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 التقييم الراتي

هى أحد ألاضاليب املخبعت في جقييم حىدة ألاداء ألاكادًمي الذي ًقىم به مزكش ضمان الجىدة و الحىكمت على ضىء الضىابط و الشزوط 

 املحددة في دليل الخقييم الذاحي لجميع البرامج ألاكادًميت املعمىل لها في حامعت الزاسي.

 

 مقدمة : 

ج بما ًكفل الازجقاء بمسخىي بخحسين جىدة و أداء البرهامج. لرا حسصذ تهدف جامعت الساشي إلى إزساء مفاهيم الخحسين املسخمس لبرهامجها ألاكادًمي عن طٍسق إجساء عملياث الخقييم و املساجعت الراجيت للبرام

 مىضىعيت ووفسث جميع الاحخياجاث املمكنت و املخطلباث الالشمت الهجاشه بصىزه صحيحت جضمن جحقيق ألاهداف املسجىه منه.جنفير عمليت الخقييم الراحي بكل شفافيت و إلى جامعت الساشي 

س البرهامج ألاكادًمي   ًميت بصىزة علميت واضحت.عمليت الخقييم الراحي حيث حعخبر عمليت حشخيصيت ذاجيت ملدخالث و مخسجاث البرامج ألاكاد إجساء إلىوعادًة ما ٌسبق عمليت جنفير و جطٍى

س املسخمس للبرهامج ألاكادًمي ، فاهه أصبح ال بد من إعدا أهميت و لىجىدعمليت الخقييم الراحي  اليهوهظسا ملا تهدف  د دليل إزشادي ضسوٍزت لخعٍسف القائمين على البرهامج ألاكادًمي على أهميت الخحسين والخطٍى

 لخحقيق الخكامليت في العمل والدقت والعدالت في جقييم البرامج ألاكادًميت بالجامعت.ًىضح معاًير و أساليب و منهجيت الخقييم 

ح  خٍو
َ
 عمليت الخقييم الراحي  على مجاالث الخقييممفصال لإلجساءاث الىاجب جنفيرها لكافت ىي هرا الدليل شسحا

ً
املخخلفت التي سدشازك  ألاطسافاملخبعت ودوزٍت جنفيرها وجحدًد دوز  لألساليبالتي سخجسي وفقا

 عن احخىائه على مجمىعت من املؤشساث الكميت ملعاًير 
َ
 بحيث ٌسهل مقازهتها عبر الصمن . ألاكادًميالبرهامج جقييم في اهجاش هرا الخقييم ، فضال
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إن الهدف األساس من التقٌٌم هو تحسٌن األداء ،من خالل الوقوف على مكامن القصور وجوانب الضعف لتالفٌها وأوجه التمٌز والقوة •
 لتعزٌزها

 توعٌة العاملٌن فً العملٌة االكادٌمٌة بكٌفٌة سٌر عملٌة التقٌٌم بواسطة مركز ضمان الجودة و الحوكمة•
 مرحلة التعرٌف 

 ٌتكون فرٌق التقٌٌم من خمسة الى سبعة افراد•

ً الفرٌق مسؤولٌة احد مجاالت التقٌٌم بشكل رئٌسً•  ٌتولى كل فرد ف

ً الى دورات تدرٌبٌة تاهٌلٌة • ً ستعمل ضمن لجان التقٌٌم للبرنامج األكادٌم  ٌتخضع فرٌق التقٌٌما لت

 مرحلة تشكٌل وتدرٌب 

 .ٌقوم فرٌق التقٌٌم بإجراء وتنفٌذ عملٌة التقٌٌم وفقاَ لجدول زمنً ٌعده الفرٌق ٌشمل كافة أنشطة المراجعة والتقٌٌم•

 .ٌقوم فرٌق التقٌٌم باعمالة خالل خالل فترة زمنٌة ال تقل عن شهر و ال تزٌد عن فصل دراسً•

ً لفرٌق التقٌٌم تحرى الدقة والشفافٌة أثناء مرحلة التقٌٌم•  .  ٌنبغ

 مرحلة التنفٌذ

 فً هذه المرحلة ٌجتمع فرٌق التقٌٌم للوقوف على النتائج األولٌة للتقٌٌم •

ٌعقد فرٌق التقٌٌم نقاشات مطولة حول النتائج الخاصة بكل مجال ومن ثم ٌجري إصداراألحكام والقرارات النهائٌة وفق المقاٌٌس و •
 .االوزان المختلفة لمجاالت التقٌٌم

 مرحلة إصداراألحكام 

ً للتقٌٌم ومراجعته وتنقٌحه • ً فرق التقٌٌم بحٌث تكلف بإعداد التقرٌر النهائ  ٌتم تشكٌل لجنة مصغرة مختارة من أكفأ المشاركٌن ف

ً للبرنامج وفقاَ للمكونات المحددة فً هذا الدلٌل•  .تتم صٌاغة تقرٌر التقٌٌم الذات
 مرحلة كتابة التقرٌر النهائً 

ً الكلٌة والجامعة بعد رفع نسخ منه • ً مجلس القسم ومن ثم مجلس فً هذه المرحلة ٌقوم القائمون على البرنامج باعتماد التقرٌر ونتائجه ف
 .لهذه الجهات وإلدارة ضمان الجودة والتطوٌر بالجامعة لمناقشة ما جاء فٌه وإبداء المالحظات التً تهدف لتحسٌنه قبل الرفع به لالعتماد

 مرحلة اعتماد تقرٌر التقٌٌم 

ً بدراسة أوجه القصور التً• ً هذه المرحلة ٌقوم القائمون على البرنامج األكادٌم  تمثل هذه المرحلة الهدف األساسً من عملٌة التقٌٌم ؛وف
ً ومن ثم اقتراح جملة من اإلجراءات التصحٌحٌة من خالل االجراءات المتخذه من قبل االقسام و البرامج  وردت فً تقرٌر التقٌٌم الذات

 .االكادٌمٌة المختلفة
 مرحلة اإلجراءات التصحٌحٌة

 ل التقييم الراتي للربنامج األكادمييمساح
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 ألاكادًميتالخقييم الذاحي للبرامج  أهداف. 1.1

  وذلك للكشف عن مجاالت المسؤوله عن تقٌٌم كافة البرامج فً الجامعة مركز الجودة و الحوكمةعن طرٌق  األكادٌمٌةللبرامج العملٌة الخاصة بتقوٌم األداء الكلى تهدف ،

 عن طرٌق التأكد من التالً: وذلك و األكادٌمٌة إدارة هذا البرنامج وفى فاعلٌته التعلٌمٌة فًالقوة والضعف 

 .االقلٌمًلمتطلبات سوق العمل المحلً  مخرجات العملٌة األكادٌمٌة بما ٌتالءم و ٌتوافق مع فً تحقٌق  األكادٌمًفعالٌة البرنامج تأكد من ال .1

 .المعمول بها المحلٌة و االقلٌمٌةلمرجعٌات مع ا اأكادٌمٌة تتوافق محتوٌاتهبرامج تصمٌم  .2

 وتوازنها وحداثتها .جودة تصمٌم مناهج البرنامج وتكامل محتوٌاتها  .3

 فاعلٌة عملٌات التعلٌم والتعلم فً البرنامج فً تحقٌق مخرجاته المقصودة . .4

 .األكادٌمٌةالتفوق النوعً و الكمً ألعضاء هٌئة التدرٌس والموظفون العاملٌن بالبرامج تعزٌز  .5

 ..أهداف البرنامج ومخرجاته ٌحقق بما  المتاحة  المادٌة اإلمكاناتتوفٌر جمٌع  .6

 البرنامج . إلنجاح عملٌة تقٌٌملمعاٌٌر والمرجعٌات مراعاة توفر كل ا مع  شفافة و مناسبة للطالب عملٌة تقٌٌم  ءإجرا .7

 إشراك كل مجتمع الجامعة من أعضاء هٌئة تدرٌس و موظفون و طالب فً التخطٌط و التحسٌن المستمر للبرامج األكادٌمٌة.  .8
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 ألاكادًميجىصيف البرهامج مكىهاث . 2.1

كل ما ٌتعلق بكٌفٌة  إلى باإلضافةكل ما ٌتعلق بكٌفٌة تحقٌق هذه المخرجات التعلم المستهدفة  إلى باإلضافةعلى وصف دقٌق لمخرجات التعلم المستهدفة البرنامج األكادٌمً  توصٌف ٌحتوي

هذه المكونات  ألهمشرح موجز  ٌأتً. وفٌما مكونات التً ستوضح فً هذا الدلٌلٌم الطلبة وغٌره من التحقٌق هذه المخرجات مثل الطرق المستخدمة فً التعلٌم والتعلم والطرق المتبعة لتقٌ

: 

 Basic Information: األساسٌة: المعلومات أوال

 وٌشمل ذك: األكادٌمًلبرنامج  أساسٌةفً هذه البند ٌتم تحدٌد معلومات 

   عنوان البرنامج 

  دراسات علٌا  بكالورٌوس/لٌسانس   دبلوم        المؤهلنوع 

 متعدد    مشترك   مفرد نوع البرنامج 

  نظام الدراسة 

 مجموع الساعات المعتمدة  مدة البرنامج / 

 لغة التدرٌس 

 القسم المسؤول عن البرنامج  

 مكان تقدٌم البرنامج 

  البرنامجتارٌخ اعتماد 
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 :Standards and Benchmarksثانٌا: المعاٌٌر والمرجعٌات :

  على المعاٌٌر المستمدة من الجهات التالٌة: األكادٌمٌةبمتطلبات تنفٌذ و تحسٌن وتطوٌر جودة البرامج  اإلٌفاءالجامعة فً حطدىد 

 ًوالبحث العلمً. اللوائح واألنظمة الصادرة عن وزارة التعلٌم العال 

  مجاإلقلٌمٌة والعالمٌة المتعلقة بالبرناالمحلٌة و المعاٌٌر 

  أخرىعرٌقة برامج جامعات 

 ..االستشارات العلمٌة لخبراء أجانب أو ألرباب العمل 

 . الخ 

هذه المعاٌٌر  إلىمن وجود ما ٌثبت استناد عملٌة التطوٌر  والتأكدهذه المعاٌٌر والمرجعٌات  و الحوكمة فً الجامعة بمراجعة   وفً عملٌة التقٌٌم ٌقوم العاملٌن بمركز الجودة

 والمرجعٌات.

 Program Structure هٌكل البرنامج:  ثالثا  

 :ة أثناء إعداد برامجها و تخصصاتها معاٌٌر التالٌال االعتبارات و على فً بناءها  األكادٌمً جامعة الرازي  تراعً

 .ارتباط أهداف و رؤٌة الجامعة مع احتٌاجات و متطلبات المجتمع 

  .مراعاة التكامل البنٌوي بٌن جمٌع البرامج و التخصصات األكادٌمٌة 

  .ًبناء شخصٌة الطالب بحٌث تكون قادرة على اإلبداع و التحلٌل و حل المشكالت مع القدرة على التعلم الذات 

 .قدرة الجامعة المادٌة على تنفٌذ و تطوٌر جمٌع البرامج و التخصصات األكادٌمٌة 

  األكادٌمٌةالتحسٌن  المستمر للبرامج و التخصصات مواكبة التطوٌر و.  
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 رابعا: تحدٌد أهداف البرنامج ومخرجات التعلم المقصودة

النواٌا والمقاصد التً نرغب فً تحقٌقها لدى الطلبة من خالل أهداف البرنامج هً تعتبر األهداف ومخرجات التعلم من العناصر األساسٌة  المهمة المكونة لوثٌقة مواصفات البرنامج، حٌث أن 

، وتصنف مخرجات ، بعد االنتهاء من دراسة البرنامجإنجازه من جانب الطلبة  تصف ما ٌتوقع كً ل، وضوح ودقة ب،تحدد وتصاغمخرجات تعلم مقصودة ترجمتها إلىٌتم والبرنامج أو المنهج، 

  التعلم المقصودة إلى أربعة أنواع :

 Knowdedge and Understanding  المعرفة والفهم .1

 Cognitive Skills  مهارات ذهنٌة .2

 Practical Skills  مهارات عملٌة .3

 Trandferable Skills  مهارات انتقالٌة .4

 :إلى أنها مواصفات البرنامج األكادٌمًفً وثٌقة  لبرنامجالمقصودة فً امخرجات التعلم  وترجع أهمٌة

 لغاٌات البرنامج ومعاٌٌره.ترجمة حقٌقٌة  تمثل .1

 البرنامج.التً سوف ٌشملها  ساس الشتقاق معاٌٌر المقرراتل أتمث .2

 أساس لضمان جودة البرنامج والتحسٌن المستمر لمكوناته.تعتبر  .3

 ة.قٌاس مدى تلبٌة البرنامج األكادٌمً لمعاٌٌر األكادٌمٌ مؤشرات ٌمكن من خاللهاتمثل  .4

 Learning Systemsرابعا : نظام الدراسة  

بحٌث توزع المقررات على فصول دراسٌة ٌحتوى نظام الدراسة على المقررات  المعتمدة فً البرنامج وتوزٌعها على الفصول الدراسٌة  وعدد الساعات المعتمدة وتفصٌل هذه الساعات 

 )محددة الساعات و نسبها( و تصنف على النحو التالً:

 تزوٌد الطلبة بمعارف أساسٌة وثقافٌة عامة تنشد الجامعة تحققها فً طالب الجامعة أٌا كان تخصصه وتحددها الجامعة كمتطلبات عامة : مقررات محددة تهدف إلى متطلبات جامعٌة

 لجمٌع طلبة الجامعة .
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 تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة لدراستهم فً : مقررات محددة ٌتطلبها الفرع المعرفً الذي تنتمً إلٌه الكلٌة التً ٌقع فٌها البرنامج األكادٌمً وتهدف إلى متطلبات كلٌة

 احد أقسام الكلٌة .

 أساسٌة تساعدهم فً : مقررات محددة تتطلبها الدراسة فً القسم العلمً فً حالة وجود أكثر من تخصص فً القسم العلمً ؛ بحٌث تهدف إلى تزوٌد الطالب بمعارف متطلبات قسم

 احد تخصصات القسم .

 ٌٌع طالب : وهذه المقررات هً المقررات األساسٌة التً تغطً المحتوى المعرفً للمناهج الخاص بالتخصص كما أنها تعد مواد تعد مواد مشتركة بٌن جمةمقررات تخصص

 التخصص الواحد .

 رات الطالب بعرفة عمٌقة فً اتجاه معرفً محدد فً : مسافات مقررة ٌختارها الطلبة فً التخصص من ضمن قائمة من المواد االختٌارٌة ، وتزود هذه المقرمقررات اختٌارٌة

 التخصص.

  Course Specifications: توصٌف المقررات  خامسا  

ً توضٌح تفاصٌل خطة المقرر الدراسٌنبغً أن ٌتم إعداد مجموعة من التوصٌفات الخاصة بكل مقرر دراسً فً البرنامج، واالحتفاظ بها فً ملف توصٌف البرنامج. والهدف هنا هو 

المعارف والمهارات المقرر تنمٌتها  ر الدراسً,كجزء من حزمة إجراءات متخذة لتحقٌق النتائج التعلٌمٌة المأمولة للبرنامج التعلٌمً ككل. وبناء على هذا ٌنبغً أن تشمل توصٌفات المقر

والتقٌٌم بتفاصٌل وافٌة ٌسترشد بها كل من المدرسٌن، و الموارد التعلٌمٌة ومتطلبات المرافق وتستخدم األهداف التعلٌمٌة العامة للبرنامج، واستراتٌجٌات التعلٌم مع لدى الطالب, انسجاما 

  ألي احتٌاجات خاصة أخرى.

 ًإرشادات استخدام نموذج توصٌف المقرر الدراس 

o التعرٌف  بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه 

 اسم ورمز المقرر الدراسً  .1

 الساعات المعتمدة .2



  

 11 

 أو البرامج التً  ٌقدم فٌها المقرر الدراسً البرنامج .3

 اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً .4

 الدراسً لمقررا المستوى/العام الذي ٌقُدم فٌه .5

 المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .6

  متطلبات اآلنٌة لاللتحاق  بهذا المقرر الدراسً. ال .7

 .عةللجامالموقع ان لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس  .8

  المقرر الدراسً من توصٌفاألهداف  

 موجز بمخرجات التعلم الرئٌسة.  .1

 خطط لتطوٌر أو تغٌٌر فً المقرر الدراسً ٌنبغً أن ٌشتمل التوصٌف على سبب أو أسباب التغٌٌرات التً تمت.     .2

 ًتوصٌف  المقرر الدراس 

 )نظري و عملً ان وجد(.مكونات المقرر الدراسً  .1

 .المخصصةعدد ساعات التدرٌس  .2

 .ختلفةممخرجات التعلم فً المجاالت ال .3

 المكتسبة من الطالب.المعارف  .4

 .المهارات المعرفٌة المراد تنمٌتها .5

 طرق تقوٌم المهارات المعرفٌة للطالب. .6

 .استراتٌجٌات التدرٌس .7

 .مهارات التواصل، واستخدام تقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة .8

 مصادر التعلم .9

 الدراسً وعملٌات التطوٌرتقٌٌم المقرر  .10
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 : طرائق التدرٌس سادسا  

علٌمٌة االكادٌمٌة للبرنامج، و تشمل هذه الطرق إن تعمٌق الفهم و استعراض تشكٌله مختلفة من طرائق التدرٌس ٌمكن المدرس من التعرف علٌها و توظٌفها و تطبٌقها اثناء سٌر العملٌة الت

 على التالً: 

  على المدرسطرق التدرٌس التً تعتمد Instructor Centered Methods  

 طرق التدرٌس الفردٌة و المعتمدة على الطالب Individualized Learning  

    طرق التدرٌس التً ٌتفاعل فٌها المدرس مع الطالبInteractive Methods 

  المدرس بإشراف االختٌارٌةطرق التدرٌس التجرٌبٌة وExperimental Learning Methods  

 خطوات تقٌٌم البرنامج: :سابعا  

ألولوٌات ووضع خطط العمل المتصلة بتحسٌن الهدف من التقٌٌم الكشف عن جوانب القوة وجوانب الضعف، إلى جانب إبراز أٌة قضاٌا مهمة قد ٌتم رصدها. وبناء على النتائج ٌتم تحدٌد ا

وثٌقة خاصة فً ملف البرنامج، كما ٌجب مراقبة مقدار التقدم المتحقق فً تنفٌذ خطط تحسٌن البرنامج سنوٌا وبصورة البرنامج. وٌجب االحتفاظ بالمعلومات الخاصة بتقٌٌم البرنامج فً 

 ٌم هً:لتقٌوالخطوات العامة التً تتبع ل منتظمة.

بغً أن تكون هناك مشاركة واسعة من جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس )أ( تشكٌل لجنة صغٌرة للتخطٌط و إدارة عملٌة التقٌٌم. قد تنبثق منها لجان فرعٌة تتولى األعمال التفصٌلٌة. وٌن

 فً القسم، وإشراك بعض الطالب فً اللجان الفرعٌة ذات صلة. 

ف ٌتم اتباعها، واإلجراءات التً سو)ب( اإلعالن العام عن التقٌٌم , ٌوجه لهٌئة التدرٌس ولمعاونٌهم وللفنٌٌن واإلدارٌٌن، وللطالب ، وٌوضح فٌه الغرض من إجراء التقٌٌم 

 وٌتضمن دعوة جمٌع المعنٌٌن للمشاركة. 

تً ٌمكن الحصول علٌها لدعم األحكام الخاصة )ج( اختٌار مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً المالئمة لكل معٌار من معاٌٌر االعتماد األكادٌمً للبرنامج، لتحدٌد ما هو متوفر من األدلة أو ال

 بالجودة. 
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 تقٌٌم الذاتً استناداً إلى األدلة المتوفرة أو التً ٌمكن الحصول علٌها. )د( استكمال بٌانات مقاٌٌس ال

 أفراد العٌنات وتفرٌغها فً جداول خاصة، وتنظٌم البٌانات وتحلٌلها وتفسٌرها؛ وتدوٌن أي تباٌنات، واستخالص التوصٌات للتحسٌن، وتحدٌد استبٌانات)هـ( تقوم اللجنة بمراجعة 

 طوٌر، أو مراجعة توصٌات اللجان الفرعٌة، وذلك لعرض النتائج والتوصٌات واألولوٌات اإلجمالٌة. األولوٌات الموصى بها  للت

ع عام لجمٌع العاملٌن فً الحقل االكادٌمً )و( عرض ومناقشة نتائج التقٌٌم الذاتً، بما فٌها مقاٌٌس التقٌٌم الذاتٌة واألولوٌات الُمقترحة للتحسٌن أو التطوٌر ، من خالل اجتما

 جامعة الرازي. ل
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  الخقييم محاور . 2.1 
 حو التالً الموضح فً الجدول:نعلى اللخص ت و .األكادٌمٌةامج علٌها مختلف البرمل تتش محاور أساسٌة  ثمانفً  تعتمد تقٌٌم و مراجعة  األكادٌمًتقٌٌم البرنامج  ان عملٌة إعداد

 معايير التقييم المحاور م

 البرنامج ومخرجات التعلم المقصودةأهداف  1

 .ًوجود هدف عام و فرعٌة للبرنامج األكادٌم 

 تتالءم أهداف البرنامج األكادٌمً مع السٌاسة العامة للجامعة. أن 

 .إسناد أهداف البرنامج ومخرجات التعلم مع مرجعٌات محلٌة و اقلٌمٌة و دولٌة 

 ًصٌاغة أهداف البرنامج األكادٌمً مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس و الطالب و الخرٌجٌن ف. 

 المنهاج الدراسً 2

 ًحجم وعمق وشمول المعارف فً المنهاج الدراس 

 تصمٌم المنهاج 

 تصمٌم المقررات الدراسٌة 

 التدرٌب المٌدانً ومشروعات وأبحاث التخرج 

 التعلٌم والتعلم 3
 التعلٌم والتعلم 

 تقٌٌم تعلم الطلبة 

 أعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم 4
 كفاٌة وكفاءة أعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم والمعاٌٌر واللوائح المنظمة ألدائهم 

  التأهٌل والتنمٌة المهنٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم 

 تقوٌم و تحسٌن أداء الطالب 5

  قبول الطلبة 

 تحصٌل وتقدم الطلبة 

 دعم وإرشاد الطلبة 

 أدرة شؤون الطلبة 

 المكتبة و مصادر التعلم 6
 الكتب والدورٌات والمعاجم والموسوعات 

 الوسائل والتجهٌزات 

 القاعات الدراسٌة 

 للتحسٌن المستمر فً العملٌة التعلٌمٌة. أنظمةو  آلٌاتوجود   إدارة ضمان جودة البرنامج 7

 .وجود مركز نشط لضمان الجودة و الحوكمة 

 

8 
 

 البحث العلمً

 .نشاط أعضاء هٌئة التدرٌس البحثٌة 

 أعضاء هٌئة التدرٌس فً خدمة المجتمع. مدى مساهمة 

 .اتفاقات الجامعة مع الهٌئات و المؤسسات و المراكز العلمٌة البحثٌة الخارجٌة و الدولٌة 

  و الهٌئة التدرٌسٌة المعاونة. للطالب الممٌزٌنوجود نظام ابتعاث 
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 .تحققهامن  التأكدالتً سٌجري  األساسٌةالنقاط  ، وهًالتقٌٌم .وسٌجري تفصٌله بتوضٌح المعاٌٌر محاورمن  محورتفصٌل لكل  ٌأتًوفٌما 

 

 ومخزحاث الخعلم املقصىدة ألاهداف:  ألاول  املحىر 

 مصادر المعلومات نقاط التساؤالت للمقٌمٌن (1منوذج زقم )   النقاط األساسٌة للتقٌٌم

  واضحة ً  ومحددة وموثقة ومعممة على الجهات المعنٌة.وجود أهداف للبرنامج األكادٌم

 محددة وواضحة وموثقة ومعممة على الجهات المعنٌة ً  وجود مخرجات تعلم للبرنامج األكادٌم

 ًارتباط مخرجات التعلم باألهداف العامة للبرنامج ومجموعة البرامج المقدمة وبأهداف القسم العلم 

 ناحٌة المعرفة و ً  المهارة  وجود مخرجات تعلم متنوعة ف

 .ًمراجعة البرنامج األكادٌم ً  وجود آلٌات و أدوات لقٌاس مخرجات تعلم و االستفادة منها ف

  ً ً و الدول م ً و اإلقٌل  استناد أهداف البرنامج و مخرجات التعلم إلى أسس مرجعٌة على المستوى المحل

 التحقق من الطلبة الخرٌجٌن لمخرجات التعلم المقصودة 

 الجامعة ألهداف البرنامج مشاركة أعضاء هٌئة ا ً لتدرٌس و الطالب و الخرٌجٌن و العاملٌن ف

 األكادٌمً

 .فهم واستٌعاب األساتذة والطلبة لمخرجات التعلٌم المقصودة 

  ًما هً المخرجات المقصودة للتعلم ف

 البرنامج ؟

  كٌفٌة ربط المخرجات التعلم مع أهداف

البرنامج األكادٌمً وهل هذه المخرجات 

 لألهداف العامة  للبرنامج؟محققة 

  كٌفٌة ترابط هذه المخرجات المقصودة مع

النقاط المرجعٌة والمعاٌٌر األكادٌمٌة 

المتعلقة بالتخصص وكذلك أٌة متطلبات 

 مهنٌة؟

  كٌفٌة إٌصال مخرجات التعلم المقصودة

ومكوناتها إلى أعضاء هٌئة التدرٌس 

ومساعدٌهم والطلبة والممتحنٌن 

 الخارجٌٌن؟

 ف الطلبة المتوقع منهم ؟هل ٌعر 

  وثٌقة وصف البرنامج 

  السابق ً  تقرٌر التقٌٌم الذات

 . الوثائق المتعلقة بالمنهاج 

  بٌانات العالمات المرجعٌة والمعاٌٌر

 األكادٌمٌة والمهنٌة الخاصة بالبرنامج 

  متطلبات الجهات المهنٌة 

  كتٌبات إرشاد الطلبة الخاصة بالبرنامج 

  الحتٌاجات سوق دراسات تحلٌلٌة

 العمل وتقٌٌمه للخرٌجٌن.
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 املنهاج الدراس ي: الثاوي حىر امل

 مصادر المعلومات نقاط التساؤالت للمقٌمٌن (1منوذج زقم )       النقاط األساسٌة للتقٌٌم                 

  ومخرجات التعلم ً  .المقصودةتوافق الخطة الدراسٌة مع أهداف البرنامج األكادٌم

  تبٌن المقررات الدراسٌة وتصنٌفها وتسلسلها, وتوضح وجود ً خطة دراسٌة تفصٌلٌة للبرنامج األكادٌم

 عدد ساعات الدراسة المتوقعة من الطالب لكل مقرر دراسً.

 .استناد الخطة الدراسٌة إلى مرجعٌات محلٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة 

 .التخصص ً  تغطٌة الخطة الدراسٌة لحقول المعرفة المختلفة ف

 :ً  وجود خطة دراسٌة تفصٌلٌة لكل مقرر دراسً, تتضمن األت

 الوصف العام للمقرر الدراسً..1

ً للمقرر الدراسً) .2 المعتمدة تعادل ساعتٌن  الساعةبخصوص النظري فإن بٌان نسبة النظري والعمل

 (عملٌتٌن على األقل

ة..3  الهدف العام واألهداف التفصٌٌل

 مخرجات التعلم..4

 للمقرر الدراسً.المحتوٌات التفصٌلٌة .5

ً للمحاضرات..6  الجدول الزمن

 أسالٌب التدرٌس والتقوٌم..7

 الكتاب المعتمد والمراجع المساندة..8

 و ً  العالقة. ألصحاب بكافة تفاصٌلة إعالنه توثٌق المنهاج الدراس

  ذات ً ً التخصص والبحث العلم ً واتساقه مع التوجٌهات الحدٌثة ف  به. العالقةحداثة المنهاج الدراس

 بشكل دوري.مراج ً  عة المنهاج الدراس

 .للمقررات الدراسٌة ً ً المحتوى العلم  التوازن بٌن الشمولٌة والعمق معا  ف

  ضوء ً ً بطرٌقة تضمن تحقق الهدف منه ف ٌشتمل المنهاج على توصٌف واضح للتدرٌب المٌدان

ً المجال المعرفً.  مخرجات التعلم المقصودة وكما هو متعارف علٌه ف

  على مقررات مخصصة ألبحاث أو مشروعات التخرج بعدد ساعات معتمدة مالئمة لنوع ٌشتمل المنهاج

 وطبٌعة التخصص وباالستناد لمرجعٌات عالمٌة .

  كٌف ٌضمن البرنامج أن محتوى المنهاج

ٌمكن الطلبة من تحقٌق مخرجات التعلم 

 المقصودة ؟

  ًهل ٌسهم تصمٌم ومحتوى المنهاج ف

من  تحصٌل مخرجات التعلم المقصودة

حٌث المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة 

والمهارات العملٌة والمنٌة الخاصة 

 بالبرنامج والمهارات العامة .

  ًهل ٌسهم تصمٌم ومحتوى المنهاج ف

تحصٌل مخرجات التعلم المقصودة من 

حٌث التقدم إلى سوق العمل ا والى 

الدراسات العلٌا والتطور على المستوى 

 التخصصً ؟

 هد على أن محتوى وتصمٌم هل هناك شوا

المنهاج ٌتماشً واألبحاث والتطورات 

 الحدٌثة فً التخصص ؟

  هل ٌشتمل توصٌف المنهاج على جزء

خاص بالتدرٌب المٌدانً؟ وكٌف تم 

 توصٌفه وتطوٌر األدلة الخاصة به ؟

  هل ٌتم توعٌه الطلبة المتدربٌن ضمن

  وثٌقة وصف البرنامج 

  السابق ً  تقرٌر التقٌٌم الذات

 . الوثائق المتعلقة بالمنهاج 

  بٌانات العالمات المرجعٌة والمعاٌٌر

 األكادٌمٌة والمهنٌة الخاصة بالبرنامج 

  متطلبات الجهات المهنٌة 

  كتٌبات إرشاد الطلبة الخاصة بالبرنامج 

  دراسات تحلٌلٌة الحتٌاجات سوق

 لخرٌجٌن.العمل وتقٌٌمه ل
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برنامج التدرٌب المٌدانً بما هو متوقع 

 منهم ؟

 املحىر الثالث: الخعليم والخعلم

 مصادر المعلومات نقاط التساؤالت للمقٌمٌن (3+2+1منوذج زقم )  النقاط األساسٌة للتقٌٌم              
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  المنهاج المقرر. بالئمتنوع أسالٌب التدرٌس بما 

  تحقٌق أهداف البرنامج ً ً ومخرجات فاعلٌة أسالٌب التدرٌس والتعلم المستخدمة ف األكادٌم

 التعلم.

  طبٌعة محتوى المقرر الدراسً. بالئممدى تغطٌة الجوانب النظرٌة والعملٌة بما 

  الخاص بأعضاء هٌئة التدرٌس ومدى مرونة ً إثراء العملٌة التدرٌسٌة بمخرجات البحث العلم

ً لتحقٌق ذلك.  المنهاج الدراس

 إكساب وتطو ً ً ٌتطلبها مدى مساهمة أسالٌب التدرٌس والتعلم ف ٌر المهارات األساسٌة الت

 سوق العمل.

 .لدى الطلبة ً  تعزٌز التعلم الذات

 .بٌن الطلبة وأعضاء هٌئة التدرٌس ً  التفاعل االٌجاب

 .بٌن الطلبة وتنمٌة روح الفرٌق الواحد لدٌهم ً  التفاعل االٌجاب

 .العملٌة التدرٌسٌة ً  استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ف

 لتقٌٌم العملٌة التدرٌسٌة بشكل دوري واإلجراءات المترتبة على ذلك. وجود نظام 

 . متابعة سٌر العملٌة التدرٌسٌة وتحسٌنها 

 .دعم عملٌة التعلم ً ً ف  التركٌز على دور التدرٌب المٌدان

 االستراتٌجٌات  و فعالٌة ما مدى تنوع ومالئمة

واألسالٌب والطرائق المستخدمة فً التدرٌس 

 لتحقٌق مخرجات التعلم المقصودة ؟

  هل هناك التزام فً تنفٌذ محتوى المقررات

الدراسٌة وفق خططها التدرٌسٌة ؟ وكٌف ٌتم متابعة 

 ذلك؟

  هل ٌوفر البرنامج كافة اإلمكانٌات والمتطلبات

وطرائق  الالزمة لتنفٌذ استراتٌجٌات وأسالٌب

 تدرٌس متنوعة ؟

  ًما مدى إسهام أسالٌب التعلٌم والتعلم المستخدمة ف

إكساب الطلبة المعارف والمهارات األساسٌة أو 

ً تطلبها سوق العمل ؟  تطوٌرها السٌما الت

  أعضاء هٌئة التدرٌس و مواكبتهم  إلمامما مدى

 للتطورات فً مجال تخصصهم المعرفً ؟

 ٌدانً للطلبة وإعداد هل تتم عملٌة التدرٌب الم

مشارٌع وأبحاث التخرج وفق إرشادٌة والٌات 

 واضحة ؟

  ما مدى تشجٌع الطلبة على العمل بروح الفرٌق

 ومدى تحفٌزهم على التعلم الذاتً ؟

  نتائج استبٌانات الطلبة حول جودة

 التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .

  وثٌقة وصف البرنامج ووثائق وصف

 المقررات .

 اء أعضاء هٌئة وثائق تطوٌر أد

 التدرٌس ومساعدٌهم .

  وثائق تعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس

 ومساعدٌهم .

 . نماذج من المواد التعلٌمٌة الداعمة 

  ًنظام إدارة التعلم االلكترونLMS. 

  أدلة وكتٌبات اإلرشاد الخاصة

 بالبرنامج .

  تقارٌر تقٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس

ومساعدٌهم للعملٌة التعلٌمٌة فً 

 مج .البرنا

  وثائق المراجعة الذاتٌة الداخلٌة

 للبرنامج .

 

 

 : أعضاء هيئت الخدريظ ومطاعديهمالزابعاملحىر 

 مصادر المعلومات نقاط التساؤالت للمقٌمٌن (3+2+1منوذج زقم )  النقاط األساسٌة للتقٌٌم
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 .متفرغ مناسب من حٌث العدد والخبرة وتنوع التخصصات ً  توفر كادر تدرٌس

 هٌئة التدرٌس لكافة المجاالت المعرفٌة للتخصص. تغطٌة أعضاء 

 .واألكادٌمً ألعضاء هٌئة التدرٌس الجدد ً  التأهٌل التربوي والمهن

  مجال ً التطوٌر األكادٌمً المستمر ألعضاء هٌئة التدرٌس لمواكبة التطورات الحدٌثة ف

 التخصص.

 ج /القسم / مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس فً اتخاذ القرارات على مستوى البرنام

 الكلٌة/الجامعة .

 .التواصل بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والكوادر الفنٌة واإلدارٌة المساندة 

 .التواصل بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والطلبة 

 .وجود آلٌات مناسبة للتعٌٌن والترقٌة 

 .وجود نظام متكامل لتقوٌم أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة دورٌا واالرتقاء بهم 

 ونسبة استمرارهم فً عملهم.مدى ثبات الكادر ا ً  لتدرٌس

 .المؤتمرات والنشاطات العلمٌة ً  مدى مشاركة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة ف

 .ًمدى حرٌة ومسؤولٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً تقوٌم وتطوٌر المنهاج الدراس 

 .ًتوفر البٌئة والوقت ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة للتطوٌر المهنً والنشاط البحث 

  آلٌة الستقطاب أعضاء هٌئة تدرٌس من ذوي الكفاءة.وجود 

 .مدى تفعٌل إجازات التفرغ العلمً وأٌة حوافز أخرى متوفرة ألعضاء هٌئة التدرٌس 

  من حٌث الكفاءة ما مدى كفاءة أعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم

مهارات التدرٌس والتقٌٌم وتطوٌر خطة العلمٌة فً مجال تطوٌر 

 لوجٌا المعلومات(؟المقرر واستخدام تكنو

  ما مدى كفاٌة أعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم ونوعٌتهم لتغطٌة

 كافة المجاالت النظرٌة والعملٌة للتخصص والقٌام بالبحث العلمً ؟

  ما مدى مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس فً األنشطة العلمٌة والمهنٌة

 وخدمة المجتمع بما ٌدعم رسالة الجامعة وأهداف البرنامج؟

  ٌمتلك البرنامج كوادر إدارٌة مساندة مؤهلة ومناسبة كما وكٌفا هل

لتلبٌة الخدمات الالزمة للطلبة وأعضاء هٌئة التدرٌس ومتطلبات 

 البرنامج؟

  ما مدى التزام أعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم فً تنفٌذ مهامهم

 التعلٌمٌة فً مواعٌدها المحددة ؟

 وترقٌاتهم العلمٌة وفق  هل تتم عملٌة تعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس

 الئحة محددة ومعاٌٌر واضحة وشفافة؟

  ًهل ٌتم استخدام نتائج البحوث العلمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس ف

 تطوٌر فاعلٌة تدرٌسهم ؟

  ما مدى مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس فً اتخاذ القرارات على

 مستوى البرنامج /القسم /الكلٌة /الجامعة .

  العبء التدرٌسً ألعضاء هٌئة التدرٌس ما مدى كفاءة ومناسبة

 ومساعدٌهم فً البرامج وفقا لمرجعٌات متعارف علٌها ؟

  ملفات أعضاء هٌئة التدرٌس

ومساعدٌهم بما فً ذلك وثائق السٌرة 

 الذاتٌة .

 . الخطط التدرٌسٌة وتقارٌرها 

 . الجداول الدراسٌة 

  التقارٌر واللوائح المنظمة ألعمال

 ومساعدٌهم .أعضاء هٌئة التدرٌس 

  والبحثً ألعضاء هٌئة ً اإلنتاج العلم

 التدرٌس ومساعدٌهم .

  اإلستراتٌجٌة وخطة البرنامج لإلبتعاث

والتأهٌل السنوٌة ،وخطة التدرٌب 

 ألعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم.

 

 

 

 

 

 

 املحىر الخامظ: جقىيم و جحطين أداء الطالب

 



  

 19 

 مصادر المعلومات نقاط التساؤالت للمقٌمٌن (6+4+1منوذج زقم ) النقاط األساسٌة للتقٌٌم

 .تؤهلهم للحصول على الدرجة العلمٌة ً  مدى تحصٌل الطلبة لمخرجات التعلم الت

 .سوق العمل ودرجة انجازهم ً  مدى نجاح الطلبة الخرٌجٌن ف

 .ًتقدم الطلبة واكتسابهم المهارات الالزمة لكل مستوى دراس 

  عالماتهم ومناقشتها.توفر إجراءات تمكن الطلبة من مراجعة 

 .م المستخدمة على تحدٌد مستوٌات الطلبة  قدرة أسالٌب التقٌو

 .تنوع أسالٌب تقوٌم أداء الطلبة ومالءمتها للتخصص 

 .التعلم واالستفادة من التغذٌة الراجعه ً  مساهمة أسالٌب التقوٌم ف

 .أسالٌب التقوٌم ً  الشفافٌة والعدالة ف

 خارجٌٌن.وجود ممتحنٌن أو مقومٌن داخلٌٌن و 

 .م على قٌاس مخرجات التعلم  قدرة أسالٌب التقٌو

 

  هل هناك إجراءات فً البرنامج لتسهٌل عملٌة انتقال

 الطلبة من الثانوٌة إلى الكلٌة)الجامعة( ؟

  هل هناك ترتٌبات فعالة لتسهٌل تقدم الطلبة خالل

هذه الترتٌبات مفهومة بشكل عام من قبل  البرنامج؟وهل

 أعضاء التدرٌس ومساعدٌهم ومن قبل المتقدمٌن للبرنامج.

  هل ٌتم تخصٌص ساعات مكتبٌة وإرشادٌة كافٌة من قبل

 أعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم ؟

  هل تتم عملٌة تقٌٌم تعلم الطلبة و إدارة العملٌة االمتحانٌة

ئٌة وفق نظام /آلٌة/الئحة وإعالن النتائج الفصلٌة والنها

 واضحة وفعالة تنظم ذلك ؟

  ما هً الشواهد الموجودة على إن المعاٌٌر المحصلة من

 قبل الطلبة توازي الحد األدنى المتوقع للدرجة.

  ما هً آلٌة اكتشاف الطلبة المتمٌزٌن ودعمهم؟وكٌف ٌتم

 تقٌٌم فاعلٌتها؟

  وتهٌئتهم هل هناك آلٌة فعاله إلكساب الخرٌجٌن مهارات

 لسوق العمل او الدراسات العلٌا؟

  هل ٌمتلك البرنامج آلٌة محددة ومعاٌٌر مفعله لضبط

 أسالٌب وأدوات التقٌٌم المختلفة ؟

 . سجالت نتائج الطلبة 

 . عٌنات من أعمال الطلبة 

 . محاضر من اجتماعات اللجنة االمتحانٌة 

  لوائح :االمتحانات ،مشارٌع التخرج

 ،التدرٌب المٌدانً .

 . تقارٌر تحلٌل نتائج االمتحانات 

 

 

 

 

 

 املحىر الطادص: املكخبت و مصادر الخعلم
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 املحىر الطابع: إدارة ضمان حىدة البرهامج

 مصادر المعلومات نقاط التساؤالت للمقٌمٌن (2+1منوذج زقم )  النقاط األساسٌة للتقٌٌم      

 الكتب والدورٌات والمعاجم والموسوعات 

  للتخصص.توفر األجهزة والتجهٌزات والمواد والبرمجٌات المناسبة 

 .مالئمة مصادر التعلم للتخصص 

 .توفر الكتب والدورٌات وتنوعها وحداثتها وتغطٌتها لجمٌع مجاالت المعرفه فً التخصص 

  توفر مكتبة متكاملة من حٌث أوعٌة المعلومات والتجهٌزات والكوادر الفنٌة المتخصصه لخدمة

 التخصص.

 فواعد المعلومات االلكترونٌة فً مجال ا ً  لتخصص.االشتراك ف

 .وتوفر المواد االلكترونٌة ً ً إلدارة المحتوى التعلٌم  وجود نظام الكترون

 .المكتبة باالضافه إلى المكتبات االلكترونٌة ً ً للبحث عن المعلومات ف  توفر نظام الكترون

 

 الوسائل والتجهٌزات 

 .توفر مكاتب مناسبة ألعضاء هٌئة التدرٌس 

 الخ(.-مصلٌات -صاالت رٌاضٌة -قاعات نشاطات -معارض-مطاعم -توفر مرافق متكاملة ) مالعب .... 

 .تزوٌد الهٌئة التدرٌسٌة بخدمة مناسبة لالنترنت والطباعة وأي خدمات الكترونٌة أخرى 

  مدى استطاعة الهٌئة التدرٌسٌة والفنٌة واإلدارٌة والطلبة من استخدام أنظمة المعلومات االلكترونٌة

 المساندة حسب االحتٌاج.

 بخدمة انترنت عامة للطالب والعاملٌن ً  .تغطٌة الحرم الجامع

 

  القاعات الدراسٌة 

 .توفر قاعات تدرٌس مناسبة مزودة باألدوات والتجهٌزات الالزمة للتخصص 

 .توفر مختبرات مناسبة مجهزة باألجهزة الالزمة للتخصص 

  والزٌادة المطردة فً إعداد وجود خطة إستراتٌجٌة لتوفٌر واستهداف القاعات الدراسٌة بما ٌتناسب

 الطلبة .

  هل هناك إستراتٌجٌة شاملة لتوفٌر وتوظٌف

 مصادر التعلم .

  هل ٌتوفر لدى المؤسسة العدد المناسب والكلٌة

من الكتب والدورٌات وبحسب المؤشرات وهل 

 ٌتٌسر الوصول إلى ذلك .

  ما مدى فاعلٌة استخدام الكتب والدورٌات من

التدرٌس ومساعدٌهم  قبل الطلبة وأعضاء هٌئة

 فً البرنامج .

  هل هناك نظام الكترونً للبحث عن المعلومات

 فً المكتبة باإلضافة إلى المكتبات االلكترونٌة .

  ما مدى توفر التجهٌزات والكوادر الفنٌة

المتخصصة فً المكتبات وبحسب معاٌٌر التعلٌم 

 العالً.

  هل ٌتم توفٌر الكتب والمراجع فً ضوء

 ات البرنامج.توصٌفات مقرر

 

 . قوائم بمحتوٌات المكتبة 

 .وثائق المراجعة الداخلٌة 

 .النظام االلكترونً للمكتبة 

 .خطط المكتبات وتقارٌرها 

 .خطط المقررات الدراسٌة 

  نتائج مقابالت مع أعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم

 والطلبة.

  هل ٌتوفر العدد الكلٌة من القاعات الدراسٌة

 ، وفق معاٌٌر التعلٌم العالً الستٌعاب إعداد الطلبة

  هل القاعات الدراسٌة المتوفرة مناسبة ومجهزة

 ألغراض التعلم، وفق معاٌٌر االعتماد.

  هل ٌتوفر لدى البرنامج خطة لتوفٌر واستخدام

 القاعات الدراسٌة بحسب النمو فً إعداد الطلبة.

  هل ٌتوافر العدد الكافً من المعامل والمختبرات

 البرنامج(.)بحسب طبٌعة 

  هل ٌتوافر العدد الكافً من الوسائل والتجهٌزات

 الالزمة لعملٌة التعلم .

  هل ٌتوفر لدى المتعلمٌن أجهزة تكنولوجٌة معلومات

 مناسبة وكافٌة، وفق معاٌٌر التعلٌم العالً.

  هل تتوافر خدمة االنترنت بشكل كاف وبالسرعة

المناسبة ألعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم 

 لمٌن.والمتع
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 مصادر المعلومات نقاط التساؤالت للمقٌمٌن (1منوذج زقم ) النقاط األساسٌة للتقٌٌم

 تحسٌن وتطوٌر العملٌة التدرٌسٌة. همفعل وجود آلٌات مالئمة و ً  لالستمرار ف

 .وجود وحدة فاعلة لضمان الجودة 

 الجامع ً ً ف  على مستوى التخصصات. ةوجود تقوٌم ذات

 .وجود دلٌل ضمان جودة لتوثٌق اآللٌات واإلجراءات وتحدٌد المسؤولٌات 

 .مجال التخصص ً  وجود عالقة مع مؤسسات االعتماد المهنٌة ف

 .ًوخارج ً  وجود نظام تقوٌم داخل

 .وجود آلٌات واضحة ومالئمة للتخصص لقبول الطلبة 

 تحسٌن الجودة.مدى تطبٌق آلٌات وإجراءات إدارة الجودة وف ً  اعلٌتها ف

  عملٌة تقوٌمه وتطوٌره.  إجراءاتهمدى توثٌق القسم لكافة ً  وللبٌانات ذات العالقة ف

 .مدى استخدام نتائج التقوٌم للتطوٌر والتحسٌن وبخطة زمنٌة موثقة 

 

  كٌف ٌعمل القائمون على وضع ومراجع وتحسٌن المعاٌٌر

 األكادٌمٌة؟

  متبعة لضمان شفافٌة هل هناك معاٌٌر وإجراءات

 وموضوعٌة وعدالة عملٌة التقٌٌم؟

  هل هناك آلٌة دورٌة للمتابعة والتحسٌن وتنفٌذ اإلجراءات

 لدى القائمٌن على البرنامج ؟

  ما مدى فاعلٌة التقٌٌم ومدى استخدام البٌانات الكمٌة

والمعلومات الراجعة النوعٌة فً إستراتٌجٌة التعزٌز 

 والتحسٌن المستمر ؟

 اك نظام ٌعمل على استخالص رؤٌة الطالب هل هن

 األكادٌمٌٌن ؟وأرباب العمل والخبراء والنظراء 

  هل هناك نظام للمراجعة المستمرة لشروط القبول

 والتسجٌل ؟

 هل هناك نظام للتقٌٌم السنوات والدوري للبرنامج ؟ 

  هل هناك نظام لتقٌٌم أداء عضو هٌئة التدرٌس ونموه

 المهنً؟

 قٌٌم مستوى تنفٌذ النظم واللوائح؟هل هناك آلٌة لت 

 

 .سجالت وتحالٌل والبٌانات اإلحصائٌة 

  البٌانات الراجعة من الهٌئة التدرٌسٌة

 والطلبة وأرباب العمل.

 .تقارٌر الممتحنٌن الخارجٌن 

  تقارٌر هٌئات االعتماد وهٌئات اإلشراف

 والهٌئات المهنٌة .

  / محاضر اجتماعات مجالس األقسام

عة باإلضافة إلى لجان الكلٌات/ الجام

 االمتحانات واللجان األخرى.

  نظام مراقبة جودة / المتابعة األكادٌمٌة

 للبرنامج.

  تقارٌر االعتماد والمراقبة المقدمة من

 جهات مهنٌة أو تشرٌعٌة فً حالة توفرها.

  تقارٌر التقٌٌم الداخلٌة السابقة فً حال

 توفرها.

 

 

 

 

 املحىر الثامن: البحث العلمي 
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 مصادر المعلومات نقاط التساؤالت للمقٌمٌن (2،3منوذج زقم ) النقاط األساسٌة للتقٌٌم       

 .ألعضاء هٌئة التدرٌس ً  نشاط البحث العلم

 .خدمة المجتمع ً  مدى مساهمة أعضاء هٌئة التدرٌس ف

 .ذات العالقة ً ً مع مؤسسات المجتمع المحل  عالقة ونشاط القسم األكادٌم

  والمؤسسات التعلٌمٌة ومراكز األبحاث.أي اتفاقٌات ً  وتعاون مع المجتمع المحل

 .المجالس اللجان ً  تمثٌل المؤسسات المختلفة ذات العالقة ف

 .التواصل مع الطلبة الخرٌجٌن ووجود نادي خرٌجٌن لهم 

  الشركات ً مدى استعانة القسم بمحاضرٌن غٌر متفرغٌن من أصحاب الخبرة العملٌة ف

 العالقة.والمؤسسات ذات 

 .ًتوفر بٌئة داعمة ومحفزة للبحث العلم 

 .مدى تفعٌل إجازات الزٌارة العلمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس من القسم والٌة 

 .ًأنشطة البحث العلم ً  مدى مشاركة الطلبة ف

 .وجود نظام ابتعاث للطلبة المتمٌزٌن 

  ما مدى تشجٌع البرنامج ألعضاء هٌئة التدرٌس

المتمٌز .البحث العلمً الجاد ومساعدٌهم على :التدرٌس 

النشر فً مجالت علمٌة محلٌة ودولٌة محكمة المشاركة 

ببحوث فً المؤتمرات العلمٌة الدولٌة ؟وهل ٌتم تشجٌعهم 

 على اإلبداع والتمٌز؟

  ما مدى التزام البرنامج األكادٌمً تطبٌق اللوائح الخاصة

 بالتأهٌل والتدرٌب ؟

  تأهٌل بناء، االحتٌاجات وال اإلبتعاثهل ٌتم توجٌه عملٌات

 المطلوبة فً البرنامج ؟

 . ملفات أعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم 

 الئحة التأهٌل و اإلبتعاث . 

  سجالت إصدارات البحوث فً المجالت

 المحكمة 

  / محاضر اجتماعات مجالس األقسام

 .الكلٌات / الجامعة

 اإلبتعاث برنامج اإلستراتٌجٌة وخطة 

ة التدرٌب ألعضاء والتأهٌل السنوٌة ،وخط

 هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم .

 . وثائق الدورات التدرٌبٌة 

 .تقارٌر عن التدرٌب والتأهٌل 

  اتفاقات الجامعة مع الهٌئات و المؤسسات و

 المراكز العلمٌة البحثٌة الخارجٌة و الدولٌة.

 

 

 

 

 مصادر املعلىماث ججميع و طزق كيفيت  الفصل السابع:
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ٌمً ،ومن أمثلة تلك والوثائق التً ٌستعٌن بها فرٌق التقٌٌم لغرض الحصول على البٌانات والمعلومات المطلوبة أثناء عملٌة التقٌٌم الذاتً للبرنامج األكادوتشمل كافة المصادر 

 المصادر:

 . ًالقائمٌن على البرنامج األكادٌم 

 .أعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم واإلدارٌٌن فً البرنامج 

 وأرباب العمل. الطلبة والخرٌجٌن 

 .الممتحنٌن الخارجٌٌن 

 .القسم والكلٌة والجهات اإلدارٌة الداعمة للبرنامج 

 .وثٌقة وصف البرنامج 

 ة، خطة ، خطة الدعم واإلرشاد الطلبالخطة الخاصة بالبرنامج والخطط ذات العالقة؛ مثل :الخطة اإلستراتٌجٌة للبرنامج؛ والخطة الدراسٌة للبرنامج، وخطط المقررات الدراسٌة

 المكتبة وتقارٌرها... الخ.

 .ملفات المقررات: وملفات أعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم واإلدارٌٌن فً البرنامج 

 . تقارٌر التقٌٌم السنوٌة والدورٌة السابقة للبرنامج 

 . تقارٌر تقٌٌم اإلقران للبرنامج 

 .تقارٌر المقومٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن 

 تقارٌر الممتحنٌن الخارجٌٌن . 

 . ًتقارٌر هٌئة االعتماد األكادٌم 

 . تقارٌر التغذٌة الراجعة من الطلبة والخرجٌن وأرباب العمل 

  ،آلٌةاإلرشاد، والٌة اعتماد الدرجات(.وثائق األدلة واللوائح والنظم واإلجراءات المنظمة ألعمال البرنامج )مثل: دلٌل البرنامج، ودلٌل الطالب، الئحة التأهٌل، واألبتعاث 

 إحصائٌات ومعلومات أخرى. ائق وتقارٌر وإحصائٌات عن :الطلبة والخرٌجٌن، وأعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم ،ومصادر التعلم، القاعات والمعامل... وأيوث 

 .وثائق وتقارٌر وإحصائٌات القبول والتسجٌل والتخرٌج والمتابعة المتعلقة بالبرنامج 

 ًذلك نتائج تحلٌل دراسات أراء مختلف المعنٌٌن على المنهاج )الطلبة، الخرٌجٌن، األساتذة(. الوثائق المتعلقة بمناهج البرنامج بما ف 
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 .محاضر وقرارات اللجان المختلفة فً البرنامج 

 .المعلومات المستقلة من المالحظات والزٌارات المٌدانٌة والعٌنات العشوائٌة من الطلبة وأعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم وأرباب العمل 

 معاٌٌر والمرجعٌات التً استند إلٌها البرنامج.ال 

 . تقارٌر تدرٌب الطلبة ومشارٌع التخرج ونماذج من االختبارات وأعمال الطلبة.. وأي وثائق ذات عالقة 

 (.الكتٌبات والنشرات التعرٌفٌة الخاصة بالبرنامج، مثل: )كتٌبات إرشاد الطلبة، المنهاج، العملٌة والتدرٌب المٌدانً... وغٌرها 

 .وثائق تثبت إشراك الطلبة والخرٌجٌن وسوق العمل فً تصمٌم مخرجات التعلم 

 االلكترونً.وظٌف البرنامج ،واحتٌاجات سوق العمل وتقٌٌمه للخرٌجٌن. دراسات 

 . ًالموقع االلكترون 

 تقٌٌم البرنامج وبالحد األدنى ما ٌأتً:ٌنبغً لفرٌق التقٌٌم تنفٌذ أدوات متنوعة ومناسبة لجمع البٌانات المتعلقة بكل مكون من مكونات 

 . فحص وتحلٌل الوثائق 

  استمارة النزول المٌدانًالمالحظات والزٌارات المٌدانٌة، باستخدام 

  اتمارة التقٌٌم الذاتً لمعاٌٌر االعتماد االكادٌمًالمقابلة والمناقشة ، باستخدام استمارة 

 : االستبٌانات باستخدام االستمارات اآلتٌة 

 .رة تقٌٌم البرنامج من قبل أعضاء هٌئة التدرٌس استما -

 ج من قبل الطلبة المتوقع تخرجهم.استمارة تقٌٌم البرنام -

 .استمارة تقٌٌم البرنامج من قبل الخرٌجٌن  -

  .استمارة تقٌٌم البرنامج من قبل جهات التوظٌف -

 استمارة تقٌٌم جودة الخدمات الجامعٌة من قبل الطلبة  -

 .أعضاء هٌئة التدرٌساستمارة تقٌٌم رضا  -

  الخقييم الذاحيالنهائي  قزيز كخابت الخ: الفصل اخلامس
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من قبل لجنة مختارة من فرق التقٌٌم ، وٌصاغ تقرٌر التقٌٌم الذاتً باعتماد أسلوب التحلٌل واستخالص  وٌتم إعداده و ٌعتبر تقرٌر التقٌٌم الذاتً هو الخالصة النهائٌة لعملٌة التقٌٌم

كادٌمً. وٌراعً واألمثلة الداعمة لها.وٌخضع إعداد التقٌٌم الذاتً لمجموعة من المراحل كما ٌشتمل على تقٌٌم موجز لكافة مكونات البرنامج األ النتائج المبنٌة على الحقائق مع توفٌر األدلة

كتابة لتقرٌر التقٌٌم الذاتً ومكوناته فً إعداد التقرٌر مجموعة من المواصفات الفنٌة التً تسهم فً إخراج التقرٌر بصورة أكادٌمٌة علمٌة مركزة ورصٌنة. وسٌجري توضٌح مراحل 

 وكذلك كٌفٌة صٌاغة هذه المكونات فً الفقرات المختلفة لهذا الفصل .

 ٌر التقٌٌم :مراحل كتابة تقر 

ة تقرٌر إلى تعرٌف القائمٌن علٌها وعلى المؤسسة التعلٌمٌة عموما بمستوى التقدم الحاصل فٌها فً ضوء معاٌٌر الجودة من اجل ذلك ال بد من كتاب تهدف عملٌة البرامج األكادٌمٌة

والدقة فً تشخٌص جوانب القوة والضعف فً أدائه، بما ٌضمن سهولة ووضوح العملٌة  التقٌٌم بصورة واضحة وشاملة لجمٌع مكونات البرنامج التعلٌمً، مع تحر كامل الموضوعٌة

 التطوٌرٌة المستمرة ألداء البرنامج األكادٌمً فً جمٌع مكوناته.

قٌٌم البرنامج فً هذا الدلٌل، كما البد من تمتع وفً سبٌل تحقٌق ذلك البد من العمل من خالل فرٌق التقٌٌم تشخٌص الواقع الفعلً ألداء البرنامج فً جمٌع المجاالت التً ٌتضمنها ت

ذلك وضع األحكام الصحٌحة على جوانب أداء البرنامج من خالل االطالع على ما ٌتم توفٌره من األدلة والشواهد وتحلٌلها بصورة منطقٌة، لٌتم بعد  فرٌق التقٌٌم بالقدرة على إصدار

 البرنامج، وبناَء على ذلك ٌمكن إن ٌشمل عملٌة إعداد تقرٌر التقٌٌم الذاتً للبرنامج األكادٌمً مرحلٌتٌن أساسٌتٌن هما: التصورات والخطط الالزمة لتحسٌن نوعٌة األداء فً

امج ككل وفً مجال على وأدلة وشواهد ومعلومات، والتوصٌات الالزمة لتحسٌن أداء البرن تجمٌع نتائج تقٌٌم مجاالت التقٌٌم البرنامج وكل ما ٌتعلق بها من أحكام المرحلة األولى:

 حدة..

أعضاء الفرٌق ممن ٌتوفر  تحرٌر التقرٌر بناء على ما ورد فً المرحلة األولى ووفقاَ لهٌكل التقرٌر المبٌن فً هذا الدلٌل، وذلك بعد إن ٌتم اختٌار المكلفٌن منالمرحلة الثانً : 

وح، وإدراك دالالت نتائج التقٌٌم وتفسٌراتها، وترتٌبها بشكل منطقً لٌتمكن القائمون على البرنامج األكادٌمً من لدٌهم خبرة فً إعداد تقارٌر التقٌٌم، مع ضرورة مراعاة الدقة والوض

 إعداد خطط التصحٌح والتحسٌن المستمر ألداء البرنامج.

 مكونات تقرٌر التقٌٌم الذاتً :

 األحكام، البد من كتابة تقرٌر شامل ٌتضمن كل ما سبق بحٌث ٌتضمن األتً: فرٌق التقٌٌم من تنفٌذ عملٌة التقٌٌم للبرنامج وتفسٌر النتائج وإصدار مقدمة.هاء

 مقدمة . (1

 (كلمة تقرٌباَ.6222نتائج تقٌٌم البرنامج األكادٌمً حسب المعاٌٌر المعتمدة ) (2

 المالحق. (3

 مقدمة : (1
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انسجام أهداف البرنامج األكادٌمً مع رسالة عبارة عن نبذة موجزة عامة عن الكلٌة والقسم الذي ٌقدم البرنامج المراد تقٌٌمه، تساعد فرٌق التقٌٌم والمراجعة فً تقٌٌم مدى ترابط و

 وأهداف الكلٌة والقسم، إضافةإلى مدى تحقٌق هذه األهداف .

 هذا السٌاق :ومن المعلومات التً ٌمكن إن تورد فً 

 .نبذة عن الكلٌة فقرة توضح نشأة الكلٌة وأقسامها وبرامجها األكادٌمٌة وعدد طلبتها وأعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم واإلدارٌٌن فٌها 

 معلومات أخرى لها عالقة بعملٌة التقٌٌم مثل  الى ةنبذة عن القسم والبرنامج المراد تقٌٌمه، فقرة توضح نشأة القسم وأهدافه وعدد طلبته وأعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم فٌه، إضاف

 أخر لها عالقة بعملٌة التقٌٌم مثل أخر للبرنامج والجهة التً قامت به.

 : ( نتائج تقٌٌم البرنامج األكادٌمً حسب المعاٌٌر المعتمدة2

الى  واألحكام مع اإلشارة جٌل جمٌع النتائج التً تم التوصل إلٌها لتقٌٌم البرنامج األكادٌمًتشكل نتائج تقٌٌم البرنامج األكادٌمً المحور األساسً فً تقرٌر التقٌٌم، حٌث ٌتم هنا تس

 ألدلة والشواهد بموجب الملحقات واألدوات المستخدمة فً التواصل إلٌها، وٌمكن تقسٌم هذا المحور إلى نقطتٌن أساسٌتٌن :

 برنامج ،وكذا األحكام والتوصٌات العامة.استعراض لنتائج التقٌٌم الشاملة والكلٌة ألداء ال األولى :

كل مجال لكل النقاط والتساؤالت المثارة  استعراض لنتائج تقٌٌم أداء البرنامج فً المجاالت المختلفة لتقٌٌم البرنامج لتقٌٌم البرنامج بحسب األوزان فً هذا الدلٌل بحٌث ٌتضمن الثانٌة :

األحكام الصحٌحة والموضوعٌة عن الجوانب المختلفة ألداء البرنامج بشكل مركز ومختصر،بعٌدا عن السرد اإلنشائً  م من هذا إصدارفً المجال والنتائج وتحلٌلها وتفسٌرها ،وااله

 واألمثلة الداعمة ،كما ٌلً : واالعتماد بشكل رئٌس على أسلوب التحلٌل واستخالص النتائج المبنٌة على الحقائق مع توفٌر األدلة

 إلى مصدر المعلومة. : وتتضمن جمٌع النقاط الموجبة التً تشكل جوانب قوة تمكن البرنامج من المنافسة واالستمرار،وعند تسجٌل هذه النقاط البد من اإلشارة نشاط القوة - أ

  .وتشٌر إلى جمٌع النقاط السالبة التً تشكل عوامل تحد من قدرة البرنامج على المنافسة واالستمرارنقاط الضعف :  - ب


