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ن   الجودة األكاديمية من االحتياج إىل التمكي 

 دليل الجودة وضمانها 

 ه1442
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 بسم هللا الرحمن الرحيم  

ي البيئة األكاديمية
ن مخرجات التعلم.  تظهر أهمية تفعيل الجودة فن ي تحسي 

 بالدرجة األوىل فن

المخرجات ي . تلك 
فن تتغي   عرص  اعتبار  مع  ذلك  تأمل  واالقتصادية،  الثقافية  متطلباتها  لتلبية  الدولة  تحتاجها  ي 

الت   ..

  . م برسعة محددة لقياسها المعطيات والمعلومات بدرجة ال يمكن الجز 

الدليل تقريب سؤال  ي هذ 
، ونحاول فن ي السعي للجودة األكاديمية مصطلحا ومعتن

وقد حاولت كليتنا أن تكون سباقة فن

ن  ي كلية الوطن األوىل ، جاهدين للخروج به من االحتياج إىل التمكي 
 . الجودة إىل الجميع فن

  دائرة الجودة : جوانب الجودة بشكل الئق صنفنا الدليل عىللكي نحقق و 
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       :  مرحلة  التخطيط ؛ وتشمل التاىلي

اتيجية -1 . وضع الخطة االسي  ن ة تمكي   ، ويتم وضعها بناء عىل خطة الجامعة األخي 

نامج.  وضع الخطة التنفيذية -2  ، ويتم وضعها حسب أهداف الير

ات األداء .  -3  تحديد مؤشر

 تشكيل فرق العمل.  -4

        :ات  أما النقطة الثالثة المؤشر

ات عددية ونسبية دالة نجاح أو تحسن األداء، واألمر فيها واسع، إال أن المركز  امج األكاديمية لتحديد مؤشر فتحتاج الير

ات وآليات   ات وقامت عمادة الجودة بالجامعة بإصدار دليل مخترص لطريقة عمل هذه المؤشر ي حدد جملة من المؤشر
الوطتن

 :  استخراجها كما يىلي
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

 المعيار األول 
 الرسالة واألهداف 

نامج  ات أهداف الخطة التشغيلية للير  نسبة المتحقق من مؤشر

النسبة المئوية  
ات أداء   لمؤشر
اهداف الخطة  

نامج   التشغيلية للير
ي حققت  

الت 
المستوى السنوي  
المستهدف إىل  
إجماىلي عدد  
ات   المؤشر

المستهدفة لهذه  
ي نفس  

األهداف فن
 السنة 

KPI-P-01  

 إدخال يدوي 
 من خالل األقسام 
 عىل أن يتم إدخال: 

عدد   -1
ات   المؤشر
ي حققت  

الت 
 المستهدف 

إجماىلي   -2
عدد  

ات   المؤشر
بالخطة  
التشغيلية  
نامج   للير

ويتم حساب النسبة  
 المئوية 
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

 
 
 
 
 

 المعيار الثالث 
 التعليم والتعلم 

 

 

 

 

امج  ي الير
ات التعلم فن  تقويم الطالب لجودة خير

متوسط التقدير  
العام لطالب السنة  
النهائية لجودة  
ي  
ات التعلم فن خير
نامج، عىل   الير

مقياس من خمس  
ي مسح  

مستويات فن
 سنوي 

KPI-P-02 

  26استبانة رقم  
نامج(  )تقويم   الير

باألنظمة الخدمية  
نامج األوراكل   بير
)صالحيات لرئيس  

  -عميد الكلية - القسم 
وكيل الكلية  
 للتطوير( 

 
يتم حساب  
ن األول   الفصلي 
ي وأخذ  

والثانن
 المتوسط 
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

 

 

 

 

 المعيار الثالث 
 التعليم والتعلم 

 

 

 

 تقويم الطالب لجودة المقررات 

متوسط تقدير  
الطالب العام  
لجودة المقررات  
عىل مقياس من  
ي  
خمس نقاط فن
 مسح سنوي 

KPI-P-03 

 24استبانة رقم  
باألنظمة الخدمية  
نامج األوراكل   بير
)صالحيات لرئيس  

  -عميد الكلية - القسم 
وكيل الكلية  
 للتطوير( 

 
يتم حساب  
ن األول   الفصلي 
ي وأخذ  

والثانن
 المتوسط 
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

 

 

 

 المعيار الثالث 

 التعليم والتعلم  

 

 

 

 

 معدل االتمام الظاهري 

نسبة الطالب  
الذين أكملوا  

ي الحد  
نامج فن الير

األدنن من المدة  
نامج  المقررة   للير

 من كل دفعة 

KPI-P-04 

قواعد البيانات  
 باألوراكل 

من طلبة  ) 
   التخصصات( 
ي الدبلوم  

لدرجت 
 والبكالوريوس 

مع مراعاة مدة كل  
 برنامج 

امج   وبالنسبة للير
ي لها سنة  

الت 
ية يتم   تحضي 
الحساب منذ  
التحاق الطالب  

نامج بعد السنة   بالير
ية   التحضي 
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

 

 

 

 المعيار الثالث 

 التعليم والتعلم  

 

 

 

 

 األوىل معدل استبقاء طالب السنة 

النسبة المئوية  
ي السنة  

للطالب فن
نامج   ي الير

األوىل فن
ي  
الذين يستمرون فن

نامج للعام التاىلي   الير
إىل إجماىلي عدد  

طالب السنة األوىل  
ي نفس السنة. 

 فن

KPI-P-05 

قواعد البيانات  
 باألوراكل 
)من طلبة  
 التخصصات( 

 
امج   مع مراعاة الير
ي لها سنة  

الت 
ية يتم   تحضي 
الحساب منذ  
التحاق الطالب  

نامج بعد السنة   بالير
ية، وال تعد   التحضي 
ية   السنة التحضي 
نامج   سنة أوىل للير

 هنا 
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

 

 

 

 المعيار الثالث 

 التعليم والتعلم  

 

 

 

ي االختبارات المهنية و/أو الوطنية 
 مستوى أداء الطالب فن

 
 

النسبة المئوية  
للطالب أو  
ن   الخريجي 
ي  
ن فن الناجحي 

االختبارات المهنية  
و/أو الوطنية، أو  
متوسط ووسيط  
درجاتهم فيها )إن  

 وجدت( 
 

 
 

 

KPI-P-06 

من تقارير مركز  
 قياس 

وهيئات  
 التخصصات 
  - )الصحية 

 الهندسية....( 
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

 

 

 

 المعيار الثالث 

 التعليم والتعلم  

 

 

 

 

امج الدراسات العليا ن والتحاقهم بير  توظيف الخريجي 

 
النسبة المئوية  
نامج   ي الير لخريجر

 الذين : 
 توظفوا  . أ 

التحقوا   . ب 
امج   بير

الدراسات  
 العليا 

خالل السنة  
األوىل من  
إىل  تخرجهم  

إجماىلي عدد  
ي  
ن فن الخريجي 
 نفس السنة 

 
 

KPI-P-07 

 
  4456استبانة رقم  

بنظام النماذج  
ونية لعمادة  ال  لكي 

التطوير الجامعي  
 والجودة النوعية 

 
تطلب من عمادة  

 التطوير 
نامج   ويجب عىل الير
نرسر االستبانة  

ن   الخاصة بالخريجي 
هم عىل   ن وتحفي 
تعبئتها للحصول  

 عىل نتائج 
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

 

 

 

 المعيار الثالث 

 التعليم والتعلم  

 

 

 

 

ي الصف معدل عدد  
 الطالب فن

متوسط عدد  
ي كل  

الطالب )فن
لقاء/ نشاط  

ة،   : محاضن تدريسي
ة،   مجموعة صغي 
حلقات نقاش،  
دروس معملية أو  

 شيرية( 

KPI-P-08 

 
من األوراكل ) قوائم  

 الطالب( 
مع مراعاة نوع  

 النشاط 
 نظري 
 عمىلي 

 تربية ميدانية 
وع تخرج   .إلخ . مرسر

يحسب متوسط كل  
 نوع عىل حده 
مع حساب  

 المتوسط الجماىلي 
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

 

 

 

 

 المعيار الثالث 

 التعليم والتعلم  

 

 

 

 

نامج  ي الير  تقويم جهات التوظيف لكفاءة خريجر

متوسط التقدير  
العام لجهات  

التوظيف لكفاءة  
نامج،   ي الير خريجر
عىل مقياس من  
خمس مستويات  
ي مسح سنوي 

 فن

KPI-P-09 

  401استبانة رقم  
بنظام النماذج  

ونية لعمادة   اللكي 
التطوير الجامعي  
 والجودة النوعية 

 
من عمادة  تطلب  

 التطوير 
نامج   ويجب عىل الير
نرسر االستبانة  
الخاصة بأرباب  
هم   ن العمل وتحفي 
عىل تعبئتها  

 للحصول عىل نتائج 
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

معيار الرابع ال   
طالب ال   

 رضا الطالب عن الخدمات المقدمة 

متوسط تقدير رضا  
الطالب عن  

الخدمات المختلفة  
ي يقدمها  

الت 
نامج)المطاعم،   الير
النقل، المرافق  
الرياضية، الرشاد  
 )...  األكاديمي

KPI-P-10 

 30استبانة رقم  
باألنظمة الخدمية  

نامج األوراكل  بير

)صالحيات لرئيس 

 -عميد الكلية-القسم

وكيل الكلية  

 للتطوير( 

يتم حساب  

ن  األول  الفصلي 

ي وأخذ 
والثانن

 المتوسط 
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

 
 
 
 
 
 

 المعيار الخامس 
 هيئة التدريس  

 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبة الطالب إىل هيئة التدريس

نسبة إجماىلي عدد  
الطالب إىل إجماىلي  
عدد هيئة التدريس  
بدوام كامل او ما  
نامج   يعادله بالير

KPI-P-11 

 
من قواعد بيانات  

 األوراكل 
ويمكن االستفادة  

المتابعة  من نظام  
 التعليمية 

 
 

 النسبة المئوية لتوزي    ع هيئة التدريس

النسبة المئوية  
لتوزي    ع فئات هيئة  
 التدريس من حيث: 

 الجنس  . أ 
 الفروع  . ب 
الرتبة   . ت 

 العلمية 
 

KPI-P-12 

من قواعد بيانات  
 األوراكل 

ويمكن االستفادة  
من نظام المتابعة  

 التعليمية 
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

 
 
 
 
 
 
 

 المعيار الخامس 
    هيئة التدريس  

 
 
 
 
 
 
 
 

نامج   نسبة ترسب هيئة التدريس من الير

  نسبة هيئة
التدريس الذين  
نامج   يغادرون الير
سنويا ألسباب غي   
بلوغ سن التقاعد  
إىل العدد الجماىلي  
 لهيئة التدريس 

KPI-P-13 
قواعد بيانات  من  

 األوراكل 
 

 النسبة المئوية للنرسر العلمي ألعضاء هيئة التدريس 

النسبة المئوية  
ألعضاء هيئة  
التدريس بدوام  
وا   كامل الذين نرسر
بحثا واحدا عىل  
األقل خالل السنة  
إىل إجماىلي أعضاء  
ي  
هيئة التدريس فن
نامج   الير

KPI-P-14 

عدد األعضاء  - 1
وا بحث   الذين نرسر

األقل  واحد عىل 
 خالل العام 

إجماىلي عدد  - 2
األعضاء بالرتب  

- مشارك   - مساعد ) 
 أستاذ( من األوراكل 
وحساب النسبة  

 المئوية 
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

 
 
 
 
 
 

 المعيار الخامس 
      هيئة التدريس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس 

متوسط عدد  
  البحوث المحكمة 
و/أو المنشورة لكل  
عضو هيئة تدريس  
خالل السنة  
)إجماىلي عدد  

البحوث المحكمة  
المنشورة إىل  و/أو  

إجماىلي عدد أعضاء  
هيئة التدريس  
بدوام كامل أو ما  
يعادله خالل  
 السنة(. 

KPI-P-15 

 من خالل القسم: 
مع مراعاة أن يكون  

 الدخال: 
 عدد البحوث - 1
إجماىلي عدد  - 2

األعضاء بالرتب  
  - )أستاذ مساعد 
- أستاذ مشارك 

أستاذ( من النظام  
 باألوراكل 

ويتم حساب  
 المتوسط 

د  عدد البحوث/عد 
ن   األعضاء الحاصلي 
عىل الدكتوراة أو  

 الزمالة 
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

 
 
 
 
 
 
 

 المعيار الخامس 
ي المجالت المحكمة لكل عضو هيئة تدريس  هيئة التدريس  

 معدل االقتباسات فن

متوسط عدد  
ي  
االقتباسات فن

المجالت المحكمة  
من البحوث  

العلمية المنشورة  
لكل عضو هيئة  
نامج   ي الير

تدريس فن
)إجماىلي عدد  
ي  
االقتباسات فن

المجالت المحكمة  
من البحوث  

العلمية المنشورة  
ألعضاء هيئة  
التدريس بدوام  
كامل أو ما يعادله  
إىل إجماىلي البحوث  

 المنشورة(. 

KPI-P-16 

 من محركات البحث 
مع مراعاة أن يكون  

 الدخال: 
إجماىلي عدد  - 1

 االقتباسات 
إجماىلي عدد  - 2

 البحوث المنشورة 
 

 ويتم حساب النسبة 
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 المعيار 
ي  )    ( 2018برامجر

 وصف المؤشر  صيغة المؤشر 

 رمز المؤشر 
Code 

NCAAA ي  برامجر
2018 

مصادر البيانات  
 وإدخالها 

 المعيار السادس 
 مصادر التعلم  

ات  ن  والمرافق والتجهي 
 رضا المستفيدين عن مصادر التعلم 

متوسط تقدير رضا  
المستفيدين عن  
كفاية مصادر  
التعلم وتنوعها  
)المراجع،  

الدوريات، قواعد  
المعلومات.... إلخ(  
عىل مقياس من  
خمس مستويات  
ي مسح سنوي 

 فن

KPI-P-17 

 استبانات ارقام 
 هيئة تدريس   62

 طالب   63
ن   64  موظفي 

نامج األوراكل   بير
لرئيس  ا )صالحيات  

وكيل    - عميد ال - 
 الكلية للتطوير( 
يتم حساب  

ن      2- 1الفصلي 
 وأخذ المتوسط 

ويتم حساب كل فئة  
عىل حدة وحساب  
 المتوسط الجماىلي 
ملحوظة: )يمكن  

فئة    عدم وجود 
نامج(  ن بالير  الموظفي 
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      تشكيل فريق العمل  رابعة: أما النقطة ال   

 من خالل الخطوات العملية التالية:  تشكيل اللجانتتم عملية 

امج. 1  / تشكيل لجان الجودة: عىل مستوى الكلية والير

 :  وقد اعتمدت الكلية النموذج التاىلي الذي يتم من خالله إصدار قرارا ت تشكيل اللجان كما يىلي

 قرار تشكيل اللجنة العليا للجودة.  -

 مستوى الكلية. قرار تشكيل لجنة الجودة عىل  -

امج.  -  قرار تشكيل لجنة الجودة بالير

اللجان،   - امج/ موضًحا بها اختصاصات وصالحيات  الكلية والير الفرعية للجودة عىل مستوى  اللجان  قرارات تشكيل 

 :  وهي

ات.  • ن  لجنة المرافق والتجهي 

 لجنة قياس مخرجات التعلم.  •
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 لجنة تقارير المقررات.  •

ات األداء.  •  لجنة قياس مؤشر

. لجنة ال •  رشاد األكاديمي

بوي.  •  لجنة الرشاد االجتماعي والي 

 لجنة تصحيح العينة العشوائية.  •

•  . ي امجر  لجنة التطوير الير

نامج.  •  اللجنة االستشارية للير

 

 

 نماذج لقرارات تشكيل اللجان

 تشكيل لجنة الجودة:  -
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 قرار إداري                                                                                
  م(، فقد تقر ر تشكيل2018هـ/ 1439وبناء على مقتضيات تشكيل وحدة اجلودة وفق ا ملعايري االعتماد األكادميي املعدلة )  ؛انظام  قسم التاريخ  ات املمنوحة لرئيس  على الصالحي    بناء  

 (؛ تقرر ما يلي:       )  جلنة اجلودة يف قسم التاريخ خالل العام اجلامعي
: تشكل وحدة اجلودة على النحو التايل:  •  أوال 

 أعضاء اللجنة  المسؤول التنفيذي  المحكات المعيار 

 شطر الطالبات  شطر الطالب  شطر الطالبات  شطر الطالب  إلى  من

     6-0 -1 1-0-1 الرسالة واألهداف -1

     19-1-2 1-1-2 إدارة البرنامج وجودته -2

2-2-1 2-2-5   

     4-1-3 1-1-3 التعليم والتعلم -3

3-2-1 3-2-13   

3-3-1 3-3-8   

     8-0-4 1-0-4 الطالب -4

4-0-9 4-0-16   

     6-0-5 1-0-5 هيئة التدريس -5

5-0-7 5-0-12   

     7-0-6 1-0-6 والتجهيزاتمصادر التعلم والمرافق  -6

6-0-8 6-0-13   

 وفَق أُسس االعتماد األكادميّي الرباجمي املعتمدة من املركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي.  جيب تطبيُق وتوثيُق معايرِي اجلودةِ : اثني ا •
 ، وما أسنَد إليِه، وما يتبع ذلك من الدعوة إىل االجتماعات املتعلقة بسري عمل اللجان. يكل ُف كل  عضو من أعضاء اللجنة مبتابعة معيارِه  -اثلث ا •

                                                                رئيس قسم  ..                                            ولكم جزيُل الشكر ووافر االمتنان؛                         
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ات:  - ن  تشكيل لجنة المرافق والتجهي 

 قرار إداري
 تالي:   إن رئيس القسم وبناء على الصالحيات المخولة له نظاماً عليه فقد تم تشكيل لجنة مرافق وتجهيزات بالقسم )شطر     ( وذلك على النحو ال

 أعضاء اللجنة أوالً : 

 مشرفًا                                                            -

 عضًوا                                                            -

 عضًوا                                                            -

 ضًواع                                                            -

 عضًوا                                                            -

 .تقوم اللجنة باتخاذ الالزم وما تراه من تقديم مقترحات عن حالة المرافق والتجهيزات بالقسم والقاعات الدراسية التابعة له، وتطويرها ثانيًا:

أعمالها على أن تقدم تقريًرا بأعمالها لرئيس القسم قبل نهاية كل فصل دراسي )بحد أقصى األسبوع الخامس عشر  تقوم اللجنة بعقد ما يلزم من اجتماعات لتسيير  : ثالثًا

 .وفقًا للتقويم الدراسي(

 يسري هذا القرار من تاريخ إصداره لمدة عاميين دراسيين.   رابًعا:

 وتنفيذ ما جاء فيه على األعضاء اعتماد ما جاء في القرار من تاريخ صدوره خامًسا: 
 والله الموفق ,,,

 رئيس قسم  ...                                                                     
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:  ؛ وتشمل    تنفيذ مرحلة  ال        التاىلي

ي األقسام لتسجيل ممارسات الجودة  -1
 . عمل اللجان فن

 . عمل لجان المعايي   -2

نامج.  -3  توصيف الير

 المقررات. توصيف  -4

    ء بوصف : فأما النقطة الثانية ي
ن أو لوصف شر : لتحقيق مسم معي  ن والجودة األكاديمية وضع لها عدة   معيار،يوجد هناك دوما  معي 

، إال أن الجامعات السعودية وخصوصا النظرية )لخصوصيتها( اكتفت بالمعايي  المحددة والمحدثة من المركز  دولية ومحلية ومنظماتية معايي  

ي للتقويم 
،الوطتن ،ويمكن االطالع عىل تفاصيلها من خالل موقع المركز  األكاديمي ي

 لكن يهمنا هنا أنها تشمل المعايي  التالية:  الوطتن

 : الرسالة واألهداف  .1
ا نامج رسالة واضحة ومناسبة ومتسقة مع رسالة المؤسسة والكلية / القسم، وتدعم تطبيقها، وتكون موجهة للتخطيط وصنع فيجب أن يكون لدى  لير

نامج وخططه، وتراجع بصورة دورية.   القرار، ويرتبط بها أهداف الير

 
نامج وضمان جودته  .2  : إدارة الير

نامج قيادة فّعالة تقوم بتطبيق   األنظمة والسياسات واللوائح المؤسسية، وتقوم بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة وتفعيل نظم الجودة فيجب أن يكون لدى الير

اهة والشفافية والعدالة والمناخ التنظيمي الداعم للعمل.  ن ي إطار من الين
ي تحقق التطوير المستمر ألدائه فن

 الت 
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 : التعليم والتعلم  .3
ي الف

ن ومخرجات التعلم فن ي للمؤهالت ومع المعايي  األكاديمية يجب أن تكون خصائص الخريجي 
نامج محددة بدقة، ومتسقة مع متطلبات الطار الوطتن ير

اتيجيات تعليم وتع لم وطرق والمهنية، ومتطلبات سوق العمل. ويجب أن يتوافق المنهج الدراشي مع المتطلبات المهنية، وأن تطبق هيئة التدريس اسي 

المختلفة، كما يجب أن يتم تقويم مدى تحقق مخرجات التعلم من خالل وسائل متنوعة، ويستفاد من النتائج   تقويم متنوعة وفعالة تالئم مخرجات التعلم

ن المستمر.  ي التحسي 
 فن

 

 : الطالب  .4
نامج واضحة ومعلنة، وأن يتم تطبيقها بعدالة. وأن تكون المعلومات الخاصة  ف ي الير

وط قبول الطالب فن نامج ومتطلبات إكمال  يجب أن تكون معايي  وشر بالير

نامج تقديم خدمات التوجيه والرشاد الفاعلة واأل  نشطة غي   الدراسة فيه متوفرة، ويجب أن يتم تعريف الطالب بحقوقهم وواجباتهم، كما يجب عىل الير

نامج عىل تقويم جودة جميع الخدمات واألنشطة المقدمة لطالبه،  وتحسينها ومتابعة خريجيه.  الصفية والثرائية لطالبه، وأن يعمل الير

 

 : هيئة التدريس  .5
ة الالزمة للقيام بمسؤولياتهم. كما يجب أن  ف ن ذوي الكفاءة والخير نامج األعداد الكافية من هيئة التدريس المؤهلي  ي الير

تكون هيئة التدريس يجب أن يتوفر فن

ي  
ي تخصصاتهم، وتشارك فن

، وأن يتم عىل دراية بالتطورات األكاديمية والمهنية فن نامج واألداء المؤسسي أنشطة البحث العلمي وخدمة المجتمع، وتطوير الير

ي التطوير. 
 تقويم أدائهم وفق معايي  محددة، ويستفاد من النتائج فن

 

ات  .6 ن  : مصادر التعلم والمرافق والتجهي 
نامج ومقرراتف ات كافية لتلبية احتياجات الير ن ه الدراسية، وتتاح لجميع المستفيدين بتنظيم مناسب، كما يجب أن تكون مصادر التعلم والمرافق والتجهي 

ي تحديدها بناًء عىل االحتياجات، ويقيمون فعاليتها. 
ك هيئة التدريس والطالب فن  يجب أن يشي 
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نامج ووحداته المختلفة بعمليات  ولتطبيق هذه المعايي  :   دالة عىل جودة فرعية داخلها  محكات  المعايي  وما يوجد من  بناًء عىل  معينة  البد أن يقوم الير

نامج بتقويم مستوى األداء حسب هذه المحكات، واس ي الير
 عىل  األداء، فيقوم أعضاء هيئة التدريس والموظفون المسؤولون عن األنشطة المختلفة فن

ً
تنادا

ات األداء والمقارنات ا ن وشواهد مناسبة، مع دعم ذلك بمؤشر ي  أدلة وبراهي 
المحكات لمرجعية مع برامج أخرى ذات مستوى عاٍل من الجودة، وخاصة فن

لتعزيز    الجوهرية األساسية المؤسسة؛  ن من خارج  ن مستقلي  أو مقومي  المستقل عن طريق مقوم  بالرأي  ي 
الذان  التقويم  ة. وُيدعم هذا  الكبي  ذات األهمية 

 مصداقية التقويم وموضوعيته ودقته. 

:  فلنعرف عىل هذه المحكات    الفرعية لهذه المعايي  ، وقبل ذلك نشي  إىل آلية ترقيم المعايي  المتبعة كما يىلي

1-0-1 

 لوجود ستة معايي  فقط.  6إىل  1يشي  إىل رقم المعيار ، وال يخرج عن الرقم من  الرقم األول: 

 : ي
ي المعايي  ال يوجد لها معايي  فرعية  الرقم الثانن

ي والثالث فقط لعظمها وأهميتها، وباف 
ي المعيار الثانن

، ويوجد فن  يوضع لها صفر فيشي  إىل رقم معيار فرعي

 هو رقم المحك.   : الرقم الثالث 

 ويمكن من خالل الجدول التعرف عىل أعداد المحكات والمعايي  كما يىلي 

 عدد المحكات  الفرعيةعدد المعايي   المعيار 

 6 0 األول

ي 
 5+ 19 2 الثانن

 8+13+4 3 الثالث

 16 0 الرابع 

 12 0 الخامس

 13 0 السادس 

 محكا  96 معيارا فرعيا  5 معيارا رئيسا  6
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ي عنها ، وهي  
:   22وقبل شد المحكات يجب أن يراع أن المحكات التالية تعتير محكات رئيسية ال يمكن التغاضن  محكا كما يىلي

 والتوهجات الوطنية. * يوجد دلى الربانمج رساةل واحضة ومناس بة ومعمتدة ومعلنة، متسقة مع رساةل املؤسسة واللكية/ القسم، وتتوافق مع احتياجات اجملمتع  1-0-1

 يُتابع القامئون عىل الربانمج مدى حتقق أ هدافه من خالل مؤرشات أ داء حمددة، وتُتخذ الإجراءات الالزمة للتحسني.* 1-0-5

 ددة. * يتوفر دلى الربانمج العدد الاكيف من الكوادر املؤهةل للقيام ابملهام الإدارية واملهنية والفنية، وهلم همام وصالحيات حم 2-1-3

 يشلك الربانمج جلنة استشارية تضم أ عضاء من املهنيني واخلرباء يف ختصص الربانمج، للمسامهة يف تقيميه وتطويره وحتسني أ دائه. *  2-1-12

 اةل والشفافية واملساءةل، ويس تفاد من نتاجئ التقومي يف تقدمي التغذية الراجعة والتحسني والتطوير.* يطبق الربانمج نظاما فعاًل لتقومي أ داء القيادات وهيئة التدريس واملوظفني وفق معايري وأ ليات واحضة ومعلنة، تضمن العد 2-1-16

دارة الربانمج بتفعيل قمي ال مانة العلمية وحقوق امللكية الفكرية وقواعد املامرسات ال خالقية والسلوك القومي يف مجيع اجملا 2-1-17  حثية والإدارية واخلدمية. * لت وال نشطة ال اكدميية والب تلزتم اإ

متام الرب 2-2-4  معليات انمج، وتقياميت الطالب للربانمج واملقررات واخلدمات، وأ راء اخلرجيني وهجات التوظيف(، ويس تفاد مهنا يفيقوم الربانمج بتحليل بياانت التقومي س نواًي )مثل: بياانت مؤرشات ال داء واملقارنة املرجعية، ومدى تقدم الطالب، ومعدلت اإ

 التخطيط والتطوير واختاذ القرارات. * 

 تتوافق خصائص اخلرجيني وخمرجات التعمل مع متطلبات الإطار الوطين للمؤهالت ومع املعايري ال اكدميية واملهنية ومتطلبات سوق العمل. *  3-1-2

 التعمل والتحقق من استيفاهئا وفق مس توايت أ داء وخطط تقيمي حمددة. *يطبق الربانمج أ ليات وأ دوات مناس بة لقياس خصائص اخلرجيني وخمرجات  3-1-4

 دورية. *  يراعي املهنج ادلرايس حتقيق أ هداف الربانمج وخمرجاته التعلميية والتطورات العلمية والتقنية واملهنية يف جمال التخصص، ويراجع بصورة 3-2-2

 العامة ومتطلبات التخصص، وبني اجلوانب النظرية والتطبيقية، كام تراعي التتابع والتاكمل بني املقررات ادلراس ية. *حتقق اخلطة ادلراس ية التوازن بني املتطلبات  3-2-3

 ترتبط خمرجات التعمل يف املقررات مع خمرجات التعمل يف الربانمج )مصفوفة توزيع خمرجات تعمل الربانمج عىل املقررات(. *  3-2-7

 طبيق موحد للخطة ادلراس ية وتوصيف الربانمج واملقررات اليت تقدم يف أ كرث من موقع )أ قسام الطالب والطالبات ويف الفروع اخملتلفة(. * يتأ كد الربانمج من ت  3-2-13

 يات حمددة. * يتابع الربانمج الزتام هيئة التدريس ابسرتاتيجيات التعلمي والتعمل وطرق التقيمي الواردة يف توصيفات الربانمج واملقررات من خالل أ ل  3-3-1

جراءات التظمل والشاكوى والتأ ديب، بوسائل  4-0-6 ِّف الربانمج الطالب حبقوقهم وواجباهتم وقواعد السلوك، واإ  متنوعة، ويطبقها بعداةل. * يعر 

 يتوفر لطالب الربانمج خدمات فعاةل لالإرشاد والتوجيه ال اكدميي واملهين والنفيس والاجامتعي، من خالل كوادر مؤهةل واكفية. *  4-0-7

 نتاجئ يف التحسني. *تُطبق أ ليات فعـَّاةل لتقومي كفاية وجودة اخلدمات املقدمة للطالب وقياس رضامه عهنا، والاس تفادة من ال  4-0-13

 * يتوافر يف الربانمج العدد الاكيف من أ عضاء هيئة التدريس، يف مجيع املواقع اليت يقدم فهيا )مثل: شطري الطالب والطالبات، والفروع(.  5-0-2

 زمة(، وفاعلية التدريس، وتُطبق أ ليات مناس بة للتحقق مهنا.*يتوفر يف أ عضاء هيئة التدريس الكفاءة الالزمة )مثل: املؤهالت والشهادات والرخص املهنية واخلربة الال 5-0-3

لهيا، مبا يتناسب مع احتياجات الربانمج وأ عداد الطالب، وتتاح  6-0-3  بصورة دورية. * لشطري الطالب والطالبات يف أ وقات اكفية ومناس بة، ويمت حتديهثا يتوفر ابملكتبة العدد الاكيف من املصادر املتنوعة اليت يسهل الوصول اإ

 مية وفقًا ل هدافه، وتطبق أ ليات مناس بة لصيانهتا وحتديهثا. * يتوفر للربانمج املعامل واخملتربات والتجهزيات احلاسوبية والتقنية واملواد املالمئة للتخصص والاكفية لإجراء البحوث وادلراسات العل  6-0-5

 ملهنية يف املرافق والتجهزيات وال نشطة التعلميية والبحثية. *تتوفر مجيع متطلبات الصحة والسالمة العامة وا 6-0-8

:   عموما وأما المحكات   فهي كما يىلي
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 الرسالة واألهداف  - 1

1-0-1 
افق ما احةساجات املجة ا والةوجهات  يوجد لدى البرنامج رساالة واحا ة ومساساوة ومدة دم ومد،سةت مة اعة ما رساالة ا وسا اة والل،سة، الع ا ت   وتةو

 *. الوطسسة

 ترتبط أهداف البرنامج برسالته وتتسق مع أهداف املؤسسة/الكلية، وتتميز بالوضوح والواقعية وقابلية القياس. 1-0-2

 توجه رسالة البرنامج وأهدافه جميع عملياته وأنشطته )مثل: التخطيط، واتخاذ القرارات، وتخصيص املوارد، وتطوير الخطة الدراسية(.  1-0-3

 ترتبط أهداف البرنامج واحتياجات تنفيذه بخطط تشغيلية مناسبة متسقة مع خطط املؤسسة / الكلية. 1-0-4

ةخذ اإلجراءات الالزمة ل،ةح ين. 1-0-5
ُ
 *ُيةابا العائ ون على البرنامج مدى تحعق أهدافه من خالل موشرات أداء محددمت وت

راجع رسالة البرنامج وأهدافه بصورة دورية وبمشاركة املستفيدين، ويتم تطويرها بناء على ذلك. 1-0-6
ُ
 ت

 

 إدارم البرنامج وض ان جودته - 2

 إدارم البرنامج 2-1

 يدار البرنامج من قبل مجالس متخصصة )مجلس الكلية، مجلس القسم( ذات مهام وصالحيات محددة. 2-1-1

 يتوفر في قيادة البرنامج الخبرة األكاديمية واإلدارية املناسبة لتحقيق رسالته وأهدافه.  2-1-2

 * يةوفر لدى البرنامج الددد اللافي من الكوادر ا وه،ة ل،عسام با هام اإلدارية وا هسسة والفسسةت وله  مهام وصالحسات محددم. 2-1-3

 مناخ تنظيمي وبيئة أكاديمية داعمة.تعمل إدارة البرنامج على توفير  2-1-4

 يوجد آليات مناسبة للتكامل واملشاركة الفعالة بين الفروع املختلفة للبرنامج الواحد. 2-1-5

2-1-6 
املقررات الدراسووووية  يلتزم البرنامج بتطبيق الضوووووابط املؤسووووسووووية للشووووراكة التعليمية والبحثية )إن وجدت( بما يضوووومن جودة جميع جوانل البرنامج، بما في ذلك 

 واملواد التعليمية والتدريس ومعايير تحصيل الطالب والخدمات املقدمة.
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م البرنامج فاعلية الشراكات التعليمية والبحثية بشكل منتظم، ويتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك. 2-1-7 ِّ
 يقي 

 .الشراكة املجتمعية للمؤسسة في ضوء مؤشرات محددةتتابع إدارة البرنامج التزامه بتنفيذ دوره في خطة  2-1-8

 .تتابع إدارة البرنامج التزامه بتنفيذ دوره في خطة البحث العلمي للمؤسسة في ضوء مؤشرات أداء محددة 2-1-9

2-1-10 
جابة للمسوتجدات ولنتايج عمليات التقويم الدور  يتوفر قدر كاٍف من املرونة والصوالحيات تسومل للقايمين على البرنامج بدحداا التطوير والتغيير الال؛ما اسوت

 للبرنامج ومقرراته الدراسية.

 والفروع )إن وجدت(.تطبق إدارة البرنامج آليات تضمن النزاهة والعدالة واملساواة في جميع ممارساتها األكاديمية واإلدارية، وبين شطر  الطالب والطالبات  2-1-11

 * ارية تض  أعضاء من ا هسسين والخبراء في تخصص البرنامجت ل،  اه ة في تعسس ه وتطويره وتح ين أدائه.يشلل البرنامج لجسة اسةش 2-1-12

 تلتزم إدارة البرنامج بتنمية وتطوير املهارات والقدرات املهنية للكوادر الفنية واإلدارية املساندة ملواكبة التطورات الحديثة. 2-1-13

 البرنامج معلومات موثوقة ومعلنة تتضمن وصف البرنامج، وأدايه وإنجا؛اته بما يتناسل مع احتياجات املستفيدين.تتيل إدارة  2-1-14

 تشجع إدارة البرنامج املبادرات واملقترحات التطويرية. 2-1-15

2-1-16 
 لةعوي  أداء العسادات وهسئة الةدريس وا وظفين وفق مدايير وآ

ً
لسات واحاااا ة ومد،سةت تضاااا ن الددالة والشاااافافسة وا  اااااءلةت  يطوق البرنامج نظاما فداال

 *وي ةفاد من نةائج الةعوي  في تعدي  الةغذية الراجدة والةح ين والةطوير.

2-1-17 
املجااالت واألششااااااااااااطاة  ت،تزم إدارم البرناامج بةفدسال مس  األمااناة الد، ساة وحعوك ا ،كساة الفكرياة ومواعاد ا  اارسااااااااااااات األخالمساة وال اااااااااااا،و  العوي  في ج سا 

 * األكادي سة والوحثسة واإلدارية والخدمسة.

 يبية.تطبق إدارة البرنامج األنظمة واللوايل واإلجراءات املعتمدة من قبل املؤسسة / الكلية، بما في ذلك التظلم، والشكاوى، والقضايا التأد 2-1-18

2-1-19 
 رسالته وأهدافه مع وجود آليات لتحديد أولويات اإلنفاق.يتوفر للبرنامج التمويل املالي الكافي لتحقيق 

 



 
 
 
 
 
 
 

 29 

 ض ان جودم البرنامج 2-2

 لضمان الجودة وإدارتها، يتسق مع نظام الجودة املؤسس ي. 2-2-1
ً
 فاعال

ً
 تطبق إدارة البرنامج نظاما

 القرار.يشارك هيئة التدريس واملوظفون والطالب في عمليات التخطيط وضمان الجودة وصنع  2-2-2

 تعتمد إدارة البرنامج مؤشرات أداء رييسة تقيس أداء البرنامج بدقة، وتنسق لتوفير بيانات منتظمة عنها. 2-2-3

2-2-4 
   
ً
بسانات موشااااااااارات األداء وا عارنة ا رجدسةت ومدى تعدم الطال ت ومددالت إت ام البرنامجت وتعسس ات   مثل:يعوم البرنامج بةح،سل بسانات الةعوي  ساااااااااسويا

 * (ت وي ةفاد منها في ع ،سات الةخطسط والةطوير واتخاذ العرارات.وآراء الخريجين وجهات الةوظسفالطال  ل،برنامج وا عررات والخدماتت 

2-2-5 
 
ً
 دوريا

ً
 ُيجر  البرنامج تقويما

ً
 )كل ثالا/خمس سووووووووووووونوات( ويعد تقارير حول املسوووووووووووووتوى العام ل جودة، مع تحديد نقا  القوة والضوووووووووووووعف، ويضوووووووووووووع خططا

ً
شوووووووووووووامال

 للتحسين، ويتابع تنفيذها.

 

 الةد،س  والةد،   - 3

 خصائص الخريجين ومخرجات الةد،  3-1

3-1-1 
بما يتسوووووق مع رسوووووالته ويتواءم مع خصوووووايص الخريجين على املسوووووتوى املؤسوووووسووووو ي، ويتم اعتمادها  ومخرجات التعلم املسووووو هدفة    يحدد البرنامج خصوووووايص خريجيه

.وإعالنها، 
ً
 وتراجع دوريا

افق خصائص الخريجين ومخرجات الةد،  ما مةط،وات اإلطار الوطني  3-1-2  * ا دايير األكادي سة وا هسسة ومةط،وات سوك الد ل. ل، وهالت وما تةو

 ُيحدد البرنامج مخرجات التعلم للمسارات املختلفة )إن وجدت(. 3-1-3

 * يطوق البرنامج آلسات وأدوات مساسوة لعساس خصائص الخريجين ومخرجات الةد،  والةحعق من اسةسفائها وفق م ةويات أداء وخطط تعسس  محددم. 3-1-4
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 ا سهج الدراس ي 3-2

 يلتزم البرنامج بالسياسات واملعايير واإلجراءات املؤسسية في تصميم وتطوير وتعديل املنهج الدراس ي. 3-2-1

 * بصورم دورية.يراعي ا سهج الدراس ي تحعسق أهداف البرنامج ومخرجاته الةد،س سة والةطورات الد، سة والةعسسة وا هسسة في مجال الةخصصت ويراجا  3-2-2

3-2-3 
بين ا عررات    تحعق الخطة الدراساااسة الةوازن بين ا ةط،وات الدامة ومةط،وات الةخصاااصت وجين الجوانر السظرية والةطوسعسةت ا ا تراعي الةةابا والةلامل

 * الدراسسة.

 ُيراعى في بناء الخطة الدراسية للبرنامج تحديد متطلبات نقا  الخروج )إن وجدت(. 3-2-4

 للممارسات العاملية والبرامج  3-2-5
ً
 املناظرة.ُيراعى في بناء الخطة الدراسية للبرنامج تحديد املتطلبات الكافية للمسارات املختلفة )إن وجدت( طبقا

 تسهم في تحقيق مخرجات التعلم.متكاملة يتضمن املنهج الدراس ي أنشطة صفية وغير صفية  3-2-6

 * (.على ا عرراتترتوط مخرجات الةد،  في ا عررات ما مخرجات الةد،  في البرنامج  مصفوفة توزيا مخرجات تد،  البرنامج  3-2-7

 تتوافق استراتيجيات التعليم والتعلم، وطرق التقييم املستخدمة مع مخرجات التعلم املس هدفة على مستوى البرنامج واملقررات. 3-2-8

 استراتيجيات التعليم والتعلم حول الطالل، وتشجع التعلم النشط.تتمركز  3-2-9

3-2-10 
ة، وتضووووووومن اكتسووووووواب  تتنوع اسوووووووتراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم في البرنامج بما يتناسووووووول مع طبيعته ومسوووووووتواه، وتعز؛ القدرة على اجراء البحوا العلمي

 الطالب ملهارات التفكير العليا والتعلم الذاتي.

3-2-11 
لتحقيق  املناسوووووووووووبة  تتوافق مخرجات التعلم ألنشوووووووووووطة الخبرة امليدانية مع مخرجات تعلم البرنامج، ويتم تحديد اسوووووووووووتراتيجيات التدريل والتقييم وأماكن التدريل  

 املخرجات. هذه

3-2-12 
فة، وطبيعة املهام املوكلة إلى كل منهما )اإلشووووووووراف، املتابعة، ُيعرَّف كل من املشوووووووورف على الخبرة امليدانية من البرنامج واملشوووووووورف امليداني بمخرجات التعلم املسوووووووو هد

 وتقييم الطالب، وتقويم وتطوير الخبرة امليدانية(، ويتم متابعة التزامهما بها وفق آليات محددة.
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3-2-13 
موما  أم ااااااااااااااام الطال  والطااالوااات وفي الفرو   ةااداااد البرنااامج من تطوسق موحااد لرخطااة الاادراسااااااااااااسااة وتوصااااااااااااسف البرنااامج وا عررات ال ي تعاادم في أا ر من  ي

 * املخة،فة(.

 جودم الةدريس وتعسس  الطال  3-3

  * سات محددم.يةابا البرنامج التزام هسئة الةدريس باستراتسجسات الةد،س  والةد،  وطرك الةعسس  الواردم في توصسفات البرنامج وا عررات من خالل آل 3-3-1

3-3-2 
م   عوال للتقنيوة التودريول الال؛م لهيئوة التودريس على اسوووووووووووووتراتيجيوات التعليم والتعلم وطرق التقييم املحوددة في توصووووووووووووويف البرنوامج واملقررات، وا سوووووووووووووتخودام الفُيقودَّ

 الحديثة واملتطورة، ويتابع استخدامهم لها.

3-3-3 
د الطالب في بداية تدريس كل مقرر بمعلومات شوووواملة عنه، تتضوووومن:   مخرجات التعلم، واسووووتراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم، ومواعيدها، وما يتوقع ُيزوَّ

 منهم خالل دراسة املقرر.

م املقررات بشكل دور  للتحقق من فاعلية  3-3-4 قوَّ
ُ
 التعليم والتعلم وطرق التقييم، وتقدم تقارير حولها. تاستراتيجيات

 لتميز في التدريس وتشجيع اإلبداع وا بتكار لدى هيئة التدريس.يطبق البرنامج آليات لدعم وتحفيز ا 3-3-5

3-3-6 
، وتو؛يع الدرجات  والشووووووومولية ملخرجات التعلميطبق البرنامج إجراءات واضوووووووحة ومعلنة للتحقق من جودة طرق التقييم ومصوووووووداقي ها )مثل املواصوووووووفات، والتنوع  

 ودقة التصحيل( والتأكد من مستوى تحصيل الطالب.

الة للتحقق من أن األعمال والواجبات التي يقدمها الطالب هي من إنتاجهم. 3-3-7  تستخدم إجراءات فع 

م تغذية راجعة للطالب عن أدائهم ونتايج تقويمهم في وقت يمكنهم فيه من تحسين أدائهم. 3-3-8 قدَّ
ُ
 ت

 

 الطال   – 4

طبق بعدالة. معتمدة ومعلنة لقبول  يوجد لدى البرنامج معايير وشرو  4-0-1
ُ
 وتسجيل الطالب، تتناسل مع طبيعة البرنامج وت

 األجهزة(. -املعامل-القاعات الدراسية -تتالءم أعداد الطالب املقبولين في البرنامج مع املوارد املتاحة له )مثل: الهيئة التعليمية 4-0-2
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 الدراسة، الخدمات، والتكاليف املالية )إن وجدت(، بوسايل متنوعة.يوفر البرنامج املعلومات األساسية للطالب، مثل: متطلبات  4-0-3

. ومعتمدة عادلة وإجراءات البرنامج سياسات يطبق 4-0-4
ً
 لالنتقال إليه ومعادلة ما تعلمه الطالب سابقا

 واإلمكانيات املتاحة لهم.يقدم البرنامج تهيئة شاملة للطالب الجدد، بما يضمن فهمهم الكامل ألنواع الخدمات  4-0-5

ِّف البرنامج الطال  بحعومه  وواجواته  ومواعد ال ،و ت وإجراءات الةظ،  والشلاوى والةدديرت بوسائل مةسوعةت ويطوعها بددالة. 4-0-6
 * يدر 

 * واالجة اعيت من خالل اوادر موه،ة وكافسة.خدمات فدالة لإلرشاد والةوجسه األكاديمي وا نهي والسفس ي  يةوفر لطال  البرنامج 4-0-7

طبق آليات ماليمة للتعرف على الطالب املوهوبين واملبدعين واملتفوقين واملتعثرين في البرنامج، وتتوفر برامج مناسبة لرعاية وتحفيز 4-0-8
ُ
 ودعم كل فئة منهم. ت

 املجا ت لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، ويتخذ البرنامج اإلجراءات املناسبة لدعم وتحفيز مشارك هم.تتوفر لطالب البرنامج أنشطة   صفية في العديد من  4-0-9

، بما يتفق مع مخرجات التعلم املس هدفة، وتطورات سوق العمل. 4-0-10
ً
 يتوفر لطالب البرنامج وخريجيه أنشطة إضافية لتطويرهم مهنيا

  ملتابعة تقدم الطالب والتحقق من استيفائهم ملتطلبات التخرج.ُيطبق البرنامج إجراءات فعالة  4-0-11

4-0-12 
فر قواعد بيانات يطبق البرنامج آلية فعالة للتواصوووووول مع الخريجين وإشووووووراكهم في مناسووووووباته وأنشووووووطته، واسووووووتطالع آرائهم وا سووووووتفادة من خبراتهم، ودعمهم، ويو 

 محدثة وشاملة عنهم. 

الة لةعوي  افاية وجودم الخدمات ا عدمة ل،طال  ومساس رضاه  عنهات واالسة 4-0-13
َّ
طوق آلسات فدا

ُ
 * فادم من السةائج في الةح ين.ت

4-0-14 
 ، الطالب الدوليين(.اإلعاقةيراعي البرنامج ا حتياجات الخاصة لطالبه )مثل: ذو  

 يطبق البرنامج آليات فعالة لضمان انتظام طالبه في الحضور واملشاركة الفعالة في أنشطة املقررات والخبرة امليدانية. 4-0-15

4-0-16 
 مناسل للطالب في املجالس وال جان ذات الصلة.يوجد تمثيل 
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 هسئة الةدريس – 5

 يطبق البرنامج سياسات وإجراءات مناسبة  ختيار أعضاء هيئة التدريس في البرنامج واستبقاء املتميزين منهم. 5-0-1

اما ال ي  5-0-2 افر في البرنامج الددد اللافي من أعضاء هسئة الةدريست في ج سا ا و  * يعدم فيها  مثل: شطري الطال  والطالواتت والفرو (.يةو

5-0-3 
طوق

ُ
آلسات مساسااااااااااوة  يةوفر في أعضاااااااااااء هسئة الةدريس الكفاءم الالزمة  مثل: ا وهالت والشااااااااااهادات والرخص ا هسسة والخبرم الالزمة(ت وفاع،سة الةدريست وت

 *ل،ةحعق منها.

 قهم ومهامهم ومسؤولياتهم، وحجم العمل. يوفر البرنامج ال هيئة املناسبة لهيئة التدريس الجدد واملتعاونين لضمان فهمهم لطبيعة البرنامج، وحقو  5-0-4

 تضم هيئة التدريس أو املتعاونين في البرامج املهنية بعَض املهنيين من ذو  الخبرة واملهارة العالية في مجال البرنامج. 5-0-5

5-0-6 
ق  

َ
ل النقاش، واملشووووووروعات البحثية، وتحكيم الرسووووووايل والبحوا( بما يضوووووومن تشووووووارك هيئة التدريس بانتظام في أنشووووووطة أكاديمية )مثل: املشوووووواركة في املؤتمرات وحِّ

 دراي هم بأحدا التطورات في مجال تخصصاتهم. وتعد مشارك هم في هذه األنشطة وإنتاجهم العلمي من محكات تقييمهم وترقياتهم.

 مشارك هم في هذه األنشطة أحد محكات تقييمهم وترقي هم.يشارك أعضاء هيئة التدريس بكفاءة في أنشطة البحث واإلنتاج العلمي، وتعد  5-0-7

 تشارك هيئة التدريس في أنشطة الشراكة املجتمعية، وتعد مشارك هم في هذه األنشطة أحد محكات تقييمهم وترقي هم. 5-0-8

 احتياجاتهم وتسهم في تطوير أدائهم.يتلقى أعضاء هيئة التدريس برامج في التطوير املنهي واألكاديمي، وفق خطة تلبي  5-0-9

 تشارك هيئة التدريس في أنشطة تقويم وتطوير البرنامج واملؤسسة. 5-0-10

الة لتقويم كفاية وجودة الخدمات املقدمة لهيئة التدريس وقياس مدى رضاهم عنها. 5-0-11
َّ
 تطبق آليات فعو

م أداء هيئة التدريس بانتظام وفق  5-0-12  معايير محددة ومعلنة، وتقدم التغذية الراجعة لهم، ويستفاد من النتايج في تحسين األداء.ُيقيَّ
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افق والةجهيزات  – 6  مصادر الةد،  وا ر

 يطبق البرنامج سياسات وإجراءات واضحة تضمن كفاية ومناسبة مصادر التعلم والخدمات املقدمة لدعم تعلم الطالب. 6-0-1

الة إلدارة املصادر واملواد املرجعية الال؛مة لدعم عمليات التعليم والتعلم.يطبق  6-0-2  البرنامج إجراءات فعَّ

6-0-3 
لشاااااااطري الطال   يةوفر با كةوة الددد اللافي من ا صاااااااادر ا ةسوعة ال ي ي اااااااهل الوصاااااااول إليهات ب ا يةساسااااااار ما احةساجات البرنامج وأعداد الطال ت وتةا  

 * والطالوات في أومات كافسة ومساسوةت وية  تحديثها بصورم دورية.

6-0-4 
وقواعود معلوموات وأنظموة إلكترونيوة منواسوووووووووووووبوة تتيل   مصوووووووووووووادر إلكترونيوة متخصوووووووووووووصوووووووووووووة )مثول: املراجع الرقميوة، الوسوووووووووووووايط املتعوددة، البرمجيوات(،يتوفر للبرنوامج 

 للمستفيدين الوصول إلى املعلومات واملواد البحثية واملجالت العلمية من داخل املؤسسة أو خارجها. 

6-0-5 
 ألهدافهت    إلجراءيةوفر ل،برنامج ا دامل واملخةبرات والةجهيزات ال اسااااوجسة والةعسسة وا واد ا الئ ة ل،ةخصااااص واللافسة  

ً
الوحوث والدراسااااات الد، سة وفعا

 * وتطوق آلسات مساسوة لصسانتها وتحديثها.

ال ملصادر ووسايل التعلم.يتوفر لهيئة التدريس والطالب واملوظفين في البرنامج ال هيئة   6-0-6  والدعم الفني املناسبين لالستخدام الفعَّ

 تتوفر للبرنامج القاعات الدراسية واملرافق املناسبة  حتياجاته. 6-0-7

افق والةجهيزات واألششطة الةد،س سة والوحثسة. 6-0-8  * تةوفر ج سا مةط،وات الص ة وال المة الدامة وا هسسة في ا ر

طبق معايير السالمة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات الخطرة بكفاءة  6-0-9
ُ
 وفاعلية.ت

 يتوفر للبرنامج العدد الكافي واملؤهل من الفنيين واملختصين في تشغيل وتهيئة املعامل واملختبرات.  6-0-10

 من الطالب وهيئة التدريس واملوظفين. ةاإلعاقتتوفر للبرنامج املرافق والتجهيزات والخدمات املناسبة لذو   6-0-11

 أو عن بعد وفق املعايير الخاصة بها. 6-0-12
ً
 يتوفر للبرنامج التقنيات والخدمات والبيئة املناسبة للمقررات التي تقدم إلكترونيا

 .من ذلك في التحسين يعمل البرنامج على تقويم فاعلية وكفاءة مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات بأنواعها، ويستفاد 6-0-13
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ن وتحليل الوضع الراهن وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وتحديد أولويات   اهي  تقوم لجان المعايي  بجمع األدلة والير

ي سبق ذكرها 
ي تطبيق المعايي  والمحكات الت 

، مع تدعيم ذلك بالرأي المستقل )داخلًيا / خارجًيا(، من خالل النظر فن ن التحسي 

: آنفا،   وذلك وفق النموذج التاىلي

 

 مف  م ال المحكات  الرقم
م
 ح

ي  الدليل  د
ي  ورق 

ون   التقييم  إلكت 
نوع  
 الدليل 

 اإلجراءات ونقاط القوة الملخص  
ي تحتاج  

النقاط الت 
إىل تحسي   )نقاط  

 الضعف( 
 خطة التحسي   

                

                

                

                

   التقييم متوسط 

 التقييم الكلي للمعيار

  مجموع تقييم المحكات 

 
  عدد المحكات المنطبقة 

  متوسط تقييم المعيار

  درجة التقويم اإلجماىلي للمعيار
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نامج: حيث يحتاج تقرير الدراسة الذاتية لهذه    وعمل  استخراج البيانات لوثائق الجودةكما تقوم لجنة المعايي  ب  ي الير
فهرس األدلة المستعملة فن

 : ي كل محك وترتيبها وفق النموذج التاىلي
نامج باستالل األدلة المستعملة فن  الوثيقة، فتقوم لجان الير

 الرقم المرجعي  رقمه  نوعه  الدليل 
نامج   مثال: توصيف الير

 
 وثيقة عامة 
 وثيقة جودة

 قرار
 محرصن 

 نموذج استبانة
 

 ترقيم تسلسىلي بحسب األهمية
 يشار للقسم 

 42001التاري    خ: ت
يعة   الرسر

 42001ش

ي 
رقمها من حيث التسلسل فن

 المعيار والمحك 
1-0-1-1 
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    ي التنفيذ: توصيف
نامج النقطة الثالثة فن  :الير

  : نامج األكاديمي ككل، ويتضمن فقرات محددة ، كما يىلي    وهو نموذج يقوم بتوصيف الير

نامج ومعلومات عامه عنه   . أ. التعريف بالير

نامج وأهدافه ومخرجاته   . ب. رسالة الير

  . ج. المنهج الدراشي 

ي    . د. القبول والدعم الطالنر

  . ه. هيئة التدريس والموظفون

اتو. مصادر التعلم  ن   . والمرافق والتجهي 

نامج ولوائحه   . ز. إدارة الير

نامج   . ح. ضمان جودة الير
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        :ي التنفيذ
  : توصيف المقرر الدراشي  النقطة الرابعة فن

 :    وهو توصيف تفصيىلي لكل مقرر دراشي يتضمن ما يىلي

 . أ. التعريف بالمقرر الدراشي 

  . التعليميةهدف المقرر ومخرجاته  -ب

 . ج. موضوعات المقرر 

 . د. التدريس والتقييم

ي  -ه    . أنشطة الرشاد األكاديمي والدعم الطالنر

  . مصادر التعلم والمرافق –و 

  . ز. تقويم جودة المقرر 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 39 

 

 التالية:    الخمس تتم من خالل المراحل  ؛  حقق ت مرحلة  ال             

ات األداء :  -1  قياس مؤشر

ي مرحلة التخطيط واختيارها . 
 وسبق الحديث عنها فن

 

 قياس مخرجات التعلم:  -2

ي مجاالت التعلم الثالث: 
ي مرحلة التنفيذ فن

نامج فن ي توصيف الير
ي تم صياغاتها فن

 وهي المخرجات الت 

 المعرفة والمهارات والقيم . 

 

نامج -3   : التقرير السنوي للير

نامج يتضمن تغطية   : وهو تقرير سنوي للير  نتائجه السنوية من خالل ما يىلي

 . أ. متابعة تنفيذ خطة التطوير السابقة

نامج  . ب. إحصاءات الير
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نامج  . ج. تقويم مخرجات التعلم للير

 . د. موجز عن تقارير المقررات الدراسية

نامج  . ه. أنشطة الير

نامج  . و. تقويم الير

نامج ي واجهت إدارة الير
 . ز. الصعوبات والتحديات الت 

نامجح. خطة   . تطوير الير

ي االبيانات المطلوبة ومن 
 لتقرير السنوي: وتشمل ما ستخرج من المعايي  والمحكات والوضع الراهن أيضا فن

 وفق األطر التالية: 

 اإلطار األول: اإلرشاد والدع  الطالبي

 * وصف مختصر للنشاط  األنشطة التي نفذت

  

  **التعليق على أنشطة اإلرشاد و الدعم الطالب بالبرنامج  
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 والجهاز ا  انداإلطار  الثاشي: أششطة الةطوير ل،هسئة الةد،س سة  

 * وصف مختصر للنشاط األنشطة التي نفذت

  

 **التعليق على أنشطة التطوير للهيئة التعليمية والجهاز المساند  

 

 اإلطار الثالث: الوحث الد،مي واالبةلار

 * وصف مختصر للنشاط األنشطة التي نفذت

  

 **التعليق على أنشطة البحث العلمي واالبتكار 

 

 اإلطار الرابا: الشرااة املجة دسة

 مختصر للنشاط وصف  األنشطة التي تم تنفيذها 

  

 **التعليق على أنشطة الشراكة المجتمعية 
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 : تقرير المقرر الدراشي  -4

  :  وهو نموذج يقوم فيه عضو هيئة التدريس بتقويم المقرر بعد االنتهاء من تدريسه فصلًيا، ويحتوي جملة من العناض كما يىلي

 . أ. التعريف بالمقرر 

 . ب. تنفيذ المقرر 

 . ج. نتائج الطالب

 . . التوصيات3

 . د. مخرجات التعلم للمقرر 

 . ه. تقويم جودة المقرر 

 . و. الصعوبات والتحديات

 . خطة تطوير المقرر ز. 
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امج األكاديمية مقاييس -5 ي للير
 : التقويم الذان 

ي ويتضمن عناض التقويم وخطواته  امجر نامج داخليا وخارجيا من خالل التحقق من معايي  االعتماد الير وهو وثيقة يتم بها تقييم الير

  . ي امجر ي المعايي  الستة لالعتماد الير
 بشكل واضح يستوفن

: من  ، ما يىلي ي
ي مقاييس التقويم الذان 

 البيانات المطلوبة فن

 الةعسس  الكلي ل، دسار

  تعسس  امل لاتمج و  

  عدد امل لات ا سطوعة 

  مةوسط تعسس  ا دسار 

  درجة الةعوي  اإلج الي ل، دسار 

 

 نتائج االستبانات المختلفة.   -6
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نامج -7  :  تقرير الدراسة الذاتية للير

، ويكتب كل ثالث إىل خمس سنوات، ويتضمن ما  امج عىل المستوى المحىلي : وهو من أهم الوثائق المتعلقة بالير  يىلي

  . الملخص التنفيذيمقدمة: 

نامج1   . . ملف الير

نامج2   . . الدراسة الذاتية للير

  . . التقويم وفقا لمعايي  ضمان الجودة3

  . التقويمات المستقلة . 4

  . . النتائج5

حات6   . تنفيذية . مقي 
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: ومن   البيانات المطلوبة لتقرير الدراسة الذاتية، ما يىلي

 قدم وصفاً موجزاً وموضوعياً عن واقع البرنامج في مجال إدارة البرنامج وضمان جودته. . أ 

 

 

 

 ب . اكتب تقريراً عن المعايير الفرعية : 

 واألدلة والمؤشرات(  )قدم تحليالً تفصيالً ناقداً لنتائج التقويم ومناقشتها واربط ذلك بالبيانات الالزمة

 إدارة البرنامج:  2-1

 

 

 ضمان جودة البرنامج:  2-2

 

 

 ج. التقويم العام لجودة المعيار 

 جوانب  القوة : 

 

 

 الجوانب التي تحتاج إلى تحسين : 

 

 

 التحسين: أولويات 
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ن وتستخرج من   النقاط التالية:  خطة التحسي 

ي تقارير المقررات .  -1
 خطة التطوير فن

ي المعايي   -2
ن فن  . أوليات التحسي 

 . الرأي المستقل -3

ات -4  األداء.   نتيجة قياس المؤشر

 . المخرجات التعلمنتيجة قياس    -5

 : ن ن التاليي  نامج بعد تحويلها إىل خطة عملية وفق النموذجي  ي التقرير السنوي للير
 ويستفاد منها فن

 متابعة تنفيذ خطة التطوير السابقة 

 اإلجراءات المخطط لها 
 مسؤولية 

 التنفيذ

تاريخ اإلنجاز 

 المخطط له 

 في حالة عدم االكتمال  مستوى اإلنجاز 

 مكتمل 
غير 

 مكتمل 
 اإلجراء المقترح  األسباب 

1.        

2.        

3.        
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نامج   خطة تطوير الير

 اإلجراءات  أولويات التحسين  م
 مسؤولية 

 التنفيذ

 توقيت التنفيذ
 مؤشرات اإلنجاز 

المستوى  

 النهاية  البداية  المستهدف 

1        

2        

 

 

 . وتقويمها  خطة البحث العلمي كاستكمال متطلبات الجودة األخرى  وال يغفل عن 

ي مناقشة كافة الوثائق  خاللاعتماد التقارير من استكمال و 
 .  المعتمدة من قبل الجامعة المجالس العلمية فن

يعة والدراسات السالمية  ن نغلق دليل ضمان الجودة بكلية الرسر  وبغلق دائرة التحسي 

ن ؛؛؛  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمي 

 


