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 أسيس أنظمة الجودة على المستوى البرامجى ت

 البرامج مع التركيز على معايير 



Participants’ Expectations 

 توقعات المشاركين

 

What Do You Expect from this Training Workshop ? 

 



 

   ماهى توقعاتك عن البرنامج التدريبي ؟ 

 

   أذكر الموضوعات التي ترغب في التركيز عليها في 

 .البرنامج التدريبي       

 دقيقة 10:  الزمن(                                      عصف زهني(  ) 1/1) النشاط        



                                                 Aimالعام  الهدف 

 

 

 

 تنمية مهارات المشاركين من خالل تعريفهم 

لبرامج األكاديمية طبقا أسيس أنظمة الجودة بابت  

  .الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمى معاييرل



التفصيلية األهداف  
 :هذا البرنامج سيكون المشارك قادرا على بنهاية

 · التعرف على مكونات النظام الداخلي للجودة على مستوى البرنامج .  

 

 التعرف على كيفية تطبيق نظام الجودة بالبرامج األكاديمية .

 

تحديد المهام واألنشطة والفعاليات التي يقوم بها الفريق المسؤول عن تطبيق نظام · 

 .الجودة بالبرنامج 

   

 التعرف على دور الكلية والقسم األكاديمي في نظام الجودة بالبرنامج 

 

إدراك أساسيات تقويم البرامج التعليمية من حيث مفهومها وأهدافها وأنواعها · 

 ومراحلها 



 التدريبية الوسائل

  المحاضرة. 

  العروض التقديمية. 

  العصف الذهني. 

  ورش العمل. 

 



 

    ما هي الجودة في التعليم العالي  وما هو االعتماد

 االكاديمى ؟

 

    ما عالقة الجودة واالعتماد االكاديمى بتوصيف

 البرامج والمقررات ؟

 

  ما المقصود بنظام إلدارة الجودة ؟ 

 دقيقة 10:  الزمن(                                      عصف زهني(  ) 1/2) النشاط        



 دورة تخطيط الجودة 



             

 

 

  المعايير األكاديمية

 المعايير القياسية

 المرجعية 

 الرسالة

 النتائج التعليمية المستهدفة

  للبرنامج 

 النتائج التعليمية المستهدفة

 للمقررات

 مواصفات البرنامج

 مواصفات المقررات

 تقرير البرنامج تقارير المقررات

 التقرير السنوي للكلية



معيارا للجودة للبرنامج 11هناك   
هميته

أ
 لكل معيار، هناك وصف مختصر وتوضيح ل

 يحتوي كل معيار على معايير فرعية

التعليمية ذات الجودة لبرامجلكل معيار فرعي، هناك قائمة بالممارسات المتبعة في ا  

  معايير الجودة



 (ممارسات –فرعي  –عام )توضيح المعايير 

 



 معايير جودة البرنامج
 احد عشر معيارا في خمس مجموعات

 

 

 1 

هداف
أ

 الرسالة والغايات وال

 مناسبة رسالة البرنامج 1-1
 فائدة صيغة رسالة البرنامج 1-2
 وضع الرسالة ومراجعتها 1-3
 استخدام الرسالة 1-4
 العالقة بين الرسالة والغايات     1-5

هداف          
أ

 وال

2 

 إدارة البرنامج

 القيادة 2-1
 عمليات التخطيط 2-2
 العالقة بين قسمي الطالب  2-3

 والطالبات          
خالقي 2-4

أ
لتزام ال  ال

 السياسات واللوائح التنظيمية 2-5



 معايير جودة البرنامج
 احد عشر معيارا في خمس مجموعات

 

 

 
3 

 إدارة ضمان جودة البرنامج

لتزام بتحسين الجودة في البرنامج 3-1  ال
 نطاق عمليات ضمان الجودة 3-2
 إدارة عمليات ضمان الجودة 3-3
داء والنقاط  3-4

أ
 استخدام مؤشرات ال

 المرجعية للمقارنة          
 التحقق المستقل من التقويم 3-5

4 

 التعلم والتعليم

 نواتج تعلم الطلبة 4-1
 عمليات تطوير البرنامج 4-2
 عمليات تقويم البرنامج ومراجعته 4-3
 تقييم الطلبة 4-4
 المساعدة التعليمية للطلبة 4-5
 جودة التدريس 4-6
 دعم التحسين في جودة التدريس 4-7
 مؤهالت هيئة التدريس وخبراتهم 4-8
نشطة الخبرة الميدانية 4-9

أ
 ا

خرى  4-10
أ

 ترتيبات الشراكة مع مؤسسات ا



 معايير جودة البرنامج
 احد عشر معيارا في خمس مجموعات

 
 

 

 

5 

 إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة

 قبول الطلبة 5-1
 سجالت الطلبة 5-2
 إدارة شؤون الطلبة 5-3
 خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي 5-4

6 

 مصادر التعلم

 التخطيط والتقويم 6-1
 التنظيم 6-2
 دعم المستخدمين 6-3
 الموارد والمرافق 6-3



 معايير جودة البرنامج
 احد عشر معيارا في خمس مجموعات

 

 

 7 

 المرافق والتجهيزات

السياسات العامة والتخطيط 7-1  
جودة المرافق والتجهيزات وك فايتها 7-2  

اإلدارة والشؤون اإلدارية للمرافق  7-3   
جهزة                 

أ
وال   

تقنية المعلومات 7-4  

8 

 التخطيط واإلدارة المالية

التخطيط المالي وإعداد الميزانية 8-1  
اإلدارة المالية 8-2  



9 

 عمليات التوظيف

 التوظيف والتعيين 9-1
 التطوير الشخصي والوظيفي 9-3

10 

 البحث العلمي

عضاء هيئة التدريس  10-1
أ

 مشاركة ا
 والطلبة في البحث العلمي            

 المرافق والتجهيزات البحثية 10-2

 معايير جودة البرنامج
 احد عشر معيارا في خمس مجموعات

 
 
 



 معايير جودة البرنامج
 احد عشر معيارا في خمس مجموعات

 

 

 11 

 العالقات مع المجتمع

 السياسات حول العالقات بالمجتمع 11-1
التفاعل مع المجتمع 11-2  



حد عشر وهي مقاييس تقديرية •
أ

(  مقاييس تقويم ذاتي)وهناك مقاييس للتقويم الذاتي تشمل المعايير ال
ي مدى طبقت, وإذا كانت كذلك, تتيح فرصة توضيح ما إذا كانت الممارسات المحددة قد اتبعت   .فإلى اأ

و للجامعة ككل وضعت• و وحدات بمفردها اأ قسام اأ وتساعد . المقاييس بشكل يساعد على استخدامها مع اأ
ولوية ويفيد استخدامها في تحديد " دراسة ذاتية" على إجراء

أ
 .مجالت التحسين ذات ال

داء مسبقاً •
أ

وجمع البيانات المطلوبة , تحتاج لتخطيط واختيار للمؤشرات التي ستستخدم دلياًل على ال
 .  باعتبارها جزءًا من عمليات المراقبة

 

                   



التقويم الذاتي محكات  
 

هداف الجودة 
أ

داء  مقارنة با
أ

 مناقشة ال
 والنظر للنتائج كما هو موضح من المؤشرات ومعايير المقارنة المرجعية،

ثر ذلك على الخطط المستقبلية  .واأ  

داء مقارنة بالمعايير 
أ

: 11مقارنة ال  
 موجز عن عمليتي الستقصاء وإعداد التقرير

ولويات الحسين -نقاط القوة -نقاط الضعف - اأ  
(التعلم والتعليم–مع التركيز على المعيار الرابع )  



 إجراءات التقويم
 

دلة والبراهين الالزمة
أ

 الحصول على ال

 استكمال مقاييس التقويم وبخاصة التعلم والتعليم، 
 وك تابة النتائج

كاديمي 
أ

داء  التي حددتها الهيئة الوطنية للتقويم والعتماد ال
أ

ن تشمل مؤشرات ال اختيار مؤشرات على اأ
 والمؤسسة

34 



 استخدام المقاييس

تطبيق الممارسة من 
 عدمه

 مدى جودة التطبيق

 ------- ل ينطبق

 صفر ل

 
 
 

 نعم

*  
 غير مرضي

** 

 مرضي ***

****  
 عالي الجودة

***** 
46 



 

لمقاييس التقويم الذاتي للبرنامج: مثال  

 والتعليم التعلم :الرابع المعيار

 تعلم الطلبة( مخرجات)نواتج  4-6 
 صحيح هذا هل

 ينطبق ل/ل/نعم
 الجودة مدى ما

 ادخل نجوما

ي دراسة بعد المستهدفة التعلم (مخرجات) نواتج تحديد يتم 4-1-1
أ

كاديميين الخبراء را
أ

 والمهنيين ال
   .العالقة ذوي

 التعلم مجالت كافة تغطي) "للمؤهالت الوطني اإلطار" مع المستهدفة التعلم نواتج تتسق 4-6-2
 .(المطلوب بالمستوى

 السعودية العربية المملكة في المهنية الممارسة متطلب ات مع المستهدفة التعلم نواتج تتسق 4-6-3
 .المعني التخصص حقل في

  تحددها التي المعينة الخصائص لتنمية شاملة استراتيجيات بوضع التعليمية المؤسسة تقوم 4-6-4
 . خريجيها لدى

 العام التقدير                                                                            
 ......................................................................................................... :مالحظات

ولويات
أ

 ................................................................................................. :التحسين ا

ي                                                                        
أ

 المستقل الرا
 ..................................................................................................................... :مالحظات

 ** نعم

 صفر ال

 *** نعم

** 

 ** نعم
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 التقدير العام للتعلم والتعليم

 ** نواتج تعلم الطالب

 ** مساعدة الطالب من الناحية العلمية

 *** جودة التدريس

 * مساندة عمليات تحسين جودة التدريس

عضاء هيئة التدريس  ***   مؤهالت وخبرات اأ

 * تنمية البرامج ومراجعتها

 ** التدريب الميداني

 ل تنطبق ترتيبات المشاركة

 ** التقدير العام 

و البعد الذي ل ينطبق ل يدخل في حساب المتوسط
أ

ن العبارة ا
أ

 لحظ ا



 الكلية 3قسم      2قسم 1قسم  معيار التعلم والتعليم

 *** ** **** *** مخرجات تعلم الطالب

 **** *** **** **** المساعدة التعليمية للطالب

 *** ** **** *** جودة التدريس

 ** ** *** ** مساندة تحسين جودة التدريس

 *** ** **** *** التقدير العام



 
 عالقة البرامج بالتخطيط للجودة ودورة المراجعة

 

 الرسالة

  تحديد الغايات مسح البيئة

هداف
أ

  تحديد ال

 تطبيق الخطة  وضع الخطة

  خطة عمل

 مراقبة النتائج

داء
أ

 مراجعة ال

المراجعة في خمس 
  سنوات

  الدراسة الذاتية

  المراجعة الخارجية

 سنوياً 



 

 ناقش مع مجموعتك 

هل هناك خطة عامة الستفاء متطلبات معايير البرامج -1  

يتم تشكيل وعمل لجان وفرق العمل لهذا  انكيف يمكن  -2    
 الغرض

البرنامج الذي لديها  من حيث توفر عناصر ضمان كل مجموعة يم تق

 ثم تقدم تصوراً لخطوات خطة للتاكد من تحقيقها،  الجودة فيها

 
 

دقيقة 30:  الزمن                                                 ( 1/3) النشاط   



 تقسيم المتدربين إلى خمس مجموعات  -نشاط تدريبي    

 دقيقة   15:            مدة النشاط 

  دقيقة  15:    مدة عرض النتائج

 

 من وجهة نظر مجموعتكم ما هى متطلبات االعتماد االكاديمى التى  تتم 

 .بصورة مرضية وماهى المتطلبات التى مازالت  تحتاج الى عملية تحسين

 (برامجى )  

  

 دقيقة 30:  الزمن(                                                          1/4) النشاط       



 

 تقسيم المتدربين إلى خمس مجموعات  -نشاط تدريبي 

 دقيقة  15:            مدة النشاط 

  دقيقة 15:     مدة عرض النتائج

    

 من خالل خبرتك الجامعية وبالتعاون مع أفراد مجموعتك 

 اقترح أهم خمس خطوات يمكن إتباعها

 .  لمراجعة البرنامج تمهيدا لتقدمه لالعتماد االكاديمي  

 دقيقة 30:  الزمن(                                                          1/5) النشاط       



...وشكرا   


