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 قامئة املصطلحات 

فيام يتعلق بضامن الجودة يف  تحديدا  املصطلحات املستخدمة، وفهمها بشكل أفضل،    دراكإ من    لتتمكن

التّعريفات التّالية   لهذا تعدو  التعليم العايل، من املهم أن تبدأ بتحديد املصطلحات والعبارات املستخدمة.

 خالل هذه الوثيقة.  من نقطة مرجعيّة
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 للتطويراليجوز االقتباس او التصوير من هذه الوثيقة اال بإذن خطي من وكالة الجامعة ❖
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 كلمة معايل رئيس الجامعة 

عبدالعزيز    إن  امللك  جامعة  اهتامم  وينصب  املؤسس،  جامعة  ديدن  هام  والتميز  الجودة 

باإلضافة   جودته،  وضامن  التعليم  جودة  عىل  األول  وخدمة    إل باملقام  العلمي  البحث 

وذلك من اجل إعداد وتهيئة خريجني مزودين مبهارات ومعارف وقيم متوامئة مع    املجتمع، 

 يف نهضة وتقدم الوطن املعطاء.    ا ليساهمو متطلبات سوق العمل  

 

وإمياناً منا بدور جامعة امللك عبد العزيز بدورها يف املساهمة يف تحقيق رؤية اململكة  

وتجويد مخرجاته، فقد    2030 التعليم  الجديد يف ضامن جودة  الجامعات  نظام  ومتاشيا مع 

ضامن    )نظام األكادميي يف إنشاء    واالعتامد عملت وكالة الجامعة للتطوير وعامدة الجودة  

 Internal Quality Assurance System (IQAS)  الجودة الداخيل( 

 

الوطني   اإلطار  ولوائح  والتدريب  التعليم  تقويم  هيئة  متطلبات  مع  متوافقا  أىت  والذي 

للمؤهالت وأيضا مع التصنيف السعودي املوحد للمستويات والتخصصات العلمية واملعتمد  

 من وزارة التعليم ومن مجلس الوزراء املوقر.   

اهم الوسائل التي تعمل عىل تجويد وتطوير التعليم ونواتجه    أحد كادميية هي  الجودة األ   إن 

بشكل مستمر وبالتايل كان لجامعة امللك عبد العزيز دور ريادي يف هذا الشأن أتت مثاره من  

األكادميية النوعية والتصنيفات العاملية للجامعة خالل السنوات    االعتامدات خالل متيزها يف  

 الخمس املاضية. 

  

 

 

 أ.د .  عبد الرحمن بن عبيد اليوب 
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تضمن ت  , حيث  عمليّة مستمرّة تضمن تقديم املعايري املتّفق عليها  أنهاإل    العلمييشري التّعريف  :  الجودة

مؤّسسة   كّل  أّن  عليها  املتّفق  املعايري  حيث   تعليميّةهذه  من  عالية  جودة  تحقيق  عىل  القدرة  متلك 

 املحتوى والنّتائج. 

 

الوسائل التي ميكن من خاللها للمؤسسة أن تؤكد أّن املعايري التي وضعتها املؤسسة    :(QAضامن الجودة )

 أو هيئة مانحة أخرى، يتّم الحفاظ عليها وتحسينها.

 

من أجل    املؤسسةتشري إل إجراءات التّحّقق )الرّسميّة وغري الرّسميّة( التي تستخدمها    :مراقبة الجودة

 ى ُمرٍض وعىل النّحو املنشود. مراقبة الجودة واملعايري إل مستو 

 

املؤّسسة   :االعتامد أن  والحكومة،  املؤّسسات  قبل  من  بها  معرتف  سلطة  مبوجبها  تحّدد  التي  العمليّة 

التي تقّدم برامج يف التعليم العايل قد تصبح معتمدة ذاتيًا أو أن شهادات التّعليم العايل الخاّصة بها  

املانحة لالعتامد بأّن معايري الربنامج مناسبة للّشهادة    الجهاتشهد  التي متنحها تخضع ملراجعة دوريّة.  وت

االعتامد هو نتيجة مراجعة برنامج أو مؤّسسة  ن  أ كام    إليها؛ وأّن األساليب مناسبة لهذا الغرض.  تقودالتي  

ملؤّسسة  تعليميّة تتبع معايري جودة معّينة متّفق عليها مسبًقا.  وهو نوع من االعرتاف بأّن الربنامج أو ا

 تفي مبعايري معّينة.

 

بيان يوّضح ما هو ضمني يف املامرسة األكادمييّة للّصفات الفكريّة العاّمة التي ميكن توقّعها    :املعايري

من الخريج بشكل عام أو يف مجال أو تخّصص معنّي.  ومن املفرتض أن يتّم متثيل املعايري عىل مقياس،  

ا درجات  من  املختلفة  والفئات  والفشل  النّجاح  بني  التّمييز  حّد  إل  األقل  عن  عىل  التّعبري  وميكن  لتميز.  

 املعايري بشكل نسبي؛ أي معياريّة املرجع؛ أو بعبارات مطلقة، أي محكّيّة املرجع.

 

ل حني  إتصف مخرجات تعلّم الربنامج ما يُتوقّع من الطلبة معرفته واملقدرة عىل أدائه    :مخرجات التعلّم

املقّرر.  وتتعلّق هذه املخرجات باملعرفة واملهارات  أيًضا عند االنتهاء بنجاح من مقّرر، لنتائج تعلم  و   ،تخرجه

املعتمدة   الوحدات  عدد  اكتساب  يتم  حتى  الربنامج  يف  تقّدمهم  أثناء  الطلبة  يكتسبها  التي  والقيم 

 املطلوبة للتّخرّج. 

 

املستهدفة.  التّقييم التعلّم  مخرجات  تحقيق  لتقييم  وتجمعها  البيانات  تحّدد  أكرث  أو  واحدة  عمليّة   :

تخدم التّقييم الفّعال التّدابري املبارشة وغري املبارشة والكّميّة والنّوعيّة املناسبة للنتيجة التي يتم  ويس

 قياسها.  وميكن استخدام طرق أخذ العّينات املناسبة كجزء من عمليّة التّقييم. 

 

 قامئة املصطلحات



 

 

5 

قييم.  يحّدد التّقويم مدى  : "عمليّة أو أكرث لتفسري البيانات واألدلة املرتاكمة من خالل عمليّات التّ التّقويم

تحقيق مخرجات التّعلّم املستهدفة.  وينتج التّقويم قرارات وإجراءات متعلقة بتحسني الربنامج."  )دون أ.  

 (.2002؛  مارتينا ف.، 2000وآخرون، 

 

الربنامج املعتمدة    :توصيف  الوحدات  وعدد  التّعلّم  ومخرجات  ومستواه  الربنامج  مخطّط  تحّدد  وثيقة 

 ت االتّصال. وساعا

 

املقّرر: وأساليب    توصيف  التّدريس  وطرق  التعلّم  ومخرجات  واملتطلّبات  املقّرر  محتوى  تحّدد  وثيقة 

 التّقييم.

 

الربنامج املقّررات.  ت  وثيقة:  ملّف  توصيفات  وكافة  الربنامج  توصيف  تتضمنتضّمن  الّداعمة    كام  األدلّة 

 جي(. )املسح الخار لتصميم الربنامج للمدخالت الرّئيسة 

 

من خالل    وذلكأكادميي  نهاية كل عام    يف   الربنامج  تم تنفيذه من  عاموثيقة تقّدم تقرير  :  تقرير الربنامج

.   (NCAAAخاص باملركز الوطني للتّقويم واالعتامد األكادميي )ال  التقرير السنوي للربنامجاستخدام منوذج  

التي   املجاالت  ويحّدد  تحقيقها  تّم  قد  املعايري  أن  للربنامج  التقييم  هذا  للتّطوير    تحتويويؤكّد  فرص 

 .املؤسسةوالتّعزيز.  كام أنّه يوفر الفرصة لتحديد املامرسات الجيّدة بحيث ميكن مشاركتها عرب  

 

مبا يف ذلك عينات من اختبارات   وثيقة تحدد محتوى املقرر ومخرجات التعلم وأداء التدريس  :تقرير املقّرر

خاص باملركز الوطني للتّقويم  ال قّرر  املتقييم املقرر.  ويعتمد هذا عىل منوذج تقرير    استبانةالطلبة ونتائج  

 واالعتامد األكادميي. 

 

االستشارية األكادميي    تتكّون لجنة  :  اللّجنة  القسم  من  التّدريس  هيئة  أعضاء  من  مجموعة  من 

 ٪ من األعضاء ممثلني من أصحاب املصلحة من خارج املؤّسسة.50 هما نسبت بالكلية/املعهد باإلضافة إل 

 

املصلحة الذين  :  أصحاب  العمل  وأرباب  والخّريجني  والطلبة  التّدريس  هيئة  أعضاء  جميع  يشمل  مصطلح 

 يؤثّرون أو يتأثّرون بنواتج الربامج األكادميية.

 

التي :  الخارجيّوناملدقّقون   واألكادمييّة  العلميّة  املجاالت  يف  العالية  الخربة  ذات  الهيئات  أو  األشخاص 

 . االستشاريّةوالجهات  متثل املؤّسسات األكادمييّة أو املنظاّمت الّدولية

 

األكادمييّة  :األكادمييةالربامج   الربامج  الجامعة  جميع  تقدمها  كافةو   التي  التعليميّة    عىل  املستويات 

)التقليدي    أمناطمبختلف  و   ( دكتوراهال  –  املاجستري  -  البكالوريوس   -  ( بكافة مستوياته)  دبلومال)   – التعلم 

 عن بعد(  –املدمج   – اإللكرتوين
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 الفصل األّول

 نهج ضامن الجودة يف جامعة امللك عبدالعزيز 
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 جامعة امللك عبدالعزيز الفصل األّول: نهج ضامن الجودة يف 

 . مقّدمة:1

للتّعليم   الّّسيع  النمّو  العامل  أنحاء  الجودة يف جميع  بأنظمة ومعايري ضامن  يعكس االهتامم املستمّر 

العايل والطلب عىل املهنينّي املؤهلني من قبل قطاع األعامل والّصناعة، ال سيام يف االقتصادات القامئة 

قّررت وبالتّايل،  املعرفة.   عبد  عىل  امللك  الجودةالعزيز  جامعة  ضامن  عىل  التأكيد   (QA) اسرتاتيجيًا 

الشواهد العلميّة املعروضة من أجل ضامن املعايري الدوليّة  و   والّسياسات واإلجراءات املعمول بها للربامج

 .وأنشطتها  لربامجها

 ،الّدوليّةيف الجامعات    يدعم النهج الذي تتبعه جامعة امللك عبدالعزيز الطلب املتزايد عىل ضامن الجودة

للحصول عىل مركز   الربامج بشكل متزايد  التّدريس، وحيث تسعى  الخّريجني وأعضاء هيئة  تنقل  يزداد  حيث 

تلتزم جامعة امللك عبدالعزيز بتحقيق معايري االعتامد  لذا  معتمد من قبل الهيئات الّدولية إلثبات مكانتها.   

األكادميي  واالعتامد  للتقويم  الوطني  املركز  خالل  هذا  وه (NCAAA) من  مع  لتتامىش  املؤّسسة  يكلة 

 .2030ق رؤية اململكة ي تحقل النهج

(.   2015"ميكن أن يكون ضامن الجودة دافًعا للجامعة لتحقيق التميّز يف التّعليم العايل" )باتريشيا رايان،  

 من خالل التّابعة لها عىل التّطوير املستمرّ االكادميية  لذلك تتوقّع جامعة امللك عبدالعزيز أن تعمل الربامج  

 .عمليّات ضامن الجودة، وتّم تصميم هذه العمليّات لدعم األهداف االسرتاتيجيّة للجامعة

ويتطلّب ضامن جودة الربامج األكادمييّة يف جامعة امللك عبدالعزيز سياسة موّحدة لجميع األطراف ذات  

سلسلة من اإلجراءات التي    تحّدد بوضوح مهام وأدوار جميع األطراف.  ويتّم تحقيق ذلك من خالل  ،الّصلة

محتوى   تطوير  أيًضا إل  الّسياسة  وتهدف  املوّحدة.   الّسياسة  هذه  األكادمييّة   الربامجومخرجات  تدعم 

 .العملسوق و الحاليّة لتلبية متطلّبات املجتمع 

 افة عىل كو   التي تقدمها الجامعةعىل جميع الربامج األكادمييّة   نظام ضامن الجودة الّداخيل   تّسي أحكام

  أمناطمبختلف  و   ( دكتوراهال  –   املاجستري -  البكالوريوس -  )بكافة مستوياته(   دبلومال)  املستويات التعليميّة

 عن بعد(  –املدمج   –لكرتوين إلا –التعلم )التقليدي  

بالنامذج االستعانة  لها  فيمكن  دولية  اعتامدات  عىل  الحاصلة  للربامج  املانحة    الخاصة  بالنسبة  بالجهات 

 .والتدريبمعايري هيئة تقويم التعليم  مع  مبا يتوافق لالعتامد

واملعايري   (QA) ، تهدف هذه الوثيقة إل تقديم ملحة عاّمة عن نظام ضامن الجودةاملقصدلتحقيق هذا  

 .املعتمدة يف جامعة امللك عبدالعزيز
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 (: IQASسياسة ضامن الجودة والغرض من نظام ضامن الجودة الداخيل ) -2

 :  النهج 2.1

تشمل املوارد املتاحة والعملياّت   لتياالجودة  وكالة الجامعة للتّطوير مسؤوليات تتعلق مبسائل    تتول 

. ولهذا وضعت وكالة الجامعة للتّطوير املعايري  والتعلمالتعليم    املتّبعة، وجودة الخدمات املقّدمة وجودة

قبل   من  املدرجة  املعايري  عىل  الرّتكيز  مع  إطار    هيئاتاملطلوبة،  ووضعت  دوليًا،  بها  املعرتف  االعتامد 

من   مستوى  لكل  التعلّم  ملخرجات  العاّمة  املعايري  يحّدد  الذي  العزيز  عبد  امللك  لجامعة  الجودة  ضامن 

  بناءا عليه تم كالة الجامعة للتطوير عىل الكليّات والربامج االلتزام بهذا التّوجيه و املؤّهالت.  كام تفرض و 

 (. IQASضامن الجودة الداخلية بالجامعة ) نظامباستخدام  إنشاء نهج موحد

، يجب أن تفي جميع الربامج املقّدمة يف جامعة (IQASضامن الجودة الداخلية بالجامعة )من خالل نظام  

الجودة و  متطلّبات  تشمل معايري و  عبدالعزيز باملتطلّبات التنظيميّة للمملكة العربية السعودية.  و امللك  

)  ،االعتامد   ( ومتطلّبات سنوات  NQFوالتوافق مع "اإلطار الوطني للمؤّهالت" للمملكة العربية السعودية 

يقوم نظام  و  م الثالث املختلفة.والدرجات األكادميية وتطوير مخرجات التعلّم يف مجاالت التعلّ   ،الّدراسة

(  NQFضامن الجودة الّداخيل بإعداد الجامعة للمستقبل؛ وبالتّايل فقد ركّز عىل "اإلطار الوطني للمؤّهالت" )

 ( الّسعودي  الوطني  املؤّهالت  "إطار  محّل  يحّل  عبدSAQFالذي  امللك  جامعة  وتحّقق  هذه    (.   العزيز 

شكل نظام ضامن الجودة    يفّسياسات  و جراءات  بها من خالل إ إطارها التّنظيمي الخاّص  بوضع    املتطلّبات

من أجل تحقيق الهدف املتمثّل يف توفري برامج أكادمييّة عالية الجودة.  وتعمل  ذلك  و   ( IQASالّداخيل )

يّة املعرتف جامعة امللك عبدالعزيز عىل تجهيز الطلبة لتحقيق املعايري األكادمي  الربامج االكادميية يف

 بها عىل الصعيدين الوطني والّدويل. 

كام تقوم كاّل من وكالة الجامعة للّشؤون التّعليميّة ومركز املناهج بدور مركزي يف تحقيق خطّة ضامن  

الجودة، ويتم وصف دورهام ومدخالتهام يف كل مرحلة من مراحل مشاركتهام يف نظام ضامن الجودة  

 (. IQASالّداخيل )

( عمليّة ديناميكيّة لضامن املعايري األكادمييّة وتحسني الجودة  IQASضامن الجودة الّداخيل )يعترب نظام  

االهتامم   النّظام  لهذا  املنتظم  التّحديث  يعكس  كام  عبدالعزيز،  امللك  جامعة  سيوليه    الكبرييف  الذي 

م يساهم يف استيفاء  ومن املسلّم به أيًضا أن هذا النّظا  املجتمع األكادميي بجامعة امللك عبدالعزيز.

  ينّص عىل أّن " الذي    و  الثالث  و املتمثلة يف املعيار  املؤّسيس  االعتامدمامرسات    إحدى أهممتطلّبات  

االكادميية الربامج  جميع    و إقرار  املؤسسة سياسات وإجراءات واضحة وفّعالة لتصميم  لدىيجب أن يكون  

 يف تحقيق رسالة املؤّسسة وأهدافها".  الربامجتساهم مخرجات هذه .  ويجب أن مبختلف مستوياتها

الهدف املتمثّل يف تبنّي إطار عمل نظام ضامن الجودة الّداخيل بالكامل، من املهّم أن يتحّمل  ولتحقيق  

وأعضاء املوظّفني  الكاملة    جميع  املسؤوليّة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  يف  التّدريس  ضامن    يفهيئة 

وت كامل  بشكل  إجراءاتهم  النّحو  مواءمة  عىل  األكادمييّة  والجودة  للمعايري  التوجيهيّة  املبادئ  عزيز 

يتوّل أعضاء اإلدارة التّعليميّة الرّئيسيّون يف جامعة امللك عبدالعزيز  و   املنصوص عليه يف هذا النّظام.

الرئيس املسؤوليّة  واملعاهد  والكليات  األقسام  ضامن    مبادئجميع    ترسيخو   تعزيز  يفة  ي ويف  نظام 
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يفالجود  الّداخيل  بأكمله    ة  األكادميّي  املجتمع  يتقاسم  عندما  واضًحا  النّجاح  وسيكون  الجامعة. 

 . هذه الربامج فيها تقدمالدوليّة التي و  املسؤوليات ليعكس ديناميكيّة املجتمعات الوطنيّة

  الّسياسة  :مجاالت ضامن الجودة الداخيل للربامج 2.2

 الجودة من خالل سياسة تنّص عىل ما ييل: تحّدد الجامعة متطلّبات ضامن 

السعودية   .1 العربية  للمملكة  للمؤّهالت"  الوطني  "اإلطار  ومتطلّبات  مبعايري  األكادمييّة  األقسام  تلتزم 

(NQF  يف الربامج    قرارإ(  هذه  أّن  من  للتّأكّد  تطويرها  أو  تعديلها  أو  األكادمييّة  رسالة    تتسق الربامج  مع 

املجتمع وسوق    اتوتلبي حاج  الحديثة،املحليّة والعامليّة    التوجهاتباإلضافة إل    وأهدافها،املؤّسسة  

 العمل.

ويجب أن تضّم اللّجنة االستشاريّة أعضاء    وإقرارها،  يف تصميم الربامج  اللجان االستشاريةيجب أن تساهم   .2

م تلبّي  الربامج  هذه  أن  من  للتأّكّد  الربنامج،  تخّصص  يف  والخرباء  املحرتفني  واحتياجات  من  سوق  تطلّبات 

 يجب تقييم املدخالت من جميع األطراف املؤثّرة إلعادة تصميم الربنامج أثناء املراجعة الّدوريّة.كام  .   العمل

يجب أن تخضع جميع الربامج األكادمييّة للتّدقيق الخارجي للتّأكّد من أّن هذه الربامج تتوافق مع معايري   .3

 الهيئات الّدوليّة.

من  جم  منيتطلّب   .4 الرسميّة  املوافقات  عىل  الحصول  املطّورة  أو  املستحدثة  األكادمييّة  الربامج  يع 

 اإلدارات أو املجالس الجامعيّة ذات الّصلة.

برنامج.  مع االعرتاف بأّن ليس كّل برنامج   محددة لخريجي كل  خصائصيجب عىل األقسام األكادمييّة تحديد   .5

أ(، لكن يجب   )امللحقالخّريجني املحّددة للجامعة    خصائص ميع تقّدمه الجامعة سيكون قادرًا عىل تحقيق ج

خّريجي الجامعة. كام يجب    لخصائص أن يتضّمن كّل برنامج جانبًا واحًدا عىل األقل من كل فئة من الفئات األربع  

. وهذا يعترب  سوق العملكذلك احتياجات  و   املعايري املهنيّة للربنامج  عىل   بناءً   الخريجني  تحدد خصائصأن  

من   ممكن  عدد  أكرب  لتحقيق  جاهدة  الربامج  جميع  تسعى  أن  ويجب  املتطلّبات،  من  األدىن  خصائص  الحد 

 الخريجني التي تحّددها الجامعة. 

الخصائص   إل استنادا يجب أن تتأكّد جميع األقسام األكادمييّة من أنّها صّممت مخرجات التعلّم لربامجها  .6

املؤسسة لخريجي  معأ و ،  العامة  تتوافق  للمؤّهالت،  نها  الوطني  اإلطار  توقّعات    تلبي و   معايري 

تكامل و   من الّّضوري أن تتّم هيكلة استمراريّةو   ب(.   )امللحقخارجها  و   املؤسسةاملستفيدين من داخل  

 .املقرراتمقّررات الربنامج يف تحقيق هذه املخرجات عند تصميم 

شطري  يف أكرث من موقع ) التي تقدم املقّررات و   الربامج خطط عىل األقسام األكادمييّة ضامن توحيد  .7

 الفروع املختلفة( والتأكّد من االلتزام بها. كذلكو   طالباتالو  طالبال

 تلتزم األقسام األكادمييّة بالّسياسة املعتمدة لجودة أنشطة التّدريب امليداين يف الربامج األكادمييّة .8

 . تستويف التقارير الالزمةو 
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كادمييّة التأكّد من أن األنشطة الالّصفيّة تتامىش مع أهداف املؤّسسة، وتتكامل مع  عىل األقسام األ  .9

 وتدعم التّطّور الّشخيّص واملهنّي للطالّب. األكادمييّة،برامجها 

والبحثيّة  .10 األكادمييّة  الّشؤون  تحكم  التي  واإلجراءات  والّسياسات  باألنظمة  األكادميّي  القسم  يلتزم 

)مثلوجوانب   موثوقيّتها    التّقييم  من  والتّحّقق  الّدرجات(  ونظام  االختبارات  ومخطّطات  التّقييامت 

 .وموضعيتها

ونوعيّة  .11 كّمية  بصورة  اإللكرتونيّة  والخدمات  التعلّم  مصادر  توفر  من  التّأكّد  األكادمييّة  األقسام  عىل 

تّأكّد من تلبية هذه املتطلّبات وتقييمها  م عن بعد والي لالتعلّم اإللكرتوين والتع   لنمطمناسبة مقّدمة وفًقا  

 .التطويرو  بشكل دورّي ألغراض التّحسني

تضمن األقسام األكادمييّة توفر عدد كاٍف من أعضاء هيئة التّدريس ذوي املؤّهالت والخربات املناسبة   .12

 للربامج األكادمييّة عىل جميع املستويات.

 للطلبة إعالنه( ويتم Course Syllabus)   الدرايسيقوم القسم العلمي بإعداد مخطط املنهج  .13

تحق .14 األكادمييّة  األقسام  تشكل  ي تضمن  التي  األكادمييّة  للربامج  التعلّم  مخرجات  جميع   خصائصق 

 الخّريجني عىل مستوى املؤسسة.

عن  .15 تقارير  إعداد  ويتّم  سنوات،  خمس  كّل  مرة  للربامج  شامالً  دورياً  تقييامً  األكادمييّة  األقسام    تجري 

 املستوى العام للجودة يف الربنامج، مع تحديد نقاط القّوة والّضعف. 

رضورة إرشاك أعضاء هيئة التّدريس واملوظّفني والطلبة والخّريجني وأرباب العمل يف عمليّات التّخطيط   .16

 وضامن الجودة كام هو مفّصل يف إجراءات ضامن الجودة. 

سنويً  .17 التقييم  بيانات  بتقيص  األكادميي  القسم  األداء  يقوم  مؤرشات  )مثل  االستشارية  اللجان  مع  ا 

تقييم و   تقييم الطلبة للربنامج استبانات    وأيضا  معّدالت إمتام الربنامج،و مستوى تقّدم الطالب    قياسوبيانات  

العمل(.  ويتّم استخدام نتائج هذه التحليالت يف عمليّات التّخطيط    وأرباب   الخّريجنيو   املقّررات والخدمات 

بإعداد تقرير عام لعميد    املعهد،يقوم أمني مجلس القسم، مبساعدة اإلدارة يف الكلية/حيث    والتّطوير.

 الجهة ويعرض هذا التّقرير عىل مجلس الكلية/املعهد.

املرونة والّسلطة للّسامح للمسؤولني عن الربنامج بإحداث التّطوير والتّغيري  من    ن يتوفر قدر كافأ يجب   .18

 بة للتّطورات ونتائج عمليّات املراجعة الدوريّة للربنامج. الالّزمني؛ استجا

قبل   يقوم .19 من  املعتمدة  والخطط  واإلجراءات  واللّوائح  األنظمة  بتنفيذ  األكادميي  القسم 

 مبا يف ذلك التظلّامت والّشكاوى والّدعاوى التّأديبيّة. املعهد،الكلية/

امله .20 والقدرات  املهارات  بتنمية  األكادميي  القسم  والفني  يلتزم  األكادميي  الّدعم  ملوظفي  نية 

 واإلداري ملواكبة التّطورات الحديثة.
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يطبق القسم األكادميي نظاما فّعاال لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس واملوظفني وفق معايري واضحة   .21

 ومعلنة.

اة يف  يطبق القسم األكادميي اآلليات واإلجراءات التي يضمن من خاللها النزاهة واإلنصاف واملساو   .22

يف  و   الشطرين  جميع مامرساته األكادميية واإلدارية بني أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطلبة يف

 الفروع )إن وجدت(. 

املامرسات    .23 وقواعد  الفكريّة  امللكيّة  وحقوق  العلمية  األمانة  قيم  بتفعيل  األكادميي  القسم  يلتزم 

 األخالقيّة والّسلوكيّة يف كافّة املجاالت واألنشطة األكادمييّة والبحثيّة واإلداريّة والخدميّة. 
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 معايري جودة الربامج األكادميية  : الفصل الثاين

يتم دعم سياسة ضامن الجودة للربامج األكادمييّة يف الجامعة من خالل سلسلة من اإلجراءات التي تنظم  

( وكذلك  NCAAAالوطني للتقويم واالعتامد األكادميي )عمل هذه السياسة وتتوافق مع متطلّبات املركز  

(.  وبناًء عليه تّم تقسيم هذه اإلجراءات إل أربعة مستويات أو مراحل  ISO 21001إجراءات نظام الجودة )

وتحقيق    ها،تسهيل إجراءاتو   بهدف تطوير آلية عمل هذه الربامجوالتّطوير(    و املراقبة    التّنفيذ    )التّخطيط و

 (. 1)الشكل  معايريها 

 
 كادميية أل الربامج اجودة ضامن : دورة 1الّشكل 

 
 

   مرحلة التّخطيط -1

التّخطيط مبفهوم النّظر يف كيفيّة   قائم،برنامج    تطوير أو  كادميي  أ ي برنامج  أ عند استحداث   تبدأ مرحلة 

العملية هذه  للجامعة  ربط  االسرتاتيجية  الكليةو   بالخطة  ومن  خطة  كيفيّة .   توضيح  القدر  بنفس  املهّم 

هذه  كام ميكن يف  .  2030رؤية  توجهات  و   املستقبلية  والوظائف   مواءمة الربنامج املقرتح مع سوق العمل 

 املوارد املالية والبرشية واملادية املطلوبة. يتم تحديد أناملقرتح املرحلة من تصميم الربنامج  

 

املرحلة   هذه  عىل  املوافقة  الخارجيمبجرّد  للتّدقيق  الربنامج  يخضع  املأ بنتهي  يو  األّوليّة،  ات  وافقخذ 

 خطوات: ثالثومن هنا تتكّون مرحلة التّخطيط من  رسميّة.ال

 الربنامج. تصميماملرحلة األّوليّة من  •

 للتّدقيق الخارجي.  الخاضعالتّصميم الكامل  •

 املوافقة.و  اإلقرار املرحلة الثانية: •
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 : األوىلاملرحلة  

/ تطوير برنامج    إقراربتعبئة استامرة طلب    املرحلة األول، يقوم القسم األكادميي بالكلية/املعهد. يف  1

إرفاق ملف الربنامج املتضّمن بعض    األكادميي  يشرتط عىل القسمكام  .   (منوذج طلب املوافقة)أكادميي  

 إل   باإلضافة  اللجنة االستشارية،و   محّض اجتامع القسم/مجلس الكلية/املعهد  :لّداعمة مثلاملستندات ا

توصيف الربنامج واملقّررات وفق مناذج املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي املتوفرة عىل موقع  

 . (التوصيفاتو  التقاريرمناذج ) لكرتوين لعامدة الجودة واالعتامد األكادمييإلاملركز واملوقع ا

 

الكلية/املعهد العتامده.  ثم  و   الربنامج عىل اللّجنة االستشاريّة للقسم ثم مجليس القسم. يُعرض ملّف  2

 يتّم إرساله إل الجهة املختّصة للموافقة عليه )مركز املناهج / عامدة الّدراسات العليا(.

 

 املراجعة الخارجيّة:

 الوطنيّة والّدوليّة   املهنية  املعايريمع    الربنامج  مواءمةاملراجعة الخارجية مدى  و   يجب أن يُظهر التّدقيق 

التّدقيق    الرتكيزيجب    كام مرحلة  )  عىل يف  التّعلّم  من    ،األكادمييللربنامج    (LOsمخرجات  توافق  والتأكّد 

  (، NQF"اإلطار الوطني للمؤّهالت" )  مستويات هذه املخرجات مع مستوى املؤهل حسب تصنيف مستويات 

اسرتاتيجيات التّعلّم  التعلم  و   التعليم   وأن  مخرجات  لتقييم  مدروس  بشكل  تصميمها  تّم  قد  والتّقييم 

 . الطرقو  باستخدام مجموعة متنوعة من األساليب

 

إل مدقّقني  عامدة الدراسات العليا ومركز املناهج  من قبل    وإرسالهمراجعة ملف الربنامج    يتم .1

 خارجينّي من جامعات عامليّة إلبداء آرائهم حول الربنامج. 

العلمي   .2 القسم  مخاطبة  أخذ    أنباملالحظات    لألخذيتم  يتم  املالحظات  اكتامل  حال  ويف  وجدت، 

 موافقة عامدة الدراسات العليا ومركز املناهج. 

 

 : موافقة عامدة الجودة واالعتامد األكادميي

 عامدة الجودة واالعتامد األكادميي.  إل يقوم القسم العلمي بإرسال ملف الربنامج كامال  .1

تطلّبات  ملتقوم عامدة الجودة واالعتامد األكادميي مبراجعة ملّف الربنامج والتّحّقق من مواءمته   .2

 : ومعايري

 . املركز الوطني للتّقويم واالعتامد األكادميي .أ

 (.NQFاإلطار الوطني للمؤهالت )  .ب

 التصنيف السعودي املوحد للمستويات والتخصصات التعليمية .ت

التّأكّد من أن الربنامج املقرتح مناسب لغرض تربير الدرجة واملسّمى الوظيفي،  والهدف من املوافقة هو  

 . ويتوافق مع لوائح جامعة امللك عبد العزيز، ويتوافق مع متطلّبات الجودة الخارجيّة

وجدت(،   .3 )إن  األكادميي  واالعتامد  الجودة  عامدة  ملالحظات  األكادميي  القسم  استيفاء  مخاطبة بعد  يتم 

 باملوافقة. القسم العلمي –الكلية 

 

 

https://dqaa.kau.edu.sa/Pages-PQA-FORM.aspx
https://dqaa.kau.edu.sa/Pages-111.aspx
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 : املرحلة الثانية

الدامئة    .1 اللّجنة  إل  الربنامج  ملف  بالكلية/املعهد  األكادميي  القسم  األكادميية والربامج  للخطط  يقّدم 

 لالعتامد باملوافقة.  

عامدة الدراسات   العليا إل تقوم اللجنة الدامئة للخطط والربامج األكادميية بإرسال ملفات برامج الدارسات  .2

 العليا العتامدها من مجلس العامدة.

 يقوم مجلس الجامعة بإتخاذ القرار النهايئ بناءاً عىل توصيات اللجنة و الجهات ذات العالقة. .3

 

 مداوالتها مبا ييل: تسرتشد عمليّة املوافقة يف 

 .الكلية/املعهد خطةو  يتامىش الربنامج املقرتح مع رسالة الجامعة وخطّتها االسرتاتيجيّة •

باملعايري • الربنامج  للمؤهالت  باإلطار  الخاصة  يفي  واالعتامد  و   الوطني  للتقويم  الوطني  املركز 

 األكادميي. 

 الربنامج. العمل لتخصصاحتياج من سوق يوجد  •

 الربنامج إل املستوى املناسب ملستوى الدرجة أو املؤهالت.يرتقي  •

 يكون الربنامج حديثًا وساري املفعول يف ضوء النمو املعريف يف املجال.  •

 واستكامل توصيف الربنامج واملقّررات بدقّة.  إعدادتّم  •

 الجامعة.توجد أدلّة موثّقة عىل التّشاور مع الهيئات / األشخاص املهتّمني من خارج  •

 لسوق العمل. نيئمهي يقوم الربنامج بإعداد الطلبة باملهارات الالّزمة ليكونوا  •

 .متطلباته الربنامج واستيفاء لتفعيلجاهزة و  توجد هناك موارد كافية •

 

ذات   الجهاتجميع  مهامالربامج األكادميية أو تطويرها تحّدد بوضوح قرار إباإلضافة إل ذلك، فإّن عمليّات 

 التي ميكن تلخيصها عىل النّحو التايل: هامسؤوليّاتو  العالقة

 

 ي / الكلية/املعهد:القسم األكادمي

األكادميي،  يقوم القسم األكادميي بتزويد ملّف الربنامج وفق منوذج املركز الوطني للتقويم واالعتامد  

 .الكليةو  مجليس القسمو  الذي تّم اعتامده من قبل اللّجنة االستشاريّة

 

 مركز املناهج: 

/ املطّورة والتّحّقق   املستحدثةلجميع برامج الدبلوم والبكالوريوس يقوم املركز مبراجعة هيكل املناهج 

املعتمدة ووحداتها  ومساراتها  رموزها  الوطني)  من  اإلطار  ملستويات  والتّصنيف    وفًقا  للمؤّهالت 

 . (الّسعودي املوّحد للمستويات التعليميّة والتّخّصصات

 

 عامدة الدراسات العليا:

ويتحقق    املطورة،املستحدثة /  تقوم العامدة مبراجعة هيكل املناهج لجميع برامج املاجستري والدكتوراه  

املعتمدة   ووحداتها  ومساراتها  رموزها  والتصنيف  )من  للمؤهالت  الوطني  اإلطار  ملستويات  وفًقا 

 . (السعودي املوحد للمستويات التعليمية والتخصصات
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 املدقّقون الخارجيّون:

والنواتج   والرّسالة  األهداف  ذلك  يف  مبا  الربنامج  ملّف  بفحص  الخارجيّون  املدقّقون  من يقوم  والتّأكّد 

 املهنيّة الّدوليّة.التخصصية و  مع املعايري  امواءمته

 

 عامدة الجودة واالعتامد األكادميي: 

  التعليمومخرجات التعلّم واسرتاتيجيات    ،الخّريجني  خصائصمتضّمنًا    ،الربنامجراجعة ملّف  تقوم العامدة مب

مع    أساليبجودة  و   التعلمو  توافقها  من  للتّأكّد  واالعتامد  التّقييم  للتقويم  الوطني  املركز  معايري 

للمؤهالت الوطني  اإلطار  مع  وتوافقها  للمستويات  كذلك  و   األكادميي  املوّحد  الّسعودي  التّصنيف 

 التّعليميّة والتّخّصصات.

 

 :األكادميية الربامجو   اللّجنة الّدامئة للخطط

مبراجعة جميع ملفات الربامج والتقارير  وكيل الجامعة للّشؤون التّعليميّة    يرأسها سعادةتقوم اللّجنة التي  

 .(قرار اللجنة الدامئة للخطط و الربامج األكادميية) ذات الصلة لتطوير واستحداث الربامج 

 

 الجامعة: مجلس 

 .اللجان ذات العالقةو   توصيات الجهاتإجراء املوافقة النّهائيّة بناًء عىل 

 

http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=306983&fn=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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 : نظرة عاّمة عىل مرحلة الّتخطيط 2الّشكل 

 

  التّنفيذ: مرحلة -2

توصيف الربنامج واملقّررات الذي تّم  عىل    التنفيذ الفعيل للربنامج بناءً و   التطبيقيف هذه املرحلة، يتّم  

إل    باإلضافة  املرحلة الّسابقة )التّخطيط( واسرتاتيجيّات التّدريس والتّقييم التي يحتوي عليهاإعداده يف  

 .مخرجات التّعلّم املستهدفة 

 

 اإلجراءات: 

أكرث من عضو هيئة تدريس يف    ويف حال اشرتك  ،الربنامج   مقّررات  لكل مقرر منمنّسق للمقّرر    تعيني. يتّم  1

  املقررات  أساتذةبني  بالتنسيق فيام  لمقّرر يعمل  ل منّسق    يتم تعينيّرر، فتدريس أكرث من شعبة لنفس املق

 لضامن اتّساق املنهج.
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و الفروع بتوحيد  أ مشرتك بني الشطرين بتدريس مقّرر درايس يقوم  الذي ستاذ املقررأ . يجب عىل 2

 يساعد يف تحقيق معايري موحدة يف جميع الفروع.  تقييم، مامال تعليميّة وأساليب الواّد امل

 

والتعلم و اسرتاتيجيات  و   قامئة املوضوعاتاملقرر    أستاذيعتمد  .  3 الواردة يف توصيف  التّقييم  التعليم 

   .املقرر

 

التي تتامىش مع  و تجربة تعلّم الطلبة لكل أسبوع من األداء والتّقييامت املرتبطة بها    املقرر  أستاذيطّور    .4

 . مخرجات التّعلّم

 

 الجامعة.املعتمدة يف  الطلبة أداءسياسة االختبارات وتقييم ىل التقييم بناء ع أساليب. يتم تبني 5

 

 : املراقبة  -3

  :املراقبة )املتابعة(عمليّة  3.1

يتّم  بحيث  وعىل أساس سنوي لألداء الكيّل للربنامج.     ،مقّرركل    عند االنتهاء من تدريس  املراقبةتتّم مرحلة  

املصلحة   أصحاب  مالحظات  جميع  ذلك  يف  مبا  املرحلة،  هذه  يف  املدخالت  من  مجموعة  يف  النّظر 

  هي   املتابعةعملية املراقبة و    والتّقييم.  وتعترب    التعليم والتعلمومؤرّشات األداء وتحليل فعالية عمليّات  

 الجودة. ضامن و  حجر الزّاوية يف تحسني

 

يتّم من خاللها    :املراقبة التقرير السنوي  ، من خالل  الربنامج بشكل عام  آدامراجعة  هي عمليّة مستمرّة 

وتقارير املقّررات املرتبطة )عىل أساس الفصل الدرايس( وتقارير الخربة امليدانية )عند االنتهاء    للربنامج

من (.  تشكّل عمليّات إعداد التّقارير الثالث مجتمعة  التوصيفات و   التقاريرمناذج  من أنشطة الخربة امليدانية( )

الفّعال    التطبيقو   التّشغيلكفاءة    واملقّررات؛ ماّم يدعم  الربنامج  أداء  تقارير سنوية شاملة ملراقبة  خالل

 . للربنامج

 

جمع  و  إل  بانتظام  الربنامج  فريق  يسعى  ذلك،  وتقييملتحقيق  واآلراء،  الحقة    ها األدلّة  تغيريات  وإجراء 

يف نهاية العام الدرايس عىل مستوى    املتابعةتتّم نقطة    حيث.  للربنامج  لتعزيز النّتائج والتّنفيذ والتّشغيل

الربنامج ويف نهاية كّل فصل درايس للمقّررات والخربة امليدانية.  وتعترب مالحظات الطلبة مهّمة بشكل  

.  كام يتّم النّظر يف أي  املتابعةعملية  إلكاملخربة الطالب،  استبانةو   تقييم املقّرر استبانة لمن خالخاّص، 

خالل  املخربة  كال   أخرى  استبانات من  الراجعة  التّغذية  إجراء  يتّم  كام  املرحلة.   هذه  يف   استباناتيدانية 

املصلحة.    بالميو   هذاأصحاب  املركزية  االستبانات  بنظام  االستعانة  هذه    جامعةكن  عمل  تنظم  التي 

 هدافها. أ تحقيق و  االستبانات

 

وينبغي  املتابعةعملية   تأّمليّة  الجيّدة   تعترب  املامرسات  عمل   ها ونرش   مالحظة  خطّة    ها وتنفيذ  وتطوير 

لتحسني الربنامج واملقّررات. كام يجب توثيق جميع هذه النّقاط يف تقارير الربنامج واملقّررات.  وتعترب هذه  

املرحلة عملية شاملة يشارك فيها منّسق الربنامج وجميع أعضاء هيئة التّدريس يف املقّررات املكّونة  

http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=306628
https://dqaa.kau.edu.sa/Pages-111.aspx
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املس واالستشارات  الطلبة  مالحظات  املرحلة  هذه  وتشمل  واللّجان  للربنامج.   الخارجينّي  الخرباء  مثل  تقلّة 

 االستشاريّة والخّريجني. 

 

وتحليل  و  األدلة  العملية جمع  الربنامج    الشواهدتتضمن  أداء  ومقارنة  األداء  من خالل    والرباهني  مؤرّشات 

زّاوية الّسنوية للربامج واملقّررات هي حجر ال  املتابعةفإن    ولهذا  ة أو املقارنات املرجعية للتخصص.ي الرّئيس

ونجاح    املؤهليف عمليّات ضامن الجودة، وتؤدي إل مراجعة أسس الربامج، ماّم يضمن استمرار مالءمة  

 : املتابعةالّسامت الرئيسيّة لعمليّة هم أ فيام ييل و  تجربة الطّالب. 

 

 والتّقّدم واإلنجاز.  املؤهالتو  تقييم املعلومات اإلحصائيّة الخاّصة بالتوظيف •

  الجهات   صحاب املصلحة من ممثيل أ و   النّظر والرّد عىل املدخالت واملالحظات الواردة من الطلبة •

 الخارجيّة مثل الهيئات املهنيّة وهيئات االعتامد واللّجان االستشاريّة. 

والتّقييم   • والتّعليم  التّعلّم  اسرتاتيجيات  يف  تو   ،املستخدمةالتأمل  أّي  يف  للتّغيري والنّظر   صيّات 

 . التحسنيو 

 يف تحقق أهداف الربنامج.   تهاوفعالّي  مدى مالءمة مخرجات التّعلّممراجعة  •

 لتحسني تجربة تعلّم الطالب أو محتوى املنهج.  التطويرية التّوصية بالتّغيريات •

 

للربنامج   الّشامل  التّقييم  عىل  الرّتكيز  يتّم  ثّم،  ونواتجه    وقراراته،ومن  الربامج  التّحّقق من جودة  أجل  من 

 وهذا يعني باختصار: 

 

يف تدريس أكرث من شعبة   استاذحال مشاركة أكرث من    مقّرر، يفاملقّرر بإعداد تقرير عن كل    استاذ. يقوم  1

بإعللمقرر نفسه موحد يعكس جميع الشعب املختلفة ويتضّمن  و   داد تقرير شامل، يقوم منّسق املقّرر 

نتائج املقّرر واملشاريع   استبانةو   وثائق مثل  الطلبة واالختبارات  عّينة من أعامل  وكذلك    الخربة امليدانية، 

 الواجبات. و 

 

ومناقشة تقرير  رئيس القسم مبراجعة  و   ،الربنامجومنّسق    ،املقّررومنّسق    ،املقّرر  استاذ  كل من  . يقوم 2

واعتامد   الربنامج،  تعلّم  مخرجات  تحقق  مدى  وقياس  النّتائج،  وتحليل  املقّررات،  تقارير  وجميع  الربنامج 

 التّقارير يف مجلس القسم.

 

. يقوم منّسق الربنامج بإعداد التّقرير السنوي للربنامج، مبا يف ذلك إحصاءات الربنامج وتقييم مخرجات  3

مؤرّشا ونتائج  للربامج.  التّعلّم  الرّئيسيّة  األداء  استخالص    إن حيث  ت  عىل  يعتمد  للربنامج  الّسنوي  التّقرير 

 املعلومات من تقارير املقّررات.
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 املتابعة : مسارات 3الّشكل 

 

   الجداول الزمنية: 3.2

 املؤهالت مجتمعة، يف تعزيز الثّقة العاّمة للجامعة بأن معايري    ،3.1تساهم األنشطة املفّصلة أعاله يف  

ومن  ذات كفاءةو   آمنة يتّم    املهم.   تبًعا لذلك  الوقت املناسب،  األنشطة يف  االنتهاء من جميع  يتّم  أن 

 النّظام يستجيب بشكل واضح لضامن تجربة الطلبة لربنامج عايل الجودة.ن أ كام اغتنام فرص للتّحسني، 

 

بالتّشاور مع فريق تدريس  ذلك و   للمقرر الدرايسيف نهاية كّل فصل درايس، يعّد منّسق املقّرر تقريرًا و 

اإلحصاءات التي تنتجها الجامعة، إل جانب املصادر األخرى للمدخالت مثل    مع األخذ يف االعتبارات  املقّرر

ليها مجتمعة يتوفر  إستشاريّة، عند النظر  تقييامت الطلبة، أو املستشارين الخارجينّي أو مدخالت اللّجنة اال 

تقرير املقّرر   أن يعكس  ويجب  للتّحليل.   التعلماألساس  و  التعليم  ومنهج    اساليب  الدرايس،  الفصل  خالل 

عىل   تعديالت  بأّي  التّوصية  مع  املتّبع،  الربنامج يف    توصيفالتّقييم  فريق  يأخذها  أن  يجب  بحيث  املقّرر 

 ارير الخربة امليدانيّة أيًضا يف نهاية الفصل الّدرايس. عداد تقإ االعتبار.  ويتّم 

 

التقرير السنوي  مسؤولون عن تقديم    التّالية، وهممج يعتربوا أعضاء رّئيسينّي يف املرحلة  امنّسقو الرب 

التقرير للعرض  املجلس واعتامده، ميكن إرسال    إل مجلس القسم األكادميي.  مبجرّد العرض عىل   للربنامج

 لكلية/املعهد.ا عىل مجلس

 

ضمن   أعاله  املذكورة  التّقارير  جميع  األكادميي  القسم  مجلس  التّقارير   ،اختصاصهيتلّقى  بفحص  ويقوم 

.  يف حال مالحظة أّي تعديالت  ُوّضعتبالكامل، وأّن خطط العمل املناسبة قد    نُّفذتللتّأكّد من أّن العمليّة قد  

مقرتحة للربنامج أو املقّررات يجب أن تتّخذ اإلجراءات الالّزمة لضامن معالجتها قبل نهاية الفصل الّدرايس.  

الكلية/املعهد، وكذلك    من خالل برامجويتّم إجراء مقارنة بني البيانات اإلحصائيّة أو غريها من األدلّة، سواء  

يقوم أمني مجلس القسم األكادميي، مبساعدة اإلدارة يف  واألخرى املتوفّرة.    عيةبيانات املقارنة املرج

الكلية/املعهد   التّقرير عىل مجلس  العميد، ويعرض هذا  عىل  عام لعرضه  تقرير  بإعداد  الكلية/املعهد، 

 لإلرشاف عليه.
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من املتوقّع  و تبار املعلومات.   يتّم تنقيح بيانات األداء املقّدمة لكّل مرحلة بغرض أن يأخذ املجلس بعني االع

ذلك    تُّقدمأن   يف  مبا  فّعالة،  مقارنات  إجراء  لتمكني  متطابق  بتنسيق  مرحلة  كّل  يف  األداء  بيانات  جميع 

لتحقيق هذا التّوحيد القيايس عىل  و   .املقارنة مع أّي مؤرّشات أداء رئيسيّة خارجيّة أو مصادر بيانات خارجيّة

امللك عبد العزيز بشكل متزايد إلكرتونيًا الكثري من مجموعات البيانات الّداعمة  مستوى الربنامج، تنتج جامعة  

يتحّمل منّسق الربنامج مسؤوليّة ضامن  و   (، ج  )امللحق   EQAUPمن خالل العمليّات املركزيّة املحّددة يف  

(.   املرجعية  املقارنةاكتامل هذه العملية، ويطلب املعلومات املطلوبة من املصادر املناسبة )مثل بيانات  

املجاالت   تغطي  أن  املقّرر  ومن  األنظمة،  تطوير  استمرار  مع  أكرب  بشكل  البيانات  مجموعة  تحسني  ويتم 

 التالية:

 

عىل متطلّبات املركز الوطني للتّقويم واالعتامد األكادميي   KPIs)) تستند مؤرّشات األداء الرّئيسيّة •

(NCAAA :مبا يف ذلك ) 

o .نسب تقّدم الطلبة ونجاحهم 

o  .توظيف الخّريجني 

o .رضا الطلبة عن الربامج 

o .فعاليّة التّدريس 

 

امللّف التّعريفي ألعداد الطلبة، والنرش العلمي، ونسبة أعضاء هيئة التّدريس باملقارنة مع عدد  •

 إلخ  الطلبة،

 

 ميكن تلخيص ملحة عامة عن هذه التّقارير عىل النّحو التايّل:

 

 الّنشاط / الحدث  الوثائق  التّوقيت

 نهاية الفصل الّدرايس للمقّرر.

 املقّرر.معلومات إحصائية عن تقّدم  •

الوطني   • املركز  )مناذج  املقّرر  تقييم  استبانة 

 (. NCAAAاالعتامد األكادميي  و  للتّقويم

 تقرير املقّرر

 

بعد   شهرين  يتجاوز  ال  موعد  يف 

للعام  الربنامج  أداء  من  االنتهاء 

 الّدرايس.

 بيانات إحصائيّة عن التّوظيف والتّقّدم واإلنجاز. •

الهيئات    • وتقارير  الخارجيّني  الخرباء  تقارير 

 املهنيّة ومدخالت اللّجنة االستشاريّة.  

شؤون الطلبة وتقييامت املقّررات الّدراسيّة بناًء   •

 عىل تقارير املقّررات واجتامعات الطلبة. 

والتعليم   • التّعلّم  مجايل  يف  التّطورات 

 والتّحسينات املقرتحة. 

التّقييم • اسرتاتيجيات  والّتوصياّت    استعراض 

 املتعلّقة بالتّغيري. 

الّسنوي  التّقرير 

 للربنامج 
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تقويم مراقبة الربنامج واإلبالغ عام سبق، مبا يف   •

يف   املحرز  الّتقّدم  عن  وتقرير  عمل  خطّة  ذلك 

 خطط العمل الّسابقة. 

مقرتحات للمراجعة أو التّحديثات لتوصيف الربنامج   •

 واملقّررات.

 تقارير املقّررات والخربة امليدانية. •

يتجاوز   ال  موعد  قبل    6يف  أسابيع 

التّايل للعام  نهاية الفصل الّدرايس 

 الّدرايّس قيد املراجعة. 

جميع التّقارير الّسنويّة للربامج وتقارير املقّررات   •

 يف الكلية/املعهد. 

املقارنة   • وبيانات  اإلحصائيّة  املعلومات 

 املرجعية.

التّقرير العام حول  

القسم أو  

 كلية/املعهدال

 

يف اليوم    EQAUPيتم تفعيل برنامج  

الفصل   من  الثالث  األسبوع  من  األول 

 الدرايس الثاين. 

استامرات   إغالق    EQAUP-KAUيتم 

يف نهاية األسبوع الرابع من الفصل  

 الدرايس األول للسنة التالية. 

مؤرّش أداء رئييس    17عدد  لاملعلومات اإلحصائيّة   •

واالعتامد   للّتقويم  الوطني  باملركز  خاّص 

عىل مستوى الربنامج. هذه    NCAAAاألكادميي  

قياسه   يجب  الذي  األدىن  الحّد  هي  املؤرّشات 

األكادميي   للربنامج  وميكن  دوري،  بشكل 

يعتقد   كان  إذا  إضافيّة  أداء  مؤرّشات  استخدام 

 أنّها رضوريّة لضامن جودة الربنامج.

ات األداء  مؤرّش 

 الرّئيسيّة 

EQAUP- KPIs 

 

 : الجدول الزّمني للمراقبة4الّشكل  

 

   التّحسي: -4

حيث تّم التّقييم.  وهكذا فإّن الّدراسة الذاتيّة الّدوريّة    املتابعةتنطلق مرحلة التّحسني مبارشة من مرحلة  

ينتج عنها خطط للتّحسني.  تتبع هذه الّدراسة  والتي لتقييم األداء  املتابعةالّشاملة التي أجريت يف مرحلة 

فيام يتعلّق  الّذاتيّة مراجعة خارجيّة مستقلّة من األقران تتحّقق من استنتاجات الّدراسة الذاتيّة وتراعي األداء  

باملعايري الّدوليّة.  ميكن أن تشمل االستنتاجات تحديث الربنامج أو توصيف املقّررات لتعكس تطّورات املجال  

املراجعة املستقلّة.  وميكن تصنيف هذه  و   واملدخالت من جميع املصادر، مبا يف ذلك اللّجنة االستشاريّة

 ة ويتّم تنفيذها بعد إجراء عمليّات املوافقة الرّسميّة.التّحديثات عىل أنّها تغيريات رئيسيّة أو ثانويّ 

 

تختلف إجراءات التّحسني حسب الفرتة الزّمنيّة ومقدار التّغيري الذي يحدث يف الربنامج نتيجة لخطة التّحسني  

 التّغيريات الرّئيسيّة والثّانويّة يف توصيف الربنامج واملقّرر الّدرايس.  4.2املتّبعة.  يتناول القسم 

 

 املراجعة الّدوريّة:   4.1

الربنامج   تغيريات جوهريّة يف  تؤّدي إل  أن  وميكن  كّل خمس سنوات،  اإللزاميّة  التّطوير  اتّباع خطط  يتّم 

من   موافقة  تتطلّب  التي  املقّررات(  حذف  أو  إضافة  أو  املعتمدة  الوحدات  عدد  املختّصة    الجهات)تغيري 

العليابالجامعة   الدراسات  عامدة   / املناهج  الجودة  /  )مركز  األكادميي اال و   عامدة  خطّة عتامد  العتامد   )

 .2التّحسني املقرتحة، ومن خاللها يتّم اتّباع اإلجراءات التّالية بناًء عىل الّشكل 
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، يقوم القسم األكادميي بالكلية/ املعهد بتعبئة استامرة طلب املوافقة / تطوير  . يف املرحلة األول 1

أكادميي املوافقة(  برنامج  طلب  بعض ,    )منوذج  يتضّمن  الذي  الربنامج  ملف  إرفاق  القسم  عىل  يشرتط 

مجلس    / القسم  اجتامعات  محارض  مثل  املقرتحة  التّحسينات  ذلك  يف  مبا  الّداعمة  املستندات 

توصيف الربنامج واملقّررات حسب مناذج املركز الوطني    إل باإلضافة  الكلية/املعهد واللّجنة االستشاريّة،  

األكاد  واالعتامد  األكادميي للتقويم  واالعتامد  الجودة  عامدة  وموقع  املركز  موقع  عىل  املتاحة    ميي 

 .( التوصيفات و   التقاريرمناذج )

 

ثّم  2 األكادميي،  بالقسم  االستشاريّة  اللّجنة  عىل  الربنامج  ملّف  يُعرض  عىل .  القسم    يُعرض  مجليس 

والكلية/املعهد العتامده، ثم يرسل إل الجهة املختّصة للمصادقة عليه )مركز املناهج / عامدة الدراسات  

 العليا(.

 

ة )مركز املناهج / عامدة الدراسات العليا(،  . بعد مراجعة واعتامد ملّف الربنامج املطّور من الجهة املختصّ 3

)حسب    خارجينّي من جامعات عامليّة إلبداء آرائهم حول الربنامج  مدققنييتّم إرسال ملف الربنامج بأكمله إل  

 (. و سياسة الجهة الحاجة

 

وجدت(،  .  4 )إن  الخارجيني  املراجعني  ملالحظات  األكادميي  القسم  استيفاء  مبخاطببعد  القسم  ة  يقوم 

 املوافقة. املناهج ألخذالعليا ومركز  تالدارساعامدة 

 

بإ.  5 األكادميي  القسم  لل يقوم  األكادميي  واالعتامد  الجودة  عامدة  إل  الربنامج  ملف  مراجعة رسال 

مدى  ا و   تدقيقالو  من  للتّقويم    مواءمةلتّأكّد  الوطني  املركز  ومعايري  متطلّبات  مع  املطّور  الربنامج 

   واالعتامد األكادميي.

 

يقوم  ،  واخذ املوافقة  بعد استيفاء القسم ملالحظات عامدة الجودة واالعتامد األكادميي )إن وجدت(.  6

 .اللجنة الدامئة للخطط والربامج األكادمييةخاطبة الكلية مب /القسم 

 

 : التحسينات الدورية للربامج   4.2

 ميكن تقسيم تحسينات الربنامج إل فئتني مبسارين مختلفني للموافقة. 

 

 (.2الّشكل ). التّغيريات الرئيسية التي تتطلّب املوافقة عىل املسار املوّضح يف 1

األكادميي  2 القسم  مجلس  من  بدعم  الكلية/املعهد،  مجلس  موافقة  تتطلّب  التي  الثانوية  التّغيريات   .

 . (5  الّشكل)املوّضح يف 

 

 

 

https://dqaa.kau.edu.sa/Pages-PQA-FORM.aspx
https://dqaa.kau.edu.sa/Pages-111.aspx
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 التّغيريات الرئيسية:

 يتضّمن ذلك عادًة تغيريا واحدا أو أكرث من املكّونات الرّئيسيّة التّالية للربنامج: 

 الربنامج. األهداف العاّمة أو مخرجات تعلّم  •

 الّدراسة. التعليم و )طرق(  منطعنوان الربنامج أو مّدته أو  •

 لوائح التّقييم للربنامج. •

 إضافة كبرية إل املوارد املطلوبة. •

 النّطاق العام والهيكل للربنامج، عىل سبيل املثال إضافة مسارات جديدة، أو التّدريب.  •

 . درايس مقّرراي  ىو ٪ من منهج ومحت25التغيريات التي تؤثّر عىل أكرث من  •

 

 يتضّمن طلب التّعديل كحد أدىن 

 املطور توصيف الربنامج  •

 املطور توصيف املقّرر  •

 

 التغيريات الثانوية: 

خاللها    تضمني  من  اليتّم  عىل  التغيريات  بعض  القسمإجراء    تستدعي  والتيالربنامج  ثانوية  يف    داخيل 

التّغيريات الثانوية التي ميكن املوافقة عليها ضمن هذه الفئة ما .  وتشمل  الكلية العتامده و االكادميي  

 ييل:

 تغيريات محتوى املقّرر برشط أالّ تتأثّر مخرجات التّعلّم.  •

 التّعلّم. و   التعليم و اسرتاتيجيات طرق •

 طلبة.الخاص بالالتّعلّم و  التعليم عدد ساعاتزيادة أو تعديل  •

 املقّرر. كّونات ملالتّقييم  أساليبتغيري  •

 تحديث املراجع. •
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 الثانوية: مسار التّغيريات 5الّشكل 

 إغالق الربنامج:  -5

عىل  إ   مسؤوليةتقع   بناًء  الجامعة،  مجلس  عاتق  عىل  الربنامج  للخطط غالق  الدامئة  اللجنة  من    توصية 

 التاّلية: عىل الحاالت بناءً تنشأ هذه التّوصية . وعادة األكادميية الربامجو 

 

 . األكادمييللربنامج يف استقطاب عدد كاٍف من الطلبة   اإلخفاق  •

معايري أكادمييّة مقبولة )عىل سبيل املثال، عدم القدرة    واملستمّر يف تقديم برنامج ذ   الضعف •

 مناسبة(.  وموارد عىل تعيني عدد كاٍف من أعضاء هيئة التدريس أو توفري مرافق

 الكلية/املعهد. للقسم أو ةاالسرتاتيجي  التوجهات تغيري يف •

 . املعايري املهنيةو   التغيريات عىل مستوى التخصصاتو  التحديثات مواكبةالربنامج يف  ضعف •

 

مجلس القسم  فيتقدم  إحدى الحاالت املذكورة أعاله،    إل استنادا    برنامج  إلغالققرتح  مب  التقدم يف حال  

متّت املوافقة عىل اإلغالق، يتّم اتّباع طلب  يف حال  و   مجلس الكلية/املعهد.    إل غالق الربنامج  مبقرتحه إل 

مبثابة   الربنامج سيكون  إغالقطلب  و .   (2الّشكل  )رسمي يستخدم نفس مسار املوافقة عىل الربنامج يف  

 .أخرىكادميية  أه يف حال يتم تدريسها ضمن برامج مقرراتو  املؤهل العلمي إللغاء تأكيد

 

 الذي من خاللهو   ،الربنامج  يف  وكذلك الدارسني  املسجلني  للطالب  االنسحاب  طلب  يف بند  وضع  يجبوعليه  

 .برنامج بديل إل  االنتقال عىل  جميًعا يوافقوا أن أو دراستهم  إلكامل األحقية منحهميتم 

للطالب  و املقّدمة  الحامية  تظل  الحالة  هذه  ويف  الربنامج،  يف  والقبول  التّسجيل  تعليق  للكلية  يجوز 

األكادمييعىل    كاميجب .   قامئةاملسّجلني   موعد    القسم  واتّخاذ    مندفعة  آخر    تخريجتحديد  الربنامج 

من مجلس الجامعة، يتّم تحويل    الربنامجعىل اغالق  مبجرد املوافقة  و   .مصالحهملحامية  الرتتيبات الالزمة  

 حتّى يتّم إيقاف تسجيل الطلبة.  و التسجيل  قرار إغالق الربنامج إل عامدة القبول
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 الثالثالفصل 

 التقييم 
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 الثّالث: التّقييم الفصل

 مقّدمة: -1 

منهم.  وقد ال يكون العديد من الطلبة الجدد عىل دراية  غالبًا ما يكون الطلبة قلقني بشأن ما هو متوقّع  

ثقة   مستوى  عىل  حقيقي  تأثري  املبكّر  الفشل  أو  للنّجاح  يكون  أن  وميكن  املستخدمة.   التّقييم  بأساليب 

يتّم    الطالب التي  الطلبة باإلرشادات  يتّم تزويد  أن  الربنامج وإكامله.  لذلك من املهّم  ودوافعه ملواصلة 

برنامج أن    دليلومناذج التّقييم.  ومن املامرسات الجيّدة ألّي  واملهام  خالل ملّخص للتكاليف  تحديدها من  

يحتوي عىل جميع مناذج تقييم التكاليف بحيث يكون الطلبة عىل دراية منذ البداية مبتطلّبات التّقييم التي  

 سيتلّقونها. 

 

عبء العمل املتوقّع للطالب  توزيع  و  م واضحة وضع جدول التّقييم لجميع املقّررات، مع تواريخ تقدي  كام أن 

 ما لديهم.  أفضل أداءة التدريس، ميكّن الطلبة من ئوأعضاء هي 

 

اللّوائح األكادمييّة ذات الّصلة.  ويكون لكل مقّرر خطّة تقييم محّددة   إل استنادا يتّم إجراء تقييم لكّل مقّرر 

متابعة   يجب و  ويتّم تحديدها يف توصيف املقّرر.    الربنامج، دليل  من خالل    يطّلع عليها الطلبةبوضوح، والتي  

مساهمة كّل مكّون من مكّونات التّقييم التي يقوم بها الطالب بدقة، ويتّم اإلرشاف عىل جميع مكّونات  

 ٪ من الدرجة الكليّة للمقّرر. 25التّقييم التي تساهم بأكرث من 

 

تقو  بدء  املقرّ ي قبل  منّسقو  يتواصل  مقّرر،  كّل  يزّودوا  يم  أن  وينبغي  الفريق،  يف  اآلخرين  األعضاء  مع  ر 

وتقدميها، كجزء من خطّة املقّرر.  ويكون دور    التكاليفمنّسق الربنامج بجدول املواعيد املقرتحة لتسليم  

  و أ عىل سبيل املثال: العدد املفرط من املهام،    عام، بشكل  هتامم  اال الربنامج هو تحديد مجاالت    منّسق 

  مناقشة و   وتواريخ التسليم غري املناسبة وما إل ذلك... ،  مهامهم،  الستكامل  للطلبة  ايفالك  غري  الوقت

 املراقبة .  بعد االتّفاق عىل جدول التّقييم، تنتقل العمليّة إل عملية  اتأي مشكالت مع منّسقي املقّرر 

 .األكادميي الربنامج ان املختصة يفجالل.  وميكن أن تكون هذه العملية جزًءا من أنشطة املتابعةو 

 

في هذه الحالة من ف  عليه،  يتعنّي إجراء تعديالت  وا  االلتزام بجدول التّقييم املتّفق عليه  يف حال مل يتم

املقّرر حتّى ال تتأثّر تجربة الّّضوري الحفاظ عىل اتّصاالت فّعالة بني منّسق الربنامج ومنّسق )أو منّسقي(  

األهّم من ذلك، يجب أن يكون الطلبة عىل علم بأي تغيريات يتّم اقرتاحها عىل جدول و تعلّم الطلبة سلبًا.   

 التّقييم املعلن.

 

 مبادئ التّقييم:  -2

تستند متطلّبات    أنيف حني يجب  عىل عاتق الجامعة.   الطلبة    أداءتقييم  تقع مسؤوليّة ضامن املساواة يف  

الطالب   أداء  )عىل  تقييم  للمؤّهالت  الوطني  اإلطار  معايري  وثائق  ضمن  محّددة  املركز  و   (NQFمعايري 

 ( للتّقويم واالعتامد األكادميي  التّقييم    يتبنىيجب أن  و(.   NCAAAالوطني  أنواع  برنامج مجموعة من  كّل 

 .التي تدعم نهًجا عميًقا وليس سطحيًا لتجربة تعلّم الطلبة
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ذوي  ع   يتمّ  الطلبة  احتياجات  لتلبية  املحّددة  التّقييامت  تعديل  إمكانيّة  لضامن  اإلجراءات  وضع  الّّضورة  ند 

ميكن تحديد هؤالء الطلبة خالل مرحلة القبول األّويل أو يف مرحلة الحقة من دراستهم  و االحتياجات الخاّصة.  

عىل  التّعرّف  يتّم  عاتق  الرّتتيبف  الخاّصة.  احتياجاتهم  عندما  عىل  تقع  الطلبة  لهؤالء  املخصصة  ات 

 بدعم من عامدة القبول والتسجيل.و الكلية/املعهد 

 

 جودة تقييم الطالب:  -3

أن   التقييم هو  يجب  ت  األداةيكون  التي  التّعلّم  الطلبة  ساعد  الرئيسية  عىل تحديد مستواهم يف عمليّة 

لتحقيق   الطالب  الكلية/املعهد يف دعم  إليه.  ويتمثّل دور  الذي يريدون الوصول  من   ،ذلكواملستوى 

 واستخدام أدلّة التّقييم لتقديم مالحظات داعمة لكّل طالب.  ،التّدريسخالل تعديل خطط 

 

التّ  مخرجات  وتحقيق  التّقييم  جودة  أّن  الواضح  يدعام ومن  املستهدفة  جامعة    نعلّم  يف  املتّبع  النهج 

مبارش   بشكل  الطالب  تعلّم  تجربة  تتأثّر  ما  بقدر  مهّمة  التّقييم  اسرتاتيجيات  وتعترب  عبدالعزيز.   امللك 

التّعلّم  و   بالتّقييامت التي يتّم إجراؤها.  ووجهة نظر جامعة امللك عبدالعزيز مفادها أّن اسرتاتيجيّة التّعليم

ويوفّر تقييم الطلبة، جنبًا  هذا  م املتكاملة ميكن أن تعّزز وتساهم يف تجربة تعلّم أعمق للطالب.   والتّقيي 

إل جنب مع التغذية الراجعة الجيّدة يف الوقت املناسب، البيئة التي يتّم من خاللها التّعلّم الفّعال، ماّم  

 مخرجات التّعلّم املستهدفة. تحقيقميكّن الطلبة من 

 

 لتّقييم: إدارة ا -4

يختلف تقييم املقّرر اعتامًدا عىل طبيعة مخرجات التعلّم املستهدفة، واالسرتاتيجيّة املحّددة يف توصيف  

أفضل طرق التّقييم ضمن هذا النهج املعتمد.  ويجب املوافقة عىل أي    عنورأي منّسق املقّرر    ،املقّرر

تغيريات تطرأ عىل تلك االسرتاتيجيّة من خالل مسار التغيريات الثانوية ونرشها يف دليل الطالب قبل بداية 

املقّرر  منّسقي  عىل  يجب  كام  الدرايس.   عن    اتالفصل  تقرير  وتقديم  املتّبعة  التّقييم  طرق  مراجعة 

مع أخذ النّصح من املستشارين الخارجينّي واالستجابة لها    املقّرر،  مخرجات  من خالل عمليّة مراقبة  اليتهفعا

 . تجويدهاو   وردود الفعل من الطلبة، لضامن تحقيق مخرجات التّعلّم

 

ار  يجب عىل جميع أعضاء هيئة التدريس التّأكّد من أنّهم يديرون عمليّات التّقييم الخاّصة بهم وفًقا ملعي 

(.  ويجب عىل الطلبة أيًضا التّأكّد من التزامهم بلوائح  سياسة االختبارات وتقييم أداء الطلبة  الجامعة املفّصل )

 هو مفّصل أدناه. التّقييم كام

 

 

 

 

 

 

https://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=305786&fn=Testing
https://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=305786&fn=Testing
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 إعداد التّقييم:   4.1

  وذلك   ، الّدرايسيجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس مستعّدين لتقديم التّقييامت يف وقت مبكّر من الفصل  

لضامن اكتامل عمليّات اإلرشاف. وهذا يكون جزًءا من مخطط املقّرر الذي يجب عىل جميع منّسقي املقّرر  

 إعداده. 

 

دارة كّل تقييم من طرف عضو هيئة تدريس مختلف.  وال ينبغي إعطاء أي تقييامت للطالب حتى  إ   تتميجب أن  

يجب عىل منّسقي الربنامج  كام  تحديدها يف هذه العمليّة.تكتمل عمليّات اإلرشاف ومعالجة أيّة قضايا تم 

أعباء   تخصيص  من  أمكن،والتّحّققللتّقييم  ضافية  إ الحذر  ما  مستحّقة    ،  كلّها  ليست  املقّرر  مهام  أن  من 

 . هنفس التسليم يف الوقت

 

 : التسليمجدول تقييم الطالب وترتيبات   4.2

موا الطلبة  إعطاء  يجب  درايس،  فصل  كّل  بداية  التقييامت.   يف  تسليم  مواعيد  و عيد  تحديد  أيًضا  يجب 

أسابيع عىل األقّل من فرتة االختبارات.  ويجب إخطار الطلبة بوضوح    4قبل    دار تذكريصإ االختبارات الرّسميّة مع  

أو ما يرتتب عىل التسليم املتأّخر.  وتستخدم جامعة   /و  وتذكريهم بالعقوبات  ،التّقييامتحول كيفيّة تسليم  

األساليب املرتبطة بتسليم التّقييامت مع تطوير  و   االستالل امللك عبدالعزيز بشكل متزايد تقنيّات الكشف عن  

 بنيتها التّحتيّة بشكل أكرب. 

 

 التّصحيح ورصد الّدرجات: -5

ئة التّدريس الذين يقدمون املقّرر يف ذلك الفصل  يجب أن يتّم تصحيح جميع التّقييامت من قبل أعضاء هي 

  أقص   كحد  يومني  إل   إضافة  أسبوعني،الّدرايس.  ويجب أن تكتمل عمليّة رصد الّدرجات عادًة يف غضون  

األنظمة   البيانات يف  أن  اإللكرتونيةإلدخال  ومن املتوقّع  تقييم   بتبنياملقّرر    يقوم منسق.  بروتوكوالت 

مع باقي الشعب الدراسية    يف التقييم  استخدام املتوسط العام الذي يضمن االتّساقمن خالل  واضحة،  

 بني الفروع.كذلك و   املعهدو  داخل الكلية

 

مع    أيًضا عىل مستوى الثّقة للعّينة األّوليّة.  كام يجب حّل أي تناقضات كبريةالتقييم  ويعتمد حجم عّينات  

منّسق الربنامج إذا لزم األمر.  وقد يكون التناقض الرّئييس    من خاللت من عضو هيئة تدريس آخر  مدخال   أي

٪ يف التّقييم.  وعادًة ما يتبع حجم العينة نهج الجذر الرتبيعي،  10هو االختالف يف الّدرجات بنسبة تزيد عن  

. يف حالة ظهور تناقضات يف وضع العالمات  10طالب تقيياًم، فسيكون حجم العّينة    100لذلك إذا أجرى  

 يزداد حجم العّينة.فقط  

 

الطلبة إل   التّقييم.  ويجب عىل    وفهمها؛  املستخدمة   التّقييم  معايري  إدراك يحتاج  لتمييز جميع مهاّم 

ثّم توضيح جميع    للطالب، ومن  او تكاليف   الكلية/املعهد التّأكّد من رشح معايري التّقييم عند إعطاء أي مهّمة

 التّفاصيل يف كّل تقييم. 
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وأّن هناك    ,بتطبيق معايري التّقييم باستمرارستاذ املقرر  أ الّداخيل أمرًا حيويًا لضامن قيام  ويعّد اإلرشاف  

  ا.قهي فهاًم مشرتكًا للمعايري األكادمييّة التي يتوقع من الطلبة تحق

 

 :( تقديم املشورة للكليّات بشأن DQAAميكن لـعامدة الجودة واالعتامد األكادميي ) 

استخدام الدرجات الرّقميّة الّدقيقة أو الّدرجات / النّطاقات عند تقييم أعامل  أفضل املامرسات يف   •

 الطلبة. 

 القصوى وإدارتها.  الدرجاتإعطاء إرشادات واضحة حول أفضل طريقة لتحديد  •

التّصحيح    متى • مبهميكون  او  رسي  يف    متىو   مناسبا  بشكل  املثال  عىل سبيل  كذلك،  يكون  ال 

 .إنجازعىل التّقييم العميل أو القائم 

العمليّة   • إجراء هذه  يتّم  وكيف  وجه  عىل أفضل  أو املزدوج  الثّنايئ  التّصحيح  يتّم استخدام  متى 

 بشكل أفضل، أي تحديد ما إذا كان يجب أن يعرف املصّحح الثّاين بدرجات املصّحح األّول.

الدرجا  • والتّحقق من  الّداخيل  يجب استخدامها يف اإلرشاف  التي  واإلجراءات  العمليّة املوّحدة  ت 

 الواجب اتّباعها يف حالة وجود خالف عىل الدرجات بني املنسقني الّداخلينّي والخارجينّي.

ومتييز االتّجاهات إلنتاج أدلّة مقارنة بشأن املعايري. كام يجب دمج    للدرجاتأفضل الّسبل إلجراء تحليل   •

 هذا التّحليل يف املراجعة الّسنوية للربنامج. 

 

لدى جامعة امللك عبدالعزيز سياسة لتحقيق التّقييامت باستخدام منهجيّة التّحّقق.  يتّم توفري نسخة من 

 د(.  )امللحقالّسياسة هنا 

نظام معياري لتقدير الّدرجات.  يتم احتساب الدرجات التي يتلقاها الطالب مقابل مقياس  ايضاً  ولدى الجامعة  

إل أّن التّقييم ُصنف عىل أنه    B + / 4.5شري الطالب الذي حصل عىل  نقاط، عىل سبيل املثال ي   5تقييم من  

 ٪ يدّل عىل الرسوب. 60، أي أقل من  F / 1.0٪. أي تقييم يتلقى 90٪ إل أقل من 85متفوق بنسبة 

 ( نقاط كام ييل: 5يتّم احتساب الّدرجات التي حصل عليها الطلبة عىل أساس مقياس الّدرجات من ) و

 الّدرجة املئويّة  التّقدير رمز التّقدير ( 5من )  التّقديروزن  

5.00 A+  100- 95 ممتاز مرتفع 

4.75 A 95-90 ممتاز 

4.50 B+  90-85 جيّد جّدا مرتفع 

4.00 B  ً85-80 جيّد جدا 

3.50 C+  80-75 جيّد مرتفع 

3.00 C 75-70 جيّد 

2.50 D+  70- 65 مقبول مرتفع 

2.00 D 65- 60 مقبول 

1.00 F  60أقّل من   راسب 

املرجع: الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية املعتمدة، عامدة القبول والتسجيل، جامعة  

 . 14هـ، صفحة  1438/ 1437امللك عبدالعزيز،  
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 امللحق أ

 خصائص الخريجني
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 خصائص الخريجي: أامللحق 

التغيريات عليــه  تفرضها  التــي  التحديــات  مــن  الكثيــر  عامليـا  العالــي  التعليــم    التحوالت و   يواجــه 

التــي ترســخ مفاهيـم العوملــة، وتعــد البطالــة مــن أهــم  و  االقتصاديــة واملعرفية والثورات التقنيــة

االقتصادية   انعكاساتها  لهـا  التـي  و القضايـا  السلبية،  والسياسية  لتزايــد  أ واالجتامعية  التفسريات  حــد 

ســوق   احتياجــات  مــع  العالــي  التعليــم  مخرجات  مواءمة  عــدم  هــو  العالــم  فــي  البطالــة  نســبة 

  تطلــب وت  .املستهلك  اتحتياجا ال العمــل الــذي يعتبــر مــن القطاعــات املتجــددة واملتغيــرة ملواكبتهــ

العمــل   ســوق  ملتطلبات  العالــي  التعليــم  مخرجات  املناهج  مواءمة  ملحتوى  املستمر  التطوير 

مبــا   عــام  بشــكل  املناهــج  فعاليــة  تقييــم  وطــرق  التقييــم  وطــرق  التدريــس  وطــرق  التخصصية 

ــام الناتــج عــن الرباهيــن  توافــق مــع التطـور املعرفـي علــى املســتوى التخصصــي والتعليمــي العي

 االسرتاتيجية للدول. ومواءمة املناهــج التعليميــة للتوجهات ،البحثيةالعلميــة 

  

الخريجيــن علــى أنهــا الصفــات املعرفية واملهارات والسلوكيات التــي يتفق مجتمــع    خصائص عــرف  تُ 

فتــرة وجودهــم فــي الجامعــة، وفــي تعريــف آخــر،    اللخــة الطلبة لها  الجامعــة علــى تطورهــا وإجاد

ومجتمعــات العمــل خاصــة    عامةً فــي املجتمــع    االندماجالتــي تســاعد الخريــج علــى    الخصائصهــي  

 سلوكية عامــة.و  ــا لديــه مــن مهــارات معرفيةمب

  ، العالــي الخريجيــن أحــد العوامــل املهمــة لهيكلــة الربامــج األكادمييــة فــي التعليــم    خصائصوتعــد  

مخرجاو  املتغيــر.مواكبة  األعمــال  قطــاع  أو  العمــل  ســوق  االحتياجات  العالــي  التعليــم  تعــرف و     ت 

عــادة مــا  و الخريجيــن فــي املراجــع العلميــة أيضــا مبخرجــات الجامعــة أو كفاءات الخريجيــن.  خصائص

تطلبها  يالخريجيــن باحتياج ســوق العمــل أو املهــارات الوظيفيــة التــي    خصائصترتبـط أهميــة تحديــد  

  ، املطلوبـة   فــي شــتى املجـاالت العمليــة  ســوق العمــل وذلــك لزيــادة الفرص الوظيفية للخريجيــن

 لجــودة مخرجات الجامعــة وتجددها.  األساسيةوخفض نســبة البطالــة، وهــو أحــد األهــداف 

 

يجــب    خصائصولتحديــد   فمــ  مراعاةالخريجيــن  عاملية.  أو  محلية  أو  مؤسســية  ســواء  جوانب   ثالعدة 

ال  املهــارات  القــرن    والالزمةعامــة  عامليــا، ُتعــد  فــي  العالــي  التعليــم  طر األُ أحــد    21لخريجــي 

وأهدافها   2030العامليــة. ومحليــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية، هنــاك إطــار رؤيــة اململكــة  

املؤسســي،   لإلطــار  وبالنسبة  العالــي.  التعليــم  لقطــاع  رؤيةوبرامجها  مراعاة  رســالة  و   فيجب 

خصائص خريجي  فإن  وعليه جات الجامعــات،  الخريجيــن للتميـــز بيــن مخر   خصائصالجامعــات عنــد تحديــد  

 مجاالت: اربعجامعة امللك عبدالعزيز تتضمن 

 : خصائص متعلقة بسوق العمل. أوالً

 : خصائص تخصصية تقنية. ثانياً 

 : سامت شخصية. ثالثاً 

 : مهارات القرن الحادي والعرشين. رابعاً 
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  العمل : خصائـص متعلقة بســوقوالًأ  

والسلوكيات التي يكتسبها الطالب خالل دراسته الجامعيــة لتمكينــه مــن االنخراط فــي هــي املهارات  

 ســوق العمــل، وهــي كالتايل:

 التفكري الناقد.  .1

 اإلبداع يف حل املشكالت. .2

 مهارات التواصل الفعال. .3

 العمل ضمن فريق. .4

 القيادة الفاعلة واملؤثرة. .5

 األفكار. الثقة بالنفس والجرأة يف طرح  .6

 إجادة اللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة. .7

 

   ثانيـا: خصائـص تخصصيــة تقنيــة

إتقـان  مــع  الدراســة  مجــال  فــي  التخصصيــة  واملهــارات  العلــوم  التــي    هــي  التقنيــة  املهــارات 

الــذكاء   البيانـات مــع أساســيات  وتحليــل  الربمجــة  الطالــب فــي    ياالصطناعتتضمن مهــارات  لتمكيــن 

 مجــال تخصصه فــي ســوق العمــل. 

   ثالثــا: ســامت شــخصية

املعــارف  امللــك    وهــي  جامعــة  طلبــة  شـخصية  وصفــات  خصائـص  تصقــل  التــي  والسلوكيات 

 عبدالعزيــز لتمكينهــم فــي املجتمــع املحلـي والعاملــي وهــي: 

 الحياة.السعي للتعلم مدى   .1

 االستقاللية وشغف املبادرة.  .2

 وإظهار املواطنة العاملية.  ،وعاملياالقدرة عىل التعايش مع شعوب وبيئات مختلفة محليا   .3

 القدرة عىل التحمل والتأقلم يف مختلف بيئات العمل.   .4

 

ضـر  التعليمــي  العزيــز  عبــد  امللــك  جامعــة  منــوذج  أعتمــد  فقــد  للكفايات  اكتساب  وباإلضافة  ورة 

التــي تعتبــر متطلبــاً  بســوق العمــل    النخراطهم  رئيســاً   الخريجيــن مهــارات القـرن الحادي والعرشين 

 تتوافــر فــي خريجــي أي جامعــة أخــرى. الالتنافســي وإكســابهم مميــزات قــد 

   رابعا: مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين التاليــة 

الوقــت،   إدارة  الفعــال،  التواصــل  الجامعــي،  الحاســب    العمــل  التنســيق،    اآليل مهــارات  والتقنيــة، 

، التعلــم املســتمر، املواطنـة، إدارة  التفاعيل تكاريــة، الــذكاء االبالقيــادة، التفــاوض، التفكيــر النقــدي، 

التبــادل املعريف، التخطيــط والتنســيق،  الــذات، التسويق الذاتــي، التخاطب، البحــ  ث، تطبيــق األبحـاث، 

الذاتــي،   الوعــي  الرقميــة،  القيــماالستقاللاملعرفــة  فهــم  واملجتمعية، و   األخالقية  ،  املهنية 
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ــة، إجادة  املواطنــة العامليــة، املبــادرة للتطويــر، توجيــه الخدمــات، احتــرام الخلفيات الثقافيـة املختلف 

 اللغــات. 

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.   – وثيقة الخصائص العامة لخريجي جامعة امللك عبد العزيز  :  املرجع *

 

 عبدالعزيز  امللك جامعة خريجي  سامت و خصائص  بناء  اسرتاتيجية:  1-الشكل أ
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 امللحق ب

 مخرجات التعلم 
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 امللحق ب: مخرجات التّعلّم 

 

من خالل    مجموعة من النّتائج، مبا يف ذلك التّعلّم املحّدد  ديولّ مصطلح "مخرجات التّعلّم" بأّن التّعلّم    يفيد

   الخربات.و   كنتاج لرتكم التجاربيأيت التّعلّم الذي   اوالربامج األكادميية الدراسة يف 

تعلّم    يجب  مخرجات  تستمّد  رسالة  أن  مع  تتّفق  والتي  للمؤّسسة  العاّمة  الخّريجني  سامت  من  الربنامج 

 (. 1املؤّسسة ورؤيتها )الشكل ب 

 
 .الّتسلسل الهرمي لتحديد مخرجات التّعلّم 2-الّشكل ب 

 

تدعم أنشطة التّعلّم والتّدريس واملوارد املرتبطة بتصميم الربنامج واملقّرر تزويد كّل طالب بفرص متساوية  

  من تحقيق مخرجات التّعلّم   التعليم والتعلممتكّن أنشطة  و .  املستهدفةوفّعالة لتحقيق مخرجات التّعلّم  

تّقّدم أكادمييًا وفكريًا من خالل برنامج دراسته،  النتقال إل التّعليم العايل والواتدعم فرص التّعلّم  للطالب و 

 مخرجات التعلم، يجب اتّباع اإلرشادات التّالية:  صياغةعند  مهام كان مستواه.

 

 قابلة للقياس بحيث تصبح أساس خطّة التّقييم. املستهدفةاجعل مخرجات التّعلّم  •

  

التّعلّم   • مخرجات  تكون  أن  مخرجات  املستهدفةيجب  ربط  ميكن  بحيث  صلة،  مقّرر    تعلم  ذات  كّل 

 (. 2-ب )الشكلالربنامج   تعلم  مبخرجات
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يكون   • أن  التعلميجب  مخرجات  معهاملستوى    حسب  تصنيف  الوطني    يف  املتوافق  اإلطار 

ال ميكن تعيني نتيجة تعلّم مقّرر تستند إل إثبات الفهم ملخرجات    املثال،للمؤهالت )عىل سبيل  

 التّعلّم املقصودة للربنامج الذي يتطلب من الطالب التّحليل(.

 

التّعلّم   • مخرجات  كتابة  املسائل  املستهدفةيجب  عىل  والرتكيز  الطلبة  نظر  وجهة  الرئيسية   من 

، كانت اسرتاتيجية التّقييم أكرث  املستهدفةالتّعلّم  .  تذكر أنه كلّام تم ذكر املزيد من مخرجات  الهامة

  .تفصيالً

 

  املخرجات   ، من الّضوري إجراء ربط بنياملستهدفةمبجرّد االنتهاء من املسوّدة األّوليّة لـمخرجات التّعلّم  

الخاصة باملقّرر وتلك الخاّصة بالربنامج.  يف التّصميم الجيّد، يتّم اختبار كّل مخرج تعلم للربنامج يف أكرث من 

مقّرر، وعادًة ما تكون مقّررات متعّددة.  يساعد ذلك يف الحاالت التي يتّم فيها إكامل تقييم واحد جزئيًا  

 التّعلّم الخاّصة بالربنامج.  ملخرجات فقط، ولكن ال يزال من املمكن تأكيد استيفاء الطالب

 

 مخرجات تعلّم الربنامج 

 رقمه و  رمز املقّرر
 االستقاللية   القيم و

 املسؤولية  و
 الفهمو  املعرفة املهارات 

 1ع 2ع 3ع --- 1م 2م 3م --- 1ك 2ك 3ك ---

 املقّرر....                        

 املقّرر....                        

 املقّرر....                        

 

 * إضافة جدول لكّل مسار )إن وجد(.

 

الدراسيّة  الربامجتخطيط مخرجات تعلّم  2-الّشكل ب   

 

أرقام   باستخدام  منها؛  كل  لتدريس  املطلوبة  واملستويات  املقّررات  إل  املكتملة  املصفوفة  تشري 

 األمين ومقياس املستوى التّايل:مقّررات الربامج يف العمود  

 مستوى التمكن =   مستوى املامرسة، ت=  = مستوى التأسيس، ر س :  املستوياتاملستويات: 

  

مخرجات    صياغةتتم  عادًة  و يدعم التّعلّم عىل مستوى معنّي.     بفعلمستهدف  يبدأ كل مخرج تعلّم    عادة،

من  فالتّعلّم للربنامج قبل مخرجات التعلم للمقّررات، فإّن املصفوفة أعاله هي اختبار أسايس لالكتامل.   

 املمكن مراجعة مخرجات التعلم للربنامج عندما يقرتب تطوير جميع املقّررات من االنتهاء. 

حتمل أنّه غري مناسب لهذا الربنامج  إذا تعّذر ربط أي مخرج تعلّم ملقّرر مبخرجات التعلم للربنامج، فمن امل

كر أيًضا أن أّي تحديثات أو  تذّ و ويجب إزالته.  تذكّر أنه يجب التّعبري عن املخرجات بلغة ميكن للطالب فهمها.   

 . يكون لها مربر قويتعديالت عىل املخرجات يجب أن 
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 التّعلّم:يف توجيه عمليّة  املستهدفةيوجد مفهومان أساسيّان وراء مخرجات التّعلّم 

 يتّم إرشاد الطلبة بواسطة مخرجات التّعلّم املستهدفة.  •

 التّعلّم والتّقييم مع مخرجات التّعلّم. و   التعليميقوم أعضاء هيئة التدريس مبواءمة أساليب  •

 

من  مختلفة  أنواع  وتقييم  بناء  خطوات  فاعلية  تحقيق  يف  واملعاهد(  )الكليات  الجامعة  لقطاعات  دعام 

جامعة امللك عبدالعزيز سياسة واضحة تنطبق عىل جميع    اصدرتمخرجات التّعلّم وضامن جودتها، فقد  

 عاهد بالجامعة  الربامج مبا يف ذلك الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا يف جميع الكليات وامل 

 (.سياسة ضامن جودة مخرجات التعلّم للربامج األكادميية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=306629
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 امللحق ج

 الرئيسية األداء مؤرشاتو  مامرسات

(EQAUP-PLUS)   (املعاهد/  الكليات) 
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 (  EQAUP-PLUSمؤرشات األداء الرئيسية ) مامرسات و امللحق ج: 

 (املعاهد)الكليات / 

 طريقة الحساب  النوع   نص مؤرش قياس األداء  الرمز  

 املعيار األول: الرسالة واألهداف

KPI-P-01 

النسبة املئوية للمتحقق من  

مؤرشات أهداف الخطة التشغيلية  

 للربنامج.  

نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد مؤرشات أداء أهداف  

الخطة التشغيلية للربنامج التي حققت  

 املستوى السنوي املستهدف
100x 

إجاميل عدد املؤرشات املستهدفة  

 لهذه األهداف يف نفس السنة 

 املعيار الثالث: التعليم  والتعلم

KPI-P-02 

تقويم الطالب لجودة خربات التعلم 

 يف الربنامج  

)متوسط التقدير العام لطالب السنة  

النهائية لجودة خربات التعلم يف 

الربنامج، عىل مقياس من خمس  

 مستويات يف مسح سنوي( 

 عدد 

يحسب متوسط )الفصل الدرايس األول والثاين(  

( "أشعر بالرضا بشكل عام عن  27ل رقم )للسؤا

مستوى جودة خربيت التعليمية يف الجامعة"  

 من استبانة تقويم برنامج.  

KPI-P-03 

 تقييم الطالب لجودة املقررات 

)متوسط تقدير الطالب العام لجودة   

املقررات عىل مقياس من خمس  

سنوي( نقاط يف مسح    

 عدد 

متوسط )الفصل الدرايس األول   إجاميليحسب 

( " بشكل عام أشعر  28والثاين( للسؤال رقم )

بالرضا عن مستوى جودة هذا املقرر " من  

 استبانة تقويم مقرر.  

KPI-P-04 

الظاهري  اإلمتاممعدل   

)نسبة طالب البكالوريوس الذين 

أكملوا الربنامج يف الحد األدىن من 

املقررة من كل دفعة( املدة   

نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد طالب البكالوريوس  

املسجلني بالربنامج والذين أكملوا 

دراستهم للربنامج يف الحد األدىن من  

 100x املدة 

إجاميل عدد طالب البكالوريوس الذي  

سجلوا يف بداية السنة األول من 

 الربنامج نفسه 

KPI-P-05 

السنة األولمعدل استبقاء طالب   

)النسبة املئوية للطالب يف السنة  

مج الذين يستمرون  األول من الربنا

يف الربنامج للعام التايل إل  

إجاميل عدد طالب السنة األول يف  

 نفس السنة( 

نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد طالب البكالوريوس  

املسجلني بالربنامج والذين أكملوا بنجاح  

السنة األول من الربنامج )وليس السنة  

 100x التحضريية(  

إجاميل عدد طالب البكالوريوس الذي  

سجلوا يف نفس الربنامج يف السنة  

  السابقة 

KPI-P-06 

مستوى أداء الطالب يف االختبارات  

 املهنية و/أو الوطنية  

)النسبة املئوية للطالب أو الخريجني  

  /و الناجحني يف االختبارات املهنية

 أو الوطنية( 

نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد الطالب أو الخريجني  

الناجحني يف االختبارات املهنية و/أو  

 100x الوطنية يف برنامج ما  

إجاميل عدد الطالب أو الخريجني من  

 الربنامج نفسه  
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 طريقة الحساب  النوع   نص مؤرش قياس األداء  الرمز  

KPI-P-07 

 توظيف الخريجني  

النسبة املئوية لخريجي الربنامج   -أ

الذين توظفوا خالل السنة األول  

 من تخرجهم.  

نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد خريجي الربنامج الذين  

 توظفوا خالل السنة األول من تخرجهم 

100x 
الخريجني من الربنامج  إجاميل عدد 

 نفسه 

KPI-P-07 

 التحاق الخريجني بالدراسات العليا

النسبة املئوية لخريجي الربنامج   - ب

الذين التحقوا بربامج الدراسات  

العليا خالل السنة األول من  

 تخرجهم   

نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد خريجي الربنامج الذين  

التحقوا بربامج الدراسات العليا خالل  

 السنة األول من تخرجهم 
100x 

إجاميل عدد الخريجني من الربنامج  

 نفسه 

KPI-P-08 

 الصف يف الطالب عدد معدل

)متوسط عدد الطالب يف الصف )يف  

كل لقاء / نشاط تدرييس: محارضة،  

مجموعة صغرية، حلقات نقاش، 

 دروس معملية أو رسيرية( 

 عدد 

 إجاميل عدد الطالب يف الربنامج 

100x 

 إجاميل عدد الشعب يف الربنامج نفسه 

 املعيار الرابع: الطالب 

KPI-P-09 

تقويم جهات التوظيف لكفاءة  

 خريجي الربنامج 

)متوسط التقدير العام لجهات  

التوظيف لكفاءة خريجي الربنامج،  

عىل مقياس من خمس مستويات  

 يف مسح سنوي( 

 عدد 
املتوسط العام لـ )استبانة أرباب العمل(  

 للربنامج / القسم العلمي  

KPI-P-10 

 رضا الطالب عن الخدمات املقدمة  

)متوسط تقدير الطالب عن الخدمات  

املختلفة التي يقدمها الربنامج 

، املرافق الرياضية،  )املطاعم، النقل

املطاعم، اإلرشاد األكادميي.....( عىل  

ات يف مقياس من خمس مستوي

 مسح سنوي  

 عدد 

 

املتوسط العام الستبانة )استبانة الخدمة  

 الجامعية للطالب( للربنامج / القسم العلمي  

 

 املعيار الخامس: هيئة التدريس

KPI-P-11 

نسبة الطالب إل هيئة التدريس  

بدوام كامل أو ما يعادله )عىل رأس 

 العمل فقط(  

عدد  

منسوب  

إل 

 واحد

 إجاميل عدد الطالب يف الربنامج 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل  

او ما يعادله يف نفس الربنامج )عىل رأس  

 العمل فقط(  

KPI-P-12 
النسبة املئوية لتوزيع هيئة   -أ

 التدريس من حيث الجنس )اإلناث( 

نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس  

 )اإلناث( يف الربنامج  
100x 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس يف  

 نفس الربنامج  

KPI-P-12 
نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس  

 100x )الذكور( يف الربنامج 
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 النسبة املئوية لتوزيع هيئة -أ

التدريس من حيث الجنس  

 )الذكور( 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس يف  

 نفس الربنامج 

KPI-P-12 

النسبة املئوية لتوزيع هيئة   - ب

التدريس من حيث الفروع )فرع  

 السليامنية(  

نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس يف  

 الربنامج فرع السليامنية  
100x 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس يف  

 الربنامج يف جميع الفروع  

KPI-P-12 

النسبة املئوية لتوزيع هيئة   - ب

التدريس من حيث الفروع )فرع  

 رابغ(

نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس يف  

 الربنامج فرع رابغ   
100x 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس يف  

 الربنامج يف جميع الفروع  

KPI-P-12 

النسبة املئوية لتوزيع هيئة   -ج

التدريس من حيث الرتبة العلمية  

 )محارض(  

نسبة  

 مئوية 

 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس برتبة  

 محارض يف الربنامج 
100x 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس يف  

الربنامج نفس   

KPI-P-12 

النسبة املئوية لتوزيع هيئة   -ج

التدريس من حيث الرتبة العلمية  

 )أستاذ مساعد(  

نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس برتبة  

 أستاذ مساعد يف الربنامج  
100x 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس يف  

 نفس الربنامج 

KPI-P-12 

النسبة املئوية لتوزيع هيئة   -ج

التدريس من حيث الرتبة العلمية  

 )أستاذ مشارك(  

نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس برتبة  

 أستاذ مشارك يف الربنامج  

 

100x 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس يف  

 نفس الربنامج 

KPI-P-12 

النسبة املئوية لتوزيع هيئة   -ج

التدريس من حيث الرتبة العلمية  

 )أستاذ(  

نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس برتبة  

 أستاذ يف الربنامج 
100x 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس يف  

 نفس الربنامج 

KPI-P-13 

 

نسبة تّسب هيئة التدريس من  

 الربنامج  

)نسبة هيئة التدريس الذين يغادرون  

الربنامج سنويًا ألسباب غري بلوغ سن  

التقاعد إل العدد اإلجاميل لهيئة  

 التدريس(  

نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس  

الذين يغادرون الربنامج سنوياً ألسباب  

 غري بلوغ سن التقاعد يف الربنامج  
100x 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس يف  

 نفس الربنامج 

KPI-P-14 

النسبة املئوية للنرش العلمي  

 ألعضاء هيئة التدريس 

)النسبة املئوية ألعضاء هيئة  

بدوام كامل الذين نرشوا التدريس 

بحثًا واحًدا عىل األقل خالل السنة إل  

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس  

 يف الربنامج( 

نسبة  

 مئوية 

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس  

بدوام كامل الذين نرشوا بحثاً واحداً  

 عىل األقل خالل السنة يف الربنامج  

100x 

نفس  إجاميل أعضاء هيئة التدريس يف 

 الربنامج 
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KPI-P-15 

معدل البحوث املنشورة لكل عضو  

 هيئة تدريس  

)متوسط عدد البحوث املحكمة / أو   

املنشورة لكل عضو هيئة تدريس  

 خالل السنة( 

عدد  

منسوب  

 إل

 واحد

 

إجاميل عدد البحوث املحكمة و/أو املنشورة  

 خالل السنة يف الربنامج  

إجاميل عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل  

 أو ما يعادله خالل السنة يف نفس الربنامج  

KPI-P-16 

معدل االقتباسات يف املجالت  

 املحكمة لكل عضو هيئة تدريس

)متوسط عدد االقتباسات يف   

املجالت املحكمة من البحوث  

العلمية املنشورة لكل عضو هيئة  

 تدريس يف الربنامج( 

عدد  

منسوب  

إل 

 واحد

( يف citationsإجاميل عدد االقتباسات )

املجالت املحكمة من البحوث العلمية  

املنشورة ألعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل(  

 يف الربنامج  

 إجاميل البحوث املنشورة 

 املعيار السادس: مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات 

KPI-P-17 

 رضا الطالب عن مصادر التعلم  

 

متوسط تقدير رضا الطالب عن   -أ

كفاية مصادر التعلم وتنوعها  

)املراجع، الدوريات، قواعد  

املعلومات.... إلخ( عىل مقياس 

من خمس مستويات يف مسح  

 سنوي 

 عدد 

  من بذلك  الخاصة للتساؤالت  املتوسط يحسب 

  :للطالب الجامعية الخدمة تقويم  استبانة

  املقرر  توصيف  يف املكتوبة املراجع/21س

 وكافية  موجودة 

  واملطبوعات  الكتب بتوفري  املكتبة تقوم/ 22 س

 الحديثة  املالمئة  العلمية

 املكتبة  خدمات عن  رايض أنا عامة  بصفة/ 28 س

  اإللكرتونية املكتبة بيانات  قاعدة مصادر/31س

 متوفرة  الرقمية

KPI-P-17 

رضا أعضاء هيئة التدريس عن مصادر  

 التعلم  

 

متوسط تقدير رضا أعضاء هيئة   - ب

التدريس عن كفاية مصادر  

التعلم وتنوعها )املراجع،  

الدوريات، قواعد املعلومات.... 

إلخ( عىل مقياس من خمس  

 مستويات يف مسح سنوي 

 عدد 

يحسب املتوسط للتساؤالت الخاصة من استبانة  

تقويم الخدمة الجامعية ألعضاء هيئة التدريس  

 ومن يف حكمهم: 

/املراجع املكتوبة يف توصيف املقرر  22س

 موجودة وكافية. 

/ يتم استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس  23س

 عن الكتب املطلوب توفريها باملكتبة 

طبوعات  /تقوم املكتبة بتوفري الكتب وامل24س

 العلمية املالمئة الحديثة 

/ بصفة عامة أنا رايض عن خدمات املكتبة 28س   

  اإللكرتونية/مصادر قاعدة بيانات املكتبة 31س

 الرقمية متوفرة 
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 املدة الزمنية  التوثيق  املامرسة  الرمز

 الرسالة واألهداف  1

1.0.1 

 واضحة رسالة  الربنامج لدى  يوجد .1

 مع ومتسقة ومعتمدة ومعلنة، ومناسبة

 القسم، وتلبي /والكلية املؤسسة رسالة

 .الوطنية والتوجهات  املجتمع احتياجات

بطبيعة   وربطها  الرسالة  نص 

الحتياجات   تلبيته  وكيفية  الربنامج 

متطلبات   مع  لتتوافق  الطلبة 

 اململكة العربية السعودية 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

1.0.3 

 جميع وأهدافه الربنامج رسالة توجه .2

مثل عملياته  اتخاذ  )التخطيط، :وأنشطته 

الخطة املوارد، تخصيص القرارات،  تطوير 

 ) الدراسية

لقرارات    امثله الرسالة  التخاذ 

 تحقق متطلبات الربنامج.

 كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

1.0.5 

 تحقق مدى الربنامج  عىل  القامئون يُتابع  .3

مؤرشات من أهدافه   محددة،  أداء خالل 

 .للتحسني الالزمة  اإلجراءات وتتخذ 

مع  الربنامج  أهداف  موامئة 

قابلة   أداء  ومؤرشات  املشاريع 

 للقياس 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

1.0.6 

 بصورة  وأهدافه الربنامج  رسالة  تراجع .4

ومبشاركة    ويتم  املستفيدين،دورية 

 .ذلك عىل  بناء تطويرها

 محارض مراجعة الرسالة  -1

محّض مجلس الكلية   -2

 لالعتامد 

استبيان مرحيل يتم   -3

توزيعه عىل املستفيدين  

من الربنامج للتأكد من  

 مدى فعالية الرسالة 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 إدارة الربنامج  2.1

2.1.8 

الربنامج التزامه بتنفيذ دوره يف  تتابع إدارة   .5

يف   للمؤسسة  املجتمعية  الرشاكة  خطة 

 .ضوء مؤرشات محددة

 التقارير  إرفاق -1

آليات توثيق ومتابعة   -2

 أنشطة خدمة املجتمع

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

2.1.12 

تضم   .5 استشارية  لجنة  الربنامج  يشكل 

أعضاء من املهنيني والخرباء يف تخصص  

الربنامج، للمساهمة يف تقييمه وتطوير  

 أدائه.

يرفق محّض االجتامع لجان   -1

 استشارية 

صور من القرارات الناتجة   -2

عن توصيات اللجان  

االستشارية وخطط  

 تطبيقها 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

 سنويًا 

 

2.1.14 

موثقة   .6 معلومات  الربنامج  إدارة  تتيح 

الربنامج   وصف  تتضمن  وأدائه  ومعلنة 

احتياجات   مع  يتناسب  مبا  وإنجازاته 

 املستفيدين 

صور من املوقع ومناذج من  

الكتيبات التي يتم توزيعها عىل  

 الطلبة 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

2.1.16 

نظاما فعاال   يطبق .7  أداء لتقويم  الربنامج 

وهيئة  واملوظفني  التدريس القيادات 

معايري   ومعلنه واضحة  وآليات  وفق 

واملساءلة،  العدالة تضمن  والشفافية 

منوذج ومثال من تقييم   -1

 عضو هيئة التدريس 

 محّض جلسة املناقشة  -2

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 
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 تقديم يف التقويم نتائج من ويستفاد

 .والتطوير والتحسني التغذية الراجعة

2.1.17 

قيم   .8 بتفعيل  الربنامج  إدارة  األمانة  تلتزم 

الفكرية   امللكية  وحقوق  العلمية 

والسلوك   األخالقية  املامرسات  وقواعد 

واألنشطة   املجاالت  جميع  يف  القويم 

 األكادميية والبحثية واإلدارية والخدمية.

سياسات وإجراءات البحث   -1

 العلمي

 ميثاق عضو هيئة التدريس  -2

 ميثاق الطالب  -3

من محّض ملخالفات   )مناذج -4

 متت يف القطاع( 

أمثلة من لجنة أخالقيات   -5

 البحث العلمي 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 

2.1.18 

 واللوائح  األنظمة  الربنامج إدارة تطبق .9

 املؤسسة قبل املعتمدة من  واإلجراءات 

التظلم   :ذلك يف  مبا الكلية،  /

 .التأديبية والقضايا والشكاوى

يثبت إرفاق -1  تطبيق ما 

 األنظمة 

 مثال لحالة  -2

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 ضامن جودة الربنامج  2.2

 

2.2.1 

لضامن   الربنامج إدارة تطبق .11 فاعال  نظاما 

 الجودة نظام مع وإدارتها يتسقالجودة  

 املؤسيس 

خطط التحسني الخاصة   -1

 بنظام الجودة.

التطوير  تقارير متابعة خطط  -2

 والتحسني 

للمشاريع   إنجاز تقارير  -3

 التابعة لخطط التطوير 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

2.2.3 

 رئيسة أداء مؤرشات الربنامج  إدارة  تعتمد .12

الربامجي تقيس وتنسق األداء   بدقة، 

 .عنها منتظمة بيانات لتوفري 

  األداءقامئة مبؤرشات قياس 

الرئيسة لعاميني متتاليني  

الخاصة باملركز الوطني للتقويم 

 واالعتامد األكادميي 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

2.2.4 

التقويم   بيانات  بتحليل  الربنامج يقوم .13

مؤرشات :مثل (دوريا  األداء  بيانات 

 تقدم ومدى املرجعية،  واملقارنة 

ومعدالت   الربنامج، إمتام  الطالب، 

واملقررات الطالب وتقييامت  للربنامج 

وجهات   الخريجني  وآراء  والخدمات، 

 عمليات يف  منها  ويستفيد التوظيف، 

 .القرارات واتخاذ  التخطيط والتطوير

تقرير يشمل نتائج آراء   -1

الطلبة والخريجني وجهات  

 التوظيف عن الربنامج 

قامئة تبيني توزيع درجات   -2

الطالب ومعدالت تقدمهم  

للدراسة من   اهموأمت

 تقرير الربنامج السنوي 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

2.2.5 

شامال   .14 دوريا  تقوميا  الربنامج    )كل يجري 

حول  تقارير  ويعد  سنوات  /خمس(  ثالث 

املستوى العام للجودة مع تحديد نقاط  

للتحسني   خططا  ويضع  والضعف  القوة 

 ويتابع تنفيذها

يرفق تقرير تقويم شامل  

 للربنامج كل خمس سنوات 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 خصائص الخريجي ومخرجات التعلم  3.1

3.1.1 

ومخرجات   خريقيهيحدد الربنامج خصائص  .15

التعلم املستهدفة مبا يتسق مع 

رسالته ويتواءم مع خصائص الخريجني  

عىل املستوى املؤسيس، ويتم  

 اعتامدها وإعالنها وتراجع دورياً.

قامئة مخرجات تعلم خصائص  

خريجي الربنامج مع ربطها  

باملعايري التخصصية واملهنية  

 وحاجة سوق العمل 

 سنوات   كل خمس 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 
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3.1.2 

 ومخرجات الخريجني خصائص تتوافق .16

 اإلطار الوطنيمتطلبات  مع التعلم

 املعايري ومع (NQF)للمؤهالت

 سوق ومتطلبات  األكادميية واملهنية 

 .العمل

اإلطار  تقرير اتساق الربنامج مع 

وتقرير   للمؤهالت الوطني

 مقارنته بربنامج شبيه 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

3.1.4 

آليات وأدوات مناسبة   الربنامج  يطبق .17

 ومخرجات الخريجني لقياس خصائص

والتحقق من استيفائها وفق  التعلم

 مستويات أداء وخطط تقييم محددة.

آلية موثقة من العميد أو   -1

 الوكيل 

استبانة  يرفق تقرير عن  -2

آراء جهات التوظيف يف  

 أداء الخريجني 

تقرير يوضح كيفية مراقبة   -3

  األكادمييةاملجاالت 

واملهنية واالستفادة منها  

يف تطوير املقررات  

 والربنامج 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 

 املنهج الدراس  3.2

3.2.7 

ترتبط مخرجات التعلم يف املقررات مع   .18

  )مصفوفةمخرجات التعلم يف الربنامج 

توزيع مخرجات تعلم الربنامج عىل  

 املقررات( 

مثال ملصفوفة توزيع مخرجات  

 تعلم الربنامج عىل املقررات 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

3.2.11 

 التعلم ألنشطة الخربة  مخرجات تتوافق .19

 ،الربنامج تعلم مع مخرجات امليدانية

 اسرتاتيجيات التدريب تحديد ويتم

 املناسبة التدريب وأماكن والتقييم

 .هذه املخرجات لتحقيق

 الخربة  مقرر توصيف -1

 مناذج حسب  امليدانية

NCAAA 

ترفق آلية اختيار أماكن   -2

املتبعة   الخربة امليدانية

 يف الكلية 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

3.2.12 

يعرَّف كل من املرشف عىل الخربة   .20

امليدانية من الربنامج واملرشف  

امليداين مبخرجات التعلم املستهدفة،  

وطبيعة العمل املوكلة إل كل منهام  

، املتابعة، وتقييم الطالب،  )اإلرشاف

وتقويم وتطوير الخربة امليدانية(، ويتم  

متابعة التزامهام بها وفق آليات  

 محددة.

ة أعضاء  تقرير يوضح زيار  -1

هيئة التدريس للخربة  

 امليدانية 

 استبانة  تقرير يرفق -2

 التدريب مرشيف  تقويم

 امليدانية  للخربة

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

3.2.13 

يتأكد الربنامج من تطبيق موحد للخطة   .21

الدراسية وتوصيف الربنامج واملقررات  

التي تقدم يف أكرث من موقع )أقسام  

الطالب والطالبات ويف الفروع  

 املختلفة( 

 محارض لجان املناهج  .1

  ولجان االختباراتلجان  .2

ومحارض   تنسيق املقرر

 مجالس األقسام 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 جودة التدريس وتقييم الطالب  3.3

3.3.4 
 للتحقق  دوري بشكل املقررات تقوم .22

التعليم  فاعلية اسرتاتيجيات  من

 . تقرير الربنامج 1

 . مناذج من تقرير املقررات 2

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 
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 تقارير وتقدم  التقييم، وطرق والتعلم

 .حولها

3.3.5 

 وتحفيز لدعم آليات  الربنامج  يطبق .23

 اإلبداع  التدريس وتشجيع يف التميز

 .واالبتكار لدى هيئة التدريس

 بالعملية التعليمية جوائز خاصة 

 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

3.3.6 

يطبق الربنامج إجراءات واضحة ومعلنة   .24

للتحقق من جودة طرق التقييم )مثل  

املواصفات، والتنوع والشمولية  

ملخرجات التعلم، وتوزيع الدرجات ودقة  

التصحيح( والتأكد من مستوى تحصيل  

 الطالب.

 املقرر توصيف  -1

 مصفوفة من مناذج -2

 Exam االختبارات 

Blueprint وجدت  إن 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

3.3.8 

 أدائهم  عن  للطالب راجعة تغذية تقدم  .25

 ميكنهم يف وقت  تقوميهم  ونتائج 

 .أدائهم تحسني من فيه

ترفق اآللية موثقة من   -1

 العميد او الوكيل 

مناذج من جداول الساعات   -2

املكتبية أو مقابالت  

 التغذية الراجعة. 

مدى رضا الطلبة عن   -3

استقبال تغذية راجعة حول  

تقويم   )استبيانأدائهم 

 مقرر(

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 

 الطالب  4

4.0.1 

يوجد لدى الربنامج معايري ورشوط   .26

معتمدة ومعلنة لقبول وتسجيل الطالب،  

الربنامج وتطبق تتناسب مع طبيعة 

 بعدالة. 

إرفاق املعايري والرشوط  

املعتمدة لدى الربنامج مع  

 إعالنها  ما يثبتإرفاق 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

4.0.4 

يطبق الربنامج سياسات وإجراءات عادلة   .27

ما  ومعتمدة لالنتقال إليه ومعادلة 

 الطالب سابقاً.  هتعلم

محّض مجلس قسم يتضمن   آلية  

  إن التحويل مع حالة تحويل 

 وجدت 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 

4.0.5 

يقدم الربنامج تهيئة شاملة للطالب   .28

الكامل ألنواع  الجدد مبا يضمن فهمهم 

 الخدمات واإلمكانيات املتاحة لهم.

 تقرير عن تطبيق ذلك 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

4.0.7 

يتوفر لطالب الربنامج خدمات فعالة  .29

لإلرشاد والتوجيه األكادميي واملهني  

والنفيس واالجتامعي من خالل كوادر  

 مؤهلة وكافية. 

مناذج من تكليف أعضاء   -1

هيئة التدريس باإلرشاد  

 األكادميي. 

إرفاق ما يثبت تقديم   -2

خدمات اإلرشاد النفيس  

 واالجتامعي )خطاب، حالة( 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 

4.0.8 

تطبق آليات للتعرف عىل الطالب   .30

املوهوبني واملبدعني واملتفوقني  

واملتعرثين يف الربنامج وتتوفر برامج  

لرعاية وتحفيز ودعم كل فئة  مناسبة  

 منهم 

لية  آ تقرير موثق يوضح  -1

تحديد الطلبة من كل فئة  

،  املوهوبني، املتفوقني)

  املتعرثين( والربامج 

 املقدمة لكل فئة 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

4.0.12 
يطبق الربنامج آلية فعال للتواصل مع  .31

الخريجني وإرشاكهم يف مناسباته،  

التقرير السنوي لوحدة  

 الخريجني.

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 
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وأنشطته، واستطالع آرائهم واالستفادة  

من خرباتهم، ودعمهم، ويوفر قاعدة  

 بيانات محدثة وشاكلة عنهم.

  سنويًا 

4.0.13 

فعالة لتقويم كفاية وجودة  تطبق آليات  .32

الخدمات املقدمة للطالب وقياس  

رضاهم عنها واالستفادة من النتائج يف  

 التحسني. 

التقرير السنوي لوحدة الدعم  

 املسمى(  )حسبالطاليب 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

4.0.15 

يطبق الربنامج آليات فعالة لضامن   .33

واملشاركة  انتظام طالبه يف الحضور 

الفعالة يف أنشطة املقررات والخربة  

 امليدانية 

 ترفق اآللية املتبعة يف 

 الكلية موثقة ومعتمدة 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

4.0.16 
يوجد متثيل مناسب للطالب يف  .34

 املجالس واللجان ذات الصلة 

 قرار تشكيل اللجنة  -1

 محّض لجنة  -2

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 هيئة التدريس  5

5.0.2 

يتوافر يف الربنامج العدد الكايف من  .35

أعضاء هيئة التدريس، يف جميع 

شطري   )مثل املواقع التي يقدم فيها 

 ات والفروع( بالوالط الطالب،

إحصائية بأعداد أعضاء هيئة   -1

 التدريس 

نسب الطالب إل هيئة   -2

 التدريس 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

5.0.3 

يتوفر يف أعضاء هيئة التدريس الكفاءة   .36

والشهادات   مثل: املؤهالتالالزمة 

والرخص املهنية والخربة الالزمة(  

وفاعلية التدريس وتطبق آليات مناسبة  

 للتحقق منها 

إحصائية باملؤهالت   -1

العلمية ألعضاء هيئة  

 التدريس 

توزيع أعضاء هيئة   -2

التدريس عىل األقسام  

 العلمية مبؤهالتهم 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 

5.0.4 

الربنامج التهيئة املناسبة لهيئة  يوفر  .37

التدريس الجدد واملتعاونني لضامن  

فهمهم لطبيعة الربنامج وحقوقهم  

ومهامهم ومسؤولياتهم وحجم  

 العمل. 

الربامج التدريبية   إرفاق -1

ونسبة الحضور من أعضاء  

 هيئة التدريس الجدد، 

  ومنالدبلومات ترشيحات  -2

 تخرج منها.

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 

5.0.6 

تشارك هيئة التدريس بانتظام يف  .38

أنشطة أكادميية )مثل: املشاركة يف  

املؤمترات وحلق النقاش واملرشوعات  

البحثية، وتحكيم الرسائل والبحوث( مبا  

يضمن درايتهم بأحدث التطورات يف  

مجال تخصصاتهم وتعد مشاركتهم يف  

العلمي من  هذه األنشطة وإنتاجهم 

 محكات تقييمهم وترقياتهم 

إحصائية مبشاركات أعضاء هيئة  

التدريس يف كل من )املؤمترات  

وحلق النقاش واملرشوعات  

البحثية، وتحكيم الرسائل  

 والبحوث( 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 

5.0.9 

يتلقى أعضاء هيئة التدريس برامج يف   .39

واألكادميي وفق التطوير املهني 

خطة تلبي احتياجاتهم وتسهم يف  

 تطوير أدائهم. 

 

 

الربامج التدريبية ونسبة   إرفاق

الحضور من إجاميل عدد أعضاء  

 هيئة التدريس يف الربنامج 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 
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 مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات 6

6.0.1 

وإجراءات  يطبق الربنامج سياسات  .40

واضحة تضمن كفاية ومناسبة مصادر  

التعلم والخدمات املقدمة لدعم تعلم  

 الطالب.

يرفق تقرير عن رأي أعضاء   -1

هيئة التدريس وكيفية  

 االستجابة للمتطلبات 

خطابات طلب األقسام   -2

العلمية للمواد التعليمية  

 أو أي مصادر أخرى.

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 

6.0.10 

يتوفر للربنامج العدد الكايف واملؤهل   .41

من الفنيني واملختصني يف تشغيل 

 وتهيئة املعامل واملختربات.

بأعداد الفنيني   إحصائية 

  واملختصني مبؤهالتهم، 

 املعامل واملختربات. و 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 العبء التدريس  الجداول والنصاب و 12

 اكتامل توصيف الربنامج  .42 12.1

منوذج معبأ لتوصيف الربنامج  

موحد بني   NCAAAالخاص بـ  

 الشطرين

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 اكتامل توصيف املقررات لكل برنامج.  .43 12.2

مناذج معبأة من توصيف  

 NCAAAاملقررات الخاصة ب  

 موحدة بني الشطرين 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

 السنة التحضريية  13

13.1 

يوجد توصيف ملقرر مادة السنة   .44

التحضريية يتضمن مخرجات التعلم الخاصة  

 باملقرر وطرق التقييم املستخدمة.

من توصيف املقرر   منوذج معبأ

ملقرر السنة   NCAAAالخاص ب  

 التحضريية 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 

13.2 
يوجد تقرير ملقرر السنة التحضريية يوضح   .45

 مدى تحقق مخرجات التعلم للمقرر.

من تقرير املقرر   منوذج معبأ

ملقرر السنة   NCAAAالخاص ب  

 التحضريية 

  كل خمس سنوات 

  كل ثالث سنوات 

  سنويًا 
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 امللحق د: سياسة التّحّقق من تقييم أداء الطلبة 

 

 مقّدمة: 

يجب أن يدعم تقييم الطلبة تعلّمهم. ويساعد التّقييم الطلبة عىل تحديد مستواهم يف عمليّة التّعلّم  

إليه.    الطالب يف الوصول إل  وواملستوى الذي يريدون الوصول  الكلية/املعهد يف دعم  يتمثّل دور 

 مة لكّل طالب. ذلك من خالل تعديل خطط التّدريس واستخدام أدلّة التّقييم لتقديم مالحظات داع 

النهج املتّبع يف جامعة    تدعم  املستهدفةومن الواضح جيًدا أن جودة التّقييامت وتحقيق مخرجات التّعلّم  

مبارش   بشكل  الطالب  تعلّم  تجربة  تتأثّر  ما  بقدر  مهّمة  التّقييم  اسرتاتيجيات  وتعترب  عبدالعزيز.  امللك 

بالتّقييامت التي يتم إجراؤها.  ووجهة نظر جامعة امللك عبدالعزيز مفادها أن اسرتاتيجية التّعلّم والتّعليم  

وتساهم يف تجربة تعلّم أعمق للطالب.  كام يوفر التّقييم الجيّد، جنبًا  والتّقييم املتكاملة ميكن أن تعّزز  

إل جنب مع التغذية الراجعة الجيّدة يف الوقت املناسب، البيئة التي يتّم من خاللها التّعلّم الفّعال، مام  

 . املستهدفةميكّن الطلبة من إثبات تحقق مخرجات التّعلّم 

 

 الغرض من الّسياسة: 

 ة واإلنصاف يف عمليّة تقييم الطلبة.. ضامن الدق1

 متطلّبات الربامج.  مبا يتناسب مع التّقييم وآلياته . مراقبة جودة2

التّأكّد من أن 3 الّدراسيّة املختلفة من خالل  الربامج  يتوافق مع متطلبات  الطلبة  التّحّقق من أن مستوى   .

 التّقييم يركز عىل املتعلّم )الطالب(. 

 

 الّسياسة: طبيعة 

املقّررات   تقييم  من  التّحّقق  العزيز يف  عبد  امللك  جامعة  سياسة  توضيح  هو  الوثيقة  هذه  من  الهدف 

الصّفيّة   واألنشطة  والنّهايئ(  )النّصفي  الدرايس  الفصل  واختبارات  هذه  و   صّفيّة.الال    و  الدراسيّة  تتّبع 

العايل يف اململكة   التعليم  اإلطار الوطني ملؤهالت  التعلم املوضحة يف  السياسة متطلّبات مخرجات 

التّقييامت وفًقا لهذا اإلطار، والذي   الّسياسة بتصميم  تلتزم  يف حد ذاته    ُصمم العربيّة السعوديّة.  كام 

ة املرتبطة عادًة بالّدراسات التي تؤدي إل  ليؤدي إل اكتساب املعرفة واملهارات العاّمة والخربة املهنّي 

أيًضا   اإلطار  ويتضّمن  العامل.   أنحاء  جميع  يف  كبري  بتقدير  تحظى  أخرى  مؤّسسات  يف  معادلة  مؤهالت 

السعوديّة.  كام   العربيّة  للمامرسة املهنيّة يف اململكة  واملهارات املطلوبة  عمليّة   يتضمناملعرفة 

أن عمليّة التّقييم متّسقة وعادلة وموثوقة من أجل و   لية واملقّررات الدراسيّةالتّحّقق لتقييم األعامل الفص 

 ضامن جودة العمليّة التعليميّة وفًقا للمعايري الوطنيّة والّدوليّة.

 

 اإلجراءات:

. التّحّقق من أّن متطلّبات املنهج )عىل سبيل املثال أنواع املهاّمت، أنواع االختبارات ...( مطابقة لتوصيف  1

عليه يف   القسم  املقّرر املتّفق  عضو هيئة ا  االكادميي مجلس  به ومتابعته من قبل  االلتزام  يجب  لذي 

 في حالة وجود أي تغيريات أو تعديالت، يجب ذكر األسباب يف تقرير املقّرر.ف التّدريس.  
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ا2 تصحيح  عند  ومجّربة،  مناسبة  أخرى  وسيلة  أي  أو  التّعلّم،  مخرجات  مصفوفة  استخدام  يجب  ختبارات . 

 الطلبة. 

 . استخدام إجراءات فّعالة للتّحّقق من أّن أعامل الطلبة هي عملهم الخاّص. 3

. تقديم مالحظات دورية للطالب حول أدائهم ونتائج تقييمهم خالل كّل فصل درايس مع دعم إضايف إذا  4

 لزم األمر.

نفس املجال( من املؤّسسات  توفري مراجع مستقّل )عضو هيئة تدريس يف    اكادميي  . يجب عىل كّل قسم5

  كل فصل درايس.  كام تجري األقسام لالتّعليميّة األخرى ملراجعة تصحيح عّينات عشوائيّة من أعامل الطلبة  

مقارنات مرجعية مستقلّة ملستويات التّحصيل التي حصل عليها الطلبة مع مؤّسسات معادلة أخرى    العلمية

  هذا التّحّقق املستقّل والواسع النطاق من نتائج التّقييم و يف اململكة العربية السعودية أو يف الخارج.   

  لطلبة الجامعة.عادلة  تقييامت  يضمنالذي  و 
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