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  كلمة سعادة عميد كلية التربية 
 

 الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 ،، وبعد: ،وبركاتهالسالم عليكم ورحمة الله 

حرصت كلية التربية على العمل، بكل إمكاناتها وقدراتها، ألجل تحقيق متطلبات االعتماد       

البرامجي، وذلك لتحقيق تطلعـات قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، نحو كل ما يرتقي بالتعليم  

( المملكـة  برؤيـة  المباركة، وعماًل  بالدنا  الكلية 2030وجودته في  لذا خطت  التعليم؛  ( في 

ح البكالوريوس،  خطوات  مستوى  على  البرامجي  االعتماد  تحقيق  على  العمل  نحو  ثيثة 

وتنفيذها،   البرامجي  االعتماد  استيفاء متطلبات  إلى  الكلية  إذ تسعى  العليا،  والدراسات 

ضمن وكالة واالعتماد األكاديمي ومـن الخطـوات التـي خطتهـا الكليـة: إنشـاء وحـدة الجـودة  

ير وخدمة المجتمع؛ لتكـون هـذه الوحـدة مشـرفة علـى أعمـال الجـودة الكلية للدراسات والتطو

ومتابعتها فـي الكليـة، حيث عمل القائمـون فـي الوحدة على إعـداد دليـل لضمـان الجـودة  

وأعمالها   الكلية  في  الجودة  متطلبات  تنفيذ  نحو  ومنطلًقا  ا  أساسـً ليكـون  الكليـة؛  فـي 

 المتعددة ومتابعتها.

الجودة        لتطوير  بال والشكر والتقدير ألفراد فريق  المباركـة  كلية جميعهم على جهودهـم 

التدريسية  هيئتها  وأعضاء  الكلية  بها، وألقسام  واالرتقاء  بالكلية  التعليمية  العملية  جودة 

األكاديمي  واالعتماد  الجودة  ولعمادة  بالكلية،  الجودة  أعمال  تنفيذ  في  تعاونهم  على 

وتقديم بالجامعة   البرامجي  االعتماد  نحو  الكلية  لسير  المستمرة  ومتابعتها  جهودها  على 

الدعم الالزم، والشكر والتقدير لصاحب معالي رئيس جامعة األمام عبد الرحمن بن فيصل  

األستاذ الدكتور / عبدالله بن محمد الربيش وفقه الله، ولسعادة وكيل الجامعة للدراسات  

فقه الله، على اهتمامهما ومتابعتهما لتحقيق الجودة واالعتماد والتطوير وخدمة المجتمع و

األكاديمي على مستوى برامج الجامعة، وحرصهما على تقديم كل الدعم لكليات الجامعة  

 وعماداتها المساندة نحو تحقيق االعتماد البرامجي.

 سائاًل الله تعالى أن يوفق هذه الجهود وينفع بها. 

 

 عميد كلية التربية      

 د. عادل بن سعد أبو دلي 
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 بكلية التربية لدراسات والتطوير وخدمة المجتمعاكلمة سعادة وكيل  
 

الحمد لله والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلة وصحبة  

 . ..اجمعين، وبعد

 التعليمية األكاديمية للتطوير وخدمة المجتمع على االرتقاء بالعملية  تحرص وكالة الكلية       

وذلك لتحقيق   ةوتطويرها المستمر من خالل قياس الجودة ومدى توفر االعتمادات األكاديمي 

قدر من التميز وتجويد كافة فعالياتها األكاديمية، واإلدارية، والمجتمعية حيث نسعى    أكبر

يتوافق    تها بماورسالدائما للعمل على تحقيق تكامل الطموحات التي ترمي إليها رؤية الكلية  

في إحداث تطوير مستمر بما يتوافق مع رؤية المملكة   بالجامعةمع تطلعات القيادات العليا  

المجتمع  هالكلية ممثل   سعتفقد    هوعلي   ( 2030) للدراسات والتطوير وخدمة  الكلية   بوكالة 

)البكالوريوس والدراسات العليا( من خالل    ةتحقيق االعتماد البرامجي لجميع برامج الكلي   إلى

هم متطلباتها األساسية إنشـاء أاستيفاء متطلبات الجودة واالعتماد البرامجي والتي من  

الجودة   األكاديمي وحـدة  تعتبر   واالعتماد  لالعتمادات    حيث  أساسي  متطلب  الوحدة  هذه 

كبيتقوم بو أعمالها:  أره من  مهام  الجودة  هم  التعليمي ونشر ثقافة  البرامج  بيئة  تحسين 

واالستشاري   الفني  الدعم  وتقديم  الكلية  منتسبي  الجودة  لجميع  متطلبات  الستيفاء 

 . ..الخاألكاديمي واالشراف عليها واعداد التقارير الدورية والسنوية لذلك.  واالعتماد

لل   اخيرً أو      الكلية لدعمه المتواصل  لجانها    ةكالوكل الشكر والتقدير لسعادة عميد  بجميع 

يضا شكر خاص لسعادة الجميع رؤساء االقسام على جهودهم المباركة ووالشكر موصول  

وندعو    ةوفريق عمله على جهودهـم المتميز ةكلي الكاديمي بالجودة واالعتماد األ  مدير وحدة

 تطوير الكلية. التوفيق لهم لالله أن يكتب 

                   

 المكلف  بكلية التربية وكيل الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع                                     

 د. حسن بن يحيى الفيفي          
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 كلية التربيةوحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بكلمة سعادة مدير  

 

رب   لله  رحمة الحمد  المبعوث  على  والسالم  والصالة  أجمعين،  الخالئق  بارئ  العالمين، 

 للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

بجامعة      التربية  كلية  الرحماإلمام    تبنت  فيصل    نعبد  الجودة بن  وحدة  في  متمثلة 

واالعتماد األكاديمي بكافة أعضائها وما يرتبط بها من لجان أساسية وفرعية على مستوى 

الكلية   كخيار  أقسام  الجودة  والمستمر،    استراتيجيثقافة  المستدام  والتطوير  للتحسين 

 . متابعة أداء البرامج األكاديمية بما يضمن جودة المخرجاتو

ا  طلبً م  واإلجراءات التي تمارسها الوحدة بكافة لجانها األساسية والفرعيةوتعتبر المهام       

وفًقا لدعـم وتقويـم إجـراءات جـودة العمليـة اإلداريـة، والتعليميـة في كلية التربية    اأساسيً 

 ألعلـى المعاييـر التـي تتطلبهـا هيئـات االعتمـاد األكاديمـي. 

مراقبتهـا فـي آليات  الجـودة، و  اجراءات  موضًحاالدليـل  ومـن هـذا المنطلـق يأتـي هـذا       

وذلك  جميـع الممارسـات اإلداريـة، والتعليميـة، والبحثيـة، ومـا يتعلـق بالخدمـة المجتمعيـة؛  

التربية،  إيجابية  عطـاء صـورة  سعًيا إل لبرامج كلية  الدليـلكما  مشـرفة  إدارة    يوضـح  أهـداف 

الجـودة،   المستمرضمـان  التطويـر والتحسـين  التـي تضمـن  ليصبح ومهامهـا، وإجراءاتهـا   ،

 للمراقبين الداخليين. ا ومرجعً  ،لبرامج األكاديميةل امرشدً  بهيئته الكاملة

 

 مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية التربية 

الله البراهيم  د. عيسى بن عبد                                              



       

 

 

 

 

 

 رؤية ورسالة وأهداف  

كلية التربية



       

 

 

 

 

 

  

 

 كلية التربية  رؤية ورسالة وأهداف

 

 رؤية كلية التربية  ▪

 التربية رسالة كلية  ▪

 أهداف كلية التربية  ▪

 الهيكل التنظيمي لكلية التربية  ▪

 إلدارة ضمان الجودة بكلية التربية   الهيكل التنظيمي ▪

 تعريفات تهمك في الجودة  ▪
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 رؤية ورسالة وأهداف كلية التربية 

 

 رؤية كلية التربية: 

 .والتميز في برامجهالريادة في إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية وتدريبه 

 

 رسالة كلية التربية: 

التربوية التي تسهم في بناء مجتمع معرفي، قادر على المنافسة عالميً  ا؛ إعداد الكوادر 

وذلك من خالل االرتقاء ببرامج الكلية، ووحداتها المختلفة، وتوفير البيئة العلمية والتعليمية  

الالزمة إلعداد هذه   القدرات  الكوادر، في مسعى إلرساء مجتمع علمي  الفاعلة، وتنمية 

المجتمع، ومشكالت  احتياجات  لتنوع  الفاعلية، مع االستجابة  قائم على مستوى عال من 

الميدان التربوي، وتحديات التنمية الشاملة، بتقديم مبادرات للتطوير التربوي، والتوظيف 

المجتمع،   وحاجات  قيم  ضوء  في  والتقنية،  والبحث،  للمعرفة،  لمعايير    اووفقً األمثل 

 االعتماد األكاديمي. 

 

 أهداف كلية التربية: 

ا، توفير تعليم متميز لإلسهام في اإلعداد والتدريب للكوادر البشرية وتأهيلها علميً  ▪

ا؛ للقيام بمهام التدريس في التعليم العام والعمل التربوي، وفي ا، ومهنيً وثقافيً 

 بمختلف التخصصات. مجال تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

تطوير البحث العلمي، والدراسات العليا في المجاالت النفسية والتربوية لتحسين   ▪

 جودة المنتج التربوي. 

عقد   ▪ طريق  عن  العربية،  والمجتمعات  السعودي،  المجتمع  مع  حقيقية  شراكة  بناء 

 المحاضرات، والدورات، والندوات، والمؤتمرات ذات الصلة بالعملية التربوية.

 حسين المستمر للتنظيم األكاديمي، واإلداري، والتربوي. الت  ▪

اإلسهام في بناء بيئة تعليمية متكاملة، يسودها اإلبداع والتميز والتفاعل اإليجابي  ▪

 داخل الكلية وخارجها. 
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 الهيكل التنظيمي لكلية التربية
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 لية التربيةضمان الجودة بكالهيكل التنظيمي إلدارة  

 

 

 

 

 

 

 

 

عميد كلية التربية

وير وكيل الكلية للدراسات والتط

وخدمة المجتمع

مدير وحدة الجودة 

قسم 

الطفولة 

المبكرة

لجنة الجودة 

بالبرنامج

قسم 

المناهج 

وطرق 

التدريس

لجنة الجودة 

بالبرنامج

قسم 

تقنيات

التعليم

لجنة الجودة 

بالبرنامج

قسم 

التربية 

الخاصة

لجنة الجودة 

بالبرنامج

قسم 

اإلدارة 

التربوية

لجنة الجودة 

بالبرنامج

قسم علم 

سالنف

لجنة الجودة 

بالبرنامج

قسم

أصول

التربية

لجنة الجودة 

بالبرنامج

لجنة الجودة الرئيسية للدراسة الذاتية

وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

لميوكيل الكلية للدراسات العليا والبحث الع

رؤساء األقسام األكاديمية

منسقي الجودة باألقسام األكاديمية

برامجاللجان االستشارية لل
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 تعريفات تهمك في الجودة: 

 

ما مقارنة بالمستويات المقبولة   برامجقيمة أو جدارة أو مستوى مؤسسة أو    الجودة: ▪

 بصورة عامة لمؤسسة او برامج من نفس النوع. 

إجراءات تقييم وتقويم ومتابعة تتعّلق بجودة االداء، وتخدم غرضين   ضمان الجودة:  ▪

 هما: 

 .المرغوبة فيها قد تم الحفاظ عليها وجرى تحسينها  كد من أن مستويات الجودةأالت  -1

المستفيدين بأن الجودة تم الحفاظ عليها عند مستويات تضاهي الجودة    طمأنة -2

 . الموجودة في مؤسسات أخرى معترف بها حول العالم

الداخلية: ▪ الجودة  من    ضمان  مؤسسة  داخل  تّنّفذ  التي  الجودة  ضمان  عمليات 

 مؤّسسات التعليم العالي وتّنفذها المؤسسة نفسها. 

شهادة رسمية تمنحها جهة معترف بها تفيد أّن المؤسسة أو البرامج قد   االعتماد: ▪

 استوفت المعايير المطلوبة.

مقارنة األداء أو مستوى األداء وتستخدم في وضع األهداف    المقارنة المرجعية: ▪

 وتقويم األداء. 

المعتمدة: ▪ األكاديمية  المؤسسة   الوحدات/الساعات  تخصصها  ساعات  او  نقاط 

المادة أو   لتحديد متطلبات العمل، أو حجم أو كمية التعلم المتوقع من الوحدة، أو

 البرنامج الدراسي. 

 ات أداء مختارة تعتبر مهمة لغرض تقييم األداء. مؤشر مؤشرات األداء الرئيسة: ▪

األداء: ▪ يتم    مؤشرات  عادة  والشواهد  األدلة  من  محددة  مسبقً انماذج  ا  ختيارها 

 تستخدمها المؤسسة أو جهة أخرى لتقديم برهان على جودة األداء. 

وثيقة تحدد طبيعة وكمية ومستويات أو معايير التعلم   اإلطار الوطني للمؤهالت: ▪

 لمنح درجات أكاديمية أو مهنية.  المطلوبة

 



       

 

 

 

 

 

الة  إدارة ضمان الجودة بوك

الدراسات والتطوير وخدمة  

في كلية التربية  المجتمع



       

 

 

 

 

 

 

 

الة الدراسات والتطوير وخدمة   إدارة ضمان الجودة بوك

 في كلية التربية  المجتمع 

 

 في كلية التربية  الدراسات والتطوير وخدمة المجتمعمهام الجودة لوكالة   ▪

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

17 

 

في  إدارة ضمان الجودة بوكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

 كلية التربية

 

ا للهيكلة اإلدارية لنظام إدارة الجودة  تسير عمليات إدارة الجودة بكلية التربية وفقً 

الرحمن بن فيصل فتنتظم في حلقة تفاعلية   واالعتماد األكاديمي بجامعة اإلمام عبد

ومرورً  األكاديمي  البرنامج  في  الجودة  بوحدة  واالعتماد  تبدأ  الجودة  ضبط  بإدارة  ا 

بعمادة الجودة واالعتماد  األكاديمي بوكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع وانتهاءً 

 األكاديمي في الجامعة.

على   التربية  كلية  تبدأ   إغالقوتحرص  التي  التعليمية  العملية  في  الجودة  دائرة 

باتخاذ اإلجراءات والقرارات المناسبة،    ءً اثم التنفيذ ثم المراجعة والتقويم وانته  بالتخطيط

دورة قياس مخرجات التعلم في البرنامج األكاديمي التي روعي   كما يتم مراعاة انتظام

 مالءمتها لإلطار الوطني للمؤهالت. في تحديدها 

 

 

التنفيذ

يراد به تطبيق ما 

تضمنته الخطة 

المرسومة مع المرونة، 

حال المستجدات 

.نالمعتبره من الناحيتي

المراجعة والتقويم

يراد راد به استخدام 

اإلجراءات والنماذج 

ع المتعلقة بالقياس م

مراعاة ما تم اعتباره      

.في مرحلة التخطيط

اتخاذ القرار

ي يراد به االستمرارية ف

الممارسات الجيدة، 

ووضع خطط التحسين 

للممارسات التي ظهر 

ضعف في مؤشرات 

.أدائها

التخطيط 

يراد به وضع خطة 

نية  تنفيذية للوحدة المع

على ( بحسب موقعها)

يط أن تستند في التخط

إلى الخطة العامة 

.للجودة في الجامعة
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وتحرص وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع على تقديم الدعم والمشورة 

للبرامج األكاديمية بالكلية ونشر ثقافة الجودة على مستوى الكلية، وذلك بالتنسيق مع 

ين  عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي؛ كما تساعد في تقديم خدمة أفضل للمستفيد

 . الداخليين والخارجيين

 

 في كلية التربية:  الدراسات والتطوير وخدمة المجتمعمهام الجودة لوكالة  

، على الدراسات والتطوير وخدمة المجتمعيمكن تلخيص أبرز مهام الجودة لوكالة  

 النحو التالي: 

 . نشر ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي .1

الجودة   .2 متطلبات  االعتماد استيفاء  لجهات  ومعاييرهما  األكاديمي  واالعتماد 

 :وذلك على النحو اآلتي محلية والعالميةال

متابعة وثائق متطلبات تأهل برامج الكلية ومراجعتها، ووضع الخطط المناسبة  ▪

 .لمراجعة البرامج فيما يتعلق بمعايير االعتماد 

اف على تنفيذ خطط توجيه برامج الكلية إلجراء التقييم الذاتي األولي واإلشر  ▪

العمل ومراجعة األدلة والبراهين التي اعُتمد عليها في أثناء التقييم وذلك من  

 .خالل التشاور مع عمادة الجودة

 Independentالتنسيق مع عمادة الجودة وبرامج الكلية الختيار الرأي المستقل ) ▪

Assessor ت. بناًء على التوصياعداد خطط العمل إ( المناسب والعمل على 

الذاتية  ▪ الدراسة  تقارير  إلعداد  الكلية  برامج  لدعم  الجودة  عمادة  مع  التنسيق 

  مل.وخطط الع

التنسيق مع عمادة الجودة لعمل التحضيرات الالزمة لزيارة المراجعين الخارجيين  ▪

  ج.للبرام

المراجعة  ▪ تقرير  توصيات  عمل  لخطط  األكاديمية  البرامج  تنفيذ  على  اإلشراف 

 ها.الخارجية ومتابعت 

الكلية  .3 برامج  وثائق  على  تحتوي  األكاديمية،  بالبرامج  خاصة  لألدلة  غرف  توفير 

 .جميعها الخاصة بالجودة واالعتماد والتقويم األكاديمي 
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حفظ بيانات الجودة واالعتماد األكاديمي لبرامج الكلية، من متابعة نتائج االستبانات  .4

ذلك   في  بما  العمل  وخطط  األداء،  لمؤشرات  من والبيانات  المستفيدين  رضا 

وطال  وخريجين،  تدريس،  هيئة  وأعضاء  الكلية، كذلك  ب،  خريجي  توظيف  جهات 

وبرامجها،  للكلية  المرجعية  والمقارنات  الرئيسة  األداء  مؤشرات  تقارير  ومتابعة 

والتنسيق مع رؤساء األقسام والوكالء للنظر في نتائج مؤشرات األداء الرئيسة 

 .اجتماعات اللجنة الرئيسية للجودةوالتخطيط للتحسين في 

تحقيق  .5 ومدى  والتنفيذية  االستراتيجية  الخطة  ومتابعة  تنفيذ  في  المشاركة 

 .األهداف 

البرامج   .6 رؤساء  مستويات  بمعلومات  األكاديمية  تزويد  هيئة  حول  أعضاء  أداء 

التدريس ومن في حكمهم والمساعدة في تطوير ممارساتهم التعليمية من خالل 

 .ير استطالعات آراء الطالبنتائج وتقار

إعداد تقرير مؤشرات أداء للبرنامج وتقديم تقرير عنها إلى رئيس القسم بصورة  .7

 دورية للتحسين والتطوير. 

 .توفير التدريب ألعضاء هيئة التدريس ولجان الجودة في البرامج األكاديمية  .8

لجودة ألعضاء  المتابعة مع منسقي البرامج إلعداد وتقديم برامج التهيئة الخاصة با .9

 .هيئة التدريس الجدد 

لالحتياجات   .10 وفقا  العمل  وورش  التدريب  وتوفير  الجودة  عمادة  مع  التنسيق 

 .التدريبية لمنسوبي برامج الكلية

للط  .11 إتاحتها  من  للتأكد  االستبيانات  تطبيق  هيئةال متابعة  وأعضاء    التدريس  ب 

 .وغيرهم من المستفيدين في الوقت المحدد لها

متابعة التقارير والتوصيات وتنفيذ خطط العمل التي تم إعدادها بناء على نتائج    .12

 .وتقارير االستبانات بالتشاور بين برامج الكلية وعمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

.والبرامج السنوية، ومتابعتها مراقبة توصيات خطط عمل، وتقارير المقررات،  .13



       

 

 

 

 

 

 مهام لجان الجودة 

ةفي كلية التربي



       

 

 

 

 

 

  

 

 مهام لجان الجودة في كلية التربية

 

 توصيف المهام لوحدات ولجان الجودة  ▪

 وحدة الجودة الرئيسية بالكلية  ▪

 لجنة الجودة بالبرنامج األكاديمي  ▪

 األكاديميةاللجنة االستشارية الخارجية للكلية والبرامج  ▪

 وحدة جودة التقويم واالختبارات بالكلية  ▪

 لجنة جودة التقويم واالختبارات   ▪

 لقسم با منسق وحدة جودة التقويم واالختبارات  ▪

 بالكلية  لجنة سير االختبارات ▪

 اللجنة الرئيسية للدراسة الذاتية واالعتماد األكاديمي  ▪
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 مهام لجان الجودة بكلية التربية

 

 : المهام لوحدات ولجان الجودة توصيف

تتسق عمليات تنفيذ وإدارة مهام الجودة بكلية التربية مع الهيكلة اإلدارية لنظام 

إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل؛ حيث تسير جميع  

ابتداًء من لجان العمليات على مستوى جميع الوحدات واللجان بشكل تفاعلي وتكاملي  

الجودة في البرامج األكاديمية على مستوى األقسام لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  

والتطوير  الدراسات  وكالة  بإشراف  األكاديمي  واالعتماد  الجودة  بوحدة  مروًرا  العليا، 

للشؤون   الكلية  وكالة  بإشراف  واالختبارات  التقويم  جودة  ووحدة  المجتمع،  وخدمة 

باللجان   األكاديمية،  االستعانة  مع  الكلية  مستوى  على  للجودة  العليا  باللجنة  ثم 

واالعتماد  الجودة  بعمادة  ختاًما  األكاديمية،  والبرامج  للكليات  الخارجية  االستشارية 

األكاديمي على مستوى الجامعة، وفيما يلي استعراض تفصيلي لمهام وحدات ولجان  

كل وحدة أو لجنة  سندة للكافة المهام المالجودة بكلية التربية، متضمًنا لوصف دقيق  

 منها:

 

 وحدة الجودة الرئيسية بالكلية: 

البرامج  أأنش جودة  تحسين  أنشطة  لرصد  بالكلية  الرئيسية  الجودة  وحدة  ت 

الوحدة  تقوم  المستمر.  للتحسين  استراتيجيات  وتقديم  وتقييمها؛  للكلية  األكاديمية 

طبيق السياسات واالجراءات والممارسات  بدعم وتشجيع البرامج لنشر ثقافة الجودة وت

للمعايير   بن فيصل وفقا  الرحمن  عبد  اإلمام  بجامعة  االعتماد  حسب متطلبات جهات 

تقوم الوحدة بتقييم األنشطة األكاديمية بالكلية وتقديم توصيات كما  الوطنية والدولية.  

عميد الكلية   الوحدة من سعادةتتكون  ، والجودة واالعتماد األكاديمي عمادة  لالتحسين  

للرئيس،  نائًبا  المجتمع  للدراسات والتطوير وخدمة  الكلية  للجنة، وسعادة وكيل  رئيًسا 

 ورؤساء األقسام األكاديمية أعضاء بالوحدة. ووكالء الكلية 
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 مهام وحدة الجودة الرئيسية بالكلية: 

رؤية   ▪ مع  تتماشى  وسياساتها  وإجراءاتها  الكلية  برامج  أن  من  ورسالة  التأكد 

 وأهداف الكلية.

جميع   ▪ التزام  واإلدارية( ضـــــمان  )التعليمية،  الهيئة  أعضاء  الكلية من  منسوبي 

 والطالب بمعايير الجودة. 

األساسية في ضمان تقديم جميع الوثائق والتقارير المطلوبة ومؤشرات األداء   ▪

 الوقت المناسب. 

 الل ممثلين لها.من خالجودة تشجيع مشاركة األقسام والتخصصات في وحدة  ▪

بشـكل  ▪ وتخصـصـاتها  وأقسـامها  الكلية  وإجراءات  سـياسـات  رسمي   مراجعة 

 أو إذا لزم األمر.، (مرة كل ثالث سنوات) ومنتظم

وضــع ســياســات وإجراءات جديدة بالتنســيق مع األقسام المعنية وتخصــصــات  ▪

وإبال ،  الكلية عليها،  الكلية  مجلس  موافقة  على  هيئة  والحصــــول  أعضــــاء  غ 

 اإلجراءات.  تلكوالتدريس والموظفين اآلخرين بهذه السياسات  

هيئة الدعم برامج نشـــــر ثقافة الجودة والتدريب على تطبيقها وإبالغ أعضــــــاء   ▪

 الجودة.  تحسينلبالحاجة إلى مبادرات  والطالب)التعليمية، واإلدارية( 

التي   ▪ اللجنة  وأهداف  غايات  وإكمال  وضعهامناقشــــــة  الدراســـــي    تم  للعام 

 في االجتماع السنوي.  الالحق

 

 لجنة الجودة بالبرنامج األكاديمي:

 مهام لجنة الجودة بالبرنامج األكاديمي: 

 إعداد وتقديم برامج التهيئة الخاصة بالجودة ألعضاء هيئة التدريس الجدد.  ▪

البرامجي ووضع  متابعة   ▪ لالعتماد  الكلية  برامج  تأهل  متطلبات  وثائق  ومراجعة 

 البرامج فيما يتعلق بمعايير االعتماد.  لمراجعة الخطط المناسبة

وفًقا   ▪ العمل  وورش  التدريب  وتوفير  بالبرامج  الجودة  منسق  مع  التنسيق 

 اعتمادها. لالحتياجات التدريبية لمنسوبي كل برنامج من البرامج المراد 
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التدريس   ▪ هيئة  وأعضاء  للطالب  اتاحتها  من  للتأكد  االستبيانات  تطبيق  متابعة 

 وغيرهم من أصحاب المصلحة في الوقت المحدد لها. 

نتائج  ▪ بناء على  التي تم إعداد  التقارير والتوصيات وتنفيذ خطط العمل  متابعة 

 االستطالعات بالتشاور مع مسؤولي البرامج باألقسام. 

 .ابعة توصيات وخطط عمل البرامج وتقارير المقرراتمراقبة ومت  ▪

 .متابعة تقارير مؤشرات األداء الرئيسة والمقارنات المرجعية ▪

التنسيق مع رؤساء األقسام ومناقشتهم بشأن نتائج مؤشرات األداء الرئيسة  ▪

 .والتخطيط للتحسين

ألدلة إجراء التقييم الذاتي األولي واإلشراف على تنفيذ خطط العمل ومراجعة ا ▪

والبراهين التي تم االعتماد عليها أثناء التقييم وذلك من خالل التشاور مع وكالة 

 .الكلية للتطوير وعمادة الجودة

التنسيق مع وكالة الكلية وعمادة الجودة لدعم برامج الكلية إلعداد تقارير الدراسة  ▪

 .الذاتية وخطط العمل 

لإلعداد واإلشراف على برامج   التنسيق مع وكالة الكلية للتطوير وعمادة الجودة ▪

 .الكلية لألخذ بالرأي المستقل 

التنسيق مع وكالة الكلية للتطوير وعمادة الجودة لإلعداد واإلشراف على إجراءات  ▪

 زيارة المراجعين. 

 

 مهام منسق الجوة بالبرنامج األكاديمي:  

اللجان والوحدات   بين  العمل  تعزيز  برنامج لغرض  لكل  تعيين منسق جودة  يتم 

 الداخلية والخارجية لألقسام والبرامج والكلية، حيث يقوم المنسق بالمهام التالية: 

 المتابعة مع لجان الجودة بالبرنامج األكاديمي.   ▪

 تهيئة األعضاء الجدد للقيام بمهام الجودة.  ▪

متابعة ومراعاة وثائق ومتطلبات االعتماد األكاديمي بالتنسيق مع وحدة الجودة   ▪

  واالعتماد األكاديمي بالكلية وعمادة الجودة واالعتماد األكاديمي بالجامعة.
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وورش   مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية لتوفير تدريب التنسيق مع  ▪

  .عمل ذات الصلة باحتياجات أعضاء البرنامج األكاديمي

 اإلشراف على تطبيق االستبانات الخاصة بالبرنامج إن دعت الحاجة إلى ذلك.   ▪

التنسيق والتشاور مع رئيس القسم وأعضاء البرنامج لمتابعة تقارير وتوصيات  ▪

  .وخطط العمل واستطالعات الرأي إلنجازها 

الجو ▪ لجنة  مع  تقارير  التنسيق  عمل  خطط  تنفيذ  ومتابعة  لمراقبة  بالبرنامج  دة 

  .البرنامج السنوية والمقررات

واالعتماد   ▪ الجودة  وحدة  ومدير  بالبرنامج  الجودة  لجنة  أعضاء  مع  التنسيق 

وتقارير  عملها  وخطط  الرئيسية  األداء  مؤشرات  لمتابعة  بالكلية  األكاديمي 

  .المقارنة المرجعية

الجودة ▪ لجان  مع  نتائج    التنسيق  بخصوص  القسم  لرئيس  والرفع  بالبرنامج 

  .مؤشرات األداء وخطط التحسين

 

 اللجنة االستشارية الخارجية للكلية والبرامج األكاديمية:

أنشئت اللجنة االستشارية الخارجية بالكلية لتحقيق مجموعة من المهام الخاصة 

 بجودة البرامج األكاديمية، وفًقا للتالي: 

 

 اللجان االستشارية الخارجية:مهام 

 كاديمًيا وبحثًيا ومجتمعًيا. والعالمية، أواإلقليمية،  ،التميز والريادة المحلية ▪

 المستويات. على ألالوصول بجودة وفعالية البرامج األكاديمية  ▪

االستفادة من آراء الخبراء األكاديميين وأصحاب العمل في ضوء مخرجات التعلم  ▪

 الطالب حسب التطور العلمي والتقني في مجال التخصص. التي يكتسبها 

 مواكبة متطلبات سوق العمل لتحقيق جودة وفاعلية البرامج.  ▪

 تلبية متطلبات جهات االعتماد األكاديمي.  ▪
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المساهمة في توسيع نطاق اهتمام الجامعة وتأثيرها ليضم رؤى خارجية تقيم   ▪

 . المجتمعية وسوق العمل جودة وفاعلية البرامج وتوطيد عالقتها بالمؤسسات

التي يتقنها   ▪ المهارات  البرامج، والتأكد من مدى تطابق  المساهمة في تطوير 

المملكة  في  المختلفة  التوظيف  قطاعات  احتياجات  مع  والخريجات  الخريجون 

عموًما والمنطقة على وجه الخصوص حالًيا ومستقبلًيا، في ضوء المستحدثات 

والظر التخصص  مجال  في  واالقتصادية والتطورات  البيئية  والمتغيرات  وف 

فيما   والبرامج  والكلية  الجامعة  ورسالة  يتوافق  وبما  المجتمعية،  واالحتياجات 

 .يخص البحث العلمي، والتعليم والخدمة المجتمعية

مراجعة البرامج األكاديمية وتقويمها وتقديم المشورة حول مضمونها واقتراح  ▪

والممارسات   والمتغيرات السياسات  المستجدات  حسب  بتطويرها  المتعلقة 

 في مجال التخصص وسوق العمل والبيئة الخارجية.

 

وفًقا   اللجان،  هذه  لعمل  إضافية  تفاصيل  بالجامعة  االستشارية  اللجان  بدليل  ويوجد 

 للرابط التالي: 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_lljn_lstshry_llklyt_

wlbrmj.pdf 

 

 وحدة جودة التقويم واالختبارات بالكلية:  

 مهام وحدة جودة التقويم واالختبارات بالكلية:  

التابع   ▪ واالختبارات  التقويم  جودة  مركز  مع  للشؤون  التعاون  الجامعة  لوكالة 

 األكاديمية. 

 اإلشراف على عمل لجنة جودة التقويم واالختبارات بكل برنامج أكاديمي في   ▪

  الكلية.

 متابعة تنفيذ سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات بالجامعة في جميع برامج  ▪

 الكلية. 

 .ضمان جودة عملية تقويم الطالب واالختبارات بالبرنامج  ▪

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_lljn_lstshry_llklyt_wlbrmj.pdf
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_lljn_lstshry_llklyt_wlbrmj.pdf
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 .متابعة تنفيذ سياسات التقويم واالختبارات بالبرنامج ▪

 وضع اآلليات المناسبة للتأكد من جودة بناء وصياغة أسئلة االختبار.  ▪

 .اإلشراف على بناء بنوك األسئلة للمقررات ▪

 تحليل نتائج االختبارات تحلياًل إحصائًيا. ▪

ي وحتى التأكد من وجود خطة لتقويم كل مقرر تبدأ من بداية الفصل الدراس  ▪

 نهايته. 

متابعة تنفيذ خطة التقويم لكل مقرر من المقررات أثناء الفصل الدراسي والرفع   ▪

 بتقرير لرئيس القسم عن وضع كل خطة. 

 مراجعة تقرير نواتج التعلم للمقررات وخطط تحسين المقررات.  ▪

 حساب نواتج تعلم البرنامج وإعداد التقرير وخطة التحسين.  ▪

المقررات   ▪ تعلم  نواتج  التحليل رفع  لوحدة  التحسين  وخطط  والتقارير  والبرامج 

 اإلحصائي والقياس بالكلية.

مدى  ▪ عن  اعدادها  تم  التي  الالزمة  األداء  ومؤشرات  التقارير  ومراجعة  متابعة 

 اكتساب الطالب لنواتج تعلم المقررات والبرامج. 

متابعة التوصيات والخطط التصحيحية الناتجة عن تقارير مدى اكتساب الطالب  ▪

 .لنواتج التعلم على مستوى المقررات والبرامج

مستوى  ▪ على  التعلم  لنواتج  الطالب  اكتساب  مدى  تقرير  إضافة  من  التأكد 

 المقررات لملف المقرر. 

خطط ▪ من  إنجازه  تم  بما  السنوية  والبرامج  المقررات  تقارير  تحديث  من   التأكد 

 تصحيحية لتوصيات اكتساب نواتج التعلم.

 .التعلم بالبرنامج  مخرجاتئيس القسم عن وضع قياس الرفع بتقرير فصلي لر ▪

المقررات   ▪ مستوى  على  التعلم  لنواتج  الطالب  اكتساب  مدى  تقارير  مراعاة 

 والبرامج والتي ترفع من قبل لجان التقويم بالبرامج. 

واالختبارات  ▪ التقويم  جودة  مركز  يحددها  التي  األخرى  والتكليفات  المهام 

 بالجامعة. 
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التقويم واالختبارات:  لجنة جودة    

  مهام لجنة جودة التقويم واالختبارات:
 

البرامج ▪ جميع  في  بالجامعة  واالختبارات  التقويم  وحدة  سياسات  التي  تنفيذ 

  يقدمها القسم المختص.

ونظم التقويم  عقد لقاءات تهيئة وورش عمل للطالب لتعريفهم بأدوات وطرق ▪

 . المتبعة في كل برنامج أكاديمي

 واالختبارات الجامعة.  إعداد دليل الطالب للتقويم بالتعاون مع مركز جودة التقويم ▪

البرامج ▪ بالجامعة في جميع  التقويم واالختبارات  التي يقدمها  تنفيذ سياسات 

  القسم المختص.

ونظم التقويم  عقد لقاءات تهيئة وورش عمل للطالب لتعريفهم بأدوات وطرق ▪

 مي المتبعة في كل برنامج أكادي

 واالختبارات الجامعة.  إعداد دليل الطالب للتقويم بالتعاون مع مركز جودة التقويم ▪

تقويم   ▪ وأنشطة  أن مهام  والتأكد  البرنامج،  لكل مقررات  التقويم  مراجعة خطة 

نواتج   مع  يتسق  بشكل  وتقييمها  ومراجعتها  وإدارتها  تصميمها  تم  الطالب 

 التعلم ومعايير االعتماد األكاديمي. 

التقارير الفنية عن االختبارات وتوضيح نقاط القوة والضعف والممارسات  تقديم   ▪

بصورة  اختباره  حول  التدريس  هيئة  لعضو  الراجعة  التغذية  وتقديم  المتميزة، 

 سرية. 

وضع آليات وخطط قياس فاعلية النظم المتبعة في تقويم الطالب واالختبارات.   ▪

 الطالب. والتأكد من سالمة علمية التقويم ومعايير إنجاز 

بهدف   ▪ الخارجيين،  يمين  الُمقِّ إلى  وإرسالها  الطالب،  أعمال  من  عينات  تسلم 

 قياس جودة عملية تقويم الطالب بالبرامج األكاديمية.

 

 لقسم: با منسق وحدة جودة التقويم واالختبارات 

ترتبط البرامج األكاديمية باللجان والوحدات السابقة، ويتم ذلك بتكليف منسق لجودة 

 مهامه على النحو اآلتي:  وتحدد، التقويم واالختبارات لكل قسم 
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 تمثيل القسم بالوحدة على مستوى الكلية. ▪

بالقسم  ▪ المقررات  أساتذة  قبل  من  المطلوبة  والشواهد  األدلة  وتوثيق  رفع 

لوحدة جودة التقويم واالختبارات بالكلية حسب الخطة التنفيذية لسياسات جودة  

 التقويم واالختبارات. 

وورش   ▪ الدورات  التدريبية،  باالحتياجات  واالختبارات  التقويم  جودة  لوحدة  الرفع 

 العمل ألعضاء القسم. 

التي  ▪ المستجدات  أو  بالتغييرات  المتعلقة  بالمستجدات  القسم  أعضاء  تحديث 

 تطرأ على دليل جودة التقويم واالختبارات.

الت  ▪ للمقررات  المطلوبة  اإلحصائية  التقارير  واعتماد  عليها متابعة  تطبق  ي 

سياسات وشروط مركز جودة التقويم واالختبارات التابع لوكالة الجامعة للشؤون  

 األكاديمية. 

 

 : بالكلية لجنة سير االختبارات

لجنة سير االختبارات تمثل إحدى اللجان األساسية التي تعكس ممارسات ضمان 

اء االختبارات الفصلية  الجودة في الكلية التي تتعلق بالجوانب التنظيمية واإلدارية ألد

 والنهائية.

 

 : بالكلية مهام لجنة سير االختبارات

لرصد   ▪ الطالب  لجميع  المتكافئة  والفرص  والنزاهة  العدالة  ممارسات  تطبيق 

 مخرجات التعلم عن طريق االختبارات. 

واإلشراف   ▪ آمن،  بشكل  األسئلة  أظرف  لحفظ  بالكلية  السير  لجنة  مكتب  تجهيز 

على سير االختبارات والقيام بتسليم وتسلم أوراق األسئلة ودفاتر اإلجابة، وكل  

 بإجراءات االختبارات. ما يتعلق 

التأكد من تجهيز قاعات االختبارات، وتوزيع القاعات والمراقبين ومشرفي اللجان  ▪

 في جدول االختبارات النهائية.
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 إعداد الترتيبات الخاصة باالختبارات النهائية للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.  ▪

تاريخ تسلم ): إعداد سجالت خاصة لتسلم أوراق األسئلة من كل قسم من حيث ▪

، تاريخ انعقاد  في المقرر  اسم المقرر، عدد الطالب  المقرر،  بيانات أستاذاالختبار،  

  الطالب المحرومين من دخول  عدداالختبار، عدد أوراق األسئلة في المظروف،  

التأكد من إبالغهم بذلك قبل فترة االختبارات النهائية ضماًنا لعدم  االختبار مع  

 . ( قرر المحروم من دخولهاختبار الم الطالبدخول 

من   ▪ الطالب  أسماء  وقوائم  األسئلة  أوراق  وتسليمها   أستاذتسلم  المقرر، 

آلي، دفتر  )تصحيح  االختبار  نوع  اإلجابة بحسب  أوراق  اللجان، وتوفير  لمراقبي 

 اإلجابة، اإلجابة على الورقة نفسها(. 

االختبار، وتسليمها تسلم دفاتر اإلجابة وكشوف التوقيعات من مشرفي لجان   ▪

 لمدرس المقرر. 

متابعة حضور مراقبي ومشرفي لجان االختبارات، وتوفير البديل في الحاالت   ▪

 الطارئة )إعداد جدول بديل للمراقبين(. 

الغش ▪ )حاالت  الطالبية  الحاالت  المرضية،  رفع  اللجان  الحاالت  إلى  إلخ(   ....

 وكيل الكليةئية، ورفعها إلى  المختصة، وإعداد تقرير يومي لسير االختبارات النها

 .للشؤون األكاديمية
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 اللجنة الرئيسية للدراسة الذاتية واالعتماد األكاديمي:

 

 

 

 مهام اللجنة الرئيسية للدراسة الذاتية واالعتماد األكاديمي: 

 استيفاء متطلبات الدراسة الذاتية للبرامج. ▪

 الممارسات في البرنامج األكاديمي. توثيق األدلة والشواهد الدالة على جودة  ▪

البرنامج  ▪ من  المستفيدين  رأي  الستطالعات  الراجعة  التغذية  من  االستفادة 

 ودمجها في عمليات التطوير للتحسين. 

 تقديم الدعم والنصح للجان الفرعية. ▪

األولي   ▪ الذاتي  للتقويم  اللجنة  أعضاء  بين  المهام  وتوزيع  واضحة  آلية  وضع 

 رامج. والدراسة الذاتية للب 

 وضع الجداول الزمنية المتعلقة بأنشطة التقويم الذاتي والدراسة الذاتية. ▪
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حسب  ▪ الفرعية  للجنة  مؤقتة  بصورة  مساندة  فرق  أو  إضافيين  أعضاء  تعيين 

 الحاجة. 

األولي   ▪ الذاتي  للتقويم  النهائية  والتقارير  العمل  وخطط  بالتوصيات  الرفع 

 للدراسة الذاتية.

ال ▪ خطط  إعداد  على  ومتابعة اإلشراف  االعتماد  هيئات  تقارير  لتوصيات  عمل 

 تنفيذها. 

 

 مهام اللجان الفرعية للدراسة الذاتية واالعتماد األكاديمي: 

على  ▪ وعرضها  نتائجها  ومتابعة  المطلوبة  الرأي  واستطالعات  المقابالت  إجراء 

 اللجنة.

 .تجميع ومراجعة أدلة التقويم الذاتي والدراسة الذاتية للبرامج ▪

الجودة إعداد   ▪ عمادة  مع  بالتنسيق  االستبيانات  ونتائج  أداء  ومؤشرات  تقارير 

 .واالعتماد األكاديمي 

التحديات  ▪ وأبرز  إنجازه  تم  ما  لتوثيق  العمل  سير  لمتابعة  دورية  تقارير  إعداد 

 والصعوبات. 

 ة.رئيسي الرفع بما تم إنجازه لرئيس اللجنة ال ▪

 الدراسة الذاتية للبرامج. إعداد التوصيات وخطط العمل وتقرير  ▪

 العمل وفق توصيات تقارير المراجعة الخارجية لالعتماد األكاديمي  ▪

والخارجيين ومالحظات   تنفيذ خطط التحسين الالزمة وفًقا لتوصيات المراجعين ▪

. وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي 



 

 

 

 

 

 

 إجراءات ضمان الجودة 

 التربية  كليةفي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية   كليةفي إجراءات ضمان الجودة 

 

 أواًل: ضمان جودة التعليم والتعلم  ▪

 ثانًيا: ضمان جودة تقييم الطالب  ▪

 ثالًثا: ضمان جودة أعضاء هيئة التدريس  ▪

 رابًعا: ضمان جودة المرافق ومصادر التعلم  ▪

 خامًسا: ضمان جودة الخدمات المقدمة للطالب  ▪

 سادًسا: ضمان جودة أنشطة البحث العلمي وخدمة المجتمع ▪

 سابًعا: ضمان جودة األداء ▪
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 إجراءات ضمان الجودة بالكلية
 

 التعلم والتعليمأواًل: ضمان جودة 

المدخالت،   االعتبار  في  تأخذ  الجودة  ضمان  والعملياتوأنشطة  خاصة ،  النتائج 

تقييم  با  مرورً إلى الكلية  الطالب، حيث تبدأ هذه األنشطة من دخول بةالطل نواتج تعلم 

غير   المستمر واالمتحانات، وبطريقة  التقييم  عبر  أنشطة تعلمهم وتدريسهم مباشرة 

 مسوحات استطالعات الرأي ويستمر ذلك حتى تخرجهم.مباشرة عبر 

 اإلجراءات التي تصف العملية كاآلتي: هم أومن 

إلى توصيف البرنامج ويستخدم في ذلك النماذج    اللمقرر استنادً   ايعد كل عضو توصيفً 

وفقً  األكاديمي،  واالعتماد  للتقويم  الوطني  المركز  وضعها  تقارير    ا التي  تعد  لذلك 

ن عند  تدريس المقررات  عمليات  عن  عامة  فكرة  تعطي  دراسي وهي  كل فصل  هاية 

العلمية   اللجان  مع  بالتعاون  بالبرنامج  الجودة  منسق  ويقوم  إكمالها.  حتى  المقررات 

 د عبر تحديمن التحسينات    للمزيدبمراجعة التقرير لتحديد القضايا والمشاكل التي تحتاج  

والضعف القوة  وفقً   ، نقاط  عمل  خطط  وضع  يتم  ثم  كل    حيث،  لذلك   اومن  تّدون 

بالبرنامج بصورة  الجودة  الذي يعده منسق  للبرنامج،  التقرير السنوي  المعلومات في 

منتظمة دورية ثم يتم عرض كافة التقارير في مجلس القسم العتمادها ثم يتم رفعها 

 إلى وكالة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع.

بصورة   ولضمان والتقارير  الوثائق  بعض  إعداد  يتم  الدورية  والمتابعة  البرنامج  جودة 

 منتظمة ودورية وهي كالتالي: 

 . توصيفات البرامج ▪

 . توصيفات المقررات  ▪

 . تقارير المقررات ▪

 .توصيفات الخبرة الميدانية ▪

 .تقارير مقررات الخبرة الميدانية ▪

 . قياس نواتج تعلم المقررات ▪

 . للبرنامج التقرير السنوي  ▪



 
 

 

                                                               36 

 

 . قياس نواتج تعلم البرامج ▪

ماعدا      بشأنها  سنوي  تقرير  ويكتب  إعدادها  متابعة  يتم  المطلوبة  الوثائق  كل 

 توصيفات البرامج فهي تحّدث متى ما تم تعديل أو مراجعة البرنامج 

الجامعة  إلى عمادة الجودة ووكيل    للكليةالسنوي للبرامج التابعة    كلية التقريرالعميد  يرفع  

للشؤون االكاديمية الذي بدوره يقوم بإرساله إلى مجلس الجامعة ليطلع على سير كل 

  برنامج من برامج الجامعة.

 

  مخطط ضمان جودة التعليم والتعلم في كليات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن

 ل: فيص

 

 

 

 

 

ىإلوتقديمهاالمقرراتمنسقيطريقعنالمقررتقاريرإعداد•

.البرامججودةمنسق
1

.القسمرئيسإلىاتالمقررتقاريريقدمالبرامججودةمنسق• 2

ئيسربواسطةللبرنامجسنويتقريرواعدادالمقرراتتقاريرتجميع•

.البرنامج
3

إلعدادةوالجوداألكاديميةللشؤونالكليةوكيليإلىالتقاريرتقديم•

.للجودةالمستمرالتحسينلضمانعملخطة
4

.اديميةاألكللشؤونالجامعةكيلإلىالبرنامجعنسنويةتقاريرتقديم• 5

مناردةالوللبرامجالسنويةالتقاريريقدماألكاديميةللشؤونالجامعةوكيل•

.إجراءمنيلزمماواتخاذللموافقةالجامعةمجلسإلىالكليات
6
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 : ضمان جودة تقييم الطالبا ثانيً 

لتقييم اكتساب الطالب لنواتج التعلم للتأكيد من وضعت الجامعة سياسة واضحة  

ي للمؤهالت وطن جودة البرامج. حسب المجاالت الثالث المنصوص عليها في اإلطار ال

 حيث تخضع للتقييم على مستوى البرامج وعلى مستوى المقررات. 

كلية   وطرق    التربيةتقوم  ولوائح  محكات  وتستخدم  الطالب  لتقييم  واضحة  بإجراءات 

س واضحة   الفً محددة  إجراءات  وهناك  مستمرة  بصورة  وتطبق  المهمة  هذه  إلنجاز 

تستخدم لضمان جودة االختبارات. وتتم جميع عمليات تقييم الطالب بصورة مهنية في 

 كافة األوقات حيث توجد معرفة واسعة بعمليات االختبارات. 

 

 وتتمثل إجراءات تقييم الطالب فيما يلي: 

 . التعلم واألهداف األخرى للبرنامجقياس تحقيق نواتج  ▪

 مع الهدف سواء كان موضوعيًا، أو تكوينيًا أو ختاميًا.  التوافق ▪

 وجود محكات واضحة ومنشورة للتصحيح ووضع التقديرات.  ▪

  يعتمد التقييم على قرارات ممتحن واحد فقط. أاّل  ▪

 الحسبان. أخذ كل التبعات المحتملة للوائح المنظمة لالمتحانات في  ▪

وجود أنظمة واضحة توضح غياب الطالب عن الدراسة بسبب مرضه أو أي ظروف   ▪

 أخرى. 

األ ▪ يحفه  جو  في  التقييمات  إجراء  لإلجراءاتضمان  وفقًا  واالستقرار   مان 

 المنصوص عليها في المؤسسة. 

 خضوع التقييم للمراجعات اإلدارية لضمان دقة اإلجراءات.  ▪

باستراتيجيا  إخبار ▪ بوضوح  وأنظمة الطالب  لبرنامجهم،  المستخدمة  التقييم  ت 

االمتحانات او طرق التقييم األخرى التي سيخضعون لها، وما هو متوقع منهم، 

 والمعايير التي ستطبق لتقييم أدائهم. 

 خضوع عمليات التقييم للفحص والتقويم من ممتحن خارجي.  ▪

ء عملية  إعطاء الطالب تغذية راجعة عن مواطن ضعفهم في قاعات الدراسة أثنا ▪

 التعليم.
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و العلمية  السرقات  مع  للتعامل  الجامعة  سياسة  الكلية  تعليمات قوتطبق  أعطيت  د 

 محددة للطالب وأعضاء هيئة التدريس لحماية أنفسهم منها. 

 

 : اإلجراءات التي تتبعها البرامج في قياس اكتساب الطالب لنواتج تعلم البرنامج

فيصل سياسة وإجراءات واضحة لضمان عبد الرحمن بن  مام  اإلتوجد لدى جامعة  

الطالب باستخدام محكات، ولوائح وإجراءات محددة    تم تقييمجودة تقييم طالبها، حيث ي

، وتطبق باستمرار على كل البرامج. يجري تقييم الطالب بطريقة مهنية في كل امسبقً 

االختبار بعمليات  الواسعة  المعرفة  الحسبان  في  التقييم  هذا  ويأخذ  ات األوقات، 

برامج  كل  لنواتج  الطالب  تحصيل  تقيس  بطريقة  التقييم  عملية  تحدد  واالمتحانات. 

فكل   األكاديمي  واالعتماد  للتقويم  الوطني  المركز  لتوجيهات  ووفقًا  كمية،  بطريقة 

 طرق   البرامج المقدمة بكلية التربية في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل تستخدم

 تج تعلم البرنامج تتمثل فيما يلي:مباشرة وغير مباشرة لتقييم نوا

 .الطرق المباشرة لتقييم اكتساب نواتج تعلم الطلبة – 1

 . الطرق غير المباشرة لتقييم تحصيل الطالب لنواتج تعلم البرنامج  – 2

 

 : الطالبالطرق المباشرة لتقييم اكتساب نواتج تعلم 

غالبً  تستخدم  المباشر  النهائي  التقييم  على   اطرق  الطالب  تعلم  نواتج  لقياس 

سبيل المثال يتم تقييم نواتج التعلم على مستوى البرنامج وعلى مستوى المقرر )على  

الشفوية،   باستخدامالبرنامج    مستوى واالمتحانات  والعملية،  التحريرية  االمتحانات 

البحث،   والعملية،  أما  ومشروع  التحريرية  االمتحانات  تستخدم  المقرر  مستوى  على 

الشفوية،  و التقديمية  والعروض  الحالة،  لألداء،  ودراسات  المباشرة  المالحظة 

 التكليفات الفردية والجامعية(.و

ويشمل التقويم النهائي المباشر تقويم نتائج الخريجين في نهاية كل مستويات 

 عملية التعلم. 
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 خطوات التقييم المباشر: 

تقييم  ي البرنامج  تم  تعلم  خاللمباشرة  ال نواتج  خطوة  من  عشرة  يمكن    ،أربع 

 : تلخيصها كاآلتي

المقدمة   –  1 المقررات  مساهمة  مدى  لتحديد  البرنامج  تخطيط  مصفوفة  إعداد 

 بالمستويات المختلفة في كل ناتج من نواتج تعلم البرنامج. 

استراتيجيات    –  2 لتحديد  المقررات  توصيفات  التقييم  استخدام  وطرق  التدريس، 

 . المناسبة لكل ناتج من نواتج تعلم المقرر

 اختيار طرق التقييم المناسبة لقياس مدى اكتساب الطالب لنواتج تعلم المقرر.  – 3

 ( A.B.C.D&Fتقديرات هي ) خمستصنيف تحصيل الطالب إلى  – 4

الطالب في    –  5 أداء  لتصنيف  التقديرات  لتوزيع  يقدمها عمل جدول  التي  المقررات 

 البرامج كلها. 

تجميع اكتساب الطالب لنواتج تعلم المقررات التي تسهم في اكتسابه لكل ناتج   –  6

 من نواتج تعلم البرنامج )حسب مصفوفة نواتج تعلم البرنامج(. 

تحديد الحد األدنى )أي التقدير المستهدف( لمدى اكتساب نواتج تعلم كل برنامج    –  7

 (. F –)يعني الحصول على تقدير أعلى من )ف (  %60بنجاح )

عدد    –  8 إلى  استنادًا  البرنامج  تعلم  نواتج  من  ناتجة  لكل  رئيسة  أداء  إعداد مؤشرات 

 )يمكن تعديل هذا الحد(.  F –الطالب الذين حصلوا على تقدير ف 

 تحديد مستهدف للمقارنات المرجعية الداخلية لكل ناتج من نواتج تعلم البرنامج.  – 9

على مقارنة مرجعية خارجية وتحديد مستهدف لها من برامج مشابهة في   حصولال  –  10

 الجامعات السعودية. 

 مقارنة األداء الفعلي مع مستهدف المقارنة المرجعية الداخلية والخارجية. –  11

 عمل توصيات وخطة عمل للتحسينات وفقًا لنتائج اكتساب الطالب لنواتج التعلم.  –  12

 تنفيذ خطة العمل.  –  13

غايات    –  14 تحقيق  نحو  البرنامج  تقديم  والتأكد من  عام،  كل  الدورة في  تطبيق هذه 

 وأهداف البرنامج. 
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 لخطوات: هذه ال اتفصيليً  اشرحً لي وفيما ي

 الخطوة األولى:  

إعداد مصفوفة تخطيط البرنامج حيث يمكن إعداد مصفوفة تخطيط البرنامج في 

ورد   ما  حسب  جدول  بشكل  األكاديمي  واالعتماد  للتقويم  الوطني  المركز  تباع إمن 

 الخطوات التالية: 

 إعداد جدول بتحديد نواتج تعلم البرنامج، وفقًا لمستوى التوجيه في العمود الثالث.  –  1

تحديد المقررات المطلوبة لتدريس كل ناتج تعلم من نواتج تعلم البرنامج باستخدام  –  2

 . اصف األول من الجدول والتحرك أفقيً الرمز الرقمي للمقرر في ال

قاييس متحديد مساهمة المقررات في كل واحدة من نواتج تعلم البرنامج باستخدام    –  3

 المستويات اآلتية: 

I .المبتدئ( نسبة المستوى المبتدئ لكل ناتج من نواتج تعلم كل مقرر( = 

P علم كل مقرر. = )المتقن( نسبة المستوى المتقن/ المحترف لكل ناتج من نواتج ت 

A .متقدم( نسبة المستوى المتقدم لكل ناتج من نواتج تعلم كل مقرر = 

المصطلح "   المنهج Iيشير  المستويات األولى من  التي تقدم في  المقررات  إلى   "

( فيشير إلى المقررات Pوهي متطلبات سابقة لمستويات تعلم أعلى، أما المصطلح )

"  Aق نواتج التعلم. وبالمثل يشير المصطلح " المطلوبة ليكون الطالب بارعين في تحقي 

مستوى  في  المقدمة  التعلم  نواتج  إتقان  على  الطالب  تساعد  التي  المقررات  إلى 

 . متقدم بالبرامج

 

 الخطوة الثانية: 

صياغة توصيفات المقررات واستخدامها في تحديد استراتيجيات التدريس وطرق 

 مقرر من المقررات. التقييم المناسبة لقياس نواتج تعلم كل 

 

 الخطوة الثالثة: 

تختلف   اختيار طرق التقييم المناسبة لقياس تحصيل الطالب لنواتج تعلم المقرر.

المقرر   طبيعة  على  تعتمد  وهي  الطالب،  تحصيل  لتقييم  المستخدمة  التقييم  طرق 
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النظري  تبنى على اإلطار  التي  المقررات  تقييم  برنامج معين، حيث يتم  المقدم في 

االمتحانات استن  )أي  الدراسي  الفصل  نهاية  امتحانات  في  الطالب  أداء  إلى  ادًا 

التحريرية(. اما المقررات التي تحتوي على جزء عملي يتم تقديمها في المعمل، فعادة  

أعّدت قوائم  العملية. وقد  الطالب في االمتحانات  أداء  إلى  باللجوء  يتم تقييمها  ما 

 سجيل أداء الطالب بطريقة كمية.وتستخدم في ت Rubricsتقييم عديدة 

 

 الخطوة الرابعة: 

تصنيف تحصيل الطالب إلى خمس فئات باستخدام نظام تحديد التقديرات أ، ب، 

 (. A,B,C,D,&Fج، د، ف )

 

 الخطوة الخامسة: 

 عمل جدول لتوزيع التقديرات لتصنيف أداء الطالب في كل من مقررات البرامج. 

في   الطالب  أداء  قياس  يتم  مجموعات عادة  في  ويصنفون  الفترة  نهاية  امتحانات 

في سلسلة متصلة. تحدد التقديرات )أ،ب، ج، ج،   Fإلى ف    A-بحسب تقديراتهم من أ  

  –  A  =90( وفقًا لكل مجال استنادًا إلى طرق التقييم المعروفة )الدرجة A,B,C,D&F  -ف

تحصيل الطالب   ( ويحسب60= أقل من   f, وB   =80  –  89%  ,C   =70  –  79%, الدرجة  % 100

( أداء عالي  1في كل مجال من مجاالت التعلم، ويصّنف أداؤهم في ثالثة فئات هي)

( األداء الذي يتطلب 3( أو / و )%80أقل من    -  % 60( مستوى أداء مقبول )2( )%80الجودة )=

 (.% 60التحسين ) أقل من  

 

 الخطوة السادسة: 

للمقررات المساهمة في نواتج  وضع خرائط وتجميع نتائج تحصيل الطالب وفقًا  

تعلم برنامج بعينه حيث يتم تلخيص تقديرات أداء الطالب المتعلق بالمقررات المساهمة 

البرنامج   برنامج. ويجري هذا عادة بمساعدة مصفوفة تخطيط  في ت=نواتج تعلم كل 

 الموجودة في دليل مواصفات كل برنامج _ارجع إلى الخطوة األولى(. 
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 الخطوة السابعة: 

تحديد الحد األدنى )التقدير المستهدف( إلنجاز نواتج تعلم كل برنامج بنجاح، حيث 

أدنى متطلبات التقدير إلنجاز نواتج التعلم بنجاح تحددها إدارة البرنامج بناءًا على رسالة  

وأكثر( هو الحد األدنى لتحصيل   60)   Dالبرنامج. وهناك ممارسة معتادة تعتبر التقدير د  

 بنجاح على مستوى البرنامج وعلى مستوى المقرر.  نواتج التعلم

 

 الخطوة الثامنة: 

وضع مؤشرات أداء رئيسة لنواتج تعلم كل برنامج استنادًا إلى عدد الطالب الذين  

 D – حصلوا على التقدير د  

 مكونات لتحقيق قياس ناجح لنواتج التعلم:  ثالثويجب األخذ في االعتبار 

 فعل قابل للقياس  -1

 األداء )إن وجد(. شروط حدوث  -2

 محك األداء المقبول.  -3

عند استخدام المكونات الثالثة هذه بطريقة صحيحة يمكن أن تكون نواتج التعلم مؤشر  

أداء رئيس، ومن المستحسن مراقبة تحصيل الطالب لنواتج التعلم باستخدام مؤشرات  

محددات    أربع  على  أداء رئيسة وتعد مؤشرات األداء الرئيسة لنواتج تعلم البرنامج بناءً 

 رئيسة هي: 

نظام توزيع التقديرات المتبع في كل مقرر حسب ما هو مذكور في الخطوتين    –  1

 الرابعة والخامسة. 

الخطوة   –  2 ذكر في  بنجاح حسب ما  التعلم  نواتج  لتحصيل  تقدير مطلوب  أدنى 

 السابعة. 

برنامج بجمع    –  3 لنواتج تعلم كل  لتحصيل الطالب  العامة  التقديرات  نتائج قياس 

 المقررات المساهمة في ذلك البرنامج. 

 المقارنة المرجعية. – 4
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 الخطوة التاسعة: 

 تحديد نقاط المقارنة المرجعية المستهدفة والداخلية لنواتج تعلم البرنامج وهي: 

المرجعية   النقطة  تحديد  في  خطوة  أول  المستهدفة:  المرجعية  المقارنة  نقاط 

 قضيتين رئيسيتين هما: المستهدفة تستند إلى 

 تحليل أداء البرنامج في العام الدراسي الماضي )أو األعوام الماضية(. – 1

 النقطة المرجعية الداخلية )الحد األدنى لألداء الداخلي(. – 2

 وتحدد نقاط المقارنة المرجعية المستهدفة استنادًا إلى غايات وأهداف البرنامج. 

في   آخذة  الفرعية  اللجنة  المرجعية  وتحددها  والنقطة  الماضية  السنة  أداء  االعتبار 

 الداخلية. 

إذا كان األداء في السنة الماضية أقل من النقطة المرجعية الداخلية، فستكون قيمة  

 النقطة المرجعية المستهدفة مساوية لقيمة النقطة المرجعية الداخلية.

لى أداء السنة الماضية، نقاط المقارنة المرجعية الداخلية: تحدد هذه النقطة استنادًا إ

إذا لم تتوفر بيانات لسنة واحدة فقط. أّما إذا توافرت بيانات عن األداء لعدة سنوات 

ماضية متتالية فتؤخذ القيمة المتوسطة لتلك البيانات )أقصى مدة تؤخذ بياناتها هي 

 ثالث سنوات(.

 

 الخطوة العاشرة: 

برنامج مماثل يقدم في جامعات الحصول على نقاط مقارنة مرجعية خارجية في  

أن تتواصل مع كليات أو برامج   ةسعودية أخرى، وللشروع في هذه العملية، يمكن للكلي 

عمل ترتيبات    اقتراحأخرى مماثلة لتبادل البيانات، ويضمن هذا التحليل كما يمكن للكلية  

وهناك   إدارية لتوقيع مذكرة مع مؤسسة مماثلة لتأمين نقاط مقارنة مرجعية خارجية.

 أشياء ومحكات معينة البد من مراعاتها عند اختيار شريك المقارنة المرجعية هي:

 قابلية مقارنة مرافق البيانات التحتية المطلوبة مع البرنامج.  -1

تشابه البرنامجين في ضوء ضوابط وزارة التعليم العالي )بمعنى مدة الدراسة   -2

 عتمدة(.وأوجه تشابه محددة في المقررات تشمل الساعات الم 

 . توافر البيانات -3
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 الخطوة الحادية عشرة: 

مقارنة األداء الفعلي مع الهدف، نقاط المقارنة المرجعية الخارجية والداخلية، حيث 

بما  البرنامج  تعلم  لنواتج  الطالب  بتحصيل  يتعلق  فيما  للبرنامج  الفعلي  األداء  يقارن 

 يلي:

 أداء البرنامج في العام الماضي  -1

 المرجعية الداخلية للبرنامجالنقطة  -2

 شريك البرنامج في المقارنة المرجعية الخارجية.  -3

المهم   من  الحالي،  الدراسي  للعام  المستهدفة  المرجعية  النقطة  وضع  عند 

السنة  وأداء  الداخلية  المرجعية  النقطة  قيمة  عن  النقطة  قيمة هذه  تقل  أال  مالحظة 

ء السنة الماضية، فيتضح بزيادة النقطة الماضية. وإذا كان األداء الفعلي أفضل من أدا 

التدريس والمستفيدين المهمين  المرجعية المستهدفة استنادًا إلى رأي أعضاء هيئة 

اآلخرين. أما إذا كان األداء الفعلي أفضل من أداء السنة الماضية، فينصح بزيادة النقطة 

التدريس والمست  فيدين المهمين المرجعية المستهدفة استنادًا إلى رأي أعضاء هيئة 

المستهدفة في سنة  المرجعية  النقطة  أقل من  الفعلي  األداء  كان  إذا  أما  اآلخرين. 

نقطة  لتكون  الحالي  للعام  المستهدفة  المرجعية  بالنقطة  معينة، فسيحتفظ  دراسية 

المقارنة  أداء شريك  االعتبار  في  االخذ  مع  التالية  الدراسية  للسنة  جديدة  مستهدفة 

 .المرجعية الخارجية

 

 الخطوة الثانية عشرة: 

وضع التوصيات خطة عمل للتحسين، فبعد إجراء تحليل دقيق ألداء البرنامج فيما 

  ا يتعلق بتحصيل الطالب لنواتج التعلم، يعد المسؤولون عن الجودة والتحسين )وغالبً 

قائمة  ومن  التحسين.  أولويات  تحديد  قائمة  للجودة(  األكاديميون  المنسقون  هم 

والضعف  القوة  نقاط  بتحليل  القيام  بعد  التوصيات  من  مجموعة  توضع  األولويات 

 ( لكل واحدة من أولويات التحسين.  SWOTوالفرص والمهددات )
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 الخطوة الثالثة عشرة: 

هيئة  أعضاء  بين  التنسيق  العمل  خطة  تنفيذ  يتطلب  حيث  العمل  خطة  تنفيذ 

األكاديمية  الشؤون  وكيل  بالكلية،  الجودة  وحدة  مدير  المقررات،  ومنسقي  التدريس 

بالكلية، وأعضاء لجنة المناهج ورئيس البرامج وعميد الكلية. وأحيانا يحال األمر إلى وكيل 

لب األمر احداث تغييرات كبيرة في المنهج استنادا  الجامعة للشؤون األكاديمية إذا تط

)مثل متطلبات  الخارجية  البيئة  لمتطلبات  التعلم وتحقيقا  لنواتج  الطالب  تحصيل  إلى 

الوطني للمؤهالت( وعند عند عملية تنفيذ خطة العمل يتم وضع   واإلطارأرباب العمل  

لمتابعته   مسؤول  ويعين  غانت  مخطط  باستخدام  مهمة  لكل  مناسب  زمني  جدول 

الكلية مسؤولية توفير  البرنامج وعميد  رئيس  يتولى  بطريفة فاعلة، عالوة على ذلك 

 العمل بطريقة سليمة.   الموارد المطلوبة )مثل الموارد المالية والبشرية( لضمان تنفيذ

 

 الخطوة الرابعة عشرة: 

يتم االستمرار في هذه الدورة كل عام والتأكد من تقدم البرنامج نحو أهدافه حيث 

تجرى عملية تقييم تحصيل الطالب لنواتج تعلم البرنامج سنويا وعن طريقهما يمكن أن 

 يضمن البرنامج تقدمه نحو أهدافه. 

 

 صيل الطالب لنواتج تعلم البرنامجالطرق غير المباشرة لتقييم تح

الجودة واالعتماد األكاديمي بناء على ما نص عليه المركز الوطني   دةوضعت عما 

البرنامج    األكاديميللتقويم واالعتماد   تعلم  لنواتج  الطالب  لتقييم تحصيل  عدة طرق 

ل وعادة ما يتم التقييم بتحليل مسوحات آراء المستفيدين من البرنامج، ولقد وجهت ك

عبد اإلمام  جامعة  في  هذه   البرامج  من  بعض  استخدام  نحو  فيصل  بن  الرحمن 

 المسوحات لتقييم تحصيل الطالب لنواتج التعلم. وتشمل هذه المسوحات ما يلي: 

 . استبانة تقييم البرنامج ▪

   .استبانة خبرة الطالب ▪

   .استبانة رضا الخريجين ▪

 . استبانة أرباب العمل لتقييم خصائص الخريج ▪
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 .اعداد استبانة تقييم نواتج تعلم البرنامج لتقييم نواتج التعلميجب  ▪

يتضح من االستبانات الموضحة أعاله أن استبانة تقييم نواتج تعلم البرنامج هي  

حول   أرائهم  عن  برنامج  كل  في  الجدد  الخريجون  فيها  يسأل  التي  الوحيدة  االستبانة 

مستوى تحصيلهم لنواتج التعلم وتم اعداد بنود هذه االستبانة بناء على نواتج التعلم  

برنامج   من  الخماسي  وت  أكاديميالمتوقعة  ليكرت  مقياس  االستبانة  هذه  ستخدم 

وأبسط طريقة للقيام بذلك هو عمل قائمة بنواتج التعلم المتوقعة وتوجيه الطالب ان 

 يسجلوا على المقياس مدي اجادتهم لنواتج تعلم كل برنامج. 

 

 تتمثل أهمية البيانات وجهود التقييم غير المباشر فيما يلي: 

 . والخدمات والمنهجتحسين البرامج  ▪

 . تحسين عميلة التخطيط للتقييم المستقبلي ▪

  .زيادة جهود مشاركة الطالب في قياس تحصيل نواتج تعلم البرنامج  ▪

 .جعل النظام والجهود الحالية أكثر فعالية ▪

 

 : UDQuestاستبانات استطالع آراء المستفيدين من خالل تطبيق  

األكاديمي للحصول   واالعتمادا أعدته عمادة الجودة  تطبيقا الكترونيً   UDQuestيعد  

ويحقق    على تغذية راجعة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وأرباب العمل

التربية ويشت   اهذ كلية  تعب مالتطبيق متطلبات  االستبانات  تجمع   أل على عدد من  ثم 

سئلة لها عدد من االستجابات المحددة  وتتضمن كل استبانة مجموعة من األ   الكترونيا

تقرير  يظهر  االستبانة  تعبئة  وعند  لها.  االحصائي  التحليل  عملية  يسهل  مما  رقميا 

الكتروني ويمكن عرض البيانات بصورة سهلة على جدول البيانات كما يمكن عرض نتائج 

تفسيرات ثم يرسل التحليل وال  األكاديميالتحليل مركزيا في عمادة الجودة واالعتماد  

لعميدة الكلية ووكيلة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع وبناء على نتائج هذه 

االستبانات تقوم الكلية باإلجراءات المطلوبة لمعالجة المشكالت التي أوضحها التحليل 

واعداد خطة عمل لكل توصية من خالل المسؤول من إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس 

 رة الجودة. ومسؤولي إدا
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قائمة استبانات تقييم المستفيدين لجودة الخدمات المقدمة لهم من تطبيق  

UDQuest : 

 التكرارية  الفئة المستهدفة االستبانات  م 

 ا مرة واحدة سنويً  أعضاء هيئة التدريس  استبانة الرضا الوظيفي 1

 استبانة تقييم المقرر  2
كل الطالب الدراسين  

 الدراسيةلجميع المقررات 

كل فصل دراسي  

)قبل أو بعد نهاية 

 اختبارات الفصل( 

3 

استبانة تقييم طالب السنة 

النهائية لخدمات مركز  

 الخريجين والتنمية المهنية 

يقوم طالب السنة النهائية  

بتقييم خدمات مركز  

الخريجين والتنمية المهنية  

 الخريجين في الكلية  ووحدة

 ا مرة واحدة سنويً 

4 
يم برنامج استبانة تقي 

 التهيئة 
 ا مرة واحدة سنويً  الطالب الجدد 

 ا مرة واحدة سنويً  طالب السنة النهائية  استبانة تقييم البرامج 5

 استبانة خبرة الطالب  6
الطالب الذين أكملوا 

 نصف البرامج 
 ا مرة واحدة سنويً 

7 
استبانة آراء الطالب حول 

 مهارات التدريس 

يجب على جميع الطالب 

استبانة كل مقرر تعبئة 

 يدرسه عضو هيئة تدريس

كل فصل در اسي  

)قبل أو بعد نهاية 

 اختبارات الفصل( 

 ا مرة واحدة سنويً  كل الطالب  استبانة شؤون الطالب  8

9 
استبانة رضا مستخدمي 

 المكتبة
 ا مرة واحدة سنويً  الطالب وأعضاء الكلية

 ا واحدة سنويً مرة  الطالب وأعضاء الكلية الرؤية والرسالة  10

 ا مرة واحدة سنويً  الخريجين استبانة رضا الخريجين 11

 ا مرة واحدة سنويً  أرباب العمل  رضا أرباب العمل  12
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 ضمان جودة أعضاء هيئة التدريس:  ثالًثا:

يخضـــــــع أعضـــــــاء هيـئة ـتدريس البرامج اـلذين يتم توظيفهم / التـعاـقد معهم إلى  

اسـتقطاب أعضـاء هيئة تدريس مؤهلين قادرين على سـياسـات ولوائح الجامعة لضـمان 

القيام باألنشــطة الرئيســة للمؤســســة وهي: التعليم والتعلم، البحث العلمي وخدمة 

 المجتمع.

تقوم البرامج األكاديمية سـنويا بحصـر االحتياجات التدريبية ألعضـاء هيئة التدريس  

ــافـة إلى تطوير مهـاراتهم فيمـا يتعلق   لتطوير مهـاراتهم األكـاديمـية والمهنـية، ـباإلضـــــ

 بتحقيق متطلبات التأهل لالعتماد البرامجي وضمان الجودة.

ــات والتطوير وـخدـمة  تم رفع هـذه االحتـياـجات فصـــــــلـيا إلى وكيـلة الكلـية لـلدراســـــ

المجتمع، لرفعها بدورها إلى الجهات المســـؤولة عن تطوير أعضـــاء هيئة التدريس في 

الجودة واالعتمـاد األـكاديمي(، وبـناًء على مـا  الجـامعـة )عمـادة التطوير الجـامعي، عمـادة  

يرد من هـذه العمـادات بشــــــــأن البرامج التـدريبيـة وورش العمـل المقـدمـة من قبلهم، 

تقوم وحــدة تنميــة المهــارات والتعليم المســـــــتمر ووحــدة ضـــــــبط الجودة واالعتمــاد  

ور البرامج  األكاديمي بإعداد خطة البرامج التدريبية وترشـيح أعضـاء الهيئة التعليمية لحضـ

التـدريبيـة وورش العمـل والمحـاضـــــــرات ؛ لتزويـدهم بـالمعـارف وتعزيز نشـــــــر الثقـافـة  

 والمفاهيم المتعلقة بالجودة واالعتماد األكاديمي.

ــارات بعمادة الجودة واالعتماد األكاديمي مع  ــتشــــ ــق وحدة التدريب واالســــ تنســــ

العـمل المنتظـمة بـجامـعة المركز الوطني للتقويم واالعتـماد األـكاديمي ـعددا من ورش  

اإلمام عبد الرحمن بن فيصــل لمناقشــة مواضــيع مختارة ومحدثة من قبل هيئة تقويم  

 التعليم، ويقوم البرنامج بترشيح بعض األعضاء لحضورها.

ــيق   ــاء بالتنســ ــا   –على الجانب األخر يتم التدريب الخارجي لألعضــ مع المركز  –أيضــ

ــاء هيئــة التــ دريس المميزين، والــذين يتم تــدريبهم الوطني ويتم تكليف بعض أعضــــــ

حســــــــب جــدول التــدريــب الخــاص بــالمركز وبعــد العودة للجــامعــة يقومون بنقــل الخبرة 

 لزمالئهم وزميالتهم بالبرنامج.
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ألعضاء هيئة   األكاديميعمادة الجودة واالعتماد  مقدمة منقائمة بالبرامج التدريبية ال

 . التدريس

 م  الكود ورشة العمل التدريبية 

معايير ضمان الجودة المطورة واالعتماد البرامجي 

 ومتطلبات تحقيقها 

DQAA-TA-2 1 

 DQAA-TA-3 2 متطلبات االعتماد البرامجي

 DQAA-TA-4 3 صياغة مخر ات التعلم للبرامج والمقررات 

 DQAA-TA-5 4 توصيف البرنامج 

 DQAA-TA-6 5 توصيف المقررات والخبرة الميدانية

 DQAA-TA-7 6 مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية

 تقويم مخر ات التعلم

 )الروبرك( تقويم مخرجات التعلم باستخدام نماذج التقييم

DQAA-TA-8 7 

 DQAA-TA-9 8 التقارير الدورية للمقررات والخبرة الميدانية

 DQAA-TA-10 9 التقارير الدورية للبرامج

 للتقويم األولي للبرنامج التخطيط واإلعداد 

 إعداد تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج

DQAA-TA-11 10 

تحليل البيانات واالستبيانات واستخدام نتائجها لضمان  

 والتحسين المستمر الجودة

DQAA-TA-12 11 

 DQAA-TA-13 12 إعداد الخطط التشغيلية وصياغة مؤشرات األداء

 DQAA-TA-14 13 التعليم العالي إدارة المخاطر بمؤسسات 

 DQAA-TA-15 14 نظام ضمان الجودة بالبرامج 

 معايير ضمان الجودة في برامج الدراسات العليا

 تحقيقها  ومتطلبات

DQAA-TA-21 15 
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األـكاديميين طبـقا  كـما يقوم البرـنامج بتقييم أداء أعضـــــــاء هيـئة الـتدريس والموظفين    

للوائح الجامعة وأدوات التقييم المعتمدة، ويشـــمل ذلك تقييم جوانب مختلفة مثل: ملف 

المقرر ومحتويــاتــه لكــل عضـــــــو هيئــة تــدريس ومن في حكمهم، تقييم الطــالــب لفــاعليــة 

التـدريس، ومســــــــاهمـات أعضــــــــاء هيئـة التـدريس في الجـامعـة والبحـث العلمي وخـدمـة 

قييم موحـد على مســـــــتوى الجـامعـة يلتزم بـه البرنـامج، وكـذلـك  المجتمع. ويوجـد نموذج ت

 أنظمة الجامعة التي تحكم ترقية أعضاء هيئة التدريس.

 ومن مؤشرات األداء الرئيسة التي تركز على أعضاء هيئة التدريس ما يأتي: 

 نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه. ▪

ظائفهم، ونسـبة األعضـاء الذين أجروا اسـتبانة أعضـاء هيئة التدريس الراضـين عن و ▪

 الرضا الوظيفي.

ــنة  ▪ ــاركين في برامج التطوير المهني في الســ ــاء هيئة التدريس المشــ ــبة أعضــ نســ

 الماضية.

 

 ا: ضمان جودة المرافق ومصادر التعلم:رابعً 

ــبة المرافق   ــات الجامعة لضـــمان جودة وكفاية ومناسـ ــياسـ تطبق برامج كلية التربية سـ

ــاء هيئــة التــدريس   الالزمــة لتعلم الطالب، كمــا يتبع جميع منســـــــوبي البرامج من أعضــــــ

وموظفي الدعم والطالب واإلدارة ســياســة الجامعة الخاصــة باســتخدام أنظمة االتصــاالت  

ــة أمن المعلومات التي تهدف لحماية معلومات الجامعة في  ــياسـ وتقنية المعلومات وسـ

ــمل   كل البيانات األكاديمية والبيانات اإلدارية وبيانات الحاســـــب اآللي والحفاظ عليها وتشـــ

 البحث العلمي.

 

 وفيما يأتي بعض مؤشرات األداء الرئيسة التي تركز على المرافق ومصادر التعلم:

المكتبة ومركز  لكفاية  للمكتبة ومركز اإلعالم )تشمل تقييم عام    تقييم المستفيدين 

 اإلعالم(: 

 مساعدة الموظفين.  -1
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 المواكبة والتحديث. -2

 تسهيالت النسخ والطباعة.  -3

 األداء الوظيفي لألجهزة.  -4

 بيئة ومناخ االستذكار والدراسة.  -5

 توفير مواقع لالستذكار والدراسة.  -6

أي مؤشرات أخرى لجودة الخدمة باستخدام استبانة سنوية تعتمد على مقياس   -7

 متدرج خماسي. 

ءات عمادة شـؤون المكتبات التي كما تطبق برامج الكلية ومنسـوبيها سـياسـات وإجرا  

 تحكم كل الوظائف المتعلقة بإدارة مصادر التعلم بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

وفيما يلي مؤشــرات األداء الرئيســة المســتخدمة لقياس فعالية مصــادر التعلم ويقدم بها 

 تقرير إلى اإلدارة العليا للجامعة سنوًيا: 

 طالب. في المكتبة لكل عدد الكتب والدوريات المتاحة  ▪

 طالب. المصاريف السنوية للكتب والدوريات لكل   ▪

 نسبة الكتب إلى العناوين.  ▪

عدد الكتب، والمجالت وإجمالي عدد األوراق العلمية المنشورة لعضو هيئة   ▪

 التدريس بدوام كامل. 

 المكتبة.    يعدد قواعد البيانات االلكترونية للطالب وأعضاء هيئة التدريس ف ▪

 متوسط مدة االستجابة للحصول على مواد عبر االستعارة الداخلية بالمكتبة. ▪

 االنفاق السنوي على تقنية المعلومات لكل طالبة. ▪

 عدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة نسبة إلى عدد الطالب.  ▪

 معدل استخدام مساحات التدريس.  ▪

 

 للطالب: : ضمان جودة الخدمات المقدمة ا خامًس 

تطبق برامج كلية التربية سـياسـات الجامعة لضـمان جودة دعم الطالب وإرشـادهم؛ إذ  

 يعمل مركز اإلرشاد تحت إشراف مباشر من وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية. 
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ــاد في الكلـيات تقـدم ـخدمـات للطالب وفقـا الحتـياـجاتهم،  ولهـذا المركز وـحدات إرشـــــ

الجامعة ينص على حقوق ومســــــؤوليات الطالب وقد أجيز ميثاق أخالقي على مســــــتوى 

 باإلضافة إلى اإلجراءات التي سوف تتخذ عند مخالفة النظام الطالبي.

ــاـندة   ــة التي تركز على الخـدمـات المســـــ وفيمـا يلي بعض مؤشـــــــرات األداء الرئيســـــ

 المقدمة للطالب:

 نسبة الطالب إلى الموظفين اإلداريين. ▪

 نسبة الطالب إلى موظفي دعم الطالب. ▪

 قدار وقت أعضاء هيئة التدريس المخصص الستشارات الطالب.م ▪

تقييمات الطالب لمدى توافر أعضــــاء هيئة التدريس لتقديم االســــتشــــارة والنصــــح   ▪

 األكاديمي.

 

 : ضمان جودة أنشطة البحث العلمي وخدمة المجتمع  ا سادًس 

الدراســـــــات العلـيا تقوم وحدات البـحث العلمي وخدمة المجتمع بالتنســـــــيق مع وكالة 

والبحث العلمي ووحدة التوعية وخدمة المجتمع التابعة لوكالة الدراســـــات والتطوير وخدمة 

المجتمع بكلية التربية لوضـع خطط تشـغيلية تتوافق مع الخطة التنفيذية للبرامج األكاديمية 

والتي وأهداف الخطة االســـتراتيجية للكلية، ووضـــع المشـــاريع المناســـبة لتنفيذ مبادراتها،  

 تتضمن ما يلي:

 ( واحتياجات المجتمع.2030تحديث األولويات البحثية وفق رؤية ) -1

ــر البحوث  -2 ــاء هيئة التدريس على زيادة الطاقة اإلنتاجية البحثية، ونشــــ ــجيع أعضــــ تشــــ

ــارـكة في المؤتمرات والملتقـيات   األـكاديمـية في المجالت العلمـية المحكـمة، والمشـــــ

 العلمية.

بين التخصــصــات، وتعزيز التعاون البحثي بين المؤســســات    تفعيل الشــراكات البحثية -3

 التعليمية المحلية واإلقليمية.
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تشـــــــجيع األعضـــــــاء إلـقاـمة ملتقـيات علمـية تخصـــــــصــــــــية، وعـقد حلـقات بـحث علمـية  -4

 متخصصة.

تشــــــجيع األعضــــــاء على االشــــــتراك في جائزة كلية التربية للتميز في البحث العلمي  -5

 وخدمة المجتمع.

 التدريس واإلداريات والطلبة بأهمية دورهم في خدمة المجتمع.توعية أعضاء هيئة   -6

تعزيز األنشطة المجتمعية ألعضاء هيئة التدريس والطالب بالقسم توثيقها في بنك  -7

 المسؤولية.  

 تشجيع المشاركة في تحكيم المسابقات واألبحاث. -8

 نامج.تشجيع إشراك المجتمع في تقييم وتطوير الخدمة المجتمعية المقدمة من البر -9

تفعيـل المشــــــــاريع والمبـادرات التنمويـة أعضــــــــاء هيئـة التـدريس وطالب القســـــــم   -10

 التخصصية والمشتركة مع األقسام المختلفة بالكلية.

 توفير قنوات للتواصل الفعال بين منسوبي البرنامج وجهات المجتمع المختلفة.  -11

ط  يتم عمل تقارير تتضـــــمن مؤشـــــرات أداء لألهداف ومقارنتها ســـــنويا لوضـــــع خط 

التحســـــــين لتحقيق جودة األداء ومن ثم تعتمــد في مجــالس األقســــــــام األكــاديميــة بعــد 

 مناقشتها، ومن ثم رفعها لإلدارة العليا.

 

 ا: ضمان جودة األداء من خالل مؤشرات األداء: سابعً 

ــمان جودة األداء من خالل   ــعتها الجامعة لضـــ تقوم الكلية بتبني اإلجراءات التي وضـــ

 قياس مؤشرات األداء واستطالعات الرأي. 

 

 :UD Metricsمؤشرات األداء الرئيسة 

تقوم كلية التربية باتباع منهجية محددة بطريقة جيدة لجمع مؤشـــرات األداء الرئيســـة،  

اـبة تقـارير عنهـا؛ حـيث طورت عمـادة الجودة واالعتمـاد االكـاديمي تطبيقـا لهـذا  وتحليلهـا وكـت

يســـــــتـخدم ـهذا التطبيق في جمع بـياـنات    (UD Metrics)الغرض يســـــــمى يودي ـماتريكس  

امج الكلية إلعداد تقارير عنها، وزودت عمادة الجودة واالعتماد  مؤشــــرات األداء الرئيســــة لبر
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األكاديمي وكيل الكلية للدراســات والتطوير وخدمة المجتمع باســم مســتخدم وكلمة مرور ؛ 

لـية ـكامـلة ـبالتنســـــــيق مع برامج الكلـية عن جمع ـكل البـياـنات  ســـــــؤووذـلك ألـنه مســـــــؤول م

 والمعلومات وتغذية يودي ماتريكس بها.

ا حولـها،  تقوم وـح دة اإلحصـــــــاء في عـمادة الجودة بتحلـيل البـياـنات ثم تـعد تقريًرا نـهائـيً

وينبغي أن يتضــمن تحليل مؤشــرات األداء إجراء مقارنة بينها كلها بشــكل نســبي، وتقوم 

 برامج الكلية بموجب هذا التقرير بمراجعته وتحليله وتقديم خطط العمل الالزمة للتحسين.

وعليه فإن برامج الكلية في ســـعيها لتحقيق الجودة تســـتخدم مؤشـــرات أداء رئيســـة 

ي فيما يخص ويتعلق بالعناصــــر الرئيســــة لرســــالتها ممثلة في التعليم اللتقييم أدائها الح

والتعلم والبحــث العلمي وخــدمــة المجتمع، وتوجيــه العمــل نحو التحســـــــين في تحقيق 

أهدافها وغاياتها وفًقا لذلك.



 

 

 

 

 

 مؤشرات األداء بعمل النطاق 

 غالق دائرة التقويم إو

 في كلية التربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 في   غالق دائرة التقويمإ و مؤشرات األداء بعمل ال نطاق 

 التربية  كلية

 

 نطاق عمل مؤشرات األداء في كلية التربية  ▪

 النتائج والمتابعة إغالق دائرة التقويم ونشر  ▪

إجراءات التقييم الذاتي واالعتماد البرامج  ▪



 
 

                                                              57 

 

 في كلية التربية  نطاق العمل بمؤشرات األداء
 

ومتابعة  األكاديمية  البرامج  جودة  لتقييم  الهامة  األدوات  من  األداء  تعتبر مؤشرات 

 ستخدم ، وعليه تات متنوعةقرارعمليات التطوير المستمر ودعم    ها، وهي تسهم فيئأدا

من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب    محددةبرامج كلية التربية مؤشرات األداء الرئيسة ال

واالعتماد   للتقويم  الوطني  عدد    ،األكاديمي()المركز  تبنتها  هذه  ويبلغ  التي  المؤشرات 

 لدراسات العليا بالكلية.لبرامج ا امؤشرً  19مرحلة البكالوريوس، و   لبرامج  امؤشرً  17البرامج 

والمتوقع أن يقوم البرنامج بقياس مؤشرات األداء الرئيسة مع المقارنة المرجعية باستخدام 

وفقا لطبيعة كل   الخ(البيانات اإلحصائية ....    الرأي،استطالعات  مثل: )األدوات المناسبة،  

 مؤشر والهدف منه، وكذلك تحديد القيم التالية لكل مؤشر:

 . اء الفعليمستوى األد ▪

 . مستوى األداء المستهدف ▪

 . مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية( ▪

 .مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية( ▪

 . مستوى األداء المستهدف الجديد ▪
 

 قائمة بمؤشرات األداء الرئيسة لبرامج البكالوريوس
 

الوطني للتقويم واالعتماد معايير المركز 

 األكاديمي 

عدد مؤشرات االداء التي حددها 

المركز الوطني وتم اعتمادها لبرامج 

 كلية التربية 

 1 ف واألهداالرسالة  :1المعيار 

 8 التعليم والتعلم :3المعيار 

 1 الطالب :4المعيار 

 6 أعضاء هيئة التدريس  :5المعيار 

 1 مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات :6المعيار 

 17 المجموع 



 
 

                                                              58 

 

 قائمة بمؤشرات األداء الرئيسة لبرامج الدراسات العليا

معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد 

 األكاديمي 

عدد مؤشرات االداء التي حددها 

المركز الوطني وتم اعتمادها 

 لبرامج كلية التربية 

 1 الرسالة واألهداف  :1المعيار 

 7 التعليم والتعلم :3المعيار 

 1 الطال ب :4المعيار 

 3 أعضاء هيئة التدريس  :5المعيار 

 2 مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات :6المعيار 

 5 البحوث العلمية والمشاريع :7المعيار 

 19 المجموع 

 

 pdf.2020مؤشرات االداء الرئيسية  :رابط مؤشرات أداء برامج البكالوريوس  ▪

 pdfمؤشرات اداء برامج الدراسات العليا. :رابط مؤشرات أداء برامج الدراسات العليا ▪

 

 اتبعت برامج كلية التربية اآللية التالية لحساب المقارنة المرجعية الداخلية والخارجية:

 .النقطة المرجعية الفعلية ▪

 .النقطة المرجعية الداخلية ▪

 . النقطة المرجعية المستهدفة ▪

 .النقطة المرجعية الخارجية ▪

 

 تحليل مؤشرات األداء الرئيسية وإعداد خطة عمل تصحيحية قياسية لتحسين الجودة: 

من خالل مقارنة النقطة المرجعية الفعلية مع النقطة المرجعية المستهدفة والنقطة 

لتحديد نقاط قوة وضعف مؤشر األداء الرئيسي، ومن خالل تحليل البيئة الداخلية    المرجعية

( تقدم لجنة الجودة بالبرامج تقرير تحليل SWOTوالخارجية للبرنامج من خالل تحليل ) الداخلية

 نتائج مؤشرات األداء يتضمن نقاط القوة والضعف وأولويات التحسين.  

file:///C:/Users/hmalbaqawi/Downloads/مؤشرات%20الاداء%20الرئيسية%202020.pdf
file:///C:/Users/hmalbaqawi/Downloads/مؤشرات%20الاداء%20الرئيسية%202020.pdf
file:///C:/Users/hmalbaqawi/Downloads/مؤشرات%20اداء%20برامج%20الدراسات%20العليا.pdf
file:///C:/Users/hmalbaqawi/Downloads/مؤشرات%20اداء%20برامج%20الدراسات%20العليا.pdf
file:///C:/Users/hmalbaqawi/Downloads/مؤشرات%20اداء%20برامج%20الدراسات%20العليا.pdf
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ط( عمل لمعالجة نقاط الضعف والتي خط)أو  على ذلك تقوم اللجنة بوضع خطة    وبناءً 

لجان( لتنفيذ أو متابعة خطة العمل حيث يتم    تحتاج إلى تحسين. يتم ذلك بتكوين لجنة )أو

تكليف أفراد بتنفيذ المهام الواردة في الخطة، وتوّفر لهم الموارد المطلوبة ويحّدد القيد  

 لوقت المحدد. الزمني للتنفيذ ويقدم لهم الدعم المناسب إلنجاز مهامهم في ا

  يتم إعداد خطة عمل تصحيحية قياسية لتحسين الجودة؛ استنادًا إلى مستوى األداء الحالي و

إدارة  تضع  القادم،  الدراسي  للعام  حددت  التي  المستهدفة  المرجعية  للنقطة  ومراعاة 

تم    البرامج الذي  تحسين  إلى  تحتاج  والتي  الضعف  نقاط  لمعالجة  عمل  خطط(  )أو  خطة 

التعّرف عليهم من تحليل المقارنة المرجعية. يتم ذلك بتكوين لجنة )أو لجان( لتنفيذ او متابعة  

خطة العمل حيث يتم تكليف أفراد بتنفيذ المهام الواردة في الخطة، وتوّفر لهم الموارد 

مهامهم في  المناسب إلنجاز  الدعم  لهم  ويقدم  للتنفيذ  الزمني  القيد  ويحّدد  المطلوبة 

 محدد. الوقت ال

 

 إغالق دائرة التقويم ونشر النتائج والمتابعة: 

أم ال، والسماح  فّعااًل  البرنامج  كان  إذا  تحديد ما  المساعدة في  التقييم  الغرض من 

بتوثيق وإظهار التحسين المستمر استنادًا إلى استخدام نتائج التقييم وبناء عليه فإن إغالق  

التخطيط والتقييم عل  الكلية والبرنامج قد أكملت دورة  الدائرة يعني أن عملية  ى مستوى 

كاملة بدأت بإعداد الرسالة واكتملت باستخدام نتائج التقييم في دورة التقييم والتخطيط 

 وذلك كالتالي: 

ينبغي نشر نتائج التقييم على نطاق واسع، وتقويهما بدقة واستخدامها في تحسين   ▪

 ارية األخرى بالكلية.جودة المقررات والبرامج والخدمات األكاديمية واإلد

  إن التقييم إلى رئيس البرنامج واإلدارة العليا للكلية، حيث    كما ينبغي رفع النتائج وخطة  ▪

 تنفيذ الخطوة التالية يقتضي تضافر جهود كل األطراف. 

أجل  ألغراض التخطيط من الضروري التعرف على مواطن النجاح ومواطن اإلخفاق من   ▪

 . المرغوبة  التحسيناتخطط عمل فعالة تقترح إجراءات تصحيحية للوصول إلى  إعداد
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ينبغي أن تشتمل خطة العمل على اقترا حات محددة لزيادة فرص النجاح في أثناء دورة   ▪

 التقييم التالية. 

ي ▪ ذلك،  على  كما  عالوة  والبرامج  األقسام  بين  التعاون  العمل  خطة  تتضمن  أن  مكن 

 . ينبغي أن تتضّمن التكلفة التقديرية إذا أمكن 

 كما ينبغي وضع التحسينات المطلوبة في قائمة مرتبة حسب األولويات.  ▪

والجدير بالذكر أن إغالق دائرة التقييم قد يتطلب استخدام موارد إضافية خارج الميزانيات  ▪

 الحالية. 

ال تغلق دائرة التقييم إال إذا اتخذت إجراءات للقيام بتعديالت متى ما كان ذلك ضروريا.   ▪

وتنفذ خطة العمل المقترحة بصورة جماعية. وعلى كل برنامج أكاديمي إعداد تقرير تقييم 

المستخدمة،  التقييم  ومقاييس  المتوقعة،  النواتج  يذكر  التقييم  خطة  بنموذج  شبيه 

للنتائج،ومناقشة مخ تحسين    تصرة  أجل  تغييرات من  النتائج إلدخال  استخدام  وكيفية 

 جودة البرنامج. 

يجب على رئيس البرنامج تقديم تقرير التقييم إلى اإلدارة العليا للكلية، وهي بدورها  ▪

سيرفع الذي  األكاديمية  للشؤون  الجامعة  وكيل  إلى  معالي    هاسترفع   رئيس إلى 

معالي   يقوم  ثم  ومن  التقارير    رئيسالجامعة.  بمراجعة  الجامعة  ومجلس  الجامعة 

 لتنفيذ. ها لالسنوية للبرامج وخطط العمل المقترحة ومناقشتها واعتماد

وأشخاص  ▪ متصل  زمني  جدول  على  المعتمدة  العمل  خطط  تحتوي  أن  وينبغي 

 مسؤولين عن التنفيذ. 

الميزانية  عالوة على ذلك، يجب أن ترسل خطط العمل المعتمدة إلى إدارة التخطيط و ▪

عمداء   وعلى  القادم.  للعام  الميزانية  تخطيط  دورة  مدخالت  كأحد  ستستخدمها  التي 

الكليات، ورؤساء البرامج وعمادة الجودة واالعتماد األكاديمي مراقبة التنفيذ ومراجعة  

 أي خطط لعمل إجراءات تصحيحية.
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 إجراءات التقييم الذاتي واالعتماد البرامجي:

 
 

األكاديمي هو عملية يتم فيها شهادة تتسم بالكفاءة والثقة والمصداقية، االعتماد  

 ذات مرجعية. وهي شهادة

عملية تقويم واعتراف بالمؤسسة التعليمية وبرنامجها الدراسي، والشهادة    يوه

التي يحصل عليها األفراد، في ضوء معايير محددة معدة من قبل، وذلك    األكاديمية

 هيئات أكاديمية متخصصة تمتلك سلطة رسمية في حكمها. أو  من خالل مؤسسات

لنشاطاتها الرئيسة مرة واحدة على األقل كل    اا ذاتيً تقييًم تجري البرامج األكاديمية  

سنتين ونصف، للتأكد من نقاط القوة والضعف فيها. يؤدي هذا التقييم الذاتي إلى  

التقييم الذاتي جزء من التقييم  صياغة خطة لتحسين األداء والجودة. ويمكن أن يكون هذا  

 الخارجي للجودة وعملية االعتماد. 

ا لالعتماد  لجان   لبرامجيبالنسبة  تكوين  يتبعها  رئيسة،  لجنة  بتكوين  العملية  تبدأ 

معايير لبرامج البكالوريوس، وسبعة معايير لبرامج الدراسات العليا وضعها   ةفرعية لست 

   يمي.المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاد

متابعة أعمال لتقويم الذاتي واالعتماد األكاديمي ب الرئيسية للجنة  ال  ويتمثل عمل

مختلف في  الفرعية  علىالكلية.  بلبرامج  ا  اللجان  الفرعية  اللجان  تعمل  م ويالتق  حيث 

 مسودة تقرير الدراسة الذاتية إلى اللجنة الرئيسة.ثم تقدم  الذاتي
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 الذاتي واالعتماد البرامجي في التالي: يم ووتتمثل إجراءات التق

يم الذاتي لمقّيم وتقدم اللجنة الرئيسة مسودة تقرير الدراسة الذاتية ومقاييس التق  -  1

)أو مقّيمين مستقلين( لتقديم رأي مستقل عن البرنامج. وفي ضوء الرأي   مستقل

 تية للبرنامج.المستقل تقوم اللجان الفرعية بإعداد مسودة ثانية لتقرير الدارسة الذا

تقّدم المسودة الثانية إلى أعضاء المراجعة التجريبية التي تنظمها الكلية أو البرنامج    -  2

بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب. تأخذ لجان الدراسة الذاتية توصيات فريق  

التقرير إلى هيئة  المراجعة التجريبية وتعالج بها تقرير الدارسة الذاتية للبرنامج؛ ثم يرفع  

 تقويم التعليم والتدريب. 

  يعاد تقديم التقرير النهائي للدراسة الذاتية للبرنامج إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب  -  3

 قبل شهرين على األقل من المراجعة النهائية. 

ترسل هيئة تقويم التعليم والتدريب قائمة بفريق المراجعة المختار ونموذج لتضارب   -  4

 لح. المصا

التعليم والتدريب خطابّا )للمؤسسة( يحدد فيه تواريخ المراجعة    -  5 ترسل هيئة تقويم 

 النهائية بالموقع ويعقب ذلك اعتماد الهيئة لجدول الزيارة الميدانية. 

واالعتماد    -  6 للتقويم  الوطني  المركز  في  االعتماد  مستشار  الكلية األكاديمي  يزور 

هلية ويرفع تقريرًا ة الميدانية ويتحّقق من وثائق األلتقديم ورشة عمل تمهيدية للزيار

 بشأنها. 

بالمستفيدين،    -  7 ويجتمعون  الميدانية  بالزيارة  الخارجيون  المراجعون  يقوم  أخيرًا 

التي   ويفحصون المرافق  باالعتماد، ويزورون  الصلة  الوثائق واألدلة والبراهين ذات 

طة واألدلة والبراهين التي ال يمكن  . ويالحظ الفريق األنشةاألكاديمي   تدعم األنشطة

ويتحّقق منها، ويقّيم الخبرة   -مثل المرافق-الدراسة الذاتية    تقييمها من خالل تقرير

 التدريس، والمستفيدين اآلخرين.  التعليمية للطالب، أعضاء هيئة

مبدئي بعد نجاح الزيارة الميدانية والمراجعة، يقوم فريق المراجعة الخارجية بإعداد تقرير    -  8

ويرسل الحقً  البرنامج  أو  الكلية  المستفيدين في  على  يعرض  المراجعة  رئيس ا  عن 

 النهائي إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب.  الفريق التقرير
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ترسل هيئة تقويم التعليم والتدريب تقرير فريق المراجعة إلى عميد الكلية بدون اتخاذ   -  9

لّو التقرير من األخطاء المتعلقة بالحقائق. ترسل قرار بشأن اعتماد البرنامج للتأّكد من خ

بالحقائق   المتعلقة  األخطاء  بشأن  والتدريب  التعليم  تقويم  هيئة  إلى  تقريرًا  الكلية 

 لتقوم الهيئة وفريق المراجعة بمعالجتها. 

 يتلقى عميد الكلية التقرير النهائي للمراجعة الخارجية من أجل تقديم رد على توصيات   -  10

 راجعة.فريق الم

 تقدم خطة عمل إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب استجابة للتوصيات.  - 11

أخيرًا تتخذ هيئة تقويم التعليم والتدريب قرارًا بشأن االعتماد استنادًا إلى تقرير فريق    -  12

 المراجعة وخطط العمل التي قّدمتها الكلية أو البرنامج بخصوص التوصيات.

رفض  اتمنح البرنامج اعتمادًا كاماًل، أو اعتمادًا مشروطًا، كما يجوز لهيجوز للهيئة أن  - 13

البرنامج.   الكامل  )اعتماد  االعتماد  فمدته   7مدة  المشروط  االعتماد  أما   سنوات؛ 

 . (محدودة

وتتولى وكالة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع بالتنسيق مع عمادة الجودة  

ية الرئيسة فيما يتعّلق بمتابعة وإنجاز خطط العمل تنفيذًا األكاديمي المسؤول  واالعتماد

المركز البرنامج.   لتوصيات  مستوى  على  األكاديمي  واالعتماد  للتقويم  ويعد   الوطني 

العمل. أنجز من خطط  المتابعة وما  تقريرًا دوريًا عن  إكمال عملية االعتماد  و  القسم  عند 

 ن قرارات االعتماد وهي: ع ماحد ثالثة أنوأاألكاديمي، يستلم البرنامج 

 سنوات كاملة(.  7)اعتماد كامل وغير مشروط  ▪

 اعتماد مشروط )سنتين إلى ثالث سنوات(.  ▪

 االعتماد. رفض  ▪

االعتماد، قرار  استالم  والسعي  وبعد  الجودة  الستدامة  البرنامج  كل    يعمل  في  للتميز 

الرئيسة   وتراقب مؤشرات األداء  ،متابعة االعتمادبتقوم لجنة الجودة بالبرنامج  وعملياته.  

بانتظام ويطلب تغذية راجعة من المستفيدين للتأكد من الجودة وترفع هذه التغذية الراجعة 

بالكلية ومن ثم الى عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي لرفعها بانتظام   المسؤولينإلى  

 إلى جهة االعتماد. 
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 روابط تهمك في الجودة 

 

 التعليم والتدريب:رابط هيئة تقويم 

https://etec.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

 رابط دليل اللجان االستشارية: 

s://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_lljn_lstshry_llklyt_wlbrmj.pdfhttp 
  

 نماذج االعتماد البرامجي لبرامج البكالوريوس:

https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Pages/
Forms.aspx   

 

 الدراسات العليا: نماذج االعتماد البرامجي لبرامج 

https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Pages/
graduateprograms.aspx   

 

 اإلطار الوطني للمؤهالت: 

https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NationalQualifications/Pages/default.aspx  
 

 دليل ضمان الجودة بجامعة األمام عبد الرحمن بن فيصل:

 pdfدليل نظام ضمان الجودة بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.
 

       نشاء البرامج: إدليل 

%e2%80%ab 2017أبريل  -المعتمد  -دليل إنشاء البرامج الجديدة.pdf 
 

 مؤشرات أداء برامج البكالوريوس:                        

 pdf.2020مؤشرات االداء الرئيسية    
 

 مؤشرات أداء برامج الدراسات العليا:                

 pdfمؤشرات اداء برامج الدراسات العليا.
 

 

https://etec.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_lljn_lstshry_llklyt_wlbrmj.pdf
https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Pages/Forms.aspx
https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Pages/Forms.aspx
https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Pages/graduateprograms.aspx
https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Pages/graduateprograms.aspx
https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NationalQualifications/Pages/default.aspx
file:///C:/Users/hmalbaqawi/Desktop/دليل%20ضمان%20الجودة/دليل%20نظام%20ضمان%20الجودة%20بجامعة%20الإمام%20عبد%20الرحمن%20بن%20فيصل.pdf
file:///C:/Users/hmalbaqawi/Desktop/دليل%20ضمان%20الجودة/دليل%20نظام%20ضمان%20الجودة%20بجامعة%20الإمام%20عبد%20الرحمن%20بن%20فيصل.pdf
file:///C:/Users/hmalbaqawi/Desktop/دليل%20ضمان%20الجودة/دليل%20نظام%20ضمان%20الجودة%20بجامعة%20الإمام%20عبد%20الرحمن%20بن%20فيصل.pdf
file:///C:/Users/hmalbaqawi/Desktop/دليل%20ضمان%20الجودة/%25e2%2580%25abدليل%20إنشاء%20البرامج%20الجديدة%20-%20المعتمد%20-%20أبريل%202017.pdf
file:///C:/Users/hmalbaqawi/Desktop/دليل%20ضمان%20الجودة/%25e2%2580%25abدليل%20إنشاء%20البرامج%20الجديدة%20-%20المعتمد%20-%20أبريل%202017.pdf
file:///C:/Users/hmalbaqawi/Desktop/دليل%20ضمان%20الجودة/مؤشرات%20الاداء%20الرئيسية%202020.pdf
file:///C:/Users/hmalbaqawi/Desktop/دليل%20ضمان%20الجودة/مؤشرات%20الاداء%20الرئيسية%202020.pdf
file:///C:/Users/hmalbaqawi/Desktop/دليل%20ضمان%20الجودة/مؤشرات%20اداء%20برامج%20الدراسات%20العليا.pdf
file:///C:/Users/hmalbaqawi/Desktop/دليل%20ضمان%20الجودة/مؤشرات%20اداء%20برامج%20الدراسات%20العليا.pdf
file:///C:/Users/hmalbaqawi/Desktop/دليل%20ضمان%20الجودة/مؤشرات%20اداء%20برامج%20الدراسات%20العليا.pdf
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