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مقدمة
تم تؤسٌس الهٌبة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً فً المملكة العربٌة السعودٌة لتكون الجهة المسإولة عن تحدٌد المعاٌٌر
والمقاٌٌس لبلعتماد األكادٌمً والتقٌٌم  ,واعتماد المإسسات التعلٌمٌة فً مرحلة ما بعد الدر اسة الثانوٌة والبرامج التً تقدمها .
وتتبنى الهٌبة استراتٌجٌة تشجٌع ودعم وتقٌٌم لعملٌات ضمان الجودة فً مإسسات ما بعد المرحلة الثانوٌة؛ وذلك لضمان أن
ولٌة .وٌتوجب أن تحظى هذه الم حكات
تكون جودة التعلٌم واإلدارة فً هذه المإسسات متماشٌة مع أعلى المعاٌٌر الد
ومستوٌات األداء العالً على االعتراؾ بها على نطاق واسع ؛ سوا ًء داخل المملكة أو فً بقٌة دول العالم.
وقد تم إعداد هذا الدلٌل لمساعدة المإسسات على تقدٌم وتطوٌر عملٌات ضمان جودة داخلٌة ،وللتحضٌر واالستعداد لما ستقوم
به الهٌبة من مهام أثناء المراجعة الخارجٌة من طرؾ صدٌق  ،للتؤكد من تحقٌق مستوٌات عالٌة من األداء.
يسعى الفصل األول من هذا الكتٌب إلى إعطاء لمحة عامة عن نظام ضمان واعتماد الجودة  .حٌث ٌقدم توصٌفا ً للمبادئ التً
ٌقوم علٌها منهاج الهٌبة  .كما ٌلخص المعاٌٌر التً ستطبق فً األحكام المتعلقة بضمان الجودة واعتم ادها ،وٌرسم بإٌجاز
الخطوط العرٌضة لمراحل حصول المإسسة على الموافقة واعتماد برامجها  .وٌشتمل هذا الفصل من الدلٌل شرحا ً لعدد من
المصطلحات المستخدمة فً نظام ضمان واعتماد الجودة بالمملكة العربٌة السعودٌة.
بٌنما ٌتمحور الفصل الثانً من الدلٌل حول العملٌات الد اخلٌة لضمان الجودة  .حٌث ٌقدم االستشارة فٌما ٌتعلق بتؤسٌس مركز
للجودة داخل المإسسة ،وعملٌات التخطٌط ،والتقٌٌم ،وتقدٌم التقارٌر الداخلٌة عن البرامج التعلٌمٌة ،والتقوٌم الذاتً ،وكذلك فً
تطوٌر األنشطة التً تقوم بها المإسسة .وقد تم إرفاق نماذج ٌمكن استخدامها فً إعداد التقرٌر.
ٌقدم الجزء الثالث تفصٌبلت حول متطلبات االستعداد والتنفٌذ لمهام المراجعة الخارجٌة  .وذلك فٌما ٌتعلق بعملٌات التقدم
للحصول على الموافقة واعتماد المإسسة الجدٌدة ،واعتماد وتجدٌد اعتماد البرامج والمإسسات ،بصفة دورٌة كل خمس
سنوات.
ٌجب قراءة الفصو ل الثبلثة فً معٌة وثٌقتٌن ربٌستٌن  ,األولى هً  :اإلطار الوطنً للمإهبلت ؛ والذي ٌحدد مستوى توقعات
التعلم ،ومتطلبات منح الدرجة األكادٌمٌة منها أوالفنٌة ؛ والثانٌة هً وثٌقتً تحدٌد معاٌٌر االعتماد  .تتناول تلك المعاٌٌر أحد
ً
أنشطة مإسسات التعلٌم العالي .أما هاتٌن الوثٌقتٌن االولٌتٌن فهما " :معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد االكادٌمً
عشر مجاالًمن
فً مإسسات التعلٌم العالً" و "معاٌٌر ضمان واعتماد جودة برامج التعلٌم العالً" .كلتا هاتٌن الوثٌقتٌن مرفقة بنصوص تعتبر
بمثابة مقاٌٌس تقٌٌم ذاتً لتقوٌم األداء فً ضوء المعاٌٌر  .وهناك وثابق تكمٌلٌة هً قٌد اإلعداد تتناول قضاٌا خاصة تتعلق
بالتعلٌم عن بعد ،وبرامج فً مختلؾ المجاالت  .كما سنقدم فً تلك الوثابق بٌانات منفصلة عن معاٌٌر التدرٌب الفنً  .وجمٌعها
ٌعمل على تؾسٌر المعاٌٌر المإمل أن تطبقها الهٌبة  ،والتً تهدؾ إلى أن تكون بمثابة أدلة استرشادٌة هامة للعمل المستمر على
تحسٌن مستوى الجودة.
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الفصل األول
اإلجراءات الخاصة بإدارة ضمان الجودة
تم التؤكد من فعالٌة ما ٌعرضه هذا الفصل من إجراءات تنظٌمٌة تتبعها المإسسة ،وذلك على مستوى مإسسات التعلٌم العالً
فً العدٌد من بقاع العالم  .وٌنبؽً تنفٌذها بسبل مرنة تضع فً االعتبارتفاوت أحجام وأنشطة المإسسات  ،واختبلؾ نوعٌات
البرامج المقدمة  .وهناك تشجٌع على تبنً استراتٌجٌات جدٌدة مختلفة ،مع ضرورة مراجعة نظام الجودة ذاته وتطوٌره،
باعتباره جزءاً من عملٌات ضمان الجودة الذي تنفذه المإسسة  .كما وٌشجع تبنً األفكار ا لمبتكرة طالما تصب فً حسن
األداء ،وٌتم التخطٌط لها بهدؾ تحسٌن الجودة فً كافة جوانب أنشطة المإسسة.
إن ما تقدمه إدارة المإسسة بؤعلى مستوٌاتها من دعم وتشجٌع دابم ٌمثل متطلبا ً أساساًًً لنظام ضمان جودة فعال  .وٌنبؽً أن
ٌشمل هذا دعما ً متواصبلً من الجهة العلٌا صان عة القرار (مثل :مجلس ،أو مجلس أمناء ،أو مجلس إدارة ،أو ما شابه ذلك )،
ومن قٌادة المإسسة ( كربٌس جامعة أو عمٌد كلٌة) ،وكذلك الدعم المناسب للتكالٌؾ والخدمات المطلوبة للوصول إلى منظومة
البد أن ٌكون االلتزام بالجودة مشاركة من
ضمان جودة فاعلة  .على أن ما ٌقوم به القادة ال ٌكفً وحده لتحقٌق جودة عالٌة  .ؾ
الجمٌع ،بما فً ذلك أعضاء هٌبة التدرٌس وبقٌة العاملٌن ،والوحدات التنظٌمٌة بالمإسسة ،وذلك بتقٌٌم أدابها ،والعمل بكل
جهد ممكن على تتطوٌره ،والتعاون مع اآلخرٌن نحو التطوٌر المإسساتً على اعتبارهم أعضاء فاعلٌن فً فرٌق العم ل.
 1.1م حكات تقٌٌم الجودة
تشتمل تقٌٌمات الجودة أحكاما ً على عنصرٌن ربٌسٌن  :مدى تحقق األهداؾ ،واالتساق مع معاٌٌر األداء المقبولة فً التعلٌم
العالً.
فٌنبؽً أن تنبنً األهداؾ على مهمة محددة واضحة تتناسب ونوعٌة المإسسة وظروفها  .وعلى المإسسة أن تحدد رسالتها
واألهداؾ المنبثقة منها .على أن بعض محكات تقٌم الرسالة مدرجة فً المعاٌٌر التً حددتها الهٌبة .
تتعلق المعاٌٌر المقبولة عموما ً والتً حددتها الهٌبة فً أحد عشر مجاالً من األنشطة بالمدخبلت (مستوى وجودة الموارد
المتوفرة لدى المإسسة ) والعملٌات التً تتبعها ،وبمخرجا ت التعلٌم والنتابج التً حققتها  .وال ٌنحصر الحكم على الجودة فً
ً
مقارنة بمعاٌٌرأداء بمإسسات
مجرد توفر الموارد  ،أو فً عملٌة اتبعت أو نتٌجة تحققت  .ولكنه ٌتعلق أٌضا ً بمدى جودتها
عال تمارس نفس النشاط  .وهكذا فإنه من الضروري التعرؾ على المإسسات التً ٌمكن عقد مقارنات بها
أخرى ذات أداء ٍ
بالنظر إلى األمور الهامة  ,وعمل ترتٌبات لجمع المعلومات (أو تبادلها ) حتى ٌمكن تحقق ذلك  .وتعد مستوٌات األداء التً
تنضبط بهذه الصورة مقاٌٌس مرجعٌة عند تحدٌد أهداؾ األداء.
حددت الهٌبة عدداً من العناصر المهمة كمإشرات أداء ربٌسة  ،وستجمع من المإسسات معلومات تتعلق بهذه المإشرات .
ً
ستجمع البٌانات بحٌث تتوفر أرقاما ً
وطنٌة لهذه العناصر وٌمكن أن تعتبر مقاٌٌس مرجعٌة  .كما ٌنبؽً أن تحدد المإسسات
مقاٌٌس مرجعٌة أخرى تتعامل مع قضاٌا مهمة بالنسبة لها فً وضع إستراتٌجٌات لتطوٌرالجودة  .وٌمكن للمقاٌٌس الم رجعٌة
هذه أن تستند إلى مإسسات سعودٌة أو إلى قرٌناتها بالبلدان األخرى  .وألن من األهداؾ المهمة للمملكة العربٌة السعودٌة أن
تطرح معاٌٌر تضاهً المعاٌٌر الدولٌة المثلى ،فبلبد لبعض الم قاًٌس المرجعٌة على األقل أن تستند إلى أداء عال لمإسسات
دولٌة .
 1.2التخطٌط للجودة ودورة المراجعة
تتضمن عملٌة تحسٌن الجودة العمل على تقٌٌم مستوٌات األداء الحالٌة ،وكذلك تقٌٌم الوسط الذي تمارس فٌه المإسسة نشاطها،
وتحدٌد أولوٌات إستراتٌجٌة لتطوٌر ووضع األهداؾ ،و تطوٌر الخطط ،وتنفٌذها ،ومراقبة ما ٌحدث وإدخال التعدٌبلت عند
الضرورة ،وانتها ًء بتقوٌم النتابج المتحققة  .تشتمل هذه الخطوات على دورة متكررة من التخطٌط والمراجعة  .فقد تشتمل
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الخطط الربٌسة على سلسلة من النشاطات على مدى عدد من سنوات ،مع عدد من الخطوات ال بد أن تتخذ وٌجري تقوٌم نتابج
كل خطوة على مراحل ضمن خطة طوٌلة األمد.
وبٌنما ٌنبؽً للمراقبة أن تكون عملٌة مستمرة ،إال أن هناك عاد ًة فترتان زمنٌتان تتم بها عملٌات التقٌٌم بصفة أكثررسمٌة ؛
إحداهما سنوٌة ،حٌث ٌراقب األداء وتجرى التعدٌبلت المطلوبة ،واألخرى فً دورة ذات مدى أطول ،تتم فٌها مراجعات
ربٌسٌة على أساس دوري  .وبالنسبة للقضاٌا التً تتعلّق بضمان واعتماد الجودة ٌجب أن تتم التقوٌمات الدورٌة بالتزامن مع
المراجعات الخارجٌة التً تجرٌها الهٌبة كل خمس سنوات بؽٌة االعتماد وإعادة االعتماد.
مع أن دورة التخطٌط والمراجعة هذه تتخذ صورة مجموعة من الخطوات تتالى فً خط زمنً واحد مع جداو ل زمنٌة ،إال أن
 .فقد
تلك الخطوات قد تتكرر عند التطبٌق العملً أو تتؽٌر بصورة مرنة  ،تجاوبا ً مع المستجدات أو ما ٌتؽٌر من ظروؾ
تفضً مراجعة األداء مثبلً إلى مدى الحاجة إلى إعادة تحدٌد األهداؾ وإعداد خطة جدٌدة للتطوٌر.
تحذيذ/مزاجعة مهمة
المؤسسة/أهذافهب

سبز بيئة العمل

تحذيذ األهذاف

خطة العمل

تطويز الخطة

تنفيذ الخطة

مراجعة كل خمس سنوات

مزاجعة األداء
سنوٌا ً
مزاقبة النتبئج

ٌجب علٌنا ونحن ندرس هذه المراحل أن نعرؾ أنها تتعلّق بعدد من األنشطة ذات مستوٌات مختلفة تمارسها المإسسة  .تتعلق
بالمإسسة ككل ،وبوحدات أكادٌمٌة وإدارٌة ضمنها ،و ببرامج فردٌة أو مجموعة برامج ٌقوم بإدارتها قسم أو كلٌة.
عند تطبٌق خطط تحسٌن الجودة فإن لبعض خطوات دورة التخطٌط هذه معنىً خاصا ً  .فعلى سبٌل المثالٌ ،نبؽً أن تشتمل
سبر بٌبة العمل داخل المإسسة وخارجها وفً المرحلة األولٌة على تقٌٌم شامل لمستوى أداء الجودة الحالً وتحلٌل لمعوقات
ولفرص التطوٌر  .حٌث ٌمكن لتحلٌل نقاط القوة ونقاط الضعؾ والفرص والتهدٌدات ( )SWOT analysisأن ٌكون أداة
تخطٌط مفٌدة فً هذه المرحلة.
عاد ًة ما ٌتم توزٌع استراتٌجٌة تطوٌر ربٌسة على مراحل تمتد لسنوات  ,بٌنما تجري عم لٌات التنفٌذ والمراقبة والتعدٌل ،من
خبلل خطط عمل سنوٌة.
من المهم التوقؾ عند نقطة زمنٌة معٌنة للتمهل والمراجعة المستفٌضة لمدى مناسبة وفعالٌة أنشطة معٌنة تمارسها المإسسة،
وكذلك مراجعة مدى مبلءمة برنامج ما ومدى فاعلٌته.
ٌنبؽً أن ٌكون التقوٌم الذاتً الدوري للمإسسة شامبلً ،وأن ٌتضمن إعادة فحص للوسط الذي تعمل فٌه المإسسة وتبعات أٌة
تؽٌٌرات أو تطورات متوقعة تطرأ على نشاطات المإسسة  .كما ٌنبؽً عند تقٌٌم برنامج ما أن ٌوضع فً االعتبار كافة سمات
تنفٌذه والبنٌة التحتٌة المساندة له ،وجودة تعلّم الطبلب  .وال بد ألي تقو ٌم ذاتً دوري من تقرٌر ٌتضمن تحلٌبلً لئلختبلفات فً
الخطط األصلٌة الممكن أن تكون قد حصلت على مدار الفترة ،وعلى تقٌٌمات لدرجة النجاح فً تحقٌق األهداؾ ،وعلى تقٌٌم
لنقاط القوة ونقاط الضعؾ ,الواجب وضعها فً االعتبار عند التخطٌط مستقببلً ،وكذلك على خطط التجاوب مع تلك التقٌٌمات.
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إن الؽرض الربٌس من أي تقوٌم ذاتً دوري هو مساندة جهود المإسسة الرامٌة إلى التحسٌن ،لكن التقارٌر الصادرة تستخدم
كذلك كؤساس للمراجعات الخارجٌة إلعادة االعتماد التً تقوم بها الهٌبة  .لذا كانت هناك بعض المتطلبات الخاصة ،وقد تم
تحدٌدها فً الجزء الثالث من هذا الدلٌل ،وتتناول مهام المراجعة الخارجٌة.
 1.3الهٌاكل التنظٌمٌة
 1.3.1تأسٌس مركز للجودة
ٌنبؽً تؤسٌس وحدة تنظٌمٌة – عادة ما تسمى مركز الجودة – ضمن اإلدارة المركزٌة للمإسسة  .حٌث ٌعٌن أحد كبار
الموظفٌن لٌكون مسإوالً أمام ربٌس الجامعة أو عم ٌد الكلٌة أو نابب ربٌس الجامعة ؛ ٌدٌر المركز ،وٌترأس وٌنسق إدارة
كافة أنشطة ضمان الجودة فً المإسسة.










 1.3.2مسؤولٌات مركز الجودة
تشمل مهام المركز على مسابل عدٌدة منها:
تقدٌم النصح فٌما ٌتعلق بؤولوٌات واستراتٌجٌات تحسٌن الجودة بالمإسسة؛
مساعدة الوحدات األكادٌمٌة واإلدارٌة فً تطوٌر استراتٌجٌات تحسٌن الجودة ،كل فً مجال عمله؛
التؤسٌس لعملٌات التقوٌم الذاتً والمراقبة ولمتطلبات إعداد التقارٌر ؛
تقدٌم التدرٌب للكلٌة والعاملٌن بالمإسسة ،مع تقدٌم النصح والمساندة كلما اقتضت الضرورة ؛
تطوٌر دلٌل إرشادي ٌقدم توص ٌفا ً لهٌكل المإسسة وعملٌات ضمان الجودة بالمإسسة؛ مع تحدٌد لم حكات االنتقاء وشكل
المإشرات ،والم قاٌٌس المرجعٌة  ،واألهداؾ؛
إعداد استمارات موحدة لمهام مثل استبٌان آراء الطلبة والخرٌجٌن؛ وتقدم النصابح بخصوص اإلجراءات التشؽٌلٌة لتخطٌط
وتنفٌذ عملٌات الجودة؛
االحتفاظ بمجموعة منهجٌة من تقارٌر أداء ،تحتوي بٌانات عن مإشرات ومع قاٌٌس مرجعٌة ؛ مطلوبة عند التحلٌل ووضع
التقارٌر عن إتجاهات األداء السابدة والتؽٌرات التً تطرأ على السٌاق المإسسً.
تنسٌق وإدارة اإلعداد للتقوٌمات الذاتٌة الدورٌة لدراستها داخل المإسسة ،والستخدامها فً المراجعة الخارجٌة.
وقد أعدت الهٌبة وثٌقة منفصلة تقترح األدوار والمسإولٌات المناطة بمركز من هذا النوع.
 1.3.3تشكٌل لجنة الجودة
تشكل لجنة جودة بعضوٌة كل الوحدات األكادٌمٌة واإلدارٌة الربٌسٌة ،وتشمل كبلً من الكلٌات واإلدارات األخرى ،وتعمل
لجن مع مركز الجودة على تخطٌط وتنفٌذ مهام ضمان الجودة  .وعادة ما ٌترأس اللجنة أحد كبار اإلدارٌٌن مثل نابب ربٌس
ال ة
الجامعة للشإون األكادٌمٌة ،لٌعمل مع مدٌر مركز الجودة على قٌادة ودعم نشاطات ضمان الجودة بالمإسسة  .وٌجب أن ٌتم
تعرٌؾ أعضاء اللجنة بتلك األنشطة وتعهدهم بها ،وتخوٌلهم من الصبلحٌات ما ٌمكنهم من قٌادة تلك األنشطة ،كل فً مجال
عمله ،و تنفٌذ عملٌات ضمان الجودة.
 1.3.4تظافر الجهود بٌن المؤسسات لضمان الجودة
خطط
على جمٌع الوحدات التنظٌمٌة واإلدارٌة أن تشترك فً مهام ضمان الجودة ،مع الرقابة على األداء وتنفٌذ وتطبٌق
تحسٌن األداء  .والبد من إعداد تقارٌر موجزة وبانتظام بحٌث تكون إدارة المإسسة العلٌا وقٌادتها على علم بما ٌجري  .وال
حاجة إلى أن تتسم هذه التقارٌر المنتظمة بالضخامة أو التعقٌد ،ولكن ٌكفً أن تتضمن مإشرات األداء الربٌسة التً تتعلّق
باألهداؾ األكثر أهمٌة ،مع إشارة إلى ما إذا كانت نتابج خطط التشؽٌل قصٌرة المدى متماشٌة مع ما هو مطلوب إذا ما أرٌد
للخطط واألهداؾ اإلستراتٌجٌة األطول مدى أن تتحقق.
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ثبتت فً عدٌد من الحاالت أهمٌة تعٌٌن مسإولً ضمان للجودة ،وتؤسٌس وحدة جودة صؽٌرة وتشكٌل لجان فرعٌة داخل
كلٌات أو أقسام كبًرة ،أو ؼٌر ذلك من الوحدات التنظٌمٌة األخرى (مثل :المكتبات العامة واألقسام اإلدارٌة الربٌسة )؛ وذلك
لدراسة البرامج والخدمات التً تقدمها وتزوٌدهم بما ٌعمل على تحسٌن الجودة  .ومن المهم جداً أن تتعاون أٌة وحدة أو لجنة
من هذا النوع تعاونا ً وثٌقا ً بمركز الجودة داخ ل المإسسة ودعم أٌة مبادرات لتحسٌن الجودة فً كافة أنحاء المإسسة .وعلى أٌة
حال فإن وجود وحدات من هذا النوع فً الكلٌات والوحدات التنظٌمٌة األخرى ٌمكن أن ٌعطً مصداقٌة لمبادرات الجودة
للكلٌة والعاملٌن بها  ,ممن ٌرتبطون بدقة بمجالهم األكادٌمً التخصصً أو بمجال نشا طهم وٌساعدون فً تقدٌم المساعدة
المتخصصة والموارد ؛ أو تنظٌم برامج تدرٌبٌة خاصة بقضاٌا معٌنة فً ذلك المجال.
 1.3.5الرقابة على األداء
ً
البد من أن تقوم الوحدات األكادٌمٌة واإلدارٌة بتقوٌم األداء لمرة واحدة على األقل سنوٌا  .وال ٌلزم أن ٌكون ذلك من المهام
ً
مقارنة ببنود منتقاة من مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لؤلداء ،وفحص
الربٌسة  ،حٌث ٌمكن أن تتخذ مثبلً صورة تحلٌل سرٌع لؤلداء
مدى التقدم فً تنفٌذ خطط التطوٌر ،ودراسة بٌانات طبقا ً لمإشرات أداء مختارة  .وٌعتمد اختٌار المإشرات على مجال النشاط
وطبٌعة الخطة؛ ولكن ال بد أن تكو ن مإشرات تتٌح مراقبة التقدم سنوٌا ً حتى ولو استؽرقت الخطة عدة سنوات حتى تكتمل .
والبد للمحلل أن ٌورد تفاصٌل أي تعدٌبلت على الخطة  ,و أٌةخطوات تصحٌحٌة مطلوبة.
لقد عملت الهٌبة على تطوٌر نماذج لهذه التقارٌر السنوٌة عن البرامج وال مقررات التعلٌمٌة .لكن هذا لم يتم بالنسبة للوحدات
اإلدارٌة والتنظٌمٌة األخرى ألن متطلبات هذا التحلٌل تتفاوت كثٌراً بتفاوت الوظابؾ  .وأٌا ً كان ؼرض استخدام شكل التحلٌل
والتقرٌر ,فبلبد من أن ٌؤخذ صفة رسمٌة كمتطلب لعملٌتً التحلٌل والتقارٌر  ,وذلك لكً نمنع أن ّ
ٌطلع على هذا التقوٌم ؼٌر
المعنًٌن به  .كما ٌنبؽً إعداد التقرٌر من قبل من هم مسإولون عن وظابؾ معٌنة  .وفً حال توزعت إدارة وظٌفة معٌنة بٌن
أقسام مختلفة من المإسسة ،فعندها ٌصار إلى اختٌار جزء من المعلومات ٌقدمه كل قسم بحٌث ٌتسنى مراقبة جودة األداء
لمجمل تلك الوحدة.
ٌجب على ربٌس الجامعة أو عمٌد الكلٌة  ,وؼٌرهم من كباراإلدارٌٌن أن ٌكونوا على دراٌة باألهداؾ العامة والخاصة لكل
 .لذا ٌنبؽً إعداد التقارٌر
وحدة تنظٌمٌة ،وبنتابج ما تم من تقٌٌم ذاتً لها ،وبؤولوٌات تحسٌن أداء من ٌقدمون الخدمات
الموجزة لتقدٌمها لهم ،وألٌة لجنة داخل المإسسة لتكون مسإولة باالطبلع عن كثب على الوظابؾ المعنٌة بها.
أما التقٌٌمات الذاتٌة الشاملة وٌتبعها المراجعات الخارجٌة من ِق َبل الهٌبة فتكون كل خمس سنوات  .ولعل هذه الفترة الزمنٌة
طوٌلة دون أن تكون هناك مراجعة عامة لؤلداء  .ومن هنا جاءت الحاجة إلى المراجعة الداخلٌة بحٌث تتم جنبا ً إلى جنب مع
عملٌة التقٌٌم الذاتً األبتدابً والتً تتم خبلل تلك الفترة  .قد تكون الفترة الطبٌعٌة عامٌن أو ثبلثة أعوام ،ؼٌر أن طول الفترة
أو قصرها أمر ٌعتمد على ظروؾ المإسسة ،وقد تختلؾ المدة باختبلؾ األنشطة التً تقوم بها المإسسة  .وتماما ً مثل الخطوة
"مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لمإسسات التعلٌم العالً " هً ٌنبؽً تطبٌقه هنا،
التمهٌدٌة ،فإن مقاٌٌس التقٌٌم المؤخوذة من وثٌقة
باإلضافة إلى االستبٌانات ومصادر المعلومات األخرى  .كما ٌنبؽً اختٌار المإشرات ،وتقدٌم تقرٌر بالنتابج ،وإعادة دراسة
خطط التطوٌر تمهٌداً للتقوٌم الذاتً المبدبً.
 1.4التخطٌط والتقٌٌم المبدئً للجودة
 1.4.1التخطٌط المبدئً للجودة بالنسبة لمؤسسة تعلٌمٌة حدٌثة المنشأ
على كل مإسسة تعلٌمٌة حدٌثة تؤسست على أسس منشؤة قابمة  ،أو تشكلت نتٌجة اندماج مإسستٌن قابمتٌن أو أكثر ،أن تتبع
ً
المدرجة أدناه ,والتً تخص المإسسات القابمة.
الخطوات
بالنسبةلمإسسة جدٌدة كلٌا ً فإن خطط نظام ضمان الجودة فٌها ٌجب إعدادها كجزءاً ال ٌتجزأ من التخطٌط العام للمإسسة .فبلبد
سسة
من تضمٌن تلك الخطط مستندات تقدم للهٌبة لنٌل االعتماد األولً فً نفس الوقت الذي ٌقدم فٌه المخططون فً المإ
خططهم لتؤسٌسها,للحصول على موافقة وزارة التعلٌم العالً.
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ٌوجد بالفصل األول ,والمرفقات  2و  3فً الجزء الرابع من هذا الدلٌل تفاصٌل متطلبات االعتماد األولً والمستندات الواجب
تقدٌمها للهٌبة.
1.4.2

التخطٌط المبدئً للجودة بالنسبة لمؤسسة قائمة
كما نوهّنا سابقا ً ٌ ،نبؽً اتباع تلك العملٌات بالنسبة ألي مبنى أو مبانً جامعٌة قابمة
لمإسسة جدٌدة تضم تلك المبانً.

 ,كجزء من التخطٌط المبدبً للجودة

هناك مهمتان أساسٌتان للتخطٌط المبدبً للجودة فً مإسسة قابمة  .إحداهما تؤسٌس مركز للجودة وتقدٌم نظم تفً بمتطلبات
ضمان واعتماد الج ودة أمام الهٌبة .أما المهمة الثانٌة فهً تنفٌذ تقٌٌم ذاتً مبدبً ،وتحدٌد نقاط القوة و الضعؾ فً الجودة،
وتطوٌر استراتٌجٌات التحسٌن.
الخطوة األولى الموصى بها ,هً تؤسٌس مركز للجودة ولجنة للجودة على النحو الذي تم توصٌفه آنفاً ،واستخدام ذلك المركز
وتلك اللجنة ؾي إجراء عملٌة تقٌٌم ذاتً وتطوٌر استراتٌجٌة لتنفٌذ متطلبات ضمان الجودة بشكل مستمر.
أما بالنسبة للمبانً الجامعٌة التً ضُمت للمإسسة الجدٌدة ،والتً قد ال ٌوجد بها مركز للجودة ،فمن الضروري تشكٌل لجنة
وتعٌٌن طاقم عمل ٌإدي مهمة التقٌٌم الذاتً لؤلنشطة فً هذه الم نشؤة الجامعٌة  .وٌنبؽً أن ٌقترن التخطٌط إلجراءات ضمان
الجودة بالمإسسة الجدٌدة بإجراءات التخطٌط لتؤسٌس مإسسة حدٌثة.
1.4.3

تنفٌذ مهمة التقٌٌم الذاتً االبتدائً
ٌنبؽً أن تتخذ المرحلة األولى من العملٌة صورة التقوٌم الشفاؾ والصرٌح لمستوى األداء القابم.
فبلبد أن يتصؾ مجال هذا التقٌٌم االبتدابً بالشمولٌة  .حٌث ٌنبؽً أن ٌتعامل مع البرامج بكافة مجاالتها ،وٌشمل كل المرافق،
والتجهٌزات ،والخدمات ،والعملٌات اإلدارٌة.
بنبؽً تطبٌق مقاٌٌس التقٌٌم التً نصت علٌها وثٌقة "مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لمإسسات التعلٌم العالً " ،حٌث ٌتوخى من تلك
المقاٌٌس أن تشٌرالى أن بعض األداء ٌسٌر على درجة جٌدة جداً  ,وبعضها لم ٌحصل  ,وبعضها على درجة ضعٌفة من
األداء .وتعطً المعلومات المتعلقة بمستوٌات األداء معاٌٌر امتٌاز خارجٌة وٌقاس على أساسها مدى التطور الحاصل مستقببل.
االستعدادات
ٌتم تعرٌؾ أعضاء الكلٌة وهٌبة التدرٌس بؤمر التقٌٌم الذاتً االبتدابً،وذلك باإلعبلن عنه ؛ وٌطلب منهم التعاون فً العملٌات
التً تلً ذلك.
وٌشرح فً هذا اإلعبلن األسباب الربٌسة لهذا التقٌٌم على أنه األساس لتطوٌر خطط تحسٌن بالجودة والحصول على االعتماد،
كما ٌتم بٌان أسباب أهمٌته  .و تتضمن األسباب عادة الفوابد التً ستعود على الطلبة والكلٌة و باقً العاملٌن بالمإسسة و على
المجتمع ككل ،لتصب فً مفهوم التنمٌة الوطنٌة ٌ .فصح عن معلومات عن فحوى العملٌات المستخدمة وفرص مشاركة األفراد
فً إثرابها  .كما ٌتم التركٌز فً هذا التواصل على أن الهدؾ م ن ذلك لٌس البحث عن األخطاء أواالنتقاد  ،بل أن هو إٌجاد
قاعدة حقٌقٌة من أجل وضع خطط التحسٌن.
ٌعٌن أحد كبار موظفً المإسسة لٌدٌر العملٌة بالتعاون مع مركز للجودة  .وتشكل لجنة تخطٌط أوإدارة ٌترأسها الشخص
المعٌن إلدارة العملٌة  .وٌمكن أن تكون هذه لجنة اإلدارة ه ذه هً نفسها لجنة الجودة القابمة أصبلً  ،وإال ّ ٌتم تشكٌلها خصٌصا ً
لهذه المهمة.
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تقوم هذه اللجنة بإعداد استراتٌجٌة لتنفٌذ عملٌة التقٌٌم  .وهذا ٌتضمن عادة تشكٌل لجان فرعٌة تتولى تنفٌذ مهام ترتبط باألحد
عشر معٌارا التً حددتها الهٌبة  .وثمة إجراءات قد تكون أكثر مبلءمة من ؼٌرها  ,و ذلك باختبلؾ الوظابؾ واختبلؾ
الوحدات التنظٌمٌة داخل المإسسة.
إدارة التقٌٌم الذاتً

تقوم اللجان الفرعٌة بالبحث وتقدٌم المعلومات والتقارٌر الخاصة وذلك بما ٌتصل بمعٌار واحد أو أكثر ،اعتماداً على "مقاٌٌس
التقٌٌم الذاتً لمإسسات التعلٌم العا لً" .وعلى اللجان الفرعٌة أن تضم ممثلٌن عن كل وحدة مسإولة عن الوظابؾ محل
النظر ،وعن مستخدمً الخدمات المقدمة  ,و إذا كان باإلمكان  ,تؤمٌن شخص مستقل عن تلك الوظٌفة ؛ وذلك لضمان الحٌادٌة
والموضوعٌة فً األحكام الصادرة .وٌنبؽً أن ٌمثل الطلبة فً تلك اللجان الفرعٌة ما كان ذلك مناسبا ً.
تتشاور اللجان الفرعٌة مع المسإول عن الوظٌفة الجاري دراستها ومع مستخدمً خدمات تلك الوظٌفة  ،وتقوم بتقصً أي
دلٌل للجودة متوفر بها ،بما فً ذلك المستندات ،واالستبٌانات والبٌانات اإلحصابٌة؛ مثل المعلومات المؤخوذة من نظام سجبلت
 ,وتحدٌد األولوٌات بالنسبة إلجراءات
الطلبة .كم ا ٌناط بها إتمام جمٌع مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً باستخدام نظام النجوم المبٌَّن
التحسٌن أٌنما ٌنطبق ذلك.
مع أنه قد تتوافق بعض مجموعات عبارات حسن األداء مع المسإولٌة اإلدارٌة للوحدات األكادٌمٌة أو التنظٌمٌة ،إال أن
بعضها اآل خر قد ال ٌتوافق ،وهذا ٌتفاوت باختبلؾ نوع المإسسة  .هذا ٌعنً أنه عند إتمام بنود مقٌاس التقٌٌم المؤخوذ من
وثٌقة "مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لمإسسات التعلٌم العالً "  ,بما ٌخص هذه الوظابؾ  ،قد ٌكون من الضروري جمع المعلومات
من :الوحدات المركزٌة  ,ومن بقٌة الجهات فً المإسسة ممن تقدم خدمات مشابهة.
لهذا المتطلب الخاص بجمع المعلومات من جهات مختلفة فً المإسسة  ,صلة خاصة بالبرامج المقدمة من قبل كلٌات وأقسام
المإسسة جمٌعها  .حٌث تعد جودة البرامج أمراً أساسٌا ً فً أٌة مإسسة تعلٌمٌة  .ؼٌر أن عدد تلك البرامج قد ٌكون كبٌراً ,مم ا
ٌزٌد من صعوبة المهمة  .لذا ٌنصح بؤن ٌتم التقٌٌم فً كل قسم على حده ؛ ثم تدمج النتابج على مستوى الكلٌات ،قبل تجمٌعها
ً
متوسط" فً جمٌع
عند إعداد موجز للتقٌٌم ضمن التقرٌر اإلجمالً للمإسسة  .وٌنبؽً أال ٌؤخذ تقرٌر التقٌٌم منحى استجابة "
تلك البرامج ،بل علٌه أن ٌح دد كبلً من العناصر المشتركة  ,والتباٌنات ذات الداللة  .هذه الطرٌقة ٌجب اتباعها أٌضا ً عند
دراسة الفوارق المحتملة بٌن أقسام الطبلب الذكور وأقسام الطالبات.
التعرؾ على
إن الهدؾ من مقاٌٌس التقٌٌم  ,لفت االنتباه إلى اإلجراءات والبٌانات التقٌٌمٌة المطلوبة ،وإلى المساعدة فً
األولوٌات بهدؾ التحسٌن  .ومن ؼٌر المتوقع أن تلبً المإسسة فً مرحلتها التمهٌدٌة جمٌع هذه المعاٌٌر؛ أو أن تكون تقوم
بكافة العملٌات التً ٌتضمنها نظام مقٌاس التقٌٌم الذاتً  .وفً الؽالب لن ٌتوفر الدلٌل القاطع لعدد من البنود ،وبالتالً لن تكون
هناك مقايٌس مرجعٌة ٌقاس علٌها  .من هنا جاءت الحاجة إلى االعتماد على جمع اآلراء والبٌانات المحدودة  .وفإن لم تتوفر
األدلة  ،فهذا بحد ذاته ٌعد مسؤلة جودة ٌنبؽً التصرٌح بها بوضوح فً التقارٌر المعدة  .كما ٌنبؽً وضع عملٌة جمع تلك
األدلة فً االعتبار عند اقتراح أولوٌات التحسٌن.
البد من تحدٌد الفرص المتاحة أمام أصحاب الشؤن أو أعضاء المجتمع الجامعً ،بما فً ذلك مستخدمً مختلؾ الخدمات،
ممن لٌست لهم صلة مباشرة بالتعلٌق وتقدٌم المشورة .وٌكون لمثل هذه اإلسهامات تقدٌر خاص ،وال تهمل عند إعداد التقارٌر.
تقرٌر التقٌٌم الذاتً االبتدابً
ٌعد تقرٌر عن نتابج التقٌٌمٌ ،شٌر إلى جوانب العملٌات المتبعة عند تنفٌذ التقٌٌم ،وإلى ما تم التوصل إلٌه من نتابج ،وٌحدد نقاط
القوة وكذا تلك التً تحتاج إلى االهتمام بها ،وٌوجز األدلة التً استندت إلٌها تلك النتابج  .كما ٌنبؽً أن ٌرفق بالتقرٌر ,التقارٌر
التي أعدتها اللجان الفرعٌة أو األطراؾ العاملة ،وأن ٌحتوي التقرٌر كذلك على ملخصات لما قامت به تلك اللجان واألطراؾ
من إجراءات وما توصلت إلٌه من نتابج ،وذلك فً مستند واحد.
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ٌنبؽً أن ٌحتوي التقرٌر على توصٌات بشؤن النقاط الواجب التعامل معها بؤولوٌة قصوى عند وضع خطة تحسٌن الجودة .
هٌكل مقترح لتقرٌر التقوٌم الذاتً االبتدابً
()1
()2
()3
()4

1.5

موجز تنفٌذي لعملٌات التقوٌم الذاتً المتبعة وأهم ما توصلت إلٌه من نتابج.
ما تم اتباعه من عملٌات عند تنفٌذ التقٌٌم الذاتً ،بما فً ذلك خطة تنفٌذ التقوٌم الذاتً ،واألعضاء ،وتحدٌد المسبولٌات الربٌسة
للجنة واللجان الفرعٌة ،والعملٌات التشاورٌة ،وأهم المصادر واألدلة على الجودة المطبقة.
تقرٌر لكل معٌار من المعاٌٌر األحد عشرٌ ،شار فٌه إلى العملٌة المتبعة مع المعٌار من قبل اللجنة الفرعٌة ،ومصادر األدلة
وأهم النتابج ،وتحدٌد أولوٌات التحسٌن.
خبلصة توجز أه م النتابج وأولوٌات العمل المطلوب لبلرتقاء بمستوى الجودة  .على أن تستند إلى كل من تقارٌر الجودة ذات
الصلة بكل معٌار ،وإلى رسالة تطوٌر المإسسة واألهداؾ االستراتٌجٌة لذلك التطوٌر.
وضع خطة استراتٌجٌة لتحسٌن الجودة
كما الحظنا فٌما سبق ،فإن خطة تحسٌن الجودة ت تضمن عنصران ربٌسان  :التخطٌط لترتٌبات التنفٌذ المرحلٌة بما ٌستوفً
متطلبات ضمان الجودة واالعتماد ،مالم تكن مطبقة من األصل ،وكذك التخطٌط للتعامل مع جملة المشاكل التً أظهرها التقٌٌم
الذاتً االبتدابً.
قد تحتاج المإسسة التً تنفذ عملٌات ضمان الجودة للمرة األولى إلى تقسٌم إسهامات مختلؾ الوحدات اإلدارٌة والتنظٌمٌة فً
عملٌات ضمان الجودة إلى مراحل؛ هذا إلى أن ٌتم اكتساب الخبرة البلزمة ،وإلى أن ٌكتسب األساتذة والطلبة والعاملٌن المزٌد
من الثقة فً ما ٌتم من عملٌات ٌشاركون بها( .أنظر المقترحات الواردة فً المرفق .)1
 1.5.1متطلبات ضمان الجودة الكفٌلة بالحصول على االعتماد
تختلؾ المدة المرجوّ ة لتؤمٌن المتطلبات تبعا ً لخبرات ووضعٌة المإسسة ،وحسب تنفٌذ المإسسة بالفعل لبعضها أو عدم
تنفٌذها .وفً ظل ذلك التباٌن ٌنبؽً استٌفاء المتطلبات التالٌة :

()1
()2

()3

()4
()5
()6

تؤسٌس مركز للجودة ،وتعٌٌن مدٌر لهذا المركز ،وتشكٌل لجنة جودة ٌترأسها أحد كبار إدارًٌ المإسسة  ( .وهذا ما تم بالفعل
فً معظم المإسسات).
تبنً إجراءات لضمان الجودة فً كل وحدة تنظٌمٌة ربٌسٌة داخل المإسسة (الكلٌات ،األقسام ،عمادة األبحاث ،إدارة الشإون
المالٌة ،المرافق والتجهٌزات ...الخ) .وتختلؾ المتطلبات تبعا ً لحجم ووظٌفة كل وحدة تنظٌمٌة  .على أن تلك الترتٌبات تشمل
عادة تعٌٌن مسإول عن الجودة وتشكٌل لجنة تنسٌقٌة ،تدٌر العملٌات الواجب تنفٌذها ،مع تقدٌم االستشارات حول ما ٌجب
القٌام به.
إعداد مواصفات البرنامج ومواصفات الدورة الخاصة بكل برنامج  .وهو ما ٌتخذ فً أؼلب الحاالت صورة عملٌة مرحلٌة تبدأ
فً أقسام مختارة ،ومن ثم تمتد بالتدرٌج إلى بقٌة األقسام  .ومن المطلوب فً مواصفات تلك البرامج أن تتسق مع "أطرعمل
المإهبلت الوطنٌة " ،الذي وضعته الهٌبة وأن تستوفً معاٌٌراالعتماد فً المجاالت المهنٌة ( .وهنا قد ٌحتاج إلى ترتٌب مإقت
ٌتمثل فً دراسةالهتمام المعاٌٌر التً حددها خبراء اعتماد دولٌون بهدؾ تطور معاٌٌر المجاالت المهنٌة بالمملكة العربٌة
السعودٌة).
خبلصة تقٌٌمات الطلبة للمقررات والبرامج.
خبلصة تقارٌر ال مقررات والبرامج ,باستخدام النماذج التً وضعتها الهٌبة  .أما با لنسبة لمواصفات البرنامج ومواصفات
المقررات فٌتم هذا عادة بالتدرٌج قسما ً تلو اآلخر.
تحدٌد مإشرات األداء التً تقدم الدلٌل على مراعاة الجودة فً مختلؾ نواحً النشاط  .حٌث ٌنبؽً تحدٌد مإشرات مناسبة لكل
وحدة تنظٌمٌة ربٌسة ،واختٌارمإشرات أداء ربٌسة تناسب كل وظٌفة تقوم بها الجهات المختلفة بالمإسسة (,كالبرامج التعلٌمٌة
مثبلً)( .أنظر أدناه إلى جملة من مإشرات األداء الربٌسة حددتها الهٌبة).
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( )7تحدٌد مإشرات ومقاٌٌس اداء تتعلق بمإشرات الجودة الربٌسة التً تم تحدٌدها (هذه المقاٌٌس تشمل إما مستوٌات أداء فً
السابق او مقارنات مع مإسسات أخرى ،ولكنها ٌجب أن تحتوي على األقل بعض المقارنات الخارجٌة المناسبة).
( )8تحدٌد معلومات إحصابٌة فً هذا الصدد ،لٌتم تقدٌمها كدلٌل على جودة األداء  .ووضع ترتٌبات تتٌح تقدٌم تلك المعلومات
بانتظام إلى من ٌحتاجها للقٌام بمهام التقٌٌم والتخطٌط.
( )9تقدٌم برامج تدرٌبٌة للكلٌة والعاملٌن ,ذات اتصال وثٌق بتحسٌن مستوى الجودة.
 1.5.2أولوٌات التحسٌن األخرى التً تلً عملٌة التقٌٌم الذاتً االبتدائٌة
ٌتم فً الؽالب التعامل مع عدد من النتابج التً توصلت إلٌها عملٌة التقٌٌم الذاتً االبتدابٌة  ,فً أوابل عملٌات الجودة التً تم
توصٌفها أعبله .أما بقٌة العملٌات فٌولى االهتمام بها من خبلل استراتٌجٌات تحسٌن مناسبة.
فً بعض الحاالت ٌتطلب األمر عمبلً شمولٌا ً على مستوى المإسسة ككل ،للتعامل مع المشاكل أو االهتمامات العامة التً
تإثرعلى المإسسة ككل  .وفً حاالت أخرى ٌتطلب األمر إجرا ًء خا صا ً بوحدة تنظٌمٌة أو قسم بالمإسسة على حدة ،للتعامل
مع القضاٌا ذات االهتمام التً تبٌن وجودها فٌها  .وٌجب أن ُتع َنى خطة المإسسة االستراتٌجٌة لتحسٌن الجودة بالمسابل التً
تإثرعلى كل أو معظم كٌانات المإسسة ،إلى جانب دعمها للمبادرات المحلٌة الداخلٌة متى تطلب األمر  .ومن المتوقع من كل
الوحدات التنظٌمٌة الداخلٌة وضع الخطط التً تتكامل مع خطة المإسسة و تعامل فً نفس الوقت مع مسابل محددة ذات صلة
بمجال األنشطه الخاصة بها.
 1.5.3التعامل مع مسألة عدم التأكد من التموٌل المستقبلً
البد لخطط التحسٌن  ,سوا ًء تم تموٌلها من الموارد القابمة أو من اعتمادات مالٌة إضافٌة  ,أن ٌكون لها أهدافا ً واضحة ،مع
 .وهو ما ٌتم فً العاد ة على مستوٌٌن  :خطط
وضع جداول زمنٌة ومإشرات التقدم نحو تحقٌق تلك األهداؾ المقررة
استراتٌجٌة خبلل فترة متوسطة قد تصل إلى خمس سنوات ،وخطط عملٌاتٌة سنوٌة ذات أهداؾ م حددة تسهم فً التطوٌر
المرحلً لؤلهداؾ االستراتٌجٌة مع مرور الوقت.
قد تحتاج خطط المدى الطوٌل إلى وضع تصورات عن الموارد المالٌة المتاحة  ،باعتبارأن التموٌل ٌقدم للمإسسة عادة على
فترات زمنٌة أقصر  .و ٌنبؽً أن تشمل الخطط تقوٌمات للمخاطر الخاصة بمسؤلة التموٌل ،وإضافة إلى االحتماالت األخرى
ذات االهتمام  ,والتً تنطبق على مختلؾ استراتٌجٌات التطوٌر  .وقد ٌتطلب األمر بعض التعدٌبلت فً ضوء آخر التطورات .
ولعل مسؤلة عدم التؤكد من التموٌل المالً المستقبلً للمإسسات التعلٌمٌة أمر شابع ؛ وٌجب أال ٌسمح بتوقؾ عملٌات التخطٌط
الفعال الطوٌل األجل.
 1.5.4عالقة الخطة االستراتٌجٌة لتحسٌن الجودة بالتخطٌط االستراتٌجً العام
عند المرحلة التمهٌدٌة من اإلعداد لتقدٌم نظام ضمان الجودة وتقوٌم مستوٌات الجودة الحالٌة ،والتخطٌط لتحسٌن الجودة ,
ٌمكن أن ٌتم إعداد خطة استراتٌجٌة لتحسٌن الجودة كعمل مستقل  .وهً تمثل حقٌقة أحد أهم العوامل الهامة فً الخطة
االستراتٌجٌة األوسع نطاقا ً للمإسسة حٌث تشمل أشٌاء كالمسابل المالٌة ،وتطوٌر المرافق ،وتقدٌم مجاالت دراسٌة جدٌدة،
وؼٌر ذلك .وكل من هذه المسابل ٌجري تمثٌلها فً أهداؾ التطوٌر األوسع نطاقاً ،إضافة إلى األهداؾ واالستراتٌجٌات
المبلبمة للتنفٌذ .وهكذا ٌجب أن ٌنظر إلى خطة تحسٌن الجودة على أنها عنصراًًً هاما ً فً الخطة االستراتٌجٌة األوسع نطاقاً،
بتحدٌدها لؤلهداؾ والؽاٌات ،وتوصٌفها لبلستراتٌجٌات التنفٌذٌة بؤسلوب ٌمكن مقارنته ببقٌة أولوٌات التخطٌط االستراتٌجً .
 1.6قضاٌا أخرى
ثمة تعلٌقات إضافٌة حول قضاٌا أثارتها المإسسات التعلٌمٌة.
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 1.6.1العالقات بٌن أقسام الطالب وأقسام الطالبات
 .حٌث البد وأن تتماشى
قد تظهر صعوبات تنظٌمٌة ناجمة عن صعوبات التواصل بٌن أقسام الطبلب وأقسام الطالبات
الترتٌبات مع األعراؾ والتقالٌد للمملكة  .على أن هذا ال ٌمنع مشاركة أعضاء إناث من األساتذة ومن العاملٌن فً اللجان
واللجان الفرعٌة باستخدام وسابل اتصال مبلبمة.
كما قد تظهر تباٌن فً مستوى الجودة وذلك لمجموعة من األسباب معلومة ،منها مصاعب فً توظٌؾ طاقم عمل مإهل
بالشكل المبلبم ،و تطور طرأ حدٌثا ً على قسم من المبنى الجامعً ،أو تمدٌد لبرنامج مع استمرار احتٌاجه لتقدٌم الموارد  .مثل
هذا التباٌن متوقع الحدوث  ,وٌنبؽً أال ٌتسبب فً صعوبة عملٌة المراجعة لنٌل االعتماد  ,طالما تم التعرؾ علٌها وإببلؼها ؛
ولعل استراتٌجٌات مناسبة كفٌلة بالتؽلب على تلك المشكبلت .فٌنبؽً أن ٌكون الهدؾ توفٌر الخدمات والموارد بنفس المستوى
من الجودة ؛ وتحقٌق معاٌٌر متساوٌة لمفرزات التعلم لكبل الفبتٌن  :الطبلب والطالبات ،وإذا لم ٌكن الحال هكذا ألسباب ما  ,فبل
بد من التدخل بإجراءات تكفل التتؽلب على تلك المشاكل بالسرعة الممكنة.
ما ٌتعلق بالمعاٌٌر المطلوبة لبلعتماد:
المإسسة التً تحوي أقساما ً للطلبلب وأخرى للطالبات مإسسة واحدة ،و المعاٌٌر تنطبق على المإسسة ككل.
فالبرنامج التعلٌمً المقدم سواء من أقسام الطبلب أوأقسام الطالبات هوبرنامج واحد  ،تطبق المعاٌٌر علٌه ككل.
وال ٌعنً هذا أن ٌتم التقوٌم للمإسسة أو للبرامج على أساس "متوسط" التقٌٌمٌن .بل البد من جمع معلومات الجودة إلعداد
تقرٌر الجودة (سوا ًء كان التقرٌر السنوي أو تقرٌر التقوٌم الذاتً الدوري ) فً استمارة من كل قسم على حده  ،ومن ثم ٌتم
ربطهما كتقرٌر واحد تحدد فٌه نقاط الضعؾ و القوة المشتركة وأي تباٌن ذي داللة إحصابٌة  .وفً حال ظهورأي تباٌن ذي
داللة إحصابٌة بٌن مستوٌات الجودة فً القسمٌن ،فٌجب أن ٌذكر ذلك فً التقرٌر  ,إضافة إلى خطط االستجابة البناءة لتلك
المشكبلت.
ضم المعلومات من كبل القسمٌن ٌعنً جمع المعلومات فً نماذج متشابهة واستخدام معاٌٌر حكم تمكن من المقارنة بٌنهما .
ولضمان هذا ٌنبؽً على القسمٌن المشاركة فً اللجان الربٌسة وفً اللجان الفرعٌة ،كما ٌجب اشراكهما فً االستبٌانات
وجمع المعلومات الخاصة بالتخطٌط بما فً ذلك اختٌار مإشرات األداء القابلة للقٌاس.
 1.6.2تقدٌم تقرٌر البرامج ضمن التقٌٌم المؤسساتً
ٌجب أن تشمل التقٌٌمات والتقارٌر المإسساتٌة البرامج التعلٌمٌة  .فهً محور عمل المإسسة  .ؼٌر أن طرٌقة التنفٌذ تختلؾ
قلٌبلً عن الوظابؾ األخرى ،وهذا ٌرجع إلى وجود عملٌات أخرى تتخللها من أجل تقٌٌم كل برنامج وكل دورة تنطوي تحت
هذه الوظٌفة.
فالمطلوب فً عملٌة التقٌٌم ووضع التقرٌر المإسساتً بما ٌخص البرامج  ,هو نظرة عامة لكافة البرامج ،األمر الذي ال ٌتم
فً عملٌة المراجعة لكل برنامج على حدة  .وتتمثل تلك العملٌة بشكل أساسً فً جمع معلومات مختارة عن كافة البرامج و
وضع تقرٌر حول النتٌجة اإلجما لٌة والتباٌنات ذات الداللة فٌها  .وفً حال المإسسات التً تدار برامجها من قبل األقسام أو
الكلٌات ,تتم العملٌة على مرحلتٌن مع مجموعات على مستوى الكلٌة فً البداٌة  ،ومن ثم تشفع بالمزٌد من المجموعات على
مستوى المإسسة ككل.
فً المرحلة التمهٌدٌة  ,كما هو مبٌن آنفا ً فً التقوٌمات الذاتٌة للمإسسةٌ ،جب إتمام مقاٌٌس التقٌٌم الخاصة بالتعلم والتعلٌم
لكافة البرامج (مع أن كٌفٌة وتوقٌت عملها ٌجب أن ٌعتبر جزءاً من أجزاء استراتٌجٌة التنفٌذ ) .وقد ٌلحق بتلك المقاٌٌس ,
معلومات أخرى متوفرة عن جمٌع البرامج ،مثل معدالت إنهاء البرنام ج ،أو تقٌٌم الطبلب لجودة تلك البرامج  .ومن ثم ٌمكن
جمع درجات تلك المقاٌٌس( ،على مستوى الكلٌة ،أو على مستوى المإسسة؛ تبعا ً لحجم المإسسة )  ,وكذلك تدوٌن التباٌنات
ذات الداللة فً درجات التقٌٌم  .بعض المقتراحات حول كٌفٌة تجمٌٌع التقٌٌمات بهذه الطرٌقة موجودة بالج زء الخاص بتجمٌع
التقوٌمات أدناه.
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ٌتوجب أن تتٌح عملٌة التخطٌط التوازن المطلوب بٌن المرونة الداخلٌة والتنسٌق العام الكلً  .وتختلؾ متطلبات التعلم الفعال
والبٌبة المإثره على العملٌة التعلٌمٌة باختبلؾ مجاالت الدراسة  .فمن الطبٌعً بالنسبة للكلٌات (والبرامج) أن تكون لها
أولوٌات مختلفة عن بعضها البعض ،والبد أن ٌتسع المجال فً التخطٌط للتعامل مع تلك األولوٌات.
ولما كانت عملٌة التعلم والتعلٌم هامة باعتبارها المهمة األساسٌة ألٌة مإسسة تعلٌمٌة ،فؽالباًما ٌكون تركٌز أحد األهداؾ
الربٌسة ,والخطط االستراتٌجٌة على تطوٌر وتحسٌن البرامج فً المإسسة ككل  .كما ٌكون من الطبٌعً وضع خطط عملٌاتٌة
سنوٌة تتناول برامج المإسسة بصورة عامة.
ٌعنً هذا أنه إضافة إلى النهوض بمهام التطوٌر المطلوب لؤلقسام والكلٌات ’ ال بد من أن تتسع مجاالت األنشطة لمجمل
األولوٌات والسٌاسات الخاصة بتلك البرامج فً تلك المإسسة  .وهو ما ٌنبؽً أن ٌتم فً حال وجدت سٌاسات عامة تتبناها
المإسسة تجاه البرامج ،أو فً حال تم اكتشاؾ أٌة نقاط ضعؾ فً كل أو أؼلب البرامج.
ٌعد من حسن ممارسة المإسسة لمهامها أن تحدد خصابص (أو ملكات ) معٌنة تسعى إلى أن ٌكتسبها الطالب المتخرج فٌها،
وأن تحدد الخطوات التنفٌذٌة الكفٌلة بتطوٌرتلك الخصابص فً كل برنامج تعلٌمً  .فقد تتبنى المإسسة مثبلً سٌاسة تسعى إلى
أن ٌكتسب المتخرج فٌها مهارة تقنٌات االتصاالت والمعلومات ،أو أن ٌكون متمكنا ً من تطبٌق ما تعلمه فً حل المشكبلت التً
تصادفه بؤسلوب مبتكر  .فإذا كان األ مر كذلك ,فٌجب ان ٌصرؾ االنتباه إلى مخرجات التعلٌم فً جمٌع البرامج  ,إضافة إلى
المخرجات المنتظرة من مقررات بعٌنها وٌنبؽً تطوٌر وتطبٌق مإشرات اإلنجاز الخاصة بتلك الصفات التً تسعى المإسسة
إلى أن ٌكتسبها طبلبها.
وفً حٌن أن الكثٌر من التفاصٌل مطلوب فً التقارير السنوٌة والتخطٌط لكل برنامج  ،إال أن هذا لٌس مطلوبا ً على مستوى
المإسسة ،ولن ٌكون من الممكن تطبٌقه فً المإسسة ككل  .ولهذا ٌنبؽً انتقاء عدد محدود من مإشرات األداء الربٌسة لوضع
تقرٌر بشؤنها فً إطار عملٌة الرقابة المإسساتٌة  .وقد تتنوع تلك المإشرات حسب مهمة وأ ولوٌات كل مإسسة ،ؼٌر أنها
تشمل دابما ً تشمل إحراز تقدم تجاه مبادرات تطوٌر مإسساتٌة للبرامج وبعض مقاٌٌس الجودة العامة المتعلقة بالنتابج
والعملٌات المرتبطة بها مباشر ًة .ومن األمثلة على ذلك:






اإلحصابٌات والتوجهات العامة الحالٌة فً معدالت تقدم الطبلب ،و إتمام البرنامج؛
اإلحصابٌات والتوجهات العامة الحالٌة فً تقوٌمات الطبلب للعملٌة التعلٌمٌة أو جودة البرامج؛
بٌانات عن نتابج توظٌؾ الخرٌجٌن؛
مدى مشاركة العاملٌن فً أنشطة التطوٌر الفنٌة المتعلقة بجودة التعلٌم؛
عدد ونسبة تقارٌر البرامج التً أنجزت استجابة للمتطلبات ،واستكملت بالتارٌخ المحدد لها.
ٌجب أن تحوي المإشرات المختارة على مإشرات األداء الربٌسة التً حددتها الهٌبة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً ،
حسٌن مستوى الجودة.
باإلضافة إلى بقٌة المإشرات المطلوبة لتحقٌق أهداؾ السٌاسة الخاصة بالمإسسة ،واستراتٌجٌات ت
 1.6.3تكوٌن صورة عامة لدى المؤسسة عن الوظائف الال مركزٌة
ٌجب اتباع عملٌات ضمان الجودة داخل جمٌع الوحدات األكادٌمٌة واإلدارٌة بالمإسسة  .وفً حال أن الوحدة تقدم خدمات
للمإسسة بالكامل  ,كما هو الحال ؼالبا ً الوظابؾ اإلدارٌة المركز ٌة  ,فإن تقٌٌم وتقرٌرالوحدة واألداء المإسساتً ٌتم مباشرة
نسبٌاً ،مع أنه من المهم نضمِّن أفكار كل من متلقً الخدمات ومقدمٌها.
فً حال كانت اوظابؾ ال مركزٌة وتدار من قبل وحدات أكادٌمٌة وإدارٌة مختلفة  ،فعندها ٌنبؽً اتباع عملٌات التقٌٌم وإعداد
التقارٌر بكل وحدة ،وكذلك دمج تلك العملٌات فً النهاٌة بما ٌرسم صورة كلٌة لجودة تلك الوظٌفة فً المإسسة ككل  .فإذا
كانت بعض مرافق المكتبة مثبلً تدار داخل الكلٌة ،فٌكون من المناسب أن ندرس مدى فعالً ةوظٌفة المكتبة داخل كل كلٌة
لتكون جزءاً من عملٌة تقٌٌم مستوى الجودة بالكلٌة  ،وأن نضع فً النهاٌة تصوراً عاما ً لمستوى جودة الخدمات المكتبٌة
بالمإسسة ككل ،بما فً ذلك كبلً من خدمات المكتبة المركزٌة وخدمات مكتبات كل كلٌة  .وقد وضعت مقاٌٌس التقٌٌم المحددة
فً "درجات التقٌٌم الذاتً لمإسسات التعلٌم العالً" لتساعد فً ذلك .
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ٌعد تخطٌط وتقديم البرامج التعلٌمٌة مثاالً جلٌا ً لهذه العبلقة  .بالطبع ٌجب أن تنفذ عملٌات ضمان الجودة على مستوى
المقررات والبرامج ،وأن ٌنظر بها على مستوى األقسام األكادٌمٌة أو الكلٌات التً تدٌرها  .وتكون البرامج المقدمة و مستواها
المحور األساسً فً الحكم فً قرار اعتماد تلك ا لبرامج  .لكن تبقى الحاجة قابمة إلى دراسة مإسساتٌة مجملة لمستوى جودة
برامج المإسسة ككل ،والقدرة على تحدٌد المجاالت التً تحتاج إلى مزٌد من التحسٌن بالمإسسة .
تنفذ وظابؾ الدعم التعلٌمً فً بعض الحاالت من داخل األقسام أو الكلٌات ،وعندها ٌنبؽً تقدٌم التقارٌر إل ى تلك األقسام
بالكلٌات فً المقام األول  .وفً حاالت أخرى تدار تلك الوظابؾ مركزٌا ً بالنسبة لكامل المإسسة  .وعندها تقدم التقارٌر إلى
اإلدارة المركزٌة للمإسسة  .كما أن هناك وظابؾ تجمع بٌن اإلدارة المركزٌة والبلمركزٌة  :إذ تقدم الخدمات بعضها ضمن
الكلٌات واألقسام وبعضها مركزٌا ً  ،كما هو الحال بالنسبة للمكتبة المركزٌة والمكتبات الفرعٌة فً بعض الكلٌات على األقل .
ومهما كانت طرٌقة تنظٌم تلك الوظابؾ ،فبل بد أن ٌخضع نظام جودتها لرقابة ذوي المسإولٌة العلٌا – اإلدارة العلٌا للمإسسة
ومجلس إدارتها – ألجل مستوى الجودة اإلجمالي لتلك اإلدارة ضمن المإسسة.
فً حال كانت إدارة وظٌفة ما مركزٌا ً باعتبارها خدمة تقدم إلى كل المإسسة ،فعندها ال حاجة إلى أن تتم التقٌٌمات سوى لمرة
واحدة  .لكن من المهم أن تحٌط تلك التقٌٌمات بمعلومات من جمٌع اصحاب العبلقة بالمإسسة ( .ولعل إدارة المبانً واألراضي
مثاالً على ذلك).
إذا كانت هناك وظٌفة ما إدارتها مركزٌة بشكل جزبً أو كلً  ,وتدار من قبل عدد من األقسام المختلفة ضمن المإسسة،
فٌنبؽً أن ٌقوم بتقٌٌم جودة تلك الوظٌفة أولبك الذٌن ٌتعاملون معها بكل من تلك األقسام ،كما ٌنبؽً كذلك تجمٌع المعلومات
ودمجها وصوالً إلى تصور عام لتلك الوظٌفة بالنسبة للمإسسة ككل ،وبؤسلوب ٌمكن من وضع الٌد على مكامن القوة
والضعؾ داخل المإسسة ،وتلك التً تستدعً اهتماما ً خاصا ً.
تقوم "مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لمإسسات التعلٌم العالً " بتوصٌؾ معاٌٌر ودرجات تقٌٌم أحد عشر مجال نشاط  .وٌجب أن ٌتٌح
استخدامها من إتمام تقوٌمات إجمالٌة للمإسسة ككل ،و فً ذات الوقت ٌحدد الوحدات التنظٌمٌة داخل المإسسة التً ٌظهر فبها
تباٌنات ذات داللة فً المستوى اإلجمالً لؤلداء .أمثلة ذلك:
(أ) وظٌفة تنفذ لمرة واحدة فً المإسسة ككل (مثال :تطبٌق السلطات فً اإلدارة )؛ عندها ٌنبؼً استخدام مقاٌٌس التقٌٌم لتلك
الوظٌفة مرة واحدة فقط فً عملٌة تقوٌم للمإسسة ككل.
(ب) وظٌفة ال مركزٌة تدٌرها وحدات تنظٌمٌة مختلفة بالمإسسة ككل (مثال :عملٌة التعلم والتعلٌم)؛
درجات تقٌٌم التعلم والتدرٌس
4.1مخرجات تعلم الطالب
 4.2الدعم التعلٌمً للطلبة
 4.3جودة العملٌة التدرٌسٌة
 4.4دعم عملٌات تحسٌن
العملٌة التدرٌسٌة
 4.5أخرى
التقوٌم اإلجمالً

الخ

المإسسة ككل

الكلٌة أو
البرنامج رقم
1
xxx
xxxx
xxx
xx

الكلٌة أو
البرنامج رقم
2
xxxx
xxxx
xxxx
xxx

أو
الكلٌة
البرنامج رقم
3
xx
xxx
xx
xx

xxx
xxxx
xxx
xx

xxx

xxxx

xx

xxx

نجد فً هذا المثال تباٌنا ً ملحوظا ً بٌت تقٌٌمات األجزاء المختلفة بالمإسسة  .إن التقوٌم اإلجمالً أقل أهمٌة بكثٌر من تلك
التباٌنات وهً المتوجب أن تحظى بؤؼلب اإلهتمام  .وٌظهر لنا أن بند (الكلٌة أو البرنامج ٌ )2عمل بشكل جٌد ،مع وجود مجال
لمزٌد من التحسن .بٌنما (الكلٌة أو البرنامج رقم ٌ )3واجه صعوبات .أما درجات تقٌٌم كبلً من ( :نتابج تعلم الطالب ) ،و(جودة
العملٌة التدرٌسٌة) ،و(دعم عملٌات تحسٌن العملٌة التدرٌسٌة ) فجمٌعها متدنٌة مما ٌستدعً التدخل بعمل ما بتلك الكلٌة أو ذلك
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البرنامج لتحسٌن هذه المجموع ة من البنود  .كما قد ٌتاح تطوٌر استراتٌجٌة واسعة على نطاق المإسسة لتحسٌن ما تم سعٌا ً
لدعم العملٌة التدرٌسٌة التً تمثل فٌما ٌبدو نقطة ضعؾ عامة للمإسسة ككل.
(ج) وظٌفة ٌدار جزء منها مركزٌا ً بٌنما تدٌر الجزء اآلخر وحدات تنظٌمٌة مختلفة (مثال :مصادرالتعلم):
درجة مصادر التعلم
 6.1التخطٌط والتقٌٌم
 6.2التنظٌم
 6.3الدعم المقدم للمستخدمٌن
 6.4الموارد
التقوٌم اإلجمالً

المكتبة الكلٌة أو
المركزٌة البرنامج رقم
1
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx

الكلٌة أو
البرنامج رقم
2
xx
xxxx
xx
xx
xx

الخ

المإسسة ككل

xxx
xxxx
xxx
xxx
xxx

تبدو معطٌات هذا المثال أكثر أهمٌة للتخطٌط لتحسٌن الجودة منها كنتٌجة إجمالٌة  .وتبدو التقوٌمات الكلٌة ودرجات التقٌٌم
المإسساتٌة اإلجمالٌة مرضٌة ،إال أن هناك مشكبلت فً بند (الكلٌة أو البرنامج رقم  )2تستدعً اتخاذ إجراء ما.
 1.7التقوٌم المؤسساتً الذاتً الدوري
ٌمثل التقوٌم المإسساتً الذاتً مراجعة شاملة لجودة مختلؾ جوانب أنشطة المإسسة  .وهو من المكونات الداخلٌة األساس فً
نظام ضمان الجودة ،كما أنه ٌفٌد كونه محور التركٌز األساسً للمراجعات الخارجٌة التً تنفذها الهٌبة.
بالنسبة لم إسسة جدٌدة ٌنبؽً أن ٌنفذ التقوٌم الذاتً  ,فور تخرج أول دفعة من الطلبة من تلك المإسسة ،وقبٌل قٌام الهٌبة
بالمراجعة الخارجٌة لبلعتماد الكامل.
أما بالنسبة لمإسسة قابمة فٌنبؽً أن ٌتم التقوٌم الذاتً خبلل أسرع وقت ممكن ،وبعد وضع نظام ضمان الجودة وبدء تنفٌذه،
وبعدها ٌمكن للهٌبة أن تقوم بالمراجعة الخارجٌة لبلعتماد الكامل.
بعد تنفٌذ الهٌبة لتلك المراجعات المإسساتٌة الخارجٌة االبتدابٌة ،فإنها ستنفذ المزٌد من المراجعات الخارجٌة كل خمس
سنوات ،وتنفذ المإسسة تقوٌما ً ذاتٌا ً قبٌل كل مراجعة من تلك المراجعات.
فً حٌن ٌنبؽً للتقوٌم الذاتً الذي تقوم به المإسسة أن ٌكون شامبلً ،وأن ٌتناول األحد عشر م عٌارا كم حكات للتقٌٌم ،علٌه
أٌضا ً التركٌز على مهمة المإسسة وأولوٌاتها  .كما ٌنبؽً التركٌز باألخص على ما جرى تحدٌده أنه من أولوٌات للتخطٌط
والتطوٌر عند بداٌة فترة المراجعة وما تحقق من تقدم فً التعامل مع تلك األولوٌات ،وكذلك أٌة أولوٌات وأنشطة راهنة ٌعتقد
مجلس إدارة المإسسة أو إدارتها العلٌا أنها تحتاج إلى اهتمام خاص.
1.7.1
ٌقترح ما ٌلً من ترتٌبات تنظٌمٌة؛ تفترض وجود وحدة جودة أو مركز للجودة بالمإسسةٌ ،كون مسإوالً عن اإلدارة
والمساعدة والتنسٌق فً عملٌات ضمان الجودة ؛ وكذلك وجود لجنة جودة مركزٌة ٌترأسها أحد كبار المدراء وتضم مجموعة
من كبار العاملٌن المتمرسٌن ٌمثلون الوحدات الربٌسة والوظابؾ الخدمٌة؛ واختٌار أفراد من الكلٌات أو األقسام للمساعدة فً
عملٌات ضمان الجودة.
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ٌنبؽً أن ٌع د مركز الجودة خطة لتقوٌم مإسساتً ذاتً  ،تناقشها وتعتمدها لجنة الجودة ،وتتبناها آلٌة صنع قرار
مناسبة داخل المإسسة  .وٌنبؽً أن تحوي تلك الخطة توصٌفا ً بالخطوط العرٌضة لكٌفٌة تنفٌذ التقوٌم الذاتً ،وشروط العاملٌن
بها ،واللجان المقترحة ،وأطراؾ العمل ،ومٌزانٌة تؽط ي أٌة تكالٌؾ إضافٌة  .والبد من حسن إعداد هذه الخطة قبل التوقٌت
المفترض لمهام المراجعة الخارجٌة من قبل الهٌبة  .فتسمح الهٌبة للمإسسة بفترة حدها األدنى  9أشهر لبلستعداد للمراجعة ،و
قد ترؼب المإسسة فً بدء العملٌة مبكراً عن ذلك فٌوصى بإعطابها مدة  12شهراً على األقل .



البد من التنسٌق مع الهٌبة بالنسبة للمراجعة الخارجٌة للمإسسة  ( .الحظ أن استطاعة الهٌبة على االستجابة للطلبات
تبعا ً لوارٌخ معٌنة تعتمد على حجم نشاطها فً ذلك التوقٌت  .وحٌث أن من البلزم تنفٌذ المراجعات الخارجٌة خبلل أسرع
وقت ممكن من بعد تنفٌذ التقوٌم الذاتً ،جاءت الحاجة إلى بعض المرونة فً تحدٌد توقٌتات العملٌة ككل).
ٌنبؽً أن ٌعلن رسمٌا ً من قبل مدٌر الجامعة أو عمٌد الكلٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة واألطراؾ المعنٌة  ,عن
التقوٌم الذاتً والمراجعة الخارجٌة المرتقبة ،بما فً ذلك معلومات عن فرص تقدٌم المعلومات.
ً
ٌشكل عدد من اللجان الفرعٌة أوفرق عمل لتنفٌذ التحلٌل التفصٌلً والتخطٌط المطلوبٌن ٌ .ترأس كبل منها أحد كبار
المدراء ،ممن لهم دراٌة بعملٌات ضمان الجودة  .وقد ٌكون ذلك الشخص أحد المسإولٌن عن اإلدارة المزمع تقٌٌمها  .على أنه
ٌفضل ولمزٌد من االستقبللٌة فً الت قٌٌم أن ٌترأس اللجنة الفرعٌة أثناء التقٌٌم الذاتً الدوري شخص ؼٌرالمسإول عن
الوظٌفة المعنٌة بالتقٌٌم  .وقد ٌختلؾ عدد ونطاق مسبولٌات اللجان الفرعٌة وأطراؾ العمل تبعا ً لمتطلبات وأولوٌات كل
مإسسة ،إال أن من الطبٌعً أن تضم هذه المنظومة لجنة إدارة ٌختار أعضاإها من بٌن أعضاء لجنة الجودة وأطراؾ العمل،
لدراسة جزء أو أكثر من "معاٌٌر ضمان الجودة واعتمادها بمإسسات التعلٌم العالً " و ""مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لمإسسات
التعلٌم العالً".
الفرعٌة
على لجنة اإلدارة بالتعاون مع مركز الجودة إعداد مواصفات أومصطلحات مرجعٌة لتستخدمها اللجان
وأطراؾ العمل ،بما فً ذلك الجداول الزمنٌة ،واالستمارات و نماذج جمع المعلومات وإعداد التقارٌر ،واإلرشادات اللواجب
اتباعها ،والجداول الزمنٌة إلتمام المهام .
لسلة
ٌقدم جمٌع من أوكل إلٌهم العمل تقرٌراً وافٌاًًً عن اللجان المختلفة وأطراؾ العمل وجداول أعمال س
االجتماعات المعدة لرإساء اللجان وفرق العمل ,وذلك الستعراض ما تحقق من تقدم ومناقشة وحل المشكبلت التً قد تظهر.
ٌنبؽً أن تشمل عملٌة المراجعة دراسة مستوى األداء على ضوء أهداؾ السٌاسة المتبعة وإتمام مقاٌٌس التقٌٌم
المحددة فً "مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لمإسسات التعلٌم العالً " .كما ٌنبؽً دراسة المعلومات المستخلصة من االستبٌانات،
واشتشارات مجموعة العمل ،وفحص المإشرات و المقاٌٌس المرجعٌة  .ومن المهم ألي تقوٌم ذاتً ربٌس اللجوء إلى استشارة
جهة محاٌدة بشؤن الجوانب ذات االهتمام ،بؽرض المقارنة مع مإسسات اخرى ولتؤكٌد النتابج عن هذا الدلٌل استناداً إلى رأي
محاٌد .كما ٌنبؽً توثٌق تلك اإلجراءات .



ٌنبؽً على مركز الجودة تقدٌم المساعدة المطلوبة للجان وأطراؾ العمل أثناء قٌامها بمهامها  .وٌمكن للمركز تقدٌم
المساعدة فٌما ٌتعلق بتحدٌد أشخاص مناسبٌن من خارج المإسسة لتقدٌم تعلٌقات مح اٌدة حول تفسٌر األدلة وما تم استخبلصه
من نتابج.
ٌتم جمع تقارٌر مختلؾ أطراؾ العمل واللجان الفرعٌة واستعراضها من قبل لجنة التنسٌق ،بالتعاون مع مركز
الجودة .وٌتم دمج جمٌع المعلومات فً تقرٌر واحد شامل ٌحوي توصٌفا ً للعملٌات المتبعة ،وموجزاً لما تم تلقٌه من أستشارات
خارجٌة محاٌدة واستجابة المإسسة لها ،والتوصٌات بما ٌلزم من تؽٌٌر وتحسٌن  .وعلى لجنة الجودة مراجعة مسودة التقرٌر
’وللتعلٌق على أولوٌات التحسٌن من وجهة نظر استراتٌجٌة
لمزٌد من االتساق والمبلءمة تلبٌة للمعلومات التى تلقتها
المإسسة .وتلحق اللجنة ما تتوصل إلٌه من نتابج بالتقرٌر.










 1.7.2النقاط الواجب إدراجها فً التقوٌم المؤسساتً الذاتً
(أنظر نموذج تقرٌر التقوٌم الذاتً فً المرفق )2
ملؾ المإسسة
موجز ٌحتوي تارٌخ المإسسة ،ونطاق أنشطتها.

توصٌؾ لئلدارة والهٌكل اإلداري.
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مواقع المبانً  ،والبرامج الدراسٌة المقدم ة ،وعدد الطلبة .
عدد الكلٌات وأعضاء هٌبة التدرٌس ،والطلبة  ,فً كل قسم وكلٌة.
معلومات حول ما سبق أو ما ٌخطط الحصول علٌه من اعتمادات.
موجز بترتٌبات ضمان الجودة.
موجز الخطة االستراتٌجٌة.
مسابل ذات االهتمام ترؼب المإسسة فً تلقً تعلٌقات واستشارات بشؤنها.
السٌاق المإسسً






موجز عن بٌبة المإسسة ٌصؾ تارٌخ المإسسة وتطورها.
السمات الربٌسة لبٌبة عمل المإسسة  ،مع تدوٌن أٌة تؽٌرات هامة طرأت خبلل آخر فترة تخطط لها ،أو ٌتوقع أن
تحدث فً الفترة التالٌة.
الرسالة واألهداؾ القصٌرة المدى واألهداؾ اإلستراتٌجٌة
أهداؾ رسالة المإسسة والؽاٌات االستراتٌجٌة لتحسٌن الجودة ،والمإشرات ،والم اقييس المرجعٌة التً اختارتها لتقٌٌم األداء.
تركٌز خاص فً المراجعة
ً
ً
 .وقد ٌعكس هذا
بٌان بؤي جوانب معٌنة عن العملٌات التً ترؼب المإسسة أن تولٌها اهتماما خاصا خبلل التقوٌم الذاتً
تؽٌرات فً بٌبة المإسسة أو فً تطور أولوٌات المإسسة ،أو التجاوب مع التقوٌمات الداخلٌة للجودة أو سٌاسات حكومٌة ،أو
ؼٌر ذلك من األمور.



عملٌة التقوٌم الذاتً
توصٌؾ موجز (باستخدام جداول بٌاتات ورسوم توضٌحٌة حسبما ٌناسب) لهٌكل وتنظٌم عملٌة التقوٌم الذاتً.



تقٌٌم أداء المإسسة
مناقشة األداء فً ضوء أهداؾ الجودة االستراتٌجٌة الربٌسة للمإسسة ،وفً ضوء النتابج التً أظهرتها المإشرات و المقاٌٌس
المرجعٌة  ،وتبعات تلك النتابج على التخطٌط المستقبلً.



البد من إعداد تقارٌر عن األداء فٌما ٌتعلق بكل من األحد عشر معٌار  ,وهً :
الرسالة واألهداؾ
اإلدارة و السلطات
إدارة ضمان الجودة وتحسٌنها
عملٌتً التعلم والتعلٌم
اإلدارة الطبلبٌة وخدمات الطبلب
مصادر التعلم
المرافق والتجهٌزات
التخطٌط واإلدارة المالٌة
عملٌات التوظٌؾ
األبحاث
عبلقات المإسسة بالمجتمع
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بالنسبة لعدد من المعاٌٌرٌ ،تم توصٌؾ ا لترتٌبات والعملٌات اإلدارٌة للنشاط المعنً فً مستندات أخرى ،وال حاجة إلى تكرار
ذلك .على أن من البلزم أن ٌحتوي القسم التمهٌدي من التقرٌر حول كل معٌار أٌة معلومات عن خلفٌة المإسسة تعتقد اللجنة
اإلدارٌة أنها أنها ٌجب أن تسترعً اهتمام فرٌق المراجعة الخارجٌة  .وقد ٌشمل هذا التؽٌرات األخٌرة فً الترتٌبات أو تبنً
استراتٌجٌات جدٌدة.



ٌجب اعتبار تقارٌر المعاٌٌر تقارٌر بحثٌة عن مستوى جودة المإسسة ،حٌث ٌتم عرضها بؤسلوب ٌشابه تقارٌر األبحاث
األخرى .وٌخصص لكل معٌار بٌان موجز حول العملٌات المتبعة فً البحث ،وإعداد للتقرٌر.



تقدم مقاٌٌس التقٌٌم كاملة حسب وثٌقة "مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لمإسسات التعلٌم العالً " وذلك لفرٌق المراجعة الخارجٌة ،وال
حاجة إلى إعادة ذكرها بهذا المستوى من التفصٌل فً هذا التقرٌر الوصفً  .لكن ٌنبؽً ذكر نقاط القوة ونقاط الضعؾ مع ذكر
الدلٌل على شكل لوابح أو طرق عرض مناسبة  .وتتم اإلشارة إلى مإشرات األداء الربٌسة و المقاٌٌس المرجعٌة أٌنما كن ذلك
مناسباً ،كما تتم اإلشارة إلى مستندات أخرى ٌمكن الحصول فٌها على المعلومات التفصٌلٌة.



بالنسبة للوظابؾ البلمركزٌة جزبٌا ً أو كلٌاً ،والتً تدٌرها وحدات فً مختلؾ أرجاء المإسسة  ،فٌنبؽً االهتمام بالمستوى
اإلجمالً لؤلداء ،وكذلك الى التباٌن فً جودة األداء ما بٌن مختلؾ أجزاء المإسسة  .مستوٌات األداء العالٌة جداً (المإكدة
باألدلة) ٌجب أن ٌعلن عنها و كذا تحدٌد المجاالت التً بها مشاكل  .وحٌثما وجدت نقاط  ,فٌجب اتخاذها فرصة للتحسن؛
وٌنبػي أن تتضمن التقارٌر خطة للتعامل معها.



التوجهات السابدة فً جودة األداء ٌجب أن تدون  ،وكذا التحسن نتٌجة لبلستجابة لئلجراءات العبلجبة.



التقٌٌم المستقل
موجز عن آراء خبٌر  /خبراء تقٌٌم مستقلٌن  .قد ٌكون هذا فً صورة نظرة عامة لآلراء التً قدمها خبراء التقٌٌم إلى األقسام،
أو تعلٌق من خبٌر تقٌٌم على التقرٌر ككل ،أو جمع بٌن كل هذه الطرق.




الخبلصة وخطة العمل
موجز إجمالً بنتابج التقوٌم الذاتً ،مع تدوٌن المجاالت ذات معدالت اإلنجاز العالٌة ،والمجاالت التً تستدعً االهتمام بها.
قابمة وتوصٌؾ موجز للخطوات التً ٌوصى بها ع لى مستوى المإسسة ككل ،أو فً أجزاء منها حٌث تحددت نقاط الضعؾ
بها ؛ أو االماكن التً اعتبرت من األولوٌات بانسبة الستراتٌجٌة التحسٌن  .كما ٌنبؽً تحدٌد القضاٌا التً اعتبرت ذات أولوٌة
استراتٌجٌة عالٌة.
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الفصل الثانً
تخطٌط البرامج وتقدٌم التقارٌر
التوصٌات الوارد ة فً هذا الفصل  ,وضعت لكً تستخدمها المإسسات فً عملٌاتها الداخلٌة فً ضمان الجودة للبرامج التعلٌمٌة ،بٌد
 .ونرى توصٌفا ً
أنها تقدم الدعم أٌضا ً لعملٌات تحضٌر وإعداد المراجعات الخارجٌة ألؼراض اعتماد البرامج وإعادة اعتمادها
لعملٌات ضمان الجودة للوحدات اإلدارٌة ولكامل التقٌٌمات المإسسٌة فً الفصل الثالث .
 1-2م حكات تقٌٌم البرامج
ٌتمثل الم حك األكثر أهمٌة لتقٌٌم البرامج فً مقدار ما ٌستفٌده الطبلب تعلٌمٌا ً منها ،وتركز عملٌات التقٌٌم بصفة أساسٌة على جودة
العملٌة التعلٌمٌة ومبلءمتها ،والعملٌات التً تحقق معاٌٌر اإلنجاز والبنٌة التحتٌة والخدمات المقدمة لدعم وتحسٌن كفاءتها  .وٌتمثل
مقٌاس تعلم الطبلب األكثر مباشرة  ,فً االختبارات والواجبات المنزلٌة التً ٌقومون بها  .ورؼم ذلك ،فإن النتابج التً تخرج بها هذه
التعلم المطلوبة تشتمل على ضرورٌات البرنامج
االختبارات لٌست بذات معنى كبٌر ما لم تكن هناك عملٌات للتحقق من أن نتابج
المعنً ،وأن المعاٌٌر المتحققة تبلبم مستوى المإهبلت المقرر منحها ،وأن م حكات التقٌٌم التً ٌطبقها المعلمون ٌتم تطبٌقها بشكل
صارم ودقٌق بما ٌنسجم مع المستوٌات التً تتبعها المإسسات األخرى عالٌة الجودة .

" اإلطار

ثمة مصادر ع دٌدة للتوجٌه واإلرشاد فٌما ٌتعلق بما ٌنبؽً تضمٌنه فً البرامج فً المجاالت الدراسٌة المتنوعة ،وتشتمل
الوطنً للمإهبلت " الذي ٌحدد األطر العرٌضة للمجاالت الدراسٌة التً ٌجب تطوٌرها فً كافة البرامج ؛ والمتطلبات الواجب
توفرها العتماد البرامج من قبل منظم ات االعتماد المتخصصة فً معظم المجاالت المهنٌة ؛ ودراسة لما تحتوٌه برامج مماثلة تطبقها
مإسسات أخرى؛ وٌحتوي أٌضا ً على تحلٌل ألي متطلبات خاصة لممارسة العمل المهنً فً البٌبة التً ٌتم إعداد الطبلب فٌها لهذا .
وباإلضافة إلى ذلكٌ ،نبؽً مراقبة ورصد آخر المستجدات وا ألبحاث الجارٌة فً المجال المعنً بصفة مستمرة ،واإدخال ما ٌبلبم من
تعدٌبلت على نحو ٌعكس هذه التطورات .
هناك أٌضا ً عدد من المصادر اإلرشادٌة (واألدلة ) عن المعاٌٌر المتوقعة من الطبلب ؛ إذ من األهمٌة بمكان أن تستخدم هذه المعاٌٌر .
وتعطٌنا وثٌقة "األطر الوطنٌة للمإهبلت " توصٌفا ً للمعاٌٌر المتوقعة لمستوٌات المإهبلت المختلفة ؛ لكنها هنا مجملة  ,مما استدعى
 .وٌمكن آللٌات
الحاجة إلى آلٌات أخرى لتطبٌق هذه التوصٌفات العامة والتحقق من المعاٌٌر بقٌاسها نسبة لنماذج خارجٌة مبلبمة
التحقق من المعاٌٌر أن تشمل اختبارات المعاٌٌر فً بعض مجاالت التعلم ،بٌد أنه بالنسبة لكثٌر من النتابج التعلٌمٌة ٌتطلب األمر
إصدار أحكام تقوٌمٌة  .ومن الضروري اتخاذ ما ٌلزم من إجراءات لضمان مبلبمة وانسجام هذه األحكام  .وتشمل الممارسات الشابعة
االستعمال فً هذا المضمار  ,التوصٌؾ الواضح لم حكات التقٌٌم وأنشطة ورش العمل التً ٌزاولها أعضاء هٌبة التدرٌس والتً ٌتم
فٌها تقٌٌم عٌنات من أعمال الطبلب وتتم مقارنة األحكام وإخضاعها للمقاٌٌس ،وإجراء تقٌٌم عشوابً ثان لعٌنة على األقل من
من األعمال الطبلبٌة والتقٌٌمات
االختبارات والواجبات الطبلبٌة المنزلٌة ؛ واألهم من ذلك ،إجراء عملٌات المقارنة بٌن عٌنات
المعطاة لمهام متماثلة من قبل الطبلب فً مإسسات أخرى مشابهة .
وٌشمل المعٌار الذي وضعته الهٌبة بخصوص التعلم والتدرٌس  ,العدٌد من المعاٌٌر الفرعٌة وعدد من الممارسات المعٌنة المرتبطة
بالنتابج التعلٌمٌة للطبلب وتخطٌط ومراجعة البرام ج وعملٌة تقٌٌم الطبلب  .و ُتعتبر تلبٌة هذه المتطلبات أمراً ضرورٌا ً لكً ٌمكن
اعتماد البرامج  .بٌد أن هناك أٌضا ً عدد من التوقعات األخرى المتعلقة بعملٌات تطوٌر جودة التعلم والتعلٌم  ،ودعم األنشطة والمرافق
 ,واإلجراءات اإلدارٌة والتخطٌطٌة الواردة فً وثٌقتً " معاٌٌر ضمان واعتماد الجودة فً برامج التعلٌم العالً " و (مقاٌٌس التقوٌم
الذاتً لبرامج التعلٌم العالً ) .وفً األحكام الخاصة باالعتماد سٌولى اهتمام خاص بمبلبمة ومعاٌٌر النتابج التعلٌمٌة للطبلب ،لكنه
ٌنبؽً تلبٌة كافة المعاٌٌر المحددة .
 2-2التخطٌط المتكامل للبرامج التعلٌمٌة
ٌنبؽً أن ٌنظر إلى البرنامج التعلٌمً كحقٌبة متناسقة من تجارب تعلٌمٌة ٌسهم كل مكوّ ن من مكوناتها فً عملٌة التعلم المؤمولة من
الطبلب  .ولٌست مجرد مجموعة مقررات دراسٌة منفصلة تدرس كل فً معزل عن اآلخر  .بل ٌُكمل ك ٌل منها اآلخر وٌعززه  ،وال
ٌنطبق ذلك على محتوى هذه المقررات فحسب ،بل ٌتعدى ذلك إلى عملٌة تطوٌر وتعزٌز مهارات التواصل ومهارات التفاعل بٌن
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األفراد واإلمكانٌات القٌادٌة  ... ,الخ .وهذا ٌعنً ضرورة أن ٌتم التخطٌط لكل مقرر دراسً كجزء من حزمة برامج متكاملة وٌتم
تقدٌمها على بالشكل المقترح لها .
 ,والتجارب
وبالطبع ٌجب أن تتسم عملٌة التخطٌط بالمرونة إلتاحة فرصة االستفادة من المهارات الخاصة لدى بعض المدرسٌن
واالحتٌاجات المختلفة لدى الطبلب  ,واالستجابة للظروؾ المتؽٌرة  .لذا ٌنبؽً أن تتوافر اآللٌات البلزمة لمراقبة مجرٌات العملٌة
التعلٌمٌة ،وادخال التعدٌبلت علٌه ا عند الضرورة لضمان تلبٌة األهداؾ العامة للبرنامج  .وقد روعً فً تصمٌم المستندات الموصوفة
 ,وتساعد فً االستجابة
فً هذا الفصل بحٌث تدعم هذه اإلجراءات التخطٌطٌة الشاملة ،وترصد مجرٌات عملٌة تنفٌذ الخطط
للتخطٌط التً قد تدعو الحاجة إلٌها  .وقد روعً فً تصمٌم دراسات التقوٌم الذاتٌة الدورٌة أن تكون عملٌة إعادة فحص أكثر شمولٌة
للطرٌقة المتبعة على ضوء تقوٌمات الجودة والظروؾ المتؽٌرة .
 3-2التخطٌط للبرنامج ودورة المراجعة
نجد تفصٌبلً بما ٌتوجب إدراجه فً تقارٌر المواصفات والتقارٌر المتنوعة فً القسم
الخاصة بعملٌات تخطٌط ومتابعة الجودة المُطبّقة على البرامج التعلٌمٌة :

 2-2أدناه  .وهً تقوم على اإلجراءات التالٌة

لكل برنامجٌ ،تم إعداد توصٌؾ ٌفصل خطط تطوٌرالبرنامج – من حٌث رسالته وأهدافه ،والمقررات الدراسٌة
المشتملة فٌه ،واألهداؾ التعلٌمٌة الربٌسٌة على صورة نتابج تعلٌمٌة متوقعة ،و االستراتٌجٌات التدرٌسٌة الواجب استخدامها لتطوٌر
عملٌة التعلم ،وأسالٌب تقوٌم التعلم المتعبة وكٌفٌة تقٌٌم جودة المقررات الدراسٌة بعد انتهابها  .وفور االنتهاء من هذا التوصٌؾ ٌتم
االلتزام به بصفة دابمة ،وهذا ال ٌمنع ادخال تعدٌبلت علٌه من آن آلخر نتٌجة لتجربة أو لتؽٌر الظروؾ .
ٌتم وضع خطط مماثلة لكل مقرر دراسً ،وبحٌث ٌحاط المدرسون بمعالم المقرر الذي سٌتم تدرٌسه ،ونوعٌة
إسهام هذا المقرر فً البرنامج ككل ،كٌفٌة تقٌٌم فعالٌة هذا المقرر  .كما ٌخضع توصٌؾ المقرر الدراسً أٌضا ً للتعدٌل المستمر تبعا ً
لتؽٌٌرات تفرضها الظروؾ والتجارب  .وفً البرامج التً تشتمل على تجارب مٌدانٌة (مثل البرامج التعاونٌة ) ٌ ,تم إعداد توصٌؾ
خاص بهذه الدراسات المٌدانٌة موضحا فٌها اإلجراءات التخطٌطٌة والتنظٌمٌة وعملٌات التقٌٌم .
فً نهاٌة كل عام (أو كل فترة ٌتم فٌها تدرٌس المقرر الدراسً )ٌ ،قوم مدرس كل مق رر دراسً بإعداد تقارٌر
موجزة تشتمل على ما كان ٌجري أثناء تدرٌس المقرر الدراسً؛ إضافة إلى عن نتابج الطبلب  .على أن ُتعطى هذه التقارٌر لمنسق
البرنامج .
عندما ٌتم استبلم تقارٌر المقررات الدراسٌةٌ ،قوم منسق البرنامج بإعداد تقرٌر شامل عن البرنامج ككل ٌتضمن
 .وإذا لم ٌتسنى
المعلومات الربٌسة عن تنفٌذ البرنامج لهذا العام ؛ وٌدرج اقتراحاته بخصوص التعدٌبلت المطلوبة على التوصٌؾ
ألي سبب استكمال أحد المكونات المهمة للبرنامج أو حدثت أي تطورات أخرى ؼٌر متوقعةٌ ،نبؽً موافاة منسق البرنامج بالتفاصٌل
عن هذا األمر ،حتى ٌتسنى إدر اج أي تعدٌبلت ضرورٌة على المقررات الدراسٌة الحقا ً لتعوٌض النقص  .كذلك فإن األمر قد ٌتطلب
ادخال تعدٌبلت للمقرر الدراسً ألسباب أخرى ،وٌنبؽً أن ٌكون منسق البرنامج على استعداد لدراسة أي اقتراحات أو تعدٌبلت من
هذا النوع آخذاً فً االعتبار تؤثٌر ذلك على البرنامج ك كل.
ٌنبؽً تدوٌن أي تعدٌبلت تطرأ على البرنامج أو على المقررات الدراسٌة التً ٌتم تدرٌسها داخله فً تقرٌر
توصٌؾ البرامج أو المقررات الدراسٌة ،وذلك مع ذكر أسباب هذه التعدٌبلت .
وٌوضح الشكل التالً التسلسل الذي تؤخذه عملٌة التخطٌط والمراجعة

20

التقبرير السنىيت/الفصليت

الـتخطط المستمر

تقرير البرنبمج

تىصيف البرنبمج

Course
Course
Specifications
Course
Course
Specifications
Course
Specifications
تىصيف المقرراث
Specifications
Specifications
الذراسيت

Course
Course
Course
Specifications
Course
Specifications
Course
Specifications
المقرراث
تقبرير
Specifications
Specifications
الذراسيت

تذريس المقرراث
وٌتوجب االحتفاظ بهذه المستندات ،إلى جانب أي مستندات أخرى ذات صلة مثل تقٌٌمات المقررات الدراسٌة أو البرنامج التعلٌمً،
أو المعلومات الخاصة بؤي مسابل أخرى مإثرة على البرنامج ،وذلك فً ملؾ البرنامج و ملؾ المقررات ،حتى ٌتسنى استعمالها
الحقا ً كمراجع فً حالة الحاجة إلٌها .
وباإلضافة إلى تلك الدورة السنوٌة ٌنبؽً إجراء تقوٌم ذاتً دوري للبرنامج كل خمس سنوات حتى تتفق مع متطلبات إعادة االعتماد
التً تشترطها الهٌبة  .وتتضمن هذه التقوٌمات الذاتٌة الدورٌة الرجوع عن العملٌات المستمرة ومراجعة كافة جوانب البرنامج على
ضوء التطورات الحاصلة على امتداد فترة زمنٌة والتؽٌرات المحتملة التً طرأت على البٌبة التً ٌتم إعداد الطبلب للعمل فٌها
تفصٌل بالمتطلبات الخاصة لدراسات التقوٌم الذاتً الدورٌة ٌوجد فً الجزء  8- 2أدناه .

.

 4-2توصٌفات وتقارٌر البرنامج التعلٌمً والمقررات الدرا سٌة
 1-4-2توصٌفات البرنامج
 .على أن
ٌتمثل الهدؾ األساسً لتوصٌؾ البرنامج فً دعم عملٌة تخطٌط ومراقبة و تطوٌر البرنامج من قبل القابمٌن على تنفٌذه
"معاٌٌر ضمان واعتماد جودة
تشمل هذه التوصٌفات معلومات وافٌة توضح بجبلء أن البرنامج سوؾ ٌلبً المتطلبات الواردة فً
برامج التعلٌم العالً " و " اإلطار الوطنً للمإهبلت )  ،وأي متطلبات خاصة تتعلق باالعتماد فً المجال المهنً فً مجال دراسة ما .
وباإلضافة إلى هدفه فً التوجٌه واإلرشاد التعلٌمً فً البرنامجٌُ ،عد توصٌؾ البرنامج مرجعا ً ربٌسٌا ً للهٌبة فً عملٌات االعتماد
التً تجرٌها .
(2أ) مع
أما المسابل التً ٌجب أن ٌتضمنها توصٌؾ أي برنامج فهً مُدرجة بالتفصٌل فً نموذج لتوصٌؾ البرامج فً المرفق
توجٌهات إرشادٌة موجزة عن كٌفٌة ملء النموذج  .وٌنبؽً أن ٌتضمن التوصٌؾ بعض المعلومات الوصفٌة العامة عن البرنامج ,
والعوامل الخارجٌة المإثرة علٌه  ,والنتابج التعلٌمٌة المؤمولة من الطبلب  ,وطرٌقة التدرٌس واستراتٌجٌات تقوٌم الطبلب لتطوٌر هذه
ً
متكاملة من
النتابج التعلٌمٌة فً مختلؾ مجاالت التعلم  .على أن ٌكون التركٌز فً طرٌقة التدرٌس على البرنامج كونه حقٌبة
التجارب التعلٌمٌة ٌتم تقدٌمها من خبلل مقررات دراسٌة متفرقة  .وٌنبؽً أن ٌتضمن توصٌؾ البرنامج خططا ً مستمرة لتقٌٌم فعالٌته
و التخطٌط لعملٌات تطوٌره .
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 2-4-2توصٌف المقرر الدراسً
.

ٌنبؽً أن ٌتم إعداد مجموعة من التوصٌفات الخاصة بكل مقرر دراسً فً البرنامج ،واالحتفاظ بها فً ملؾ توصٌؾ البرنامج
والهدؾ هنا هو توضٌح تؾاصٌل خطة المقرر الدراسً كجزء من حزمة إجراءات متخذة لتحقٌق النتابج التعلٌمٌة المؤمولة للبرنامج
التعلٌمً ككل  .وبناء على هذا ٌنبؽً أن تشمل توصٌفات المقرر الدراسً ,المعارؾ والمهارات المقرر تنمٌتها لدى الطبلب  ,انسجاما
مع " اإلطار الوطنً للمإهبلت " واألهداؾ التع لٌمٌة العامة للبرنامج ،واستراتٌجٌات التعلٌم والتقٌٌم بتفاصٌل وافٌة ٌسترشد بها كل
من المدرسٌن ،و الموارد التعلٌمٌة ومتطلبات المرافق وتستخدم ألي احتٌاجات خاصة أخرى .
ٌجب إعداد توصٌؾ لكبل النوعٌن من المقررات  ,األساسٌة منها واإلختٌارٌة .
بالنسبة لتوصٌؾ البرامج  ،فقد أرفقنا نموذجا ً لتوصٌفات المقررات الدراسٌة فً المرفق
النموذج .

( 2هـ) مع إرشادات عن كٌفٌة إكمال

وٌتشابه هٌكل توصٌؾ أي مقرر دراسً مع توصٌؾ أي برنامج ككل ،وٌشتمل على مخرجات التعلٌم المؤمولة واستراتٌجٌات تنمٌة
مخرجات التعلٌم هذه  ,ألنواع التعلم المختلفة الموصوفة فً "اإلطار الوطنً للمإهبلت " ،وعملٌات تقٌٌم المقرر الدراسً بناء على
شرح موثق باألدلة  ،والتخطٌط للتطوٌر .
 3-4-2توصٌفات الخبرة المٌدانٌة
فً الكثٌر من البرامج المهنٌةٌ ،كون نشاط الخبرة المٌدانٌة (والذي قد ٌُطلق علٌه التدرٌب المٌدانً أو البرنامج ا لتعاونً أو ؼٌره من
األسماء ) واحداً من أهم مكونات أي برنامج  .ورؼم أنه ٌتم تقدٌم هذه النشاط خارج مبنى المإسسة التعلٌمٌة ,فً إحدى المصانع أو
األماكن المهنٌة  ,وٌتولى اإلشراؾ فً بعض جوانبه على االقل أشخاص من خارج المإسسة التعلٌمٌة ،إال أنه ٌنبؽً اعتباره كمقرر
دراسً مثل ؼٌره وٌتم التخطٌط له وتقٌٌمه بعناٌة كبٌرة .
وٌتوجب وضع توصٌؾ منفصل ٌدون فٌه بشكل واضح قدر اإلمكان إلى األشٌاء المطلوب تعلمها من قبل الطبلب وما ٌجب فعله
لضمان للتحقق أن عملٌة التعلم حاصلة  .وٌنبؽً أن ٌتضمن ذلك إعداداً جٌداًًً للطبلب  ,والتخطٌط بالتع اون مع الجهات التً سٌتم
فٌها اكتساب الخبرة المٌدانٌة  .كما ٌنبؽً أن ٌتضمن التوصٌؾ بعض أنشطة المتابعة مع الطبلب لتدعٌم ما تعلموه  ,وتعمٌم ذلك على
المواقؾ األخرى التً ٌرجح أن ٌقابلوها فً المستقبل .
وٌنبؽً تضمٌن اإلجراءات الخاصة بهذه األنشطة التحضٌرٌة وأنشطة ا لمتابعة ،والعملٌات التً ستتم أثناء التدرٌب المٌدانً فً
توصٌؾ للخبرات المٌدانٌة  .ونجد نموذجا ً لتوصٌؾ والتوجٌهات اإلرشادٌة الخاصة بكٌفٌة اكماله فً الملحق (2ط)  .وعلى شاكلة
النماذج األخرى ،نجد عدداً من البنود تنطبق على معظم أنشطة الخبرة المٌدانٌة  .هذا و ٌمكن إضافة بعض المسابل األخرى إذا دعت
الحاجة  ,لتلبٌة أي متطلبات خاصة لبرنامج أو مإسسة .
 4-4-2تقارٌر المقررات الدراسٌة
فً ختام كل فصل أو سنة ٌتم فٌها تدرٌس أحد المقررات الدراسٌةٌ ،نبؽً على المدرس إعداد تقرٌر موجز لعرضه على منسق
البرنامج  .على أن ٌُرفق هذا التقارٌر بنسخة من توصٌؾ المقرر الدراسً ،وكل ذلك ضمن مجلد أو ملؾ المادة  ،للنظر فٌها عند
مراجعة البرنامج .
أما بالنسبة للتوصٌفات والتقارٌر األخرى ،فهناك نموذج للتقارٌر كٌفٌة إكمالها فً المرفق ( 2ز).
 5-4-2تقارٌر الخبرة المٌدانٌة
ٌنبؽً إعداد تقارٌر الخبرة المٌدانٌة بصفة سنوٌة لتوثٌق مجرٌاتها ومدى فعالٌة برامجها ومراجعة النتابج ووضع خطط ألي تعدٌبلت
مستقبلٌة لتطوٌرها  .وتشبه العناصر الربٌسٌة للتقرٌر التقارٌر النظامٌة للمقررات الدراسٌة وإن اختلفت معها للضرورة فً بعض
الجوانب بسبب طبٌعة نشاطها  .ونجد نموذجا ً ألحد أنشطة الخبرة المٌدانٌة فً المرفق (2ك) إضافة إلى جملة من التوجٌهات
اإلرشادٌة إلكمالها .
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 6-4-2تقارٌر البرنامج السنوٌة
ٌتوجب إعداد تقرٌر عن البرنامج نهاٌة كل عام بعد النظر فً تقارٌر المقررات الدراسٌة وؼٌرها من المعلومات حول تنفٌذ البرنامج
 .على أن ٌرتكز ه ذا التقرٌر على توصٌؾ البرنامج ووصؾ ما أنجزه البرنامج مقارنة بم هومإمل منه ،وٌتضمن كذلك تقرٌراً عن
 .وٌتولى إعداد تقرٌر
جودته وٌشٌر إلى أي تؽٌٌرات أو تعدٌبلت ٌتوجب إدخالها للتنفٌذ المستقبلً للبرنامج نتٌجة للخبرة لهذا العام
البرنامج عادة مدٌر /منسق البرنامج ،و تراجعه إحدى لجان البرنامج ،وٌتم االحتفاظ به فً ملؾ توصٌؾ البرنامج كسجل دابم لما
شهده البرنامج من تطورات .
ونجد نموذجا ً لتقارٌر البرنامج السنوٌة فً المرفق (2ج) إلى جانب التوجٌهات اإلرشادٌة الخاصة بكٌفٌة اكمالها  .وتركز المسابل
الواجب إدراجها فً تقرٌر برنامج ما على قضاٌاٌرجح أن ان تكون جوهرٌة فً معظم البرامج  .بٌد أنه قد ٌتم إدراج بعض المسابل
اإلضافٌة إذا اعتبرت ذات صلة وثٌقة ببرنامج معٌن .
خطة العمل القابمة على التقٌٌمات االبتدابٌة لؤلقسام ذات الصلة وحسب "مقاٌٌس التقوٌم الذاتً لبرامج التعلٌم العالً "ٌ ,نبؽً أ ن تحدد
أولوٌات معٌنة للتطوٌر وكذلك مسابل مهمة ٌنبؽً مراقبتها عن قرب بصفة مستمرة  .وٌتوجب إدراج التقٌٌمات الخاصة بالمسابل
المختارة للمراقبة المستمرة ضمن التقرٌر السنوي .
ٌنبؽً أن ٌكون تقرٌر الجودة لبرنامج ما مبنًٌّ على أدلة من عدة مصادربما فً ذلك الطبلب وآخر ون ؛ وٌنبؽً أن ٌتولى التحقق من
عملٌة تفسٌر هذه األدلة واستنباط المعلومات المهمة منها شخص محاٌد من ؼٌر المشاركٌن فً البرنامج  .ومن بٌن االمور الهامة فً
رى التً تقدمها
هذه العملٌة  ,إٌجاد آلٌة مبلبمة للتحقق من معاٌٌر اإلنجاز الطبلبً على ضوء المعاٌٌر المناظرة فً البرامج األخ
مإسسات أخرى  .وٌتوجب أن تتضمن هذه التقارٌر مجموعة مإشرات أداء ربٌسٌة صؽٌرة نسبٌا ً من التً ٌمكن استعمالها فً
عملٌات المقارنة ضمن المإسسة باإلضافة إلى استعمالها فً جوانب مراقبة جودة البرنامج مع مر الوقت .
وٌنبؽً أن ٌتضمن التقرٌر السنوي خطة عمل تشٌر لئلجراءات الواجب اتخاذها استجابة للتقٌٌمات التً أجرٌت ،وٌنبؽً أن تؤخذ
التقارٌر البلحقة فً اعتبارها نتابج هذا العمل  ,باإلضافة إلى أٌة معلومات جدٌدة تنشؤ الحقا ً .
وٌنبؽً أن توضع اإلجراءات المناسبة لضمان استكمال تقارٌر البرنامج والمقررات بؤسرع ما ٌمكن ،ح تى ٌتسنى تنفٌذ أي استجابات
ضرورٌة دون تؤخٌر .
وٌنبؽً أن ُتقدم نسخ من تقرٌر البرنامج لعمٌد الكلٌة أو ربٌس القسم المسإول عن البرنامج وكذلك لمركز الجودة المركزي للمإسسة .
وبُؽٌة تمكٌن كبار اإلدارٌٌن  ,المسإولٌن عن الشإون األكادٌمٌة فً المإسسة و اللجنة العلٌا للمناهج ولجنة الجودة  ,من مراقبة
جودة البرامج فً المإسسة بصفة مستمرة و ال بد من تقدٌم معلومات فً كل عام حول مإشرات األداء الربٌسٌة المُطبقة على كافة
البرامج  .وٌنبؽً أن تشمل مإشرات األداء هذه  ,ما تتطلبه الهٌبة بصفة خاصة ،إلى جانب أي مإشرات أخرى تحددها الم إسسة
لمتابعة األداء أو التقدم فً أٌة مبادرات لسٌاسة جدٌدة .
 7-4-2التطوٌر المبدئً لتوصٌفات كل من البرنامج والمقرر الدراسً
ٌبدأ التسلسل المنطقً فً تطوٌر توصٌؾ برامج أو مقرر دراسً إلى جانب مجموعات من المقررات وأنشطة الخبرات المٌدانٌة
بوضع الرسالة واألهداؾ العرٌضة للبرنامج ،ثم دراسة امثلة لبرامج ومقررات دراسٌة مماثلة مقدمة فً مإسسات أخرى  ,ثم النظر
 .وٌنبؽً أن تشتمل مواصفات
فً أي متطلبات خاصة وأولٌات لهذا البرنامج بالتحدٌد ،وأخٌراً البدء بوضع توصٌؾ للبرنامج
البرنامج على المعارؾ والمهارات الواجب تطوٌرها ،واالستر اتٌجٌات الواجب استخدامها فً تطوٌر هذه القدرات للبرنامج ككل .
 .وتتضمن هذه المهمة
وتتمثل ثانً هذه المهام فً توزٌع مسإولٌة األجزاء المختلفة لهذه المهمة اإلجمالٌة على كل مقرر دراسً
الثانٌة تحدٌد المعارؾ والمهارات الواجب إدراجها فً المقررات الدراسٌة المختلفة وأ ٌضا ً تعٌٌن مسإولٌات تطوٌر القدرات األكثر
تخصصا ً مثل مهارات التواصل واستخدام تكنولوجٌا المعلومات ،ومهارات الدراسة المستقلة وقدرات العمل الجماعً الفعال
ومهارات قٌادة التمرٌن  ,وما إلى ذلك  .وٌمكن إلقاء مسإولٌة التطوٌر االولً لهذه القدرات إلى مقررات دراسٌة معٌن ة ،بٌد أنه ٌجب
دعمها وتقوٌتها باطراد من خبلل المقررات الدراسٌة األخرى ضمن البرنامج .
فً حٌن أنه من المنطقً أن نبدأ التخطٌط بوضع توصٌؾ البرنامج بهذه الطرٌقة ثم نعرج إلى تطوٌر المقررات الدراسٌة كل على
حده  ,لتنفٌذ خطة البرنامج ،إال أنه عملٌا ً معظم هذه البرام ج تكون قابمة بالفعل  .إذ ٌلزم أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة ب "مقررهم

23

الدراسً " الذي تولوا تدرٌسها لطبلبهم على مدى سنوات  ،وعندها تكون عملٌة التخطٌط بمثابةعملٌة تعدٌل هٌكل البرنامج القابم
بدالً من تطوٌر هٌكل جدٌد بالكلٌة .
وفً موقؾ من هذا النوعٌ ،مكن تعدٌل الت سلسل المنطقً الموصوؾ أعبله  ,شرٌطة توخً بعض االحتٌاطات  .وتتضمن الطرٌقة
البدٌلة إعداد مسودات اولٌة للبرنامج وتوصٌفات المقررات الدراسٌة فً نفس الوقت ،ثم جمع هذه المسودات و إدخال التعدٌبلت
المبلبمة فً المقررات الدراسٌة لضمان تحقٌق عنصرالترابط للحقٌبة التعلً مٌة ككل ،وٌتطلب ذلك مشاركة أوسع نطاقاً ،لكنه ٌحمل
معه خطر أن تظل النتٌجة الحالٌة لمجموعة المقررات الدراسٌة دون مراجعتها مراجعة دقٌقة على ضوء ما ٌتطلبه البرنامج بالكامل .
وإذا تم استخدام هذه الطرٌقة الثانٌة ،فٌُوصى باتخاذ الخطوات التالٌة :
 ,والمهارات التخصصٌة
( )1حدد بعناٌة شديدة مهمة البرنامج وأهدافه التعلٌمٌة ومدى القدرة على حل ما قد ٌبرز من المشاكل
المطلوب تنمٌتها فً البرنامج ككل  .وإذا ما فعل ذلك ٌ ,ولى االهتمام عندبذ إلى األهداؾ التعلٌمٌة المحددة فً "اإلطار الوطنً
للمإهبلت " لمستوى التؤهٌل المعنً ،وللمعار ؾ والمهارات المطلوبة للمهن التً ٌتم إعداد الطبلب لشؽلها  ،ثم إلى محتوى البرامج
المماثلة فً المإسسات األخرى عالٌة الجودة ،وألي متطلبات خاصة للخرٌجٌن فً هذا المجال فً المملكة العربٌة السعودٌة  .وٌنبؽً
أن ٌتم ذلك بالقدر الكافً من التفاصٌل ومصحوبا ً بؤي شروحات م طلوبة لتكون أساسا ً فً اتخاذ قرارات بشؤن ما ٌجب تضمٌنه فً أو
( أو ٌفعلوه بشكل
استبعاده من البرنامج  .ومتى أمكن ،عبّر عن األهداؾ التعلٌمٌة للبرنامج من حٌث ما ٌمكن للطبلب أن ٌفعلوه
اعتٌادي ) ,بدالً من االكتفاء بإٌراد قابمة من المحتوٌات  .ومن المهم أن ٌكون ذلك ؾي عبارة واضحة جداً  .أما تحدٌد مخرجات التعلٌم
المؤمولة فٌمكن أن تكون بعبارات موجزة وأكثر رسمٌة فً مرحلة تالٌة إلدراجها فً توصٌؾ البرنامج .
وٌنبؽً أن ٌتولى إنجاز هذا العمل لجنة صؽٌرة لتخطٌط البرنامج ،ثم تجري مناقشته ثم
طاقم المدرسٌن فً البرنامج .

(ٌإمل) الموافقة علٌه فً اجتماع أوسع مع

( )2تقوم لجنة تخطٌط البرنامج بإعداد مسودة لتوصٌؾ البرنامج  ,مستعٌنة فً ذلك بالنموذج الذي تقدمه الهٌبة  .وٌجب أن تستوفى
المعلومات الواردة فً كل جزء من النموذج على نحو واؾ ومفصل؛ إلٌصالها بشكل واضح إلى كافة أعضاء هٌبة التدرٌس
الم شاركٌن فً البرنامج .
(ٌ )3قوم أفراد أو لجان فرعٌة صؽٌرة من أعضاء هٌبة التدرٌس ممن عملوا فً المقررات الدراسٌة القابمة  ,بإعداد مسودة توصٌؾ
لمقرراتهم ،على أن ٌُطلب إلٌهم اإلشارة بوضوح إلى أي متطلب تعلٌمً سابق ضروري قبل بدء الطبلب فً المقرر الدراسً ،
مقررات الحقة ؛ وكذلك اتخاذ قرارات صارمة حول أي
واإلشارة إلى كٌفٌة االستفادة من المادة التعلٌمٌة أو كٌفٌة تطوٌرها فً
محتوى ٌمكن حذفه أو معلومات أو مهارات جدٌدة ٌمكن إدخالها ؛ مع األخذ فً االعتبار الرسالة واألهداؾ التعلٌمٌة المحددة فً
( )1آنفا ً.
( )4تقوم لجنة تخطً ط البرنامج بُعٌد ذلك بمراجعة التوصٌفات المُقترحة للمقرررات الدراسٌة ،وإدخال التعدٌبلت الضرورٌة،
,
وتعٌٌن المسإولٌات األساسٌة لتنمٌة المهارات التخصصٌة (مثل استخدام المعلومات فً المراجع المنشورة على شبكة االنترنت
ومهام العمل الجماعً  ,واستخدام تكنولوجٌا الم علومات فً عملٌات التحلٌل وإصدار التقارٌر ... ,الخ) لكل مقرر دراسً بما ٌبلبمه .
وٌنبؽً إرفاق منظومة تخطٌط للمقرر ُتل ّخص هذه التوزٌعات فً ملؾ توصٌؾ البرنامج  .وٌنبؽً استشارة طاقم هٌبة التدرٌس الذي
سٌتولون مسإولٌة تدرٌس المقررات الدراسٌة حول الخطط الدراسٌة الم عدلة وتوزٌع المسإولٌات ،والمسودات النهابٌة المناقشة فً
اجتماع موسع ألعضاء هٌبة التدرٌس  ,وكذلك توصٌفات البرنامج والمقررات الدراسٌة بعد الموافقة علٌها من قبل الجهات
المختصة .
ومن بٌن المشاكل التً ٌقابلها القابمون على تخطٌط البرامج  ,الزٌادة المستمرة فً حجم المعرفة فً أي من مٌادٌن المعرفة المختلفة .
وأعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌات من ذوي الخبرة بمجاالتهم التخصصٌة هم األكثر علما ً فً هذا المٌدان وٌواصلون طرح ما ٌستجد
 ,والمهارات التعلٌمٌة
من المعارؾ  .وعندما ٌجتمع ذلك التوجه مع الحاجة إلى تنوٌع أسالٌب التدرٌس لتشمل األعمال الجماعٌة
المستقلة  ,ومهارات حل المشاكل والتواصل  ،فحٌنها تصبح التوقعات المؤمولة من الطبلب ؼٌر واقعٌة ،وٌحتم اتخاذ بعض القرارات
الصعبة حول األساسً من عناصرالتعلٌم وما ٌمكن حذفه منها  .وٌنبؽً إٌجاد آلٌة قوٌة لعملٌة صناعة القرار النهابً لتؤكد من
تضم ٌن المعلومات والمهارات األساسٌة ،وأن التوقعات المؤمولة من عملٌة التعلم واقعٌة ومبلبمة لمستوى المإهبلت المعنً ،وأن
الطبلب لدٌهم القدرة وااللتزام بمواصلة عملٌة التعلم لمواكبة التطورات فً هذا المجال .
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 5-2التقٌٌم االبتدائً للبرنامج باستخدام مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً
من المهم فً مرحلة مبكرة من عملٌة تنفٌذ إجراءات ضمان جودة البرامج أن ٌُجرى تقٌٌم لجودة البرنامج باستخدام مقاٌٌس التقٌٌم
الموجودة فً "مقاٌٌس التقوٌم الذاتً لبرامج التعلٌم العالً " .وٌنبؽً أن ٌكشؾ هذا التقٌٌم عن مواطن الضعؾ والقوة وٌلفت االنتباه
ألي مسائل مهمة ربما تم رصدها  .وبعد هذا التقٌٌمٌ ،نبؽً تحدٌد األولوٌات ووضع خطط العمل الخاصة بالتطوٌرحٌثما كانت
الحاجة  .وٌجب االحتفاظ بهذه المعلومات فً مستند خاص فً ماؾ البرنامج ،كما ٌجب مراقبة حجم التقدم المتحقق فً عملٌة تنفٌذ
خطط التطوٌر المرتبطة بهذه المسابل وذل ك بصفة سنوٌة على األقل  .وٌمكن بحث المسابل األخرى بصفة دورٌة ،وال حاجة لتقٌٌمها
رسمٌا ً كل عام .
من الممكن إجراء تقٌٌم ابتدابً للبرنامج كجزء من عملٌة تقٌٌم أوسع على مستوى المإسسة ،حٌث ٌكون مركز جودة المإسسة أو
لجنة الجودة قد وضعت بعض اإلجراءات أو رسمت نماذج لعرض النتابج  .واستجابة مع كل المتطلبات نقترح الترتٌبات التالٌة ؛
وهً تتبع نفس الخطوات العامة لعملٌة التقٌٌم الذاتٌة للمإسسة ،ولكن على نطاق أصؽر :
( )1قم بتشكٌل لجنة صؽٌرة للتخطٌط لعملٌة التقٌٌم  .واعتماداً على األعداد المشاركة وحجم البرنامجٌ ،مكن أن تعمل هذ ه اللجنة
كلجنة تخطٌط وإدارة مع تحمل اللجان الفرعٌة المنبثقة منها األعمال التفصٌلٌة ؛ وقد تعمل بمثابة فرٌق عمل وتتولى جانبا ً كبٌراً من
العمل نفسه  .وإذا كان البرنامج ٌقدم فً كل من أقسام الذكور واإلناث ،فٌنبؽً أن تكون هناك مشاركة كافٌة من كبل القسمٌن ،ونحن
نشجع هنا على إشراك بعض الطبلب فً لجان فرعٌة ذات صلة .
( )2قم بإعبلن عام عن التقٌٌم  ,موجه لطاقم المدرسٌن وؼٌرهم من األطقم ،وللطبلب  ،موضحا ً الؽرض من إجراء التقٌٌم ،وشارحا ً
اإلجراءات المقرر اتباعها ،وداعٌا ً إٌاهم للمشاركة  .واعتماداً على طبٌعة البرنامج ،إذا كا ن هناك آخرون معنٌون بالبرنامجٌ ،نبؽً
إعبلمهم ودعوتهم للمشاركة .
(ٌ )3نبؽً أن ٌُولى االهتمام المبدبً لمقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لكل معٌار من المعاٌٌر لتحدٌدما هو موجود من الدالبل أو التً ٌمكن
الحصول علٌها لدعم األحكام الخاصة بالجودة  .فبالنسبة لبعض البنودٌ ،مكن لمجموعة التخطٌط التعرؾ ما إذا كانت أحدى
الممارسات حاصلة أم ال ،ولدٌها اطبلع حول حسن أداء ذلك  .لكنه فً حاالت أخرى ،قد ال تكون األدلة موجودة حالٌاً ،ولكن ٌمكن
الحصول علٌها من خبلل فحص المستندات أومن الطبلب أوالسجبلت المتوفرة فً القسم أو ؼٌره من األماكن فً ال مإسسة ،أو من
خبلل استبٌانات أو مقاببلت مع أفراد أو مجموعات  .وقد تكون هناك أٌضا ً حاالت ال تكون فٌها األدلة متوفرة ،وال ٌمكن تقدٌمها فً
حٌنه للمساعدة فً عملٌة التقٌٌم الذاتً المبدبً .
( )4تقوم اللجنة أو اللجان الفرعٌة باستكمال مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً استناداً إلى األدلة المتوفرة أو التً ٌمكن الحصول علٌها  .وٌنبؽً
استكمال المقاٌٌس الخاصة بقسمً الذكور واإلناث  ,حٌثما ٌنطبق ذلك ،وباستخدام نفس العملٌات المُستخدمة فً جمع المعلومات .
وعندما ال تتوفر أي أدلة بخصوص المسابل ذات األهمٌةٌ ،نبؽً تدوٌن ذلك ؛ ثم انظرفً كٌفٌة ت وفٌر أدلة فً المستقبل  .وقد ٌُطلب
من أعضاء هٌبة التدرٌس والطبلب اكمال بعض المقاٌٌس أو بنود االستبٌان ذات الصلة  .إال أنه ال ٌنصح بتوزٌع نسخة المقاٌٌس
كاملة  ,نظراً ألنها عملٌة استطبلع كبٌرة للؽاٌة ولن تكون المعلومات الخاصة بالكثٌر من البنود متوفرة لدٌهم  .ومن جهة أخرى ،فً
مواقؾ ٌكون للطبلب والمدرسٌن رأي ٌ ,مكن السلوب تجمٌع االفكار من مجموعات مختلفة أن ٌشكل مصدراً مهما ً للمعلومات .
( )5تقوم اللجنة بمراجعة االستجابات ؛ وتدون أي اختبلفات بٌن األقسام ،وتقوم إما بتحدٌد األولوٌات الموصى بها للتطوٌر
إضافة المزٌد من التطوٌر ،أو مراجعة توصٌات اللجان الفرعٌة وذلك لعرض األولوٌات اإلجمالٌة .
(ٌ )6مكن لنتابج التقٌٌم الذاتً ،بما فٌها مقاٌٌس التقٌٌم الذاتٌة واألولوٌات المُقترحة للتحسٌن أو التطوٌر
الجتماع عام ألعضاء هٌبة التدرٌسٌ ،عبر فٌه األعضاء ع ن آرابهم بخصوص التقٌٌمات والتوصٌات .
(ٌ )7نبؽً إدراج أي توصٌات تتمخض من هذه العملٌة فً خطة تطوٌر الجودة
قبل المدراء واللجان ضمن القسم أو المإسسة .
لقد وضعت هذه االقتراحات للقسم الذي ٌؤخذ على عاتقة مسإولٌة إ
الظروؾ .

 ,أو

 ,أن تكون حٌنبذ موضوعا ً

(االستراتٌجٌة ) للبرنامج ،وذلك لدراستها الحقا ً من

دارة أحد البرامج ،وٌمكن تعدٌلها عند الحاجة وفقا ً لتؽٌر

فعلى سبٌل المثال ،أذا جرت هذه العملٌة فً إحدى الكلٌات التً تضم عدداً من األقسام تقوم بتقدٌم برامج مختلفة ،حٌنها ٌمكن تشكٌل
 .ثم تتم عملٌات تقٌٌم مُفصلة على مستوى القسم ،وٌتم
لجنة إدارة على مستوى الكلٌة وبعضوٌة ممثلٌن عن كل قسم من األقسام
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 3-6-1فً الفصل األول  .فً كلٌات
استعراض البرامج الموضوعة للكلٌة باستخدام إجراء مشابه لئلجراء الموصوؾ فً الفقرة
التربٌة أو كلٌات الطب ،قد ٌسهم عدد من األقسام بمقررات دراسٌة تنطوي تحت برنامج واحد  .وحٌنها ٌجب اتباع خطوات مشابهة
وذلك باستخدام لجنة إدارة ولجان فرعٌة تؤخذ على عاتقها النظر فً جودة ما ٌُقدم فً كل قسم .
 6.2التخطٌط لتحسٌن الجودة لبرنامج أو قسم
ٌجب ان تتضمن خطة تحسٌن الجودة لبرنامج او قسم أمرٌن اثنٌن
عملٌة التقٌٌم الذاتً االبتدابً

 :أولهما  ,أي عمل مطلوب للتعامل مع المشاكل التً افرزتها

( او ٌرتكز على ما استنبط من نقاط قوة )؛ وثانٌهما  ,اي عمل ٌُحتاج الٌه للوفاء بمتطلبات االعتماد لهذه البرنامج
بالضبط  ,فهً تتنوع بتنوع البرامج  ,لكنها دابما ً تشمل :

 .أما المتطلبات



توصٌفات للبرنامج وللمقررات الدراسٌة ( مع توصٌؾ للخ برة المٌدانٌة  ,للمقررات التً ٌنطبق علٌها )؛ وذلك فً النماذج التً أعدتها
الهٌبة (,انظر المرفق ) 2



إعداد تقارٌر سنوٌة عن البرنامج والمقررات المندرجة تحته حسب الصٌؽة المطلوبة من قبل الهٌبة .



العملٌات المطلوبة لتحقٌق معاٌٌر التعلٌم والتعلم  ,بما فً ذلك ما ٌتعلق باالنسجام مع أطر عمل المإهبلت  ,ومتطلبات االعتماد ذات
 .ولعل المطلوب استبٌانات الطبلب وأشكال أخرى من برامج
الصلة  ,وآلٌات تحقٌق معاٌٌر أداء الطبلب و تحسٌن جودة التعلٌم
التقوٌم؛ فتقدم المعلومات حسب مإشرات االداء الربٌسة التً وضعتها الهٌبة .
ال بد للبرنامج ان يتمشى مع كامل المعاٌٌرالخاصة ببرامج التعلٌم العالً  ,وكذلك البنود الفرعٌة الربٌسة لتلك المعاٌٌر  .ومع أنه لٌس
من المطلوب مستوى أعلى من "مرضً " لكل بند من بنود االجزاء الفرعٌة  ,إال أنه ٌنبؽً تحدٌد نقاط ضعؾ معٌنة وال بد إلجراء
مناسب أن ٌتخذ للتعامل معها .
 7-2التحقق من االنسجام مع أطر المؤهالت الوطنٌة
 .ومن المهم التؤكد من انسجام أي برنامج مع أطر
تتمثل واحدة من متطلبات اعتماد أي برنامج فً انسجامه مع أطر المإهبلت
لخارجٌة للبرنامج
المإهبلت فً كل مرحلة من مراحل تطوره  ،وكذلك أثناء أٌة عملٌة تقوٌم ذاتٌة استعداداً لعملٌة المراجعة ا
العتماده  .ومن أجل االعتماد المبدبً ألي برنامجٌ ،تم النظر فً تصمٌم البرنامج والعملٌات المُعدة لتقٌٌم البرنامج  .ومن أجل االعتماد
الكاملٌ ،توجب توفر أدلة على أن النتابج التعلٌمٌة التً حققها الطبلب عملٌا ً تلبً المتطلبات الواردة فً األطر .
وال ٌرسم اإلطار الوطنً للمإهبلت محتوى تفصٌلٌا ً للبرامج  .لكنه يضع خطوطا ً عرٌضة لمسارات أو مجاالت معرفة ومهارات
عرٌضة و يصؾ بشكل عام المعاٌٌر الواجب تحقٌقها فً كل من هذه المسارات والمجاالت لكل مستوى من المإهبلت .
وتشمل بعض المتطلبات الخاصة ما ٌلً :
 -1استخدام ألقاب للمإهبلت تصؾ بوضوح وانسجام القطاع التعلٌمً ومستوى المإهل ومجال الدراسة أو التخصص .
 -2الحد األدنى من عدد الساعات المعتمدة لكل مإهل .
 -3مخرجات التعلٌم المحددة تحدٌداً مبلبما ً فً كل حقل من حقول التعلم .
 -4المعاٌٌر المطلوبة المتحققة فً كل من هذه المجاال ت لمستوى المإهل .
وتصؾ الفقرات التالٌة ما ٌجب فعله لتلبٌة هذه المتطلبات من أجل االعتماد .
المتطلب رقم ٌ :1نبؽً أن ٌتوافق اسم المإهل مع وثٌقة االطر .
متطلبات
ٌجب أن ٌُولى اهتمام خاص للمتطلبات الخاصة بعدد الساعات المعتمدة ومتطلبات مخرجات التعلٌم لكل مستوى تؤهٌلً و
تضمٌن مجال التخصص الدراسً فً عنوان المإهل  .ولن ٌتم اعتماد أي برنامج ؼٌر مستوؾ لهذه المتطلبات كاملة  .فمإهبلت مثل
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الماجستٌر أو الدكتوراه ،مثبلًٌ ،نبؽً أن تلبً كافة المتطلبات الخاصة بهذا اللقب
النظر عن أي مم ارسات مختلفة فً أي بلد آخر .

 ,والواردة فً "اإلطار الوطنً للمإهبلت " بؽض

المتطلب رقم ٌ :2نبؽً أال ٌقل عدد الساعات المُعتمدة لكل مإهل عما هومُعٌّن فً وثٌقة األطر ( .انظر الجزء .)1-2
عند دراسة الساعات المعتمدة فً أي برنامجٌ ،نبؽً أن ٌوضع فً الحسبان مجموعة من االعتبارات المهمة ،وهً :


ٌنبؽً أن تحتسب الساع ات المعتمدة فً أي برنامج إضافة إلى أي دراسات تؤسٌسٌة أو تحضٌرٌة .



سوؾ تعترؾ الهٌبة بحد أقصى قدره  18ساعة مُعتمدة ضمن أي فصل دراسً من الدراسة أو العمل الكامل التفرغ .
 18-15ساعة معتمدة فً الفصل
وتقوم معادلة ساعات االعتماد على نظام ترقٌم ٌكون فٌه العبء الدراسً للطالب المتفرغ ما بٌن
الدراسً الواحد ؛ و  138-120ساعة معتمدة فً الدرجة العلمبة ذات األربعة سنوات  .و ُتستخدم هذه المعادلة كبدٌل لتقدٌرات حجم
التعلم المتحقق  .فإذا كان لبرنامج ما عدد كبٌر من ساعات التدرٌس  ،فإن ناتج هذه المعادلة قد ٌصبح رقما ً مرتفعا ً بشكل غ ٌر واقعً
وال ٌمثل بدقة حجم التعلم الذي ٌمكن توقعه منطقٌا ً .
المتطلب رقم ٌ :3نبؽً أن تشكل أهداؾ البرنامج تطوٌرا ً لمخرجات التعلٌم فً كافة مجاالت التعلم المطلوبة
تحقق ذلك :




 .ولتتقدٌم األدلة على

ٌنبؽً أن تشمل األهداؾ التعلٌمٌة للبرنامج على نتابج تنعكس فً كا فة المجاالت .
ٌنبؽً أن ٌتم توزٌع المسإولٌات الخاصة بتحقٌق هذه األهداؾ التعلٌمٌة بشكل مبلبم على مُختلؾ المقررات الدراسٌة ضمن
البرنامج وإدراجها ضمن أهداؾ المقرر .



ٌنبؽً أن تشتمل توصٌفات البرنامج والمقررات الدراسٌة على طرق التدرٌس واألنشطة الطبلبٌة التً تنسجم
التعلٌم فً كل مجال دراسً .



ٌنبؽً أن تشمل االختبارات واالمتحانات وؼٌرها من مهام التقٌٌم المطلوبة  ,نماذج مبلبمة لتقٌٌم عملٌة التعلم فً كل مجال
من المجاالت الدراسٌة .



ٌنبؽً أن تتضمن تقٌٌمات البرامج ،بما فٌها استبٌانات الطبلب او الخرٌجٌن أو أرباب األ
اهتماما ً بمخرجات التعلٌم فً كل مجال من المجاالت الدراسٌة .

مع مخرجات

عمال وؼٌرها من اآللٌات ,

المتطلب رقم ٌ :4نبؽً أن تكون المعاٌٌر المتحققة فً كل مجال دراسً متسقة مع توصٌفات خصابص الخرٌجٌن وتوصٌفات
مخرجات التعلٌم لمستوى المإهبلت المعنً .
 .أما البعض
بعض هذه النتابج التعلٌمٌة ي مكن تقٌٌمه من خبلل االختبارات واالمتحانات أو مهام التقوٌم األخرى ضمن البرنامج
اآلخرفٌقٌم من خبلل عناصر تتعلق بخصابص الخرٌجٌن بعد تخرجهم من المإسسة  .وٌتمثل أحد المُضاعفات فً أن المعاٌٌر ٌتم
التعبٌرعنها بعبارات عامة تتطلب مستوٌات من الحكم على المع اٌٌر المتحققة  .لذا  ،فإن جانبا ً كبٌراً من دالبل االنسجام مع معاٌٌر
اإلنجاز البد أن ٌعتمد على مقاٌٌس ؼٌر مباشرة وأحكام فنٌة ذات اطبلع  .ولتلبٌة متطلبات االعتمادٌ ،نبؽً تضمٌن مصادر األدلة
التالٌة فً تقٌٌمات البرنامج :


تقٌٌمات البرنامج والتقٌٌمات الذاتٌة من لد ن خرٌجً البرنامج .



نصابح مستقلة من زمبلء فً المإسسات األخرى أو من مقٌِّمٌن متدربٌن ٌحكمون على مستوى صعوبة االختبارات
والواجبات المنزلٌة والمعاٌٌر التً حققها الطبلب .



استجابات المسوحات الواردة من المإسسات التً ٌعمل فٌها الخرٌجون أو الجمعٌات المهنٌة للخرٌجٌن .
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 8-2تطبٌق برامج طورتها مؤسسة أخرى
تجري أحٌانا ً ترتٌبات لتطوٌر برامج من قبل مإسسة أخرى ،وقد ٌتم ذلك كمهمة خاصة تكلؾ بها إحدى المإسسات االستشارٌة أو
لجودة  .وقد
إحدى مإسسات التعلٌم العالً األخرى وقد تكون جزءاً من ترتٌبات مستمرة لتوفٌر الدعم فً تطوٌر البرامج وضمان ا
 .كما
تكون لهذا النوع من اإلجراءات فابدته الكبٌرة على مإسسة تعلٌمٌة تفتتح كلٌة جدٌدة أو تطور برنامجا ً فً مجال دراسً جدٌد
أن هناك عدد من األشٌاء التً ٌتوجب أخذها فً االعتبار إذا أرٌد لهذه الترتٌبات ان تعمل بشكل فعال وتلبً المتطلبات المحلٌة .
 .فعندما
وتكلٌؾ مإسسة أخرى بتطوٌر أحد البرامج ال ٌعنً على اإلطبلق إخبلء مسإولٌة المإسسة السعودٌة من ضمان الجودة
تنظرالهٌبة فً اعتماد أي برنامج ،فإنها ستؤخذ فً االعتبارالمواد واالستشارات المقدمة كمصدر من مصادر االستشارة الخارجٌة
حول تصمٌم البرنامج  .لكن تظل المإ سسة المإسسة المقدمة للبرنامج والمصدرة للمإهل هً المسإولة بالكامل عن هذا التصمٌم وعن
كافة المصادر والخدمات المرتبطة بتدرٌس البرنامج .
وٌنبؽً أن تتم تلبٌة كافة متطلبات اعتماد البرنامج فً المملكة العربٌة السعودٌة بؽض النظر عن مكانة أو سُمعة المإسسة التً تطور
البرنامج  .وإن تبنً برنامج تم اعتماده فً مناطق أخرى ال ٌعفً المإسسة من هذه المتطلبات .
وتشمل المتطلبات الضرورٌة فً المملكة العربٌةالسعودٌة االنسجام مع اإلطار الوطنً للمإهبلت ومعاٌٌر التعلم والتعلٌم وؼٌرها من
المعاٌٌر التً تشترطها الهٌبة ،وكذلك عرض للبرنامج وتصمٌم المقررات الدراسٌة فً الشكل المطلوب فً توصٌفات البرنامج
والمقرر الدراسً ،وبٌان ما اذا تبنى البرنامج أي مواد تم تطوٌرها فً أماكن أخرى لتلبٌة أي احتٌاجات خاصة فً المملكة العربٌة
السعودٌة بالنسبة لبرنامج من هذا النوع  .ونوصً بشدة أٌة مإسسة تسعى لطلب الم ساعدة من أي مإسسة أخرى فً تطوٌر البرامج
أن تقدم تفاصٌل وافٌة عن كافة المتطلبات السعودٌة من هذه المإسسة األخرى وذلك فً مرحلة مبكرة من عملٌة التطوٌر .
 9-2التغٌٌرات فً البرامج ال ُمعتمدة
من المتوقع أن تنشؤ من حٌن آلخر حاجة إلدخال بعض التعدٌبلت فً البرامج ا ستجابة لما ٌطرأ من مستجدات ونتابج تقٌٌم البرامج
والمقررات الدراسٌة  .مثل هذه التعدٌبلت ٌرحب بها للؽاٌة  ,وذلك لضمان مواكبة البرنامج آلخر المستجدات  .لكن إذا طرأ تؽٌر كبٌر
إخطار الهٌبة بؤي تؽٌٌر كهذا قبل
على إحدى البرامج المعتمدة ،فإن هذا قد ٌإثر على وضع البرنامج فً االعتماد ؛ ومن ثم ٌنبؽً
طرح هذه التؽٌٌر بفصل دراسً كامل على األقل ،وحٌنها تستطٌع الهٌبة أن تقٌم أثر هذا التؽٌٌر أو التعدٌل على وضع البرنامج من
االعتماد ،وٌنبؽً علٌها إخطار المإسسة بهذا األثر المُحتمل  .وتشمل األمثلة على التؽٌٌرات ال ُكبرى إضافة أو حذ ؾ مسار دراسً
أساس فً البرنامج ( مثل مقرري المحاسبة أو التموٌل الدولً كمادتٌن تخصصٌتٌن فً درجتً التجارة أو إدارة األعمال )  .أو إضافة
أو حذؾ إحدى المقررات الربٌسة (مثل مقرر الرٌاضٌات فً برنامج درجة الهندسة )  .أو تؽٌر فً لقب ٌتضمن مجاالً دراسٌا ً أو
مإهبلً جدٌد اً أو مختلفا ً فً تخصص مختلؾ  .أو إعادة توجٌه أو تطوٌر ألحد البرامج إلعداد الطبلب لمهنة أو تخصص مختلؾ ،أو
تؽٌٌر فً مدة البرنامج ،أو طرح مخرج جدٌد ضمن برنامج أطول (مثل منح درجة مشتركة ضمن برنامج درجة البكالورٌوس ).
وباإلضافة إلى مثل هذه التؽٌٌرات الكبرى ،تحتاج الهٌبة الحتفاظ بسجل بما احتوته البرامج الحابزة على االعتماد  .ولتمكٌن الهٌبة من
مراقبة التطورات فً البرامج المُعتمدة ٌُ ،طلب من المإسسات رفع تقارٌر سنوٌة موجزة (تقع فً صفحة واحدة ) تتناول ما طرأ على
برامجها المعتمدة من تؽٌرات ،باستخدام النماذج المعدة لهذا الؽرض ٌ .وجد نسخة من نماذج التقارٌر الخاصة بالتؽٌٌرات التً تطرأ
على البرامج فً المُرفق  5من الجزء  3من هذا الدلٌل .
 10-2التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج
ٌمكن أن تتولى مراجعات التقوٌم الذاتً ألي برنامج  ,المإسسة ككل أو الكلٌة أو القسم وفً أي وقت  .لكنه لكً ٌتزامن مع متطلبات
.
الهٌبة فً إعادة اعتماد البرامج ٌ ،جب إجراء هذه المراجعات فً السنة الرابعة بعد اعتمادها االبتدابً ،ثم كل فترة خمس سنوات
فه
وٌقوم هذا التقوٌم الذاتً الدوري بفحص أكثرعمقا ً للبرنامج إلعادة تقٌٌم الحاجة له وبحث مدى فعالٌته فً تحقٌق مهمته وأهدا
والتخطٌط ألي تؽٌٌرات ٌتطلب األمر إدخالها علٌه  .وتعد ملفات البرنامج والمقررات الدراسٌة مصادر مهمة لهذا التقوٌم ألنها
 ,وتقٌٌمات المقرر الدراسً
تتضمن بالضرورة تفاصٌل بالتطورات الحاصلة على امتداد حٌاة البرنامج ،وأسباب هذه التطوٌرات
والبرامج  ,وأفكار القابم ٌن على التعلم والتعلٌم .
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وٌعد التقوٌم الذاتً الدوري للبرامج المصدر الربٌس للمراجعة الخارجٌة إلعادة اعتماد أي برنامج  .ونجد وصفا ً بالعملٌات الداخلٌة
لتنفٌذ أي تقوٌم ذاتً وإعداد تقارٌر بها فً الجزء  9-2أدناه ،كما نجد وصفا ً لئلجراءات الخاصة بالمراجعات الخارجٌة لبلعتماد
وإعادة االعتماد فً الفصل الثالث من هذا الكتٌب .
وتتضمن عملٌات التقوٌم الدوري الرجوع إلى العملٌات الٌومٌة ومراجعة كافة جوانب البرنامج بعناٌة
ألهدافه .

 ,والوقوؾ على مدى تحقٌقه

حٌاته استجابة للتقٌٌمات والظروؾ المتؽٌرة واحتمال
كما ٌنبؽً أن تدرس عملٌات التقوٌم الذاتً كٌٌفٌة تؽٌّر البرنامج على مدار
مواصلة تنقٌحه وتطوٌره فً المستقبل  .لذلك ٌتطلب األمر دراسة التطورات الحاصلة طٌلة فترة المراجعة ألخذها فً الحسبان هً
األخرى باإلضافة إلى قضاٌا الجودة فً وقت إجراء التقوٌم الذاتً .
وٌمكن تنفٌذ عملٌات التقوٌم الذاتً الدوري فً أي وقت ،ولكن من أجل تقدٌم المعلومات المطلوبة لبلعتماد  ,ال بد للهٌبة أن تجري
مراجعاتها فً العام السابق لمثل هذا التقٌٌم  .وبالنسبة ألي برنامج حصل على اعتماد اكادٌمً مإقت  ,وٌسعى إلى االعتماد الكامل ،
ٌتم هذا عادة بمجرد اكمال أول مجموعة من الطبلب لبرامجها  .أما بالنسبة ألي برنامج حصل بالفعل على االعتماد الكامل ،فٌتم هذا
مرة واحدة كل خمس سنوات .
وٌكون موضوع التقوٌم الربٌس فً برنامج التقوٌم الذاتً الدوري هو المإسسة نفسها ،وذلك كجزء مهم من عملٌاتها لضمان الجودة
والتحسٌن  .وألن تقارٌر التقوٌم الذا تً توفر كذلك أساسا ً للمراجعات الخارجٌة لبلعتماد وإعادة االعتمادٌ ،نبؽً أن تؤخذ الخطوات
المتخذة ونماذج التقارٌر فً حسبانها متطلبات الهٌبة .
ا تم
وقد تكون عملٌة التقوٌم الذاتً الدوري مهمة عسٌرة ،بٌد أنها إذا بُنٌت على نتابج عملٌات المتابعة والتخطٌط المتواصلة ،وإذ
إعداد ملفات المواد والبرامج بالشكل المبلبم ،فإن هذا وال شك سوؾ ٌجعل معظم المعلومات الضرورٌة متوفرة أصبلً ٌ .وجد نموذج
لتقوٌم ذاتً دوري فً المرفق ( 2م).
ٌقوم التقوٌم الذاتً بدراسة المدخبلت والعملٌات والمخرجات  ,ثم ٌتم دمجها جمٌعا ً فً معاٌٌر وقوابم تحت عنوان "الممارسات
الجٌدة "  ,حسب "مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لبرامج التعلٌم العالً " .بٌد أن االعتبار األكثر أهمٌة واالختبار الحقٌقً لقٌمة أي برنامج ٌكمن
فٌما تعلمه الطبلب والمهارات التً اكتسبوها نتٌجة للمشاركة فً البرنامج  .وعلٌهٌ ،نبؽً أن تولى العناٌة الخاصة بالن تابج التعلٌمٌة
للطبلب  ,شاملة معاٌٌر اإلنجاز لدى الطبلب وكٌؾ ٌمكن التؤكد من تحقق هذه المعاٌٌر .
ٌكون لكل برنامج أهدافه التعلٌمٌة المتصلة بمجال الدراسة و /أو التخصص الذي ٌتم إعداد الطبلب له  .وال بد للبرنامج أٌضا ً أن
ٌتعامل مع مجموعة المجاالت التعلٌمٌة المفصل ة فً اإلطار الوطنً للمإهبلت الخاص فً مستوى األداء المتوقع للمإهل الذي ٌتم
الحصول علٌه  .وعلٌهٌ ،نبؽً أن ٌُولى التقوٌم الذاتً ألي برنامج اهتماما خاصا بما حققه الطبلب من تعلم ضمن جملة مخرجات
تنسٌق الخبرات التعلٌمٌة للطبلب على امتداد المقررات
التعلٌم  ,ومبلبمة االستراتٌجٌات التدرٌسٌة لهذه المخرجاتضل ،وفعالٌة
الدراسٌة فً البرنامج .
 1-10-2إدارة عملٌات التقوٌم الذاتً للبرامج
ٌتوجب تعٌٌن أحد كبار أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة لتولً مسإولٌة إدارة التقوٌم الذاتً مع مجموعة صؽٌرة من الزمبلء للمساعدة
فً تخطٌط وتنسٌق الع ملٌة .وقد ٌكون الشخص المعٌن هوالمدٌر /المنسق للبرنامج  .لكنه من األفضل عموما ً أن ٌتولى هذا الدور
شخص مختلؾ لضمان قدر أكبر من االستقبللٌة فً التقٌٌمات والتوصٌات ،وهو ما قد ٌعنً ترشٌح عمٌد الكلٌة أو ربٌس أحد األقسام
التً ٌقع ضمنها البرنامج ،أو أحد كباراألعضاء فً الكلٌة ممن لهم خبرة بالبرنامج  ،وبعملٌات ضمان الجودة ،وٌفضل من لدٌهم
تجارب حدٌثة فً المشاركة أو إدارة مراجعات مماثلة .
وٌنبؽً الحصول على المساعدة واالستشارة المتعلقة بتطوٌر هٌكل وعملٌات المراجعة من مركز أو وحدة الجودة فً المإسسة ،وفً
حال تم تعٌٌن أحد من ٌتولً هذه المسإولٌة  ,فلٌكن من أحد منسقً الجودة فً الكلٌة أو القسم  .وٌنبؽً وضع خطة شاملة لتنفٌذ
التقوٌم الذاتً الدوري قبل أن ٌبدأ .
عند التخطٌط للتقوٌم الذاتً ٌجب أن نؤخذ بعٌن االعتبار المسابل التالٌة:
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نطاق التقٌٌم ومحور التركٌز  .هناك عدد من العوامل الم إثرة فً نطاق ومدى المراجعة  .فقد تكون هناك مثبلً مراجعات
موازٌة لبرامج مماثلة تتطلب التنسٌق بٌن تقٌٌمات مواد ربٌسة و أخرى اختٌارٌة ،وقد تكون هناك تطورات ذات أهمٌة
جوهرٌة فً التخصص أو فً المجال األكادٌمً تتطلب دراسة لتقوٌم تطبٌقها فً البرنامج ،وربما كان هن اك معلومات فً
التقٌٌمات أو التؽٌٌرات داخل المإسسة تقود إلى مزٌد من جمع األدلة ،أوتإثر فً جوانب التخطٌط األخرى .فؤٌة مسؤلة من هذا
القبٌل ستإثر فً أسلوب تخطٌط العملٌة وتنسٌقها ،وفً المدة الزمنٌة للتنفٌذ.



المقٌاس الزمنً ٌ .نبؽً إتاحة فترة زمنٌة مناسبة للتخطٌط والتحلٌل للتقوٌم الذاتً  .فبالرؼم من تفاوت المدة الزمنٌة المطلوبة
تبعا ً لطبٌعة البرنامج ،والموضوعات محل التناول ،وتوفر االستبٌانات الخاصة بتقٌٌم البرنامج ،إال أن من المتوقع عاد ًة أن
ٌستؽرق التقوٌم الذاتً الدوري ألي برنامج قرابة التسعة أشهر  .وٌنبؽً أن تشتمل خطة تنفٌذ التقوٌم الذاتً مسارات زمنٌة
لتنفٌذ مراحل من العملٌة ،مع إتاحة فترة من الوقت تحسبا ً ألي تطورات.



اإلجراءات اإلدارٌة  .البد من تشكٌل لجنة إدارة مصؽرة للعمل على التخطٌط ومراقبة العملٌة ،وتقدٌم االستشارة بشؤن ما
ٌستجد .أما بالنسبة لمن ٌعٌن لقٌادة الع ملٌة فإن من المهم أن ٌكون من كبارالزمبلء ذوي الدراٌة فً عملٌات ضمان الجودة،
ممن لدٌهم خبرة معقولة بالبرنامج وما ٌستهدؾ تحقٌقه ،وٌتمتع باستقبللٌة كافٌة إلقامة الدلٌل و التوصل إلى نتابج نقدٌة بناءة .
وبنا ًء على خبرات هإالء ٌكون من المفٌد إشراك بعض المنتمٌن إ لى أقسام أو برامج أخرى تحقٌقا ً للموضوعٌة  .وفً حال
توفرت المصادر ٌكون فً ؼاٌة الفابدة تعٌٌن شخصٌة مستقلة.





(مثال ذلك ،جودة
كما ٌنبؽً تشكٌل مجموعات عمل صؽٌرة ٌطلب منها تقصً بعض المسابل وإعداد التقارٌر حولها
التدرٌس ،ما ٌستجد على المجال الفنً أو األكادٌمً ،مبل ءمة مصادر التعلم ) .وبوسع الطبلب فً أؼلب األحوال أن ٌسهموا
إسهاما ً كبٌراً كؤعضاء فً تلك المجموعات ،ولكن من المهم وضع آلٌات الحصول على آرابهم ،سوا ًء أشركوا فً تلك
المجموعات أم ال  .و ٌساعد استعمال مجموعات العمل على ضمان مشاركة هٌبة التدرٌس وكذلك إسهامهم فً إ تمام المهمة .
كما أن عضوٌة مجموعة العمل تمثل تدرٌبا ً مهنٌا ً مفٌداً ٌكسب العضو خبرة فً عملٌات ضمان الجودة ،ودراٌة بمدى فعالٌة
أنشطته باعتبارهم ممن اسهموا بتقدٌم شًء من عناصرالبرنامج  .كما ٌنبؽً تحدٌد مرجعٌة ألنشطتهم باعتباره جز ًء من عملٌة
التخطٌط ،والبد من التعرٌؾ الكامل لكل عضو بدوره  .فؤعضاء لجنة اإلدارة قد ٌتولون مهمة قٌادة واحدة أو أكثر من هذه
المجموعات  .ومن المهم تدوٌن محاضر االجتماعات و أي تحرٌات أو مقببلت تنفذها تلك المجموعات  .حٌث ٌنبؽً االحتفاظ
بها فً ملؾ مركزي للبرنامج ٌكون مرجعا ً ٌشار إلٌه عند الحاجة .
استخدام األدلة .فً ؼاٌة األهمٌة أن ترتكز التحلٌبلت والنتابج على دلٌل ثابت  ،ال على انطباعات شخصٌة  .فٌنبؽً أن تتوفر
ؼالبٌة األدلة المطلوبة من تقارٌر المواد وتقارٌر البرنامج السنوٌة  ،والتً ٌجب أن تتوفر بحرٌة لكل من ٌحتاج إلى تلك
البٌانات .كما أن مإشرات األداء المختارة مقدما ً هامة وٌجب دراستها بعناٌة  .لكن التقوٌم الذاتً ٌنظر إلى ما وراء ذلك
لٌبحث عن مصادر أخرى  .وقد ٌنتهً إلى وجهة نظر ترى ضرورة تؽٌٌر ما تم اختٌاره من مإشرات  .ولعل من األجزاء
المهمة فً هذا التقوٌم  ،إختبارمدى تجاوب البرنامج مع الظروؾ الم تؽٌرة ومع تقٌٌم الجودة خبلل سنوات متتالٌة  .لذا ٌنبؽً
توجٌه اهتمام خاص لتقارٌر استطبلع الرأي واالستبٌانات ،ومبلبمة المإشرات و المقاٌٌس المرجعٌة لؤلداء ،وصبلحٌة النتابج
المستخلصة من تحلٌلها ،ومبلبمة خطط العمل وإلى أي مدى تم تطبٌقها.
 .وهو ما
كما أن من المتوقع بعد اال نتهاء من دراسة األدلة المتوفرة  ،أن ٌحتاج إلى المزٌد من األدلة حول قضاٌا معٌنة
ٌتطلب جمع المزٌد من البٌانات وعمل المزٌد من التحلٌل والتفسٌر لتلك البٌانات بؽٌة صٌاؼة النتابج  .ومن المهم الحصول
على تؤكٌد لتحقق تلك األدلة من جهة مستقلة ما أمكن ذلك ،م ع سرد الدالبل الذي بنٌت علٌها النتابج.
المصادرٌ .ختلؾ قدر الجهد المطلوب إلتمام التقوٌم الذاتً لبرنامج ما تبعا ً نطاق المراجعة  ،وأٌة ظروؾ خاصة قد تستجد .
لكنه ٌشمل بالضرورة تخصٌص بعض وقت الكلٌة  ،وؼالبا ما ٌحتاج إلى بعض الجهود الخاصة ،وذلك فً البحث وإٌجاد
األدلة ذات الصلة بمسابل مستجدة  .وٌفضل عند التخطٌط تخصٌص فترة زمنٌة ألعضاء الكلٌة االساسٌٌن ممن لهم دور ربٌس
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فً تحلٌل واعداد التقارٌر كً تتسنى الفرصة لبعض أعمال السكرتارٌة ،وتتاح الفرصة للمساعدة فً أٌة استبٌانات أو تحلٌل
إحصابً تستدعٌه الضرورة.


االتصاالت .البد أن ٌكون التقوٌم الذاتً مفتوحا ً وشفافاً ،وتتاح الفرصة ألعضاء هٌبة التدرٌس ،والطبلب ،واألطراؾ المعنٌة
بالمشاركة وطرح مقترحاتهم  .ولتحقٌق هذه الؽاٌة ٌتم تقدٌم المعلومات فً مرحلة مبكرة لجمٌع المعنٌٌن بالتقوٌم الذاتً مع
دعوتهم للمساهمة  .وٌنبؽً اإلشادة بتلك اإلسهامات من قبل مجموعة العمل ،كما ٌنبؽً وجود اتصاالت منتظمة حول مراحل
تطورالعملٌة .و عند االنتهاء من التقٌٌم الذاتًٌ ,جب أن ٌصار الى اعبلن المعلومات الخاصة بؤهم نتابجه.

التقٌٌم المستقل
من المهم بالنسبة لبقٌة مكونات عملٌة ضمان الجودة ,الترتٌب لتحلًل ونقد مستقلٌن حول ما تم تنفٌذه ،وما تم استخبلصه من
نتابج.
فً حال ارتؤت المإسسة االستعانة بوكالة جودة مستقلة أو بجهة متخصصة إلتمام هذه المهمةٌ ،مكن الحصول منها على
استشارات قٌّمة كنتٌجة لهذا  .و فً حال عدم اللجوء إلى هذا ٌبقى من المهم الحصول على تؤكٌد للتح لٌبلت والنتابج من جهة
مستقلة .وهذا ٌمكن أن ٌقدم دلٌبل الحتمال وجود ثؽرات فً التحلٌل ،ومشكبلت أخرى ال ٌبلحظها إال مراقب مستقل  ،وٌقدم
حلوال بدٌلة ممكنة للمشكبلت التً تمت معاٌنتها  .من البدٌهً أن ٌكون الشخص أو المجموعة التً تم اختٌارها لتلك المهمة من
ذوي الخبرة بعملٌات ضمان الجودة ،والمعرفة بمتطلبات المجال الدراسً الجاري تقوٌمه ،وممن هم ثقة عند المشاركٌن فً
المراجعة.
إن دور المقٌّم المستقل مماثل لدور صدٌق ناقد .فمن المهم بالنسبة للقابمٌن على البرنامج ولمن ٌنفذون التقوٌم الذاتً أال ٌكونوا
دفاعٌٌن ،بل البد من المشاركة فٌما ٌتعلق بالقضاٌا والمشكبلت  .حٌث أن الؽرض من هذه العملٌة هو إٌجاد الوسابل البلزمة
لتحسٌن البرنامج ،ولٌس للدفاع عن وضع قابم  .كما أن من المهم لمن ٌسهم بالتعلٌق وتقدٌم االستشاره أن ٌتبنى أسلوبا بنا ًء
وتعاونٌا .وٌضمن موجز تقرٌر المقٌّم المستقل فً تقرير التقوٌم الذاتً  ،مع إرفاق جمٌع الوثابق.
البٌان الختامً وخطة العمل
ٌنبؽً إدراج موجز بؤهم النتابج فً تقرٌر التقوٌم الذاتًٌ ،شٌر إلى كل من اإلنجازات الناجحة ومواطن الخلل التً تم تقصٌها
و البد من التعامل معها  .ومن ثم ٌنبؽً استخدام هذا الموجز كؤساس لوضع خط ة عمل تتناول أكثر أولوٌات التطوٌرإلحاحا
وأهمٌة.
ٌتوجب تحدٌد جمٌع المشكبلت الهامة ،وطرح توصٌات فً خطة عمل عبلجٌة حتى ولو استؽرق هذا وقتا ً .ومن ناحٌة أخرى،
ٌنبؽً أن تتصؾ التؽٌرات المقترحة بالواقعٌة ،وأن تضع فً اعتبارها محدودٌة ما ٌتوفر من مصادر  ،وأن من ؼٌر الطبٌعً
أن نتوصل إلى وضع قد تحققت فٌه جمٌع التؽٌٌرات المرؼوبة بهذه السرعة  .لذا ٌنبؽً أن تكون التوصٌات استراتٌجٌة
الطابع ،وتركز فً البداٌة على األولوٌات األكثر إلحاحا ً  ،مع سلسلة من اإلجرابات ضمن برنامج مستمر من التؽٌٌر
والتطوٌر .
 2.10.2ما ٌجب تضمٌنه من مسائل فً تقرٌر التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج
(أنظر نموذج تقرٌر التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج فً المرفق  (2ن)


معلومات عامة:
اسم البرنامج ،رمز التعرٌؾ ،وعدد الساعات المعتمده؛



مسإول البرنامج بالكلٌة أو القسم؛



اسم منسق/مدٌر البرنامج؛
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المإهل أو الدرجة الممنوحة (بما فً ذلك الدرجات المتوسطة)؛



أهم المسارات داخل البرنامج؛



نوعٌة المهن أو الوظابؾ التً ٌجري إعداد الطبلب لها عند كل مخرج فً الرنامج؛


مواقع المنشؤة( مبانٌها) حٌث سٌقدم البرنامج ,مالم ٌكن بالمبنى الربٌسً؛



تارٌخ آخر تقوٌم ذاتً سابق ،مالم ٌكن هذا هو أول تقوٌم ذاتً.

ترفق نسخ من أحدث إصدار لتوصٌفات البرنامج ،وكذلك أحدث تقرٌر صادرحول البرنامج ،باإلضافة إلى توصٌؾ البرنامج
حسب النموذج المستخدم فً الكتٌب او المرشد  .كما ٌنبؽً أن تتوفر نسخ من توصٌفات وتقارٌر المقررات الدراسٌة ،للرجوع
إلٌها عند الحاجة .






إجراءات التقوٌم الذاتً
وصؾ لئلجراءات التنظٌمٌة لتنفٌذ التقوٌم الذاتًٌ ،شتمل على تشكٌل لجنة إدارة وأٌة لجان فرعٌة ،والتوارٌخ والجداول
الزمنٌة ،وأسماء األشخاص الموكل الٌهم المهمة ،واإلجراءات المتبعة  .كما ٌنبؽً تحدٌد مرجعٌة لمجموعات العمل أو اللجان
أو اللجان الفرعٌة ،وتضمٌنها فً مرفقات.
الرسالة واألهداؾ
رسالة وأهداؾ وؼاٌات تطوٌر البرنامج ،والمإشرات والمقاٌٌس المرجعٌة المختارة لتمثل دالبل على األداء.
بٌبة البرنامج
موجز بؤٌة تؽٌٌرات هامة فً البٌبة المإثرة فً البرنامج منذ أن عرض البرنامج ,أو منذ آخر عملٌة تقوٌم ذاتً دورٌة .وٌنبؽً
أن ٌتناول هذا أٌة تطورات ذات أهمٌة فً البحث أو الممارسة المهنٌة ،وأٌة تطورات علمٌة أو تقنٌة تإثر فً معدل الطلب
على الخرٌجٌن  ،والمهارات التً ٌحتاجونها  ،وأٌة مسابل أخرى تإثر فً االحتٌاج إلى البرنامج أو فً عملٌاته  .كما ٌنبؽً
تحدٌد تطبٌقات البرنامج على ضوء التحلٌبلت التً جرت.



عبارة موجزة عن أٌة تؽٌٌرات أو متطلبات جدٌدة من داخل المإسسة أثرت على البرنامج خبلل فترة المراجعة أو سوؾ تإثر
علٌه فترة التخطٌط التالٌة.



ً
نتٌجة للمراجعة الخاصة بٌبة العمل.
التعلٌق على أٌة تؽٌٌرات حدثت أو ٌمكن أن ٌحتاج إلٌها



تطورات البرنامج
وصؾ لكٌفٌة تطور البرنامج خبلل الفترة منذ آخر تقوٌم ذاتً (أو ،إن كانت هذه أول عملٌة تقوٌم ذاتً  ،فمنذ بدء تقدٌم
البرنامج .حٌث أن أنسب تقوٌم ذاتً لبرنامج قابم فً المإسسة منذ سنوات هو أن ٌتم بعد مرور أربع سنوات على تطبٌق
البرنامج ،لكونه ٌعطً داللة على التؽٌٌرات الحدٌثة ) .وٌنبؽً أن ٌشتمل هذا الوصؾ على كل المقررات الدراسٌة التً
أضٌفت أو ألؽٌت ،وعلى التؽٌٌرات الهامة فً أهداؾ وطرق التدرٌس أوطرق تقوٌم الطبلب ،مع تفسٌر ألسباب تلك
التؽٌٌرات .كما ٌنبؽً اإلشارة إلى دور األطراؾ المع نٌة ،بما فً ذلك الطبلب والخرٌجون والمجموعات المهنٌة ذات الصلة،
وذلك فً تحدٌد مدى االحتٌاج إلى التؽٌٌر والتجاوب مع ما تم أو ما هو مقترح من تؽٌٌرات.

32



تضمٌن موجز بالمعلومات اإلحصابٌة الخاصة ٌضم عدد الطبلب الذٌن التحقوا بالبرنامج عبر السنوات الماضٌة ،اإلتجاهات
السابدة ،ومعدل إتمام البرنامج ،ومعدمعدالت التوظٌؾ ؛



بالنسبة للبرنامج الجدٌد والذي سبق وأن حصل على االعتماد األولً وٌنتظر االعتماد الكامل ٌ ،نبؽً تضمٌن البحة مقارنة
ل فترة المراجعة .
بٌن معدل االلتحاق المتوقع ومعدل اإللتحاق الفعلً للبرنامج ككل ،ثم فً كل مسار دراسً ربٌس خبل
وحٌثما ٌستشؾ من خبلل األرقام وجود تبٌانات ٌ ،نبؽً تقدٌم تفسٌرلها .



تقٌٌم البرنامج
وصؾ لنتابج ما تم اتخاذه من خطوات نحو تحقٌق أهداؾ وؼاٌات تطوٌر البرنامج وتحسٌنه.



إعداد تقارٌر وصفٌة حول األداء وذلك حسب كل من المعاٌٌر األحد عشر  ،وهً :
الرسالة واألهداؾ
اإلدارة و السلطات
إدارة ضمان الجودة وتحسٌنها
عملٌتً التعلم والتعلٌم
اإلدارة الطبلبٌة وخدمات الطبلب
مصادر التعلم
المرافق والتجهٌزات
التخطٌط واإلدارة المالٌة
عملٌات التوظٌؾ
األبحاث
عبلقات المإسسة بالمجتمع



الحظ أنه على الرؼم من أن مع اٌٌر البرامج تشتمل على نفس مجاالت نشاط التقوٌم الذاتً المإسساتً ،إال أن التركٌز هنا
على ما ٌجري فً هذا البرنامج تحدٌداً ،أو على كٌفٌة تؤثٌر وظٌفة ٌإدٌها قسم اخر من المإسسة على البرنامج.
بالنسبة لعدد من المعاٌٌر ،فإن وصؾ اإلجراءات و العملٌات اإلدارٌة بالنس بة لنشاط ما مذكورة فً مستندات أخرى ،وال
حاجة إلى تكرارها  .لكن القسم التمهٌدي بالتقرٌر الخاص بكل معٌار ٌنبؽً أن ٌشتمل على أٌة خلفٌة معلومات ٌجدر لفت نظر
فرٌق المراجعة الخارجٌة إلٌها  .وقد ٌشمل هذا ما طرأ من تؽٌٌرات فً اإلجراءات أو االستراتٌجٌات الجدٌدة التً طرحت
ضمن البرنامج ،أو ما حدث من تؽٌٌرات بالمإسسة مما كان له أثر كبٌر على البرنامج.



تقرٌر المعاٌٌر ٌجب اعتباره بمثابة تقرٌر بحث حول جودة البرنامج ،إذ ٌجب عرضه بنفس أسلوب تقارٌر البحث
لكل معٌار أن ٌكون له بٌان موجز حول عملٌات البحث وإعداد التقارٌر المتبعة فٌه .



بعد استكمال نماذج التقٌٌم المقتبسة من وثٌقة "معاٌٌر التقٌٌم الذاتً لبرامج التعلٌم العالً "  ,تقدم لفرٌق المراجعة الخارجٌة،
وال حاجة إلى تكرار ذلك المستوى من التفصٌل فً هذا التقرٌر الوصفً  .لكن ٌنبؽً تدوٌن نقاط القوة ونقاط الضعؾ مع ذكر
الدالبل على شكل جداول أو فً أٌة طرٌقة عرض مبلبمة  .كما ٌنبؽً االشارة إلى مإشرات األداء الربٌسٌة أو إلى المقاٌٌس
المرجعٌة كلما كان هذا مناسباً؛ والى وثابق أخرى ٌمكن الحصول منها على معلومات أكثر تفصٌل.



ً
استجابة للخطوات العبل جٌة .
تدون التوجهات السابدة فً األداء  ,وٌصرح بما تم من تحسن
مراجعة المقررات الدراسٌة
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 .وٌنبؽً



ٌتكون البرنامج من عدد من المقررات الدراسٌة ،وبعض البرامج ٌشتمل على أنشطة مٌدانٌة  .ومن بٌن العناصر المهمة فً أي
تقوٌم ذاتً لبرنامج ما  ,القٌام بمراجعة ما ٌشتمل علٌه من مقررات ٌ .نبؽً أن ٌشتمل التقوٌم الذاتً للبر نامج على معلومات
موجزة حول الحٌثٌات بؽٌة مراجعة ما ٌجري بالمقررات ودراسة أٌة تؽٌرات قد تكون ضرورٌة  .وهو ما ٌشتمل عادة على
دراسة تقارٌر المقررات الدراسٌة وتقارٌر الخبرة المٌدانٌة ،وبٌانات تقٌٌم من الطبلب واستشارات من الخرٌجٌن وأصحاب
العمل ،وكذلك التطورات فً المجال الدراسً التً قد تستدعً تؽٌٌرات مع تفصٌل ما ٌتم تدرٌسه.



مقترحات تؽٌٌر فً المقررات الدراسٌة بنا ًء على هذا التحلٌل ،بما فً ذلك إضافة أو إلؽاء مقررات  ،وتؽٌٌر فً المقررات
االختٌارٌة أو اإلجبارٌة ،وتؽٌٌرات فً محتوى المقرر.



التقوٌم المستقل
موجز عن آ راء المقٌّمٌن الخارجٌٌّن المستقلٌن والذٌن قد ٌكونون زمبلء من أقسام أو كلٌات أخرى ومن ذوي الخبرة بهذا
النوع من البرامج ،أو من مإسسات أخرى  .وحٌث أن البرنامج ٌشتمل على عدد كبٌر من جوانب تطوره وتنفٌذه  ،فقد تكون
الحاجة ملحة إلى االستعانة بمقٌّمٌن مختلفٌن لكل مسؤلة على حده.



ترفق نسخة كاملة من التقرٌر (أو التقارٌر).



الخاتمة و خطة العمل
موجز شامل بنتابج التقوٌم الذاتً ٌشٌر إلى المجاالت عالٌة األداء وتلك اللتً تسترعً اإلنتباه.



خطة العمل الموصى بها لتحقٌق المزٌد من التحسٌن والتؽلب على نقاط الضعؾ أو المشكبلت التً تم تحدٌدها  .فٌنبؽً أن
تحدد خطة العمل ما ٌتوجب اتخاذه من خطوات ،وتشٌر إلى توزٌع مسإولٌات العمل  ،وتشٌر كذلك إلى الجداول الزمنٌة
للتنفٌذ .كما ٌنبؽً تحدٌد تفاصٌل المصادر المطلوبة.
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مرفق 1
مقترحات حول تأسٌس نظام ضمان الجودة
بنٌت المقترحات التالٌة على أفكار خبراء الجودة فً مإسسات التعلٌم العالً .وهً نصابح عملٌة لمن أوكلت مسإولٌة قٌادٌة
فً تطوٌر نظام ضمان الجودة.
عرف الجمٌع بما ٌجري.
 .1احصل على الدع ًم المركزيّ .
احصل على دعم من ربٌس المإسسة (ربٌس الجامعة...عمٌد الكلٌة) .واطلب إصدار إعبلن ٌصرح بمدى أهمٌة وجود نظام
ضمان جودة فً المإسسة وأن الجمٌع متوقع منهم بالمشاركة  .وٌمكن لهذا اإلعبلن أن ٌشتمل على االشارة الى تطبٌق هذا
النظام فً أؼلب البلدان األخرى ،وأهمٌه الجودة العالٌة بالنسبة للوطن.
واطلب أن ٌحوي اإلعبلن تعرٌفا ً بوجود لجنة للجودة ،وتؤسٌس وحدة أو مركز للجودة ٌساعد على تنفٌذ الخطة ،والتنسٌق
وتقدٌم العون.
كون فرٌق عمل جٌد تعمل معه
ّ .2
تؤكد من اختٌار جمٌع أعضاء اللجنة بعناٌة .وتحدث مع من تم تعٌٌنه لرباسة اللجنة حول أهمٌة منصبه .حٌث ٌتولى دور
ت اختٌاره وٌعرؾ كٌؾ تم اختٌارهم.
االستشارة المفٌدة ،وال بد أن ٌكون له تؤثٌر على من م
فً حال تم تعٌٌن االعضاء من قبل عمداء الكلٌات أو رإساء األقسام فعلٌك التحدث مع كل منهم على حدة أوالً .فقد ٌرؼبون
فً توزٌع عبء العمل اإلداري بدالً من نظرتهم إلٌك على أنك أفضل شخص لهذه المهمة  .وتؤكد من إدراكهم لمدى أهمٌة
وجود أناس ملتزمٌن بتحسٌن الجودة  ،وقادرٌن على تقدٌم استشارة حكٌمة  ،و ٌمكن أن ٌكونون قدوة قٌادٌة فً أقسامهم أو
كلٌاتهم.
 .3قم بشٌئ من البحث
تحدث مع زمبلء فً مإسسات أخرى .ما الذي ٌقومون به؟ وكٌؾ كانت البداٌة؟ لٌس علٌك بالضرورة إتباع ما قاموا به؛ فقد
تختلؾ ظروفك .ولكن اجمع أفكارهم  ،واجمع ما اعتمدوا علٌه من مصادر ،ثم فكر فٌما هو صالح لمإسستك.
ابحث فً بعض المواقع على اإلنترنت .فهناك العدٌد من األمثلة االسترشادٌة واإلجرابات .ولٌس علٌك هنا أٌضا ً أن تنسخ ما
تم تطوٌره لبٌبة مختلفة  ،ولكن انتقً بعض األفكار التي ترى أنها صالحة لمإسستك .وانظر فً التوجٌهات والنماذج المرفقة
فً "دلٌل الهٌبة  ." 2وجرب بعضا ً منها فً مقرر لك أو برنامج خاص بك  .وتعرؾ على طبٌعة المساعدة التً تحتاج ترتٌبها
لبلخرٌن إذا ما استخدموا تلك النماذج.

 .4ق ٌّم الوضع القائم
فكر ملٌا ً فً الوضع الحالً فً مإسستك من حٌث ضمان الجودة .وإن حصلت على دالبل من نوع ما حوله من قبل أن تبدء
فقد حصلت على أساس تبنً علٌه تخطٌطك ،وعلى نموذج قٌاس تقارن به مستوى األداء فً المستقبل .ولكن علٌك بالقٌام
بذلك بطرٌقة تدرٌجٌة .فلٌست الؽاٌة تخوٌؾ االخرٌن.
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ما الدلٌل المتوفر على الجودة؟ وما مدى امكانٌة االعتماد علٌه ؟ ما هً نقاط القوة ونقاط الضعؾ الموجودة ؟ هل هناك
أجزاء فً المإسسة ٌطبق فٌها العاملون أنشطة ضمان جودة ذات أهمٌة وٌمكن أن تمثل أساسا ً للتطوٌر فً مكان آخر؟
استخدم معاٌٌر التقٌٌم الذاتً الواردة فً "معاٌٌر التقٌٌم الذاتً لمإسسات التعلٌم العالً" كدلٌل مبدبً  .على أن تحرص أن
تكون العملٌة بسٌطة قدراإلمكان ,ودون تروٌع  .تحدث مع أعضاء اللجنة عن أجزاء من المإسسة ٌعرفونها  ،ولٌعملوا مع
زمبلء فً أقسام معروفٌن بها.
استفسر من بعض عمداء الكلٌات عما ٌجري بكلٌاتهم .اسألهم عن مواقؾ هٌبة التدرٌس؟ هل ٌتوقع أن ٌبدوا تعاونا ً أم
سٌعارضون؟ هل ٌعتبر المناخ التنظٌمً مناخا ً تسوده روح التعاون بٌن الكلٌة والعاملٌن بها ؟
 .5حدد أهدافك وغاٌاتك
فكر ملٌا ً فً ما ترٌد انجازه  .ولٌكن ذلك أساسا ً لرسالة المإسسة وأهدافهاٌ .حتاج ذلك منك إلى الوفاء بمعاٌٌر الجودة منذ هذا
الوقت  ،ولكن ٌبقى هناك متسع لؤلولوٌات الخاصة فً مإسستك  .وربما ٌساعدك رإٌة مإسسة من نفس النمط (حقٌقٌة كانت
أم خٌالٌة) ٌمكنك أن تعتبرها ذات جودة عالٌة جداً ،فتفكر فً الفوارق بٌن تلك المإسسة ومإسستك.
 .6تبنى إستراتٌجٌة.
تبنى استراتٌجٌة تطوٌر .ال تحاول تنفٌذ كل شًء دفعة واحدة ،ولكن فكر فً أفضل األماكن لتبدأ به .قد ال تكون البداٌة من
أسوأ مكان فً المإسسة أو حتى األولوٌة األكثر إلحاحا ً (مع أنك قد تحتاج إلى الوصول لذلك بسرعة).
النجاحات األولى ذات اهمٌة كبٌرة ،لذا فلٌكن اختٌارك لمجال ٌمكنك من خبلله تجربة أفكار تكون فٌه فرص النجاح كبٌرة ،و
تكون المجموعات األخرى مهتمة بالنتابج .وقد ٌتمثل ذلك فً برنامج أو برنامجٌن ،وفً مجال خدمً مثل المكتبة أو عمادة
الخدمات الطبلبٌة.
عندما تفكر فً أفضل مجال تبدأ به ,علٌك بالتفكٌر فً العوابق أمام التؽٌٌر ،وفً ما ٌمكن أن ٌدعم مشروعك .فقد تتمثل
عوابق التؽٌٌر فً االفتقار إلى الوقت أو المال للقٌام بمهام جدٌدة ،أو القلق من انتقادات محتملة من الطبلب .أما العوامل
الداعمة للتؽٌٌر فقد تكون دعم مدٌر الجامعة وكذلك االعتقاد لدى هٌبة التدرٌس بؤهمٌة تحسٌن مستوى الجودة .ضع قابمة بتلك
العوابق وعوامل الدعم الممكنة وفكر فً كٌفٌة التؽلب على العوابق ،وفً كٌفٌة إضافة المزٌد من العوامل الداعمة أو تقوٌتها .
إجتمع باللجنة ،واستمع إلى رأٌها ،ومنه تعرؾ على ما إذا كانت تتفق مع استراتٌجٌتك أم أن لدٌها أفكار أفضل.أعمل م عها
وصوالً إلى أفضل السبٌل للمضً بالمشروع .
 .7جرب أفكارأً
إذا ما كنت تخطط الستعمال استبٌانات على الطبلب أو خبلؾ ذلك من أدوات التقٌٌم ،فعلٌك أن تجربها على نفسك أوالً.
وحٌنما تصٌػ استمارة استبٌان نفذها على أحد فصولك أوالً .ما هو شعورك حٌنما تطلّع على ما ذكره الطبلب؟ سوؾ ٌساعدك
هذا على تقبل ردود أفعال اآلخرٌن حٌنما تطلب منهم القٌام بالشًء نفسه .كما سٌساعد على حثهم طالما طبقت هذا على نفسك
أوال .تحدث إلى طبلبك .واسؤلهم عما إذا كان ترك لهم االستبٌان حرٌة التعبٌر عن أفكارهم الحقٌقٌة .
اطلب من صدٌق لك أن ٌزور فصلك الدراسً ومن ثم ٌبدي لك اراءه حول تدرٌسك .ما هو شعورك وهو ٌنتقدك؟ ما الذي
بوسعك القٌام به حتى تكون تؽذٌته الراجعة مفٌدة ؟
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 .8نفذ دراسة استطالعٌة
علٌك القٌام بمهمة تطوٌر استطبلعٌة فً المجاالت التً اخترت البدء بها .استعمل استمارات وإجراءات التخطًط والتقٌٌم
الموجودة بمرفقات الجزء الثانً من هذا الدلٌل .وال تقلق من عدم قدرتك على القٌام بكل شًء فً المرة األولى .كل ما علٌك
هو أن تنفذ ما تستطٌعه .وجه المسإولٌن عن المنطقة التً اخترتها لدراستك االستطبلعٌة إلى القٌام بالمهمة ،ولكن ابق قرٌبا ً
منهم ولتدون كل ما ٌجري .تحتاج إلى أن تتعلم أكثر ما بوسعك تعلمه من هذا النشاط  ،وبالتالً ٌتسنى لك تقدٌم هذا النظام
لآلخرٌن فً المرة القادمة .وبالنسبة لتلك الدراسات االستطبلعٌة لك أن تستعٌن بمقٌّم خارجً ٌ ،مكنه العمل معك كذلك
كمدرب .والشخص المناسب هو القادر على تزوٌدك بالنصابح البلزمة حول كٌفٌة تحسٌن إجراءات التنفٌذ ،وكذلك التعلٌق
على التقٌٌمات والتفسٌرات خبلل الدراسة االستطبلعٌة.
علٌك دوما ً إطبلع اللجنة بما ٌجري ،وإعداد تقرٌر عن تطورات االمورتقدمه لربٌس الجامعة أو لعمٌد الكلٌة.
وسع دائرة النظام
ّ .9
خطط لتنفٌذ أوسع نطاقاً ،وذلك بناءعلى ما تعلمته من تلك خطة الدراسة االستطبلعٌة .وفً حال سارت األمور على ما ٌرام ,
بوسعك أن توسع دابرة النظام فصبل بعد فصل  .وبالتالً ٌتم إشراك المزٌد من المجموعات ،وتقدٌم المزٌد من عملٌات
التقٌٌم والتخطٌط .تحتاج إلى التقدم فً عملك عبر مراحل  ،وتعدٌل خططك بناء على خبراتك وثقتك المتزاٌدتٌن فً عملٌاتك
الجدٌدة.
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المرفق ( 2أ)
المملكة العربٌة السعودٌة
الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

توصٌف البرنامج
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توصٌف البرنامج

من أجل إرشادات ملء هذا النموذج ،نرجو الرجوع إلى الفصل  ،2القسم  2.2من الجزء الثانً من هذا الدلٌل:
اإلجراءات الداخلٌة لضمان الجودة إرشادات استخدام نموذج توصٌؾ البرنامج فً المرفق (2ب) .

المإسسة
الكلٌة  /القسم
أ .تعرٌف البرنامج ومعلومات عامة
 1اسم و رمز البرنامج
 .2إجمالً عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج
 .3الدرجة الممنوحة عند إتمام البرنامج
 .4المساارات الربٌسة أو التخصصات التً ٌشملها البرنامج (مثال :النقل أو الهندسة اإلنشابٌة ببرنامج الهندسة
المدنٌة؛ او االستشارات أو علم نفس المدرسة فً برنامج علم النفس)
 .5المخارج التً تتوسط البرنامج والشهادة الممنوحة عندبذ (إن وجدت) (مثال :درجة الدبلوم فً برنامج
للحصول على درجة البكالورٌوس).
 .6المهن أو الوظابؾ التً ٌتم تؤهٌل لها الطبلب( .فً حال كانت هناك مخارج مبكرة من البرنامج ,مثال :درجة
الدبلوم ,فٌمكن إدراج المهن والوظابؾ التً ٌتؤهل لها الطالب عند كل نقطة خروج).

( .7أ) برنامج جدٌد
(ب) برنامج مستمر

تارٌخ البدء وفق الخطة
سنة أحدث مراجعة للبرنامج

المإسسة التً نفذت أحدث م راجعة ربٌسٌة ( مثال  :داخل المإسسة)....
نفذ مراجعة االعتماد _____________________
؟
آخرون ________________
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؟

 8اسم ومنصب عضو هٌبة التدرٌس (مثال :ربٌس القسم) الذي ٌدٌر أو ٌنسق البرنامج.
 .9موقع التنفٌذ فً حال لم ٌكن بالمبنى الربٌسً للمإسسة التعلٌمٌة ،أو أسماء المواقع فً حال كان التنفٌذ ٌشمل
أكثر من موقع.

 .1اشرح مدى الحاجة الى البرنامج.
أ.

أذكر باٌجاز األسباب االقتصادٌة أو االجتماعٌة أو الثقافٌة ،والتطورات التقنٌة ،أو تطورات السٌاسة الوطنٌة ،أو خبلؾ ذلك من
أسباب.

ب .إشرح الصلة بٌن البرنامج ورسالة المإسسة.

 .2عبلقة البرنامج (إن وجدت) ببقٌة البرامج التً تقدمها المإسسة  /الكلٌة  /القسم.
أ .هل ٌقدم هذا البرنامج مقررات دراسٌة ٌؤخذها طبلب فً برامج أخرى ؟ (نعم – ال)
فً حال اإلجابة بنعم ،ما الذي ٌلزم للتؤكد من أن تلك المقررات تلبً احتٌاجات طبلب البرامج األخرى؟
ب  .هل ٌستلزم البرنامج من طبلبه تلقً مقررات دراسٌة من أقسام أخرى؟ (نعم – ال)
فً حال اإلجابة بنعم ،ما الذي ٌلزم للتؤكد من أن تلك المقررات تلبً احتٌاجات طبلب البرامج األخرى؟

 .3هل ٌشترط على الطبلب المتوقع التحاقهم بالبرنامج أٌة احتٌاجات أو خصابص معٌنة مما ٌجب أخذه فً االعتبار عند
التخطٌط للبرنامج؟ (مثال :طبلب فترة مسابٌة ،أو طبلب من ذوي مهارات تكنولوجٌا المعلومات أو المهارات اللؽوٌة المحدودة)
(نعم – ال)
فً حال اإلجابة بنعم ،اذكر تلك االحتٌاجات أو الخصابص.
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 .4ما الذي ٌنبؽً القٌام به فً البرنامج لبلستجابة لتلك الخصابص؟

ب بٌئة عمل البرنامج
ج رسالة وأهداف البرنامج
عبارة تعرٌؾ برسالة البرنامج

.1

 .2دون فً قابمة أٌة تؽٌٌرات ربٌسٌة أو تطورات إستراتٌجٌة جدٌدة تخطط للبرنامج للسنوات الثبلث أو الخمس القادمة للمساعدة
فً تحقٌق رسالته .واكتب لكل تؽٌٌر أو تطوٌر وصفا ً لبلستراتٌجٌات التً ٌنبؽً اتباعها  ,ودوّ ن فً قابمة المإشرات المستخدمة فً
قٌاس مستوى اإلنجاز.
أهم التؽٌٌرات أو التطورات

1

المإشرات

االستراتٌجٌات

د هٌكل وتنظٌم البرنامج
توصٌؾ البرنام ج

ٌنبؽً وجود دلٌل ارشادي للبرنامج أو للقسم ٌوفرلجمٌع الطبلب أو األطراؾ المعنٌة ،مع إرفاق نسخة من المعلومات المتعلقة بهذا
البرنامج بملؾ توصٌؾ البرنامج.
ٌنبؽً أن تشتمل هذه المعلومات على ذكر المقررات الدراسٌة اإلجبارٌة واالختٌارٌة ،وعدد الساعات المعتمدة الم طلوب إتمامها،
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ومتطلبات القسم /الكلٌة ،وتفاصٌل المقررات الدراسٌة التً ٌنبؽً تلقٌها كل عام أو كل فصل دراسً.
 .2تطوٌر خصابص الطبلب أو ملكاتهم الخاصة
أكتب خصابص الطبلب أو ملكاتهم الخاصة التً تتعدى التوقعات الطبٌعٌة والتً تحاول المإسسة أو الكلٌة أو القسم
العمل على تنمٌتها لدى جمٌع طبلبها( .وهً عاد ًة واحدة أو اثنتان ،وحدها األقصى أربعة تعكس بشكل مباشر
رسالة البرنامج وتمٌز هذا البرنامج عن بقٌة البرامج فً نفس المجال وتعطٌه صفة استثنابٌة .أمثلة ذلك  :خرٌجون
ٌجٌدون حل المشاكل بطرٌقة مبتكرة  ،او لدٌهم قدرات قٌادٌة ،أوالتزام بضوابط الخدمة العامة ،أوٌتمتعون بمهارات
عالٌة فً التعامل مع تقنٌة المعلومات) .بالنسبة لكل ملكة خاصة تحدد استراتٌجٌات تدرٌس وأنشطة طبلبٌة ٌنبؽً
استخدامها لتطوٌر تلك الملكة .كما ٌشار إلى الدلٌل المستخدم لقٌاس ما إذا كانت تلك الملكة قد تطورت لدى جمٌع
الطبلب.
االستراتٌجٌات أو األنشطة الطبلبٌة المستخدمة فً البرنامج لتنمٌة تلك
ملكات خاصة
الملكات الخاصة
االستراتٌجٌة
الدلٌل
االستراتٌجٌة
الدلٌل
االستراتٌجٌة
الدلٌل
االستراتٌجٌة
الدلٌل
 .3مكونات الخبرة المٌدانٌة المطلوبة (إن وجدت) (مثال :البرنامج التعاونً ،الخبرة العملٌة)
موجز بالمكونات العملٌة أوالطبٌة العٌادٌة أو التدرٌبٌة التً ٌتطلبها البرنامج.
تذكر أن من البلزم كذلك إعداد توصٌؾ للخبرة المٌدانٌة أكثر تفصٌبلً ٌوازي توصٌفات المقرر الدراسٌة  ،وذلك فً
مستند منفصل ألٌة خبرة مٌدانٌة ٌتطلبها البرنامج كجزء مكمل له .
أ.

توصٌؾ موجز لنشاط الخبرة المٌدانٌة

ب .سجل قابمة بالنتابج التعلٌمٌة االساسٌة المرجو من البرنامج تطوٌرها أثناء التدرٌب المٌدانً
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ج .فً أٌة مرحلة أو مراحل من البرنامج تنفذ الخبرة المٌدانٌة؟ (أٌة سنة أو فصل دراسً)

د .خصص للخبرة اوقاتا واجعل لها جدوال زمنٌا( .مثال 3 :أٌام أسبوعٌا ً وعلى مدار  4أسابٌع ،وقت كامل فً
الفصل الدراسً الواحد)
هـ .عدد الساعات المعتمدة
 .4متطلبات المشروع أو البحث (إن وجدت)
موجز بمتطلبات أي مشروع أو بحث فً البرنامج( .خبلؾ المشروعات أو المهام المطلوبة ضمن كل مقرر
دراسٌة) (ٌنبؽً إرفاق نسخة من متطلبات المشروع).
أ .توصٌؾ موجز

ب .أكتب أهم مخرجات التعلٌم المرجوة من المشروع أو البحث.

ج .فً أٌة مرحلة أو مراحل من البرنامج ٌتم تنفٌذ المشروع أو البحث؟ (اي عام أو فصل دراسً)
د .عدد الساعات المعتمدة
هـ .توصٌؾ موجز لكٌفٌة تقدٌم االرشاد والدعم االكادٌمً للطبلب.
و .توصٌؾ إلجراءات التقوٌم (بما فً ذلك آلٌة التحقق من المعاٌٌر).

 .5تنمٌة نتابج التعلٌم فً المجاالت التعلٌمٌة المختلفة
التعلً أدناه ما ٌلً:
م
وضح لكل مجال من مجاالت
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المعارؾ أو المهارة التً ٌهدؾ البرنامج إلى تنمٌتها ومستوى تلك المعارؾ والمهارات( .استرشد بالتوصٌفات
العامة للمعارؾ والمهارات فً وثٌقة "اإلطار الوطنً للمإهبلت " لمستوى التؤهٌل لهذا البرنامج)؛
استراتٌجٌات التدرٌس المتبعة فً مقررات البرنامج لتنمٌة تلك المعارؾ وتلك المهاراتٌ( .نبؽً أن ٌكون هناك
وصؾ لطرق التدرٌس التً اتبعت خبلل البرنامج ،و ٌنبؽً االشارة إن كانت قد اتبعت مسإولٌة ما لمقررات
بعٌنها)؛
الطرٌقة المتبعة فً تقوٌم الطبلب فً المقررت المختلفة  ،لتقٌٌم مخرجات التعلٌم للمجال الدراسً محل النظر.
أ .المعارؾ

( )1توصٌؾ موجز للمعارؾ التً ٌنبؽً اكتسابها

( )iiاستراتٌجٌات التدرٌس المتبعة لتطوٌر تلك المعارؾ

()iii

طرق تقوٌم المعارؾ المكتسبة
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ب .المهارات المعرفٌة
( )1المهارات المعرفٌة التً ٌنبؽً تطوٌرها ومستوى األداء المتوقع

( )2استراتٌجٌات التدرٌس المتبعة لتطوٌرتلك المهارات المعرفٌة

طرق تقوٌم المهارات المعرفٌة لدى الطبلب

()iii

ج .مهارات العبلقات بٌن األشخاص وتحمل المسإولٌة
()i

توصٌؾ لمستوى مهارات العبلقات بٌن األشخاص والقدرة على تحمل الم سإولٌة
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()ii

()iii

ما ٌنبؽً استعماله من استراتٌجٌات التدرٌس تطوٌر تلك المهارات والقدرات

مطرق تقوٌم مهارات العبلقات بٌن الطبلب وقدرتهم على تحمل المسإولٌة

د .مهارتً التواصل ،واستخدام تقنٌة المعلومات العددٌة
( )1توصٌؾ لمهارات التواصل واستخدام تقنٌة المعلومات العددٌة المزمع تطوٌرها
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( )2استراتٌجٌات التدرٌس المتبعة فً تطوٌر تلك المهارات

( )3طرق تقوٌم مهارات التواصل والمهارات العددٌة لدى الطبلب

هـ المهارات النفسٌة -الحركٌة (إن انطبقت)

)

توصٌؾ للمهارات النفسحركٌة التً ٌنبؽً تطوٌرها ومستوى األداء المطلوب

( )2استراتٌجٌات التدرٌس المتبعة تطوٌر تلك المهارات
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)

طرق تقوٌم المهارات النفس-حركٌة لدى الطبلب

 .6متطلبات القبول بالبرنامج
أرفق دلٌبلً أو نشرة توصٌفٌه لمتطلبات االلتحاق بالبرنامج ،بما فً ذلك أٌة مقررات أو خبرة الزمة كمتطلب سابق .
 .7متطلبات الحضور وإتمام البرنامج
أرفق دلٌبلً أو نشرة توصٌفٌه تحوي متطلبات كل من:
أ .الحضور
ب .االنتقال من العام إلى الذي ٌلٌه
ت .إتمام البرنامج
هـ .الوائح التنظٌمٌة لتقوٌم الطالب والتأكد من تحقق المعاٌٌر
 .1الوابح التنظٌمٌة أو سٌاسات وضع الدرجات وتوزٌعها
فً حال كانت المإسسة أو الكلٌة أو القسم أو البرنامج تتبنى سٌاسات أو لوبح تنظٌمٌة تتناول تخصٌص وتوزٌع
درجات الطالب ،فعلٌك بٌان تلك السٌاسات أو الوابح التنظٌمٌة  ،أو ارفاق نسخة منها.

 .2ما ه ي العملٌات المتبعة لتؤكٌد تحقق معاٌٌر اإلنجاز (مثال  :فحص عٌنة من االختبارات أو الواجبات ؛ أو تقوٌم مستقل من
قبل كلٌة فً مإسسة أخرى) ؟ (قد تختلؾ العملٌات مع اختبلؾ المقررات أو المجاالت الدراسٌة ).
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و .اإلدارة والدعم الطالبً
 .1خدمات اإلرشاد األكادٌمً للطبلب
قم بتوصٌؾ عملٌات اإلرشاد األكادٌمً للطبلب ،بما فً ذلك وضع جداول الساعات المكتبٌة ألعضاء هٌبة
التدرٌس ,واالستشارات الخاصة بتخطٌط البرنامج واختٌار المواد الدراسٌة والتخطٌط للسٌرة المهنٌة (وهو ما قد
ٌتوفر على مستوى الكلٌة)

 .2دعاوى الطبلب
ارفق اللوابح التنظٌمٌة الخاصة بتظلمات الطبلب المتعلقة بالمسابل األكادٌمٌة ،وتشتمل على إجراءات التعامل مع
تلك التظلمات.
ز .الكتب المقررة والمراجع
 .1ما العملٌة الواجب اتباعها من قبل الكلٌة للتخطٌط وحٌازة الكتب المقررة والمراجع ،وؼٌر ذلك من المواد  ،بما
فٌها المصادر اإللكترونٌة و مواقع اإلنترنت ؟

 .2ما العملٌات التً ٌنبؽً على الكلٌة اتباعها لتقٌٌم مدى مبلءمة الكتب والمراجع والمصادر األخرى للبرنامج؟

ح .اعضاء هٌئة التدرٌس فً الكلٌة وغٌرهم من طاقم التدرٌس
 .1التعٌنات
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أوجز عملٌة توظٌؾ طاقم التدرٌس الجدٌد بما ٌضمن مبلءمتة من حٌث مإهبلتهم وخبراتهم للقٌام بمسإولٌات
التدرٌس.

 .2المشاركة فً تخطٌط البرامج ،ومراقبتها ومراجعتها
اشرح خطوات التشاور مع هٌبة التدرٌس ومشاركتهم فً مراقبة جودة البرنامج ،والمراجعة السنوٌة ،والتخطٌط
لتحسًن جودته .

 .3التطور الفنً
ما هً اإلجراءات المتبعة بؽٌة تطوٌر من حٌث :
(أ) تحسٌن مهارات التدرٌس؟

(ب) تطوٌر جوانب فنٌة أخرى تشمل المعرفة فً البحث ,وجوانب التطوٌر فً مجال تدرٌسهم ؟
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 .4إعداد طاقم تدرٌس جدٌد
قم بتوصٌؾ الخطوات المتبعة فً عملٌة التوجٌه و/أو استقدام طاقم تدرٌس جدٌد  ,زابرٌن أو ؼٌر متفرؼٌن ،لضمان
الفهم الكامل للبرنامج ودور المقرر أو المقررات الدراسٌة التً ٌدرسونها كمكونات له.

 .5األساتذة الزابرٌن وؼٌر المتفرؼٌن
قدم موجزاً لسٌاسة البرنامج/القسم/الكلٌة/المإسسة الخاصة بتعٌٌن أساتذة زابرٌن وؼٌر متفرؼٌن( .الموافقات المطلوبة،
عملٌة االختٌار ،نسبتهم مقارنة بإجمالً عدد األساتذة...إلخ).
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ط .تقٌٌم البرنامج وعملٌات تحسٌن المستوى
 .1فعالٌة العملٌة التدرٌسٌة
أ .ما هً العملٌات التي تستخدم فً تقٌٌم وتطوٌر االستراتٌجٌات المخططة بهدؾ تطوٌر عملٌة التعلم فً مختلؾ
مجاالت التعلم ؟ (مثال  :تقوٌم مقدار التعلم المحقق ،النصابح المتعلقة باالنسجام مع نظرٌة التعلم بؤنماطه المختلفة
 ،وتقوٌم فهم ومهارة طاقم التدرٌس فً استخدام مختلؾ االستراتٌجٌات)

ب .ما هً العملٌات التً ستستخدم لتقٌٌم مهارات طاقم التدرٌس فً استخدام االستراتٌجٌات الموجودة فً الخطة؟

 .2التقٌٌم الكلً للبرنامج
أ .ما هً االستراتٌجٌات التً ستستخدم فً البرنامج للحصول على تقوٌمات للمستوى الجمالً لجودة البرنامج
ومدى م ا تحقق من مخرجات التعلٌم المرسومة له :
( )1من طبلب البرنامج الحالٌٌن ومن خرٌجٌن ؟

( )2من استشارٌٌن و/أو مقٌّمٌن مستقلٌن؟
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( )3من ارباب العمل و/أو األطراؾ المعنٌة؟

ب .ماهً مإشرات األداء الربٌسة التً ستستخدم فً مراقبة مستوى جودة البرنامج وتقدٌم تقرٌر سنوي بذلك؟

ج .ما هً العملٌات المتبعة فً مراجعة تلك التقوٌمات وما هً خطة العمل لتحسٌن البرنامج؟

مرفقات.
 .1نسخ من اللوابح التنظٌمٌة ومستندات أخرى أشٌر إلٌها فً نموذج قٌاس مسبوق به فهرس المحتوٌات.
 .2توصٌفات لجمٌع المقررات الدراسٌة بما فً ذلك توصٌؾ للخبرة المٌدانٌة إن وجدت.
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توزٌع مسؤولٌات مخرجات التعلٌم على المقررات الدراسٌة
المقررات الدراسٌة

مخرجات التعلم
رمز ورقم المقرر
المعارف
الحقابق
المفاهٌم
النظرٌات
اإلجراءات
مهارات معرفٌة
تطبٌق المهارات عند الطلب
التفكٌر االبتكاري وحل
المشكبلت
مهارات العالقات بٌن األشخاص
وتحمل المسؤولٌة
مسإولٌة الفرد عن تعلمه
المشاركة الجماعٌة والقٌادة
التصرؾ بمسإولٌة فً
المواقؾ الشخصٌة والمهنٌة
معاٌٌر السلوك األدبٌة
مهارات التواصل ،واستخدام
تقنٌة المعلومات العددٌة
التواصل الشفوي والمكتوب
استخدام تقنٌة المعلومات
مبادئ الرٌاضٌات واإلحصاء
المهارات النفس-حركٌة
√ مسإولٌة ربٌسة

 xمسإولٌة ثانوٌة

(مبلحظةٌ :مكنك إضافة صفحات أخرى فً حال اقتضت الضرورة  ،بحٌث تؽطً جمٌع المقررات الدراسٌة المطلوبة فً
البرنامج ،بما فً ذلك أٌة مقررات دراسٌة تقدمها أقسام أخرى)
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مرفق ( 2ب)
إرشادات استعمال نموذج القٌاس لتوصٌف البرنامج
المإسسة/الكلٌة/القسم

بٌّن اسم المإسسة والكلٌة أو القسم المسإول بشكل أساسً عن البرنامج

تعرٌف بالبرنامج ومعلومات عامة
 .1اسم ورمز البرنامج
 .2الساعات المعتمدة

ادخل اسم البرنامج ورمزه لدى المإسسة
اكتب عدد الساعات المعتمدةالمطلوبة إلتمام البرنامج .وفً حال وجود تباٌن
فً عدد الساعات المعتمدة بٌن مختلؾ التخصصات او المسارات ضمن
البرنامج فبلبد من بٌان هذه التفاصٌل.

 .3الدرجة الم منوحة عند
إتمام البرنامج

اكتب اسم الدرجة أو المإهل الذي تمنحه المإسسة للطبلب الذٌن ٌكملون
البرنامج.

 .4المسارات الربٌسة ضمن
البرنامج

اكتب اسم كل مسار ربٌسً بالبرنامج .والمسار الربٌس هو الذي ٌإخذ فٌه
مجموعة معٌنة من المقررات الدراسٌة ،و ٌكون هذا عادة خبلل النصؾ الثانً
من البرنامج ،و ٌإدي إلى نٌل تخصص معترؾ به من المإسسة .أما اختٌار
الطالب الفردي لعدد من المقررات الدراسٌة االختٌارٌة فبل ٌعتبر مساراً ربٌساً.
فً حال تم تصمٌم البرنامج بحٌث ٌمكن للطالب أن ٌنال شهادة خبلل منتصفه
ومن ثم ٌكمل البرنامج الطوٌل ،فعلٌك أن تكتب اسم البرنامج وعدد الساعات
المعتمدة البلزمة لنٌل مثل الشهادة المتوسطة .ومن األمثلة على ذلك برنامج
درجة الدبلوم ،والذي ٌزود الطالب بمهارات وظٌفٌة مهمة تمثل بدورها أساسا ً
الكمال الدراسةفٌما بعد لنٌل درجة البكالورٌوس .
اكتب اسم أٌة مهنة أو وظٌفة صمم البرنامج لتؤهٌل الطبلب لها( .الحظ أن
الطبلب قد ٌلتحقون بمهنة أو وظٌفة مؽاٌرة  ,لكن هذا البند ٌتعلق بما صمم
البرنامج ألجله ،ولٌس لما ٌمكن أن ٌفعله الطالب فٌما بعد).

 .7برنامج جدٌد أو برنامج
مستمر

حدد ما إذا كان هذا البرنامج جدٌد أم مستمر .فإذا كان برنامجا ً جدٌداً فبٌّن
التارٌخ المقترح لبداٌته .أما إذا كان برنامجا ً مستمراً فحدد العام الذي شهد فٌه
البرنامج تقٌٌما ً من خبلل عملٌة مراجعة ربٌسة .ونوعٌة المراجعة التً ٌشًر
إلٌها هذا البند ٌمكن أن تكون تقوٌما ً ذاتٌا ً ربٌسٌا ً لنٌل االعتماد ،أو مهمة
مراجعة ربٌسة من قبل المإسسة نفسها.
اكتب اسم الشخص المسإول عن تنسٌق البرنامج ومنصبه .قد ٌكون هو ربٌس
القسم أو شخص آخر اوكلت الٌه هذه المسإولٌة.
فً حال تقدٌم البرنامج بعٌداً عن مبانً المإسسة الربٌسة  ,تبٌّن ذلك الموقع.
أما إذا كان فً االمبنى الربٌسً فاترك هذه الخانة فارؼة .أما إذا كان ٌقدم فً
مواقع عدة فاذكر التفاصٌل .وفً حال تقدٌم البرنامج من خبلل التعلٌم عن بعد
و داخل المبنى الجامعً فبلبد من تبٌان هذا فً النموذج .والبد من مبلحظة أن
هناك متطلبات ومعاٌٌر إضافٌة خاصة ذات صلة بتقدٌم البرنامج من خبلل
التعلٌم عن بعد( .نماذج برامج التعلٌم عن بعد لٌست متوفرة بعد).

المخارج المتوسطة للبرنامج
والشهادة الممنوحة

 .6المهن/الوظابؾ التً ٌتم
إعداد الطبلب لها

 .8عضو هٌبة التدرٌس
المسإول عن البرنامج
 .9موقع أو مواقع تقدٌم
البرنامج
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ب بٌئة عمل البرنامج
الهدؾ من هذا القسم توضٌح مدى الحاجة إلى البرنامج واإلشارة إلى أٌة عناصر هامة عن البٌبة التً ٌقدم بها
البرنامج وهو ما ٌإثر فً الطرٌقة التً ٌخطط لها البرنامج وٌنفذ.
ٌنبؽً أن ٌكون هذا تفسٌراً عاما ً لسبب أهمٌة البرنامج
 .1وضح سبب الحاجة إلى
البرنامج
أ .أسباب اقتصادٌة أو ثقافٌة أو
أ .صؾ وبإٌجاز أسباب الحاجة إلى البرنامج مما ٌعزى الى نظامها االقتصادي
فنٌة أو ؼٌرها
المحلً أو الوطنً أو العالمً؛ أو الى احتٌاجات اجتماعٌة أوثقافٌة ،أوالى
تطور سٌاسات ما...الخ ،والمنافع التً ستعود على المجتمع من خبلل تقدٌم
ب .مدى االرتباط برسالة
البرنامج.
المإسسة.
ب .وضّح مدى ارتباط البرنامج برسالة المإسسة أو الكلٌة( .أي مدى انسجامه مع
تلك الرسالة  ,واالسهامات الجوهرٌة للبرنامج فً سبٌل تحقٌق تلك الرسالة).
وضّح كٌفٌة ارتباط البرنامج ببرامج الكلٌة أو الجامعة األخرى – أي هل ٌوجد
 .2العبلقة بالبرامج األخرى
بالبرنامج مقررات دراسٌة ٌمكن أن تعتبر تمهٌدٌة أو خدمٌة مكملة لطبلب فً
برامج أخرى ،أو هل على طبلب هذا البرنامج أخذ تلك المقررات من خبلل
برامج أو أقسام أخرى .وفً مثل تلك الحاالتٌ ,شار إلى ما تم بصدد التؤكد من
أن المقررات المعنٌة تقدم فً الحقٌقة المهارات والمعارؾ المطلوبة.
 .3هل ٌمتلك الطبلب المنتظر قدم وصفا ً موجزاً للخصابص الموجودة لدى الطبلب المنتظر التحاقهم
بالبرنامج والتً ٌمكن أن تإثر فٌما ٌنبؽً تطبٌقه فً ا لبرنامج .فربما كانت
التحاقهم بالبرنامج أٌة
خصابص جدٌرة باالعتبارفً مهاراتهم محدودة فً مجال تقنٌة المعلومات ،أو ان خبراتهم التعلٌمٌة السابقة ال
تعدهم بالصورة المناسبة لمتطلبات التعلم األكثر استقبللٌة والمتوقعة داخل
البرنامج ؟ فً حال اإلجابة
أروقة التعلٌم العالً.
بنعم ،فما هً تلك
الخصابص؟
 .4ما الذي ٌنبؽً القٌام به فً بالنسبة لكل خاصٌة تم التعرؾ علٌها فً البند  3حدد نمط تجاوب البرنامج
للوفاء بتلك المتطلبات الخاصة .فمثبلً – إذا كان لدى الطبلب فهم محدود
البرنامج بنا ًء على تلك
الخصابص الم توقع أن ٌمتلكها للمهارات الرٌاضٌة فً برنامج مبنً على تلك المهارات فربما تدعو الحاجة
إلى تدرٌب تمهٌدي فً الرٌاضًات تتبعه دروس مساعدة من تقدم لكل من
الطبلب.
ٌحتاج إلٌها .وإذا كان لدى الطبلب خلفٌة عن دراسات تعتمد على قوة الذاكرة
مع وجود مهارات دراسة مستقلة محدودة ،أو كانوا ممن تسبب لهم التمارٌن
الفردٌة فً حل المشكبلت حرجا وإحباطا  ,فتظهر عندبذ الحاجة إلى برنامج
توجٌهً ٌبٌن أه مٌة تلك األهداؾ  ,وٌتبع ذلك تقدٌم مستمر ألنماط الدراسة
الجدٌدة .والبد أن تصمم المقررات الدراسٌة التً تقدم فً الملراحل األولى من
البرنامج بحٌث تساعد على عملٌة االنتقال  ،وٌجب أن تحرص على تقدٌم
االستشارة والمساعدة فً فٌما ٌخص المهارات الدراسٌة.
ث .رسالة البرنامج وأهدافه
 .1عبارة تعرٌؾ برسالة
البرنامج

قدم توصٌفا ً موجزاً لرسالة البرنامج.
(ٌمكن أن ٌمثل هذا تعدٌبلً لبٌان رسالة الكلٌة أو القسم و ٌشٌر باألخص إلى ما
ٌنتظر من هذا البرنامج تطوٌره).

 .2أهم التؽٌرات أو
التطورات االستراتٌجٌة

أدرج أهم التؽٌرات أو التطورات االستراتٌجٌة التً تم التعرؾ علٌها نحوتطور
البرنامج على مدى فترة زمنٌة ما بٌن ثبلث إلى خمس سنوات( .وال بؤس أن
تطول الفترة أو تقصر عن ذلك) بالنسبة لكل تؽٌٌر أو تطوٌر  ,أدرج أهم
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االستراتٌجٌات المتبعة والمإشرات المستخدمة لتقوٌم أثر التؽٌٌر.
ٌنبؽً أن تتوفر خطة إستراتٌجٌة وخطط تشؽٌل أكثر تفصٌبلً لتتخذ مرجعاً.
من المحتمل أن ٌكون الرد على هذا البند مختلؾ بالنسبة للبرنامج الجدٌد عن
البرنامج القابم .فبالنسبة للبرنامج الجدٌد قد تعكس التطورات الربٌسٌة أهم
مراحل التنفٌذ وعوامل النجاح الحرجة فً تحقٌق الرسالة .أما بالنسبة للبرنامج
القابم فقد تنتج التؽٌٌرات عن خطط التطوٌر التالٌة لتقٌٌم الجودة ،أو عن
مبادرات سٌاسة جدٌدة أو عن تطورات تقنٌة.
(الحظ أن لهذا البند صلة بتطور وتحسٌن البرنامج ،ولٌس بنتابج التعلم لدى
الطبلب و التً سٌشار إلٌها فٌما بعد .فعلى سبٌل المثال  ,قد ٌحصل تؽٌٌر فً
البرنامج لٌشمل استخداما ً أكبر لمهارات تقنٌة المعلومات ومصادر شبكة
اإلنترنت؛ وقد تطرح استراتٌجٌات تدرٌسٌة جدٌدة لتنمٌة مهارات حل
المشكبلت؛ وقد ٌتم تطوٌر عبلقات وثٌقة مع جهات مهنٌة أو مع أصحاب
العمل من خبلل برنامج تعاونً أقوى وأكثر وضوحا ً).

ج .هٌكل وتنظٌم البرنامج
 .1توصٌؾ البرنامج
 .2تنمٌة الخصابص أو
الملكات لدى الطالب

 .3مكونات التدرٌب المٌدانً(
الخبرة العملٌة )

أ .توصٌؾ موجز للتدرٌب
المٌدانً

ارفق توصٌؾ البرنامج كما هو فً الدلٌل أو النشرة اإلرشادٌة.
إذا قررت المإسسة أو الكلٌة تنمٌة خصابص أو ملكات معٌنة لدى طبلبها
كجزء من رسالتها ،أو إذا ما تم ذلك من قبل القسم ،فعلٌك ذكر ذلك ووصؾ ما
ٌنبؽً عمله فً البرنامج من أجل تنمٌة كل خاصٌة على حدة  .لٌس المراد هنا
هو نتابج التعلم المنتظرة من برنامج بهذه النوعٌة ،ولكن شٌبا خاصا ً ٌمٌزه عما
ٌقدم فً أماكن أخرى مما ٌإمل أن ٌكون بدرجة أفضل ( .فإذا رؼب مخططو
البرنامج مثبلً إنتاج خرٌجٌن متمكنٌن فً مهارة حل المشكبلت ،ولدٌهم
مهارات لؽوٌة ممتازة  ،أو أن تكون لدٌهم ملكات قٌادٌة فً المجتمع فبلبد من
تبٌان تلك األمور ؛ فٌمؤل العمود الخاص باالستراتٌجٌات بوصؾ ما سٌتم عمله
للتؤكد من أن تلك القدرات الخاصة قد تحققت تنمٌتها  .وقد تشتمل
االستراتٌجٌات المخطط لها أو األنشطة الطبلبٌة  ,على تركٌز خاص على
التدرٌس واستخدام أسالٌب التدرٌس أثناء البرنامج  ,وأنشطة طبلبٌة أعدت
خصٌصا ً  .وٌنبؽً أن تشتمل الدالبل المستخدمة على بعض اآللٌات المبلبمة
لقٌاس ما إذا كانت قد تحققت تنمٌة تلك الخصابص الم مٌزة ،وقد لوحظت من
قبل ال الطبلب والمجتمع).
هذا البند ٌجب استكماله فً حال كان البرنامج ٌشمل تدرٌب مٌدانٌا كؤحد
مكوناته .وٌمكن للتدرٌب المٌدانً أن ٌتخذ أشكاالً متنوعة بما فً ذلك
تحصٌص فترة زمنٌة ثابتة فً مركز تدرٌبً ،أو تدرٌب بدوام جزبً أثناء
الفصل الدراسً األكادٌمً ،أو برنامج صٌفً فً مكان الكتساب الخبرة  ،أو
معسكر تدرٌب عند نهاٌة البرنامج تمثل جزءاً من البرنامج .أما الواجبات
(الصفٌة والمنزلٌة) التً هً جزء من المقررات التً تعمل داخل المإسسة
التعلٌمٌة  ,فبل تعتبر عادة من "الخبرة المٌدانٌة" وذلك تمشٌا ً مع األهداؾ
الواردة فً توصٌؾ البرنامج  .المطلوب هنا فً إٌطار توصٌؾ البرنامج
وصؾ موجز جداً .أما التفاصٌل الكاملة فتبٌّن فً مستند منفصل ٌحوي
توصٌفا للتدرٌب المٌدانً .
صؾ بإٌجاز طبٌعة نشاط التدرٌب المٌدانً بما فً ذلك أنواع األنشطة التً
ٌشترك فٌها الطبلب ،وكٌفٌة تقوٌم أدابهم ،وأماكن قٌام تلك التدرٌبات .
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ب .حدد أهم المخرجات
التعلٌمٌة
ج .مرحلة النشاط المٌدانً
داخل البرنامج
د .ترتٌبات الوقت ووضع
الجداول الزمنٌة
هـ .عدد الساعات المعتمدة
 .4متطلبات المشروع أو
البحث العلمً (إن وجد)
أ .توصٌؾ موجز
ب .أهم مخرجات التعلٌم
المراد تنمٌتها
ج .حدد توقٌت تنفٌذ المشروع
ضمن البرنامج
د .عدد الساعات المعتمدة
هـ .توصٌؾ موجز ألعمال
اإلرشاد والدعم الطبلبً
و .توصٌؾ إجراءات التقوٌم
 .5تطوٌر مخرجات التعلٌم
فً المجاالت التعلٌمٌة
المختلفة

أوجز المخرجات التعلٌمٌة المراد تنمٌتها .وٌجب تصنٌفها تبعا ً للمجاالت
التعلٌمٌة  ( .معارؾ  ,مهارات معرفٌة ،مهارات العبلقات الشخصٌة وتحمل
المسإولٌة...الخ).
حدد متى ستكون مرحلة التدرٌب المٌدانً داخل البرنامج .وفً حال اشتمل
البرنامج على العدٌد من أنشطة التدرٌب المٌدانً فعلٌك تحدٌد مرحلة كل منها
 .فقد ٌشتمل البرنامج مثبلً على فترة مبلحظة قصٌرة نسبٌا ً فً العام األول أو
الثانًٌ ،لٌها برنامج تعاونً أطول أو أكثر امتدادا فً العام األخٌر.
وضح كٌفٌة تنفٌذ التدرٌب المٌدانً حسب جداول زمنٌة مع توزٌع المقدار
الزمنً المخصص لها.
حدد عدد الساعات المعتمدة الواجب إتمامها ألنشطة التدرٌب المٌدانً .
إذا تطلب األمرمشروعا أو بحث  ,فٌرفق نسخة من اللوابح التنظٌمٌة ذات
الصلة أو بٌان بالمتطلبات  .البنود التالٌة تتعلق بعناصر خاصة ضرورٌة
ألؼراض تخطٌط البرنامج.
قدم وصفا مختصرا عن المهمة المراد من الطبلب تنفٌذها.
أوجز ما ٌنبؽً تنمٌته من مخرجات تعلٌمٌة  .وهذه ٌجب تصنٌفها تبعا ً
للمجاالت التعلٌمٌة ( .معارؾ ،مهارات معرفٌة  ،مهارات العبلقات الشخصٌة
وتحمل المسإولٌة...الخ).
حدد المرحلة التً ٌجري فٌها الطالب المشروع أو الدراسة البحثٌة ضمن
البرنامج.
حدد عدد الساعات المعتمدة المخصصة مقابل المشروع أو الدراسة البحثٌة.
صؾ بإٌجاز الترتٌبات المعدة فً اإلرشاد للطبلب ومستوى الدعم المقدم .
اشرح العملٌة المتبعة فً تقوٌم عمل الطبلب  ,بما فً ذلك الخطوات المتبعة
للتؤكد من تحقق معاٌٌر أداء الطبلب.
الستٌفاء هذا البند ٌنبؽً الرجوع إلى "اإلطار الوطنً للمإهبلت" والذي
ٌشتمل على توصٌفات لمستوى المعارؾ والمهارات فً كل نطاق متوقع لكل
مستوى تؤهٌلً .وٌنبؽً أن تنسجم هذه العبارات مع تلك التوصٌفات العامة ,
ولكنها البد وأن تعبر عن النتابج المستهدفة باسلوب ٌنسجم مع مجال دراسة
البرنامج .وٌمكن دعم البٌان بمزٌد من التفاصٌل وذلك بتوصٌؾ لكل مقرر
دراسً ،وذلك لئلشارة إلى ما ٌمكن أن ٌسهم به المقرر الدراسً فً تنمٌة
النتابج التعلٌمٌة .
لكل مجال دراسً ٌنبؽً تضمٌن ثبلثة أشٌاء :توصٌؾ لمستوى المعارؾ أو
المهارة المطلوب الوصول إلٌها ؛ واستراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة بؽٌة
تطوٌر ذلك النمط من التعلم ؛ ثم طرٌقة تقوٌم مدى تعلم الطبلبٌ .نبؽً أن
ٌحتوي توصٌؾ استراتٌجٌات التعلم على تفاصٌل كافٌة لتوجٌه المدرسٌن إلى
االستراتٌجٌات المتبعة فً البرنامج  .وبعبارة أخرى لٌس المقصود فقط
المحاضرات والنشاط الجماعً والمختبرات...الخ  ،بل التعلٌق على كٌفٌة
تطبٌق هذه األنماط األنشطة بما ٌإدي إلى زٌادة مادة التعلم فً كل مجال
دراسً والقدرات التً ٌسعى البرنامج إلى تنمٌتهاٌ .مكن تطبٌق نفس النمط من
النشاط على مختلؾ أنواع النتابج التعلٌمٌة .فٌمكن مثبلً استخدام المحاضرات
لكل من اكتساب المعارؾ والمهارات المعرفٌة .لكن ٌنبؽً ذكر بعض
التعلٌقات لتشٌر الى كٌفٌة استخدام المحاضرات(أو األنشطة االخرى المرتبطة
بها) بصورة مختلفة بحٌث ٌمكن تحقٌق أنماط اخرى من التعلم .

(أ) المعارؾ
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( )1مخرجات التعلم
( )2استراتٌجٌات التدرٌس

( )3التقوٌم

(ب) المهارات المعرفٌة
( )1مخرجات التعلم
( )2استراتٌجٌات التدريس

( )3التقوٌم

(ج) مهارات العبلقات بٌن
األشخاص وتحمل المسإولٌة
( )1مخرجات التعلم

أوجز مجاالت ومستوٌات المعارؾ المراد تنمٌتها فً البرنامج .وٌنبؽً أن
ٌكون ذلك توصٌفا ً بالخط العرٌض فقط .اما تفاصٌل مختلؾ مجاالت المعرفة
فٌبٌّن فً توصٌؾ المقرر الدراسً.
صؾ اإلجراءات المتبعة فً المقررات الدراسٌة الخاصة بالبرنامج حتى
ٌكتسب الطبلب وٌستوعبون المعارؾ التً ٌسعى البرنامج الٌها.
مثال – باقة من المحاضرات والمادة الدراسٌة والواجبات الفردٌة والجماعٌة
باستخدام المطبوعات واإلنترنت .تبدأ المحاضرات باستعراض للمحتوى
وربطه بما سبق من معلومات وشرح أهمٌته ،وتنتهً بمراجعة .ثم تؤتً المادة
الدراسٌة فتراجع ما قدم فً المحاضرات للتحقق من الفهم وتقدٌم اإلٌضاح
البلزم قبل مناقشة التطبٌقات المحتملة للمعلومات .وتتطلب الواجبات المقالٌة
من الطبلب تحدٌد اماكن كٌفٌة استخدام المعلومات الهامة فً هذا المجال.
صؾ اإلجراءات المتبعة لتقوٌم اكتساب الطبلب للمعرفة.
مثال – اختبارات االختٌار المتعدد  ,أربع مرات فً كل فصل دراسً تمثل
نتابجها  %20من إجمالً درجة التقوٌم النهابٌة .وامتحان نهاٌة الفصل
الدراسً ٌجمع بٌن أسبلة االختٌار المتعدد واألسبلة المقالٌة.
اكتب باٌجاز قدرات التفكٌر وحل المشكبلت المراد تنمٌتها من خبلل البرنامج،
مع االخذ بعٌن االعتبار الوسط الذي سٌتم فٌه تطبٌق تلك القدرات– مثال:
وسط العمل المهنً الحقاً ،أو خبلل الدراسات العلٌا...الخ.
صؾ العملٌات المتبعة فً المقررات الدراسٌة بالبرنامج لتنمٌة المهارات
االمعرفٌة التً صمم البرنامج لتنمٌتها .وهو ما ٌنبؽً أن ٌشتمل على القدرة
على استعمال المهارات التحلٌلٌة ومهارات حل المشكبلت عندما ٌطلب ذلك،
وكذلك فً آن واحد كم هو مناسب فً مواقؾ اخرى .وٌنبػي أن ٌشتمل على
استراتٌجٌات تساعد الطالب على التمكن من العملٌات الفكرٌة وتنمٌتها.
مثال – مهام المختبرات والواجبات تحتاج لمهارات التعامل مع المشكبلت
الجدٌدة .وتشمل المادة الدراسٌة على مناقشة مسابل ومشكبلت ذات صلة
بمهارات تحلٌلٌة قد تعلمها .اما الواجبات فتشم ل مهام مفتوحة لحل المشكبلت
مع عملٌة تقوٌم تعتمد على حسن اختٌار الطالب والعملٌات البحثٌة التً ٌقوم
بها .
ٌشتمل البرنامج على مجموعة راقٌة من مهام حل المشكبلت فً السنة النهابٌة،
بما ٌسمح للطالب تطبٌق ما طوره من خبلل البرنامج من مهارات تحلٌل
وتفكٌر نظري على م سؤلة جدٌدة.
صؾ كٌفٌة تقوٌم قدرة الطالب على استعمال المهارات المعرفٌة.
مثال – ٌشتمل كل اختبار ٌقدم خبلل الفصل الدراسً على بند واحد على األقل
ٌستلزم من الطالب تطبٌق المعادالت أو التفكٌر النظري من اجل حل مشكلة
صل الدراسً بكل مقرر دراسً على بنود
جدٌدة .وٌشتمل اختبار نهاٌة الؾ
تستلزم من الطالب تحدٌد واستعمال أدوات تحلٌلٌة مناسبة للتعامل مع مشكلة
جدٌدةٌ .مثل تقوٌم تمرٌن حل مجموعة المشاكل فً السنة االخٌرة ما نسبته
 %40من إجمالً التقوٌم ،وٌعتمد على ما طبقه الطالب من اختٌار مبلبم
واستعمال لطرق البحث المناسبة ،كما ٌشتمل على زٌادة قر من الدرجات
مكافؤة على االبتكار فً إٌجاد الحل.
أوجز القدرات التً ٌنبؽً تنمٌتها فً مجاالت المشاركة الجماعٌة والقٌادة،
وتحمل المسإولٌة الفردٌة واالجتماعٌة ،وممارسة مسإولٌة عملٌة التعلٌم
المستمر ألنفسهم .وهو ما ٌنبؽً أن ٌشتمل على كل من المسبولٌة األخبلقٌة
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( )2استراتٌجٌات التدرٌس

( )3التقوٌم

(د) التواصل ،واستخدام تقنٌة
المعلومات ،والمهارات
العددٌة
( )1مخرجات التعلم

( )2استراتٌجٌات التدرٌس

( )3التقوٌم

واألدبٌة بمعناهما العام ،وكما هو مؤمول من كافة الدارسٌن وكذلك أٌة متطلبات
خاصة ذات صلة بمجال الدراسة.
صؾ العملٌات المتبعة ؾي المقررات الدراسٌة للبرنامج من اجل تنمٌة مهارات
العبلقات بٌن األشخاص ،وعادات السلوك المسإول ،والقدرة على التعلم
الذاتً.
مثال ٌ -شتمل كل مقرر دراسً على مشروع جماعً واحد على األقل وٌتم
عشوابٌا ً اختٌار قابد المجموعة  .وٌتولى المدرسون مهمة عرض طرٌقة
التدرٌس المتبعة .وتشتمل التقوٌمات على تقٌٌم معاٌٌرالتقرٌر الذي أعدته
المجموعة وتقٌٌم أداء كل فرد فٌها بنا ًء على إسهامه.
ٌشتمل كل مقرر دراسً على واجبات فردٌة ذات مستوى بحثً تزداد متطلباته
فً كل عام من أعوام البرنامج.
المسابل األدبٌة المنوطة ب "دراسة حالة" من أنم اط البحث ,ومهام "لعب
الدور" ٌنظربها كتحلٌل جماعً للحلول المبلبمة المستخدمة.
صؾ كٌفٌة تقوٌم تنمٌة الطالب لمهارات العبلقات بٌن األشخاص وتحمل
المسإولٌة ،وقدرته على التعلم الذاتً.
مثال – ٌشمل تقوٌم الواجبات الجماعٌة فً كل مقرر دراسً وفً المشروع
الربٌسً على تقوٌم ما أسهم به كل فرد فً المجموعة .وتستلزم الواجبات
الفردٌة للمقررات الدراسٌة فً المشروع  ,مهارات الدراسة الذاتٌة وتقوٌم تلك
الواجبات ٌتضمن هذا العنصر.

أوجزمهارات التواصل الشفهٌة والتحرٌرٌة ،ومهارات التواصل واستخدام
المعلومات ،والمهارات الحسابٌة واإلحصابٌة التً ٌحتوٌها البرنامج( .الحظ أن
المقصود المهارات العامة التً على جمٌع الطبلب امتبلكها ,بؽض النظر عن
مجال الدراسة .وإذا كان البرنامج من أحد تلك المجاالت الدراسٌة (أي كان فً
الرٌاضٌات أو علوم الحاسب مثبلً) فٌنبؽً أن ٌكون مستوى المهارات فً ذلك
المجال أعلى بكثٌر مما هو متوقع فً برنامج آخر .أما المهارات األكثر تقدما ً
المتوقعة من الطبلب فً مثل ذلك البرنامج  ,فٌنبؽً تضمٌنها كمعرفة أو
مهارات معرفٌة ,وال ضرورة لتكرارها فً هذا الجزء.
صؾ العملٌات المتبعة لتطوٌر تلك القدرات  .وتؤكد من دعمها وتنمٌتها من
خبلل المقررات الدراسٌة فً البرنامج.
مثال – مقرر فً المهارات األولٌة للدراسة فً الفصل الدراسً األول .مرافق
التدرٌب متوفرة فً كل عام من البرنامج وٌلتحق بها الطبلب طوعا ً أو
بالتوصٌه.
تشتمل بعض المقررات الدراسٌة فً كل عام على متطلب استخدام تقنٌة
االتصاالت والمعلومات وذلك من أجل التحلٌل وإعداد التقارٌر ،وتشكل جودة
استعمال الطالب لها جزءاً من التقوٌم .وتشتمل الواجبات الدراسٌة على
استعمال إجباري لمحركات البحث بشبكة اإلنترنت.
صؾ كٌفٌة تقٌٌم مدى مبلبمة قدرات الطالب على استعمال المهارات العددٌة
والتواصلٌة.
مثال – تقوٌم مباشر للمهارات األساسٌة فً مقرر المهارات االولٌة للدراسة
مع تقوٌم متابعة للمقررات التً تحتاج ذلكٌ .مثل االستعمال السلٌم لمهارات
التواصل سوا ًء التواصل اللؽوي أو استعمال تقنٌة المعلومات مكونا ً من
مكونات تقوٌم جمٌع الواجبات الدراسٌة.

(هـ) المهارات النفس-حركٌة
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(إن وجدت)
( )1مخرجات التعلم
( )2استراتٌجٌات التدرٌس
( )3التقوٌم
 .6متطلبات القبول
 .7متطلبات الحضور وإتمام
البرنامج

إذا كان من اهداؾ البرنامج الربٌسة االهداؾ النفسحركٌة  ,فبلبد من توصٌؾ
المهارات التً ٌنبؽً تنمٌتها مع االشارة الى مستوى األداء .
إذا اشتملت أهداؾ البرنامج على مهارات نفسحركٌة ,قم بتوصٌؾ
االستراتٌجٌات المتبعة لتنمٌتها خبلل البرنامج .
صؾ عملٌة تقوٌم المهارات النفس-حركٌة لدى الطبلب.
ٌنبؽً إرفاق وصؾ بمتطلبات القبول حسبما هو مطلوب.
ٌنبؽً إرفاق وصؾ بمتطلبات الحضور وإتمام البرنامج حسبما هو مطلوب.

اللوائح التنظٌمٌة الخاصة بتقوٌم الطالب والتأكد من تحقق المعاٌٌر
ترفق بالتوصٌؾ سٌاسة و/أو اللوابح التنظٌمٌة الخاصة بتخصٌص وتوزٌع
 .1اللوابح أو السٌاسة
درجات الطالب  .و فً حال كان ذلك موجود كجزءاً من مستند أكبر فعندها
المنظمة لتخصٌص وتوزٌع
ٌنبؽً إرفاق موجز بؤهم بنودها مع مواصفات البرنامج.
الدرجات
 .2ما هً اإلجراءات المتبعة أوضح ما سٌتم تنفٌذه لمقارنة مستوى أداء الطبلب مع نموذج قٌاس خارجً
مناسب ٌحتذى به .وقد تختلؾ الخطوات تبعا ً لمجال التخصص .االحتماالت
للتؤكد من تحقق المعاٌٌر
تتمثل فً  :الترتٌب مع هٌبة تدرٌس تابعة لمإسسة مرموقة للقٌام بإعادة
االنجاز؟
تصحٌح عٌنة عشوابٌة من واجبات الطبلب ومن دون معرفة الدرجة األصلٌة
التً منحت من قبل ،وذلك للحصول على تقٌٌم مستقل لمدى صعوبة عٌنة
االختبارات ؛ والترتٌب مع مإسسة أخرى لتوحٌد سإال أو سإالٌن ومن ثم
مقارنة الدرجات الممنوحة.

توجٌه ودعم الطالب
 .1اإلرشاد األكادٌمً

 .2تظلمات الطالب

الكتب المقررة والمراجع
 .1إجراءات التخطٌط لها
والحصول علٌها
 .2عملٌة تقٌٌم مدى مبلبمة
التدابٌر

صؾ اإلجراءات المتبعة لتقدٌم اإلرشاد األكادٌمً الشخصً للطبلبٌ .نبؽً
أن ٌشمل التوصٌؾ كبلً من النصابح العامة ،مثل نصابح اختٌار المقرر
الدراسً وتخطٌط السٌرة المهنٌة ،وكذلك النصابح الشخصٌة بٌن المرشدٌن
والطبلب التً ٌقدمها له خبلل الساعات المكتبٌة .كما ٌنبؽً أن ٌشتمل
التوصٌؾ على معلومات عن آلٌات للتؤكد من وجود حقٌقً إلجراءات مخطط
لها لتقدٌم االرشاد للطبلب ،و مدى فابدتها لهم.
ٌنبؽً إرفاق اللوابح التنظٌمٌة الخاصة بالتعامل مع التظلمات األكادٌمٌة .وٌتم
فً بعض الحاالت إلحاق إجراءات خاصة بؤنماط معٌنة من البرامج اضافة إلى
اإلجراءات العامة التً تتبعها المإسسة .وفً حال كانت هناك أٌة آلٌات خاصة
تنطبق على هذا البرنامج فٌلزم ذكر التفاصٌل االضافٌة.
صؾ اإلجراءات المتبعة الختٌار الكتب المقررة والمراجع وتدابٌر توفٌر
المواد البلزمة فً مركز المصادر أو ؼٌره حسبما هو مناسبٌ .نبؽً أن
ٌشتمل التوصٌؾ على جداول زمنٌة لهذا التخطٌط والمهام التنظٌمٌة.
صؾ العملٌة المتبعة .وهذا ٌشمل عادة التؽذٌة الراجعة من الطبلب وهٌبة
التدرٌس ،و الجداول الزمنٌة للتقٌٌمات و القرارات التً ستتخذ استجابة لذلك.

61

أعضاءهٌئة التدرٌس والمدرسون اآلخرون
أوجز عملٌة تعٌٌن طاقم التدرٌس الجدٌد بما فً ذلك ما ٌتخذه القسم من
 .1التعٌٌن
خطوات للتؤكد من تمتعهم بالمإهبلت والمهارات للوفاء بمتطلبات التدرٌس .
وٌنبؽً أن ٌشتمل التوصٌؾ على ما تم بصدد التحقق من صحة تلك المإهبلت
وقانونٌتها.
صؾ ما تم إلشراك طاقم التدرٌس فً تلك األنشطة .فً حال تم ذلك من خبلل
 .2المشاركة فً تخطٌط
اللجان فبلبد أن ٌشمل التوصٌؾ كٌفٌة اختٌار هٌبة التدرٌس للمشاركة ،وكٌفٌة
البرنامج ،ومراقبته،
اشتراك من هم من خارج اللجان.
ومراجعته
صؾ ما تم من إجراءات لتحسٌن مهارات التدرٌس والتطوٌر المهنً عموماً.
 .3التطوٌر المهنً
ٌمكن أن تشتمل تلك اإلجراءات على كل من األنشطة التً ٌدٌرها البرنامج أو
القسم وكذلك أي نشاط تنظمه المإسسة .كما ٌنبؽً أن ٌشتمل التوصٌؾ على
إشارة إلى نسبة األساتذة المتوقع إشتراكهم فً األنشطة المختلفة.
إشرح ما تم للتؤكد من توجٌه المدرسٌن الجدد أو الزابرٌن بالمإسسة
 .4إعداد المدرسٌن الجدد
وبالبرنامج ،وتعرٌفهم بما ٌإمل منهم خبلل تدرٌسهم للمقررات الدراسٌة التً
سٌتولون مسإولٌتها .وٌشمل ذلك تعرٌفهم باستراتٌجٌات التدرٌس الموصى
بها ،وأنماط تقوٌم الطبلب...الخ ،والمصممة طبقا ً ألهداؾ البرنامج ،وآلٌات
التقوٌم المطبقة فً المقررات الدراسٌة والبرنامج .
 .5األساتذة الزابرون أوؼٌر أوجز السٌاسة أوالنظم التً تشٌر الى االستعانة بؤساتذة زابرٌن أو ؼٌر
رؼٌن ،ومتطلبات الموافقة على ذلك...،الخ.
متؾ
المتفرؼٌن ( نصؾ دوام)
تقٌٌم البرنامج وإجراءات التحسٌن
 .1فعالٌة التدرٌس
صؾ ما سٌتم تنفٌذه لمراجعة وتحسٌن استراتٌجٌات التدرٌس الموصى بها.
أ .اإلجراءات المتبعة لتقٌٌم
أمثلة – تعلٌقات ومقترحات من هٌبة التدرٌس (بعد إتمام التدرٌب على استخدام
وتحسٌن استراتٌجٌات
االستراتٌجٌات) ،استشارة من إختصاصً مناهج  /طرق تدرٌس ,تحلٌل تقوٌم
التدرٌس المخططة لمختلؾ
طلبة ،برنامج تدرٌبً فً نظرٌة التعلم وما ٌتعلق بها من طرق التدرٌس.
مجاالت التعلم بالبرنامج
صؾ عملٌات التقٌٌم.
ب .عملٌات تقٌٌم مهارات
أمثلة – تقٌٌمات المقررات الدراسٌة ،المبلحظات التً ٌدونها منسق البرنامج
هٌبة التدرٌس فً استخدام
وربٌس القسم ،اختبارات مهارات الطبلب مع التؤكد من تحقق المعاٌٌر من
استراتٌجٌات التدرٌس
خبلل مقاٌٌس مرجعٌة  ،آراء الطبلب المتخرجٌن حول المقررات األكثر
المخططة
واألقل فعالٌة من ناحٌة تنمٌة ما ٌحتاجون إلٌه من معارؾ ومهارات.
 .2التقٌٌم اإلجمالً للبرنامج
أ .استراتٌجٌات الحصول على صؾ العملٌات المتبعة للحصول على على تؽذٌة راجعة حول جودة البرنامج
من المصادر التالٌة:
تقوٌمات جودة البرنامج
ونجاحه فً تحقٌق مخرجات
التعلم المرجوة
( )1من الطبلب الحالٌٌن ومن أمثلة – ردود الطبلب على استبٌانات بشؤن إتمام البرنامج ،استبٌانات خرٌجً
البرنامج باستخدام استمارة موحدة ٌتم توزٌعها علٌهم بعد مرور ستة أشهر
خرٌجً البرنامج.
على التخرج ،جلسات مناقشة جماعٌة مع مجموعات عشوابٌة من الخرٌجٌن.
أمثلة – مراجعة القسم/البرنامج ،تحلٌل وتوصٌات من أعضاءهٌبة تدرٌس
( )2من مستشارٌن مستقلٌن
زابرٌن ،اعتماد دولً من جهة اعتماد متخصصة ،تقوٌم مستقل من قبل هٌبة
و/أو مقٌّمٌن خارجٌٌن
تدرٌس مستقلة ذات خبرة ببرنامج انسجام البرامج مع "اإلطار الوطنً
للمإهبلت".
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( )3من أصحاب العمل وبقٌة
األطراؾ المعنٌة

أمثلة – استطبلع آراء أصحاب األعمال التً التحق بها الخرٌجون ،جلسات
مناقشة مع جماعة مستهدفة من أصحاب العمل ،تكوٌن مجموعة استشارٌة
مكونة من كبار األسماء فً المهنة المعنٌة بمراجعة البرنامج.

ب .مإشرات األداء الربٌسة

أذكر بنوداً معٌنة من المعلومات بشكل كمًّ ( باالرقام)بحٌث ٌتم استخدامها كل
عام كمإشرات للجودة .قد تشمل تلك المعلومات بعض البنود التً تم إعداد
تقارٌر حولها فً كل برامج المإسسة ،حتى تتمكن المإسسة من مراقبة جودة
البرامج عموماً ،باإلضافة إلى بعض البنود التً ال تنطبق سوى على برنامج
بعٌنه .كما ٌنبؽً أن تكون المإشرات مرتبطة بجوانب هامة من الجودة ،ولكنها
تتطلب فً أؼلب الحاالت تفسٌراً للتحلٌل ٌوضح اختبلؾ الظروؾ .
أمثلة – نسبة من أتموا البرنامج فً العام األول ،ونسبة من أتموا البرنامج
خبلل الحد األدنى من الوقت المطلوب ،وتقٌٌم اهمٌة البرنامج من خبلل
استبٌان من الطبلب ،ومعدالت توظٌؾ الخرٌجٌن ،ومشاركة هٌبة التدرٌس فً
أنشطة التطوٌر المهنً.

ج .عملٌات مراجعة تلك
التقوٌمات وأعمال التخطٌط
لتطوٌرها

صؾ ما سٌتم عمله لتقٌٌم التعلٌقات والتقارٌر الواردة تحت البندٌن أ و ب
أعبله ،وخطط كٌؾ سٌتم الرد على تلك التقٌٌمات.
أمثلة – دعوة أعضاء هٌبة التدرٌس للتعلٌق على الردود الخاصة بتقٌٌم
البرنامج والمقررات الدراسٌة (ٌتم الحفاظ على سرٌة الردود الشخصٌة)؛ إعداد
تقرٌر البرنامج فً كل فصل دراسً ٌحتوي على ملخصات الردود على
التقٌٌم ،وٌراجع من قبل لجنة تقٌٌم البرنامج والتً تدلً برأٌها بشؤن ما هو
مطلوب من تعدٌبلت .إتمام نموذج التقٌٌم الذاتً وفق "معاٌٌر حسن
الممارسة" وذلك مرة كل عامٌن ،مع االحتفاظ بالنتابج بملفات البرنامج
وسجبلت التقٌٌم بتسلسل زمنً.

مرفق – منظومة تخطٌط المقرر الدراسً
هذه المنظومة عبارة عن أداة تخطٌطٌة لتحدٌد المقررات الدراسٌة التً تتطلب اهتماما ً خاصا ً بمخرجات تعلم معٌنة ،وباألخص تلك التً لها
عبلقة بمهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسإولٌة ،ومهارات استخدام تقنٌة االتصاالت والمعلومات ،والمهارات العددٌة.
من الطبٌعً أن يختص كل مقرر دراسً بمجاالت معٌنة من المعرفة وأن ٌهتم بمهارات التفكٌر وحل المشكبلت المرتبطة بمادة المقرر.
كما أن من المتوقع كذلك أن تعمل أؼلب المقررات الدراسٌة على تعزٌز تعلم مهارات التعلم الذاتٌة ،والقدرة على المساهمة بفعالٌة فً
العمل الجماعً ،واستخدام تقنٌة المعلومات فً التواصل مع الؽٌر...الخ .لكنه من الضروري اعطاء اهتمام خاص لتلك الجوانب عند مراحل
بعٌنها من البرنامج ،حتى ولو لم تكن تنبع مباشر ًة مما قد ٌعتبر عادة من محتوى المقرر الدراسً  .فعلى سبٌل المثال من المهم خبلل العام
األول ان ٌخصص احد المدرسٌن على األقل بعض الوقت فً شرح متطلبات وأساسٌات سرد المراجع فً المقاالت والتقارٌرالتً ٌكتبها
الطبلب ،وتبٌان ما ٌتوفر بالمكتبة من مصادر وخدمات .وإن كان من بٌن أهداؾ البرنامج تنمٌة مهارات العمل الجماعً الفعال ،فعندها
ٌنبؽً االهتمام بشكل خاص بتلك المهارات  ,على االقل فً مقرر دراسً واحد  ,وذلك فً المراحل األولى من البرنامج ،ومن ثم ٌتم
تعزٌزها بالصورة المناسبة فً مقررات أخرى خبلل السنوات البلحقة.
قد ٌرتبط اختٌار المقررات الدراسٌة التً تحتاج إلى اهتمام خاص  ,جزبٌا ً بمتطلبات خاصة بالمحتوى لمختلؾ المقررات دراسٌة ،أو
بمهارات واهتمامات مختلؾ أعضاء هٌبة التدرٌس.
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المرفق ( 2ج)
المملكة العربٌة السعودٌة

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

التقرٌر السنوي للبرنامج

ٌنبؽً على منسق البرنامج إعداد التقرٌر السنوي للبرنامج بالتشاور مع هٌبة التدرٌس أو مع لجنة البرنامج .وٌقدم التقرٌر إلى ربٌس القسم
أو عمٌد الكلٌة ،وٌستخدم كؤساس ألٌة تعدٌبلت أو تؽٌٌرات ٌقتضً القٌام بها فً البرنامج  .كما ٌنبؽً االحتفاظ بها فً ملؾ لٌكون بمثابة
سجل عن تطورات البرنامج فٌستخدم فً التقوٌمات الذاتٌة الدورٌة ،وكذلك مراجعات االعتماد الخارجٌة.
كلما كانت هناك إشارة إلى توصٌة أو تعلٌق من جهة تقٌٌم خارجٌة  ،فٌنبؽً طلب االستشارة من شخص من ذوي الخبرة بالبرنامج وؼٌر
مشترك مباشرة فً تقدٌمه.
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التقرٌر السنوي للبرنامج

المؤسسة
الكلٌة/القسم
أ .معلومات عامة
اسم ورمز البرنامج
اسم منسق البرنامج
تارٌخ التقرٌر
السنة األكادٌمٌة التً أعد التقرٌر عنها
موقع تنفٌذ البرنامج ،إذا لم ٌكن داخل مبنى المؤسسة الرئٌس  ،أو فً أكثر من موقع
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ب .معلومات إحصائٌة
 .1عدد الطبلب الذٌن بدإوا السنة األولى من البرنامج هذا العام:
 .2عدد الطبلب الذٌن ٌتمون البرنامج فً السنة التً أعد التقرٌر عنها:
( أ )من ٌتمّون السنة النهابٌة من البرنامج:
(ب)من ٌتمّون مسارات ربٌسة ضمن البرنامج
اسم المسار  ...................................................العدد
اسم المسار  ...................................................العدد
اسم المسار  ...................................................العدد
اسم المسار  ...................................................العدد
(ج) من أتم مرحلة متوسطة تمنح بها شهادة  ,و تعتبر أحد مخارج
البرنامج المبكرة (إن وجد)
 .3معدل اإلتمام الظاهري
( أ )النسبة المبوٌة للطبلب الذٌن أتموا البرنامج بالكامل (العدد المبٌن فً (2أ) كنسبة مبوٌة من العدد
الذي بدأ البرنامج بالكامل).
(ب)النسبة المبوٌة للطبلب الذٌن أتموا المرحلة المتوسطة (إن وجدت) (مثال :شهادة الدبلوم ضمن برنامج درجة
البكالورٌوس) (العدد المبٌن فً (2أ) كنسبة مبوٌة من العدد الذي بدأ البرنامج المإدي إلى تلك الشهادة ).
أكتب تعلٌقا ً على أٌة عوامل خاصة أو ؼٌر عادٌة مما قد ٌإثر على معدالت اإلتمام الظاهري ( .مثل  :التحوٌل من
البرنامج المتوسط إلى البرنامج الكامل  ،والتحوٌل من وإلى البرامج األخرى).

 .4عدد ونسبة الطبلب الذٌن نجحوا فً كل عام من أعوام البرنامج.
العدد الذي أتم البرنامج
بنجاح

العدد الذي بدأ
السنة األولى
السنة الثانٌة
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النسبة المبوٌة لئلتمام
والنجاح

السنة الثالثة
السنة الرابعة
 .5نسب التقدم من عام آلخر
نسبة الطبلب الذٌن بدإوا مستوى ما فً العام الدراسً السابق ونجحوا واستمروا فً مستوى أعلى هذه السنة الحالٌة.
بدإوا العام األول واستمروا لٌبدإوا العام الثانً

%

بدإوا العام الثانً واستمروا لٌبدإوا العام الثالث

%

%
بدإوا العام الثالث واستمروا لٌبدإوا العام الرابع
 .6العوامل الخاصة خارج نطاق سٌطرة البرنامج (إن وجدت) والتً تإثر على أعداد من ٌتمون العام الدراسً
وٌواصلون إلى العام التالً.

 .7وجهة الخرٌجٌن كما هو مبٌن فً اتبٌانات الطبلب الخرٌجٌن (أرفق هذه المعلومات عن السنوات التً جرى
االستبٌان فٌها حول نتابج التوظٌؾ للخرٌجٌن ).
تارٌخ استطبلع الرأي
عدد المشاركٌن فً االستطبلع
الوجهة

عدد من قدم الردود

لٌس جاهزاً للتوظٌؾ
أسباب أخرى
بسبب
استكمال
الدراسة

موظؾ فً نفس
مجال الدراسة

نسبة الردود%
جاهز للتوظٌؾ
موظؾ فً أماكن
مؽاٌرة

عاطل عن
العمل

العدد
النسبة المبوٌة
للمشتركٌن
فً االستبٌان
علق على داللة النسب المبوٌة( .مثال :مقارنة مع نتابج سابقة ،أو نتابج مإسسات أخرى ،طبٌعة سوق العمل ،توصٌات
حول التخطٌط للبرنامج).

.1

ج .بٌئة عمل البرنامج
التؽٌرات الهامة داخل المإسسة التً تإثر (إن وجدت) فً البرنامج ،وذلك خبلل العامٌن الماضٌٌن.
مقترحات حول البرنامج
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التؽٌرات الهامة من خارج المإسسة التً تإثر فً البرنامج (إن وجدت)  ،وذلك خبلل العامٌن الماضٌٌن.

.2

مقترحات حول البرنامج

د .موجز معلومات عن المقرر الدراسً
.1

نتابج المقرر الدراسً
مبًّا ً لكل مقرر دراسً عدد من
أرفق قابمة بكافة المقررات الدراسٌة التً ُدرّست خبلل الفصل/العام الدراسً ن
بدأ ،وعدد من أتم ،وتوزٌع الدرجات ( أ  ،ب  ،ج ...الخ).

 .2تحلٌل النتابج ؼٌر الطبٌعٌة
أذكر المقررات التً ٌبلحظ بها وجود بٌانات ؼٌر طبٌعٌة أرتفاعا أو انخفاضا  ،أو انحرفة عن سٌاسات توزٌع
الدرجات أو التقوٌم وما ٌتعلق بنسبة من أتموا أو اجتازوا المقرر الدراسً ،أو بتوزٌع الدرجات  .وما ا ّتبع من
خطوات لكشؾ اسباب هذه االختبلفات  ،وما اتخذ من اجراءات كنتٌجة لهذا.
(أرفق موجزات إضافٌة إذا اقتضى األمر ذلك)
أ.

المقرر الدراسً

التباٌن

الخطوات المتبعة لكشؾ االسباب
سبب االختبلؾ

االجراءات المتخذة (إن لزم ذلك)
ب .المقرر الدراسً

التباٌن

الخطوات المتبعة لكشؾ االسباب
سبب االختبلؾ
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االجراءات المتخذة (إن لزم ذلك)

ت .المقرر الدراسً
الخطوات المتبعة لكشؾ االسباب
سبب االختبلؾ

االجراءات المتخذة ( إن لزم ذلك )

(أرفق موجزات إضافٌة لو اقتضى األمر ذلك)
 .4تدرٌس المقررات الدراسٌة المخطط لها
(أ) أذكرأي مقررات دراسٌة تم التخطٌط لها ولكن لم ٌتم تدرٌسها وأوضح السبب ،وما ٌنبؽً اتخاذه من إجراءات
فً حال تطلب األمر عمبلً تعوٌضٌا ً.
اسم ورمز المقرر الدراسً

العمل التعوٌضً إن لزم األمر

الشرح

(أ) العمل التعوٌضً المطلوبة للوحدات التً لم ٌتم تدرٌسها فً المقررات الدراسٌة المقدمة.
(اكمل المعلومات فقط عن الوحدات التً لم ٌتم تدرٌسها هً من االهمٌة بحٌث تتطلب عمبلً تعوٌضٌا ً).
المقرر الدراسً

السبب

الوحدة
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العمل التعوٌضً إن لزم

________________________________________________________________
_______
المقرر الدراسً

السبب

الوحدة

العمل التعوٌضً إن لزم
________________________________________________________________
_______
المقرر الدراسً

السبب

الوحدة

العمل التعوٌضً إن لزم

________________________________________________________________
_______
المقرر الدراسً

السبب

الوحدة

العمل التعوٌضً إن لزم

________________________________________________________________
_______

إدارة البرنامج و تنفٌذه
أذكر الصعوبات التً تواجه إدارة
البرنامج (إن وجدت)

أثر الصعوبات على تحقٌق
أهداف البرنامج
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اإلجراء المقترح لتفادي الصعوبات
المستقبلٌة

ملخص تقٌٌم البرنامج

تقٌٌم البرنامج من خبلل الطبلب المتخرجٌن (على ان ٌإخذ التقرٌر عن السنة التً تم فٌها
استطبلع الرأي)
تارٌخ االستطبلع
أرفق نتابج االستطبلع
أ .أذكر أهم االنتقادات ،ونقاط القوة ،والمقترحات

علًق (مثبل :تعلٌقا بالدلٌل  ,عمبل
تم بالفعل  ,اعتبارات أخرى...إلخ)

ب .التؽٌٌرات المقترحة على البرنامج (إن وجدت)استجابة للتؽذٌة الراجعة من استبٌانات استطبلع الرأي.

71

 .2تقٌٌمات آخرى (مثال :تقٌٌمات ٌقوم بها أصحاب العمل أو أطراؾ معنٌة أخرى ،وكذلك المراجعة الخارجٌة)
صؾ عملٌات التقٌٌم

أ .أذكر أهم االنتقادات ،ونقاط القوة ،والمقترحات

علًق (مثبل :تعلٌقا بالدلٌل  ,عمبل تم بالفعل  ,اعتبارات
أخرى...إلخ)

ب .التؽٌٌرات المقترحة على البرنامج (إن وجدت) استجابة للتؽذٌة الراجعة من استبٌانات استطبلع الرأي

 .2مقاٌٌس تقٌٌم معاٌٌر الجودة (ارجع الى "معاٌٌر جودة برامج التعلٌم العالً).
(أ) أرفق مقاٌٌس تقٌٌم مستوى التعلم والتدرٌس ،وؼٌر ذلك من المقاٌٌس المستخدمة فً تقٌٌم البرنامج( .وبكون
التقرٌر عن السنوات التً استكملت فٌها بٌانات التقٌٌم ألول مرة وفً السنوات البلحقة عندما تم التقٌٌم الشامل).

ما طبق
عملً
ا

تصنٌفها بالنجوم

(ب) أذكر درجات مقاٌٌس التقٌٌم الفرعٌة التً تم اختٌارها للمراقبة السنوٌة( .هً فً العادة تلك التً لم تتبع انما
تعتبر أولوٌة تطوٌر ،أو التً أظهر التقوٌم الحاجة إلى تطوٌرها (التً تقل درجتها عن  3نجوم) .بٌن اإلجراء
المقترح تنفٌذه لتطوٌر األداء (إن وجد).
بالنسبة للعام األول الذي تم فٌه استكمال مقاٌٌس
التقٌٌم  ,بٌن اإلجراء المقترح
مقٌاس تقٌٌم فرعً
بالنسبة لؤلعوام البلحقة ،علق على أداء العام الخاص
بالتقرٌر
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(أرفق بنوداً إضافٌة إذا اقتضى األمر )
جودة التدرٌس
 .1ضع فً قابمة عدد المقررات الدراسٌة التً تدرس خبلل العام .بٌن لكل مقرر ما إذا كان قد تم فٌه تقٌٌمات
للطبلب أم ال ،و/أو التقٌٌمات األخرى التً تمت على جودة التدرٌس .وبٌن لكل مقرر ما إذا كان قد تم التخطٌط
إلجراءات بؽٌة تطوٌر المستوى.
هل من
تقٌٌمات الطبلب تقٌٌمات أخرى (اذكرها)
إجراء
للجودة
اسم ورمز المقرر الدراسً
مخطط له
نعم ال
ال
نعم
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(أضؾ بنوداً أو أرفق قابمة إذا اقتضى
األمر)
فعالٌة إستراتٌجٌات التدرٌس .علق على فعالٌة استراتٌجٌات التدريس المخطط تطبٌقها فً المقررات حسب
.2
نمط التعلم بكل مجال من مجاالت التعلم ( .أنظر توصٌؾ مجاالت التعلم فً وثٌقة " اإلطبر الوطني للمؤهالت "
واالستراتٌجٌات المقترحة فً البند د( )2فً توصٌؾ البرنامج).
تقًٌ لبلستراتٌجٌات المخططة وفقا ً لتقارٌر المقررات
(الحظ أن هذا السإال ال ٌمثل تقوٌما ً لمهارات المعلم ،ولكنه م
الدراسٌة الصادرة عن المعلمٌن).

أ.

موجز بتعلٌقات المدرسٌن أو اٌة تؽذٌة راجعة أخرى
حول مدى فعالٌة استراتٌجٌات التدرٌس بالنسبة لنتابج
التعلم لمجاالت التعلم المختلفة  ،وحدد ما تواجهه من
صعوبات ،ومقترحات للتطوٌر.
المعارؾ

ما خطط استجابة لتلك التعلٌقات (مثال :تقدٌم التدرٌب
والمساعدة ،تعدٌل االستراتٌجٌات)
(قم باإلشارة إلى المقررات التً تم فٌها التؽٌٌر وذلك حٌثما
كان مناسبا ً).

ب ,المهارات المعرفٌة
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ث .مهارات العبلقات بٌن األشخاص وتحمل المسإولٌة

د .مهارات التواصل ،واستخدام تقنٌة المعلومات،
والمهارات العددٌة

هـ .المهارات النفس-حركٌة (إن وجدت)

هل تقدم برامج توجٌه؟ نعم
أ.

ال

فً حال كانت تقدم ،كم عدد المشاركٌن بها؟

توصٌؾ موجز

ب .موجز لتقٌٌم المدرسٌن ممن اشتركوا فً برنامج التوجٌه .

ج .فً حال عدم وجود برامج توجٌه  ,وضح السبب.
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كم عدد المشاركٌن
أ.

األنشطة القابمة

المدرسون العاملون
االخرون

ب .موجز بتعلٌقات حول مدى فابدة هذه األنشطة من واقع تقٌٌمات المشاركٌن فٌها

رأي مستقل حول جودة البرنامج ،بعد االطالع على مسودة التقرٌر (مثال :ربٌس قسم آخر ٌقدم تعلٌقا ً
على األدلة والنتابج المستخلصة ) (أرفق مبلحظات)

لرأي

تعلٌق منسق البرنامج على ما أثٌر من قضاٌا
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امج

خطة العمل
 .1ما تم من تقدم فً تنفٌذ خطط عمل العام السابق
األعمال المخطط لها

المسؤول عن
العمل

تارٌخ اإلتمام

اكتمل أم لم ٌكتمل

أ.
أسباب عدم اإلتمام إن وجدت.

_________________________________________________________________
______________________
ب.
أسباب عدم اإلتمام إن وجدت.

_________________________________________________________________
______________________
ج.
أسباب عدم اإلتمام إن وجدت.

_________________________________________________________________
______________________
د.
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أسباب عدم اإلتمام إن وجدت.

_________________________________________________________________
______________________
 .2مقترحات حول تطوٌر البرنام ج
أ.

مقترحات حول تؽٌٌر هٌكل البرنامج (الوحدات/الساعات المعتمدة  ،المقررات اإلجبارٌة أو االختٌارٌة ... ،الخ)

ب .مقترحات حول تؽٌٌر المقررات الدراسٌة (حذؾ أو إضافة وحدات أو موضوعات ،تؽٌٌر طبٌعة التدرٌس أو
إجراءات التقوٌم...الخ).

ج  .أنشطة تطوٌر طاقم التدرٌس و بقٌة العاملٌن.

 .3خطة عمل جدٌدة للعام األكادٌمً ----------
العمل المطلوب

تارٌخ إتمام العمل

المسؤول

منسق البرنامج_____________________________ :
التوقٌع ____________________________ :تارٌخ إتمام التقرٌر_______________ :
المستلم( __________________________ :عمٌد الكلٌة  /رئٌس القسم)
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التارٌخ______________________ :
مرفقات
-

نسخ من كافة تقارٌر المقررات الدراسٌة
حصٌلة مقاٌٌس التقٌٌم الخاصة بالبرنامج حسب "مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لبرامج التعلٌم العالً" ،والتً تم استكمالها هذا العام (أنظر البند هـ
(.) )2
موجز بؤٌة تقٌٌمات من قبل الخرٌجٌن أو ؼٌرهم من األطراؾ المعنٌة لهذا العام (أنظر البند هـ . )1,
تقرٌر مقٌّمٌن مستقلٌن.

المرفق (2د)
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ارشادات استخدام نموذج التقرٌر السنوي للبرنامج
وصؾ لما ٌنبؽً تضمٌنه فً توصٌفات البرنامج و توصٌفات المقررات الدراسٌة وفً التقارٌر السنوٌة والدورٌة ,موجود فً الجزء (2ج)
من الفصل الثانً من هذا الدلٌل.

أ.

المإسسة/الكلٌة/القسم
معلومات عامة
 .1اسم و رمز البرنامج
 .2اسم منسق البرنامج
 .3تارٌخ التقرٌر
 .4السنة األكادٌمٌة التً أعد
حولها التقرٌر
 .5موقع البرنامج ان كان
خارج المبنى الربٌس
للمإسسة.

أذكر اسم المإسسة والكلٌة أو القسم المسإول الربٌس عن المقرر الدراسً.
اكتب اسم البرنامج ورمزه كما حددته المإسسة
اكتب اسم منسق البرنامج .وفً حال أعد التقرٌر شخص خبلؾ المنسق،
فٌنبؽً تدوٌن اسم ذلك الشخص.
دون التارٌخ الذي تم فٌه اتمام التقرٌر.
اكتب السنة األكادٌمٌة.
بٌّن الموقع إذا لم ٌكن داخل مبنى المإسسة الربٌس .وفً حال كان البرنامج
ٌنفذ فً كل من المبنى الربٌسً وفً مكان آخر  ,فعلٌك ذكر التفاصٌل .وفً
حال كان ٌنفذ فً أماكن عدة (كؤن ٌكون فً بلدة أو مدٌنة أخرى ،أو بشكل
منفصل فً كل من مبانً الطبلب ومبانً الطالبات)  ,فٌنبؽً ذكر التفاصٌل
بصورة منفصلة لكل موقع ،وأن تراعً التقٌٌمات أهمٌة هذه االختبلفات فً
الجودة.

ب .معلومات إحصائٌة
تنوٌه :تختلؾ ترتٌبات المإسسة بالنسبة لكل برنامج ،وقد تحتاج هذه الجداول إلى بعض التعدٌل حتى تستوفً
متطلبات خاصة.فمثبلً ,قد ٌكمل للطبلب دراسات عامة فً مجال عام بالسنوات األولى داخل المإسسة ،قبل أن
ٌقرروا االلتحاق ببرامج معٌنة ضمن الكلٌة أو القسم .تعتبرمعدالت التقدم واالتمام ضمن البرنامج  ،ومعدالت
التقدم واإلتمام للبرنامج الكلً للطبلب ,بشقٌها  :الدراسات العامة والدراسات المتخصصة  ,من العناصر
المهمة فً دراسة مستوى الجودة ؛ من هنا تنبع الحاجة إلى جداول إضافٌة لتقدٌم معلومات كاملة .التوجهات
العامة عبر المراحل الزمنٌة هً أٌضا ً مهمة  ,لذا كان البد من تسجٌل المبلحظات حول أي تباٌنات فً الجداول
 ,وذلك كً تستوفً متطلبات خاصة تضمن إكمال تلك الجداول على سٌاق واحد.
اكتب عدد الطبلب الذٌن بدأوا السنة األولى من البرنامج فً العام الذي أعد فٌه
 .1عدد الطبلب الذٌن بدأوا
فً السنة األولى من البرنامج .هذا التقرٌر.
أكمل الجدول لتبٌن عدد الطبلب الذٌن أتموا السنة النهابٌة من البرنامج فً عام
 .2عدد الطبلب الذٌن
إعداد التقرٌر ،والذٌن أتموا شهادة متوسطة تمثل جزءاً من البرنامج ( مثال:
ٌستكملون:
درجة الدبلوم  ,او الشهادة المتوسطة التً ٌمكن ان تمنح للطالب اذا مااتموا
أ .السنة النهابٌة,
نصؾ دراستهم فً برنامج درجة البكالورٌوس) ،وكذلك اي مسارات ربٌسة
ب .أٌة شهادة متوسطة,
ضمن البرنامج.
ج .مسارات ربٌسة.
 .3معدالت اإلتمام الظاهرٌة أذكر معدالت اإلتمام الظاهرٌة لكامل البرنامج  ,وكذلك لمن حصل على
الشهادة المتوسطة إن وجد( .التوجهات العامة لمعدالت اإلتمام الظاهرٌة تتاثر
اذا حدثت تؽٌٌرات فً مدى تنقل الطبلب بٌن البرامج أو فً حال امتدت فترة
دراسة الطالب لفترة زمنٌة اطول .وبالتالً البد من تدوٌن أي تؽٌٌرات من
هذا النوع عند تفسٌر هذه األرقام والتعلٌق علٌها).
 .4عدد ونسبة الطبلب الذٌن أكمل الجداول مبٌنا ً أعداد ونسب من بدإوا ،ومن أتموا ،ومن نجحوا فً كل
نجحوا فً كل عام من أعوام عام .
البرنامج.
 .5معدالت التقدم من عام إلى أذكر األرقام المبٌنة لمعدالت التقدم من عام إلى آخر.
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عام
 .6العوامل الخاصة المإثرة
فً معدالت إتمام سنوات
البرنامج والتقدم فٌه.
 .7وجهة الخرٌجٌن

ج .بٌئة عمل البرنامج
 .1التؽٌرات داخل المإسسة
المإثرة فً البرنامج

صؾ أٌة وقابع ؼٌر عادٌة أو ظروؾ خاصة أثرت فً معدالت االتمام والتقدم
فً هذا العام.
فً حال تنفٌذ استطبلع رأي مع الخرٌجٌن وتقدٌم معلومات حول الوجهة التً
اتجهوها بعد الدراسة  ,أذكر تفاصٌل معلومات ذلك االستطبلع وعلق على
دالالته .وٌنبؽً ان تولى أهمٌة خاصة لمقارنة تلك المعلومات مع معلومات من
استطبلعات مماثلة أجرٌت فً أماكن أخرى ؛ وكذلك للتوجهات العامة فً
النتابج .لكن البد للتفسٌرات من أن تؤخذ الظروؾ االقتصادٌة الراهنة فً
االعتبار.
أكتب أٌة تؽٌٌرات هامة فً المإسسة أثرت على البرنامج وعلق بما تقترحه
بالنسبة للبرنامج.

اكتب أٌة تؽٌٌرات خارجٌة جوهرٌة أثرت على البرنامج وعلق على أهمٌتها.
 .2التؽٌرات من خارج
ً
مثبل  :التؽٌرات فً الظروؾ االقتصادٌة مما أثر على معدل الطلب على
المإسسة المإثرة على
الخرٌجٌن أو المهارات المطلوبة ،والتؽٌرات فً سٌاسات الحكومة ،وبرامج
البرنامج
جدٌدة فً مإسسات اخرى...الخ.
د .موجز معلومات المقرر الدراسً
أرفق قابمة بكافة المقررات الدراسٌة التً تم تدرٌسها ،مع تبٌان أعداد الطبلب
 .1نتابج المقرر الدراسً
الذٌن التحقوا بكل مقرر دراسً و أتموه ،ثم توزٌع الدرجات.
أكمل الجدول عن اي مقرر دراسً ٌبلحظ فٌه نسبة من أتموا أو نجحوا  ،أو
 .2تحلٌل النتابج ؼٌر
ان توزٌع الدرجات مرتفع أو منخفض بصورة ؼٌر معتادة أو كان هذا التوزٌع
الطبٌعٌة
الٌعكس سٌاسات القسم ،أو الكلٌة أو المإسسة التعلٌمٌة.
أكمل الجدول لتقارن بٌن معدالت االلتحاق بالبرنامج كما هو مخطط لها
 .3مقارنة معدالت االلتحاق
المخطط لها بالمعدالت الفعلٌة والمعدالت الفعلٌةٌ .مكن تكرار الجدول بالنسبة للمسارات الربٌسة بالبرنامج
متى ناسب هذا.
 .4تنفٌذ المقررات الدراسٌة
المخطط لها
أكمل الجدول بتسجٌل أي مقرر دراسً كان مخططا له ولم ٌتم تنفٌذه  ،مبٌنا ً
(أ) المقررات الدراسٌة التً
األسباب التً أدت الى ذلك وما اتخذ من خطوات تعوٌضٌة لو تطلب االمر.
خطط لها ولم تدرس
فمثبل لو كان ذلك المقرر من المكونات الربٌسة للبرنامج ولكن لم ٌتوفر له
المدرس أو كان عدد الطبلب الملتحقٌن به ؼٌر كاؾ ،فعندها ٌمكن إعادة
جدولة المقرر زمنٌا ً واتخاذ ما ٌلزم لضمان توفره مستقببلً.
بعد دراسة تقارٌر المقرر الدراسً  ،دوّ ن أٌة وحدات لم ٌتم تؽطٌتها كما كان
(ب) وحدات لم ٌتم تدرٌسها
ً
ً
مخططا له  ،مبٌنا األسباب وأي عمل تعوٌضً قد ٌكون مطلوبا  .فمثبل إذا
خبلل مقرر قد نفذ.
كانت الوحدة متطلبا سابقا ً لمواد ستدرس الحقا فقد ٌلزم تضمٌنها كموضوع
إضافً فً مقرر دراسً الحق.
هـ  .تقٌٌم موجز للبرنامج
عن أي عام أجري استطبلع الرأي بٌن الخرٌجٌن  ،قم بإرفاق نتابج االستطبلع
 .1تقٌٌم الطبلب الخرٌجٌن
وأذكر معلومات حول أهم نقاط القوة ،وأهم نقاط الضعؾ ،وأهم مقترحات
للبرنامج
التطوٌر ،وتعلٌقات أعضاء هٌبة التدرٌس على النتابج ،ومقترحات االستجابة
لها.
من المتوقع أن ٌكمل المسإولون عن التخطٌط للبرنامج مقاييس التقٌٌم كما هً
 .2درجات التقٌٌم حسب
ي الجودة واعتماد برامج التعلٌم العالً"  ،وذلك أساسا ً
محددة فً "معاٌٌر تقًم
معاٌٌر الجودة
لتقدٌم مقاٌٌس مرجعٌة ٌمكن وفقها تقوٌم التطورات المستقبلٌة ،وسٌصار إلى
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(أ) أرفق مقاٌٌس تقٌٌم كاملة
(ب) إعداد تقرٌر حول
مقاٌٌس التقٌٌم الفرعٌة
المختارة من اجل الرقابة
السنوٌة
 .3تعلٌق صاحب العمل و
أصحاب العبلقة على مهارات
الخرٌجٌن.
أ .أكتب قابمة بؤهم
االنتقادات ،ونقاط القوة،
والمقترحات ،وقدم تعلٌقا ً
علٌها.
ب .التؽٌٌرات الم قترحة فً
البرنامج (إن وجدت)

ً
ثانٌة بصورة دورٌة (كل عامٌن أو ثبلثة أعوام) .وبناء على التقوٌمات
اتمامها
االبتدابٌة وأولوٌات التخطٌط ٌنبؽً اختٌار مقاٌٌس تقٌٌم فرعٌة بؽٌة الرقابة
وإعداد التقارٌر السنوٌٌن.
فً أي عام ُتكتمل فٌه مقاٌٌس التقٌٌم ٌ ،نبؽً إرفاق المستند كامبل بتقرٌر
البرنامج .وفً حال اكتمالها فً كل من قسمً الطبلب والطالبات فٌنبؽً إرفاق
المجموعتٌن من مقاٌٌس التقٌٌم.
أكمل الجدول لئلشارة إلى محصلة التقٌٌم والتعلٌقات على البنود المختارة من
أجل الرقابة السنوٌة  ،وذلك بعد دراسة مسبقة ألولوٌات التطوٌر .وفً حال
كانت هناك اختبلفات هامة بٌن األقسام فٌنبؽً ذكرها.
أكمل هذا البند عن أي عام تم فٌه استطبلع الرأي أو استشارات ذات أهمٌة.
البد أن تشتمل التعلٌقات على تحلٌل وتفسٌر من أعضاء هٌبة التدرٌس أو
ؼٌرهم ممن ٌتعاملون مع مثل هذه األمور وذلك حول المصداقٌة واألسباب  ،و
الظروؾ المحٌطة التً ٌمكن أن تكون قد أثرت فً التعلٌقات ،وأولوٌات
التطوٌر...الخ.
قم بإعداد قابمة بؤٌة تؽٌٌرات مقترحة للتجاوب مع هذه االهتمامات
والمقترحات والتعلٌقات .وٌنبؽً النظر فً هذا كله جنبا إلى جنب مع التؽذٌة
الراجعة من مصادر اخرى وذلك عند وضع خطة عمل للتعلٌق علٌها تحت
البند أ.

و .جودة التدرٌس
اكتب قابمة بما تم تدرٌسه طوال العام من مقررات دراسٌة .مع تضمٌن ما إذا
 .1أ.اكتب قابمة بالمقررات
تم تقٌٌم طبلبً أو تقٌٌمات أخرى  ،وما إذا تم التخطٌط ألي عمل تجاوبا ً مع
الدراسٌة والتقٌٌمات التً
تلك التقٌٌمات .
جرت علٌها
ً
اشرح أٌة استجابات عامة لتقٌٌمات المقرر الدراسً والتً ال تنجُم مباشرة عن
ب .االستجابة العامة
تقٌٌم مقررات دراسٌة معٌنة.
ٌعتبر هذا البند بمثابة مراجعة لفعالٌة استراتٌجٌات التدرٌس المخطط تطبٌقها
 .2فعالٌة استراتٌجٌات
فً البرنامج لتطوٌر التعلم فً مختلؾ مجاالته .ومن المتوقع أن ٌكون المصدر
التدرٌس
الربٌسً للتؽذٌة الراجعة هو تعلٌقات المدرسٌن التً ترد فً تقارٌر المقرر
الدراسً حول تجربتهم فً تطبٌق االستراتٌجٌات .لكن التؽذٌة الراجعة من
مصادر اخرى ٌجب ان تدرس ,وهً تضم تعلٌقات الطبلب أو الخرٌجٌن ،أو
توصٌات من استشارٌٌن مستقلٌن .ومن المتوقع أن ٌتخذ التحلٌل الوارد فً هذا
التقرٌر الصبؽة العامة ،بٌنما تجرى التؽٌٌرات األكثر تفصٌبلً فً توصٌؾ
المقررات.
أورد موجزاً بما ورد من تعلٌقات وتوصٌات وأٌة استجابات خطط لها بعد
أ .المعارؾ
دراسة تلك التؽذٌة الراجعة.
أورد موجزاً بما ورد من تعلٌقات وتوصٌات وأٌة استجابات خطط لها بعد
ب .المهارات المعرفٌة
دراسة تلك التؽذٌة الراجعة.
أورد موجزاً بما ورد من تعلٌقات وتوصٌات وأٌة استجابات خطط لها بعد
ج .مهارات العامل مع
دراسة تلك التؽذٌة الراجعة.
اآلخرٌن وتحمل المسإولٌة
د .المهارات العددٌة ومهارات أ أورد موجزاً بما ورد من تعلٌقات وتوصٌات وأٌة استجابات خطط لها بعد
دراسة تلك التؽذٌة الراجعة.
التواصل
أورد موجزاً بما ورد من تعلٌقات وتوصٌات وأٌة استجابات خطط لها بعد
هـ .المهارات
دراسة تلك التؽذٌة الراجعة.
النفس-حركٌة
 .3برامج توجٌهٌة للمدرسٌن بٌن مدى توفر البرامج التوجٌهٌة للمدرسٌن الجدد الذٌن ٌدرسون البرنامج ،
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الجدد
أ .توصٌؾ موجز
ب .موجز التقٌٌمات
ج .أسباب عدم تطبٌق برنامج
التوجٌه.
 .4األنشطة الفنٌة الخاصة
بتطوٌر أعضاء هٌبة التدرٌس
وبقٌة العاملٌن
ز .إدارة وتنفٌذ البرنامج
 .1المصاعب التً تواجه
إدارة البرنامج (إن وجدت)

وعدد المشتركٌن.
صؾ بإٌجاز ما تم فً برامج التوجٌه.
أورد موجزاً لتقٌٌمات المشتركٌن فً برنامج التوجٌه.
فً حال عدم تطبٌق برنامج لتوجٌه المدرسٌن الجدد  ,بٌّن األسباب.
قم بإعداد قابمة باألنشطة المقدمة ،وعدد المشاركٌن فٌها ،وقدم تعلٌقات موجزة
حول تقٌٌمها وذلك بعد دراسة التؽذٌة الراجعة من المشتركٌن فٌها.
أعدد قابمة بؤٌة مصاعب أمام كل بند من البنود ،وبٌن أثرها على إنجاز أهداؾ
البرنامج (وتشمل نتابج تعلم الطبلب ،وأٌة أهداؾ أخرى لتطوٌر البرنامج)
واقترح ما ٌمكن اتخاذه من تدابٌر لتفادي تكرار حدوث تلك المصاعب فً
المستقبل.

ح .تعلٌقات المق ٌّمٌن المستقلٌن
(ٌنبؽً إرفاق أٌة مبلحظات لمقٌّم أو مبلحظ مستقل)
اكتب قابمة بالنقاط التً أثارها المقٌّم المستقل (وهو شخص ذو خبرةفً مثل
 .1مسابل أثارها المقٌّم المستقل
هذه البرنامج وٌنتمً إلى مإسسة أو كلٌة أو قسم آخر ،و مستقل عن أولبك
المشاركٌن فً تخطٌط البرنامج وتقدٌمه) .وبجانب كلمن المسابل المثارة  ,قدم
تعلٌقا ً مختصراً ,وذلك بعد دراسة وجهات نظر هٌبة التدرٌس ،أو الطبلب ،أو
منظمً البرنامج ،نحو رأي المقٌّم المستقل .وقد ٌتفق الرأٌان أو ٌختلفان ،وهنا
علًك أن تورد معلومات إضافٌة أو تفسٌر أوأن تقترح رداً بدٌبلً حول المشكلة
الناشبة.
علق على مقترحات التخطٌط وتعلٌقات المقٌّم المستقل وآراء من قدموا ردودهم
 .2مقترحات حول التخطٌط
على تلك التعلٌقات.
ط .خطة العمل
الؽرض من هذا البند هو بٌان ما اتخذ من خطوات  ,تجاوبا ً مع خطة عمل
 .1خطة عمل السنوات
السنة السابقة .اكمل الجدول بتدوٌن كل خطوة من الخطوات المقترحة فً
السابقة
تقرٌر السنوات السابقة  ,واذكر تارٌخ إتمام كل بند ،واسم الشخص المسإول،
وما إذا كانت الخطوة المقترحة قد تمت بالفعل أم ال ،وفً حال عدم اتمامها ٌبّن
السبب.
 .2مقترحات تطوٌر البرنامج
اكتب أي تؽٌٌرات مقترحة على هٌكل البرنامج نتٌجة للتؽٌٌرات فً الوسط
أ .مقترحات تؽٌٌر هٌكل
الخارجً أو الداخلً للمإسسة أو استجابة لما ورد من تقٌٌمات .وقد تشتمل
البرنامج
تؽٌٌرات من هذا النوع على إضافة أو حذؾ مقررات دراسٌة إجبارٌة أو
اختٌارٌة ،أو تؽٌٌرات فً عدد الساعات المعتمدة ،أو على المشروعات الربٌسة
المطلوب تنفٌذها من قبل الطبلب .
قم باإلشارة إلى أٌة تؽٌٌرات مقترحة على كل مقرر من المقررات الدراسٌة
ب .مقترحات تؽٌٌرات
بالبرنامج ،من قبٌل إضافة أو حذؾ وحدات دراسٌة ،أو تؽٌٌر فً إجراءات
المقررات الدراسٌة
التقوٌم أو استراتٌجٌات التدرٌس .وٌمكن أن ٌتم لفت االنتباه إلى ذلك من خبلل
تقٌٌمات عامة للبرنامج أو من خبلل دراسة تقارٌر كل مقرر دراسً على
حده وكذلك تقارٌر الخبرة المٌدانٌة.
ج .التطوٌر فً اعضاء هٌبة صؾ أي أنشطة تطوٌر ألداء هٌبة التدرٌس أو لبقٌة العاملٌن مما هو مطلوب
لبلرتقاء بالبرنامج ،ونتٌجة لما ورد من تقٌٌمات وتعلٌقات .
التدرٌس و بقٌة العاملٌن به
ً
اكتب قابمة بالخطوات المطلوبة لتطوٌر البرنامج مبٌنا فً كل حالة تارٌخ
 .3خطة عمل جدٌدة
إتمامها ,واسم الشخص المسإوول عن تنفٌذهاٌ .نبؽً للعمل المقترح فً هذا
القسم أن ٌشتمل على استمرارٌة للعمل الذي لم ٌنفذ فً السنوات الماضٌة (فً
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هذه الحالة ٌكون هذا مجرد تكرار للبٌان السابق مع مراجعة التوارٌخ ،وطبٌعة
التدابٌر البلزمة لتفعٌل مقترحات تطوٌر البرنامج المذكورة فً البند ( ،)12أو
المبادرات المطلوبة االخرى.
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المرفق ( 2هـ)
المملكة العربٌة السعودٌة

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

توصٌف المقررات الدراسٌة
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توصٌف مقرر دراسً
المإسسة
الكلٌة/القسم
التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه
 .1اسم ورمز المقرر الدراسً:
 .2عدد الساعات المعتمدة:
 .3البرنامج أو البرامج الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً.
(فً حال وجود مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج  ,بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة بهذه البرامج)
 .4اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً
 .5السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً
السبقة لهذا المقرر(إن وجدت)
 .6المتطلبات ا
 .7المتطلبات اآلنٌة لهذا المقرر (إن وجدت)
 .8موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌسً للمإسسة التعلٌمٌة
ب األهداف

 .2صؾ بإٌجاز أٌة خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن المقرر الدراسً ( .مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتؽٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة).

ج توصٌف المقرر الدراسً (مبلحظةٌ :نبؽً إرفاق توصٌؾ عام فً االستمارة المستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل ).
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 1الموضوعات التً ٌنبؽً تناولها
عدد
األسابٌع

قابمة الموضوعات

ساعات
التدرٌس

 2مكونات المقرر الدراسً (إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً):
المحاضرة:

مادة الدرس:

المختبر

عملً/مٌدانً/
تدرٌبً

أخرى:

 .3ساعات دراسة خاصة إضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا ًٌ( .نبؽً أن ٌمثل هذا
المتوسط لكل فصل دراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع):
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 .4تطوٌر نتابج التعلم فً مختلؾ مجاالت التعلم
بٌّن لكل من مجاالت التعلم المبٌنة أدناه ما ٌلً:




موجز سرٌع للمعارؾ أو المهارات التً ٌسعى المقرر الدراسً إلى تنمٌتها.
توصٌؾ الستراتٌجٌات التدرٌس الستخدمة فً المقرر الدراسً بؽٌة تطوٌر تلك المعارؾ أو المهارات.
الطرق المتبعة لتقوٌم الطالب فً المقرر الدراسً لتقٌٌم نتابج التعلم فً هذا المجال الدراسً.

أ.

المعارف
()i

توصٌؾ للمعارؾ المراد اكتسابها

()ii

استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارؾ

()iii

طرق تقوٌم المعارؾ المكتسبة

ب.

المهارات المعرفٌة

()i

توصٌؾ للمهارات المعرفٌة المراد تنمٌتها
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()ii

استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات المعرفٌة

()iii

طرق تقوٌم المهارات المعرفٌة لدى الطبلب

ج .مهارات التعام ل مع اآلخرٌن و تحمل المسؤولٌة

( )iiiطرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسإولٌة لدى الطبلب
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د .مهارات التواصل ،وتقنٌة المعلومات ،والمهارات العددٌة

()i

توصٌؾ للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال

()ii

استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات

()iii

طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطبلب

هـ .المهارات النفس-حركٌة (إن وجدت)
()i

توصٌؾ للمهارات النفسحركٌة المراد تنمٌتها ومستوى األداء المطلوب

()ii

استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات

90

()iii

طرق تقوٌم المهارات النفس-حركٌة لدى الطبلب

 .5جدول مهام تقوٌم الطبلب خبلل الفصل الدراسً
مهمة التقوٌم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع جماعي ،اختبار
التقوٌم
نهابً...الخ)
1

األسبوع
المحدد له

نسبتة من
التقوٌم النهابً

2
3
4
5
6
7
8
د .الدعم الطالبً
 .1تدابٌر تقدٌم أعضاء هٌبة التدرٌس لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً للطالب (أذكر قدر الوقت الذي ٌتوقع أن
ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل اسبوع).
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هـ  .مصادر التعلم
.1

الكتب المقررة المطلوبة

.2

المراجع الربٌسة

.3

الكتب و المراجع التً ٌوصى بها (المجبلت العلمٌة  ،التقارٌر...،الخ) (أرفق قابمة بها)

.4

المراجع اإللكترونٌة ،مواقع اإلنترنت...الخ

.5

مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللً/األسطوانات المدمجة ،والمعاٌٌر /اللوابح
التنظٌمٌة الفنٌة

و  .المرافق الالزمة
بٌّن متطلبات المقرر الدراسً بما فً ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل الفصول
الدراسٌة والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة...إلخ).

المبانى (قاعات المحاضرات ،المختبرات...،الخ).

مصادر الحاسب اآللً
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 .3مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة الى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ,أ ذكرها ،أو إرفق قابمة بها).

ز تقٌٌم المقرر الدراسً وعملٌات تطوٌره
 1استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس

 2استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم عملٌة التدرٌس من قبل المدرس أو القسم

 3عملٌات تطوٌر التدرٌس

 .4عملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقٌق تصحٌح عًنة من اعمال الطلبة بواسطة مدرسٌن
ً
دورٌة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس من مإسسة
مستقلٌن ،والتبادل بصورة
أخرى).

 5صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها.
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المرفق (2و)
إرشادات استخدام نموذج توصٌف المقرر الدراسً
ٌوجد شرح لما ٌنبؽً تضمٌنه فً توصٌفات البرنامج والمقرر الدراسً وفً التقارٌر الدورٌة والسنوٌة فً القسم  2.4من الجزء  2من
هذا الدلٌل.
أذكر اسم المإسسة والكلٌة أو القسم المسإوول الربٌس عن المقرر الدراسً.
المإسسة/الكلٌة/القسم
أ .التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه
دوِّ ن اسم المقرر الدراسً ورمزه كما حددته المإسسة التعلٌمٌة
 .1اسم ورمز المقرر
الدراسً
دوّ ن عدد الساعات المقررة لكل مقرر دراسً
 .2الساعات المعتمدة
دوِّ ن اسم البرنامج الذي ٌُقدم فٌه المقرر الدراسً  .وبما أنه ٌمكن تقدٌم المقرر
 .3البرنامج أو البرامج التً
الدراسً فً أكثر من برنامج  ,نحتاج إلى شرح موجز لتبٌان كٌفٌة ارتباطه
ٌقدم فٌها المقرر الدراسً
بتلك البرامج .وكإرشاد اولً  ,اذا كان المقرر الدراسً من المكونات الهامة
فً عدة برامج ,فما علٌك اال ان تعم ل قابمة بتلك البرامج .واذا كان من
مقررات المهارات العامة أو مقرر خدمً لعدد من البرامج ،فٌنبؽً ذكر ذلك
مع تبٌان المجاالت التً ٌدعمها ذلك المقرر( .ومن األمثلة على ذلك مقرر
الرٌاضٌات للسنة األولى) .وإذا كان المقرر عبارة عن مادة اختٌارٌة عامة
ي العدٌد من البرامج المختلفة ٌ ,دون ذلك دون الحاجة الى قابمة
ٌمكن اخذها ؾ
بتلك البرامج.
فً حال كان أحد أعضاء هٌبة التدرٌس مسإول عن تدرٌس وإعداد تقرٌر
 .4اسم عضو هٌبة التدرٌس
المسإول عن المقرر الدراسً حول تنفٌذ المقرر الدراسً فبلبد من ذكر اسمه .وفً حال قام بالتدرٌس فرٌق
من االمدرسٌن  ,وكان احدهم مسإول التنسٌق فبلبد من ذكر اسمه .وفً حال
كان المقرر الدراسً جدٌداً ولم ٌتم تعٌٌن أستاذ له بعد ،فبلبد من تدوٌن ذلك,
وذكر أسم من تم تعٌٌنه متى عُرؾ.
أذكر العام/المستوى الذي ٌإخذ فٌه المقرر الدراسً.
 .5المستوى/العام الذي ٌقُدم
فٌه المقررالدراسً
ً
ً
أذكر المقررات دراسٌة أو متطلبات أخرى تعد متطلبا سابقا للتسجٌل بهذا
 .6المتطلبات السابقة لهذا
المقرر.
المقرر
ً
 .7المتطلبات اآلنٌة لبللتحاق أذكر أي مقررات دراسٌة أو خبرات أخرى تعد متطلبا متزامنا مع هذا
المقرر.
بهذا المقرر الدراسً.
فً حال تم تدرٌس المقرر فً موقع مختلؾ  ,مثل مصنع أو فً مدٌنة أو بلدة
 .8الموقع ان لم ٌكن داخل
أخرى  ,بٌّن الموقع.
المبنى الربٌس للمإسسة.
ب .األهداف
 .1موجز بمخرجات التعلم
الربٌسة.
 .2خطط تطوٌر المقرر
الدراسً

ٌهدؾ هذا البند الى تقدٌم بٌان موجز بؤهم مخرجات التعلم فً المقرر
الدراسً .تفاصٌل نتابج التعلم فً مختلؾ المجاالت مبٌنة فً الجزء التالً.
صؾ بإٌجاز أٌة خطط لتطوٌر أو تؽٌٌر فً المقرر الدراسً مثل التؽٌٌرات فً
استخدام مصادرشبكة اإلنترنت ،أو أسالٌب التدرٌس الجدٌدة ،أو التؽٌٌرات فً
المحتوى ،أو اعتماد الطبلب المتزاٌد على أنفسهم فً الدراسة ،أو استخدام
مصادر المكتبةٌ .نبؽً أن ٌشتمل التوصٌؾ على سبب أو أسباب التؽٌٌرات
التً تمت.

ج .توصٌف المقرر الدراسً
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ٌنبؽً إرفاق التوصٌؾ العام للمقرر الدراسً كما هو مبٌن فً الدلٌل أو النشرة التعرٌفٌة.
 .1الموضوعات الواجب
تؽطٌتها حسب الخطة
 .2مكونات المقرر الدراسً
 .3دراسة خاصة إضافٌة أو
ساعات تعلم
 .4تطوٌر مخرجات التعلم
فً المجاالت الختلفة

أ.

المعارؾ
( )1المعارؾ المراد اكتسابها
( )2استراتٌجٌات التدرٌس

()3طرق التقوٌم

أكمل الجدول وبٌّن قدر الوقت وإجمالً عدد ساعات التدرٌس المناطة لكل
موضوع من موضوعات المقرر الدراسً .إذا تم تخصٌص جزء من األسبوع
لموضوع بعٌنه استخدم كسوراً عشرٌة لتبٌن جزبٌات الوقت المخصص.
(مثال :قد ٌتم التخطٌط لموضوع معًن ٌستؽرق  2.5أو  3.5أسبوعا ً ).
بٌّن إجمالً عدد ساعات التدرٌس المخصصة فً كل ترتٌب تنظٌمً –
المحاضرة  ،مادة الدرس ،المختبر...الخ.
حدد القدر الزمنً المتوقع من الطبلب عمله كدراسة خاصة ،أو عمل واجبات،
أو أعمال اخرى ذات صلة بالمقرر الدراسً .وٌنبؽً أن ٌؤخذ ذلك شكل
متوسط لكل أسبوع على مدار الفصل الدراسً.
فً هذا البند  ,أوجز مخرجات التعلم المتوقع تحقٌقها من خبلل المقرر
الدراسً فً كل من مجاالت التعلم ،واستراتٌجٌات التدرٌس المتبعة لتطوٌر
التعلم ،وأسلوب تقوٌم تعلم الطالب .الحظ أن من ؼٌر المنتظر أن ٌسهم كل
مقرر دراسً فً كل مجال تعلٌمً  .لكن كلما كان ذلك ممكنا ً ٌ ,صار إلى
تصمٌم المقرر الدراسً بحٌث ٌسهم فً تنمٌة مهارات ما مثل :مهارات
الدراسة الذاتٌة ،والقدرة على المساهمة بفعالٌة فً العمل الجماعً ،ومهارات
التواصل والقدرة على حل المشكبلت.
توصٌؾ استراتٌجٌات التعلم ٌتطلب أكثر من مجرد توصٌؾ للترتٌب التنظٌمً
المبٌن فً ج( )2؛ إذ ٌنبؽً أن ٌشٌر إلى ما ٌتم ضمن إجراءات تطوٌر نوعٌة
التعلم المؤمولة.
ٌنبؽً أن تتخذهذه صورة قابمة بالموضوعات أو مجاالت المعرفة التً ٌنبؽً
على الطبلب معرفتها وفهمها عند إتمام المقرر الدراسً.
أوضح اإلستراتٌجٌات المستخدمة كً ٌكتسب الطبلب المعارؾ التً ٌسعى
البرنامج إلى أن ٌستوعبها الطبلب.
مثا ل  :محاضرات  ,دروس ،واجبات دراسة مستقلة  .فالمحاضرات
التمهٌدٌة تبدأ باستعراض للمحتوى و أهمٌة المقرر وربطه بما لدى الطبلب
من معلومات .وتبدأ كل محاضرة تالٌة باستعراض مشابه  ,فٌربط محتوى هذه
المحاضرة بالعرض العام  .أما المادة الدرسٌة فتراجع محتوى كل محضرة
وتوضح المسابل الؽٌر مفهومة .تتطلب مهام الواجبات الفردٌة التً تعطى
للطبلب  ,الرجوع إلى المكتبة ومواقع اإلنترنت للتعرؾ على المعلومات
البلزمة إلتمام تلك الواجبات .
إشرح كٌفٌة تقوٌم إكتساب الطبلب للمعرفة.
مثال – اختبارات م ن نمط االختٌار المتعدد مدته  15دقٌقة حول المحتوى
وذلك عند إكتمال كل موضوع وتمثل نتابجها  %20من إجمالً درجة التقوٌم
النهابٌة .وسإال من نمط اإلختٌار المتعدد فً اختبار نهاٌة الفصل الدراسً.

(ب) المهارات المعرفٌة
( )1المهارات المعرفٌة المراد اكتب قابمة بمهارات التفكٌر وحل المشكبلت التً ٌسعى المقرر الدراسً إلى
تنمٌتها .وقد ٌكون من المفٌد أن تبدأ بعبارة " القدرة علىٌ ."...نبؽً أن تشتمل
تنمٌتها
القابمة على استخدام كل من صٌؽتً التحلٌل والتنبإ  ,وأدوات التفكٌر  ,وذلك
عندما ٌطلب من الطالب ذلك .كماتشمل القدرة على تحدٌد واستعمال الصٌػ
المبلبمة للمشكبلت الجدٌدة ؼٌر المتوقعة.
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( )2استراتٌجٌات التدرٌس

( )3طرق التقوٌم

(ج) مهارات التعامل مع
اآلخرٌن وتحمل المسإولٌة
( )1المهارات المراد تنمٌتها
( )2استراتٌجٌات التدرٌس

أشرح األسالٌب المتبعة فً التدرٌس وتشجٌع االستخدام المناسب للمهارات
المعرفٌة.
مثال – ما ٌقدم فً المحاضرات من شرح وأمثلة وٌطبق تحت اإلشراؾ فً
واجبات الدروس والمهام الم ختبرٌة .تشجٌع انتقال التعلم عن طرٌق استعمال
أدوات تحلٌلٌة فً تطبٌقات مختلفة ومن خبلل مناقشة إمكانٌة التطبٌق فً
محاالت أخرى .وتشتمل الواجبات الدراسٌة على بعض المهام المفتوحة
المصممة بحٌث ٌطبق الطالب مهاراته التنبإٌة والتحلٌلٌة ومهارات حل
المشكبلت (ما الذي قد ٌحدث إذا....؟ كٌؾ ٌمكن.....؟)
أوضح طرق تقوٌم المهارات المعرفٌة.
مثال – تمثل أسبلة حل المشكبلت  % 50من مجموع اختبار كل موضوع،
وكذلك من اختبار نهاٌة الفصل الدراسً .الواجبات الجماعٌة والفردٌة تتطلب
تطبٌق األدوات التحلٌلٌة فً مهام حل المشكبلت.
أسرد أهداؾ هذا المقرر الدراسً فٌما ٌتعلق بالقدرات التً ٌنبؽً تنمٌتها لدى
الطالب فً مجاالت العبلقات مع اآلخرٌن ،والقدرة على االعتماد على الذات
عند التعلم ،وتحمل المسإولٌة الفردٌة والمسإولٌة تجاه المجتمع.
وضح ماٌجب عمله فً المقررات الدراسً لتنمٌة مهارات التعامل مع
األخرٌن ،وتحمل الطالب للمسإولٌة الفردٌة واالجتماعٌة ،والقدرة على التعلم
الذاتً.

مثال – واجب جماعً  %25من تقوٌمه ٌعتمد على إسهام كل فرد فً العمل
الجماعًٌ( .لتقً المعلم مع كل مجموعة خبلل المشروع للمناقشة وتقدٌم
النصابح بشؤن طرٌقة العمل) .واجبات فردٌة تتطلب البحث باالعتماد على
اإلنترنت والمكتبة كوسٌلة لتنمٌة مهارات الدراسة الذاتٌة  .تمرٌن لعب أدوار
فً قضاٌا جدلٌة ذات صلة بالمقرر الدراسي ومبنٌة على دراسة حالة معٌنة،
مع نقاش حول الردود المناسبة وعاقب ذلك ,بالنسبة لبل طراؾ المشاركة.
()3طرق التقوٌم

(د) مهارات التواصل،
واستخدام تقنٌة المعلومات،
والمهارات العددٌة
المهارات المراد
()i
تنمٌتها

( )2استراتٌجٌات التدرٌس

صؾ كٌفٌة تقوٌم مهارات االتعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسإولٌة لدى
الطالب.
مثال – ٌشمل تقوٌم الواجبات الجماعٌة تقوٌم ما أسهم به كل فرد فً
المجموعة .و القدرة على الدراسة الذاتٌة متمثلة فً الواجبات الفردٌة.

بٌّن إسهام هذا المقرر الدراسً فً تنمٌة مهارات التواصل واستخدام
المعلومات ،والمهارات العددٌة لدى الطالب .الحظ أن الهدؾ من هذا الجزء
هو تنمٌة المهارات العامة التً ٌمتلكها جمٌع الطبلب ولٌست دراسات
متخصصة ذات صلة بمجال دراسً مما ٌندرج تحت البند "أ " أو البند "ب" .
فمثبلً مقرر فً الفلسفة أو التارٌخ قد ٌشتمل على بعض االستخدام لمعلومات
إحصابً أساسٌة ،وكذلك على استخدام تقنٌة االتصاالت
ة
رٌاضٌة أو
والمعلومات فً البحث عن معلومات وعرض التقارٌر .و قد ٌشتمل مقرر
دراسً فً علم الحاسب على القدرة على تقدٌم تقارٌر مكتوبة مما ٌساعد على
تنمٌة القدرات اللؽوٌة لدى الطالب.
إشرح ما ٌتم فً المقرر الدراسً لتنمٌة مهارات التواصل والمهارات العددٌة
لدى الطالب.

مثال – تستلزم الواجبات المطلوبة من الطالب معاٌٌر جٌدة المستوى الستخدام
تقنٌة االتصاالت وتقنٌة المعلومات .فإذا كانت هذه المعاٌٌر ؼٌر مرضٌة لدى
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طالب ماٌ ,تم توجٌهه الى برنامج عبلجً خاص .وتستلزم الواجبات الدراسٌة
من الطالب أسلوب ًا مناسب ًا ,مع استخدام صحٌح لسرد المراجع بالصورة التً
حددها له دلٌل الكلٌة.
( )3طرق التقوٌم

(هـ) المهارات
النفس-حركٌة
( )1المهارات المراد تنمٌتها
( )2استراتٌجٌات التدرٌس
( )3طرق التقوٌم
 .6جدول مهام التقوٌم
د .الدعم الطالبً
 .1توفر مهام االستشارة
واإلرشاد األكادٌمً من قبل
اعضاء هٌبة التدرٌس.
هـ .مصادر التعلم
الكتب المقررة
.المراجع
2
الضرورٌة
 .3الكتب والمراجع التً
ٌوصى بها
مواد إلكترونٌة
3
مواد أخرى
4

صؾ كٌفٌة تقٌٌم المهارات العددٌة والتواصلٌة فً هذا المقرر الدراسً.

مثال – تستلزم أسبلة االختبار تفسٌر معلومات إحصابٌة بسًطة .وتشتمل
تقوٌمات واجبات الطبلب وعمل مشروع على ما ٌتوقع من التطبٌق المناسب
للمهارات العددٌة ومهارات التواصلٌ .تم تخصٌص  %5لمستوى العرض
مستعٌن ًا بتقنٌة االتصاالت و المعلومات .
حدد ما ٌسعى إلٌه الم قرر الدراسً من تنمٌة للمهارات النفسحركٌة  ,وصؾ
المستوى المراد تحقٌقه.
اشرح العملٌات المزمع إتباعها لتنمٌة المهارات النفس-حركٌة المطلوبة كما هو
محدد فً نتابج تعلم المقرر الدراسً.
اشرح كٌفٌة تقوٌم المهارات النفس-حركٌة.
أكمل الجدول مبٌنا ً التوارٌخ المحددة لكل مهمة تقوٌم ونسبة التقوٌم النهابً
المخصص لتلك المهمة.
قم بتوصٌؾ تدابٌر تقدٌم االستشارات واإلرشاد األكادٌمً للطالبٌ .شتمل هذا
على تحدٌد قدر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء التدرٌس لبللتقاء
مع الطبلب.
عد قابمة بجمٌع الكتب المقررة.
عد قابمة بالمراجع الضرورٌة لتدرٌس ذلك المقرر الدراسً.
أرفق قابمة بما ٌلزم توفره كمراجع لطبلب المقرر الدراسً.
عد قابمة بمتطلبات الوصول الى المواد االلكترونٌة وقواعد البٌانات...الخ. .
عد قابمة بؤٌة مواد تعلٌمٌة أخرى مطلوبة للمقرر الدراسً.

و .المرافق المطلوبة
المبانً
مصادر الحاسب
مرافق أخرى

بٌّن متطلبات تنفٌذ المقرر الدراسً من المبانً ،مع تحدٌد نوعٌة المرافق
(مثال :قاعات محاضرات ،مختبرات...الخ) ،ومقدار الوقت المطلوب ،وأٌة
متطلبات خاصة لوضع جداول العمل ،وعدد الطبلب الملتحقٌن .
حدد المتطلبات البلزمة الستخدام الحاسب
حدد اي متطلبات اخرى للمقررتشمل على تجهٌزات خاصة  .أرفق قابمة عند
الضرورة.

ز .تقٌٌم المقرر الدراسً وعملٌات التطوٌر
قم بتوصٌؾ االستراتٌجٌات .مثال :أكمال استمارة استبٌان سري موحدة حول
 .1استراتٌجٌات الحصول
تقٌٌم المقرر الدراسً .استخدام حلقات نقاش مع عدد محدود من الطبلب.
على التؽذٌة الراجعة من
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الطبلب بخصوص مدى جودة
التدرٌس
 .2استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم قم بتوصٌؾ استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم التدرٌس ،مثل :استخدام المبلحظات
واالستعانة بالزمبلء ،والتقوٌم المستقل للمعاٌٌر التً حققها الطبلب،
التدرٌس
والتوصٌات المستقلة بشؤن مهام الواجبات...الخ.
قم بتوصٌؾ عملٌات تطوٌر التدرٌس .مثال :ورش العمل التً تقام حول طرق
 .3عملٌات تطوٌر التدرٌس
التدرٌس ،ومراجعة استراتٌجٌات التدرٌس الموصى بها.
 .4عملٌات التحقق من معاٌٌر قم بتوصٌؾ الطرق المتبعة فً مقارنة معاٌٌر اإلنجاز مع معاٌٌر تحققت فً
مكان آخر.مثال :تصحٌح عٌنة من أوراق االختبارات أو الواجبات.
إنجاز الطلبة
قم بتوصٌؾ عملٌات مراجعة التؽذٌة الراجعة بخصوص جودة المقرر الدراسً
 .5خطة العمل من اجل
وخطط االرتقاء به.
التطوٌر
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المرفق (2ز)
المملكة العربٌة السعودٌة

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

تقرٌر المقرر الدراسً

ٌستكمل هذا التقرٌر من قبل مدرسً المقرر فً نهاٌة الفصل الدراسً وٌقدم إلى منسق البرنامج .

فً حال كان المقرر الدراسً ٌُدرس فً أكثر من مكان ،فٌنبؽً إعداد التقرٌر من قبل من هم مسإولون عنه فً كل موقع على حده .و على
منسق المقرر إعداد تقرٌر جامع مع إرفاق التقارٌر الخاصة بكل موقع.
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تقرٌر المقرر الدراسً

لبلسترشاد حول ملا هذا النموذج ،أنظر القسم  2.5من الفصل  2فً الجزء  2من هذا الدلٌل
المإسسة التعلٌمٌة
الكلٌة/القسم
التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه
.1اسم ورمز المقرر الدراسً:
. 2فً حال كان المقرر ٌُدرس فً أكثر من قسم ،حدد القسم الذي اعد له هذا التقرٌر
.3السنة و الفصل الدراسً الذي أعد هذا التقرٌر عنه
.4الموقع (إذا لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة )

تنفٌذ المقرر الدراسً
تؽطٌة البرنامج المخطط لها
الموضوعات

ساعات
التدرٌس
كما هو
مخطط

ساعات
التدرٌس
الفعلٌة
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أسباب االختبلؾ إذا تعدت نسبة
االختبلؾ  %25من عدد الساعات
المخططة مسبقا ً

 .2عواقب عدم تؽطٌة مواضٌع فً مقرر
بالنسبة ألٌة موضوعات اعطٌت من الوقت الدراسً اقل مما مخطط لها فً توصٌؾ المقرر الدراسً ،أو فً حال لم
ٌتم تدرٌس تلك الموضوعات اطبلقا ً  ،قم بالتعلٌق حسب اعتقادك على مدى الحاجة الى تؽطٌة تلك المواضٌع لتحقٌق
أهداؾ البرنامج أو على بقٌة المقررات الدراسٌة بالبرنامج ،واقترح ما ٌمكن اتخاذه من خطوات تعوٌضٌة ترى أنها
مطلوبة.
ما ٌمكن اتخاذه من خطوات تعوٌضٌة
اهمٌة الحاجة إلى التؽطٌة
الموضوعات التً لم تؽطى بالكامل
فً باقً اجزاء البرنامج
(إن وجدت)

 .3فعالٌة استراتٌجٌات التدرٌس المخطط لها لتحقٌق مخرجات التعلم المرجوة  ,المحددة فً توصٌؾ المقرر
الدراسً( .أنظر استراتٌجٌات التدرٌس المخطط لها  ,فً توصٌؾ المقرر الدراسً وتوصٌؾ نتابج التعلم للمجاالت
الدراسٌة المختلفة فً "اإلطار الوطنً للمإهبلت "
المجاالت الدراسٌة

أ.

أكتب قابمة باستراتٌجٌات التعلم
المحددة فً توصٌؾ المقرر
الدراسً

هل كانت فعالة؟
نعم

ال

المعارؾ

ب .المهارات المعرفٌة

ج .مهارات
التعامل مع
اآلخرٌن وتحمل
المسإولٌة
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الصعوبات الحاصلة من جراء تطبٌق
اإلستراتٌجٌة (إن وجدت) والخطوات
المقترحة للتعامل مع تلك الصعوبات

د .مهارات
التواصل
والمهارات العددٌة
هـ المهارات
النفس-حركٌة (إن
وجدت)

ً
نتٌجة للتقٌٌمات الواردة فً الجدول  3أعبله.
 .4أذكر بإٌجاز أٌة خطوات توصً بها لتطوٌر استراتٌجٌات التدرٌس

ج .النتائج

دراس المقرر الدراسً :
ة
 1عدد الطبلب الذٌن بدأوا

2

عدد الطبلب الذٌن أتموا دراسة المقرر الدراسً
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3

توزٌع الدرجات (فً حال وضع نسب مبوٌة  ،حدد األعداد فً كل من مجموعة من  5مبوٌة)
عدد

عدد

%

%

9570100
74
906594
69
856089
64
80< 60
84
7579
حرم من دخول االمتحان

ناجح :عدد
لم ٌحضر االمتحان :عدد

عدد
أ
ب
ج
د
هـ

أو

حرم من دخول
االمتحان

مسجل فً المقرر

مسجل فً
المقرر

ؼٌر مكتمل

ؼٌر مكتمل

ناجح

ناجح

راسب

راسب

منسحب

منسحب

النسبة المبوٌة
النسبة المبوٌة

النسبة المبوٌة

راسب :عدد

حرم من دخول االمتحان :عدد

النسبة المبوٌة

 5عوامل خاصة تإثر على النتابج

.6التباٌن عن عملٌات تقوٌم الطالب المخططة (إن وجدت) (أنظر البند ج( )4و ج( )5فً توصٌؾ المقرر الدراسً)
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أ.

التباٌن (إن وجدت) عن جدول التقوٌم المحدد مسبقا ً (ج( )5فً توصٌؾ المقرر الدراسً)
السبب
التباٌن

ب .االختبلفات (إن وجدت) عن عملٌات التقوٌم المحددة مسبقا ً فً مجاالت التعلم (ج  ) 4 ,فً توصٌؾ المقرر
الدراسً)
السبب
التباٌن

 7التحقق من معاٌٌر اإلنجاز (مثال :تصحٌح عٌِّنة من األوراق من قبل آخرٌن فً القسم .أنظر ز( )4فً توصٌؾ
المقرر الدراسً) (ٌنبؽً إرفاق نسخة من أي تقرٌر مستقل).
طرٌقة (طرق) التحقق

النتٌجة

د المصادر والمرافق
 .1صعوبة الوصول إلى المصادر أو المرافق (إن
وجدت)

 .2عواقب أٌة صعوبات ٌواجهها الطالب الملتحق بالمقرر
الدراسً.

هـ مسائل إدارٌة
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 .1المصاعب التنظٌمٌة أو اإلدارٌة الحاصلة (إن
وجدت)

أي مصاعب على تعلم الطالب خبلل تدرٌس
.2عواقب ة
المقرر الدراسً

و .تقٌٌم المقرر الدراسً
.تقٌٌم الطالب للمقرر الدراسً
1
(أرفق نتابج االستطبلع فً حال توفر ذلك)

أسرد أهم االنتقادات ونقاط القوة

التقًٌ
م
ب .رد المدرس أو فرٌق العمل فً المقرر الدراسً على هذا

 .2تقٌٌمات أخرى...ما هً التقٌٌمات التً تم تلقٌها؟
حددها وأرفق تقارٌر بها فً حال كانت متوفرة( .مثال :من ربٌس القسم ،مبلحظات زمٌل  ،مراجعة من أجل
االعتماد ،من أصحاب الشؤن...،الخ):

أسرد أهم االنتقادات ونقاط القوة

ب .رد المدرس أو فرٌق العمل فً المقرر الدراسً على هذا التقٌٌم
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ز التخطٌط للتطوٌر
 .1ما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوٌر المقرر الدراسً فً ما سبق من تقارٌر عنها:
الخطوات المقترحة فً أحدث تقرٌر أو تقارٌر سابقة عن
المقرر الدراسً

بٌّن ما إذا كان قد تم تنفٌذ كل خطوة  ،وتؤثٌرها ،او ان
كانت الخطوة المقترحة لم تتخذ أو لم تكتمل ،وأوضح
األسباب.

 .2الخطوات األخرى لتطوٌر مستوى المقرر الدراسً هذا الفصل الدراسً/العام الدراسً .قدم موجزاً سرٌعا ً بؤٌة
خطوات أخرى تم اتخاذها لتطوٌر مستوى المقرر الدراسً وما تحقق من نتابج( .مثال :التطور الفنً لهٌبة التدرٌس،
التعدٌبلت على المقرر الدراسً ،التجهٌزات الجدٌدة ،أسالٌب تدرٌس جدٌدة....الخ).

 .3خطة العمل للفصل/العام الدراسً
الخطوات المطلوبة

تارٌخ إتمامها

 .4توصٌات لمنسق البرنامج (إذا اقتضى األمر ذلك)
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الشخص المسإول

(توصٌات االمدرس لمنسق البرنامج فً حال كلن العمل التطوٌري المقترح ٌتطلب الموافقة على مستوى البرنامج أو
القسم أو المإسسة ،أو قد ٌإثر على بقٌة المقررات الدراسٌة بالبرنامج).

اسم األستاذ المسإوول عن المقرر الدراسً______________________________ :
التوقٌع ______________________ :تارٌخ إتمام التقرٌر_____________________ :
تسلمه منسق البرنامج ______________________ :فً تارٌخ_____________________ :

المرفق ( 2ح)
توجٌهات استخدام نموذج تقرٌر المقرر الدراسً
أذكر اسم المإسسة والكلٌة أو القسم المسبول عن المقرر الدراسً.
المإسسة/الكلٌة/القسم
أ .التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه
دون اسم المقرر الدراسً ورمزه كما حددته المإسسة النعلٌمٌة
 .1اسم ورمز المقرر
الدراسً
فً حال كان المقررالدراسً ٌدرس فً أكثر من قسم ،حدد القسم الذي اعد له
 .2القسم الخاص بالمقرر
هذا التقرٌر ،إما برقم القسم أو بتحدٌد اسم هٌبة التدرٌس المعنٌة.
الدراسً
حدد العام والفصل الدراسً.
 .3السنة والفصل الدراسً
الذي أعد عنه التقرٌر
فً حال تم التدرٌس فً موقع مختلؾ  ,كؤن ٌكون فً مصنع أو فً مدٌنة أو
 .4موقع تنفٌذ المقرر ,مالم
بلدة أخرى ٌ ,بٌّن الموقع  .وفً حال كان التنفٌذ فً كل من المبنى الربٌسً
ٌكن داخل مبنى المإسسة .
وفً مكان آخر فعلٌك كتاٌة تقرٌرٌن .فً تلك الحالة تذكر المبانً المنفصلة
المختلفة مرة تحت هذا البند  ,ومرة تحت البند .2
ب تنفٌذ تدرٌس المقرر الدراسً
 .1الموضوعات الواجب
تؽطٌتها حسب الخطة
 .2عواقب عدم تؽطٌة
موضوعات ما فً مقرر

 .3فعالٌة استراتٌجٌات
التدرٌس فً تحقٌق مخرجات

أكمل الجدول لمقارنة ما خطط له من الموضوعات ان ٌؽطى وما تمت
تؽطٌته بالفعل .فً حال كان هناك اختبلؾ كبٌر (ما نسبته  %25أو أكثر)
فعلٌك إٌضاح ذلك بإٌجاز.
الؽرض من هذا البند لفت االنتباه إلى العواقب المحتملة  ,من جراء عدم اعطاء
موضوعات ما الوقت الكافً كما هو مخطط لها .بالنسبة للموضوعات التً لم
تعطى وقتها المحدد ,علٌك التعلٌق حول ما تعتقده أن كان هذا ٌشكل مشكلة
كبٌرة بالنسبة للبرنامج  ،واقتراح الخطوات التعوٌضٌة الممكنة .فقد ٌكون من
الممكن مثبلً تقدٌم حلقات دراسٌة خاصة أو إضافة موضوعات على المقررات
الدراسٌة الحقا ً.
علق تحت كل مجال تعلٌمً بما ٌوصى به من استراتٌجٌات التدرٌس ،مع
فعال فً تحقٌق أؼراضها أم ال  .مع تدوٌن
اإلشارة إلى إذا ما كنت تعتقد أنها ة
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التعلم المؤمولة

 .4التؽٌٌرات أو عملٌات
التطوٌر التً الموصً بها
ج .النتائج
 .1عدد الطبلب الذٌن بدأوا
المقرر
 .2عدد الطبلب الذٌن أتموا
الدراسة
 .3توزٌع الدرجات
 .4ملخص النتابج
 .5عوامل خاصة
 .6االختبلفات عن عملٌات
التقوٌم المخطط لها.
أ .االختبلفات عن الجدول
الزمنً المحدد
ب .االختبلفات عن استراتٌجٌات
التقوٌم لمختلؾ مجاالت التعلم
 .7االختبلفات عن معاٌٌر
اإلنجاز

أٌة مصاعب قابمة واقتراح ما ٌستوجبه هذا من تؽٌٌرات عند اللزوم .فقد ٌكون
من المرؼوب مثبلً تقدٌم مواد داعمة مختلفة أو إعداد الطبلب بصورة مؽاٌرة،
أو أن ٌتلقى المدرس المزٌد من التدرٌب على استخدام اإلستراتٌجٌة ،أو تبنً
إستراتٌجٌة جدٌدة لتحقٌق هذا المخرج التعلٌمً.
إذا كان التوصٌؾ بالبند ٌ 3شٌر إلى الحجة الى اجراء ٌتخذ فبماذا توصً؟
دون عدد الطبلب الذٌن التحقوا وبدأوا بالفعل حضور المقرر فً بداٌة الفصل
الدراسً.
ٌنبؽً أن ٌكون هذا عدد من حضر الدروس حتى نهاٌة الفصل الدراسً بؽض
النظر عما إذا كانوا قد نجحوا أم رسبوا.
بٌّن توزٌع الدرجات أو النسب المبوٌة للتوزٌع باستخدام النظام المستخدم عادة
بالمإسسة .
بٌن أعداد ونسب الطبلب الذٌن نجحوا  /رسبوا ...الخ .
اكتب شرحا ً موجزاً إن كانت هناك وقابع أو ظروؾ ؼٌر عادٌة ٌمكن أن تكون
قد أثرت على توزٌع الدرجات.
فً حال كانت هناك اختبلفات عن خطة مهام التقوٌم أو أنشطة الواجبات ,
فعلٌك بذكر التؽٌٌر الذي أُحدث وأسبابه.
فً حال كانت هناك اختبلفات عن استراتٌجٌات تقوٌم الطبلب فً مختلؾ
مجاالت التعلم كم هً محددة فً توصٌؾ المقرر الدراسً  ,فعلٌك اإلشارة إلى
التؽٌٌرات التً أحدثت وأسبابها.
أوضح ما تم إنجازه للتؤكد من أن المعاٌٌر المطبقة فً تقوٌم اعمال الطبلب
مبلبمة وذات مصداقٌة.

د .المصادر والمرافق
 .1مصاعب الوصول الى
المصادر أو استخدام المرافق
.2عواقب تلك المصاعب

فً حال كانت هناك أٌة صعوبات فً الوصول إلى المصادر أو المرافق التً
ٌتطلبها المقرر الدراسً  ,فعلٌك تقدٌم شرح موجز لها.
بالنسبة ألٌة صعوبات قابمة  ,أوضح التؤثٌرات التً قد تكون قد لحقت بتعلم
الطبلب.

هـ مسائل إدارٌة
 .1مصاعب إدارٌة أو
تنظٌمٌة
 .2تؤثٌر الصعوبات على تعلم
الطبلب

فً حال كانت هناك أٌة مصاعب إدارٌة أو تنظٌمٌة أثرت على المقرر
الدراسً  ,قدم شرحاًًً موجزاً بها.
أوضح طبٌعة الصعوبات القابمة والتً قد تإثر على تلقً الطبلب للمقرر
الدراسً.

و تقٌٌم المقرر الدراسً
 .1تقٌٌم الطبلب للمقرر
الدراسً
أ .عدد أهم االنتقادات ونقاط

أرفق نتابج استطبلع الرأي
عدد أهم االنتقادات ونقاط القوة التً ظهرت من خبلل تقٌٌمات الطبلب.
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القوة
ب .ردود المدرس أو فرٌق
المقرر الدراسً
 .2تقٌٌمات أخرى
أ .اكتب قابمة بؤهم االنتقادات
أو نقاط القوة
ب .ردود المدرس أو فرٌق
المقرر الدراسً
ز التخطٌط من اجل لتطوٌر
 .1ما اتخذ من خطوات
لتطوٌر المقرر الدراسً هذا
الفصل/العام الدراسً
 .2التقدم الذي تحقق فً
خطوات أخرى مقترحة.
 .3خطة العمل للفصل/العام
الدراسً التالً
 .4التوصٌات المقدمة لمنسق
البرنامج

قدم تفسٌراً موجزاً أو تعلٌقا ً .إذ ٌحتمل ان ٌقر هإالء أو ٌختلفون مع ما ورد
من نقاط القوة أو المجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر أو ٌقدمون شرحا ً او تفسٌراً
.
صؾ أٌة تقٌٌمات أخرى تم تلقٌها من مصادر مؽاٌرة .مثل :تعلٌقات زمبلء أو
ربٌس قسم ،أو مراجعة من اساتذة زابرٌن.
عدد أهم االنتقادات ونقاط القوة التً اظهرتها بقٌة التقٌٌمات.
قدم تفسٌراً موجزاً أو تعلٌقا ً .إذ ٌحتمل ان ٌقر هإالء أو ٌختلفون مع ما ورد
من نقاط القوة أو المجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر أو ٌقدمون شرحا ً .
قدم شرحا ً موجزاً ألٌة خطوات اتخذت كنتٌجة لتقٌٌمات سابقة للمقرر ،أو اي
خطط تم شرحها فً تقارٌر المقرر الدراسً لتطوٌر مستواها ،وعلق على ما
تحقق من نتابج.
اذكر الخطوات االخرى التً اتخذت لتطوٌر مستوى المقرر الدراسً ,وعلق
على ما تحقق من نتابج.
اذكرالخطوات المقترحة لتطوٌر مستوى المقرر الدراسً للفصل  /العام القادم
 ،مع تدوٌن تارٌخ إتمام كل خطوة والشخص المسإول عن تنفٌذها.
اذكرالتوصٌات المقدمة الى ربٌس القسم أو منسق البرنامج لدراستها  ,والتً قد
تستلزم اتخاذ قرار بشؤنها على هذا المستوى  ,أو التً قد تإثر على بقٌة
المقررات الدراسٌة بالبرنامج.
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المرفق (2ط)
المملكة العربٌة السعودٌة

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

توصٌف الخبرة المٌدانٌة
(التدرٌب المٌدانً)

110

توصٌؾ الخبرة المٌدانٌة

لبلسترشاد عند ملا هذا النموذج ،أنظر القسم  2.6من الؾصل  2فً الجزء  2من هذا الدلٌل.

المإسسة التعلٌمٌة
الكلٌة/القسم
أ.

التعرٌف بمقرر الخبرة(التدرٌب) المٌدانٌة ومعلومات عامة عنه
 .1اسم ورمزمقررالخبرة المٌدانٌة:
.2
.3

عدد الساعات المعتمدة:
البرنامج الذي ٌقدم من خبلله نشاط الخبرة المٌدانٌة.

.4

اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن إدارة الخبرة المٌدانٌة

.5

المدة و الوقت المخصص ألنشطة الخبرة المٌدانٌة
.i

.6

السنة أو المستوى األكادٌمً الذي تقدم فٌه الخبرة المٌدانٌة

ب .األهداف
.1 .1موجز مخرجات تعلم الطبلب الربٌسة وذلك للمشاركٌن فً أنشطة الخبرة المٌدانٌة.

 .2صؾ بإٌجاز أٌة خطط تطوٌر وتحسٌن لنشاط الخبرة المٌداٌنة مما ٌجري تنفٌذه.

 .3مخرجات التعلم فً مجاالت التعلم المختلفة


فٌما ٌتعلق بمجاالت التعلم المبٌنة أدناه ،حدد ما ٌلً :
موجز بالمعارؾ أو المهارات التً تسعى الخبرة المٌدانٌة إلى تنمٌتها.
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وصؾ الستراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً المقرر الدراسً لتنمٌة تلك المعرفة أو المهارة.
طرق تقوٌم الطبلب المستخدمة فً المقرر الدراسً لتقٌٌم نتابج التعلم فً هذا المجال التعلٌمً.
(الحظ أن أهداؾ الخبرة المٌدانٌة قد ال تشمل كافة مجاالت التعلم  ,لهذا ٌنبؽً إتمام البنود فقط ألنواع التعلم التً
تسعى أنشطة الخبرة المٌدانٌة إلى تنمٌتها).

أ.

المعارف
( )1وصؾ للمعارؾ المراد اكتسابها

( )2ما ٌتم إجراإه لتنمٌة تلك المعارؾ

( )3طرق تقوٌم المعارؾ المكتسبة

ب .المهارات المعرفٌة
( )1وصؾ للمهارات المراد اكتسابها

( )2ما ٌتم إجراإه لتنمٌة تلك المهارات

( )3طرق تقوٌم المهارات المكتسبة
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ج .مهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسؤولٌة
( )1وصؾ مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسإولٌة المراد اكتسابهما

( )2ما ٌتم إجراإه لتنمٌة تلك المهارات والقدرات

( )3طرق تقوٌم المهارات والقدرات المكتسبة

د .مهارات التواصل ،و تقنٌة المعلومات ،والمهارات العددٌة
( )1وصؾ لمهارات التواصل والمهارات العددٌة المراد اكتسابها

( )2ما ٌتم إجراإه لتنمٌة تلك المهارات

()3طرق تقوٌم المهارات المكتسبة

هـ .المهارات النفس-حركٌة (إن وجدت)

113

( )1توصٌؾ المهارات النفس-حركٌة المراد اكتسابها ومستوى األداء المطلوب.

( )2ما ٌتم إجراإه لتنمٌة تلك المهارات

()3طرق تقوٌم المهارات النفس-حركٌة

ج .توصٌف أنشطة الخبرة المٌدانٌة (ٌنبؽً إرفاق توصٌؾ عام حسب النموذج المستخدم فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل)
 .1فً أٌة مرحلة أو مراحل من البرنامج ٌتم تطبٌق الخبرة المٌدانٌة؟
 .2الهٌكل التنظٌمً (مثال :فترة زمنٌة واحدة  ،فترات زمنٌة موزعة  ،فً جدول زمنً ٌتكرر ...أٌام فً األسبوع )
 .3األنشطة الطبلبٌة :قم بوصؾ األنشطة الربٌسة التً ٌتم إشراك الطبلب بها خبلل الخبرة المٌدانٌة.

 .4واجبات أو تقارٌر ٌعدها الطبلب (إن وجدت)
أ .العنوان أو الوصؾ

ب .ما هو توقٌت طلب الواجبات أو التقارٌر؟
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 .5متابعة الطبلب .ما هً اإلجراءات المستخدمة فً متابعة الطبلب فً سبٌل إنعكاس ما تعلموه فً خبراتهم وتطبٌق
ذلك على ما ٌصادفهم من مواقؾ مستقبلٌة ؟ (مثال :حلقات دراسة أو دروس  ،استشارات فردٌة ،اإلرشاد إلى
مراجع تخص المقرر ...الخ).

 .6مسإولٌات الطاقم اإلشرافً المٌدانً :قم بتوصٌؾ أهم مسإولٌات الطاقم اإلشرافً العامل فً الموقع المٌدانً.
(مثال :التخطٌط ألنشطة تنمٌة مهارات الطبلب ،وتقدٌم اإلرشاد األكادٌمً ,وتقوٌم األداء).

 .7مسإولٌات االشراؾ المٌدانً من داخل المإسسة  :قم بتوصٌؾ مسإولٌات االشراؾ الربٌسة التً تقع على عاتق
اعضاء هٌبة التدرٌس فً المإسسة التعلٌمٌة (.مثال :تقدٌم االستشارات ،المشاركة فً التخطٌط  ,وتقدٌم اإلرشاد
األكادٌمً للمشرفٌن والطبلب ،تقوٌم الطبلب ،المواعٌد المرتقبة للزٌارات...الخ).

 .8إجراءات االرشاد والدعم الطبلبً.

 .9ما هً المرافق ومصادر الدعم المطلوبة فً مواقع الخبرة المٌدانٌة ؟ (إن وجدت)
أ.

المبانً .

ب .مصادر الحاسب اآللً .

ت .مواد تعلمٌمٌة مساعدة.
ث .مواد أخرى.
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د .التخطٌط واإلعداد
 .1تعٌٌن المكان المٌدانً  .ما هً العملٌات المتبعة لتحدٌد األماكن المٌدانٌة المبلبمة ؟

 .2إعداد المشرفٌن المٌدانٌٌن .صؾ بإٌجاز وحدد توقٌت اإلجراءات المتبعة لضمان فهم هٌبة التدرٌس المشرفٌن
التام ألدوارهم ومسإولٌاتهم فً المٌدان( .مثال :إجتماعات تعرٌفٌة واستشارات أثناء المتابعة ،والتدرٌب ،وتطوٌر
طاقم المشرفٌن  ،ومبلحظات توجٌهٌة).

 .3إعداد الطبلب .صؾ بإٌجاز وحدد توقٌت اإلجراءات المتبعة إلعداد الطبلب للمشاركة فً أنشطة الخبرة
المٌدانٌة( .قارن ذلك بالرجوع إلى أي سجبلت متوفرة ).

.4إدارة السبلمة و المخاطر .قم بتوصٌؾ العملٌة المتبعة لضمان السبلمة وحدد المخاطر المحتملة على الطبلب ،أو
األشخاص الذٌن ٌعملون معهم ،أو المرافق التي ٌعملون بها  ،واستراتٌجٌات الحد من هذه المخاطر وحماٌتهم منها
(بما فً ذلك التدابٌر التؤمٌنٌة).

هـ .تقوٌم الطالب
 .1أسس التقوٌم .أكتب م حكات األداء الربٌسة أو المسابل التً تإخذ بعٌن االعتبار عند تقرٌر درجة الطالب .وقد
تشتمل هذه على تقوٌمات أداء العمل والخصابص الشخصٌة والتقارٌر الكتابٌة للواجبات .وفً حال تحدٌد مقدار
درجات اكثرلمهام أو معاٌٌر مختلفة  ،حدد المقدار المعطى لكل مكوّ ن.
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 .2مسإولٌات المشرفٌن المٌدانٌٌن نحو التقوٌم .قم بتوصٌؾ مسإولٌة الطاقم اإلشرافً فً الموقع المٌدانً نحوتقوٌم
الطبلب.

 .3المسإولٌات االشرافٌة العضاء هٌبة التدرٌس من داخل المإسسة نحو التقوٌم  .قم بتوصٌؾ مسإولٌة المإسسة
التعلٌمٌة االشرافٌة فٌما ٌخص تقوٌم الطبلب.

 . 4البت فً االختبلفات بٌن التقوٌمات .فً حال اشتراك الطاقم اإلشرافً المٌدانً والكلٌة التابعة للمإسسة التعلٌمٌة
فً المسإولٌة نحو تقوٌم الطبلب ،ما هً اإلجراءات المتبعة لحل االختبلفات بٌنهما؟

و .تقٌٌم الخبرة المٌدانٌة
.1تدابٌر تقٌٌم أنشطة الخبرة المٌدانٌة من قبل كل من:
أ .الطبلب
ب  .الطاقم اإلشرافً فً المٌدان
ج  .الطاقم االشرافً من اعضاء هٌبة التدرٌس فً الكلٌة.
د  .جهات أخرى (مثل :الخرٌجون  ،المقٌّم المستقل...إلخ).

.1

 .2قم بتوصٌؾ تدابٌر التخطٌط من اجل المراجعة الدورٌة لفعالٌة الخبرة المٌدانٌة  ,والتخطٌط لتطوٌرها.
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مرفق (2ي)
توجٌهات استخدام نموذج مواصفات الخبرة المٌدانٌة
أذكر اسم المإسسة والكلٌة أو القسم المسإول عن أنشطة الخبرة المٌدانٌة.
المإسسة/الكلٌة/القسم
ت .التعرٌف بمقرر الخبرة المٌدانٌة ومعلومات عامة عنه
 .1اسم ورمزالخبرة المٌدانٌة دوّ ن اسم الخبرة المٌدانٌة ورمزها كما حددته المإسسة.
دوّ ن عدد ساعات أنشطة الخبرة المٌدانٌة
 .2الساعات المعتمدة
 .3البرنامج الذي تقدم فٌه هذه دوّ ن اسم البرنامج
الخبرة المٌدانٌة
فً حال كان أحد أعضاء هٌبة التدرٌس هوالمسإول عن تنسٌق أنشطة الخبرة
 .4اسم عضو هٌبة التدرٌس
المٌدانٌة فبلبد من ذكر اسمه .فً حال كان البرنامج جدٌداً ولم ٌتم تعٌٌن منسق
المسإول عن إدارة الخبرة
له بعد ،فبلبد من التنوٌه إلى ذلك ,على ان ٌتم ذكر أسمه متى عُرؾ.
المٌدانٌة
حدد المدة الزمنٌة التً تستؽرقها أنشطة الخبرة المٌدانٌة .مثال :فصل دراسً
 .5المدة والوقت المخصص
واحد بمعدل ٌوم واحد فً االسبوع ،تبلثة أسابٌع بدوام كامل...الخ.
ألنشطة الخبرة المٌدانٌة
 .6المستوى/العام الذي تقدم حدد المستوى والسنة التً تقدم فٌها الخبرة المٌدانٌة بالبرنامج.
فٌه الخبرة المٌدانٌة
ث .األهداف
 .1أهم مخرجات التعلم لهذه
الخبرة المٌدانٌة .
 .2خطط تطوٌر الخبرة
المٌدانٌة وتحسٌنها

مخرجات التعلم فً
.2
المجاالت المختلفة

(أ) المعارف
( )1المعارؾ المراد اكتسابها
( )2استراتٌجٌات التدرٌس

( )2طرق التقوٌم

ٌجب ان ٌكون هذا على شكل بٌان موجز بؤهم االهداؾ فقط .اما التوصٌؾ
المفصل لنتابج التعلم كما هومخطط له ,فهو مطلوب فً البند  3أدناه.
اكتب قابمة وقم بتوصٌؾ موجزألٌة خطط تطوٌر أو تؽٌٌر ربٌسة فً أنشطة
الخبرة المٌدانٌة واالستراتٌجٌات المتبعة لتحقٌق تلك األهداؾ .مثال دراسة

استطبلعٌة لتقوٌم أثر التدابٌر المتنوعة لخطط الخبرة المٌدانٌة ،وعرض
نشرات تعرٌفٌة حول البرنامج على المشرفٌن المٌدانٌٌن لتحسٌن عملٌة
التواصل ومستوى الفهم ،وأنشطة البحث المٌدانً من قبل مجموعات من هٌبة
التدرٌس بالتنسٌق مع المشرفٌن المٌدانٌٌن...

أوجز فً هذا البند مخرجات التعلم المتوقع تحقٌقها من الخبرات المٌدانٌة فً
كل من مجاالت التعلم ،وما سٌتبع لتطوٌر التعلم وأسلوب تقوٌم تعلم الطالب  .ال
ٌتوقع أن تسهم الخبرة المٌدانٌة فً كل مجال من مجاالت التعلم  ,لكن حٌثما
ٌتوقع تحقٌق نتابج هامة فبلبد من ذكرها بوضوح ولفت اإلنتباه إلى كٌفٌة
تطوٌرها وكٌفٌة تقوٌم التعلم فٌها .
ٌنبؽً أن ٌكون هذا بمثابة توصٌؾ للمعارؾ التً ٌنبؽً على الطبلب اكتسابها
نتٌجة للمشاركة فً الخبرة المٌدانٌة.
أشرح ما سٌتم اتباعه للتاكد من اكتساب تلك المعارؾ.

مثال – تعرٌؾ المشرفٌن المٌدانٌٌن باللوابح التنظٌمٌة ,واإلجراءات
واحتٌاطات السبلمة التً ٌنبؽً أن ٌتعلمها الطبلب ،والتؤكٌد علٌهم بضرورة
توصٌل تلك المعلومات .الحصول على سجل واجبات الطبلب كام ً
بل.دروس
نقاشٌة تعقب إتمام الخبرة المٌدانٌة لتقوٌم ما تعلمه الطبلب.
صؾ كٌفٌة تقوٌم التعلم  .مثال –اختبارات قصٌرة للطبلب عند نهاٌة الخبرة
المٌدانٌة.
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(ب) المهارات المعرفٌة
( )1المهارات المعرفٌة المراد أكتب قابمة بمهارات التفكٌر وحل المشكبلت التً تسعى الخبرة المٌدانٌة إلى
تنمٌتها .قد ٌكون من المفٌد أن تبدأ بعبارة " القدرة علىٌ ." ...نبؽً أن تشتمل
تنمٌتها
القابمة على المهارات العملٌة التً تضم تطبٌق التحلٌل وأسالٌب حل
المشكبلت,المكتسبة من خبلل الدراسة داخل المإسسة ,وأٌة أسالٌب
إضافٌةاكتسبها المشاركون فً مٌدان التدرٌب.
أشرح ما ٌتم اجراإه لللتؤكد من تنمٌة تلك المهارات.
( )2استراتٌجٌات التدرٌس
مثال – مهام عملٌة تنفذ فً المٌدان  ,واجبات تستكمل بإشراؾ من المشرؾ
المٌدانً.
صؾ كٌفٌة تقوٌم المهارات المعرفٌة .مثال – درجات تقٌٌم اداء من قبل
( )3طرق التقوٌم

المشرؾ المٌدانً وعضو هٌبة التدرٌس  .تقوٌم هٌبة التدرٌس لمهام الواجبات.

(ج) مهارات التعامل مع
اآلخرٌن والقدرة على تحمل
المسؤولٌة
( )1المهارات المراد تنمٌتها
( )2استراتٌجٌات التدرٌس

()3طرق التقوٌم
(د) مهارات التواصل،
واستخدام تقنٌة المعلومات،
والمهارات العددٌة
( )1المهارات المراد تنمٌتها
( )2استراتٌجٌات التدرٌس
()3طرق التقوٌم
(هـ) المهارات
النفس-حركٌة
( )1المهارات المراد تنمٌتها
( )2استراتٌجٌات التدرٌس
( )3طرق التقوٌم

أكتب أهداؾ الخبرة المٌدانٌة فً تنمٌة مهارات التعامل مع اآلخرٌن لدى
الطالب و القدرة  ،والقدرة على االعتماد على التعلم الذاتً  ،وتحمل المسإولٌة
الفردٌة وتجاه المجتمع.
أوضح ما تم إجراإه لتطوٌر تلك القدرات.

أمثلة – توصٌات حول اإلجراءات الواجب القٌام بها من قبل المشرؾ المٌدانً
تلٌها المشاركة فً مهمة التخطٌط الجماعً ،والتحقٌق المستقل فً مشكلة معٌنة
فً المٌدان وتشمل مناقشة ذلك مع المعنٌٌن ,و قضاٌا أخرى.
درجات تقٌٌم ٌعطٌها المشرؾ المٌدانً وعضو هٌبة التدرٌس على األداء
ضمن المجموعة  ,والمهام البحثٌة.

بٌّن إسهام هذا المقرر الدراسً فً تنمٌة مهارات التواصل والمهارات
الحسابٌة لدى الطالب.
إشرح ما ٌتم إجراإه لتنمٌة تلك المهارات وتطوٌرها .مثال استخدام المهارات

بتوجً من المشرؾ المٌدانً .
ه
فً مهام عملٌة فً المٌدان،

صؾ كٌفٌة تقٌٌم جودة التعلم .مثال – أحكام على فعالٌة التحلٌل والتواصل
ضمن درجات تقٌٌم لؤلداء المٌدانً.
حدد المهارات النفس-حركٌة المراد تنمٌتها من خبلل الخبرة المٌدانٌة.
اشرح كٌفٌة تنمٌة تلك المهارات من خبلل الخبرة المٌدانٌة.
اشرح ما ٌتم اجراإه لتقوٌم جودة األداء.

ج .توصٌف أنشطة الخبرة المٌدانٌة
 .1فً أٌة مرحلة/مراحل ٌتم
تنفٌذ الخبرة المٌدانٌة؟
صؾ كٌفٌة تنظٌم الجدول الزمنً للخبرة المٌدانٌة .مثالٌ :وم واحد أسبوعٌا ً
الهٌكل التنظٌمً
.3
لمدة...أسبوع ،أم ثبلثة أسابٌع بدوام كامل ،أم وفصل دراسً بدوام كامل...الخ.
صؾ أهم األنشطة التً سٌشارك بها الطبلب خبلل الخبرة المٌدانٌة .وفً حال
األنشطة الطبلبٌة
.4
كانت مسإولٌتهم تزداد باطراد مع الوقت ،اشرح كٌفٌة تنفٌذ ذلك.
 .4واجبات أو تقارٌر الطبلب اكتب اي واجبات أو تقارٌر مطلوب إعدادها من قبل الطبلب  ،وحدد الوقت
حدد وقت اشراك الطبلب فً الخبرة المٌدانٌة خبلل البرنامج.
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 .5أنشطة متابعة الطبلب
 .6مسإولٌات الطاقم
اإلشرافً فً المٌدان
 .7المسإولٌات االشرافٌة
لهٌبة التدرٌس من داخل
المإسسة التعلٌمٌة
 .8اإلجراءات الجارٌة فً
اطارالتوجٌه والدعم الطبلبً
 .9التسهٌبلت والدعم
المطلوبٌن فً مٌدان التدرٌب

المطلوب لبلنتهاء منها.
صؾ األنشطة المتعلقة بمتابعة الطبلب بعد إتمام الخبرة المٌدانٌة ،وذلك لتعزٌز
وتطبٌق ما تعلموه ،مما ٌنعكس فً خبراتهم المٌدانٌة ...الخ.
صؾ أهم المسإولٌات التً تقع على عاتق الطاقم اإلشرافً.
صؾ المسإولٌات االشرافٌة التً تقع على عاتق هٌبة التدرٌس من قبل
المإسسة.
صؾ اإلجراءات التً تتم بؽٌة دعم الطبلب وتوجٌههم ،بما فً ذلك اللقاءات
المسبقة االعداد ،وتوفر فرص الوصول او االتصال فً الحاالت الطاربة من
اجل اإلرشاد والنصح والمساعدة .
صؾ طبٌعة التسهٌبلت المطلوبة بما فً ذلك التجهٌزات المكتبٌة أو المبانً،
وتوفر أجهزة الحاسب ،الوسابل اإلٌضاحٌة ،وؼٌر ذلك من االحتٌاجات.

د .التخطٌط واإلعداد
 .1تحدٌد أماكن تنفٌذ الخبرة
المٌدانٌة
 .2إعداد المشرفٌن المٌدانٌٌن

 .3إعداد الطالب
 .4إدارة السبلمة والمخاطر

هـ تقوٌم الطالب
 .1أسس التقوٌم
 .2مسإولٌة المشرفٌن
المٌدانٌٌن فً عملٌة التقوٌم
 .3المسإولٌة االشرافٌة لهٌبة
التدرٌس نحوالتقوٌم
 .4البت فً االختبلؾ بٌن
التقوٌمات

صؾ العملٌة المتبعة فً تحدٌد األماكن ،بما فً ذلك المحكات الربٌسه فً
االختٌار.
صؾ اإلجراءات المتبعة لتعرٌؾ الطاقم اإلشرافً فً المٌدان بمسإولٌاتهم ،
واالجراءات التً ٌنبؽً اتباعها مع الطبلب .أذكر تفصاٌل مواعٌد تنفٌذ هذا،
وآلٌات تقدٌم االستشارة والمساعدة المستمرتٌن  ،وآلٌة االتصال فً الحاالت
الطاربة إذا لزم األمر.
صؾ ما ٌتم إجراإه إلعداد الطبلب لمشاركت هم فً برنامج الخبرة المٌدانٌة،
وتوقٌت هذا اإلعدادٌ .نبؽً الرجوع إلى السجبلت المكتوبة التً أعدت لتوجٌه
الطالب ،أو ٌمكن إرفاقها.
صؾ العملٌات المتبعة لضمان السبلمة ولتحدٌد المخاطر ،وذلك بالنسبة
للطبلب أو من نتعامل معهم فً المٌدان أو من لهم صلة بنشاط الخبرة المٌدانٌة
؛ وما اتخذ من خطوات للحد أو الوقاٌة منها .وفً حال توفر تقوٌم للمخاطر
ترفق نسخة منه.
صؾ الم حكات الربٌسة فً تقوٌم أداء الطبلب فً المٌدان.
صؾ مسإولٌة المشرفٌن المٌدانٌٌن نحو تقوٌم الطالب( .مثال :تقوٌم بعض
جوانب ما اتمه من عمل ،التقوٌم اإلجمالً لؤلداء بالمشاركة مع طاقم اشرافً
من هٌبة التدرٌس داخل المإسسة...الخ).
ً
تقوي
صؾ مسإولٌة هٌبة التدرٌس المشرفة مٌدانٌا نحو تقوٌم الطالب( .مثال :م
بعض جوانب ما تم من عمل ،التقوٌم اإلجمالً لؤلداء بالمشاركة مع المشرفٌن
المٌدانٌٌن ...الخ).
إشرح ما هو متبع من إجراءات فً حال حدث اختبلؾ بٌن المشرؾ المٌدانً
وعضو هٌبة التدرٌس المشرؾ من قبل المإسسة ,حول تقوٌمهما ألداء الطالب
خبلل الخبرة المٌدانٌة.

و .تقٌٌم الخبرة المٌدانٌة
 .1تقٌٌم الخبرة المٌدانٌة من
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ِق َبل:
الطبلب

صؾ عملٌة الحصول على التؽذٌة الراجعة من الطبلب المشاركٌن ,وذلك حول
أ.
جودة الخبرة المٌدانٌة.
صؾ عملٌة الحصول على التؽذٌة الراجعة من الطاقم اإلشرافً فً المٌدان,
ب .الطاقم اإلشرافً فً
وذلك حول جودة الخبرة المٌدانٌة.
المٌدان
ج .هٌبة التدرٌس المشرفة من صؾ عملٌة الحصول على التؽذٌة الراجعة من هٌبة التدرٌس المشرفة من
داخل المإسسة ,وذلك حول جودة الخبرة المٌدانٌة
داخل المإسسة
صؾ عملٌة الحصول على التؽذٌة الراجعة من أطراؾ معنٌة اخرى  ,حول
د .جهات أخرى
جودة الخبرة المٌدانٌة ( .مثال :طبلب سابقٌن ومن خبلل استبٌانات حول جودة
البرنامج ككل).
صؾ العملٌة المتبعة لمراجعة التؽذٌة الراجعة من مختلؾ المصادر والتخطٌط
 .2إجراءات مراجعة
التقٌٌمات والتخطٌط للتطوٌر للتطوٌر.
مثال – موجز بتقٌٌمات أعدتها ودرستها مجموعة التخطٌط فً البرنامج ،تضم
فً عضوٌتها طبلبا ً ومشرفٌن  ,وذلك نهاٌة كل عام دراسً.
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المرفق (2ك)
المملكة العربٌة السعودٌة
الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

تقرٌر الخبرة المٌدانٌة

ٌستكمل هذا التقرٌر من قبل منسق الخبرة المٌدانٌة عند نهاٌة كل خبرة مٌدانٌة وبعد تلقٌه المعلومات التقٌٌمٌة  ,وٌقدم الى منسق
البرنامج
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تقرٌر الخبرة المٌدانٌة

تشمل الخبرة المٌدانٌة جمٌع الفعالٌات المٌدانٌة ،والمهام المهنٌة أوالعٌادٌة ،والتدرٌب ،وؼٌر ذلك من صور التعلم المٌدانً و التطبٌقً الذي
هو جزء من المنهج الرسمً فً إطار البرنامج التعلٌمً .لبلسترشاد فً ملء هذا النموذج ،أنظر الدلٌل  ، 2العملٌات الداخلٌة لضمان
الجودة.
المإسسة التعلٌمٌة
الكلٌة/القسم
أ معلومات عامة
 1اسم ورمز مقرر الخبرة المٌدانٌة:
 2البرنامج أو البرامج التً تقدم ضمنها أنشطة الخبرة المٌدانٌة.
 3اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن إدارة الخبرة المٌدانٌة
 4السنة أو الفصل الدراسً الذي أعد له تقرٌر الخبرة المٌدانٌة
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ب تنفٌذ الخبرة المٌدانٌة
 1التؽًٌرات عن اإلجراءات المخطط لها فً ما ٌخص
إعداد الطبلب (إن وجدت).

التعلٌق (األسباب ،العواقب ،مقترحات حول التخطٌط
المستقبلً)

 2التؽٌٌرات عن اإلجراءات المخطط لها فً ما ٌخص
إعداد المشرفٌن المٌدانٌٌن (إن وجدت).

التعلٌق (األسباب ،العواقب ،المقترحات حول التخطٌط
المستقبلً)

 3التؽٌٌرات عن اإلجراءات التنظٌمٌة للخبرة المٌدانٌة (إن وجدت).
التعلٌق (األسباب ،العواقب ،المقترحات حول التخطٌط
المستقبلً)
أ .التؽٌٌرات فٌما هو مطلوب من أنشطة أو مهام أو
واجبات دراسٌة

ب .التؽٌٌرات فً إجراءات دعم الطبلب

ج .تؽٌٌرات أخرى (إن وجدت)

ج النتائج
 1عدد الطبلب الذٌن التحقوا ببداٌة الخبرة المٌدانٌة :
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 2عدد الطبلب الذٌن أتموا الخبرة المٌدانٌة :

 3توزٌع الدرجات (فً حال تم وضع نسب مبوٌة حدد األعداد فً كل مجموعة من  5مبوٌة)
عدد

%

عدد

7047
6569
6064
< 60

عدد

%
95100
9094
8589
8084
7579

أ
ب
ج
د
هـ

أو

محروم من دخول
االمتحان

محروم من
دخول االمتحان

مسجل فً المقرر

مسجل فً
المقرر

ؼٌر مستكمل
ناجح

ؼٌر مستكمل
ناجح

راسب

راسب

منسحب

منسحب

 4موجز النتابج
ناجحون :العدد
لم ٌكملوا  :العدد

النسبة المبوٌة

النسبة المبوٌة

راسبون :العدد

النسبة المبوٌة

 5عوامل خاصة اثرت فً النتابج (إن وجدت)
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د مسائل إدارٌة
 1المصاعب اإلدارٌة التً تم رصدها سوا ًء بالمإسسة أو فً المواقع المٌدانٌة (إن وجدت)

 2تؤثٌر أٌا ً من تلك المصاعب على مخرجات تعلم الطبلب

 3التؽٌٌرات المطلوبة لتفادي تلك المصاعب اإلدارٌة عند أي تنفٌذ للخبرة المٌدانٌة مستقببلً.

هـ تقٌٌم أنشطة الخبرة المٌدانٌة
.1تقٌٌم الطبلب للخبرة المٌدانٌة (أرفق نتابج االستبٌان).
أ.

أكتب أهم االنتقادات ونقاط القوة

ب .ردود المنسق أو فرٌق الخبرة المٌدانٌة

 2التعلٌقات (المقاببلت ،نتابج استطبلعات الرأي... ،الخ) الواردة من مشرفً الخبرة المٌدانٌة:
أ.

أكتب أهم االنتقادات ونقاط القوة

ب .ردود المنسق أو فرٌق الخبرة المٌدانٌة
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و .التخطٌط للتطوٌر
 .1الخطوات المتخذة لتحسٌن الخبرة المٌدانٌة هذا الفصل/العام الدراسً :أذكر بإٌجاز أهم التطورات خبلل هذا العام ،بما
فً ذلك التطور المهنً لهٌبة التدرٌس أو الدعم المقدم للمشرفٌن المٌدانٌٌن؛ والتعدٌبلت التً أجرٌت على الخبرة
المٌدانٌة ،والطرق الجدٌدة فً إدارة الجودة.

 2التقدم قً العمليات األخرى المحددة فً خطط العمل السابقة:
أ .البنود التنفٌذٌة التً تم رصدها فً العام الماضً (خبلؾ
تلك المبٌنة فً البند  1أعبله)

بٌِّن إن كانت قد نفذت واذكر تؤثٌرها ؛ وإن لم تكن قد
نفذت أذكر األسباب .

 .3خطة العمل للعام/الفصل الدراسً التالً
الخطوات المطلوبة

التارٌخ المحدد لبلنتهاء

الشخص المسإول

 .4التوصٌات المقدمة لمنسق البرنامج (إذا لزم ذلك)
هً توصٌات تقدم لمنسق البرنامج فً حال وجود خطة عمل مقترحة لتطوٌر الخبرة المٌدانٌة وتحتاج إلى الموافقة
علٌها على مستوى البرنامج أو القسم أو المإسسة ؛ أو فً حال كان لذلك تؤثٌر على بقٌة المقررات الدراسٌة
بالبرنامج.
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منسق الخبرة المٌدانٌة:
التوقٌع______________________ :

تارٌخ إتمام التقرٌر______________________ :

تارٌخ تلقً منسق البرنامج للتقرٌر____________________________ :
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المرفق (2ل)
توجٌهات استخدام نموذج تقرٌر الخبرة المٌدانٌة
المإسسة/الكلٌة/القسم
ج .معلومات عامة
 .1اسم ورمز الخبرة المٌدانٌة
 .2البرنامج الذي تقدم ضمنه
الخبرة المٌدانٌة
 .3اسم عضو هٌبة التدرٌس
المسإول عن إدارة الخبرة
المٌدانٌة
 .4العام/الفصل الدراسً
لتقدٌم الخبرة المٌدانٌة
ب .تنفٌذ الخبرة المٌدانٌة
 1التؽٌٌرات عن اإلجراءات
المخطط لها إلعداد الطبلب(
ان وجدت ) .

أذكر اسم المإسسة والكلٌة أو القسم المسإول عن أنشطة الخبرة المٌدانٌة.
دوّ ن اسم الخبرة المٌدانٌة ورمزها كما حددته المإسسة.
دوّ ن اسم البرنامج
أذكر اسم المنسق .فً حال أعد التقرٌر من قبل شخص آخر مسإولٌ ,ذكر اسم
ذلك الشخص.
اذكر العام والفصل الدراسً.

صؾ أٌة تؽٌرات طرأت على ما تم التخطٌط لتنفٌذه مسبقاٌ .نبؽً أن تشتمل
التعلٌقات على أسباب هذه التؽٌٌرات والتؤثٌرات المحتملة لتلك التؽٌٌرات .اما
المقترحات فقد تشتمل على اقتراحات لتفادي المشكبلت التً أدت إلى تلك
التؽٌرات ؼٌر المرؼوبة ،أو تؽٌرات فً الخطط فً حال نجاح افكار جدٌدة.

 2التؽٌٌرات عن اإلجراءات
المخطط لها فٌما ٌخص إعداد
المشرفٌن المٌدانٌٌن ( ان
وجدت ).

صؾ أٌة تؽٌرات طرأت على ما تم التخطٌط لهٌ .نبؽً أن تشتمل التعلٌقات
على أسباب هذه التؽٌٌرات والتؤثٌرات المحتملة لتلك التؽٌٌرات .اما المقترحات
فقد تشتمل على اقتراحات لتفادي المشكبلت التً أدت إلى تلك التؽٌرات ؼٌر
المرؼوبة ،أو تؽٌرات فً الخطط فً حال نجاح افكار جدٌدة.

 3التؽٌٌرات على اإلجراءات
التنظٌمٌة للخبرة المٌدانٌة (
ان وجدت ) .

التؽٌٌرات المشار إلٌها فً البنود أ ،ب ،ج أدناه ٌ ،مكن ان تضم إما التؽٌرات
المخطط لها وتم تنفٌذها ،أو تؽٌرات نتجت عن أحداث ؼٌر متوقعة أعاقت تنفٌذ
الخطط أو تسببت فً ظروؾ ؼٌر متوقعة.

أ .التؽٌٌرات على األنشطة أو
المهام أو الواجبات المطلوبة

صؾ التؽٌٌر وأوضح سببه ،وبٌّن عواقب ذلك التؽٌٌر (إن وجد) وعلق
بمقترحات للمستقبل .اما المقترحات فقد تشتمل على اقتراحات لتفادي
المشكبلت التً أدت إلى تلك التؽٌرات ؼٌر المرؼوبة ،أو تؽٌرات فً الخطط
فً حال نجاح افكار جدٌدة.
صؾ التؽٌٌر وأوضح سببه ،وبٌن عواقب التؽٌٌر (إن وجد) وعلق بمقترحات
للمستقبل .اما المقترحات فقد تشتمل على اقتراحات لتفادي المشكبلت التً أدت
إلى تلك التؽٌرات ؼٌر المرؼوبة ،أو تؽٌرات فً الخطط فً حال نجاح افكار
جدٌدة.
صؾ التؽٌٌر وأوضح سببه ،وبٌّن عواقب ذلك التؽٌٌر (إن وجد) وعلق
بمقترحات للمستقبل .اما المقترحات فقد تشتمل على اقتراحات لتفادي
المشكبلت التً أدت إلى تلك التؽٌرات ؼٌر المرؼوبة ،أو تؽٌرات فً الخطط
فً حال نجاح افكار جدٌدة.

ب .التؽٌٌرات فً إجراءات
دعم الطبلب
ج .تؽٌٌرات أخرى (إن
وجدت)
ج .النتائج
 1عدد الطبلب الذٌن التحقوا
ببداٌة الخبرة المٌدانٌة :
 2عدد الطبلب الذٌن أتموا

أذكر عدد الطبلب الذٌن بدإوا الخبرة المٌدانٌة.
أذكر عدد الطبلب الذٌن أتموا المقرر الدراسً ،بمن فٌهم من أتمه ورسب.
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الخبرة المٌدانٌة
 3توزٌع الدرجات
 4ملخص النتابج

سجل األرقام فً الجدول لتبٌن توزٌع الدرجات أو النسب المبوٌة( .اتبع نظام
تسجٌل الدرجات المستخدم فً المإسسة )
سجل األرقام والنسب المبوٌة للطبلب الذٌن بدإوا نشاط الخبرة المٌدانٌة ،و من
نجح و من رسب و من لم ٌكمل.
اشرح أٌة وقابع ؼٌرعادٌة أو عوامل خاصة ٌمكن أن تكون قد أثرت على
األرقام والنسب المبوٌة أعبله ،واشرح مدى تؤثٌرات تلك الوقابع أو العوامل.

 5العوامل الخاصة التً تإثر
فً النتابج ( ان وجدت)
د .مسائل إدارٌة
 1المصاعب اإلدارٌة التً تم
رصدها (إن وجدت)
 2تؤثٌر تلك المصاعب على
مخرجات تعلم الطالب
 3التؽٌٌرات المطلوبة لتفادي
تلك المصاعب عند تنفٌذ
الخبرة المٌدانٌة مستقببلً.
هـ .تقٌٌم نشاط الخبرة المٌدانٌة
تقٌٌم الطبلب للخبرة المٌدانٌة
أ .اكتب أهم االنتقادات ونقاط
القوة
ب .ردود المنسق أو فرٌق الخبرة
المٌدانٌة

قدم تفسٌراً موجزاً أو تعلٌقاٌ .مكن لهذا أن ٌوافق او ٌخالؾ مع ما ورد من
نقاط القوة أو المجاالت التً تحتاج إلى تطوير أو أن ٌقدم شرحا او تفسٌراً.

 . 2التعلٌقات الواردة من
مشرفً الخبرة المٌدانٌة
أ .أكتب أهم االنتقادات ونقاط
القوة

صؾ كٌفٌة الحصول على التعلٌقات من طاقم اإلشرافً المٌدانً .اكتب أهم
االنتقادات ونقاط الضعؾ .

ب .ردود المدرسٌن أو فرٌق
الخبرة المٌدانٌة
و .التخطٌط للتطوٌر
 1الخطوات المتبعة لتحسٌن
الخبرة المٌدانٌة هذا
الفصل/العام الدراسً.
 2التقدم الحاصل فً
الخطوات المقترحة االخرى.
 3خطة العمل للعام/الفصل
الدراسً التالً
 4التوصٌات المقدمة لمنسق
البرنامج

اشرح بإٌجاز اٌة مصاعب إدارٌة تم رصدها .
علق على أٌة آثار محتملة على تعلم الطالب فً الخبرة المٌدانٌة نتٌجة لتلك
المصاعب.
قدم مقترحات تخطٌط مستقبلً بؽٌة تفادى مشكبلت مشابهة فً المستقبل .

أرفق نتابج استطبلع الرأي حديث.
عدد أهم االنتقادات ونقاط الضعؾ التً ظهرت من خبلل تقٌٌمات الطبلب.

قدم تفسًراً أو تعلٌقاً ،بما فً ذلك تعلٌقات هٌبة التدرٌس المشرفة من قبل
المإسسةٌ .مكن لهذا ان ٌوافق او ٌخالؾ مع ما ورد من نقاط القوة أو
المجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر أو أن ٌقدم تفسٌراً أو تعلٌبلً.
أذكر بإٌجاز أٌة اجراءات نفذت خبلل هذا العام/الفصل الدراسً لتحسٌن هذا
النشاط ،وعلق على ما تحقق من نتابج.
عدّد الخطوات االخرى لتطوٌر الخبرة المٌدانٌة مما تم اقتراحه فً العام السابق
والتً ال تزال بحاجة إلى إتمام تنفٌذها .وبٌّن لكل منها مدى التقدم الذي تحقق
أو بٌّن األسباب التً حالت دون تنفٌذها أوعدم إتمامها.
اذكر الخطوات المقترحة لتطوٌر الخبرة المٌدانٌة خبلل الفصل/العام الدراسً
التالً ،مع تدوٌن تاريخ إتمام كل خطوة والشخص المسإول عن تنفٌذها.
اذكر التوصٌات المقدمة لربٌس القسم أو منسق البرنامج لدراستها والتً تستلزم
اتخاذ قرار بشؤنها على هذا المستوى أو التً قد تإثر على بقٌة المقررات
الدراسٌة بالبرنامج.
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المرفق (2م)
المملكة العربٌة السعودٌة
الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

تقرٌر التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج

تعلٌقات تمهٌدٌة
ٌعد التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج فحصا ً مستفٌضا ً لمدى جودة البرنامجٌ ،ؤخذ فً اعتباره رسالة وأهداؾ البرنامج ،وكذلك مت
البرنامج المهنً لممارسة تلك المهنة بالمملكة العربٌة السعودٌة ،ومعاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد كما حددتها الهٌبة الوطنٌة للتقوٌم
واالعتماد األكادٌمً ،وتضمنتها وثٌقة أطرعمل المإهبلت الوطنٌة  .وٌنبؽً أن ٌتم تدعٌم نتابج التقوٌم باألدلة ،مع التؤكد من التحلٌل
واالستنتاجات ،وتلقً استشارات من الؽٌر ممن ٌقدر على المساهمة بتعلٌقات بناءة مستقلة .

طلبات

ٌعتبر تقرٌر التقوٌم الذاتً بمثابة تقرٌر بحثً عن جودة البرنامج  .وٌنبؽً أن ٌشمل معلومات كافٌة لتعرٌؾ القارئ ؼٌر العارؾ بالمإسسة
التعلٌمٌة بطبٌعة إجراءات البحث وجمع األدلة التً على أساسها بنٌت النتابج ،حتى تكون ذات مصداقٌة قوٌةا.

كما ٌنبؽً أن تتاح وثابق أخرى منفصلة ،مثل " دلٌل الجامعة " ،اضافة الى استمال كامل الستمارات تقٌٌم المعاٌٌر  ,المبنٌة فً " مقاٌٌس
التقٌٌم الذاتً لبرامج التعلٌم العالً " وإرفاقها بتقرٌر التقوٌم الذاتً  .لذلك فبل حاجة إلى تكرار التفاصٌل الكاملة لما تتضمنه تلك المستندات ,
فً تقرٌر التقوٌم الذاتً  .لكن ٌنبؽً ان ٌحتوي هذا التقرٌر على كافة المعلومات الضرورٌة حتى ٌقرأ كتقرٌر متكامل حول كافة جوانب
جودة البرنامج.
ٌشتمل النموذج على عدد من االجزاء والعناوٌن الربٌسة للمساعدة فً إعداد التقرٌر  .وٌنبؽً تتبع تلك االجزاء والعناوٌن كما هً فً
التقرٌر .لكن هذا ال ٌمنع من إرفاق معلومات إضافٌة  .البد من عرض األدلة على شكل جداول أو اي شكل من اشكال عرض البٌانات بؽٌة
دعم النتابج؛ مع ذكر أٌة بٌانات للمقارنة متى كان هذا مبلبماً؛ واإلشارة إلى التقارٌر أو استبٌانات استطبلع الرأي لمزٌد من المعلومات.
ٌقدم التقرٌر كمستند واحد مرقم الصفحات ،صفحاته مطبوعة على وجه واحد ،مع وجود فهرس للمحتوٌات
بالمختصرات.
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 .كما ٌرفق به قابمة

نموذج تقرٌر التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج

لبلسترشاد فً إتمام هذا النموذجٌ ،رجى النظر فً األقسام  2.8و  2.9و  2.10من الجزء الثانً من " دلٌل ضمان الجودة واالعتماد فً
المملكة العربٌة السعودٌة" ،وانظر " ارشادات استخدام نموذج التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج".
المؤسسة التعلٌمٌة
الكلٌة/القسم
أ.

معلومات عامة

 .1اسم ورمز البرنامج
 .2الساعات المعتمدة للبرنامج
 .3الشهادة التً تمنح عند اتمام البرنامج
 .4أهم المسارات التخصصٌة بالبرنامج
 .5الوظائف التً ٌتم اعداد خرٌجً البرنامج لها
 .6اسم مدٌر/منسق البرنامج
 .7اسم ومنصب الشخص المسؤول عن إدارة وتنفٌذ التقوٌم الذاتً.
 .8موقع تنفٌذ البرنامج إذا لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة.
 .9تارٌخ موافقة المؤسسة على توصٌف البرنامج
 .10تارٌخ أحدث تقوٌم ذاتً تم اجراؤه (إن وجد)
 .11تارٌخ التقرٌر
الحظ انه ٌنبغً تقدٌم عدد من المستندات األخرى التً تحوي معلوم ات عامة عن البرنامج اضافة الى
التقرٌر الدوري للبرنامج  .أنظر القائمة فً نهاٌة هذا النموذج.
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ب .عملٌة التقوٌم الذاتً
قدم توصٌفا ً موجزاً باإلجراءات والترتٌبات اإلدارٌة المتبعة فً التقوٌم الذاتً .ارفق رسم اً تخطٌطا ً ٌمثل كٌفٌة
تنظٌم هذه االجراءت  .كما ٌنبؽً إرفاق المعلومات الخاصة بعضوٌة اللجان و مرجعٌة اللجنة و/أو أطراؾ
العمل .
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ج .رسالة البرنامج وأهدافه
 .1رسالة البرنامج

 .2أهم األهداؾ العامة/الخاصة لتطوٌر البرنامج (ٌشٌر هذا البند إلى أهم األه داؾ العامة والخاصة فً سبٌل تطوٌر
البرنامج وتحسٌنه ،ولٌس إلى أهداؾ تتعلق مخرجات تعلم الطال ب) (ٌنبؽً التعبٌر عن األهداؾ بدقة كافٌة بما
ٌسمح بمراقبة وتقوٌم ما ٌتم إنجازه ،وأن تشتمل على جداول زمنٌة لهذا اإلنجاز)

 .3مإشرات األداء الربٌسة ( اذكر المإشرات و معاٌٌر االمتٌاز التً تم اختٌارها لتمثل دالبل على جودة البرنامج أو
على إنجاز أهداؾ البرنامج نحو تطوٌره).
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د .بٌئة البرنامج
 .1عناصر مهمة فً البٌبة الخارجٌة للبرنامج (وتضم أهم وأحدث المتؽٌرات)
أوجز المبلمح الهامة للوسط الخارجً ،بما فً ذلك التؽٌرات المإثرة فً تقدٌم البرنامج أوفً اكتساب الخرٌجٌن
للمهارات المطلوبة  ,وذلك خبلل الفترة منذ آخر تقوٌم ذاتً دوري أو منذ بداٌة تقدٌم البرنامج( .مثال:
المستجدات االقتصادٌة المحلٌة والعالمٌة ،بحث علمً حدٌث هام فً المجال ،تؽٌرات تقنٌة أثرت فً متطلبات
المهارات ،الطلب على التوظٌؾ ،سٌاسات حكومٌة خاصة بالتعلٌم العالً أو بمسابل مإثرة فً المجاالت الذي
ٌتم إعداد الطبلب لها  ،والتطورات المحلٌة أو الدولٌة فً الممارسة المهنٌة لهذا المجال).

 .2تؽٌرات فً المإسسة التعلٌمٌة أثرت فً البرنامج
أوجز أٌة تؽٌرات مهمة بالمإسسة تإثر فً تقدٌم البرنامج.
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 .3اذكر أٌة مقترحات لتؽٌرات قد تكون مطلوبة فً الرسالة واألهداؾ ،أو المحتوى ،أو طرق تقدٌم البرنامج
ً
نتٌجة للتؽٌرات المذكورة فً  1و  2آنفا ً.

هـ تطورات البرنامج
 .1التؽٌرات التً طرأت على البرنامج خبلل الفترة منذ آخر تقوٌم ذاتً دوري أو منذ تقدٌم البرنامج ٌ :نبؽً أن ٌشمل
هذا أمور مثل :إضافة مقررات دراسٌة أو حذفها ،أو تؽٌٌرات هامة فً المحتوى ،أو تؽٌرات فً طرق التدرٌس أو
تقوٌم الطبلب ،أو فً إجراءات تقٌٌم البرنامج...الخ.

 .2المعدل الظاهري إلتمام البرنامج :
( اذكر عدد الطبلب الذٌن أتموا البرنامج بنجاح فً كل من الثبلث سنوات االخٌرة  ،وعدد الطبلب الذٌن بدإوا
البرنامج فً كل مجموعة منذ ....سنوات سابقة (مثال :إذا كان  120طالبا ً قد أنهوا برنامج مدته أربع سنوات فً
 2009بٌنما  200طالب بدأوا نفس البرنامج فً  2005فإن معدل اإلتمام هنا هو )%60
السنة

عدد الطالب الذٌن أتموا
البرنامج

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

المعدل الظاهري إلتمام
البرنامج

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

%

بدأوا فً العام الثانً وواصلوا لٌبدإوا فً العام الثالث

%

بدأوا فً العام الثالث وواصلوا لٌبدإوا فً العام الرابع

%

(مبلحظة :فً البرامج التً تكون بها سنوات أولى (أو أولى وثانٌة) مشتركة ٌ ،نبؽً أن تشتمل األرقام على عدد
الطبلب فً السنوات األولى للمجموعة بالكامل مع تدوٌن مبلحظة تشرح هذا التقسٌم ).
علق على التوجهات السابدة فً معدالت االنتقال من عام آلخر (مثال :متزاٌدة ،متناقصة ،واألسباب المحتملة
للتباٌنات (إن وجدت) ،و اهمٌة هذه التوجهات السابدة .

 .4مقارنة بٌن عدد الملتحقٌن المخطط له والعدد الفعلً
العام

العدد المخطط له

العدد الفعلً

علق واشرح ان كان هناك اختبلؾ جوهري بٌن العدد الفعلً والعدد المخطط له.
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و .تقٌٌم البرنامج فٌم ا ٌتعلق باألهداف العامة و الخاصة الرامٌة إلى تطوٌر البرنامج
(أنظر البندٌن ج( )2و ج( )3اعبله)
(مبلحظة ٌ )1( :نبؽً لتقارٌر هذه البنود التوسع بها بحث تشتمل على جداول ،أو رسوم بٌانٌة ،أو خبلؾ ذلك من صور األدلة ،وتشمل
كذلك التوجهات السابدة والمقارنات مع األداء السابق ،أو مع اداء مإسسات اخرى .
(ٌ )2نبؽً أن تكون المعلومات حول مإشرات األداء الربٌسة المرتبطة بموضوع الدراسة).
( .1حدد الهدؾ العام او الخاص)
معٌار االمتٌاز أو مإشر األداء المرؼوب

النتٌجة المتحققة

تعلٌق

( .2حدد الهدؾ العام والخاص)
معٌار االمتٌاز أو مإشر األداء المرؼوب

النتٌجة المتحققة

تعلٌق
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( .3حدد الهدفالعام و الخاص)
معٌار االمتٌاز أو مإشر األداء المرؼوب

النتٌجة المتحققة

تعلٌق

( .4حدد الهدؾ العام والخاص)
معٌار االمتٌاز أو مإشر األداء المرؼوب

النتٌجة المتحققة

تعلٌق

( .5حدد الهدفالعام و الخاص)
معٌار االمتٌاز أو مإشر األداء المرؼوب
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النتٌجة المتحققة

تعلٌق

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

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


لضمان الفهم الكامل للتقرٌر من قبل لجنة مراجعٌن خارجٌٌن ممن لٌست لهم معرفة بالمإسسة أو هذا البرنامج (سواء كانوا
محلٌٌن أو دولٌٌن)ٌ ،نبؽً أن ٌتضمن مذكرة تفسٌرٌة موجزة تحتوي معلومات خلفٌة أو شرح للعملٌات ذات الصلة بالمعٌار المعنً .
ٌنبؽً أن تلخص التقارٌر  ،العملٌة المتبعة للتححق من مستوى األداء فٌما ٌتعلق بكل معٌار .وٌنبؽً أن ٌكون هذا شرحا ً وافٌا ً
ٌسمح للجنة المراجعة الخارجٌة ان تكون رأٌها حول مبلبمة وكفاٌة تلك التحقٌقٌات فً مستوى االداء .
من العناصر الجوهرٌة فً هذه التقارٌر توفٌر بٌانات محددة الظهار االتجاهات السائدة ،ودعم االستنتاجات  ،وعمل المقارنات
مع مؤسسات أخرى  ،وذلك لتقد ٌم مإشرات ومعاٌٌر امتٌاز لتقٌٌم األداء .هذه البٌانات ٌمكن أن تتضمن مإشرات األداء الربٌسة ،وؼٌرها
من المعلومات اإلحصابٌة ،و معلومات رقمٌة مؤخوذة من نتابج االستبٌان ،ونتابج الطبلب (مع التحقق من المعاٌٌر) ،وعدد من المجبلت
المح َّكمة أو معدالت استخدام الخدمات أو أي شًء ٌمكن أن ٌقدم دلٌبل واضحا على هذه المسؤلة التً ٌجري تقٌٌمها .فبل ٌكفً أي تؤكٌد
بسٌط بؤن هذا الشٌا جٌد ،أو ٌحتاج إلى تطوٌر ،دون تقدٌم براهٌن تثبت ذلك .وٌمكن أن تدرج بٌانات كمٌة ( عددٌة ) موجزة او على
شكل مرفقات ٌشار إلٌها فً النص .وفً حال تحددت أولوٌات فً التطوٌر أو اقترحت مبادرات لمعالجة القضاٌا ذات االهتمام فٌنبؽً ذكر
ذلك وتسجٌل أٌة نتابج أولٌة .
ٌنبؽً على التقرٌر التعامل مع جمٌع المواقع التً ٌقدم فٌها البرنامج ،وأن ٌحوي توصٌؾ اإلجراءات على معلومات عن كٌفٌة
تنفٌذ التقًٌمات فً مواقع مختلفة .ولهذا األمر أهمٌة خاصة فً حالة وجود أقسام مختلفة واحد للذكور وآخر لئلناث .توضح اإلجراءات
المتبعة فً كل قسم وكذلك التخطٌط لعملٌات التقٌٌم والتنسٌق الواردة فً التقرٌر النهابً .وإذا كانت هناك اختبلفات كبٌرة بٌن تحلٌبلت أو
تقٌٌمات األداء البرنامج فً األماكن المختلفة (مثال :بٌن قسمً الطبلب والطالبات أوبٌن المواقع المختلفة التً ٌتم تدرٌس البرنامج فٌها),
فٌنبؽً اإلشارة إلى هذا والتعلٌق على أسباب هذه االختبلفات ،وأي ردود ٌجب عملها بناء على هذا .وهذا ٌنطبق على جمٌع المعاٌٌر ،
ولٌس فقط على المعًار رقم ( )2الذي ٌتضمن جزء فرعٌا ً ٌتناول العبلقات بٌن أقسام الطبلب والطالبات.



لٌس من الضروري أن ٌقدم تقرٌر مفصل عن كل بند فً كل جزء فرعً لكل معٌار .حٌث أن استكمال مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً
سٌقدم تؽطٌة أشمل .ؼٌر أن التقرٌر ٌجب أن ٌتضمن على األقل ( :أ) بنوداً حٌث ٌكون األداء ضعٌؾ أو مختلؾ بشكل كبٌر بٌن األقسام
المختلفة( .ب) بنوداً حٌث ٌعتبر األداء جٌد للؽاٌة ,وٌمكن أن ٌقدم دلٌل على األداء القوي( .ج) بنوداً تم اختٌارها لتكون محل نظر ودراسة ,






140

كنتٌجة لتخطٌط استراتٌجً أو تقٌٌمات سابقة ( .د) بنوداً تكتسب أهمٌة خاصة لتقٌٌم الجودة مثل التحقق من مستوٌات تحصٌل الطبلب،
واستخدام مإشرات ومعاٌٌر امتٌاز مناسبة ،ومإشرات أداء متوافقة مع " مإشرات األداء الربٌسة" مقارنة بمعاٌٌر االمتٌاز المختارة.
أرفق درجات التقٌٌم الذاتً المحددة فً (معاٌٌر ضمان واعتماد الجودة لبرامج التعلٌم العالً).
المعٌار  .1الرسالة واألهداف (درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

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

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

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

ٌجب أن ٌتوفرفً تنفٌذ البرنامج قٌادة فعالة  ,تعكس توازن ًا مناسب ًا بٌن مسإولٌتها أمام اإلدارة العلٌا وطاقم ال مإسسة
الذي ٌعمل ضمنه البرنامج ،و بٌن المرونة البلزمة لتلبٌة االحتٌاجات المحددة للبرنامج المعنً  .و ٌنبؽً لعملٌات
التخطٌط إشراك أصحاب العبلقة (مثل الطبلب ،والهٌبات المهنٌة ،وممثلً الصناعة ،وهٌبة التدرٌس ) فً وضع
األهداؾ والؽاٌات وفً عملٌات المراجعة وإعداد الر دود على ما تحقق من نتابج  .إذا كان البرنامج ٌقدم فً أقسام
 .وٌجب أن ٌكون هناك
للطبلب وأخرى للطالبات فبلبد لمصادر هذا البرنامج أن تكون متوازنة فً كبل القسمٌن
اتصاالت فعالة فٌما بٌنهما ،ومشاركة كاملة فً التخطٌط وعملٌات صنع القرار  .وٌتوجب مراقبة جود ة المقررات
الدراسٌة و البرنامج ككل بشكل منتظم  ,مع اجراء تعدٌبلت فورٌة استجابة لهذه التؽذٌة الراجعة وللتطورات فً
الوسط الخارجً التً تإثر فً البرنامج.

مذكرة تفسٌرٌة بشؤن ترتٌبات تنفٌذ البرنامج .
توصٌؾ عملٌة التحقق من وإعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.
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تقًٌم جودة تنفٌذ البرامج .ارجع إلى األدلة التً تم الحصول علٌها  ,وقدم تقرٌرا موجزا بنقاط قوة معٌنة  ،ومجاالت
تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات فً التنفٌذ.

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

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

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

المعٌار  .4التعلم والتعلٌم( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
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ٌجب أن تحدد بوضوح مخرجات تعلم الطبلب  ،بما ٌتمشى مع " اإلطار الوطنً للمإهبلت" ومتطلبات سوق العمل
أو الممارسة المهنٌة .وٌجب تقٌٌم معاٌٌر التعلم والتحقق منها من خبلل عملٌات ومقاٌٌس المرجعٌة مناسبة لتقابل
النقاط المرجعٌة الخارجٌة ذات الصلة .وٌجب أن ٌتم تؤهٌل أعضاء هٌبة التدرٌس وتزوٌدهم بالخبرة بالشكل المبلبم
لبلطبلع بمسإولٌاتهم ,واستخدام استراتٌجٌات تدرٌس تتبلءم مع أنواع مختلفة من مخرجات تعلم  ،و اشراكهم فً
األنشطة الرامٌة إلى تطوٌر فعالٌة التعلٌم .وٌجب أن ٌتم تقٌٌم جودة التدرٌس ومدى فعالٌة البرامج من خبلل عملٌات
تقوٌم من قبل ا لطبلب والخرٌجٌن وأصحاب العمل باستخدام استطبلعات الرأي واستنتاج األدلة من هذه المصادر
كؤساس لخطط التطوٌر.
معٌار التعلم والتعلم هو أهم اعتبار فً أي تقوٌم ذاتً للبرنامج .وٌنبؽً أن تتضمن المعلومات المقدمة على مإشرات
تستخدم كدالبل على األداء  ,وتتضمن اٌضا ً أولوٌات واستراتٌجٌات التطوٌر .وٌنبؽً اإلشارة إلى نتابج العملٌات
المتبعة .فعلى سبٌل المثال :إذا ما اتخذت خطوات للتؤكد من مستوى تحصٌل الطبلب بالمقارنة مع مقاٌٌس المرجعٌة
خارجٌة مناسبة ،فما هً تلك الخطوات وما هً النتابج التً تم الوصول إلٌها؟
وال داعً لتكرار المعلومات الواردة فً التقارٌر واستطبلعات الرأي أو التحقٌق الخاص أو فً التقارٌر السنوٌة
للبرنامج  ,انما ٌكتفى بإٌجازها واالشارة الى مواضع المعلومات التفصٌلٌة.
ٌنبؽً أن تدرج فً كل قسم أدناه مذكرات تفسٌرٌة عن العملٌات الم ّتبعة أو اإلجراءات التنظٌمٌة المتعلقة باألقسام
التالٌة.

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

الجزء الفرعً  4.1مخرجات تعلم الطالب( .درجة التقًٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
توصٌؾ إجراءات ضمان مبلبمة وكفاٌة مخرجات تعلم الطبلب  ,المرجوة من هذا البرنامج.
أكتب اإلجراءات المتبعة لضمان انسجام المتطلبات المؤمولة مع العمل الوظٌفً او المهنً كما حددتها توصٌات أو
شروط الخبراء أو الهٌبات المهنٌة أو جهات االعتماد ذات الصلة بـ "أطرعمل المإهبلت الوطنٌة" .وٌنبؽً أن
ٌتضمن التقرٌر نتابج اإلجراءات ،ولٌس مجرد نتابج ما اذا كانت قد اتبعت أم ال( .مبلحظة :الدالبل المتعلقة بمستوى
اداء الطبلب ضمن مخرجات التعلم المؤمولةٌ ,جب ان ٌنظر بها فً الجزء الفرعً  4.4أدناه)
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تقٌٌم مخرجات تعلم الطبلب .قم باإلشارة إلى األدلة على مبلبمة وكفاٌة نتابج تعلم الطبلب المرجوة من هذا البرنامج
 ,وقدم تقرٌراً ٌتضمن موجزاً عن نقاط القوة ،والمجاالت التً تتطلب التطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

الجزء الفرعً  4.2إجراءات تطوٌر البرنامج( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
قم بتوصٌؾ اإلجراءات المتبعة لتطوٌرالبرنامج وعمل التؽٌٌرات البلزمة.

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

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

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

الجزء الفرعً  4.4تقوٌم الطالب( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
قم بتوصٌؾ استراتٌجٌات تقوٌم الطبلب فً البرنامج واإلجراءات المتبعة لتحقق معاٌٌر اإلنجاز لدى الطالب .
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تقٌٌم إجراءات تقوٌم الطبلب .أشر إلى األدلة على مدى فعالٌة عملٌات تقوٌم الطبلب .باإلضافة إلى تقوٌم العملٌات
المتبعةٌ ,نبؽً لهذه الجزبٌة أن تشتمل على دلٌل على تحقق معاٌٌر مخرجات تعلم الطبلب  ,وذلك بالمقارنة
بمعاٌٌر امتٌاز مناسبة  .وٌنبؽً لتقرٌر هذا الجزء الفرعً أن ٌتضمن موجزاً لنقاط القوة ،والمجاالت التً تتطلب
التطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

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

تقٌٌم عملٌات المساعدة التعلٌمٌة المقدمة للطبلب .أشر إلى األدلة على مدى فعالٌة عملٌات المساعدة التعلٌمٌة المقدمة
للطبلب فً هذا البرنام ج( .مثال :هل هً المساعدة التً ٌحتاج إلٌها الطبلب بالفعل؟ هل تقدم وفق ما هو مخطط له؟
وكٌؾ ٌقٌّمها الطبلب؟)  .وٌنبؽً للتقرٌر أن ٌتضمن موجزاً لنقاط القوة ،والمجاالت التً تتطلب التطوٌر ،وأولوٌات
التنفٌذ.
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الجزء الفرعً  4.6جودة التدرٌس( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
ٌنبؽً تقدٌم معلومات عن تخطٌط استراتٌجٌات التدرٌس لتطوٌر مخرجات التعلم المؤمولة فً هذا البرنامج ،ولتقٌٌم
جودة التدرٌس ،وعملٌات إعداد تقارٌر ودراسة المقرر الدراسً والبرامج .وٌنبؽً أن ٌتضمن هذا القسم جدوال ٌبٌن
نسبة المدرسًن الذٌن ٌتم تقوٌم تدرٌسهم بشكل منتظم من خبلل استطبلع الرأي مع الطبلب (أو من خبلل آلٌات
أخرى).

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

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

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

146

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

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

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

تقٌٌم أنشطة الخبرة المٌدانٌة .قدم تقرٌراً ٌتضمن موجزاً لنقاط القوة ،والمجاالت التً تتطلب التطوٌر ،وأولوٌات
التنفٌذ.
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الجزء الفرعً  4.10العملٌات المشتركة مع مؤسسات تعلٌمٌة اخرى (إن وجدت).
(درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
إذا كان هناك شراكات مع مإسسات أخرى للمساعدة فً التخطٌط لـ و /أو تنفٌذ البرنامج  ,فعلٌك بوصؾ ما ٌتم من
خبلل هذه الشراكات ،وشرح ما تم عمله لتقٌٌم فعالٌة تلك األنشطة.

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

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

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

صؾ العملٌات المتبعة فً تقٌٌم األداء المتعلق بهذا المعٌار.
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تقٌٌم إجراءات إدارة شإون الطبلب وخدمات الدعم الطبلبً فً هذا البرنامج .ارجع إلى األدلة التً تم الوصول الٌها
حول هذا المعٌار وأجزابه الفرعٌة  ,وقدم تقرٌرا موجزا بنقاط قوة معٌّنة  ،ومجاالت تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات
فً التنفٌذ.

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

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

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

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

المعٌار  7المرافق والتجهٌزات( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
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ٌجب أن ٌتوفر ما ٌكفً من المرافق والتجهٌزات البلزمة للتعلٌم والتعلم فً البرنامج .وٌنبؽً مراقبة استخدام هذه
المرافق والتجهٌزات بشكل منتظم وتقٌٌم حسن استخدامها من خبلل المشاورات مع المدرسٌن و العاملٌن و الطبلب.
جزء كبٌر من المسإولٌة عن هذا المعٌار ٌقع على عاتق إدارة المإسسات التعلٌمٌة اكثر منه على إدارة البرامج  ,مع
اختبلؾ اإلجراءات من مإسسة ألخرى .وبؽض النظر عمن هو المسإول عن توفٌر هذه المرافق والتجهٌزاتٌ ,بقى
هذا المعٌار على اهمٌة كبٌرة فً تقوٌم جودة البرنامج .وفً هذا الجزء البد من التعلٌق لٌس فقط على ما ٌجري داخل
القسم أو البرنامج ،ولكن أٌضا على مدى تؤثٌر تقدٌم الخدمات فً مكان آخر فً المإسسة على جودة البرنامج بؽض
النظر عن صاحب المسبولٌة .تشمل هذه المسابل ،على سبٌل المثال ،مدى كفاٌة مرافق المختبرات والفصول
الدراسٌة ،ومدى توفر التجهٌزات وصٌانتها ،ومدى مبلءمتها للبرنامج وترتٌباته الزمنٌه ،ومدى توفرها ،وصٌانتها،
والدعم الفنً لمعدات تكنولوجٌا المعلومات بما ٌلبً احتٌاجات البرنامج.
تعد مذكرة تفسٌرٌة بشؤن إجراءات توفٌر المرافق والتجهٌزات.

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

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

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

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

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

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

المعٌار  9إجراءات التوظٌف( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
ٌجب أن تكون لدى هٌبة التدر ٌس وؼٌرهم من العاملٌن المعرفة والخبرة البلزمتٌن بشكل خاص لعملهم فً التدرٌس ,
أو ؼٌر ذلك من المسإولٌات .وٌجب التحقق من هذه المإهبلت والخبرات قبل التعٌٌن  .وٌجب اطبلع المدرسٌن بكامل
تفاصٌل البرنامج ومسإولٌاتهم التعلٌمٌة قبل أن ٌبدإوا  .والبد من تقٌٌم أداء جمٌع المدرسٌن وبقٌة الموظفٌن بصورة
دورٌة ،و االعتراؾ باألداء المتمٌز  ,ودعم التطوٌر المهنً  ,وتطوٌر مهارات التدرٌس.
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( جزء كبٌر من المسإولٌة عن أنشطة هذا المعٌار ٌقع على عاتق إدارة المإسسة اكثر منه على إدارة البرنامج.
بؽض النظر عمن هو المسإول عن هذا فإن لعملٌات التوظٌؾ تؤثٌر مهم فً تقوٌم جودة البرنامج .وفً هذا الجزء
البد من التعلٌق على المسابل ذات الصلة بالتوظٌؾ والتً تإثر على جودة البرنامج بؽض النظر عمن ٌدٌر ذلك أو
من ٌضع السٌاسات المإثرة فٌها .وهً تشتمل على األقل على تعٌٌن هٌبة التدرٌس ذات التؤهٌل المناسب ،ومشاركتها
فً األنشطة التطوٌرٌة والعلمٌة ،واعدادها للمشاركة فً البرنامج).

مذكرة تفسٌرٌة بشؤن إجراءات التوظٌؾ والتعٌٌن ذات الصلة بهذا المعٌار.

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

تقٌٌم إجراءات التعٌٌن للبرنامج .ارجع إلى األدلة التً تم الوصول الٌها حول تحقق هذا المعٌار وأجزابه الفرعٌة .
وقدم تقرٌرا موجزا بنقاط قوة معٌنة ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.
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المعٌار  10األبحاث العلمٌة( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

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

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

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

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

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

مذكرة تفسٌرٌة بشؤن طبٌعة األنشطة العابدة للمجتمع التً نفذت ولها صلة بالبرنامج.
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ٌنبؽً أن تشتمل التعلٌقات على اإلشارة إلى حجم تفاعل هٌبة تدرٌس البرنامج مع المجتمع ،وكذلك مع عالقات
البرنامج من النوع المشار إلٌه فً الجزء الفرعً . 11.2
قم بتوصٌؾ العملٌات المتبعة لتقٌٌم األداء فٌما ٌتعلق بهذا المعٌار ،وأوجز ما تم الوصول الٌه من أدلة.

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

ح .مراجعة المقررات الدراسٌة
 .1قم بتوصٌؾ العملٌات المتبعة فً مراجعة المقررات الدراسٌة( .مثال :استطبلع الرأي مع الخرٌجٌن ،أو هٌبة
التدرٌس ،أو مجموعات من اختصاص ما ،وتحلٌل تقٌٌمات الطبلب للمقرر الدراسً ،ومراجعة تقارٌر البرنامج
والمقرر الدراسً ،والمقاببلت مع اعضاء هٌبة التدرٌس ،والمقارنة مع برامج مشابهة فً مإسسات أخرى،
واستشارة الخبراء...الخ).
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 .2تقٌٌمات المقرر الدراسً
تقرٌر موجز حول نقاط القوة ونقاط الضعؾ فً المقررات الدراسٌة ،وأٌة استنتاجات أخرى مستمدة من العملٌات
التً تم توصٌفها فً ز( )1أعبله.
(مبلحظةٌ :نبؽً أن تكون التقارٌر الفردٌة حول المقررات الدراسٌة ،وتقارٌر تقٌٌم الطبلب للمقرر ،وأحدث
تقرٌرسنوي عن المقرر متوفرة كمرجع).

ط .التقٌٌمات المستقلة
 .1قم بتوصٌؾ االجراءات المتبعة للحصول على تعلٌق مستقل محاٌد على مستوى جودة البرنامج و مصداقٌة وثبات
التحلٌبلت التً أجرٌت فً التقرٌر .وٌمكن أن تشمل تلك العملٌات على مراجعة عملٌة التوثٌق من قبل خبٌر مستقل
ممن لدٌهم دراٌة فً برامج مماثلة بمإسسات أخرى ،و ممن ٌمكنهم التعلٌق على المعاٌٌر ذات العبلقة ،أو على
االستشارات ،أو على تقرٌر لجنة المراجعة ،أو حتى على نتابج مراجعة االعتماد التً توصلت إلٌها جهة مستقلة.
وٌمكن تنفٌذ تقٌٌم مستقل مرتبط مع التقوٌم الذاتً الكلً ،أو تضمٌن تعلٌقات منفصلة من أشخاص مختلفٌن على
موضوعات مختلفة.
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 .2موجز بالمسابل التً أثارها المقٌّم أو المقٌمون المستقلون.

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

ي النتائج
 .1أسرد وصؾ بإٌجاز جوانب البرنامج التً اتسمت بشكل خاص بالنجاح ,أو أظهرت مستوى عال من الجودة.
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 .2أسرد وصِ ؾ بإٌجاز جوانب البرنامج التً كان مستواها اقل من المرضً ,وبحاجة إلى التطوٌر.

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

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

 .2توصٌات تنفٌذٌة
ٌجب اتخاذ توصٌات بالقٌام بخطوات عمل من اجل المزٌد من التطوٌر أو للتؽلب على ما تم رصده من مشكبلت أو
نقاط ضعؾٌ .نبؽً أن توضح تلك الخطوات الموصى بها بعبارات محددة صرٌحة بدالً من عبارات عامة .وٌنبؽً
أن تشٌر كل توصٌة إلى من سٌكون المسإول عن التنفٌذ ،والبرنامج الزم نً لها ،و التموٌل البلزم.
التوصٌة األولى
157

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

التموٌل البلزم

التوصٌة الثانٌة

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

التموٌل البلزم

تابع على هذا النحو للمزٌد من التوصٌات
ٌطبع تقرٌر التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج على ورق مقاس  ، A4ومن دون تجلٌد ،بطباعة على وجه واحد  ،وترقم الصفحات ،مع وضع
فهرس للمحتوٌات لسهولة االطبلع علٌه .وٌنبؽً أن ٌتضمن التقرٌر قابمة بجمٌع االختصارات التً استخدمت  ,وذلك كؤحد المرفقات.
باإلضافة إلى تقرٌر التقوٌم الذاتًٌ ،جب تقدٌم المستندات التالٌة كنسخة مطبوعة ،و ٌفضل تقدٌم نسخة إلكترونٌة منها كذلك.
( )1استمارة مقاٌٌس التقٌٌم مستكملة  .مؤخوذة من وثٌقة " مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لبرامج التعلٌم العالً " .وٌنبؽً أن تحوي تحدٌداً للدرجات متمثلة
بعدد النجوم ،وتعلٌقات مستقلة ،وإشارة إلى أولوٌات التطوٌر متطلبات الوثٌقة ،كما ٌنبؽً أن ٌصحبها شرح للعملٌات المتبعة فً التحقق
ووضع التقٌٌمات.
( )2توصٌؾ البرنامج
( )3أحدث تقرٌر سنوي عن البرنامج
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( )4موجز بنتابج عملٌات االعتماد السابقة (إن وجد) ٌ ،حوي ما حصل علٌه البرنامج من اعتمادات وأٌة مسابل خاصة بهذا ،أو توصٌات انبثقت
منها.
( )5نسخة من توصٌؾ البرنامج من النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل ،تحوي توصٌفا ً للمقررات الدراسٌة ،ومتطلبات البرنامج ،واللوابح التنظٌمٌة.
ٌنبؽً تقدٌم ست نسخ من تلك المستندات للهٌبة ،وذلك قبل موعد المراجعة بؤربعة أشهر.
المستندات التالٌة ٌنؽً توفرها الطبلع لجنة المراجعة علٌها خبلل الزٌارة .وقد ٌطلب أعضاء اللجنة إرسال بعضها إلٌهم قبل القٌام بالزٌارة.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

توصٌفات المقررات الدراسٌة التً ٌقدمها البرنامج ،والتقارٌر السنوٌة للمقرر الدراسً والبرنامج.
دلٌل هٌبة التدرٌس أو وثٌقة مشابهة تحوي معلومات عن هٌبة التدرٌس وعن سٌاسات التعٌٌن ،وسٌاسات التطوٌر المهنً ،واجراءاتها،
ومعلومات من هذا القبٌل.
السٌرة الذاتٌة لكل أستاذ من األساتذة القائ مٌن على تدرٌس البرنامج وقابمة بالمقررات الدراسٌة المسإولٌن عنها  .والبد أن تحتوي تلك
المعلومات علىذكر أعلى مإهل (ان كان مناسبا ,بقٌة المإهبلت والخبرات ذات الصلة بمهام تدرٌسهم).
نسخ من ردود الطبلب فً االستبٌانات ،وؼٌر ذلك من مصادر المعلومات حول بالجودة ،مثل أصحاب العمل  ،أساتذة آخرون...،الخ.
بٌانات إحصابٌة تلخص تلك الردود على االستبٌانات خبلل عدة سنوات سابقة ,وذلك لبٌان التوجهات السابدة فً التقٌٌمات .
بٌانات إحصابٌة حول توظٌؾ خرٌجً البرنامج .
عٌنات تمثل اعماال للطبلب وتقوٌما لتلك االعمال.

إذا كان البرنامج ٌقدم فً مإسسة تعلٌمٌة خاصة حاصلة على اعتماد أولً ،فٌتم إرفاق تقرٌر ملحق تذكر فٌه متطلبات الوزارة أو أٌة جهة
أخرى مسإولة عن منح االعتماد الخاص ،وتقدٌم تفاصٌل حول مدى استٌفاء تلك المتطلبات.
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مرفق (2ن)
إرشادات استخدام نموذج تقرٌرالتقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج
تعلٌقات عامة
ٌجب أن ٌعد تقرٌر التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج بمثابة تقرٌر بحثً عن جودة البرنامج ،وٌنبؽً أن ٌشتمل
على معلومات كافٌة لتعرٌؾ القارئ ؼٌر العارؾ بالمإسسة التعلٌمٌة (سواء على المستوى المحلً أو الدولً )
بطبٌعة عملٌات البحث وجمع األدلة التً على أساسها بنٌت النتابج ،كً تتولد الثقة أن تلك النتابج بنٌت على
اساس راسخ.
 ,وتوصٌؾ البرنامج  ,واستمارات
هناك مستندات اخرى مثل توصٌفات البرنامج العام بشكله المقدم للطالب
مقاٌٌس التقٌٌم بعد استكمالها ٌ ,جب توفرها بشكل منفصل .وال حاجة إلى تكرار التفاصٌل الكاملة لتلك المستندات
فً تقرٌر التقوٌم الذاتً  .لكن ٌنبؽً ان ٌحتوي التقرٌر على موجز لكافة المعلومات متى لزم ذلك؛ وعلى شرح
اضافً حول أحدث المستجدات أو أهداؾ أو أولوٌات خاصة اذا لزم توضٌح ما تم عمله فً البرنامج.
ٌشتمل النموذج على عدد من األجز اء والعناوٌن الربٌسة لتساعد فً إعداد التقرٌر  .وٌنبؽً اتباع تلك األجزاء
والعناوٌن كما هً فً التقرٌر  .على أن إعداد التقرٌر لٌس مسؤلة ملء الفراؼات فً النموذج؛ فبلبد من
ذكراألدلة  ,فً جداول أو أٌة صورة لعرض البٌانات  ,لدعم للنتابج  .مع ذكر أٌة بٌانات مقارنة متى كان هذا
مبلبماً؛ واإلشارة إلى تقارٌر أو دراسات استطبلعٌة أخرى لمزٌد من التفصٌل  .وٌنبؽً لكاتب التقرٌر التوسع
بما ٌشاء من الصفحات لتقدٌم المعلومات المطلوبة على صورة تقرٌر بحث وصفً مترابط.
المإسسة/الكلٌة/القسم

أذكر اسم المإسسة والكلٌة أو القسم المسإول عن البرنامج

ب .معلومات عامة
 .1اسم ورمز البرنامج
 . 2عدد الساعات المعتمدة

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

 .3الشهادة أو الشهادات التً تمنح
عند اتمام البرنامج

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

 .4أهم تخصصات  /المسارات
ضمن البرنامج

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

 .5الوظابؾ المهنٌة التً ٌتؤهل
لها خرٌجو البرنامج

أكتب أسماء الوظابؾ أو المهن التً صمم البرنامج إلعداد الطبلب لها.
(الحظ أن بوسع الطبلب االلتحاق بمهن او وظابؾ مؽاٌرة .لكن هذا البند
ٌتعلق بما صمم البرنامج ألجله ،ولٌس ألجل ما سٌنتهً إلٌه اختٌار
االفراد).
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 .6اسم منسق البرنامج

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

 .7اسم الشخص المسإول عن
إدارة /تنفٌذ التقوٌم الذاتً

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

 .8موقع تنفٌذ البرنامج مالم ٌكن
داخل مبنى المإسسة.

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

 .9تارٌخ موافقة المإسسة على
توصٌؾ البرنامج

حدد تارٌخ المافقة على توصٌؾ البرنامج داخل المإسسة.

 .10تارٌخ أحدث تقوٌم ذاتً
سابق (إن وجد)

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

 .11تارٌخ التقرٌر

دوّ ن تارٌخ استكمال التقرٌر.

ب .عملٌة التقوٌم الذاتً
موجز باإلجراءات المتبعة

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

ج .رسالة وأهداف البرنامج
 .1رسالة البرنامج

قدم توصٌفا ً موجزاً لرسالة البرنامج.

 .2أهم األهداؾ/الؽاٌات
نحوتطوٌر البرنامج

عدد ما تحدد من أهم األهداؾ أو الؽاٌات فً سبٌل تطوٌر البرنامج .لٌس
المطلوب هنا نتابج التعلم لدى الطالب والتً ٌتم التعامل معها بصورة
منفصلة ،ولكن األهداؾ الرامٌة الى تطوٌر البرنامج .ومن الممكن ان
تشمل أمورا مثل مراجعة البرنامج بؽرض تطوٌر المهارات المطلوبة فً
سوق العمل ،وتزاٌد عدد الطبلب الملتحقٌن ،وازدٌاد معدالت االتمام او
االنتقال فً البرنامج  ،وعملٌات توجٌه وإعداد للطبلب الجدد أفضل،
تحسن فً مإهبلت األساتذة ،و تقدٌم تقوٌمات لعملٌات التدرٌس أو
مشاركات هٌبة التدرٌس فً أنشطة التطوٌر المهنً ،و تحدٌث التجهًزات،
وتقلٌص الفوارق فً مستوى تقدٌم نفس البرنامج فً أماكن مختلفة...الخ.
وٌنبؽً أن تكون األهداؾ محددة بما ٌكفً لقٌاس مستوى األداء ،كما البد
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أن تتصؾ الجداول الزمنٌة بالدقة.
 .3مإشرات األداء

اذكر قابمة بمإشرات األداء .قد تشتمل هذه على موضوعات حددتها
المإسسة أو الكلٌة ،أو حددها المسإولون عن برنامج معٌن ،كما ٌنبؽً أن
تشتمل على مإشرات تم اختٌارها لكً ِّ
تكون دلٌبلً على تحقق األهداؾ
المبٌنة فً ج( )2أعبله.

د .بٌئة عمل البرنامج
 .1التؽٌرات الهامة فً الوسط
الخارجً

أذكر بإٌجاز أي مبلمح هامة للوسط الخارجً المحٌط بالمإسسة التعلٌمٌة ،بما
فً ذلك التؽٌرات التً تإثر على تقدٌم البرنامج أو على المهارات المطلوبة فً
الخرٌجٌن خبلل الفترة الزمنٌة ما بٌن آخر تقرٌر تقوٌم ذاتً وحتى التقرٌر
الجدٌد أو منذ تقدٌم البرنامج( .مثال :التطورات االقتصادٌة المحلٌة أو الدولٌة،
وأهم األبحاث فً مجال تخصص البرنامج ،والتؽٌرات التقنٌة التً تإثر فً
متطلبات المهارات ،وطلب التوظٌؾ ،والسٌاسات الحكومٌة بشؤن التعلٌم العالً
أو بشؤن مسابل تإثر فً المجاالت التً ٌتم إعداد الطبلب لها ،والمستجدات
المحلٌة أو الدولٌة فً مزاولة المهنة فً هذا المجال).
الحظ أن التعلٌقات قد تكون مدرجة باالصل فً التقارٌر السنوٌة للبرنامج .انما
فً هذا التقرٌر تدرس التؽٌرات عبر اطار زمنً أطول و تدرس مقترحات
التؽٌٌر الطلوبة فً البرنامج بصورة أعمق.

 .2التؽٌرات فً المإسسة التً
تإثر فً البرنامج

أذكر بإٌجاز أهم التؽٌرات داخل المإسسة  ,التً تإثر فً تقدٌم البرنامج.
وٌمكن أن تتعلق هذه التؽٌٌرات بسٌاسات وأولوٌات المإسسة ،أو تطور
المقررات الدراسٌة أو البرامج فً المجاالت المعنٌة ،أو المرافق أو
التجهٌزات ،أو أمور تخص تعٌٌن طاقم التدرٌس أو التموٌل ،أو تقدٌم برامج
تؤسٌسٌة...الخ.
أكتب ماتراه من تؤثٌرات أو تؽٌرات خارجٌة فً البرنامج .وقد ٌتعلق هذا
بالرسالة واألهداؾ ،وطرٌقة التقدٌم ،والتؽٌٌرات فً المقررات الدراسٌة أو فً
أمور أخرى .وقد ٌكون بعض هذه النقاط قد تم بالفعل وظهرت التؽٌرات مع
م رور الوقت .لكن البد من ذكرها فً هذا البند ،وذكر التعلٌق على أٌة ردود
تم الحصول علٌها ،ودراسة ما إذا كان ٌلزم إحداث تؽٌٌرات أخرى تجاوبا ً مع
تؽٌرات حدثت فً الوسط المحٌط .والحظ أن البند التالً (هـ ٌ )1حوي طلبا ً
لمعلومات حول أي تؽٌٌرات حصلت فً البرنامج .وقد ٌتضمن هذا بعض
التكرار ،إال أن دراسة السإالٌن تثٌر مسؤلة ما إذا كانت التؽٌٌرات التً تمت
اصبلً ,تعد تجاوبا ً كافٌا ً مع التؽٌٌرات التً طرأت على الوسط المحٌط .

 .3عواقب التؽٌٌر فً البٌبة
المحٌطة بالبرنامج
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هـ  .التطورات الحاصلة فً البرنامج

 .1تؽٌٌرات طرأت فً البرنامج

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

 .2ملخص إحصابً

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

 .3معدالت االنتقال من عام إلى
عام

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

 .4مقارنة بٌن اعداد االلتحاق
المخطط لها واألرقام الفعلٌة

لهذا السإال عبلقة بالبرامج الجدٌدة التً نالت اعتماداً مبدبٌا ً بناء على
معاٌٌر تتمثل فً مبلبمة المصادر ثم توفر باقة واسعة من المقررات
الدراسٌة  ،وكبلهما ٌتؤثر بمعدل االلتحاق .وبالنسبة للبرامج األخرى فان
االختبلؾ بٌن اعداد االلتحاق المخطط لها واألعداد الفعلٌة قد تكون على
درجة من االهمٌة للبرنامج فً حال التحق بالبرنامج عدد كبٌر من الطبلب
الى درجة ملحوظة  ,مقارنة بما كان مخطط له ،أو فً حال كان عددهم
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مختلؾ عما كان متوقعا.
و .تقٌٌم البرنامج من حٌث أهداف وغاٌات تطوٌر البرنامج
بالنسبة لؤلهداؾ والؽاٌات التً أدرجت فً البند ج ( ,)3بٌّن المإشرات
التً تم تحدٌدها لرصد األداء ،والمقاٌٌس المرجعٌة المفضلة ،أو معٌار
األداء الذي ٌُبحث عنه ،والنتٌجة التً تحققت ،وعلق على النتٌجة.
ٌمكن أن ٌكون هذا التعلٌق توضٌحا لمدى التقدم الذي تحقق حتى ساعة
إعداد التقرٌر ،أو توضٌحا للوقابع التً ٌمكن أن تكون قد أثرت فً مدى
تحقق الهدؾ .والبد من تدوٌن أي مقترحات بخصوص التخطٌط
المستقبلً.
ز .التقٌٌم فً ضوء معاٌٌر الجودة
ٌتناول هذا البند التقٌٌمات المتعلقة بمعاٌٌر الجودة التً حددتها الهٌبة
ألؼراض ضمان الجودة واالعتمادٌ .طلب النموذج تقارٌر حول كل معٌار
من المعاٌٌر األحد عشر المتصلة بالبرنامج ،وبكل جزء من الجزبٌات
الفرعٌة لمعٌار التعلم والتعلٌم .ورداً على كل بند من البنود ٌنبؽً تقدٌم
شرح موجز أو خلفٌة معلومات  .وتقدم استمارة التقٌٌم الذاتً بعد
استكمالها بصورة منفصلة  ,ولٌس من المطلوب تقدٌم تفاصٌل كاملة عن
تقوٌمات جمٌع البنود .لكن البنود التً تعتبر مهمة (كتلك المذكورة فً
النموذج) تناقش وتقدم معلومات تفصٌلٌة لدعم النتابج (فً جداول أو شكل
اخر حسبما ٌكون مناسبا )  ,وٌشار الى حٌث توجد المعلومات التفصٌلٌة.
كما ٌنبؽً اإلشارة إلى مإشرات األداء الربٌسٌة ذات الصلة بهذا البند.
والبد ان تتصل التعلٌقات لٌس فقط بالعملٌات المتبعة  ،بل وكذلك بؤٌة
بٌانات تنجم عن تطبٌق تلك العملٌات( .مثال :نتابج دراسات استطبلع
الرأي مع الطبلب) .وفً حال كانت هناك اختبلفات كبٌرة بٌن أقسام
الطبلب وأقسام الطالبات فبلبد من تبٌان هذا ،وأن تقدم نتابج كل اجراء
ٌطلب من اجل التعامل معها.
ح .مراجعة المقررات الدراسٌة
 .1اإلجراءات المتبعة عند
مراجعة المقررات الدراسٌة

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

 .2تقٌٌمات المقرر الدراسً

اً
استعراض لنقاط القوة وأوجه القصور
البد من تقدٌم تقرٌر موجز ٌحوي
وأٌة نتابج أخرى نجمت عن اإلجراءات الموصوفة فً البند و( )1أعبله.
وتذكر ضرورة توفر كل من تقارٌر المقرر الدراسً ،وتقارٌر التقٌٌم،
وتقارٌر البرنامج عن آخر سنة ،وذلك للرجوع إلٌها.

ط .التقٌٌمات المستقلة
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 .1إجراءات المراجعة المستقلة

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

 .2موجز بالمسابل التً ٌطرحها
المقٌّم أو المقٌّمون المستقلون.

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

 .3التعلٌق على المسابل
المطروحة

قد ٌتفق أو ٌختلؾ واضعوا التقرٌر مع تعلٌقات ومقترحات المقٌّمون
المستقلون ،ولكن فً حال اختبلفهم معها فبلبد من تقدٌم معلومات كافٌة
لتفسٌر هذا االختبلؾ فً الرأي.

ي .النتائج
 .1الجوانب الناجحة فً البرنامج
 .2جوانب البرنامج التً تحتاج
إلى مزٌد من التطوٌر

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

ك .مقترحات تنفٌذٌة
 .1تؽٌٌر فً متطلبات المقرر
الدراسً

ً
نتٌجة لدراسة األدلة
أذكر ما هو مطلوب من تؽٌٌرات فً المقرر الدراسً
المتوفرة ،بما فً ذلك التؽٌٌرات فً الوسط الداخلً أو الوسط الخارجً
للمإسسة ،ومدى تحقٌق أهداؾ وؼاٌات البرنامج ،والتقٌٌمات المتصلة
بم عاٌٌر الجودة ،والتؽذٌة الراجعة من مصادر مختلفة بما فً ذلك آراء
المقٌّمٌن المستقلٌن .وٌمكن أن تشتمل التؽٌٌرات على إضافة أو حذؾ
مقررات دراسٌة ،أو دمج مقررات أو تقسٌم مقرر إلى مقررٌن أو أكثر،
أو تؽٌٌرات فً المقررات المطلوبة أو المتطلب السابق أو المتزامن للم قرر
 .أو أٌة موضوعات أخرى ذات صلة بمحتوى المقرر الدراسً أو طرق
التدرٌس كنتٌجة لمراجعة المقرر الدراسً.

 .2توصٌات تنفٌذٌة

أذكر التوصٌات الخاصة بخطط عمل ما للتعامل مع المسابل التً تستدعً
االهتمام بعد ان تم تحلٌل التقرٌر .والبد فً كل حالة من توصٌؾ
الخطوات التنفٌذٌة بكل دقة مع بٌان من المسإول عنها ،وتوقٌت التنفٌذ ,
وتوقٌت اتمامه .كما ٌنبؽً تحدٌد المصادر المطلوبة.
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المرفق (2س)
المملكة العربٌة السعودٌة
الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

تقرٌر التقوٌم الذاتً للمؤسسة التعلٌمٌة
تعلٌقات تمهٌدٌة
ٌعد التقوٌم الذاتً فحصا ً مستفٌضا ً لمجمل وظابؾ وانشطة المإسسة التعلٌمٌة ،مع االخذ بعٌن االعتبار رسالة وأهداؾ المإسسة ،وكذلك
معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد كما حددتها الهٌبة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً ٌ .نبؽً أن ٌتم تدعٌم نتابج التقوٌم باألدلة ،مع تبرٌر
التحلٌل واالستنتاجات بالبراهٌن ،واالخذ بنصابح الؽٌر من القادرٌن على تقدٌم تعلٌقات مستقلة.
 .حٌث ٌنبؽً أن ٌشمل معلومات كافٌة
ٌجب اعتبار تقرٌر التقوٌم الذاتً بمثابة تقرٌر بحث علمً عن مستوى جودة المإسسة التعلٌمٌة
لتعرٌؾ القارئ ؼٌر العارؾ بالمإسسة التعلٌمٌة بطبٌعة عملٌات البحث وجمع األدلة التً على أساسها بنٌت النتابج ،حتى تتولد الثقة بؤن تلك
النتابج على درجة من الثبات و المصداقٌة.
وٌنبؽً أن تتوفر مستندات أخرى ،مثل دلٌل الجامعة االرشادي  ،وذلك بشكل منفصل؛ كما ٌنبؽً توفر استمارات مقاٌٌس التقٌٌم الم أخوذة
من وثٌقة "مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لبرامج التعلٌم العالً " وإرفاقها بتقرٌر التقوٌم الذاتً  .وبنابا علٌه فبل حاجة إلى تكرار التفاصٌل الكاملة لما
تتضمٌنه تلك المستندات فً تقرٌر التقوٌم الذاتً  .بل ٌنبؽً على التقرٌر إدراج كافة المعلومات الضرورٌة حتى ٌكون تقر ٌراً متكامبلً عن
جودة المإسسة.
ٌشتمل النموذج على عدد من األجزاء والعناوٌن الربٌسة وذلك للمساعدة فً إعداد التقرٌر  .وٌنبؽً اتباع تلك األجزاء والعناوٌن عند كتابة
التقرٌر .لكن ٌمكن إرفاق معلومات اضافٌة بالتقرٌر  .و البد من عرض األدلة فً التقرٌر وذلك فً جداول أو على أٌة صورة عرض
من
بٌانات ،وذلك لدعم النتابج ،مع تضمٌن أي بٌانات مقارنة متى كان هذا مبلبماً ،واإلشارة إلى التقارٌر أو االستبٌانات األخرى للمزٌد
التفاصٌل.
ٌقدم التقرٌر كوثٌقة واحدة مطبوعة على جهة واحدة من صفحات مرقمة  ،مزودة بفهرس للمحتوٌات
المستخدمة.
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 .كما ٌرفق به قابمة بالمختصرات

نموذج تقرٌر التقوٌم الذاتً للمؤسسة

لبلسترشاد بشؤن إتمام هذا النموذج ،رجا ًء أنظر االجزاء  3.6و  3.7و  3.8من الفصل الثالث من الجزء الثانً من هذا الدلٌل.
أ.

معلومات عامة
المؤسسة التعلٌمٌة
تارٌخ التقرٌر

ب .ملف المؤسسة
البد من إعداد ملؾ للمإسسة ٌشتمل على النقاط التالٌة:









موجز عن تارٌخ المإسسة ،ومقاٌٌس و تنوع أنشطتها؛
وصؾ للهٌكل التنظٌمً واإلداري ،باستخدام رسم تخطٌطً ،وقابمة بالكلٌات واألقسام ،وبٌانات اتصال
لشخصٌات مهمة؛
تحدي البرامج المقدمة وأعداد الطبلب بها؛
د
قابمة بمواقع المبانً التعلٌمٌة ،مع
إجمالً أعداد األساتذة والعاملٌن والطلبة؛ وذلك بشكل اجمالً وتفصٌل هذه األعداد فً كل كلٌة وقسم
وبرنامج؛
معلومات موجزة حول وضع المإسسة من حٌث االعتماد األكادٌمً ،بما فً ذلك نتابج أٌة مراجعات سابقة
للمإسسة ،وأٌة اشتراطات تحققت؛
وصؾ ألٌة ترتٌبات ضمان جودة فً المإسسة ،وأولوٌات التطوٌر ،وأٌة مسابل خاصة ذات تؤثٌر على
عملٌاتها؛
ملخص للخطة اإلستراتٌجٌة للمإسسة (البد من توفر نسخة من الخطة اإلستراتٌجٌة الفعلٌة  ,وذلك للرجوع
إلٌها عند الحاجة ).
قابمة بالموضوعات ذات األهمٌة الخاص ة للمإسسة ،والتً تسعى المإسسة لجمع التعلٌقات والنصابح
بشؤنها.
ب .عملٌة التقوٌم الذاتً
قدم وصفا ً موجزاً باإلجراءات والترتٌبات اإلدارٌة المتبعة فً التقوٌم الذاتً .أدرج رسما ً تخطٌط اًي للتنظٌم  .كما
ٌنبؽً إرفاق المعلومات الخاصة بعضوٌة اللجان و/أو أطراؾ العمل و مرجعٌاتها .
ج.بٌئة عمل التقوٌم الذاتً
 .4الوسط الخارجً
اذكر باٌجاز المبلمح الهامة للوسط الخارجً الذي تعمل ضمنه المإسسة ،بما فً ذلك التؽٌرات التً حدثت مإخراً
أو المتوقع حدوثها( .مثال :المستجدات االقتصادٌة المحلٌة والعالمٌة ،التؽٌرات السكانًة ،السٌاسات الحكومٌة،
والتطورات الجارٌة بالمإسسات األخرى اضافة الى مقترحات حول برامج هذه المإسسة).
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د .الرسالة واألهداف والغاٌات اإلستراتٌجٌة لتطوٌر مستوى الجودة
 .1رسالة المإسسة

 .2موجز الخطة اإلستراتٌجٌة لتطوٌر مستوى الجودةٌ( .نبؽً إدراج أهم أهداؾ المإسسة والؽاٌات اإلستراتٌجٌة
لتطوٌر الجودة ،مع بٌان مإشرات األداء  ،والمقاٌٌس المرجعٌة لتقٌٌم األداء التً تسعى المإسسة إلى تحقٌقها ,
وذلك لكل هدؾ من االهداؾ).
هـ .تركٌز خاص فً التقوٌم الذاتً (إن وجد)
بٌّن أي جوانب تحظى باهتمام خاص لدى المإسسة فً هذا التقوٌم ( .قد تتعلق هذه بالردود على تؽٌرات فً بٌبة
المإسسة الداخلٌة او الخارجٌة ،أو بؤولوٌات تطوٌر تبنتها المإسسة تجاوبا ً مع تقوٌمات جودة داخلٌة ،أو بسٌاسات
حكومٌة ... ،الخ).
و .التقدم نحو تحقٌق أهداف الجودة الربٌسة (أنظر البند :د , 2أعبله)
وهو تقوٌم أداء المإسسة فٌما ٌتعلق بالخطط أو أٌة مبادرات تطوٌر جودة فً الفترة التً تتم المراجعة عنها.
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ٌمكن أن ٌتم هذا استجابة لتقوٌم ذاتً سابق ،أو توصٌات أو متطلبات أعقبت مراجعة خارجٌة ،أو ألسباب
أخرى .وٌنبؽً تقدٌم تقارٌر موجزة حول كل مبادرة ربٌسٌة مع ذكراألهداؾ ،وبٌانات محددة تبٌن النتابج التً
تحققت ،وتعلٌق على أسباب النجاح أو الفشل فً تحقٌق النتابج المرؼوبة.
 .1الهدؾ األول

النتٌجة التً تحققت (األداء قٌاسا ً بالمإشرات والمقاٌٌس المرجعٌة)

التعلٌق

 .1الهدؾ الثانً

النتٌجة التً تحققت (األداء قٌاسا ً بالمإشرات والمقاٌٌس المرجعٌة)

التعلٌق

(تابع على نفس المنوال لبقٌة األهداؾ االستراتٌجٌة لتطوٌر الجودة )
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ز .التقٌٌم قٌاسا ً بمعاٌٌر الجودة
البد من تقدٌم تقارٌر األداء عن كل من المعاٌٌر المحد دة فً "معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعلٌم العالً " ٌ .نبؽً على
التقارٌر ذكر نقاط القوة ونقاط الضعؾ كما هً فً التصنٌفات الواردة فً وثٌقة "مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لمؤسسات التعلٌم العالً " .البد من
اإلشارة ،حسبما ٌقتضً األمر ،إلى أدلة أخرى مثل مإشرات ا ألداء و استطبلع الرأي مع الطبلب والخرٌجٌن وأعضاء هٌبة التدرٌس
والعاملٌن ،وكذلك الجداول التً توجز النتابج التً توصل إلٌها البحث  .فً حال توفرت بٌانات عددٌة فبلبد من إدراجها فً مرفقات
واإلشارة إلٌها فً نص التقرٌر  .كما ٌنبؽً اإلشارة إلى أولوٌات التطوٌر  .فإذا تحددت أولوٌات التطوٌر اصبلً فً التخطٌط ،أو قد تم اصبلً
اتخاذ مبادرات فبلبد من ذكرها و ذكر أٌة نتابج مبدبٌة تم التوصل الٌها.









لضمان الفهم التام لمحتوى التقرٌر من قبل من لٌس لهم دراٌة بالمإسسة ،كالمراجعٌن الخارجٌٌن مثبلً (سوا ًء المحلٌٌن أو الدولٌٌن)
ٌ ،نبؽً تقدٌم مذكرة تفسٌرٌة موجزة تحوي معلومات أساسٌة أو توضٌحات أو عملٌات ذات صلة بالمعٌار المعنً .
تتعلق بعض المعاٌٌر بوظابؾ تنفذها وحدة تنظٌمٌة مركزٌة لصالح المإسسة ككل  .ووظابؾ اخرى ال مركزٌة تدٌرها الكلٌات أو
األقسام أو ؼٌرها من الوحدات األكادٌمٌة أو اإلدارٌة فً مختلؾ أجزاء المإسسة .فً حال كانت هذه الوظابؾ ؼٌر مركزٌة ٌكون على
التقرٌر تقدٌم صورة مجملة للمإسسة ككل ،اضافة الى اإلشارة إلى المجاالت التً ٌكون فٌها مستوى أداء الجودة جٌداً أو أقل من المرضً
ي "الدلٌل : 2الترتٌبات الداخلٌة لضمان الجودة".
( .أنظر المقترحات بشؤن إعداد التقرٌر حول الوظابؾ البلمركزٌة ؾ
إذا كانت المإسسة تمارس نشاطها فً مواقع مختلفة أو بالتعاون مع مراكز إدارٌة ربٌسة منفصلة (كؤن تدرس برامجها بشكل
منفصل فً كل من مبانً الطبلب ومبانً الطالبات ،أو فً مبنى جامعً ببلدة أو مدٌنة أخرى) فٌنبؽً ذكر التفاصٌل فً تقارٌر منفصلة
لكل موقع ،ولكن ٌتم ذكر أٌة اختبلفات هامة مع التعلٌق على أسباب االختبلفات وأٌة خطوات استجابة لما ٌنبؽً فعله للتعامل مع هذه
االختبلفات .وفً حال كانت المإسسة تمارس نشاطها فً مواقع مختلفة ٌنبؽً أن تشٌر إلى كٌفٌة تنفٌذ التقٌٌمات فً المواقع المختلفة.
لٌس من الضروري تقدٌم تقرٌر تفصٌلً حول كل بند فً كل جزء فرعً لكل معٌار .إذ أن استمارات مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً بعد
استكمالها من شؤنها ان تقدم هذه التؽطٌة الشاملة .لكن ٌجب أن ٌشتمل التقرٌر على األقل على (أ) البنود التً سجلت ضعفا ً فً األداء أو
تباٌنا ً ملحوظا ً فً أقسام مختلفة( .ب) البنود التً كان بها األداء جٌداً جداً وٌمكن تقدٌم الدلٌل بذلك.
(ج) البنود التً اختٌرت لتحظى باهتمام خاص كنتٌجة للتخطٌط االستراتٌجً أو لتقٌٌمات سابقة .
من العناصر الجوهرٌة فً هذه التقارٌر تقدٌم معلومات معٌنة لدعم النتائج وإظهار االتجاهات السائدة ،و عمل المقارنات مع
مؤسسات أخرى تصلح لتكون مقاٌٌس مرجعٌة فً تقٌٌم األداء .هذه البٌانات ٌمكن أن تتضمن معلومات إحصابٌة ،وأرقام مؤخوذة من نتابج
االستبٌانات مع الطبلب ,ونتابج الطبلب (مع التحقق من المعاٌٌر) ،وعدد البحوث المح ّكمة المنشورة  ،ومعدالت استخدام الخدمات أو أي
شًء ٌمكن أن ٌقدم دلٌبل واضحا حول المسؤلة التً ٌجري تقٌٌمها .اذ ال ٌكفً مجرد تؤكٌد بسٌط بؤن شٌبا ً ما جٌد ،أو ٌحتاج إلى تطوٌر.
أرفق مقاٌٌس مرجعٌة للتقٌٌم الذاتً المحددة فً "معاٌٌر التقٌٌم الذاتً لمؤسسات التعلًم العالً".

 .1الرسالة واألهداف (درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن ٌتضمن بٌان رسالة المإسسة تعرٌفا واضح ًاًً ًً و مبلبم ًا ألهم اهداؾ البرنامج وأولوٌاته وأن ٌكون
مإثر ًا فً توجٌه التخطٌط والتنفٌذ ضمن المإسسة.
مذكرة تفسٌرٌة بشؤن تطوٌر واستخدام الرسالة.

وصفا ً لعملٌة البحث وإعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.
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تقرٌر حول الجزبٌات الفرعٌة للمعٌار
 .aمدى مبلءمة الرسالة
 .bالفابدة من بٌان الرسالة
 .cمدى تطور ومراجعة الرسالة
 .dمدى االستفادة من بٌان الرسالة
 .eالعبلقة بٌن الرسالة واألهداؾ العامة والخاصة

تقٌٌم جودة الرسالة واألهداؾٌ .شار إلى األدلة التً تم الحصول علٌها مع تقدٌم تقرٌر موجز بنقاط القوة ،
والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

 .2اإلدارة والسلطات (درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
ي قٌادة فعالة تحقق مصالح المإسسة ككل وكذلك العمبلء ،من خبلل تبنً سٌاسة
ٌجب أن توفر الهٌبة االدار ة
تطوٌر وإجراءات م سابلة .و ٌقوم ادارٌون كبار بادارة أنشطة المإسسة بفعالٌة فً إطار نظام واضح لتحدٌد
السلطات اإلدارٌة  .إذا كانت هناك اجزاء خاصة بالطبلب وأخرى خاصة بالطالبا ت فبلبد من توفر مصادر
مقارنة فً كبل القسمٌن ،وٌجب أن ٌكون هناك اتصال فعال فٌما بٌنهما ،والمشاركة الكاملة فً التخطٌط
وعملٌات صنع القرار  .وٌكون التخطٌط واإلدارة فً إطار سٌاسات واحكام تنظٌمٌة ثابتة تضمن تحمل
المسإولٌة المالٌة واإلدارٌة ،وتفرض توازنا ً مناسبا ً بٌن التخطٌط المنسق والمبادرة المحلٌة.
مذكرة تفسٌرٌة بشؤن جوانب السلطات واإلدارة ذات الصلة باألمور المشار إلٌها فً هذا المعٌار والتً لم تحدد
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بعد فً ملؾ المإسسة .وٌمكن أن تؤخذ المذكرة شكل ملخص ٌشار فٌه الى الوثابق األخرى للمزٌد من التفصٌل.

وصؾ عملٌة البحث وإعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.

تقرٌر حول األجزاء الفرعٌة للمعٌار
 2.1الهٌبة االدارٌة
 2.2القٌادة
 2.3إجراءات التخطٌط
 2.4العبلقة بٌن أقسام الطبلب وأقسام الطالبات
 2.5نزاهة المإسسة
 2.6السٌاسات والقوانٌن و االنظمة الداخلٌة
 2.7مناخ المإسسة
 2.8الشركات الشقٌقة والكٌانات التابعة للمإسسة (إن وجدت)

التقٌٌم االجمالً لجودة اإلدارة و السلطات فً المإسسةٌ .شار إلى األدلة التً تم الحصول علٌها مع تقدٌم تقرٌر
موجز اعتمادا على تلك االدلة ٌتضمن نقاط القوة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.
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 .3إدارة ضمان الجودة والتطوٌر (درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

البد أن تشمل إجراءات ضمان الجودة كافة أقسام المإسسة وأن تدرج بفعالٌة فً التخطٌط واإلدارة الطبٌعٌة .
تشمل معاٌٌر تقوٌم الجودة المد خبلت والعملٌات والمخرجات التعلٌمٌة ،مع تركٌز خاص على المخرجات  .وٌتم
تؤسٌس العملٌات بحٌث ٌتم التؤكٌد على التزام األساتذة وؼٌرهم من العاملٌن والطبلب بالتحسٌن ودوام تقٌٌم
أدابهم .والبد من تقوٌم الجودة وفقا ً لوجود ادلة على مإشرات أداء ومعاٌٌر خارجٌة صعبة.
مذكرة تفسٌرٌةٌ :قدم شرح موجزعن ترتٌبات ضمان الجودة بما فٌها اللجان الربٌسة والوحدات التنظٌمٌة
واالنشطة المنفذة داخل المإسسة على مختلؾ المستوٌات (بما فً ذلك الكلٌات واألقسام) .أدرج قابمة بمإشرات
الربٌس المطبقة بالمإسسة ،و المقاٌٌس المرجعٌة المختارة لقٌاس األداء.
ة
األداء
وصؾ لعملٌة إعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.

تقرٌر عن االجزاء الفرعٌة للمعٌار
 2.1التزام المإسسة بتطوٌر الجودة
 2.2مجال عملٌات تطوٌر الجودة
 2.3إدارة عملٌات ضمان الجودة
 2.4استخدام المإشرات و المقاٌٌس المرجعٌة
 2.5التؤكد من تحقق المعاٌٌر من جهة مستقلة
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التقٌٌم االجمالً إلدارة ضمان الجودة والتطوٌرٌ .شار إلى األدلة التً تم الحصول علٌها مع تقدٌم تقرٌر موجز
اعتمادا على تلك االدلة ٌتضمن نقاط القوة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ .

 .4التعلم والتعلٌم( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
ٌتوجب أن تمتلك المإسسة نظاما ً فعاالً ٌضمن أن كافة البرامج تستوفً أعلى معاٌٌر التعلم والتعلٌم وذلك من
خبلل موافقات مبدبٌة ومراقبة األداء ،وتوفٌر خدمات دعم على مستوى المإسسة بالكامل.
ٌجب أن تتحدد مخرجات تعلم الطبلب بوضوح فً كل البرامج وبما ٌتمشى مع "اإلطار الوطنً للمإهبلت"
ومتطلبات "العمل أو الممارسة المهنٌة" ( بالنسبة للبرامج المهنٌة) .وٌجب تقٌٌم معاٌٌر التعلم والتحقق منها من
خبلل عملٌات مناسبة ومقاٌٌس مرجعٌة حسب نقاط مرجعٌة خارجٌة ذات صلة .وٌجب أن ٌكون أعضاء هٌبة
التدرٌس من ذوي المإهبلت والخبرات المناسبة لمسإولٌات التدرٌس الملقاة على عاتقهم ،واستخدام
استراتٌجٌات التدرٌس المتناسبة مع أنواع مختلفة من نتابج التعلم ،وأن ٌشاركوا فً األنشطة الرامٌة إلى تطوٌر
فعالٌة التعلٌم .وٌجب أن ٌتم تقٌٌم جودة التدرٌس ومدى فعالٌة البرامج من خبلل تقٌٌم من قبل الطبلب
والخرٌجٌن واستطبلع الرأي على أصحاب العمل؛ و استخدام التؽذٌة الراجعة من هذه المصادر كؤساس
للتطوٌر.
وصؾ لعملٌة البحث وإعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.
تقرٌر حول الجزبٌات الفرعٌة للمعٌار
(فً الجزبٌة الفرعٌة ٌ 1.4قدم وصؾ إلجراءات المإسسة الرقابٌة على جودة التعلم والتعلٌم  .وٌقدم فً كل
جزء فرعً آخر بٌان تفسٌري ٌصؾ ما تم عبر المإسسة ككل .وفً حال لم تكن اإلجراءات المتعارؾ علٌها
متبعة ،فبلبد من ذكر ذلك وتقدٌم تفسٌر ألهم التباٌنات وكٌفة مراقبة المإسسة ككل لجودة األداء).
 1.4مراقبة المإسسة لجودة التعلم والتعلٌم

 2.4مخرجات تعلم الطبلب
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 3.4اجراءات تطوٌر البرنامج

 4.4عملٌات تقٌٌم البرنامج و عملٌة المراجعة

 5.4تقوٌم الطبلب

 6.4المساعدة التعلٌمٌة المقدمة للطبلب

7.4جودة التدرٌس

 8.4الدعم المقدم من اجل تطوٌر جودة التدرٌس
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9.4مإهبلت وخبرات طاقم التدرٌس

 10.4أنشطة الخبرة المٌدانٌة (التدرٌب المٌدانً)

11.4ترتٌبات الشراكة مع مإسسات تعلٌمٌة أخرى (إن وجدت)

األدل التً تم الحصول علٌها وتقدٌم تقرٌر موجز بمدى
ة
التقٌٌم اإلجمالً لجودة التعلم والتعلٌم .االشارة إلى
استٌفاء المإسسة لمتطلبات معٌار التعلم .البد من تقدٌم أدلة على األداء (أو إٌجازها واإلشارة إلٌها فً مستندات
أخرى) بما فً ذلك مإشرات األداء الربٌسة ،وتقارٌر استطبلع الرأي ،وؼٌر ذلك من مصادر األدلة .وٌتم
التوصل إلى استنتاج عام ٌحوي موجزاً بنقاط القوة ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

 5اإلدارة الطالبٌة و خدمات الدعم الطالبً ( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
البد من أن تتصؾ إدارة القبول ونظام تسجٌل الطبلب بالقوة وسرعة االستجابة ،مع الحفاظ على سرٌة
السجبلت وفق السٌاسات المحددة .والبد من تعرٌؾ وفهم حقوق الطبلب ومسبولٌاتهم ،مع ضرورة توفر
إجراءات شفافة وعادلة النضباط الطبلب وتظلماتهم؛ وٌتوجب أن تكون آلٌات االرشاد والدعم األكادٌمً فً
متناول ٌد الطبلب و متجاوبة مع احتٌاجاتهم  .وٌتوجب أن تتعدى خدمات دعم الطبلب المتطلبات األكادٌمٌة
الرسمٌة لتشتمل أنشطة زٌادة عن المنهج  ,فتقدم أنشطة دٌنٌة ،ثقافٌة...،الخ تلبٌة الحتٌاجات التكوٌن البدنً
للطالب .
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تقدم مذكرة تفسٌرٌة بشؤن ترتٌبات اإلدارة الطبلبٌة وخدمات الدعم الطبلبً ،تشتمل على ذكر الوظابؾ التً
تدار مركزٌا ً وتلك التً تختص بها الكلٌات واألقسام .وبالنسبة لتلك التً تدار باألقسام أو الكلٌات ٌشار إلى أٌة
سٌاسات أو قوانٌن وأنظمة صدرت على مستوى المإسسة ،وتوصؾ العملٌات المتبعة من قبل المإسسة لمراقبة
مدى فعالٌة تقدٌم الخدمات.

وصؾ اإلجراءات المتبعة فً إعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.

تقرٌر حول الجزبٌات الفرعٌة لهذا المعٌار

 1.5قبول الطبلب

 2.5سجبلت الطبلب

 3.5اإلدارة الطبلبٌة

 4.5التخطٌط لـ وتقٌٌم الخدمات الطبلبٌة

 5.5الخدمات الطبٌة واالستشارٌة
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 6.5األنشطة الطبلبٌة الزابدة عن المنهج

التقٌٌم اإلجمالً لجودة اإلدارة الطبلبٌة وخدمات الدعم الطبلبً ٌ .شار إلى األدلة التً تم الحصول علٌها مع
تقدٌم تقرٌر ٌستند على تلك االدلة وٌتضمن موجزاً لنقاط القوة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات
التنفٌذ.

 6مصادر التعلم( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

تشتمل مصادر التعلم على المكتبات وتوفٌر سبل اإلطبلع على المراجع االلكترونٌة وؼٌرها من المراجع ،والبد
من التخطٌط لتوفٌر متطلبات برامج المإسسة وان تقدم بالمستوى المناسب .البد من ان تكون المكتبة وملحقاتها
من تقنٌة المعلومات متاحة بحٌث تدعم التعلم الذاتً ،مع تقدٌم المساعدة فً البحث عن المادة العلمٌة المطلوبة.
والبد من توفٌر تسهٌبلت للدراسات الفردٌة والجماعٌة فً ظل مناخ ٌساعد على البحث الفعال .وٌجب أن تقٌّم
الخدمات وٌتم تطوٌرهااستجابة للتػذٌة الراجعة التً تإخذ بصورة منهجٌة من األساتذة والطبلب.
تقدم مذكرة تفسٌرٌة بشؤن إجراءات توفر مصادر التعلم بالمإسسة .وٌجب أن ٌشمل هذا معلومات عن مدى
تقدٌم الخدمات المكتبٌة مركزٌا ً أو فً الكلٌات .وفً حال كانت تقدم فً أماكن مختلفة ،فبلبد من توصٌؾ أي
تنسٌق إجمالً بالمإسسة ومراقبة األداء.

ٌقدم وصؾ لعملٌة البحث وإعداد تقرٌر حول هذا المعٌار( .فً حال تقدٌم خدمات مكتبٌة فً مواقع مختلفة فبلبد
من أن ٌكون البحث فٌما تم توفٌره بالمإسسة ككل والتوصل إلى استنتاجات حول مجمل األداء والتباٌن بٌن
مختلؾ المواقع).
تقرٌر حول األقسام الفرعٌة للمعٌار
 1.6التخطٌط والتقٌٌم
 2.6التنظٌم
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 3.6دعم المستخدمٌن
 4.6المصادر والمرافق

التقٌٌم اإلجمالً لمصادر التعلم المقدمةٌ .شارإلى األدلة التً تم الحصول علٌها حول المعٌار مع تقدٌم تقرٌر
ٌستند الى تلك االدلة وٌشتمل على موجز بنقاط القوة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

 7المرافق والتجهٌزات( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب ان تصمم المرافق أو ٌتم تكٌٌفها بحٌث تستوفً متطلبات التدرٌس والتعلم بالبرنامج الذي تقدمه المإسسة،
وال بد من توفٌر مناخ آمن وصحً لضمان جودة تعلٌم عالٌة .والبد من مراقبة استخدام المرافق وإجراء
استطبلع الرأي مع المستخدمٌن للمساعدة فً التخطٌط للتطوٌر .والبد من توفٌر ما ٌلزم من فصول دراسٌة
ومختبرات ،واستخدام األساتذة والطبلب لتقنٌات الحاسب اآللً وتجهٌزات البحث ،وتوفٌر ما ٌلزم للخدمات
المصاحبة مثل خدمات الطعام ،واألنشطة الخارجة عن المقررات ،وسكن الطبلب.
تقدم مذكرة تفسٌرٌة بشؤن ادارة ترتٌبات التخطٌط والتطوٌر والصٌانة للمرافق والتجهٌزات .وٌنبؽً أن ٌشمل
هذا وجود مرجعٌة من مستندات تخطٌط للمرافق تفصٌلٌة .

قم بوصؾ العملٌة المتبعة فً البحث وإعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.
تقرٌر حول الجزبٌات الفرعٌة لهذا المعٌار
 1.7السٌاسة والتخطٌط
 2.7الجودة وكفاٌة المرافق والتجهٌزات
 3.7اإلدارة والتنفٌذ
 4.7تقنٌة المعلومات
 5.7مساكن الطبلب
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التقٌٌم اإلجمالً للمرافق والتجهٌزات المقدمةٌ .شار إلى األدلة التً تم الحصول علٌها والى معاٌٌر امتٌاز
خارجٌة ,مع تقدٌم تقرٌر موجز بنقاط القوة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

 8التخطٌط و اإلدارة المالٌة( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن تكون الموارد المالٌة كافٌة للبرامج والخدمات المقدمة؛ وأن تتم ادارتها بكفاءة تمشٌ ًا مع متطلبات
البرنامج وأولوٌات المإسسة .وٌنبؽً اتباع نظام فعال فً وضع المٌزانٌة و التوكٌبلت والمسإولٌات المالٌة مع
تقدٌم مرونة كافٌة ،و تؤمٌن مراقبة من قبل المإسسة  ,وإدارة فعالة للمخاطر.
تقدم مذكرة تفسٌرٌة تشرح خطط المٌزانٌة والتخطٌط المالً وعملٌات التموٌل المالً وترتٌبات التدقٌق المالً.
ٌنبؽً أن ٌحوي التفسٌر قابمة بالتقارٌر المالٌة التً تم إعدادها .تقدم معلومات عن مستوٌات التوكٌبلت
والمسإولٌات المالٌة داخل المإسسة مع اإلشارة إلى مستندات اخرى تحدد سٌاسات وقوانٌن و انظمة المإسسة
فٌما ٌتعلق بتلك التوكٌبلت والمسإولٌات .
قم بوصؾ العملٌة المتبعة فً البحث وإعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.
تقرٌر حول االجزاء الفرعٌة للمعٌار
 1.8التخطٌط المالً
 2.8اإلدارة المالٌة
 3.8مراجعة الحسابات وإدارة حاالت الطوارئ
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التقٌٌم الجمالً لئلدارة والتخطٌط المالً  .البد أن ٌشٌر التقرٌر إلى األدلة ومعاٌٌراالمتٌاز ذات الصلة وان ٌقدم
تقرٌرا موجزا ٌتضمن نقاط القوة ً ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

 9إجراءات التوظٌف( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن تكون لدى أعضاء هٌبة التدرٌس وؼٌرهم من العاملٌن المإهبلت والخبرة البلزمة لممارسة مسبولٌاتهم
بكل فعالٌة؛ وٌنبؽً اتباع استراتٌجٌات تطوٌر مهنً تضمن التطوٌر المستمر لخ برات أعضاء هٌبة التدرٌس
والعاملٌن .وٌنبؽً تقٌٌم أداء جمٌع األساتذة والعاملٌن التعرؾ على األداء المتمٌز وتقدٌم الدعم لبلرتقاء
بالمستوى حٌث الحاجة  .وٌتوجب إتباع إجراءات فعالة وعادلة وشفافة عند حل أي نزاع ٌضم الكلٌة و اعضاء
هٌبة التدرٌس.
تقدم مذكرة تفسٌرٌة بشؤن عملٌات التوظٌؾ والتطوٌر المهنً لؤلساتذة وبقٌة العاملٌن .والبد أن ٌشتمل التفسٌر
على وصؾ لطبٌعة اشراك الكلٌات واألقسام فً اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس ،ووصؾ لسٌاسة المإسسة
الخاصة بتطوٌر العاملٌن وترقٌاتهم ،والمإشرات المستخدمة لمراقبة جودة إدارة المارد البشرٌة فً المإسسة
ككل.

وصؾ العملٌة المتبعة فً إعداد تقرٌر عن هذا المعٌار.

تقرٌر حول الجزبٌات الفرعٌة للمعٌار
 1.9السٌاسة واالدارة الخاصة بالتوظٌؾ
 2.9التوظٌؾ
 3.9التنمٌة الذاتٌة والوظٌفٌة
 4.9االنضباط والشكاوى وتسوٌة المنازعات
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التقًٌم اإلجمالً لعملٌات التوظٌؾ فً المإسسة .البد للتقرٌر أن ٌشٌر إلى األدلة التً تم الحصول علٌها والى
معاٌٌر امتٌاز مناسبة مع تقدٌم موجز ٌشتمل على تعلٌق على نقاط القوة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر،
وأولوٌات التنفٌذ.

 10البحث العلمً ( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن ٌشارك جمٌع أساتذة برامج التعلٌم العالً فً أنشطة علمٌة بالقدر الكافً والمناسب لضمان بقابهم على
اطبلع على آخر المستجدات فً مجاالت تخصصاتهم ،وٌنبؽً لهذه المستجدات أن تنعكس على أسلوب
تدرٌسهم .وعلى أساتذة الدراسات العلٌا ،أو المشرفٌن على أبحاث من درجات أعلى أن ٌشاركوا فً النشاط
البحثً كل فً مجال تخصصه .وٌنبؽً توفٌر المرافق والتجهٌزات المناسبة لدعم األنشطة البحثٌة ألعضاء
هٌبة التدرٌس وطبلب الدراسات العلٌا بحٌث تلبً هذه االحتٌاجات .
مسإولً بحثٌة ،البد من تشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس لمتابعة
ة
فً الجامعات ومإسسات اخرى تتولى
األهتمامات البحثٌة ونشر نتابج تلك االبحاث .والبد من االعتراؾ بإسهاماتهم البحثٌة وأن ٌنعكس هذا على
تقٌٌماتهم وترقٌاتهم  .والبد من مراقبة النتاج البحثً للمإسسة وقٌاسها على تلك التً بمإسسة مماثلة .وٌتوجب
ترسًخ سٌاسات واضحة وعادلة المتبلك حقوق الملكٌة الفكرٌة.
تقدم مذكرة تفسٌرٌة بشؤن طبٌعة وحجم األنشطة البحثٌة التً تشترك فٌها المإسسة والتً ٌنفذها األساتذة .والبد
أن ٌشتمل التفسٌر على وصؾ موجز للترتٌبات التنظٌمٌة لتطوٌر ومراقبة األنشطة البحثٌة بالمإسسة  ,بما فً
ذلك أي مراكز بحث وأنشطة بحثٌة لتشجٌع قٌام األساتذة باالبحاث .وٌنبؽً وضع قابمة بالمإشرات المتبعة فً
مراقبة األداء المتعلق باالبحاث.
قم بوصؾ العملٌة المتبعة فً اعداد التقرٌرعن هذا المعٌار.
تقرٌر حول الجزبٌات الفرعٌة للمعٌار
1.10السٌاسات البحثٌة للمإسسة
 2.10اشتراك األساتذة والطبلب فً األبحاث
 3.10الصبؽة التجارٌة لؤلبحاث
 4.10المرافق والتجهٌزات البحثٌة
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التقٌٌم اإلجمالً لؤلداء البحثً .بالنسبة للجامعاتٌ ،جب أن ٌشتمل التقرٌر على معلومات إحصابٌة عن حجم
ونوعٌة النشاط البحثً ،بما فً ذلك االجوابز التنافسٌة الممنوحة ،واإلصدارات المنشورة ،ومعلومات عما نشر
مناسب .و بالنسبة للكلٌة
ة
مإسساتً
ة
وؼٌر ذلك من المعلومات ذات الصلة والتً تم قٌاسها على مقاٌٌس مرجعٌة
فٌمكن ذكر هذه المعلومات ،ولكن ٌجب أن ٌحوي التقرٌر بٌانات عن األنشطة المهنٌة أو العلمٌة التً تإكد بقاء
األساتذة على اطبلع على آخر المستجدات فً مجال تخصصهم .وٌجب أن ٌشمل التقرٌر على موجز ٌشتمل
على نقاط القوة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

 11عالقات المؤسسة بالمجتمع( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

اإلسهام فً خدمة المجتمع ٌجب ان ٌؽترؾ به كمسإولٌة من المسإولٌات الهامة التً تقع على عاتق المإسسة
لذلك تسخر المرافق والخدمات للمساعدة على تطوٌر المجتمع ،وٌشجع األساتذة والعاملٌن على االنخراط فً
المجتمع وٌتم تعرٌفهم بالمإسسة وأنشطتها  .وٌتم مراقبة تعر ؾ المإسسة على أفكار المجتمع ،ثم ٌصار الى تبنً
استراتٌجٌات مناسبة لتطوٌر مفهوم المجتمع عن المإسسة وتحسٌن سمعتها .

تقدم مذكرة تفسٌرٌة حول سٌاسات المإسسة بشؤن أنشطة خدمة المجتمع واالعبلم و االتصاالت االخرى
لتطوٌر فهم المجتمع ودعمه  .البد أن تتشتمل المذكرة على معلومات عن كٌفٌة اعتراؾ المإسسة بإسهامات
اعضابها فً خدمة المجتمع.

وصؾ العملٌة المتبعة فً إعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.
تقرٌر حول األقسام الفرعٌة للمعٌار
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 1.11سٌاسات المإسسة بشؤن عبلقتها بالمجتمع
 2.11التفاعل مع المجتمع
 3.11سمعة المإسسة

التقٌٌم اإلجمالً للعبلقة بٌن المإسسة والمجتمعٌ .جب أن ٌحوي التقرٌر على معلومات إحصابٌة واستطبلع
الرأي ؛ وأن ٌشٌر إلى نقاط القوة ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.
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ط .التقٌٌمات المستقلة
 .1قم بوصؾ العملٌة المتبعة للحصول على تعلٌق مستقل على التقوٌم الذاتً .وٌمكن أن تشمل تلك العملٌات
مراجعة لعملٌات التوثٌق من قبل أشخاص مستقلٌن على مستوى من الخبرة ودراٌة بمإسسات مماثلة  ،وٌمكنهم
التعلٌق على المعاٌٌر ذات الصلة ،أو على االستشارات ،أو على تقرٌر وضعته لجنة مراجعة ،أو حتى على
نتابج توصلت إلٌها جهة مستقلة قامت بالمراجعة من اجل االعتماد .وٌمكن تنفٌذ التقٌٌم المستقل باالرتباط
بالتقوٌم الذاتً ككل  ،أو تضمٌن تعلٌقات منفصلة من قبل أشخاص مختلفٌن على موضوعات مختلفة.

 .2موجز بالمسابل التً أثارها المقٌّم أو المقٌمون المستقلون.

 . 3قم بالتعلٌق على المسابل التً أثارها المقٌّم أو المقٌمون المستقلون (تتفق معهم  ،أو تختلؾ  ،أو تقترح
المزٌد من الدراسة ،أو تعرض خطوات تنفٌذٌة ...الخ).

ي .النتائج
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 .1عدِد وقدم وصفا ً موجزاً بؤنشطة المإسسة التً أظهرت نجاحا ً ممٌزاً أو ابدت مستوى عال من الجودة.

 .2عدِد وقدم وصفا ً موجزاً بؤنشطة المإسسة التً حصلت على درجة اقل من المرضِ ٌة والتً بحاجة إلى تحسٌن
مستواها.

ك .توصٌات باتخاذ اجراءات عملٌة
ٌجب أن تستند هذه التوصٌات الى مسابل تم التعرؾ علٌها فً وقت سابق فً التقرٌر على انها تحتاج إلى المزٌد من التحسٌنات  ،أو الى
مشاكل تنتظر حلوال  ،او إلى نقاط ضعؾ تم رصدها  .حدد خطوات عملٌة مقترحة للتعامل مع األولوٌات األكثر أهمٌة لتنفٌذ ما هو
مطلوب فً تلك االجزاء  .وٌجب تحدٌد المسابل األشد إلحاحا ً أو االكثر أولوٌة  .تقدم توصٌات بشؤن كل اجراء عملً مقترح  ،وتحدد
هوٌة المسإول عن العمل ،والجداول الزمنٌة  ،وأي تموٌل ضروري قد ٌتطلبه التنفٌذ.

التوصٌة التنفٌذٌة رقم ()1

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

التموٌل المطلوب
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التوصٌة التنفٌذٌة رقم ()2

الشخص (األشخاص) المسإول

الجدول الزمنً للتنفٌذ (للمبادرة ككل ولكل مرحلة أساسٌة من مراحل التطوٌر)

التموٌل المطلوب

التوصٌة التنفٌذٌة رقم ()3

الشخص (األشخاص) المسإول

الجدول الزمنً للتنفٌذ (للمبادرة ككل ولكل مرحلة أساسٌة من مراحل التطوٌر)

التموٌل المطلوب

التوصٌة التنفٌذٌة رقم ()4
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الشخص (األشخاص) المسإول

الجدول الزمنً للتنفٌذ (للمبادرة ككل ولكل مرحلة أساسٌة من مراحل التطوٌر)

التموٌل المطلوب

تابع على هذا النحو مع بقٌة التوصٌات

ٌجب ان ٌطبع تقرٌر التقوٌم الذاتً للمإسسة على ورق مقاس  ، A4و دون تجلٌد  ،مع الطباعة على وجه واحد للورقة  ،وترقم الصفحات،
وٌرتب فهرس للمحتوٌات لتسهٌل الرجوع الى الموضوعات.
المرفقات
عضوٌة ومرجعٌة اللجان الفرعٌة وفرق العمل
قابمة مراجع ألهم التقارٌر وؼٌرها من المستندات المذكورة فً التقرٌر
قابمة بالمختصرات المستخدمة فً التقرٌر
نسخة من تقرٌر المقٌّم المستقل (تقارٌر المقٌمٌن المستقلٌن)
باإلضافة إلى تقرٌر التقوٌم الذاتً ،فبلبد من تقدٌم المستندات التالٌة:
()1مقاٌٌس التقٌٌم لمإسسات التعلٌم العالً  .وٌنبؽً أن تحتوي نماذج التقٌٌم بعد استكمالها على الدرجة ممثلة بعدد النجوم ،وتعلٌقات مستقلة،
وإشارة إلى أولوٌات التطوٌر كما ٌتطلبها المستند ،كما ٌنبؽً أن ٌصحبه توصًؾ لئلجراءات المتبعة فً التحقٌق ووضع التقٌٌمات ،والبد أن
ترفق بوصؾ للعملٌات المتبعة فً البحث ووضع التقٌٌمات.
( )2نسخة من الخطة اإلستراتٌجٌة للمإسسة
( )3نسخة من خطة المإسسة اإلستراتٌجٌة لتطوٌر مستوى الجودة (قد تدرج ضمن الخطة اإلستراتٌجٌة األوسع نطاقا ً للمإسسة).
( )4المراجع و االصدارات التً تعرؾ بالمإسسة وبرامجها مثل الكتالوج ودلٌل الطالب أو كتٌب استرشادي أو نشرة تعرٌفٌة أو كتٌب عن
توصٌؾ المنهج ،ومتطلبات القبول ،ومتطلبات إكمال الدرجة ،وؼٌرها من المعلومات ذات الصلة.
البد من توفر المستندات التالٌة إلطبلع لجنة المراجعة علٌها خبلل الزٌارة  .وٌحق ألعضاء تلك اللجنة طلب إرسال بعضها إلٌهم قبل القٌام
بالزٌارة.
( )5دلٌل الكلٌة وأعضاء هٌبة التدرٌس أو وثٌقة مشابهة تحوي معلومات عن الكلٌة وأعضاء هٌبة
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التدرٌس وعن سٌاسات التعٌٌن ،والتطوٌر المهنً ،وإجراءاتها ،وما ٌتعلق بها من معلومات.
( )6دلٌل استرشادي عن السٌاسات اإلدارٌة والمالٌة؛ او وثابق مشابهة تشمل النظام األساسً للمإسسة ولوابحها التنظٌمٌة ،وأدوار
ومسإولٌات اإلدارٌٌن واألكادٌمٌٌن واللجان الربٌسة ،وشرح عن هٌكل االدارة والسلطات فً المإسسة.
( )7دلٌل ضمان جودة أو وصؾ لبلج راءات المتبعة ٌتضمن معلومات حول نظام المإسسة فً تقوٌم البرامج والخدمات ،ودور مركز
وانظمة ضمان الجودة بالمإسسة فً جمع وتحلٌل البٌانات حول مستوى جودة األداء والتخطٌط لمزٌد من التطوٌر.
التدرٌس ،بما فً ذلك جداول تحوي أعدادهم والدرجة
( )8المتوفر حالٌا ً من المعلومات عن الكلٌة و أعضاء هٌبة التدرٌس وبقٌة طاقم
 ,وبالمإسسة
األكادٌمٌة لكل منهم ،وأعلى مإهل علمً تم الحصول علٌه ،والتناسب بٌن عدد األساتذة وعدد الطبلب بكل قسم وكل كلٌة
ككل .وبالنسبة للجامعة (وهو أمر اختٌاري بالنسبة للكلٌة )ٌ ،مكن توفٌر معلومات حول النتاج ال بحثً لكل قسم ولكل كلٌة وللمإسسة ككل .
والبد من االحتفاظ بالسٌرة الذاتٌة لؤلساتذة بملؾ لٌتاح اإلطبلع علٌه من قبل لجنة المراجعة عند اللزوم.
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