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 منىرج انتقشٌش انفصهً / انضُىي نىحذح انتطىٌش واجلىدح ثبنكهٍخ
 

 هـ4444- 4444نهعبو: األول  انفصم انذساصًعٍ 
 

 انعهىو اإلداسٌخ انكهٍخ :
 انشطش:  ) سخبيل(

 

 

 

 -: هـ4444- 4444نىحذح انتطىٌش واجلىدح نهعبو اجلبيعً  انتُفٍزٌخ اخلطخأوالً: 

 

 يالحظبد تقٍٍى انُشبط انُشبط
 3 2 4 صفش

وفق الالئصة المٍشعة ًـ 1444/1441ثشنّو وشعة الجعٍِػ والرٍدة للػام  -1
 والمػجمعة من وهالة الرامػة للجعٍِػ والرٍدة 

   √  

للػام الرامػُ بالنلّة  واللران الجابػة لٌا الظعة الجوفّغِة لٍشعة الجعٍِػ والرٍدة -2
  ًـ .1444/1441

   √  

ػ الفصلُ  -3 هرازات وشعة الجعٍِػ والرٍدة للػام الجكِػ وفق الومٍذج ًـ 1444/1441لإ
  .المػجمع من غمادة الجعٍِػ والرٍدة

   √  

 
 

 - هـ4444 - 4444نىحذح انتطىٌش واجلىدح نهعبو اجلبيعً  نهدبٌ انتبثعخ انتُفٍزٌخ اخلطخ ثبًٍَب:

 وحقق أهدافه. الخطةوفق  النشاط تم( 3)   وعليه مالحظات غير جوهرية( النشاط تم 2)   جوهرية وعليه مالحظات  النشاط تم( 1)  يتم  النشاط لم صفر:    (:يعبٌري انتقٍٍى)
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 يالحظبد تقٍٍى انُشبط  انُشبط انهدُخ
 3 2 4 صفش

 ط وادلتبثعخجلُخ انتخطٍ

 

 المشارهة فُ اغعاد الظعة الؾوٍِة لٍشعة الجعٍِػ والرٍدة بالنلّة. -1
 

√  
ٍع وخّكجّن  ولع اشضار -   .شٍل المٍض

 .فّصو الكاؿمُمن ظػف د. ثم اهرازى المظػج  

ؼ مفٌٍم الجظعّط الؿجػاثّرُ لعغم موؾٍبُ/موؾٍبات النلّة. -2  ثػِؼ
 

 √ 
ٍع ولع  -  ػ شٍل المٍض  .اشضار ثكِػ

 من ظػف د. همال ثٍاثُ.ثم اهرازى المظػج  -

 مجابػة ثصعِح رؿالة النلّة والبػامذ وفق الوظم واللّة المجبػة. -3
 

√  
ٍع  -  ػ شٍل المٍض  .ولع اشضار ثكِػ

 .فّصو الكاؿمُمن ظػف د. ثم اهرازى المظػج  -
مذ والنلّة وفق الوماذج مجابػة ثصكق الًعاف الؿجػاثّرّة للبػها -4

 المػجمعة وثكعِم الجغغِة الالزمة.
 

√  
ػ شٍل ًغا الوشاط بصعد الهراز من ظػف د.  -  الجكِػ

 همال ثٍاثُ.

 مجابػة ثوفّغ الظعة الؿجػاثّرّة للنلّة. -5
 

√  
زاري الهراز من ظػف د. همال ثٍاثُ و د. ؿلّم  - 

 الشػٍاهُ.

ع ال -6 ة للظعة الؿجػاثّرّة للرامػة.مجابػة ثوفّغ المشاِر  جعٍِِػ
 

√  
ًغا المظػج ًٍ بصعد الغعاد من ظػف د. دمحم همال  

 فّصو الكاؿمُ. ضّف هللا  و د

 مجابػة اداء هعم الرٍدة العاطلّة بالبػامذ وثكعِم الؿجشارات الالزمة. -7
 

√  
ػ شٍل ًغا الوشاط بصعد الهراز من ظػف د.   الجكِػ

 فّصو الكاؿمُ.
ًّو المػازػّن العاطلّّن بالنلّة لػمو مػازػات داطلّة غلَ هظم  -8

 
ثا

 الرٍدة.
 

√  
ػ ٍِضس ذلم من زاري الهراز -  ، وولع ارفاق ثكِػ

 ظػف د. ؿلّم الشػٍاهُ.
المػازػة العاطلّة لوظم الرٍدة بالبػامذ الهادِمّة بالنلّة وثكعِم  -9

 الجغغِة الػازػة.
 

√ 
ػ شٍل ًغا ا -   لوشاط بصعد الهراز من ظػف د. الجكِػ

 همال ثٍاثُ.

داء فُ ثعٍِػ مؤشػات الداء. -14
 
 الجوؾّق مع لروة لّاس ال

 
√ 

ػ شٍل ًغا الوشاط بصعد الهراز من ظػف د.  -   الجكِػ
 دمحم همال ضّف هللا.

ثصمّم همٍذج المجابػة لنافة الظعط المػجمعة والجُ ثكٍم وشعات  -11
 النلّة بجوفّغًا.

 
√ 

ػ شٍل ًغا الوشاط بصعد الهراز من ظػف د.  -   الجكِػ
 دمحم همال ضّف هللا.

ة بواء  -12 هادِمّة والداِر
 
مجابػة طعط الجصؾن لنافة وشعات النلّة ال

داء.
 
 غلَ مؤشػات ال

 

√ 

هراز وثرمّع البّاهات  -   ن هافة الٍشعات lِجم الإ
ة بالنلّة لمجابػة طعط الجصؾ داِر ّن الهادِمّة والإ

ػ ٍِضس  داء. ولع ثم ارفاق ثكِػ
 
بواء غلَ مؤشػات ال

 ذلم من ظػف د. ؿلّم الشػٍاهُ.
ًعاف للروة. -13

 
ػ ٍِضس ذلم من  -   √  ثوفّغ الغمال والمٌام والطجصاصات والظعط وثصكّق ال زاري الجوفّغ، ولع ثم ارفاق ثكِػ
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 ظػف د. ؿلّم الشػٍاهُ.

 جلُخ انتعهٍى وانتعهى

 

 

 

 

 

 

 تبثع

 جلُخ انتعهٍى وانتعهى

 

 

 

 

 

 

هادِمُ الرشاد زعول .1
 
مام العلبة غعد) بالبػهامذ ال

 
 مػشع هو اؿم ا

هادِمُ
 
 .الصالُ العراؿُ الفصو طالل( ا

     

غضاء المنـجبّة الؾاغات زعول .2
 
ؽ ًّئة ل       .بالبػهامذ الجعِر

ػ .3 هي ِفّع البػهامذ موؾق او الكؾم رئّؽ من ثكِػ
 
 ومجابػة ثوفّغ ِجم با

هادِمُ الرشاد
 
 مع. ) المٍضٍغة الرعاول شؾب المنـجبّة والؾاغات ال

 ( الجػلّمّة للشؤون الرامػة وهالة الَ ؿبق ما زمّع ارؿال

     

ػ .4 رشاد  غن الفصلُ الجكِػ هادِمُ الإ
 
ول العراؿُ الفصو غن بالبػهامذ ال

 
 ال

 1444/1439  للػام
     

ػ .5 ن العلبة بظصٍص ثم ما غن ثكِػ ( لجػٍِضٌم لٌم ثكعِمي ثم ما) المجػدِػ
طػ  طالل
 
 .دراؿُ فصو ا

     دارة الغمال والدارة الػامة الشق لم ِجم من لؾمُ اإ
 الوؾائُ

ػ .6 ق غن) الهادِمُ الرشاد لظعمات العلبة ثكّّم غن ثكِػ  اؿجبّان ظِػ
 (الغػض لغلم ِػع

    الوؾائُ الشق الػامة الدارة لؾم نم ِجم لم 

ة للروة ازجماع  غكع .7  لم ِجم من زمّع اللؾام       الزجماع مصضػ واغعاد النلّة/  للبػهامذ الؿجشاِر
ػ .8  من وثكعمٌم  للمكػرات  والعالبات العلبة اهمال مػعلت  غن ثكِػ

طػ الَ مؾجٍى
 
ول العراؿُ الفصو  للبػهامذ العلبة اهمال ومػعلت ا

 
 ال

 . ًـ 1444/1439

     لم ِجم من لؾمُ الدارة الػامة والمصاؿبة الشق
 الػزالُ

ػ .9 داء للمكػرات العلبة ثكّّم غن ثكِػ
 
ؾُ وال  الول العراؿُ للفصو  الجعِر

 ًـ 1444/1439
     دارة الغمال والدارة الػامة لم ِجم من لؾمُ اإ

دارة الغمال  الشق الوؾائُ  واإ
ػ .14 وراق زٍدة ازػةمػ  غن ثكِػ

 
ة ال و بالبػهامذ هظّػ غضٍ من الطجباِر

 
 ا

 . بالبػهامذ الطجبارات لروة او المكػر  موؾق
    المصاؿبة لؾم من ِجم لم 

ػ .11 وراق من غشٍائّة غّوة ثصصّس مػازػة غن ثكِػ
 
زابات ا  العلبة اإ

ؽ ًّئة غضٍ بٍاؿعة العلبة واغمال  مؤؿؾة فُ مواظػ بػهامذ من ثعِر
 ػي اط ثػلّمّة

    المصاؿبة لؾم من ِجم لم 

ػ .12 داء مكّاس اؿجظعم غن ثكِػ
 
 المصاؿبة لؾم من ِجم لم     اغمال ثصصّس فُ  Rubrics المجعرج ال
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 العراؿُ للفصو  هنو بالبػهامذ العلبة ومشػوغات المكالّة والؿئلة العلبة
ول

 
 ًـ 1444/1439 ال
ػ .13  بظصٍص ثم ما ِجضمن مذبالبػها للعراؿة الرعد العلبة ثٌّئة غن ثكِػ

ؽ للغة ثٌّئجٌم  اللغة ًُ المؾجظعمة اللغة هاهت اذا) بالبػهامذ الجعِر
ة ول العراؿُ للفصو الهرلِّؼ

 
 ًـ1444/1439 ال

     دارة الغمال لم ِجم من لؾم المصاؿبة ولؾمُ اإ
 والدارة الػامة الشق الوؾائُ

ػ .14 ول ُالعراؿ للفصو البػهامذ ثصؾّن طعة غن مجابػة ثكِػ
 
  ال

   والجػلم الجػلّم وشعة همٍذج شؾب ًـ 1444/1439
     لم ِجم من لؾم المصاؿبة ولؾم الدارة الػامة الشق

 الوؾائُ
ػ .15 ب مٍالع فاغلّة غن الفصلُ الجكِػ  مرلؽ غلَ وغػضي المّعاهُ الجعِر

 . ًـ 1444/1439  الول العراؿُ للفصو الػلمُ الكؾم
    ةالمصاؿب لؾم من ِجم لم 

ػ غلَ بواء ثٍصّفٌا ثعٍِػ ثم الجُ العراؿّة بالمكػرات بّان .16  المكػرات ثكاِر
ؽ. ًّئة وبصٍث    الجعِر

     دارة الغمال لم ِجم من لؾم المصاؿبة ولؾمُ اإ
 والدارة الػامة الشق الوؾائُ

ق ثشنّو لػار .17 ػ اغعاد فِػ  العراؿُ الفصو غن للبػهامذ الؾوٍي الجكِػ
ق غمو طعة مػي ًـ ومػفق 1439/1438 الداهُ  .   الفِػ

    المصاؿبة لؾم من ِجم لم 

ػ .18  الجُ المػازػات وفق  البػهامذ ثٍصّف  مػازػة غن البػهامذ موؾق ثكِػ
 . ثمت

    المصاؿبة لؾم من ِجم لم 

ػ .19  المّعاهّة والظبػة المكػرات ثٍصّف  مػازػة غن البػهامذ موؾق ثكِػ
 .ومعلكة منـجملة واهٌا غلٌّا ثمت الجُ المػازػات وفق

    المصاؿبة ولؾم الدارة الػامة الشق  لؾم من ِجم لم
 الوؾائُ

 للػام بالمنـجبة والمجٍفػة بالبػهامذ الظاصة والمػازع بالنـجب بّان .24
 ًـ 1444/1439

    المصاؿبة لؾم من ِجم لم 

 البػهامذ ظلبة بجػدد والظاصة المنـجبات شؤون غمادة اشصائّة موالشة .21
 وذلم  ًـ 1438/1439 العراؿّّن الفصلّن غن  الٍرلّة المنـجبة َغل

 .الػلمُ الكؾم بمرلؽ

    المصاؿبة لؾم من ِجم لم 

ػ .22  والمػازع النـجب من اشجّازاثي غن البػهامذ من الؾوٍي الجكِػ
ات  ِكٍم والجُ الػلمُ والبصح العراؿّة المكػرات مجعلبات لجلبّي والعوِر

 .   ًـ 1441/1444 بٌا نـجباتالم شؤون غمادة بجؼوِع

    المصاؿبة لؾم من ِجم لم 
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ذا بالبػهامذ والمػامو والجرٌّؼات للمػافق المػزػّة المكارهة .23  لع ثنن لم اإ
 .الماضُ الػام فُ ثمت

    المصاؿبة لؾم من ِجم لم 

ػ .24  باشجّازات والظاصة للبػهامذ الظمؾّة الظعة ثوفّغ من ثم ما غن ثكِػ
ذا)  والجرٌّؼات لمػاموا من البػهامذ  الػام  موٌا الهجٌاء ثم ِنن لم  اإ
 (.الماضُ

    المصاؿبة لؾم من ِجم لم 

فّة ورشة غكع .25 طاللّة للكٍاغع ثػِػ
 
 ثصنم الجُ النلّة داطو المػلوة ال

 الغهّة والٌٍاثف الشظصّة للصٍاؿب العلبة اؿجظعام
    المصاؿبة لؾم من ِجم لم 

ػ .26 رشاد  غن الفصلّة الجكاِر هادِمُ الإ
 
 العراؿُ الفصو غن بالبػامذ ال

ول
 
 .1444/1439  للػام ال

 الوؾائُ الشق الػامة الدارة لؾم من ِجم لم    

ػ .27  الرٍدة دغم طعة ممارؿات اؿجّفاء غن البػامذ موؾكُ ثكاِر
ػ غلَ بواء  ًـ 1439/1438  المٍلع غلَ للبػهامذ الٍخائق مػازػة ثكاِر

لنـجػوهُ هادِمُ والغجماد للرٍدة الإ
 
 والرٍدة الجعٍِػ غمادة غن الصادرة ال

    الوؾائُ الشق الػامة الدارة لؾم من ِجم لم 

دارة لؾمُ من ِجم لم       ًـ 1444/1439 البػهامذ ثصؾّن طعة .28  الشق الػامة والدارة الغمال اإ
 الوؾائُ

ػا غلَ بواء ثٍصّفٌا ثعٍِػ ثم الجُ العراؿّة بالمكػرات بّان .29  لمكػرات ثكاِر
ؽ ًّئة وبصٍث  .الجعِر

     دارة الغمال لم ِجم من لؾم المصاؿبة ولؾمُ اإ
 والدارة الػامة الشق الوؾائُ

ػ .34  المّعاهّة والظبػة لمكػرات ا ثٍصّف مػازػة غن البػهامذ موؾق ثكِػ
 .ومعلكة منـجملة واهٌا غلٌّا ثمت الجُ لمػازػات وفكا

    ولؾم الدارة الػامة الشق  لم ِجم من لؾم المصاؿبة
 الوؾائُ

ػ .31  الجُ لمػازػات وفكا البػهامذ ثٍصّف مػازػة غن البػهامذ موؾق ثكِػ
 .ثمت

     لم ِجم من لؾم المصاؿبة ولؾم الدارة الػامة الشق
 الوؾائُ

ػ .32       .2417 همٍذج وفق المكػرات ثكاِر
ػ .33 ػ غن الشاملة الجكاِر ه للبػامذ المكػرات ثكاِر

 
ل لؾم الهظمة ملم ِج     .ادِمّةال  من هو اللؾام اإ

ػ .34 ول العراؿُ للفصو البػامذ ثصؾّن طعة غن مجابػة ثكاِر
 
  ال

 والجػلم الجػلّم وشعة همٍذج شؾب ًـ1444/1439
     لم ِجم من لؾم المصاؿبة ولؾم الدارة الػامة الشق

 الوؾائُ
ػ .35  المصاؿبة لؾم من ِجم لم     الرٍدة دغم ةطع ممارؿات اؿجّفاء غن البػامذ موؾكُ ثكاِر
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ػ غلَ بواء  ًـ 1439/1438  المٍلع غلَ للبػهامذ الٍخائق مػازػة ثكاِر
لنـجػوهُ هادِمُ والغجماد للرٍدة الإ

 
 والرٍدة الجعٍِػ غمادة غن الصادرة ال

 المصاؿبة لؾم من ِجم لم       ًـ 1444/1439 البػهامذ ثصؾّن طعة .36
ة همٍذج ؿجّفاءا من الهجٌاء .37 ارة الراًِؼ  وفق المؤؿؾُ الغجماد لِؼ

 .البػامذ لنو الهادِمُ الغجماد وشعة من المػجمع الومٍذج
     

 جلُخ االعتًبد األكبدميً
 

غجماد غجماد ال فُ ضٍء طعط وؿّاؿات الرؿم ؿّاؿات وطعط ال-1
 .بالرامػة هادِمُال 

ولثم فُ الزجماع ا √   
 
 ل

ا فُ مرجمع النلّةثػؿّض خكافة ال-2  ثم ثكعِم غعد ورشجّن غن الغجماد البػامرُ للبوّن  √    .غجماد وهشًػ
 والبوات

هادِمُغجماد الجٍاصو مع وشعة ال -3
 
ارثٌم فُ الفصو الداهُ    √ .بػمادة الجعٍِػ والرٍدة ال  ؿٍف هكٍم بِؼ

  الغجمادملفات  مجابػة اؿجّفاء -4
 
لرمّع البػامذ وثكعِم العغم  هادِمُال

 ُالفو
 

دارة الػامة فكط   √   هان ًواك مجابػة مع بػهامذ الإ

لَ مشػف وشعة الجعٍِػ  -5 غمال اللروة ورفػة اإ
 
ػ شٌػي غن ا غعاد ثكِػ اإ

 والرٍدة.  
 ولنن لم ِجم الػفع لمشػف الٍشعة  √  

ارات طبػاء وًّائت ال -6  ػ ِز  هادِمُ للٍشعات المظجلفة غجماد ال مجابػة ثكاِر
 نلّة واثظاذ الكػارات المواؿبة هصًٍابال

ػ    √ و ثكِػ
 
ارة ا  لّؾت ًوالم ِز

 جلُخ قٍبس األداء
 

دوات الكّاس الالزمة لػملّات الجكٍِم العاطلُ بالنلّة1
 
غعاد وشصػ  ا   √    . اإ

ة للمكػرات العراؿ2 ّة الفصلّة والوٌائّة وهـجابة . ثكّّم الٍرلة الطجباِر
ػ غن زٍدة الطجبارات وفكًا لومٍذج الجكّّم  الجكاِر

   √  

ّن بالنلّة غلُ مٍلع 3 داِر ؽ والعالب والإ غضاء ًّئة الجعِر
 
. مجابػة دطٍل ا

داء
 
 الرامػة لؿجّفاء الؿجباهات المٍشعة لجكّّم مؤشػات ال

ة اللروة لّؾت لعٌِا صالشّات العطٍل لمجابػ    √

ّن بالنلّة  داِر ؽ والعالب والإ غضاء ًّئة الجعِر
 
ا
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غلُ مٍلع الرامػة لؿجّفاء الؿجباهات المٍشعة 

داء
 
 لجكّّم مؤشػات ال

لُ مشػف وشعة الجعٍِػ 4 غمال اللروة ورفػٌا اإ
 
ػ شٌػي غن ا غعاد ثكِػ . اإ

 والرٍدة بالنلّة
   √   

 جلُخ تًٍُخ ادلهبساد
 

غعاد  -1 ب العاطلُ بالنلّة وفكًا لعراؿة الشجّازات اإ الظعة الؾوٍِة للجعِر
بّة بالنلّة.  الجعِر

   √  

بّة الجُ ثكعمٌا فُ  -2 هشاء لاغعة بّاهات ثجػلق بالظعط والظعمات الجعِر اإ
م الغاثّة  مرالت الرٍدة الشاملة بالنلّة، واطػى ثجػلق بالمعربّن وؿًّػ

 ومٍاظن الجمّؼ.

  √   

بُ وغمو ثغغِة رازػة وفكًا للومٍذج المػع من لبو  لّاس -3 خػ الجعِر
 
ال

 وشعة لروة ثومّة المٌارات بػمادة الجعٍِػ والرٍدة.
  √   

الجٍاصو مع وشعة ثومّة المٌارات بػمادة الجعٍِػ والرٍدة للوؾّق  -4
 والمجابػة.

  √   

غمال اللروة ورفػي الَ مشػف وشعة  -5
 
ػ شٌػي غن ا غعاد ثكِػ الجعٍِػ اإ

 والرٍدة بالنلّة
√     
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يف  إخشاءاد انتحضني ادلضتًش نغهق دائشح اجلىدحوادلًبسصبد انتً مل ٌتى غهق دائشح اجلىدح ذلب وثبنثًب: ادلًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلىدح ذلب 
 -: دلطىسح نهًشكز انىطًُ نهتقىٌى واالعتًبد األكبدميًعهى خطخ االعتًبد انربارلً وفقًب دلعبٌري االعتًبد ا ثُبءانربايح األكبدميٍخ ثبنكهٍخ 

 -ثشَبيح اإلداسح انعبيخ )يُضق اجلىدح ثبنربَبيح(: 

 :ادلًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلىدح ذلبأ ( 
  األول: الرسالة واألهداف:المعيار 

 قرار اعتماد مجمس القسـ كالكمية لرسالة البرنامج كاىدافو 4
 رسالةة البرنامج كخطة التحكؿ الكطن  // رسال2202رتاا  بنف رسالة البرنامج كاالىداؼ الكطنية كتتممف ما نم  ررسالة البرنامج كرؤية المممكة تقرير المكائمة كاال 2
 (ءت االداالبرنامج كرسالة الجامعة / رسالة البرنامج كرسالة الكمية / رسالة البرنامج كاىدافو / رسالة البرنامج كمؤشرا        
 الية مراجعة رسالة البرنامج كاىدافو كقرار اعتمادىا مف مجمس القسـ العمم   0
 االداريكف( – الطبلب – التدريس ىنئة راعماء الرأي استطبلع نتائج تحمنل –الكثائق الدالة عمى عرض الرسالة عمى االطراؼ الداخمية  4
 االستشاري( المجمس – التكظنف جيات – رالخريجكف  الرأي استطبلع نتائج نلتحم –الكثائق الدالة عمى عرض الرسالة عمى االطراؼ الخارجية  5
 تقرير المجنة المختصة بإعداد / مراجعة الرسالة عف مبلحظات االطراؼ الداخمية كالخارجية 6
 محمر مجمس القسـ العمم  ال  قاـ ااعتماد الرسالة كاالىداؼ اعد مراجعتيا كتعدنميا  7
  9409/9442طراؼ الداخمية عف الكع  برسالة البرنامج كاىدافو لمعاـ نتائج استطبلع راي اال 8
 9409/9442نتائج استطبلع راي االطراؼ الخارجية عف قياس درجة الكع  برسالة البرنامج كاىدافو لمعاـ  9
 9409/9442محمر مجمس القسـ العمم  الذي قاـ مناقشة نتائج استطبلعات الراي كتكصياتو لمعاـ  92
 ير المجنة المختصة بإعداد / مراجعة الرسالة عف مبلحظات االطراؼ الداخمية كالخارجية عف الرسالةتقر  99
 اجراءات تصحيحية لتمبية رسالة البرنامج كاىدافو اعتماد مشركعات الخطة راتخاذعننة مف محامر االقساـ العممية الت  تـ تناكؿ المكمكعات التالية بيا  92
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 9409/9442لمعاـ الجامع   التكظنف(المكافقة عمى احتياجات البرنامج مف المكارد المالية / المكافقة عمى احتياجات البرنامج مف  االستراتنجية /        
 9409/9442التقرير السنكي عف مدى تحقنق رسالة كاىداؼ البرنامج لمعاـ  90
   خطة االتصاؿ االستراتنج  لمبرنامج كاعتمادىا مف المجمس القسـ العمم 94
 عمى كالخارجية كعرمونشر رسالة كاىداؼ البرنامج بنف االطراؼ الداخمية  اشأفالتقرير السنكي الشامل عف كافة انشطة خطة االتصاؿ االستراتنج  لمبرنامج  95

  9409/9442مجمس القسـ العمم  لمعاـ         
 إدارة البرنامج وضمان جودته: الثاني:المعيار 

 كاو االختصاصات كالمياـ  9409/9442لمعاـ ـ العمم  لمعاـ الجامع  قرار تشكنل مجمس القس 9
 الدلنل التنظيم  مكمحا او الييكل التنظيم  كاختصاصات كمياـ المجنة الفرعية  2
 ا عمى المكقع االلكتركن  لمبرنامج السنرة الذاتية لرئيس القسـ كاعماء ىنئة التدريس االبرنامج كفقا لمنمكذج المكحد مف عمادة التطكير كالجكدة كاالفادة برفعي 0
 بياف اأعماء الجياز االداري المعاكف لمبرنامج متممنا قرارات التكمنف كاالختصاصات كالمياـ  4
 ـ كالتعمـ كالاحث العمم التعميعننة مف قرارات القسـ العمم  اك التكجنيات رئيس القسـ الخاص االحفاظ عمى المناخ التنظيم  لمبرنامج كتكفنر البنئة الداعمة لعمميات  5

   9409/9442كخدمة المجتمع سكاء لمطبلب اك اعماء ىنئة التدريس اك الجياز االداري لمعاـ          
 الية المشاركة الفاعمة ف  ادارة البرنامج مع البرامج المشتركة بنجراف كمقررات الجامعة المختمفة  6
  ننطبق(ف شطري الطماة رف  حاؿ الية المشاركة الفاعمة ف  ادارة البرنامج بن 7
 جميع كاالليات كالنماذجكمف عمادتيا/ االليات كالنماذج المكحدة مف ككالة الجامعة لمتطكير كالجكدة رجميعتكفر ممف متكامل كمحدث االبرنامج نختص اما نم   8

 كالتسجنل(عمادة القبكؿ ة المجتمع/عمادة شؤكف المكتاات/عمادة خدمكالاحث العمم / مدراسات العمميةككالة الجامعة لكالة الجامعة لمشؤكف التعميمية/المعتمدة مف ك        
 ذكرىا(عننة مف القرارات القسـ العمم  اك تكجنيات رئيس القسـ اااللتزاـ االمكااط كاليات المؤسسة رالسابق  9
دارةمج كاىدافو التعميمية كالخطط التشغنمية الخاص االتعميـ كالتعمـ كالاحث العمم  عننة مف قرارات القسـ العمم  اك تكجنيات رئيس القسـ اااللتزاـ برسالة البرنا 92  كا 

 مماف الجكدة كالمشاركة المجتمعية         
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 كثيقة التكجيات الاحثية لمبرنامج كقرار اعتمادىا مف مجمس القسـ العمم   99
 كتكجنيات لؤلعماء 9409/9442لاحثية لمعاـ محمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش تنفنذ البرنامج لمتكجيات ا 92
  مستكفى( رغنر 9409/9442تقارير التغذية الراجعة المرسمة مف عمادة الاحث العمم  لمبرنامج عف تنفنذ االاحاث المترااطة االتكجيات الاحثية لمعاـ  90
 لتدريس كالااحثنف االبرنامج كفقا لمنماذج المكحدة مف عمادة الاحث العمم  نماذج الحصر السنكي لئلنتاج العمم  كاالنشطة الاحثية المختمفة ألعماء ىنئة ا 94
 خطة المشاركة المجتمعية لمبرنامج ف  مكء خطة عمادة خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر بناء عمى النمكذج المكحد مف عمادة خدمة المجتمع  95
 عمى النمكذج المكحد مف عمادة خدمة المجتمع التقرير السنكي لخطة المشاركة المجتمعية لمبرنامج بناء  96
 استيفاء نماذج حصر السنكي لممشاركات المجتمعية كفقا لمنماذج المكحدة مف عمادة خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر   97
 الية تطكير البرنامج كاعتمادىا مف مجمس القسـ العمم  98
 ف  تنفنذ االلية السااقة كالشكاىد عمى تحسنف  اعداد ممف متكامل نتممف قرارات كاجراءات البرنامج 99
  9409/9442معاننر اختيار اعماء المجنة االستشارية لمبرنامج كاعتمادىا مف مجمس القسـ العمم  لمعاـ  22
 بناء عمى المعاننر المعتمدة   9409/9442قرار مجمس القسـ العمم  ااختيار اعماء المجنة االستشارية لمعاـ  29
 كفقا لؤللية المعتمدة مف سعادة ككنل الجامعة لمتطكير الجكدة  9409/9442كنل المجمس االستشاري لمعاـ قرار تش 22
 األعماءات المجمس كرئيسة قرار مجمس القسـ العمم  ااعتماد الدكرات التدريبية لرفع ميارات اعماء ىنئة التدريس كالككادر الفنية كاالدارية االقسـ متممنا تكجني 20

  9409/9442لمعاـ         
 تقرير عف نشر معمكمات الخاصة االبرنامج كاليات نشرىا كرقيا كعمى المكقع االلكتركن  لمجامعة  24
  9409/9442التقرير الفصم  عف استخداـ برامج الغش كاالنتحاؿ عمى احكث اعماؿ الطماة  25
 االمكائح السمككية كالتأدنبية تقرير فصم  عف تنف  المحامرات التعريفية فصمية لمطبلب لمتعريف  26
  مستكفى( كالجكدة رغنرمف عمادة التطكير  األكاديم التقرير السنكي لمراجعة تقدـ البرنامج ف  تحقنق متطماات المركز الكطن  لمتقدـ كاالعتماد  27
 تقارير زيارات الدعـ الفن  مف عمادة التطكير كالجكدة لمكمية  28
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 مف كحدة التطكير كالجكدة االكمية عمى البرنامج  تقارير المراجعة الداخمية 29
 عمادة التطكير كالجكدة  تقرير البرنامج عف مراجعة االكراؽ االختاارية لممقررات لمتحقق مف جكدة طرؽ التقنيـ كتغطنتيا لنكاتج التعمـ كفق النمكذج المعتمد مف 02
 مع ارفاؽ تطبنق االلية المتمنزيف مف اعماء ىنئة التدريس  لمكافأةالية البرنامج  09
 تقديـ المحامرات التغذية الراجعة لمطبلب عف ادائيـ ف  االختاارات كالكاجاات  02
 محمر مجمس القسـ الذي تـ فيو مناقشتيا كاعتمادىا 9409/9442الخطة التشغنمية لمبرنامج لمعـ  00
 نظاـ غمق حمقة الجكدة االبرنامج كفق خطة التحسنف المستمر  04
 9409/9442الجامع   كاعتمادىا لمعاـتحسنف البرنامج كمحمر مجمس القسـ الذي تـ مناقشتيا خطة  05
  9409/9442تقرير عف غمق حمقة الجكدة االبرنامج لمعاـ  06
 قرار تكمنف منسق كمنسقة الجكدة االبرنامج متممننا االختصاصات كالمياـ  07
 عمى اف نتممف جميع منسكب  البرنامج مف األكاديمننف كاالدارينف كعننة مف الطماة  9409/9442قرار تشكنل فريق االعتماد البرامج  لمعاـ  08
 عننة مف محامر اجتماعات لجاف كفريق االعتماد البرامج   09
 يات قرار مجمس القسـ العمم  ااعتماد جية المقارنة الرجعية الخارجية متممنا معاننر االختيار كاالتفاقيات المكقعة مع ىذه الج 42
  9409/9442قرار مجمس القسـ ااعتماد مؤشرات األداء كاليات القياس لمعاـ  49
 9409/9442التقرير السنكي لمؤشرات االداء كفق النمكذج المكحد مف عمادة التطكير كالجكدة لمعاـ  42
 لمجمس عمى التقرير كعمى نتائج المقارنة الرجعية الداخميةالذي ناقش مؤشرات االداء متممنا تعمنق ا 9409/9442محمر اجتماع مجمس القسـ العم  لمعاـ  40

 كالخارجية كاالجراءات الت  سكؼ نتـ نتخذىا المجمس لمعاـ القادـ اغرض التحسنف المستمر         
 ا االعاـ المام  كتحدند اتجاه العاـ الذي ناقش فيو معدالت تقدـ الطماة كمعدالت االكماؿ لمبرنامج كمقارنتي 9409/9442محمر اجتماع القسـ العمم  لمعاـ  44

 لمتحسنف اك عدـ التحسنف كتقديـ تفسنر عمم  لمنتائج كاجراءات المجمس لمتحسنف المستمر الت  اتخذىا المجمس         
 لمام  كتحدند اتجاه العاـ لمتحسنف الذي ناقش فيو استطبلع راي الخريجنف كجيات التكظنف كمقارنتيا االعاـ ا 9409/9442محمر اجتماع القسـ العمم  لمعاـ  45
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 اك عدـ التحسنف كتقديـ تفسنر عمم  لمنتائج كاجراءات المجمس لمتحسنف المستمر الت  اتخذىا المجمس        
 تجاه العاـ لمتحسف أكاال المام  كتحدندىػ الذي ناقش رما الطبلب عف الخدمات البلصفية كمقارنتيا االعاـ  9409/9442محمر اجتماع القسـ العمم  لمعاـ  46

 الطبلب.عدـ التحسف كتقديـ تفسنر عمم  لمنتائج كتكصيات مجمس القسـ الى الكمية بيذا الشأف لرفعيا لعمادة شؤكف         
   العمم .ف  مجمس القسـ  ىػ كاعتماده 9442/  9409التقكيـ الذات  السنكي لممعيار الثالث  47
 مستكفى(  رغنر   ىػ. 9408لمعاـ التقكيـ الذات  الدكري لمبرنامج  48
  حده.ىػ لكل مستكى عمى  9442/  9409 الدراس  االكؿتقارير المقررات الدراسية لمفصل  49
 الدراس  االكؿ الجامعة بنجراف كشركره لمفصل  مقري التقرير الشامل لممقررات الدراسية كفق النمكذج المعتمد لكحدة التعميـ كالتعمـ مع مراعاة التقارير المكحدة بنف  52

 ىػ عمى مستكى شطري البننف كالبنات  9409/9442        
 ىػ  9442/ 9409الجامعة بنجراف كشركره لمفصل الدراس  االكؿ  مقري ىػ مع مراعاة التقارير المكحدة بنف  9442/ 9409التقرير السنكي لمبرنامج لمعاـ الجامع   59

   كالبنات.عمى مستكى شطري البننف         
 ىػ متممنا القمايا الت  لـ نتـ االنتياء منيا كحمر مجمس القسـ  9408تقرير عف القمايا الت  تـ التحسنف المستمر ليا بناء عمى نتائج التقكيـ الذات  الدكري  52

 كالمتااعة.ناقش التقرير كقرار المجمس بتحدند جية التنفنذ  الذيالعمم          
 العمم .و كاعتماده مف مجمس القسـ نظاـ تقنيـ البرنامج كتحدنث 50
       التحسنف.مكمحا او االدكات الت  استخدمت ف  التقنيـ كنتائج التقنيـ كتكصيات  9442/  9409إعداد تقرير عف التقنيـ السنكي لمبرنامج لمعاـ  54
 التعمـ.ك استيفاء نمكذج متااعة خطة تحسنف البرنامج فصميا كفق النمكذج المعتمد لكحدة التعميـ  55
    كالتعمـ.مر عمى تقنيـ المقيـ الخارج  ليا خمس سنكات كفق نمكذج المقيـ الخارج  المعتمد لكحدة التعميـ  الذياستيفاء التقنيـ الخارج  لمبرنامج  56

   الذاتية(إكماؿ الدراسة  راعد         
 :التعليم والتعلم الثالث:المعيار 

  (ل مؤىل البرنامج ف  اإلطار السعكدي لممؤىبلت كفق معاننر رسقفافادة معتمدة مف رئيس القسـ بتسجن 9
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 السعكدي لممؤىبلت كمتطماات سكؽ العمل معتمدة  كاإلطارخصائص الخريجنف كمخرجات التعمـ المستيدفة لمبرنامج متممنة مدى اتساقيا مع رسالة البرنامج  كثيقة 2
 مف القسـ العمم .         

 كاالليكتركن (تـ بيا اعبلف خصائص الخريجنف كمخرجات تعمـ البرنامج راالعبلف الكرق   تقرير عف الكسائل الت  0
 آلية المراجعة الدكرية لخصائص الخريجنف كمخرجات التعمـ المستيدفة معتمدة مف القسـ العمم . 4
 تقرير تطبنق ألية المراجعة الدكرية لخصائص الخريجنف كمخرجات التعمـ المستيدفة. 5
 التعمـ كخصائص الخريجنف كجيات التكظنف المحتممة كامكاناتو الاشرية كأىدافو كمخرجاتىػ، مكمحا او رسالة البرنامج  9409/9442لبرنامج لمعاـ دلنل ا 6

 االمغتنف العربية كاإلنجمنزية كرقميا( ركرقياكالمادية          
 األكاديم .ن  لمتقكيـ كاالعتماد ىػ عمى أحدث نماذج المركز الكط 9409/9442تكصنف البرنامج لمعاـ  7
 طبيق  داخل الخطةتقرير نكمح مدى التكازف بنف المتطماات العامة رمتطماات الجامعة كمتطماات الكمية( كمتطماات التخصص ككذلؾ الجانب النظري كالجانب الت 8

 الدراسية لمبرنامج        
 رنامج كالت  تسيـ ف  تحقنق مخرجات التعمـتقرير نكمح مدى تكامل األنشطة الصفية كغنر الصفية االب 9
   الذي أقر النظاـنظاـ قياس مخرجات التعمـ االبرنامج متممنا الرسـ التخطيط  كاآلليات كأدكات القياس كالخريطة الزمنية لمقياس كمحمر مجمس القسـ العمم 92
 صائص الخريجنف كمحمر اجتماع مجمس القسـ العمم  الذي ناقش فيو التقريرىػ عف قياس مخرجات التعمـ لمبرنامج كخ 9409/9442التقرير السنكي لمعاـ  99

 كالمتااعة.متممنا قرارات المجمس كخطط التحسنف كالجيات المكمفة االتنفنذ         
 مم  الذي ناقش فيو التقريرىػ عف قياس مخرجات التعمـ لمبرنامج كخصائص الخريجنف كمحمر اجتماع مجمس القسـ الع 9409/9442التقرير السنكي لمعاـ  92

 كالمتااعة.متممنا قرارات المجمس كخطط التحسنف كالجيات المكمفة االتنفنذ          
 ىػ عف قياس مخرجات تعمـ جميع المقررات كمحمر اجتماع مجمس القسـ العمم  الذي ناقش فيو التقرير متممنا قرارات  9409/9442التقرير الفصم  لمعاـ  90

 مس كالمجاف المكمفة االتنفنذ كالمتااعةالمج        
 إف كجدت كتحدندىا عمى كل –ىػ الذي ناقش فيو التحدنثات عمى المنيج الدراس   9409/9442تكصنف المقررات الدراسية كمحمر مجمس القسـ العمم  لمعاـ  94
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 مقرر كاعتمادىا ف  محمر المجمس        
 ر غنر مستكف  ( كأىدافو.المرجعية الخارجية مع البرامج المناظرة بنف الخطة الدراسية الحالية كمتطمااتيا كرسالة البرنامج  الدراسة الت  قاـ بيا البرنامج لممقارنة 95
 لتطكير كالجكدةمف عمادة ا تكصنف استراتنجيات التدريس لممحتكى الدراس  كطرؽ كأسالنب التقكيـ كعبلقتيما بنكاتج تعمـ المقرر كالبرنامج بناء عمى النمكذج المكحد 96
جراءاتيا المعتمدة ف  ىذا الشأف 97  إجراءات البرنامج لدعـ الاحث العمم  لمطماة ف  مكء سياسات الجامعة كا 
 عننة مف الاحكث العممية لمطماة كالمجبلت العممية الت  قامكا االنشر فنيا 98
 اتج تعمميا مع نكاتج تعمـ البرنامج كفقا لمتكجيات الحدنثة لممركز الكطن  لمتقكيـىػ مع مركرة تكافق نك  9409/9442تحدنث تكصنف الخبرة المندانية لمعاـ  99

 كاالعتماد األكاديم ، كاعتماده مف مجمس القسـ العمم  اعد مناقشتو        
   لمطماةكأدكات القياس لمكاقع التدريب المندان كطرؽ التقنيـدلنل التدريب المندان  كاو كصف كامح نتممف معاننر كآليات  22
 نظاـ التغذية الراجعة مف قبمو إلى -0أدكات تقنيـ الطبلب  -2المياـ  -9 نم :قرار تكمنف المشرؼ مف الكمية كالمشرؼ المندان  عمى الخبرة المندانية نتممف ما  29

 المندانية.مجمس القسـ متممنا تحدنث سنكي إلجراءات كمكاقع الخبرة         
 ـ الذي ناقش التقرير السنكي لممشرفنف رمف الكمية كالمندان ( عمى الخبرة المندانية كقرار المجمس اشأف التحدنث السنكي بناء عمى التقني محمر مجمس القسـ العمم  22

 التقرير.الكارد ف           
 الغرض، مع كمع التكصيات كخطة التحسنف.تقرير تقكيـ الخبرة المندانية مف قبل الطماة كأعماء ىنئة التدريس بناء عمى استطبلعات رأي تصمـ ليذا  20
 حالة ننطبق( مكتممة كمكقعة كفقا لمنظاـ رف  كشركرهكبنف نجراف  كطالاات( طبلبرالمشتركة التكصيفات المكحدة كالتقارير المكحدة الفصمية كالسنكية بنف البرامج  24

 كالجكدة.المعمكؿ او ف  عمادة التطكير         
 ىػ متممنا ما نثبت 9409/9442لمعاـ الجامع   كالتقرير الشاملمم  الذي ناقش تقارير المقررات الدراسية كتقارير الخبرة كالمندانية محمر مجمس القسـ الع 25

 الت  اتخذىا المجمس بيذا الشأف  إلدارة البرنامج متااعتيا ألعماء ىنئة التدريس ف  االلتزاـ ااستراتنجيات التدريس كطرؽ التقنيـ الكاردة بتكصنف المقررات كالقرارات         
 ىػ االدكرات التدريبية الت  حصل عمنيا أعماء ىنئة التدريس االبرنامج مكمحا فيو التدريب الداخم  كالخارج  كالدكل  الخاص 9409/9442تقرير لمعاـ الجامع   26

 ما لو صمة االتعميـ كالتعمـ بتكصنف البرامج كالمقررات كاستراتنجيات التدريس كالتعمـ اإللكتركن  ككل        
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فادة أعماء ىنئة التدريس لممجمس ال 27  عمم  بذلؾ لمعاـ الجامع  محامرات التينئة الفصمية لمطبلب كالطالاات لتعريفيـ االبرنامج كنكاتج تعمـ المقررات الدراسية كا 
 ىػ. 9409/9442       
 كل فصل دراس  كفق نتائج كحدة قياس األداء، كارفاؽ محمر اجتماع مجمس القسـ العمم  الذي ناقش ىذه تقرير تقنيـ الطماة لممقررات كاألداء التدريس  نياية  28

 التقارير كالتكصيات الت  اتخذىا ف  ىذا الشأف        
 ىػ، 9409/9442عف العاـ الجامع   تقرير البرنامج عف جميع عمميات المراجعة الت  تمت عمى كل مف تكصنف البرنامج كتكصيفات المقررات كالخبرة المندانية 29

 مع ارفاؽ تقارير المراجعة.        
 تمنزيف الذنف حصمكا تقرير عف تطبنق الية دعـ كتحفنز التمنز ف  التدريس كتشجيع االبداع كاالبتكار لدى ىنئة التدريس، متممنا رصد أعماء ىنئة التدريس الم 02

 يككف التقرير معتمدا مف رئيس القسـ.عمى جكائز اك تكريـ ف  ىذا الشأف، ك         
 الداخم  كالتحقق الخارج  رالتحققتقرير البرنامج عف التحقق مف مستكى تحصنل اك انجاز الطماة  09
 تقرير البرنامج عف االجراءات الت  نتخذىا لمتحقق مف أف أعماؿ الطماة الت  يقدمكنيا ى  مف انتاجيـ. 02
 .رنامج كتقرير رصد مؤشرات أداء البرنامج راالمقارنة الداخمية كالخارجية( الى ككالة الجامعة لمشؤكف التعميمية، مع كتااة تاريخ الرفعاالفادة اأنو تـ رفع تقرير الب 00
 االختاارات كالكاجاات كادائيـ ف اجراءات كمحامر جمسات تقديـ التغذية الراجعة لمطبلب عف نتائج تقكيميـ  04
 الجكدة االبرنامج، لمعاـ الجامع   ف( بركCourses Portfolios( كممفات المقررات رProgram Portfolioممف البرنامج رتقرير البرنامج عف تحدنث  05

  ىػ. 9409/9442        
 الرابع: الطالب:المعيار 

 البرنامج االمغتنف العربية كاالنجمنزية.كثيقة سياسات القبكؿ كما تـ اعتمادىا ف  تكصنف البرنامج مطبكعة كمعمنة عمى المكقع اإللكتركن  لمجامعة ك  9
 سياسات التحكيل الى البرنامج مف جامعات اخرى كا عبلنيا عمى المكقع اإللكتركن  ف  دلنل البرنامج كفى دلنل الطبلب. 2
جراءات التظمـ،التكظنف كطرؽ التقكيـ كاألنظمة كالم االبرنامج كجياتالتقرير الفصم  عف برنامج التينئة لمطبلب الجدد كتعريفيـ  0  كائح الخاصة االسمكؾ كالتأدنب كا 

 مع مراعاة أف نتممف دلنل الطبلب ىذه المعمكمات مع مراعاة تكزيع دلنل الطبلب عمى الطبلب الجدد االبرنامج ف  اكؿ الفصل الدراس .         
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جراءات  4  التظمـ.الكتناات التعريفية الخاصة ااألنظمة كالمكائح الخاصة االسمكؾ كالتأدنب كا 
 الطبلب.اإلشارة ليذه األنظمة ف  دلنل البرنامج كدلنل  االبرنامج، معأنظمة اإلرشاد األكاديم  كاالجتماع  كالنفس   5
 ىػ.9409/9442تـ فيو تكزيع الطبلب عمى المرشدنف األكاديمننف لمعاـ الجامع   الذيمحمر مجمس القسـ  6
 مع ارفاؽ افادة اأنو تـ رفع العمم ،مراعاة تحمنل نتائج قياس الداء كمناقشة التقرير امجمس القسـ  عىػ، م9409/9442ـ التقرير الفصم  عف االرشاد األكاديم  لمعا 7

 ىذه التقارير الى الكحدة المركزية لئلرشاد األكاديم  بككالة الجامعة لمشؤكف التعميمية.        
 الطبلب .تقرير تقنيـ الطماة لخدمات االرشاد األكاديم  كالدعـ  8
 ىػ. 9409/9442الحصر السنكي كتحمنمو عف الدكرات التدريبية الت  حصل عمنيا المرشدنف األكاديمننف ف  مجاؿ االرشاد األكاديم  لمعاـ الجامع   9
 مج.آليات التعامل مع الطبلب المتعثريف كالمتفكقنف كالمكىكبنف كقرار اعتمادىا، مع اإلشارة ليذه اآلليات ف  دلنل البرنا 92
 مجمس كقراراتو لمتعزيزالتقرير الفصم  عف فاعمية آليات التعامل مع الطبلب المتعثريف كالمتفكقنف كالمكىكبنف كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  متممنا تكصيات ال 99

 ىػ.9409/9442الجامع   المستمر. لمعاـكالتحسنف         
 ىػ، معتمدة مف القسـ العمم .9409/9442كة ف  األنشطة البلصفية لتنمية مياراتيـ كقدراتيـ لمعاـ الجامع  آليات تشجيع كتحفنز الطبلب كالطالاات عمى المشار  92
 اإلنجازاتف  الكمية كعمى مستكع الجامعة مع التركنز عمى إسيامات طبلب البرنامج ف  ىذه  البلصفية المطاقةمناقشة التقرير الفصم  عف إنجازات خطة األنشطة  90

  مستكفى( رغنر المجمس.مع كتااة محمر مجمس نتممف تكصيات  العمم ،مى مجمس القسـ ع        
 القسـ العمم  تصميـ كتنفنذ برنامج تدريب  إماف  متخصص ف  التطكير المين  لمطبلب كالخريجنف نتكافق مع مخرجات كتطكرات سكؽ العمل كاعتماده مف مجمس 94

  مستكفى( ررغنىػ. 9409/9442لمعاـ الجامع          
 عاـ الجامع  تقرير بإنجازات البرنامج التطكيري المين  اإلماف  كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  متممنًا تكصيات المجمس لمتعزيز كالتحسنف المستمر لم 95

  االجراء( رتحتىػ.  9409/9442        
  ننطبق( رال ىػ(9409/9442جامع  مج لمعاـ الإلدارة البرنا ( اختياري Exit Examنتائج اختاار الػػػػػػ 96
 ىػ.9442التقرير السنكي عف مدى تحقق نكاتج التعمـ االبرنامج لمفصل الدراس  األكؿ  97
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 ىػ.9442التقرير السنكي عف تحقق نكاتج التعمـ االبرنامج لمفصل الدراس  األكؿ  98
  ننطبق( رالالمكحد.    ( كفق النمكذج graduation supplement recordالسجل الميارى لمطبلب ر 99
 (.90-2-4ممارسة رآليات تكاصل البرنامج مع الخريجنف اما تممف تكاصل فعاؿ لمبرنامج مع الخريجنف مف خبلؿ مكتب الخريجنف االكمية كالجامعة كاما نمبى ال 22

  االجراء( رتحت        
 س القسـ العمم  متممنا تكصيات المجمس لمتعزيز كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع  تقرير عف فاعمية آليات تكاصل البرنامج مع الخريجنف كعرمو عمى مجم 29

 ىػ. 9409/9442         
 تحمنل بيانات تكظنف الخريجنف كرصد مؤشرات أداء التكظنف. -ب              منيا.تقرير تقنيـ الخريجنف لمبرامج األكاديمية الت  تخرجكا  -أ 22

 أرباب العمل لمستكى الخريجنف، مع ارفاؽ افادة اأنو تـ رفع ىذه التقارير الى الكحدة المركزية لمخريجنف.  تقرير تقنيـ  -ج        
 ىػ.9409/9442نتائج قياس تقكيـ كفاءة الخدمات الطبلبية االبرنامج لمعاـ  20
 ننطبق( الراالحتياجات الخاصة رإذا كاف ننطبق عمى البرنامج(.      ذكي آلية تعامل البرنامج مع  24
  ننطبق( رالآلية تعامل البرنامج مع الطبلب الدكلننف رإذا كاف ننطبق عمى البرنامج(.          25
 المجمس لمتعزيز تقرير عف فاعمية الية تعامل البرنامج مع الطبلب الدكلننف رإذا كاف ننطبق عمى البرنامج( كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  متممنا تكصيات 26

 ننطبق( رالىػ.    9409/9442 لمعاـ الجامع لتحسنف المستمر كا        
 آلية البرنامج لمماف انتظاـ الطبلب ف  حمكر المحامرات كالخبرة المندانية كفقًا لئلجراءات المعتمدة االقبكؿ كالتسجنل. 27
 الصمة. ىػ متممنا تمثنل طبلب  االمجاف ذات409/9442قرار تشكنل لجنة االعتماد البرامج  لمعاـ  28
 ىػ.9409/9442عننة مف محامر االجتماعات لمجاف الت  تممنت تمثنل طبلب  سكاء اقرار أك بدعكة خبلؿ العاـ الجامع   29
 حدة التطكيرلتعاكف مع ك تصميـ كتنفنذ خطة سنكية لتدريب طبلب البرنامج عمى ممارسات المعاننر المطكرة لبلعتماد األكاديم  البرامج  المتعمقة االطبلب كذلؾ اا 02

 تككف الخطة معتمدة مف البرنامج كتنفذ تحت إشراؼ إدارة البرنامج. كالجكدة، احنثكالجكدة االكمية كعمادة التطكير         
  ىػ.9409/9442التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس األثر التدريب  لمعاـ  09
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        الخامس: أعضاء هيئة التدريس:المعيار 
 سات البرنامج ف  تكظنف أعماء ىنئة التدريس كمعاننر اختيارىـ رالسعكدننف/غنر السعكدننف(.سيا 9
 أف (، عمىإذا كاف ننطبق( ف  المقر الرئيس  رإذا كاف ننطبقركالنساء تحمنل بيانات كفاءة ككفاية أعماء ىنئة التدريس حسب درجاتيـ العممية االنساة لمرجاؿ  2

 ات الت  سنتـ تحمنميا نتائج المقارف المرجعية عمى المستكى الداخم  كالخارج  ااستخداـ مؤشرات األداء المناساة ف  ىذا الخصكص.تتممف ىذه البيان        
 اتعمى مجمس /مجالس القسـ /العممية المختصة متممنا تكصي التدريس االبرنامجمحمر عرض كمناقشة تقرير نتائج تحمنل بيانات كفاءة ككفاية أعماء ىنئة  0

 التعزيز كالتحسنف المستمر.         
4 Faculty member's portfolioكتحدنثو سنكيًا.    5-2-0كفق النمكذج المكحد كاما نمبى متطماات الممارسة ر ) 
      رال ننطبق(.كي ألعماء ىنئة التدريس الجدد برنامج التينئة السن 5
 (.ال ننطبقتدريس رحصر مدعكـ االسنرة الذاتية لممينننف القائمنف اال 6
 الخ.222نظـ المكافقة ألعماء ىنئة التدريس عمى المشاركة ف  المؤتمرات كالفعاليات العممية كالترقيات  7
 ىػ.9409/9442التقرير السنكي عف المشاركات العممية ألعماء ىنئة التدريس ف  المؤتمرات كالفاعميات كمناقشات الرسائل العممية لمعاـ  8
 ىػ مف خبلؿ تطبنق النظاـ المكحد كالمعتمد لتقنيـ أعماء ىنئة التدريس بجامعة نجراف9408/97409أداء أعماء ىنئة التدريس عف العاـ الجامع  تقرير تقنيـ  9

 لتحسنف(. رتقرير عاـ نبنف تاريخ التقنيـ كعدد األعماء الذنف تـ تقنيميـ كتصننف األعداد حسب كل تقرير، كأىـ التكصيات، كأىـ إجراءات ا        
 ىػ كعننة سرية تفند بتقديـ التغذية الراجعة ألعماء ىنئة التدريس.9409/9442تقرير الكرتكن ( عف نتائج تقنيـ أداء أعماء ىنئة التدريس لمعاـ رالسنكي التقرير  92
 ة السنكية لمتدريب لكحدة التطكير كالجكدة االكمية.الخطة السنكية لمتدريب معتمدة مف البرنامج كفقًا لمخطة التدريبية لعمادة التطكير كالجكدة كالخط 99
 ىػ كفقًا لمنمكذج المكحد. 9409/9442التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس األثر التدريب  لمعاـ  92
 ثر التدريب  عمى المدى القريب كالاعند.ناقش القرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس األ الذيناقش التقرير السنكي  الذيمحمر مجمس القسـ العمم   90
 انشطة التقكيـ عننة مف محامر االجتماعات الت  تتـ احمكر أعماء ىنئة التدريس /كمعاكننيـ / الجياز اإلداري ف  البرنامج لمناقشة كسائل المشاركة ف   94

 كالتطكير سكاء عمى مستكى البرنامج أك الكمية أك الجامعة.            
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 ىػ كفقًا لدلنل مؤشرات األداء 9409/9442مؤشر األداء الخاص برماء أعماء ىنئة التدريس عف تقنيـ كفاءة كجكدة الخدمات المقدمة ليـ لمعاـ الجامع   قياس 95
 الذي أصدرتو كحدة قياس األداء بككالة الجامعة لمتطكير كالجكدة.         

 ىػ ف  مجمس القسـ،9409/9442ء ىنئة التدريس عف تقنيـ كفاءة كجكدة الخدمات المقدمة ليـ لمعاـ الجامع  مناقشة تقرير تحمنل نتائج تطبنق مقياس رما أعما 96
  عمى أف نتممف محمر االجتماع التكصيات الخاصة االتعزيز كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع التال .        
  السادس: مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات:المعيار 

 حاؿ ننطبق( رف ياسات الجامعة /الكمية الخاصة بتكفنر مصادر التعمـ ككفانتيا اشطري الطبلب كالطالاات كثيقة س 9
 ج كالمكجكدة ف  صكرةحصر االمراجع كالكتب كالدكريات كالرسائل العممية ذات الصمة بتخصص البرنامج كالمتاحة االمكتاة المركزية كالمكتاة المتخصصة االبرنام 2

 9409/9442االستفادة منيا لمطبلب كاعماء ىنئة التدريس ف  شطري الطبلب كالطالاات عف العاـ  اليكتركنية، ككسائل/ كرقية        
 لتجينزات عننة مف خطااات رئيس القسـ / منسق البرنامج ألعماء ىنئة التدريس لحثيـ عمى تقديـ بدرات لتكفنر مصادر التعمـ اك التطكير المرافق كا 0
 د ف  تقاريرالقسـ كالذي تـ فيو تحدند االحتياجات السنكية لمبرنامج مف مصادر التعمـ كالمرافق كالتجينزات استجااة لماادرات ىنئة التدريس كما كر محمر مجمس  4

 المقررات الدراسية          
 حة االمكتاة عننة مف الكثائق الت  تفند اأخطار اعماء ىنئة التدريس كالطبلب االبرنامج امصادر التعمـ المتا 5
 مع بياف مدى كفانتيا  عمم (/ احث  رتعميـكتصنيفيا  9409/9442حصر االمرافق كالتجينزات الخاصة االبرنامج لمعاـ الجامع   6
 ع رأى اعماء ىنئة التدريس ػػػػػرأى الطماة ػػػػػ استطبل راستطبلعتقرير التقنيـ الدكري   لممرافق كالتجينزات التعميـ كالتعمـ عمى مستكى البرامج كالكميات مف خبلؿ  7

 البرنامج(لجنة فنية تشكنل مف         
 الية صيانة لمرافق كالتجينزات كالمعامل االبرنامج لصيانتيا كتحدنثيا كاعتمادىا مف مجمس القسـ كالكمية      8
 مككية المتاعة االمعامل المكحات االرشادية كالمطكيات الكرقية الت  تحدد اجراءات االمف كالسبلمة كالنكاح  الس 9
 مجمس القسـ العمم  الية التخمص مف النفايات المعامل لمحفاظ عمى امف كسبلمة المكارد الاشرية كالماان  كالحفاظ عمى البنئة رف  حاؿ ننطبق( كاعتمادىا مف 92

 ننطبق( رالكمجمس الكمية         
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 ننطبق( رال9409/9442عف العاـ الجامع  ة تقرير عف مدى كفانتيـ ككفاءتيـ حصر االفنننف كاالدارينف كتكزيعيـ عمى معامل مع كتاا 99
   9409/9442حصر االدكرات التدريبية الت  حصل عمنيا الفنننف كاالدارينف كالبرنامج عف العاـ الجامع   92
 ننطبق( رال 9409/9442 ف عف العاـ الجامع تقرير االمكافآت كالجكائز التشجيعية الت  حصل عمنيا الفنننف كاالدارين 90
  ننطبق(رال كالتجينزات االبرنامج  عننة مف الخطااات التكجنيية الت  يقكـ بيا رئيس القسـ لمفنننف كاالدارينف لماط ادارة جكدة المعامل 94
    لدى اعماء ىنئة التدريس االبرنامج  (desk topػ  lap topحصر اأجيزة ر 95
 نزات االبرنامج كقرار اعتمادىا مف مجمس القس العمم  كمكافقة مجمس الكمية عمنياالخطة الخمسية لممعامل كالتجي 96

 -: ثهب غهق دائشح اجلىدحٌتى ادلًبسصبد انتً مل  ة(

 :المعيبر األول: الرصبلت واالهذاف

  ال نكجد 
 ادارة البروبمج وضمبن جىدته المعيبر الثبوي: 

  9409/9442احث العمم  لمبرنامج عف تنفنذ االاحاث المترااطة االتكجيات الاحثية لمعاـ تقارير التغذية الراجعة المرسمة مف عمادة ال -9
 مف عمادة التطكير كالجكدة األكاديم التقرير السنكي لمراجعة تقدـ البرنامج ف  تحقنق متطماات المركز الكطن  لمتقدـ كاالعتماد  -2
  س القسـ الذي تـ فيو مناقشتيا كاعتمادىامحمر مجم 9409/9442الخطة التشغنمية لمبرنامج لمعـ  -0

 التعليم والتعلم المعيار الثالث: 
  كأىدافو.المقارنة المرجعية الخارجية مع البرامج المناظرة بنف الخطة الدراسية الحالية كمتطمااتيا كرسالة البرنامج  -9
 كأدكات القياس لمكاقع التدريب المندان  لمطماة ـكطرؽ التقنيدلنل التدريب المندان  كاو كصف كامح نتممف معاننر كآليات  -2
 ذنف حصمكا عمى جكائز اك تطبنق الية دعـ كتحفنز التمنز ف  التدريس كتشجيع االبداع كاالبتكار لدى ىنئة التدريس، متممنا رصد أعماء ىنئة التدريس المتمنزيف ال -0

   لقسـ.تكريـ ف  ىذا الشأف، كيككف التقرير معتمدا مف رئيس ا       
 الطالب الرابع: المعيبر 
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ف  الكمية كعمى مستكع الجامعة مع التركنز عمى إسيامات طبلب البرنامج ف  ىذه االنجازات  البلصفية المطاقةمناقشة التقرير الفصم  عف إنجازات خطة األنشطة  -9
   .ة محمر مجمس نتممف تكصيات المجمسمع كتاا العمم ،عمى مجمس القسـ 

لعمم  نفنذ برنامج تدريب  إماف  متخصص ف  التطكير المين  لمطبلب كالخريجنف نتكافق مع مخرجات كتطكرات سكؽ العمل كاعتماده مف مجمس القسـ اتصميـ كت -2
  ىػ.9409/9442لمعاـ الجامع  

، تقرير تقنيـ أرباب العمل لمستكى الخريجنف، رات أداء التكظنفخريجنف كرصد مؤشتقرير تقنيـ الخريجنف لمبرامج األكاديمية الت  تخرجكا منيا، تحمنل بيانات تكظنف ال -0
  مع ارفاؽ افادة اأنو تـ رفع ىذه التقارير الى الكحدة المركزية لمخريجنف.

 اعضبء هيئت التذريشالمعيبر الخبمش: 

 ال نكجد  

 مصبدر التعلم والمرافق والتجهيزاث المعيبر الضبدس: 

  ال نكجد  
 -ضتًش نغهق دائشح اجلىدح: إخشاءاد انتحضني ادل خـ(

 

 :المعيبر األول: الرصبلت واالهذاف

  ال نكجد 
 ادارة البروبمج وضمبن جىدته المعيبر الثبوي: 

  الراجعة.مخاطاة عمادة الاحث العمم  عبر سعادة رئيس القسـ لمد البرنامج بتقارير التغذية  -9
 البرنامج.كعمادة التطكير كالجكدة إلرساؿ التقرير السنكي لمراجعة مخاطاة عمادة التطكير كالجكدة عبر سعادة رئيس القسـ  -2
  لمبرنامج.تكمنف منسق البرنامج كرئيس فريق المعيار الثالث عبر سعادة رئيس القسـ بإعداد الخطة التشغنمية  -0

 التعليم والتعلم المعيار الثالث: 
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فريق المعيار الثان  االبرنامج كعرميا عمى مجمس القسـ الختيار البرنامج  االجامعات السعكدية بكاسطةة ترشيح ثبلثة مف البرامج المتخصصة ف  مجاؿ االدارة العام -9
 الخارجية.المناسب إلجراء المقارنة 

 المندان .تككيف لجنة االبرنامج بتكصية مف مجمس القسـ إلعداد دلنل التدريب  -2
 كدة إلكماؿ كل المطمكاات المتعمقة امقرر التدريب المندان مخاطاة رئيس المعيار لمنسق البرنامج عبر منسق الج -0
   القسـ.مجمس  كاالبداع ف إجازة آلية دعـ كتحفنز التمنز ف  التدريس كالتشجيع عمى االبتكار مخاطاة سعادة رئيس القسـ امركرة  -0

 الطالب الرابع: المعيبر 
    البلصفية.المعيار بتقرير االنشطة  عبر منسق البرنامج لمد مسئكؿ األكاديم مخاطاة المرشد  -9
 كالخريجنف.رئيس القسـ إلعداد برنامج تدريب  إماف  متخصص ف  التدريب المين  لمطبلب  الخريجنف عبرمخاطاة كحدة  -2
فادة اأف كل ى -0  ذه التقارير تـ رفعيا لمكحدة المركزية لمخريجمخاطاة كحدة الخريجنف عبر رئيس القسـ لمد البرنامج بتقارير التكظنف كتقنيـ أرباب العمل لمخريجنف كا 

 اعضبء هيئت التذريشالمعيبر الخبمش: 

 ال نكجد  

 مصبدر التعلم والمرافق والتجهيزاث المعيبر الضبدس: 

  ال نكجد      
 ثشَبيح إداسح األعًبل )يُضق اجلىدح ثبنربَبيح(:

 :ادلًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلىدح ذلبأ ( 
  الرسالة واألهداف: األول:المعيار 

 قرار اعتماد مجمس القسـ كالكمية لرسالة البرنامج كأىدافو. -9
 (.اإلداريكف  الطبلب /-ىنئة التدريس  رأعماء -تحمنل نتائج استطبلع رأي -الكثائق الدالة عمى عرض الرسالة عمى األطراؼ الداخمية  -2
 (.رالخريجكف / جيات التكظنف / المجمس االستشاري  -تحمنل نتائج استطبلع رأي -ة الكثائق الدالة عمى عرض الرسالة عمى األطراؼ الخارجي -0
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 ىػ. 9409/9442نتائج استطبلع رأي األطراؼ الداخمية عف الكع  برسالة البرنامج كأىدافو لمعاـ  -4
 ىػ. 9409/9442نتائج استطبلع رأي األطراؼ الخارجية عف قياس درجة الكع  برسالة البرنامج كأىدافو لمعاـ  -5
 .ىػ 9409/9442داؼ البرنامج لمعاـ التقرير السنكي عف مدى تحقق رسالة كأى -6
  خطة االتصاؿ االستراتنج  لمبرنامج كاعتمادىا مف مجمس القسـ العمم . -7

 إدارة البرنامج وضمان جودته: الثاني:المعيار 
 الفرعية.ات كمياـ المجاف الدلنل التنظيم  لمبرنامج مكمحا او الييكل التنظيم  كاختصاص -9
 بياف  -0 اإللكتركن  لمبرنامجكقع السنرة الذاتية لرئيس القسـ كأعماء ىنئة التدريس االبرنامج كفقا لمنمكذج المكحد مف عمادة التطكير كالجكدة كاإلفادة برفعيا عمى الم -2

 كالمياـ.ختصاصات اأعماء الجياز اإلداري المعاكف لمبرنامج متممنا قرارات التكمنف كاال     
 الخاصة االحفاظ عمى المناخ التنظيم  لمبرنامج كتكفنر البنئة الداعمة لعمميات التعميـ كالتعمـ كالاحث العمم  رئيس القسـعننة مف قرارات القسـ العمم  أك تكجنيات  -0

 ىػ. 9409/9442كخدمة المجتمع سكاء لمطبلب أك لينئة التدريس اك الجياز اإلداري لمعاـ      
 المختمفة.آلية المشاركة الفاعمة ف  إدارة البرنامج مع البرامج المشتركة بنجراف كمقرات الجامعة  -4
 (.حاؿ ننطبق رف آلية المشاركة الفاعمة ف  إدارة البرنامج بنف شطري الطماة  -5
  جميع اآلليات كالنماذج  عمادتيا /ككالة الجامعة لمتطكير كالجكدة كمف اآلليات كالنماذج المكحدة مف  رجميعتكفر ممف متكامل كمحدث االبرنامج نختص اما نم   -6

 كتاات / عمادة القبكؿ كالتسجنل مالمعتمدة مف ككالة الجامعة لمشؤكف التعميمية / ككالة الجامعة لمدراسات العميا كالاحث العمم  / عمادة خدمة المجتمع / عمادة شؤكف ال     
   .ىا(ذكر  رالسابقاااللتزاـ االمكااط كآليات المؤسسة  رئيس القسـعمم  اك تكجنيات عننة مف قرارات القسـ ال -7
دارة رئيس القسـعننة مف قرارات القسـ العمم  اك تكجنيات  -8  اااللتزاـ برسالة البرنامج كأىدافو التعميمية كخططو التشغنمية الخاصة االتعميـ كالتعمـ كالاحث العمم  كا 

 لمشاركة المجتمعية.مماف الجكدة كا     
 اعتمادىا مف مجمس القسـ العمم .  لمبرنامج كقراركثيقة التكجيات الاحثية  -9
 لؤلعماء.ىػ كتكجنياتو  9409/9442محمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش تنفنذ البرنامج لمتكجيات الاحثية لمعاـ  -92
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 المجتمع.المجتمع كالتعميـ المستمر بناء عمى النمكذج المكحد مف عمادة خدمة  خطة المشاركة المجتمعية لمبرنامج ف  مكء خطة عمادة خدمة -99
 .ذج المكحد مف عمادة خدمة المجتمعالتقرير السنكي لخطة المشاركة المجتمعية لمبرنامج بناء عمى النمك  -92
 .  كاعتمادىا مف مجمس القسـ العمم  آلية تطكير البرنامج -90
 ىػ. 9409/9442لمعاـ  كاعتمادىا مف مجمس القسـ العمم  لمجنة االستشارية لمبرنامجمعاننر اختيار أعماء ا  -94
 ىػ كفقا لآللية المعتمدة مف سعادة ككنل الجامعة لمتطكير كالجكدة  9409/9442قرار تشكنل المجمس االستشاري لمعاـ  -95
 .ىػ بناء عمى المعاننر المعتمدة 9409/9442قرار مجمس القسـ العمم  ااختيار أعماء المجنة االستشارية لمعاـ  -96
 تقرير عف نشر المعمكمات الخاصة االبرنامج كآليات نشرىا كرقيا كعمى المكقع اإللكتركن  لمجامعة. -97
 .9409/9442ث كأعماؿ الطماة لمعاـ التقرير الفصم  عف استخداـ برامج الغش كاالنتحاؿ عمى احك  -98
 .يف االمكائح السمككية كالتأدنبيةت التعريفية فصمية لمطبلب لمتعر تقرير فصم  عف تنفنذ المحامرا -99
 .مف عمادة التطكير كالجكدة لمكميةتقارير زيارات الدعـ الفن   -22
 تقارير المراجعة الداخمية مف كحدة التطكير كالجكدة االكمية عمى البرنامج. -29
 .عمادة التطكير كالجكدة كفق النمكذج المعتمد مف التقنيـ كتغطنتيا لنكاتج التعمـ ت لمتحقق مف جكدة طرؽ تقرير البرنامج عف مراجعة األكراؽ االختاارية لممقررا -22
 طبنق اآللية.تنزيف مف أعماء ىنئة التدريس، مع ارفاؽ آلية البرنامج لمكافأة المتم -20
 .يو مناقشتيا كاعتمادىاالذي تـ ف كمحمر مجمس القسـ 42/ 09الخطة التشغنمية لمبرنامج لمعاـ الجامع   -24
 .حسنف المستمرنظاـ غمق حمقة الجكدة االبرنامج كفق لخطة الت -25
 ىػ. 9409/9442خطة تحسنف البرنامج كمحمر مجمس القسـ الذي تـ مناقشتيا كاعتمادىا لمعاـ الجامع   -26
 .رنامج متممنا االختصاصات كالمياـقرار تكمنف منسق كمنسقة الجكدة االب -27
 عمى أف نتممف جميع منسكب  البرنامج مف األكاديمننف كاإلدارينف كعننة مف الطماة.  9409/9442ار تشكنل فريق االعتماد البرامج  لمعاـ قر  -28
 .ات لجاف كفريق االعتماد البرامج عننة مف محامر اجتماع -29
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 اعتماده مف مجمس القسـ العمم  ك  ىػ 9409/9442 كالتعمـ( رالتعميـالتقكيـ الذات  السنكي لممعيار الثالث  -02
 ىػ  9408لمعاـ  التقكيـ الذات  الدكري لمبرنامج -09
 لكل مستكى عمى حده. ىػ 9409/94492صل الدراس  األكؿ تقارير المقررات الدراسية لمف -02
 ، لكل مستكى عمى حده.ىػ 9409/9442فصل الدراس  الثان  تقارير المقررات الدراسية لم  -00
 فصل الدراس  األكؿكفق النمكذج المعتمد لكحدة التعميـ كالتعمـ مع مراعاة التقارير المكحدة ببنف مقري الجامعة بنجراف كشركره لمر الشامل لممقررات الدراسية تقريال -04

 عمى مستكى شطري البننف كالبنات. ىػ 9409/9442       
 .عمم و كاعتماده مف مجمس القسـ النظاـ تقنيـ البرنامج كتحدنث -05
   استيفاء نمكذج متااعة خطة تحسنف البرنامج فصميا كفق النمكذج المعتمد لكحدة التعميـ كالتعمـ. -06

 :التعليم والتعلم الثالث:المعيار 
 تطماات سكؽ العمل معتمدة مفالسعكدي لممؤىبلت كم كاإلطارخصائص الخريجنف كمخرجات التعمـ المستيدفة لمبرنامج متممنة مدى اتساقيا مع رسالة البرنامج  كثيقة -9
 القسـ العمم .    
 تقرير عف الكسائل الت  تـ بيا اعبلف خصائص الخريجنف كمخرجات تعمـ البرنامج راالعبلف الكرق  كاالليكتركن (.  -2
 آلية المراجعة الدكرية لخصائص الخريجنف كمخرجات التعمـ المستيدفة معتمدة مف القسـ العمم . -0
 التعمـ كخصائص الخريجنف كجيات التكظنف المحتممة كامكاناتو الاشرية كالمادية كأىدافو كمخرجاتىػ، مكمحا او رسالة البرنامج  9409/9442 مج لمعاـالبرنادلنل  -4

 كاإلنجمنزية.االمغتنف العربية  كرقميا( ركرقيا     
 كيـ كاالعتماد األكاديم .ىػ عمى أحدث نماذج المركز الكطن  لمتق 9409/9442تكصنف البرنامج لمعاـ  -5
 طبيق  داخل الخطةتقرير نكمح مدى التكازف بنف المتطماات العامة رمتطماات الجامعة كمتطماات الكمية( كمتطماات التخصص ككذلؾ الجانب النظري كالجانب الت -6

 تعمـ.الدراسية لمبرنامج، ككذلؾ األنشطة الصفية كغنر الصفية الت  تسيـ ف  تحقنق مخرجات ال      
 تقرير نكمح مدى التكامل بنف االنشطة الصفية كغنر الصفية االبرنامج كالت  تسيـ ف  تحقنق مخرجات التعمـ.  -7
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 .مس القسـ العمم  الذي أقر النظاـنظاـ قياس مخرجات التعمـ االبرنامج متممنا الرسـ التخطيط  كاآلليات كأدكات القياس كالخريطة الزمنية لمقياس كمحمر مج  -8
 إف كجدت كتحدندىا عمى كل  –الذي ناقش فيو التحدنثات عمى المنيج الدراس  ىػ  9409/9442ـ كمحمر مجمس القسـ العمم  لمعا تكصنف المقررات الدراسية -9

 كاعتمادىا ف  محمر المجمس. مقرر     
 لمكحد مف عمادة التطكير كالجكدة كاتج تعمـ المقرر كالبرنامج بناء عمى النمكذج اكطرؽ كأسالنب التقكيـ كعبلقتيما بنتنجيات التدريس لممحتكى الدراس  تكصنف استرا -92
 لمطماة.التدريب المندان  كأدكات القياس لمكاقع  التقنيـكطرؽ دلنل التدريب المندان  كاو كصف كامح نتممف معاننر كآليات  -99
 نظاـ التغذية الراجعة مف قبمو إلى -0الطبلب أدكات تقنيـ  -2المياـ  -9 نم :لمندانية نتممف ما قرار تكمنف المشرؼ مف الكمية كالمشرؼ المندان  عمى الخبرة ا -92
 المندانية.مجمس القسـ متممنا تحدنث سنكي إلجراءات كمكاقع الخبرة       
 يذا الغرض، مع كمع التكصيات كخطة التحسنف.تقرير تقكيـ الخبرة المندانية مف قبل الطماة كأعماء ىنئة التدريس بناء عمى استطبلعات رأي تصمـ ل -90
 حالة ننطبق( مكتممة كمكقعة كفقا لمنظاـ رف كبنف نجراف كشركره  كطالاات( طبلبرالمشتركة التكصيفات المكحدة كالتقارير المكحدة الفصمية كالسنكية بنف البرامج  -94
 كالجكدة.المعمكؿ او ف  عمادة التطكير       
 التدريبية الت  حصل عمنيا أعماء ىنئة التدريس االبرنامج مكمحا فيو التدريب الداخم  كالخارج  كالدكل  الخاص ىػ االدكرات 9409/9442امع  تقرير لمعاـ الج -95

 بتكصنف البرامج كالمقررات كاستراتنجيات التدريس كالتعمـ اإللكتركن  ككل ما لو صمة االتعميـ كالتعمـ.       
فادة أعماء ىنئة التدريس لممجمس العمم  بذلؾ لمعاـ المحامرات التينئة ال -96  جامع فصمية لمطبلب كالطالاات لتعريفيـ االبرنامج كنكاتج تعمـ المقررات الدراسية كا 

 ىػ. 9409/9442       
 حمر اجتماع مجمس القسـ العمم  الذي ناقش ىذهتقرير تقنيـ الطماة لممقررات كاألداء التدريس  نياية كل فصل دراس  كفق نتائج كحدة قياس األداء، كارفاؽ م -97
 التقارير كالتكصيات الت  اتخذىا ف  ىذا الشأف.     
  9409/9442امج، لمعاـ الجامع  الجكدة االبرن ف( بركCourses Portfoliosالمقررات ر( كممفات Program Portfolioتقرير البرنامج عف تحدنث ممف البرنامج ر -98
 ىػ مع مركرة تكافق نكاتج تعمميا مع نكاتج تعمـ البرنامج كفقا لمتكجيات الحدنثة لممركز الكطن  لمتقكيـ كاالعتماد 9409/9442لخبرة المندانية لمعاـ تحدنث تكصنف ا -99
 مناقشتو.األكاديم ، كاعتماده مف مجمس القسـ العمم  اعد       
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 الداخم  كالتحقق الخارج (. رالتحققماة مف مستكى تحصنل اك انجاز الط عف التحققتقرير البرنامج  -22
 كأىدافو.الخطة الدراسية الحالية كمتطمااتيا كرسالة البرنامج  المناظرة بنفلممقارنة المرجعية الخارجية مع البرامج  بيا البرنامجالدراسة الت  قاـ   -29
 تيدفة.تقرير تطبنق ألية المراجعة الدكرية لخصائص الخريجنف كمخرجات التعمـ المس -22
جراءاتيا المعتمدة ف  ىذا  لمطماة ف إجراءات البرنامج لدعـ الاحث العمم   -20  الشأف.مكء سياسات الجامعة كا 
  تاريخ الرفع.تعميمية، مع كتااة االفادة اأنو تـ رفع تقرير البرنامج كتقرير رصد مؤشرات أداء البرنامج راالمقارنة الداخمية كالخارجية( الى ككالة الجامعة لمشؤكف ال -24

 الرابع: الطالب:المعيار 
 كاإلنجمنزية.كثيقة سياسات القبكؿ كما تـ اعتمادىا ف  تكصنف البرنامج مطبكعة كمعمنة عمى المكقع اإللكتركن  لمجامعة كالبرنامج االمغتنف العربية  -9
 كف  دلنل البرنامج كف  دلنل الطبلب.سياسات التحكيل إلى البرنامج مف جامعات أخرى كاعبلنيا عمى المكقع االلكتركن   -2
جراءات التظمـ، مع التقرير الفصم  عف برنامج التينئة لمطبلب الجدد كتعريفيـ االبرنامج كجيات التكظنف كطرؽ التقكيـ كاألنظمة كالمكائح الخاصة االسمكؾ  -0  كالتأدنب كا 

 الدراس .دلنل الطبلب عمى الطبلب الجدد االبرنامج ف  أكؿ الفصل مراعاة أف نتممف دلنل الطبلب ىذه المعمكمات مع مراعاة تكزيع      
جراءات التظمـ.  -4  الكتناات التعريفية الخاصة ااألنظمة كالمكائح الخاصة االسمكؾ كالتأدنب كا 
 ، مع ارفاؽ افادة اأنو تـالعمم قرير امجمس القسـ مع مراعاة تحمنل نتائج قياس األداء كمناقشة الت ىػ، 9442/  9409لمعاـ  األكاديم التقرير الفصم  عف االرشاد  -5

 بككالة الجامعة لمشؤكف التعميمية. األكاديم رفع ىذه التقارير الى الكحدة المركزية لئلرشاد      
 تقرير تقنيـ الطماة لخدمات االرشاد األكاديم  كالدعـ الطبلب . -6
 .ىػ9409/9442كاديم  لمعاـ الجامع  ل عمنيا المرشدنف األكاديمننف ف  مجاؿ اإلرشاد األالحصر السنكي كتحمنمو عف الدكرات التدريبية الت  حص -7
 ليذه اآلليات ف  دلنل البرنامج  آليات التعامل مع الطبلب المتعثريف كالمتفكقنف كالمكىكبنف كقرار اعتمادىا، مع اإلشارة -8 
 كالمكىكبنف كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  متممنا تكصيات المجمس كقراراتو لمتعزيزعثريف كالمتفكقنف مع الطبلب المتالتقرير الفصم  عف فاعمية آليات التعامل  -9

 .ىػ 9409/9442ستمر لمعاـ الجامع  كالتحسنف الم      
 ىػ. 9409/9442التقرير السنكي عف مدى تحقق نكاتج التعمـ االبرنامج لمعاـ لمفصل الدراس  األكؿ  -92
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 (.90-2-4راما تممف تكاصل فعاؿ لمبرنامج مع الخريجنف مف خبلؿ مكتب الخريجنف االكمية كالجامعة كاما نمب  الممارسة لبرنامج مع الخريجنف يات تكاصل اآل -99
 إذا كاف ننطبق عمى البرنامج(مع طبلب ذكي االحتياجات الخاصة رآلية تعامل البرنامج  -92
 (.كاف ننطبق عمى البرنامج إذارمل البرنامج مع الطبلب الدكلننف آلية تعا -90
 كاف ننطبق عمى البرنامج( كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  متممنا تكصيات المجمس لمتعزيز  رإذاعف فاعمية الية تعامل البرنامج مع الطبلب الدكلننف  تقرير -94

 ىػ   9409/9442كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع        
 كالتسجنل. المعتمدة االقبكؿـ الطبلب ف  حمكر المحامرات كالخبرة المندانية كفقا لئلجراءات آلية البرنامج لمماف انتظا -95
 ىػ. 9409/9442عننة مف محامر االجتماعات لمجاف الت  تممنت تمثنل طبلب  سكاء اقرار أك بدعكه خبلؿ العاـ الجامع   -96
 ت المعاننر المطكرة لبلعتماد األكاديم  البرامج  المتعمقة االطبلب كذلؾ االتعاكف مع كحدة التطكيرتصميـ كتنفنذ خطة سنكية لتدريب طبلب البرنامج عمى ممارسا -97
  كالجكدة االكمية كعمادة التطكير كالجكدة      

        الخامس: أعضاء هيئة التدريس:المعيار 
  السعكدننف(./ غنر  فرالسعكدننسياسات البرنامج ف  تكظنف أعماء ىنئة التدريس كمعاننر اختيارىـ  -9
 برنامج التينئة السنكي ألعماء ىنئة التدريس الجدد إذا كاف ننطبق.   -2
 ننطبق(.كاف  رإذاحصر مدعـك االسنرة الذاتية لممينننف القائمنف االتدريس  --0
 كحد كالمعتمد لتقنيـ أعماء ىنئة التدريس بجامعة نجراف رتقريرىػ مف خبلؿ تطبنق النظاـ الم 9408/9409تقرير تقنيـ أداء أعماء ىنئة التدريس عف العاـ الجامع   -4

 كأىـ اجراءات التحسنف(. التكصيات،االعداد حسب كل تقدنر، كأىـ  تقنيميـ كتصننفالذنف تـ  التقنيـ كعدد األعماءعاـ نبنف تاريخ      
 التدريس.سرية تفند بتقديـ التغذية الراجعة ألعماء ىنئة  ىػ كعننة 9409/9442س لمعاـ إلكتركن ( عف نتائج تقنيـ أداء أعماء ىنئة التدري رتقريرالتقرير السنكي  -5
 الخ.نظـ المكافقة ألعماء ىنئة التدريس عمى المشاركة ف  المؤتمرات كالفعاليات العممية كالترقيات ...  -6
  ىػ. 9409/9442فعاليات كمناقشات الرسائل العممية لمعاـ التقرير السنكي عف المشاركات العممية ألعماء ىنئة التدريس ف  المؤتمرات كال -7

  السادس: مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات:المعيار 
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 (.حاؿ ننطبق رف كثيقة سياسات الجامعة / الكمية الخاصة بتكفنر مصادر التعمـ ككفانتيا اشطري الطبلب كالطالاات  -9
 لعممية ذات الصمة بتخصص البرنامج كالمتاحة االمكتاة المركزية كالمكتاة المتخصصة االبرنامج كالمكجكدة ف  صكرة كرقيةحصر االمراجع كالكتب كالدكريات كالرسائل ا -2

 ىػ. 9409/9442ك/أك إليكتركنية، ككسائل االستفادة منيا لمطبلب كأعماء ىنئة التدريس ف  شطري الطبلب كالطالاات الطماة عف العاـ       
 حاؿ ننطبق( كاعتمادىا مف مجمس القسـ العمم  كمجمس رف نفايات المعامل لمحفاظ عمى امف كسبلمة المكارد الاشرية كالماان  كالحفاظ عمى البنئة  آلية التخمص مف -0 

 الكمية.      
 ىػ. 9409/9442حصر االفنننف كاإلدارينف كتكزيعيـ عمى المعامل مع كتااة تقرير عف مدى كفانتيـ ككفاءتيـ عف العاـ الجامع   -4
 ىػ. 9409/9442حصر االدكرات التدريبية الت  حصل عمنيا الفنننف كاإلدارينف االبرنامج عف العاـ الجامع   -5
 ىػ. 9409/9442تقرير االمكافآت كالجكائز التشجيعية الت  حصل عمنيا الفنننف كاإلدارينف عف العاـ الجامع   -6
 االبرنامج.ا رئيس القسـ لمفنننف كاإلدارينف لماط إدارة جكدة المعامل كالتجينزات عننة مف الخطااات التكجنيية الت  يقكـ بي -7
 االبرنامج.( لدى أعماء ىنئة التدريس Lap Top / Desk Topرحصر اأجيزة الكمبنكتر  -8
 عمنيا.ية لممعامل كالتجينزات االبرنامج كقرار اعتمادىا مف مجمس القسـ العمم  كمكافقة مجمس الكم الخطة الخمسية -9
 المكحات اإلرشادية كالمطكيات الكرقية الت  تحدد إجراءات األمف كالسبلمة كالنكاح  السمككية المتاعة االمعامل. -92
 كالكمية.آلية صيانة المرافق كالتجينزات كالمعامل االبرنامج لصيانتيا كتحدنثيا كاعتمادىا مف مجمس القسـ  -99
 الجدد(كنز عمى األعماء كالطبلب التر  رمعكر أعماء ىنئة التدريس كالطبلب لمقاءات التينئة الت  تقكـ بيا عمادة شؤكف المكتاات عننة مف الكثائق الت  تفند احم -92
 االمكتاة.عننة مف الكثائق الت  تفند بإخطار أعماء ىنئة التدريس كالطبلب االبرنامج امصادر التعمـ المتاحة  -90
 -: ثهب ئشح اجلىدحغهق داٌتى ادلًبسصبد انتً مل  ة(

 :المعيبر األول: الرصبلت واالهذاف

 / رسالة البرنامج كخطة التحكؿ الكطن  / رسالة  2202رسالة البرنامج كاألىداؼ الكطنية كتتممف ما نم  ررسالة البرنامج كرؤية المممكة  كاالرتاا  بنفتقرير المكائمة  -9
 (.كمؤشرات األداءسالة الكمية / رسالة البرنامج كأىدافو/ رسالة البرنامج البرنامج كرسالة الجامعة / رسالة البرنامج كر     
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 آلية مراجعة رسالة البرنامج كأىدافو كقرار اعتماده مف مجمس القسـ. -2
 تقرير المجنة المختصة بإعداد / مراجعة الرسالة عف مبلحظات األطراؼ الداخمية كالخارجية عف الرسالة. -0
 .ىػ9409/9442رأي كتكصياتو لمعاـ عمم  الذي قاـ امناقشة نتائج استطبلعات المحمر مجمس القسـ ال -4
 كاألىداؼ اعد مراجعتيا كتعدنميامحمر مجمس القسـ العمم  الذي قاـ ااعتماد الرسالة  -5
 ، اعتماد مشركعات الخطةلة البرنامج كأىدافوة لتمبية رسااتخاذ اجراءات تصحيحيتناكؿ المكمكعات التالية بيا ر عننة مف محامر األقساـ العممية الت  تـ -6

 . ىػ 9409/9442مى احتياجات البرنامج مف التكظنف( لمعاـ الجامع  االستراتنجية / المكافقة عمى احتياجات البرنامج مف المكارد المالية / المكافقة ع     
 .ىػ 9409/9442ؼ البرنامج لمعاـ التقرير السنكي عف مدى تحقق رسالة كأىدا -7
 جية كعرمو عمى مجمسالتقرير السنكي شامل عف كافة أنشطة خطة االتصاؿ االستراتنج  لمبرنامج اشأف نشر رسالة كأىداؼ البرنامج بنف االطراؼ الداخمية كالخار  -8

  .ىػ 9409/9442قسـ العمم  لمعاـ ال     
 ادارة البروبمج وضمبن جىدته المعيبر الثبوي: 

 .ىػ كاو االختصاصات كالمياـ 9409/9442العمم  لمعاـ الجامع   قرار تشكنل مجمس القسـ -9
 ىػ. 9409/9442تقارير التغذية الراجعة المرسمة مف عمادة الاحث العمم  لمبرنامج عف تنفنذ األاحاث المرتاطة االتكجيات الاحثية لمعاـ  -2
 .ة خدمة المجتمع كالتعميـ المستمرحدة مف عماداستيفاء نماذج الحصر السنكي لممشاركات المجتمعية كفقا لمنماذج المك   -0
 .ج المكحدة مف عمادة الاحث العمم نماذج الحصر السنكي لئلنتاج العمم  كاألنشطة الاحثية المختمفة ألعماء ىنئة التدريس كالااحثنف االبرنامج كفقا لمنماذ -4
 السااقة كالشكاىد عمى التحسنف( ة إعداد ممف متكامل نتممف قرارات كاجراءات البرنامج ف  تنفنذ اآللي -5
 .ىػ بناء عمى المعاننر المعتمدة 9409/9442قرار مجمس القسـ العمم  ااختيار أعماء المجنة االستشارية لمعاـ  -6
 .ىػ 9409/9442دة االبرنامج لمعاـ تقرير عف غمق حمقة الجك  -7
 ركز الكطن  لمتقكيـ كاالعتماد األكاديم  مف عمادة التطكير كالجكدة.التقرير السنكي لمراجعة تقدـ البرنامج ف  تحقنق متطماات الم -8
 تقديـ محامرات التغذية الراجعة لمطبلب عف أدائيـ ف  االختاارات كالكاجاات.  -9
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 .الجيات التفاقيات المكقعة مع ىذهقرار مجمس القسـ العمم  ااعتماد جية المقارنة المرجعية الخارجية متممنا معاننر االختيار كا -92
 ىػ. 9409/9442قرار مجمس القسـ ااعتماد مؤشرات األداء كآليات القياس لمعاـ  -99
 ىػ. 9409/9442التقرير السنكي لمؤشرات األداء كفق النمكذج المكحد مف عمادة التطكير كالجكدة لمعاـ  -92
 ات األداء متممنا تعمنق المجمس عمى التقرير كعمى نتائج المقارنة المرجعيةىػ الذي ناقش تقرير مؤشر  9409/9442محمر اجتماع مجمس القسـ العمم  لمعاـ  -90
 .عاـ القادـ اغرض التحسنف المستمرالخارجية كاإلجراءات الت  سكؼ نتخذىا المجمس لمالداخمية ك       
 ماؿ لمبرنامج كمقارنتيا االعاـ المام  كتحدند االتجاه العاـىػ الذي ناقش فيو معدالت تقدـ الطماة كمعدالت اإلك 9409/9442محمر مجمس القسـ العمم  لمعاـ  -94
جراءات المجمس لمتحسنف المستمر الت  اتخذىا المجمس.         لمتحسف أك عدـ التحسف كتقديـ تفسنر عمم  لمنتائج كا 
 كمقارنتيا االعاـ المام  كتحدند االتجاه العاـظنف بلع رأي الخريجنف كجيات التك ىػ الذي ناقش فيو استط 9409/9442محمر مجمس القسـ العمم  لمعاـ   -95

جراءات المجمس لمت         .حسنف المستمر الت  اتخذىا المجمسلمتحسف أك عدـ التحسف كتقديـ تفسنر عمم  لمنتائج كا 
 االعاـ المام  كتحدند االتجاه العاـ لمتحسف أك كمقارنتيا رما الطبلب عف الخدمات البلصفية ىػ الذي ناقش فيو  9409/9442محمر مجمس القسـ العمم  لمعاـ  -96

 .الشأف لرفعيا لعمادة شؤكف الطماةعدـ التحسف كتقديـ تفسنر عمم  لمنتائج كتكصيات مجمس القسـ إلى مجمس الكمية بيذا       
 لكل مستكى عمى حده. امعة بنجراف كشركرهبنف مقري الج ىػ مع مراعاة التقارير المكحدة 9409/9442التقرير السنكي لمبرنامج لمعاـ الجامع   -97
 محمر مجمس القسـايا الت  لـ نتـ االنتياء منيا ك متممنا القمىػ  9408التقكيـ الذات  الدكري  تقرير عف القمايا الت  تـ التحسنف المستمر ليا بناء عمى نتائج -98

 لمتااعة.العمم  الذي ناقش التقرير كقرار المجمس بتحدند جية التنفنذ كا       
 ىػ، مكمحا او األدكات الت  استخدمت ف  التقنيـ كنتائج التقنيـ كتكصيات التحسنف.   9409/9442اعداد تقرير عف التقنيـ السنكي لمبرنامج لمعاـ  -99
  لمعتمد لكحدة التعميـ كالتعمـ.استيفاء التقنيـ الخارج  لمبرامج الذي مر عمى تقنيـ المقيـ الخارج  ليا خمس سنكات كفق نمكذج المقيـ الخارج  ا -22

 التعليم والتعلم المعيار الثالث: 
 (.السعكدي لممؤىبلت كفق معاننر رسقف اإلطارافادة معتمدة مف رئيس القسـ بتسجنل مؤىل البرنامج ف   -9
 ندانية كقرار المجمس اشأف التحدنث السنكي بناء عمى التقنيـمحمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش التقرير السنكي لممشرفنف رمف الكمية كالمندان ( عمى الخبرة الم -2
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 التقرير.الكارد ف      
 فنيا.عننة مف الاحكث العممية لمطماة كالمجبلت العممية الت  قامكا االنشر  -0
 حصمكا عمى التدريس المتمنزيف الذنفرصد أعماء ىنئة عف تطبنق الية دعـ كتحفنز التمنز ف  التدريس كتشجيع االبداع كاالبتكار لدى ىنئة التدريس، متممنا  تقرير -4

 جكائز اك تكريـ ف  ىذا الشأف، كيككف التقرير معتمدا مف رئيس القسـ.     
 ما نثبت إلدارة  ىػ متممنا 9409/9442لمعاـ الجامع   كالتقرير الشاملالمقررات الدراسية كتقارير الخبرة كالمندانية  ناقش تقاريرمحمر مجمس القسـ العمم  الذي  -5

 الشأف.خذىا المجمس بيذا البرنامج متااعتيا ألعماء ىنئة التدريس ف  االلتزاـ ااستراتنجيات التدريس كطرؽ التقنيـ الكاردة بتكصنف المقررات كالقرارات الت  ات     
 مية كالخارجية( الى ككالة الجامعة لمشؤكف التعميمية، مع كتااة تاريخ الرفع.االفادة اأنو تـ رفع تقرير البرنامج كتقرير رصد مؤشرات أداء البرنامج راالمقارنة الداخ -6
 كالكاجاات.االختاارات  كادائيـ ف الراجعة لمطبلب عف نتائج تقكيميـ  تقديـ التغذيةاجراءات كمحامر جمسات  -7
 ( عمى الخبرة المندانية كقرار المجمس اشأف التحدنث السنكي بناء عمى التقنيـ محمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش التقرير السنكي لممشرفنف رمف الكمية كالمندان  -8

  التقرير.الكارد ف      
 قياس مخرجات تعمـ جميع المقررات كمحمر اجتماع مجمس القسـ العمم  الذي ناقش فيو التقرير متممنا قرارات المجمس ىػ عف 9409/9442التقرير الفصم  لمعاـ  -9

 كالمتااعة.المكمفة االتنفنذ كالمجاف      
 كخصائص الخريجنف كمحمر اجتماع مجمس القسـ العمم  الذي ناقش فيو التقرير  التعمـ لمبرنامجقياس مخرجات  ىػ عف 9409/9442التقرير السنكي لمعاـ   -92

  كالمتااعة.متممنا قرارات المجمس كخطط التحسنف كالجيات المكمفة االتنفنذ       
 الطالب ابع: الر المعيبر 

 مع االشارة ليذه االنظمة ف  دلنل البرنامج كدلنل الطالب.  االبرنامج،أنظمة االرشاد األكاديم  كاالجتماع  كالنفس   -9
 ىػ.9409/9442محمر مجمس القسـ الذي تـ فيو تكزيع الطبلب عمى المرشدنف األكاديمننف لمعاـ الجامع   -2
 ىػ معتمدة مف القسـ العمم .  9442/  9409لاات عمى المشاركة ف  األنشطة البلصفية لتنمية مياراتيـ كقدراتيـ لمعاـ الجامع  آليات تشجيع كتحفنز الطبلب كالطا -2
 طبلب البرنامج ف  ىذه عمى إسياماتمناقشة التقرير الفصم  عف إنجازات خطة األنشطة البلصفية المطاقة ف  الكمية كعمى مستكى الجامعة مع التركنز  -0
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 كتااة محمر مجمس القسـ نتممف تكصيات المجمس كآليات تشجيع الطبلب عمى المشاركة كتحفنزىـ كذلؾ لمعاـ العمم ، معاإلنجازات عمى مجمس القسـ        
 ىػ. 9409/9442الجامع          

 يات المجمس لمتعزيز كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع عمى مجمس القسـ العمم  متممنا تكص اإلماف  كعرموتقرير بإنجازات البرنامج التطكيري المين   -4
   ىػ. 9409/9442        

 ىػ(. 9409/9442إلدارة البرنامج لمعاـ الجامع   راختياري  Exit Examنتائج اختاار الػ  -5
 ىػ. 9442/  9409التقرير السنكي عف تحقق نتائج التعمـ االبرنامج لمعاـ لمفصل الدراس  الثان   -6
  المكحد.كفق النمكذج  (record graduation supplementرلمطبلب  الميارى جل الس -8
 عاـ الجامع تقرير عف فاعمية آليات تكاصل البرنامج مع الخريجنف كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  متممنا تكصيات المجمس لمتعزيز كالتحسنف المستمر لم -9

  ىػ. 9409/9442     
 تقرير تقنيـ أرباب العمل -التكظنف، جتحمنل بيانات تكظنف الخريجنف كرصد مؤشرات أداء   -لمبرامج األكاديمية الت  تخرجكا منيا، ب تقرير تقنيـ الخريجنف-أ -92

 لمستكى الخريجنف، مع ارفاؽ افادة اأنو تـ رفع ىذه التقارير الى الكحدة المركزية لمخريجنف.       
  ىػ. 9409/9442 االبرنامج لمعاـبية نتائج قياس تقكيـ كفاءة الخدمات الطبل -99
 ىػ. 9409/9442التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس األثر التدريب  لمعاـ  -92
 لقسـ مف مجمس اتصميـ كتنفنذ برنامج تدريب  اماف  متخصص ف  التطكير المين  لمطبلب كالخريجنف نتكافق مع مخرجات التعمـ كتطكرات سكؽ العمل كاعتماده  -90

 ىػ.  9442/  9409العمم  متممنا تكصيات المجمس لمتعزيز كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع        
  الصمة.ىػ متممنا تمثنل طبلب  االمجاف ذات  9409/9442قرار تشكنل لجنة االعتماد البرامج  لمعاـ  -94

 اعضبء هيئت التذريشالمعيبر الخبمش: 

 ى(، عمكالنساء رإذا كاف ننطبق( ف  المقر الرئيس  كفرع شركره رإذا كاف ننطبق كاالنساة لمرجاؿأعماء ىنئة التدريس حسب درجاتيـ العممية تحمنل بيانات كفاءة ككفاية  -9
 اة ف  ىذا الخصكص.أف تتممف ىذه البيانات الت  سنتـ تحمنميا نتائج المقارنة المرجعية عمى المستكى الداخم  كالخارج  ااستخداـ مؤشرات األداء المناس      
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 منا تكصيات التعزيز محمر عرض كمناقشة تقرير نتائج تحمنل بيانات كفاءة ككفاية أعماء ىنئة التدريس االبرنامج عمى مجمس/مجالس القسـ/ العممية المختصة متم -2
 كالتحسنف المستمر.     
 مادة التطكير كالجكدة كالخطة السنكية لمتدريب لكحدة التطكير كالجكدة االكمية.الخطة السنكية لمتدريب معتمدة مف البرنامج كفقا لمخطة التدريبية لع -0
 ىػ كفقا لدلنل مؤشرات األداء الذي  9409/9442قياس مؤشر األداء الخاص برما أعماء ىنئة التدريس عف تقنيـ كفاءة كجكدة الخدمات المقدمة ليـ لمعاـ الجامع   -4

 الة الجامعة لمتطكير كالجكدة.أصدرتو كحدة قياس األداء بكك     
 ىػ ف  مجمس القسـ،  9409/9442مناقشة تقرير تحمنل نتائج تطبنق مقياس رما أعماء ىنئة التدريس عف تقنيـ كفاءة كجكدة الخدمات المقدمة ليـ لمعاـ الجامع   -5

 الجامع  التال .عمى أف نتممف محمر االجتماع التكصيات الخاصة االتعزيز كالتحسنف المستمر لمعاـ      
 أنشطة التقكيـ كالتطكير عننة مف محامر االجتماعات الت  تتـ احمكر أعماء ىنئة التدريس ك/ معاكننيـ / الجياز اإلداري ف  البرنامج لمناقشة كسائل المشاركة ف  -6

 الجامعة.سكاء عمى مستكى البرنامج أك الكمية اك      
 برنامج كفقا لمخطة التدريبية لعمادة التطكير كالجكدة كالخطة السنكية لمتدريب لكحدة التطكير كالجكدة االكمية.الخطة السنكية لمتدريب معتمدة مف ال -7
 محمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس األثر التدريب  عمى المدى القريب كالاعند.  -8
9- Portfolio faculty members  سنكيا.( كتحدنثو 0-2-5فق النمكذج المكحد كاما نمب  متطماات الممارسة رك      

 مصبدر التعلم والمرافق والتجهيزاث المعيبر الضبدس: 

لجنة فنية  –التدريس استطبلع رأي أعماء ىنئة  –تقرير التقنيـ الدكري لمرافق كتجينزات التعميـ كالتعمـ عمى مستكى البرامج كالكميات مف خبلؿ راستطبلع رأي الطمية  -9
 تشكل مف البرنامج(.

 مع بياف مدى كفانتيا. عمم (/ احث  رتعميـ ىػ كتصنيفيا 9409/9442حصر االمرافق كالتجينزات الخاصة االبرنامج لمعاـ الجامع   -2
 صادر التعمـ أك تطكير المرافق كالتجينزات. عننو مف خطااات رئيس القسـ / منسق البرنامج ألعماء ىنئة التدريس لحثيـ عمى تقديـ ماادرات لتكفنر م -0
 مصادر التعمـ كالمرافق كالتجينزات استجااة لماادرات ىنئة التدريس كما كرد ف  تقارير لمبرنامج مفمحمر مجمس القسـ كالذي تـ فيو تحدند االحتياجات السنكية   -4

  الدراسية.المقررات      
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 -اجلىدح:  إخشاءاد انتحضني ادلضتًش نغهق دائشح خـ(
 

 :المعيبر األول: الرصبلت واالهذاف

/ رسالة  2202االرتاا  بنف رسالة البرنامج كاألىداؼ الكطنية كتتممف ما نم  ررسالة البرنامج كرؤية المممكة فنر تقرير المكائمة ك مخاطاة رئيس المعيار األكؿ لتك  -9
 كمؤشرات األداء( / رسالة البرنامج كرسالة الكمية / رسالة البرنامج كأىدافو/ رسالة البرنامج البرنامج كخطة التحكؿ الكطن  / رسالة البرنامج كرسالة الجامعة 

 مخاطاة رئيس المعيار األكؿ مف أجل تكفنر آلية مراجعة رسالة البرنامج كأىدافو كقرار اعتماده مف مجمس القسـ. -2
 الرسالة.اد / مراجعة الرسالة عف مبلحظات األطراؼ الداخمية كالخارجية عف المجنة المختصة بإعد لتكفنر تقريرمخاطاة رئيس المعيار األكؿ  -0
 ىػ. 9409/9442مخاطاة رئيس المعيار األكؿ لتكفنر محمر مجمس القسـ العمم  الذي قاـ امناقشة نتائج استطبلعات الرأي كتكصياتو لمعاـ  -4
 كتعدنميا.الذي قاـ ااعتماد الرسالة كاألىداؼ اعد مراجعتيا مخاطاة رئيس المعيار األكؿ لتكفنر محمر مجمس القسـ العمم   -5
 الرسالة.مخاطاة رئيس المعيار األكؿ لتكفنر تقرير المجنة المختصة بإعداد/مراجعة الرسالة عف مبلحظات األطراؼ الداخمية كالخارجية عف  -6
كأىدافو، اجراءات تصحيحية لتمبية رسالة البرنامج  راتخاذتـ تناكؿ المكمكعات التالية بيا  مخاطاة رئيس المعيار األكؿ لتكفنر عننة مف محامر األقساـ العممية الت  -7

  940/9442لمعاـ الجامع   التكظنف(مف مشركعات الخطة االستراتنجية / المكافقة عمى احتياجات البرنامج مف المكارد المالية / المكافقة عمى احتياجات البرنامج  اعتماد
 ىػ. 9409/9442المعيار األكؿ لتكفنر التقرير السنكي عف مدى تحقق رسالة كأىداؼ البرنامج لمعاـ مخاطاة رئيس  -8
 رنامج بنف االطراؼ الداخميةمخاطاة رئيس المعيار األكؿ لتكفنر التقرير السنكي شامل عف كافة أنشطة خطة االتصاؿ االستراتنج  لمبرنامج اشأف نشر رسالة كأىداؼ الب -9
   ىػ  9409/9442ية كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  لمعاـ كالخارج    

 ادارة البروبمج وضمبن جىدته المعيبر الثبوي: 

 .ىػ كاو االختصاصات كالمياـ 9409/9442مخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر قرار تشكنل مجمس القسـ العمم  لمعاـ الجامع   -9
 ر التغذية الراجعة المرسمة مف عمادة الاحث العمم  لمبرنامج عف تنفنذ األاحاث المرتاطة االتكجيات الاحثية لمعاـمخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر تقاري -2

 ىػ. 9409/9442       
 .التعميـ المستمرة خدمة المجتمع ك مخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر استيفاء نماذج الحصر السنكي لممشاركات المجتمعية كفقا لمنماذج المكحدة مف عماد -0
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 البرنامج كفقا لمنماذج المكحدةمخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر نماذج الحصر السنكي لئلنتاج العمم  كاألنشطة الاحثية المختمفة ألعماء ىنئة التدريس كالااحثنف ا -4
 العمم .مف عمادة الاحث      
 التحسنف(.نتممف قرارات كاجراءات البرنامج ف  تنفنذ اآللية السااقة كالشكاىد عمى  مخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر إعداد ممف متكامل -5
 المعتمدة.ىػ بناء عمى المعاننر  9409/9442مخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر قرار مجمس القسـ العمم  ااختيار أعماء المجنة االستشارية لمعاـ  -6
 ىػ. 9409/9442مخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر تقرير عف غمق حمقة الجكدة االبرنامج لمعاـ  -7
 ديم  مف عمادة التطكير كالجكدة.مخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر التقرير السنكي لمراجعة تقدـ البرنامج ف  تحقنق متطماات المركز الكطن  لمتقكيـ كاالعتماد األكا -8
 اطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر تقديـ محامرات التغذية الراجعة لمطبلب عف أدائيـ ف  االختاارات كالكاجاات. مخ -9
 لجيات تفاقيات المكقعة مع ىذه امخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر قرار مجمس القسـ العمم  ااعتماد جية المقارنة المرجعية الخارجية متممنا معاننر االختيار كاال -92
 ىػ. 9409/9442مخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر قرار مجمس القسـ ااعتماد مؤشرات األداء كآليات القياس لمعاـ  -99
 ىػ. 9409/9442مخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر التقرير السنكي لمؤشرات األداء كفق النمكذج المكحد مف عمادة التطكير كالجكدة لمعاـ  -92
 ىػ الذي ناقش تقرير مؤشرات األداء متممنا تعمنق المجمس عمى 9409/9442طاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر محمر اجتماع مجمس القسـ العمم  لمعاـ مخا -90
 المستمر.الت  سكؼ نتخذىا المجمس لمعاـ القادـ اغرض التحسنف  كالخارجية كاإلجراءاتالتقرير كعمى نتائج المقارنة المرجعية الداخمية       
 ىػ الذي ناقش فيو معدالت تقدـ الطماة كمعدالت اإلكماؿ لمبرنامج كمقارنتيا 9409/9442مخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر محمر مجمس القسـ العمم  لمعاـ  -94
جراءات ال        مجمس لمتحسنف المستمر الت  اتخذىا المجمس. االعاـ المام  كتحدند االتجاه العاـ لمتحسف أك عدـ التحسف كتقديـ تفسنر عمم  لمنتائج كا 
 االعاـ التكظنف كمقارنتياىػ الذي ناقش فيو استطبلع رأي الخريجنف كجيات  9409/9442مخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر محمر مجمس القسـ العمم  لمعاـ   -95
جراءات المجمس لمتحسنف المستمر الت  اتخذىا المام  كتحدند االتجاه العاـ لمتحسف أك عدـ التحسف كتقديـ تفسنر        المجمس.عمم  لمنتائج كا 
 االعاـ  البلصفية كمقارنتياىػ الذي ناقش فيو رما الطبلب عف الخدمات  9409/9442مخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر محمر مجمس القسـ العمم  لمعاـ  -96
 الطماة.حسف كتقديـ تفسنر عمم  لمنتائج كتكصيات مجمس القسـ إلى مجمس الكمية بيذا الشأف لرفعيا لعمادة شؤكف المام  كتحدند االتجاه العاـ لمتحسف أك عدـ الت   
 لكل  كشركره،ىػ مع مراعاة التقارير المكحدة بنف مقري الجامعة بنجراف  9409/9442مخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر التقرير السنكي لمبرنامج لمعاـ الجامع   -97
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 مستكى عمى حده.     
 القمايا الت  لـ نتـ ىػ متممنا 9408مخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر تقرير عف القمايا الت  تـ التحسنف المستمر ليا بناء عمى نتائج التقكيـ الذات  الدكري  -98
 جية التنفنذ كالمتااعة. القسـ العمم  الذي ناقش التقرير كقرار المجمس بتحدند كمحمر مجمساالنتياء منيا       
 ىػ، مكمحا او األدكات الت  استخدمت ف  التقنيـ كنتائج التقنيـ 9409/9442مخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر اعداد تقرير عف التقنيـ السنكي لمبرنامج لمعاـ  -99
 كتكصيات التحسنف.        
 الخارج  لمبرامج الذي مر عمى تقنيـ المقيـ الخارج  ليا خمس سنكات كفق نمكذج المقيـ الخارج  المعتمد لكحدةمخاطاة رئيس المعيار الثان  لتكفنر استيفاء التقنيـ  -22
  التعميـ كالتعمـ.      

 التعليم والتعلم المعيار الثالث: 
 .رسقف(السعكدي لممؤىبلت كفق معاننر  طاراإلمخاطاة رئيس المعيار الثالث لتكفنر كثيقة افادة معتمدة مف رئيس القسـ بتسجنل مؤىل البرنامج ف    -9
خبرة المندانية كقرار المجمس مخاطاة رئيس المعيار الثالث لتكفنر كثيقة محمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش التقرير السنكي لممشرفنف رمف الكمية كالمندان ( عمى ال -2

 التقرير.اشأف التحدنث السنكي بناء عمى التقنيـ الكارد ف  
 فنيا.رئيس المعيار الثالث لتكفنر كثيقة عننة مف الاحكث العممية لمطماة كالمجبلت العممية الت  قامكا االنشر مخاطاة  -0
عف تطبنق الية دعـ كتحفنز التمنز ف  التدريس كتشجيع االبداع كاالبتكار لدى ىنئة التدريس، متممنا رصد أعماء  مخاطاة رئيس المعيار الثالث لتكفنر كثيقة تقرير -4

 حصمكا عمى جكائز اك تكريـ ف  ىذا الشأف، كيككف التقرير معتمدا مف رئيس القسـ. التدريس المتمنزيف الذنفة ىنئ
 لمعاـ الجامع  كالتقرير الشاملالمقررات الدراسية كتقارير الخبرة كالمندانية  ناقش تقاريرمخاطاة رئيس المعيار الثالث لتكفنر كثيقة محمر مجمس القسـ العمم  الذي  -5

ما نثبت إلدارة البرنامج متااعتيا ألعماء ىنئة التدريس ف  االلتزاـ ااستراتنجيات التدريس كطرؽ التقنيـ الكاردة بتكصنف المقررات  ىػ متممنا 9442/ 9409 
 الشأف.كالقرارات الت  اتخذىا المجمس بيذا 

 امج كتقرير رصد مؤشرات أداء البرنامج راالمقارنة الداخمية كالخارجية( الى ككالة الجامعةمخاطاة رئيس المعيار الثالث لتكفنر كثيقة االفادة اأنو تـ رفع تقرير البرن -6
 لمشؤكف التعميمية، مع كتااة تاريخ الرفع. 
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 كالكاجاات.ت االختاارا كادائيـ ف الراجعة لمطبلب عف نتائج تقكيميـ  تقديـ التغذيةمخاطاة رئيس المعيار الثالث لتكفنر كثيقة اجراءات كمحامر جمسات  -7
 خبرة المندانية كقرار المجمسمخاطاة رئيس المعيار الثالث لتكفنر كثيقة محمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش التقرير السنكي لممشرفنف رمف الكمية كالمندان ( عمى ال -8

  التقرير.اشأف التحدنث السنكي بناء عمى التقنيـ الكارد ف    
 قياس مخرجات تعمـ جميع المقررات كمحمر اجتماع مجمس القسـ العمم  الذي ىػ عف 9409/9442تكفنر كثيقة التقرير الفصم  لمعاـ مخاطاة رئيس المعيار الثالث ل -9
 كالمتااعة.ناقش فيو التقرير متممنا قرارات المجمس كالمجاف المكمفة االتنفنذ      

   كخصائص الخريجنف كمحمر اجتماع مجمس  التعمـ لمبرنامجقياس مخرجات  ىػ عف 9409/9442عاـ خاطاة رئيس المعيار الثالث لتكفنر كثيقة التقرير السنكي لمم -92

  كالمتااعة.القسـ العمم  الذي ناقش فيو التقرير متممنا قرارات المجمس كخطط التحسنف كالجيات المكمفة االتنفنذ 
 الطالب الرابع: المعيبر 

 مع االشارة ليذه االنظمة ف  دلنل البرنامج كدلنل الطالب.  االبرنامج،ة االرشاد األكاديم  كاالجتماع  كالنفس  مخاطاة رئيس المعيار الرااع لتكفنر أنظم -9
 ىػ.9409/9442مخاطاة رئيس المعيار الرااع لتكفنر محمر مجمس القسـ الذي تـ فيو تكزيع الطبلب عمى المرشدنف األكاديمننف لمعاـ الجامع   -2
/  9409ار الرااع لتكفنر آليات تشجيع كتحفنز الطبلب كالطالاات عمى المشاركة ف  األنشطة البلصفية لتنمية مياراتيـ كقدراتيـ لمعاـ الجامع  مخاطاة رئيس المعي -0

 ىػ معتمدة مف القسـ العمم .  9442
عمى صفية المطاقة ف  الكمية كعمى مستكى الجامعة مع التركنز مخاطاة رئيس المعيار الرااع لتكفنر كثيقة مناقشة التقرير الفصم  عف إنجازات خطة األنشطة البل -4

كتااة محمر مجمس القسـ نتممف تكصيات المجمس كآليات تشجيع الطبلب عمى المشاركة  العمم ، معطبلب البرنامج ف  ىذه اإلنجازات عمى مجمس القسـ  إسيامات
 ىػ. 9409/9442كتحفنزىـ كذلؾ لمعاـ الجامع  

عمى مجمس القسـ العمم  متممنا تكصيات المجمس لمتعزيز كالتحسنف  اإلماف  كعرمولمعيار الرااع لتكفنر تقرير بإنجازات البرنامج التطكيري المين  مخاطاة رئيس ا -5
   ىػ. 9409/9442المستمر لمعاـ الجامع  

 ىػ(. 9409/9442رنامج لمعاـ الجامع  إلدارة الب راختياري  Exit Examمخاطاة رئيس المعيار الرااع لتكفنر نتائج اختاار الػ  -6
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 ىػ. 9442/  9409مخاطاة رئيس المعيار الرااع لتكفنر التقرير السنكي عف تحقق نتائج التعمـ االبرنامج لمعاـ لمفصل الدراس  الثان   -7
  المكحد.نمكذج كفق ال (record graduation supplementرلمطبلب  الميارى مخاطاة رئيس المعيار الرااع لتكفنر السجل  -8
عف فاعمية آليات تكاصل البرنامج مع الخريجنف كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  متممنا تكصيات المجمس لمتعزيز  مخاطاة رئيس المعيار الرااع لتكفنر تقرير -9

  ىػ. 9409/9442كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع  
تحمنل بيانات تكظنف الخريجنف كرصد مؤشرات أداء   -الخريجنف لمبرامج األكاديمية الت  تخرجكا منيا، بتقرير تقنيـ -مخاطاة رئيس المعيار الرااع لتكفنر أ -92

 تقرير تقنيـ أرباب العمل لمستكى الخريجنف، مع ارفاؽ افادة اأنو تـ رفع ىذه التقارير الى الكحدة المركزية لمخريجنف. -التكظنف، ج
  ىػ. 9409/9442 االبرنامج لمعاـنتائج قياس تقكيـ كفاءة الخدمات الطبلبية مخاطاة رئيس المعيار الرااع لتكفنر  -99
 ىػ. 9409/9442مخاطاة رئيس المعيار الرااع لتكفنر التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس األثر التدريب  لمعاـ  -92
  اماف  متخصص ف  التطكير المين  لمطبلب كالخريجنف نتكافق مع مخرجات التعمـ كتطكرات مخاطاة رئيس المعيار الرااع لتكفنر تقرير تصميـ كتنفنذ برنامج تدريب -90

 ىػ. 9442/  9409سكؽ العمل كاعتماده مف مجمس القسـ العمم  متممنا تكصيات المجمس لمتعزيز كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع  
  الصمة.ىػ متممنا تمثنل طبلب  االمجاف ذات  9409/9442ماد البرامج  لمعاـ مخاطاة رئيس المعيار الرااع لتكفنر قرار تشكنل لجنة االعت -94

 اعضبء هيئت التذريشالمعيبر الخبمش: 

المقر  كالنساء رإذا كاف ننطبق( ف  كاالنساة لمرجاؿمخاطاة رئيس المعيار الخامس لتكفنر كثيقة تحمنل بيانات كفاءة ككفاية أعماء ىنئة التدريس حسب درجاتيـ العممية  -9
أف تتممف ىذه البيانات الت  سنتـ تحمنميا نتائج المقارنة المرجعية عمى المستكى الداخم  كالخارج  ااستخداـ مؤشرات األداء  ى(، عمالرئيس  كفرع شركره رإذا كاف ننطبق

 المناساة ف  ىذا الخصكص.
ئج تحمنل بيانات كفاءة ككفاية أعماء ىنئة التدريس االبرنامج عمى مجمس/مجالس القسـ/ مخاطاة رئيس المعيار الخامس لتكفنر كثيقة محمر عرض كمناقشة تقرير نتا -2

 العممية المختصة متممنا تكصيات التعزيز كالتحسنف المستمر.
كالجكدة كالخطة السنكية لمتدريب لكحدة مخاطاة رئيس المعيار الخامس لتكفنر كثيقة الخطة السنكية لمتدريب معتمدة مف البرنامج كفقا لمخطة التدريبية لعمادة التطكير  -0

 التطكير كالجكدة االكمية.
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يـ لمعاـ الجامع  مخاطاة رئيس المعيار الخامس لتكفنر كثيقة قياس مؤشر األداء الخاص برما أعماء ىنئة التدريس عف تقنيـ كفاءة كجكدة الخدمات المقدمة ل -4

 و كحدة قياس األداء بككالة الجامعة لمتطكير كالجكدة.ىػ كفقا لدلنل مؤشرات األداء الذي أصدرت 9409/9442
مات المقدمة ليـ لمعاـ مخاطاة رئيس المعيار الخامس لتكفنر كثيقة مناقشة تقرير تحمنل نتائج تطبنق مقياس رما أعماء ىنئة التدريس عف تقنيـ كفاءة كجكدة الخد -5

 الجتماع التكصيات الخاصة االتعزيز كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع  التال .ىػ ف  مجمس القسـ، عمى أف نتممف محمر ا 9409/9442الجامع  
ري ف  البرنامج لمناقشة مخاطاة رئيس المعيار الخامس لتكفنر كثيقة عننة مف محامر االجتماعات الت  تتـ احمكر أعماء ىنئة التدريس ك/ معاكننيـ / الجياز اإلدا -6

 الجامعة.التطكير سكاء عمى مستكى البرنامج أك الكمية اك كسائل المشاركة ف  أنشطة التقكيـ ك 
كالخطة السنكية لمتدريب لكحدة مخاطاة رئيس المعيار الخامس لتكفنر كثيقة الخطة السنكية لمتدريب معتمدة مف البرنامج كفقا لمخطة التدريبية لعمادة التطكير كالجكدة  -7

 التطكير كالجكدة االكمية.
لقريب ار الخامس لتكفنر كثيقة محمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس األثر التدريب  عمى المدى امخاطاة رئيس المعي -8

 كالاعند. 
  ( كتحدنثو سنكيا.0-2-5ركفق النمكذج المكحد كاما نمب  متطماات الممارسة  Portfolio faculty membersكثيقة مخاطاة رئيس المعيار الخامس لتكفنر  -9

 مصبدر التعلم والمرافق والتجهيزاث المعيبر الضبدس: 

 –التقنيـ الدكري لمرافق كتجينزات التعميـ كالتعمـ عمى مستكى البرامج كالكميات مف خبلؿ راستطبلع رأي الطمية  كثيقة تقريرمخاطاة رئيس المعيار السادس لتكفنر  -9
 لجنة فنية تشكل مف البرنامج(. – ساستطبلع رأي أعماء ىنئة التدري

مع بياف  عمم (/ احث  رتعميـ ىػ كتصنيفيا 9409/9442االمرافق كالتجينزات الخاصة االبرنامج لمعاـ الجامع   كثيقة حصرمخاطاة رئيس المعيار السادس لتكفنر  -2
 مدى كفانتيا.

القسـ / منسق البرنامج ألعماء ىنئة التدريس لحثيـ عمى تقديـ ماادرات لتكفنر مصادر التعمـ أك مف خطااات رئيس  كثيقة عننومخاطاة رئيس المعيار السادس لتكفنر  -0
 تطكير المرافق كالتجينزات. 
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ات استجااة مصادر التعمـ كالمرافق كالتجينز  لمبرنامج مفمجمس القسـ كالذي تـ فيو تحدند االحتياجات السنكية  كثيقة محمرمخاطاة رئيس المعيار السادس لتكفنر   -4
   الدراسية.لماادرات ىنئة التدريس كما كرد ف  تقارير المقررات 

 

 :َظًخ )يُضق اجلىدح ثبنربَبيح(ثشَبيح األ

 :ادلًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلىدح ذلب أ(
  األول: الرسالة واألهداف:المعيار 

 قرار اعتماد مجمس القسـ كالكمية لرسالة البرنامج كأىدافو     -9
    الكطن  /  / رسالة البرنامج كخطة التحكؿ 2202البرنامج كرؤية المممكة  ررسالةما نم   الكطنية كتتممفتقرير المكائمة كاالرتاا  بنف رسالة البرنامج كاألىداؼ     -2

 نامج كمؤشرات االداءرسالة البرنامج كرسالة الجامعة / رسالة البرنامج كرسالة الكمية / رسالة البرنامج كأىدافو / رسالة البر     
 آلية مراجعة رسالة البرنامج كأىدافو كآلية اعتمادىا مف مجمس القسـ  -0
  االداريكف( –الطبلب  –رأعماء ىنئة التدريس  –تحمنل نتائج استطبلعات رأي  –الكثائق الدالة عمى عرض رسالة البرنامج عمى االطراؼ الداخمية  -4
 المجمس االستشاري  -ات التكظنف رالخريجكف / جي –تحمنل نتائج استطبلعات رأي  –لبرنامج عمى االطراؼ الخارجية الكثائق الدالة عمى عرض رسالة ا -5
 تقرير المجنة المختصة بإعداد / مراجعة الرسالة عف مبلحظات االطراؼ الداخمية كالخارجية عف الرسالة -6
 ىداؼ اعد مراجعتيا كتعدنميا محمر مجمس القسـ العمم  الذي قاـ ااعتماد الرسالة كاال -7
 9409/9442محمر مجمس القسـ العمم  الذي قاـ امناقشة نتائج استطبلعات الرأي كتكصياتو لمعاـ  -8
 تقرير المجنة المختصة بإعداد / مراجعة الرسالة عف مبلحظات االطراؼ الداخمية كالخارجية عف الرسالة -9
 اتخاذ االجراءات التصحيحية لتمبية رسالة البرنامج  االستراتنجية،تـ فيو تناكؿ المكمكعات راعتماد مشركعات الخطة عننة مف محامر مجمس القسـ العمم  الذي  -92

 ىػ 9442/  9409ارد المالية لمعاـ المكافقة عمى احتياجات البرنامج مف المك  كأىدافو،        
  .9442/  9409التقرير السنكي عف مدى تحقق رسالة البرنامج كأىدافو لمعاـ  -99
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 إدارة البرنامج وضمان جودته: الثاني:المعيار 
 كالمياـ. كاو االختصاصاتق 9409/9442قرار تشكنل مجمس القسـ العمم  لمعاـ  -9
 الفرعية. كاختصاصات كمياـ المجافالدلنل التنظيم  لمبرنامج مكمحا او الييكل التنظيم   -2
 المكقع االلكتركن  لمبرنامج  كالجكدة كاالفادة برفعياالتدريس االبرنامج كفقا لمنمكذج المكحد مف عمادة التطكير  ةكاعماء ىنئالسنرة الذاتية لرئيس القسـ  -0
 كاالختصاصات كالمياـ.بياف اأعماء الجياز االداري المعاكف لمبرنامج متممنا قرارات التكمنف  -4
 كالتعمـ كالاحث اعمة لعمميات التعميـ الد كتكفنر البنئةصة االحفاظ عمى المناخ التنظيم  لمبرنامج عننة مف قرارات القسـ العمم  اك تكجنيات رئيس القسـ الخا -5

 ق.9409/9442سكاء لمطبلب اك اعماء ىنئة التدريس اك الجياز االداري لمعاـ  كخدمة المجتمعالعمم          
 عمادتيا / جميع االليات كالجكدة كمفمف ككالة الجامعة لمتطكير  كالنماذج المكحدةاالليات  رجميعنختص اما نم   كمحدث االبرنامجتكفنر ممف متكامل  -6

 / عمادة خدمة المجتمع / عمادة شؤكف المكتاات /  كالاحث العمم مف ككالة الجامعة لمشؤكف التعميمية / ككالة الجامعة لمدراسات العميا  كالنماذج المعتمدة        
 نل(.كالتسجعمادة القبكؿ         

 ذكرىا( رالسابق كاليات المؤسسةعننة مف قرارات القسـ العمم  اك تكجنيات رئيس القسـ اااللتزاـ االمكااط  -7
  كالتعمـ كالاحث العممالخاصة االتعميـ  كخططو التشغنمية كاىدافو التعميميةعننة مف قرارات القسـ العمم  اك تكجنيات رئيس القسـ اااللتزاـ برسالة البرنامج  -8

دارة مماف          كالمشاركة المجتمعية.الجكدة  كا 
 العمم .مف مجمس القسـ  كقرار اعتمادىاكثيقة التكجيات الاحثية لمبرنامج  -9
 كتكجنياتو لؤلعماء.ق  9409/9442محمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش تنفنذ البرنامج لمتكجيات الاحثية لمعاـ  -92
 العمم .عمادة الاحث  كفقا لمنماذج المكحدة مف كالااحثنف االبرنامجالمختمفة ألعماء ىنئة الدريس  كاالنشطة الاحثيةاج العمم  نماذج الحصر السنكي لئلنت -99
 العمم .مجمس القسـ  كاعتمادىا مفالية تطكير البرنامج  -92
 التحسنف. اىد عمىكالشك ف  تنفنذ االلية السااقة  كاجراءات البرنامجاعداد ممف متكامل نتممف قرارات  -90
 ق.9409/9442مجمس القسـ العمم  لمعاـ  كاعتمادىا مفمعاننر اختيار اعماء المجنة االستشارية لمبرنامج  -94



                                                                                                                                                                                                                                      المملكـــــــــة العـــــــربيــــــــة السعــــــوديـــــة     
                                                                                                                      ــــــــم                                                                                                                    وزارة التعليــــــــــــــ

                                                                                                                               ــة نجــــــــــران                                                                                                          جامعـــــــــ
 ـالة التطـــــوير والجـــــودةوكــ

 عمـادة التطـوير والجــودة

 6-تخطيط -ن-جودة                                                                                                                                                                                     11من  43الصفحة 
 

 المعتمدة.ق بناء عمى المعاننر  9409/9442قرار مجمس القسـ العمم  ااختيار اعماء المجنة االستشارية لمعاـ  -95
 كالجكدة.ق كفقا لآللية المعتمدة مف سعادة ككنل الجامعة لمتطكير 9409/9442عاـ قرار تشكنل المجمس االستشاري لم -96
 عمادة التطكير كالجكدة. تقرير البرنامج عف مراجعة الكراؽ االختاارية لممقررات لمتحقق مف جكدة طرؽ التقنيـ كتغطنتيا لنكاتج التعمـ كفق النمكذج المعتمد مف  -97
 ق.9409/9442لمعاـ  كاعماؿ الطماةاحكث  كاالنتحاؿ عمىـ برامج الغش التقرير الفصم  عف استخدا -98
 الية البرنامج لمكافأة المتمنزيف مف اعماء ىنئة التدريس، مع ارفاؽ تطبنق االلية. -99
 ق.9409/9442لمعاـ  كاليات القياسقرار مجمس القسـ ااعتماد مؤشرات االداء  -22
 ق. 9409/9442 كالجكدة لمعاـق النمكذج المكحد مف عمادة التطكير التقرير السنكي لمؤشرات االداء كف -29
 المقارنة المرجعية  كعمى نتائجق الذي ناقش تقرير مؤشرات االداء متممنا تعمنق المجمس عمى التقرير 9409/9442محمر اجتماعات مجمس العمم  لمعاـ  -22

 جمس لمعاـ القادـ اغرض التحسنف المستمرسكؼ نتخذىا الم كالخارجية كاالجراءات الت الداخمية        
 حده.لكل مستكى عمى  ق،9409/9442تقارير المقررات الدراسية لمفصل الدراس  االكؿ  -20
 حده.لكل مستكى عمى  ق،9409/9442تقارير المقررات الدراسية لمفصل الدراس  الثان   -24
 مراعاة التقارير المكحدة بنف مقري الجامعة بنجراف ك  كالتعمـ معلكحدة التعميـ التقرير الشامل لممقررات الدراسية كفق النمكذج المعتمد  -25

 .ق، عمى مستكى شطري البننف كالبنات9409/9442لمفصل الدراس  االكؿ  شركره      
 .لكل مستكى عمى حده شركره،مكحدة بنف مقري الجامعة بنجراف ك ق مع مراعاة التقارير ال9409/9442التقرير السنكي لمبرنامج لمعاـ الجامع   -26
 المستمر.نظاـ غمق حمقة الجكدة االبرنامج كفق لخطة التحسنف  -27
 .ق 9409/9442كدة االبرنامج لمعاـ تقرير عف غمق حمقة الج -27
 .الطمية رينف كعننة مفكاإلدا األكاديمننفق عمى اف نتممف جميع منسكب  البرنامج مف  9409/9442قرار تشكنل فريق االعتماد البرامج  لمعاـ  -28
 البرامج .فريق االعتماد  كلجافعننة مف محامر اجتماعات  -29
 الجيات.مع ىذه  كاالتفاقيات المكقعةقرار مجمس القسـ العمم  ااعتماد جية المقارنة المرجعية الخارجية متممنا معاننر االختيار  -02
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  كتحدندالمام   كمقارنتيا االعاـلمبرنامج  كمعدالت االكماؿاقش فيو معدالت تقدـ الطماة ق الذي ن9409/9442محمر اجتماعات مجمس العمم  لمعاـ  -09
 المجمس.لمتحسنف المستمر الت  اتخذىا  كاجراءات المجمسعمم  لمنتائج  كتقديـ تفسنراالتجاه العاـ لمتحسنف اك عدـ التحسنف        
 كتحدند االتجاهالمام   كمقارنتيا االعاـ كجيات التكظنفي ناقش فيو استطبلع راي الخريجنف ق الذ9409/9442محمر اجتماعات مجمس العمم  لمعاـ  -02

 المجمس.لمتحسنف المستمر الت  اتخذىا  كاجراءات المجمسعمم  لمنتائج  كتقديـ تفسنرالعاـ لمتحسنف اك عدـ التحسنف        
 العاـ كتحدند االتجاهالمام   كمقارنتيا االعاـفيو رما الطبلب عف الخدمات البلصفية ق الذي ناقش 9409/9442محمر اجتماعات مجمس العمم  لمعاـ  -00

 الطماة.القسـ ال  مجمس الكمية بيذا الشأف لرفعيا لعمادة شؤكف  كتكصيات مجمسعمم  لمنتائج  كتقديـ تفسنرلمتحسف اك عدـ التحسف          
 كالتعمـ.يا كفق النمكذج المعتمد لكحدة التعميـ استيفاء نمكذج متااعة خطة تحسنف البرنامج فصم -04
   كالتعمـ. استيفاء التقنيـ الخارج  لمبرامج الذي مر عمى تقنيـ المقيـ الخارج  ليا خمس سنكات كفق نمكذج المقيـ الخارج  المعتمد لكحدة التعميـ -05

 :التعليم والتعلم الثالث:المعيار 
 السعكدي لممؤىبلت رسقف( اإلطارمؤىل البرنامج ف  تقرير عف افادة رئيس القسـ بتسجنل  -9
 السعكدي لممؤىبلت كمتطماات سكؽ العمل معتمدة مف القسـ  كاإلطاركثيقة خصائص الخريجنف كنكاتج التعمـ المستيدفة لمبرنامج كمدى اتساقيا مع رسالة البرنامج      -2

 العمم      
 الخريجنف كمخرجات تعمـ البرنامج راالعبلف الكرق  كااللكتركن ( تقرير عف الكسائل الت  تـ بيا اعبلف خصائص  -0
 آلية المراجعة الدكرية لخصائص الخريجنف كمخرجات التعمـ المستيدفة معتمدة مف مجمس القسـ العمم   -4
 تقرير تطبنق آلية المراجعة الدكرية لخصائص الخريجنف كمخرجات التعمـ المستيدفة  -5
 مكمحا او رسالة البرنامج كاىدافو كمخرجات التعمـ كخصائص الخريجنف كجيات التكظنف المحتممة كامكاناتو الاشرية  9442/ 9409مج لمعاـ دلنل برنامج البرنا -6

 كالمادية االمغتنف العربية كاالنجمنزية          
  األكاديم نماذج المركز الكطن  لمتقكيـ كاالعتماد  أحدثعمى  9442/  9409تكصنف البرنامج لمعاـ  -7
  ةالدراسي الخطةانب النظري كالتطبيق  داخل ككذلؾ الج الكمية(الجامعة كمتطماات  رمتطمااتتقرير نكمح مدى التكازف بنف المتطماات العامة كمتطماات التخصص  -8
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 عمـ تقرير نكمح مدى تكامل االنشطة الصفية كاالنشطة غنر صفية االبرنامج كالت  تسيـ ف  تحقنق مخرجات الت -9
 البرنامج كمحمر اجتماع مجمس القسـ العمم  الذي ناقش فيو التقرير متممنا قياس مخرجات تعمـ جميع المقرراتىػ عف  9442/  9409التقرير الفصم  لمعاـ  -99

 المكمفة االتنفنذ كالمتااعة الشأف  قرارات المجمس كالمجاف           
 إف كجدت كتحدندىا عمى كل -ق الذي ناقش فيو التحدنثات عمى المنيج الدراس 9409/9442قسـ العمم  لمعاـ تكصنف المقررات الدراسية كمحمر مجمس ال -92

 مقرر كاعتمادىا ف  محمر المجمس.         
 كاىدافو رسالة البرنامجك الخارجية مع البرامج المناظرة بنف الخطة الدراسية الحالية كمتطمااتيا  لممقارنة المرجعيةالدراسة الت  قاـ بيا البرنامج  -90
 كالجكدة  تكصنف استراتنجيات التدريس كطرؽ كأسالنب التقنيـ كعبلقتيا بنكاتج تعمـ البرنامج كالمقرر بناء عمى النمكذج المكحد مف عمادة التطكير -94
 الشأف  اجراءات البرنامج لدعـ الاحث العمم  لمطماة ف  مكء سياسة الجامعة كاجراءاتيا المعتمدة ف  ىذا  -95
 عننة مف الاحكث العممية لمطماة كالمجبلت العممية الت  قامكا االنشر فنيا  -96
 مع مركرة تكافق نكاتج تعمميا مع نكاتج تعمـ البرنامج كفقا لمتكجيات الحدنثة لممركز الكطن  لمتقكيـ  9442/  9409تحدنث تكصنف الخبرة المندانية لمعاـ  -97

  م األكاديكاالعتماد          
 دلنل التدريب المندان  كاو كصف كامح نتممف معاننر كاليات كطرؽ التقنيـ كادكات القياس لمكاقع التدريب المندان  لمطماة  -98
 أدكات تقنيـ الطبلب  -2المياـ  -9 االت :قرار تكمنف المشرؼ مف الكمية كالمشرؼ عمى الخبرة المندانية نتممف  -99
 متممنا ما نثبت إلدارة البرنامج 9442/  9409الذي ناقش فيو تقارير المقررات كتقارير الخنرة المندانية كالتقرير الشامل لمعاـ محمر مجمس القسـ العمم   -22

 بيذا الشأف.  مسمتااعتيا ألعماء ىنئة التدريس ف  االلتزاـ ااستراتنجيات التدريس كطرؽ التقنيـ الكاردة بتكصنف المقررات كالقرارات الت  اتخذىا المج         
 بتكصنفالداخم  كالخارج  الدكل  الخاص  االدكرات التدريبية الت  حصل عمنيا اعماء ىنئة التدريس مكمحا فيو التدريب 9442/  9409قرير لمعاـ الجامع  ت -29

 البرنامج كالمقررات كاستراتنجيات التدريس كالتعمـ االلكتركن  ككل مالو االتعميـ كالتعمـ          
 ىػ  9409/9442عمم  لمعاـ محامرات التينئة الفصمية لمطبلب كالطالاات لتعريفيـ االبرنامج كنكاتج تعمـ المقررات الدراسية كافادة اعماء ىنئة التدريس لممجمس ال -22
 فاؽ محمر اجتماع مجمس القسـ العمم  الذي ناقشتقرير تقنيـ الطماة لممقررات كاالداء التدريس  نياية كل فصل دراس  كفق نتائج كحدة قياس مؤشرات االداء كار  -20
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 ىذه التقارير كالتكصيات الت  اتخذىا ف  ىذا الشأف         
 ىػ مع ارفاؽ تقارير المراجعة. 9442/  9409 المندانية لمعاـالبرنامج كتكصيفات المقررات كالخبرة  عمى تكصنفجميع المراجعات الت  تمت  البرنامج عفتقرير  -24
  9442/  9409ير البرنامج عف تحدنث ممف البرنامج كممفات المقررات بركف الجكدة االبرنامج لمعاـ تقر  -25

 الرابع: الطالب:المعيار 
 طالبال كاالنجمنزيةكثيقة سياسات القبكؿ كما تـ اعتمادىا ف  تكصنف البرنامج مطبكعة كمعمنة عمى المكقع االلكتركن  لمجامعة كالبرنامج االمغتنف العربية  9
 كالتأدنب كاجراءات التظمـ التقرير الفصم  عف برنامج التينئة لمطبلب الجدد كتعريفيـ االبرنامج كجيات التكظنف كطرؽ التقكيـ كاالنظمة كالمكائح الخاصة االسمكؾ  2

 مج اكؿ الفصل الدراس   مع مراعاة اف نتممف دلنل الطالب ىذه المعمكمات كتكزيع دلنل الطالب عمى الطبلب الجدد االبرنا          
 التظمـ كالتأدنب كاجراءاتالكتناات التعريفية الخاصة ااألنظمة كالمكائح الخاصة االسمكؾ  0
 أنظمة اإلرشاد األكاديم  كاالجتماع  كالنفس  لمبرنامج مع االشارة ليذه االنظمة ف  دلنل البرنامج كدلنل الطبلب   4
 9442/  9409تكزيع الطبلب عمى المرشدنف األكاديمننف لمعاـ محمر مجمس القسـ العمم  الذي تـ فيو  5
 مع مراعاة تحمنل نتائج قياس االداء كمناقشة التقرير ف  مجمس القسـ العمم  مع ارفاؽ افادة  9442/  9409التقرير الفصم  عف االرشاد األكاديم  االبرنامج لمعاـ  6

 بككالة الجامعة لمشئكف التعميمية.  األكاديم ركزية لئلرشاد اانو تـ رفع ىذه التقارير الى الكحدة الم        
 تقرير تقنيـ الطبلب لخدمات االرشاد األكاديم  كالدعـ الطبلب  7
 ىػ. 9442/  9409لمعاـ الجامع   األكاديم الحصر السنكي عف الدكرات التدريبية الت  حصل عمنيا المرشدكف األكاديمنكف ف  مجاؿ االرشاد   8
 
 التعامل مع الطبلب المتعثريف كالمتفكقنف كالمكىكبنف االبرنامج كقرار اعتمادىا مع االشارة ليذه االليات ف  دلنل البرنامج   آليات 9
 س كقراراتو يات المجمالتقرير الفصم  عف فاعمية اليات التعامل مع اليات الطبلب المتعثريف كالمتكفقنف كالمكىكبنف كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  متممنا تكص 92

 ىػ  9442/  9409لمتعزيز كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع          
 ىػ معتمدة مف القسـ  9442/  9409كالطالاات عمى المشاركة ف  االنشطة البلصفية لتنمية مياراتيـ كقدراتيـ لمعاـ الجامع   كتحفنز الطبلبآليات تشجيع   99
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 العمم .           
 9442/  9409عف مدى تحقق نكاتج التعمـ االبرنامج الفصل الدراس  األكؿ التقرير السنكي  92
 9442/  9409التقرير السنكي عف مدى تحقق نكاتج التعمـ االبرنامج الفصل الدراس  الثان   90
 النمكذج المكحد ( كفقGRADUATION SUPPLEMENT RECORDلمطبلب ر الميارى السجل  94
 (90-2-4خريجنف اما تممف تكاصل فعاؿ لمبرنامج مع الخريجنف مف خبلؿ مكتب الخريجنف االكمية كالجامعة كاما نمب  الممارسة راليات تكاصل البرنامج مع ال 95
 الجامع عاـ تقرير عف فاعمية اليات تكاصل البرنامج مع الخريجنف كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  متممنا تكصيات المجمس لمتعزيز كالتحسنف المستمر لم 96
            09-9042 

 تقرير تقنيـ ارباب العمل لمستكى  -تكظنف الخريجنف كرصد مؤشرات اداء التكظنف جػ تحمنل بيانات-اخر تقنيـ لمخريجنف لمبرامج االكاديمية الت  تخرجكا منيا ب -أ 97
 الخريجنف مع ارفاؽ افادة اانو تـ رفع ىذه التقارير الى الكحدة المركزية لمخريجنف.        
 الية البرنامج لمماف انتظاـ الطبلب ف  حمكر المحامرات كالخبرة المندانية كفقا إلجراءات المعتمدة االقبكؿ كالتسجنل 98
 متممنا تمثنل طبلب  االمجاف ذات الصمة  9402-09قرار تشكنل لجنة االعتماد البرامج  لمعاـ  99
 9442-09ب  سكاء اقرار اك بدعكة خبلؿ العاـ عننة مف محامر االجتماعات لمجاف الت  تممنت تمثنل طبل 22
  ىػ 9442/  9409التقرير السنكي عف فاعمية التدريب كقياس االثر التدريب  لمعاـ  29

        الخامس: أعضاء هيئة التدريس:المعيار 
 دننف(كثيقة سياسات البرنامج ف  تكظنف أعماء ىنئة التدريس كمعاننر اختيارىـ رالسعكدننف / غنر السعك  9
 حصر مدعكـ االسنرة الذاتية ألعماء ىنئة التدريس ف  البرنامج  2
 ىنئة التدريس عمى المشاركة ف  المؤتمرات كالفعاليات العممية كالترقيات    المكافقة ألعماءنظاـ  0
 9442/ 9409ائل العممية لمعاـ التقرير السنكي عف المشاركات العممية ألعماء ىنئة التدريس ف  المؤتمرات كالفعاليات كمناقشات الرس 4
 مف خبلؿ تطبنق النظاـ المكحد كالمعتمد لتقنيـ أداء اعماء ىنئة التدريس بجامعة نجراف 9409/  9408تقرير تقنيـ أداء أعماء ىنئة التدريس عف العاـ الجامع   5
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  التحسنف(كاىـ التكصيات كاىـ اجراءات  تقدنر،داد حسب كل عاـ نبنف تاريخ التقنيـ كعدد االعماء الذنف تـ تقنيميـ كتصننف االع رتقرير        
 كعننة سرية تفند بتقديـ التغذية الراجعة ألعماء ىنئة 9442/ 9409اداء أعماء ىنئة التدريس لمعاـ الجامع   نتائج تقنيـعف  الكتركن ( رتقريرالتقرير السنكي  6

 التدريس.           
 ف البرنامج كفقا لعمادة التطكير كالجكدة كالخطة السنكية لكحدة التطكير كالجكدة االكمية الخطة السنكية لمتدريب معتمدة م 7
 ىػ كفقا لمنمكذج المحدد 9409/  9408التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس االثر التدريب  لمعاـ  8
 المدى القريب كالاعند التدريب  عمىب كقياس االثر محمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدري 9
 كسائل المشاركة ف  أنشطة التقكيـ كالتطكير سكاء عمى  االداري لمناقشةعننة مف محامر االجتماعات الت  تتـ احمكر اعماء ىنئة التدريس كمعاكننيـ / الجياز  92

  مستكى البرنامج اك مستكى الجامعة اك الكمية.        
  السادس: مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات:المعيار 

 الخاصة بتكفنر مصادر التعمـ ككفانتيا اشطري الطبلب كالطالاات  / الكميةكثيقة سياسات الجامعة  9
 لبرنامج كالمكجكدة ف  صكرةحصر االمراجع كالكتب كالدكريات كالرسائل العممية ذات الصمة بتخصص البرنامج كالمتاحة االمكتاة المركزية كالمكتاة المتخصصة اا 2

 ىػ  9409/9442كرقية اك الكتركنية ككسائل االستفادة منيا لمطبلب كاعماء ىنئة التدريس ف  شطري الطبلب كالطالاات عف العاـ          
 اك تطكير المرافق كالتجينزات عننة مف خطااات رئيس القسـ / منسق القسـ ألعماء ىنئة التدريس لحثيـ عمى تقديـ ماادرات لتكفنر مصادر التعمـ  0
 يس كما كرد ف  تقاريرمحمر مجمس القسـ الذي تـ فيو تحدند االحتياجات السنكية لمبرنامج مف مصادر التعمـ كالمرافق كالتجينزات استجااة لماادرات ىنئة التدر  4

 المقررات الدراسية              
 التركنز عمى االعماء كالطبلب الجدد( رمعتقكـ بيا عمادة شئكف المكتاات  التينئة الت لتدريس كالطبلب لمقاءات عننة مف الكثائق الت  تفند بإخطار اعماء ىنئة ا 5
 ىػ كتصنيفيا رتعميـ / احث عمم ( مع بياف مدى كفانتيا 9409/9442اؿ جامع حصر المرافق كالتجينزات االبرنامج لمعاـ  6
 أعماء ىنئة التدريس االبرنامج   ى( لدdesk top / lap topالكمبنكتر رحصر اأجيزة  7
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 -: ثهب غهق دائشح اجلىدحٌتى ادلًبسصبد انتً مل  ة(

 :المعيبر األول: الرصبلت واالهذاف

  9442/  9409نتائج استطبلعات راي االطراؼ الداخمية عف الكع  برسالة البرنامج كاىدافو العاـ      -9
 9442/  9409برسالة البرنامج العاـ  درجة الكع ف قياس نتائج استطبلعات راي االطراؼ الخارجية ع 2
 خطة االتصاؿ االستراتنج  لمبرنامج كاعتماده مف مجمس القسـ      0
 عمى مجمسنشر رسالة كأىادؼ البرنامج بنف االطراؼ الداخمية كالخارجية كعرمو  اشأفالتقرير السنكي شامل عف كافة أنشطة خطة االتصاؿ االستراتنج  لمبرنامج    -4 

  القسـ.       
 ادارة البروبمج وضمبن جىدته المعيبر الثبوي: 

 المختمفة. كمقرات الجامعةالية المشاركة الفعالة ف  ادارة البرنامج مع البرامج المشتركة بنجراف         9
 ق. 9409/9442طة االتكجيات الاحثية لمعاـ تقارير التغذية الراجعة المرسمة مف عمادة الاحث العمم  لمبرنامج عف تنفنذ االاحاث المرتا 2
 بناء عمى النمكذج المكحد مف عمادة خدمة  كالتعميـ المستمرخطة المشاركة المجتمعية لمبرنامج ف  مكء خطة عمادة خدمة المجتمع  0

 .المجتمع       
 .دة خدمة المجتمعذج المكحد مف عماالتقرير السنكي لخطة المشاركة المجتمعية لمبرنامج بناء عمى النمك  4
 .كالتعميـ المستمرخدمة المجتمع  استيفاء نماذج الحصر السنكي لممشاركات المجتمعية كفقا لمنماذج المكحدة مف عمادة 5
 ق.9409/9442مجمس القسـ العمم  لمعاـ  كاعتمادىا مفمعاننر اختيار اعماء المجنة االستشارية لمبرنامج  6
 المعتمدة.ق بناء عمى المعاننر  9409/9442ر اعماء المجنة االستشارية لمعاـ قرار مجمس القسـ العمم  ااختيا 7
 كالجكدة.ق كفقا لآللية المعتمدة مف سعادة ككنل الجامعة لمتطكير 9409/9442قرار تشكنل المجمس االستشاري لمعاـ  8
 رئيسو متممنا تكجنيات المجمس ك  كاالدارية االقسـ كالككادر الفنيةدريس قرار مجمس القسـ العمم  ااعتماد الدكرات التدريبية لرفع ميارات اعماء ىنئة الت 9

 ق.9409/9442لؤلعماء لمعاـ           
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 لمجامعة.االلكتركن   كعمى المكقعكرقيا  كاليات نشرىاتقرير عف نشر المعمكمات الخاصة االبرنامج  92
 كالتأدنبية.تعريف االمكائح السمككية تقرير فصم  عف تنفنذ المحامرات التعريفية فصمية لمطبلب لم 99
 التقري السنكي لمراجعة تقدـ البرنامج ف  تحقنق متطماات المركز الكطن  لمتقكيـ كاالعتماد األكاديم  مف عمادة التطكير كالجكدة. 92
 تقارير زيارات الدعـ الفن  مف عمادة التطكير كالجكدة لمكمية. 90
 ة التطكير كالجكدة االكمية عمى البرنامج.تقارير المراجعة الداخمية مف كحد 94
 تقديـ محامرات التغذية الراجعة لمطبلب عف ادائيـ ف  االختاارات كالكاجاات. 95
 كاعتمادىا.القسـ الذي تـ فيو مناقشتيا  كمحمر مجمس ق،9409/9442الخطة التشغنمية لمبرنامج لمعاـ  96
 ق. 9409/9442الجامع   كاعتمادىا لمعاـمناقشتيا  القسـ الذي تـ كمحمر مجمسخطة تحسنف البرنامج  97
 كالمياـ.االبرنامج متممنا االختصاصات  كمنسقة الجكدةقرار تكمنف منسق  98
 العمم .مجمس القسـ  كاعتماده مفق 9409/9442 كالتعمـ( رالتعميـالتقكيـ الذات  السنكي لممعيار الثالث  99
 ق.9408 التقكيـ الذات  الدكري لمبرنامج لمعاـ 22
 القسـ  كمحمر مجمسق متممنا القمايا الت  لـ نتـ االنتياء منيا 9408تقرير عف القمايا الت  تـ التحسنف المستمر ليا بناء عمى نتائج التقكيـ الذات  الدكري  29

 كالمتااعة.بتحدند جية التنفنذ  كقرار المجمسالعمم  الذي ناقش التقرير          
 العمم .مجمس القسـ  كتحدنثو كاعتماده مفج نظاـ تقنيـ البرنام 29
  التحسنف.تكصيات التقنيـ ك  كنتائجمكمحا او االدكات الت  استخدمت ف  التقنيـ  ق، 9409/9442اعداد تقرير عف التقنيـ السنكي لمبرنامج لمعاـ  22

 التعليم والتعلم المعيار الثالث: 
 ـ التخطيط  كاالليات كادكات القياس كالخريطة الزمنية لمقياس كمحمر مجمس القسـ العمم  الذي اقر النظاـ. نظاـ قياس مخرجات التعمـ االبرنامج متممنا الرس 9
 ىػ عف قياس مخرجات تعمـ البرنامج كخصائص الخريجنف كمحمر اجتماع مجمس القسـ العمم  الذي ناقش فيو التقرير  9442/  9409التقرير السنكي لمعاـ  2

 ارات المجمس كخطط التحسنف كالجيات المكمفة االتنفنذ كالمتااعة متممنا قر           
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 كالجكدة  تكصنف استراتنجيات التدريس كطرؽ كأسالنب التقنيـ كعبلقتيا بنكاتج تعمـ البرنامج كالمقرر بناء عمى النمكذج المكحد مف عمادة التطكير 0
 ا تحدنث سنكي إلجراءات كمكاقع الخبرة المندانية نظاـ التغذية الراجعة مف قبمو الى مجمس القسـ متممن       4
 المجمس اشأف التحدنث السنكي بناء عمى التقنيـ الكارد ف  التقرير  المندانية كقرارمحمر مجمس القسـ الذي ناقش التقرير السنكي لممشرفنف عمى الخبرة  5
 مع كمع التكصيات كخطة التحسنف  الغرض،اء عمى استطبلعات راي تصمـ ليذا تقرير تقكيـ الخبرة المندانية مف قبل الطماة كاعماء ىنئة التدريس بن 6
 كبنف نجراف كشركره مكتممة كمكقعة كفقا لمنظاـ المعمكؿ او ف  عمادة  كبنات( بننفرالمشتركة التكصيفات المكحدة كالتقارير المكحدة الفصمية كالسنكية بنف البرامج  7

 التطكير كالجكدة.        
 متممنا رصد اعماء ىنئة التدريس المتمنزيف الذنف التدريس،ف تطبنق الية دعـ كتحفنز التمنز ف  التدريس كتشجيع االبداع كاالبتكار لدى اعماء ىنئة تقرير ع 8

 حصمكا عمى جكائز اك تكريـ ف  ىذا الشأف كيككف التقرير معتمد مف رئيس القسـ         
  الخارج (الداخم  كالتحقق  رالتحققتحصنل اك االنجاز لمطماة ال عف مستكى تقرير البرنامج عف التحقق  9
 تقرير البرنامج عف االجراءات الت  نتخذىا لمتحقق مف اعماؿ الطماة الت  يقدمكنيا ى  مف انتاجيـ  92
 يمية مع كتااة تاريخ الرفع  ككالة الجامعة لمشئكف التعم البرنامج الىاالفادة اانو تـ رفع تقرير البرنامج كتقرير عف رصد مؤشرات اداء  99
  اجراءات كمحامر جمسات تقديـ التغذية الراجعة لمطبلب عف نتائج تقكيميـ كادائيـ ف  االختاارات كالكاجاات 92

 الطالب الرابع: المعيبر 
 مج كف  دلنلكثيقة سياسات التحكيل الى البرنامج مف جامعات أخرى كاعبلنيا عمى المكقع االلكتركن  كف  دلنل البرنا    -1
 التركنز عمى اسيامات طبلب البرنامج ف  ىذه  الجامعة معمناقشة التقرير الفصم  عف اجازات خطة االنشطة البلصفية المختمفة المطاقة ف  الكمية كعمى مستكى  2

 االنجازات عمى مجمس القسـ العمم  مع كتااة محمر مجمس القسـ نتممف تكصيات المجمس          
 لقسـ فنذ برنامج تدريب  إماف  متخصص ف  التطكير المين  لمطبلب كالخريجنف نتكافق مع مخرجات التعمـ كتطكرات سكؽ العمل كاعتماده مف مجمس اتصميـ كتن 0

 ىػ 9442/ 9409العمم  لمعاـ الجامع         



                                                                                                                                                                                                                                      المملكـــــــــة العـــــــربيــــــــة السعــــــوديـــــة     
                                                                                                                      ــــــــم                                                                                                                    وزارة التعليــــــــــــــ

                                                                                                                               ــة نجــــــــــران                                                                                                          جامعـــــــــ
 ـالة التطـــــوير والجـــــودةوكــ

 عمـادة التطـوير والجــودة

 6-تخطيط -ن-جودة                                                                                                                                                                                     11من  52الصفحة 
 

 ا تكصيات المجمس لمتعزيز كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع  تقرير بإنجازات البرنامج التطكيري المين  االماف  كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  متممن 4
           9409/9442   

   Exit Examنتائج اختاار     5
 9442-09نتائج قياس تقكيـ كفاءة الخدمات الطبلبية االبرنامج لمعاـ  6
 كاف ننطبق عمى البرنامج(. إذاالية تعامل البرنامج مع طبلب ذكي االحتياجات الخاصة ر 7
 كاف ننطبق عمى البرنامج(. رإذاالية تعامل البرنامج مع الطبلب الدكلننف  8
 كاف ننطبق عمى البرنامج(. كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  متممنا تكصيات المجمس لمتعزيز رإذاتقرير عف فاعمية الية تعامل البرنامج مع الطبلب الدكلننف  9

 9442/  9409كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع           
 كحدة التطكير كالجكدة تصميـ كتنفنذ خطة سنكية لتدريب طبلب البرنامج عمى ممارسات المعاننر المطكرة لبلعتماد البرامج  المتعمقة االطبلب كذلؾ االتعاكف مع  92

 ة البرنامجتككف الخطة معتمدة مف البرنامج كتنفذ تحت اشراؼ ادار  كالجكدة احنثاالكمية كعمادة التطكير         
 اعضبء هيئت التذريشالمعيبر الخبمش: 

تممف ىذه البيانات الت  تحمنل بيانات كفاءة ككفاية اعماء ىنئة التدريس حسب درجاتيـ العممية كاالنساة لمرجاؿ كالنساء ف  المقر الرئيس  كفرع شركره عمى اف ت   9
  الخصكص.خارج  ااستخداـ مؤشرات االداء المناساة ف  ىذا سنتـ تحمنميا نتائج المقارنة المرجعية عمى المستكى الداخم  كال

متممنا تكصيات محمر عرض كمناقشة تقرير نتائج تحمنل بيانات كفاءة ككفاية أعماء ىنئة التدريس االبرنامج عمى مجمس / مجالس القسـ / العممية المختصة       2
 التعزيز كالتحسنف المستمر. 

0       Faculty members portfolioكتحدنثو سنكيا 5-2-0محفظة أعماء ىنئة التدريس كفق النمكذج المكحد كاما نمب  متطماات الممارسة ر ) 
 (ال ننطبقبرنامج التينئة السنكي ألعماء ىنئة التدريس الجدد ر      4
 مكذج المحددىػ كفقا لمن 9409/  9408التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس االثر التدريب  لمعاـ       5
 المدى القريب كالاعند التدريب  عمىمحمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس االثر       6
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 ل مؤشرات األداء الذي أصدرتو كفقا لدلن 9442/  9409قياس مؤشر االداء الخاص برما اعماء ىنئة التدريس عف تقنيـ كفاءة كجكدة الخدمات المقدمة ليـ لمعاـ      7
 كحدة قياس االداء بككالة الجامعة لمتطكير كالجكدة       

 ف  مجمس القسـ 9442/  9409مناقشة تقرير تحمنل نتائج تطبنق مقياس رما اعماء ىنئة التدريس عف تقنيـ كفاءة كجكدة الخدمات المقدمة ليـ لمعاـ الجامع        8
 االجتماع التكصيات الخاصة االتعزيز كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع  التال عمى أف نتممف محمر       

 مصبدر التعلم والمرافق والتجهيزاث المعيبر الضبدس: 

 ة فنية تشكل مفلجن –استطبلع راي أعماء ىنئة التدريس –تقرير التقنيـ الدكري لممرافق كالتجينزات عمى مستكى البرامج كالكميات مف خبلؿ راستطبلع رأي الطماة  9
 البرنامج(          

 آلية صيانة المرافق كالتجينزات كالمعامل الخاصة االبرنامج لصيانتيا كتحدنثيا كاعتمادىا مف مجمس القسـ كالكمية  2
 طبق(ننالمكحات االرشادية كالمطكيات الكرقية الت  تحدد اجراءات االمف كالسبلمة كالنكاح  السمككية المتاعة االمعامل رال  0
   كمجمس الكمية. رال آلية التخمص مف نفايات المعامل لمحفاظ عمى امف كسبلمة المكارد الاشرية كالماان  كالحفاظ عمى البنئة كاعتمادىا مف مجمس القسـ العمم 4

 ننطبق(            
 ننطبق(رال  9409/9442ـ عف العاـ حصر االفنننف كاالدارينف كتكزيعيـ عمى المعامل مع كتااة تقرير عف مدى كفانتيـ ككفاءتي 5
 ننطبق(رال  9442/ 9409حصر االدكرات التدريبية الت  حصل عمنيا الفنننف كاالدارينف االبرنامج عف العاـ الجامع   6
 ننطبق(ال رىػ  9442/  9409كالجكائز التشجيعية الت  حصل عمنيا الفنننف كاالدارينف عف العاـ الجامع   تقرير االمكافآت 7
 ننطبق(عننة مف الخطااات التكجنيية الت  يقكـ بيا رئيس القسـ لمفنننف كاالدارينف لماط ادارة جكدة المعامل كالتجينزات االبرنامج رال  8
  ننطبق(ال رعمنيا الخطة الخمسية لممعامل كالتجينزات االبرنامج كقرار اعتمادىا مف مجمس القسـ كمكافقة مجمس الكمية  9

 -ني ادلضتًش نغهق دائشح اجلىدح: إخشاءاد انتحض خـ(
 

 :المعيبر األول: الرصبلت واالهذاف

  9442/  9409نتائج استطبلعات راي االطراؼ الداخمية عف الكع  برسالة البرنامج كاىدافو العاـ  -1
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 9442/  9409برسالة البرنامج العاـ  درجة الكع نتائج استطبلعات راي االطراؼ الخارجية عف قياس  2
 خطة االتصاؿ االستراتنج  لمبرنامج كاعتماده مف مجمس القسـ       0
 نشر رسالة كأىادؼ البرنامج بنف االطراؼ الداخمية كالخارجية كعرمو عمى مجمس اشأفالتقرير السنكي شامل عف كافة أنشطة خطة االتصاؿ االستراتنج  لمبرنامج     -4 

  القسـ.       
 ضمبن جىدته ادارة البروبمج والمعيبر الثبوي: 

 المختمفة. كمقرات الجامعةالية المشاركة الفعالة ف  ادارة البرنامج مع البرامج المشتركة بنجراف        9
 ق. 9409/9442تقارير التغذية الراجعة المرسمة مف عمادة الاحث العمم  لمبرنامج عف تنفنذ االاحاث المرتاطة االتكجيات الاحثية لمعاـ  2
 المجتمعبناء عمى النمكذج المكحد مف عمادة خدمة  كالتعميـ المستمرمجتمعية لمبرنامج ف  مكء خطة عمادة خدمة المجتمع خطة المشاركة ال 0
 المجتمع.التقرير السنكي لخطة المشاركة المجتمعية لمبرنامج بناء عمى النمكذج المكحد مف عمادة خدمة  4
 كالتعميـ المستمر.كفقا لمنماذج المكحدة مف عمادة خدمة المجتمع استيفاء نماذج الحصر السنكي لممشاركات المجتمعية  5
 ق.9409/9442مجمس القسـ العمم  لمعاـ  كاعتمادىا مفمعاننر اختيار اعماء المجنة االستشارية لمبرنامج  6
 تمدة.المعق بناء عمى المعاننر  9409/9442قرار مجمس القسـ العمم  ااختيار اعماء المجنة االستشارية لمعاـ  7
 كالجكدة.ق كفقا لآللية المعتمدة مف سعادة ككنل الجامعة لمتطكير 9409/9442قرار تشكنل المجمس االستشاري لمعاـ  8
 كرئيسومتممنا تكجنيات المجمس  كاالدارية االقسـ كالككادر الفنيةقرار مجمس القسـ العمم  ااعتماد الدكرات التدريبية لرفع ميارات اعماء ىنئة التدريس  9

 ق.9409/9442لؤلعماء لمعاـ         
 لمجامعة.االلكتركن   كعمى المكقعكرقيا  كاليات نشرىاتقرير عف نشر المعمكمات الخاصة االبرنامج  92
 كالتأدنبية.تقرير فصم  عف تنفنذ المحامرات التعريفية فصمية لمطبلب لمتعريف االمكائح السمككية  99
 رنامج ف  تحقنق متطماات المركز الكطن  لمتقكيـ كاالعتماد األكاديم  مف عمادة التطكير كالجكدة.التقري السنكي لمراجعة تقدـ الب 92
 تقارير زيارات الدعـ الفن  مف عمادة التطكير كالجكدة لمكمية. 90
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 تقارير المراجعة الداخمية مف كحدة التطكير كالجكدة االكمية عمى البرنامج. 94
 جعة لمطبلب عف ادائيـ ف  االختاارات كالكاجاات.تقديـ محامرات التغذية الرا 95
 كاعتمادىا.القسـ الذي تـ فيو مناقشتيا  كمحمر مجمس ق،9409/9442الخطة التشغنمية لمبرنامج لمعاـ  96
 ق. 9409/9442الجامع   كاعتمادىا لمعاـالقسـ الذي تـ مناقشتيا  كمحمر مجمسخطة تحسنف البرنامج  97
 كالمياـ.االبرنامج متممنا االختصاصات  سقة الجكدةكمنقرار تكمنف منسق  98
 العمم .مجمس القسـ  كاعتماده مفق 9409/9442 كالتعمـ( رالتعميـالتقكيـ الذات  السنكي لممعيار الثالث  99
 ق.9408التقكيـ الذات  الدكري لمبرنامج لمعاـ  22
 القسـ  كمحمر مجمسق متممنا القمايا الت  لـ نتـ االنتياء منيا 9408ج التقكيـ الذات  الدكري تقرير عف القمايا الت  تـ التحسنف المستمر ليا بناء عمى نتائ 29

 كالمتااعة.بتحدند جية التنفنذ  كقرار المجمسالعمم  الذي ناقش التقرير        
 العمم .مجمس القسـ  كتحدنثو كاعتماده مفنظاـ تقنيـ البرنامج  22
  كتكصيات التحسنف. كنتائج التقنيـمكمحا او االدكات الت  استخدمت ف  التقنيـ  ق، 9409/9442كي لمبرنامج لمعاـ اعداد تقرير عف التقنيـ السن 20

 التعليم والتعلم المعيار الثالث: 
 قسـ العمم  الذي اقر النظاـ. نظاـ قياس مخرجات التعمـ االبرنامج متممنا الرسـ التخطيط  كاالليات كادكات القياس كالخريطة الزمنية لمقياس كمحمر مجمس ال 9
 ىػ عف قياس مخرجات تعمـ البرنامج كخصائص الخريجنف كمحمر اجتماع مجمس القسـ العمم  الذي ناقش فيو التقرير 9442/  9409التقرير السنكي لمعاـ  2

 يات المكمفة االتنفنذ كالمتااعة متممنا قرارات المجمس كخطط التحسنف كالج        
 تنجيات التدريس كطرؽ كأسالنب التقنيـ كعبلقتيا بنكاتج تعمـ البرنامج كالمقرر بناء عمى النمكذج المكحد مف عمادة التطكير كالجكدة تكصنف استرا 0
 نظاـ التغذية الراجعة مف قبمو الى مجمس القسـ متممنا تحدنث سنكي إلجراءات كمكاقع الخبرة المندانية      4
 المجمس اشأف التحدنث السنكي بناء عمى التقنيـ الكارد ف  التقرير  المندانية كقرارتقرير السنكي لممشرفنف عمى الخبرة محمر مجمس القسـ الذي ناقش ال 5
 مع كمع التكصيات كخطة التحسنف  الغرض،تقرير تقكيـ الخبرة المندانية مف قبل الطماة كاعماء ىنئة التدريس بناء عمى استطبلعات راي تصمـ ليذا  6
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 كبنف نجراف كشركره مكتممة كمكقعة كفقا لمنظاـ المعمكؿ او ف  عمادة كبنات( بننفرالمشتركة ات المكحدة كالتقارير المكحدة الفصمية كالسنكية بنف البرامج التكصيف 7
 التطكير كالجكدة.        

 متممنا رصد اعماء ىنئة التدريس المتمنزيف الذنف  التدريس،نئة تقرير عف تطبنق الية دعـ كتحفنز التمنز ف  التدريس كتشجيع االبداع كاالبتكار لدى اعماء ى 8
 حصمكا عمى جكائز اك تكريـ ف  ىذا الشأف كيككف التقرير معتمد مف رئيس القسـ         

  الخارج (الداخم  كالتحقق  رالتحققالتحصنل اك االنجاز لمطماة  عف مستكى تقرير البرنامج عف التحقق  9
 ف االجراءات الت  نتخذىا لمتحقق مف اعماؿ الطماة الت  يقدمكنيا ى  مف انتاجيـ تقرير البرنامج ع 92
 ككالة الجامعة لمشئكف التعميمية مع كتااة تاريخ الرفع   البرنامج الىاالفادة اانو تـ رفع تقرير البرنامج كتقرير عف رصد مؤشرات اداء  99
  بلب عف نتائج تقكيميـ كادائيـ ف  االختاارات كالكاجااتاجراءات كمحامر جمسات تقديـ التغذية الراجعة لمط 92

 الطالب الرابع: المعيبر 
 كثيقة سياسات التحكيل الى البرنامج مف جامعات أخرى كاعبلنيا عمى المكقع االلكتركن  كف  دلنل البرنامج كف  دلنل 9
 التركنز عمى اسيامات طبلب البرنامج ف  ىذه  الجامعة معقة ف  الكمية كعمى مستكى مناقشة التقرير الفصم  عف اجازات خطة االنشطة البلصفية المختمفة المطا 2

 االنجازات عمى مجمس القسـ العمم  مع كتااة محمر مجمس القسـ نتممف تكصيات المجمس       
 تعمـ كتطكرات سكؽ العمل كاعتماده مف مجمس القسـتصميـ كتنفنذ برنامج تدريب  إماف  متخصص ف  التطكير المين  لمطبلب كالخريجنف نتكافق مع مخرجات ال 0

 ىػ 9442/ 9409العمم  لمعاـ الجامع          
 اـ الجامع  تقرير بإنجازات البرنامج التطكيري المين  االماف  كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  متممنا تكصيات المجمس لمتعزيز كالتحسنف المستمر لمع 4

          9409/9442   
   Exit Examج اختاار    نتائ 5
 9442-09نتائج قياس تقكيـ كفاءة الخدمات الطبلبية االبرنامج لمعاـ  6
 كاف ننطبق عمى البرنامج(. إذاالية تعامل البرنامج مع طبلب ذكي االحتياجات الخاصة ر 7
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 كاف ننطبق عمى البرنامج(. رإذاالية تعامل البرنامج مع الطبلب الدكلننف  8
 كاف ننطبق عمى البرنامج(. كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  متممنا تكصيات المجمس لمتعزيز رإذاعمية الية تعامل البرنامج مع الطبلب الدكلننف تقرير عف فا 9

 9442/  9409كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع           
 رة لبلعتماد البرامج  المتعمقة االطبلب كذلؾ االتعاكف مع كحدة التطكير كالجكدة تصميـ كتنفنذ خطة سنكية لتدريب طبلب البرنامج عمى ممارسات المعاننر المطك  92

  تككف الخطة معتمدة مف البرنامج كتنفذ تحت اشراؼ ادارة البرنامج كالجكدة احنثاالكمية كعمادة التطكير         
 اعضبء هيئت التذريشالمعيبر الخبمش: 

 التدريس حسب درجاتيـ العممية كاالنساة لمرجاؿ كالنساء ف  المقر الرئيس  كفرع شركره عمى اف تتممف ىذه البيانات الت  سنتـ  تحمنل بيانات كفاءة ككفاية اعماء ىنئة 9
  الخصكص.تحمنميا نتائج المقارنة المرجعية عمى المستكى الداخم  كالخارج  ااستخداـ مؤشرات االداء المناساة ف  ىذا        

 ير نتائج تحمنل بيانات كفاءة ككفاية أعماء ىنئة التدريس االبرنامج عمى مجمس / مجالس القسـ / العممية المختصة متممنا تكصياتمحمر عرض كمناقشة تقر  2
 التعزيز كالتحسنف المستمر.         

0 Faculty members portfolioكتحدنثو سنكيا 5-2-0محفظة أعماء ىنئة التدريس كفق النمكذج المكحد كاما نمب  متطماات الممارسة ر ) 
 (ال ننطبقبرنامج التينئة السنكي ألعماء ىنئة التدريس الجدد ر 4
 ىػ كفقا لمنمكذج المحدد 9409/  9408التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس االثر التدريب  لمعاـ    5
 المدى القريب كالاعند التدريب  عمىقياس االثر محمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب ك  6
 كفقا لدلنل مؤشرات األداء الذي 9442/  9409قياس مؤشر االداء الخاص برما اعماء ىنئة التدريس عف تقنيـ كفاءة كجكدة الخدمات المقدمة ليـ لمعاـ   7

 أصدرتو كحدة قياس االداء بككالة الجامعة لمتطكير كالجكدة        
 ف  مجمس القسـ عمى 9442/  9409شة تقرير تحمنل نتائج تطبنق مقياس رما اعماء ىنئة التدريس عف تقنيـ كفاءة كجكدة الخدمات المقدمة ليـ لمعاـ الجامع  مناق    8

 أف نتممف محمر االجتماع التكصيات الخاصة االتعزيز كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع  التال       
 التعلم والمرافق والتجهيزاث مصبدر المعيبر الضبدس:  
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 لجنة فنية تشكل مف  –استطبلع راي أعماء ىنئة التدريس –تقرير التقنيـ الدكري لممرافق كالتجينزات عمى مستكى البرامج كالكميات مف خبلؿ راستطبلع رأي الطماة  9
 البرنامج(       

 انتيا كتحدنثيا كاعتمادىا مف مجمس القسـ كالكميةآلية صيانة المرافق كالتجينزات كالمعامل الخاصة االبرنامج لصي 2

 -ثشَبيح احملبصجخ )يُضق اجلىدح ثبنربَبيح(: 

 :ادلًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلىدح ذلب أ(
  األول: الرسالة واألهداف:المعيار 
 الكطنية كاالىداؼ البرنامج رسالة بنف كاالرتاا  المكائمة -9
 القسـ مجمس مف اعتمادىا كقرار كأىدافو البرنامج رسالة مراجعة الية -2
 الداخمية االطراؼ عمى الرسالة عرض عمى الدالة الكثائق -0
 الخارجية االطراؼ عمى الرسالة عرض عمى الدالة الكثائق -4
 الرسالة مراجعة/  اأعداد المختصة المجنة تقرير -5
 اكتعدنمي مراجعتيا اعد كاالىداؼ الرسالة ااعتماد قاـ الذي العمم  القسـ مجمس محمر -6
 كأىدافو البرنامج برسالة الكع  عف الداخمية االطراؼ راي استطبلع نتائج -7
 كأىدافو البرنامج برسالة الكع  عف الخارجية االطراؼ راي استطبلع نتائج -8
 .كتكصياتو الرأي استطبلع نتائج امناقشة قاـ الذي العمم  القسـ مجمس محمر -9
 .العمم  القسـ مسمج مف كاعتمادىا لمبرنامج االستراتنج  االتصاؿ خطة -92
 إدارة البرنامج وضمان جودته: الثاني:المعيار 

 الدلنل التنظيم  لمبرنامج مكمحا او الييكل التنظيم  كاختصاصات كمياـ المجاف الفرعية. -9
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 ادة برفعيا المكقع االلكتركن  لمبرنامج..السنرة الذاتية لرئيس القسـ كاعماء ىنئة التدريس االبرنامج كفقا لمنمكذج المكحد مف عمادة التطكير كالجكدة كاالف -2
لتعميـ كالتعمـ كالاحث العمم  عننة مف قرارات القسـ العمم  اك تكجنيات رئيس القسـ الخاصة االحفاظ عمى المناخ التنظيم  لمبرنامج كتكفنر البنئة الداعمة لعمميات ا -0

 كخدمة المجتمع
 ف شطري الطماة.الية المشاركة الفعالة ف  ادارة البرنامج بن -4
 كثيقة التكجيات الاحثية لمبرنامج كقرار اعتمادىا مف مجمس القسـ العمم . -5
 ق كتكجنياتو لؤلعماء. 9409/9442محمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش تنفنذ البرنامج لمتكجيات الاحثية لمعاـ  -6
 تمدة مف سعادة ككنل الجامعة لمتطكير كالجكدة.ق كفقا لآللية المع9409/9442قرار تشكنل المجمس االستشاري لمعاـ  -7
 تقرير فصم  عف تنفنذ المحامرات التعريفية فصمية لمطبلب لمتعريف االمكائح السمككية كالتأدنبية. -8
 لمعتمد مف عمادة التطكير كالجكدة.تقرير البرنامج عف مراجعة الكراؽ االختاارية لممقررات لمتحقق مف جكدة طرؽ التقنيـ كتغطنتيا لنكاتج التعمـ كفق النمكذج ا -9
 قرار تكمنف منسق كمنسقة الجكدة االبرنامج متممنا االختصاصات كالمياـ. -92
 ق عمى اف نتممف جميع منسكب  البرنامج مف األكاديمننف كاإلدارينف كعننة مف الطماة. 9409/9442قرار تشكنل فريق االعتماد البرامج  لمعاـ  -99
 ق، لكل مستكى عمى حده.9409/9442الدراسية لمفصل الدراس  االكؿ  تقارير المقررات -92
 كالتعمـ. استيفاء التقنيـ الخارج  لمبرامج الذي مر عمى تقنيـ المقيـ الخارج  ليا خمس سنكات كفق نمكذج المقيـ الخارج  المعتمد لكحدة التعميـ -90

 :التعليم والتعلم الثالث:المعيار 
 جنل مؤىل البرنامج ف  اإلطار السعكدي لممؤىبلت كفق معاننر رسقف(. إفادة مف رئيس القسـ بتس -9

 تقرير عف الكسائل الت  تـ بيا إعبلف خصائص الخريجنف كمخرجات تعمـ البرنامج راإلعبلف الكرق  كاإللكتركن ( -2
 آلية المراجعة الدكرية لخصائص الخريجنف كمخرجات التعمـ المستيدفة. -0
 لدكرية لخصائص الخريجنف كمخرجات التعمـ المستيدفة.تقرير تطبنق ألية المراجعة ا -4
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مكاناتو الاشرية كالمادية  9442/9449دلنل البرنامج لمعاـ  -5 مكمحًا او رسالة البرنامج كأىدافو كمخرجات التعمـ كخصائص الخريجنف كجيات التكظنف المحتممة كا 
 ركرقيًا كرقميًا( االمغتنف العربية كاإلنجمنزية.

 ىػ عمى أحدث نماذج المركز الكطن  لمتقكيـ كاالعتماد األكاديم 9442/9449معاـ تكصنف البرنامج ل -6
 الدراسية لمبرنامجتقرير نكمح مدي التكازف بنف المتطماات العامة رالكمية/الجامعة( كمتطماات التخصص ككذلؾ الجانب النظري كالجانب التطبيق  داخل الخطة  -7
 ر الصفية االبرنامج كالت  تسيـ ف  تحقنق مخرجات البرنامجتقرير نكمح مدي تكامل األنشطة الصفية كغن -8
إف كجدت كتحدندىا عمى كل -ق الذي ناقش فيو التحدنثات عمى المنيج الدراس 9442/9449تكصنف المقررات الدراسية كمحمر مجمس القسـ العمم  لمعاـ  -9

 مقرر كاعتمادىا ف  محمر المجمس.
 المرجعية الخارجية مع البرامج المناظرة بنف الخطة الدراسية الحالية كمتطمااتيا كرسالة البرنامج كأىدافو. الدراسة الت  قاـ بيا البرنامج لممقارنة -92
مف عمادة التطكير  تكصنف استراتنجيات التدريس لممحتكى الدراس  كطرؽ كأسالنب التقكيـ كعبلقتيما بنكاتج تعمـ المقرر كالبرنامج بناء عمى النمكذج المكحد -99

 كالجكدة.
 راءات البرنامج لدعـ الاحث العمم  لمطماة ف  مكء سياسات الجامعة كاجراءاتيا المعتمدة ف  ىذا الشأفاج -92
 عننة مف الاحكث العممية لمطماة كالمجبلت العممية الت  قامكا االنشر فنيا. -90
برنامج كفقا لمتكجيات الحدنثة لممركز الكطن  لمتقكيـ ق مع مركرة تكافق نكاتج تعمميا مع نكاتج تعمـ ال9442/9449تحدنث تكصنف الخبرة المندانية لمعاـ  -94

 كاالعتماد األكاديم ، كاعتماده مف مجمس القسـ اعد مناقشتو.
 دلنل التدريب المندان  كاو كصف كامح نتممف معاننر كآليات كطرؽ التقنيـ كادكات القياس لمكاقع التدريب المندان  لمطماة  -95
نظاـ التغذية الراجعة مف قبمو الى مجمس -0ادكات تقنيـ الطبلب -2المياـ  ؼ المندان  عمى الخبرة المندانية نتممف ما نم :قرار تكمنف المشرؼ مف الكمية كالمشر  -96

 القسـ متممنا تحدنث سنكي إلجراءات كمكاقع الخبرة المندانية.
لخبرة المندانية كقرار المجمس اشأف التحدنث السنكي بناء عمى التقنيـ محمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش التقرير السنكي لممشرفنف رمف الكمية كالمندان ( عمى ا -97

 الكارد ف  التقرير.
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االدكرات التدريبية الت  حصل عمنيا أعماء ىنئة التدريس االبرنامج مكمحا فيو التدريب الداخم  كالخارج  كالدكل  الخاص 9449/  9442تقرير لمعاـ الجامع   -98
 ستراتنجيات التدريس كالتعميـ االلكتركن  ككل مالو صمو االتعميـ كالتعمـ بتكصنف البرنامج كالمقررات كا

عمم  بذلؾ لمعاـ الجامع  محامرات التينئة الفصمية لمطبلب كالطالاات لتعريفيـ االبرنامج كنكاتج تعمـ المقررات الدراسية كافادة أعماء ىنئة التدريس لممجمس ال -99
9442  /9449  

 9449/  9442مميات المراجعة الت  تمت عمى كل مف تكصنف البرنامج كتكصيفات المقررات كالخبرة المندانية عف العاـ الجامع  تقرير البرنامج عف جميع ع -22
كريـ كا عمى جكائز اك تتقرير عف تطبنق آلية دعـ كتحفنز التمنز ف  اإلبداع كاالبتكار لدى ىنئو التدريس متممنا رصد اعماء ىنئو التدريس المتمنزيف الذنف حصم -29

 ف  ىذا الشأف كيككف التقرير معتمدا مف رئيس القسـ
 تقرير البرنامج عف االجراءات الت  نتخذىا التحقق مف اعماؿ الطماة الت  يقدمكنيا ى  مف انتاجيـ -22
 اجراءات كمحامر جمسات تقديـ التغذية الراجعة لمطبلب عف نتائج تقكيميـ كادائيـ ف  االختاارات كالكاجاات  -20
 9449- 9442( بركف الجكدة االبرنامج لمعالـ الجامع  courses portfolio( كممفات المقررات( program portfolioمج عف تحدنث ممف البرنامج رتقرير البرنا -24

 - الطالب:الرابع: المعيار 
  مة كالمكائح الخاصة االسمكؾ كالتأدنب كاجراءات التظمـ مع التقرير الفصم  عف برنامج التينئة لمطبلب الجدد كتعريفيـ االبرنامج كجيات التكظنف كطرؽ التقكيـ كاالنظ -9

 .مراعاة اف نتممف دلنل الطالب ىذه المعمكمات كتكزيع دلنل الطالب عمى الطبلب الجدد االبرنامج اكؿ الفصل الدراس         

 مـ.الكتناات التعريفية الخاصة ااألنظمة كالمكائح الخاصة االسمكؾ كالتأدنب كاجراءات التظ -2
 الطبلب.أنظمة اإلرشاد األكاديم  كاالجتماع  كالنفس  لمبرنامج مع االشارة ليذه االنظمة ف  دلنل البرنامج كدلنل  -0
 .9442/  9409محمر مجمس القسـ العمم  الذي تـ فيو تكزيع الطبلب عمى المرشدنف األكاديمننف لمعاـ  -4
مع مراعاة تحمنل نتائج قياس االداء كمناقشة التقرير ف  مجمس القسـ العمم  مع ارفاؽ افادة اانو  9442/  9409ج لمعاـ التقرير الفصم  عف االرشاد األكاديم  االبرنام -5

 بككالة الجامعة لمشئكف التعميمية. األكاديم تـ رفع ىذه التقارير الى الكحدة المركزية لئلرشاد 
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 الطبلب .تقرير تقنيـ الطبلب لخدمات االرشاد األكاديم  كالدعـ  -6
 ىػ. 9442/  9409لمعاـ الجامع   األكاديم الحصر السنكي عف الدكرات التدريبية الت  حصل عمنيا المرشدكف األكاديمنكف ف  مجاؿ االرشاد  -7
 نامج.بر آليات التعامل مع الطبلب المتعثريف كالمتفكقنف كالمكىكبنف االبرنامج كقرار اعتمادىا مع االشارة ليذه االليات ف  دلنل ال -8
يات المجمس كقراراتو التقرير الفصم  عف فاعمية اليات التعامل مع اليات الطبلب المتعثريف كالمتكفقنف كالمكىكبنف كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  متممنا تكص -9

  ىػ.9442/  9409لمتعزيز كالتحسنف المستمر لمعاـ الجامع  
        الخامس: أعضاء هيئة التدريس:المعيار 

 . التدريس ىنئة أعماء تكظنف ف  البرنامج سياسات -9 
 .المرجعية المقارنة مع العممية درجاتيـ حسب التدريس ىنئة أعماء ككفاية كفاءة بيانات تحمنل -2
 .االبرنامج البيانات تحمنل نتائج تقرير كمناقشة عرض محمر -0
 . الجدد التدريس ىنئة ألعماء السنكي  التينئة برنامج -4
 . االتدريس القائمنف لممينننف الذاتية االسنرة مدعكـ حصر -5
 .العممية كالفعاليات المؤتمرات ف  المشاركة عمى التدريس ىنئة ألعماء المكافقة نظاـ -6
  9409/9442 لمعاـ العممية كالفعاليات المؤتمرات ف  التدريس ىنئة ألعماء العممية المشاركات عف السنكي  التقرير -7
 .9409/9442 الجامع  العاـ عف التدريس ىنئة أعماء أداء تقيـ تقرير -8
 .9409/9442 التدريس ىنئة أعماء أداء تقنيـ نتائج عف السنكي  التقرير -9
 . البرنامج مستكى  عمى كالتطكير التقكيـ أنشطة ف  المشاركة كسائل لمناقشة التدريس ىنئة أعماء احمكر تتـ الت  االجتماعات محامر مف عننة-92
  السادس: مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات:يار المع
 .كالطالاات الطبلب اشطري  ككفانتيا التعمـ مصادر بتكفنر الخاصة الكمية/  الجامعة سياسات كثيقة 9
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 الدراس  العاـ عف البناتك  البننف شطري  ف  المركزية االمكتاة كالمتاحة البرنامج بتخصص الصمة ذات العممية كالرسائل كالدكريات كالكتب االمراجع حصر 2
9449/9442  . 

 .كالتجينزات المرافق تطكير أك التعمـ مصادر لتكفنر ماادرات تقديـ عمى لحثيـ التدريس ىنئة ألعماء البرنامج منسق/  القسـ رئيس خطااات مف عننو 0
     تقارير ف  كرد كما التدريس ىنئة لماادرات استجااة كالتجينزات المرافقك  التعمـ مصادر مف لمبرنامج السنكية االحتياجات تحدند فيو تـ كالذي القسـ مجمس محمر 4

 .الدراسية المقررات          
 .االمكتاة المتاحة التعمـ امصادر االبرنامج كالطبلب التدريس ىنئة أعماء بإخطار تفند الت  الكثائق مف عننة 5
( الجدد كالطبلب االعماء عمى التركنز معر المكتاات شؤكف  عمادة بيا تقكـ الت  التينئة لمقاءات كالطبلب التدريس ىنئة أعماء احمكر تفند الت  الكثائق مف عننة 6
. 
 .كفانتيا مدي بياف رمع عمم  احث/  تعميـ كتصنيفيا( ق 9449/  9442اؿ جامع  لمعاـ االبرنامج الخاصة كالتجينزات االمرافق حصر 7
 .كالكمية القسـ مجمس مف كاعتمادىا كتحدنثيا لصيانتيا االبرنامج عاملكالم كالتجينزات المرافق صيانة آلية-8
  االبرنامج كالتجينزات المعامل جكدة ادارة لماط كاإلدارينف لمفنننف القسـ رئيس بيا يقكـ الت  التكجنيية الخطااات مف عننة-9
 االبرنامج سالتدري ىنئة لدى أعماء   Lap   -Top / Desk Top  -الكمبنكتر اأجيزة حصر-92
 -: ثهب غهق دائشح اجلىدحٌتى ادلًبسصبد انتً مل  ة(

 :المعيبر األول: الرصبلت واالهذاف

 :التالية المكمكعات تناكؿ الت  العممية االقساـ محامر مف عننة-9
 االستراتنجية الخطة كاىداؼ البرنامج رسالة لتمبية تصحيحية اجراءات اتخاذ-أ
 المالية المكارد مف نامجالبر  احتياجات عمى المكافقة-ب
 التكظنف مف البرنامج احتياجات عمى المكافقة -ج
 العاـ نياية البرنامج كاىداؼ رسالة تحقق مدى عف السنكي  التقرير-2
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 القسـ مجمس عمى كعرمة لخارجيةكا الداخمية االطراؼ بنف البرنامج كأىداؼ رسالة نشر اشأف لمبرنامج االستراتنج  االتصاؿ خطة انشطة كافة عف الشامل التقريرالسنكي -0
 (العاـ نياية2

 ادارة البروبمج وضمبن جىدته المعيبر الثبوي: 
 بياف اأعماء الجياز االداري المعاكف لمبرنامج متممنا قرارات التكمنف كاالختصاصات كالمياـ. -9
مف ككالة الجامعة لمتطكير كالجكدة كمف عمادتيا / جميع االليات كالنماذج  تكفنر ممف متكامل كمحدث االبرنامج نختص اما نم  رجميع االليات كالنماذج المكحدة -2

 مكتاات / عمادة القبكؿ كالتسجنل(.المعتمدة مف ككالة الجامعة لمشؤكف التعميمية / ككالة الجامعة لمدراسات العميا كالاحث العمم  / عمادة خدمة المجتمع / عمادة شؤكف ال
 م  اك تكجنيات رئيس القسـ اااللتزاـ االمكااط كاليات المؤسسة رالسابق ذكرىا(عننة مف قرارات القسـ العم -0
دارة مماف  عننة مف قرارات القسـ العمم  اك تكجنيات رئيس القسـ اااللتزاـ برسالة البرنامج كاىدافو التعميمية كخططو التشغنمية الخاصة االتعميـ -4 كالتعمـ كالاحث العمم  كا 

 مجتمعية.الجكدة كالمشاركة ال
 ىػ. 9409/9442تقارير التغذية الراجعة المرسمة مف عمادة الاحث العمم  لمبرنامج عف تنفنذ االاحاث المرتاطة االتكجيات الاحثية لمعاـ  -5
 كحدة مف عمادة الاحث العمم .نماذج الحصر السنكي لئلنتاج العمم  كاالنشطة الاحثية المختمفة ألعماء ىنئة الدريس كالااحثنف االبرنامج كفقا لمنماذج الم -6
 خطة المشاركة المجتمعية لمبرنامج ف  مكء خطة عمادة خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر بناء عمى النمكذج المكحد مف عمادة خدمة المجتمع. -7
 التقرير السنكي لخطة المشاركة المجتمعية لمبرنامج بناء عمى النمكذج المكحد مف عمادة خدمة المجتمع. -8
 استيفاء نماذج الحصر السنكي لممشاركات المجتمعية كفقا لمنماذج المكحدة مف عمادة خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر. -9
 الية تطكير البرنامج كاعتمادىا مف مجمس القسـ العمم . -92
 لتحسنف.اعداد ممف متكامل نتممف قرارات كاجراءات البرنامج ف  تنفنذ االلية السااقة كالشكاىد عمى ا -99
 ىػ.9409/9442معاننر اختيار اعماء المجنة االستشارية لمبرنامج كاعتمادىا مف مجمس القسـ العمم  لمعاـ  -92
 ق بناء عمى المعاننر المعتمدة. 9409/9442قرار مجمس القسـ العمم  ااختيار اعماء المجنة االستشارية لمعاـ  -90
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ت التدريبية لرفع ميارات اعماء ىنئة التدريس كالككادر الفنية كاالدارية االقسـ متممنا تكجنيات المجمس كرئيسو لؤلعماء قرار مجمس القسـ العمم  ااعتماد الدكرا -94
 ىػ.9409/9442لمعاـ 
 تقرير عف نشر المعمكمات الخاصة االبرنامج كاليات نشرىا كرقيا كعمى المكقع االلكتركن  لمجامعة. -95
 ق.9409/9442برامج الغش كاالنتحاؿ عمى احكث كاعماؿ الطماة لمعاـ  التقرير الفصم  عف استخداـ -96
 التقرير السنكي لمراجعة تقدـ البرنامج ف  تحقنق متطماات المركز الكطن  لمتقكيـ كاالعتماد األكاديم  مف عمادة التطكير كالجكدة. -97
 تقارير زيارات الدعـ الفن  مف عمادة التطكير كالجكدة لمكمية. -98
 تقارير المراجعة الداخمية مف كحدة التطكير كالجكدة االكمية عمى البرنامج. -99
 الية البرنامج لمكافأة المتمنزيف مف اعماء ىنئة التدريس، مع ارفاؽ تطبنق االلية. -22
 تقديـ محامرات التغذية الراجعة لمطبلب عف ادائيـ ف  االختاارات كالكاجاات. -29
 ق، كمحمر مجمس القسـ الذي تـ فيو مناقشتيا كاعتمادىا.9409/9442ج لمعاـ الخطة التشغنمية لمبرنام -22
 نظاـ غمق حمقة الجكدة االبرنامج كفق لخطة التحسنف المستمر. -20
 ق. 9409/9442خطة تحسنف البرنامج كمحمر مجمس القسـ الذي تـ مناقشتيا كاعتمادىا لمعاـ الجامع   -24
 ىػ.9409/9442برنامج لمعاـ تقرير عف غمق حمقة الجكدة اال -25
 عننة مف محامر اجتماعات كلجاف فريق االعتماد البرامج . -26
 قرار مجمس القسـ العمم  ااعتماد جية المقارنة المرجعية الخارجية متممنا معاننر االختيار كاالتفاقيات المكقعة مع ىذه الجيات. -27
 ىػ.9409/9442القياس لمعاـ قرار مجمس القسـ ااعتماد مؤشرات االداء كاليات  -28
 ق. 9409/9442التقرير السنكي لمؤشرات االداء كفق النمكذج المكحد مف عمادة التطكير كالجكدة لمعاـ  -29
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رجعية الداخمية ق الذي ناقش تقرير مؤشرات االداء متممنا تعمنق المجمس عمى التقرير كعمى نتائج المقارنة الم9409/9442محمر اجتماعات مجمس العمم  لمعاـ  -02
 كالخارجية كاالجراءات الت  سكؼ نتخذىا المجمس لمعاـ القادـ اغرض التحسنف المستمر.

ق الذي ناقش فيو معدالت تقدـ الطماة كمعدالت االكماؿ لمبرنامج كمقارنتيا االعاـ المام  كتحدند االتجاه العاـ 9409/9442محمر اجتماعات مجمس العمم  لمعاـ  -09
 دـ التحسنف كتقديـ تفسنر عمم  لمنتائج كاجراءات المجمس لمتحسنف المستمر الت  اتخذىا المجمس.لمتحسنف اك ع

ق الذي ناقش فيو استطبلع راي الخريجنف كجيات التكظنف كمقارنتيا االعاـ المام  كتحدند االتجاه العاـ 9409/9442محمر اجتماعات مجمس العمم  لمعاـ  -02
 ديـ تفسنر عمم  لمنتائج كاجراءات المجمس لمتحسنف المستمر الت  اتخذىا المجمس.لمتحسنف اك عدـ التحسنف كتق

ق الذي ناقش فيو رما الطبلب عف الخدمات البلصفية كمقارنتيا االعاـ المام  كتحدند االتجاه العاـ لمتحسف 9409/9442محمر اجتماعات مجمس العمم  لمعاـ  -00
 ئج كتكصيات مجمس القسـ ال  مجمس الكمية بيذا الشأف لرفعيا لعمادة شؤكف الطماة.اك عدـ التحسف كتقديـ تفسنر عمم  لمنتا

 ق كاعتماده مف مجمس القسـ العمم .9409/9442التقكيـ الذات  السنكي لممعيار الثالث رالتعميـ كالتعمـ(  -04
 ق.9408التقكيـ الذات  الدكري لمبرنامج لمعاـ  -05
 ق، لكل مستكى عمى حده.9409/9442فصل الدراس  الثان  تقارير المقررات الدراسية لم -06
كشركره لمفصل الدراس  االكؿ  التقرير الشامل لممقررات الدراسية كفق النمكذج المعتمد لكحدة التعميـ كالتعمـ مع مراعاة التقارير المكحدة بنف مقري الجامعة بنجراف -07

 ق، عمى مستكى شطري البننف كالبنات.9409/9442
 ق مع مراعاة التقارير المكحدة بنف مقري الجامعة بنجراف كشركره، لكل مستكى عمى حده.9409/9442تقرير السنكي لمبرنامج لمعاـ الجامع  ال -08
ا كمحمر مجمس القسـ ق متممنا القمايا الت  لـ نتـ االنتياء مني9408تقرير عف القمايا الت  تـ التحسنف المستمر ليا بناء عمى نتائج التقكيـ الذات  الدكري  -09

 العمم  الذي ناقش التقرير كقرار المجمس بتحدند جية التنفنذ كالمتااعة.
 نظاـ تقنيـ البرنامج كتحدنثو كاعتماده مف مجمس القسـ العمم . -42
 ائج التقنيـ كتكصيات التحسنف.ق، مكمحا او االدكات الت  استخدمت ف  التقنيـ كنت 9409/9442اعداد تقرير عف التقنيـ السنكي لمبرنامج لمعاـ  -49
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  استيفاء نمكذج متااعة خطة تحسنف البرنامج فصميا كفق النمكذج المعتمد لكحدة التعميـ كالتعمـ. -42
 التعليم والتعلم المعيار الثالث: 

 .قياس كمحمر القسـ الذي أقر النظاـنظاـ قياس مخرجات التعمـ االبرنامج متممنًا الرسـ التخطيط  كاآلليات كأدكات القياس كالخريطة الزمنية لم -9
سكؽ العمل معتمدة مف  كثيقة خصائص الخريجنف كمخرجات التعمـ المستيدفة لمبرنامج متممنة مدى اتساقيا مع رسالة البرنامج كاإلطار السعكدي لممؤىبلت كمتطماات -2

 القسـ العمم 
كخصائص الخريجنف كمحمر اجتماع مجمس القسـ الذي ناقش فيو التقرير متممنًا قرارات  ىػ عف قياس مخرجات التعمـ لمبرنامج9442/9442التقرير السنكي لمعاـ  -0

 المجمس كخطط التحسنف كالجيات المكمفة االتنفنذ كالمتااعة
قرارات المجمس  ىػ عف قياس مخرجات تعمـ جميع المقررات كمحمر اجتماع المجمس العمم  الذي نقاش فيو التقرير متممناً 9442/9449التقرير الفصم  لمعاـ  -4

 كالمجاف المكمفة االتنفنذ كالمتااعة
 لتحسنف.تقرير تقكيـ الخبرة المندانية مف قبل الطماة كاعماء ىنئة التدريس بناء عمى استطبلعات راي تصمـ ليذا الغرض، مع كمع التكصيات كخطة ا -5
رطبلب كطالاات( كبنف نجراف كشركره رف  حالة ننطبق( مكتممة كمكقعة كفقا لمنظاـ  التكصيفات المكحدة كالتقارير المكحدة الفصمية كالسنكية بنف البرامج المشتركة -6

 المعمكؿ او ف  عمادة التطكير كالجكدة
دارة ىػ متممنا ما نثبت إل 9442/9449محمر مجمس القسـ العمم  الذي ناقش تقارير المقررات الدراسية كتقارير الخبرة كالمندانية كالتقرير الشامل لمعاـ الجامع   -7

 خذىا المجمس بيذا الشأف.البرنامج متااعتيا ألعماء ىنئة التدريس ف  االلتزاـ ااستراتنجيات التدريس كطرؽ التقنيـ الكاردة بتكصنف المقررات كالقرارات الت  ات

 التقارير ىذه ناقش الذي العمم  القسـ مجمس اجتماع محمر كارفاؽ االداء قياس نتائج كحدة كفق دراس  فصل كل نياية التدريس  كاالداء لممقررات الطماة تقنيـ تقرير -8
 الشأف ا ىذ ف  ىا اتخذ الت  كالتكصيات

 تقرير البرنامج عف التحقق مف مستكى تحصنل اك انجاز الطماة رالتحقق الداخم  كالتحقق الخارج ( -9

  اخمية كالخارجية( الى ككالة الجامعة لمشؤكف التعميمية مع كتااة تاريخ الرفعاالفادة اانو تـ رفع تقرير البرنامج كتقرير رصد مؤشرات اداء البرنامج راالمقارنة الد -92

 الطالب الرابع: المعيبر 
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 جدكؿ االرشاد األكاديم  االبرنامج رعدد الطماة أماـ اسـ كل مرشد أكاديم ( خبلؿ الفصل الدراس  الحال .  -9
 جدكؿ الساعات المكتبية ألعماء ىنئة التدريس االبرنامج. -
ارساؿ جميع ما سبق الى ككالة  رمعكالساعات المكتبية حسب الجداكؿ المكمكعة.  األكاديم تقرير مف رئيس القسـ اك منسق البرنامج يفند اأنو نتـ تنفنذ كمتااعة االرشاد  -

 الجامعة لمشؤكف التعميمية
 ب نمكذج كحدة التعميـ كالتعمـ  ىػ حس 9442/9409األكؿ تقرير متااعة عف خطة تحسنف البرنامج لمفصل الدراس    -92
  ىػ. 9442/9409االكؿ التقرير الفصم  عف فاعمية مكاقع التدريب المندان  كعرمو عمى مجمس القسـ العمم  لمفصل الدراس   -90
  التدريس. كاحكث ىنئةبياف االمقررات الدراسية الت  تـ تطكير تكصيفيا بناء عمى تقارير المقررات   -94
   الفريق.معو خطة عمل  ىػ كمرفق 9409/9408الدراس  الثان   عف الفصلنل فريق اعداد التقرير السنكي لمبرنامج قرار تشك  -95
 تمت.المراجعات الت   البرنامج كفق مراجعة تكصنفتقرير منسق البرنامج عف   -96
 مكتممة كمدققة.   كأنياات الت  تمت عمنيا المقررات كالخبرة المندانية كفق المراجع مراجعة تكصنفتقرير منسق البرنامج عف   -97
     .NCAAAاألكاديم   كاالعتمادتجينز ممف كثائق المعيار الرااع كفق ممارسات المركز الكطن  لمتقكيـ   -98

 اعضبء هيئت التذريشالمعيبر الخبمش: 

 .لذلؾ كتكميحيا النمكذج عمى الكحدة حصكؿ كعدـ النمكذج عمى حصكلنا لعـ نظرا الممارسة متطماات نمب  كاما المكحد النمكذج كفق فكليا البكرت  -9
 . االكمية الميارات تنمية دةبكح مركزيا القسـ كارتاا  القسـ ف  لمتدريب خطة كجكد لعدـ نظرا التدريب  األثر كقياس التدريب خطة فاعمية عف السنكي  التقرير -2
  كتـ لمقياس بذلؾ الخاصة االستاانة معرفة لعدـ نظرا ليـ المقدمة الخدمات كجكد كفاءة تقنيـ عف التدريس ىنئة أعماء برماء الخاص األداء مؤشر قياس -0

 .لمقياس استاانتنف بكجكد ذلؾ أكمحت كبدكرىا بذلؾ الفن  الدعـ مسئكلة اابلغ
 االمتحانات اسبب التقرير كاالتال  التحمنل اعداد لتأخر رانظ الخدمات كجكد كفاءة تقنيـ عف التدريس ىنئة أعماء رماء مقياس تطبنق نتائج تحمنل تقرير مناقشة -4

 مصبدر التعلم والمرافق والتجهيزاث المعيبر الضبدس: 

 .االمعامل المتاعة السمككية كالنكاح  كالسبلمة االمف إجراءات تحدد الت  الكرقية كالمطكيات اإلرشادية المكحات -9
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 فنية لجنة – التدريس ىنئة أعماء رأي استطبلع – الطماة رأي استطبلع خبلؿ( مف كالكميات البرامج مستكي  عمى كالتعمـ لتعميـا كتجينزات لمرافق الدكري  التقنيـ تقرير  -2
 .رالبرنامج  مف تشكل
 .ق 9442/  9449 الجامع  العاـ عف االبرنامج كاإلدارينف الفنننف عمنيا تحصل الت  التدريبية االدكرات حصر -0
 .ق 9442/  9449 الجامع  العاـ عف كاإلدارينف الفنننف عمنيا حصل الت  كالجكائز االمكافآت تقرير -4
 .عمنيا الكمية مجمس كمكافقة العمم  القسـ مجمس مف اعتمادىا كقرار االبرنامج كالتجينزات لممعامل الخمسية الخطة -5

  
 -إخشاءاد انتحضني ادلضتًش نغهق دائشح اجلىدح:  خـ(

 

 :بلت واالهذافالمعيبر األول: الرص

 .لم يرد ببلتقرير إجراءاث تحضيه             
 ادارة البروبمج وضمبن جىدته المعيبر الثبوي: 

  .لم يرد ببلتقرير إجراءاث تحضيه             
 التعليم والتعلم المعيار الثالث: 

 استكماؿ التقارير المطمكاة -9
 استكماؿ الكثائق المطمكاة. -2

 الطالب الرابع: المعيبر 
  .لم يرد ببلتقرير إجراءاث تحضيه             

 اعضبء هيئت التذريشالمعيبر الخبمش: 

 .لم يرد ببلتقرير إجراءاث تحضيه            

 مصبدر التعلم والمرافق والتجهيزاث المعيبر الضبدس: 

  .لم يرد ببلتقرير إجراءاث تحضيه             
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يف  دائشح اجلىدح ادلضتًش نغهق انتحضنيوإخشاءاد ادلًبسصبد انتً مل ٌتى غهق دائشح اجلىدح ذلب وىدح ذلب ًب: ادلًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلساثع
 :وحذاد انكهٍخ

 

 -وحذح اإلسشبد األكبدميً )يضئىل وحذح اإلسشبد األكبدميً ثبنكهٍخ(: 
 ادلًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلىدح ذلبأ ( 

 التقرير الفصم  لئلرشاد األكاديم  .1
 قرير تقنيـ الطماة كالطالاات لخدمة اإلرشاد األكاديم ت .2
 تقرير رما الطبلب كالطالاات عف نظاـ الشكاكى  .3
 تقرير الطبلب المتعثريف .4
 تقرير تقدـ معدالت الطبلب .5
 تقرير تينئة الطبلب المستجدنف كتكريـ الطبلب المتفكقنف .6

 -: ثهب غهق دائشح اجلىدحٌتى ادلًبسصبد انتً مل  ة(
  ال ٌىخذ 

 -: دائشح اجلىدح ادلضتًش نغهقإخشاءاد انتحضني  (خـ
 ال ٌىخذ 

 

 -وحذح اخلشجيني )يضئىل وحذح اخلشجيني ثبنكهٍخ(: 
 ادلًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلىدح ذلب أ(

 الحصكؿ عمى قاعدة بيانات حدنثة اأسماء الطبلب الخريجنف كالمتكقع تخرجيـ ليذا العاـ. -9
 -: ثهب ق دائشح اجلىدحغهٌتى ادلًبسصبد انتً مل  ة(
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 تقديـ النصائح كالمشكرات لاعض الطبلب الخريجنف. -9
 إقامة اعض الدكرات الخاصة االطبلب الخريجنف -4
 .تحدنث الصفحة اإللكتركنية عمى مكقع الجامعة كالخاصة االكحدة -2
 .تكفنر كسنمة اتصاؿ مع جيات التكظنف -3

 -: دائشح اجلىدح ادلضتًش نغهقإخشاءاد انتحضني  خـ(
 

 تقديـ النصائح كالمشكرات لاعض الطبلب الخريجنف. -9 
 إقامة اعض الدكرات الخاصة االطبلب الخريجنف -4
 .تحدنث الصفحة اإللكتركنية عمى مكقع الجامعة كالخاصة االكحدة -2
                     .تكفنر كسنمة اتصاؿ مع جيات التكظنف -3
 
 

 د/ أٍَش حضٍت احملالوي                                                                          ثٍىيً       سعجذ انقبد ذد/ عجذ احلًٍ
 يُضق وحذح انتطىٌش واجلىدح                                                       يضبعذ يُضق وحذح انتطىٌش واجلىدح                  

 
 )سئٍش وحذح انتطىٌش واجلىدح(عًٍذ انكهٍخ                                     ( واجلىدحيششف /يششفخ وحذح انتطىٌش )

 بطف انشهشيد. ع                                                                               حضٍ آل صذساٌد. 

 


