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 مقدمة

 للدور الحيوي الذي يضطلع به املركز في دعم مؤسسات التعليم العالي
ً
وبرامجها األكاديمية  تأكيدا

وثيقة مقاييس التقويم الذاتي وتعزيز قدرتها على استيفاء معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي؛ أعد املركز 

هذه للمسؤولين عن ضمان الجودة في تقديم املساعدة التي تهدف إلى  للبرامج األكاديمية ) ملرحلة البكالوريوس (

التي أعدها املركز، كما يمكن  البرامجيةإلجراء التقييم بطريقة موضوعية بناًء على معايير ضمان الجودة البرامج 

 االستفادة من هذه الو 
ً
 استراتيجيات تحسين الجودةدعم ، و داخليةالتخطيط، واملراجعة ال في مجالثيقة أيضا

 .مؤسسات التعليم العالي في للبرامج األكاديمية 

، والتي تشمل البرامجياألكاديمي  الجودة واالعتمادوتوفر هذه الوثيقة مقاييس تقويم ذاتي ملعايير ضمان 

 املعايير التالية:

 واألهدافالرسالة  .1

 إدارة البرنامج وضمان جودته .2

 التعليم والتعلم .3

 الطالب .4

 هيئة التدريس  .5

 مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات .6

 

البرنامج قوم يملؤسسات التعليمية، البد أن لبرامج األكاديمية باولضمان الجودة والتحسين املستمر ل

املختلفة بعمليات التقويم الذاتي بناًء على املحكات الدالة على جودة األداء، فيقوم أعضاء هيئة  ووحداته

 بتقويم مستوى األداء حسب هذه املحكات،البرنامج التدريس واملوظفون املسؤولون عن األنشطة املختلفة في 

 على أدلة وبراهين وشواهد مناسبة، مع دعم ذلك بمؤشرات األداء واملقارنات املرجعية مع 
ً
أخرى  برامجواستنادا

من الجودة، وخاصة في املجاالت ذات األهمية الكبيرة. وُيدعم هذا التقويم الذاتي بالرأي  عال  ذات مستوى 

 وموضوعيتهلتعزيز مصداقية التقويم املستقل عن طريق مقوم أو مقومين مستقلين من خارج املؤسسة؛ 

 .ودقته

واملركز الخارجيين واملراجعين  البرنامج األكاديمي منسوبيفي وضع لغة مشتركة بين  هذه الوثيقةوتسهم 

تحديد ، ليتم للبرامج األكاديميةالجيد  داءاأل  محددات في وصفالوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي، يتمثل 

معرفة املطلوب  علىالتعليم العالي  برامج ساعد هذه الوثيقةكما ت ،ذلكبناًء على غير املرض ي  وأاألداء املرض ي 

باإلضافة تحديد مستواها الحالي،  تسهل عليهابطريقة وصفية متدرجة  منها بدقة تحت كل معيار، واألداء املتوقع

 البرامجملراجعة، للتعرف بدقة على أداء إلى أنها تفيد املراجعين الخارجيين واملقومين املستقلين خالل عمليات ا
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 فإن هذه الوثيقة تعتبر بمثابة املرشد واملوجه لعمليات التخطيط 
ً
بالنسبة لكل مجال من املجاالت ، وأخيرا

 لتحسين جودة األداء بناًء على التقويم الذاتي والخارجي وفق هذه املقاييس.

 معناصر التقوي

واالعتمةةةةةةاد األكةةةةةةاديمي للوصةةةةةةول إلةةةةةةى أعلةةةةةةى درجةةةةةةات الدقةةةةةةة فةةةةةةي رغبةةةةةةة مةةةةةةن املركةةةةةةز الةةةةةةوطني للتقةةةةةةويم 

تحةةةةةت كةةةةةل  الةةةةواردةوضةةةةةع املركةةةةز عناصةةةةةر محةةةةددة تسةةةةةتند إليهةةةةةا عمليةةةةات التقةةةةةويم لكةةةةل املحكةةةةةات  ،التقيةةةةيم

إغةةةةالئ دااةةةةرة الجةةةةودة )التخطةةةةيط والتطبيةةةةق و لهةةةةذه العناصةةةةر مةةةةدى اسةةةةتيفاء عناصةةةةر املحةةةةك علةةةةى  وبنةةةةاءً ، معيةةةةار

 وجةةودو ، مةةع األخةةذ فةةي االعتبةةار طبيعةةة املحةةكيكةةون التقيةةيم ملسةةتوى الجةةودة، والتحسةةين( بشةةكل فعةةال،  واملراجعةةة

البةةرامج  كثيةةر مةةن مةةا وصةةلت إليةةه ينةاغم ذلةةكل فةةي األداء ، واإلبةةدا  يةةزالتماملمارسةات التةةي تثأةةت أي مةةن وجةةوه 

 .صبو أن تصل إليهتوما  التعليم العالي مؤسساتفي األكاديمية 

 من كل مما يلي:للمحكات يم و عناصر التقتكون تو 

 .مدى توفر عناصر املحك ومكوناته 

 .مستوى جودة التطبيق لكل عنصر 

 .انتظام التطبيق والتقييم وتوفر األدلة 

 التحسين املستمر ومستوى النتااج في ضوء املؤشرات واملقارنة املرجعية 

  املحك.عناصر ممارسات التميز واإلبدا  في 

بنى تقويمات 
ُ
ملكه من األدلة والشواهد واملؤشرات التي تدل على مستوى يعلى ما  البرنامجوينبغي أن ت

  الجودة، وليس على االنطباعات غير املدعومة باألدلة. 

 

 املحكات األساسية:

 لألهمية القصوى لبعض املحكات، فقد تم تحديد مجموعة من املحكات، تمثل محكات 
ً
 أساسية،نظرا

ق الخط الذي كتأت به، وهذه املحكات ال بد  مَّ
ُ
زت في الوثيقة بعالمة النجمة )*( في آخرها، وغ ِّ

ي  وقد ُم

 .5نقاط من  3يقل عن  عند التقدم لالعتماد ال البرنامجأن يكون تقييمها الذاتي لدى 
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 التقويمخطوات 

  املحكتقويم  من خاللجودة األداء يم و يتم تق
ا
 :يما يلوفق  املعيار،تقويم ، ثم أول

 

 تقويم املحك :الخطوة األولى

 :نخياريال باستخدام أحد البرنامجتحديد مدى انطبائ املحك على بيكون ابتداًء و 

 نطبقاألول: ل ي الخيار 

 يحسبال إذا كان الحال كذلك فو ، نشطتهته وألعدم مناسأته لطبيع ؛املحك طبيقغير مطالب بتالبرنامج أي أن 

 املحكات الداخلة في تقويم املعيار.ضمن  املحك

 

 ينطبق : الخيار الثاني

 املحك تقويم وإذا كان الحال كذلك فيتم توفره،من املهم و  ،البرنامجله عالقة بطبيعة وأنشطة أي أن املحك 

 يلي: ماويمكن الحكم على جودة األداء للمحك من خالل (، 5إلى  1)من خماس ي  باستخدام مقياس

 

 :مرض يغير أداء أ. 

 ، وتفصيلها كالتالي:(2، 1) ويشمل املستويين: 

 : (مستوفىغير املستوى األول )

أو( ) ،تطبةق عناصةر املحةك علةى اإلطةالئ ال)أو(  أو يتوفر قليل منها، من عناصر املحكعنصر ال يتوفر أي 

  تطبق
ً
  أو( تطبق) ،بمستوى ضعيف جدا

ً
 .نادرا

  مستوفىالثاني )املستوى 
ا
 : (جزئيا

بشةةةةةكل غيةةةةةر  أو( تطبةةةةةق) بمسةةةةةتوى ضةةةةةعيفتطبةةةةةق عناصةةةةةر املحةةةةةك  أو( أن)، معظةةةةةم عناصةةةةةر املحةةةةةكتةةةةةوفر ت

توجةةةةد بعةةةةض وقةةةةد  ،أدلةةةةة كافيةةةةة تتةةةةوفر أو( ال) منةةةةتظم،غيةةةةر  ولكنةةةةه يوجةةةةد تقيةةةةيم أو يوجةةةةد أو( ال)، منةةةةتظم

 .للتحسيناملحدودة  اإلجراءات

 

 :مرض يأداء ب. 

 كالتالي:(، وتفصيلها 5 ،4 ،3ويشمل املستويات الثالث: )

 املستوى الثالث )مستوفى(: 

كمةةا  ،يوجةد تقيةةيم منةةتظمو بشةةكل منةةتظم، و  ،جيةدبمسةةتوى جميعهةةا تطبةةق و  ،تةوفر جميةةع عناصةةر املحةكت

 جيدة.للتحسين ونتااج منتظمة  إجراءاتتوجد و  ،كافيةتوفر أدلة ت
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 (: بإتقاناملستوى الرابع )مستوفى 

يوجةةةةد تقيةةةةيم منةةةةتظم و بشةةةةكل منةةةةتظم، و  ،مةةةةتقنبمسةةةةتوى  جميعهةةةةا املحةةةةك، وتطبةةةةقتةةةةوفر جميةةةةع عناصةةةةر ت

مرتفعةةةةةة مقارنةةةةةة للتحسةةةةةين ونتةةةةةااج منتظمةةةةةة  إجةةةةةراءاتتوجةةةةد ، و كافيةةةةةة ومتنوعةةةةةةتةةةةةوفر أدلةةةةةة ت ، كمةةةةةاوفعةةةةال

 .بالنتااج السابقة

 

 املستوى الخامس )مستوفى بتميز(: 

 تقيةةةةيم منةةةةتظميوجةةةةد و  منةةةةتظم،بشةةةةكل و  ،متميةةةةزمسةةةةتوى ب جميعهةةةةاوتطبةةةةق  ،تةةةةوفر جميةةةةع عناصةةةةر املحةةةةكت

للتحسةةةين ونتةةةااج منتظمةةةة  إجةةةراءاتتوجةةةد و ، وتراكميةةةة شةةةاملةمتنوعةةةة و تةةةوفر أدلةةةة ت، كمةةةا ومتميةةةز وفعةةةال

عناصةةةةر ممارسةةةةات إبةةةةدا  فةةةةي  ، ويوجةةةةداملؤسسةةةةات األخةةةةرى فةةةةي  املنةةةةاظرة البرامج األكاديميةةةةةمتميةةةةزة مقارنةةةةة بةةةة

 املحك.
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 للجدول التالي: ويمكن تلخيص العناصر املستخدمة للتقويم على مستوى املحك
ا
 وفقا

 

 يمو مستويات التق

 

 عناصر التقويم

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

  مستوفى غير مستوفى
ا
يا ز مستوفى بإتقان مستوفى مستوفى جزئ  بتمي

1 2 3 4 5 

 املحك عناصر  توفر  مدى

 ومكوناته

   ل يتـــــــــــــــــــــــــوفر

أي مـــــــــــــــــــــــــــــــــن 

عناصـــــــــــــــــــــــــــــر 

 املحك

  أو يتــــــــــــــــــــــــوفر

 قليل منها، 

 تتـــــوفر مع ـــــم 

عناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 املحك

 تــــــــــــــــوفر جميــــــــــــــــع ت

 عناصر املحك

 تـــــــــــــــــــــوفر جميـــــــــــــــــــــع ت

 عناصر املحك

 تـــــــــوفر جميـــــــــع عناصـــــــــر ت

 املحك 

 لكل التطبيق جودة مستوى 

 عنصر

  قل تطبـــــــــــــــــــــــ 

عناصـــــــــــــــــــــــــــــر 

املحك على 

أو  اإلطـــــال 

تطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

بمســـــــــــــــــتوى 

ضـــــــــــــــــــــــعي  

.
ا
 جدا

  تطبـق عناصـر

املحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

بمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى 

 ضعي 

  تطبــــــــــق عناصــــــــــر

بمسـتوى املحك 

 جيد

  تطبـــــــــــــــق عناصـــــــــــــــر

بمســـــــتوى املحــــــك 

 متقن

  املحـــــــك  تطبـــــــق عناصـــــــر

 متميزمستوى ب

 والتقييم التطبيق انت ام

 األدلة وتوفر 

   تطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 
ا
 نادرا

  تطبـــــق ب ـــــكل

 غير منت م

  دل يوجـــــــــــــــــــــــــــأو 

تقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم أو 

 يوجــــــد ولكنــــــه

 غير منت م

  تتــــــــــــــــــــــــــــوفر ل أو 

 أدلة كافية

  تطبــــــــــــــق جميـــــــــــــــع

العناصــر ب ــكل 

 منت م، 

  يوجـــــــــــد تقيـــــــــــيم و

 منت م

  وفر أدلـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــتو

 كافية

  تطبــــــــــــــــــــق جميــــــــــــــــــــع

العناصــــــــر ب ــــــــكل 

 منت م، 

  يوجــــــــــــــــد تقيــــــــــــــــيم و

 منت م وفعال

 تــــــــــــــــــــــوفر أدلــــــــــــــــــــــة وت

 كافية ومتنوعة

  تطبــــق جميــــع العناصــــر

 ب كل منت م

  تقيــــــيم منــــــت ميوجــــــد و 

 ومتميز وفعال

 متنوعــــــــة تــــــــوفر أدلــــــــة وت

 وتراكمية شاملةو 

 ومستوى  املستمر  التحسين

في ضوء املؤشرات  النتائج

 واملقارنة املرجعية

 

------------ 

   توجــــــد بعـــــــ

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات

املحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدودة 

 للتحسين

  إجــــراءاتتوجـــد 

منت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

للتحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

 ونتائج جيدة

  إجـــــــــراءاتتوجـــــــــد 

منت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

للتحســــين ونتـــــائج 

مرتفعـــــــــة مقارنــــــــــة 

 بالنتائج السابقة 

  إجــــــــــــــــــــــــــــــراءاتتوجــــــــــــــــــــــــــــــد 

للتحســــــــــــــــــين منت مــــــــــــــــــة 

ــائج  متميــــــزة مقارنــــــة ونتــــ

البرامج األكاديميــــــــــــــــة بـــــــــــــــ

 املؤسسات األخرى ب

 عناصر ممارسات  في اإلبداع

 املحك

 

------------ ------------ ------------ ------------ 

 إبــــــــــــــــــــــداع فــــــــــــــــــــــي  يوجـــــــــــــــــــــد

عناصـــــــــــــــــــــر ممارســـــــــــــــــــــات 

 املحك
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 املحكات تقويممثال ملقاييس التقدير الخاصة ب

 (10-2-3 )املحك األول:املثال 

تتنـــوع اســــاراتيتيات التعلــــيم والــــتعلم وطــــر  التقيــــيم فــــي البرنـــامج بمــــا يتناســــ  مــــع طبيعتــــه ومســــتوا ، و عــــز  

 البحوث العلمية، وتضمن اكتساب الطالب ملهارات التفكير العليا والتعلم الذا ي. إجراءالقدرة على 

 األداء وص  ستوى امل

(1) 

 غير مستوفى

القــــدرة علــــى إجــــراء  لتنميــــةللتقيــــيم لتعلــــيم والــــتعلم وطــــر  لاســــاراتيتيات وجــــد فــــي البرنــــامج تل 

أو توجــد ولكنهــا غيــر  الــذا ي،الطــالب ملهــارات التفكيــر العليــا والــتعلم  واكتســابالبحــوث العلميــة، 

 أو أنهــا تطبــق ب ــكل نــادر أو ومســتوا ،  البرنــامج طبيعــةمــع مناســبة أو ل تتفــق 
ا
أو أنهــا ل تطبــق كليــا

 
ا
 بمستوى ضعي  جدا

(2) 

 
ا
 مستوفى جزئيا

القدرة على إجراء  لتنميةمحدودة  للتقييملتعليم والتعلم وطر  لاساراتيتيات يوجد في البرنامج 

يتناســ  بعضــها أو  ،الــذا يالطــالب ملهــارات التفكيــر العليــا والــتعلم  واكتســابالبحــوث العلميــة، 

أو ل ، منـــت م بمســـتوى ضـــعي  أو ب ـــكل غيـــر أنهـــا تطبـــق  أو  فقـــع مـــع طبيعـــة البرنـــامج ومســـتوا ،

 تخضع للتقييم أو يقيم بعضها بصورة غير منت مة، وهناك إجراءات محدودة لتطويرها.

(3) 

 مستوفى

تتناســـ  مـــع طبيعتـــه ، متنوعـــة للتقيـــيملتعلـــيم والـــتعلم وطـــر  لاســـاراتيتيات البرنـــامج فـــي يوجـــد 

عـــز  القـــدرة علـــى إجـــراء البحـــوث وب ـــكل منـــت م بمـــا  وتطبـــق جميعهـــا بمســـتوى جيـــد  ،ومســـتوا 

وتتـوفر أدلـة كافيـة علـى . اكتساب الطالب ملهارات التفكيـر العليـا والـتعلم الـذا ي ويضمنالعلمية، 

 ذلك. وتخضع مع مها للتقييم والتطوير بصورة دورية.

(4) 

 مستوفى بإتقان

، تتناســـــ  ومطـــــورة للتقيـــــيم متنوعـــــةلتعلـــــيم والـــــتعلم وطـــــر  لاســـــاراتيتيات البرنـــــامج فـــــي يوجـــــد 

وب ـــكل منـــت م بمـــا  عـــالوتطبـــق جميعهـــا بمســـتوى بتـــودة عاليـــة،  جميعهـــا مـــع طبيعتـــه ومســـتوا 

اكتساب الطالب ملهارات التفكير العليا والتعلم  ويضمنعز  القدرة على إجراء البحوث العلمية،  

دوريــة وتتــوفر أدلــة كافيــة ومتنوعــة علــى ذلــك. وتخضــع جميعهــا للتقيــيم والتطــوير بصــورة . الــذا ي

 .مع وجود نتائج مرتفعة للتحسين

(5) 

 بتميزمستوفى 
 عناصر املحكممارسات إبداع في أي تميز و 
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 (1-0-6) الثاني:املثال 

يطبــق البرنــامج سياســات وإجــراءات وا ــحة تضــمن كفايــة ومناســبة مصــادر الــتعلم والخــدمات املقدمــة لــدعم 

  علم الطالب.

 األداء وص  ستوى امل

(1) 

 مستوفىغير 

غيـر محـدودة و مصـادر الـتعلم أو لديـه لكنهـا لتـوفير إجـراءات  و أأي سياسـات البرنـامج ل يوجد لـدى 

 
ا
 أو أنها تطبق ب كل نادر أو بمستوى ضعي  جدا

ا
 كافية أو غير وا حة أو أنها ل تطبق كليا

(2) 

 
ا
 مستوفى جزئيا

 أو أنهــــا مقبولــــة،بصــــورة مصــــادر الــــتعلم  لتــــوفير مع ــــمسياســــات وإجــــراءات يوجـــد لــــدى البرنــــامج 

تخضـــع للتقيـــيم أو يقـــيم بعضـــها بصـــورة غيـــر  أو ل ، بمســـتوى ضـــعي  أو ب ـــكل غيـــر منـــت متطبـــق 

 منت مة، وهناك إجراءات محدودة لتطويرها.

(3) 

 مستوفى

بمــــا  وجميعهــــا مناســــبة تضــــمن كفايــــة مصــــادر الــــتعلم سياســــات وإجــــراءاتيوجــــد لــــدى البرنــــامج 

افر الحــــــد  بتطبيقهــــــا بصــــــورة جيــــــدة  البرنــــــامجلاــــــزم ي، و البلــــــدعم  علــــــم الطـــــ املقبــــــول يضـــــمن تــــــو

  وتتوفر أدلة كافية على ذلك. وتخضع مع مها للتقييم والتطوير بصورة دورية. ومنت مة،

(4) 

 مستوفى بإتقان

بما يضمن  وجميعها مناسبة تضمن كفاية مصادر التعلم سياسات وإجراءاتيوجد لدى البرنامج 

افر  بمســـتوى عـــالي وب ـــكل منـــت م ، وتتـــوفر أدلـــة بتطبيقهـــا  البرنـــامجلاـــزم ي، و هـــا بتـــودة عاليـــةتـــو

كافيــــة ومتنوعــــة علــــى ذلــــك. وتخضــــع جميعهــــا للتقيــــيم والتطــــوير بصــــورة دوريــــة مــــع وجــــود نتــــائج 

 .مرتفعة للتحسين

(5) 

 بتميزمستوفى 
 عناصر املحكممارسات إبداع في أي تميز و 
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  املعيار  الثانية: تقويمالخطوة 

 التقةةويم علةةى مسةةتوى املعيةةار  يكةةون 
ً
علةةى حسةةب مسةةتوى  املحكةةاتجمةةع نقةةاط التقيةةيم لكةةل وذلةةك مةةن خةةالل  ،كةةامال

تم ، ويةةالبرنةةامججمةةو  هةةذه النقةةاط علةةى عةةدد املحكةةات املنطبقةةة علةةى يحسةةب املتوسةةط بقسةةمة م ، ثةةماالجةةودة فيهةة

 
ً
 للجدول التالي:احتساب مستوى األداء للمعيار وفقا

 املتوسع
 املعيارمستوى /درجة

 ستوى امل درجة التقويم 

 بتميز ىمستوف نقاط خمس فأكثر 4.5

 بإتقان ى مستوف نقاط أربع 4.5 إلى أقل من 3.5 من

  ىمستوف نقاط ثالث 3.5 إلى أقل من 2.5 من

  نقطتان 2.5من إلى أقل  1.5 من
ً
 مستوفى جزايا

 غير مستوفى واحدة نقطة 1.5اقل من 

 

 
ً
في على األقل  (نقاط )ثالثمستوفى مستوى حصل على يلالعتماد ما لم  برنامجأنه ال يقبل تقدم أي بعلما

 .ساسيةاأل حكات وفي كل محك من املكل معيار، 
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 مثال توضيحي لكيفية حساب املتوسع لتقييم املعيار:

 مستويات التقويم

 املحكات

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

       إدارة البرنامج 2-1

2-1-1 
مجلةةةس ، يةةةدار البرنةةةامج مةةةن قبةةةل مجةةةالس متخصصةةةة )مجلةةةس الكليةةةة

 القسم( ذات مهام وصالحيات محددة.
      

2-1-2 
املناسةبة لتحقيةق  يتوفر في قيةادة البرنةامج الخبةرة األكاديميةة واإلداريةة

 وأهدافه. ته رسال
      

2-1-3 
العةةدد الكةةةافي مةةةن الكةةوادر املؤهلةةةة للقيةةةام باملهةةةام لةةةدى البرنةةةامج يتةةوفر 

 اإلدارية واملهنية والفنية، ولهم مهام وصالحيات محددة.
      

       أكاديمية داعمة.تعمل إدارة البرنامج على توفير مناخ تنظيمي وبيئة  2-1-4

2-1-5 
يوجد آليات مناسبة للتكامةل واملشةاركة الفعالةة بةين الفةرو  املختلفةة 

 للبرنامج الواحد.
      

2-1-6 

بتطبيةةةةةةةق الضةةةةةةةوابط املؤسسةةةةةةةية للشةةةةةةةراكة التعليميةةةةةةةة  يلتةةةةةةةزم البرنةةةةةةةامج

امج، بمةةا نةةجةةودة جميةةع جوانةةب البر والبحثيةةة )إن وجةةدت( بمةةا يضةةمن 

معةةةةةةايير و والتةةةةةةدريس  التعليميةةةةةةة املةةةةةةواداملقةةةةةةررات الدراسةةةةةةية و فةةةةةةي ذلةةةةةةك 

 تحصيل الطالب والخدمات املقدمة.

      

2-1-7 
ِّ ي
، بشةةكل منةةتظم ات التعليميةةة والبحثيةةةالشةةراك فاعليةةةالبرنةةامج م قةةي 

 ويتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.
      

2-1-8 
التزامةةه بتنفيةةذ دوره فةةي خطةةة الشةةراكة املجتمعيةةة تتةةابع إدارة البرنةةامج 

 .في ضوء مؤشرات محددةللمؤسسة 
      

2-1-9 
التزامةةةةةةه بتنفيةةةةةةذ دوره فةةةةةةي خطةةةةةةة البحةةةةةة  العلمةةةةةةي تتةةةةةةابع إدارة البرنةةةةةةامج 

 .محددةأداء في ضوء مؤشرات للمؤسسة 
      

2-1-10 

مةةةةةةن املرونةةةةةةةة والصةةةةةةالحيات تسةةةةةةةم  للقةةةةةةاامين علةةةةةةةى  يتةةةةةةوفر قةةةةةةدر كةةةةةةةاف  

اسةةةةتجابة للمسةةةةةتجدات  ؛الةةةةال م إحةةةةداث التطةةةةوير والتغييةةةةةربالبرنةةةةامج 

  للبرنامج ومقرراته الدراسية. ولنتااج عمليات التقويم الدوري

      

2-1-11 

العدالةةةةةةة واملسةةةةةةاواة فةةةةةةي و تطبةةةةةةق إدارة البرنةةةةةةامج آليةةةةةةات تضةةةةةةمن ال زاهةةةةةةة 

بةةةةةةةةةةين شةةةةةةةةةةطري الطةةةةةةةةةةالب األكاديميةةةةةةةةةةة واإلداريةةةةةةةةةةة، و  جميةةةةةةةةةةع ممارسةةةةةةةةةةاتها

 .والفرو  )إن وجدت( والطالبات

      

2-1-12 
يشكل البرنةامج لجنةة استشةارية تضةم أعضةاء مةن املهنيةين والخبةراء فةي 

 تخصص البرنامج، للمساهمة في تقييمه وتطويره وتحسين أدااه.
      

2-1-13 
املهةارات والقةدرات املهنيةة للكةوادر تلتزم إدارة البرنةامج بتنميةة وتطةوير 

 الفنية واإلدارية املساندة ملواكبة التطورات الحديثة.
      

2-1-14 
وصةةةةةةةةةف ومعلنةةةةةةةةةة تتضةةةةةةةةةمن تتةةةةةةةةةي  إدارة البرنةةةةةةةةةامج معلومةةةةةةةةةات موثوقةةةةةةةةةة 

 .بما يتناسب مع احتياجات املستفيدين البرنامج، وأدااه وإنجا اته
      

       إدارة البرنامج املبادرات واملقترحات التطويرية. عتشج 2-1-15

2-1-16 

 لت
ً
هيئةةةةة التةةةةدريس أداء القيةةةةادات و م ويقةةةةيطبةةةةق البرنةةةةامج نظامةةةةا فعةةةةاال

تضةةةةةةمن العدالةةةةةةة  ،واملةةةةةةوظفين وفةةةةةةق معةةةةةةايير وآليةةةةةةات وا ةةةةةةحة ومعلنةةةةةةة

، ويسةةتفاد مةةن نتةااج التقةةويم فةةي تقةةديم التغذيةةة واملسةةاءلة والشةفافية

 والتحسين والتطوير.الراجعة 
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 مستويات التقويم

 املحكات

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

2-1-17 

تلتةةةةةةزم إدارة البرنةةةةةةامج بتفعيةةةةةةل قةةةةةةيم األمانةةةةةةة العلميةةةةةةة وحقةةةةةةوئ امللكيةةةةةةة 

جميةةةةةع فةةةةةي  القةةةةةويم الفكريةةةةةة وقواعةةةةةد املمارسةةةةةات األخالقيةةةةةة والسةةةةةلو 

 اإلدارية والخدمية.و األكاديمية والبحثية املجاالت واألنشطة 

      

2-1-18 

واللةةةواا  واإلجةةراءات املعتمةةةدة مةةةن قبةةةل تطبةةق إدارة البرنةةةامج األنظمةةةة 

بمةةةةةةةةا فةةةةةةةةي ذلةةةةةةةةك الةةةةةةةةتظلم، والشةةةةةةةةكاوى، والقضةةةةةةةةايا  ،املؤسسةةةةةةةةة   الكليةةةةةةةةة

 التأديأية.

      

2-1-19 

يتةةةةوفر للبرنةةةةةامج التمويةةةةل املةةةةةالي الكةةةةافي لتحقيةةةةةق رسةةةةالته وأهدافةةةةةه مةةةةةع 

 وجود آليات لتحديد أولويات اإلنفائ.
      

       ضمان جودة البرنامج 2-2

2-2-1 
 فةة
ً
 لضةةمان الجةةودة وإدارتهةةااتطبةةق إدارة البرنةةامج نظامةةا

ً
يتسةةق مةةع  ،عال

 نظام الجودة املؤسس ي.
      

2-2-2 
التخطةةةةيط فةةةةي عمليةةةةات  بن والطةةةةال و شةةةةار  هيئةةةةة التةةةةدريس واملوظفةةةةي

 وصنع القرار. ضمان الجودةو 
      

2-2-3 
 ،بدقةةة نةامجالبر أداء تعتمةد إدارة البرنةامج مؤشةرات أداء رايسةة تقةيس 

 .وتنسق لتوفير بيانات منتظمة عنها
      

2-2-4 

 بيانةةات التقةةويم  بتحليةةليقةةوم البرنةةامج 
ً
)مثةةل: بيانةةات مؤشةةرات سةةنويا

األداء واملقارنةةةةةةة املرجعيةةةةةةةة، ومةةةةةةةدى تقةةةةةةةدم الطةةةةةةةالب، ومعةةةةةةةدالت إتمةةةةةةةام 

آراء ، و برنةةةةةةامج واملقةةةةةةررات والخةةةةةةدماتللالبرنةةةةةةامج، وتقييمةةةةةةات الطةةةةةةالب 

ويسةةةتفاد منهةةةا فةةةي عمليةةةات التخطةةةيط (، التوظيةةةفالخةةةريجين وجهةةةات 

 والتطوير واتخاذ القرارات.

      

2-2-5 

 يُ 
ً
  جةةري البرنةةةامج تقويمةةا

ً
  دوريةةةا

ً
ويعةةةد   )كةةةل ثالث خمةةس سةةةنوات(شةةامال

مةةةةةةةةع تحديةةةةةةةةد نقةةةةةةةةاط القةةةةةةةةوة  ،تقةةةةةةةةارير حةةةةةةةةول املسةةةةةةةةتوى العةةةةةةةةام للجةةةةةةةةودة

 للتحسين، ويتابع تنفيذهاوالضعف، 
ً
 .ويضع خططا

      

 الكلي للمعيارالتقييم 

 73 متموع تقييم املحكات

 24 عدد املحكات املنطبقة

 3.04 متوسع تقييم املعيار

 3 درجة التقويم اإلجمالي للمعيار

 

 :حسينتحسين وأولويات التإلى   القوة والجوان  التي تحتاج نتحديد جوا

في كل معيار بناًء  مواطن القوةبتحديد البرنامج تلزم منسوبي  فقراتتضمنت وثيقة مقاييس التقويم الذاتي 

مواطن تحسين )إلى الجوانب التي تحتاج  ، باإلضافة إلى ضرورة تعيينالبرنامجعلى املحكات ذات األداء العالي في 

 لبناء خطط التحسين.الضعف(
ً
 جوهريا

ً
 ، ثم التوجيه إلى التركيز على أولويات التحسين، لتكون أساسا
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 الرأي املستقل:

دعم عمليات التقويم على فقرة خاصة بالرأي املستقل؛ لالبرامجي وثيقة مقاييس التقويم الذاتي  اشتملت

لحكم على دقة وموضوعية نتااج التقويم الذاتي الذي قامت ُيعنى بامن خارج املؤسسة، مستقل  تقييمالذاتي ب

وإرفائ ة التوصيات الال مة للتحسين، املتوفرة، مع كتابمؤشرات األداء الشواهد و و  على األدلةبه املؤسسة، بناًء 

 . عن ذلك تقرير مفصل
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 للبرنامج األكاديميمقاييس التقويم الذا ي 
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 : الرسالة واألهداف - 1

وتةدعم تطبيقهةا، وتكةون موجهةة للتخطةيط وصةنع يجب أن يكون لدى البرنامج رسةالة وا ةحة ومناسةبة ومتسةقة مةع رسةالة املؤسسةة والكليةة   القسةم،  

 القرار، ويرتبط بها أهداف البرنامج وخططه، وتراجع بصورة دورية.

 مستويات التقويم

 املحكات
 ل ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

1-0-1 

يوجـــــد لـــــدى البرنـــــامج رســـــالة وا ـــــحة ومناســـــبة ومعتمـــــدة 

ومعلنـــــة، متســـــقة مـــــع رســـــالة املؤسســـــة والكليـــــة  القســـــم، 

افق مع احتياجات املجتمع والتوجهات الوطنية  *. وتتو

       

1-0-2 

تةةةةةةةةةةةةرتبط أهةةةةةةةةةةةةداف البرنةةةةةةةةةةةةامج برسةةةةةةةةةةةةالته وتتسةةةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةةةةع أهةةةةةةةةةةةةداف 

املؤسسةةةةةةةةةةةةةة الكلية، وتتميةةةةةةةةةةةةةز بالوضةةةةةةةةةةةةةو  والواقعيةةةةةةةةةةةةةة وقابليةةةةةةةةةةةةةة 

 القياس.

       

1-0-3 

توجةةةةةةةه رسةةةةةةةالة البرنةةةةةةةامج وأهدافةةةةةةةه جميةةةةةةةع عملياتةةةةةةةه وأنشةةةةةةةطته  

)مثةةةةةةةةل: التخطةةةةةةةةيط، واتخةةةةةةةةاذ القةةةةةةةةرارات، وتخصةةةةةةةةيص املةةةةةةةةوارد، 

 وتطوير الخطة الدراسية(.

       

1-0-4 
تةرتبط أهةداف البرنةامج واحتياجةات تنفيةذه بخطةط تشةةغيلية 

 مناسبة متسقة مع خطط املؤسسة   الكلية.

       

1-0-5 

القائمون على البرنامج مدى تحقق أهدافه من خـالل  ُيتابع

تخــــــــــــــذ اإلجــــــــــــــراءات الال مــــــــــــــة 
ُ
مؤشــــــــــــــرات أداء محــــــــــــــددة، وت

 *للتحسين.

       

1-0-6 
راجةةةةةةع رسةةةةةةالة البرنةةةةةةامج وأهدافةةةةةةةه بصةةةةةةورة دوريةةةةةةة وبمشةةةةةةةاركة 

ُ
ت

 املستفيدين، ويتم تطويرها بناء على ذلك.

       

 التقييم الكلي للمعيار

 26 متموع تقييم املحكات

 6 عدد املحكات املنطبقة

 4,3 متوسع تقييم املعيار

 4 درجة التقويم اإلجمالي للمعيار

  محك أساس ي*
 جوان  القوة: 

  

توثيـــق رســـالة البرنـــامج واعتمادهـــا مـــن قبـــل املجـــالس املتخصصـــة، وذلـــك بعـــد الت ـــاور املتواصـــل مـــع املســـتفيدين ذوي  -1

 .العالقة بالبرنامج

افقة مع التوجهات الوطنية واحتياجات املجتمعرسالة البرنامج  .2  .متو

 .إعداد مصفوفة تبين ا سا  رسالة البرنامج مع الكلية .3

 .إعداد مصفوفة تبين ا سا  أهداف البرنامج مع أهداف الكلية .4

إعـداد خططـه، استهداف رسالة البرنـامج وأهدافـه ملع ـم األن ـطة والعمليـات التـي يقـدمها ويقـوم اهـا، ومراعـاة ذلـك عنـد  .5

طته الدراسية من تربوية إلى علمية إلى غير ذلك من األن طة
ُ
ا تطوير خ  .وقراراته الصادرة، وأيضا
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طــع   ــسيلية ســنوية للبرنــامج، يــتم إعــدادها وفــق األهــداف الســاراتيتية للجامعــة والكليــة بحيــث تكــون متســقة  .6
ُ
تــوفر خ

ا مع أهداف البرنامج  .أيضا

 .لخطة الت سيلية، يو ح فيها مدى إنتا  األهداف وتحققها، وفق مؤشرات محددةتوفر تقارير متابعة ل .7

 الجوان  التي تحتاج للتحسين: 

 .(اعضاء هيئة تدريس -إداريين  -عدم مراجعة رسالة البرنامج وأهدافه بصورة دورية من قبل املستفيدين ) طالب  -1

 أولويات التحسين: 

 اعضاء هيئة تدريس -إداريين  -وأهدافه بصورة دورية من قبل املستفيدين ) طالب ضرورة مراجعة رسالة البرنامج  -1

 الرأي املستقل: 

 

 :إدارة البرنامج وضمان جودته - 2

الةةة تقةةوم بتطبيةةق األنظمةةة والسياسةةات واللةةواا  املؤسسةةية، وتقةةوم بةةالتخطيط والتنفيةةذ  واملتابعةةة وتفعيةةل نظةةم يجةةب أن يكةةون لةةدى البرنةةامج قيةةادة فع 

 الجودة التي تحقق التطوير املستمر ألدااه في إطار من ال زاهة والشفافية والعدالة واملناخ التنظيمي الداعم للعمل.

 مستويات التقويم

 املحكات
 ل ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

مستو

 فى 

 
ا
ا  جزئي

مستوف مستوفى

 ى

  

 بإتقان

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

       إدارة البرنامج 2-1

2-1-1 
يةدار البرنةامج مةن قبةل مجةالس متخصصةة )مجلةس الكليةة، 

 مجلس القسم( ذات مهام وصالحيات محددة.

       

2-1-2 
يتةةةةةةةةةةوفر فةةةةةةةةةةي قيةةةةةةةةةةادة البرنةةةةةةةةةةامج الخبةةةةةةةةةةرة األكاديميةةةةةةةةةةة واإلداريةةةةةةةةةةة 

 املناسبة لتحقيق رسالته وأهدافه. 

       

2-1-3 

الكــــافي مـــــن الكـــــوادر املؤهلـــــة يتــــوفر لـــــدى البرنـــــامج العـــــدد 

للقيـــــــام باملهـــــــام اإلداريـــــــة واملهنيـــــــة والفنيـــــــة، ولهـــــــم مهـــــــام 

 * وصالحيات محددة.

       

2-1-4 
تعمل إدارة البرنامج على توفير مناخ تنظيمي وبيئة أكاديمية 

 داعمة.

       

2-1-5 
يوجد آليات مناسبة للتكامل واملشاركة الفعالة بين الفرو  

 للبرنامج الواحد.املختلفة 

       

2-1-6 

يلتةةةةةةةةةةزم البرنةةةةةةةةةةامج بتطبيةةةةةةةةةةق الضةةةةةةةةةةوابط املؤسسةةةةةةةةةةية للشةةةةةةةةةةراكة 

التعليميةةةةة والبحثيةةةةة )إن وجةةةةدت( بمةةةةا يضةةةةمن جةةةةودة جميةةةةع 

جوانةةةةب البرنةةةةةامج، بمةةةةةا فةةةةةي ذلةةةةةك املقةةةةةررات الدراسةةةةةية واملةةةةةواد 

التعليميةةةة والتةةةةدريس ومعةةةةايير تحصةةةيل الطةةةةالب والخةةةةدمات 

 املقدمة.

       

2-1-7 
م  ِّ
البرنةامج فاعليةة الشةراكات التعليميةة والبحثيةة بشةكل يقي 

 منتظم، ويتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.

       

       تتةةةابع إدارة البرنةةةامج التزامةةةه بتنفيةةةذ دوره فةةةي خطةةةة الشةةةراكة  2-1-8
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 مستويات التقويم

 املحكات
 ل ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

مستو

 فى 

 
ا
ا  جزئي

مستوف مستوفى

 ى

  

 بإتقان

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

 .املجتمعية للمؤسسة في ضوء مؤشرات محددة

2-1-9 
تتةةةةةابع إدارة البرنةةةةةامج التزامةةةةةه بتنفيةةةةةذ دوره فةةةةةي خطةةةةةة البحةةةةة  

 .العلمي للمؤسسة في ضوء مؤشرات أداء محددة

       

2-1-10 

يتةةةوفر قةةةدر كةةةاف  مةةةن املرونةةةة والصةةةالحيات تسةةةم  للقةةةاامين 

علةةةةى البرنةةةةامج بإحةةةةداث التطةةةةوير والتغييةةةةر الةةةةال م؛ اسةةةةتجابة 

للبرنةةةةةةامج للمسةةةةةةتجدات ولنتةةةةةةااج عمليةةةةةةات التقةةةةةةويم الةةةةةةدوري 

 ومقرراته الدراسية.

       

2-1-11 

تطبةةةةةةةةةةةق إدارة البرنةةةةةةةةةةةامج آليةةةةةةةةةةةةات تضةةةةةةةةةةةمن ال زاهةةةةةةةةةةةة والعدالةةةةةةةةةةةةة 

واملسةةةةةاواة فةةةةةي جميةةةةةع ممارسةةةةةاتها األكاديميةةةةةة واإلداريةةةةةة، وبةةةةةين 

 شطري الطالب والطالبات والفرو  )إن وجدت(.

       

2-1-12 

  كل البرنامج لجنة است ارية تضم أعضاء من املهنيين 

والخبـــــراء فـــــي تخصـــــص البرنــــــامج، للمســـــاهمة فـــــي تقييمــــــه 

 * وتطوير  وتحسين أدائه.

       

2-1-13 

تلتةةةةةةةةزم إدارة البرنةةةةةةةةةامج بتنميةةةةةةةةةة وتطةةةةةةةةوير املهةةةةةةةةةارات والقةةةةةةةةةدرات 

املهنية للكوادر الفنية واإلدارية املساندة ملواكبة التطةورات 

 الحديثة.

       

2-1-14 

ومعلنةةةةةةةةةة تتضةةةةةةةةةمن تتةةةةةةةةةي  إدارة البرنةةةةةةةةةامج معلومةةةةةةةةةات موثوقةةةةةةةةةة 

وصةةةةةةةةةةةةف البرنةةةةةةةةةةةةامج، وأدااةةةةةةةةةةةةه وإنجا اتةةةةةةةةةةةةه بمةةةةةةةةةةةةا يتناسةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةع 

 احتياجات املستفيدين.

       

        تشجع إدارة البرنامج املبادرات واملقترحات التطويرية. 2-1-15

2-1-16 

 لتقــويم أداء القيــادات وهيئــة 
ا
يطبــق البرنــامج ن امــا فعــال

ومعلنـة، التدريس واملوظفين وفق معـايير ولليـات وا ـحة 

تضمن العدالة وال فافية واملساءلة، ويستفاد من نتائج 

التقــــــــــــويم فــــــــــــي تقــــــــــــديم التسذيــــــــــــة الراجعــــــــــــة والتحســــــــــــين 

 *والتطوير.

       

2-1-17 

تلاــزم إدارة البرنــامج بتفعيــل قــيم األمانــة العلميــة وحقــو  

امللكيــة الفكريــة وقواعــد املمارســات األخالقيــة والســلوك 

واألن ـطة األكاديميـة والبحثيـة القويم في جميع املجالت 

 * واإلدارية والخدمية.

       

2-1-18 

تطبةةق إدارة البرنةةامج األنظمةةة واللةةواا  واإلجةةراءات املعتمةةدة 

من قبل املؤسسة   الكلية، بما في ذلك التظلم، والشكاوى، 

 والقضايا التأديأية.
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 مستويات التقويم

 املحكات
 ل ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

مستو

 فى 

 
ا
ا  جزئي

مستوف مستوفى

 ى

  

 بإتقان

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

2-1-19 
رسةةةةةةةةةالته يتةةةةةةةةةوفر للبرنةةةةةةةةةامج التمويةةةةةةةةةل املةةةةةةةةةالي الكةةةةةةةةةافي لتحقيةةةةةةةةةق 

 وأهدافه مع وجود آليات لتحديد أولويات اإلنفائ.

       

       ضمان جودة البرنامج 2-2

2-2-1 
 لضةةمان الجةةودة وإدارتهةةا، 

ً
 فةةاعال

ً
تطبةةق إدارة البرنةةامج نظامةةا

 يتسق مع نظام الجودة املؤسس ي.

       

2-2-2 
يشةةةةةةار  هيئةةةةةةة التةةةةةةدريس واملوظفةةةةةةون والطةةةةةةالب فةةةةةةي عمليةةةةةةات 

 الجودة وصنع القرار.التخطيط وضمان 

       

2-2-3 
تعتمةةةةةةةةةةد إدارة البرنةةةةةةةةةةامج مؤشةةةةةةةةةةرات أداء رايسةةةةةةةةةةة تقةةةةةةةةةةيس أداء 

 البرنامج بدقة، وتنسق لتوفير بيانات منتظمة عنها.

       

2-2-4 

( 
ا
 مثــــــل:يقــــــوم البرنــــــامج بتحليــــــل بيانــــــات التقــــــويم ســــــنويا

بيانـــات مؤشـــرات األداء واملقارنـــة املرجعيـــة، ومـــدى تقـــدم 

الطـــــالب، ومعـــــدلت إتمـــــام البرنـــــامج، وتقييمـــــات الطـــــالب 

ولراء الخـــريتين وجهـــات للبرنـــامج واملقـــررات والخـــدمات، 

(، ويســــــــــتفاد منهــــــــــا فــــــــــي عمليــــــــــات التخطــــــــــيع التوظيــــــــــ 

 * والتطوير واتخاذ القرارات.

       

2-2-5 

 
ً
 )كةةةةةةةةةل ثالث خمةةةةةةةةةس ُيجةةةةةةةةةري البرنةةةةةةةةةامج تقويمةةةةةةةةةا

ً
 شةةةةةةةةةامال

ً
دوريةةةةةةةةةا

سةةةةةنوات( ويعةةةةةةد تقةةةةةةارير حةةةةةةول املسةةةةةتوى العةةةةةةام للجةةةةةةودة، مةةةةةةع 

 للتحسةةةةةين، 
ً
تحديةةةةد نقةةةةةاط القةةةةةوة والضةةةةعف، ويضةةةةةع خططةةةةةا

 ويتابع تنفيذها.

       

 التقييم الكلي للمعيار

 91 متموع تقييم املحكات

 20 عدد املحكات املنطبقة

 4.5 متوسع تقييم املعيار

 4 اإلجمالي للمعياردرجة التقويم 

 *محك أساس ي  

 جوان  القوة:

 . )مجلس الكلية، مجلس القسم (  وقيادات ذوي خبرة عاليةيدار  البرنامج   بواسطة  متالس  متخصصة  -1

 . تدار املهام الدارية واملهنية بواسطة كوادر مؤهلة.2

 . بتنفيذ خطة ال راكة املجتمعيةتوفر املناخ الداعم للعملية التعليمية   والازام البرنامج -3

  ممارسة النزاهة وال فافية في جميع املمارسات الكاديمية والدارية وتنمية املهارات املهنية للكوادر الفية -4

 .الازام البرنامج بتطبيق اللوائح والجراءات املهنية  و شجيع املبادرات والقاراحات -5
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 . ودة  املؤسس يا سا  ن ام  البرنامج مع ن ام الج -6

 . م اركة أعضاء هيئة التدريس والطالب في عمليات تخطيع وضمان الجودة في وضع القرار -7

 الجوان  التي تحتاج للتحسين:

 ( امل اركة  مع الفروع املختلفةللبرنامج في ال راكات التعلية والبحثية . )غير مفعلة.1

 . والخبراء في تخصص البرنامجعدم وجود لجنة است ارية تضم أعضاء من املهنين .2

 

 :أولويات التحسين

  عقد شراكات بين الفروع املختلفة من البرنامج لتبادل الخبرات التعليمية والبحثية .1

 .   كيل لجان است ارية تضم أعضاء من املهنين والخبراء  في تخصص البرنامج.2

 

 املستقل:الرأي 
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 :التعليم والتعلم3 - 

ر يجب أن تكون خصااص الخريجين ومخرجات التعلم في البرنامج محددة بدقة، ومتسقة مع متطلبات اإلطةار السةعودي للمةؤهالت )سةقف( ومةع املعةايي

تراتيجيات تعلةةةيم األكاديميةةةة واملهنيةةةة، ومتطلبةةةات سةةةوئ العمةةةل.  ويجةةةب أن يتوافةةةق املةةةنامل الدراسةةة ي مةةةع املتطلبةةةات املهنيةةةة، وأن تطبةةةق هيئةةةة التةةةدريس اسةةة

، وتعلةم وطةرئ تقةويم متنوعةةة وفعالةة تالاةم مخرجةةات الةتعلم املختلفةة، كمةا يجةةب أن يةتم تقةويم مةةدى تحقةق مخرجةات الةتعلم مةةن خةالل وسةاال متنوعةةة

 ويستفاد من النتااج في التحسين املستمر.

 مستويات التقويم

 املحكات

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

       خصائص الخريتين ومخرجات التعلم 3-1

3-1-1 

ومخرجةةةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةةةةتعلم  يحةةةةةةةةةةةةدد البرنةةةةةةةةةةةةةامج خصةةةةةةةةةةةةااص خريجيةةةةةةةةةةةةةه

بمةةةةةةةةا يتسةةةةةةةةق مةةةةةةةةع رسةةةةةةةةالته ويتةةةةةةةةواءم مةةةةةةةةع خصةةةةةةةةااص املسةةةةةةةة هدفة 

الخةةريجين علةةةى املسةةةتوى املؤسسةة ي، ويةةةتم اعتمادهةةةا وإعالنهةةةا، 

.وتراجع 
ً
 دوريا

     √ 
 

3-1-2 

افـــــــــق خصـــــــــائص الخـــــــــريتين ومخرجـــــــــات الـــــــــتعلم مـــــــــع  تتو

متطلبات اإلطار السعودي للمـؤهالت )سـق ( ومـع املعـايير 

 * األكاديمية واملهنية ومتطلبات سو  العمل.

    √ 
 

 

3-1-3 
ُيحةةةةةةةةدد البرنةةةةةةةةامج مخرجةةةةةةةةات الةةةةةةةةتعلم للمسةةةةةةةةارات املختلفةةةةةةةةة )إن 

 وجدت(.

√ 
 

     

3-1-4 

البرنــــامج لليــــات وأدوات مناســــبة لقيــــا  خصــــائص يطبــــق 

الخــريتين ومخرجــات الــتعلم والتحقــق مــن اســتيفا ها وفــق 

 * مستويات أداء وخطع تقييم محددة.

    √ 
 

 

       املنهج الدراس ي 3-2

3-2-1 
يلتةةزم البرنةةامج بالسياسةةات واملعةةايير واإلجةةراءات املؤسسةةية فةةي 

 الدراس ي.تصميم وتطوير وتعديل املنامل 

    √  

3-2-2 

يراعــي املـــنهج الدراســـ ي تحقيــق أهـــداف البرنـــامج ومخرجاتـــه 

التعليميــة والتطــورات العلميــة والتقنيــة واملهنيــة فــي متــال 

 * التخصص، ويراجع بصورة دورية.

    √ 
 

 

3-2-3 

تحقـــــق الخطـــــة الدراســـــية التـــــوا ن بـــــين املتطلبـــــات العامـــــة 

الن ريــــــــــــــــة ومتطلبــــــــــــــــات التخصــــــــــــــــص، وبــــــــــــــــين الجوانــــــــــــــــ  

والتطبيقيـــــة، كمـــــا تراعـــــي التتـــــابع والتكامـــــل بـــــين املقـــــررات 

 * الدراسية.

    √ 
 

 

3-2-4 
ُيراعةةةةةى فةةةةةةي بنةةةةةةاء الخطةةةةةةة الدراسةةةةةةية للبرنةةةةةةامج تحديةةةةةةد متطلبةةةةةةات 

 نقاط الخروج )إن وجدت(.

    √√  

3-2-5 

ُيراعةةةةةى فةةةةةي بنةةةةةاء الخطةةةةةة الدراسةةةةةية للبرنةةةةةامج تحديةةةةةد املتطلبةةةةةات 

 للممارسةةةةةات الكافيةةةةةة للمسةةةةةارات 
ً
املختلفةةةةةة )إن وجةةةةةدت( طبقةةةةةا

 العاملية والبرامج املناظرة.

√ 
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 مستويات التقويم

 املحكات

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

3-2-6 
متكاملةةة يتضةةمن املةةنامل الدراسةة ي أنشةةطة صةةفية وغيةةر صةةفية 

 في تحقيق مخرجات التعلم. تسهم

    √ 
 

 

3-2-7 

ترتبع مخرجات التعلم في املقررات مع مخرجات التعلم فـي 

علـــــى البرنـــــامج )مصـــــفوفة تو يـــــع مخرجـــــات  علـــــم البرنـــــامج 

 * (.املقررات

     √ 
 

3-2-8 

تتوافةةةةةةةةةةق اسةةةةةةةةةةتراتيجيات التعلةةةةةةةةةةيم والةةةةةةةةةةتعلم، وطةةةةةةةةةةرئ التقيةةةةةةةةةةيم 

املسةةةةةةتخدمة مةةةةةةع مخرجةةةةةةات الةةةةةةتعلم املسةةةةةة هدفة علةةةةةةى مسةةةةةةتوى 

 البرنامج واملقررات.

   

 
 √  

3-2-9 
تتمركز استراتيجيات التعليم والتعلم حةول الطالةب، وتشةجع 

 التعلم النشط.

    √ 
 

 

3-2-10 

تتنةةةةةةةةةو  اسةةةةةةةةةتراتيجيات التعلةةةةةةةةةيم والةةةةةةةةةتعلم وطةةةةةةةةةرئ التقيةةةةةةةةةيم فةةةةةةةةةي 

البرنامج بما يتناسب مع طبيعته ومستواه، وتعز  القةدرة علةى 

اجةةةةراء البحةةةةوث العلميةةةةة، وتضةةةةمن اكتسةةةةاب الطةةةةالب ملهةةةةةارات 

 العليا والتعلم الذاتي.التفكير 

   
 

 √ 
 

 

3-2-11 

تتوافةةةةةةةةةةق مخرجةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةتعلم ألنشةةةةةةةةةةطة الخبةةةةةةةةةةرة امليدانيةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةع 

مخرجةةات تعلةةم البرنةةامج، ويةةتم تحديةةد اسةةتراتيجيات التةةدريب 

 املخرجات. لتحقيق هذهوالتقييم وأماكن التدريب املناسبة 

    √  

3-2-12 

ف كةةةةةةل مةةةةةةن املشةةةةةةرف علةةةةةةى الخبةةةةةةرة امليدانيةةةةةةة مةةةةةةن  البرنةةةةةةامج ُيعةةةةةةرَّ

واملشةةةةةةةرف امليةةةةةةةداني بمخرجةةةةةةةات الةةةةةةةتعلم املسةةةةةةة هدفة، وطبيعةةةةةةةةة 

املهةةةةةةةةام املوكلةةةةةةةةة إلةةةةةةةةى كةةةةةةةةل منهمةةةةةةةةا )اإلشةةةةةةةةراف، املتابعةةةةةةةةة، وتقيةةةةةةةةيم 

الطةةةةةةةالب، وتقةةةةةةةويم وتطةةةةةةةوير الخبةةةةةةةرة امليدانيةةةةةةةة(، ويةةةةةةةتم متابعةةةةةةةة 

 التزامهما بها وفق آليات محددة.

     √ 
 

3-2-13 

الدراســـــــــية تأكـــــــــد البرنـــــــــامج مـــــــــن تطبيـــــــــق موحـــــــــد للخطـــــــــة ي

وتوصــي  البرنــامج واملقــررات التــي تقــدم فــي أكثــر مــن موقــع 

 * )أقسام الطالب والطالبات وفي الفروع املختلفة(.

     √ 

       جودة التدريس وتقييم الطالب 3-3

3-3-1 

يتابع البرنامج الازام هيئة التـدريس باسـاراتيتيات التعلـيم 

البرنــــــامج  والــــــتعلم وطــــــر  التقيــــــيم الــــــواردة فــــــي توصــــــيفات

   * واملقررات من خالل لليات محددة.

     √ 
 

3-3-2 

م التةةةةةةةةدريب الةةةةةةةةال م لهيئةةةةةةةةة التةةةةةةةةدريس علةةةةةةةةى اسةةةةةةةةتراتيجيات  ُيقةةةةةةةةدَّ

التعلةةيم والةةتعلم وطةةرئ التقيةةيم املحةةددة فةةي توصةةيف البرنةةامج 

واملقةررات، واالسةتخدام الفعةةال للتقنيةة الحديثةة واملتطةةورة، 

 ويتابع استخدامهم لها.

     √ 
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 مستويات التقويم

 املحكات

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

3-3-3 

د الطةةةةالب فةةةةي بدايةةةةة تةةةةدريس كةةةةل مقةةةةرر بمعلومةةةةات شةةةةاملة  ُيةةةةزوَّ

عنةةةةةةةةه، تتضةةةةةةةةمن: مخرجةةةةةةةةات الةةةةةةةةتعلم، واسةةةةةةةةتراتيجيات التعلةةةةةةةةيم 

والةةةتعلم وطةةةرئ التقيةةةيم، ومواعيةةةدها، ومةةةا يتوقةةةع مةةةنهم خةةةالل 

 دراسة املقرر.

     √ 
 

3-3-4 

م املقةةةةةةةةةةةةةةةةةةررات بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةكل دوري للتحقةةةةةةةةةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن فاعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  قةةةةةةةةةةةةةةةةةةوَّ
ُ
ت

التعلةةيم والةةتعلم وطةةرئ التقيةةيم، وتقةةدم تقةةارير  تاسةةتراتيجيا

 حولها.

    √  

3-3-5 
يطبةةةةةةةق البرنةةةةةةةةامج آليةةةةةةةات لةةةةةةةةدعم وتحفيةةةةةةةةز التميةةةةةةةز فةةةةةةةةي التةةةةةةةةدريس 

 وتشجيع اإلبدا  واالبتكار لدى هيئة التدريس.

    √ 
 

 

3-3-6 

يطبةةةق البرنةةةامج إجةةةراءات وا ةةةحة ومعلنةةةة للتحقةةةق مةةةن جةةةودة 

طةةةةةةةةةةةرئ التقيةةةةةةةةةةةةيم ومصةةةةةةةةةةةةداقي ها )مثةةةةةةةةةةةةل املواصةةةةةةةةةةةةفات، والتنةةةةةةةةةةةةو  

، وتو يةةةةةةةةةةةةع الةةةةةةةةةةةةدرجات ودقةةةةةةةةةةةةةة والشةةةةةةةةةةةةمولية ملخرجةةةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةةةتعلم

 التصحي ( والتأكد من مستوى تحصيل الطالب.

     √ 

3-3-7 
الة للتحقةق مةن أن األعمةال والواجبةات  تستخدم إجراءات فع 

 يقدمها الطالب هي من إنتاجهم.التي 

    √ 
 

 

3-3-8 
م تغذيةةةةة راجعةةةةة للطةةةةالب عةةةةن أدايهةةةةم ونتةةةةااج تقةةةةويمهم فةةةةي  قةةةةدَّ

ُ
ت

 وقت يمكنهم فيه من تحسين أدايهم.

     √ 

 التقييم الكلي للمعيار

 101 متموع تقييم املحكات

 29 عدد املحكات املنطبقة

 4.39 متوسع تقييم املعيار

 %87 اإلجمالي للمعياردرجة التقويم 

 *محك أساس ي  

 :جوان  القوة

لتحديد نواتج التعلم والمخرجات المستهدفة، قام القسم بتشكيل لجان لتحديث توصيفات المقررات و   .1

لكل مقرر من مقررات البرنامج، على حسب التخصصات الفرعية لألعضاء الموكل لهم تدريس 

 .المقررات بحسب مؤهالتهم

عمل تحت إشراف أعضاء مكتب العلوم التربوية بعنوان "صياغة األهداف التعليمية"، تم عقد ورشة    .2

وفيها تم شرح كيفية صياغة األهداف العامة والسلوكية، وتحديد االستراتيجيات المستخدمة لتحقيق 

 .األهداف، وطرق التقييم المناسبة
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الكلية عنوانها: " بناء نواتج التعلم تم عقد دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس على مستوى  أيًضا  .3

وأدوات قياسها"، مما كان لها دور كبير في إعادة صياغة األهداف واالستراتيجيات، وأساليب التقويم 

 .في المقررات الدراسية

" توصيف المقرر ألعضاء هيئة التدريس عىل مستوى الكلية عنوانها: وتم عقد دورة تدريبية  .4

ر كبير في إعادة صياغة األهداف واالستراتيجيات، وأساليب التقويم في وتقريره"، مما كان لها أث

 .توصيف المقررات الدراسية

المعنية بالبرنامج، وكذا التخصصات في قيام البرنامج بوضع نواتج التعلم، في توصيف كل مقرر     .5

 .وضع مخرجات البرنامج في التوصيف الخاص به

 ."التعلم المستهدفة مع "اإلطار الوطني للمؤهالتنواتج  تم عمل مصفوفة تفيد مدى اتساق  .6

تم استطالع آراء الطلبة حول تقييم البرنامج، وتم تحليل النتائج و االستفادة من آراء الطلبة في    .7

 .تطوير البرنامج بإدراجها في خطط التحسين

البرنامج، ووضع تحديد البرنامج ألهم الصفات والخصائص الزائدة المفترض توفرها في خريجي   .8

  .االستراتيجيات للتعلم، وكذا األنواع المختلفة والمناسبة لتقييم الطلبة

تجدر اإلشارة إلى أن دليل القوة للمكون األول من المعيار  يتمثل في توصيفات المقررات الخاصة       .9

 .بالبرنامج، وكذا توصيف البرنامج

نامج تتشمل المعارف    .10 ي توصيف البر
 
نامج وتقويمه ف تم إدراج بعض من الخطط لتقديم البر

ي 
 
ي ف اتيجيات التعليم وأساليب التقييم للتقدم التدريجر ا اسبر

ً
والمهارات المطلوب اكتسابها, وأيض

ي جميع مجاالت التعلم
 
 .التعلم  ف

ي توصيف المقررات متضمنة   .11
 
المعارف والمهارات بالفعل تم وضع خطط للمقررات ف

اتيجيات المناسبة لمجاالت التعلم  .واالسبر

حرص القسم عىل مراجعة التوصيفات , بعمل ورشات عمل بحسب التخصص وتم مراجعة جميع   .12

اتيجيات المالئمة, وكذا أساليب التقويم.    مجاالت التعلم وإدراج االسبر

امجها عامة, وذلك باتخا    .13 ورية لضمان أن لدى هيئة وعي الكلية بأهمية التخطيط لبر ذ إجراءات ض 

نامج والمقررات, وقادرين عىل  ي توصيفات البر
 
اتيجيات المحددة ف التدريس إلمام باالسبر

 .استخدامها

نامج .14 ي بداية كل عام يتم وضع خطة تنفيذية هدفها تطوير البر
 
 .ف

نامج من اللج     .15 ي ذلك الخطط الخاصة بالبر
 
 .ان العليايتم تقييم كل أعمال الجودة, بما ف

نامج     .16 حات لتطوير البر  . تقوم اللجنة العليا للمؤسسة بتقديم مقبر
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نامج فصلًيا عن طريق استطالع آراء الطلبة حول كل مقرر باستبانة تقويم    .17 يتم تقويم المقررات والبر

نامج  . المقرر, و استبانة تقويم البر

نامج بصورة سنوية, متضمنة كافة قيام القسم بإعداد تقارير المقررات والتقرير السنوي ل   .18 لبر

المعلومات ومدى تحقق نواتج التعلم, وهي متوفرة ضمن المحك المسىم بـ التقارير السنوية 

نامج ومقرراته  .للبر

نامج وفق نموذج الهيئة الوطنية  .19  .تم تشكيل فريق إلعداد توصيف البر

وأساليب التقويم  توفر توصيف للبرنامج موضح به االتساق بين استراتيجيات التدريس .20

 ونواتج التعلم

يتم االحتفاظ بسجالت معدالت إكمال الطلبة بملفات داخل القسم مصنفة حسب  .21

 .الفصل الدراسي والعام

ي اإلدارة العليا, حيث   .22
 
 من قبل كبار المسؤولي   ف

ً
نامج سنويا تتم مراجعة التقارير عن البر

امج بصفة دورية نهاية كل عام جامعي تقوم عمادة الجودة بطلب تسليم التقارير السنوية  للبر

    .للمراجعة

ي   .23
ات الفصل األول والفصل الثان  نامج بي   مؤشر ات جودة البر تم عمل مقارنة داخلية لمؤشر

نامج  نامج, وإىل اآلن لم يتم تحديد مقارنة مرجعية خاصة  بالبر  . للبر

الكشف عن مشكالت تتخذ اإلجراءات المناسبة لعمل التحسينات الالزمة عندما يتم   .24

ي المشكلة التر واجهت الطالبات والذي حصل لهم تأخر بسبب تغب  
 
نامج, )كما ف خاصة بالبر

الخطط الدراسية حيث جاءت الموافقة من سعادة عميد القبول والتسجيل برفع العبء التدريسي 

بوية اىل خطة علمية  ي الفصل الدراسي كحالة استثنائية( )الخطة البر
 
 ( للخريجات  ف

نامج مرة كل خمس سنوات, حيث تم التعديل من نظام الفرق إىل    .25 إجراء تقويم شامل للبر

المستويات, ثم تم تعديل خطة المستويات بعد اعتمادها وطرحت خطة جديدة للقسم ومنتظر 

 .اعتمادها قريًبا

نامج,عن طريق االستبانات وتحليل نتائجها, واستخدام النتائج    .26 ي يتم تقويم الطلبة للبر
 
ف

 .خطة التحسي   

ي الكلية لمراجعة التقارير السنوية قبل مراجعة اإلدارة العليا من الجامعة  .27
 
 .توجد لجنة ف

 .حرص القسم اثناء االختبارات بعمل استبيان لقياس مؤشر جودة االختبارات     .28

المتخذة لتقييم الطلبة ،  في بداية كل فصل دراسي يوضح لألعضاء الطرق  واإلجراءات     .29
 .ومن ثم توضيحها للطلبة من قبل األعضاء

هناك آليات مستخدمة للتحقق من مستويات تحصيل الطلبة من خالل لجنة االرشاد      .30
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  االكاديمي بالقسم، ونظام التعلم االلكتروني.
 :تم وضع آلية للتعامل مع حاالت التحصيل المتدني، وكانت اآلتي     .31
اسماء الطلبة المتدني مستواهم في جميع المقررات بناًء على نتيجة االختبار األول حصر        .32

 .والثاني
تم عقد جلسات فردية مع كل طالب على حدة، والتعرف على سبب التدني ومحاولة وضع    .33

 .حلول لهذه المشكلة
كيفية تم عقد عدة محاضرات توعية للطلبة هدفها الحث على التحصيل العلمي والدراسي، و   .34

 .االستذكار البناءة
 .اجتماعات تحفيزية للمتعثرين .35
 . تقديم تغذية راجعة للطلبة حول أدائه ونتائج تقويمه خالل الفصل الدراسي   .36
تبني إجراءات فعالة للتحقق من أن األعمال التي يقدمها الطلبة هي بالفعل من عملهم أنفسهم    .37

 .(لكتروني)مجلد تسليم الواجبات واألنشطة عبر التعلم اال
 . ورشات عمل تأهيلية ألعضاء هيئة التدريس إليضاح وسائل تقويم الطلبة     .38
ي الجدول لتقديم المشورة      .39

 
ام أعضاء هيئة التدريس بالساعات االرشادية المحددة ف إلبر 

لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس لتقديم  للطلبة, حيث تم تحديد ثمان ساعات إسبوعًيا 
 .المشورة وإرشاد الطلبة

 .توفر معظم مصادر التدريس     .40

نامج نظام موثق لإلرشاد االكاديىمي ومعتمد.     .41   لدى البر

ونًيا    .42  .تم ربط الطلبة بالمرشدين إلكبر

ي )ملفات خاصة بالمرش    .43
 
نامج أدلة لنظام اإلرشاد األكاديىمي تتمثل ف دين يوجد بالبر

, ملفات الحذف  , ملفات خاصة بالطلبة مقسمة ومرقمة حسب كل فصل دراسي األكادميي  

 .(..واإلضافة

, ويتم تحليلها      .44 يتم استطالع آراء الطالب لنظام اإلرشاد األكاديىمي نهاية كل فصل دراسي

ي خطة التحسي   إن لزم األمر. 
 
  كما يستفاد من النتائج ف

ي مقرري القرآن الكريم وتجويده, عن تفعيل الدروس اإلضافية بال     .45
 
قسم لمساعدة الطلبة ف

ي مصىل الكلية
 
 .طريق تنظيم حلقات لتصحيح التالوة ف

 .توفر نظام مستخدم لمراقبة العبء الدراسي للطلبة    .46

ام المرشدات االكاديميات بمتابعة مدى تقدم أداء الطالبات بشكل فردي, عن طريق     .47 البر 

 .ولئك الذين يواجهون صعوباتعقد اجتماعات فردية مع أ

يتابع القسم بحرص معدالت التقدم الدراسي للطلبة من سنة إلى أخرى، ومعدالت إتمامهم  .48

 . للبرنامج بنجاح
استراتيجيات التدريس تتناسب مع نواتج التعلم التي يستهدف البرنامج تطويرها، وقد تم تعديل      .49

 .المقررات لتناسب مجاالت التعلم ونواتجهاالستراتيجيات وأساليب التقويم في توصيف 

يلتزم أعضاء هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس والتقييم الواردة في توصيفات     .50

 .المقررات والبرنامج ويتم بيان ذلك عند تعبئة نموذج تقرير المقرر
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استبانة في يقوم البرنامج باستطالع آراء الطالبات في جميع المقررات، ويتم إدراج نتائج كل  .51

    .تقرير المقرر

يتم تهيئة الطلبة الجدد أثناء فترة الحذف واإلضافة بإعطائهم صورة كاملة بمتطلبات   .52

 .المقررات من خالل توزيع نماذج مختصرة من توصيفات المقررات

 .وضوح عمليات تقييم الطلبة عند بداية كل فصل دراسي   .53
ع الحديثة بتوصيف المقرر، وكذلك بعض يتم إدراج قائمة من الكتب المقررة والمراج  .54

 .المواقع االلكترونية الحديثة التي تدعم العملية التعليمية لمواكبة التطورات في مجال الدراسة

 .توضح متطلبات حضور الطلبة في المقررات من بداية الفصل الدراسي    .55

إعداد نماذج حرمان تتم مراقبة مدى التزام الطلبة بهذه المتطلبات بصرامة، وعليه يتم    .56

 .للطلبة غير الملتزمين بالحضور

تقوم وحدة الجودة بالبرنامج بتوزيع استبانات تقويم المقررات على جميع األعضاء، ويتم     - .57

 .تفريغها وتحليلها، واالستفادة منها في خطة التحسين

سها نهاية يلتزم أعضاء هيئة التدريس بتقديم تقارير خاصة بالمقررات التي يقومون بتدري  .58

 .كل فصل دراسي وذلك بصورة دورية

 .عمل دورات تدريبية وتطويرية لتهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد  .59

 .تحديث الكتب والمراجع بشكل دوري وبأعداد كافية وذلك بالتعاون مع عمادة المكتبات .60

 .مراجعة استراتيجيات التعليم المختلفة المستخدمة في تحقيق نواتج التعلم     .61

إدخال التعديالت المناسبة على خطط تدريس المقررات، بناء على ما تظهره تقارير          .62

 .المقررات

 .إعداد مصفوفة الستراتيجيات وأساليب التدريس بالبرنامج         .63

ي مهارات التدريس,      .64
 
أفراد هيئة التدريس سواًء الجدد أو لجميع الكلية توفر برامج تدريبية ف

هم.    غب 

ي مجال التعليم تتضمن االستخدام الفعال للتقنية الجديدة     .65
 
امج التدريبية ف    .البر

ي األنشطة والدورات الخاصة     .66
 
يتوفر كشوف حضور أعضاء هيئة التدريس المشاركي   ف

 بتطوير
 .جودة األداء

نامج لجنة خاصة بالخطط والتوصيفات    .67  . بالبر
ي      .68

 
نامجيوجد التقدير الرسىمي لألداء المتمب   ف  .التدريس من قبل القائمي   عىل البر
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 :الجوان  التي تحتاج للتحسين

 عدم وجود استطال  آلراء الخبراء األكاديميين واملهنيين حول نواتج التعلم    -1

 .ال توجد فرئ استشارية داامة للبرنامج    -2

 .لجنة تظلمات بالقسم ال توجد -3

 

 :أولويات التحسين

آلراء الخبراء األكاديميين والمهنيين ذوي العالقة لنواتج التعلم، مما يساهم في الوقوف  عمل استطالع .1
 .على جوانب القصور، ووضع مقترحات لها من أجل جودة البرنامج

االستعانة بفرق استشارية دائمة للبرنامج، تعمل على متابعة خطة البرنامج، والتزويد بالمالحظة  .2
 .نامجالالزمة لتحسين مخرجات البر

 .تشكيل لجنة تظلمات بالقسم .3
 
 

    :الطالب – 4

البرنةةامج وا ةةحة ومعلنةةة، وأن يةةتم تطبيقهةةا بعدالةةة. وأن تكةةون املعلومةةات الخاصةةة بالبرنةةامج ومتطلبةةات  الطةةالب فةةييجةةب أن تكةةون معةةايير وشةةروط قبةةول 

لةةةة إكمةةال الدراسةةة فيةةه متةةوفرة، ويجةةب أن يةةتم تعريةةف الطةةالب بحقةةوقهم وواجبةةاتهم، كمةةا يجةةب علةةى البرنةةامج تقةةديم خةةدمات التوجيةةه واإلرشةةاد الفاع

 به، وأن يعمل البرنامج على تقويم جودة جميع الخدمات واألنشطة املقدمة لطالبه، وتحسينها ومتابعة خريجيه.واألنشطة غير الصفية واإلثرااية لطال 

 مستويات التقويم

 املحكات
 ل ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

4-0-1 

معتمةةةةةدة ومعلنةةةةةة  طمعةةةةةايير وشةةةةةرو يوجةةةةةد لةةةةةدى البرنةةةةةامج 

وتسةةةةجيل الطةةةةالب، تتناسةةةةب مةةةةع طبيعةةةةة البرنةةةةامج  لقبةةةةول 

طبق بعدالة.
ُ
 وت

    √  

4-0-2 

تةةةةةةتالءم أعةةةةةةداد الطةةةةةةالب املقبةةةةةةولين فةةةةةةي البرنةةةةةةامج مةةةةةةع املةةةةةةوارد 

-القاعةةةةات الدراسةةةةةية -املتاحةةةةة لةةةةه )مثةةةةل: الهيئةةةةةة التعليميةةةةة

 األجهزة(. -املعامل

    √  

4-0-3 

املعلومةةةةةةةةةةةةات األساسةةةةةةةةةةةةية للطةةةةةةةةةةةةالب، مثةةةةةةةةةةةةل: يةةةةةةةةةةةةوفر البرنةةةةةةةةةةةةامج 

متطلبةةةةةةةةةات الدراسةةةةةةةةةة، الخةةةةةةةةةدمات، والتكةةةةةةةةةاليف املاليةةةةةةةةةة )إن 

 وجدت(، بوساال متنوعة.

    √  

 

4-0-4 
 ومعتمةةدة عادلةةة وإجةةراءات البرنةةامج سياسةةات يطبةةق

.
ً
 لالنتقال إليه ومعادلة ما تعلمه الطالب سابقا

     √ 
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4-0-5 
الجةةةةدد، بمةةةةا يضةةةةمن يقةةةةدم البرنةةةةامج تهيئةةةةة شةةةةاملة للطةةةةالب 

 فهمهم الكامل ألنوا  الخدمات واإلمكانيات املتاحة لهم.

    √  

4-0-6 

لف البرنــــامج الطــــالب بحقــــوقهم وواجبــــا هم وقواعــــد 
 عــــرا

الســـــــــلوك، وإجـــــــــراءات الـــــــــت لم وال ـــــــــكاوى والتأديـــــــــ ، 

 * بوسائل متنوعة، ويطبقها بعدالة.

    √  

4-0-7 

لإلرشـاد والتوجيـه خـدمات فعالـة  يتوفر لطـالب البرنـامج

األكــاديمي وامل ــي والنفســ ي والجتمــاعي، مــن خــالل كــوادر 

 * مؤهلة وكافية.

   √   

4-0-8 

طبةةةةةةةةةق آليةةةةةةةةةات مالامةةةةةةةةةة للتعةةةةةةةةةرف علةةةةةةةةةى الطةةةةةةةةةالب املوهةةةةةةةةةوبين 
ُ
ت

واملبدعين واملتفوقين واملتعثرين فةي البرنةامج، وتتةوفر بةرامج 

 مناسبة لرعاية وتحفيز ودعم كل فئة منهم.

     

√ 

 

4-0-9 

تتةةةةةوفر لطةةةةةالب البرنةةةةةامج أنشةةةةةطة ال صةةةةةفية فةةةةةي العديةةةةةد مةةةةةن 

املجةةةةةةةةةاالت لتنميةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةدراتهم ومهةةةةةةةةةاراتهم، ويتخةةةةةةةةةذ البرنةةةةةةةةةةامج 

 اإلجراءات املناسبة لدعم وتحفيز مشارك هم.

    √  

4-0-10 

يتةةةةةةةةةةةةةوفر لطةةةةةةةةةةةةةالب البرنةةةةةةةةةةةةةامج وخريجيةةةةةةةةةةةةةه أنشةةةةةةةةةةةةةطة إضةةةةةةةةةةةةةافية 

، بمةةةةةةةةةةةةا يتفةةةةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةةةةع مخرجةةةةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةةةةتعلم 
ً
لتطةةةةةةةةةةةةويرهم مهنيةةةةةةةةةةةةةا

 وتطورات سوئ العمل.املس هدفة، 

  √    

4-0-11 
ُيطبةةةةةةةةق البرنةةةةةةةةامج إجةةةةةةةةراءات فعالةةةةةةةةة ملتابعةةةةةةةةة تقةةةةةةةةدم الطةةةةةةةةالب 

  والتحقق من استيفايهم ملتطلبات التخرج.

     √ 

4-0-12 

يطبةةةةةةةةةةق البرنةةةةةةةةةةةامج آليةةةةةةةةةةةة فعالةةةةةةةةةةة للتواصةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةع الخةةةةةةةةةةةريجين 

وإشةةةةةةةةةةراكهم فةةةةةةةةةةي مناسةةةةةةةةةةباته وأنشةةةةةةةةةةطته، واسةةةةةةةةةةتطال  آرايهةةةةةةةةةةم 

واالسةةةتفادة مةةةن خبةةةراتهم، ودعمهةةةم، ويةةةوفر قواعةةةد بيانةةةات 

 محدثة وشاملة عنهم. 

   √   

4-0-13 

الة لتقـــــويم كفايـــــة وجـــــودة الخـــــدمات 
ي
طبـــــق لليـــــات فعــــــ

ُ
ت

والســـتفادة مـــن  املقدمـــة للطـــالب وقيـــا  رضـــاهم عنهـــا،

 * النتائج في التحسين.

   √   

4-0-14 
يراعةةةةةةي البرنةةةةةةامج االحتياجةةةةةةات الخاصةةةةةةة لطالبةةةةةةه )مثةةةةةةل: ذوي 

 االحتياجات الخاصة، الطالب الدوليين(.

√      

4-0-15 

يطبةةةةةةق البرنةةةةةةامج آليةةةةةةةات فعالةةةةةةة لضةةةةةةمان انتظةةةةةةةام طالبةةةةةةه فةةةةةةةي 

الحضةةةور واملشةةةاركة الفعالةةةة فةةةي أنشةةةطة املقةةةررات والخبةةةرة 

 امليدانية.

    √  

4-0-16 
يوجةةةةةد تمثيةةةةةل مناسةةةةةب للطةةةةةالب فةةةةةي املجةةةةةالس واللجةةةةةان ذات 

 الصلة.

   √   

 التقييم الكلي للمعيار

 58 متموع تقييم املحكات
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 14 عدد املحكات املنطبقة

 4.1 متوسع تقييم املعيار

 4 درجة التقويم اإلجمالي للمعيار

 *محك أساس ي  

 جوان  القوة:
يوفر البرنامج  المعلومات  - المنظمة للقبول والتسجيل بالبرنامج هي نفسها الئحة الجامعة، وهي متاحة على موقع الجامعةالالئحة -

 . ساسية للطالبات  ويقدم تهيئة شاملة للطالبات الجدداأل

عضاء مع الطالبات تواصل األ عضاء التدريس  ويتمأيوفر للطالبات  خدمات فاعلة لإلرشاد االكاديمي ويتم توزيع الطالبات على  -

  .لكترونيةاالو أعن طريق المقابلة الشخصية 

ال إكاديمية الصفية ونشطة  األاألكاديميا خالل فترة الدراسة من خالل االختبارات الفصلية وأتوجد اجراءات لمتابعة الطالبات  -

ونموذج مخرجات التعلم واالحصاءات التفصيلية  ،الجامعةصفية  ومن خالل خطة الطالبة وسجلها االكاديمي من صفحتها في موقع 

 .جمالية لنتائج الطالباتواإل

يعرف البرنامج الطالب بحقوقهم ووجباتهم وقواعد السلوك واجراءات التظلم والشكاوى ولوائح التأديب من خالل اجتماعات   -

 .كاديمي وتتوفر نماذج لذلكرشاد األاإل

  . لكترونيا وبصورة عادلةايتم تطبيق نظام القبول والتسجيل  -

  .الخبرات والمؤهالت وتخصصات مختلفة تتطلبها مقررات البرنامج يمتكلونكفاء أعضاء هيئة تدريس أيوفر البرنامج  -

 .نشطة ال صفية في العديد من المجاالت لتنمية قدراتهنأبرنامج اليتوفر لطالبات و خريجات  -

 

 أولويات التحسين:

 . بالبرنامج ةعمل الئحة قبول خاص .1

عداد دراسات ميدانية إ -3التعاقد مع طبيبة لمباشرة الرعاية الصحية للطالبات خالل فترة الدوام .  -2
 . وضاع الخريجات ومساعدتهم للحصول على وظائفأومؤشرات قياسية تدعم متابعة 

 

 

 املستقل:الرأي 
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 :هيئة التدريس – 5

تكةةةون هيئةةةة يجةةةب أن يتةةةوفر فةةةي البرنةةةامج األعةةةداد الكافيةةةة مةةةن هيئةةةة التةةةدريس املةةةؤهلين ذوي الكفةةةاءة والخبةةةرة الال مةةةة للقيةةةام بمسةةةؤولياتهم. كمةةةا يجةةةب أن 

املجتمةةةةع، وتطةةةةوير البرنةةةةامج واألداء التةةةةدريس علةةةةى درايةةةةة بةةةةالتطورات األكاديميةةةةة واملهنيةةةةة فةةةةي تخصصةةةةاتهم، وتشةةةةار  فةةةةي أنشةةةةطة البحةةةة  العلمةةةةي وخدمةةةةة 

 املؤسس ي، وأن يتم تقويم أدايهم وفق معايير محددة، ويستفاد من النتااج في التطوير.
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5-0-1 

البرنةةةةةةةةةةامج سياسةةةةةةةةةةات وإجةةةةةةةةةراءات مناسةةةةةةةةةةبة الختيةةةةةةةةةةار يطبةةةةةةةةةق 

أعضةةةةةةاء هيئةةةةةةة التةةةةةةدريس فةةةةةةةي البرنةةةةةةامج واسةةةةةةتبقاء املتميةةةةةةةزين 

 منهم.

    √  

5-0-2 

افر فـــــــي البرنـــــــامج العـــــــدد الكـــــــافي مـــــــن أعضـــــــاء هيئـــــــة  يتـــــــو

اقــــــع التــــــي يقــــــدم فيهــــــا )مثــــــل:  التــــــدريس، فــــــي جميــــــع املو

 * شطري الطالب والطالبات، والفروع(.

    √  

5-0-3 

فـــي أعضـــاء هيئـــة التــدريس الكفـــاءة الال مـــة )مثـــل:  يتــوفر 

املؤهالت وال هادات والرخص املهنية والخبرة الال مـة(، 

طبق لليات مناسبة للتحقق منها.
ُ
 *وفاعلية التدريس، وت

     √ 

5-0-4 

يةةةةةةةوفر البرنةةةةةةةامج ال هيئةةةةةةةة املناسةةةةةةةبة لهيئةةةةةةةة التةةةةةةةدريس الجةةةةةةةدد 

واملتعةةةةةاونين لضةةةةةمان فهمهةةةةةم لطبيعةةةةةة البرنةةةةةامج، وحقةةةةةوقهم 

 ومهامهم ومسؤولياتهم، وحجم العمل.  

     √ 

5-0-5 
تضةم هيئةة التةدريس أو املتعةاونين فةي البةرامج املهنيةة بعةةض  

 البرنامج.املهنيين من ذوي الخبرة واملهارة العالية في مجال 

√      

5-0-6 

تشةةار  هيئةةة التةةدريس بانتظةةام فةةي أنشةةطة أكاديميةةة )مثةةل: 

ةةةةةةةةةةق النقةةةةةةةةةةا ، واملشةةةةةةةةةةروعات 
 
ل املشةةةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةةةي املةةةةةةةةةةؤتمرات وحِّ

البحثيةةة، وتحكةةيم الرسةةةاال والبحةةوث( بمةةةا يضةةمن درايةةة هم 

بأحةدث التطةورات فةي مجةال تخصصةاتهم. وتعةد مشةارك هم 

محكةةةات تقيةةةةيمهم فةةةي هةةةذه األنشةةةةطة وإنتةةةاجهم العلمةةةي مةةةةن 

 وترقياتهم.

    √  

5-0-7 

يشةةةار  أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس بكفةةةاءة فةةةي أنشةةةطة البحةةة  

واإلنتةةةةاج العلمةةةةي، وتعةةةةد مشةةةةارك هم فةةةةي هةةةةذه األنشةةةةطة أحةةةةد 

 محكات تقييمهم وترقي هم.

    √  

5-0-8 

تشةةةةةار  هيئةةةةةة التةةةةةدريس فةةةةةي أنشةةةةةطة الشةةةةةراكة املجتمعيةةةةةة، 

محكةةةات تقيةةةةيمهم وتعةةةد مشةةةارك هم فةةةةي هةةةذه األنشةةةطة أحةةةةد 

 وترقي هم.

     √ 

5-0-9 

يتلقةةةةةةة  أعضةةةةةةةاء هيئةةةةةةةة التةةةةةةةدريس بةةةةةةةرامج فةةةةةةةي التطةةةةةةةوير امل ةةةةةةةي 

واألكةةاديمي، وفةةق خطةةة تليةةي احتياجةةاتهم وتسةةهم فةةي تطةةوير 

 أدايهم.

    √  
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5-0-10 
تشةةار  هيئةةةة التةةدريس فةةةي أنشةةةطة تقةةويم وتطةةةوير البرنةةةامج 

 واملؤسسة.

   √   

5-0-11 
الة 
َّ
لتقةةةةةةةةةويم كفايةةةةةةةةةة وجةةةةةةةةةودة الخةةةةةةةةةدمات تطبةةةةةةةةةق آليةةةةةةةةةات فعةةةةةةةةةة

 املقدمة لهيئة التدريس وقياس مدى رضاهم عنها.

    √  

5-0-12 

م أداء هيئةةةةةةة التةةةةةةدريس بانتظةةةةةةام وفةةةةةةق معةةةةةةايير محةةةةةةددة  ُيقةةةةةةيَّ

ومعلنةةةةةةةةة، وتقةةةةةةةةدم التغذيةةةةةةةةة الراجعةةةةةةةةة لهةةةةةةةةم، ويسةةةةةةةةتفاد مةةةةةةةةن 

 النتااج في تحسين األداء.

√      

 التقييم الكلي للمعيار

 44 املحكاتمتموع تقييم 

 11 عدد املحكات املنطبقة

 4 متوسع تقييم املعيار

 4 درجة التقويم اإلجمالي للمعيار

   محك أساس ي*

 :جوان  القوة

  ( عضاء هيئة التدريس الكفاءة الالزمة ) مثل: املؤهالت والشهادات والرخص املهنية واخلربة الالزمةأيتوفر يف     .1

 .نشطة أحد حمكات تقييمهم وترقيتهمألتشارك هيئة التدريس يف أنشطة الشراكة اجملتمعية، وتعد مشاركتهم يف هذه ا    .2

 .يوفر الربانمج التهيئة املناسبة هليئة التدريس اجلدد واملتعاونني لضمان فهمهم لطبيعة الربانمج    .3

 :الجوان  التي تحتاج للتحسين

 . التدريس ابنتظام وفق معايري حمددة ومعلنة، وتقدمي التغذية الراجعة هلم، ويستفاد من النتائج يف حتسني األداءتقييم أداء هيئة     .1

 :أولويات التحسين

 .داءتقدمي التغذية الراجعة ألعضاء هيئة التدريس من خالل تقييم أدائهم لتحسني األ    .1

 :الرأي املستقل

 .ل يوجد
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افق والتتهيزاتمصادر التعلم  – 6  :واملر

مناسةةب، يجةةب أن تكةةون مصةةادر الةةتعلم واملرافةةق والتجهيةةزات كافيةةة لتلبيةةة احتياجةةات البرنةةامج ومقرراتةةه الدراسةةية، وتتةةا  لجميةةع املسةةتفيدين بتنظةةيم 

 يجب أن يشتر  هيئة التدريس والطالب في تحديدها بناًء على االحتياجات، ويقيمون فعالي ها. كما
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6-0-1 

يطبةق البرنةامج سياسةةات وإجةراءات وا ةةحة تضةمن كفايةةة 

ومناسةةةبة مصةةةادر الةةةةتعلم والخةةةدمات املقدمةةةةة لةةةدعم تعلةةةةم 

 الطالب.

      

6-0-2 
الةةةةةةةةة إلدارة املصةةةةةةةةادر واملةةةةةةةةواد يطبةةةةةةةةق  البرنةةةةةةةةامج إجةةةةةةةةراءات فعَّ

 املرجعية الال مة لدعم عمليات التعليم والتعلم.

      

6-0-3 

يتـــوفر باملكتبـــة العـــدد الكـــافي مـــن املصـــادر املتنوعـــة التـــي 

 ســـــــهل الوصـــــــول إليهــــــــا، بمـــــــا يتناســــــــ  مـــــــع احتياجــــــــات 

البرنــــــــامج وأعـــــــــداد الطــــــــالب، وتتـــــــــا  ل ــــــــطري الطـــــــــالب 

فــــــي أوقــــــات كافيــــــة ومناســــــبة، ويــــــتم تحــــــدي ها والطالبــــــات 

 * بصورة دورية.

      

6-0-4 

مصةةةةةةةةةةادر إلكترونيةةةةةةةةةةة متخصصةةةةةةةةةةة )مثةةةةةةةةةةل: يتةةةةةةةةةةوفر للبرنةةةةةةةةةةامج 

 املراجةةةةةةةةةةةةةع الرقميةةةةةةةةةةةةةة، الوسةةةةةةةةةةةةةااط املتعةةةةةةةةةةةةةددة، البرمجيةةةةةةةةةةةةةات(،

وقواعةةةةةةةةةةةد معلومةةةةةةةةةةةات وأنظمةةةةةةةةةةةة إلكترونيةةةةةةةةةةةة مناسةةةةةةةةةةةبة تتةةةةةةةةةةةي  

للمسةةةةةةةةةتفيدين الوصةةةةةةةةةول إلةةةةةةةةةى املعلومةةةةةةةةةات واملةةةةةةةةةواد البحثيةةةةةةةةةة 

 واملجالت العلمية من داخل املؤسسة أو خارجها. 

      

6-0-5 

يتـــــــــــــوفر للبرنــــــــــــــامج املعامـــــــــــــل واملختبــــــــــــــرات والتتهيــــــــــــــزات 

الحاســــــــــــوبية والتقنيــــــــــــة واملــــــــــــواد املالئمــــــــــــة للتخصــــــــــــص 

  إلجـــــــراءوالكافيـــــــة 
ا
البحـــــــوث والدراســـــــات العلميـــــــة وفقـــــــا

 * ألهدافه، وتطبق لليات مناسبة لصيانتها وتحدي ها.

      

6-0-6 

يتةةةةةةوفر لهيئةةةةةةة التةةةةةةدريس والطةةةةةةالب واملةةةةةةوظفين فةةةةةةي البرنةةةةةةامج  

ةةةةةةةةةةال  ال هيئةةةةةةةةةةة والةةةةةةةةةةدعم الفنةةةةةةةةةةي املناسةةةةةةةةةةبين لالسةةةةةةةةةةتخدام الفعَّ

 ملصادر ووساال التعلم.

      

6-0-7 
الدراسةةةةةةةةةية واملرافةةةةةةةةةق املناسةةةةةةةةةبة تتةةةةةةةةةوفر للبرنةةةةةةةةةامج القاعةةةةةةةةةات 

 الحتياجاته.

      

6-0-8 
تتوفر جميع متطلبات الصحة والسالمة العامة واملهنية 

افق والتتهيزات واألن طة التعليمية والبحثية.  * في املر

      

6-0-9 
طبق معةايير السةالمة والحفةال علةى البيئةة والةتخلص مةن 

ُ
ت

 وفاعلية.النفايات الخطرة بكفاءة 

      

6-0-10 
يتةةةةةةةةةةةةوفر للبرنةةةةةةةةةةةةامج العةةةةةةةةةةةةدد الكةةةةةةةةةةةةافي واملؤهةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةن الفنيةةةةةةةةةةةةين 

 واملختصين في تشغيل وتهيئة املعامل واملختبرات. 
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 مستويات التقويم

 املحكات
 ل ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

6-0-11 

تتةةةةةوفر للبرنةةةةةامج املرافةةةةةق والتجهيةةةةةزات والخةةةةةدمات املناسةةةةةبة 

لةةةةذوي االحتياجةةةةات الخاصةةةةة مةةةةن الطةةةةالب وهيئةةةةة التةةةةدريس 

 واملوظفين.

      

6-0-12 

التقنيةةةةةةةةات والخةةةةةةةةدمات والبيئةةةةةةةةة املناسةةةةةةةةبة يتةةةةةةةةوفر للبرنةةةةةةةةامج 

 أو عةةةةن بعةةةةد وفةةةةق املعةةةةايير 
ً
للمقةةةةررات التةةةةي تقةةةةدم إلكترونيةةةةا

 الخاصة بها.

      

6-0-13 

يعمةةةل البرنةةةامج علةةةى تقةةةويم فاعليةةةة وكفةةةاءة مصةةةادر الةةةتعلم 

واملرافةةةةةةةةق والتجهيةةةةةةةةزات بأنواعهةةةةةةةةةا، ويسةةةةةةةةتفاد مةةةةةةةةةن ذلةةةةةةةةك فةةةةةةةةةي 

 .التحسين

      

 التقييم الكلي للمعيار

  متموع تقييم املحكات

  عدد املحكات املنطبقة

  متوسع تقييم املعيار

  درجة التقويم اإلجمالي للمعيار

 

 *محك أساس ي  

 جوان  القوة:

1 . 

2 . 

 الجوان  التي تحتاج للتحسين:

1. 

2. 

 

 أولويات التحسين:

1. 

2. 

 

 الرأي املستقل:


