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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 مدخل:
 

 نشأه العمادة
انطالًقا من   هـ ، 1341أنشئت عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف شهر شعبان من عام  

وزيادة فرص  ،مجيع مناطق اململكةاهتمام وزارة التعليم العالي بالتوسع يف نشر التعليم اجلامعي يف 

ومواكبة الحتياجات سوق  ،يف ختصصات حيوية متوافقة مع خطط التنمية الدارساتو الدارسنيقبول 

روابط بني اجلامعة العمل باملنطقة ؛ لتوسيع اخلدمات اليت ُتَقد َّم لتشمل فئات اجملتمع األخرى ، وتوثيق ال

، العالي يف بالدنا تضطلع بدور هام يف تنمية قدرات اجملتمع حيث إن مؤسسات التعليم  ، وأفراداجملتمع

وتوسيع مداركه من خالل نشر العلم واملعرفة مبا حيقق قدًرا كبريًا من جناحات التنمية والتطوير 

يف تنمية  –بفعالية  –وتنميتهم فكرًيا وتأهيلهم للعمل لإلسهام  ، مهارات األفراد برعاية وصقل

 .حاتهمجمتمعاتهم وحتقيق طمو

 

 :ة العمادةرؤي
أن تكون عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر منارة لتنمية القدرات اإلنتاجية واإلبداعية 

 . للمجتمع اجلامعي واحمللي

 

 رسالة العمادة 

 توثيق الصلة بني اجلامعة وكافة فئات اجملتمع من خالل تقديم خدمات تعليمية وتدريبية

تمع اجلامعي واجملتمع احمللي من خالل االستفادة القصوى من كافة عالية اجلودة للمج تمعيةجمو

 . إمكانات اجلامعة
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 يوتايا   احمل 

 الموضوع م 
رقم 

 الصفحة

  عن العمادة 1

  مقدمة 

  أهداف المراجعة الداخلية للبرامج التعليمية 2

  إجراءات المراجعة الداخلية للبرامج التعليمية 3

  النتائج  العامة للمراجعة الداخلية للبرامج التعليميةقرير :ملخص الت 4

  النتائج  التفصيلية للمراجعة الداخلية للبرامج التعليمية 5

  في المجمعة والزلفى البرامج التربوية: أوال

  ( .دارسيندبلوم التربية العام بكلية التربية بالمجمعة ) .1

  لية التربية بالمجمعة )دارسات(بك الطالبىبرنامج التوجيه واإلرشاد  .2

  (ينبكلية التربية بالمجمعة )دارس الطالبىالتوجيه واإلرشاد  برنامج .3

  )دارسين(التربية العام بكلية التربية بالمجمعة برنامج  .4

  (ين)دارسبالزلفى  الطالبىبرنامج التوجيه واإلرشاد  .5

  (دارسينالزلفى )بة يالجامع نةديمالبلقياس والتقويم برنامج دبلوم ا .6

  (دارساتبالزلفى )القياس والتقويم برنامج دبلوم ا .7

  (ات)دارس  بالمجمعةبكلية التربية  صعوبات التعلمبرنامج دبلوم  .8

  (دارسين)  بالمجمعةبكلية التربية  صعوبات التعلمبرنامج دبلوم  .9

  في المجمعة والزلفى البرامج التطبيقيةثانيا: 

  بالمجمعة ) دارسين ( بكلية المجتمع إلدارة المكتبيةبرنامج دبلوم ا .11

  (دارسين) الزلفيعلوم ب)تقنية الشبكات(  يلبرنامج دبلوم  الحاسب اآل .11
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 الموضوع م 
رقم 

 الصفحة

  الحاسب اآللي )تقنية الشبكات( بكلية التربية بالمجمعة ) دارسات(برنامج دبلوم  .12

  المجمعة ) دارسين(الحاسب اآللي )تقنية الشبكات( بكلية التربية ببرنامج دبلوم  .13

  ) دارسين(بكلية الهندسة  برنامج تجسير هندسة االتصاالت وااللكترونيات  .14

  بالمجمعة ) دارسين( إدارة األعمالول بكلية أبرنامج بكالوريوس محاسبة مستوى  .15

  بالمجمعة ) دارسين(إدارة األعمال برنامج بكالوريوس محاسبة مستوى ثالث بكلية  .16
دارة بكلية إ ( بنظام التجسيردارة ماليةإ إدارة األعمال )مساروريوس برنامج بكال .17

 ) دارسين( األعمال بالمجمعة
 

  بالمجمعة )دارسين( إدارة األعمالول بكلية أبرنامج دبلوم المحاسبة مستوى  .18

  )دارسين( بكلية إدارة األعمال بالمجمعة المحاماهدبلومبرنامج  .19

  ول بكلية التربية بالمجمعة )دارسات(أى برنامج دبلوم المحاسبة مستو .21

  برنامج دبلوم المحاسبة مستوى ثالث بكلية التربية بالمجمعة )دارسات( .21
بكلية المجتمع  والمعلومات بنظام التجسيرعلوم الحاسب بكالوريوس برنامج  .22

 )دارسين(
 

عة بكلية المجتمع بالمجم( برمجه تطبيقية  ) لى تطبيقيآحاسب دبلوم برنامج  .23

 )دارسين (
 

بكلية علوم الزلفي بنظام التجسير علوم الحاسب والمعلومات بكالوريوس برنامج  .24

 )دارسين(
 

  (دارسينبالزلفى ) بمبنى الجامعة الجديدبنظام التجسير محاسبة بكالوريوس برنامج  .25

  في المجمعة والزلفى ثالثا: البرامج الطبية .26
ستوى خامس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بكالوريوس تمريض )بنظام التجسير( م .27

 بالمجمعة    )دارسين (
 

  (دارسين)بالزلفي كليةالعلوم( تجسيربنظام ال) طبية مختبرات بكالوريوس .28
)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك .29

 (دارسينبالمجمعة)
 

)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك .31

 (دارسين مستوى أولبالمجمعة)
 

)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك .31

 (دارسين مستوى ثانىبالمجمعة)
 

طبية التطبيقية )بنظام التجسير(بكلية العلوم الجهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك .32

 (دارسين مستوى ثالثبالمجمعة)
 

تمريض)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية لوريوس ابرنامج بك .33

 (دارسين مستوى أولبالمجمعة)
 

تمريض)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية لوريوس ابرنامج بك .34

 (دارسين مستوى ثانىبالمجمعة)
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 الموضوع م 
رقم 

 الصفحة

 

تمريض)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية س لوريوابرنامج بك .35

 (دارسات مستوى ثالثبالمجمعة)
 

عالج طبيعي )بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية  لوريوسابرنامج بك .36

 (دارسات مستوى رابعبالمجمعة)
 

6 

  رابعا :البرامج التعليمية في الرياض وحفر الباطن

  دارسات –رشاد )الريا(( دبلوم التوجيه واإل  .37
  بكالوريوس محاسبة بنظام تجسير )الريا(( دارسات .38
  دارسات –دبلوم التربية العام  )الريا((  .39
  دارسين –دبلوم التربية الخاصة )الريا( (  .41
  دارسين –دبلوم المحاماة )الريا( (  .41
  دارسين -دبلوم معامالت مصرفية )الريا( ( .42
  بنظام تجسير )حفر الباطن( دارساتبكالوريوس محاسبة  .43
  دارسين –دبلوم تقنية الشبكات )حفر الباطن(  .44
  دارسين –دبلوم التربية العام  )حفر الباطن(  .45
  دارسين –دبلوم التوجيه واإلرشاد )حفر الباطن(  .46
  دارسين –دبلوم القياس والتقويم )حفر الباطن(  .47
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 مقدمة
جودة البرامج بشأن الحرص على توجيهات معالي مدير الجامعة  نطالقاً منا

عمادة تقدمها  التيللبرامج  الفعليصورة حقيقية الواقع  وضرورة أن تعكس ،التعليمية

 العمادةلجهود  استمراراً و تمر بالتعاون مع الكليات المعنية،خدمة المجتمع والتعليم المس

الرامية إلى تقديم برامج تعليمية نوعية  التهارس، وتحقيق  االستراتيجيةتنفيذ خطتها  في

األكاديمية واإلدارية والفنية لهذا الغرض، ودة عالية، كثفت العمادة جهودها ذات ج

عمليات المراجعة ، للقيام بالمراجعة  حيث شكلت فريقاً متكامالً من ذوى الخبرة في

وات علمية أعدتها الستطالع الداخلية للبرامج التعليمية التي تقدمها العمادة، من خالل أد

 آراء المعنيين والمستفيدين من البرامج التعليمية التي تقدمها .

وفق جدول زمنى بإجراء الزيارات المكلف ووفقاً لخطة المراجعة قام الفريق       

الميدانية للبرامج التعليمية، ومقابلة المشرفين التنفيذيين للبرامج  التعليمية، وااللتقاء 

وأعضاء هيئة التدريس، بهدف التعرف على أبرز نقاط القوة ونقاط  يندارسبال

الضعف، ومقترحات التحسين في البرامج، من أجل التطوير والتحسين وفق معايير 

 الجودة واالعتماد األكاديمي.

 أهداف المراجعة الداخلية للبرامج التعليمية:
 ية.جودة األداء في البرامج التعليممستوى التعرف على واقع  (1

 حصر أهم نقاط القوة في البرامج التعليمية لتعزيزها. (2

 حصر أهم نقاط الضعف لوضع الخطط التنفيذية لعالجها. (3

 استطالع آراء المستفيدين من البرامج التعليمية. (4

 وضع الخطط المستقبلية للبرامج التعليمية. (5

 تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي. (6

 جودة األداء في البرامج التعليمية .مستوى إجراء المقارنة بين  (7

 بث روح المنافسة بين العاملين في البرامج للحصول على مستويات أعلى. (8

 إتاحة الفرصة للدارسين والدارسات للتعبير عن آرائهم. (9
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 إجراءات المراجعة الداخلية للبرامج التعليمية:
ريق واإلشراف على عمل ف ،تشكيل لجنة إلعداد وتصميم األدوات الالزمة (1

 المراجعة الداخلية.

 :وهى ،تصميم األدوات الالزمة  (2

 استبانة استطالع آراء الدارسين . 

 استبانة استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس . 

 لبرنامجل رالزائ الفريق مالحظة يقوم بتعبئتها استمارة. 

 دارسينمع المشرف التنفيذي عن البرنامج والمشرف اإلداري واللة مقاب. 

وأيضا تعدد وتنوع المستهدفين، وذلك  تعدد وتنوع أدوات القياس،ومن المالحظ 

 بهدف الوصول إلى نتائج حقيقية عن جودة البرنامج.

 أدوات الدراسة وتعديلها . تحكيم  (3

تشكيل فريق عمل من المتخصصين،ومن ذوى الخبرة في مجاالت الجودة  (4

 والمراجعة.

يق، وتوزيع األدوار جتماعات مع فريق العمل لمناقشة عمل الفراعقد عدة  (5

 والمهام والتدريب عليها.

 نطالق عملية المراجعة الداخلية للبرامج  التعليمية.ا (6

متابعة فرق المراجعة الداخلية من اللجنة المكلفة باإلشراف على المراجعة  (7

 الداخلية لتذليل العقبات وتقديم االستشارات.

 اذج أعدتها العمادة.جمع تقارير الزيارات من أعضاء الفريق والمعدة وفق نم (8

 االجتماع مع الفريق الزائر لمناقشة تقاريرهم. (9

إعداد تقرير شامل عن البرامج التعليمية كاملة حسب تقارير فريق المراجعة  (11

 الداخلية. 

 مناقشة التقرير مع اللجنة اإلشرافية على المراجعة الداخلية. (11

وتوزيعه على  عة ،ورفعه لمعالي مدير الجام ،إعداد التقرير بصورته النهائية (12

 .والعمادات المساندة ،وعمداء الكليات ،وكالء الجامعة

 تقديم التغذية الراجعة للمشرفين التنفيذيين على البرامج التعليمية. (13
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 ملخص تقرير
 ربامج اليوتعليميةمسيوتاى جادة ال
 هـ3415/  3414 األولالفصل الدراسي 

 

 

 : للربامج اليوتعليمية النيوتائج  العامة للمراجعة الداخلية
 

 (1) جدول

 جودة األداء في البرامج التعليميةى مستو يبين النتائج العامة لتقييم

 

 مقره البرنامج التعليمي م

األداء) مستوى
1

) 

المستوى 

 اإلجمالي
المراجع 

 الداخلى
 الدارسين

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

المشرف 

 التنفيذى

1 
 ( .دارسينة )دبلوم التربية العام بكلية التربي

 المجمعة

 

4.5 3.54 4.5 4.5 4.16 

2 

برنامج التوجيه واإلرشاد الطالبى بكلية التربية 

 4.03 4.2 4.3 3.7 3.9 )دارسات(

3 

برنامج التوجيه واإلرشاد الطالبى بكلية التربية 

 4.15 4.3 4.9 4.1 4.3 (ين)دارس

                                                           

 (1)- .المستوى الخامس: يعني أن المطلوب تمت تأديته على أكمل وجه 

 .ًالمستوى الرابع : يعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا 

 المستوى الثالث : تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل متوسط 

 المستوى الثاني : يعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان . 

 عني أن المطلوب تمت تأديته بشكل سيء جدا، أو لم يؤد أصالً المستوى األول: ي. 
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 مقره البرنامج التعليمي م

األداء) مستوى
1

) 

المستوى 

 اإلجمالي
المراجع 

 الداخلى
 الدارسين

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

المشرف 

 التنفيذى

4 
 برنامج التربية العام بكلية التربية )دارسين(

 يالزلف

4 4.3 4.5 4.5 4.32 

5 
 (ينبرنامج التوجيه واإلرشاد الطالبى )دارس

4.7 4 4.5 4.7 4.27 

6 

القياس والتقويم بمبنى الجامعة برنامج دبلوم ا

 4.27 4.7 4.47 4 4.7 (دارسين) الجديد

7 
 (دارساتبالزلفى )القياس والتقويم برنامج دبلوم ا

4.7 4.7 4.8 4.8 4.75 

8 

بكلية التربية  صعوبات التعلم برنامج دبلوم

 (ات)دارس

 المجمعة

4 4.3 4.06 4 4.09 

بكلية التربية  صعوبات التعلمبرنامج دبلوم  9

 (دارسين)

4 4.35 4.4 

4 

4.31 

         برنامج دبلوم اإلدارة المكتبية بكلية المجتمع  11

 ) دارسين (

 4.3 4.2 4.15 المجمعة

4.15 

4.21 

11 

 ي بكلية العلوم بالزلفيلاسب اآلبرنامج دبلوم  الح

 4.31 4 4.76 4.5 4 الزلفي (دارسين)تقنية الشبكات(  )

12 

الحاسب اآللي )تقنية الشبكات( بكلية برنامج دبلوم 

 التربية ) دارسات(

 المجمعة

 

4.03 3.6 3.68 4.03 4.93 

13 

الحاسب اآللي )تقنية الشبكات( بكلية برنامج دبلوم 

 4.11 4.23 4.15 4.16 4.23 ) دارسين( الحاسبات والمعلومات

14 

برنامج بكالوريوس هندسة االتصاالت 

         بكلية الهندسة  وااللكترونيات بنظام التجسير

 ) دارسين(
4.33 3.18 4.55 4.33 4.06 

15 

بكلية إدارة  1برنامج بكالوريوس محاسبة م

 4.4 4.5 4.7 4 4.8 األعمال ) دارسين(

16 

بكلية إدارة  3وريوس محاسبة مبرنامج بكال

 4.57 4.8 4.7 4.7 4.8 األعمال  ) دارسين(

17 

برنامج بكالوريوس ادارة مالية بنظام التجسير 

 4.45 4.8 4.4 4.1 4.8 بكلية إدارة األعمال  ) دارسين(
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 مقره البرنامج التعليمي م

األداء) مستوى
1

) 

المستوى 

 اإلجمالي
المراجع 

 الداخلى
 الدارسين

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

المشرف 

 التنفيذى

18 

بكلية إدارة  1برنامج دبلوم المحاسبة م

 4.45 4.6 4.5 4.7 4.6 األعمال)دارسين(

19 

مج دبلوم المحاماة كلية إدارة األعمال  برنا

 4.52 4.6 4.7 4.7 4.6 )دارسين(

21 

برنامج دبلوم المحاسبة مستوى اول بكلية إدارة 

 3.85 4.25 4.25 3.23 4.25 األعمال  )دارسات(

21 

برنامج دبلوم المحاسبة مستوى ثالث بكلية إدارة 

 4 4.25 4.25 3.8 4.25 األعمال  )دارسات(

22 

نامج بكلوريوس علوم الحاسب )بنظام التجسير(  بر

 4.9 4.6 4.38 3.4 4.6 )كلية العلوم بالزلفي( بمقر كلية المجتمع )دارسين(

23 

لي التطبيقي "برمجه برنامج دبلوم الحاسب اآل

 4.25 4.15 4.66 4.02 4.15 تطبيقية بكلية المجتمع" )دارسين (

24 

لومات علوم الحاسب والمع بكلوريوسبرنامج 

 بكلية علوم  )دارسين()بنظام التجسير( 

 الزلفي

4.50 4.7 4.75 4.5 4.48 

25 

بمبنى  )بنظام التجسير( حاسبةبكلوريوس مبرنامج 

 4.05 4.05 4.47 3.9 4.05 (دارسين)لجامعة الجديدا

26 

بكالوريوس تمريض )بنظام التجسير( مستوى 

   خامس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة 

 )دارسين (
 4.25 4.3 4.7 3.9 4.3 المجمعة

27 
 كلية( تجسيربنظام ال) طبية مختبرات بكالوريوس

 (دارسين)بالزلفي العلوم
 4.16 3.8 4.33 4.43 3.8 الزلفي

28 

          جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك

كلية العلوم الطبية التطبيقية ب  (التعليم الموازى)

 المجمعة (دارسين) بالمجمعة

 

4.56 4.3 4.6 4.56 4.41 

29 
          جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك

 4.26 4.56 4.3 4.3 4.56بكلية العلوم الطبية التطبيقية  )بنظام التجسير(
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 مقره البرنامج التعليمي م

األداء) مستوى
1

) 

المستوى 

 اإلجمالي
المراجع 

 الداخلى
 الدارسين

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

المشرف 

 التنفيذى

 (دارسين مستوى أول) بالمجمعة

31 

               جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك

وم الطبية التطبيقية بكلية العل )بنظام التجسير(

 (دارسين مستوى ثانى) بالمجمعة
4.45 4.3 4.4 4.45 4.36 

31 

          جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك

بكلية العلوم الطبية التطبيقية  )بنظام التجسير(

 (دارسين مستوى ثالث) بالمجمعة
4 4.3 4.3 4 4.15 

32 

بكلية  )بنظام التجسير( تمريضلوريوس ابرنامج بك

                    بالمجمعةالعلوم الطبية التطبيقية 

 (سابعدارسين مستوى )
4.1 4 4 4.1 4 

33 

بكلية  تمريض)بنظام التجسير(لوريوس ابرنامج بك

                    بالمجمعةالعلوم الطبية التطبيقية 

 (سادسدارسين مستوى )
4.2 4.3 4.31 4.2 4.17 

34 

تمريض)بنظام التجسير(بكلية  لوريوسابرنامج بك

                     بالمجمعةالعلوم الطبية التطبيقية 

 (خامسدارسات مستوى )
4.2 4.15 4.31 4.2 4.16 

35 

 عالج طبيعي )بنظام التجسير( لوريوسابرنامج بك

                بالمجمعةبكلية العلوم الطبية التطبيقية 

 (دارسات مستوى رابع)

 

4.4 4.5 4.5 4.4 4.32 

36 
 دارسات –دبلوم التوجيه واإلرشاد )الريا(( 

 الريا(

4.12 3.24 4.06 4.05 4.11 

37 
 بكالوريوس محاسبة بنظام تجسير )الريا(( دارسات

3.97 3.96 4.21 4.43 4.39 

38 
 دارسات –دبلوم التربية العام  )الريا(( 

4.13 4.21 4.36 4.42 4.28 

39 
 دارسين –صة )الريا( ( دبلوم التربية الخا

4.05 3.14 4.52 4.88 4.14 
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 مقره البرنامج التعليمي م

األداء) مستوى
1

) 

المستوى 

 اإلجمالي
المراجع 

 الداخلى
 الدارسين

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

المشرف 

 التنفيذى

41 
 دارسين –دبلوم المحاماة )الريا( ( 

4.21 3.26 4.18 4.22 3.96 

41 
 دارسين -دبلوم معامالت مصرفية )الريا( (

4.09 4.89 4.16 4.89 4.28 

42 

بكالوريوس محاسبة بنظام تجسير )حفر الباطن( 

 دارسات

حفر 

 الباطن

4.01 3.54 4.05 4.5 4.7 

43 
 دارسين –دبلوم تقنية الشبكات )حفر الباطن( 

3.97 3.69 3.93 4.12 3.91 

44 
 دارسين –دبلوم التربية العام  )حفر الباطن( 

4.23 4.88 4.65 4.67 4.6 

45 
 دارسين –دبلوم التوجيه واإلرشاد )حفر الباطن( 

4.01 3.88 4.50 4.95 4.3 

46 
 دارسين –)حفر الباطن( دبلوم القياس والتقويم 

3.98 3.02 4.13 4.60 3.93 

 4.27  المتوسط
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 (1شكل )

 جودة األداء في البرامج التعليمية ل ى العاممستوال يبين

 
 أن: ييوتضحمن العرض السابق 

 : هى نقاط القاة يف الربامج اليوتعليمية
  .يمياألكادمشاركة برامج التجسير في مسابقة البرامج األكثر جاهزية لالعتماد  (1

تقنية األجهزة الطبية  بكلية العلوم الطبية التطبيقية  بكالوريوس فوز برنامجي (2

مسابقة والمعلومات بكلية العلوم بالزلفى في علوم الحاسب وبرنامج بالمجمعة ، 

البرامج األكثر جاهزية لالعتماد األكاديمي التى تنفذها عمادة الجودة وتطوير 

 عة تطبيق متطلبات جودة البرامج.المهارات على مستوى الجام
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عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالدارسين والدارسات، والتعرف  اهتمام (3

وخصوصاً أنه أعطى فرصة لسماع أفكار  ، على آرائهم من خالل هذا التقييم

 ومشكالت الدارسين والدارسات.

ويم والمقررات وفق نموذج الهيئة الوطنية للتق وجود توصيف للبرامج (4

 واالعتماد األكاديمى في برامج التجسير

لبرامج وعمادة خدمة المجتمع ل لمشرفين التنفيذيينة من االمستمر المتابعة (5

 التعليمية.

 التزام الدارسين بأوقات ومواعيد المحاضرات . (6

وجداول االختبارات  ،شراك الدارسين بأخذ آرائهم في الجداول الدراسيةإ (7

 .العملية التعليمية فيما يساهم في تطوير وغيرها

 م أعضاء هيئة التدريس التقنيات التعليمية في التدريس.استخدا (8

 ستكمال الدراسات العليا. وتطلعهم ال ،رغبة الدارسين والدارسات للتعلم (9

 تشجيع هيئة التدريس للدارسين والدارسات لتقديم أفضل ما لديهم . (11

 موعاتعلى العمل بفاعلية مع المج الدارسين والدارسات تهيئة (11

ل يمبادرة عمادة حدمة المجتمع والتعليم المستمر بإعداد نموذج استحداث / تعد (12

 برنامج وفق طبيعة الدبلومات المنفذة ورفعه لوكالة الشئون التعليمية العتماده.

 

 

 : هى أولايا  اليوتحسني يف الربامج اليوتعليمية
تقويم واالعتماد وفق نموذج الهيئة الوطنية لل التعليمية لبرامجاستكمال توصيف ا (1

 . خاصة الدبلومات في بعض البرامج األكاديمي

 .عدم اعتماد توصيف البرامج من لجنة الخطط والمقررات بالجامعة (2

عدم توفر تقارير عن البرامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  (3

 األكاديمى

 . عدم وجود نظام للتفويض والصالحيات (4

 ي تنفيذ البرامج التعليمية من حيث السعة .المعامل فعدم مناسبة بعض  (5

عدم توزيع الساعات الدراسية بطريقة عادلة على أعضاء هيئة التدريس في  (6

 بعض البرامج.
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وقضاء  ،مرافق مناسبة ألداء الصالةفي بعض أماكن تنفيذ البرامج  توفرالي (7

 .أوقات الفراغ

والطباعة ، تصويرال :دارة مثلالالزمة التي توفرها اإل قلة توفر التجهيزات (8

 .وغيرها، والمشروبات  ،ووسائل االتصال

 .بشكل كافعدم توفر عمال نظافة  (9

 عدم توفر دليل يوضح آليات التسجيل واالنسحاب. (11

 عدم استخراج بطاقات جامعية للدارسين والدارسات. (11

 : هى مقرتحا  اليوتحسني يف الربامج اليوتعليمية
 .واالعتماد األكاديمي توصيف البرامج والمقررات وفق معايير الجودة (1

 .متعددةبها مستويات  التيللبرامج  واحد تنفيذي تعيين مشرف (2

 .وضع نظام للتفويض والصالحيات (3

مشاركة جميع البرامج التعليمية في مشروع البرامج األكثر جاهزية التى تنفذها  (4

 الجامعة .

 التوزيع العادل للساعات الدراسية على أعضاء هيئة التدريس. (5

 مع توجهات الجامعة. توافقاً  في الجامعة تعليم موازيماجستير فتح برامج  (6

 .ورماحو حوطة سدير الغاط والزلفى  فيفتح برامج تعليمية جديدة  (7

قواعد  فيأو االشتراك  ، المركزية للمكتبةالدارسين والدارسات  تيسيراستخدام (8

 .المعلومات المشتركة فيها الجامعة

 مقرر التربية العملية سهيل تطبيقتل؛  لتعليمإدارة التربية واالتواصل مع تعزيز  (9

 .التعليميالحقل  في يعملونالللدارسين والدارسات الذين 

طة لمعادلة شهادات الخريجين في برنامج دبلوم الحاسب اآللي )تقنية خ وضع (11

 شبكات( كي يتمكنوا من مواصلة دراسة البكالوريوس.

 برامج تجسير الدبلومات التأهيلية. في للدارسين والدارساتتوفير اإلرشاد األكاديمي  (11
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 توفرفي األماكن التي ال ت تجهيز مرافق مناسبة ألداء الصالة وقضاء أوقات الفراغ (12

 .بها

 .طابعة ( ،آلة تصوير ،) كمبيوتر المكتبية لألجهزة )مقرات البرامج( الكليات توفير  (13

 استخراج بطاقات جامعية للدارسين والدارسات في البرامج التعليمية. (14

ة خدمة ومقترحات الدارسين على موقع عماد، تكثيف أخبار البرامج التعليمية  (15

 المجتمع والتعليم المستمر

الثانى  هـ والفصل الدراسى3415مقارنة بني نيوتائج الفصل الدراسى األول 
 هـ3414

 (1.1) جدول

هـ 1435الفصل الدراسى األول في  جودة األداء في البرامج التعليمية مستوى النتائج العامة لتقييمبين  مقارنةيبين 

 هـ1434والفصل الدراسى الثانى 

 

 مقره البرنامج التعليمي م

المستوى 

 1م

1435 

 المستوى

 2م

1434 

1 
 ( .دارسيندبلوم التربية العام بكلية التربية )

 المجمعة

 

4.16 
4.18 

2 

برنامج التوجيه واإلرشاد الطالبى بكلية التربية 

 3.97 4.03 )دارسات(

3 

برنامج التوجيه واإلرشاد الطالبى بكلية التربية 

 4.43 4.15 (ين)دارس

4 
 4.32 برنامج التربية العام بكلية التربية )دارسين(

4.57 

5 
 (ينبرنامج التوجيه واإلرشاد الطالبى )دارس

 الزلفي

4.27 
4.4 

6 

 القياس والتقويم بمبنى الجامعة برنامج دبلوم ا

 (دارسين) الجديد
4.27 

4.39 

7 
 - 4.75 (دارساتبالزلفى )القياس والتقويم برنامج دبلوم ا

8 
 (اتبكلية التربية )دارس صعوبات التعلمبرنامج دبلوم 

 المجمعة

4.09 
4.12 

 4.25 4.31 (دارسين) بكلية التربية صعوبات التعلمبرنامج دبلوم  9

11 
 برنامج دبلوم اإلدارة المكتبية بكلية المجتمع

 المجمعة
4.21 

4.21 
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 مقره البرنامج التعليمي م

المستوى 

 1م

1435 

 المستوى

 2م

1434 

 ) دارسين ( 

11 

 ي بكلية العلوم بالزلفيلبرنامج دبلوم  الحاسب اآل

 4.42 4.31 الزلفي (دارسين)تقنية الشبكات(  )

12 

الحاسب اآللي )تقنية الشبكات( بكلية برنامج دبلوم 

 التربية ) دارسات(

 المجمعة

 

4.93 3.77 

13 

الحاسب اآللي )تقنية الشبكات( بكلية برنامج دبلوم 

 4.18 4.11 لحاسبات والمعلومات ) دارسين(ا

14 

برنامج بكالوريوس هندسة االتصاالت وااللكترونيات 

 4.02 4.06 بنظام التجسيربكلية الهندسة ) دارسين(

15 

   بكلية إدارة األعمال  1برنامج بكالوريوس محاسبة م

 4.5 4.4 ) دارسين(

16 

    ألعمال بكلية إدارة ا 3برنامج بكالوريوس محاسبة م

 4.73 4.57 ) دارسين(

17 

برنامج بكالوريوس ادارة مالية بنظام التجسير بكلية 

 4.43 4.45 إدارة األعمال  ) دارسين(

18 

 بكلية إدارة األعمال 1برنامج دبلوم المحاسبة م

 4.6 4.45 بالمجمعة )دارسين(

19 
 4.52 برنامج دبلوم المحاماة كلية إدارة األعمال  )دارسين(

4.66 

21 

ول بكلية إدارة أبرنامج دبلوم المحاسبة مستوى 

 3.91 3.85 األعمال  )دارسات(

21 

برنامج دبلوم المحاسبة مستوى ثالث بكلية إدارة 

 4.1 4 األعمال  )دارسات(

22 

لي  )كلية العلوم برنامج تجسير علوم الحاسب اآل

 4.13 4.9 بالزلفي( بمقر كلية المجتمع )دارسين(

23 

لى تطبيقي برمجه تطبيقية بكلية برنامج حاسب آ

 4.28 4.25 المجتمع )دارسين (
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 مقره البرنامج التعليمي م

المستوى 

 1م

1435 

 المستوى

 2م

1434 

24 

برنامج تجسير علوم الحاسب والمعلومات بكلية علوم  

 )دارسين(

 الزلفي

4.48 4.65 

25 

برنامج تجسير محاسبة بمبنى الجامعة 

 4.14 4.05 (دارسين)الجديد

26 

ى خامس بكالوريوس تمريض )بنظام التجسير( مستو

 4.3 4.25 المجمعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة    )دارسين (

27 
( تجسيربنظام ال) طبية مختبرات بكالوريوس

 (دارسين) بالزلفي كليةالعلوم
 الزلفي

4.16 
4.19 

28 

)التعليم  جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك

 معةبالمجالموازى(  بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

 (دارسين)

 المجمعة

 

4.41 
4.49 

29 

)بنظام  جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك

 بالمجمعةالتجسير( بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

 4.26 (دارسين مستوى أول)
4.39 

31 

)بنظام  جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك

 بالمجمعةالتجسير( بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

 4.36 (مستوى ثانىدارسين )
4.38 

31 

)بنظام  جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك

 بالمجمعةالتجسير( بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

 4.15 (دارسين مستوى ثالث)
4.2 

32 

تمريض )بنظام التجسير( بكلية لوريوس ابرنامج بك

                 بالمجمعةالعلوم الطبية التطبيقية 

 (ى سابعدارسين مستو)

4 
4.03 

33 

تمريض)بنظام التجسير( بكلية لوريوس ابرنامج بك

                 بالمجمعةالعلوم الطبية التطبيقية 

 (دارسين مستوى سادس)

4.17 
4.27 

34 
تمريض)بنظام التجسير(بكلية لوريوس ابرنامج بك

                          بالمجمعةالعلوم الطبية التطبيقية 
4.16 4.22 
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 مقره البرنامج التعليمي م

المستوى 

 1م

1435 

 المستوى

 2م

1434 

 (مستوى خامس دارسات)

35 

                  عالج طبيعي  لوريوسابرنامج بك

)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

 4.32 (دارسات مستوى رابعبالمجمعة)
4.47 

36 
 دارسات –دبلوم التوجيه واإلرشاد )الريا(( 

 الريا(

4.11 4.28 

37 
 4.18 4.39 ريا(( دارساتبكالوريوس محاسبة بنظام تجسير )ال

38 
 4.00 4.28 دارسات –دبلوم التربية العام  )الريا(( 

39 
 3.92 4.14 دارسين –دبلوم التربية الخاصة )الريا( ( 

41 
 3.55 3.96 دارسين –دبلوم المحاماة )الريا( ( 

41 
 4.11 4.28 دارسين -دبلوم معامالت مصرفية )الريا( (

42 
 بنظام تجسير )حفر الباطن( دارسات بكالوريوس محاسبة

حفر 

 الباطن

4.7 4.25 

43 
 4.25 3.91 دارسين –دبلوم تقنية الشبكات )حفر الباطن( 

44 
 4.15 4.6 دارسين –دبلوم التربية العام  )حفر الباطن( 

45 
 4.23 4.3 دارسين –دبلوم التوجيه واإلرشاد )حفر الباطن( 

46 
 4.10 3.93 دارسين –الباطن(  دبلوم القياس والتقويم )حفر

 المتوسط العام
 4.29 4.15 

 من العرض السابق ييوتضح أن
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 البرامجأداء جودة مستوىأوال : 

 )المجمعة والزلفى( التربوية
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 النيوتائج اليوتفصيلية للمراجعة الداخلية للربامج اليوتعليمية

 (دارسين)دبلوم التربية العام بكلية التربية بالمجمعة  (1)
وفيما ، مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية 

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 (2جدول )  
 دبلوم التربية العامفي يبين مستوى جودة األداء 

 (رسيندابكلية التربية بالمجمعة )

 

 المستوى العينة م

 4.5 المشرف التنفيذي 1

 3.54 الدارسين 2

 4.5 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.1 المراجع الداخلي 4

 16.64 المجموع 5

 4.16 المستوى العام 6

 

 
 

 (2شكل )
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 (نيبكلية الرتبية باجملمعة )دارس دبلوم الرتبية العاميف جودة األداء يبني مستوى 

 

 لعرض السابق ما يلى :نستخلص من ا

 : أبرز نقاط القوة 

 . للدارسينالمقررات المقدمة  التحديث المستمر فى .1

 في نظام العمل كمجموعات .م مع بعضه الدارسينتعاون  .2

 . بتقديم التغذية الراجعة للدارسين لالستفادة من أخطائهمالتدريس اهتمام أعضاء هيئة  .3

 مج .نتيجة للبرنا همعن تقدم خبرت ينالدارسرضا  .4

 دارة مع أعضاء هيئة التدريس .تعاون اإل .5

ة كمساعدة ات مساعدة بجانب المقررات الرئيسعضاء هيئة التدريس تقديم تطبيقأ تركيز .6

 . توسيع خبرتهم في للدارسين

 بالمواعيد المحددة للمحاضرات . لدارسينعضاء هيئة التدريس واأالتزام  .7

 

 : أولويات التحسين 

 .موذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمىعدم توصيف البرنامج وفق ن .1

 .عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 عدم وجود برامج ماجستير الستكمال الدراسات العليا. .3

 . للدارسينالمشورة اإلرشاد وعدم توفير مكان مخصص ألعضاء هيئة التدريس لتقديم  .4

 .التخصصوالمراجع العلمية في مجال الكتب قلة كفاية  .5

 عدم وجود مكان مخصص للصالة . .6

 

 

 : مقترحات التحسين 

 .توصيف البرنامج والمقررات وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .1

 .اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 .اسات العليافتح برامج للماجستير الستكمال الدر .3

 . بالتكنولوجيا الحديثةمجهزة درس توفير قاعات  .4

 توفير مكان مخصص للصالة . .5

الكتب والمراجع العلمية في مجال  تحوى كافة للدارسينمكتبة متخصصة  وجود .6

 .تخصصهم
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 بكلية التربية بالمجمعة )دارسات( الطالبىبرنامج التوجيه واإلرشاد  (2)
وفيما  ، العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية مت تطبيق أدوات التقييم على

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 
 ( 3جدول ) 

 الطالبىفي برنامج التوجيه واإلرشاد يبين مستوى جودة األداء 

 بكلية التربية بالمجمعة )دارسات(

 

 ىالمستو العينة م

 4.2 المشرف التنفيذي 1

 3.7 الدارسات 2

 4.3 أعضاء هيئة التدريس 3

 3.9 المراجع الداخلي 4

 16.1 المجموع 5

 4.03 المستوى العام 6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 (  4شكل )  

 بكلية الرتبية باجملمعة )دارسات( الطالبىالتوجيه واإلرشاد تقويم برنامج  يبني نتائج استبانة

 

 ابق ما يلى :نستخلص من العرض الس

 : أبرز نقاط القوة 

 . اتحداثة المقررات المقدمة للدارس .1

 في نظام العمل كمجموعات . مع بعضهن الدارساتتعاون  .2

 . نلالستفادة من أخطائه ة بتقديم التغذية الراجعة للدارساتاهتمام أعضاء هيئ .3

 لبرنامج .التحاقهن بانتيجة  نرضا الدارسات عن تقدم خبرته .4

 مع أعضاء هيئة التدريس .تعاون اإلدارة  .5

ة كمساعدة بجانب المقررات الرئيس تيةامهارتقديم تطبيقات بعضاء هيئة التدريس أ اهتمام .6

 . نفي توسيع خبرته اتللدارس

 بالمواعيد المحددة للمحاضرات . والدارساتعضاء هيئة التدريس أالتزام  .7

 

 : أولويات التحسين 

 . طنية للتقويم واالعتماد األكاديمىعدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الو .1

 . عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 .التخصصفي مجال  للدارساتعدم وجود مكتبة متخصصة  .3

 تصوير ، طابعة ، انترنت ( آلةالتجهيزات الالزمة للعمل من )  توفرعدم  .4

 رشادية عن البرنامج .إعدم وجود عالمات  .5

 ماكن مخصصصه لذوي االحتياجات الخاصة .أ توفردم ع .6

  

 : مقترحات التحسين 

 توصيف البرنامج والمقررات وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى. .1

 اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة. .2

 وأعضاء هيئة التدريس . للدارساتقاعات مجهزة  توفير .3

 تصوير ، طابعة ، انترنت ( آلة)  مثلالتجهيزات الالزمة  توفر .4

 . التخصصمكتبة متخصصة تحوى كافةالكتب والمراجع العلمية في مجال  توفير .5

 اكن مخصصه لذوي االحتياجات الخاصة .أمتوفير  .6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 (ينبكلية التربية بالمجمعة )دارسي الطالببرنامج التوجيه واإلرشاد  (3)
وفيما يلى مستوى ، لتقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية مت تطبيق أدوات ا

 جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 4جدول ) 

 يالطالبفي برنامج التوجيه واإلرشاد يبين مستوى جودة األداء 

 (ينبكلية التربية بالمجمعة )دارس

 

 المستوى نةالعي م

 4.3 المشرف التنفيذي 1

 4.1 الدارسين 2

 4.3 أعضاء هيئة التدريس 3
 

 3.9 المراجع الداخلي 4

 16.6 المجموع 5

 4.15 المستوى العام 6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 ( 3شكل )   

 (نيبكلية الرتبية باجملمعة )دارس الطالبىالتوجيه واإلرشاد تقويم برنامج  يبني نتائج استبانة

 

 ن العرض السابق ما يلى :نستخلص م

 : أبرز نقاط القوة 

 رشادية عن البرنامج .وضع إدارة البرنامج عالمات إ .1

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال الحاالت التي تشكل مخالفة للنظام. .2

 حداثة المقررات المقدمة للدارسين . .3

 عن تقدم خبرتهم نتيجة للبرنامج . ينرضا الدارس .4

 ئة التدريس .تعاون اإلدارة مع أعضاء هي .5

 . باستمرار وجود المشرف التنفيذي .6

 بالمواعيد المحددة للمحاضرات . دارييناإلعضاء هيئة التدريس والتزام أ .7

 

 : أولويات التحسين 

 .عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .1

 .اسية بالجامعةعدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدر .2

 عدم وجود برامج ماجستير الستكمال الدراسات العليا. .3

 الكتب والمراجع العلمية في مجال تخصصهم. عدم وجود مكتبة تحوى كافة .4

 ) ماكينة تصوير جيدة ، طابعة ، انترنت ( مثلالتجهيزات الالزمة للعمل  قلة .5

 

 : مقترحات التحسين 

 .ة للتقويم واالعتماد األكاديمىتوصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطني .1

 .اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 فتح  برامج ماجستير الستكمال الدراسات العليا. .3

 الكتب والمراجع العلمية في مجال تخصصهم. تحوى كافة مكتبة توفرالعمل على  .6

 جيدة ، طابعة ، انترنت ( ) ماكينة تصوير مثلالتجهيزات الالزمة للعمل  توفر .4
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 

 )دارسين( بكلية التربية بالزلفيبرنامج دبلوم التربية العام  ( 4)

تم تطبيق أدوات التقييم على العينة المبينة بالجدول التالى من خالل فريق المراجعة 
وجهة نظر العينة والمراجع بالبرنامج من  مستوى جودة األداء وفيما يلى ،الداخلية

 اخليالد

 ( 5جدول ) 

 )دارسني(بكلية الرتبية بالزلفيدبلوم الرتبية العام  تقويم برنامج يبني نتائج استبانة

 

 المستوى العينة م

 4.5 المشرف التنفيذي 1

 4.3 الدارسين 2

 4.5 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.01 المراجع الداخلي 4

 17.31 المجموع 5

 4.32 المستوى العام 6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 (5  شكل )

 )دارسني( الرتبية بالزلفيدبلوم الرتبية العام بكلية  تقويم برنامج يبني نتائج استبانة

 ومن العرض السابق يتضح ما يلي :

 القوة: أبرزنقاط 

  التجهيزات الالزمة للبرنامج. وجود -1
 .للدارسيناإلرشاد األكاديمي والمهني  تفعيل -2
 مناسبة للصالة وقضاء وقت الفراغ. توفير مرافق -3
  التعليمي باستمرار. المشرف التنفيذي على البرنامج تواجدي -4

 .مصادر تعلم متنوعة توفرت  -5

  .اليومي في الحضور واالنصراف اإلداريين ينتظم -6

 قاعدة بيانات عن الدارسين. توفرت -7
  عالمات إرشادية عن البرنامج. وجود -8

 تتسم تجهيزات القاعات التدريسية، والمعامل بالجودة. -9

 اسبة للمحاضرات )السعة، اإلضاءة، التهوية، النظافة، ...(.أماكن من توفرت -11
 ويراعى فيه آراء الدارسين. ،ُيعد للبرنامج جدواًل مبدئيًا للمحاضرات -11
 ُتعلن إدارة البرنامج عن الجدول النهائي للدارسين في أماكن بارزة. -12
 .في بداية الفصل الدراسي الدارسينُيعد لقاء الستقبال أعضاء هيئة التدريس و  -13

 للوائح والتعليمات. المخالفين تتخذ اإلجراءات الالزمة مع الدارسين -14

 التحسني أولويات: 

 .عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى -1

 .عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة -2

 لدراسات العليا.عدم وجود برامج ماجستير الستكمال ا -3

 التحسني: مقرتحات 

 توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى -1

  اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة -2

 تقويم الدراسين.التنوع في أساليب  -3
 .تنويع مصادر الحصول على المعرفة وعدم االعتماد على كتب محددة  -4
 دراساتهم. الدارسينافتتاح برامج للدراسات العليا لمواصلة  -5
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 
 

 )دارسين( التربية بالزلفيبكلية  الطالبىبرنامج دبلوم التوجيه واإلرشاد  (4)

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 وجهة نظر العينة واملراجع الداخليمن يلى مستوى جودة األداء بالربنامج 

 ( 6جدول ) 

التربية بكلية  الطالبىبرنامج دبلوم التوجيه واإلرشاد في جودة األداء مستوى يبين 

 )دارسين(بالزلفي

 

 المستوى العينة م

 4.7 المشرف التنفيذي 1

 4 الدارسين 2

 4.5 أعضاء هيئة التدريس 3

 3.9 المراجع الداخلي 4

 17.1 المجموع 5

 4.27 المستوى العام 6

 

 
 

 ( 6شكل ) 
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 التربية بالزلفيبكلية  الطالبىبرنامج دبلوم التوجيه واإلرشاد في جودة األداء مستوى يبين 

 )دارسين(

 

 

 ومن العرض السابق يتضح ما يلي :

 القوة: نقاط أبرز

 .اليومي في الحضور واالنصراف ناإلداريو ينتظم -1

 .لتدريس بوقت ومواعيد المحاضراتيلتزم أعضاء هيئة ا -2
 يلتزم الدارسون بوقت ومواعيد المحاضرات. -3

 أماكن بارزة. في للدارسين تُعلن إدارة البرنامج عن الجدول النهائي -4

 يستخدم أعضاء هيئة التدريس الوسائل التكنولوجية في التدريس. -5

 توجد مرافق مناسبة ألداء الصالة وقضاء أوقات الفراغ.  -6

 .مخالفين وفق لوائح الجامعةخذ اإلجراءات الالزمة مع التت -7

 تتاح التغذية الراجعة لكل من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس. -8

 

 التحسني أولويات: 

 .عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى-1

 .قررات الدراسية بالجامعةعدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والم-2

 إسناد بعض المقررات الدراسية لغير المتحصصين.-3

 عدم وجود برامج ماجستير الستكمال الدراسات العليا.-4

 التحسني مقرتحات 

 .توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى -1

 .سية بالجامعةاعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدرا -2

 وجود برامج ماجستير الستكمال الدراسات العليا. -3

وتوحيد ، عمل اجتماع ألعضاء هيئة التدريس لالتفاق على عدم التكرار في مواضيع المناهج  -4

 .دارسيناألسلوب والطرح لعدم تشتيت ال

 االختبارات التحريرية.ب وعدم االكتفاء،  الدارسينتقويم  أساليبتنويع  -5

 ص عند توزيع المقررات الدراسية على الدارسين.مراعاة التخص -6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 (ين)دارس بالزلفي القياس والتقويمبرنامج دبلوم  (5)

وفيما ، مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية 

 يوجهة نظر العينة واملراجع الداخليلى مستوى جودة األداء بالربنامج من 

 ( 7جدول ) 

 (ين)دارس بالزلفي القياس والتقويم مبني الجامعة الجديدبرنامج دبلوم في جودة األداء مستوى يبين 

 

 المستوى العينة م

 4.7 المشرف التنفيذي 1

 4 الدارسين 2

 4.47 أعضاء هيئة التدريس 3

 3.9   المراجع الداخلي 4

 4.26 المجموع 5

 4.27 المستوى العام 6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 ( 7شكل ) 

 (ين)دارس بالزلفيالقياس والتقويم برنامج دبلوم في جودة األداء مستوى يبين 

 

 ومن العرض السابق يتضح ما يلي:

 القوة: نقاط أبرز 

بالمواعيد المحددة هيئة التدريس  داريين ودارسين وأعضاءالتزام منسوبى البرنامج من إ -1

 .للبرنامج

 أماكن بارزة. في للدارسين لنهائيتُعلن إدارة البرنامج عن الجدول ا -2

 .سيستخدم أعضاء هيئة التدريس التكنولوجيا الحديثة في التدري -3

 تتسم تجهيزات القاعات التدريسية، والمعامل بالجودة. -4

 توجد مرافق مناسبة ألداء الصالة وقضاء أوقات الفراغ. -5

 للوائح والتعليمات. المخالفين تتخذ اإلجراءات الالزمة مع الدارسين -6

 التحسني ولوياتأ: 

 . عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .1

 .عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 عدم وجود برامج ماجستير الستكمال الدراسات العليا. .3

 صصين.متخبعض المقررات الدراسية ألعضاء هيئة تدريس غير إسناد  .4

 

 التحسني مقرتحات : 

 . توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .1

 . اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 .وجود برامج ماجستير الستكمال الدراسات العليا .3

 صصين.تخمتدريس  ألعضاء هيئة إسناد بعض المقررات الدراسيةالعمل على  .4
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 (دارسات) الزلفيكلية التربية بالقياس والتقويم ببرنامج دبلوم ( 7)

مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية 

 وفيما يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 7 جدول )

 (ين)دارس بالزلفي القياس والتقويم مبني الجامعة الجديدبرنامج دبلوم في جودة األداء مستوى يبين 

 

 المستوى العينة م

 4.7 المشرف التنفيذي 1

 4 الدارسات 2

 4.47 أعضاء هيئة التدريس 3

 3.9   المراجع الداخلي 4

 17.07 المجموع 5

 4.26 المستوى العام 6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 ( 7 شكل )

 (ين)دارس بالزلفيالقياس والتقويم برنامج دبلوم في جودة األداء مستوى يبين 

 

 

 ومن العرض السابق يتضح ما يلي:

 : أبرز نقاط القوة 

هيئة التدريس بالمواعيد المحددة  التزام منسوبى البرنامج من اداريين ودارسين وأعضاء.1

 .للبرنامج 

 أماكن بارزة. في للدارسين تُعلن إدارة البرنامج عن الجدول النهائي.2

 س.يستخدم أعضاء هيئة التدريس التكنولوجيا الحديثة في التدري.3

 تتسم تجهيزات القاعات التدريسية، والمعامل بالجودة. .4

 توجد مرافق مناسبة ألداء الصالة وقضاء أوقات الفراغ..5

 للوائح والتعليمات. المخالفين تتخذ اإلجراءات الالزمة مع الدارسين.6

 ت التحسنيأولويا: 

 . عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى-1

 .اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة-2

 عدم وجود برامج ماجستير الستكمال الدراسات العليا.-3

 تخصصين.ألعضاء هيئة تدريس غير مإسناد بعض المقررات الدراسية -4

 

 : مقرتحات التحسني 

 .توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى.1

 .اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة.2

 .وجود برامج ماجستير الستكمال الدراسات العليا .3

 تدريس متخصصين.ألعضاء هيئة إسناد بعض المقررات الدراسية العمل على .4
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 (ات)دارس مجمعةبكلية التربية بال  التعلم صعوباتبرنامج دبلوم ( 8)

، مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية  

 وفيما يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 

 (   8ل ) جدو

 (ات)دارس جملمعةبا بكلية الرتبية التعلم صعوباتدبلوم  برنامجيف مستوى جودة األداء يبني 

 

 المستوى العينة م

 4 المشرف التنفيذي 1

 4.3 الدارسات 2

 4.06 أعضاء هيئة التدريس 3

 4 المراجع الداخلي 4

 16.36 المجموع 5

 4.09 المستوى العام 6
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 (  8شكل )  

 جملمعةبا بكلية الرتبية  صعوبات التعلمدبلوم  برنامجدبلوم  برنامجيف مستوى جودة األداء بني ي

 (ات)دارس

 

 

 

 

 من العرض السابق يمكن استخالص اآلتي:

 
 :أبرز نقاط القوة 

 .اتأعضاء هيئة التدريس والدارسالبرنامج وإدارة  التعاون الدائم بين .1

 .اتارسحسن تعامل أعضاء هيئة التدريس مع الد .2

 وأعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية بالمواعيد المحددة. اتلتزام الدارسا .3

 أماكن مناسبة للمحاضرات من حيث السعة والتهوية واإلضاءة والنظافة. وجود .4

 في الجدول الدراسي. اتالدارس خذ آراءأيتم  .5

 ناقشة والحوار.اإليجابي مع أعضاء هيئة التدريس من خالل الم نوتفاعله اتاهتمام الدارس .6

 .اتاهتمام هيئة التدريس بدعم مهارات البحث العلمي لدى الدارس .7

 .اتقاعدة بيانات  ورقية عن الدارس توفر .8

 وبمتابعة من القسم األكاديمي. ،تنفيذ التدريب الميداني للبرنامج بفاعلية .9

 :أولويات التحسين 

 

 عتماد األكاديمىعدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واال .1

 عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 قلة استخدام التقنية الحديثة في التدريس. .3

 من بعض أعضاء هيئة التدريس. اتال تتاح التغذية الراجعة للدارس .4

 :مقترحات التحسين 

 

 .د األكاديمىتوصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتما .1

 .اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 توفير نظام الكتروني  لتوثيق أعمال البرنامج. .3

 .اتتوفير التغذية الراجعة للدارس .4

 .الحديثة تنويع أساليب التدريس باستخدام التقنية .5

وية المختلفة حتى التخصصات الترببرامج موازية للماجستير في  دراسة جدوى تنفيذ .6

 .كمال دراستهنستمن ا تتمكن الدارسات
 

 

 



  

- 37 - 
 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 

 

 

 (دارسين) بالمجمعةبكلية التربية   التعلم صعوباتبرنامج دبلوم ( 9)
 

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 جهة نظر العينة واملراجع الداخلىيلى مستوى جودة األداء بالربنامج من و

 (  9جدول )  

 (دارسني)باجملمعة بكلية الرتبية   صعوبات التعلمدبلومبرناجميف مستوى جودة األداء يبني 

 

 المستوى العينة م

 4 المشرف التنفيذي 1

 4.35 الدارسين 2

 4.4 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.5 المراجع الداخلي 4

 17.25 المجموع 5

 4.31 مستوى العامال 6
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 (  9شكل )  

 (دارسني)باجملمعة بكلية الرتبية   صعوبات التعلمدبلوم يف مستوى جودة األداء يبني 

 
 

 

 

 

 من العرض السابق يمكن استخالص اآلتي:

 
 :أبرز نقاط القوة 

 أعضاء هيئة التدريس والدارسين.البرنامج وإدارة  التعاون بين .1

 ة التدريس والهيئة اإلدارية بالمواعيد المحددة.التزام الدارسين وأعضاء هيئ .2

 أماكن مناسبة للمحاضرات من حيث السعة والتهوية واإلضاءة والنظافة. توفر .3

 تنفيذ التدريب الميداني للبرنامج بفاعلية وبمتابعة من القسم األكاديمي. .4

 

 

 :أولويات التحسين 

 االعتماد األكاديمى.عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم و .1

 عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة. .2

 قلة استخدام التقنية الحديثة في التدريس. .3

 .المقررات الدراسية ببعض  عدم توفر الكتب الخاصة .4

 

 

 :مقترحات التحسين 

 

 

 كاديمى.توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األ .1

 اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة. .2

 .توفير توصيفات البرنامج والمقررات الدراسية المختلفة .3

 .بالجامعة توجيه الدارسين والدارسات إلى االستفادة من المكتبة المركزية  .4

 توفير نظام الكتروني  لتوثيق أعمال البرنامج. .5
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البرامج مستوى جودة ثانياً: 

 )المجمعة والزلفى(التطبيقية
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 بالمجمعة )دارسين(كلية المجتمع ب دارة المكتبيةاإلبرنامج دبلوم ( 11) 

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 داء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلىيلى مستوى جودة األ

 ( 11جدول ) 

 بالمجمعة )دارسين(كلية المجتمع ب االدارة المكتبيةبرنامج دبلوم في جودة األداء مستوى يبين 

 

 المستوى العينة م

 4.15 المشرف التنفيذي 1

 4.2 الدارسين 2

 4.3 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.2 المراجع الداخلي 4

 16.85 المجموع 5

 4.21 المستوى العام 6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 
 

 ( 11شكل ) 

 بالمجمعة )دارسين(بكلية المجتمع  دارة المكتبيةاإلبرنامج دبلوم في جودة األداء مستوى يبين 

 

 تيومن العر( السابق يتضح اآل

 :أبرز نقاط القوة 

 والمعامل . للمحاضرات مناسبة أماكن توفر .1
 للدارسين. والمشورة شاداإلر  البرنامج إدارة تقدم .2
 الدارسين . عن بيانات قاعدة تتوفر .3
 اليومي . واالنصراف الحضور في اإلداريين تظامنا .4
 المحاضرات . ومواعيد بوقت التدريس هيئة أعضاء التزام .5
 إعالنها . قبل الدراسية الجداول في الدارسين آراء مراعاة .6
 الدراسية . وللمقررات للبرنامجمختصر  توصيف وجود .7
 . الوسائط المتعددة في عملية التدريس التدريس هيئة أعضاءفعل ي .8
 الفراغ . أوقات وقضاء الصالة ألداء مناسبة مرافق توجد .9

 . طلبها عند والمشورة اإلرشاد البرنامج إدارة تقدم.11

 

 :أولويات التحسين 

 . عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .1
 . دم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعةع .2
 . المحاضرات ومواعيد بوقت الدارسينبعض  التزام عدم .3
 .رشادية عن البرنامجعدم وجود عالمات إ .4

 

 :مقترحات التحسين 

 .توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .1
 .امج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعةاعتماد خطة البرن .2

 .الخاصة بالبرنامجبالمكتبة  المركزية المراجع العلمية  توفير .3
 توفير نظام الكتروني  لتوثيق أعمال البرنامج. .4
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 توفير التغذية الراجعة للدارسين. .5
 إتاحة مصادر تعلم متنوعة أمام الدارسين . .6
على األقل مرة في  الدارسينهيئة التدريس به مع عقد لقاء تعريفي بالبرنامج وبأعضاء  .7

 العام.
 

 

 (دارسين) العلوم بالزلفيبرنامج الحاسب اآللي )تقنية شبكات( بكلية ( 11) 
وفيما ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية 

 هة نظر العينة واملراجع الداخلىيلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وج

 ( 11جدول ) 

 ( دارسين) العلوم بالزلفيبرنامج الحاسب اآللي )تقنية شبكات( بكلية في يبين مستوى جودة األداء 

 

 

 المستوى العينة م

  4 المشرف التنفيذي 1

 4.5  الدارسين 2

 4.76 أعضاء هيئة التدريس 3

 4 المراجع الداخلي 4

 17.26  المجموع 5

  4.31      المستوى العام 6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 
 

 
 ( 11شكل ) 

 برنامج الحاسب اآللي )تقنية شبكات(  يف جودة األداء يبين مستوى

 (  دارسين) العلوم بالزلفيبكلية 

 

 

 ومن العر( السابق يتضح االتي

 
 :أبرز نقاط القوة 

 .اليومي  واالنصراف الحضور في نتظام اإلداريينا .1
 محاضرات والمعامل .أماكن مناسبة لل توفر .2
 تقدم إدارة البرنامج اإلرشاد والمشورة للدارسين.  .3
 طلبها عند والمشورة اإلرشاد البرنامج إدارة تقدم .4
 قاعدة بيانات عن الدارسين . تتوفر .5
 المحاضرات . التدريس بوقت ومواعيد التزام أعضاء هيئة .6
 الدارسين في الجداول الدراسية قبل إعالنها . مراعاة آراء .7
 الدراسية . وللمقررات مختصر للبرنامج توصيف دوجو  .8
 التدريس الوسائط المتعددة في عملية التدريس . هيئة يفعل أعضاء .9
 

 :أولويات التحسين 
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 .عدم توصيف الربنامج وفق منوذج اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميى -1

 .امعةعدم اعتماد خطة الربنامج من جلنة اخلطط واملقررات الدراسية باجل -2

 . احملاضرات ومواعيد بوقت الدارسنيبعض  التزام عدم -4

 . الدارسني أمام تعلمالمصادرقلة تنوع  -3

 مقرتحات التحسني : 

 .البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمىتوصيف  .1
 .اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 توفري املراجع العلمية بها.واملكتبة للدارسني إتاحة استخدام  .4

 توفري نظام الكرتوني  لتوثيق أعمال الربنامج. .3

 توفري التغذية الراجعة للدارسني. .5

 إتاحة مصادر تعلم متنوعة أمام الدارسني . .6

 على األقل مرة يف العام. الدارسنيعقد لقاء تعريفي بالربنامج وبأعضاء هيئة التدريس به مع  .7

 تضمن انتظام الدارسني يف احملاضرات والتزامهم مبواعيدها ووقتها. وضع آلية  .8

 

 (دارساتبرنامج دبلوم  الحاسب اآللي )تقنية الشبكات( بكلية التربية بالمجمعة )( 12)

وفيما ، مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية 

 ألداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلىيلى مستوى جودة ا

 ( 12جدول ) 

برنامج دبلوم الحاسب اآللي )تقنية الشبكات( بكلية التربية بالمجمعة في األداء يبين مستوى جودة 

 (دارسات)

 

 المستوى العينة م

 4.03 المشرف التنفيذي 1

 3.6 الدارسات 2

 3.98  أعضاء هيئة التدريس 3

 4 مراجع الداخليال 4

 15.61 المجموع 5

 3.90 المستوى العام 6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 
 

 

 (  12شكل )  

برنامج دبلوم الحاسب اآللي )تقنية الشبكات( بكلية التربية بالمجمعة في يبين مستوى جودة األداء 

 (دارسات)

 

 

  ومن العرض السابق يتضح ما يلي :

 :أبرز نقاط القوة 

 .اليومي  واالنصراف رالحضو  فيإدارة البرنامج نتظام ا .1
 أماكن مناسبة للمحاضرات والمعامل . توفر .2
 . طلبها عند تقدم إدارة البرنامج اإلرشاد والمشورة للدارسين .3
 قاعدة بيانات عن الدارسين . تتوفر .4
 المحاضرات . التدريس بوقت ومواعيد التزام أعضاء هيئة .5
 الدارسين في الجداول الدراسية قبل إعالنها . مراعاة آراء .6
 الدراسية . وللمقررات مختصر للبرنامج توصيف وجود .7
 في عملية التدريس . التكنولوجيا الحديثةالتدريس  هيئة يفعل أعضاء .8
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 أولويات التحسني: 

 عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .1

 ية بالجامعة.لخطط والمقررات الدراسعدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة ا .2

 .قلة املراجع اخلاصة بالتخصص يف املكتبة.4

 القاعات واملعامل الدراسية باجلودة . قلة جتهيزات.3

 

 :مقرتحات التحسني 

 .توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .1

 اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 حة استخدام املكتبة للدارسني وتوفري املراجع العلمية بها.إتا .4

 توفري نظام الكرتوني  لتوثيق أعمال الربنامج. .3

 إتاحة مصادر تعلم متنوعة أمام الدارسني . .5

 وضع آلية تضمن انتظام الدارسني يف احملاضرات والتزامهم مبواعيدها ووقتها.  .6

 

 

 

 (يندارس) بالمجمعة الهندسةشبكات( بكلية برنامج دبلوم  الحاسب اآللي )تقنية ال( 13)

مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية وفيما يلى 

 مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 13جدول ) 

 (يندارس) الهندسةسب اآللي )تقنية الشبكات( بكلية برنامج دبلوم الحافي يبين مستوى جودة األداء 

 

 المستوى العينة م

 4.23 المشرف التنفيذي 1

 4.16 الدارسين 2

 4.15 أعضاء هيئة التدريس 3

 3.9 المراجع الداخلي 4

 16.44 المجموع 5

 4.11 المستوى العام 6

 
 



  

- 47 - 
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 ( 14شكل )   

 (يندارس) الهندسةلحاسب اآللي )تقنية الشبكات( بكلية برنامج دبلوم افي يبين مستوى جودة األداء 

 

 

 

 

 

 

 ومن العرض السابق يتضح االتي:

 :أبرز نقاط القوة 

 تواجد املشرف التنفيذي باستمرار . .1

 . واملعامل للمحاضرات مناسبة توفرأماكن .2

 . طلبها عند للدارسني واملشورة اإلرشاد الربنامج إدارة تقدم .4

 . الدارسني عن(ورقية) بيانات تتوفرقاعدة .3

 . اليومي واالنصراف احلضور يف اإلداريني انتظام .5

 بروح والعمل التعلم على وحرصهم ،وأعضاء هيئة التدريس مبواعيد احملاضرات الدارسني التزام .6

 . الفريق

 . إعالنها قبل الدراسية اجلداول يف الدارسني آراء مراعاة .7

 . التدريس يف التكنولوجية الوسائل التدريس هيئة أعضاء يستخدم .8
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 . الفراغ أوقات وقضاء الصالة ألداء مناسبة مرافق توجد .9

 

 أولويات التحسني: 

 عدم توصيف الربنامج وفق منوذج اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميى .1

 عدم اعتماد توصيف الربنامج واملقررات من جلنة اخلطط واملقررات باجلامعة . .2

 ة اخلطط واملقررات الدراسية باجلامعةعدم اعتماد خطة الربنامج من جلن .3

 بالمكتبة.اخلاصة بالتخصص العلمية قلة المراجع  .4

 

 :مقرتحات التحسني 

 .توصيف الربنامج وفق منوذج اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميى .1

 .اعتماد خطة الربنامج من جلنة اخلطط واملقررات الدراسية باجلامعة .2

 ارسني وتوفري املراجع العلمية بها.إتاحة استخدام املكتبة للد .4

 توفري نظام الكرتوني  لتوثيق أعمال الربنامج. .3

 توفري التغذية الراجعة للدارسني. .5

 إتاحة مصادر تعلم متنوعة أمام الدارسني . .6

 

بنظام  هندسة االتصاالت وااللكترونيات بكالوريوسبرنامج  (14)

 (دارسين)التجسيربكلية الهندسة 
وفيما  ،تقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخليةمت تطبيق أدوات ال

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 

 ( 13جدول ) 

 (دارسني)بكلية اهلندسة  بكالوريوس هندسة االتصاالت وااللكرتونيات بنظام التجسريبرنامج 

 

 ستوىالم العينة م

 4.33 المشرف التنفيذي 1

 3.18 الدارسين 2

 4.55 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.2 المراجع الداخلي 4
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 16.26 المجموع 5

 4.06 المستوى العام 6

 

 

 ( 13شكل ) 

 (دارسني)جتسري هندسة االتصاالت وااللكرتونيات برنامج دبلوم يف مستوى جودة األداء يبني 

 ما يلي :يتضح ومن العرض السابق 

 :أبرز نقاط القوة 

 باستمرار .داريني واإل تواجد املشرف التنفيذي  .1

 . والصالة واملعامل للمحاضرات مناسبة أماكن توفر .2

 . طلبها عند للدارسني واملشورة اإلرشاد الربنامج إدارة تقدم .4

 . الدارسني عن بيانات قاعدة تتوفر .3

 . تاحملاضرا ومواعيد بوقت التدريس هيئة أعضاء التزام .5

 . إعالنها قبل الدراسية اجلداول يف الدارسني آراء مراعاة .6

 . الدراسية وللمقررات للربنامج وصيفت وجود .7

 . التدريس يف التكنولوجية الوسائل التدريس هيئة أعضاء يستخدم .8

 أولويات التحسني: 

 .عدم توصيف الربنامج وفق منوذج اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميى .1
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 .ماد خطة الربنامج من جلنة اخلطط واملقررات الدراسية باجلامعةعدم اعت .2

 .ماكن خمصصة لذوي االحتياجات اخلاصةأ توفرعدم  .4

 :مقرتحات التحسني 

 توصيف الربنامج وفق منوذج اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميى .1

 اعتماد خطة الربنامج من جلنة اخلطط واملقررات الدراسية باجلامعة .2

 خمصصة لذوي االحتياجات اخلاصة . ماكنأريتوف .4

 وضع آلية تضمن انتظام الدارسني يف احملاضرات والتزامهم مبواعيدها ووقتها. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بكلية التربية بالمجمعة  ولأمستوي المحاسبة  بكالوريوسبرنامج  (15)

 (دارسين)
وفيما  ،ل فريق املراجعة الداخليةمت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خال

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 15جدول ) 

بكلية الرتبية باجملمعة  مستوي اولاحملاسبة  بكالوريوسبرنامج يف مستوى جودة األداء يبني 

 (دارسني)

 المستوى العينة م

 4.5 المشرف التنفيذي 1

 4 نالدارسي 2

 4.7 أعضاء هيئة التدريس 3
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 4.4 المراجع الداخلي 4

 17.6 المجموع 5

 4.4 المستوى العام 6

 

 

 ( 15 شكل ) 

بكلية الرتبية باجملمعة  مستوي اولاحملاسبة  بكالوريوسبرنامج يف مستوى جودة األداء يبني 

 (دارسني)

 من العرض السابق يمكن استخالص اآلتي:

 أبرز نقاط القوة: 

 ود توصيف خمتصر للمقررات الدراسية والربنامج.وج .3

 أفضل ما عندهم. واأن يقدمالدارسني على تشجع هيئة التدريس بالربنامج  .5

 .بصفة مستمرةراجعة التغذية ال هيئة التدريس بالربنامج تقديم أعضاء .6

 جمهزة بالوسائل التكنولوجية احلديثة. قاعاتتوفر .7

 تتوفر قاعدة بيانات عن الدارسني. .8

 . الفريق بروح والعمل التعلم على وحرصهم ،الدارسني امالتز .9
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 أولويات التحسين:

 عدم توصيف الربنامج وفق منوذج اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميى .1

 عدم اعتماد خطة الربنامج من جلنة اخلطط واملقررات الدراسية باجلامعة .2

 قلة املصادر التعليمية اخلاصة بالتخصص يف املكتبة. .4

 

 مقترحات التحسين:

 توصيف الربنامج وفق منوذج اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميى .1

 اعتماد خطة الربنامج من جلنة اخلطط واملقررات الدراسية باجلامعة .2

 .الدارسنيكثار من األنشطة التدريبية يف الربنامج واليت تطور مهارات العمل على اإل .4

 )مكتبة و انرتنت(.نواعها أتوفري مصادر التعلم ب .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بكلية التربية بالمجمعة مستوى ثالث المحاسبة  بكالوريوسبرنامج  (16)

 (دارسين)
وفيما ، مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية 

 ع الداخلىيلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراج

 ( 16جدول ) 

بكلية الرتبية باجملمعة  مستوي ثالثاحملاسبة  بكالوريوسبرنامج يف مستوى جودة األداء يبني 

 (دارسني)

 المستوى العينة م

 4.8 المشرف التنفيذي 1
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 4.3 الدارسين 2

 4.7 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.5 المراجع الداخلي 4

 18.3 المجموع 5

 4.57 المستوى العام 6

 

 

 ( 16شكل )  

بكلية الرتبية باجملمعة  ثالثمستوي احملاسبة  بكالوريوسبرنامج يف مستوى جودة األداء يبني 

 (دارسني)

 

 من العرض السابق يمكن استخالص اآلتي:

 أبرز نقاط القوة: 

 ندهم.عأفضل ما  الدارسينتشجع هيئة التدريس بالبرنامج على أن يقدم  -1

 .للدارسينرنامج تغذية راجعة قدمت هيئة التدريس بالب -2

 عضاء هيئة تدريس البرنامج بالحماس في أداء عملهم .يتسم أ -3

 .لقاعات المناسبة لتجهيزات تتوفرال -4
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 لتزام أعضاء هيئة التدريس بالمواعيد المحددة للمحاضرات.ا -5

 أولويات التحسين: 

 .اديمىعدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األك -1

 .عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة -2

 .قلة المصادر التعليمية الخاصة بالتخصص في المكتبة -3

 للدارسين. المقدم  كاديمىرشاد اإلضعف اإل -4

 

 مقترحات التحسين:

 توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى -1

 خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعةاعتماد  -2

 .االهتمام بالجوانب التطبيقية للبرنامج -3

 . لدارسينوإتاحتها لتوفير مصادر المكتبة المناسبة  -4

 .تطوير أساليب التغذية الراجعة للدارسين -5

 .للدارسيناإلرشاد والمشورة  تفعيل -6

 

 

 

دارة األعمال إبكلية  ارة مالية()اد إدارة األعمال وريوسالبكبرنامج  (17)

 (دارسين)  بالمجمعة
وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 17جدول ) 

بكلية إدارة األعمال  دارة مالية()إ إدارة األعمال وريوسالج بكبرناميف مستوى جودة األداء يبني 

 (دارسني)  باجملمعة

 المستوى العينة م
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 4.8 المشرف التنفيذي 1

 4.1 الدارسين 2

 4.4 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.5 المراجع الداخلي 4

 17.8 المجموع 5

 4.45 المستوى العام 6

 

 

 

 ( 17شكل ) 

دارة مالية(بكلية إدارة األعمال إدارة األعمال)إ وريوسالبرنامج بكيف داء مستوى جودة األيبني 

 (دارسني)  باجملمعة

 

 

 من العرض السابق يمكن استخالص اآلتي:

 أبرز نقاط القوة: 

 التفاعل المستمر بين الدارسين وأعضاء هيئة التدريس. .1

ى نجاح مما يساعد عل ؛حرص إدارة البرنامج على ضبط حضور وغياب الدارسين .2

 البرنامج.

 دارة مع أعضاء هيئة التدريس .تعاون اإل .3
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 اهتمام الدارسين بحضور المحاضرات. .4

 .توفر قاعاة  دراسية مناسبة للدراسة .5

 التزام أعضاء هيئة التدريس بالمواعيد المحددة للمحاضرات. .6

 أولويات التحسين: 

 . د األكاديميطنية للتقويم واالعتماعدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الو .1

 .عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 للدارسين.اإلرشاد األكاديمي قلة االهتمام ب .3

 في البرنامج. للدارسيناألنشطة التدريبية  قلة .4

 مقترحات التحسين:

 .طنية للتقويم واالعتماد األكاديميتوصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الو .1

 .ماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعةاعت .2

 . الدارسيناألنشطة التدريبية في البرنامج بشكل مناسب يسهم في تطوير مهارات  تنفيذ .3

 الدراسى. في بداية الفصل الدارسينعضاء هيئة التدريس و ألقاء الستقبال  عقد .4

 .للدارسيناإلرشاد األكاديمي والمهني االهتمام  ب .5

 

 

 

 

 

 

 (دارسين) إدارة األعمالبكلية  (ولأمستوي )برنامج دبلوم المحاسبة  (18)
وفيما ، مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية 

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 18جدول ) 

 (دارسني)إدارة األعمالبرنامج دبلوم احملاسبة  بكلية يف مستوى جودة األداء  يبني

 المستوى العينة م

 4.6 المشرف التنفيذي 1
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 4.7 الدارسين 2

 4.5 أعضاء هيئة التدريس 3

 4 المراجع الداخلي 4

 17.8 المجموع 5

 4.45 المستوى العام 6

 

 

 ( 18شكل ) 

 (دارسني) إدارة األعمالرنامج دبلوم احملاسبة  بكلية بيف مستوى جودة األداء يبني 

 

 

 

 من العرض السابق يمكن استخالص اآلتي:

 أبرز نقاط القوة: 

 .على بذل الجهود للدارسينهيئة التدريس بالبرنامج  تشجيع .1

 .هيستجد في مجال تخصصمعلوماته بما في تطوير ساهم البرنامج  بأن  الدارسشعور  .2

 تدريس باستخدام طرق تدريس حديثة.أعضاء هيئة ال امهتما .3
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 .البرنامج بالحماس في أداء عملهم بم أعضاء هيئة تدريس اتسا .4

 .ن وأعضاء هيئة التدريس بالبرنامجيداريالتزام اإل .5

 أولويات التحسين: 

 طنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الو .1

 .جنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعةعتماد خطة البرنامج من لاعدم  .2

 .للدارسيناإلرشاد والمشورة قلة االهتمام بتقديم  .3

 .التعليمية  الدارسينت امستوى جودة خبراالهتمام بقلة  .4

 عدم توزيع العبء التدريسى بالعدالة بين أعضاء هيئة التدريس. .5

 عدم وجود عمال للنظافة في الفترة المسائية. .6

 مقترحات التحسين:

 طنية للتقويم واالعتماد األكاديميوصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوت .1

 .عتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعةا .2

وقات معلنة أتخدام كل الطرق المتاحة بتخصيص تاحة اإلرشاد والمشورة للطالب باسإ .3

 والتواصل عبر المواقع االلكترونية. ،الدارسينلمقابلة 

 .للدارسيناإلرشاد والمشورة االهتمام بتقديم  .4

 .التعليمية  الدارسينت امستوى جودة خبراالهتمام ب .5

 توزيع العبء التدريسى بالعدالة بين أعضاء هيئة التدريس. .6

 توفير عمال للنظافة في الفترة المسائية. .7

 الحرص على الصيانة المستمرة لتجهيزات القاعات. .8

 (دارسين) إدارة األعمالبكلية  محاماهالبرنامج دبلوم  (19)
وفيما ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية 

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 19جدول ) 

 (دارسني)إدارة األعمالاه بكلية اماحمل دبلومبرنامج دبلوم يف مستوى جودة األداء يبني 

 

 المستوى العينة م
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 4.6 المشرف التنفيذي 1

 4.7 الدارسين 2

 4.7 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.1 المراجع الداخلي 4

 18.1 المجموع 5

 4.52 المستوى العام 6

 

 

 ( 19شكل ) 

 (دارسني)األعمال إدارةاماه بكلية احمل دبلومدبلوم برنامج يف مستوى جودة األداء يبني 

 

 من العرض السابق يمكن استخالص اآلتي:

 أبرز نقاط القوة: 

 .للدارسين بصفة مستمرة هيئة التدريس بالبرنامج تغذية راجعة يقدم .1

 .للتدريس التجهيزات الالزمة وجود .2

 وجود ملفات لتوثيق أعمال البرنامج. .3

 لتزام أعضاء هيئة التدريس بمواعيد المحاضرات المحددة.ا .4
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 زام المشرف التنفيذى بالحضورلتا .5

 وجود توصيف مختصر عن البرنامج. .6

 لتزام الدارسين بوقت ومواعيد المحاضرات.ا .7

 أولويات التحسين: 

 طنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الو .1

 .عتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعةإعدم  .2

 عدم توزيع العبء التدريسى بالعدالة بين أعضاء هيئة التدريس. .3

 في الفترة المسائية. والصيانة عدم وجود عمال للنظافة .4

 .بالمكتبةالعلمية الخاصة بالبرنامج قلة المراجع  .5

 لبرنامج .للدارسين با األنشطة التدريبية قلة  .6

 عدم وجود عمال للنظافة. .7

 

 مقترحات التحسين

 فق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمىتوصيف البرنامج و .1

 اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 توزيع العبء التدريسى بالعدالة بين أعضاء هيئة التدريس. .3

 في الفترة المسائية.والصيانة  وجود عمال للنظافة  .4

 .بالمكتبةالخاصة بالبرنامج توفير المراجع  .5

 لبرنامج .للدارسين با األنشطة التدريبية تفعيل  .6

 توفيرعمال للنظافة. .7

بكلية التربية بالمجمعة  (ولمستوى أ)برنامج دبلوم المحاسبة (21)

 (دارسات)
مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية وفيما يلى 

 نامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلىمستوى جودة األداء بالرب

 ( 21جدول ) 

 (دارساتبرنامج دبلوم احملاسبة  بكلية الرتبية باجملمعة )يف مستوى جودة األداء 
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 المستوى العينة م

 4.25 المشرف التنفيذي 1

 3.23 الدارسات 2

 4.25 أعضاء هيئة التدريس 3

 3.7 المراجع الداخلي 4

 15.43 المجموع 5

 3.85 المستوى العام 6

 

 

 
 

 ( 21شكل ) 

 (دارساتبرنامج دبلوم احملاسبة  بكلية الرتبية باجملمعة )يف مستوى جودة األداء يبني 

 ومن العرض السابق يتضح ما يلي :

 
 أبرز نقاط القوة: 

 أفضل ما عندهم. الدارسينتشجع هيئة التدريس بالبرنامج على أن يقدم  .1

 .أعمال الدارسات بصفة مستمرةنامج تغذية راجعة على هيئة التدريس بالبر تقدم .2
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 .القاعات المناسبة ب تجهيزاتتوفر ال .3

  باستمرارالمشرف التنفيذى  تواجد .4

 التزام أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج بالمواعيد المحددة للمحاضرات .5

 وجود توصيف مختصر عن البرنامج. .6

 بوقت ومواعيد المحاضرات.ات لتزام الدارسإ .7

 

 ات التحسنيأولوي: 

 م واالعتماد األكاديمي.عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقوي .1

 .عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 عدم توزيع العبء التدريسى بالعدالة بين أعضاء هيئة التدريس. .3

 عدم وجود عمال للنظافة في الفترة المسائية. .4

 .قاعات مجهزه لذوي االحتياجات الخاصة توفرعدم  .5

 مقرتحات التحسني: 

 طنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الو .1

 .اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 إتاحة استخدام المكتبة للدارسين وتوفير المراجع العلمية بها. .3

 ظام الكتروني  لتوثيق أعمال البرنامج.توفير ن .4

 توفير التغذية الراجعة للدارسين. .5

 قاعات مجهزه لذوي االحتياجات الخاصة . ريتوف .6

 .مرافق مناسبة للصالة  ريتوف .7

 توزيع العبء التدريسى بالعدالة بين أعضاء هيئة التدريس. .8

 

 بكلية التربية بالمجمعة (مستوى ثالث)برنامج دبلوم المحاسبة (21)

 (دارسات)
وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 21جدول ) 
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 (دارسات) برنامج دبلوم احملاسبة  بكلية الرتبية باجملمعةيف مستوى جودة األداء يبني 

 

 المستوى العينة م

 4.25 المشرف التنفيذي 1

 3.8 دارساتال 2

 4.25 أعضاء هيئة التدريس 3

 3.7 المراجع الداخلي 4

 16 المجموع 5

 4 المستوى العام 6

 

 

 

 ( 21شكل )  

 (دارساتبرنامج دبلوم احملاسبة  بكلية الرتبية باجملمعة )يف مستوى جودة األداء يبني 

 

 عرض السابق يتضح ما يلي :ومن ال

 :أبرز نقاط القوة 
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 .نأفضل ما عنده نبرنامج على أن يقدمبال الدارساتتشجع هيئة التدريس  .1

 .للدارسات على أعمالهن بصفة مستمرةهيئة التدريس بالبرنامج تغذية راجعة  تقدم .2

 . نس البرنامج بالحماس في أداء عملهاتسم أعضاء هيئة تدري .3

 .ات بالجودة اتسمت تجهيزات القاع .4

 المواعيد المحددة للمحاضرات.في أعضاء هيئة التدريس  تواجد .5

 وجود توصيف مختصر عن البرنامج. .6

 أولويات التحسني: 

 طنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الو .1

 .عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 .لمكتبةاالخاصة بالبرنامج في مصادرقلة ال .3

 قاعات مجهزه لذوي االحتياجات الخاصة توفرعدم  .4

 

 :مقرتحات التحسني 

 

 توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .1

 عتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعةا .2

 

 وتوفير المراجع العلمية بها. اتللدارسإتاحة استخدام المكتبة  .3

 توفير نظام الكتروني  لتوثيق أعمال البرنامج. .4

 .اتتوفير التغذية الراجعة للدارس .5

 قاعات مجهزه لذوي االحتياجات الخاصة . توفر .6

 .لصالة مرافق مناسبة ألداء ا توفر .7

 .مجهزه لذوي االحتياجات الخاصة توفر قاعات .8

 

 بكلية المجتمع)بنظام التجسير( الحاسب  علوم بكالوريوسبرنامج  (22)

 (دارسين بالمجمعة )
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

وفيما يلى  .مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 22جدول ) 

 بكالوريوس علوم احلاسب )بنظام التجسري( بكلية اجملتمعبرنامج  يفمستوى جودة األداء يبني 

 (دارسني باجملمعة )

 

 المستوى العينة م

 4.6 المشرف التنفيذي 1

 3.4 الدارسين 2

 4.38 أعضاء هيئة التدريس 3

 4 المراجع الداخلي 4

 16.38 المجموع 5

 4.095 المستوى العام 6

 

 
 ( 22شكل ) 

 بكالوريوس علوم احلاسب )بنظام التجسري( بكلية اجملتمعبرنامج يف األداء  مستوى جودةيبني 

 (دارسني باجملمعة )

 ومن العرض السابق يتضح ما يلي :

 :أبرز نقاط القوة 
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 .وجود توصيف مختصر للبرنامج .1

 تعاون الدارسين مع بعضهم في نظام العمل كمجموعات . .2

 لدارسين لالستفادة من أخطائهم .اهتمام أعضاء هيئة بتقديم التغذية الراجعة ل .3

 رضا الدارسين عن تقدم خبرتهم نتيجة للبرنامج . .4

 تعاون اإلدارة مع أعضاء هيئة التدريس . .5

ة كمساعدة ات مساعدة بجانب المقررات الرئيسعضاء هيئة التدريس تقديم تطبيقأتركيز  .6

 تهم .افي توسيع خبر للدارسين

 .المواعيد المحددة للمحاضرات فيعضاء هيئة التدريس والدارسين .تواجد أ7

  التحسني أولويات: 

 

 عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .1

 عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 . المكتبةالخاصة بالبرنامج في ب مصادرقلة ال .3

 االحتياجات الخاصةلذوي عدم وجود أماكن خاصة  .4

 

 مقرتحات التحسني : 

 

 .توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .1

 .اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة.2

 إتاحة استخدام المكتبة للدارسين وتوفير المراجع العلمية بها..3

 االحتياجات الخاصة.وجود أماكن خاصة لذوي .4

 

 

 

 دبلوم الحاسب اآللي التطبيقي)برمجة تطبيقية (برنامج  (23)

 بكلية المجتمع بالمجمعة )دارسين(
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 واملراجع الداخلىيلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة 

 ( 24جدول ) 

 دبلوم احلاسب اآللي التطبيقي)برجمة تطبيقية (برنامج يف مستوى جودة األداء يبني 

 بكلية اجملتمع باجملمعة )دارسني( 

 المستوى العينة م

 4.15 المشرف التنفيذي 1

 4.02 الدارسين 2

 4.66 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.2 المراجع الداخلي 4

 17.03 عالمجمو 5

 4.25 المستوى العام 6

 

 

 ( 24شكل ) 

 دبلوم احلاسب اآللي التطبيقي)برجمة تطبيقية (برنامج يف مستوى جودة األداء يبني 

 بكلية اجملتمع باجملمعة )دارسني( 

 ومن العرض السابق يتضح ما يلي :

 أبرز نقاط القوة 
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 .دارة  البرنامج اإلرشاد والمشورة للطالب عند طلبهاتقدم إ .1

 أماكن مناسبة للمحاضرات )السعة، اإلضاءة ،التهوية، النظافة...( توفرت .2

 ُيعد للبرنامج جدوالً مبدئياً للمحاضرات ويراعى فيه آراء الدارسين .3

 ُتعلن  إدارة البرنامج عن الجدول النهائي للدارسين  في أماكن بارزة. .4

 .الفصل الدراسيفي بداية  الدارسينيعد لقاء الستقبال أعضاء هيئة التدريس و  .5

 يوجد توصيف للبرنامج والمقررات الدراسية. .6

 يستخدم أعضاء هيئة التدريس الوسائل التكنولوجية في التدريس. .7

 توجد مرافق مناسبة ألداء الصالة  وقضاء أوقات الفراغ. .8

 قاعدة بيانات عن الدارسين توفرت .9

 تتسم تجهيزات القاعات التدريسية ، والمعامل بالجودة .11

 .جراءات الالزمة مع الدارسين المخالفين للوائح والتعليماتتتخذ اإل.11

 :أولويات التحسني 

 

 عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .1

 عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة.2

 ن البرنامج.ال تضع  إدارة البرنامج عالمات إرشادية ع.3

 بالمكتبة مصادر تعلم متنوعة توفرعدم .4

 .بالبرنامج التغذية الراجعة لكل من الدارسين وأعضاء هيئة التدريسضعف .5

 ال توثق أنشطة البرنامج بطريقة علمية..6

 عدم وجود أماكن خاصة لذوي االحتياجات الخاصة.7

 :مقرتحات التحسني 

 

 طنية للتقويم واالعتماد األكاديمىتوصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الو .1

 عتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعةا .2

 إدارة البرنامج عالمات إرشادية.  إعداد ووضع .3

 بالمكتبة للدارسين . توفير مصادر تعلم متنوعة .4

 إتاحة التغذية الراجعة لكل من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس. .5
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 رنامج بطريقة علمية.توثيق أنشطة الب .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلية ب التجسير( )بنظاموالمعلومات الحاسب علوم بكالوريوسبرنامج  (24)

 ( دارسين ) العلوم بالزلفي
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 الربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلىيلى مستوى جودة األداء ب

 
 ( 23جدول ) 

)بنظام              واملعلومات احلاسب علومبكالوريوس  برنامجبرنامج يف مستوى جودة األداء يبني 

 ( دارسني )التجسري(بكلية العلوم بالزلفي 

 المستوى العينة م

 4.50 المشرف التنفيذي 1

 4.70 الدارسين 2

 4.75 هيئة التدريس أعضاء 3

 4 المراجع الداخلي 4

 17.95 المجموع 5

 4.48 المستوى العام 6

 

 ( 23شكل ) 

)بنظام            واملعلومات احلاسب علومبكالوريوس  برنامجبرنامج يف مستوى جودة األداء يبني 

 ( دارسني )التجسري(بكلية العلوم بالزلفي 

 

 ومن العرض السابق يتضح ما يلي :

 برز نقاط القوةأ : 
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 تقدم إدارة  البرنامج اإلرشاد والمشورة للطالب عند طلبها .1

 تتوفر أماكن مناسبة للمحاضرات )السعة، اإلضاءة ،التهوية، النظافة...( .2

 .ويراعى فيه آراء الدارسين ،للمحاضرات ُيعد للبرنامج جدول مبدئي .3

 اكن بارزة.ُتعلن  إدارة البرنامج عن الجدول النهائي للدارسين  في أم .4

 يوجد توصيف للبرنامج والمقررات الدراسية. .5

 يستخدم أعضاء هيئة التدريس الوسائل التكنولوجية في التدريس. .6

 .تتوفر قاعدة بيانات عن الدارسين .7

 .تتخذ اإلجراءات الالزمة مع الدارسين المخالفين للوائح والتعليمات .8

 أولويات التحسني: 

 .نللدارسي الراجعة التغذيةعدم انتظام  .1

 .الخاصة بالبرنامج في المكتبة مصادرقلة ال .2

 طنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الو .3

 .عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .4

 عدم وجود آلية لتوزيع العبء التدريسى على أعضاء هيئة التدريس.  .5

 .عمال للنظافةعدم وجود .6

 :مقرتحات التحسني 

 طنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الو .1

 .عتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعةا .2

 إعداد آلية لتوزيع العبء التدريسى على أعضاء هيئة التدريس.  .3

 .للدارسين الراجعة التغذيةنتظام ا .4

 فير وجود عمال للنظافة.تو .5

 وتوفير المراجع العلمية بها. ،إتاحة استخدام المكتبة للدارسين .6

 توفير نظام الكتروني  لتوثيق أعمال البرنامج. .7

 توفير التغذية الراجعة للدارسين. .8

 على األقل مرة يف العام. الدارسنيتعريفي بالربنامج وبأعضاء هيئة التدريس به مع  عقد لقاء .9
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بالمدينة الجامعية  )بنظام التجسير(محاسبة بكالوريوس برنامج (25)

 ( دارسين )بالزلفي
وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 25جدول ) 

 ( دارسني ) باملدينة اجلامعية بالزلفي )بنظام التجسري( ريوس حماسبةبكالوبرنامج 

 المستوى العينة م

 4.05 المشرف التنفيذي 1

 3.9 الدارسين 2

 4.27 أعضاء هيئة التدريس 3

 4 المراجع الداخلي 4

 16.22 المجموع 5

 4.055 المستوى العام 6

 

 

 

 (   25شكل ) 

 ( دارسني ) باملدينة اجلامعية بالزلفي ام التجسري()بنظ بكالوريوس حماسبةبرنامج 

 ومن العرض السابق يتضح ما يلي :
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 القوة: أبرزنقاط 

 باستمرار. لبرنامجلالمشرف التنفيذي  يتواجد -1

 . وأعضاء هيئة التدريس بالمواعيد المحددة للبرنامج ناإلداريو ينتظم -2

 يلتزم الدارسون بوقت ومواعيد المحاضرات. -3

  عن البرنامج. نامج عالمات إرشاديةتضع إدارة البر -4

 البرنامج اإلرشاد والمشورة عند طلبها.  إدارةتقدم  -5

  توجد مرافق مناسبة ألداء الصالة وقضاء أوقات الفراغ. -6

 تتسم تجهيزات القاعات التدريسية، والمعامل بالجودة. -7

 يستخدم أعضاء هيئة التدريس الوسائل التكنولوجية في التدريس. -8

 في بداية الفصل الدراسي. الدارسينتقبال أعضاء هيئة التدريس وُيعد لقاء الس -9

 أوليات التحسني: 

 .األكاديمي رشاداإلبتفعيل  هتمامقلة اال -1

 .الخاصة بالبرنامج في المكتبة مصادرقلة ال -2

 طنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الو -3

 .جنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعةعتماد خطة البرنامج من لاعدم  -4

 عدم وجود آلية لتوزيع العبء التدريسى على أعضاء هيئة التدريس.  -5

 .عدم وجود عمال للنظافة-6

 التحسني: مقرتحات 

 طنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الو -1

 .لدراسية بالجامعةاعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات ا -2

 .األكاديمى رشادتفعيل  اإل -3

 .الخاصة بالبرنامج في المكتبة مصادرتوفير ال -4

 وجود آلية لتوزيع العبء التدريسى على أعضاء هيئة التدريس.  -5

 .توفير عمال للنظافة -6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 البرامج الطبيةثالثاً: 
 (بالمجمعة والزلفى)
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

مستوى خامس بكلية العلوم )بنظام التجسير( ض تمريبكالوريوس  (26)

 )دارسين (    بالمجمعةالطبية التطبيقية 

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 26جدول ) 
بكالوريوس تمريض )بنظام التجسير( مستوى خامس بكلية برنامج في يبين مستوى جودة األداء 

 العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة    )دارسين (

 المستوى العينة م

 4.3 المشرف التنفيذي 1

 3.9 الدارسين 2

 4.7 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.1 المراجع الداخلي 4

 17 المجموع 5

 4.25 ى العامالمستو 6

 
 
 

 
 

 (  26شكل )  
بكالوريوس تمريض )بنظام التجسير( مستوى خامس بكلية برنامج في يبين مستوى جودة األداء 

 العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة    )دارسين (

 من العرض السابق ميكن استخالص اآلتي:
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 أبرز نقاط القوة: 

ستراتيجيات ، والتنوع في استخدام اال عضاء هيئة التدريس بالمحتوى الدراسيألمام إ .1

 الحديثة للتدريس.

 .بشكل مستمر داريينواإل التنفيذى لمشرفاتواجد  .2
 للطالب. األكاديمى رشادتقديم اإل .3
 ماكن مناسبة.أفي  عالنهإفي وضع الجدول الدراسي و الدارسينراء آخذ بعين االعتبار األ .4
 ف المقررات والبرنامج.يوصت وجود .5
 .لقاعات والمعاملاالالزمة داخل  التجهيزاتتوفرت .6
 .الدارسينعضاء هيئة التدريس وأدارة مع تعاون اإل .7
 .الدارسينعضاء هيئة التدريس مع أحسن تعامل  .8
 عضاء هيئة التدريس.أتوفير قاعدة بيانات للدارسين و .9

ومجهزة بالتجهيزات التكنولوجية  توفر قاعات دراسية مناسبة للمحاضرات .11
 الحديثة.

 .غذية الراجعة ألعضاء هيئة التدريس والدارسينإتاحة الت.11

 أولويات التحسني: 

 .عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .1

 .عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2
 .الصيانة الدورية للمعامل عدم االهتمام ب .3
 وقات الحضور و االنصراف.بأداريين التزام اإلضعف  .4
 قلة المتخصصين في مجال التمريض من أعضاء هيئة التدريس. .5
 عدم وجود آلية لتوزيع العبء التدريسى على أعضاء هيئة التدريس.  .6

 .عدم وجود عمال للنظافة.7

 مقرتحات التحسني:

 توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .1

 اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة. .2

 .العمل على وجود صيانة دورية للمعامل و قاعات المحاضرات .3
 داريين بالتوقيع حضور و انصراف.إلزام اإل .4
 االهتمام بنظافة القاعات . .5
 طرح فصول صيفية للبرامج المسائية .6
 اء هيئة التدريس. إعداد آلية لتوزيع العبء التدريسى على أعض .7
 توفيرعمال للنظافة. .8
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 العلوم كلية( تجسيربنظام ال) طبية مختبرات بكالوريوس (27)

 (دارسين)بالزلفي

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 واملراجع الداخلىيلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة 

 ( 27جدول ) 

 العلوم كلية( تجسير) طبية مختبرات بكالوريوسبرنامج مستوى جودة األداء في  يبين
 (دارسين) بالزلفي

 

 المستوى العينة م

 3.8 المشرف التنفيذي 1

 4.43 الدارسين 2

 4.33 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.1 المراجع الداخلي 4

 16.66 المجموع 5

 4.16 ى العامالمستو 6

 

 

 
 (27شكل )  

 بالزلفي العلوم كلية(  تجسير) طبيةال مختبراتال بكالوريوسبرنامج مستوى جودة األداء في يبين 

 (دارسين)
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 : من العرض السابق يتضح ما يلي 

 برز نقاط القوة :أ
 .لبرنامج باستمرارليتواجد المشرف التنفيذي  -1

 .المحاضراتيلتزم أعضاء هيئة التدريس بوقت ومواعيد  -2

 .اتسم أعضاء هيئة تدريس البرنامج بالحماس في أداء عملهم -3

 بين الدارسين وأعضاء هيئة التدرسين. سيادة العمل بروح الفريق -4

 .وجود قاعات دراسية مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة -5

 أولويات التحسين:
 األكاديمى عدم توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد -1

 عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة -2

 .مصادر التعلم المخصصة للبرنامج قلة -3

 .األجهزة واألدوات الالزمة للدراسة   ندرة  -4

 .مناطق لقضاء أوقات الفراغ  عدم وجود  -5

 تناسب محتويات بعض المقررات مع المستحدثات الحديثة. ضعف -6

 ية لتوزيع العبء التدريسى على أعضاء هيئة التدريس. عدم وجود آل -7

 .الفترة المسائية في عدم وجود عمال للنظافة -8

 مقترحات التحسين :
 عتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعةا .1

 توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى .2

 العبء التدريسى على أعضاء هيئة التدريس.  بناء آلية لتوزيع .3

 وتوفير المراجع العلمية بها. ،إتاحة استخدام المكتبة للدارسين .4

 توفير نظام الكتروني  لتوثيق أعمال البرنامج. .5

 توفير التغذية الراجعة للدارسين. .6

 تزويد قاعات الدراسة بالتجهيزات التقنية المناسبة . .7

 عليها . الدارسينوتدريب  ،ية الالزمة للتشغيل المعاملتوفير العينات والمواد الكيمائ .8

على األقل مرة في  الدارسينعقد لقاء تعريفي بالبرنامج وبأعضاء هيئة التدريس به مع  .9

 العام.

 . وضع آلية تضمن انتظام الدارسين في المحاضرات والتزامهم بمواعيدها ووقتها .11

 توفير مناطق لقضاء أوقات الفراغ  .11

 المقررات كى يتناسب مع المستحدثات  العلمية الحديثة.تحديث محتويات  .12

 .في الفترة المسائية وجود عمال للنظافة .13

)بنظام التجسير(بكلية العلوم جهزة طبيةألوريوس تقنية ابكبرنامج (28)

 (دارسين)بالمجمعةالطبية التطبيقية 
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

وفيما ، ق املراجعة الداخلية مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فري

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 28جدول ) 

بكلية العلوم الطبية التطبيقية  )نظام التجسير( جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك
 (دارسينبالمجمعة)

 

 المستوى العينة م

 4.56 المشرف التنفيذي 1

 4.3 نالدارسي 2

 4.6 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.2 المراجع الداخلي 4

 17.66 المجموع 5

 4.41 المستوى العام 6

 

 
 ( 28شكل ) 

بكلية العلوم الطبية التطبيقية  )نظام التجسير( جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك

 (دارسينبالمجمعة)

 من العرض السابق يمكن استخالص اآلتي:
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 : أبرز نقاط القوة

فوز البرنامج بالمركز األول على البرامج التعليمية التى تقدمها عمادة خدمة المجتمع في  .1
 . هـ1435مسابقة البرامج األكثر جاهزية لالعتماد األكاديمى 

 داريين في الحضور و االنصراف.وانتظام اإل، التواجد المستمر للمشرف التنفيذي  .2
 نشطة و البرامج.ضرات و توثيق األعضاء هيئة التدريس بمواعيد المحاأ لتزاما .3
 .الدارسينعضاء هيئة التدريس وأدارة مع إلتعاون ا .4
 .الدارسينعضاء هيئة التدريس مع أحسن تعامل  .5
 في الجدول الدراسى. الدارسينراء آخذ أيتم  .6
 .توفر قاعات دراسية مجهزة بأحدث التجهيزات .7
ة للتقويم واالعتماد وجود توصيف البرنامج والمقررات وفق نماذج الهيئة الوطني .8

 األكاديمى.
 تقديم التغذية الراجعة للدارسين بصفة مستمرة. .9

 قضاء أوقات الفراغ.وجود أماكن مخصصة للصالة و .11
 

 أولويات التحسين: 

 .المتوفرة في المكتبة عن التخصصمصادر التعلم  قلة .1
 .في الفترة المسائية وراقألماكن لتصوير اأ عدم وجود .2
 .تجهيزات و المعامل ة العدم وجود فنيين لصيان .3
 .عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات بالجامعة .4
 .في أعداد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين العجز .5

 مقترحات التحسين:

 توفير التنوع في مصادر التعلم. .1
 استخدام التكنولوجيا في التدريس بشكل فعال.ضرورة  .2
 .والمقررات بالجامعةاعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط  .3
 .توفير أعضاء هيئة التدريس المتخصصين .4

 

 

 

 

 

)بنظام التجسير(بكلية العلوم جهزة طبيةألوريوس تقنية ابكبرنامج ( 29)
 (دارسين مستوى أول)بالمجمعةالطبية التطبيقية 
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

وفيما ، ية مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخل

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 (29جدول )  

)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك
 (دارسين مستوى أولبالمجمعة)

 

 المستوى العينة م

 4.56 المشرف التنفيذي 1

 4.3 الطلبة 2

 4.3 عضاء هيئة التدريسأ 3

 3.9 المراجع الداخلي 4

 17.06 المجموع 5

 4.26 المستوى العام 6

 

 

 
 

 ( 29شكل ) 

 بالمجمعة)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك
 (دارسين مستوى أول)

 من العرض السابق يمكن استخالص اآلتي:
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 قوة: أبرز نقاط ال

 ريين في الحضور و االنصراف.ادوانتظام اإل، مر للمشرف التنفيذي التواجد المست .1
 نشطة و البرامج.يس بمواعيد المحاضرات و توثيق األعضاء هيئة التدرأالتزام  .2
 .الدارسينعضاء هيئة التدريس وأدارة مع تعاون اإل .3
 .الدارسينعضاء هيئة التدريس مع أحسن تعامل  .4
 في الجدول الدراسى. ارسينالدراء آخذ أيتم  .5
 .توفر قاعات دراسية مجهزة بأحدث التجهيزات .6
وجود توصيف البرنامج والمقررات وفق نماذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  .7

 األكاديمى.
 تقديم التغذية الراجعة للدارسين بصفة مستمرة. .8
 وجود أماكن مخصصة للصالة وقضاء أوقات الفراغ. .9

 أولويات التحسين: 

 .المتوفرة في المكتبة عن التخصصمصادر التعلم  قلة .1
 .في الفترة المسائية وراقألماكن لتصوير اأ عدم وجود .2
 .تجهيزات و المعامل عدم وجود فنيين لصيانة ال .3
 .عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات بالجامعة .4
 .في أعداد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين العجز .5
 

 تحسين:مقترحات ال

 التنوع في مصادر التعلم. .1
 استخدام التكنولوجيا في التدريس بشكل فعال.ضرورة  .2
 .اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات بالجامعة .3
 .توفير أعضاء هيئة التدريس المتخصصين .4
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

)بنظام التجسير(بكلية العلوم جهزة طبيةألوريوس تقنية ابكبرنامج ( 31)
 (دارسين مستوى ثانى)بالمجمعةيقية الطبية التطب

 
وفيما ، مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية 

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 41جدول ) 

ر(بكلية العلوم الطبية التطبيقية )بنظام التجسيجهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك
 (دارسين مستوى ثانىبالمجمعة)

 المستوى العينة م

 4.45 المشرف التنفيذي 1

 4.3 الدارسين 2

 4.4 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.3 المراجع الداخلي 4

 17.45 المجموع 5

 4.36 المستوى العام 6

 

 
 

 

 ( 41شكل ) 
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك
 (دارسين مستوى ثانىبالمجمعة)

 
 من العرض السابق يمكن استخالص اآلتي:

 أبرز نقاط القوة: 

 وفرت اإلدارة التجهيزات الالزمة. -1
 .للدارسينطور البرنامج المعارف والمهارات الالزمة  -2
 .عملهماتسم أعضاء هيئة تدريس البرنامج بالحماس في أداء  -3
 .يتوفر توصيف  للمقررات  الدراسية -4
 .للبرنامج الدراسى وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى يتوفر توصيف -5
 يتواجد المشرف التنفيذي  باستمرار. -6
 ُتعلن  إدارة البرنامج عن الجدول النهائي للدارسين في أماكن بارزة. -7
 التكنولوجية في التدريس.يستخدم أعضاء هيئة التدريس الوسائل  -8
 تقديم التغذية الراجعة للدارسين بصفة مستمرة. -9

 قضاء أوقات الفراغوجود أماكن مخصصة للصالة و -11
 تتوفر قاعات  كافية ومجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة. -11
 

 أولويات التحسين: 

 الصيانة الدورية للمعامل و القاعات الدراسية. قلة .1
 بمواعيد المحاضرات. نالدارسيبعض عدم التزام  .2
 .بالبرنامج مصادر التعلمقلة  .3
 .زيادة العبء التدريسى ألعضاء هيئة التدريس .4
 عدم وجود فنى بالمعامل. .5
 
 

 مقترحات التحسين:

 اعتماد البرنامج الدراسى من لجنة الخطط والمقررات. -1
 .همعن طريق تطبيق لوائح الغياب علي بمواعيد المحاضرات الدارسينلتزام وضع آلية ال -2
 مصادر التعلم. عيتنو -3
 توفير الصيانة الدورية للمعامل و القاعات الدراسية. -4
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

)بنظام التجسير(بكلية العلوم جهزة طبيةألوريوس تقنية ابكبرنامج ( 31)
 (دارسين مستوى ثالث)بالمجمعةالطبية التطبيقية 

وفيما ، يق املراجعة الداخلية مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فر

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 41جدول ) 

بكلية العلوم الطبية التطبيقية  )بنظام التجسير( جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك
 (دارسين مستوى ثالثبالمجمعة)

 

 المستوى العينة م

 4 المشرف التنفيذي 1

 4.3 الدارسين 2

 4.3 أعضاء هيئة التدريس 3

 4 المراجع الداخلي 4

 16.6 المجموع 5

 4.15 المستوى العام 6

 

 
 

 ( 41شكل ) 

)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية جهزة طبيةألوريوس تقنية ابرنامج بك
 (دارسين مستوى ثالثبالمجمعة)
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 
 تي:من العرض السابق يمكن استخالص اآل

 

 برز نقاط القوة :أ
 وجود توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى. -1

 وجود توصيف المقررات وفق نماذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى. -2

 .لبرنامج التعليمي باستمرارليتواجد المشرف  التنفيذي  -3

 .اعيد المحاضراتيلتزم أعضاء هيئة التدريس بوقت ومو -4

 .البرنامج بالحماس في أداء عملهمباتسم أعضاء هيئة تدريس  -5

 .سيادة العمل بروح الفريق -6

 أولويات التحسين:
 عدم اعتماد توصيف البرنامج من لجنة الخطط والمقررات على مستوى الجامعة. .1
 الصيانة الدورية للمعامل والقاعات الدراسية. قلة .2
 اعيد المحاضرات.بمو الدارسينبعض عدم التزام  .3
 بالبرنامج. مصادر التعلمقلة  .4
 .زيادة العبء التدريسى ألعضاء هيئة التدريس .5
 عدم وجود فنى بالمعامل. .6

 

 مقترحات التحسين :
 اعتماد توصيف البرنامج من لجنة الخطط والمقررات. -1

 .العمل على تنويع وتوفير مصادر التعلم  -2

 .العمل على تحديث األجهزة واألدوات والمعامل -3

 .بمواعيد المحاضرات الدارسينبعض التزام وضع آلية لضمان  -4

 .توفير شبكات االنترنت ومناطق لقضاء أوقات الفراغ -5

 بما يتواكب مع المستجدات الحديثة.تحديث المقررات الدراسية  -6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

تمريض)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية لوريوس ابكبرنامج (32)
 (مستوى أولدارسين )بالمجمعةالتطبيقية 

وفيما ، مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية 

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 42جدول ) 

تمريض)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية لوريوس ابرنامج بك
 (دارسين مستوى أوللمجمعة)با

 

 المستوى العينة م

 4.1 المشرف التنفيذي 1

 4 دارسينال 2

 4 أعضاء هيئة التدريس 3

 3.9 المراجع الداخلي 4

 16 المجموع 5

 4 المستوى العام 6

 

 
 ( 42شكل ) 

تمريض)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية لوريوس ابرنامج بك
 (ن مستوى أولدارسيبالمجمعة)
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 من العرض السابق ميكن استخالص اآلتي:

 أبرز نقاط القوة: 

 عند طلبها.والمشورة  قدمت اإلدارة اإلرشاد .1
 على العمل بفاعلية مع المجموعات. ة الدارسينطور البرنامج قدر .2
 في حياتنا العلمية والعملية. لدارسين مهارات تطبيقية مفيدة لهمأكسب البرنامج ا .3
 يئة تدريس البرنامج بالحماس في أداء عملهم .اتسم أعضاء ه .4
 عن البرنامج. تضع  إدارة البرنامج عالمات إرشادية .5
 .في بداية الفصل الدارسينعضاء هيئة التدريس و أيعد لقاء الستقبال  .6
 تتوفر قاعدة بيانات عن الدارسين. .7
 .للبرنامجمختصر يوجد توصيف  .8

 

 أولويات التحسني: 

 مج من لجنة الخطط والمقررات على مستوى الجامعة.عدم اعتماد توصيف البرنا .1
 داريين بالحضور.عدم التزام اإل .2
 الصيانة الدورية للمعامل والقاعات الدراسية. قلة .3
 بمواعيد المحاضرات. الدارسينبعض عدم التزام  .4
 بالبرنامج. مصادر التعلمقلة  .5
 .زيادة العبء التدريسى ألعضاء هيئة التدريس .6
 ل.عدم وجود فنى بالمعام .7
 األنشطة التدريبية في البرنامج. قلة .8

 

 مقرتحات التحسني:

 اعتماد توصيف البرنامج من لجنة الخطط والمقررات على مستوى الجامعة. .1
 .دارييناإللية جيدة لحضور وانصراف آوضع  .2
 توفير المراجع الحديثة و المتطورة للطالب. .3

 .الدارسين بمواعيد المحاضراتبعض التزام وضع آلية لضمان  .4

 جهيز مرافق  إضافية مناسبة للصالة وقضاء وقت الفراغ.ت .5
 . الدارسينتطوير مهارات بتفعيل األنشطة التدريبية في البرنامج وارتباطها  .6
 الصيانة الدورية للمعامل والقاعات الدراسية. .7
 .العبء التدريسى ألعضاء هيئة التدريسإعداد آلية لتقليل  .8
 توفير فنى للمعامل. .9



  

- 89 - 
 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 
تمريض)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية يوس لورابكبرنامج (33)

 (دارسين مستوى ثانى)بالمجمعةالتطبيقية 
وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 (44جدول )  

تمريض)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية لوريوس ابرنامج بك
 (دارسين مستوى ثانىبالمجمعة)

 

 المستوى العينة م

 4.2 المشرف التنفيذي 1

 4.3 الدارسين 2

 4.31 أعضاء هيئة التدريس 3

 3.9 المراجع الداخلي 4

 16.71 المجموع 5

 4.17 المستوى العام 6

 

 
 

 ( 44شكل )  
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

تمريض)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية لوريوس ابرنامج بك
 (دارسين مستوى ثانىبالمجمعة)

 من العرض السابق يمكن استخالص اآلتي:

 أبرز نقاط القوة: 

 .باستمرار وجود المشرف التنفيذي على البرنامج التعليمي .1
 ء الدارسين.ويراعى فيه آرا، للمحاضرات  يعد للبرنامج جدول مبدئي .2
 يستخدم أعضاء هيئة التدريس الوسائل التكنولوجية في التدريس. .3
 قدمت اإلدارة اإلرشاد والمشورة عند طلبها. .4
 لتقديم أفضل ما لديهم .؛ تشجيع هيئة التدريس  للطالب  .5
 يطور البرنامج القدرة على العمل بفاعلية مع المجموعات. .6
 تتوفر قاعدة بيانات عن الدارسين. .7
 .للبرنامج مختصر يف يوجد توص .8
 .بمواعيد المحاضرات الدارسين لتزاما .9

 أولويات التحسين: 

 عدم اعتماد توصيف البرنامج من لجنة الخطط والمقررات على مستوى الجامعة. .1
 داريين بالحضور.عدم التزام اإل .2
 الصيانة الدورية للمعامل والقاعات الدراسية. قلة .3
 ضرات.بمواعيد المحا الدارسينبعض عدم التزام  .4
 بالبرنامج. مصادر التعلمقلة  .5
 زيادة العبء التدريسى ألعضاء هيئة التدريس .6
 عدم وجود فنى بالمعامل. .7
 قلة األنشطة التدريبية في البرنامج. .8

 
 

 مقترحات التحسين:

 اعتماد توصيف البرنامج من لجنة الخطط والمقررات على مستوى الجامعة. .1
 داريين بالحضور.العمل على التزام اإل .2
 سبوعيا للمشرف على البرنامج.أاكيد على رفع نسب الغياب والحضور للطالب الت .3
 في الفترة المسائيةافة للقاعات و المعامل ظتواجد عمال الن .4
 الصيانة الدورية للمعامل والقاعات الدراسية. توفير .5
 بالبرنامج. مصادر التعلمتنوع  .6
 األنشطة التدريبية في البرنامج.االهتمام ب .7
 .العبء التدريسى ألعضاء هيئة التدريسيل العمل على تقل .8
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

تمريض)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية لوريوس ابكبرنامج (34)
 (دارسات مستوى ثالث)بالمجمعةالتطبيقية 

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى يلى مستوى جودة األداء

 

 ( 43جدول ) 

تمريض)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية لوريوس ابرنامج بك
 (دارسات مستوى ثالثبالمجمعة)

 

 المستوى العينة م

 4.2 المشرف التنفيذي 1

 4.15 الدارسات 2

 4.31 أعضاء هيئة التدريس 3

 4 ليالمراجع الداخ 4

 16.66 المجموع 5

 4.16 المستوى العام 6

 

 
 (43شكل )  
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

تمريض)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية التطبيقية لوريوس ابرنامج بك

 (دارسات مستوى ثالثبالمجمعة)

 من العرض السابق يمكن استخالص اآلتي:

 أبرز نقاط القوة: 

 .اتداريواإل ةالتواجد باستمرار للمشرف .1
 .األكاديمى للدارساتاد رشتقديم اإل .2
 ماكن مناسبة.أفي  هعالنإفي وضع الجدول الدراسي و اتالدارسراء آ أخذ .3
 .لمقرراتلو لبرنامجل فيوصت وجود .4
 .لقاعات و المعاملاالتجهيزات الالزمة داخل  توفرت .5
 .اتالدارسعضاء هيئة التدريس وأدارة مع تعاون اإل .6
 تدريس.عضاء هيئة الأو اتتوفير قاعدة بيانات للدارس .7
 استخدام أعضاءهيئة التدريس الوسائل التكنولوجية الحديثة في التدريس. .8
 

 أولويات التحسين: 

 عدم اعتماد توصيف البرنامج من لجنة الخطط والمقررات على مستوى الجامعة. .1
 الصيانة الدورية للمعامل والقاعات الدراسية. قلة .2
 بالبرنامج. مصادر التعلمقلة  .3
 .ألعضاء هيئة التدريس زيادة العبء التدريسى .4
 قلة األنشطة التدريبية في البرنامج .5
 وص تطبيق اللوائح على المخالفين.صعدم وضوح الرؤية لدى المشرفين بخ .6

 
 مقترحات التحسين:

 توصيف المقررات وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمى. .1
 . والمعامل االهتمام بنظافة القاعات .2
 دى المشرفين بخوص تطبيق اللوائح على المخالفين.توضيح الرؤية ل .3
 اعتماد توصيف البرنامج من لجنة الخطط والمقررات على مستوى الجامعة. .4
 .توفير مكان خاص بالصالة .5
 العمل على زيادة األنشطة التدريبية في البرنامج. .6
 التنويع في مصادر التعلم بالبرنامج. .7
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 
 

 

)بنظام التجسير(بكلية العلوم الطبية  عالج طبيعيلوريوسابكبرنامج (35)
 (رابعدارسات مستوى )بالمجمعةالتطبيقية 

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 . يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 ( 45جدول ) 

بكلية العلوم الطبية التطبيقية  عالج طبيعي )بنظام التجسير( لوريوساج بكبرنام

 (رابعدارسات مستوى ) بالمجمعة

 المستوى العينة م

 4.4 المشرف التنفيذي 1

 4.5 الدارسات 2

 4.5 أعضاء هيئة التدريس 3

 3.9 المراجع الداخلي 4

 17.3 المجموع 5

 4.32 المستوى العام 6

 

 

 
 ( 45شكل ) 
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

بكلية العلوم الطبية التطبيقية  عالج طبيعي )بنظام التجسير( لوريوسابرنامج بك

 (رابعدارسات مستوى ) بالمجمعة

 من العرض السابق يمكن استخالص اآلتي:
 

 أبرز نقاط القوة: 
 

 .ة التنفيذيةالتواجد باستمرار للمشرف .1
 .للدارسات األكاديمىرشاد تقديم اإل .2
 ماكن مناسبة.أفي  هعالنإلجدول الدراسي وفي وضع ا اتالدارس آراءخذ أ .3
فق نماذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد لمقررات وول لبرنامجل فيصتو وجود .4

 .األكاديمى
 .لقاعات و المعاملاالتجهيزات الالزمة داخل  توفرت .5
 .اتالدارسعضاء هيئة التدريس وأدارة مع إلتعاون ا .6
 ة التدريس.عضاء هيئأو اتتوفير قاعدة بيانات للدارس .7
 توافر عمال النظافة . .8
 .توثيق أعمال الجودة بالبرنامج .9

 
 أولويات التحسين: 

 
 عتماد البرنامج من لجنة الخطط والمقررات بالجامعة.اعدم  .1
 الصيانة الدورية للمعامل والقاعات الدراسية. قلة .2
 قلة األنشطة التدريبية للبرنامج. .3

 
 

 مقترحات التحسين:
 

 من لجنة الخطط والمقررات بالجامعة. اعتماد توصيف البرنامج .1
 االهتمام بالجانب العملى في البرنامج. .2
 تطوير المعامل الدراسية بالتجهيزات المتطورة والحديثة .3
 .قبل االلتحاق بالبرنامج  دارساتعمل مقابالت لل .4
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البرامج التعليمية بحفر الباطن والرياض
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 
 

 

 دارسات –دبلوم التوجيه واإلرشاد )الرياض( ( 36) 

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 (2جدول )
 اتدارس - لتقويم )حفر الباطن (في دبلوم القياس وايبين مستوى جودة األداء 

 

 المستوى العينة م

 4.05 المشرف التنفيذي 1

 3.24 دارساتال 2

 4.06 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.12 المراجع الداخلي 4

 16.47 المجموع 5

 4.11 المستوى العام 6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 (2شكل )

 دبلوم التوجيه واإلرشاد يف جودة األداء يبني مستوى 

 اتدارس – )حفر الباطن (

 

 

 نستخلص من العرض السابق ما يلى :

 : أبرز نقاط القوة 

 توصيف المقررات التي يحتويها البرنامج طبقا للنموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد. .1

 .الدارساتاإلدارة القائمة على إدارة البرنامج مع  منالتواصل المستمر  .2

 محاضرات التدريسية.ال للدارساتحرص أعضاء هيئة التدريس على حضور  .3

 وعضوات هيئة التدريس. الدارساتالتفاعل المستمر بين  .4

مما يساعد على نجاح ؛  اتحرص إدارة البرنامج على ضبط حضور وغياب الدارس .5

 البرنامج.

 

 : أولويات التحسين 

 قاعات مناسبة للتدريس. توفرعدم  .1

 .ىالخلل المستمر الذي يحدث في أجهزة العرض فوق الرأس .2

 مصادر متنوعة للمعرفة. عدم وجود .3

 للطالبات. وأماكن لقضاء وقت الفراغعدم وجود مقصف  .4

 عضوات هيئة التدريس من ذوي الخبرات األكاديمية. توفرعدم  .5

 

 : مقترحات التحسين 

 

 .الدارساتقاعات دراسية تتناسب مع أعداد  ريتوف .1

 توفير فنيين متخصصين في إدارة أجهزة العرض فوق الرأس. .2

دبلوم توجيه واإلرشاد تحوى كافة الكتب والمراجع  للدارسات فىخصصة وجود مكتبة مت .3

 العلمية.

 توفير عضوات هيئة تدريس متخصصات في مقررات التوجيه واإلرشاد. .4

 توفير خدمات للطالبات مثل : مقصف وأماكن لقضاء وقت الفراغ. .5
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 دارساتبكالوريوس محاسبة بنظام تجسير )الرياض( ( 37)

وفيما ، ات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية مت تطبيق أدو

 يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 (2جدول )  
 تجسير )الريا( (الفي بكالوريوس المحاسبة بنظام يبين مستوى جودة األداء 

 

 المستوى العينة م

 4.43 شرف التنفيذيالم 1

 3.96 الدارسات 2

 4.21 أعضاء هيئة التدريس 3

 3.97 المراجع الداخلي 4

 17.57 المجموع 5

 4.39 المستوى العام 6

 

 
 

 (2شكل )
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 تجسير )الريا( (الالمحاسبة بنظام بكالوريوس يف جودة األداء يبني مستوى 

 

 

 نستخلص من العرض السابق ما يلى :

 أبرز نقاط القوة : 

 توصيف المقررات طبقا لنموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد. .1

 المحاضرات التدريسية. اتالدارسحرص أعضاء هيئة التدريس على حضور  .2

 وأعضاء هيئة التدريس. اتالدارسالتفاعل المستمر بين  .3

مما يساعد على نجاح  اتحرص إدارة البرنامج على ضبط حضور وغياب الدارس .4

 البرنامج.

 ن اإلدارة مع أعضاء هيئة التدريس .تعاو .5

 

 : أولويات التحسين 

 عدم وجود برامج ماجستير الستكمال الدراسات العليا. .1

 تعطل أجهزة العرض باستمرار. .2

 عدم توفير مكان مخصص ألعضاء هيئة التدريس لتقديم  اإلرشاد والمشورة للدارسين . .3

بة تحوى كافة الكتب والمراجع بكالوريوس المحاس للدارسات في عدم وجود مكتبة متخصصة  .4

 العلمية في مجال تخصصهم.

 التجهيزات الالزمة للعمل التعليمي. توفرعدم  .5

 عدم وجود مكان مخصص للصالة . .6

 .الدارساتقاعات تدريس تتناسب مع أعداد  توفرعدم  .7

 

 

 

 : مقترحات التحسين 

 فتح برامج للماجستير الستكمال الدراسات العليا. .1

 إلدارة وتشغيل وصيانة أجهزة العرض. توفير فنيين متخصصين .2

 وأعضاء هيئة التدريس . للدارساتتوفير قاعات مجهزة  .3

 التجهيزات الالزمة للعمل التعليمي والمتمثلة في ) ماكينة تصوير جيدة ، طابعة ، انترنت  توفر .4

 دبلوم المحاسبة تحوى كافة الكتب والمراجع العلمية في مجالللدارسات بوجود مكتبة متخصصة  .5

 تخصصهم .

 توفير مكان مخصص للصالة . .6

ات المعنية لتوفير فرص وظائف هالعمل على مخاطبة وزارة التعليم العالي لالتصال مع الج .7

 للحاصلين على برامج تجسير.
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 

  دارسات -دبلوم التربية العام  )الرياض( ( 38) 

وفيما ، ل فريق املراجعة الداخلية مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خال

  يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 (2)جدول 

 دارسات  –في دبلوم التربية العام )الريا((يبين مستوى جودة األداء 

 

 المستوى العينة م

 4.42 المشرف التنفيذي 1

 4.21 الدارسات 2

 4.36 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.13 المراجع الداخلي 4

 17.12 المجموع 5

 4.28 المستوى العام 6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 (2شكل )

 

 دارسات  –)الريا( ( دبلوم الرتبية العام يف جودة األداء مستوى 

 

 نستخلص من العرض السابق ما يلى :

 : أبرز نقاط القوة 

حب العمل المهني المرتبط مما دفعهم إلى  ؛خبرات ومهارات كثيرة عند الدارساتأضاف البرنامج  .1

 بالتدريس.

 باستمرار. ارة البرنامج حضور وغياب الدارساتمتابعة إد .2

العالقات الطيبة التي يتمتع بها الفريق القائم على البرنامج سواء من أعضاء هيئة التدريس أو  .3

 اإلداريين.

 التزام أعضاء هيئة التدريس بحضور المحاضرات في الوقت المحدد. .4

 واإلعالن عنها في أول يوم في الدراسة. ،ألعمال المرتبطة بالجداول الدراسيةالتنسيق في ا .5

 باستمرار. ارة البرنامج حضور وغياب الدارساتمتابعة إد .6

 

 : أولويات التحسين 

 عدم وجود فنيين لتشغيل أجهزة العرض. .1

 جود قاعات تدريس مناسبة للدارسات.عدم و .2

 عدم وجود مكاتب ألعضاء هيئة التدريس. .3

 .مكان لقضاء أوقات الفراغمكان مناسب لمقصف أو  توفرعدم  .4

 عدم وجود معامل كمبيوتر. .5

 

 : مقترحات التحسين 

 وفنيات متخصصات في تشغيل الشبكات وأجهزة العرض فوق الرأس. نفنيي ريتوف .1

 قاعات تدريس تناسب مع عدد الدارسات. ريتوف .2

 مكاتب ألعضاء هيئة التدريس. ريتوف .3

 ف أو مكان لقضاء أوقات الفراغ.لمقصمكان مناسب  ريتوف .4

 توفير معامل كمبيوتر. .5
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 

 دارسين –دبلوم التربية الخاصة )الرياض ( ( 39) 

 وفيما، الداخلية املراجعة فريق خالل من التاىل باجلدول املبينة العينة على التقييم دواتق أتطبي مت

  الداخلى جعوالمرا نظرالعينة وجهة من بالبرنامج جودةاألداء مستوى يلى

 (2جدول )  
 دارسين - في دبلوم التربية الخاصة )الريا((يبين مستوى جودة األداء 

 

 المستوى العينة م

 4.88 المشرف التنفيذي 1

 3.14 الدارسين 2

 4.52 أعضاء هيئة التدريس 3
 4.05 المراجع الداخلي 4

 16.59 المجموع 5

 4.14 المستوى العام 6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 (2شكل )

 

 دارسين -)الريا( ( تربية خاصة يف جودة األداء مستوى يبني 

 

 نستخلص من العرض السابق ما يلى :

 : أبرز نقاط القوة 

 توصيف البرنامج طبقا لنموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد. .1

 تنوع مصادر المعرفة التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس. .2

 تطوير قدراتهم . الحماس الذي يتمتع به الدارسين وحرصهم على .3

 المحاضرات التدريسية. الدارسينحرص أعضاء هيئة التدريس على حضور  .4

 وأعضاء هيئة التدريس. الدارسينالتفاعل المستمر بين  .5

 مما يساعد على نجاح البرنامج. ؛حرص إدارة البرنامج على ضبط حضور وغياب الدارسين .6

 وأعضاء هيئة التدريس. الدارسينتعاون اإلدارة مع   .7

 

 

 

 : أولويات التحسين 

مال متطلبات المقررات من األنشطة البحثية كعدم وجود مكتبة يرجع إليها الدارسين الست .1

 المختلفة.

 .تتناسب مع سنهم وقدراتهم.، وعداد الدارسينتستوعب أقاعات دراسية  توفرعدم  .2

 عدم وجود مصلى. .3

 ة الخاصة.مكتبة متخصصة للدارسين في الدبلوم عدم وجود .4

 تطوير وتحديث المقررات الدراسية.ى الحاجة إل .5

 عدم االستعانة بأعضاء هيئة التدريس غير متخصصين في مقررات التربية الخاصة. .6

 

 

 : مقترحات التحسين 
 ولقضاء وقت الفراغ.مكان مناسب للترفيه  توفر .1

 مكان مخصص للصالة. توفر .2

راجع العلمية في الكتب والم كافةبها التربية الخاصة مكتبة متخصصة لطلبة دبلوم توفير .3

 ..تخصصالمجال 

مخاطبة عمادة التعليم االلكتروني لفتح مجال لبرنامج جسور للطالب الدارسين في البرامج  .4

 التعليمية بعمادة خدمة المجتمع.

 الخاصة. ربيةالتتوفير قاعات مجهزة للدارسين في دبلوم  .5

 بية الخاصة.أعضاء هيئة التدريس متخصصين في تدريس العلوم المتصلة بالتر توفر .6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 

 دارسين –دبلوم المحاماة )الرياض ( ( 41)

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

  يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 (2جدول )  
 دارسين - دبلوم المحاماة )الريا((في يبين مستوى جودة األداء 

 

 المستوى العينة م

 4.22 المشرف التنفيذي 1

 3.26 الدارسين 2

 4.18 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.21 المراجع الداخلي 4

 15.87 المجموع 5

 3.96 المستوى العام 6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 (2شكل )

 

 دارسين -)الريا( ( دبلوم احملاماة يف جودة األداء يبني مستوى 

 نستخلص من العرض السابق ما يلى :

 : أبرز نقاط القوة 

 التنظيم الدقيق من قبل القائمين على البرنامج. .1

مما دفعهم إلى حب العمل المهني  ؛أضاف البرنامج خبرات ومهارات كثيرة عند الدارسين .2

 المرتبط  بمهنة المحاماة.

 .لتزام أعضاء هيئة التدريس بحضور المحاضرات في الوقت المحددا .3

 ليسهل االتصال والتواصل معهم.؛ عن الدارسين ورقية قاعدة بيانات  توفر .4

 التنسيق في األعمال المرتبطة بالجداول الدراسية واإلعالن عنها في أول يوم في الدراسة. .5

 متابعة إدارة البرنامج حضور وغياب الدارسين باستمرار. .6

 يم االعتماد.توصيف للمقررات طبقا لنموذج الهيئة الوطنية للتقو توفر .7

 

 : أولويات التحسين 

 عدم وجود قاعات مجهزة لذوي االحتياجات الخاصة. .1

 عدم وجود مصادر متنوعة للتعلم. .2

 عدم وجود مكتبة متخصصة للدارسين في دبلوم  التربية العام. .3

فتح قنوات تواصل الكترونية بين عمادة خدمة المجتمع والدارسين وأعضاء هيئة التدريس  .4

 ر.مثل برنامج جسو

 عدم مناسبة القاعات الدراسية. .5

 قدم المراجع والمصادر التي يعتمد عليها في التدريس. .6

 

 : مقترحات التحسين 

 مصادر متنوعة من بيئة التعلم مثل المكتبات وصاالت كمبيوتر. توفرضرورة  .1

 قاعات مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة. توفر .2

الكتب والمراجع العلمية  حوى كافةالمحاماة تدبلوم  للدارسين فىوجود مكتبة متخصصة  .3

 .في مجال تخصص

مخاطبة عمادة التعليم االلكتروني لفتح مجال لبرنامج جسور للطالب الدارسين في البرامج  .4

 التعليمية بعمادة خدمة المجتمع.

 المحاماة.توفير قاعات مجهزة للدارسين في دبلوم  .5

 ى مراجع ومصادر حديثة.تنقيح المقررات الدراسية بموضوعات حديثة واالعتماد عل .6
 

 



  

- 116 - 
 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 

 دارسين -دبلوم معامالت مصرفية )الرياض (( 41)

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

  يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 (2جدول )  
 دارسين - في دبلوم التربية العام )حفر الباطن (جودة األداء  يبين مستوى

 

 المستوى العينة م

 4.01 المشرف التنفيذي 1

 4.89 الدارسين 2

 4.16 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.09 المراجع الداخلي 4

 17.15 المجموع 5

 4.28 المستوى العام 6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 
 

 (2شكل )

 

 دارسين -)الريا( ( مصرفية  معامالتيف جودة األداء يبني مستوى 

 

 نستخلص من العرض السابق ما يلى :

 : أبرز نقاط القوة 

 أعضاء التدريس المتخصصين في علوم اإلدارة والمحاسبة.هيئة من وجود  .1

 على الحضور وااللتزام بمواعيد المحاضرات. الدارسينالحرص الشديد من  .2

إلى االلتزام  والحرص على حضور مما دفعهم ؛ تناغم أعضاء هيئة التدريس مع الدارسين  .3

 المحاضرات.

تنسيق األعمال اإلدارية في البرنامج بطريقة مريحة للدارسين حيث تصل اللوائح  .4

 والجداول للدارسين قبل البدء في البرنامج.

 المتابعة المستمرة في حضور وغياب الدارسين من قبل اإلداريين في البرنامج. .5

 : أولويات التحسين 

 لدارسين في الشعبة الواحدة.كثرة أعداد ا .1

 قلة تشجيع الدارسين على التفوق والدعم المعنوي للتشجيع والمواصلة في الدراسة. .2

 عدم إتاحة الفرصة لعمل مشاريع تطبيقية في التخصص. .3

 انعدام التدريب الميداني في الشركات والمؤسسات العامة المرتبطة باألعمال المصرفية. .4

وأعضاء هيئة التدريس  ،بين عمادة خدمة المجتمع والدارسينفتح قنوات تواصل الكترونية  .5

 مثل برنامج جسور.

 مساحة القاعات المخصصة للتدريس بالنسبة لعدد الدارسين في القاعة. صغر .6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 : مقترحات التحسين 

 دارس في الشعبة.21تقنين العدد في الشعبة الواحدة بحيث ال يتجاوز  .1

، واالستمرار في الدراسة، في التواصل ناسيتخصيص جوائز عينية ومعنوية لدفع الدر .2

 وجذب آخرين.

 مخاطبة الجهات المعنية لتدريب الخريجين من دبلوم األعمال المصرفية. .3

مخاطبة عمادة التعليم االلكتروني لفتح مجال لبرنامج جسور الدارسين في البرامج التعليمية  .4

 بعمادة خدمة المجتمع.

 الدارسين في الشعبة الواحدة. توفير قاعات تدريسية تتناسب مع عدد .5

 

 

 

 

 

 

 دارساتبكالوريوس محاسبة بنظام تجسير )حفر الباطن( (42)

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

  يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 (2ول )جد  
 في بكالوريوس المحاسبة بنظام تجسير )حفر الباطن (يبين مستوى جودة األداء 

 

 المستوى العينة م

 4.5 المشرف التنفيذي 1

 3.54 الدارسات 2

 4.5 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.1 المراجع الداخلي 4

 16.28 المجموع 5

 4.7 المستوى العام 6
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 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 
 

 (2شكل )

 

 المحاسبة بنظام تجسير )حفر الباطن (بكالوريوس يف داء جودة األيبني مستوى 

 

 

 نستخلص من العرض السابق ما يلى :

 : أبرز نقاط القوة 

 أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرات األكاديمية. اختيار .1

 المحاضرات التدريسية. اتالدارسحرص أعضاء هيئة التدريس على حضور  .2

 يئة التدريس.وأعضاء ه اتالدارسالتفاعل المستمر بين  .3

مما يساعد على نجاح  اتحرص إدارة البرنامج على ضبط حضور وغياب الدارس .4

 البرنامج.

 دارة مع أعضاء هيئة التدريس .تعاون اإل .5

 قاعات تدريسية مجهزة بالوسائل السمعية والمرئية. توفر .6

 حداثة المقررات التدريسية التي تتناسب ومتطلبات السوق من الكوادر المتخصصة. .7

 

 ويات التحسين :أول 

عدم وجود خطة توظيفية واضحة من قبل الخدمة المدنية للخريجين الحاصلين على  .1

 بكالوريوس المحاسبة بنظام تجسير.

 عدم اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 عدم وجود برامج ماجستير الستكمال الدراسات العليا. .3

 . للدارسينالمشورة اإلرشاد و ضاء هيئة التدريس لتقديم عدم توفير مكان مخصص ألع .4
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بكالوريوس المحاسبة تحوى كافة الكتب والمراجع  للدارساتعدم وجود مكتبة متخصصة  .5

 العلمية في مجال تخصصهم.

 التجهيزات الالزمة للعمل التعليمي. توفرعدم  .6

 عدم وجود مكان مخصص للصالة . .7

 

 : مقترحات التحسين 

لتوفير فرص  ؛ت المعنيةة التعليم العالي لالتصال مع الجهابة وزارالعمل على مخاط .1

 وظائف للحاصلين على برامج تجسير.

 .اعتماد خطة البرنامج من لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالجامعة .2

 .فتح برامج للماجستير الستكمال الدراسات العليا .3

 عضاء هيئة التدريس .أو للدارساتتوفير قاعات مجهزة  .4

 ر مكان مخصص للصالة .توفي .5

 تصوير ، طابعة ، انترنت ( آلة) التعليمي والمتمثلة في  زمة للعملالالتجهيزات ال توفر .6

الكتب والمراجع العلمية في  مكتبة متخصصة لطلبة دبلوم المحاسبة تحوى كافة توفير .7

 . مجال تخصصهم

 
 

 

 

 دارسين –دبلوم تقنية الشبكات )حفر الباطن(  (43)

وفيما  ،ات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخليةمت تطبيق أدو

  يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 (2جدول )  
 دارسين - في دبلوم التربية العام )حفر الباطن (يبين مستوى جودة األداء 

 

 المستوى العينة م

 4.12 شرف التنفيذيالم 1

 3.69 الدارسين 2

 3.93 أعضاء هيئة التدريس 3

 3.97 المراجع الداخلي 4

 15.69 المجموع 5

 3.91 المستوى العام 6



  

- 111 - 
 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع

 

 

 
 

 (2شكل )

 

 دارسين -)حفر الباطن ( دبلوم تقنية الشبكات يف جودة األداء يبني مستوى 

 نستخلص من العرض السابق ما يلى :

 أبرز نقاط القوة : 

 .الدارسينوجود توصيف للمقررات موزع على  .1

والحرص على حضور  ،تناغم أعضاء هيئة التدريس مع الدارسين مما دفعهم إلى االلتزام  .2

 المحاضرات.

تنسيق األعمال اإلدارية في البرنامج بطريقة مريحة للدارسين حيث تصل اللوائح  .3

 والجداول للدارسين قبل البدء في البرنامج.

 مستمرة في حضور وغياب الدارسين من قبل اإلداريين في البرنامج.المتابعة ال .4

 الحرص في البرنامج على التطبيق العملي للمقررات من خالل معامل للحاسب. .5

 

 

 : أولويات التحسين 

 قلة معامل الحاسب. .1

 عدم إتاحة الفرصة لعمل مشاريع تطبيقية في التخصص. .2

 ات العامة المرتبطة بتقنية الشبكات.انعدام التدريب الميداني في الشركات والمؤسس .3

فتح قنوات تواصل الكترونية بين عمادة خدمة المجتمع والدارسين وأعضاء هيئة التدريس  .4

 مثل برنامج جسور.
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 ن للترفيه.اكوجود أمعدم  .5

 

 

 : مقترحات التحسين 

 توفير اإلمكانات الالزمة من المعامل والتقنيات. .1

 مح فيه بمشاريع تخرج.ضرورة السعي لتطوير البرنامج بحيث يس .2

والعمل فيها  ،مخاطبة الجهات المعنية بتقنية الشبكات بحيث تسع الخريجين للتدريب .3

 مستقبالً.

مخاطبة عمادة التعليم االلكتروني لفتح مجال لبرنامج جسور للطالب الدارسين في البرامج  .4

 التعليمية بعمادة خدمة المجتمع.

 .وقضاء وقت الفراغن للترفيه اكتوفير أم .5

 

 

 

 

 

 

 

 دارسين –دبلوم التربية العام  )حفر الباطن(  (44)

وفيما ، مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية 

  يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 (2جدول )  
 دارسين - في دبلوم التربية العام )حفر الباطن (يبين مستوى جودة األداء 

 

 المستوى العينة م

 4.67 المشرف التنفيذي 1

 4.88 الدارسين 2

 4.65 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.23 المراجع الداخلي 4

 18.43 المجموع 5
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 4.60 المستوى العام 6

 

 
 

 (2شكل )

 

 دارسين -حفر الباطن ( )دبلوم الرتبية العام يف جودة األداء يبني مستوى 

 

 

 نستخلص من العرض السابق ما يلى :

 : أبرز نقاط القوة 

العالقات الطيبة التي يتمتع بها الفريق القائم على البرنامج سواء من أعضاء هيئة التدريس  .1

 أو اإلداريين.

مما دفعهم إلى حب العمل المهني ؛ أضاف البرنامج خبرات ومهارات كثيرة عند الدارسين  .2

 تبط بالتدريس.المر

 التزام أعضاء هيئة التدريس بحضور المحاضرات في الوقت المحدد. .3

 التنسيق في األعمال المرتبطة بالجداول الدراسية واإلعالن عنها في أول يوم في الدراسة. .4

 متابعة إدارة البرنامج حضور وغياب الدارسين باستمرار. .5

 

 : أولويات التحسين 

 ج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد.عدم توصيف البرنامج طبقا لنماذ .1

 كن للصالة.اعدم وجود أم .2

 لدارسين في دبلوم  التربية العام.عدم وجود مكتبة متخصصة ل .3
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فتح قنوات تواصل الكترونية بين عمادة خدمة المجتمع والدارسين وأعضاء هيئة التدريس  .4

 مثل برنامج جسور.

 مناسبة القاعات الدراسية.عدم  .5

 صادر التي يعتمد عليها في التدريس.قدم المراجع والم .6

 

 : مقترحات التحسين 

 توصيف البرنامج طبقا لنماذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد. .1

 كن مخصص للصالة.امأ ريتوف .2

الكتب والمراجع العلمية في  حوى كافةالتربية العام توجود مكتبة متخصصة لطلبة دبلوم  .3

 .مجال تخصص

تروني لفتح مجال لبرنامج جسور للطالب الدارسين في البرامج لكمخاطبة عمادة التعليم اإل .4

 التعليمية بعمادة خدمة المجتمع.

 التربية العام.توفير قاعات مجهزة للدارسين في دبلوم  .5

 تنقيح المقررات الدراسية بموضوعات حديثة واالعتماد على مراجع ومصادر حديثة. .6

 

 

 

 

 

 دارسين –دبلوم التوجيه واإلرشاد )حفر الباطن( (45)

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

  يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 (2جدول )  
 دارسين - )حفر الباطن ( التوجيه واإلرشادفي دبلوم يبين مستوى جودة األداء 

 

 المستوى العينة م

 4.95 المشرف التنفيذي 1

 3.88 الدارسين 2

 4.50 أعضاء هيئة التدريس 3

 4.01 المراجع الداخلي 4
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 17.34 المجموع 5

 4.33 المستوى العام 6

 

 
 

 (2شكل )

 

 دارسين -)حفر الباطن ( دبلوم التوجيه واإلرشاد يف جودة األداء يبني مستوى 

 

 

 ابق ما يلى :نستخلص من العرض الس

 : أبرز نقاط القوة 

واإلداريين من أجل  ،والدارسين ،التفاهم والعمل بروح الفريق بين أعضاء هيئة التدريس .1

 تنفيذ أهداف البرنامج التعليمي.

 وحرصهم على تطوير قدراتهم .، الحماس الذي يتمتع به الدارسين  .2

 ريسية.المحاضرات التد الدارسينأعضاء هيئة التدريس على حضور حرص  .3

 وأعضاء هيئة التدريس. الدارسينالتفاعل المستمر بين  .4

مما يساعد على نجاح  ؛حرص إدارة البرنامج على ضبط حضور وغياب الدارسين .5

 البرنامج.

 دارة مع أعضاء هيئة التدريس .تعاون اإل .6

 

 

 : أولويات التحسين 
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 من مقهى ومراكز خدمات. للدارسين يمواقع الدعم اللوجست توفرعدم  .1

 وجود مصلى. عدم .2

 لدارسين في دبلوم القياس والتقويم.عدم وجود مكتبة متخصصة ل .3

وأعضاء هيئة ، فتح قنوات تواصل الكترونية بين عمادة خدمة المجتمع والدارسين  .4

 التدريس مثل برنامج جسور.

 قاعات مناسبة للدارسين تتناسب مع سنهم وقدراتهم.عدم توفير  .5

 تطوير وتحديث المقررات الدراسية. .6

 التجهيزات الالزمة للعمل التعليمي. توفرعدم  .7

 

 

 : مقترحات التحسين 

 مكان مناسب للترفيه مثل )مقهى + صالة انترنت(. توفر .1

 مكان مخصص للصالة. توفر .2

الكتب والمراجع العلمية  تحوى كافةتوجيه واإلرشاد وجود مكتبة متخصصة لطلبة دبلوم  .3

 ..في مجال تخصص

روني لفتح مجال لبرنامج جسور للطالب الدارسين في البرامج مخاطبة عمادة التعليم االلكت .4

 التعليمية بعمادة خدمة المجتمع.

 .التوجيه واإلرشادتوفير قاعات مجهزة للدارسين في دبلوم  .5

تنقيح المقررات الدراسية بموضوعات حديثة واعتماد خطة التحديث من لجنة الخطط  .6

 والمقررات الدراسية بالجامعة

 

 

 

 

 دارسين –القياس والتقويم )حفر الباطن( دبلوم  (46)

وفيما  ،مت تطبيق أدوات التقييم على العينة املبينة باجلدول التاىل من خالل فريق املراجعة الداخلية

  يلى مستوى جودة األداء بالربنامج من وجهة نظر العينة واملراجع الداخلى

 (2جدول )  
 دارسين - قويم )حفر الباطن (في دبلوم القياس والتيبين مستوى جودة األداء 

 

 المستوى العينة م

 4.60 المشرف التنفيذي 1

 3.02 الدارسين 2

 4.13 أعضاء هيئة التدريس 3
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 3.98 المراجع الداخلي 4

 15.73 المجموع 5

 3.93 المستوى العام 6

 

 
 

 (2شكل )

 

 ارسيند -)حفر الباطن ( دبلوم القياس والتقويم يف جودة األداء يبني مستوى 

 

 

 نستخلص من العرض السابق ما يلى :

 : أبرز نقاط القوة 

 تفهم أعضاء هيئة التدريس قدرات واتجاهات الدارسين. .1

 تمتع أعضاء هيئة التدريس المختارين للتدريس بخبرات أكاديمية متخصصة. .2

 المحاضرات التدريسية. الدارسينحرص أعضاء هيئة التدريس على حضور  .3

 وأعضاء هيئة التدريس. لدارسيناالتفاعل المستمر بين  .4

حرص إدارة البرنامج على ضبط حضور وغياب الدارسين مما يساعد على نجاح  .5

 البرنامج.

 دارة مع أعضاء هيئة التدريس .تعاون اإل .6

 

 أولويات التحسين : 
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 عدم وجود توصيف للمقررات الدراسية. .1

 عدم تحديث المقررات الدراسية. .2

مادة خدمة المجتمع والدارسين وأعضاء هيئة التدريس فتح قنوات تواصل الكترونية بين ع .3

 مثل برنامج جسور.

 قاعات مناسبة للدارسين تتناسب مع سنهم وقدراتهم.عدم توفير  .4

 لدارسين في دبلوم القياس والتقويم.عدم وجود مكتبة متخصصة ل .5

 التجهيزات الالزمة للعمل التعليمي. توفرعدم  .6

 

 : مقترحات التحسين 

وصيف للمقررات الدراسية طبقا لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم العمل على وضع ت .1

 واالعتماد.

واعتماد خطة التحديث من لجنة الخطط ، تنقيح المقررات الدراسية بموضوعات حديثة  .2

 والمقررات الدراسية بالجامعة

مخاطبة عمادة التعليم االلكتروني لفتح مجال لبرنامج جسور للطالب الدارسين في البرامج  .3

 لتعليمية بعمادة خدمة المجتمع.ا

 توفير قاعات مجهزة للدارسين في دبلوم القياس والتقويم. .4

 مكان مخصص للصالة.إعداد  .5

 مكان مناسب للترفيه مثل )مقهى + صالة أنترنت(. ريتوف .6

تحوى كافةالكتب والمراجع العلمية في القياس والتقويم وجود مكتبة متخصصة لطلبة دبلوم  .7

 . مجال تخصصهم

 


