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 مقدمة

 للدور الحيوي الذي يضطلع به املركز في دعم مؤسسات التعليم العالي
ً
وتعزيز وبرامجها األكاديمية    تأكيدا

للبرامج وثيقة مقاييس التقويم الذاتي قدرتها على استيفاء معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي؛ أعد املركز 

البرامج  هذه للمسؤولين عن ضمان الجودة في تقديم املساعدة التي تهدف إلى  األكاديمية ) ملرحلة البكالوريوس (

التي أعدها املركز، كما يمكن االستفادة    البرامجيةإلجراء التقييم بطريقة موضوعية بناًء على معايير ضمان الجودة  

 
ً
للبرامج  الجودة استراتيجيات تحسيندعم ، و داخليةالتخطيط، واملراجعة ال في مجالمن هذه الوثيقة أيضا

 .مؤسسات التعليم العالي في األكاديمية 

، والتي تشمل البرامجياألكاديمي  الجودة واالعتمادوتوفر هذه الوثيقة مقاييس تقويم ذاتي ملعايير ضمان 

 املعايير التالية:

 واألهدافالرسالة  .1

 إدارة البرنامج وضمان جودته  .2

 التعليم والتعلم .3

 الطالب .4

 هيئة التدريس  .5

 مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات  .6

 

 البرنامج ووحداتهقوم  يملؤسسات التعليمية، البد أن  لبرامج األكاديمية باولضمان الجودة والتحسين املستمر ل

املختلفة بعمليات التقويم الذاتي بناًء على املحكات الدالة على جودة األداء، فيقوم أعضاء هيئة التدريس 

 على   بتقويم مستوى األداء حسب هذه املحكات،البرنامج  واملوظفون املسؤولون عن األنشطة املختلفة في  
ً
واستنادا

أخرى ذات مستوى  برامجواملقارنات املرجعية مع  أدلة وبراهين وشواهد مناسبة، مع دعم ذلك بمؤشرات األداء

من الجودة، وخاصة في املجاالت ذات األهمية الكبيرة. وُيدعم هذا التقويم الذاتي بالرأي املستقل عن طريق  عال  

 .ودقته وموضوعيتهمقوم أو مقومين مستقلين من خارج املؤسسة؛ لتعزيز مصداقية التقويم 

الوطني واملركز  الخارجيين  واملراجعين    البرنامج األكاديمي  منسوبيفي وضع لغة مشتركة بين    هذه الوثيقةوتسهم  

تحديد األداء املرض ي ، ليتم  للبرامج األكاديميةالجيد    داءاأل   محددات  في وصفللتقويم واالعتماد األكاديمي، يتمثل  

معرفة املطلوب بدقة تحت كل  علىالتعليم العالي  برامج ساعد هذه الوثيقةكما ت ،ذلكبناًء على غير املرض ي  وأ

باإلضافة إلى أنها تفيد تحديد مستواها الحالي،  تسهل عليهابطريقة وصفية متدرجة  منها معيار، واألداء املتوقع

بالنسبة لكل  البرامجاملراجعين الخارجيين واملقومين املستقلين خالل عمليات املراجعة، للتعرف بدقة على أداء 

 فإن هذه الوثيقة تعتبر بمثابة املرشد واملوجه لعمليات التخطيط لتحسين جودة األداء  مجا
ً
ل من املجاالت ، وأخيرا

 بناًء على التقويم الذاتي والخارجي وفق هذه املقاييس.
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 م عناصر التقوي

 ،التقييمرغبة من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي للوصول إلى أعلى درجات الدقة في 

 وبناءً ، تحت كل معيار الواردةوضععععععععع املركز عناصععععععععر محددة تسععععععععتند إليها عمليات التقويم لكل املحكات  

والتحسين(   واملراجعةإغالق دائرة الجودة )التخطيط والتطبيق  و لهذه العناصر مدى استيفاء عناصر املحك  على 

املمارسعععات التي تثأت أي   وجودو ، مع األخذ في االعتبار طبيعة املحكيكون التقييم ملسعععتوى الجودة، بشعععكل فعال،  

 مؤسساتفي البرامج األكاديمية   كثير من ما وصلت إليه يناغم ذلكل في األداء ، واإلبداع  يزالتممن وجوه 

 .صبو أن تصل إليهتوما  التعليم العالي

 من كل مما يلي:للمحكات يم و تكون عناصر التقتو 

 مدى توفر عناصر املحك ومكوناته. •

 مستوى جودة التطبيق لكل عنصر. •

 انتظام التطبيق والتقييم وتوفر األدلة. •

 التحسين املستمر ومستوى النتائج في ضوء املؤشرات واملقارنة املرجعية •

 املحك.عناصر ممارسات التميز واإلبداع في  •

ملكه من األدلة والشواهد واملؤشرات التي تدل على مستوى يعلى ما  البرنامجوينبغي أن ُتبنى تقويمات 

  الجودة، وليس على االنطباعات غير املدعومة باألدلة. 

 

 املحكات األساسية:

 لألهمية القصوى لبعض املحكات، فقد تم تحديد مجموعة من املحكات، تمثل محكات 
ً
 أساسية،نظرا

ق الخط الذي كتأت به، وهذه املحكات ال بد  مَّ
ُ
زت في الوثيقة بعالمة النجمة )*( في آخرها، وغ ِّ

ي  وقد ُم

 .5من نقاط  3يقل عن  عند التقدم لالعتماد ال البرنامجأن يكون تقييمها الذاتي لدى 
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 التقويم خطوات 

  املحكتقويم  من خاللجودة األداء يم و يتم تق
ا
 :يما يلوفق  املعيار،تقويم ، ثم أول

 

 تقويم املحك :الخطوة األولى

 :نخياريال باستخدام أحد البرنامجتحديد مدى انطباق املحك على بيكون ابتداًء و 

 نطبقاألول: ل ي الخيار 

  يحسب ال إذا كان الحال كذلك فو ، نشطتهته وألعدم مناسأته لطبيع ؛املحك طبيقمطالب بتغير البرنامج أي أن 

 املحكات الداخلة في تقويم املعيار.ضمن  املحك

 

 ينطبق : الخيار الثاني 

 املحك تقويم وإذا كان الحال كذلك فيتم توفره،من املهم و  ،البرنامجله عالقة بطبيعة وأنشطة أي أن املحك 

 يلي: ماويمكن الحكم على جودة األداء للمحك من خالل (، 5إلى  1)من خماس ي  باستخدام مقياس

 

 :غير مرض يأداء أ. 

 ، وتفصيلها كالتالي: (2،  1) ويشمل املستويين: 

 : (مستوفىغير املستوى األول )

أو(  ) ،املحك على اإلطالقتطبق عناصععر   ال)أو(  أو يتوفر قليل منها، من عناصععر املحكعنصععر ال يتوفر أي 

  تطبق
ً
  أو( تطبق) ،بمستوى ضعيف جدا

ً
 .نادرا

  مستوفىالثاني )املستوى 
ا
 : (جزئيا

بشعععععععععععكل غير   أو( تطبق) بمسعععععععععععتوى ضععععععععععععيفتطبق عناصعععععععععععر املحك   أو( أن)،  توفر معظم عناصعععععععععععر املحكت

توجععععد بعض  وقععععد  ،أدلععععة كععععافيععععة تتوفر أو( ال) منتظم،غير  ولكنععععه يوجععععد تقييم أو يوجععععد أو( ال)، منتظم

 .للتحسيناملحدودة  اإلجراءات

 

 :مرض يأداء ب. 

 (، وتفصيلها كالتالي:5 ،4 ،3ويشمل املستويات الثالث: )

 املستوى الثالث )مستوفى(: 

كما  ،يوجد تقييم منتظمو بشعععععكل منتظم،  و  ،جيدبمسعععععتوى جميعها  تطبق  و  ،توفر جميع عناصعععععر املحكت

 جيدة.للتحسين ونتائج منتظمة  إجراءاتتوجد و  ،كافيةتوفر أدلة ت
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رابع )مستوفى   (: بإتقاناملستوى ال

يوجععد تقييم منتظم و بشعععععععععععععكععل منتظم، و  ،متقنبمسعععععععععععععتوى  جميعهععا املحععك، وتطبقتوفر جميع عنععاصعععععععععععععر ت

مرتفععععة مقعععارنعععة  للتحسعععععععععععععين ونتعععائج منتظمعععة  إجراءاتتوجعععد ، و كعععافيعععة ومتنوععععةتوفر أدلعععة ت ، كمعععاوفععععال

 .بالنتائج السابقة

 

 املستوى الخامس )مستوفى بتميز(: 

 تقييم منتظم يوجعد و  منتظم،بشعععععععععععععكعل و  ،متميزمسعععععععععععععتوى ب جميعهعاوتطبق  ،توفر جميع عنعاصعععععععععععععر املحعكت

للتحسعععععععععععععين ونتعائج  منتظمعة  إجراءاتتوجعد و ،  وتراكميعة شعععععععععععععاملعةمتنوععة و توفر أدلعة ت، كمعا  ومتميز وفععال

عناصعععععععععععر  ممارسعععععععععععات  إبداع في  ، ويوجداملؤسعععععععععععسعععععععععععات األخرى في  املناظرة األكاديميةالبرامج متميزة مقارنة ب

 املحك.
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 للجدول التالي:
ا
 ويمكن تلخيص العناصر املستخدمة للتقويم على مستوى املحك وفقا

 

 يمو مستويات التق

 

 عناصر التقويم

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

  مستوفى غير مستوفى
ا
إتقان مستوفى مستوفى جزئيا  بتميز مستوفى ب

1 2 3 4 5 

 املحك  عناصر  توفر  مدى

 ومكوناته 

ل يتوفر أي   • 

من عناصر 

 املحك

أو يتتتتتتتتتتتتتتتوفتتتتتتتر   •

 قليل منها، 

 تتتتتتوفتتر متتعتت تم •

عتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

 املحك

تتتتتتوفتتتتتر جتتتتتمتتتتتيتتتتتع  تتتتتت  •

 عناصر املحك

تتتتتتتتوفتتتتتتتر جتتتتتتتمتتتتتتتيتتتتتتع تتتتتتتت  •

 عناصر املحك

توفر جميع عنتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتر ت •

 املحك 

 لكل التطبيق جودة مستوى 

 عنصر 

 قل تتتتتتتتطتتتتتتتبتتتتتت  • 

عتتتتتنتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتر 

املحك على 

أو  اإلطتتتال 

تتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتق 

بتتمستتتتتتتتتتتتتتتتوى 

ضتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتيتتت  

.
ا
 جدا

تطبق عناصتتر  •

املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك  

بتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى 

 ضعي 

تطبق عنتتتتتاصتتتتتتتتتتتتر  •

بمستتوى املحك 

 جيد

تتتطتتبتتق عتتنتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتر  •

بمستتتتتتتتتتتتوى املحك 

 متقن

املحتتتك  تطبق عنتتتاصتتتتتتتتتتتتر  •

 متميزمستوى ب

 والتقييم التطبيق انت ام 

 األدلة  وتوفر 

 •  
ا
تطبق بشتتتتتتتتتكل  • تطبق نادرا

 غير منت م

 دل يتتتتتتتتتوجتتتتتتتت أو  •

تتتتتتتتتتقتتتتتتتتتيتتتتتتتتتيتتتتتتتتتم أو 

 يوجتتتتتد ولكنتتتتته

 غير منت م

 تتتتتتتتتتتتتتتتوفتتتتتتتر ل أو  •

 أدلة كافية

تتتتتتطتتتتتبتتتتتق جتتتتتمتتتتتيتتتتتع  •

العناصتتر بشتتكل 

 منت م، 

يتتتوجتتتتتتد تتتتقتتتيتتتيتتتم و  •

 منت م

وفتتتتتتتر أدلتتتتتتتة تتتتتتتت تتتتتتتت و  •

 كافية

تتتتتتتطتتتتتتبتتتتتتق جتتتتتتمتتتتتتيتتتتتتع   •

العناصتتتتتتتر بشتتتتتتتكل 

 منت م، 

يتتتتتوجتتتتتتد تتتتتتقتتتتتيتتتتتيتتتتتم و  •

 منت م وفعال

تتتتتتتتتتوفتتتتتتتتتر أدلتتتتتتتتتة وتتتتتتتتتت  •

 كافية ومتنوعة

تطبق جميع العناصتتتتتتتتتتر  •

 بشكل منت م

 تتقتيتيتم متنتتت تميتوجتتتتتتد و  •

 ومتميز وفعال

متتتنتوعتتتتتتة  تتوفتر أدلتتتتتتة وتت  •

 وتراكمية شاملةو 

 ومستوى  املستمر  التحسين

في ضوء املؤشرات  النتائج

 واملقارنة املرجعية

 

------------ 

تتتوجتتتتتتد بتتعتت   •

  اإلجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءات

املتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتتتتتتدودة  

 للتحسين

  إجراءاتتوجتتتتتد  •

متتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتة 

لتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتن 

 ونتائج جيدة

  إجتتتتتراءاتتتتتتتوجتتتتتتد  •

متتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتة 

للتحستتتتتتتتين ونتائج  

مرتفعتتتتتتة مقتتتتتتارنتتتتتتة 

 بالنتائج السابقة 

  إجتتتتتتتتتتتتتتتراءاتتتتتتتتتتتتتتتتتوجتتتتتتتتتتتتتتتد  •

لتتلتتتتتحستتتتتتتتتتتتتيتتن متتنتتتتت تتمتتتتتتة 

متميزة مقتتتتتارنتتتتتة ونتتتتتتائج 

التتبتترامتتج األكتتتتتتاديتتمتتيتتتتتتة  بتتتتتت 

 املؤسسات األخرى ب

  عناصر ممارسات  في اإلبداع

 املحك 

 

 ------------  ------------  ------------  ------------ 

إبتتتتتتتتتتتتداع فتتتتتتتتتتتي  يتتتتتتتتتتتتوجتتتتتتتتتتتتد •

عنتتتتتاصتتتتتتتتتتتتر ممتتتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتات 

 املحك
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 املحكات تقويمملقاييس التقدير الخاصة بمثال 

 (10-2-3 )املحك األول:املثال 

تتنوع استتتتتتتتتتتتتراتي يتات التعليم والتعلم وطر  التقييم في البرنتامج بمتا يتنتاستتتتتتتتتتتتت  مع طبيعتته ومستتتتتتتتتتتتتوا ، و عز  

 البحوث العلمية، وتضمن اكتساب الطالب ملهارات التفكير العليا والتعلم الذا ي. إجراءالقدرة على 

 األداء  وص  ستوى امل

(1) 

 غير مستوفى

القتتتدرة على إجراء  لتنميتتتةللتقييم لتعليم والتعلم وطر  لاستتتتتتتتتتتتتراتي يتتتات وجتتتد في البرنتتتامج  تل 

أو توجد ولكنها غير   الذا ي،الطالب ملهارات التفكير العليا والتعلم    واكتستتتتتتتتابالبحوث العلمية،  

 أو أنها تطبق بشتتتتكل نادر أو ومستتتتتوا ،    البرنامج طبيعةمع مناستتتتبة أو ل تتفق  
ا
أو أنها ل تطبق كليا

 
ا
 بمستوى ضعي  جدا

(2) 

 
ا
 مستوفى جزئيا

القتتدرة على  لتنميتتةمحتتدودة  للتقييملتعليم والتعلم وطر  لاستتتتتتتتتتتتتراتي يتتات يوجتتد في البرنتتامج  

يتناستتتتتتتتت  أو    ،الذا يالطالب ملهارات التفكير العليا والتعلم    واكتستتتتتتتتتابإجراء البحوث العلمية،  

، بمستوى ضعي  أو بشكل غير منت م أنها تطبق    أو   بعضها فقط مع طبيعة البرنامج ومستوا ،

 بعضها بصورة غير منت مة، وهناك إجراءات محدودة لتطويرها.أو ل تخضع للتقييم أو يقيم 

(3) 

 مستوفى

تتناستتتتتتتتت  مع طبيعته ،  متنوعة  للتقييملتعليم والتعلم وطر   لاستتتتتتتتتتراتي يات  البرنامج  في  يوجد  

عز  القدرة على إجراء البحوث وبشتتتتتتتتتكل منت م بما  وتطبق جميعها بمستتتتتتتتتتوى جيد    ،ومستتتتتتتتتتوا 

وتتوفر أدلتة كتافية .  اكتستتتتتتتتتتتتاب الطالب ملهتارات التفكير العليتا والتعلم التذا ي  ويضتتتتتتتتتتتتمنالعلميتة،  

 على ذلك. وتخضع مع مها للتقييم والتطوير بصورة دورية.

(4) 

 مستوفى بإتقان

، تتنتتتاستتتتتتتتتتتتتت  ومطورة للتقييم متنوعتتتةلتعليم والتعلم وطر  لاستتتتتتتتتتتتتراتي يتتتات  البرنتتتامج في يوجتتتد 

وبشتتتتتتكل منت م بما   عالوتطبق جميعها بمستتتتتتتوى ب ودة عالية،   جميعها مع طبيعته ومستتتتتتتوا 

اكتستتتتتتتتتتتتتتتاب الطالب ملهتتتارات التفكير العليتتتا  ويضتتتتتتتتتتتتمنعز  القتتتدرة على إجراء البحوث العلميتتتة،  

والتطوير وتتوفر أدلتتتتة كتتتتافيتتتتة ومتنوعتتتتة على ذلتتتتك. وتخضتتتتتتتتتتتتع جميعهتتتتا للتقييم . والتعلم التتتتذا ي

 .بصورة دورية مع وجود نتائج مرتفعة للتحسين

(5) 

 بتميزمستوفى 
و   عناصر املحكممارسات إبداع في أي تميز 
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 (1-0-6) الثاني:املثال 

يطبق البرنامج ستتتياستتتات وإجراءات وامتتتحة تضتتتمن كفاية ومناستتتبة مصتتتادر التعلم والخدمات املقدمة لدعم  

  علم الطالب.

 األداء  وص  ستوى امل

(1) 

 غير مستوفى

غير محدودة و مصادر التعلم أو لديه لكنها لتوفير  إجراءات    و أأي سياسات  البرنامج  ل يوجد لدى  

 
ا
 أو أنها تطبق بشكل نادر أو بمستوى ضعي  جدا

ا
 كافية أو غير وامحة أو أنها ل تطبق كليا

(2) 

 
ا
 مستوفى جزئيا

 أو أنها  مقبولة،بصتتتتتتتتورة  مصتتتتتتتتادر التعلم    لتوفير مع مستتتتتتتتياستتتتتتتتات وإجراءات  يوجد لدى البرنامج  

تخضتتتتع للتقييم أو يقيم بعضتتتتها بصتتتتورة غير  أو ل ،  بمستتتتتوى ضتتتتعي  أو بشتتتتكل غير منت متطبق  

 منت مة، وهناك إجراءات محدودة لتطويرها.

(3) 

 مستوفى

بما  وجميعها مناستتتتتتتبة  تضتتتتتتتمن كفاية مصتتتتتتتادر التعلم ستتتتتتتياستتتتتتتات وإجراءاتيوجد لدى البرنامج  

وافر الحتتتتد  بتطبيقهتتتتا بصتتتتتتتتتتتتورة جيتتتتدة  البرنتتتتامجلتزم ي، و البلتتتتدعم  علم الط املقبول يضتتتتتتتتتتتتمن ت

  وتتوفر أدلة كافية على ذلك. وتخضع مع مها للتقييم والتطوير بصورة دورية. ومنت مة،

(4) 

 مستوفى بإتقان

بما   وجميعها مناستتتتتتتتبة  التعلمتضتتتتتتتتمن كفاية مصتتتتتتتتادر    ستتتتتتتتياستتتتتتتتات وإجراءاتيوجد لدى البرنامج  

وافر   بمستتتوى عالي وبشتتكل منت م ، وتتوفر بتطبيقها    البرنامجلتزم  ي، و ها ب ودة عاليةيضتتمن ت

أدلة كافية ومتنوعة على ذلك. وتخضتتتتع جميعها للتقييم والتطوير بصتتتتورة دورية مع وجود نتائج 

 .مرتفعة للتحسين

(5) 

 بتميزمستوفى 
و   عناصر املحكممارسات إبداع في أي تميز 
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   املعيار  الثانية: تقويمالخطوة 

 التقويم على مسعععععععععتوى املعيار   يكون 
ً
على حسعععععععععب مسعععععععععتوى  املحكاتجمع نقاط التقييم لكل وذلك من خالل   ،كامال

تم ، ويالبرنامججموع هذه النقاط على عدد املحكات املنطبقة على يحسععععععععععب املتوسععععععععععط بقسععععععععععمة م ، ثماالجودة فيه

 للجدول التالي:
ً
 احتساب مستوى األداء للمعيار وفقا

 املتوسط
 املعيارمستوى /درجة

 ستوى امل درجة التقويم 

 بتميز  ىمستوف نقاط خمس فأكثر  4.5

 بإتقان  ى مستوف نقاط أربع 4.5 إلى أقل من 3.5 من

   ىمستوف نقاط ثالث 3.5 أقل منإلى  2.5 من

  نقطتان  2.5من إلى أقل  1.5 من
ً
 مستوفى جزئيا

 غير مستوفى واحدة نقطة 1.5اقل من 

 

 
ً
في على األقل  (نقاط )ثالثمستوفى مستوى حصل على يلالعتماد ما لم  برنامجأنه ال يقبل تقدم أي بعلما

 . ساسيةاأل حكات وفي كل محك من املكل معيار، 
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 مثال توضيحي لكيفية حساب املتوسط لتقييم املعيار:

 مستويات التقويم 

 املحكات

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

       إدارة البرنامج 2-1

2-1-1 
عععععععة )مجلس  ععععع عععععععصع ععععع مجلس ، الكليةيدار البرنامج من قبل مجالس متخصع

 القسم( ذات مهام وصالحيات محددة.
      

2-1-2 
عععععععبة لتحقيق  يتوفر في قيادة البرنامج الخبرة األكاديمية واإلدارية املناسع

 وأهدافه. ته رسال
      

2-1-3 
الععععدد الكعععافي من الكوادر املؤهلعععة للقيعععام بعععاملهعععام لعععدى البرنعععامج يتوفر 

 والفنية، ولهم مهام وصالحيات محددة.اإلدارية واملهنية 
      

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

2-1-5 
عععععاركة الفعالة بين الفروع املختلفة  عععععبة للتكامل واملشع يوجد آليات مناسع

 للبرنامج الواحد.
      

2-1-6 

عععععععراكة التعليمية  يلتزم البرنامج ععععع عععععععية للشع ععععع عععععععسع ععععع عععععععوابط املؤسع ععععع بتطبيق الضع

امج، بما في نجودة جميع جوانب البر والبحثية )إن وجدت( بما يضمن  

معايير تحصعععيل و والتدريس   التعليمية  املواداملقررات الدراسعععية و ذلك 

 الطالب والخدمات املقدمة.

      

2-1-7 
ِّ ي

ععععععععراك   فاعليةالبرنامج م  قي  ععععععععكل منتظم والبحثيةات التعليمية الشع ، بشع

 ويتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.
      

2-1-8 
عععععععراكة املجتمعية تتابع إدارة البرنامج  ععععع التزامه بتنفيذ دوره في خطة الشع

 .في ضوء مؤشرات محددةللمؤسسة 
      

2-1-9 
عععععامج  عععععابع إدارة البرنع التزامععععععه بتنفيععععععذ دوره في خطععععععة البحعععععع  العلمي تتع

 .محددةأداء في ضوء مؤشرات للمؤسسة 
      

2-1-10 

من املرونة والصالحيات تسمح للقائمين على البرنامج  يتوفر قدر كاف  

عععععععتجععدات ولنتععائج  ؛الالزم إحععداث التطوير والتغييربعع  ععععع عععععععتجععابععة للمسع ععععع اسع

  للبرنامج ومقرراته الدراسية. عمليات التقويم الدوري

      

2-1-11 

العدالة واملساواة في جميع و تطبق إدارة البرنامج آليات تضمن النزاهة  

ععععاتهععا ععععع ععععع عععععععطري الطالب والطععالبععاتاألكععاديميععة واإلداريععة، و  ممععارسع ععععع  بين شع

 .والفروع )إن وجدت( 

      

2-1-12 
يشععكل البرنامج لجنة اسععتشععارية تضععم أعضععاء من املهنيين والخبراء في 

 تخصص البرنامج، للمساهمة في تقييمه وتطويره وتحسين أدائه.

      

2-1-13 
تلتزم إدارة البرنعامج بتنميعة وتطوير املهعارات والقعدرات املهنيعة للكوادر 

 التطورات الحديثة.الفنية واإلدارية املساندة ملواكبة 
      

2-1-14 
وصف البرنامج، ومعلنة تتضمن  تتيح إدارة البرنامج معلومات موثوقة 

 .بما يتناسب مع احتياجات املستفيدين وأدائه وإنجازاته
      

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

2-1-16 

 لت
ً
هيئععععة التععععدريس أداء القيععععادات و م ويقيطبق البرنععععامج نظععععامععععا فعععععاال

عععععععحعععة ومعلنعععة ععععع عععععععمن الععععدالعععة  ،واملوظفين وفق مععععايير وآليعععات واعع ععععع تضع

، ويسعععععتفاد من نتائج التقويم في تقديم التغذية واملسعععععاءلة  والشعععععفافية

 الراجعة والتحسين والتطوير.
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 مستويات التقويم 

 املحكات

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

2-1-17 

عععععة  عععععة وحقوق امللكيع عععععة العلميع عععععانع عععععل قيم األمع عععععامج بتفعيع تلتزم إدارة البرنع

عععععععلو  ععععع عععععععععات األخالقيععة والسع ععععع جميع في  القويم الفكريععة وقواعععد املمععارسع

 اإلدارية والخدمية.و األكاديمية والبحثية املجاالت واألنشطة 

      

2-1-18 

البرنعععامج األنظمعععة واللوائح واإلجراءات املعتمعععدة من قبعععل تطبق إدارة 

ععععععععة   الكليععة ععععع عععععععسع ععععع ععععععععايععا  ،املؤسع ععععع عععععععكععاوى، والقضع ععععع بمععا في ذلععك التظلم، والشع

 التأديأية.

      

2-1-19 

عععععالتعععه وأهعععدافعععه مع  ععععع ععععع يتوفر للبرنعععامج التمويعععل املعععالي الكعععافي لتحقيق رسع

 وجود آليات لتحديد أولويات اإلنفاق.
      

       جودة البرنامج ضمان  2-2

2-2-1 
 ف
ً
ععععععمان الجودة وإدارتهااتطبق إدارة البرنامج نظاما  لضع

ً
ععععععق مع  ،عال يتسع

 نظام الجودة املؤسس ي.
      

2-2-2 
عععععار  هيئععععة التععععدريس واملوظفي ععععع ععععع التخطيط في عمليععععات  بن والطال و شع

 وصنع القرار. ضمان الجودةو 
      

2-2-3 
 ،بدقة نامجالبر أداء  تعتمد إدارة البرنامج مؤشععععرات أداء رئيسععععة تقيس  

 .وتنسق لتوفير بيانات منتظمة عنها
      

2-2-4 

 بيانات التقويم   بتحليليقوم البرنامج 
ً
ععععععععنويا ععععععععرات  سع )مثل: بيانات مؤشع

عععععام  عععععدالت إتمع عععععدم الطالب، ومعع عععععدى تقع عععععة، ومع عععععة املرجعيع عععععارنع األداء واملقع

آراء ، و برنععععععامج واملقررات والخععععععدمععععععاتللالبرنععععععامج، وتقييمععععععات الطالب 

عععععععتفعععاد منهعععا في عمليعععات التخطيط (، الخريجين وجهعععات التوظيف ععععع ويسع

 والتطوير واتخاذ القرارات.

      

2-2-5 

 جري يُ 
ً
  البرنامج تقويما

ً
  دوريا

ً
ععععععامال ععععع ععععععنوات( شع ععععع ويعد   )كل ثالث خمس سع

ععععععام لعلعجعودة ععععععععتعوى الععع ععععع ععععععاريعر حعول املسع ععععععاط العقعوة  ،تعقع ععععععد نعقع ععععععديع معع تعحع

 للتحسين، ويتابع تنفيذهاوالضعف، 
ً
 .ويضع خططا

      

 التقييم الكلي للمعيار 

 73 م موع تقييم املحكات 

 24 عدد املحكات املنطبقة 

 3.04 املعيار متوسط تقييم 

 3 درجة التقويم اإلجمالي للمعيار 

 

 :حسينتحسين وأولويات التإلى   القوة والجوان  التي تحتاج نتحديد جوا

في كل معيار بناًء  مواطن القوةبتحديد البرنامج تلزم منسوبي  فقراتتضمنت وثيقة مقاييس التقويم الذاتي 

مواطن تحسين )إلى الجوانب التي تحتاج  ، باإلضافة إلى ضرورة تعيينالبرنامجعلى املحكات ذات األداء العالي في 

 لبناء خطط التحسين. الضعف(
ً
 جوهريا

ً
 ، ثم التوجيه إلى التركيز على أولويات التحسين، لتكون أساسا
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 الرأي املستقل:

دعم عمليات التقويم على فقرة خاصة بالرأي املستقل؛ لالبرامجي وثيقة مقاييس التقويم الذاتي  اشتملت

لحكم على دقة وموضوعية نتائج التقويم الذاتي الذي قامت به ُيعنى بامن خارج املؤسسة، مستقل  تقييمالذاتي ب

وإرفاق تقرير ة التوصيات الالزمة للتحسين،  املتوفرة، مع كتابمؤشرات األداء  الشواهد و و   على األدلةاملؤسسة، بناًء  

 . عن ذلك مفصل
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 للبرنامج األكاديميمقاييس التقويم الذا ي 
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 الرسالة واألهداف - 1

للتخطيط وصععنع  يجب أن يكون لدى البرنامج رسععالة واعععحة ومناسععبة ومتسععقة مع رسععالة املؤسععسععة والكلية   القسععم، وتدعم تطبيقها، وتكون موجهة   

 القرار، ويرتبط بها أهداف البرنامج وخططه، وتراجع بصورة دورية.

 مستويات التقويم 

 املحكات
ينطبق  ل 

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

1-0-1 

يوجد لدى البرنامج رستتتتتتتتتتتتالة وامتتتتتتتتتتتتحة ومناستتتتتتتتتتتتبة ومعتمدة 

ومعلنة، متستتتتتتتتقة مع رستتتتتتتتالة املؤستتتتتتتتستتتتتتتتة والكلية/ القستتتتتتتتم، 

وافق مع احتياجات املجتمع والتوجهات الوطنية  *. وتت

      

1-0-2 

تعرتعبعط أهعععععععداف العبعرنعععععععامعج بعرسعععععععععععععععععععالعتعععععععه وتعتسععععععععععععععق معع أهعععععععداف 

املؤسعععععععععععععسععععععععععععععععة الكليععععة، وتتميز بععععالوضعععععععععععععو  والواقعيععععة وقععععابليععععة 

 القياس.

      

1-0-3 

توجععه رسعععععععععععععععالععة البرنععامج وأهععدافععه جميع عمليععاتععه وأنشعععععععععععععطتععه  

)معثعععععععل: العتعخعطعيعط، واتعخعععععععاذ العقعرارات، وتعخصععععععععععععععيعص املعوارد، 

 وتطوير الخطة الدراسية(.

      

1-0-4 
ترتبط أهداف البرنامج واحتياجات تنفيذه بخطط تشعععععععععغيلية 

 مناسبة متسقة مع خطط املؤسسة   الكلية.

      

1-0-5 

القتائمون على البرنتامج متدى تحقق أهتدافته من خالل ُيتتابع 

تتتتتتتختتتتتتذ اإلجتتتتتتراءات التتتتتتال متتتتتتة 
ُ
متتتتتتؤشتتتتتتتتتتتتتتتتترات أداء متتتتتتحتتتتتتددة، وتتتتتتت

 *للتحسين.

      

1-0-6 
ُتراجع رسععععععععععععععالععة البرنععامج وأهععدافععه بصعععععععععععععورة دوريععة وبمشععععععععععععععاركععة 

 املستفيدين، ويتم تطويرها بناء على ذلك.

      

 التقييم الكلي للمعيار 

  املحكات م موع تقييم 

  عدد املحكات املنطبقة 

  متوسط تقييم املعيار 

  درجة التقويم اإلجمالي للمعيار 

 *محك أساس ي  
 جوان  القوة:

1.   

2.  

 الجوان  التي تحتاج للتحسين:

1.   

2.  

 أولويات التحسين:

1.   

2.  

 :الرأي املستقل
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 إدارة البرنامج وضمان جودته - 2

الة  عععععععععية، وتقوم بالتخطيط والتنفيذ واملتابعة وتفعيل نظم يجب أن يكون لدى البرنامج قيادة فع  عععععععععسع عععععععععات واللوائح املؤسع عععععععععياسع تقوم بتطبيق األنظمة والسع

 الجودة التي تحقق التطوير املستمر ألدائه في إطار من النزاهة والشفافية والعدالة واملناخ التنظيمي الداعم للعمل.

 مستويات التقويم 

 املحكات

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

       إدارة البرنامج 2-1

2-1-1 
يدار البرنامج من قبل مجالس متخصعععععصعععععة )مجلس الكلية، 

 مجلس القسم( ذات مهام وصالحيات محددة.

      

2-1-2 
يتوفر في قيادة البرنامج الخبرة األكاديمية واإلدارية املناسبة 

 لتحقيق رسالته وأهدافه. 

      

2-1-3 

يتوفر لتتتتتتدى البرنتتتتتتامج العتتتتتتدد الكتتتتتتافي من الكوادر املؤهلتتتتتة 

للقيتتتتتتام بتتتتتتاملهتتتتتتام اإلداريتتتتتتة واملهنيتتتتتتة والفنيتتتتتتة، ولهم مهتتتتتتام 

 * وصالحيات محددة.

      

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

 داعمة.

      

2-1-5 
يوجد آليات مناسعععبة للتكامل واملشعععاركة الفعالة بين الفروع 

 املختلفة للبرنامج الواحد.

      

2-1-6 

يلتزم البرنعامج بتطبيق الضعععععععععععععوابط املؤسعععععععععععععسعععععععععععععيعة للشعععععععععععععراكعة 

جميع التعليميععة والبحثيععة )إن وجععدت( بمععا يضعععععععععععععمن جودة 

جوانعععب البرنعععامج، بمععععا في ذلعععك املقررات العععدراسعععععععععععععيععععة واملواد 

التعليميعة والتعدريس ومععايير تحصعععععععععععععيعل الطالب والخعدمعات  

 املقدمة.

      

2-1-7 
م البرنامج فاعلية الشععععراكات التعليمية والبحثية بشععععكل  ِّ

يقي 

 منتظم، ويتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.

      

2-1-8 
البرنععامج التزامععه بتنفيععذ دوره في خطععة الشعععععععععععععراكعة تتععابع إدارة  

 .املجتمعية للمؤسسة في ضوء مؤشرات محددة

      

2-1-9 
تتععععابع إدارة البرنععععامج التزامععععه بتنفيععععذ دوره في خطععععة البحعععع  

 .العلمي للمؤسسة في ضوء مؤشرات أداء محددة

      

2-1-10 

للقائمين  يتوفر قدر كاف  من املرونة والصععععععععععععالحيات تسععععععععععععمح  

على البرنععامج بععإحععداث التطوير والتغيير الالزم؛ اسعععععععععععععتجععابععة 

للمسعععععععععععععتجععععدات ولنتععععائج عمليععععات التقويم الععععدوري للبرنععععامج 

 ومقرراته الدراسية.

      

2-1-11 

تعطعبعق إدارة العبعرنعععععععامعج آلعيعععععععات تضعععععععععععععمعن العنعزاهعععععععة والعععععععععدالععععععة 

واملسعععععععععععععاواة في جميع ممعارسعععععععععععععاتهعا األكعاديميعة واإلداريعة، وبين 

 الطالب والطالبات والفروع )إن وجدت(.شطري 
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 مستويات التقويم 

 املحكات

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

2-1-12 

 شتكل البرنامج لجنة استتشتارية تضتم أعضتاء من املهنيين 

والخبراء في تخصتتتتتتتتتتتتص البرنتتتامج، للمستتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتة في تقييمتتته 

 * وتطوير  وتحسين أدائه.

      

2-1-13 

تعلعتعزم إدارة العبعرنعععععععامعج بعتعنعمعيعععععععة وتعطعويعر املعهعععععععارات والعقعععععععدرات 

للكوادر الفنية واإلدارية املسعععععععاندة ملواكبة التطورات املهنية  

 الحديثة.

      

2-1-14 

تتيح إدارة البرنععععععامج معلومععععععات موثوقععععععة ومعلنععععععة تتضعععععععععععععمن 

وصف البرنامج، وأدائه وإنجازاته بما يتناسب مع احتياجات 

 املستفيدين.

      

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

2-1-16 

 لتقويم أداء القيتتادات وهي تتة 
ا
يطبق البرنتتامج ن تتامتتا فعتتال

التدريس واملوظفين وفق معايير وآليات وامتتتتتتتحة ومعلنة، 

تضمن العدالة والشفافية واملساءلة، ويستفاد من نتائج 

التتتتتتتقتتتويتتتم فتتتي تتتتقتتتتتتديتتتم التتتتتتت تتتتتتذيتتتتتتة التتتراجتتتعتتتتتتة والتتتتتتتحستتتتتتتتتتتتتتيتتتن 

 *والتطوير.

      

2-1-17 

تلتزم إدارة البرنتتامج بتفعيتتل قيم األمتتانتتة العلميتتة وحقو  

امللكية الفكرية وقواعد املمارستتتتتتتات األخالقية والستتتتتتتلوك 

القويم في جميع املجالت واألنشتتتتتتطة األكاديمية والبحثية 

 * واإلدارية والخدمية.

      

2-1-18 

املعتمععدة تطبق إدارة البرنععامج األنظمععة واللوائح واإلجراءات 

من قبل املؤسعسعة   الكلية، بما في ذلك التظلم، والشعكاوى، 

 والقضايا التأديأية.

      

2-1-19 
يتوفر للبرنععععععامج التمويععععععل املععععععالي الكععععععافي لتحقيق رسعععععععععععععععععععالتعععععععه  

 وأهدافه مع وجود آليات لتحديد أولويات اإلنفاق.

      

       ضمان جودة البرنامج 2-2

2-2-1 
 لضعععععععععععععمان الجودة وإدارتها، تطبق إدارة  

ً
 فاعال

ً
البرنامج نظاما

 يتسق مع نظام الجودة املؤسس ي.

      

2-2-2 
يشعععععععععععععععععار  هيئعععععة التعععععدريس واملوظفون والطالب في عمليعععععات 

 التخطيط وضمان الجودة وصنع القرار.

      

2-2-3 
تعتمعععععد إدارة البرنعععععامج مؤشعععععععععععععرات أداء رئيسعععععععععععععععععة تقيس أداء 

 لتوفير بيانات منتظمة عنها.البرنامج بدقة، وتنسق 

      

2-2-4 
( 
ا
 مثتتتتتل:يقوم البرنتتتتتامج بتحليتتتتتل بيتتتتتانتتتتتات التقويم ستتتتتتتتتتتتنويتتتتتا

بيتانتات مؤشتتتتتتتتتتتترات األداء واملقتارنتة املرجعيتة، ومتدى تقتدم 
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 مستويات التقويم 

 املحكات

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

الطالب، ومعتتتتتتدلت إتمتتتتتتام البرنتتتتتتامج، وتقييمتتتتتتات الطالب 

وآراء الخري ين وجهتتتتات للبرنتتتتامج واملقررات والختتتتدمتتتتات، 

(، ويستفاد منها في عمليات التخطيط والتطوير التوظي 

 * واتخاذ القرارات.

2-2-5 

 )كعععععععل ثعالث خعمس 
ً
 شعععععععععععععععععععامعال

ً
 دوريعععععععا

ً
جعري العبعرنعععععععامعج تعقعويعمعععععععا يعُ

املسعععععععععععععتوى الععععام للجودة، مع سعععععععععععععنوات( ويععععد تقعععارير حول 

 للتحسععععععععععين، 
ً
تحديد نقاط القوة والضعععععععععععف، ويضععععععععععع خططا

 ويتابع تنفيذها.

      

 التقييم الكلي للمعيار 

  م موع تقييم املحكات 

  عدد املحكات املنطبقة 

  متوسط تقييم املعيار 

  درجة التقويم اإلجمالي للمعيار 

 *محك أساس ي   

 جوان  القوة: 

1  . 

2  . 

 الجوان  التي تحتاج للتحسين: 

1 . 

2 . 

 

 : أولويات التحسين

1 . 

2 . 

 

 املستقل: الرأي 
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 التعليم والتعلم  - 3

ععععععقة مع متطلبات  ععععععائص الخريجين ومخرجات التعلم في البرنامج محددة بدقة، ومتسع املعايير األكاديمية  للمؤهالت ومعاإلطار الوطني يجب أن تكون خصع

ععععععععتراتيجيات تعليم وت عععععععع ي مع املتطلبات املهنية، وأن تطبق هيئة التدريس اسع ععععععععوق العمل.  ويجب أن يتوافق املن ي الدراسع علم وطرق واملهنية، ومتطلبات سع

ععععععتفاد م ععععع ععععععائل متنوعة، ويسع ععععع ن تقويم متنوعة وفعالة تالئم مخرجات التعلم املختلفة، كما يجب أن يتم تقويم مدى تحقق مخرجات التعلم من خالل وسع

 النتائج في التحسين املستمر.

 مستويات التقويم 

 املحكات

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

       خصائص الخري ين ومخرجات التعلم 3-1

3-1-1 

ومععخععرجعععععععات الععتعععععلععم  يععحعععععععدد الععبععرنعععععععامععج خصعععععععععععععععععععائععص خععريععجععيعععععععه

بمعا يتسعععععععععععععق مع رسععععععععععععععالتعه ويتواءم مع خصععععععععععععععائص  املسععععععععععععع هعدفعة 

الخريجين على املسععععععتوى املؤسععععععسعععععع ي، ويتم اعتمادها وإعالنها، 

.
ً
 وتراجع دوريا

      

3-1-2 

وافتتق خصتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتص التتختتريتت تتيتتن ومتتختترجتتتتتتات التتتتتعتتلتتم متتع  تتتتتت

املعتتايير األكتتاديميتتة  للمؤهالت ومعاإلطتتار الوط ي متطلبتتات 

 * واملهنية ومتطلبات سو  العمل.

      

3-1-3 
ُيحعععععدد البرنعععععامج مخرجعععععات التعلم للمسعععععععععععععععععارات املختلفعععععة )إن 

 وجدت(.

      

3-1-4 

يطبق البرنتامج آليتات وأدوات منتاستتتتتتتتتتتتبتة لقيتا  خصتتتتتتتتتتتتائص 

الخري ين ومخرجتات التعلم والتحقق من استتتتتتتتتتتتتيفتا هتا وفق 

 * تقييم محددة.مستويات أداء وخطط 

      

       املنهج الدراس ي 3-2

3-2-1 
يلتزم البرنامج بالسعععياسعععات واملعايير واإلجراءات املؤسعععسعععية في 

 تصميم وتطوير وتعديل املن ي الدراس ي.

      

3-2-2 

يراعي املنهج التتدراستتتتتتتتتتتت ي تحقيق أهتتداف البرنتتامج ومخرجتتاتته 

واملهنيتتتة في م تتتال التعليميتتتة والتطورات العلميتتتة والتقنيتتتة 

 * التخصص، ويراجع بصورة دورية.

      

3-2-3 

تحقق الخطتتتتة التتتتدراستتتتتتتتتتتتيتتتتة التوا ن بين املتطلبتتتتات العتتتتامتتتة 

ومتتتتتتتتتطتتتتلتتتتبتتتتتتات التتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتتص، و تتتتيتتتتن التتتتجتتتتوانتتتتتت  التتتتنتتتت تتتتريتتتتتتة 

والتطبيقيتتتتتتة، كمتتتتتتا تراعي التتتتتتتتابع والتكتتتتتتامتتتتتتل بين املقررات 

 * الدراسية.

      

3-2-4 
العععدراسعععععععععععععيعععة للبرنعععامج تحعععديعععد متطلبععععات  ُيراعى في بنعععاء الخطعععة 

 نقاط الخروج )إن وجدت(.

      

3-2-5 

ُيراعى في بنعععاء الخطعععة العععدراسعععععععععععععيعععة للبرنعععامج تحعععديعععد املتطلبعععات 

 للممارسعععععععععععععات  
ً
الكافية للمسعععععععععععععارات املختلفة )إن وجدت( طبقا

 العاملية والبرامج املناظرة.
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 مستويات التقويم 

 املحكات

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

3-2-6 
متكاملة  يتضععععمن املن ي الدراسعععع ي أنشععععطة صععععفية وغير صععععفية 

 في تحقيق مخرجات التعلم. تسهم

      

3-2-7 

ترتبط مخرجتتات التعلم في املقررات مع مخرجتتات التعلم في 

على البرنتتتتتامج )مصتتتتتتتتتتتتفوفتتتتتة تو يع مخرجتتتتتات  علم البرنتتتتتامج 

 * (.املقررات

      

3-2-8 

تععتععوافععق اسععععععععععععععتععراتععيععجععيعععععععات الععتعععععلععيععم والععتعععععلععم، وطععرق الععتععقععيععيععم  

املسعععععععععععععتخعدمعة مع مخرجعات التعلم املسععععععععععععع هعدفعة على مسعععععععععععععتوى 

 البرنامج واملقررات.

      

3-2-9 
تتمركز اسعععتراتيجيات التعليم والتعلم حول الطالب، وتشعععجع 

 التعلم النشط.

      

3-2-10 

تتنوع استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم في البرنامج 

بما يتناسعععععععععععب مع طبيعته ومسعععععععععععتواه، وتعزز القدرة على اجراء 

التفكير البحوث العلمية، وتضععععععععمن اكتسععععععععاب الطالب ملهارات 

 العليا والتعلم الذاتي.

      

3-2-11 

تعتعوافعق معخعرجعععععععات العتعععلعم ألنشععععععععععععععطعععععععة العخعبعرة املعيعععععععدانعيعععععععة معع 

مخرجات تعلم البرنامج، ويتم تحديد اسععععععععععععتراتيجيات التدريب 

 املخرجات. لتحقيق هذهوالتقييم وأماكن التدريب املناسبة 

      

3-2-12 

ف كععععععل من املشعععععععععععععرف على الخبرة امليععععععدانيععععععة من البرنععععععامج  ُيعرَّ

ملسععععععععععععع هعععدفعععة، وطبيععععة  واملشعععععععععععععرف امليعععداني بمخرجعععات التعلم ا

املهععععععام املوكلععععععة إلى كععععععل منهمععععععا )اإلشعععععععععععععراف، املتععععععابعععععععة، وتقييم 

العطعالب، وتعقعويعم وتعطعويعر العخعبعرة املعيعععععععدانعيعععععععة(، ويعتعم معتعععععععابعععععععععة  

 التزامهما بها وفق آليات محددة.

      

3-2-13 

تتتتتتتأكتتتتتتد البرنتتتتتتامج من تطبيق موحتتتتتتد للخطتتتتتتة التتتتتتدراستتتتتتتتتتتتيتتتتتتة ي

أكثر من موقع وتوصتتتتتتتتتتتتي  البرنتتتامج واملقررات التي تقتتتدم في 

 * )أقسام الطالب والطالبات وفي الفروع املختلفة(.

      

       جودة التدريس وتقييم الطالب 3-3

3-3-1 

يتابع البرنامج التزام هي ة التدريس باستتتتتتتراتي يات التعليم 

والتتتعتلتم وطتر  التتتقتيتيتم التواردة فتي تتوصتتتتتتتتتتتتتيتفتتتتتتات التبترنتتتتتتامتج 

   * واملقررات من خالل آليات محددة.

      

3-3-2 

م التعععععدريعععععب الالزم لهيئعععععة التعععععدريس على اسعععععععععععععتراتيجيعععععات   ُيقعععععدَّ

التعليم والتعلم وطرق التقييم املحددة في توصعععععععععععععيف البرنامج 

واملقررات، واالسعععععععععععععتخعدام الفععال للتقنيعة الحعديثعة واملتطورة، 

 ويتابع استخدامهم لها.
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 مستويات التقويم 

 املحكات

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

3-3-3 

د الطالب في بعععدايعععة تعععدريس كعععل مقرر  بمعلومعععات شعععععععععععععععاملعععة  ُيزوَّ

عنععععه، تتضعععععععععععععمن: مخرجععععات التعلم، واسعععععععععععععتراتيجيععععات التعليم  

والتعلم وطرق التقييم، ومواعيعععععدهعععععا، ومعععععا يتوقع منهم خالل 

 دراسة املقرر.

      

3-3-4 
م املقررات بشععكل دوري للتحقق من فاعلية   تاسععتراتيجيا ُتقوَّ

 التعليم والتعلم وطرق التقييم، وتقدم تقارير حولها.

      

3-3-5 
يعطعبعق العبعرنعععععععامعج آلعيعععععععات لعععععععدععم وتعحعفعيعز العتعمعيعز فعي العتعععععععدريعس 

 وتشجيع اإلبداع واالبتكار لدى هيئة التدريس.

      

3-3-6 

يطبق البرنععامج إجراءات واععععععععععععععحععة ومعلنععة للتحقق من جودة 

طعرق العتعقعيعيعم ومصعععععععععععععععععععداقعيع عهعععععععا )معثعععععععل املعواصعععععععععععععفعععععععات، والعتعنعوع 

، وتععوزيععع العععععععدرجعععععععات ودقعععععععة والشعععععععععععععععمععولععيعععععععة ملععخععرجعععععععات الععتعععععلععم

 التصحيح( والتأكد من مستوى تحصيل الطالب.

      

3-3-7 
الة للتحقق من أن األعمال والواجبات   تسعععععععتخدم إجراءات فع 

 دمها الطالب هي من إنتاجهم.التي يق

      

3-3-8 
م تغععععذيععععة راجعععععة للطالب عن أداههم ونتععععائج تقويمهم في  ُتقععععدَّ

 وقت يمكنهم فيه من تحسين أداههم.

      

 التقييم الكلي للمعيار 

  م موع تقييم املحكات 

  عدد املحكات املنطبقة 

  متوسط تقييم املعيار 

  للمعيار درجة التقويم اإلجمالي 

 *محك أساس ي   

 جوان  القوة: 

1  . 

2  . 

 الجوان  التي تحتاج للتحسين: 

1 . 

2 . 

 

 أولويات التحسين: 

1 . 

2 . 

 

 املستقل: الرأي 
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 الطالب – 4

عععععععععروط قبول   عععععععععة بالبرنامج ومتطلبات  الطالب فييجب أن تكون معايير وشع عععععععععحة ومعلنة، وأن يتم تطبيقها بعدالة. وأن تكون املعلومات الخاصع البرنامج واعع

ععععععععاد الفعاع  ععععع ععععععععة فيعه متوفرة، ويجعب أن يتم تعريف الطالب بحقوقهم وواجبعاتهم، كمعا يجعب على البرنعامج تقعديم خعدمعات التوجيعه واإلرشع ععععع لعة إكمعال العدراسع

 به، وأن يعمل البرنامج على تقويم جودة جميع الخدمات واألنشطة املقدمة لطالبه، وتحسينها ومتابعة خريجيه.واألنشطة غير الصفية واإلثرائية لطال 

 مستويات التقويم 

 املحكات
ينطبق  ل 

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

4-0-1 

 معتمدة ومعلنة لقبول  البرنامج معايير وشروطيوجد لدى  

وتسعععععععععععععجيععل الطالب، تتنععاسععععععععععععععب مع طبيعععة البرنععامج وُتطبق 

 بعدالة.

      

4-0-2 

تععتععالءم أععععععععداد الععطععالب املععقععبععولععيععن فععي الععبععرنعععععععامععج مععع املععوارد 

-القععاعععات الععدراسعععععععععععععيععة -املتععاحععة لععه )مثععل: الهيئععة التعليميععة

 األجهزة(. -املعامل

      

4-0-3 

البرنعععععععامج املعلومعععععععات األسعععععععععععععععععععاسعععععععععععععيعععععععة للطالب، مثعععععععل:  يوفر 

متطلبععععات الععععدراسععععععععععععععععة، الخععععدمععععات، والتكععععاليف املععععاليععععة )إن 

 وجدت(، بوسائل متنوعة.

      

4-0-4 
 ومعتمعععدة ععععادلعععة وإجراءات البرنعععامج سعععععععععععععيعععاسعععععععععععععععات يطبق

.
ً
 لالنتقال إليه ومعادلة ما تعلمه الطالب سابقا

      

4-0-5 
شعععععععععععععاملعة للطالب الجعدد، بمعا يضعععععععععععععمن يقعدم البرنعامج تهيئعة 

 فهمهم الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانيات املتاحة لهم.

      

4-0-6 

ِّف البرنتتتتتتامج الطالب بحقوقهم وواجبتتتتتتا هم وقواعتتتتتتد 
 عر 

الستتتتتتتتتتتتلوك، وإجراءات الت لم والشتتتتتتتتتتتتكتتتتتتاوى والتتتتتتتأديتتتتتت ، 

 * بوسائل متنوعة، ويطبقها بعدالة.

      

4-0-7 

خدمات فعالة لإلرشتتتتتتتاد والتوجيه  البرنامجيتوفر لطالب  

األكاديمي واملنهي والنفستتتتتتتتتتتت ي والجتماعي، من خالل كوادر 

 * مؤهلة وكافية.

      

4-0-8 

طععبععق آلععيعععععععات مععالئععمعععععععة لععلععتعععععرف عععلععى الععطععالب املععوهععوبععيععن  تععُ

واملبععدعين واملتفوقين واملتعيرين في البرنععامج، وتتوفر برامج 

 فئة منهم.مناسبة لرعاية وتحفيز ودعم كل 

      

4-0-9 

تتوفر لطالب البرنععامج أنشعععععععععععععطععة ال صعععععععععععععفيععة في العععديععد من 

املعجعععععععاالت لعتعنعمعيعععععععة قعععععععدراتعهعم ومعهعععععععاراتعهعم، ويعتعخعععععععذ العبعرنعععععععامعج 

 اإلجراءات املناسبة لدعم وتحفيز مشارك هم.

      

4-0-10 

يعتعوفعر لعطعالب العبعرنعععععععامعج وخعريعجعيعععععععه أنشعععععععععععععطعععععععة إضعععععععععععععععععععافعيعععععععة 

، بعععمعععععععا يعععتعععفعععق معععع 
ً
معععخعععرجعععععععات العععتعععععععلعععم لعععتعععطعععويعععرهعععم معععهعععنعععيعععععععا

 املس هدفة، وتطورات سوق العمل.

      

4-0-11 
ُيطبق البرنعععععععامج إجراءات فععععععععالعععععععة ملتعععععععابععععععععة تقعععععععدم الطالب 

   والتحقق من استيفاههم ملتطلبات التخرج.
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 مستويات التقويم 

 املحكات
ينطبق  ل 

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

4-0-12 

يعطعبعق العبعرنعععععععامعج آلعيعععععععة فعععععععععالعععععععة لعلعتعواصعععععععععععععععععععل معع العخعريعجعيعن 

وإشعععععععععععععراكهم في منعاسعععععععععععععبعاتعه وأنشعععععععععععععطتعه، واسعععععععععععععتطالع آراههم 

واالسعععععععععععععتفععادة من خبراتهم، ودعمهم، ويوفر قواعععد بيععانععات 

 محدثة وشاملة عنهم. 

      

4-0-13 

التتة لتقويم كفتتايتتة وجودة الختتدمتتات 
د

طبق آليتتات فعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ُ
ت

والستتتتتتتتتتتفادة من املقدمة للطالب وقيا  رضتتتتتتتتتتاهم عنها، 

 * النتائج في التحسين.

      

4-0-14 
يراعي البرنععامج االحتيععاجععات الخععاصعععععععععععععععة لطالبععه )مثععل: ذوي 

 ، الطالب الدوليين(.اإلعاقة

      

4-0-15 

يطبق البرنععععامج آليععععات فعععععالععععة لضعععععععععععععمععععان انتظععععام طالبععععه في 

الحضعععععععععور واملشعععععععععاركة الفعالة في أنشعععععععععطة املقررات والخبرة 

 امليدانية.

      

4-0-16 
يوجععد تمثيععل منععاسعععععععععععععععب للطالب في املجععالس واللجععان ذات 

 الصلة.

      

 التقييم الكلي للمعيار 

  م موع تقييم املحكات 

  عدد املحكات املنطبقة 

  متوسط تقييم املعيار 

  درجة التقويم اإلجمالي للمعيار 

 *محك أساس ي   

 جوان  القوة: 

1  . 

2  . 

 التي تحتاج للتحسين: الجوان  

1 . 

2 . 

 

 أولويات التحسين: 

1 . 

2 . 

 

 املستقل: الرأي 
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 هي ة التدريس  – 5

عععععععؤوليععاتهم. كمععا يجععب أن  ععععع تكون هيئععة يجععب أن يتوفر في البرنععامج األعععداد الكععافيععة من هيئععة التععدريس املؤهلين ذوي الكفععاءة والخبرة الالزمععة للقيععام بمسع

عععععععطعة البحع  العلمي وخعدمعة املجتمع، وتطوير البرنعامج واألداء التعدريس على درايعة بعالتطورات  ععععع ععععععععار  في أنشع ععععع ععععععععاتهم، وتشع ععععع عععععععصع ععععع األكعاديميعة واملهنيعة في تخصع

 املؤسس ي، وأن يتم تقويم أداههم وفق معايير محددة، ويستفاد من النتائج في التطوير.

 مستويات التقويم 

 املحكات
ينطبق  ل 

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

5-0-1 
يطبق البرنععامج سعععععععععععععيععاسعععععععععععععععات وإجراءات منععاسعععععععععععععبععة الختيععار  

 أعضاء هيئة التدريس في البرنامج واستبقاء املتميزين منهم.

      

5-0-2 

وافر في البرنتتتتتتامج العتتتتتتدد الكتتتتتتافي من أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء هي تتتتتتة  يت

واقع  التي يقدم فيها )مثل: شطري التدريس، في جميع امل

 * الطالب والطالبات، والفروع(.

      

5-0-3 

يتوفر في أعضتتتتتتتتتتتتتاء هي تتة التتتدريس الكفتتاءة الال متتة )مثتتل: 

املؤهالت والشتتتهادات والرخص املهنية والخبرة الال مة(، 

طبق آليات مناسبة للتحقق منها.
ُ
 *وفاعلية التدريس، وت

      

5-0-4 

يوفر البرنععععامج ال هيئععععة املنععععاسعععععععععععععبععععة لهيئععععة التععععدريس الجععععدد 

واملتععععاونين لضعععععععععععععمعععان فهمهم لطبيععععة البرنعععامج، وحقوقهم 

 ومهامهم ومسؤولياتهم، وحجم العمل.  

      

5-0-5 
تضععععععععععم هيئة التدريس أو املتعاونين في البرامج املهنية بعض  

 البرنامج.املهنيين من ذوي الخبرة واملهارة العالية في مجال 

      

5-0-6 

تشعععععععار  هيئة التدريس بانتظام في أنشعععععععطة أكاديمية )مثل: 

ق النقععععععا ، واملشعععععععععععععروعععععععات 
 
ل املشعععععععععععععععععععاركععععععة في املؤتمرات وحِّ

البحثية، وتحكيم الرسععععععععائل والبحوث( بما يضععععععععمن دراي هم 

بأحدث التطورات في مجال تخصععععصععععاتهم. وتعد مشععععارك هم 

محكععات تقييمهم في هععذه األنشعععععععععععععطععة وإنتععاجهم العلمي من 

 وترقياتهم.

      

5-0-7 

يشععععععععار  أعضععععععععاء هيئة التدريس بكفاءة في أنشععععععععطة البح  

واإلنتعاج العلمي، وتععد مشعععععععععععععارك هم في هعذه األنشعععععععععععععطعة أحعد 

 محكات تقييمهم وترقي هم.

      

5-0-8 

تشععععععععععععار  هيئة التدريس في أنشععععععععععععطة الشععععععععععععراكة املجتمعية، 

محكات تقييمهم وتعد مشعععععععععععععارك هم في هذه األنشعععععععععععععطة أحد  

 وترقي هم.

      

5-0-9 

يعتعلعقعض أعضعععععععععععععععععععاء هعيعئعععععععة العتعععععععدريعس بعرامعج فعي العتعطعويعر املع ي 

واألكاديمي، وفق خطة تلبي احتياجاتهم وتسعععععععععععععهم في تطوير 

 أداههم.
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 مستويات التقويم 

 املحكات
ينطبق  ل 

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

5-0-10 
تشعععععععععار  هيئة التدريس في أنشعععععععععطة تقويم وتطوير البرنامج 

 واملؤسسة.

      

5-0-11 
الععععة لتقويم كفععععايععععة وجودة الخععععدمععععات تطبق آليععععات 

َّ
فععععععععععععععععععععععععععععععع

 املقدمة لهيئة التدريس وقياس مدى رضاهم عنها.

      

5-0-12 

م أداء هيئعععععة التعععععدريس بعععععانتظعععععام وفق مععععععايير محعععععددة  ُيقيَّ

ومعلنة، وتقدم التغذية الراجعة لهم، ويستفاد من النتائج 

 في تحسين األداء.

      

 الكلي للمعيار التقييم 

  تقييم املحكات م موع  

  عدد املحكات املنطبقة 

  متوسط تقييم املعيار 

  درجة التقويم اإلجمالي للمعيار 

 *محك أساس ي   

 جوان  القوة: 

1  . 

2  . 

 الجوان  التي تحتاج للتحسين: 

1 . 

2 . 

 

 أولويات التحسين: 

1 . 

2 . 

 

 الرأي املستقل: 
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رافق والت هيزات – 6  مصادر التعلم وامل

  مناسعب، كمايجب أن تكون مصعادر التعلم واملرافق والتجهيزات كافية لتلبية احتياجات البرنامج ومقرراته الدراسعية، وتتا  لجميع املسعتفيدين بتنظيم  

 يجب أن يشتر  هيئة التدريس والطالب في تحديدها بناًء على االحتياجات، ويقيمون فعالي ها.

 مستويات التقويم 

 املحكات
ينطبق  ل 

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

6-0-1 

وإجراءات واععععحة تضعععمن كفاية يطبق البرنامج سعععياسعععات 

ومناسعععععععععععبة مصعععععععععععادر التعلم والخدمات املقدمة لدعم تعلم 

 الطالب.

      

6-0-2 
الععععععة إلدارة املصععععععععععععععععععادر واملواد  يطبق البرنععععععامج إجراءات فعععععععَّ

 املرجعية الالزمة لدعم عمليات التعليم والتعلم.

      

6-0-3 

املتنوعتتة التي يتوفر بتتاملكتبتتة العتتدد الكتتافي من املصتتتتتتتتتتتتتتادر 

 ستتتتتتتتتتتتهتتتل الوصتتتتتتتتتتتتول إليهتتتا، بمتتتا يتنتتتاستتتتتتتتتتتتتت  مع احتيتتتاجتتتات 

التتبتترنتتتتتتامتتج وأعتتتتتتداد التتطتتالب، وتتتتتتتتتتا  لشتتتتتتتتتتتتتتطتتري التتطتتالب 

والطتتتالبتتتات في أوقتتتات كتتتافيتتتة ومنتتتاستتتتتتتتتتتتبتتتة، ويتم تحتتتدي هتتتا 

 * بصورة دورية.

      

6-0-4 

مصادر إلكترونية متخصصة )مثل: املراجع يتوفر للبرنامج 

وقعواعععععععد  املعتعععععععععددة، العبعرمعجعيعععععععات(،العرقعمعيعععععععة، العوسعععععععععععععععععععائعط 

معلومات وأنظمة إلكترونية مناسعععععععععععععبة تتيح للمسعععععععععععععتفيدين 

الوصعععععععععععععول إلى املعلومعات واملواد البحثيعة واملجالت العلميعة 

 من داخل املؤسسة أو خارجها. 

      

6-0-5 

يتتتتتتتوفتتتر لتتتلتتتبتتترنتتتتتتامتتتج املتتتعتتتتتتامتتتتتتل واملتتتختتتتتتتبتتترات والتتتتتتت تتتهتتتيتتتزات 

الحاسو ية والتقنية واملواد املالئمة للتخصص والكافية 

 ألهتتتتدافتتتته،  إلجراء
ا
البحوث والتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتات العلميتتتتة وفقتتتتا

 * وتطبق آليات مناسبة لصيانتها وتحدي ها.

      

6-0-6 

يعتعوفعر لعهعيعئعععععععة العتعععععععدريعس والعطعالب واملعوظعفعيعن فعي العبعرنعععععععامعج  

ال ملصادر  ال هيئة والدعم الفني املناسبين لالستخدام الفعَّ

 ووسائل التعلم.

      

6-0-7 
تتوفر للبرنعععامج القععععاععععات العععدراسعععععععععععععيعععة واملرافق املنععععاسعععععععععععععبععععة 

 الحتياجاته.

      

6-0-8 
تتوفر جميع متطلبات الصتتحة والستتالمة العامة واملهنية 

رافق والت هيزات واألنشطة    * التعليمية والبحثية.في امل

      

6-0-9 
ُتطبق معايير السعععععععععالمة والحفاي على البيئة والتخلص من 

 وفاعلية.النفايات الخطرة بكفاءة 

      

6-0-10 
يعععتعععوفعععر لعععلعععبعععرنعععععععامعععج العععععععععععدد العععكعععععععافعععي واملعععؤهعععععععل معععن العععفعععنعععيعععيعععن 

 واملختصين في تشغيل وتهيئة املعامل واملختبرات. 
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 مستويات التقويم 

 املحكات
ينطبق  ل 

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

6-0-11 
تتوفر للبرنعععامج املرافق والتجهيزات والخعععدمعععات املنعععاسعععععععععععععبعععة 

 من الطالب وهيئة التدريس واملوظفين. اإلعاقةلذوي 

      

6-0-12 

والخععععدمععععات والبيئععععة املنععععاسعععععععععععععبععععة يتوفر للبرنععععامج التقنيععععات 

 أو عن بعععععععد وفق املعععععععايير 
ً
للمقررات التي تقععععععدم إلكترونيععععععا

 الخاصة بها.

      

6-0-13 

يعمعل البرنعامج على تقويم فعاعليعة وكفعاءة مصععععععععععععععادر التعلم 

واملعرافعق والعتعجعهعيعزات بعععععععأنعواععهعععععععا، ويسعععععععععععععتعفعععععععاد معن ذلعععععععك فعي 

 .التحسين

      

 التقييم الكلي للمعيار 

  تقييم املحكات م موع  

  عدد املحكات املنطبقة 

  متوسط تقييم املعيار 

  درجة التقويم اإلجمالي للمعيار 

 

 *محك أساس ي   

 جوان  القوة: 

1  . 

2  . 

 الجوان  التي تحتاج للتحسين: 

1 . 

2 . 

 

 أولويات التحسين: 

1 . 

2 . 

 

 الرأي املستقل: 


