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 املقدمة 
إن إدارة الجودة بجامعة دار العلوم ومن خالل سياسات ضمان الجودة تتبنى مسؤولية العمل على تحقيق مستويات عالية من  

لتحقيق املتابعة والتحسين املستمر كأحد أهم مبادئ ضمان الجودة   آلياتفي ذلك عدة  وتستخدمضمان الجودة التعليمية. 

نظام للمراجعة   وجودومطابقتها باملعايير املثلى. ومن هنا برزت الحاجة الى أهمية  لألعمالاملراجعة املنتظمة  اآللياتومن تلك 

 الجامعة. الداخلية ليمثل أداة موضوعية لقياس جودة العملية التعليمية في 

بكلياتها وبرامجها, وقد تم اعداده  ألداء , لضمان جودة ادار العلومهذا الدليل أداة رئيسية للمراجعة الداخلية بجامعة يعتبر و 

  إلضافة با ، االستخدامالبساطة والسهولة في  هروعي عند تصميم و  إلعتماد األكاديمي.للتقويم وا املركز الوطنيبنا ء على معايير 

  .املركز الوطنياملعايير الخاصة بالتقويم الشامل للكلية وبرامجها واملحددة من جانب الشمولية بحيث يغطي كافة ى إل

 سائلين هللا أن يكون عامل مساعد في املسيرة الدائمة نحو التحسين املستمر 
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  :مفهوم املراجعة الداخلية 

, إلعتماد األكاديميالوطني للتقويم وا املركزبالجامعة وفق معايير   األكاديميةتعرف بأنها وسيلة لتقويم جودة أداء البرامج 

 ج.بهدف ضمان الجودة والتحسين املستمر في أداء هذه البرام

 : لجنة املراجعة الداخلية مهام 

 التأكد من تفعيل نظام الجودة في إدارة البرنامج  •

 التأكد من توفير األدلة والشواهد   •

 والتطويرية  االستراتيجيةالخطط وكذلك .مراجعة التوصيفات والتقارير •

 إلعتماد األكاديمي. للتقويم واالوطني  املركزاالطالع على تقرير الدراسة الذاتية والتأكد من استيفائه ملتطلبات  •

إلعتماد  للتقويم واالوطني  املركزالتأكد من مالءمة التجهيزات الالزمة لفريق املراجعة الخارجية طبقا ملتطلبات  •

 األكاديمي 

 إلعتماد األكاديميللتقويم واالوطني  املركزتقديم اإلرشادات الخاصة بزيارة فريق املراجعة الخارجية طبقا ملتطلبات  •

 جات كل برنامج  تقديم النصح واملشورة وفقا إلحتيا  •

 تحديد نقاط القوة والضعف والفرص املتاحة للتحسين  •

 إعداد تقرير الزيارة متضمنا التوصيات واملقترحات   •

أهداف املراجعة الداخلية 

 واالعتماد األكاديمينشر ثقافة الجودة  •

 إلعتماد األكاديمي للتقويم واالوطني  املركزالوقوف على مدى اإللتزام بمعايير  •

 تقديم الدعم واملشورة ملنسوبي الكلية والبرامج  •

التي يجب توفيرها على   دار العلومالتأكد من استكمال الكلية وبرامجها االكاديمية ملتطلبات االعتماد املؤسس ي لجامعة  •

 مستوى الكليات واالقسام االكاديمية 

 االكاديمية حول االمور الخاصة بالجودة واالعتماد االجابة عن استفسارات واسئلة منسوبي الكلية والبرامج  •

 التعرف على مستوى النظام الداخلي الدارة الجودة بالكلية واالقسام االكاديمية بها   •

 التأكد من تفعيل نظام الجودة في ادارة الكلية وبرامجها االكاديمية   •

 التأكد من توفير االدلة والشواهد  •
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 إلعتماد األكاديميللتقويم واالوطني  املركزة لفريق املراجعة الخارجية طبقا ملتطلبات التأكد من مالئمة التجهيزات الالزم •

 إلعتماد األكاديميللتقويم واالوطني  املركزتقديم االرشادات الخاصة بزيارة فريق املراجعة الخارجية طبقا ملتطلبات  •

 تقديم النصح واملشورة وفقا الحتياجات كل برنامج  •

 الزيارة متضمنا التوصيات واملقترحات اعداد تقرير  •

 توزيع مهام أعضاء اللجنة: 

 التوقيع  املهمة  الصفة في اللجنة  االسم م
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  الرسالة واالهداف -املعيار األول 

 املتطلب م
التقدير  التوافرمدى 

 الرقمي
 ال يوجد غير مكتمل موجود مالحظات

1.0.1 
، استبانة تطوير رسالة البرنامج ، سياسةوثيقة اعتماد رسالة البرنامج

  تقرير تحليل استبانات الرسالة -الرسالة 

   
  

      تقرير الدراسة الذاتية املؤسس ي – وثيقة الخطة االستراتيجية 1.0.2

1.0.3 
التقارير  &الصادرة  القرارات &محاضر اجتماعات املجلس وجميع اللجان

  السياسات واالجراءات &الصادرة 

   
  

1.0.4 
تقرير تقييم خطة ، محاضر االجتماعات، ثيقة الخطة التشغيليةو 

 التشغيل

   
  

       تحليل مؤشرات األداء  ل، تقارير تطوير خطة التشغي 1.0.5

1.0.6 
، تقرير تحليل استبانات رسالة البرنامج، سياسة مراجعة رسالة البرنامج

 محاضر اجتماعات مراجعة رسالة البرنامج

   
  

 

 إدارة البرنامج وضمان جودته  - الثانياملعيار 

 املتطلب م
التقدير  مدى التوافر

 الرقمي
 مالحظات

 ال يوجد مكتملغير  موجود

2.1.1 

لسير ا - وصف مهام مجلس الكلية والقسم - الهيكل التنظيمي للبرنامج

محاضر  - اختصاصات أعضاء املجلس - الذاتية ألعضاء املجلس

   االجتماعات

   

  

      قرارات التعيين / التكليف - السير الذاتية للقائمين على البرنامج 2.1.2

2.1.3 
 - املهام والصالحيات - الوصف الوظيفي للكوادر -الكوادر املوجودة إحصائية 

 .معدل الطلبة لعضو هيئة التدريس

   
  

2.1.4 
تقرير تحليل  -استبانات املناخ التنظيمي   لتحلي نتائج -وصف بيئة البرنامج 

 .مدى رضا املوظفين /  استبانات مدى رضا أعضاء هيئة التدريس

   
  

2.1.5 

البين  شطري في اعضاء اللجان   -البين والبنات التنسيق بين شطري  آليات

تطبيق السياسات  -البين والبنات محاضر االجتماعات شطري  -والبنات 

 واإلجراءات وتوزيع االستبيانات على شطري البنين والبنات

   

  

      السياسات واالجراءات التي تحكم الشراكات التعليمية والبحثية  2.1.6

2.1.7 
 –نتائج التقييم  – الشراكة البحثية /  محاضر اجتماعات الشراكة التعليمية

 ة تقرير تطور الشراكة البحثية والتعليمي -الخطط التحسينية 
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
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 إدارة البرنامج وضمان جودته  - الثانياملعيار 

 املتطلب م
التقدير  مدى التوافر

 الرقمي
 ال يوجد مكتملغير  موجود مالحظات

2.1.8 

عدد برامج  - الخدمات املجتمعيةنسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين في 

 - خطة الشراكة املجتمعية - التعليم املجتمعي نسبة الى عدد االقسام

 تقرير الخدمة املجتمعية - مؤشرات األداء

   

  

2.1.9 

سياسات  - الخطة االستراتيجية للبحث العلمي على مستوى املؤسسة

قاعدة  - للبحث العلميمؤشرات األداء  - وإجراءات / لوائح البحث العلمي

 بيانات البحوث املنشورة )اإلنتاج العلمي(.

   

  

2.1.10 

نتائج عمليات التقويم الدوري للبرنامج  - سياسة تطوير الخطط الدراسية

شواهد على التحسين  - واملقررات. )تقارير البرنامج واملقررات / استطالعات(

 والتطوير.

   

  

2.1.11 
الشامل للسياسات واإلجراءات بين شطري الطالب سياسة التطبيق 

 جمع الشواهد الالزمة حول تطبيق العدالة واملساواة - والطالبات

   
  

2.1.12 

 - محاضر االجتماعات -مهام املجلس االستشاري  – قرار املجلس االستشاري 

شواهد على إجراءات  -محاضر االجتماعات  –السير الذاتية ألعضاء املجلس 

 تقييم وتحسين األداء املقدمة من قبل اللجنة.

   

  

2.1.13 

الخطة التدريبية )التعريفية للجدد/  - سياسة التدريب والتطوير املنهي

 - استبيان تحديد االحتياجات / ونتائج التحليل - التطوير املنهي املستمر(

نتائج قياس رضا   - تقرير الدورات املنعقدة خالل الفترات السابقة

تقرير املشاركة في  - املستفيدين / قياس أثر الدروات التدريبية على األداء

 للبرنامجالتقرير السنوي  - التطوير املنهي

   

  

2.1.14 

جميع  - الخطة الدراسية ونشرها على املوقع اإللكتروني - توصيف البرنامج

 - يس(األدلة الخاصة بالبرنامج )أهمها دليل الطالب ودليل عضو هيئة التدر 

 تقرير األداء السنوي للبرنامج

   

  

2.1.15 
املبادرات واملقترحات من أصحاب العالقة  ومتابعة واعتماد تلقيسياسة 

 سياسة الترقية والحوافز - )طالب منسوبين خريجين جهات توظيف، ....الخ(

   
  

2.1.16 
 واجراءات تقويم االداء سياسات - عينة من تقويم االداء - نماذج تقويم االداء

 الخطط التحسينية بناء على تقييم األداء -

   
  

2.1.17 
سياسات األمانة العلمية وحقوق امللكية الفكرية وقواعد املمارسات 

 اإلعالن عن هذه السياسات ملنسوبي البرنامج. - األخالقية والسلوك
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
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 إدارة البرنامج وضمان جودته  - الثانياملعيار 

 املتطلب م
التقدير  مدى التوافر

 الرقمي
 ال يوجد مكتملغير  موجود مالحظات

2.1.18 
أمثلة  - بالشكاوي والتظلم والقضايا التأديبيةدليل األنظمة واللوائح الخاص 

 على تطبيق هذه اللوائح.

   
  

2.1.19 

الخطة املالية املقدمة من قبل رئيس القسم لتغطية عمليات وأنشطة القسم 

مصروفات  تقرير - امليزانية السنوية للبرنامج إن وجدت -خالل العام الدراس ي 

 للبرنامج خالل العام الدراس ي  التشغيل

   

  

2.2.1 

جميع نماذج وعمليات الجودة )نظام الجودة الداخلي(، التوصيفات / 

التقارير / االستبيانات / مؤشرات األداء / املراجعة الداخلية والخارجية / 

 - تجهيز توصيف البرنامج / توصيف جميع املقررات - السياسات واإلجراءات

قياس مخرجات التعلم  آليات  - تقرير البرنامج / تقرير جميع املقررات

 ورشات عمل وآليات نشر ثقافة الجودة. - ومراجعتها وتحسينها

   

  

2.2.2 

االستبيانات  - املجلس الطالبي االستشاري )املهام / قائمة األسماء/ أنشطة(

  لجنة الجودة على مستوى البرنامج - واستطالعات الرأي. عينات من التحليل

 محاضر/تقارير مراجعة / خطط التحسين(. )املهام / قائمة األسماء / 

   

  

2.2.3 

والخطط  NCAAAاملعتمدة في القسم )مؤشرات تقرير مؤشرات االداء 

موافقة مجلس البرنامج على   - االستراتيجية /التشغيلية /التحسينية(

 ،  مؤشرات االداء الرئيسية

   

  

2.2.4 

البرنامج أو القسم )مهام / قائمة لجنة اإلحصاء واملعلومات على مستوى 

املقارنة املرجعية  - نتائج تحليل مؤشرات األداء على األقل سنتين - أسماء(

نتائج جميع استبيانات الطالب والخريجين وجهات  - )الداخلية والخارجية(

أدلة على  - الخطط التحسينية بناء على نتائج التحليل واملقارنات - التوظيف

 حسينية.تنفيذ الخطط الت

   

  

2.2.5 

نقاط   - آليات ونماذج تقييم األداء - سياسة تقويم األداء الدوري للبرنامج

تقرير مقاييس التقويم الذاتي و الدراسة  - القوة والضعف وآليات التحسين

 سنوات 5ل   3الذاتية للبرنامج 
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 ال يوجد غير مكتمل موجود مالحظات

3.1.1 

محضر   - سياسة مخرجات التعلم - كتيب الطالب - توصيف البرنامج

قائمة  - - اجتماع خصائص الخريجين ومخرجات التعلم املعتمدة

مصفوفة  - مخرجات تعلم البرنامج - صائص خريجي الجامعة والبرنامجخ

 - مخرجات التعلم البرنامج وخصائص الخريجين ورسالة الجامعةربط 

 راجعةاملسياسة مراجعة مخرجات التعلم / شواهد 

   

  

3.1.2 

  - تحليل نتائج استبانات أرباب العمل - نتائج استبانات الخريجين  تحليل

مصفوفة ربط خصائص الخريجين ومخرجات التعلم - توصيف البرنامج 

االطار السعودي    -ل الوطني ودراسة احتياجات سوق العممع اإلطار 

سياسة وإجراءات تطوير ومراجعة خصائص  -)سقف( للمؤهالت 

 التعلمالخريجين ومخرجات 

   

  

3.1.3 
تطوير ومراجعة  - متطلبات التخرج ومخرجات التعلم -توصيف البرنامج 

 محاضر االجتماعات - السياسات واالجراءات

   
  

3.1.4 

 - توصيف املقررات - توصيف البرنامج - لجنة قياس مخرجات التعلم

 - مصفوفة ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التعلم وأدوات التقييم

 نتائج قياس مخرجات التعلم.

   

  

3.2.1 
لجنة الخطط الدراسية واملناهج  - سياسة تصميم وتطوير املنهج الدراس ي

 أمثلة على التطوير - جتماعاتاإل / محاضر  أعضاء اللجنةهام / قائمة امل /

   
  

3.2.2 

الخطط  محاضر اجتماعات لجنة  - الخطة الدراسية - البرنامج توصيف

اقتراحات تطويرية خاصة  - سياسة املراجعة الدورية - املناهجالدراسية و 

 التوظيف واللجنة االستشارية.من جهات 

   

  

3.2.3 

محاضر  -البرنامج  تقييم وتطوير دليل - ة الدراسية للبرنامجطالخ

خارطة املقررات ملراعاة  - املناهجالخطط الدراسية و  اجتماعات لجنة

 التتابع والتكامل.

   

  

3.2.4 
تحديد نقاط الخروج ضمن  -الخطة الدراسية  – البرنامج توصيف

 إن وجدت الساعات املحددة ومتطلبات الخروج

   
  

      إن وجدت تحديد متطلبات املسارات املختلفة -ة يخطة الدراسال 3.2.5

3.2.6 
 - توصيف املقررات. )األنشطة الصفية / الالصفية( -الخطة الدراسية 

مصفوفة ربط األنشطة الصفية والالصفية - خطة األنشطة الالصفية
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
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التقدير  التوافرمدى 

 الرقمي
 ال يوجد غير مكتمل موجود مالحظات

التقرير السنوي لألنشطة الصفية والالصفية ودورها  -بمخرجات التعلم. 

 في تحقيق مخرجات التعلم

3.2.7 
ربط مخرجات تعلم مصفوفة  - توصيف املقررات - توصيف البرنامج

 البرنامج بمخرجات تعلم املقررات

   
  

3.2.8 

مصفوفة ربط مخرجات تعلم   – توصيف املقررات - البرنامجتوصيف 

تقرير املقررات والبرنامج )جزء  - واستراتيجيات التعليم وطرق التقييم

تقرير لجنة الجودة حول  - مناسبة استراتيجيات التعليم وطرق التقييم(

تقرير رأى  - مناسبة واستراتيجيات التعليم وطرق التقييم ملخرجات التعلم

 مستقل عن تناسب طرق التدريس مع نواتج التعلم املستهدفة

   

  

3.2.9 

تقرير - تقرير مراجعة النظراء - توصيف املقررات - توصيف البرنامج

أمثلة على  - دليل استراتيجيات التعليم والتعلم -ة املراجعة الخارجي

 استعراض استراتيجيات التعلم النشط - االستراتيجيات املستخدمة

   

  

3.2.10 

تقرير - تقرير مراجعة النظراء - توصيف املقررات - توصيف البرنامج

أمثلة على  - دليل استراتيجيات التعليم والتعلم -ة املراجعة الخارجي

 استعراض استراتيجيات التعلم النشط - االستراتيجيات املستخدمة

   

  

3.2.11 

 الخبرة امليدانية تقرير - توصيف الخبرة امليدانية - توصيف البرنامج

صفوفة ربط مخرجات م - توصيف الخبرة امليدانية -ي  السجل التدريب

واستراتيجيات  دليل الخبرة امليدانية - التعلم بأنشطة الخبرة امليدانية

  التدريب

   

  

3.2.12 

دليل  -ي السجل التدريب - توصيف الخبرة امليدانية - توصيف البرنامج

طريقة اإلشراف، طريقة تقييم الطالب، تقويم وتطوير ) امليدانيةالخبرة 

الخطط  - خطاب تكليف اإلشراف على الخبرة امليدانية -( الخبرة امليدانية

 التحسينية للخبرة امليدانية

   

  

3.2.13 

توصيف  - توصيف وتقرير الخبرة امليدانية - توصيف وتقرير البرنامج

محاضر اجتماعات لجنة  -ملف البرنامج  –ملف املقرر  – وتقرير املقررات

  الخارجية/    الداخلية تقرير املراجعة -الخطط الدراسية واملناهج 

   

  

3.3.1 
 -ملف املقرر  –تقرير املقرر  –توصيف املقرر  – تقرير مراجعة النظراء

 استبيان تقييم املقرر  - تقرير املراجعة الخارجية
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 وزارة التعليم
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 الرقمي
 ال يوجد غير مكتمل موجود مالحظات

3.3.2 

قائمة بأسماء الحضور  - عينة شهادات املشاركين -  برنامج التطوير املنهي

قرير البرامج ت - خطة التدريب والتطوير املنهي - التطوير املنهي لبرامج

 - التدريبية املنعقدة حول استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم

قياس أثر  - التدريبياستبيان رضا أعضاء هيئة التدريس عن البرنامج 

البرامج التدريبية على استخدام استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق 

 التقييم من قبل عضو هيئة التدريس.

   

  

      نتائج استبيان تقويم املقرر  -توصيف املقرر  – توصيف البرنامج 3.3.3

3.3.4 

تقرير  - املقرر تحليل نتائج استبيان تقويم  - استبانات تقويم املقررات

استطالعات آراء الطالب عن تقديم املقررات وطرق  ) ملف املقرر  - املقرر 

تقييم الزمالء  -آراء املهنيين واللجنة االستشارية للبرنامج  - (التدريس

رأي مستقل ملحكم خارجي عن فاعلية تقويم  - لتقويم املقررات والتدريس

 معدل إكمال املقر ر - تقدير الطالب العام لجودة املقررات  - املقررات

   

  

3.3.5 
سياسة الترقية  - سياسة التحفيز ألعضاء هيئة التدريس )جائزة التميز(

  والحوافز

   
  

3.3.6 

 -  جدول مواصفات طرق ووسائل التقييم - سياسة تقييم الطالب

تحليل درجات  - املعتمدنظام الدرجات  - Rubricsمصفوفات التقييم 

 تدقيق تصحيح االختبارات. - الطالب )ملف املقرر(

   

  

3.3.7 
 برامج لكشف النسخ من مواقع اإلنترنت.  - حقوق امللكية الفكرية سياسة

plagiarism detection -  املناقشة والحوار - التدقيق اليدوي 

   
  

3.3.8 

 - الطالب على ورقة االختبارتحديد نقاط ضعف  - نموذج مراجعة االختبار

اقتراحات مقدمة للطلبة  - أمثلة عن التغذية الراجعة املقدمة للطلبة

 لخطط العالجية.ا - لتحسين األداء
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4.0.1 
املوقع ) معلنة على في البرنامج والتسجيل سياسة القبول  - دليل الطالب

  - محاضر اجتماعات مجلس البرنامج -( االلكتروني

   
  

4.0.2 

نسبة  - تقرير عن التسجيل   - سياسة القبول والتسجيل في البرنامج

مواصفات ومساحات القاعات  - الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس

 - الطاقة االستيعابية للقاعات الدراسية واملعامل - الدراسية واملعامل

 نسبة الطلبة إلى  األجهزة واملعدات .

   

  

4.0.3 
 - لقبول والتسجيل وشؤون الطالبابروشورات عمادة   - دليل الطالب

 اإلعالن من خالل املوقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي

   
  

4.0.4 

دليل   - سياسات وإجراءات املعادلة - الطالبسياسات واجراءات تحويل 

أمثلة من تطبيقات سياسة االنتقال  - املوقع االلكتروني للبرنامج - الطالب

 الذين تمت معادلة ما تعلموه سابقاو  عدد الطلبة املنقولين - أو املعادلة

   

  

4.0.5 
 للطالب الجددخطة برنامج التهيئة  - سياسة برنامج التهيئة للطالب الجدد

 استطالع مدى رضا الطالب عن برامج التهيئة. - تقرير برنامج التهيئة -

   
  

4.0.6 

إجراءات التظلم والشكاوي  - الئحة وقواعد السلوك - ليل الطالبد

 هام / أسماءاملالشكاوي / ) لجنة الشكاوي  - اللجنة التأديبية - والتأديب

عينات من اإلجراءات املتخذة لحاالت  - محاضر اجتماعات( /األعضاء

إعالنها على املوقع اإللكتروني وإرسالها لبريد   -  التظلم والشكاوي والتأديب

 الطالب

   

  

4.0.7 

لجنة   - خطة اإلرشاد والتوجيه األكاديمي واملنهي والنفس ي واالجتماعي. 

عينات من  - SISنظام على  اإلرشاد األكاديمي - نماذج اإلرشاد - اإلرشاد

خطة  - ملفات الطلبة الخاصة باإلرشاد واإلجراءات املتخذة ملساعدتهم

ورشات تدريبية حول اإلرشاد  - توزيع الطلبة على املرشدين األكاديميين

نتائج تحليل استبانات  - والتوجيه األكاديمي واملنهي والنفس ي واالجتماعي

 استبانات تقويم خبرة الطالب  - تقويم البرنامج

   

  

4.0.8 

جائزة اإلبداع واملوهبة  - سياسة اكتشاف الطلبة املوهوبين ورعايتهم

آليات  - برامج دعم املتفوقين وتحفيزهم -خدمات االرشاد  - للطالب

 أمثلة على دعم املتفوقين / املتعثرين   - اكتشاف الطلبة املتعثرين ودعمهم

   

  

4.0.9 
هام  / املاملسؤولة عن املتابعة والتنفيذ )الجهة  - خطة األنشطة الالصفية

إحصائية عن عدد   تقارير - (االجتماعات/ محاضر  األعضاء أسماء
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 - تقرير األنشطة الالصفية - األنشطة املنعقدة والطلبة املشاركين

الخطة التحسينية لألنشطة  - ستطالع رأي الطلبة عن األنشطة الالصفية

 الالصفيةاالنشطة  تنظيم سياسة - الالصفية

4.0.10 

هام  املالجهة املسؤولة عن املتابعة والتنفيذ ) - خطة أنشطة التطوير املنهي

بيانات إحصائية عن عدد   - (االجتماعات/ محاضر  األعضاء أسماء /

تقرير أنشطة التطوير  - األنشطة املنعقدة والطلبة/ الخريجين املشاركين

الخطة  - الخريجين عن أنشطة التطوير املنهياستطالع رأي الطلبة/  - املنهي

برنامج   - وحدة الخريجين - يوم املهنة  - التحسينية ألنشطة التطوير املنهي

 تطوير السيرة الذاتية

   

  

4.0.11 
تقارير  - Cohort Analysisتحليل الدفعات  - تقارير اإلرشاد األكاديمي

 التخرج وآليات دعمهمالطلبة املتعثرين في استيفاء متطلبات 

   
  

4.0.12 

قاعدة بيانات   - (اآلليات/  االجرءاتخطط / الهام / املوحدة الخريجين )

إحصائيات مشاركة الخريجين في األنشطة التي تعقدها  - الخريجين

نتيجة تحليل  - استبيان الخريجين - لقاءات الخريجين السنوية - الجامعة

 .استبانات الخريجين

   

  

4.0.13 

استبيان تقويم  - آليات تقويم كفاية وجودة الخدمات املقدمة للطلبة

استبيانات عمادة القبول والتسجيل وشؤون  - البرنامج / خبرة الطالب

 - استبيان املكتبة املركزية - استبيان إدارة تقنية املعلومات - الطالب

 .ينيةالخطط التحسوضع تحليل النتائج و  - استبيان العيادة الطبية

   

  

4.0.14 

التجهيزات الخاصة  - آليات التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة ودعمهم

آليات التعامل مع الطلبة الدوليين وتكييف  - بذوي االحتياجات الخاصة

 .املناخ املناسب لهم

   

  

4.0.15 

)رصد الحضور / نسب الحضور LMSنظام -  سياسات الحضور والغياب

 - لجان مراجعة أعذار الطلبة الرسمية / الطبية - اإلنذارات والحرمان( /

 .حضور الطلبة رتقري

   

  

4.0.16 
آليات الترشيح / آليات االختيار/ مهام  -أعضاء املجلس املجلس الطالبي )

 أية لجان أخرى. - املجلس/ خطة املجلس / محاضر االجتماعات(
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5.0.1 

سياسات واجراءات  - سياسات واجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس

آليات اإلعالن عن الوظائف واستكمال  - سياسة الترقية - االستقطاب

وإجراءات املحافظة على املتميزين من سياسات  - إجراءات التوظيف

 أعضاء هيئة التدريس.

   

  

5.0.2 

من أعضاء هيئة التدريس وفقا للخطة  االحتياجاتجدول تحليل 

نسبة  - إحصائيات أعضاء هيئة التدريس -الدراسية وأعداد الطلبة. 

نسبة أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل  - الطلبة إلى أعداد هيئة التدريس

العبء  - نسبة أعضاء هيئة التدريس الذكور إلى اإلناث - املتعاونينإلى 

عينات من الجداول الدراسية ألعضاء  - التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس

 هيئة التدريس

   

  

5.0.3 

محاضر  - وصور املؤهالت العلمية السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس

 - أعضاء هيئة التدريسسياسة توظيف  - اجتماعات لجنة التوظيف

الرخص املهنية ألعضاء هيئة التدريس في التخصصات التي تتطلب 

صور من الدورات التدريبية التي حضرها األعضاء  - الحصول على رخصة

 في مجال التعليم

   

  

5.0.4 

سياسة برامج التهيئة  - برنامجتقرير ال – تهيئة عضو هيئة التدريس برنامج

قاعدة  - خطة برامج التهيئة - التدريس الجدد واملتعاونينألعضاء هيئة 

استبيان رضا أعضاء هيئة  - بيانات برامج التهيئة و أعداد الحضور 

الخطة التحسينية لبرنامج   - التدريس الجدد واملتعاونين عن برامج التهيئة

 التهيئة بناء على نتائج االستبيان.

   

  

5.0.5 

الرخص  - وصور املؤهالت العلمية هيئة التدريسالسير الذاتية العضاء 

املهنية ألعضاء هيئة التدريس في التخصصات التي تتطلب الحصول على 

صور من الدورات التدريبية التي حضرها األعضاء في مجال  - رخصة

 التعليم

   

  

5.0.6 

مشاركات أعضاء هيئة التدريس في  - خطة األنشطة األكاديمية للبرنامج

قائمة مشاركات أعضاء هيئة التدريس في تحكيم  - املشروعات البحثية

عدد أعضاء هيئة التدريس الذي حصلوا على ترقية  - الرسائل والبحوث

نموذج تقييم أعضاء  -شروط الترقية العلمية  - أثناء عملهم في البرنامج

 تقرير األنشطة األكاديمية للبرنامج.  -هيئة التدريس 
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5.0.7 

سياسات وإجراءات ولوائح البحث العلمي على  - تقرير تقويم االداء

قاعدة  -الخطة السنوية للبحث العلمي للبرنامج  - املستوى املؤسس ي

شروط الترقية  - بيانات البحث العلمي واإلنتاج العلمي الخاصة بالبرنامج

أعضاء هيئة استبيان رضا  - نموذج تقييم أعضاء هيئة التدريس -العلمية 

التدريس عن الدعم املقدم لهم للمشاركة في أنشطة البحث واإلنتاج 

الخطة التحسينية لرفع إنتاجية البحث العلمي بناء على بيانات   - العلمي

 املشاركة الحالية ونتائج االستبيان.

   

  

5.0.8 

املجتمع بالنسبة الى   عدد برامج خدمة تعليم - شروط الترقية العلمية 

نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين في الخدمات  -  عدد االقسام

الخطة السنوية للشراكة املجتمعية باالتساق مع العمل  - املجتمعية

نموذج  - قاعدة بيانات الشراكة املجتمعية الخاصة بالبرنامج - املؤسس ي

استبيان رضا أعضاء هيئة التدريس عن  - تقييم أعضاء هيئة التدريس

استطالع رأي الجهات  - ملقدم لهم للمشاركة في الشراكة املجتمعيةالدعم ا

الخطة التحسينية لرفع مستوى  - املستفيدة من الشراكة املجتمعية

الشراكة املجتمعية بناء على بيانات املشاركة الحالية ونتائج االستبيان 

 ورضا الجهات املستفيدة

   

  

5.0.9 

التطوير املنهي واألكاديمي. )أسماء الورشات الخطة السنوية لبرامج 

نسبة املشاركين في  - استبيان تحليل االحتياجات التدريبية - وتوصيفها(

نسبة حضور أعضاء  - تقديم ورشات عمل برامج التطوير املنهي واألكاديمي

قائمة حضور ورشات  - هيئة التدريس لبرامج التطوير املنهي واألكاديمي

استبيان رضا أعضاء هيئة  - ر املنهي واألكاديميعمل برامج التطوي

قياس أثر برامج التطوير  - التدريس عن برامج التطوير املنهي واألكاديمي

الخطة التحسينية - املنهي واألكاديمي على أداء أعضاء هيئة التدريس

لبرامج التطوير املنهي واألكاديمي بناء على نتائج االستبيان وقياس أثر 

 األداء.التدريب على 

   

  

5.0.10 

قائمة اللجان والوحدات على مستوى  - ملف املقرر  - ملف البرنامج

قائمة  - تشكيل /املهام / أسماء أعضاء هيئة التدريس(الالبرنامج )خطاب 

اللجان والوحدات على مستوى املؤسسة والتي يشارك بها أعضاء هيئة 

تشكيل  /املهام / أسماء أعضاء الالتدريس من البرنامج األكاديمي ) خطاب 

   

  



  لتخطيط والتطوير اوكالة                  

 Directorate of Quality  إدارة الجودة                                                                                                    

 Institutional Research Unit & Archiving (IRAU)االحصاء واالرشفة و وحدة البحوث املؤسسية    

18 | Page      

 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Dar Al-Uloom University 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة دار العلوم

 هيئة التدريس   – الخامس املعيار 

 املتطلب م
التقدير  مدى التوافر

 الرقمي
 ال يوجد غير مكتمل موجود مالحظات

قائمة األنشطة والفعاليات التي شارك بها أعضاء هيئة  - هيئة التدريس(

ر عن تلك  )تقري التدريس في البرنامج على املستوى البرامجي واملؤسس ي

 األنشطة والفعاليات( 

5.0.11 

استبيانات رضا أعضاء هيئة التدريس عن  - تقرير املقرر  - آليات التقويم

استبيان املناخ  - الخدمات املقدمة )التقنية / املكتبة / املعامل ....(

الخطة التحسينية للخدمات املقدمة بناء  - Climate Surveyالتنظيمي 

 االستبيانات.على نتائج 

   

  

5.0.12 

سياسات وإجراءات تقييم أعضاء  - تقرير أداء أعضاء هيئة التدريس

نماذج تقييم عضو هيئة التدريس )تقويم املقرر /  - هيئة التدريس 

نموذج التغذية الراجعة ألعضاء  -  التقييم الذاتي / تقييم رئيس القسم (

أعضاء هيئة التدريس بناء على الخطط التحسينية ألداء  - هيئة التدريس

 تقرير املراجعة الداخلية - تقرير النظراء - نتائج التقييم

   

  

 مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات –  السادساملعيار 

 املتطلب م
التقدير  مدى التوافر

 الرقمي
 ال يوجد غير مكتمل موجود مالحظات

6.0.1 
 - ملتابعة كفاية مصادر التعلم والخدمات املقدمةالسياسات واإلجراءات 

 تقرير تحليل استبانات تقييم مصادر التعلم  -  - إحصائية مصادر التعلم

   
  

6.0.2 

 - سياسة حفظ املواد التعليمية - سياسات واجراءات مصادر التعلم

قائمة  -توصيف البرنامج  – سياسة االقتناء - سياسة تطوير املواد 

 .املصادر وفقا لتوصيف  املقررات

   

  

6.0.3 

 لكل برنامج/   لكل عضو هيئة تدريس/  عدد الكتب لكل طالب 

  - عدد املجالت
 
عدد االشتراكات في املواقع  - عدد الكتب الي تضاف سنويا

الخاصة قائمة املصادر  - االلكترونية باملقارنة بعدد البرامج املطروحة

ساعات دوام   - آليات تحديث تلك املصادر -- بالبرنامج واملتوفرة في املكتبة

 سجل دخول املكتبة. - سياسة اإلعارة واإلرجاع - املكتبة

   

  

6.0.4 
دد االشتراكات في املواقع االلكترونية ع - عدد الكتب - عدد املجالت

املكتبات الرقمية )املكتبة الرقمية  - باملقارنة بعدد البرامج املطروحة
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أنظمة املعلومات  - قواعد املعلومات التي توفرها املكتبة - السعودية(

 استخدام املكتبات الرقمية في أي وقت ومكان - املتوفرة في املكتبة

6.0.5 

النسبة املخصص لتكنولوجيا املعلومات من  - الطالب لألجهزة عدد نسبة

وجود  - عدد املعامل والتجهيزات الحاسوبية والتقنية - البرنامجميزانية 

آليات الصيانة والتحديث  - أهداف لكل مختبر  أو معمل )تعليمي / بحثي(

   -  النسبة املخصصة من ميزانية تكنولوجيا املعلومات لكل طالب   - الالزم

 لتراخيص البرمجيات  النسبة املخصصة من ميزانية تكنولوجيا املعلومات

 - النسبة املخصصة ألمن املعلومات من ميزانية تكنولوجيا املعلومات  -

 - يزانية تكنولوجيا املعلوماتمالنسبة املخصصة لصيانة التكنولوجيا من 

سياسات واجراءات  - تقييم املستفيدين لخدمات تكنولوجيا املعلومات

 تكنولوجيا املعلومات

   

  

6.0.6 

التهيئة التي تعقد فيما يخص مختبرات الحاسب واألنظمة برامج 

آليات تقديم  - اإللكترونية واملعامل وكذلك استخدام مصادر التعلم

استبيان رضا املستفيدين عن الخدمات  - الدعم الفني للمستفيدين

 املقدمة لهم.

   

  

6.0.7 

توزيع القاعات  - وتجهيزاتهاالقاعات الدراسية و طاقتها االستيعابية عدد 

 - تقرير تحليل استبانات رضا الطلبة -الدراسية على جميع الشعب 

 تقرير تحليل استبانات تقويم البرنامج  - املوظفين – أعضاء هيئة التدريس

   

  

6.0.8 

العيادة /  - دليل االجهزة واملرافق - سياسات واجراءات الصحة والسالمة

أجهزة اإلنذار بالحريق /  - اإلسعافات األولية / صناديق الحريقصناديق 

)اإلخالء / اإلسعاف  على التدريب – األدلة اإلرشادية - مخارج الطوارئ 

الزي والوقاية املناسبة عند  - أدلة استخدام املختبرات واملعامل - األولي(

/  الطلبةتقرير تحليل استبانات رضا   -استخدام املختبرات واملعامل

 تحليل استبانات تقييم البرنامج  تقرير - املوظفين / أعضاء هيئة التدريس

   

  

6.0.9 

معايير السالمة والحفاظ على  - سياسات واجراءات الصحة والسالمة

سلة املهمالت )املوزعة حسب  -والتخلص من النفايات الخطرة البيئة 

 األدوات املستخدمة في التعقيم والتنظيف - النفايات: أوراق، بالستيك ...(

  مراجعة التقرير السنوي   -
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6.0.10 

إحصائية الفنيين واملختصين ، ونسبتهم مقارنة مع أعداد الطلبة ومع 

الوصف  - املؤهالت العلمية والشهادات املهنية - املختبرات واملعامل

 والتطوير املنهي للفنيين واملهنييندورات التهيئة  - الوظيفي للفنيين واملهنيين

   

  

6.0.11 

املقاعد  - مواقف السيارات - املرافق الداخلية لذوي االحتياجات الخاصة

تقرير تحليل   - مقاعد مستخدمي اليد اليسرى  - داخل القاعات واملعامل

ستبانات تقييم ا - رضا أعضاء هيئة التدريس - استبانات رضا الطلبة

 البرنامج

   

  

6.0.12 
على الرغم من ذلك تقدم الجامعة خدمة املقررات اإللكترونية  -ال ينطبق 

 LMSعن بعد من خالل نظام 

   
  

6.0.13 

 استبانة رضا الطلبة - استبيان تقنية املعلومات - استبيان مصادر التعلم

استبانة  - البرنامجتقويم   استبانة -املوظفين /  أعضاء هيئة التدريس  /

تقرير املقرر / تقرير  - استبانة تقييم الخريجين - الطالب خبرةتقييم 

الخطط التحسينية بناء على نتائج  -  تقارير الصيانة الدورية - البرنامج

 االستبيانات والتقارير
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 هيئة التدريس والطلبةاستمارة مقابلة أعضاء 

 هيئة تقويم التعليم -مصممة طبقا ملعايير املركز الوطني التقويم واالعتماد األكاديمي 

   الكلية

  البرنامج

  تاريخ املراجعة

 املعيار األول الرسالة واألهداف 

 األسئلة  م
 االجابة 

 مالحظات 
 ال نعم

    وواضحة لكم هوأهداف تعرف رسالة البرنامج  .1

    تم عقد )لقاءات / ورش عمل ( الطالعك على الرسالة  .2

    تم مشاركتك في صياغة الرسالة الخاصة بالبرنامج  .3

    تؤثر عبارة الرسالة في القرارات التي تقوم باتخاذها  .4

    تم توضيح الرسالة للمستفيدين )الطالب /املوظفين/ارباب العمل/..(  .5

 إدارة البرنامج وضمان جودته  الثاني: املعيار 

 األسئلة  م
 االجابة 

 مالحظات 
 ال نعم

ا في توصيف املهام  .1 ا واضح      يتم تحديد املسئوليات تحديد 

2.  
القيادات عادلة في تعاملها مع الجميع ومتعاونة وتبدي مرونة كافية 

 لصالح العملية التعليمية 
   

3.  
يسود املناخ التعليمي بالقسم الود والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس 

 و)الطلبة(
   

4.  
توصيف :  يتم التواصل واملشاركة مع شطر الطالبات في عمليات

 صنع القرارات،  التقويم، لبرنامج واملقررات ا
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5.  
باملوضوعات و إخطار كافة العاملين بالتطورات الحاصلة في القسم، يتم 

 التي يوليها القسم اهتمامه في الوقت الحالي
   

    تتوافر اللوائح التنظيمية والوثائق في أماكن يسهل االطالع عليها    .6

    يتولى أحد أعضاء هيئة التدريس مسؤولية وحدة الجودة   .7

    يتم مشاركة )هيئة التدريس/الطلبة( في أعمال وحدة الجودة  .8

9.  

 يتم استطالع آراء املستفيدين )األطراف املعنية(:

التدريس, املوظفين, الخريجين , جهات التوظيف, وخريجي الطلبة, هيئة 

 البرنامج, عن العملية التعليمية بالقسم

   

 التعليم والتعلم  الثالث: املعيار 

 األسئلة  م
 االجابة 

 مالحظات 
 ال نعم

1.  
يتم عمل تقويم للمقررات سنويا, وإعداد تقارير سنوية لضمان مدى تحقق 

 املستهدفة نواتج التعلم 
   

    تم تحديد مؤشرات األداء وتتضمن مقاييس لنواتج التعلم   .2

3.  

يتم االستعانة بخبراء من القطاعات املهنية والصناعية ذات العالقة مع 

مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة من مؤسسات تعليمية أخرى 

 في مراجعة البرنامج ) لجنة استشارية(

   

4.  
يتم االستفادة من آراء الطلبة عند مراجعة البرنامج من خالل استطالعات 

 الرأي 
   

5.  
تتوافر في املؤسسة برامج تدريبية في مهارات التدريس لجميع أعضاء هيئة 

 التدريس 
   

    يتم تعريف الطلبة بقواعد عمليات التظلم األكاديمي ويتم تطبيقها بإنصاف   .6

7.  

 مصادر التدريس

تدريب   - تجهيزات املعامل -تجهيزات القاعة الدراسية  -)أعداد املوظفين 

 كافية لضمان تحقيق نواتج التعلم الطلبة في املواقع امليدانية (

   

8.  
مناسبة ملساعدة الطلبة, لضمان فهمهم يتم تقديم دروس إضافية )خاصة( 

 وقدراتهم على تطبيق ما يتعلمونه
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Ministry of Education 

Dar Al-Uloom University 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة دار العلوم

 األسئلة  م
 االجابة 

 مالحظات 
 ال نعم

9.  

, بمتطلبات املقررات من خالل توصيف 
 
ا كامال ا مقدم  يتم إعالم الطلبة إعالم 

املقررات تتضمن املعارف واملهارات املستهدفة, واملتطلبات التي ينبغي أداؤها,  

 وعمليات التقويم

   

10.  
الكتب املقررة واملراجع حديثة , وتتضمن آخر التطورات في مجال الدراسة 

 وتتوافر الكتب قبل بدء الدراسة 
   

11.  

يقوم أعضاء هيئة التدريس بزيارات ميدانية ألماكن التدريب للقيام باملقابالت 

واالستشارات مع الطلبة ومع املشرفين امليدانيين وذلك ملرات عديدة , ويتم 

 رفين امليدانيين على طبيعة املهام املوكلة اليهمإطالع املش

   

 الطالب  الرابع: املعيار 

 األسئلة  م
 االجابة 

 مالحظات 
 ال نعم

1.  

تتاح كافة املعلومات املتعلقة باملؤسسة للجميع, بما في ذلك املعلومات 

والتكاليف الخاصة بأنواع البرامج واملقررات التي تقدمها ومتطلبات البرنامج 

املالية والخدمات وغيرها من املعلومات املتصلة بها, بحيث تكون في متناول 

 الطلبة قبل تقديم طلبات االلتحاق

   

2.  
على املوقع  وشروط القبول والتسجيلتتاح كافة املعلومات املتعلقة بمعايير

 االلكتروني للجامعة
   

3.  
يعانون من املشكالت الشخصية, يتم تقديم الدعم الطالبي بفاعلية للذين 

 أو الدراسية, أو املالية ,أو العائلية ,أو النفسية ,أو الصحية
   

    إقامة األنشطة الطالبية الهادفة والترفيهية داخل الجامعة  .4

5.  
 ما رأيكم في جودة األنشطة التالية :

 األنشطة الرياضية - األنشطة االجتماعية - األنشطة الثقافية -
   

6.  
توفير الضيافات الخاصة بجميع األنشطة الطالبية, من دورات تدريبية يتم 

 أو لقاءات علمية أو احتفاالت اجتماعية ,داخل املقر.
   

7.  
يتم تقويم فاعلية عمليات اإلرشاد والتوجيه األكاديمي من خالل استخدام 

 الوسائل والبيانات اإللكترونية املتوافر
   

    املتبعة في الجامعة الئحة وقواعد السلوكعن توفير دليل الطالب واالعالن   .8

    مناسبة القاعات الدراسية وجاهزيتها وطاقتها االستيعابية  .9

    مناسبة املعامل وما تحتويه من أجهزة ومعدات  .10
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 اململكة العربية السعودية
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 : هيئة التدريس  الخامس: املعيار 

 األسئلة  م
 االجابة 

 مالحظات 
 ال نعم

1.  
ألعضاء هيئة التدريس واملوظفين الجدد عن   ةتقدم تهيئة تعريفية شامل

    البرنامج , لضمان فهمهم الكامل للبرنامج

2.  
تجرى عمليات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس واملوظفين في ايجابية 

    وسرية تامة ,وتتاح الفرص لهم إلضافة مالحظاتهم عليها 

    األكاديمي أو اإلداري املتميز ومكافأتهيتم تقدير األداء   .3

4.  
يعطى جميع أعضاء هيئة التدريس واملوظفين فرصا عادلة ومناسبة 

    للتطوير الشخص ي والوظيفي

5.  

يتاح للباحثين وطلبة الدراسات العليا املشاركة في املشروعات البحثية 

وتذكر املشتركة ويتم االعتراف بشكل مناسب وكامل بمشاركاتهم 

 أسماؤهم
   

6.  
هناك تشجيع لهيئة التدريس للقيام باتفاقيات أبحاث مشتركة مع 

    زمالئهم في مؤسسات تعليمية أخرى محلية أو دولية

    توجد استراتيجيات للبحوث لتقديم خدمات تطويرية للمجتمع املحلي,   .7

8.  
لتقديم برنامج عالي من وجهة نظرك املوارد املالية املتاحة للبرنامج كافية 

    الجودة

9.  
التي يقدمها أعضاء  يةخدمة املجتمعأنشطة التقدم تقارير سنوية عن 

    هيئة التدريس 

10.  
تقومون بدعوة أرباب العمل وأصحاب املهن ذات العالقة بالبرنامج 

    لالنضمام الى اللجان االستشارية في البرنامج

11.  
بانتظام, واطالعهم على تطورات البرنامج يتم التواصل مع الخريجين 

    ودعوتهم  للمشاركة في أنشطته
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Dar Al-Uloom University 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة دار العلوم

 : مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات السادس: املعيار 

 األسئلة  م
 االجابة 

 مالحظات 
 ال نعم

1.  
تقدم املكتبة برامج تهيئة إرشادية وتدريب ملساعدة الطلبة وغيرهم من 

 لتهيئتهم الستخدام مرافق املكتبة وخدماتها.املستخدمين الجدد 
   

2.  

يتم إطالع هيئة التدريس والطلبة في البرنامج على ما يستجد من تطورات 

في املكتبة مثل اقتناء مواد مرجعية ,أو عقد برامج تدريبية ,أو أي تغييرات 

 في خدمات املكتبة أو ساعات العمل فيها

   

3.  
الكتب ,واملجالت العلمية ,وغيرها من املواد يتوفر العدد الكافي من 

 املرجعية ,بما في ذلك املصادر اإللكترونية ,لتلبية احتياجات البرنامج
   

4.  
تتوافر تقنيات حاسوبية حديثة وبقدر كاف لتلبية احتياجات البرنامج في 

 دعم عملية الوصول إلكترونيا للمصادر واملواد املرجعية
   

5.  

وتجهيزات كافية للدراسة والبحث العلمي ,سواء تتوافر مرافق 

لالستخدام الفردي أو للمجموعات الصغيرة, بما يتالءم مع حاجة 

 البرنامج

   

6.  

 مثل: يتم تنفيذ كافة الخدمات

خدمات  - الصيانة البسيطة - التخلص من النفايات - أعمال النظافة

 السالمة واإلدارة البيئية , بصورة كافية وفعالة

   

7.  
تتوافر إجراءات أمن تتميز بالكفاءة لحماية املرافق والتجهيزات 

 ملخصصة للتدريس والبحث العلمي
   

    للفنيين واملهنيين.الالزمة دورات التهيئة والتطوير املنهي يتم توفير   .8

9.  
يخص مختبرات الحاسب واألنظمة يتم تقديم الدعم الالزم فيما 

 .اإللكترونية واملعامل
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة دار العلوم

 تقرير املراجعين عن مقابلة أعضاء هيئة التدريس والطلبة:

   الكلية

  البرنامج

  تاريخ املراجعة

  القائمين باملقابلةأسماء املراجعين 

 عدد .......... طالب  –عدد ......... عضو هيئة تدريس  عدد أفراد املقابلة 

 هيئة التدريس والطالب الذين تم مقابلتهم يتم ارفاق كشوف بأسماء أعضاء  أسماء أفراد املقابلة

 :محتويات التقرير

 :من خالل مقابلة السادة أعضاء هيئة التدريس والطلبة ببرنامج ........... بكلية ........... ومن وجهة نظرهم تبين ما يلي

 أوال :مالحظات عامة

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

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

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

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

 نقاط القوةثانيا :

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

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

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

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

ا :التوصيات
 
 ثالث

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

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

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

 ..................................................................................................................................................................................................................................... 
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة دار العلوم

رافق والتجهيزات استمارة فحص مدى   :تحقق معايير امل

   الكلية

  البرنامج

  تاريخ املراجعة

 

 املواصفات البند
 شطر الطالبات شطر الطالب

 مالحظات
 ال يوجد غير مكتمل مكتمل ال يوجد غير مكتمل مكتمل

الرؤية 

 والرسالة

        االعالن عنها 

        وجودها في مكان ظاهر ومناسب

اللوحات  

 االرشادية

        وضوحها 

        كفايتها 

خرائط مخارج الطوارئ في القاعات 

 الدراسية
       

مكاتب 

أعضاء هيئة 

 التدريس

        الكفاية

        التجهيزات

        بالشبكةاالتصال 

        جداول التدريس و الساعات املكتبية

القاعات  

 :الدراسية

        مناسبة التجهيزات

        األبواب على القاعات وجود جداول 

        اإلضاءة

        التكييف والتهوية

        مناسبة لعدد الطالب

األمن 

 :والسالمة

        والسالمةتعليمات األمن 

        طفايات الحريق

        مخارج الطوارئ 

        إرشادات خطة اإلخالء

        إنذار الحريق

        نظافة املبنى
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة دار العلوم

 املواصفات البند
 شطر الطالبات شطر الطالب

 مالحظات
 ال يوجد غير مكتمل مكتمل ال يوجد غير مكتمل مكتمل

 املعامل

        التجهيزات كفاية 

        وسائل األمن

         االستخدامتعليمات 

        جدول استخدام املعمل

        التخلص من النفايات

ذوى 

االحتياجات 

 الخاصة

        كفاية التجهيزات 

        توافر مداخل مجهزة لهم

        مصاعد تتيح لهم التحرك بين األدوار

مكاتب 

أعضاء هيئة 

 التدريس

        الكفاية

        التجهيزات

        االتصال بالشبكة

        الساعات املكتبيةجداول التدريس و 

القاعات  

 :الدراسية

        مناسبة التجهيزات

        األبواب على القاعات وجود جداول 

        اإلضاءة

        التكييف والتهوية

        مناسبة لعدد الطالب

 املكتبة

        كفاية املراجع وحداثتها

        مناسبة التجهيزات

        واعيد العملم

        االحصائيات

        إلدارتها ينوجود متخصص

        إرشادات االستخدام

 الخدمات

        النظافة العامة

        دورات املياه

        الكافتيريا 

        خدمات القرطاسية

        املواقف

        املصلى
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 جامعة دار العلوم

رافق والتجهيزاتتقرير املراجعين عن   :جاهزية امل

   الكلية

  البرنامج

  تاريخ الجولة التفقدية

  :اسم املراجعين القائمين بالجولة التفقدية

 :محتويات التقرير

مشاهدته ومعاينته  من خالل الجولة التفقدية للمرافق والتجهيزات الخاصة ببرنامج ......... بكلية .......... ومن خالل ما تم  

 :تبين ما يلي

 أوال :مالحظات عامة

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

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

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

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

 نقاط القوةثانيا :

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

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

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

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

ا :التوصيات
 
 ثالث

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

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

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

 ..................................................................................................................................................................................................................................... 
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 وزارة التعليم
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 : البرامجياستمارة فحص مستندات االعتماد 

   الكلية

  البرنامج

  املراجعةتاريخ 

 

 املتطلب م
 مالحظات شطر الطالبات شطر الطالب

 ال يوجد غير مكتمل  مكتمل  ال يوجد غير مكتمل  مكتمل 

        ( الترخيص النهائيترخيص البرنامج )قرار   .1

        (SAQF) التوافق مع اإلطار السعودي للمؤهالت  .2

        الرؤية والرسالة واألهداف  .3

        الخطة االستراتيجة  .4

        الهيكل التنظيمي  .5

        توافر متطلبات االعتماد املؤسس ي  .6

         لإلعتمادنموذج طلب التقدم   .7

8.  

 :األدلة التعريفية للطالب وهيئة التدريس

 . الدليل التعريفي للبرنامج .1

 القبول التسجيل .2

 .الئحة الدراسة واالختبارات .3

 دليل االرشاد األكاديمي )خدمات التوجيه واالرشاد( .4

 دليل الطالب) الحقوق والواجبات( .5

 ظلماتي والتاو الشك .6

 التدريب امليدانيدليل  .7

 لخطة الدراسيةا .8

       

9.  

 وتقارير األداء الخاصة به:نظام ضمان الجودة بالبرنامج 

 ( دليل نظام الجودة بالبرنامج 1

 ( دليل سياسات واجراءات إقرار البرنامج واملقررات الدراسية2

 ( التقرير السنوي للبرنامج آخر عامين 3

 آخر عامين( تقارير املقررات الدراسية عن 4

 .( نتائج استطالعات الرأى لذوي العالقة عن آخر عامين5
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة دار العلوم

 املتطلب م
 مالحظات شطر الطالبات شطر الطالب

 ال يوجد غير مكتمل  مكتمل  ال يوجد غير مكتمل  مكتمل 

        الدراسية توصيف البرنامج وتوصيف املقررات  .10

11.  
خطة قياس )مصفوفة مخرجات التعلم وتوزيعها على املقررات 

 (مخرجات التعلم وتقارير القياس

       

12.  
البرنامج وأعداد تخرج الطلبة ) عدد الدفعات التي تخرجت من 

 الطلبة(

       

13.  
عدد االجتماعات  -املهام  –اللجان االستشارية )قرار التشكيل 

 تقرير عن آداء اللجنة ومخرجاتها( –محاضر االجتماعات  –

       

        سنوات 3آخر -واملقارنات املرجعية تقرير مؤشرات قياس األداء  .14

15.  

 الدراسة الذاتية للبرنامج:

مقاييس التقويم الذاتي للبرنامج ) ال يقل مستوى التقييم  .1

 نقاط لكا معيار وكل محك من املحكات الرئيسية( 3عن 

 تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج .2

 .األدلة والشواهد الخاصة بتقرير الدراسة الذاتية .3

       

        توصيف الخبرة امليدانية   .16

        تقرير الخبرة امليدانية  .17

 محتويات ملف املقرر 

        توصيف املقرر   .18

        تقرير املقرر   .19

        سجل حضور الطلبة  .20

        أخرى ( وأدوات التقويم –نهائي  –نماذج االختبارات ) نصفي   .21

        االجابات النموذجية لالختبارات وأدوات التقويم  .22

        ملخص عن تقويم الطالب للمقرر   .23

        قياس مخرجات التعلمنماذج   .24

        النتائج النهائية للطلبة  .25

        نماذج من اجابات الطالب   .26

        مشاريع .... إلخ ( –تقرير  –نماذج أنشطة الطالب ) بحوث   .27

        ملخص عن تقويم الطالب لجودة املقرر   .28

        املحتوى التعليمي  .29

        للمواصفات االختباريةتقرير استيفاء االختبار   .30
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         تقرير تصحيح عينة عشوائية  .31

 متطلبات أخرى 

32.  

آليات و  )سنتان على األقل(الخريجين  - تقرير استبانات الطالب 

املوظفين  -أعضاء هيئة التدريساملستخدمة ) تقييمال

 الخبرة امليدانية .. الخ( –الخريجين  –مصادر التعلم  –اإلداريين

       

        ملفات السير الذاتية ألعضاء هيئة للتدريس  .33

34.  
 –لجنة تطوير الخطط الدراسية واملناهج )عدد االجتماعات 

 محاضر االجتماعات(

       

        لجان الجودة واعتمادها   .35

        خطة التحسين املوضوعة بناء على تقرير الدراسة الذاتية  .36

        بيانات األمن والسالمة وخطة االخالء  .37

        توثيق أنشطة الخدمة املجتمعية  .38

        احصائيات البحث العلمي  .39
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  :فحص املستنداتباسم املراجعين القائمين 

 ورقيا او إلكترونيا أثناء الزيارة         إلكترونيا قبل الزيارة.   طريقة فحص املستندات:

 :محتويات التقرير

 :تبين ما يلي ......................... من خالل عمليات فحص مستندات االعتماد املؤسس ي الخاصة ببرنامج .............. بكلية  

 أوال :مالحظات عامة
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