التقرٌر السنوي للبرنامج
ٌنبغً على منسق البرنامج إعداد التقرٌر السنوي للبرنامج بالتشاور مع هٌئة التدرٌس أو مع لجنة البرنامج.
وٌقدم التقرٌر إلى رئٌس القسم أو عمٌد الكلٌة ،وٌستخدم كأساس ألٌة تعدٌالت أو تغٌٌرات ٌقتضً القٌام بها فً
البرنامج .كما ٌنبغً االحتفاظ بها فً ملف لٌكون بمثابة سجل عن تطورات البرنامج فٌستخدم فً التقوٌمات
الذاتٌة الدورٌة ،وكذلك مراجعات االعتماد الخارجٌة.
كلما كانت هناك إشارة إلى توصٌة أو تعلٌق من جهة تقٌٌم خارجٌة  ،فٌنبغً طلب االستشارة من شخص من
ذوي الخبرة بالبرنامج وغٌر مشترك مباشرة فً تقدٌمه.
 6-4-2تقارٌر البرنامج السنوٌة
ٌتوجب إعداد تقرٌر عن البرنامج نهاٌة كل عام بعد النظر فً تقارٌر المقررات الدراسٌة وغٌرها من المعلومات
حول تنفٌذ البرنامج  .على أن ٌرتكز هذا التقرٌر على توصٌف البرنامج ووصف ما أنجزه البرنامج مقارنة بم هو
مؤمل منه ،وٌتضمن كذلك تقرٌراً عن جود ته وٌشٌر إلى أي تغٌٌرات أو تعدٌالت ٌتوجب إدخالها للتنفٌذ المستقبلً
للبرنامج نتٌجة للخبرة لهذا العام .وٌتولى إعداد تقرٌر البرنامج عادة مدٌر /منسق البرنامج ،وتراجعه إحدى لجان
البرنامج ،وٌتم االحتفاظ به فً ملف توصٌف البرنامج كسجل دائم لما شهده البرنامج من تطورات.
ونجد نموذجا ً لتقارٌر البرنامج السنوٌة فً المرفق (2ج) إلى جانب التوجٌهات اإلرشادٌة الخاصة بكٌفٌة إكمالها.
وتركز المسائل الواجب إدراجها فً تقرٌر برنامج ما على قضاٌا ٌرجح أ ن تكون جوهرٌة فً معظم البرامج .بٌد أنه
قد ٌتم إدراج بعض المسائل اإلضافٌة إذا اعتبرت ذات صلة وثٌقة ببرنامج معٌن.
خطة العمل القائمة على التقٌٌمات االبتدائٌة لألقسام ذات الصلة وحسب " مقاٌٌس التقوٌم الذاتً لبرامج التعلٌم العالً",
ٌنبغً أن تحدد أولوٌات معٌنة للتطوٌر وكذلك مسائل مهمة ٌنبغً مراقبتها عن قرب بصفة مستمرة .وٌتوجب إدراج
التقٌٌمات الخاصة بالمسائل المختارة للمراقبة المستمرة ضمن التقرٌر السنوي.
ٌنبغً أن ٌكون تقرٌر الجودة لبرنامج ما مبنًٌّ على أدلة من عدة مصادر بما فً ذلك الطالب وآخرون ؛ وٌنبغً أن
ٌتولى التحقق من عملٌة تفسٌر هذه األدلة وا ستنباط المعلومات المهمة منها شخص محاٌد من غٌر المشاركٌن فً
البرنامج .ومن بٌن األمور الهامة فً هذه العملٌة ,إٌجاد آلٌة مالئمة للتحقق من معاٌٌر اإلنجاز الطالبً على ضوء
المعاٌٌر المناظرة فً البرامج األخرى التً تقدمها مؤسسات أخرى .وٌتوجب أن تتضمن هذه التقارٌر مجموعة
مؤشرات أداء رئٌسٌة صغٌرة نسبٌا ً من التً ٌمكن استعمالها فً عملٌات المقارنة ضمن المؤسسة باإلضافة إلى
استعمالها فً جوانب مراقبة جودة البرنامج مع مر الوقت.
وٌنبغً أن ٌتضمن التقرٌر السنوي خطة عمل تشٌر لإلجراءات الواجب اتخاذها استجابة للتقٌٌمات التً أجرٌت،
وٌنبغً أن تأخذ التقارٌر الالحقة فً اعتبارها نتائج هذا العمل ,باإلضافة إلى أٌة معلومات جدٌدة تنشأ الحقا ً.
وٌنبغً أن توضع اإلجراءات المناسبة لضمان استكمال تقارٌر البرنامج والمقررات بأسرع ما ٌمكن ،حتى ٌتسنى تنفٌذ
أي استجابات ضرورٌة دون تأخٌر.
وٌنبغً أن ت قدم نسخ من تقرٌر البرنامج لعمٌد الكلٌة أو رئٌس القسم المسؤول عن البرنامج وكذلك لمركز الجودة
المركزي للمؤسسة.
وبغٌة تمكٌن كبار اإلدارٌٌن  ,المسؤولٌن عن الشؤون األكادٌمٌة فً المؤسسة و اللجنة العلٌا للمناهج ولجنة الجودة ,
من مراقبة جودة البرامج فً المؤسسة بصفة مستمرة و ال بد من تقدٌم معلومات فً كل عام حول مؤشرات األداء
الرئٌسٌة المطبقة على كافة البرامج .وٌنبغً أن تشمل مؤشرات األداء هذه  ,ما تتطلبه الهٌئة بصفة خاصة ،إلى جانب
أي مؤشرات أخرى تحددها المؤسسة لمتابعة األداء أو التقدم فً أٌة مبادرات لسٌاسة جدٌدة.

التقرٌر السنوي للبرنامج

المؤسسة
الكلٌة/القسم
أ .معلومات عامة
اسم ورمز البرنامج
اسم منسق البرنامج
تارٌخ التقرٌر
السنة األكادٌمٌة التً أعد التقرٌر عنها
موقع تنفٌذ البرنامج ،إذا لم ٌكن داخل مبنى المؤسسة الرئٌس  ،أو فً أكثر من موقع

ب .معلومات إحصائٌة
 .1عدد الطالب الذٌن بدؤوا السنة األولى من البرنامج هذا العام:
 .2عدد الطالب الذٌن ٌتمون البرنامج فً السنة التً أعد التقرٌر عنها:
( أ )من ٌتمّون السنة النهائٌة من البرنامج:
(ب)من ٌتمّون مسارات رئٌسة ضمن البرنامج
اسم المسار  ...................................................العدد
اسم المسار  ...................................................العدد
اسم المسار  ...................................................العدد
اسم المسار  ...................................................العدد
(ج) من أتم مرحلة متوسطة تمنح بها شهادة  ,و تعتبر أحد مخارج
البرنامج المبكرة (إن وجد)
 .3معدل اإلتمام الظاهري
( أ )النسبة المئوٌة للطالب الذٌن أتموا البرنامج بالكامل (العدد المبٌن فً (2أ) كنسبة مئوٌة من العدد
الذي بدأ البرنامج بالكامل).
(ب)النسبة المئوٌة للطالب الذٌن أتموا المرحلة المتوسطة (إن وجدت) (مثال :شهادة الدبلوم ضمن برنامج درجة
البكالورٌوس) (العدد المبٌن فً (2أ) كنسبة مئوٌة من العدد الذي بدأ البرنامج المؤدي إلى تلك الشهادة ).
أكتب تعلٌقا ً على أٌة عوامل خاصة أو غٌر عادٌة مما قد ٌؤثر على معدالت اإلتمام الظاهري ( .مثل  :التحوٌل من
البرنامج المتوسط إلى البرنامج الكامل  ،والتحوٌل من وإلى البرامج األخرى).

 .4عدد ونسبة الطالب الذٌن نجحوا فً كل عام من أعوام البرنامج.
العدد الذي بدأ
السنة األولى
السنة الثانٌة
السنة الثالثة
السنة الرابعة

العدد الذي أتم البرنامج
بنجاح

النسبة المئوٌة لإلتمام
والنجاح

 .5نسب التقدم من عام آلخر
نسبة الطالب الذٌن بدؤوا مستوى ما فً العام الدراسً السابق ونجحوا واستمروا فً مستوى أعلى هذه السنة الحالٌة.
بدؤوا العام األول واستمروا لٌبدؤوا العام الثانً

%

بدؤوا العام الثانً واستمروا لٌبدؤوا العام الثالث

%

%
بدؤوا العام الثالث واستمروا لٌبدؤوا العام الرابع
 .6العوامل الخاصة خارج نطاق سٌطرة البرنامج (إن وجدت) والتً تؤثر على أعداد من ٌتمون العام الدراسً
وٌواصلون إلى العام التالً.

 .7وجهة الخرٌجٌن كما هو مبٌن فً استبٌانات الطالب الخرٌجٌن (أرفق هذه المعلومات عن السنوات التً جرى
االستبٌان فٌها حول نتائج التوظٌف للخرٌجٌن ).
تارٌخ استطالع الرأي
عدد المشاركٌن فً االستطالع
الوجهة

عدد من قدم الردود

لٌس جاهزاً للتوظٌف
أسباب أخرى
بسبب
استكمال
الدراسة

موظف فً نفس
مجال الدراسة

نسبة الردود%
جاهز للتوظٌف
موظف فً أماكن
مغاٌرة

عاطل عن
العمل

العدد
النسبة المئوٌة
للمشتركٌن
فً االستبٌان
علق على داللة النسب المئوٌة( .مثال :مقارنة مع نتائج سابقة ،أو نتائج مؤسسات أخرى ،طبٌعة سوق العمل ،توصٌات
حول التخطٌط للبرنامج).

.1

ج .بٌئة عمل البرنامج
التغٌرات الهامة داخل المؤسسة التً تؤثر (إن وجدت) فً البرنامج ،وذلك خالل العامٌن الماضٌٌن.
مقترحات حول البرنامج

.2

التغٌرات الهامة من خارج المؤسسة التً تؤثر فً البرنامج (إن وجدت)  ،وذلك خالل العامٌن الماضٌٌن.
مقترحات حول البرنامج

د .موجز معلومات عن المقرر الدراسً
نتائج المقرر الدراسً
أرفق قائمة بكافة المقررات الدراسٌة التً درّست خالل الفصل/العام الدراسً مبٌّنا ً لكل
مقرر دراسً عدد من بدأ ،وعدد من أتم ،وتوزٌع الدرجات ( أ  ،ب  ،ج ...الخ).

.1

 .2تحلٌل النتائج غٌر الطبٌعٌة
أذكر المقررات التً ٌالحظ بها وجود بٌانات غٌر طبٌعٌة ارتفاعا أو انخفاضا  ،أو انحرفا عن سٌاسات توزٌع
الدرجات أو التقوٌم وما ٌتعلق بنسبة من أتموا أو اجتازوا المقرر الدراسً ،أو بتوزٌع الدرجات  .وما ا ّتبع من
خطوات لكشف أسباب هذه االختالفات  ،وما اتخذ من إجراءات كنتٌجة لهذا.
(أرفق موجزات إضافٌة إذا اقتضى األمر ذلك)
أ.

المقرر الدراسً

التباٌن

الخطوات المتبعة لكشف األسباب
سبب االختالف

اإلجراءات المتخذة (إن لزم ذلك)
ب .المقرر الدراسً
الخطوات المتبعة لكشف األسباب
سبب االختالف

اإلجراءات المتخذة (إن لزم ذلك)

ت .المقرر الدراسً
الخطوات المتبعة لكشف األسباب
سبب االختالف

التباٌن

اإلجراءات المتخذة ( إن لزم ذلك )

(أرفق موجزات إضافٌة لو اقتضى األمر ذلك)
 .4تدرٌس المقررات الدراسٌة المخطط لها
(أ) اذكر أي مقررات دراسٌة تم التخطٌط لها ولكن لم ٌتم تدرٌسها وأوضح السبب ،وما ٌنبغً اتخاذه من إجراءات
فً حال تطلب األمر عمالً تعوٌضٌا ً.
اسم ورمز المقرر الدراسً

الشرح

العمل التعوٌضً إن لزم األمر

(أ) العمل التعوٌضً المطلوبة للوحدات التً لم ٌتم تدرٌسها فً المقررات الدراسٌة المقدمة.
(أكمل المعلومات فقط عن الوحدات التً لم ٌتم تدرٌسها هً من األهمٌة بحٌث تتطلب عمالً تعوٌضٌا ً).
المقرر الدراسً

الوحدة

السبب

العمل التعوٌضً إن لزم

________________________________________________________________
_______
المقرر الدراسً

الوحدة

السبب

العمل التعوٌضً إن لزم
________________________________________________________________
_______

المقرر الدراسً

الوحدة

السبب

العمل التعوٌضً إن لزم

________________________________________________________________
_______
المقرر الدراسً

الوحدة

السبب

العمل التعوٌضً إن لزم

________________________________________________________________
_______

إدارة البرنامج و تنفٌذه
أذكر الصعوبات التً تواجه إدارة
البرنامج (إن وجدت)

ملخص تقٌٌم البرنامج

أثر الصعوبات على تحقٌق
أهداف البرنامج

اإلجراء المقترح لتفادي الصعوبات
المستقبلٌة

تقٌٌم البرنامج من خالل الطالب
المتخرجٌن (على أن ٌؤخذ التقرٌر عن السنة التً تم فٌها
استطالع الرأي)
تارٌخ االستطالع
أرفق نتائج االستطالع
أ .أذكر أهم االنتقادات ،ونقاط القوة ،والمقترحات

علًق (مثال :تعلٌقا بالدلٌل  ,عمال
تم بالفعل  ,اعتبارات أخرى...إلخ)

ب .التغٌٌرات المقترحة على البرنامج (إن وجدت)استجابة للتغذٌة الراجعة من استبٌانات استطالع الرأي.

 .2تقٌٌمات أخرى (مثال :تقٌٌمات ٌقوم بها أصحاب العمل أو أطراف معنٌة أخرى ،وكذلك المراجعة الخارجٌة)
صف عملٌات التقٌٌم

أ .أذكر أهم االنتقادات ،ونقاط القوة ،والمقترحات

علًق (مثال :تعلٌقا بالدلٌل  ,عمال تم بالفعل  ,اعتبارات
أخرى...إلخ)

ب .التغٌٌرات المقترحة على البرنامج (إن وجدت) استجابة للتغذٌة الراجعة من استبٌانات استطالع الرأي

 .2مقاٌٌس تقٌٌم معاٌٌر الجودة (ارجع إلى "معاٌٌر جودة برامج التعلٌم العالً).
(أ) أرفق مقاٌٌس تقٌٌم مستوى التعلم والتدرٌس ،وغٌر ذلك من المقاٌٌس المستخدمة فً تقٌٌم البرنامج( .وبكون
التقرٌر عن السنوات التً استكملت فٌها بٌانات التقٌٌم ألول مرة وفً السنوات الالحقة عندما تم التقٌٌم الشامل).

ما طبق عملٌا

تصنٌفها بالنجوم

(ب) أذكر درجات مقاٌٌس التقٌٌم الفرعٌة التً تم اختٌارها للمراقبة السنوٌة( .هً فً العادة تلك التً لم تتبع انما
تعتبر أولوٌة تطوٌر ،أو التً أظهر التقوٌم الحاجة إلى تطوٌرها (التً تقل درجتها عن  3نجوم) .بٌن اإلجراء
المقترح تنفٌذه لتطوٌر األداء (إن وجد).
بالنسبة للعام األول الذي تم فٌه استكمال مقاٌٌس
التقٌٌم  ,بٌن اإلجراء المقترح
مقٌاس تقٌٌم فرعً
بالنسبة لألعوام الالحقة ،علق على أداء العام الخاص
بالتقرٌر

(أرفق بنوداً إضافٌة إذا اقتضى األمر )
جودة التدرٌس
 .1ضع فً قائمة عدد المقررات الدراسٌة التً تدرس خالل العام .بٌن لكل مقرر ما إذا كان قد تم فٌه تقٌٌمات
للطالب أم ال ،و/أو التقٌٌمات األخرى التً تمت على جودة التدرٌس .وبٌن لكل مقرر ما إذا كان قد تم التخطٌط
إلجراءات بغٌة تطوٌر المستوى.
هل من
تقٌٌمات الطالب تقٌٌمات أخرى (اذكرها)
إجراء
للجودة
اسم ورمز المقرر الدراسً
مخطط له
نعم ال
ال
نعم

(أضف بنوداً أو أرفق قائمة إذا اقتضى
األمر)

فعالٌة إستراتٌجٌات التدرٌس .علق على فعالٌة استراتٌجٌات التدرٌس المخطط تطبٌقها فً المقررات حسب
.2
نمط التعلم بكل مجال من مجاالت التعلم ( .أنظر توصٌف مجاالت التعلم فً وثٌقة " اإلطار الوطني للمؤهالت "
واالستراتٌجٌات المقترحة فً البند د( )2فً توصٌف البرنامج).
ً
(الحظ أن هذا السؤال ال ٌمثل تقوٌما ً لمهارات المعلم ،ولكنه تقٌٌم لالستراتٌجٌات المخططة وفقا لتقارٌر المقررات
الدراسٌة الصادرة عن المعلمٌن).

أ.

موجز بتعلٌقات المدرسٌن أو أٌة تغذٌة راجعة أخرى
حول مدى فعالٌة استراتٌجٌات التدرٌس بالنسبة لنتائج
التعلم لمجاالت التعلم المختلفة  ،وحدد ما تواجهه من
صعوبات ،ومقترحات للتطوٌر.
المعارف

ما خطط استجابة لتلك التعلٌقات (مثال :تقدٌم التدرٌب
والمساعدة ،تعدٌل االستراتٌجٌات)
(قم باإلشارة إلى المقررات التً تم فٌها التغٌٌر وذلك حٌثما
كان مناسبا ً).

ب ,المهارات المعرفٌة

ث .مهارات العالقات بٌن األشخاص وتحمل المسؤولٌة

د .مهارات التواصل ،واستخدام تقنٌة المعلومات،
والمهارات العددٌة

هـ .المهارات النفس-حركٌة (إن وجدت)

البرامج التوجٌهٌة للمدرسٌن الجدد.
هل تقدم برامج توجٌه؟ نعم

ال

فً حال كانت تقدم ،كم عدد المشاركٌن بها؟

أ.

توصٌف موجز

ب .موجز لتقٌٌم المدرسٌن ممن اشتركوا فً برنامج التوجٌه .

ج .فً حال عدم وجود برامج توجٌه  ,وضح السبب.

أ.

أنشطة التطوٌر المهنً لطاقم التدرٌس وبقٌة العاملٌن

كم عدد المشاركٌن

األنشطة القائمة

المدرسون العاملون
اآلخرون

ب .موجز بتعلٌقات حول مدى فائدة هذه األنشطة من واقع تقٌٌمات المشاركٌن فٌها

رأي مستقل حول جودة البرنامج ،بعد االطالع على مسودة التقرٌر (مثال :رئٌس قسم آخر ٌقدم تعلٌقا ً
على األدلة والنتائج المستخلصة ) (أرفق مالحظات)
القضاٌا التً أثارها صاحب الرأي

تعلٌق منسق البرنامج على ما أثٌر من قضاٌا

مقترحات حول التخطٌط للبرنامج

خطة العمل
 .1ما تم من تقدم فً تنفٌذ خطط عمل العام السابق
األعمال المخطط لها

تارٌخ اإلتمام

المسؤول عن
العمل

اكتمل أم لم ٌكتمل

أ.
أسباب عدم اإلتمام إن وجدت.

_________________________________________________________________
______________________
ب.

أسباب عدم اإلتمام إن وجدت.

_________________________________________________________________
______________________
ج.
أسباب عدم اإلتمام إن وجدت.

_________________________________________________________________
______________________
د.
أسباب عدم اإلتمام إن وجدت.

_________________________________________________________________
______________________
 .2مقترحات حول تطوٌر البرنامج
أ.

مقترحات حول تغٌٌر هٌكل البرنامج (الوحدات/الساعات المعتمدة  ،المقررات اإلجبارٌة أو االختٌارٌة ... ،الخ)

ب .مقترحات حول تغٌٌر المقررات الدراسٌة (حذف أو إضافة وحدات أو موضوعات ،تغٌٌر طبٌعة التدرٌس أو
إجراءات التقوٌم...الخ).

ج  .أنشطة تطوٌر طاقم التدرٌس و بقٌة العاملٌن.

 .3خطة عمل جدٌدة للعام األكادٌمً ----------
العمل المطلوب

تارٌخ إتمام العمل

المسؤول

منسق البرنامج_____________________________ :
التوقٌع ____________________________ :تارٌخ إتمام التقرٌر_______________ :
المستلم( __________________________ :عمٌد الكلٌة  /رئٌس القسم)
التارٌخ______________________ :
مرفقات
-

نسخ من كافة تقارٌر المقررات الدراسٌة
حصٌلة مقاٌٌس التقٌٌم الخاصة بالبرنامج حسب "مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لبرامج التعلٌم العالً" ،والتً تم استكمالها
هذا العام (أنظر البند هـ (.) )2
موجز بأٌة تقٌٌمات من قبل الخرٌجٌن أو غٌرهم من األطراف المعنٌة لهذا العام (أنظر البند هـ . )1,
تقرٌر مقٌّمٌن مستقلٌن.

إرشادات استخدام نموذج التقرٌر السنوي للبرنامج
وصف لما ٌنبغً تضمٌنه فً توصٌفات البرنامج و توصٌفات المقررات الدراسٌة وفً التقارٌر السنوٌة
والدورٌة ,موجود فً الجزء (2ج) من الفصل الثانً من هذا الدلٌل.

أ.

المؤسسة/الكلٌة/القسم
معلومات عامة
 .1اسم و رمز البرنامج
 .2اسم منسق البرنامج
 .3تارٌخ التقرٌر
 .4السنة األكادٌمٌة التً أعد
حولها التقرٌر
 .5موقع البرنامج إن كان
خارج المبنى الرئٌس
للمؤسسة.

أذكر اسم المؤسسة والكلٌة أو القسم المسؤول الرئٌس عن المقرر الدراسً.
اكتب اسم البرنامج ورمزه كما حددته المؤسسة
اكتب اسم منسق البرنامج .وفً حال أعد التقرٌر شخص خالف المنسق،
فٌنبغً تدوٌن اسم ذلك الشخص.
دون التارٌخ الذي تم فٌه إتمام التقرٌر.
اكتب السنة األكادٌمٌة.
بٌّن الموقع إذا لم ٌكن داخل مبنى المؤسسة الرئٌس .وفً حال كان البرنامج
ٌنفذ فً كل من المبنى الرئٌسً وفً مكان آخر  ,فعلٌك ذكر التفاصٌل .وفً
حال كان ٌنفذ فً أماكن عدة (كأن ٌكون فً بلدة أو مدٌنة أخرى ،أو بشكل
منفصل فً كل من مبانً الطالب ومبانً الطالبات)  ,فٌنبغً ذكر التفاصٌل
بصورة منفصلة لكل موقع ،وأن تراعً التقٌٌمات أهمٌة هذه االختالفات فً
الجودة.

ب .معلومات إحصائٌة
تنوٌه :تختلف ترتٌبات المؤسسة بالنسبة لكل برنامج ،وقد تحتاج هذه الجداول إلى بعض التعدٌل حتى تستوفً
متطلبات خاصة.فمثالً ,قد ٌكمل للطالب دراسات عامة فً مجال عام بالسنوات األولى داخل المؤسسة ،قبل أن
ٌقرروا االلتحاق ببرامج معٌنة ضمن الكلٌة أو القسم .تعتبر معدالت التقدم واإلتمام ضمن البرنامج  ،ومعدالت
التقدم واإلتمام للبرنامج الكلً للطالب ,بشقٌها  :الدراسات العامة والدراسات المتخصصة  ,من العناصر
المهمة فً دراسة مستوى الجودة ؛ من هنا تنبع الحاجة إلى جداول إضافٌة لتقدٌم معلومات كاملة .التوجهات
العامة عبر المراحل الزمنٌة هً أٌضا ً مهمة  ,لذا كان البد من تسجٌل المالحظات حول أي تباٌنات فً الجداول
 ,وذلك كً تستوفً متطلبات خاصة تضمن إكمال تلك الجداول على سٌاق واحد.
اكتب عدد الطالب الذٌن بدأوا السنة األولى من البرنامج فً العام الذي أعد فٌه
 .1عدد الطالب الذٌن بدأوا
فً السنة األولى من البرنامج .هذا التقرٌر.
أكمل الجدول لتبٌن عدد الطالب الذٌن أتموا السنة النهائٌة من البرنامج فً عام
 .2عدد الطالب الذٌن
ً
إعداد التقرٌر ،والذٌن أتموا شهادة متوسطة تمثل جزءا من البرنامج ( مثال:
ٌستكملون:
درجة الدبلوم  ,أو الشهادة المتوسطة التً ٌمكن أن تمنح للطالب إذا ما أتموا
أ .السنة النهائٌة,
نصف دراستهم فً برنامج درجة البكالورٌوس) ،وكذلك أي مسارات رئٌسة
ب .أٌة شهادة متوسطة,
ضمن البرنامج.
ج .مسارات رئٌسة.
 .3معدالت اإلتمام الظاهرٌة أذكر معدالت اإلتمام الظاهرٌة لكامل البرنامج  ,وكذلك لمن حصل على
الشهادة المتوسطة إن وجد( .التوجهات العامة لمعدالت اإلتمام الظاهرٌة تتأثر
إذا حدثت تغٌٌرات فً مدى تنقل الطالب بٌن البرامج أو فً حال امتدت فترة
دراسة الطالب لفترة زمنٌة أطول .وبالتالً البد من تدوٌن أي تغٌٌرات من
هذا النوع عند تفسٌر هذه األرقام والتعلٌق علٌها).
 .4عدد ونسبة الطالب الذٌن أكمل الجداول مبٌنا ً أعداد ونسب من بدؤوا ،ومن أتموا ،ومن نجحوا فً كل
نجحوا فً كل عام من أعوام عام .
البرنامج.
 .5معدالت التقدم من عام إلى أذكر األرقام المبٌنة لمعدالت التقدم من عام إلى آخر.
عام
صف أٌة وقائع غٌر عادٌة أو ظروف خاصة أثرت فً معدالت اإلتمام والتقدم
 .6العوامل الخاصة المؤثرة
فً هذا العام.
فً معدالت إتمام سنوات
البرنامج والتقدم فٌه.

 .7وجهة الخرٌجٌن

ج .بٌئة عمل البرنامج
 .1التغٌرات داخل المؤسسة
المؤثرة فً البرنامج

فً حال تنفٌذ استطالع رأي مع الخرٌجٌن وتقدٌم معلومات حول الوجهة التً
اتجهوها بعد الدراسة  ,أذكر تفاصٌل معلومات ذلك االستطالع وعلق على
دالالته .وٌنبغً أن تولى أهمٌة خاصة لمقارنة تلك المعلومات مع معلومات من
استطالعات مماثلة أجرٌت فً أماكن أخرى ؛ وكذلك للتوجهات العامة فً
النتائج .لكن البد للتفسٌرات من أن تأخذ الظروف االقتصادٌة الراهنة فً
االعتبار.
أكتب أٌة تغٌٌرات هامة فً المؤسسة أثرت على البرنامج وعلق بما تقترحه
بالنسبة للبرنامج.

اكتب أٌة تغٌٌرات خارجٌة جوهرٌة أثرت على البرنامج وعلق على أهمٌتها.
 .2التغٌرات من خارج
ً
مثال  :التغٌرات فً الظروف االقتصادٌة مما أثر على معدل الطلب على
المؤسسة المؤثرة على
الخرٌجٌن أو المهارات المطلوبة ،والتغٌرات فً سٌاسات الحكومة ،وبرامج
البرنامج
جدٌدة فً مؤسسات أخرى...الخ.
د .موجز معلومات المقرر الدراسً
أرفق قائمة بكافة المقررات الدراسٌة التً تم تدرٌسها ،مع تبٌان أعداد الطالب
 .1نتائج المقرر الدراسً
الذٌن التحقوا بكل مقرر دراسً و أتموه ،ثم توزٌع الدرجات.
أكمل الجدول عن أي مقرر دراسً ٌالحظ فٌه نسبة من أتموا أو نجحوا  ،أو
 .2تحلٌل النتائج غٌر
أن توزٌع الدرجات مرتفع أو منخفض بصورة غٌر معتادة أو كان هذا التوزٌع
الطبٌعٌة
ال ٌعكس سٌاسات القسم ،أو الكلٌة أو المؤسسة التعلٌمٌة.
أكمل الجدول لتقارن بٌن معدالت االلتحاق بالبرنامج كما هو مخطط لها
 .3مقارنة معدالت االلتحاق
المخطط لها بالمعدالت الفعلٌة والمعدالت الفعلٌةٌ .مكن تكرار الجدول بالنسبة للمسارات الرئٌسة بالبرنامج
متى ناسب هذا.
 .4تنفٌذ المقررات الدراسٌة
المخطط لها
أكمل الجدول بتسجٌل أي مقرر دراسً كان مخططا له ولم ٌتم تنفٌذه  ،مبٌنا ً
(أ) المقررات الدراسٌة التً
األسباب التً أدت إلى ذلك وما اتخذ من خطوات تعوٌضٌة لو تطلب األمر.
خطط لها ولم تدرس
فمثال لو كان ذلك المقرر من المكونات الرئٌسة للبرنامج ولكن لم ٌتوفر له
المدرس أو كان عدد الطالب الملتحقٌن به غٌر كاف ،فعندها ٌمكن إعادة
جدولة المقرر زمنٌا ً واتخاذ ما ٌلزم لضمان توفره مستقبالً.
بعد دراسة تقارٌر المقرر الدراسً  ،دوّ ن أٌة وحدات لم ٌتم تغطٌتها كما كان
(ب) وحدات لم ٌتم تدرٌسها
ً
ً
مخططا له  ،مبٌنا األسباب وأي عمل تعوٌضً قد ٌكون مطلوبا  .فمثال إذا
خالل مقرر قد نفذ.
كانت الوحدة متطلبا سابقا ً لمواد ستدرس الحقا فقد ٌلزم تضمٌنها كموضوع
إضافً فً مقرر دراسً الحق.
هـ  .تقٌٌم موجز للبرنامج
عن أي عام أجري استطالع الرأي بٌن الخرٌجٌن  ،قم بإرفاق نتائج االستطالع
 .1تقٌٌم الطالب الخرٌجٌن
وأذكر معلومات حول أهم نقاط القوة ،وأهم نقاط الضعف ،وأهم مقترحات
للبرنامج
التطوٌر ،وتعلٌقات أعضاء هٌئة التدرٌس على النتائج ،ومقترحات االستجابة
لها.
من المتوقع أن ٌكمل المسؤولون عن التخطٌط للبرنامج مقاٌٌس التقٌٌم كما هً
 .2درجات التقٌٌم حسب
محددة فً "معاٌٌر تقٌٌم الجودة واعتماد برامج التعلٌم العالً"  ،وذلك أساسا ً
معاٌٌر الجودة
لتقدٌم مقاٌٌس مرجعٌة ٌمكن وفقها تقوٌم التطورات المستقبلٌة ،وسٌصار إلى
ً
ثانٌة بصورة دورٌة (كل عامٌن أو ثالثة أعوام) .وبناء على التقوٌمات
إتمامها
االبتدائٌة وأولوٌات التخطٌط ٌنبغً اختٌار مقاٌٌس تقٌٌم فرعٌة بغٌة الرقابة
وإعداد التقارٌر السنوٌٌن.
فً أي عام تكتمل فٌه مقاٌٌس التقٌٌم ٌ ،نبغً إرفاق المستند كامال بتقرٌر
(أ) أرفق مقاٌٌس تقٌٌم كاملة
البرنامج .وفً حال اكتمالها فً كل من قسمً الطالب والطالبات فٌنبغً إرفاق
المجموعتٌن من مقاٌٌس التقٌٌم.
أكمل الجدول لإلشارة إلى محصلة التقٌٌم والتعلٌقات على البنود المختارة من
(ب) إعداد تقرٌر حول

مقاٌٌس التقٌٌم الفرعٌة
المختارة من اجل الرقابة
السنوٌة
 .3تعلٌق صاحب العمل و
أصحاب العالقة على مهارات
الخرٌجٌن.
أ .أكتب قائمة بأهم
االنتقادات ،ونقاط القوة،
والمقترحات ،وقدم تعلٌقا ً
علٌها.
ب .التغٌٌرات المقترحة فً
البرنامج (إن وجدت)
و .جودة التدرٌس
 .1أ.اكتب قائمة بالمقررات
الدراسٌة والتقٌٌمات التً
جرت علٌها
ب .االستجابة العامة

أجل الرقابة السنوٌة  ،وذلك بعد دراسة مسبقة ألولوٌات التطوٌر .وفً حال
كانت هناك اختالفات هامة بٌن األقسام فٌنبغً ذكرها.
أكمل هذا البند عن أي عام تم فٌه استطالع الرأي أو استشارات ذات أهمٌة.
البد أن تشتمل التعلٌقات على تحلٌل وتفسٌر من أعضاء هٌئة التدرٌس أو
غٌرهم ممن ٌتعاملون مع مثل هذه األمور وذلك حول المصداقٌة واألسباب  ،و
الظروف المحٌطة التً ٌمكن أن تكون قد أثرت فً التعلٌقات ،وأولوٌات
التطوٌر...الخ.
قم بإعداد قائمة بأٌة تغٌٌرات مقترحة للتجاوب مع هذه االهتمامات
والمقترحات والتعلٌقات .وٌنبغً النظر فً هذا كله جنبا إلى جنب مع التغذٌة
الراجعة من مصادر أخرى وذلك عند وضع خطة عمل للتعلٌق علٌها تحت
البند أ.

اكتب قائمة بما تم تدرٌسه طوال العام من مقررات دراسٌة .مع تضمٌن ما إذا
تم تقٌٌم طالبً أو تقٌٌمات أخرى  ،وما إذا تم التخطٌط ألي عمل تجاوبا ً مع
تلك التقٌٌمات .
اشرح أٌة استجابات عامة لتقٌٌمات المقرر الدراسً والتً ال تنجم مباشر ًة عن
تقٌٌم مقررات دراسٌة معٌنة.
ٌعتبر هذا البند بمثابة مراجعة لفعالٌة استراتٌجٌات التدرٌس المخطط تطبٌقها
 .2فعالٌة استراتٌجٌات
فً البرنامج لتطوٌر التعلم فً مختلف مجاالته .ومن المتوقع أن ٌكون المصدر
التدرٌس
الرئٌسً للتغذٌة الراجعة هو تعلٌقات المدرسٌن التً ترد فً تقارٌر المقرر
الدراسً حول تجربتهم فً تطبٌق االستراتٌجٌات .لكن التغذٌة الراجعة من
مصادر أخرى ٌجب أن تدرس ,وهً تضم تعلٌقات الطالب أو الخرٌجٌن ،أو
توصٌات من استشارٌٌن مستقلٌن .ومن المتوقع أن ٌتخذ التحلٌل الوارد فً هذا
التقرٌر الصبغة العامة ،بٌنما تجرى التغٌٌرات األكثر تفصٌالً فً توصٌف
المقررات.
أورد موجزاً بما ورد من تعلٌقات وتوصٌات وأٌة استجابات خطط لها بعد
أ .المعارف
دراسة تلك التغذٌة الراجعة.
أورد موجزاً بما ورد من تعلٌقات وتوصٌات وأٌة استجابات خطط لها بعد
ب .المهارات المعرفٌة
دراسة تلك التغذٌة الراجعة.
أورد موجزاً بما ورد من تعلٌقات وتوصٌات وأٌة استجابات خطط لها بعد
ج .مهارات العامل مع
دراسة تلك التغذٌة الراجعة.
اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة
د .المهارات العددٌة ومهارات أ أورد موجزاً بما ورد من تعلٌقات وتوصٌات وأٌة استجابات خطط لها بعد
دراسة تلك التغذٌة الراجعة.
التواصل
أورد موجزاً بما ورد من تعلٌقات وتوصٌات وأٌة استجابات خطط لها بعد
هـ .المهارات
دراسة تلك التغذٌة الراجعة.
النفس-حركٌة
 .3برامج توجٌهٌة للمدرسٌن بٌن مدى توفر البرامج التوجٌهٌة للمدرسٌن الجدد الذٌن ٌدرسون البرنامج ،
وعدد المشتركٌن.
الجدد
صف بإٌجاز ما تم فً برامج التوجٌه.
أ .توصٌف موجز
أورد موجزاً لتقٌٌمات المشتركٌن فً برنامج التوجٌه.
ب .موجز التقٌٌمات
ج .أسباب عدم تطبٌق برنامج فً حال عدم تطبٌق برنامج لتوجٌه المدرسٌن الجدد  ,بٌّن األسباب.
التوجٌه.
قم بإعداد قائمة باألنشطة المقدمة ،وعدد المشاركٌن فٌها ،وقدم تعلٌقات موجزة
 .4األنشطة الفنٌة الخاصة
بتطوٌر أعضاء هٌئة التدرٌس حول تقٌٌمها وذلك بعد دراسة التغذٌة الراجعة من المشتركٌن فٌها.
وبقٌة العاملٌن
ز .إدارة وتنفٌذ البرنامج
أعدد قائمة بأٌة مصاعب أمام كل بند من البنود ،وبٌن أثرها على إنجاز أهداف
 .1المصاعب التً تواجه

إدارة البرنامج (إن وجدت)

البرنامج (وتشمل نتائج تعلم الطالب ،وأٌة أهداف أخرى لتطوٌر البرنامج)
واقترح ما ٌمكن اتخاذه من تدابٌر لتفادي تكرار حدوث تلك المصاعب فً
المستقبل.

ح .تعلٌقات المق ٌّمٌن المستقلٌن
(ٌنبغً إرفاق أٌة مالحظات لمقٌّم أو مالحظ مستقل)
اكتب قائمة بالنقاط التً أثارها المقٌّم المستقل (وهو شخص ذو خبرة فً مثل
 .1مسائل أثارها المقٌّم المستقل
هذه البرنامج وٌنتمً إلى مؤسسة أو كلٌة أو قسم آخر ،و مستقل عن أولئك
المشاركٌن فً تخطٌط البرنامج وتقدٌمه) .وبجانب كلمن المسائل المثارة  ,قدم
تعلٌقا ً مختصراً ,وذلك بعد دراسة وجهات نظر هٌئة التدرٌس ،أو الطالب ،أو
منظمً البرنامج ،نحو رأي المقٌّم المستقل .وقد ٌتفق الرأٌان أو ٌختلفان ،وهنا
علٌك أن تورد معلومات إضافٌة أو تفسٌر أو أن تقترح رداً بدٌالً حول المشكلة
الناشئة.
علق على مقترحات التخطٌط وتعلٌقات المقٌّم المستقل وآراء من قدموا ردودهم
 .2مقترحات حول التخطٌط
على تلك التعلٌقات.
ط .خطة العمل
ً
الغرض من هذا البند هو بٌان ما اتخذ من خطوات  ,تجاوبا مع خطة عمل
 .1خطة عمل السنوات
السنة السابقة .أكمل الجدول بتدوٌن كل خطوة من الخطوات المقترحة فً
السابقة
تقرٌر السنوات السابقة  ,واذكر تارٌخ إتمام كل بند ،واسم الشخص المسؤول،
وما إذا كانت الخطوة المقترحة قد تمت بالفعل أم ال ،وفً حال عدم إتمامها بٌّن
السبب.
 .2مقترحات تطوٌر البرنامج
اكتب أي تغٌٌرات مقترحة على هٌكل البرنامج نتٌجة للتغٌٌرات فً الوسط
أ .مقترحات تغٌٌر هٌكل
الخارجً أو الداخلً للمؤسسة أو استجابة لما ورد من تقٌٌمات .وقد تشتمل
البرنامج
تغٌٌرات من هذا النوع على إضافة أو حذف مقررات دراسٌة إجبارٌة أو
اختٌارٌة ،أو تغٌٌرات فً عدد الساعات المعتمدة ،أو على المشروعات الرئٌسة
المطلوب تنفٌذها من قبل الطالب .
قم باإلشارة إلى أٌة تغٌٌرات مقترحة على كل مقرر من المقررات الدراسٌة
ب .مقترحات تغٌٌرات
بالبرنامج ،من قبٌل إضافة أو حذف وحدات دراسٌة ،أو تغٌٌر فً إجراءات
المقررات الدراسٌة
التقوٌم أو استراتٌجٌات التدرٌس .وٌمكن أن ٌتم لفت االنتباه إلى ذلك من خالل
تقٌٌمات عامة للبرنامج أو من خالل دراسة تقارٌر كل مقرر دراسً على
حده وكذلك تقارٌر الخبرة المٌدانٌة.
ج .التطوٌر فً أعضاء هٌئة صف أي أنشطة تطوٌر ألداء هٌئة التدرٌس أو لبقٌة العاملٌن مما هو مطلوب
لالرتقاء بالبرنامج ،ونتٌجة لما ورد من تقٌٌمات وتعلٌقات.
التدرٌس و بقٌة العاملٌن به
ً
اكتب قائمة بالخطوات المطلوبة لتطوٌر البرنامج مبٌنا فً كل حالة تارٌخ
 .3خطة عمل جدٌدة
إتمامها ,واسم الشخص المسؤول عن تنفٌذهاٌ .نبغً للعمل المقترح فً هذا
القسم أن ٌشتمل على استمرارٌة للعمل الذي لم ٌنفذ فً السنوات الماضٌة (فً
هذه الحالة ٌكون هذا مجرد تكرار للبٌان السابق مع مراجعة التوارٌخ ،وطبٌعة
التدابٌر الالزمة لتفعٌل مقترحات تطوٌر البرنامج المذكورة فً البند ( ،)12أو
المبادرات المطلوبة األخرى.

