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الـمـقـدم ــة:
يعتبر التعليم الجامعي املحرك الرئيس في تطور االمم وتقدمها ،وبناء قدراتها وإمكاناتها وتعزيز مكتسباتها،
حيث أنه مكون فاعل ومؤثر في معادلة التنمية الشاملة التي تساهم في تطور املجتمعات والنهوض بها الـى افـضل
املـستويات العلميـة والفكرية واالقتـصادية والصحية واالجتماعية .و لقد اولت اململكة العربية السعودية
التعليم عناية واهتماما كبيرين ،ويظهر ذلك جليا في الدعم السخي للتعليم في كل الخطط الخمسية للمملكة ،
ُ
حيث خصصت اعتمادات مالية ضخمة إلنشاء وتطوير الجامعات ودعم برامجها في مختلف املجاالت
والتخصصات .ويأتي هذا االهتمام إيمانا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بدور التعليم الجامعي في إعداد
وتأهيل رأس املال البشري املؤهل باملعارف واملهارات والكفايات الداعمة ملسيرة البناء والتنمية.
لقد جاءت رؤية اململكة  2030لترسم خارطة طريق للعمل االقتصادي والتنموي للمملكة ومن اهدافها
الرئيسية تقليل االعتماد على النفط  ،واالتجاه الى مصادر اخرى أهمها االقتصاد املعرفي والذي يتطلب مساهمة
ودور اكبر للمعرفة وراس املال البشري في وازدهار االقتصاد وتطور املجتمعات  ،والن الجامعات هي الحاضنة
للحركة العلمية والبحثية وفيها يتم تأهيل املورد البشري  ،فقد أكدت رؤية اململكة  2030على الدور املحوري
للتعليم من خالل التركيز على اهمية االرتقاء بجودة التعليم حتى يساهم في دفع عجلة االقتصاد والتنمية.
ومن اهم أهداف رؤية " 2030بناء تعليم يسهم في دفع عجلة االقتصاد من خالل سد الفجوة بين مخرجات
التعليم ومتطلبات سوق العمل ".كما تؤكد الرؤية على تعزيز التنافسية بين الجامعات والتأكيد على أن تسعى
الجامعات السعودية لرفع تصنيفها وفق املعايير الدولية حتى تصبح  5جامعات سعودية ضمن قائمة أفضل
 200جامعة في العالم .وبناء على ذلك فإن الجامعات بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مض ى الى ربط مخرجات
التعلم بمتطلبات سوق العمل وتزويد الطالب باملهارات واملعارف والكفاءات الضرورية لوظائف املستقبل
واإلفادة من الطاقات البشرية املؤهلة واملبدعة التي تمتلك املعارف واملهارات والكفايات الالزمة ملواجهة لهذه
املتغيرات السريعة في سوق العمل .ال يمكن أن تحقق ذلك دون بناء برامج اكاديمية مواكبة للتطورات
والتحديثات في املجاالت والتخصصات املختلفة ومتوائمة مع األولويات الوطنية ومتطلبات سوق العمل
وجامعة الباحة من الجامعات الواعدة التي حظيت برعاية من لدن حكومتنا الرشيدة األمر الذي أسهم في
انطالق الجامعة لتحقيق دورها في التنمية الشاملة ،من خالل ما تقدمه من تعليم نوعي وبحوث علمية في
مختلف التخصصات وكذلك ما تقدمة من خدمة مجتمعية من خالل برامج ونشطة وفعاليات متنوعة.
لقد أدركت جامعة الباحة أن نجاحها في تحقيق رؤية اململكة  2030يرتبط بشكل وثيق بمدى تفاعلها مع محيطها

االجتماعي واالقتصادي ،حيث أن الجامعة تؤثر وتتأثر بما يدور في بيئات االعمال املختلفة ،ولذلك فقد قامت
الجامعة بمواءمة خطتها االستراتيجية مع اولويات وتوجهات الرؤية وتبنت الجامعة في خطتها االستراتيجية
توجهات وأولويات استراتيجية تهدف الى إحداث نقلة نوعية في كافة الجوانب التعليمية والبحثية واالدارية ....
وفيما يتعلق باملحور األكاديمي فقد حددت الخطة االستراتيجية للجامعة عدد من األهداف االستراتيجية يأتي
في مقدمتها تحسين جودة التعليم والتعلم ،وذلك من خالل رفع مستوى جودة البرامج التعليمية  ،واعتمادها
أكاديميا  ،وإعادة هيكلة البرامج التعليمية وفق املعطيات املعاصرة.
وسعيا من الجامعة الى تحقيق التزاماتها فيما يخص عملية التعليم والتعلم فقد أولت الجامعة عناية كبيره لكافة
برامجها وخططها األكاديمية وتطويرها وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل املتغيرة وذلك بالتركيز
على عمليات التعلم التي تتبنى املستويات العليا من املعرفة لترتقي بمهارات التحليل والتفكير
وفي هذا الصدد فقد سعت الجامعة الى تعزيز املمارسات الجيدة في االعتماد األكاديمي الوطني؛ إذ أبرمت
الجامعة اتفاقيات لالعتماد املؤسس ي والبرامجي مع املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.
وإيمانا من الجامعة (ممثلة في وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية) بأهمية البرامج األكاديمية بالجامعة وضرورة
تصميمها وتطويرها وفق آليات وإجراءات علمية دقيقة وهادفة فقد قامت الوكالة بإعداد هذا الدليل الشامل

ليكون مرجعا موثوقا لكافة الكليات ترجع اليه عند تصميم برامج جديدة أو تطوير البرامج القائمة حاليا.

تعريف املصطلحات الواردة في الدليل
يعرض هذا الجزء من الدليل تعريف املصطلحات الواردة خالله وفق املصادر الرسمية التي وضعت هذه
املصطلحات ومنها :الئحة نظام التعليم ،هيئة تقويم التعليم والتدريب ،...وفي حال لم يرد املصطلح في مصدر
منها قام فريق اإلعداد بتعريفه إجرائيا.

البرنامج األكاديميAcademic Program :
مجال أو تخصص أكاديمي يحدد ما يدرسه الطالب من املقررات الدراسية واألنشطة املرتبطة بذلك املجال ،أو
التخصص (وفق خطة دراسية محددة) النجاح في إتمامها يؤهلهم للحصول على درجة أكاديمية في ذلك املجال
أو التخصص.

توصيف البرنامج األكاديميDescription of the academic program:
هو نموذج معتمد من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب يعرض ملكونات البرنامج األكاديمي؛ إذ يتضمن
املعلومات األساسية للبرنامج( اسم البرنامج ،والدرجة التي يمنحها ،والقسم الذي يقدمه ،والكلية ،واملؤسسة
التي تمنحه ،خطته التدريسية ،ومساراته ،والوظائف التي يمكن أن يشغلها من يتأهل به) ،كما يتضمن
املعلومات التفصيلية للبرنامج من حيث مخرجات التعلم( املعارف ،واملهارات ،والكفاءات) وعدد الساعات
التدريسية املعتمدة والفعلية الالزمة إلتمام أنشطة التعليم والتعلم ،واملقررات التي يقدمها مرتبطة بمخرجات
التعلم  ،و أنشطة الدعم األكاديمي واإلرشادي املقدمة للطالب امللتحقين به ،والخطة التشغيلية له ،ونظام إدارة
جودته.

تقرير البرنامج األكاديميAcademic Program Report :
تقرير سنوي شامل عن سير البرنامج يعده املفوض من قبل املؤسسة التعليمية بإدارة البرنامج معتمدا على
تقارير املقررات ويعتبر أداة التحسين املستمر للبرنامج.

الخطة الدراسيةstudy plan:
مجموعة املقررات الدراسية االجبارية واالختيارية والحرة التي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي
يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص املحدد.

السنة الدراسيةacademic year:
تتألف السنة الدراسية من فصلين دراسيين إلزاميين وفصل دراس ي صيفي اختياري للطلبة الذين يودون التغلب
على بعض مشكالت التأخر في الخطة الدراسية أو إنهاء البرنامج بوقت أقل.

الفصل الدراس يSemester:

مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعاَ ،تد َّرس على مداها املقررات الدراسية ،وال تدخل ضمنها فترتا
التسجيل واالختبارات النهائية.

الفصل الصيفيSummer Semester:
مدة زمنية ال تزيد عن ثمانية أسابيع ،وال تدخل ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية ،وتضاعف خاللها
املدة املخصصة لكل مقرر.

املدة النظاميةDuration of regulation :
هي الفترة املتاحة إلنهاء متطلبات املرحلة الدراسية.

املستوى الدراس يLevel of study :
هو الدال على املرحلة الدراسية ،ويكون عدد املستويات الالزمة للتخرج ثمانية مستويات ،أو أكثر ،وفقا للخطط
الدراسية املعتمدة.

املقرر الدراس يCourse :
مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية املعتمدة في كل تخصص أو برنامج؛
ويكون لكل مقرر رقم ورمز واسم ووصف مفصل ملفرداته ،يميزه من حيث املحتوى واملستوى عما سواه من
مقررات ،وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض املتابعة والتقييم والتطوير ،ويجوز أن يكون لبعض املقررات
متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه.
وتصنف المقررات الدراسية إلى:

 متطلبات الجامعة اإلجباريةUniversity Compulsory requirements :
املقررات الدراسية التي ينبغي على كل الطلبة دراستها وبغض النظر عن تخصصاتهم.

 متطلبات الجامعة االختياريةUniversity elective requirements:
املقررات العامة التي يختارها الطالب من بين عدد من املقررات ،والتي تقترحها لجان البرامج والخطط الدراسية
في األقسام والكليات ،وتعتمدها اللجنة الدائمة للبرامج والخطط الدراسية في الجامعة ،وتكون من املقررات
العامة (مبادئ ،مدخل ،مقدمة).
 متطلبات الكلية اإلجباريةCollege Compulsory requirements :
املقررات الدراسية التي ينبغي على كل طلبة الكلية دراستها ،بصرف النظر عن تخصصاتهم ،وتكون من املقررات
التي تشكل قواعد أساسية مهمة ملختلف التخصصات في الكلية.
 متطلبات الكلية االختياريةCollege Elective requirements:
املقررات الدراسية التي يختارها طلبة الكلية من بين عدد من املقررات تمثل األقسام املختلفة في الكلية ،وتكون
من املواد املساندة للتخصصات املختلفة في الكلية.
 متطلبات التخصص اإلجباريةCompulsory specialization requirements:
املقررات الدراسية التي ينبغي على جميع طلبة التخصص دراستها.
 متطلبات التخصص االختياريةElective specialization requirements:
املقررات الدراسية التي يختارها الطالب من بين مجموع املقررات التي يوفرها القسم ،وتكون من املواد املساندة
لتخصص الطالب.
 املتطلبات السابقةPre requirements :
لكل مجال معرفي أو تخصص بناؤه املعرفي الذي يرتب تتابع حقائقه ومفاهيمه ونظرياته ومعارفه ومهاراته...؛
وقد يحتاج الطالب في دراستهم لهذا املجال أكثر من مقرر دراس ي ،ومن ثم يتطلب دراسة مستويات عليا من هذا
املجال اجتياز الطالب املستويات الدنيا له؛ لذلك تأتي املقررات التي في املستويات الدنيا من املجال بوصفها
متطلبات سابقة لدراسة املستويات العليا له.

املتطلبات في الخطط الدراسية إحدى الصور التالية:
 متطلب سابقPre-requisite :
هو مقرر دراس ي يأتي في املستويات التأسيسية ملقرر أو مقررات في مستويات أعلى وتعتمد عليه في بنيتها املعرفية أو
التطبيقية ،والبد للطالب من النجاح في هذا املتطلب؛ لفهم املقرر الذي يليه ،مثل رياضيات  1متطلب لرياضيات .2

 متطلب متزامنSynchronous requirement:
املتطلب املتزامن هو املقرر الذي يتضمن في بنيته املعرفية مواضيع مهمة ملقرر أو أكثر ُتدرس في نفس املستوي
الدراس ي يحتاج الطالب إلى التكامل بينها؛ لكن دون الحاجة إلى أن يدرس الطالب املتطلب في فصل مستقل،
وهذا يعني أن املوضوعات في املقرر املتزامن تكون مرتبة على أساس أن ترتيب املادة العلمية يخدم املقرر املتزامن
في نفس الفصل الدراس ي .ويقل العمل بهذا النوع من املتطلبات في كثير من الجامعات.
 متطلب ضابطregularize requirement:
هذا املتطلب وظيفته ضبط طالب املستويات حيث ال ُيسمح للطالب املستجد مثال أن يدرس مقررات من
املستوى السادس ،أو السابع دون إنهاء املستويات السابقة .ومن أمثلة املتطلب الضابط :موافقة القسم،
وموافقة املرشد األكاديمي ،وتجاوز مستوى معين.
 الوحدة الدراسيةinstructional unit:
املحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو الدرس السريري الذي ال تقل مدته عن
خمسين دقيقة ،أو الدرس العملي أو امليداني الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.
أهداف البرنامجProgram Goals:
جمل إجرائية تصف النتائج التي يتم تحقيقها ،واملساهمة التي يتم تقديمها لإلنجاز املتوقع للخريج خالل
السنوات التي تلي سنة التخرج .وترتبط األهداف بأهداف املؤسسة التعليمية ،وجوهر القيم ،والخطط
االستراتيجية لها.

مخرجات التعلمLearning Outcomes:
املعارف والقيم واالتجاهات واملهارات الناتجة من املشاركة في مقرر ،أو برنامج معين .وقد وضعت الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد فئات عريضة أو أنواع مخرجات التعلم في مجاالت التعلم.
مجاالت التعلمlearning domains :
هي املعارف واملهارات والكفاءات التي يتوقع أن يحققها املتعلم ُويستند إليها في صياغة مخرجات التعلم.

 املعارفKnowledge :
هي البيانات والحقائق واملعلومات واملبادئ واألفكار والقضايا واالتجاهات واملوضوعات والنظريات املتعلقة
بتخصص أو مادة معينة ويتوقع أن يكتسبها املتعلم في املستوى.

 املهاراتSkills :
القدرة على تطبيق املعرفة في ممارسة عملية ،ويمكن وصفها على أنها مجموعة من الصفات املعرفية والجسدية
املكتسبة عبر التعلم أو التدريب أو املمارسة ،وترتبط املهارات بالبراعة والدقة والسرعة في إنجاز مهمة أو عملية
معينة.

 الكفاءاتCompetencies • :
القدرة على استخدام املعارف واملهارات في سياق عملي ،وتتمحور الكفاءة حول السمات الشخصية والقيم
والجوانب األخالقية واملسؤوليات ودرجة االستقاللية في إنجاز املهام والعمليات وترتبط بقدرة الفرد وأدائه في
الحياة وتفاعله في املواقف االجتماعية املختلفة واملحيط الثقافي وظروف العمل .وبعبارة أخرى فإن الكفاءة
تظهر بشكل كامل عندما يتم وضع الفرد ضمن سياق عملي يرتبط بعمله وحياته.
تشمل الكفاءة ثالث فئات فرعية:
 االستقاللية واملسؤولية في تطبيق املعارف واملهارات.

 املمارسة للمعارف واملهارات في بيئة العمل.
 السمات املتعلقة باألبعاد السلوكية واالجتماعية الخاصة بالسلوك الوظيفي
اإلطار السعودي للمؤهالتSaudi Qualification Framework:
هو نظام وطني شامل وموحد لعملية بناء وتطوير املؤهالت يساهم في االرتقاء بجودة املؤهالت الوطنية ويسكنها
في مستويات بناء على مخرجات التعلم
وتمكين فرص التقدم واالنتقال بين قطاعات التعليم والتدريب والتوظيف بما يتناسب مع متطلبات التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
ويهدف اإلطار ر السعودي للمؤهالت إلى:
 توحيد عمليات تصميم املؤهالت وتطويرها في قطاعي التعليم والتدريب في اململكة.
 املساهمة في االرتقاء بجودة املؤهالت الوطنية.
 تحديد مستويات وأوصاف ملخرجات التعلم مبنية على املعارف واملهارات والكفاءات.
 تحديد معايير موحدة لتسجيل وإدراج الجهات املانحة ومعايير لتسجيل وتسكين املؤهالت.
 االعتراف باملؤهالت على املستوى الوطني والدولي.
 تجسير التقدم واالنتقال بين مسارات التعليم والتدريب والتوظيف.
 إيجاد لغة مشتركة لضمان الشفافية وسهولة الفهم.
 مقارنة أنواع املؤهالت التعليمية والتدريبية في اململكة وربطها ببعضها لضمان دقة وتناسق املؤهالت.

مستويات اإلطار السعودي للمؤهالتSaudi Qualification Framework levels :
مسارات عمودية متدرجة من  1إلى  ،10ولكل منها وصف عام ملخرجات التعلم من حيث الكفاءات املطلوبة
والخصائص املعرفية واملهارية ،ولكل مستوى مدى وعمق محددان ،يصفان املتطلبات املعرفية املتزايدة
ّ
َ
وتعقيدات التعلم املتوقعة من الطلبة كلما تقدموا في درجاتهم العلمية ،ويتكون اإلطار السعودي للمؤهالت من

 10مستويات تشمل كافة مراحل وقطاعات التعليم والتدريب ،ولكل مستوى توصيف عام ملخرجات التعلم
يوضح ما هو متوقع من املتعلم أن يعرفه ويفهمه ويكون قادرا على القيام به عند إنجازه للمؤهل ،ويمكن
استخدام توصيف املستويات بوصفه أداة لصياغة مخرجات التعلم في املستويات املختلفة من ( )1أدنى
مستوى من التعقيد إلى ( )10أعلى مستوى من التعقيد.

الساعات املعتمدة• Credit hours:
َ
َ
َ
هي نقاط مخصصة لوصف مقدار الجهد ،أو حجم التعلم املتوقع؛ الجتياز درجة تعليمية ،أو مقرر معين أو أية
وحدة درا سية من الوحدات ّ
املكونة للبرنامج.

االعتماد األكاديميAccreditation:
عبارة عن شهادات رسمية تمنحها هيئة معترف بها تؤكد أن البرنامج التعليمي ،أو املؤسسة التعليمية يفيان
باملعايير املطلوبة.

اعتماد البرامج األكاديميةAccreditation of academic programs :
اعتماد برنامج أكاديمي للدراسة من خالل منحه شهادة تبين أنه يلبي املعايير املطلوبة لتقديم برنامج تعليمي في
هذا املجال على املستوى املطلوب ،و يتضمن اعتماد البرامج قرارا بأن الجودة واملعايير املطبقة مناسبة للدرجة
التي يؤهل لها ،ويأخذ تقويم املعايير في االعتبار :طبيعة كل من التعليم والتعلم في مختلف مجاالت الدراسة،
باإلضافة إلى مستوى التعليم ومدى صعوبته ،وكمية التعلم املطلوبة للدرجة العلمية ،وقد تم تحديد املعايير
العامة لنتائج التعلم بالنسبة للبرامج التي تؤهل إلى درجات مثل :البكالوريوس ،أو املاجستير ،أو الدكتوراه في
اإلطار الوطني للمؤهالت ويجب الوفاء بها في جميع البرامج التي تمنح هذه الدرجات ،بغض النظر عن نوع
املؤسسة التي تقدم البرنامج.

التحقق من التوافق مع إطار املؤهالت:
إن التوافق مع إطار املؤهالت شرط الزم العتماد البرنامج وتشمل متطلبات إطار املؤهالت ما يلي:

 املتطلب األول:
البد فيه من تطابق مسمى املؤهل مع اإلطار الوطني للمؤهالت وأن يؤكد مسمى املؤهل مستوى التأهيل بشكل
دقيق وأن تصف املصطلحات املستخدمة لوصف التخصص مجال الدراسة املعنية بدقة.

 املتطلب الثاني:
يشترط فيه أن يكون عدد الساعات املعتمدة الالزمة للمؤهل متفقا مع ما هو محدد في اإلطار الوطني للمؤهالت
وأن يكون العبء الدراس ي للطالب املنتظم من ( )18 – 15ساعة معتمدة في الفصل الدراس ي الواحد من الخطة
الدراسية.

 املتطلب الثالث:
وفيه يجب أن تشمل أهداف البرنامج تطوير نواتج التعلم في جميع مجاالت التعلم املطلوبة ،وتتضمن األدلة التي
يمكن أن تثبت ذلك ما يلي:
 يجب أن تتضمن أهداف التعلم املحددة للبرنامج مجاالت مخرجات التعلم الثالثة (املعارف ،واملهارات،
والكفايات).
 البد أن تتوزع مسؤولية تحقيق مخرجات التعلم على املقررات املتضمنة في البرنامج على نحو مالئم ،وأن
تدرج هذه املخرجات في أهداف املقررات.
 يجب أن تشتمل توصيفات البرامج واملقررات على طرائق التعلم ،واألنشطة الطالبية املناسبة لنواتج
التعلم في كل مجال من املجاالت.
 يجب أن تتناسب أشكال تقويم التعلم مع مخرجات التعلم للبرنامج واملقرر من حيث األدوات املستخدمة
في ذلك.

 يجب أن تهتم تقييمات البرامج بنواتج التعلم وبكل مجال من مجاالته ،بما في ذلك استطالعات رأي
الطالب والخريجين وأرباب العمل أو أي آليات أخرى للتقويم.

 املتطلب الرابع:
وفيه يجب أن تكون املستويات التي يتم تحقيقها في كل مجال من مجاالت التعلم متسقة مع مواصفات
"خصائص الخريجين" ومواصفات "نواتج التعلم" لكل مستوى من مستويات املؤهالت.
ويمكن تقييم بعض هذه النواتج التعليمية من خالل االختبارات وغيرها من وسائل التقويم املتضمنة في البرنامج
بيد أن البعض اآلخر من هذه النواتج يتصل بخصائص الخريجين بعد تخرجهم من املؤسسة التعليمية ،بناء
على ذلك تعتمد أدلة التوافق مع مستويات التحصيل في غالبها على مقاييس غير مباشرة ،وعلى األحكام املهنية
املبنية على املعلومات.

املرصد الوطني National mentoring
قاعدة بيانات تحتوي على جميع الجهات املانحة واملؤهالت املستوفية لشروط ومعايير التسجيل في اإلطار
السعودي للمؤهالت.

تصميم املؤهلQualification Design:
عملية بناء املؤهل وخصائصه؛ ليطابق معايير تسجيل وتسكين املؤهالت ،وتسند مهمة تصميم املؤهالت
وتطويرها للجهات املانحة التعليمية والتدريبية والتي تتولى مسؤولية مراجعة املؤهالت وتطويرها وعمليات
التقييم ومتطلبات القبول والتقدم وااللتحاق وتحديد الساعات الفعلية أو ما يعادلها وصياغة مخرجات التعلم
باستخدام توصيف املستويات ومنح الشهادات ،ومن املهم ا ألخذ بعين االعتبار مبررات وأهداف تصميم وتطوير
وطرح املؤهل بحيث تكون واضحة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل واملتعلمين وغيرها من االحتياجات.

تسجيل وتسكين املؤهلRegistration and qualification qualification :
عملية تسجيل وتسكين املؤهل في املرصد الوطني ملدة سريان محددة بعد تحقيق املعايير ووضعه في مستوى
معين بحسب مخرجات التعلم.

تطوير املؤهلQualification development:
هو عملية تحديث ملؤهل قائم ،ليطابق معايير تسجيل وتسكين املؤهالت.

معايير تسجيل وتسكين املؤهالت Standards for registration and qualification of qualifications
تسجيل وتسكين املؤهالت في املرصد الوطني لإلطار السعودي للمؤهالت هو بمثابة اعتراف بمالءمة املؤهالت
الحتياجات سوق العمل؛ مما يعطي قيمة وثقة ملخرجات هذه املؤهالت لدى الجهات ذات العالقة ،بما في ذلك
املتعلمون وأصحاب العمل وأولياء األمور ،ويشير إلى أنها قد استوفت متطلبات بناء املؤهالت وتطويرها ،وتحدد
معايير ومحكات تسجيل وتسكين املؤهالت في اإلطار السعودي للمؤهالت املتطلبات والخصائص الالزمة
لتصميم وتطوير املؤهالت في اململكة ،كما تحدد اآلليات واإلجراءات املطلوب مراعاتها من قبل الجهات املانحة
للمؤهالت عند تخطيط وبناء وتصميم وتطوير املؤهالت ،وتضمن هذه املعايير اتساق عمليات بناء املؤهالت من
خالل أسس واضحة ومنهجية موحدة تستخدم كمرجعية من قبل مؤسسات التعليم والتدريب ،ويجب على
املؤسسات التعليمية والتدريبية التي لديها مؤهالت في اململكة أن تتقدم بطلب تسجيل وتسكين مؤهالتها في
املرصد بعد استيفاء املعايير التالية:
املعيار ( )1املوافقة النظامية.
املعيار ( )2مشاركة أصحاب املصلحة.
املعيار ( )3الهدف من املؤهل.
املعيار ( )4مسمى املؤهل.
املعيار ( )5مكونات املؤهل.

املعيار ( )6تقييم مخرجات التعلم.
املعيار ( )7االلتحاق والتقدم واالنتقال.

الخطة التشغيلية للبرنامج الدراس يOperational Plan of the Study Program:
يعنى بالخطة التشغيلية للبرنامج األكاديمي :دراسة اإلمكانيات املتوافرة واالحتياجات املطلوبة من املوارد
البشرية (أعضاء هيئة التدريس والفنيين واإلداريين) واإلمكانات املادية (القاعات التدريسية والتجهيزات
واملعامل )...التي تضمن نجاح عملية تنفيذه واستمراره لتحقيق املخرجات املتوقعة منه.

الفصل األول
مفهوم البرامج األكاديمية وأهمية تطويرها
مقدمة
إن تحسين مخرجات التعلم وتزويد الطالب باملعرفة والعلم يبدأ أوال بالتخطيط في تصميم وتطوير البرامج
األكاديمية والتي تعتبر منهجا هاما يتم من خالله التطبيق والقياس وتحسين األداء على املستوى املعرفي و املهاري.
والتخطيط بصفة عامة أمر في غاية الصعوبة ،وهو أصعب وأشق عندما يرتبط بعقول الناشئة من خالل
تصميم برامج أكاديمية لتحقيق أمل األمة في قدرة هؤالء على إحداث التقدم الحضاري املنشود.
وتعتبر البرامج األكاديمية األساس في التعليم الجامعي ،حيث هي األساس في إعداد الطالب في تخصصات
مختلفة يحتاجها املجتمع وسوق العمل ،لذلك ينبغي أن تعمل الجامعات على التسويق االستراتيجي لبرامجها من
خالل برامج متنوعة تلبي االحتياجات الحالية واملتطورة للطالب.
ويمكن تعريف البرنامج األكاديمي بأنه مجموعة مميزة ومنظمة من املقررات الدراسية التي تؤدى بعد االنتهاء
منها إلى منح الدرجة األكاديمية املرتبطة بهذا البرنامج.
وتسعى الجامعات في اململكة العربية السعودية إلى تحقيق الجودة للبرامج األكاديمية ،حيث يرتبط االرتقاء
بالجودة في الجامعات بقدرتها على القيام باألدوار املتوقعة منها في املجتمع ،من خالل تكلفة أقل في مدخالتها
وعملياتها ومخرجاتها ،ويتم ذلك من خالل االستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية املتاحة والوقوف على
مدى قيام املؤسسة باألدوار املوكلة إليها ومدى تحقيقها لغاياتها وأهدافها ،بما يتالءم مع احتياجات وتوقعات
املجتمع املحلى ومواكبة التطورات املعاصرة.
وإيمانا من إدارة جامعة الباحة بالدور الذي ينبغي أن تؤديه الجامعة بتزويد الخريجين بالعلم واملعرفة،
وتحقيقا لرسالة الجامعة السامية لخدمة الوطن ،وإدراكا ألهمية البرامج األكاديمية يأتي تطوير البرامج

األكاديمية في جامعة الباحة في ضوء التعليم املبني على نواتج التعلم ومتابعة تنفيذ البرامج وتطويرها في كليات
الجامعة وتقديم الدعم الفعال لها.
ووفقا لتقرير البرنامج ومؤشرات األداء للبرنامج واملقارنة املرجعية ومعدالت إتمام البرنامج وتقييمات الطلبة
وآراء الخريجين يتم تطوير البرامج األكاديمية بالجامعة.

أهمية تصميم البرامج األكاديمية:
يسـ ـ ـ ــهم اسـ ـ ـ ــتحـداث البرامج األكـاديميـة في تلبيـة احتيـاجـات املجتمع في جوانـب التنميـة املس ـ ـ ـ ـتـدامـة لـه
وتوطين املعرفة في كافة املجاالت.
مواكب ــة التطور املعرفي في املج ــاالت األك ــاديمي ــة املختلف ــة وفق أحــدث م ــا يتوصـ ـ ـ ـ ــل إلي ــه العلم في تل ــك
املجاالت.
تلبية االحتياجات املتزايدة واملتنوعة في مجاالت سوق العمل.
تزويــد الخريجين بــاملعــارف واملهــارات والكفــاءات وفق أحــدث االتجــاهــات ممــا يؤهلهم للمس ـ ـ ـ ــاهمــة في
التنمية املستدامة.
تحقيق متطلب ــات ومع ــايير ض ـ ـ ـ ـم ــان الجودة وفق ــا لطبيع ــة البرامج والجه ــات امل ــانح ــة لالعتم ــاد تمهي ــدا
للحصول على االعتماد األكاديمي.
تحديد مخرجات التعلم على مستوى البرامج األكاديمية واملقررات الدراسية وصياغتها بدقة ووضوح.
التوافق مع اإلطار السعودي للمؤهالت ،والتحقق من معايير نواتج التعلم وفق "سقف".
السعي نحو رضا الطالب عن البرامج األكاديمية وتحقيق أفضل النتائج العلمية والعملية.

أهداف البرامج األكاديمية:
تزويد الطالب باملفاهيم واملبادئ األساسية.
تزويد الطالب باتجاهات وقيم علمية تساعدهم على التكيف بنجاح مع ظروف املجتمع.

تنمى لدى الطالب اهتمامات علمية تتفق وطبيعة حياتهم العلمية وطبيعة التعلم املستمر مدى الحياة.
تزويد الخريجين بالعلم واملعرفة والخبرة واملهارات الالزمة لدخول سوق العمل في كافة املجاالت.
إعداد خريجين لديهم القدرة على االنخراط في احتياجات املجتمع املحلي ودعم تطوراته.

أهمية تطوير البرامج األكاديمية:
تحسين جودة البرامج األكاديمية من خالل تطوير أهدافها ومخرجاتها.
معــالجــة نقــاط الضـ ـ ـ ــعف التي قــد تظهر خالل تطبيق البرامج األكــاديميــة ووضـ ـ ـ ــع الخطط التنفيــذيــة
للتطوير والتحسين.
تطوير نواتج التعلم حسب خصائص الخريجين بالبرامج الجديدة وفق آراء املستشارين وسوق العمل.
مواكبة تطورات سوق العمل واالنسجام مع متغيرات املجتمع املحلي.

مبررات تطوير البرامج األكاديمية:
انسـ ـ ـ ــجاما مع رؤية الجامعة وتوجيهها نحو الريادة ،ورغبة منها في االرتقاء باملخرجات التعليمية ملواكبة خطط
التنمية في ضـ ـ ـ ــوء رؤية اململكة ( ،)2030وتلبية احتياجات سـ ـ ـ ــوق العمل ومعايير االعتماد األكاديمي يتم تطوير
البرامج األكاديمية لعدة أسباب منها:
االرتقاء باملحتوى املعرفي واملهاري في الخطط الدراسية.
التوسع املعرفي والتقني الذي يواجه العملية التعليمية بمختلف تخصصاتها.
االستجابة ملتطلبات الهيئات الوطنية والعاملية بما يتعلق باالعتماد األكاديمي على املستوى الوطني أو الدولي.

تطوير أهداف البرامج ومخرجات التعلم ملواكبة التطورات الحادثة في سوق العمل.
مواكبة التغيرات واملستجدات التي ظهرت في املجاالت العلمية والتربوية املختلفة.

أسس استحداث وتطوير البرامج األكاديمية:
يراعى عند استحداث أو تطوير أي برنامج أكاديمي مراعاة األسس التالية:
أن تعد جميع البرامج باللغتين العربية واإلنجليزية سواء كانت تقدم باللغة العربية أو اإلنجليزية.

أن يكون البرنامج األكاديمي الجديد بناء على حاجة ماسـ ــة وحقيقية للمجتمع السـ ــعودي ،ويسـ ــتند إلى دراسـ ــة
علمية.
وضوح األهداف املراد تحقيقها من البرنامج في ضوء سياسة ونظام التعليم في اململكة العربية السعودية.

مواءمة أهداف البرنامج مع رؤية ورسالة وأهداف القسم والكلية والجامعة.
اإلفادة من تجارب الجامعات املحلية والدولية الرائدة.
مواكبة البرامج األكاديمية لالتجاهات العاملية الحديثة.

الفصل الثاني
آليات وإجراءات تصميم وتطوير البرامج األكاديمية
مقدمة:
ســتظل الجامعة القاعدة األســاســية التي ينطلق ويتطور منها أداء أي مجتمع ســواء كان خدميا أم إنتاجيا،
ُ
وتعد الجامعة بمثابة مركز إشعاع للعلم واملعرفة والفكر.
وتطمح جامعة الباحة في خطتها االسـ ـ ـ ــتراتيجية ألخذ مكانة رائدة في التعليم الجامعي ،وتسـ ـ ـ ــعى للحصـ ـ ـ ــول على
االعتمــاد األكــاديمي من الهيئــات الوطنيــة والــدوليــة لكــافــة أقس ـ ـ ـ ــامهــا وبرامجهــا ،من خالل تحقيق الشـ ـ ـ ـراكــة
األكــاديميــة في البرامج التعليميــة مع الجهــات املتميزة ،وتبــادل الخبرات العلميــة واألكــاديميــة ،وإعــداد برامج ذات
جودة أكاديمية عالية لس ـ ـ ــائر كلياتها ،تتناس ـ ـ ــب مع احتياجات املجتمع ،ومتطلبات التنمية و احتياجات س ـ ـ ـوق
العمل ،وتركز على التنوع في البرامج الدراسـ ـ ـ ــية ،التي تقدم للطالب فرصـ ـ ـ ــا كبيرة من أجل التوافق بين خبراتهم
األكاديمية وأهدافهم الوظيفية والحياتية.
وتض ــم جامعة الباحة س ــت عش ــرة كلية وأكثر من س ــتة وثمانين برنامجا في مرحلة البكالوريوس ،وأربعة عش ــر
برامجا للماجستير ،وأربعة برامج للدبلومات العليا.
وتقوم كليــات الجــامعــة بتنميــة مهــارات الطالب وتــدريبهم على مختلف التطبيقــات العلميــة ،وتص ـ ـ ـ ـقــل مواهبهم،
وتنمى فيهم روح اإلبداع ،وتزود املجتمع بما يحتاج من الكفاءات.
وأصـ ـ ـ ــبحـت الجـامعـة تقـدم املزيـد من البرامج التي تخـدم املجتمع ،ممـا أتـاح الفرص ـ ـ ـ ــة لكـل من يطمح من أبنـاء
املجتمع الس ـ ـ ــعودي ،على مختلف ظروفهم ،لتأهيل أنفس ـ ـ ــهم ،ومواص ـ ـ ــلة تحص ـ ـ ــيلهم العلمي العالي ،وذلك من
خالل إطالق عــدد من البرامج الــدراس ـ ـ ـ ـيــة والتــأهيليــة التي وفرتهــا الجــامعــة وهي :االنتظــام ،واالنتس ـ ـ ـ ــاب املطور،
والتجسير ،والدبلوم العالي ،واملاجستير.

آليات وإجراءات إعداد البرامج األكاديمية وتطويرها:
أوال :جمع املعلومات واإلعداد األولي للبرامج:
 -1اس ـ ـ ــتقراء البرامج األكاديمية املماثلة؛ من خالل االطالع واملس ـ ـ ــح املعلوماتي لتجارب الجامعات األخرى؛
سواء املحلية أو العاملية ،وذلك على النحو اآلتي:
1-1

مسح املعلومات العامة للبرامج املماثلة:
اسم البرنامج.
رسالة وأهداف البرنامج.
نواتج التعلم املتوقعة من البرنامج.
خصائص الخريجين.
عدد وحدات البرنامج.
توزيع الوحدات؛ حسب متطلبات الجامعة ،والكلية ،والتخصص.

الجانب املهاري في البرنامج.
 2-1املوازنة بين البرنامج املقترح والبرامج املماثلة مع إجراء مقارنة مرجعية تشمل جميع العناصر السابقة.
 3-1إعداد تقرير يتضمن نتائج املسح واملوازنة بين البرنامج املقترح والبرامج املماثلة.
-2تحديد أهمية البرنامج ومدى حاجة سوق العمل ملخرجاته؛ وذلك على النحو اآلتي:
 1-2تحديد الجهات التي يمكن أن تستفيد من هذا البرنامج.
 2-2إيضاح مدى الحاجة إلى البرنامج من خالل:
سد احتياج دائم.
سد احتياج مستقبلي.
سد احتياج مؤقت.

 3-2التعرف على وجهــات نظر جهــات التوظيف في مواص ـ ـ ـ ـفــات الخريج عن طريق إجراء املقــابالت ،وعقــد ور
العمل.

ثانيا :نواتج التعلم ومواصفات الخريج:
إن أهم ما يشـ ـ ــغل الجامعات السـ ـ ــعودية هو جودة املخرج ،الذي يتمثل بالدرجة األولى في الخريجين القادرين
على التعلم والبحث ،وليس فقط الحاصـ ـ ــلين على املعرفة؛ حيث أن املعرفة قد يحصـ ـ ــل عليها الطالب بوس ـ ــائل
متعددة ،وبخاص ــة مع االنفتاح املعلوماتي واملعرفي ،غير أن القدرة على التعلم والبحث املنهجي هما أداتا التقدم
واإلبــداع لــذلــك يجــب تحــديــد مواص ـ ـ ـ ـفــات الخريجين بــدقــة ،ونواتج التعلم املتوقعــة للبرنــامج طبقــا ملواص ـ ـ ـ ـفــات
الجودة ،واإلطار الوطني للمؤهالت.
 -1نواتج التعلم:
يراعى في نواتج التعلم األمور التالية:
1-1

شـ ـ ـ ــمول نواتج التعلم املهارات املنصـ ـ ـ ــوص عليها في وثائق الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي،
واإلطار الوطني للمؤهالت ،وهي:
املهارات املعرفية.
املهارات اإلدراكية.
مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل املسؤولية.
مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية.

املهارات النفسية – الحركية.
2-1

توصــيف هذه املهارات بدقة؛ للتعرف على مدى خدمتها لهذه النواتج ،لذلك يشــترط دائما في املهارات أن
تكون قابلة للقياس؛ مع تطبيق اس ــتراتيجيات التعلم والتدريس املناس ــبة .وفي البرامج املتص ــلة باملهارات
الحركية والنفسية ينبغي تحديد تلك املهارات الخاصة املطلوبة من الخريجين.

3-1

ارتكاز النواتج املتوقعة على مجموعة واس ـ ـ ــعة من مص ـ ـ ــادر املعلومات عند إجراء الدراس ـ ـ ــات املتص ـ ـ ــلة
بمجال تخصـ ـ ـص ـ ــات الطالب الدراس ـ ــية أو املهنية؛ مما يس ـ ــتلزم التأكد من مص ـ ــداقيتها ،والتوص ـ ــل إلى
استنتاجات صحيحة بشأنها.

4-1

التأكيد على أن الهدف األس ـ ــاسـ ـ ـ ي من تحديد نواتج التعلم هو معرفة أن الخريجين لن تقتص ـ ــر قدراتهم
على أدار األشـياء التي قد تم تحديدها فقط ،بل أنهم سـيقومون بها في حياتهم الشـخصـية واملهنية بشـكل
تلقائي ،متى ما كان ذلك مناسبا.

5-1

تتم ص ــياغة نواتج التعلم بمش ــاركة الخبراء األكاديميين ،واملهنيين ،واملس ــتهدفين من الخريجين والطالب
الدارسين ،ويراعى فيها اآلتي:
وجود هذه النواتج سابق للمقررات ،فهي البنية األساسية التي يقوم عليها اختيار املقررات.
اتسـ ــاق هذه النواتج مع رسـ ــالة البرنامج ورؤى ورسـ ــائل الجهات القائمة عليه ،ومراجعة تلك النواتج مع
كل تحديث للرؤى والرسائل املشار إليها.
تحقيق نواتج التعلم بالنظر إلى جميع مقررات البرنامج ،فال يشـ ــترط توفر كل النواتج في مقرر واحد ،بل
في مجموعها.
تحديد املهارات بدقة ،وص ــياغتها ص ــياغة علمية؛ تراعى األص ــول التربوية ،والنظريات الحديثة في التعلم
والتعليم.
وضع استراتيجيات التدريس املناسبة لتحقيق النواتج املرجوة من العملية التعليمية.
التــأكيــد على عــدم اقتص ـ ـ ـ ــار التقويم على الجوانــب املعرفيــة ،بــل يتنوع حس ـ ـ ـ ــب املهــارة وإسـ ـ ـ ــتراتيجيــة
التدريس.

 -2مواصفات الخريج:
يعد الطالب الخريج الثمرة الظاهرة للجامعة وص ــورتها في خارج أس ــوارها ،لذلك ينبغي أن يراعى في مواص ــفاته
ما يلي:
 1-2تحديد مواصفاته بدقة؛ لتتسق مع رسالة الجامعة والكلية والتخصص.
 2-2يجب االعتماد على اسـ ــتطالع آراء األكاديميين من داخل الجامعة وخارجها ،باإلضـ ــافة إلى املسـ ــتفيدين عند
تحديد مواصفات الخريجين؛ للتخريج على الوجه األكمل.
 2-3من املتوقع أن يبرهن الطالب ال ــذين يتخرجون من أي برن ــامج على ق ــدراتهم املعرفي ــة وتطبيقه ــا وتطويره ــا
بش ـ ــكل مناس ـ ــب؛ إذ أن الهدف األس ـ ــاس ـ ـ ي هو أن ينعكس ما تعلموه في حياتهم الش ـ ــخص ـ ــية واملهنية ،فيتذكرون
املعارف التي اكتسبوها ويطبقونها بشفافية حاملين املسؤولية ،متسمين بالجانب األخالقي في الظروف الصعبة،
وسوف يستمرون في زيادة معارفهم من خالل عادات التعلم مدى الحياة.
 2-4ترجع مواصفات الخريج إلى اآلتي:
االطالع الواسع في مجال التخصص.
القدرة على البحث والنقد والتحليل.
التميز الخلقي وحسن التعامل مع اآلخرين.
مواكبة الجديد في مجال التخصص.
القدرة على نشر ما تعلمه.
االلتزام بأخالقيات املهنة واملمارسة.
ثالثا :تحديد مخرجات تعلم البرنامج:
وهي املتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أدائه بعد االنتهاء من البرنامج األكاديمي ،ويتم ص ـ ــياغتها بعبارات
واضـ ـ ـ ــحة قابلة للقياس وتركز على سـ ـ ـ ــلوك املتعلم وليس نشـ ـ ـ ــاط التعليم وتكون مخرجات التعلم متوافقة مع
متطلبات اإلطار السعودي "سقف" ومع املعايير األكاديمية واملهنية وحاجات سوق العمل.

رابعا :إعداد الخطة الدراسية:
لعـل أهم مـا يواجهـه القـائمون على البرامج األكـاديميـة هو إعـداد الخطط الـدراس ـ ـ ـ ـيـة ،وبخـاص ـ ـ ـ ــة إذا مـا أريد
بن ــاؤه ــا على مع ــايير الجودة ومتطلب ــات االعتم ــاد األك ــاديمي واإلط ــار الوطني للمؤهالت؛ ل ــذا يج ــب مراع ــاة رؤى
الجامعة والقس ـ ــم ورس ـ ــائلها من جهة ،ورس ـ ــالة وأهداف البرنامج من جهة أخرى ،وما يص ـ ــاحب هذا العمل من
النظر لحاجة سوق العمل والتطور املعرفي والتقني.
ومن ثم فــإن القسـ ـ ـ ــم والكليــة همــا القــادران على إعــداد الخطــة الــدراس ـ ـ ـ ـيــة على الوجــه املطلوب ،فــإذا خرجــت
بصـ ـ ـ ــورة غير مناسـ ـ ـ ــبة؛ فإن هذا يدل على أن اإلجراءات التي تمت من خاللها صـ ـ ـ ــياغة هذه الخطة لم تسـ ـ ـ ــر في
االتجاه الصحيح.
والخطة الدراسـ ـ ــية هي مجموعة املقررات الدراسـ ـ ــية اإلجبارية ،واالختيارية ،والحرة ،والتي تشـ ـ ــكل من مجموع
وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحص ــول على الدرجة العلمية في التخص ــص
املحدد.
والهـدف من الخطـة الـدراس ـ ـ ـ ـيـة هو ترجمـة أهـداف الجـامعـة من خالل مجموعـة مواد دراس ـ ـ ـ ـيـة مكونـة لخطـة
دراس ـ ـ ـ ـي ــة ته ــدف إلى تزوي ــد الطلب ــة ب ــاملع ــارف واملف ــاهيم وامله ــارات واالتج ــاه ــات والقيم التي تمكنهم من القي ــام
بالوظائف واألعمال واملهن التي أعدوا لها.
والبد عند إعداد الخطة الدراسـ ــية مراعاة مبدأ األولويات من حيث الدين والوطن واملجتمع حتى الوصـ ــول إلى
الطالب الذي ُ
يعد املسـ ـ ـ ــتفيد األول من هذه الخطط ،وكذلك مراعاة اإلمكانات الخاصـ ـ ـ ــة بالطالب والكلية من
حيــث الواقع واإلمكــانــات املتــاحــة ،وكــذلــك األخــذ بمفهوم الشـ ـ ـ ــمول والتكــامــل من نــاحيــة احتيــاجــات الطــالــب
واحتياجات الوطن واملجتمع ،وأيضا مراعاة املرونة للخطة الدراسية لكي تواكب التغيرات التي تطرأ على النظام
التعليمي ألنه مرتبط بالحداثة وتجديد املعارف لألفضل ،وكذلك مراعاة جانب االستمرارية بحيث تكون الخطة
الدراس ــية بناءة بش ــكل مس ــتمر ،وكذلك تكون الخطة مالئمة للعمل وبخاص ــة في وجود ما يس ــمى بفريق العمل،
وكذلك مطابقة املنهج ألهدافه الدراس ـ ــية بالكلية والجامعة في ض ـ ــوء السـ ـ ـياس ـ ــة التعليمية للمملكة ،ووض ـ ــوح

أهداف املنهج بأبعاده الثالثية من حيث البعد املعرفي واملهاري والوجداني ،وكذلك شـ ـ ـ ــمول الخطة الدراسـ ـ ـ ــية
لتوص ــيف املقرر ومفرداته واملراجع العلمية املس ــاندة ،وكذلك مراعاة الخطة الدراس ــية للحد األدنى واألق ـ ـ ى
من الوحدات التدريس ـ ـ ــية بالجامعة ،وأيض ـ ـ ــا يجب مراعاة أن يتراوح عدد الوحدات الدراس ـ ـ ــية بين( )3-2وحدة
دراسية للمواد النظرية وال يزيد عن( )4وحدات دراسية معتمدة للمواد العملية.
وتتمثل خطوات إعداد الخطة الدراسية في اآلتي:
 -1اختيار املقررات:
يتم اختيار املقررات بتحديد املوضــوعات التي يجب أن يدرســها الطالب ،ثم جمع تلك املوضــوعات حســب
تقاربها وترابطها؛ للوص ـ ــول إلى العنوان املناس ـ ــب للمقرر ،وإعطاء هذه املوض ـ ــوعات الوزن املالئم من حيث
عدد الساعات املعتمدة وساعات االتصال(الحضور).
وهذه الطريقة تعطي ضمانا بأن اختيار املقرر لم يكن بناء على أفضليته بل من أجل املحتوى املعرفي الذي
تم تحديده بناء على الحاجة إليه ،وذلك للمحافظة على التناسـ ـ ــب بين أهداف البرنامج األكاديمي ومدخالته
وبين املخرجات ،والتخلص من أي تكرار أو تشـ ـ ــابه في محتوى املقرر ،فالخطة الدراسـ ـ ــية تحتاج إلى تناس ـ ــق
بين الحاجات واملدخالت والعمليات واملخرجات.
وهذه بعض النقاط التي يجب أن تؤخذ عند اختيار املقررات وهي:
اس ـ ــم املقرر وأهدافه وتحديد املحتوى الدراسـ ـ ـ ي الذي يمكن أن يدرس فيه هذا املقرر في ض ـ ــوء التوزيع
الشامل واملتوازن للمقررات في البرنامج.
تحديد عدد السـ ـ ــاعات املعتمدة وعدد سـ ـ ــاعات االتصـ ـ ــال وعدد سـ ـ ــاعات العملي التي تتناس ـ ـ ـب وحجم
املقررات علميا وأكاديميا.
تحـ ــديـ ــد مخرجـ ــات التعلم ومهـ ــارات التعلم للمقرر ،وتحـ ــديـ ــد آليـ ــة قيـ ــاس وتقويم أداء الطـ ــالـ ــب في
املقرر(يفض ـ ـ ـ ــل التقويم املسـ ـ ـ ــتمر واملعتمـد ليس فقط على املسـ ـ ـ ــتويـات الـدنيـا في التفكير مثـل الحفظ

واالس ـ ـ ـ ـتـذكـار ولكن يتنـاول الطرق الحـديثـة في التقييم وهي املسـ ـ ـ ــتويـات العليـا في التفكير كـاالسـ ـ ـ ــتنبـاط
والتطبيق وما إلى ذلك من طرق غير تقليدية).
تحديد مرجع علمي متميز يكفل للطالب وصــوله ألحدث املعلومات املعرفية في هذا التخصــص ،وتحديد
الكتب املرجعية التي يمكن أن يستعين بها الطالب وأستاذ املقرر كل على حده.
 -2ضوابط إعداد الخطة الدراسية:
لضمان جودة إعداد الخطط الدراسية يجب االلتزام بما يلي:
 1-2مراعاة متطلبات الجامعة والكلية والتخصص ،والساعات املعتمدة لكل منها.
 2-2االلتزام بعدد الساعات املنصوص عليها في اإلطار الوطني للمؤهالت ،ما لم يحصل استثناء بالزيادة.
 2-3تحديد طبيعة الدراسة ومراعاة الحد األدنى والحد األعلى للوحدات الدراسية.
 2-4التوزيع الشامل واملتوازن للمقررات والوحدات في البرنامج.
 2-5ترتيب الخطة الدراسية حسب تسلسل املقررات ويوضح ما لكل مقرر من وحدات في البرنامج.
 2-6توزيع مقررات الخطة الدراس ـ ـ ــية على املس ـ ـ ــتويات؛ بحيث ال تزيد الوحدات في املس ـ ـ ــتوى الدراس ـ ـ ـ ي عن
( )18ساعة معتمدة وكذلك ال تزيد املقررات عن ( )8مقررات في املستوى.
 2-7وجود ترقيم موحد للمقررات وفقا لنظام القسـ ـ ـ ــم والكلية لتفادي االزدواجية بين األقسـ ـ ـ ــام األكاديمية
والعلمية املختلفة ذات العالقة داخل الجامعة.
 2-8يجب أن تتضـ ـ ـ ــمن الخطة الدراسـ ـ ـ ــية االحتياجات اإلضـ ـ ـ ــافية للكلية (معامل-أعضـ ـ ـ ــاء هيئة تدريس-
تجهيزات-فنيين )...وذلك لتمكين الكلية من تطبيق الخطة املقترحة.

خامسا :توصيف البرامج واملقررات:
أن الهــدف الرئيس ـ ـ ـ ـ ي لتوصـ ـ ـ ــيف البرامج األكــاديميــة واملقررات الــدراس ـ ـ ـ ـيــة يتمثــل في تحــديــد معــاملهــا ،وتوجيــه
القـائمين عليهـا ،ودعمهم في عمليـات التخطيط وآليـات املراجعـة والتطوير ،ولتحقيق هـذا الهـدف ينبغي مراعـاة
ما يلي:
 -1يبدأ اإلعداد الجيد لتوصـ ـ ــيف البرامج واملقررات بصـ ـ ــياغة الرسـ ـ ــالة واألهداف ،ثم دراسـ ـ ــة أمثلة لبرامج
ومقررات مماثله ،ثم النظر في تحديد متطلبات البرنامج وأولوياته وما يميزه عن البرامج األخرى.
 -2توافق البرنامج بكافة مكوناته ومقرراته مع السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــة العامة للتعليم في اململكة العربية السـ ـ ـ ــعودية،
واإلطار الوطني للمؤهالت ،ورسـ ـ ـ ــالة جامعة الباحة وأهدافها ورؤى ورسـ ـ ـ ــائل الكلية والقسـ ـ ـ ــم ومراعاة
اللوائح واألنظمة املعتمدة فيها.
 -3االلتزام بمع ــايير الهيئ ــة الوطني ــة للتقويم واالعتم ــاد األك ــاديمي ،وتعبئ ــة أح ــدث النم ــاذج املعتم ــدة من
إصداراتها في توصيف البرامج واملقررات الدراسية.
 -4تحديد املعارف واملهارات املس ــتهدفة في البرنامج وكذلك االس ــتراتيجيات الالزمة لتطويرها ،وتوزيع أجزا ها
املختلفة على مقررات متنوعة؛ مع مراعاة بعض القدرات كاستخدام التقنية ،والعمل الجماعي.
 -5ينبغي أن تكون مقررات البرنامج مجموعة متكاملة متسقة يعزز بعضها بعضا.
 -6يجــب االلتزام بتوصـ ـ ـ ــيف البرنــامج فور اعتمــاده ،وهــذا ال يمنع من إجراء تعــديــل عليــه؛ متى احتيج على
ذلك ،أما توص ـ ــيف املقرر الدراسـ ـ ـ ي؛ فيخضـ ـ ـع للتعديل من آن آخر؛ تبعا للتجارب واملس ـ ــتجدات؛ وذلك
وفقا لإلجراءات النظامية والصـ ـ ـ ــالحيات املعتمدة في على أن يوثق التعديل ،ويرفق بنسـ ـ ـ ــخة التوصـ ـ ـ ــيف
املعتمدة.
 -7إتاحة معلومات وافية عن البرنامج لكل من له ص ـ ـ ــله به ،وإحاطة أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بمعالم املقرر،
وإبالغهم بكل تعديل يطرأ على البرنامج أو مقرراته.
 -8اعتماد الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس قبل الشروع في توصيف املقررات.

خطوات وآلية توصيف البرنامج األكاديمي:
 -1تشـكيل فريق توصـيف البرنامج حيث يتم تشـكيل فريق من األسـاتذة املتخصـصـين للقيام بإعداد وثيقة
مواصـ ــفات البرنامج ،ويفض ـ ــل أن يش ـ ــكل الفريق من بين أعض ـ ــاء هيئة التدريس الذين يمتلكون الخبرة
العلمية والعملية في مجال تطوير البرامج.
 -2جمع املعلومات والبيانات األس ـ ــاس ـ ــية التي س ـ ــوف يحتاجها الفريق إلعداد وثيقة مواص ـ ــفات البرنامج،
وذلك من املصادر الرسمية املختلفة ،ومنها على سبيل املثال:
1-2

وثائق تتض ـ ـمن بيانات ومعلومات رسـ ــمية عن رسـ ــالة الجامعة وأهدافها وسـ ــياسـ ــتها ومتطلباتها العامة،
ورسالة الكلية وأهدافها ومتطلباتها ،ورسالة القسم وأهدافه ومتطلباته.
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مع ــايير االعتم ــاد األك ــاديمي للبرن ــامج واملحــددة من قبــل هيئ ــة االعتم ــاد األك ــاديمي وض ـ ـ ـ ـم ــان الجودة أو
املنظمات املهنية املتخصصة أو البرامج األخرى املماثلة.
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التجهيزات واألدوات ومصادر التعلم واملعامل والور  ،وغيرها املتاحة للبرنامج.
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نموذج التوصيف املعتمد.

-3مواصفات الخريج.
توصيف البرامج:
يعد التوصيف الخطوة األهم والوثيقة األساسية في إعداد البرامج العلمية ومتابعتها وضمان جودة مخرجاتها،
فينبغي إعداده بعناية والنظر إلى مكوناته نظرة شاملة؛ لضمان تناسقها وتكاملها.
وتوصـ ـ ـ ــيف البرنامج هو عبارة عن دليل شـ ـ ـ ــامل ومتنوع عن البرنامج الدراس ـ ـ ـ ـ ي يمكن من خالله التعرف على
املعلومات الضرورية عن هذا البرنامج والتي تميزه عن غيره من البرامج األخرى.
ك ما يشـ ـ ـ ــتمل توصـ ـ ـ ــيف البرنامج على العوامل الخارجية املؤثرة فيه والنتائج التعليمية املأمولة من الطالب،
ُ
وطرق التــدريس واسـ ـ ـ ــتراتيجيــات التقويم في مختلف مجــاالت التعلم؛ كمــا يتضـ ـ ـ ــمن خططــا مسـ ـ ـ ــتمرة لتقويمــه
وعمليات تطويره.

ويشمل نموذج توصيف البرنامج على اآلتي:
 .1اسم البرنامج ،وشهادته ،واملهن التي يؤهل للعمل بها.
 .2طبيعة البرنامج ورسالته وأهدافه ،ومدى الحاجة إليه ،وما يميزه عن البرامج املماثلة.
 .3شروط القبول في البرنامج وأعداد الطلبة املتوقع التحاقهم به كل عام.
 .4خطة تفصيلية بوحداته ومقرراته ومستوياته ومتطلباته.
 .5مجاالت التعلم ونواتجه ومواصفات الخريجين في ضوء اإلطار الوطني للمؤهالت.
 .6استراتيجيات التدريس ومصادر التعلم وأساليب التقييم وآليات التطوير والتحسين.
 .7بيان باألجهزة واملرافق وامليزانية التشغيلية للبرنامج.
 .8السير الذاتية والخبرات العلمية للقائمين على البرنامج وأعضاء هيئة التدريس فيه.
 .9آليات تقديم الدعم واإلرش ـ ـ ــاد والتوجيه للطالب املقيدين في البرنامج وض ـ ـ ــوابط التعامل مع ش ـ ـ ــكواهم
وتظلماتهم.
.10دليال للبرنامج ونشرة مختصرة تكون متاحة ألعضاء هيئة التدريس والطالب وغيرهم من املستفيدين.
توصيف املقرر:
تعد املقررات الدراســية املكون األســاس ـ ي للبرنامج األكاديمي وأحد أهم وســائله ألداء رســالته وتحقيق أهدافه،
وينبغي أن تكون مجموعة متكاملة ومتسقة مع مكوناته األخرى ،وأن تبنى على نواتج قابلة للقياس ،وأن يراعى في
توصيفاتها املستوى العلمي للمقرر ومعايير الجودة.
ويعتبر توصـ ـ ـ ــيف املقرر هو دليل األسـ ـ ـ ــتاذ في معرفة مكونات املقررات وآليات تدريسـ ـ ـ ــه وتقييمه وتطويره بما
يتناسب مع البرنامج الدراس ي والتوافق معه.
ويتش ـ ـ ــابه هيكل توص ـ ـ ــيف املقرر مع توص ـ ـ ــيف البرنامج ،ويتض ـ ـ ــمن مخرجات التعلم املأمولة ،وإس ـ ـ ــتراتيجيات
التعليم والتقويم والتطوير بتفاصيل وافيه.

ويشمل نموذج توصيف املقرر الدراس ي على اآلتي:
 -1اسم املقرر ،وطبيعته ،ولغته ووحداته (النظرية والعملية) ورمزه ،ورقمه ،واملستوى واملتطلب إن وجد.

 -2ملخص فكرة املقرر وبيان أهدافه ونواتجه ومفرداته ومصادره األساسية واملساعدة.
 -3مجاالت التعلم واستراتيجيات التدريس وطرق التقييم وآليات التطوير والتحسين.
 -4بيان أساليب تقديم الدعم والتغذية الراجعة للطالب املسجلين في املقرر.
 -5نشرة مختصرة باملقرر تكون متاحة للطالب املسجلين.
سادسا :املراجعة والتحكيم:
تهــدف عمليــة املراجعــة والتحكيم إلى فحص مشـ ـ ـ ــروع البرنــامج للتــأكــد من مــدى جودتــه ،والوقوف على نقــاط
الخلل والقصـ ـ ـ ــور فيه ،ليتم تداركها ،وبهذا يتبين أن الهدف النهائي لهذه العملية هو الرقي بمشـ ـ ـ ــروع البرنامج
وتحسينه ،ويتم ذلك وفق ما يلي:
 -1يعرض مجلس الكلية أو القسـ ــم الذي يقدم برنامجا أكاديميا مشـ ــروع البرنامج على محكمين اثنين على
األقل من خارج الجامعة ،ويش ــترط أن يكونا من حملة ش ــهادة الدكتوراه ،ويمتلكان الكفاءة العلمية في
تخصص البرنامج ،والخبرة في إعداد الخطط الدراسية والبرامج األكاديمية.
 -2تعرض مرئيات املحكمين على املجلس املختص التخاذ ما يراه مناسبا حيالها.
وتشمل عملية املراجعة والتحكيم على ما يلي:
االلتزام باملعايير األكاديمية املعتمدة من هيئات االعتماد البرامجي.
اتس ـ ـ ــاق رس ـ ـ ــالة البرنامج وأهدافه ومخرجاته مع املعارف التي يقدمها ،واس ـ ـ ــتراتيجيات التدريس
وطرق التقويم املقترحة.
مراجعة نتائج التعلم ،ومدى مناسبتها لسوق العمل املستهدف ،باملقارنة مع البرامج النظيرة.
اكتمال جميع العناصر املطلوبة في مشروع البرنامج.
سالمة املشروع البرنامج من األخطاء اللغوية واإلمالئية.

الخطوات اإلجرائية العتماد البرامج والخطط الدراسية بجامعة الباحة:
 -1تقوم لجنة البرامج والخطط الدراسية في القسم بتقديم توصياتها حول استحداث أو تطوير برنامج أو
خطة دراسية إلى مجلس القسم وفق الشروط والنماذج املعمول بها في الجامعة.
 -2ينظر مجلس القسم في توصية لجنة البرامج والخطط الدراسية ،وتتخذ التوصية املناسبة بشأنها بعد
دراستها دراسة وافية ،والتأكد من استيفا ها لكافة الشروط والنماذج املعمول بها في الجامعة.
 -3تنظر لجنة البرامج والخطط في الكلية بتوص ــيات مجلس القس ــم وترفع التوص ــيات املناس ــبة إلى مجلس
الكلية.
 -4يرفع عميد الكلية توصيات مجلس الكلية إلى وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية إلتمام اإلجراءات.
 -5يتم إرس ـ ـ ـ ـ ــال البرنـ ــامج املقترح إلى التحكيم ،ومن ثم تزويـ ــد القسـ ـ ـ ــم املعني بنتـ ــائج التحكيم للنظر في
مقترحات وآراء املحكمين وتوصياتهم.
 -6تقوم لجنة البرامج والخطط الدراسية في القسم املعني بدراسة مالحظات واقتراحات املحكمين وتقديم
التوصيات.
 -7بع ــد تنفي ــذ التع ــديالت واملقترح ــات ترفع اللجن ــة ال ــدائم ــة للبرامج والخطط ال ــدراس ـ ـ ـ ـي ــة في الج ــامع ــة
توصياتها إلى مجلس الجامعة إلقرار البرنامج املقترح.
 -8يعتمد مجلس الجامعة البرامج والخطط الدراس ـ ــية بناء على توص ـ ــية اللجنة الدائمة للبرامج والخطط
الدراسية في الجامعة ،وترسل أمانه مجلس الجامعة قرار املجلس لوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية.
 -9تقوم وكالة الجامعة للشـ ـ ـ ــؤون األكاديمية بالتنسـ ـ ـ ــيق مع عمادة القبول والتسـ ـ ـ ــجيل بتثبيت الخطط
الدراسية على برنامج القبول والتسجيل املعتمد من الجامعة.

إجراءات ومراحل تطوير الخطط الدراسية:
يعني بتطوير الخطة الدراس ـ ـ ــية هو إجراء تغييرات في أركان الخطة الدراس ـ ـ ــية القائمة على املس ـ ـ ــتويين املعرفي
والفني لغايات التحس ـ ـ ــين في جودة الخطة الدراس ـ ـ ــية واالرتقاء بمخرجاتها بما يتواكب مع املس ـ ـ ــتجدات العلمية
والتربوية.
وتوجد مراحل كثيرة لتطوير الخطة الدراسية من أهمها ما يلي:
تحديد بنية البرنامج ومتطلباته.
تحديد األهداف للبرامج ومخرجات التعلم املرتبطة به.
تحديد البنية املعرفية للبرنامج.
تحديد احتياجات الطلبة على نحو يتوافق مع متطلبات املجتمع املحلي وسوق العمل.
االتف ــاق على اإلط ــار الع ــام للبرن ــامج ،واملج ــاالت الرئيس ـ ـ ـ ـي ــة للتعلم ،والتنظيم التت ــابعي للموضـ ـ ـ ــوع ــات
الرئيسية ،واألساليب الرئيسية للتقييم.
توزيع املهام واملسؤوليات على اللجان وأصحاب التخصص وأعضاء هيئة التدريس لتحديد مكونات كل
مقرر من أهداف ومخرجات تعلم.
تطوير البرن ــامج وفق مخرج ــات التعلم ،واملحتوى ،والج ــداول الزمني ــة ،والطرق املن ــاس ـ ـ ـ ـب ــة للت ــدريس
والتعليم والتقييم.
التنفيذ واملتابعة واإلشراف على البرنامج.

مراجعة وتحسين مقررات البرنامج ،والتغذية الراجعة.

الفصل الثالث:
التقويم واملراجعة الدورية للبرنامج األكاديمي
مقدمة:
تنظر جامعة الباحة إلى البرنامج األكاديمي على أنه جوهر العملية التعليمية؛ حيث إنه املسؤول عن تقديم
املعارف املتخصصة واملهارات الذهنية واملهنية ذات العالقة بالتخصص؛ لتحقيق مخرجات التعلم املستهدفة
(املعارف ،واملهارات ،والكفاءات) التي تؤهل خريجيها لالنخراط في سوق العمل بكفاءة ،واملساهمة في بناء
ُ
املجتمع وتنميته؛ لذلك تعنى الجامعة بالتخطيط الجيد لتقويم برامجها األكاديمية ومراجعتها بشكل دوري ،وفق
مؤشرات األداء األساسية للبرامج األكاديمية لتحسين جودتها وتوفير مستويات عالية من التنافسية املحلية و
اإلقليمية والعاملية لهذه البرامج؛ بما ُيظهر الفاعلية املؤسسية للجامعة بين نظيراتها من الجامعات.
وتعرف عملية التقويم واملراجعة الدورية للبرامج األكاديمية بأنها عملية مراجعة وتقويم منظم ومنتظم لجميع
البرامج األكاديمية ومكوناتها كل فترة زمنية معينة لفحصها بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف ،وتقويم وتعزيز
وحداتها الدراسية ،لضمان جودتها وتحسينها بشكل مستمر.
وتأتي عملية التقويم واملراجعة الدورية للبرامج األكاديمية نتيجة للعوامل التالية:

● زيادة الطلب من سوق العمل على خريجين ذوي مهارات وكفاءات نوعية تعتمد على التفكير الناقد واإلبداع
ومهارات التواصل وحل املشكالت والقيادة.
● الفهم الواعي والعميق من إدارة الجامعة بدورها املجتمعي في تلبية متطلبات التنمية املجتمعية وتوطين التنمية
املستدامة وأدواتها املختلفة ،ودورها العلمي والبحثي بوصفها مؤسسة معنية بإيجاد الحلول العلمية ملشكالت
املجتمع ،وإنتاج املعرفة وتسويقها لتكون مكونا مهما من مكونات اقتصاد املعرفة الذي تسعى اململكة العربية
السعودية لترسيخ مبادئه؛ لتصبح نموذجا محليا وإقليميا له.

● حاجة الجامعة إلى تقويم طرق أدا ها في كافة األنشطة ،في ضوء تطور املعرفة املتعلقة بأسس ومعايير ومؤشرات
وأساليب ،وأدوات التقويم واملراجعة.

كما تهدف عملية تقويم البرنامج األكاديمي ومراجعته بشكل دوري إلى التأكد مما يلي:
 اتساق البرنامج مع رؤيته ،ورسالته ،وأهدافه.
 مواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم وأساليب التقويم املحددة في وثيقة البرنامج ألفضل املمارسات التربوية
املناسبة للتعليم الجامعي.
 حداثة محتوى مقررات البرنامج وتكاملها في عملية اإلعداد ،من حيث تلبية املقررات ملتطلبات الجامعة
والكلية ،وتضمنها املتطلبات األساسية للتخصص وتطوراته املعرفية واملهنية.
 تقديم توصيف البرنامج التوجيه املنهي املناسب للخريجين من خالل تقديمه للخيارات الوظيفية واملهنية التي
يمكن أن يتم اإلعداد لها.
 توازن مقررات البرنامج في تحقيقها ألهداف البرنامج بحيث ال يطغى هدف على آخر أو يغفل هدف من األهداف
املعتمدة للبرنامج.
 توضيح وثيقة البرنامج للخطة التشغيلية له؛ بما يضمن توافر املتطلبات املادية من أجهزة ووسائل وتقنيات
يتطلبها تنفيذ البرنامج.
 مسؤولية كل برنامج تعليمي عن مراقبة أدائه وتخطيط عملية تحسين ذلك األداء قياسا برسالته وأهدافه؛ لذا
تقدم عملية التقويم مجموعة من البيانات اإلحصائية التي يمكن أن تستخدمها البرامج إلجراء مقارنات لألداء
داخل املؤسسة التعليمية ،وإلجراء املقارنة (أو املقايسة) املرجعية مع البرامج األخرى داخل اململكة كما أنها
ستساعد هيئة تقويم التعليم والتدريب وغيرها من الوزارات واملنظمات املعنية في مراقبة جودة أداء نظام
التعليم العالي ككل ،وستقدم عينة من املعلومات املهمة عن املؤسسات والبرامج التعليمية التي تمكن الهيئة
من االستمرار في اعتماد املؤسسات والبرامج خالل الفترات الواقعة بين املراجعات الخارجية الرئيسة.

أوال :خصائص عملية التقويم واملراجعة الدورية للبرامج األكاديمية
تتسم عملية التقويم واملراجعة الدورية للبرامج األكاديمية بجامعة الباحة بعدة خصائص منها:
 أن تتنوع األدوات املستخدمة في عملية تقويم البرنامج وال تقتصر على نوع واحد من األدوات.
 االعتماد على األدلة والشواهد املوثقة بعيدا عن اآلراء واالنطباعات الشخصية.

 الشمولية :بمعنى أال تقتصر عملية التقويم على أجزاء محددة بالبرنامج وإنما تشمل جميع مكونات
البرنامج من مدخالت وعمليات ومخرجات ،ومدى تحقق مواصفات الخريجين على كافة املستويات
وكذلك توفير البيانات الالزمة لعمليات التقويم وإعداد التقارير في البرنامج.
 االستمرارية :ينبغي أن تسير عملية التقويم جنبا إلى جنب مع عملية التعليم والتعلم لضمان املتابعة الدائمة
لفعالية البرنامج ومالحظة جوانب القوة وجوانب الضعف فيه.
 أن يتم قياس مؤشرات األداء الرئيسة في البرنامج سنويا وأن يتم مناقشة تقاريرها وإجراء املقارنات املرجعية
للبرنامج مع برامج مماثلة ،وتفسير نتائجها ،واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها.



وأن تتم عمليات مراجعة وتقييم البرنامج بمشاركة أصحاب املصلحة وخبراء التخصص حتى يتم التأكد

من أن البرنامج مازال مالئما للهدف من وجوده.
 إعداد تقرير دراسة ذاتية كامل للبرنامج وفق نموذج هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ثانيا :خطوات التقويم

ً
يتم تقويم جودة األداء من خالل تقويم املحك أوال ،ثم تقويم املعيار ،وفق ما يلي:
الخطوة األولى :تقويم املحك
ويكون ابتداء بتحديد مدى انطباق املحك على البرنامج باستخدام أحد الخيارين:

الخيار األول :ال ينطبق
أي أن البرنامج غير مطالب بتطبيق املحك؛ لعدم مناسبته لطبيعته وأنشطته ،وإذا كان الحال كذلك فال يحسب املحك
ضمن املحكات الداخلة في تقويم املعيار.

الخيار الثاني :ينطبق
أي أن املحك له عالقة بطبيعة وأنشطة البرنامج ،ومن املهم توفره ،وإذا كان الحال كذلك فيتم تقويم املحك باستخدام
مقياس خماس ي من ( 1إلى  ،)5ويمكن الحكم على جودة األداء للمحك من خالل ما يلي:

أ .أداء غير مرض ي:
ويشمل املستويين ،)2 ،1( :وتفصيلها كالتالي:
املستوى األول (غير مستوفى):
ال يتوفر أي عنصر من عناصر املحك أو يتوفر قليل منها( ،أو) ال تطبق عناصر املحك على اإلطالق( ،أو) تطبق بمستوى
ضعيف جدا( ،أو) تطبق نادرا.
املستوى الثاني (مستوفى جزئيا):
تتوفر معظم عناصر املحك( ،أو) أن عناصر املحك تطبق بمستوى ضعيف (أو) تطبق بشكل غير منتظم( ،أو) ال يوجد
تقييم أو يوجد ولكنه غير منتظم( ،أو) ال تتوفر أدلة كافية ،وقد توجد بعض اإلجراءات املحدودة للتحسين.

ب .أداء مرض ي:
ويشمل املستويات الثالث ،)5 ،4 ،3( :وتفصيلها كالتالي:

املستوى الثالث (مستوفى):
تتوفر جميع عناصر املحك ،وتطبق جميعها بمستوى جيد ،وبشكل منتظم ،ويوجد تقييم منتظم ،كما تتوفر أدلة
كافية ،وتوجد إجراءات منتظمة للتحسين ونتائج جيدة.

املستوى الرابع (مستوفى بإتقان):
تتوفر جميع عناصر املحك ،وتطبق جميعها بمستوى متقن ،وبشكل منتظم ،ويوجد تقييم منتظم وفعال ،كما تتوفر
أدلة كافية ومتنوعة ،وتوجد إجراءات منتظمة للتحسين ونتائج مرتفعة مقارنة بالنتائج السابقة.

املستوى الخامس (مستوفى بتميز):
تتوفر جميع عناصر املحك ،وتطبق جميعها بمستوى متميز ،وبشكل منتظم ،ويوجد تقييم منتظم وفعال ومتميز ،كما
تتوفر أدلة متنوعة وشاملة وتراكمية ،وتوجد إجراءات منتظمة للتحسين ونتائج متميزة مقارنة بالبرامج األكاديمية
املناظرة في املؤسسات األخرى ،ويوجد إبداع في ممارسات عناصر املحك.

ً
ويمكن تلخيص العناصر املستخدمة للتقويم على مستوى املحك وفقا للجدول التالي:
غير مرض ي

مستويات التقويم
ال

غير مستوفى

مستوفى جزئيا

مستوفى

مستوفى بإتقان

مستوفى بتميز

1

2

3

4

5

 ال يتوفر أي من عناصر

 ت ـتــوفــر م ـع ـظــم ع ـنـ ــاص ـ ـ ـ ــر

 ت ـتــوفــر ج ـم ـيــع ع ـنـ ــاصـ ـ ـ ـ ــر

 تـ ـ ـت ـ ــوف ـ ــر جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع

ينطبق

عناصر التقويم
مدى توفر عناصر
املحك ومكوناته
مستوى جودة
التطبيق لكل عنصر

مرض ي

املحك

املحك

املحك

 تتوفر جميع عناصر املحك

عناصر املحك

 أو يتوفر قليل منها،
 ال تطبق عناصــر املحك
عـلــى اإلطــالق أو تـطـبــق

 ت ـط ـبــق ع ـنـ ــاص ـ ـ ـ ــر امل ـح ـ ــك
بمستوى ضعيف

 تـطـبــق عـنـ ــاص ـ ـ ـ ــر املـحـ ــك
بمستوى جيد

بمستوى ضعيف جدا.
 تطبق نادرا

 تطبق بشكل غير منتظم

ولكنه غير منتظم

والتقييم وتوفر األدلة

املـحـ ــك بــمس ـ ـ ـ ـتـوى

متميز

متقن

 أو ال يوجد تقييم أو يوجد

انتظام التطبيق

 تـ ـطـ ـب ــق عـ ـنـ ــاص ـ ـ ـ ـ ــر

 تطبق عناصــر املحك بمســتوى

 تـطـبـق جـمـيـع الـعـنـ ــاص ـ ـ ـ ــر
بشكل منتظم،
 ويوجد تقييم منتظم

 أو ال تتوفر أدلة كافية

 وتتوفر أدلة كافية

 ت ــوجـ ــد بـ ـع ــض اإلجـ ـراءات

 توجـ ــد إجراءات منتظمـ ــة

 تـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ــق جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع
العناصـ ـ ـ ــر بشـ ـ ـ ــكل
منتظم،
 وي ـ ــوج ـ ــد ت ـ ـق ـ ـي ـ ـي ـ ــم
منتظم وفعال
 وتتوفر أدلــة كــافيـة

 تطبق جميع العناصـ ـ ــر بشـ ـ ــكل
منتظم
 ويوجـ ــد تقييم منتظم وفعـ ــال
ومتميز
 وتتوفر أدلـة متنوعـة وش ـ ـ ـ ــاملة
وتراكمية

ومتنوعة

التحسين املستمر

املحدودة للتحسين

ومستوى النتائج في
ضوء املؤشرات

للتحسين ونتائج جيدة

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

واملقارنة املرجعية

 تـ ـ ــوجـ ـ ــد إج ـ ـ ـراءات

 تـ ــوجـ ــد إج ـ ـراءات م ـ ـن ـ ـت ـ ـظ ـ ـمـ ــة

منتظمة للتحس ـ ــين

للتحســين ونتائج متميزة مقارنة

ونـ ـتـ ــائ ــج م ــرتـ ـفـ ـعـ ــة

ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـرامـ ـ ـ ـج األك ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة

مقـ ــارنـ ــة بـ ــالنتـ ــائج

باملؤسسات األخرى

السابقة
 يـوجـ ــد إبـ ــداع فـي مـمـ ــارسـ ـ ـ ـ ـ ــات

اإلبداع في ممارسات
عناصر املحك

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

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

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

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

عناصر املحك

مثال ملقاييس التقدير الخاصة بتقويم املحكات
املثال األول( :املحك )10-2-3
تتنوع استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم في البرنامج بما يتناسب مع طبيعته ومستواه ،وتعزز القدرة على
إجراء البحوث العلمية ،وتضمن اكتساب الطالب ملهارات التفكير العليا والتعلم الذاتي.
املستوى
( )1
غير مستوفى

وصف األداء
ال توجــد في البرنــامج اس ـ ـ ـ ــتراتيجيــات للتعليم والتعلم وطرق للتقييم لتنميــة القــدرة على إجراء البحوث العلميــة،
واكتس ـ ـ ـ ــاب الطالب ملهـارات التفكير العليـا والتعلم الـذاتي ،أو توجـد ولكنهـا غير منـاس ـ ـ ـ ـبـة أو ال تتفق مع طبيعة
البرنامج ومستواه ،أو أنها ال تطبق كليا أو أنها تطبق بشكل نادر أو بمستوى ضعيف جدا
يوج ــد في البرن ــامج اس ـ ـ ـ ــتراتيجي ــات للتعليم والتعلم وطرق للتقييم مح ــدودة لتنمي ــة الق ــدرة على إجراء البحوث

( )2

العلمية ،واكتســاب الطالب ملهارات التفكير العليا والتعلم الذاتي ،أو يتناســب بعضــها فقط مع طبيعة البرنامج

مستوفى جزئيا

ومس ــتواه ،أو أنها تطبق بمس ــتوى ض ــعيف أو بش ــكل غير منتظم ،أو ال تخض ــع للتقييم أو يقيم بعض ــها بص ــورة
غير منتظمة ،وهناك إجراءات محدودة لتطويرها.
يوجد في البرنامج اس ــتراتيجيات للتعليم والتعلم وطرق للتقييم متنوعة ،تتناس ــب مع طبيعته ومس ــتواه ،وتطبق

( )3

جميعها بمس ــتوى جيد وبش ــكل منتظم بما يعزز القدرة على إجراء البحوث العلمية ،ويض ــمن اكتس ــاب الطالب

مستوفى

ملهارات التفكير العليا والتعلم الذاتي .وتتوفر أدلة كافية على ذلك .وتخضــع معظمها للتقييم والتطوير بصــورة
دورية.
يوجد في البرنامج اس ـ ـ ــتراتيجيات للتعليم والتعلم وطرق للتقييم متنوعة ومطورة ،تتناس ـ ـ ــب جميعها مع طبيعته

( )4

ومس ـ ـ ـ ــتواه بجودة عــاليــة ،وتطبق جميعهــا بمس ـ ـ ـ ــتوى عــال وبش ـ ـ ـ ـكــل منتظم بمــا يعزز القــدرة على إجراء البحوث

مستوفى بإتقان

العلمية ،ويضمن اكتساب الطالب ملهارات التفكير العليا والتعلم الذاتي .وتتوفر أدلة كافية ومتنوعة على ذلك.
وتخضع جميعها للتقييم والتطوير بصورة دورية مع وجود نتائج مرتفعة للتحسين.

( )5
مستوفى بتميز

أي تميز وإبداع في ممارسات عناصر املحك

املثال الثاني)1-0-6( :
يطبق البرنامج سياسات وإجراءات واضحة تضمن كفاية ومناسبة مصادر التعلم والخدمات املقدمة لدعم تعلم الطالب.
املستوى

وصف األداء

( )1

ال يوجد لدى البرنامج أي ســياســات أو إجراءات لتوفير مصــادر التعلم أو لديه لكنها محدودة وغير كافية أو غير

غير مستوفى
( )2
مستوفى جزئيا

( )3
مستوفى

( )4
مستوفى بإتقان
( )5
مستوفى بتميز

واضحة أو أنها ال تطبق كليا أو أنها تطبق بشكل نادر أو بمستوى ضعيف جدا
يوجد لدى البرنامج سـ ــياسـ ــات وإجراءات لتوفير معظم مصـ ــادر التعلم بصـ ــورة مقبولة ،أو أنها تطبق بمسـ ـتوى
ض ـ ـ ــعيف أو بش ـ ـ ــكل غير منتظم ،أو ال تخض ـ ـ ــع للتقييم أو يقيم بعض ـ ـ ــها بص ـ ـ ــورة غير منتظمة ،وهناك إجراءات
محدودة لتطويرها.
يوجد لدى البرنامج ســياســات وإجراءات تضــمن كفاية مصــادر التعلم وجميعها مناســبة بما يضــمن توافر الحد
املقبول لـدعم تعلم الطالب ،ويلتزم البرنــامج بتطبيقهــا بص ـ ـ ـ ــورة جيــدة ومنتظمــة ،وتتوفر أدلــة كــافيـة على ذلــك.
وتخضع معظمها للتقييم والتطوير بصورة دورية.
يوجد لدى البرنامج سـ ــياسـ ــات وإجراءات تضـ ــمن كفاية مصـ ــادر التعلم وجميعها مناسـ ــبة بما يضـ ــمن توافر ها
بجودة عالية ،ويلتزم البرنامج بتطبيقها بمس ـ ـ ــتوى عالي وبش ـ ـ ــكل منتظم  ،وتتوفر أدلة كافية ومتنوعة على ذلك.
وتخضع جميعها للتقييم والتطوير بصورة دورية مع وجود نتائج مرتفعة للتحسين.
أي تميز وإبداع في ممارسات عناصر املحك

الخطوة الثانية :تقويم املعيار
يكون التقويم على مستوى املعيار كامال ،وذلك من خالل جمع نقاط التقييم لكل املحكات على حسب مستوى الجودة
فيها ،ثم يحسب املتوسط بقسمة مجموع هذه النقاط على عدد املحكات املنطبقة على البرنامج ،ويتم احتساب مستوى
األداء للمعيار وفقا للجدول التالي:
درجة/مستوى املعيار
املتوسط
درجة التقويم

املستوى

 4.5فأكثر

خمس نقاط

مستوفى بتميز

من  3.5إلى أقل من 4.5

أربع نقاط

مستوفى بإتقان

من  2.5إلى أقل من 3.5

ثالث نقاط

مستوفى

من  1.5إلى أقل من 2.5

نقطتان

مستوفى جزئيا

اقل من 1.5

نقطة واحدة

غير مستوفى

ً
علما بأنه ال يقبل تقدم أي برنامج لالعتماد ما لم يحصل على مستوى مستوفى (ثالث نقاط) على األقل في كل معيار ،وفي كل
محك من املحكات األساسية.

ثالثا :محاور تقويم البرامج األكاديمية
تتعدد محاور تقويم البرنامج بما يضمن شمولية التقويم لجميع مكوناته وفق ما يلي:
 -1الرسالة واألهداف

يجب أن يكون لدى البرنامج رسالة واضحة ومناسبة ومتسقة مع رسالة املؤسسة والكلية /
القسم ،وتدعم تطبيقها ،وتكون موجهة للتخطيط وصنع القرار ،ويرتبط بها أهداف البرنامج

وخططه ،وتراجع بصورة دورية .في هذا املحور وفق املؤشرات التالية :وأن يشار في التقرير إلى
الشواهد واألدلة والبيانات التي تثبت ذلك
 يوجد لدى البرنامج رسالة واضحة ومناسبة ومعتمدة ومعلنة ،متسقة مع رسالة املؤسسة
والكلية /القسم ،وتتوافق مع احتياجات املجتمع والتوجهات الوطنية.
 ترتبط أهداف البرنامج برسالته وتتسق مع أهداف املؤسسة/الكلية ،وتتميز بالوضوح
والواقعية وقابلية القياس.
 توجه رسالة البرنامج وأهدافه جميع عملياته وأنشطته (مثل :التخطيط ،واتخاذ القرارات،
وتخصيص املوارد ،وتطوير الخطة الدراسية).
 ترتبط أهداف البرنامج واحتياجات تنفيذه بخطط تشغيلية مناسبة متسقة مع خطط
املؤسسة  /الكلية.
ُ
ُ يتابع القائمون على البرنامج مدى تحقق أهدافه من خالل مؤشرات أداء محددة ،وتتخذ
اإلجراءات الالزمة للتحسين.
ُ
 تراجع رسالة البرنامج وأهدافه بصورة دورية وبمشاركة املستفيدين ،ويتم تطويرها بناء
على ذلك.
 استناد أهداف البرنامج ومخرجات التعلم إلى أسس مرجعية على املستوى املحلي واإلقليمي
والعالمي.
 توزيع املسؤوليات الخاصة بتحقيق أهداف البرنامج بشكل مالئم على ُمختلف املقررات
الدراسية للبرنامج والتنصيص عليها ضمن أهداف هذه املقررات.

 اتساق األهداف في كل مجال دراس ي من مجاالت البرنامج األكاديمي مع توصيفات خصائص
الخريجين وتوصيفات مخرجات التعليم ملستوى املؤهل املمنوح.
 وجود آليات واضحة وأدوات مقننة لقياس مخرجات التعلم واالستفادة منها في مراجعة
البرنامج األكاديمي وتقويمه.
 فهم واستيعاب أعضاء هيئة التدريس والطلبة ألهداف البرنامج األكاديمي ومخرجات التعلم.
 -2إدارة البرنامج
يجب أن يكون لدى البرنامج قيادة ّ
فعالة تقوم بتطبيق األنظمة والسياسات واللوائح املؤسسية،
وتقوم بالتخطيط والتنفيذ واملتابعة وتفعيل نظم الجودة التي تحقق التطوير املستمر ألدائه في
إطار من النزاهة والشفافية والعدالة واملناخ التنظيمي الداعم للعمل.
 يدار البرنامج من قبل مجالس متخصصة (مجلس الكلية ،مجلس القسم) ذات مهام
وصالحيات محددة.
 يتوفر في قيادة البرنامج الخبرة األكاديمية واإلدارية املناسبة لتحقيق رسالته وأهدافه.
 يتوفر لدى البرنامج العدد الكافي من الكوادر املؤهلة للقيام باملهام اإلدارية واملهنية والفنية،
ولهم مهام وصالحيات محددة* .
 تعمل إدارة البرنامج على توفير مناخ تنظيمي وبيئة أكاديمية داعمة.
 يوجد آليات مناسبة للتكامل واملشاركة الفعالة بين الفروع املختلفة للبرنامج الواحد.

 يلتزم البرنامج بتطبيق الضوابط املؤسسية للشراكة التعليمية والبحثية (إن وجدت) بما
يضمن جودة جميع جوانب البرنامج ،بما في ذلك املقررات الدراسية واملواد التعليمية
والتدريس ومعايير تحصيل الطالب والخدمات املقدمة.
ّ 
يقيم البرنامج فاعلية الشراكات التعليمية والبحثية بشكل منتظم ،ويتخذ القرارات املناسبة
ِّ
حيال ذلك.
 تتابع إدارة البرنامج التزامه بتنفيذ دوره في خطة الشراكة املجتمعية للمؤسسة في ضوء
مؤشرات محددة.
 تتابع إدارة البرنامج التزامه بتنفيذ دوره في خطة البحث العلمي للمؤسسة في ضوء مؤشرات
أداء محددة.
 يتوفر قدر كاف من املرونة والصالحيات تسمح للقائمين على البرنامج بإحداث التطوير
والتغيير الالزم؛ استجابة للمستجدات ولنتائج عمليات التقويم الدوري للبرنامج ومقرراته
الدراسية.
 تطبق إدارة البرنامج آليات تضمن النزاهة والعدالة واملساواة في جميع ممارساتها األكاديمية
واإلدارية ،وبين شطري الطالب والطالبات والفروع (إن وجدت).
 يشكل البرنامج لجنة استشارية تضم أعضاء من املهنيين والخبراء في تخصص البرنامج،
للمساهمة في تقييمه وتطويره وتحسين أدائه.
 تلتزم إدارة البرنامج بتنمية وتطوير املهارات والقدرات املهنية للكوادر الفنية واإلدارية
املساندة ملواكبة التطورات الحديثة.

 تتيح إدارة البرنامج معلومات موثوقة ومعلنة تتضمن وصف البرنامج ،وأدائه وإنجازاته بما
يتناسب مع احتياجات املستفيدين.
 تشجع إدارة البرنامج املبادرات واملقترحات التطويرية.
ً
 يطبق البرنامج نظاما فعاال لتقويم أداء القيادات وهيئة التدريس واملوظفين وفق معايير
وآليات واضحة ومعلنة ،تضمن العدالة والشفافية واملساءلة ،ويستفاد من نتائج التقويم في
تقديم التغذية الراجعة والتحسين والتطوير.
 تلتزم إدارة البرنامج بتفعيل قيم األمانة العلمية وحقوق امللكية الفكرية وقواعد املمارسات
األخالقية والسلوك القويم في جميع املجاالت واألنشطة األكاديمية والبحثية واإلدارية
والخدمية.
 تطبق إدارة البرنامج األنظمة واللوائح واإلجراءات املعتمدة من قبل املؤسسة  /الكلية ،بما في
ذلك التظلم ،والشكاوى ،والقضايا التأديبية.
 يتوفر للبرنامج التمويل املالي الكافي لتحقيق رسالته وأهدافه مع وجود آليات لتحديد أولويات
اإلنفاق.
 2-1ضمان جودة البرنامج
ً
ً
 تطبق إدارة البرنامج نظاما فاعال لضمان الجودة وإدارتها ،يتسق مع نظام الجودة املؤسس ي.
 يشارك هيئة التدريس واملوظفون والطالب في عمليات التخطيط وضمان الجودة وصنع
القرار.

 تعتمد إدارة البرنامج مؤشرات أداء رئيسة تقيس أداء البرنامج بدقة ،وتنسق لتوفير بيانات
منتظمة عنها.
ً
 يقوم البرنامج بتحليل بيانات التقويم سنويا (مثل :بيانات مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية،
ومدى تقدم الطالب ،ومعدالت إتمام البرنامج ،وتقييمات الطالب للبرنامج واملقررات
والخدمات ،وآراء الخريجين وجهات التوظيف) ،ويستفاد منها في عمليات التخطيط والتطوير
واتخاذ القرارات.
ً
ً
ً
شامال (كل ثالث/خمس سنوات) ويعد تقارير حول املستوى
ُ يجري البرنامج تقويما دوريا
ً
العام للجودة ،مع تحديد نقاط القوة والضعف ،ويضع خططا للتحسين ،ويتابع تنفيذها.
 -3التعليم والتعلم
يجب أن تكون خصائص الخريجين ومخرجات التعلم في البرنامج محددة بدقة ،ومتسقة مع
متطلبات اإلطار السعودي للمؤهالت (سقف) ومع املعايير األكاديمية واملهنية ،ومتطلبات سوق
العمل ،ويجب أن يتوافق املنهج الدراس ي مع املتطلبات املهنية ،وأن تطبق هيئة التدريس
استراتيجيات تعليم وتعلم وطرق تقويم متنوعة وفعالة تالئم مخرجات التعلم املختلفة ،كما يجب
أن يتم تقويم مدى تحقق مخرجات التعلم من خالل وسائل متنوعة ،ويستفاد من النتائج في
التحسين املستمر.

 -3-1خصائص الخريجين ومخرجات التعلم
 يحدد البرنامج خصائص خريجيه ومخرجات التعلم املستهدفة بما يتسق مع رسالته ويتواءم
ً
مع خصائص الخريجين على املستوى املؤسس ي ،ويتم اعتمادها وإعالنها ،وتراجع دوريا.
 تتوافق خصائص الخريجين ومخرجات التعلم مع متطلبات اإلطار السعودي للمؤهالت
(سقف) ومع املعايير األكاديمية واملهنية ومتطلبات سوق العمل.
ُ يحدد البرنامج مخرجات التعلم للمسارات املختلفة (إن وجدت).
 يطبق البرنامج آليات وأدوات مناسبة لقياس خصائص الخريجين ومخرجات التعلم والتحقق
من استيفائها وفق مستويات أداء وخطط تقييم محددة.
-3-2املنهج الدراس ي
 يلتزم البرنامج بالسياسات واملعايير واإلجراءات املؤسسية في تصميم وتطوير وتعديل املنهج
الدراس ي.
 يراعي املنهج الدراس ي تحقيق أهداف البرنامج ومخرجاته التعليمية والتطورات العلمية
والتقنية واملهنية في مجال التخصص ،ويراجع بصورة دورية* .
 تحقق الخطة الدراسية التوازن بين املتطلبات العامة ومتطلبات التخصص ،وبين الجوانب
النظرية والتطبيقية ،كما تراعي التتابع والتكامل بين املقررات الدراسية* .
ُ يراعى في بناء الخطة الدراسية للبرنامج تحديد متطلبات نقاط الخروج (إن وجدت).

ُ يراعى في بناء الخطة الدراسية للبرنامج تحديد املتطلبات الكافية للمسارات املختلفة (إن
ً
وجدت) طبقا للممارسات العاملية والبرامج املناظرة.
 يتضمن املنهج الدراس ي أنشطة صفية وغير صفية متكاملة تسهم في تحقيق مخرجات التعلم.
 ترتبط مخرجات التعلم في املقررات مع مخرجات التعلم في البرنامج (مصفوفة توزيع
مخرجات تعلم البرنامج على املقررات).
 تتوافق استراتيجيات التعليم والتعلم ،وطرق التقييم املستخدمة مع مخرجات التعلم
املستهدفة على مستوى البرنامج واملقررات.
 تتمركز استراتيجيات التعليم والتعلم حول الطالب ،وتشجع التعلم النشط.
 تتنوع استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم في البرنامج بما يتناسب مع طبيعته
ومستواه ،وتعزز القدرة على اجراء البحوث العلمية ،وتضمن اكتساب الطالب ملهارات
التفكير العليا والتعلم الذاتي.
 تتوافق مخرجات التعلم ألنشطة الخبرة امليدانية مع مخرجات تعلم البرنامج ،ويتم تحديد
استراتيجيات التدريب والتقييم وأماكن التدريب املناسبة لتحقيق هذه املخرجات.
ُ ي َّ
عرف كل من املشرف على الخبرة امليدانية من البرنامج واملشرف امليداني بمخرجات التعلم
املستهدفة ،وطبيعة املهام املوكلة إلى كل منهما (اإلشراف ،املتابعة ،وتقييم الطالب ،وتقويم
وتطوير الخبرة امليدانية) ،ويتم متابعة التزامهما بها وفق آليات محددة.
 يتأكد البرنامج من تطبيق موحد للخطة الدراسية وتوصيف البرنامج واملقررات التي تقدم في
أكثر من موقع (أقسام الطالب والطالبات وفي الفروع املختلفة).

 -4-2جودة التدريس وتقييم الطالب
 يتابع البرنامج التزام هيئة التدريس باستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم الواردة في
توصيفات البرنامج واملقررات من خالل آليات محددة.
ُ ي َّ
قدم التدريب الالزم لهيئة التدريس على استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم
املحددة في توصيف البرنامج واملقررات ،واالستخدام الفعال للتقنية الحديثة واملتطورة،
ويتابع استخدامهم لها.
ُ يز َّود الطالب في بداية تدريس كل مقرر بمعلومات شاملة عنه ،تتضمن :مخرجات التعلم،
واستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم ،ومواعيدها ،وما يتوقع منهم خالل دراسة
املقرر.
ُ ت َّ
قوم املقررات بشكل دوري للتحقق من فاعلية استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق
التقييم ،وتقدم تقارير حولها.
 يطبق البرنامج آليات لدعم وتحفيز التميز في التدريس وتشجيع اإلبداع واالبتكار لدى هيئة
التدريس.
 يطبق البرنامج إجراءات واضحة ومعلنة للتحقق من جودة طرق التقييم ومصداقيتها (مثل
املواصفات ،والتنوع والشمولية ملخرجات التعلم ،وتوزيع الدرجات ودقة التصحيح) والتأكد
من مستوى تحصيل الطالب.
 تستخدم إجراءات ّ
فعالة للتحقق من أن األعمال والواجبات التي يقدمها الطالب هي من
إنتاجهم.

ُ ت َّ
قدم تغذية راجعة للطالب عن أدائهم ونتائج تقويمهم في وقت يمكنهم فيه من تحسين
أدائهم.
 -4الطالب
يجب أن تكون معايير وشررروط قبول الطالب في البرنامج واضررحة ومعلنة ،وأن يتم تطبيقها بعدالة.
وأن تكون املعلومررات الخرراصر ر ر ر ررة بررالبرنررامج ومتطلبررات إكمررال الرردراسر ر ر ر ررة فيرره متوفرة ،ويجررب أن يتم
تعريف الطالب بحقوقهم وواجبرراتهم ،كمررا يجررب على البرنررامج تقررديم خرردمررات التوجيرره واإلرشر ر ر ر رراد
الفرراعلررة واألنش ر ر ر رطررة غير الص ر ر ر ررفيررة واإلثرائيررة لطالبرره ،وأن يعمررل البرنررامج على تقويم جودة جميع
الخدمات واألنشطة املقدمة لطالبه ،وتحسينها ومتابعة خريجيه.
 يوجد لدى البرنامج معايير وش ر ررروط معتمدة ومعلنة لقبول وتس ر ررجيل الطالب ،تتناس ر ررب مع
ُ
طبيعة البرنامج وتطبق بعدالة.
 تتالءم أع ررداد الطالب املقبولين في البرن ررامج مع املوارد املت رراح ررة ل رره (مث ررل :الهيئ ررة التعليمي ررة-
القاعات الدراسية-املعامل-األجهزة).
 يوفر البرنامج املعلومات األسرراسررية للطالب ،مثل :متطلبات الدراسررة ،الخدمات ،والتكاليف
املالية (إن وجدت) ،بوسائل متنوعة.
 يطبق البرنامج س ررياس ررات وإجراءات عادلة ومعتمدة لالنتقال إليه ومعادلة ما تعلمه الطالب
ً
سابقا.
 يقرردم البرنررامج تهيئررة شر ر ر ر رراملررة للطالب الجرردد ،بمررا يض ر ر ر ررمن فهمهم الكررامررل ألنواع الخرردمررات
واإلمكانيات املتاحة لهم.

ّ
يعرف البرنامج الطالب بحقوقهم وواجباتهم وقواعد السررلوك ،وإجراءات التظلم والشرركاوى
ِّ 
والتأديب ،بوسائل متنوعة ،ويطبقها بعدالة* .
 يتوفر لطالب البرنر ررامج خر رردمر ررات فعر ررالر ررة لإلرشر ر ر ر ر رراد والتوجير رره األكر رراديمي واملنهي والنفس ر ر ر ر ي
واالجتماعي ،من خالل كوادر مؤهلة وكافية* .
ُ
 تطبق آلي ر ررات مالئم ر ررة للتعرف على الطالب املوهوبين واملب ر رردعين واملتفوقين واملتعثرين في
البرنامج ،وتتوفر برامج مناسبة لرعاية وتحفيز ودعم كل فئة منهم.
 تتوفر لطالب البرنامج أنش ر ر ررطة ال ص ر ر ررفية في العديد من املجاالت لتنمية قدراتهم ومهاراتهم،
ويتخذ البرنامج اإلجراءات املناسبة لدعم وتحفيز مشاركتهم.
ً
 يتوفر لطالب البرنامج وخريجيه أنش ر ر ر ررطة إض ر ر ر ررافية لتطويرهم مهنيا ،بما يتفق مع مخرجات
التعلم املستهدفة ،وتطورات سوق العمل.
ُ يطبق البرن ررامج إجراءات فع ررالررة ملتررابعررة تقرردم الطالب والتحقق من اس ر ر ر ررتيفررائهم ملتطلبررات
التخرج.
 يطبق البرنررامج آليررة فعررالررة للتواص ر ر ر ررل مع الخريجين وإش ر ر ر رراكهم في منرراس ر ر ر ربرراترره وأنش ر ر ر ررطتره،
واسر ر ررتطالع آرائهم واالسر ر ررتفادة من خبراتهم ،ودعمهم ،ويوفر قواعد بيانات محدثة وشر ر رراملة
عنهم.
َّ
ُ
 تطبق آليات فع ر ر ر ر ر ر رالة لتقويم كفاية وجودة الخدمات املقدمة للطالب وقياس رض ر رراهم عنها،
واالستفادة من النتائج في التحسين.

 يراعي البرنررامج االحتيرراجررات الخرراصر ر ر ر ررة لطالبرره (مثررل :ذوي االحتيرراجررات الخرراصر ر ر ر ررة ،الطالب
الدوليين).
 يطبق البرنامج آليات فعالة لض ررمان انتظام طالبه في الحض ررور واملش رراركة الفعالة في أنش ررطة
املقررات والخبرة امليدانية.
 يوجد تمثيل مناسب للطالب في املجالس واللجان ذات الصلة.
 -5هيئة التدريس
يج ررب أن يتوافر في البرن ررامج األع ررداد الك ررافي ررة من هيئ ررة الت رردريس املؤهلين ذوي الكف رراءة والخبرة
الالزمة للقيام بمس ر ر ر ررؤولياتهم .كما يجب أن تكون هيئة التدريس على دراية بالتطورات األكاديمية
واملهنية في تخص ر ر ر رصر ر ر رراتهم ،وتشر ر ر ررارك في أنشر ر ر ررطة البحث العلمي وخدمة املجتمع ،وتطوير البرنامج
واألداء املؤسس ي ،وأن يتم تقويم أدائهم وفق معايير محددة ،ويستفاد من النتائج في التطوير.
 يطبق البرنامج س ر ر ر ررياس ر ر ر ررات وإجراءات مناس ر ر ر رربة الختيار أعض ر ر ر رراء هيئة التدريس في البرنامج
واستبقاء املتميزين منهم.
 يتوافر في البرنامج العدد الكافي من أعض ر ر ر رراء هيئة التدريس ،في جميع املواقع التي يقدم فيها
(مثل :شطري الطالب والطالبات ،والفروع)* .
 يتوفر في أعضرراء هيئة التدريس الكفاءة الالزمة (مثل :املؤهالت والشررهادات والرخص املهنية
ُ
والخبرة الالزمة) ،وفاعلية التدريس ،وتطبق آليات مناسبة للتحقق منها.
 يوفر البرنامج التهيئة املناس ر ر ر رربة لهيئة التدريس الجدد واملتعاونين لض ر ر ر ررمان فهمهم لطبيعة
البرنامج ،وحقوقهم ومهامهم ومسؤولياتهم ،وحجم العمل.

 تض ر ر ر ررم هيئررة الترردريس أو املتعرراونين في البرامج املهنيررة بعض املهنيين من ذوي الخبرة واملهررارة
العالية في مجال البرنامج.
 تش ر ر ر ررارك هيئة التدريس بانتظام في أنش ر ر ر ررطة أكاديمية (مثل :املش ر ر ر رراركة في املؤتمرات و ِّحلق
النقاش ،واملش ر ر ر ررروعات البحثية ،وتحكيم الرس ر ر ر ررائل والبحوث) بما يض ر ر ر ررمن درايتهم بأحدث
التطورات في مجال تخص ر ر رص ر ر رراتهم .وتعد مشر ر رراركتهم في هذه األنشر ر ررطة وإنتاجهم العلمي من
محكات تقييمهم وترقياتهم.
 يشررارك أعضرراء هيئة التدريس بكفاءة في أنشررطة البحث واإلنتاج العلمي ،وتعد مشرراركتهم في
هذه األنشطة أحد محكات تقييمهم وترقيتهم.
 تشارك هيئة التدريس في أنشطة الشراكة املجتمعية ،وتعد مشاركتهم في هذه األنشطة أحد
محكات تقييمهم وترقيتهم.
 يتلقى أعضر رراء هيئة التدريس برامج في التطوير املنهي واألكاديمي ،وفق خطة تلبي احتياجاتهم
وتسهم في تطوير أدائهم.
 تشارك هيئة التدريس في أنشطة تقويم وتطوير البرنامج واملؤسسة.
َّ
 تطبق آليات فع ر ر ر ر ر ر ر ر رالة لتقويم كفاية وجودة الخدمات املقدمة لهيئة التدريس وقياس مدى
رضاهم عنها.
ُ ي َّ
قيم أداء هيئة التدريس بانتظام وفق معايير محددة ومعلنة ،وتقدم التغذية الراجعة لهم،
ويستفاد من النتائج في تحسين األداء.

 -6مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات
يجررب أن تكون مص ر ر ر ر ررادر التعلم واملرافق والتجهيزات كررافيررة لتلبيررة احتيرراجررات البرنررامج ومقرراترره
الدراسية ،وتتاح لجميع املستفيدين بتنظيم مناسب ،كما يجب أن يشترك هيئة التدريس والطالب
في تحديدها ً
بناء على االحتياجات ،ويقيمون فعاليتها.
 يطبق البرنامج س ر ر ر ررياس ر ر ر ررات وإجراءات واض ر ر ر ررحة تض ر ر ر ررمن كفاية ومناس ر ر ر رربة مص ر ر ر ررادر التعلم
والخدمات املقدمة لدعم تعلم الطالب.
 يطبق البرنامج إجراءات َّ
فعالة إلدارة املصادر واملواد املرجعية الالزمة لدعم عمليات التعليم
والتعلم.
 يتوفر باملكتبة العدد الكافي من املص ررادر املتنوعة التي يس ررهل الوصررول إليها ،بما يتناسررب مع
احتيرراجررات البرنررامج وأعررداد الطالب ،وتترراح لش ر ر ر ررطري الطالب والطررالبررات في أوقررات كررافي رة
ومناسبة ،ويتم تحديثها بصورة دورية.
 يتوفر للبرنامج مص ر ررادر إلكترونية متخص ر رص ر ررة (مثل :املراجع الرقمية ،الوس ر ررائط املتعددة،
البرمجيات) ،وقواعد معلومات وأنظمة إلكترونية مناس ر رربة تتيح للمس ر ررتفيدين الوصر ر رول إلى
املعلومات واملواد البحثية واملجالت العلمية من داخل املؤسسة أو خارجها.
 يتوفر للبرن ر ررامج املع ر ررام ر ررل واملختبرات والتجهيزات الح ر رراس ر ر ر رروبي ر ررة والتقني ر ررة واملواد املالئم ر ررة
ً
للتخص ر ر ر ررص والكررافيررة إلجراء البحوث والرردراس ر ر ر ر ررات العلميررة وفقررا ألهرردافرره ،وتطبق آليررات
مناسبة لصيانتها وتحديثها.

 يتوفر لهيئر ررة التر رردريس والطالب واملوظفين في البرنر ررامج التهيئر ررة والر رردعم الفني املنر رراس ر ر ر رربين
لالستخدام َّ
الفعال ملصادر ووسائل التعلم.
 تتوفر للبرنامج القاعات الدراسية واملرافق املناسبة الحتياجاته.
 تتوفر جميع متطلبات الص ر ررحة والس ر ررالمة العامة واملهنية في املرافق والتجهيزات واألنش ر ررطة
التعليمية والبحثية.
ُ
 تطبق معايير السالمة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات الخطرة بكفاءة وفاعلية
 يتوفر للبرنررامج العرردد الكررافي واملؤهررل من الفنيين واملختص ر ر ر ررين في تش ر ر ر ررغيررل وتهيئررة املعررامررل
واملختبرات.
 تتوفر للبرنررامج املرافق والتجهيزات والخرردمررات املنرراس ر ر ر ربررة لررذوي االحتيرراجررات الخرراصر ر ر ر ررة من
الطالب وهيئة التدريس واملوظفين.
ً
 يتوفر للبرنامج التقنيات والخدمات والبيئة املناس ر ر ر رربة للمقررات التي تقدم إلكترونيا أو عن
بعد وفق املعايير الخاصة بها.
 يعمل البرنامج على تقويم فاعلية وكفاءة مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات بأنواعها،
ويستفاد من ذلك في التحسين.

رابعا :آليات التقويم الدوري للبرنامج
تسير آليات عملية تقويم البرنامج كما يلي:

-1لجنة البرامج األكاديمية بالقسم :يكون دورها في هذا الجانب ما يلي:
 تطبيق االجراءات الدورية لضمان جودة البرامج األكاديمية بالقسم وذلك من خالل جمع
املعلومات حول البرنامج باستخدام أدوات التقويم املختلفة وتحليل نتائجها بشكل دوري
للتعرف على مواطن القوة ونواحي القصور بهدف تحسين األداء ،ويتضمن ذلك ما يلي:
تحليل نتائج القياس املباشر ملخرجات تعلم املقررات ومخرجات تعلم البرنامج
وإعداد التقارير الخاصة بها.
تحليل نتائج استطالعات الرأي وعمل التقارير الالزمة.
إعداد التقرير السنوي للبرنامج.
 تقييم مخرجات التعلم ومدى تحقق خصائص الخريجين على كافة املستويات وإعداد
التقارير الالزمة.
 املسح املعلوماتي من خالل دراسة الظروف املحيطة بالبرنامج واملستجدات املتعلقة بسوق
العمل ومدى الطلب على خريجي البرنامج.
 إعداد تقرير شامل يتضمن نقاط القوة ونواحي القصور وأولويات التحسين ومقترحات
التطوير بالبرنامج.

-2مجلس القسم:
ُ
ترفع التقارير من لجنة البرامج األكاديمية بالقسم إلى مجلس القسم التخاذ التوصيات املناسبة
وفق الصالحيات املخولة له ،ويقوم مجلس القسم باعتماد تقارير املراجعة الدورية والرفع بها إلى
عميد الكلية التخاذ الالزم.

-3عميد الكلية:
إحالة التقارير املتعلقة بعمليات التقويم واملراجعة الدورية للبرنامج من عميد الكلية إلى لجنة
التطوير واالعتماد بالكلية للمراجعة ودراسة التوصيات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصيات واملقترحات التي اشتملت عليها التقارير والرفع بها إلى مجلس الكلية العتمادها.

-4مجلس الكلية:
رفع التقارير الخاصة بالبرنامج بعد اعتمادها إلى عمادة التطوير الجامعي التخاذ الالزم بشأنها.
-5عمادة التطوير الجامعي:
ويكون دورها كالتالي:
 متابعة عمليات التقويم الدوري للبرامج مع األقسام املعنية وتوفير الدعم األكاديمي
للجنة البرامج األكاديمية.
 مراجعة التقارير والتوصيات املتعلقة بالبرامج األكاديمية واملرفوعة من منسقي لجان
التطوير واالعتماد بالكليات.

 تقديم تقرير لوكالة الجامعة عن مدى حاجة البرنامج للتعديل أو التطوير أو اإللغاء في
ضوء التقارير املرفوعة.
-6وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية:
تقوم برفع التوصيات إلى مجلس الجامعة.
-7مجلس الجامعة:
ُ
ترفع التقارير الخاصة بالبرامج األكاديمية التي تحتاج إلى تطوير أو إيقاف أو تحديث إلى مجلس
الجامعة التخاذ القرارات املناسبة.
خامسا :صالحيات كل جهة في تعديل البرامج األكاديمية واملقررات:
يضطلع القسم العلمي بمهمة متابعة البرامج األكاديمية التي يقدمها ،وقد يكون ذلك من خالل
لجنة البرامج األكاديمية بالقسم ،وإذا كانت هناك حاجة ماسة إلى إجراء تعديالت في البرنامج أو
مقرراته ً
بناء على متابعة املستجدات واملالحظات الطارئة على البرنامج ،أو نتائج عمليات التقويم
واملراجعة الدورية له ،يمكن اقتراح التعديالت الالزمة ،وتتم إجراءات تعديل البرنامج واملقررات في
ضوء مستويات الصالحية املبينة في الجدول التالي:

صالحيات تعديل البرنامج األكاديمي:
صالحيات تهديل البرنامج

التعديل
مجلس القسم

مجلس الكلية

وكالة الجامعة

مجلس

للشؤون األكاديمية

الجامعة
√

اسم البرنامج
√

عدد الساعات املعتمدة
إعادة توزيع ساعات الخطة الدراسية

√

مسمى الدرجة املمنوحة عند إتمام البرنامج

√

رسالة وأهداف البرنامج

√

مكونات الخبرة امليدانية

√

املشروع البحثي

√

√

مخرجات التعلم األساسية للبرنامج

بنسبة ال تتجاوز%20

بنسبة أكبر%20

استراتيجيات التدريس املتبعة في البرنامج

بنسبة ال تتجاوز%20

بنسبة أكبر%20

طرق التقويم

بنسبة ال تتجاوز%20

بنسبة أكبر%20

متطلبات القبول للبرنامج

√

متطلبات الحضور وإتمام البرنامج
آليات الدعم واإلرشاد الطالبي

√
√

آليات التظلم األكاديمي

√

آليات تقويم وتطوير البرنامج

√

صالحيات تعديل املقرر الدراس ي:
صالحيات تهديل البرنامج

التعديل
مجلس القسم

مجلس

وكالة الجامعة

الكلية

للشؤون

مجلس الجامعة

األكاديمية

اسم املقرر

√

عدد الساعات املعتمدة

√

املستوى الدراس ي الذي يقدم فيه املقرر

√

املتطلبات السابقة للمقرر

√

ما عدا متطلبات
الجامعة

مخرجات التعلم األساسية للمقرر

بنسبة ال تتجاوز%10

مخرجات التعلم األساسية للبرنامج

√

استراتيجيات التدريس املتبعة في املقرر

√

طرق قياس وتقويم املقرر

√

موضوعات املقرر ومفرداته

√

الكتب املقررة واملراجع

√

آليات تقويم املقرر

√

ويتم ذلك بالتنسيق مع عمادة التطوير الجامعي بأي تعديالت تتم ،وفي حالة تغيير مقرر أو دمج مقررات أو
استحداث مقرر يتم التنسيق مع عمادة التطوير الجامعي للتأكد من عدم االخالل بنواتج التعلم للبرنامج.
وتسير آلية التعديل سواء على البرنامج أو املقرر في الخطوات التالية:

ُ -1ي ُ
قدم طلب املقترح بالتغيير سواء من عضو هيئة التدريس ،أو من منسق املقرر ،أو من املنسق
األكاديمي للبرنامج إلى رئيس القسم مع إرفاق صورة من التقرير الخاص باملقرر ،أو البرنامج بما يتضمنه
من مبررات التغيير ،وينبغي توضيح األسباب بدقة.
 -2يحول رئيس القسم الطلب املقترح للجنة البرامج األكاديمية بالقسم ،إلبداء الرأي فيه وفي حالة إذا كان
طلب التغيير من لجنة البرامج األكاديمية للقسم ترفع اللجنة مباشرة إلى مجلس القسم.
 -3تقوم لجنة البرامج األكاديمية بالقسم بعقد ورشة عمل ملناقشة التعديالت مع أعضاء هيئة
التدريس بالقسم.
 -4يتم الرفع بالتقرير الذي يتضمن مقترح التغيير على مجلس القسم التخاذ التوصية وفق ما جاء
من لجنة البرامج األكاديمية بالقسم.
 -5ترفع التوصية لعميد الكلية ،والذي يعرضها على لجنة التطوير واالعتماد بالكلية إلبداء الرأي
ثم لعرضها على مجلس الكلية في حالة كون التغييرات في نطاق صالحيات القسم.
 -6ترفع توصية مجلس الكلية إلى وكالة الجامعة إذا كان التغيير يدخل في نطاق صالحيات وكالة
الجامعة للشؤون األكاديمية.
 -7ترفع توصية وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية والتطوير إلى مجلس الجامعة إذا كان التغيير
يدخل في نطاق صالحيات مجلس الجامعة.
 -8تسري التعديالت من تاريخ املصادقة على التغيير.
 -9ترسل نسخة من جميع األوراق بما في ذلك رقم املصادقة إلى وكالة الجامعة للشؤون
ً
ً
األكاديمية ،الستكمال الالزم نظاما ،ويتم مخاطبة عمادة القبول والتسجيل إلجراء
التعديالت املطلوبة.

إيقاف أو إغالق البرامج األكاديمية
يمكن للتقويم واملراجعة الدورية للبرامج إظهار عدم الحاجة ألحد البرامج وبالتالي الحاجة إلى إيقافه أو إغالقه،
كما يمكن لإلدارة العليا اتخاذ قرار بإيقاف أو اغالق أحد البرامج نتيجة لسياسات وتوجهات عليا ،ولذلك هناك
مجموعة من اآلليات التي ينبغي االلتزام بها في حالة القيام بإغالق أو إيقاف برنامج أكاديمي.
ً
أوال :آليات املوافقة على إغالق البرامج األكاديمية أو إيقافها:
 -1القسم املختص:

يقوم القسم بتكليف لجنة البرامج األكاديمية بالقيام بما يلي:
 إعداد تقرير من خالل لجنة البرامج األكاديمية عن عملية التقويم واملراجعة الدورية للبرنامج والذي يتضمن
تحديد األسباب بدقة.
 إرفاق طلب القسم املختص أو الكلية إذا كان هناك قرار بذلك ورفعة إلى اإلدارة العليا بإيقاف أو إغالق
البرنامج.
 تحديد اآلثار املترتبة على عملية إيقاف أو إغالق البرنامج سواء كانت إيجابية أو سلبية.
 ما يفعله القسم العلمي أو الكلية الستيعاب نتائج اإلغالق أو اإليقاف على كافة املستويات.
ويجب أن تحتوي الوثائق املرفقة لطلب إغالق أو إيقاف برنامج أكاديمي على العناصر اآلتية:
 مقدمة تعريفية عن البرنامج.
 دراسة تحليلية شاملة توضح أسباب إغالق البرنامج األكاديمي أو إيقافه وأن يتضمن تقرير الدراسة ما يلي:
أن تكون األسباب محددة بشكل واضح ومدعمة بالدالئل والبراهين.
أن يوضح التقرير اآلثار املترتبة على عملية اإلغالق أو اإليقاف.

ينبغي أن توضح الدراسة تأثير إغالق البرنامج األكاديمي أو إيقافه على الخطة االستراتيجية بالجامعة

والكلية والقسم.
بيان بااللتزامات املالية واإلدارية والعلمية املتعلقة بالبرنامج.
بيان باآلثار املتوقعة إلغالق البرنامج األكاديمي أو إيقافه على أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية
للبرنامج األكاديمي.
تأثير إغالق البرنامج األكاديمي أو إيقافه على الطلبة املسجلين بالبرنامج.
 بيان بكافة البرامج التي ستتأثر عند إغالق البرنامج األكاديمي أو إيقافه سواء كانت تقدم مقررات داعمة
للبرنامج ،والبرامج األكاديمية املستفيدة من بعض املقررات التي يقدمها البرنامج .
 آراء اللجنة االستشارية في قرار إيقاف أو إغالق البرنامج.
 آراء أعضاء هيئة التدريس واملستفيدين وجهات املراجعة الداخلية والخارجية إن وجدت.
 حصر مكونات البنية األساسية للبرنامج األكاديمي الذي تم إغالقه أو إيقافه.
 إعداد تقرير شامل يتضمن نتائج كل ما سبق يتم رفعه إلى مجلس الكلية التخاذ القرار املناسب.

 -2مجلس الكلية:
يرفع تقرير القسم واملتعلق بإغالق البرنامج أو إيقافه إلى لجنة التطوير واالعتماد بالكلية لدراسته وإعداد التوصيات
املناسبة ثم يناقش توصيات اللجنة التخاذ القرار املناسب مع الرفع به إلى وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية.

 -3وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية:
يعرض التقرير على عمادة التطوير الجامعي لدراسته ومراجعة األسباب املتعلقة بإغالق أو إيقاف البرنامج األكاديمي،
وترفع نتائج الدراسة وتوصياتها إلى وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية ،والتي تتخذ القرار املناسب في ضوء توصيات
عمادة التطوير الجامعي ،وترفع التوصية إلى مجلس الجامعة لالعتماد.

 -4مجلس الجامعة:
يقوم باعتماد التوصية بإيقاف أو اغالق البرنامج األكاديمي.
ملحوظة :في حالة إيقاف البرامج األكاديمي يجب أن تحدد املدة الزمنية لإليقاف.

ً
ثانيا :تنفيذ إغالق البرنامج األكاديمي أو إيقافه:
يجب على القسم األكاديمي املختص وضع خطة تنفيذ إغالق البرنامج األكاديمي أو إيقافه بالتنسيق املباشر مع عمادة
الكلية وكذلك عميد القبول والتسجيل على أن تتضمن ما يلي:
 تاريخ إغالق البرنامج األكاديمي أو إيقافه.
 آلية تحويل الطلبة املسجلين حديثا في البرنامج األكاديمي ممن يرغبون في التحويل لبرامج أكاديمية أخرى.
 متابعة تخرج آخر طالب أو طالبة من البرنامج.
 تحديد مدى توفر كافة متطلبات البدء في إغالق البرنامج األكاديمي أو إيقافه وفق الخطة املوضوعة.
 القيام بالتنسيق مع كافة األقسام والبرامج األكاديمية ذات العالقة بالبرنامج ،سواء التي تتولى طرح بعض
املقررات الدراسية للبرنامج ،أو التي يتولى البرنامج األكاديمي طرح بعض املقررات الدراسية لها ،للتأكد من
مدى تأثر هذه االقسام بإغالق البرنامج األكاديمي أو إيقافه.
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