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تعلیقات تمھیدیة 

یعد التقویم الذاتي الدوري للبرنامج فحصاً مستفیضاً لمدى جودة البرنامج، یأخذ في اعتباره رسالة وأھداف 
البرنامج، وكذلك متطلبات البرنامج المھني لممارسة تلك المھنة بالمملكة العربیة السعودیة، ومعاییر ضمان 

اد األكادیمي، وتضمنتھا وثیقة أطرعمل المؤھالت الجودة واالعتماد كما حددتھا الھیئة الوطنیة للتقویم واالعتم
وینبغي أن یتم تدعیم نتائج التقویم باألدلة، مع التأكد من التحلیل واالستنتاجات، وتلقي استشارات من . الوطنیة

. الغیر ممن یقدر على المساھمة بتعلیقات بناءة مستقلة 

وینبغي أن یشمل معلومات كافیة لتعریف . البرنامجیعتبر تقریر التقویم الذاتي بمثابة تقریر بحثي عن جودة
القارئ غیر العارف بالمؤسسة التعلیمیة بطبیعة إجراءات البحث وجمع األدلة التي على أساسھا بنیت النتائج، 

. حتى تكون ذات مصداقیة قویةا

الستمارات تقییم ، اضافة الى استمال كامل "دلیل الجامعة" كما ینبغي أن تتاح وثائق أخرى منفصلة، مثل
لذلك فال حاجة . وإرفاقھا بتقریر التقویم الذاتي" مقاییس التقییم الذاتي لبرامج التعلیم العالي" المبنیة في, المعاییر

لكن ینبغي ان یحتوي ھذا . في تقریر التقویم الذاتي, إلى تكرار التفاصیل الكاملة لما تتضمنھ تلك المستندات 
. ت الضروریة حتى یقرأ كتقریر متكامل حول كافة جوانب جودة البرنامجالتقریر على كافة المعلوما

وینبغي تتبع تلك االجزاء . یشتمل النموذج على عدد من االجزاء والعناوین الرئیسة للمساعدة في إعداد التقریر
ة على شكل البد من عرض األدل. لكن ھذا ال یمنع من إرفاق معلومات إضافیة . والعناوین كما ھي في التقریر

جداول أو اي شكل من اشكال عرض البیانات بغیة دعم النتائج؛ مع ذكر أیة بیانات للمقارنة متى كان ھذا 
. مالئماً؛ واإلشارة إلى التقاریر أو استبیانات استطالع الرأي لمزید من المعلومات

كما . جود فھرس للمحتویاتیقدم التقریر كمستند واحد مرقم الصفحات، صفحاتھ مطبوعة على وجھ واحد، مع و
.     یرفق بھ قائمة بالمختصرات
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للبرنامجةالدوریالدراسة الذاتیةنموذج تقریر 

دلیل " من الجزء الثاني من   2.10و 2.9و 2.8لالسترشاد في إتمام ھذا النموذج، یرجى النظر في األقسام 
ارشادات استخدام نموذج التقویم الذاتي " ، وانظر "ضمان الجودة واالعتماد في المملكة العربیة السعودیة

.  "الدوري للبرنامج

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة:المؤسسة التعلیمیة

قسم األعمال المصرفیة\كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة :القسم/الكلیة

معلومات عامة.أ

المصرفیةالبكالوریوس في األعمال : اسم ورمز البرنامج.1

ساعة135: الساعات المعتمدة للبرنامج. 2

البكالوریوس في األعمال المصرفیة: البرنامجإتمامالشھادة التي تمنح عند . 3

ال یوجد مسارات في القسم: أھم المسارات التخصصیة بالبرنامج. 4

الخریج للعمل في كافة المؤسسات المصرفیة یؤھل القسم : خریجي البرنامج لھاإعدادالوظائف التي یتم . 5
:من األمثلة على ھذه الوظائف. والمالیة

االعتمادات، الحواالت، الودائع، التسھیالت االئتمانیة، : موظف مصرف في أقسام المصرف المختلفة مثل-1
.أعمال الخزینة وغیرھا

.محلل مخاطر ائتمان-2
.موظف في مؤسسة النقد-3
.ستثماریةموظف شركات ا-4
.موظف شركات وساطة مالیة-5

)رئیس القسم(الدكتور سعد الوابل : منسق البرنامج/اسم مدیر. 6

محمد أبو زید.د: عن إدارة وتنفیذ التقویم الذاتيالمسئولاسم ومنصب الشخص . 7

:یكن داخل المبنى الرئیس للمؤسسةموقع تنفیذ البرنامج إذا لم . 8

ھـ1427: المؤسسة على توصیف البرنامجتاریخ موافقة. 9

ال یوجد: )إن وجد(إجراؤهتاریخ أحدث تقویم ذاتي تم . 10

ھـ1432: تاریخ التقریر. 11

التقریر إلىإضافةالحظ انھ ینبغي تقدیم عدد من المستندات األخرى التي تحوي معلومات عامة عن البرنامج 
.  أنظر القائمة في نھایة ھذا النموذج. الدوري للبرنامج
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عملیة التقویم الذاتي .ب

ارفق رسماً تخطیطاً یمثل كیفیة تنظیم . قدم توصیفاً موجزاً باإلجراءات والترتیبات اإلداریة المتبعة في التقویم الذاتي
.  أو أطراف العمل /كما ینبغي إرفاق المعلومات الخاصة بعضویة اللجان و مرجعیة اللجنة و. ھذه االجراءت 

:القسم بالخطوات التالیةلغایات إجراء التقییم الذاتي للقسم، قام 

.محمد أبو زید لغایات البدء بإجراءات التقویم الذاتي.تشكیل لجنة من كافة أعضاء القسم برئاسة د-1
.قامت اللجنة بتوزیع المعاییر على كافة األعضاء في االجتماع األول وتزویدھم بالوثائق ذات العالقة-2
فت إلى التعریف بالمعاییر وإجراءات العمل، عقدت وكالة الجودة في كلیة االقتصاد ورشة عمل ھد-3

.حضرھا كافة أعضاء اللجنة في القسم
.اتفقت اللجنة على عقد اجتماع أسبوعي یحضره كافة األعضاء-4
بدأ كل عضو باللجنة بقراءة المعاییر التي تخصھ واالستفسار عن األمور غیر الواضحة في االجتماعات -5

.الدوریة للجنة في القسم
بحصر األدلة والمؤشرات التي تخص المعاییر التي یعمل على تقییمھا؛ ومن ثم جمع قام كل عضو-6

.المتوافر منھا واالستفسار عن األمور غیر الواضحة خالل االجتماعات الدوریة للجنة في القسم
ً على األدلة المتوافرة لدیھ-7 .قام كل عضو بتعبئة نموذج التقویم الذاتي للمعاییر التي تخصھ بناء
.رئیس اللجنة بتسلیم تقریر التقییم الذاتي كامالً إلى وكالة الجودة بالكلیةقام-8
ً على -9 قام كل عضو بتعبئة الجزء الخاص بالمعیار الذي قام بتقویمھ في تقریر الدراسة الذاتیة الدوریة بناء

.ما تم التوصل إلیھ في تقریر التقویم الذاتي
.لجودة في الكلیةتم جمع التقریر وتسلیمھ كامال إلى وكالة ا- 10
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رسالة البرنامج وأھدافھ . ج
رسالة  البرنامج .1

إعداد الكوادر العلمیة في مجال األعمال المصرفیة من اختصاصیین أو محللین أو باحثین، وتشجیع الدراسات 
یتم ذلك من خالل برامج القسم المختلفة، وما یھیئھ . وتقدیم االستشارات للقطاعین الحكومي واألھلي،العلمیة

في األعمال المصرفیة إلى ) البكالوریوس(القسم من إمكانات مادیة وبشریة، ویسعى برنامج المرحلة الجامعیة 
.ةتأھیل مھنیین متمیزین بمھارات المصارف والخدمات المالیة برؤیة شرعی

یشیر ھذا البند إلى أھم األھداف العامة والخاصة في سبیل تطویر (الخاصة لتطویر البرنامج /أھم األھداف العامة.2
ینبغي التعبیر عن األھداف بدقة كافیة بما ) (الطالبمخرجات تعلمالبرنامج وتحسینھ، ولیس إلى أھداف تتعلق 

)  ى جداول زمنیة لھذا اإلنجازیسمح بمراقبة وتقویم ما یتم إنجازه، وأن تشتمل عل

تعمیق المفاھیم المصرفیة اإلسالمیة وإبراز معطیاتھا في شتى المقررات واعتبار ذلك ضرورة یجب -1
.التأكید علیھا

إعداد المتخصصین المصرفیین المؤھلین للعمل في المجاالت الوظیفیة لألعمال المصرفیة في المجال -2
محلل مخاطر ائتمان ووسیط مالي وغیرھا من : مھام مختلفة مثلالمصرفي والمؤسسات المالیة؛ ألداء 

.المھام التي توكل للمصرفیین
المساھمة في إعداد الطالب الذین ینتمون إلى تخصصات أخرى ویتضمن برنامجھم دراسة مقررات في -3

.ریةاألعمال المصرفیة كجزء من أعدادھم العلمي أو المھني كطالب في كلیة االقتصاد والعلوم اإلدا
إجراء البحوث العلمیة والمیدانیة والتجریبیة في مختلف المجاالت المصرفیة بھدف إثراء المعرفة وتقدیم -4

.الحلول المالئمة للمشكالت واألزمات المالیة
تقدیم االستشارات المتخصصة في المجاالت التي یمارس فیھا القسم نشاطھ ألي من الجھات الحكومیة -5

ضاء القسم بین الحین واآلخر إلقاء المحاضرات العامة بناء على دعوات توجھ وكذلك یقوم أع. واألھلیة
.إلیھم من جھات مختلفة من جھات مختلفة سواء كانت حكومیة أو أھلیة

اذكر المؤشرات و معاییر االمتیاز التي تم اختیارھا لتمثل دالئل على جودة البرنامج أو ( مؤشرات األداء الرئیسة.3
). البرنامج نحو تطویرهعلى إنجاز أھداف

:من مؤشرات األداء الرئیسیة ما یلي
.الھامة التي تدعم رسالة وأھداف القسمتنسبة القرارا-1
.وجود تقاریر تقویم ذاتي تھدف إلى تحسین األداء-2
.نسبة أعضاء ھیئة التدریس الذین یقوم الطلبة بتقییم تدریسھم-3
.نسبة الطالب لھیئة التدریس-4
.العام لجودة المقرراتتقدیر الطالب -5
.تقویم الطالب لإلرشاد األكادیمي-6
.تقویم الطالب لخدمات المكتبة والمرافق األخرى-7
.عدد عناوین الكتب في المكتبة نسبة لعدد الطالب-8
.مدى مناسبة المرافق والتجھیزات من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس-9

.مرات علمیةعدد األبحاث المنشورة في مجالت علمیة محكمة وفي مؤت- 10
.عدد المرات التي شارك فیھا أعضاء المجتمع في األنشطة التي یقدمھا البرنامج- 11
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بیئة البرنامج . د

) وتضم أھم وأحدث المتغیرات(عناصر مھمة في البیئة الخارجیة للبرنامج .1

أوجز المالمح الھامة للوسط الخارجي، بما في ذلك التغیرات المؤثرة في تقدیم البرنامج أوفي اكتساب الخریجین 
المستجدات : مثال. (وذلك خالل الفترة منذ آخر تقویم ذاتي دوري أو منذ بدایة تقدیم البرنامج, للمھارات المطلوبة 

في المجال، تغیرات تقنیة أثرت في متطلبات المھارات، الطلب االقتصادیة المحلیة والعالمیة، بحث علمي حدیث ھام
على التوظیف، سیاسات حكومیة خاصة بالتعلیم العالي أو بمسائل مؤثرة في المجاالت الذي یتم إعداد الطالب لھا ، 

). والتطورات المحلیة أو الدولیة في الممارسة المھنیة لھذا المجال

ن الشھادة التي إحیث ؛األقسام الفریدة في السعودیة وفي الوطن العربي ككلیعتبر قسم األعمال المصرفیة من 
إن الجامعات األخرى التي تطرح برامج . یمنحھا القسم وھي البكالوریوس في األعمال المصرفیة ھي شھادة متمیزة

كن البرنامج الذي ل, مشابھة تتناول عادة موضوع األعمال المصرفیة إلى جانب مواضیع أخرى كالتمویل أو التامین
كما أن طالب األعمال المصرفیة یدرس عدة مواد في , یطرحھ القسم یعد أكثر تخصصا في مجال األعمال المصرفیة

تخصصات أخرى مثل المحاسبة وإدارة األعمال والتمویل واالقتصاد لضمان تزویده بأكبر قدر من المعارف التي 
.یحتاج لھا عند تخرجھ ودخولھ سوق العمل

، القسم ومنذ نشأتھ بااللتزام ما أمكن بإجراءات ضمان الجودة الصادرة من ھیئة االعتماد والجودة في المملكةقام 
كما قام القسم حدیثا بطرح مقترح ،وانعكس ھذا على وصف البرنامج ككل وعلى أسس اختیار المقررات ووصفھا

في عالم األعمال بشكل عام وعالم المصارف بشكل لتطویر الخطة الدراسیة للقسم بما یتالءم مع المستجدات الحدیثة
إضافة إلى ما سبق یحاول القسم اإلطالع على . من اللجان المختصة في الكلیةةوما زال المقترح قید الدراس،خاص

الشھادات المھنیة التي تطرحھا بعض الجھات المتخصصة من أجل محاولة تغطیة جوانبھا ما أمكن في المقررات 
. المطروحة في القسم ولتھیئة الطلبة لھا

بیانات ةاألولى من خریجیھ إن شاء هللا وقام القسم بعمل قاعدفي نھایة الفصل الدراسي الحالي سیخرج القسم الدفعة 
جل الحصول على مالحظاتھم لتطویر أبالخریجین لتسھیل التواصل معھم ومع الجھات الموظفة لھم من ةخاص

.البرنامج

.تغیرات في المؤسسة التعلیمیة أثرت في البرنامج.2
. برنامجأوجز أیة تغیرات مھمة بالمؤسسة تؤثر في تقدیم ال

بحیث یجب على الطالب النجاح في مقررات ھذه السنة ؛قامت الكلیة العام الماضي بتطبیق نظام السنة التحضیریة
ھذه الخطوة سوف تحسن من جودة مدخالت القسم . وبمعدل جید حتى یستطیع االلتحاق في برنامج البكالوریوس

.وبالتالي التحسین من جودة البرنامج بشكل عام
وعلیھ ،ھنالك توجھ في الكلیة لتطبیق اللغة االنجلیزیة ضمن مقررات كافة األقسام في الكلیة؛إلى ما سبقإضافة 

.من الفصل الدراسي القادم إن شاء هللابتداءً وبتدرجسیبدأ القسم بإدخال اللغة االنجلیزیة في بعض المقررات 

اذكر أیة مقترحات لتغیرات قد تكون مطلوبة في الرسالة واألھداف، أو  المحتوى، أو طرق تقدیم البرنامج نتیجةً .3
. آنفاً 2و 1للتغیرات المذكورة في 

أن قسم األعمال المصرفیة ھو قسم ناشئ سیخرج الدفعة األولى نھایة الفصل ال یوجد أیة مقترحات وخصوصاً حالیاً 
.هللالحالي إن شاء 
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ھـ تطورات البرنامج 
ینبغي أن یشمل : التغیرات التي طرأت على البرنامج خالل الفترة منذ آخر تقویم ذاتي دوري أو منذ تقدیم البرنامج .1

إضافة مقررات دراسیة أو حذفھا، أو تغییرات ھامة في المحتوى، أو تغیرات في طرق التدریس أو : ھذا أمور مثل
.الخ...تقویم الطالب، أو في إجراءات تقییم البرنامج

یشمل ھذا المقترح إضافة ،قام القسم وبعد تدریس كافة المقررات بتقدیم مقترح لتطویر الخطة الدراسیة للقسم
كما یشمل المقترح نقل مقرر من ،مقررات بدال من مقررات موجودة حالیا بالخطة یرى القسم ضرورة استبدالھا

.شاء هللاإنت في الفصل الدراسي القادم كما اتفق القسم على إعادة وصف بعض المقررا. مستوى إلى أخر

:المعدل الظاھري إلتمام البرنامج .2
اذكر عدد الطالب الذین أتموا البرنامج بنجاح في كل من الثالث سنوات االخیرة ، وعدد الطالب الذین بدؤوا (

طالباً قد أنھوا برنامج مدتھ أربع سنوات في 120إذا كان : مثال(سنوات سابقة ....البرنامج في كل مجموعة منذ 
%) 60دل اإلتمام ھنا ھو فإن مع2005طالب بدأوا نفس البرنامج في 200بینما 2009

ال یوجد معلومات كافیة الحتساب ھذه النسبة لدى القسم حالیاً 

عدد الطالب الذین أتموا السنة
البرنامج 

عدد الطالب الذین بدؤوا 
البرنامج في ھذه المجموعة 

سنوات سابقة.....منذ 

المعدل الظاھري إلتمام 
البرنامج

) في آخر عام دراسي. (معدالت االنتقال من عام الى عام  . 3

. نسبة الطالب الذین بدؤوا في كل مستوى دراسي  كل عام  و نجحوا وواصلوا في المستوى االعلى  ھذا العام 

% بدأوا في العام األول وواصلوا لیبدؤوا في العام الثاني            

% بدأوا في العام الثاني وواصلوا لیبدؤوا في العام الثالث           

%  بدأوا في العام الثالث وواصلوا لیبدؤوا في العام الرابع           

مشتركة ، ینبغي أن تشتمل األرقام على عدد ) أو أولى وثانیة(في البرامج التي تكون بھا سنوات أولى : مالحظة(
). ت األولى للمجموعة بالكامل مع تدوین مالحظة تشرح ھذا التقسیم الطالب في السنوا

ال یوجد معلومات كافیة الحتساب ھذه النسبة لدى القسم حالیاً 

متزایدة، متناقصة، واألسباب المحتملة للتباینات : مثال(علق على التوجھات السائدة في معدالت االنتقال من عام آلخر 
. ، و اھمیة ھذه التوجھات السائدة  )إن وجدت(

.تفرة للقسم الالزمة الحتساب ھذه المعدالالم یتم احتساب معدالت االنتقال لمحدودیة المعلومات المتو

مقارنة بین عدد الملتحقین المخطط لھ والعدد الفعلي . 4
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العدد الفعليالعدد المخطط لھالعام

. علق واشرح  ان كان ھناك اختالف جوھري بین العدد الفعلي والعدد المخطط لھ

ال یوجد معلومات كافیة الحتساب ھذه النسبة لدى القسم حالیاً 
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تقییم البرنامج فیما یتعلق باألھداف العامة و الخاصة الرامیة إلى تطویر البرنامج . و
) اعاله) 3(و ج) 2(أنظر البندین ج(

ینبغي لتقاریر ھذه البنود التوسع بھا بحث تشتمل على جداول، أو رسوم بیانیة، أو خالف ذلك ) 1: (مالحظة (
. ئدة والمقارنات مع األداء السابق، أو مع اداء مؤسسات اخرى من صور األدلة، وتشمل كذلك التوجھات السا

). ینبغي أن تكون المعلومات حول مؤشرات األداء الرئیسة المرتبطة بموضوع الدراسة)  2(

د علیھاتعمیق المفاھیم المصرفیة اإلسالمیة وإبراز معطیاتھا في شتى المقررات واعتبار ذلك ضرورة یجب التأكی. 1

معیار االمتیاز أو مؤشر األداء المرغوب 
مفردات المقررات التي تركز على المصرفیة اإلسالمیة إلى إجمالي المقررات التي یطرحھا القسم\رفع نسبة المقررات

النتیجة المتحققة 
إلى مقرر الرقابة المصرفیة ةباإلضاف،یوجد في كل مقرر مفردة واحدة على األقل تركز على المصارف اإلسالمیة

.والشرعیة في المستوى الثامن

تعلیق
واألمر ما ،مقررات إضافیة كبدیل لمقررات مطروحة حالیة تركز على جانب المصارف اإلسالمیة3اقترح القسم طرح 

.زال قید الدراسة من اللجان المختصة

الوظیفیة لألعمال المصرفیة في المجال المصرفي إعداد المتخصصین المصرفیین المؤھلین للعمل في المجاالت. 2
محلل مخاطر ائتمان ووسیط مالي وغیرھا من المھام التي توكل :ألداء مھام مختلفة مثل؛والمؤسسات المالیة

.للمصرفیین

معیار االمتیاز أو مؤشر األداء المرغوب 
الجھات الموظفة لھم اومدى رض. فیة والمالیةمن القسم وتم توظیفھم في المؤسسات المصراعدد الطالب الذین تخرجو

.عن أدائھم

النتیجة المتحققة 

تعلیق
 ِّ .ج القسم الدفعة األولى من القسم نھایة الفصل الدراسي الحالي إن شاء هللاسیخر

تخصصات أخرى ویتضمن برنامجھم دراسة مقررات في األعمال إلىالمساھمة في إعداد الطالب الذین ینتمون . 3
.المصرفیة كجزء من أعدادھم العلمي أو المھني كطالب في كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة

3.
معیار االمتیاز أو مؤشر األداء المرغوب 

.ھا في القسمنمتوسط درجة رضا الطالب من األقسام األخرى عن المقررات التي یدرسو

تیجة المتحققة الن
أشارت نتائج تقییم المقرر إلى متوسط رضا جید جدا من ،یطرح القسم مقرر مبادئ األعمال المصرفیة كمتطلب كلیة

.لكلیةاالطلبة الذین درسوا ھذا المقرر من األقسام األخرى في 

تعلیق
ال یوجد

المجاالت المصرفیة بھدف إثراء المعرفة وتقدیم الحلول إجراء البحوث العلمیة والمیدانیة والتجریبیة في مختلف . 4
.المالئمة للمشكالت واألزمات المالیة
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معیار االمتیاز أو مؤشر األداء المرغوب 
.عدد األبحاث المنشورة في مجالت علمیة محكمة وفي مؤتمرات علمیة متخصصة ألعضاء القسم

النتیجة المتحققة 
تدریس بالقسم مقالة علمیة محكمة واحدة منشورة أو مشاركة في مؤتمر علمي عل األقل یوجد لكل عضو ھیئة 

.متخصص

تعلیق
.یوجد تشجیع من الكلیة للبحث العلمي بشكل عام من خالل مشروع تمویل المشاریع البحثیة المعمول بھ حالیاً 

،الجھات الحكومیة واألھلیةتقدیم االستشارات المتخصصة في المجاالت التي یمارس فیھا القسم نشاطھ ألي من .4
َّ وكذلك یقوم أعضاء القسم بین الحین واآلخر إلقاء المحاضرات العامة بناءً  ھ إلیھم من جھات على دعوات توج

.مختلفة من جھات مختلفة سواء كانت حكومیة أو أھلیة

معیار االمتیاز أو مؤشر األداء المرغوب 
.القسم بنشاطات مجتمعیة مثل المحاضرات العامةعدد مرات مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في 

النتیجة المتحققة 
.یسعى القسم لفتح قنوات اتصال مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومیة واألھلیة لتفعیل الشراكة معھم

تعلیق
.مازال مستوى تحقیق ھذا الھدف دون المستوى المطلوب ویسعى القسم لتحقیقھ بشكل أفضل
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" )معاییر ضمان واعتماد الجودة لبرامج التعلیم العالي"ارجع إلى  (فیما یتعلق بمعاییر الجودةالتقییم . ز

معاییر ضمان  الجودة واالعتماد األكادیمي  " ینبغي أن تقدم التقاریر لكل معیار من المعاییر كما ھو محدد في 
".لبرامج التعلیم العالي 

لجنة مراجعین خارجیین ممن لیست لھم معرفة بالمؤسسة أو ھذا البرنامج لضمان الفھم الكامل للتقریر من قبل
، ینبغي أن یتضمن مذكرة تفسیریة موجزة تحتوي معلومات خلفیة أو شرح )سواء كانوا محلیین أو دولیین(

. للعملیات ذات الصلة بالمعیار المعني
وینبغي أن یكون . داء فیما یتعلق بكل معیارینبغي أن تلخص التقاریر ، العملیة المتبعة للتححق من مستوى األ

ھذا شرحاً وافیاً یسمح للجنة المراجعة الخارجیة ان تكون رأیھا حول مالئمة وكفایة تلك التحقیقیات في مستوى 
. االداء 

 ، من العناصر الجوھریة  في ھذه التقاریر توفیر بیانات محددة الظھار االتجاھات السائدة، ودعم االستنتاجات
ھذه البیانات . لتقییم األداءمؤشرات ومعاییر امتیاز مل المقارنات مع مؤسسات أخرى ، وذلك لتقد یم وع

یمكن أن تتضمن مؤشرات األداء الرئیسة، وغیرھا من المعلومات اإلحصائیة، و معلومات رقمیة مأخوذة من 
مة أو معدالت استخدام ، وعدد من المج)مع التحقق من المعاییر(نتائج االستبیان، ونتائج الطالب  الت المحكَّ

فال یكفي أي تأكید بسیط . الخدمات أو أي شيء  یمكن أن یقدم دلیال واضحا على ھذه المسألة التي یجري تقییمھا
عددیة ( ویمكن أن تدرج بیانات كمیة . بأن ھذا الشیئ جید، أو یحتاج إلى  تطویر، دون تقدیم براھین تثبت ذلك

وفي حال تحددت أولویات في التطویر أو اقترحت . رفقات یشار إلیھا في النصموجزة  او على شكل م) 
.مبادرات لمعالجة القضایا ذات االھتمام فینبغي ذكر ذلك وتسجیل أیة نتائج أولیة 

التقریر التعامل مع جمیع المواقع التي یقدم فیھا البرنامج، وأن یحوي توصیف اإلجراءات على ینبغي على
ولھذا األمر أھمیة خاصة في حالة وجود أقسام مختلفة . معلومات عن كیفیة تنفیذ التقییمات في مواقع مختلفة

لعملیات التقییم والتنسیق توضح اإلجراءات المتبعة في كل قسم وكذلك التخطیط. واحد للذكور وآخر لإلناث
وإذا كانت ھناك اختالفات كبیرة بین تحلیالت أو تقییمات األداء البرنامج في . الواردة في التقریر النھائي

, )بین قسمي الطالب والطالبات أوبین المواقع المختلفة التي یتم  تدریس البرنامج فیھا: مثال(األماكن المختلفة 
وھذا . لتعلیق على أسباب ھذه االختالفات، وأي ردود یجب عملھا بناء على ھذافینبغي اإلشارة إلى ھذا وا

الذي یتضمن جزء  فرعیاً یتناول العالقات بین ) 2(ینطبق على جمیع المعاییر ، ولیس فقط على المعیار رقم 
. أقسام الطالب والطالبات

حیث أن استكمال مقاییس . ل معیارلیس من الضروري أن یقدم تقریر مفصل عن كل بند في كل جزء فرعي لك
بنوداً حیث یكون األداء ) أ: (على األقلغیر أن التقریر یجب أن یتضمن . التقییم الذاتي سیقدم تغطیة أشمل

ویمكن أن یقدم ,بنوداً حیث یعتبر األداء جید للغایة ) ب. (ضعیف أو مختلف بشكل كبیر بین األقسام المختلفة
كنتیجة لتخطیط استراتیجي أو , بنوداً تم اختیارھا لتكون محل نظر ودراسة ) ج. (دلیل على األداء القوي

بنوداً تكتسب أھمیة خاصة لتقییم الجودة مثل التحقق من مستویات تحصیل الطالب، ) د. (تقییمات سابقة
نة مقار" مؤشرات األداء الرئیسة" مناسبة، ومؤشرات أداء متوافقة مع ومعاییر امتیاز واستخدام مؤشرات 

. المختارةمعاییر االمتیاز ب

.  )معاییر ضمان واعتماد الجودة لبرامج التعلیم العالي(أرفق درجات التقییم الذاتي المحددة في 
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) نجمة**درجة التقییم اإلجمالیة (الرسالة واألھداف. 1المعیار 

یجب أن تكون رسالة البرنامج متسقة مع رسالة المؤسسة، وتطبق تلك الرسالة على أھداف ومتطلبات البرنامج 
ویجب أن تحدد بوضوح وبشكل مالئم أھم مقاصد البرنامج وأولویاتھ وأن یظھر اثرھا في توجیھ التخطیط . المعني
. والتنفیذ

مذكرة تفسیریة بشأن تطویر واستخدام ھذه الرسالة

. توصیف عملیة التحقق من وإعداد التقریر عن ھذا المعیار
:تمت عملیة إعداد التقریر من خالل الخطوات التالیة

.قراءة المعیار بتمعن واالستفسار عن النقاط غیر الواضحة-1
.تحدید األدلة والمؤشرات ذات العالقة بالمعیار ومحاولة توفیرھا-2
.األدلة المتوافرةىتعبئة نموذج التقییم بناء عل-3
.تعبئة نموذج الدراسة الحالیة للبرنامج-4
.لمسؤول الجودة بالقسمنموذج الدراسة الحالیة للبرنامجتسلیم نموذج التقییم و-5

ارجع إلى األدلة التي تم التوصل الیھا حول االجزاء الفرعیة للمعاییر وقدم تقریرا موجزا . تقییم جودة تنفیذ البرنامج
. عینة ، ومجاالت تحتاج إلى  تطویر، وأولویات للتنفیذعن نقاط قوة م

:نقاط القوة
.تتسق الرسالة مع القیم والمعتقدات اإلسالمیة-1
.تتسق رسالة القسم مع رسالة الكلیة-2
.الرسالة واضحة ومحددة-3

:تطویرالمجاالت 
.یجب وضع الخطط والبرامج من محتویات الرسالة-1
.الموظفین والطلبة لمعرفة محتواھا والعمل بمقتضاھایجب وضع الرسالة في مكان بارز أمام-2

:أولویات التنفیذ
.العمل على أن تكون صیاغة الرسالة محددة لتكون مؤثرة في اتخاذ القرارات والمفاضلة بین بدائل القرار-1
وضع استراتیجیات وبرامج تنفیذیة لما جاء في بنود الرسالة المقترحة للقسم وربط ھذا بفترة زمنیة -2

.حددةم
.صیاغة أھداف عامة وفرعیة للقسم في ضوء الرسالة المقترحة-3
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) نجمة***درجة التقییم اإلجمالیة (إدارة البرنامج .  2المعیار 

تعكس توازناً مناسباً بین مسؤولیتھا أمام اإلدارة العلیا وطاقم المؤسسة , یجب أن یتوفرفي تنفیذ البرنامج قیادة فعالة 
و ینبغي لعملیات . الذي یعمل ضمنھ البرنامج، و بین المرونة الالزمة لتلبیة االحتیاجات المحددة للبرنامج المعني

في وضع ) ب، والھیئات المھنیة، وممثلي الصناعة، وھیئة التدریسمثل الطال(التخطیط إشراك أصحاب العالقة 
إذا كان البرنامج یقدم في أقسام . األھداف والغایات وفي عملیات المراجعة وإعداد الردود على ما تحقق من نتائج

ن ھناك ویجب أن یكو. للطالب وأخرى للطالبات فالبد لمصادر ھذا البرنامج أن تكون متوازنة في كال القسمین 
ویتوجب مراقبة جود ة المقررات . اتصاالت فعالة فیما بینھما، ومشاركة كاملة في التخطیط وعملیات صنع القرار

مع اجراء تعدیالت فوریة استجابة لھذه التغذیة الراجعة  وللتطورات في , الدراسیة و البرنامج ككل بشكل منتظم 
. الوسط الخارجي التي تؤثر في البرنامج

. مذكرة تفسیریة بشأن ترتیبات تنفیذ البرنامج

. توصیف عملیة التحقق من وإعداد التقریر عن ھذا المعیار
:تمت عملیة إعداد التقریر من خالل الخطوات التالیة

.قراءة المعیار بتمعن واالستفسار عن النقاط غیر الواضحة-1
.وفیرھاتحدید األدلة والمؤشرات ذات العالقة بالمعیار ومحاولة ت-2
.األدلة المتوافرةىتعبئة نموذج التقییم بناء عل-3
.تعبئة نموذج الدراسة الحالیة للبرنامج-4
.لمسؤول الجودة بالقسمنموذج الدراسة الحالیة للبرنامجتسلیم نموذج التقییم و-5

وقدم تقریرا موجزا بنقاط قوة معینة ، ومجاالت , ارجع إلى األدلة التي تم الحصول علیھا . تقییم جودة تنفیذ البرامج
. تحتاج إلى  تطویر، وأولویات في التنفیذ

:نقاط القوة
ھناك قدر كاف من المرونة على مستوى القسم والكلیة یسمح بتقویم المقررات وتعدیلھا وخاصة فیما -1

.المرتبطة بالمقرریتعلق بتغیر المراجع والكتب 
.یشجع القائمون على إدارة البرنامج المبادرات والتطلعات وخاصة من أعضاء الھیئة التدریسیة-2

:تطویرالمجاالت 
.توصیف واضح لمھام رئیس القسم أو عضو ھیئة التدریسإعطاء-1
.أو أعضاء ھیئة التدریساإلداریةیجب توفر نظام واضح لمحاسبة أعضاء الھیئة -2
إدارةتوفیر معلومات عن المؤسسة ودور السلطة العلیا وأسلوب العمل فیھا لألعضاء الجدد المعینین في -3

.إداریینأم نأكادیمییالكلیة سواء أكانوا 

:أولویات التنفیذ
من معلومات عن آلیةفاعلة لتزوید األعضاء الجدد المعینین ما یحتاجون إستراتیجیةإیجادالعمل على -1

.العمل فیھاوأسلوبالمؤسسة ودور السلطة العلیا 
الدراسة المستمرة للتغیرات في بیئة األعمال من أجل ضمان توقع الفرص المتاحة والعمل على طرح -2

.المبادرات المناسبة للتعاطي معھا
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) نجمة**درجة التقییم اإلجمالیة (إدارة ضمان جودة البرنامج . 3المعیار 

وتطویر جودة البرنامج ككل , یجب أن یلتزم األساتذة وغیرھم من المشاركین في البرنامج  بتطویر أدائھم من جھة
ویجب أن تتم تقییمات دوریة للجودة داخل كل مقرر دراسي بناءً على أدلة صحیحة ومعاییرقیاس . من جھة اخرى

أن  تتمحور األھمیة حول مخرجات التعلم الحاصلة من كل ویجب. مناسبة، وما تم من خطط للتطویر و تم تنفیذه
.  مقرر دراسي اسھاماً في تحقیق أھداف البرنامج ككل

المتعلقة بشكل خاص  بمؤشرات و معاییر , قدم وصفاً وتعلیقاً  حول عملیات ضمان الجودة المطبقة : مذكرة تفسیریة 
. االمتیاز لألداء  وتحقیق المستوى المطلوب

وتشمل ھذه األعمال كافة جوانب , جمیع أعضاء ھیئة التدریس في القسم في أعمال التقییم ضمان الجودةیشارك
ویستخدم القسم مجموعة من األدوات التي . تنفیذ البرنامج والمصادر األخرى الخارجیة ذات العالقة في الجامعة

أدوات أخرى إضافیة لتحقیق مكانیة استخداقامت عمادة التطویر وضمان الجودة باعتمادھا لغایات التقییم مع إم
.الھدف

. توصیف عملیة التحقق من وإعداد التقریر عن ھذا المعیار 
:تمت عملیة إعداد التقریر من خالل الخطوات التالیة

.قراءة المعیار بتمعن واالستفسار عن النقاط غیر الواضحة-1
.توفیرھاتحدید األدلة والمؤشرات ذات العالقة بالمعیار ومحاولة-2
.األدلة المتوفرةىتعبئة نموذج التقییم بناء عل-3
تعبئة نموذج الدراسة الحالیة للبرنامج-4
.لمسؤول الجودة بالقسمنموذج الدراسة الحالیة للبرنامجتسلیم نموذج التقییم و-5

اط قوة معینة ، ومجاالت وقدم تقریرا موجزا بنق, ارجع إلى األدلة التي تم الحصول علیھا . تقییم جودة تنفیذ البرامج
.  تحتاج إلى  تطویر، وأولویات في التنفیذ

:نقاط القوة
.مشاركة جمیع أعضاء القسم في عملیة التقییم وإجراءات ضمان الجودة-1
كافة جوانب تخطیط البرنامج وتنفیذه، بما في ذلك تقدیم الخدمات المرتبطة تشمل عملیات التقییم -2

.ھیئة التدریس والموظفین المشتركین في ھذه العملیاتبالبرنامج، وعلى جمیع أفراد 
التي یتم وأدوات استطالع الرأي ) المشتركة(النماذجَ الموحدة القسمتستخدم عملیات ضمان الجودة في -3

.والمعتمدة من عمادة التطویر والجودةاستخدامھا في الجامعة
:مجاالت التطویر

.عملیات المساءلةوتفعیلواإلبداعجل تشجیع االبتكار أواضحة من وإرشاداتوضع سیاسات -1
أدلةوالبراھین ومؤشرات األداء ذات العالقة بشكل مستمر على مدار العام والبحث عن األدلةتوفیر -2

.ومؤشرات جدیدة
ستخدامھا في المقارنة بین البرامج المشابھة في امرجعیة خاصة بالقسم من اجل ) معاییر(نقاط إیجاد-3

.األخرىالجامعة والبرامج المشابھة في الجامعات 

:أولویات التنفیذ
اقتراح سیاسة واضحة لغایات تشجیع االبتكار واإلبداع والمساءلة في مجلس الكلیة ومن تم اعتمادھا -1

.وتعمیمھا على جمیع أعضاء ھیئة التدریس وتطبیقھا فعلیا
.خطة تطویریة للقسمإلعداداالعتماد على نتائج التقویم  الذاتي الحالي للقسم كمرجعیة -2
.اعضاء ھیئة التدریس في دورات تدریبیة وورش عمل متخصصھ بالجودة بشكل مستمرإشراك-3
.وتحدیثھا بشكل مستمرتوفیر قاعدة بیانات لحفظ البیانات اإلحصائیة ذات العالقة بموضوع التقییم -4
االستفادة من تجارب األقسام األخرى بالجامعة وحتى الجامعات األخرى التي تطرح برامج مشابھة في -5

.مجال اقتراح نقاط ومعاییر مرجعیة للقسم
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) نجمة****درجة التقییم اإلجمالیة(. التعلم والتعلیم. 4المعیار 

ومتطلبات سوق العمل أو " اإلطار الوطني للمؤھالت" یجب أن تحدد بوضوح مخرجات تعلم الطالب ، بما یتمشى مع  
ویجب تقییم معاییر التعلم والتحقق منھا من خالل عملیات  ومقاییس المرجعیة مناسبة لتقابل النقاط المرجعیة . الممارسة المھنیة

, یل أعضاء ھیئة التدریس وتزویدھم بالخبرة بالشكل المالئم لالطالع بمسؤولیاتھمویجب أن یتم تأھ. الخارجیة  ذات الصلة
واستخدام استراتیجیات تدریس تتالءم مع أنواع مختلفة من  مخرجات تعلم ، و اشراكھم  في األنشطة الرامیة إلى تطویر فعالیة 

والخریجین وأصحاب لطالباتقویم من قبلل عملیات ویجب أن یتم تقییم جودة التدریس ومدى فعالیة البرامج من خال. التعلیم
. الرأي  واستنتاج األدلة من ھذه المصادر كأساس لخطط  التطویراتالعمل  باستخدام استطالع

وینبغي أن تتضمن المعلومات المقدمة  على مؤشرات تستخدم . معیار التعلم والتعلم ھو أھم اعتبار في أي تقویم ذاتي للبرنامج
فعلى سبیل . وینبغي اإلشارة إلى نتائج العملیات المتبعة. وتتضمن ایضاً أولویات واستراتیجیات التطویر, كدالئل على األداء 

ات للتأكد من مستوى تحصیل الطالب بالمقارنة مع مقاییس المرجعیة خارجیة مناسبة، فما ھي تلك إذا ما اتخذت  خطو: المثال
الخطوات وما ھي النتائج التي تم الوصول إلیھا؟ 

انما , الرأي أو التحقیق الخاص أو في التقاریر السنویة للبرنامج اتوال داعي لتكرار المعلومات الواردة في التقاریر واستطالع
. ى بإیجازھا واالشارة الى مواضع المعلومات التفصیلیةیكتف

.  ینبغي أن تدرج في كل قسم أدناه مذكرات تفسیریة عن العملیات المتّبعة أو اإلجراءات التنظیمیة المتعلقة باألقسام التالیة

, یمكن توفیر مزید من المعلومات في االجزاء الفرعیة أدناه . (توصیف عملیة التحقق من وإعداد تقریر عن معاییر التعلم والتعلم
). إذا لزم األمر

:تمت عملیة إعداد التقریر من خالل الخطوات التالیة
.قراءة المعیار بتمعن واالستفسار عن النقاط غیر الواضحة-1
.شرات ذات العالقة بالمعیار ومحاولة توفیرھاتحدید األدلة والمؤ-2
.األدلة المتوفرةىتعبئة نموذج التقییم بناء عل-3
تعبئة نموذج الدراسة الحالیة للبرنامج-4
.لمسؤول الجودة بالقسمنموذج الدراسة الحالیة للبرنامجتسلیم نموذج التقییم و -5

)  نجمة****درجة التقییم اإلجمالیة (. الطالبمخرجات تعلم4.1الجزء الفرعي 

. المرجوة من ھذا البرنامج, الطالب توصیف إجراءات ضمان  مالئمة وكفایة مخرجات تعلم
أكتب اإلجراءات المتبعة لضمان  انسجام المتطلبات المأمولة مع العمل الوظیفي او المھني كما حددتھا توصیات أو شروط 

وینبغي أن یتضمن التقریر نتائج  ". أطرعمل المؤھالت الوطنیة"الخبراء أو الھیئات المھنیة أو جھات االعتماد ذات الصلة بـ 
الدالئل المتعلقة بمستوى اداء الطالب ضمن مخرجات : مالحظة. (ا كانت قد اتبعت أم الاإلجراءات، ولیس مجرد نتائج ما اذ

) أدناه4.4یجب ان ینظر بھا في الجزء الفرعي , التعلم المأمولة
:ھنالك مجموعة من اإلجراءات التي قام بھا القسم لضمان كفایة ومالءمة مخرجات التعلم وھي

ومقررات القسم باستشارة مجموعة من المختصین في األعمال المصرفیة في قیام اللجنة المختصة بإعداد ھیكل-1
.الخطة والمقررات المقترحة

قام القسم حدیثاً بتقدیم مقترح لتطویر الخطة الدراسیة للقسم، وتم إرسال المقترحات لعدد من الجھات ذات العالقة -2
.ألخذ رأیھم بھا

مؤھالت؛ بحیث تغطي كافة مجاالت نواتج العلم واستراتیجیات یتفق وصف كافة المقررات مع اإلطار الوطني لل-3
.تطبیقھا وأسالیب تقییمھا

وقدم , مالئمة وكفایة نتائج تعلم الطالب المرجوة من ھذا البرنامج قم باإلشارة إلى األدلة على. الطالبمخرجات تعلمتقییم 
. لتطویر، وأولویات التنفیذتقریراً یتضمن موجزاً عن نقاط القوة، والمجاالت التي تتطلب ا
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:األدلة
.نموذج وصف المقرر-1
.ملف المقرر-2
.نموذج وصف البرنامج-3
.االستبانات الموجھة ألعضاء ھیئة التدریس بالقسم-4
.مقابلة مع رئیس القسم-5

:نقاط القوة
قبل نوالمھنییمقترحات لتعدیل الخطة الدراسیة على مجموعة من المختصین وأیةتم عرض وصف المقررات -1

.اعتمادھا في الخطة الدراسیة للقسم

:مجاالت التطویر
ضمان أن لدى ھیئة التدریس إلمام باالستراتیجیات المحددة في توصیفات البرنامج معینة من أجل آلیةإیجاد-1

.وقادرین على استخدامھا،والمقررات

:أولویات التنفیذ
المصرفیة وتطویر الخطة الدراسیة للقسم بما یتالءم مع المتابعة المستمرة للمستجدات في حقل تخصص األعمال -1

.ھذه المستجدات

) نجمة***درجة التقییم اإلجمالیة(. إجراءات تطویر البرنامج4.2الجزء الفرعي 

. قم بتوصیف اإلجراءات المتبعة لتطویرالبرنامج وعمل التغییرات الالزمة
یقوم كل عضو ھیئة تدریس في نھایة الفصل بتقدیم تقریر كامل عن المقرر الذي قام بتدریسھ ؛باإلضافة إلى ملف المقرر

.البرنامج من أجل مناقشتھا في القسموأوأیة اقتراحات لتطویر المقرر 

طلب التطویرة، والمجاالت التي تتوقدم تقریراً یتضمن موجزاً عن نقاط القو, أشر إلى األدلة . تقییم إجراءات تطویر البرنامج
.  وأولویات التنفیذ

:األدلة
.مقترح تطویر الخطة الدراسیة للقسم-1
.االستبانة الموجھة للبنوك لغایات االستفسار عن آرائھم بخصوص مقترحات تطویر الخطة الدراسیة-2
نموذج وصف المقرر-3
نموذج وصف البرنامج-4
.االستبانات الموجھة ألعضاء ھیئة التدریس بالقسم-5

:القوةنقاط 
إضافة إلى استراتیجیات التعلیم ،المعارف والمھارات المطلوب اكتسابھاإلىیوجد وصف شامل لكل مقرر یشیر -1

.والتقییم المناسبة لمجاالت التعلم التي سیتم التركیز علیھا في كل مقرر
إضافة إلى استراتیجیات التعلیم ،بحیث تشمل المعارف والمھارات المطلوب اكتسابھایوجد وصف شامل للبرنامج -2

.وأسالیب التقییم للتقدم التدریجي في التعلم وذلك في جمیع مجاالت التعلم

:مجاالت التطویر
اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان أن لدى ھیئة التدریس إلمام باالستراتیجیات المحددة في توصیفات البرنامج -1

.وقادرین على استخدامھا،والمقررات
.في المجاالت األكادیمیة والمھنیة التي یتلقاھا طلبة القسمبشكل مستمر المختصیناستشارة -2

:أولویات التنفیذ
فریق استشاري یشارك في عضویتھ ممارسون متمیزون من المھن والوظائف ذات العالقة بالبرامج، للمتابعة إیجاد-1

.امج وجودتھنولتقدیم المشورة حول محتوى البر
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)نجمة***درجة التقییم اإلجمالیة (. تقییم البرنامج وعملیات المراجعة4.3الجزء الفرعي 
. قم بتوصیف العملیات المتبعة لتقییم ومراجعة البرنامج

علیة االستراتیجیات ، تتضمن معلومات كافیة حول مدى فایقدمھا كل عضو ھیئة تدریس في القسمتقاریر فصلیة-1
.ومدى تحقق نواتج التعلم المستھدفة،التي خطط لھا

ّ ، ومن خالل االستبانات -2 االستبانات التي تھدف إلى استقصاء آراء الطلبة والخریجین حول جودة البرنامج المعني
.والمناقشات مع ھیئة التدریس

.االستعانة بخبراء من القطاعات الصناعیة والمھنیة ذات العالقة-3

وقدم تقریراً یتضمن موجزاً عن نقاط القوة، والمجاالت التي تتطلب , أشر إلى األدلة . البرنامجتقییم عملیات تقییم ومراجعة 
. التطویر، وأولویات التنفیذ

باإلضافة إلى تقدیم معلومات عن نوعیة ھذه العملیات، ینبغي أن یتضمن ھذا الجزء االستنتاجات التي توصل الیھا بشأن جودة 
وینبغي اإلشارة إلى المعلومات الخاصة بالمؤشرات ونتائج الدراسات االستطالعیة ، . ه العملیاتالبرنامج نتیجة الستخدام ھذ

.   حسبما یلزم
:األدلة

استبانات المستوى الرابع والثامن والمقرر-1
.اسنبانات اعضاء ھیئة التدریس بالقسم-2
.االستبانة الموجھة للبنوك-3

:مجاالت التطویر
) معاییر(البرنامج مع تلك المستخدمة في برامج أخرى بالمؤسسة التعلیمیة، وكذلك مع نقاط مؤشرات جودة مقارنة .1

.مقارنة مرجعیة خارجیة مناسبة
االستعانة بخبراء من القطاعات المالیة والمصرفیة ذات العالقة، إضافة إلى أعضاء ھیئة تدریس ذوي خبرة من .2

.وانب البرنامجمؤسسات تعلیمیة أخرى في عملیات المراجعة لج

:أولویات التنفیذ
.االحتفاظ بسجالت معدالت إكمال الطلبة لجمیع المقررات وللبرنامج ووضعھا ضمن مؤشرات الجودة.1

) نجمة***درجة التقییم اإلجمالیة (. تقویم الطالب4.4الجزء الفرعي 

. قم بتوصیف استراتیجیات تقویم الطالب في البرنامج واإلجراءات المتبعة لتحقق معاییر اإلنجاز لدى الطالب

ویتم ،یشیر وصف المقرر إلى أسلوب تقییم كل ناتج من نواتج التعلم المستھدفة بما یتفق مع طبیعة ناتج التعلم المستھدف
.توزیع خطة على الطلبة لكل مقرر في بدایة الفصل الدراسي تشیر إلى أسلوب التقییم المتبع على الطلبة

, باإلضافة إلى تقویم العملیات المتبعة. أشر إلى األدلة على مدى فعالیة عملیات تقویم الطالب. تقییم إجراءات تقویم الطالب
. وذلك بالمقارنة بمعاییر امتیاز مناسبة , الطالب مخرجات تعلملى تحقق  معاییر ینبغي لھذه الجزئیة أن تشتمل على دلیل ع

. تقریر ھذا الجزء الفرعي أن یتضمن موجزاً لنقاط القوة، والمجاالت التي تتطلب التطویر، وأولویات التنفیذوینبغي ل
:األدلة

.الطلبةخطة المقرر التي یوزعھا مدرس المقرر بدایة الفصل الدراسي على .1

:نقاط القوة
.التزام أعضاء ھیئة التدریس بتوزیع خطة المقرر بدایة كل فصل دراسي على الطلبة.1

:مجاالت التطویر
تحصیل الطلبة ) معاییر(استخدم آلیات مناسبة، وصادقة بشكل فعلي من اجل االعتماد علیھا للتحقق من مستویات -1

.ذات الصلة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجيالمرجعیة ) المعاییر أو المستویات(مقارنة بالنقاط 
طالب وواجباتھم ومشاریعھم لضمان أن كل االستعانة بالمصفوفات أو بأي وسائل أخرى عند تصحیح اختبارات ال-2

.مجاالت نواتج تعلم الطلبة المخطط لھا قد تمت تغطیتھا
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:أولویات التنفیذ
.في مجاالت تقییم الطالبمتخصصة ھیئة التدریس في دورات تدریبیة أعضاءشراكإ.1

) نجمة**اإلجمالیةدرجة التقییم (. المساعدات التعلیمیة المقدمة للطالب4.5الجزء الفرعي 

برامج توجیھیھ، : مثال ( قم بتوصیف موجز لطبیعة المساعدة المقدمة بالنسبة للنقاط المدرجة في ھذا الجزء الفرعي من المعیار 
). الخ...ساعات مكتبیة ، تحدید االحتیاج و المساعدة  الفعلیة، اإلحالة الى خدمات الدعم المتوافرة

خالل ھذه الساعات یستقبل عضو ھیئة التدریس الطلبة ؛بالقسم ساعات مكتبیة وتعلن للطلبةیحدد كل عضو ھیئة تدریس 
في ،الراغبین باالستفسار عن أیة أمور ذات عالقة بالمقررات أو لغایات اإلرشاد األكادیمي أو أیة أمور أخرى تھم الطالب

.ذات عالقة في الكلیة والجامعةبعض الحاالت یقوم عضو ھیئة التدریس بتوجیھ الطالب إلى جھات أخرى 

أشر إلى األدلة على مدى فعالیة عملیات المساعدة التعلیمیة المقدمة للطالب في . تقییم عملیات المساعدة التعلیمیة المقدمة للطالب
) یقیّمھا الطالب؟ھل ھي المساعدة التي یحتاج إلیھا الطالب بالفعل؟ ھل تقدم وفق ما ھو مخطط لھ؟ وكیف : مثال. (ھذا البرنامج

. تقریر أن یتضمن موجزاً لنقاط القوة، والمجاالت التي تتطلب التطویر، وأولویات التنفیذوینبغي لل. 

:األدلة
استبانات المستوى الرابع والثامن والمقرر-1
.اسنبانات أعضاء ھیئة التدریس بالقسم-2
.استبانة موجھة إلى رئیس القسم-3

:نقاط القوة
.ھیئة التدریس بتحدید ساعات مكتبیة لإلرشاد وتوجیھ الطلبة واإلعالن عنھاالتزام أعضاء .1

:مجاالت التطویر
.ضرورة توفیر الكتب والمراجع العلمیة الحدیثة لجمیع مقررات القسم.1
الموظفین ومصادر التعلم والتجھیزات والتدریب و المواقع المیدانیة التدریس والتي تشمل مصادرتحسین من جودة .2

.األخرى

:أولویات التنفیذ
والبیانات تقویم فاعلیة عملیات اإلرشاد والتوجیھ األكادیمي من خالل استخدام الوسائل مناسبة لغایات آلیةإیجاد.1

.القسمأعضاءاإللكترونیة وتعمیمھا على جمیع 
إلى أولئك الذین أو اإلرشاد / مناسبة لغایات متابعة مدى تقدم أداء الطالب بشكل فردي، وتقدم المساعدة وآلیةإیجاد.2

.یواجھون صعوبات
متابعة معدالت التقدم الدراسي للطلبة من سنة إلى أخرى، ومعدالت إتمامھم للبرنامج بنجاح، لغایات آلیةإیجاد.3

.یواجھون صعوبات، ولتقدیم المساعدة لھموتحلل للتعرف على فئات الطلبة الذین قد 

) نجمة***درجة التقییم اإلجمالیة (. جودة التدریس4.6الجزء الفرعي 

المأمولة في ھذا البرنامج، ولتقییم جودة ینبغي تقدیم معلومات عن تخطیط استراتیجیات التدریس لتطویر مخرجات التعلم
وینبغي أن یتضمن ھذا القسم جدوال یبین نسبة المدرسین . التدریس، وعملیات إعداد تقاریر ودراسة المقرر الدراسي والبرامج

). أو من خالل آلیات أخرى(الذین یتم تقویم تدریسھم بشكل منتظم من خالل استطالع الرأي مع الطالب 

قسم باستراتیجیات التدریس التي تم اإلشارة إلیھا في دلیل ضمان الجودة في المملكة العربیة السعودیة والتي یسترشد ال
.وھذا ما یظھر في وصف المقررات, تتالئم مع نواتج التعلم المستھدفة

االستبانة المخصصة حیث ال یستطیع الطالب الحصول على نتیجتھ دون تعبئة , یتم تقییم كافة المدرسین في كل فصل دراسي
%.100وعلیھ فان نسبة تقییم المدرسین ھي ؛لھذه الغایة
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تقریر أن یتضمن موجزاً لنقاط القوة، والمجاالت التي تتطلب وینبغي لل. أشر إلى األدلة على جودة التدریس. تقییم جودة التدریس
كما ینبغي أن یتضمن موجزاً لبیانات استطالع الرأي مع الطالب الستخدامھا في التقییم الكلي . التطویر، وأولویات التنفیذ

وتقدم كذلك معلومات .  بیاناتللبرنامج والمقررات الدراسیة، مع تقدیم معلومات عن حجم العینة و معدل االستجابة لتلك االست
.  من استبیانات مماثلة من اجل المقارنة 

:األدلة
. استبانات المستوى الرابع والثامن واستبانة المقرر.1
.استبانة موجھة إلى رئیس القسم.2

:نقاط القوة
.تطویرھاتتناسب استراتیجیات التدریس مع األنواع المختلفة من نواتج التعلم التي یستھدف البرنامج .1
.ھیئة التدریس باستراتیجیات التدریس والتقییم الواردة في توصیفات المقررات والبرنامجیلتزم عضو .2
یتم إعالم الطلبة مقدماً وبصورة كاملة بمتطلبات المقررات من خالل توصیفات المقررات والتي تتضمن .3

.ؤھا، وعملیات تقییم الطلبةوالمتطلبات التي ینبغي أدا, المعارف والمھارات المستھدفة بالتطویر

:مجاالت التطویر
جل حصولھم على فكرة عامة عن نواتج أھیلیة من أالتدریس الجدد بدورات تدریبیة تھیئةأعضاءإشراك.1

.وعن إسھامات مقرراتھم في البرنامج ككل, التعلم المطلوبة وعن استراتیجیات التعلیم والتقییم المُخطط لھا

:أولویات التنفیذ
ھذه ألھمیة؛بحیث یحتوي كافة الوثائق المطلوبة؛ ملف لكل مقرربإعدادھیئة التدریس أعضاءجمیع إلزام.1

. الملفات في عملیات ضمان الجودة
مراجعة فاعلیة استراتیجیات التعلیم المختلفة المستخدمة في تحقیق نواتج التعلم في مجاالت من اجل آلیةإیجاد.2

.األمرلزم إنالتعلم المختلفة بحیث یتم تعدیلھا 

) نجمة***درجة التقییم اإلجمالیة (.الدعم المقدم من أجل تطویر جودة التدریس4.7الجزء الفرعي 

أو غیر ذلك من / وأدرج جدوال یبین مدى مشاركة العاملین في التدریب و. قم بتوصیف استراتیجیات تطویر جودة التدریس
وینبغي أن یتضمن التوصیف العملیات  المتبعة في . األنشطة الرامیة لتطویر التدریس، وغیرھا من األنشطة المھنیة ذات الصلة

و أن یتضمن التوصیف ترتیبات لتقدیر . تشیر األدلة إلى وجود مشاكل في جودة التدریسالتحقق من والتعامل مع الحاالت التي 
. لألداء التدریسي المتمیز

بالمقابل طرحت الكلیة دورة تدریبیة في بدایة العام , تطویر برامج التدریس قلیلإلىإن حجم البرامج التدریبیة التي تھدف 
على صعید آخر یقوم رئیس القسم بشكل مستمر على تقدیم . في عملیة التدریسةیالتكنولوجالجامعي حول استخدام األدوات 

.مقترحات تطویریة بالتقاریر التي یتم إعدادھا إلى جانب ملف المقرر

تقریراً اشر إلى األدلة على مدى فعالیة االستراتیجیات المتبعة، وقدم . تقییم العملیات الرامیة الى دعم التطویر في جودة التدریس
یمكن لألدلة أن تشمل موضوعات مثل . یتضمن موجزاً عن نقاط القوة، والمجاالت التي تتطلب التطویر، وأولویات التنفیذ

معلومات حول التوجھات العامة في تقییمات الطالب للمقررات الدراسیة والردود  الواردة في استبیانات المشاركین في البرنامج 
.  المقدمة

:األدلة
.التدریس في القسمھیئةانات أعضاء استب-1

:مجاالت التطویر
التقدیر لألداء المتمیز كحافز لتشجیعھم على تحسین جودة أعضاء ھیئة التدریس، مع المتابعة المستمرة ألداء -2

.األداء
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.ھیئة التدریسألعضاءفرص كافیة من اجل تنمیة الجانب المھني واألكادیمي اإلضافي توفیر-3

:التنفیذأولویات 
التعلم والتعلیم ألعضاء ھیئة التدریس الجدد و القدامى لتحسین جودة أسالیبعقد دورات تدریبیة متخصصة في .1

.أدائھم التدریسي
.متابعة مدى مشاركة ھیئة التدریس في أنشطة التطویر المھنيجل أمناسبة من آلیةإیجاد.2
.الرسمي لألداء المتمیز في التدریس، مع تشجیع اإلبداع واالبتكارالعتراف والتقدیر إیجاد سیاسة واضحة تھدف إلى ا.3

) نجمة**درجة التقییم اإلجمالیة (. مؤھالت وخبرات المدرسین4.8الجزء الفرعي 

ینبغي أن ترفق جدوالً یحوي قائمة بمدرسي . المتعلقة بمتطلبات البرنامج , قم بالتعلیق على مؤھالت وخبرات المدرسین 
البرنامج، وأعلى المؤھالت األكادیمیة التي یحملونھا، مع اإلشارة إلى جانب أسمائھم إن كانت المقررات التي یدرسونھا ضمن 

. مجال دراستھم العلیا أم ال

األعمال ،االقتصاد والمصارف اإلسالمیة: أعضاء ھیئة التدریس بالقسم یحملون درجة الدكتوراه في التخصصات التالیةجمیع
ن لتدریس كافة مواد البرنامج مع التركیز على أولویة حملة دكتوراه االقتصاد والمصارف وھم مؤھلفومن ثمّ ؛المصرفیة

.مقرر الرقابة المصرفیة والشرعیة:مصارف اإلسالمیة مثلاإلسالمیة بتدریس المقررات ذات العالقة بال

تقریراً یتضمن موجزاً لنقاط القوة، والمجاالت التي تتطلب التطویر، وقدم , اشر إلى األدلة . تقییم مؤھالت وخبرات المدرسین
. وأولویات التنفیذ

:األدلة
.لسیرة الذاتیة ألعضاء ھیئة التدریس بالقسما-1

نقاط القوة
جمیع أعضاء ھیئة التدریس یحملون درجة الدكتوراه بتخصصات تتناسب واحتیاجات البرنامج ومن مدارس فكریة -1

.مختلفة

:مجاالت التطویر
.تطویر اإلمكانات والقدرات األكادیمیة ألعضاء ھیئة التدریس بالقسم-1

:أولویات التنفیذ
في األنشطة العلمیة التي تضمن استمرار بقائھم على جمیع أفراد ھیئة التدریس، بصفة مستمرة، وإشراكتحفیز -1

.درایة بأحدث التطورات في حقول تخصصاتھم
.ھیئة التدریسأعضاءسیاسة واضحة لتعیین إیجاد-2
.القسمأعمالالتعاون مع مھنیین متخصصین في -3
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) نجمة**درجة التقییم اإلجمالیة (). التدریب ( أنشطة الخبرة المیدانیة 4.9الجزء الفرعي 

.والتخطیط  لتطویرھا, )التدریب ( قم بتوصیف إجراءات التخطیط ألنشطة الخبرة المیدانیة 

.قامت الكلیة بتحدید مدیر للتدریب المیداني على مستوى الكلیة ومن ثم تم ترشیح عضو من كل قسم لھذه الغایة

. تقریراً یتضمن موجزاً لنقاط القوة، والمجاالت التي تتطلب   التطویر، وأولویات التنفیذقدم . تقییم أنشطة الخبرة المیدانیة

:مجاالت التطویر
.مراجعة برنامج التدریب المیداني المتبع في الكلیة من كافة جوانبھ للتوصل إلى برنامج أكثر كفاء-1

:أولویات التنفیذ
من اختیار جھات تدریبیة تتناسب مع عملیة التدریب بدءاً تناول جمیع جوانبیبرنامج تدریبي متكاملوضع -1

نجاز نواتج التعلم المستھدفة إالتحقق من مستویات وأسالیبإجراءاتإلىوصوالً ؛نواتج التعلم المستھدفة
.لبرنامج التدریب المیداني

). إن وجدت(العملیات المشتركة مع مؤسسات تعلیمیة اخرى 4.10الجزء الفرعي 
) نجمة---------------- درجة التقییم اإلجمالیة (

فعلیك بوصف ما یتم من خالل ھذه , أو تنفیذ البرنامج / إذا كان ھناك شراكات مع مؤسسات أخرى للمساعدة في التخطیط لـ و
. الشراكات، وشرح ما تم عملھ لتقییم فعالیة تلك األنشطة

.مع مؤسسات تعلیمیة أخرىال یوجد أي شراكة حالیاً 

تقریراً یتضمن موجزاً عن نقاط القوة، والمجاالت التي تتطلب اشر إلى األدلة وقدم ) إن وجدت. (تقییم العملیات المشتركة
. التطویر، وأولویات التنفیذ
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) نجمة***درجة التقییم اإلجمالیة (. خدمات الدعم الطالبيوإدارة  شؤون الطالب5المعیار 

وینبغي . یجب أن تتسم إجراءات قبول الطالب بالفعالیة والعدالة واالستجابة الحتیاجات الطالب الملتحقین بالبرنامج
, وذلك لمن یرغب بالتقدم للبرنامج , توفر معلومات واضحة عن شروط ومعاییر القبول  واالتمام  لھذا البرنامج 

یجب أن تكون آلیات تسویة التظلمات والمنازعات مبینة بوضوح، ومعلنة و. وللزومھا في مراحل الحقة من البرنامج
ویجب أن  تقدم االستشارة بشأن السیرة المھنیة فیما یتصل بالمھن المتعلقة بمجاالت . للجمیع، ویجري تنفیذھا بعدالة

. الدراسة التي تم تناولھا في ھذا البرنامج

, جزء كبیر من المسؤولیة عن ھذا المعیار  یقع على عاتق إدارة المؤسسات التعلیمیة اكثر منھ على إدارة البرامج 
وبغض النظر عمن ھو المسؤول یبقى ھذا المعیار على اھمیة كبیرة في . مع اختالف اإلجراءات من مؤسسة ألخرى

س فقط على ما یجري داخل القسم أو البرنامج، ولكن أیضا وفي ھذا الجزء البد من التعلیق لی. تقویم جودة البرنامج
. على كیفیة تأثیر تقدیم الخدمات في مكان آخر في المؤسسة على جودة البرنامج و مخرجات تعلم الطالب

 ّ . مذكرة تفسیریة بشأن إجراءات إدارة شؤون الطالب وخدمات الدعم الطالبيتُعد

. صف العملیات المتبعة في تقییم األداء المتعلق بھذا المعیار
:تمت عملیة إعداد التقریر من خالل الخطوات التالیة

.قراءة المعیار بتمعن واالستفسار عن النقاط غیر الواضحة-1
.تحدید األدلة والمؤشرات ذات العالقة بالمعیار ومحاولة توفیرھا-2
.األدلة المتوافرةىتعبئة نموذج التقییم بناء عل-3
.تعبئة نموذج الدراسة الحالیة للبرنامج-4
.لمسؤول الجودة بالقسمنموذج الدراسة الحالیة للبرنامجتسلیم نموذج التقییم و-5

ارجع إلى األدلة التي تم الوصول الیھا . تقییم إجراءات إدارة شؤون الطالب وخدمات الدعم الطالبي في ھذا البرنامج
وقدم تقریرا موجزا بنقاط قوة معیّنة ، ومجاالت  تحتاج إلى تطویر، وأولویات  , حول ھذا المعیار وأجزائھ الفرعیة 

.  في التنفیذ
:األدلة

.القواعد المنظمة للقبول ومعتمدة-1
.دلیل القسم المتضمن معلومات البرنامج ومقرراتھ-2
.التسجیل االلكترونيقواعد -3
.قواعد شؤون الطالب واإلرشاد األكادیمي-4
.استطالعات رضا المستخدمین-5

:نقاط القوة
توفیر مرشدو الطلبة الملمون بتفاصیل متطلبات المقررات لمساعدة الطلبة قبل بدء عملیات التسجیل -1

.وأثناءھا
.دة من دراسات سابقةتحدید بوضوح القواعد التي تنظم القبول المشتمل على ساعات معتم-2
تعریف الطلبة بالقرارات المتخذة المتعلقة بالساعات المحتسبة من دراساتھم السابقة من قبل أعضاء ھیئة -3

.التدریس أو اإلداریین المخولین وذلك قبل بدء الدراسة
المتصلة إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالبرنامج من الناحیة المادیة والخدمیة وغیرھا من المعلومات -4

.بالبرنامج للطلبة وعائالتھم
.توفیر إجراءات محوسبة لمتابعة تقدم الطلبة طوال مدة دراستھم-5
توفیر القوانین والقواعد التي تحمي الطلبة من االستئناف والتظلم األكادیمي، واتخاذ القرارات والحلول -6

.الممكنة
.وجود اإلرشاد األكادیمي للطلبة-7
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:أولویات التنفیذ
.نظام التسجیلتطویر -1
.زیادة عدد موظفي شؤون الطالب-2
.قیام مرشدو الطالب بواجباتھم-3
.تحسین المستوى التحضیري للطالب-4
.عرض القرارات الجدیدة على الطالب-5
.تقدیم الحوافز والجوائز للطالب المتفوقین-6
.تحسین طعام مطاعم الجامعة-7
.تنظیم وتوسیع مواقف السیارات-8
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) نجمة***درجة التقییم اإلجمالیة (. مصادر التعلم6المعیار 

یجب أن تكون مصادر و مواد التعلم والخدمات المرتبطة بھ كافیة لتلبیة احتیاجات البرنامج والمقررات المقدمة فیھ، 
وذلك من قبل , وال بد من تأمین معلومات عن المتطلبات الالزمة. ویمكن لطالب البرنامج الوصول إلیھا عند الحاجة

، و یشترك المدرسون  والطالب في تقییم ما یقدم من تلك .الیتسنى توفیرھ, أعضاء ھیئة التدریس قبل وقت كاف
وطبیعة المساعدة في , ومصادر اإلنترنت و الحاسب , و تختلف طبیعة االحتیاجات الخاصة بالمراجع. المصادر

. استخدام ھذه التجھیزات تبعا لطبیعة البرنامج والطرق المتبعة في التدریس

مین مصادر التعلم الالزمة للبرنامج، وتشتمل على الفرص المتاحة للمدرسین أو تعد مذكرة تفسیریة بشأن عملیات تأ
مدیري البرنامج  في سبیل توفیر المصادر الضروریة ؛ وكذلك  معلومات عن الخدمات المقدمة وساعات توفرھا ، 

. الخ...وما ھو مرصود لكل قسم

. ا تم التوصل الیھ من أدلةصف العملیات المتبعة في تقییم ھذا المعیار واذكر بإیجاز م
:تمت عملیة إعداد التقریر من خالل الخطوات التالیة

.قراءة المعیار بتمعن واالستفسار عن النقاط غیر الواضحة-1
.تحدید األدلة والمؤشرات ذات العالقة بالمعیار ومحاولة توفیرھا-2
.األدلة المتوافرةىتعبئة نموذج التقییم بناء عل-3
.الدراسة الحالیة للبرنامجتعبئة نموذج -4
.لمسؤول الجودة بالقسمنموذج الدراسة الحالیة للبرنامجتسلیم نموذج التقییم و-5

ارجع إلى األدلة التي تم الوصول الیھا حول ھذا المعیار وأجزائھ . تقییم مصادر التعلم المتاحة للطالب في البرنامج
.  المجاالت التي تحتاج إلى تطویر، وأولویات التنفیذوقدم تقریرا موجزا بنقاط قوة معینة ، و, الفرعیة 

:األدلة
.استطالعات رضا المستخدمین-1
.عدد المنشورات والمجالت في مجال الدراسة-2
.عدد قواعد المعلومات المتاحة للطالب وأعضاء ھیئة التدریس من خالل المكتبة-3
.متوسط عدد النسخ المتوافرة لكل كتاب من كتب المكتبة-4

:القوةنقاط 
قیام ھیئة التدریس المسؤولة عن البرنامج ومقرراتھ بتقدیم المشورة بشكل منتظم عن المواد المطلوبة -1

.لدعم التعلیم والتعلم
قیام ھیئة التدریس بتقدیم المشورة بصورة منتظمة حول المواد الرئیسیة المطلوبة للطلبة وكیفیة -2

.الوصول إلیھا بسھولة ویسر
لساعات طویلة لیتمكن الطلبة من الوصول لمى یحتاجونھ من كتب ومراجع، فتفح فتح المكتبة أبوابھا-3

.المكتبة أبوابھا من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة التاسعة مساءً 
.توفر المكتبة قواعد البیانات اإللكترونیة والمواد البحثیة والمجالت العلمیة المتعلقة بالبرنامج-4
تھیئة إرشادیة وتدریب للطلبة وغیرھم من المستخدمین الجدد للوصول للمراجع تقدم المكتبة برامج-5

.ویسرةبسھول
یتم إطالع ھیئة التدریس والطلبة في البرنامج على ما یستجد من تطورات في المكتبة مثل اقتناء مواد -6

.مرجعیة وعقد برامج تدریبیة

:أولویات التنفیذ
.وتزویدھا بالمراجع والكتب المناسبة كمیاً ونوعیاً مكتبة فرعیة تابعة للكلیة إنشاء-1
.التطویر المستمر للمقررات-2
.توفیر المراجع الحدیثة في المكتبة-3
.وضع نظم واضحة ومنطقیة لإلعارة وتبادل المعلومات-4
.إعالم أعضاء ھیئة التدریس والطالب بنظم المعلومات والعمل في المكتبة-5
.البرنامجتلتلبیة احتیاجازیادة مصادر التعلم االلكتروني -6
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) نجمة**درجة التقییم اإلجمالیة (. المرافق والتجھیزات7المعیار 

وینبغي مراقبة استخدام ھذه . یجب أن یتوفر ما یكفي من المرافق والتجھیزات الالزمة للتعلیم والتعلم في البرنامج
. المرافق والتجھیزات بشكل منتظم وتقییم حسن استخدامھا من خالل المشاورات مع المدرسین و العاملین و الطالب

مع , عاتق إدارة المؤسسات التعلیمیة اكثر منھ على إدارة البرامج جزء كبیر من المسؤولیة عن ھذا المعیار  یقع على 
یبقى , وبغض النظر عمن ھو المسؤول عن توفیر ھذه المرافق والتجھیزات. اختالف اإلجراءات من مؤسسة ألخرى

یجري داخل وفي ھذا الجزء البد من التعلیق لیس فقط على ما . ھذا المعیار على اھمیة كبیرة في تقویم جودة البرنامج
القسم أو البرنامج، ولكن أیضا على مدى تأثیر تقدیم الخدمات في مكان آخر في المؤسسة على جودة البرنامج بغض 

تشمل ھذه المسائل، على سبیل المثال، مدى كفایة مرافق المختبرات والفصول . النظر عن صاحب المسئولیة
تھا للبرنامج   وترتیباتھ الزمنیھ، ومدى توفرھا، وصیانتھا، الدراسیة، ومدى توفر التجھیزات وصیانتھا، ومدى مالءم

. والدعم الفني لمعدات تكنولوجیا المعلومات بما یلبي احتیاجات البرنامج

. تعد مذكرة تفسیریة بشأن إجراءات توفیر المرافق والتجھیزات
+ یضم العمادة ووكالئھا وقسمي االقتصاد والمحاسبة ) كلیة الشریعة(األصليالمبنى : تتوزع الكلیة على مبنیین

اإلدارة، والتمویل واالستثمار، واألعمال المصرفیة؛ : یضم ثالثة أقسام ھي) كلیة الحاسب سابقاً (اإلضافيالمبنى 
ویُتوقَّع .لجامعةبل إدارة فنیة مركزیة وھي إدارة المشروعات والصیانة في احیث تتم الصیانة بصورة دوریة من قِ

حیث یتم بناء مبنى ؛الذي تم البدء في إنشائھو) بعد عامین(لكلیة الخاص باینتھي العمل في المبنى الجدید أن 
شكل كبیر في بیُسھمسوف یجمع األقسام الخمسة المتناثرة؛ مما مستقل لطالب كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة

توفیر مناخ تعلیمي أفضل و،ات الدراسیة وكثرة الطالب ونقص التجھیزاتالمرتبطة بعدد القاعالمشكالتمعالجة
!من الحالي

.  قم بتوصیف العملیات المتبعة عند تقییم جودة تقدیم المرافق والتجھیزات في البرنامج
:تمت عملیة إعداد التقریر من خالل الخطوات التالیة

.الواضحةقراءة المعیار بتمعن واالستفسار عن النقاط غیر -1
.تحدید األدلة والمؤشرات ذات العالقة بالمعیار ومحاولة توفیرھا-2
.األدلة المتوافرةىتعبئة نموذج التقییم بناء عل-3
.تعبئة نموذج الدراسة الحالیة للبرنامج-4
.لمسؤول الجودة بالقسمنموذج الدراسة الحالیة للبرنامجتسلیم نموذج التقییم و-5

ارجع إلى األدلة التي تم الوصول الیھا حول ھذا المعیار وأجزائھ . والتجھیزات المقدمة في البرنامجتقییم المرافق 
.  وقدم تقریرا موجزا بنقاط قوة معینة، والمجاالت التي تحتاج إلى  تطویر، وأولویات التنفیذ. الفرعیة

:األدلة
.الفعلیة المتاحة عن المرافق والتجھیزاتالبیاناتجمع -1
.ات الناتجة من تحلیل استبانة الطالب حول البرنامجءالنتائج واإلحصا-2
.االستبانات الموجھة ألعضاء ھیئة التدریس بالقسم-3
.المرافق والتجھیزات األساسیة واألجھزة المستخدمةمعظمعمل جوالت میدانیة للوقوف المباشر على -4
.المتعلقة باألجھزة والمرافقوالتقاریرالمخاطباتللوقوف علىمراجعة أرشیف الكلیة والقسم -5

:نقاط القوة
لتصفح )الممراتفي (والطالب والموظفین )في المكاتب(خدمة االنترنت ألعضاء ھیئة التدریس تتوافر-1

.االنترنت
تلبي األجھزة الموجودة بالقاعات أغلب احتیاجات أعضاء ھیئة التدریس، للشرح وعرض المحتوى -2

.العلمي على الطالب
.خاصة لذوي االحتیاجات الخاصة وكذلك مواقف مخصصة لھممرافق مناسبة فر اتوت-3
.فر إجراءات أمنیة لحمایة المرافق والتجھیزات من العبث واالستخدام غیر الالئقاتتو-4



27

.خدمات الصیانة والدعم الفني لألجھزة والبرمجیات عند الطلبتتم -5

:تطویرالمجاالت 
جھاز المكاتب؛ باإلضافة إلىفي وطابعة خاصة جھاز كمبیوتر إلى بالقسمأعضاء ھیئة التدریسحاجة-1

.یُستخدم ألغراض التدریس والبحث العلميمحمول 
ة؛ حیث یتم تفادي لطباعة المستندات بكمیات كبیرتُستخدم لدى القسم كبیرة آلة تصویرالحاجة إلى-2

.االختباراتاتفي فتروخصوصاً مشاركة األقسام األخرى 
؛ حیث یتم صیانة الحاسب اآللي واألجھزة متواجدین في الكلیةفي متخصصین إیجاد آلیة معیّنة في توفیر-3

.االعتماد بشكل كبیر على مركز صیانة الحاسب اآللي المركزي في الجامعة
من حیث ؛ فیما یتعلق بقاعات المحاضرات؛ سلطة للقسم في توجیھ خدمات الصیانةالحاجة إلى توفیر-4

.واإلشرافالصیانة

:أولویات التنفیذ
.استشارة أعضاء ھیئة التدریس للمشاركة في عملیة شراء التجھیزات-1
.وضع خطة فعالة لعملیات الصیانة الدوریة وتطویر واستبدال األجھزة-2
.توعیة وتدریب المستخدمین لمتطلبات الصحة والسالمة-3
.والتجھیزات وكفایتھاوضع خطة لالستجابة آلراء المستخدمین حول جودة المرافق -4
.وضع مكتبة متخصصة في القسم-5
قائمة لجرد التجھیزات التي یكون أعضاء ؛ بما فیھا توفیر قائمة بجرد التجھیزات التي یدیرھا القسم ككل-6

.ھیئة التدریس مسؤولین عنھا
.توفیر أجھزة الحاسب ألعضاء ھیئة التدریس-7
.ارجوضع خطة للحمایة من الفیروسات التي تأتي من الخ-8
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) نجمة0درجة التقییم اإلجمالیة (. اإلدارة والتخطیط المالي8المعیار 

یجب أن یتم التعریف بمتطلبات البرنامج قبل وقت . یجب أن تكون الموارد المالیة كافیة من اجل تنفیذ فعال للبرنامج
التخطیط على المدى الطویل لمدة , وینبغي أن تتیح عملیات المیزانیة. كبیر یكفي لدراستھا عند تحدید میزانیة المؤسسة

ھذه . الكافیة من اجل إدارة فعالة ولالستجابة لألحداث غیر المتوقعةویجب توفیر المرونة. ثالث سنوات على األقل
. المرونة یجب أن تقترن بآلیات مناسبة من االطالع بالمسؤولیة ، وتقدیم  التقاریر

بغض . جزء كبیر من المسؤولیة عن أنشطة ھذا المعیار یقع على عاتق إدارة المؤسسة اكثر منھ على إدارة البرنامج(
وفي ھذا . من ھو المسؤول عن ھذا فإن كفایة الموارد واإلدارة والتخطیط المالي ذات تأثیر على جودة البرنامجالنظر ع

الجزء البد من دراسة تأثیر اإلدارة والتخطیط المالي على البرنامج، ھذا باإلضافة إلى بقیة األمور التي ینفذھا مدراء 
). البرنامج أنفسھم

بعة للتحقق من ھذا المعیار واألدلة التي تم الوصول الیھا حول و مدى كفایة ھذا المعیار في قم بتوصیف العملیات المت
.  البرنامج

:تمت عملیة إعداد التقریر من خالل الخطوات التالیة
.قراءة المعیار بتمعن واالستفسار عن النقاط غیر الواضحة-1
.توفیرھاتحدید األدلة والمؤشرات ذات العالقة بالمعیار ومحاولة -2
.األدلة المتوافرةىتعبئة نموذج التقییم بناء عل-3
.تعبئة نموذج الدراسة الحالیة للبرنامج-4
.لمسؤول الجودة بالقسمنموذج الدراسة الحالیة للبرنامجتسلیم نموذج التقییم و-5

. رنامجمذكرة تفسیریة بشأن وترتیبات التخطیط المالي للبرنامج ومدى المسؤولیة المالیة لمدراء الب
بسبب المركزیة في اتخاذ القرارات المالیة التي قد ال ؛أغلب الممارسات في ھذا المعیار ال تنطبق على القسمإن 

.القسم بصالحیات إنفاق ماليرئیس یوكل لم؛ حیث القسمتكون متناسبة مع احتیاجات 

. ارجع إلى األدلة التي تم الوصول الیھا حول ھذا المعیار وأجزائھ الفرعیة . تقییم اإلدارة والتخطیط المالي للبرنامج
.  وقدم تقریرا موجزا بنقاط قوة  معینة ، والمجاالت التي تحتاج إلى  تطویر، وأولویات التنفیذ

:األدلة
.مقابلة مع رئیس القسم-1

:تطویرالمجاالت 
نة -1 .بالقسمفي مناقشة بنود المیزانیة والخطط المرتبطة رئیس القسم لمشاركة إیجاد آلیة معیّ
.بفاعلیة أكثرالقسمإلدارة اإلنفاق المالي بعض صالحیات رئیس القسممنح الحاجة إلى -2

:أولویات التنفیذ
.تفعیل دور القسم  في عملیة التخطیط المالي وإعداد المیزانیة-1
.للمیزانیةإتاحة الفرصة لرئیس القسم للمشاركة في عملیة التخطیط-2
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) نجمة**درجة التقییم اإلجمالیة (. إجراءات التوظیف9المعیار 

, یجب أن تكون لدى ھیئة التدریس وغیرھم من العاملین المعرفة والخبرة الالزمتین بشكل خاص لعملھم في التدریس 
ویجب اطالع المدرسین بكامل . ویجب التحقق من ھذه المؤھالت والخبرات قبل التعیین. أو غیر ذلك من المسؤولیات

والبد من تقییم أداء جمیع المدرسین وبقیة الموظفین بصورة . تفاصیل البرنامج ومسؤولیاتھم التعلیمیة قبل أن یبدؤوا
.  وتطویر مھارات التدریس, ودعم التطویر المھني , دوریة، و االعتراف باألداء المتمیز 

. جزء كبیر من المسؤولیة عن أنشطة ھذا المعیار  یقع على عاتق إدارة المؤسسة اكثر منھ على إدارة البرنامج(
وفي ھذا الجزء . بغض النظر عمن ھو المسؤول عن ھذا فإن لعملیات التوظیف تأثیر مھم في تقویم  جودة البرنامج

ؤثر على جودة البرنامج بغض النظر عمن یدیر ذلك أو البد من التعلیق على المسائل ذات الصلة بالتوظیف والتي ت
وھي تشتمل على األقل على تعیین ھیئة التدریس ذات التأھیل المناسب، ومشاركتھا . من یضع السیاسات المؤثرة فیھا

). في األنشطة التطویریة والعلمیة، واعدادھا للمشاركة في البرنامج

. تعیین ذات الصلة بھذا المعیارمذكرة تفسیریة بشأن إجراءات التوظیف وال
ولكن ال یتم ذلك إال بعد رفع ؛ولیة اإلشراف على إجراءات تعیین أعضاء ھیئة التدریسؤالجامعة عادة مستتولّى

ومن ثم ؛القسم توصیة من خالل المجلس بتعیین عضو ھیئة التدریس وعرض ذلك على مجلس الكلیة للموافقة
.الرفع للجھات ذات العالقة في الجامعة

القسم إلى ؛ حیث یسعى وھناك ندرة ملحوظة في أعضاء ھیئة التدریس في التخصص وبالتحدید في مركز الطالبات
.للحد من ھذا النقصعضوات تدریساستقطاب 

.  المتبعة لدراسة جودة األداء فیما یتعلق بھذا المعیارالعملیاتقم بتوصیف 
:تمت عملیة إعداد التقریر من خالل الخطوات التالیة

.قراءة المعیار بتمعن واالستفسار عن النقاط غیر الواضحة-1
.تحدید األدلة والمؤشرات ذات العالقة بالمعیار ومحاولة توفیرھا-2
.األدلة المتوافرةىتعبئة نموذج التقییم بناء عل-3
.تعبئة نموذج الدراسة الحالیة للبرنامج-4
.لمسؤول الجودة بالقسمنموذج الدراسة الحالیة للبرنامجنموذج التقییم وتسلیم -5

. ارجع إلى األدلة التي تم الوصول الیھا حول تحقق ھذا المعیار وأجزائھ الفرعیة . تقییم إجراءات التعیین للبرنامج
.  تنفیذوقدم تقریرا موجزا بنقاط قوة معینة، والمجاالت التي تحتاج إلى  تطویر، وأولویات ال

:األدلة
.بشأن عملیات توظیف ھیئة التدریس العاملین بالكلیةعمید الكلیةمقابلة مع -1
.استبانة أعضاء ھیئة التدریس-2
.إحصائیة عدد الطالب بالقسم وعدد الطالب بكل شعبة ولكل مقرر ولكل عضو ھیئة تدریس-3
.السیرة الذاتیة لكل عضو من ھیئة التدریس-4
.التدریس والعاملین بالقسمبیان بأعضاء ھیئة -5
.القسم بشأن دراسات طلبات التوظیف ألعضاء جدد للعمل بالقسممجلس مناقشات -6
.المالحظات الذاتیة المتعلقة بشأن مؤشرات عملیات التوظیف-7
.لوائح تنظیم عملیات التوظیف والترقیة بالجامعة-8

:نقاط القوة
.ذوي الخبرات الناجحةفر عدد من أعضاء ھیئة التدریس في القسم من اتو-1

:مجاالت التطویر
ة واألنظمة المتبعة یخطة واضحة لتھیئة وإرشاد أعضاء ھیئة التدریس الجدد بالعملیة التعلیمتوافرعدم -1

.بالكلیة أو القسم
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.ة األداء األكادیمي واإلداري الممیزأعدم مكاف-2

:أولویات التنفیذ
.التدریس وخاصة الجددوضع خطة لتھیئة وإرشاد وتدریب أعضاء ھیئة -1
.تھمأالتفكیر في الكفاءات الممیزة من أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین ومكاف-2
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)نجمة**درجة التقییم اإلجمالیة (. األبحاث العلمیة10المعیار 

وذلك لضمان بقائھم على , یجب أن یشارك جمیع أساتذة برامج التعلیم العالي في أنشطة علمیة  مناسبة وبالقدر الكافي
وعلى أساتذة الدراسات العلیا، أو . اطالع على احدث التطورات في مجال تخصصھم،فینعكس ھذا على تدریسھم

وینبغي توفیر ما یكفي من . لنشاط البحثي كل في مجالھالمشرفین على أبحاث لنیل الدرجات العلیا أن یشاركوا في ا
المرافق و التجھیزات لدعم األنشطة البحثیة لھیئة التدریس وطالب الدراسات العلیا لتلبیة ھذه االحتیاجات في 

. وینبغي ان یعترف بمساھماتھم وأن ینعكس ھذا في معاییر  تقییمھم  وترقیاتھم. المجاالت ذات الصلة بالبرنامج

كلیة كانت أم جامعة، : مثال. (تبعاً لطبیعة ورسالة المؤسسة ومستوى البرنامجبحاث یختلف ما ھو منتظر من ھذه األ(
وفي ھذا الجزء ینبغي أن یكون التعلیق على حجم وجودة األنشطة ). برنامج بكالوریوس أم برنامج دراسات علیا

نعكاس تلك االبحاث وغیرھا من األبحاث الجاریة في نفس البحثیة ألعضاء ھیئة التدریس في البرنامج، وعلى مدى ا
). المجال على  عملیة التدریس

مذكرة تفسیریة بشأن طبیعة وحجم األنشطة البحثیة ذات الصلة بالبرنامج أو التي ینفذھا األساتذة المشاركون في 
. البرنامج

التدریس لحثھم على تطویر برامج بحثیة أو لحثھم على تضمین مقررات تھم لھیئةسیاسات الدعم والتشجیع توجد
ولكن بشكل غیر موثق أي ؛التي یدرسونھا المعلومات المتعلقة بأبحاثھم وأنشطتھم العلمیة ذات الصلة بالمقررات

.ال یوجد خطط و ال آلیات مكتوبة لتحقیق ذلك
مما یتیح ؛لبیانات العالمیة المھتمة بمجال تخصص القسمتشترك الجامعة في مجموعة ال بأس بھا من قواعد ا

.الفرصة للراغبین في عمل األبحاث للتعرف على مستجدات التخصص
حالیاً القسم ن إكما مجال تخصص القسم فإنھ ال یحتاج إلى مرافق و تجھیزات معملیة إلجراء األبحاث،لبالنسبة 

.لیس بھ دراسات علیا

.   بعة لتقییم  األداء فیما یتعلق بھذا المعیارقم بتوصیف العملیات المت
:تمت عملیة إعداد التقریر من خالل الخطوات التالیة

.قراءة المعیار بتمعن واالستفسار عن النقاط غیر الواضحة-1
.تحدید األدلة والمؤشرات ذات العالقة بالمعیار ومحاولة توفیرھا-2
.األدلة المتوافرةىتعبئة نموذج التقییم بناء عل-3
.تعبئة نموذج الدراسة الحالیة للبرنامج-4
.لمسؤول الجودة بالقسمنموذج الدراسة الحالیة للبرنامجتسلیم نموذج التقییم و-5

قدم تقریراً حول ھذا المعیار وأجزائھ . تقییم األنشطة البحثیة ذات الصلة بالبرنامج وباألساتذة القائمین على تدریسھ
أن یحوي التقریر جداول تشیر إلى حجم أنشطة األبحاث والمشاركات العلمیة االخرى، ومقارنات مع ویجب. الفرعیة

على موجز بنقاط قوة معینة، والمجاالت التي تحتاج إلى  تطویر، ویجب أن یشمل التقریر. مقاییس مرجعیة مناسبة
.   وأولویات التنفیذ

:األدلة
.بالقسمالتدریسعضاء ھیئة ألمؤتمرات الوقائمة البحوث -1
.لتقویم البرنامجأعضاء ھیئة التدریس استبانة-2
.مقابلة مع عمید الكلیة بشأن التجھیزات والمرافق المتوافرة بالكلیة-3
.الئحة البحث العلمي بعمادة البحث العلمي-4
.نموذج تقویم األداء ألعضاء ھیئة التدریس-5
.المعیارالمالحظات الذاتیة والممارسات الخاصة بشأن مؤشرات ھذا-6

:نقاط القوة
حیث تتم ترقیة ھیئة ؛عترف بھ كبحث علميما یُ فیھاعلى مستوى الوزارة العلميوجد الئحة للبحث ت-1

.ملزمة لجمیع الجامعات والكلیاتالالئحةو تعتبر ھذه ،على ھذه المعاییرالتدریس بناءً 
.التدریس بالقسممن قِبل أعضاء ھیئة تم تقدیم عدد من المشاریع البحثیة للتمویل -2
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:مجاالت التطویر
نة -1 تزوید المكتبة العامة للجامعة بمجموعة من الكتب المتخصصة في مجال القسم، أو عمل لإیجاد آلیة معیّ

.مكتبة خاصة بالقسم داخل الكلیة على أن تتضمن أمھات الكتب العربیة والمترجمة واألجنبیة
.علیھالإلطالعفرة ابحیث تكون متو؛نسخ من أبحاث المنتسبین للقسمالحاجة إلى -2

:أولویات التنفیذ
.وضع التوقعات المتعلقة بإسھامات ھیئة التدریس في األنشطة البحثیة و العلمیة سنویاً -1
باألنشطة البحثیة المختلفة، كما یجب وضع اآللیات االھتمامتحدید أشكال الدعم لھیئة التدریس لدفعھم إلى -2

.التي تكفل التحقق من مدى تنفیذ ذلك
.عمل تقاریر سنویة تاریخیة تشمل األنشطة العلمیة للمنتسبین للقسم-3
.وضع خطة زمنیة لعمل مجلة علمیة في مجال التخصص-4
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) نجمة**درجة التقییم اإلجمالیة (. العالقات بالمجتمع11المعیار 

باالعتماد على معارف وخبرات العاملین , كبیرة ومناسبة للمجتمع الذین أنشئت بھإسھاماتیجب على المؤسسة تقدیم 
وینبغي أن تشمل ھذه المساھمات في المجتمع على كل من األنشطة التي بدأ فیھا ویطلع . بھا واحتیاجات المجتمع إلیھا

وینبغي أن توثق ھذه . التي تنظمھا المؤسسة أو مدیرو البرنامج للمساعدةبھا األفراد، والبرامج االكثر رسمیة  
. األنشطة  و تعلن في أوساط المؤسسة والمجتمع وأن ویعترف بمساھمات الباحثین القائمین بھا بالمؤسسة

.  مذكرة تفسیریة بشأن طبیعة األنشطة العائدة للمجتمع  التي نفذت ولھا صلة بالبرنامج
؛ حیث یُسھم القسم في تقدیم تقدیم إسھامات خدمة المجتمع من خالل برامج عمادة خدمة المجتمع بالجامعةیتم 

یسعى القسم إلى طرح كما .مقررات لبرامج الدبلوم والدورات التدریبیة التي تعقدھا كلیة خدمة المجتمع بالجامعة
لفائدة " شھادة المصرفي المحترف"مشروع في، ودبلوم في األعمال المصرفیة لفائدة الموظفین في القطاع المصر

.خریجي القسم
تواصل مع للفتح قنواتإلى مستقبالً یسعى القسم حیث ؛ التدریب المیدانيترشیح عضو لغایةالقسم بوقد قام

ودعوتھم لبعض األنشطة التي یقیمھا ،مشاركتھا في مشروع التدریب العمليتفعیل لالخریجین وجھاتھم الموظفة
.في المجاالت األكادیمیة والمھنیة التي یتلقاھا طالب القسماستشارتھم كالقسم

ینبغي أن تشتمل التعلیقات على اإلشارة إلى حجم تفاعل ھیئة تدریس البرنامج مع المجتمع، وكذلك مع عالقات 
.  11.2البرنامج من النوع المشار إلیھ في الجزء الفرعي 

.   قم بتوصیف العملیات المتبعة لتقییم األداء فیما یتعلق بھذا المعیار، وأوجز ما تم الوصول الیھ من أدلة
:تمت عملیة إعداد التقریر من خالل الخطوات التالیة

.قراءة المعیار بتمعن واالستفسار عن النقاط غیر الواضحة-1
.بالمعیار ومحاولة توفیرھاتحدید األدلة والمؤشرات ذات العالقة -2
.األدلة المتوافرةىتعبئة نموذج التقییم بناء عل-3
.تعبئة نموذج الدراسة الحالیة للبرنامج-4
.لمسؤول الجودة بالقسمنموذج الدراسة الحالیة للبرنامجتسلیم نموذج التقییم و-5

قدم تقریراً حول ھذا . التدریس القائمة علیھوھیئة , تقییم حجم  و جودة األنشطة المجتمعیة ذات الصلة بالبرنامج 
یجب أن یحتوي التقریر  على جداول تشیر إلى حجم األنشطة المجتمعیة وموجز بنقاط . المعیار وأجزائھ الفرعیة

.   القوة، والمجاالت التي تحتاج إلى  تطویر، وأولویات التنفیذ
:األدلة

.بالقسماالستبانات الموجھة ألعضاء ھیئة التدریس -1
.االستبانة الموجھة للبنوك لغایات االستفسار عن آرائھم بخصوص مقترحات تطویر الخطة الدراسیة-2
.بالقسمقوائم بأبحاث ومؤتمرات ولجان الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس-3
.بالقسمالسیر الذاتیة ألعضاء ھیئة التدریس-4
.دلیل قسم األعمال المصرفیة-5
.مشروع شھادة المصرفي المحترف-6
.خدمة المجتمعالترقیة وعلى بند یتعلق بیحتويالذيھیئة التدریس أعضاءدلیل-7
.مقابلة مع رئیس القسم-8

:نقاط القوة
.القسموجود ھدف خدمة المجتمع ضمن األھداف المخطط لھا في -1
.العضو في خدمة المجتمعإسھامترقیة عضو ھیئة التدریس على مدى مبادئنص ت-2

:تطویرالمجاالت 
شخصیة المبادرات بدالً من االعتماد على القامة عالقات مع القطاع المصرفي المحلى آلیة معیّنة إلإیجاد-1
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.فقط
.في خدمة المجتمعبالقسم من خبرات أعضاء ھیئة التدریسالمثلىستفادة االالحاجة إلى -2

:أولویات التنفیذ
.المجتمعالقطاعات المختلفة في بین القسم ووضع عالقة ذات أسس محددة -1
تنظر في البرنامج حیث؛المؤسسات المصرفیةتشمل الطالب والخریجین واستشاریة لجنةاستحداث-2

.واألنشطة األخرى بالقسم
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مراجعة المقررات الدراسیة . ح

ي مع الخریجین، أو ھیئة الرأاستطالع:مثال. (عة المقررات الدراسیةمراجالمتبعة فيقم بتوصیف العملیات.1
وتحلیل تقییمات الطالب للمقرر الدراسي، ومراجعة تقاریر البرنامج التدریس، أو مجموعات من اختصاص ما، 

والمقرر الدراسي، والمقابالت مع اعضاء ھیئة التدریس، والمقارنة مع برامج مشابھة في مؤسسات أخرى، 
). الخ...واستشارة الخبراء

ات تلزم جمیع أعضائھ بإعداد ملف لكل مقرر وكتابة تقریر عنھ في نھایة كل فصل القسم إجراءیضع-1
.دراسي

ھو والمصرفیة؛بطرح مقترح لتطویر الخطة الدراسیة للقسم بما یتالءم مع المستجدات مؤخراً قام القسم -2
.من اللجان المختصة في الكلیةةال قید الدراسال یز

اتنقل مقررو، )ضرورة استبدالھا(بالخطة الحالیةمقررات المن بدالً جدیدة یرى القسم إضافة مقررات -3
.خرآمن مستوى إلى 

.بعض المقرراتتوصیفإعادة مستقبالً إلىالقسم یسعى-4

تقییمات المقرر الدراسي .2
تقریر موجز حول نقاط القوة ونقاط الضعف في المقررات الدراسیة، وأیة استنتاجات أخرى مستمدة من العملیات 

. أعاله) 1(التي تم توصیفھا في ز
ینبغي أن تكون التقاریر الفردیة حول المقررات الدراسیة، وتقاریر تقییم الطالب للمقرر، وأحدث : مالحظة(

). كمرجعتقریرسنوي عن المقرر متوفرة 
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التقییمات المستقلة.ط  
قم بتوصیف االجراءات المتبعة للحصول على تعلیق مستقل محاید على مستوى جودة البرنامج و مصداقیة وثبات .1

ویمكن أن تشمل تلك العملیات على مراجعة  عملیة التوثیق من قبل خبیر مستقل  . التحلیالت التي أجریت في التقریر
كنھم التعلیق على المعاییر ذات العالقة، أو على ممن لدیھم درایة في برامج مماثلة بمؤسسات أخرى، و ممن یم

. االستشارات، أو على تقریر لجنة المراجعة، أو حتى على نتائج مراجعة االعتماد التي توصلت إلیھا جھة مستقلة
ویمكن تنفیذ تقییم مستقل مرتبط مع التقویم الذاتي الكلي، أو تضمین تعلیقات منفصلة من أشخاص مختلفین على 

.  مختلفةموضوعات 

. موجز بالمسائل التي أثارھا المقیّم أو المقیمون المستقلون.2

بالموافقة، أو عدم الموافقة، أو باقتراح المزید (قم بالتعلیق على المسائل التي أثارھا المقیّم أو المقیمون المستقلون .3
). الخ...من الدراسة، أو اقتراح اجراء ما
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ي النتائج 

. أو أظھرت  مستوى عال من الجودة, أسرد وصف بإیجاز جوانب البرنامج التي اتسمت بشكل خاص بالنجاح.1

ف بإیجاز جوانب البرنامج التي كان مستواھا اقل من المرضي.2 ِ .  وبحاجة إلى التطویر, أسرد وص



38

مقترحات تنفیذیة . ك

و تشیر الى . أعاله) و ، ز ، ح ، ط ( یجب ان تبنى ھذه المقترحات على ما تم التوصل إلیھ في األجزاء
.    خطوات عمل محددة بغرض التعامل مع أھم األولویات التي حددت في تلك األجزاء

) إن وجدت(التغییرات في متطلبات المقرر الدراسي . 1

: في متطلبات المقرر الدراسي، مثال, كما اوصي,واذكر بإیجاز األسباب الداعیة إلى إحداثھا , اذكر ھذه التغییرات

مقررات لم تعد ھناك حاجة إلیھا؛ -
مقررات دراسیة جدیدة مطلوبة؛ -
مقررات تم دمجھا أو تقسیمھا؛ -
مقررات إجباریة صارت إختیاریة ؛ أو مقررات اختیاریة اصبحت إجباریة؛ -
أو المتطلب المرافق؛ , تغییرات في المتطلب السابق-
.  تغییرات في تعیین مسؤولیات نتائج التعلم كما ھي مبینة في منظومة تخطیط المقرر الدراسي-

توصیات تنفیذیة . 2
یجب اتخاذ  توصیات بالقیام بخطوات عمل من اجل المزید من التطویر أو للتغلب على ما تم رصده من مشكالت أو 

وینبغي . ینبغي أن  توضح تلك الخطوات الموصى بھا بعبارات محددة صریحة بدالً من عبارات عامة. نقاط ضعف
. الزمني لھا، و التمویل الالزمأن تشیر كل توصیة إلى من سیكون المسؤول عن التنفیذ، والبرنامج

التوصیة األولى 

المسؤول  ) األشخاص(الشخص 

) للمبادرة ككل ولكل مرحلة أساسیة من مراحل تطورھا(الجدول الزمني للتنفیذ 

التمویل الالزم

التوصیة الثانیة 

المسؤول  ) األشخاص(الشخص 
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) للمبادرة ككل ولكل مرحلة أساسیة من مراحل تطورھا(الجدول الزمني للتنفیذ 

التمویل الالزم

تابع على ھذا النحو للمزید من التوصیات

، ومن دون تجلید، بطباعة على وجھ واحد ، A4یطبع تقریر التقویم الذاتي الدوري للبرنامج على ورق مقاس 
وینبغي أن یتضمن التقریر قائمة بجمیع . وترقم الصفحات، مع وضع فھرس للمحتویات لسھولة االطالع علیھ

. وذلك كأحد المرفقات, االختصارات التي استخدمت 

ة، و یفضل تقدیم نسخة إلكترونیة باإلضافة إلى تقریر التقویم الذاتي، یجب تقدیم المستندات التالیة كنسخة مطبوع
. منھا كذلك

وینبغي أن ". مقاییس التقییم الذاتي لبرامج التعلیم العالي " مأخوذة من وثیقة . مقاییس التقییم مستكملةاستمارة )1(
تحوي تحدیداً للدرجات متمثلة بعدد النجوم، وتعلیقات مستقلة، وإشارة إلى أولویات التطویر متطلبات الوثیقة، 

. ینبغي أن یصحبھا شرح للعملیات المتبعة في التحقق ووضع التقییماتكما
توصیف البرنامج )2(
أحدث تقریر سنوي عن البرنامج )3(
، یحوي ما حصل علیھ البرنامج من اعتمادات وأیة مسائل )إن وجد(موجز بنتائج عملیات االعتماد السابقة )4(

. خاصة بھذا، أو توصیات انبثقت منھا
برنامج من النشرة التعریفیة أو الدلیل، تحوي توصیفاً للمقررات الدراسیة، ومتطلبات نسخة من توصیف ال)5(

. البرنامج، واللوائح التنظیمیة

. ینبغي تقدیم ست نسخ من تلك المستندات للھیئة، وذلك قبل موعد المراجعة بأربعة أشھر

وقد یطلب أعضاء اللجنة إرسال . لزیارةالمستندات التالیة ینغي توفرھا الطالع لجنة المراجعة علیھا خالل ا
. بعضھا إلیھم قبل القیام بالزیارة

. توصیفات المقررات الدراسیة التي یقدمھا البرنامج، والتقاریر السنویة للمقرر الدراسي والبرنامج)1(
دلیل ھیئة التدریس أو وثیقة مشابھة تحوي معلومات عن ھیئة التدریس وعن سیاسات التعیین، وسیاسات )2(

. التطویر المھني، واجراءاتھا، ومعلومات من ھذا القبیل
. السیرة الذاتیة لكل أستاذ من األساتذة القائمین على تدریس البرنامج وقائمة بالمقررات الدراسیة المسؤولین عنھا)3(

بقیة المؤھالت والخبرات ذات الصلة , ان كان مناسبا(أن تحتوي تلك المعلومات علىذكر أعلى مؤھل والبد
). بمھام تدریسھم

نسخ من ردود الطالب في االستبیانات، وغیر ذلك من مصادر المعلومات حول بالجودة، مثل أصحاب العمل ، )4(
. الخ...أساتذة آخرون،

وذلك لبیان التوجھات السائدة في , ى االستبیانات خالل عدة سنوات سابقةبیانات إحصائیة تلخص تلك الردود عل)5(
. التقییمات 

. بیانات إحصائیة حول توظیف خریجي البرنامج )6(
.          عینات تمثل  اعماال للطالب  وتقویما لتلك االعمال)7(
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مؤسسة تعلیمیة خاصة حاصلة على اعتماد أولي، فیتم إرفاق تقریر ملحق تذكر فیھ إذا كان البرنامج یقدم في 
متطلبات الوزارة أو أیة جھة أخرى مسؤولة عن منح االعتماد الخاص، وتقدیم تفاصیل حول مدى استیفاء تلك 

.   المتطلبات


