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كلمة معالي وزير التربية والتعليم العالي

املنشودة  الجودة  تحقيق  إمكانية  من  تحّد  التي  والعراقيل  التحديات  من  العديد  النامية  الدول  يف  العايل  التعليم  يواجه  
سواء عىل مستوى املخرجات أو العمليات أو حتى املدخالت، وكذلك مشكلة تدني مستوياته وعدم قدرته أحياناً عىل تلبية 
عىل  رئيس  بشكل  اعتماده  إىل  إضافة  فيها،  والتأثري  والتكنولوجية  واالقتصادية  واالجتماعية،  السياسية،  الحياة  متطلبات 

الدعم الحكومي، وضعف مساهمة القطاع الخاص به.

األزمة التي يعانيها التعليم يف هذه البالد، وتخلفه عن مواكبة تطورات العرص املتسارعة بوترية يصعب ضبطها، أو السيطرة 
عليها، أصبحت تشغل بال املفكرين  من خالل العديد من محاوالت اإلصالح، إالّ أن الكثري من هذه املحاوالت ال تزال بحاجة 
لرتجمتها إىل إجراءات عملية تنفيذية واضحة األهداف، ومصاغة يف صورة أهداف إجرائية قابلة للتحقيق واملتابعة والقياس 

والتقويم، وتحديد متطلبات التطبيق من إمكانات مادية وبرشية وزمنية. 

وقد حددت وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية أهدافها ملعالجة هذا الوضع عن طريق إعادة تشكيل التعليم؛ بحيث 
والتنمية  العمل  سوق  مع  مخرجاته  ومواءمة  املادي  دعمه  سبل  وتوفري  عليه،  املتزايد  الطلب  استيعاب  عىل  قادراً  يكون 

املستدامة وتشجيع البحث العلمي. 

ولتحقيق هذه األهداف قامت الوزارة بـ:   

إنشاء هيئة هي  األوىل من نوعها يف املنطقة (سنة ٢٠٠٢)، وهي الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة؛ لتعنى بمؤسسات   •
التعليم العايل. 

إنشاء الهيئة الوطنية لتطوير مهنة التعليم؛ لتعنى بمؤسسات التعليم العام (سنة ٢٠٠٩).  •

تبني سياسة تعنى بنرش ثقافة الجودة بني كل من لهم عالقة بالعملية التعليمية من معلمني وعاملني وإداريني وطالب   •
وأولياء أمور.

وضع معايري للجودة سواء كانت عىل مستوى مدخالت العملية التعليمية أو عملياتها أو مخرجاتها.   •

تعزيز البحث العلمي واإلنتاج املعريف ودفع القطاع الخاص للمشاركة يف تمويله واالستفادة من نتائجه.  •

إن هذا الدليل الذي بني أيدينا هو خطوة متقدمة من سلسلة خطوات تبنتها الوزارة إلعادة تشكيل التعليم العايل يف فلسطني، 
آملني أن يسهم يف تجويده، ويوضح الخطوات اإلجرائية املطلوبة يف سبيل تحقيق األهداف املرجوة.

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للبنك الدويل لتكرمهم بتغطية تكاليف طباعة هذا الدليل؛ وذلك ضمن أنشطة مرشوع 
التعليم العايل.

أ. مليس مصطفى العلمي

وزيرالرتبية والتعليم العايل
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تقديم

يف  الراغبني  للطلبة  املتزايدة  األعداد  يف  تتمثل  كبرية  تحديات  األخرية  اآلونة  يف  العايل  التعليم  قطاع  يواجه 
الدراسة، ويف خصخصة مؤسسات التعليم العايل، والتوجه العاملي نحو العوملة، يرافق ذلك صعوبة يف توفري 
فرص عمل للخريجني، ال سيما يف ظل املعايري القياسية العالية املطلوب توافرها يف الخريج. هذه التحديات 

وغريها حدت بوزارة الرتبية والتعليم العايل إىل تطوير سياسة لضبط جودة التعليم العايل الفلسطيني. 

العايل  التعليم  ملؤسسات  والنوعية  والجودة  لالعتماد  الوطنية  الهيئة  إنشاء  تم  السياسة،  لهذه  واستجابة 
للوزير،  مبارشة  وتتبع  الوزارة  مظلة  تحت  تعمل  مستقلة  شبه  حكومية  كهيئة   ٢٠٠٢ العام  يف   (AQAC)
وتتلخص رسالتها يف االرتقاء بمستوى التعليم العايل يف فلسطني وتطويره املستمر من خالل تعزيز جودة 

التعليم العايل املميز، املبني عىل املساءلة والرقابة والتوجه والنماء. 

عىل  الهيئة  تعمل  التي  الخطوات  من  سلسلة  ضمن  كخطوة   - اإلرشادي  الدليل  هذا  بإعداد  نقوم  إذ  إننا 
إنجازها- ليحدونا األمل أن يكون عونا لنا جميعا يف تحقيق رسالتنا وأهدافنا املنشودة حارضا ومستقبال، 
سائلني الله تعاىل أن يسدد خطانا ملا فيه مصلحة الوطن واملواطن، وبما يضمن تحسني جودة التعليم العايل 

وتميز مؤسساته باعتبارها مؤسسات قيّمة ومبدعة.  

رئيس الهيئة

أ.د. محمد السبوع 
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مقدمة

شكلت  حيث  األخرى،  املجاالت  عن  التعليم  حقل  يختلف  وال  األخرية،  العقود  مدى  عىل  ملحاً  ومطلباً  كبرياً  هاجساً  بالجودة  االهتمام  أصبح   
ملواجهة  كبري  ضغط  تحت  التعليم  نظم  وأصبحت  وفاعليته،  تعليمي  نظام  أي  كفاءة  عىل  الحكم  يف  إسرتاتيجياً  وخياراً  مؤثرا  عامال  الجودة 
التحدي املتمثل يف تحسني جودة نظام التعليم العايل وتوسيعه، وكذلك االستجابة للمنافسة يف مجال التعليم العايل يف إطار املوارد املحدودة 

لبعض الدول. 

ويمثل الطلب املتزايد عىل استخدام « ضمان الجودة معيارا للمنتج التعليمي « عامال حاسما يف التوجه الداخيل للمؤسسات التعليمية، وبما أن 
التعليم والتنمية متالزمان، وأن مدخالت كل منهما هي مخرجات  لآلخر، فإن جودة النتائج املحققة للتنمية ترتبط وتتأثر بمدى تميز أحد أهم 

مخرجات النظام التعليمي وهو العنرص البرشي. 

إن ضمان جودة التعليم العايل ونوعيته تتعلق بتحسني النظام نفسه، إذ لم يعد التعليم العايل مجرد خدمة وطنية، ففي ظل سهولة تنقل 
املوارد البرشية واملادية يف جميع أنحاء العالم، فقد اكتسب – ويكتسب –  التعليم العايل بعداً دولياً هاماً، وبالتايل، فإن العديد من الدول تبنت 

معايري مناسبة ومقبولة وطنيا ودولياً لضمان نوعية التعليم العايل وتحسينه وضبط جودته. 

ويف هذا السياق، نؤكد أن أية مؤسسة ترغب يف تقديم مستويات مميزه من التعليم العايل تحتاج إىل آليات تتجاوز املستوى الوطني إىل املستوى 
الدويل مع األخذ بعني االعتبار الظروف الوطنية يف تطبيق معايري ضمان نوعية التعليم العايل وتحسينه. 
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1 

تعريفــات
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9

تعريفات

املفاهيم  بعض  عن  موجزة  ملحة  نعطي  أن  بدء  ذي  بادئ  بنا  يحسن  فإنه  والدراسات،  األبحاث  توجيه  يف  وأثرها  املصطلحات  ألهمية  نظراً 
واملصطلحـات ذات الصلة بتقييم الربامـج التعليمية وضمان جودتها، ألن تحديد املصطلحات وتعريفها هو وعاء تعبريي تطرح من خالله 

األفكار، ويساعد عىل الفهم الصحيح لها. وفيما ييل توضيـح لبعض املصطلحات املسـتخدمة فـي الدليل اإلرشادي. 



عرفت اليونسكو ضمان الجودة، بأنه عملية تقييم جارية ومستمرة لجودة نظام التعليم العايل أو مؤسساته أو برامجه. ويركز مفهوم ضمان 
الجودة باعتباره آلية تنظيمية عىل املساءلة والتطوير، وعىل توفري املعلومات واألحكام (وليس الرتاتبية) من خالل عملية متفق عليها ومعايري 

مؤسس لها بشكل جيد.



يعترب التقييم أحد أهم العنارص الرضورية لضمان الجودة، والذي كما تشري إليه اليونسكو عىل أنه عملية منهجية لجمع البيانات وتنظيمها 
ككل  العايل  التعليم  مؤسسات  مناهج  وكفاية  التعليمات،  فاعلية  عىل  األحكام  إصدار  عملية  يف  واستخدامها  بتفسريها  تسمح  التي  بالطريقة 
(التقييم املؤسساتي)، أو تقييم برامجها التعليمية (تقييم الربنامج). وهذا يعني تقييم األنشطة األساسية ملؤسسة التعليم العايل (األدلة الكمية 

والنوعية من األنشطة التعليمية والنتائج البحثية). وعليه، تجمع عملية ضمان الجودة بني العنارص التالية:

التقييم الذي ينطوي عىل جمع وتحليل املعلومات ذات الصلة، ومقارنتها مع املعايري واملقاييس التي سبق تحديدها بهدف اتخاذ قرار،   •
الذي  ذلك  سواء  الخارجي،  والتقييم  الذاتي  التقييم  عىل  التقييم  عملية  تشمل  ما  وعادة  اإلجراءات.  ببعض  رشوعاً  أم  تعديالً  أكان  سواء 

تضطلع به وكالة خارجية أو تنظمه املؤسسة نفسها، كمكون خارجي للعملية الداخلية.

التقييم، من أجل إحداث تغيريات فورية عند اإلمكان، ومن أجل التخطيط  متابعة أو إدارة التغيري، وهذا يعني العمل عىل نتائج عملية   •
لتغيريات أكثر شموالً، ومتابعة اإلجراءات التي تحدد نتيجة لعملية التقييم.



ينطوي التقييم الذاتي عىل تحليل دقيق ألداء مؤسسة تعليمية معينة  أو برنامج تعليمي، وذلك من أجل تمكني املؤسسة من تحديد نقاط القوة 
والضعف الرئيسة، والوقوف عىل التحديات التي تواجهها، وبالتايل التخطيط لتحسني األوضاع وتطويرها. وهذا األمر ال يأتي بشكل تلقائي بل 

يتطلب تنظيماً وخطة عمل، عالوة عىل رضورة إرشاك جميع الجهات املعنية.



هو جزء غري منفصل من عملية التقييم بمجملها، وينطوي عىل عمل فريق مهني من خارج املؤسسة ملراجعة تقرير التقييم الذاتي وجميع 
املعلومات والبيانات والتحليالت التي اعتمد عليها هذا التقرير، ومقاربة ما تم انجازه من املعايري املتبعة دوليا، وإسداء النصائح والتوصيات 

للتحسني والتطوير.
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لتحقيق  الالزمة  والعمليات  الوسائل  واختيار  للمستقبل،  تصّور  صياغة  خاللها  من  يتم  التي  العمليّة  بأنه  اإلسرتاتيجي  التخطيط  يعرف 
هذا املستقبل. وهذه العملية تكون واعية ومدروسة، وتعتمد عىل الوضع القائم، وتساهم بها املؤسسة بكل مقوماتها، بهدف اختيار أفضل 

االحتماالت التي تساعد املؤسسة يف إنجاح مهمتها، يف ضوء البيئة الخارجية املتغرية، كما أنها عملية تأملية وتقييمية. 



وهي وصف دقيق لطبيعة املؤسسة وملربر وجودها، وللقيم األساسية التي تستلهم بها، وتميزها عن مؤسسات شبيهة. ورسالة املؤسسة هي 
القاعدة التي تستنبط منها األهداف املحددة التي تشري إىل طبيعة التعليم أو األبحاث أو نوعية الخريجني، الخ. 
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إرشادات إلجراء التقييم 
الــذاتـــــي والتقـييـــم 
الخـــارجــي للبرامــج
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إرشادات إلجراء التقييم الذاتي والتقييم الخارجي للبرامج

تهدف إجراءات االعتماد والجودة والنوعية إىل التأكد من أن الربامج تحقق معايري محددة، وتهدف أيضا إىل تنمية وتطوير إجراءات التقييم 
اإلدارة  عن  ممثلون  الذاتي  التقييم  يف  ويشارك  الخارجي.  التقييم  لعملية  أساسا  للربنامج  الذاتي  التقييم  تقرير  ويشكل   ، للربنامج  الذاتي 

والطلبة والهيئة التدريسية وآخرون بحيث ترتكز مرجعية عملهم إىل: 

جمع وتحليل املعلومات عن الربنامج واملؤسسة.  •

تحديد مناحي القوة والضعف واملشكالت القائمة.  •

تحديد إسرتاتيجيات لرتسيخ مواطن القوة ومعالجة مواطن الضعف واملشكالت.  •



افرتاضات أساسية:

١- تقع مسؤولية إجراء التقييم الذاتي عىل املؤسسة نفسها أو الربنامج نفسه.

٢- التقييم الذاتي هو أهم العنارص يف عملية التقييم الخارجي. 

٣- من مصلحة املؤسسة أن تجري تقييما ذاتياً موضوعياً وعلمياً لربامجها طبقاً إلطار معايري التقييم التي تعتمدها الهيئة الوطنية لالعتماد 
والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم العايل يف فلسطني. 

٤- تستغرق عملية التقييم الذاتي فرتة ٣-٦ أشهر تحددها املؤسسة.

٥- يجب أن يؤدي تقرير التقييم الذاتي إىل خطوات محددة عىل املؤسسة اتخاذها لرتشيد وتطوير مواطن القوة، وملعالجة مواطن الضعف 
التي تم تحديدها.

خطوات العمل النجاز التقييم الذاتي:

١- تعني املؤسسة لجنة موجهة للتقييم الذاتي تتكون عادة من خمسة أعضاء عىل األقل، ويراعى يف عضوية اللجنة أن تضم ممثلني عن  وحدة 
من أعضاء هذه اللجنة من الذين شاركوا يف التدريب الذي نفذته  الجودة والهيئة التدريسية واإلدارية والطلبة. (يفضل أن يكون واحداً 

الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم العايل حول منهجية االعتماد والجودة  والنوعية) . 

٢- تراجع لجنة التقييم الذاتي مهامها ومعايري التقييم وإرشادات كتابة التقييم املعتمدة من قبل الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية. 

٣- تقوم اللجنة املوجهة بجمع املعلومات من خالل أعضائها وإرشاك لجان/ أفراد معينني حسب ما تراه مناسباً.

٤- تناقش اللجنة املوجهة التقييم الذاتي عىل أوسع نطاق ممكن يف املؤسسة ليشمل أعضاء الهيئة اإلدارية والهيئة التدريسية والطلبة.

٥- تعد اللجنة املوجهة التقييم الذاتي بصورته النهائية.

٦- يرسل التقييم النهائي مع األوراق الثبوتية إىل الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم العايل يف فلسطني.
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٧- ال يمكن إضافة أو تعديل أو حذف أي جزء من التقرير، أو إضافة أو اسرتجاع أي أوراق ثبوتية بعد تسليم التقرير إىل الهيئة الوطنية 
لالعتماد والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم العايل.

٨- يرسل مع التقييم الذاتي تنسيب املؤسسة/ الربنامج ملختصني يف املجال لتطوير قواعد البيانات للمقيمني يف الهيئة وللمساهمة يف تشكيل 
لجان التقييم الخارجي.



افرتاضات أساسية:

١- تقع مسؤولية اإلعداد إلجراء التقييم الخارجي عىل عاتق الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم العايل.

٢- ينظر اىل عملية  التقييم الذاتي  عىل انها مدخل أساس يف عملية التقييم الخارجي.

٣- يشكل تعاون املؤسسة مع لجنة التقييم الخارجي عنرصاً أساسيا الستكمال ونجاح العملية التقييمية الشاملة للربنامج. 

خطوات العمل النجاز التقييم الخارجي

١- يتم إشعار املؤسسة باإلطار الزمني للتقييم الخارجي املزمع تنفيذه ومواءمته مع الجدول الزمني لتقييم الربنامج املعني.

 ٢- تنسب الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم العايل يف فلسطني لجنة مهنية متخصصة يف الربنامج/ الربامج التي 
سيتم تقييمها، وتسمى ”لجنة التقييم الخارجي“، ويتم تعيينها من قبل وزير الرتبية والتعليم العايل. 

كتابة  وإرشادات  التقييم  ومعايري  للتقييم  األساسية  االعتبارات  عىل  بالرتكيز  لعملها  املرجعية  الرشوط  الخارجي  التقييم  لجنة  تراجع   -٣
التقييم، وتضع جدوالً زمنياً لعملها.

٤- تراجع لجنة التقييم الخارجي تقرير اللجنة املوجهة للتقييم الذاتي.

٥- تعقد اللجنة اجتماعاً/ اجتماعات تمهيدية قبل زيارة/ زيارات املوقع/ املواقع بالرتكيز عىل الرشوط املرجعية للتقييم الخارجي ومناقشة 
التقييم الذاتي. 

بزيارة  وتقوم  الذاتي،  للتقييم  التوجيهية  اللجنة  أعضاء  مع  مستفيضة  مقابالت  خاللها  وتعقد  الالزمة،  امليدانية  بالزيارات  اللجنة  تقوم   -٦
املرافق املعنية من قاعات تدريس، ومختربات، ومشاغل، ومكتبات ومرافق مساندة، ومرافق تدريب عميل خارج املؤسسة/ الربنامج، كما   

ُتقيم املصادر التعليمية من كتب ومراجع ودوريات ووسائل التقييم الخ.

٧- تعد اللجنة تقريراً أوليا.

٨- تناقش اللجنة التقرير األويل مع لجنة التقييم الذاتي بهدف التأكد من دقة املعلومات املتضمنة فيه.

٩- بناء عىل النقاش، تعد اللجنة تقريراً نهائياً حسب إرشادات كتابة التقييم املفصلة يف هذا الدليل. 
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١٠- ترفع اللجنة التقرير النهائي إىل الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم العايل يف فلسطني يف مدة أقصاها (٣ شهور) 
من تاريخ بدء اللجنة املتخصصة للتقييم الخارجي بعملها. ويف حالة رضورة توفري وقت إضايف إلنهاء التقييم الخارجي، يتم ذلك بطلب 

خطي مربر من قبل اللجنة إىل رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم العايل.

التقرير بعد تسليمه إىل الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم  ١١- ال يمكن إضافة أو تعديل أو حذف أي جزء من 
العايل.

إرشادات عامة يف تحضري التقريرين الذاتي والخارجي

حسب  أخرى  لغة  أو  االنجليزية  باللغة  التقرير  كتابة  يمكن  استثنائية  حاالت  ويف  العربية،  باللغة  والخارجي)  (الذاتي  التقريران  يعد   -١
متطلبات الربنامج.

٢- تقدم التقارير طباعة عىل قرص إلكرتوني وبواقع نسختني من كل تقرير.

٣- تعرض التقارير تبعاً ألجزائها وبتسلسل حسب ما ورد يف هذه اإلرشادات. 

٤- توفر جميع الوثائق واألوراق الثبوتية للتقييم الذاتي يف وقت تسليم التقييم اىل الهيئة الوطنية ويف حالة عدم توفر أي من الوثائق املطلوبة، 
يطلب من لجنة التقييم الذاتي كتابة ”غري متوفر“ ( بجانب البند املعني).

٥- يمكن إضافة وثائق/ أوراق ثبوتية تدعم الربنامج غري تلك املذكورة يف متطلبات التقييم الذاتي.

مالحظة: تعترب التقارير (التقييم الذاتي / والتقييم الخارجي) بعد تسليمها ملكاً للهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم 
العايل وال يمكن اسرتجاع أي من مرفقاتها من قبل الربنامج أو املقيمني املعنيني. 
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3 

هيكــليـــة التقــريــر 
النهـائي للتقييـم
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هيكلية التقرير النهائي للتقييم

يتكون تقرير التقييم (الذاتي والخارجي) من ثالثة اجزاء ، إضافة اىل ملحقني: 

الجزء األول:        تعريف بمؤسسة التعليم العايل وبالربنامج قيد التقييم.

الجزء  الثاني:   يمثل هذا الجزء صلب التقرير ويحتوي عىل اثني عرش بندا ، يركز كل بند منها عىل واحد أو أكثر من معايري الجودة الشمولية 
ويسعى لإلجابة بنص واضح ومبارش عن األسئلة املطروحة بما يخص املعايري املحددة، وتوفري األوراق الثبوتية لكل منها. 

الجزء الثالث:   يشمل هذا الجزء ملخصا مهما ورضوريا ملا جاء يف الجزء الثاني من التقرير، والذي يهدف اىل إظهار:

نقاط القوة والضعف بما يتعلق بمسار الربنامج واالحتياجات املستقبلية وإسرتاتيجيات العمل بخصوص تطويره   •
واستدامته.

تحديد أي تغيـرات وتطورات منذ الدورة التقييمية املاضية.  •

استمرارية  يف  إشكاليات  تسبب  أن  املمكن  من  التي  والعاملي،  واإلقليمي  الوطني  املستوى  عىل  تغيـرات  أي  تحديد   •
الربنامج.

توفري املعلومات الرضورية وتحليلها من أجل إنجاح عملية التخطيط اإلسرتاتيجي.   •

امللحق األول:   األوراق الثبوتية والجداول اإلحصائية.

امللحق الثاني:  قائمة بأسماء ورتب أعضاء فريق التقييم الذاتي واملسميات الوظيفية لكل منهم. 
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الجزء األول



١- اسم وعنوان املؤسسة

٢- اسم ولقب رئيس املؤسسة

٣- سنة التأسيس

٤- الدرجات األكاديمية التي تمنحها املؤسسة

٥- عدد الكليات/ املعاهد/ الربامج (خارطة هيكلية)

٦- عدد أعضاء مجلس األمناء / مجلس اإلدارة / املجلس االستشاري

٧- عدد الطالب الكيل حسب الجنس وحسب السنوات للخمس سنوات املاضية 

٨- عدد الخريجني الكيل للخمس سنوات املاضية

٩- عدد اإلداريني يف املؤسسة ( الهيكل التنظيمي اإلداري للمؤسسة)

١٠- عدد أعضاء الهيئة التدريسية يف املؤسسة حسب الجدول التايل:

العدد الكيلغري متفرغمتفرغأنثىذكرالشهادةالرتبة

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محارض

مدرس

مساعد بحث وتدريس

مساعد تدريس وبحث علمي ومختربات

املجموع
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ملحة عن القسم/ الدائرة القائمة عىل الربنامج الخاضع للتقييم:

١- اسم وعنوان القسم / الدائرة القائمة عىل الربنامج 

٢- اسم ولقب رئيس القسم/ الدائرة

٣- مسمى الربنامج

٤- الدرجة العلمية التي يمنحها الربنامج

٥- سنة تأسيس الربنامج

٦- عدد الخريجني من الربنامج

٧- أعضاء الهيئة التدريسية بالربنامج ، حسب الجدول التايل: 

الرتبة

العدد
تفرغ جزئيتفرغ كامل

نسبة التفرغ يف برامج/ مؤسسات أخرىنسبة التفرغ يف الربنامج

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ  مساعد

محارض

مدرس

مساعد تدريس وبحث علمي مختربات

املجموع

٨- عدد الطلبة يف الربنامج  : 

السنة األوىل:  •

السنة الثانية:  •

السنة الثالثة:  •

السنة الرابعة:  •

السنة الخامسة فأعىل (إن وجدت):  •
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تابع – ملحة عن القسم / الدائرة التي تنفذ الربنامج (الرجاء استخدام الجدول التايل)

اسم الربنامج:

سنة التأسيس: 

عدد الطلبة عدد املدرسنيعدد الربامجنوع الربنامج
غري متفرغ متفرغ 

املجموع الكيل 

٩- تقييمات سابقة يف آخر خمس سنوات وأي إجراءات تبعاً لذلك (الرجاء استخدام الجدول التايل)

نوع التقييم تاريخ إجراء التقييم
الجهة املنفذة إجراءات بعد التقييم داخيل/ خارجي / دويل/ محيل
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الجزء الثاني

    •

 يجب ان يشتمل تقرير التقييم الذاتي عىل مجموعة من البنود من أهمها ما يأتي : 

 ١- رسالة املؤسسة وأهداف الربنامج 

رسالة املؤسسة:

أهداف الربنامج: 

(١-١ ) األسئلة األساسية التي يجب االجابة عليها وتتعلق باألهداف العامة للربنامج : 

كيف يتم تحديد فلسفة وأهداف وأولويات الربنامج؟   •

هل هناك إجماع حولها؟  •

هل هنالك تناغم وثبات بينها وبني رسالة املؤسسة األم؟ ما أوجه التشابه؟ وما االختالف ان وجدت؟ وملاذا؟  •

كيف يتم استخدام أهداف الربنامج يف التخطيط والتنفيذ والتقييم لنشاطات الربنامج؟  •

وأهداف  رسالة  وتعكس   العاملية  واملهنية  األكاديمية  للمعايري  ومالئمة  معروفة  الربنامـج  أهداف   : التحقق  معيار   (  ١-٢)  
املؤسسة األم.  
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 (١-٣ ) وثائق ثبوتية واجراءات خاصة : 

إجراءات التقييم الخارجيوثائق ثبوتية ورشوحات يف التقييم الذاتي

* توفر نسخة عن فلسفة ورسالة وأهداف الربنامج  مع رشح 
طرق مراجعتها

* التاكد من أن فلسفة وأهداف الربنامج تعكس االحتياجات املجتمعية

* التاكد  من أن الفلسفة واألهداف تعكس التطور العاملي يف مجال * ارشح سبل التعريف بفلسفة وأهداف الربنامج
التخصص

* التاكد  من أن الفلسفة واألهداف معروفة للطلبة واملدرسني واملجتمع * ارشح كيفية تناغم فلسفة وأهداف الربنامج 
(مراجعة  منشورات الربنامج، استفرس من الطلبة واملدرسني)

* وضح كيف تم وضع فلسفة وأهداف الربنامج مع املؤسسة 
األم

* التاكد  من أن فلسفة الربنامج جزء من رسالة املؤسسة

*  توفر  نسخة عن املنهاج وتسلسل طرح املساقات يف 
الربنامج

* التاكد  من أن األهداف تنعكس يف الربنامج الدرايس

*توضيح كيفية تقييم مدى تحقيق الطلبة واإلدارة والهيئة 
التدريسية ألهداف الربنامج

* مراجعة  مدى تغطية األهداف للشق األكاديمي التخصيص يف مجال 
املعرفة والتخصص، وكذلك األهداف الخاصة ذات العالقة بالسلوكيات.

* مراجعة مدى تواؤم أهداف الربنامج مع اإلسرتاتيجية األكاديمية 
واملهنية ضمن املعايري العاملية.

 * التاكد  من أن املساقات واملنهاج تعكس فلسفة وأهداف الربنامج. 

*  التاكد  من أن هنالك إجراءات ملراجعة فلسفة وأهداف الربنامج 
ضمن املتطلبات اإلسرتاتيجية املهنية واألكاديمية املحلية والعاملية. 

 ٢- النظام اإلداري (الهيكلية اإلدارية) 

(٢-١) األسئلة األساسية الخاصة بهيكلية مساقات الربنامج ومحتواها

ما مدى التناسق بني هيكلية مساقات الربنامج ومحتواها؟  •

ما مدى مالءمة الهيكلية وتحقيق متطلبات الربنامج من حيث طرح املساقات ومتطلبات الطلبة، الخ؟  •

هل هنالك لجان للربنامج وتعريف ملرجعية وأهداف هذه اللجان وعضويتها؟  •

ما الفرص املتاحة للطلبة لعضوية اللجان املختلفة؟  •
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(٢-٢ ) معيار التحقق: 

يوجد تناسق بني هيكلية املساقات ومحتوى الربنامج تنعكس يف التناسق والتكامل بني متطلبات الربنامج ومستواه.

(٢-٣ ) وثائق ثبوتية واجراءات خاصة : 

إجراءات للتقييم الخارجيإجراءات للتقييم الخارجيوثائق ثبوتية ورشوحات يف التقييم الذاتيوثائق ثبوتية ورشوحات يف التقييم الذاتي

مراجعة خطة املنهاج بالرتكيز عىل:مراجعة خطة املنهاج بالرتكيز عىل:• توفري نسخة عن الخطة الدراسية وتسلسل املساقات• توفري نسخة عن الخطة الدراسية وتسلسل املساقات

• مضمون الربنامج الدرايس تبعاً ملستواه وباملقارنة مع برامج مشابهة.• مضمون الربنامج الدرايس تبعاً ملستواه وباملقارنة مع برامج مشابهة.
مع  التخصص  ومساقات  األساسية  املساقات  ومضمون  مستوى  مع •  التخصص  ومساقات  األساسية  املساقات  ومضمون  مستوى   •

مراعاة مالءمة التسلسل والتكاملية يف الطرح.مراعاة مالءمة التسلسل والتكاملية يف الطرح.
• مستوى ومضمون املساقات االختيارية• مستوى ومضمون املساقات االختيارية

النوعي  واالرتباط  اإلجبارية  للمتطلبات  الداخيل  والتناسق  التجانس  النوعي •  واالرتباط  اإلجبارية  للمتطلبات  الداخيل  والتناسق  التجانس   •
فيما بينها.فيما بينها.

• املستوى األكاديمي للربنامج وعالقته مع البحث العلمي.• املستوى األكاديمي للربنامج وعالقته مع البحث العلمي.

االهتمام املمنوح للمهارات اللغوية الكتابية ومهارات الحاسوب من خالل:االهتمام املمنوح للمهارات اللغوية الكتابية ومهارات الحاسوب من خالل:

• زيارة مرافق الحاسوب.• زيارة مرافق الحاسوب.
• التحدث مع الطلبة يف الربنامج.• التحدث مع الطلبة يف الربنامج.

واملساقات  األساسية  املساقات  التخصص،  مساقات  واملساقات •تعريف  األساسية  املساقات  التخصص،  مساقات  •تعريف 
اإلجبارية واملساقات االختيارية، الخاإلجبارية واملساقات االختيارية، الخ

فيما  والتكامل  والعملية  النظرية  املساقات  بني  ما  التمييز  فيما •  والتكامل  والعملية  النظرية  املساقات  بني  ما  التمييز   •
بينها.بينها.

باقي  مع  وتكامله  الربنامج  يف  العلمي  البحث  لدور  الرشح  باقي •  مع  وتكامله  الربنامج  يف  العلمي  البحث  لدور  الرشح   •
املساقات.املساقات.

•الرشح لكيفية حساب الساعات املعتمدة للمساقات.•الرشح لكيفية حساب الساعات املعتمدة للمساقات.

بشكل  يتسلسل  الربنامج  مضمون  يف  مبني  هو  وكما  املنهاج  أن  من  التاكد  بشكل •  يتسلسل  الربنامج  مضمون  يف  مبني  هو  وكما  املنهاج  أن  من  التاكد   •
األكثر  إىل  األسهل  املضمون  من  وينطلق  أجزائه،  بني  فيما  ويرتابط  األكثر منطقي  إىل  األسهل  املضمون  من  وينطلق  أجزائه،  بني  فيما  ويرتابط  منطقي 

تعقيداً.تعقيداً.

٣- الخطة التنفيذية للمنهاج

(٣-١) األسئلة األساسية الخاصة بالخطة التنفيذية للمنهاج:

١- ما مدى التوازن بني خطة الدراسة وانتقال الطلبة بني مستويات الربنامج املختلفة؟

٢- ما مدى نجاعة قياس وتقييم الطلبة يف االنتقال من مستوى أدنى إىل أعىل يف الربنامج؟

٣- هل هنالك إمكانات وإجراءات ملساعدة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة؟

٤- ما مدى التوازن يف املنهاج بني املتطلبات األساسية للتخصص واملتطلبات الفرعية يف العلوم الطبيعية واإلنسانية؟

٥- ما مدى دعم اإلجراءات والطرق التعليمية والتعلمية يف تحقيق فلسفة وأهداف الربنامج؟

٦- هل يحتوي الربنامج عىل أخالقيات التخصص ؟
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(٣-٢ ) معايري التحقق :

١- خطة تنفيذ منهاج متوازن يسهل انتقال الطالب التدريجي من املستويات الدنيا إىل املستويات العليا وبناء الهرم املعريف واملهاري بشكل 
منطقي ومتكامل.

 ٢- اإلجراءات التعليمية والتعلمية تدعم فلسفة وأهداف الربنامج من خالل تحقيق أهداف املساقات يف املنهاج.

٣- يحتوي املنهاج عىل النواحي األخالقية للتخصص.

(٣-٣) وثائق ثبوتية واجراءات خاصة :  ِ

إجراءات للتقييم الخارجيوثائق ثبوتية ورشوحات يف التقييم الذاتي

توفر  نسخة عن املنهاج والخطة الدراسية
مراجعة  املنهاج بالرتكيز عىل نوعية ومستوى املساقات ومراحلها 
والتوازن بني الجزء النظري والعميل وبني الخطة والتنفيذ العميل 

وإمكانية إنهاء الربنامج يف الوقت املحدد

مراجعة  إجراءات تقييم الطلبة يف املراحل املختلفةتوضيح سبل تقييم الطلبة يف املراحل املختلفة للربنامج

توضيح اإلجراءات املتبعة ملساعدة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.

التاكد  من التفصيل املالئم ملكونات املنهاج وبالتحديد: األهداف 
مساق،  لكل  املحددة  واألهداف  املساقات  ورشح  الواضحة، 
الثالث  بمستوياتها  تعليمية  أهداف  عىل  تحتوي  املساقات  وأن 

(املعريف، الوجداني، والنفس حركي).

توضيح اإلجراءات املتبعة لتخطي عقبات قد تواجه تنفيذ الربنامج.
املعرفة  عىل  الدراسية  والخطة  املنهاج  احتواء  من  التاكد  
واملساقات التخصصية املالئمة و عىل املساقات الفرعية الداعمة 

يف العلوم الطبيعية واإلنسانية.

للفصول  تبعاً  املساقات  وطرح  املنهاج  عن  مفصلة  نسخة  توفر  
الدراسية تحتوي عىل:
• أهداف الربنامج

• رشح عن املساقات
• أهداف كل مساق واملخرجات املتوقعة

الوجداني،  املعريف،  املستوى  عىل  التعليمية  النشاطات  توضيح   •
والنفس حركي).

• الطرق والوسائل التعليمية
• املرافق التعليمية

• نوعية النشاطات التقييمية

حضور بعض اللقاءات التعليمية
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توضيح إجراءات تقييم وتعديل املنهاج
مراجعة اي وثائق ذات عالقة بتقييم وتعديل املنهاج ، قارن بني 
القديم والحديث بعد التعديل، االتاكد  من أن اإلجراءات املطبقة 

فعليا تسمح لكافة األطراف املعنية باملشاركة  يف التقييم 

املساقات  يف  املتبعة  والتعلم  التعليم  وأساليب  طرق  عن  رشحاً  توفر  
املختلفة موضحاً أسباب اختيار هذه الطرق واألساليب.

• مراجعة  مدى مالءمة األساليب والطرق وأهداف املساقات
• احرض بعض اللقاءات الصفية.

• قم بزيارة املختربات واملرافق العلمية.

توضيح أين تقع النواحي املذكورة أعاله ضمن املساقات املطروحة يف 
الربنامج. ( يمكن توفري املعلومات عىل شكل جدول).

عىل  بالرتكيز  للمساقات  التفصيلية  والخطة  املنهاج  مراجعة    •
النواحي املذكورة أعاله.

• مراجعة  نماذج من مشاريع وأبحاث للطلبة.

٤- بيئة التعليم والتعلم (املرافق: املكتبة، املختربات، الخ)

(٤-١) األسئلة األساسية الخاصة ببيئة التعليم والتعلم

١- ما مدى توفري الربنامج لبيئة تربوية تعليمية وتعلمية فاعلة؟

٢- ما مدى عكس االمتحانات والواجبات البيتيه للطلبة ملستوى ومضمون املساقات؟

٣- ما دور املعنيني يف التقييـمـات املختلفة ذات العالقة بالطلبة (االلتحاق بالربنامج، استكمال الربنامج، التخرج، الحقوق، الواجبات، الخ)؟

٤- هل تحتوي السياسات والقوانني واألنظمة ذات العالقة باملدرسني بنوداً تعنى بالتوظيف، والتعيني والواجبات والحقوق، والراتب، والرتقية 
واإلعفاء من الخدمة ، الخ؟

٥- هل تتوفر سياسات وأنظمة وقوانني مكتوبة ويف متناول أيدي الجميع؟

٦- هل هناك وثائق للربنامج وملفات الطلبة واملدرسني تشري إىل الثبات يف تطبيق وتنفيذ األنظمة والقوانني والسياسات؟

(٤-٢) معايري التحقق 

١- يعكس الربنامج بيئة تربوية تعليمية تعلمية فاعلة.

٢- يوفر الربنامج سياسات وقوانني وأنظمة وتعليمات مكتوبة للطلبة واملدرسني.
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(٤-٣ ) وثائق ثبوتية واجراءات خاصة :

إجراءات للتقييم الخارجيوثائق ثبوتية ورشوحات يف التقييم الذاتي

توفر  رشح عن:
فريق،  ضمن  أعمال  (محارضات،  الربنامج  يف  االتصال  ساعات  نسب   •

مختربات، دراسة مستقلة، الخ).

• االمتحانات وأساليب القياس (توفر  نماذج).

• نوعية ومستوى الواجبات البيتية املطلوبة وتحضريها (توفر  نماذج).

التخصص  مشاريع  عىل  بالرتكيز  املـسار  وتقييم  اإلشـراف  نوعية   •
(توفر  نماذج).

مالءمة  عىل  بالرتكيز  التعليمية  الساعات  تقسيم  مراجعة   •
النسب مع مستوى ومضمون املساقات.

• وضع الهيكلية اإلدارية للربنامج موضحاً األقسام واللجان املختلفة ذات 
العالقة.

مضمون  عىل  بالرتكيز  االمتحانات  من  نسخ  مراجعة   •
ومستوى االمتحان ومالءمته ملستوى ومضمون املساقات. 

الهيئة  الطلبة،  (املساقات،  الربنامج  يف  املتبعة  التقييم  طرق  رشح   •
عن  نسخاً  (توفر   الخ)  العميل،  التدريب  مرافق  اإلدارة،  التدريسية، 

النماذج).

عن الواجبات البيتية املطلوب تحضريها  • مراجعة  نماذجاً 
بالرتكيز عىل مالءمتها مع مستوى ومضمون املساق.

محارض  ومراجعة  للجان،  اإلدارية  الهيكلية  مراجعة   •
ومدى  الصادرة  القرارات  عىل  والرتكيز  االجتماعات 

تطبيقها.

مراجعة  النهج التقييمي بالرتكيز عىل:
• مشاركة جميع الجهات املعنية يف التقييمات ذات العالقة.

• دور الطلبة يف تقييم املساقات والهيئة التدريسية.

والقوانني  السياسات  عىل  تحتوي  التي  الوثائق  مرجعية  وذكر  توفري   •
واألنظمة (مثل دليل األنظمة والقوانني، إرشادات الطلبة، نظام الهيئة 

التدريسية، الخ).

• مراجعة الوثائق املتوفرة (أدلة إرشادية ، أنظمة وقوانني، 
الخ)

• رشح الفرص املتاحة للطلبة واملدرسني يف إبداء آرائهم. 
• رشح كيفية إجراءات تعديل السياسات والقوانني واألنظمة.

• مناقشة مع الطلبة واملدرسني السياسات وتطبيقها.
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٥-  املرافق التعليمية التعلمية

(٥-١) األسئلة األساسية الخاصة باملرافق التعليمية التعلمية

• املرافق العامة:

١- ما مدى كفاية املرافق العامة للتدريس والبحث العلمي والنشاطات الالمنهجية؟

مساحات  وكفاية  والبرصية،  السمعية  والوسائل  واملختربات  التدريس  غرف  مالئمة  عىل  بالرتكيز  للتعليم  التحتية  البنى  كفاية  مدى  ما   -٢
الدراسة، وخدمات الحاسوب؟

٣- هل هنالك أي معوقات لتعديل وتطوير املنهاج العلمي تبعاً لنقص يف البنى التحتية؟

• املكتبة:

١- ما مدى استخدام املكتبة؟

٢- هل ساعات العمل مناسبة؟

٣- هل هنالك مساعدة للطالب يف املكتبة؟

٤- هل املساحة مناسبة؟

٥- هل املصادر كافية؟

٦- ما مدى فعالية اإلجراءات املتبعة يف املكتبة؟

٧- ما مستوى مقتنيات املكتبة وخدماتها؟

• مرافق التدريب العميل:

١- ما مدى كفاية املرافق املخصصة للتدريب العميل من ناحية النوعية والحجم والعدد لتحقيق احتياجات الطلبة وأهداف الربنامج؟

٢- كيف يتم اختيار مرافق التدريب العميل؟ 

٣- من يساهم يف وضع املعايري وعملية االختيار؟ 

٤- كيف يتم موائمتها واألهداف العلمية للمساقات؟

٥- كيف تتم عملية تقييم مرافق التدريب العميل من ناحية نوعية الخدمات املقدمة، واملنتفعني واملرشفني امليدانيني مقارنة مع أعداد الطلبة؟

٦- ما مدى تالؤم إجراءات االتصال والتواصل ما بني الربنامج ومرافق التدريب العميل؟ وهل يساهم هذا االتصال يف تسهيل عملية التعليم 
والتعلم؟

٧- هــل يتم استخدام مرشفني / مدرسني ملتابعة الطلبة يف مرافق التدريب العميل؟ كيف يتم التأكيد عىل مؤهالتهم؟ وكيف يتم تأهيلهم 
لهذا الـدور؟

٨- هل توجد معوقات أو مشاكل أو عقبات يف التدريب واملتابعات امليدانية (من حيث استخدام املرافق، تنظيم التدريب، الخ)؟ كيف يمكن 
تذليل هذه العقبات إن وجدت؟
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(٥-٢) معايري التحقق 

١- تتوفر للربنامج مرافق تساعد يف تحقيق أهداف الربنامج. 

٢- تتوفر للربنامج مصادر تعلمية مساعدة يف عملية التعليم والتعلم األكاديمي.

(٥-٣ ) وثائق ثبوتية واجراءات خاصة :

إجراءات للتقييم الخارجيوثائق ثبوتية ورشوحات يف التقييم الذاتي

الصفية،  (الغرف  للربنامج  املتوفرة  املرافق  عن  رشح  توفر    •
• زيارة املرافق والتأكد من أهليتها (حجماً، موجودات، الخ).املختربات، املكاتب اإلدارية، الخ).

• التأكد من إجراءات السالمة يف املختربات واملرافق العملية.• توفر  رشح عن إجراءات السالمة يف املختربات.

العلمية  املختربات  يف  املتوفرة  واملعدات  باألجهزة  قائمة  توفري   •
• التاكد  من حداثة األجهزة واملعدات وتوفرها بأعداد مالئمة.ذات العالقة بالربنامج

املتوفرة  الخ  واألقراص،  واملراجع  الكتب  بأسماء  قائمة  توفر    •
تواجدها  وأماكن  التدريسية  الهيئة  وأعضاء  الربنامج  لطلبة 

وارشح كيفية استخدامها.

• التاكد من سهولة الوصول إىل املوجودات وحداثتها، ومالءمتها 
ومستواها، ونوعيتها وأعدادها.

• زيارة املكتبة /  والتأكد من الجو العلمي املناسب • اذكر كيف يتم استخدام تكنولوجيا الحاسوب يف الربنامج.

للربامج التي تستخدم مرافق خارج املؤسسة:

• توفر  رشحاً عن املرافق وطبيعة استخدامها.

• توفر  أو وضح نظام االختيار أو التعاقد مع هذه املرافق.

التاكد من كفاية ومالئمة:

املصادر  وأن  املؤسسة  خارج  العملية   / االكلينيكية  املرافق   •
املجتمعية كافية لتحقيق احتياجات الربنامج وطلبته.

• مراجعة  بعض العقود وأي تقييمات من قبل املؤسسات املستخدمة 
للتدريب العميل

املتاحف، • توفر  قائمة باملرافق الالمنهجية. املسارح،  (املالعب،  الالمنهجية  األنشطة  مرافق  زيارة   •
قاعات املدرسني وأماكن االسرتخاء، الخ).
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٦- األبحاث   

(٦-١ ) األسئلة األساسية الخاصة بالبحث العلمي 

١- ما العوامل التي تسهل عملية البحث العلمي، وما هي العوامل التي تعيق ذلك؟ 

٢- هل تتوفر ميزانية كافية للبحث العلمي ؟

٣- هل يوجد اهداف واضحة وسياسات محددة لتنشيط البحث العلمي؟

٤- هل هناك خطط لتطوير وتنشيط البحث العلمي؟ 

٥- هل يوجد اليات واضحة لتبادل الخربات والبحوث العلمية مع االخرين ؟ 

٦- هل تتوفر آليات لنرش ودعم البحوث العلمية؟ 

(٦-٢) معايري التحقق 

١- تتوفر للربنامج خطط لتطوير وتنشيط البحث العلمي. 

٢- تتوفر للربنامج آليات لنرش ودعم البحوث العلمية .

٣- يوجد اليات واضحة لتبادل الخربات والبحوث العلمية مع االخرين.

٤- تتوفر ميزانية كافية للبحث العلمي.

٥- يوجد اهداف واضحة وسياسات محددة لتنشيط البحث العلمي.

(٦-٣ ) وثائق ثبوتية واجراءات خاصة :

إجراءات للتقييم الخارجيإجراءات للتقييم الخارجيوثائق ثبوتية ورشوحات يف التقييم الذاتيوثائق ثبوتية ورشوحات يف التقييم الذاتي

االطالع  عىل أبحاث املدرسني والطلبة وعالقتها مع الربنامجاالطالع  عىل أبحاث املدرسني والطلبة وعالقتها مع الربنامجتوفر  نسخ من أبحاث املدرسني والطلبة للسنوات الثالث األخريةتوفر  نسخ من أبحاث املدرسني والطلبة للسنوات الثالث األخرية

األكاديمية  املنشورات   / الكتابات  أو  العلمية  األبحاث  عن  نماذج  األكاديمية توفر  املنشورات   / الكتابات  أو  العلمية  األبحاث  عن  نماذج  توفر 
مراجعة  السري الذاتية التفصيلية للمدرسني.مراجعة  السري الذاتية التفصيلية للمدرسني.للمدرسني.للمدرسني.

مشاركة  عىل  تركز  الخ  وأبحاث،  وثائق  نشاطات،  تقارير  من  نسخ  مشاركة توفر   عىل  تركز  الخ  وأبحاث،  وثائق  نشاطات،  تقارير  من  نسخ  توفر  
األساتذة يف تطوير مجال تخصصهم ومهنتهم.األساتذة يف تطوير مجال تخصصهم ومهنتهم.

مراجعة  نماذج من املنشورات العلمية، التقارير واالستشارات مراجعة  نماذج من املنشورات العلمية، التقارير واالستشارات 
التي أنجزها أعضاء الهيئة التدريسية.التي أنجزها أعضاء الهيئة التدريسية.
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٧-  الهيئات األكاديمية واإلدارية

(٧-١)  األسئلة األساسية الخاصة بالهيئات األكاديمية

١- ما مدى كفاية أعداد ونوعية املدرسني لتحقيق متطلبات التعليم النظري والعميل للربنامج، والقيام بالبحث العلمي وخدمة املجتمع املهني؟

٢- هل يوجد وضوح وثبات يف التطبيق يف معايري استقطاب وتوظيف وتقييم وترقية املدرسني؟

٣- ما العوامل التي تسهل عملية استقطاب وبقاء املدرسني املؤهلني، وما العوامل التي تعيق ذلك؟

٤- ما مدى االتصال والتواصل بني أعضاء الهيئة التدريسية أنفسهم ومدى اتصالهم مع إدارة برنامجهم أو الجامعة والكلية عامة؟ 

٥- ما الطرق والوسائل واإلمكانات املتوفرة لتطوير الهيئة التدريسية؟ هل تتوفر للمدرسني إمكانات للتطوير؟ ويف أي من املجاالت؟ كيف 
يتم تأهيل املدرسني الجدد؟

٦- ما مدى رىض املدرسني عن مشاركتهم يف اتخاذ القرارات عىل مستوى برنامجهم / دائرتهم / كليتهم / جامعتهم؟ ما نجاعة اإلجراءات 
/ الطرق املتبعة يف إيصال املعلومات املطلوبة للمدرسني؟

يف  أو  املؤسسة  نفس  يف  مشابهة  أخرى  برامج  من  مدرسني  مع  الربنامج  ملدريس  الوظيفي  العبء  بني  ما  االختالف  التشابه /  أوجه  ما   -٧
مؤسسات أخرى؟ 

(٧-٢) معايري التحقق :    

١- عدد وتنوع الخلفيات العلمية للمدرسني مناسبة لتحقيق أهداف الربنامج. 

٢- غالبية أعضاء الهيئة التدريسية الذين يدّرسون يف الربنامج عىل مستوى البكالوريوس يحملون درجة الدكتوراه ويدرسون مواضيع ذات 
عالقة مبارشة بتخصصهم.

٣- املدرسون يف الربنامج يطورون من معارفهم ومهاراتهم يف مجال تخصصهم.

٤- هنالك خربات يف الهيئة التدريسية قادرة عىل تطوير املنهاج وتقييمه ومهارات التعليم والتعلم والبحث العلمي.

٥- يشارك أعضاء الهيئة التدريسية يف النشاطات العلمية واملهنية وخدمة املجتمع بما يدعم رسالة املؤسسة وأهداف الربنامج. 

٦- تساعد اإلجراءات اإلدارية عىل تحفيز املدرسني عىل تطوير أدائهم وتحمل مسؤولياتهم.
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(٧-٣ ) وثائق ثبوتية واجراءات خاصة :

إجراءات للتقييم الخارجيوثائق ثبوتية ورشوحات يف التقييم الذاتي

توفر سرية ذاتية مخترصة عن املدرسني يف الربنامج.

مراجعة السري الذاتية لألساتذة بالرتكيز عىل:

- التعلم                - خدمة املجتمع

- الخربة املهنية       - املنشورات

- الخدمات املهنية والنشاطات العلمية 

- توزيع وتنوع الخربات

- البحث العلمي

التدريسية  الهيئة  ألعضاء  الوظيفي  الوصف  عن  نسخة  توفر 
باملستويات املختلفة.

الوظيفي  والوصف  للتخصص  ومالءمته  العبء  نظام  مراجعة 
وطبيعة املهام التدريسية (النظري والعميل).

مقارنة العبء التدرييس يف هذا الربنامج مع برامج مشابهة. توفر  نسخة عن نظام العبء الوظيفي للهيئة التدريسية

التخصص توفر  السري الذاتية للمدرسني مالءمة  من  والتأكد  للمدرسني  الذاتية  السري  مراجعة  
العام والفرعي مع املساقات التي يدرسها املدرسون

• توفر  نظام تطور وتنمية مهارات املدرسني.

• توفر  قائمة بالنشاطات داخل املؤسسة بهذا الخصوص.

• توفر  معلومات عن بعثات لتطوير املدرسني.

• توفر  معلومات عن حضور مؤتمرات خارج املؤسسة.

• توفر  معلومات عن مؤتمرات داخل املؤسسة.

• توفر  نسخة عن نظام ترقية املدرسني.

• ارشح آليات تطوير املدرسني إن وجدت

داخل  املدرسني  ونشاطات  الذاتية  والسري  النظام  من  التاكد    •
وخارج املؤسسة بالرتكيز عىل تطوير وتنمية مهارات املدرسني.

بني  ما  التوازن  عىل  بالرتكيز  للمدرسني  الرتقية  نظام  مراجعة    •
وخدمة  املجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث  التدريس  نواحي 

الجامعة.

الهيئة  أعضاء  لدى  العلمي  والبحث  املنهاج  الخربات يف  توفر  وضح 
مراجعة السري الذاتية التفصيلية للمدرسني املعنيني.التدريسية.

توفر  نماذج عن األبحاث العلمية أو الكتابات / املنشورات األكاديمية 
مراجعة  السري الذاتية التفصيلية للمدرسني.للمدرسني.
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عىل  تركز  الخ  وأبحاث،  وثائق  نشاطات،  تقارير  من  نسخ  توفر  
مشاركة األساتذة يف تطوير مجال تخصصهم ومهنتهم.

مراجعة  نماذج من املنشورات العلمية، التقارير واالستشارات التي 
أنجزها أعضاء الهيئة التدريسية.

من  التدريسية (تقييم  الهيئة  أعضاء  تقييم  نماذج  من  نسخ  توفر  
قبل مسؤول الربنامج، تقييم من قبل الطلبة، الخ).

• مراجعة  نظام الهيئة التدريسية.

• مراجعة  نماذج تقييم املدرسني.

• مراجعة  مستوى التعويض املايل وباقي املستحقاتتوفر  معلومات عن نظام املستحقات ألعضاء الهيئة التدريسية.

توفر  إحصائيات عن نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إىل عدد الطلبة 
ونسبة حملة رتبة (أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ) يدرسون 
مساقات يف مراحل دنيا من الربنامج، ونسبة الذكور إىل اإلناث من 
أعضاء الهيئة التدريسية ونسبة حملة املاجستري الذين يساعدون يف 

التعليم، ونسبة الهيئة التدريسية املتفرغني إىل غري املتفرغني.

• مقابالت مع اإلدارة العليا بما يخص الرواتب واملستحقات.

• مقارنة الربنامج املعني مع برامج أخرى يف املؤسسة ذاتها ومع 
برامج مشابهة يف مؤسسات أخرى.

 • مراجعة  اإلحصائيات املتوفرة.

مراجعة  نظام الهيئة االدارية . توفر  هيكل إداري للربنامج وعالقته مع هيكل الكلية أو املؤسسة.

٨- الطلبة والخريجون:

(٨-١) األسئلة األساسية الخاصة بالطلبة والخريجني 

ونوعاً؟ وكيف يتم التأكيد عىل  ١- ما مدى نجاعة إجراءات استقطاب واختيار الطلبة؟ وهل عدد الراغبني يف االلتحاق بالربنامج مالئم كماً 
معايري االختيار وتطبيقها؟ مع بيان األسباب يف الحاالت االستثنائية.

٢- هل عدد الطلبة امللتحقني بالربنامج مناسب لعدد املدرسني واملرافق املتوفرة؟

٣- ما مدى فاعلية الخدمات التالية واملتوفرة للطلبة (اإلرشاد األكاديمي، الرعاية الصحية، املواصالت، توفر مرافق الراحة يف املؤسسة)؟ ويف 
حالة عدم توفر أي من الخدمات املذكورة ما سبب ذلك؟

٤- ما مدى التنوع يف خلفيات الطلبة (االجتماعية، االقتصادية) الذي يتوخاه الربنامج؟ وكيف يتم التأكيد عىل ذلك؟

٥- كيف يتم التعامل مع القضايا ذات العالقة بمشاكل الطلبة؟

٦- كيف يتم التعامل مع وثائق الطلبة ونتائجهم الفصلية وشهادتهم؟

٧- ما مدى تحقيق الطلبة ملتطلبات النجاح يف مستويات الربنامج املختلفة؟

٨- كيف تتم عملية تسهيل انتقال الطلبة من الدراسة الثانوية إىل الربنامج داخل املؤسسة؟

٩- ما تكلفة الطالب يف الربنامج مقارنة مع برامج مشابهة؟ مع بيان تربيرات للتكلفة العالية.

١٠- ما األساليب التي يتبعها الربنامج ملتابعة الخريجني؟
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١١- ما  مدى مساهمة الخريجني يف العمالة الوطنية؟

١٢- هل هنالك صفات / إسهامات استثنائية لخريجي الربنامج؟ ما هي؟ ويف أي من املجاالت؟

١٣- ما مدى توافق أنماط عمل الخريجني (الوظائف) للخريجني يف األعوام الثالثة السابقة  وأهداف ورسالة الربنامج؟

(٨-٢ ) معايري التحقق 

١- إجراءات قبول الطلبة مالئمة لعملية تعليم وتعلم ناجحة لتحقيق أهداف الربنامج. 

٢- يتبع الربنامج إجراءات تساعد يف تمكني الطلبة وتسهيل ودعم عملية التعليم والتعلم.

٣- نسب نجاح الطلبة يف مستويات الربنامج املختلفة مالئمة، مقارنة بربامج مشابهة.

٤- متابعة الخريجني ذات أهمية لتطوير وتحسني أداء وأهداف الربنامج.

٥- املستوى األكاديمي واملهني للخريجني ينعكس يف مضمون ومستوى أبحاث أو مشاريع التخرج واألداء الوظيفي بعد التخرج.

(٨-٣)  وثائق ثبوتية واجراءات خاصة :

إجراءات للتقييم الخارجيوثائق ثبوتية ورشوحات يف التقييم الذاتي

أنظمة  الربنامج،  عن  (كتيبات  حديثة  منشورات  من  نسخة  توفر  
التاكد  من معرفة الطلبة باملنشورات واألنظمة ذات العالقة بالربنامج ذات عالقة بالطلبة، أدلة ارشادية  ، الخ).

التاكد  من شمولية املنشورات واألنظمة.توفر  نسخة من نظام قبول الطلبة يف الجامعة ويف الربنامج.

التاكد  من توفر املعلومات العامة.توّضيح أسس تحديد عدد املقبولني سنوياً يف الربنامج ونوعيتهم.

توّضيح قبول الطلبة يف العامني السابقني بالرتكيز عىل نسبة الذكور 
إىل اإلناث، التوزيع الجغرايف، القبول االستثنائي مع تربير كامل .

مراجعة توافق النظام واإلجراءات املعمول بها وتحديد أعداد الطلبة 
مع اإلجراءات املنفذة فعلياً يف الربنامج.

يف  طلبة  الستقطاب  خاصة  حمالت  حول  إجراءات  أي  توّضيح 
مجاالت التخصص.

التاكد  من شمولية األنظمة وعدم التعارض فيما بينها.توفر  نسخة من نظام اإلرشاد واملتابعة للطلبة.

تقييم مدى معرفة الطلبة باألنظمة من خالل نقاشات مع الطلبة.توفر  نظام املساعدات املالية للطلبة.
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• توفر  نظام مجلس الطلبة والنشاطات الطالبية.

ووسائل  باالستئناف  للطلبة  تسمح  التي  اإلجراءات  توضيح   •
املتابعة.

بيان  مع  الربنامج  وهيكلية  للمؤسسة  اإلدارية  الهيكلية  توفر    •
مساهمة الطلبة يف اللجان إن وجدت.

• توفر  ملخصاً يف جدول عن مشاركة الطلبة يف املجالس والهيئات 
واللجان، خالل العامني السابقني .

مراجعة  عضوية الطلبة يف اللجان املختلفة.

توفر  إحصائيات عن نسب النجاح يف:

• السنة التحضريية (إن وجدت)

• امتحانات القبول (إن وجدت)

• السنة األوىل

• نسبة النجاح الرتاكمية يف الربنامج الدرايس األسايس.

• نسبة النجاح يف التدريبات العملية

مراجعة  اإلحصائيات املتوفرة وتأكد من مستوى دقتها

مراجعة  دراسات متابعة الخريجني وآلياتها.توفر  دراسات أو ملخصات ذات عالقة بمتابعة الخريجني.

الخريجني  نسبة  عىل  بالرتكيز  الخريجني  عن  إحصائيات  توفر  
العاملني يف مجال تخصصهم، العاملني داخل وخارج فلسطني، الخ.

اإلسرتاتيجية  االحتياجات  عىل  بالرتكيز  اإلحصائيات  مراجعة  
الوطنية ونسبة املشاركة يف سوق العمل.

مراجعة  نماذج من مشاريع التخرج / رسائل املاجستريتوفر  قوائم بمشاريع التخرج / رسائل املاجستري

مراجعة  (Career patterns) للخريجني يف العامني السابقني .ذكر أي صفات استثنائية للخريجني أو املتميزين منهم.

ذكر آليات املحافظة عىل االتصال والتواصل مع الخريجني.

تحليل مسارات اختيار الوظائف (Career patterns) للخريجني 
يف العامني السابقني

مراجعة  نماذج من مشاريع التخرج وتقييماتها.توضيح املعايري املتبعة يف تحضري وتقييم بحوث ومشاريع التخرج.

مراجعة  دراسات تقييميه للخريجني ما بعد التخرج.توفر  أي تقييمات عن أداء الخريجني من قبل الجهات املوظفة.
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٩- التمويل

(٩-١ ) األسئلة األساسية الخاصة بالتمويل 

• كيف يتم تمويل الربنامج وأنشطته املختلفة ليتمكن من أداء رسالته وتحقيق أهدافه؟

• ما مصادر التمويل ومدى استدامتها؟

 ١٠- التواصل الخارجي والتبادل املعريف والعالقات العامة

(١٠-١ ) األسئلة األساسية  الخاصة بالتواصل الخارجي والتبادل املعريف والعالقات العامة

١- ما مدى تشبيك الربنامج مع برامج خارجية مشابهة (إن وجدت)؟

٢- ما مجاالت التشبيك القائمة (إن وجدت)؟

٣- كيف تنظر إىل إجراءات التشبيك والتبادل مع الربامج األخرى وأثرها يف تطوير الربنامج؟

٤- ما مدى تجاوب الربنامج مع احتياجات القطاع الخاص؟

(١٠-٢) معايري التحقق   

للربنامج اتصاالت محلية وإقليمية ودولية تساهم يف تطوير الربنامج.  

(١٠-٣) وثائق ثبوتية واجراءات خاصة :

إجراءات للتقييم الخارجيإجراءات للتقييم الخارجيوثائق ثبوتية ورشوحات يف التقييم الذاتيوثائق ثبوتية ورشوحات يف التقييم الذاتي

مراجعة  الوثائق املتوفرة بهذا الخصوص.مراجعة  الوثائق املتوفرة بهذا الخصوص.توفر  نسخاً عن اي اتفاقيات مع برامج / مؤسسات مشابهة.توفر  نسخاً عن اي اتفاقيات مع برامج / مؤسسات مشابهة.

توفر  إحصائيات عن أي تبادل طالبي أو ألعضاء الهيئة التدريسية مع برامج الخارج.توفر  إحصائيات عن أي تبادل طالبي أو ألعضاء الهيئة التدريسية مع برامج الخارج.
القيمة  عن  املقابالت  خالل  من  القيمة التاكد   عن  املقابالت  خالل  من  التاكد  

املضافة لهذا التواصل والتبادل.املضافة لهذا التواصل والتبادل. توفر  معلومات عن مشاريع، أبحاث، دورات، تدريبات، الخ مشرتكة مع برامج يف الخارج.توفر  معلومات عن مشاريع، أبحاث، دورات، تدريبات، الخ مشرتكة مع برامج يف الخارج.

رشح كيف يتم تحفيز ومكافأة التبادل والتواصل الخارجي.رشح كيف يتم تحفيز ومكافأة التبادل والتواصل الخارجي.

 ١١- أنظمة ضمان الجودة

(١١-١) األسئلة األساسية  الخاصة بأنظمة ضمان الجودة:

١- ما مدى استخدام إجراءات التقييم املنهجية ملكونات الربنامج يف سبيل مراجعته من أجل تطويره ودعمه؟

٢- هل يتم إرشاك املعنيني يف التقييم؟ كيف؟

٣- هل إلجراءات التقييم أثر عىل مدخالت وعمليات ومخرجات الربنامج؟ كيف؟ 
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 (١١-٢) معايري التحقق 

• تستخدم إجراءات التقييم املنهجية ملكونات الربنامج ملراجعة وتطوير ودعم الربنامج.

(١١-٣ ) وثائق ثبوتية واجراءات خاصة :

إجراءات للتقييم الخارجيوثائق ثبوتية ورشوحات يف التقييم الذاتي

توضيح / وتوفر نظام هيكلية التقييم الداخيل للنوعية 
وإجراءات التقييم وطريقة تطويرها.

• التاكد  من توفر إجراءات تقييم منهجية دورية ملراجعة كفاءة ونجاح 
الربنامج بالرتكيز عىل:

- مراجعة النظام / وصف اإلجراءات.

- نماذج التقييم.

- املقيمني (الطلبة، املدرسون، اإلداريون، الخ).

التاكد  من أن التقييم يركز عىل مدخالت وإجراءات ومخرجات الربنامج.توفر  نتائج تقييم يف العامني السابقني 

النوعية  دعم  يف  التقييم  نتائج  استخدام  كيفية  بيان 
وتطوير الربنامج.

التاكد  من أن املعنيني يف التقييم هم جزء يف التقييم الهادف إىل تحسني 
نوعية الربنامج (الطلبة، املدرسون، اإلدارة، واملجالس املهنية).

يف  الخريجني  الطلبة  نجاح  حول  إحصائيات  توفر 
أعوام  ولثالثة  الخ)  املهنة،  خارجية (مزاولة  امتحانات 

سابقة ، إن وجدت.

• مراجعة  تقارير التقييم، مراجعة  محارض اجتماعات ذات عالقة.

•  مقارنة النتائج مع برامج أخرى

١٢- التخطيط االسرتاتيجي والقدرة عىل التغيري

(١٢-١) األسئلة األساسية والخاصة بالتخطيط االسرتاتيجي والقدرة عىل التغيري . 

١- هل تقوم املؤسسة أو الربنامج بتخطيط اسرتاتيجي دوري ملراجعة األداء وتحديد املسار املستقبيل؟  أعط أمثلة إن توفر . 

٢- هل لدى املؤسسة أو الربنامج القدرة عىل التغيري يف ضوء املتغريات يف البيئة التعليمية الداخلية أو البيئة االقتصادية – االجتماعية الخارجية؟ 
أعط أمثلة إن توفر .   
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اكتب ملخصا مخترصا عن كل مما يأتي :  

١- نقاط القوة والضعف يف الربنامج .

٢- التغريات التي طرأت منذ التقييم السابق إن وجدت .

٣- مساهمة التقرير يف اإلعداد للتخطيط االسرتاتيجي.
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امللحق رقم (١)

غري مرفقمرفقالوثيقة

رسالة وأهداف الجامعة / الكلية / املعهد / املؤسسة األم.

املنهاج وتسلسل املساقات ووصفها وأهدافها وطرق التعليم.

فلسفة ورسالة وأهداف الربنامج.

الهيكلية اإلدارية للربنامج من الهيكلية للمؤسسة األم.

نماذج عن النهج التقييمي (الطلبة، املدرسون، املساقات).

نماذج عن االمتحانات وأساليب القياس

نماذج من مشاريع التخصص.

دليل / أدلة السياسات واألنظمة والقوانني:

- إرشادات الطلبة

- نظام الهيئة التدريسية

- نظام الطلبة

- دليل  / كتيب عن الربنامج

- نظام إرشاد ومتابعة الطلبة

- نظام املساعدات املالية

- نظام مجلس الطلبة والنشاطات الطالبية

- نظام الدراسة

- نظام العبء الوظيفي للهيئة التدريسية

- نظام تطوير املدرسني

- نظام ترقية املدرسني

- نظام املستحقات ألعضاء الهيئة التدريسية

- نظام إجراءات التعاقد مع املرافق الخارجية
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- نظام هيكلية التقييم الذاتي للربنامج

جدول عن مشاركة الطلبة يف املجالس والهيئات املختلفة 

إحصائيات عن نسب النجاح

دراسات ذات عالقة بمتابعة الخريجني

إحصائيات عن الخريجني

قوائم بمشاريع التخرج / رسائل املاجستري

تقييمات عن أداء الخريجني من قبل املوظفني  

السري الذاتية للمدرسني

الوصف الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية

قائمة بنشاطات مدريس الربنامج داخل املؤسسة

قائمة عن بعثات لتطوير املدرسني

قائمة بحضور املدرسني ملؤتمرات خارج املؤسسة

قائمة بحضور املدرسني مؤتمرات / ورش داخل املؤسسة 

نماذج عن األبحاث العلمية أو الكتابات / املنشورات األكاديمية للمدرسني

إحصائيات عن أعضاء الهيئة التدريسية

قائمة باألجهزة واملعدات املتوفرة يف املختربات العلمية ذات العالقة بالربنامج

قائمة بأسماء الكتب واملراجع واألقراص، الخ وأماكن تواجدها املتوفرة للربنامج.

قائمة باملرافق الالمنهجية

نسخ عن اتفاقيات مع برامج / مؤسسات مشابهة

إحصائيات عن تبادل طالبي

قائمة بمشاريع / أبحاث، دورات، الخ مع برامج يف الخارج

ملخص عن نتائج تقييم داخيل أو خارجي للربنامج يف العامني السابقني 

إحصائيات عن نجاح الخريجني يف امتحانات خارجية
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امللحق رقم (٢):

أعضاء فريق التقييم الذاتي:

سنة التعيني يف املؤسسةاملسمى الوظيفي          الرتبة العلمية        االسمالرقم 

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩
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وزارة الرتبية والتعليم العايل
الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية 

ملؤسسات التعليم العايل

نموذج توصيف برنامج تعليمي

رام اللـه، فلسطيـن 
آب  ٢٠١٠

(c) حقوق الطبع والنرش واالقتباس محفوظة 

وزارة الرتبية والتعليم العايل 
الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم العايل 

رام الله، فلسطني
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تقديم

تهدف الهيئة من وراء كتابة هذا النموذج توفري أداة تساعد مؤسسات التعليم العايل لتوصيف طبيعة وخصائص برنامج تعليمي يف تخصص 
عىل  عدة  استخدامات  النموذج  لهذا  الخريج.  مستوى  عىل  تحقيقها  املطلوب  واملؤهالت  للمعايري  العامة  التوقعات  املؤسسة  تقدم  بحيث  ما، 
مستوى املؤسسة والجهات املستفيدة من التعليم العايل، وخصوصا عند رغبة املؤسسة يف الحصول عىل االعتماد الخاص لربنامج تعليمي جديد 
أو ضبط جودة برنامج تعليمي فاعل يف املؤسسة، ومقارنته بربامج تعليمية مشابهة محلياً واقليمياً ودولياً، كما وتساعد الطلبة وأرباب العمل 

يف تحديد املخرجات التعليمية املنشودة من الربنامج.



املعلومات األساسية:

١- العنوان: وثيقة املعايري األكاديمية املرجعية لربنامج تعليمي يف:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

٢- التاريخ: تاريخ إعداد وكتابة الوثيقة.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

٣- مجاالت عمل الخريج:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

٤- مواصفات الخريج:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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املؤسسة التعليمية: .................................................................

الكلية/القسم: ..............................................



١) البيانات األساسية:

١. اسم الربنامج: ........................................................................................................................................................

  ٢. الدرجة العلمية التي يمنحها الربنامج: .......................................................................................................................

٣. مجموع الساعات املعتمده الالزمة التمام متطلبات التخرج: .............................................................................................      

  ٤. املسارات أو التخصصات املتاحة يف الربنامج (إن وجدت) : .............................................................................................. 

  ٥. اسم رئيس الدائرة/ القسم أو منسق الربنامج: ............................................................................................................

٢): نبذة عن الربنامج:

١. مربرات طرح الربنامج:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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٢. طبيعة الربنامج وغاياته:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

٢- عالقة الربنامج (إن وجدت) مع برامج أخرى يقدمها القسم أو الكلية:

أ- هل يقدم الربنامج متطلبات لربامج تعليمية أخرى؟ 

اذا كان الجواب بنعم، فما الذي يجب القيام به للتأكد من أن هذه املتطلبات تلبي احتياجات االدرجة يف الربامج األخرى؟

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ب- هل يتطلب الربنامج مقررات تطرح يف برامج أخرى يف املؤسسة؟

اذا كان الجواب بنعم فما الذي يجب القيام به للتأكد من أن هذه املقررات تلبي احتياجات االدرجة يف الربامج ؟

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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ت-   أذكر أي تغيريات جوهرية يُخطط للقيام بها خالل السنوات الثالث اىل الخمس القادمة  عىل مستوى الربنامج، مع تقديم 
وصف لها.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

٣) املعايري املرجعية:

ملؤسسة التعليم العايل التي تقدم برنامج تعليمي االستقاللية والحرية يف تصميم هيكل الربنامج ومحتوياته وطريقة تقديمه عىل أن تراعي 
املعايري األكاديمية املرجعية لربامج تعليمية مشابهة محلياً واقليمياً ودولياًُ.

   أ- رسالة الربنامج وعالقتها مع رسالة الكلية واملؤسسة: 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ب- األهداف العامة والخاصة للربنامج:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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 ٤) املخرجات التعلمية املنشودة للربنامج :

يف كتابة املخرجات التعلمية، يجب توضيح:

وصف عام للمعارف واملهارات التي يُتوقع من الربنامج تطويرها لدى الطالب ومستوى كل معرفة ومهارة.

وصف اسرتاتيجيات التعليم املطلوب استخدامها يف الربنامج لتطوير تلك املعرفة واملهارات.

طرق تقييم الطلبة املستخدمة عىل مستوى املقررات والربنامج لتقييم نتائج التعلم يف املجال املعني.

 أ- املعرفة والفهم:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ب- املهارات الذهنية (اإلدراكية):

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ت- املهارات العملية :

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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ث- املهارات املنقولة:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ج- مهارات االتصال، وتقنية املعلومات :

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ح- املهارات السلوكية واألخالقية:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

٥) األنظمة واللوائح الخاصة بتقييم الطلبة للتأكد من تحقق املعايري األكاديمية وقياس نتائجها:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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٦) هيكل ومحتويات الربنامج

أ- مدة الربنامج (فصول/سنوات): 

...............................................................................................................................................................

ب- هيكل الربنامج :(عدد الساعات املعتمدة النظرية والعملية):                             

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ج- مقررات الربنامج:

أوال: متطلبات الجامعة

رقم 
عدد الساعاتاسم املساقاملساق 

املعتمدة
املخرجات التعلمية املنشودة            عدد الساعات 

من املساق تقييممختربمحارضات 

ثانيا: متطلبات الكلية

رقم 
عدد الساعاتاسم املساقاملساق 

املعتمدة
املخرجات التعلمية املنشودة            عدد الساعات 

من املساق تقييممختربمحارضات 
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ثالثا: متطلبات القسم االجبارية

رقم 
عدد الساعاتاسم املساقاملساق 

املعتمدة
املخرجات التعلمية املنشودة            عدد الساعات 

من املساق تقييممختربمحارضات 

رابعا: متطلبات القسم االختيارية

رقم 
عدد الساعاتاسم املساقاملساق 

املعتمدة
املخرجات التعلمية املنشودة            عدد الساعات 

من املساق تقييممختربمحارضات 

خامسا: املواد الحرة

رقم 
عدد الساعاتاسم املساقاملساق 

املعتمدة
املخرجات التعلمية املنشودة            عدد الساعات 

من املساق تقييممختربمحارضات 
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٧) التقييم العام للربنامج :

أوال: ما االسرتاتيجيات املستخدمة يف الربنامج للحصول عىل تقييم عام للجودة، باإلضافة اىل معرفة مدى االنجاز الذي تحقق 
فيما يخص مخرجات التعلم املنشودة يف الربنامج من قبل:

أ- الطالب املسجلني حاليا والذين تخرجوا من الربنامج؟

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ب- أعضاء هيئة التدريس املتفرغني وغري املتفرغني:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ج-  وحدة أو مركز الجودة يف املؤسسة:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

د- آخرين:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

٨) متطلبات القبول ىف الربنامج:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

٩) متطلبات الحضور واتمام الربنامج: 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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١٠) املساندة املقدمة للطلبة:

    أ- االرشاد األكاديمي: 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ب- التظلم والشكاوى:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ت- االرشاد النفيس:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ث- العناية الصحية:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

١١) الكتب واملراجع:

١.  االجراءات املطلوب اتباعها من قبل هيئة التدريس يف الربنامج للتخطيط والحصول عىل الكتب واملراجع واملواد األخرى، بما يف 
ذلك املوارد االلكرتونية واملواد املعتمده عىل مواقع االنرتنت؟

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

٢.  االجراءات املطلوب اتباعها من قبل القائمني عىل الربنامج والهيئة التدريسية لتقييم مدى مناسبة وكفاية الكتب واملراجع 
واملوارد األخرى.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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١٢) أعضاء هيئة التدريس:

  ١. طريقة االختيار والتعيني:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

٢ . دورهم يف التخطيط واملتابعة واملراجعة للربنامج:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 ٣. التطور املهني:

     الرتتيبات املتبعة لتحقيق التطور املهني ألعضاء هيئة التدريس من أجل: 

       أ- تحسني املهارات املستخدمة يف عملية التدريس:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ب-  تشجيع البحث العلمي:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ت- إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد: 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 ث - اختيار أعضاء هيئة التدريس غري املتفرغني:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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إنتهى


