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  ة الداعم قالوثائ قائمة

  ةالميدانيارة للزي
  
  
  
 
 

  :مالحظات عامة
 .لكل برنامج على حده الوثائق في ملفات منفصلة یجب وضع -١

 .ملفیجب طبع قائمة بالوثائق وتلصق على كل  -٢

ى أثناء الزیارة المیدانیة توضع جمیع الملفات بالغرفة القاعدیة  -٣ ح عل ب الموض وبالترتی

 .كل ملف

ةملفات ھذه التستخدم  -٤ د  من قبل المؤسسة التعلیمی امج الجدی ي لجودة البرن كنظام داخل

    .ویجب وضعھا في مكتب منسق البرنامج

  .یجب تحدیثھا باستمرار لكل فصل دراسي -٥
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ـــة القاطعـــة التـــي تعتبـــر أحـــد أهـــم الوســـائل والبـــرامج  اتیعتمـــد تقیـــیم المؤسســـ التعلیمیـــة علـــى األدل
سـها یسـتطیع المقیمـون بنـاء اوالتـي علـى أس المختلفةكتابة التقاریر المساعدة في عملیات المتابعة و 

  .تقاریرهم على الحقائق والمستندات والوثائق الدامغة
 

  :هيتنقسم الوثائق الداعمة لعملیات المراجعة إلى قسمین أساسیین 

  :الوثائق األساسیة -أ
 .الئحة البرنامج الجدید التي وافق علیها المجلس األعلى للجامعات -١

 .الالئحة المالیة واإلداریة -٢

 .مواصفات البرنامج -٣

 مواصفات المقررات -٤

 تقاریر المقررات -٥

 التقریر السنوي ألداء البرنامج -٦

 أداء البرنامجعن   MENPPمشروع من التقاریر الدوریة الصادرة  -٧

  خطة تحسین البرنامج -٨
  

  :الوثائق المتخصصة -ب

ة المیدانیة الخاصة بالمشاركة مرتبة حسب وفیما یلي قائمة بالوثائق الداعمة المتخصصة للزیار 
وعلى المؤسسة إعدادها  ،التعلیمیة المختلفة البرنامجتسلسل معاییر التقییم بالنماذج المعدة لتقویم 
 :اآلتيقبل الزیارة المیدانیة وترتیبها حسب الترتیب 
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  المحور األول

 )ملفات/ معاییر  ٣(إدارة البرنامج 

  ة وأھداف البرنامجرسال - :األولالمعیار ف لم

  .موثقة ومعتمدة لبرنامج الجدیدوأھداف انص الرسالة  -١

 .وسائل نشر وإعالن الرسالة واألھداف داخل وخارج الكلیة -٢

 .تلفة في صیاغة رسالة وأھداف البرنامجخوثائق مشاركة األطراف الم -٣

 .وثیقة تتضمن السمات الممیزة للبرنامج -٤

  

  البرنامج قیادة وتنظیم: ملف المعیار الثاني

  البرنامـج أو البرامـج الجدیـدة اعتمادات -١
 .قرار وزیر/ مجلس أعلى للجامعات / جامعة / كلیة  /طرح البرنامج  اعتماد -
 .مجلس جامعة/  مجلس إدارة البرامج بالجامعة/ جامعة / لجنة التسییر كلیة  اعتماد -
  .لبرامج بالجامعةمجلس إدارة ا/ الكلیة / تعیین المنسق ومعاییر االختیار اعتماد  -
  .مجلس إدارة البرنامج بالجامعة اعتماد  -
 .للجامعات مجلس أعلى/ جامعة / كلیة /  الالئحة األساسیة وتعدیالتھا اعتماد  -
  .جامعة/ كلیة/ الھیكل التنظیمي والتوصیف الوظیفي مجلس إدارة  اعتماد  -
  .)یةمجلس كل/ مجلس إدارة البرنامج (مكان إدارة البرنامج  اعتماد  -
 محاضر االجتماعات على مختلف المستویات -

 .معاییر اختیار منسق البرنامج معتمدة ومعلنة -٢

 .محاضر المجالس واللجان الرسمیة للبرنامج -٣

 .مساھمات مجلس الكلیة ومجالس األقسام في اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج -٤

 .مراجعة وتطویر البرنامجنة قرار بمسئولیات وسلطات لج -٥

 .ھیكل التنظیمي إلدارة البرنامج معتمدة ومعلنةوثیقة ال -٦

 .قائمة بأسماء أعضاء الفریق اإلداري للبرنامج مع تحدید الكفایة والكفاءة -٧

ذه اإلدارات وخدمات  تقائمة بأسماء اإلدارا -٨ ا اختصاصات ھ الداعمة للبرنامج محدد بھ

 .الدعم التي تقدمھا للبرنامج

 .قاعدة بیانات البرنامج -٩
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  للعملیة التعلیمیةالتسھیالت المادیة الداعمة : الثالثملف المعیار 

 .بقاعات التدریس ومدى كفایتھا ومالئمتھا للعملیة التعلیمیة) سجالت(قاعدة بیانات  -١

زات (بالمعامل الداعمة للبرنامج ) سجالت(قاعدة بیانات  -٢ دات  –التجھی الصالحیة  –المع

 ).لالستخدام

 .نیة الداعمة للبرنامجبالتسھیالت الف) سجالت(قاعدة بیانات  -٣

 .قائمة بالوسائل المستخدمة لتحقیق األمن والسالمة -٤

 .تقریر عن المناخ الصحي في المباني والمعامل المخصص للبرنامج -٥

امج  -٦ دم البرن ي تخ ق الت ة والمراف ة التحتی دعم وصیانة البنی دة ل ة ومعتم خطة سنویة موثق

 .وآلیة تطبیق الخطة

من  -٧ ة تتض ات المكتب دة بیان الب م(قاع دد الط بة لع ة بالنس احة المكتب زات  –س  –التجھی

دوریات  ع وال ات  –المراج ا المعلوم ل  –تكنولوجی د العم ة  –مواعی دمات المقدم  –الخ

 .....).قیاس مستوى رضاء الطالب

 .بأعداد وكفاءة الحاسبات اآللیة المخصصة للبرنامج) سجالت(قائمة  -٨

 .ت المتاحة لطالب البرنامجقائمة بوسائل االتصاالت وتكنولوجیا المعلوما -٩
  

  الموارد المالیة اإلدارة االقتصادیة للبرنامج: ملف المعیار الرابع

   .الالئحة المالیة -١

  .قرار تعیین المشرف المالي للبرنامج -٢

  .قواعد تحصیل الرسوم الدراسیة ومقدارھا وقوائم التحصیل -٣

 .)الحقوق والواجبات والرسوم(التعاقد مع الطالب  استمارة -٤

 .)موثق ومعتمد(م المنح للطالب نظا -٥

  .موازنة الصرف والحساب الختامي وحساب المكافأة -٦

 .الموازنة المالیة السنویة -٧
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  المحور الثاني

  )ملفات/ معاییر  ٨(الفاعلیة التعلیمیة 
  المعاییر األكادیمیة للبرنامج: ملف المعیار األول

ً الحتیاجات المجتمع الفعلیة -١  .موثقة ومعتمدة ومعلنة مواصفات خریج البرنامج طبقا

 .وثائق مشاركة األطراف المعنیة في تحدید مواصفات الخریج -٢

 .وثیقة المعاییر األكادیمیة القیاسیة للبرنامج معتمدة -٣

 .محاضر مجلس إدارة البرنامج حول إجراءات تبني المعاییر األكادیمیة -٤

ات ال -٥ وفیر المتطلب امج لت ذتھا إدارة البرن ة اتخ راءات موثق ائل وإج ق وس ة لتطبی الزم
 .المعاییر األكادیمیة القیاسیة

 .معتمدة ومعلنة) إذا كان ینطبق( NARSقائمة بالمعاییر الخارجیة األخرى بخالف  -٦

ة بال -٧ ل الخاص ورش العم ة ب لة قائم راف ذات الص ة األط یة لكاف اییر القیاس ة بالمع توعی
 .بالبرنامج

 .ج مع المعاییر األكادیمیةتقاریر المراجعة الداخلیة والخارجیة حول توافق البرنام -٨

ة  -٩ تقاریر المراجعة الداخلیة والخارجیة حول قیاس ومتابعة مدى تطبیق المعاییر األكادیمی
 .المتبناه

  تصمیم البرنامج: ملف المعیار الثاني

ً توصیف المقررات الخاصة بالبرنامج -١  .مجلد توصیف البرنامج معتمد متضمنا

ً ت -٢ ا مجلد تقریر البرنامج معتمد ومتضمنا دى توافقھ امج وم قریر المقررات الخاصة بالبرن
 .مع المعاییر األكادیمیة

ي  -٣ لة ف ة ذات الص راف المجتمعی ة واألط ام العلمی اركة األقس ائل مش أنواع ووس ة ب قائم
 .تصمیم البرنامج

اركة  -٤ ي المش تخدمة ف ائل المس ة الوس دى فاعلی ر بم ة تقری راف المختلف ب األط ن جان م
 .ة منھا في تصمیم وتطویر البرنامجومجاالت االستفادالسابقة 

 .استبیانات نتائج استطالع آراء الطالب في المقررات وتحلیلھا اإلحصائي -٥
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تفادة  -٦ دى االس ررات وم ي المق تقریر عن االستفادة من نتائج استطالعات رأي الطالب ف
 .في خطط تحسین وتطویر المقرراتمنھا 

امجتقریر المراجع الداخلي عن تصمیم  -٧ وى  –كل الھی( البرن اییر –المحت تیفاء المع  - اس
 .)خطة التطویر

امج  -٨ داخلي عن تصمیم البرن وى  –الھیكل (تقریر المراجع ال اییر  -المحت تیفاء المع  -اس
 ).خطة التطویر

ي  -٩ امج ومساھمة األطراف ذات الصلة ف قائمة الممارسات الفعلیة لمجاالت تطویر البرن
 .البرنامجتطویر 

 
  طالبال: ملف المعیار الثالث

  .)مجلس الكلیة / مجلس اإلدارة ( اعتماد مكان التسجیل  -١

 .طالب متفوقلالتسجیل  استمارة -٢

 .رطالب متعثل تسجیل استمارة -٣

  .حذف وإضافة استمارة -٤

 .)محولین/ مستجدین (وتعدیالتھا  واإلضافةلوائح القبول والتحویل والحذف  -٥

 .معاییر القبول -٦

 .قوائم الطالب المسجلة في كل مستوى -٧

  .ئیات لكل برنامجإحصا -٨

  .التعاقد مع الطالب استمارة -٩

 .)آلي / یدوى ( آلیة التسجیل  - ١٠

داول  - ١١ یة الج دریس (الدراس ائم بالت املة الق بوعیة  -ش اعات األس دد الس الي  –ع إجم
لیة  اعات الفص ھ  –الس دریس ودرجت ائم بالت ة الق ن  –العلمی و م ل ھ ارج ھ ل أو خ داخ

  .)املالمع/ التمارین / للمحاضرات (الكلیة 
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 :الجداول الزمنیـــة - ١٢

 .بدایة العام الدراسي  ونھایتھ -

  .مواعید االختبارات والتمارین على مدار العام -

 .النتائجمواعید إظھار  -

 ).معتمدة ومعلنة(وثیقة سیاسات إدارة البرنامج لقبول وتحویل الطالب  - ١٣

ات  - ١٤ الن السیاس ر وإع ائل نش ي (وس ع اإللكترون ب  –الموق ل الطال اد اإلر –دلی ش
 ).أخرى.....األكادیمي 

 .استبیانات قیاس رضاء الطالب عن سیاسات القبول والتحویل ونتائجھا - ١٥

١٦ -  ً منا ادیمي متض اد األك ل اإلرش جلین : دلی الب المس اد الط ام إرش د  –نظ دور المرش
ادیمي  ب  –األك دد  –دور الطال الب الج جیل للط وات التس یة  –خط وم الدراس  –الرس

ات  –ختیاریة المقررات اإلجباریة واال داول الدراسة واالمتحان ات  –ج د االمتحان قواع
 .وغیرھا....... برامج وخدمات الطالب –

ادي للطالب تتضمن - ١٧ ادیمي والم دعم األك ة لل م الطالب : خطة معتمدة ومعلن رامج دع ب
دھم  ات تحدی ً وآلی یا زین دراس ات  –المتمی ً وآلی یا رین دراس الب المتعث م الط رامج دع ب

دھم  رام –تحدی ة ب وفیر التسھیالت المادی م الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة وت ج دع
 .لھم

 .خطة سنویة معتمدة ومعلنة لألنشطة الطالبیة - ١٨

مل - ١٩ ي تش امج التعلیم ة البرن ن فاعلی ا ع الب ونتائجھ دى رضاء الط اس م تبیانات قی : اس
ادیمي  اد األك ي  –اإلرش دعم الطالب یم و –ال الیب التعل تعلم أس ة  –ال ھیالت المادی التس

تعلم  ة  –لل طة الطالبی داني  –األنش دریب المی ة  –الت لوب المعامل رق  –أس ط
 .وغیرھا.....التقویم

  أعضاء ھیئة التدریس: ملف المعیار الرابع

مل -١ امج تش ي البرن اركین ف ة المش ة المعاون دریس والھیئ ة الت اء ھیئ ات أعض دة بیان : قاع
امج التخصصات ومالئمتھا لطبی –األعداد  ة البرن ة  –ع درجات األكادیمی ررات  –ال المق

اء اإلرشاد  –عدد ساعات العمل والعبء التدریسي  –التي یشاركون في تدریسھا  أعب
 .والدعم األكادیمي

ة المشاركین  -٢ ة المعاون دریس والھیئ ة الت قائمة معتمدة ومعلنة لمعاییر اختیار أعضاء ھیئ
 .في البرنامج
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 .التدریس والھیئة المعاونة المشاركین في البرنامج السیرة الذاتیة ألعضاء ھیئة -٣

دریس  -٤ ة الت اء ھیئ ي أعض ز ف ع العج ل م امج للتعام ة إدارة البرن ق(خط ان ینطب ) إذا ك
 .ومعاونیھم

ي  -٥ اركین ف دریس المش ة الت اء ھیئ درات أعض ة ق ة لتنمی دة ومعلن ة معتم ة تدریبی خط
ا نوع وعدد الدو –االحتیاجات التدریبیة : البرنامج تشمل رات التدریبیة التي حصل علیھ

 .آلیات تقییم فعالیة ومردود التدریب  -المشاركین بالبرنامج 

امج  -٦ ة إدارة البرن ة سیاس ة(وثیق دة ومعلن ة ) معتم ز اإلدارة األكادیمی ات تحفی ول آلی ح
 .والتنفیذیة للبرنامج وأعضاء ھیئة التدریس المشاركین ونظم المسائلة والمحاسبة

 .لنة آللیات تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھموثیقة معتمدة ومع -٧

دریس : وثیقة معتمدة ومعلنة عن المعاییر المستخدمة في تقییم األداء تشمل -٨ اإلرشاد  –الت
ي  دعم الطالب ررات  –وال امج والمق ویر البرن یف وتط دریب  –توص داني الت .... المی

 ).وغیرھا

دریس و -٩ ة الت اس رضاء أعضاء ھیئ تبیانات قی ائج اس ن نت تفادة م ائل االس اونیھم ووس مع
 .التقییم

 
  سیاسات التعلیم والتعلم: ملف المعیار الخامس

 .معتمدة ومعلنة للتعلیم والتعلم تتفق وطبیعة البرنامج) سیاسة(إستراتیجیة  -١

ر  -٢ اریر(تقری ات ) تق ائج االمتحان وء نت ي ض ً ف ا تعلم دوری یم وال ة التعل ة سیاس  –مراجع
الب  تطالع آراء الط ة ذات اس راف المجتمعی اونیھم واألط دریس ومع ة الت اء ھیئ وأعض

 .التطورات في طرق التعلیم والتعلم –الصلة 

تعلم  -٣ ة ال ي فاعلی ؤثرة ف اكل الم ع المش ل م راءات التعام ة وإج ن سیاس دة ع ة معتم وثیق
الب( ة للط ة العددی دروس الخصوصیة  -الكثاف امعي  –ال اب الج وارد  –الكت عف الم ض

 ).وغیرھا.....عضاء ھیئة التدریس في تخصصات معینةأنقص  –المتاحة 

ررات  -٤ امج والمق ى مستوى البرن ة عل ر التقلیدی تعلم غی یم وال اذج ألسالیب التعل تعلم (نم ال
 ..........).التفاعلي –النشط  –اإللكتروني 

ذاتي  -٥ ررات دراسیة (قائمة بالممارسات التطبیقیة للتعلم ال دریس –مق والوسائل ) طرق ت
 .ة لتحفیز الطالب على التعلم الذاتيالمستخدم
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دة  -٦ ة معتم ملخط امج تش الب البرن داني لط دریب المی ة للت ة : ومعلن ات الفعلی االحتیاج
الب  دریب  –للط ات الت وع جھ دریب  –تن رامج الت ة ب ویم نوعی دة لتق ات معتم  –آلی

در –نتائج التدریب  –نوعیة برامج التدریب االستفادة من  ائج الت ن نت ي االستفادة م یب ف
 ......).تحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة

 .وثائق مشاركة األطراف المجتمعیة في برامج تدریب الطالب والمشاركین في تقییمھم -٧

 .نتائج استطالع آراء الطالب في برامج التدریب المیداني -٨

ارات  -٩ وع المھ امج تشمل ن ارات المستھدفة لطالب البرن ة حول المھ وثیقة معتمدة ومعلن
تھدفة ال ارات  –مس ذه المھ ة ھ ائل تنمی االت ووس ك  –مج الب لتل اب الط ة اكتس كیفی

 .المھارات

 
  تقویم مخرجات التعلم : ملف المعیار السادس

ق  -١ ة بتطبی تعلم الطالب واألطراف المعنی وثیقة لنظام معتمد ومعلن عن تقدیم مخرجات ل
 .ھذا النظام

 .ة من البرنامجقائمة بأسالیب قیاس المھارات المختلفة المستھدف -٢

رارات تشكیل  -٣ ائج وق ات وإعالن النت د االمتحان د مواعی یم الطالب وتحدی الئحة نظام تقی
 .لجان التصحیح والممتحنین

 .نظام الكنترول وآلیة اإلجراءات المتخذة في إدارة االمتحانات -٤

 .عینة من أوراق االمتحانات واإلجابات النموذجیة ممثلة لمقررات البرنامج -٥

 ).نماذج فعلیة(شكاوي الطالب من نتائج االمتحانات والبت فیھا آلیة تلقي  -٦

ة (اء الطالب أدنماذج من ملفات متابعة  -٧ ة والشفویة والعملی ارات التحریری  –نتائج االختب
 ).وغیرھا......نتائج التدریب المیداني  –مشروع التخرج 

 .نماذج من تحلیل بیانات ملف أداء الطالب -٨

امج وأوجھ تقریر حول مراجعة واستثم -٩ ار نتائج تقویم مخرجات التعلم على مستوى البرن
 .االستفادة من نتائج التقویم في تطویر البرنامج

ائج  - ١٠ ى نت اء عل امج بن قائمة باألطراف ذات العالقة بالبرنامج المشاركین في تطویر البرن
 .التقویم
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  التعزیز والتطویر: المعیار السابعملف 

وی -١ ز وتط ة لتعزی دة ومعلن ة معتم ملخط امج تش ات : ر البرن ادر المعلوم مص
في إعداد الخطة  األطراف المشاركة –التي تم استخدامھا في تصمیم الخطة 

ویر  – ز والتط راف التعزی ة  –أط ق الخط راءات تطبی ات إج رة  –آلی الفت
 .مسئولیات التنفیذ –الزمنیة المحددة للتطبیق 

ویر ا -٢ ز وتط ة لتعزی ة الفعلی ات التطبیقی ة بالممارس الیب قائم امج واألس لبرن
 .المتبعة لتقییم مردود عملیة التطویر والتعزیز

مل -٣ امج یش ودة بالبرن ل إدارة الج ي : دلی ودة ف ر الج ة بعناص رامج التوعی ب
ي  –آلیة تقویم عناصر الجودة بصفة مستمرة  –البرنامج  عناصر الجودة الت

ة –یتمیز بھا البرنامج مقارنة بالبرامج األخرى  للمحافظة  اإلجراءات المتبع
 .على عناصر التمیز بالبرنامج

 
  مؤشرات نجاح البرنامج: ملف المعیار الثامن

امج تشمل -١ ل من : قائمة معتمدة ومعلنة بمؤشرات نجاح البرن دالت التحوی مع
معدالت التوظیف من خریجي البرنامج   -معدالت التخرج  –وإلى البرنامج 
ك  ي البرن –ودالالت ذل ل خریج ي تقب ات الت تطالع أراء  –امج المؤسس اس

 .المستفیدین من خریجي البرنامج واالستفادة من نتائجھا

ا من (قائمة بعناصر التمیز في البرنامج  -٢ معدالت التسجیل في الدراسات العلی
امج  ي البرن داني  –خریج دریب المی ون الت امج مك ررات  –بالبرن وفر مق ت

قصاء مستوى كفاءة تحدید واست –مھاریة لتنمیة القدرات في التطبیق العملي 
ا  ون بھ دل الحاصلین  –الخریجین في المنظمات التي یعمل ى شھادات مع عل

  ).الممارسة من خریجي البرنامج


