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  جميع الحقوق محفوظة
دار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة ال يسمح بإعادة إص

المعلومات أو نقله بأي شكل من األشكال دون إذن خطي مسبق من قبل صندوق 
  .الحسين لإلبداع والتفوق

  
  681/3/2005: رقــم اإلجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر
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وهي  ،إننا مدركون جيدًا للمعيقات التي تعترض طريق التقدم والتطور في هذا البلد"

إال أننا ندرك في نفس الوقت أن المواطن  ،المتواضعة  النقص في الموارد والوسائل

نا ووسيلتنا األردني المثقف والمتعلم والمؤهل والملتزم والمجد والمجتهد هو رأس مال

  ".إنه أداة التطور ومصلحته هي أهداف الصندوق ،في التغلب على هذه الصعاب

 1996المغفور له جاللة الملك الحسين، 
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  تمھيــــــد
  

األداء النـوعي لبـرامج  الخـاص بتقيـيم الـدليل تمكـن مـن تقـديم هـذاأأن  يسرور  ه لمن دواعيان
النوعيـــة فـــي األردن الجـــودة و عمليـــة ضـــمان  يمثـــل مرحلـــة هامـــة فـــي تطـــوير ال التعلـــيم العـــالي، الـــذي

تقيــيم األداء  نجــاح صــندوق الحســين لإلبــداع والتفــوق فــي توجيــه عمليــات أيضــاً بــل يعــرض فحســب، 
  .2000في األردن منذ عام وتعزيزهـا  النوعي

  
التعلــيم العــالي فــي بــرامج صــالح إمــن عمليــة  حيويــاً  جــزءاً اء النــوعي تقيــيم األد مشــاريعشــكل تُ 

طريقـة تقيـيم األداء النـوعي بـأن تطوعيـًا فـي تلـك المشـاريع  عدد الجامعـات المشـاركة،  ويثبت المملكة
وللســــعي إلــــى إدخــــال  ،ذاتيــــاً  التعليميــــة رامجهمبــــ تقيــــيملللمشــــاركين  شــــكل حــــافزاً للبــــرامج األكاديميــــة ت

بوابهــــا للنقــــد أفــــتح لو  األداء األكــــاديمي ونوعيــــة الكثيــــر مــــن التخصصــــات المختلفــــة، تحســــينات علــــى
 لجميــع صــبح واضــحاً أذلــك، فقــد  إلــىفة اضــإلاوب . متخصصــيننظــراء  قّيمــينممــن جانــب الخــارجي 

  .بوضوح التقييمطريقة توثيق  وجوب تقييم األداء النوعي للبرامج السابقةمشاريع  المشاركين في
  

  أيضــاً  ولكنــه يســاهم، التقنــي لطريقــة التقيــيمالوصــف  علــى اإلرشــاد وتقــديم دليلوال يقتصــر الــ
 معلومــات قيمــة علــى الــدليل لشــتمي، و االنفتــاح والشــفافية عــن طريــق ضــمانمصــداقية العمليــة بزيــادة 

العــالي فــي  نوعيــة التعلــيممــع وكالــة ضــمان  واالرتبــاط الطويــل مشــاريع الصــندوق الرائــدة مــأخوذة مــن
 .التـــي تــــم تطبيقهـــا حـــول العــــالم فضــــل الممارســـاتأيضـــًا أ ، وهــــو يعكـــس)QAA( لمتحـــدةالمملكـــة ا
سلســلة  مــنل و األ إلصــدارا ا الـدليلهــذيكــون تصــور أن أ هــذه اإلصــدارات، فـإنني اســتمراريةولضـمان 

البــرامج  نوعيـةجـودة و  لضـمان الراميــة فـي جهودهـا جامعــات األردنيـةال سـاعدةفـي األردن تقـوم بم أدلـة
  .وتعزيزهاية األكاديم

                                                                              
  انــة طوقـميأ الدكتـور

  صندوق الحسين لإلبداع والتفوقهيئة مديري  رئيس                                           
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   شكر وتقديـر
  

ــيم امــع وكالــة ضــمان نوعيــة وثيقــة وق بــروابط عمــل صــندوق الحســين لإلبــداع والتفــ رتبطيــ       لتعل
 تبــادل المعلومــات حــول  يــتم مــن خاللهــا بموجــب مــذكرة تفــاهم )QAA( العــالي فــي المملكــة المتحــدة

 ذه العمليــاتهــ ثــارحــول آ خبــراتال، وتبــادل فــي بــرامج التعلــيم العــاليضــمان النوعيــة  وعمليــات ظمــةأن
 يـلتعلـــيم العالـــان وكالـــة ضـــمان نوعيـــة ـــــع عيـــين مستشـــار نيابـــةً ت وأيضـــاً التعلـــيم العـــالي، بـــرامج علـــى 

)QAA.(  
       

لوكالــة ضــمان نوعيــة التعلــيم العــالي يقــدم  شــكره  أنويــود صــندوق الحســين  لإلبــداع والتفــوق 
ـــيم العـــالي، رمســـاعدة كبيـــرة فـــي تطـــويعلـــى مـــا قدمتـــه مـــن   طريقـــة تقيـــيم األداء النـــوعي لبـــرامج التعل

. لتخصـص األكـاديميا طرق تقييمفي  اكتسبتها خالل سنوات طويلةوخبراتها التي  تجاربها تناومشارك
ــيم العــالي فــي المملكــة المتحــدةاوكالــة ضــمان نوعيــة  دليللــ اً تطــوير  لدليـــلهــذا ا ويعتبــر : بعنــوان لتعل

Subject Review Handbook )على االلكتروني على موقعها  منشورال) 2001 كانون أول -2000 أيلول
  www.qaa.ac.uk: رنتاإلنت

       
وقــد أخــذ صــندوق الحســين لإلبــداع والتفــوق بعــين االعتبــار أثنــاء تطــويره لطريقتــه فــي تقيــيم 
األداء النــوعي للتخصــص األكــاديمي عـــددًا مــن أنظمــة ضــمان الجـــودة والنوعيــة والعمليــات التــي يـــتم 

ئ الممارسـات الجيـدة المنشـورة ويود أن يشير إلى ما اسـتفاده مـن مبـاد.  تطويرها على الساحة الدولية
التــي تضــم ضــمن ) INQAAHE(علــى موقــع الشــبكة الدوليــة لوكــاالت ضــمان نوعيــة التعلــيم العــالي 

   www.inqaahe.org: عضويتها صندوق الحسين لإلبداع والتفوق، على شبكة اإلنترنت
       

لومـــات علـــى وأخيـــرًا فـــإن قـــراءة هـــذا الـــدليل يجـــب أن ال تـــتم بمعـــزل عمـــا هـــو منشـــور مـــن مع
  .www.husseinfund.jo: صفحة الصندوق على شبكة اإلنترنت
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  استھـــ7ل
    

طريقة تقييم األداء النوعي للتخصص وٕاجراءات القيام وصف  إلى يهدف دليل تقييم التخصص  -1
 من لتقييم التخصصوالتنظيم العملي  اإلجراءاتو االتفاقات  بوصف أيضاً ويقوم  ،في األردن به
لمقّيمي التخصصات والجامعات المشاركة في  نشر التقارير إلى مرحلة سبقالتخطيط الم رحلةم

البرامج  تخصص علىال تقييم فيالتركيز ويتم . مشروع تقييم األداء النوعي لهذا التخصص
كاديمية أ منح درجة إلىالتي تؤدي  تخصص قيد التقييممماثلة للالتخصصات الالتعليمية في 

   .درجة البكالوريوس لبفي الغاتكون 
  
ون مع وكالة ضمان ابالتععملية التقييم االستطالعي بدأ صندوق الحسين لإلبداع والتفوق   -2

تبع ذلك أوقد  .علم الحاسوبتخصص في  2001 عام في المملكة المتحدة لتعليم العاليانوعية 
ات الناجحة، قام وبعد هذه المبادر  .2005 إلى 2003من عام  عمالاأل إدارةببرنامجين في 

 تقييموستستمر في اتباع جدول ل ،صندوق الحسين لإلبداع والتفوق باجراء استشارات واسعة
للتأكد من استدامة دورية متابعة  معاألداء النوعي للبرامج األكاديمية في الجامعات األردنية، 

المختلفة  هوسيقوم الصندوق بتنفيذ أنشطت، النوعيةالجودة و ضمان  عاييرتطبيق عمليات وم
التي تمثل االهتمامات  المدني جتمعومؤسسات الم مؤسسات التعليم العالي ون مع كافةابالتع

   .نفسها الوظيفية والمهنية
  
لتحسين وتطوير في تلبية السياسة الوطنية  هاماً  جزءاً  لتخصصاألداء النوعي ل تقييمشكل ي -3

  : منها االستراتيجية تتكون أهدافو  .العالي التعليمبرامج 
 يةأوتشجيع سرعة معالجة  عاييره،وم التعليم العاليبرامج مستقل لنوعية  تقديم تقييم - 

   .مواطن ضعف يمكن تحديدها
 التقييم الذاتي داخل مؤسسات التعليم العالي بما في ذلكدعم تطوير النظم والعمليات  - 

  .تحسين األداء األكاديمي مواصلةالتقارير  الداخلية و و 
  .البداع والتفوقلجوائز  منحعن طريق تميز الب المطالبةتشجيع  - 
التعليم برامج حول نوعية  يمكن الحصول عليها بسهولةفاعلة و  عامة تقديم معلومات - 

   .الخاصة بذلك نشر التقارير من خاللالعالي 
  
 تتم طرقعلى  الدليلفي هذا  اتم عرضه تيال تخصصلاألداء النوعي ل طريقة تقييمعتمد ت -4

خرى أماكن أفي المملكة المتحدة و و  ،في األردن االستطالعيةي المراجعات تجربتها واختبارها ف
 السوق المحلي عكس احتياجاتا لتتم تطويرهعلمًا بأن هذه الطريقة قد  ،في العالم لعدة سنوات
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 هذه الطريقة وتعتمد .سط بشكل عامو ألردن والشرق األل ومتطلبات التنمية والبيئة المناسبة
  :ا يليعلى م جامعات األردنيةتشجيع  العلى  دليلفي هذا ال لها فقةاوالبروتوكوالت المر 

  
 األكاديمية عاييرالمعالجة الواضحة للم  - أ

  استخدام مواصفات البرنامج  - ب
األكاديمية عايير الم الخارجية لتأكيد يةالمرجعمعاييرى استخدام على أكيدزيادة الت  -  ج

 والتحقق منهاا إليهالمحددة التي تم الوصول 

نوعية برامجها جودة و لضمان  جامعةجديد على فاعلية ترتيبات ال نم تأكيدال  - د
األكاديمية من المعايير  الداخلي والخارجي التحقق بما في ذلكالتعليمية، 

التطوير على ثر خطط أ بيانو )  ومن ضمنهم الطلبة( ذوي العالقة مشاركاتو 
 الجامعة

على درجة نجاح  حكمعلى المصطلحات األساسية المستخدمة في ال التعديالت - هـ
  تحقيق أهدافهافي  الجامعة

الترتيبات لمتابعة عمليات التقييم، وذلك خالل فترة ال تقل عن سنتين وال تزيد عن   -و
خمس سنوات بعد الزيارة الميدانية للموقع، للتأكد من استدامة تطبيق معايير 

  .ضمان الجودة على التخصص
  
بشكل سلوب يعتمد أ ية تقييم األداء النوعي للتخصص نحوتسير بعمل مجملهاهذه التغييرات ب   -5

  .مخرجات التعليم، والذي بدوره يعكس التوجهات العالمية في هذا المجالعلى أكبر 
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   طريقة تقييم ا�داء النوعي للتخصص
  

  
  ــةــمقدمـ

  
ـــيم نوعيـــة عـــن طريـــق  طريقـــة تقيـــيم التخصـــصقـــوم ت  -6 التعليمـــي ضـــمن  مـــا يقدمـــه البرنـــامجتقي

البــرامج التعليميــة علــى المســتويات  تقيــيميمكــن و .  وحــدة التقيــيم حســبما تعّرفــه صــص معــينتخ
ــــكافدوام واشـــكال الـــ ـــتعلم عـــن بعـــد(ة ـ ســـيقوم صـــندوق الحســـين و . )دوام كامـــل، دوام جزئـــي، ال

 لترشــيح تقيــيم األداء النــوعيمشــروع لمشــاركة فــي ل جامعــات األردنيــةلإلبــداع والتفــوق بــدعوة ال
 امجوسيشــمل هــذا بــالطبع بــر  علميــة،مـنح درجــة  إلــىالتــي تــؤدي   مــن البــرامج كثــرأ أوبرنـامج 

ــــى مســــتوى البكــــالوريوس ــــى مســــتوى ال لتقيــــيمتركــــز اوي .عل  عــــاييرمــــة المءمالو ، تخصــــصعل
ترتيبات  كفايةنوعية الفرص التعليمية، ومدى و  الحصول عليها،التي تم  موضوعةاألكاديمية ال

والتــي يــتم قياســها بــالنظر إلــى ، معــايير األكاديميــة للبرنــامجال نوعيــةجــودة و  لضــمان جامعــةال
لتقيــيم لاللغــة اإلنجليزيــة هــي اللغــة المســتخدمة  وســتكون. ومواصــفات البرنــامج جامعــةال رســالة

بالغ إقوم صــندوق الحســين لإلبــداع والتفــوق بــيســو .  وكتابــة التقــاريرتقيــيم الخــارجي الــذاتي وال
 قيمــينســة التــي يجــب عليهــا توفيرهــا باللغــة اإلنجليزيــة للممجموعــة الوثــائق الرئيعــن  جامعــةال

  .الزائرين
  

  لطريقة تقييم ا�داء النوعي للتخصصالخصائص الرئيسة 
  : هذه الطريقةفيما يلي الخصائص الرئيسة ل  -7

  مالءمتها لنموذج الهدف من ضمان الجودة والنوعية - 
  جمواصفات البرنام - 
  التقييم الذاتي - 
 بما في ذلك مخرجات التعلمومواصفات برنامجه  تخصصمقدم ال أهدافالتقييم في ضوء  - 

 ستهدفةالم

 المعايير الستة لما يقدمه التخصص - 

  النظراءتقييم  - 
 )ضابط االرتباط(المؤسسة ممثل  - 
 التقييم الخارجيفريق الميدانية لزيارة ال - 

 )توزيع العالمات( التقرير المقّيم بدرجة - 
 الحكم التراكمي الكلي - 

  خصصتقييم التتقرير  - 
 )صندوق الحسين لإلبداع والتفوق من(لتميز االكاديمي الحسين لجائزة ل  اآلهلية - 
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اجراءات المتابعة بالتنسيق بين الجامعة والصندوق للتأكد من استدامة تطبيق معايير الجودة  - 
 والنوعية 

  
  نموذج الھدفم7ءمة 

  
، ويهدف هذا النوعيةة و الجود لضمان"  المالءمة للهدف"نموذج  تستخدم طريقة التقييم   -8

 جامعةال جانبالمتخذة من  البرامج التعليمية واإلجراءات مؤ مدى تال البرنامج إلى تقييم
النماذج البديلة التي قد وهو مختلف عن  ،ولها وفاعليتهااتدو  عالقتها بالموضوع لضمان
حيثما  ولكن، تمتحانااإلو  التعليمية برامجوال محددة مركزياً  مجموعة أهدافااللتزام بتتطلب 

مثل متطلبات  ه،إقرار أو خرى لتحديد البرنامج التعليمي أوجدت نقاط مرجعية ومتطلبات 
نها إف ،أو هيئات  دولية أو مهنية ،التعليم العالي والبحث العلمي وزارةالتي تضعها  العتمادا

قاط استخدام نفي ة جامعمن مسؤولية الباعتبارها جزءًا التخصص  تقييمأيضًا تعالج في 
نموذج ال هذايضع و  .ولهااوتد هاقرار إ و  عالقتها بالموضوعالمرجعية الخارجية بفاعلية لتأكيد 

وتمتد هذه المسؤولية لتشمل  جامعة،على عاتق ال األكاديمية عاييرمسؤولية النوعية والم
ا في تقييمها الذاتي ألدائهالدقة و حول ما تقدمه، الخيارات التي تتخذها محاسبة الجامعة على 

  .والتطوير لتحسيننحو اوسعيها  باستمرار 
  

  مواصفات البرنامج
  
محددة ) ب لحقالم(تقييمه يتم سة لتحضير مواصفات كل برنامج تعليمي الجامعيتم دعوة   -9

المتوخاة من التعلم، ونقاط المرجعية الخارجية  مخرجاتالبرنامج أو البرامج، وال أهداف
 التعلم لمخرجات األكاديمية عاييرللم والمستوى المناسب قةعالوال ول،االمستخدمة لتأكيد  التد

شارة إلى اإل باإلضافة إلىالتعلم والتقييم، و االستراتيجيات التي يتم تبنيها للتعليم  ملخصهذه، و 
 جامعاتال من )1ب الملحق( ويتم استخدام الجدول المذكور في. ةمصادر التعلم المحددتنوع 

 جدولهذا الااللتزام ب علمًا بأنللمرة األولى،  النوعية هذهمان سلوب ضأالتي تباشر باستخدام 
لتحديد وتوضيح البرنامج  فاعلة معادلة وسيلة استخدامة من جامعإذا تمكنت ال ليس مطلوباً 

) 2ب الملحق(جدول ) الملحق ب(أيضًا يقدم و  .وتعريف الطلبة واألكاديميين وغيرهم به
للمساقات الدراسية في البرامج مواصفاتها  ح متفقًا معالتي يمكن لها تعديله ليصبجامعات لل

  .المطروحة
  

  التقييم الذاتــــي
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يتم و  .طريقة تقييم التخصصالنوعية و الجودة و بالنسبة لضمان  أساسياً التقييم الذاتي  يعتبر - 10
ر يكون هناك تقري أنيجب و  تقييم التخصص،كبداية لعملية التقييم  بهذا مباشرةة للجامعدعوة ال

 يتممن برنامج تعليمي  أكثرحتى لو كان هناك  تقييم تخصص،واحد للتقييم الذاتي لكل 
على الدالئل والبراهين،  ومرتكزاً  وتقييماً  التقييم الذاتي تحليلياً  يكون تقرير أنيجب تقييمه، و 

الخصائص المميزة، وتقدير مواطن القوة و ، بموجبهتقديم البرنامج  الذي يتم سياقال مبيناً و 
 بالرغم من ،بالمواصفات لكل برنامج يتضمن ملحقاً  أنيجب  و . وفاوالمخ فرصوالضعف، وال

يتوخى منه أيضًا التركيز على اهتمامات ومصالح الطلبة و  ًا،استراتيجي أن هذا التقييم سيكون
تنظيم تقرير التقييم الذاتي ضمن الهيكلية  أن يتميجب و  .الحاليين، والمستقبليينو ، قدامىال
سيتم  تقديم تقرير التقييم الذاتي إلى و  .لما يقدمه التخصصالستة  في المجاالت ضوعةمو ال

نقاط  هذا التقريرناقش ي أنيجب و   .لموقعالميدانية ل زيارةلل ، ليكون األساسالنظراء قّيمينالم
فإن وحيثما وجدت جوانب الضعف،  .ةبطريقة متوازن ما يقدمه البرنامجالقوة ونقاط الضعف في

ويوضح  ،التي سيتم اتباعها إليجاد الحلول المناسبةالخطوات  مقدم البرنامج توضيحعلى 
بيانات ال عرض ومن ضمنهاي طريقة التقييم الذاتي والتحضير لتقرير التقييم الذات) الملحق ج(

  .حصائية عن تقدم الطلبةاإل
  
  المرجوة التعلم مخرجات، ومن ضمنھا أھداف مقدم البرنامج المعلنة في ضوء تقييمال
  

واألهداف  بالرجوع إلى رسالة الجامعةوالتقييم الخارجي الداخلي  يتم اجراء التقييم الذاتي - 11
ة جامعالمسؤولية على كاهل ال ويضع هذا األسلوب ،التي سيتم تقييمهالبرامج لالتعليمية 

من  النتائج  المتوخاة وال تتطلب. تحقيقهالتحديد أهدافها بوضوح وعرض مدى نجاحها في 
، ولكن أيضًا في فقطالتعلم التي تتضمنها مواصفات كل برنامج العناية والحرص في تطويرها 

التعلم  صفر  لتقديم اتخاذهالكي يتم عرضها بطريقة مناسبة في الترتيبات التي يتم  تطبيقها
مون بتقييم مدى ما تقدمه كل من المجاالت الستة يقوم المقيّ ، و الطلبة لمستوى تحصي وتقدير

بتقييم  أيضاً  ونيقومو  هم،وتحصيل الطلبة البرنامج ودعم فرص تعلممواصفات  تحقيقل
 ودعم رسالة الجامعة وفيما إذا كانت هذه المعاييروالمحصلة  األكاديمية الموضوعة عاييرالم

   .مقدم البرنامجمن قبل  الموضوعة األهداف تحقيقتسمح ب
  

  التخصصمجاNت 
  

تقرير التقييم الذاتي، : التخصص تقييملكل مرحلة من عملية  اً عام هيكالً  المجاالت هذه قدمت - 12
لما تقدمه الستة  والمجاالت .التخصص تقييم األحكام وتقريرو لموقع، الميدانية ل زيارةوال

  :هي الجامعة
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  ومحتوياته وتنظيمه تصميم المنهاج )1
  التعلم، والتقييمو التعليم،  )2
  الطلبة وتحصيلهمتقدم  )3
   الطلبة وٕارشادهمدعم  )4
  م ــــادر التعلمص )5
   وتعزيزهاالنوعية  إدارةفاعلية  )6

  
وشاملة بشكل كاِف لتمكين المقّيمين والجامعات من  واسعة المجاالت هذه تكون أن من المهم - 13

المؤشرات  ، وقد تم ذكرفي سياقات مختلفة وضع أهمية قصوى لخصائص البرنامج المحددة
 وتميز .)الملحق أ( تقييم التخصص ةكل مجال في مذكر  التركيز عليه فييمكن  لماالعريضة 

أكثر من  التي تؤثر في داخلةالخصائص األساسية لكل مجال، واالمور المتبين هذه المذكرة 
 أخرىمور وقضايا أ ذكر جامعاتلمجال من المجاالت التي يقدمها التخصص، ويمكن ل

والسياق  للموضوعتقييم مناسب  تقديمالتخصص لتقييم ضافة لتلك المذكورة في مفكرة إ
   .المحددين

 
  راءــــتقييم النظ

  
 أوال، .الفريقبقيادة رئيس  موضوعن متخصصين في القّيميبل فريق مجراء التقييم من قِ إيتم   - 14

 الجودة بل وكالة ضمانين النظراء إلى صندوق الحسين لإلبداع والتفوق من قِ قّيميتم تقديم الم
يتم تعيينهم و  .تقييمهاو  اتالتخصص مراجعةليات في عم واسعةفي المملكة المتحدة لخبرتهم ال

بالعمل  نويقومو  ،بل صندوق الحسين لإلبداع والتفوق حسب المعايير المنشورةمن قِ 
 قّيمينمسؤولية الم وستكون .)الملحق د(سلوب واالتفاقيات المنشورة األ باستقاللية مستخدمين

قّيمين يتم اختيار المو . لتعليم المقدمةنوعية اجودة و األحكام حول  إلصدار ألدلةالرئيسة جمع ا
يمكن اختيار ه أن إالمن قطاع التعليم العالي بشكل رئيسي،  موضوعالمتخصصين في ال

، ولديهم معرفة والكفاءة لديهم الخبرةذا كانت إالصناعة واالستشارات والمهن  قطاع من خبراء
ورؤساء  لموضوعا  صصين فيالمتخ قّيمينطالع المإيتم و  .العالي مباشرة ببرامج التعليم

بل صندوق يجاز على طريقة التقييم وسياق التعليم العالي في األردن من قِ إالمعنيين بالفرق 
قبل زيارتهم األولى النوعية البريطانية ون مع وكالة ضمان االحسين لإلبداع والتفوق بالتع

  .للتقييم
  

  )ضابط اNرتباط( جامعةممثل ال
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 جامعةفي ال برتبة عاليةلترشيح عضو  لجامعةلإلبداع والتفوق بدعوة اقوم صندوق الحسين يس - 15
يبدأ الدور مع  .)الملحق ن(في  موضح الدور وهذا ،لكل تقييم ضابط ارتباطليلعب دور 

 ،ولكن .التخصص تقييمتقرير  تحضيرمع عادًة المراحل األولى لتحضير التقييم الذاتي وينتهي 
 في أي تطورات هاماً  تسهيلياً  يلعب دوراً  أن -ةلجامعبة اوحسب رغ - يمكن لضابط االرتباط 

  .التخصصتقييم تم التخطيط لها لمتابعة تقرير يجراءات إي أالحقة تنشأ عن التوصيات و 
  
  لموقعالميدانية لزيارة ال
  
 ،التقييم الذاتي بعد قراءتهم لتقرير قّيمين،الم الموقع لتمكين الرئيسية لزيارة األهدافوضعت  - 16

  :لهم البرامج التعليمية لتسمححول  كافية ضافيةإ أدلةجمع من 
والحصول األكاديمية التي تم وضعها  عاييرتكوين حكم جماعي حول مالءمة المب - 

 عاييرالمو نوعية اللضمان  جامعةترتيبات ال كفايةنوعية فرص التعليم، و و ، عليها
ومواصفات  معةجاال  في ضوء رسالةالبرامج التي تم  قياسها ب الخاصةاألكاديمية 

  البرنامج
   ما يقدمه البرنامجوحكم اجمالي حول نوعية  )عالمة( تقرير مقّيم بدرجة بكتابة - 
  التخصص تقييمتقرير  تحضير مسودةب - 

  
برنامج ويقدم  ،الناجح تقييمبالنسبة لل هاماً  لزيارة الميدانية للموقعلالتخطيط المسبق  يعتبر - 17

مع درجة من المرونة في ترتيب عادلة للجامعات كافة،  معادلة) الملحق و(الزيارة النموذجي 
أما  .للتقييم الخارجي الفاعل ةشطة ضروريناأل هذه بعضو ، خاصة اً شطه لتناسب ظروفناأل

على  بالموافقة فريقرئيس ال ويقوم ،التقييمفريق  رغبة رئيس تكون حسبفاألخرى األنشطة 
   .الموقع زيارة بدءمن  قلعلى األسبوعين أة قبل جامعشطة مع النبرنامج األ

  
  )طريقة توزيع الع7مات( التقرير المقيّم بدرجـة 

  
  

ولمخرجات التعلم المرجوة، ويقدم ة ألهدافها لجامعمدى تطبيق ا يبين تقرير المقّيم بدرجة - 18
يقوم بتلبية األهداف و  ،ذات ضمان نوعي ةكاديميأ درجةبرنامج مناسب يؤدي إلى 

التقييم ر مواصفات البرنامج، وتقريويعبأ التقرير ب. ةجامعال سالةر دعم يو  ،عليها المنصوص
 وقد تم تصميم التقرير .زيارة الموقع تم الحصول عليها ألغراضالتي  دلةالذاتي، وقاعدة األ

التي يقدمها البرنامج  الجوانب الستةنوعية كل من  لقياس) 4إلى  1( باستخدام درجات من
 لعناصر األساسية لهذه الدرجات، ومهمة تحديدها تعودا )الملحق ل( ويوضح .تصاعدياً 

من  أكثردرج أواحد حتى لو  تقريرإلى  للتخصصكل تقييم ويؤدي  .للحكم المهني للفريق
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تقييمهم ل التابعةداء البرامج أمون بالتمييز بين قد يرغب المقيّ ولكن  ،في التقييم تعليميبرنامج 
   .خصصالت تقييموالنتائج التي تقدم في تقرير 

  
التخصـــص يقـــدم، علـــى األقـــل، عنـــي أن يلمجـــال معـــين  أعلـــىأو ) 2(درجـــة حصـــول علـــى ال  -19

يـتم تحقيقهـا بشـكل األهـداف وأن  مخرجـات الـتعلم المرجـوة،الوصـول إلـى  مساهمة مقبولة نحو
  ةالمقبولــــ المســــاهمةهــــذا  الجانــــب لـــم يقــــدم  أنتعنــــي ف )1(الدرجـــة أمــــا و    .قــــلعلــــى األ عـــام

 الوصــول إلــى مخرجــات الــتعلم المرجــوةمســتوى  أنأو  مخرجــات الــتعلم المرجــوةللوصــول إلــى 
تصـميم  علـى أكثـرأو ) 3(الدرجة  أما. جامعةاليسمح بالوصول إلى األهداف التي حددتها  ال

 فإنهـا وتعزيزهـا، النوعيـة إدارة، وفاعليـة لبـة وتحصـيلهمتقـدم الطو ، هوتنظيمـ همحتوياتو ج االمنه
مقارنــة بـالبرامج فــي  قليميـاً إ يمكــن التحقـق منــهن هــذا المجـال أأظهـرت  الجامعــةا أنتـدل علـى 

 .جامعــةالــدرجات التــي  تمنحهــا الالمتمثلــة باألكاديميــة  للمعــاييرالمملكــة المتحــدة وحــول العــالم 
مــع (داء فــي األ عاليــاً  تظهــر نظامــاً فإنهــا فــي أي مــن هــذه المجــاالت الثالثــة ) 4(الدرجــة  أمــا

يمكن ويا ألي برنامج مشابه، و امس قلويكون على األ) المستمر التحسن نممكانية االستفادة إ
   .الخارجي باستخدام المراجع الخارجية والتقييمالتحقق منه 

  
  الحكم ا\جمالي الشامل

  
درجـــة مســـاوية لدرجـــة لكـــل مجـــال يكـــون و  الحكـــم اإلجمـــالي الشـــامل مـــن التقريـــر،يســـتخلص   – 20

وصـــف  ســـيتمف، أو أكثـــر) 2( علـــى درجـــةاالت كافـــة المجـــ فـــإذا حصـــلت .المجـــاالت األخـــرى
 فســيقوم ،مــرتين أو أكثــر) 2( وعنــد حصــول التخصــص علــى درجــة .مقبــول نوعيــاً التخصــص 

ثــر تلــك ألتقــديم خطــة للتحســينات وعــرض  بــدعوة الجامعــةصــندوق الحســين لإلبــداع والتفــوق 
 ال أو أكثـر،أما التخصص الذي يحصـل علـى درجـة واحـدة فـي مجـ .الخطة خالل فترة محددة

 واحــدة )4(أمــا التخصــص الــذي يحصــل علــى درجــة   .خضــع لتقيــيم اضــافي خــالل ســنةيسف
بل  صندوق الحسين لإلبـداع من قِ  كون مؤهالً يسف ،)3(درجات أقل من  هعلى األقل وليس في

 جــائزة الحســين للتميــز األكــاديمي – كــاديميلإلبــداع والتفـوق األه علــى جائزتــ منافســةوالتفـوق لل
بـــل يــتم تفحـــص األحكـــام الصــادرة عـــن فريــق تقيـــيم النظــراء مـــن قِ و  .)و موضــح الحقـــاً كمــا هـــ(

مستشار صندوق الحسين لإلبداع والتفوق بالنيابة عن وكالة ضمان النوعية للتعليم العالي في 
جتمــاع مــع الابلتخصــص لتقيــيم األداء النــوعي  ن لبرنــامجعــيّ والمستشــار المُ  ،المملكــة المتحــدة
مــع  تقيــيمعمليــة ال التأكــد مــن مطابقــة النتــائج علــى تفحــص هــذهمل تيشــو  يم،رؤســاء فــرق التقيــ

 التقييمــاتجــاء فــي  حســبما أدلــةعلــى  األحكــام مســتندةالبروتوكــوالت المنشــورة، وأن و  طريقــةال
 الـــواردة فــــي الـــنص األساســــي لتقريـــر تقيــــيم التخصـــص، ومتفقــــة مـــع المصــــطلحات األساســــية

ة جامعـلنتـائج الرئيسـية إلـى الباالتقييم بتقـديم مـوجز  فريق يقوم رئيسو  .دليلفي هذا ال المدرجة
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 ال إال أن التقريـــر المقـــيم بدرجـــةع، ـلموقـــلزيـــارة الالنظـــراء فـــي نهايـــة  مقّيمـــينفريـــق ال نيابـــة عـــن
  .بعد زيارة الموقع والتأكد منهاأن يتم اختبار النتائج  إال بعد جامعةللعطى يُ 

  
  تقييم ا�داء النوعي للتخصصتقرير 

  
ويمثـــل النتيجـــة الرئيســـية ، بعـــد كـــل تقيـــيم تقيـــيم األداء النـــوعي للتخصـــصيــتم تحضـــير تقريـــر   -21

 ،تمـام التقيـيم بوقـت قصـيرإة نسخة عن هـذا التقريـر بعـد جامعلم التتسو  تقييم،الموثقة لعملية ال
ب انـــإلـــى ج ،ةجامعـــوتعليقـــات ال مالحظـــاتتســـاعد و  .دقـــة مـــا جـــاء فيـــهقـــرار إلويـــتم دعوتهـــا 

 منصــفاً  تقييمــاً واعتبــاره  تبنــي التقريــر رســمياً  فــي ،صــندوق الحســين لإلبــداع والتفــوق اتمالحظـ
رغـــب صـــندوق الحســـين لإلبـــداع والتفـــوق فـــي نشـــر وي.  دلـــةمـــع النتـــائج المدعمـــة باأل زنـــاً امتو و 

التـي تـم اتخاذهــا الترتيبـات  اً اإلنترنـت موضــحشـبكة  علــى موقعـه علـى تقيـيمتقريـر مـوجز لكـل 
بتقرير  على صفحة الصندوق على شبكة اإلنترنت ويرفق هذا ،ملخص  للنتائج لتقييم معا في

   .تقارير التقييم في التخصصمجموعة  المستخلصة مننتائج حول ال مفصل
  
  كاديميلتميز ا�الحسين للجائزة  ھليةا[
  

تحديـد لالرتقـاء بـالتميز، يرغـب فـي  ، انسـجامًا مـع رسـالتهأن صندوق الحسين لإلبداع والتفوق  -22
سيقوم بدعوة و  .داء لمصلحة طالبها وللمجتمع ككلأعلى مستويات األب تتجلى التي جامعاتال

لتخصـــص تقيـــيم األداء النـــوعي لبرنـــامج لن عـــيّ ضـــافة إلـــى المستشـــار المُ إالتقيـــيم  فـــرقرؤســـاء 
فـي  يعن وكالة ضمان النوعيـة للتعلـيم العـال ومستشار صندوق الحسين لإلبداع والتفوق نيابةً 

صـندوق هيئـة مـديري توصـية إلـى مجلـس المـع  ،ملكة المتحـدة لعـرض نتـائج برنـامج التقيـيمالم
تعتمــد و . لمميــزنجــاز اإلل ومكافــأة ماليــة جــائزة للنظــر فــي تخصــيصالحســين لإلبــداع والتفــوق 

الحصــول علــى تقيــيم يشــتمل ويتطلــب   ،المؤكــدة التخصــص تقيــيمهــذه التوصــية علــى تقــارير 
 ).3(أقـــل مـــن وال يشــتمل علـــى درجـــة ،مــن المجـــاالت علـــى األقـــلفـــي أربعـــة ) 4(علــى درجـــة 

مباشــرًة بعــد اإلنتهــاء ه  نــعالإ، وســيتم  اً ســيكون قــرار صــندوق الحســين لإلبــداع والتفــوق نهائيــو 
   .صالتخصتقييم  برنامج من

  
  )لضمان استدامة تطبيق المعايير( تقييم المتابعــة

  
لترتيـب مـع الجامعـة لمتابعـة كـل تقيـيم تخصـص فـي يقوم صندوق الحسـين لإلبـداع والتفـوق با.   23

الوقــت المناســب، خــالل فتــرة ال تقــل عــن ســنتين وال تزيــد عــن خمــس ســنوات مــن تــاريخ زيــارة 
الموقع، ويكون الهدف األساسي لهـذه المتابعـة هـو تقيـيم التقـدم الحاصـل منـذ تقيـيم التخصـص 

معـايير األكاديميـة الموضـوعة عن طريق قياس تأثير عمليـة التقيـيم علـى نوعيـة التخصـص وال
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وقـد تـم تصـميم عمليـة المتابعـة لـدعم الجامعـات فـي . التي تم التوصل إليها من ِقبل الخريجين
وســتؤدي عمليــة المتابعــة إلــى تقريــر . تطويرهــا لألنظمــة والعمليــات الداخليــة للتحســين المســتدام

التخصص، وسيتم نشر كل  حول تقييم صندوق الحسين لإلبداع والتفوق اإلجمالي لتأثير تقييم
من تقرير المتابعة والتقييم اإلجمالي لتأثير تقيـيم التخصـص علـى موقـع الصـندوق علـى شـبكة 

  .اإلنترنت
  

    لتخصصا�داء النوعي ل تقييم اجراءات
  

    لتخصصا�داء النوعي ل تقييمالتحضير ل
  

  مقدمـــة
  
  :مراحل إلى خمس عامبشكل  للتقييمالتحضير  عمليةيمكن تقسيم  – 24

لعمل  جامعةوال صندوق الحسين لإلبداع والتفوق كل منالتخطيط المسبق الذي يقوم به  .1
 .جدول زمني، والترتيب لتقديم المعلومات

 .ةالجامع من جانبالتقييم الذاتي  .2
 .التقييمتشكيل فريق  .3
قييم قرير التتوتشمل قراءة  التقييمفريق  جانبوالتحضيرات من ، تحليل تقرير التقييم الذاتي .4

 .عليه األوليةالتعليقات  الذاتي وتدوين
 زيارةلة بخصوص الترتيبات العملية لجامعالتقييم وال فريق نقاشات تحضيرية تتم بين رئيس .5

  . التوثيقعمليات لموقع و الميدانية ل
  

ضابط  وتتضمن(جامعة ون الكامل بين الاجراؤها بالتعإإذا تم  جداً تكون التحضيرات فاعلة   - 25
قّيمين التقييم والم فريق رئيسو صندوق الحسين لإلبداع والتفوق، مدير عام و  )االرتباط

بل صندوق الحسين ن من قِ عيّ التخصص المُ  تقييميلعب مستشار و . المختصين بالتخصص
سبق في التخطيط المُ  رئيساً  لإلبداع والتفوق لقيادة ودعم كل جدول لمراجعات التخصص دوراً 

    .وتطبيقه لجدوللوالتحضيرات 
  

  سبقالتخطيط المُ 
  

 ل صندوق الحسين لإلبداع والتفوق بالتواصل معبمن قِ  سبقالتخطيط المُ  يتم اجراء  - 26
يقوم صندوق الحسين لإلبداع ، كجزء من التخطيط المسبق لبرنامج التقييمو  ،اتجامعال

ن وترتيب مرحلة م قترح، وتعيين مستشار لبرنامج التقييم،برنامجه المُ  نعالإوالتفوق ب
سيتم تطبيق هذه والسياق الذي  تقييمال التي تهتم بمجالت جامعاالنقاشات واالستشارات مع ال
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يشكل التوقيت الدقيق لزيارات التقييم و . انخذ الظروف الخاصة بالحسبأفيه، مع الطريقة 
  .ات وصندوق الحسين لإلبداع والتفوقجامعاالتفاق عليه بين اليتم و  لنقاشل موضوعاً 

   
 ة لتقديم واحد أو أكثر من البرامج التعليميةجامعصندوق الحسين لإلبداع والتفوق بدعوة اليقوم  - 27

يتم  ،متجانساً موضوع ال يكون ماعند عادةً و . تقييمهاالمؤدية إلى الحصول على شهادة جامعية ل
الشهادة الجامعية  على مستوى اختيار برنامج واحد فقط، وسيشكل هذا برنامجها الرئيسي

 ،خاصةالالتخصصات من  اشتمال التخصص على عدد وفي حالة. في التخصص األولى
 التشاور معب لتخصص،بعد استشارة مستشار تقييم ا  ،يقوم  صندوق الحسين لإلبداع والتفوق

 منفي عينة  مدى تنوع التخصصاتالوسائل للوصول إلى وأفضل حول أنسب  جامعاتال
تزويده  ةجامعال أن يطلب من تفوق أيضاً صندوق الحسين لإلبداع والليمكن و . البرامج

المفضلة  تواريخالتحديد ، و تهليتم مراجع ما يقدمه البرنامجبمعلومات حول حجم ومجال وطبيعة 
هذه المعلومات المسبقة . ي أوقات غير مناسبةأو   وقع،زيارة  المبة للقيام لجامعبالنسبة  ل

التفاق حول مواعيد الزيارات الفردية، لتخطيط والات جامعخرى مع الألنقاشات  ساساً أشكل تُ 
وحسب بنود مذكرة التفاهم بين  صندوق الحسين لإلبداع  ،تشكيل فريق التقييم عنبالغ واإل

يقوم صندوق الحسين   ،والتفوق ووكالة ضمان النوعية للتعليم العالي في المملكة المتحدة
 قّيمينحاب الخبرة كمصأمدربين ومن  موضوعمتخصصين في ال اختيارلإلبداع والتفوق ب

يساعد لبتعيين مترجم  ،ذا دعت الضرورة، إوسيقوم صندوق الحسين لإلبداع والتفوق .نظراء
ترجمة النقاشات الرئيسة  والترجمة الفورية لألوراق الرئيسة  فية وفريق التقييم الزائر جامعال

الحسين لإلبداع والتفوق سيقوم صنوق و . فرة سابقا باللغة اإلنجليزيةاالتي لم تكن متو  ضافيةاإل
  .  ، والمترجمينقيمينالمو  ات،جامعلل بتقديم إيجازات مناسبة

         
  يـــم الذاتــالتقيي

  
من تاريخ القيام  -على األقل-  شهرأ ستةالقيام بتقييماتها الذاتية قبل  جامعاتطلب من اليُ   - 28

ة التقييم الذاتي  وتقرير حول عملي على إرشادات) ج(ويشتمل الملحق . بزيارة الموقع المحددة
من صندوق الحسين لإلبداع والتفوق تاريخ تسليم تقرير التقييم الذاتي  وسيحدد. التقييم الذاتي

  .من جدول زيارات الموقع ذلك عادة قبل شهرين تقريباً  يتمو الجامعة، 
 

  
  مــــفريق التقيي
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ن قيميثالثة من الم يد عنوال يز اثنين  مما ال يقل عنالتقييم الزائر عادة  فريق سيتكون  - 29
في  مختصاً ) ولكن ليس ضرورياً (يكون عادة  فريق، ورئيس موضوعفي ال لمختصينا
كبيرة جدًا أي برامج  عند التعامل معبشكل استثنائي  وتختلف هذه التشكيلة .موضوعال

بل صندوق الحسين لإلبداع يتم  تشكيل  الفريق  من قِ و . ومتداخلة تمنح الدرجات العلمية
وكالة ضمان النوعية للتعليم العالي في المملكة ل الممثلمستشار الور مع التفوق بالتشوا

بل صندوق الحسين لإلبداع ن من قِ عيّ لتخصص المُ األداء النوعي ل تقييمالمتحدة ومستشار 
على  شهر قبلالفريق  عنجامعة بالغ الإيقوم صندوق الحسين لإلبداع والتفوق بو . والتفوق
اختيار فريق حول  ليس لديها حق االعتراض جامعةبالرغم من أن الو . الموقع من زيارة األقل

ضافية  من جانب إية تعليقات أالتقييم، إال أن صندوق الحسين لإلبداع والتفوق يرحب ب
، وذلك  لضمان مثل التضارب الممكن في المصلحة ،المؤسسة حول مناسبة فريق التقييم

  . ةلجامعافراد الفريق وموظفي أ بين التوافق
  

عن و  ،زيارة التقييم ٕادارةعن تنسيق و  ويكون مسؤوالً  التقييمبقيادة فريق  فريقيقوم رئيس ال  - 30
: ويتضمن هذا .صندوق الحسين لإلبداع والتفوق حسب تعليماتضمان القيام بذلك 

المتخصصين  قيمينالمفريق عمل  تنسيقو  ،ةجامعمع ال التقييم بالتنسيقفريق  التحضيرلزيارة
تم التوصل ياألحكام التي  والتأكد من ان، والتأكيد على جمع األدلة واختبارها، موضوعلفي ا
األداء ة في نهاية الزيارة، وتحضير تقرير تقييم جامعشفوية لل راجعةا قوية وتقدم تغذية إليه

  .  لتخصص بعد الزيارةالنوعي ل
 

تقرير التقييم الذاتي  تحليل : ما يلين في التخصص ين المتخصصيمسؤوليات المقيمتشمل   - 31
 عليها لجمع األدلة واطالع  اآلخرينفي زيارة التقييم  ةوالمشارك وتحضير تعليقات أولية،

حول   فريقلرئيس ال تقريرنوعية التعليم، وتقديم جودة و األحكام حول  ٕاصدار، و هاواختبار 
  .تخصص بعد الزيارةاألداء النوعي للمسودة  تقرير  تقييم 

  
   (SER)تقييم الذاتيتحليل تقرير ال

  
الزائرين لوضع األولويات والبرنامج لزيارة   قيمينساسا للمأالتقييم الذاتي ر يشكل تقري  - 32

 منيقوم صندوق الحسين لإلبداع والتفوق بتقديم التقرير إلى فريق التقييم بعد التأكد و . التقييم
التقرير كما هو مبين  في هيكلية  يتبععليها، و  تفقلبرامج التعليمية المل مناسبأن التقرير 

بتحليل تقرير التقييم الذاتي  الفريقيقوم رئيس . ويحوي مواصفات البرنامج دليل،هذا ال
فريق التقييم   أعضاءة و جامعقبل االتصال بال) الملحق أ(مستخدما مفكرة تقييم التخصص 

 فريقس الفضل التحضيرات الممكنة لزيارة التقييم، قد يرغب رئيأللحصول على و  ،خريناآل
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 جعيةإلى نقاط المر  ،بشكل خاص شارةة فهمهم للتقييم الذاتي، باإلجامعأن يستطلع مع ال
ووضوح واكتمال مواصفات البرنامج أو البرامج، والمعلومات  ،األكاديمية عاييرالخارجية للم

ير في تقر   المشار إليها ةحصائية المؤيدة، ومجال التعليم والتعلم ومصادر التعلم المؤيداإل
  . التقييم الذاتي

  
لمناقشة ترتيبات   موضوعالمتخصصين بال قيمينأيضًا باالتصال بالم الفريقيقوم رئيس  - 33

 دلةيتولى المقيمون المسؤولية لتنسيق  األو . وليات ضمن الفريقؤ الزيارة والموافقة على المس
رئيس  يقومو . اواالطالع عليه المجاالت التي يقدمها البرنامجالمتعلقة بمجالين أو أكثر من 

فريق لتحضير التعليقات األولية الفي  موضوعالمتخصصين بال قيمينبالترتيب للم فريقال
ضابط ارتباط إلى أعضاء الفريق   و  اإللكترونيرسالها بالبريد إومن ثم ، حول التقييم الذاتي

  .بأسبوع واحد على األقلبداية زيارة الموقع الجامعة قبل 
  

تقييم في مفكرة  الواردة االشارة إلى األسئلة قيمينات، يجب على المعند تقديم هذه التعليق  - 34
األكاديمية، عايير إلى الم، بشكل كامللتعليقات، ا أن تشيريجب و ). أ الملحق( التخصص

تشكل التعليقات األولية  و . اضافية أدلةمور التي تتطلب ومواصفات البرنامج، وتحديد األ
  ومن ضابط االرتباط، إليهلفريق التقييم الذي يدعى ساس للنقاش في االجتماع األول األ

زيارة الموقع  خالل قيمينالتركيز المناسب ألنشطة الم علىتأكيد الهذه النقاشات 
برنامج زيارة خالل الواجب اتباعها في االجتماعات التي تعقد  مشروطةستفسارات الاالو 

  . الموقع
  

  الترتيبات العملية لزيارة الموقع
  

تعريف فريق التقييم بأسماء ل جامعةال بالترتيب معق الحسين لإلبداع والتفوق يقوم صندو   - 35
وين اة وعنيالوظيف هممسمياتو  أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الرتب األكاديمية العالية

شخاص  واأل ة،جامعال حلقة الوصل الرئيسة معيشكلون  نالذيبريدهم اإللكتروني و 
 .، وعن تقرير التقييم الذاتي وضابط االرتباطاتقيميهتم ية التي عن البرامج التعليمي ولينؤ المس

 جامعة،وتقديم نفسه إلى ال قيمينلتقديم الم البريد اإللكترونيباستخدام  فريقيقوم رئيس الو 
وتشمل  ،زيارة التقييم من بدءسابيع أثالثة  خالل فترة ال تقل عنيجب أن يتم هذا التبادل و 

  :ما يليهذه المرحلة  فييتم طرحها مور التي األ
حول اكتمال التقييم  راجعةتغذية  أيةأي توضيحات ضرورية لتقرير التقييم الذاتي و  - 

  ضافية للزيارةإة للقيام بتحضيرات جامعالذاتي يمكن أن تساعد ال
  الجامعة في  ضابط االرتباطدور  - 
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األعمال  تمثل هذه ومدى قدرة عينة ،فرة للفحصاالمتو  المقّيمةالطالب  أعمالمجموعة  - 
في  المرجوةالتعلم  مخرجاتتوضيح مجموعة تحصيالت الطلبة المتوافقة مع  على

  مواصفات البرنامج
 أهميةومدى  فرة لمالحظتها خالل الزيارة،االتعليمية والدراسية المتو  المحاضراتمجموعة  - 

  ية  تحقيقهاانمكإ هذه المالحظات و 
تسلمها، ل الزمني جدولالارة التقييم، و قبل زي قيمينإلى الم إرسالها التي يتوجب الوثائق - 

  وتوفيرها خالل الزيارة
  اً ترتيبها مسبق التي يتوجباالجتماعات واألنشطة األخرى  - 
  لفريق التقييم المقدمة الترتيبات العملية األخرى للزيارة مثل المكان والتسهيالت - 

  
سين لإلبداع ونسخة إلى صندوق الح(ة جامعبالكتابة إلى ال فريق بعدهايقوم رئيس ال   - 36

  . التقييم فريق لتأكيد الترتيبات العملية المتفق عليها لزيارة )والتفوق
  

يلخص  .وسهلة المنال ممثلةدقيقة و  أدلةة تقديم معلومات و جامعمن ال تقييمتتطلب عملية ال   - 37
 مد، وتقوأثناءهامجموعة الوثائق والمعلومات التي تقدم عادة قبل زيارة التقييم  )هـ الملحق(
الكلي  ادةيجب أن يكون حجم المو  ،ايجب تقديمه تيالطلبة ال أعمالحول عينة  معلوماتال

التي يجب أن ال تزيد خالل فترة الزيارة  قابل للنظر فيه للتقييمالرئيسية  قاعةفي ال توافرالم
 ممثلةالطلبة المقدمة كافية لتشكل عينة  أعماليجب أن تكون  كما .يومين ونصف عن

تحديد  جامعاتلل يمكنفي معظم الحاالت، و . )الملحق هـ(في  موضح هوكما  ،معقولة
 ،ومع ذلك ،االمتحاناتروتيني ألغراض  حتفظ بها بشكلأُ  العينات المناسبة من المواد التي

 مؤخرا تصحيحهاتم التي  من االمتحاناتعينات  يمكن طلب وحيثما يكون ذلك مناسبا،
  .  التقدير النهائيفي  تدخل ال والتي

  
ة حول المستندات الرئيسية التي يجب لجامعا إعالميقوم صندوق الحسين لإلبداع والتفوق ب  - 38

ة والمترجم لجامعالترتيبات مع ا باتخاذقوم يتقديمها باللغة اإلنجليزية لفريق التقييم الزائر، و 
 خالل الفترة التيخرى أزيارة الموقع للقيام بترجمة أي مستندات  ألغراضالذي تقوم بتعيينه 

  . زيارة الموقع تسبق
  

يقوم صندوق الحسين لإلبداع و . قيمينالم علىمسؤولية ترتيبات السفر إلى األردن تقع   - 39
ما أ. فريق التقييم أعضاءقامة مع والتفوق بتأكيد ترتيبات النقل من المطار إلى الفندق واإل
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 أوقاتفي  لجامعةابل فيتم ترتيبها بشكل عام من قِ   ،ةجامعالتنقالت اليومية بين الفندق وال
  . فريقعليها مع رئيس ال يتفق

  
ضابط االرتباط ة الفريق الزائر مع جامعال منالرئيسية المقدمة  قاعةستوعب التيجب أن   - 40

إما  المقّيمة بةالطل أعمالالوثائق الداعمة ومن ضمنها عينات  جامعةتقدم الو . والمترجم
ب زجاجات المياه انمرطبات خفيفة إلى ج يجب تقديمو . الرئيسية أو قريبا منها قاعةداخل  ال

يتفق زء جمناسبة لبرنامج اللقاءات ك حجز قاعاتفي  الجامعةقد ترغب و . إلى فريق التقييم
األخرى التي سيتم  مناقشتها بالتفصيل  التسهيالتومن . جدول زيارة الموقع عليه ضمن

ذين يجلبون معهم أجهزة مقّيمو التخصص الد  جسيو . التصوير اكناتاالتصاالت الهاتفية وم
وقد . لكترونياإالمكتوبة  لخصاتفي جمع ونقل الم أنها مفيدة )Laptop(المحمولة  الحاسوب
الرئيسية لدعم  قاعةفي ال  امكانية االتصال بشبكة اإلنترنتفي توفير  أيضاً ة جامعترغب ال

 وتوفر خدمة على شبكة اإلنترنتة لجامعل وجود موقع معين دعن وال سيما ،التقييم عملية
  . ذات صلةالوصول إلى معلومات مفصلة  تمكن الفريق مناإلنترنت التي 

  
  لتخصصا�داء النوعي ل تقييمزيارة 

  
   التقييم طريقة

  
   التقييمزيارة  أھداف

  
 وأعضاء هيئة التدريس في، لجامعةون بين ااور والتعابروح التح التقييم تجري زيارة   - 41

الرئيسة تقييم داف زيارة الـأه وتتلخص، وفريق التقييم ،وضابط ارتباط الجامعةالتخصص، 
  :بما يلـي

حول البرامج  بتقرير التقييم الذاتي من جمع أدلة كافية، بدءاً  قيمينتمكين الم )1
 عاييرحكم جماعي حول مالءمة ومناسبة الم لتمكينهم من إصدار التعليمية

ة جامعترتيبات ال يةكفاالتعلم، و  ونوعية  فرص والمحصلة،معلنة األكاديمية ال
نوعية البرامج األكاديمية ومستوياتها التي يمكن قياسها في ضوء رسالة لضمان 

   .الجامعة ومواصفات البرنامج
  . ما يقدمه التخصصحكم شامل حول نوعية  تقييم بدرجة وٕاصداروضع  )2
  . تقييم التخصصتحضير مسودة تقرير  )3

  
بمجموعة  من األنشطة  خالل   ويتم القيام .ن ونصف اليومايومعادة  التقييمتستمر زيارة   - 42

  .، مع إمكانية تعديل الترتيب الدقيق لهذه األنشطة بطريقة تعكس ما يقدمه التخصصالزيارة
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  التقييمبرنامج  زيارة 

  
ة كجزء من التحضيرات جامعالتقييم وال فريق بين رئيس الزيارةيتم االتفاق على برنامج   - 43

األنشطة التي يقوم  بها  ، وتشملللبرنامج جدوال نموذجيا) و الملحق(ويوضح . زيارة الموقعل
  :ما يلي فريق التقييم خالل الزيارة

  الداخلية والتقارير تقييماتوالبرنامج، وال جامعةتفحص وثائق ال - 
أوراق االمتحانات، واألعمال الفصلية، والمشاريع، (عينات من أعمال الطلبة خذ أ  - 

  )ت، واالطروحاواألعمال اليدوية
الصفية التي خذ عينات صغيرة من المالحظات أفريق التقييم، يتم  طلببناء على و  - 

 ه العمليةتضمن هذتويمكن أن (التقييم ثناء زيارة أالتعليم والتعلم  تعكس مجال
الدروس الخاصة، و ، وورش العملوالحلقات الدراسية،  للمحاضراتالمالحظات المباشرة 

  )ى، حسب ما يقتضيه الحالوامتحانات المستو الدروس العملية، و 
  داريين ومساعدينإ و  أعضاء هيئة تدريسلقاءات مع  - 
صحاب أمع كان متوافرًا وحيثما   ،القدامى، والطلبة  الحاليين لقاءات مع الطلبة - 

  حيث يعمل خريجو التخصص العمل
  فرة  للطلبة في البرامجاالمتو   تعلممصادر ال  التعرف على - 
  األحكام كوينالمعلومات وت وتبادلاألدلة،  لنظر فيفريق التقييم ل اتلقاء - 

  
التخصص  مقيمي، وتوجيه هاأنشطة التقييم وتوازن تنوع تقييمبالحق في  الفريق يحتفظ رئيس  - 44

الطلبة،  أعمالالوصول إلى توازن مناسب بين جمع عينات  ويتطلب ذلك  .توزيع أوقاتهمل
 االدارية هيئةال يئة التدريس وأعضاءأعضاء ه لقاءو القراءة،  التعليم والتعلم وتوثيقمالحظة و 
ملخصات والوصول إلى حكم جماعي ال كتابة، و ممن لهم عالقة بالتعلمخرين آالطلبة و و 

أن تمكن  مهممن الو . منتهى الدقةالتخطيط  والتنسيق  ب التي تتطلب مكثفةالزيارة الخالل 
من تطوير قاعدة أدلة قوية  الفريق تنفيذهامن النشاطات التي تم  ةالمجموعة الكاملة والمتوازن

. التخصص لما يقدمهحكام سليمة وصحيحة متعلقة بكل من المجاالت الستة أ توصل إلىلل
بهدف  واالتفاق عليها زمنية فرديةول اجد تحضير موضوعبالالمختصين  قيمينيتوقع من المو 

ومخرجات ة المستويات األكاديمي التأكيد على مع وانسجاما ه،الحصول على قاعدة األدلة هذ
   .المقيمة الطلبة أعماللقراءة  الوقت الكافيتوفير  قيمين، يجب على المالتعلم

  
قبل الحضور إلى  ضابط االرتباط، يجب أن يجتمع فريق التقييم مع ممكناً  وحيثما يكون  - 45

 ةجدول  تمتٕاذا و . بدء زيارة الموقع الذي يسبقيوم الفندق في العادة في  ذلك تم، ويجامعةال
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في اليوم الذي  نزيارتيالا تمثل لكلعندها تكون الترتيبات األ نفسه، فريق التقييملتين زيار 
بالغ إب ضابط االرتباطأن يقوم  في هذا االجتماعومن المفيد . يسبق أول زيارة موقع

قيد في فهم البرنامج  جامعةمن وجهة نظر ال يمكن أن تكون مهمة لهم بأي أمور المقيمين
ي تالكلية ال عميد، و جامعةاالجتماع أيضًا مقابلة رئيس الهذا  خالل تمي ويمكن أن .التقييم
  ،قد يرغب صندوق الحسين لإلبداع والتفوقو . خريناآل وكبار المسؤولينالبرنامج  تقدم

في تنظيم هذه االجتماعات في استقبال رسمي واحد لممثلي   ،جدول زيارات  الموقع حسب
  .ن الزائرينفيمية والمجامعال

  
في بداية اليوم  أعضاء هيئة التدريس المتوفرين في التخصصاللقاء األولي مع سمح ي  - 46

في فترة (موجز ودقيق الجامعة بتقديم عرض الفرصة لممثلي بإعطاء  األول من الزيارة
، الذي يتم فيه هذا التقييم والسياق تقييمهاتم يحول البرامج التي  )وز العشرة دقائقاالتتج

هذا اللقاء ويعطي . التقييم الذاتيعملية منذ  القيام ب حصلتأي تطورات ب قييمينبالغ المإ و 
 أعضاء هيئة التدريس لتذكير لرئيس الفريقأيضًا الفرصة  مع أعضاء هيئة التدريس األول

 جامعةقد تدعو الو . التخصصسلوب وبروتوكوالت تقييم أب الموجودينالفريق  أعضاءو 
  . جتماع األوليالطالب للمشاركة في هذا اال ن عنممثلي

 

يتضمن برنامج الزيارة عددًا من اللقاءات بين ممثلي الجامعة وفريق التقييم للنظر في   - 47
الجوانب المختلفة لما يقدمه التخصص، وخالل فترة الزيارة، يلتقي فريق التقييم يوميًا لمناقشة 

معظم جدول الزيارة وما تم التوصل إليه، ويقوم ضابط االرتباط بدور المراقب في 
ومع ذلك، ال . االجتماعات ويمكن له تقديم معلومات حقيقية لها عالقة بمناقشات الفريق

يسمح لضابط االرتباط بحضور االجتماع مع الطلبة، أو أي جزء من اللقاءات التي تشتمل 
 .على مناقشة مباشرة للعالمات، مثل اجتماع فريق المقييمين النهائي

 

  
  ةـــجمع ا�دل

   
   العامةاNعتبارات 

  
،  كنقطة إنطالقاستخدام تقرير التقييم الذاتي  قييمينثناء جمع األدلة، يجب على المأ  - 48

ثناء زيارة أتم جمعها ية، واألدلة األخرى التي جامعدة التي تقدمها الانضافة إلى األدلة المسإ
 ) الملحق أ(التخصص  تقييـمة الرجوع إلى مفكرة جامعوال قييمنيجب على المو  ،الموقع

نوعية فرص التعلم، والمستويات  جوانبكامل  غطيللتأكد من أن مجموعة االستفسارات ت



  

 30                                               دلــيل تقـيـيم ا�داء النـوعي للتـخـصصات ا�كــاديـمـيـة –وق ــــداع والتـفـــسـين ل�بـصندوق الح

التي يقدمها ب انجو ال جميعتحديد األدلة المتعلقة ب قيمينيتوقع من المو . األكاديمية للبرنامج
  . التخصص، والنظر فيها وتبادل اآلراء حولها وتقييمها

  
 ،والطلبة أعضاء هيئة التدريساءاتهم مع بكتابة مالحظاتهم حول لق قيمونيقوم الم  - 49

إن جمع . وتقييمهاالطلبة  أعمال وتعليقهم على نوعيةحول التدريس والتعلم،  همومالحظات
حكام ألل جماعيةفريق التقييم يساعد في تطوير قاعدة أدلة  بين وتداولهاالمالحظات 

ولية حول التقييم الذاتي إلى هذه المالحظات وٕالى تعليقاتهم األ قيمونيرجع المو . الصادرة
 لدىتحفظ هذه المالحظات و ، ما يقدمه التخصصمكتوبة لنوعية التقييمات ال أثناء إعداد

  . في نهاية الزيارة فريقال رئيس
 

  بةالطل أعمال اختيار نماذج
  

ثناء زيارة أ القيام بهاشطة التي يتم نلأل هاماً  عداً الطلبة بُ  أعمال اختيار نماذجتشكل عملية   - 50
بالمستويات األكاديمية  فيما يتعلقالتقييمات المتخذة  لنشاط مباشرةا ادعم هذوي. قييمالت

 وعملية التعليم والتعلم والتقييم، ،المتحصلة كما يعكسها تصميم المنهج ومحتوياته وتنظيمه
دعم الطلبة فيما يتعلق ب في التقييمات التي تجري أيضاً  تساهمو . هموتقدم الطلبة وتحصيل

 قييمينالتخصص من الم تقييميتطلب و  .وتعزيزهاالجودة  ٕادارةو  النوعية فاعلية ،ووٕارشادهم
  : تقييم ما يلي

عند  ةجامعبل المن قِ  هو مثبتكما  عالقة مخرجات التعلم المرجوة وانتشارها، - 
الخارجية لتأكيد مستوياتها األكاديمية مقارنة بالبرامج  جعيةلنقاط المر لاستخدامها 

  )تصميم المنهاج ومحتواه وتنظيمه(خرى أ تجامعافي  الشبيهة
، وبشكل حسب مواصفات البرنامج بةتحصيالت الطل ييممدى مالءمة الترتيبات لتق - 

  )التعليم والتعلم والتقييم(خاص، مخرجات التعلم المرجوة 
  )تقدم الطلبة وتحصيلهم(نتائج التعلم تحصيل  الطلبة من   - 
التعليم ( بالتقييم التقويمي حياناً أا إليهشار ويُ ، ةلتعلم الطلب الذي يقدمه التقييمسهام اإل - 

  )والتعلم والتقييم
  )تقدم الطلبة وتحصيلهم( مدى مالءمة الدرجات  الممنوحة - 
تقدم الطلبة وتحصيلهم، ( وخارجياً  ثبات صحة هذه الدرجات داخلياً إ مدى تأكيد و  - 

  )وفاعلية إدارة النوعية وتعزيزها
  

  .عينة أعمال الطلبة المطلوبة ألغراض التقييم تفاصيلعلى ) هـ(يحتوى الملحق   - 51
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لنقاط  لعلى تحصيالت الطلبة  بشكل رئيسي على األدلة الموثقة الصادرة تعتمد األحكام   - 52
وجمع عينات أعمال الطلبة، وسلسلة المؤشرات أو المعلومات  الخارجية، جعيةالمر 
 تصميمبتسجيل تعليقاتهم حول يقوم المقيمون و . تعلمحصائية والمالحظات حول التعليم والاإل

أعمال مفكرة بة في لللطراجعة عطاء الدرجات والتغذية الإ التقييم، والمستويات المحصلة، و 
لتغذية لة جامعوفي حالة شمول الترتيبات التي تجريها ال .)الملحق ط( وتقييمهاالطلبة 

أو  ل هذه العملية لهم،تقديم  تعليقات مكتوبة ومعلومات حو  من  للطلبة بدالً  لراجعة الشفويةا
  . االعتبار بعينيأخذون هذا  إن المقييمينف باإلضافة إلى ذلك، 

  
  تعلمالتعليم وال عمليات م7حظة

  
والتعليم،  حول التعلم ةقيم أن تقدم أفكاراً الفصول الدراسية ما يجري في مالحظة ل يمكن  - 53

من هذا مالحظات أية  بقاءإ، يجب لكنو . لفريقحسب رغبة رئيس ا يتم ذلك ويمكن أن
  قيمونذلك، قد يرغب المإلى  ٕاضافةو . دنى في زيارة الموقع المكثفةفي حدها األ القبيل

ليست  تدريسإذا كانت لغة ال وتمثيلهااألدلة المتحصلة  صحةمعرفة مدى  فية جامعوال
تمثل أكثر من ساعتين  ال فصول التعلم أنمن المالحظات أخذ لذا يوصى عند .  اإلنجليزية

وحسب ما يكون ذلك  ،ستاذ أو المدرسمع األ تفق عليها مسبقاً يو   ،تخصص قيمي كللم
ضافة إلى األدلة المقدمة في اإلهو ل التعلم و لفص المباشرةالغرض من المالحظات و  .ممكناً 

التعلم  فرص المقيمين لمدىوذلك لتحسين فهم  ،الطالب تعلمالتقييم الذاتي حول نوعية تجربة 
الموجودة في تقارير للمعلومات  موجزاً إذا قدم  الذاتي جيداً تقرير التقييم  برويعت. فرةاالمتو 

وقد يعتبر هذا من قبل فريق التقييم ، الفصول الدراسية من النظراء الداخليين لنوعية عينة
وال تشكل  ،ضافية خالل زيارة الموقعإة دون الحاجة إلى مالحظات كافيالزائر قاعدة أدلة 

ألداء  أشكال المدح من شكالً  راءفي تقييم النظ الموجودة ةالدراسي فصولحول الالمالحظات 
زيارة  ثناءأ ةل الدراسيو المالحظات للفص كان ال بد من أخذذا وإ  ،هيئة التدريس أعضاء

  ،لمالحظات لمناقشتها مع فريق التقييملبتحضير جدول أولي  فريقرئيس ال قومالموقع، ي
  . عميد الكليةأو  /و تقييملل عةممثل الجامومن ثم مناقشتها مع 

  
 والتعلمالتدريس   محاضرة المسؤول عن هيئة التدريسبمقابلة عضو  قّيميجب أن يقوم الم  - 54

المستهدفة ذات العالقة  مخرجات التعلمليقوم بتقديم نفسه ولمناقشة  محاضرةقبل بدء ال
هم الهدف أن فِ . لبة منهاالطتوقع تعلم لتحديد ما تقدمه المحاضرة، وتحديد  كيفية و بالنشاط، 

إلى نقل  خاصةالمحاضرة التي تهدف ف. مهم للغاية من محاضرة التعليم والتعلمالعام 
لتطوير  مهارات  صممةتختلف في هيكليتها عن تلك المعلى سبيل المثال،  ،المعلومات

ثناء أبالتعليق  قيمونلن يقوم المو . تطبيق المهارات الطلبة علىتشجيع لأو  ةمحدد
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ولن يقحموا أنفسهم أو يتدخلوا مباشرة في ، حلقات البحث أو الدروس الخاصةحاضرة، أو الم
يجب االتفاق على فترة ) ألكثر من ساعة( وفي حالة المحاضرات الطويلة. التعليم أو التعلم

بعض وفي  ،في االجتماع التحضيري اً ذلك ممكن انأو فترات المالحظة المناسبة، اذا ك
في النشاطات الدراسية في المحاضرات  العملية  شغلينل الطلبة المنسؤا الحاالت، يمكن

عن تجاربهم الدراسية  ومدى مالءمة  ليتكلموا قييمينالتعلم المستقلة من قبل الممحاضرات و 
   .عامبرنامجهم الدراسي اللتم مالحظته تالنشاط الذي 

  
تعليم وتعلم تمت لكل محاضرة ) الملحق ح(يتم تعبئة مذكرة المالحظات النموذجية   - 55

 أساليبمحاضرة، يقوم المقيمون بتقييم مدى فاعلية  أيحكامهم حول أإلصدار مالحظتها، و 
 .المستهدفة مخرجات التعلمالمستخدمة في الوصول إلى التعليمية والمواد  تعلمالتعليم وال

 الكمبيوتر  للطلبة  بواسطة أي توجيهات مكتوبة أو األخذ بعين االعتبارويتضمن ذلك 
يمكن استخدام مذكرة المالحظات هذه في و  ،فرةاذا كانت متو إوعينات أعمال الطلبة 

 .ةجامععلى رغبة ال الداخلية بناءً  راءمراجعات النظ
 

شفوية مختصرة إلى عضو الهيئة  راجعةالنظير تغذية  قّيمبعد حضور المحاضرة، يقدم المُ   - 56
تكون  هذه التغذية و . لراجعةالتغذية ا تحديد موعد الحق لتقديمالتدريسية، حتى لو شمل ذلك 

 وتهدف. شخصيبشكل  الهيئة التدريسية وتقدم دائماً  عضاءشفوية سرية بالنسبة ألالة راجعال
وصفة  تقديموليس ل أخذهاحول المالحظات التي تم ه تقديم تعليقات بناء إلى راجعةالتغذية ال

أعضاء هيئة التدريس  أسماء ذكرعدم  قيمينيجب على المو . المفضلة طريقة التدريس حول
  . ةجامعلا فيخرين اآل عضاءمع األ التي تتمفي تقاريرهم المكتوبة كافة وفي المناقشات 

  
  مـــمصادر التعل

  
لطلبة المتوافرة لمباشر لمصادر التعلم الفحص اليقوم المقيمون أيضًا بجمع األدلة من خالل   - 57

التي يتم توفيرها  بزيارة المرافق والتجهيزات م المقيمون عادةً و يقو . التقييم قيدحول البرامج 
 وأجهزة،  للقاعاتالمستخدمين أعضاء هيئة التدريس مراقبة الطلبة و  هم، ويمكنتخصصلل

. االعتيادية التعلمتعليم و ال أنشطةخرى خالل فترة أأجهزة  ايةتكنولوجيا المعلومات أو 
 دخولأو طلب الحث في الفهارس بجراء إ قيمينيمكن للمو  المكتبة، ما تقدمهبالنظر إلى و 

المالحظات   تؤخذ بعين االعتبار في  تقييم  نوعية مصادر التعلم،و  ،خدمة اإلنترنتإلى 
مع أعمال الطلبة، والوثائق المكتوبة، ومقابالت من أدلة قيمين إلى جانب لملالمباشرة 

سهولة الوصول  علىالتركيز ويتم  .أعضاء هيئة التدريس ذوي العالقة ومقابالت مع الطلبة
مصادر التعلم  وقد يؤثر تقييم. في التخصص ها من ِقبل الطلبةواستخدامإلى هذه المرافق 
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والتعليم مثل تصميم المنهاج ومحتوياته وتنظيمه، ( المجاالت األخرى علىاألحكام  على
  . بنوعية المصادر المتوافرة رالتي  تتأثر بشكل مباش) والتعلم والتقييم

  
  عضاء ھيئة التدريسأمع لقاءات ال
  

التقييم يقوم فريق و  ،نتباههم على مستوى التخصصإيقوم المقيمون بتركيز  ،كمبدأ عام  - 58
على فرص  ثرهاأ، بسبب فقطالمركزي عند الضرورة  المستوى المؤسسي بقضايا باالهتمام

لقاءات بأعضاء هيئة  عقدمساعد أن يتم ال منقد يكون و . التعلم للطلبة في التخصص
على سبيل المثال،  - وقد يتم ذلك على شكل مجموعات التخصص، س حول مجاالتالتدري

المستويات ب االهتمامبأن يتم ) الملحق و(جدول زيارة الموقع يقترح المخطط النموذجي ل
، يمكن أن يقوم ىخر أ حالةوفي . أكثر من مجال في اللقاء الواحد مناقشةبو األكاديمية 
بتكوين وممثلي الخدمات االجتماعية للطلبة  والمدرسينين كاديمياأل رشدينالم معالمقيمون 

مكتبة ممثل  االجتماع مع وبالمقابل يمكنهم معا. هموتوجيهالطلبة دعم تصور عن برنامج 
ذوي  خرينآوموظفين  ةوممثل خدمات الكمبيوتر المركزي ،التخصص مين مكتبةوأ، القسم
محددة لهذه اللقاءات، يرجع  اتجندأ كوينلتو . لمناقشة مصادر التعلم في التخصص عالقة

ما  وقائع بسجل مكتوب حول نويحتفظو ) الملحق أ(التخصص  تقييمالمقيمون إلى مذكرة 
  . يجري 

  
فرصة لتوضيح   قسم وممثل ال ضابط االرتباطو  الفريقاللقاءات اليومية بين رئيس تشكل   - 59

ضابط  يرغب التقييم مور خاصة بطريقةأ واية معرفتها، فيقضايا معينة يرغب المقيمون 
ضافية أو لقاءات إي وثائق ألطلب  فريقفراد الأيتم تشجيع و . بإثارتها قسموممثل ال االرتباط

وممثل االرتباط  ضابط  مع  نسيقبالت  فريقيقوم رئيس الو . لفريقضافية من خالل رئيس اإ
 . جراء هذه الترتيباتإل لقسما

 

خير من الزيارة التخصص خالل الجزء األ بين فريق التقييم ومدرسي يعقد لقاء إضافي  - 60
 ويوفر هذا اللقاء ،خيرويكون ذلك في العادة بعد ظهر اليوم الثاني أو في بداية اليوم األ

على التقرير الُمقّيم التي يمكن أن تؤثر الرئيسة بقدر اإلمكان  مورلتحديد األ للمقيمين فرصة
 منالمدرسين  ُيمّكن هذا اللقاء أيضاً و . عالقة ال تزالأي نقاط  حولتوضيح اللطلب  بدرجة

من أجل التغذية يتم هذا اللقاء  الو . مور تظهر خالل الزيارةأ اية في حوار حول  شتراكاال
خيرة للحوار بين فريق التقييم وأعضاء هيئة الفرصة األالراجعة المؤقتة للنتائج، وال يعتبر 

  . التدريس
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  أعمالھم بابأرو القدامىالطلبة واللقاءات مع الطلبة 

  
ممن لهم مصلحة حقيقية بنوعية البرامج خرين اآلآراء األشخاص الطلبة و  تعتبر آراء  - 61

فريق التقييم كافة حضور  أفراديجب على وحيثما كان ذلك ممكنًا،  .هامة أدلةومستوياتها 
عادة الفريق يقوم رئيس و ). الملحق ز(عادة لمدة ساعة  اللقاءيستمر و  ،اللقاء مع الطلبة

 فريق، ويقدم ملخصاً البتقديم  الفريقيقوم رئيس  ،في بداية االجتماعو  .رؤس هذا االجتماعبت
لن  االسهامات التي تم التوصل إليها بأن رللحضو  ويتم التأكيد ،التخصصطريقة تقييم  عن

ما يقدمه النهائي  لنوعية   همويجب أن يذكر المقيمون بوضوح  أن تقييم .فرادأتنسب إلى 
 الطلبة  جزءاً  التي تشكل مالحظات على مجموعة  واسعة  من األدلة  مدالتخصص يعت

أن  علىتأكيد الالمالحظات و  تدوين هفريق أو رئيسالحد أعضاء  أيجب على و ، منها واحداً 
يجب أن ال ينسب ملخص و  .فريقالأعضاء  على سيتم توزيعهملخص  النقاط الرئيسة 

ه انمكإهذه االجتماعات، ولكن  ب االرتباط ضابطيحضر  الو . فرادأالتعليقات هذا إلى 
  . قضايا يثيرها الطلبة أيةمساعدة الفريق في تحديد مزيد من المعلومات لتوضيح 

  
 معتم ترتيب اجتماع  وٕاذا  .فيه النقاش وتشجيع الحضور كافة على المشاركة تنظيميجب   - 62

رى االجتماع بطريقة جيو  ،ما نوعاً  بقاء النقاش غير الرسمي مختصراً إ يجبوجبة خفيفة، 
الطلبة  ألخذ آراءيسعى المقيمون و  .الرئيسية واضيعرسمية لضمان التغطية المناسبة للم

. ويضمنون وجود ملخص واضح ألجندتهم التي يقدمها التخصص،حول المجاالت الستة 
ليأخذ في  تعديلهيمكن و  ،مجموعات الطلبة معلقاء بال المذكرة الخاصة) الملحق ز(ويوضح 

دراك الطلبة ألهداف إلقياس مدى   حمسينيكون المقيمون متو  .ن المجموعة المحددةابالحس
 وتجاربهم كدارسين في برنامجهم ومخرجات التعلم المرجوة قدم التخصصي القسم الذي
 الدعم التدريسيحول   وآرائهمواستجابتهم للتدريس والتقييم  الذي يتم تقديمه، الدراسي، 
للطالب  لراجعةتم اتخاذها  للتغذية ايادر التعلم، والترتيبات التي الشخصي، ومصو  األكاديمي

 قيمينيجب على المو ) . في عملية التقييم الذاتي شتركينم يكونوا ذلك أنتضمن وي(تمثيله و 
  . الكافي لالشتراك في النقاشعطاء الطلبة الوقت إ

  
وأرباب  حديثاً المتخرجين  القدامىالطلبة  آراء أيضاً قد يأخذ فريق التقييم في االعتبار و   - 63

القادرين  بالتخصص ذات العالقةمهن الصناعة أو ال قطاع خرين منآالعمل أو ممثلين 
، ومميزات عالقته بالعملحول مجاالت ما يقدمه التخصص ومدى  آراء علميةعطاء إ على

يمكنهم أيضًا تقديم  األشخاص المهمين ممن لهم عالقة بعملية التعلمهؤالء . خريجينال
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لبرنامج أو ا المحافظة علىكجزء من  جامعةجهات نظرهم حول مدى استشارتهم من قبل الو 
  . واالستمرار في تطويرها البرامج

  
  قــتدقيق الوثائ

  
وتشمل قاعدة األدلة التي يتم . بجمع األدلة من خالل تدقيق الوثائق أيضاً يقوم المقيمون    - 64

الجودة  جراءات ضمانإسجالت و الخارجية،  جعيةاستخدام نقاط المر  على الرجوع إليها أدلة
بما في ، والحوار مع االطراف ذات العالقةخارجية، المصادر ال مشورةتقارير و و  النوعية،و 

والتقارير  ضافة إلى المستنداتإ، االعتماد هيئاتمهنية و ال الهيئاتأرباب العمل و  ذلك
على سبيل من األدلة  مكنةممجموعة  الصادرة في ضوء أكبراألحكام  تنقيحيتم و . الداخلية
  . الوثائق المقدمة في ضوءتم تقييم وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة وت،  المثال

  
   امـإصدار ا�حك

  
   اعتبارات عامـة

  
حول المستويات األكاديمية ونوعية فرص التعلم فيما  قيميناألحكام الجماعية للم تستند   - 65

التي تم جمعها  كافةاألدلة  يقدمها التخصص على التيمجاالت المن  مجاليتعلق بكل 
في وفي كل حالة، ترتكز األحكام على مبدأ المالءمة للهدف  .من قبل الفريق كله دراستهاو 

التعلم  ومخرجاتاألهداف حقيق ، ومواصفات البرنامج، ومدى تضوء رسالة الجامعة المعلنة
ساس األدلة التي تم جمعها أكله، على بل فريق التقييم الدرجات من قِ  ويتم وضع .المستهدفة

مستخدمين معايير تحديد المجاالت التي يقدمها التخصص و فيما يتعلق بكل مجال من 
المعلومات  التي تم  االطالع علىيتوقع من أعضاء الفريق كافة و ). الملحق ل(الدرجات 
 يقفر د الافر أ بعض، ولكن قد يقوم مجاالت التخصصأي مجال من ب خاصةجمعها وال

يجب توزيع ملخصات و . مجاالت التخصصبمجاالت محددة من  خاصةبتنسيق األدلة ال
 وقائعالفريق باستمرار، ومنها على أفراد المعلومات المكتوبة واألدلة التي تم جمعها 

أو أعمالهم تقييم الطلبة  ، ومالحظاتكاملةوالمالحظات ال) الملحق ز(االجتماعات 
  ). ح ـ ط انالملحق(

  
  ت فريق التقييماجتماعا

  
بعد  فترة ما ايةفي نه ويتم ذلك عادة ،لمناقشة ما توصل إليه يجتمع فريق التقييم يومياً    - 66

اجتماعات الفريق تقييم األدلة التي تم جمعها فيما يتعلق  ويتم في. المساءبداية الظهر أو 
تحديد لولية و األ األحكام لتكوين أو تنقيح، مجاالت ما يقدمه التخصصبكل مجال من 
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األدلة التي تم  مقارنةين قيميتوقع من المو . دراسةإلى المزيد من الالتي تحتاج القضايا 
الصادرة في األحكام  ، والنظر فياألدلة والنتائج الموجودة في تقرير التقييم الذاتي مع جمعها
مة المقيالمستخدمة لتحديد النتائج  علوماتالم) ب( ،قوة األدلة التي تم جمعها) أ: (ضوء

لمناقشة  كافياً  اليوم الثاني وقتاً  ايةيجب أن يعطي اجتماع فريق التقييم في نهو . بدرجات
نقاش وإلجراء  ،مجاالت ما يقدمه التخصصبكل مجال من  والخاصةاألدلة التي تم جمعها 

مناقشة المعلومات التي تم جمعها ويجب أن يشترك جميع أفراد الفريق ب. لدرجاتا حولأولي 
  . منبثقة عنهاالواألحكام 

  
لالتفاق على و ضافية، إية أدلة أ في نظرللخير يعقد المقيمون االجتماع النهائي في اليوم األ  - 67

والعتماد درجات كل ، مجاالت ما يقدمه التخصصنقاط القوة والضعف في كل مجال من 
 الو  ، بهاة جامعالعالم إل اإلجماليةولتحديد النتائج  مجاالت ما يقدمه التخصصمجال من 

  . هذا االجتماع ضابط االرتباطيحضر 
  

  الملخصات المكتوبة
  

خالل الزيارة تركز على تقييم األدلة التي  قيمينمسودة الملخصات المكتوبة من قبل المإن   - 68
 هذهيجب أن تكون و . تم جمعها فيما يتعلق بكل مجال من مجاالت ما يقدمه التخصص

مواصفات ب ذات العالقةجزاء اشرة إلى األير مبشوأن ت ،الملخصات تحليلية وليست وصفية
يجب أن و . المستهدفةالتعلم  مخرجاتمع االهتمام بشكل خاص بأهداف البرنامج و  ،البرنامج

، )الصفحةأو شارة إلى الجزء إ(تستشهد  أيضًا بمصادر المعلومات مثل تقرير التقييم الذاتي 
ية مالحظات حول أ، و المقيمةة من أعمال الطلب العينةمراجعات و والوثائق،  ،واالجتماعات

والقضايا المتعلقة  ذات العالقة نقاط القوة يلخص التقييم المكتوبيجب أن و  .التدريس والتعلم
  . الدرجة الممنوحة ويبرربكل مجال من مجاالت ما يقدمه التخصص، 

  
  مجاNت ما يقدمه التخصصلوضع درجات  

  
 .معايير وضع الدرجات) الملحق ل(يوضح   - 69

 ايقدمه التيمن المجاالت الستة  على كل مجال األحكام إصدار قيمينمن المطلب يُ  
عند تحديد الدرجات، يقوم المقيمون و . واالتفاق على الدرجة التي يستحقهالتخصص ا

  : مـدى بالحكم على
  
لمواصفات  والمحصلة موضوعةوالمستويات األكاديمية ال دعم فرص تعلم الطلبة -       

  البرنامج
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 مساهمة كل مجال من مجاالت ما يقدمه التخصص في الوصول إلى األهداف -       
تسمح  تحصيلهاومستوى  المخرجاتذا كانت هذه إوفيما  ومخرجات التعلم المستهدفة،

  المعلنةالوصول إلى األهداف ب
  

  الشفوية الراجعة اجتماع التغذية
  

 راجعةييم إلى تقديم تغذية في نهاية زيارة التق كبار ممثلي الجامعةيهدف االجتماع مع   - 70
النتائج  توضيح، الذي يقوم بفريقيترأس االجتماع رئيس الو . شفوية حول نتائج التقييم

دراجها في التقرير إنقاط القوة والضعف فيها واألدلة الرئيسية التي سيتم  حولالرئيسية 
اع والتفوق صندوق الحسين لإلبد حيث سيتم عرضها على ،يتم تقديم الدرجات الو . المنشور

وال يعتبر هذا االجتماع  العتمادها،ووكالة ضمان النوعية للتعليم العالي في المملكة المتحدة 
من قبل  يضاحات، مع أنه يمكن تقديم بعض اإلقيمينحكام المأ علىيؤثر  تشاوريًا إذ أنه لن

  . فويةأجندة اجتماع التغذية الراجعة الش )مالملحق (ويوضح . ضابط االرتباطو  قيمينالم
  

   مـتقارير التقيي
  

   التخصص تقييمتقارير 
  

 . ميدانية من قبل فريق التقييم بعد كل زيارةمكتوبًا  تقييم التخصص يتم تحضير تقرير  - 71
يتم تحضيره من قبل مقدم   انبيو التقييم،  لطريقةوصف مختصر  :على مل  التقريرتويش

والحكم الكلي  ير المقيم بدرجات، والتقر  ،تقييمهاتم يالتخصص حول أهداف البرامج  التي 
تم تنظيمه بموجب المجاالت الستة  يعلى نوعية ما يقدمه التخصص، وتقييم لنوعية التعليم 

حوالي ي ـجمالاإل ويبلغ طول التقرير.  ، والنتائج التي تم التوصل إليهالما يقدمه التخصص
التقارير  اعداد ق لمراقبةصندوق الحسين لإلبداع والتفو  وهناك إجراءات يتبعهاكلمة  4500

  .الفردية عن قرب
  

األداء النوعي  تقييمالرئيسية الموثقة لعملية  النتيجة لتخصصا تقييمتقرير  عتبري  - 72
عملية ل دائماً  أنه يشكل سجالً . خرينآة و جامعمن قبل ال عنايةتم دراستها بتلتخصص، وسل
صحة ودقة وعليه فإن  ،اسيسأوتحليلية بشكل  ةيجب أن تكون التقارير تقييميو ، لتقييما

يجب أن تركز التقارير على التقييمات و . من ضرورات التقرير الثابتسلوب األو الكتابة 
واألدلة التي  ةالمحدد التي يتم التوصل إليها باستخدام المعاييرالمؤدية إلى إصدار األحكام 

التقارير بيانات يجب أن تتضمن و . ة ومواصفات البرنامججامعال رسالةفيما يتعلق بتدعمها 
على  مستندة النتائج التي يتم الوصول إليها كونيجب أن تو . وتقييمات مناسبة لكل مجال
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لنص المتعلق الدرجات بعد قراءته من ابالدهشة  ئال يصاب القار  بحيث، منطقيةاألدلة و 
نقاط القوة  عطيوأن ي يةكلالالنتائج وطريقتها عكس توازن الكتابة ي أنيجب و . بكل مجال
  . حقهاوالضعف 

  
سبوع الذي يلي الزيارة مباشرة كاملة من التقرير في األالمسودة البتحضير  الفريقيقوم رئيس   - 73

هذه  رسلتُ و   .التخصص خالل الزيارة مقيموبالملخصات التي قام بتحضيرها  مستعيناً 
بفحصها للتأكد من  نبدورهم يقومو  نالذي لموضوعالمتخصصين با قيمينالمسودة إلى الم

من الضروري أن يقوم و  .أنها تمثل وجهات نظر فريق التقييم منو  ما ورد فيها ةحص
سبوع واحد أخالل  فريقالتعليقات على المسودة األولى للتقرير إلى رئيس الإعادة المقيمون ب

 . التقارير فترة كتابةتقييم التخصص خالل  معدلة من تقريرليتمكن من تحضير مسودة 

  
المستشار في برنامج  التقييم  ومستشار  كل من يم التخصص من قبليتم تدقيق تقارير تقي - 74

صندوق الحسين لإلبداع والتفوق نيابة عن وكالة ضمان النوعية للتعليم العالي في المملكة 
من قبل  لنظر فيهامجموعة من المعايير وا في ضوءالتقارير  اتيتم  اختبار مسودو . المتحدة

) بحضور مدير عام صندوق الحسين لإلبداع والتفوق( ينوالمستشار  لفرقلجنة تضم رؤساء ا
من قبل المستشار نيابة عن وكالة ضمان النوعية للتعليم العالي في المملكة  اعتمادهاقبل 

والبروتوكوالت  طرقمع ال منسجمةعملية التقييم  أن تكون :هي هذه المعاييرو  .المتحدة
كون النتائج متسقة مع التقييمات المقدمة في دلة، وأن تاألاألحكام على  ستندوأن ت ،المنشورة

المشمولة  علوماتالنص الرئيسي لتقرير تقييم التخصص، وأن تكون النتائج متناسقة مع الم
حسب نظراء  التي أعدها المقيمون التقارير التقييم  وال يتم تحرير أو تعديل .دليلفي هذا ال
  . من قبل  صندوق الحسين لإلبداع والتفوق  األصول

  
وفي هذه  . ة عند اجتيازها لالختبارات الداخليةجامعرسل تقارير تقييم التخصص إلى التُ   - 75

في مسودة   في المعلومات الواردةخطاء أية أة للتعليق على لجامعالمرحلة يتم دعوة ا
 ، ةجامعضوء تعليقات ال بإعداد النسخة النهائية من التقرير في فريقيقوم رئيس الو . التقرير

تقييم التخصص  لى صندوق الحسين لإلبداع والتفوق، ونسخة منها إلى مستشارويرسلها إ
عن وكالة ضمان النوعية للتعليم في  ومستشار صندوق الحسين لإلبداع والتفوق نيابة

لدى صندوق الحسين لإلبداع   أي خططفي الوقت الحاضر  وال توجد .المملكة المتحدة
  . صصوالتفوق  لنشر كامل  تقارير تقييم التخ

  
  الملخصة تقارير التقييم
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تاريخ  الذي يسجلو م،  تقييكل تقرير  مختصر عنملخص  إعدادب أيضاً يقوم فريق التقييم   - 76
كامل النتائج والدرجات للبرنامج  يقدمو  ،التقييم حول طريقةمع بيان موجز  ،تقييم التخصص

لتقرير على اخص  صندوق الحسين لإلبداع والتفوق في نشر مل يرغبقد و . تقييمه الذي تم
 . اإلنترنتشبكة موقعه على 

  
  الشاملة التخصصتقييم تقارير 

  
شامل حول تقييم تابة تقرير بك لجنة والتفوق بتكليف صندوق الحسين لإلبداع يقوم  - 77

في نهاية كل  هاوضع تم التيالفردية تقارير تقييم التخصص  إلى التخصص باالستناد
الشاملة التي تهدف إلى جمع معلومات تقارير ه الهذ وسيتم نشر ،لتقييم التخصص برنامج

التخصص والدرجات  قائمة بمقدميكل تقرير ويرفق مع . عن النوعية والمستويات األكاديمية
 . التي حصلوا عليها

  
  تقاييم المتابعــــة

  
الهدف الرئيس من تقييم متابعة التخصص هو تقييم التطور في األداء منذ انتهاء عملية   - 78

من خالل قياس أثر تلك العملية على نوعية التخصص، والمستويات األكاديمية التي التقييم، 
وقد ُصممت عملية المتابعة لدعم الجامعات في تطوير . وضعت لخريجيه والتي تم تحقيقها

وصندوق الحسين لإلبداع والتفوق . العمليات واألنظمة الداخلية من أجل التحسين المستدام
ات ترحب بهذه الفرصة إلظهار تطورها وبيان أثر الخطوات التي على ثقة بأن كل الجامع

 .اتبعتها استجابة لنتائج تقييم التخصص وأية تطورات أخرى ذات عالقة

 

يتم تحديد موعد متابعة التقييم بعد التشاور بين صندوق الحسين لإلبداع والتفوق والجامعة،  - 79
ى خمس سنوات بعد تاريخ زيارة الموقع ويتم االنتهاء من المتابعة عادة خالل فترة سنتين إل

 :ويتأثر هذا الموعد بثالثة عوامل. الخاصة بتقييم التخصص
 

أي الوقت (طبيعة نتائج تقييم التخصص كما وردت في تقرير تقييم التخصص  )1
المعقول المطلوب من الجامعة للعمل على تنفيذ التوصيات وٕاظهار أثر اإلجراءات 

 )المتخذة
مثل مشاريع (لى الظروف التي يتم فيها تنظيم التخصص وتقديمه أية تغييرات هامة ع )2

اإلعمار الرئيسية، والتعديالت الرئيسة على المناهج استجابة لتغييرات أخرى، أو 
 )إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة الجامعة وتقديم البرنامج
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والتفوق درجة االستعجال واألهمية االستراتيجية التي يضعها صندوق الحسين لإلبداع  )3
 والجامعة في تقييم التقدم الحاصل وأثر ذلك على التغييرات

 

الجوانب الستة، : تتطلب نتائج متابعة تقييم التخصص ثالث مجموعات من النقاط المرجعية - 80
، )ل(ووصف الدرجات كما هو مذكور أعاله في عملية تقييم التخصص في الملحق 

الحقًا، ومجموعة اإلجراءات أو ) 81(ة في الفقرة والمعايير التي يستند عليها التقييم والمذكور 
وتقع مسؤولية ). 82(المؤشرات المستخدمة إلظهار التطور وأثره والموضحة في الفقرة 

 .أو المؤشرات لجمع أدلة أخرى على التقدم وأثره على الجامعة/تطوير اإلجراءات و
  
مستخدمة في تقييم التخصص إن المعايير المطبقة على التقييم هي تلك المعايير نفسها ال  - 81

ولكن، وباإلضافة إلى التقرير المّقيم بدرجة، فإن متابعة ). كما هي واردة في الملحق ل(
التقييم تتوصل إلى نتائج مستندة على أدلة عن التقدم الحاصل إثر اإلجراءات المتخذة حديثا 

علية إدارة الجودة فا"وتتطلب هذه المعايير اإلضافية، والموجودة فــي جانب . في الجامعة
 :، من الجامعة أن"وتعزيزها

 

تستجيب إيجابيا وبفعالية للنقد الخارجي، ويشمل ذلك النقد الموجه من المقيمين  .1
النظراء في تقييم التخصص ومجموعات أخرى ذات عالقة بالعملية التعليمية، عن 

للقياس،  طريق إيجاد خطط عمل ُتركز على قضايا استراتيجية هامة، واقعية، وقابلة
 ومرتبطة بفترة زمنية 

تقوم بتطوير وتطبيق عمليات وأنظمة داخلية مالءمة ذات أهداف، وطرق تقييم،  .2
وتقارير واضحة تؤدي إلى إدامة وتعزيز السمات االيجابية في تقرير تقييم 

 التخصص

تتمكن من تقديم أدلة على أدائها وٕاجراءات أثر التغييرات الحديثة التي تعطي الثقة  .3
 قدرة الجامعة على إثبات جودة التخصص ومستواه وتحسينه المستمرفي 

 

ولكن، ال يتوقع صندوق الحسين لإلبداع والتفوق من . تحدد الجامعة اإلجراءات والمؤشرات - 82
هذه اإلجراءات والمؤشرات أن تكون أقل من مجموعة المعلومات الكمية الموجودة في 

قبولين على مدار ثالث سنوات متتالية، والتقدم ، بما في ذلك مجموعة الطلبة الم)ح(الملحق 
ويفضل أن (والمعلومات عن النتائج، وملخصات التقارير حول استطالعات رضى الطلبة 

ويمكن أيضًا لهذه ). بين االستجابات األولية واألخيرة" قبل وبعد"تشمل هذه التقارير مقارنات 
مناسبًا، االجابة على السؤال حول  اإلجراءات والمؤشرات أن تتناول، حسبما تراه الجامعة
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مدى تحقيق أهداف التحسين التي وضعتها الجامعة، وأي تقدم ملموس في المستويات 
 . األكاديمية الممثلة في مواصفات البرنامج

  
نقطة البداية لقياس التقدم تكون في العادة مجموعة النتائج المقدمة من قبل المقيمين   - 83

أو أكثر ) 3(ولكن، عندما تحصل المؤسسة على درجة . صصالنظراء في تقرير تقييم التخ
، وعندما يتم الحكم على تقرير التقييم الذاتي من قبل "فاعلية إدراة الجودة وتعزيزها"على 

المقيمين النظراء بأنه عالي المستوى، سيكون تقرير التقييم الذاتي هو نقطة البداية لتقييم 
 .المتابعة

 

وثقة التي تقدمها الجامعة على أي تقرير حول عمل اإلدارة ناتج يجب أن تشتمل األدلة الم  - 84
عن تقييم التخصص وٕاشارة واضحة مع أمثلة وأدلة داعمة على التقدم الحاصل وأثر 

 :ويمكن للجامعة أن تقدم هذه المعلومات بإحدى الطرق التالية. التغييرات عليه
ألغراض الجامعات الخاص  تقرير تقييم ذاتي حديث أو تقرير إدارة الجودة المعدّ  - 

 بضمان الجودة وتعزيزها، والذي يلبي احتياجات متابعة التقييم

مجموعة من الوثائق الداخلية المستخدمة كجزء من خطة العمل وكتابة التقارير الداخلية  - 
االعتيادية، يتم جمعها بطريقة مناسبة مع مقدمة مختصرة أو مالحظات توضيحية 

  ومفهرسة
 5000ذاتي مختصر معّد خصيصا ألغراض تقييم المتابعة ال يزيد عن  تقرير تقييم - 

  كلمة
  

.   تتم جدولة تقييم المتابعة من قبل صندوق الحسين لإلبداع والتفوق باالتفاق مع الجامعة - 85
  :وتشمل مراحل تقييم المتابعة ما يلـي

رتيبات لتقديم الوثائق التحضير مع جدولة تاريخ زيارة الموقع، وتعيين لجنة تقييم واتخاذ الت - 
 )84(مسبقا حسب ما جاء في الفقرة 

 زيارة الموقع التي تستمر عادة لمدة يومين وتنتهي بتقرير تغذية راجعة شفوي - 

 تقرير تقييم متابعة مختصر يعده فريق التقييم ويقدم إلى صندوق الحسين لإلبداع والتفوق - 

 

ن، أحدهما، إن كان ذلك ممكنًا، من تتكون لجنة تقييم المتابعة من مقيمين خارجيين اثني - 86
ويرأس اللجنة أحد المقيمين الخارجيين، . أعضاء فريق تقييم التخصص، واآلخر جديد

وألغراض تقييم المتابعة، يكون ضابط االرتباط، إن كان ذلك ممكنا، نفس الشخص الذي قام 
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ه أثناء تقييم وسيكون دوره مماثال للدور الذي قام ب. بهذه المهمة أثناء تقييم التخصص
 ).الملحق ن(التخصص 

  
. يتم تحديد أجندة زيارة الموقع التي تستمر لمدة يومين من قبل اللجنة بالتشاور مع الجامعة - 87

ويتم تزويد صندوق الحسين لإلبداع والتفوق بنسخة من برنامج األنشطة بعد االتفاق عليه،  
األساسيين ممن لهم دور في ويشتمل على لقاء واحد على األقل مع أعضاء هيئة التدريس 

تخطيط العمل وتنفيذ اية تغييرات،  ولقاء مع مجموعة ممثلة من الطلبة،  ولقاء مماثل مع 
. ممثلين عن المجموعات ذات العالقة بعملية التعلم مثل مستخدمي الخريجين الجدد والقدامى

منقحة مثل مواصفات وقد ترغب اللجنة بدراسة عينة من األدلة الداعمة التي تشمل الوثائق ال
البرنامج، وعينات من أعمال الطلبة المقيمة، باإلضافة إلى التقارير التحليلية والتقييمية، 

وقد تشمل هذه األدلة على . وتقارير اإلدارة الداخلية األخرى التي توضح مدى التقدم وتأثيره
ذين تتعامل معهم التقارير المقدمة للجامعة من قبل الممتحنين الخارجيين والمستشارين ال

 .الجامعة
  

يتبع التقرير المعّد من قبل لجنة تقييم المتابعة الترتيب األساسي لتقييم التخصص، مشتمًال  - 88
. على مقدمة، وتقييم يشير إلى الجوانب الستة لما يقدمه التخصص، ومجموعة من النتائج

الموجودة في الفقــرة المعايير الثالثة " فاعلية إدارة الجودة وتعزيزها"وسوف يتناول جانب 
. الخاص بتقييم التخصص) الملحق أ(، باالضافة إلى المعايير العامة الموجودة في )81(

وسيقدم رئيس لجنة تقييم المتابعة التقرير المكتوب إلى صندوق الحسين لإلبداع والتفوق، وقد 
فيما يخص تقييم يرغب الصندوق بالتأكد من أن مسودة التقرير تلبي احتياجات تقييم المتابعة 

وسيقوم الصندوق باتخاذ الترتيبات ). 81(التقدم وتأثيره، وتناول المعايير الموجودة في الفقـــــرة 
مع الجامعة إلرسال نسخة إلى الجامعة للتعليق على مسائل تتعلق بدقة المعلومات قبل إعداد 

 . النسخة النهائية من التقرير ونشره على شبكة اإلنترنت

  
دوق الحسين لإلبداع والتفوق على تقارير تقييم المتابعة إلعداد تقييم شامل لتأثير يعتمد صن  - 89

تقييم التخصص هذا التقييم، الذي يستخدم أيضا معلومات من تقييم التخصص، وتحليله 
 .للنتائج المقدمة، سيتم نشره على شبكة اإلنترنت
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   المصطلحات المستخدمة في ھذا الدليــل

  
استخدام و  أو التي تستخدم في كتابة/تي تظهر في دليل تقييم التخصص وبعض التعبيرات ال

. السياق الذي ترد فيهواصفات البرنامج في مؤسسة التعليم العالي قد تحمل أكثر من معنى حسب م
سنقوم بتقديم شرح مختصر التخصص،   تقييم طريقةولتجنب الخلط ولتسهيل الفهم وتطبيق 

   .الدليلللمصطلحات المستخدمة في هذا 
  

  األكاديمية عاييرالم
  

توضح إمكانية ، التي رسالة الجامعة المعلنةمع  انسجاماً  كليةال حددهاالتي ت المعايير الخاصةوهي 
استخدام نقاط ب النقاشات والعادات األكاديميةمن  هذه المعاييرتستخلص و . البرنامج األكاديمي

دنى من المعرفة والمهارات الحد األبتم التعبيرعنها يالتي  الخريجين الخارجية، وتشمل ميزات رجعيةالم
  . كاديميالتي يحصل عليها الخريجون من البرنامج األ

  
  االعتمــــاد

  
أن برامجها أو  والذي يبين ،جامعةلل التعليم العالي والبحث العلمي تمنحه وزارة ذيوهو االعتراف ال

 بي المستويات المقبولة التي تحددها متطلباتتل أو أكثر من برامج التعلم المحددة لديها اً أن واحد
برامجها من بعتراف االول أيضًا الحصول على اتحقد  جامعاتمن المعروف أن الو . عتماداال مجلس
   .والمهنية الحرفية تخصصاتالخاصة في   ،أخرى هيئات اعتمادقبل 

وجود مستوى معين من  ىلع اثر  االعتماد  على مستوى  البرنامج  يكمن  في أنه يتطلب تأكيدأن إ
ا البرنامج، وما تتوقعه إليهالتي يهدف  ومخرجات التعلمة، جامعال  رسالةمع  يتناسبالنوعية 

  . منه خرى مشابهة والطلبة وسوق العملأمؤسسات اكاديمية 
  

  دافـــاأله
  

غراض وتعبر عن األ ،، مكتوبة بشكل عامالخاصة بالبرنامجوهي مجموعة من األهداف       
لدى البرنامج تطويرها  نويالتي ي راءكاديمي، وتركز على المعرفة، والمهارات، واآلللبرنامج األ مةاالع

تكون ذات ويجب أن ..." الطلبة  لدى ...لتطوير"أو ..." لتقديم "ويعبر عنها عادة بالعبارات . الطلبة
ب  عدم  خلطها ويج. أكثرالمفصلة  ستهدفةالم بنتائج التعلموأيضًا  عالقة برسالة الجامعة،
 ). أنظر ادناه(باألهداف االستراتيجية 
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  نقاط المرجعيـة
  

داخلية   هذه المعايير وقد تكون.  معهامقارنة المستويات ونوعية البرنامج معايير تتم  وهي عبارة عن
متطلبات االعتماد   :مثال(وخارجية ) األداء الحالي معهاتاريخية يتم مقارنة أداء نقاط  :مثال(

فرة لدى ادولية للمستويات متو  معايير أو، التعليم العالي والبحث العلمي من قبل  وزارة ةدالمحد
مثال، المكان  ( كمدخالت هذه المعاييريتم التعبير عن بعض  ،)دناهأ كما هو موضح ،ةجامعال

اء األكاديمية في كافة أنح عاييرن تطوير المإف مع ذلك،و ). المطلوب للدراسة الخاصة في المكتبات
على سبيل المثال، تمثل نقاط مرجعية . المتمثلة بالخريجين للمخرجاتكبر أ يعطي وزناً العالم 

توقعات عامة حول مستويات التحصيل   ،مثل تلك المستخدمة في المملكة المتحدة التخصص،
إلى عملية  نقاط المرجعية تشير و . والميزات العامة المتوقعة من الخريج  في مجال موضوع معين

وية لتلك اأن المستويات األكاديمية على األقل مس منلتأكد لالخارجية  جعيةستخدام نقاط المر ا
  . شبيهةالمستخدمة في مؤسسات 

  
  يـالمنهاج الدراس

  
ويشمل   . المنظمة للطالب المسجل تعلمعلى أنه مجموعة خبرات ال يتم تعريف المنهاج الدراسي

فرص التعلم ولكن أيضًا يشتمل على تنظيم ، )المكتوب ليالوصف التفصيتقليديا  هوو ( محتوى المادة
تخرج،  والتدريب العملي أو مشاريع العلى البرنامج  وحيثما يشتمل.  تعليميالبرنامج ال يقدمهاالتي 

  . المنهاج الدراسي ضمن تعتبر أيضًا منفإنها  التعلم العملي والتطبيقي المساوي له، 
  

  يــالمقيم الخارج
  

يملك الخبرة في مجال التخصص، يتم دعوته لتقييم هيكل ومحتوى البرنامج،  وهو شخص خارجي
 في ضوء  الطلبةالمستويات ومالءمة تقييمات وتحصيل و ، لمخرجات التعلم المستهدفةمته ءومال

ذا كانت تلبي إالمواصفات، ومن المحتمل أيضًا أن يقوم  بتقييم مصادر التعلم الموجودة، وفيما 
  . على الجامعةوتعيينهم   ينتحديد  دور المقيم وتقع مسؤولية .  متطلبات البرنامج

  
  الخارجية جعيةنقاط المر 

  
وقد . معايير أكاديمية لبرامجها التعليمية وتأكيدها والتحقق منها ة هذه النقاط لوضعجامعتستخدم ال

  ةنقاطًا مرجعيأو  اعتماد موجودةخرى أو متطلبات أ شبيهة مؤسسات المرجعياتتكون هذه 
 جامعاتنها تستخدم في الإ ،عاييرمهنية ووكاالت وطنية ودولية لتحديد الم هيئاتتستخدمها 
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 مستوى للتأكد منوكذلك  ،الموضحة في مواصفات البرنامج التأكد من المعاييرلمساعدتها في 
  . للخريجينالفعلي  التحصيل

  

  جامعــةال
  

تكون  كلياتوالتي تحوي  ،العلمية نح الدرجاتالتي تم وهي الجامعة أو المؤسسة التعليمية المساوية
  والتعليماتمجموعة من السياسات  وتقديمها بموجب ،البرامج التعليمية  تصميممسؤولة عن 

  . واإلجراءات
 

  
  المستهدفة التعلم مخرجات

  
عند  الطلبة الناجحون اأن يحصل عليه إلى ةجامعال هدفوهي المعرفة والفهم والمهارات التي ت

 وليست مخرجاتالنوعية، يجب اعتبارها الجودة و ضمان تطبيق أنظمة وألغراض . البرنامج مكمالهإ
عند استخدام هذا التعبير لوصف " هدافلأل"وية اوهي مس. كما هو متبع تقليديًا وصفًا مكتوبًا للمادة

  . والمساقالبرنامج   وهي موجودة على مستوى. الناجحلطالب لالمستهدف  التحصيلمستوى 
  

  وضمانها النوعية دارةالداخلية إلوالعمليات ظمة األن
  

والعناصر  تهاللحفاظ على البرامج التعليمية وتحسين نوعي والكليةة جامعالنظام الذي تتبناه الوهي 
يتضمن مواصفات دقيقة للنوعية، وتحديد   المخرجاتهذا النظام المرتبط  بو   .األخرى التي تؤثر فيها

للتطوير  مقترحاتالو داء، األ ومتابعة فة إلى نواقص وعوائق التعلم،ضاباإل  ،الممارسات الجيدة
يجاد سياسات واستراتيجيات  وأولويات فاعلة إ العمليات لوضع و  المنتظمة وتطوير مراجعةوالتعزيز وال

 تحليلوسيتم تدعيمها بالسياسات واألنظمة واإلجراءات  الرسمية ووسائل . لدعم استمرارية التحسين
  . داءألا
  
  مـــصادر التعلم
  

التي يمكن للطالب المسجلين ومدرسيهم و التي تدعم المنهاج التعليمي  الميسرة وهي التسهيالت
 بما في ذلك الكتالوجاتالمكتبات و بشكل عام السكن،  هذه التسهيالت وتشمل ،الوصول إليها

اسوب  وتسهيالت الحو المجالت والمواد األخرى، و مخزونها من الكتب الدراسية، و خدمات اإلنترنت و 
  . جهزة التخصصيةالمختبرات وورش العمل واألو ، األخرىتكنولوجيا المعلومات 
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 تستخدممثل المصادر التي  ةجامعالخارج الكلية أو ضافية إويمكن أيضًا تعريفها لتشمل تسهيالت 

قييم ولغرض ت. أثناء فترة التدريب خارج الجامعة والحرفي يالمهن تدريب العمليفي ال متنظيمهل
ستثني مالءمة ي داري، ولكنهشمل طاقم الدعم الفني واإليفان مجال مصادر التعلم   تخصص،ال

تصميم ب أخذه بعين االعتبار في البند الخاصأعضاء هيئة التدريس للمنهاج الدراسي الذي يتم 
  . الدراسي ومحتوياته وتنظيمه منهاجال
  
 
 

  رــالنظي قيمالم
  

ألولئك  الذين   موضوعوالتخصص  في ال حيث القدرةمن  مهنياً  يعتبر مساوياً وهو الشخص الذي 
، معهافي المصلحة  تضاربأو أن يكون لديه  للجامعة نفسها أال ينتميعلى  البرنامج،يقدمون 

 نظمهاالخارجية التي  ي سواء ما يتعلق بالتقييمات ،والذي يمكنه المساهمة في تقييم البرنامج التعليمي
  . أو ألغراض تقييم االعتماد الرسمياع والتفوق صندوق الحسين لإلبد

  
  تقييم البرنامج

  
 ذوي العالقةراء آالبرنامج التعليمي والحصول على  مراجعةوهي العملية المستخدمة لتقييم أو 

بهدف وأي مجلس له عالقة الخريجون، و ، هيئة التدريس أعضاءو فيهم الطلبة،  نلبرنامج، بمبا
ومتطلبات  التخصص واحتياجات المجتمع والبيئة ضوعاراة التقدم في مو تحسين وتطوير البرنامج لمج

الخارجية،  وتستخدم التقييماتالنوعية الداخلية،  ألنظمة ضمان هاماً التقييم الذاتي  عتبروي .التنمية
، تقارير التقييم  الذاتي كنقطة بداية  وتؤدي إلى تقرير ي مثالالخارج تخصصالمتصلة بتقييم ال

  . تقييمال
  

  مواصفات البرنامج
  

 طتها يتماالتعليم العالي، والوسيلة التي بوس من برنامج وصف دقيق لمخرجات التعلم المستهدفةوهي 
في المنشغلين مباشرة  جميع من قبل هذا الوصفستخدم يو  .التوصل إلى هذه المخرجات وٕاظهارها

  النظراء، والمقيمين ،أعضاء هيئة التدريسو ، ومن ضمنهم الطلبة، وتقديمه تصميم البرنامج
كما يجب أن يكون من ضمن اهتمام كل من له عالقة بالعملية التعليمية بمن والمقيمين الخارجيين، 

  . في ذلك سوق العمل
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  ضمان النوعية

  
مة والعمليات المستخدمة من قبل  ظألغراض هذه العملية، يتم تعريف ضمان النوعية على أنها األن

قد تم تحديدها   ، كما جاء في رسالة الجامعة،األكاديمية عاييرالم أن للتأكد منلة و مسؤ  هيئة
وخدمة   ث،  وأن نوعية فرص التعلم والبحودولياً  وطنياً والوصول إليها إنسجامًا مع معايير مماثلة 

  . من لهم عالقة بالتعلم  جميعمناسبة وتلبي  توقعات   المجتمع
  
 

  أصحاب العالقة بعملية التعلم
  

 فيما يتعلقة جامعفي النشاطات التعليمية لل مشروعاهتمام  الذين لديهمفراد األو موعات هم تلك المج
وتشمل . لضمان النوعية المستخدمةوالعمليات  ةظمنفعالية األبوكذلك ، التعليم النوعية ومستوياتب

الدقيق  وعإن التن. هامينال أصحاب العالقةعملية التقييم الداخلي الفاعلة أو التقييم الذاتي مجموعة 
النشاطات التعليمية  نوع، وترسالة الجامعة عتمد علىيالعالقة واهتماماتهم المختلفة  ذوي اتلمجموع
مثلة األ وتشمل .دراسة الهادفةبال هذا التنوعيتم تحديد وتعريف و . والظروف المحلية ة،جامعفي ال

المتوقع دخولهم الطلبة و ن، و الخريجو ن، و الطلبة الحالي :االهتمامات المشروعة اتعلى المجموعات ذ
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و  ،ومجتمع أرباب العملة، جامعفي اللموظفون او ، للجامعة

األخرى الممولة، والمنظمات المهنية   ، والمنظماتوالراعون للجامعةالمنظمات غير الحكومية، و 
  .حيث  يكون ذلك مناسباً 

  
  األهداف االستراتيجية

  
د ذي يحدالقسم، أو البرنامج التعليمي الأو  ،أو الكليةة جامعلبا الخاصةة من األهداف وهي مجموع

 هذه األهدافوتستخلص . للتحسين يؤدي أو مشروع تطوير واضح رسالة الجامعةالوسائل لتحقيق 
والفرص  مخاوفنقاط القوة والضعف والتأخذ بعين االعتبار عادة من تقدير االحتياجات، و 

ركز على البرامج األكاديمية وتعادة بطريقة عامة،  وتكتب. مفضلة واألولويات المختارةوالتوجهات ال
كون هذه ويمكن أن ت. خرينالعالقة اآلذوي عتبار مصالح  واهتمامات العمالء و األخذ بعين االمع 

  . مدىال ةطويل ة أومتوسط األهداف
  

  تقييم الطلبــة
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التي يضعها المدرس  األعمال الفصليةمن االختبارات، أو وتتض ،وهي األنواع المختلفة من التقييمات
لجاهزية   يقدم التقييم التشخيصي مؤشراً . لمخرجات التعلم المستهدفةالطلبة  للتأكد من تحصيل

 تقويميالتقييم ال ويعتبر. معينة فردية احتياجات أو اهتمامات أيةحدد يدراسي و اللبرنامج ل طلبةال
لتزويد  الطلبة بتغذية  لبةلب درجة عالية من الحوار بين المدرسين والطكجزء من عملية التعلم ويتط

 .آداءهم وفهمهم عززسي ذيوال التعلم اإلضافي  ديدهم في تحتساعدمو  راجعة حول تحصيلهم وتقدمهم
التقييم  أساليب وتتنوع .عند انتهاء تدريس المساق الدراسي بشكل عام جماليالتقييم اإلويتم تنظيم 

ؤدي المشاريع التي تو   الفصل الدراسيفي نهاية   التقليديةاالختبارات الرسمية  وتشمل عام،بشكل 
  .من األعمال ملف كاملأو  ةطروحأ إلى أعمال يدوية أو 

    
  

  األكاديمي التخصص
  

وال   ،أو أكثر من الفروع الدراسية اً تضمن واحديالبرنامج التعليمي، وقد  وهو الموضوع الذي يقدمه
وعلى سبيل . مألوفا وتداخلهاحيث يكون تعدد الفروع  ،الحرفية والمهنية تخصصاتفي ال سيما

الهندسة الميكانيكية والكهربائية و مثل الهندسة المدنية، فروعا " الهندسة"المثال، يشمل تخصص 
مجاالت ذات فروع  الذي يقدم" التربية"، وكذلك الحال بالنسبة لتخصص ...اإللكترونية والهندسة 
خرى مثل الرياضيات أضافة إلى احتوائها على عناصر ضرورية إنتاجية مثل الهندسة اإلمتعددة 
  . التطبيقية

  
  التعليم والتعلم والتقييم

  
 لمادةل مخرجات التعلم المستهدفةتحقيق ى لعوالعمليات المستخدمة لمساعدة الطلبة  طرقوهي ال
 مثلة  علىاألوتشمل  .والتعليم والتقييم لمتعاستراتيجية لل وينتج تنوع الطرق بشكل عام عن. الدراسية

دراسة حالة  لتعليم الطلبة كيفية تحليل المعلومات والوصول إلى قرار يعتمد  على : هذه الطرق
والدورات  العملية   واإللقاء الذاتي علممهارات التكتساب ال للطلبة يميتقي بحثكتابة و ، المتوافرةدلة األ

جراء تجارب إ صناف متعددة من المواد، و أعن بعد  ب دراسةالو ، للطلبة  لتحصيل  مهارات عملية
مخبرية وأعمال ميدانية لتدريب الطلبة على جمع المعلومات وتحليل النتائج والوصول إلى نتائج 

، أو على األقل في تقييمها أساليبو   حاليةال  اهجفي المن  كثيراً المستقلة  وتظهر الدراسة .محددة
على  عن التعلموته  من المسؤولية اوقد تشمل وضع درجات متف. جامعاتلل  األهداف االستراتيجية

ذاتي في ال قدرة على التعلم يتاج خريجين مستقلين  ذو إلنالهدف االستراتيجي  بين تفاوتالطلبة ت
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واالكتساب الموثق للمهارات وضع  األهداف  الشخصية  تفق عليه، إلى إلى المنهج  الم  هممهن
  .خاص بذلكالشخصية في ملف 

  

  تقييم المتابعــة 
  
تطيل عملية تقييم المتابعة من أمد عملية تقييم التخصص وتزود الجامعة بفرصة بيان التقدم   

وقد تم تصميم . الحاصل وأثر ما تم اتخاذه من إجراءات بعد زيارة الموقع الخاصة بتقييم التخصص
أجل ضمان الجودة المستدامة والتحسين  هذه العملية لدعم تطوير األنظمة والعمليات الداخلية من

   .المستمر
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  الم7حـــــق
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  مفكرة تقييم ا�داء النوعي للتخصص )أ(الملحق 
  

  ـةــمقدمـ
  
من  ، وتقدم مجموعةما يقدمه التخصصحول الجوانب الستة ل حظات تتمحورهذه المال -1

رير اب التقييم وكتابة التقالمحددة لضمان وجود تغطية مركزة لكل جانب من جوان لمالحظاتا
 .المالزمة

   
 ات التي تقوم بالتقييم الذاتيلجامعا جانبمن  الستخدامل هايتم تصميم هذه المفكرة ووضع -2

  :والمقيمين لتوجيههم حول
  الميدانية للجامعة تحليل تقرير التقييم الذاتي قبل الزيارة - 
  الميدانية للجامعةثناء الزيارة أجمع األدلة  - 
 تخصصتقييم الكتابة تقرير  - 
  

 ،من مجاالت ما يقدمه التخصص مجال الخصائص الرئيسة لكلهذه المفكرة بشكل عام  تغطي -3
مقدم  التي يضعهااألهداف وصفية أو شاملة، وتشكل أن ال تعتبر محتويات المفكرة  ويمكن

يستخدم و . لتقييماساس أضافة إلى مواصفات البرنامج وتقرير التقييم الذاتي إالتخصص 
التحضيرية نقاشات وال لها وتحليالتهم تقرير التقييم الذاتي لإلى تحليباإلضافة ون المفكرة المقيم

أو /ضافة وإلوالوثائق األخرى  ةجامعوممثلي ال فريقبين رئيس ال التي تتم بالبريد اإللكتروني
 .قيد التقييمهامة ضمن ما يقدمه التخصص  اعتبارهاوالقضايا التي تم  األسئلة يضاحإ

  
النظراء قيمين ت التي تباشر التقييم الذاتي وتخضع لزيارة المجامعالضروري بالنسبة للمن ا -4

االجتماعات والمصادر  حاضرشمل ميو  ،جمعها عنداالحتفاظ بسجالت مكتوبة من األدلة 
 ،وتقييمها ومالحظات حول أعمال الطلبةضافة إلى المالحظات المكتملة باإل موثقة كتابة،

على  انتباههمن تركيز قيميت والملجامعايجب على ا تخصص،لتقييم الكمبدأ عام بالنسبة و 
على  رثر مباشأالقضايا المؤسسية المركزية فقط عندما يكون لها  تناولو  تخصص،مستوى ال

 . يتم تقييمهالتخصص الذي 
  
. لتناول مدى تنوع ما يقدمه التخصص بشكل عامفي تقييم التخصص، يجب استخدام المفكرة و  -5

 ،للتقييم الخارجي أو أكثر ت لتقديم برنامججامعالاصندوق الحسين لإلبداع والتفوق  عند دعوةو 
كانت هناك ذا  إوأن تقوم بمناقشة البرامج الفردية فقط  لتناول التنوع،يجب أن تستخدم المفكرة 

  . بينها للتمييزحاجة 
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  لتخصص األداء النوعي لتقييم  مفكرة
   ظيمهومحتواه وتنتصميم المنهاج الدراسي 

  
والبيانـــات  المســـتهدفةالـــتعلم  ومخرجـــاتاألهـــداف المناســـبة  حـــددمواصـــفات البرنـــامج و  فكـــّر مليـــا فـــي

  . في تقرير التقييم الذاتيالموجودة 
  

بشكل خاص إلى  شارةاإلمع  مواصفات البرنامج حقيقت في تقييم مدى مساهمة هذا المجالقم ب
عد في التي تم وضعها والمنهج الدراسي الم تمخرجاهل تسمح هذه ال .المستهدفةالتعلم  مخرجات
  ؟األهداف حقيقتب ضوئها

  
وألي نقـاط   العامـة لمـا يقدمـه التخصـصاألهـداف  في ضوءالمستهدفة مخرجات التعلم تقييم  .1

  .  تنطبق عليهامرجعية خارجية 
  :التالية طرح األسئلة قيمينيجب على الم

  ج؟المستهدفة بالنسبة للبرنام مخرجات التعلمما هي  - 
  ؟ جامعةال التي تحددها الكلية بأهداف البرنامج كيف ترتبط هذه المخرجات - 
  هل هي مناسبة لألهداف؟  - 
، بمـا فـي ذلـك نقـاط المرجعيـة ذات بنقاط المرجعية الخارجيـة كيف ترتبط هذه المخرجات - 

  ؟حيثما كان ذلك مطلوباً  والمنظمات المهنية ومتطلبات معايير االعتماد العالقة
  

التقــارير   وأحــدثمواصــفات البرنــامج، و التقيــيم الــذاتي  المعلومــات واألدلــة الممكنــة مصــادرتشــمل 
الـوزارة  االعتمـاد لـدىمتطلبات و التخصص،   عن مرجعيةبيانات و الوثائق  المنهجية، و السنوية، 

  . ، وتفاصيل متطلبات المنظمات المهنية
  

. شــات مــع أعضــاء هيئــة التــدريسمناقو تحليــل محتــوى البرنــامج  أيضــاً  قــد تتضــمن أنشــطة التقيــيم
كما تم وصفها في  التخصصأهداف  في ضوءالمستهدفة  مخرجات التعلمبعد ذلك تقييم وعليهم 
  ،وكنتيجـة لهـذه األنشـطة .العالقـة ذات نقـاط المرجعيـة الخارجيـة في ضـوءو  ،الذاتيالتقييم تقرير 

   :على ما يلييتمكن  المقيمون من الحكم س
  

  جات التعلم المستهدفة بشكل واضح؟هل تمت كتابة مخر   -
ذات الخارجيـــة  المرجعيـــةوبيانـــات  البرنـــامج العامـــةأهـــداف  هـــذه المخرجـــاتتعكـــس  هـــل - 

  ؟بشكل مناسب العالقة
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 هوتنظيمـ المنهـاجتصـميم  فـي التخصـصمقـدم يسـتخدمها الوسـائل التـي  مـدى فاعليـةتقييم   -2
  .  مخرجات التعلم المستهدفةلدعم الوصول إلى 

  :طرح األسئلة التالية  قيمينجب على المي      
مخرجـات الطلبـة مـن تحصـيل  تمكـنبأن محتويات المنهـاج الدراسـي جامعة كيف تضمن ال - 

  المستهدفة؟  التعلم
الطالـب  تعلـم فـي تعزيـز ه فاعـلتصميم المنهاج الدراسي وتنظيم بأنة جامعكيف تضمن ال - 

  المستهدفة؟ لمخرجات التعلم هوتحصيل
  
، الكتيبات أو األدلةالوثائق المنهجية مثل و تقرير التقييم الذاتي  معلومات واألدلةمصادر ال شملوت

يجب أن يطلب المقيمون معلومات حول مستويات وطرق و . عتمادهاهج وتقارير ااالمن ومراجعة
مرونتها، واختيار ا، و ترابطهوتداخلها مع التخصصات األخرى، و  ،وكمية ونوعية الدراسة ،دراسةال

  . الهيئات التشريعية أو المهنية، إذا كان األمر يتطلب ذلكإضافة إلى دور  ،الطالب
  
المدرسين و  ،التدريس ةالمناقشات مع أعضاء من هيئ أنشطة التقييميمكن أن تشمل و 

تقييم فاعلية الطريقة التي تقوم بها ا بعد ذلك عليهو . والطلبة، دارييناإلوالموظفين  ،المساعدين
يجب أن يتمكن   ،وكنتيجة  لهذه األنشطة. يهاوالموافقة عل هاوتصميم هجالمناة بتخطيط جامعال

أن البرامج قد تم تصميمها لتمكين الطلبة من  للتأكد منالمقيمون من تقييم مالءمة اإلجراءات 
  . المستهدفةالتعلم  مخرجاتالحصول على 

  
وآخـرين ممـن لهـم  أعضـاء هيئـة التـدريسو الطلبـة،  يتم بموجبها إعـالمتقييم  الوسائل التي  -3

    .، بمخرجات التعلم المستهدفةمثل أرباب  العمل المحتمليناهتمام مباشر بعملية التعلم 
  :يجب على المراجعين طرح األسئلة التالية       

بمخرجـات الـتعلم  الطلبـة والممتحنـين الخـارجيينو أعضـاء هيئـة التـدريس  إعـالمكيف يتم   -
  ؟ المكونة لهالمستهدفة من البرنامج والعناصر 

  هل يعرف الطلبة ما هو المتوقع منهم؟   - 
  

والوثائق والكتيبات مواصفات البرنامج، و تقرير التقييم الذاتي،  مصادر المعلومات واألدلةوتشمل 
  . وجداول التقييم الخطة اإلرشاديةمثل  الخاصة بالبرنامج أو التخصص

تقيـيم  م يجـب علـيه ،حينئـذ ،يس والطلبـةالمناقشات مـع فـرق التـدر  أيضاً أنشطة التقييم وقد تشمل 
 .التخصـــص توقعهـــاتهم إلـــى أعضـــاء هيئـــة التـــدريس والطلبـــة والطريقـــة التـــي يوصـــل بهـــا مقـــدم

الترتيبـــات ضـــمن  كفايـــةيجـــب أن يـــتمكن المقيمـــون مـــن الحكـــم علـــى  ،ونتيجـــة  لهـــذه األنشـــطة
  .  التخصص إليصال المعلومات حول مخرجات التعلم المستهدفة
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الظـــروف التـــي تـــؤدي إلـــى مخرجـــات الـــتعلم ة جامعـــتخلـــق ال بموجبهـــاائل التـــي تقيـــيم الوســـ -4

  .  المستهدفة
  :يجب على المراجعين طرح األسئلة التالية      

فـي تحقيـق  هوتنظيمـ اهومحتـو  المنهـاج الدراسـي، هـل يسـاعد تصـميم تقييمهتم يلكل برنامج  - 
ـــتعلم المســـتهدفة مـــن حيـــث مهـــارات التخصـــص و فيـــة المهـــارات المعر و المعرفـــة  مخرجـــات ال

 لتطــــورالمنقولــــة وا المهــــارات الرئيســــيةو ) والمهنيــــة /وتتضــــمن المهــــارات العمليــــة(المحــــددة 
 ضافي؟أو التعلم اإل/والتقدم نحو العمل و المستقلالتعلم  بما في ذلكالشخصي 

هج االفاعـــل للمنـــ للتـــدريس ةفر اومتـــو  ةمناســـب ألعضـــاء هيئـــة التـــدريسهـــل الخبـــرة الجماعيـــة  - 
  ؟ المستهدفة التعلم مخرجاتوللوصول إلى  ةالدراسي

  
التخصــص أو البرنـــامج والوثـــائق  كتيبـــاتتقريــر التقيـــيم الــذاتي،  مصـــادر المعلومــات واألدلـــةوتشــمل 

وامتحانــــات ، المشــــاريع ورش العمــــل حــــول اإلرشــــاد، مالحظــــات ةالدراســــي اتالمنهجيــــة، مثــــل المقــــرر 
  . حصاءات العملإ و الدراسات العليا و  ألعضاء هيئة التدريسالسير الذاتية و ، المستوى

  
. أيضًا تقييم الوثائق المنهجية والمناقشات مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة نشطة التقييمأوتشمل 

 بالنظر إلى قدرته على هوتنظيم اهومحتو  المنهاج الدراسي للبرنامج يجب عليهم تقييم تصميمبعد ذلك 
يجب أن يتمكن  ،نتيجة لهذه األنشطةو  .المستهدفةالتعلم  مخرجاتلوصول إلى من االطلبة تمكين 

المستهدفة معززة بشكل مناسب من قبل منهاج  مخرجات التعلمذا كانت إ فيماالمقيمون من الحكم 
   .اً المنهاج الدراسي مناسب فيما إذا كانهيئة التدريس، و ملف التعلم و 

  
  :وانتشاره هوعمق المنهاج الدراسي شمولتقييم  -5

  :التالي ين طرح السؤالقيمجب على المي      
 ،البرنــــامج مراحــــل لكــــل مرحلــــة مــــنشـــموله وعمقــــه هـــل محتــــوى المنهــــاج الدراســــي مناســــب فــــي 

عــن طريــق كــاديمي وفكــري أتقــدم  إلــى ديوهــل يــؤ  الدرجــة أو الــدرجات التــي يمنحهــا،مســتوى لو 
 ،لمعرفـة والمهـاراتتحصـيل اما يتعلق بفي ،الوقت مع مرور، المتعلممتزايدة على  فرض متطلبات

  والمقدرة على استيعاب المفاهيم وزيادة االستقاللية في التعلم؟ 
البحــوث  تدعمــه هوتنظيمــ هوتصــميم المنهــاج الدراســيهــل هنــاك أدلــة علــى أن محتــوى : يضــاً أو 

ي تغييــرات فــي المتطلبـــات أاألخـــرى، وتقيــيم حــديث لســوق العمالـــة، و  بحثيــةالحاليــة واألنشــطة ال
موضـــــوع التعلـــــيم والـــــتعلم فـــــي  أســـــاليبفـــــي  وآخـــــر التطـــــورات، ذات العالقـــــةيـــــة الحرفيـــــة والمهن

  .التخصص
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ــــة وستشــــمل ــــذاتي،  مصــــادر المعلومــــات واألدل ــــيم ال وكتيبــــات مواصــــفات البرنــــامج، و تقريــــر التقي
 اعتمــاد الهيئــةوالتقــارير المهنيــة وتقــارير  واالعتمــاد، تــرخيصوثــائق الو التخصــص أو البرنــامج، 

  . التشريعية
  

أو /والمهنيـــة  هيئـــاتأيضـــًا المناقشـــات مـــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس وال نشـــطة التقيـــيمأتشـــمل وقـــد 
ذا إ مــابعــد ذلــك تقيــيم  ميجــب علــيهو ). وممكنــاً  حيثمــا كــان ذا عالقــة(وأربــاب العمــل  التشــريعية، 

بشـكل مناسـب مـن قبـل  ومـا إذا كانـت مدعومـةكانت مناهج التـدريس مناسـبة فـي هـذه الجوانـب، 
 .التـــدريس والـــتعلم أســـاليبفـــي  والتطــورات الحديثـــةألوســـع مـــن األنشـــطة األكاديميـــة، المجموعــة ا

وعمقهـــا  المنـــاهج الدراســـيةشـــمول يجـــب أن يـــتمكن المقيمـــون مـــن تقيـــيم  ،نتيجـــة لهـــذه األنشـــطةو 
  . وانتشارها
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  لتخصصل األداء النوعي تقييم مفكرة
  التعليم والتعلم والتقييم 

  
والبيانات  المستهدفةالتعلم  ومخرجاتبرنامج وحدد األهداف المناسبة مواصفات الإلى  انمعإأنظر ب

  .في تقرير التقييم الذاتي
  
إلــى    مــع اإلشــارة بشــكل خــاصمواصــفات البرنــامج  فــي تحقيــقتقيــيم مــدى مســاهمة هــذا المجــال ب قــم

ــيم قيقهــاومســتوى تح هــذه المخرجــاتهــل تســمح . المســتهدفةالــتعلم  مخرجــات  مــن خــالل أنشــطة التعل
  ؟ بتلبية األهدافوالتقييم  تعلموال
  
 :والتقييم التعلمالتعليم و عملية تنظيم تقييم   -1

  :السؤال التاليالمقيمون يجب أن يطرح       
مواصفات  البرنامج   معبوضوح  هي مرتبطة؟ وهل لتعلم والتقييملتعليم وااما هي استراتيجية   - 

   ؟ المستهدفة التعلم مخرجاتوتعزز الوصول إلى 
المسـتهدفة، وبشـكل خـاص الـتعلم  لمخرجاتمناسبة لتعلم والتقييم وهل أنشطة برامج التعليم وا  -

 :تطور وتقييم كل من
  المعرفة والفهم  - 
  المعرفةمهارات  - 
  المهنية /التخصص، وتشمل المهارات العمليةب الخاصة مهاراتال - 
  )التي يمكن نقلها( المهارات الرئيسية - 
  ضافي اإل التقدم نحو العمل والتعلم - 
   التعلم الذاتيالتطور الشخصي وتشمل  - 

  
مــواد  التعلــيم و التقــارير الداخليــة والخارجيــة، و تقريــر التقيــيم الــذاتي  المعلومــات واألدلــة مصــادروتشــمل 

وأدلــة  والطلبــة،  الخــريجينو واللقــاءات مــع أعضــاء هيئــة التــدريس  ،، اســتطالعات تقيــيم الطلبــةلــتعلموا
  . سياسة الجامعةووثائق   هوبرامجول التعليم اجدو  الطلبة،

  
  .شمل أيضًا مالحظات الفصل الدراسيوقد ت ،تفحص أعمال الطلبةدائمًا  نشطة التقييمأوتشمل 

يتناول والتقييم  لتعلمسلوب مترابط للتعليم، واإبعد ذلك تكوين حكم حول مدى وجود  قيمينالم انمكإبو 
  . علنةداف المويلبي األهالمستهدفة التعلم بشكل فاعل مخرجات 
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  تقويم نوعية التدريس من قبل أعضاء هيئة التدريس وكيفية دعمها لعملية التعلم   -2
  :حول مدىالتالية  يجب أن يطرح المقيمون األسئلة

  فاعلية التعليم مقارنة بمحتوى المنهاج الدراسي ومواصفات البرنامج  - 
فــــي أو نشــــاطاتهم المهنيــــة  همودراســــاتبحــــوثهم  اســــتفادة أعضــــاء هيئــــة التــــدريس مــــنفاعليــــة  - 

  تدريسهم 
   تعلملدعم ال يستخدمونهاالتي  التعلم اإللكتروني،ومنها  التدريسية،جودة المواد  - 
  مدى اشتراك الطلبة الفاعل في النقاش  - 
 النظـراء فاعـل وتقيـيمال الهيئة التدريسـيةمن خالل تطوير  هاالحفاظ على نوعية التعليم وتعزيز  - 

 وحـث، أعضاء هيئة تدريس زائرين وبدوام جزئي، وتدريس الفريق الفاعلواالستعانة ب للتعليم،
  الجدد وٕارشادهم أعضاء هيئة التدريس

  عباء الطلبةأفيما يخص  بفاعلية التدريس تسهيل - 
  

وثائق التقييم الداخلي، و استطالعات الطلبة، ، و تقرير التقييم الذاتي مصادر المعلومات واألدلةوتشمل 
أعضــاء وثــائق  تعيــين و التخصــص أو البرنــامج،  وكتيبــات ،الهيئــة التدريســية وثــائق تطــوير أعضــاءو 

  . مثل  السيرة الذاتيةالهيئة التدريسية 
  

النقاشـات مـع و عمـل، الالتـدريس وورش  محاضـراتأيضًا المالحظـة المباشـرة ل أنشطة التقييموقد تشمل 
حكــام أإصــدار  يمكــن للمقيمــين ،نتيجــة لهــذه األنشــطةو  .الطلبــةالنقــاش مــع و  أعضــاء الهيئــة التدريســية

تحقيــق مخرجــات الــتعلم فــي  لــتعلمومــدى مســاهمة التعلــيم وا، التعلــيم والــتعلم فــرصشــاملة حــول نوعيــة 
ويشـمل ذلـك مـا  ،بشـكل شـامل والـتعلمالتعلـيم  أنشـطة يجـب علـيهم بعـد ذلـك تقيـيم فاعليـةو . المستهدفة

  :يلـي
  

  هوتحديات تهوسرع هعمقو  شمول التعليم - 
  التدريسأساليب مناسب في التنوع ال - 
  من قبل الطلبة  الذاتي الموجه للتعلممناسبة الفرص ال - 
  التخصص في معرفةال تعلمتعليم و  فاعلية - 
  والتي يمكن نقلها للطلبةموضوع، العملية الخاصة بالمهارات ال فاعلية تعلم - 

 

  تقييم عملية التقييم والمعايير األكاديمية التي تعرضها -3
  :التالية األسئلة طرح قيمينيجب على الم

  من إثبات تحصيلهم لمخرجات التعلم المستهدفة؟ الطلبةن عملية التقييم هل تمكّ  - 
لتمييـز بـين ا مـنالـداخليين والخـارجيين الممتحنـين هل هنـاك معـايير تمكـن المدرسـين والطلبـة و  - 

  مستويات مختلفة من التحصيل؟ 
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مــثال التغذيــة (وكيــف ، الطالــبتعلــم  لتعزيــز تقويميــة كافيــة هــل تملــك اســتراتيجية التقيــيم وظيفــة - 
  ؟)ضافية، مهام القراءة اإلالراجعة

  جراءات التقييم؟  إ فيوشفافية  عدالةو  في موضوعيةهل يمكن أن يكون هناك ثقة كاملة  -
  

 والتوجيهمعايير التقييم و تقرير التقييم الذاتي ومواصفات البرنامج،  مصادر المعلومات واألدلة وتشمل
  . والتحصيل وتوثيقهجراءات المراقبة إ الخارجيين، و  الممتحنينتقارير و  ات،لواضعي العالم

  
الخـارجيين وتحليـل  لممتحنـينالطلبـة، وا، و أيضـًا النقاشـات مـع فـرق التـدريس أنشـطة التقيـيموقد تشـمل 

عمليـة إذا كانـت  مـايجـب علـيهم بعـد ذلـك تقيـيم و . التقدم والتحصـيل   ساليب المستخدمة في رصداأل
يجـب  ،نتيجة لهذه األنشـطةو  .مناسبة وفاعلةالتي تم اختيارها  حددةالتقييم الم أساليبو  لشاملةم االتقيي

مخرجات التعلم عمليات التقييم  قياس تحصيالت  انمكإب انذا كإ فيما أن يتمكن المقيمون من الحكم
يات األكاديميــة العمليــة تعطــي الثقــة  فــي المســتو  وفيمــا إذا كانــتللبرنــامج بشــكل مناســب،  المســتهدفة

  .التي تم التوصل إليها
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  لتخصص ل األداء النوعي مفكرة تقييم
   هموتحصيل الطلبةتقدم 

  
والبيانات  المستهدفة مخرجات التعلمو  أنظر مليا في مواصفات البرنامج، وحدد األهداف المناسب

  .في تقرير التقييم الذاتي الواردة 
  

 مخرجـــات الـــتعلمهـــل تســـمح  .مواصـــفات البرنـــامج يـــقفـــي تحق لجانـــبتقيـــيم مـــدى مســـاهمة هـــذا اقـــم ب
 ؟ األهداف المخرجات بتحقيقالمستهدفة ومستوى تحصيل هذه 

  
   ملف الطلبةتقييم    -1

  :يجب على المراجعين طرح األسئلة التالية
  : فيما يخص المعلنةواألهداف  يتناسب ملف الطلبات والقبول مع رسالة الجامعة هل
  د الشاغرةنسبة الطلبات إلى المقاع - 
  قبولمؤهالت الو  - 
بســوق  عالقتـهو  قبــولعنـد ال الوضـعمثــل  ،رسـالة الجامعـةخاصـة تتعلــق ب سـماتأي و  - 

  ؟قليمي وعبر الحدوداإل على المستوىوتشغيل العمالة  ،العمل
  

  : فيما يخص مرضيةكمالهم التعلم إ تقدم الطلبة و  والتوجهات فينسب ال تعتبرهل 
ما بين الرسوب، طول  التمييز(البرنامج  مراحل منالتقدم وعدم التقدم في كل مرحلة  - 

  ) من الجامعة وٕاليهانسحاب والتحويل فترة التعلم، اال
  اتمام البرنامج و   - 
   ؟)على سبيل المثال، نتائج الدرجة(المؤهالت الممنوحة و  - 

  
أن ومن الممكن والتقدم،  التحفيزنسب و بيانات حول قبول الطلبة،  مصادر المعلومات واألدلة وتشمل
قـد يكـون هنـاك أدلـة سـياقية لتحلـيالت التوجهـات فـي سـوق العمـل و  . التقيـيم التشخيصـينتـائج تشـمل 
والطلبــة تعليقــات مفيــدة  حــول  أعضــاء الهيئــة التدريســية ســيقدمو . التشــغيل فــي المنطقــة أســاليبوفــي 

برنـامج  فـي كــل ال فـيالتسـجيل والتقـدم و القبـول  هم حـولونوعيـة المعلومـات التـي تـدعم قـرارات توقعـاتهم
  .مستوى

  
الطلبـــة، وممثلـــي أربـــاب العمـــل، و ، أعضـــاء الهيئـــة التدريســـيةجتماعـــات مـــع اال نشـــطة التقيـــيمأوتشـــمل 

الحكــم  مــنالمقيمــون  تمكنيجــب أن يــ ،ونتيجــة لهــذه األنشــطة. ضــافة إلــى تفحــص الوثــائق والبيانــاتإ
وبشكل  ، مواصفات البرنامجل سبةبالنالبرنامج  في لتقدموفي مراحل ا قبولعند المالءمة الوضع  على

  . المستهدفة خاص لمخرجات التعلم



  

 60                                               دلــيل تقـيـيم ا�داء النـوعي للتـخـصصات ا�كــاديـمـيـة –وق ــــداع والتـفـــسـين ل�بـصندوق الح

  كاديمية مناسبة أفي مستويات   لبةتقييم  تحصيالت  الط   -2
   : طرح األسئلة التالية قيمينيجب على الم

  
دنى  أن المستويات التي حصل عليها الطلبة تلبي الحد األ ثباتهي األدلة المتوافرة إل ما - 

 عاييرالمستهدفة، والم ع مخرجات التعلمم حصول على الدرجة قياساً من التوقعات لل
  ؟ تنطبق عليهاخرى أي متطلبات أالمرجعية المناسبة و 

 إلــــىعنـــد الــــدخول  فـــي ضــــوء الوضــــعمســــتويات تحصـــيل الطلبــــة،  تنــــوع مـــدى يؤكــــدهـــل  - 
  استثنائية؟  يتمتعون بمستوياتكفاء من الطلبة األ نسبة مالءمة، أن الجامعة

 دراســـةأو ال/ التقـــدم نحـــو العمـــل  مـــن يمكنـــهتحصـــيل الطالـــب  أن التأكـــد مـــنن كيـــف يمكـــ  - 
  ؟األعلى

  
ــــة ستشــــمل ــــذاتي  مصــــادر المعلومــــات واألدل ــــيم ال ــــر التقي ــــاريرالممتحنين مواصــــفات البرنــــامج و تقري وتق

/ عمـــلال، أربـــاب مناســـباً  لهيئـــات اعتمـــاد أو هيئـــات مهنيـــة، وحيثمـــا يكـــونخـــرى أ، وتقـــارير الخـــارجيين
تحلـــيالت  و ، حالنجـــانســـب ســـجالت و االمتحانـــات،  لجنـــة ومحاضـــر اجتماعـــاتمهنيـــين، الســـين ممار ال

 عــاييرم وســتكون .، وعينــات مــن أعمــال الطلبــةعمــل الطلبــة واســتبانات الرضــى عــنهم أمــاكنبيانــات 
  . المرجعية المناسبة نقطة مرجعية هامة

  
البرنــــامج   فريــــقد البرنــــامج أو قائــــو  أيضــــًا النقاشــــات مــــع فــــرق التــــدريس، انشــــطة التقيــــيموقــــد تشــــمل 

دنــى مــن يجــب علــيهم بعــد ذلــك تقيــيم إذا كانــت تحصــيالت الطالــب تصــل إلــى الحــد األ. الممتحنــينو 
ذا إعلــى الحكــم فيمــا  يننتيجــة لهــذه األنشــطة، يجــب أن يصــبح المقيمــون قــادر و . أو تفوقــهالتوقعــات 

  . ٕاثباتهاتحصيلها و و كانت المستويات المناسبة قد تم تحديدها 
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  لتخصص ل األداء النوعي مفكرة تقييم
  بةلالط دعم وٕارشاد

  
 بياناتالو  ذات العالقة المستهدفة ومخرجات التعلموحدد األهداف  ،البرنامج ملياً  تأمل مواصفات

  . تقرير التقييم الذاتي الموجودة في
  

تســمح  هــذه  هــل. المســتهدفة المحــددة مخرجــات الــتعلمتلبيــة فــي  جانــبتقيــيم مــدى مســاهمة هــذا القــم ب
    ؟بتلبية هذه األهداف اإلرشادمن خالل ترتيبات الدعم و  تحصيلهاومستوى  مخرجات المحددةال
  

   اإلرشادتقييم نوعية الدعم و 
  :التالية يجب على  المراجعين طرح األسئلة

المكتوب، متناسقة   رشادكاديمي، من ضمنها اإلمناسبة للدعم األ هل هناك استراتيجية شاملة - 
  ؟ للبرنامج ومع األهداف الكلية الطلبةوضع مع 

  فر؟ االمتو  رشادالدعم واإلبيتعلق بالبرنامج و  واضحمكتوب  إرشادهل هناك  - 
مـن خـالل ترتيبـات عمليـة لحريـة بشـكل مناسـب  والتعامل معهاهل تم تحديد احتياجات الطلبة  - 

  منتظمة لتقدم الطلبة؟ المراقبة الو  المحاضرينوصول الطلبة إلى 
الطلبـــة  بمـــن فــيهم وتقـــديمها للطلبــة،الخاصــة  تعلمالترتيبــات لتحديـــد احتياجــات الـــاتخـــذت هــل  - 

  المتميزين؟ 
 فـيمهـارات المـن  اً إذا لم تكن لغة التدريس هي اللغة العربيـة، هـل يملـك الطلبـة مسـتوى مناسـب - 

ـــ نجليزيـــةفـــي اللغـــة األ اً مناســـب تـــدريبا لطلبـــةااللغـــة؟ وهـــل يتلقـــى  مـــثال ( تعلملمســـاعدتهم فـــي ال
  ؟)واإلنترنت والمواد األساسية التقنيةتمكينهم من التواصل مع  كتب المقررات الحديثة، ل

ــتعلم بفاعليــة  -  ، والترتيبــات لراجعــةكــاديمي، التغذيــة ااأل رشــادعــن طريــق اإلكيــف يــتم تســهيل ال
  شرافية؟ اإل

  ؟ يكاديمالدعم األ الجامعة أو أثناء التدريب خارجهل يتلقى الطلبة الدارسين  - 
قبــل  مــن فاعلــة ومفهومــة بشــكل عــامو األكاديميــة واضــحة  عقــد دروس التقويــةترتيبــات  هــل أن - 

  والطلبة؟ أعضاء الهيئة التدريسية 
  واالجتماعية؟  كاديمي مثل االعتبارات الشخصيةاألم غير عهل هناك ترتيبات مناسبة للد - 
  العمل؟ المستهدفة وسوق  مخرجات التعلممع  رشادهل تتناسب المعلومات المهنية واإل - 

  
وثـائق التقيـيم و استطالعات الطلبـة، و البرنامج، أو التخصص  أدلة مصادر المعلومات واألدلةستشمل 

  .بيانات االستخدام والتشغيل وبيانات التقدمو الداخلية، 
   



  

 62                                               دلــيل تقـيـيم ا�داء النـوعي للتـخـصصات ا�كــاديـمـيـة –وق ــــداع والتـفـــسـين ل�بـصندوق الح

هيئــــة التــــدريس المناقشــــات مــــع أيضــــًا المناقشــــات مــــع مــــوظفي القبــــول، و  نشــــطة التقيــــيمأوقــــد تشــــمل 
إذا  كانــت الترتيبـــات المتخـــذه   مـــايجــب علـــيهم تقيــيم  ،بعــد ذلـــك .الطلبـــةت مــع المناقشـــاوالمدرســين، و 

  ،نتيجــة لهــذه األنشــطةو  .كمــال بــرامجهم بنجــاحإل لهــمالمناســب اإلرشــاد فاعلــة فــي دعــم الطلبــة وتقــديم 
  ،واســتراتيجية دعــم الطالــب ،الطالــب ٕارشــاديجــب أن يــتمكن المقيمــون مــن الحكــم علــى فعاليــة دعــم و 

 .المستهدفة واألهداف المحددةمخرجات التعلم ى الوصول إلى ثرهم علأو 
 

  لتخصصاألداء النوعي لكرة تقييم فم
  مصادر التعلم 

  
 بيانـــاتالو ذات العالقـــة المســـتهدفة ومخرجـــات الـــتعلم ، وحـــدد األهـــداف تأمـــل مواصـــفات البرنـــامج مليـــاً 

  . تقرير التقييم الذاتيالموجودة في 
  

، مدى استخدام الطلبة  لهـا وحيثما كان ذلك ممكناً ، التعلمل مصادر حو  لبةوجهات نظر الطقم بأخذ 
ـــاً . فـــي التخصـــص ـــة مستخلصـــة جزئي ـــة حـــول المالحظـــات مـــن  يجـــب أن تكـــون األدل ـــات الكامل البيان

  . )ط –المالحق ح(المقيمة الطلبة  أعمالو  ،الصفية
  

 مخرجـــات الـــتعلم هـــل تســـمح. مواصـــفات البرنـــامج حقيـــقفـــي ت لجانـــبقـــم بتقيـــيم مـــدى مســـاهمة هـــذا ا
  ؟ عن طريق استخدام مصادر التعلم المتوافرة بالوصول إلى األهداف ،المستهدفة ومستوى تحصيلها

  
   التعلم وانتشارها تقييم نوعية مصادر 

  :التالية يجب ان يطرح المقيمون األسئلة
 ؟التعلم واالستمرار في تعزيزهاهل هناك استراتيجية شاملة في نشر مصادر  - 
  لية تسهيل التعلم وفقًا للمصادر المادية المتوافرة؟ما مدى فاع - 
  ؟لتعلمهل يتوفر  مكان مناسب للتعليم وا - 
  مناسبة ويسهل الوصول إليها؟ األعداد السابقة من الدورياتهل كتب التخصص و  - 
للطلبة، بما في ذلـك سـهولة الوصـول تكنولوجيا المعلومات  المناسبة ووسائلجهزة األفر اتو تهل  - 

  ؟ اإلنترنت إلى
  هل يستخدم الطلبة التسهيالت المتوافرة بشكل كامل؟  - 
  مناسب؟الداري اإلفني و الدعم الفر اهل يتو  - 

  
 التقيــــيم وثــــائقو جهزة والمعــــدات، مخــــزون المكتبــــة، قــــوائم بــــاأل مصــــادر المعلومــــات واألدلــــة وستشــــمل

  . للمعلومات هاماً  مصدراً هذه ويمكن ان تكون  .الداخلي ومنها التقارير الداخلية
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أعضــاء النقــاش مـع  دوات،جهـزة واألواأل انأيضـًا المالحظــات المباشـرة للمكــ نشـطة التقيــيمأ وقـد تشــمل
ــيهم تقيــيم مــدى مالءمــة مصــادر  ،بعــد ذلــك. الطلبــةالنقــاش مــع و الهيئــة التدريســية،  الماديــة الــتعلم عل

لـى مـدى فاعليـة يـتمكن المقيمـون مـن الحكـم ع  ،ونتيجـة لهـذه األنشـطة. المتوافرة ومدى فاعلية نشرها
  .المستهدفة مخرجات التعلمنشر مصادر التعلم المتوافرة لدعم 

  

  
  لتخصصل األداء النوعي مفكرة تقييم

  هاوتعزيز  النوعية إدارةلية اعف
  

 بيانــاتالو ذات العالقــة، المســتهدفة  ومخرجــات الــتعلم، وحــدد األهــداف تأمــل مواصــفات البرنــامج مليــاً 
  .تيتقرير التقييم الذا الواردة في

  
قـــم بتقيـــيم مـــدى محافظـــة الـــنظم والعمليـــات المتخـــذة علـــى النوعيـــة وتحســـين المســـتويات األكاديميـــة    

   .التي يمنحها البرنامج األكاديمية للدرجةللبرنامج، وتعزيز مستوى الثقة بالمستويات األكاديمية 
  
مخرجـات لوصول إلى ا مند التأكفي تطوير مواصفات البرنامج و  جانبتقييم مدى مساهمة هذا الب قم

المحـددة، ومســتويات الوصـول إلـى تلــك  األهـداف مــن  المخرجــاتوهــل تسـمح هـذه . المسـتهدفة الـتعلم
  ؟ بتلبية األهداف هاوتعزيز  النوعية إدارةخالل فاعلية 

  
  هاالنوعية وتعزيز  دارةتقييم فاعلية الترتيبات إل

  :التالية يجب أن يقوم المقيمون بطرح األسئلة
  ؟ المقدمية الترتيبات الداخلية في تحديد ومراقبة وتقييم البرنامج ما مدى فاعل

  :هل تتضمن هذه الترتيبات اعتبارات مناسبة لما يلي
  السياسات واألولويات الوطنية  - 
  ة جامعال رسالة - 
  ة جامعجراءات الإ سياسات وأنظمة و  - 
، حول نوعية على سبيل المثال( دارية مثل بيانات المراقبة الداخليةإاستخدام معلومات  - 

، التعلم  والخدمات هموتحصيالت الطلبةالطلبة، تقدم  رضى اتوالتعلم، استطالع عليمالت
   )المساعدة األخرى

   الهيئة التدريسية آراء - 
  الطلبة  آراء - 
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ذلـك  حيثما كـانالمهنية  هيئاتالرئيسيين ومنهم أرباب العمل، وال آراء أصحاب العالقة - 
   مناسباً 

   األخرىخارجي الأو  داخليالتقييم التقارير  - 
   ؟احتياجات التطوير المهني - 

  
  :، بما في ذلكعمليات التقييم الذاتي واستمرارية التحسين ةمدى  فاعليما 

  المستهدفة  وبشكل خاص مخرجات التعلموضوح مواصفات البرنامج  - 
  نوعية عملية التقييم الذاتي والتقرير  - 
    أصحاب العالقة بالتعلممع مجموعات  الحوار  - 
   تقييم النظراء الداخليين لعملية التدريس     - 
  المرّكزبرنامج للتطوير المهني      - 
ــــي، والبحــــوث هيئــــة مســــاهمات أعضــــاء      -  ــــل التطــــوير المهن ــــي األنشــــطة مث ــــدريس ف الت

  ؟ البرنامج لتعزيز المعّدةاألكاديمية ومساهمة المجتمع والمشاريع 
  

  :ارة النوعية وتعزيزها فيما يتعلق بـالواضح لألنظمة والعمليات الخاصة بإدثر األما هو 
   وٕاثباتها األكاديميةالمعايير يجاد الخارجية إل مرجعيةاستخدام نقاط ال - 
   الداخلية داءاأل إجراءات /تطوير وتطبيق مؤشرات - 
  نوعية فرص التعلم - 
  مستوى تحصيل الخريجين  - 
  التحسينات الناجمة عن خطط عمل سابقة  - 
  رنامج االستمرارية في تقييم مواصفات الب - 
   البرنامج مستقبلية لتعزيزالخطط للاستراتيجية  نظرةاتخاذ  - 
  داخلية التقارير الواستخدام  استخراج - 
   هاونشر  تحديد الممارسات الجيدة - 
وبــروح  ،كبــرأتحديــد وتطبيــق نقــاط العمــل المطلوبــة لتلبيــة مواصــفات البرنــامج بشــكل  - 

   المستمرالتحسين 
  

، األخــرى خـارجيالداخلي و الـ التقيـيمالسـنوي، ووثـائق  اتييم الـذالتقيـ مصـادر المعلومـات واألدلـةتشـمل 
تـؤدي إلـى جـراءات إوتشـمل أي  ألعضاء الهيئة التدريسـية،لتطوير المهني اوبرامج  الجامعة،سياسة و 

اســتخدام و لتمثيــل الطلبــة،  المســتخدمة ترتيبــات والحصــائية، اإللبيانــات اســجالت وتحلــيالت و ، نتيجــة
ـــة ال ـــة التدريســـيةعيـــة مـــن الطلبـــة و النو  راجعـــةالتغذي ، االســـتطالعات الحديثـــةملخـــص تقـــارير  و ، الهيئ
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متحانـات، االولجنـة ، التشـريعيةأو  /المهنيـة و اعتمـاد الهيئـاتتقارير و خارجيين، ال الممتحنينتقارير و 
  . اللجان األخرى ومحاضر

  
ليـــة تطبيقهــــا مــــن قبــــل  ليــــات واإلجــــراءات المســــتخدمة وفعالمالءمـــة اآل تقييمــــاً  أنشــــطة التقيــــيموتشـــمل 

نقاشات مع  فرق و ، اإلجراءاتممارسات و التحليالت للمعلومات،  أيضاً قد يشمل المقيمون و  .ةجامعال
  .لديهم االهتمام ممنخرين آأرباب العمل و و الخريجين، ممثلة عن ونقاشات مع مجموعة  ،التدريس

تطبيـــق  سياســـات لقســـم علـــى ايجـــب أن يـــتمكن المقيمـــون مـــن تقـــدير قـــدرة  ،نتيجـــة  لهـــذه األنشـــطةو  
 ،نظــم وعمليــات  ضــمان النوعيــة وتعزيــز ،انســجامُا مــع رســالة الجامعــة هــاجراءاتإ و  تهــاوأنظم الجامعــة

  . والحفاظ على البرنامج وتعزيزه
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   ا\رشادات ونماذج مواصفات البرنامج: )ب(الملحق 
  

  ـةـــمقدمـ
  

مواصفات لكل برنامج  عدادالمساعدة مؤسسات التعليم العالي اإلرشادات إلى  هذههدف ت -1
المقرر  ه إلعداد مواصفاتنفسالنموذج  يمكن تطوير بعد،في المدى األو . لديهاكاديمي أ

ضافة مؤشرات إب(عمل البرنامج ومقرراته الدراسية  حول سنويةالتقارير اللكتابة و  الدراسي
 الجيدة وطنياً ممارسة ضمان النوعية  تعتمد على هذه اإلرشادات). لعملل التخطيطداء و األ

لمواصفات  المقترحة نماذجوالوتعتبر المالحظات  .العالي التعليم مؤسسات في ودولياً 
 . وكالة ضمان النوعية للتعليم العالي في المملكة المتحدةلوثائق نشرتها  برنامج تطويراً ال

  
فات  مواصويحتوي جدول  .داة هامة لضمان وتأكيد نوعية التعليمأمواصفات البرنامج  عتبرت -2

المواد الرئيسية  علىالذي يعكس وظيفة ضمان النوعية هذه، ) 1–ملحق ب (البرنامج 
المستهدفة، نقاط  التعلم مخرجات ساسية عن البرنامج، األهداف التعليمية،أ معلومات: التالية

هذه المخرجات وانتشارها ومقارتنها للبرامج المرجعية الخارجية المستخدمة لتأكيد مالءمة 
، )أو نقاط المرجعية ا بالمؤشراتانحيأيشار إليها والتي (علمية  ة التي تمنح درجاتالمساوي

المهارات التي يتم  وجدول الدراسية في البرنامج، ه والمساقاتالمنهاج الدراسي ومحتويات بنية
 .لبةوترتيبات تقييم الط، مختلفةال البرنامج تطويرها عبر مكونات

  
 األداء النوعي كرة تقييمفم، أ قـالملح(ع ــم إلى جنبجنبًا يجب قراءتها واستخدامها  -3

  .)حول التقييم الذاتي إرشادات، ج قـالملح(و) لتخصصل
  

هناك مسودة ذلك، ضافة إلى باإل .)1ب الملحق(مواصفات البرنامج موجود في  نموذج -4
 والذي يجب أن يرافق )2ب الملحق( موجودة في الدراسي مواصفات المقرر نموذجل

  . ت التي ترغب في تطوير نظام شاملجامعاوهذا اختياري بالنسبة لل .البرنامجمواصفات 
  

  وظيفة مواصفات البرنامج 
  

إلى ت كافة جامعاال تحتاج ،المعترف بها دولياً  عاييرنتاج خريجين حسب المإ لضمان  -5
ة األكاديمية، وتحديد النتائج المستهدف اتطوير أنظمة داخلية مناسبة لتحديد نوعية برامجه

 ه في ضوءحول التقارير الروتينيةوكتابة  مراجعة أدائهاميزات خريجيها، لل بالنسبة
كجزء من عملية  إنتباهمور التي تحتاج إلى لتحديد األ الالزمةخطوات الالمواصفات، والتخاذ 

التنافسية في  مويعزز مقدرته ينمثل هذا العمل سيزيد مهارات الخريج .المستمرالتحسين 
كل برنامج حسب  مواصفاتديد حنه من الضروري تإف ،لذا ،قليميوطني واإلال سوق العمل
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من الضروري أيضًا و . المستهدفةاس مخرجات التعلم سأالمقاييس الوطنية والدولية وعلى 
عمل ذلك بالرجوع إلى المقاييس  جبوي .ثناء تطبيقهأداء البرنامج أتقرير سنوي حول  إعداد

  . في ضوء رسالتهاة و جامعحرص من قبل الوالمؤشرات التي يجب اختيارها ب
  

  تحضير مواصفات البرنامج دليل
  

ة في تطوير جامعوال أو الكلية تقديم تسهيالت لفريق البرنامجإلى  لدليلهذا ايهدف  -6
 .مواصفات برنامج مناسبة

  
مع صندوق الحسين لإلبداع والتفوق  يتم تقييمها بالتنسيقالبرامج التي  جميعمن  يطلب -7

 . مواصفات البرنامج ذجتعبئة نمو 

  
  . يعتمد النموذج على النماذج المستخدمة في جامعات المملكة المتحدة -8

  
  مواصفات البرنامج؟ب المقصودما 
  

ـــيم  وصـــف دقيـــق لمخرجـــات الـــتعلمعبـــارة عـــن هـــي مواصـــفات البرنـــامج  المســـتهدفة مـــن برنـــامج التعل
   .جات وعرضهاهذه المخر الوصول إلى من خاللها العالي، والوسائل التي يتم 

  
  مواصفات البرنامج؟ هدفهو  ما
  

) خرين مثل أرباب العمـلآالطلبة و و ، الهيئة التدريسية( ئللقار  أن تسهليجب على مواصفات البرنامج 
  :تحديد

  
  :بالنسبة إلىلبرنامج لالمستهدفة  التعلم مخرجات -أ  

   الدراسة كمالهإعند  عليها الحصولتوقع من الطالب المعرفة والفهم الذي يُ  - 
ـــــــا والمعرفـــــــة بالرياضـــــــيات األساســـــــيةالتواصـــــــل، : المهـــــــارات الرئيســـــــية -   ، واســـــــتخدام تكنولوجي

   ... كيف يتعلم تعلمو  ،المعلومات
   التحصيل األنتقاديأو المقدرة على  المعرفة طرقدراكية مثل  فهم المهارات اإل - 
 التخصصب الخاصةمهارات ال - 
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  :لـفهمهم معلومات لمساعدة الطلبة في  –ب   
  النتائج  لتحقيقأساليب التدريس والتعلم المستخدمة .  1
  أساليب التقييم المستخدمة للتمكن من عرض النتائج .  2
  :بـ البرنامج وعناصره الدراسية عالقة.  3

  الشهادة العلمية الممنوحة   -  
  أي مؤهل مهني تالٍ   -  
  أي مسار مهني   -  

  
  البرنامج واصفاتكتابة مول
  

  ةجامعمن قبل صندوق الحسين لإلبداع والتفوق أو ال نظمةورشة العمل الم حضرا - 
  أو قم بتشكيل مجموعة عمل اً استخدم فريق برنامج نشط - 
   النموذج المعدّ استخدم  - 
وصـــف ي أو االعتمـــاد البرنــامج ومـــن ضـــمنها متطلبــات  عـــنارجــع إلـــى المعلومــات المكتوبـــة  - 

  محدد للبرنامج
عــن مجموعــات  ة مثــل وحــدة أو مركــز النوعيــة وممثلــينجامعــاستشــر أعضــاء رئيســيين فــي ال - 

  أصحاب العالقة الرئيسيين
وكالــة ضــمان النوعيــة للتعلــيم العــالي فــي المملكــة المتحــدة  إرشــاداتفــي  5-3اقــرا الصــفحات  - 

  )دناهأن على اإلنترنت االعنو (مواصفات البرنامج  حول اعداد
ضمان النوعية للتعليم العالي في المملكة  توجيهات وكالةة وفي جامعأنظر إلى االمثلة في ال - 

  اعاله الموجودة المتحدة 
  

 مواصــفات البرنــامج المســتخدمة فــي المملكــة المتحــدة علــى ويمكــن ايجــاد اإلرشــادات الخاصــة باعــداد
  :العنوان اإللكتروني التالي

/www.qaa.ac.uk/crntwork/progspec/progspec0600.pdfhttp:/  
  

  ايجاد مواصفات برنامج 
  

فريق ل مجموعات العمل التابعةرغب تهو سلسلة مقترحة من المراحل والمهام التي  المذكور أدناه
  .االبرنامج اتباعه

  
  :المرحلة األولى

 ؟من هذا البرنامجطالبنا  في أن يحصلهما هو الشيء الذي نرغب   -1
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  ...يمكن أن يشمل هذا و      
  همعرفة التخصص وفهم - 
منقولــــة، ) رئيســـية(، مهـــارات خاصـــة بالموضــــوع، مهـــارات ذهنيــــةمجموعـــة مـــن المهـــارات ال - 

   ...، الخمهارات جمالية
  تطبيق هذه المهارات في مجموعة من السياقات  - 

  
     بإكمالوذلك  ،البرنامج حول برنامجنا المعلومات الخاصة بمخرجاتبعض  اكتب: المهمة األولى

  :الجمل التالية               
  ........ هذا البرنامج متميز ألنه يطور  - 
  .......هذا البرنامج هي  يستند عليها هم القيم التيأ - 
  ......... كاديمي لهذا البرنامج على يركز المحتوى األ - 
  ........ تطويرها هي بهذا البرنامج  يقومهم المهارات الفكرية التي أ - 
  ..... هي  يقوم بتطويرهاالتي  قدراتوال واألساليب، المفيدةهم المهارات العملية أ - 
  .......في  القدرات سيتم  تطوير - 
  ......ها الطالب هي لمهم الطرق التي سيتعأ - 
  ....تمام البرنامج، نريد من الطلبة أن يعرفوا ويفهموا إعند  - 
  ........ من  تمام البرنامج، نريد من الطلبة أن يتمكنواإعند   -

  
  : نيةاالمرحلة الث

ـــة التـــي باســـتطاعتنا اســـتخدامها  -2 ـــد مـــن الطلبـــة تحصـــيله   لتبيـــانمـــا هـــي نقـــاط المرجعي أن مـــا نري
   ؟وسوق العملالمهنية و المجتمعات األكاديمية ب مستخدم وله عالقة

  
  :وقرر كيف يمكن استخدام كل منها في ،نقاط المرجعية المناسبة راخت :نيةاالمهمة الث
  الجامعة  رسالة - 
  إجراءات ومعايير االعتماد في األردن - 
   وعلى مستوى العالمالمهنية في األردن  هيئاتمتطلبات ال - 
   ذات عالقة بالبرنامجولكنها  ،عالهأخرى لم تذكر أ قضايا - 

  
  :المرحلة الثالثة

هـي   ومـانتيجة لدراسة هذا البرنـامج؟  كعلى ما نريد من طالبنا تحصيله  ونوافقت/ تعرفونهل   -3
  ؟ البرنامج ككل، ومخرجات التعلم المستهدفة منه أهداف
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  :نيةااألولى والث المهمتينتم تحديدها في  التيقضايا الاستخدام : المهمة الثالثة

  :عليهأن تكون  ونماذا تعتقد   1 -3
   ؟أهداف البرنامج - 
 مخرجات التعلم المستهدفة؟ - 

  
تحقق بشـــكل عـــام مـــن خـــالل مخرجـــات فكـــروا كمجموعـــة بـــأن مخرجـــات الـــتعلم للبرنـــامج ســـت 3-2

 .التعلم الخاصة بكل مساق دراسي يشتمل عليه
  
ـــامج، ب فكـــروا 3-3 ـــار أن نتـــائج  آخـــذين بعـــينتصـــميم المقـــررات الدراســـية التـــي تشـــكل البرن   االعتب

 . يها الطلبةف يمر أيضًا في سياق مستوى أو مرحلة التعلم التي حققتتالبرنامج كافة 
  
  :واحدد 3-4

  لنتائج  في البرنامج هذه ا ونين ستجدأ - 
  دراسة هذه النتائج في البرنامج / ين يتم  تدريسأ - 
  ين سيتم تقييم هذه النتائج في البرنامج أ - 
علــى ســبيل ، موهــانقــاط المرجعيــة التــي اخترت مــعتناســب هــذه النتــائج  فكــروا أيضــًا بكيفيــة - 

ــــال، ــــف السياســــات المؤسســــية و المؤشــــرات،  المث ــــل مهــــارات التوظي منهــــاج  والوالرســــالة، مث
  الدراسي 

والمســــتويات أو المراحــــل المختلفــــة  علــــى المســــاقاتكيــــف يــــتم توزيــــع هــــذه النتــــائج  فكــــروا - 
  . مجاللبرن

  
  : المرحلة الرابعة

  ؟فضل طريقة مناسبةأكيف يمكن تدريس وتقييم هذه النتائج ب -4
  

  :  المهمة الرابعة
أكثر مالءمـة مـن  ساليببعض األف. ملتشجيع التعلالتعلم والتقييم المستخدمة و التدريس  بأساليب فكروا
الممارســات الجيــدة   واحــدد. دنــاهأ ذكورةمثلــة مــاألبعــض . تطــوير أنــواع محــددة مــن الــتعلم فــي غيرهــا

  .كجزء من تطوير المواصفات تناولهايجب  ضعفي نقاط أالموجودة في البرنامج و 
  

مثـل  . ات الدراسـيةمـن خـالل المحاضـرات والحلقـ ا عادةمعرفة وفهم التخصص يتم تطويرهإن  -
لكتــب المقــررة  ومقــاالت لدراســة الالتــدريس المباشــرة هــذه يــتم دعمهــا عــادة عــن طريــق  أســاليب

أو  ، والقيـــام بالواجبـــات، وحـــث الطلبـــة علـــى القـــراءة الواســـعة)أو اإللكترونيـــة الورقيـــة(الصـــحف 
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مكتوبـة، ولكـن  اعتياديـة عادة عن طريق اختباراتوفهمه موضوع المعرفة ويتم تقييم  المشاريع،
  . وفهمهاالمعلومات ب إظهار المعرفةتتطلب  -إن لم تكن كلها - التقييم أساليبمعظم 

  
يمكـن ممارسـتها وعرضـها  ،حل المشـاكلو  ،التقييمو  ،التركيبو  ،التحليل :مثل ،لذهنيةالمهارات ا -

ـــات ـــر نشـــاطاً  دراســـة عـــن طريـــق عملي م لواجبـــات أو المشـــاريع، ونشـــاط الـــتعلا :تتضـــمنو  ،أكث
تقيـيم  ويـتم .ةنيـاميدال اتنشـاطالعمـل أو الورش و ، اتالمختبـر و الجماعي مثل الحلقات الدراسـية، 

المبنيــة علــى حــل منظــورة أو التمــارين  الاالختبــارات الكتابيــة غير  طريــق الذهنيــة عــنالمهــارات 
 مـن ددفـي عـالقـدرة  عـادة إلثبـات الرسائل البحثيـةأو  ويتم استخدام المشاريع المستقلة. المشاكل

  . عمليةالمهارات الفهم و الو  هاوتطبيق المعرفة التخصصيةمرتبطة بتطوير ال الذهنيةمهارات ال
  

 ةدراسي في بيئةلممارسة النشاط  المتاحة المهارات العملية إلى تطوير من خالل الفرصتحتاج  -
لتمــارين تــب اكيمكــن اســتخدام و  ).ن العمــلاتعيــين مكــ أو الميــدان أومــثال فــي المختبــر ( ةمناســب

تقيــيم  الكفـاءة فــي ويجـب أن تشــمل عمليـة . الــتعلم عمليـةلــدعم  الكتيبــات اإلرشـاديةالعمليـة، أو 
  . عملية عرض عملي لهالمهارة  الممارسة 

  
أو   ،نتقـال إلـى العمـلوالتـي تكـون جـاهزة لال التي يمكـن نقلهـا،المهارات الرئيسية يمكن تطوير  -

فريق من خالل فرص تظهر بشكل طبيعي فـي المنهـاج عمل ال/ االتصال :مثل ،خرىأسياقات 
كتابــــة يمكــــن تطويرهــــا وتقييمهــــا عــــن طريــــق  التــــيمثــــل مهــــارات االتصــــال المكتوبــــة  ،الدراســـي

 ،مهـارات االتصـال الشـفوي عـن طريـق التقـديم فـي الحلقـات الدراسـيةو طروحات، األ المقاالت أو
تطـــوير المهـــارات  مـــن خـــالل يمكـــن و   .جماعيـــةأو مهـــارات عمـــل الفريـــق مـــن خـــالل مشـــاريع 

واألنشـــطة   ،الطلبـــة أعمـــال وعينـــة مـــنخبـــرة العمـــل، علـــى مل تضـــافية تشـــإمنهجيـــة  الأنشـــطة 
  . االجتماعية والثقافية

  
  :المرحلة الخامسة 
  
  ......النموذج  أكمل  -5
  

  : المهمة الخامسة
  .لجمع وتقديم المواصفات كلها النموذجاستخدم  

  
  :المرحلة السادسة

  



  

 72                                               دلــيل تقـيـيم ا�داء النـوعي للتـخـصصات ا�كــاديـمـيـة –وق ــــداع والتـفـــسـين ل�بـصندوق الح

. مواصــفاتالبرنامج والوثــائق المتــوافرة نمــوذجباســتخدام  ةموجــودال المســاقاتمواصــفات  ويرتطــب قــم -6
  . كافة قد تمت تغطيتها لبرنامجلالمستهدفة التعلم  مخرجاتأن  منتأكد 

  
  :المهمة السادسة
   .لبرنامجل ذلك المساقمثل المساهمة التي يقدمها ي لكل مساقمواصفات اليجب تحضير 

 المســاهمة التــي يقــدمها كــل مــن دلتأكــلمواصــفات البرنــامج  نمــوذجمــن  18و  13ء جــزااألارجــع إلــى 
هنـا  وجـودالم) 2ب ( نمـوذجاعتمادا على  نموذج آخرأو تبني نموذج قد ترغب في تطوير و  . مساق

  . بصيغة قياسية المساقمواصفات  كتابةل
  

  :المرحلة السابعة
  
  ؟ من له اهتمام مشروع لكل كيف يمكن توصيل مواصفات البرنامج بشكل فاعل -6
  

  :المهمة السابعة
  وقـــم بتوضـــيحموقـــع اإلنترنـــت،  المتـــوافرة علـــىمعلومـــات الراجـــع وثـــائق البرنـــامج الموجـــودة، و    7-1

   .ةجامعمواصفات البرنامج في ال أهداف
    ير يتطوير مواصفات البرنامج إلى تغ أدىذا إتطوير استراتيجية للتطبيق المرحلي ب قم   7-2

  . المختلفةتقييم الطلبة  أساليبمادي في المنهاج الدراسي، مثل تعديل         
الطلبـة،   ن، و ، االسـاتذة الزائـر الهيئة التدريسـية ،مثل( قراءفكر بأكثر طريقة عرض مناسبة لل   7-3

ــــم بتحضــــير نمــــوذج ) نو ن الخــــارجيو المقيمــــ ــــى (وق ــــع عل ــــى الشــــبكة أو موق ــــل صــــفحة عل مث
   .األهدافلخدمة )  اإلنترنت

،  فــــي المحتويــــات وطريقــــة عرضــــها، والوضــــوح تناســــقتفحــــص المســــودة لتــــوخي الدقــــة، ال    7-4
  وبعد ذلك  الوصول إليها،وسهولة 

  قم بالتنفيذ والتطبيق     7-5
تعلم مـن للـلمواصفات البرنامج في التقييم الداخلي المنـتظم التـالي لتحسـينها و  عرضاً ادخل     7-6

 التجربة  هذه 
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  فات البرنامجمواص نموذج: )1ب(الملحق 
  

  .....................................  جامعـــــة
  

  مواصفات البرنامج
  

ــاً  اً تقــدم مواصــفات البرنــامج هــذه مــوجز  ــتعلم التــي يتوقــع مــن الطالــب  دقيق العــادي لميــزات البرنــامج الرئيســية ونتــائج ال
  .ةالمقدمن هذا الطالب قد استفاد من فرص التعلم اك إن إحرازها وٕاظهارها

  
  الهيئة المقدمة للبرنامج/ المؤسسة -1  
  )ذا كانت مختلفةإ(المؤسسة التعليمية  -2  
  المركز /القسم /كليةال -3  
  ن الشهادة أو الدرجة النهائيةاعنو  -4  

  الدوامطريقة  -5  
  االعتمادات الخارجية وتاريخها -6  

فـــي ) أ :تالمســـتخدمة لتأكيـــد المســـتويا الخارجيـــة األخـــرى رجعيـــاتالم -4  
  )االستحقاق(عند التخرج ) ب و  مرحلة  التصميم

  ا النموذجهذ مراجعة /إعدادتاريخ  -5  

  أهداف البرنامج -6
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
  مخرجات التعلم المستهدفة، وأساليب التدريس والتعلم والتقويم -7
  للمعرفة والفهم مخرجات التعلم المستهدفة -أ

  : مثال
   1-أ
  2-أ
   3-أ
  4-أ

  التعلمالتعليم و  أساليب
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  التقييم أساليب
  

  الخاصة الموضوع لمهاراتمخرجات التعلم المستهدفة –  ب
  :مثال
   1-ب
  2-ب
  3-ب
   4-ب

  تعلمالتعليم وال أساليب
  

  التقييم أساليب
  

  المستهدفة  لمهارات التفكير مخرجات التعلم -ج
  :مثال

   1-ج
   2-ج
  3-ج
   4-ج

  التعلمالتعليم و  بأسالي

  
  التقييم أساليب

  

  الشخصي خاصة بقابلية التوظيف والتطورخرى أالمستهدفة لمهارات  مخرجات التعلم– د 
  :مثال 

   1-د
   2-د
  3–د
  4-د

  التعلمأساليب التعليم و 

  
  أساليب التقييم 
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  *والساعات المطلوبةالدرجات  -12
  
  

  *بنية البرنامج -11

الساعات 
  تمدةالمع

عنوان 
  المساق

رمز 
  المساق

  المستوى
  

ى أعلـأو  3سـاعة معتمـدة  x تتطلـب درجة الماجستير
  .4 ساعة معتمدة بمستوى xدنى أبحد 

  4المستوى       

 ســاعة معتمــدة x يتطلــب البكــالوريوس بدرجــة شــرف
  .ساعة معتمدة x كحد أدنىوتشمل 

سـاعة معتمـدة وتشـمل x تتطلـب  درجـة البكـالوريوس 
ســـاعة  xو 2 بمســـتوىســـاعة معتمـــدة x كحـــد أدنـــى 

  .3بمستوى  معتمدة
  

  3المستوى       

        

        
ــوم  ــيم عــاليدبل وتشــمل  ســاعة معتمــدة x ويتطلــب تعل

  .2بمستوى  ساعة معتمدة x كحد أدنى
  2المستوى       

  1المستوى         .ساعة معتمدة x وتتطلب تعليم عاليشهادة 

المستويات          ساعة معتمدة 20كحد أدنى وتتطلب   شهادة
  ج/ب/أ
  البرنامج  هذا مواصفات على نطبقت عمدة  التي الاأل احذف* 

  تخطيط  التطوير الشخصي  -13

  
  

  لر القبوييامع 14

  
  

  مصادر  المعلومات الرئيسية حول البرنامج -15
-  
-  
-  
-  
-  
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  نموذج مواصفات المساق الدراسي: )2ب(الملحق 
  

  . . . . .جامعــة 
  

  المساق الدراسيواصفات م
  

العـادي ونتـائج الـتعلم التـي يتوقـع مـن الطالـب  الدراسـي للمسـاقللخصـائص الرئيسـية  دقيقـاً  اً هذه مـوجز  ساقتقدم مواصفات الم
 ، وتصـفتشير إلى المساهمات التي تقدمها للبرنامج وهي، بشكل كامل من فرص التعلم المقدمة استفادإذا  وٕاظهارها إحرازها

  تعلمتسهيالت ال
  

  
  

  هأو رمز  هرقم) وحيثما ينطبق(المساق ن اعنو  -1

  
  

  ومسمى الدرجة التي يسهم فيها ن  البرنامج اعنو -2

  
  

  عدد الساعات المعتمدة-3

  
  

  المسؤول هيئة التدريسعضو  -4

  
  

  األولى المستخدمة في التدريس والتقييماللغة -5

  ) الرئيسي عيعن الحرم الجام ن مختلفاً اذا كإ(موقع التعليم -6  
  
  

  المركز /والدائرة القسم /لكليةا -7

  
  

  الدراسةو  الدوامطرق  -8

  
  

  خرى للدراسةأية مساهمات خارجية أ -9

  
  

  ةرير الروتينياالتقكتابة لتقييم و اترتيبات -10

  
  

  هذا النموذج راجعةوم إعدادتاريخ  -11

  الدراسي ساقأهداف الم -12
-  
-  

-  
-  

-  
-  
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-  

  مصادر التعلم    -13
  قامـة اإل: 13-1

   ساقفريق تدريس الم: 13-2
  أعضاء هيئة التدريس الزائرون أو المؤقتون اإلضافيون :13-3
  خدمات المكتبة :13-4

  الكتب المقررة األساسية :13-5
  ضافية المقترحةالقراءة اإل والدوريات، وكتب الكتب المقررة،: 13-6

  لومات والكمبيوترخدمات تكنولوجيا المع : 13-7
  على اإلنترنت المتاح والموقع  البريد اإللكترونين اعنو : 13-8

  االجهزة واالدوات التخصصية األخرى :13-9
  

  المستهدفة وأساليب التدريس والتعلم والتقييم التعلم مخرجات 14

  المستهدفة للمعرفة والفهم  مخرجات التعلم  -أ
  مثال

   :1-أ
  :2-أ
  :3-أ
  :4-أ

  يب التدريس والتعلمأسال

  
  أساليب التقييم

  
  الموضوع الخاصةالمستهدفة  لمهارات  مخرجات التعلم –ب 

  مثال 
  :1-ب
  :2-ب
  :3-ب
  :4-ب

  أساليب التدريس والتعلم
  

  أساليب التقييم 
  

  المستهدفة لمهارات التفكير مخرجات التعلم -ج
  مثال 
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  :1-ج
  :2-ج
  :3-ج
  :4-ج

  لمأساليب التدريس والتع
  

  أساليب التقييم

  
  نية التشغيل والعمل والتطوير الشخصياخرى مناسبة المكأالمستهدفة في مهارات  مخرجات التعلم -د 

  مثال 
   :1-د
  :2-د
  :3-د
  :4-د
  

  أساليب التدريس والتعلم
  
  
  
  

  أساليب التقييم
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    التقييم الذاتي: )ج(الملحق 
  
بمـا فـي  ،تقريـر التقيـيم الـذاتي ٕاعـدادطريقـة القيـام بـالتقييم الـذاتي و  اإلرشاد حـوليقدم هذا الملحق  -1

  . هموتحصيل الطلبةحصائية حول تقدم إتقديم بيانات  ذلك
  

  عملية التقييم الذاتي
  
ة للقيـام  جامعـيتم دعوة الو   .تقييم التخصص طريقةضمان النوعية و ل أساساالتقييم الذاتي  عتبري  -2

يجـب أن  يكـون ، الـذي لتقييم  الـذاتياسـتؤدي  إلـى تقريـر و . ليـة التقيـيم كبدايـة لعم بـالتقييم الـذاتي
البرنـــــامج، وموضـــــحًا للســـــياق الـــــذي يـــــتم فيـــــه تقـــــديم  ،علـــــى األدلـــــة مســـــتنداً ، و تقييميـــــاً و  تحليليـــــاً 

والمخـاطر التـي تواجـه والفـرص ، لمـواطن القـوة ومـواطن الضـعف له، ومقـدراً والخصائص المميزة 
يتوقـع منـه إال أنـه فـي تقييماتـه،  اسـتراتيجياً  أنـه سـيكون وبـالرغم مـن .عـلفا بشـكل تقديم البرنـامج
  .فيه مستقبالً  المتوقع قبولهمالحاليين و و على مصالح الطلبة القدامى  أيضًا التركيز

  
 :وتشمل ،تجلب عملية التقييم الذاتي عددا من المنافع -3

  التقييم  قيدمحسنة للبرنامج المواصفات الو  ،توضيح األهداف -
البرنــامج بجودةالمهتمــين  واآلخــرين الهيئــة التدريســية أعضــاء جانــبمــن  فكــارالمشــاركة فــي األ -

  المميزة وسماته فيما يتعلق بطبيعته ومستوياته
  داء تنظيم األدلة مثل مؤشرات األ -

  
) صـحاب العالقـة الرئيسـيونأ(لديهم مصالح واهتمامات مشروعة في البرامج التعليمية  يشمل من -4

مثـل ، الـتعلم والتقيـيم عمليـة خـرين مشـاركين فـيآو  ،سـاتذة الزائـريناألو ، الهيئـة التدريسـيةوأعضـاء 
ة جامعــاالخــرين فــي الأعضــاء الهيئــة التدريســية الخــارجيين، و والمقيمــين  مشــرفي التــدريب العملــي

قطــــاع  يوممثلــــ  ن،يالخــــريجو الطلبــــة، و ، )منــــاء المكتبــــاتأمثــــل (لبرنــــامج يســــهمون فــــي االــــذين 
 لكافــة هــذه المصــالح منظمــةبالتعليقــات ال تأخــذ أنعمليــة التقيــيم الــذاتي ويجــب علــى  .األعمــال

 . واالهتمامات

  
إلــى تقريــر التقيــيم  الة، ويجــب أن تــؤدي لجامعــفــي ا اً كبيــر  اً وتنظيمــ اً العمليــة تخطيطــ هــذهتتطلــب  -5

م المســــتدا طـــوير، ولكــــن أيضـــًا إلــــى التالخـــارجي فحســـبلتقيــــيم لســـاس الـــذي سيشــــكل األ الـــذاتي
فــي دعــم هــذه   هامــاً  أن يلعــب  دوراً  ضــابط االرتبــاطليمكــن و . لعمليــات ضــمان النوعيــة الداخليــة

لقــراءة مســودة تقريــر  ناقــدصــديق  ترشــيحفــي  مــن البدايــة التفكيربــت جامعــاالقــد ترغــب و . العمليــة
   .مناسب للغرضو  دقيقتقرير واضح وشامل و  إعدادفي أو الكلية التقييم الذاتي لمساعدة القسم 
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  تقرير التقييم الذاتي
  
التــي يعبــر  همومســتوى تحصــيل تجربــة تعلــم الطلبــةلنوعيــة  تقيــيم مقــدم البرنــامجالتقيــيم الــذاتي هــو  -6

األهــداف  فــي ضــوءداء قيــاس األ يــتمو . إحرازهــاالمســتويات األكاديميــة التــي تــم  فــي ضــوءعنهــا 
دام نقـاط مرجعيـة  خارجيـة ة باسـتخجامعـبـل الكما تم تحديدها مـن قِ ، المستهدفة مخرجات التعلمو 

البرنـامج  عـن أهـدافشـمل بيانـات واضـحة ين تقريـر التقيـيم الـذاتي بحاجـة لإف  ومن ثم،. مناسبة
الملحـق  – في مواصفات البرنامج لكـل برنـامج يـتم تقييمـه وجودةالم(المستهدفة  مخرجات التعلمو 

يــتم تنظــيم التقيــيم و  . لبيتهــالتالدراســة المصصـم تقيــيم لبرنــامج  باإلضــافة إلـى )دليلب مـن هــذا الــ
 . باألدلة ، ويجب أن يكون مدعماً في مجاالت البرنامجضمن الهيكل المحدد 

  
مــع صــندوق الحســين  بالتعــاونتم كتابــة تقريــر التقيــيم الــذاتي لتقيــيم التخصــص تبشــكل عــام، ســو  -7

 . البرنامج المقدم للتقييم الخارجي يتناوللإلبداع والتفوق ويجب أن 

  
وعند التعرف على . برنامجش تقرير التقييم الذاتي نقاط القوة والضعف فيما يقدمه اليجب أن يناق -8

واتخاذهـــا  لهـــا التـــي تـــم التخطـــيط اإلجـــراءات التقيـــيم الـــذاتي  وضـــحضـــعف، يجـــب أن يالنقـــاط 
 . لتحسين المستويات األكاديمية ونوعية البرنامج

  
باســــتثناء مواصــــفات البرنــــامج   ،يتعــــدى طــــول تقريــــر التقيــــيم الــــذاتي بشــــكل عــــام، يجــــب أن الو  -9

يجــــب  و   .كلمــــة 800) دنــــاهأأنظــــر (طــــار العمــــل إقســــم ، وأال يتعــــدى كلمــــة 5000 ،والمالحــــق
 مـــن النســـختقـــديم عـــدد كـــاف و  ،نقـــاط )10(وبحجـــم ال يقـــل عـــن  Word علـــى برنـــامج طباعتـــه
  . ئيسيةة الر قاعفي ال وضابط االرتباطالمترجم  و الزائرين  قيمينالمطبوعة إلى المالورقية 

  
  التقييم الذاتي تقريرجدول تقديم و 

  
ـــارة الموقـــع تقريبيـــة وتعتمـــد علـــى الحـــد األ والتـــي تســـبقســـابيع أالمراحـــل المحـــددة بإن  - 10 دنـــى زي

ات  جامعــمــع ال باالشــتراك، ســيقوم صــندوق الحســين لإلبــداع والتفــوق ن ممكنــاً اإذا كــ. المقبــول
 . نامكقدر اإل مناسبلتقديمه في وقت 

  
 : خارجي هو كما يليالتقييم الي للتقييم الذاتي المؤدي إلى الجدول العاد - 11
  

االستشـــارات التـــي تجـــري فـــي مجتمـــع التعلـــيم العـــالي حـــول مجـــال برنـــامج تقيـــيم التخصـــص   1المرحلة 
  أسبوعا 40 :المقترح

  أسبوعا 30: ورشة  عمل لممثلي  المؤسسات  المشاركة  في برنامج  تقييم التخصص  2 المرحلة
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 :تقريــر التقيــيم الــذاتي قــديمتــاريخ ت مــنة جامعــصــندوق الحســين لإلبــداع والتفــوق مــع ال تأكيــد  3المرحلة 
  أسبوعا 28

  أسبوعا 28: التقييم الذاتيب خاصة لخطة عملة جامعال إعداد  4المرحلة 
  5المرحلة 

  
 قيــد التقيــيممواصــفات البرنـامج والقيـام فــي الوقـت نفســه بإعـداد المؤسســة بـالتقييم الــذاتي بـدء 

  أسبوعا 26: وتنقيحها
: الزائــرتأكيــد صــندوق الحســين لإلبــداع والتفــوق لتــاريخ زيــارة الموقــع وتفاصــيل فريــق التقيــيم   6المرحلة 

  سابيعأ 10
  سابيعأ 8:  لتقييم  الذاتي إلى صندوق الحسين لإلبداع والتفوقابتسليم تقرير  الجامعةتقوم   7المرحلة 
ـــــــــــيس ا  8المرحلة  ـــــــــــقيقـــــــــــوم رئ ـــــــــــوق                     ن مـــــــــــن قِ يّ عـــــــــــالمُ  لفري ـــــــــــداع والتف ـــــــــــل صـــــــــــندوق الحســـــــــــين لإلب ب

                    ة لترتيـــــــــــــب تفاصـــــــــــــيلجامعـــــــــــــالتقيـــــــــــــيم الخـــــــــــــارجي باالتصــــــــــــال مـــــــــــــع ال فريـــــــــــــقلقيــــــــــــادة 
ـــــــــاطأاضـــــــــافة إلـــــــــى  ،وعـــــــــرض تحليـــــــــل تقريـــــــــر التقيـــــــــيم الـــــــــذاتي، زيـــــــــارة الموقـــــــــع                    يـــــــــة نق

  ع   سابيأ 4: يجب توضيحها ضرورية
أعضــاء   وتــتم دراســتها مــن قبــلالمقيمــون  تعليقــاتهم األوليــة حــول  تقريــر التقيــيم الــذاتي يعــد     9المرحلة 

  اسبوع واحد 1تباط ر ضابط االالفريق  و 
التــي ضــروري حــول التطــورات  حــديثة بتقــديم أي تجامعــقــد ترغــب ال  .زيــارة الموقــع بدايــة  10ة لالمرح

  عملية التقييمب ةمباشر و ضرورية  لها عالقةوالتي ، الذاتيمنذ تسليم تقرير التقييم تمت 
  
  

  استخدام التقييم الذاتي
  
تقريـر التقيـيم  ، ويتم توجيهها بناًء علىأنشطة فريق التقييم خالل زيارة تقييم التخصص تعتمد - 12

 دقيقــــةيقــــوم المقيمــــون بفحــــص صــــحة ودقــــة التقيــــيم الــــذاتي ومــــدى تقديمــــه لصــــورة . الــــذاتي
 رأيهمالمقيمون بـ ويدلي. في البرنامجكاديمية ونوعية التعليم التي يتلقاها الطلبة األ ياتللمستو 

والخطـوات المتخـذة لتحسـين المسـتويات األكاديميـة ونوعيـة  التقييم الـذاتي، صراحةحول دقة و 
  ."وتعزيزهاالنوعية  إدارةعلية اف"البرنامج بموجب 

أنشطة فريق التقييم  وجيهقوم بتي أنه، حيث قيمينتحليل التقييم الذاتي توازن أنشطة المويحدد  - 13
مســــتقلة مــــن  مجموعــــةيمكــــن أن يطــــور المقيمــــون و . استفســــاراتهم دىحــــد مــــن مــــيولكنــــه ال 

   .الزيارة جمعها خاللتم  ضوء األدلة التي االستفسارات في
  

  تقرير التقييم الذاتي بنية
  

 :قسام رئيسيةأيجب أن يتضمن تقرير التقييم الذاتي ثالثة   - 14
  طار العمل الذي يحوي مواصفات البرنامج إ .  أ

  تقييم المستويات األكاديمية  ونوعية  فرص التعلم     . ب
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  المالحق  . ج
  
  لـــطار العمإ  .أ
لحجـم  مختصـراً  اً مـوجز كمـا يقـدم   ،تم تقييمهاي التعليمية التي العمل السياق للبرامجطار إيقدم    -15

تقيــيم  المقدمــة لتقريــر يشــكل أســاسأنــه . بةالتخصــص ومواصــفات البرنــامج المناســيقدمــه  مــا
طــار العمــل المحتويــات الرئيســية إلوتشــتمل  ،ويكــون حقيقيــًا وفــي ســياقه الصــحيحالتخصــص 
 : على ما يلـي

ــــو  -1 ــــىن بوضــــوح ايجــــب أن تشــــير صــــفحة العن ــــيم التخصــــص  إل ، )نونامــــثال القــــ(تقي
 تقييمهــــا،يجــــري التــــي يقــــع فيهــــا البرنــــامج أو البــــرامج التــــي  الكليــــة والقســــمة، جامعــــال

 والتاريخ

 جامعةال رسالة -2

  تقييمهيتم  الرئيسية للموضوع الذي األهداف التعليميةبملخص  -3
قائمــة كاملــة بــالبرامج األكاديميــة المقدمــة فــي التخصــص، مــع مؤشــرات واضــحة عــن  -4

مجــــال تقيــــيم البرنــــامج أو البــــرامج المدرجــــة فــــي التقيــــيم الــــذاتي وتلــــك التــــي تقــــع فــــي 
 التخصص الخارجي 

  نمســــتخدمي ،فــــي ســــياق الجامعــــة حجــــم مــــا يقدمــــه التخصــــص،بمؤشــــر جــــب إدراج ي -5
ـــــة  إل ـــــات التالي ـــــة  حـــــول أســـــنة   حـــــدثالبيان ـــــةكاديمي ـــــة و  ملفـــــات الطلب أعضـــــاء الهيئ

  :التدريسية
  ة جامععدد الطلبة في ال -  
فـي كـل برنـامج فـي التخصـص، والعـدد الـذي تـم ) فـي كـل السـنوات(عدد الطلبة  -  

  عملية تخريج أحدث وعدد الخريجين فيأولى نة س قبوله في أحدث
المســتخدمين مــن قبــل  أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي برنــامج التعلــيم العــاليعــدد  -

  ة حسب الدرجةلجامعا
فـي البرنـامج  المسـاهمين فـي بـرامج التعلـيم العـالي يةهيئة التدريسـالعدد أعضاء  -

  التقييم حسب الدرجة  قيدأو البرامج 
التقيــيم قيــد يــدعمون البــرامج  كــاديميين الــذينألاغيــر  المســاعدين نالمــوظفيعــدد  -

  الكتبة، وتكنولوجيا المعلوماتو داريين، اإلو الفنيين،  ذلك الموظفين ويشمل
  

الــذي يــتم فيــه ســياق التقــديم تفســير حقيقــي حــول  الجامعــة فــيقــد ترغــب  ،إلــى ذلــكضــافة باإل   -16
تحقيـق القسـم فـي / الكليـة يسـاهم عمـلوكيـف  عة،الجام رسالة سيتضمن هذاو  .تقديم البرنامج

ألهـداف ا كيف أن بعين االعتبار يمكن األخذ أيضًا، .تقدمه البرنامج الذيخالل  الرسالة من



  

 83                                               دلــيل تقـيـيم ا�داء النـوعي للتـخـصصات ا�كــاديـمـيـة –وق ــــداع والتـفـــسـين ل�بـصندوق الح

 أن تـــذكر مـــن المفيـــد فـــي هـــذا الســـياقو . هـــذه المســـاهمة تـــدعم ومخرجـــات الـــتعلم المســـتهدفة
 .)لقسممثال ا(التقييم  قيدالموقع الدقيق للبرنامج أو البرامج 

  
علـى برنـامج  وثيقـة أخـرىحفظـه فـي الـنص أو  إلىمواصفات البرنامج  إضافة يمكن ،بعد ذلك - 17

Word ــــه عنــــد الضــــرورة ويجــــب أن ــــيمترفــــق  للرجــــوع إلي ــــر التقي يجــــب تقــــديم و  ،الــــذاتي بتقري
  . خر آو امس نموذجأو  )1الملحق ب(في  البرنامج باستخدام النموذجمواصفات 

  
  تقييم نوعية التعليم  .ب
لمســتويات ل ،مــع األدلــة المؤيــدة والداعمــة ،يجــب أن يحــوي هــذا الجــزء تقيــيم مقــدم التخصــص - 18

باستخدام نقـاط  ومخرجات التعلمالطلبة مقارنة باألهداف المحددة  من قبل المحرزةاألكاديمية 
مقاســــًا فــــي ضــــوء هــــذه األهــــداف مرجعيــــة خارجيــــة مناســــبة، ونوعيــــة التعلــــيم المقــــدم للطلبــــة 

لمــا المجــاالت الســتة  البنيــة التــي تحــددها بموجــبالتقيــيم  يــتم عــرضجــب أن يو  .والمخرجــات
  :   يقدمه البرنامج، وهي

  وتنظيمه  الدراسي ومحتوياته تصميم المنهاج -
   التعليم والتعلم والتقييم  -
   الطلبة وتحصيلهمتقدم  -
   وٕارشاد الطلبةدعم  -
  مصادر التعلم -
   الجودة وتعزيزها إدارة فاعلية -

  
ــــوافر - 19 مجــــال مــــن  بكــــل الخاصــــةمــــات حــــول الخصــــائص الرئيســــية والعالقــــات المعلو  تت

  .)الملحق أ( في مفكرة تقييم التخصص الستة مجاالتال
  
  قـــالمالح  .ج

مــــن التفصــــيالت والمعلومــــات  مالحــــق لتقــــديم المزيــــدقــــد يشــــمل تقريــــر التقيــــيم الــــذاتي  - 20
 .حصائيةاإل

  
 خـر ثـالثيانـات التاليـة آلويجـب أن تتضـمن الب ،مطلوبـة وٕانجـازهمالطلبـة  تفاصيل تقدم - 21

  :مجموعات لكل برنامج
   قبولتحليل مؤهالت ال  -    
  فصل دراسي /عدد ونسبة الطلبة الناجحين والراسبين في نهاية كل سنة -    
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  عدد ونسبة المنسحبين  -    
   وٕاليهالبرنامج  منعدد ونسبة المحولين  -    
  قبولين فيهالذين أكملوا البرنامج من المعدد ونسبة  -    

نتـائج الدرجـة والـدبلوم والشـهادة، بمـا فـي ذلـك  مثال(الممنوحة  درجاتعدد ونسبة ال -     
  )التصنيفات حيث يكون ذلك ضرورياً 

  )والدراسات العلياالعمل (الخريجون  يقوم بهعدد ونسبة ما  -    
  

يجب  ،التقييم ة قيدوالكليالجامعة  تحقيق رسالةفاعلية البرنامج في المساهمة في  بيانلغرض و  - 22
الطلبـة  عـدادأل ويجـب أن يتضـمن هـذا تحلـيالً . الخـريجين وجـودمـاكن أن يكون هنـاك تحليـل أل
يكملـــون دراســـاتهم العليـــا فـــي التخصـــص الـــذي درســـوه، أو مناســـبة أو  الـــذين يعملـــون بوظـــائف

  .يقومون بأعمال مناسبة لمستواهم األكاديمي خارج التخصص
  

ذوي مــع  شــتراكحــول الخطــوات المتخــذة  لالتفصــيًال لومــات أكثــر خــرى معأقــد تقــدم مالحــق و   - 23
التي يتم اتخاذها الستطالع مستويات الرضـى مثل الترتيبات  ،الرئيسيين االهتمام بعملية التعلم

   .وتحليلها
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   النظراء تقييم: )د(الملحق 
  

  ــةـمقدمـ
  
 ةالمنشور لطريقة ساس لشكل األيو . لمعظم أنظمة ضمان النوعية مهماً  جزءاً  يشكل تقييم النظراء -1

هذا الملحق خصائص  ويلخص. صندوق الحسين لإلبداع والتفوق في األردن التي يستخدمها
ورؤساء  قيمينالمواصفات الشخصية  للمو ، قيمينالم تعيينب الخاصةضع المعايير يو  النظراء تقييم
  . تركيبة  فرق التقييمالتي تحدد معايير الو  الفرق

  
، المقيمين الزائرين يشغلونأن  منة لديها توقعات معقولة جامعقبل النظراء أن ال م منالتقيييعني  -2

. ةجامعباستطالعهم في ال ونلذين سيقوملمراكز اوية امراكز مهنية مس ،اشغلو نوا قد اأو ك
عند عرضهم لرأي  جامعةة، وأن يكونوا صادقين في نظر الجامعثقة ال حوزوا علىيجب أن يو 

أي أن الفريق  ،رقام  للعمليةن باألااالمتقييم النظراء أيضًا قدم وي. برتهممهني في مجال خ
ة وصندوق الحسين لإلبداع والتفوق من وجهات نظر جامعدرجة من الحماية لل بأكمله يقدم

   .لشخص واحد متعصبة
  
فئة  متكاالفرص والتعيينهم، في تطبيق المعايير يعززها النظراء  قيمينالمساهمة الفاعلة للم  -3

  .الجودة واالعتمادملية ضمان عالتدريب والدعم في  في مجالخبرة وال ،للمقيمين كافة
 .تقييماتعملية ترتيب اللن مواصفات تشكيل فرق التقييم تعطي الشفافية ا، فذلك إلىضافة باإلو 
نفسها  قناعإلالتقييمات لمراقبة  المناسبة قوم صندوق الحسين لإلبداع والتفوق باجراء الترتيباتوي

  . ةوالبروتوكوالت المنشور  لطريقةتحترم ا راءأن عملية تقييم النظ منة لجامعوكذلك ا
  

  التوظيف والتدريب وتحديد الزيارة
  
إلى صندوق الحسين لإلبداع والتفوق من قبل وكالة ضمان النوعية  للتعليم  قيمينيتم تقديم  الم -4

  اتجراءمع إ إنسجاماً  كافة المقيمينتدريب و  توظيفالتي تقوم ب، العالي في المملكة المتحدة
يقوم صندوق و  . العملية في، والمعايير  المنشورة  لضمان مساهمتهم  الفاعلة  العمل القياسية

على تقييم احتياجات برنامج التقييم وتوصيات  بناءً  قيمينالحسين لإلبداع والتفوق بتعيين الم
ويقدم صندوق . ليم العالي في المملكة المتحدةالمستشار نيابة عن وكالة ضمان النوعية للتع

  :هيفمعايير التعيين أما . قيمينللم اً محدد اً يجاز إالحسين لإلبداع والتفوق أيضًا 
للمواصفات  ينمطابقكافة بفاعلية في جدول المشاركة  نو المشارك قيمونأن يكون الم -

  ) دناهأأنظر (
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  كملوا التدريب بنجاح أ قدكافة ن للتقييم و المعين قميونأن يكون كافة الم -
   وٕارشاداتندة اضافة إلى مواد مسإبدليل تقييم التخصص  المقيمين تزويديتم  -
  نياتهم وقدراتهم امكإضمن  التقييمات التي تقعفي  قيمينيتم تعيين الم -
  المجدولة كلها  التقييم متابعة عمليةيجب على المراجعين  -
أنظـر (نية ظهور نزاع فـي المصـالح امكإب ةجامعال ون أو تعتقدعتقدي قيميناليتم تعيين م -

  ) قتشكيل الفري ،دناهأ
  تقدم الشؤون األكاديمية هدفها في العملية مهنية  قيمينتكون اهتمامات الم -

  

  المواصفات الشخصية
  
فــي  ليــتم احترامهــاوجهــات نظــرهم ل الحســنةيجــب أن يتمتــع المقيمــون بالمنزلــة الرفيعــة والســمعة   -5

مـــن المهـــارات فـــي االتصـــال  اً رفيعـــًا للعمليـــة نظامـــ ويجـــب أن يقـــدموا أيضـــاً . المجتمـــع االكـــاديمي
وسيقوم صندوق الحسين . ، وعلى جميع المرشحين للقيام بدور المقيم تقديم سيرتهم الذاتيةوالتقييم

  .لإلبداع والتفوق بتوقيع عقد معهم على شكل شروط المرجعية
  
  :وتشكل النقاط التالية المواصفات األساسية. 6
  

  الشروط األساسية   
  الخبرة األساسية في مجال أو أكثر من المجاالت التي تظهر في جدول التقييم - 
الخبـــرة األكاديميـــة الحاليـــة أو الحديثـــة بمـــا فـــي ذلـــك خبـــرة التـــدريس الناجحـــة وخبـــرة لمـــدة  - 

 أو البحث خالل العشر سنوات األخيرة، أو/ خمس سنوات على األقل في التدريس و

عــين اإلعتبــار مــن يقومــون بأعمــال مهنيــة فــي موضــوع ذي عالقــة ومــن يمكــن أن يؤخــذ ب - 
 لديهم خبرة مباشرة حديثة في نشاط أكاديمي

ـــرة الحاليـــة أو الحديثـــة فـــي إدارة الجـــودة ومشـــاريع التحســـين أو األنظمـــة ذات األثـــر  -  الخب
 الفاعل 

راك فـــي االســـتماع، االشـــت: قـــدرات مثبتـــه فـــي مهـــارات االتصـــال باللغـــة اإلنجليزيـــة، ومنهـــا - 
المناقشــات الجماعيــة، احتــرام آراء اآلخــرين، قيــادة المناقشــات الجماعيــة، القــراءة الســريعة 

 مع االستيعاب، والكتابة الدقيقة الواضحة ضمن الوقت المحدد 

ـــــدقيق لمجموعـــــات  -  ـــــل ال ـــــك التحلي ـــــى اســـــتخدام األرقـــــام وتفســـــيرها، بمـــــا فـــــي ذل القـــــدرة عل
 قديم المعلومات الصحيحة لدعم األحكام المعلومات، أساليب التوفيق واإلثبات، ت

القــدرة المثبتـــة فــي التقيـــيم، بمــا فـــي ذلــك تقيـــيم الســياق، علـــى تحديــد الحـــوار المنطقـــي أو  - 
الالعقألنــي، الوصــول إلــى نتــائج صــحيحة باالعتمــاد علــى الحقــائق، تعــديل األحكــام فــي 
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ي واالستعداد لتعديل ضوء المعلومات اإلضافية أو اآلراء البديلة المقنعة في السياق المهن
 .األحكام

 

  الشروط المفضلة 
  الميل المحبذ للمبادرات لتحسين نوعية التعليم العالي ومستوياته األكاديمية - 
واإلنترنــت  Laptopsو   Networksمهــارات الحاســوب، بمــا فــي ذلــك إســتخدام أجهــزة - 

 Ms Wordواإلنترانت، ويفضل باستخدام 

أو االعتمـــاد /مـــة الـــدرجات، االمتحانـــات الخارجيـــة والخبـــرة الحاليـــة أو الحديثـــة فـــي مواء - 
 الرسمي لتحصيل الخريجين

الخبـــــرة الفاعلـــــة فـــــي تطـــــوير المنـــــاهج، بمـــــا فـــــي ذلـــــك كتابـــــة وثـــــائق المنـــــاهج المرتبطـــــة  - 
 بالمخرجات، وخطط العمل لتحسين البرنامج أو استراتيجيات التعلم والتعليم والتقييم

 ات البحثية األخرى سجل معترف به في البحث العلمي والنشاط - 

مســـاهمات معتـــرف بهـــا فـــي خدمـــة المجتمـــع المحلـــي الواقـــع ضـــمن نشـــاطات المؤسســـة  - 
 )مثل المشاريع واالستشارات والتدريس والتدريب والنصح(األكاديمية 

وظائف إرشادية كمستشار داخلي أو خـارجي فـي التعلـيم العـالي أو القضـايا المهنيـة ذات  - 
  العالقة

  

  رؤساء فرق التقييم 
كــاديمي فــي فر الشــروط المــذكورة أعــاله فــي رؤســاء فــرق التقيــيم، باســتثناء النشــاط األايجــب تــو   . 7

ضافة إلى ذلك، يشترط في رئيس وباإل.  فهو ليس دائما مطلوبا، موضوع التخصص قيد التقييم
  :يلي الفريق ما

  الخبرة الحديثة في طرق التقييم الداخلي والخارجي - 
  فراد والمعلومات في مجموعات المهمات أو المشاريع األ ٕادارةخاصيات القيادة المثبتة و   - 
خذ بعين االعتبار ولكن بعدل لأل بثباتالقدرة على تطبيق اإلجراءات والبروتوكوالت   - 

  الظروف المحلية
ون مع االرئاسة الفاعلة لالجتماعات وفرق التقييم، بما في ذلك التخطيط المتكامل والتع - 

  الوقت ٕادارةن و المشاركين الرئيسين اآلخري
  القدرة على تقييم األدلة المتوافرة والتأكد من صحة األحكام الصادرة - 
قناع ضمن الوقت المحدد وتحرير تقارير المقيمين في ضوء مواصفات إالقدرة على الكتابة ب - 

  تقارير التقييم 
  تقييم بداء مقترحات بناءة للتحسين المستدام لطريقة الإ القدرة على تقييم تقارير التقييم و  - 
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ضافية، حسب الطلبة، لعملية التقييم من خالل المؤتمرات وتحرير تقارير المساهمات اإل - 
عداد إ عداد تقرير شامل أو ملخص للتقارير، و التقييم المعدة من المقيمين، وجمع التقارير إل

 .ات، على سبيل المثالجامعيجاز لتقديمه للمقيمين والإ
  

  تشكيل فريق التقييم
  
النصــح مــن  آخــذا، برنــامجدوق الحســين لإلبــداع والتفــوق بتشــكيل فريــق تقيــيم لكــل ســيقوم  صــن  -8

ويقــــوم صــــندوق الحســــين لإلبــــداع والتفــــوق   ،ن فــــي برنــــامج تقيــــيم التخصــــصعــــيّ مستشــــارها المُ 
ن التعيــين النهــائي  افــ ومــع ذلــك،. قرارهــاإبالغهــا بالتشــكيلة المقترحــة قبــل ة إلجامعــباالتصــال بال

  . ة صندوق الحسين لإلبداع والتفوق لضمان استقاللية عملية التقييمطايتم بوس قيمينللم
  
  :المعايير الرئيسية لتشكيل الفريق هي كما يلي -9

  تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعاله قيمينتتكون الفرق من م -
وح حجــم الفريــق اســيتر و . الفريــقضــافة إلــى رئــيس إن اســيكون اثنــ قيمــيندنــى لعــدد المالحــد األ -

  وتداخلهاحجم البرنامج أو البرامج األكاديمية حسب 
فـــي لديـــه  مناســـبةال المعرفـــة ال يشـــترط تـــوافر الـــذي الفريـــقبـــل رئـــيس ســـيتم قيـــادة الفريـــق مـــن قِ  -

  تخصصال
   يتم تقييمهلألنشطة األكاديمية للبرنامج الذي  يعكس الخطط الرئيسيةالفريق  ملف -
التدريسـية والبحثيـة ألعضـاء هيئـة التـدريس فـي جميـع االهتمامـات  اليتمكن الفريق مـن تغطيـة -

 سيعمل على توفير ،ةجامعبتوجيه من ال ، ، ولكن صندوق الحسين لإلبداع والتفوقالتخصص
  توازن في المصالح واالهتمامات في األنشطة األكاديمية الرئيسية 

   ممارسي المهنةمن  قّيماً ن مناسبا، قد يشمل الفريق ماك وحيثما -
طلب صـــندوق الحســـين لإلبـــداع يفـــي الفريـــق، وســـ حتمـــلالمصـــالح المتضـــارب ســـيتم تجنـــب  -

  المجالة في هذا جامعوال قيمينون الماوالتفوق تع
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  جامعةالتحضيرات لزيارة الموقع وتشمل الوثائق التي تقدمھا ال: )ھـ(الملحق 
  
  جراءات التقديماتإ

 
ســماء ووظــائف الممثلــين أ تقــديملة عـجامندوق الحسـين لإلبــداع والتفــوق بالترتيــب مــع الصــيقــوم   -1

ـــة والقســـم المشـــتركين مباشـــرة فـــي تقيـــيم التخصـــصجامعـــالرئيســـيين لل قوم بتزويـــد  يوســـ. ة والكلي
طـراف قوم  بتقـديم  األيوسـ. وين البريـد اإللكترونـي ألعضـاء فريـق  التقيـيماة بأسـماء وعنـجامعال

الفريق عادة باالتصال مـع ممثـل وسيقوم رئيس . الرئيسية لبعضهم عن طريق البريد اإللكتروني
 .سابيع  من بدء زيارة الموقعأربعة أجراء الترتيبات خالل فترة ال تقل عن ن إلعيّ الكلية المُ 

 

  النقاشات األولية عن طريق البريد اإللكتروني
  
  :سيقوم رئيس الفريق -2

  ضابط االرتباطبتقديم نفسه إلى ممثل الكلية وٕالى  -
مل علــى تشــتالتــي قــد و  ،باالعتمـاد علــى التحليــل ،ل تقريــر التقيــيم الــذاتيتقـديم تغذيــة راجعــة حــو  -

 ضافية إة بتقديم معلومات جامعاقتراح بأن تقوم ال

طلــــب مرجـــــع علـــــى موقـــــع اإلنترنـــــت لتســـــهيل الوصـــــول إلـــــى المعلومـــــات الســـــياقية الضـــــرورية   -
 المساوية للنشرة المطبوعة 

، بمــا )الملحــق و(علــى  لزيــارة الموقــع اعتمــاداً عــداد جــدول مناســب إ االتفــاق مــع الممثــل علــى -
 يتماشى مع الظروف المحلية 

نتقـال اليـومي، القاعـة الرئيسـية، تـوفير الوثـائق قرار ترتيبات التجهيـز  لزيـارة الموقـع وتشـمل االإ -
 والطابعة وماكنة التصوير  تالمساعدة، والتفاصيل األخرى مثل استخدام اإلنترن

 أعمال الطلبة وتوفيرها في القاعة الرئيسية  الموافقة على عينة -  

، ومــن ثــم ضــابط االرتبــاطمــور مثــل طريقــة التقيــيم، ودور أتقــديم النصــيحة حســب الطلــب حــول  -  
  .ستتم دعوتهم لالجتماعات

 

  ة تقديمهاجامعالوثائق التي يجب على ال
 
 موعـد الزيـارة سـابيع مـنأسـتة  لفريق التقيـيم قبـاإلنجليزية إلى  التالية باللغة رسال الموادإيجب    -3

  :مع توفير نسخة مطبوعة من هذه المواد في القاعة الرئيسية لكل مقيم والمترجم
 نسخة عن تقرير التقييم الذاتي وتشمل مواصفات البرنامج  -

خــر المعلومــات الحديثــة، مثــل بيانــات تحصــيل وتقــدم الطلبــة آل ملحــق عنــد الضــرورة شــامالً  -
 دفعة 

أو مرجـــــع   )مثـــــل دليـــــل المقـــــرر الدراســـــي(خصـــــص الرئيســـــية المقدمـــــة للطلبـــــة معلومـــــات الت -
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 اإلنترنت  
  
   :ضافة إلى ذلك، يجب توفير الوثائق التالية في القاعة الرئيسيةباإل      -4

 تقارير داخلية حول البرنامج  -

كانــت ذا إتقـارير الممتحنــين الخــارجيين وتقـارير اعتمــاد البرنــامج للـثالث ســنوات الماضــية،  -
 ن كانت مستخدمة إمستخدمة، مع التوجيهات والبروتوكوالت للممتحنين الخارجيين 

 برنامج التعليم والتعلم لكل برنامج لفترة الزيارة  -

 مركزاً (كاديميين في التعليم العالي وملخص للسيرة الذاتية قائمة بأسماء الهيئة التدريسية األ -
 ) دارية الرئيسيةمسؤليات اإلعلى االهتمامات التعليمية البحثية وال

 تقارير التخصص الداخلية للسنوات الثالث الماضية  -

ي اســـتطالعات مشـــابهة للخـــريجين أملخـــص تقـــارير اســـتطالعات رضـــى الطلبـــة الحديثـــة و  -
 وأرباب العمل 

 محاضر وقائع االجتماعات ذات العالقة  -

مثـل قـوائم (المالزمـة المناسـبة  مواصفات المقرر الدراسي أو الملخصات المساوية والوثائق -
 جبارية وعدد من المقررات االختيارية للبرنامج ، للمقررات اإل)الكتب

 ضافية متعلقة بكل مجال لدعم البيانات الموجودة في التقييم الذاتي  إأي أدلة مساعدة  -

 

  أعمال الطلبة
 
 :ينة من أعمال أحدث مجموعة تم تقييمها حولعيجب أن يتضمن هذا      -5

 مستوى وسنة دراسية لحل -

  جبارية وعدد من المقررات االختيارية لكل برنامج من التعلمالمقررات الدراسية اإل -
 عينة ممثلة من العالمات  -

أعمـــال الفصـــل، المشـــاريع العمليـــة  / مجموعـــة مـــن أســـاليب  التقيـــيم، مثـــل التقيـــيم المســـتمر -
نــات، المقــاالت اويــة الفنيــة، أوراق االمتحشــرطة الفيــديو، واألعمــال اليدأ وأعمــال المختبــر،

 طروحات واأل

  
حيثمــا ( رفــاق معــايير التقيــيمإويجــب  نــات وتصــحيحها والتغذيــة الراجعــة عليهــا،اأوراق االمتح   -6

  ) تكون مستخدمة



  

 91                                               دلــيل تقـيـيم ا�داء النـوعي للتـخـصصات ا�كــاديـمـيـة –وق ــــداع والتـفـــسـين ل�بـصندوق الح

   ن ونصفاملخص البرنامج النموذجي لزيارة الموقع ومدتھا يوم: )و( الملحق
 

وســيقوم  . ساســي مالئــم يتناســب مــع الظــروف المحليــةأمــوذج يــتم تقــديم ملخــص هــذا الجــدول كن  -1
ـــارة الموقـــع ـــل القســـم قبـــل زي ـــر هـــذه . رئـــيس الفريـــق بالموافقـــة علـــى الملخـــص مـــع ممث وقـــد تتغي

ة، لجامعـــذا رغـــب رئـــيس اإ و . ول المشـــابهة كافـــة ألن تكـــون مرنـــةااألوقـــات، ولـــذلك تحتـــاج الجـــد
نا ترتيب  لقاء احيأومن الممكن . وقت مناسب لمقابلته، أو ممثله، في أي سيكون الفريق سعيداً 

وقــد ترغــب .  التعـارف فــي وقــت  متــأخر مــن بعــد  الظهــر أو فـي اليــوم الــذي يســبق اليــوم األول
مـع  لترتيبهـا مثـل اللقـاء والتي سـتأخذ وقتـاً  ة أيضًا بترتيب بعض اللقاءات الرئيسية مسبقاً جامعال

فضـــل طريقـــة أاألولويـــات حـــول االستفســـارات  و وســـتتم مناقشـــة . الطلبـــة القـــدامى وأربـــاب العمـــل
ويـتم ترتيـب هـذين التـوجهين  لخدمـة زيـارة الموقـع . الستغالل الوقـت فـي أول لقـاء لفريـق التقيـيم

التـــي تبـــدأ الســـاعة الثامنـــة والنصـــف فـــي اليـــوم األول وزيـــارة الموقـــع  المجدولـــة لتبـــدأ منتصـــف 
 .  النهار

 

ــاً (مــن الفصــول الدراســية  قليــل مالحظــة عــدد فــي يرغــب الفريــققــد   -2 وســيرحب الفريــق ). 3 تقريب
وســـــيتم اتخـــــاذ القـــــرار النهـــــائي الخـــــاص  . باالقتراحـــــات الخاصـــــة بالفصـــــول الدراســـــية المناســـــبة

 . جندةنهاء األبمالحظات الفصل الدراسي في اللقاء األول إل
  
الخاص للفريق فـي نهايـة  وأرباب العمل واللقاء) القدامى والحاليين(باستثناء اللقاءات مع الطلبة   -3

 .إلى كل اجتماع ضابط االرتباطاليوم الثالث، ستتم دعوة 
  

  :اليوم األول
جنـدة التقيـيم ومناقشـة أنهـاء إل وضـابط االرتبـاطلقاء بين المقيمـين وممثـل القسـم   9:00- 8:30

  عملية قضايا أي
  دقيقة 30

  
9:00– 11:00  

وسيشـمل كافـة يئـة التـدريس االجتماع حول المستويات األكاديمية مـع أعضـاء ه
ــــة،  ــــاط المرجعيــــة الخارجي ــــتعلم المســــتهدفة، اســــتخدام نق األهــــداف ومخرجــــات ال

  المنهاج الدراسي، والتقيم، وتقدم الطلبة وتحصيلهم

  ساعة 2

  واحدة ساعة  )طالب 30-20( االجتماع مع الطلبة الحاليين في مرحلة البكالوريوس   12:15- 11:15
  دقيقة 45  مصادر التعلمالتعرف على   13:00- 12:15

    غداء عمل خفيف في القاعة الرئيسية  13:00
قد  يرغب الفريق بقراءة الوثائق في القاعة الرئيسية ولقاء بعـض أعضـاء الهيئـة   13:00-17:00

وقـد يرغـب الفريـق فـي مالحظـة بعـض . التدريسية فـي الكليـة أو غيـرهم  للنقـاش
  الفصول  الدراسية

  ساعات 4

  واحدة ساعة   ضابط االرتباط جتماع الفريق بحضورا  18:00- 17:00
 

  اليوم الثاني
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  دقيقة 30  يومأنشطة ال لالتفاق على ضابط االرتباطاجتماع بين المقيمين وممثل القسم و   8:15-8:45
وسيشــــمل   ،االجتمــــاع مــــع أعضــــاء هيئــــة التــــدريس حــــول نوعيــــة فــــرص الــــتعلم  11:00 –9:00

  كافة ومجاالت المصادر ،همشادٕار التعلم، دعم الطلبة و  التعليم،
  ساعة 2

 ســـــــــــــــــــاعة  االجتماع مع الهيئة التدريسية حول فاعلية إدارة الجودة وتعزيزها  11:15-12:15
  واحدة

 ســـــــــــــــــــاعة  )مكنأذا إ(وأرباب العمل ) الخريجون(غداء خفيف للفريق مع الطلبة القدامى   13:00-14:00
  واحدة

مقابلــة بعــض فــي فــي القاعــة الرئيســية وقــد يرغــب قــد يريــدالفريق قــراءة الوثــائق   14:00-17:00
وقـد يرغـب فـي مشـاهدة . أعضاء الهيئة التدريسية فـي الكليـة أو آخـرين  للنقـاش

  بعض الفصول الدراسية

3 
  ساعات

يــة فجــوات هامــة  فــي قاعــدة أ، لتحديــد ضــابط االرتبــاطاجتمــاع الفريــق بحضــور   17:00-18:00
  ع التاليجندة لالجتمااألدلة والموافقة على األ

)2 (
  ساعة

 
  اليوم الثالث

 

8:30 – 10:30 

  
مـــــع المقيمـــــين وجميـــــع أعضـــــاء هيئـــــة  ياجتمـــــاع توضـــــيح

التـدريس، ويتبــع ذلـك كتابــة الفريـق للنقــاط الرئيسـية التــي تــم 
  .التوصل إليها

وقــــــد ( ســــــاعتين علــــــى األكثــــــر
تكـــــــون ســـــــاعة واحـــــــدة كافيـــــــة 

  )لالجتماع
ــــة بشــــكل نهــــائي و   10:30-11:00 ضــــافية فــــي إيضــــاحات إيــــة أجمــــع األدل

  اجتماع خاص
  دقيقة 30

اجتماع خاص للفريق، اليحضره أي من منسوبي الجامعة،   11:00-12:00
  لبلورة النتائج والتغذية الراجعة

  واحدة ساعة

/ لمـوظفي الحاسـوب تغذية راجعة شفوية لنقاط القوة والضـع  12:00-12:30
  الجامعة

  دقيقة 30

  

  
  اليوم األول

  
جنـــدة  ألبلـــورة  وضـــابط االرتبـــاطتمـــاع  بـــين المقيمـــين، وممثـــل القســـم، اج  14:30الساعة 

  سئلة عمليةأية أالتقييم ومناقشة 
  دقيقة 30

. االجتماع حول المستويات  األكاديمية مع كـل أعضـاء الهيئـة التدريسـية  15:00-16:30
ويشــمل األهــداف واســتخدام نقــاط المرجعيــة، مخرجــات الــتعلم المســتهدفة، 

  اسي، التقييم والتقدم والتحصيلالمنهاج الدر 

  ساعة ونصف

  ساعة واحدة  )اطالب 30-20(االجتماع مع الطلبة الحاليين غير المتخرجين   16:30-17:30
  دقيقة 45  التعرف على مصادر التعلم  17:30-18:15
  واحدة ساعة   ضابط االرتباطاجتماع  الفريق بحضور   18:15-19:15
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  اليوم الثاني
 

  دقيقة 30  اليوملبلورة أنشطة  ضابط االرتباطماع  بين المقيمين، ممثل القسم، و اجت  8:30الساعة 
االجتمـاع مــع أعضــاء هيئــة التــدريس حـول نوعيــة فــرص الــتعلم وسيشــمل   9:00-11:00

  كافة  التعليم، التعلم، دعم الطلبة وٕارشادهم مجاالت المصادر
  ساعة 2

  ساعة واحدة  رة الجودة وتعزيزهااالجتماع  مع فريق الحاسوب حول إدا  11:15-12:00
  ساعة واحدة  )اذا امكن(غداء خفيف للفريق مع الطلبة القدامى وأرباب العمل   12:00-13:00
االجتمـاع فـي قد يريد الفريق قراءة الوثائق في القاعة الرئيسية وقد يرغب   13:00-17:00

ـــة التدريســـية وآخـــرين للنقـــاش رغـــب فـــي يوقـــد . مـــع بعـــض أعضـــاء الهيئ
  دة ومالحظة بعض الفصول  الدراسيةمشاه

  ساعات 4

  ساعة واحدة   ضابط االرتباط فريق بوجوداجتماع   17:00-18:00
  

  اليوم الثالث
 

 لبلـــورة األنشـــطة وضـــابط االرتبـــاطوممثـــل القســـم  المقيمـــين، اجتمـــاع بـــين  8:30-10:30
  اليومية

  دقيقة 30

اص اسـتجابة لالستفسـارات نية عقـد اجتمـاع خـامكإ ضافية و إقراءة وكتابة   9:00-9:30
  الطارئة

  دقيقة 30

قــــد يريــــد الفريــــق قــــراءة الوثــــائق فــــي القاعــــة الرئيســــية وقــــد يرغبــــون فــــي   10:00-13:00
. قسام أو أعضاء الهيئة التدريسية وآخرين للنقـاشاالجتماع مع بعض األ

  رغب  في رؤية  أو مالحظة بعض الفصول الدراسيةيوقد 

  ساعات 3

لمراجعــة قاعــدة األدلــة، وتحديــد  ضــابط االرتبــاطفريــق بحضــور ال اجتمــاع  13:00-14:00
  جندة االجتماع التاليأ أي فجوات هامة والموافقة على

  واحدة ساعة

اجتمـــاع توضـــيحي مـــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس كافـــة ويتبـــع  ذلـــك كتابـــة   14:00-16:00
 الفريق للنقاط الرئيسية الطارئة

  

ســـــــــاعتين كحـــــــــد 
ـــد تكـــون (أدنـــى  ق

 ســـــــــــاعة واحـــــــــــدة
 )كافية لالجتماع

  
يحضره أي مـن منسـوبي الجامعـة لبلـورة النتـائج  اجتماع خاص للفريق ال  16:00-17:00

  والنقاط الرئيسية للتغذية الراجعة
  ساعة واحدة

تغذيـــة راجعـــة شـــفوية لنقـــاط  القـــوة والضـــعف ألعضـــاء الهيئـــة التدريســـية   17:00-17:30
  والجامعة/

  دقيقة 30
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  ت ومحفزات اNجتماعات بين المقيمين والطلبة خ7ل التقييمبروتوكوN:  )ز(الملحق 
 

 دارتهاإ أهداف االجتماعات و 
 

ول  اوسـيح. ثنـاء عمليـة التقيـيمأمـن األدلـة التـي يـتم جمعهـا  هامـاً  تمثل وجهات نظر الطلبـة جـزءاً  -1
المعلومـــات  المقيمــون التركيــز علــى النقـــاط الرئيســية الناتجــة عــن قـــراءتهم لتقريــر التقيــيم الــذاتي و 

وقــد يرغبــون فــي التعبيــر عــن وجهــات نظــرهم بعــد االجتمــاع وأن يأخــذوا فــي االعتبــار    . ندة االمســ
  . حكامهمأالمعلومات الكاملة عند إصدار 

 

، ويجــب أن تكــون االستفســارات دنــاه لتخطــيط االجتمــاع مســبقاً أيجــب اســتخدام قائمــة المحفــزات  -2
ذاتي والمعلومـــات التـــي تظهـــر فـــي وقـــت مبكـــر مـــن زيـــارة  مختـــارة وترتكـــز علـــى تقريـــر التقيـــيم الـــ

فـــراد الفريـــق بأخـــذ  أحـــد أوســـيقوم . دقيقـــة 60 يســـتغرق االجتمـــاع أكثـــر مـــن ويجـــب أن ال. الموقـــع
فــي هــذه المالحظــات،  . فعــال عليهــاالمالحظــات حــول المجــاالت التــي تــم استعراضــها وردود األ

  . تنسب لألفراد ديلة، وأن الخذ بوجهات النظر البيجب تعميم التعليقات، واأل
 

ممثلة عن الطلبة من مختلف المستويات لتشمل مجموعة  يجب أن يتم ترتيب االجتماعات مسبقاً  -3
وعنـدما يـتم تقيـيم أكثـر مـن برنـامج، سـيقوم . في مجموعة من المساقات ضمن البرنامج التعليمـي

خــالل اجتمــاع  االرتبــاط ضــابطعــداد عــرض مناســب بالتنســيق مــع ممثــل القســم و إرئــيس الفريــق ب
 وقـد يشـمل االجتمـاع أعضـاء فـي مجلـس الطلبـة علـى أن ال. واحد أو خالل اجتماعات منفصـلة

 ويقوم رئيس الفريق بترؤس االجتماع،  ويكون العدد المثالي تقريباً . نشطين سياسياً  ةيزدحم بطلب
التدريســـية فـــي وأعضـــاء الهيئـــة  ضـــابط االرتبـــاطيحضـــر هـــذا االجتمـــاع   ويجـــب أن ال. عشـــرين

  . القسم
 

، يجــب أن تكــون اللغــة المسـتخدمة هــي اإلنجليزيــة، ولكــن وبموافقــة الحضــور، ن ممكنــاً اوحيثمـا كــ -4
. يجــاز لفريـق المقيمــينإيمكـن التعبيـر عــن النقـاط المفصـلة باللغــة العربيـة علــى أن يـتم ترجمتهـا ب

كمــا يجــب أن تكــون . دريســيةوأن يتجنــب النقــد الشخصــي للهيئــة الت ويجــب أن يكــون الحــوار بنــاءً 
ن هنـــاك رأي متطـــرف بوضـــوح، يمكـــن آخـــذ آراء اذا كـــإ. ســـئلة المقيمـــين صـــريحة وغيـــر متحيـــزةأ

وقـــد يقــرر فريـــق التقيـــيم .  جمـــاع عليــه أو المعارضـــةالمجموعــة كلهـــا للوصـــول إلــى الموافقـــة باإل
أحــدهم رئيســًا صــغر بعــد عمليــة التقــديم، بحيــث يكــون أبتقســيم المجموعــة الكبيــرة إلــى مجموعــات 

  . للمجموعة
  

   هيكل االجتماع
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  ـــهـمقدم
   

. ويقدم موجزًا قصيرًا عن أهداف الزيارة وطريقة التقييم، سيقوم رئيس الفريق بتقديم المقيمين الزائرين
يجب أن تتم دعوة الطلبة لتقديم أنفسهم . جندةمثاليًا، يجب أن يكونوا قد شاهدوا نسخة من هذه األ

 . ةالجامعو / سباب اختيارهم للبرنامجأالمستوى و / مج والسنةباالسم، والبرنا

ة وعملية كتابة التقرير مؤخرًا أو في جامعهل شارك أي من الطلبة الحاضرين في التقييم السنوي لل
 ؟)دناهأخير أنظر الجزء األ) (لهم كدراسة ذاتية ربما يكون معروفاً (تحضير تقرير التقييم الذاتي 

 

المخرجـــات المســـتهدفة، المنهـــاج، التقيـــيم، التقـــدم (لمســـتويات المنهـــاج الدراســـي وا
 ) والتحصيل

 سباب اختيار البرنامجأ - 

في أي وما تم تقييمه و  الدراسة، مخرجات التعلم المستهدفة من ةالوضوح في األهداف المحدد - 
 وقت

 ) مثال المرونة، االختيار، والمحتوى(المقارنة بين المنهاج الدراسي والتوقعات  - 

 أو الدراسات العليا/ بالوظيفة المستقبلية) المعرفة والمهارات(عالقة المنهاج الدراسي  - 

مثلة على تعرض المنهاج لبحوث جارية أو حديثة والممارسات المهنية من خالل الهيئة أأي  - 
  جامعةالتدريسية في ال

 مناسبا  فرص الخبرة العملية والمهنية، والتدريب العملي والمشاريع حيثما يكون - 

 هم الدراسيةؤ برنامج الطلبة واعبا - 

 حراز النتائج  المستهدفة إأو  /حساس بالتحدي واإل - 

دراسة شارة بشكل خاص إلى التحصيل المعرفة والمهارات، مع اإل(حساس بالقيمة المضافة اإل - 
 ) فكار الجديدةالمستدامة أو المستقلة واأل

 

 التعليم والتعلم

 والتعلم المستخدمة تنوع أساليب التدريس -

 وجهات نظر الطلبة حول نوعية التعليم  -

 مواد المقرر الدراسي الذي يشمل مجموعات كتب التعلم -

 دعم الدراسة المستقلة وتوجيهها  -

  
  

 الدعم واإلرشاد
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 جراءات االتصالإ القبول و  -

 نوعية المعلومات المكتوبة واإلرشاد حول البرنامج  -

 درسين وترتيبات المشورة األكاديمية والشخصية سهولة التواصل مع الم -

 الدعم خالل فترات الممارسة، التعلم في الخارج، التدريب العملي، والتجارب الخارجية األخرى  -

 التسهيالت للطلبة المعاقين والمميزين  -

 التغذية الراجعة حول األعمال المقيمة -

 ضافية إجاالت تتطلب دراسة مي نوعية المعلومات المقدمة للطلبة حول تقدمهم وأ -

 توافق المشورة واإلرشاد بخصوص الوظائف مع الطموحات  -
 

 مصادر التعلم

مثالهل هناك تأكيد على (هل يتم استخدام مصادر التعلم بشكل جيد؟  - بالنسبة لهذا الجزء  - 
 ) ؤدي إلى هذه االستخدامات؟تالواجبات المقيمة و أن المهام الدراسية 

فر اساعات البدء، التسهيالت العملية، ومساعدة المستخدمين للمكتبة، تو (خدمات المكتبة  - 
 وهل تستخدمها؟ ) الكتب المقررة، والدوريات وكتب القراءة العامة– مخزونها من الكتب 

ساعات البدء، التسهيالت العملية، البحث، مساعدة المستخدمين، توفر (الحاسوبية التجهيزات - 
 وهل تستخدمها؟ ) البريد اإللكتروني نت،انتر إلجهزة الحاسوب، اإلنترنت واأ

 جهزة التخصصية، وتشمل برامج الكمبيوتر المناسبة، وهل تستخدمها؟ األ - 

 قاعات التعلم، وتشمل المختبر واالستوديو  - 

 تجهيزات الترفيه، وهل تستخدمها؟   - 

عات المشاريع العملية، القا خرى، وتشملأمكنة مخصصة للدراسة، أو أي دراسة مستقلة أ - 
 وهل تستخدمها؟  - ماكن االجتماعيةالعامة، قاعة الطعام، واأل

 

 الجودة وتعزيزها إدارةفاعلية 

 تكرارها  وطرق الحصول على وجهات نظر الطلبة  -

 ن االتمثيل في المجلس أو اللج -

  مثلة على العمل، والتأثير، والتغذية الراجعةأدرجة تأثير وجهات نظر الطلبة، مع  -
 طلبة في تقرير التقييم الذاتي مساهمة ال -

وما الذي يجب تحسينه وهل الطلبة ) نقاط القوة(باختصار، من وجهة نظر الطلبة، ما الذي يعمل  -
 الخصائص؟ تحقق هذه النوعية  إدارةواثقون أن عملية 

  

  الخاتمـة
  سئلة المقيمينأبراز النقاط التي لم تغطها يجب أن يعطى الطلبة الفرصة إل
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  الفريق بشكر الطلبة على مساهمتهم يقوم رئيس 
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   البروتوكول الخاص بم7حظة الفصل الدراسي ونموذج م7حظات الفصل: )ح(الملحق 
 

 الصف أهداف مالحظة
 

ويمكـن لتقيـيم النظـراء تقـديم مسـاهمة هامـة . تقع عملية التدريس والتعلم في قلب البرامج التعليميـة -1
وكجـزء .  كل مـؤثر وفاعـل فـي عمليـة تقيـيم التـدريس والـتعلملتعزيز نوعية التعليم عند تطبيقـه بشـ

قـوم صـندوق يمن عملية التقييم، في كـل مـن ضـمان النوعيـة الداخليـة والتقييمـات الخارجيـة التـي 
مشاهدة ومالحظـة عينـة  مـن الفصـول في ها، قد يرغب المقيمون ئجراإالحسين لإلبداع والتفوق ب

يجــب تقــدير وتثمــين . ل إلــى مخرجــات الــتعلم المســتهدفةالدراســية وتقيــيم مســاهماتها فــي الوصــو 
عمليــة تكامــل وســالمة الــتعلم فــي الفصــول الدراســية، لــذا يحتــاج المقيمــون ألن يكونــوا متحسســين 

ويجـــب علـــى أي مالحظـــة ومشـــاهدة للفصـــول الدراســـية أن تحتـــرم هـــذا . ألثـــر التـــدخل المحتمـــل
 . حقوأن يتبع البروتوكول المقدم في هذا المل التكامل،

 

الهـــدف مـــن زيـــارة ومالحظـــة الفصـــول الدراســـية هـــو جمـــع األدلـــة بالمالحظـــات المباشـــرة لنوعيـــة  -2
التدريس والتعلم للخروج باستنتاجات معقولة، مثال مالءمة أساليب التـدريس والتسـهيالت المتـوافرة 

جـري لـن وأي تقييمـات ت. داء أعضـاء الهيئـة التدريسـيةأ تقييمل ليس الهدف هنا. الصففي غرفة 
يجـــب  صـــفوف، هـــذهعنـــد الخـــروج باالســـتنتاجات مـــن عينـــة مـــن ال .أو معممـــةتكـــون شخصـــية 

 . مع الهيئة التدريسية والطلبة اتمقارنتها بمصادر األدلة األخرى مثل التقارير السنوية والنقاش
 

  تقييم النظراء في األنظمة الداخلية
 
فـي تطـوير عمليـات  جامعـاتقـد ترغـب الكجـزء مـن تطـوير األنظمـة الداخليـة لضـمان النوعيـة،   -3

يجـب . هـذا البروتوكـول يمكـن أن يسـاعدهم. مناسبة وبروتوكوالت لتقييم النظـراء للتـدريس والـتعلم
حيـث يـتم (أن يكون لتقييم النظراء هدف واضح يميز بـين أنظمـة تقيـيم هيئـة التـدريس مـن ناحيـة 

داء، داريـة  حـول األضـع القـرارات اإلداء الهيئـة التدريسـية ويسـتخدم فـي و أجمع المعلومات حـول 
ومـن الناحيـة األخـرى، عمليـات  .)أعضـاء هيئـة التـدريسمهـارات والجوائز، والحاجـة إلـى تطـوير 

. نيــة تعزيزهـــاامكإ تقيــيم النظــراء التـــي تعطــي آراء متبصــرة فـــي الممارســات الجــاري ، وفاعليتهـــا و 
عـدة األدلـة فـي أنظمـة ضـمان النوعيـة، ويمكن استخدام نتائج تقييم النظراء الداخليـة كجـزء مـن قا

 غراض تقارير التقييم الذاتي، أو للتقييم الخـارجي، يجـب أن الولكن عند عرضها أو تلخيصها أل
 . تقوم المعلومات بتحديد أي من أعضاء الهيئة التدريسية أو الطلبة باالسم

  تقييم النظراء في التقييمات الخارجية
 
سـيقوم  ،ة التـي يـتم ترتيبهـا مـن قبـل صـندوق الحسـين لإلبـداع والتفـوقبالنسـبة للتقييمـات الخارجيـ  -4

المقيمـون النظـراء الزائـرون بتحديـد الحاجـة لمالحظــات الفصـل الدراسـي وعـدد الفصـول الدراســية 
فر ان الوقــت المتـــو إ .فــي العينـــة بعــد قـــراءتهم األوليــة للوثـــائق، وبعــد تعليقـــاتهم األوليــة المكتوبـــة
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فــإذا  تمكنــت   محــدد أيضــاً  ك الحــال بالنســبة للمقيمــين الزائــرين، فــوقتهمللمالحظــات محــدود وكــذل
هـا كجـزء مـن التقيـيم الـداخلي ؤ جراإمن تقديم أدلة مختصـرة لنتـائج المالحظـات التـي تـم  الجامعة

نهم  تقليـل حجــم عينــات امكــإوسـيكون ب ،السـابق، ســتكون هـذه األدلــة مسـاعدة للمقيمــين الزائــرين
ة تــوفير لجامعــويجــب علــى ا مح بــالتحقق مــن نتــائج  التقيــيم الــداخلي،المالحظــة إلــى درجــة تســ

استشــارتها فــي أي مرحلــة مــن زيــارة  الجامعــةويمكــن أن تتوقــع .  جــدول المحاضــرات للمقيمــين
وحــول االعتبــارات العمليــة،  ذات االهتمــام للمقيمـين، المحاضــرات/ صـفوفالموقـع حــول عينــة ال

 . الوصول أو أي حساسية خاصة سهولةو مثل لغة التدريس المستخدمة، 

 

 وضع العينات
 

ضـــافة إلـــى مواصـــفات البرنـــامج  ن باإلايجـــب دراســـة مجموعــة الفصـــول الدراســـية المتـــوافرة بإمعــ -5 
وتشـمل هـذه العنيـة تـدريس المجموعـات الكبيـرة .  والمقرر الدراسـي عنـد تحديـد العينـة للمالحظـة

الفرديـــة الموجهـــة، وتطبيـــق  المهـــارات  راســـةوالدوالصـــغيرة والمحاضـــرات العمليـــة وورش العمـــل، 
 .والتعلم عن بعد

 

  التقييــم
 
وضـوح األهـداف المحـددة للفصـول الدراسـية وعالقتهـا بمخرجـات الـتعلم : سـيقوم المقيمـون بتقيـيم  -6

المســتهدفة المبينــة فــي مواصــفات المقــرر الدراســي والبرنــامج، ومــدى مــا يقدمــه الفصــل الدراســي 
ءمـــة أســـاليب التــــدريس المختـــارة، ومســـتويات مشـــاركة الطلبـــة، ومــــدى مـــدى مالو للمواصـــفات، 

ضـافية  والبحـوث شـارة إلـى القـراءة اإلالتخصـص، وتتضـمن اإل فـي ثـر تـدريس المعرفـةأفاعلية و 
ومـــدى فاعليـــة تطـــوير المهـــارات المناســـبة للموضـــوع،  المنقولـــة  الجاريـــة أو األنشـــطة المهنيـــة،

اسـتخدام و  دواتجهـزة واألاألو  ناتجهيـزات المكـ(والتجهيـزات والعملية، ومدى مالءمة التسـهيالت 
يتوقـــع وجــود هـــذه المـــواد كافـــة فـــي كـــل فصـــل  وال). الكتــب المقـــررة والوســـائل التعليميـــة األخـــرى

 . دراسي

  الممارسة الجيدة
 
فرة، مثـــل اقبـــل مالحظـــة الفصـــل الدراســـي، يجـــب علـــى المقـــيم النظيـــر قـــراءة أي معلومـــات متـــو  -7

ومقابلة المحاضر لفترة بسيطة  ر والبرنامج الدراسي، وكتاب الطالب أو المقرر،مواصفات المقر 
نــه فــي امكو يجــاد ســياق للفصــل، إهــذه التحضــيرات هــو  والهــدف مــن.  تصــل إلــى عشــر دقــائق

، ومــــا يــــراه المحاضــــر بالنســــبة ألســــاليب التــــدريس والــــتعلم التــــي تــــم هأهدافــــو برنــــامج التــــدريس، 
م التأكد من أن المحاضر علـى درايـة بـالبروتوكول قيّ يجب على المُ  في هذا االجتماع،. اختيارها

 .وبشكل خاص هدف المالحظة للفصل الدراسي
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 .دقيقـة أو ألكثـر مـن سـاعة 45يقـوم المقـيم النظيـر فـي العـادة بزيـارة فصـل دراسـي ألقـل مـن  ال  -8
م بالترتيـب مـع قيّ لمُ وفي حالة الحصة الطويلة التي قد تصل إلى ثالث ساعات، يمكن أن يقوم ا

 هــون المقــيم . المحاضـر للحضــور ولفتــرات قصـيرة متقطعــة فــي بدايـة ووســط ونهايــة المحاضـرة
ي طريقــة فــي التــدريس أو أبــأي حــال التــدخل أو المشــاركة بــ لــهيجــوز  وال ،مالحـظ ومراقــب فقــط

 . نشاط المجموعة
 

مباشـرة ) كثـر مـن بضـع دقـائقلـيس أ(قد يقوم المقيم بالترتيب مع المحاضر الجراء نقاش موجز   -9
ويمكــن لمثــل هــذا النقــاش . حــول فاعليــة الفصــل الدراســي ،ولان خــاص  للتــدابعــد ذلــك فــي مكــ

وســيعطي الفرصــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية الــذين يــديرون الفصــول  ،توضــيح أي نقــاط تنشــأ
  . ذلكفي ذا رغبوا إلفعالية الحصة التعليمية  يالدراسية لتقديم تقييم ذات

 

  تمــام تــدوين مالحظاتــه عــن الفصــل الدراســي بعــد وقــت قصــير مســتخدماً إيجــب علــى المقــيم    -10
 .دناهأمذكرة المالحظة القياسية 

 

  فائدة التقييم
 
مــن قاعــدة األدلــة للتقيــيم بنســبة محــددة لحجــم العينــة  التقيــيم الــذي يجريــه المقــيم سيشــكل جــزءاً  -11

 .اســي كجــزء بســيط مــن جــدول التقيــيم الكلــيوالوقــت المعطــى لمالحظــات ومشــاهدة الفصــل الدر 
ة الجامعــولــن تســتخدم . ةالجامعــجــراء التقيــيم ضــمن الفريــق، ويجــب أن ال يتســرب إلــى إوســيتم 

  .داء هيئة التدريسأقاعدة األدلة من مشاهدة ومالحظات الفصل الدراسي كوسيلة لتقييم 
  
  
  
  

 مذكرة المالحظات

ـــتعلم ك ـــةو التـــدريس الخـــاص، و وتشـــمل المحاضـــرات  - افـــةالســـتخدامها فـــي محاضـــرات التـــدريس وال  ،الـــدروس العملي
  وجلسات الدراسة المستقلة للطالب

  :لجامعة  ا

 :البرنامج 

 :المقرر الدراسي/ التخصص

  :المقيم

  :الوقت /الحصة/التاريخ
  )دقائق( طول فترة المالحظة                               

 ):جزئي/ملمثًال كا( الدوام /السنة /المستوى

  :عدد الطلبة الحضور
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  ):مثال محاضرة، درس عملي(نوع النشاط 

هل أهداف التعلم التي تم وضعها لهذه المحاضرة واضحة، وهل هي مناسبة لمخرجات التعلم المستهدفة للمقرر 
صة بالموضوعات فهم، المهارات الرئيسية، المهارات الفكرية، والمهارات الخاالمثال المعرفة و (والبرنامج الدراسي؟ 

  ؟)المهنية /وتشمل المهارات العملية

  هل أساليب التدريس واألنشطة مناسبة؟
ولها، اتطوير المعرفة والمهارات فيما يخص تد(هل المحتوى مناسب لمخرجات التعلم المستهدفة ومستوى التعلم 

  ؟)دقتها، مناسبتها، استخدامها لألمثلة، المستوى، مناسبتها الحتياجات الطالب

  هل تتناسب فرص الطلبة في المشاركة مع أهداف مواصفات البرنامج المعلنة لتطوير الدراسة المستقلة؟
ن، االجهزة واالدوات، استخدام شبكة االمك( هل التسهيالت أو التجهيزات مناسبة وهل تستخدم بشكل فاعل

  ؟)اإلنترنت، الكتب  الدراسية، والوسائل التعليمية األخرى
مواصــفات البرنــامج ) 2(وأهــداف الــتعلم بالنســبة للفصــل ) 1( ص فاعليــة الحصــة فــي المســاهمة فــيالرجــاء تلخــي

مالءمـة فـي تحقيـق مخرجـات الـتعلم النتـائج المسـتهدفة، غيــر  :مـثال اسـتخدم العبـارات التاليـة: (والمقـرر الدراسـي
  ) مور التي يجب تعزيزها، مثال للممارسة الجيدةفاعلة، األ

  نب األخرىالى عالقتها بالجو شارة إالرجاء اإل
فاعليـــــة إدارة 
الجـــــــــــــــــــودة 

 وتعزيزها

 مصادر التعلم

  
ـــــــة  دعـــــــم الطلب

 وٕارشادهم

  

تقـــــــــــدم الطلبـــــــــــة 
 وتحصيلهم

 

ـــــــــــتعلم  ـــــــــــيم وال التعل
 والتقييم

  

تصــــــــــــــــــــميم 
المنهـــــــــــــــــاج 
ومحتـــــــــــــــــواه 

  وتنظيمه
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  عمال الطلبةأجدول تقييم ) ط( الملحق
____________________________________________________________  

 ...............  جامعةال

 .............البرنامج 

 ...............المقيم 

 ............... التاريخ 

 ....................التخصص 

 ................ ن المقرر الدراسي اعنو 

 ...........  دراسةسنة ال/المستوى 

 .............عدد  مواد العمل  في العينة 

 ........ ة العينة  بتوزيع عالمات الطالب في المقرر الدراسي عالق

 ...........طبيعة عمل الطالب 

 ...............المقالة 

 ......... ن اسئلة االمتحأ

 ................مشروع  الورشة أو المختبر

  ) ..............حدد(خرى أ
____________________________________________________________ 

المســاق، وهــل المعــايير / هــل يلبــي التقيــيم نتــائج الــتعلم المســتهدفة للبرنــامج: المعــايير األكاديميــة -1
خـرى مثـل أوهل تعكس هذه المعايير أي اعتماد أو نقاط  مرجعيـة خارجيـة  تناسب مستوى التعلم،

 المتطلبات المهنية؟

 

  ة ــالدرج
 تعلم المسـتهدفة بشـكل يناسـب المسـتوى المشـار إليـه نجـاز مخرجـات الـإهل تـم : نجازات الطالبإ  -2

  ؟بالدرجة الممنوحة
 

 ة ــالدرج

هــل يــتم تطبيــق معــايير وضــع العالمــات بوضــوح : ضــمان الجــودة ودور أعضــاء هيئــة التــدريس  -3
 ؟التغذية الراجعة مالءمة توفيق العالمات، وهل نوعيةى وثبات، وهل هناك دليل عل
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 ة ــالدرج

ي دليــل يتعلــق  أشــارة فــي المربعــات أدنــاه، إحــدد بشــكل خــاص وقــم بوضــع  :عامــةمالحظــات  -4
جــودة "و " تقــدم الطلبــة وتحصــيلهم"و " تصــميم المنهــاج ومحتــواه وتنظيمــه"بالمعــايير األكاديميــة 

   "فاعلية إدارة الجودة وتعزيزها"و "  مصادر التعلم" و" دعم الطلبة وٕارشادهم"و  "فرص التعليم
 

ة فاعلية إدار  
 الجودة وتعزيزها

 

مصادر 
 التعلم

  

دعم الطلبة 
 وٕارشادهم

  

تقدم الطلبة 
 وتحصيلهم

 

التعليم والتعلم 
 والتقييم

  

تصميم المنهاج 
  ومحتواه وتنظيمه
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  مفكرة اNجتماعات )ق(الملحق 
  :الجامعة
  :البرامج/ البرنامج

  :البنود/ االجتماع
  :أسماء الحضور

  
  :الحضور من المقيمين

  :التاريخ
  :ساعة االنتهاء/ ة البدءساع

  ):أمين السر(المقرر 
  

  االجابات  المواضيع/ االسئلة 
    

  
  النتيجة

  

  نقاط المتابعة
 )كـ تقرير التقييم الذاتي(استخدم مراحع لمصادر المادة  .1
 مصادر االثباتات/ مقارنة المصادر باالجتماعات األخرى .2

 مواضيع للمناقشة  .3

  
  النسخ لــ

- 
- 
- 
-  
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  جدول أعمال اجتماعات فريق التقييم: )ك( الملحق

 اجتماعات فريق التقييم 

  بعد الظهر– اليوم األول 

 

 جدول أعمال نموذجي

ـــيس الفريـــق، المقيمـــون التقـــديم والتعريـــف وتشـــمل توضـــيح األ -1 دوار المتفـــق عليهـــا ومســـؤوليات رئ
  . والمترجم ضابط االرتباط/ المتخصصون في الموضوع

  
 :قييمتذكير بطريقة الت -2

كما  تقييم درجة النجاح في الوصول إلى أهداف مقدم التخصص ومخرجات التعلم المستهدفة  -
 هي محددة في مواصفات البرنامج 

 ندة األحكام ااألدلة المطلوبة لمس -

  المعايير لوضع الدرجات -
  

 :يلي وهنا يتم التذكير بما، دراسة تقاسم المقيمين المختصين في الموضوع المسؤولية  -3
 لياتمشاركة األدلة مع زمالء مناسبين، واالتفاق على اآل -

 ) أ الملحق(، بما في ذلك مفكرة تقييم التخصص به السترشادلاستخدام دليل تقييم التخصص  -
 

  :تحديد القضايا الواجب اتباعها  -4
 النقاط الرئيسية التي تظهر عند قراءة  تقرير التقييم الذاتي  -

 ن يات األساسية المختصرة المعّدة من قبل المقيممناقشة التعليق -

 االستفسارات  ضيعاألولويات لموا -

 ي تعديالت ضرورية عليه أاستخدام جدول األنشطة المختصر و  -

 مناقشة عملية تطوير المختصرات المكتوبة  -

 

مـن  ى عينـة االستراتيجية الواجب تبنيها لضمان تغطية مناسبة ألعمال الطلبة ودراسة الحاجـة إلـ -5
 : يلي وهنا يتم التذكير بما ،مالحظات ومشاهدات الفصل الدراسي

  بروتوكول المالحظة والتغذية الراجعة لهيئة التدريس  - 
  ) الملحق ط(أعمال الطلبة ومذكرة ) الملحق ح(استخدام مذكرة المالحظات  - 

  
  خرين آن، و الهيئة التدريسية، والطلبة الحاليين والسابقيأعضاءاالجتماع مع   -6

  :بـ تذكيرال
  ) ملحق زال(كرة االجتماع بالطلبة فوم) الملحق أ(كرة تقييم التخصص فاستخدام م - 
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   واستخدامها وعرضها على اآلخريناالجتماعات بمالحظات االحتفاظ  - 
  :تقييم برنامج اليوم التالي   -7

  االجتماعات  مواضيعالموافقة على  - 
    الصفيةات المالحظ مواضيعى الموافقة عل - 
  ندة اوالوثائق المسأعمال الطلبة الموافقة على تقييم  - 
  ن الجتماعات الفريق االوقت والمك - 

  
  :التجهيزات    -8

  داري، المشروبات والوجبات، التصوير واستخدام الدعم اإل القاعة الرئيسية،من أالنقل،  - 
  الهاتف 

  الهيئة التدريسية  ضاءأع جراءات طلب وثائق  اضافية وتحديد مواعيد معإ - 
  

  ...  أية أمور أخرى   -9
  
  

  اجتماع فريق التقييم 
  بداية المساء  –نيااليوم الث

  
  أعمال نموذجي جدول

  
  :تقييم األدلة التي تم جمعها. نقاش أنشطة اليوم -1

   الدراسي ية مالحظات للفصلأ - 
  التي اطلع عليهارئيسية لنقاط الباملخص : التي جمعت المعلوماتو  التي عقدتاالجتماعات  - 

  الفريق 
  المستويات  /أنماط الدوام /المقررات  الدراسية/ تغطية البرامج - 
   تمت قرائتها خرىأية وثائق أو  أعمال الطلبةعينات   - 
  القضايا الواجب متابعتها فيما يخص كل مجال من مجاالت مايقدمه التخصص - 
   
  دراسة نوعية تقرير التقييم الذاتي  -2
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أطلع . قم بمراجعة األدلة التي تم جمعها فيما يخص كل مجال من مجاالت ما يقدمه التخصص -3
أعط اهتماما أوليا للعالمة المناسبة لكل مجال، مع . اآلخرين على ملخصات هذه األدلة المكتوبة

   .أو التوضيح/تحديد المجاالت التي تتطلب المزيد من المعلومات و
  حتوياته وتنظيمه مو تصميم المنهاج الدراسي  - 
  تقييموالالتعليم والتعلم  - 
  موتحصيله ةبلتقدم الط - 
  دعم الطلبة وٕارشادهم - 
  مصادر التعلم  - 
  فاعلية إدارة الجودة وتعزيزها -      

  
  :برنامج التقييم لليوم التالي  -4

  مواضيع االجتماعاتالموافقة على  -
   يمين الخارجيينمراجعة أعمال الطلبة وتقارير المقالموافقة على  -
  للمالحظات الصفيةضافية إ موضوعاتالموافقة على أي  -
  اجتماعات الفريق كانوقت وم -

  
 دلـــةلأل األولـــى مســـوداتالوجدولـــة  إلعـــداد ملخصـــات المقيمـــين المكتوبـــة حـــول األدلـــةالترتيبـــات  -5

   .واألحكام في االجتماع التالي للفريق
  
  ...اية أمور أخرى  -6
  
  

  تقييم اجتماع فريق ال
  اليوم الثالث 

  
  جدول أعمال نموذجي

  ضابط االرتباط ال يحضرههذا االجتماع 
  
ور  االتح. ية أدلة جديدةأملخص حول تغطية الليلة الماضية و . ملخص األدلة التي تم جمعها -1

التحصيل مقارنة بالنتائج  نوعية التعليم المقدم مقارنة بأهداف التخصص، ومستوى حول
  : المستهدفة

  لموافقة على النتائج ا - 
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خاضعة لتأكيد صحتها بعد ( من مجاالت ما يقدمه التخصصكل مجال ل وضع درجةبلورة  - 
  ).الشفوية في التغذية الراجعة ةغير معلنو ذلك 

  
  :الترتيبات للتغذية الراجعة الشفوية -2

  وعرضها  سيتمقضايا  - 
  إدارة االجتماع  - 
  

  . تقريرالالتعليقات على مسودة  أهمية إعادة. للموضوع تقرير تقييم عدادالزمني إل جدولال  -3
  
 : الترتيبات لـ -4

  إخالء القاعة الرئيسية - 
   جامعةإلى ال والمفاتيحالوثائق   إعادة - 
   الفريقرئيس  سيحتفظ بهاالوثائق التي  جمع - 
   لالحتفاظ بها أو تمزيقهاالتخلص من األوراق السرية التي ال حاجة  - 
  

  ...ى اية أمور أخر  -5
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   وضع درجات لمجاNت ما يقدمه التخصص :)ل(الملحق 
  
التي  المستهدفةمخرجات التعلم ة ألهدافها و لجامعا يبين الملف المقيم بدرجة مدى تطبيق -1

وتلبي األهداف  ًا،نوعي مضمونةكاديمية أ درجاتإلى  م برامج مناسبة تؤدييقدو وضعتها، 
الحصول التقييم الذاتي، وقاعدة األدلة التي تم  يروتقر ، لبرنامجامواصفات  بناء علىالمحددة 

 .  ومن خاللهازيارة الموقع عليها ألغراض 
  
التــي مجــاالت الدرجــة لكــل مجــال مــن  التوصــل إلــى الملــف المقــيم بدرجــة عــن طريــق وضــعيــتم  -2

   .مرتبة تصاعدياً  4-3-2-1ن اربعة درجات رقمية على الميز أهناك . التخصص ايقدمه
  
فــي هم فــي مجــال معـين تعنــي أن الفــرص الدراســية للطلبـة ومســتوى تحصــيل أعلــى أو) 2( الدرجـة -3

المسـتهدفة فـي  مخرجـات الـتعلممساهمة مقبولـة علـى األقـل للوصـول إلـى  تؤدي إلىذلك المجال 
 . بحدها األدنىتم تلبيتها ي، وأن األهداف برنامجمواصفات ال

  
فـي ذلـك المجـال ال يـؤدي إلــى  همصـيلتعنـي إمـا أن فـرص تعلـم الطلبـة، ومســتوى تح )1( الدرجـة -4

أو أن تطبيق  ،مساهمة مناسبة للوصول إلى النتائج المستهدفة المتضمنة في مواصفات البرنامج
تؤيــد التــي  تحصــيلالو  الــتعلمالمســتهدفة فــي ذلــك المجــال ال تــزود الطلبــة بفــرص  مخرجــات الــتعلم

 . الحكم بأن األهداف قد تم تلبيتها
  
 . دناهأدرجة الدرجات م وضعمعايير  -5
  
ــــدرجات لكــــل مجــــال موضــــوع يخضــــع للحكــــم المهنــــي للم وضــــع -6 ــــة  اعتمــــاداً  قيمــــينال ــــى األدل عل

   .وزيارة الموقعالمستخلصة من التقييم الذاتي 
  

  جمالـيالحكم اإل
  
. نفسـها لهـا الـوزن كافة الملفعناصر . ملف التقييم الكامليتم استخالص الحكم االجمالي من   -7

علـــــى درجـــــة واحـــــدة يخضـــــع   الملـــــفعناصـــــر  ر أو أكثـــــر مـــــنعنصـــــ حصـــــل  فيـــــهمجـــــال يأي 
 : جراءات التاليةلإل

 وصففي التقييم األول، سيتم  )1(على الدرجة الملفاحد أو أكثر من عناصر و ذا حصل إ - 
وسيتم نشر تقرير التقييم   ."ضافية خالل سنةإ مراجعةل ستخضع" على أنها نوعية التعليم

، تبدأ بخطة عمل اإلدارة، اشهر  12ني خالل التقييم الثا جرييسو . الذي يحوي هذا القرار
  . نية للموقعاوتؤدي إلى التقييم الذاتي وزيارة ث

، )1(علــى عنصــر واحــد أو أكثــر بدرجــة إذا كــان الملــف يشــتمل   ،ضــافيالتقيــيم اإل ابعــد هــذ - 
 .ناوضع تقرير تقييم ث وسيتم  ."مرضيةغير "نوعية التعليم على أنها  وصفعندها يتم 
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 وصف البرنامج، عندها سيتم أعلىأو ) 2( الدرجة الملف علىفي  كافةالعناصر  حصلتإذا   -8

وم يق، س)2(درجة  منعلى ثالثة أو أكثر  حصل الملفذا إ و ". معتمد نوعيا" هعلى أن
رغب يوقد  تحسين،ة لكتابة خطة جامعصندوق الحسين لإلبداع والتفوق بدعوة تلك ال

ة  الستكشاف جامعمع القصيرة لتقييم النظراء ق بترتيب زيارة صندوق الحسين لإلبداع والتفو 
  .في وقت الحق التحسين والتطورثر خطة  أ

  
ـــــىأو ) 3( الدرجـــــة -9 ـــــى أعل ـــــة  عل ـــــواه وتنظيمـــــه، تقـــــدم الطلب مجـــــاالت تصـــــميم المنهـــــاج ومحت

فــي هــذا  ة قــد حققــت تميــزاً جامعــتشــير إلــى أن ال وتحصــيلهم، وفاعليــة إدارة الجــودة وتعزيزهــا
والمنطقــــة والعــــالم بأســــره لمســــتوياتها  المتحــــدةل مقارنــــة بــــالبرامج المثيلــــة فــــي المملكــــة المجــــا

فــي أي مــن ) 4(الدرجــة . لجامعــةاألكاديميــة متمثلــة بالــدرجات والشــهادات التــي تمنحهــا تلــك ا
أن يستفيد  من  له يمكن الذي الوقتفي (داء من األ ياً عال المجاالت الثالثة هذه تبين مستوى

ـــم تحقيقـــه باســـتخدام  ا مســـأوييعتبـــر ) لمســـتمرالتحســـين ا ـــامج  مشـــابه ت ـــى األقـــل  ألي برن عل
 . المرجعيات الخارجية والتقييم

  
فـي نهايـة زيـارة  التقيـيم  جامعـةفريق التقيـيم لل منفي التغذية الراجعة الشفوية  المعطاة النتائج - 10

نتظــار  تأكيــد ابن عــن الــدرجات ي نقــاط  ضــعف، ولكــن ال يــتم االعــالأحدد نقــاط القــوة و تســ
عــده صــندوق الحســين لإلبــداع والتفــوق يعمليــة التقيــيم ومســودة تقريــر تقيــيم التخصــص الــذي 

ون مع وكالة ضمان النوعيـة للتعلـيم العـالي فـي المملكـة المتحـدة بعـد وقـت  قصـير مـن ابالتع
  .تمام برنامج تقييم التخصصإ
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  الدرجات وصف
  

 همتحصـــيل إلـــى أي مـــدى تســـاهم فـــرص تعلـــم الطلبـــة ومســـتوى
المســــتهدفة  تحقيــــق مخرجــــات الــــتعلمضـــمن هــــذا المجــــال فــــي 

  المشمولة في مواصفات البرنامج ؟ 
المستهدفة ومستوى تحصيلها يسمح   مخرجات التعلم أنهل 

  التخصص ؟  مقدمبتلبية األهداف التي وضعها 

مجاالت ما يقدمه 
  التخصص

التـــــــــــي ســـــــــــيتم االختبـــــــــــارات 
   تطبيقها

    ن انقاط الميز 
4  3  2  1    

هذا المجال يقدم 
مساهمة كاملة 
للوصول إلى 

 مخرجات التعلم
المستهدفة 

  . المحددة
  

ــــــــم ت ــــــــد ت  حقيــــــــقلق
األهـــــــــــداف التـــــــــــي 

 مقــــــــــــدم وضــــــــــــعها
  .التخصص 

هذا المجال يقدم 
مساهمة كبيرة 
للوصول إلى 

 مخرجات التعلم
  . المستهدفة

هناك مجال  ولكن
  .للتحسين
 تحقيقلقد تم  

األهداف التي 
مقدم  وضعها 

لتخصص بشكل ا
  .كبير

هذا المجال يقدم 
مساهمة مقبولة 

للوصول إلى 
 مخرجات التعلم

المستهدفة 
المحددة، ولكن 

جراء إيمكن 
  . تحسينات هامة

لقــــــــــد تــــــــــم تلبيــــــــــة  
ـــــــــي   األهـــــــــداف الت

 قـــــــــــدموضـــــــــــعها م
التخصــص بشــكل 

  .عام

 مخرجات التعلم
المستهدفة التي 

 مقدمحددها 
التخصص لم يتم 

  .تحقيقها
هـــــــــــــــــذا المجـــــــــــــــــال  

ــــــ دعم األهــــــداف الي
أو /المحـــــــــــــــــــــــــددة و

ــــــــتعلم  مخرجــــــــات ال
  . المستهدفة

 هناك نقاط ضـعف
يجـــــــــــــب أساســـــــــــــية 

  صالحهاإ

 الدراسةتصميم  منهاج  -1
  وتنظيمه   همحتوياتو 
  
  والتقييم التعليم  والتعلم -2
  
   همتقدم الطلبة وتحصيل -3
  
  دعم الطلبة وٕارشادهم -4
  
  مصادر التعلم -5
  
فاعليــــــــــــة إدارة الجــــــــــــودة  -6

  اوتعزيزه
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   أعمال اجتماع التغذية الراجعة الشفوية جدول: )م(الملحق 
  

  .الفريقدقيقة ويرأسه رئيس  30يتوقع  أن يستمر االجتماع لمدة 
  
    .مجموعة األنشطةعن مختصر  تقرير -1
   .ي نقاط ضعف لكل مجالأنقاط القوة الرئيسية و ًا بن نتائج التقييم، ملخصعالإ -2
   .في تناولهاة جامعلي قضايا قد ترغب اأالنتائج و  -3
   .أي نقاط للتوضيح -4
دقة المعلومات  ة مسودة التقرير للتعليق علىجامعتتسلم ال. ( تقرير تقييم التخصص إعدادجدول  -5

المتخصصـين علـى المسـودة األولـى،  قيمـينقد جمع  تعليقات الم الفريق، بعد أن يكون رئيس فيه
ة،  ويتســلم مــن صــندوق الحســين لإلبــداع التخصــص والمســود تقيــيمتقــارير  جميــع وبعـد التأكــد مــن

الملـــف المقـــيم مـــع تقريـــر مختصـــر يحـــوي   ،النســـخة  النهائيـــة فـــي أقـــرب فرصـــة ممكنـــة والتفـــوق
  . ونسخة من تقرير تقييم التخصص ،درجةب

  .ونها وكرم ضيافتهااة لتعجامعيقدم الشكر إلى ال -6
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  )الُميّسر(ضابط اNرتباط دور  ):ن( الملحق
  

  :ـــةـمقدم
  

أحد أعضاء هيئة التدريس من بل صندوق الحسين لإلبداع والتفوق لتعيين من قِ  جامعةدعوة كل  تتم
مع فريق التقييم للتأكد من  المباشرتصال االهدف هذا الدور . الُميّسرليقوم بدور   ذوي الرتب العالية

لن يقدم .  ةالتعليمية وسياقاتها المؤسسي العمليةعن  وشاملة دقيقةحصول الفريق على معلومات 
عليها قد تمكنه من مساعدة  حصلالخبرة التي يو   .التقييم قيدحول نوعية التعليم  حكاماً أ الميسر

 اً نب التي تتطلب تحسيناعلى الجو  التحضير للتقييم، نشر الممارسات الجيدة، والتركيز: فية جامعال
تقديم إيجاز للُميّسرين حول وسيقوم صندوق الحسين لإلبداع والتفوق ب. تقييمال كما تم تحديده في

 داخلبعد تقييم التخصص لتسهيل نشر عمليات التقييم  هماً م قد  يلعب الُميسر دوراً و . دورهم
  . بعد زيارة  الموقعالكلية ثر تقييم التخصص في أنها رفع امكإ، وخطط العمل التي بجامعةال
  

النظـــراء للوصـــول إلـــى فهـــم واضـــح   قيمـــينمســـاعدة الم دور الميســـرخـــالل تقيـــيم زيـــارة الموقـــع، يكـــون 
 قـدو ، التقيـيم قيـدجـراءات وطبيعـة مـا يقدمـه التخصـص إ ة، سياساتها، أولوياتهـا و جامعلهيكلية ال دقيقو 

. فـي المعلومـاتخطـاء أ، وقـد يرغـب فـي تصـحيح قيمـينضـافية للمإتقديم معلومات  فييرغب الُميسر 
  .فضله المعلومات على الوجه األهذ خدامكيفية استقيمين حول ، يرجع القرار للمولكن

  
  :قبل الزيارات )الُميسر(ضابط االرتباط نشطة أ -1
  

وبالسرعة الممكنة في عملية التحضير لزيارة  تقييم  من المفيد للجامعات اشراك الميسر
  ينداخلي ينتقديم مساهمات مفيدة لعملية التقييم الذاتي كمستشار  الميسرينن امكإبو  . التخصص

وبشكل خاص، من الضروري أن . المعرفة حول عملية التقييمو  التجرد بدرجة عالية من ونيتمتع
، وأن فريقمع صندوق الحسين لإلبداع والتفوق ورئيس المطلعًا على المراسالت كافة يكون 

 االفتراضيهذا االجتماع . التي تجري عبر اإلنترنت األوليةيشارك في المراسالت والمناقشات 
 .خالل الزيارة لميسروالُميسر لمناقشة دور ا الفريقبالنسبة لرئيس  القّيمةولى األ يشكل الفرصة

ذا قامت مؤسسات التعليم العالي بتزويد رئيس التقييم بموجز عن خبرة إلُميسر مفيدًا لسيكون و 
صندوق الحسين لإلبداع والتفوق  عريفكجزء من ت جامعةالُميسر السابقة ودوره الحالي في ال

  . اركين الرئيسيين في تقييم التخصصلمشبا
  

  
 :خالل زيارة الموقع )الُميسر(دور ضابط االرتباط  -2
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على  قيمينفريق التقييم للتأكد من حصول الماالتصال المباشر مع ساسي للُميسر هو الدور األ
ظة دور المالحال هذايتطلب و  . المؤسسي اوسياقه ةالتعليمي العمليةوشاملة عن  دقيقةمعلومات 
، )أنظر ادناه( حول السريةم البروتوكوالت احتر واخرين بوضوح، مع اآل والتواصل بموضوعية

. ينعّ المُ  وممثل القسم أو الجامعة، وفريق تقييم التخصص، فريقعالقات ثقة مع رئيس الوٕاقامة 
  . التقييم قيدحكام حول نوعية التعليم أيتوقع منه إصدار  وال ،في الفريق الُميسر عضواً وال يعتبر 

يتصـرف  يجـب أن ال. عملية تقييم التخصـصمراعاة االمانة في  ة الميسر األساسيةمسؤوليتكون 
ة جامعـليه تقديم الوسائل التـي عـن طريقهـا تكـون العالتقييم، ولكن  قيدالُميسر كمحامي للموضوع 

  . ن النظراء على ثقة بأن كافة األدلة المناسبة قد تم تقديمهاقيميوالم
  

  :يام بهذا الدور، سيقوم الميسر بما يليوللق
  التخصص  قيمية لفهم القضايا التي تهم مجامعمساعدة ال - 
  االستجابة لطلب التعليق والمعلومات  - 
  ها زو و اتجمن الممكن أن يكونوا قد مور أأنتباه الفريق ألدلة أو  لفت - 
  موقع األدلة لالفريق  توجيه - 
  هاوسياق ةجامعحول سياسة الإعالم الفريق  - 

  
ضور ح ويمكن له ،حضور االجتماعاتب أعاله تتم) 2(للقيام بالدور الموضح في الرئيسية  الطريقة

  :االجتماعات التالية
خير من الزيارة لتحديد باستثناء اجتماع الفريق الذي يعقد في اليوم األ كافة اجتماعات الفريق، - 

يكون  دوره . إن تم ذلكالخاصة  يمكنه أيضًا حضور أي من اجتماعات الفريق، و الدرجات
تكون في سياق دوره مساهمته في النقاش  لكن، و اً في كافة اجتماعات الفريق مراقب االساسي

بوضوح في  الميسرتحديد دور الفريق من  رئيس ويتأكد. الفريق رئيس كميسر، وتتم بموافقة
  . أول اجتماع للفريق

ة باســتثناء االجتماعــات مــع الطلبــة الحــاليين جامعــلوا قيمــيناالجتماعــات كافــة التــي تعقــد بــين الم -
باســتثناء  ،اسـلف ذكـره مراقبـ ويكـون دوره فـي هــذه االجتماعـات كمـا.  أو أربـاب العمـل لقـدامىوا

عندما يتم تقديم ، هالنقاش إدارة النوعية وتعزيز  التي تتم في االجتماعات مثالً  ،بعض المناسبات
ممكنـــة فـــي دوره  يجـــب التغييـــرات ال يّســـر، مثـــل هـــذهدوره الـــوظيفي فـــي الجامعـــة علـــى دوره كم

  . الفريقتوضيحها مع رئيس 
لتوضــيح بعــض فرصـة مفيــدة تعتبــر . وممثـل القســم الفريــقاالجتماعـات اليوميــة كافــة بـين رئــيس  -

  . القضايا
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ضافة إلى حضوره االجتماعات، قد يحتـاج إ، طيلة فترة الزيارة وجوداً م ضابط االرتباطيجب أن يكون 
ضـافية أو وثـائق أو لمناقشـة أعضـاء فريـق إيصال  معلومـات إلالقاعة الرئيسية ى الوصول إل ميسرال

القاعـة البقاء في بسمح  له يُ  باستثناء  هذه القضايا المحددة ، الو  وفي العادة يسمح له بذلك،التقييم، 
  .   الرئيسية

  
  السريــة. 3
  

 وبشكل خاص، ال. ة على مقيمي التخصصالمطبقنين السرية ايجب على الُميسر مراعاة قو 
إذا أدت هذه المعلومات  ثناء فترة التقييمأية معلومات حصل عليها أيجوز  له استخدام أو نقل 

إلى  تقرير تقديم ، لذا عليه توخي الحذر عندإلى كشف هوية شخص من الجامعة أو من الفريق
الفريق  يقوم بهاص عبارة عن عملية يتذكر أن تقييم التخصأن ، و كليةالهيئة  التدريسية في ال

المكتوبة الصادرة عن  ليةالتعليقات األو  االطالع على من ضابط االرتباطمكن وسيت. ككل
 عدادهالتقارير التي يتم اا أولية ألجزاء منمسودات  على أيةفريق و للن في أول اجتماع قيميالم

القاعة أعضاء الفريق خارج  دهاأعية وثائق أيجوز نقل  ، ولكن الفي اليوم السابق لالجتماع
وضع مالحظاتهم الخاصة حول مناقشات الفريق لمساعدة  لضباط االرتباطسمح يُ ولكن . الرئيسية

يمكن استخدام ونقل  وبطرق أخرىوبهذه الطريقة . قيمينلقضايا التي تهم الماة في فهم جامعال
ولمساعدة  الزيارة يم فاعليةالمعلومات المتعلقة بالزيارة وما يقدمه التخصص بشكل عام لتدع

  . الجامعةعفائهم من مسؤولياتهم عن تعزيز النوعية  في إل ضباط االرتباط
  
  :وممثل القسم الفريق ورئيس ضابط االرتباطالعالقة بين  -4
  

ضمان حصول  ى لع، والمسؤولية فريقهي مسؤلية رئيس ال تهادار إ تنظيم زيارة التقييم و إن 
مسؤولية و . ممثل القسم تقع علىحكامه أإصدار تسمح له بكافية الفريق على أدلة مناسبة 

وهيئة تدريس  لفريقهي ضمان عمل قنوات االتصال بين رئيس ا بهذا الخصوصالُميسر 
مسؤولية تلبية االحتياجات العملية لكافة  ضابط االرتباطيقصد تحميل  وال. التخصص  بكفاءة

في الفريق سمات اعتيادية ورئيس  ضابط االرتباطبين  المتكررةالمناقشات  وتكون .قيمينالم
للقضايا التي تهم الفريق  لدى الجامعاتصورة واضحة  وجود لضمان  وذلك  ،معظم الزيارات

  . وطبيعة األدلة  المطلوبة لتوضيحها
  
  :بعد زيارة الموقع ضابط االرتباطدور  -5
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تقرير  الكليةلتقييم عند تسلم بلعب دور ايجابي في مرحلة ما بعد ا ضابط االرتباطقد يرغب 
ذا كانت إقيمة خاصة  اسيكون هذا الشيء ذ. فيها مرغوبالعمل البدراسة خطة  وقيامهاالتقييم 

وقد يكون لدى .  متابعة إلجراء تقييمنية امكإدرجات متدنية وأن هناك  تشير إلىنتائج التقييم 
والتي يمكن   ،على الممارسة الجيدة تدل التيعالية الدرجات بالاهتمامات مهنية  ضابط االرتباط

  . ةلجامعخرى من اأقسام أنقلها إلى 
لفــت األنتبــاه فــي  بالمســاعدة ضــابط االرتبــاط قيــامفــي  جامعــات، قــد  ترغــب الالــى ذلــكضــافة باإلو 

 .ربةوفي ترويج أنشطة تعزيز النوعية المستخلصة من التج ،ة لعملية تقييم التخصصجامعال داخل
  .ةجامعحسب رغبة الهذه األنشطة وتتم 

  
وخالل تقييم المتابعة، يمكن لضابط االرتباط االستمرار في أداء دوره لدعم عملية تقييم المتابعة 

المذكور أعاله، ولكن إذا تم اعتبارهم قريبين " تقييم التخصص"بموجب الدور الموضح تحت بند 
تخصص بحيث ال يمكن لهم القيام جدًا من القرارات المتخذة إلدارة التغييرات الناتجة عن تقييم ال

بدورهم بحيادية، ال بد لهم وأن ينسحبوا من عملية تقييم المتابعة المباشرة، ويمكن للجامعة في هذه 
  .الظروف ترشيح مّيسر آخر

  
  :لضابط االرتباطالمواصفات الشخصية  -6
  

  أساسية
  . هامارساتوم هاجراءاتوإ  هاأولوياتو  هاسياساتو  الجامعةمعرفة كاملة بهيكلية  - 
   على مستوى عالالمعرفة والخبرة الواسعة للعمل في التعليم العالي   -
  جراءات ضمان النوعية في التعليم العالي إالخبرة الواسعة حول  -
   اما يعادله أومعرفة وفهم عملية تقييم التخصص  -
  الدرجة الجامعية أو ما يعادلها  حاصل على -
    تقييمهتم ير التخصص الذي غي تخصصالمؤهالت والخبرة في  -
  أن يتمكن من المحافظة على السرية   -
  

  فيها مرغوب
   الجامعات خبرة مباشرة في التدريس في -

  وتوجيههاخبرة في أنشطة إدارة وتعزيز النوعية  - 
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  الھيئة العامة للصندوق
  البنك العربي •
  بنك ا�سكان للتجارة والتمويل •
  البنك ا�ھلي ا�ردني •
  بنك ا�ردن •
  نك القاھرة عمانب •
  البنك ا�س�مي ا�ردني •
  البنك المركزي ا�ردني •
  بنك ا�نماء الصناعي •
  البنك العقاري العربي المصري •
• HSBC 

  ني التجاريبنك ا�رد •
  الكويتي ا�ردنيالبنك  •
  كريندلز بنك •
  بنك ا�ستثمار العربي ا�ردني  •
   والتمويلر ا�ستثملبنك ا�ردني ال •
  ربيةالمؤسسة المصرفية العبنك  •
  سيتي بنك •
  بنك الصادرات والتمويل •
  البنك العربي ا�س�مي الدولي •
  بنك ا�تحاد •
  بنك الشرق ا�وسط ل�ستثمار •
  بنك في�دلفيا •
  شركة الرھن العقاري •
  الشركة ا�ردنية لضمان القروض •
  بنك تنمية المدن والقرى •

  
  


