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 المقدمة
 

ً اا ماا أاااك و القام،  للمعرفاة مناارة   املرأة لتكونرؤيتها  قد وضعت الرمحن بنت عبد نورة عة األمريةجام إن   فكارة  تبنات أي
ومان أجال  املساتدامة  و التنمماة يف تفعمل اقتصاد املعرفاة  أساسم ا لتكون عنصر ا  وتطوير قدراهتا  وصقل مهاراهتا  وتدريبها  تأهملها

ة أداء تًامن جااود واضاا ة وداددة آلماا و  ة خاصا علا  وضاأ أنةمااة ا امعاة يف عملاات عماادة ضامان ا ااودة حتقما  تلاا الرؤياة 
ة الييطانماااااااة اهلمئااااااا ماااااااأ يعملاااااااون خاااااااياء دولمااااااان بالتعااااااااون ماااااااأ وذلاااااااا ( (QMS نةاااااااا  إدارة ا اااااااودة يف دلمااااااال مجماااااااأ إداراهتاااااااا 

  ( QAA) :األكادميي لالعتماد
 جامعة غايا  من (السادسة) الغاية من اإلسرتاتمجمة األهداف بنود معة، فشملت مستوفمة  األنةمة تلا جاء  ولقد    

 األداء حتقم  إىل الوصول أجل من الًرورية واألنةمة العملما  تأسمس ضرورة" :عل  تَانُّص واليت الرمحن  عبد بنت نورة األمرية
 متطلبا  من أساسم ا متطلب ا الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة يف اإلسرتاتمجمة للخطة(  السادسة) الغاية وتُاَعدُّ  للجامعة  الفعال
 واللوائح منالسماسما  شاملة   جمموعة   املؤسسة لدى تكون أن: "عل  يَانُّص والذي األكادميي  واالعتماد للتقومي الوطنمة اهلمئة

 وللوحدا  الدائمة  أو الرئمسة للجان العمل إجراءا  و نطاقالصالحما  بوضوح حُتدد واسأ   بشكل   متاحة   وتكون التنةمممة 
   ( 2.6 املعمار) املؤسسة يف القمادية وللوظائف اإلدارية 

مااان اإلجاااراءا   ىسلسااالة   إىل دميياالعتمااااد األكااااالوطنماااة للتقاااومي و  معاااايري اهلمئاااةيااارتج،  أنااا  وتكمااان أ ماااة هاااذا النةاااا  يف  
 لالعتمااااد املؤسساااي  الااارمحنبنااات عباااد  ناااورة تؤهااال جامعاااة األمااارية و ة الوطنماااة جاااودة مجماااأ معاااايري اهلمئااا السماساااا  الااايت تًااامنو 
  (للتقومي واالعتماد األكادميي أجزاء الدلمل ملعايري اهلمئة الوطنمةمجمأ  الذي يوضح بالتفصمل استمفاءو  (6ة )صف  ا دول انةر)

التابعااااااة  املساااااااندة والكلمااااااا  العمااااااادا  مااااااأ بالتعاااااااون وضااااااأ أناااااا   يف جامعتنااااااا نةااااااا  إدارة ا ااااااودة ماااااازأهاااااا، مااااااا مي إن 
ة  مقنناااااااااااااة   آلماااااااااااااا    حسااااااااااااا و  هلاااااااااااااا  اااااااااااااة  سماساااااااااااااا    مااااااااااااان بمنهاااااااااااااا دراساااااااااااااة ماااااااااااااا لااااااااااااادى ا امعاااااااااااااة مااااااااااااان و واضااااااااااااا   و  وأنةم 
تًامن تطبما  معاايري اهلمئاة  و  تتماشا  ماأ لاوائح وةارة التعلام، عالمة   جودة   ذا  اخلروج بأنةمة   َثم  من و دولمة   مبمارسا    مقارنتها

  الوطنمة للتقومي و االعتماد األكادميي 
 ا ها  قبل من االستعمال لسهولة وذلا منفصل   كتم    يف وضأ منها جزء كل أجزاء  ستة   إىل الدلمل هذا قس، قد و    

 كامال كنةاا  منهاا جازء كل إىل ينةر أن أو منفصلة  كأنةمة تؤخذ  أن ميكن ال و البعض  لبعًها مكملة األجزاء وهذه املعنمة 
  :هي األجزاء وهذه ذات   حبد

 للجودة  اإلداري التنةم،أ  
 الينامج  جودة ب  معايري

  

 للينامج  التنةمممة ج  اللوائح
 الطالبا   تعل ، د  جودة 
  

   العلمي  والب ث العلما ه  الدراسا 
 اجملتمأ  مشاركة و    
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-شاائةكواااا جامعااة نا- الاارمحنبناات عبااد  نااورة وعلاا  الاارغ، ماان املتغااريا  العدياادة الاايت طاارأ  علاا  أنةمااة جامعااة األماارية  
ساااااعادة  بإشاااااراف العممااااال  وبنااااات دماااااد  هااااادى الااااادكتورة  ا امعاااااة معاااااار ماااااديرة بتوجمااااا  ث  توفمقااااا أن العماااااادة حبماااااد ا  و  إال 
الدكتورة   عممدة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي من وبدع، ل الزامبنت عبد ا   فاتن الدكتورة  وا ودة ا امعة للتطوير كملة و

ماااان وضااااأ نةااااا  يتممااااز  نااااتمتك فرياااا  الرتمجااااة و  الاااادلمل  عماااال فرياااا و  العمااااادة  موظفااااا  وبتعاااااون  أمساااااء بناااات شااااايأ الشااااعمفان
بالعملماااة  مباشااارة )املرتبطاااة مجماااأ أنةمااة ضااامان ا اااودة يف إدارا  ا امعااة ربطااا  أال وهااي  مهماااة مبَز يماااة ا امعاااا  اةلمااة أنةماااة عاان

 ما يلي: تًمن متناسقة   واحدة   مبنةومة   التعلمممة(
  واألهداف  وضوح الرؤية •
 مأ بعض  عد  تداخل املسؤولما  بعًها •
   اهلمئة الوطنمة ملكاف ة الفساد )نزاهة(  هبا واليت تنادي  م ا عل  أسس املتابعة واملواةنةقائ موضوعمة العمل كون  •

 
ولاا  علماا توكلات  إلجنااةه  اللها، هاذا اجتهااديووفقاين   أن سهل ر هاذا العمال-عز وجل-  فإنين أشكر ا وختام ا 

تأساام ا  وذلااا  وإتقاناا  ونياسااا  يف إخااالع العماال الدينمااة والوطنمااة  هااذا الاادلمل مب ابااة منااارة للقاام، بااأن يكااون وكلااي أماال أخلصاات  
  تقن  "إن ا  حي  إذا عمل أحدك، عمال  أن ي فهو القائل" :- علم  وسل، صل  ا - دمد نبمنا بسنة
  
  
  
 مديرة مشروع نظام إدارة الجودة                                                                                

  المحسن السديري أ. د. مشاعل بنت عبد                                                                            
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 بمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي QMSنظام إدارة الجودة البند )أ( من  عالقة 
 

 الوطنمة للتقومي و االعتماد األكادميي معايري اهلمئة نةا  ادارة ا ودة دتويا  البند
 4 3  2 األساسمة املعايري التنةم، اإلداري واألكادميي للجودة أ

 QMS 2  6/3  3/3  3  5 /3  3  7الغاية من نةا  إدارة ا ودة  1  أ
 5  3  3 اهلماكل التنةمممة للجان 2أ 
 HCQAAA)) 2  3/3  3/3  3  4اللجنة العلما لًمان ا ودة واالعتماد األكادميي  1  2أ 
 3  3   4/2  3  2/2  3  2/ 6  1  2  نة التخطمط األكادميي 2  2أ 
 10  1  5/4  1  1/4  4  نة التعل، والتعلم، والتقومي 3  2أ 
 7  3  1/4  1   4  نة قبول اليامج )املعروفة باللجنة الدائمة للمناهج والتخطمط سابقا( 4  2أ 
 9  1  5/10  2  نة السلوك واألخالقما  5  2أ 
 10  1  6/4  1  3/4   3  2/3  3  نة ضمان ا ودة بالكلمة 6  2أ 
 12  7  4/ 6  1  3/4  1  3/4  1  3  نة الينامج 7  2أ 
 5  4/ 3  5  5/3  5/3  2  3  نة االختبارا  والتقومي 8  2أ 
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 QMS االختصارات الواردة في نظام إدارة الجودة جدول 
 

PNU 

 Princess Nourah Bint Abdulrahman جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
University 

DQAA 

 Deanship of Quality Assurance and عمادة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي
Accreditation 

QA 

 Quality Assurance ضمان ا ودة

QMS 

 Quality Management System نةا  إدارة ا ودة

QMIS 

 Quality Management Information System نةا  معلوما  إدارة معايري ا ودة

HCQAAA 

 Higher Committee of Quality Assurance االعتماد األكادميياللجنة العلما لًمان ا ودة و 
and Academic Accreditation 

CQAC 

 College Quality Assurance Committee  نة ضمان ا ودة يف الكلمة

PAP 

 Program Approval Panel الينامج األكادميي الفري  املؤقت لف ص

APR 

 Annual Program Report التقرير السنوي للينامج األكادميي

ACR 

 Annual Course Report التقرير السنوي للمقرر الدراسي

APCMR 

عملمة املراقبة السنوية الشاملة للينامج األكادميي 
 واملقررا  الدراسمة

Annual Program and Course Monitoring 
Reporting Process 

AMPR 

 Annual Monitoring Program Report تقرير املراقبة السنوية الشاملة للينامج األكادميي

KPIs 

  Key Performance Indicator مؤشرا  األداء الرئمسمة

PPR 

 Periodic Program Review الدورية للينامج األكادميي املراجعة

SSLM 

http://www.corporater.com/KPI-Software
http://www.corporater.com/KPI-Software
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للتواصل بن الطالبا   االجتماع الرئمسي
 واملوظفا 

Staff Student Liaison Meeting 

VLE 

 Virtual Learning Environment ببمئة التعل، االفرتاضي

PES 

 Program Evaluation Survey استبانا  تقمم، الينامج األكادميي

CES 

 Course Evaluation Survey استبانة تقمم، املقرر الدراسي

ILOs 

 Intended Learning Outcomes خمرجا  التعل، املستهدفة

GPA 

 Grade Point Average املعدل التااراكمي

NCAAA 

 National Commission for Academic االعتماد األكادميينمة للتقومي و اهلمئة الوط
Accreditation and Assessment 

NQF 

 National Qualifications Framework اإلطار الوطين للمؤهال 

PSRBs 

املشرعة للوائح واألنةمة/ ا ها  املتخصصة و 
 اهلمئا  املهنمة والقانونمة والرقابمة

Professional, Statutory and Regulatory 
Bodies 

QAA 

 The Quality Assurance Agency for Higher العار )اململكة املت دة(وكالة إدارة جودة التعلم، 
Education (UK) 

ICT 

 Information and Communications تقنمة املعلوما  واالتصاال 
Technology 

IT 

 Information Technology تقنمة املعلوما 

VR 

 Vice Rector وكملة ا امعة

VR-Academic Affairs  

  Vice-Rectorate of Academic Affairs وكالة ا امعة للشؤون التعلمممة

VR-Higher Studies  

 & Vice-Rectorate of Higher Studies وكالة ا امعة للدراسا  العلما والب ث العلمي
Scientific Research  

DAR 
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  Deanship of Admissions and Registration عمادة القبول والتسجمل

ELOs 

 Expected learning outcomes خمرجا  التعل، املتوقعة

DGS 

 Deanship of Graduate Studies عمادة الدراسا  العلما

HSPC 

 Higher Studies Program Committee  نة برنامج الدراسا  العلما

Adm 

 Administration إدارة

SR Council 

 Scientific Research Council العلمي الب ث جملس

ACR 

 A Course Report املقرر تقرير

SME 

 Small and Moderate Establishments واملتوسطة الصغرية املؤسسا 

PC 

  Program Committee  نة الينامج

EC 

 Examination Committee  نة االختبارا  

PAC 

 Program Approval Committtee قبول الينامج نة 

LTAC 

 Learning, Teaching, & Assessment  نة التعل، والتعلم، والتقومي 
Committee 

APC 

 Academic Planning Committee  نة التخطمط األكادميي

HSPC 

 Higher Studies Program Committee  نة الينامج للدراسا  العلما

HSEC 

 Higher Studies Examination Committee دراسا  العلمااالختبارا  التابعة لل  نة

HSPAC 

 Higher Studies Progam Approval امج الدراسا  العلما نة قبول بر 
Committee  

Adm 
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 على المجلدات  QMSجدول توزيع أجزاء نظام إدارة الجودة 

 

 البند  المجلد رقم 
 واألكاديمي للجودةالتنظيم اإلداري  :البند )أ( 1

     QMS  الغاية من نةا  إدارة ا ودة 1أ 
  اهلماكل التنةمممة للجان 2أ 

 معايير البرامج وجودتها: البند )ب( 2
   مقدمة 1ب 
  مرحلة التخطمط )املرحلة األوىل( 2ب 
  مرحلة است داث الينامج ا ديد )املرحلة ال انمة( 3ب 
  توصمفا  اخلية املمدانمة 4ب 
  املوافقة عل  الينامج 5ب 
   مراقبة الينامج وتقممم  6ب 
   التعديال  عل  اليامج 7ب 
   املراجعة الدورية 8ب 
  إغالق الينامج 9ب 
  تقمم، الطالبة 10ب 
 تواصل الطالبا  واملوظفا  11ب 

 البند)ج( : لوائح الجامعة وأنظمتها 3
  اإلطار األكادميي  والساعا  املعتمدة 1ج 
  بناء املقرر الدراسي 2ج 
   إدارة اليامج واملقررا  الدراسمة 3ج 
  صو  الطالبا  ومت ملهن 4ج 
   سماسة التقومي 5ج 
   اخلياء اخلارجمن 6ج 
   إدارة التقومي 7ج  
   التص مح ورصد الدرجا  8ج 
   تقد  الطالبة الدراسي 9ج  
  منح الدرجة العلممة) التخرج( 10ج  
   الطالبا  ذوا  االحتماجا  اخلاصة 11ج  
   مالءمة حالة الطالبة النفسمة وا سدية للدراسة يف ا امعة 12ج  
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  أنةمة التةل، والشكاوى 13ج 
   القواعد األخالقمة امللزمة للطالبا  14ج  
  سماسة القبول 15ج  

 البند )د(: جودة تجربة الطالبات التعليمية 4
  مقدمة 1د 
  والدع، األكادميياإلرشاد  2د 
  دع، الطالبا  غري السعوديا  3د 
   املكتبة 4د 
   تقنمة املعلوما  5د  
    VLEبمئة التعل، االفرتاضمة 6د 
 اخلدما  الطبمة 7د 
  الدع، الوظمفي ودع، اخلية املمدانمة 8د 

 البند )هـ(: الدراسات العليا والبحث العلمي 5
  الدراسا  العلماالدرجا  العلممة ليامج  1ها 
   ختطمط اليامج وتصممم : 2ها 
     نة قبول برامج الدراسا  العلما3ها 
   نة برنامج الدراسا  العلما 4ها 
   نة االختبارا  والتقومي ليامج الدراسا  العلما 5ها 
  ا وان  االجرائمة ليامج الدراسا  العلما6ها  
     خطة برنامج الدراسا  العلما7ها 
 التعاون الب  ي 8ها 
  ضمان جودة برامج الدراسا  العلما9ها 
  املتابعة السنوية 10ها 
 أخالقما  الب ث العلمي11ها 
 التدريس همئة ألعًاء العلممة األحباث12 ها

 العالقات المجتمعية(: البند )و  6
 إشراك اجملتمأ 1و 
   اخلرجيا  2و  
   اللجنة التوجمهمة 3و 
  تطوير األعمالمركز دع، و  4و 
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 )أ( البند محتوياتفهرس 

 

 3 .................................................................................................. المقدمة

 5........................................................ األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة بمعايير QMS الجودة إدارة نظام من( أ) البند عالقة

 QMS ...........................................................................................6  الجودة إدارة نظام في الواردة االختصارات جدول

 9....................................................................................... المجلدات على  QMS الجودة إدارة نظام أجزاء توزيع جدول

 14 ................................................................................................... للجودة واألكادميي اإلداري التنةم، :(أ) البند

 14 .................................................................................................... (QMS: )ا ودة إدارة نةا  من الغاية 1 أ

 15 ................................................................................................................. :للجان التنةمممة اهلماكل 2 أ

 17 ....................................................................... (HCQAAA:)األكادميي واالعتماد ا ودة لًمان العلما اللجنة 1  2 أ

 18 ............................................................................................................. :األكادميي التخطمط  نة 2  2 أ

 19 ........................................................................................................... :والتقومي والتعلم، التعل،  نة 3  2 أ

 20 .................................................................... :سابقا( والتخطمط للمناهج الدائمة للجنة ا) با املعروفة اليامج قبول  نة 4  2 أ

 22 ............................................................................................................ :واألخالقما  السلوك  نة 5  2 أ

 24 ............................................................................................................ :بالكلمة ا ودة ضمان  نة 6  2 أ

 25 ........................................................................................................................ :الينامج  نة 7  2 أ

 28 .............................................................................................................. :والتقومي االختبارا   نة 8  2 أ

 30 .............................................................. األكاديمية والسلوكيات األخالقيات أنظمة :(1-أ) الملحق

 30 ........................................................................................ الرحمن عبد بنت نورة األميرة بجامعة المهنة أخالقيات الئحة

 39 ................................................................................................................ البرنامج لجنة عمل :(2-أ) الملحق

 51 ..................................................................................................... الخارجي الخبير ترشيح نموذج :(3-أ) الملحق

 55 .............................................................................................................. البرنامج مديرة كتيب :(4-أ) الملحق

 55 ................................................................................................................................ األول القس،

 55 ......................................................................................................................... الينامج مديرة كتم 

 56 ................................................................................................................................ ال اين القس،

 56 .............................................................................................................................. والتنةم، اهلمكل

 58 ............................................................................................................................... ال الث القس،

 58 ........................................................................................................................ واملسؤولما  الواجبا 
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 60 ................................................................................................................................ رابأال القس،

 60 .................................................................................................................... لألنشطة األكادميي التقومي

 61 .............................................................................................................................. اخلامس القس،

 61 .......................................................................................................... ا امعمة الدراسمة نةالس لبدء الت ًري

 63 .............................................................................................................................. السادس القس،

 63 ..................................................................................................................... وإرشادهن الطالبا  دع،

 64 ............................................................................................................................... السابأ القس،

 64 .................................................................................................................. الطالبا  من الراجعة التغذية

 65 ................................................................................................................................ ال امن القس،

 65 ......................................................................................................................................التقمم،

 68 ............................................................................................................................... التاسأ القس،

 68 ................................................................................................................ الينامج عل  واملوافقة املصادقة

 69 ............................................................................................................................... العاشر القس،

 69 ..............................................................................................................................السنوية املراجعة

 70 ............................................................................. المقرر منسقة كتيب:( 5-أ) الملحق

 70 ................................................................................................................................ األول القس،

 70 .......................................................................................................................... املقرر منسقة كتم 

 71 ................................................................................................................................ ال اين القس،

 71 .............................................................................................................................. والتنةم، اهلمكل

 73 ............................................................................................................................... ال الث القس،

 73 ........................................................................................................................ واملسؤولما  الواجبا 

 75 ................................................................................................................................ رابأال القس،

 75 .................................................................................................................... لألنشطة األكادميي التقومي

 76 .............................................................................................................................. اخلامس القس،

 76 .......................................................................................................... ا امعمة الدراسمة السنة لبدء الت ًري

 79 .............................................................................................................................. السادس القس،

 79 ..................................................................................................................... وإرشادهن الطالبا  دع،

 80 ............................................................................................................................... السابأ القس،

 80 .................................................................................................................. الطالبا  من الراجعة التغذية



  QMS  نظام إدارة الجودة             

 

 13 

 

 81 ................................................................................................................................ ال امن القس،

 81 ......................................................................................................................................التقمم،

 84 ............................................................................................................................... التاسأ القس،

 84 ................................................................................................................ الينامج عل  واملصادقة املوافقة

 85 ............................................................................................................................... العاشر القس،

 85 ..............................................................................................................................السنوية املراجعة

 86 ......................................................................... والتقويم االختبارات لجنة: (6-أ) الملحق

 92 .......................................................................... الخارجيين الخبراء دليل(: 7-أ) الملحق

 93 ..................................................................................................................................... :تمهيد

 94 ................................................................................................................................. (أ:) القس،

 94 ................................................................................................................................. :املقدمة  1

 94 ............................................................................................................................... :التعاريف  2

 96 .......................................................................................................................... :اخلارجي اخلبري  3

 99 ....................................................................................................................... :تساؤالتك، أجوبة  4

 101 ................................................................................................................... اخلارجي اخلبري تقرير منوذج

 106 ............................................................................................................................... (ب) القس،

 106 ................................................................................................. (الطالبة دلمل اىل الرجوع الرجاء) وأنةمة قوانن

 

 

 

 
 



 QMS  نظام إدارة الجودة  

 14 

 

 

 اإلداري واألكاديمي للجودة التنظيم :(البند )أ

 (QMSالغاية من نظام إدارة الجودة: ) 1أ.
املعايري التنةمممة الوطنمة باململكاة و طلبا  باملتعبد الرمحن  بنتاألمرية نورة جي  أن تفي كافة اليامج اليت تطرحها جامعة       

سانوا   للماؤهال   ومتطلباا باإلطاار الاوطين  املعتمادة  وااللتازا  واملعاايريوتشمل: املتطلبا  اخلاصة بالسااعا    العربمة السعودية
 خمرجا  التعل، يف جماال  خمتلفة من جماال  التعل،(   املمنوحة  وتطويروالدرجا  العلممة   الدراسة

كافة   (  يرشدQMSوالسماسا  عل  همئة نةا  إلدارة ا ودة:)  وحتق  ا امعة هذه املتطلبا  بوضأ إطارها التنةممي لإلجراءا 
بارامج أكادميماة عالماة ا اودة تاؤدي إىل الادرجا  العلمماة  وهو: توفري  منسويب ا امعة ومنسوباهتا حنو حتقم  اهلدف الذي ترمي إلم 

 اليت متن ها ا امعة  
اياد طالباهتاا مباا ميَُ جامعة األمرية نورة بنت عبد الارمحن بتزو  وتقو  برامج      هباا دلماا   ة معارتف  علمم ا ، مان حتقما  مساتويا   هُ ناَ ك 

وبااان وقااادراهتن املتعلقاااة بالتخصاااص   وتطاااوير مهااااراهتنوجتماااأ هاااذه الااايامج بااان تطاااوير مهااااراهتن وقااادراهتن املعرفماااة العاماااة    وعاملماااا  
 إتقان اللغة اإلجنلمزية لديهن مبا يتناس  مأ برنامج الدراسة  مستوىوتطوير العامة املتعددة املفمدة يف كافة أماكن العمل   املهارا 

حبمااث تًاامن حتقماا  املعااايري األكادميمااة وتفعماال عملمااا  تطااوير ا ااودة يف   احلااراك ومسااتمرةَ  نشااطة   ومي اال نةااا  إدارة ا ااودة عملمااة   
الادلمل العناياة اخلاصاة الايت يولمهاا اجملتماأ األكاادميي عبد الرمحن باساتمرار  ويعكاس الت اديث السانوي هلاذا  نورة بنتجامعة األمرية 
 عبد الرمحن هبذا األمر  نورة بنتجبامعة األمرية 

  إدارة ا ااودة أن ياات، تنفمااذ إجااراءا  ضاامان ا ااودة وعملمااا  حتساان ا ااودة يف الكلمااا  املعنمااة نةااا باا  يف  وماان املساال،      
أن ال  وجي   مل مجمأ الكلما  واليامج وفقا  لإلطار الكلي لنةا  إدارة ا ودةوجي  أن تع  وذلا لل صول عل  الفائدة القصوى

وسامكون احلكا، علا  مادى قاوة ا امعاة وجودهتاا مرتبطاا  مبادى قباول اجملتماأ لنقاال الًاعف أو القصاور  اختماريا  يكون هذا اإلطار 
للتقاومي معاايري اهلمئاة الوطنماة  مان )2.6) با  متطلباا  املعماار:اليت جيدها يف هذه ا امعة كما يدرك ا ممأ أن نةاا  إدارة ا اودة يت

 :يناشد بالتاروالذي األكادميي   العتمادوا
ُتحـدد  بشـكل واسـع، وتكـون متاحـة ،لمؤسسة مجموعة شاملة من السياسيات واللوائح التنظيميـةا ىأن تكون لد"

وللوظائف القيادية في  وإجراءات العمل للجان الرئيسة أو الدائمة، وللوحدات اإلدارية، نطاق الصالحياتبوضوح 
 ."لمؤسسةا

 االسرتاتمجمة:  غاياهتا سبأبنت عبد الرمحن وضعت كإحدى  نورة األمرية  امعة االسرتاتمجمة اخلطة أن كما   
مااان خاااالل تنفماااذ داء الفعـــال للجامعـــة  تأســـيل العمليـــات واألنظمـــة ال ـــرورية مـــن أجـــل الو ـــول إلـــى تحقيـــق األ"

 األهداف االسرتاتمجمة التالمة:
 باملتابعة واةاسبة عل  كافة املستويا  يف ا امعة  واملها   ويسمحتبين نةا  إداري حيدد الصالحما    1
 تطوير القواعد التنفمذية للوائح ا امعة التنةمممة مما يعزة املرونة والشفافمة   2
 بن وحدا  ا امعة األكادميمة واإلدارية  تعزيز أوج  التعاون  3
 تطوير إجراءا  العمل باعتماد منهجمة التبسمط والتوثم    4
 املواءمة بن مهما  وأدوار الكوادر البشرية وكفاءهت، ومهاراهت،   5
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ااا يًااأعبااد الاارمحن  جامعااة األماارية نااورة بناات يف ا ااودة إدارة ةااا ن إن       ماان  ةاالساارتاتمجمف ادهاااال هلت قماا  هااذ قويااة   أسس 
بنات  ناورةكافة منساويب ومنساوبا  جامعاة األمارية   التزا  هو يتبق  ماو  ا ودة  واإلجراءا   ونة،  لسماسا لي ر تنةمم  خالل إطا  

وسمتًاح جنااح هاذه  ا اودة يف تعزيز املبادئ الرئمسة ملعاايري  ؤوال واملس املسؤولن مسا ةو واإلجراءا    األنةمة بتلا الرمحن عبد
هتدف  ويستمرون يف دع، أي عملما     لنةا  إدارة ا ودة إتقاا،ويةهرون   املسؤولما  ا امعة أعًاءالعملمة عندما يتشارك كافة 

 اجملتمعا  اةلمة والعاملمة  وتطورَ  تعكس حراكَ و   للت سن والتطوير
تشاااغملها ب االلتااازا و   كااال الااايامج  ويف  للجاااودة يف كااال الكلماااا  : تكاااوين  اااان  يهااا  اخلطاااوة األوىل لبلاااوا هاااذا اهلااادف إن       

  النةا  هذا يف علمها املنصوعباإلجراءا  واللوائح  ةمج ملتزماالي  هذهأن  من التأكدو   ًمان جودة العملما  الداخلمةل
 ضاارورةتأكمااد  أيًاااماان أهااداف تشااكمل اللجااان: تعزيااز التعاااون  ونشاار أفًاال املمارسااا  باان الكلمااا  واملااوظفن  و  إن      
  واملساتفمدين مان فئاا  اجملتماأ اةلاي يف تطبما  أنةماة ومعاايري ضامان ا اودة  وموظفي ا امعاة  بن أعًاء همئة التدريس التعاون
املتم اال يف: اإلعااداد التعلممااي و اهلاادف املنشااود  إىل الوصااولسااممكن ا امعااة ماان  هااذااألكااادميي  و  االعتماااد علاا  لل صااول وذلااا
 " والقم،املرأة للمعرفة  رةتكون منا رؤيتها: "أنقم  حت إىلسمؤدي بدوره  والذي  وتنشمط دورها يف اجملتمأ  للطالبة ا مد

 الهياكل التنظيمية للجان: 2أ.
 مقدمة:
الدرجا  املست دثة   عنو   جملس ا امعة واملعن من قبلها مسؤوال  عن مجمأ الدرجا  العلممة اليت متن ها ا امعة ونُ كُ يَ       

 أو أي  ان يكواا اجمللس ويفوضها لتم مل    يًعها اجمللس واإلجراءا  اليتوعل  الكلما  أن تعمل ضمن إطار السماسا  
 عبد الرمحن اللجان التالمة: نورة بنتعة األمرية ا ودة و ان اليامج يف جام وتً،  ان 

 اللجنة العلما لًمان ا ودة واالعتماد األكادميي   1
  نة التخطمط األكادميي   2
  نة التعل، والتعلم، والتقومي   3
  نة قبول الينامج   4
  نة السلوك واألخالقما    5
 ( CQAC نة ضمان ا ودة يف كل كلمة :)  6
 الينامج  نة   7
 والتقومي  نة االختبارا    8
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 العالقة بين لجان الجودة (1/أالشكل :)

 
 اا ا هتااان   و ناة التخطامط األكاادميي  فاإن اللجناة العلماا لًاامان ا اودة واالعتمااد األكاادميي  هاذا التنةام، وبنااء  علا        

سااؤولما  وألداء هاذه امل  "املعتمادة" واملفوضاة مان قبال جملاس ا امعاة لتاور مساؤولمة تنفماذ عملماا  ا اودة يف مجماأ كلماا  ا امعاة
 ااان ضاامان  مااأوكاذلا   وعمااادة ضاامان ا اودة واالعتماااد األكااادميي  الشاؤون التعلمممااة مااأ: وكالااةفإاماا تعمااالن بصااورة إجرائماة 

 وتكون عممدة كل كلمة رئمسة  نة ضمان ا ودة بكلمتها   ا ودة بالكلما 
الك اري مان األعماال واألفكاار  فاإن-احلاالوبطبمعاة -  اللجان هاي ا هاة املساؤولة عان اختااذ القارارا  وتنفماذها وتعتي هذه       

ومان هناا   وكذلا من خمتلف أجزاء اهلمكال اإلداري بوصافه، ا هاا  التنفمذياة يف ا امعاة  الت ًريية تنبأ من رؤساء هذه اللجان
 يف ا امعة  مذيةوا ها  التنفجاء مفهو  ا ها  التفويًمة 

و نااة أمااا  جملااس الكلمااة ماان خااالل جملااس القساا،    وتكااون مسااؤولةو ااان االختبااارا  والتقااومي  ويف كاال برنااامج تُعاان  ااان الاايامج
 ( 1/أالتقارير لكل  نة اهلمكل التنةممي يف الشكل :) وتتبأ مسؤولمة كتابةا ودة بالكلمة   ضمان
حسا  املعاايري الايت يًاعها  ومساتقرة   وُتطارح مان أن الايامج ناج اة   للتأكاد نة مان هاذه اللجاان دورا  مهماا   وتلع  كل      
 متكان اللجاان املعنماة الكافماة والايت التنةام،  املعلوماا واملوجهاة لكال مساتوى يف   وتوفر التفاصمل الواردة يف التقاارير   امعةالس جم

اللجنة العليا ل مان الجودة واالعتماد 
 األكاديمي

لجنة قبول 
 البرامج

لجنة التعلم 
 والتعليم والتقويم

لجنة السلوك 
 تاواألخالقي

لجنة االختبارات 
 والتقويم 

 

 امجنلجنة البر 

 لجنة التخطيط األكاديمي

 

 األكاديميعمادة ضمان الجودة واالعتماد 

 مجلل القسم

 

للشؤون التعليمية/                الجامعة ةوكال 
 الدراسات العليا          

 مجلل الكلية

 لجنة ضمان الجودة بالكلية

 

 

 

 لجنة ضمان الجودة في الكلية

 مجلل الجامعة
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ة األعلاا  جااراءا  املناسابة ملعا ااة أوجا  القصااور الاايت و حتديادها  وتوجماا  تقريرهاا للجهاان اختاااذ اإلبفعالماة  والتأكااد مان أمان العماال 
 منها يف الوقت املناس  

 (HCQAAAاللجنة العليا ل مان الجودة واالعتماد األكاديمي:) 1. 2أ.
 مقدمة:
وتعتي   هذه اللجنة  تلع  دورا  كبريا  يف ضمان مسا ة اجملتمأ األكادميي يف تنفمذ عملما  ضمان ا ودة يف ا امعة  إن      

وكاذلا اخلايا    اللجنة العلما لًمان ا ودة واالعتماد األكادميي هي ا هة املفوضاة مان قبال جملاس ا امعاة لًامان جاودة املعاايري
وعماااادة ضااامان ا اااودة واالعتمااااد األكاااادميي   اااا ا هتاااان  ويف حااان أن وكالاااة الشاااؤون التعلممماااة   امعاااةالتعلممماااة  مماااأ بااارامج ا 

التنفمذيتان املفوضتان من قبل اللجناة العلماا لًامان ا اودة واالعتمااد األكاادميي  تقاو  اللجناة العلماا باإلشاراف علا  مجماأ األنشاطة 
ويقااأ علاا  عاتقهااا أيًااا  عملمااة املوافقااة علاا  السماسااا  واألنةمااة ا دياادة املتعلقااة   الاايت تًااطلأ هبااا هاتااان ا هتااانو ذا  الصاالة 

واهلمئااة   الايامج قباول  نااةو   ودة يف الكلماا  اان ضاامان ا ا :مان بعملماا  ضامان ا اودة  كمااا تتسال، تقاارير ا ااودة مان قبال كاال  
 الوطنمة للقماس والتقومي  إضافة إىل أية جهة استشارية أخرى 

 اااان فرعماااة مؤقتاااة  املهاااا   أو  فإنااا  مااان املمكااان تشاااكمل فريااا  لتنفماااذ ةعمااال أو مهاااا  دااادد أيللقماااا  بااا وعناااد احلاجاااة     
فعلا  ساابمل امل اال: )تكلاف هااذه اللجناة الفرعمااة املؤقتاة باإلشاراف علاا  ساري عملمااة    الع هباذا الاادور وتقادمي التقاارير الالةمااةضاطلال

 هلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األكادميي( اعرض عل  كتابة تقرير التقمم، الذايت الذي سم
 مهام اللجنة و الحياتها:

  املوافقة عل  توصما  قبول اليامج وأنشطة االعتماد الياجمي واألكادميي واملؤسسي 
  املوافقة عل  توصما   نة التعل، والتعلم، والتقومي 
 اد األكادميي وتبنمها دراسة التوصما  اليت تقدمها ا ها  املعنمة باالعتم 
  املوافقة علا  إجاراءا  ا امعاة وسماسااهتا اخلاصاة بتنةام، خادماهتا التعلممماة وضامان جودهتاا وحتسامنها  خاصاة  تلاا

 اليت تراها اللجنة مناسبة لتسريأ احلصول عل  االعتماد األكادميي 
  لتقدمي املشورة واملساعدة للجنة العلما لًمان ا ودة واالعتماد األكادميي  عالمة تكوين  ان من أعًاء ذوي كفاءة

 تتمكن من مراقبة عملها وتقممم   اللجان  وبالتارودراسة التقارير اليت تقدمها هذه   يف القما  مبسؤولماهتا
  اعتماد تقرير ا ودة السنوي لرفع  جمللس ا امعة 
  والفرق املتممزة يف تطبم  ا ودة   ومنسوبا  ا امعة سويبومكافأة منجراءا  التشجمأ إاعتماد 

  ع وية اللجنة:
 %( مااان66 )  مااارة واحااادة علااا  األقااال يف كااال فصااال دراساااي  وميكااان أن يكتمااال نصااااهبا التنفماااذي حبًاااور أعًااااء اللجناااة جيتماااأ

 وتتألف اللجنة من:أعًائها  
 مديرة ا امعة       الرئمس
  ا امعة وكمال  مجمأ     اللجنة أعًاء

 األكادميي واالعتماد ا ودة ضمان عممدة
 والتقومي والتعلم، التعل،  نة رئمسة
 واألخالقما  السلوك  نة رئمسة
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  األكادميي( واالعتماد للتقومي الوطنمة اهلمئة من أعًاء: )خارجمة  م ل جها  مي لون أعًاء ثالثة
 عًو إداري        السكرتري
 اإلعداد:

وياات، إرسااال دًاار اجتماااع   جاادول األعمااال الشااكل املتعااارف علماا  باإلضااافة إىل أي عناصاار يوافاا  علمهااا الاارئمسيتبااأ     
أيااا  عمااال بعااد عقااد االجتمااااع  وياات، تبلماارت ا هاااة صاااحبة املقاارتح بنتاااائج  عشاارةاللجنااة لألعًاااء بعااد تدقمقااا  وإقااراره عااادة خاااالل 
وتقاو  الساكرترية بإعاداد وتوةياأ جادول األعماال وكافاة   حماث االعتباارا  األخالقماةمداوال  اللجنة بشأن املوافقة عل  املقرتح من 

 خالل سنة واحدة مقبلة عل  األقل وحيدد تقومي الكلمة الزمين جدول االجتماعا  املزمأ عقدها   األوراق

 لجنة التخطيط األكاديمي: 2. 2أ.
 :مقدمة
مساااا ة اجملتماااأ األكاااادميي يف حتقمااا  خطاااة ا امعاااة االسااارتاتمجمة  وأن رؤيتهاااا تلعااا  هاااذه اللجناااة دورا  كباااريا  يف ضااامان       

وميكن التأكد من تكامل   ورسالتها وأهدافها قمد التطبم  ومتسقة مأ االسرتاتمجما  األخرى كاسرتاتمجمة )نة، املعلوما  اإلدارية(
وينص املعمار الفرعي )ال الث(   ان واألنشطة األخرى للجامعةواندماج اخلطط املختلفة بربط مسا ة اجملتمأ األكادميي بأعمال اللج

لت قما   أن : "جي  أن تدار عملما  التخطامط بفعالماة  ( من معايري اهلمئة الوطنمة لالعتماد األكادميي عل 2.3) (:ينللمعمار )ال ا
ة ا لتخطامط بان التخطامط االسارتاتمجي وجيا  أن  جتماأ عملما  من خالل العمل ا مااعي عاي املؤسساة رسالة  املؤسسة وأهدافها 

يف التأكد من حتقما  هاذا  وللجنة التخطمط األكادميي دور كبري   واملرونة اليت تسمح بالتكمف مأ النتائج املت ققة والةروف املتغرية" 
 املعمار 
   لايامج بالنماباة عان جملاس ا امعاةلنةار يف املقرتحاا  األولماة لتطاوير اا عاناللجناة املركزياة هاي ا هاة املساؤولة  وتعتي هذه     

عاد  وجاود أي تعاارض بان    وتتأكاد مانكما تنةار يف مالئماة أي مقارتح مان املقرتحاا  ماأ خطاط ا امعاة وأهادافها االسارتاتمجمة
 املقدماة  وكاذلاويًمن هذا النهج عاد  التاداخل يف الايامج   املقرتحة لتطوير املناهج الدراسمة يف الكلما  اليامجاليامج القائمة و 
 التنسم  لتطويرها 

ويت، النةر يف املقرتحا  املقدمة لتطوير اليامج بناء  عل  متطلبا  سوق العمل  وتوفر املوارد احلالماة واملساتقبلمة  وكاذلا      
أحاد الايامج ا ديادة   ويف حال املوافقة عل  تطوير  توفر املوارد البشرية لتصمم، مواصفا  هذه اليامج ومقرراهتا مبا يًمن جناحها

وفقاا  للمعاايري املطلوباة   التصمم، والذي يشكل أساس  نة الينامج التعلمما  للبدء يف تصامم،  كامال  ومفصال  لليناامج فري  يتلق 
 من قبل ا امعة لل صول عل  املوافقة النهائمة 

كانات هاذه الكلماا  قاادرة علا  التماشاي ماأ التطاورا  لت ادد ماا إذا    اللجنة مبراجعة سنويا  همكلة الكلماا  وتقو  هذه    
  -إن لز  األمر-احلالمة واملستقبلمة لياجمها  وتقد  التوصما  واملقرتحا  إلعادة اهلمكلة جمللس ا امعة 

 مهام و الحيات اللجنة:
  إن لز  األمر-بإعادة همكلتها  للكلما   والتوصمةاملراجعة الدورية للهماكل التنةمممة-  
   إقرار وتنفمذ األولويا  األكادميمة خلطط ا امعة االسرتاتمجمة وتطاوير ملفاهتاا األكادميماة  مباا يف ذلاا النةار يف املقرتحاا

 املقدمة لتطوير اليامج ا ديدة 
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 ع وية اللجنة:
%( 66)مارة واحادة علا  األقال يف كال فصال دراساي  وميكان أن يكتمال نصااهبا التنفماذي حبًاور  أعًاء اللجنة جيتمأ     
 :من وتتألف اللجنةأعًائها   من

 او من ينوب عنها مديرة ا امعة  الرئمس
 وكالء ا امعة مجمعا   أعًاء اللجنة

 عممدة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي
 رئمسة  نة قبول اليامج              
 ثالثة عممدا  منتخبا  )مي لن عمادا  مجمأ الكلما  يف ا امعة(                    

  )مي لن العمادا  املساندة يف ا امعة(ن منتخبتنعممدت  
 عًو إداري  السكرتري
 اإلعداد:

وياات، إرسااال دًاار اجتماااع   يوافاا  علمهااا الاارئمسيتبااأ جاادول األعمااال الشااكل املتعااارف علماا  باإلضااافة إىل أي عناصاار       
أيااا  عمااال بعااد عقااد االجتمااااع  وياات، تبلماارت ا هاااة صاااحبة املقاارتح بنتاااائج  عشاارةاللجنااة لألعًاااء بعااد تدقمقااا  وإقااراره عااادة خاااالل 

جادول األعماال وكافاة  وتقاو  الساكرترية بإعاداد وتوةياأ  مداوال  اللجنة بشأن املوافقة عل  املقرتح من حماث االعتباارا  األخالقماة
 خالل سنة واحدة مقبلة عل  األقل وحيدد تقومي الكلمة الزمين جدول االجتماعا  املزمأ عقدها   األوراق

 لجنة التعلم والتعليم والتقويم: 3. 2أ.
 مقدمة:
ويشااامل ذلاااا   ا امعاااةهاااذه اللجناااة اهلمكااال األسااااس املساااؤول عااان إباااداء الااارأي واملشاااورة حاااول الاااتعل، والتعلااام، يف تعتاااي        

 والتقاومي  واملساا ةفتًطلأ مبهمة وضأ سماسة ا امعاة واسارتاتمجماهتا اخلاصاة باالتعل، والتعلام،   اسرتاتمجما  التعلم، والتعل، واملوارد
داخاال وللكلمااا  أن ختتااار أن يكااون هلااا  نااة خاصااة بااالتعل، والتعلاام،   يف تعزيااز ا ااودة حساا  توجمهااا  عمااادة الشااؤون التعلمممااة

هاذه اللجنااة تقاريرهااا للجنااة العلمااا  املرجااوة  وترفااأإلحااراة تقااد  سااريأ يف حتقماا  املباادئ والقاام،   جمللااس الكلماةتوجاا  تقاريرهااا   الكلماة
 للوصول حنو ا ودة الشاملة يف ا امعة وفقا  للخطة املقرتحة   اللجنة هذهواليت بدورها تتوىل اإلشراف عل  مسا ة 

وحيا  مان أعًاائها   (%66 ) نة مرتن يف الفصل الدراسي عل  األقال  وال تنعقاد اللجناة إال حبًاوروجيتمأ أعًاء اللج
-الالةماة إلثاراء النقاا  و املتخصصاة  ولتقادمي املعلوماا حلًاور االجتماعاا   وذلا  دعوة خمتصن لمسوا أعًاء يف اللجنة للرئمس

  -ولكن ال حي  هل، التصويت
 مهام اللجنة و الحياتها:

  ،قنوا  اتصال مناسبة مأ الكلما  لت قم  ذلا وإجياد   والتقومي وتطبمقهاتسهمل عملمة وضأ اسرتاتمجمة التعل، والتعلم 
  علاا  أمنااال الدراسااة املوجااودة بعاادة طاارق  كالتوصاامة بااالتطوير  والاايت تنطباا الااتعل، والتعلاام، تشااجمأ عملمااا  حتساان جااودة

االهتماااا  الكامااال  والكلماااا   ماااأنشااار أفًااال املمارساااا  بااان األعًااااء كأو    ا ماااد واملناسااا  ألعًااااء همئاااة التااادريس
 مبتطلبا  كفاءة تقدمي اخلدمة 

  ذا  كفاءة عالمة لتقدمي اخلدمة   ةعالفتشجمأ وتسهمل تطور وتطبم  التعلم، والتعل، بصورة 
  ا  املتصلة بذلا حس  الًرورة ونشر املعلوم  متابعة ما يستجد فمما يتعل  بآخر تطورا  تكنولوجما التعل، وطرائق 
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  ضامن إطاار  هباا  وذلااالتعاون الوثم  مأ الكلما  واألقساا  هبادف دعا، ورعاياة اسارتاتمجماهتا يف الاتعل، والتعلام، اخلاصاة
 اسرتاتمجمة التعل، والتعلم، والتقومي يف ا امعة 

  متابعة تطبم  اسرتاتمجمة التعل، والتعلم، والتقومي 
 اسرتاتمجمة التعل، والتعلم، والتقومي يف ضوء الةروف املتغرية  حتديد األولويا  ضمن 
 جااااراءا  املناساااابة واختاذهااااا حمااااال أي مواضاااامأ حتملهااااا إلمهااااا اللجنااااة العلمااااا لًاااامان ا ااااودة واالعتماااااد حبااااث التاااادابري واإل

 ورفأ التقارير بذلا الشأن   األكادميي
 اللجناة حاول نشااطا   األكاادميي  االعتماادماا لًامان ا اودة و رفأ تقرير سنوي إىل جملس ا امعاة مان خاالل اللجناة العل

 ومدى فاعلمتها 
 ع وية اللجنة:

 %( من66)مرة واحدة عل  األقل يف كل فصل دراسي  وميكن أن يكتمل نصاهبا التنفمذي حبًور  أعًاء اللجنة جيتمأ     
 وتتألف اللجنة من:أعًائها  

 التعلمممةوكملة ا امعة للشؤون   الرئمس
 وا ودة للتطوير ا امعة وكملة اللجنة أعًاء

 املهارا  وتنممة التطوير عممدة
 ( العلممة األقسا  من قس، ورئمسة تدريس  وطرق مناهج قس، مبدئم ا: رئمسة)قسمن   رئمسيت
 األكادميي واالعتماد ا ودة ضمان عممدة
 ( الط  كلمة الرتبمة  وعممدة كلمة مبدئما: عممدة)كلمتن   عممديت
 اليامج قبول  نة رئمسة
 املكتبا  شؤون عممدة
 اليامج إدارة مديرة
 والتعل، التعلم، مركز مديرة

 مرش ن عًوين
 عًو إداري  السكرتري
 :اإلعداد

 اجتماااع دًاار إرسااال وياات، الاارئمس  علمهااا يوافاا  عناصاار أي إىل باإلضااافة علماا  املتعااارف الشااكل األعمااال جاادول يتبااأ     
 بنتاااائج املقاارتح صاااحبة ا هاااة تبلماارت وياات،  االجتمااااع عقااد بعااد عمااال أيااا  عشاارة خاااالل عااادة وإقااراره تدقمقااا  بعااد لألعًاااء اللجنااة

 وكافاة األعماال جادول وتوةياأ بإعاداد الساكرترية وتقاو  األخالقماة  االعتباارا  حماث من املقرتح عل  املوافقة بشأن اللجنة مداوال 
  األقل عل  مقبلة واحدة سنة خالل عقدها املزمأ االجتماعا  جدول الزمين الكلمة تقومي وحيدد األوراق 

 :سابقا والتخطيط()ا للجنة الدائمة للمناهج ـ لجنة قبول البرامج المعروفة ب 4. 2أ.
 :مقدمة
الارمحن  إن عملمة قبول الايامج مرحلاة مهماة ضامن أنشاطة ضامان ا اودة املساتمرة بالنسابة  امعاة األمارية ناورة بنات عباد      
 الوسملة اليت تًمن هبا ا امعة أمرين وتطمئن إلمهما: فهي
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   مستوى اليامج اليت تطرحها الكلما 
   سم ةن بتجربة تعلمممة ذا  جودة عالمة وأن الطالبا 

ومنهااا النةاار يف املااوارد الاايت   النةاار يف قبااول الاايامج ا دياادة املقرتحااة يف ضااوء معااايري التخطاامط واملعااايري األكادميمااةوياات، 
وتات، عملماة دراساة الايامج   وال ميلا الصالحمة العتماد أي برنامج داخال الكلماا  ساوى جملاس ا امعاة  يتًمنها الينامج املقرتح
ف اص مبادئي أور تقاو  با  اللجناة االستشاارية باإدارة الايامج واخلطاط  :ار بشاأن اعتمادهاا يف مارحلتن قار والتدقم  فمها للوصول إىل

تات، املوافقاة علا  توصامف اليناامج والوثاائ  املؤيادة لا  مان قبال  عنادماولكن   ويت، إحالة أي استفسارا  إىل  نة اليامج  الدراسمة
ون التعلمممة رمسما  باستقبال الطل  املقرتح بوصفها ا هة التنفمذية للجنة العلما لًمان  نة ضمان ا ودة بالكلمة  فستقو   نة الشؤ 

 لدراسة الينامج أو جمموعة ث تطل   نة الشؤون التعلمممة من  نة قبول اليامج أن تشكل فري  تقومي    ة واالعتماد األكادمييدا و 
وكالااة الشااؤون التعلمممااة بتزويااد اللجنااة العلمااا لًاامان ا ااودة واالعتماااد األكااادميي  بعااد ذلااا تقااو و   الاايامج املتشاااهبة املرتبطااة باابعض

جبممااأ مساامما  الاايامج الااواردة للموافقااة علمهااا  وبااذلا يكااون لاادى اللجنااة العلمااا لًاامان ا ااودة واالعتماااد األكااادميي االطااالع 
 ل  نة قبول اليامج  الشامل عل  اليامج املتقدمة لل صول عل  املوافقة وتقاريرها من قب

ىل أعًااائها إباإلضااافة   تتكااون كاال  نااة ماان  ااان قبااول الاايامج ماان أعًاااء ماان الكلمااا  املختلفااة يف ا امعااة وجياا  أن     
كأعًااء يف فريا  التقاومي إلضافاء   قاعدة ميكن من خالهلا استمعاب املفاهم، الًرورية  باإلضافة إىل مشاركة خياء خاارجمن لتوفري
املقارنة املرجعمة ث يرفأ الفري  توصمت  جمللس ا امعة عن طري  اللجنة العلما لًمان ا ودة واالعتماد األكادميي فور االنتهااء  جان 

 (5الداعمة لكل  نة  انةر البند )ب  الواردة  والنماذجاالطالع عل  تفاصمل الوثائ   وملزيد من من دراسة كل برنامج من اليامج 
 و الحياتها:مهام اللجنة 
  مان األعًااء مان كلماا  خمتلفاة يف ا امعاة اللجناة  وعاددمؤلف مان بعاض أعًااء  الينامج لف ص مؤقت فري تكوين  

  نة قبول اليامج  اللجنة  ولتم ملللنةر يف كل مقرتح من املقرتحا  اليت تستقبلها 
   تعمن خياء أو مستشارين خارجمن يف هذه اللجنة الفرعمة 
 التقومي القما  بالتار:وعل  فري   
  االعتبااار بعاانخااذ األو   النةاار فممااا إذا كااان قااد و تطااوير الينااامج املقاارتح يف ضااوء اإلدراك الكاماال للبنمااة الت تمااة الوطنمااة 

 ىل تطلعا  ا معما  املهنمة إضافة إ  علمها دلما   واةكا  املتف املعايري  لكل
  املقرتح يًمن وجود سوق عمل خلرجيا  الينامجالنةر فمما إذا كان تصمم، الينامج  
  النةر فمما إذا كان الينامج يًمن وجود موارد التعل، الالةمة 
  النةر فمما إذا كان الينامج يلتز  بإطار ا امعة األكادميي ولوائ ها 
 العتماد األكادميي رفأ توصما  بشأن االعتماد أو عدم  جمللس ا امعة عن طري  اللجنة العلما لًمان ا ودة وا 
  النةر يف املها  اليت حتملها إلمها اللجان املعنمة وا ها  ذا  الصلة 

 ع وية اللجنة:
وتشكل اللجان الفرعمة حس  احلاجة لتفي مبتطلباا  الكلماا    جتتمأ اللجنة مرة واحدة عل  األقل يف الفصل الدراسي      

بعد إقرار وتأكمد ثالثة من أعًاء اللجنة عل   وذلالرئمس اللجنة أن يعتمد تشكمل اللجنة الفرعمة  القبول  وحي للقبول أو إعادة 
د األقل بأن التشكمل املقرتح للجنة الفرعمة واخلياء اخلارجمن املرش ن مناس  وأا، يتمتعون بالكفاءة للقما  بعمل اللجنة  وال تنعق

ً ا وحي  للرئمس  من أعًائها( % 66 ) اللجنة إال حبًور وذلاا   دعوة خمتصن لمسوا أعًااء يف اللجناة حلًاور االجتماعاا  أي
  -ال حي  هل، التصويت ولكن-النقا لتقدمي املعلوما  املتخصصة الالةمة إلثراء 
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 وتتألف اللجنة من:
 وكملة ا امعة للشؤون التعلمممة   الرئمس

 كلمتن  عممديت أعًاء اللجنة
 والتسجمل القبول عممدة
 املهارا  وتنممة التطوير عممدة
 األكادميي واالعتماد ا ودة ضمان عممدة
 كلمتن من جودة وكمليت
 أقص  حبد منتدبن عًوين

 عًو إداري        السكرتري
 اإلعداد:

دًاار اجتماااع وياات، إرسااال   جاادول األعمااال الشااكل املتعااارف علماا  باإلضااافة إىل أي عناصاار يوافاا  علمهااا الاارئمسيتبااأ      
قد االجتماع  ويات، تبلمارت عمل بعد ع  أيا عشرةويت، ذلا عادة خالل   اللجنة لألعًاء بعد تدقمق  وإقراره والت ق  من مصداقمت 

وتقااو  السااكرترية بإعااداد وتوةيااأ جاادول   صاااحبة املقاارتح بنتااائج مااداوال  اللجنااة بشااأن املوافقااة علاا  توصااما  فرياا  التقااوميالكلمااة 
 وحيدد تقومي الكلمة الزمين جدول االجتماعا  املزمأ عقدها خالل سنة واحدة مقبلة عل  األقل   افة األوراقاألعمال وك

 لجنة السلوك واألخالقيات: 5. 2أ.
 مقدمة:
  عل  اللجنة حتديد املسائل األخالقمة العامة اليت ينبغي أخذها يف عن االعتبار من قبل كافة منسويب ومنساوبا  ا امعاة     

ويصااا  عمااال هاااذه اللجناااة يف املعماااار   أ  طالباااا  البكاااالوريوس  أ  طالباااا  الدراساااا  العلماااا  ساااواء أكاااانوا أعًااااء همئاااة تااادريس
 األخالقي السلوكي من معايري اهلمئة الوطنمة 

اسااا  أو طالبااا  الدر   ويقااأ علاا  عااات  أعًاااء همئااة التاادريس املنااال هباا، اإلشااراف علاا  أحباااث طالبااا  البكااالوريوس     
مسؤولمة ضمان أن كل من يشرتك معه، يف مشااريعه،   أو الب ث العلمي  أو االستشارة  أو املشاريأ الب  مة بعد الدكتوراه  العلما

وعلا  األعًااء املنخارطن يف الب اث العلماي أن يطلعاوا   عل  عل، باملبادئ املعنمة اخلاصة بالب ث العلماي ويوافا  علا  االلتازا  هباا
وأن يتخذوا اإلجراءا  الالةمة لاذلا  وفاور اعتمااد أي مقارتح أو القماا  بأعماال استشاارية جيا  أن يات،   ذا  العالقةعل  املبادئ 

حتديد شخص لمكون مسؤوال  عن حتديد املسائل األخالقمة يف املشاريأ املستمرة والتصدي هلا  وقد يكون هذا الشخص مستشارا  أو 
 جراءا  ويت دد ذلا بناء  عل  كون  صاح  صالحمة ملراقبة اإل  ا مستقال  أو باح     أو رئمس فري  حب ي  مشرفا  عل  حبث علمي

ولكان يف الساماق املهاين أو املتخصاص فاإن أها، القًاايا األخالقماة هاي اإلنصااف يف   موضاوعا  معقادا   وتعاد األخالقماا      
وةياادة املناافأ   لبلوا أفًل النتاائج بتقلمال األضارار إىل أدد حاد نزاهة  والسعيبوالتصرف   واحرتا  استقاللمة األفراد  معاملة الناس
 إىل أعل  حد 

 االستشااارة  ولكاانكافااة أنشااطة الب ااث العلمااي وأعمااال   إىلكمااا جياا  أخااذ هااذه القًااايا األربااأ يف االعتبااار عنااد النةاار     
 و االستشارة عل  أي مما يلي:جي  بذل عناية خاصة عندما يكون من اةتمل أن تنطوي األحباث أ

  خداع 
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   تدخل غري مرغوب فم 
  تكون عرضة ألي نوع من األذى بسهولة  قدالعمل مأ جمموعا  ضعمفة و 
  املواضمأ احلساسة 
  جمموعا  ال ميكن الوصول ألعًائها إال عن طري  حارس البوابة 
   شخصمة أو سرية  حتوي معلوما استخدا  سجال 

وعنااادما حياادث تًاااارب بمنهااا تنشاااأ   أك ااار ماان عنصااار ماان هااذه العناصااار األخالقمااة يف العدياااد ماان احلاااال  وقااد جيتمااأ     
فالساماح لطالا  أن   يناتج عان احارتا  اساتقاللمة شاخص ماا إحاداث األذى باذلا الشاخص أو غاريه فم ال : قد  معًال  معقدة

ن ناواةن مطالا  كال ما حيادث م ال هاذا التًاارب فإنا  جيا  أوعناد  يقو  بإجراء معن قد يعرضا  أو أحاد ةمالئا  خلطار غاري مقباول
واألخالقما  هي اآللمة الايت مان خالهلاا تتاابأ ا امعاة كال األعماال الايت تتًامن اعتباارا  أخالقماة  السلوك نة و  عنصر مأ اآلخر 

 األخالقما  وتواف  علم  السلوك و فال جي  القما  بأي عمل يتًمن جوان  أخالقمة إال بعد أن جتمزه  نة   وتواف  علمها
 مهام اللجنة و الحياتها:

  أخذ املتطلبا  القانونمة يف االعتبار عند النةر يف أي موضوع 
 األكادميمة باألخالقما  ملتعلقة ا   واألنةمة(1-أاملل   ) والسلوكمة  انةرخالقمة ألتطبم  األنةمة املتعلقة بالقًايا ا  
  األخرى لالطالع واختاذ الالة  رفأ التقارير والتوصما  إىل اللجان 

 ع وية اللجنة:
 (%66 )  مرة واحدة عل  األقل يف كل فصل دراسي  وميكن أن يكتمل نصاهبا التنفماذي حبًاور أعًاء اللجنة جيتمأ 
لتقادمي املعلوماا  املتخصصاة الالةماة  االجتماعاا   وذلاادعوة خمتصن لمسوا أعًاء يف اللجنة حلًاور  وحي  للرئمس من أعًائها

  -ال حي  هل، التصويت ولكن-النقا إلثراء 
 من: اللجنةوتتألف 
 وكملة ا امعة للدراسا  العلما   الرئمس

 عممدة الب ث العلمي أعًاء اللجنة
 وكملة كلمة للجودة

 قص  أأربعة أعًاء مم لن لألخالقما  من الكلما  حبد 
ن يكااون لااديه، أ)ويفًاال   و أحباااث التخاارج حبااد أقصاا أحباااث الدراسااا  العلمااا أ علاا  نعًاااء مشاارفأ أربعااة

 خالقما  الب ث العلمي( أخلفمة عن 
 عًو إداري  السكرتري
 اإلعداد:

وياات، إرسااال دًاار اجتماااع   يتبااأ جاادول األعمااال الشااكل املتعااارف علماا  باإلضااافة إىل أي عناصاار يوافاا  علمهااا الاارئمس      
أيااا  عمااال بعااد عقااد االجتمااااع  وياات، تبلماارت ا هاااة صاااحبة املقاارتح بنتاااائج  عشاارةاللجنااة لألعًاااء بعااد تدقمقااا  وإقااراره عااادة خاااالل 

 وتقاو  الساكرترية بإعاداد وتوةياأ جادول األعماال وكافاة  مداوال  اللجنة بشأن املوافقة عل  املقرتح من حماث االعتباارا  األخالقماة
 وحيدد تقومي الكلمة الزمين جدول االجتماعا  املزمأ عقدها خالل سنة واحدة مقبلة عل  األقل   األوراق
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 لجنة ضمان الجودة بالكلية: 6. 2أ.
  مقدمة:
الايت تقاأ تتوىل الكلمة املسؤولمة املشرتكة عن مجمأ إجراءا  ا ودة الشاملة  واملعايري األكادميمة وجتارب وخايا  الطالباا        

 ا لس الكلمااجما خااللأّما  نة ضمان ا ودة يف الكلمة فهاي ا هاة الايت تًامن حادوث ذلاا  وترفاأ تقاريرهاا مان  حتت سمطرهت، 
ماا تًا، التفاصامل الكافماة الايت  عاادة رتقااريالوهاذه   ىل اللجنة العلما لًامان ا اودة واالعتمااد األكاادمييإ  لتعلمممةا الشؤون ووكالة

  وتوضح ما إذا كان مثة فرع للتعزيز أو للقما  بإجراءا  تصا م مة مناسابة  ومان املعلاو  أنّا  األكادميمةعة حتق  املعايري تؤكد للجام
ال يوجد أي نةا  يعمل دون أخطاء  وأن املشاكل ستةهر أحمانا  ودور هذه اللجنة أن تدرك من خالل التطبم  الكامل إلجراءا  

تةهاار املشاااكل الاايت حتتاااج اهتمامااا  خاصااا   وسمتًااح يف التقااارير الاايت ترفااأ للجنااة العلمااا لًاامان ا ااودة ا ااودة واملتابعااة ا ماادة ماا  
كاال  نااة ماان هااذه أو  اخلطااط  املناساابة لنشاار أفًاال املمارسااا  الاايت تاادع، وحُتّساان ا ااودة  و   اخلطااط العملمااة ملعا ااة تلااا املشاااكل

اليت تُرفأ للجنة العلما بشأن منح الدرجا  العلممة يف ا امعة  حبمث يتسّ  للجامعة الكلما  ستقر أيًا  التوصما  الّلجان يف كافة 
 أن تكون عل  ثقة بأاا تفي بالتزاماهتا 

علمها استال  داضر   سلم، وعملي علميوعل  أساس   مداوال  ومناقشا   ان الكلما  مبنّمة عل  دراية وح  تكون     
الّلجاان أيًاا احلصاول علا  املعلوماا   وعلا  هاذهاالختبارا  والتقومي داخل الكلما  واالسرتشاد هباا  وإفادا   ان اليامج و ان 
)اخلارجين  أربااب العمال  اجملتماأ  اللجاان االستشاارية( وماا ناتج عان هاذه منهاا ساتفمدين امليامج أو الاواإلرشادا  الناجتة عن تقومي 

هاذه  أن القما  بتغماريا  ثانوياة أو كبارية يف الايامج وتقاارير املراجعاة الدورياة  كماا أو  العملمة من مقرتحا  لتصمم، مقررا  جديدة
 وتستجم  ألي إفادا  أو مالحةا  ترد من اخلياء اخلارجمن  وجتتمأ اللجنة أربأ مرا  عل  األقل يف الّسنة اللجنة ستتابأ 

 مهام اللجنة و الحياتها:
  ال انوياة  ويف التغماريا   املقاررا  املسات دثة يفو   تصاممما  جااهزة  مقرتحاا  أ أكاناتالنةر يف اليامج ا ديادة ساواء 

 والتوصمة باملوافقة علمها 
    دراساة واعتماااد تقااارير متابعااة الاايامج الساانوية ماان كاال  اان الاايامج وتقرياار املراجعااة الساانوية  ورفااأ نتااائج هااذه الدراسااا

هااذه و التعلمممااة إىل اللجنااة العلمااا لًاامان ا ااودة واالعتماااد األكااادميي   وكالااة الشااؤونو  ا لس الكلماااخااالل جماا ماانا ساانوي  
 التقارير حتتوي عل  بمان بأنشطة اللجان االستشارية وغريها من ا ها  املستفمدة يف كل برنامج  

 العلما لًمان ا ودة ورفأ التقارير إىل اللجنة   اإلشراف عل  عملما  املراجعة الدورية لليامج والتنسم  بمنها داخل الكلمة
 ووكالة الشؤون التعلمممة  ا لس الكلماواالعتماد األكادميي من خالل جم

  ورفاأ تقاارير سانوية باذلا إىل اللجناة العلماا لًامان   متابعة عملما  الّت سن يف الاّتعل، والّتعلام، والتقاومي داخال الكلماا
 ا ودة واالعتماد األكادميي من خالل جملس الكلمة ووكالة الشؤون التعلمممة 

 ورفعهااا لعمااادة ضااامان ا ااودة واالعتماااد األكاااادميي:  اعتماااد ترشاام ا   اااان الاايامج للخااياء اخلاااارجمن (DQAA) 
 للموافقة علمها 

 االختبااارا  والتقااومي للخااياء اخلااارجمن اعتماااد ترشاام ا   ااان   (:ورفعهااا لعمااادة ضاامان ا ااودةDQAAللموافقااة ) 
 علمها 

  بشأن اليامج احلالمة أو أي نشاطا  أخرى -إن وجد -إقرار مقرتحا  اخلياء اخلارجمن 
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 ع وية اللجنة:
من ( %66)مرة واحدة عل  األقل يف كل فصل دراسي  وميكن أن يكتمل نصاهبا التنفمذي حبًور  أعًاء اللجنة جيتمأ  

وذلاا لتقاادمي املعلوماا  املتخصصااة الالةمااة   دعاوة خمتصاان لمسااوا أعًااء يف اللجنااة حلًاور االجتماعااا  وحيا  للاارئمس  أعًاائها
    أّماا األعًااء الاذين يات، ترشام ه، أو انتاداهب، فتكاون مادة عًاويته، سانة واحادة-ولكان ال حيا  هلا، التصاويت-إلثاراء النقاا   

 وميكن إعادة ترشم ه، ملدة أقصاها ثالث سنوا  
 وتتألف اللجنة من:

 لعممدة ا  الرئمس
  التعلمممة للشؤون مةالكل وكملة اللجنة أعًاء

  للجودة الكلمة وكملة  
 األقسا  رئمسا 
 (قس، من أك ر عل  يشرف برنامج وجود أو القس،  يف برنامج من أك ر وجود حال يف) اليامج مديرا 
 (ا امعة خارج من يفًل) أقص  حبد منتدبن عًوين
 (دراسمة سنة كل عن طالبة) الطالبا  مت ل برنامج كل من منتخبة طالبة

 عًو إداري   السكرتري

 اإلعداد:
األكاااادميي  واملواضااامأ الااايت ترفاااأ إىل اللجناااة العلماااا لًااامان ا اااودة واالعتمااااد   األعماااال للمواضااامأ القائماااة ويًااا، جااادول

أو أي مواضامأ توافا  علمهاا رئمساة اللجناة  ويات، إرساال دًار اجتمااع اللجناة لألعًااء بعاد تدقمقا    اليت تقرتحها اللجناة واملواضمأ
 وتقو  السكرترية  أيا  عمل بعد عقد االجتماع  ويت، االحتفاظ بنسخة من اةًر يف إدارة الكلمة كمرجأ عشرةوإقراره عادة خالل 

االجتمااااع ةمساااة أياااا  علااا  األقااال  وحُيااادد تقاااومي الكلماااة الاااّزمين جااادول  بإعاااداد وتوةياااأ جااادول األعماااال وكافاااة األوراق قبااال عقاااد
 خالل سنة واحدة مقبلة عل  األقل االجتماعا  املزمأ عقدها 
 األدوار والمسؤوليات:

 إن ا هة الرئمسة اليت تًمن سريان عملما  ضمان ا ودة يف ا امعة وعملما  حتسن ا ودة عل  أكمل وج  ه، أعًاء           
 نة ضمان ا ودة بالكلمة  فه، يتابعون كل اليامج ويراجعواا  ولديه، فه، عمم  لعملما  ضمان ا ودة علا  كال املساتويا  يف  

 كل الكلما  
همئااة التاادريس  ويقااو  أعًاااءضاامن طاقمهااا اإلداري وياادعمون عملمااا  ضاامان ا ااودة   خااياء يعملااونكلمااة   وسامكون لكاال        

لاادلمل علاا  أاااا، وسمشااار إلااامه، يف هااذا ا  ائ  املناساابة الااايت ت باات حساان سااري اليناااامج وجناحاا  يف كاال مراحلاا هااؤالء بتجممااأ الوثاا
 مديرا  الينامج 

 لجنة البرنامج: 7. 2أ.
 مقدمة:
  والاااادبلوما   تعتااااي  نااااة الينااااامج ركماااازة أساساااامة للجامعااااة لًاااامان حتقماااا  املعااااايري الرئمسااااة ملختلااااف الاااادرجا  العلممااااة      

علم  أنّ  عل  من يقو  بعملمة التعلم، من أعًاء همئة التدريس ومن يف  ومن املتعارفوالشهادا  اليت متن ها ا امعة وحتمل امسها  
داء الطالباا   والّت قا  أحكمه، املشاركة يف محل تلا املسؤولمة  والتأكد من أن تصمم، اليامج وطرق تدريسها تزيد مان مساتوى 
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وتبنمهااا ألفًاال طاارق العماال   داء  ااان الينااامجأكمااا ياات، الت قاا  ماان حتساان  األكادميمااة يف عملمااة التعلاام،   عااايريماان تطبماا  أعلاا  امل
إىل جان  العملما  األساسمة الايت تقاو  هباا ا امعاة والايت هتادف   من خالل أنشطة املراجعة السنوية لليامج الدراسمة  واملمارسا 

كال واحاد مانه، ولامس كاأفراد يعمال    عل  مسؤولمة اهلمئة التعلممماة يف العمال كفريا  واحاد وينص  الرتكمز داء إىل الرقي مبستوى األ
 مبعزل عن اآلخرين  

مجمااأ عملمااا  الااتعل، والتعلاام،  مبعاا : أن  فااإن اخلاايا  التعلمممااة للطالبااة جياا  أن تسااري وفاا  ماانهج متااواةن  وكمااا نعلاا،       
لكاال مسااتوى ماان املسااتويا  التعلمممااة يف الينااامج  كمااا جياا  ضاامان عملمااا  الف ااص والتاادقم   والتقماام، جياا  أن تكااون مناساابة

الداخلمة واخلارجمة  وهذه العملما  هي جزء من املنهج الشامل الذي تسع  ا امعة إىل تطويره لل صول عل  االعتمااد األكاادميي 
 يامج وللمؤسسة عل  حد سواء  ( للNCAAAمن اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األكادميي :)

ذلا جيااا  أن يكاااون توصااامف لااادراساااي ُدااادد ملخرجاااا  الاااتعل،  و  ر  يصااام، اليناااامج حبماااث حيتاااوي علااا  مساااا وجيااا  أن      
واألهااداف املرجااوة لكاال   وأن يشاامل: الوثااائ  اخلاصااة مبجموعااة املقااررا  وفقااا  لتسلساالها يف املسااتويا  املختلفااة  الينااامج متكااامال  

 ومرحلة من مراحل الينامج مستوى 
أن بعاض الكلماا  ال تقاد  ساوى برناجماا  واحادا   يقااد  الابعض اآلخار سلسالة مان الايامج ذا  العالقاة ببعًااها  ويف حان      

خصوصااا  عناادما ياات، تقاادمي العديااد ماان الاايامج   الاابعض  وذلااا لتااتمكن الطالبااا  يف خمتلااف الاايامج ماان دراسااتها يف نفااس الوقاات
   وألن لكل مقرر خمرجات  املستهدفة  فإن مجمأ الطالبا  وبغض النةر عن برامج دراستهّن  ميررّن بنفس التقممما  املتخصصة

وعندما يت، تقدمي برامج متعددة ضمن نفس الكلمة  تكون  نة أحد اليامج مسؤولة عان الايامج املشااهبة إذا كانات تلاا      
يف عاادد كبااري ماان املقااررا   أمااا إذا كاناات الاايامج مسااتقلة عاان بعًااها الاابعض وال تشاارتك يف  الاايامج مرتابطااة ترابطااا  وثمقاااُ وتشاارتك

  ةمقررا  متعددة  فمن األنس  تشكمل  نة لكل برنامج عل  حد
ماان الًااروري االهتمااا  بكاال عنصاار ماان عناصاار هااذه العملمااة  فمجاا  أن يقااو  كاال برنااامج باادوره الكاماال يف عملمااة   فإناا      

ما جي  عل  كل عًو من أعًاء همئة التدريس ومن يف حكمه، املشاركة الفاعلة يف هذه العملمة  ألن مسؤولمة ضامان التعلم،  ك
وحتقما  أعلا   ا ودة مرتبطة جبممأ من ينتس  للمؤسسة التعلمممة  فكل فرد مسؤول عن حصول الطالبة عل  أفًل خية تعلممماة 

 يف التأكد من سري العملماا  علا  أكمال كبري    وهلا دور    زء رئمس من همكل ا ودة الشاملةاملعايري األكادميمة  و نة الينامج هي ج
 (  2-أ) املل   انةر  وج   وحتديد أوج  القصور الختاذ اإلجراءا  املناسبة لتاليف ذلا

 ا اودة ضامان عهاا للجناةيرف بادوره لاذي ا الكلماة جملاسالينامج أن تقد  تقاريرها من خالل جملس القس، إىل  وعل   نة     
 وتعتي  نة ضمان ا ودة املرجأ األساس لكل  ان اليامج يف الكلمة  واإلفادة  الكلمة للدراسة يف

 مهام اللجنة و الحياتها:
  مبا يف ذلا املوافقة والعمل عل  كل  من:  ويشمل ذلا مجمأ جوان  الينامج  اخلطة التنفمذية للينامجإعداد 
   وإنتاج خطط دراسمة واض ة ومتناسقة   املعتمدة واملتعلقة بعملمة التعل، والتعلم، وأسالم  التقومياالسرتاتمجما 
 وضمان مواكبتها للتطورا  والتغريا  اليت تستجد يف التخصص   املراجعة الدورية خلطط اليامج الدراسمة 
  إسها  الينامج يف خطة ا امعة االسرتاتمجمة 
   واحلصاااول علااا  التغذياااة الراجعاااة مااانهّن  واختااااذ اإلجاااراءا  املناسااابة ملعا اااة القًاااايا الااايت تطااارح  اساااتطالع آراء الطالباااا

 وحتسن جودة الينامج وجتربة الطالبة يف التعل، 
 وإدارة عملمة وصف الينامج ومقررات    التأكد من أن الينامج يتواف  مأ معايري جودة الينامج اليت اعتمدهتا اهلمئة الوطنمة

 ية املمدانمة من قبل أعًاء الينامج واخل
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  انةاار املل اا  )أ   نااة ضامان ا ااودة بالكلماة ىلإ لالنًاما  ترشاام ه،اخلاياء اخلااارجمن الاذين و  بأمساااءالرفاأ-
3 ) 
  رفااأ ماان خااالل جملااس يي ذالااو النةاار يف فعالمااة الينااامج ومتابعتاا   وإعااداد تقرياار املتابعااة الساانوي حااول الينااامج

ًا، مؤشارا  األداء الايت تعطاي تفاصامل دقمقاة عان النشااطا  الايت متات وي  ضامان ا اودة يف الكلماة القس، للجنة
 ومدى توافقها والتزامها مبعايري اهلمئة الوطنمة    خالل السنة  ومدى فعالمتها يف تعزيز جودة الينامج

كماا هاو موضاح بالتفصامل يف البناد    واليناامجويً، تقرير املتابعة السنوي مناذج اهلمئة الوطنمة اخلاصة بتقريار املقارر 
 )ب( من هذه الوثمقة 

 املمدانمة  ووضأ التوصما  اخلاصة بالتعديال   املقررا   واخليةوتقارير   دراسة وتدقم  اليامج بناء  عل  النتائج
للجناة ا ااودة  دورهباالاذي يرفعهاا و   الكلماة جملاسىل إخاالل جملاس القسا،  مانث رفعهاا   الرئمساة فمهاا ويف املقاررا 

ومن ث رفعها للشاؤون األكادميماة الختااذ اإلجاراءا  الالةماة وفا    اعتماد اليامج ةصوعفادة بالكلمة للدراسة واإل
 األنةمة 

  تقاااارير بشاااأاا يف ضاااوء مراجعاااة  علمهاااا  وكتاباااة ومقرراتااا   واملوافقاااةالنةااار يف التعاااديال  ال انوياااة علااا  اليناااامج
  ىل جملاس الكلماةإ القسا، جملاس موافقاة بعاد  التوصاما  املمدانماة  وتسالم،واخلية   النتائج  وف ص تقارير املقررا 

 تقرير ا يُعد الكلمة  جملس من املوافقة صدور وبعد  واإلفادة للدراسةللجنة ضمان ا ودة بالكلمة  يرفعها بدورهالذي و 
   لإلحاطةفأ للشؤون التعلمممة وير  شامال  
  إعداد الدراسة الذاتمة للينامج كل مخس سنوا  من أجل املراجعة الدورية 
  تقدمي ترشم ا  املراجعن اخلارجمن للجنة ضمان ا ودة يف الكلمة حبسا  الًاوابط األكادميماة املعماول هباا يف

 ( 2-)أ املل   ا امعة  انةر
  ومدى فعالمة اللجنة   الكلمة و نة ضمان ا ودة حول كافة األنشطة جمللسرفأ التقارير السنوية 
 ع وية اللجنة:

جتتماااأ  اااان الااايامج ثاااالث مااارا  علااا  األقااال يف الفصااال الدراساااي الواحاااد  وال تنعقاااد أي  ناااة مااان اللجاااان إال حبًاااور      
لتقاااادمي املعلومااااا   الجتماعااااا   وذلاااااادعااااوة خمتصاااان لمسااااوا أعًاااااء يف اللجنااااة حلًااااور  وحياااا  للاااارئمسماااان أعًااااائها   (66%)

األعًاء الذين يت، ترشم ه، أو انتداهب، فتكون مدة عًويته،  أّما-التصويتولكن ال حي  هل، -املتخصصة الالةمة إلثراء النقا   
 سنوا   أقصاها ثالثوميكن إعادة ترشم ه، ملدة   سنة واحدة

 اللجنة من: تتألفو 
دارة إ)تكون عل  اطالع جبزئماا  دلمال نةاا  و  لمنوب عنها لتكون مديرة الينامجرئمسة القس، أو من ترش    الرئمس

 ا ودة(
  بالكلمة ا ودة ضمان وكملة اللجنة أعًاء

  الينامج مديرة
 ا ودة منسقة
 (ختصص  يف مقررا  أربعة أو ثالثة عن مسؤول تدريس همئة عًو كل) املقررا  منسقا  كل

 (ا امعة خارج من يفًل)أقص   حبد منتدبن عًوين
 (الطالبا  بقمة لتم ل دراسمة سنة من كل طالبة تنتخ  حبمث) الطالبا  مت ل منتخبة طالبة
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  عًو إداري   السكرتري
 اإلعداد:

واملواضامأ الايت   )احلالمة(  واملواضمأ اليت ترفأ إىل  نة ضمان ا اودة بالكلماة :أي  يً، جدول األعمال املواضمأ القائمة      
أو أي مواضاامأ توافاا  علمهااا رئمسااة اجمللااس  وياات، إرسااال دًاار اجتماااع اللجنااة لألعًاااء بعااد تدقمقاا  وإقااراره عااادة   تقرتحهااا اللجنااة

  أيا  عمل بعد عقد االجتماع  ويت، االحتفاظ بنسخة من اةًر يف إدارة الكلمة كمرجأ عشرةخالل 
أ جدول األعمال وكافة األوراق قبل عقاد االجتمااع ةمساة أياا  علا  األقال  وحيادد تقاومي الكلماة بإعداد وتوةي وتقو  السكرترية     

 الزمين جدول االجتماعا  املزمأ عقدها خالل سنة واحدة مقبلة عل  األقل 
خيًأ كل برنامج وتكون مسؤولمتها األساسمة إدارة الينامج  و   يُدرس تعن مديرة أو ما يعادل هذا املسم  ولكل برنامج      

وإىل إعاادة توصامف مان خاالل املراجعاة الدورياة مان وقات آلخار  ويات، النةار يف قًاايا ا اودة خاالل   منها إىل عملمة متابعة سنوية
 عملميت املراجعة السنوية واملراجعة الدورية  وتعتي التغذية الراجعة من الطالبا  جزء ا مهم ا من هذه العملمة 

 :األدوار والمسؤوليات
 الااايامج هااا، ماااديرا    ا هااة الرئمساااة املساااؤولة عااان جعااال عملماااا  ضااامان ا اااودة وتعزيزهاااا يف ا امعاااة تعمااال بنجااااح إن      

 ومنسقا  املقررا  الذين يقومون باملساندة  لذا فمن الًروري أن تكون هذه األدوار الرئمسة مفهومة جمدا   
لمساتفمد أن يكاون هاذان املل قاان متاوفرين كادلملن إرشاادين مساتقلن  وجيا منهما  ( أدوار كل 6-)أو (5-)أ :ويصف املل قان

 عملما  ضمان ا ودة   اإلداري  ويدعمونكلمة خياء يعملون ضمن طاقمها   وسمكون لكل منهما األعًاء املعنمن 
وسمشار   همئة التدريس هؤالء بتجممأ الوثائ  املناسبة اليت ت بت حسن سري الينامج وجناح  يف كل مراحل  ويقو  أعًاء     

التفاعال  والفعالماة  بوجاودمان الكفااءة  إلمه، يف هذا الدلمل عل  أا، إداريو الينامج  وميكن ضمان تشغمل اليناامج علا  حناو عاال  
  ريةوإداالقوي والفعال بن مدير الينامج 

 لجنة االختبارات والتقويم: 8. 2أ.
 مقدمة:
إن املعايري األكادميمة ألي برنامج تتعدى كواا جمموع الدرجا  اليت مين ها عًو همئة التدريس يف كل مقرر  فكل طاق،       

كمااا هااو معتمااد يف مهااا   نااة الاايامج     ا يف مسااؤولمة تقاادمي برنااامج وجتربااة طالبمااة تعلمممااة تتممااز جبااودة عالمااةالتاادريس يشاارتكون مع اا
واإلفااادة مبااا ي باات أن هااذه الاادرجا  قااد وضااعت متوافقااة مااأ املسااتوى   االختبااارا  والتقااومي الّنةاار يف درجااة كاال مقاارر ومهمااة  نااة
رتبطااة وذلااا مبساااعدة ودعا، خبااري خااارجي  فااالنةر يف درجاا  االختبااارا  يف هااذه املرحلااة يسااه، يف حااّل املشااكال  امل  املناسا 

 أو أية أخطاء أخرى يف عملمة الّرصد   بوضأ درجا  غري دقمقة من قبل أعًاء همئة التدريس قلملي اخلية
فإن  يف حال أسفر تص مح أي مقرر من املقررا  عن نتائج ال   مسؤولمة املعايري تقأ عل  عات  مجمأ أفراد الفري  ومبا أن    

أكاادميي  مساؤولمة وضاأ الادرجا  يف مساتوى مقباول  بنااء  علا  حكا،   اللجناةفاإن علا    تتالء  ماأ املعاايري املطلوباة لليناامج ككال
 ( 6-انةر املل   )أ  خارجي دع، أي خبري   مجاع ي  وبوجود

أو أعاااذار الطالباااا  قاااد و   الت قااا  مااان أن أي إجاااراء يتعلااا  بقًاااايا التأديااا  للطالباااا كماااا تت مااال اللجناااة مساااؤولمة      
 استالمها  وأاا تنعكس يف أي قرار من القرارا  أو التوصما  اليت تتخذها اللجنة  وترفأ اللجنة توصماهتا إىل ا هة العلما اليت تتباأ

 العتمادها  لعلما ا ها ا للجفعها الحق  لمت، ر   جملس الكلمة خاللوهي  نة ضمان ا ودة من   هلا
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 مهام اللجنة و الحياتها:
  تقممماا  الطالباا  مباا يتناسا  ماأ خمرجاا   (  حاول7-)أ املل ا  اخلاارجمن  انةارالنةر يف إفادا  ومالحةا  اخلياء

 التعل، املرجوة 
   التقمااام، يف ا امعاااة  وعلااا  اللجناااة مساااؤولمة التأكاااد مااان أن درجاااا  الطالباااا  هاااي  وفقاااا  للاااوائحمتابعاااة نتاااائج الطالباااا

أو مرحلاة مان مراحاال   تتااوىل كال  ناة منهاا مسااؤولمة سانة  باملساتويا  املطلوباة  وميكان أن تنقساا، اللجناة إىل  اان فرعماة
 الينامج  

  سريها النةامي  ورفأ التوصما  لعممدة الكلمة لتأخذ  ودراستها  تلقي أعذار الطالبا 
  ومان ث رفعهاا لعممادة   والتوصامة باختااذ اإلجاراءا  النةامماة حماهلاا  ودراساتها  الطالبا  حول االختبارا  شكاوىتلقي

 الكلمة لتأخذ سريها النةامي 
  خالل جملس الكلمة عن أنشطة اللجنة ومدى فعالمتها  منرفأ تقرير سنوي إىل  نة ضمان ا ودة 

 ع وية اللجنة:
تتاوىل    جيتمأ أعًاء اللجنة مرة واحادة علا  األقال يف الفصال الدراساي الواحاد  وميكان أن تنقسا، اللجناة إىل  اان فرعماة     

وحيا  مان أعًاائها   (%66) حبًاوركل  نة منها مسؤولمة سنة أو مرحلة من مراحل الينامج  وال تنعقد أي  نة من اللجان إال 
-لتقادمي املعلوماا  املتخصصاة الالةماة إلثاراء النقاا    االجتماعاا   وذلااء يف اللجناة حلًاور دعوة خمتصان لمساوا أعًاا للرئمس

   -ولكن ال حي  هل، التصويت
 لجنة من:الوتتألف 
دارة إ)تكون عل  اطالع جبزئماا  دلمال نةاا   م ال  )رئمسة القس،(  اك عنها لمنوب ترشح منعممدة الكلمة أو  الرئمس

 ا ودة(
 وكملة ا ودة بالكلمة أو من مي لها اللجنة أعًاء

 منسقة ا ودة
 الينامج مديرة   

 (ختصص  يف مقررا  أربعة ثالثة أو عن مسؤول تدريس عًو همئة كل) املقررا  منسقا  كل
 خارجمن خياء

 عًو إداري   السكرتري
 اإلعداد:
يتبااأ جاادول األعمااال الشااكل املتعااارف علماا  باإلضااافة إىل أي عناصاار يوافاا  علمهااا الاارئمس  وياات، إرسااال دًاار اجتماااع         

 جملاسأياا  عمال بعاد عقاد االجتمااع  ويات، رفاأ نتاائج ماداوال  اللجناة إىل  عشارةاللجنة لألعًااء بعاد تدقمقا  وإقاراره عاادة خاالل 
بإعااداد جاادول األعمااال وكافااة األوراق وتوةيعهااا   وتقااو  السااكرترية  قرارهاااقباال إ لإلفااادة لجنااة ضاامان ا ااودةل يرفعهااا والااذي الكلمااة 

 وحيدد تقومي الكلمة الزمين جدول االجتماعا  املزمأ عقدها خالل سنة واحدة مقبلة عل  األقل 
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 أنظمة األخالقيات والسلوكيات األكاديمية :(1-الملحق )أ
 نعبد الرحمالئحة أخالقيات المهنة بجامعة األميرة نورة بنت 

 المادة األولى
 مقدمة

  تساااتدعي التغاااريا  املتالحقاااة يف اجملتماااأ إعاااادة إرسااااء املباااادئ واألعاااراف ا امعماااة مااان أجااال السااامو بالعالقاااا  بااان
 التنموية منسوبمها وحتقم  أهدافها والنهوض مبستواها ومكانتها ودورها يف خدمة املسرية 

  وإن العمل يف ا امعة البد وأن يكون من خالل منةوماة عاماة هلاا أهادافها وغاياهتاا  وال يت قا  منوهاا واةدهارهاا إال
بالتزا  كافة موظفمها بآداب وأخالقما  مهنته،  واليت معايري السلوك والقم، األخالقمة اليت حتكا، التصارفا  يف بمئاة 

ماانهج أخالقااي مهااين  نسااتهدي باا  االسااتدالل يف القًااايا األخالقمااة والساالوكمة   العماال  لااذا البااد ماان االتفاااق علاا 
 واملمارسا  واملفاهم، اخلاطئة املتعلقة مبهنة العمل 

  تعتي الئ ة أخالقما  املهنة يف العمل ا امعي رؤية حكممة ملؤسسا  التعلم، العار ونقلة نوعمة يف األداء والسلوك
 عمة واالحرتا  يف البمئة ا ام

  وعل  الرغ، من أن كل موظف ينبغي أن يت ل  بأخالقماا  العمال  إال أن إدارة ا امعاة الباد أن تًاأ ضاوابط مان
 منةور مؤسسي مرجعي تكون ملزمة لكل موظفمها  وتعتي جزءا من متطلبا  العمل 

 ها العقاال الساالم، والًاامري اسااتقمت مبااادئ هااذه الالئ ااة ماان قاام، الاادين امل لاا  ومبادئاا   واألخااالق الكرميااة الاايت ياادرك
 الواعي  ث األنةمة واللوائح والقوانن املنةمة للعمل الوظمفي والعمل ا امعي 

  كما و إعداد هذه الالئ ة بشكل يتمح استمعابا  واسعا  وواض ا  للسلوك املتوقأ من كال ماوظفي ا امعاة  إال أااا ال
مل اليت ميرون هبا خاالل قماامه، بعملها،  وهاي لمسات قائماة تستطمأ وال هتدف إىل التطرق إىل كل الةروف والتفاص

 بالقواعد األخالقمة  بل هي إطار مرجعي نستهدي ب  يف االستدالل ومناقشة قًايا مهنة العمل 
  تعتي هذه املقدمة جزءا  ال يتجزأ من تلا الالئ ة 
 المادة الثانية
 تعريفات

 املعاين املبمنة قرين كل منها  مامل يقتًي السماق خالف ذلا: –الالئ ةأينما ورد  يف –تعين األلفاظ والعبارا  اآلتمة 
  عبد الرمحنجامعة األمرية نورة بنت  الجامعة:

 املعاملة هي أخالقما  مشرتكة بن مجمأ املهن: الصدق األمانة  اإلخالع  حسن  األخالقيات العامة:
ـــة: ـــات المهن هاااي جمموعاااة مااان القااام، واملباااادئ والااانة، اةققاااة للمعاااايري اإلجيابماااة العلماااا املطلوباااة يف أداء األعماااال الوظمفماااة  أخالقي

والتخصصمة  ويف أسالم  التعامل داخل بمئة العمل ومأ املساتفمدين  ويف اةافةاة علا  صا ة االنساان وساالمة البمئاة  والايت ينبغاي 
 وكه، وتوج  عمله، المومي أن تتوفر يف موظفي ا امعة وحتك، سل

مم اق يلتز  ب  عًو اهلمئة التعلمممة يف أداء رسالت  التعلمممة بالطريقة امل ل   ويشمل السجايا احلممدة اليت  أخالقيات مهنة التعليم:
 ملهنة جي  أن يت ل  هبا واملبادئ والقم، الساممة اليت تكفل رفعة املهنة  واألعراف والتقالمد اليت حتافظ عل  شرف ا

جمموعة من األعمال املتشاهبة اليت تنتمي إىل وحدة نوعمة حبمث ميكن للفرد إذا مارس أحدها أن مياارس اآلخار بعاد تادري   المهنة:
 طفمف 
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يقصد هبا كل من: نةا  التعلم، العار  ونةا  اخلدمة املدنمة  ونةا  العمل  ونةا  تأدي  املاوظفن ولوائ ا   وأي أنةماة  األنظمة:
 ا امعة بتطبمقها حالما  أو مستقبال   تقو 

مما ينة، العمال وحيكا، األداء  عبد الرمحنالقرارا  والقواعد والتعلمما : كل ما تصدره وةارة التعلم، العار وجامعة األمرية نورة بنت 
 الوظمفي با امعة 

 تشمل مجمأ وظائف ا امعة جمموعة من الواجبا  واملسؤولما  اليت تتطل  ختصمص فرد للقما  هبا  و  الوظيفة:
 شخص يرأس جمموعة من املوظفن  الرئيل:

 شخص يعمل با امعة المرؤوس أو الموظف: 
حزمااة ماان الطاارق واخلطااوا  املنةمااة املتكاملااة تسااتخد  يف حتلماال وف ااص معلومااا  دااددة  هباادف الوصااول إىل البحــث العلمــي: 

 ووظائف  وخصائص  وأسالمب  نتائج جديدة  وهذه الطرق ختتلف أهداف الب ث العلمي 
إعطااء اإلنساان موافقتا  مبطلا  حريتا  دون اساتغالل أو إكاراه  بعاد أن أدرك ماا يطلا  منا   وأدرك أهاداف الموافقة بعد التبصـير: 

 الب ث واحتماال  اخلطر وما يرتت  عل  مشاركت  من حقوق وواجبا  
 الئ ة أخالقما  املهنة  الالئحة:

 المادة الثالثة
 من الالئحةالهدف 

  إطار مرجعي وقانوين لألخالق املهنمة اليت عل  موظفي ا امعة مراعاهتا وااللتزا  هبا أثناء عمله، الوظمفي 
  املسا ة يف ترسمخ أسس املهارة املهنمة املتممزة للعاملن ا امعة لت سن العمل ا امعي وحتقم  األداء األم ل واإلنتاج

 لدور املنال با امعة األجود  وبالتار االرتقاء با
  ترسمخ أسس الوالء املؤسسي بن أفراد ا هاة اإلداري لت قم  الرضا والتعاون والعمل بروح ا امعة 
  الدع، الفعلي لعدد من اليامج التنموية  م ل التخطمط االسرتاتمجي وا ودة الشاملة 
 المادة الرابعة

 تطبيق هذه الالئحة
  عبد الرمحنتسري أحكا  هذه الالئ ة عل  مجمأ موظفي جامعة األمرية نورة بنت 

 المادة الخامسة
 عالقة هذه الالئحة باألنظمة األخرى

تعماال هااذه الالئ ااة ضاامن منةومااة اللااوائح التنةمممااة األخاارى: التعلاام، العااار واخلدمااة املدنمااة والعماال وتأدياا  املااوظفن ولوائ هااا  
 بتطبمقها حالما  او مستقبال   عبد الرمحنح اخلاصة با امعة  وأي لوائح تقو  جامعة األمرية نورة بنت إضافة إىل اللوائ
 المادة السادسة

 األخالقيات العامة للمهنة
 يلتزم جميع موظفي الجامعة بما يلي:

واإلنصاااف والتسااامح وال بااا  إظهااار أعلاا  معااايري الكمااال الشخصااي يف الصاادق والكفاااءة واألمانااة ومراعاااة الًاامري والنزاهااة  (1
 وا لد خالل القما  باملها  الوظمفمة  مأ وضأ مصل ة ا امعة وكافة موظفمها يف االعتبار 

 االلتزا  باألنةمة واللوائح والتعلمما  والقرارا  ذا  العالقة بعمل  الوظمفي والعمل مبوجبها  (2
 عن أماكن العمل دون إذن مسب  التقمد بأنةمة احلًور واالنصراف يف ا امعة  وعد  التغم   (3
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ختصمص أوقا  الرمسمة واإلضافمة للقما  مبها  وواجباا  عملا  الاوظمفي  وإجناةهاا يف الوقات اةادد  واالمتنااع عان إهادار وقات  (4
 العمل  أو القما  بأعمال ال تتعل  مبها  عمل  الوظمفي 

وفاا  األنةمااة واإلجااراءا  املعمااول هبااا وعااد  التفااريط  –ونمااةااللكرت  الورقمااة أوسااواء –اةافةااة علاا  املسااتندا  اخلاصااة بالعماال  (5
 فمها أو تسريبها بأي نمة كانت أو استغالهلا مبا يسيء للجامعة 

 تنفمذ املها  الوظمفمة بشكل فعال ومتممز ودقم  وموثوق مأ االحتفاظ باملستويا  القماسمة لألداء املهين  (6
نماة  واالطاالع علا  ماا يساتجد يف جماال العمال  وتشاجمأ التطاوير املهاين للازمالء  السعي لالمتماة املهاين  وتطاوير القادرا  امله (7

 ويشمل ذلا حًور الدورا  التدريبمة وور  العمل اليت تنةمها ا امعة أو توج  حلًورها 
  االمتناع عن أي تصرفا  أو ممارسا  أو أعمال ختل بشرف الوظمفة وختالف األخالق واآلداب العامة والسلوك القومي (8
 االلتزا  باملةهر الالئ  للشخصمة الرتبوية ا امعمة  (9
 تقدمي معلوما  دقمقة عن النفس فمما يتعل  بأمور العمل   (10
 احلرع عل  خدمة العامة واحرتا  حقوقه،  واللطف  والكماسة  وحسن االستجابة  واحلمادية  دون متممز   (11
احاارتا  حقااوق الاازمالء يف املعاملااة النزيهااة وتكااافؤ الفاارع  وعااد  اإلساااءة إىل عملهاا،  والتعاااون معهاا، علاا  حاال مشااكال    (12

 العمل 
 اإلجابة عل  استفسارا  وشكاوى العمالء واملستفمدين  بدقة وموضوعمة   (13
االمتناع عن استخدا  اس، ا امعة  أو شعارها  أو أورقهاا الرمسماة  أو ممتلكاهتاا  أو أصاوهلا ال ابتاة والفكرياة )األفكاار واخلطاط   (14

 االسرتاتمجمة( يف األمور اخلاصة 
الطاائرا    كاملصااعد أو -ساواء داخال أو خاارج حار  ا امعاة–عد  مناقشة األمور السرية اخلاصة بالعمل يف االماكن العاماة   (15

 أو املطاع، 
احرتا  املعلوما  اليت و احلصول علمها بسب  أدائ  لواجبات  الرمسمة  وعاد  اساتغالهلا بعاد انتهااء خدمتا  يف ا هاة اإلدارياة أو   (16

 ا امعة  لت قم  منفعة شخصمة لنفس  أو لغريه 
امها ألغاراض العمال فقاط  وعاد  الكشاف عنهاا اةافةة عل  املعلوما  السرية اخلاصة با امعاة أو ا هاا  األخارى واساتخد  (17

وعااد  اسااتغالهلا حاا  بعااد  غريهااا لغااري املصاارح هلاا، مهمااا كاناات قاارابته،  وبااأي وسااملة كاناات كتابمااا أو شاافويا  أو إلكرتونمااا أو 
 انتهاء خدمت  أو انتهاء عمل  يف ا هة اإلدارية 

أو هدايا أو عموال  من أي شخص أو جهة  أو حتقم  مصاحل  عد  استغالل السلطة الوظمفمة يف املطالبة أو قبول أي رسو   (18
 شخصمة من أي نوع  سواء كانت لفائدت  الشخصمة أو ألقارب  أو أصدقائ  

 عد  جتاوة التسلسل الوظمفي أو االتصال جبها  أخرى فمما خيص ا امعة دون إذن مسب    (19
 ينمة أو انتماءاهت، العرقمة أو الوطنمة عد  اإلساءة إىل األشخاع اآلخرين  أو اةدراء معتقداهت، الد  (20
 االلتزا  بالطرق النةاممة املتبعة يف ا امعة لتقدمي الشكاوى واملقرتحا   (21
عاااد  حتاااريض اآلخااارين أو املشااااركة فمااا  أو تشاااكمل جمموعاااا  أو كااال ماااا مااان شاااأن  إفسااااد أو التشاااوي  علااا  بمئاااة العمااال يف   (22

 ا امعة 
 ممة تسيء ملكانة ا امعة العلممة أو مسعتها االمتناع عن القما  بأي أنشطة إعال  (23
االمتناااع عاان اإلدالء بااأي تصاارحيا  إعالممااة أو تعلمقااا  أو مااداخال  تتعلاا  مبواضاامأ ال ةالاات قمااد الدراسااة أو التااداول يف   (24

 ا امعة أو بمنها وبن وةارة التعلم، العار أو ا ها  احلكوممة األخرى أو غريها 
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تتعل  بشؤون ا امعة أو نشاطها يف كافة وساائل اإلعاال  املقاروءة  واملساموعة  واملنتاديا  العاماة  ويف عد  اإلدالء مبعلوما    (25
 الشبكة العاملمة للمعلوما  أو غريها دون إذن مسب  منها 

 وممتلكاااا  ا امعاااة علااا  الوجااا  الصااا مح يف األغاااراض املخصصاااة هلاااا  ومباااا يتوافااا  ماااأ وأصاااول ومرافااا اساااتخدا  املاااال العاااا    (26
 سماسا  ا امعة دون إهدار أو إ ال 

 األخذ بأعل  معايري السالمة ومحاية البمئة أثناء العمل   (27
 المادة السابعة

 التزامات خا ة بالرئيل
 باإلضافة لاللتزامات الواردة في المادة السادسة يلتزم الرئيل بما يلي:

 واحرتا  الوقت يف املرؤوسن  وأن يكون قدوة حسنة يف ذلا تنممة وترسمخ قم، االنًبال وااللتزا  باألنةمة والتعلمما   (1
اإلشااراف علاا  مرؤوساام  ومساااءلته، عاان أعماااهل، وتقاام، أدائهاا، بأمانااة وموضااوعمة وفقااا  لألنةمااة واللااوائح دون داباااة أو متممااز  (2

 بمنه، 
 اإليفاء باحتماجا  املرؤوسن من تطوير مهين وبمئة دفزة وخدما  ممكنة  (3
 واملتابعة  والتقمم،  والتقارير  وتشكمل اللجان  والتدري    إخل الرتقمة ة واملوضوعمة عند أداء دوره يف التعمن  التزا  األمان (4
 مراعاة الةرف النفسمة واالجتماعمة والص مة والنفسمة للمرؤوسن  (5
 التزا  احلوار وتقبل الرأي اآلخر  (6
للتعاون من أجل املتابعة الفعالة وحل املشكال  التعلمممة وغري التعلمممة  استشعار املسؤولمة املشرتكة مأ أولماء األمور وحتقمقها (7

 للطالبا  
 رصد متمز املرؤوسن وحتفمزه، عل  حتسن أدائه،  وتنممة قدراهت،  (8
 عد  استغالل سلطت  اإلدارية يف تكلمف مرؤوسم  للقما  بأعمال  وشؤون  اخلاصة  (9
 فال مسا اهت، يف األعمال اليت و إجناةها معه، عد  نسبة جمهود مرؤوسم  إىل نفس   أو إغ  (10
 العدل وإلنصاف يف التعامل مأ املرؤوسن واحرتا  حقوقه، وكرامته، ومكانته، العلممة   (11
 احلرع عل  تنممة الصف ال اين وقمادا  املستقبل من مرؤوسم  وجتهمزه،  ونقل املعرفة واخليا  اليت اكتسبها إىل مرؤوسم    (12
التمسري اآلمن لكافة االعتماادا  املالماة املوكلاة إلما  يف إطاار أعماال ا امعاة اإلدارياة  والب  ماة  أو أي أنشاطة أخارى  وتاوخي   (13

 احلذر والدقة يف االنفاق  ويف تفويض سلطة البت يف الشراء  ويف تشكمل اللجان املكلفة مبمارسة ذلا 
 المادة الثامنة

 التزامات خا ة بالمرؤوس
 باإلضافة لاللتزامات في المادة السادسة يلتزم المرؤوس بما يلي:

 التقمد بتنفمذ أوامر رؤسائ  وتعلمماهت، وف  التسلسل اإلداري  (1
 احرتا  رؤسائ  وعد  تًلمله، أو إخفاء أي معلوما  عنه، بغرض التأثري عل  قراراهت،  أو إعاقة سري العمل  (2
 و صعوبا  أو خمالفا  تواجه  أثناء أداء عمل  املبادرة إىل إبالا رئمسة بأية أوضاع أ (3
 االمتناع يف مجمأ األحوال عن تنفمذ أية أوامر أو توجمها  أو تعلمما  تؤدي إىل خمالفا  األنةمة أو ارتكاب جرمية جنائمة  (4
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 المادة التاسعة
 التزامات خا ة بع و الهيئة التعليمية

 ة يلتزم ع و الهيئة التعليمية بأخالقيات مهنة التعليم كما يلي:باإلضافة لاللتزامات الواردة في المادة السادس
 السعي لت قم  أفًل مستوى من النمو املهين  والت ديث املتواصل ملعارف   وفنون التدريس ومهارات   والتقمم، الذايت  (1
 تقدمي قدوة ومنوذج حيتذى ب  يف أقوال  وأفعال  ومةهره واهتمامات   (2
 النةا  الرتبوي وخطط  وبراجم  واحرتا  فلسفت  وأهداف  ونةا  تدريس  االلتزا  باسرتاتمجمة  (3
جودة األداء التعلممي  من حمث اإلعداد ا مد املتجدد  االلتازا  بالوقات وموضاوع اةاضارة  واإلدارة احلسانة للقاعاة  ومشااركة  (4

لمواقف املختلفة  واستخدا  الوسائل واملعمنا  الطالبا   ومراعاة الفروق الفردية بمنهن  ووضوح الصو   وتغري النيا  وفقا ل
التعلمممة واليجمما  احلدي ة وحسن توظمفها  وتعويد الطالبا  عل  التفكري السلم، واحلاوار البنااء  وتقبال الارأي  وجتنا  القهار 

 واإلرهاب يف املناقشة أو يف الدرس 
 تقومي  العا  للمقرر  وأهداف  ونةا  تدريس  و  باإلطارتعريف الطالبا   (5
 توجم  الطالبا  ملصادر املعرفة وتدريبهن عل  اللجوء إلمها ونقدها  وتنممة االعتماد عل  أنفسهن يف احلصول عل  املعلوما   (6
 العناية بالتقمم، املستمر والدوري للطالبا  حس  النةا  اةدد يف توصمف املقرر  (7
املقارر  ومساتويا  الطالباا   واتبااع التعلمماا  والقارارا  الايت توخي دقاة وعدالاة ونزاهاة ووضاوح التقاومي  وتناساب  ماأ أهاداف  (8

 تصدرها يف هذا اخلصوع 
 التزا  السرية يف مجمأ أعمال االختبارا   (9
االرشاد األكادميي الفعال  والذي يشمل احلرع عل  التعرف األسس واخلصائص النفسمة للطالبا   وتزويدهن باخليا  اليت   (10

 تسه، يف بناء شخصماهتن  واكتشاف املواه  ورعايتها 
 احرتا  مسعة اآلخرين العلممة واملهنمة  وعد  اإلقالل من شأا، بأي أسلوب كان  (11
 الفاعلة يف اجملالس واللجان واالجتماعا   والتزا  السرية واملوضوعمة يف اختاذ القرارا  املشاركة اإلجيابمة و   (12
 تقدمي النصح واملشورة واملقرتحا  الفاعلة يف برامج ونشاطا  وفعالما  ا امعة   (13
 عمل   االلتزا  باملشاركة يف االنشطة العامة واملها  املسندة إلم   وإتقان تنفمذها  واعتبار ذلا جزءا من  (14

 المادة العاشرة
 التزامات خا ة بالباحث العلمي

 باإلضافة لاللتزامات الواردة في المادة السادسة يلتزم الباحث بما يلي:
 المبادئ األخالقية المصاحبة لتخطيط البحث: - أ
 املؤسسا  األخرى توجم  الب وث العلممة ملا يفمد املعرفة واجملتمأ واإلنسانمة  ويسه، يف حل مشكال  اليت تواج   (1
االمتناااع عاان تنفمااذ أو املشاااركة يف االحباااث الاايت تعااارض مااأ القاام، واألخالقمااا  اإلسااالممة يف مبادئهااا  أو تنااتقص ماان كرامااة  (2

 اإلنسان وتصطد  مأ القم، واألعراف البشرية يف طريقة تنفمذها 
 تشجمأ العمل ا ماعي من خالل فرق عمل حب مة  (3
 األكادميمة والصدق واملوضوعمة يف اختمار وتنفمذ الب وث حتري الدقة واألمانة  (4
التااازا  ا ااادة واألصاااالة يف اختماااار موضاااوع الب اااث  ويف حالاااة إجاااراء الدراساااا  يف بمئاااا  أخااارى يشاااار إىل الدارساااة األصااالمة  (5

 وميرا  تكرارها 
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عند احلاجة لذلا يلتز  بإةالة أو خفض ذلا االمتناع عن تنفمذ األحباث العلممة ذا  األثر السليب عل  الص ة العامة والبمئة   (6
 األثر إىل أقل حد ممكن 

 االلتزا  باألمانة العلممة والدقة يف حتديد املتطلبا  املادية والزمنمة للب ث العلمي  (7
 حتديد أدوار املشاركن يف الب وث املشرتكة وتوةيأ العمل الب  ي مبا يًمن نقل وتبادل اخلية ورفأ مستوى املشاركن  (8
االمتناع عن إضافة أمساء يف الب وث املشرتكة للمجاملة أو لت قم  مصاحل خاصة دون أن يكون هل، أدوار دددة وذا  توةيأ  (9

 عادل 
رفض الدعوة لتنفماذ أو املساا ة يف الب اوث الايت لامس لديا  فمهاا اخلاية العلمماة واملهنماة الكافماة  والتوصامة برتشامح ذوي اخلاية   (10

 العلممة الالةمة لتنفمذ الب ث والكفاية والدراية 
 وصمانتها من كل ضرر ظاهر ودتمل  معه، حفظ حقوق األشخاع الذين يتعامل   (11
 المبادئ األخالقية المصاحبة لعملية جمع والتعامل مع البيانات من المخلوقات الحية   عينات البحث :  - ب

 اإلنسان:
 يف الب ث اختاذ التدابري الوقائمة حلماية وصمانة حقوق املشاركن  (1
بكل مسا  الب ث وشروط   واإلجابة عل  مجمأ استفساراهت، فمما يتعل  بتلا  –بطريقة مفهومة–إعال  املشاركن يف الب ث  (2

 السما  اليت ميكن أن يكون هلا تأثري عل  رغبته، يف املشاركة 
 احرتا  حرية املشاركن يف رفض املشاركة أو االستمرار فمها يف أي وقت  (3
 عود وااللتزاما  املتًمنة يف االتفاق بن الباحث واملشارك احرتا  الو  (4
محاية املشاركن من كافة أنواع الًرر  وسالمته، من مجمأ أنواع األذى  وفقا ألحكا  الشريعة اإلسالممة  وأخذ موافقته، عل   (5

 مبا فمها أي ضرر دتمل  وتوثم  موافقته، بعد التبصري –مجمأ النتائج اةتملة 
 ن عد  وجود عواق  غري مرغوبة عل  املشاركن يف حالة تأخري أو حج  املعلوما  ألسباب علممة أو إنسانمة التأكد م (6
 االلتزا  بإةالة اآلثار غري املرغوبة عل  املشاركن مبا يف ذلا اآلثار بعمدة املدى  (7
اسااتغالهلا يف التشااهري هباا،  أو ابتاازاةه،  احلاارع علاا  ساارية املعلومااا  الاايت و احلصااول علمهااا ماان املشاااركن يف الب ااث  وعااد   (8

 وينطب  ذلا أيًا عل  املعلوما  اليت يت، احلصول علمها من املؤسسا  
 الحيوان:

 جيوة استخدا  احلموان ألغراض الب ث العلمي جبممأ الوسائل التجريبمة أو العلممة اليت ال تسب  أملا غري معتاد لل موان  (9
 لل موانا  املهددة باالنقراض االمتناع عن االستخدا  السليب   (10
 اختاذ اإلجراءا  الًرورية ملنأ تسرب الكائنا  الناجتة عن الت وير الوراثي من املختيا  إىل خارجها   (11

 النبات:
 االمتناع عن االستخدا  السليب للنباتا  املهددة باالنقراض  أو اليت تًر بالتواةن البمئي للغطاء النبايت  (12
 المصاحبة إلجراء البحث:األخالقية  المبادئ-جـ
 تقدمي البمانا  وتفاصمل إجراء الب وث بدقة ووضوح  لمتمكن الباح ون اآلخرون من إعادة التجارب بشكل سلم،  (1
التقمد بتعلمما  وقواعد وإجراءا  أمن وسالمة املختيا  واةافةاة علا  ساالمة املاوظفن واملعادا  والتجهمازا  املخيياة أثنااء  (2

 مي تنفمذ الب ث العل
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 األخالقية المصاحبة لعملية إعداد التقرير البحثي: المبادئ-د
احلارع علا  عارض نتاائج الب اث مبصااداقمة وشافافمة  وعاد  تقادمي نتاائج غاري ساالممة أو ملفقاة  وعاد  إخفااء أو تورياة النتااائج  (1

 نةره السلبمة أو النتائج املخالفة ملا يتبناه الباحث  وجتن  إجراء تعديال  علمها لتدع، وجهة 
التأكاد مان عاد  تفسااري نتاائج الب اث علاا  فرضاما  ظنماة جدلمااة  بال علا  حقااائ  وباراهن م بتاة وعااد  التعلما  علا  الب ااث  (2

 ومناقشت  بصورة مًللة 
 التزا  األمانة يف ذكر النتائج السلبمة للب ث  (3
 جتن  إيراد مراجأ مل تت، االستعانة هبا يف الب ث  (4
األعمال املشرتكة بناء عل  مسا اهت، الفعلمة يف ذلا العمل  أما إذا كانوا متعادلن يف املسا ة  مراعاة ترتم  أمساء املؤلفن يف (5

 فتذكر أمساؤه، أجبديا أو حس  االتفاق فمما بمنه، 
 عد  إدراج أمساء من هل، مراكز أو سلطة إدارية يف العمل املنشور  إذا مل تكن هل، مسا ة فعلمة فم   (6
  أو اإلشااارة إىل ريااادة والحةناااتقرياار  م اال عااد  اإلشااارة إىل الاانفس بقااول: وجااد  والحةاات أو وجاادنا التواضااأ يف كتابااة ال (7

     حب  
حمااث النقاال واالقتباااس وحتديااد مقااداره ومصاادره  وعااد  حجاا  املعلومااا  أو  حتااري الدقااة يف توثماا  الب ااوث ومصااادرها ماان (8

 مصادرها  وعد  برت املنقول مبا خيل بقصد صاحب  
 د مراجأ مل تت، االستعانة هبا يف الب ث أو إغفال الدارسا  اليت تتناقض مأ وجهة نةره عد  إيرا (9
شااااكر الفنماااان املشاااااركن يف حتلماااال العمنااااا  أو تصاااامم، النماااااذج أو إبااااداء اآلراء  وإدراج أمسااااائه، ضاااامن املااااؤلفن إذا كاناااات   (10

 مشاركاهت، رئمسة 
 رة يلتزم الباحث بما يلي:باإلضافة لاللتزامات الواردة في المادتين والعاش

 حفظ حقوق اآلخرين يف نتائج الب وث العلممة واملنتجا  الفكرية  فال ينس  لنفس  إال عمل  وفكره  (1
حفظ حقوق ا امعة يف نتائج الب وث العلممة واملنتجا  الفكرياة املدعوماة مان قبال ا امعاة وعاد  اساتغالهلا باأي طريقاة دون  (2

 إذن خطي من ا امعة 
النة، والقااوانن اةلمااة والدولمااة حلقااوق النشاار والتااألمف  خاصااة فممااا يتعلاا  باحلصااول علاا  موافقااة خطمااة مساابقة ماان التقمااد باا (3

 املؤلف أو الناشر عند الرغبة يف ترمجة مؤلف أو جزء من  أو إعادة نشر صورة أو شكل أو غريها 
را  أو ندوا  علممة متعددة دون إجراء إضافا  أو عد  تكرار نشر الورقة العلممة يف جملة علممة أخرى  أو يف سجال  مؤمت (4

 تعديال  جوهرية علمها مأ عد  إغفال اإلشارة إىل املرجأ أو املصدر األصلي الذي و نشر الورقة فم  
 عد  إغفال أمساء املشاركن مع  يف إعداد الب ث  إذا رغ  يف نشر أو املشاركة بورقة علممة يف مؤمتر أو ندوة  (5
اح  املشروع الب  ي أو املمول املار ل  حقوق النشر والتاألمف  قبال البادء يف تنفماذ الب اث  وااللتازا  هباا عناد االتفاق مأ ص (6

 النشر وعرض نتائج الب ث مبوضوعمة وشفافمة تامة 
 احرتا  ح  اجملتمأ يف نشر اإلجناةا  العلممة  وعد  داولة تةلمل  أو تشوي  احلقائ  العلممة أو تأخري نشرها  (7
 مادة الثانية عشرةال

 أخالقيات المهنة في اإلشراف على الرسائل
باإلضافة لاللتزامات الواردة في المواد السادسة والعاشرة والحادية عشرة يلتزم المشرف على الرسائل العلميـة الدراسـية بمـا 

 يلي:



  QMS  نظام إدارة الجودة             

 

 37 

 

 وحتلملها   وطرق مجأ املادة وتوثمقها ومراحل احلرع عل  تعلم، الطالبة أصول الب ث العلمي  (1
 ومنهجها  رأيهاتشجمأ الطالبة عل  إبراة شخصمتها العلممة يف الب ث واحرتا   (2
 إتاحة الفرصة للطالبة الختمار موضوع حب ها من بن جمموعة أحباث تعرض علمها  وتوجمهها عل  املواضمأ اليت ختتارها بنفسها  (3
 الدقة يف اختمار موضوع الب ث وحتديده  (4
 يف مراجعة الب ث وتدوين املالحةا  علم  التزا  الدقة والسرعة  (5
 إرشاد الطالبة إىل املراجأ األساسمة للب ث  (6

 المادة الثالثة عشرة
 أخالقيات المهنة في التحكيم العلمي

 باإلضافة لاللتزامات الواردة في المواد السادسة والعاشرة يلتزم الباحث بما يلي:
 النزاهة وعد  الت مز عند الت كم،  (1
 السرية واملوضوعمة يف تقمم، وحتكم، اإلنتاج والنشال العلمي فمها هو ضمن اختصاص  التزا   (2
 االمتناع عن حتكم، األحباث اليت لمست من اختصاص   (3
وتوجمهاتاا  ونتاائج االختباارا  اإلضاافمة إن وجااد  حاول الب اث قمااد  وانتقاداتا  الدقاة والشامولمة يف تقادمي مالحةاتاا  وآرائا    (4

 طالبة الت كم،  الت كم، إىل ا هة
تقماام، وحتكاام، الرسااائل ا امعمااة مبوضااوعمة واحرتافمااة  وبمااان وتاادوين الصاامرت الصاا م ة لالنتقااادا  واملالحةااا  الااواردة علاا   (5

 الرسالة 
عد  املشاركة يف تقمم، أو حتكم، نتائج أحباثة أو نشاط  العلمي  أو ما أشرف أو شاارك يف اإلشاراف علما  مان أحبااث وأنشاطة  (6

 أخرى 
 مادة الرابعة عشرةال

 أخالقيات المهنة في االستشارات العلمية
 باإلضافة لاللتزامات الواردة في المواد السادسة والعاشرة يلتزم الباحث بما يلي:

عد  تقدمي املشورة العلممة إال يف جمال ختصص  وخيت  املهنماة  واالساتعانة عناد احلاجاة بااخليا  الداخلماة واخلارجماة فمماا لامس  (1
 صص  أو خيت  من خت

 إعداد التقارير العلممة االستشارية مبوضوعمة وشفافمة  (2
 اةافةة عل  سرية املعلوما  أثناء تقدمي االستشارة  وعد  استخدا  أي منها دون إذن مسب  من صاح  االستشارة  (3
 لغريه عد  استغالل املعلوما  الواردة أو الناجتة عن االستشارة لت قم  مصاحل شخصمة لنفس  أو  (4
 عد  االستجابة ألي مؤثر سليب عل  تقدمي االستشارة  (5
 االمتناع عن القما  أو املشاركة يف إعداد أي استشارة هلا ارتبال مبصاحل  الشخصمة  (6

 المادة الخامسة عشرة
 العقوبات

أخالقمااا  املهنااة ماان مااوظفي يناادرج عااد  االلتاازا  باملبااادئ املااذكورة أعاااله ضاامن سااوء الساالوكما  املهنمااة  وكاال ماان خيااالف الئ ااة 
يف ا امعة حيال إىل  نة حتقم  ث تطب  علم  العقوبا  الواردة يف األنةمة املعمول هبا يف ا امعة والواردة يف الئ ة تأدي  املوظفن 

 اخلدمة املدنمة  والالئ ة املنةمة لشؤون أعًاء همئة التدريس السعودين يف ا امعا  وغريها 
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 عشرةالمادة السادسة 
 األحكام العامة
  يت، اإلعالن عن هذه الالئ ة بشكل متاح يف موقأ ا امعة اإللكرتوين وكافة وسائل النشر املتبعة يف ا امعة 
  كل من يرتك  خمالفة جنائمة من موظفي ا امعة حيال للجها  املختصة 
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 عمل لجنة البرنامج :(2-الملحق )أ
 
 

 الشاهادا و  ذلا لًمان حتقما  املعاايري الرئمساة ملختلاف الادرجا  العلمماةتعتي ركمزة  أساسمة  للجامعة و  الينامجإن  نة 
مان يف حكمها، املشااركة لتعلم، من أعًاء همئة التدريس  و جي  عل  من يقو  بعملمة ااملعتمدة اليت متن ها ا امعة وحتمل امسها  و 

الت قاا  ماان تطبماا  أعلاا  ها ترقاا  مبسااتوى أداء الطالبااا   و طاارق تدريسااأن تصاامم، الاايامج و  والتأكااد ماان يف محاال تلااا املسااؤولمة 
املعااايري األكادميمااة يف عملمااة التعلاام،  كمااا ياات، الت قاا  ماان حتساان أداء  ااان الينااامج وتبنمهااا ألفًاال طاارق العماال ماان خااالل املراقبااة 

 اليت هتدف إىل الرّقي مبستوى األداءا ا امعة  و ساسمة اليت تقو  هبالسنوية لليامج  إىل جان  العملما  األ
تكاون الصاورة أبساط عنادما يقاد  القسا، برناجماا  واحادا   با امعاة هامكال  أكادميماا   و  الكلماا إن لكل قس، مان األقساا  و       

علما  سامكون االرتباال مبجلاس القسا، وثمقاا   أماا يف األقساا  الايت تقاد  تشكمل  ناة برناامج واحادة فقاط  و  ألن  يت، بناء  عل  ذلا
    برناااجمن أو أك اار  فااإن قاارار اعتماااد  نااة واحاادة أو أك اار يعتمااد علاا  تشاااب  هااذه الاايامج  فعلاا  ساابمل امل ااال: يقااد  أحااد األقسااا   

ينادرج كال واحاد اليجمماا   علا، جارائ، احلاسا ( و  هو قس،: )تقنمة املعلوما ( ثالثة برامج  هي: )الشابكا  احلاساوبمة  هندساةو 
ال يوجد أي تقاس،  عن اليامج األخرى  و  يً، كل برنامج منها مقررا  خمتلفة متاما  ت نفس ختصص القس، بصورة عامة   و منها حت

لة للاايامج  بمنماااا يف يف م ااال هااذه احلالااة يكاااون ماان األنساا  تشاااكمل ثااالث   ااان منفصاااساااواء يف املااوارد أو املقااررا   و  فممااا بمنهااا
بذلا تتمكن الطالبا  من سار  خمتلف  يف السنة األخرية  و األقسا  األخرى يًاف للينامج األساسي بعض املقررا  للوصول إىل م

مبااا أن هناااك الك ااري ماان  هن شااهادا  التخاارج وفقااا  لااذلا  و الاايت متاانو  اختمااار مقااررا  التخصصااا  الدقمقااة  أو املسااارا  املختلفااة
لاامس هناااك اخااتالف سااوى يف املراحاال النهائمااة  فإناا  ماان األنساا  هنااا تشااكمل  نااة كة يف الساانوا  األوىل للدراسااة و ررا  املشاارت املقاا
امله، هنا أن يات، ة األنس  لتشكمل  ان اليامج  و جملس الكلمة الطريقو  حتدد عممدة الكلمة مج واحدة حتتًن كل املسارا   و برنا

اكتسااب الطالباا  للخايا  التعلممماة تطبما  معاايري ا اودة الرئمساة  و ث أااا الطريقاة األم ال لًامان تشكمل  نة لكل برنامج  حما
 اليت ال تت ق  أهداف اليامج بدواا 

واضا  ة علا  الطريقاة الايت  وفما  داللاة    واهلماكال التنفمذياةشكل  يعطاي ةاة  عام اة عان العالقاة بان  اان الايامج  وفمما يلي      
  اهلمكل التنةممي لعملما  ضمان ا ودة واليت مت ل  وا ها  التنفمذيةتنتقل هبا املعلوما  بن ا ها  املسؤولة يف الينامج 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 : مرجعية لجنة البرنامج1 الشكل

 مجلل الكلية

 مجلل القسم

 الجودة في الكلية ضمانلجنة 

 لجنة البرنامج

 اللجنة العليا للجودة التعليميةلشؤون ل الجامعة وكالة
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كفرياا     وعلاا  عملهاا،حكمهاا،   وماان يفإن اهتمااا   ااان الاايامج ينصاا  علاا  املهااا  الاايت يقااو  هبااا أعًاااء همئااة التاادريس      
أن اخلاايا  التعلمممااة للطالبااة جياا  أن تسااري وفاا  ماانهج  متااواةن   مبعاا  أن مجمااأ  وماان املساالم،واحااد باادال  ماان عملهاا، علاا  انفااراد  

أن تكون مناسبة لكل مستوى من املستويا  التعلمممة يف الينامج  كما جي  ضمان عملما   والتعلم، والتقمم، جي عملما  التعل، 
  واخلارجمة والتدقم  الداخلمةالف ص 

ذلااا لل صااول علاا  االعتماااد الاذي تسااع  ا امعااة إىل تطااويره  و  جاازءا  ماان املاانهج الشااامل كماا أن هااذه العملمااا  تعتااي     
لاااذلا فاااإن مااان (  و NCAAAاالعتمااااد األكاااادميي )و  للمؤسساااة علااا  حاااد ساااواء مااان اهلمئاااة الوطنماااة للتقاااوميو  األكااادميي للااايامج
يقاو  كال برناامج بادوره كاامال  يف عملماة التعلام،    بنااء  علا  ذلاا جيا  أنكل عنصر من عناصر هذه العملمة  و الًروري االهتما  ب

من يف حكمه، املشاركة الفاعلة يف هاذه العملماة  ألن مساؤولمة ضامان ا اودة ن أعًاء همئة التدريس و كما جي  عل  كل عًو م
ما  أعلا  املعاايري حتقالطالبة علا  أفًال خاية تعلممماة و مرتبطة جبممأ من ينتس  للمؤسسة التعلمممة  فكل فرد  مسؤول عن حصول 

 األكادميمة 
مااا يتعلاا  بالينااامج  أو مبجموعااة الاايامج املرتبطااة ببعًااها  وتاادقم  كاالإن  نااة الينااامج جياا  علمهااا أن جتتمااأ ملراجعااة     

أن ترفااأ  وعلمهااا أيًااا  األماارية نااورة بناات عبااد الاارمحن   وكلمااا  جامعااةأقسااا   وكلمااة ماانالاابعض يف التخصااص الواحااد يف كاال قساا، 
 طري  رئمسة القس،  وذلا عن  وإىل العممدةريرها إىل  نة ضمان ا ودة بالكلمة  تقا
املقرر يدرس من قبل أك ر  وإذا كانيكون لكل مقرر  دراسي  أو جمموعة مقررا  مرتبطة بتخصص  واحد  منسقة مقرر   وجي  أن    

ماان عًااو همئااة تاادريس  فااإن ذلااا ال مينااأ ماان تعماان أحااد األعًاااء كمنساا   للمقاارر  أو جملموعااة املقااررا  املرتبطااة ببعًااها  حبمااث 
  لتدقم وا  ألن ذلا يسهل عل   نة الينامج العمل وتقارير أدائ املقرر  ومم ال  هلذا  والتقمم،يكون مسؤوال  عن سري عملمة التدريس 

  وُدكما  أعًائها ُدددا   وجيعل عدد
الايت يعمال هباا أعًااء  وهاي الطريقاة  والتعلم، والتقمام،إن هذه املقدمة توضح دور  نة الينامج  فهي قل  عملمة التعل،       

 الرئمسااة للينااامج  املعااايريولت قماا  همئااة التاادريس بشااكل  مجاااعي لت ديااد اإلطااار األنساا  لتااأمن اخلااية التعلمممااة امل لاا  للطالبااا   
علما  فاإن ي يكمن يف تنفمذ هذه السماساا   و لكْن الت دسة  تعلمممة  يعد أمرا  سهال   و كما نعل، فإنم وضأ  السماسا  ألي مؤسو 

عًااااء األيت مااال و  فعالمتهاااا و  كاااذلا يف رصاااد أدائهااااو  ختطمطهاااا و  للجناااة اليناااامج مم لاااة  بأعًاااائها دورا  أساساااما  يف تصااامم، الااايامج
الت اديا  الايت تاواجهه، يف يس كفريا   واحاد  لت دياد املهاا  و لت قمق  جي  أن يعمال أعًااء همئاة التادر املسؤولمة يف حتقم  ذلا  و 

وضاأ خطاة اقشة أسالم  التدريس احلالماة   و عمله،  كما يتوج  علمهن االجتماع بانتةا  مرة  واحد ة كل أسبوعن عل  األقل  ملن
 خية التعل، لدى الطالبا   مستقبلمة إلثراء

مان  وذلاا للتأكادإن الواج  حيت، عل  ا امعة أن تت ق  من توافا  براجمهاا األكادميماة ماأ املعاايري الايت تًاعها لنفساها       
مبخرجااا  هااذه الاايامج   وأصاا اب املصاال ةكساا  ثقااة أرباااب العماال   وتااؤدي إىلنوعمااة اخلاايا  التعلمممااة الاايت تقاادمها للطالبااا   

أدلة اعتمادها واض ة بشكل  جلي إىل احلد الذي جيعل عملمة ضمان ا ودة هي األسااس الاذي يعمال با  أعًااء اهلمئاة  لا ألنوذ
هلاا حتقما  التعلمممة  فمنبغي العمل معا  لتوفري ضمان أعل  املعايري املمكنة من خاالل  ناة اليناامج باعتبارهاا الركمازة الايت يات، مان خال

 ذلا 
فري  التصمم، أو  والذين يص بونتشكمل  نة الينامج يت، عادة  من األعًاء املسؤولن عن طرح فكرة الينامج  كما أن       

ومباا التطوير يف وقت  الح   كما ينً، إىل عًويتها أيًا  عدد  ال بأس ب  من أعًاء همئة التدريس لت مل مسؤولمة تلا اليامج  
عند التصمم، األور للينامج  فإن دور التصمم، ا مد ينب   من النةار إىل اآلراء اخلارجماة   األفكار ا مدة تنبأ من عدة مصادر أن

 خالل التار: وذلا من
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  ما تعكس  اليامج القائمة يف املؤسسا  التعلمممة األخرى 
  متطلبا  اهلمئا  املهنمة ذا  العالقة 
   احلاجة  واخلرجين عنداحتماجا  أرباب العمل 

حدود  من  وذلا يفاهلمئة التعلمممة فمهما   ويف أعًاء  ويف القس،أن يعكس الينامج نقال القوة يف الكلمة   املرجحومن      
  واملوضوعمةاالتزان 
تعكااس هااذه العملمااة باا  علماا  عملمااة قبااول الاايامج  و املقاارر ُيشااكل األساااس الااذي تُ و  كمااا أن توصاامف كاال  ماان الينااامج     

ذلااااا لًاااامان حتقماااا  خمرجااااا  الااااتعل، ماااان خااااالل متواةنااااا  باااان عملمااااا  التقماااام،  و  ا مااااد  كمااااا تعكااااس منهجااااا  مبااااادئ التصاااامم، 
دلمااال الطالباااة يف هااذه املرحلاااة  وباااذلا تكاااون كااال املساااتندا   مااان املمارساااا  ا ماادة أيًاااا  تطاااويراساارتاتمجما  التقمااام، املختلفاااة  و 

الينااامج أثناااء عملمااة  طااوير باعتباااره مركااز  نااة الينااامج مسااؤولمة الاادفاع عاانيت ماال فرياا  التالتاادقم   و و  ائ  متاحااة للمراجعااةالوثااو 
 حتق  خمرجا  التعل، املرجوة لة   و تت مل  نة الينامج مسؤولمة التأكد من أن مواصفا  الينامج مكتمالقبول  و 

ودون ة لًامان جاودة تنفماذ تلاا الايامج  العملمة أمارا  باالرت األ ما وتعد هذهإن مرحلة التخطمط تبدأ منذ قبول الينامج      
 أن تت ول الكلمة عن التصمم، األساسي لليامج   ومن املمكناملرحلة فقد يعمل العًو مبفرده   هذه
عملمااة تغااري األعًاااء يف  ومبااا أنعملمااة التخطاامط تاات، قباال كاال فصاال  دراسااي  أو بشااكل  ساانوي علاا  أقاال تقاادير   ومبااا أن    

الطالباا   وباذلا تكاون  ومفهوماة للجمماأواض ة  وجداوهلا الزمنمةن األ مة أن تكون اسرتاتمجما  التقمم، الينامج قد حتدث  فم
هاذا العمال ا مااعي يات، تنفماذ اسارتاتمجما  التقمام، لليناامج  ومان خااللعل  عل،  مبا هو متوقأ  منهن يف بداية كل فصال  دراساي   

 هذا التخطمط اليامج ألنةمة ضمان ا ودة  وبذلا يدع،من املوظفن يف فري  العمل  بطريقة منهجمة  كما ميكن االستعانة بعدد  
 :والتعليمإن الجدول التالي مثاٌل على كيفية تخطيط فريق لجنة البرنامج الستراتيجيات التعلم  
 

مجــــاالت الهيئــــة الوطنيــــة للتقــــويم واالعتمــــاد 
 األكاديمي للتعلم

 االستراتيجيات

 المعرفة
 اجراءات-نظريات-مبادئ-مفاهيم-حقائق

     

 المهارات المعرفية
تطبيـــــق خطـــــوات التفكيـــــر الناقـــــد والتفكيـــــر 

 االبداعي في حل المشكالت

     

مهـــــارات تحمـــــل المســـــؤولية والتوا ـــــل مـــــع 
 االخرين

ـــة  علـــى  العمـــل-الـــتعلمتحمـــل مســـؤولية عملي
ــــــي  ــــــال ف  التصــــــرف-المجموعــــــاتنحــــــو فع

ـــــة  ـــــق بالعالقـــــات المهني بمســـــؤولية فيمـــــا يتعل
 والسلوكيات االخالقية المعايير-والشخصية

     

 مهارات االتصال الحاسوبية والرقمية
 االتصال الشفهي والكتابي

 استخدام التقنية

     

      مهارات الرياضيات واالحصاء االساسية
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 حركية-المهارات النفل

 
     

 
مااان قبااال أعًااااء اهلمئاااة التعلممماااة وذلاااا قبااال تقااادميها التااادقم  مااام، الرئمساااة جيااا  أن ختًاااأ للف اااص و التقإن اساااتبانا        

     متماشاي  ماأ املرحلاة احلالماة للينااامج  املقااد  مان قبال الطالباة مناسا   و  ياوفر هاذا التادقم  تأكمادا  علا  أن حجا، العمالللطالباا   و 
ماان املست ساان أن ختًااأ مجمااأ عملمااا  التقماام، الاايت تساااه، بااأك ر ماان تفاا  علمهااا  و ماان االساارتاتمجمة املأن عملمااة التقماام، تتبااأ و 
عالوة  علا  ذلاا فإنا  جيا  ًو آخر من أعًاء همئة التدريس  و ٪( من الدرجة اإلمجالمة للمقرر  للتدقم  الداخلي من قبل ع10)

لمة للمقرر  للتدقم  اخلارجي من قبل خبري  خارجي  ٪( من الدرجة اإلمجا25أن ختًأ مجمأ عملما  التقمم، اليت تساه، بأك ر من )
-هاي يف كتمباا  منساقي الايامج  انةار املل ا : )أساعد علا  القماا  هباذه العملماة  و يت، توفري مناذج  معتمدة من ا امعة تو  أيًا  

5  ) 
أيًاااا   وينبغااي علااامه،م   منسااقي املقاااررا  اساااتغالل اجتماعااا  أعًااااء همئااة التااادريس ملناقشاااة عملمااة التااادق وجياا  علااا      

النماذج املتوفرة يف كتم  منسقي  وذلا باستخدا التخطمط هلذه العملما  حس  ا دول الزمين املتف  علم  من قبل  نة الينامج  
 من توفري مناذج التدقم  املكتملة كعنصر أساسي لعملمة املراجعة السنوية يف مكت  ا ودة التابأ للكلمة  وال بدالينامج  

عند إكمال الطالبة لالختبارا   فإن هذه التقممماا  ختًاأ للتادقم  مان قبال عًاو همئاة التادريس  كماا ينبغاي أن ختًاأ و          
تااوفر عملمااة معااايري الاادرجا  بشااكل  مناساا    و  ذلااا لًاامان تطبماا للتاادقم  ماان قباال خبااري  خااارجي   و  عمنااة ماان أعمااال الطالبااا 

ميكاان مراجعااة لااا باسااتخدا  املعااايري املختلفااة واملسااتخدمة عاملمااا   و ذالعاااملن يف هااذا اجملااال  و  تطااويرالف ااص والتاادقم  هااذه فرصااة  ل
نتاااائج أعماااال الطالباااا  للعاااا  الدراساااي عااان طريااا  اخلباااري اخلاااارجي إذا و تعممنااا   حماااث ياااوفر هاااذا املااانهج دلااامال  قاطعاااا  علااا  جاااودة 

 ( أو للمعايري الدولمة األخرى NQFيف اإلطار الوطين للمؤهال  ) املخرجا  اليت و مقارنتها مأ نواتج التعل، املذكورة
الينااامج جهااااة ا للتخطااامط  وباعتبااار  ناااة  والتقاااوميإن الاادرجا  الناجتاااة بعااد ذلاااا تصااابح ماان مساااؤولمة  نااة االختباااارا      

 ا هة اليت يت، تأكمد الدرجا  املست قة فمها   اخلارجمن ضمنها تعتي والتقومي وبوجود اخلياء  فإن  نة االختبارا  والتنفمذ واملتابعة
  -إن لز  األمر-كما أاا متلا الصالحما  لتقدمي التوصما  بإعادة التقمم، 

ااي         وذلااا يااوفرأيًااا  يف اايااة العااا  الدراسااي   وكااذلا تاات،كمااا أن عملمااة املراجعااة الساانوية تباادأ يف اايااة كاال فصاال  دراس 
ا كان للجنة الينامج فرصة التأكد من األمور التالمة: إذا كان قد و تنفمذ الينامج بنجاح  ذا كانت املوارد املطلوبة للتنفمذ مناسبة  إذ

 حداث أي تغمريا  لتطوير اليامج من الًروري إ
 نة الينامج هي  وبالتار فإنقدمة  عل  تواةن اليامج امل واخلرجيا  تساعدإن املدخال  اليت ترصد من أص اب العمل       

اة علا  الايامج مساتخدمة منااذج اهلمئاة الوطنماة للقمااس  وتوصاي باأيا هاة الايت تادرس   واالعتمااد األكااادمييتعاديال  ثانوي اة أو رئمس 
(NCAAA) ،تعااديال  احلاااال  هناااك حاجاة إلدخااال ال الايت ياات، ماان خالهلاا تسااجمل التفكااري الناقاد لفرياا  الينااامج  ويف معةا
أن يااات، الوصاااول إىل درجاااة الكماااال  لكااان عملماااة املراجعاااة السااانوية تاااوفر الفرصاااة املناسااابة ألجاااراء تلاااا  ومااان الناااادرعلااا  الااايامج  

 التعديال  عل  عملمة تنفمذ الينامج 
 عملمااا  التخطاامطهبااذا يكااون دور  نااة الينااامج دورا  بااالرت األ مااة  ففااي اجتماعااا   ااان الاايامج ياات، الت قاا  ماان أن و     
التقمام، قاد متات بدقاة وفا  الطارق املعتمادة  باإلضاافة إىل و  التعلام،و  كاذلا اسارتاتمجما  الاتعل،التدقم  قد متت عل  أكمل وجا   و و 

ذلااا ألاااا األساااس الااذي تُباا  علماا  أيُّ تعااديال  ياات، االتفاااق علاا  إدخاهلااا علاا  و  التأكااد ماان اكتمااال عملمااا  املراجعااة الساانوية 
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ترفااأ  نااة الينااامج ة يف تقاااريره، يف هااذه املرحلااة  و الاايامج ماان أجاال تطويرهااا  كمااا ياات، النةاار يف مقرتحااا  اخلااياء اخلااارجمن الااوارد
 تقاريرها جمللس ا امعة إلثبا  أن مجمأ براجمها مستوفمة للمعايري الرئمسة 

مرحلاة التقمام،  انتهااء   ويلاي ذلااطامط إىل مرحلاة التنفماذ  تسلسل دور  نة الينامج ابتداء  من مرحلاة التخ وبذلا يةهر     
(  6-)أو (5-يف هااذه العملمااا   انةاار املل قاان: )أ ومنسااقي مقرراهتااامفصااال  لاادور ماادراء الاايامج  وسااُنورد وصاافا  بعملمااة املتابعااة  
ولن عان عادد مان الايامج املتعلقاة ببعًاها  ان اليامج الدورية يف هذه املرحلة دعما  ألعًااء همئاة التادريس املساؤ  وتوفر اجتماعا 

  وطرق تدريسهاالتفصملمة اليت تسه، يف تبادل اخليا  حول املناهج التعلمممة  وذلا باملناقشا البعض  
  فقااد أصاابح انًااما  وتعزيزهاااباا  أن وجهااة نةاار الطالبااة ميكاان أن تًاامف قممااة  كباارية  لعملمااة ضاامان ا ااودة  وماان املساال،     

واملساؤولما  هباذا املانهج تقاو  ا امعاة بتادري  الطالباا  علا  الادور  وعند األخاذلطالبا  يف هذه اللجان أمرا  شائعا   مم ال  عن ا
قباال عمااادة ضاامان ا ااودة  ومنةمااة ماانياات، إجااراء هااذا التاادري  ماان خااالل ترتمبااا  خمططااة  وعااادة  ماااهباان يف هااذا اجملااال   اخلاصااة

م  يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الارمحن  حماث يسااعد هاذا التادري  علا  جتنا  إثاارة بعاض يف مرحلة التطب واالعتماد األكادميي
النمط املتبأ ألخذ آرائهن عادة مان  والذي يتعدىيف نفس الوقت عل  الفه، الشامل آلراء الطالبا   ولكنها تؤكدالقًايا ال انوية  
 خالل االستبانا  

الطالبااا  هااّن املعنمااا  باملصاال ة الرئمسااة يف عملمااة التعلاام،  فهاان قااادرا  علاا  املسااا ة باابعض األفكااار ا ماادة  ومبااا أن    
إلدخال حتسمنا  معمنة عل  اليامج  كما أن وجود نتاائج االختباارا  ضامن اختصااع  ناة خمتلفاة تسااعد علا  املشااركة الطالبماة 

 يف هذه اللجنة 
 البرامج: لجنةو الحيات إن من مهام      

  إعداد اخلطة التنفمذية للينامج 
  كل  من:  والعمل عل مجمأ جوان  الينامج مبا يف ذلا املوافقة  ويشمل ذلا 

   دراسامة  وإنتااج خطاط  وأساالم  التقاومي  والتعلام،الاتعل،  واملتعلقة بعملمةاالتفاق عل  االسرتاتمجما  املعتمدة
  ومتناسقةواض ة 

   تسااااتجد يف  وللتغمااااريا  الاااايتمواكبتهااااا للتطااااورا   وبالتااااار ضااااماناملراجعااااة الدوريااااة خلطااااط الينااااامج الدراساااامة
 التخصص 

  إسها  الينامج يف خطط ا امعة االسرتاتمجمة 
   املناساابة ملعا ااة القًااايا الاايت  واختاااذ اإلجااراءا التغذيااة الراجعااة ماانهن   واحلصااول علاا اسااتطالع آراء الطالبااا

 يف التعل،  وجتربة الطالبةالينامج  وحتسن جودةح منهن  تطر 
   وصاااف  وإدارة عملماااةالتأكاااد مااان أن اليناااامج يتوافااا  ماااأ معاااايري جاااودة اليناااامج الااايت اعتمااادهتا اهلمئاااة الوطنماااة

 من قبل أعًاء الينامج  واخلية املمدانمة  ومقررات الينامج 
 ( 3-رشم ه، إىل  نة ضمان ا ودة بالكلمة  انةر املل  : )أالرفأ بأمساء اخلياء اخلارجمن الذين و ت 
  مؤشارا   والاذي يًا،املتابعة السنوي حول الينامج للجنة ضامان ا اودة  وإعداد تقرير  ومتابعت النةر يف فعالمة الينامج

ومادى ودة اليناامج  يف تعزياز جا ومادى فعالمتهاااألداء اليت تعطي تفاصمل دقمقاة عان النشااطا  الايت متات خاالل السانة  
   والينامجاملتابعة السنوي أيًا  مناذج اهلمئة الوطنمة اخلاصة بتقرير املقرر  ويً، تقريراهلمئة الوطنمة   والتزامها مبعايري توافقها

 كما هو موضح بالتفصمل يف البند: )ب( من هذه الوثمقة 



 QMS  نظام إدارة الجودة  

 44 

 

   وف ااص تقاااريريف ضااوء مااا تتوصاال إلماا  مراجعااة النتااائج   وتقاادمي التوصااما النةاار يف التعااديال  الرئمسااة علاا  الينااامج 
و نااة لوكالااة ا امعااة للشااؤون التعلمممااة عااي جملااس الكلمااة  -إن وجااد  - وتساالم، التوصااما   واخلااية املمدانمااةاملقااررا   
ث إىل جملااس   واالعتماااد األكااادمييترفااأ للجنااة العلمااا لًاامان ا ااودة  وبعااد ذلاااا ااودة بالكلمااة للموافقااة علمهااا   ضاامان

  والتوصمة هباا امعة العتمادها 
  وف اص بشأاا يف ضوء مراجعة النتائج   وكتابة تقارير  واملوافقة علمها  ومقررات النةر يف التعديال  ال انوية عل  الينامج

لذي حيملها للجنة ضمان إىل جملس الكلمة ا ومن ثم إىل جملس القس،   وتسلم، التوصما   واخلية املمدانمةاملقررا    تقارير
ً ا  والبد من  واإلفادةا ودة بالكلمة للدراسة   وجود تقارير داعمة لقرار إجراء تلا التغمريا  من قبل خياء خارجمن أي

  إعداد الدراسة الذاتمة للينامج كل مخس سنوا  من أجل املراجعة الدورية 
 يف الكلمة حبس  الًوابط األكادميمة املعمول هبا يف ا امعة  تقدمي ترشم ا  املراجعن اخلارجمن للجنة ضمان ا ودة 
   اللجنة  ومدى فعالمةرفأ التقارير السنوية للجنة ضمان ا ودة بالكلمة حول كافة األنشطة 

 ع وية لجنة البرنامج:
اللجناة التنفماذي حبًاور  ويكتمال نصاابإن  ان الينامج جي  أن جتتمأ ثالث مرا   عل  األقل يف كال فصال  دراساي       
اليت  وتقدمي االستشارةاالجتماعا    وذلا حلًوراللجنة دعوة املختصن من خارج الينامج   وحي  لرئمس%( من أعًائها  66)

املاادعوين حاا  التصااويت  أمااا األعًاااء املنتخباان فستسااتمر عًااويته، يف اللجنااة ملاادة عااا    ولاامس هلااؤالءقااد ت ااري داااور االجتماااع  
د قابل  للتجديد ل الث سنوا  ك د أقص  دراس    ي واح 

 تتألف  نة الينامج من:
دارة إ)تكون عل  اطالع جبزئماا  دلمال نةاا  و  رئمسة القس، أو من ترش   لمنوب عنها لتكون مديرة الينامج الرئمس

 ا ودة(
  بالكلمة ا ودة ضمان وكملة اللجنة أعًاء

  الينامج مديرة
 ا ودة منسقة
 (ختصص  يف مقررا  أربعة أو ثالثة عن مسؤول تدريس همئة عًو كل) املقررا  منسقا  كل

 (ا امعة خارج من يفًل)أقص   حبد منتدبن عًوين
 (الطالبا  بقمة لتم ل دراسمة سنة من كل طالبة تنتخ  حبمث) الطالبا  مت ل منتخبة طالبة

 عًو إداري   السكرتري
 التنفيذ:

وتعتاي   وفعالم اةبادوره، بكفااء ة  وذلاا للقماا إن مشاركة مجمأ املوظفن يف تنفمذ األنشطة املشار إلمها أعاله أمر  واج         
 وأااا تتقاد مساتمرة   وحتسان اليناامجالينامج هي اآللمة اليت يت، من خالهلا تأكد أعًاء همئاة التادريس مان أن عملماة تطاوير   نة

األنشااطة  أمااا مم لااي  والتنساام  هلااذهمسااؤولمة الت ًاري  ومنسااقي املقااررا عاات  ماادير الينااامج  ويقااأ علاا لااذلا وفا  اخلطااة املقرتحااة 
  والتوجم عملمة التنسم   واملساعدة يفا ودة يف الكلما  فعلمه، تقدمي الدع، 

السااتفادة ماان خااياهت، خااالل  نااة ماان  ااان الاايامج حتديااد مااا إذا كاناات هناااك حاجااة لتعماان خااياء خااارجمن ل وعلاا  كاال     
الكلمااة اختاااذ القاارار النهااائي حمااال ذلااا لتباادأ  نااة  وعلاا  جملااساالسااتفادة املمكنااة ماان بدايااة تنفمااذ العماال   وحتديااد جماااال العااا   
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قت  داد د    فإن  جي  أن تت، هذه العملمة يف و واألنشطةعن الطريقة املتبعة لت ديد املها   وبغض النةراليامج بالعمل وف  اخلطة  
  والتفكريتتطل  الك ري من الت لمل  واختاذ القرارعملمة الت ًري  وذلا ألنأي: قبل بدء العا  الدراسي ب الثة أشهر  عل  األقل  

لكان بعاض ا امعاا  تقاو  باختماار أعًااء همئاة تادريس مان دة  لتعمن اخلاياء اخلاارجمن  و كما أن  لمس هناك طريقة  دد      
جتنبهاا تباادل اخلاياء و  مان األماور الايت جيا  أخاذ احلمطاة منهااكادميمة طويلة يف جماال التخصاص  و اةلمة ممن لديه، خية أا امعا  

بان جاامعتن بشااكل مباشار  لاذا فماان الًاروري إحجاا  اتفاااق جامعاة األمارية نااورة بنات عباد الاارمحن علا  تباادل اخلااياء ماأ جامعااة 
مراجعاة هاذه ا امعاة للايامج امعاا  باإبرا  عقاد يتًامن مقارناة و اخلياء باالتفاق ماأ إحادى ا  ميكن أن تت، عملمة اختمارو  أخرى 

ترفااأ أمساااء املرشاا ن أو املرشاا ا  كخااياء خااارجمن للجنااة ضاامان ا ااودة يف الكلمااة تقمممهااا وفقااا  للمعااايري  و و  لمااةبكاال قساا، بالك
اد األكااادميي لتعمماانه، االعتمااملرشاا ن إىل عمااادة ضاامان ا اودة و ا أمسااء الل صاول علاا  املوافقااة  ث حُتماال هاذه اللجنااة عنااد موافقتهاا

تقاارير مطلوباة   كماا تعلا  هباذه املهماة مان: معلوماا   وعقاود  و بكال ماا ية من الكتم  املرف  يف املل ا   و تزويده، بنسخرمسما   و 
 بأ سنوا  تكون عادة  أر تسلمه، بمانا  بفرتة التكلمف  و و  أاا حتدد هل، املسؤولما  

كل عا  دراسي  تقو  مديرة الينامج مبساعدة مم لة ا ودة يف الكلمة بالتنسم  مأ اخلبري اخلارجي حول الرتتمبا    ويف بداية     
  أو مواعماد تسالم، ومواعماد االجتماعاا التنفمذية بالتفصمل  كت ديد الوقت املتوقأ حلصول اخلبري عل  التقممما  لعملمة التدقم   

 رير التقا
طبمعة العا  الدراسي تسري بشكل  دوري إىل حد  ما  فمن املمكن أن تةهر بعض بنود جداول األعمال يف مراحل  ومبا أن     

والتعلام، والتقمام،  وداددة للاتعل،دددة من العا  الدراسي  لذلا فمن الًروري أن يكون لدى فري  التادريس اسارتاتمجما  واضا ة 
 وبااذلا تتااوفرباادء العااا  الدراسااي ماان كاال ساانة  إضااافة  إىل فهاا،  واضااح  لكمفمااة مسااا ة كاال مقاارر  باعتباااره جاازء ا ماان الينااامج   قباال

ماان  وهااذا يتطلاا    ملاان يقااو  بعملمااة التاادقم  الااداخلي عنااد االسااتعانة باااخلياء اخلااارجمن والرتتمبااا  املفصاالة  ومواعماادهاالتقمممااا  
 وكاااذلا ترتمباااا يف إعاااداد ا اااداول الزمنماااة بتفاصاااملها   ومنساااقا  املقاااررا لماااة العمااال ماااأ ماااديرة اليناااامج مم لاااي ا اااودة يف كااال ك

   وا دولةالتخطمط 
 أعمال اجتماعا   نة الينامج الذي يقا  قبل بداية العا  الدراسي ما يلي: ويتًمن جدول  

  ،لقادماة  مباا يف ذلاا التغمااريا  الايت و إجراؤهاا نتمجااة  علمهاا للساانة ا والتعلام، والتقماام، املتفا اسارتاتمجما  الاتعل
مدى نشر التقنمة خالل العا   والتأكمد عل لعملمة املراجعة السابقة أو أيم مدخال  من اسرتاتمجما  ا امعة  

 احلار 
  ،املراجعاة تباين توصاما  عملماة  والت قا  مانالعاا    ومواعمادها هلاذااالتفاق عل  ا دول الزمين لعملماا  التقمام

 السنوية 
   االتفاق عل  ترتمبا  التدقم  الداخلمة سواء  أكانت وضأ التقممما  أ  درجا  الطالبا   مبا يف ذلا الرتتم

 ألخذ العمنا  
  االتفاق عل  ترتمبا  التدقم  اخلارجمة مأ اخلياء اخلارجمن الذين و تعممنه، هلذا األمر 
 رئمس القس، أو عممد الكلمة لت ديد مواضأ  والتشاور مأاملخطط هلا   التأكد من توفر االحتماجا  من املوارد

 القصور 
   التأكد من جاهزية الرتتمبا  املتعلقة باألسبوع التعريفي للطالبا 
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كما أن عقد هذا االجتماع يف ااية الفصل الدراسي الساب  أو قبل بداية الفصل الدراسي ا دياد يعتاي أمارا  اختمارياا  مان     
  يقاو  أعًااء همئاة التاادريس بوضاأ اللمساا  األخاارية علا  املانهج الااذي والتعلام، والتقماام،اساارتاتمجما  الاتعل،  وعناد تأكمادريا   الف

 مدى و استخدا  التقنمة كأداة من أدوا  التقمم، الناجح  وإىل أييتخذون  يف تقدمي املقررا   
ال يتجااوة ااياة األسابوع  ويف موعاد  أن يعقد يف الفصال الدراساي األول  والذي ينبغيأما االجتماع املقبل للجنة الينامج      

ا اودة  وعلا  مم لايالرابأ من الفصل الدراسي  فمج  أن يتًمن عملمة املراجعة السنوية باعتبارهاا بنادا  رئمساا  يف جادول األعماال  
ر اخلاصة باالجتماع  كما جي  علمه، إمتا  مسؤولماهت، يف جاهزية كل التقاري والتأكد مناالجتماع   واإلعداد هلذايف الكلمة التنسم  

 األعمال هلذا االجتماع ما يلي: ويتًمن جدولا داول الزمنمة اةددة  
   ال سمما قًايا أداء الطالبا  والتقومي وقًاياها الناشئةالنةر فمما يتعل  بلجنة االختبارا   
   مراجعة تقارير املقررا 
  املمدانمة مراجعة تقارير اخلية 
   واخلااياءمراجعااة تقرياار الينااامج مبااا يف ذلااا التغذيااة الراجعااة ماان كاال أصاا اب املصاال ة  كتقمممااا  الطالبااا  

 ( 6-استشارية  انةر املل  : )ب وأُي  نة( 7-انةر املل  : )أ
  ومعايريهامؤشرا  األداء الرئمسة  ومقارنتها مأالنةر يف بمانا  األداء الكلي الرئمسة  
 اخلبري اخلارجي  والرد عل فقة عل  اإلجراءا  املقرتحة الصادرة عن هذه التقارير  املوا 
 ،أو علاااا  والتعلاااام، والتقماااام، املوافقااااة علاااا  التوصااااما  املتعلقااااة بااااإجراء أي تغمااااريا  علاااا  اساااارتاتمجما  الااااتعل  

مريا  عل  العا  الدراسي تطبم  هذه التغ وعادة  يت،مواصفا  اليامج  أو املقررا   أو عل  احتماجا  املوارد  
 العا  الدراسي هلذا العا  بناء  عل  الرتتمبا  اليت ورد  تفاصملها يف دلمل الطالبة  وذلا لبدءالتار  

كمااا يتطلاا  هااذا االجتماااع العديااد ماان االعتبااارا   حبمااث ياات، تزويااد أعًاااء اللجنااة بكافااة املسااتندا  يف مرحلااة مبكاارة لًاامان     
  اطالعه، علمها
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كماااا يااات، التأكاااد مااان مطابقاااة ا اااداول الّزمنماااة للجاااداول الااايت و االتفااااق علمهاااا يف االجتمااااع األخاااري مااان العاااا  الدراساااي        
يت، حتديد مواعمد االجتماعا  املستقبلمة للفصل  وجي  أنالفرصة ملم لي الطالبا  لطرح القًايا اليت ختصه،   ومن توفريالساب   

 الفصل الصمفي  فإن  يت، أيًا وضأ جدول األعمال األول لتلا الفصل يف اجتماع آخر  تفعمل ويف حال الدراسي ال اين 

 المراجعة السنوية : عملية2 الشكل

 

 نهاية كل فصل دراسي

 

تقو  منسقة املقرر الدراسي بإعداد تقرير املقرر 
وتقارير اخلية املمدانمة وذلا باستخدا  مناذج 

النةر يف  كال التقريرين يعكس  اهلمئة الوطنمة
  التغذية الراجعة ومؤشرا  األداء الرئمسمة

 

تقو   نة الينامج بالنةر يف عملمة 
املراجعة السنوية الشاملة للينامج 

  كما تقو  مبا واملقررا  الدراسمة
 يلي:
إلحالت  ه واعتماد مراجعة التقرير  1
   نة ضمان ا ودة يف الكلمة إىل
 عل  أية تعديال  اقرتاح  2

من خالل جملس الكلمة  الينامج
  للجودة

التعل، اسرتاتمجما   مراجعة  3
تقمم، إلدخال والتعلم، وال

اليامج واملقررا  الت سمنا  عل  
  الدراسمة للعا  الدراسي املقبل

 

 نهاية كل عام دراسي

 
تقو  مديرة الينامج بإعداد تقرير املتابعة السنوي 

للينامج عل  ضوء تقارير املقررا  الدراسمة واخليا  
شتمل هذا التقرير عل  التغذية الراجعة واليت ي املمدانمة 

  داء الرئمسمةومؤشرا  األ تشمل اخلياء اخلارجمن

 

تجتمع لجنة ضمان الجودة في الكلية خالل ستة 
 أسابيع من بداية العام الدراسي

األكاديمي من خالل )مجلل الكلية/ اللجنة العليا ل مان الجودة واالعتماد 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية/ عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي(

 

االستفادة من خطة العمل في 
 عملية الجودة السنوية المقبلة

 

يستقبل جملس ا امعة التقرير السنوي 
للجودة من اللجنة العلما لًمان 

ا ودة واالعتماد األكادميي ويواف  
 عل  خطة العمل املقرتحة   

مراجعة كل عملما  املراجعة السنوية الشاملة لليامج واملقررا  الدراسمة يف 
الكلمة  مراجعة تقارير املستفمدين واعتماد توصما   نة االختبارا  و نة 

 نامج )مبا يف ذلا اي تعديال  او تغريا  ثانوية عل  الينامج( الي 

املوافقة عل  تقارير العمادا  من خالل الشؤون التعلمممة  املوافقة عل  
املوافقة عل  تقرير ا ودة  تقارير املراجعة السنوية وخطة العمل املقرتحة 

السنوي والذي و إعداده من قبل وكالة ا امعة للشؤون التعلمممة/ 
 عمادة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي 

أسابيع من بداية تجتمع لجنة البرنامج خالل أربعة 
 العام الدراسي المقبل
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جدولة عملمة االعتماد للينامج األكادميي  سواء  أكان ذلا مأ إحدى اهلمئا  املهنماة أ  ماأ اهلمئاة الوطنماة  ومن املمكن           
 واملوافقااة علاا نااة الينااامج مسااؤولة عاان طريقااة التقااد  لتلااا االعتماااد   ففااي م اال هااذه احلالااة  تكااون  واالعتماااد األكااادمييللتقااومي 

 ةاملستندا  املطلوبة بعد تعبئتها قبل إحالتها للجنة ضمان ا ودة يف الكلمة ملواصلة النةر فمها قبل عرضها النهائي عل  اهلمئة املعنم
ميكان و  املؤشرا  عل  وجوب وقف أحد الايامج أو إغالقهاا عل   نة الينامج اختاذ اإلجراءا  املناسبة يف حال دلت و       

أن تنشأ م ل هذه احلاال  حان تكاون أعاداد املتقادمن إىل اليناامج غاري متناسابة ماأ احلاجاة للتوظماف  مماا جيعال فارع الاتعل، غاري 
  األداء طاف يف الوصول إىل مؤشرامالئمة  أو من املمكن أن يكون الينامج مستمرا  عل  مدى سنوا   متعاقبة لمفشل يف ااية امل

غااري ذلااا ماان املاادخال  األخاارى   بااة الساتمرارية تنفمااذ الينااامج  و ماان املمكاان أيًااا  أن ال تتااوفر املااوارد املطلو الرئمساة أو معايريهااا  و 
 كتغمري توج  جملس ا امعة  يف أعقاب تغمري يف التوج  االسرتاتمجي للمؤسسة التعلمممة  

ضاامان قاادرهتن لبااا  امللت قااا  هبااذا الينااامج  و احلاااال   يقااو  فرياا  الينااامج بااالنةر يف كمفمااة محايااة الطايف م اال هااذه و       
يف فاارتة اإلغااالق هااذه ينبغااي تااوفري الفرصااة  ممااأ الطالبااا  امللت قااا  خااالل عملمااة اإلغااالق التدرجيمااة  و علاا  اسااتكمال برناااجمهن 

البشارية ل كمفماة تاوفري املاوارد املادياة و عملمة اإلغالق مبراحلها املختلفة خططاا  حاو بالينامج إلكمال دراستهن  كما جي  أن تتًمن 
بالتار فإن خطاة اإلغاالق ألوىل قبل اختاذ قرار اإلغالق  و للسنوا  املتبقمة من الينامج يف حال أمًت الطالبا  سنتهن الدراسمة ا

رى من شأاا متكن الطالبا  مان إكماال دراساتهن  كماا يقاو  هاذا أية آلما  دع، أخاجا  كل سنة دراسمة من املوارد و حتدد احتم
أثناء النةر يف النقال املفصلة يف التفاصمل األخرى  كتقدمي أحاد املقاررا  الدراسامة التابعاة لليناامج  وإعطاء االهتما الفري  بالرتكمز 

مجماأ  اان الايامج املهتماة يف املانهج  واملناقشاا  بانأن تانعكس نتمجاة املفاوضاا   بادوالاملراد إغالق  كمقارر إضاايف ليناامج آخار  
 املتبأ لعملمة اإلغالق  فاملسألة األساسمة يف توجم  العملمة هو عد  تًرر أي  من الطالبا  بقرار اإلغالق 

ا  منااوذج اختاااذ القاارار بااإغالق أو وقااف أحااد الاايامج  فإناا  جياا  علاا  القساا، التقااد  بطلاا  إغااالق الينااامج باسااتخد وحاان ياات،   
( CQACبادوره إىل  ناة ضامان ا اودة يف الكلماة ) والاذي حيملا ( جمللاس الكلماة  7-املل ا : )ب والاوارد يف( 2ضمان ا اودة )

بادورها برفعا  إىل اللجنااة  والايت تقاو يرسال جملاس الكلماة طلب اا رمسماا  إىل وكالااة ا امعاة للشاؤون التعلممماة  وجيا  أنللدراساة واإلفاادة  
  واالعتماد األكادمييودة العلما للج

مااان اإلشاااارة إىل أي  باادواليقاااو  جملاااس ا امعااة باملوافقاااة علااا  اإلغااالق  يعلااان عناااوان الينااامج الااايت سمسااا     وبعااد أن     
تاادبري  احتماااطي للطالبااا   وجياا  وضااأمقااررا  يشااملها هااذا الينااامج أو تعطاا  حالم ااا للطالبااا  يف باارامج أخاارى تابعااة للجامعااة  

أو اللااوايت باادأن برناااجمهن الدراسااي حاا  يعطاان محايااة مالئمااة إلكمااال دراسااتهن  أو ياات، احلصااول علاا  مااوافقتهن مجمع ااا  املسااجال 
وجي  فمها   وذلا للنةرتقو   نة الينامج برفأ خطة العمل للجنة ضمان ا ودة يف الكلمة  بديل  كماللت ويل إىل برنامج دراسي 

إكماال مجماأ الطالباا  للدراساة ا امعماة  كماا جيا  أن  وذلاا حا عملماة اإلغاالق بالتفصامل  توضح خطة العمل كمفمة تنفمذ  أن
 االستغناء عنها  وم  ميكنتشري إىل استمرارية املوارد املطلوبة 
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 هذه العملمة بالشكل التار: وميكن مت مل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غالق برنامج: إ3الشكل 
 
املراجعة هذه نةرة فاحصة عل  التطورا  الراهنة يف جمال  وتلقي عملمة  ودورية هلاإن قبول اليامج يتطل  مراجعة مفصلة       

احلالمة للموظفن  كما أاا تأخذ املدخال  االسرتاتمجمة من أص اب املصل ة الرئمسمن كأرباب العمل  وتعكس اخليا املوضوع  
 ( 6-مت مله، من خالل  نة استشارية  انةر املل  : )ب والذين يت،االعتبار   واخلرجين بعن

 ومان خالهلااكما تقد  هذه املراجعة الدورياة استعراض اا شاامال  لليناامج  فهاي أقارب ماا تكاون إىل عملماة إعاادة التصامم،        
هلاذا اليناامج  كماا تساتعرض املاوارد  وكاذلا حااجتهن  وتقماممهنيت، الكشف عن نقال القوة آخذين بعن االعتباار رأي الطالباا  

 ورؤياةاملهنماة احلالماة   ومتطلباا  اهلمئاا ا امعاا  األخارى لانفس اليناامج   وتأخاذ تصامم،قطااع  عل  ال والتطورا  الطارئةاحلالمة 

 لجنة البرنامج

 

 لجنة ضمان الجودة بالكلية
 

الت لمل واملراجعة الذاتمة  أو تلقي توجمها  رمسمة إجراء عملما  
 ة العلما لًمان ا ودة واالعتمادمن جملس الكلمة  واللجن

األكادميي  و نة ضمان ا ودة بالكلمة )رمبا حيدث ذلا يف أعقاب 
حدوث تغمري يف توجهاهتا االسرتاتمجمة اةددة سلفا (  وإعداد صمغة 

 (QAF2رتح لًمان ا ودة )جديدة معدلة إلطار العمل املق
  (14)انةر املل   رق، 

النةر يف مقرتحا  
إغالق اليامج  

ووضأ خطط إجرائمة 
أولمة إلغالقها مرحلما  

عل  حنو متتابأ 
اإلغالق  عد  املوافقة عل  اإلغالق النهائي أو املوافقة عل   ةمنما  

  املرحلي عل  حنو متتابأ ةمنما  

رارا  إخطار جملس ا امعة بق
إغالق اليامج متهمدا  العتماده 
لتوصما  ومقرتحا  اإلغالق 

  بشكل رمسي

 اللجنة العليا
ل مان الجودة واالعتماد 

 األكاديمي

 عمادة القبول والتسجيل

 التوقف عن 
قبول والت اق 
 الطالبا  ا دد

 اإلغالق النهائي للبرامج

 مجلل الكلية

 وكالة الجامعة للشؤون
 التعليمية
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املراجعااة مااأ عملمااة تطااوير الاايامج ا دياادة  باساات ناء وجااود أدلااة علاا  املمارسااة احلدي ااة  فتعتااي  وتتااواةى عملمااةا امعااة يف احلساابان  
 بدال  من فري  تطوير الينامج الذي و تشكمل   مسؤولمة  نة الينامج إجراء املراجعة الدورية

ينبغااي و  إن مراحاال قبااول الاايامج القائمااة مماثلااة ملراحاال قبااول الاايامج ا دياادة  إال أن االخااتالف يكماان يف نقطااة البدايااة       
من سنوا  املقرر يف ااية  تنةم، مجمأ اجتماعا   نة الينامج لتمكن مم لي الطالبا  من احلًور  فمت، انتخاب مم ل عن كل سنة

االعتمااااد و  األسااابوع التعريفاااي للطالباااا   أو يف غًاااون األسااابوعن األولااان مااان العاااا  الدراساااي  كماااا تقاااو  عماااادة ضااامان ا اااودة
ل بالتاار متكمانه، مان القماا  بادور  فعاال يف عما  لمتسا  هلان فها، دورها، بوضاوح  و األكادميي بتوفري التدري  األور ملم لي الطالبا

لمس داولة معا ة هو حتسن جودة اليامج  و ك اهلدف الرئمس من هذه العملمة و  نة الينامج  كما يساعده، هذا التدري  يف إدرا
املشاكل الفردية اخلاصاة بالطالباا   وأفًال سابمل للتعامال ماأ م ال هاذه املشاكال  الفردياة هاو مراكاز اخلادما  االستشاارية  انةار 

من املمارسا    فمن املناس  مناقشتها معه،  و بالنسبة للمسائل األوسأ كعد  توفر املوارد املطلوبة مستقبال  (  أّما 6-املل  : )ب
ا مدة أيًا  أن يكون هناك بند يف جدول أعمال كل  نة برنامج خيصص للمساائل الايت يطرحهاا مم لاي الطالباا   فقاد تكاون هاذه 

 بذلا تعزة ا امعة جودة تنفمذ براجمها ألخرى من جدول أعمال اللجنة  و ا املسائل قادرة عل  املسا ة بت سن البنود
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 نموذج ترشيح الخبير الخارجي :(3-الملحق )أ
 نموذج ترشيح الخبير الخارجي في جامعة األميرة نورة

 
 

 ا ودة بالكلمة  ُيستخد  هذا النموذج القرتاح التعممنا  ا ديدة فقط  جي  تعبئة وطباعة هذا النموذج كامال  قبل أن تسلم   نة الينامج للجنة ضمان 
 
 

 اس، املقم ،: __________________________________________________________
 للينامج: ___________________________________________________الدرجة العلممة 

 ________________________________________________________ :قبليسلم، من 
 ____________________________________________________________ الكلمة:

 ________________________________________________________تاريخ التسلم،: 
 
 

 تصريح الجامعة
 متت مبوجب  املوافقة عل  الرتشمح 

 __________ _________________التوقمأ: ___________ ________________التاريخ: _
 رئمسة  نة ضمان ا ودة يف الكلمة

 _____________________________________________________خيًأ للشرول التالمة: 
 

 تعممن  _____________ التاريخ: _____________________________ واملوافقة عل متت مراجعت  
 عممدة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي

 
  الرتشمح لتخصص/ جائزة املقم ، اخلارجي

 
 لقسم األول: تفا يل االقتراحا
 المدة الزمنية المقترحة للتثبيت في العمل 1. 1

 )يرتبط اخلياء عادة بأربأ سنوا (
 

  إىل:       تاريخ:  من 
 

 الرجاء ذكر األسباب يف حال كانت املدة الزمنمة املقرتحة للت بمت يف العمل لمست مرتبطة بأربأ سنوا :
 
 استبدال الخبير )إذا كان من الممكن القيام بذلك( 2. 1

 االس،:  
 إىل:       يت، تعممن  من: 
 مكان العمل:  
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 التحقق من ت ارب المصالح 3. 1

جي املرشمح أو تربط  هل و الت ق  إلثبا  عد  وجود موظف من موظفن الكلمة يف نفس التخصص أو ما شاهب  لدي  مها  حالمة كخبري خارجي يف معهد اخلبري اخلار 
 حبث مشرتك( والذي قد يؤثر عل  قبول ؟ )نشالأي صلة باخلبري اخلارجي 

 
 ال      نع،
 
 

 القسم الثاني: تفا يل عن المقيِّم المرشَّح
 اسم المقيِّم المرشَّح 1. 2

 اللق  العلمي:
 اس، العائلة:
 االس، األول:

 ا نسمة:
 
 الوظيفة الحالية 2. 2

 التواريخ( )يرج  حتديد إذا كان متقاعد وذكر تفاصمل آخر وظمفة و شغلها مأ 

 المسمى الوظيفي 

 مكان العمل 

 عنوان العمل 

 رقم الهاتف 

 البريد االلكتروني 

 
 عنوان المنزل 

 رقم الهاتف 

 البريد االلكتروني 

 
 الرجاء ذكر العنوان املفًل للتواصل

____________________________________________________________________________________ 
  

 المؤهالت األكاديمية والعلمية 3. 2

 جهة المؤهل المؤهل الذي حصل عليه التخصص تاريخ الشهادة
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 الع وية في جمعيات مهنية 4. 2

 الجهة المهنية نوع الع وية تاريخها

   

   

   

   

   

 
 واالستشاراتالبحوث العلمية ذات الصلة والنشاط المهني  5. 2

أو الص ف املهنمة(  )يرج  حتديد النشاطا  األساسمة مأ مراجأ دددة للسنوا  اخلمس املاضمة وتعداد االصدارا  األساسمة )كت   مقاال  يف املرجأ األكادميي
 وتوضمح توارخيها 

 
  خبرة التدريل 6. 2

 إن ُوجد (  )اجملاال  الرئمسمة ملسؤولما  التدريس خالل السنوا  اخلمس املاضمة
 
 الخبرة كمراجع داخلي 7. 2

 هذا القس، إجباري وجي  أن يتًمن دلمل عل  التدريس ووضأ العالما  والتقمم، والتدقم  الذي و إجراؤه 

 العدد المؤسسة عناوين البرامج تاريخ العمل

 من إلى
    1 

    2 

    3 

 
 الحالي للخبير الخارجي في الجامعات األخرى. التعيين 8 .1

 العدد عناوين البرامج عناوين البرامج تاريخ العمل

 من إلى
    1 

    2 

    3 

 
 
 
 (.8. 2الحديثة المتصلة بالعمل كخبير خارجي )باستثناء ما تم ذكره في  الخبرات 9. 2
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 العدد عناوين البرامج عناوين البرامج تاريخ العمل

 من إلى
    1 

    2 

    3 

 
 خبرات أخرى ذات عالقة 10. 2

 )عل  سبمل امل ال املشاركة يف مراجعا  الينامج واالعتماد( 
 
 مع جامعة األميرة نورة وموظفيها. العمل 11. 2

بالتواريخ عل  سبمل امل ال املشاركة يف نشاطا  الب ث  أو  )اذكر أي تفاصمل لعمل حار أو ساب  أو خمطط ل  مأ ا امعة وموظفمها  كما يُرج  حتديد طبمعة العمل
 فرد من العائلة اخل( 

___________________________________________________________________________________ 
 القسم الثالث: تفا يل المقررات الدراسية

 المقررات الدراسية/ أعدادها 1. 3
اسمة اليت سمكون اخلبري مسؤوال  عنها إىل جان  أعداد الطالبا   جي  أن ال يسب  عدد املقررا  الدراسمة املخصصة للخبري اخلارجي ع ء )ق، بإدراج املقررا  الدر 
 وظمفي ال ميكن حتمل ( 

 رمز المقرر اسم المقرر الساعات المعتمدة أعداد الطالبات المتوقعة

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 المقيِّمين اآلخرين 2. 3

 )اذكر أمساء وأماكن عمل اخلياء اآلخرين موض ا  توةيأ املسؤولما  علمه، حن يت، تعمن أك ر من خبري واحد للينامج( 



  QMS  نظام إدارة الجودة             

 

 55 

 

 كتيب مديرة البرنامج  :(4-الملحق )أ
 القسم األول

 كتيب مديرة البرنامج
 :مقدمة

ماان أن اسااتمرارية  وعلاا  الاارغ،التعلمممااة الشاااملة   الطالبااا  خاايةإن ملااديرا  الاايامج دورا  رئمسااا  يف اسااتمرارية اإلشااراف علاا       
  إال أن الاادور الاارئمس وماان يسااانده،مسااؤولمة مجاعمااة تقااأ علاا  عااات  طاااق، التاادريس  واملعااايري وتطوير ااا تعتااياحلفاااظ علاا  ا ااودة 
خاالل إدارة فعالاة  وذلا مان وحتافظ علم  تعزة املستوى العار للجودة األكادميمة  واملمارسا  اليتمئة الةروف ملديرة الينامج هو هت

 املكونة ل   واملقررا  الدراسمةللينامج 
  ا مادة يف وثمقاة ن  جيمأ بن دفتم  أمناطا  من املمارساإإذ   لذا فقد متت كتابة هذا الكتم  تقديرا  للدور امله، ملديرة الينامج     

من امله، وضأ ماادة مرجعماة تسااعد ماديرا  الايامج  وهلذا فإن  واحدة  مبا ميكنها من املساعدة يف تاليف التجاوةا  اليت قد حتدث
يكون  يكون هذا الكتم  مرجعا  قمما  ملديرا  اليامج يف إدارة تلا اليامج  متمنن أيًا  أن ونأمل أن  وتدريسهاعل  إدارة اليامج 

 با  اليامج خالل العا  الدراسي هذا الكتم  مرجعا  أساسما  ملتطل
 ما الذي يحتويه هذا الكتيب؟

قااد فالاايت ميكاان تطبمقهااا حبساا  الًااوابط التنةمممااة املعمااول هبااا  و  حيتااوي هااذا  الكتماا  علاا  معلومااا  عاان املمارسااا  ا ماادة     
لمة اليت متنح الدرجة العلممة  لكنها تعكس طبمعة الينامج أو الكو   تسمريهامعمنة و  ة قلمال  يف إدارة برامجتكون هناك ممارسا  خمتلف

فادة من هذا الكتما  مباا يتناسا  يشّجأ مديرا  اليامج عل  اإلو   من البنود ممكن   لذلا و إعداد هذا الكتم  لمغطي أكي قدر  و 
حبمث يساه،  من يف حكمه، معة لتطوير أعًاء همئة التدريس و امن توجها  ا  ا  كذلا فإن  يعكس جانب  املختلفة احتماجاهتّن و 

الكتماا  تأكمااد علاا  أ مااة تطااوير أعًاااء اهلمئااة  ذاهااو   ا لتقااو  باادورهاهااذا الكتماا  يف تأهماال مااديرة الينااامج الاايت و تعممنهااا حاادي   
 يف ا امعة للقما  بأدوارهن عل  أو وج   التدريسمة
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 القسم الثاني
 والتنظيمالهيكل 

 
 والتنظيم:اإلدارة 
العمااال يف إطااااار  وعلاااا  الكلماااا الااادرجا  العلمماااة  خمتلااااف بتكلمااااف جملاااس ا امعاااة لمتااااوىل مساااؤولمة مااانح تقاااو  ا امعاااة إن      

 يكلفها اجمللس للعمل نمابة عن   وأي  نةيتبعها جملس ا امعة   واإلجراءا  اليتالسماسا  
 هو كالتار:بنت عبد الرمحن للجان ضمان ا ودة يف جامعة األمرية نورة  واهلمكل التنةممي  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 التنظيمي للجان ضمان الجودة : الهيكل1الشكل 

 
     
 

اللجنة العليا ل مان الجودة واالعتماد 
 األكاديمي

لجنة قبول 
 البرنامج

لجنة التعلم 
 والتعليم والتقويم

االختبارات  لجنة
 والتقويم 

 

 البرامج     لجنة

 لجنة التخطيط األكاديمي

 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 مجلل القسم

 

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 مجلل الكلية

 لجنة ضمان الجودة بالكلية

 

 

 

  

  لجنة ضمان الجودة في الكلية

 مجلل الجامعة
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للاادرجا  العلممااة املمنوحااة  واملعااايري األكادميمااةاملسااؤولمة األكادميمااة الكاملااة عاان الاايامج الدراساامة  يتااوىلإن جملااس ا امعااة        
واالعتماااد للطالبااا  الاااليت أكملااّن برناجمااا  بنجاااح  كمااا أن اللجنااة املركزيااة املكلفااة بتطبماا  املعااايري هااي اللجنااة العلمااا لًاامان ا ااودة 

  ومتابعت  وتقومي   يف الكلمة لتقو  بالتخطمط لًمان جودة ما يقد  للطالبا  وتعزيز ا ودةكلمة  نة لدع،   وتنشئ كل  ميياألكاد
 اللجنة حتت إشراف  نة ضمان ا ودة يف الكلمة التابعة هلا  وتكون هذهليامج املشاهبة ل   ل نة للينامج أو  ويت، إنشاء

أن يتواف  تصمم،  ومن امله،املناهج يف حتقم  اليامج ألهدافها   ختطمط أ مةالعلممة إىل  الب وثونتائج  وتشري التجارب
وهاذا   وقابال  للت سانيكون املنهج منهجا  عار املستوى  وجي  أنالتخطمط االسرتاتمجي للكلمة   واملقرتحا  مأاملناهج الدراسمة 

مساؤولمة تصامم، برناامج إباداعي  وبالتاار فاإنباملهاارا  الوطنماة   ويف النهاوض  العاريف التعلم،  تدرجيي   يسه، يف إحداث تغمري   قد
أن ُتوكل املسؤولمة املتعلقة جبودة التعلم، إىل  نة ضمان ا ودة يف الكلمة مأ  وعل  ا امعة مسؤولمة فري  الينامج الرئمسة  ومممز هي

ماديرة اليناامج هاي املساؤولة األكادميماة الرئمساة يف  وبالتاار فاإنر هذه املسؤولمة  مراعاة معايري ا ودة  كما أن عل   ان اليامج تو 
 هذه العملمة 

 ؟والتوجيهمن أين تحصل مديرة البرنامج على النصح 
التعلم، العار  فإن هذه املعلوما  قد  ونةرا  لطبمعةل من املعلوما   هائ   قد حتتاج إىل احلصول عل  ك،   الينامجإن مديرة     

هلاذه  والاروابط اإللكرتونماةا زء سمت، حتديد اجملاال  اليت حتتاج مديرة الينامج معلوماا  عنهاا   ويف هذاتكون عرضة للتغمري سنويا   
 الداخلمة للجامعة  اإللكرتونمة الشبكةاجملاال  عل  

 لهاالروابط اإللكترونية  و السياساتأجراءات اإل
  الشكاوى األكاديمية
  المخالفات األكاديمية

  المراجعة السنوية
  أنظمة التقييم
  ختباراتلجان اال

  متطلبات الح ور
  معلومات عن وظائف للطالبات

  رشاد األكاديمياإل
  حتياجات الخا ةاالدعم ذوي 

  التعلم اإللكتروني
  ترتيبات االختبارات 
  تصميم البرنامج

  سجل الدرجات/التعلم االفتراضي
  والسالمةالصحة 

  التمهيديسبوع ترتيبات األ
  التعديالت الثانوية على البرنامج

  التغيير في المقرر
  تصميم المقرر

  التحويل من برنامج آلخر
  حصاءات مستوى أداء الطالبات إ

  استبانات الطالبات
  البرنامجالموافقة/ تجديد الموافقة على 

 موقع الجامعة( ووضعه علىا من قبل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية )يتم تعبأة هذا النموذج سنوي  
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 القسم الثالث
 والمسؤولياتالواجبات 

 :مديرة البرنامج مسؤوليات    

فااإن  ومااأ ذلااا  الكلمااا جااراءا  املتبعااة يف اإل عًااو وذلااا حساا كاان أن يقااو  باا  أك اار ماان ميإن دور مااديرة الينااامج      
الكتماا  الوثمقااة األساساامة الاايت يسااتق  منهااا دور    ويعتااي هااذابكافااة مهااا  مااديرة الينااامج الوضااأ الطبمعااي هااو أن يقااو  عًااو واحااد  

ااا مااديرة الينااامج بشااكل    ً اخلاصااة بكاال جهااة  والتوجهااا  اةلمااة الينااامج  ملتطلبااا  والتغمااري وفق اااقابلااة للتعااديل  مفصاال   ولكنهااا أي
 معنمة   

تعلمممة يف املتابعة املستمرة لتجربة الطالبا  الو   يف احلفاظ عل  معايري جودة التعلم، يف الينامج ها    ملديرة الينامج دور  و   
يت من شاأاا اللتعامل مأ الطالبا   و أسلوب اتوضمح املالئمة  و  عل  مديرة الينامج هتمئة مجمأ الةروف بشكل عا  يف الينامج  و 

هذا يشمل تنفمذ اليناامج داخال احلار  و  احلفاظ علمها بغض النةر عن كمفمة تنفمذ الينامج يري العالمة للجودة األكادميمة و تعزيز املعا
يتلخص أسالوب التعامال يف معاملاة مجماأ ذلا التعل، عن طري  اإلنرتنت  و  ا امعي  كما يشمل أي مادة تعلمممة يت، نشرها مبا يف

مناقشتها بكل شفافمة لتعزيز التفاه،  و  آرائهن و  وتقبل اختالفاهتن  تقديرهاو  شخصماهتنو  واحرتا  فرديتهن طالبا  بطريقة عادلة ال
 حتسمنها مستقبال  و  اليت جي  تقمممهاو   فأسلوب التعامل هو جزء من األجزاء املتعلقة با ودة

وكباااار األكاااادميمن   ومستشااااري الكلماااة  منساااقا  املقاااررا  الدراسااامة كااال  مااان:  اليناااامج إىل التواصااال ماااأ وحتتااااج ماااديرة
أو يادعمن اليناامج ساواء  كاّن داخال الكلماة  واإلداريا  الاليت يشاركنمنسوبا  الكلمة األكادميما   بالكلمة  وغريهّن من املسؤولن

 نفسها أو من كلما  أخرى  
 :وهيت ترتبط بمسؤوليات مديرة البرنامج، ة مجاالا وهنالك ست  
  والتسجيل والتعريف بالبرنامجالقبول: 

 والنشارا  التعريفماة األدلاة ويتطلا  إنتااج اةادد  ويف الوقات الدراساي لليناامج تعريفماة دقمقاة معلوما  إنتاج ضمان 
 تزويااد إىل إضاااف ة املااواد  هااذه دقااة لًاامان واضاا ة والتسااجمل إجااراءا  القبااول وتًااأ عمااادة الينااامج   نااة موافقااة

  واض ة مبعلوما  با امعة الت اقهن املتوقأ الطالبا 
  الااااتعل، بمئااااة م اااال ا امعااااة تقاااادمها الاااايت املعلومااااا  مصااااادر علاااا  الطالبااااا  ومالئمااااة حصااااول سااااهولة ماااان الت قاااا 

  االفرتاضمة
 :التوثيق 

 ودتويا  الكتم  معلوما  ص ة عل  الينامج  نة موافقة واحلصول عل  للينامج  كتم  إعداد من التأكد  
 التااادريس همئاااة أعًااااء مجماااأ حصاااول والتأكاااد مااان الطالباااا    مماااأ اليناااامج كتمااا  لتاااوفري الالةماااة الرتتمباااا  عمااال 

  الكتم  من نسخته، عل  الينامج عن املسؤولن
  املعلوما  هذه وميكن توفري دراسي  مقرر كل يف املعلوما  من األدد احلد عل  الطالبا  مجمأ حصول من الت ق 

 الاااتعّل، بمئاااة خاااالل مااان إلكرتونماااا   ذلاااا يااات، أن ميكااان كماااا مناسااا   آخااار شاااكل أي أو املقااارر  توصااامف خاااالل مااان
  الينامج كتم  يف املعلوما  توفري ميكن احلاال  ويف بعض االفرتاضمة 

 عنهااا  ينااوب ماان أو للجااودة الكلمااة وكملااة مااأ وذلااا بالّتشاااور وتوصاامف الينااامج  الينااامج  وتاادقم  كتماا  مراجعااة 
  للطالبا  املتاحة النسخة يف املعلوما  ص ة والتأكد من
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  والمصادرالجداول: 

 لف اص املؤقات الفريا  قبال مان اليناامج علا  املصاادقة أثنااء علما  االتفااق و ملاا مطابقتهاا مان للتأكاد املصاادر متابعة 
  الينامج

 فاعلمتها من للت ق  دراسي مستوى كل وتأكمدها يف  (ا دول) املقرر تدريس مواعمد مراجعة  
 دراسي عا  كل يف الطالبا  اللت اق املطلوب الرتاكمي املعدل عل  التأكمد  
  والتعليم والتقييمالتعلم: 
  نااة اجتماعااا  خااالل وذلااا ماان والتعلاام، املعتماادة  الااتعل، اساارتاتمجما  وفاا  تقدمياا  ياات، الينااامج أن ماان الت قاا  

  احلاجة تقتًم  ما حبس  املقرر منسقة والتعاون مأ الينامج 
 كاال لتقماام، املتبعااة باااإلجراءا  وإبااالا الطالبااا  املعتماادة  التقماام، اساارتاتمجمة وفاا  التقماام، إجااراء لًاامان التخطاامط 

 علمهاا واملصاادقة  التقممماا  وضاأ والت قا  مان احلاجاة  دعات كلماا املقاررا  منساقا  والتعاون مأ دراسي  مقرر
  واخلارجمة واملراجعة الداخلمة التدقم  عملمة جان  إىل
 امللخصاااا  فمهاااا مباااا اخلاااارجمن  للماااراجعن أو للمراجاااأ التقمااام، معلوماااا  وصاااول لًااامان الالةماااة الرتتمباااا  اختااااذ 

قّممة الطالبا  أعمال وعمنا  من
ُ
  امل

 ومراعاة ذلا والةروف املخففة االحتماجا  ذوي من الطالبا  حاال  يف النةر  
 :تطوير البرنامج 

 فمها للنةر الينامج  نة عل  السنوية املراجعة والناجتة عن بالينامج  املتعلقة التغمريا  مجمأ عرض من التأكد  
 الينامج تنفمذ عل  تعديال  أي تأثري يف النةر من التأكد  
  والتقييمالمتابعة: 

 وجاود والتأكاد مان احلاجاة  تقتًام  ماا حسا  بادالء وترشامح ماراجعن لليناامج  اخلاارجمن املاراجعن تعمن متابعة 
  العا  وعاملم ا طوال دلم ا اخلارجمن املراجعن من كافمة أعداد

 للتطبما   القابلاة الالةماة واختااذ اإلجاراءا  كتابماا   والارد علمهاا وافم ا  اّطالع ا اخلارجمة املراجعة تقارير عل  االطالع 
  الردود كتابة يف املسا ة عل  الدراسمة املقررا  منسقا  قدرة من الت ق  إىل باإلضافة

 خاالل مان املناسابة واختاذ اإلجراءا  الينامج  مستوى عل  الطالبا  من الراجعة التغذية عل  احلصول من التأكد 
  السنوية املراجعة عملمة أثناء للعمل خطط وضأ

 وتدري  للطالبا  دع، من ا امعة تقدم  ما واطالعهن عل  الينامج   نة يف للطالبا  مم ال  ترشمح ضمان  
 الينامج  نة علم  لتطلأ للينامج السنوي املتابعة تقرير إعداد  
 ذلا حمال يلز  واختاذ ما السنوية  املراجعة عملمة عن يصدر ما بكل الينامج  نة إىل الرفأ  

 التوا ل مع منسقات المقررات الدراسية
عالقاة فاعلاة  كماا جيا  علا  ماديرة اليناامج أن  ومنسقا  املقاررا من امله، أن تكون عالقة العمل بن مديرة الينامج  

 وباروح الفرياا العمال كمجموعااة  ومنساقا  املقااررا مااديرة اليناامج  وجياا  علا تقاو  باأداء عملهااا بالتعااون مااأ منساقا  املقاررا   
للفائاادة  وماادى حتقمقاا للينااامج  واملتابعااة الدقمقااة للطالبااا   وتقاادمهن الدراسااي لعلمااي رصااد الت صاامل ا ويتوجاا  علاامهنالواحااد  

 احلرع عل  التواصل الدائ، فمما بمنه، كفري  واحد شامل  مأ املرجوة من   كما أن علمهن اتباع منهج عملي 
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 القسم الرابع
 التقويم األكاديمي لألنشطة

 
ال  وذلااا حاا  الينااامج بوضااأ جاادول ةمااين لألنشااطة يتناساا  مااأ املهااا  اإلداريااة للكلمااة ماان الًااروري أن تقااو  مااديرة        

ن أحيادث غالباا  يف حالاة وجاود بارامج جديادة  فمان غاري وجاود جادول ةماين ميكان  وهاو ماايتعارض وجود برنامج ماأ برناامج آخار  
باادءا  ماان مرحلااة املوافقااة املبدئمااة علاا  الينااامج حياادث خلااط بمنهااا  ماان هنااا جياا  جدولااة كاال مرحلااة ماان مراحاال الينااامج الواحااد  

 السنوية     و ان املراجعة  مرورا  بلجان االختبارا والتقمم، والتغذية الراجعة  إىل مرحلة التنفمذ واإلعداد ل  واملصادقة علم 
يف مرحلاااة مااان املراحااال  لاااذلا جيااا    العملماااا رة اليناااامج فهااا، بعاااض اإلجاااراءا  والسماساااا  و قاااد يصاااع  علااا  ماااديو        

  كماا جيا  علاا  ماديرة الينااامج أن تعاي أن نطاااق صااعوبا التنسام  لعماال اإلجاراءا  الالةمااة عناد مواجهاة م اال تلاا الو  التخطامط
وعدد املقررا  الدراسمة املطروحة  أما عملما  ضمان  حجم  سمختلف باختالف أعداد الطالبا  املسجال  يف الينامج و  العمل

علاا  الطالبااة أن تعااي بااأن التعلاام، الااذي تتلقاااه يتناساا  مااأ ا  أساسااما  يف مجمااأ احلاااال   و سااتبق  عنصاار  فإاااا  طبماا  معااايري ا ااودةت
الدرجة العلممة الايت ست صال علمهاا تتوافا  ماأ اإلطاار و   أن جمموع ساعا  الينامج املعتمدةستوى األكادميي الذي تدرس فم   و امل

(  لاذا فاإن املتابعاة املساتمرة لتطاور اليناامج NCAAAاالعتماد األكاادميي )عن اهلمئة الوطنمة للتقومي و  درالوطين للمؤهال  الصا
 حيد ك ريا  من اكتشاف ثغرا  الينامج يف وقت متأخر  مسبقا   وف  تواريخ متف  علمها

 جدولتها، هي: والمهام المستحسنالمسائل 
  وص تهامنسقا  املقررا  لًمان اكتمال املعلوما   والتواصل مأ  مقررات وتوصمف حتديث الدلمل اإلرشادي للينامج  
    دتاااوى املاااواد التعريفماااة  والتأكاااد ماااناألنشاااطة بعناياااة   وتنسااام  مواعمااادالت قااا  مااان جاهزياااة الااايامج التعريفماااة للطالباااا

 الراغبا  يف االلت اق با امعة  وجاهزيتها للطالبا 
 لاا   كمااا  ل  شااام علاا  توصاامف   والاايت حتتاوي  تأكااد مان وجااود املااذكرا  الدراساامة للمقااررالتواصال مااأ منسااقا  املقااررا  لل

الاايت يزيااد فمهااا  التااواريخ  ومعرفااة الفاارتا الينااامج معرفااة هااذه  وعلاا  مااديرةحتتاوي علاا  تااواريخ تساالم، الواجبااا  الدراساامة  
 جدول للتقمم، من إعداد    وذلا لتتمكنالع ء الدراسي عل  الطالبا  خالل العا  ا امعي

 الذين و طل  االستعانة هب، للعا  الدراسي  الت ق  من تعمن اخلياء اخلارجمن 
 املقررا  يف كتابت   وإشراك منسقا كتابما     والرد علم ة دقمق   من أن  و مراجعة تقرير املراجأ اخلارجي مراجعة   التأكد 
 الينامج للنةر فم     ورفع  للجنةاملنصر  إعداد تقرير املراجعة السنوية للينامج للعا  ا امعي 
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 القسم الخامل
 التح ير لبدء السنة الدراسية الجامعية

 
 والتسجيل، وحاالت الطالبات:القبول 
 وعلمها أن  والكلمةتلتز  باإلجراءا  اليت وضعتها لقبول الطالبا  حبس  االتفاق بن ا امعة  والتسجمل أنعل  عمادة القبول     

 تقو  مبا يلي:
 املقبال  للعاا  القباول مواعماد عن اإلعالن وذلا قبل سنويا   برنامج كل يف قبوهلن املمكن للطالبا  املناس  العدد معرفة 

 لتااتمكن والكلمااة  ا امعااة باان باالتفاااق ماارتبط وهااذا العاادد دراسااي  عااا  كاال اايااة ونصااف ماان شااهر   قباال ويكااون ذلااا
  بدقة االسرتاتمجي وتنفمذ ختطمطها متطلباهتا  تلبمة من الكلمة

  مبااا يتوافاا  مااأ احلااد األدد ماان املعااايري األكادميمااة املنصااوع علمهااا عنااد املصااادقة  لكاال برنااامج   وقبااول الطالبااا اسااتقطاب
عاة املتفا  علما  لكال دف واحلاد األقصا اليت يت، االتفاق علمهاا سانويا   إىل جانا  احلاد األدد  مأ املعايري أو  عل  الينامج

ريا  الطارئاة يف أعاداد املقباوال  املتفا  علمهاا ماالتغ وجي  مناقشاةمن الطالبا  املقبوال  يف الينامج كما ورد يف املل    
 املتوقأ للطالبا  املقبوال   الالةمة  ومعرفة العددالينامج عمل الرتتمبا   وعل  مدير  والكلمةبن ا امعة 

  با امعة طالبة ملت قة الاتأكد من قبول كل 
 :البرنامج التعريفي

 وتت مال ماديرةاملقاررا  الدراسامة بشاكل صا مح   والتساجمل يفمن الًروري أن تت، عملماة الت ااق الطالباا  بااليامج  
والدور التعريفمة  ن تنةم، م ل هذا النوع من اليامج إالتعريفي للطالبا  املستجدا   حمث  والتنفمذ للينامجالينامج مها  اإلعداد 

مان عملماة  هبذا اخلصوع هو جزء من عملماة التخطامط الايت تتطلا  القماا  هباا قبال أشاهر   ومنسوبا  ا امعة يقو  ب  منسويب الذي
 هذه األحداث يف التقومي ا امعي  وتت، جدولة  والتسجملالقبول 

 جي  تزويد مجمأ الطالبا  املقبوال  يف الينامج مبعلوما  عن ما يلي: كما    
  ا امعة  والتةل، يفإجراءا  الشكوى 
  مناقشة منط الدراسة املوص  ب  يف الينامج 
  كمفماااة الوصاااول إىل مصاااادر الاااتعل، اإللكرتونماااة اخلاصاااة با امعاااة علااا  اإلنرتنااات  إىل جانااا  مصاااادر املعلوماااا  األخااارى

 املتاحة 
 الطالبمة وخدما  الدع،  كمفمة الوصول إىل بمانا  الطالبة  
 دراستهن  واملرتبطة مبجالدا  مصادر التعل، املتخصصة كمفمة استخ 
  ،الينامج  ومنسقا   الطالبا   كمديرةمبنسوبا  الكلمة املخوال  بالتواصل مأ  وتتًمن قائمة وسائل االتصال بالقس

  املقررا 
  والتقمااام،   تباااارا  وتنةااام، االخاملخففاااة   وسماساااة الةاااروفتسااالم، الواجباااا  الدراسااامة   املقااارر  كمواعمااادعملماااا  إدارة

 الراجعة  وآلما  التغذية  والنتائج
  وغاري ذلاا   واإلرشااد األكاادمييلليناامج   وا اداول الزمنماةتقادير الادرجا   ك واللوائح األكادميمةاإلملا  بأنةمة الينامج

  الرجوع إىل كتم  الطالبةعن طري   من األنةمة  ويت، ذلا
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 :الجدول الزمني للتقييم
جااادول ةماااين للتقمااام، قبااال بداياااة السااانة الدراسااامة  حماااث يااات، مسااابقا  حتدياااد الفااارتا  املتوقعاااة لزياااادة العااا ء  جيااا  إعاااداد 

   فرتا  اخنفاض   ألن ذلا سمساعد فري  الينامج عل  تقدير األعباء الدراسمة اليت تقأ عل  كاهل الطالبا و  الدراسي عل  الطالبة
زياادة حا  ال ياؤثر ذلاا علا  عملماة الما  ماا وجاد    ا  للتخفمف من هاذا العا ءفمج  االتفاق املسب  مأ منسقا  املقرر لذا 

أن ال يت، تغمري تواريخ ال وضعها يف خطة تدريس املقرر  و جي  عل  منسقا  املقررا  االلتزا  مبواعمد تسلم، الواجبا  حو  التقمم، 
 التسلم، إال بعد اتفاق مسب  مأ مديرة الينامج 

 والمصادر:الجداول 
إن مراجعة ا داول مبكارا  يسااعد ماديرة اليناامج علا  معرفاة مادى مناسابة املقاررا  الدراسامة الايت يات، تدريساها لليناامج  

األكااادميي  فعلاا  منسااقا  املقااررا  الت قاا  ماان كفايااة مصااادر الااتعل، لاادع، عملمااة تاادريس املقاارر الدراسااي  مبااا يف ذلااا الوسااائل 
  كماا أن مان مساؤولما  منساقا  املقاررا  واملعادا  مل  والكت   واجملال  العلممة  واليجمماا  واملختيا   وور  الع  التعلمممة

 تقدمي املشورة ملديرة الينامج حول أي صعوبا  ال ميكن حّلها عل  الصعمد الداخلي 
 ؟المواد التي تنشرماهي  
ن ماان إحمااث   باليناامج وهلااا عالقااةعلاا  املاواد الاايت تنشار  ا امعااة واإلعااالن والنشار يفاخلااع بالتسااوي   ينطبا  اليتوكااول  

 املواد اليت توفرها مديرة الينامج الينامج  والتدقم  يفاليت يت، نشرها يف بداية تنفمذ  ووضوح املادةمسؤولمة ا امعة الت ق  من ص ة 
 تطور الينامج عند احلاجة إىل ذلا  لتتالئ، مأ

 :معةتوفير تعليمات االلتحاق بالجا
 ءبااد عاان: تاااريخمعلومااا   قبااوهلن  وهااذه التعلممااا  هاايياات، إرسااال تعلممااا  هتاا، املقبااوال  للدراسااة يف ا امعااة حااال 

  للجممأ ن هذه التعلمما  متوفرةأالينامج الت ق  من  وعل  مديرة  الدراسة ءببد والرتتمبا  املتعلقة  الدراسة
 المكتمل:التسجيل غير 

بإمتاا  عملماة القباول إال إذا قامات   يف ا امعاةالتعل، املوجودة فادة من مصادر و اإل  أًور اةاضرا حبال يسمح للطالبة           
  والتسجمل
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 القسم السادس
 وإرشادهندعم الطالبات 

 
خاية  وباذلا ستصابحاملتمماز   وعلا  اإلرشاادعلا  خادما  الاّدع، ا مادة يعتماد جناح الطالبا  امللت قاا  باليناامج إن        

عًاااء أيقاادمها  وكلملتهااا  أن اخلاادما  الاايت تقاادمها ا امعااة وا اادير بالااذكرمتماازا    واإلرشاااد أك اار وخاادما  الاادع،الطالبااة التعلمممااة 
 ركز هي عل  دع، األنشطة األكادميمة بمنما تُ   خرون غري مديرة الينامجآ
 املوضوع بالتفصمل  هذا (QMS) ا ودة)د( من نةا  إدارة وسمشرح البند:  
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 السابع القسم
 التغذية الراجعة من الطالبات

 
عن طري   فمهن الطالبا  الّدارسا  بشكل مستقلمبا -املسجال  يف الينامج من امله، أن تتاح الفرصة  ممأ الطالبا       
  ومأخوذة بعن االعتبار  مسموعة وجعل أصواهتنآرائهن  لعرض-بالدراسة التدريبمة  العملي  أوالتعل، 
حموياة اخلاية يف إثراء ص ة و  تكمن تقمممها  فإن أ متهاطرق احلصول عل  آراء الطالبا  و  يف الوقت الذي تتفاو  فم و        

هناا ينصا  علا  ال ميكان االساتهانة هباا  كماا أن دور ماديرة اليناامج فا مفمادة حبماث تصابح بنااءة  و  تعزيزهااماأ   التعلمممة للطالباا 
أ مااة خاصااة  فإجياااد ثقافااة إجيابمااة تشااعر فمهااا الطالبااا  أن آراءهاان مسااموعة  ا لاا  ماانتشااجمأ الطالبااا  علاا  االخناارال يف العملمااة ملاا

( بتاوفري NCAAAاالعتمااد األكاادميي )للتقاومي و  أمر ها  جدا  لنجاح الينامج  وتقو  اهلمئة الوطنماة ويت، اختاذ إجراءا  بشأاا 
 هنالاااجعة من الطالبا  عن اليناامج  و  ا أساس التغذية الر   و (CESاستبانة تقمم، املقرر )  و (PESاستبانا  تقمم، الينامج )

لتغذياااة الراجعاااة مااان ا كاااذلا  و استقصااااء آراء الطالباااا  املنتخباااا  للجناااة اليناااامج :منهااااو   مصاااادر أخااارى لتقصاااي آراء الطالباااا 
 آخر من مصادر استطالع آراء الطالبا   امصدر  تعد اليت اخلرجيا  و 

فااإن أ مااة التغذيااة  ومااأ ذلااا  جياا  اختاااذ اإلجااراءا  الالةمااة بشااأاا  وحتلملهاااالتغذيااة الراجعااة ماان الطالبااا   وبعااد مجااأ       
ماارة أخاارى أماار  والتواصاال معهاانن إشااراكهن يف عملمااة صاانأ القاارار لااذا فااإالراجعااة ماان الطالبااا  لمساات واضاا ة دائمااا  بالنساابة هلاان  

فالتغذية الراجعة توفر األدلة  أما التقمم، فإن  يستخلص  والتقمم، مه، بن التغذية الراجعة  وهناك فرقضروري لعملمة تقمم، الينامج  
 النتائج استنادا  إىل تلا األدلة 

حتلمال املادخال   وقاد يتازامن  وقماسا ا سارعة التجااوب معا  خال  الطالباا  أحمان ااإلجاراء املتباأ بشاأن ماد وقد يتطل        
املناساابة لاا  دور   واختااذ اإلجااراءا يف ذلااا مااأ عملماة املراجعااة الساانوية  لااذا فاإن عملمااة اسااتطالع آراء الطالبااا   واإلجاراءا  املتبعااة

هاذا اإلجاراء  وقاد يكاوناإلجراء املتباأ علا  الادفعا  التالماة  كبري يف تشجمأ الطالبا  لاللت اق با امعة  حمث سمت، تطبم  هذا 
 ( VLEجزء ا من بمئة التعل، االفرتاضمة )
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 القسم الثامن
 التقييم

 :مقدمة
قااااد ال تااااألف العديااااد ماااان د  حتقاااامقهن ملااااا هااااو متوقااااأ ماااانهن  و ماااان عاااا قااااد يتخااااوفن الطالبااااا  يف ك ااااري ماااان األحمااااانإن       

هااذه نقطااة جوهريااة  فالنجاااح أو الفشاال املبكاار قااد يكااون لاا  تااأثري بااالرت علاا  و  طاارق التقماام، املتبعااة يف الينااامج  ماانهن املسااتجدا 
هنالا فرصة واحدة للنجاح من استكمال الينامج   و و  الدراسة عل  دافعهن املعنوي ملواصلةو  مستوى ال قة بالنفس لدى الطالبا  
ال يةهرن ما لديهن   و وقتهن دون قصد عل  جوان  تقممهن نَ رْ د  هْ اض ة فإن الطالبا  قد ياُ أول مرة  فإذا كانت بنود التقمم، غري و 

ا  كتما  املقارر مان ممماز ذكرة ماوجزة يات، فمهاا حتدياد طارق وأساس التقمام،  و   لذلا جي  تزويد الطالبا  مبامهارا و  من إمكانما 
باذلا تكاون الطالباا  علا    و علا  كال البناود األساسامة للتقمام، مااكال منه  كتم  بمئة التعل، االفرتاضمة أن حيتاويالدراسي ا مد  و 

 مبتطلبا  التقمم، الذي سوف جيري علمهن منذ بداية الينامج  إملا و  دراية
قمام، يف كال ينبغي أن تكاون خطاة التو   املعمول هباالتقمم، األكادميمة ذا  الصلة و  حتت مةلة أنةمة يت، تقمم، كل مقررو       

تقمام، الطالباة  أجازاء  كال جزئماة مانأعًااء همئاة التادريس بالتازا  باد مان الو   يف كتما  الطالباة مفصال   بشكل  للطالبة و مقرر واض ة 
 مان الدرجاة الكلماة للمقارر( %25)مراجعة مجمأ أجازاء التقمام، الايت مت ال أك ار مان مت، تدقم  و سو ددد يف خطة الينامج  و كما ه

لمساامح   عااين أناا  ماان املفاارتض أن تكااون كاال التقمممااا  جمهاازة يف بدايااة الفصاال الدراساايممااا يخااارجمن  و  ماان قباال مقمماان داخلماان
  املراجعااة يف كتمااا  منسااقة املقااارر وتتاااوفر مناااذج علاا  التغذيااة الراجعاااة املبنمااة علمهااا  احلصاااولوقاات كاااف للشاااروع باادورة املراجعااة و ب

 ( 5-أ: )املل  
املتباأ  لإلطاار    وذلاا وفق ااا امعاة والتقاومي يفدراساي مان خاالل  اان االختباارا  النتائج يف بداياة الفصال ال ويت، تقدمي      

أن مجمااأ تلااا النتااائج جياا  أن ختًااأ لسماسااة ا امعااة  وا اادير بالااذكر ( (QMSوصااف  يف دلماال نةااا  إدارة ا ااودة  والااذي ياات،
 خالقمة        األ

 والتاواريخ املقرتحاةسقا  املقرر تزويد مديرة الينامج با دول الازمين بتدريس أي مقرر دراسي  يتوج  عل  من وقبل البدء      
اهلائال مان الواجباا   أو عاد    م ل: الك،مديرة الينامج حتديد أي ثغرا  يف الينامج   وستكون مهمة  وتسلممهالتقدمي الواجبا  

وماا حدة  أو عد  مناسبة مواعمد تسالم، الواجباا   كفاية الوقت للطالبا  ألداء الواجبا   أو تكدس واجبا  املقررا  يف فرتة وا
علاا  ا ادول الاازمين للتقاومي  تنتقاال  ومبجاارد االتفااقمااديرة اليناامج أيًااا  مناقشاة أي قًاامة ماأ منسااقة املقارر   وماان مهاا ذلاا   إىل

 وضبط  يف الينامج العملمة إىل متابعة سري العمل 
مااان  علمااا   وعنااادها سااامكونتةهااار بعاااض احلااااال  الااايت يتعاااذر فمهاااا التقماااد با ااادول الااازمين املتفااا  ا هاااود فقاااد وماااأ كااال      

لًامان  ومديرة الينامجمنسقة املقرر  واملستمر بنجدا  يف هذه احلالة التواصل الفعال  ومن امله،الًروري إجراء بعض التعديال   
ا  مقرتحاة علا  جادول ري ذلاا تنبما  الطالباا  ألي تغما واألها، مانسلبمة   أن ال يؤثر ذلا عل  التجربة التعلمممة للطالبا  بصورة

 التقومي املعلن 
ضامان ا اودة  وتتباأ إجاراءا دراساي   برناامج   ا امعاة لكالمراجعن ه، خياء خارجمن من خاارج  بتعمن وتقو  ا امعة      

التقاارير  اخلارجمن كما هو منصوع علمها يف أنةمة ا امعة  مبا يف ذلا متطلباا  كتاباة  املراجعن وتكون مسؤولما اخلاصة هبا  
يشامل إباداء املالحةاا  علا  التقاومي  و  جتادر اإلشاارة إىل أن للماراجعن اخلاارجمن احلا  يفو  لدراسة تلا التقارير  والرتتمبا  اهلامة
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تاواريخ تسالممها  مبلخاص يعطاي نباذة عان الواجباا  و أ املاراجعن اخلاارجمنسامت، تزوياد مجماواجبا  الدراسمة واالختبارا   و ذلا ال
راجاأ اخلاارجي علا  تااريخ تسالم، ذلاا يناوب عنهاا ماأ امل جيا  أن تتفا  ماديرة اليناامج أو مانأااا جازء مان املقارر الدراساي  و علا  

قااد يكتفااي آخاار ةيعاا  علاا  الطالبااا   و جبااا  قباال تو يف احلصااول علاا  ملخااص الوا أحمانااا   قااد يرغاا  املراجااأ اخلااارجيفامللخااص  
 دتواها يف املستقبل ثري إجيايب عل  تصمم، الواجبا  و هذا ل  تأ  ملعرفة آراء الطالبا   و باحلصول علم  بعد توةيع  عل  الطالبا

املراجاااأ مبناقشاااة يناااوب عنهاااا أن تقاااو  ماااديرة اليناااامج أو مااان   مااان الواجباااا  علااا  الطالباااا  قبااال توةياااأ أي   ومااان املهااا،     
املقارر  املساؤولن عان تادريس بأعًااء همئاة التادريس  ملخصاا  الواجباا   كماا جيا  االتصاال وتعلمقاتا  حاولاخلارجي ملعرفاة رأيا  

  واخلارجمة والتدقم  الداخلمةللتأكد من أن مجمأ التقممما  اليت و تصمممها داخلما  تتواف  مأ إجراءا  الف ص وذلا 
 :أوراق االختبارات

  كماااا هاااو احلاااال ماااأ التقممماااا  وخارجماااا  لالختباااارا  داخلماااا  األصااالمة املعتمااادة  وتااادقم  النساااخةجيااا  أن يااات، ف اااص     
وستًامن إىل ا هاة املركزياة املساؤولة عان االختباارا  يف ا امعاة  ترسال   وكتابتهايت، االتفاق عل  أسئلة االختبار  فعندما األخرى 

والتادقم  النمااذج للمسااعدة يف عملماا  الف اص  وسامت، وضاأ االختباار  ومكاان عقاديف ةماان ا هة توفري أوراق االختباارا   هذه
 كتم  منسقة املقرر   واخلارجي يف الداخلي

 وأنظمة التقييم:التأخر في تسليم الواجبات 
اللاااوائح اإلجاااراءا  املتعلقااااة باااالتقمم،  مباااا يف ذلااااا  وتشاااامل هاااذه تُلاااز  الطالباااا  بالتقماااد باااااللوائح األكادميماااة للجامعاااة      

السالوك  دعااوى ساوء  والنةار يف  واملخففاةاخلاصة  وطلبا  الةروفالعقوبا  املفروضة عل  التأخر يف تسلم، الواجبا  الدراسمة  
  واألعذار األكادميمة
 :درجات التقييم

يتطلا  تقمام، ما ال  قد يتطل  بعًها ترتمبا  معمنة إلعطااء الدرجاة  فو  تتجدد و  تتنوعو  تبعة تتعددأسالم  التقمم، املإن       
رصااد درجااا  املتبعااة يف  تلااا عاان فمهااا   رصااد الاادرجا عنااد تقماام، الاادروس العملمااة ترتمبااا  خمتلفااة و   العااروض التقدميمااة للطالبااة

رتتمباا   ال ناة اليناامج لالتفااق علا  و  ناامجمن املها، أن تقاو  منساقة املقارر الدراساي بالتواصال ماأ ماديرة الي و  االمت ان األساسي 
يفرتض أن تتناس  الدرجا  اليت ميكن الت ق  منها مأ معايري الدرجة العلممة اليت متن ها و  قبل بدء عملمة تقمم، الطالبا   الةمةال

قاو  يال يسات   أن و   لًمان ذلاتقمم، من يف حكمه، يف عملمة الو  من امله، أن يتشارك أك ر من عًو همئة تدريسو  ا امعة 
جيا  علاا  و  يًاامن العدالاة و  ألن ذلاا قاد يفقااد عملا  الدقاة   فوجاود مراجااأ آخار حيقا  الدقاة مبفارده  التقماام،أساتاذ املقارر بعملماة 

متت وفقاا أن كل التقممما  و  جاهزة  مراجعة الزمملأن تتأكد من أن ترتمبا  و  مديرة الينامج أن تتواصل مأ منسقة املقرر الدراسي
 األسلوب املستخد  لذلا تعل، و   من امله، أيًا  أن تكون الطالبة عل  بمنةو  يف ا امعة  ةاملتبع السرتاتمجما  التقمم،

(  حماث ياتلخص دوره يف 7-: )أاملل ا  الدرجا   انةر راجعةالتذكري بأن املراجأ اخلارجي لمس ل  عالقة مبكما جي         
  ماأ الايت و وضاعها تتوافا وأن املعاايريمعاّدال  صا م ة   والتقاومي هايالتأكد من أن املعدال  اليت يات، تقادميها للجناة االختباارا  

ااا الرتكمااز علاا  أن يكااون املسااتوى الدراساايمااأ لمااؤهال   لاإلطااار الااوطين  ي عنااد املراجااأ اخلااارج وقااد يتواجااد  للينااامج املقااد  مالئم 
املراجأ  وإذا اقرتح الدرجا  املناسبة  بنجاح  ومن وجود يف التأكد من سري تلا العملمة ولكن دوره ين صردرجا  التقمم،   ضأو 

توافاا  علاا  ذلااا فماان صااالحمة اللجنااة أن   وتاادقم  الاادرجا  يف حالااة ماااف ااص  والتقااومي ضاارورةاخلااارجي علاا   نااة االختبااارا  
خًاعت لعملماة ف اص  واملعاّدال  قادهلاّن باأن الادرجا   الطالباا   وتؤكاد، أن تتواصل مديرة اليناامج ماأ فإن  من املهلذا   وتقرّه

 تتغري لتتواف  مأ معايري ا ودة اةلمة  وأاا قد  وتدقم 
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أن تتفا  ماديرة اليناامج  ومان املها، منااذج لتقمام، الطالباا   واخلارجمة توفري والتدقم  الداخلمةالف ص  وتتطل  عملما      
ياات، ذلااا قباال  وجياا  أن اخلااارجي علاا  األسااس الاايت سااتقو  علمهااا هااذه العملمااة  ومااأ املراجااأمااأ منسااقة املقاارر  ينااوب عنهااا أو ماان

 االختبارا   وجمموعاة منااذجاألمر توفري مجمأ أسئلة  وقد يتطل   والتقوميحًور املراجأ اخلارجي اجتماع  ان ا امعة لالختبارا  
   التقمم، األخرى املتف  علمها

 واالطاالع علا توفري تلاا النمااذج أو نساخ  منهاا   والتدقم   واليت تتطل النماذج استعدادا  لعملمة املراجعة  وجي  مجأ     
توضاح هاذا مديرة الينامج أن  وجي  عل  التغذية الراجعة عند إعداد تقممما  مستقبلمة  واالستفادة منالتقممما  اليت و رصدها  

 بداية الينامج  وللطالبا  يف  حكمه، ومن يفاملتطل  ألعًاء همئة التدريس 
 والمخففة:الظروف الخا ة 

حكمهاا، علاا  اإلجااراءا   وماان يفالتاادريس  وأعًاااء همئااةجياا  أن تتأكااد مااديرة الينااامج ماان اطااالع كاال  ماان الطالبااا        
أو يف   مسؤولمة تقادمي الشاكاوى حاول أي خلال أو تقصاري يف األداء الطالبا وتت مل  من هذا الكتم   املوض ة يف القس، ال اين

 عملمة التقمم، من خالل الةروف املخففة 
 :التغذية الراجعة للواجبات

  عادد الطالباا  كال  مان:  اعتمادا  كبريا  علا وإعادهتا إلمهّن  يعتمد الوقت الذي يستغرق  تص مح واجبا  الطالبا  إن       
 ماديرة اليناامج أن تقاو  بادور   وينبغي عل األخرى اليت تتزامن مأ تسلم، عدد  من الواجبا    وحج، األعباء  ا الواجبوكممة تلا 

ماان يقااو   وعاان أداء الاايت يدرسااواا  بشااأن األوقااا  الاايت تاات، فمهااا عملمااا  التغذيااة الراجعااة ماان الطالبااا  عاان املقااررا   نشااط  رقااايب  
 الشاملة  والتدقم  السنويةخالل عملما  الف ص وذلا من يلز  حماهلا   واختاذ ماحتلملها  ،يت ومن ثبتدريسها  
مان يف حكمها، االساتفادة مان ورقاة االختباار و  ميكن ألعًاء همئة التادريسو  ال تت، إعادة أوراق االختبار إىل الطالبا  و 

 باأوراق الطالباا  ملادة ةمنماة معقولاة  يات، بعاد ذلاا إتالفهاا جيا  االحتفااظو  عند احلاجة إىل إعطاء الطالبا  تغذية راجعاة شافوية 
 شااهرا  علاا  األقاال  ( )اثنااا عشاار(12 ) ماان أعمااال الطالبااا  ملاادة عاادد  و   ماان املهاا، أن ياات، حفااظ أوراق االختبااارو  الااتخلص منهااا و 
ماان أعمااال الطالبااا  الاايت و يفًاال االحتفاااظ بعمنااة و   يف حالااة مااا إذا و طلبهااا ألي مراجعااة أو تاادقم  خااارجيذلااا حاا  تقااد  و 

 تدقمقها داخلما  أو خارجما  لكل مقرر دراسي إىل أن يت، تدريس املقرر مرة أخرى و  ف صها
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 القسم التاسع
 البرنامج والموافقة علىالمصادقة 

 والمصادقة عليه: ،الموافقة على البرنامج
  ا اودة وإجراءا  ضمانألنةمة  وموافقتها وفقا  جي  عل  كل برنامج مبقررات  الدراسمة أن حيصل عل  مصادقة ا امعة        

ماديرة اليناامج أن  وجي  علا  إقرار أي متطلبا  إضافمة عل  الينامج ح  تنتهي عملمة املصادقة مبا يتناس  مأ ا امعة  ولن يت،
 مجمأ املقررا  اليت تدرس يف الينامج تت ق  من مصادقة ا امعة عل  

فمجموعة الوثائ    وتوصمفا  املقررا   ووثائ  املصادقة الينامج توصمف  عل  كل  من: جودةاملصادقة  وتعتمد عملمة       
 اليناااامج  عااان والااايت تستفساااراملكتوباااة بعناياااة هاااي مفتااااح عملماااة املصاااادقة  ألن م ااال هاااذه الوثاااائ  تقلااال مااان عااادد األسااائلة اةتملاااة 

ااا تساهل القماا  باأي تعاديال  أو مراجعاا  بعاد إذلا فإن الفرتة املخصصة ملرحلة التطوير هلا مردود إجياايب  حماث  وباإلضافة إىل
 التعلممماة    وتقماممهن  وةياادة خايهتنذلا أن التخطمط الدقم  هو أساس جناح عملمة تعلم، الطالبا  واأله، من  عملمة املصادقة

اليناااامج شااارول الكلماااة الااايت وضاااعتها لاااذلا اليناااامج  كماااا ميكااان دماااج  ومصاااادقتها علااا ساااتويف عملماااة موافقاااة ا امعاااة ت وجيااا  أن
 التوصما  اليت رفعتها ا امعة للكلمة بعد تصدي  الينامج مأ الشرول اليت وضعتها الكلمة 

 :تحديث المنهج الدراسي بين عمليات المصادقة
ا  املقرتحااة علاا  الينااامج قااد و ري أن تتواصاال مااأ منسااقا  املقااررا  للتأكااد ماان أن كاال التغمااجياا  علاا  مااديرة الينااامج     

أيًاا  أن يات، الّتقمّاد  ومان الًاروري ن أي تغمري ثاانوي قاد ياؤدي لبادء عادد مان العملماا  األساسامة للجاودة إتطبمقها بدقة  حمث 
 بتسجمل املقررا  الدراسمة باملواعمد املقررة لتاليف حدوث أي مشكال  عند بدء الطالبا  
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 القسم العاشر
 المراجعة السنوية

 :مقدمة
 با   ناة اليناامج والاذي تقاو  التقمم، الاذايت النقادي عل  ، تستند إن عملمة املراجعة السنوية هي يف األساس عملمة حتكم         
جيا  علا  ماديرة اليناامج و  األكادميماة  وحتقما  املعاايري  العملمة عل  جودة خية الطالباا  التعلممماة وترتكز هذه   املسؤولة عن فهي

خمرجاااا  و  املقاااررا و  التأكاااد مااان متابعاااة مجماااأ املقاااررا  الدراسااامة وفااا  معاااايري ضااامان ا اااودة  كماااا جيااا  أن تصااااا تقاااارير اليناااامج
معايري سري الكلما   و  عن ا ودة شامل   ر سنوي  ضمان ا ودة يف الكلمة بإعداد تقري   تقو   نةو  عملما  املتابعة وفقا  لتلا املعايري 

 تُرفاااأ تقاااارير اليناااامجو  قاااد يطلااا  مااان ماااديرة اليناااامج املشااااركة يف إعاااداد التقريااار و  حبماااث يكتااا  التقريااار يف النماااوذج املتفااا  علمااا  
إىل اللجاااان األكادميماااة و  املوافقاااة علمهاااا و  للجناااة اليناااامج لدراساااتهااملقاااررا  الدراسااامة الااايت متااات خاااالل عملماااا  املراجعاااة السااانوية و 

 استال  التقارير بشكل مبدئي  ب نة ضمان ا ودة يف الكلمة هي اللجنة املختصة كما أن املختصة اليت تتبأ هلا  نة الينامج   
ا ودة  كما تصاا  ومعايري ضمانفقا  إلجراءا  الدرجا  العلممة اليت متن ها ا امعة ملراجعة دورية رمسمة و  وختًأ مجمأ     

 تقارير خاصة عن نتائج املراجعا  الدورية حبس  تلا اإلجراءا  
 :المسؤول عن إعداد تقرير البرنامج

الذين يقومون و  من يف حكمه،و  عل  عات  مجمأ أعًاء همئة التدريستقأ  مسؤولمة ضمان جودة أي برنامج دراسي إن       
فعادة  تقاو  ماديرة اليناامج بصاماغة تقريار   إرشاد الطالبا و  بإدارة الينامجاملكلفن بتدريس املقررا   كما تقأ املسؤولمة عل  عات  

ألن مااديرة ذلااا و  أو مااأ منسااقا  املقااررا  الدراساامة لكاال مسااتوى دراسااي   الينااامج بالتشاااور مااأ فرياا  تاادريس مقااررا  الينااامج
ا اليناامج لااديها إملاا  تااا  بالينااامج  كماا أن منصاابها يؤهلهاا إلجااراء مراجعااة   احلصااول  ماان لساري الينااامج  كمااا ميكنهاا ناقاادة  و  ةفاحص 

 تقارير املقررا  و   عل  املدخال  املختلفة من مجمأ مصادرها  خاصة  التغذية الراجعة من الطالبا 
 ناة اليناامج : ر السنوي ملتابعة الينامج  فإن آلراء الطالبا  الايت تصال عان طريا عّمن سمقو  بإعداد التقري وبغض النةر      

املقاررا  الدراسامة مصادرا  رئمسااا   وتعااد تقااريريف تاوفري املعلوماا  الالةماة للتقريار   ا  مهمااا  دور   فريا  اليناامج وآلراء أعًااء  املختصاة
 تلا التقارير  أل مة بعدا  آخر مساو   وتشكل اإلحصاءا للمعلوما   

 :المقارنة
 :نةرا  أل مة الوصول إىل معايري  تقبل املقارنة مأ غريها  فمن املوص  ب 

 السنوية توحمد مجمأ مناذج تقارير املراجعة -
 استخدا  جمموعة البمانا  ذاهتا للت لمل-

  ودعمهاهذه الطريقة تساعد عل  القما  بعملما  املقارنا  الفعالة  وذلا ألن
 :المراجعة

متاماا  عان برناامج  وعنصار ا منفصاال  من عناصر عملمة إدارة ا ودة الداخلمة للجامعة   املراجعة هذه تعد عنصرا  عملما  إن     
  من قبل همئة خمتصة من جهة  أخرى املؤسسمة  وعن االعتماد وعن املراجعة  اخلارجي واالعتماد األكادميياهلمئة الوطنمة للتقومي 

أو يف رد الكلمااة علاا  تلااا  املكتااوبيف تقرياار املراجعااة  ويشااار إلمهااا  الساانوية مسااألة ياات، حتدياادها أثناااء عملمااة املراجعااة فااإن أي   
  الح اإلشارة إلمها يف أي تقمم، خارجي سمت،   املسائل

قم  الااداخلي ( بعنااوان )التااد9-( بعنااوان )تقماام، النةااراء( ومل اا  )ج5-وللمزيااد عاان التاادقم  الااداخلي انةاار املل اا  )ج 
 ألعمال املقرر الدراسي( 
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 كتيب منسقة المقرر: (5-الملحق )أ
 القسم األول

 كتيب منسقة المقرر
 :مقدمة
كان ذلا مبقرر  دراسي واحد أو أدورا  رئمسا  يف إيصال خية التعل، اإلمجالمة للطالبا   سواء   تؤدين منسقا  املقررا إن        

 الاارغ، ماان أن احلفاااظ علاا  معااايري ا ااودةعلاا  و  برناجمااا  دراسااما  كااامال  يفًااي إىل نماال درجااة  علممااة  بعاادة مقااررا  تكااّون يف جمملهااا 
الفرياا  املساااند هلاا،  إال أن الاادور الرئمسااي و  ماان يف حكمهاا،و  تعزيزهااا يعااد مسااؤولمة  مشاارتكة  باان أعًاااء همئااة التاادريس يف الينااامجو 

أن تًمن تدريس  بأسلوب  و  ة  تتواف  مأ النسخة اليت متت املصادقة علمها مؤخرا  ملنسقة املقرر هو أن تًمن تدريس كل مقرر بصور 
 وتقممم  يف الوقت اةدد  فعال  
يف تدريسا   عًاو تشاارك أك ار مان يحبماث  سجل هبا عدد كباري مان الطالباا  اليت ي قد ُتوةّع مسؤولمة تدريس املقررا  و        

تأممنها مان خاالل املشااركة يف عملماا  مة القابلة للمقارنة مأ غريها  ولدع، املعايري الوطنمة و التعلمملتعزيز مفهو  خيا  الطالبا  و 
بذلا تكون عملمة تقمم، دور املنس  بن عملميت التدريس والتقمم،  و خارجي  تقو  إحدى أستاذا  املقرر بو  تدقم  داخليو  ف ص

ة  أخاارى سااجلت يف ذا  دراسااي  هااي العملمااة نفسااها الايت متاات مااأ طالباا املقااررا  خاالل أي فصاال  احااد ماان سااجلت يف و  أي طالباة  
 ( اخلاصة بذلا املقرر VLEحتصل مجمأ الطالبا  عل  نفس مواد املقرر من بمئة التعل، االفرتاضمة )الينامج  و 

أساتاذة ألخارى أمارا   تلاف  مانوخماملقارر الواحاد بشاكل منعازل   ويعد تدريستدريس املقرر أساسا  هلذه العملمة   ويعتي فري        
كتابااة هااذا   ولقااد متاات غااري مقبااول  فمنسااقة املقاارر الدراسااي هااي الشخصاامة الرئمسااة الاايت تلعاا  دور القمااادة يف تعزيااز هااذه العملمااة 

واحاادة  مبااا أناا  جيمااأ باان دفتماا  أمناطااا  ماان املمارسااا  ا ماادة يف وثمقااة  املقاارر  إذنسااقة الااذي تقااو  باا  مالكتماا  تقااديرا  للاادور املهاا، 
ماان املهاا، وضااأ مااادة مرجعمااة تساااعد منسااقا  املقااررا  علاا   وهلااذا فااإنميكنهااا ماان املساااعدة يف تاااليف التجاااوةا  الاايت قااد حتاادث  

تدريساهن أن يشكل هاذا الكتما  مصادرا  مرجعماا  قمماا   مماأ منساقا  املقاررا  عناد  ومن املأمولتدريس مجمأ املقررا  املطروحة  
 يف ضوئ  قائمة  باملها  الالة  أداؤها خالل العا  الدراسي  يشكلنَ وأن ملقرراهتن  

 ما الذي يحتويه هذا الكتيب؟
تطبمقها حبس  الًوابط التنةمممة املعمول هبا   واليت ميكنعل  معلوما  عن املمارسا  ا مدة  حيتوي الكتم  إن هذا        

طبمعاة اليناامج أو الكلماة الايت متانح الدرجاة  وطارق ساريها  والايت تعكاسمعمناة  قد تكون هناك ممارسا  خمتلفة قلمال  يف إدارة برامجف
علاا  االسااتفادة ماان هااذا  املقااررا  البنااود  ويشااجأ منسااقا ر ممكاان ماان إعااداد هااذا الكتماا  لمغطااي أكااي قااد   ولااذلا والعلممااة  

  واحتماجاهتن اخلاصةالكتم  مبا يتناس  
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 القسم الثاني
 والتنظيمالهيكل 
 

 والتنظيم:اإلدارة 
العماال يف إطااار  وعلاا  الكلمااا بتكلمااف جملااس ا امعااة لمتااوىل مسااؤولمة ماانح خمتلااف الاادرجا  العلممااة  إن ا امعااة تقااو         

 يكلفها اجمللس للعمل نمابة عن   وأي  نةيّتبعها جملس ا امعة   واإلجراءا  اليتالسماسا  
 :هو كالتار بنت عبد الرمحن ورةنللجان ضمان ا ودة يف جامعة األمرية  واهلمكل التنةممي      

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 التنظيمي للجان ضمان الجودة : الهيكل1الشكل 

 
     
 

اللجنة العليا ل مان الجودة واالعتماد 
 األكاديمي

لجنة قبول 
 البرنامج

لجنة التعلم 
 والتعليم والتقويم

االختبارات  لجنة
 والتقويم 

 

 البرامج     لجنة

 لجنة التخطيط األكاديمي

 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 مجلل القسم

 

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 مجلل الكلية

 لجنة ضمان الجودة بالكلية

 

 

  

  لجنة ضمان الجودة في الكلية

 مجلل الجامعة
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للادرجا  العلمماة املمنوحاة  واملعاايري األكادميماة  املساؤولمة األكادميماة الكاملاة عان الايامج الدراسامةيتاوىل  جملس ا امعةإن       
واالعتماااد للطالبااا  الاااليت أكملااَن برناجمااا  بنجاااح  كمااا أن اللجنااة املركزيااة املكلفااة بتطبماا  املعااايري هااي اللجنااة العلمااا لًاامان ا ااودة 

ويات،   ومتابعتا  وتقوميا لًمان جودة ما يقد  للطالبا   وتقو  بالتخطمط مهاف وتعزيز ا ودةكلمة  نة لدع،   وتنشئ كل  ميياألكاد
 تكون حتت إشراف  نة ضمان ا ودة يف الكلمة التابعة هلا    نة للينامج أو اليامج املشاهبة إنشاء
أن يتواف  تصمم،  ومن امله،املناهج يف حتقم  اليامج ألهدافها   أ مة ختطمطالعلممة إىل  ونتائج الب وث وتشري التجارب      

وهاذا   وقابال  للت سانيكون املنهج منهجا  عار املستوى  وجي  أنالتخطمط االسرتاتمجي للكلمة   واملقرتحا  مأاملناهج الدراسمة 
املساؤولمة املتعلقاة جباودة التعلام،  وُتوكال ا امعاة ملهارا  الوطنمة با ويف النهوض   تدرجيي يف التعلم، العاررييسه، يف إحداث تغم قد

مااديرة  وبالتااار فااإن ااان الاايامج تااور  هااذه املسااؤولمة   كمااا جياا  علاا إىل  نااة ضاامان ا ااودة يف الكلمااة مااأ مراعاااة معااايري ا ااودة   
 الينامج هي املسؤول األكادميي الرئمس يف هذه العملمة 

اليناامج   وتوصامل أهاداف يف: دعا،الذي يتمتأ ب  يعاد عنصارا  أساساما   الدراسي  والدور القماديإن أ مة ختطمط املنهج       
 العالقة اليت حيتاجها ختطمط املنهج الدراسي مأ األعمال األخرى اليت تقو  هبا ا امعة  وبمان نوعمةالدراسي   وأهداف املقرر

 ي املعايري التالمة:املقرر الدراس وتشمل إدارة   
 جنااح  علمهاا  تًامنتطاوير اسارتاتمجمة متفا   ووضأ خطة  القما  بدور  قمادي  يف التخطمط االسرتاتمجي للمنهج الدراسي

وهاذا   بعاض املقاررا  ةإضاافيف الايامج األخارى    واإلفاادة مانذلاا والرّتكمز علا   وتدعمهاعملمة إيصال املنهج للطالبة 
 التفكري التنافسي يف ا امعة الواحدة  ويقلل منالتكامل  بمئة  يعزة

  ياات، تدريساا  أك اار ماان ماارة يف الفصاال الااذي الوضااوح يف اختاااذ القاارارا  املتعلقااة باااملقرر الااذي يدرساا  أك اار ماان أسااتاذ  أو
 الدراسي الواحد 

  من الينامج الدراسي الكلي  وأسالم  التقمم،  كجزء  التدريس الدراسمة  وطرقتطوير املناهج 
عل   ويف اةافةة  يسه، يف حتسن أداء التعلم، العار ومتجددا  مماألن يكون املنهج الدراسي مواكبا  للعصر  واحلاجة ماسة       

  ماا  ماا كاان ذلاا ممكنااا   وتدريسا ماارحليت تصامم، املقارر  واملقرتحاا  يفاملقاارر املساا ة باألفكاار  وعلا  منساقةاملعاايري األكادميماة  
حكمها،  حا   ومان يفخايا  أعًااء همئاة التادريس  واالساتفادة مانخاالل تطاوير أساالم  التادريس اإلبداعماة للفريا    وذلا مان

 تت ق  أقص  درجا  التعل، لدى مجمأ الطالبا  املسجال  باملقرر 
 ؟والتوجيهمن أين تحصل منسقة المقرر على النصح 

مان مساؤولمة التعامال  اليناامج حتّمال جازء   وعلا  ماديرةقد حتتاج منسقة املقرر إىل احلصول عل  ك، هائال مان املعلوماا       
منسقة املقرر من الرتكماز علا  تادريس مقارر دراساي واحاد أو أك ار  الطالبا   وذلا لتتمكنمأ الك ري من القًايا اخلاصة مبساندة 

  وتقممم 
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 القسم الثالث

 والمسؤولياتالواجبات 
 :مسؤوليات منسقة المقرر

 ا  فااإن عًااو  ومااأ ذلاااجااراءا  املتبعااة يف الكلمااا   كاان أن يقااو  باا  أك اار ماان عًااو حساا  اإلميإن دور مااديرة الينااامج        
 الكتماا  الوثمقااة األساساامة الاايت يسااتق  منهااا دور مااديرة الينااامج بشااكل     ويعتااي هااذابكافااة مهااا  مااديرة الينااامج أ قااد يقااو واحااد
 اخلاصة بكل جهة معنمة    والتوجها  اةلمة الينامج وا امعة  ملتطلبا  والتغمري وفقاقابلة للتعديل  ولكنها أيًا  مفصل  
ويف املتابعاة املساتمرة لتجرباة الطالباا  التعلممماة  ملنسقة املقرر دور مه، يف احلفاظ عل  معايري جودة التعلم، يف اليناامج و       

الاايت ماان شااأاا تعزيااز و  أساالوب التعاماال مااأ الطالبااا  و  املالئمااة  علاا  منسااقة املقاارر هتمئااة مجمااأ الةااروفو  بشااكل عااا  يف الينااامج 
هذا يشمل تنفمذ الينامج داخل احلر  ا امعي  كما يشامل أي ماادة تعلممماة يات، و  احلفاظ علمها و  ة األكادميمةاملعايري العالمة للجود

 احارتا  فارديتهنو   ياتلخص أسالوب التعامال يف معاملاة مجماأ الطالباا  بطريقاة عادلاةو  نشرها مبا يف ذلا التعل، عن طري  اإلنرتنات 
املقارر إىل التواصال ماأ  منساقةوتحتـاج  مناقشتها بكل شفافمة لتعزياز التفااه، و  آرائهن و  تقّبل اختالفاهتنو   تقديرهاو  شخصمتهن و 

 الينامج  ومأ مديرةاملقررا  األخرى   ومأ منسقا بتدريس وحدا  املقرر  املكلفن حكمه،  ومن يفأعًاء همئة التدريس 
 :وهيوهنالك ستة مجاالت ترتبط بمسؤوليات منسقة المقرر، 

  والتسجيل والتعريف بالبرنامجالقبول: 
 ،وتنفمذه إعداده واإلسها  يف الينامج  يف يدرسن الاليت بالطالبا  اخلاع التعريفي الينامج دع  
 للمقرر االفرتاضمة التعل، بمئة: م ل علمها  املتف  التعلمممة ا امعة ملصادر الطالبة وصول سهولة من التأكد  

 :التوثيق 
 وسالمة دتواها دقتها وذلا لًمان وكتم  الطالبة  الدراسي  املقرر مكونا  يف املسا ة  
  باملقرر اخلاصة الدراسمة املذكرا  عل  الطالبا  مجمأ حلصول الالةمة بالرتتمبا  القما  
  عل  ذلا أكان سواء الدراسي  املقرر عن املعلوما  من األدد احلد عل  الطالبا  مجمأ حصول من الت ق 

 (  VLE) االفرتاضمة التعل، بمئة من علم  وميكن احلصول إلكرتوين  أو ورقي كتم  شكل
  والمصادرالجداول: 

  تلاا ماأ متوافقاة أااا مان للتأكاد بتدريسا  تقاو  الاذي الدراساي للمقارر املتاحاة املوارد مراقبة املقرر منسقة عل 
 تعريااف يف تغمااري أي حاادوث عنااد خاصااة مهاا، وهااذا أماار الينااامج  علاا  املوافقااة أثناااء علمهااا املوافقااة متاات الاايت
  علم  جوهرية أو ثانوية تعديال  إجراء بعد أو الدراسي  املقرر

  والتعلم والتقييمالتعليم: 
 وعلا  منساقة علمهاا  املوافقاة متت والتعلم، اليت التعلم، اسرتاتمجمة مأ متواف  يُدرس الذي املقرر أن من التأكد 

  ومديرة الينامج األخرى املقررا  منسقا  مأ التواصل املقرر
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 باإجراءا  الطالباا  وجيا  إباالا علمهاا  املوافقاة متات الايت التقمم، السرتاتمجمة وفقا   يت، التقمم، أن من التأكد 
 ماان للتأكااد املقاارر منسااقة مااأ الطالبااا  وبعاادها تتواصاال بالينااامج  االلت اااق عنااد دراسااي مقاارر لكاال التقماام،
  اإلجراءا  تلا تفاصمل

 ا امعة يف األخالقمة األنةمة مأ والتقمم، متوائمة بالتعلم، املتعلقة األخالقمة القًايا أن من التأكد  
  وعّمنااا  ماان التقماام،  معلومااا  علاا  احلصااول ماان اخلااارجي املراجااأ يااتمكن حاا  الينااامج مااديرة مااأ التنساام 

  وأنةمتها ا امعة إجراءا  مأ يتواف  مبا تقمممها  و اليت الطالبا  عمل
 يف املساااؤولة ا هاااة إىل إرسااااهلا وأنااا  و ودقمقاااة  كاملاااة الدراساااي املقااارر مساااتوى علااا  التقمااام، نتاااائج أن ضااامان 

أ الطالبة عمل من عمنة تقدمي مأ اةدد  الوقت   اخلارجي للمراج 
 :تطوير البرنامج الدراسي 

 اليناامج  ناة ماأ املناقشاا  واملساا ة يف ذلا  طل  يت، عندما الدراسي للينامج النقدي التقمم، يف املسا ة 
  الينامج يف مقرتحة تغمريا    بأي اخلاصة اخلطط حول

 املقرر تدريس يف علمها االتفاق و تعديال    أي تطبم  ضمان  
  والتقييمالمتابعة: 

 أ تقرير عل  الرد يف املسا ة : املل ا  انةار السانوية  املراجعاة عملماة أثنااء املقارر منساقة قبل من اخلارجي املراج 
  املقرر يف ما بعمل القما  تتطل  اخلارجمة املدخال  كانت إذا خاصة مطلوب  وهذا أمر  (7-أ)
 ا امعااة  سماسااة مااأ يتوافاا  مبااا الالةمااة واختاااذ اإلجااراءا  الطالبااة  ماان الراجعااة التغذيااة علاا  احلصااول ضاامان 

  الدراسي املقرر تقمم، استبانة وذلا باستخدا 
  علم  لالطالع الينامج ورفع  للجنة السنوية  املراجعة من كجزء للمقرر السنوي التقرير كتابة تنسم  

 :التوا ل مع مديرة البرنامج
ساتكون هنااك إشاكالما  ألنا  منساقا  املقاررا  عالقاة فّعالاة  و  من الًروري أن تكون عالقة العمل بن ماديرة اليناامج        

 مبعزل عن فرق املقررا  الدراسمة األخرى و  بعملها دون مساعدة مديرة الينامج  أو أد  عملها عل  انفرادإذا قامت منسقة املقرر 
بالتار فإن التواصل و  ساوية تاهلدف من هذا التواصل هو التأكد من حصول مجمأ الطالبا  املسجال  يف املقرر عل  خية تعل، مو 

تطورهااا  كمااا و  يتطلاا  ذلااا اعتماااد ماانهج ملااور خاااع ملتابعااة أداء الطالبااةو  دف مااأ  نااة الينااامج أماار أساسااي لت قماا  هااذا اهلاا
احلارع علا  التواصال ماأ األطاراف األخارى يف مجماأ جي  كاذلا و  سالمة املقرر الدراسي و  يتطل  وجود رقابة واض ة عل  ص ة

 األوقا  
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 القسم الرابع
 التقويم األكاديمي لألنشطة

 
نا  مان دون هاذا ا ادول الازمين قاد حيادث إمن الًروري أن تتف  منسقا  املقررا  عل  جادول ةماين لألنشاطة  حماث        

بادءا  مان املوافقاة املبدئماة علا    جيا  جدولاة كال مرحلاة يف التقاوميو  خصوصا  عند طرح برنامج دراسي جديد   نوعا  من سوء الفه،
 تقارير  اان االختباارا عل  و   واحلصول عل  التغذية الراجعة عن  تقممم  و  إىل تدريس  اء  انتهو   اإلعداد ل و   التصدي  علم و  املقرر

علاا  جاادول التقماام، املقاارتح لاامعكس متطلبااا  املقااررا  األخاارى الاايت  قااد يتطلاا  األماار إجااراء تعااديل  و  املراجعااة الساانوية و   التقااوميو 
 مطلاوب مناذ بداياة اليناامج بادال  مان فرضا  يف ري  ، االتفااق علا  أي تغمامن امله، أيًا أن يتو  تدرسها الطالبا  يف املستوى نفس  

 حال انعدا  التخطمط املسب  
املوجااودة لتااأمن املعااايري األساساامة تبقاا   ولكاان العملمااا كاال مقاارر دراسااي تفاوتااا كبااريا     وطريقااة تاادريس ويتفاااو  حجاا،       

والدرجااة املعتماادة  وأن الساااعا   ايف املسااتوى الدراسااي املناساا  هلاا اماان أااا اا  تأن  ةطالب اا وعلاا  كاالعنصاارا  مهمااا لًاامان ا ااودة  
 صل علمها قد و قماسها حسا  املعاايري الوطنماة  لاذا فاإن املتابعاة املساتمرة لتطاور اليناامج وفا  تاواريخ متفا  علمهاا تاليت س العلممة

 حيد ك ريا  من اكتشاف ثغرا  الينامج يف وقت متأخر 
 جدولتها: م المستحسنوالمهاالمسائل 
   دتااوى  والتأكااد مااناألنشااطة بعنايااة   وتنساام  مواعمااد  وغااري املتفرغااا املسااا ة يف الينااامج التعريفااي للطالبااا  املتفرغااا

 الراغبا  يف االلت اق با امعة  وجاهزيتها للطالبا املواد التعريفمة 
  املقرر  وعل  منسقة  التدريس للتأكد من حتديد تواريخ تسلم، الواجبا  الدراسمة وأعًاء همئةالتواصل مأ مديرة الينامج

  نةر القس، اخلامس من هذا الكتم   امعرفة هذه التواريخ لتتمكن من إعداد جدول للتقمم،
  ااأ اخلااارجي للمقاارر الدراسااي اذ إجااراء علاا  الن ااو املطلااوب  خصوصااا  عناادما يتطلاا  اختاا واالسااتجابة لاا قااراءة تقرياار املراج 

  معن ملعا ة مشكلة تتعل  بتنفمذ املقرر الدراسي
   للجنااة الينااامج الاايت سااتقو   والااذي يرفااأاملسااا ة يف كتابااة التقرياار الناااتج عاان املراجعااة الساانوية للساانة األكادميمااة السااابقة

 بالتغمريا  الرئمسة أو ال انوية    ويشمل املقرتحا بدراست 
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 القسم الخامل

 لبدء السنة الدراسية الجامعية التح ير
 

 والتسجيل وحاالت الطالبات:القبول 
 ضاأو   علا  منساقة املقارر و  هباا  االايت الت قاو  تاا   وكااف  باياجمه،إن من الًروري أن يت، تعرياف مجماأ الطالباا  بشاكل   

البد مان مناقشاة و      الشرول الالةمة لقبول الطالبا  يف الينامج بناء  عل  ما هو متبأ يف الكلمة اليت يتبأ هلا الينامج  الرتتمبا  و 
طبمعااة اليناااامج  دد  نااة الينااامجحتااو   قباال باادء العااا  الدراسااير و مبك اا التسااجمل يف وقاات  األمااور املتعلقااة بااالقبول و و  اكلمجمااأ املشاا
جزء من التخطمط  بأعًائهادوره ا امعة مم لة و   لطالبا اخلاع باللينامج التعريفي املعدة  تعتي الرتتمبا  و    الذي سمقد التعريفي

تنسام  آلماة االهتما  هبا  و و  اليت جي  جدولتها مورألن  من األ  الت اق الطالبا  بالينامج بأشهر  ن يت، قبل تسجمل و أالذي جي  
 تنفمذها 

 يشمل البرنامج التعريفي تزويد جميع الطالبات المقبوالت في البرنامج بمعلومات عن ما يلي:  ويجب أن   
  ا امعة  والتةّل، يفإجراءا  الشكوى 
  مناقشة منط الدراسة املوص  ب  يف الينامج 
 لوماااا  األخااارى كمفماااة الوصاااول إىل مصاااادر الاااتعل، اإللكرتونماااة اخلاصاااة با امعاااة علااا  اإلنرتنااات  إىل جانااا  مصاااادر املع

 املتاحة 
    املقدمة هلن  ومعرفة اخلدما آلما  احلصول عل  معلوما  عن الطالبا 
  دراستهن  واملرتبطة مبجالكمفمة استخدا  مصادر التعل، املتخصصة 
  ومنسقا    الينامج الطالبا   كمديرةمبنسوبا  الكلمة املخوال  بالتواصل مأ  وتتًمن قائمة وسائل االتصال بالطالبة

  املقررا 
 الراجعة  وآلما  التغذية  وتنةم، االختبارا   والتقمم،  والنتائجكمواعمد تسلم، الواجبا  الدراسمة     عملما  إدارة املقرر 
  واالستشاااارا  لليناااامج   وا اااداول الزمنماااةالااادرجا    ذلاااا: تقاااديرمباااا يف  واللاااوائح األكادميماااة اإلملاااا  بأنةماااة اليناااامج

 الرجوع إىل كتم  الطالبة عن طري   وغري ذلا من األمور  ويت، ذلا  األكادميمة
 :الجدول الزمني للتقييم

ادة الع ء الدراسي  للتقمم، قبل بداية السنة الدراسمة  حمث يت، مسبقا  حتديد الفرتا  املتوقعة لزيةمين   جي  إعداد جدول        
جيا  ة الايت تقاأ علا  كاهال الطالباا   و الينامج عل  تقدير األعباء الدراسامفرتا  اخنفاض   ألن ذلا سمساعد فري  عل  الطالبة و 

غريهاا إال بعاد اتفااق مساب  ماأ منسا  يأال اعماد تسالم، الواجباا  الدراسامة  و املقارر حتدياد مو عًو همئة التدريس الاذي يادرس عل  
  بناائيالالتقمام، و  التكاويين التقمام، مان أنواعا :  و الطالباة اتقادمه أناواع العمال الايت  ناوع مان هاو: كالالتقمم، يف هذا الساماق و   املقرر

 عمال السنة أواختبارا    االختبارا  القصرية  و العمل يف املعامل كذلا و 
 والمصادر:الجداول 

إن مراجعااة ا ااداول مبكاارا  يساااعد منسااقة املقاارر علاا  معرفااة ماادى مناساابة املقااررا  الدراساامة الاايت ياات، تدريسااها للينااامج       
الوسااائل وماان ذلااا: األكااادميي  فعلاا  منسااقا  املقااررا  الت قاا  ماان كفايااة مصااادر الااتعل، لاادع، عملمااة تاادريس املقاارر الدراسااي  
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  كماا أن مان مساؤولما  منساقا  املقاررا  واليجمماا   واملعادا  الكت   واجملال  العلممة   وور  العمل  و املختيا و   التعلمممة
  تقدمي املشورة ملديرة الينامج حول أي صعوبا  ال ميكن حلها عل  الصعمد الداخلي

 المقرر:خطة 
مشاااورا  مااأ مجمااأ إجااراء  الدراسااي  وذلااا بعااددراسااي عنااد باادء الفصاال  بتقاادمي خطااة أي مقاارر  تقااو   منسااقة املقااررإن       

بعاارض خطااة املقااارر بناات عبااد الاارمحن  األماارية نااورة وتقااو  جامعااةالينااامج   الدراسااي  ومااأ مااديرةاملشاااركن يف فرياا  تاادريس املقاارر 
مجمااأ أصاا اب املصاااحل باااالطالع الكاماال علاا  املقاارر الدراسااي  وهااذا ميكاان(  (VLEالدراسااي ماان خااالل بمئااة الااتعل، االفرتاضاامة 

ة ة شفاف  ة بصور   تقدمي التفاصمل باستخدا  منوذج يت، توفريه يف ااية هذا  يت،  (VLE)بمئة التعل، االفرتاضمة وإلتاحة منصة وواض  
 ا زء  
م ال تلاا   اا تتامح إطاار عمال لطريقاة تقادمي املقارر الدراسايإالغرض من خطة املقرر الدراسي متعدد ا وان   حمث إن       

رض أو أي ظااروف كاااملألي ظااروف طارئااة   ض أعًاااء همئااة التاادريس عاان تقاادمي جاازء داادد يف املقاارر نتمجااة  الاايت تتم اال يف عجااز بعاا
مان أجال  ا لبااللط أنا  يتامح إطاار عمال     كمااعندئاذ  ميكان تاوفري الرتتمباا  البديلاة بنااء  علا  جادول خمطاط لا  مناذ البداياةفأخارى  

 :الصااالة مبااااادة املقااارر الدراسااااي  م اااالاملراجااااأ ذا  لقااااراءة بعاااض املااااواد و  ذلاااا ن  و التعااارف علاااا  الفااارع الاااايت كانااات متاحااااة لااااديه
مان  كماا أااا تتامح الفرصاة ملراجعاة ماا حتقا  مان نتاائج الاتعل، املساتهدفة عان طريا  إجاراءا  كال     ا مد للمقرر الدراسي ناستعداده

 اخلارجمة و  املراجعة الداخلمة
 الدراسي تتكون من:خطة املقرر إن     

 فم  واملوضوعا  املقدمة الدراسي املقرر لطرح أسبوعي جدول  
 علمها الت كم، إجراء لمت، املقرتحة التقممما  مجمأ من نسخة   
 الدراسي املقرر طرح خالل إلمها واليت سمشار علمها  املتف  واملراجأ الدراسمة الكت  من نسخة  
 االفرتاضمة التعل، بمئة يف استًافتها يت، والتعلم، اليت التعل، مواد من نسخةVLE) )  
 خارجمن مت دثن قبل من ةيارا  أي أو باملعامل  اخلاصة أو والرحال  املمدانمة بالزيارا   ددد جدول  
 الدراسي املقرر إلقاء خالل هلا املخطط اجملتمعمة باملسا ة جدول   

  وبنااء  علما  أك ار فاأك ر قبال إلقااء املقارر الدراساي VLE)) بمئاة الاتعل، االفرتاضامةأن  ميكان تنقامح ماواد وعل  الرغ، من       

 تدريس املقرر الدراسي مأ إعطائها إشارة مرجعمة مناسبة  واألوراق ةطةيت، إرفاق مجمأ هذه املستندا   فإن 

المصادر المطلوبة 
و المستخدمة أ

)المعامل، متحدثين 
خارجيين، 
 رحالت....(

مخرجات التعلم 
 المغطاة

 المتبعةطرق التعليم 
)عروض، نشاطات، 
 شرائح، قراءات(

و أسبوع رقم األ الموضوع التقييم البنائي التقييم النهائي
 التاريخ
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 تنشر:الوثائق التي 
فعلاا  منسااقة   صاا تها يف بدايااة كال عااا  دراسايتاادقم  الوثاائ  الاايت ياات، نشارها للتأكااد مان تت ماال مساؤولمة ا امعاة إن        

 قة باملقرر الذي هو من اختصاصها املقرر التأكد من ص ة املواد املتعل
 المكتمل:التسجيل غير 

بإمتااااا  عملمااااة القبااااول ا امعااااة  إال إذا قاماااات فااااادة ماااان مصااااادر الااااتعل، يف و اإلأًااااور اةاضاااارا  حبال يساااامح للطالبااااة       
  والتسجمل
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 القسم السادس
 وإرشادهندعم الطالبات 

 
خاية  وباذلا ستصابحاملتمماز   وعلا  اإلرشاادعلا  خادما  الاّدع، ا مادة يعتماد  جناح الطالبا  امللت قاا  باليناامجإن       

كلمة منها  كل    واخلدما  يفأن اخلدما  اليت تقدمها ا امعة  بالذكروا دير  متمزا   واإلرشاد أك ر وخدما  الدع،الطالبة التعلمممة 
 تركز عل  الشؤون األكادميمة   املقرر  وذلا ألااخرون غري منسقة آعًاء أ يقدمها
  بالتفصمل وكمفمة تطبمق خدما  الدع، الطاليب   (QMS))د( من نةا  إدارة ا ودة: وسمشرح البند    
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 القسم السابع
 التغذية الراجعة من الطالبات

 
مسااموعة  كمااا جياا  أن تتاااح الفرصااة  ممااأ  وجعاال أصااواهتنماان املهاا، أن تتاااح الفرصااة  ممااأ الطالبااا  لعاارض آرائهاان        

يف إثراء ص ة تكمن   فإن أ متها وتقمممهاالذي تتفاو  فم  طرق احلصول عل  آراء الطالبا   ويف الوقتالطالبا  إلبداء آرائهن  
تشجمأ الطالبا  عل   الينامج يفكما أن دور مديرة    ال ميكن االستهانة هباوتعزيزها  وهذه اآلراء التعلمممة للطالبا   وحموية اخلية

 االخنرال يف هذه العملمة ل  أ مة خاصة  
مع  إن إجياد ثقافة الشفافمة أمر إجيايب تشعر منسقة املقرر تشجمأ الطالبا  عل  املشاركة يف تقمم، املقرر  ف ويتوج  عل        

 ها  جدا  لنجاح الينامج  وهو أمرأن آراءهن مسموعة   الطالبا 
  املقارر اليناامج  واساتبانة تقمام،( بتاوفري اساتبانا  تقمام، NCAAA) واالعتمااد األكاادمييالوطنماة للتقاومي  وتقو  اهلمئة      

آراء    ومنهاااا: استقصااااءأخااارى لتقصاااي آراء الطالباااا  وهنالاااا مصاااادر اليناااامج باااا  عااان التغذياااة الراجعاااة مااان الطال و اااا أسااااس
 مصدر آخر من مصادر استطالع آراء الطالبا   واليت هيمن اخلرجيا   والتغذية الراجعة الينامج الطالبا  املرش ا  للجنة 

فااإن أ مااة التغذيااة  ومااأ ذلااا  جياا  اختاااذ اإلجااراءا  الالةمااة بشااأاا  وحتلملهاااالتغذيااة الراجعااة ماان الطالبااا   وبعااد مجااأ      
 ا  أمر أخرى  يعد مرة  والتواصل معهنأن إشراكهن يف عملمة صنأ القرار كما الراجعة من الطالبا  لمست واض ة دائما  بالنسبة هلن   

فالتغذية الراجعة توفر األدلة  أما التقمم، فإن  يستخلص  ، والتقمممه، بن التغذية الراجعة  وهناك فرقلعملمة تقمم، الينامج   ا  ضروري
 إىل تلا األدلة النتائج استنادا  

حتلماال املاادخال   وقااد يتاازامن  وقماساا التجاااوب معاا  ا ساارعة أحمان ااقااد يتطلاا  اإلجااراء املتبااأ بشااأن ماادخال  الطالبااا        
املناساابة لاا  دور   واختااذ اإلجااراءا يف ذلااا مااأ عملماة املراجعااة الساانوية  لااذا فاإن عملمااة اسااتطالع آراء الطالبااا   واإلجاراءا  املتبعااة
ن دور كماا أ(   VLEهذا اإلجراء جزءا  مان بمئاة الاتعل، االفرتاضامة ) وقد يكوناللت اق با امعة  عل  االطالبا  كبري يف تشجمأ 

 من عملمة التغذية الراجعة  ا  أساسم ا  جزء التقرير  يعتياملسائل اخلاصة هبذا  املقرر  واإلبالا عن منسقة املقرر يف حتلمل استبانة تقومي
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 القسم الثامن
 التقييم

 :مقدمة
قاد ال تاألف العدياد مان الطالباا  فمن عد  حتقمقهن ملا هاو متوقاأ مانهّن  قد يتخوفن ك ري من األحمان  الطالبا  يفإن       

هااذه نقطااة جوهريااة  فالّنجاااح أو الفشال املبكاار قااد يكااون لا  تااأثري بااالرت علاا  مسااتوى و  املساتجدا  طاارق التقماام، املتبعااة يف اليناامج 
مان أول هنالاا فرصاة واحادة للنجااح و  اساتكمال اليناامج  و  علا  دافعهان املعناوي ملواصالة الدراساةو  ال قة باالنفس لادى الطالباا  

ةهرن ما لديهن من وال يُ  وقتهّن دون قصد عل  جوان  تقممهن  نَ رْ د  هْ مرة  فإذا كانت بنود التقمم، غري واض ة فإن الطالبا  قد ياَ 
 أسس التقمم، و  جي  تزويد الطالبا  مبذكرة موجزة يت، فمها حتديد طرق فإن    لذلامهارا و  إمكانما 

علاا  كاال البنااود األساساامة  احيتوياا مااا( أاVLEالااتعل، االفرتاضاامة ) وكتماا  بمئااةكتماا  املقاارر الدراسااي ا مااد    وماان ممماازا       
توةياأ  وساوف يات،  علمهن منذ بداياة اليناامج ىالتقمم، الذي سوف جير  وإملا  مبتطلبا  الطالبا  عل  دراية وبذلا تكونللتقمم،  

    واألستاذة الطالبةبن الع ء املطلوب من كل من  تواريخ تسلم، الواجبا  بشكل يًمن التواةن
ينبغي أن تكاون خطاة التقمام، يف كال و   املعمول هباو  حتت مةلة أنةمة التقمم، األكادميمة ذا  الصلة يت، تقمم، كل مقررو       
تقمام، الطالباة  أجازاء  جزئماة مانكال أعًااء همئاة التادريس بالتازا  باد مان الو   يف كتما  الطالباة مفصال   بشكل  واض ة للطالبة و مقرر 
 مان الدرجاة الكلماة للمقارر( %25)مراجعة مجمأ أجازاء التقمام، الايت مت ال أك ار مان و  مت، تدقم سو ددد يف خطة الينامج  و كما ه

ح لمساام  عااين أناا  ماان املفاارتض أن تكااون كاال التقمممااا  جمهاازة يف بدايااة الفصاال الدراساايخااارجمن  ممااا يماان قباال مقمماان داخلماان و 
أن مجمأ تلا النتائج جي  أن ختًأ  وا دير بالذكر عل  التغذية الراجعة املبنمة علمها  احلصولوقت كاف للشروع بدورة املراجعة و ب

 خالقمة        لسماسة ا امعة األ
 وهااذا قااد  املقااررا  إىل حتديااد مواعمااد تساالم، الواجبااا  الدراساامة قبماال اايااة كاال فصاال  دراساايمنسااقا  بعااض  متماالوقااد       

 ويشاكل ذلااة  ة قصاري  ة ةمنم اعادد الواجباا  الدراسامة املقارر تسالممها خاالل ماد     ومان ذلاايتسب  يف حدوث مشاكل للطالبا 
تكاون الفارتة األوىل مان الفصال الدراساي  وغالباا  مااحكمها، عناد تصا مح الواجباا    ومن يفعبئا  ثقمال  عل  أعًاء همئة التدريس 

 ؟ وذلاا باحلصاولتكاون الطالباا  حريصاا  علا  معرفاة ماا إذا كان علا  مساتوى التوقعاا  أ  ال رغا، ذلااو خالمة من الواجبا   
لذلا فإن حتديد تواريخ مبكرة للتسلم، لامس مان شاأن  توةياأ عا ء   عل  التغذية الراجعة عن األعمال اليت أكملنها يف وقت ساب 

مااأ   الفرصااة لتغذيااة راجعااة بنّاااءة للطالبااا  إناا  يتاامح س ف ساا   باالالتاادري   وألعًاااء همئااةالعماال علاا  فاارتا  متباعاادة للطالبااا 
 الدراسمة األخرى  ويف املقررا  نفس   إمكانمة حتسن أدائهن يف التقممما  املستقبلمة يف املقرر

أن عملما  التقمم، ستخًأ  وهذا يعين  ي حتت إشراف األنةمة األكادميمة ذا  الصلةدراس    لكل مقرر  تقومي   ويت، إجراء       
     ا امعة مجمأ الدرجا  العلممة مبا يتواف  مأ أنةمتها والتقومي يفاالختبارا   ومتنح  ان واخلارجي  والتدقم  الداخليللف ص 
لتقاادمي  ةوالتااواريخ املقرتحاابتاادريس أي مقاارر دراسااي  يتوجاا  علاا  منسااقة املقاارر تزويااد مااديرة الينااامج با اادول الاازمين  الباادءوقباال 

اهلائاال ماان الواجباا   أو عااد  كفايااة  م اال: الكا،يف اليناامج   مااديرة اليناامج حتديااد أي ثغاارا    وتكاون مهمااة  وتساالممهاالواجباا  
 ومااا إىلالوقاات للطالبااا  ألداء الواجبااا   أو تكاادس واجبااا  املقااررا  يف فاارتة واحاادة  أو عااد  مناساابة مواعمااد تساالم، الواجبااا   

االتفاااق علاا  ا اادول الاازمين  فعناادمااديرة الينااامج أيًااا  مناقشااة القًااايا ذا  العالقااة باااملقرر مااأ منسااقة املقاارر   وماان مهااا  ذلااا  
 وضبط  للتقومي  تنتقل العملمة إىل متابعة سري العمل 

مان الًاروري إجاراء بعاض  علما   وعنادها سامكونبعض احلاال  اليت يتعذر فمهاا التقماد با ادول الازمين املتفا   وقد تةهر      
يؤثر ذلاا علا  ال أن لًمان  ومديرة الينامجمنسقة املقرر  واملستمر بنجدا  يف هذه احلالة التواصل الفعال  ومن امله،التعديال   
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 املعلان مقرتحاة علا  جادول التقاومي ا  ري ذلاا أن يات، تنبما  الطالباا  ألي تغما واأله، من  التجربة التعلمممة للطالبا  بصورة سلبمة
إجاراءا  ضامان ا اودة  دراساي  متبعاة  يف ذلاا أكادميي  ولكل مقرربتعمن مراجعن من خارج ا امعة لكل برنامج  وتقو  ا امعة
املراجعن اخلارجمن كما هو منصوع علمهاا يف أنةماة ا امعاة  مباا يف ذلاا متطلباا  كتاباة التقاارير  وتكون مسؤولما اخلاصة هبا  
 لدراسة تلا التقارير  امةوالرتتمبا  اهل

 واجباااا  الدراسااامةيشااامل ذلاااا الإباااداء املالحةااا  علااا  التقاااومي  و  جتاادر اإلشاااارة إىل أن للماااراجعن اخلاااارجمن احلااا  يفو       
املقاارر  ماان تااواريخ تساالممها علاا  أاااا جاازء   مبلخااص يعطااي نبااذة عاان الواجبااا  و ياات، تزويااد مجمااأ املااراجعن اخلااارجمناالختبااارا   و و 

قد يرغ  املراجأ و  املراجأ اخلارجي عل  تاريخ تسلم، ذلا امللخص تنوب عنها مأ جي  أن تتف  مديرة الينامج أو من الدراسي  و 
يكتفي آخر باحلصول علم  بعد توةيع  عل  الطالباا  بمنما اخلارجي يف احلصول عل  ملخص الواجبا  قبل توةيع  عل  الطالبا   

 دتواها يف املستقبل ثري إجيايب عل  تصمم، الواجبا  و هذا ل  تأبا   و الملعرفة آراء الط
 أن تقاو  منساقة املقارر الدراساي باالتصاال مباديرة اليناامج أو مان  قبال توةياأ أيم مان الواجباا  علا  الطالباا  ومان املها،     

ملخصاا  الواجباا   كماا جيا  االتصاال ماأ  قاتا  حاولوتعلمالينامج مبناقشة املراجأ اخلارجي ملعرفة رأيا   وتقو  مديرة  تنوب عنها
املسااؤولن عاان تاادريس املقاارر للتأكااد ماان أن مجمااأ التقمممااا  الاايت و تصاامممها داخلمااا  تتوافاا  مااأ إجااراءا  أعًاااء همئااة التاادريس 

  واخلارجمة والتدقم  الداخلمةالف ص 
 :أوراق االختبارات

  كمااا هااو احلااال مااأ التقمممااا  وخارجمااا  داخلمااا  جياا  أن ياات، لالختبااارا  املعتماادة  األصاالمة وتاادقم  النسااخةف ااص إن       
االتفااق  وعنادما يات،ااياة هاذا املل ا    والف اص والتادقم  يفيف إدارة عملماا  املتابعاة ة للمسااعد  وهنالا منااذج أُعاد  األخرى 

ا هاة تاوفري  يف ا امعاة  وستًامن هاذه الختباارا املساؤولة عان ايت، إرساهلا إىل ا هاة املركزياة وكتابتها  سوف عل  أسئلة االختبار 
   االختبار ومكان عقدأوراق االختبارا  يف ةمان 
 ، وأنظمة التقييم:التأخر في تسليم الواجبات

اللوائح اإلجراءا  املتعلقة بالتقمم،  مبا يف ذلا العقوبا   وتشمل هذهلز  الطالبا  بالتقمد باللوائح األكادميمة للجامعة  تُ       
    واألعذار األكادميمةدعاوى سوء السلوك والنةر يفاملخففة   وطلبا  الةروفاملفروضة عل  التأخر يف تسلم، الواجبا  الدراسمة  

 :درجات التقييم
يتطلا  تقمام، ما ال  بعًها ترتمبا  معمنة إلعطااء الدرجاة  ف تبعة تتعدد وتتنوع وتتجدد  وقد يتطل أسالم  التقمم، املإن       

رصااد درجاااا  املتبعااة يف  تلااا عاان فمهااا  رصااد الاادرجا عناااد العملمااة ترتمبااا  خمتلفااة    وتقماام، الاادروسالعااروض التقدميمااة للطالبااة
رتتمباا  اللالتفااق علا   ة اليناامجو ناأن تقاو  منساقة املقارر الدراساي بالتواصال ماأ ماديرة اليناامج  ومن املها، االمت ان األساسي 

العلممة اليت متن ها  يفرتض أن تتناس  الدرجا  اليت ميكن الت ق  منها مأ معايري الدرجةو  قبل بدء عملمة تقمم، الطالبا   الةمةال
قاو  ي  أن ال يسات و  لًمان ذلا تقمم، من يف حكمه، يف عملمة اليتشارك أك ر من عًو همئة تدريس و من امله، أن ا امعة  و 

جيا  علاا  و  يًاامن العدالاة   فوجاود مراجااأ آخار حيقا  الدقاة و  ألن ذلاا قاد يفقااد عملا  الدقاة مبفارده  التقماام،أساتاذ املقارر بعملماة 
متت وفقاا أن كل التقممما  جاهزة  و  مراجعة الزمملأن تتأكد من أن ترتمبا  و  مديرة الينامج أن تتواصل مأ منسقة املقرر الدراسي

  األسلوب املستخد  لذلاتعل،   و من امله، أيًا  أن تكون الطالبة عل  بمنة يف ا امعة  و  ةاملتبع السرتاتمجما  التقمم،
(  حماث ياتلخص دوره يف 7-: )أاملل ا  الادرجا   انةار راجعاةالتذكري بأن املراجأ اخلاارجي لامس لا  عالقاة مبكما جي        

الايت و وضاعها تتوافا  ماأ  وأن املعاايريمعاّدال  صا م ة   والتقاومي هايدميها للجناة االختباارا  التأكد من أن املعدال  اليت يات، تقا
اا املقااد  الرتكمااز علاا  أن يكااون املسااتوى الدراساايمااأ لمااؤهال   لاإلطااار الااوطين  املراجااأ اخلااارجي عنااد  وقااد يتواجااد  ا للينااامجمالئم 
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املراجأ  وإذا اقرتح املناسبة  بنجاح  ومن وجود الدرجا  يف التأكد من سري تلا العملمة ولكن دوره ين صرالتقمم،   وضأ درجا 
توافاا  علاا  ذلااا فماان صااالحمة اللجنااة أن   وتاادقم  الاادرجا  يف حالااة ماااف ااص  والتقااومي ضاارورةاخلااارجي علاا   نااة االختبااارا  

خًاعت لعملماة ف اص  واملعادال  قادباأن الادرجا   وتؤكد هلن  امله، أن تتواصل مديرة الينامج مأ الطالبا  وبالتار فمن  وتقرّه
 تتغري لتتواف  مأ معايري ا ودة اةلمة  وأاا قد  وتدقم 

ماان املهاا، أن تتفاا  مااديرة و  تااوفري مناااذج لتقماام، الطالبااا  تتطلاا  اخلارجمااة و  التاادقم  الداخلمااةعملمااا  الف ااص و كمااا أن       
جيا  أن ة  و مأ املراجأ اخلارجي علا  األساس الايت ساتقو  علمهاا هاذه العملماو  املقرر الدراسيمأ منسقة  ينوب عنها الينامج أو من

جمموعة و   قد يتطل  األمر توفري مجمأ أسئلة االختبارا و  التقومي و  يت، ذلا قبل حًور املراجأ اخلارجي جمللس ا امعة لالختبارا 
اذج أو نساخ التدقم  الايت تتطلا  تاوفري تلاا النماو  استعدادا  لعملمة الف صجي  مجأ النماذج و  مناذج التقمم، األخرى املتف  علمها 

جيا  علا  ماديرة و   االساتفادة مان التغذياة الراجعاة عناد إعاداد تقممماا  مساتقبلمةعل  التقممما  اليت و رصدها  و  االطالعمنها  و 
 يف بداية الينامج  للطالبا و  من يف حكمه،ا املتطل  ألعًاء همئة التدريس و الينامج أن توضح هذ
 والمخففة:الظروف الخا ة 

حكمها، علا  اإلجاراءا   ومان يفالتادريس  وأعًااء همئاةمن الطالبا   من اطالع كل  جي  أن تتأكد مديرة الينامج إن      
يف عملمة التقمم، من  األداء  أومسؤولمة تقدمي الشكاوى حول أي خلل أو تقصري يف  وتت مل الطالبا املوض ة يف القس، ال اين  
 خالل الةروف املخففة 

 :التغذية الراجعة للواجبات
الطالبااا   وكممااة عاادد  :اعتمااادا  كبااريا  علاا يعتمااد  وإعادهتااا إلاامهنالوقاات الااذي يسااتغرق  تصاا مح واجبااا  الطالبااا   إن    

منساقة املقارر تنةام، التغذياة الراجعاة  علا وينبغاي األخرى اليت تتزامن مأ تسلم، عادد مان الواجباا    وحج، األعباءالواج    ذلا
ت، فمها عملما  التغذياة الراجعاة مان تيتوج  عل  مديرة الينامج أن تقو  بدور رقايب نشط بشأن األوقا  اليت كما من الطالبا    

الل عملماا  الف اص خاوذلا من يلز  حماهلا   واختاذ مابت لملها  وأن تقو من يقو  بتدريسها   وعن أداءعن املقررا    الطالبا 
 الشاملة  والتدقم  السنوية

فاادة مان ورقاة االختباار عناد احلاجاة حكمها، اإل ومان يفهمئاة التادريس  وميكن ألعًاءإىل الطالبا    ا أوراق االختبار وال تُعاد    
 والااتخلصياات، بعااد ذلااا إتالفهااا  ث بااأوراق الطالبااا  ملاادة ةمنمااة معقولااة  وجياا  االحتفاااظإلعطاااء الطالبااا  تغذيااة راجعااة شاافوية  

 ذلا لتقادميهاو  شهرا  عل  األقل  ( )اثنا عشر(12)عدد من أعمال الطالبا  ملدة و  امله، أن يت، حفظ أوراق االختبار ومن منها  
تاادقمقها و  يفًاال االحتفاااظ بعمنااة ماان أعمااال الطالبااا  الاايت و ف صااهاهااا ألي مراجعااة أو تاادقم  خااارجي  و يف حالااة مااا إذا و طلب

 املقرر مرة أخرى تدريس ذلا لكل مقرر دراسي إىل أن يت،   داخلما  أو خارجما  
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 القسم التاسع

 البرنامج والمصادقة على الموافقة
 

 ، والمصادقة عليه:الموافقة على البرنامج الدراسي
إقارار  وال يات،ا اودة   وإجاراءا  ضامانوفقا  ألنةمة  ومقررات  الدراسمة تت،كل برنامج   وموافقتها عل صادقة ا امعة إن م       

ماديرة اليناامج أن تت قا  مان  وجيا  علا  أي متطلبا  إضافمة عل  الينامج حا  تنتهاي عملماة املصاادقة مباا يتناسا  ماأ ا امعاة 
 مصادقة ا امعة عل  مجمأ املقررا  اليت تدرس يف الينامج 

فمجموعااة الوثااائ    وتوصاامفا  مقرراتاا  ووثائقاا  وأدلتاا   الينااامج توصاامف  ماان: جااودة كاال  املصااادقة علاا    وتعتمااد عملمااة      
أضاف   املكتوبة بعناية هي مفتاح عملمة املصادقة  ألن م ل هاذه الوثاائ  تقلال مان عادد األسائلة اةتملاة الايت تستفسار عان اليناامج

اااا تسااهل القمااا  بااأي تعااديال  أو مراجعااا  بعااد عملمااة إث إىل ذلااا أن الفاارتة املخصصااة ملرحلااة التطااوير هلااا مااردود إجيااايب  حماا
 التعلمممة  الطالبا   وتقمممهن  وةيادة خيهتنأن التخطمط الدقم  أساس جناح عملمة تعلم، هو ذلا  واأله، من املصادقة 

ا اليناامج  كماا ميكان اليناامج شارول الكلماة الايت وضاعتها لاذل ومصاادقتها علا تستويف عملماة موافقاة ا امعاة  وجي  أن      
 دمج التوصما  اليت رفعتها ا امعة للكلمة بعد تواف  الينامج مأ الشرول اليت وضعتها الكلمة 

 :تحديث المنهج الدراسي بين عمليات المصادقة
بالتواصل مأ منسقا  املقررا  للتأكد من أن كل التغمريا  املقرتحة عل  الينامج قد و تطبمقها  تقو  مديرة الينامج إن       

أيًاا  أن يات، التقماد باملواعماد  ومان الًاروري ن أي تغمري ثانوي قد يؤدي لبادء عادد مان العملماا  األساسامة للجاودة إبدقة  حمث 
 تسجمل املقررا  الدراسمة عند بدء الطالبا  ب املقررة لتاليف حدوث أي مشكال   

  مااااديرا  الاااايامج :ماااان الينااااامج كجاااازء مااان دورة املراجعااااة الساااانوية تشاااارتك كاااال  و  كتابااااة التقرياااار الساااانوي للمقاااارر عنااادو       
كجازء مان دورة و   ثانوية عل  اليناامجو  بعد استشارة الفري  التدريسي بتقدمي مقرتحا  لتعديال  رئمسةذلا و   ومنسقا  املقررا 

ا ألن  نااة الينااامج املعنمااة هبااذا التقرياار لاان تعقااد نةاار    ال يساامح الوقاات لتطبماا  التعااديال  يف العااا  املقباالقااد املراجعااة الساانوية فإناا  
  ب انتهات مان العاا  السااو  املوافقة عل  تعديال  عل  برامج متات قبل عادة  وال تُ  اجتماعها إال عندما يكون العا  الدراسي قد بدأ 

خااالل العااا  الدراسااي إىل إجااراء تغمااريا  للعااا  الدراسااي  فقااد تكااون احلاجااة مل ااةمااأ ذلااا و   باال تكااون ماان  األعااوا  الاايت تساابقها
 عمال اجتماعاهتا ضرورة النةر يف مقرتحا  التغمري يف الينامج أن تدرج يف جدول أي  نة برنامج أتستطمأ عند ذلا و  ار احل
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 القسم العاشر
 المراجعة السنوية

 :مقدمة
إن عملمة املراجعة السنوية هي يف األساس عملمة حتكام، تساتند إىل التقمام، الاذايت النقادي يقاو  با  فريا  اليناامج املساؤول       

مسااؤولمة  تتااوىل مااديرة الينااامجو  األكادميمااة  التعلمممااة  وحتقماا  املعااايريالعملمااة علاا  جااودة خااية الطالبااا   وترتكااز هااذه  عاان تساامريه
خمرجاااا  اا تقاااارير اليناااامج واملقاااررا  و التأكاااد مااان متابعاااة مجماااأ املقاااررا  الدراسااامة وفااا  معاااايري ضااامان ا اااودة  كماااا جيااا  أن تصااا

معايري سري الكلما   عن ا ودة و  شامل   سنوي   تقو   نة ضمان ا ودة يف الكلمة بإعداد تقرير  و  عملما  املتابعة وفقا  لتلا املعايري 
ث قاد يطلا  مان ماديرة اليناامج املشااركة يف إعاداد التقريار  ف  علم  مأ عمادة ضامان ا اودة  و كت  التقرير يف النموذج املتحبمث ي

إىل اللجاااان األكادميماااة  ناااة اليناااامج   و إىل  :املقاااررا  الدراسااامة الااايت متااات خاااالل عملماااا  املراجعاااة السااانويةترفاااأ تقاااارير اليناااامج و 
 املختصة 

ا اودة  كماا تصااا  ومعايري ضامانالدرجا  العلممة اليت متن ها ا امعة ملراجعة دورية رمسمة وفقا  إلجراءا   مجمأوختًأ      
 تقارير خاصة عن نتائج املراجعا  الدورية حبس  تلا اإلجراءا  

 المسؤول عن إعداد تقرير المقرر؟من 
الااذين ماان  ماان يف حكمهاا، و  مجمااأ أعًاااء همئااة التاادريسعلاا  عااات  تقااأ  مسااؤولمة ضاامان جااودة أي برنااامج دراسااي إن       

فعاادة  ماا تقاو    وإرشااد الطالباا  يقوماون باإدارة اليناامج األعًااء الاذين يقومون بتدريس املقررا   كما تقاأ املساؤولمة علا  عاات  
ها لديها إملا  تا  بالينامج  كما أن منصببالتشاور مأ فري  الينامج  ألن مديرة الينامج ذلا لينامج بصماغة تقرير الينامج و مديرة ا

بغاض النةار عّمان سامقو  بإعاداد التقريار السانوي ملتابعاة اليناامج  فاإن آلراء يؤهلها إلجاراء مراجعاة فاحصاة وناقادة لساري اليناامج  و 
يعااد لومااا  الالةمااة للتقرياار  و ري املعراء أعًاااء فرياا  الينااامج دور يف تااوفآلو   الاايت تصاال عاان طرياا   نااة الينااامج املختصااةو  الطالبااا 

دخال  يف عملمة متابعاة اليناامج  حماث يقاو  مجماأ 
ُ
يف إعاداد هاذا املقارر باملساا ة األعًااء الاذين يدرساون تقرير املقرر من أه، امل

بغاي أن يكاون من الًروري مراعاة توقمت إعداد التقرير  حماث ينقرر دور مه، يف صماغة التقرير  و مأ ذلا فإن ملنسقة املالتقرير  و 
أ اخلارجي االطالع علم  عند حًور اجمللس  ذلا  و التقوميبل عقد اجتماع  نة االختبارا  و جاهزا  ق  لمتس  للمراج 
 :المقارنة
 السانوية  وتساتخد  جمموعاةلوصول إىل معايري تقبل املقارنة ماأ غريهاا  يات، توحماد مجماأ منااذج تقاارير املراجعاة أجل اومن       

اليناامج ماأ منساقة  وستتواصال ماديرة  ودعمهااتساعد عل  القما  بعملما  املقارنا  الفعالة  وهذه الطريقةالبمانا  ذاهتا للت لمل  
  واإلحصاءا مجأ البمانا   واملعتمدة  وذلا لمت، حس  النماذج املقرة املراجعة السنويةاملقرر للمشاركة يف كتابة تقرير 

 :المراجعة
متاما  عان برناامج  وعنصر ا منفصال  الداخلمة للجامعة  جي  اعتبار أي عملمة مراجعة عنصرا  من عناصر عملمة إدارة ا ودة        

ومان  االعتمااد مان قبال همئاة خمتصاة  املؤسسامة  أوأو املراجعة  ( NCAAA) واالعتماد األكادميي اخلارجياهلمئة الوطنمة للتقومي 
علاا  م اال يف رد الكلمااة  املكتااوب  أويف تقرياار املراجعااة  ويشااار إلمهاااأخاارى فااإن أي مسااألة ياات، حتدياادها أثناااء عملمااة املراجعااة   جهااة

 الح  اإلشارة إلمها يف أي تقمم، خارجي سمت، تلا املسألة  
وان )التاادقم  الااداخلي ( بعناا9-( بعنااوان )تقماام، النةااراء( ومل اا  )ج5-وللمزيااد عاان التاادقم  الااداخلي انةاار املل اا  )ج 

 ألعمال املقرر الدراسي( 
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 لجنة االختبارات والتقويم: (6-الملحق )أ
 

 :مقدمة
   اال يف جممااوع الاادرجا  الاايت يقاادمها كاال عًااو ماان أعًاااء همئااة التاادريس فقااطال تتمإن املعاايري األكادميمااة ألي برنااامج       

ذه هو  عل  درجة عالمة من ا ودة و  فالفري  التعلممي بأكمل  يشرتك يف مسؤولمة تقدمي برنامج يًمن جتربة تعلمممة متكاملة للطالبة
ساابقا   أماا وظمفاة  ناة اختباارا  اليناامج فهاي النةار يف درجاا  املاواد ذكرناا اليت تقأ عل  عاات   ناة اليناامج كماا هي  املسؤولمة 

ألن املعايري األكادميمة من مسئولما  الفري  هذه الدرجا  باملستوى املناس   و لت ديد ما إذا كانت    وذلا خارجيمبساعدة خبري
فاإن مساؤولمة إعاادة النةار   فإن  يف حال كانت نتائج املقررا  غري متفقة مأ املعايري املطلوبة للينامج بشكل  عاا     التعلممي بأكمل 

ومبسااندة   وذلاا بنااء  علا  إمجااع األعًااء تكون يف املستوى املطلاوب من أن  ألن تلا النتائج البد نة لجعل  التقأ  يف النتائج 
 يت، تعممن  حلًور هذه العملمة   خارجي  أي خبري  

همئة  توافر فمها املراجعة التناظرية ألي مرحلة من مراحل تقمم، الطلبة  فعًوتفهناك أم لة ألنةمة تعلمممة حول العامل ال       
الاادرجا  املدخلااة يف اايااة الفصااال  ومت اال جممااوعيف النةااا  األكااادميي   بنفساا   وياادخل الدرجاااةيقاام، الطالاا  التاادريس هااو الااذي 

االنتقااال إىل  وتكااون عملمااة  الفصاال الدراسااي لااذلا الدراسااي أو اايااة العااا  الدراسااي تقمممااا  ألداء الطلبااة لااذلا العااا  الدراسااي أو
هاو املقام، الوحمااد يكااون ي يقااو  بتادريس املقارر ذاحلالااة فاإن عًاو همئااة التادريس الا ويف هاذهالفصال الدراساي التاار عملمااة تلقائماة  

 لدرجة الطالبا  يف ذلا املقرر 
  اخلاية لادى ال قافاا  وسانواالختالف نةرا  فة ميكن تطبمقها لوضأ الدرجا   و لكننا نعل، أيًا  أن هناك أسالم  خمتل      

اإلرشاد  فإنا  يتوجا  علا  ا امعاة أن حتارع  ي التعمن حباجة إىل املساعدة و جود أعًاء حديمأ و خاصة و   أعًاء همئة التدريس
 امعاة عايري الايت وضاعتها ااملوأن حتصل الطالبا  عل  الدرجا  املناسبة يف ضوء  مستوى الشهادا  املمنوحة ثابتة ن و  كَ عل  أن تُ 

بساب  فشال يف مقارر ماا أن ترسا  الطالباة  :تقبال أمارين مهمانعلا  مساتوى اململكاة العربماة الساعودية  فا امعاة ال هلمئة الوطنمة او 
 هي ال تست قها و  يف مقرر ما عل  درجة عالمة الطالبة أو أن حتصل  نةا  التص مح الذي أدى إىل إعطاءها درجة منخفًة

بادء الدراساة علا  املساؤولما  املناطاة بلجناة االختباارا  تدري  األعًااء يف األياا  األوىل مان ومن احللول املقرتحة لذلا      
قد تبادر ا امعة بوضأ دلمل  إرشادي لطريقة التص مح وفقا  لسماسااهتا كما يف حتقم  ما تسع  إلم  ا امعة    وذلا يسه، والتقومي 
مباااا يتناسااا  ماااأ ا امعاااا  الرائااادة يف اململكاااة العربماااة هاااي الااايت تعكاااس كماااف قامااات ا امعاااة بعملهاااا  وهاااذه السماساااا   وأنةمتهاااا

  اال أناا  ماان املمكاان اإلطااار الااوطين للمااؤهال السااعودية  ويف حاان أناا  ماان املفاارتض أن تكااون أعًاااء همئااة التاادريس علاا  اطااالع ب
ا قد يؤدي اىل خطأ يف التقمم،  ولذلا فإن عملمة املراجعة التناظرياة ارتكاب أغالل حول املستوى التعلممي املنشود من الطالبا  مم

تكشف عن هذه القصور ويت، تعديلها قبل ما تسل، الدرجا  للطالبا   فمن امله، أن تكون درجا  الطالبا  عادلة ومتوافقة مأ 
  ن اخلرجينم خمرجا  التعل، واملهارا  املتوقعةبوضوح عن    والذي يعياإلطار الوطين للمؤهال 

  ووضاأ أن نةاا  التصا محاال انا  لامس مان املمكان أن ياوفر أدلاة علا   أن حياد مان هاذه األخطااء لتدري  ل وبمنما ميكن     
  وعاملماا  الايت متن هاا ا امعاة ميكان مقارنتهاا بشاهادا  نةرياهتاا مان ا امعاا  األخارى دلماا   وأن الشاهادا   وآمناا  مناسبا  الدرجا  

 وتقااو   نااة واملوافقااة علماا  عملمااة تصاامم، الينااامج    وذلااا ضاامنتقممماا  تعّلماا   وأسااالم أن ياات، حتديااد مااا ينبغااي نااا وماان املهاا، ه
مسائولما   ولكال  مانه،  يكون أعًاء همئة التدريس جزءا  من الفري وحترع عل  أ ن   الينامج بتأسمس منتدى للعملما  اإلدارية

عًااوا  يف  نااة  الطالبااا  مماان يرشاا ن ماان قاابلهن  يصااب نأن مماا ال  هااو املااذكور يف هااذا الاادلمل واملقاارتح ا ديااد يشاااركون هبااا  
فإن   ومأ ذلاأك ر األطراف املعنمة يف العملمة التعلمممة   وتتوالد من وتداوهلا تبدأاألفكار اليت يت، طرحها  الينامج  وهذا يًمن أن



  QMS  نظام إدارة الجودة             

 

 87 

 

نشااأ  فكاارة  نااة االختبااارا   وماان هناااموعااة املسااؤولة عاان تقماام، الاادرجا   ماان غااري املنطقااي أن تكاان الطالبااا  أعًاااء ضاامن اجمل
  والتقومي
ا امعة  كما من مة كل  و  ة يف كل قس،  عالم  الة ي  اخلذوي من األعًاء و  من األكادميمن وعة  من الطبمعي أن يكون هناك جممو       

بالتاااار فاااإن العمااال ضااامن هاااذه اجملموعاااة املتم لاااة يف  ناااة و   دول أخااارىأو لاااديه، خااايا  يف   أن هنااااك أعًااااء هلااا، خاااية دااادودة
واة لعملمة تأمن معايري منةمة مشاركة اخليا  السابقة واليت هي مب ابة نألن ذلا العمل حيق    مجمعا   التقومي مفمد هلنو  االختبارا 
بمئة تأخذ فهي من مواجهة بن األطراف   مةخالمن هنا فإن بمئة العمل هذه جي  أن تتمتأ بوجود مراجعة تناظرية متبادلة وثابتة  و 

تساتطمأ هاذه اجملموعاة للطالباا   و  متانحالادرجا  النهائماة الايت يكون مجمأ أعًائ  مساؤولن عان ار مصل ة اآلخرين  و بعن االعتب
 ترتقي لتطلعا  ا امعة  ايري اليت وضعتها ا امعة آمنة و أن املع من إثبا أيًا 
راجعاة م مان خاالل البداياة يف يتم ل يف الادور الاذي تقدما   ناة اليناامجإن  فه اللجنة  العملي لعمل هذأما عل  الصعمد       

اليناامج  انةار باساتخدا  النمااذج املوجاودة يف كتما  منساقة  الدرجاة النهائماة %( مان25)أك ار مان  مجمأ طرق التقمم، اليت تشكل
 ( 5-: )أاملل  
  وتتم ال للطالباا  االختباارا  لا   بتصا محالتقمام،  ووضاأ أساالم   عًو همئة التادريس الاذي قاا  بتادريس املقارر يقو       
وجد ت  أما بالنسبة حلج، هذه العمنة فإن  ال من قبل احدى أعًاء همئة التدريس الطالبا  اختبارا عمنة من مبراجعة ال انمة  املرحلة

كن حساب  وفقاا ملبادأ ميالعمنة  هذه ن حج،بأالقول  ومبدئما  ميكنزئما  عل  مستوى سرية العملمة  جوإمنا يعتمد   قوانن ثابتة لذلا
)ثاالث( طالباا   ولاو   (3يكاون )ساوف فاإن حجا، العمناة   طالباا  )تساأ( (9لاو كاان لادي ): ا ذر الرتبمعي  فعل  سبمل امل ال

   طالبا  عشر()( 10حجمها سوف يكون )طالبة فإن مئة()( 100لدي ) كان
عملماة املراجعاة التناظرياة  وإذا أثبتاتدرجاا  الطالباا    ومتوساط وأعلا  معادلأن يات، اختماار العمناة مان أسافل  ومن البديهي      

 جمد  ويت،املقرر  فهذا يعين أن العملمة متت بشكل    ومناسبة ملستوىاليت و وضعها ووفقا  للمعايريال قة بأن التص مح كان مناسبا  
 إكمال النموذج مأ اإلشارة إىل ذلا  حمنئذ  

أن ياات، اسااتخدا  عمنااة أكااي  حمنئااذ   فماان املمكاان العملمااة الاايت وصاالت إلمهااا هااذه  ائجالنتااوأمااا إذا كااان هناااك قلاا  حااول 
النةر  جها  ىل الوصول إىل تقري  و إالقدرة  وعند عد التدريس   راجأ وعًو همئةباإلضافة إىل مناقشة املوضوع بن امل  ملراجعتها
تةل مسؤولمة إقرار هذه الادرجا  يف النهاياة علا  عاات   ناة االختباارا   اخلالف  ولكن هذا لحلالينامج أن تتدخل  ديرةمل فم  
 يتشبث األعًاء مبواقفه،   أاليف هذه النقاشا   ومن امله،  والتقومي
أن كاال سااؤال و ماان أكااد متامااا  أناات متهاال ف  بااارورقااة اخت ( )مئااة(100بتصاا مح )لااو أنااا قماات : ساابمل امل ااال فعلاا       

؟ هاال ماان املمكاان أن يكااون هناااك خمتلفااة متاات يف أيااا تلااا التصاا مح  وأن عملمااةخاصااة  ؟األوراق ويف كاال تصاا م   باانفس املعمااار
كان أن ختتلاف متاماا عان اآلخارين  ث إن مينةار عًاو  ماا  وإن وجهاا   بذاتا ثابتاا لماا  غاري مقصاود؟ فاإن التصا مح لامس ع  تفاو  

 موجااودة  وجياا  علمناااهااذه الفااروق تكااون أن فماان املؤكااد ماا ال   ( %75)%( إىل 73)ماان هااذه العملمااة ال تتًاامن تغمااري الدرجااة 
 تكااون الدرجااة األصاالمةأوسااأ  وهااي عناادما بااالنةر يف فااروق هااذه العملمااة  ولكاان ختااتصالدرجااة األصاالمة كمااا هااي   تقبلهااا  وتبقاا 

 ( %70)تكون أاا من املفرتض أن يرى املراجأ  %(  بمنما90) املست قة من قبل األستاذ
وعندما يت، االتفاق عل  اجراء أي تعديال  عل  الدرجا   بناء عل  توصمة  نة االختبارا   فمكون التعديل بناء عل        

تغماري الادراجا  دصاور علا  عادد معان مان الطلباة الاذين مبدأ حتجم، أو تًخم، الدرجا  حسا  احلاجاة لاذلا  وأحماناا يكاون 
ل قاة باأن املعاايري الوطنماة أو حا  ا ويزياد مان  مهماة   ذلاا ياوفر أدلاة   قاموا با واب عل  سؤال حيتاج إلعادة التقمم، درجات   ومأ أن
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الوطنمة للتقومي اهلمئة ا هو مطوب من قبل مستقلة  كمأدلة  في ومن الًروري توفري تال   يف بعض احلاال  قدحتقمقها وقد العاملمة 
 ظهر  أ مة وجود خبري خارجي  ومن هنا  واالعتماد األكادميي

 ريتوفب ا هولل صول علمه والطريقة امل ل   همئا  متخصصةمن قبل  تنال االعتمادكي جاهدة لتسع   اليامجمعة، إن       
فر تاو أن با أن تكاون هاذه االجاراءا  كافماةميكان  ولكن ال  مستواه، مناس    أن الطالبا  اخلرجيا  من اليامجعل  دالئل مستقلة 

ميكاان تقادمي مباادأ االساتعانة باااخلياء اخلاارجمن علاا  أاا، معنمااون  وماان هناا  التقمممااا  العادلاة بشااكل سانوي املسااتقلة علا الادالئل 
مشاهب  للخياء اخلارجمن تشب  تلا اليت يساتخدمها اخلاياء الاداخلمون للقماا  بعملماة املعادلاة  وهناك مناذجبالعمل مأ  ان اليامج  

 األمور التالمة: يقتصر عل آخر  بل إن دوره اخلارجي لمس مص   ا  ولكن جتدر اإلشارة هنا إىل أن اخلبريالداخلمة  
  الًمانا  تقدمي  
  اليامج اختبارا  جمللس اإلرشاد  
 أخرى أماكن يف التجارب مأ تتماش  املقرتحة النتائج هذه أن من التأكد  
  هلا مالئمة التص مح معايري أن من التأكد  

 عماادة ضامانالعملي فإن هذه العملمة سهلة  ففي بداية كل فصل دراسي تقو  مديرة اليناامج مان خاالل  وعل  الصعمد      
نا  يُؤخاذ بعان االعتباار األجازاء إ :يقاول وهناك مقرتحت، معادلت   تا ودة باالتفاق مأ خبري خارجي للنةر يف مستوى التقمم، الذي 

 من الدرجة النهائمة فقط ( %25)اليت مت ل أك ر من 
دور  نااة التغماريا   أماا رصاد عنصار مان عناصاار عملماة التادقم   مباا يف ذلااا متابعااة كال اليناامج  ومساؤولمة  ناةدور إن       

 كاجتمااع  يف أوقا  دددة    من االجتماعا  ها  دددة  وبعدد أقلأقل من ذلا بك ري حمث يركز عل  موالتقومي فهو االختبارا  
 دراسي   كل عا   يف     واجتماع  رئمس  دراسي   يف ااية كل فصل   واحد  
علااا  األقااال يف ااياااة الفصااال  ة واحااادة  اخلاااارجي مااار   وسم ًااار اخلباااريا   واعماااد االجتماعااامباخلباااري اخلاااارجي وجيااا  اباااالا       

لماتمكن اخلباري اخلاارجي  وأعماال الطالباا علا  نتاائج  ة  توفري أم ل والبد من  ختبارا الا قبل اجتماع  نةالدراسي ال اين إىل الكلمة 
الطالبااا   فماادة الزيااارة ماان  ا  كبااري ا   عاادد يًاا، نااامج الي جاا، الينااامج  فلااو كااان وتكااون ماادة الزيااارة مناساابة حل  االطااالع علمهاااماان 

  بعد إااء العمل املطلوب يف صباح المو  التار لجنةمأ الوسمجتمأ اخلبري  ستكون أطول من لو كان عدد طالب الينامج أقل 
 والتقويم ما يلي:االختبارات  و الحيات لجنةمهام إن من        

 اليت و حتقمقمها  واملعايري األكادميمة  الطالبا  واملتعلقة بتقمم،بري اخلارجي دراسة املعلوما  اليت يوفرها اخل 
   مساؤولمة التأكاد مان أن درجاا  الطالباا  هاي  وعلا  اللجناةمتابعة نتائج الطالبا  وفقاا  للاوائح التقمام، يف ا امعاة

تنقس، اللجنة إىل  ان فرعمة تتوىل كل  نة منها مسؤولمة سنة أو مرحلة مان مراحال  وميكن أنباملستويا  املطلوبة  
 الينامج 

   لعممدة الكلمة لتأخذ سريها النةامي    ودراستها  ورفأ التوصما تلقي أعذار الطالبا 
  الالةمة حمال ذلا جراءا  اإل اختاذ والت ق  من  التقمم، أي تغمريا  متت عل  من األعًاء بشأنتلقي تقارير 
  ،ورفعها للجنة الينامج  الينامج الذي تدرس فم املرجوة من املستوى أو حتديد الطالبا  الاليت مل حيققن نواتج التعل 
  ومدى فعالمتهارفأ تقرير سنوي إىل  نة ضمان ا ودة عن أنشطة اللجنة  
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 والتقويم:تشكيل لجنة االختبارات 
أن يعمل عل  شكل جمالس فرعمة جتتمأ  ومن املمكنمرة واحدة عل  األقل يف الفصل الدراسي الواحد  لجنة جتتمأ الإن       

اجمللااس  وحياا  لاارئمس والفاارعمن ماان أعًااائ  األساساان  (%66)حبًااور يُعقااد االجتماااع  وميكاان أنلكاال عااا  دراسااي علاا  حاادة  
 التصويت  حي  هل،  ولكن ال  ا املناقش وذلا إلثراءدعوة املشرتكن من غري األعًاء يف اجمللس 

  من: نة االختبارا   ألفيت   
 (بأنةمة ا ودة)تكون عل  اطالع  م ال  )رئمسة القس،( ا ك عنها لمنوب ترشح منعممدة الكلمة أو  الرئمس
 وكملة ا ودة بالكلمة أو من مي لها اللجنة أعًاء

 منسقة ا ودة
 الينامج مديرة   

 (ختصص  يف مقررا  أربعة ثالثة أو عن مسؤول تدريس عًو همئة كل) املقررا  منسقا  كل
 خارجمن خياء

 عًو إداري   السكرتري
 مبا يلي: واهلماكل التنفمذيةوميكن مت مل العالقة بن خمتلف الّلجان 

 
 الشؤون التعليمية

 
 مجلل الكلية

 تغذية راجعة                                              

 لجنة االختبارات والتقويم
 

 : مرجعية لجنة االختبارات والتقويم1 الشكل
 والتقويم:آلية عمل لجنة االختبارات 

النتااائج املقدمااة أو املعادلااة مت اال الدرجااة  أن كاالم وتتأكااد ماان   يف نتااائج مجمااأ املقااررا والتقااومي تنةاار  نااة االختبااارا  إن        
وجود ظروف است نائمة  ويف حالمجمأ أعًاء اللجنة مسؤولون عن هذه النتائج  كما أن النهائمة الص م ة اليت تتف  علمها اللجنة   

و اختاااذ أناا  قااد تأكااد بالا باادورهوسااتقو  اللجنااة   للجنااةخاصااة بااذلا  ياات، رفااأ تقاااريرالنةااا   فإناا  أو عنااد وجااود خلاال يف للطالبااة  
  اإلجراءا  الالةمة

 الكلمة  و نة اليامج يفىل  نة ضمان ا ودة يف إاحلال  والتقومي جي  أن يوث  وُيسجل ويرفأ يفقرار  نة االختبارا  إن        
مااان أن االختباااارا  تقااامس قااادرا  الطالباااا  وفقاااا  ملخرجاااا  الاااتعل، املوصاااوفة يف  والتقاااومي التأكاااداالختباااارا   وعلااا   ناااة  القسااا،

يًاا  النةار يف معادلاة طلباا  الت ويال مان ا امعاا  أاللجناة  وعلا  هاذه املسات قة  لل صاول علا  الدرجاة الينامج  واليت تاؤهلهن
  لديها برامج مماثلة واليت تتوفر  األخرى

 :ولت قم  ذلا  ينبغي مراعاة اآليت
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  أن عل  اللجنة فإن  جي  ةروف است نائمة  لأو  قبول لعذر م  أو إعادة االختبار  رفأ الطالبة طل  إعادة التقمم،ما تعند
يكون االختبار ا دياد ممااثال   للتقمم،  حبمثث تُعط  الطالبة فرصة جديدة  االدعاء  ومشروعمة السب  تأكد من ص ة ت

  لةروف احلالة   وذلا وفقا  جمموعة املقررا أو قماس مفردا  املقرر  وأن يشمل  اب الس والقماس لالختباريف املستوى 
 والتقاومي علا   ناة االختباارا  اليناامج  فإنا  جيا  ا امعة اخلاصة بتقمام، املقارر أو  أو أنةمةوائح للارق الطالبة خت ما عند

  وفقا  لل الة واملتف  علمهاتأكد من تنفمذ العقوبة املست قة أن ت
  علا   ناة االختباارا  للطالباة  فإنا  جيا  عندما ال يتف  املدق  أو اخلبري اخلارجي مأ منسقة املقرر عل  الدرجاة املمنوحاة

 املوافقة علمها  واألدلة لتت،الدرجة وفقا  للشواهد  والتقومي حتديد
 مأ الدرجا  اليت حصالت علمهاا عندما ال يتماش  أداء الطالبة يف الينامج بشكل عا  أو يف أحد مقررات  بشكل خاع 

دراساة  والتقاومي طلا علا   ناة االختباارا  فإنا  جيا  أو مأ مؤشرا  األداء الرئمساة بشاكل مل اوظ    باقي املقررا يف 
باإقرار  اللجناة قبال أن تقاو    وأيًا من املمكن االساتعانة بتقريار املقارراليت أد  الختالف أداء الطالبة وتوضمح األسباب

   تعديلها درجاهتا أو
عناادما يكااون عاادد   فقاط اجتماااع واحااد اليناامج  وذلااا يفاللجنااة لدراسااة وضاأ حاااال  مجمااأ الطالبااا  يف  وقاد جتتمااأ       

يات، تقسام، اجتمااع  واجملادي أنا أكي مان الطالباا  فسامكون مان العملاي يكون هناك عدد   ولكن عندما واألعًاء قلمال  الطالبا  
 للينامج    دراسي  لكل عا  اائما  ا  واحد ا  جتماعا  سمكون هناك اجتماعاال وعند تقسم،اللجنة  
اختالف يف وعند وجود  والتصريح عندما تكون هناك مصاحل مشرتكة  سرية املناقشا  يف اللجنة  اةافةة عل  والبد من       

 :عل  االختالف يف وجها  النةر ومن األم لةحيك، فمها   رئمس اللجنةفإن وجها  النةر 
  تاات، كتابااة داضاار لكاال االجتماعااا عناادها همئااة التاادريس  فأعًاااء دراسااة حالااة الطالبااة الاايت تكااون ماان قريبااا  إحاادى   

ين فمه، اخلبري أو اخلياء اخلارجمن الذ احلاضرا   مباو االتفاق علمها من قبل مجمأ  واألمور اليتحبمث ينتهي كل دًر بالتوصما  
يقااو   باإلمجاااع  حبمااثاخااتالف يف وجهااا  النةاار فااإن القاارار الصااادر عاان اللجنااة يكااون  وعنااد ظهااورياات، تعمماانه، ماان قباال اللجنااة  

فإن جملس ا امعاة ينبغاي أن تكاون لا  الكلماة األخارية  ألن  وبشكل عا ا لنتائج تصويت األعًاء  اللجنة بإعالن القرار وفق  رئمس 
 معة أي اجناة سمنس  إىل ا ا

ويشاكل هاذا    ناة اليناامج ونساخة اىل  اخلبري اخلارجي بتسالم، تقريار لعممادة ا اودة اللجنة  سمقو اجتماع  وبعد انتهاء       
 تكااون بماناتاا  قابلااة للمقارنااة مااأ باارامج أخاارى  داادد   عاان منااوذج   عبااارة   ويكااون التقرياار الساانوية املراجعااة  جاازء ماان مسااتندا  التقرياار

  للتقومي واالعتماد األكادميي اليتالوطنمة  ملخرجا  تعل، اهلمئة نتائجتواف  ال ويوضح مدى
 اجتماعات  العناصر اآلتمة: متشاهبة  وتغطيلكل برنامج أو جمموعة برامج  اجتماع   وسمكون هناك

  أعًاء اللجنة عن حًور ا اعتذار  
  إقرار داضر االجتماعا  السابقة 
  يف وجها  النةر اإلفصاح عن أي جوان  اختالف 
  هبذا اخلصوع  اجراء اختذالتنبم  ألي 
   تلقي أي قًايا فمها إخالل باألنةمة أو هبا ظروف است نائمة للطالبا 
   تقدمي اقرتاحا  بإجراءا  ميكن اختاذها حلل املشاكل املتعلقة هبذه القًايا 
   استال  نتائج املقررا 
  مراجعة نتائج املقررا  
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 الالةمة حلل مشاكلها  واختاذ اإلجراءا   البةالنةر يف نتائج كل ط 
  لمها الينامج يف بعض األحمان  إىل خمرجا  التعل، اليت يصبوا إحتديد أسباب عد  الوصول 
  كااان ذلااا إطااراء علاا  املمارسااة   أ سااواء  اخلبااري اخلااارجي عاان ا واناا  الاايت الحةهاااتوصااما  األخااذ بعاان االعتبااار

 معمنة حباجة إىل حتسن ا مدة أو اإلشارة إىل أجزاء 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نهاية كل فصل دراسي

 الخبير الخارجي نهاية كل عام دراسي

 لجنة االختبارات والتقويم منسقة المقرر الدراسي

لجنة ضمان الجودة في 
 الكلية

عمادة القبول 
 والتسجيل

إبالغ الطالبات بنتائج 
 التقييم

تقرير  مأ للمراجعةاخلاضعة  درجا  االختبارا  عرض
  ملقارنت  مبؤشرا  األداء الرئمسمة املقرر الدراسي

  مجمأ الدرجا  جتهز ملقارنة النتائج ومؤشرا  األداء

اطالع اخلبري 
اخلارجي بالتنسم  
مأ مديرة الينامج 
عل  عمنا  من 

االختبارا  
املراجعة سابقا  من 

والبت قبل النةري 
يف أي مشكال  
أو اختالفا  قد 

النةر يف الةروف االست نائمة ونتائج كل مقرر دراسي للتأكد من عد  وجود   تةهر
املقررا  الدراسمة عند الًرورة   يف تقاريراختالف كبري يف الدرجا   النةر 
 اعتماد الدرجا  لكل مقرر دراسي

  الدرجا  والتأكد من أن اإلجراءا  اليت اختذ  مناسبة وواض ةاملوافقة عل  

إعال  الطالبا  بنتائجهن وباإلجراءا  املطلوبة يف حال املوافقة عل  
  اعادة االختبار

الدرجا  اخلاضعة 
 للمراجعة

: عمليات لجنة االختبارات 2 الشكل
 والتقويم
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 دليل الخبراء الخارجيين: (7-الملحق )أ
 همدمت

 )أ( :القس،
 املقدمة  1
 ريفا التع  2
 دور اخلبري اخلارجي  3
 منوذج تقرير اخلبري اخلارجي  4

 
 )ب( :القس،
 الطالبة وأنةمة دلملقوانن 
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  :    تمهيد

وذا  خاية  تقادمي نصاائح حساساة علا   بشاكل أساساي متعاددة  وتُعمنا  ا امعاةأشكاال  قد يأخذ  دور اخلبري اخلارجإن 
  يف أغلا  األحماان ا  فارد ويكاون اخلباري  ميكان ا امعاة مان إثباا  أااا تقاد  شاهادا  أكادميماة توافا  معاايري دولماة أو دلماة وهذا مماا

تقد  االتفاقما  ال نائمة  فقد وفر نفس اخلدما  مما جيعل  من املمكن االستغناء عن اخلبري اخلارجي لرتتمبا  أخرى أن ت ومن اةتمل
 جهة احرتافمة أخرى نفس النصم ة املستقلة  أخرى  أو أي وجامعةبن ا امعة 

عن  عامة   سمقد  ةة  أن  كما بنت عبد الرمحن    نورة الدلمل اإلرشادي دور اخلبري اخلارجي يف جامعة األمرية وسموضح هذا      
)ب( علاا  اللااوائح األساساامة ،: وحيتااوي القساا  )أ( ماان الاادلمل علاا  معلومااا  حااول دور اخلبااري اخلااارجيوحيتااوي القساا،: اللااوائح  

 بشكل موجز    ولشهادا  ومقررا  ا امعةللخياء اخلارجمن عل  وج  الت ديد
 يف ااية هذا الدلمل: تتوفر املعلوما  التالمةإن      

  منوذج شكلي للتقرير السنوي لينامج اخلياء اخلارجمن 
نعمال  مستمر  فن ن يف جامعة األمارية ناورة بنات عباد الارمحنبشكل يف ا امعة تت،  األكادميمةالعملما   سري مراجعةإن      

الطالبا  بشكل عا   كما أننا نأخذ بعن االعتبار املبادرا  ا ديدة  وكذلا جتربة  جاهدين لت سن اخلدمة اليت نقدمها للطالبا 
 يستجد يف سماسة ا امعة  العار  وكل مايف قطاع التعلم، 

يساتخد  هاذا املصاطلح مان قبال -ن كمقَممان خاارجمن محول كمفمة عمل اخلياء اخلاارج رشادا إ عل  وميكن احلصول      
عل  املوقأ  واالعتماد األكادمييخالل ةيارة الصف ة االلكرتونمة للهمئة الوطنمة للتقومي  من-واالعتماد األكادميياهلمئة الوطنمة للتقومي 

 التار:
www.ncaaa.org.sa 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncaaa.org.sa/
http://www.ncaaa.org.sa/
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 )أ(:القسم 

 :. المقدمة1
يوجااد لاادينا  ولت قماا  ذلاااميكاان  ممااأ الطالبااا  الوصااول إلماا    عالمااة   وذي جااود ة شااامل   بتقاادمي تعلاام،  تلتااز   ا امعااةإن       

واختماراتنااا  كمااا أناا  يف ةيااادة مرونتنااا  واآلخاار اختماااري  وهااذا َسُمْسااه ،التعلمممااة  منهااا أساسااي للاايامج  العديااد ماان املقااررا  بعااض  
أن يعكااس نةامنااا للخبااري اخلااارجي اهلمكاال  وماان الًااروري موساأ اجملااال للطالبااا  ماان خمتلااف اخللفمااا  األكادميمااة للوصااول إلمهاا س

بااملقررا   دراساتها  وذلاا لالهتماا يات، تعمان اخلاياء للايامج الايت تات، كما أن  خالل نةا  الفصل الدراسي    وأن يعمل  األكادميي
 اليت تعط  ضمن اليامج اليت يت، تعممنه، من أجلها 

 ة أو نشاااطا   معمن اا  لتقاادمي ماادخال  حااول مهااا َ نياات، تعماان اخلااياء اخلااارجمفقااد   ترتمبااا  أخاارى أك اار مرونااة وقااد تطاارأ      
نهج مكتابة هذا املستند لل  ولقد متتاإلعداد لرتتمبا  االعتماد األكادميي   اليامج  أوللموافقة عل   عدادمتنوعة  م ل: اإل أكادميمة  

للخاااياء  واالعتمااااد األكاااادمييمتطلباااا  اهلمئاااة الوطنماااة للتقاااومي  والاااذي ياااؤّمن  الاااذي يُعمااال بااا  يف العدياااد مااان الااادول يالكالسااامك
 اخلارجمن 

باإلضافة إىل قسا، خااع قمناا بإدراجا  لإلجاباة عان أسائلة   خلبري اخلارجي يف األقسا  التالمةحول دور ا وتوجد إرشادا      
  األك ر شموعا  ناخلياء اخلارجم

 المزيد من المعلومات حول الهيكل األكاديمي:
الدراسمة  فمبدأ العا  الدراسي بالنسبة ملعة، الطلبة  وهمكل ومستوى املقررا فقا  لطبمعة خيتلف و طول العا  الدراسي إن  
( حزيااران( )يونمااو)شااهر  وينتهااي يف )شااوال( حساا  التقااومي اهلجااري و ( )أيلااول( حساا  التقااومي املاامالدي ساابتمي)شااهر  يف أواخاار

اُ عادة ما يستمر ملادة مثانماة   كما تقد  ا امعة فصال  دراسما  صمفماُ قصري )شعبان( حس  التقومي اهلجريو حس  التقومي املمالدي 
بشااكل يتناساا  مااأ العااا  الدراسااي  املااواد الدراساامة ترتماا ت، فاا  النةااا  املقاارر وا ااودة ضاامنقاادر ماان املرونااة  ولت قماا  أكااي أسااابمأ 

لبااا  املتط :كاال برنااامجالاادقم  ل دراساامة  وسموضااح التوصاامفمثانمااة فصااول تعااادل براجمنااا كمااا أن معةاا،   املسااتمر لفصاالن دراساامن 
 الواج  إعطاؤها لل صول عل  الشهادة  للمقررا   والساعا  املعتمدةاألساسمة 

احلاد األدد للوحادا    كماا أن يُعرف باس، الساعا  أو الوحادا  املعتمادة ملساتوى معان ا  رصمدمجمعا  تتطل  مقرراتنا و   
واحلااد األقصاا  للوحاادا   وحاادا  عملمااة  ( )تسااأ(9)و دراساامة   وحاادة   ( ) اثنتااا عشاارة(12 )الدراساامة للفصاال الدراسااي الواحااد هااو

للمعاادل الرتاكمااي للطالبااة    ا  وفقاا ذلاااو   وحدة عملمااة( )مخااس عشاار( 15)و  وحاادة دراساامة عشاارون(و  ( )اثنتااان22)الدراساامة هااو 
وحاادا   ( )تساأ(9 )واحلاد األقصا  هااو كماا أن احلاد األدد للوحاادا  الدراسامة للفصاال الدراساي الصامفي هااو وحادتان دراساامتان 

أو الادرس العملاي الاذي   عبارة عن اةاضرة النةرية األسبوعمة اليت ال تقل مادهتا عان مخسان دقمقاة :الوحدة الدراسمة هيو   دراسمة
 للّاوائح  وقاد و ا  الطالباة توضام  ويقاد  دلمال الذي ال تقل مدت  عن مائة دقمقاة أو الدرس املمداين   ال تقل مدت  عن مخسن دقمقة

 )ب( من هذا املستند  : إدراج  ضمن القس،
 :تعاريفال. 2
يف اللجاان  يزودك هذا القس، بتعاريف لبعض املصطل ا  الايت نساتخدمها عاادة يف ا امعاة  كماا يازودك بتفاصامل عان العًاوية   

 التقمم، اليت قد تتعامل معها  وأنواع جمالس واجملالس  وعن مها 
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 تعاريف المصطلحات:

إلــى مخطــط  الدراســي، باإلضــافة معينــة، وتو ــيف المقــررالعمــل المعتمــدة بنتــائج تعليميــة  ةهــو: وحــد
 المقرر الدراسي التقييم.

 البرنامج من المقررات الدراسية التي تؤدي إلى مؤهل جامعي. طهو: نم 
 العلميةالمادة  قبل كلية ما. وتنظيمها منوضعها  والتي يتممن المقررات ذات الصلة  ةهي: مجموع 
 البرامج ذات الصلة من البرامج في نفل مادة التخصص. ةهو: مجموع 

 
 :والتقويملجنة االختبارات 

 :المقدمة
ر مان  اج الدرجا  اليت يقدمها عًو همئة التدريس لكال مقارر  بال هاي أكئاتبنال ترتبط املعايري األكادميمة لينامج ما إن       
كما هو ذلا  و   ةة عالم  جتربة تعلمممة للطالبا  جبود  و  مسؤولمة تقدمي برنامجَ  معا  فري  التدريس أعًاء يتشارك    ففي كل برنامجذلا

مبساااعدة ماان خبااري و  التقااومي هااي النةاار يف درجااا  املقاارر الواحاادن مهمااة  نااة االختبااارا  و كمااا أ  موضااح يف مهااا   نااة الينااامج 
  مباا أن مساؤولمة املعاايري تقاأ علا  عاات  الفريا  كاامال  و   املناسا  هلاا توضمح أن هذه الدرجا  قد و وضعها يف املستوى  و خارجي

تت ماال اللجناااة عندئاااذ  ف  ماان املقاااررا  الدراساامة ال تتوافاا  ماااأ املعااايري املطلوباااة للينااامج ككاالا  ففااي حااال كانااات نتااائج درجااا  أيااا
  متواجد    خارجي  خبري   مبساعدة من أي  و   ي مجاعي  أكادمي   مسؤولمة وضأ الدرجا  يف املستوى املناس  هلا وفقا  لقرار  

متعلقاااة  أو  إجاااراءا  متعلقاااة باملساااائل التأديبماااة للطالباااا  عاااات  اللجناااة أيًاااا  مساااؤولمة الت قااا  مااان أن أيم وتقاااأ علااا        
بالتوصاامة تقااو  هبااا اللجنااة  كمااا تقااو  اللجنااة  والتوصااما  الاايتتاانعكس علاا  أي ماان القاارارا   الةروف املخففااة الاايت وصاالت للجنااةباا

 ا امعة الحقا   جملس قرها مضمان ا ودة يف الكلمة ل وهي  نة  للجهة األصللذلا 
 للهمكلمة املذكورة أدناه بالتفصمل  خاصة  وذلا وفقا   برنامج أو جمموعة من اليامج ذا  الصلة بتعمن  نة وسمقو  كل      

 :الصالحيات
 إن من صالحما  اللجنة ما يلي:  

  ااادخال  مااان اخلاااياء
ُ
واملعاااايري   إجرائهاااا والااايت و( حاااول تقممماااا  الطالباااا  7-: )أاملل ااا  اخلاااارجمن  انةااارالنةااار يف امل
 اليت و إجناةها  األكادميمة

 عااات  كمااا يقااأ علاا     تقماام،املسااتويا  وفقااا  ألنةمااة ال الطالبااا   ويف خمتلااف ممااأ  كاملااة      ويف امللفااا النةاار يف النتااائج
تعمال اللجناة كلجاان  وميكان أن  واملعماار املناسا مسؤولمة التأكاد مان أن مجماأ درجاا  الطالباا  توافا  املساتوى  اللجنة

 فرعمة يف كل سنة أو مرحلة من الينامج 
 اختاااذ اإلجااراءا   ماان التقماام،  والت قاا قباال الطالبااا  وفقااا  للااوائح    واملقدمااة مااناسااتال  أي ظاارف ماان الةااروف املخففااة

  بشأاا الالةمة
   بشأاا اختاذ اإلجراءا  الالةمة   والت ق  منالتقمم، أي تغمريا  متت عل  بشأنتقارير  أياستال  
   وفاعلمة اللجنةإرسال تقرير سنوي للجنة ضمان ا ودة يف الكلمة حول نشاطا  

 
 

 :والتقويمتشكيل لجنة االختبارات 
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تعمال اللجناة كلجاان ثانوياة يف   وميكان أنمرة واحدة عل  األقل خالل الفصال الدراساي الواحاد  يعقد جنة للااجتماع إن 
اللجناة دعاوة غاري  وحيا  لارئمس  مان عًاوية اللجناة (%66التادريس )يشاكل أعًااء همئاة   مرحلة مان اليناامجيف كل كل سنة أو 

  التصويتهل،  حي  االجتماع  ولكن ال األعًاء حلًور االجتماعا  لتقدمي معلوما  خمتصة إلثراء داور
 :منلجنة تتألف ال       

)تكاون علا  اطاالع جبزئماا  دلمال  ما ال  )رئمسة القسا،(  اك عنها لمنوب ترشح منعممدة الكلمة أو  الرئمس
 دارة ا ودة(إنةا  

 وكملة ا ودة بالكلمة أو من مي لها اللجنة أعًاء
 منسقة ا ودة

 الينامج مديرة   
 (ختصص  يف مقررا  أربعة ثالثة أو عن مسؤول تدريس عًو همئة كل) املقررا  منسقا  كل
 خارجمن خياء

 عًو إداري   السكرتري

 :. الخبير الخارجي3
 التعيين:

 إن اخلبري اخلارجي يتعن عن طري  خطاب تعمن هذا نص :   
أن تكااون  واملهنمااة  وماان املمكاان ومؤهالتااا األكادميمااةعلاا  خياتااا  ا  لقااد متاات دعوتااا لتصاابح خبااريا  خارجمااا  اسااتناد))   

تكون مسؤوال  عان كافاة وهبذا فإنا قد من اخلياء اخلارجمن   متكامل   أو أن تكون واحدا  من فري     اخلبري اخلارجي الوحمد للينامج
أعااوا  متتالمااة  وذلااا ملاادة أربعااة  وساامت، تعممنااا أو عاان بعًااها فقااط  الصاالة جمموعااة الاايامج ذا   عاان أوالينااامج  املقااررا  يف 

األول( حسا   تشارين)شهر)أكتوبر(  تبدأ مدة تعممنا يف األول من وغالبا  ما  من تقمم، أربأ دفعا  متتالمة من الطالبا  لتتمكن
قاااومي ( )أيلول(حسااا  التسااابتميمااان شهر)ال الثااان      ( حسااا  التقاااومي اهلجاااري  وتنتهاااي يف)التقاااومي املااامالدي  واألول مااان شاااهر 

 مل تعاااد خااادماتا مطلوباااة كخباااري   ينتهاااي تعممناااا يف حاااال ولكااان قاااد      ( حسااا  التقاااومي اهلجاااري)املااامالدي  واألول مااان شاااهر 
  ((سبمل امل ال ال احلصر عنها  وهذا عل االستغناء عن املقررا  اليت كنت مسؤوال   وذلا بسب   خارجي  
 :الخبير دور
و  واالعتمااد الاذيا امعاة للمساتوى  للطالبا   ومالئمة مقررا التأكد من حتقم  العدالة  :هوكخبري خارجي دورك  إن      

 ودافةتهاا علا تطبمقهاا مان حماث طريقاة  واالعتمااد األكاادميي لتوجمهاا  اهلمئاة الوطنماة للتقاومي  وموافقة املقاررا   إدراجهن ضمن 
بعمل قريناهتن يف دورا  أو برامج مماثلة  حبمادية  ومقارنة عملهنطالبا  املعايري  كما جي  أن تكون قادرا  عل  احلك، عل  عمل ال

 للتعلم، العار يف مكان آخر 
 ألمور مهمة منها: وستت، دعوتا   

 الطالبا  تقمم، قبل باملقررا  املرتبطة ودتوى التقممما  شكل عل  املوافقة  
 املقرر توصمف مأ يتواف  مبا عادلة بصورة الطالبا  تقمم، يت، سوف أن  من التأكد   
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 يف مشاهبة حاال  وُدكمة يف عادلة كانت قراراتنا أن من وذلا للتأكد التقمم،  بعد الطالبا  وتدقم  عمل ف ص 
  املقرر ألنةمة وفقاَ  تقممم  و قد وأن العمل الدرجا   مقماس

 آللما  وفقا   مع  التعامل يت، الذي األكادميي التصرف سوء أو املخففة الةروف حول قرارا  اختاذ منا يطل  ولن 
  منفصلة

 :الح ور
يف الدراساي  وغالباا  يكاون االجتمااع علا  األقال خاالل العاا   واحادة   والتقومي مرة  يتوج  علما حًور  نة االختبارا        
املوافقاة  كماا يتوجا  علماا   البكاالوريوس ( حس  التقومي املمالدي  وشهر )    ( حس  التقومي اهلجري وذلا ليامجيونمو)شهر 
 قد يت، التوصل إلمها يف ختا  اجمللس  أي خمرجا عل  

 المشاركة:
 يف الكلمة  امأ مديرة الينامج أو شخص ذو عالقة هب مهمتا  ومدى مشاركتا ننص ا بت ديد طبمعة

 كما ننص ا بالتار ح  ال تُ قل نفسا بأعباء العمل:     
 املقرر ودتوى تقممما  شكل عل  املوافقة يف تسلك  الذي املنهج يف اختماريا   كن  
 ،وغالباااا  يكاااون الدراساااي  العاااا  خاااالل األقااال علااا  واحااادة   والتقاااومي مااارة   االختباااارا   ناااة اجتمااااع حبًاااور قااا 

 وذلاااا لااايامج اهلجاااري التقاااومي حسااا     ( وشاااهر ) املااامالدي  التقاااومي حسااا ( يونماااو) شاااهر يف االجتمااااع
  البكالوريوس

 ال ال ة أو ال انمة للمرة ولمس التص مح التدقم  هو دورك أن اعتي  
 التقمم، معايري تطبم  يف املوظفن أداء عل  األول املقا  يف كز  
 كل يف النةر من بدال   الطالبة عمل من عمنا  يف التدقم  خالل والتدقم  من الف ص عملمة يف اختماريا   كن 

   الطالبة عمل
 :وتدقيق العالماتفحص 
ة مااان قبااال املقّممااان اجمللاااس بتعاااديل الااادرجا  املقدمااالتااادريس أو املقّممااان الاااداخلمن و قاااد تشاااعر بًااارورة أن تنصاااح فريااا  ا       

ومن الواج  يف   الرضا املتبادل بن ةمالء العمل السعي للوصول إىلو  لكن ينبغي أن تكون هذه العملمة قابلة للتفاوضالداخلمن  و 
 حبماث ترتفاأ الادرجا  أو تانخفض  كافة درجا  الطالبا  اللاوايت أجارين امت اان باالنموذج ذاتا   م ل هذه الةروف أن تت، مراجعة

تت، عادة وضوع متعل  بسجل أكادميي فردي  و إال إذا كان امل خاصة  لمس فقط درجا  الطالبة اليت قمت بأخذها كعمنةو   مجمعها 
بدال  مان تقدميا  للمارة وذلا   التقوميو  نعقاد  نة االختبارا ينامج قبل امديرة التعديل املقرتح مأ منسقة املقرر و مناقشة م ل هذا ال

  األوىل خالل اجتماع اللجنة
 إعداد التقارير: 

لعممادة ضامان ا اودة يف  سانوي   إعاداد تقريار   بنت عبد الارمحن يُطل  من كل خبري خارجي يعمل يف جامعة األمرية نورة       
لكارتوين مان خاالل مراسالة اليياد اإل للجامعة  أولكرتونمة عل  منوذج التقرير من خالل ةيارة الصف ا  اإل وميكن احلصولا امعة  

 يف ااية هذا الكتم   هذا التقرير و إرفاق نسخة من واالعتماد األكادميي  أن  قدلعمادة ضمان ا ودة 
مل يت، هذا إذا  والتقومي عة أسابمأ من انعقاد  نة االختبارا  خالل أرب وإرسال  إلكرتونما  إكمال هذا التقرير  وجي  علما      

جملااس ا امعااة يف ااياااة األماار ماان احلكااا، علاا  مااا إذا كانااات هااذه املقااررا  حتقااا  ساااممكن  ذلاااا  وهااذا التقريااراالتفاااق علاا  غااري 
التقرياار جازءا  مان التوثماا   وسُمشاكل هاذاضااروريا  أ  ال  هاذا األمار كاان سااواء أالت سامنا   علمهاا  وتقااو  بعمالاألهاداف املنصاوع 
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خااالل الدراسااة الدوريااة  إلما   ا امعاة  وساامت، النةاارالاذي ماان شااأن  أن يكاون نقطااة دوريااة يف عملماة املراجعااة الساانوية الايت تقااو  هبااا 
 اآليت:  ويتناول التقرير

 مماثلة برامج يف بقريناهتن مقارنة للطالبا  العا  األداء  
 الطالبا  دفعة يفوالقوة  الًعف نقال  
 الطالبا   خالل من بالتخصص املتعلقة او الواض ة واملهارا  العامة  املعارف جودة 
  التقممما  لكافة العالما  وطريقة وضأ وتصمم،  وتنةم،  همكل  
 الطالبا  أداء من تتًح اليت التعلم، جودة  
  بالتخصص أو باملقررا  واملواد اخلاصة وطرق التدريس  وتوصمف املقرر  املنهج  
 التقمم، عملمة من تنشأ أخرى توصما  أي  
 والتقومي االختبارا   نة هبا ُتدار اليت الطريقة  
   ومان شاأااتساتدعي القلا بعاض املساائل الايت  نشاأ  خاالل عملماة التقمام،إذا كما يتوج  علما إبالا مديرة ا امعة       

 يف اليناامج  وذلاا حفاظاا  حيتوي التقريار علا  أي أمسااء لطالباا  أو ملوظفاا   وجي  أالم  أن تًأ مستوى برامج ا امعة يف خطر 
 عل  السرية 

 ضمان الجودة:
أن مشااركتا  للتطاوير  إال والتادقم  السانويةيف عملماة املراجعاة تركمز  ودور مه، الرغ، من أن تقاريرك ستم ل نقطة عل        

مناا مان حان آلخار املوافقاة علا   ولكان سامطل يف عملمة املراجعة الدورياة لليناامج لان تكاون مطلوباة فهاذه مهماة منفصالة متاماا   
 اإلضافا  املقرتحة للينامج  للمقررا   أو عل التعديال  املقرتحة 
 مراجعة القرارات:

 منا املشاركة يف هذه العملماة  والتقومي  وقد يُطل نة االختبارا  قد تنشأ حاال  تستدعي إعادة النةر يف قرار ما للج 
 حال استفسر  طالبة عن درجة معمنة حصلت علمها يف مقرر ما  امل ال: يفعل  سبمل  ومن ذلا

 إنهاء العقد:
 جي  علما تبلمرت ا امعة كتابما  يف حال أرد  إااء مدة تعممنا قبل املدة املتف  علمها لنهاية اخلدمة 

 احل  بإااء مدة تعممنا ألحد األسباب التالمة: ومتتلا ا امعة     
  عد  تقدمي تقارير مقبولة 
   وجود سب  وجم   والتقومي بدونعد  احلًور للجنة االختبارا 
  ،عد  املشاركة يف عملمة التقمم 
  أسباب أخرى تعتيها عممدة ضمان ا ودة مناسبة وجود 
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 :. أجوبة تساؤالتكم4
 هي المدة التي سأشغل فيها دور الخبير الخارجي؟كم 

 أربعة سنوا  غالبا  املدة        
 إلى من يتوجب علي توجيه التقارير؟

 ا امعة مأ مديرة يكون  يف املسائل بالغة األ مة سنوياُ  ولكن التواصلعممدة ضمان ا ودة جي  علما توجمهها إىل    
 أحدهما؟ في أو فيهوالتدقيق هل سأشارك في االستئناف 

يطل  منا املشاركة  ما  فقدطالبت طالبة بإعادة النةر يف قرار الختبار أو سري مقرر  ولكن إذالن تشارك يف التةلما  الرمسمة      
 لكرتونمة عل  املوقأ التار:من خالل ةيارة صف تنا اإل والتدقم  فمهاإجراءا  االستئناف  وميكنا معرفةفم   

http://www.pnu.edu.sa 
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 إجرائها؟ واالختبارات قبلالموافقة على جميع الواجبات  علىهل يتوجب 
 رمسمااَ  وذلاا قبال وإبالغاا هباا  لكافاة املقاررا  الايت و تكلمفاا هباا الواجبا   وعلا  االختباارا لديا احل  يف االطالع عل     

ذلاا حا  ال ت قال نفساا  منهاا  وتتفا  معهاا علا نااق  الكلماة مباا ترياد أن يُرسال إلماا أن تاملست سان  إجرائها  ولكن منموعد 
-20)للمقاارر تشاكل نساابة كباارية مان الدرجااة الكلمااة  والواجبااا  الاايتالطبمعاي االطااالع علاا  كافاة االختبااارا   العماال  فماانبأعبااء 
25 )% 

 التي أكون مسؤوال  عنها كخبير خارجي؟ والواجبات للمقرراتهل سيتم تسليمي جميع أوراق االختبارات 
إذا رغبات يف ذلاا  كماا ميكناا أيًاا  أن تسالا طريقاا   احلا  يف االطاالع علا  كال شايء   ولكان لاديا  لن يُفرض علما ذلاا   

أن تتف  مأ مديرة الينامج عل  كممة مناسبة مان  فقط  ومن املست سنآخر بأن تكون انتقائما  باختمار بعض العمنا  من النماذج 
 النماذج يف بداية العا  الدراسي 

 هل أمتلك الحق في طلب تغيير درجات الطالبات؟
  إذا مل تشاعر بالرضاا عان مساتوى الادرجا  الايت توصالت إلمهاا  كماا ينبغاي علماا مناقشاة هاذا األمار ماأ ا احلا متتلاا ذلا نعا،   

 لوصول إىل توصما  للجنة مبنمة عل  اتفاق متبادل وذلا من أجل ا ومديرة الينامج منسقة املقرر 
 ا فقط؟هل تنحصر تو ياتي على تغيير الدرجات لنماذج االختبارات التي اطلعُت عليه

فمج  أن يطب  هذا   حباجة للتعديل ووجد  أااقمت بتدقم  درجا  بعض النماذج    ال تن صر توصماتا عل  ذلا  فإذاال   
اإلنصاف  لكن احلالة الوحمدة اليت يت، فمها تعديل درجا  طالبة واحدة دونا   باملقرر وذلا لًمانعل  مجمأ الطالبا  امللت قا  

أو عناادما تطلاا  منسااقة املقاارر إبااداء الاارأي فممااا يتعلاا  مبشااروع طالبااة معمنااة أو   يف احلساااب أجااود خطاايف حااال و  غريهااا  هاايعاان 
 رسالتها 

 اتخاذ القرارات في الظروف المخففة؟ علىهل يُفترض 
تغمري القرارا  حول  وال ميكن سرية من قبل  نة ذلا تت، املوافقة عل  الةروف املخففة أو غري ال يفرتض ذلا علما  ألن ال    

 ص تها يف اجمللس 
 األكاديمي؟حاالت سوء السلوك  القرارات فياتخاذ  علىهل يُفترض 

 يف حاال  سوء السلوك األكادميي  هو الذي يقو  بالنةر جملس الكلمة املناس ألن  ال يفرتض ذلا علما   ال  
 ؟واللوائح وغيرها التدريلوالبرامج والتقييمات وطرق كيف لي معرفة ما يدور حول المقررات 

http://www.pnu.edu.sa/
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ورمباا يسامح   املوظفاا  والتعرف علا لزيارة ا امعة  تعممنا  وسمت، تشجمعابإجياة كل ذلا حاملا يت، ستوضح لا  الكلمةإن    
ساممن ا الفرصاة  واملقررا  ف سا   باللا هذا التوضمح معلوما  إضافمة حول اليامج  ولن يقد   الطالبا لا بالتعرف عل  

 ملناقشة موضوع مسؤولماتا 
  ستت، دعوتا حلًور حلقة التدري  يف ا امعة أيًا  كما   

 لي ذلك؟ والتقويم، فكيف ولجان االختبارات ،أود التعرف على ع وية المقرر
أو   التواصال ماأ ماديرة اليناامج والتقاومي فالرجااء املقارر  و اان االختباارا عًوية يف التعرف عل  األمساء املشاركة إذا رغبت يف    

 بتزويدك بتفاصمل أك ر حول املوضوع  كلمتا  واليت ستسعدرئمسة  نة االختبارا  يف  
 ح ورها؟ علىكم عدد اللجان التي يتوجب 

يف كون تكلمفا  وغالبا  يمن مدة  دراسي  فصل  عل  األقل خالل كل  واحدة   والتقومي مرة  يتوج  علما حًور  نة االختبارا      
 البكالوريوس  يونمو( حس  التقومي املمالدي  وشهر )    ( حس  التقومي اهلجري  وذلا ليامج)شهر 
 اخلياء اخلارجمن املوافقة عل  أي خُمرجا  قد يت، التوصل إلمها يف ختا  كل  نة  وجي  عل    

 تسليم تقريري؟ علىمتى يتوجب 
  والتقوميخالل أربعة أسابمأ من حًورك للجنة االختبارا  يتوج  علما تسلمم      

 مع من يمكنني التوا ل في حال وجود أي استفسارات؟
تعممنااا  وجلسااا  أمااور  واالعتماااد األكااادميي  هااي ا هااة الاايت تتااوىلحاادة ا ااودة املركزيااة املوجااودة يف عمااادة ضاامان ا ااودة إن و    

ميكناااا إىل العًاااو الاااذي بتوجمهاااا  أيًاااا   وميكنااا  مسااااعدتاكلماااة مكتااا  للجاااودة كااال    ويوجاااد لااادى  تااادريبا  واساااتال  تقريااارك
علمهاااا  وكاااذلا حاااول اساااتال  النمااااذج     وذلاااا للموافقاااةيف حاااال وجاااود أي استفساااارا  حاااول اساااتال  التقممماااا التواصااال معااا  
ما التواصل مأ وحدة ا ودة املركزية يف املقا  فعلمن ذلا تكن متأكدا   وإذا مل  والتقمم، وغريهاللجان االختبارا   والتواريخ الدقمقة

 ول األ
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 نموذج تقرير الخبير الخارجي
 2014-2013تقرير الخبير الخارجي لعام 

 البند )أ(: تفا يل عن الخبير الخارجي

 اس، اخلبري اخلارجي 

 مكان عمل الخبراء الخارجيون 

 اسم الكلية التي يقام بها البرنامج 

 البرنامج )درجته العلمية( الذي يعد التقرير عنهاسم  

األكادميي خالل أربعة أسابمأ من انعقاد  نة االختبارا  والتقومي  كما االعتماد   يُطل  منا إكمال هذا النموذج وإرسال  كامال  عي الييد االلكرتوين لعمادة ضمان ا ودة و 1
 بأي تعلم  قمت ب  حفاظا  عل  دقة التدقم  اخلارجي ملزودها  حتتفظ ا امعة حبقها يف أن تطل  منا االسرتسال

   الرجاء التأكد من أن تقريرك ال حيتوي عل  أمساء أو تعريف ألي من )الطالبا  أو املوظفا ( حفاظا  عل  السرية 2
   الرجاء األخذ بعن االعتبار بأن تقاريرك ستكون يف متناول للطالبا  3
 و  واملصروفا  عند استال  تقرير مرضي   سمت، اعتماد دفأ الرس4

 
 ا امعة: لالستخدا  املكتيب فقط  

 تاريخ استالم التقرير 

 
 البند )ب(: المعايير األكاديمية

فالرجاء التوسأ بذكر أسبابا ( الرجاء اإلجابة با) نع، ( أو )ال ( أو ) ال توجد إجابة( عل  األسئلة التالمة وإضافة املالحةا  أسفل كل سؤال  إذا كانت إجابتا با)ال
 بالت ديد كما أننا نشجعا إلضافة أية تعلمقا  تراها مناسبة خاصة إذا كانت متعلقة باملمارسا  ا مدة او التعزيز 

 1ب هل ميكن مقارنة معايري أداء الطالبا  بيامج مماثلة يف معاهد أخرى أنت عل  دراية هبا؟ نع، ال  

 املالحةا 

 

 نعم  ال  ال توجد إجابة 
هل أنت راضا عن المستوى )المعيار( الذي حققته الطالبات في مجال العمل أو التجربة 

 الميدانية؟
 2ب

 املالحةا 

 

 3ب هل أنت راضا عن مستوى درجات المقّيمين الداخليين؟ نعم   ال 
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 املالحةا 

 

 4ب للتدقيق عند معاينتك النماذج؟كافيا  و  هل رأيت دليال  مناسبا   نعم   ال  

 املالحةا 

 

 5ب هل قدم عمل الطالبات مستوى مرضي للتحصيل العلمي المعا ر للمستوى الدراسي؟ نعم  ال  ال توجد إجابة 

 املالحةا 

 

 
 6ب األعوا  املنصرمة؟هل ميكن مقارنة املعايري اليت حققتها الطالبا  بغريها من املعايري يف  نع،  ال  ال توجد إجابة 

 املالحةا 

 

 نعم  ال  ال توجد إجابة 
هل هناك أي مسائل يجب التعامل معها وفقا  إلجراءات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 

 األكاديمي؟
 7ب

 املالحةا 

 

 8ب ما هي نقال الًعف والقوة يف دفعة الطالبا ؟

 املالحةا 

 

 
 والتقويمالبند )ج(: لجنة االختبارات 

( فالرجاء التوسأ بذكر أسبابا الرجاء اإلجابة با) نع، ( أو )ال ( أو ) ال توجد إجابة( عل  األسئلة التالمة وإضافة املالحةا  أسفل كل سؤال  إذا كانت إجابتا با)ال
 ا مدة او التعزيز بالت ديد كما أننا نشجعا إلضافة أية تعلمقا  تراها مناسبة خاصة إذا كانت متعلقة باملمارسا  

 نع، ال  
هل اتفقت مأ مديرة الينامج أو منسقة املقرر فمما خيص املعلوما  املطلوبة منا للمقررا  اليت كنت 

 مسؤوال  عنها؟
 1جا
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 2جـ هل حصلت على المواد ذات الصلة بمقرراتك التي تمكنك من القيام بواجباتك كخبير خارجي؟ نعم  ال 

 املالحةا 

 

 3ـج هل كانت طرق التقييم عادلة ومتوازنة؟ نعم   ال 

 املالحةا 

 

 4ـج هل كانت طرق التقييم مرتبطة بالُمخرجات التعليمية للمقررات وتختبرها كما ينبغي؟ نعم   ال  

 املالحةا 

 

 نعم  ال 
التي هل قمت باالطالع على عينات مناسبة ونماذج متعددة لعمل الطالبات واألعمال األخرى 

 يمكن تقييمها لتستطيع تحديد ما إذا كانت معايير المقررات مناسبة أم ال؟
 5ـج

 املالحةا 

 

 6ج هل تمت إعطاؤك الفر ة لمقابلة الطالبات في حال طلبت ذلك؟ نعم  ال   ال توجد إجابة

 املالحةا 

 

 7ـج والتقويم خالل الفصل الدراسي؟هل قمت بح ور اجتماع واحد على األقل للجنة االختبارات  نعم   ال  

 إذا كانت إجابتا با)نع، (فرُيج  ذكر يو  احلًور أدناه:

 

 إذا كانت إجابتا با)ال( فرُيج  إخبارنا عن سب  عد  حًورك أدناه:

 

 8ـج بإنصاف؟هل تمت إدارة لجنة االختبارات والتقويم بشكل جيد وهل تمت معاملة جميع الطالبات  نعم  ال  ال توجد إجابة

 املالحةا 
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 6ـج هل كنت راضا عن مدى مشاركتك كع و في لجنة االختبارات والتقويم؟ نعم  ال  ال توجد إجابة

 املالحةا 

 

 
 البند )د(: الممارسات الجيدة والتعزيز

 1د يُرج  ذكر أي مسائل تتعل  باملمارسا  ا مدة اليت تود أن ت ين عل  ا امعة هبا بالتفصمل 

 املالحةا 

 

 2د يُرج  ذكر اجملاال  اليت تعتقد بأاا قد تساه، يف تعزيز جودة التجربة التعلمممة املقدمة للطالبا  

 املالحةا 

 

 
 البند )هـ(: المسائل التي يجب طرحها

 1ها يُرج  ذكر أي مسائل تود من  نة االختبارا  والتقومي طرحها يف الفصل األكادميي املقبل 

 املالحةا 

 

 2هـ إذا كان هذا العا  هو عاما األخري يف العمل كخبري خارجي فرُيج  تقدمي ةة عامة عن فرتة خدمتا كخبري خارجي 

 املالحةا 

 

 
 البند )و(: واجبات الخبير الخارجي

املالحةا  أسفل كل سؤال  إذا كانت إجابتا با)ال( فالرجاء التوسأ بذكر أسبابا الرجاء اإلجابة با) نع، ( أو )ال ( أو ) ال توجد إجابة( عل  األسئلة التالمة وإضافة 
 بالت ديد كما أننا نشجعا إلضافة أية تعلمقا  تراها مناسبة خاصة إذا كانت متعلقة باملمارسا  ا مدة او التعزيز 

 1و رجي؟هل و إبالغا بشكل كاف  عن واجباتا وحقوقا كخبري خا نع،                ال  
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 املالحةا  

 

  2و هل تم إبالغك بشكل كافا عن أي تغيرات تستجد في اللوائح الحالية أو في تفا يل البرنامج؟  نعم  ال 

 املالحةا 

 

 هل هذا العام هو عامك األول في العمل كخبير خارجي؟  نعم       ال 

(، وإذا كانت إجابتك بـ)ال( فالرجاء 4)وإذا كانت إجابتك بـ)نعم( فالرجاء اإلجابة على السؤال 
 (5الذهاب للسؤال )و

 3و

 الخبير الخارجي السابق؟ البرنامج لمالحظاتهل أنت راضا عن تجاوب مدير        نعم    ال  ال توجد إجابة  

مالحظة :فيما يخص المقرر الحالي فقد تم إرسال تقرير الخبير الخارجي السابق ورد الكلية عليه 
 خطاب تعيينك.مع 

 4و

 املالحةا 

 5و هل قدم عمل الطالبات مستوى مرضي للتحصيل العلمي المعا ر للمستوى الدراسي؟   نعم   ال   ال توجد إجابة 

 6و هل تم التطرق للمشاكل التي قمت بطرحها بشكل كاِف في حال فعلت ذلك؟  نعم    ال  ال توجد إجابة 

 املالحةا 

 7و هل تلقيت دعما  كافيا  لدورك كخبير خارجي؟  نعم    ال    ال توجد إجابة 

 املالحةا 

 
 _____________________التاريخ:________________________                التوقيع:

 
 شكرا  إلكمالك هذا التقرير والتزامك بواجبات الخبير الخارجي للجامعة.

 المالحظات اإلضافية:
بالتدقم  فمها قبل  األكادميي  تشكل تقارير اخلبري اخلارجي جزءا  مهمُا من ضمان جودة ا امعة وتعزيز األنةمة  وتقو  عمادة ضمان ا ودة واالعتماد 1

 توةيعها عل  عممدة الكلمة 
ري فسُمطل  رد مستعجل من الكلمة  وبامل ل   إذا وجد  عمادة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي أي مسائل تستدعي القل  أو تتطل  تنوي  فو 2

 فسمكون من املفمد جدا  إذا ما وجد  أي مسائل تعتقد بأاا مهمة أو مل ة 
   ستقد  الكلمة ردا  رمسما  خالل اثنا عشر أسبوعا  من استال  تقريرك 3
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 ر عن طري  كتابة تقرير سري منفصل   لديا احل  يف رفأ أي مسائل بالغة األ مة إىل مديرة ا امعة إذا ما استلز  األم4
 

 رد الكلية

 اإلجراءا  الواج  تنفمذهاو  رد الكلمة ا هة املسؤولة عن تنفمذ اإلجراء وقت التنفمذ
 القس،

 (4)عل  سبمل امل ال ج

    

    

    

    

    

    

 القسم )ب(

 قوانين وأنظمة )الرجاء الرجوع الى دليل الطالبة(
 نظام التسجيل

 تسجمل املقررا  وف  اخلطط الدراسمة املعتمدة بالتدرج بدءا  من املستويا  الدنما إىل األعل  يت،   1
مجمأ مقررا  السنة الت ًريية إجبارية ويت، تسجمل الطالبا  فمها من قبل عمادة القبول والتسجمل آلما  وال حي  للطالبة   2

 احلذف أو اإلضافة طول فرتة دراسة الينامج 
 الراسبا  يسجلن يف املقررا  مبا يًمن هلن احلد األدد من الع ء الدراسي عل  أن يراع  ما يلي:الطالبا    3
  عد  التعارض يف ا دول الدراسي 
  استمفاء املتطلبا  السابقة للمقرر أو املقررا  املراد تسجملها 
  ء الدراسي عد  السماح بأخذ مقررا  من املستويا  التالمة إال إلكمال احلد األدد من الع 
 إذا رسبت الطالبة يف مقرر أو أك ر تعمد دراسة ما رسبت فم  وف  الًوابط التالمة:  4
  وحدة دراسمة أو أك ر من الوحدا  الدراسمة يلزمها إعادة دراسة مقررا   12إذا رسبت الطالبة فمما جمموع  احلد األدد

 الرسوب فقط يف ذلا املستوى 
 ل من احلد األدد من الوحدا  الدراسمة تُلز  بإعادة دراسة مقررا  الرسوب مأ مقررا  إذا رسبت الطالبة فمما جمموعة أق

 إضافمة من املستويا  اليت تلي مستواها وفقا  ملا يلي:
 أن يكون التسجمل يف املقررا  حس  ا داول وضوابط اخلطة الدراسمة )متطلبا  سابقة أو متزامنة(  -
ستويا  اليت تلي مستواها ويرتبط الع ء الدراسي للطالبة مبعدهلا الرتاكمي يت، التسجمل للطالبة الراسبة من امل -

 عل  أال يقل عن احلد عن احلد األدد ومبا ال يتجاوة احلد األقص  
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حيدد عدد املستويا  التالمة املسموح بتسجمل مقررا  منها للطالبا  الراسبا  أو املتوقأ خترجهن مبستوين وجيوة   5
 املختص حتديد مستويا  أخرى يف الكلما  اليت تستدعي طبمعة الدراسة فمها خالف ذلا مبوافقة القس، 

عند تعذر تسجمل الطالبة للع ء الدراسي من مقررا  املستوى الدراسي الذي يلم  )بسب  التعارض أو عد  إااء   6
ا  املستويا  التالمة املسموح املتطل  الساب  أو إلاائها مجمأ مقررا  ذلا املستوى( تكمل عبئها الدراسي من مقرر 

هبا وإذا تعذر إكمال وحداهتا الدراسمة بعد ذلا يكتفي بالوحدا  الدراسمة اليت سجلت هلا وإن كان عددها دون احلد 
 األدد 

كما ميكنها إضافة مقررا  أخرى خالل األسبوع   املقررا  حذف بعض  جيوة للطالبة تعديل جدوهلا الدراسي بإضافة أو  7
الدراسة يف الفصل الدراسي ويت، احلذف خالل أول أسبوعن من بدء الدراسة يف الفصل الدراسي مأ األخذ األول من 

 باالعتبار ما يلي:
  عد  جتاوة احلد األعل  واألدد للع ء الدراسي املسموح ب  للتسجمل 
 ررين معا  وإبقائهما معا  إذا كان املقرر املراد حذف  متطلبا  مرافقا  مأ مقرر آخر فال حي  هلا إال حبذف املق 
  عد  وجود تعارض يف ا داول وفرتة االختبارا  النهائمة 

 المواظبة خالل مدة الدراسة
عل  الطالبة املنتةمة حًور اةاضرا  والدروس العلممة وحتر  من دخول االختبار النهائي فمها اذا قلت نسبة حًورها   1

%( من اةاضرا  والدروس العملمة اةددة لكل مقرر 70تقل عن ) عن النسبة اليت حيددها جملس ا امعة  عل  اال
خالل الفصل الدراسي  وتعد الطالبة اليت حرمت من دخول االختبار بسب  الغماب راسبة يف املقرر  ويرصد هلا تقدير 

 .(DNدرو  )ح( أو )
% من جمموع اةاضرا  والدروس 25حتر  الطالبة املنتةمة من دخول االختبار النهائي إذا ةاد  نسبة غماهبا عن   2

 العلممة واملمدانمة والسريرية  وتعد الطالبة اةرومة يف مقرر دراسي راسبة فم  
% من امجار داضرا  املقرر  وانذار ثانما  10يعط  مدرس املقرر الطالبة انذارا أوال بالغال  اذا جتاوة  نسبة غماهبا   3

 % 20اذا بلغت نسبة غماهبا 
ملقرر تقريرا اىل رئمسة القس، املختص يوضح فم  حرمان الطالبة من االستمرار يف دراسة املقرر  وتواريخ يرفأ مدرس ا  4

 اةاضرا   والدروس العلممة اليت تغمبت عنها الطالبة 
 تعلن رئمسة القس، أمساء الطالبا  اةروما  بعد اعتمادها من جملس الكلمة   5
%( من اةاضرا  والدروس 50جمل للبت فمها عل  أال تقل نسبة احلًور عن )ترفأ التوصما  إىل عمادة القبول والتس  6

 العلممة اةددة للمقرر 
اذا تًمن اختبار ااية الفصل الدراسي ألحد املقررا  اختبارا  عملمة أو شفهمة ار جان  االختبار الت ريري    7

الختبار  وحيس  تقدريها يف ذلا املقرر عل  وتغمبت الطالبة عن أحد هذه االختبارا  تكون درجتها صفرا يف ذلا ا
اساس درجا  االختبارا  اليت حصلت علمها  ويشار ار غماهبا يف كشف النتمجة ماعدا الكلما  اليت تشرتل االلتزا  

 باالختبارا  العلممة والشفهمة ار جان  االختبارا  الت ريرية 
ار مدرس املقرر أو رئمسة القس، املختص قبل بداية الفصل الدراسي تتقد  الطالبة املتغمبة عن االختبار النهائي بعذرها   8

 التار للسماح هلا بأداء االختبار البديل 
 تعرض مرئما  جملس القس، املختص عل  جملس الكلمة الختاذ الالة    9
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 األعذار املسموح هبا للتغم  عن االختبار النهائي هي كالتار:  10
  وفاة من الدرجة االوىل 
 لنزيف وما يف حكمها الوالدة وا 
    التنومي يف املستشف 
  )مرافقة )األب  اال   الزوج  االبن( املنو  يف املستشف  )يف حال عد  وجود بديل 
   موعد عالج كمماوي أو موعد غسمل كل 
  اإلغماء أو الغمبوبة أو نوبا  الصرع يو  االختبار 
 يف املنزل يو  االختبار احلوادث املرورية اليت ينتج عنها إصابا  بلمغة أو احلري   
  األعذار الطبمة املصدقة أو األعذار االجتماعمة اليت يقتنأ هبا جملس الكلمة 

 التأجيل واالعتذار عن الدراسة
 أوال : التأجيل

تتقد  الطالبة بطل  تأجمل الدراسة اىل  نة دراسة حاال  الطالبا  يف عمادة القبول والتسجمل مدعما باألوراق   1
 لعذرها قبل بدء الفصل الدراسي املراد تأجمل  ح  ااية األسبوع ال اين من الفصل الدراسي ال بوتمة 

جيوة للطالبة أن تتقد  بطل  تأجمل الدراسة لعذر مقبول من  نة دراسة حاال  الطالبا  يف عمادة القبول والتسجمل   2
دراسة غري متتالمة ك د اقص  طلمة مدة  عل  أن ال تتجاوة مدة التأجمل فصلن دراسن متتالمن أو ثالثة فصول

 الدراسة با امعة 
إذا قبل تأجمل دراسة الطالبة لفصل دراسي يف الكلما  اليت تطب  نةا  السن  الدراسمة فمعد الفصل الدراسي الذي يلم    3

 فصال  مؤجال   وال حيتس  ضمن املدة الالةمة إلااء متطلبا  التخرج 
جمل الدراسة لعذر تقبل  ا هة اليت حيددها جملس ا امعة عل  أال يتجاوة مدة التأجمل جيوة للطالبة التقد  بطل  تأ  4

 ذلا فصلن دراسمن متتالمن أو ثالثة فصول دراسمة غري متتالمة حد أقص  طملة بقائ  يف ا امعة ث يطوى قمده بعد 
التأجمل ضمن املدة الالةمة إلااء متطلبا  وال حتتس  مدة  ذلا وجيوة جمللس ا امعة يف حال الًرورة االست ناء من 

 التخرج 
 ثانيا : االعتذار

جيوة للطالبة االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي دون ان تعد راسبة  اذا تقدمت بعذر مقبول اىل  نة دراسة   1
 حاال  الطالبا  يف عمادة القبول والتسجمل ااية األسبوع العاشر ك د أقص  

 اوة فصول االعتذار فصلن دراسمن متتالن أو ثالثة فصول غري متتالمة ك د أقص  طملة الدراسة با امعة جي  أال تتج  2
جيوة للطالبة االنس اب بعذر من مقرر إىل مخسة مقررا  عل  االك ر طملة مدة دراستها يف ا امعة عل  أال يتجاوة   3

 يتجاوة مقررين يف الفصل الدراسي الواحد تقدمي العذر االسبوع العاشر من الفصل الدراسي وال 
 االنقطاع عن الدراسة وإعادة القيد

 أوال: االنقطاع عن الدراسة
تعد الطالبة منقطعة اذا تغمبت عن حًور مجمأ مقررا  الفصل الدراسي  أو بعد حًورها ثالثة اسابمأ عل  االك ر    1

 متصال من بدء الفصل الدراسي ث انقطاعها انقطاعا 
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رس املقرر امساء الطالبا  املنقطعا  عن الدراسة منذ بداية الفصل الدراسي دون طل  تأجمل أو اعتذار اىل يرفأ مد  2
 رئمسة القس، يف موعد اقصاه االسبوع التاسأ 

يقو  جملس الكلمة يف االسبوع العاشر من الفصل الدراسي وقبل بدء االختبارا  بطي قمد الطالبا  املنقطعا  عن   3
 بذلا اىل عمادة القبول وتسجمل  الدراسة  ويرفأ

 يت، طي قمد الطالبة املنتسبة اذا تغمبت عن مجمأ االختبارا  الت ريرية النهائمة دون عذر مقبول   4
 التعد الطالبة منقطعة عن الدراسة للفصول اليت تدرسها كطالبة ةائرة يف جامعة اخرى   5

 ثانيا : إعادة القيد
دة القمد إىل عمادة القبول والتسجمل  وذلا قبل ثالثة أسابمأ من بداية الفصل الدراسي الذي تتقد  الطالبة املطوي قمدها إعا     

 ترغ  التسجمل فم   وفقا  ملا يلي:
 أن يتقد  بطل  إعادة القمد خالل أربعة فصول دراسمة من تاريخ طي القمد   1
 الطال  أن يواف  جملس الكلمة املعنمة وا ها  ذا  العالقة عل  إعادة قمد   2
 االست ناء من ذلا  -يف حالة الًرورة-وجمللس ا امعة  مرة واحدة ال جيوة إعادة قمد الطال  أك ر من   3
 ال جيوة إعادة قمد الطال  املطوي قمده إذا كان مفصوال  أكادميما    4

 ضوابط إعادة القيد بعد م ي أربعة فصول دراسية:
دراسمة فأك ر أو سنتن دراسمتن فأك ر للكلما  اليت تطم  نةا  السن  الدراسمة إذا مً  عل  طي قمد الطالبة أربعة فصول      

 يت، عرض املوضوع عل  جملس ا امعة للنةر يف إعادة قمدها حبالتها الدراسمة قبل االنقطاع وف  الًوابط اآلتمة:
 أن يكون انقطاع الطالبة بعذر قهري   1
 أو ثالث سنوا  دراسمة للكلما  اليت تطب  نةا  السنة الدراسمة  دراسمة أال تزيد فرتة االنقطاع عن ستة فصول   2
 % من عدد وحدا  اخلطة الدراسمة 50أن تكون قد اجتاة   3
 ( 5( من )2أال يقل معدهلا الرتاكمي عن )  4
 أال تكون الطالبة قد الت قت خالل فرتة االنقطاع جبامعة أخرى وفصلت منها أكادميما  أو تأديبما    5
 لمة والقس، املختص عل  إعادة قمد الطالبة موافقة جملس الك  6
 التحويل

 التحويل الداخلي
 شروط التحويل:

يف حال رغبة الطالبة بالت ويل من كلمة اىل اخرى داخل ا امعة جي  علمها االلتزا  مبوعد تقدمي الطالبا  اةددة يف   1
 التقومي ا امعي للفصل الدراسي االول وللفصل الدراسي ال اين 

(  مأ أ مة اجتماة الطالبة الختبار 75 3ل معدل الطالبة الرتاكمي يف اخر فصل دراسي هلا يف التخصص عن )أن ال يق  2
 القدرا  لا )كلمة التصامم، والفنون( واملقابلة الشخصمة للكلما  اليت تشرتل ذلا 

ي فصل دراسي يف التخصص ال حي  للطالبة طل  الت ويل بعد إجراء التخصص بنهاية السنة الت ًريية إال بعد أن تنه  3
 الذي قبلت فم  

حي  للطالبة التقد  للت ويل يف ااية الفصل الدراسي األول أو ال اين  ممأ كلما  ا امعة باست ناء الكلما  الص مة   4
 وبرنامج عل، النفس اإلكلمنمكي حمث أن طل  الت ويل يف ااية العا  فقط ألن نةا  الدراسة فمهما يعد سنويا 
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 تقديم طلب التحويل:آلية 
 مالحظات مهمة:

 نأمل التقمد مبواعمد الت ويل ولن ينةر يف أي طل  حتويل بعد ااية املدة اةددة      
 التحويل الخارجي

 املستندا  املطلوبة: استمارة الت ويل من جامعة الطالبة معتمدة وخمتومة   1
  السجل األكادميي معتمدة وخمتو  ح  اخر فصل دراسي للطالبة  2
 ثالثة نسخ من توصمف املقررا  من عمادة القبول والتسجمل جبامعة الطالبة خمتومة   3
 ( 4من  75 2( أو )5من  75 3أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالبة يف آخر فصل تقدمت فم  للت ويل عن )  4
 أن تكون الطالبة قد أمًت ماال يقل عن عا  دراسي يف جامعتها   5
 وبريدها اإللكرتوين للتواصل  تزويد العمادة برق، الطالبة  6
 خطاب يوضح سب  النقل    7
 التخرج
عل  أن ال يقل معدهلا الرتاكمي عن مقبول   تتخرج الطالبة بعد إااء متطلبا  التخرج بنجاح حس  اخلطة الدراسمة  1

أ معدل  ( وجمللس الكلمة بناء عل  توصمة جملس القس، املختص حتديد مقررا  مناسبة تدرسها الطالبة لرف5من  2)
 الرتاكمي وذلا يف حال جناحها يف املقررا  ورسوهبا يف املعدل 

 ال تعتي الطالبة متخرجة إال بعد صدور موافقة جملس ا امعة عل  من ها الدرجة العلممة   2
وا نسمة ورق، السجل   ومكان املمالد  متنح كل خرجية وثمقة خترج باللغتن العربمة واإلجنلمزية يوضح فمها االس، رباعما    3

وتقديرها العا  عند   واملعدل الرتاكمي  والتخصص الذي حصلت علم   والدرجة العلممة  والرق، ا امعي  املدين
وختت، ةت،   وتاريخ التخرج  وتعتمد الوثمقة من عممدة القبول والتسجمل  منتسبة(وحالة القمد )منتةمة أو   التخرج
 ا امعة 

 ف وثمقة التخرج ميكن إصدار بدل مفقود أو بدل تالف وفقا  ملا يلي:يف حالة فقد أو تل  4
 قبل إصدار وثمقة بدل مفقودة بأن الطالبة مل يصدر قرار تأدييب يقًي بتأخر تسلممها وثمقة التخرج  التأكمد 
  اإلعالن من قبل الطالبة عن فقد وثمقة خترجها يف إحدى الص ف اةلمة عل  أن تطل  يف إعالاا عند

وال تتقد  بطل  إصدار بدل مفقود إال بعد مًي   الع ور علمها تسلممها لعمادة القبول والتسجمل يف ا امعة
 أربعة أسابمأ من تاريخ اإلعالن بطلبها 

 وتقو    إدراج عبارة )بدل مفقود( أو )بدل تالف( عل  كل وثمقة تصدر بدال  عن الوثمقة املفقودة أو التالفة
 مل بإتالف الوثمقة اليت و إصدار وثمقة بدال  عنها عمادة القبول والتسج

 الفصل من الجامعة
 تفصل الطالبة من ا امعة يف إحدى احلاال  التالمة :  1

  إذا حصلت الطالبة عل  ثالثة إنذارا  أكادميمة متتالمة عل  األك ر الخنفاض معدهلا الرتاكمي عن احلد األدد
 ( 5من 2)
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  خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجها عالوة عل  مدة الينامج إذا مل تنهي متطلبا  التخرج 
جيوة جمللس ا امعة يف احلاال  االست نائمة معا ة أوضاع الطالب الذين تنطب  علمه، أحكا  الفقرتن السابقتن   2

 بإعطائه، فرصة است نائمة ا  تتجاوة فصلن دراسمن عل  األك ر 
 والتراكميالتقديرات والمعدل الفصلي 

 ( نقال كما يلي:5حتس  التقديرا  اليت حتصل علمها الطالبة عل  أساس أن وةن التقدير من )     

 (5وةن التقدير من ) رمز التقدير التقدير الدرجة املئوية

 5.0 أ+ ممتاة مرتفأ 100 – 95

 4.75 أ ممتاة   95إىل أقل من  90

 4.5 ب+ جمد جدا  مرتفأ 90إىل أقل من 85

 4.0 ب جمد جدا   85إىل أقل من 80

 3.5 ج+ جمد مرتفأ 80إىل أقل من  75

 3.0 ج جمد 75إىل أقل من  70

 2.5 د+ مقبول مرتفأ 70إىل أقل من  65

 2.0 د مقبول 65إىل أقل من  60

 1.0 ها راس  60أقل من 

 
 التقدير العام )المعدل التراكمي(

 السنة االوىل يف كل فصل دراسي إىل خترج الطالبة كاآليت:حيس  املعدل الرتاكمي بعد ااية      
  5.00من  4.50)ممتاة(: إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن   1
  5.00من  4.50إىل أقل من  3.75)جمد جدا (: إذا كان املعدل الرتاكمي من   2
  5.00من  3.75إىل أقل من  2.75)جمد(: إذا كان املعد الرتاكمي من   3
  5.00من 2.75إىل أقل من 2.00كان املعدل الرتاكمي من )مقبول(: إذا    4

 مثال توضيحي
 الفصل األول:

 عدد النقال التقدير وةن التقدير رمز الدرجة املئوية عدد الوحدا  املقرر

 28.00 3.50 ج+ 76.00  8.00 001اجنل 

 10.00 5.00 أ+ 96.00 00,2 001حتًر

 12.00 4.00 ب 82.00 3.00 001حاس 

 50.00    13.00 اجملموع

 
 جمموع الوحدا ÷ املعدل الفصلي للفصل األول = جمموع النقال 

 =50.00  ÷13.00  =3.85 
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 الفصل الثاني:

 عدد النقال التقدير وةن التقدير رمز الدرجة املئوية عدد الوحدا  املقرر

 24.00 3.00 ج 72.00 8.00 001اجنل 

 9.5 4.75 أ 92.00 2.00 002حتًر

 3.00 1.00 ها 49.00 3.00 001عرض

 36.5    13.00 اجملموع

 
 جمموع الوحدا  ÷ املعدل الفصلي للفصل ال اين = جمموع النقال 

 =36.5   ÷13.00  =2.81 
 جمموع الوحدا  للفصول الدراسمة ÷ املعدل الرتاكمي= جمموع النقال للفصول الدراسمة 

 =86.5 ÷26 =3.33 
 الطالبة الزائرة 

هي الطالبة اليت تقو  بدراسة بعض املقررا  يف جامعة أخرى دون حتويل وحتدد هلا ا امعة املقررا  اليت تت، دراستها عل  أن      
 أو مكافئا ( يف مفردات  ألحد املقررا  اليت تتًمنها اخلطة الدراسمة هلا )معادال  يكون املقرر الذي تدرس  الطالبة خارج ا امعة 

 المطلوبة:المستندات 
  استمارة الطالبة الزائرة موقعة وخمتومة من عمادة القبول والتسجمل جبامعة الطالبة 
   صورتان من السجل األكادميي ح  آخر فصل دراسي خمتومة 
  صورة من توصمف املقررا  املطلوبة لفصل الزيارة خمتومة 
 للتواصل مأ الطالبة  تزويد عمادة القبول والتسجمل بأرقا  اهلواتف والييد اإللكرتوين 
 مالحظات مهمة:
  نةا  الزيارة يسمح باستقبال الطالبة ملدة أقصاها فصلن دراسن 
  ال حتس  معدال  املقررا  اليت تت، معادلتها للطالبة الزائرة من جامعة األمرية نورة إىل ا امعا  األخرى

 ضمن معدل  الرتاكمي وت بمت املقررا  يف سجل  األكادميي 
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