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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية

بسم الله الرحمن الرحيم

    تولى كلية العلوم الطبية التطبيقية اهتماما كبيرا لتطبيق معايير اجلودة الشاملة حتى تتمكن من مواكبة 
مقتضيات العصر واإلرتقاء بنوعية مخرجاتها التعليمية والبحثية واملجتمعية واإلسهام فى دعم مسيرة التنمية 

الوطنية.
 وفى ضوء ذلك أعدت وحدة التطوير واجلودة بالكلية هذا الدليل لتوجية منسوبى الكلية نحو تخطيط وتنفيذ 
للتعريف  األول  اجلزء  رئيسية،  أجزاء  سبعة  الدليل  هذا  يتضمن  األكادميية.  البرامج  جودة  أنشطة ضمان 
بالكلية من حيث النشأة والرؤية والرسالة والقيم واألهداف واألقسام والبرامج األكادميية  والهيكل التنظيمى، 
ومت تخصيص اجلزء الثانى للهيكل اإلدارى لوكالة الكلية والتطوير واجلودة بالكلية، واجلزء الثالث للمسؤوليات 
واإلختصاصات، وركز اجلزء الرابع على املنهجية السنوية جلودة البرامج األكادميية بالكلية وإرتباطها بنظام 
إدارة اجلودة بجامعة امللك سعود. وأما اجلزء اخلامس فيهتم مبعايير ومؤشرات األداء التى حددتها الهيئة 
الوطنية للتقومي واإلعتماد األكادميى، واجلزء السادس للنماذج املستخدمة فى اجلودة، ومت تذييل الدليل بأهم 
املفاهيم واملصطلحات املستخدمة للجودة واإلعتماد األكادميى. ويعد هذا الدليل اجلزء األول  من سلسلة أدلة 
للجودة سوف تصدرها وكالة الكلية للتطوير واجلودة تتعلق بجودة النظم اإلدارية والبحث العلمي واخلدمات 

املجتمعية.  
نتطلع دائماً ملشاركة اجلميع فى إبداء الرأى واملساهمه باملقترحات البناءه التى من شأنها دعم مسيرة الكليه 

للوصول الى الريادة والتميز. 
 والله ولى التوفيق ،،

وكيل الكلية للتطوير واجلودة      
االستاذ الدكتور/ محمد بن عبد الله السيف      

تقديم

تقديم
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية
الن�ش�أة  والتطور

كلية علوم طبية  أول  امللك سعود، وتعد  الكليات الصحية بجامعة  التطبيقية هي إحدى  الطبية  العلوم  كلية 
تطبيقية مت إنشاؤها باململكة العربية السعودية، و تتألف من  فرع الطالب بالدرعية  وفرع الطلبات بعليشة.

 أنشئت الكلية  عام 1396هـ )1977م( مبسمى »كلية التمريض« للوفاء بحاجة اململكة من الكوادر الصحية 
املؤهلة في مجال التمريض، وفي عام 1398هـ )1978م( مت تغيير املسمى إلى »كلية العلوم الطبية املساعدة« 
لتشمل تخصصات إضافية. ولكي يعكس املسمى طبيعة تخصصاتها، فقد مت تعديل اسمها إلى »كلية العلوم 

الطبية التطبيقية« باجللسة األولى للمجلس األعلى للجامعة في عام 1406هـ )1986م(.  

روؤية الكلية

» ريادة إقليمية وسمعة عاملية في مجاالت العلوم الطبية التطبيقية« 

ر�ش�لة الكلية

»املساهمة في االرتقاء باخلدمات الصحية للمجتمع السعودي من خالل تأهيل كوادر ذات قدرة تنافسية عاملية 
في تخصصات املهن الطبية التطبيقية، وتوفير بيئة محفزة للتعلم واإلبداع وإنتاج بحوث علمية تساهم في 

بناء مجتمع املعرفة« .

قيم الكلية

قيمنا اجلوهرية هى » اجلودة والتميز، القيادة والعمل بروح الفريق، احلرية األكادميية ، العدالة والنزاهة ، 
الشفافية واملساءلة، التعلم املستمر«.

اأهداف الكلية

1. تقدمي برامج أكادميية متميزة وفقاً ملعايير اجلودة الشاملة.
2. إعداد كوادر صحية رائدة تتميز مبهارات مهنية وبحثية عالية. 
3. توفير بيئة عمل محفزة للتعليم والتعلم واإلنتاج العلمي واإلبداع

4. دعم إجراء ونشر البحوث التطبيقية التي تسهم في التقدم العلمي والتقني. 
5. اإلسهام بفاعلية في خدمة وتنمية املجتمع.

6. عقد شراكات فاعلة مع املنظمات التعليمية واملراكز البحثية املتميزة داخلياً وخارجياً.

مقدمة عن كلية العلوم  الطبية التطبيقية
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية
الأق�ش�م العلمية والربامج الأك�دميية 

تضم الكلية )7(  أقسام أكادميية تقدم حالياً )12( برنامج ملرحلة البكالوريوس و )4( برامج ملرحلة الدراسات 
العليا.

القسمم

الربامج األكادميية

مرحلة الدراسات العليامرحلة البكالوريوس

العلوم اإلشعاعيةقسم العلوم اإلشعاعية1

ماجستير علوم املختبرات اإلكلينيكية علوم املختبرات اإلكلينيكية قسم علوم املختبرات اإلكلينيكية2

قسم علوم التأهيل الصحي3 

العالج الطبيعي 
علل النطق والسمع
العالج الوظيفي
 العالج التنفسي

ماجستير العالج الطبيعي

قسم علوم صحة املجتمع4
التغذية اإلكلينيكية
التعليم الصحي 

 
ماجستير التغذية اإلكلينيكية

التكنولوجيا الطبية احليويةقسم التكنولوجيا الطبية احليوية5
 

ماجستير البصرياتالبصرياتقسم البصريات 6

صحة األسنان قسم صحة األسنان7
تقنية األسنان 

الهيكل التنظيمي
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية

الهيكل اإلدارى لوكالة الكلية للتطوير والجودة
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية

الهيكل اإلدارى لوكالة الكلية للتطوير والجودة

�شي��شة اجلودة

من  املجتمع،  وخدمة  العلمي  والبحث  التعليم  في  رائدة  تكون  أن  على  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  تعمل 
الكلية تطبيق نظام  تبنت  التنافس محليا وعامليا، ولتحقيق ذلك  والقادرة على  املدربة  الكوادر  توفير  خالل 
إدارة اجلودة لدمج فكر وثقافة اجلودة والتحسني املستمر في نسيج املنظومة التعليمية والبحثية واإلدارية 
للكلية، وتوجيه كافة األنشطة نحو حتقيق رضاء الشركاء الداخليني واخلارجيني وتلبية رغباتهم وتوقعاتهم، 
مع التدريب والتأهيل املستمر لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني على االبتكار والقيادة والتعلم 

الذاتي والعمل اجلماعي واملنافسة.

الهيكل التنظيمى لوك�لة الكلية للتطوير واجلودة

للتطوير  اجلامعة  لوكالة  التابعتني  اجلودة   وعمادة  التطوير  بعمادة  واجلودة  للتطوير  الكلية  وكالة  ترتبط 
واجلودة. وتعد وكالة الكلية للتطوير واجلودة  اجلهة املسئولة عن تنفيذ سياسة اجلودة بالكلية وما يتبعها من 
أنشطة ذات الصلة، وتتألف من ثالث وحدات رئيسية هى وحدة التطوير واجلودة ، ووحدة اإلحصاء وتقنية 

املعلومات،  ووحدة اخلريجيني
 )شكل رقم 2(.

وحدة التطوير واجلودة

مت إنشاء الوحدة مبوجب القرار اإلداري رقم 24/579 بتاريخ 1429/3/16هـ .

روؤية الوحدة

"الريادة والتميز في ممارسات التطوير واجلودة واالعتماد األكادميي" 

ر�ش�لة الوحدة

ثقافة  دمج  من خالل  الكلية  تقدمها  التي  واملجتمعية  والبحثية  التعليمية  اخلدمات  "ضمان وحتسني جودة 
اجلودة في نسيج املنظومة التعليمية والبحثية واإلدارية، وحصول الكلية وبرامجها على االعتماد األكادميي 

الوطني والعاملي"

شكل رقم )2(: الهيكل التنظيمى لوكالة الكلية للتطوير والجودة

وكيل الكلية للتطوير والجودة

سكرتارية الوكالة

رئيس وحدة التطوير والجودة رئيس وحدة اإلحصاء رئيس وحدة الخريجين
وتقنية المعلومات

مشرفة وحدة التطوير 
والجودة للطالبات

سكرتارية الوحدة

االستشاريون

مشرف وحدة االعتماد األكاديمي

منسقى لجان التطوبر 
والجودة باألقسام األكاديمية

مشرف وحدة التطويرمشرف وحدة الجودة

اأهداف الوحدة

1. إنشاء نظام شامل وفاعل لضمان وحتسني اجلودة بالكلية. 
2. أعداد الكلية للوفاء مبتطلبات االعتماد األكادميي الوطني والعاملي. 

3. نشر ثقافة اجلودة واالعتماد األكادميي بني منسوبي الكلية.
4. تعزيز قدرات منسوبي الكلية في مجال تطبيقات اجلودة.

5. تشجيع اإلبداع والتميز في األداء بني منسوبي الكلية.
6. وضع ومتابعة تنفيذ اخلطط اإلستراتيجية للكلية.
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية
المسئوليات والصالحيات

وكيل الكلية للتطوير والجودة

امل�شوؤولي�ت

يضع النظـــام الداخلي للعمل في وكالـــة التطوير واجلودة واالختصاصـــات والتوصيف العام لواجبات  	•
العاملني بها وكيفية التنسيق بني الوحدات التابعة له.

يشرف على تطبيق نظام إدارة اجلودة واالعتماد األكادميي في الكلية. 	•
يشرف على إعداد وتطبيق اخلطة اإلستراتيجية للكلية وأقسامها وما يتعلق بها من خطط تنفيذية. 	•

يشرف على إجراءات حصول الكلية وبرامجها  على االعتماد األكادميى. 	•
يشرف على نشر ثقافة اجلودة واالعتماد بني منسوبي الكلية. 	•

يشرف على تطوير وحتديث املوقع الكلية االلكتروني. 	•
يشرف على تطبيق إستراتيجية اجلامعة داخل الكلية. 	•

يشرف على برامج تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني وغيرهم من منسوبي الكلية. 	•
يشرف على أعمال تقنية املعلومات والتقارير اإلحصائية بالكلية.  	•

يشرف ويتابع عمليات التقومي املستمر واجلوائز واحلوافز لألداء املتميز في كافة املجاالت بالكلية. 	•
يشرف ويتابع األنشطة املتعلقة بخريجى الكلية. 	•

يشرف ويعمل على تطوير اتفاقات وبرتوكوالت للتعاون الثقافي مع املؤسسات التعليمية والبحثية احمللية  	•
واإلقليمية والعاملية مبا يحقق التطور في الكلية.

يشرف على إعداد التقرير السنوي للكلية وتوزيعه على اجلهات املختصة بعد إقراره من عميد الكلية. 	•
يشرف على الشؤون املالية والعهد املخصصة للوكالة وبرامجها وفق اللوائح واألنظمة. 	•

يقدم تقارير دورية لعميد الكلية عن تطور العمل بالوحدات التابعة له. 	•

ال�شالحي�ت 

ينسق مع قطاعات الكلية في جميع املجاالت التطويرية ذات العالقة. 	•

يرشح ويوصي باختيار وتعيني مشرفي الوحدات واألقسام التابعة له. 	•
يشرف على تشكيل الوحدات ويعتمد الهياكل التنظيمية لها.  	•

ينسق مع اجلهات ذات العالقة داخل اجلامعة في اختصاص ونطاق عمل الوكالة. 	•
يصدر القرارات الداخلية التي يقتضيها حســـن ســـير العمل في وكالة الكليـــة ووحداتها وفقاً لألنظمة  	•

واللوائح.
يقيم أداء منسوبي الوكالة. 	•

يقرر الصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقاً للوائح املنظمة. 	•

المسئوليات والصالحيات
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية
رئيس وحدة التطوير والجودة

امل�شئولي�ت
	 يعمل على نشر ثقافة اجلودة في الكلية عبر قنوات االتصال املختلفة.•
	 يتابع تقومي مســـتوى األداء األكادميي في الكلية والبرامج األكادميية فيها  دورياً ، وكذلك تقومي مســـتوى •

األداء اإلداري.
	 يشرف على تطبيق نظام اجلودة الداخلي في الكلية والبرامج األكادميية فيها دورياً ، وإعداد خطط التنفيذ •

للمجاالت التي حتتاج إلى حتسني ومتابعة تنفيذها.
	 يتابع إعداد تقومي الدراسة للبرامج األكادميية في الكلية.•
	 يعمـــل على تنفيذ ومتابعة التقومي الدوري واالعتماد األكادميي ووضع خطط التنفيذ للتوصيات الواردة في •

تقارير االعتماد األكادميي لبرامج الكلية وبرامج التحسني املستمر.
	 يشرف على وضع وتنفيذ اخلطط االستراتيجية للكلية واإلدارة ، وعمل تقارير على مدى التقدم في حتقيق •

األهداف االستراتيجية واملبادرات واحتساب مؤشرات األداء للخطة.
	 يحدد مواطن التحسني املمكنة ويقترح املشاريع الالزمة لتحقيقها. •
	 يقترح تشكيل فرق العمل في املشاريع التي تقترحها الوحدة أو عمادة اجلودة.•
	 يشجع العاملني بالكلية أو اإلدارة للمبادرة باقتراح املشاريع ومساعدتهم في تفعيل تلك االقتراحات . •
	 يقدم التسهيالت الالزمة جلميع فرق العمل القائمة على تطبيق اجلودة.•
	 يتابع توثيق جهود ونتائج التطبيق والرفع بها لوكيل الكلية للتطوير واجلودة. •
	 يتابع جمع البيانات واملعلومات بشكل مستمر عن أنشطة اجلودة في الكلية والوحدة .•
	 يتابع إعداد تقارير دورية عن مســـتويات األداء ورضا املســـتفيدين في كل نشاط وخدمة تقدمها الكلية أو •

العمادة.
	 يتابع سير اجراءات جوائز التميز في الكلية.•
	 يقوم باملهام األخرى التي تكلف بها الوحدة فيما يتعلق باجلودة وتطبيقها.•

ال�شالحي�ت 
يرشح أسماء أعضاء اللجان العاملة فى التطوير واجلودة واإلعتماد األكادميى بالكلية. 	•

ينسق مع اجلهات ذات العالقة على املستوى املوازى. 	•
أى صالحيات أخرى  يفوض بها من قبل وكيل الكلية للتطوير واجلودة.  	•

مشرفة وحدة التطوير والجودة للطالبات

امل�شئولي�ت 
	 تعمل على نشر ثقافة اجلودة في الكلية عبر قنوات االتصال املختلفة.•
	 تتابع تقومي مســـتوى األداء األكادميي في الكلية والبرامج األكادميية فيها  دورياً ، وكذلك تقومي مســـتوى •

األداء اإلداري.

	 تشـــرف على تطبيق نظام اجلودة الداخلي في الكلية والبرامـــج األكادميية فيها دورياً ، وإعداد خطط التنفيذ •
للمجاالت التي حتتاج إلى حتسني ومتابعة تنفيذها.

	 تتابع إعداد تقومي الدراسة للبرامج األكادميية في الكلية.•
	 تعمل على تنفيذ ومتابعة التقومي الدوري واالعتماد األكادميي ووضع خطط التنفيذ للتوصيات الواردة في تقارير •

االعتماد األكادميي لبرامج الكلية وبرامج التحسني املستمر.
	 تشـــرف على وضع وتنفيذ اخلطط االســـتراتيجية للكلية واإلدارة ، وعمل تقارير على مدى التقدم في حتقيق •

األهداف االستراتيجية واملبادرات واحتساب مؤشرات األداء للخطة.
	 حتدد مواطن التحسني املمكنة ويقترح املشاريع الالزمة لتحقيقها. •
	 تقترح تشكيل فرق العمل في املشاريع التي تقترحها الوحدة أو عمادة اجلودة.•
	 تشجع العاملني بالكلية أو اإلدارة للمبادرة باقتراح املشاريع ومساعدتهم في تفعيل تلك االقتراحات . •
	 تقدم التسهيالت الالزمة جلميع فرق العمل القائمة على تطبيق اجلودة.•
	 تتابع توثيق جهود ونتائج التطبيق والرفع بها لوكيل الكلية للتطوير واجلودة. •
	 تتابع جمع البيانات واملعلومات بشكل مستمر عن أنشطة اجلودة في الكلية والوحدة .•
	 تتابع إعداد تقارير دورية عن مستويات األداء ورضا املستفيدين في كل نشاط وخدمة تقدمها الكلية أو العمادة.•
	 تتابع سير اجراءات جوائز التميز في الكلية.•
	 تقوم باملهام األخرى التي تكلف بها الوحدة فيما يتعلق باجلودة وتطبيقها.•

ال�شالحي�ت 
ترشح أسماء عضوات اللجان العاملة فى التطوير و اجلودة واإلعتماد األكادميى بفرع الكلية للطالبات. 	•

تنسق مع اجلهات ذات العالقة على املستوى املوازى. 	•
أى صالحيات أخرى تفوض بها من قبل  رئيس وحدة التطوير واجلودة بالكلية. 	•

المشرف على وحدة الجودة 

امل�شئولي�ت

يطبق نظام إدارة اجلودة بالكلية. 	•
يعد النماذج اخلاصة بتقييم جودة األداء داخل الكلية. 	•

يتابع إعداد توصيف وتقرير املقررات والبرامج الدراسية. 	•
يتابع جودة أداء األنشطة األكادميية والبحثية واملجتمعية بالكلية. 	•

ينسق مع االستشاريني واملدربني في مجال ضمان اجلودة. 	•
يتابع تنفيذ البرامج التدريبية اخلاصة باجلودة. 	•

يوثق أنشطة اجلودة بالكلية. 	•
يقترح تشكيل فرق العمل اخلاصة باجناز مهام اجلودة بالكلية. 	•

يجمع البيانات اخلاصة مبؤشرات األداء للكلية.  	•
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يرفع تقارير دورية عن أنشطة الوحدة الى رئيس وحدة التطوير واجلودة بالكلية. 	•

ينفذ أي مهام أخرى توكل إليه من قبل رئيس وحدة التطوير واجلودة بالكلية. 	•

ال�شالحي�ت 

ينسق مع اجلهات ذات العالقة على املستوى املوازي. 	•
يرشح أسماء أعضاء اللجان العاملة في اجلودة بالكلية.  	•

أي صالحيات أخرى يفوض بها من قبل رئيس وحدة التطوير واجلودة بالكلية. 	•

المشرف على وحدة االعتماد األكاديمي 

امل�شئولي�ت

•	ينفذ إجراءات  حصول الكلية وبرامجها على االعتماد األكادميي.
•	يتابع إعداد تقارير التقومي الذاتي للكلية والبرامج. 

•	ينسق مع االستشاريني واملدربني في مجال االعتماد األكادميي.
•	يتابع تنفيذ البرامج التدريبية اخلاصة باالعتماد األكادميي. 

•	يقترح تشكيل فرق العمل اخلاصة باجناز مهام االعتماد األكادميي بالكلية. 
•	يرفع تقارير دورية عن أنشطة الوحدة الى رئيس وحدة التطوير واجلودة بالكلية.

•	ينفذ أي مهام أخرى توكل إليه من قبل رئيس وحدة التطوير واجلودة بالكلية.

ال�شالحي�ت
•	ينسق مع اجلهات ذات العالقة على املستوى املوازي.

•	يرشح أسماء أعضاء اللجان العاملة في االعتماد األكادميي بالكلية. 
•	أي صالحيات أخرى يفوض بها من قبل رئيس وحدة التطوير واجلودة بالكلية.

المشرف على وحدة التطوير 

امل�شئولي�ت

إعداد اخلطة  اإلستراتيجية للكلية. 	•
يتابع  تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية للكلية. 	•

يتابع تنفيذ مشروعات التحسني والتطوير بالكلية. 	•
يتابع تنفيذ  برامج تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني بالكلية. 	•

يقترح تشكيل فرق العمل اخلاصة باجناز مهام التطوير بالكلية.  	•

يرفع تقارير دورية عن أنشطة الوحدة الى رئيس وحدة التطوير واجلودة بالكلية. 	•
ينفذ أي مهام أخرى توكل إليه من قبل رئيس وحدة التطوير واجلودة بالكلية. 	•

ال�شالحي�ت 
ينسق مع اجلهات ذات العالقة على املستوى املوازي. 	•

يرشح أسماء أعضاء اللجان العاملة في التطوير بالكلية.  	•
أي صالحيات أخرى يفوض بها من قبل رئيس وحدة التطوير واجلودة بالكلية. 	•

منسقى لجان التطوير والجودة باألقسام األكاديمية 

امل�شئولي�ت
يطبق نظام إدارة اجلودة بالقسم. 	•

يشرف على تطبيق إستراتيجية الكلية داخل القسم. 	•
يشرف على تنفيذ مشروعات التحسني والتطوير بالقسم. 	•

ينفذ إجراءات  حصول برامج القسم على االعتماد األكادميي. 	•
يشرف على برامج تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني وغيرهم من منسوبي القسم. 	•

يعد املعايير والنماذج التي تقييم األداء داخل القسم. 	•
يتابع إعداد توصيف وتقرير املقررات وبرامج القسم. 	•

يتابع إعداد تقارير التقومي الذاتي لبرامج القسم. 	•
يتابع جودة أداء األنشطة األكادميية والبحثية واملجتمعية بالقسم. 	•

ينسق مع االستشاريني واملدربني في مجال ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي بالقسم. 	•
يتابع تنفيذ البرامج التدريبية اخلاصة باجلودة واالعتماد األكادميي  بالقسم. 	•

يقترح مشروعات التحسني بناء على نقاط الضعف التي يتم التعرف عليها بالقسم. 	•
يوثق أنشطة اجلودة بالقسم. 	•

يرفع تقارير دورية إلى وحدة التطوير واجلودة بالكلية بعد إقرارها من مجلس القسم. 	•
يقترح تشكيل فرق العمل اخلاصة باجناز مهام التطوير و اجلودة بالقسم. 	•

يجمع البيانات اخلاصة مبؤشرات األداء بالقسم.  	•
يتابع إجراءات جوائز التميز بالقسم. 	•

ينفذ أي مهام أخرى توكل إليه من رئيس وحدة التطوير واجلودة بالكلية. 	•

ال�شالحي�ت 
يرشح أسماء أعضاء اللجان العاملة في اجلودة واالعتماد األكادميي بالقسم. 	•

ينسق مع اجلهات ذات العالقة على املستوى املوازي. 	•
أي صالحيات أخرى يفوض بها من قبل رئيس وحدة التطوير واجلودة بالكلية. 	•
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نظام إدارة الجودة

نظام إدارة الجودة 

مكون�ت نظ�م اإدارة اجلودة

يستخدم نظام إدارة اجلودة بجامعة امللك سعود معايير ومؤشرات الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي 
)11 معيار و58 مؤشر رئيسي و415 مؤشر فرعى(، باعتبارها األساس في وضع نظام إدارة اجلودة باجلامعة، 

ويتكون النظام من ثالث نظم فرعية  )شكل رقم 3( هي:
نظام إدارة التخطيط: يتمثل في الرؤية والرسالة واألهداف واخلطط اإلستراتيجية والتشغيلية للكلية   - 1

أو البرنامج.
نظـــام إدارة املعلومات: يتمثل في جمع وتخزين وحتليل البيانات وتوزيع املعلومات باعتبارها القاعدة   - 2

التخاذ قرارات قائمة على حقائق.
نظام إدارة اجلودة: يتمثل فى مجالني رئيسني:  - 3

مؤشـــرات أداء قائمة على العمليات )58 مؤشـــر( ويتم تقييمها بعناصـــر دورة اجلودة ) منهجية -  	•
تطبيق - تعلم - تكامل(.

مؤشـــرات أداء قائمة على النتائج ) 11 مجموعة عامة  باإلضافة الى 11 مجموعة خاصة لكل كلية  	•
أو برامج(  ويتم تقييمها مبستوى ومعدل واجتاه األداء واملقارنات املرجعية، مما يساعد على حتديد 

الفجوة بني الوضع الراهن واملأمول  ومن ثم إعداد خطط التطوير والتحسني املستمر. 

التقومي الذاتي للربامج الأك�دميية

لكل  يكون  أن  االعتماد  ويتطلب  األكادميي،  البرنامج  لضمان جودة  أساسياً  املستمر عنصراً  التقومي   ميثل 
برنامج أكادميي عملية تقومي ذاتي مستمرة يتم من خاللها تقومي مخرجاته وتطويرها. وفي حني أن عملية 
التقييم ينبغي أن تكون مستمرة، فهناك فترتني زمنيتني لعملية التقييم، دورة واحدة تتم سنويا ملراقبة األداء 
والتعديالت التي أدخلت، ودورة واحدة كل خمس سنوات للمراجعة الشاملة للبرنامج تتزامن مع دورة االعتماد 

األكادميى.

املنهجية ال�شنوية ل�شم�ن جودة الربن�مج الأك�دميى ب�لكلية

نظراً ألن نظام إدارة اجلودة بجامعة امللك سعود أعطى  لكل كلية حرية حتديد العنصر األول من عناصر 
دورة اجلودة )منهجية - تطبيق - تعلم - تكامل( حسب متطلباتها، فقد  قامت وحدة التطوير واجلودة بالكلية 
بوضع منهجية سنوية لضمان جودة البرنامج األكادميى  تتمثل فى األنشطة املطلوبة لضمان وحتسني  جودة 

البرنامج، و مسؤولية و مواعيد وأدوات تنفيذ هذة األنشطة )جدول رقم 2 وشكل رقم 4(. 
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية
شكل رقم )4(: المنهجية السنوية لجودة البرنامج األكاديمى بالكلية

معايير الجودة ومؤشرات األداء
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية
معايير الجودة ومؤشرات األداء

معايير الجودة

معاييـــر اجلودة هي العناصر التي يتم فحصها دورياً حتى يتم الوصول إلى املســـتوى املرغوب للجودة، وتتبع 
كلية العلوم الطبية التطبيقية املعايير اخلاصة بالهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي  وتشمل 11 معيار 

على النحو التالي:
1.  الرسالة والغايات واألهداف.

2.  إدارة البرنامج.
3.  إدارة ضمان جودة البرنامج.

4.  التعلم والتعليم.
5.  إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة.

6.  مصادر التعلم.
7.  املرافق والتجهيزات.

8.  التخطيط واإلدارة املالية.
9.  عمليات التوظيف.

10.  البحث العلمي.
11.  العالقات مع املجتمع.

مؤشرات األداء

تعد مؤشـــرات األداء أداة لقياس مدى التقدم في حتقيق األهداف ودليل على جودة األداء، وتطبق كلية العلوم 
الطبية التطبيقية مؤشرات األداء اخلاصة بالهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي )جدول رقم 3(.

جدول رقم )3(: مؤشرات األداء الرئيسية

مؤرشات األداء املعيار

تقييم الطالب العام خلبرات التعلم التى احتيت لهم. 

إدارة ضامن وتحسني الجودة 
نسبة املقررات التي يتم تقييمها من قبل الطالب خالل العام.

نسبة البرامج التي يتم تقييم أداء الطالب فيها من داخل الكلية خالل العام. 
نسبة البرامج التي يتم تقييم أداء الطالب فيها من خارج الكلية خالل العام.

نسبة عدد الطالب الى عدد أعضاء هيئة التدريس 

التعلم والتعليم

تقدير الطالب العام  جلودة املقررات.
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه.

نسبة الطالب الذين التحقوا بالبرنامج وأكملوا السنة األولى بنجاح. 
نسبة الطالب الذين التحقوا مبرحلة البكالوريوس وأكملوا في احلد األدنى من املدة.

نسبة اخلريجني من برامج البكالوريوس الذين مت توظيفهم، أو التحقوا بدراسات عليا 
خالل ستة أشهر من تخرجهم.

نسبة عدد الطالب الى عدد املوظفني.

شؤون الطالب والخدمات املساندة
نسبة امليزانية التشغيلية املخصصة خلدمات الطالب )غير املبالغ املخصصة إلسكان 

ومكافآت الطالب(. 
تقييم الطالب لإلرشاد األكادميي واملهنى.

عدد عناوين الكتب املتوفرة في املكتبة نسبة  الى عدد الطالب.

مصادر التعلم
عدد قواعد املعلومات الشبكية املتاحة. 

عدد الدوريات العلمية املتوفرة فى املكتبة 
تقييم الطالب خلدمات املكتبة 

حجم اإلنفاق السنوي على تقنية املعلومات نسبة الى عدد الطالب

املرافق والتجهيزات
نسبة عدد أجهزة احلاسب اآللى الى عدد الطالب

تقييم أعضاء أعضاء هيئة التدريس ملدى مناسبة املرافق والتجهيزات. 
معدل ساعات اإلنترنت املتاحة لكل مستخدم. 

نفقات التشغيل العامة لكل طالب )غير املبالغ املخصصة إلسكان ومكافآت الطالب(. التخطيط واإلدارة املالية

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين غادروا القسم )الكلية(  خالل العام ألسباب غير 
التقاعد بسبب السن. عمليات التوظيف

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين  شاركوا فى أنشطة التطوير املهنى خالل العام.
عدد األبحاث املنشورة في مجالت علمية محكمة لكل عضو هيئة تدريس خالل العام.

البحث العلمي

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين لهم بحث واحد على األقل محكم خالل العام.
عدد أوراق العمل أو التقارير التى قدمت فى مؤمترات علمية  لكل  عضو هيئة 

تدريس خالل العام.
دخل البحث العلمى من مصادر خارجية نسبة الى عدد  أعضاء هيئة التدريس خالل 

العام.
حجم امليزانية العامة املخصصة للبحث العلمى.

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا فى أنشطة خدمة املجتمع 
العالقات مع املجتمع

عدد برامج خدمة املجتمع نسبة الى عدد األقسام
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية

مفاهيم و مصطلحات فى الجودة واإلعتماد األكاديمى

الجودة
اخلصائـــص التي جتعل من املؤسســـة التعليمية )أو 
البرنامـــج التعليمى(  قادرة علـــى الوفاء باملتطلبات 
واملعاييـــر املتفق عليهـــا عامليا في املؤسســـات )او 

البرامج( املماثلة.

ضمان الجودة
التأكد من الوصول إلى مســـتوى اجلودة املرغوب من 
خالل مجموعة من األنشـــطة املتعلقة بعمليات تقومي 

ومتابعة جودة األداء داخل املؤسسة )أو البرنامج(. 

االعتماد
اعتراف من قبل جهة عاملية بأن املؤسسة أو البرنامج 

قد حققت احلد األدنى من معايير اجلودة. 

التقييم
عملية تهدف إلى تقدير وإعطاء قيمة ملرفق أو نشاط 

معني.

التقويم 
عملية تهدف إلى قياس األداء بالنسبة إلى املعايير أو 

املؤشرات احملددة.

التقويم الذاتى
هو األنشـــطة التي تقوم بها املؤسســـة التعليمية أو 
إدارة البرنامج التعليمى في سبيل التعرف على األداء 
فى الوضع الراهـــن ومقارنتة مبعايير اجلودة بغرض 
التعرف علـــى نقاط القوة والضعف فى األداء ووضع 

خطط حتسينية لتحقيق متطلبات اجلودة. 

التقويم الخارجي
مراجعة مستقلة للتحقق من التقارير التي متثل سجل 
النشاط احلقيقي والصحيح وأن املعايير املعترف بها 

قد مت حتقيقها. 

تقويم النظراء
تقومي وتقدمي تقارير عن برنامج ما أو مؤسسة معينة 
أو جزء من مؤسســـة من قبل مقيمني خارجيني ذوي 
خبـــرة من املؤسســـات أو املهـــن املماثلة ومختصني 
في املجال املعني أو بالتنســـيق مع هيئة أو إدارة في 

مؤسسات التعليم العالي. 

اإلعتماد
اعتراف موثق )شهادة( من قبل هيئة رسمية )وطنية 
أو دولية( تفيد بأن املؤسســـة التعليمية )او البرنامج( 

قد حقق احلج األدنى من معايير اجلودة املطلوبة.

المعيار
هو املستوى املطلوب للوصول إلى األداء اجليد.

المؤشر
هو مقياس محـــدد لتقومي جودة األداء )درجة حتقق 

األهداف(. 

مؤشرات األداء
مقاييـــس محـــددة )يتم عـــادة إختيارها مســـبقاً( 

تستخدمها املؤسسة 
)أو البرنامج( لتقدمي دليل على جودة األداء.

المقارنة المرجعية  
هو نشـــاط تقوم به املؤسسة التعليمية )أو البرنامج( 
ملقارنة أدائها مبؤسسة نظيرة ذات سمعة عاملية جيدة 
وأداء مرتفـــع بغرض حتديد الفجـــوة ووضع خطط 

حتسينية. 
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية

النماذج المستخدمة للجودة 

       جامعة امللك سعود
كلية العلوم الطبية التطبيقية
وكالة الكلية للتطوير واجلودة

منوذج رقم )1 - أ(
استبانة تقومي الطالب للبرنامج

  اسم البرنامج )القسم( ____________________________________________  

  الفصل الدراسي     ____________________السنة_____________________    

تعتبر التغذية الراجعة من الطالب مهمة لتحسني جودة البرامج.  
وهذه االستبانة مصممة جلمع املعلومات من الطلبة بالسنة النهائية عن خبرتهم باجلامعة من خالل 

البرنامج )القسم( الذي درسوا به. 
وهذه االستبانة سرية. فنرجو عدم كتابة اسمك عليها أو الكشف عن هويتك.  وستجمع استجابتك مع 

استجابات اآلخرين من خالل عملية ال تسمح بالتعرف على أي شخص،  وستستخدم خالصة اآلراء 
للتخطيط للتحسني.

نرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالية بتعبئة الدائرة التي متثل إجابتك بشكل كامل. 
يرجى تظليل الدائرة هكذا                                     وليس هكذا  

مع مراعاة أن يكون لون الدائرة غامقا ، وعدم استخدام أقالم التظليل الفوسفويًة             
املرجو استخدام قلم رصاص أو قلم حبر جاف أزرق أو أسود فقط ، وعدم استخدام قلم أحمر أو أخضر 

أو أصفر
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية

)أوافق بشدة ( تعني أن العبارة صحيحة دائماً أو في كل األحيان 
تقريباً، و أن املطلوب متت تأديته على أكمل وجه.

)أوافق( تعني أن العبارة صحيحة غالباً أو في أغلب احليان، و أن 
املطلوب متت تأديته بشكل جيد تقريباً.

)صحيح حلد ما ( تعني أن املطلوب متت تأديته بشكل متوسط.

)ال أوافق( تعني أن املطلوب متت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد 
في معظم األحيان.

)ال أوافق بشدة( تعني أن املطلوب متت تأديته بشكل سيء جدا، أو 
لم يؤد أصاًل،  أو نادراً ما متت تأديته.

دة
بش

ق 
واف

أ

فق
أوا

ما 
د 

حل
ح 

حي
ص

فق
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ال 

دة
بش

ق 
واف

ال أ

املساعدة والدعم اللذان قدما لتـعليمي

أتيح لي اإلرشاد األكادميي واملهني املناسب خالل فترة دراستي 1
بالبرنامج

كانت هيئة التدريس متاحة لإلرشاد واملشورة عندما كنت أحتاج 2
للتحدث إليهم.

شجعتني هيئة التدريس بالقسم على أن أقدم أفضل ما عندي .3

قدمت هيئة التدريس بالقسم تغذية راجعة على عملي.4

لدى هيئة التدريس بالقسم معرفة كبيرة مبحتوى املقررات التي 5
يدرسونها.

كانت هيئة التدريس بالقسم متحمسة للعمل.6

اهتمت هيئة التدريس مبدى تـقدم طلبتهم.7

املصادر الخاصة بدعم تعليمي

كانت املواد الدراسية املساعدة باملقررات حديثة ومفيدة.8

كانت مصادر املكتبة مناسبة ومتاحة كلما كنت أحتاج لها. 9

اتسمت جتهيزات القاعات )للمحاضرات، واملعامل، والدروس( 10
باجلودة 

كانت جتهيزات احلاسب كافية الحتياجاتي.11

توفرت التجهيزات املناسبة لألنشطة الالمنهجية )مبا في ذلك 12
التجهيزات اخلاصة بالرياضة والترفيه(.

هناك مرافق مناسبة ألداء الشعائر الدينية.13

كانت برامج التدريب امليداني )أو سنة االمتياز( فعالة في تطوير 14
مهاراتي

تقويم التعليم الذي حصلت عليه

ما تعلمته في هذا البرنامج )القسم( سيكون مهماً ملستقبلي.15

16
لقد ساعدني البرنامج في تطوير االهتمام الكافي لدي للسعي 
في االستمرار في حتديث معلوماتي حسبما يستجد في مجال 

دراستي.

لقد طور البرنامج قدرتي على استقصاء وحل املشكالت 17
اجلديدة.

لقد طور البرنامج قدرتي على العمل بفاعلية مع املجموعات.18

لقد حسن البرنامج مهاراتي في االتصال .19

لقد ساعدني البرنامج في تطوير مهاراتي األساسية في 20
استخدام التقنية لدراسة القضايا والتعبير عن النتائج

لقد طورت املعارف واملهارات الالزمة ملهنتي التي اخترتها.21

التقويم العام

أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى جودة خبرتي التعليمية في 22
اجلامعة.

أسئلة مفتوحة

ما أكثر شيء أعجبك فيما يخص دراستك في هذه اجلامعة؟23

ما أكثر شيء لم يعجبك فيما يخص دراستك في هذه اجلامعة؟24

ما االقتراحات التي لديك لتحسني البرنامج )القسم( الذي درست به في هذه اجلامعة؟25
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية

       جامعة امللك سعود
كلية العلوم الطبية التطبيقية
وكالة الكلية للتطوير واجلودة

 منوذج رقم )1 - ب(
استبانة تقومي الطالب للمقرر

  اسم البرنامج )القسم( ____________________________________________  

  الفصل الدراسي     ____________________السنة_____________________    

تعتبر التغذية الراجعة من الطالب مهمة لتحسني جودة البرامج.  
وهذه االســـتبانة مصممة جلمع املعلومات من الطلبة بالســـنة النهائية عن خبرتهم باجلامعة من خالل البرنامج )القسم( الذي 

درسوا به. 
وهذه االســـتبانة سرية. فنرجو عدم كتابة اسمك عليها أو الكشف عن هويتك.  وستجمع استجابتك مع استجابات اآلخرين من 

خالل عملية ال تسمح بالتعرف على أي شخص،  وستستخدم خالصة اآلراء للتخطيط للتحسني.
نرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالية بتعبئة الدائرة التي متثل إجابتك بشكل كامل. 

يرجى تظليل الدائرة هكذا                                     وليس هكذا  
مع مراعاة أن يكون لون الدائرة غامقا ، وعدم استخدام أقالم التظليل الفوسفويًة             

املرجو استخدام قلم رصاص أو قلم حبر جاف أزرق أو أسود فقط ، وعدم استخدام قلم أحمر أو أخضر أو 
أصفر

أسئلة خاصة بـبداية املقرر

أتيح لي اإلرشاد األكادميي واملهني املناسب خالل فترة 1
دراستي بالبرنامج

2
كانت اخلطوط األساسية )مبا في ذلك املعلومات 

واملهارات التي صمم املقرر لتطويرها( واضحة بالنسبة 
لي.

شجعتني هيئة التدريس بالقسم على أن أقدم أفضل ما 3
عندي .

قدمت هيئة التدريس بالقسم تغذية راجعة على عملي.4

لدى هيئة التدريس بالقسم معرفة كبيرة مبحتوى 5
املقررات التي يدرسونها.

6
كانت متطلبات النجاح في املقرر )مبا في ذلك 

الواجبات التي يتم التقييم بناء عليها، ومحكات التقييم( 
واضحة بالنسبة لي.

7
كانت مصادر مساعدتي في املقرر )مبا في ذلك 

الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس، واملراجع( 
واضحة بالنسبة لي.

)أوافق بشدة ( تعني أن العبارة صحيحة دائماً أو في كل األحيان 
تقريباً، و أن املطلوب متت تأديته على أكمل وجه.

)أوافق( تعني أن العبارة صحيحة غالباً أو في أغلب احليان، و أن 
املطلوب متت تأديته بشكل جيد تقريباً.

)صحيح حلد ما ( تعني أن املطلوب متت تأديته بشكل متوسط.

)ال أوافق( تعني أن املطلوب متت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد 
في معظم األحيان.

)ال أوافق بشدة( تعني أن املطلوب متت تأديته بشكل سيء جدا، 
أو لم يؤد أصاًل،  أو نادراً ما متت تأديته.
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية

أسئلة خاصة مبا حدث خالل املقرر

كان تنفيذ املقرر واألشياء التي طلب مني أداؤها متسقة 8
مع اخلطوط األساسية للمقرر.

كانت مصادر املكتبة مناسبة ومتاحة كلما كنت أحتاج 
لها. 

9

كان عضو هيئة التدريس ملتزماً بإعطاء املقرر بشكل 
كامل )مثل: بدأ احملاضرات في الوقت احملدد، تواجد 

عضو هيئة التدريس بشكل دائم، اإلعداد اجليد للمواد 
املساعدة في التدريس، وهكذا(. 

لدى عضو هيئة التدريس الذي يقوم بتقدمي هذا املقرر 10
إملام كامل مبحتوى املقرر.

كان عضو هيئة التدريس موجوداً للمساعدة خالل 11
الساعات املكتبية .

هناك مرافق مناسبة ألداء الشعائر الدينية.12

كان عضو هيئة التدريس متحمساً ملا يقوم بتدريسه .13

كان عضو هيئة التدريس مهتماً مبدى تقدمي وكان 14
معيناً  لي.

كان كل ما يقدم في املقرر حديثا ومفيداً، )النصوص 15
املقروءة، التلخيصات، املراجع، وما شابهها(.

كانت املصادر التي احتجتها في هذا املقرر متوافرة 16
كلما كنت أحتاج إليها.

كان هناك استخدام فعال للتقنية لدعم تعليمي في هذا 12
املقرر.

وجدت تشجيعاً إللقاء األسئلة وتطوير أفكاري اخلاصة 13
في هذا املقرر. 

 شجعت في هذا املقرر على تقدمي أفضل ما عندي .14

15
ساعدت األشياء التي طلبت مني في هذا املقرر 

)النشطة الصفية، املعامل، وهكذا( في تطوير معرفتي 
ومهاراتي التي يهدف املقرر لتعليمها.

كانت كمية العمل في هذا املقرر متناسبة مع عدد 16
الساعات املعتمدة املخصصة للمقرر.  

قدمت لي درجات الواجبات واالختبارات في هذا املقرر 17
خالل وقت معقول.

كان تصحيح واجباتي واختباراتي عادالً ومناسباً.18

وضحت لي الصلة بني هذا املقرر واملقررات األخرى 19
بالبرنامج )القسم(.

تقويم املقرر

ما تعلمته في هذا املقرر مهم وسيفيدني مستقباًل.20

ساعدني هذا املقرر على حتسني قدرتي على التفكير 21
وحل املشكالت بدالً من حفظ املعلومات فقط.

ساعدني هذا املقرر على حتسني مهاراتي في العمل 22
على شكل فريق.

ساعدني هذا املقرر على حتسني قدرتي على االتصال 23
بفاعلية.

التقويم العام

أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى جودة هذا املقرر.24

أسئلة مفتوحة

ما الذي أعجبك بشكل كبير في هذا املقرر؟25

ما الذي لم يعجبك بشكل كبير في هذا املقرر ؟26

ما االقتراحات التي لديك لتحسني  هذا املقرر ؟27
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية

       جامعة امللك سعود
كلية العلوم الطبية التطبيقية
وكالة الكلية للتطوير واجلودة

منوذج رقم )1 - ج(
استبانة تقومي خبرة الطالب

  اسم البرنامج )القسم( ____________________________________________  

  الفصل الدراسي     ____________________السنة_____________________    

تعتبر التغذية الراجعة من الطالب مهمة لتحسني جودة البرامج.  
وهذه االســـتبانة مصممة جلمع املعلومات من الطلبة بالســـنة النهائية عن خبرتهم باجلامعة من خالل البرنامج )القسم( الذي 

درسوا به. 
وهذه االســـتبانة سرية. فنرجو عدم كتابة اسمك عليها أو الكشف عن هويتك.  وستجمع استجابتك مع استجابات اآلخرين من 

خالل عملية ال تسمح بالتعرف على أي شخص،  وستستخدم خالصة اآلراء للتخطيط للتحسني.
نرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالية بتعبئة الدائرة التي متثل إجابتك بشكل كامل. 

يرجى تظليل الدائرة هكذا                                     وليس هكذا  
مع مراعاة أن يكون لون الدائرة غامقا ، وعدم استخدام أقالم التظليل الفوسفويًة             

املرجو استخدام قلم رصاص أو قلم حبر جاف أزرق أو أسود فقط ، وعدم استخدام قلم أحمر أو أخضر أو 
أصفر

)أوافق بشدة ( تعني أن العبارة صحيحة دائماً أو في كل األحيان 
تقريباً، و أن املطلوب متت تأديته على أكمل وجه.

)أوافق( تعني أن العبارة صحيحة غالباً أو في أغلب احليان، و أن 
املطلوب متت تأديته بشكل جيد تقريباً.

)صحيح حلد ما ( تعني أن املطلوب متت تأديته بشكل متوسط.

)ال أوافق( تعني أن املطلوب متت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد 
في معظم األحيان.

)ال أوافق بشدة( تعني أن املطلوب متت تأديته بشكل سيء جدا، أو 
لم يؤد أصاًل،  أو نادراً ما متت تأديته.
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املشــــورة والــدعم

أتيح لي اإلرشاد األكادميي واملهني املناسب خالل فترة 1
دراستي بالبرنامج

كان من السهل علي أن أجد املعلومات اخلاصة باجلامعة 2
وأقسامها )برامجها( قبل أن أسجل فيها.

شجعتني هيئة التدريس بالقسم على أن أقدم أفضل ما 3
عندي .

قدمت هيئة التدريس بالقسم تغذية راجعة على عملي.4
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية

مصادر وتجهيزات التـــعلم

لدى هيئة التدريس بالقسم معرفة كبيرة مبحتوى املقررات 5
التي يدرسونها.

عندما بدأت في هذه اجلامعة، ساعدني برنامج التهيئة املعد 6
للطلبة املستجدين.

هناك فرص كافية في هذه اجلامعة للحصول على املشورة 7
فيما يتعلق بدراستي ومستقبلي املهني. 

كان تنفيذ املقرر واألشياء التي طلب مني أداؤها متسقة مع 8
اخلطوط األساسية للمقرر.

إجراءات التسجيل للمقررات سهلة وذات كفاءة.9

كانت مصادر املكتبة مناسبة ومتاحة كلما كنت أحتاج لها. 10

الفصول الدراسية )مبا في ذلك قاعات احملاضرات، 11
واملعامل، وهكذا( جذابة ومريحة.

التعــلم والتـعليم

لدى عضو هيئة التدريس الذي يقوم بتقدمي هذا املقرر إملام 
كامل مبحتوى املقرر.

مرافق وجتهيزات احلاسب املخصصة للطلبة كافية 12
الحتياجاتي. 

يساعدني منسوبو املكتبة عندما أحتاج لذلك. 13

أشعر بالرضا عن جودة ومقدار املواد التعليمية املتاحة لي 14
باملكتبة.

تفتح املكتبة أبوابها في أوقات مالئمة.15

هناك مرافق متاحة لألنشطة الال منهجية )مبا في ذلك 16
األنشطة الرياضية والترفيهية(.

هناك مرافق مناسبة متاحة باجلامعة ألداء الشعائر الدينية.17

يهتم معظم أعضاء هيئة التدريس الذين أتعامل معهم 18
اهتماماً حقيقياً مبدى تقدمي.

هيئة التدريس باجلامعة عادلون في معاملتهم للـطلبة.19

التــقــويم العــــام

أشعر بالرضا بشكل عام عن حياتي الطالبية في هذه 20
اجلامعة.

أسئـــلة مفــتوحة

ما أكثر شيء يعجبك فيما يخص دراستك في هذه اجلامعة؟21

إنني أتعلم كيف أعمل بشكل فعال مع األنشطة اجلماعية.22

ما أكثر شيء ال يعجبك فيما يخص دراستك في هذه اجلامعة؟23
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية

منوذج رقم )2(
استبانة تقومي أعضاء هيئة التدريس للبرنامج

األخ الفاضل/ 

حتية طيبة وبعد،

تهدف هذه االستبانة إلى معرفة مستوى جودة اخلدمات التعليمية فى الكلية. وقد جرى تصميم هذه اإلستبانة للمساعدة في 
جمع البيانات الالزمة لعملية التقومي. ونأمل أن تنال هذه االستمارة اهتمامكم الكافي واستجابتكم السريعة، علما أن البيانات 

ستعامل بسرية تامة وألغراض الكلية فقط. 

أوال: معلومات عامة:

1- املؤهل العلمي:

ماجستير دكتوراه    

2- عدد سنوات اخلبرة في العمل األكادميي:

أقل من سنتني  

من سنتني- أقل من خمس سنوات  

من خمس سنوات- أقل من عشر سنوات  

من عشر سنوات- أقل من 15 سنة  

أكثر من 15 سنة  

3- احلالة االجتماعية:

غير ذلك أعزب   متزوج    

       جامعة امللك سعود
كلية العلوم الطبية التطبيقية
وكالة الكلية للتطوير واجلودة

4- العمر:

أقل من 25 سنة  

من 25- أقل من 30 سنة  

من 30 سنة- أقل من 40 سنة  

من 40 سنة- أقل من 50 سنة  

50 سنة فأكثر  

5- اجلنس:

أنثى ذكر    

6- متفرغ للعمل اجلامعي فقط

ال نعم    

 7- الرتبة االكادميية:       
أستاذ  

أستاذ مشارك  

أستاذ مساعد    

محاضر      

محاضر غير متفرغ  
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية
الرجاء وضع إشارة )X( تحت الخيار الذي يعبر عن وجهة نظرك للفقرات  ثانيا: 

التالية:

العبارةالرقم
موافق

بشدة
محايدموافق

غري

موافق

غري موافق

بشدة

1

أنا راض عن املستوى األكادميي للقسم

2

هناك تخطيط فعال للبرامج األكادميية 
بالقسم

3

تسعى اإلدارة إلى حتقيق التطوير املستمر 
للكادر التدريسي في القسم

4

أنا راض عن سياسة قبول وانتقاء الطلبة في 
القسم

5

يتوفر في القسم )أو التخصص( نظام متابعة 
للبرامج التعليمية واملناهج الدراسية يرصد 

جوانب القوة والضعف فيها

6

يعقد القسم برامج تدريبية ألعضاء الهيئة 
التدريسية تسهم في تطوير إدائهم األكادميي

7

تخطط اإلدارة لتحقيق املواءمة بني تدفق 
اخلريجني وحاجات سوق العمل واملجتمع

8

تهتم رئاسة القسم بتحسني وتطوير اخلدمات 
واملناهج التعليمية والبرامج الدراسية في 

القسم

9

تسعى عمادة الكلية إلى حتسني وتطوير 
اخلدمات واملناهج التعليمية والبرامج 

الدراسية في الكلية

10

تلتزم إدارة الكلية بتحسني وتطوير اخلدمات 
واملناهج التعليمية والبرامج الدراسية

11

هناك تفاعل بني القسم ومؤسسات املجتمع

12

مشاركة عضو هيئة التدريس في اجلمعيات 
املهنية والعلمية ذات االختصاص تسهم في 

رفع املستوى األكادميي

العبارةالرقم
موافق

بشدة
محايدموافق

غري

موافق

غري موافق

بشدة

13
مستوى العالقات االجتماعية بني أعضاء 

الهيئة التدريسية مرٍض

14
درجة األستعداد لدى الطلبة في القسم للتعلم 

اجلامعي مرضية

15
املناهج التعليمية التي يطرحها القسم مالئمة 

حلاجات السوق

16
الوقت املخصص للمحاضرات يغطي املناهج 

الدراسية

17
مقدار الوقت املخصص للبرامج التعليمية في 

القسم يعد كافيا

18
االختصاصات التي تطرحها الكلية تواءم 

متطلبات سوق العمل

19
موقع قاعات التدريس في القسم مناسب

20
موقع املكتبة مناسب

21
موقع مختبرات احلاسوب مناسب

22
أعداد الطلبة في احملاضرات الدراسية في 

القسم تتناسب واملعايير األكادميية

23
حجم القاعات الدراسية في القسم يتناسب 

واملعايير األكادميية

24
املنافع التي حتققها املكتبة لعضو هيئة 

التدريس كبيرة

25
التجهيزات في املكتب اخلاص بي كافية

26
جهاز احلاسوب املوجود في مكتبي حديث 

ومطور
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية

منوذج رقم )3(
استبانة تقومي اخلريجني للبرنامج

األخ اخلريج/ 

حتية طيبة وبعد،

تهدف هذه االســـتبانة إلى معرفة مستوى جودة اخلدمات التعليمية فى الكلية. وقد جرى تصميم هذه اإلستبانة للمساعدة في 
جمع البيانات الالزمة لعملية التقومي. ونأمل أن تنال هذه االســـتمارة اهتمامكم الكافي واستجابتكم السريعة، علما أن البيانات 

ستعامل بسرية تامة وألغراض الكلية فقط. 

أوال: معلومات عامة:

1- اجلنس
أنثى ذكر    

2- التخصص: ..............................

3- عدد سنوات العمل:

اقل من سنة  
من سنة – أقل من خمس سنوات  

من خمس سنوات – أقل من عشر سنوات  
عشر سنوات فأكثر  

4- املعدل في الدراسة الثانوية: ..................................................
5- املعدل التراكمي عند التخرج: ................................................
6- سنة التخرج: ..................................................................

       جامعة امللك سعود
كلية العلوم الطبية التطبيقية
وكالة الكلية للتطوير واجلودة

الرجاء وضع إشارة )X( تحت الخيار الذي يعبر عن وجهة نظرك للفقرات  ثانيا: 
التالية:

العبارةالرقم
موافق

بشدة
محايدموافق

غري

موافق

غري موافق

بشدة

1
كان مستوى أداء الهيئة التدريسية بالقسم/

الكلية مرضياً

2
الفائدة النظرية التي حتققت لي خالل 
سنوات الدراسة في الكلية كانت كبيرة

3
املنافع العملية والتطبيقية التي حتققت لي 

خالل سنوات الدراسة في الكلية كانت كبيرة

4
املناهج واملقررات الدراسية التي درستها في 

الكلية تالئم احلاجات الوظيفية في سوق 
العمل

5
الكادر التدريسي يسعى الى حتقيق التطوير 

املستمر للعملية التعليمية بالكلية

6
ساهمت الكلية في إكسابي املعرفة واملهارات 

التي تؤهلني للقيام بإعباء عملي بنجاح

7
يتمتع الكادر التدريسي بالقسم/الكلية بسمعة 

وشهرة عالية

8
كان القسم يسعى إلى حتقيق عالقات متميزة 

مع املؤسسات وسوق العمل

9
مستوى احترام الهيئة التدريسية للطلبة كان 

مرتفعا

10
تعامل أعضاء الهيئة التدريسية مع الطلبة 

بإحترام

11
هناك ارتباط بني بحوث الطلبة )عبر سنوات 
الدراسة( ومشكالت وقضايا السوق واملجتمع

12
كان هناك توجه عام بالقسم/الكلية الى بناء 
شخصية فاعلة قادرة على حتمل املسؤوليات 

والواجبات

13
أكسبتني الكلية مهارات كافية  في مجال 

احلاسوب تؤهلني لدخول سوق العمل

14
النجاح الذي أحققه في عملي يعود إلى ما 

تلقيته من معرفة ومهارات خالل دراستي
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العبارةالرقم
موافق

بشدة
محايدموافق

غري

موافق

غري موافق

بشدة

15
أكسبتني الكلية مهارات كافية  في مجال 

االنترنت واألعمال االلكترونية تؤهلني لدخول 
سوق العمل

16
كان عدد الطلبة في احملاضرات  مناسباً 

ويتيح املجال للمناقشة

17
كان موقع قاعات التدريس مناسباً من حيث 

الهدوء والراحة النفسية

18
كان اجلو العام للقاعات التدريسية مناسباً 

من حيث التهوية والتكييف

19
كان اجلو العام لقاعات التدريس مناسباً من 

حيث اإلضاءة

20
كان اجلو العام لقاعات التدريس مناسباً من 

حيث توفر مستلزمات التدريس احلديثة

21
مختبرات احلاسوب كانت متوافرة ومجهزة 

جتهيزاُ جيداً وكافية إلعداد الطلبة

22
كان موقع املكتبة مناسباً

23
يتوفر في املكتبة املصادر الكافية التي 

احتاجها في املقررات الدراسية

24
مشاركة الطالب في تقييم أعضاء الهيئة 

التدريسية يساعد في تطوير وتنمية العملية 
التعليمية في القسم

25
تقييم الطلبة ألعضاء الهيئة التدريسية 

يتم بصدق وموضوعية دون التأثر مبستوى 
عالماتهم في املقررات الدراسية

26
طبيعة اختصاص أعضاء هيئة التدريس 

تتناسب مع املقررات التي يدرسونها

27
كان رئيس القسم متعاوناً في حل املشكالت 

األكادميية

28
كان عميد الكلية متعاوناً في حل املشكالت 

األكادميية

29
كان املرشد األكادميي متعاوناً لتسجيل 

املقررات املناسبة

ثالثًا : حدد أهم نقاط القوة والضعف في البرنامج )الكلية( من وجهة نظرك

أهم نقاط القوةم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

أهم نقاط الضعفم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية

منوذج رقم )4(
استبانه تقومي جهات العمل للخريجني

أخي الكرمي 
تعتبر التغذية الراجعة من جهات العمل مهمة لتحســـني جودة البرامج والكلية.  وهذه االســـتبانة مصممة جلمع املعلومات عن 

آرائهم ومدى رضاهم عن خبرات خريجي الكلية الذين وظفوا لديهم. 
 لـــذا يرجـــى التكرم باعطائنا القليل من الوقت لتعبئة هذه االســـتبانة مبا يتفق وقناعتك الشـــخصية. علماً أن كافة البيانات 

واملعلومات سوف تعامل بسرية تامة وألغراض تقومي العملية التعليمية فى الكلية فقط.
شاكرين لكم حسن تعاونكم،

القسم األول: معلومات عامة:

1. البرنامج )القسم(: ...............................................................................................................

2. االسم )اختياري(:  ...............................................................................................................
أنثى ذكر    3. اجلنس:  

4. جهة العمل: ......................................................................................................................
5. وظيفة من يقوم بالتقومي: ........................................................................................................
6. عدد سنوات خبرة من يقوم بالتقومي: ............................................................................................

7. القطاع:
خاص عام    

8. املستوى التعليمي ملن يقوم بالتقومي:
دكتوراه ماجستير أو دبلوم عالي   بكالوريوس    

9. إجمالي عدد العاملني في القسم: ................................................................................................

10. عدد العاملني في القسم من خريجي الكلية: ...................................................................................

       جامعة امللك سعود
كلية العلوم الطبية التطبيقية
وكالة الكلية للتطوير واجلودة

العبارةالرقم
موافق

بشدة
محايدموافق

غري

موافق

غري موافق

بشدة

يتمتع خريج الكلية باملعارف واملعلومات  1
الكافية املتصلة بالعمل

يتمتع خريج الكلية باملهارات الكافية املتصلة 2
بالعمل

لدى خريج الكلية مهارات االتصال الشفوي 3

لدى خريج الكلية مهارات االتصال الكتابي 4

لدى خريج الكلية مهارات البحث والتحليل5

لدى خريج الكلية مهارات التفكير الناقد وحل 6
املشكالت

لدى خريج الكلية مهارات احلاسب7

لدى خريج الكلية مهارات العمل في فريق8

لدى خريج الكلية مهارات التخطيط والتنظيم 9
للعمل

لدى خريج الكلية إنتاجية عالية في العمل10

لدى خريج الكلية جودة في العمل11

لدى خريج الكلية إبداع وابتكار12

لدى خريج الكلية تكيف في العمل وظروفه 13
املختلفة

لدى خريج الكلية حتمل للمسئولية14

يتعامل اخلريج بأخالقيات مهنية عالية15

بشكل عام، أشعر بالرضا عن املتخرجني 16
من كليتكم
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القسم الثالث:

1. ما هي أهم مواطن القوة في خريجي الكلية من وجهة نظرك:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2. ما هي أهم مواطن الضعف في خريجي الكلية من وجهة نظرك:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ما االقتراحات التي لديكم لتحسني البرنامج )القسم(:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

منوذج رقم )5(
توصيف املقرر 

       جامعة امللك سعود
كلية العلوم الطبية التطبيقية
وكالة الكلية للتطوير واجلودة

املؤسسة

الكلية/القسم

التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
1. اسم ورمز املقرر الدراسي: 

2. عدد الساعات املعتمدة: 
3. البرنامج أو البرامج  الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ) في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج ، بنينّ 

هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج ( 
4. اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي 

5. السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه  املقرر الدراسي 
6. املتطلبات السابقة لهذا  املقرر )إن وجدت( 

7. املتطلبات اآلنية لهذا املقرر )إن وجدت( 
8. موقع تقدمي املقرر إن لم يكن داخل املبنى الرئيسي  للمؤسسة التعليمية 

ب األهداف  
1. موجز بأهم  مخرجات تعلم الطالب امللتحق  باملقرر الدراسي

2. صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني  املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو 
مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  احملتوى كنتيجة لألبحاث اجلديدة في مجال الدراسة(.   

ج توصيف املقرر الدراسي )مالحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة املستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل(.
  

1 -  املوضوعات التي  ينبغي تناولها 

ساعات التدريسعدد األسابيعقامئة املوضوعات
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دليل جودة البرامج  األكادميية دليل جودة البرامج  األكادميية

2 - مكونات املقرر الدرايس )إجاميل عدد ساعات التدريس لكل فصل درايس(: 

عملي/ميداني/ تدريبياملختبرمادة الدرس:   احملاضرة: 

3 -  ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً. )ينبغي أن ميثل هذا املتوسط لكل فصل درايس وليس 

املطلوب لكل أسبوع(: 

4 -  تطوير نتائج التعلم يف  مختلف مجاالت التعلم بنينّ لكل من مجاالت التعلم املبينة أدناه ما ييل: 

 موجز رسيع للمعارف أو املهارات التي يسعى املقرر الدرايس إىل تنميتها. 

 توصيف السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف  املقرر الدرايس بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات. 

 الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدرايس لتقييم نتائج التعلم يف هذا املجال الدرايس.  

أ . املعارف

)i( توصيف للمعارف املراد اكتسابها 

)ii( استراتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف 

)iii( طرق تقومي املعارف املكتسبة 

ب . املهارات املعرفية 

)i( توصيف للمهارات املعرفية املراد تنميتها 

)ii( استراتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات املعرفية 

)iii( طرق تقومي املهارات املعرفية لدى الطالب 

ج. مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية 

)ii( استراتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات والقدرات 

)iii( طرق تقومي مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب

د. مهارات التواصل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية  

)i( توصيف للمهارات املراد تنميتها في هذا املجال

)ii( استراتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات

)iii( طرق تقومي املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب

هـ. املهارات النفس - حركية )إن وجدت( 

)i( توصيف للمهارات النفسحركية املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوب

5. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدرايس 

التقومي 

مهمة التقومي )كتابة 
مقال، اختبار، مشروع 

جماعي، اختبار نهائي...
الخ( 

نسبتة من التقومي النهائياألسبوع احملدد له

1

2

3

د. الدعم الطالبي

1. تدابير  تقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد 
خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

هـ . مصادر التعلم

1. الكتب املقررة املطلوبة
2. املراجع الرئيسة 

3. الكتب و املراجع التي يوصى بها )املجالت العلمية ، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بها(  
4. املراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ 

5. مواد تعليمية أخرى مثل البرامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدمجة، واملعايير /اللوائح التنظيمية الفنية

و . املرافق الالزمة 

بنينّ متطلبات  املقرر الدراسي  مبا في ذلك حجم فصول الدراسة واملختبرات )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية 
واملختبرات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إلخ(.  

1. املباني )قاعات احملاضرات، املختبرات،...الخ(. 
2. مصادر احلاسب اآللي 

3. مصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة الى جتهيزات مخبرية خاصة، أ ذكرها، أو إرفق قائمة بها(. 

ز تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره 

1 استراتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس 
2 استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم  

3 عمليات تطوير التدريس 
4. عمليات التحقق من معايير اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من اعمال الطلبة بواسطة مدرسني  
مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(.   

5 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها. 
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منوذج رقم )6(
تقرير املقرر

       جامعة امللك سعود
كلية العلوم الطبية التطبيقية
وكالة الكلية للتطوير واجلودة

املؤسسة التعليمية

الكلية/القسم 

التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
1 . اسم ورمز املقرر الدراسي: 

2 . في حال كان املقرر يُدرس في أكثر من قسم، حدد القسم الذي اعد له هذا التقرير 
3 . السنة و الفصل الدراسي الذي أعد هذا التقرير عنه
4 . املوقع )إذا لم يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة ( 

تنفيذ املقرر الدراسي 
1 تغطية البرنامج املخطط لها

ساعات التدريس كما هو املوضوعات 
مخطط

ساعات التدريس 
الفعلية

أسباب االختالف إذا 
تعدت نسبة االختالف 
25% من عدد الساعات 

املخططة مسبقاً

2. عواقب عدم تغطية مواضيع في مقرر 
بالنسبة ألية موضوعات أعطيت من الوقت الدراسي اقل مما مخطط لها في توصيف املقرر الدراسي، أو في حال لم يتم 

تدريس تلك املوضوعات إطالقا ، قم بالتعليق حسب اعتقادك على  مدى احلاجة الى تغطية تلك املواضيع  لتحقيق أهداف 
البرنامج أو على بقية املقررات الدراسية بالبرنامج، واقترح ما ميكن اتخاذه من خطوات تعويضية ترى أنها مطلوبة. 

املوضوعات التي لم تغطى بالكامل )إن 
وجدت(

ما ميكن اتخاذه من خطوات تعويضية في باقي أهمية احلاجة إلى التغطية 
أجزاء البرنامج

5 عوامل خاصة تؤثر على النتائج 

6.التباين عن عمليات تقومي الطالب املخططة )إن وجدت( )أنظر البند ج )4( و ج )5( في توصيف املقرر الدراسي(   

أ . التباين )إن وجدت( عن جدول التقومي احملدد مسبقاً )ج)5( في توصيف املقرر الدراسي( 

السببالتباين

ب. االختالفات )إن وجدت( عن عمليات التقومي احملددة مسبقاً في مجاالت التعلم )ج ، 4 ( في توصيف املقرر الدراسي(

السببالتباين

7 التحقق من معايير اإلجناز )مثال: تصحيح عيِّنة من األوراق من قبل آخرين في القسم. أنظر ز)4( في توصيف املقرر 
الدراسي( )ينبغي إرفاق نسخة من أي تقرير مستقل(. 

النتيجةطريقة )طرق( التحقق 

 
د املصادر واملرافق 

1. صعوبة الوصول إلى املصادر أو املرافق )إن وجدت( 
2. عواقب أية صعوبات يواجهها الطالب امللتحق باملقرر الدراسي. 

هـ مسائل إدارية 
1. املصاعب التنظيمية أو اإلدارية احلاصلة )إن وجدت(  

2.عواقب أية مصاعب على تعلم الطالب خالل تدريس املقرر الدراسي 
و. تقييم املقرر الدراسي

 
1 .تقييم الطالب للمقرر الدراسي 

)أرفق نتائج االستطالع في حال توفر ذلك( 
أسرد أهم االنتقادات ونقاط القوة 

ب. رد املدرس أو فريق العمل في املقرر الدراسي على هذا التقييم 
2. تقييمات أخرى... ما هي التقييمات التي مت تلقيها؟ 

حددها وأرفق تقارير بها في حال كانت متوفرة. )مثال: من رئيس القسم، مالحظات زميل ، مراجعة من أجل االعتماد، من 
أصحاب الشأن ، ... الخ(: 

أسرد أهم االنتقادات ونقاط القوة 
ب. رد املدرس أو فريق العمل في املقرر الدراسي على هذا التقييم 

ز التخطيط للتطوير 
1. ما طرأ من تقدم على اخلطوات املقترحة لتطوير املقرر الدراسي في ما سبق من تقارير عنها: 

اخلطوات املقترحة في أحدث تقرير أو 
تقارير سابقة عن املقرر الدراسي

بنينّ ما إذا كان قد مت تنفيذ كل خطوة ، وتأثيرها، او ان كانت اخلطوة املقترحة 
لم تتخذ أو لم تكتمل، وأوضح األسباب. 

2. اخلطوات األخرى لتطوير مستوى املقرر الدراسي هذا الفصل الدراسي/العام الدراسي. قدم موجزاً سريعاً بأية 
خطوات أخرى مت اتخاذها لتطوير مستوى املقرر الدراسي وما حتقق من نتائج. )مثال: التطور الفني لهيئة التدريس، 

التعديالت على املقرر الدراسي، التجهيزات اجلديدة، أساليب تدريس جديدة....الخ(. 
3. خطة العمل للفصل/العام الدراسي 

الشخص املسئول تاريخ إمتامها اخلطوات املطلوبة 
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ج. النتائج 

1 عدد الطالب الذين بدءوا  دراسة املقرر الدراسي: 

2 عدد الطالب الذين أمتوا دراسة املقرر الدراسي:

3 توزيع الدرجات )في حال وضع نسب مئوية ، حدد األعداد في كل من مجموعة من 5 مئوية(

%عدد%عدد

أو

عدد

أ
ب
ج
د

هـ
حرم من دخول االمتحانحرم من دخول االمتحان

مسجل في املقرر مسجل في املقرر 
غير مكتملغير مكتمل 

ناجح ناجح 
راسبراسب

منسحبمنسحب

النسبة املئوية:راسب:النسبة املئوية                  ناجح:

حرم من دخول االمتحان:النسبة املئوية                  مل يحرض االمتحان:

النسبة املئوية

3. فعالية استراتيجيات التدريس املخطط لها لتحقيق مخرجات التعلم  املرجوة ، احملددة في توصيف املقرر الدراسي. 
)أنظر استراتيجيات التدريس املخطط لها ، في توصيف املقرر الدراسي وتوصيف نتائج التعلم للمجاالت الدراسية املختلفة 

في "اإلطار الوطني للمؤهالت "   

املجاالت الدراسية 
أكتب قائمة باستراتيجيات 
التعلم احملددة في توصيف 

املقرر الدراسي 

الصعوبات احلاصلة من جراء تطبيق 
اإلستراتيجية )إن وجدت( واخلطوات 
املقترحة للتعامل مع تلك الصعوبات

هل كانت فعالة؟ 

نعمال

أ . املعارف

ب . املهارات املعرفية

ج. مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية 

د. مهارات التواصل واملهارات العددية 

هـ املهارات النفس-حركية )إن وجدت( 

4. أذكر بإيجاز أية خطوات توصي بها لتطوير استراتيجيات التدريس نتيجًة للتقييمات الواردة في اجلدول 3 أعاله. 

4. توصيات ملنسق البرنامج )إذا اقتضى األمر ذلك( 

 )توصيات املدرس ملنسق البرنامج في حال كلن العمل التطويري املقترح  يتطلب املوافقة على مستوى البرنامج أو القسم أو 
املؤسسة، أو قد يؤثر على بقية املقررات الدراسية بالبرنامج(.     

اسم األستاذ املسئول عن املقرر الدراسي: ______________________________
التوقيع: ______________________ تاريخ إمتام التقرير: _____________________

تسلمه منسق البرنامج: ______________________   في تاريخ: _____________________
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منوذج رقم )7(
توصيف البرنامج

       جامعة امللك سعود
كلية العلوم الطبية التطبيقية
وكالة الكلية للتطوير واجلودة

املؤسسة

الكلية / القسم

أ. تعريف البرنامج ومعلومات عامة
1 اسم و رمز البرنامج

2. إجمالي عدد الساعات املعتمدة املطلوبة إلمتام البرنامج
3. الدرجة املمنوحة عند إمتام البرنامج 

4. املسارات الرئيسة أو التخصصات التي يشملها البرنامج 
5. املخارج التي تتوسط البرنامج والشهادة املمنوحة عندئذ )إن وجدت( 

6. املهن أو الوظائف التي يتم تأهيل لها الطالب. )في حال كانت هناك مخارج مبكرة من البرنامج  
7. )أ( برنامج جديد                  تاريخ البدء وفق اخلطة                                  

  )ب( برنامج مستمر              سنة أحدث مراجعة للبرنامج                                
املؤسسة التي  نفذت أحدث مراجعة رئيسية ) مثال : داخل املؤسسة....( 

 نفذ مراجعة االعتماد _____________________      
 آخرون ________________       

8 اسم ومنصب عضو هيئة التدريس )مثال: رئيس القسم( الذي يدير أو ينسق البرنامج. 
9. موقع التنفيذ في حال لم يكن باملبنى الرئيسي للمؤسسة التعليمية، أو أسماء املواقع في حال كان التنفيذ يشمل أكثر من 

موقع. 
ب بيئة عمل البرنامج

1. اشرح مدى احلاجة إلى البرنامج. 
أ . أذكر بإيجاز األسباب االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية، والتطورات التقنية، أو تطورات السياسة الوطنية، أو خالف 

ذلك من أسباب. 
ب . اشرح الصلة بني البرنامج ورسالة املؤسسة. 

2. عالقة البرنامج )إن وجدت( ببقية البرامج التي تقدمها املؤسسة / الكلية / القسم. أ. هل يقدم هذا البرنامج مقررات 
دراسية يأخذها طالب في برامج أخرى ؟ )نعم – ال( 

في حال اإلجابة بنعم، ما الذي يلزم للتأكد من أن تلك املقررات تلبي احتياجات طالب البرامج األخرى؟ 
ب . هل يستلزم البرنامج من طالبه تلقي مقررات دراسية  من أقسام أخرى؟ )نعم – ال(

في حال اإلجابة بنعم، ما الذي يلزم للتأكد من أن تلك املقررات تلبي احتياجات طالب البرامج األخرى؟ 
3. هل يشترط على الطالب  املتوقع التحاقهم بالبرنامج أية احتياجات أو خصائص معينة مما يجب أخذه في االعتبار 
عند التخطيط للبرنامج؟ )مثال: طالب فترة مسائية، أو طالب من ذوي مهارات تكنولوجيا املعلومات أو املهارات اللغوية 

احملدودة( )نعم – ال( 
في حال اإلجابة بنعم، اذكر تلك االحتياجات أو اخلصائص. 

4. ما الذي ينبغي القيام به في البرنامج لالستجابة لتلك اخلصائص؟ 
ج رسالة وأهداف البرنامج

1. عبارة تعريف برسالة البرنامج 

2. دون في قائمة أية تغييرات رئيسية أو تطورات إستراتيجية جديدة تخطط للبرنامج للسنوات الثالث أو اخلمس القادمة 
للمساعدة في حتقيق رسالته. واكتب لكل تغيير أو تطوير وصفاً  لالستراتيجيات التي ينبغي إتباعها، ودونّن في قائمة 

املؤشرات املستخدمة في قياس مستوى اإلجناز. 

املؤرشاتاالسرتاتيجياتأهم التغيريات أو التطورات

د هيكل وتنظيم البرنامج 
1 توصيف البرنامج
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ينبغي وجود دليل إرشادي للبرنامج أو للقسم يوفر جلميع الطالب أو األطراف املعنية، مع إرفاق نسخة من املعلومات 

املتعلقة بهذا البرنامج مبلف توصيف البرنامج. 
ينبغي أن تشتمل هذه املعلومات على ذكر املقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية، وعدد الساعات املعتمدة املطلوب 

إمتامها، ومتطلبات القسم/الكلية، وتفاصيل املقررات الدراسية التي ينبغي تلقيها كل عام أو كل فصل دراسي.    
2. تطوير خصائص الطالب أو ملكاتهم اخلاصة 

أكتب خصائص الطالب أو ملكاتهم اخلاصة التي تتعدى التوقعات الطبيعية والتي حتاول املؤسسة أو الكلية أو القسم العمل 
على تنميتها لدى جميع طالبها. )وهي عادًة واحدة أو اثنتان، وحدها األقصى أربعة تعكس بشكل مباشر رسالة البرنامج 

ومتيز هذا البرنامج عن بقية البرامج في نفس املجال وتعطيه صفة استثنائية. أمثلة ذلك : خريجون يجيدون حل املشاكل 
بطريقة مبتكرة ، او لديهم قدرات قيادية، أوالتزام بضوابط اخلدمة العامة، أويتمتعون مبهارات عالية في التعامل مع تقنية 
املعلومات(.  بالنسبة لكل ملكة خاصة حتدد استراتيجيات تدريس وأنشطة طالبية  ينبغي استخدامها لتطوير تلك امللكة. 

كما يشار إلى الدليل املستخدم لقياس ما إذا كانت تلك امللكة قد تطورت لدى جميع الطالب.  

االستراتيجيات أو األنشطة الطالبية املستخدمة في البرنامج لتنمية تلك امللكات اخلاصةملكات خاصة

اإلستراتيجية
الدليل

اإلستراتيجية
الدليل

اإلستراتيجية
الدليل

اإلستراتيجية
الدليل

3. مكونات اخلبرة امليدانية املطلوبة )إن وجدت( )مثال:  البرنامج التعاوني، اخلبرة العملية(

موجز باملكونات العملية والطبية العيادية أو التدريبية التي يتطلبها البرنامج.
تذكر أن من الالزم كذلك إعداد توصيف للخبرة امليدانية أكثر تفصياًل يوازي توصيفات املقرر الدراسية ، وذلك في مستند 

منفصل ألية خبرة ميدانية يتطلبها البرنامج كجزء مكمل له. 
أ . توصيف موجز لنشاط اخلبرة امليدانية

ب . سجل قائمة بالنتائج التعليمية األساسية املرجو من البرنامج تطويرها أثناء التدريب امليداني 
ج. في أية مرحلة أو مراحل من البرنامج تنفذ اخلبرة امليدانية؟ )أية سنة أو فصل دراسي( 

د. خصص للخبرة اوقاتا واجعل لها جدوال زمنيا. )مثال: 3 أيام أسبوعياً وعلى مدار 4 أسابيع، وقت كامل في الفصل 
الدراسي الواحد(

هـ. عدد الساعات املعتمدة

4. متطلبات املشروع أو البحث )إن وجدت( 

موجز مبتطلبات أي مشروع أو بحث في البرنامج. )خالف املشروعات أو املهام املطلوبة ضمن كل مقرر دراسية( )ينبغي 
إرفاق نسخة من متطلبات املشروع(.  

أ. توصيف موجز 
ب. أكتب  أهم مخرجات التعليم املرجوة  من املشروع أو البحث. 

ج. في أية مرحلة أو مراحل من البرنامج يتم تنفيذ املشروع أو البحث؟ )اي عام أو فصل دراسي( 
د. عدد الساعات املعتمدة

هـ. توصيف موجز  لكيفية تقدمي االرشاد والدعم االكادميي للطالب. 
و. توصيف إلجراءات التقومي )مبا في ذلك آلية التحقق من املعايير(. 

5 . تنمية نتائج التعليم في املجاالت التعليمية املختلفة 
وضح لكل مجال من مجاالت التعليم أدناه ما يلي: 

•	املعارف أو املهارة التي يهدف البرنامج إلى تنميتها ومستوى تلك املعارف واملهارات. )استرشد بالتوصيفات العامة للمعارف 
واملهارات في وثيقة "اإلطار الوطني للمؤهالت " ملستوى التأهيل  لهذا البرنامج(؛ 

•	استراتيجيات التدريس املتبعة في مقررات البرنامج لتنمية تلك املعارف وتلك املهارات. )ينبغي أن يكون هناك وصف لطرق 
التدريس التي اتبعت خالل البرنامج، و ينبغي اإلشارة إن كانت قد اتبعت مسؤولية ما ملقررات بعينها(؛ 

•	الطريقة املتبعة  في تقومي الطالب في املقررات املختلفة ، لتقييم مخرجات التعليم للمجال  الدراسي محل النظر.   
أ. املعارف

)1( توصيف موجز للمعارف التي ينبغي اكتسابها 
)2( استراتيجيات التدريس املتبعة لتطوير تلك املعارف 

)3( طرق تقومي املعارف املكتسبة 
ب.  املهارات املعرفية 

)1( املهارات املعرفية التي ينبغي تطويرها ومستوى األداء املتوقع 
)2( استراتيجيات التدريس املتبعة لتطوير تلك املهارات املعرفية

)3( طرق تقومي املهارات املعرفية لدى الطالب
ج. مهارات العالقات بني األشخاص وحتمل املسؤولية

)1(  توصيف ملستوى مهارات العالقات بني األشخاص والقدرة على حتمل املسؤولية
)2(  ما ينبغي استعماله من استراتيجيات التدريس تطوير تلك املهارات والقدرات

)3(  مطرق تقومي مهارات العالقات بني الطالب وقدرتهم على حتمل املسؤولية
د. مهارتي التواصل، واستخدام تقنية املعلومات العددية

)1( توصيف ملهارات التواصل واستخدام تقنية املعلومات العددية املزمع تطويرها
)2( استراتيجيات التدريس املتبعة في تطوير تلك املهارات 

)3( طرق تقومي مهارات التواصل واملهارات العددية لدى الطالب 
هـ املهارات النفسية- احلركية )إن انطبقت( 

)i( توصيف للمهارات النفسحركية التي ينبغي تطويرها ومستوى األداء املطلوب  
)2( استراتيجيات التدريس املتبعة تطوير تلك املهارات 
)3( طرق تقومي املهارات النفس-حركية لدى الطالب 

6. متطلبات القبول بالبرنامج 
أرفق دلياًل أو نشرة توصيفيه ملتطلبات االلتحاق بالبرنامج، مبا في ذلك أية مقررات أو خبرة الزمة كمتطلب سابق . 

7. متطلبات احلضور وإمتام البرنامج 
أرفق دلياًل أو نشرة توصيفيه حتوي متطلبات كل من: 

أ . احلضور
ب . االنتقال من العام إلى الذي يليه

ت . إمتام البرنامج 
هـ. اللوائح التنظيمية لتقومي الطالب والتأكد من حتقق املعايير 

1. اللوائح التنظيمية أو سياسات وضع الدرجات وتوزيعها 
في حال كانت املؤسسة أو الكلية أو القسم أو البرنامج تتبنى سياسات أو لوائح تنظيمية تتناول تخصيص وتوزيع درجات 

الطالب، فعليك بيان تلك السياسات أو اللوائح التنظيمية ، أو إرفاق نسخة منها. 
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2. ما هي العمليات املتبعة لتأكيد حتقق معايير اإلجناز )مثال : فحص عينة من االختبارات أو الواجبات ؛ أو تقومي 

مستقل من قبل كلية في مؤسسة أخرى( ؟ )قد تختلف العمليات مع اختالف املقررات أو املجاالت الدراسية (. 

و. اإلدارة والدعم الطالبي

1. خدمات اإلرشاد األكادميي للطالب 

قم بتوصيف عمليات اإلرشاد األكادميي للطالب، مبا في ذلك وضع جداول الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس، 
واالستشارات اخلاصة بتخطيط البرنامج واختيار املواد الدراسية والتخطيط للسيرة املهنية )وهو ما قد يتوفر على 

مستوى الكلية( 

2. دعاوى الطالب

أرفق اللوائح التنظيمية اخلاصة  بتظلمات الطالب املتعلقة باملسائل األكادميية، وتشتمل على إجراءات التعامل مع تلك 
التظلمات.  

ز. الكتب املقررة واملراجع 

1. ما العملية الواجب إتباعها من قبل الكلية للتخطيط وحيازة الكتب املقررة واملراجع، وغير ذلك من املواد ، مبا فيها 
املصادر اإللكترونية و مواقع اإلنترنت ؟ 

2. ما العمليات التي ينبغي على الكلية إتباعها لتقييم مدى مالئمة الكتب واملراجع واملصادر األخرى للبرنامج؟ 

ح. أعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من طاقم التدريس

1. التعيينات 

أوجز عملية توظيف طاقم التدريس اجلديد مبا يضمن مالءمته من حيث مؤهالتهم وخبراتهم للقيام مبسؤوليات 
التدريس. 

2. املشاركة في تخطيط البرامج، ومراقبتها ومراجعتها

اشرح خطوات التشاور مع هيئة التدريس ومشاركتهم في مراقبة جودة البرنامج، واملراجعة السنوية، والتخطيط لتحسني 
جودته .   

3 . التطور الفني

ما هي اإلجراءات املتبعة بغية تطوير من حيث : 

)أ( حتسني مهارات التدريس؟ 

)ب( تطوير جوانب فنية أخرى تشمل املعرفة في البحث، وجوانب التطوير في مجال تدريسهم ؟  

4. إعداد طاقم تدريس جديد 

قم بتوصيف اخلطوات املتبعة في عملية التوجيه و/أو استقدام طاقم تدريس جديد ، زائرين أو غير متفرغني، لضمان 
الفهم الكامل للبرنامج ودور املقرر أو املقررات الدراسية التي يدرسونها كمكونات له.

5. األساتذة الزائرين وغير املتفرغني

قدم موجزاً لسياسة البرنامج/القسم/الكلية/املؤسسة اخلاصة بتعيني أساتذة زائرين وغير متفرغني. )املوافقات املطلوبة، 
عملية االختيار، نسبتهم مقارنة بإجمالي عدد األساتذة...إلخ(. 

ط. تقييم البرنامج وعمليات حتسني املستوى

1. فعالية العملية التدريسية 

أ. ما هي العمليات التي تستخدم في تقييم وتطوير االستراتيجيات املخططة بهدف  تطوير عملية التعلم في مختلف 
مجاالت التعلم ؟ )مثال : تقومي مقدار التعلم احملقق، النصائح املتعلقة باالنسجام مع نظرية التعلم بأمناطه املختلفة ، 

وتقومي فهم ومهارة طاقم التدريس في استخدام مختلف االستراتيجيات( 

ب. ما هي العمليات التي ستستخدم لتقييم مهارات طاقم التدريس في استخدام االستراتيجيات املوجودة في اخلطة؟ 

2. التقييم الكلي للبرنامج 

أ. ما هي االستراتيجيات التي ستستخدم في البرنامج للحصول على تقوميات للمستوى اجلمالي جلودة البرنامج ومدى ما 
حتقق من مخرجات التعليم املرسومة له: 

)1( من طالب البرنامج احلاليني ومن خريجني ؟ 

)2( من استشاريني و/أو مقينّمني مستقلني؟ 

)3( من ارباب العمل و/أو األطراف املعنية؟ 

ب. ماهي مؤشرات األداء الرئيسة التي ستستخدم في مراقبة مستوى جودة البرنامج وتقدمي تقرير سنوي بذلك؟ 

ج. ما هي العمليات املتبعة في مراجعة تلك التقوميات وما هي خطة العمل لتحسني البرنامج؟ 

مرفقات. 

1. نسخ من اللوائح التنظيمية ومستندات أخرى أشير إليها في منوذج قياس مسبوق به  فهرس احملتويات. 

2. توصيفات جلميع املقررات الدراسية  مبا في ذلك توصيف للخبرة امليدانية إن وجدت. 

توزيع مسؤوليات مخرجات التعليم على املقررات الدراسية
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منوذج رقم )8(
تقرير البرنامج

       جامعة امللك سعود
كلية العلوم الطبية التطبيقية
وكالة الكلية للتطوير واجلودة

املؤسسة
الكلية/القسم

أ. معلومات عامة 
اسم ورمز البرنامج

اسم منسق البرنامج
تاريخ التقرير

السنة األكادميية التي أعد التقرير عنها
موقع تنفيذ البرنامج، إذا لم يكن داخل مبنى املؤسسة الرئيس ، أو في أكثر من موقع

ب. معلومات إحصائية  
1. عدد الطالب الذين بدؤوا السنة األولى من البرنامج هذا العام: 

2. عدد الطالب الذين يتمون البرنامج في السنة التي أعد التقرير عنها: 
ون السنة النهائية من البرنامج: ) أ (من يتمنّ

ون مسارات رئيسة ضمن البرنامج  )ب(من يتمنّ
اسم املسار ................................................... العدد               
اسم املسار ................................................... العدد               
اسم املسار ................................................... العدد               
اسم املسار  ................................................... العدد               

)ج( من أمت مرحلة متوسطة  متنح بها شهادة ، و تعتبر أحد مخارج 
البرنامج املبكرة )إن وجد( 
3. معدل اإلمتام الظاهري 

) أ (النسبة املئوية للطالب الذين أمتوا البرنامج بالكامل )العدد املبني في 2)أ( كنسبة مئوية من العدد الذي بدأ البرنامج 
بالكامل(.

)ب(النسبة املئوية للطالب الذين أمتوا املرحلة املتوسطة )إن وجدت( )مثال: شهادة الدبلوم ضمن برنامج درجة 
البكالوريوس( )العدد املبني في 2)أ( كنسبة مئوية من العدد الذي بدأ البرنامج املؤدي إلى تلك الشهادة (. 

أكتب تعليقاً على أية عوامل خاصة أو غير عادية  مما قد يؤثر على معدالت اإلمتام الظاهري . )مثل : التحويل من 
البرنامج املتوسط إلى البرنامج الكامل ، والتحويل من وإلى البرامج األخرى(. 

4. عدد ونسبة الطالب الذين جنحوا في كل عام من أعوام البرنامج. 
النسبة املئوية لإلمتام والنجاحالعدد الذي أمت البرنامج بنجاحالعدد الذي بدأ

السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
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5. نسب التقدم من عام آلخر 

نسبة الطالب الذين بدؤوا مستوى ما في العام الدراسي السابق وجنحوا واستمروا في مستوى أعلى هذه السنة احلالية. 
بدؤوا العام األول واستمروا ليبدؤوا العام الثاني   %  
بدؤوا العام الثاني واستمروا ليبدؤوا العام الثالث   % 
بدؤوا العام الثالث واستمروا ليبدؤوا العام الرابع   %  

6. العوامل اخلاصة خارج نطاق سيطرة البرنامج )إن وجدت( والتي تؤثر على أعداد من يتمون العام الدراسي ويواصلون 
إلى العام التالي. 

7. وجهة اخلريجني كما هو مبني في استبيانات الطالب اخلريجني )أرفق هذه املعلومات عن السنوات التي جرى االستبيان 
فيها حول نتائج التوظيف للخريجني (. 

تاريخ استطالع الرأي                              
عدد املشاركني في االستطالع                 عدد من قدم الردود                نسبة الردود% 

الوجهة
جاهز للتوظيفليس جاهزاً للتوظيف

بسبب استكمال 
موظف في نفس أسباب أخرىالدراسة 

مجال الدراسة
موظف في أماكن 

عاطل عن العملمغايرة

العدد 

النسبة املئوية 
للمشتركني في 

االستبيان
علق على داللة النسب املئوية. )مثال: مقارنة مع نتائج سابقة، أو نتائج مؤسسات أخرى، طبيعة سوق العمل، توصيات حول 

التخطيط للبرنامج(. 
ج. بيئة عمل البرنامج

 التغيرات الهامة داخل املؤسسة التي تؤثر )إن وجدت( في البرنامج، وذلك خالل العامني املاضيني. 
مقترحات حول البرنامج

التغيرات الهامة من خارج املؤسسة التي تؤثر في البرنامج )إن وجدت( ، وذلك خالل العامني املاضيني. 

د. موجز معلومات عن املقرر الدراسي 

1. نتائج  املقرر الدراسي 
أرفق قائمة بكافة  املقررات الدراسية التي ُدرنّست خالل الفصل/العام الدراسي مبينّناً لكل مقرر دراسي  عدد من بدأ، 

وعدد من أمت، وتوزيع الدرجات ) أ ، ب ، ج ...الخ(. 

2. حتليل النتائج غير الطبيعية  

أذكر املقررات التي يالحظ بها  وجود بيانات غير طبيعية ارتفاعا أو انخفاضا ، أو انحرفت عن سياسات توزيع الدرجات 
أو التقومي وما  يتعلق بنسبة من أمتوا أو اجتازوا  املقرر الدراسي، أو بتوزيع الدرجات . وما اتنّبع من خطوات لكشف أسباب 

هذه االختالفات ، وما اتخذ من إجراءات كنتيجة لهذا. 
)أرفق موجزات إضافية إذا اقتضى األمر ذلك(

التباينأ . املقرر الدراسي

اخلطوات املتبعة لكشف األسباب
سبب االختالف

اإلجراءات املتخذة 
)إن لزم ذلك(

التباينأ . املقرر الدراسي

اخلطوات املتبعة لكشف األسباب
سبب االختالف

اإلجراءات املتخذة )إن لزم ذلك(

ت . املقرر الدراسي

اخلطوات املتبعة لكشف األسباب
سبب االختالف

اإلجراءات املتخذة ) إن لزم ذلك (

)أرفق موجزات إضافية لو اقتضى األمر ذلك(
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)أ( أذكر أي مقررات دراسية مت التخطيط لها ولكن لم يتم تدريسها وأوضح السبب، وما ينبغي اتخاذه من إجراءات في 

حال تطلب األمر عماًل تعويضياً.  

العمل التعويضي إن لزم األمرالشرح اسم ورمز املقرر الدراسي

)أ ( العمل التعويضي املطلوبة للوحدات التي لم يتم تدريسها في املقررات الدراسية املقدمة. 
)أكمل املعلومات فقط عن الوحدات التي لم يتم تدريسها هي من األهمية بحيث تتطلب عماًل تعويضياً(.  

السببالوحدة املقرر الدراسي

العمل التعويضي إن لزم

السببالوحدة املقرر الدراسي

العمل التعويضي إن لزم

السببالوحدة املقرر الدراسي

العمل التعويضي إن لزم

السببالوحدة املقرر الدراسي

العمل التعويضي إن لزم

إدارة البرنامج و تنفيذه

أذكر الصعوبات التي تواجه إدارة 
البرنامج )إن وجدت( 

أثر الصعوبات على حتقيق أهداف 
البرنامج

اإلجراء املقترح لتفادي الصعوبات 
املستقبلية

 ملخص تقييم البرنامج

1.  تقييم البرنامج من خالل الطالب املتخرجني )على أن يؤخذ التقرير عن السنة التي مت فيها 
 استطالع الرأي(
تاريخ االستطالع

أرفق نتائج االستطالع
علًق  )مثال:  تعليقا بالدليل ، عمال مت  بالفعل ، اعتبارات أخرى...الخ( 

أ. أذكر أهم االنتقادات، ونقاط القوة، واملقترحات
ب. التغييرات املقترحة على البرنامج )إن وجدت(استجابة للتغذية الراجعة من استبيانات استطالع الرأي.

2. تقييمات  آخري )مثال: تقييمات يقوم بها أصحاب العمل أو أطراف معنية أخرى، وكذلك املراجعة اخلارجية(

صف عمليات التقييم

أ. أذكر أهم االنتقادات، ونقاط القوة، واملقترحات
 

علًق  )مثال:  تعليقا بالدليل ، عمال مت  بالفعل ، اعتبارات 
أخرى...الخ(

ب. التغييرات املقترحة على البرنامج )إن وجدت( استجابة للتغذية الراجعة من استبيانات استطالع الرأي

2. مقاييس تقييم معايير اجلودة )ارجع إلى »معايير جودة برامج التعليم العالي(. 

)أ( أرفق مقاييس تقييم مستوى التعلم والتدريس، وغير ذلك من املقاييس املستخدمة في تقييم البرنامج. )وبكون التقرير 
عن السنوات التي استكملت  فيها بيانات التقييم ألول مرة وفي السنوات الالحقة عندما مت  التقييم الشامل(. 

)ب( أذكر درجات مقاييس التقييم الفرعية التي مت اختيارها للمراقبة السنوية. )هي في العادة تلك التي لم تتبع امنا تعتبر 
أولوية تطوير، أو التي أظهر التقومي احلاجة إلى تطويرها )التي تقل درجتها عن 3 جنوم(. بني اإلجراء املقترح تنفيذه 

لتطوير األداء )إن وجد(.  

ما طبق مقياس تقييم فرعي
عمليا

تصنيفها 
بالنجوم

بالنسبة للعام األول الذي مت فيه استكمال مقاييس التقييم ، 
بني اإلجراء املقترح

بالنسبة لألعوام الالحقة، علق على أداء العام اخلاص 
بالتقرير

جودة التدريس

1. ضع في قائمة عدد  املقررات الدراسية التي تدرس خالل العام. بني لكل  مقرر ما إذا كان قد مت فيه  تقييمات للطالب 
أم ال، و/أو التقييمات األخرى التي متت على جودة التدريس. وبني لكل  مقرر ما إذا كان قد مت التخطيط إلجراءات بغية 

تطوير املستوى. 

اسم ورمز  املقرر الدراسي
تقييمات الطالب للجودة

تقييمات أخرى )اذكرها(
هل من إجراء مخطط له

النعمالنعم

)أضف بنوداً أو أرفق قائمة إذا اقتضى األمر(
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2. فعالية إستراتيجيات التدريس. علق على فعالية استراتيجيات التدريس املخطط تطبيقها في  املقررات حسب 
منط التعلم بكل مجال من مجاالت التعلم . )أنظر توصيف مجاالت التعلم في وثيقة " اإلطار الوطني للمؤهالت " 

واالستراتيجيات املقترحة في البند د)2( في توصيف البرنامج(. 
)الحظ أن هذا السؤال ال ميثل تقومياً ملهارات املعلم، ولكنه تقييم لالستراتيجيات املخططة وفقاً لتقارير املقررات الدراسية 

الصادرة عن املعلمني(.  
موجز بتعليقات املدرسني أو اية تغذية راجعة أخرى حول 
مدى فعالية استراتيجيات التدريس بالنسبة لنتائج التعلم 
ملجاالت التعلم املختلفة ، وحدد ما تواجهه من صعوبات، 

ومقترحات  للتطوير. 

ما خطط استجابة لتلك التعليقات
 )مثال: تقدمي التدريب واملساعدة، تعديل االستراتيجيات( 

)قم باإلشارة إلى املقررات التي مت فيها التغيير وذلك حيثما كان مناسباً(. 
أ . املعارف

ب، املهارات املعرفية
ث . مهارات العالقات بني األشخاص وحتمل املسؤولية

د. مهارات التواصل، واستخدام تقنية املعلومات، واملهارات العددية
هـ. املهارات النفس-حركية  )إن وجدت( 
3. البرامج التوجيهية للمدرسني اجلدد. 

هل تقدم برامج توجيه؟    نعم             ال    في حال كانت تقدم، كم عدد املشاركني بها؟  

أ . توصيف موجز

ب. موجز لتقييم املدرسني ممن اشتركوا في برنامج التوجيه . 

ج . في حال عدم وجود برامج توجيه ، وضح السبب.

4. أنشطة التطوير املهني لطاقم التدريس وبقية العاملني

أ . األنشطة القائمة
كم عدد املشاركني

العاملون اآلخروناملدرسون

ب. موجز بتعليقات حول مدى فائدة هذه األنشطة من واقع تقييمات املشاركني فيها

رأي مستقل حول جودة البرنامج، بعد االطالع على مسودة التقرير )مثال: رئيس قسم آخر يقدم تعليقاً على األدلة والنتائج 
املستخلصة ( )أرفق مالحظات( 

1. القضايا التي أثارها صاحب الرأي
تعليق منسق البرنامج على ما أثير من قضايا 

2. مقترحات حول التخطيط للبرنامج

خطة العمل

1. ما مت من تقدم في تنفيذ خطط عمل العام السابق 

اكتمل أم لم يكتمل املسئول عن العملتاريخ اإلمتاماألعمال املخطط لها

أ . أسباب عدم اإلمتام إن وجدت. 

أسباب عدم اإلمتام إن وجدت. 

 

ج . أسباب عدم اإلمتام إن وجدت. 

د.  أسباب عدم اإلمتام إن وجدت. 

1. مقترحات حول تطوير البرنامج 

أ . مقترحات حول تغيير هيكل البرنامج )الوحدات/الساعات املعتمدة ، املقررات اإلجبارية أو االختيارية، ... الخ( 
ب . مقترحات حول تغيير املقررات الدراسية )حذف أو إضافة وحدات أو موضوعات، تغيير   طبيعة التدريس أو إجراءات 

التقومي...الخ(. 
ج . أنشطة تطوير طاقم التدريس و بقية العاملني. 

منسق البرنامج: _____________________________ 
التوقيع: ____________________________  تاريخ إمتام التقرير: _______________ 

املستلم: __________________________ )عميد الكلية / رئيس القسم( 
التاريخ: ______________________
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للتواصل مع وحدة التطوير والجودة

عليشةالدرعية

46967724356737الهاتف

4355010 حتويلة 4693769811الفاكس

Qa-cams@ksu.edu.saQa-camsf@ksu.edu.saالبريد اإللكترونى
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