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  ملخص الدراسة
اجلامعـات  كليات العلوم يف    توافر بعض معايري االعتماد األكادميي وضمان اجلودة يف أقسام الرياضيات ب          مناسبة و مدى  :  عنوان الدراسة 

  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب السعودية
  :التايلالرئيس السؤال يف  مشكلة الدراسة  التعبري عن ميكن: مشكلة الدراسة

مـن   اجلامعات السعودية كليات العلوم يف    ايري االعتماد األكادميي وضمان اجلودة يف أقسام الرياضيات ب        توافر بعض مع  مناسبة و مدى  ما  
  ؟وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب

  :أهداف الدراسة
يف كليـات   باقـسام الرياضـيات   ومؤشراا اخلاصةوضمان اجلودة  حماولة وضع قائمة مبعاييـر االعتماد األكادميي        إىل الدراسة   تهدف 

 مناسبة وتـوافر هـذه  التعرف على مدى  ، و) التدريسية ، والبيئة التعليمية، واهليئة التعليميالربنامج( من حيث  اجلامعات السعودية العلوم يف   
 .عاييـرامل

   :منهج الدراسة وعينتها وأدواا
طالبـاً  ) ١٣٨( و ،اء هيئة التدريس بأقسام الرياضـيات عضواً من أعض) ٧٧(بعت الدراسة املنهج الوصفي وتكونت عينتها النهائية من   ات

       أسـئلة الدراسـة   مع البيانات الالزمة لإلجابة عـن     أداة جل ك واستخدمت االستبانة    ، السابع والثامن  من طالب قسم الرياضيات من املستويني     
إلحصائي مت استخدام األساليب اإلحصائية التاليـة  ، ولغرض التحليل ا) موجهة ألعضاء هيئة التدريس وأخرى موجهة لطالب القسم   استبانه( 
التكرارات والنـسب   سبريمان لقياس صدق االتساق الداخلي ألدوات الدراسة، معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أدوات الدراسة ،                معامل  : 

 اجتاه  مان وتين لتحديد   و اختبار    ،باين األحادي ختبار حتليل الت  ال معلمي ال  بديل  ككروسكال والز   ، املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري    ،املئوية
  .الفروق

  :ي  وكان من أمهها ما يل:نتائج الدراسة
مناسبة ، حيث بلغ املتوسط احلسايب العـام لدرجـة   والبيئة التعليمية   التعليميمجيع معايري االعتماد األكادميي وضمان اجلودة للربنامج     -١

، ودرجة مناسبة    وبدرجة عالية  ،)٣,٧٥ (و) ٣,٧٢(التعليمي والبيئة التعليمية على التوايل       جللربناممناسبة معايري االعتماد األكادميي     
 . وبدرجة عالية،)٣,٦٧(و) ٣,٧٨(والبيئة التعليمية على التوايل  التعليمي ودة للربنامجاجلضمان معايري 

، )٣,٤٠٣ ( و )٣,٤٧( على التـوايل     التعليمي نامجبلغ املتوسط احلسايب لدرجة توافر معايري االعتماد األكادميي وضمان اجلودة للرب           -٢
 .وهذا يدل على أن متوسط درجة توافر معظم هذه املعايري كان بدرجة عالية

، وهـذا  )٢,٥٦ (و) ٣,١٣(بلغ املتوسط احلسايب لدرجة توافر معايري االعتماد األكادميي وضمان اجلودة للبيئة التعليمية على التوايل            -٣
 . توافر معظم هذه املعايري كان بدرجة متوسطة وضعيفة على التوايليدل على أن متوسط درجة

) ٣,٥٠(بلغ املتوسط احلسايب لدرجة توافر معايري االعتماد األكادميي وضمان اجلودة اخلاصة بأداء أعضاء هيئة التدريس على التوايل                   -٤
 .الية، وهذا يدل على أن متوسط درجة توافر معظم هذه املعايري كان بدرجة ع)٣,٤٣ (و

بني متوسطات استجابات أعضاء هيئة التـدريس حـول مناسـبة معـايري          )٠,٠٥ (≤عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى         -٥
 .االعتماد األكادميي وضمان اجلودة للربنامج التعليمي والبيئة التعليمية ألقسام الرياضيات تعزى ملتغري اجلامعة

معايري االعتمـاد   معظم   بني متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس يف توافر          )٠,٠٥ (≤وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى        -٦
 . وضمان اجلودة للربنامج التعليمي بأقسام الرياضيات تعزى ملتغري اجلامعةاألكادميي

د  بني متوسطات استجابات أعضاء هيئة التـدريس يف تـوافر معـايري االعتمـا            )٠,٠٥ (≤وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى        -٧
 األكادميي وضمان اجلودة يف البيئة التعليمية تعزى ملتغري اجلامعة

 بني متوسطات استجابات الطالب يف توافر معايري االعتماد األكـادميي وضـمان   )٠,٠٥ (≤وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى    -٨
 .اجلودة يف أداء أعضاء هيئة التدريس بأقسام الرياضيات تعزى ملتغري اجلامعة

  : ما يلي من أمههامن التوصيات ويف ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث عدداً  : التوصيات
 .تعليمية ادعم أقسام الرياضيات باملوارد املادية واملالية لتحسني البيئة ال -١
 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس املهنية والعلمية -٢

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ج       

Study Abstract 
Study Title: The extent of suitability and availability of some academic accreditation and 
quality assurance standards in mathematics departments in faculties of science in Saudi 
universities from the viewpoint of teaching staff members and students.  
Study problem: The problem of the study was formulated in the following question: 
" To what extent are some of academic accreditation and quality assurance standards 
suitable and available in mathematics departments in faculties of science in Saudi 
universities from the viewpoint of teaching staff members and students?" 
Study Aims: The main aim of this study is to try to submit a list of academic accreditation 
and quality assurance standards and their indicators which are related to mathematics 
departments in faculties of science in Saudi universities in regard of " educational program, 
educational environment  and teaching staff", and to know the extent of suitability and 
availability of these standards. 
Study methodology, sample, and instruments: The descriptive method was used in this 
study. The final sample of the study was composed of "77" teaching staff members in 
mathematics departments and "138" students of seventh and eighth grades in mathematics 
department. questionnaire is used as an instrument for the collection of the data needed to 
answer the study questions. "One questionnaire for the staff members and another for the 
students". For statistical analysis the following statistical methods were used "Spearman 
coefficient for internal congruency of study instruments, Alpha Cronbach coefficient to 
measure the study’s instrument's reliability, repetitions and percentages, arithmetic average 
and standard deviation , Kruskal-Wallis test for individual variance analysis, and Mann-
Whitney "U" test to know the directions of differences in case of the existence of 
statistically significant differences. 
 Study results: The most important results of the study were: 

1.All academic accreditation and quality assurance standards for the educational program 
and educational environment are found suitability as academic accreditation standards 
showed (3.72) and (3.75) in sequence which means a high level. The degree of suitable 
of quality assurance standard for the educational program and educational environment 
showed (3.78) and (3.67) in sequence and with high standard as well. 

2.The arithmetic average for the degree of availability of standards of academic 
accreditation and quality assurance for the educational program in sequence reached 
(3.47) and (3.403) which prove that the average of the degree of availability of most of 
these standards is high. 

3.The arithmetic average for the availability of academic accreditation and quality 
assurance for the educational environment reached (3.13) and (2.56) in sequence which 
mean that the average of the degree of availability of most of these standards is within 
average range and weak in sequence. 

4.The arithmetic average for the availability of academic accreditation and quality 
assurance regarding teaching staff members performance in sequence is at (3.50) and 
(3.43) which prove that the degree of availability of most of these standards is high. 

5.Inexistence of statistically significant differences at the level ≤ (0.o5) among the 
average responses of the teaching staff members regarding the availability of academic 
accreditation and quality assurance standards for both educational program and 
educational environment is due to university variable. 

6.The existence of statistically significant differences at the level ≤ (0.o5) among the 
average responses of the teaching staff members regarding the existence of most 
academic accreditation and quality assurance standards in the mathematics departments 
is due to university variable. 

7.The existence of statistically significant differences at the level ≤ (0.o5) among the 
average responses of the teaching staff members regarding the availability of academic 
accreditation and quality assurance standards in the educational environment is due to 
university variable. 

8.The existence of statistically significant differences at the level ≤ (0.o5) among the 
average responses of students in all dimensions of the availability of academic 
accreditation and quality assurance standards regarding teaching staff members 
performance in mathematics department is due to university variable. 

 
In light of these results, many recommendations and suggestion were presented and some 
future studies as well. 
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  اإلهـــــداء
  .. إلى من مهدا لي طريق العلم والمعرفة بعد اهللا

  .. إلى من ذلال لي الصعاب بدعواتهما الصالحة 

  .. إلى من كان اإليثار والتضحية شعارهما 

  ..إلى من تعجز كلمات الشكر أن تفيهما حقهما 

  ..إلى من وقفا بجواري وكان لهما الفضل فيما وصلت إليه

  فسيح جناته وجمعني به في     برحمته وأسكنه    اهللا   دهوالدي تغم إلى روح   
  ..الفردوس األعلى

  ..إلى أمي أمد اهللا في عمرها ورزقني برها ورضاها

  

  .إلى من تحملت وعايشت مشواري

  زوجتي            

  

  . إلى أبنائي األعزاء

    بسام ، إيمان ، أماني ، سناء ، آالء        

  
  ...إلى كل صديق وزميل 

  

  ...ات العليا وكل باحث إلى طالب الدراس

  

  .إليهم جميعاً أهدي ثمرة جهدي المتواضع

  

  

  الباحث
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  شكر وتقدير وعرفان
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على صفوة اخللق أمجعني نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن سار                 

  .على جه واقتدى بسنته إىل يوم الدين

 M°  ±   ²  ³  ´  µ L  ال لقوله عز وجلفاعترافا بالفضل وشكرا ألهله، وامتثا
 ) ٢٩٨: سنن الترمذي " ( من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا : " وقوله صلى اهللا عليه وسلم ، ]٦٦: الزمر[  

  بعـد اهللا     –بادئ ذي بدء أشكر اهللا سبحانه وتعاىل أن وفقين إلكمال هذه األطروحة العلمية، مث الشكر                
  .اً بفضلهم، وتقديراً جلهدهم وسعيهم ألهل الفضل اعتراف–تعاىل 

 بعد اهللا   -أن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان، وعظيم االمتنان  إىل من كان له الفضل              كما يشرفين    
 موسى موسى مباركبن احلكيم  عبد .د . أ سعادة   يف إخراج هذه الرسالة بصورا احلالية، أستاذي  -تعاىل

املشرف على هذه الدراسة، والذي وجدت فيه أستاذاً وعاملاً فاضالً    األستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس و     
معطاًء سخياً يف علمه وخلقه، بذل اجلهد وقدم التوجيه السليم والرأي السديد، والقوة الدافعة اليت ساعدتين 

جلـزاء  يف ختطي الكثري من الصعاب، وهو التزام وفاء وتقدير وامتنان نظري ما قدمه يل فجزاه اهللا عين خري ا              
  .وأحاطه بعنايته ورعايته

 كما يسعدين أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير جلامعة الطائف ممثلة يف كلية املعلمني وجامعـة أم                
  .القرى ممثلة يف كلية التربية اليت منحتين فرصة إكمال دراسيت العليا

ج وطـرق   ومن باب االعتراف بالفضل ألهله أقدم كل شكـري وتقديري إىل رئيس قسم املناه            
 صاحل بن حممد السيف، الذي كان حريصا على تذليل كافة الصعاب الـيت تعتـرض                .دالتدريس سعادة   

طالب الدراسات العليا، والشكر والتقدير موصول لكافة أعضاء هيئة التدريس ملا قدموه من عون صادق                
،  الرايقي  بن محيد  اللطيف عبد. دسعادة  وحفز وتشجيع خالل دراسيت جبامعة أم القرى، وأخص بالشكر ل         

مسري نور الدين فلمبان اللذين قاما مبناقشة خطة الدراسة وحتكيمها، وقدما يل مالحظاما  اليت               . دسعادة  و
  .أسهمت يف إثراء هذه الدراسة

وكل الشكر والتقدير لألساتذة احملكمني ألدوات الدراسة، والذين كان ألرائهـم ومالحظـام             
  .ور أدوات الدراسة ذا الشكلالقيمة األثر الكبري يف ظه

حفيظ حممد حافظ . د . ومن باب االعتراف بالفضل ألهله أقدم كل شكـري وتقديري لسعادة أ     
ربيع سعيد طه أستاذ اإلحصاء والبحوث على ما أبدياه من نصح وتوجيه       .د.املزروعي ، وأستاذي الفاضل أ    
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يانات إحصائياً، ومتابعة التحليل اإلحصائي للرسـالة أوالً        يف اختيار األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة الب      
  . بأول فجزامها اهللا خرياً على ما قدماه للباحث من استشارات إحصائية

والشكر موصول لوحدة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية جبامعة أم القرى على دعمهم للباحـث                 
  .ألكادميي باململكة العربية السعوديةوتزويده بوثائق اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد ا

   الرايقي  بن محيد  اللطيف عبد.دسعادة  طالل بن سعد احلريب و    . د.وكل الشكر والتقدير لسعادة أ    
على تفضلهما باملوافقة ملناقشة أطروحيت العلمية، وعلى ما بذاله من وقت وجهد يف قراءا، وما أسديا يل                 

  .رياً وكلل سعيهما وأعظم أجرمهافجزامها اهللا خ. من حسن توجيه وإرشاد
داود بن سليمان مشاط  رئيس قسم الرياضيات جبامعـة          . والشكر والتقدير موصول لكل من د     

. طارق بن عبد الرمحن الفاضل رئيس قسم الرياضيات جبامعة امللك سـعود، و د             . امللك عبد العزيز، و د    
. امعة امللك فهد للبترول واملعـادن،  و د        سليمان بن صاحل احلميدان رئيس قسم الرياضيات واإلحصاء جب        

عبد اهللا اجلعفري رئيس قـسم      . طالل بن عباس معتوق رئيس قسم العلوم الرياضية جبامعة أم القرى، و د            
  .الرياضيات جبامعة امللك فيصل على ما أبدوه من تعاون مثمر يف تسهيل مهمة توزيع األدوات ومجعها

زيل لكل من تعاون معي يف توزيع ومجع أدوات الدراسة أثناء       كما يسرين كثريا أن أقدم الشكر اجل      
  .عملية التطبيق على أقسام الرياضيات جبامعات اململكة

والشكر موصول جلميع زمالئي الذين وقفوا معي بني دال على مرجع، أو مشٍري بفكرة، أو مسٍد                
  . خالد العبيدي.عثم و دخالد عبد اهللا امل. لنصيحة، أو مقدٍم خلدمة، وأخص بالشكر الزميلني د

ويف اخلتام أسأل اهللا تعاىل أن جيعل ما قدمته من جهد يف هذه الرسالة خالصاً لوجهه الكـرمي وأن             
  .ينفع به أمة سيدنا  وشفيعنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني

  
  الباحــث
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  ................................................يم فوائد ضبط اجلودة يف مؤسسات التعل
  ................................................الفرق بني ضمان اجلودة وضبط اجلودة 
  .................................................معايري ضمان اجلودة للربامج األكادميية 
  ......................................ئة التدريس معايري ومؤشرات جودة أداء أعضاء هي

معايري ضمان اجلودة للربامج والبيئة التعليمية و أداء أعضاء هيئة التدريس بأقسام 
 ...................الرياضيات يف كليات العلوم باجلامعات السعودية ومؤشرات كل معيار

١٣٣ - ١٢ 
١٣ 
١٤ 
١٤ 
١٦ 
١٧ 
١٨ 
١٩ 
٢٠ 
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٣  
٢٤  
٢٦  
٣١  

  
٣٤  
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.:................................................  
  .............................................................مفهوم االعتماد األكادميي 
  ...............................................................نشأة االعتماد األكادميي 
  ..............................................................أنواع االعتماد األكادميي 

  ............................................................أهداف االعتماد األكادميي 
  ........................................................مبادئ عامة لالعتماد األكادميي 

  .................................................. شروط ومتطلبات االعتماد األكادميي 
 ...........................................................خطوات االعتماد األكادميي 
  ............................................................مراحل االعتماد األكادميي 
  ..............................................................طرق االعتماد األكادميي 
  ..............................................................معايري االعتماد األكادميي 

  .. باململكة العربية السعوديةمعايري االعتماد وتأكيد اجلودة يف برامج مؤسسات التعليم العايل
معايري االعتماد األكادميي للربامج والبيئة التعليمية و أداء أعضاء هيئة التدريس بأقسام 

  ...................الرياضيات يف كليات العلوم باجلامعات السعودية ومؤشرات كل معيار
 ..........................................العالقة بني ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي 

...........................................   
  .....................................................تشكيل هيئات االعتماد األكادميي 

  ........................................................مهام هيئات االعتماد األكادميي 
  ......................................................أهداف هيئات االعتماد األكادميي 

  .......................................متطلبات احلصول على شهادات االعتماد الدولية 
 

  ........................خربات ومناذج عاملية يف االعتماد األكادميي وضمان اجلودة : أوالً
  .....................................................................التجربة األمريكية 
  .....................................................................التجربة الربيطانية 
  ......................................................................التجربة الفرنسية 
  ......................................................................التجربة اهلولندية 
  .......................................................................التجربة اليابانية 
  .......................................................................التجربة الكورية

  ........................................................تعليق عام على التجارب العاملية 
  ........................ادميي وضمان اجلودة خربات ومناذج عربية يف االعتماد األك: ثانياً

  .........................................................جتربة اململكة العربية السعودية 
  .......................................................................التجربة املصرية 
  .......................................................................التجربة األردنية 

  .............................................................. عام على التجارب العربية تعليق

٤٠  
٤٠  
٤٢  
٤٣  
٤٥  
٤٧  
٤٩  
٥١  
٥٣ 
٥٥ 
٥٦ 
٦٣  
  
٦٥  
٧١ 
٧٤ 
٧٥  
٧٥ 
٧٦ 
٧٦  
٧٧ 
٧٨  
٧٨ 
٨٠  
٨٣  
٨٥ 
٨٦  
٨٧  
٨٨  
٨٩  
٩٠  
٩٣  
٩٦  
٩٨  
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  :الدراسات السابقة  : ثانياً
دراسات اهتمت بوضع قائمة مبعايري االعتماد األكادميي وضمان اجلودة : احملور األول 

  .........................................................ملؤسسات وبرامج التعليم العايل
  ........................................................األولتعليق على دراسات احملور 

  ...................................الدراسات اليت اهتمت بتشخيص الواقع: احملور الثاين 
  ........................................................تعليق على دراسات احملور الثاين

  .............................دراسات مقارنة وجتارب حملية وعربية وعاملية: احملور الثالث 
  .......................................................تعليق على دراسات احملور الثالث

١٣٣- ٩٩   
  
٩٩  
١٠٨  
١١٠  
١٢٢  
١٢٤  
١٣٢ 

  :إجراءات الدراسة: الفصل الثالث 
  .......................................................................منهج الدراسة 

  ................................................ جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس
  .............................................................جمتمع الدراسة من الطالب

  .........................................................................عينة الدراسة
  .......................................................................أدوات الدراسة

  ...............................................................إجراءات تطبيق الدراسة
  .................................................................. األساليب اإلحصائية

١٥١ -١٣٤  
١٣٥  
١٣٥  
١٣٥  
١٣٦  
١٤٣  
١٥٠  
١٥١  

  :مناقشة وتحليل النتائج وتفسيرها: الفصل الرابع 
  ...................................................................إجابة السؤال األول
  ..................................................................إجابة السؤال الثاين 

  .................................................................إجابة السؤال الثالث 
  ..................................................................إجابة السؤال الرابع 

  .... ............................................................إجابة السؤال اخلامس 
  ...............................................................إجابة السؤال السادس 
  .................................................................إجابة السؤال السابع 
  ....... ..........................................................إجابة السؤال الثامن 
  .................................................................إجابة السؤال التاسع 
  .................................................................إجابة السؤال العاشر 

 ...........................................................إجابة السؤال احلادي عشر 
 .............................................................إجابة السؤال الثاين عشر 

 ............................................................إجابة السؤال الثالث عشر 
 .............................................................إجابة السؤال الرابع عشر 

 ...........................................................إجابة السؤال اخلامس عشر 
 ...........................................................إجابة السؤال السادس عشر 
  ............................................................إجابة السؤال السابع عشر 

٢٢١ - ١٥٢  
١٥٤  
١٥٤  
١٥٤  
١٥٦  
١٦١  
١٦٤  
١٦٩  
١٧٢  
١٨٠  
١٨١  
١٨٥  
١٨٧  
١٩٠  
١٩٢  
١٩٥  
٢٠٣  
٢١٤  
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  :ملخص لنتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات: الفصل الخامس 
 .......................................................................مشكلة الدراسة 
  .......................................................................أهداف الدراسة 

  ........................................................منهج الدراسة وعينتها وأدواا 
  .................................................................ملخص نتائج الدراسة 

  ...............................................................................التوصيات
  ....................................................................الدراسات املستقبلية

٢٢٦ - ٢٢٢  
٢٢٣   
٢٢٣   
٢٢٣ 
٢٢٤  
٢٢٥  
٢٢٦  

  ٢٢٧  .................................................................................املراجع 
  ٢٤٤  ..................................................................................املالحق
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  ٢٥  .أهم الفروق بني ضمان اجلودة وضبط اجلودة ١
 ١٣٦ .عدد االستبانات املوزعة على عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ٢
 ١٣٧ .من طالب قسم الرياضياتعدد االستبانات املوزعة على عينة الدراسة  ٣
 ١٣٧ .توزيع عينة الدراسة حسب املرتبة العلمية و املؤهل األكادميي ٤
 ١٣٨ .كادميي األعلى والبكالوريوستوزيع عينة الدراسة حسب الدولة املاحنة للمؤهل األ ٥
 ١٣٨ .توزيع عينة الدراسة حسب اخلربة واجلنسية ٦
 ١٣٩ .توزيع عينة الدراسة حسب التخصص واملقررات اليت يدرسها العضو و النصاب التدريسي ٧
 ١٣٩ .توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة العمل و اللغة اليت يتقنها غري اللغة األم ٨
 ١٤٠ .الدراسة حسب املهام اإلدارية واللجان الدائمة واملؤقتة وساعات العملتوزيع عينة  ٩
 ١٤٠ .توزيع عينة الدراسة حسب تاريخ االلتحاق بالقسم و الدورات التدريبية لألعضاء ١٠
 ١٤١  .توزيع عينة الدراسة حسب اجلمعيات العلمية والندوات واملؤمترات ١١
 ١٤١ .ث املقبولة علميا والكتب اليت ألفها أو ترمجها العضوتوزيع عينة الدراسة حسب األحبا ١٢
 ١٤٣ .توزيع عينة الدراسة من الطالب حسب اجلامعة واملستوى األكادميي ١٣
 ١٤٧ . احملاور واألبعاداملوجهة ألعضاء هيئة التدريس موزعة على أداة الدراسة مفردات ١٤
 ١٤٧  . احملاور واألبعادىاملوجهة للطالب موزعة عل أداة الدراسة مفردات  ١٥
 بالدرجة الكليـة للمحـاور      اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس   معامالت ارتباط أبعاد أداة الدراسة       ١٦

 .واحملاور بالدرجة الكلية لألداة
١٤٨ 

 بالدرجة الكلية للمحاور واحملاور بالدرجـة  اخلاصة بالطالبمعامالت ارتباط أبعاد أداة الدراسة      ١٧
  ١٤٩  .الكلية لألداة

  ١٤٩  .اخلاصة بأعضاء هيئة التدريسأداة الدراسة وحماور بعاد أل ألفا كرونباخمعامالت   ١٨
  ١٥٠  .اخلاصة بالطالبأداة الدراسة وحماور بعاد أل ألفا كرونباخمعامالت   ١٩
مـن  بكليات العلوم   درجة مناسبة وتوافر معايري االعتماد األكادميي يف برامج أقسام الرياضيات             ٢٠

  . لكل جامعة على حدةنظر أعضاء هيئة التدريسوجهة 
١٥٤  

ي يف برامج أقسام الرياضـيات بكليـات العلـوم              درجة مناسبة وتوافر معايري االعتماد األكادمي       ٢١
  . هيئة التدريسمن وجهة نظر أعضاء)  أهداف الربنامج ملعيار( 

١٥٦  

بكليـات العلـوم     امج أقسام الرياضـيات     مناسبة وتوافر معايري االعتماد األكادميي يف بر       درجة  ٢٢
  . هيئة التدريسأعضاءمن وجهة نظر ) حمتوى الربنامج ملعيار(

١٥٧  

بكليـات العلـوم     مناسبة وتوافر معايري االعتماد األكادميي يف برامج أقسام الرياضـيات           درجة  ٢٣
  . هيئة التدريسأعضاءمن وجهة نظر  )التقومي واالختبارات ملعيار(

١٥٨  
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٢٤  
بكليـات العلـوم       االعتماد األكادميي يف برامج أقسام الرياضـيات        مناسبة وتوافر معايري   درجة

  ١٥٩  . هيئة التدريسأعضاءمن وجهة نظر  )أعضاء هيئة التدريس ملعيار(

٢٥  
مـن  بكليات العلوم   ضيات  معايري االعتماد األكادميي يف برامج أقسام الريا       مناسبة وتوافر  درجة

  ١٦١  .وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

٢٦  
من وجهـة  بكليات العلوم درجة مناسبة وتوافر معايري ضمان اجلودة يف برامج أقسام الرياضيات  

  ١٦٢  . لكل جامعة على حدةنظر أعضاء هيئة التدريس

٢٧  
 بكليـات العلـوم                ة يف بـرامج أقـسام الرياضـيات       درجة مناسبة وتوافر معايري ضمان اجلود     

  ١٦٤  . هيئة التدريسمن وجهة نظر أعضاء)  أهداف الربنامج ملعيار( 

٢٨  
بكليـات العلـوم               درجة مناسبة وتوافر معايري ضمان اجلودة يف بـرامج أقـسام الرياضـيات              

  ١٦٥   . هيئة التدريسمن وجهة نظر أعضاء) حصيلة أو خمرجات تعلم الطالبملعيار ( 

٢٩  
ة يف بـرامج أقـسام الرياضـيات بكليـات العلـوم                       درجة مناسبة وتوافر معايري ضمان اجلود     

  ١٦٦  . هيئة التدريسمن وجهة نظر أعضاء)  مساعدة الطالب علمياملعيار( 

٣٠  
بكليـات العلـوم          درجة مناسبة وتوافر معايري ضمان اجلودة يف بـرامج أقـسام الرياضـيات              

  . هيئة التدريسمن وجهة نظر أعضاء) هالت وخربات أعضاء هيئة التدريس مؤملعيار(
١٦٧  

٣١  
بكليـات العلـوم           درجة مناسبة وتوافر معايري ضمان اجلودة يف بـرامج أقـسام الرياضـيات              

  . هيئة التدريسمن وجهة نظر أعضاء)  جودة التدريسملعيار(
١٦٨  

٣٢  
من وجهـة  بكليات العلوم يف برامج أقسام الرياضيات معايري ضمان اجلودة  مناسبة وتوافر  درجة

   .نظر أعضاء هيئة التدريس
١٦٩  

٣٣  
بكليـات  درجة مناسبة وتوافر معايري االعتماد األكادميي يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضـيات         

  . لكل جامعة على حدةمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالعلوم 
١٧٠  

   أ- ٣٤
 بكليـات  معايري االعتماد األكادميي يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضـيات     درجة مناسبة وتوافر    

  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس) قاعات التدريسمعيار( العلوم 
١٧٢  

   ب- ٣٤
 قاعـات  ملعيـار (درجة توافر معايري االعتماد األكادميي للمصادر املتاحة بأقـسام الرياضـيات         

  .)التدريس
١٧٣  

٣٥  
 بكليـات  وتوافر معايري االعتماد األكادميي يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضـيات      درجة مناسبة   

  ١٧٣  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس)  األجهزة والوسائل التعليمية معيار(العلوم 

   أ- ٣٦
بكليـات  درجة مناسبة وتوافر معايري االعتماد األكادميي يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضـيات         

  ١٧٤  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس)  املعاململعيار (ومالعل

  ١٧٥  .) املعاململعيار(درجة توافر معايري االعتماد األكادميي للمصادر املتاحة بأقسام الرياضيات    ب- ٣٦

   أ- ٣٧
بكليـات  درجة مناسبة وتوافر معايري االعتماد األكادميي يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضـيات         

  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس)  مكتبة القسمملعيار(م العلو
١٧٦  
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  ١٧٧  ) مكتبة القسمملعيار(درجة توافر معايري االعتماد األكادميي للمصادر املتاحة بأقسام الرياضيات    ب- ٣٧

   أ- ٣٨
بكليـات  بيئة التعليمية ألقسام الرياضـيات  درجة مناسبة وتوافر معايري االعتماد األكادميي يف ال       

  . هيئة التدريسمن وجهة نظر أعضاء)  مكاتب أعضاء هيئة التدريسملعيار(العلوم 
١٧٨  

   ب- ٣٨
 مكاتب أعضاء   ملعيار(درجة توافر معايري االعتماد األكادميي للمصادر املتاحة بأقسام الرياضيات          

  .)هيئة التدريس
١٧٩  

٣٩  
بكليـات  عايري االعتماد األكادميي يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضـيات        م مناسبة وتوافر  درجة
  ١٧٩  . من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالعلوم

٤٠  
بكليات العلـوم   درجة مناسبة وتوافر معايري ضمان اجلودة يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضيات            

  ١٨٠  . لكل جامعة على حدةمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

٤١  
بكليات العلـوم   درجة مناسبة وتوافر معايري ضمان اجلودة يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضيات            

  ١٨٢  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس)  التخطيط والتقييمملعيار(

٤٢  
بكليات العلـوم   درجة مناسبة وتوافر معايري ضمان اجلودة يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضيات            

  ١٨٣  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس)  التنظيم ارملعي(

٤٣  
بكليات العلـوم   درجة مناسبة وتوافر معايري ضمان اجلودة يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضيات            

  ١٨٤  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ) مساندة املستخدمني ملعيار(

٤٤  
بكليات العلـوم   ة التعليمية ألقسام الرياضيات     معايري ضمان اجلودة يف البيئ     مناسبة وتوافر  درجة

  ١٨٥  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

٤٥  
  توافر معايري االعتماد األكادميي اخلاصة بأداء أعضاء اهليئة التدريسية ألقسام الرياضـيات             درجة

  ١٨٦  . لكل جامعة على حدةطالبال من وجهة نظربكليات العلوم 

٤٦  
 تماد األكادميي اخلاصة بأداء أعضاء اهليئة التدريسية ألقسام الرياضـيات          توافر معايري االع   درجة

  ١٨٧  .الطالب من وجهة نظر )الشخصية ملعيار (بكليات العلوم 

٤٧  
  توافر معايري االعتماد األكادميي اخلاصة بأداء أعضاء اهليئة التدريسية ألقسام الرياضـيات            درجة

  ١٨٨  .الطالب من وجهة نظر)ات املهنة االلتزام بأخالقي ملعيار(بكليات العلوم 

٤٨  
 درجة توافر معايري االعتماد األكادميي اخلاصة بأداء أعضاء اهليئة التدريسية ألقسام الرياضـيات            

  .من وجهة نظر الطالب )  التعامل مع الطالب ملعيار (بكليات العلوم
١٨٩  

٤٩  
 اهليئة التدريسية ألقسام الرياضـيات    درجة توافر معايري االعتماد األكادميي اخلاصة بأداء أعضاء         

  .من وجهة نظر الطالب)  التمكن من املادة العلمية ملعيار (بكليات العلوم
١٨٩  

٥٠  
ألقسام   معايري االعتماد األكادميي اخلاصة بأداء أعضاء اهليئة التدريسية        الكلية حملور   التوافر درجة

  .طالبمن وجهة نظر ال بكليات العلومالرياضيات 
١٩٠  

٥١  
  توافر معايري االعتماد األكادميي اخلاصة بأداء أعضاء اهليئة التدريسية ألقسام الرياضـيات            درجة

  . لكل جامعة على حدةطالبال من وجهة نظربكليات العلوم 
١٩١  
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٥٢  
  ألقـسام الرياضـيات    درجة توافر معايري ضمان اجلودة اخلاصة بأداء أعضاء اهليئة التدريـسية          

  .من وجهة نظر الطالب ) إدارة الوقت ملعيار (بكليات العلوم
١٩٢  

٥٣  
 درجة توافر معايري ضمان اجلودة اخلاصة بأداء أعضاء اهليئة التدريـسية ألقـسام الرياضـيات              

  .من وجهة نظر الطالب ) املمارسات املهنية ملعيار (بكليات العلوم
١٩٣  

٥٤  
        ن اجلودة اخلاصة بأداء أعضاء اهليئة التدريـسية ألقـسام الرياضـيات           درجة توافر معايري ضما   

  .من وجهة نظر الطالب)ومي الطالب ملعيار تق( بكليات العلوم
١٩٤  

٥٥  
ألقـسام    معايري ضمان اجلودة اخلاصة بأداء أعضاء اهليئة التدريـسية         الكلية حملور  التوافر   درجة

  .طالب المن وجهة نظربكليات العلوم الرياضيات 
١٩٤  

٥٦  
بني متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حـول   لداللة الفروق )كروسكال  والز  (اختبار  

  .وفقا ملتغري اجلامعةبكليات العلوم مناسبة معايري االعتماد األكادميي يف برامج أقسام الرياضيات 
١٩٥  

٥٧  
  أعضاء هيئة التدريس حـول  بني متوسطات استجابات لداللة الفروق )كروسكال  والز  (اختبار  

  ١٩٦  . وفقا ملتغري اجلامعةبكليات العلوممناسبة معايري ضمان اجلودة لربامج أقسام الرياضيات 

٥٨  
 بني متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حـول  لداللة الفروق )كروسكال  والز  (اختبار  

  ١٩٧  . وفقا ملتغري اجلامعةيات العلوم أقسام الرياضيات بكلتوافر معايري االعتماد األكادميي لربامج

٥٩  
 الفروق يف توافر معايري االعتماد األكادميي لـربامج أقـسام           لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  ١٩٨  .وفقا ملتغري اجلامعة)  أهداف الربنامج ملعيار(الرياضيات 

٦٠  
 األكادميي لـربامج أقـسام      الفروق يف توافر معايري االعتماد    اجتاه   لتحديد  )مان وتين ( اختبار  

  ١٩٩  .وفقا ملتغري اجلامعة)  حمتوى الربنامج ملعيار(الرياضيات 

٦١  
 الفروق يف توافر معايري االعتماد ألكـادميي لـربامج أقـسام           لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  ٢٠٠  .وفقا ملتغري اجلامعة)  أعضاء هيئة التدريسملعيار (الرياضيات

٦٢  
 بني متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حـول  لداللة الفروق )ل  والز  كروسكا(اختبار  

  ٢٠١  .توافر معايري ضمان اجلودة لربامج أقسام الرياضيات وفقا ملتغري اجلامعة

٦٣  
 الفروق يف توافر معـايري ضـمان اجلـودة لـربامج أقـسام        لتحديد اجتاه  ) مان وتين ( اختبار  

  ٢٠٢  .وفقا ملتغري اجلامعة) ج أهداف الربنامملعيار(الرياضيات 

٦٤  
 الفروق يف توافر معـايري ضـمان اجلـودة لـربامج أقـسام        لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  ٢٠٣  .وفقا ملتغري اجلامعة)  مؤهالت وخربات أعضاء هيئة التدريسملعيار(الرياضيات 

٦٥  
 ء هيئة التدريس حـول بني متوسطات استجابات أعضا لداللة الفروق )كروسكال  والز  (اختبار  

  ٢٠٤  .مناسبة معايري االعتماد األكادميي يف البيئة التعليمية لربامج أقسام الرياضيات وفقا ملتغري اجلامعة

٦٦  
 بني متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حـول        لداللة الفروق    )كروسكال والز (اختبار  

  .م الرياضيات وفقا ملتغري اجلامعةمناسبة معايري ضمان جودة البيئة التعليمية لربامج أقسا
٢٠٥  
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٦٧  
 بني متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حـول  لداللة الفروق )كروسكال  والز  (اختبار  

  ٢٠٥  .توافر معايري االعتماد األكادميي يف البيئة التعليمية لربامج أقسام الرياضيات وفقا ملتغري اجلامعة

٦٨  
يميـة   الفروق يف توافر معايري االعتماد األكادميي للبيئـة التعل         لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  ٢٠٦  .وفقا ملتغري اجلامعة)  قاعات التدريسملعيار (لربامج أقسام الرياضيات 

٦٩  
ئـة التعليميـة     الفروق يف توافر معايري االعتماد األكادميي للبي       لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  ٢٠٧  .وفقا ملتغري اجلامعة)  األجهزة والوسائل التعليميةملعيار (امج أقسام الرياضيات بالنسبةلرب

٧٠  
 الفروق يف توافر معايري االعتماد األكادميي للبيئـة التعليميـة           لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  ٢٠٨  .تغري اجلامعةوفقا مل)  املعاململعيار(لربامج أقسام الرياضيات بالنسبة 

٧١  
 الفروق يف توافر معايري االعتماد األكادميي للبيئـة التعليميـة           لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  ٢٠٩  .وفقا ملتغري اجلامعة)  مكتبة القسم ملعيار (امج أقسام الرياضيات بالنسبة لرب

٧٢  
عتماد األكادميي للبيئـة التعليميـة       الفروق يف توافر معايري اال     لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  ٢١٠  .وفقا ملتغري اجلامعة)  مكاتب أعضاء هيئة التدريس ملعيار(لربامج أقسام الرياضيات بالنسبة 

٧٣  
 بني متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حـول  لداللة الفروق )كروسكال  والز  (اختبار  

  .أقسام الرياضيات وفقا ملتغري اجلامعةتوافر معايري ضمان جودة البيئة التعليمية لربامج 
٢١١  

٧٤  
 الفروق يف توافر معايري ضمان جودة البيئة التعليمية لـربامج           لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  .وفقا ملتغري اجلامعة)  التخطيط والتقييم ملعيار(أقسام الرياضيات بالنسبة 
٢١١  

٧٥  
امج  توافر معايري ضمان جودة البيئة التعليمية لـرب         الفروق يف  لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  .وفقا ملتغري اجلامعة)  التنظيمملعيار (أقسام الرياضيات بالنسبة
٢١٢  

٧٦  
امج  الفروق يف توافر معايري ضمان جودة البيئة التعليمية لـرب          لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  .وفقا ملتغري اجلامعة) مني مساندة املستخدملعيار (أقسام الرياضيات بالنسبة 
٢١٣  

٧٧  
 توافر معـايري    بني متوسطات استجابات الطالب حول     لداللة الفروق    )كروسكال  والز  (اختبار  

  .االعتماد األكادميي يف أداء أعضاء هيئة التدريس بأقسام الرياضيات وفقا ملتغري اجلامعة
٢١٤  

٧٨  
 معايري االعتماد األكادميي يف أداء أعضاء هيئة         الفروق يف توافر   لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  .وفقا ملتغري اجلامعة)  الشخصية ملعيار(التدريس 
٢١٥  

٧٩  
 الفروق يف توافر معايري االعتماد األكادميي يف أداء أعضاء هيئة           لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  ٢١٦  .ةوفقا ملتغري اجلامع)  االلتزام بأخالقيات املهنةملعيار(التدريس 

٨٠  
 الفروق يف توافر معايري االعتماد األكادميي يف أداء أعضاء هيئة           لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  ٢١٧  .وفقا ملتغري اجلامعة)  التعامل مع الطالب ملعيار(التدريس 

٨١  
اء هيئة   الفروق يف توافر معايري االعتماد األكادميي يف أداء أعض         لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  ٢١٨  .وفقا ملتغري اجلامعة)  التمكن من املادة العلميةملعيار(التدريس 
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٨٢  
 توافر معـايري    بني متوسطات استجابات الطالب حول     لداللة الفروق    )كروسكال والز (اختبار  

  ٢١٩  . اجلامعةضمان اجلودة يف أداء أعضاء هيئة التدريس لألبعاد وفقا ملتغري

٨٣  
 الفروق يف توافر معايري ضمان اجلودة يف أداء أعـضاء هيئـة             لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  ٢١٩   .وفقا ملتغري اجلامعة)  إدارة الوقتملعيار(التدريس 

٨٤  
 الفروق يف توافر معايري ضمان اجلودة يف أداء أعـضاء هيئـة             لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  ٢٢٠   .وفقا ملتغري اجلامعة)  املمارسات املهنيةملعيار(ريس التد

٨٥  
 الفروق يف توافر معايري ضمان اجلودة يف أداء أعـضاء هيئـة             لتحديد اجتاه   )مان وتين ( اختبار  

  ٢٢١  .وفقا ملتغري اجلامعة) تقومي الطالب ملعيار ( التدريس 
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 ٢٤٥ .أمساء حمكمي أدوات الدراسة ١

  ٢٤٧  .أعضاء جلنة مناقشة خطة الدراسة  ٢
  ٢٤٩  . هيئة التدريس يف صورا األوليةاالستبانة املوجهة ألعضاء  ٣
  ٢٥٩  .للطالب يف صورا األوليةاالستبانة املوجهة   ٤
  ٢٦٤  .ولية يف صورا األ)لوصف العينة ( االستمارة اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس   ٥
  ٢٦٨  . يف صورا األوليةاستمارة تقومي املصادر املتاحة وفق معايري االعتماد  ٦
  ٢٧١  .النهائية هيئة التدريس يف صورا االستبانة املوجهة ألعضاء  ٧
  ٢٨٠  .االستبانة املوجهة  للطالب يف صورا النهائية  ٨
  ٢٨٤  . يف صورا النهائية)نة لوصف العي( االستمارة اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس   ٩
  ٢٨٨  . يف صورا النهائيةاستمارة تقومي املصادر املتاحة وفق معايري االعتماد  ١٠

١١  
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية السـتجابات أعـضاء هيئـة             

 . الرياضياتالتدريس حول معايري االعتماد األكادميي وضمان اجلودة ألقسام
٢٩١  

١٢  
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات الطـالب حـول            

  .معايري االعتماد األكادميي وضمان اجلودة ألداء أعضاء هيئة التدريس بأقسام الرياضيات
٣١٠  

  ٣١٤  .ات العليا والبحث العلمياخلطاب املوجه من عميد كلية التربية إىل وكيل اجلامعة للدراس  ١٣

  ٣١٦  .اخلطابات املوجهة من وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إىل اجلامعات السعودية  ١٤
  ٣٢٢   .خطابات إفادة التطبيق من جهات عينة الدارسة  ١٥
  ٣٢٨  .االستشارات اإلحصائية  ١٦

  
  
 

   

 ٢٢ .آليات ضبط اجلودة ١
 ٧٣ .منهجية وخطوات توكيد اجلودة واالعتماد األكادميي  ٢
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٢

 
            

          
     . 

         
           

            
           

       
   

       
          
             

       
            

  











 







PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٣




 )،١٦٩ص : م أ٢٠٠٣اخلطيب(  
















 








 






 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٤

 












 




 
•  
•  
•  
•  
•  
•  


Academic Accreditation 





 

          
         


          

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٥

          
 

          
 


 

        
          

        
 


 


   

  

          

 


           




 

     
          

              
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٦

         


         
 

    





           
           

            
 

 
 










 
  

 









PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٧













 
 

 
          

 
 

 
          

          
 


 

            
 

            
 

            
 

       
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٨

           
           

 
           

           
 

        
 


 

          
 

          
 

         
 

        
 

 ≥
          

 
 ≥

          
 

≥


 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٩

 
          


 

    


 
 

         
 

 
 

 
 

Council for Higher Education Accreditation (CHEA)
National Council for Accreditation of Teacher 

Education (NCATE)    Accreditation Board for 

engineering and Technology (ABET), 
National Council for Academic Assessment and Accreditation 

(NCAAA)



 

 

        

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٠

  
          

 
           

 
 

 
 

         
 

           
         

 
         

 
  
           

 
 

 
Standard 




 


 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١١

Accreditation   Academic 


          
          


 

  

         

 
      

          
 

 
AssuranceQuality 


 




 





 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٢

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٣

 
 

 
 

 
 

§  
§  
§  
§  
§  

 
 

§  
§  
§  
§  
§  
§  

 
§  
§  
§  

 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٤

 
 







 
 

 





 





 
 


 

 
 

 
 







 




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٥








 








 






 




  
  
  
  
  
  
  
  
  






 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٦


 M  k  j  i  h  g   f  e  d  c

n  m  l    oL  M+  ,   -  .  

/   0   1    32  4       5       6    7   L 


 



 

 
AssuranceQuality 











 








 
 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٧





 

 
 

(Andris, 

2001,p11)
 

 
 

 
 

 
 

  
  




(Zhao,2003,p214)
 

 
 

§  
§ 

 
§  
§  
§  

 
 

§ 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٨

§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  

  
§ 

 
§ 


 

  
 

   
   
   
  

 
 

 
 


 

 
 


 

 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٩

 


 
 

 



 

 
  






 
  








 
  








 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٢٠

  





 
  







 
 

 
 


 

 
 

 




 
 

 






PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٢١


 

 
Quality Control 





 

 
 

 
 

 ISO
 





 




 
  






 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٢٢

 






 

  
  
  

ISO9000


 
  

 
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٢٣

 






 






 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 








 


 
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٢٤

  


 
  

 
   
   
   
  

 
 


 
 




 
 


 

 
 

 


 
 

 





 







PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٢٥


 










 






 


 

 
  يوضح أهم الفروق بني ضمان اجلودة وضبط اجلودة) ١(اجلدول 
  

  
  

  


 
 

  
  

 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٢٦

 



 


 

   
 

   
   
   
  

 
  

 
   

 
   
  

 
   
   

 
  

 
  

 
  

 
  


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٢٧

 
   
   
   
   
   
   

 
  

 
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٢٨

   
 

   
   
   
   

 


 
 

   
  
         

 
  
   
   

 
   
  
  
 

 
   
   
   

  
    
  
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٢٩

 
              

 
   
   
   
  

 
   
             


         

      
 

            
      

 
            

 
 

             
 

   
 

   
   

 



 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٣٠





 

(Trinity,2006


 


 


 



  

(Sessile & Waxen , 2001b)






 
 (Duplin University,2005)







 
(Birkbeck, 2005


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٣١

 




 


Kogi

)Naidoo, 2002 ,p13( 












 












Partington & Brown , 1997,p 210 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٣٢




:
  

  
_ 
_ 
_ 
_ 
  
  
  
  
  
 

 
 

 
  
 

 
  
  
 

 
  

   
   
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٣٣

   
   
   
   
   
   
  

   
   
   
   

  
              : 

             
            

    








 



 

Birkbeck, 2005


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٣٤

(Duplin Uuniversity,2005)
 


 

 


 
 





–

 


 
 

– 
 


 

  
  
  
  
  
  
– 






PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٣٥


 

 
 

 
 

  
  
  
  
 

 
– 




 
  
 

 
  
 

 
  
  
 –

 
  
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٣٦

– 



 

  
 

 
  
  
  
  


 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
 

 
  
  
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٣٧

 
 

 
 
– 




 
  
  
   

 
    

 
            

 
– 




 
 

 
 

 
          

 
          

 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٣٨

  
– 




 
 

 
  
  
 

 
          

 
 

 
           

 
 


 

– 
 

  
  
  
  
  
  

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٣٩

– 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

– 
 

  
  
 –– 
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٤٠

 
Accreditation   Academic 


 


Accreditation








 
          
            

               






 


CHEA

External Quality Review
 


 








PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٤١


 













 
    "    

               
             

             
            

        .– 
       

               
               

               
              

               
   


Academic Accreditation Associations




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٤٢


 

  
 

 
 

 
 

  


 
 


























PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٤٣





 
 

 
 




–
     

    . 








 
 


     : 

 
   /  / :- 

           
   . (Total Operating)        
               
         

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٤٤

   /  : 

            
                

               
             
         
       .  

  : 

           
         

            
           

 :            
     

 


Academic Accreditation 
Specialized Accreditation




 






 


 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٤٥

 
 

 
 

 



 

 
 





 

 
   

           
           

            
     







 
  
 

 
  
 

 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٤٦

 
 

  
  
  
  

  –      
            
 LCME          ABET   

     APA          
    : 

             
. 

              
    . 

            
       . 

             
           

        . 
          

              
   . 

             
             
. 

              
. 

           . 
           

       


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٤٧







 
  
 

 
  
  
  
  
 

 
  
  
 

 
  
 

     
             

           
              

                
             

          .  
      

: 
            

            
          . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٤٨

             
             
          

      . 
             

         . 
             

             
           

            
  . 

 


 
  

 
 

 
 


 

 
 

 
 

 


 
 

 
 




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٤٩




 
 

 
            

           
           
             
             
     . 

        
–  

              
        . 
               

       . 
                

     . 
             

   . 
           . 
             . 
            
  
            . 
            . 
           . 
                 

            
  . 

              
         . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٥٠

             . 
              

       . 
              

      . 
             . 
             

. 
    . 
     . 
      . 
           . 
        . 
        . 
        . 
             

     . 
              . 
         . 
         . 
            

             
 . 





 

 
 

  
 

 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٥١
















 
 

  





          
 
  
 

 
 

 
 

 
(Kells,1983:p11)

 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٥٢

 


 
 

 
 

 
(Kells,1983:p12)








 

             
              
             

              
             

           
    : 

             
            

   . 
             

       . 
            . 
         . 
             

     . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٥٣

           
          

 . 
             

. 
        . 
              

. 
            

 . 
              

    . 

 
 

 









 


 

 
 






PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٥٤


 


 

  
  
  
  
  
 

 
 

 
 

 











 

 
 




 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٥٥

 








 






 









 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٥٦

 
 






 

 
 












  
– 
 

   : 
                 

        
                   

               
              

               
 . 

               
     . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٥٧

               
   . 

               
             . 

                
              

     . 
                 

 . 
 : 
               . 
                 

          . 
               

        . 
                

             
    ( ABET  1996 ). 

               
           . 

                
       . 

                  
                
  . 

              . 
  : 

              . 
              

    . 
                 

       
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٥٨

  : 
                  

   . 
                 

    . 
              

  . 
                 

  . 
   : 

               
        . 

                
            . 

                 
           
. 

                  
     . 

                
            . 

                
             

             
  . 

              
              
  . 

   : 
            . 
               

           . 
             . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٥٩

                
     . 

                  
       . 

              
    . 

               
         . 

                 
   . 

               
  . 

                
      . 

 
 


 


 

  
 

  





 
  





 
  


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٦٠

  
 

  




 

  



 

  


 
  




 
  




 
 – 

  
   
   
   
  

 
  

– 
  

 
 

  
 


 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٦١

 
  

 
 

 – 
 –

 
–




 
  


 

 
 

 
 

 
 

 
 



 




 


 
  




 
 


 

 
  

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٦٢

  




 

 
 

  
  
 

 
  
  
 

 
 

 
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
(Wise, 2001)

 (NCATE) 
 




ABET 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٦٣







 
 

 
 


 

 



 

 





 
 





 

 











 
 






PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٦٤




 
 











 










 
 








 

 






 

 








 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٦٥

 






 
 








 

 


 



 


 
 


 


 

  



 

     
        
      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٦٦

  
  
  
     
        
        

    
 

   
 

  
  
 


 

  
  
  
         

 
    
          

 
           

 
  
  
      
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٦٧

– 



 

   
 

       
    
    
  

 
    
 

 
    

– 
 

 
 

  
  
    

 
      
  
     
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٦٨


 

– 
  
 

 
  
  
  
  
  
 
–

 
  
  
 (Data Show) 
 ( Over Head Projector ) 
  
  
 

– 
 

 
  
 (LAN) 
 (Data Show) 
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٦٩

  
  
 

– 
 

 
  
  
 

 
 

 
  
  

 
  
  
  
 

 
 

  
  
  
 

 
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٧٠


 

– 
 

  
  
  
  
  
  
  
 

–
 
  
  
  
  
  
  
 

– 
 

  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٧١

– 
 
         

 
          

 
  
  
           

 
 

 
         


 











 
• 

 
• 

 
•  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٧٢

Feed Forward






 
  
 

 
  
  
  
 

 



  












  


–


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٧٣

 
 
 
 
 
 
 

  
 


 

 


 
 Self evaluation







 
 External evaluation









 

 


وضع ومراجعة 
  المعاییر

القرار وتعميم 
  النتائج

  التقويم الذاتي 

  
  تقويم الخارجيال

 إعادة التقويم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٧٤





 

 


(James, 1996)  
Elgart, 2002) 

 
 

 





      
 

 
 Council for Higher Education Accreditation (CHEA) 
 Quality Assurance Agency (QAA) 
 Japanese University Accreditation Agency (JUAA) 

    
 Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET).  

  
National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) 

 (CNE)Comité National d' Evaluation  

  
National Council for Academic Assessment and Accreditation (RNCAAA). 

  
National Council for Academic Assessment and Accreditation (NCAAA). 

  
National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education 

(NAQAAE). 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٧٥

 
        


           

 
          


      


 
  
  
 

 
  
  

 
 

 
   


 

 
 

  
         

 
  

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٧٦

 


(Casey,Harris,1979:p21) 





(Young&Chambers,1980:p92) 
(Dressel,1978:p405)

 
 

 
 

 
 

 
 


 

  
 

 
 


 

 
 

          


 
    

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٧٧

           
 

  



 
  

          
    

 
  

           


           
        
         

 
 

  











 





PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٧٨








 

 
 

 
 

 
 







 



















PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٧٩


FRACHE




COPA FRACHE 
NCACOPA

NPB

 

(HEAB) 
NPB COPA  

(CHEA)


(CHEA)         


 
 




 
          

           
NACTE: 2003

 
  
 

 
  
    

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٨٠

            
 

             
         

 
            

 
            


 

  
 

 
 

 








 
GAS



HMI

 
(BAC) British Accreditation 

Council
Department of Education

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٨١

   


 
 

scrutinize






Higher Education Quality Council ( HEQC )




( HEQC )(QAA) 





  
 

CVCP
 

  

 (QAA) 


 
 

 
  




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٨٢

          
         


external 

examiner        
           
         

 
 
  

  Institutional Review 

        


 
   Academic Review    


           

 
           




          
         
          


 
              






PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٨٣

         
 

 
 




 
 

          



         

 
 
 


 








 




 



CNU(DPES)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٨٤

(DRED)


 





 
 

(CNE)
( CNE) 

  
  
  

CNE


 



















PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٨٥


 

 
 


 

HEAO 






 





 

  
  
 

 
  

   
   

          


 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٨٦

  





(JUAA)
 




 
– 

 
Accreditation

 
Re-Accreditation

















 




 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٨٧

  

 
 

  

 
 

 


(JUAA)
 

 


 

(JUAA)


 
 

  
 The Korean 

Council for University Education (KCUE)


 



The Korean Council for University Accreditation (KCUA)


 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٨٨

  
  
  
  

(KCUA)







(KCUA)
 

 
 











 





 





PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٨٩













 








(Ewell,1994) 



(Rashad &Massoud,2001 
 

 






 

 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٩٠

 
 (NCAAA)









 

















 













PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٩١








  














– 





















PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٩٢










NCAAA 





 
 

 
  

Quality Standards for Post Secondary Institutions 


          (Good Practice)
           




 
 National Qualifications Framework 


  

           
          

 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٩٣

 (Handbook for Quality Assurance and Accreditation) 

          


 
          

          
  





– 

 
 

NAAQA
 

      


 
     (QAAP)    

 (NQAAC)        
          

. 
       NAQAAE  

 


 
   




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٩٤







 
 

 
     

  
- 




 
-  
-  
-  
- 

 
 


 

 
 

 


 
 

 

  

 



. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٩٥

 


.  
 


. 

 
 

 


. 
 

 
 







. 
  





 

.  
 

 


.  
 




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٩٦


 

 


 







)////
(


 

 


 
 

 
 (EQUAIP)

(UNDP)
(RBAS)


 


 

      
١ .            

         –  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٩٧

            
       
             
               

      . 
          

           . 
              

      . 
            

           . 
              

      . 
           

          . 
            

        . 
           

          . 
            

         
            

        . 
                

 – 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٩٨

 
 


 

 
 

 



 

 



 

 


 
 

(NCAAA)



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٩٩

 










––




–– 
 

 

          
 



 

  :الدراسات المحلیة
        

          
            





        
        
           

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٠٠


          

 
 


           

 
   
   
   
  

 
  

 
  

 
   





Documentary Approach





 
 

 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٠١


 

  




 

  




 

 
 

  
  
 

 
  
 

 
 

 



 

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٠٢




 
§ 

 
  
 

 
  
 

 
 


 

  
  
  
§ 


 

 


 
§ 

 
 

          
        
  
         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٠٣

          
          

    
          

      
      

  
       

(NCATE)(TEAC)
          


 


 

 




         


         
 

 
 

     


            
          


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٠٤

        


             
           


          
        

 
 

        
        
          

 
   



    

 
 


         


         

           
           
        

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٠٥




 
- 

 
-  
-  
-  
-  

 




           
           

        


           
 

        
 

           
   

 
           

         



 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٠٦

 
 

 









 
  

 

 
 

(Moray, 1998)





 
 

 Birkbeck university of Europe (1999)   
     





           

 
 

   (Dixon, 2000)     
           

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٠٧


           


 

 

    ( Sessile& Waxen, 2001 a)  
         

          
 

  
 

   
   
   
 

  
وكالة ضمان الجودة للتعلیم العالي في انجلترا وجنوب ایرلندا   كما أجرت 

Hand book for institutional avidity England and northern Ireland (2006) 


–






 
   
   
   
   

  
 Peer Assessment 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٠٨

 فقد ركزت على معيار التقويم (Coombs &  Allred, 1993)كوميز وآلريد أما دراسة     
الذاتي باعتباره وسيطاً أساسياً في أنشطة االعتماد األكاديمي، وأوضح الباحثان من خالل الدراسـة              
عددا من المحاور األساسية التي ينبغي أن يشملها التقويم الذاتي كمفردات المواد الدراسية، والقائمين              

شطة التقويم والمتابعـة    على البرامج الدراسية، ومستوى مضامين البرامج، والدراسات الميدانية، وأن        
  .للمعلمين المستجدين، وعالقة األفراد بالتخصص، والبرامج المشابهة في الكليات األخرى

 

  ( Van Damme. D .2004)CIPOF
( Context – In Put – Processes – Out Put – Feedback )

بالموقف




 

 


 




 
 

• 
(Dixon,2000)( Sessile& Waxen, 2001a)(Moray, 1998)

 
• 

(Moray, 1998) Birkbeck university of 

Europe (1999) 

• 
(Coombs & Allred, 1993)
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Birkbeck university of Europe (1999)(Dixon,2000)
(Sessile& Waxen, 2001a)
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تبانات االس  العينة
  املوزعة

االستبانات 
  العائدة

نسبة االستبانات 
  العائدة

االستبانات 
  املستبعدة

االستبانات 
  املكتملة

  ٩  ١   %٥٨,٨٢  ١٠  ١٧  جامعة أم القرى
  ٢٣  ٢   %٨٣,٣٣  ٢٥  ٣٠  عبد العزيزجامعة امللك 

  ٢٥  ٢   %٩٠  ٢٧  ٣٠  جامعة امللك سعود
  ١٢  ١  % ٧٢,٢٢  ١٣  ١٨  هد للبترول واملعادنجامعة امللك ف

  ٨  -  %٨٠  ٨  ١٠  جامعة امللك فيصل
  ٧٧  ٦   %٧٩,٠٥  ٨٣  ١٠٥  اــمـــوع
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  االستبانات املكتملة  نسبة االستبانات العائدة  االستبانات العائدة  االستبانات املوزعة  العينة

  ٣٠  %١٠٠  ٣٠  ٣٠  جامعة أم القرى
  ٥٩  %١٠٠  ٥٩  ٥٩  عبد العزيزجامعة امللك 

  ٢٢  %١٠٠  ٢٢  ٢٢  ة امللك سعودجامع
  ٧  %١٠٠  ٧  ٧  هد للبترول واملعادنجامعة امللك ف

  ٢٠  %١٠٠  ٢٠  ٢٠  جامعة امللك فيصل
  ١٣٨  %١٠٠      اموع




 
 

 
– 

            


 
 
– 

  
  أم القرى

   )٩(  ن 
  الملك عبد العزیز

   )٢٣(  ن 
  الملك سعود

   )٢٥(  ن 
  الملك فھد

   )١٢(  ن 
  الملك فیصل

  المجموع الكلي   )٨(  ن 
  المتغیرات

النسبة   العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد
%  

  ١٣  ١٠  ٠  ٤  ٤  ١  ١  أستاذ

  ٢٣,٤  ١٨  ٢  ٤  ٦  ٥  ١  مشارك. أ 

  ٥٧,١  ٤٤  ٥  ٤  ١٥  ١٤  ٦  مساعد. أ 
  املرتبة العلمية

  ٦,٥  ٥  ١  ٠  ٠  ٣  ١  أخرى

  ٩٣,٥  ٧٢  ٧  ١٢  ٢٥  ٢٠  ٨  دكتوراه
  املؤهل األكادميي

  ٦,٥  ٥  ١  ٠  ٠  ٣  ١  ماجستري
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– 
  

  أم القرى
   )٩(  ن 

  الملك عبد العزیز
   )٢٣(  ن 

  الملك سعود
   )٢٥(  ن 

  الملك فھد
   )١٢(  ن 

  الملك فیصل
  المجموع الكلي   )٨(  ن 

  المتغیرات
النسبة   العدد  دالعد  العدد  العدد  العدد  العدد

%  

  ٣,٤  ٣  ٠  ٠  ٠  ٣  ٠  السعودية

  ٢٩,٩  ٢٣  ٧  ٠  ٦  ٧  ٣  دولة عربية
الدولة املاحنة للمؤهل 

  األكادميي األعلى
  ٦٦,٢  ٥١  ١  ١٢  ١٩  ١٣  ٦  دولة أجنبية

  
  ٢٧,٣  ٢١  ١  ٢  ٥  ٩  ٤  السعودية

  ٦٦,٢  ٥١  ٧  ٧  ١٩  ١٣  ٥  دولة عربية
الدولة املاحنة 
  للبكالوريوس

  ٦,٥  ٥  ٠  ٣  ١  ١  ٠  دولة أجنبية


 

 
–  

   

  أم القرى
   )٩ (  ن

  الملك عبد العزیز
   )٢٣(  ن 

  الملك سعود
   )٢٥(  ن 

  الملك فھد
   )١٢(  ن 

  الملك فیصل
  المجموع الكلي   )٨(  ن 

  المتغیرات
النسبة   العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

%  

  ٢٩,٩  ٢٣  ٣  ٣  ٨  ٦  ٣   سنوات١٠أقل من 

  اخلربة  ٣٣,٨  ٢٦  ٥  ٤  ٧  ٩  ١   سنة٢٠ إىل ١٠من 
  ٣٦,٤  ٢٨  ٠  ٥  ١٠  ٨  ٥   سنة٢٠أكثر من 

  
  ٢٧,٣  ٢١  ٠  ٢  ٦  ٩  ٤  سعودي

  اجلنسية
  ٧٢,٧  ٥٦  ٨  ١٠  ١٩  ١٤  ٥  غري سعودي

  ١٠٠  ٧٧  ٨  ١٢  ٢٥  ٢٣  ٩  اموع
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– 
   

  أم القرى
   )٩(  ن 

  الملك عبد العزیز
   )٢٣(  ن 

  الملك سعود
   )٢٥ (  ن

  الملك فھد
   )١٢(  ن 

  الملك فیصل
  المجموع الكلي   )٨(  ن 

  المتغیرات
النسبة   العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

%  
  ٥٣,٢  ٤١  ١  ٩  ١٧  ١٤  ٥  تطبيقية
  التخصص الدقيق   ٤٤,٢  ٣٤  ٦  ٣  ٨  ٩  ٣  حبتة

  ٢,٦  ٢  ١  -  -  -  ١  أخرى
٢٧,٣  ٢١  ٠  ١١  ٦  ٤  ٠  ٢ - ١  
  املقررات  ٥٩,٧  ٤٦  ٣  ١  ١٤  ١٩  ٩  ٤ - ٣
١٣  ١٠  ٥  ٠  ٥  ٠  ٠  ٦ - ٥  
١٨,٢  ١٤  ٠  ١١  ٢  ٠  ١  ٩ - ٣  

١٩,٥  ١٥  ١  ١  ٥  ٦  ٢  ١٢  
١,٣  ١  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١٣  
٤٢,٩  ٣٣  ٦  ٠  ١٢  ١٣  ٢  ١٤  

  النصاب التدريسي

١٨,٢  ٧  ١  ٠  ٦  ٣  ٤  ١٨-١٥  







–


–
–

 
– 

 
  رىأم الق

   )٩(  ن 
  الملك عبد العزیز

   )٢٣(  ن 
  الملك سعود

   )٢٥(  ن 
  الملك فھد

   )١٢(  ن 
  الملك فیصل

  المجموع الكلي   )٨(  ن 
  المتغیرات

النسبة   العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد
%  

  ١٠٠  ٧٧  ٨  ١٢  ٢٥  ٢٣  ٩  متفرغ
  طبيعة العمل  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  تفرغ جزئي

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  متعاون
  ٩٧,٤  ٧٥  ٧  ١٢  ٢٥  ٢٢  ٩  االجنليزية
  ١٨,٢  ١٤  ٢  ٣  ٥  ٣  ١  الفرنسية
  ٢,٦  ٢  ٠  ١  ١  ٠  ٠  األملانية

اليت يتقنها اللغة 
  عضو هيئة التدريس

  ٣,٩  ٣  ٠  ١  ٠  ٠  ٢  أخرى
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– 
  

  أم القرى
  ) ٩(  ن 

  الملك عبد العزیز
   )٢٣(  ن 

  الملك سعود
   )٢٥(  ن 

  الملك فھد
   )١٢(  ن 

  الملك فیصل
  المجموع الكلي   )٨(  ن 

  المتغیرات
النسبة   العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

%  
املهام   ١٦,٩  ١٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٣  ١

  ٢,٦  ٢  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٢  اإلدارية
  ١٩,٥  ١٥  ٢  ١  ٦  ٣  ٣  اموع

٢٣,٤  ١٨  ٢  ٤  ٨  ١  ٣  ٢ - ١  
اللجان   ٥,٢  ٤  ٠  ٠  ٤  ٠  ٠  ٤ - ٣

  الدائمة
٢,٦  ٢  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٧ - ٥  

  ٣١,٢  ٢٤  ٢  ٤  ١٤  ١  ٣  اموع
اللجان   ٦,٥  ٥  ٠  ٠  ٤  ١  ٠  ١

  ١١,٧  ٩  ٠  ١  ٦  ١  ١  ٢  املؤقتة
  ١٨,٢  ١٤  ٠  ١  ١  ٠  ٠  اموع

٢٧,٣  ٢١  ٢  ٣  ١١  ٣  ٢  ٥ - ١  
٥,٢  ٤  ٠  ٠  ٣  ٠  ١  ١٥ - ٦  

ساعات 
العمل 
  ٦,٥  ٥  ٠  ١  ٢  ٠  ٢  ٣٠ - ١٦  باللجان

  ٣٩  ٣٠  ٢  ٤  ١٦  ٣  ٥  اموع





 

– 
   

  أم القرى
   )٩(  ن 

  الملك عبد العزیز
   )٢٣(  ن 

  الملك سعود
   )٢٥(  ن 

  الملك فھد
   )١٢(  ن 

  الملك فیصل
  المجموع الكلي   )٨(  ن 

  المتغیرات
النسبة   العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

%  
٦٣,٦  ٤٩  ٨  ٣  ١٩  ١٢  ٧  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٠  
٢٠,٨  ١٦  ٠  ٨  ١  ٧  ٠  ١٩٩٩ - ١٩٩١  
٩,١  ٧  ٠  ٠  ٣  ٣  ١  ١٩٩٠ - ١٩٨٢  

تاريخ االلتحاق 
  بالقسم

٦,٥  ٥  ٠  ١  ٢  ١  ١  ١٩٨١ - ١٩٧٣  
١١,٧  ٩  ٠  ٠  ٥  ٣  ١  ١  
٧,٨  ٦  ١  ١  ١  ١  ٢  ٢  
٣,٩  ٣  ١  ٠  ١  ٠  ١  ٣  
١,٣  ١  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٤  
٢,٦  ٢  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ٥  

الدورات التدريبية اليت 
  حصل عليها العضو

٢,٦  ٢  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ٦  
  ٢٩,٩  ٢٣  ٢  ٢  ٩  ٥  ٥  اموع
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  : اجلمعيات العلمية اليت ينتسب إليها العضو والندوات واملؤمترات اليت حضرها – ٨
   

  أم القرى
   )٩(  ن 

  الملك عبد العزیز
   )٢٣(  ن 

  الملك سعود
   )٢٥(  ن 

  الملك فھد
   )١٢(  ن 

  الملك فیصل
  المجموع الكلي   )٨(  ن 

  المتغیرات
النسبة   العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

%  

٢٨,٦  ٢٢  ١  ٣  ١٠  ٤  ٤  ١  

١٣  ١٠  ١  ١  ٤  ٢  ٢  ٢  

٣,٩  ٣  ٠  ١  ٢  ٠  ٠  ٣  

٥,٢  ٤  ٠  ٠  ٤  ٠  ٠  ٤  

اجلمعيات 
  العلمية

١,٣  ١  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٦  

  ٥٢  ٤٠  ٢  ٥  ٢١  ٦  ٦  اموع

٢٢,١  ١٧  ٢  ١  ٨  ٣  ٣  ٥ - ١  

الندوات   ٦,٥  ٥  ٠  ١  ٣  ٠  ١  ١٠ - ٦
  واملؤمترات

٦,٥  ٥  ٠  ٢  ٣  ٠  ٠  ٢٨ - ١١  

  ٣٥,١  ٢٧  ٢  ٤  ١٤  ٣  ٤  اموع

 


 


 
 
– 

  
  أم القرى

   )٩(  ن 
  الملك عبد العزیز

   )٢٣(  ن 
  الملك سعود

   )٢٥(  ن 
  الملك فھد

  ) ١٢(  ن 
  الملك فیصل

  المجموع الكلي   )٨(  ن 
  المتغیرات

النسبة   العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد
%  

٩,١  ٧  ٠  ٠  ٥  ١  ١  ٥ - ٢  
١٤,٣  ١١  ١  ٢  ٣  ٤  ١  ١٠ - ٦  
١٠,٤  ٨  ٠  ٢  ٥  ٠  ١  ١٥ - ١١  
٧,٨  ٦  ٠  ٤  ٢  ٠  ٠  ٢٠ - ١٦  
٢,٦  ٢  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ٢٥ - ٢١  
٢,٦  ٢  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٤٠ - ٣٥  
٢,٦  ٢  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ٦٠ - ٥٥  
٢,٦  ٢  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ٦٥ - ٦١  

األحباث املنشورة
  

 ٢,٦  ٢  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ٩٤ - ٩١  
  ٥٤,٦  ٤٢  ١  ١٢  ٢٠  ٥  ٤  اموع
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      ١٤٢

  
  أم القرى

   )٩(  ن 
  الملك عبد العزیز

   )٢٣(  ن 
  الملك سعود

   )٢٥( ن  
  الملك فھد

   )١٢(  ن 
  الملك فیصل

  المجموع الكلي   )٨(  ن 
  المتغیرات

النسبة   العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد
%  

٧,٨  ٦  ٠  ١  ٢  ٣  ٠  ١  

٢,٦  ٢  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ٢  

١,٣  ١  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٣  

١,٣  ١  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٤  

١,٣  ١  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٥  

١,٣  ١  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٩  

الكتب اليت ألفها 
  مبفرده

١,٣  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١٠  

  ١٦,٩  ١٣  ٠  ١  ٧  ٤  ١  اموع

١٠,٤  ٨  ٠  ٢  ٥  ١  ٠  ١  

٣,٩  ٣  ٠  ٠  ٢  ٠  ١  ٢  

٢,٦  ٢  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٣  

٣,٩  ٣  ٠  ٠  ٢  ٠  ١  ٤  

  الكتب اليت ألفها 
  مع غريه

١,٣  ١  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٥  

  ٢٢,١  ١٧  ٠  ٢  ١٢  ١  ٢  اموع

الكتب اليت ترمجها 
  مبفرده

٣,٩  ٣  ٠  ٠  ٣  ٠  ١  ١  

رمجها الكتب اليت ت  ٢,٦  ٢  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ١
  ١,٣  ١  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٣  مع غريه

  ٧,٨  ٦  ٠  ١  ٢  ٠  ٠  اموع
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– 
 

  المجموع الكلي  الملك فیصل  الملك فھد  الملك سعود   الملك عبد العزیز  رىأم الق
  المتغیر

  %النسبة   العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

  املستوى السابع      املستوى   ٤٢,٠٣
  املستوى الثامن  األكادميي      ٥٧,٩٧  

        ١٠٠  
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  عدد العبارات  األبعــــاد  احملاور

  ٩  أهداف الربنامج
  ١٥  حمتوى الربنامج

  ٨  التقومي واالختبارات
  :احملور األول 

 برامج أقسام معايري االعتماد األكادميي يف
  الرياضيات

  ٨  أعضاء هيئة التدريس
  ٤٠  اموع

  ٦  أهداف الربنامج
  ٧  حصيلة أو خمرجات تعلم الطالب

  ٨  مساعدة الطالب علمياً
  ٥  مؤهالت وخربات أعضاء هيئة التدريس

  :احملور الثاين 
معايري ضمان اجلودة يف برامج أقسام 

  الرياضيات
  ١١  جودة التدريس

  ٣٧  اموع 
  ٧  قاعات التدريس

  ٦  األجهزة والوسائل التعليمية
  ٩  املعامل

  ١٠  مكتبة القسم 

  
  :احملور الثالث 

معايري االعتماد األكادميي يف البيئة التعليمية 
  ألقسام الرياضيات

  ٥  مكاتب أعضاء هيئة التدريس
٣٧  موع ا  

  ٥  التخطيط والتقييم
  ٦  التنظيم

  :احملور الرابع 
معايري ضمان اجلودة يف البيئة التعليمية 

  ٧  مساندة املستخدمني  ألقسام الرياضيات
  ١٨  اموع 

  ١٣٢  اموع الكلي
 

 
 

 
   

  عدد العبارات  األبعــــاد  احملاور
  ٧  الشخصية

  ٦  االلتزام بأخالقيات املهنة
  ٥  التعامل مع الطالب

  :احملور األول 
 األكادميي ألداء أعضاء اهليئة معايري االعتماد

  التدريسية ألقسام الرياضيات
  ٥  التمكن من املادة العلمية

  ٢٣  جمموع عبارات احملور األول
  ٦  إدارة الوقت

  ١٤  الصفات املهنية
  :احملور الثاين 

معايري ضمان اجلودة ألداء أعضاء اهليئة 
  ١١  تقومي الطالب  ياتالتدريسية ألقسام الرياض

  ٣١  جمموع عبارات احملور الثاين
  ٥٤  اموع الكلي
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  عــــاداألب  المحور الرابع  المحور الثالث  المحور الثاني  المحور األول
  التوافر  المناسبة  التوافر  المناسبة  التوافر  المناسبة  التوافر  المناسبة

              ٠٫٨٦  ٠٫٨٧  أھداف البرنامج
              ٠٫٩٠  ٠٫٨٧  محتوى البرنامج

              ٠٫٨٣  ٠٫٨٤  التقویم واالختبارات
              ٠٫٨٦  ٠٫٩٢  أعضاء ھیئة التدریس
              ٠٫٨٣  ٠٫٧٧  األداة  ككل

          ٠٫٨٦  ٠٫٧٩      أھداف البرنامج
          ٠٫٨٩  ٠٫٩١      حصیلة أو مخرجات تعلم الطالب

          ٠٫٨١  ٠٫٨٧      مساعدة الطالب علمیًا
مؤھالت وخبرات أعضاء ھیئة 

          ٠٫٧٦  ٠٫٨٣      التدریس
          ٠٫٨١  ٠٫٨٣      جودة التدریس

          ٠٫٨٣  ٠٫٨٣      األداة  ككل
      ٠٫٧٢  ٠٫٨٠          قاعات التدریس

      ٠٫٧٤  ٠٫٨٩          األجھزة والوسائل التعلیمیة
      ٠٫٦٦  ٠٫٩٠          المعامل

      ٠٫٦٥  ٠٫٩٢          مكتبة القسم 
      ٠٫٦٥  ٠٫٧١          مكاتب أعضاء ھیئة التدریس

      ٠٫٧٨  ٠٫٨٤          األداة  ككل
  ٠٫٨٥  ٠٫٩٢              التخطیط والتقییم

  ٠٫٨٥  ٠٫٩٤              التنظیم
  ٠٫٩٦  ٠٫٩٥              مساندة المستخدمین

  ٠٫٧٤  ٠٫٨٥              األداة  ككل

            
≥ 
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  األبعــــاد
  المحور األول

معاییر االعتماد األكادیمي ألداء أعضاء 
  الھیئة التدریسیة ألقسام الریاضیات

  المحور الثاني
داء أعضاء ألمعاییر ضمان الجودة 

  الھیئة التدریسیة ألقسام الریاضیات
    ٠,٧٨  الشخصیة

    ٠,٧٢  االلتزام بأخالقیات المھنة
    ٠,٨٨  التعامل مع الطالب

    ٠,٨٣  التمكن من المادة العلمیة
    ٠,٩٤  األداة  ككل

  ٠,٨٧    أھداف البرنامج
  ٠,٩١    حصیلة أو مخرجات تعلم الطالب

  ٠,٩٣    مساعدة الطالب علمیًا
  ٠,٩٦    األداة  ككل


≥ 

 


Alpha Cornbach
 

 
  معامل الفا كرونباخ للتوافر  معامل الفا كرونباخ للمناسبة  األبعــــاد  المحاور

  ٠,٨٧  ٠,٨٧  أهداف الربنامج
  ٠,٩٠  ٠,٩٢  حمتوى الربنامج

  ٠,٨٤  ٠,٨٤  التقومي واالختبارات
  :احملور األول 

 معايري االعتماد األكادميي يف
  ٠,٨٧  ٠,٩٠  أعضاء هيئة التدريس  برامج أقسام الرياضيات

  ٠,٩٥  ٠,٩٦  المحور ككل
  ٠,٨٧  ٠,٨٣  أهداف الربنامج

  ٠,٩٠  ٠,٩٠   خمرجات تعلم الطالبحصيلة أو
  ٠,٨٣  ٠,٨٩  مساعدة الطالب علمياً

  ٠,٧٣  ٠,٧٩  مؤهالت وخربات أعضاء هيئة التدريس

  :احملور الثاين 
معايري ضمان اجلودة يف برامج 

  أقسام الرياضيات
  ٠,٩٣  ٠,٩٢  جودة التدريس

  ٠,٩٦  ٠,٩٦  المحور ككل
  ٠,٨٢  ٠,٨٩  قاعات التدريس

  ٠,٦٦  ٠,٨٩  األجهزة والوسائل التعليمية
  ٠,٩٠  ٠,٩٢  املعامل

  ٠,٩١  ٠,٩٤  مكتبة القسم

  :احملور الثالث 
معايري االعتماد األكادميي يف البيئة 

  التعليمية ألقسام الرياضيات
  ٠,٧٩  ٠,٨٦  مكاتب أعضاء هيئة التدريس

  ٠,٩٣  ٠,٩٧  المحور ككل
  ٠,٨٦  ٠,٩٤  التخطيط والتقييم

  ٠,٩٠  ٠,٩٥  التنظيم
  :احملور الرابع 

معايري ضمان اجلودة يف البيئة 
  ٠,٩١  ٠,٩٥  مساندة املستخدمني  التعليمية ألقسام الرياضيات

  ٠,٩٥  ٠,٩٧  المحور ككل
  ٠,٩٧  ٠,٩٨  األداة ككل
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  معامل ألفا كرونباخ   األبعــــاد  احملاور

  ٠,٧٣  الشخصية
  ٠,٧٩  االلتزام بأخالقيات املهنة

  ٠,٨٨  التعامل مع الطالب
  :احملور األول 

معايري االعتماد األكادميي ألداء أعضاء اهليئة 
  التدريسية ألقسام الرياضيات

  ٠,٨٣  التمكن من املادة العلمية
  ٠,٩٢  احملور األول ككل

  ٠,٧٩  إدارة الوقت
  ٠,٩١  الصفات املهنية

  : احملور الثاين 
معايري ضمان اجلودة ألداء أعضاء اهليئة 

  ٠,٩١  تقومي الطالب  التدريسية ألقسام الرياضيات
  ٠,٩٥  احملور الثاين ككل

  ٠,٩٦  كل احملاور




 
 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

SPSS
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 – 
       –    

(Kruskal-Wallis)       
          

(ANOVA)
 

 
           

   



– 

 Alpha Cornbach 
 (Spearman)
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درجة التوافر  املعايري  درجة املناسبة 

 غري متوافرة ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً غري مناسبة ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً

معة
اجلا

            

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

 
املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

          

١٣,٦  ١١ ٢٩,٦  ٢٤ ٤٣,٢  ٣٥ ١٣,٦  ١١ - -  أهداف الربنامج   ١٩,٨ ١٦ ٤٨,١ ٣٩ ٢٥,٩ ٢١ ٦,٢ ٥ - - 

٤,٤ ٦ ١٨,٥ ٢٥ ٢٧,٤ ٣٧ ٣٥,٦ ٤٨ ١٤,١ ١٩  حمتوى الربنامج   ٥,٢ ٧ ٢٢,٢ ٣٠ ٣١,٩ ٤٣ ٢٧,٤ ٣٧ ١٣,٣ ١٨ 

٦,٩ ٥ ١٩,٤ ١٤ ٢٥ ١٨ ٣٠,٦ ٢٢ ١٨,١ ١٣  التقومي واالختبارات   ١,٤ ١ ١٥,٣ ١١ ٢٥ ١٨ ٤٠,٣ ٢٩ ١٨ ١٣ 

١١,١ ٨ ١٣,٩ ١٠ ٢٩,٢ ٢١ ٢٥ ١٨ ٢٠,٨ ١٥  أعضاء هيئة التدريس   رى ١١,١ ٨ ٢٩,٢ ٢١ ٣٤,٧ ٢٥ ١٣,٩ ١٠ ١١,١ ٨
 الق

أم
  

   املتوسط العام للمحور     
 ٣,٤  ٧ ٢١,٧  ٤٥ ٣٥,٧  ٧٤ ٣٣,٤  ٦٩ ٥,٨  ١٢ ٣,١٧  أهداف الربنامج ٣,٦٠ ٠,٩ ٢ ٨,٢  ١٧ ٣٠  ٦٢ ٥١,٢  ١٠٦ ٩,٧  ٢٠

 ٢  ٧ ١٣,٩  ٤٨ ٣٤,٥  ١١٩ ٣٧,٧  ١٣٠ ١١,٩  ٤١  ٣,٤٢  حمتوى الربنامج ٣,٧٤  -  - ٦,٤  ٢٢ ٢٤,٦  ٨٥ ٥٦,٨  ١٩٦ ١٢,٢  ٤٢

 ٠,٦  ١ ١١,٤  ٢١ ٣٩,١  ٧٢ ٣٥,٣  ٦٥ ١٣,٦  ٢٥  ٣,٥٠  التقومي واالختبارات ٣,٧٥  -  - ٤,٩  ٩ ٢٢,٣  ٤١ ٥٢,٧  ٩٧ ٢٠,١  ٣٧

 ٢,٢  ٤ ٢٤,٥  ٤٥ ٢٨,٨  ٥٣ ٣٥,٣  ٦٥ ٩,٢  ١٧ ٣,٢٥  أعضاء هيئة التدريس  ٣,٥١  -  - ١٦,٨  ٣١ ٢٦,١  ٤٨ ٤٥,٧  ٨٤ ١١,٤  ٢١

زيز
 الع

عبد
ك 

املل
   ٣,٣٣  املتوسط العام للمحور ٣,٦٥    

 ٣,١  ٧ ١٥,٦  ٣٥ ٣٩,١  ٨٨ ٣٦,٩  ٨٣ ٥,٣  ١٢ ٣,٢٥  أهداف الربنامج ٣,٦١ ٢,٧  ٦ ٧,١  ١٦ ٢٥,٨  ٥٨ ٥٤,٧  ١٢٣ ٩,٨  ٢٢
 ٣,٢  ١٢ ١١,٢  ٤٢ ٣١,٥  ١١٨ ٤٢,٦  ١٦٠ ١١,٥  ٤٣  ٣,٥٠  حمتوى الربنامج ٣,٧٧ ١,٩  ٧ ٧,٧  ٢٩ ٢٣,٧  ٨٩ ٤٤,٣  ١٦٦ ٢٢,٤  ٨٤
  ٥  ١٠ ٨,٥  ١٧  ٢٠  ٤٠ ٥١,٥  ١٠٣  ١٥  ٣٠  ٣,٦٣  التقومي واالختبارات ٣,٨٠  ٢  ٤  ٨  ١٦  ٢١  ٤٢ ٤٦,٥  ٩٣ ٢٢,٥  ٤٥
عود  ٧  ١٤  ٨  ١٦ ٣٦,٥  ٧٣  ٣٩  ٧٨ ٩,٥  ١٩ ٣,٣٥  ة التدريسأعضاء هيئ  ٣,٨٠  ٣  ٦  ٥  ١٠ ٢٣,٥  ٤٧  ٤٥  ٩٠ ٢٣,٥  ٤٧

ك س
املل

   ٣,٤٣  املتوسط العام للمحور ٣,٧٤    
 ٦,٥  ٧ ٦,٥  ٧ ١٤,٨  ١٦ ٤١,٧  ٤٥ ٣٠,٥  ٣٣ ٣,٨٣  أهداف الربنامج ٣,٩٤ ١,٩  ٢ ٥,٦  ٦ ٢٢,٢  ٢٤  ٣٧  ٤٠ ٣٣,٣  ٣٦
  -  - ٢,٨  ٥ ٢١,٧  ٣٩ ٥٣,٣  ٩٦ ٢٢,٢  ٤٠ ٣,٩٥  حمتوى الربنامج ٤,٠٩ ٢,٨  ٥ ٣,٩  ٧ ١٣,٩  ٢٥ ٣٩,٤  ٧١  ٤٠  ٧٢
  ١  ١ ٧,٣  ٧ ١٨,٨  ١٨  ٥٠  ٤٨ ٢٢,٩  ٢٢ ٣,٨٦  التقومي واالختبارات ٤,٠٨  -  - ٤,١  ٤ ١٧,٧  ١٧ ٤٣,٨  ٤٢ ٣٤,٤  ٣٣
هد ٢,١  ٢ ٦,٣  ٦ ١١,٤  ١١ ٦١,٤  ٥٩ ١٨,٨  ١٨ ٣,٨٨  أعضاء هيئة التدريس ٤,١٥  ١  ١ ٢,١  ٢ ١٦,٧  ١٦ ٣٨,٥  ٣٧ ٤١,٧  ٤٠

ك ف
املل

   ٣,٨٨  املتوسط العام للمحور ٤,٠٦    
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درجة التوافر  املعايري  درجة املناسبة 
 غري متوافرة ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً غري مناسبة ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً

معة
اجلا

            

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

 
املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

          

  -  -  -  - ٣٠,٦  ٢٢ ٥٩,٧  ٤٣ ٩,٧  ٧ ٣,٧٩  أهداف الربنامج ٣,٧٣  -  - ٥,٦  ٤ ٢٦,٤  ١٩ ٥٦,٩  ٤١ ١١,١  ٨
  -  -  ٥  ٦ ٤٠,٨  ٤٩ ٤٠,٨  ٤٩ ١٣,٤  ١٦ ٣,٦١  حمتوى الربنامج ٣,٨٠  -  - ٨,٣  ١٠ ٢٧,٥  ٣٣  ٤٠  ٤٨ ٢٤,٢  ٢٩
 ١,٦  ١  -  - ٢١,٩  ١٤ ٦٢,٥  ٤٠  ١٤  ٩ ٣,٨٧  التقومي واالختبارات ٣,٦٨  -  - ٦,٣  ٤ ٢٣,٤  ١٥ ٦٥,٦  ٤٢ ٤,٧  ٣
صل  -  -  -  - ٤٢,٢  ٢٧ ٤٨,٤  ٣١ ٩,٤  ٦ ٣,٦٧  أعضاء هيئة التدريس ٣,٥٤ ٣,١  ٢ ٧,٨  ٥ ٢٩,٧  ١٩  ٥٠  ٣٢ ٩,٤  ٦

ك في
املل

   ٣,٧٣  املتوسط العام للمحور ٣,٦٩    
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  درجــة التوافر  درجــة املناسبة
  الترتيب
بالنسبة 
 للبعد

حنراف اال
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

ترتيب ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط   املؤشرات
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

 ٣ ٠,٩٠ ٣,٥٨  .دقيق   بشكل حمددة أهداف الربنامج  ١  ٣,٩٤  ٠,٧٢  ٣
 ١ ٠,٩٣ ٣,٧٤  ).فيها  لبس أو غموض ال(  واضحة أهداف الربنامج ٢ ٤,٠٩ ٠,٧٤ ١
 ٢ ٠,٩١ ٣,٦٦  )معاً  والطالب التدريسية للهيئة(  داف الربنامج معلنةأه ٣ ٣,٩٧ ٠,٧٧ ٢
 ٥ ٠,٨٦ ٣,٣٨  لجوانب املعرفيةلأهداف الربنامج شاملة  ٤ ٣,٦٢ ٠,٧٧ ٦
 ٩ ٠,٩١ ٢,٧٧  لجوانب الوجدانيةلأهداف الربنامج  شاملة  ٥ ٣,١١ ٠,٩١ ٩
 ٧ ٠,٩٢ ٣,١٤  .لجوانب املهاريةلأهداف الربنامج شاملة  ٦ ٣,٥١ ٠,٩٢ ٧
  ٤ ٠,٧٦ ٣,٥٥  أهداف الربنامج مناسبة مع طبيعة املوضوعات التخصصية املقررة  ٧ ٣,٧٢  ٠,٧١  ٤
 ٦ ١ ٣,٣٧  القسم يف املتوفرة اإلمكانيات مع تتناسب أهداف الربنامج ٨ ٣,٦٤ ٠,٨٣ ٥

 التنميـة  حاجـات (اتمع مثل  ملطالب أهداف الربنامج مناسبة ٩ ٣. ٣٨ ٠,٨٩ ٨
 ٨ ٠,٩٦ ٣,٠٦ )لعملا سوق ومتطلبات

   ٠,٦٥  ٣,٣٦  املتوسط العام   ٣,٦٧ ٠,٥٧  
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  درجــة التوافر  جــة املناسبةدر
  ترتيبال

بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

ترتيب ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط   املؤشرات
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

ررات مبفرداا موزعة توضح كافة املق( خطة دراسية مفصلة  للربنامج يتوفر ١٠ ٤,١٦ ٠,٨١ ٢
 ١ ٠,٨٣ ٤,١٠  ).حسب الفصول الدراسية

 ٣ ٠,٧٤ ٤  .يشارك جمموعة من املختصني بالقسم يف توصيف املقررات ١١ ٤,٢٠ ٠,٨٧ ١
 ١١ ٠,٨٩ ٣,٢٧  .تقوم جلنة خمتصة مبراجعة توصيف مقررات القسم بصفة دورية دف التطوير ١٢ ٣,٦٤ ٠,٩٢ ١١

١٣ ٤,١٥ ٠,٩٠ ٣ 
  :لقسم توصيف كامل للمقررات من حيثيتوفر لدى ا

اهلدف، واحملتوى، واملراجع األساسية، واألنشطة العلمية والعملية، وأعمال        ( 
  وفقاً لطبيعة كل مقرر) السنة، وطرق التقومي 

٢ ٠,٩٧ ٣,٩٨ 

 ١٠ ١,١٦ ٣,٤٦  توصيف املقررات متاح يف دليل يسلم للطالب يف بداية كل فصل دراسي ١٤ ٣,٨٤ ٠,٩١ ٦
 ٦  ٠,٨٠ ٣,٥٨  .حمتوى الربنامج يتناسب مع أهدافه اإلجرائية  ١٥ ٣,٨٥ ٠,٧٢ ٥
  ٤  ٠,٨٤ ٣,٧٤  عدد الوحدات املطلوبة للحصول على اإلجازة اجلامعية مناسب  ١٦ ٣,٩٨  ٠,٨١  ٤
 الطـالب  مطالب االختصاص وحاجات(  حيث من متوازنً الربنامج حمتوى ١٧ ٣,٧١ ٠,٧٤ ١٠

 ٩  ٠,٨٢ ٣. ٥٠  ).والشخصية  العلمية

 ١٥  ٠,٨٥ ٣,٠٢ ).لدى الطالب واالبتكار اإلبداع(حمتوى الربنامج يسمح بتنمية  ١٨ ٣,٥٣ ١,٠٢ ١٣

وجود عالقة رأسية بني عناصر حمتوى      (حمتوى الربنامج يراعي معيار االستمرار      ١٩ ٣,٨٠ ٠,٨٤  ٨
  ٥ ٠,٧٦ ٣,٥٨  ).املقررات الدراسية 

وجود عالقة أفقية بني حمتـوى مقـرر   (التكامل حمتوى الربنامج يراعي معيار       ٢٠ ٣,٨١ ٠,٧٧  ٧
  ٧  ٠,٨٦ ٣,٥٧  ).دراسي وآخر

  ٨ ٠,٩٥ ٣,٤٩  ).متهيد اخلربة السابقة للخربة الالحقة(حمتوى الربنامج يراعي معيار التتابع   ٢١ ٣,٧٤ ٠,٩٦  ٩
  ١٣  ٠,٨٢ ٣,١٩  .حمتوى الربنامج يراعي الفروق الفردية بني الطالب  ٢٢ ٣,٣١ ٠,٩٦  ١٤
  ١٤ ١,٠٣ ٣,١١  .الرياضيات حنو إجيابية اجتاهات حمتوى الربنامج يكسب الطالب  ٢٣ ٣,٥٧ ١,٠٦  ١٢
  ١٢  ٠,٨٧ ٣,١٩  .الربنامج يتناسب مع مرجعية اتمع األساسية حمتوى  ٢٤ ٣,٢٢ ٠,٨٦  ١٥
    ٠,٥٨ ٣,٥٢  املتوسط العام   ٣,٧٧ ٠,٦٢  
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  درجــة التوافر  درجــة املناسبة
ترتيب ال

بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

ترتيب ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط   املؤشرات
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

 آليات(  التقومي واضح بصورة إجرائية للطالب وعضو هيئة التدريس نظام ٢٥ ٤,٢٤ ٠,٦٣ ١
 ١ ٠,٧٣ ٤,١٢  ).... االختبارات الدورية، والنهائية، والواجبات: حساب الدرجات مثل

الدراسـية يف أغلـب    للمقـررات  النوعية يقيس احلاجات التقومي نظام ٢٦ ٣,٨٤ ٠,٧٢ ٣
 ٥ ٠,٨٤ ٣,٥٩  .األوقات

 ٧ ٠,٨١ ٣,٣٧  ).املعرفية واألدائية واالجتاهات(التعلم مثل  التقومي تراعي جوانب أساليب ٢٧ ٣,٦١ ٠,٨٦ ٧
 ٤ ٠,٩٠ ٣,٦٢  .التطبيقية وفق طبيعة املقرر التقومي يستخدم أعضاء هيئة التدريس أساليب ٢٨ ٣,٦٨ ٠,٨١ ٥

االختبارات (يرية مثل التحر يستخدم أعضاء هيئة التدريس أساليب التقومي ٢٩ ٣,٨٣ ٠,٨٤ ٤
 ٣ ٠,٩٣ ٣,٧٤  )املوضوعية واملقالية مبختلف أنواعها

 ٨  ١ ٣. ٠١  ..الشفوية وفق طبيعة املقرر التقومي يستخدم أعضاء هيئة التدريس أساليب ٣٠ ٣,١١ ١,٠١ ٨

مدى قدرة الربنامج على    ( نظام التقومي بالقسم يعطي مؤشرات عامة عن          ٣١ ٣,٦٢  ٠,٩٠  ٦
  ٦  ٠,٩٢ ٣. ٥١  ).اخلاصة حتقيق أهدافه 

 ٢  ٠,٩٨ ٣,٩٤  .م بشفافيةنتائجه مراجعة طالبللنظام التقومي يتيح  ٣٢ ٤,١٤ ٠,٨٦ ٢
    ٠,٦٢ ٣,٦١  املتوسط العام   ٣,٧٦ ٠,٥٨  
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  درجــة التوافر  درجــة املناسبة
الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

ترتيب ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط   املؤشرات
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

عدد أعضاء هيئة التدريس وفق التخصصات العلمية يتناسب مـع     ٣٣ ٣,٦٦ ١,٠٩ ٤
 ٥ ١,٠٩ ٣,٤١  .احتياج الربنامج بالقسم

 ٣ ٠,٩١ ٣,٥٥   التعليمي املتميزأداء أعضاء هيئة التدريس يتوافق مع معايري األداء ٣٤ ٤ ٠,٨٧ ٢
 ١ ٠,٩٠ ٣,٥٩  .يتميز أعضاء هيئة التدريس باخلصائص املهنية املطلوبة  ٣٥ ٣,٩٤ ٠,٨٤ ٣

التعليمية (التزام متناٍم جتاه املسئوليات  اهليئة التدريسية أعضاء لدى ٣٦ ٤,٠٢ ٠,٨٧ ١
 ٢ ٠,٨٩ ٣,٥٩  .املناطة م بشكل واضح) والبحثية واإلدارية

 ٦ ٠,٩٧ ٣,٣٦  .التدريس مناسب  هيئة ألعضاء التدريسي العبء ٣٧ ٣,٤١ ١,١٦ ٧
 ٧ ٠,٩٥ ٣,٢٠  .مسامهة أعضاء هيئة التدريس يف أنشطة البحث العلمي ملموسة ٣٨ ٣,٦١ ٠,٨٤ ٦

وفق الدرجات العلمية بصورة  هيئة تدريس أعضاء يتوفر بالقسم  ٣٩ ٣,٦٢  ١  ٥
  ٤ ١,٠٥ ٣. ٤١  .متوازنة

يساهم أعضاء هيئة التدريس يف إثراء العالقة بني القسم واتمـع     ٤٠ ٣,٢٣ ٠,٩٨ ٨
 ٨ ١,١٠ ٢,٨٩  احمللي بقدر اإلمكان

    ٠,٧١ ٣,٣٧  املتوسط العام   ٣,٦٨ ٠,٧٤  
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  درجة التوافر  ورـــاحمل  ناسبةدرجة امل
  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  املتوسط احلسايب  االحنراف املعياري

  ٠,٥٦  ٣,٤٧  يف برامج أقسام الرياضياتاالعتماد األكادميي  معايري   ٣,٧٢  ٠,٥٧
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درجة التوافر  درجة املناسبة 
  متوافرةغري ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً غري مناسبة ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً

معة
اجلا

            

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

املتوسط   املعايري
احلسايب 
 املوزون

          

 ٩,٣  ٥ ١٦,٧  ٩ ٥١,٨  ٢٨ ١١,١  ٦ ١١,١  ٦ ٢,٩٨ أهداف الربنامج ٣,٣٥ ١١,١  ٦ ٩,٣  ٥ ٢٧,٨  ١٥  ٣٧  ٢٠ ١٤,٨  ٨

حصيلة أو خمرجات تعلم     ٣,٣٨ ٩,٥  ٦ ١٤,٣  ٩ ٢٣,٨  ١٥ ٣٣,٤  ٢١  ١٩  ١٢
 ٢٠,٦  ١٣ ١٥,٩  ١٠ ٣١,٨  ٢٠ ٢٣,٨  ١٥ ٧,٩  ٥ ٢,٨٢ الطالب

 ١٦,٧  ١٢ ٢٧,٧  ٢٠ ٢٢,٢  ١٦ ١٦,٧  ١٢ ١٦,٧  ١٢ ٢,٨٨ مساعدة الطالب علمياً ٣,٧٩ ٢,٨  ٢ ١٣,٩  ١٠ ١٨,١  ١٣ ٣١,٩  ٢٣ ٣٣,٣  ٢٤

مؤهالت وخربات أعضاء    ٣,٩١ ٢,٢  ١ ١١,١  ٥ ١٧,٨  ٨ ٢٦,٧  ١٢ ٤٢,٢  ١٩
 ٤,٤  ٢  ٢٠  ٩ ١٧,٨  ٨ ١٧,٨  ٨  ٤٠  ١٨ ٣,٦٨ هيئة التدريس

 ٨,١  ٨ ٢٠,٢  ٢٠ ٣٣,٣  ٣٣ ٢٢,٢  ٢٢ ١٦,٢  ١٦ ٣,١٨  جودة التدريس ٣,٥٦  ٣  ٣ ١٣,٢  ١٣ ٢٣,٢  ٢٣ ٣٧,٤  ٣٧ ٢٣,٢  ٢٣

رى
 الق

أم
  

   ٣,١١  املتوسط العام للمحور ٣,٦٠ 
 -  - ١٥,٢  ٢١ ٤٣,٥  ٦٠ ٣٧,٧  ٥٢ ٣,٦  ٥ ٣,٢٩ أهداف الربنامج ٣,٦٠ - - ٨ ١١ ٢٨,٣  ٣٩ ٥٩,٤  ٨٢ ٤,٣  ٦

حصيلة أو خمرجات تعلم     ٣,٣٩  -  - ١٨,٦  ٣٠ ٣٣,٦  ٥٤ ٣٧,٩  ٦١ ٩,٩  ١٦
 ٧,٥  ١٢  ٢٨  ٤٥ ٣١  ٥٠ ٢٤,٨  ٤٠ ٨,٧  ١٤ ٢,٩٩ الطالب

 ٨,١  ١٥ ١٨,٥  ٣٤ ٢٧,٧  ٥١ ٢٦,١  ٤٨ ١٩,٦  ٣٦ ٣,٢٩ مساعدة الطالب علمياً ٣,٧٣  ١  ٢ ١٠,٩  ٢٠ ٢٤,٥  ٤٥ ٤٠,٨  ٧٥ ٢٢,٨  ٤٢

مؤهالت وخربات أعضاء    ٤,١١  -  - ٢,٦  ٣ ١٨,٣  ٢١ ٤٤,٣  ٥١ ٣٤,٨  ٤٠
 ٣,٥  ٤ ٥,٢  ٦ ٢٨,٧  ٣٣ ٣٣,٩  ٣٩ ٢٨,٧  ٣٣ ٣,٧٧ ريسهيئة التد

 ٥,٥  ١٤  ١٩  ٤٨ ٣٠,٤  ٧٧ ٢٦,٥  ٦٧ ١٨,٦  ٤٧ ٣,٣٣  أعضاء هيئة التدريس ٣,٩٢  -  - ٥,١  ١٣ ٢٢,١  ٥٦ ٤٧,٥  ١٢٠ ٢٥,٣  ٦٤

زيز
 الع

عبد
ك 

املل
  

   ٣,٣٣  املتوسط العام للمحور ٣,٧٥  
  ١٢  ١٨ ٩,٣  ١٤ ٢٦,٧  ٤٠ ٤٦,٧  ٧٠ ٥,٣  ٨ ٣,٢٣ أهداف الربنامج ٣,٧٤  ٤  ٦ ٦,٧  ١٠ ١٨,٧  ٢٨ ٥٣,٣  ٨٠ ١٧,٣  ٢٦

حصيلة أو خمرجات تعلم     ٣,٥٢ ٨,٦  ١٥ ١٠,٨  ١٩ ١٧,٧  ٣١ ٤٦,٣  ٨١ ١٦,٦  ٢٩
  ١٢  ٢١ ٢٦,٣  ٤٦ ٣٠,٣  ٥٣ ٢٥,٧  ٤٥ ٥,٧  ١٠ ٢,٨٦ الطالب

  ١١  ٢٢  ٢٢  ٤٤  ٢٧  ٥٤  ٢٨  ٥٦  ١٢  ٢٤ ٣,٠٨ مساعدة الطالب علمياً ٣,٧٥ ٦,٥  ١٣ ٩,٥  ١٩ ١٥,٥  ٣١  ٣٩  ٧٨ ٢٩,٥  ٥٩

مؤهالت وخربات أعضاء    ٤,١٠ ١,٦  ٢ ٤,٨  ٦ ١٣,٦  ١٧ ٤١,٦  ٥٢ ٣٨,٤  ٤٨
 ٠,٨  ١  ٨  ١٠  ٢٠  ٢٥ ٤٥,٦  ٥٧ ٢٥,٦  ٣٢ ٣,٨٦ هيئة التدريس

 ٥,٥  ١٥ ١١,٦  ٣٢ ٣٢,٧  ٩٠ ٣٧,١  ١٠٢ ١٣,١  ٣٦ ٣,٣٧  جودة التدريس ٣,٨٥ ١,١  ٣ ٥,٨  ١٦ ٢٥,١  ٦٩ ٤٢,٥  ١١٧ ٢٥,٥  ٧٠

عود
ك س

املل
  

   ٣,٢٨  املتوسط العام للمحور ٣,٧٩ 
 ١,٤  ١ ١,٤  ١ ٢٣,٦  ١٧ ٤٨,٦  ٣٥  ٢٥  ١٨ ٣,٩٤ أهداف الربنامج ٣,٩٨ ٢,٨  ٢ ٢,٨  ٢ ١٩,٤  ١٤ ٤٣,١  ٣١ ٣١,٩  ٢٣

حصيلة أو خمرجات تعلم     ٣,٧٣ ١,٢  ١ ١٠,٧  ٩  ١٩  ١٦ ٥١,٢  ٤٣ ١٧,٩  ١٥
 ٣,٦  ٣ ١١,٩  ١٠ ٣٢,١  ٢٧ ٤٨,٨  ٤١ ٣,٦  ٣ ٣,٣٦ الطالب

 ٥,٢  ٥ ١٠,٤  ١٠ ٣٤,٤  ٣٣ ٣٤,٤  ٣٣ ١٥,٦  ١٥ ٣,٤٤  الطالب علمياًمساعدة ٣,٩٧ ٣,١  ٣ ١,١  ١ ١٣,٥  ١٣ ٤٦,٩  ٤٥ ٣٥,٤  ٣٤

مؤهالت وخربات أعضاء    ٤,٤٨ ١,٧  ١ ١,٧  ١ ١,٧  ١ ٣٦,٦  ٢٢ ٥٨,٣  ٣٥
  -  - ١,٧  ١ ٦,٦  ٤ ٣٦,٧  ٢٢  ٥٥  ٣٣ ٤,٤٥ هيئة التدريس

 ٠,٧  ١ ٦,١  ٨ ٢٢,٧  ٣٠ ٥٦,١  ٧٤ ١٤,٤  ١٩ ٣,٧٧  جودة التدريس ٣,٨٩ ٢,٣  ٣ ٤,٥  ٦ ١٩,٧  ٢٦ ٤٨,٥  ٦٤  ٢٥  ٣٣

هد
ك ف

املل
  

   ٣,٧٩  املتوسط العام للمحور ٤,٠١ 
  -  -  -  -  ٢٧,١  ١٣ ٧٠,٨  ٣٤ ٢,١  ١ ٣,٧٥ أهداف الربنامج ٣,٧٥  -  - ٤,٢  ٢ ٢٠,٨  ١٠ ٧٠,٨  ٣٤ ٤,٢  ٢

حصيلة أو خمرجات تعلم     ٣,٥٥  -  -  ٣,٦  ٢  ٣٠,٣  ١٧  ٦٦,١  ٣٧  -  -
  -  -  ٥,٤  ٣  ٣٧,٥  ٢١  ٥٧,١  ٣٢  -  - ٣,٥١ الطالب

  -    ٧,٨  ٥  ٣٤,٤  ٢٢  ٥٦,٢  ٣٦  ١,٦  ١ ٣,٥١ مساعدة الطالب علمياً ٣,٥١  -  -  ٧,٨  ٥  ٣٧,٥  ٢٤  ٥٠  ٣٢  ٤,٧  ٣

مؤهالت وخربات أعضاء    ٤,٠٢  -  -  ٢,٥  ١  ٧,٥  ٣  ٧٥  ٣٠  ١٥  ٦
  -  -  -  -  ٢٠  ٨  ٦٧,٥  ٢٧  ١٢,٥  ٥ ٣,٩٢ هيئة التدريس

  -  -  -  -  ٢٨,٤  ٢٥  ٦٩,٣  ٦١  ٢,٣  ٢ ٣,٧٣  جودة التدريس ٣,٨٧  -  -  -  -  ١٧  ١٥ ٧٨,٤  ٦٩  ٤,٦  ٤

صل
ك في

املل
  

   ٣,٦٨  املتوسط العام للمحور ٣,٧٤  
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  درجــة التوافر  درجــة املناسبة
ترتيب ال

بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

ترتيب ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط   املؤشرات
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

 ٦ ٠,٨٠ ٣,٢٣  .رجعية الثقافية للمجتمعأهداف الربنامج منسجمة مع امل ٤١ ٣,٤١ ٠,٨٤ ٦
 ٢ ١,٠٥ ٣,٤٩  .أهداف الربنامج مرنة حبيث تسمح بإدخال بعض التعديالت عليها وفق احلاجة ٤٢ ٣,٨١ ٠,٨٩ ١
 ٥ ١,٠١ ٣,٣١  .أهداف الربنامج تراعي مسات العصر يف جمال الرياضيات وتطبيقاا ٤٣ ٣,٧١ ٠,٩٩ ٤
 ٣ ١ ٣,٤٤  .اغة بطريقة إجرائية حبيث يسهل تطبيقهاأهداف الربنامج مص ٤٤ ٣,٨٠ ٠,٨٨ ٢
 ١ ٠,٨٠ ٣,٥٤  .أهداف الربنامج مصاغة بطريقة إجرائية حبيث يسهل تقوميها ٤٥ ٣,٧٧ ٠,٨٢ ٣
 ٤ ٠,٩٩ ٣,٣١  .أهداف الربنامج شاملة جلميع جوانب حاجات الطالب  ٤٦ ٣,٦١ ٠,٨٩ ٥

    ٠,٧٤ ٣,٣٨  املتوسط العام   ٣,٦٩ ٠,٦٥  
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.(Sessile, F & Waxen R, 2001) 
 

 












 













  درجــة التوافر  درجــة املناسبة
ترتيب ال

بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

ترتيب ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط   املؤشرات
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

يري العلميـة   خمرجات التعليم املطلوبة حتدد من قبل هيئة التدريس يف ضوء املعا           ٤٧ ٣,٦٨ ٠,٨١ ٢
 ٢ ٠,٨٩ ٣,٤٥  .والتربوية يف جمال الرياضيات

تتفق خمرجات التعلم املطلوبة مع اإلطار املرجعي للمؤهالت الوطنية للتعلـيم            ٤٨ ٣,٨١ ٠,٧٢ ١
 ١ ٠,٧٧ ٣,٥٤  العايل يف اململكة العربية

 ٣ ٠,٩٥ ٣,٣٢  . القطاعات املعنيةتتفـق خمرجات التعليم مع متطلبـات املمارسة املهنية يف اململكة يف ٤٩ ٣,٦٧ ٠,٩٣ ٣
 ٤ ١,٠٤ ٢,٨٧  ).العاملية/احمللية (يتم فحـص مستويات إجنـاز الطالب يف ضوء معايري جودة الـتعلم  ٥٠ ٣,٣٧ ١,٠٨ ٤
 ٥ ١,٠٧ ٢,٨٤  .توجـد إجراءات حمددة تبني طريقة التعامل مع حاالت قصور إجنـاز الطالب  ٥١ ٣,٣٥ ١,٠٤ ٦

إجراءات فعالة لضمان أن األعمال اليت يتقدم ا الطـالب هـي مـن      توجد   ٥٢ ٣,٣٥ ١,٠٩  ٥
  ٦ ١,٠٥ ٢,٧٧  .إنتاجهم فعلياً

املستقطبة خلرجيي القـسم    (توجد قنوات اتصـال فعالة بأصحاب املؤسسات        ٥٣ ٣,٢٤ ١,١٧ ٧
 ٧ ١,١٨ ٢,٥٠  ).الستطالع آرائهم لتطوير برامج القسم 

    ٠,٨٠ ٣,٠٤  املتوسط العام   ٣,٥٠ ٠,٧٨  
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(Sessile & Waxen 

2001b) 
 

 











 










  درجــة التوافر  درجــة املناسبة

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

ترتيب ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط   املؤشرات
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

 ١ ٠,٩٤ ٣,٩٧  .يتواجد أعضاء هيئة التدريس يف أوقات معلن عنها إلرشاد الطالب أكادميياً ٥٤ ٤,١٦ ٠,٧٨٥ ١

جيتمع أعضاء هيئة التدريس مبجموعات صغرية من الطالب ضعاف املستوى           ٥٥ ٣,٢٨ ١,٠١ ٨
 ٨ ١,١٢ ٢,٥٥  .دف املساعدة العلمية بصفة مستمرة

 ٤ ١,٠١ ٣,٣٧  يقوم املرشد األكادميي بالقسم مبتابعة النصاب الدراسي للطالب ٥٦ ٣,٧٠ ١,٠٧ ٥
 ٥ ١,٠٩ ٣,١٤  صلة بشكل دقيق دف اإلرشاد األكادميي للطالبتتوفر بالقسم قاعدة معلومات مف ٥٧ ٣,٧١ ١,٠٢ ٤
 ٣ ١,٠٤ ٣,٥٨  .ختتار الكتب املستخدمة يف تدريس مقررات القسم أوالً بأول وفق إصداراا احلديثة ٥٨ ٤ ٠,٩٧ ٣
  ٦ ١,٠٩ ٢,٧٩  تتوفر املراجع العلمية للدراسة الفردية للطالب يف مكتبة القسم  ٥٩ ٣,٦٢ ١,١٢  ٦
بكميات كافية قبل )  كتب الكترونية –الربجميات  :مثل(تتوفر املواد التعليمية     ٦٠ ٣,٤٤ ١,١٤ ٧

 ٧ ١,١١ ٢,٦٢  .بدء الدراسة

  ٢ ١,٠١ ٣,٧٦  .حيرص القسم على اختيار املراجع العلمية وفق حاجات كل مقرر  ٦١ ٤,١٦ ٠,٧٨٤  ٢
    ٠,٧١ ٣,٢٢  املتوسط العام   ٣,٧٦ ٠,٧٦  
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  درجــة التوافر  درجــة املناسبة
ترتيب ال

بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

  ترتيبال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط   املؤشرات
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

 ١ ٠,٧٥ ٤,١٥  . الالزمة للقيام بتدريس مقررات القسم يتوفر لدى أعـضاء هيئة التدريس املؤهالت ٦٢ ٤,٢٩ ٠,٧٩ ٢

تشمل عـملية تقومي املؤهـالت التحـقق من مكانة ومسعـة املؤسـسات           ٦٣ ٣,٨٧ ١,٠١ ٥
 ٤ ٠,٩٨ ٣,٧٢  .اليت أصدرت هذه املؤهالت

 ٢ ٠,٨١ ٤,١٢  .يتوفر لدى أعـضاء هيئة التدريس اخلربات الالزمة للقيام بتدريس مقررات القسم  ٦٤ ٤,٣٢ ٠,٧٥ ١
 ٣ ١,٠٩ ٤,١١  %.٧٥نسبة أعضاء هيئة التدريس من املتفرغني للعمل بالقسم ال تقل عن  ٦٥ ٤,٢٢ ٠,٨٩ ٣
 ٥ ١ ٣,٤٨  يشارك كل أعضاء هـيئة التدريس باستمرار يف النشاطات العـلمية بالقسم ٦٦ ٣,٩٦ ٠,٨٣ ٤

   ٠,٦٥ ٣,٩١  املتوسط العام   ٤,١٣ ٠,٦٣  
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  درجــة التوافر  درجــة املناسبة

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

ترتيب ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط   املؤشرات
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

لترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

تعكس استراتيجيات التدريس املستخدمة يف القسم خمرجات التعلم وفـق          ٦٧ ٣,٧٤ ٠,٩٥ ٨
 ٨ ٠,٩٣ ٣,٣١  .مطالب جودة التعلم 

بوضوح إىل استراتيجيات التــدريس الـيت   تشري توصيفـات املقررات     ٦٨ ٣,٧١ ٠,٧٤ ٩
 ٥ ٠,٨٩ ٣,٤٥  .جيـب استخـدامها يف تدريسها 

يقـوم القسم بشكل دوري مبراجعـة االستراتيجيات التدريسية ـدف          ٦٩ ٣,٧٦ ٠,٩٧ ٧
 ٩ ١,٠٥ ٣,٢٧  .إدخال التعديالت املطلوبة أوالً بأول

 ٢ ٠,٩٥ ٣,٨١  هلا) العلمي( التسلسل املنطقي يقوم القسم بتخطيط مقرراته يف ضوء معايري ٧٠ ٤,٠٦ ٠,٧٤ ٣

تساهم كل املقررات يف تنمية بعض املهارات االجتماعيـة باإلضـافة إىل             ٧١ ٣,٥٠ ٠,٩٦ ١٠
 ١٠ ١,١٦ ٢,٩٨  .املهارات العلمية 

  ٤ ٠,٩٦ ٣,٦١  أعـضاء هيئة التدريس على دراية كافية باللوائح الدراسية  ٧٢ ٤,٠٧ ٠,٧٧  ٢
٧٣ ٣,٤٨ ٠,٩٦ ١١ التعليميـة واالجتماعيـة   ( ِلم أعـضاء هيئة التدريس بكافة اخلـدمات      ي

 ١١ ٠,٩٩ ٢,٩٦  ).والثقافية واملعيشية واإلرشادية املقدمة للطالب

  ١ ٠,٧٨ ٤,٠٩  )توصيف املقرر واخلطوط العامة املعطاة للطالب(يتم تدريس املقررات وفق   ٧٤ ٤,٢٢ ٠,٧١  ١
  ٣ ٠,٩١ ٣,٧٠  . كل مقرر متوافقة مع نواتج التعلم املرغوبة فيه طرق التقومي املستخدمة يف  ٧٥  ٤ ٠,٧٢  ٤
يعمل القسم على تنمية أعضاء هيئة التدريس بصورة دائمة باستخدام كافة      ٧٦ ٣,٨٩ ٠,٨٩  ٦

  ٧ ٠,٩٨ ٣,٣٦  .املصادر املتاحة 

حيرص القسم على متابعة اجلهد الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس لتطـوير       ٧٧ ٣,٩٣ ٠,٩٠  ٥
  ٦ ١,٠٩ ٣,٣٨  .فسهم مهنياً أن

    ٠,٧٧ ٣,٤٣  املتوسط العام   ٣,٨٥ ٠,٦٥  
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(Sessile & Waxen, 2001b) 





 

 
 

  درجة التوافر  ورــاحمل  ناسبةدرجة امل

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  يباملتوسط احلسا  االحنراف املعياري
٣,٧٨  ٠,٦٢  

  معايري ضمان اجلودة يف برامج أقسام الرياضيات
٠,٦٢  ٣,٤٠٣  





 




(Duplin university,2005)
(Birkeback, 2005
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درجة التوافر  درجة املناسبة 
معة غري متوافرة ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً غري مناسبة ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً

اجلا
             ط

وس
املت

سايب
احل

 

  املعايري

ط 
وس

املت
سايب

احل
           

  ١٩  ١٢  ٩,٥  ٦  ٢٥,٤  ١٦  ٣٠,٢  ١٩  ١٥,٩  ١٠ ٣,١٤ قاعات التدريس ٣,٦٨  ١٤,٣  ٩  ٤,٨  ٣  ١٤,٣  ٩  ٣١,٧  ٢٠  ٣٤,٩  ٢٢
  ٦٦,٦  ٣٦  ١,٩  ١  ٣,٨  ٢  ١١,١  ٦  ١٦,٦  ٩ ٢,٠٩ األجهزة والوسائل التعليمية ٣,٢٤  ٣١,٥  ١٧  ١,٩  ١  ١٤,٨  ٨  ١٤,٨  ٨  ٣٧  ٢٠
  ٦١,٧  ٥٠  ١٧,٣  ١٤  ١١,١  ٩  ٨,٧  ٧  ١,٢  ١ ١,٧٠ املعامل ٣,٥٣  ٧,٤  ٦  ١٤,٨  ١٢  ١٤,٨  ١٢  ٤٣,٢  ٣٥  ١٩,٨  ١٦
  ٥٠  ٤٥  ٢٤,٤  ٢٢  ٢٠  ١٨  ٥,٦  ٥  -  - ١,٨١ مكتبة القسم ٣,٤٠١  ١١,١  ١٠  ١٢,٢  ١١  ٢٣,٣  ٢١  ٣٢,٣  ٢٩  ٢١,١  ١٩
  ١٣,٣  ٦  -  -  ١١,١  ٥  ٤٦,٧  ٢١  ٢٨,٩  ١٣ ٣,٧٧ عضاء هيئة التدريسمكاتب أ ٤,٢٠  ٤,٤  ٢  ٢,٢٥  ١  ٢,٢٥  ١  ٥١,١  ٢٣  ٤٠  ١٨

رى
 الق

أم
  

   ٢,٨٧  املتوسط العام للمحور ٣,٦١ 
 ٨,٧  ١٤ ١٣,٧  ٢٢ ٤٤,١  ٧١ ٢٣,٦  ٣٨ ٩,٩  ١٦ ٣,١٢ قاعات التدريس ٣,٥٩ ٢,٥  ٤ ١٣,٧  ٢٢ ٢٤,٢  ٣٩ ٤١,٦  ٦٧  ١٨  ٢٩
 ٤٦,٤  ٦٤ ٢١,٧  ٣٠ ١٣,٨  ١٩ ١١,٦  ١٦ ٦,٥  ٩ ٢,١٣ ألجهزة والوسائل التعليميةا ٣,١٠ ١٤,٥  ٢٠ ٢٢,٥  ٣١ ١٧,٤  ٢٤ ٣٠,٤  ٤٢ ١٥,٢  ٢١
 ٩,٧  ٢٠ ٣٨,٦  ٨٠ ٢٨,٥  ٥٩ ٢٠,٣  ٤٢ ٢,٩  ٦ ٢,٦٨ املعامل ٣,٦١ ٢,٩  ٦ ١١,٦  ٢٤ ٢٦,١  ٥٤ ٤٠,١  ٨٣ ١٩,٣  ٤٠
 ٣٠,٩  ٧١ ٣٥,٧  ٨٢ ٢١,٧  ٥٠ ٨,٧  ٢٠  ٣  ٧ ٢,١٧ مكتبة القسم ٣,٥٢ ٧,٤  ١٧ ١٢,٢  ٢٨ ١٥,٢  ٣٥ ٥٠,٩  ١١٧ ١٤,٣  ٣٣
زيز ٨,٧  ١٠ ٦,٩  ٨ ١٥,٧  ١٨ ٣٦,٥  ٤٢ ٣٢,٢  ٣٧ ٣,٧٦ مكاتب أعضاء هيئة التدريس ٤,٢٤ ٠,٩  ١ ٧,٨  ٩ ٧,٨  ٩ ٣٢,٢  ٣٧ ٥١,٣  ٥٩

 الع
عبد

ك 
املل

   ٢,٩٦ املتوسط العام للمحور ٣,٦١   
 ١٢,٦  ٢٢ ١٣,٧  ٢٤  ٢٤  ٤٢ ٤١,٧  ٧٣  ٨  ١٤ ٣,١٨ قاعات التدريس ٤,٠٥  ٤  ٧ ٥,١  ٩ ١٣,١  ٢٣ ٣٧,٢  ٦٥ ٤٠,٦  ٧١
١٤٥,٣  ٦٨ ٢٠,٧  ٣١  ١٠  ١٥ ١١,٣  ١٧ ١٢,٧  ١٩ ٢,٢٥ األجهزة والوسائل التعليمية ٣,٧٠ ٥,٣  ٨ ١٨,٧  ٢٨ ١٧,٣  ٢٦ ١٧,٣  ٢٦ ٤١,٤  ٦٢
 ١١,٥  ٢٦  ٢٤  ٥٤ ٣٥,٦  ٨٠  ٢٤  ٥٤ ٤,٩  ١١ ٢,٨٦ املعامل ٣,٨٢ ٥,٣  ١٢ ١٢,٥  ٢٨ ١٥,١  ٣٤ ٢٨,٩  ٦٥ ٣٨,٢  ٨٦
  ٢٨  ٧٠ ٣١,٢  ٧٨ ٢٧,٢  ٦٨  ١٠  ٢٥ ٣,٦  ٩ ٢,٣٠ ة القسممكتب ٣,٦٢ ٧,٦  ١٩ ٩,٢  ٢٣  ٢٢  ٥٥ ٣٥,٦  ٨٩ ٢٥,٦  ٦٤
عود ٥,٦  ٧ ٨,٨  ١١ ٢٢,٤  ٢٨  ٤٨  ٦٠ ١٥,٢  ١٩ ٣,٥٨ مكاتب أعضاء هيئة التدريس ٤,١٢ ٢,٤  ٣ ٥,٦  ٧ ٢٠,٨  ٢٦  ٢٠  ٢٥ ٥١,٢  ٦٤

ك س
املل

  

   ٣,٠٢ املتوسط العام للمحور ٣,٨٦ 
 ٣,٦  ٣ ٩,٥  ٨ ٢٨,٦  ٢٤ ٣٥,٧  ٣٠ ٢٢,٦  ١٩ ٣,٦٤ قاعات التدريس ٣,٧٢ ٤,٨  ٤  ٦  ٥ ٢٧,٤  ٢٣ ٣٥,٧  ٣٠ ٢٦,١  ٢٢
 ٢٠,٨  ١٥ ٨,٣  ٦ ١٩,٥  ١٤ ٢٣,٦  ١٧ ٢٧,٨  ٢٠ ٣,٢٩ األجهزة والوسائل التعليمية ٤,٠٤ ١١,١  ٨ ٢,٨  ٢ ٦,٩  ٥ ٢٩,٢  ٢١  ٥٠  ٣٦
 ٥,٦  ٦ ٥,٦  ٦ ٢٥,٩  ٢٨ ٣٥,٢  ٣٨ ٢٧,٧  ٣٠ ٣,٧٤ املعامل ٤,١٠ ١٠,٢  ١١ ١,٩  ٢ ١٠,٢  ١١ ٢٣,١  ٢٥ ٥٤,٦  ٥٩
 ١١,٦  ١٤  ٥  ٦ ٢٦,٧  ٣٢ ٢٩,٢  ٣٥ ٢٧,٥  ٣٣ ٣,٥٥ مكتبة القسم ٤,١٠  ٥  ٦  ٥  ٦ ١٨,٣  ٢٢ ١٨,٣  ٢٢ ٥٣,٤  ٦٤
 - - - - ١٠  ٦ ٤١,٧  ٢٥ ٤٨,٣  ٢٩ ٣,٣٨ مكاتب أعضاء هيئة التدريس ٤,٤٦ ٣,٣  ٢  -  -  ٥  ٣  ٣٠  ١٨ ٦١,٧  ٣٧

هد
ك ف

املل
  

   ٣,٧٩ املتوسط العام للمحور ٤,٠٨ 
  -  -  -  -  ٤١  ٢٣ ٥٥,٤  ٣١ ٣,٦  ٢ ٣,٦٢ اعات التدريسق ٣,٦٦  -  - ٧,١  ٤ ٢٣,٢  ١٣ ٦٦,١  ٣٧ ٣,٦  ٢
 ١٢,٥  ٦ ٢٢,٩  ١١ ٢٧,١  ١٣ ٣٧,٥  ١٨  -  - ٢,٨٩ األجهزة والوسائل التعليمية ٣,٥٤  -  - ١٤,٦  ٧ ٢٠,٨  ١٠ ٦٠,٤  ٢٩ ٤,٢  ٢
  -  - ٦,٩٥  ٥ ٥٦,٩٥  ٤١ ٣٦,١  ٢٦  -  - ٣,٢٩ املعامل ٣,٤٠  -  - ١٣,٩  ١٠ ٣٣,٣  ٢٤ ٥١,٤  ٣٧ ١,٤  ١
 ٢,٥  ٢ ١٣,٧٥  ١١  ٧٥  ٦٠ ٨,٧٥  ٧  -  - ٢,٩٠ مكتبة القسم ٣,٠٦  -  - ١١,٢٥  ٩ ٧١,٢٥  ٥٧ ١٧,٥  ١٤  -  -
صل  -  -  ٥  ٢  ٢٠  ٨  ٧٥  ٣٠  -  - ٣,٦٧ مكاتب أعضاء هيئة التدريس ٣,٧٧  -  -  -  - ٢٢,٥  ٩ ٧٧,٥  ٣١  - -

ك في
املل

  

   ٣,٢٩ املتوسط العام للمحور ٣,٤٨ 
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  درجــة التوافر  درجــة املناسبة
ترتيب ال

بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 

 زوناملو

ترتيب ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط   العبـــــــــارة
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

  ترتيبال
بالنسبة 
 للبعد

 ٧ ١,٠٥ ٢,٤٠  .حيرص القسم على ألّا يزيد عدد الطالب يف كل مقرر عن عشرين طالباً  ٧٨ ٣,٣٢ ١,١٩ ٧

حيرص القسم على أن يكون احلد األدىن من املساحة املخصصة لكل طالب  ٧٩ ٣,٤١ ١,١١ ٦
 ٦ ١,١٧ ٢,٧٠  ).٢ م١،٥(يسية  يف القاعة التدر

 ٣ ٠,٩٣ ٣,٥٨  .التكييف يف قاعات الدراسة مناسب  ٨٠ ٣,٩٣ ٠,٩٦ ٣
 ٤ ١ ٣,٤٢  .التهوية يف قاعات الدراسة مناسبة ٨١ ٣,٨١ ١,٠٩ ٥
 ٢ ٠,٧٧ ٣,٧٢  .اإلنارة يف قاعات الدراسة مناسبة  ٨٢ ٤,٠٥ ٠,٩٠ ١
  ١ ٠,٩٨ ٣,٧٧  .مناسبة للطالب يتوفر داخل قاعات الدراسة مقاعد   ٨٣ ٣,٩٠ ٠,٩٨  ٤
  ٥  ١ ٣,٣٣  .يراعى عند إنشاء قاعات الدراسة معايري األمن والسالمة  ٨٤  ٤ ٠,٩٨  ٢

   ٠,٦٩ ٣,٢٨  المتوسط العام   ٣,٧٧ ٠,٨٠  
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  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب  املؤشرات  الترتيب حسب األداة  درجــة التوافر
  الترتيب حسب البعد

  ١  ٠ ٤,٠ يتوفر يف القاعات الدراسية مقاعد للطالب مناسبة  ٩
  ٢  ٠ ٤,٠ يتوفر يف القاعات الدراسية  إنارة جيدة  ٨
  ٣ ٠,٥٤ ٣,٦٠ يتوفر يف القاعات الدراسية  تكييف جيد  ٦
  ٤ ٠,٥٤ ٣,٦  )٢م٣٠(مساحة كل قاعة  ال تقل عن   ٢
  ٥ ٠,٥٤ ٣,٤ يتوفر يف القاعات الدراسية  معايري األمن والسالمة  ١٠
  ٦ ٠,٥٤ ٣,٤ يتوفر يف القاعات الدراسية  وية جيدة  ٧
  ٧ ٠,٤٤ ٢,٨   طالب٢٠عدد الطالب يف كل قاعة   ١
  ٨ ٠,٤٤ ١,٦ (data show )يتوفر يف القاعات الدراسية  جهاز داتا شو   ٥
  ٩ ٠,٨٣ ١,٦ يتوفر يف القاعات الدراسية  جهاز حاسب آيل  ٤
  ١٠ ٠,٥٤ ١,٦ ية  طرفية انترنتيتوفر يف القاعات الدراس  ٣

    ٠,٣٨  ٣,٠٠  املتوسط العام  ملعيار قاعات التدريس  

  درجــة التوافر  درجــة املناسبة

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

ترتيب ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط  املؤشرات
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

 ٤ ١,٠٤ ١,٨١  .هاز حاسب آيل يتوفر يف كل قاعة دراسة ج ٨٥ ٣,٢٢ ١,٤٢ ٤
 ٦ ٠,٩٨ ١,٦٤  .كل قاعات الدراسة مزودة خبدمة االنترنت  ٨٦ ٣,١٠ ١,٣٨ ٦
 ٥ ٠,٩٤ ١,٧٠  (data show )يتوفر يف كل قاعة دراسة جهاز داتا شو   ٨٧ ٣,١٦ ١,٤٠ ٥
 ٣ ١,٢٣ ٢,٠٩  ( Over Head Projector )يتوفر يف كل قاعة دراسة جهاز   ٨٨ ٣,٣٦ ١,٢٩ ٣
 ١ ١,٠٣ ٤,١٢  ) .عادية أو الكترونية ( يتوفر يف كل قاعة دراسة سبورة  ٨٩ ٤,٣٣ ٠,٨٣ ١
  ٢ ١,٥١ ٣,١١  .يتوفر يف القسم آلة تصوير خاصة بتصوير االختبارات  ٩٠ ٣,٨٣ ١,٣٢  ٢

   ٠,٦٩ ٢,٤٢  املتوسط العام   ٣,٥٠ ١,٠٤  
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(Trinity,2006


 
–

 

  درجــة التوافر  درجــة املناسبة
ترتيب ال

بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

 املتوسط
احلسايب 
 املوزون

رتيب الت
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط  املؤشرات
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

 القسم معامل للحاسب اآليل مع ملحقاا، وطابعات بعـدد       يتوفر يف  ٩١ ٣,٦٧ ١,١٩ ٦
 ٧ ١,١١ ٢,٦٦  .كايف يتناسب مع احتياجات طالب القسم

 ٦ ١,٠٢ ٢,٧٥   )٢ م٦٠( احلد األدىن ملساحة املعمل  ٩٢ ٣,٦٢ ١,١٥ ٨
 ٤ ١,٣٠ ٢,٨٤   متصلة باإلنترنت(LAN)يتوفر يف املعمل شبكة داخلية  ٩٣ ٣,٨٤ ١,٠٧ ٤
 ٢ ١,١٣ ٢,٩٤  (data show )يتوفر يف املعمل جهاز داتا شو  ٩٤ ٣,٩٢ ١,٠٣ ٢
 ١ ١,٢١ ٣,٥٩  ) .عادية أو الكترونية ( يتوفر يف املعمل سبورة  ٩٥ ٣,٩٢ ١,١٤ ١
  ٣ ١,١٧ ٢,٩٠  .يتوفر يف املعمل مواد خام تتناسب مع التخصص   ٩٦ ٣,٦٣ ١,٢٦  ٧
  ٨ ١,٠٨ ٢,٦٦  . مبوضوعات املقررات الدراسيةيتوفر يف املعمل برجميات حديثة مرتبطة  ٩٧ ٣,٧٦ ١,١٧  ٥
  ٥ ٠,٩٢ ٢,٨١  .يتوفر يف املعمل مستلزمات األمن والسالمة   ٩٨ ٣,٨٤ ٠,٩٣  ٣
  ٩  ١ ٢,٥٠  .يتوفر يف املعمل أجهزة ومعدات تساعد على إجراء التجارب املعملية  ٩٩ ٣,٢٩ ١,١٨  ٩

   ٠,٨٣ ٢,٨٥  املتوسط العام   ٣,٧٢ ٠,٨٩  
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   حسب البعدالترتيب  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب  املؤشرات  الترتيب حسب األداة  درجــة التوافر

  ١ ١,١٤ ٣,٤  )عادية أو الكترونية ( يتوفر يف املعمل سبورة   ٧
  ٢ ١,٢٢ ٣,٠    على األقل٢م٦٠مساحة املعمل الواحد   ٣
  ٣ ٠,٧٠ ٣,٠   طالباً على األكثر٢٠عدد الطالب باملعمل   ٢
  ٤ ١,٠٩ ٢,٨٠ (data show )يتوفر يف املعمل جهاز داتا شو   ٦
  ٥ ١,٠٩ ٢,٨٠  ١ : ٢٠نسبة الطالب إىل املشرف  يف املعمل أثناء التدريس   ٤
  ٦ ١,١٤ ٢,٦٠  يتوفر يف املعمل مستلزمات األمن والسالمة  ٩
  ٧ ١,١٤ ٢,٦٠  يتوفر يف املعمل برجميات حديثة  ٨
  ٨ ١,١٤ ٢,٦٠   متصلة باالنترنت(LAN)يتوفر يف املعمل شبكة داخلية   ٥
  ٩ ١,٣٤ ٢,٦٠   على األقل١ملعامل عدد ا  ١

   ١,٠٤ ٢,٨٢  املتوسط العام  
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  درجــة التوافر  درجــة املناسبة

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

ترتيب  ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط  شراتاملؤ
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

تقليديـة  (   تتوفر مكتبة بالقسم مزودة مبصادر املعلومات الـضرورية        ١٠٠ ٣,٥٩ ١,١٢ ٥
 ٧ ١,٠٤ ٢,٣١  .القسم العلمية مرتبطة باختصاصات ) ورقمية 

 ٨ ١,٠٥ ٢,٢٤  .تستغل املصادر املتوفرة باملكتبة بكفاءة ملحوظة  ١٠١ ٣,٣٨ ١,١٦ ٩
 ١٠ ١,٠١ ١,٩٧  .تشارك املكـتبة يف عضوية قواعد املعلومات على الشبكة العاملية ١٠٢ ٣,٣٨ ١,٣١ ٨

 املرتبطة باختصاصات   االشتراك خبمسة عناوين كحد أدىن يف الدوريات       ١٠٣ ٣,٥٨ ١,١١ ٦
 ٦ ١,٢٣ ٢,٥٠  .القسم العلمية

تتوفر مخسة عناوين خمتلفة على األقل لكل مقرر دراسي وبواقع نسختني  ١٠٤ ٣,٥٣ ١,١٧ ٧
 ٤ ١,١٣ ٢,٥٩  .على األقل من كل عنوان مجيعها حديثة اإلصدار

  ١ ١,١٩ ٢,٨٩  .امج القسمتتوفر يف املكتبة كتب باللغة اإلجنليزية  لسد احتياجات بر  ١٠٥ ٣,٧١ ١,٠٢  ٣
قواعد معلومات ، : (  تتوفـر يف املكتبة مصادر معلومات أخرى مثل  ١٠٦ ٣,٦٧ ١,١٠  ٤

  ٥ ١,٢٩ ٢,٥٠  )اخل ... كتب الكترونية، برجميات،  ميكروفيش ، ميكرو فيلم ،
  ٩ ١,٢٤ ٢,١٥  وامليكروفيش املكتبة أجهزة قراءة وطباعة للميكروفيلم يف تتوفر  ١٠٧ ٣,٣٦ ١,٢٠  ١٠
  ٣ ١,١٣ ٢,٧١  .تتوفر أجهزة حاسب آيل ألغراض البحث يف قواعد البيانات  ١٠٨ ٣,٧٩ ١,٠٦  ٢
  ٢ ١,٢٩ ٢,٧٢  تتوفر شبكة انترنت مرتبطة بأجهزة املكتبة  ١٠٩ ٣,٨٠ ١,١١  ١

   ٠,٨٥ ٢,٤٦  املتوسط العام   ٣,٥٨ ٠,٩٣  
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  الترتيب حسب البعد  االحنراف املعيارياملتوسط احلسايب  العبـــــــــارة  الترتيب حسب األداة  درجــة التوافر

  ١ ١,٣٠ ٢,٨٠  ةالكتب واملراجع العلمية متوفرة باللغة االجنليزي  ١
  ٢ ١,٩٤ ٢,٤٠  آلة تصوير أوراق  ٢
  ٣ ١,١٤ ٢,٤٠  أجهزة حاسب للبحث يف قواعد البيانات  مزودة خبدمة االنترنت  ٣
  ٤ ٠,٤٤ ٢,٢٠   بالتخصصاالشتراك خبمسة عناوين على األقل من الدوريات املرتبطة  ٤
  ٥ ٠,٧٠  ٢  توفري مخسة عناوين لكل مقرر من الكتب واملراجع العلمية  ٥
  ٦ ٠,٧٠  ٢  الكتب واملراجع العلمية متوفرة باللغة العربية  ٦
  ٧ ٠,٤٤ ١,٨٠  االشتراك خبمس قواعد بيانات يف التخصص على األقل  ٧
  ٨ ٠,٤٤ ١,٢٠  جهاز حاسب ألغراض اإلعارة واالسترداد  ٨

   ٠,٦٢ ٢,١  املتوسط العام  ملعيار معامل احلاسب  
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–











 
–













 
 
 

  درجــة التوافر  درجــة املناسبة
ترتيب ال

بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

ترتيب  ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط   املؤشرات
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 ياملعيار

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

 ١ ٠,٩١ ٤  .يتوفر مكتب لكل عضو هيئة تدريس  ١١٠ ٤,٤١ ٠,٧٨ ١
 ٣ ٠,٩١ ٣,٨٤  .يتوفر يف مكتب عضو هيئة التدريس أثاث مناسب  ١١١ ٤,٢٠ ٠,٨٠ ٢
 ٥ ١,٤٣ ٣,٤٦  يتوفر جهاز حاسب شخصي مزود خبدمة اإلنترنت لكل عضو هيئة تدريس ١١٢ ٤,١٦ ١,٠٩ ٣

لكل عضو هيئة تدريس يف املكاتب املشتركة       ) ٢ م ٧,٥(ختصيص مساحة    ١١٣ ٤,٠٣ ١,٠٥ ٥
 ٤ ٠,٩٥ ٣,٨١  .على ألَّا يزيد عدد األعضاء يف املكتب الواحد عن اثنني

 ٢ ٠,٩٨ ٣,٨٤  .لعضو هيئة التدريس يف املكاتب املنفردة)٢ م٩,٠(ختصيص مساحة  ١١٤ ٤,١٠ ٠,٩٩ ٤
   ٠,٧٨ ٣,٧٩  املتوسط العام   ٤,١٨ ٠,٧٧  
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  درجة التوافر  ورـــاحمل  ناسبةدرجة امل
  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  املتوسط احلسايب  االحنراف املعياري

٣,٧٥  ٠,٧٦  
يف البيئة ميي االعتماد األكادمعايري 

  ٠,٥٢  ٣,١٣  التعليمية ألقسام الرياضيات





 



 

 
 

  الترتيب  درجــة التوافر
  االحنراف املعياري احلسايباملتوسط   املؤشرات  حسب األداة

  الترتيب
  حسب البعد

 لكل عـضو    ٢م٧,٥مساحة غرفة مكتب عضو هيئة التدريس املشترك مع آخر            ١
  ١ ٠,٤٤ ٤,٢٠  هيئة تدريس على ألّا يزيد عدد األعضاء يف املكتب الواحد عن اثنني

  ٢ ٠,٧٠  ٤   على األقل٢م٩مساحة غرفة مكتب عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه املنفرد   ٢
  ٣ ٠,٨٣ ٣,٨٠   هيئة تدريس حاسب آيل متصل باالنترنتلكل عضو  ٣
  ٤ ٠,٤٤ ٣,٨٠  أثاث املكتب وملحقاته مناسب  ٤

   ٠,٤٨ ٣,٩٥  املتوسط العام  
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درجة التوافر  درجة املناسبة 

 غري متوافرة ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً غري مناسبة ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً

معة
اجلا

            

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

املتوسط   املعايري
احلسايب 
 املوزون

          

 ٣٧,٨  ١٧ ٥١,١  ٢٣ ٦,٧  ٣  -  - ٤,٤  ٢ ١,٨٨ التخطيط والتقييم ٣,٠٤ ١٥,٦  ٧ ٣١,٢  ١٤ ٤,٤  ٢ ٢٤,٤  ١١ ٢٤,٤  ١١
 ٩,٣  ٥ ٢٤  ١٣ ٥٣,٧  ٢٩ ٥,٦  ٣ ٧,٤  ٤ ٢,٨١ التنظيم ٣,٧٠ ٣,٧  ٢ ٩,٣  ٥ ٢٧,٨  ١٥ ٢٧,٨  ١٥ ٣١,٤  ١٧
رى ٢٨,٦  ١٨ ٤٤,٤  ٢٨ ٢٠,٦  ١٣ ٤,٨  ٣ ١,٦  ١ ٢,١٥ مساندة املستخدمني ٣,٣٠ ٧,٩  ٥ ٢٥,٤  ١٦ ١١,١  ٧ ٣٠,٢  ١٩ ٢٥,٤  ١٦

 الق
أم

    ٢,٢٨  املتوسط العام  
 ٣٧,٤  ٤٣ ٢٢,٦  ٢٦  ٣٣  ٣٨  ٧  ٨  -  - ٢,٠٩ التخطيط والتقييم ٣,٦٠ ٤,٣  ٥ ١١,٣  ١٣ ١٨,٣  ٢١ ٥٢,٢  ٦٠ ١٣,٩  ١٦
  ٢١  ٢٩ ١٥,٢  ٢١  ٣٧  ٥١ ٢٤,٦  ٣٤ ٢,٢  ٣ ٢,٧٤ التنظيم ٣,٨٦ ٥,١  ٧ ٢,٢  ٣ ١٦,٦  ٢٣ ٥٢,٩  ٧٣ ٢٣,٢  ٣٢
 ٣٢,٣  ٥٢ ٢٨,٦  ٤٦ ٢٣,٦  ٣٨ ١٤,٩  ٢٤ ٠,٦  ١ ٢,٢٢ مساندة املستخدمني ٣,٦٥  ٨  ١٣ ٧,٥  ١٢ ١٤,٣  ٢٣ ٥٠,٩  ٨٢ ١٩,٣  ٣١

زيز
 الع

عبد
ك 

املل
  

 ٢,٣٥  املتوسط العام ٣,٧٠  
 ١,٦ ٣٠,٤  ٣٨  ٢٨  ٣٥ ٢٥,٦  ٣٢ ١٤,٤  ١٨ ١,٦ ٢,٢٨ التخطيط والتقييم ٣,٦٣ ٧,٢  ٩  ٤  ٥ ٣٠,٤  ٣٨ ٣٥,٢  ٤٤ ٢٣,٢  ٢٩
 ١,٣  ٢٦  ٣٩ ٢٠,٧  ٣١ ٣٨,٧  ٥٨ ١٣,٣  ٢٠ ١,٣ ٢,٤٣ التنظيم ٣,٧٢  ٤  ٦ ٤,٧  ٧ ٣١,٣  ٤٧ ٣٥,٣  ٥٣ ٢٤,٧  ٣٧
 ٣,٤ ٣٧,١  ٦٥ ٢٠,٦  ٣٦ ٢٤,٦  ٤٣ ١٤,٣  ٢٥ ٣,٤ ٢,٢٦ مساندة املستخدمني ٣,٦٢ ٩,٧  ١٧ ٢,٩  ٥ ٢٢,٣  ٣٩ ٤٥,١  ٧٩  ٢٠  ٣٥

عود
ك س

املل
   ٢,٣٢  املتوسط العام ٣,٦٦  

 ٦,٧  ٤ ١,٦  ١  ٧٠  ٤٢  ١٠  ٦ ١١,٧  ٧ ٣,١٣ التخطيط والتقييم ٣,٧١ ٦,٧  ٤  ٥  ٣ ٣١,٧  ١٩ ٢٣,٣  ١٤ ٣٣,٣  ٢٠
 ١,٤  ١ ١٥,٣  ١١ ٢٣,٦  ١٧ ٤٠,٣  ٢٩ ١٩,٤  ١٤ ٣,٦١ التنظيم ٤,٠٦ ٨,٣  ٦ ٢,٨  ٢ ٧  ٥ ٣٧,٥  ٢٧ ٤٤,٤  ٣٢
 ٢,٤  ٢ ٤,٨  ٤ ٣٨,١  ٣٢ ٤٤  ٣٧ ١٠,٧  ٩ ٣,٥٥ مساندة املستخدمني ٤,٠٩ ٥,٩  ٥ ٣,٦  ٣ ١٥,٥  ١٣  ٢٥  ٢١  ٥٠  ٤٢

هد
ك ف

املل
   ٣,٤٣ املتوسط العام ٣,٩٦    

  -  - ٣٢,٥  ١٣  ٦٥  ٢٦ ٢,٥  ١  -  - ٢,٧٠ قييمالتخطيط والت ٢,٩٥  -  - ٢٧,٥  ١١  ٥٠  ٢٠ ٢٢,٥  ٩  -  -
  -  - ٢٩,٢  ١٤ ٣٧,٥  ١٨ ٣٣,٣  ١٦  -  - ٣,٠٤ التنظيم ٣,٨١  -   ٢,١  ١  ٢٥  ١٢ ٦٢,٥  ٣٠ ١٠,٤  ٥
 ٣,٦  ٢ ٢١,٤  ١٢ ٤٨,٢  ٢٧ ٢٦,٨  ١٥  -  - ٢,٩٨ مساندة املستخدمني ٣,٨٩  -  -  -  - ٣٢,٢  ١٨ ٤٦,٤  ٢٦ ٢١,٤  ١٢

صل
ك في

املل
  ٢,٩٠ املتوسط العام ٣,٥٥   
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(Dublin,2005)

  درجــة التوافر  درجــة املناسبة
ترتيب ال

بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

ترتيب ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط   املؤشرات
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

من حيث  (يقوم القسم مرة كـل عام بتقييم كفاءة املكتبة          ١١٥ ٣,٤١ ١,١٥ ٤
 ٣ ١,٠٤ ٢,٢٥  ) .توافر مواردها وتنوعها 

 ٥ ١,٠٣ ٢,٠٣   إجراءات التقييم استبيانات آلراء كافة املستخدمنيتشمل ١١٦ ٣,٣٥ ١,١٣ ٥

١١٧ ٣,٤٩ ١,٠٨ ٣ 
يقوم العاملون يف املكتبة بإرسال استمارات بصورة دورية        

الورقية (إىل القسم دف تأمني حاجاته من مصادر التعلم         
  ).اخل ..وااللكترونية والربجميات

٤ ١,١١ ٢,٢٣ 

١١٨ ٣,٦٦ ١,١١ ١ 
  لون باجلامعة بتأمني مستلزمات البيئة التعليميـة     يقوم املسئو 

مـن  ) اخل  ... أثاث ، أجهزة، مواد خام، صيانة معامل        ( 
  .خالل التنسيق مع القسم

١ ٠,٨٩ ٢,٦٧ 

١١٩ ٣,٥٩ ١,١٦ ٢ 
      توفر اجلامعة دعمـاً ماليـاً كافياً للقسم لتغطية احتياجاته       

 مـن   من شراء الكتب والدوريات واـالت وغريهـا        (
  ).مصـادر املعـلومات 

٢ ٠,٩٨ ٢,٥٤ 

   ٠,٨٢ ٢,٣٥  املتوسط العام   ٣,٤٩ ١,٠٢  
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  درجــة التوافر  ةدرجــة املناسب
ترتيب ال

بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

ترتيب ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط   العبـــــــــارة
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

 على  يقوم العاملون يف املكتبة بفتح املكتبة بكافة خدماا        ١٢٠ ٣,٥٨ ١,١٥ ٦
 ٦ ١,١٠ ٢,٣٢  .مدار الساعة لتكون متاحة لطالب القسم

يقوم العاملون يف املكتبة بتصنيف مصادرها املتنوعة وفق         ١٢١ ٣,٨٠ ١,٠١ ٥
 ٤ ١,٠٤ ٢,٧٥  .األصول العاملية املتعارف عليها دف تيسري االطالع 

حترص املكتبة على تنويع مصادرها وفـق االجتاهـات          ١٢٢ ٣,٨٣ ١,٠٣ ٤
 ٥ ١,٠٢ ٢,٧١  .ة احلديثة بصورة ملموسةالعلمي

تقدم املكتبة خدماا وفق اآلليات احلديثة املستخدمة يف         ١٢٣ ٣,٩٣ ٠,٩٧ ٢
 ٢ ١,١١ ٣,٠٠  .إعارة واسترجاع مصادرها املعرفية

تتوفر أنظـمة أمن ملنع ضـياع حمتويـات املكــتبة           ١٢٤ ٣,٩٦ ٠,٩٢ ١
 ١ ١,٠٨ ٣,٢٣  واالستخـدام السيئ لالنترنت

توفر املكتبة اخلدمات الالزمة للدراسة والبحث بشكل         ١٢٥ ٣,٨٧ ٠,٩٥  ٣
  ٣ ١,٠٧ ٢,٨٠  .يتالءم مع عدد الطالب

   ٠,٨٩ ٢,٨١  املتوسط العام   ٣,٨٢ ٠,٩٠  
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  توافردرجــة ال  درجــة املناسبة

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

ترتيب ال
بالنسبة 
  لألداة

املتوسط   املؤشرات
احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

ترتيب ال
بالنسبة 
 للبعد

١٢٦ ٣٫٥١ ١٫١١ ٧ 


 ٧ ١٫٠٢ ٢٫٠٩ 

١٢٧ ٣٫٨١ ١٫٠٢ ١ 


 ١ ١٫٠٣ ٢٫٨٠ 

١٢٨ ٣٫٧٠ ١٫١٧ ٤  ٣ ١٫٢٥ ٢٫٦٨ 

١٢٩ ٣٫٧٦ ١٫١٦ ٣ 


 ٢ ١٫١٨ ٢٫٦٨ 

١٣٠ ٣٫٦٦ ١٫٢٠ ٦ 


 ٥ ١ ٢٫٣٧ 

١٣١ ٣٫٧٤ ١٫١٥  ٥  



 

٤ ١٫٣٠ ٢٫٥٤  

١٣٢ ٣٫٧٦ ١٫١٢  ٢  


 ٦ ١٫١٤ ٢٫٣٥  

   ٠٫٩٢ ٢٫٥١  املتوسط العام   ٣٫٦٩ ١٫٠٣  
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  درجة التوافر  ورــــاحمل  ناسبةدرجة امل

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  املتوسط احلسايب  عيارياالحنراف امل
٣,٦٧  ٠,٩٣  

معايري ضمان اجلودة يف البيئة 
  ٠,٧٩  ٢,٥٦  التعليمية ألقسام الرياضيات
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  درجة التوافر
معة غري متوافرة ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً

اجلا
  

عدد 
مؤشرات 

  املعيار
املتوسط   املعايري

 % ت % ت % ت % ت % ت احلسايب املوزون
 ٨,١ ١٧ ١١,٩ ٢٥ ٤١ ٨٦ ٢٧,١ ٥٧ ١١,٩ ٢٥ ٣,٢٢  الشخصية  ٧
 ٩,٤ ١٧ ٢٢,٢ ٤٠ ٣٥,٦ ٦٤ ٢٠,٦ ٣٧ ١٢,٢ ٢٢ ٣,٠٣  االلتزام بأخالقيات املهنة  ٦
 ١٩,٣ ٢٩ ٢٦ ٣٩ ٢٦ ٣٩ ١٧,٣ ٢٦ ١١,٣٣ ١٧ ٢,٧٥  التعامل مع الطالب  ٥
رى ١٠,٦٧ ١٦ ٢٢,٦٧ ٣٤ ٣٨,٦٧ ٥٨ ٢٠,٦٧ ٣١ ٧,٣٢ ١١ ٢,٩١  التمكن من املادة العلمية  ٥

 الق
أم

   ٢,٩٨  املتوسط العام للمحور  
 ١,٣ ٢ ٩,١ ١٤ ٣١,٢ ٤٨ ٤٢,٢ ٦٥ ١٦,٢ ٢٥ ٣,٦٢  الشخصية  ٧
 ٠,٨ ١ ٨,٣ ١١ ٢٨,٨ ٣٨ ٣٤,١ ٤٥ ٢٨ ٣٧ ٣,٨٠  االلتزام بأخالقيات املهنة  ٦
 ١٠,٩ ١٢ ١٥,٤ ١٧ ٣٧,٣ ٤١ ٢٠ ٢٢ ١٦,٤ ١٨ ٣,١٥  التعامل مع الطالب  ٥
عود ٤,٥ ٥ ١٨,٢ ٢٠ ٣٥,٥ ٣٩ ٢٧,٣ ٣٠ ١٤,٥ ١٦ ٣,٢٩  دة العلميةالتمكن من املا  ٥

ك س
املل

   ٣,٤٦  املتوسط العام للمحور  
 ٢,٢ ٩ ٦,٥ ٢٧ ٢٨,١ ١١٦ ٣٥,٨ ١٤٨ ٢٧,٤ ١١٣ ٣,٧٦  الشخصية  ٧
 ٥,٩ ٢١ ٨,٢ ٢٩ ٢١,٥ ٧٦ ٢٨ ٩٩ ٣٦,٤ ١٢٩ ٣,٨٠  االلتزام بأخالقيات املهنة  ٦
 ٨,٥ ٢٥ ٨,١ ٢٤ ٢٢,٤ ٦٦ ٣٢,٢ ٩٥ ٢٨,٨ ٨٥ ٣,٦٤  التعامل مع الطالب  ٥
بد  ٦,٥ ١٩ ١٠,٨ ٣٢ ٣١,٥ ٩٣ ٣٦,٦ ١٠٨ ١٤,٦ ٤٣ ٢,٤٢  التمكن من املادة العلمية  ٥

ك ع
املل

زيز
الع

  

     املتوسط العام للمحور
 - - ٢,٠٤ ١ ٣٠,٦١ ١٥ ٤٠,٨٢ ٢٠ ٢٦,٥٣ ١٣ ٣,٩١  الشخصية  ٧
 -   ٤,٨ ٢ ٧,١ ٣ ٢٨,٦ ١٢ ٥٩,٥ ٢٥ ٤,٤٢  االلتزام بأخالقيات املهنة  ٦
 -   ١٧,١ ٦ ٢٨,٦ ١٠ ٢٢,٩ ٨ ٣١,٤ ١١ ٣,٦٨  التعامل مع الطالب  ٥
هد ٢,٩ ١ ١١,٤ ٤ ٣٤,٣ ١٢ ٣٧,١ ١٣ ١٤,٣ ٥ ٣,٤٨  التمكن من املادة العلمية  ٥
ك ف

املل
   ٣,٨٧  املتوسط العام للمحور  

 - - ٨,٦ ١٢ ٢٤,٣ ٣٤ ٤١,٤ ٥٨ ٢٥,٧ ٣٦ ٣,٨٤  الشخصية  ٧
 ٢,٥ ٣ ٥ ٦ ٢١,٧ ٢٦ ٢٨,٣ ٣٤ ٤٢,٥ ٥١ ٤,٠٣  ت املهنةااللتزام بأخالقيا  ٦
 ٣ ٣ ١٧ ١٧ ٤٠ ٤٠ ٣٠ ٣٠ ١٠ ١٠ ٣,٢٦  التعامل مع الطالب  ٥
صل ٣ ٣ ٧ ٧ ٣٨ ٣٨ ٣٣ ٣٣ ١٩ ١٩ ٣,٥٧  التمكن من املادة العلمية  ٥

ك في
املل

   ٣,٦٨  املتوسط العام للمحور  
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 البعدحسبالترتيب االحنراف املعيارياملتوسط احلسايب  املؤشرات  الترتيب حسب األداة  درجــة التوافر

 ١ ٠,٧٠ ٣,٩٣ .يتميز بقوة الشخصية   ١
 ٢ ٠,٨٥ ٣,٩٠  .يتميز بدرجة عالية من الثقة بالنفس   ٣
 ٣ ٠,٨١ ٣,٨٧ .يتميز باجلدية   ٢
  ٤ ٠,٩٨ ٣,٨١  .حيرص على مظهره العام  ٦
 ٥ ١,١١ ٣,٤٩  .يتميز بالدقة والنظام   ٤
  ٦ ٠,٩٦ ٣,٤١  .رج احلروف أثناء احلديثيتسم بسالمة خما  ٧
 ٧ ١,٢١ ٣,١٧  .يتمتع بروح املرح والتفاؤل  ٥

   ٠,٦٠ ٣,٦٦  املتوسط العام  
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  الترتيب  درجــة التوافر
  العبـــــــــارة  اةحسب األد

  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
  الترتيب

  حسب البعد
 ١ ١ ٣,٩٨  .يلتزم دائماً مبوضوعات احملاضرات للمقرر الذي يقوم بتدريسه ١٢
 ٢ ٠,٩٦ ٣,٧٩ ).بالقسم أو الكلية ( يلتزم بتنفيذ اللوائح واألنظمة اخلاصة  ٨

  ٣ ١,١٢ ٣,٧٩ .محمب ملهنة التعلي  ١٣
 ٤ ١,٢٣ ٣,٦٣  .يترفع عن تناول خصوصيات طالبه  ١١
 ٥ ١,٣٦ ٣,٦٠ .يترفع عن استغالل نفوذ بعض الطالب ألغراض نفعية شخصية ٩

 ٦ ١,٢٠ ٣,٤١ .ميتنع بصفة دائمة عن احلديث مع الطالب بشأن خصوصياته  ١٠
   ٠,٨١ ٣,٧٠  املتوسط العام  
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الترتيب   درجــة التوافر
  املؤشرات  حسب األداة

  االحنراف املعيارياملتوسط احلسايب
الترتيب 

  حسب البعد
 ١ ١,١٦ ٣,٥٠  .حيرص على تشجيع الطالب املتميزين بصفة دائمة ١٨
 ٢ ١,٢٠ ٣,٤١  .يتعامل دائماً بتواضع مع الطالب ١٦
 ٣ ١,٢٣ ٣,٣٧  .يتصف دائماً بالعدل  يف التعامل مع الطالب ١٥
 ٤ ١,٢٥ ٣,٣٦  .حيترم دائماً آراء الطالب ١٤
 ٥ ١,٢٦ ٢,٩٤  .هد كثرياً لتحسني أداء الطالب ذوي املستوى التحصيلي املنخفضجيت ١٧
   ١,٠١ ٣,٣٢  املتوسط العام  

الترتيب   درجــة التوافر
االحنراف املعيارياملتوسط احلسايب  املؤشرات  حسب األداة

الترتيب 
  البعدحسب 

 ١ ١,٠٨ ٣,٥٢  .جييب عن أسئلة طالبه بتمكن  ٢١

) املصطلحات واملفاهيم واحلقائق العلمية   (يستخدم أمناط املعرفة العلمية مثل       ١٩
 ٢ ٠,٩٨ ٣,٤٣  بطريقة واضحة

 ٣ ١,٠٣ ٣,٣١ .يظِهر يف أدائه اطالعه املستمر على اجلديد يف موضوع حماضرته ٢٢

) املصطلحات واملفاهيم واحلقائق العلمية   ( يستخدم أمناط املعرفة العلمية مثل     ٢٠
 ٤ ١,٠٥ ٣,٣١  بطريقة دقيقة

يعمل على نشر الثقافة الرياضية بني طالبه من خالل التطبيقات الرياضـية             ٢٣
 ٥ ١,١٤ ٣,٠٠  .ملوضوعات مقرراته

   ٠,٨١ ٣,٣١  املتوسط العام  
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  الدرجة الكلية  ورـاحمل
  ٠,٦٨  ٣,٥٠  اءمعايري االعتماد األكادميي اخلاصة بأداء األعض  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب
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  درجة التوافر
 غري متوافرة ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً

معة
اجلا

  

عدد 
مؤشرات 

  املعيار
املتوسط   املعايري

احلسايب 
 % ت % ت % ت % ت % ت املوزون

 ١٢,٢ ٢٢ ٢٣,٣ ٤٢ ٣٤,٤ ٦٢ ١٧,٨ ٣٢ ١٢,٢ ٢٢ ٢,٩٤  إدارة الوقت  ٦
 ١٣,١ ٥٥ ٣٠,٧ ١٢٩ ٣٦,٧ ١٥٤ ١٥,٢ ٦٤ ٤,٣ ١٨ ٢,٦٦  املمارسات املهنية  ١٤
 ١٢,٤ ٤١ ٣٣,٣ ١١٠ ٣٠,٩ ١٠٢ ١٦,٤ ٥٤ ٧ ٢٣ ٢,٦٩  تقومي الطالب  ١١

أم
رى

 الق
   ٢,٧٦  املتوسط العام للمحور  

 ١,٥ ٢ ٦,١ ٨ ٣١,١ ٤١ ٣١,٨ ٤٢ ٢٩,٥ ٣٩ ٣,٨١  إدارة الوقت  ٦
 ٦,٥ ٢٠ ١٦,٦ ٥١ ٤٠,٩ ١٢٦ ٢٦,٦ ٨٢ ٩,٤ ٢٩ ٣,١٥  املمارسات املهنية  ١٤
 ١,٧ ٤ ١٤,٩ ٣٦ ٣٨,٨ ٩٤ ٢٣,١ ٥٦ ٢١,٥ ٥٢ ٣,٤٧  تقومي الطالب  ١١

عود
ك س

املل
   ٣,٤٨  املتوسط العام للمحور  

 ٤,٢ ١٥ ٨,٥ ٣٠ ٢١,٨ ٧٧ ٣٥,٣ ١٢٥ ٣٠,٢ ١٠٧ ٣,٧٨  إدارة الوقت  ٦
 ٧,٥ ٦٢ ١١,٣ ٩٣ ٢٩,٥ ٢٤٤ ٣٣,٨ ٢٧٩ ١٧,٩ ١٤٨ ٣,٤٣  املمارسات املهنية  ١٤
 ٤,٦ ٣٠ ٨ ٥٢ ٢٢,٤ ١٤٥ ٣٨,٢ ٢٤٨ ٢٦,٨ ١٧٤ ٣,٧٤  تقومي الطالب  ١١

زيز
 الع

عبد
ك 

املل
  

   ٣,٦٥  املتوسط العام للمحور
 - - - - ١٦,٧ ٧ ٣٥,٧ ١٥ ٤٧,٦ ٢٠ ٤,٣٠  إدارة الوقت  ٦
 - - ٨,٢ ٨ ٣٢,٦ ٣٢ ٢٥,٥ ٢٥ ٣٣,٧ ٣٣ ٣,٨٤  نيةاملمارسات امله  ١٤
هد - - ٣,٩ ٣ ٢٩,٩ ٢٣ ٢٨,٦ ٢٢ ٣٧,٦ ٢٩ ٤,٠٠  تقومي الطالب  ١١

ك ف
املل

   ٤,٠٥  املتوسط العام للمحور  
 ٢,٥ ٣ ٦,٦ ٨ ٢٤,٢ ٢٩ ٣٧,٥ ٤٥ ٢٩,٢ ٣٥ ٣,٨٢  إدارة الوقت  ٦
 ٦,٤ ١٨ ١٦,٤ ٤٦ ٣٨,٦ ١٠٨ ٢٦,٨ ٧٥ ١١,٨ ٣٣ ٣,٢٠  املمارسات املهنية  ١٤
 ٣,٢ ٧ ١٠,٤ ٢٣ ٣١,٤ ٦٩ ٣٤,١ ٧٥ ٢٠,٩ ٤٦ ٣,٥٩  تقومي الطالب  ١١

صل
ك في

املل
   ٣,٥٤  املتوسط العام للمحور  
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يب الترت  درجــة التوافر
  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب  املؤشرات  حسب األداة

الترتيب 
  حسب البعد

 ١ ١,٠١ ٤,٠٨  .حيرص على عدم التأخر عن موعد احملاضرة ٢٥
 ٢ ٠,٩٧ ٣,٨٠  .حيرص على التزام الطالب بأوقات احملاضرات ٢٧
 ٣ ١,٠٦ ٣,٧١  .حيرص على تعويض احملاضرات اليت يعتذر عنها ٢٤
 ٤ ١,٠٢ ٣,٥٥  .حيسن استغالل وقت احملاضرة لتغطية كافة اجلوانب املطلوبة  بصورة حرفية  ٢٩
 ٥ ١,٢٣ ٣,٤٤  .حيرص على  إاء احملاضرة يف الوقت احملدد  ٢٦
 ٦ ١,٢٨ ٣,٢٥  .يلتزم دائماً بساعاته املكتبية  ٢٨
   ٠,٧٧ ٣,٦٤  املتوسط العام للمحور  
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لترتيب ا  درجــة التوافر
  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب  املؤشرات  حسب األداة

الترتيب 
  حسب البعد

 ١ ١,١٠ ٣,٧٠  .يقوم بتوزيع موضوعات املقرر وفق خطة زمنية حمددة  ٣٠
 ٢ ٠,٩٤ ٣,٦٩  .يسعى جاهداً لتغطية كافة موضوعات املقرر بشكل شامل ٣٤
 ٣ ٠,٩٧ ٣,٥٨  .احملاضرة بشكل متدرجينتقل يف تناوله لعناصر   ٣٥
 ٤ ٠,٩٧ ٣,٥٠  .يستويف موضوع احملاضرة احملدد ٣٣
 ٥ ٠,٩٤ ٣,٤١  .يعاجل حمتوى املقرر بعمق واضح ملموس  ٣١
 ٦ ١,٠٦ ٣,٢٣  .حيرص على تكليف الطالب بواجبات تساعد على فهم املقرر  ٤٠
  ٧ ١,٠٥ ٣,٢١  .حيرص على إتاحة الفرصة أمام الطالب للمناقشة واحلوار  ٤٣
  ٨ ١,٢٤ ٣,١٤  .يعاجل أخطاء الطالب بأساليب اجيابية دائماً  ٤٢
  ٩ ١,١٥ ٣,١٤  .املهمة للمقرر) للمراجع ومصادر املعلومات ( يرشد الطالب   ٤١
  ١٠ ١,٠٧ ٢,٩٧  .يشجع طالبه كثرياً على استخدام أمناط التفكري العلمي  ٣٨
  ١١ ١,١٥ ٢,٩٤  .يتسم عرضه للمحاضرة بالتشويق  ٣٢
  ١٢ ١,١٤ ٢,٨٩ .حيبب الرياضيات لطالبه دائماً   ٣٧
حيرص على استخدام أساليب تدريس متنوعة لتنميـة مهـارات            ٣٩

  ١٣ ١,١٥ ٢,٨٤  .التفكري لدى الطالب
  ١٤ ١,١٨ ٢,٦٦  .يهتم كثرياً باستخدام التقنيات التربوية احلديثة يف تدريسه   ٣٦
   ٠,٧٥ ٣,٢١  املتوسط العام للمحور  
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  الدرجة الكلية  احملور

  معايري ضمان اجلودة اخلاصة بأداء أعضاء هيئة التدريس  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب
٠,٧١  ٣,٤٣  




 

  الترتيب   التوافردرجــة
  املؤشرات  حسب األداة

  االحنراف املعياري حلسايبااملتوسط 
  الترتيب

  حسب البعد
 ١ ١,١٠ ٣,٦٦  .تتصف أسئلة اختباراته بالشمول يف تغطية موضوعات املقرر ٤٨
  ٢ ١,٠٥ ٣,٦٥  .يتوخى عند تقومي حتصيل طالبه الدقة  ٥٣
 ٣ ١,١٠ ٣,٦٥  )... مقاالت – حبوث –اختبارات (يوضح لطالبه معايري تقدير أعمال الفصل  ٤٦
  ٤ ١,١٩ ٣,٦٢  .يزود الطالب بنتائج اختبارام بانتظام  ٥٠
  ٥ ١,١٧ ٣,٥٣  .يتوخى عند تقومي حتصيل طالبه العدل   ٥٢
 ٦ ١,١٩ ٣,٤٤  .يصحح أعمال الطالب الفصلية بدون تأخري  ٤٩
 ٧ ٠,٩٩ ٣,٤١  .ترتبط أساليب التقومي اليت يستخدمها بأهداف املقرر ٤٥
  ٨ ١,٠٩ ٣,٣٤  .تقومي حتصيل طالبه عوامل السهولة والصعوبة بصورة متوازنةيتوخى عند   ٥٤
  ٩ ١,٢٠ ٣,٢٨  .أوالً بأول ) الدورية والنصفية( يعاجل األخطاء الشائعة يف نتائج االختبارات  ٥١
  ١٠ ١,١٢ ٣,٢٨  .تتصف أسئلة اختباراته بالوضوح ٤٧
  ١١ ١,١٥ ٣,٢٠  .يستخدم أساليب متنوعة يف تقومي حتصيل الطالب ٤٤
   ٠,٨٢ ٣,٤٦  املتوسط العام للمحور  
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  الداللة  درجات احلرية  ٢قيمة كا  متوسط الرتب  العدد  اجلامعة  املعيار
 ٣٦,٠٦  ٩  أم القرى

 ٣٥,٦١  ٢٣  امللك عبد العزيز
 ٣٨,٢٤  ٢٥  امللك سعود
 ٤٧,٧٥  ١٢  امللك فهد

  أهداف الربنامج

 ٤١,٣١  ٨  امللك فيصل

٠,٦١٨  ٤ ٢,٦٥٠ 

 ٢٥,٧٨  ٩  أم القرى
  ٣٧,٨٧  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٤٠,٦٨  ٢٥  امللك سعود
  ٤٩,١٧  ١٢  امللك فهد

  حمتوى الربنامج

  ٣٦,٦٣  ٨  امللك فيصل

٠,٢٠٥  ٤ ٥,٩٢٦ 

 ٢٥,٧٨  ٩  رىأم الق
  ٣٧,٨٧  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٤٠,٦٨  ٢٥  امللك سعود
  ٤٩,١٧  ١٢  امللك فهد

  التقومي واالختبارات

  ٣٦,٦٣  ٨  امللك فيصل

٠,٠٨٠  ٤ ٥,٣٣٠ 

 ٢٥,٧٨  ٩  أم القرى
  ٣٧,٨٧  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٤٠,٦٨  ٢٥  امللك سعود
  ٤٩,١٧  ١٢  امللك فهد

  أعضاء هيئة التدريس

  ٣٦,٦٣  ٨  امللك فيصل

٠,٠٩٠  ٤ ٥,٠٥٥ 





 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٩٦ 




 


 
  الداللة  درجات احلرية  ٢قيمة كا  متوسط الرتب  العدد  اجلامعة  املعيار

 ٣٠,٤٤  ٩  أم القرى
 ٣٣,٢٨  ٢٣  امللك عبد العزيز

 ٤٤,٢٨  ٢٥  امللك سعود
 ٤٤,٩٢  ١٢  امللك فهد

  لربنامجأهداف ا

 ٣٩,٦٩  ٨  امللك فيصل

٠,٢٧٤  ٤ ٥,١٣٠ 

 ٣٥,٩٤  ٩  أم القرى
  ٣٤,٢٢  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٤٢,٢٢  ٢٥  امللك سعود
  ٤٥,١٣  ١٢  امللك فهد

  حصيلة أو خمرجات تعلم الطالب

  ٣٦,٩٤  ٨  امللك فيصل

٠,٦٠٦  ٤ ٢,٧٢٠ 

 ٤١,٦١  ٩  أم القرى
  ٣٨,٠٠  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٤٠,٤٨  ٢٥  امللك سعود
  مساعدة الطالب علمياً  ٤٤,٧١  ١٢  امللك فهد

  ٢٥,٧٥  ٨  امللك فيصل

٠,٤٢١  ٤ ٣,٨٩٢ 

 ٣٦,٢٨  ٩  أم القرى
  ٣٧,٢٠  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٨,٥٦  ٢٥  امللك سعود
  ٥٠,٧١  ١٢  امللك فهد

مؤهالت وخربات أعضاء هيئة 
  التدريس

  ٣١,٠٦  ٨  امللك فيصل

٠,٣٢٣  ٤ ٤,٦٦٨ 

 ٣٢,٢٢  ٩  أم القرى
  ٤١,٠٤  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٨,٩٢  ٢٥  امللك سعود
  ٤٠,٦٣  ١٢  امللك فهد

  جودة التدريس

  ٣٨,٥٦  ٨  صلامللك في

٠,٨٩٦  ٤ ١,٠٨٩ 
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  الداللة  درجات احلرية  ٢قيمة كا  متوسط الرتب  العدد  اجلامعة  املعيار
 ٣١,٨٣  ٩  أم القرى

 ٣٢,٣٣  ٢٣  امللك عبد العزيز
 ٣٤,٨٤  ٢٥  امللك سعود
 ٥٦,٨٣  ١٢  امللك فهد

  أهداف الربنامج

 ٥٢,٥٠  ٨  امللك فيصل

٠,٠٠٦  ٤ ١٤,٤٥٨ 

 ٢٨,٥٠  ٩  أم القرى
  ٣٤,٧٤  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٩,٠٨  ٢٥  امللك سعود
  ٥٥,٦٣  ١٢  امللك فهد

  حمتوى الربنامج

  ٣٧,٨٨  ٨  صلامللك في

٠,٠٥  ٤ ٩,٤٩٦ 

 ٢٨,٧٨  ٩  أم القرى
  ٣٣,٦٧  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٤١,٤٢  ٢٥  امللك سعود
  ٤٦,٤٦  ١٢  امللك فهد

  التقومي واالختبارات

  ٤٧,٠٦  ٨  امللك فيصل

٠,٢٠٨  ٤ ٥,٨٨٨ 

 ٢١,٧٢  ٩  أم القرى
  ٣٥,٤٣  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٧,٠٤  ٢٥  مللك سعودا
  ٥٦,٨٨  ١٢  امللك فهد

  أعضاء هيئة التدريس

  ٤٨,٠٠  ٨  امللك فيصل

٠,٠٠٤  ٤ ١٥,١٨٦ 
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  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  عةاجلام
  ١٧,٥٦  ٩  أم القرى

  ٠,٦٩٠  ٩٤,٠٠  ١٦,٠٩  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ١٦,١٧  ٩  أم القرى
  ٠,٦٣٨  ١٠٠,٥٠  ١٧,٩٨  ٢٥  امللك سعود

  ٧,٠٠  ٩  أم القرى
  ٠,٠١  ١٨,٠٠  ١٤,٠٠  ١٢  امللك فهد

  ٦,١١  ٩  أم القرى
  ٠,٠١١  ١٠,٠٠٠  ١٢,٢٥  ٨  امللك فيصل

  ٢٣,٣٩  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٥٩٨  ٢٦٢,٠٠٠  ٢٥,٥٢  ٢٥  امللك سعود

  ١٥,٠٩  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠١٩  ٧١,٠٠٠  ٢٣,٥٨  ١٢  امللك فهد

  ١٣,٧٦  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠١٨  ٤٠,٥٠٠  ٢٢,٤٤  ٨  امللك فيصل

  ١٥,١٢  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٠٢  ٥٣,٠٠  ٢٧,٠٨  ١٢  امللك فهد

  ١٥,٢٢  ٢٥  عودامللك س
  ٠,٠٥٩  ٥٥,٥٠٠  ٢٢,٥٦  ٨  امللك فيصل

  ١١,٦٧  ١٢  امللك فهد
  ٠,٢٧٢  ٣٤,٠٠  ٨,٧٥  ٨  امللك فيصل
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  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة

  ١٤,٣٣  ٩  أم القرى
  ٠,٤١٣  ٨٤,٠٠  ١٧,٣٥  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ١٤,٣٣  ٩  القرىأم 
  ٠,٢٦٥  ٨٤,٠٠  ١٨,٦٤  ٢٥  امللك سعود

  ٦,٨٩  ٩  أم القرى
  ٠,٠٠٨  ١٧,٠٠  ١٤,٠٨  ١٢  امللك فهد

  ٧,٩٤  ٩  أم القرى
  ٠,٣٥٩  ٢٦,٥٠٠  ١٠,١٩  ٨  امللك فيصل

  ٢٣,١١  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٥٠٨  ٢٥٥,٥٠٠  ٢٥,٧٨  ٢٥  امللك سعود

  ١٤,٨٣  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠١١  ٦٥,٠٠٠  ٢٤,٠٨  ١٢  امللك فهد

  ١٥,٤٦  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٥٧١  ٧٩,٥٠٠  ١٧,٥٦  ٨  امللك فيصل

  ١٦,٤٦  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٣٩  ٨٦,٥٠٠  ٢٤,٢٩  ١٢  امللك فهد

  ١٧,٢٠  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٨٣٣  ٩٥,٠٠  ١٦,٣٨  ٨  امللك فيصل

  ١٢,٦٧  ١٢  امللك فهد
  ٠,٠٤٤  ٢٢,٠٠  ٧,٢٥  ٨  امللك فيصل
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  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة

  ١٢,٥٠  ٩  أم القرى
  ٠,١٣٠  ٦٧,٥٠  ١٨,٠٧  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ١١,٤٤  ٩  أم القرى
  ٠,٠٣٣  ٥٨,٠٠  ١٩,٦٨  ٢٥  امللك سعود

  ٦,٧٨  ٩  أم القرى
  ٠,٠٠٧  ١٦,٠٠  ١٤,١٧  ١٢  امللك فهد

  ٦,٠٠  ٩  أم القرى
  ٠,٠٠٩  ٩,٠٠  ١٢,٣٨  ٨  امللك فيصل

  ٢٣,٦١  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٦٧١  ٢٦٧,٠٠  ٢٥,٣٢  ٢٥  امللك سعود

  ١٥,١٥  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٢٢  ٧٢,٥٠٠  ٢٣,٤٦  ١٢  امللك فهد

  ١٤,٦١  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,١٤٥  ٦٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠  ٨  امللك فيصل

  ١٥,٣٤  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٠٣  ٥٨,٥٠  ٢٦,٦٣  ١٢  امللك فهد

  ١٥,٧٠  ٢٥  امللك سعود
  ٠,١٧٠  ٦٧,٥٠  ٢١,٠٦  ٨  امللك فيصل

  ١٢,١٣  ١٢  امللك فهد
  ٠,١٢٨  ٢٨,٥٠  ٨,٠٦  ٨  امللك فيصل
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  الداللة  درجات احلرية  ٢قيمة كا  متوسط الرتب  العدد  اجلامعة  املعيار

 ٢٦,٦٧  ٩  أم القرى
 ٣٣,٧٠  ٢٣  امللك عبد العزيز

 ٣٧,٠٤  ٢٥  امللك سعود
 ٥٣,٩٢  ١٢  امللك فهد

  أهداف الربنامج

 ٥١,٨٨  ٨  امللك فيصل

٠,٠١٥  ٤ ١٢,٣٠٩ 

 ٣٣,٨٣  ٩  أم القرى
  ٣٦,٧٦  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٢,٩٦  ٢٥  امللك سعود
  ٤٩,٣٨  ١٢  امللك فهد

  حصيلة أو خمرجات تعلم الطالب

  ٥٤,٥٦  ٨  امللك فيصل

٠,٠٦  ٤ ٩,٠٢٩ 

 ٢٩,٨٣  ٩  أم القرى
  ٤١,٣٠  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٤,٥٤  ٢٥  امللك سعود
  ٤٤,٧٥  ١٢  امللك فهد

  مساعدة الطالب علمياً

  ٤٨,٠٠  ٨  امللك فيصل

٠,٣٠١  ٤ ٤,٨٧١ 

 ٣٢,٧٨  ٩  أم القرى
  ٣٣,٤٦  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٧,٢٦  ٢٥  امللك سعود
  ٥٧,٨٨  ١٢  امللك فهد

  مؤهالت وخربات أعضاء هيئة التدريس

  ٣٩,٠٦  ٨  امللك فيصل

٠,٠٢٨  ٤ ١٠,٩١٤ 

 ٣٠,٤٤  ٩  أم القرى
  ٣٥,٣٣  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٥,٨٨  ٢٥  امللك سعود
  ٥١,٠٨  ١٢  امللك فهد

  جودة التدريس

  ٥٠,٨١  ٨  امللك فيصل

٠,٠٨٥  ٤ ٨,١٧٨ 
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  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة
  ١٣,٥٠  ٩  أم القرى

  ٠,٢٥٥  ٧٦,٥٠  ١٧,٦٧  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ١٤,٥٠  ٩  أم القرى
  ٠,٢٩٠  ٨٥,٥٠  ١٨,٥٨  ٢٥  امللك سعود

  ٧,٠٠  ٩  أم القرى
  ٠,٠١٠  ١٨,٠٠  ١٤,٠٠  ١٢  امللك فهد

  ٦,٦٧  ٩  أم القرى
  ٠,٠٤٠  ١٥,٠٠٠  ١١,٦٣  ٨  امللك فيصل

  ٢٣,٤٦  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٦١٨  ٢٦٣,٠٠٠  ٢٥,٤٦  ٢٥  امللك سعود

  ١٤,٥٢  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٠٥  ٥٨,٠٠٠  ٢٤,٦٧  ١٢  امللك فهد

  ١٤,٠٤  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٤١  ٤٧,٠٠٠  ٢١,٦٣  ٨  امللك فيصل

  ١٦,٤٦  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٣٨  ٨٦,٥٠٠  ٢٤,٢٩  ١٢  امللك فهد

  ١٥,٥٤  ٢٥  امللك سعود
  ٠,١٢٢  ٦٣,٥٠٠  ٢١,٥٦  ٨  امللك فيصل

  ١٠,٤٦  ١٢  امللك فهد
  ٠,٩٦٨  ٤٧,٥٠٠  ١٠,٥٦  ٨  امللك فيصل

 
-  
-  
-  
-  
-  
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  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة
  ١٦,٠٦  ٩  أم القرى

  ٠,٨٦٦  ٩٩,٥٠  ١٦,٦٧  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ١٥,٥٦  ٩  أم القرى

  ٠,٤٩١  ٩٥,٠٠  ١٨,٢٠  ٢٥  امللك سعود
  ٨,٠٦  ٩  أم القرى
  ٠,٠٥٧  ٢٧,٥٠  ١٣,٢١  ١٢  امللك فهد
  ٨,١١  ٩  أم القرى
  ٠,٤٣٥  ٢٨,٠٠٠  ١٠,٠٠  ٨  امللك فيصل

  ٢٢,٧٤  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٤٠  ٢٤٧,٠٠٠  ٢٦,١٢  ٢٥  امللك سعود

  ١٤,٩٦  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠١٤  ٦٨,٠٠٠  ٢٣,٨٣  ١٢  امللك فهد

  ١٥,٠٩  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٣٤٠  ٧١,٠٠٠  ١٨,٦٣  ٨  امللك فيصل
  ١٥,١٤  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٠٢  ٥٣,٥٠  ٢٧,٠٤  ١٢  امللك فهد
  ١٦,٨٠  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٨٣١  ٩٥,٠٠  ١٧,٦٣  ٨  امللك فيصل
  ١٣,٢٩  ١٢  امللك فهد
  ٠,٠٠٩  ١٤,٥٠  ٦,٣١  ٨  امللك فيصل

 
-  
-  
-  
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  الداللة  درجات احلرية  ٢قيمة كا  متوسط الرتب  العدد  امعةاجل  املعيار

 ٣٧,٣٩  ٩  أم القرى
 ٣٣,٠٩  ٢٣  امللك عبد العزيز

 ٤٨,٠٢  ٢٥  امللك سعود
 ٣٦,٥٠  ١٢  امللك فهد

  قاعات التدريس

 ٣٣,٣٨  ٨  امللك فيصل

٠,١٧١  ٤ ٦,٣٩٧ 

 ٣٣,٣٣  ٩  أم القرى
  ٣٠,٧٤  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٤٢,٨٦  ٢٥  امللك سعود
  ٥١,٥٨  ١٢  امللك فهد

  األجهزة والوسائل التعليمية

  ٣٨,١٩  ٨  امللك فيصل

٠,٠٨٠  ٤ ٨,٣٣٩ 

 ٣٢,٨٩  ٩  أم القرى
  ٣٥,٢٦  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٤٣,٢٨  ٢٥  امللك سعود
  ٤٩,٧٩  ١٢  امللك فهد

  املعامل

  ٢٧,٠٦  ٨  امللك فيصل

٠,١١٩  ٤ ٧,٣٣٥ 

 ٣٤,١١  ٩  أم القرى
  ٣٨,١٥  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٤٠,٣٨  ٢٥  امللك سعود
  ٥٢,٢٥  ١٢  امللك فهد

  مكتبة القسم

  ٢٢,٧٥  ٨  امللك فيصل

٠,٠٦٠  ٤ ٩,٠٢٩ 

 ٤٠,٧٢  ٩  أم القرى
  ٤٠,٦٧  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٧,٨٢  ٢٥  امللك سعود
  ٤٧,٨٨  ١٢  امللك فهد

  مكاتب أعضاء
  هيئة التدريس

  ٢٢,٦٣  ٨  امللك فيصل

٠,١٥٥  ٤ ٦,٦٦٣ 

≥
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      ٢٠٥ 

 
 

  الداللة  درجات احلرية  ٢قيمة كا  متوسط الرتب  العدد  اجلامعة  املعيار
 ٣١,١١  ٩  أم القرى

 ٤١,٨٩  ٢٣  امللك عبد العزيز
 ٤٢,٠٤  ٢٥  امللك سعود
 ٤٣,١٣  ١٢  امللك فهد

  التخطيط والتقييم

 ٢٣,٨٨  ٨  امللك فيصل

٠,١٩٣  ٤ ٦,٠٨٠ 

 ٣٦,٢٢  ٩  أم القرى
  ٤٠,٢٦  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٥,١٦  ٢٥  امللك سعود
  ٤٨,٩٢  ١٢  امللك فهد

  التنظيم

  ٣٥,٦٣  ٨  امللك فيصل

٠,٤٧٠  ٤ ٣,٥٥٣ 

 ٣٢,٥٦  ٩  أم القرى
  ٣٧,٧٠  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٨,٠٨  ٢٥  امللك سعود
  مساندة املستخدمني  ٤٩,٥٠  ١٢  امللك فهد
  ٣٧,١٣  ٨  امللك فيصل

٠,٤٦٢  ٤ ٣,٦٠٧ 

≥


 



 

 
 

  الداللة  درجات احلرية  ٢قيمة كا  متوسط الرتب  العدد  اجلامعة  املعيار
 ٣٣,٦٧  ٩  أم القرى

 ٣٠,٨٩  ٢٣  امللك عبد العزيز
 ٣٨,٤٤  ٢٥  امللك سعود
 ٥١,٣٣  ١٢  امللك فهد

  قاعات التدريس

 ٥١,٥٦  ٨  امللك فيصل

٠,٠٤٤  ٤ ٩,٧٨٩ 

 ٢٩,٢٢  ٩  أم القرى
  ٢٩,٢٨  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٣,٧٦  ٢٥  امللك سعود
  ٦٤,٩٦  ١٢  امللك فهد

  األجهزة والوسائل التعليمية

  ٥٥,٣٨  ٨  لامللك فيص

٠,٠٠٠  ٤ ٢٨,١٦١ 

 ١٤,٢٨  ٩  أم القرى
  ٣٢,٢٨  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٨,٠٤  ٢٥  امللك سعود
  ٦٤,٤٢  ١٢  امللك فهد

  املعامل

  ٥١,٠٠  ٨  امللك فيصل

٠,٠٠٠  ٤ ٣٠,٩٩٨ 

 ٢١,١١  ٩  أم القرى
  ٣١,٧٠  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٥,٠٨  ٢٥  امللك سعود
  ٦٥,٧٥  ١٢  امللك فهد

  مكتبة القسم

  ٥٢,٢٥  ٨  امللك فيصل

٠,٠٠٠  ٤ ٢٨,٩٨٦ 

 ٤٣,٥٠  ٩  أم القرى
  ٣٦,٨٥  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٢,٠٢  ٢٥  امللك سعود
  ٥٦,٧٩  ١٢  امللك فهد

  مكاتب أعضاء هيئة التدريس

  ٣٥,٢٥  ٨  امللك فيصل

٠,٠٢٧  ٤ ١٠,٩٩٦ 
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      ٢٠٦ 

≥






 
 

 
  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة
  ١٦,٢٨  ٩  أم القرى

  ٠,٩٣٣  ١٠١,٥٠  ١٦,٥٩  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ١٦,١١  ٩  أم القرى
  ٠,٦٢٤  ١٠٠,٠٠  ١٨,٠٠  ٢٥  امللك سعود

  ٨,٦٧  ٩  أم القرى
  ٠,١٣٣  ٣٣,٠٠  ١٢,٧٥  ١٢  امللك فهد

  ٧,٦١  ٩  أم القرى
  ٠,٢٢٦  ٢٣,٠٠٠  ١٠,٥٦  ٨  امللك فيصل

  ٢٢,٠٩  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٢٥٠  ٢٣٢,٠٠٠  ٢٦,٧٢  ٢٥  امللك سعود

  ١٤,٥٠  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٠٥  ٥٧,٥٠٠  ٢٤,٧١  ١٢  امللك فهد

  ١٣,٧٢  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠١٧  ٣٩,٥٠٠  ٢٢,٥٦  ٨  امللك فيصل

  ١٦,٩٨  ٢٥  امللك سعود
  ٠,١٠٠  ٩٩,٥٠  ٢٣,٢١  ١٢  امللك فهد

  ١٥,٧٤  ٢٥  امللك سعود
  ٠,١٨٤  ٦٨,٥٠  ٢٠,٩٤  ٨  امللك فيصل

  ١٠,١٧  ١٢  امللك فهد
  ٠,٧٥٣  ٤٤,٠٠  ١١,٠٠  ٨  امللك فيصل

 
-  
-  
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  مستوى الداللة " U "قيمة   سط الرتبمتو  العدد  اجلامعة
  ١٧,٦١  ٩  أم القرى

  ٠,٦٧٢  ٩٣,٥٠  ١٦,٠٧  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ١٥,٩٤  ٩  أم القرى
  ٠,٥٨٠  ٩٨,٥٠  ١٨,٠٦  ٢٥  امللك سعود

  ٥,٢٢  ٩  أم القرى
  ٠,٠٠  ٢,٠٠  ١٥,٣٣  ١٢  امللك فهد

  ٥,٤٤  ٩  أم القرى
  ٠,٠٠٢  ٤,٠٠٠  ١٣,٠٠  ٨  امللك فيصل

  ٢٢,٨٠  ٢٣   العزيزامللك عبد
  ٠,٤١٧  ٢٤٨,٠٠٠  ٢٦,٠٦  ٢٥  امللك سعود

  ١٢,٩١  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٠٠  ٢١,٠٠٠  ٢٧,٧٥  ١٢  امللك فهد

  ١٣,٥٠  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٠٩  ٣٤,٥٠  ٢٣,١٩  ٨  امللك فيصل

  ١٤,٢٠  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٠٠  ٣٠,٠٠  ٢٩,٠٠  ١٢  امللك فهد

  ١٤,٤٤  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٠٧  ٣٦,٠٠  ٢٥,٠٠  ٨  امللك فيصل

  ١٢,٣٨  ١٢  امللك فهد
  ٠,٠٨  ٢٥,٥٠  ٧,٦٩  ٨  امللك فيصل

 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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      ٢٠٨ 

 
 

 
  وى الداللةمست " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة
  ٩,٨٣  ٩  أم القرى

  ٠,٠١١  ٤٣,٥٠٠  ١٩,١١  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٩,٢٢  ٩  أم القرى

  ٠,٠٠٤  ٣٨,٠٠  ٢٠,٤٨  ٢٥  امللك سعود
  ٥,٠٠  ٩  أم القرى
  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ١٥,٥٠  ١٢  امللك فهد
  ٥,٢٢  ٩  أم القرى
  ٠,٠٠١  ٢,٠٠٠  ١٣,٢٥  ٨  امللك فيصل

  ٢٢,٤٣  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٣٢٦  ٢٤٠,٠٠٠  ٢٦,٤٠  ٢٥  امللك سعود

  ١٣,٢٨  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٠٠  ٢٩,٥٠٠  ٢٧,٠٤  ١٢  امللك فهد

  ١٣,٤٦  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٠٨  ٣٣,٥٠٠  ٢٣,٣١  ٨  امللك فيصل
  ١٤,٧٤  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٠١  ٤٣,٥٠٠  ٢٧,٨٨  ١٢  امللك فهد
  ١٥,٤٢  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٩٦  ٦٠,٥٠  ٢١,٩٤  ٨  امللك فيصل
  ١٣,٥٠  ١٢  امللك فهد
  ٠,٠٠٥  ١٢,٠٠  ٦,٠٠  ٨  امللك فيصل

 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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      ٢٠٩ 

 
 

  
  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة
  ١١,٩٤  ٩  أم القرى

  ٠,٠٨٥  ٦٢,٥٠٠  ١٨,٢٨  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ١٢,٧٢  ٩  أم القرى
  ٠,٠٩٣  ٦٩,٥٠٠  ١٩,٢٢  ٢٥  امللك سعود

  ٥,٣٣  ٩  أم القرى
  ٠,٠٠  ٣,٠٠  ١٥,٢٥  ١٢  امللك فهد

  ٦,١١  ٩  أم القرى
  ٠,٠١٢  ١٠,٠٠٠  ١٢,٢٥  ٨  امللك فيصل

  ٢٢,٧٦  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٤٠٩  ٢٤٧,٥٠٠  ٢٦,١٠  ٢٥  امللك سعود

  ١٣,٢٠  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٠٠  ٢٧,٥٠٠  ٢٧,٢١  ١٢  امللك فهد

  ١٣,٤٦  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٠٨  ٣٣,٥٠٠  ٢٣,٣١  ٨  امللك فيصل

  ١٤,٠٨  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٠٠  ٢٧,٠٠٠  ٢٩,٢٥  ١٢  امللك فهد

  ١٤,٦٨  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠١٥  ٤٢,٠٠٠  ٢٤,٢٥  ٨  امللك فيصل

  ١٣,٥٤  ١٢  امللك فهد
  ٠,٠٠٥  ١١,٥٠٠  ٥,٩٤  ٨  امللك فيصل

 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة
  ١٨,٣٩  ٩  أم القرى

  ٠,٤٧٣  ٨٦,٥٠  ١٥,٧٦  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٢١,١٧  ٩  أم القرى
  ٠,١٩٣  ٧٩,٥٠  ١٦,١٨  ٢٥  امللك سعود

  ٩,٠٦  ٩  أم القرى
  ٠,٢٠٧  ٣٦,٥٠  ١٢,٤٦  ١٢  امللك فهد

  ٩,٨٩  ٩  أم القرى
  ٠,٤٢٥  ٢٨,٠٠٠  ٨,٠٠  ٨  امللك فيصل

  ٢٦,١١  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٤٣٩  ٢٥٠,٠٠٠  ٢٣,٠٢  ٢٥  امللك سعود

  ١٤,٩١  ٢٣  ك عبد العزيزاملل
  ٠,٠١٣  ٦٧,٠٠٠  ٢٣,٩٢  ١٢  امللك فهد

  ١٦,٠٧  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٩٤٥  ٩٠,٥٠٠  ١٥,٨١  ٨  امللك فيصل

  ١٥,٢٨  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٠٢  ٥٧,٠٠  ٢٦,٧٥  ١٢  امللك فهد

  ١٦,٥٤  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٦٢٤  ٨٨,٥٠  ١٨,٤٤  ٨  امللك فيصل

  ١٣,١٧  ١٢  امللك فهد
  ٠,٠١٢  ١٦,٠٠  ٦,٥٠  ٨  امللك فيصل

 
-  
-  
-  

 



 

 
 



 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٢١١ 

 
 

  الداللة  درجات احلرية  ٢قيمة كا  متوسط الرتب  العدد  اجلامعة  املعيار
 ٢٧,٦١  ٩  أم القرى

 ٣٢,٠٢  ٢٣  مللك عبد العزيزا
 ٣٦,٣٠  ٢٥  امللك سعود
 ٦٠,٣٨  ١٢  امللك فهد

  التخطيط والتقييم

 ٤٨,٢٥  ٨  امللك فيصل

٠,٠٠٢  ٤ ١٧,٤٨٨ 

 ٣٣,٨٩  ٩  أم القرى
  ٣٩,٣٥  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٢٩,٦٨  ٢٥  امللك سعود
  ٥٨,٣٨  ١٢  امللك فهد

  التنظيم

  ٤٣,٨١  ٨  امللك فيصل

٠,٠٠٦  ٤ ١٤,٢٧٢ 

 ٣١,٢٢  ٩  أم القرى
  ٣٢,٤٣  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ٣٢,١٦  ٢٥  امللك سعود
  ستخدمنيمساندة امل  ٦٣,٣٣  ١٢  امللك فهد
  ٥١,٥٠  ٨  امللك فيصل

٠,٠٠٠  ٤ ٢٢,١٧٦ 

≥



 

 
 

  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة
  ١٥,٣٣  ٩  أم القرى

  ٠,٦٥٦  ٩٣,٠٠  ١٦,٩٦  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ١٥,٣٩  ٩  أم القرى

  ٠,٤٥١  ٩٣,٠٠  ١٨,٢٦  ٢٥  امللك سعود
  ٦,٠٠  ٩  أم القرى
  ٠,٠٠١  ٩,٠٠  ١٤,٧٥  ١٢  امللك فهد
  ٥,٨٩  ٩  أم القرى
  ٠,٠٠٦  ٨,٠٠٠  ١٢,٥٠  ٨  امللك فيصل

  ٢٣,٢٤  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٥٤٦  ٢٥٨,٥٠٠  ٢٥,٦٦  ٢٥  امللك سعود

  ١٣,٧٨  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٠١  ٤١,٠٠٠  ٢٦,٠٨  ١٢  امللك فهد

  ١٤,٠٤  ٢٣  عبد العزيزامللك 
  ٠,٠٤  ٤٧,٠٠  ٢١,٦٣  ٨  امللك فيصل
  ١٥,٦٦  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٠٦  ٦٦,٥٠  ٢٥,٩٦  ١٢  امللك فهد
  ١٥,٧٢  ٢٥  امللك سعود
  ٠,١٧٤  ٦٨,٠٠  ٢١,٠٠  ٨  امللك فيصل
  ١٣,٠٨  ١٢  امللك فهد
  ٠,٠١١  ١٧,٠٠  ٦,٦٣  ٨  امللك فيصل

 
-  
-  
-  
-  
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  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة
  ١٥,٢٢  ٩  أم القرى

  ٠,٦٢٨  ٩٢,٠٠  ١٧,٠٠  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ١٨,٦١  ٩  أم القرى
  ٠,٦٩٤  ١٠٢,٥٠  ١٧,١٠  ٢٥  امللك سعود

  ٦,٧٨  ٩  أم القرى
  ٠,٠٠٧  ١٦,٠٠  ١٤,١٧  ١٢  امللك فهد

  ٨,٢٨  ٩  أم القرى
  ٠,٥٢٨  ٢٩,٥٠٠  ٩,٨١  ٨  مللك فيصلا

  ٢٧,٨٠  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,١١٥  ٢١١,٥٠٠  ٢١,٤٦  ٢٥  امللك سعود

  ١٥,٠٠  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠١٦  ٦٩,٠٠٠  ٢٣,٧٥  ١٢  امللك فهد

  ١٥,٥٤  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٦٣٢  ٨١,٥٠٠  ١٧,٣١  ٨  امللك فيصل

  ١٤,٨٠  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٠١  ٤٥,٠٠  ٢٧,٧٥  ١٢  امللك فهد

  ١٥,٣٢  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٧٦  ٥٨,٠٠  ٢٢,٢٥  ٨  امللك فيصل

  ١٢,٢١  ١٢  امللك فهد
  ٠,١٠٩  ٢٧,٥٠  ٧,٩٤  ٨  امللك فيصل

 
-  
-  
-  
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  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  لعددا  اجلامعة
  ١٦,٦١  ٩  أم القرى

  ٠,٩٦٦  ١٠٢,٥٠  ١٦,٤٦  ٢٣  امللك عبد العزيز

  ١٨,٣٣  ٩  أم القرى
  ٠,٧٦٩  ١٠٥,٠٠  ١٧,٢٠  ٢٥  امللك سعود

  ٥,٢٢  ٩  أم القرى
  ٠,٠٠  ٢,٠٠  ١٥,٣٣  ١٢  امللك فهد

  ٦,٠٦  ٩  أم القرى
  ٠,٠١٠  ٩,٥٠٠  ١٢,٣١  ٨  امللك فيصل

  ٢٤,٨٧  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٨٦٠  ٢٧٩,٠٠٠  ٢٤,١٦  ٢٥  امللك سعود

  ١٣,٢٤  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٠٠  ٢٨,٥٠٠  ٢٧,١٣  ١٢  امللك فهد

  ١٣,٨٧  ٢٣  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٢٦  ٤٣,٠٠٠  ٢٢,١٣  ٨  امللك فيصل

  ١٤,٧٠  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٠٠  ٤٢,٥٠  ٢٧,٩٦  ١٢  امللك فهد

  ١٥,١٠  ٢٥  امللك سعود
  ٠,٠٤٥  ٥٢,٥٠  ٢٢,٩٤  ٨  امللك فيصل

  ١٢,٤٢  ١٢  امللك فهد
  ٠,٠٧٥  ٢٥,٠٠  ٧,٦٣  ٨  امللك فيصل

 
-  
-  
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  الداللة  درجات احلرية  ٢قيمة كا  متوسط الرتب  العدد  اجلامعة  املعيار

 ٤٠,٩٠  ٣٠  أم القرى
 ٦٧,٦٨  ٢٢  امللك سعود

 ٧٨,٣٤  ٥٩  امللك عبد العزيز
 ٨٦,٣٦  ٧  امللك فهد

  الشخصية

 ٨٢,٤٣  ٢٠  امللك فيصل

٠,٠٠  ٤ ٢١,٧٤  

 ٣٨,٢٣  ٣٠  أم القرى
  ٧٢,٦٤  ٢٢  امللك سعود

  ٧٤,٣٦  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ١٠٧,٠٧  ٧  امللك فهد

  االلتزام بأخالقيات املهنة

  ٨٥,٤٥  ٢٠  امللك فيصل

٠,٠٠  ٤ ٢٨,٨٥  

 ٤٧,٢٠  ٣٠  أم القرى
  ٦١,٩٣  ٢٢  سعودامللك 

  ٨٣,٤٤  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٨٣,٥٧  ٧  امللك فهد

  التعامل مع الطالب

  ٦٥,٢٢  ٢٠  امللك فيصل

٠,٠٠١  ٤ ١٨,٤٦  

 ٥٠,٥٣  ٣٠  أم القرى
  ٦٩,١٨  ٢٢  امللك سعود

  ٧٤,٧٦  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٧٤,٨٦  ٧  امللك فهد

  التمكن من املادة العلمية

  ٨٠,٩٠  ٢٠  امللك فيصل

٠,٠٤٨  ٤ ٩,٥٨  
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  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  عةاجلام

  ٢١,٥٨  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠٦  ١٨٢,٥٠  ٣٣,٢٠  ٢٢  امللك سعود

  ٢٩,٨٧  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠٠  ٤٣١,٠٠  ٥٢,٦٩  ٥٩  امللك عبد العزيز

  ١٦,٥٥  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠٤  ٣١,٥٠  ٢٩,٥٠  ٧  امللك فهد

  ١٩,٤٠  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠٠  ١١٧,٠٠  ٣٤,٦٥  ٢٠  لامللك فيص

  ٣٥,٥٩  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٢٠٥  ٥٣٠,٠٠٠  ٤٣,٠٢  ٥٩  امللك عبد العزيز

  ١٤,١١  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٣١٧  ٥٧,٥٠٠  ١٧,٧٩  ٧  امللك فهد

  ١٩,٢٧  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٢١٥  ١٧١,٠٠٠  ٢٣,٩٥  ٢٠  امللك فيصل

  ٣٣,٠٩  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٠,٦١٦  ١٨٢,٥٠  ٣٦,٩٣  ٧  امللك فهد

  ٣٩,٥٣  ٥٩  ك عبد العزيزاملل
  ٠,٧٥٦  ٥٦٢,٠٠  ٤١,٣٨  ٢٠  امللك فيصل

  ١٤,١٤  ٧  امللك فهد
  ٠,٩٥٦  ٦٩,٠٠  ١٣,٩٥  ٢٠  امللك فيصل
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  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة
  ٢٠,٦٧  ٣٠  أم القرى

  ٠,٠٠١  ١٥٥,٠٠  ٣٤,٤٥  ٢٢  امللك سعود

  ٣٠,١٠  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠٠  ٤٣٨,٠٠  ٥٢,٥٨  ٥٩  امللك عبد العزيز

  ١٥,٩٠  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠  ١٢,٠٠  ٣٢,٢٩  ٧  لك فهدامل

  ١٨,٠٧  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠٠  ٧٧,٠٠  ٣٦,٦٥  ٢٠  امللك فيصل

  ٤٠,٢٠  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٠,٨٥٢  ٦٣١,٥٠٠  ٤١,٣٠  ٢٢  امللك سعود

  ١٣,٠٩  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٣٢  ٣٥,٠٠  ٢١,٠٠  ٧  امللك فهد

  ١٩,٣٩  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٠,٢٤٠  ١٧٣,٥٠٠  ٢٣,٨٣  ٢٠  امللك فيصل

  ٣١,٨٥  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٠٤٢  ١٠٩,٠٠  ٤٧,٤٣  ٧  امللك فهد

  ٣٨,٦٤  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٣٦٦  ٥١٠,٠٠  ٤٤,٠٠  ٢٠  امللك فيصل

  ١٨,٣٦  ٧  امللك فهد
  ٠,٠٩٠  ٣٩,٥٠  ١٢,٤٨  ٢٠  امللك فيصل
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  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة
  ٢٤,٠٥  ٣٠  أم القرى

  ٠,١٧٢  ٢٥٦,٥٠  ٢٩,٨٤  ٢٢  امللك سعود

  ٣٠,٣٨  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠٠  ٤٤٦,٠٠  ٥٢,٤٣  ٥٩  امللك عبد العزيز

  ١٧,٠٢  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٢١  ٤٥,٥٠  ٢٧,٥٠  ٧  امللك فهد

  ٢٢,٢٥  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٥٣  ٢٠٢,٠٠  ٣٠,٣٨  ٢٠  امللك فيصل

  ٣١,٩٥  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٠٣٤  ٤٥٠,٠٠٠  ٤٤,٣٧  ٥٩  امللك عبد العزيز

  ١٣,٨٩  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٢٠٨  ٥٢,٥٠٠  ١٨,٥٠  ٧  امللك فهد

  ٢٠,٧٥  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٦٧٧  ٢٠٣,٠٠٠  ٢٢,٣٣  ٢٠  امللك فيصل

  ٣٣,٦١  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٠,٨٩٢  ٢٠٠,٠٠٠  ٣٢,٥٧  ٧  امللك فهد

  ٤٣,٠٣  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٤٤  ٤١١,٥٠٠  ٣١,٠٨  ٢٠  امللك فيصل

  ١٧,٠٠  ٧  امللك فهد
  ٠,٢٤٣  ٤٩,٠٠  ١٢,٩٥  ٢٠  امللك فيصل
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  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة
  ٢٣,٨٨  ٣٠  أم القرى

  ٠,١٤٤  ٢٥١,٠٠  ٣٠,٠٧  ٢٢  امللك سعود

  ٣٤,٥٧  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠٦  ٥٧٢,٥٠  ٥٠,٣١  ٥٩  امللك عبد العزيز

  ١٧,٨٠  ٣٠  أم القرى
  ٠,١٦١  ٦٩,٠٠  ٢٤,١٤  ٧  امللك فهد

  ٢٠,٧٨  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠٥  ١٥٨,٥٠  ٣٤,٦٥  ٢٠  امللك فيصل

  ٣٨,٨٠  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٦٠٥  ٦٠٠,٥٠٠  ٤٣,٠٢  ٥٩  امللك عبد العزيز

  ١٤,٨٠  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٨١٨  ٧٢,٥٠٠  ١٥,٦٤  ٧  امللك فهد

  ٢٠,٠٢  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٤١١  ١٨٧,٥٠٠  ٢٣,١٣  ٢٠  امللك فيصل

  ٣٣,٥٢  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٠,٩٨٣  ٢٠٥,٥٠  ٣٣,٣٦  ٧  امللك فهد

  ٣٩,١٢  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٠,٥٥٦  ٥٣٨,٠٠  ٤٢,٦٠  ٢٠  امللك فيصل

  ١٣,٧١  ٧  امللك فهد
  ٠,٩١١  ٦٨,٠٠  ١٤,١٠  ٢٠  امللك فيصل
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  الداللة  درجات احلرية  ٢قيمة كا  متوسط الرتب  العدد  اجلامعة  املعيار
 ٣٤,٦٢  ٣٠  أم القرى

 ٧٧,٧٥  ٢٢  امللك سعود
 ٧٦,٦٢  ٥٩  امللك عبد العزيز

 ١٠٤,٤٣  ٧  امللك فهد
  إدارة الوقت

 ٧٩,٥٣  ٢٠  امللك فيصل

٠,٠٠٠  ٤ ٣٢,٤٠٤  

 ٤٠,١٨  ٣٠  أم القرى
  ٦٧,٣٩  ٢٢  امللك سعود

  ٨٢,٤٨  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٩٧,٢١  ٧  امللك فهد

  ملمارسات املهنيةا

  ٦٧,٨٠  ٢٠  امللك فيصل

٠,٠٠٠  ٤ ٢٥,٨٣٩  

 ٣٣,٦٣  ٣٠  أم القرى
  ٦٨,٨٤  ٢٢  امللك سعود

  ٨٣,١٦  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٩٢,٦٤  ٧  امللك فهد

  تقومي الطالب

  ٧٥,٦٣  ٢٠  امللك فيصل

٠,٠٠٠  ٤ ٣٣,٩١٢  

≥


 
 

 
  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة
  ١٩,٦٢  ٣٠  أم القرى

  ٠,٠٠٠  ١٢٣,٠٠  ٣٥,٨٩  ٢٢  امللك سعود

  ٢٧,٠٢  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠  ٣٤٥,٥٠  ٥٤,١٤  ٥٩  امللك عبد العزيز

  ١٥,٨٥  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠  ١٠,٥٠  ٣٢,٥٠  ٧  امللك فهد

  ١٨,٦٣  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠٠  ٩٤,٠٠  ٣٥,٨٠  ٢٠  امللك فيصل

  ٤١,٢٥  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٩٥٣  ٦٤٣,٠٠٠  ٤٠,٩١  ٥٩  امللك عبد العزيز

  ١٣,٤٥  ٢٢  امللك سعود
  ٠,١٢٤  ٤٧,٠٠  ١٩,٨٦  ٧  امللك فهد

  ٢١,٤٨  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٩٩٠  ٢١٩,٥٠٠  ٢١,٥٣  ٢٠  امللك فيصل

  ٣١,٩٧  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٦  ١١٦,٥٠  ٤٦,٣٦  ٧  امللك فهد

  ٣٩,٥٩  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٠,٧٨٦  ٥٦٦,٠٠  ٤١,٢٠  ٢٠  امللك فيصل

  ١٨,٢٩  ٧  امللك فهد
  ٠,٠٩٥  ٤٠,٠٠  ١٢,٥٠  ٢٠  امللك فيصل
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  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة
  ٢١,٨٣  ٣٠  أم القرى

  ٠,٠٠٩  ١٩٠,٠٠  ٣٢,٨٦  ٢٢  امللك سعود

  ٢٨,١٨  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠  ٣٨٠,٠٠  ٥٣,٥٥  ٥٩  امللك عبد العزيز

  ١٦,٢٥  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠١  ٢٢,٥٠  ٣٠,٧٩  ٧  امللك فهد

  ٢٠,٤٢  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠٢  ١٤٧,٥٠٠  ٣٣,١٣  ٢٠  امللك فيصل

  ٣٤,٢٥  ٢٢  امللك سعود
  ٠,١١٥  ٥٠٠,٥٠٠  ٤٣,٠٢  ٥٩  العزيزامللك عبد 

  ١٣,٤٣  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٠٧٨  ٤٢,٥٠٠  ١٩,٩٣  ٧  امللك فهد

  ٢١,٣٤  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٩٣٠  ٢١٦,٥٠٠  ٢١,٦٨  ٢٠  امللك فيصل

  ٣٢,٧١  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٠,٣٣٢  ١٦٠,٠٠  ٤٠,١٤  ٧  امللك فهد

  ٤٢,٧٠  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٠,٠٧٢  ٤٣٠,٥٠  ٣٢,٠٣  ٢٠  امللك فيصل

  ١٨,٣٦  ٧  امللك فهد
  ٠,٠٩١  ٣٩,٥٠  ١٢,٤٨  ٢٠  امللك فيصل
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  مستوى الداللة " U "قيمة   متوسط الرتب  العدد  اجلامعة
  ٢٠,٠٥  ٣٠  أم القرى

  ٠,٠٠٠  ١٣٦,٥٠  ٣٥,٣٠  ٢٢  امللك سعود

  ٢٤,٩٧  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠  ٢٨٤,٠٠  ٥٥,١٩  ٥٩  امللك عبد العزيز

  ١٦,٣٠  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠٢  ٢٤,٠٠  ٣٠,٥٧  ٧  امللك فهد

  ١٨,٨٢  ٣٠  أم القرى
  ٠,٠٠٠  ٩٩,٥٠  ٣٤,٦٥  ٢٠  امللك فيصل

  ٣٤,٠٧  ٢٢  امللك سعود
  ٠,١٠٥  ٤٩٦,٥٠٠  ٤٣,٥٨  ٥٩  امللك عبد العزيز

  ١٣,٦١  ٢٢  امللك سعود
  ٠,١١٩  ٤٦,٥٠٠  ١٩,٣٦  ٧  امللك فهد

  ٢٠,٣٦  ٢٢  امللك سعود
  ٠,٥٢٨  ١٩٥,٠٠٠  ٢٢,٧٥  ٢٠  امللك فيصل

  ٣٢,٩٧  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٠,٥١٨  ١٧٥,٥٠  ٣٧,٩٣  ٧  امللك فهد

  ٤١,٤٢  ٥٩  امللك عبد العزيز
  ٠,٣٤٦  ٥٠٦,٥٠  ٣٥,٨٣  ٢٠  امللك فيصل

  ١٦,٧٩  ٧  امللك فهد
  ٠,٢٨٠  ٥٠,٥٠  ١٣,٠٣  ٢٠  امللك فيصل
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  أمساء حمكمي أدوات الدراسة
  جهة العمل  الدرجة العلمية  االسم  م
  جامعة أم القرى - كلية التربية - قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ  ك موسىعبد احلكيم بن موسى مبار   .١
   جامعة طيبة  – كلية املعلمني –قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ  طالل بن سعد احلريب. د    .٢
  جامعة الطائف - كلية املعلمني –قسم علم النفس   أستاذ  علي بن حامد الثبييت. د    .٣
  جامعة الطائف - كلية املعلمني – قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ  انني حسعبد الرحيم علي. د    .٤
 جامعة الطائف   -عمادة التطوير اجلامعي   أستاذ  عنتر علي عبد الوهاب. د    .٥
  جامعة أم القرى - كلية املعلمني - قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ  عبد اهللا عباس أمحد. د    .٦
  جامعة أم القرى  - عميد كلية التربية   أستاذ مشارك  يزهري بن أمحد علي الكاظم. د    .٧
  جامعة أم القرى - كلية التربية - قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ مشارك  عباس بن حسن غندورة. د    .٨
 جامعة الطائف   -عمادة التطوير اجلامعي   أستاذ مشارك  إبراهيم بن احلسن احلكمي. د    .٩

  جامعة أم القرى -كلية التربية  - قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد  يفعدنان بن عبد الغين الصري. د  . ١٠
  جامعة أم القرى -  كلية التربية- قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد  إبراهيم بن سليم احلريب. د  . ١١
  جامعة أم القرى -عليم االلكتروين  رئيس وحدة الت  ساعدأستاذ م  حممد بن مبارك اللهييب. د  . ١٢
  جامعة أم القرى -عميد كلية العلوم اإلدارية والسياحية   أستاذ مساعد  حممد بن فواز رجاء اهللا العمريي. د  . ١٣
  جامعة أم القرى -  نائب رئيس وحدة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية  أستاذ مساعد  حياة بنت حممد بن سعد احلريب. د  . ١٤
  جامعة أم القرى - كلية املعلمني - قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد  سامل سلمان احلريببن سهيل . د . ١٥
  جامعة أم القرى - كلية املعلمني - قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد  عبد الرمحن بن عبد اهللا املالكي. د  . ١٦
  رىجامعة أم الق - كلية املعلمني - قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد  عبد امللك سكتاوي. د  . ١٧
  جامعة أم القرى - كلية املعلمني - قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد  غازي بن صالح املطريف. د  . ١٨
  جامعة أم القرى - كلية املعلمني - قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد  عوص بن صاحل املالكي. د  . ١٩
  جامعة الطائف - كلية املعلمني – ق التدريسقسم املناهج وطر  أستاذ مساعد  خترعبد اهللا األعبد الرمحن . د  . ٢٠
  جامعة الطائف - كلية املعلمني – قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد  حممد بن غازي اجلودي. د  . ٢١
  جامعة الطائف - كلية املعلمني – قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد  فيصل بن عبيد اهللا القرشي. د  . ٢٢
  جامعة الطائف - كلية املعلمني – قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد  داديبغعمر تاج الدين . د  . ٢٣
  جامعة الطائف - كلية املعلمني –قسم علم النفس   أستاذ مساعد  فهد بن إبراهيم احلارثي. د  . ٢٤
  جامعة الطائف - كلية املعلمني –قسم علم النفس   أستاذ مساعد  خالد بن حممد العصيمي. د  . ٢٥
  جامعة الطائف - كلية املعلمني –قسم الرياضيات   أستاذ مساعد  حممود عبد احلميدقطب بن . د  . ٢٦
   قسم املناهج وطرق التدريس- كلية التربية-جامعة امللك سعود  أستاذ مساعد  اهللا النذير حممد بن عبد. د  . ٢٧
  فيصل معة امللكجا - كلية التربية - قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد  الشيخيبن أمحد هاشم  . د  . ٢٨
  جامعة امللك عبد العزيز - كلية املعلمني –قسم املناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد  الزهراينسعيد خالد . د  . ٢٩
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 جامعة أم القرى– كلية التربية –قسم املناهج وطرق التدريسبأستاذ مشاركقيي عبد اللطيف محيد الرا.د   
 جامعة أم القرى– كلية التربية –قسم املناهج وطرق التدريسبمشارك أستاذمسري نور الدين فلمبان. د   
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  حفظه اهللا                الدكتور/ األستاذ سعادة 
  ...، وبعدالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 " مدى توافر بعض معاييـر االعتماد األكادميي وضمان اجلودة يف أقسام الرياضيات باجلامعات الـسعودية    "  يقوم الباحث بدراسة بعنوان   ف

   يف مناهج وطرق تدريس الرياضياتوراهوذلك استكماالً ملطالب احلصول على درجة الدكت
ودف الدراسة إىل التعرف على مدى مناسبة و توافر بعض معاييـر االعتماد األكـادميي وضـمان اجلـودة يف أقـسام          

  .باجلامعات السعودية ) الربنامج ، والبيئة، واهليئة التدريسية ( الرياضيات من حيث 
  : اليت تتكون من أربعة حماور كما يلي ه االستبانةة قام الباحث ببناء هذوإلمتام هذه الدراس  

من وجهة نظـر     مدى مناسبة و توافر معاييـر االعتماد األكادميي يف برامج أقسام الرياضيات باجلامعات السعودية                :المحور األول 
  . قومي واالمتحاناتالت)  ج ( .الربنامج حمتوى) ب  ( .أهداف الربنامج) أ  ( [ :أعضاء هيئة التدريس، ويتضمن ما يلي 

 ] .دريسيةالت اهليئة أعضاء)  د (
 مدى مناسبة و توافر معاييـر ضمان اجلودة يف برامج أقسام الرياضيات باجلامعات السعودية من وجهة نظر :المحور الثاني 

   .حصيلة أو خمرجات تعلم الطالب) ب (  .أهداف الربنامج) أ (  [ : ما يلي ويتضمن ،أعضاء هيئة التدريس
   ] .جودة التدريس)  هـ( . مؤهالت وخربات هيئة التدريس )د (  .مساعدة الطالب علميا) ج ( 

  مدى مناسبة و توافر معاييـر االعتماد األكادميي يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضيات  باجلامعات السعودية من :المحور الثالث 
) ج . ( هزة والوسائل التعليميةاألج) ب  ( .قاعات التدريس) أ (  [ :ما يلي  ويتضمن ،وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

   ]. املكتبة) هـ . ( مكاتب أعضاء هيئة التدريس) د . ( املعامل
من وجهة  مدى مناسبة و توافر معاييـر ضمان اجلودة يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضيات باجلامعات السعودية :المحور الرابع 

تكنولوجيا ) د  ( .املصادر )ج  ( .التنظيم) ب  ( .التخطيط والتقييم) أ (  [:  التدريس، ويتضمن ما يلي نظر أعضاء هيئة
   ] .املعلومات

  :ولتحديد مدى مناسبة وتوافر هذه املعايري من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ستكون اإلجابة على النحو التايل 
  درجة التوافر  درجة املناسبة

  مناسبة غري  ضعيفة  متوسطة  عالية   جداًعالية
  العبارة

  غري متوفرة  ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جداً
هذا اال؛ لذا آمل من سعادتكم االطالع على أداة الدراسة املرفقة ، والتكرم ونظراً ملا تتمتعون به من علم وخربة يف            

  :بتحكيمها، وإبداء رأيكم فيها من حيث 
 .ور الواردة حتتهارتباط العبارة باحمل .١
 .وضوح العبارة ودقة صياغتها .٢
 .مقترحاتكم للتعديل أو اإلضافة أو احلذف .٣

  آمل أن جيد هذا االستبيان كرمي اهتمامكم ، وتقبلوا خالص الشكر، وفائق التقدير ، ، ،
  الباحث           

  أمحد بن سامل بن علي الثقفي          
   جامعة أم القرى–كلية التربية                                                    

    Thagafy3@hotmail.com:  الربيد االلكتروين                                                                    
    ٢١٩٤٤:   الرمز الربيدي ٧١٦٨: ب . ص :       الطائف            
    ٠٥٠٥٧٢٧٨٤١/ ج                          
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  :بيانات عامة 
  :ملرتبة العلمية ا

  فضال وضح(                                        ) غري ذلك     مساعد. أ    مشارك. أ    أستاذ  

  
  :أعلى مؤهل أكادميي حصلت عليه  §
  فضال وضح...............) ...(..................غري ذلك     بكالوريوس    ماجستري    دكتوراه  
  
  :الدولة املاحنة  §
  دولة أجنبية    دولة عربية    العربية السعوديةاململكة   
  
  : ..............سنوات اخلدمة  §
  :اجلنسية  §
  غري سعودي      سعودي  
  
  متعاون واعمل لدى جهة أخرى    تفرغ جزئي    متفرغ      :طبيعة العمل بقسم الرياضيات §
  
  : جهة العمل  §
  
  جامعة أم القرى     
    
    جامعة امللك عبد العزيز  
    
        امعة امللك سعودج  
    
 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  

    
  جامعة امللك فيصل  
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  .مدى مناسبة و توافر معاييـر االعتماد األكادميي يف برامج أقسام الرياضيات باجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس: احملور األول 
  وضوح الصياغة  ارتباط العبارة باحملور

 
  غري واضحة  واضحة  غري مرتبطة  مرتبطة

 

           

            .دقيق بشكل حمددة األهداف. ١

             ).فيها لبس أو غموض ال(  واضحة األهداف. ٢

            ).لوجدانية، واملهاريةاملعرفية وا( األهداف شاملة جلوانب السلوك اإلنساين . ٣

            .معاً والطالب دريسيةالت للهيئة معلنةف موثقة واألهدا. ٤

            قسم ال يف املتوفرة اإلمكانيات مع منا سبة األهداف. ٥

 سوق ومتطلبات التنمية حاجات: (  مثلاتمع لتطلعات مناسبة األهداف. ٦
            ).العمل

           

من برامج القسم خطة دراسية توضح كافة املقررات  لكل برنامج يتوفر. ٧
            .املطلوب دراستها موزعة حسب الفصول الدراسية

            .يشارك جمموعة من املختصني بالقسم يف وضع توصيف املقررات. ٨

اهلدف، واحملتوى، : ( يتوفر لدى القسم توصيف كامل للمقررات من حيث. ٩
) ساسية، واألنشطة العلمية والعملية، وأعمال السنة، وطرق التقومي واملراجع األ

  .وفقاً لطبيعة كل مقرر 
          

نشر توصيف املقررات ضمن دليل للطالب والذي يسلم له مع بداية كل . ١٠
            . فصل دراسي

تقوم جلنة خمتصة مبراجعة توصيفات مقررات القسم بصفة دورية دف . ١١
            .التطوير

            .ـهأهداف مع مناسباً الربنامج حمتوى. ١٢

 درجة ملتطلبات منحمالئمة املقررات، وعدد الوحدات لكل مقرر . ١٣
           .البكالوريوس يف الرياضيات 

           ).ة شخصيوال العلمية الطالب اجاتح(  حيث من متوازناً الربنامج حمتوى. ١٤

           .لدى الطالب واالبتكار اإلبداعلتنمية  اًمثري الربنامج حمتوى. ١٥

وجود عالقة رأسية بني عناصر ( حمتوى الربنامج يراعي معيار االستمرار . ١٦
            ).حمتوى املقررات الدراسية 

وجود عالقة أفقية بني حمتوى مقرر ( حمتوى الربنامج يراعي معيار التكامل . ١٧
            ).دراسي وآخر 

            ).متهيد اخلربة السابقة للخربة الالحقة ( لتتابع حمتوى الربنامج يراعي معيار ا. ١٨

            .يراعي الفروق الفردية الربنامج حمتوى. ١٩

           .رياضياتال حنو إجيابية اجتاهات  يكسب الطالبالربنامجحمتوى . ٢٠

يراعي خمرجات التعلم املختلفة وفق املرجعية املعتمدة اليت  الربنامج حمتوى. ٢١
            .ملؤهالتتشمل مستوى ا
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 ٢٥٣

  وضوح الصياغة  ارتباط العبارة باحملور
 

  غري واضحة  واضحة  غري مرتبطة  مرتبطة
 

           
 الدرجات حساب  يوضح للطالب وعضو هيئة التدريس آلياتالتقومي نظام.٢٢
            ) .اخل ... ورية، والنهائية، والواجبات االختبارات الد:  مثل

            . لكل مقرر باحلدود الدنيااالجتياز درجة االختبارات نظام حيدد.٢٣
 ،املتميز األداء درجات:  ثلم املختلفة املستويات بني ما التقومي نظام يزمي.٢٤

            .الضعيف و ،والوسط

            .ةالدراسي قرراتللم النوعية احلاجات لكل شامالً التقومي نظام.٢٥

            .واألدائية ،ملعرفيةا: لتعلم مثلا جوانب تراعي التقومي أساليب.٢٦

            . التحريرية التقومي أساليبيستخدم أعضاء هيئة التدريس .٢٧

            .العملية التقومي أساليبيستخدم أعضاء هيئة التدريس .٢٨

            . الشفوية ميالتقو أساليبيستخدم أعضاء هيئة التدريس .٢٩

            .بالقسم يعطي مؤشرات عامة عن مدى جناح براجمه بصورة دقيقة التقومينظام .٣٠

            .منتائجه مراجعة طالبلل نظام التقومي يتيح احلق.٣١

              

            .مطالب تنفيذ الربنامج بالقسم مع يتناسب التدريسية اهليئة عدد. ٣٢

            .التدريسية يف مستوى التطلعات اهليئة. ٣٣

            .قسم مناسبةال يف دريسيةالت اهليئة إمكانيات. ٣٤

            .بالقسم التخصصات لكافة ممثلة  التدريسيةاهليئة. ٣٥

            .املهنية املطلوبة صائصباخل دريسيةالت  اهليئةتميزت. ٣٦
اٍم جتاه املسئوليات املناطة م بشكل التزام متن  التدريسيةاهليئة أعضاء لدى. ٣٧

            .واضح

 على يؤثر ال الذي بالقدر  مناسبالتدريسية اهليئة ألعضاء الدراسي العبء. ٣٨
           .بالطال يناله الذي التعليمي املستوى

            .مسامهة أعضاء اهليئة التدريسية يف أنشطة البحث العلمي ملموسة. ٣٩

           .قسمال يف للعمل متفرغون التدريسية اهليئةمجيع أعضاء . ٤٠

            .وفق الرتب العلمية املطلوبة دريست هيئة أعضاء يتوفر بالقسم. ٤١
ميتلك أعضاء اهليئة التدريسية كفايات إثراء العالقة بني القسم واتمع احمللي . ٤٢

            .بقدر اإلمكان 

 
...................................................................................................................................
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 ٢٥٤

  .أقسام الرياضيات باجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مدى مناسبة و توافر معاييـر ضمان اجلودة يف برامج : احملور الثاين 
  وضوح الصياغة  ارتباط العبارة باحملور غري واضحة  واضحة  غري مرتبطة  مرتبطة   

           
            . املرجعية الثقافية للمجتمعأهداف الربنامج منسجمة مع التربية. ٤٣
            .أهداف الربنامج تعكس طبيعة التخصص. ٤٤
            .األهداف مرنة حبيث تسمح بإدخال بعض التعديالت عليها وفق احلاجة. ٤٥
أهداف الربنامج تراعي مسات العصر الذي نعيشه يف جمال الرياضيات .٤٦

            .وتطبيقاا

            . يف صورة إجرائية حبيث يسهل اختبارهاأهداف الربنامج مصاغة. ٤٧
            .أهداف الربنامج مصاغة يف صورة إجرائية حبيث يسهل تطبيقها. ٤٨
            .أهداف الربنامج مصاغة يف صورة إجرائية حبيث يسهل تقوميها. ٤٩
            .أهداف الربنامج شاملة جلميع جوانب حاجات الطالب. ٥٠

            
خمرجات التعلم املطلوبة حتدد من قبل هيئة التدريس واخلرباء يف جمال . ٥١

            .الرياضيات

تتفق خمرجات التعلم املطلوبة مع مطالب املرجعية املعتمدة، واليت تشمل . ٥٢
            .مستوى املؤهالت

            .د يف القطاعات املعنيةتتفـق خمرجات التعلم مع متطلبـات املمارسة املهنية يف البال. ٥٣
يتم فحـص مستويات إجنـاز الطالب يف ضوء معايري جودة الـتعلم احمللية . ٥٤

            .العاملية/ 

توجـد سياسات عامة وإجراءات حمددة تبني طريقة التعامل مع حاالت . ٥٥
            .قصور إجنـاز الطالب

دم ا الطالب هي من توجد إجراءات فعالة لضمان أن األعمال اليت يتق. ٥٦
            .إنتاجهم فعلياً

وجود قنوات اتصـال فعالة بأصحاب املؤسسات املستقطبة خلرجيي القسم . ٥٧
            .واستطـالع آرائهم لتطوير برامج القسم

           
 يتواجد أعضاء هيئة التدريس يف أوقات معلن عنها يف جدول إلرشاد الطالب . ٥٨

            .أكادميياً

اجتماع أعضاء هيئة التدريس مبجموعة صغرية من الطالب دف املساعدة . ٥٩
            .العلمية بصفة مستمرة

            .يوجد لدى القسم أنظمة تتابع العبء الدراسي للطالب. ٦٠
            .يوجد لدى القسم أنظمة تنسق العبء الدراسي للطالب. ٦١
            .ب بصورة فردية يتابع القسم أداء الطال. ٦٢
            .يقوم القسم بإبالغ الطالب بنتائج تقييم أدائهم بدون أي تأخري.٦٣
تتسم الكتب املستخدمة يف تدريس املقررات حبداثتها، وباحتوائها على أحدث . ٦٤

            .النظريات العلمية يف جماهلا

            .لدراسةتتوافر الكتب واملواد التعليمية بكميات كافية قبل بدء ا. ٦٥
تتوافر املراجع العلمية املساندة للدراسة الفردية، وتوجـد يف متناول . ٦٦

            .الطالب

يعـمل القسم على حتقيق التوازن بني ضرورة استخـدام مواد تعليمية تتميز . ٦٧
باحلداثة واجلودة العالية، وضرورة أال يتعدى حجم الكتب املطلوبة من الطلبة حدا 

  . كل فصل دراسيمعقوالً يف
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 ٢٥٥

 

  وضوح الصياغة  ارتباط العبارة باحملور
 

  غري واضحة  واضحة  غري مرتبطة  مرتبطة
 

           
م يتوافر لدى أعـضاء هيئة التدريس املؤهالت واخلربات الالزمة اليت تؤهله. ٦٨

            .للقيام بأعباء تدريس املقررات اليت يدرسوا

تتألف هيئة التدريس من نسبة متوازنة من أعـضاء هيئة التدريس الذين . ٦٩
            .يعملون بالقسم كل الوقت، وأولئك الذين يعملون به بعض الوقت

            %.٧٥يلزم أال تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون كل الوقت عن .٧٠
يشارك كل أعضاء هـيئة التدريس باستمرار يف النشاطات العـلمية لضمان . ٧١

            .أن يكونوا على عـلم بآخر التطـورات يف جمـال ختصصهم 

           
تعكس أساليب التدريس املستخدمة يف القسم خمرجات التعلم وفق مطالب . ٧٢

            .توى املؤهالتاملرجعية املعتمدة؛ واليت  تشمل مس

تبني توصيفـات املقررات والربامـج بوضوح أساليب التـدريس اليت . ٧٣
            .جيـب استخـدامها يف تدريس هذه املقـررات والربامـج 

يعمل القسم على تنسيق التخطيط لتنمية خمرجات التعلم يف كل . ٧٤
            .)للتايل لهحبيث ينطلق كل مقرر من املقرر السابق له،وميهد (  مقرراته

            .تساهم كل املقررات  يف تنمية املهارات االجتماعية . ٧٥
يقـوم القسم بشكل دوري مبراجعـة فعالية األساليب املستخدمة، كما . ٧٦

            .يقوم بإدخال التعديالت املناسبة على ضوء األدلة املتعلقة ذه الفعالية

            .لوعي الكايف باألنظمة األكادمييةيتوافر لدى أعـضاء هيئة التدريس ا. ٧٧
            .يتوافر لدى أعـضاء هيئة التدريس الوعي الكايف باألنظمة اإلدارية. ٧٨
يتوافر لدى أعـضاء هيئة التدريس الوعي الكايف بأنواع اخلدمات اليت تقدم . ٧٩

            .للطالب

طوط العامة يتوافق تدريس املقررات مع ما هو عليه توصيف املقرر واخل. ٨٠
            .املعطاة للطلبة 

تتوافق طرق التقييم املستخدمة يف كل مقرر مع نواتج التعلم املرغوبة يف هذا . ٨١
            .املقرر 

يعمل القسم على توفري برامج توجيه وتدريب فعالة لصاحل أعضاء هيئة . ٨٢
            . التدريس اجلـدد، والعاملني بعض الوقت

إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس على أن يطوروا يعـمل القسم على . ٨٣
            .أنفسهم مهنيا بالنسبة جلودة التدريس 

يتابع القسم مدى اجلهد الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس يف تطوير أنفسهم . ٨٤
            .لتحسني جودة التدريس 
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 ٢٥٦

ألقسام الرياضيات باجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة         مدى مناسبة و توافر معاييـر االعتماد األكادميي يف البيئة التعليمية           : احملور الثالث   
  .التدريس 

  وضوح الصياغة  ارتباط العبارة باحملور
 

  غري واضحة  واضحة  غري مرتبطة  مرتبطة
 

           

            .طالباً ) ٣٠(احلد األقصى لسعة قاعة التدريس . ٨٥
           ).٢ م١,٥(احلد األدىن من املساحة املخصصة لكل طالب يف قاعة التدريس . ٨٦

            ).٢م٣٠( احلد األدىن ملساحة قاعة التدريس . ٨٧

            .يتوفر بالقاعات الدراسية تكييف ووية جيدة . ٨٨
جهـاز   ( :يتوفر بالقسم قاعة تدريس واحدة على األقل جمهزة من حيـث          . ٨٩

            ). جهاز عرض شفافيات– data show–كمبيوتر متصل باإلنترنت 

           
توافر الوسائل السمعية والبصرية وغريها من وسائل االتـصال احلديثـة، و    . ٩٠

            .شبكة اإلنترنت

 Over Head )يتوافر يف كل قاعة تدريس جهاز عـرض شـفافيات     . ٩١
Projector )            

            .يتوفر بالقسم آلة تصوير خاصة بتصوير االختبارات. ٩٢

           

             )٢ م٦٠( احلد األدىن ملساحة املعمل . ٩٣
يتوفر بالقسم معمل للحاسب اآليل حيتوي على واحد وعشرين جهاز حاسب      . ٩٤

            .آيل حديث مع ملحقاته، وطابعات بعدد كايف

             متصلة باإلنترنت(LAN)يتوفر باملعمل شبكة داخلية.٩٥
            .يتوفر باملعمل سبورة إلكترونية. ٩٦
            (data show )يتوفر باملعمل جهاز داتا شو . ٩٧

           
متراً مربعاً لكل عضو هيئة تـدريس يف املكاتـب          ) ٧,٥(ختصيص مساحة   . ٩٨

            .كة على أال يزيد عدد األعضاء يف املكتب الواحد عن اثننياملشتر

            .أمتار مربعة لعضو هيئة التدريس يف املكاتب املنفردة) ٩,٠(ختصيص مساحة . ٩٩
توفري جهاز حاسب شخصي مزود خبدمة اإلنترنت لكل عضو هيئة تدريس           . ١٠٠

 .            

           
) تقليدية، ورقمية (  مبصادر املعلومات الضرورية  توافر مكتبة مزودة. ١٠١

            .لزيادة كفاءة وفاعلية التحصيل الدراسي لطالب القسم

            . لكل طالب) ٢ م٢,٤(ختصص ما مساحته . ١٠٢
            .لكل عضو هيئة تدريس) ٢ م٧,٢(ختصص ما مساحته . ١٠٣
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 ٢٥٧

  وضوح الصياغة  ارتباط العبارة باحملور
 

  غري واضحة  واضحة  غري مرتبطة  مرتبطة
 

موع عدد من جم% ٢٥ختصيص عدد مقاعد يف املكتبة حبيث تستوعب ١٠٤
            الطالب وأعضاء هيئة التدريس الكلي يف وقت واحد

            .اشتراك املكتبة خبمسة قواعد بيانات يف التخصص. ١٠٥
            .اشتراك املكتبة خبمسة عناوين يف الدوريات اجلارية يف التخصص. ١٠٦
توفري مخسة عناوين خمتلفة على األقل لكل مقرر مـن مقـررات اخلطـة              . ١٠٧
            .ية وبواقع نسختني على األقل من كل عنوان على أن تكون حديثة اإلصدارالدراس

            . توافر جهاز بشري مؤهل لتيسري اخلدمات واإلشراف يف املكتبة. ١٠٨

            .ثالمثائة طالب ) ٣٠٠( موظف لكل . ١٠٩

            .توفر األثاث الالزم للجلوس واالطالع. ١١٠
            .اعة للميكروفيلم وامليكروفيشتوفر أجهزة قراءة وطب. ١١١
            .أجهزة حاسب آيل ألغراض الفهرسة والبحث يف قواعد البيانات. ١١٢
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مدى مناسبة و توافر معاييـر ضمان اجلودة يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضيات باجلامعات السعودية من وجهة نظـر أعـضاء هيئـة          : ور الرابع   احمل

  التدريس
  وضوح الصياغة  ارتباط العبارة باحملور

 
  واضحةغري   واضحة  غري مرتبطة  مرتبطة

 

           
يقوم القسم مرة كـل عامني على األقل بتقييم كفاءة املكتبة واملواد املتوافرة . ١١٣

            .ا 

تشمل إجراءات التقييم استبيانات آلراء املستخدمني من أعضاء هيئـة . ١١٤
            . التدريس والطالب

لون عن املـقررات والربامج بتقدمي يقوم أعضاء هيئـة التدريس املسئو.١١٥
            .املشورة بصفة دورية حول املواد الالزمة ملساندة عملييت التدريس والتعلم

يقوم العاملون باملكتبة بشكل دوري مبراجعة الكتب، واملراجع لضمان توافرها . ١١٦
            .يف متناول املستخدمني ملواجهة متطلبات مقررات القسم
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 ٢٥٨

  وضوح الصياغة  ارتباط العبارة باحملور
 

  واضحةغري   واضحة  غري مرتبطة  مرتبطة
 

           
تفتح املكتبة، وأماكـن اخلدمات ذات العالقة، أبواا لساعات طويلة لضمان . ١١٧

            .توافر خدماا يف متناول املستخدمني

يقوم العاملون يف املكتبة حبفـظ الكتب حسب ترتيب مناسب، وبغرض . ١١٨
            .عرضها حسب النظم املتعارف عليها

 مكتبات ومراكز مصادر أخرى، يتم مبوجبها تتوافر اتفـاقات تعاون مع. ١١٩
            .تبـادل اخلدمات واالستعارات

            .تتوافر أنظمة معتمدة لتسجيل استعارة واسترداد الكتب.١٢٠
            .تشارك املكـتبة يف عضوية قواعد املعلومات على الشبكة العاملية. ١٢١
ري املادة العلمية الالزمة تشارك املكـتبة يف عضوية االت العلمية؛ لتوف. ١٢٢

            .تقدمهاللمقررات والربامج اليت 

تتوافر أنظـمة أمن ملنع ضياع حمتويات املكـتبة واالستخـدام السيئ .١٢٣
            .للشبكـة العاملية

تقدم املكتبة دورات تدريبية وإرشادية للطـالب اجلـدد وغريهم من .١٢٤
            . توفرها املكتبة هلماملستخـدمني بغرض تعريفهم باخلدمات اليت

           
توفر املؤسسة دعمـاً ماليـاً كافياً للقسم لتغطية احتياجاته من شراء الكتب .١٢٥

            .والدوريات واالت وغريها من مصـادر املعـلومات

تتوافر يف املـكتبة حواسب آلية حديثة لتمكني مستخدمي املكـتبة من . ١٢٦
            .املادة العلمية اليت يريدوااحلصول على 

            . تتوافر باملكتبة آالت تصوير بعدد كايف . ١٢٧
تتوافـر باملكتبة كتب وجمالت علمية ومصادر معلومات أخرى بكل من . ١٢٨

            .اللغتني العربية واإلجنليزية لسد احتياجـات برامج القسم

والبحث بشكل يتالءم مع أعداد الطلبة توفر املكتبة اخلدمات الالزمة للدراسة . ١٢٩
            .يف القسم 

            
تتوافر احلواسب اآللية الستعمال الطالب، وأعضاء هيئة التدريس، وغريهم . ١٣٠

            .من العاملني بالقسم ، كما يتم تقدمي أعداد كافية بصورة دورية

طالب للحواسب الشخصية، وهي توجـد قواعد عامة حتكم استعمال ال.١٣١
            .قواعد يتم تنفيذها بشكل فعال

يتوافر الدعـم الفين ملساندة الطالب وأعضاء هيئة التدريس عند . ١٣٢
            .استخـدامهم ألجهزة االتصاالت واملعلومات

تتاح ألعضاء هيئة التدريس فرصة إبداء الرأي فيما يتعلق خبطط شراء . ١٣٣
            .علوماتواستبدال أجهزة امل

يقدم القسم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والعاملني لضمان .١٣٤
            .االستخدام الكفء لألجهزة وبرجميات التدريس، وتقييم الطالب 

 
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................  
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 ٢٥٩
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 ٢٦٠

  حفظه اهللا                 الدكتور/ األستاذ سعادة
  ...، وبعدالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

مدى توافر بعض معاييـر االعتماد األكادميي وضمان اجلودة يف "  قوم الباحث بدراسة بعنوانفي  
وذلك استكماالً ملطالب احلصول على درجـة الـدكتوراه يف           " ياضيات باجلامعات السعودية  أقسام الر 

  .ناهج وطرق تدريس الرياضياتامل
ودف الدراسة إىل التعرف على مدى مناسبة و توافر بعض معاييـر االعتماد األكادميي وضمان              

  .باجلامعات السعودية )  التدريسية الربنامج ، والبيئة، واهليئة( اجلودة يف أقسام الرياضيات من حيث 
  :وإلمتام هذه الدراسة قام الباحث ببناء هذه االستبانة اليت تتكون من حمورين كما يلي   

 مدى توافر معاييـر االعتماد األكادميي اخلاصة بأداء أعضاء اهليئة التدريـسية ألقـسام               :المحور األول 
   : ااالت التالية، ويتضمنالبالرياضيات باجلامعات السعودية من وجهة نظر الط

 التمكن من )د( .الطالبمع  العالقة) ج ( . االلتزام املهين واألخالقي) ب (  . الشخصيةالسمات) أ (  [
   ] .املادة العلمية

 مدى توافر معاييـر ضمان اجلودة اخلاصة بأداء أعضاء اهليئة التدريسية ألقسام الرياضيات :المحور الثاني
   : ااالت التالية، ويتضمنسعودية من وجهة نظر الطالب باجلامعات ال

   ] .تقومي الطالب) ج ( . ات املهنيةاملمارس) ب (  .إدارة الوقت) أ (  [ 
وفقا ملقياس مخاسي التدريج ستكون اإلجابة وجهة نظر الطالب ولتحديد مدى توافر هذه املعايري من و

  :على النحو التايل 
  درجة التوافر

  العبارة
  غري متوفرة  ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جداً

 أداة  لذا آمل من سعادتكم االطالع على؛ونظراً ملا تتمتعون به من علم وخربة يف هذا اال   
  :بتحكيمها وإبداء رأيكم فيها من حيث الدراسة املرفقة ، والتكرم 

 .اط العبارة باحملور الواردة حتتهارتب .٤
 .ودقة صياغتهاوضوح العبارة  .٥
 .مقترحاتكم للتعديل أو اإلضافة أو احلذف  .٦

  آمل أن يجد هذا االستبيان كريم اهتمامكم ، وتقبلوا خالص الشكر،  وفائق التقدير، ، 
  الباحث           

  أمحد بن سامل بن علي الثقفي          
   جامعة أم القرى–كلية التربية                                                    

    Thagafy3@hotmail.com:  الربيد االلكتروين                                                                    
    ٢١٩٤٤:   الرمز الربيدي ٧١٦٨: ب . ص :       الطائف            

  ٠٥٠٥٧٢٧٨٤١/ ج            
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 ٢٦١

                                           
  :بيانات عامة : أوالً 

  :    يات بكلية العلوم يف جامعة قسم الرياض
       
 

:املستوى الدراسي      
  

  :اة حماور األد: ثانياً
مدى توافر معاييـر االعتماد األكادميي اخلاصة بأداء أعضاء اهليئة التدريسية ألقسام الرياضيات : احملور األول

  .باجلامعات السعودية من وجهة نظر الطالب 
  

  وضوح الصياغة  ارتباط العبارة باحملور

عيار
امل

  

 أرى أنّ عضو هيئة التدريس يتصف مبا يلي:  
  غري واضحة  واضحـة  غيـر مرتبطة  رتبطـةم

  التعديل املقترح

           يتميز بقوة الشخصية .١
            يتميز بدرجة عالية من الثقة .٢
            يتميز بالدقة والنظام .٣
            .متزن ويتمتع بروح مرحة ومتفائلة يف احلياة .٤
صية            .حيرص على مظهره العام .٥

شخ
ت ال

سما
ال

  

            .يتميز صوته بالوضوح .٦
           .يستويف موضوع احملاضرة احملدد .٧

٨. 
ملتزم بتنفيذ اللوائح واألنظمة اخلاصة بالقسم أو 

 .الكلية
          

٩. 
أو نفوذ بعض ) إمكانيات(يترفع عن استغالل 

 .الطالب ألغراض نفعية شخصية
          

١٠. 
ميتنع بصفة دائمة عن احلديث مع الطالب بشأن 

 .حملاضرة أو خارجهاخصوصياته داخل ا
          

١١. 
يترفع عن تناول خصوصيات طالبه داخل احملاضرة 

.أو خارجها 
          

            .يلتزم دائماً بساعاته املكتبية  .١٢

١٣. 
يلتزم دائماً مبوضوعات احملاضرات للمقرر الذي 

  .يقوم بتدريسه
          

اللت
ا

قي 
خال

واأل
ين 

امله
زام 

  

           . حمب ملهنة التعليم .١٤
            .ب دائماًحيترم آراء الطال .١٥
            .يتصف بالعدل يف التعامل مع الطالب دائماً .١٦
            .يساعد الطالب ذوي املستوي العلمي املتدين .١٧

الب
الط

مع 
مل 

لتعا
ا

            .حيرص على تشجيع الطالب املتميزين بصفة دائمة .١٨  
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 ٢٦٢

  
  وضوح الصياغة  ارتباط العبارة باحملور

عيار
امل

  

 أرى أنّ عضو هيئة التدريس يتصف مبا يلي:  
  غري واضحة  واضحـة  غيـر مرتبطة  مرتبطـة

  تعديل املقترحال

١٩. 
 يستخدم املصطلحات واملفاهيم واحلقائق العلمية

  بطريقة واضحة 
          

٢٠. 
يستخدم  املصطلحات واملفاهيم واحلقائق العلمية 

  بطريقة دقيقة
          

             .بتمكنجييب على أسئلة طالبه  .٢١

٢٢. 
ِهر يف أدائه اطالعه املـستمر علـى اجلديـد يف      يظ

 .موضوع حماضرته
          

مية
العل

دة 
 املا

من
كن 

التم
. 

٢٣. 
يعمل على نشر الثقافة الرياضية بني طالبه من خالل 

  .التطبيقات الرياضية ملوضوعات مقرراته
          

  :اليت مل ترد بالقائمة السابقةخرى أو املؤشرات األعايري الرجاء إضافة امل
١. ........................................................................................................................  
٢.  ....................................................................................................................... 
٣. ........................................................................................................................ 
٤. ........................................................................................................................ 

 
اء أعـضاء اهليئـة التدريـسية ألقـسام         مدى توافر معاييـر ضمان اجلودة اخلاصة بأد      : احملور الثاين 

  . الرياضيات باجلامعات السعودية من وجهة نظر الطالب
  وضوح الصياغة  ارتباط العبارة باحملور

عيار
امل

  

 أرى أنّ عضو هيئة التدريس يتصف مبا يلي:  
  غري واضحة  واضحـة  غيـر مرتبطة  مرتبطـة

  التعديل املقترح

            .حملاضرات اليت يعتذر عنهاحيرص على تعويض ا .٢٤
            .حيرص على عدم تأخره عن موعد احملاضرة .٢٥
            .حيرص على عدم إاء احملاضرة قبل الوقت املقرر .٢٦
قت            .حيرص على التزام الطالب بأوقات احملاضرات .٢٧

 الو
ارة

إد
  

٢٨. 
حيسن استغالل وقت احملاضرة لتغطية كافة اجلوانب       

  .املطلوبة ا بصورة حرفية
          

٢٩. 
يقدم يف بداية الفصل خطة زمنية لتدريس املقـرر؛                 

تتضمن أهداف وحمتوى املقرر وأسـلوب تقيـيم        ( 
  ).أنشطته ومصادر تعلمه 

          

            .يعاجل حمتوى املقرر بعمق واضح ملموس  .٣٠

٣١. 
يعرض حمتوى املقرر بشكل يثري اهتمـام الطالـب         

  .املتعلم
          

٣٢. 
 جاهداً لتغطية كافة موضوعات املقرر بشكل يسعى
  .شامل

          

هنية
ت امل

رسا
ملما

ا
  

            .ينتقل يف تناوله لعناصر احملاضرة بشكل متدرج .٣٣
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 ٢٦٣

  وضوح الصياغة  ارتباط العبارة باحملور

عيار
امل

  

 أرى أنّ عضو هيئة التدريس يتصف مبا يلي:  
  غري واضحة  واضحـة  غيـر مرتبطة  مرتبطـة

  التعديل املقترح

٣٤. 
حيرص على استخدام أساليب تدريس متنوعة لتنمية 

  .مهارات التفكري لدى الطالب
          

            جيعلين أحب الرياضيات دائماً .٣٥

٣٦. 
يشجع طالبه كثرياً على استخدام أمناط الـتفكري        

  . العلمي
          

٣٧. 
حيرص على استخدام أساليب تدريس متنوعة لتنمية 

  .دى الطالبمهارات التفكري ل
          

٣٨. 
حيرص على تكليف الطالب بواجبات تساعد على       

  .فهم املقرر
          

٣٩. 
) للمراجع ومصادر املعلومـات     ( يرشد الطالب   

  .املهمة للمقرر
          

            .ميتلك القدرة العلمية الكافية لتوصيل املعلومات .٤٠
            .يعاجل أخطاء الطالب بأساليب اجيابية دائماً .٤١

٤٢. 
ى إتاحة الفرصة أمام الطالب للمناقـشة       حيرص عل 
  .واحلوار

          

بع 
تا

 :
هنية

ت امل
رسا

ملما
ا

  

            يوظف استراتيجيات إدارة الصف يف احملاضرة .٤٣
            .يقيم الطالب مبوضوعية .٤٤

٤٥. 
ترتبط أساليب التقومي اليت يـستخدمها بأهـداف        

  .املقرر
          

٤٦. 
 –اختبـارات   (يوضح معايري تقدير أعمال الفصل      

  ... ) مقاالت  –حبوث 
          

            . تتصف أسئلة اختباراته بالوضوح .٤٧

٤٨. 
تتصف أسـئلة اختباراتـه بالـشمول يف تغطيـة          

  . موضوعات املقرر
          

            .يصحح أعمال الطالب الفصلية بدون تأخري .٤٩
            .يزود الطالب بنتائج اختبارام بانتظام .٥٠

الب
الط

ومي 
ــ

ــ
تق

  

٥١. 
( رات  يعاجل األخطاء الشائعة يف نتـائج االختبـا       

  .أوالً بأول ) الدورية والنصفية 
          

   :اليت مل ترد بالقائمة السابقةخرى أو املؤشرات األعايري الرجاء إضافة امل
١. ........................................................................................................................  
٢. ....................................................................................................................... 
٣. ........................................................................................................................ 
٤. ........................................................................................................................ 
٥. ........................................................................................................................ 
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 ٢٦٥

 
  

  :املرتبة العلمية  .١
  فضال وضح)                  (غري ذلك     مساعد.أ   مشارك            .أ     أستاذ    

  
  : اسم اجلامعة اليت حصلت منها على أعلى مؤهل  .٢

  
  دولة أجنبية    دولة عربية    اململكة العربية السعودية    :              الدولة املاحنة  .٣

  
  ) :بكالوريوس ( اسم اجلامعة اليت حصلت منها على املؤهل اجلامعي األول  .٤

  
  دولة أجنبية    دولة عربية    اململكة العربية السعودية    :              الدولة املاحنة  .٥

  
  :م اللغة اليت تتقنها غري اللغة األ .٦

  فضال وضح )                           : (لغات أخرى    األملانية    الفرنسية    االجنليزية    
  

  : التخصص العام للمؤهل العايل  .٧
  :التخصصات الدقيقة اليت تدخل ضمنه  .٨
  :املقررات اليت تدرسها يف القسم  .٩

٤   -١-  
٥  -٢-  
٦  -٣-  

  
  )ة عدد الساعات األسبوعي: ( العبء التدريسي  .١٠

  : عدد الساعات العملية   :       عدد الساعات النظرية 
  

  متعاون واعمل لدى جهة أخرى    تفرغ جزئي    متفرغ    :طبيعة العمل بقسم الرياضيات 
  

  /ميالدي   /                  هجري   :تاريخ التحاقك بالقسم بعد املؤهل اجلامعي العايل  .١١
  

  مالية    معنوية    :احلوافز اليت حيصل عليها األعضاء .١٢
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 ٢٦٦

  :املهام اإلدارية اليت تشغلها إضافة إىل العبء التدريسي    .١٣
٢  -١-  
٤  -٣-  

  

٦  -٥-  
  :   اللجان الدائمة اليت تساهم فيها    .١٤

٢  -١-    
٤  -٣-  

  : اللجان املؤقتة    .١٥
٢  -١-    
٤  -٣-  

   :الساعات اليت متضيها أسبوعياً يف املهام وأعمال اللجان   .١٦
  :ورات التدريبية اليت حصلت عليها عدد الد   .١٧
  :أهم الدورات التدريبية اليت حصلت عليها    .١٨

٢  -١-  
٤  -٣-  
٦  -٥-  

  : اجلمعيات العلمية اليت تنتسب إليها داخل أو خارج اململكة    .١٩
١-  
٢-  

  

٣-  
  :املؤمترات والندوات العلمية اليت سامهت فيها خالل السنوات اخلمس األخرية    .٢٠

  املكان والتاريخ  ؤمتراســــم امل
  نوع املسامهة

  ببحث أو حضور فقط
١-      
٢-      
٣-      
٤-      
٥-      
٦-      
٧-      
٨-      
٩-      

  

١٠-      
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 ٢٦٧

 
  )ميكن عند عرض األحباث االستعانة بقائمة ترفق مع االستبانة ( األحباث املقبولة علمياً    .٢١

  مكان النشر  تارخيه  البحث املقبول علمياً
١-      
٢-      
٣-      
٤-      
٥-      
٦-      
٧-      
٨-      
٩-      

  

١٠-      
  
  :الكتب اليت ألفتها مبفردك    .٢٢
  ٢  -١-  
  ٤  -٣-  
  ٦  -٥-  
  :الكتب اليت سامهت مع غريك يف تأليفها   .٢٣

٢  -١-  
٤  -٣-  
٦  -٥-  

  :الكتب اليت ترمجتها مبفردك    .٢٤
٢  -١-  
٤  -٣-  
٦  -٥-  

  :غريك يف ترمجتها الكتب اليت سامهت مع    .٢٥
٢  -١-  
٤  -٣-  
٦  -٥-  
    

  )إذا رغبت أن أرسل إليك نتائج الدراسة (   :الربيد اإللكتروين   
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 ٢٦٨
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 ٢٦٩

 
 : قسم الرياضيات بكلية العلوم يف جامعة  §

  :    نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم إىل الطالب      :عدد الطالب     :عدد أعضاء هيئة التدريس  §

  :         نسبة احملاضرين واملعيدين إىل أعضاء هيئة التدريس     :عدد احملاضرين واملعيدين  §

  املوارد املتاحة  م
    :التدريس قاعات 

  فرادرجة التو

  )وفق الالئحة ( املعايري   املواصفات

جداً
رية 

كب
قط  

رية ف
كب

  
ولة

معق
يفة  

ضع
دمة  

منع
  

             طالب٢٠ )١  عدد الطالب يف كل قاعة
            ٢م١,٥ال تقل عن  )٢  املساحة املخصصة لكل طالب

            )٢م٣٠(ال تقل عن  )٣  مساحة كل قاعة 
            طرفية انترنت )٤
            جهاز حاسب آيل )٥
            (data show )جهاز داتا شو  )٦
            تكييف جيد )٧
            وية جيدة )٨
             إنارة جيدة )٩
            مقاعد للطالب مناسبة  )١٠

١  

  ية يتوفر يف القاعات الدراس

            معايري األمن والسالمة )١١
  ) :    عالية التجهيز ( معامل احلاسب 

  فرادرجة التو

  ) وفق الالئحة (املعايري   املواصفات

جداً
رية 

كب
قط  

رية ف
كب

  
ولة

معق
يفة  

ضع
دمة  

منع
  

             على األقل ١ )١٢  عدد املعامل
             طالباً على األكثر٢٠ )١٣  عدد الطالب باملعمل

              على األقل ٢م٦٠ )١٤  مساحة املعمل الواحد 
            ١ : ٢٠ )١٥  نسبة الطالب إىل املشرف  يف املعمل أثناء التدريس

             (Server) يتوفر باملعمل خادم حاسب )١٦  
ــة  )١٧ ــبكة داخلي ــصلة (LAN)ش  مت

  باالنترنت
          

            (data show )جهاز داتا شو  )١٨
            )عادية أو الكترونية ( سبورة  )١٩
            برجميات حديثة  )٢٠

٢  

  يتوفر يف املعمل

            مستلزمات األمن والسالمة )٢١
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 ٢٧٠

 
               :         مكتبة القسم 

  فرادرجة التو

  )وفق الالئحة( املعايري  املواصفات
جداً

رية 
كب

قط  
رية ف

كب
  

ولة
معق

يفة  
ضع

دمة  
منع

  

            االشتراك خبمسة عناوين على األقل )٢٢  الدوريات املرتبطة بالتخصص
            االشتراك خبمس قواعد على األقل )٢٣  قواعد البيانات يف التخصص

            غراض اإلعارة واالستردادجهاز حاسب أل )٢٤
أجهزة حاسب للبحث يف قواعد البيانات  مزودة خبدمة          )٢٥

  االنترنت
  األجهزة          

            آلة تصوير أوراق )٢٦
            توفري مخسة عناوين لكل مقرر  )٢٧
  الكتب واملراجع العلمية            متوفرة باللغة العربية )٢٨
            ةمتوفرة باللغة االجنليزي )٢٩

٣  

             متخصصون يف علم املكتباتمن املوظفني% ٣٠ )٣٠  
  : مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

  فرادرجة التو

  )وفق الالئحة( املعايري  املواصفات

جداً
رية 

كب
قط  

رية ف
كب

  

ولة
معق

يفة  
ضع

دمة  
منع

  

مساحة غرفة مكتب عضو هيئة     
  التدريس ومن يف حكمه املنفرد 

             على األقل ٢م٩ )٣١

مكتب عضو هيئة   مساحة غرفة   
  التدريس املشترك مع آخر 

 لكل عضو هيئة تدريس على ألّا يزيـد عـدد           ٢م٧,٥ )٣٢
  األعضاء يف املكتب الواحد عن اثنني

          

٤  

            لكل عضو هيئة تدريس )٣٣  حاسب آيل متصل باالنترنت
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 ٢٧٢

  حفظه اهللا                  الدكتور/ األستاذ سعادة 
  ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

مدى توافر بعض معاييـر االعتماد األكادميي وضمان اجلودة يف أقسام الرياضيات باجلامعـات             "  فيقوم الباحث بدراسة بعنوان   
الدراسة إىل التعـرف    هذه  ودف  ،  ج وطرق تدريس الرياضيات   وذلك استكماالً ملطالب احلصول على درجة الدكتوراه يف مناه         " السعودية

  ، والبيئة التعليميالربنامج(         :على مدى مناسبة و توافر بعض معاييـر االعتماد األكادميي وضمان اجلودة يف أقسام الرياضيات من حيث              
  .باجلامعات السعودية ) التدريسية ، واهليئة التعليمية

  
  :ة قام الباحث ببناء هذه االستبانة اليت تتكون من أربعة حماور كما يلي وإلمتام هذه الدراس  

 مدى مناسبة وتوافر معاييـر االعتماد األكادميي يف برامج أقسام الرياضيات باجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئـة    :المحور األول 
 .التدريس

دة يف برامج أقسام الرياضيات باجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة  مدى مناسبة وتوافر معاييـر ضمان اجلو:المحور الثاني 
  . التدريس

 معاييـر االعتماد األكادميي يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضيات  باجلامعات السعودية من وجهة نظر ر مدى مناسبة وتواف:المحور الثالث 
  . أعضاء هيئة التدريس

ة وتوافر معاييـر ضمان اجلودة يف البيئة التعليمية ألقسام الرياضيات باجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء  مدى مناسب:المحور الرابع 
  . هيئة التدريس

  
  :ولتحديد مدى مناسبة وتوافر هذه املعايري من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ستكون اإلجابة على النحو التايل  

 
 

  درجة التوافر  درجة املناسبة
  مناسبة غري  ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جداً

  العبارة
  غري متوفرة  ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جداً

  P        دقيق بشكل حمددة األهداف  P          
اسة املرفقة، والتكرم باإلجابة على  آمل من سعادتكم االطالع على أداة الدر من علم وخربة يف هذا اال؛ونظراً ملا تتمتعون به   

ض البحث العلمي اغرن إجابتكم ستكون موضع الثقة وستعامل بالسرية التامة ، ولن تستخدم إال ألستبانة وفق املثال السابق علما بأعبارات اال
      آمل أن جتد هذه االستبانة كرمي اهتمامكم ، وتقبلوا خالص الشكر، وفائق التقدير ، ، ،.فقط 

  :ه تنبی 
 الربنامج التعليمي، والبيئة التعليمية ، وأعضاء هيئة (االعتراف األكادميي لقسم الرياضيات من حيث  : يقصد مبعايري االعتماد األكادميي

  .  يف ضوء معايري تصدرها هيئات ومنظمات أكادميية متخصصة)التدريس 

  ان األداء وفق مبادئ ومعايرياألخذ بالطرق اليت ميكن ا ومن خالهلا ضم : ويقصد بضمان اجلودة
                       
                        

      الباحث                  
  أمحد بن سامل بن علي الثقفي                       

   ٠٥٠٥٧٢٧٨٤١/      جوال                                                 
    Thagafy3@hotmail.com:  الربيد االلكتروين             

  ٢١٩٤٤:   الرمز الربيدي ٧١٦٨: ب .  ص :          الطائف            
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 ٢٧٣

  :بيانات عامة 
  :املرتبة العلمية 

  فضال وضح ) (                           غري ذلك    مساعد. أ    مشارك. أ    أستاذ  
  
  :أعلى مؤهل أكادميي حصلت عليه  §
  حفضال وض)                           (.غري ذلك    بكالوريوس    ماجستري    دكتوراه  
  
  :الدولة املاحنة  §
  دولة أجنبية    دولة عربية    اململكة العربية السعودية  
  
  ........... ...:سنوات اخلدمة  §
   :اجلنسية §
  غري سعودي      سعودي  
  
    :طبيعة العمل بقسم الرياضيات  §
  متعاون واعمل لدى جهة أخرى    تفرغ جزئي    متفرغ    

  : جهة العمل  §
  
     جامعة أم القرى  
    
    جامعة امللك عبد العزيز  
    
        جامعة امللك سعود  
    
 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  

    
  جامعة امللك فيصل  
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 ٢٧٤

 
 

  



























  المؤشرات/ المعیار 



























                     
              .دقيق بشكل حمددة أهداف الربنامج .١          
             ).افيه لبس أو غموض ال(  واضحة أهداف الربنامج .٢          
             ).معاً والطالب دريسيةالت للهيئة(  معلنةأهداف الربنامج  .٣          
            .لجوانب املعرفية لأهداف الربنامج شاملة  .٤          
            لجوانب الوجدانية لأهداف الربنامج شاملة  .٥          
            .لجوانب املهارية لأهداف الربنامج شاملة  .٦          
            . طبيعة املوضوعات التخصصية املقررة مع بةمنا س أهداف الربنامج .٧          
            قسمال يف املتوفرة اإلمكانيات مع تتناسب أهداف الربنامج .٨          
            ) العمل سوق ومتطلبات التنمية اجاتح( مثل اتمع طالبمل مناسبةأهداف الربنامج  .٩          

           
توضح كافة املقررات مبفرداا موزعة حسب الفصول (  مفصلة خطة دراسية للربنامج يتوفر .١٠          

  ).الدراسية
          

            .يشارك جمموعة من املختصني بالقسم يف توصيف املقررات .١١          
            .تقوم جلنة خمتصة مبراجعة توصيف مقررات القسم بصفة دورية دف التطوير .١٢          
اهلدف، واحملتوى، واملراجع األساسية، :(  حيثيتوفر لدى القسم توصيف كامل للمقررات من  .١٣          

  .وفقاً لطبيعة كل مقرر ) واألنشطة العلمية والعملية، وأعمال السنة، وطرق التقومي 
          

            توصيف املقررات متاح يف دليل يسلم للطالب يف بداية كل فصل دراسي  .١٤          
            . الربنامج يتناسب مع أهدافه اإلجرائية حمتوى .١٥          
            املطلوبة للحصول على اإلجازة اجلامعية مناسبعدد الوحدات  .١٦          
            ).ةشخصيوال العلمية الطالب اجاتمطالب االختصاص وح( حيث من نًمتواز الربنامج حمتوى .١٧          
           ).لدى الطالب واالبتكار اإلبداع( يسمح بتنمية الربنامجى حمتو .١٨          
            ).وجود عالقة رأسية بني عناصر حمتوى املقررات الدراسية (ار االستمرار حمتوى الربنامج يراعي معي .١٩          
            ).وجود عالقة أفقية بني حمتوى مقرر دراسي وآخر(حمتوى الربنامج يراعي معيار التكامل  .٢٠          
            ).متهيد اخلربة السابقة للخربة الالحقة (حمتوى الربنامج يراعي معيار التتابع  .٢١          
            .حمتوى الربنامج يراعي الفروق الفردية بني الطالب .٢٢          
            .رياضياتال حنو إجيابية اجتاهات  يكسب الطالبالربنامجحمتوى  .٢٣          
            . يتناسب مع مرجعية اتمع األساسيةالربنامج حمتوى .٢٤          
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 ٢٧٥

  
 

 
  



























  المؤشرات/ المعیار 



























                     
 الدرجات سابح آليات(  واضح بصورة إجرائية للطالب وعضو هيئة التدريس وميالتق نظام .٢٥          

  ).اخل...االختبارات الدورية، والنهائية، والواجبات: مثل
          

            .ة يف أغلب األوقاتالدراسي قرراتللم النوعية احلاجاتيقيس  التقومي نظام .٢٦          
            ). واألدائية واالجتاهات عرفيةملا(لتعلم مثل ا جوانب تراعي التقومي أساليب .٢٧          
            .التطبيقية وفق طبيعة املقرر التقومي أساليبيستخدم أعضاء هيئة التدريس  .٢٨          
االختبارات املوضوعية واملقالية (التحريرية مثل  تقومي الأساليبيستخدم أعضاء هيئة التدريس  .٢٩          

  ). مبختلف أنواعها 
          

            .. الشفوية وفق طبيعة املقرر التقومي أساليبالتدريس يستخدم أعضاء هيئة  .٣٠          
            ). مدى قدرة الربنامج على حتقيق أهدافه اخلاصة(نظام التقومي بالقسم يعطي مؤشرات عامة عن  .٣١          
            .م بشفافيةنتائجه مراجعة طالبللنظام التقومي يتيح  .٣٢          

                     
            . احتياج الربنامج بالقسممع يتناسب التدريس وفق التخصصات العلمية هيئةضاء د أععد .٣٣          
            أداء أعضاء هيئة التدريس يتوافق مع معايري األداء التعليمي املتميز .٣٤          
            .يتميز أعضاء هيئة التدريس باخلصائص املهنية املطلوبة  .٣٥          
املناطة ) التعليمية والبحثية واإلدارية( متناٍم جتاه املسئوليات التزام  التدريسيةاهليئة أعضاء لدى .٣٦          

  .م بشكل واضح
          

             . مناسبالتدريس هيئة ألعضاء سييدرتال العبء .٣٧          
            .مسامهة أعضاء هيئة التدريس يف أنشطة البحث العلمي ملموسة .٣٨          
            .لمية بصورة متوازنةوفق الدرجات الع دريست هيئة أعضاء يتوفر بالقسم .٣٩          
            يساهم أعضاء هيئة التدريس يف إثراء العالقة بني القسم واتمع احمللي بقدر اإلمكان  .٤٠          


 

                     
            .أهداف الربنامج منسجمة مع املرجعية الثقافية للمجتمع .٤١          
            .أهداف الربنامج مرنة حبيث تسمح بإدخال بعض التعديالت عليها وفق احلاجة .٤٢          
            .أهداف الربنامج تراعي مسات العصر يف جمال الرياضيات وتطبيقاا .٤٣          
            .نامج مصاغة بطريقة إجرائية حبيث يسهل تطبيقهاأهداف الرب .٤٤          
            .أهداف الربنامج مصاغة بطريقة إجرائية حبيث يسهل تقوميها .٤٥          
            .أهداف الربنامج شاملة جلميع جوانب حاجات الطالب  .٤٦          
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  المؤشرات/ المعیار 
  

























                      
            .طلوبة حتدد من قبل هيئة التدريس يف ضوء املعايري العلمية والتربوية يف جمال الرياضياتخمرجات التعليم امل .٤٧          
            السعوديةتتفق خمرجات التعلم املطلوبة مع اإلطار املرجعي للمؤهالت الوطنية للتعليم العايل يف اململكة العربية  .٤٨          
            .هنية يف اململكة يف القطاعات املعنيةتتفـق خمرجات التعليم مع متطلبـات املمارسة امل .٤٩          
            ).العاملية/احمللية (يتم فحـص مستويات إجنـاز الطالب يف ضوء معايري جودة الـتعلم  .٥٠          
            .توجـد إجراءات حمددة تبني طريقة التعامل مع حاالت قصور إجنـاز الطالب .٥١          
            .يت يتقدم ا الطالب هي من إنتاجهم فعلياًتوجد إجراءات فعالة لضمان أن األعمال ال .٥٢          
املستقطبة خلرجيي القسم الستطالع آرائهم لتطوير برامج (توجد قنوات اتصـال فعالة بأصحاب املؤسسات  .٥٣          

  ).القسم 
          

                     
            . أكادميياًيتواجد أعضاء هيئة التدريس يف أوقات معلن عنها إلرشاد الطالب .٥٤          
دة العلمية  دف املساع ضعاف املستوى صغرية من الطالبع أعضاء هيئة التدريس مبجموعاتتمجي .٥٥          

  .بصفة مستمرة
          

            .يقوم املرشد األكادميي بالقسم مبتابعة النصاب الدراسي للطالب  .٥٦          

            شاد األكادميي للطالبتتوفر بالقسم قاعدة معلومات مفصلة بشكل دقيق دف اإلر .٥٧          
            .ختتار الكتب املستخدمة يف تدريس مقررات القسم أوالً بأول وفق إصداراا احلديثة .٥٨          
            .تتوفر املراجع العلمية للدراسة الفردية للطالب يف مكتبة القسم  .٥٩          
            .ت كافية قبل بدء الدراسةبكميا) كتب الكترونية –الربجميات :مثل ( تتوفر املواد التعليمية  .٦٠          
            .حيرص القسم على اختيار املراجع العلمية وفق حاجات كل مقرر .٦١          

                     
            .يتوفر لدى أعـضاء هيئة التدريس املؤهالت الالزمة للقيام بتدريس مقررات القسم  .٦٢          
            .ؤهـالت التحـقق من مكانة ومسعـة املؤسسات اليت أصدرت هذه املؤهالتمي املوتشمل عـملية تق .٦٣          
            . أعـضاء هيئة التدريس اخلربات الالزمة للقيام بتدريس مقررات القسم ىيتوفر لد .٦٤          
            %.٧٥نسبة أعضاء هيئة التدريس من املتفرغني للعمل بالقسم ال تقل عن  .٦٥          
            .ئة التدريس باستمرار يف النشاطات العـلمية بالقسم يشارك كل أعضاء هـي .٦٦          

                     
            تعكس استراتيجيات التدريس املستخدمة يف القسم خمرجات التعلم وفق مطالب جودة التعلم  .٦٧          
            تدريسها تشري توصيفـات املقررات بوضوح إىل استراتيجيات التـدريس اليت جيـب استخـدامها يف  .٦٨          
            .يقـوم القسم بشكل دوري مبراجعـة االستراتيجيات التدريسية دف إدخال التعديالت املطلوبة أوالً بأول .٦٩          
            هلا) العلمي(يقوم القسم بتخطيط مقرراته يف ضوء معايري التسلسل املنطقي  .٧٠          
            عية باإلضافة إىل املهارات العلمية تساهم كل املقررات  يف تنمية بعض املهارات االجتما .٧١          
            أعـضاء هيئة التدريس على دراية كافية باللوائح الدراسية .٧٢          
            املقدمة للطالب )التعليمية واالجتماعية والثقافية واملعيشية واإلرشادية(اء هيئة التدريس بكافة اخلدمات يِلم أعـض .٧٣          
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  المؤشرات/ المعیار 
 

























                     
            ) .توصيف املقرر واخلطوط العامة املعطاة للطالب (يتم تدريس املقررات وفق  .٧٤          
            .طرق التقومي املستخدمة يف كل مقرر متوافقة مع نواتج التعلم املرغوبة فيه  .٧٥          
            .ملصادر املتاحة يعمل القسم على تنمية أعضاء هيئة التدريس بصورة دائمة باستخدام كافة ا .٧٦          
            .حيرص القسم على متابعة اجلهد الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس لتطوير أنفسهم مهنياً  .٧٧          


 

                     
            .حيرص القسم على ألّا يزيد عدد الطالب يف كل مقرر عن عشرين طالباً .٧٨          
            ).٢ م١,٥(حيرص القسم على أن يكون احلد األدىن من املساحة املخصصة لكل طالب يف القاعة التدريسية   .٧٩          
            .التكييف يف قاعات الدراسة مناسب  .٨٠          
            .التهوية يف قاعات الدراسة مناسبة .٨١          
            .اإلنارة يف قاعات الدراسة مناسبة  .٨٢          
            .يتوفر داخل قاعات الدراسة مقاعد مناسبة للطالب  .٨٣          
            يراعى عند إنشاء قاعات الدراسة معايري األمن والسالمة .٨٤          

                     
            .يتوفر يف كل قاعة دراسة جهاز حاسب آيل  .٨٥          
            .كل قاعات الدراسة مزودة خبدمة االنترنت  .٨٦          
            (data show )يتوفر يف كل قاعة دراسة جهاز داتا شو   .٨٧          
            ( Over Head Projector )يتوفر يف كل قاعة دراسة جهاز   .٨٨          
            ) .عادية أو الكترونية ( رة يتوفر يف كل قاعة دراسة سبو .٨٩          
            .يتوفر يف القسم آلة تصوير خاصة بتصوير االختبارات .٩٠          
                     
            .يتوفر يف القسم معامل للحاسب اآليل مع ملحقاا، وطابعات بعدد كايف يتناسب مع احتياجات طالب القسم .٩١          
             )٢ م٦٠( احلد األدىن ملساحة املعمل  .٩٢          
             متصلة باإلنترنت(LAN)يتوفر يف املعمل شبكة داخلية  .٩٣          
            (data show )يتوفر يف املعمل جهاز داتا شو  .٩٤          
            )عادية أو الكترونية ( يتوفر يف املعمل سبورة  .٩٥          
            .يتوفر يف املعمل مواد خام تتناسب مع التخصص  .٩٦          
            .ل برجميات حديثة مرتبطة مبوضوعات املقررات الدراسيةيتوفر يف املعم .٩٧          
            .يتوفر يف املعمل مستلزمات األمن والسالمة  .٩٨          
            .يتوفر يف املعمل أجهزة ومعدات تساعد على إجراء التجارب املعملية .٩٩          
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  المؤشرات/ المعیار 
 

























                     
مرتبطة باختصاصات القسم ) تقليدية ورقمية ( ة بالقسم مزودة مبصادر املعلومات الضرورية تتوفر مكتب .١٠٠          

  .العلمية 
          

            .تستغل املصادر املتوفرة باملكتبة بكفاءة ملحوظة  .١٠١          
            .تشارك املكـتبة يف عضوية قواعد املعلومات على الشبكة العاملية .١٠٢          
            .ن كحد أدىن يف الدوريات املرتبطة باختصاصات القسم العلميةاالشتراك خبمسة عناوي .١٠٣          
تتوفر مخسة عناوين خمتلفة على األقل لكل مقرر دراسي وبواقع نسختني على األقل من كل عنوان مجيعها    .١٠٤          

  .حديثة اإلصدار
          

            .تتوفر يف املكتبة كتب باللغة اإلجنليزية  لسد احتياجات برامج القسم .١٠٥          

قواعد معلومات ، كتب الكترونية، برجميات،        ( : مثل املكتبة مصادر معلومات أخرى   يف  تتوفـر   .١٠٦          
  ) .اخل ... ميكروفيش ، ميكرو فيلم ،

          

            .تتوفر يف املكتبة أجهزة قراءة وطباعة للميكروفيلم وامليكروفيش .١٠٧          
            .بياناتتتوفر أجهزة حاسب آيل ألغراض البحث يف قواعد ال .١٠٨          
            تتوفر شبكة انترنت مرتبطة بأجهزة املكتبة .١٠٩          

                     
            .يتوفر مكتب لكل عضو هيئة تدريس  .١١٠          
            .يتوفر يف مكتب عضو هيئة التدريس أثاث مناسب  .١١١          
            ئة تدريسيتوفر جهاز حاسب شخصي مزود خبدمة اإلنترنت لكل عضو هي .١١٢          
لكل عضو هيئة تدريس يف املكاتب املشتركة على ألَّا يزيد عدد األعضاء يف          ) ٢ م ٧,٥(ختصيص مساحة    .١١٣          

  .املكتب الواحد عن اثنني
          

            .لعضو هيئة التدريس يف املكاتب املنفردة)٢ م٩,٠(ختصيص مساحة  .١١٤          


 

                     
            )من حيث توافر مواردها وتنوعها (يقوم القسم مرة كـل عام بتقييم كفاءة املكتبة  .١١٥          
            . كافة املستخدمني تشمل إجراءات التقييم استبيانات آلراء .١١٦          
يقوم العاملون يف املكتبة بإرسال استمارات بصورة دورية إىل القسم دف تأمني حاجاته من مصادر التعلم  .١١٧          

  ).اخل ..الورقية وااللكترونية والربجميات(
          

) اخل..  خام، صيانة معامل ، موادأثاث ، أجهزة( يقوم املسئولون باجلامعة بتأمني مستلزمات البيئة التعليمية  .١١٨          
  .من خالل التنسيق مع القسم

          

من شراء الكتب والدوريات واالت وغريها ( توفر اجلامعة دعمـاً ماليـاً كافياً للقسم لتغطية احتياجاته .١١٩          
  ).من مصـادر املعـلومات 
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            .ون يف املكتبة بفتح املكتبة بكافة خدماا على مدار الساعة لتكون متاحة لطالب القسميقوم العامل .١٢٠          
يقوم العاملون يف املكتبة بتصنيف مصادرها املتنوعة وفق األصول العاملية املتعارف عليها دف تيسري  .١٢١          

  .االطالع 
          

            .علمية احلديثة بصورة ملموسةحترص املكتبة على تنويع مصادرها وفق االجتاهات ال .١٢٢          
            .تقدم املكتبة خدماا وفق اآلليات احلديثة املستخدمة يف إعارة واسترجاع مصادرها املعرفية .١٢٣          
            تتوفر أنظـمة أمن ملنع ضياع حمتويات املكـتبة واالستخـدام السيئ لالنترنت .١٢٤          
            . والبحث بشكل يتالءم مع عدد الطالبتوفر املكتبة اخلدمات الالزمة للدراسة .١٢٥          

                      
            .تقدم املكتبة دورات تدريبية للطـالب اجلـدد بغرض تعريفهم باخلدمات اليت توفرها املكتبة هلم.١٢٦          
            .لتيسري احلصول عليها) حوسبة (تقدم املـكتبة خدماا بطرق آلية حديثة .١٢٧          
            . دم املكتبة بعض اخلدمات اإلضافية مثل التصويرتق.١٢٨          
 عند استخدامهم ألجهزة املكتبة            يتوفر الدعـم الفين ملساندة الطالب وأعضاء هيئة التدريس.١٢٩          

  ) . التصاالت واملعلومات ا( 
          

ل لألجهزة وبرجميات يقدم القسم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لضمان االستخدام األمث.١٣٠          
  .التدريس 

          

توفر الكتب احلديثة، ومصادر املعلومات، (يتم إشعار أعضاء هيئة التدريس عن تطورات املكتبة مثل .١٣١          
  ) .وبرامج التدريب، و تغيري ساعات العمل 

          

ات، و تغيري توفر الكتب احلديثة، ومصادر املعلوم( يتم إشعار الطالب عن تطورات املكتبة مثل .١٣٢          
  ).ساعات العمل 
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 ٢٨١

    

  

مدى توافر بعض معاييـر االعتماد األكادميي وضمان اجلـودة يف          "  جيري الباحث دراسة بعنوان   
وذلك استكماالً ملطالب احلصول على درجة الدكتوراه يف مناهج           "أقسام الرياضيات باجلامعات السعودية   

  .من كلية التربية جبامعة أم القرىوطرق تدريس الرياضيات 
دف هذه االستبانة إىل استطالع رأيك فيما يتعلق بأداء عضو هيئة التدريس وذلك سعيا لالرتقـاء                

  . وير املستمر باملستوى األكادميي للقسم وحتقيقا ألهداف اجلامعة يف التط
املرجو منك أخي الطالب مراعاة الدقة واملوضوعية يف إجابتك على هذه االستبانة ، وللعلم فإنـه ال                 
توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة ، وكذلك سوف تستخدم هذه اإلجابات ألغراض البحث العلمـي               

  .فقط، ولن يطلع عليها إال الباحث
  

  ...فضالً أخي الطالب
  :رأي يف االستبانة وفق املثال التايل الرجاء إبداء ال

  
 

  

جداً
لية 

عا
  

الية
ع

سطة  
متو

  

يفة
ضع

فرة  
متو

غري 
  

          P  . بصفة دائمةع الطالب املتميزينرص على تشجيحي  ١

  
  :تنبیه 
 الربنامج التعليمي، (حيث االعتراف األكادميي لقسم الرياضيات من :  عايري االعتماد األكادميييقصد مب

  .  يف ضوء معايري تصدرها هيئات ومنظمات أكادميية متخصصة)والبيئة التعليمية ، وأعضاء هيئة التدريس 

  .عايرياألخذ بالطرق اليت ميكن ا ومن خالهلا ضمان األداء وفق مبادئ وم:  ضمان اجلودةويقصد ب
  

جزيل الـشكر   مين  الستبانة اهتمامك ، ولك     يرجو الباحث أن تنال هذه  ا      أخي الطالب   وختاماً  
  مقدماً على ما ستبذله من جهد ،،،

                        
                                                                              الباحث

  أحمد بن سالم الثقفي                                                                        
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يفة
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فرة  
متو
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           .يتميز بقوة الشخصية    .١
           .يتميز باجلدية    .٢
            .يتميز بدرجة عالية من الثقة بالنفس    .٣
            .يتميز بالدقة والنظام    .٤
            .ليتمتع بروح املرح والتفاؤ   .٥
            .حيرص على مظهره العام   .٦
            .يتسم بسالمة خمارج احلروف أثناء احلديث   .٧
           ).بالقسم أو الكلية ( يلتزم بتنفيذ اللوائح واألنظمة اخلاصة    .٨
           .يترفع عن استغالل نفوذ بعض الطالب ألغراض نفعية شخصية   .٩

           .صياته ميتنع بصفة دائمة عن احلديث مع الطالب بشأن خصو   .١٠
.يترفع عن تناول خصوصيات طالبه    .١١           
            .يلتزم دائماً مبوضوعات احملاضرات للمقرر الذي يقوم بتدريسه   .١٢
           . حمب ملهنة التعليم   .١٣
            .حيترم دائماً آراء الطالب   .١٤
            .يتصف دائماً بالعدل  يف التعامل مع الطالب   .١٥
            .البيتعامل دائماً بتواضع مع الط   .١٦
            .جيتهد كثرياً لتحسني أداء الطالب ذوي املستوى التحصيلي املنخفض   .١٧
            .حيرص على تشجيع الطالب املتميزين بصفة دائمة   .١٨
            بطريقة واضحة ) املصطلحات واملفاهيم واحلقائق العلمية(يستخدم أمناط املعرفة العلمية مثل    .١٩
            بطريقة دقيقة) املصطلحات واملفاهيم واحلقائق العلمية ( ل يستخدم أمناط املعرفة العلمية مث   .٢٠
            .جييب عن أسئلة طالبه بتمكن    .٢١
           .يظِهر يف أدائه اطالعه املستمر على اجلديد يف موضوع حماضرته   .٢٢
            .يعمل على نشر الثقافة الرياضية بني طالبه من خالل التطبيقات الرياضية ملوضوعات مقرراته   .٢٣
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فرة  
متو

غري 
  

            .حيرص على تعويض احملاضرات اليت يعتذر عنها.٢٤
            .حيرص على عدم التأخر عن موعد احملاضرة.٢٥
            .حيرص على  إاء احملاضرة يف الوقت احملدد .٢٦
            . التزام الطالب بأوقات احملاضراتحيرص على.٢٧
            .يلتزم دائماً بساعاته املكتبية .٢٨
            .حيسن استغالل وقت احملاضرة لتغطية كافة اجلوانب املطلوبة  بصورة حرفية.٢٩
            .يقوم بتوزيع موضوعات املقرر وفق خطة زمنية حمددة .٣٠
            .يعاجل حمتوى املقرر بعمق واضح ملموس .٣١
            .تسم عرضه للمحاضرة بالتشويق ي.٣٢
            .يستويف موضوع احملاضرة احملدد.٣٣
            .يسعى جاهداً لتغطية كافة موضوعات املقرر بشكل شامل.٣٤
            .ينتقل يف تناوله لعناصر احملاضرة بشكل متدرج.٣٥
            .يهتم كثرياً باستخدام التقنيات التربوية احلديثة يف تدريسه .٣٦
           .اضيات لطالبه دائماً حيبب الري.٣٧
            . يشجع طالبه كثرياً على استخدام أمناط التفكري العلمي.٣٨
            .حيرص على استخدام أساليب تدريس متنوعة لتنمية مهارات التفكري لدى الطالب.٣٩
            .حيرص على تكليف الطالب بواجبات تساعد على فهم املقرر.٤٠
            .املهمة للمقرر) ملعلومات للمراجع ومصادر ا( يرشد الطالب .٤١
            .يعاجل أخطاء الطالب بأساليب اجيابية دائماً.٤٢
            .حيرص على إتاحة الفرصة أمام الطالب للمناقشة واحلوار.٤٣
            .يستخدم أساليب متنوعة يف تقومي حتصيل الطالب.٤٤
            .ترتبط أساليب التقومي اليت يستخدمها بأهداف املقرر.٤٥
            . ) .. مقاالت حبوث، ،اختبارات(طالبه معايري تقدير أعمال الفصل يوضح ل.٤٦
            . تتصف أسئلة اختباراته بالوضوح.٤٧
            . تتصف أسئلة اختباراته بالشمول يف تغطية موضوعات املقرر.٤٨
            .يصحح أعمال الطالب الفصلية بدون تأخري.٤٩
            .يزود الطالب بنتائج اختبارام بانتظام.٥٠
            أوالً بأول )  الدورية والنصفية (يعاجل األخطاء الشائعة يف نتائج االختبارات .٥١
            .يتوخى عند تقومي حتصيل طالبه العدل .٥٢
            .يتوخى عند تقومي حتصيل طالبه الدقة.٥٣
            .يتوخى عند تقومي حتصيل طالبه عوامل السهولة والصعوبة بصورة متوازنة.٥٤
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 ٢٨٥

 
  

  :املرتبة العلمية  .١
  فضال وضح)                (غري ذلك     مساعد.أ   مشارك            .أ     أستاذ    

  
  : ى أعلى مؤهل اسم اجلامعة اليت حصلت منها عل .٢

  
  دولة أجنبية    دولة عربية    اململكة العربية السعودية    :              الدولة املاحنة  .٣

  
  ) :بكالوريوس ( اسم اجلامعة اليت حصلت منها على املؤهل اجلامعي األول  .٤

  
  دولة أجنبية    دولة عربية    اململكة العربية السعودية    :              الدولة املاحنة  .٥

  
  :اللغة اليت تتقنها غري اللغة األم  .٦

  فضال وضح )                                 : (لغات أخرى    األملانية    الفرنسية    االجنليزية    
  

  : التخصص العام للمؤهل العايل  .٧
  :التخصصات الدقيقة اليت تدخل ضمنه  .٨
  :املقررات اليت تدرسها يف القسم  .٩

٤   -١-  
٥  -٢-  
٦  -٣-  

  
  )عدد الساعات األسبوعية : ( العبء التدريسي  .١٠

  : عدد الساعات العملية   :       عدد الساعات النظرية 
  

    :طبيعة العمل بقسم الرياضيات 
  متعاون واعمل لدى جهة أخرى    تفرغ جزئي    متفرغ    
  /ي ميالد  /                  هجري   :تاريخ التحاقك بالقسم بعد املؤهل اجلامعي العايل  .١١
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 ٢٨٦

  :املهام اإلدارية اليت تشغلها إضافة إىل العبء التدريسي    .١٢
٢  -١-  
٤  -٣-  

  

٦  -٥-  
  :   اللجان الدائمة اليت تساهم فيها    .١٣

٢  -١-    
٤  -٣-  

  : اللجان املؤقتة    .١٤
٢  -١-    
٤  -٣-  

   :الساعات اليت متضيها أسبوعياً يف املهام وأعمال اللجان   .١٥
    
  :التدريبية اليت حصلت عليها أهم الدورات    .١٦

٢  -١-  
٤  -٣-  
٦  -٥-  

  : اجلمعيات العلمية اليت تنتسب إليها داخل أو خارج اململكة    .١٧
١-  
٢-  

  

٣-  
  :املؤمترات والندوات العلمية اليت سامهت فيها خالل السنوات اخلمس األخرية    .١٨

  املكان والتاريخ  اســــم املؤمتر
  نوع املسامهة
   فقطببحث أو حضور

١-      
٢-      
٣-      
٤-      
٥-      
٦-      
٧-      
٨-      
٩-      

  

١٠-      
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 ٢٨٧

 
  )ميكن عند عرض األحباث االستعانة بقائمة ترفق مع االستبانة ( األحباث املقبولة علمياً    .١٩

  مكان النشر  تارخيه  البحث املقبول علمياً
١-      
٢-      
٣-      
٤-      
٥-      
٦-      
٧-      
٨-      
٩-      

  

١٠-      
  
  :الكتب اليت ألفتها مبفردك    .٢٠
  ٢  -١-  
  ٤  -٣-  
  ٦  -٥-  
  :الكتب اليت سامهت مع غريك يف تأليفها   .٢١

٢  -١-  
٤  -٣-  
٦  -٥-  

  :الكتب اليت ترمجتها مبفردك    .٢٢
٢  -١-  
٤  -٣-  
٦  -٥-  

  :الكتب اليت سامهت مع غريك يف ترمجتها    .٢٣
٢  -١-  
٤  -٣-  
٦  -٥-  
    

  )إذا رغبت أن أرسل إليك نتائج الدراسة (   :يد اإللكتروين الرب  
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 ٢٨٩

 
 : قسم الرياضيات بكلية العلوم يف جامعة  §

  :    نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم إىل الطالب      :عدد الطالب     :ضاء هيئة التدريس عدد أع §

  :         نسبة احملاضرين واملعيدين إىل أعضاء هيئة التدريس     :عدد احملاضرين واملعيدين  §

  املوارد املتاحة  م
    :قاعات التدريس 

  فرادرجة التو

   )وفق الالئحة( املعايري   املواصفات

جداً
رية 

كب
قط  

رية ف
كب

  
ولة

معق
يفة  

ضع
دمة  

منع
  

             طالب٢٠ )١  عدد الطالب يف كل قاعة
            )٢م٣٠(ال تقل عن  )٢  مساحة كل قاعة 

            طرفية انترنت )٣
            جهاز حاسب آيل )٤
            (data show )جهاز داتا شو  )٥
            تكييف جيد )٦
            وية جيدة )٧
             إنارة جيدة )٨
            مقاعد للطالب مناسبة  )٩

  يتوفر يف القاعات الدراسية 

            معايري األمن والسالمة )١٠

١  

  معايري قاعات التدريس        
  ) :    عالية التجهيز ( معامل احلاسب 

  فرادرجة التو

  )وفق الالئحة ( املعايري   املواصفات

جداً
رية 

كب
قط  

رية ف
كب

  
ولة

معق
  

دمة  فةضعي
منع

  

             على األقل ١ )١١  عدد املعامل
             طالباً على األكثر٢٠ )١٢  عدد الطالب باملعمل

              على األقل ٢م٦٠ )١٣  مساحة املعمل الواحد 
            ١ : ٢٠ )١٤  نسبة الطالب إىل املشرف  يف املعمل أثناء التدريس

ــة  )١٥ ــبكة داخلي ــصلة (LAN)ش  مت
  باالنترنت

          

            (data show )جهاز داتا شو  )١٦
            )عادية أو الكترونية ( سبورة  )١٧
            برجميات حديثة  )١٨

  يتوفر يف املعمل

            مستلزمات األمن والسالمة )١٩

٢  

  معايري معامل احلاسب اآليل 
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 ٢٩٠

 
   :                     مكتبة القسم 

  فرادرجة التو

  )وفق الالئحة( املعايري  املواصفات
جداً

رية 
كب

قط  
رية ف

كب
  

ولة
معق

يفة  
ضع

دمة  
منع

  

            االشتراك خبمسة عناوين على األقل )٢٠  الدوريات املرتبطة بالتخصص
            االشتراك خبمس قواعد على األقل )٢١  قواعد البيانات يف التخصص

            جهاز حاسب ألغراض اإلعارة واالسترداد )٢٢
دمة أجهزة حاسب للبحث يف قواعد البيانات  مزودة خب         )٢٣

  االنترنت
  األجهزة          

            آلة تصوير أوراق )٢٤
            توفري مخسة عناوين لكل مقرر  )٢٥
  الكتب واملراجع العلمية            متوفرة باللغة العربية )٢٦
            ةمتوفرة باللغة االجنليزي )٢٧

٣  

  معايري مكتبة القسم 
  : مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

  فرادرجة التو

  )الئحةوفق ال( املعايري  املواصفات

جداً
رية 

كب
قط  

رية ف
كب

  

ولة
معق

يفة  
ضع

دمة  
منع

  

مساحة غرفة مكتب عضو هيئة     
  التدريس ومن يف حكمه املنفرد 

             على األقل ٢م٩ )٢٨

مساحة غرفة مكتب عضو هيئة     
  التدريس املشترك مع آخر 

 لكل عضو هيئة تدريس على ألّا يزيـد عـدد           ٢م٧,٥ )٢٩
  احد عن اثننياألعضاء يف املكتب الو

          

            لكل عضو هيئة تدريس )٣٠  حاسب آيل متصل باالنترنت
            مناسب )٣١  أثاث املكتب وملحقاته

٤  

  معايري مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم 
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 ٢٩٢

   لتحديد درجة مناسبة معايري االعتماد األكادميي للربنامجة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

  م
  
 العبارة
 

 % ت % ت % ت % ت % ت
 املتوسط

  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

 ١١  ٣  ٠,٧٢  ٣,٩٤ ١,٣ ١ ١,٣ ١ ١٦,٩ ١٣ ٦٢,٣ ٤٨ ١٨,٢ ١٤   دقيق بشكل حمددة أهداف الربنامج  ١
 ٦ ١ ٠,٧٤ ٤,٠٩ - - ٢,٦ ٢ ١٥,٦ ١٢ ٥١,٩ ٤٠ ٢٩,٩ ٢٣   ).فيها لبس أو غموض ال(  واضحة  أهداف الربنامج  ٢
 ١٠ ٢ ٠,٧٧  ٣,٩٧ - - ٣,٩ ٣ ١٩,٥ ١٥ ٥١,٩ ٤٠ ٢٤,٧ ١٩   .معاً والطالب دريسيةالت للهيئة معلنةأهداف الربنامج   ٣
)  جلوانب السلوك اإلنساين    ( أهداف الربنامج شاملة       ٤

 ٢٨ ٦ ٠,٧٧ ٣,٦٢ - - ٩,١ ٧ ٢٨,٦ ٢٢ ٥٣,٢ ٤١ ٩,١ ٧  املعرفية

) جلوانب السلوك اإلنساين    ( أهداف الربنامج شاملة       ٥
 ٤٠ ٩ ٠,٩١ ٣,١١ ٣,٩ ٣ ٢٠,٨ ١٦ ٣٩ ٣٠ ٣٢,٥ ٢٥ ٣,٩ ٣  الوجدانية 

) جلوانب السلوك اإلنساين    ( أهداف الربنامج شاملة       ٦
 ٣٣ ٧ ٠,٩٢ ٣,٥١ ١,٣ ١ ١١,٧ ٩ ٣٥,١ ٢٧ ٣٧,٧ ٢٩ ١٤,٣ ١١  .املهارية 

مـع طبيعـة املوضـوعات      أهداف الربنامج مناسبة      ٧
  ٢٠  ٤  ٠,٧١ ٣,٧٢ ١,٣ ١ ٣,٩ ٣ ٢٣,٤ ١٨ ٦٣,٦ ٤٩  ٧,٨  ٦  التخصصية املقررة

 يف املتوفرة اإلمكانيات مع تتناسب أهداف الربنامج  ٨
 ٢٤ ٥ ٠,٨٣ ٣,٦٤ ١,٣ ١ ٦,٥ ٥ ٣١,٢ ٢٤ ٤٨,١ ٣٧ ١٣ ١٠  قسمال

 اجاتح( مثل اتمع طالبمل مناسبةأهداف الربنامج  ٩
  ٣٥ ٨ ٠,٨٩ ٣. ٣٨ ٣,٩ ٣  ١٠,٤  ٨  ٣٣,٨  ٢٦  ٤٦,٨  ٣٦  ٥,٢  ٤ )العمل سوق لباتومتط التنمية

١ – 
مج

ربنا
ف ال

هدا
أ

 

  ٠,٥٧  ٣,٦٧ )املتوسط العام(

توضـح  ( خطة دراسية مفصلة  للربنامج يتوفر  ١
كافة املقررات مبفرداا موزعة حسب الفصول       

  ).الدراسية
٣ ٢ ٠,٨١  ٤,١٦ ١,٣ ١ ٣,٩ ٣ ٦,٥ ٥ ٥٣,٢ ٤١ ٣٥,١ ٢٧ 

يشارك جمموعة مـن املختـصني بالقـسم يف            ٢
 ٢ ١ ٠,٨٧ ٤,٢٠ ١,٣ ١ ٣,٩ ٣ ١٠,٤ ٨ ٤١,٦ ٣٢ ٤٢,٩ ٣٣  .توصيف املقررات

تقوم جلنة خمتصة مبراجعة توصـيف مقـررات          ٣
 ٢٦ ١١ ٠,٩٢  ٣,٦٤ - - ١٠,٤ ٨ ٣٥,١ ٢٧ ٣٣,٨ ٢٦ ٢٠,٨ ١٦  .القسم بصفة دورية دف التطوير

من  ف كامل للمقررات  يتوفر لدى القسم توصي     ٤
األساسـية،   اهلدف، واحملتوى،واملراجع :(حيث

واألنشطة العلمية والعملية، وأعمـال الـسنة،       
  وفقاً لطبيعة كل مقرر) التقوميوطرق 

٤ ٣ ٠,٩٠ ٤,١٥ ١,٣ ١ ٥,٢ ٤ ١٠,٤ ٨ ٤٢,٩ ٣٣ ٤٠,٣ ٣١ 

توصيف املقررات متاح يف دليل يسلم للطالب          ٥
 ١٥ ٦ ٠,٩١ ٣,٨٤ - - ١١,٧ ٩ ١٥,٦ ١٢ ٤٩,٤ ٣٨ ٢٣,٤ ١٨  يف بداية كل فصل دراسي 

 ١٣ ٥ ٠,٧٢ ٣,٨٥ ١,٣ ١ - - ٢٦ ٢٠ ٥٧,١ ٤٤ ١٥,٦ ١٢  . الربنامج يتناسب مع أهدافه اإلجرائية حمتوى   ٦
املطلوبة للحصول على اإلجازة    عدد الوحدات      ٧

  ٩  ٤  ٠,٨١ ٣,٩٨ - - ٥,٢ ٤ ١٨,٢ ١٤ ٤٩,٤ ٣٨  ٢٧,٣  ٢١  اجلامعية مناسب

٢ –
مج

ربنا
ى ال

حمتو
 

 

مطالـب  (  حيث من نًمتواز الربنامج توىحم   ٨
 العلميـة  الطـالب  اجـات االختـصاص وح 

  ).ةشخصيوال
٢١ ١٠ ٠,٧٤ ٣,٧١ - - ٧,٨ ٦ ٢٢,١ ١٧ ٦١ ٤٧ ٩,١ ٧ 

 واالبتكار اإلبداع( يسمح بتنمية الربنامجى حمتو ٩ 
 ).لدى الطالب

٣٢ ١٣ ١,٠٢ ٣,٥٣ ١,٣ ١  ١٨,٢  ١٤  ٢٣,٤  ١٨ ٤٠,٣ ٣١  ١٦,٩  ١٣  
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 ٢٩٣

  معايري االعتماد األكادميي للربنامج  لتحديد درجة مناسبةة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية لتكرارات والنسب ا: تابع 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

  م
  

 العبارة 
 % ت % ت % ت % ت % ت 

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

حمتوى الربنامج يراعي معيار االسـتمرار        ١٠
وجود عالقة رأسية بني عناصر حمتوى      (

  ).املقررات الدراسية 
١٨  ٨ ٠,٨٤ ٣,٨٠ ١,٣ ١  ٦,٥  ٥  ١٩,٥  ١٥ ٥٥,٨ ٤٣  ١٦,٩  ١٣  

حمتوى الربنامج يراعي معيـار التكامـل       ١١
وجود عالقة أفقية بني حمتـوى مقـرر        (

  ).آخردراسي و
١٧  ٧ ٠,٧٧ ٣,٨١ - -  ٦,٥  ٥  ٢٠,٨  ١٦ ٥٧,١ ٤٤  ١٥,٦  ١٢  

      حمتوى الربنامج يراعي معيـار التتـابع        ١٢
  ١٩  ٩ ٠,٩٦ ٣,٧٤ ٢,٦ ٢ ٩,١ ٧  ١٩,٥  ١٥ ٤٩,٤ ٣٨  ١٩,٥  ١٥  ).متهيد اخلربة السابقة للخربة الالحقة ( 

حمتوى الربنامج يراعي الفروق الفرديـة        ١٣
  ٣٦  ١٤ ٠,٩٦ ٣,٣١ ٣,٩ ٣ ١١,٧ ٩ ٤٥,٥ ٣٥  ٢٧,٣  ٢١ ١١,٧ ٩  .املوجودة بني الطالب

 اجتاهات  يكسب الطالبالربنامجحمتوى   ١٤
  ٣١  ١٢ ١,٠٦ ٣,٥٧ ٣,٩ ٣ ١١,٧ ٩  ٢٨,٦  ٢٢ ٣٥,١ ٢٧  ٢٠,٨  ١٦  .رياضياتال حنو إجيابية

 يتناسب مـع مرجعيـة   الربنامج حمتوى  ١٥
  ٣٨  ١٥ ٠,٨٦ ٣,٢٢ ٥,٢ ٤ ٩,١ ٧ ٤٨,١ ٣٧ ٣٣,٨ ٢٦ ٣,٩ ٣  .اتمع األساسية

بع 
تا

 :
مج

ربنا
ى ال

حمتو
 

  ٠,٦٢  ٣,٧٧ )املتوسط العام(

 واضح بـصورة إجرائيـة   التقومي نظام   ١
 آليات( للطالب وعضو هيئة التدريس 

االختبـارات  :  الدرجات مثـل   سابح
  ).اخل .. الدورية، والنهائية، والواجبات

١ ١ ٠,٦٣ ٤,٢٤ - - ١,٣ ١ ٦,٥ ٥ ٥٨,٤ ٤٥ ٣٣,٨ ٢٦ 

 النوعيـة  احلاجاتيقيس  التقومي نظام   ٢
 ١٤ ٣ ٠,٧٢ ٣,٨٤ - - ٥,٢ ٤ ١٩,٥ ١٥ ٦١ ٤٧ ١٤,٣ ١١  .ة يف أغلب األوقاتالدراسي قرراتللم

لـتعلم  ا جوانب تراعي التقومي أساليب   ٣
  ). واألدائية واالجتاهات ملعرفيةا(مثل 

٢٩ ٧ ٠,٨٦  ٣,٦١ ٢,٦ ٢ ٦,٥ ٥  ٢٨,٦  ٢٢ ٥١,٩ ٤٠ ١٠,٤ ٨ 

 أساليب أعضاء هيئة التدريس يستخدم  ٤
 ٢٢ ٥ ٠,٨١  ٣,٦٨ ١,٣ ١ ٣,٩ ٣ ٣٣,٨ ٢٦ ٤٦,٨ ٣٦ ١٤,٣ ١١  .التطبيقية وفق طبيعة املقرر التقومي

 أسـاليب يستخدم أعضاء هيئة التدريس    ٥
االختبـارات  (التحريرية مثـل   تقوميال

  ). املوضوعية واملقالية مبختلف أنواعها 
١٦ ٤ ٠,٨٤ ٣,٨٣ ١,٣ ١ ٥,٢ ٤ ٢٢,١ ١٧ ٥١,٩ ٤٠  ١٩,٥  ١٥ 

 أساليبيستخدم أعضاء هيئة التدريس   ٦
 ٣٩ ٨ ١,٠١ ٣,١١  ٦,٥  ٥  ١٩,٥  ١٥ ٣٦,٤ ٢٨ ٣١,٢ ٢٤  ٦,٥  ٥  .. الشفوية وفق طبيعة املقرر التقومي

نظام التقومي بالقسم يعطي مؤشرات عامة   ٧
مدى قدرة الربنامج على حتقيـق      ( عن  

  ). أهدافه اخلاصة 
٢٥  ٦  ٠,٩٠ ٣,٦٢ - - ١٤,٣ ١١  ٢٣,٤  ١٨ ٤٨,١ ٣٧  ١٤,٣  ١١  

 مراجعـة  طـالب للنظام التقومي يتيح   ٨
 ٥ ٢ ٠,٨٦ ٤,١٤ - - ٥,٢ ٤  ١٥,٦  ١٢ ٣٩ ٣٠ ٤٠,٣ ٣١  .م بشفافيةنتائجه

٣ –
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  ٠,٥٨  ٣,٧٦ )املتوسط العام(
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 ٢٩٤

  معايري االعتماد األكادميي للربنامج  لتحديد درجة مناسبةة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب : تابع 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

  م
  

 العبارة 
 % ت % ت % ت % ت % ت 

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

 التدريس وفق التخصصات هيئةد أعضاء عد  ١
 ٢٣ ٤ ١,٠٩ ٣,٦٦ ٢,٦ ٢ ١٤,٣ ١١  ٢٣,٤  ١٨ ٣٣,٨ ٢٦ ٢٦ ٢٠  . احتياج الربنامج بالقسممع يتناسبالعلمية 

أداء أعضاء هيئة التدريس يتوافق مع معايري          ٢
 ٨ ٢ ٠,٨٧ ٤ - - ٦,٥ ٥ ١٨,٢ ١٤ ٤٤,٢ ٣٤ ٣١,٢ ٢٤  األداء التعليمي املتميز

يتميز أعضاء هيئة التـدريس باخلـصائص         ٣
 ١٢ ٣ ٠,٨٤  ٣,٩٤ - - ٦,٥ ٥ ١٨,٢ ١٤ ٤٩,٤ ٣٨ ٢٦ ٢٠  .املهنية املطلوبة 

التزام متناٍم جتاه   التدريسيةاهليئة أعضاء لدى  ٤
) التعليمية والبحثية واإلداريـة   (املسئوليات  

  .املناطة م بشكل واضح
٧ ١ ٠,٨٧  ٤,٠٢ ١,٣ ١ ٣,٩ ٣ ١٦,٩ ١٣ ٤٦,٨ ٣٦ ٣١,٢ ٢٤ 

 التـدريس  هيئة ألعضاء سييدرتال العبء  ٥
مناسب.   

٣٤ ٧ ١,١٦ ٣,٤١ ٩,١ ٧ ١٠,٤ ٨ ٢٧,٣ ٢١ ٣٦,٤ ٢٨ ١٦,٩ ١٣ 

مسامهة أعضاء هيئة التدريس يف أنـشطة          ٦
  .البحث العلمي ملموسة

٣٠ ٦ ٠,٨٤ ٣,٦١ - - ١٠,٤ ٨ ٣١,٢ ٢٤ ٤٥,٥ ٣٥  ١٣  ١٠ 

ـ  هيئة أعضاء يتوفر بالقسم  ٧ وفـق   دريست
  ٢٧  ٥  ١ ٣,٦٢ ٢,٦ ٢ ١١,٧ ٩  ٢٤,٧  ١٩  ٤٢,٩ ٣٣ ١٨,٢ ١٤  .الدرجات العلمية بصورة متوازنة

يساهم أعضاء هيئة التـدريس يف إثـراء           ٨
العالقة بني القسم واتمع احمللـي بقـدر        

  اإلمكان 
٣٧ ٨ ٠,٩٨ ٣,٢٣ ٦,٥ ٥ ١٤,٣ ١١  ٣٣,٨  ٢٦ ٤٠,٣ ٣١ ٥,٢ ٤ 

٤ –
س

دري
 الت

هيئة
ضاء 

 أع
  

  ٠,٧٤  ٣,٦٨ )املتوسط العام(

  
  

   للربنامجضمان اجلودة لتحديد درجة مناسبة معايري ةري املعياات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

 العبارة م 
 % ت % ت % ت % ت % ت

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

أهداف الربنامج منسجمة مع املرجعيـة         ١
 ٣٢ ٦ ٠,٨٤ ٣,٤١ ٥,٢ ٤ ٣,٩ ٣  ٣٩  ٣٠ ٤٨,١ ٣٧ ٣,٩ ٣  .عالثقافية للمجتم

هداف الربنامج مرنة حبيـث تـسمح        أ  ٢
بإدخال بعض التعديالت عليهـا وفـق       

  .احلاجة
١٦ ١ ٠,٨٩ ٣,٨١ ١,٣ ١ ٩,١ ٧ ١٥,٦ ١٢ ٥٤,٥ ٤٢ ١٩,٥ ١٥ 

أهداف الربنامج تراعي مسات العصر يف         ٣
 ٢٢ ٤ ٠,٩٩ ٣,٧١ ٢,٦ ٢ ١١,٧ ٩ ١٦,٩ ١٣ ٤٩,٤ ٣٨ ١٩,٥ ١٥  .جمال الرياضيات وتطبيقاا

أهداف الربنامج مصاغة بطريقة إجرائية        ٤
 ١٧ ٢ ٠,٨٨ ٣,٨٠ ٣,٩ ٣ ٣,٩ ٣  ١٥,٦  ١٢ ٦١ ٤٧  ١٥,٦  ١٢  .حبيث يسهل تطبيقها

أهداف الربنامج مصاغة بطريقة إجرائية        ٥
  .حبيث يسهل تقوميها

١٨ ٣ ٠,٨٢ ٣,٧٧ ١,٣ ١ ٥,٢ ٤ ٢٣,٤ ١٨ ٥٤,٥ ٤٢  ١٥,٦  ١٢ 

أهداف الربنامج شاملة جلميع جوانـب         ٦
 ٢٧ ٥ ٠,٨٩ ٣,٦١ ٣,٩ ٣ ٥,٢ ٤ ٢٧,٣ ٢١ ٥٣,٢ ٤١ ١٠,٤ ٨  .حاجات الطالب 

١ – 
مج

ربنا
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هدا
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  - ٠,٦٥  ٣,٦٩ )املتوسط العام(
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 ٢٩٥

  نامج للربضمان اجلودة لتحديد درجة مناسبة معايري ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب : تابع 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

 العبارة م 
 % ت % ت % ت % ت % ت

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

خمرجات التعليم املطلوبة حتدد من قبل هيئـة          ١
يف التدريس يف ضوء املعايري العلمية والتربوية       

  .جمال الرياضيات
٢٥ ٤ ٠,٨١ ٣,٦٨ - - ١٠,٤ ٨ ٢٢,١ ١٧ ٥٥,٨ ٤٣ ١١,٧ ٩ 

تتفق خمرجات التعلم املطلوبة مـع اإلطـار          ٢
املرجعي للمؤهالت الوطنية للتعليم العايل يف      

  اململكة العربية 
١٥ ٢ ٠,٧٢ ٣,٨١ - - ٣,٩ ٣ ٢٠,٨ ١٦ ٦١ ٤٧  ١٣  ١٠ 

تتفـق خمرجات التعليم مـع متطلبــات         ٣
ارسة املهنية يف اململكـة يف القطاعـات        املم

  .املعنية
٢٦ ٣ ٠,٩٣ ٣,٦٧ ٢,٦ ٢ ١١,٧ ٩ ١٤,٣ ١١ ٥٨,٤ ٤٥  ١٣  ١٠ 

يتم فحـص مستويات إجنـاز الطـالب يف        ٤
  ).العاملية/احمللية (ضوء معايري جودة الـتعلم 

٣٣ ١ ١,٠٨ ٣,٣٧ ٦,٥ ٥  ١٣  ١٠ ٣١,٢ ٢٤ ٣٥,١ ٢٧ ١٤,٣ ١١ 

 طريقة التعامل   توجـد إجراءات حمددة تبني     ٥
 ٣٥ ٧ ١,٠٤ ٣,٣٥ ٥,٢ ٤ ١٤,٣ ١١  ٣٣,٨  ٢٦  ٣٣,٨  ٢٦  ١٣  ١٠  .مع حاالت قصور إجنـاز الطالب

توجد إجراءات فعالة لضمان أن األعمال اليت        ٦
 ٣٤ ٦ ١,٠٩ ٣,٣٥ ٦,٥ ٥ ١٤,٣ ١١ ٣١,٢ ٢٤  ٣٣,٨  ٢٦ ١٤,٣ ١١  .يتقدم ا الطالب هي من إنتاجهم فعلياً

عالـة بأصـحاب    توجد قنوات اتصـال ف     ٧
املــستقطبة خلرجيــي القــسم (اتاملؤســس
  الع آرائهم لتطوير برامج القسمالستط

٣٧  ٥ ١,١٧ ٣,٢٤ ٧,٨ ٦ ٢٠,٨ ١٦  ٢٤,٧  ١٩  ٣٢,٥ ٢٥ ١٤,٣ ١١  

٢ –
الب

الط
لم 

ت تع
رجا

و خم
لة أ

صي
 ح

 

  ٠,٧٨  ٣,٥٠ )املتوسط العام(

يتواجد أعضاء هيئة التدريس يف أوقات معلن         ١
 ٥ ١ ٠,٧٨٥ ٤,١٦ - - ٢,٦ ٢  ١٥,٦  ١٢ ٤٤,٢ ٣٤ ٣٧,٧ ٢٩  .اًعنها إلرشاد الطالب أكادميي

جيتمع أعضاء هيئة التـدريس مبجموعـات         ٢
صغرية من الطالب ضعاف املستوى ـدف       

  .املساعدة العلمية بصفة مستمرة
٣٦ ٨ ١,٠١ ٣,٢٨ ٣,٩ ٣  ١٥,٦  ١٢ ٤١,٦ ٣٢ ٢٦ ٢٠  ١٣  ١٠ 

يقوم املرشد األكادميي بالقسم مبتابعة النصاب        ٣
 ٢٤ ٥ ١,٠٧ ٣,٧٠ ٢,٦ ٢  ١٣  ١٠ ٢٢,١ ١٧ ٣٦,٤ ٢٨ ٢٦ ٢٠  اسي للطالب الدر

تتوفر بالقسم قاعدة معلومات مفصلة بشكل        ٤
 ٢٣ ٤ ١,٠٢ ٣,٧١ ٥,٢ ٤ ٥,٢ ٤ ٢٣,٤ ١٨ ٤٥,٥ ٣٥ ٢٠,٨ ١٦  دقيق دف اإلرشاد األكادميي للطالب

ختتار الكتب املستخدمة يف تدريس مقررات        ٥
  .راا احلديثةالقسم أوالً بأول وفق إصدا

١٠ ٣ ٠,٩٧ ٤ ٢,٦ ٢ ٦,٥ ٥  ١١,٧  ٩  ٤٦,٨  ٣٦  ٣٢,٥  ٢٥ 

تتوفر املراجع العلمية للدراسة الفردية للطالب     ٦
  يف مكتبة القسم 

٢٨  ٦ ١,١٢ ٣,٦٢ ٥,٢ ٤  ١٣  ١٠ ١٨,٢ ١٤  ٤١,٦  ٣٢ ٢٢,١ ١٧ 

 كتـب   ،الربجميات:مثل(تتوفر املواد التعليمية      ٧
  ٣١ ٧ ١,١٤ ٣,٤٤ ٦,٥ ٥ ١٤,٣ ١١  ٢٦  ٢٠  ٣٥,١ ٢٧ ١٨,٢ ١٤  سةء الدرابكميات كافية قبل بد) الكترونية 

حيرص القسم على اختيار املراجع العلمية وفق       ٨
 ٦  ٢ ٠,٧٨٤ ٤,١٦ - - ٢,٦ ٢  ١٥,٦  ١٢ ٤٤,٢ ٣٤ ٣٧,٧ ٢٩  .حاجات كل مقرر

٣ –
مياً

 عل
الب
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ساع
 م

 

  ٠,٧٦  ٣,٧٦ )املتوسط العام(
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 ٢٩٦

   للربنامجضمان اجلودة لتحديد درجة مناسبة معايري ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب : تابع 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

  م
  

 العبارة 
 % ت % ت % ت % ت % ت 

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

وفر لدى أعـضاء هيئة التدريس املؤهالت يت  ١
 ٢ ٢ ٠,٧٩ ٤,٢٩ - - ٣,٩ ٣  ٩,١  ٧ ٤٠,٣ ٣١ ٤٦,٨ ٣٦  .الالزمة للقيام بتدريس مقررات القسم 

مي املؤهـالت التحـقق   وتشمل عـملية تق    ٢
من مكانة ومسعـة املؤسسات اليت أصدرت      

  .هذه املؤهالت
١٤ ٥ ١,٠١ ٣,٨٧ ٥,٢ ٤ ٥,٢ ٤  ١١,٧  ٩  ٥٣,٢ ٤١  ٢٤,٧  ١٩ 

 أعـضاء هيئة التدريس اخلربات     ىيتوفر لد   ٣
 ١ ١ ٠,٧٥ ٤,٣٢ - - ٢,٦ ٢  ٩,١  ٧ ٤١,٦ ٣٢ ٤٦,٨ ٣٦  .الالزمة للقيام بتدريس مقررات القسم 

نسبة أعضاء هيئة التدريس من املتفـرغني         ٤
 ٣ ٣ ٠,٨٩ ٤,٢٢ - - ٦,٥ ٥  ١١,٧  ٩  ٣٥,١ ٢٧ ٤٦,٨ ٣٦  %.٧٥للعمل بالقسم ال تقل عن 

ل أعـضاء هــيئة التـدريس       يشارك ك   ٥
  .باستمرار يف النشاطات العـلمية بالقسم 

١١ ٤ ٠,٨٣ ٣,٩٦ - - ٥,٢ ٤ ٢٠,٨ ١٦  ٤٦,٨  ٣٦  ٢٧,٣  ٢١ 

٤ –
س

دري
 الت

هيئة
ضاء 

 أع
ات

خرب
ت و

هال
 مؤ

 

  ٠,٦٣ ٤,١٣ )املتوسط العام(

تعكس استراتيجيات التدريس املستخدمة يف       ١
القسم خمرجات التعلم وفق مطالب جـودة       

  .التعلم 
٢٠ ٨ ٠,٩٥ ٣,٧٤ ٣,٩ ٣ ١,٣ ١  ٣٣,٨  ٢٦ ٣٩ ٣٠ ٢٢,١ ١٧ 

تشري توصيفـات املقررات بوضـوح إىل        ٢
استراتيجيات التــدريس الـيت جيــب       

  .استخـدامها يف تدريسها 
٢١ ٩ ٠,٧٤ ٣,٧١ - - ٦,٥ ٥  ٢٦  ٢٠  ٥٧,١ ٤٤  ١٠,٤  ٨ 

يقـوم القسم بـشكل دوري مبراجعــة         ٣
االستراتيجيات التدريسية ـدف إدخـال      

  .لوبة أوالً بأولالتعديالت املط
١٩ ٧ ٠,٩٧ ٣,٧٦ ٢,٦ ٢ ٥,٢ ٤  ٢٩,٩  ٢٣ ٣٧,٧ ٢٩ ٢٤,٧ ١٩ 

يقوم القسم بتخطيط مقرراته يف ضوء معايري        ٤
 ٨ ٣ ٠,٧٤ ٤,٠٦ - - ٢,٦ ٢  ١٦,٩  ١٣  ٥١,٩ ٤٠ ٢٨,٦ ٢٢  هلا) العلمي(التسلسل املنطقي 

تساهم كل املقررات يف تنمية بعض املهارات   ٥
 ٢٩ ١٠ ٠,٩٦ ٣,٥٠ ٢,٦ ٢  ١٣  ١٠ ٢٨,٦ ٢٢  ٤٢,٩ ٣٣  ١٣  ١٠  . املهارات العلمية االجتماعية باإلضافة إىل

 أعـضاء هيئة التدريس على دراية كافيـة         ٦
  باللوائح الدراسية 

٧  ٢ ٠,٧٧ ٤,٠٧ - - ٥,٢ ٤ ١٠,٤ ٨  ٥٥,٨  ٤٣ ٢٨,٦ ٢٢ 

 يِلم أعـضاء هيئة التدريس بكافة اخلدمات     ٧
واملعيـشية  التعليمية واالجتماعية والثقافية   ( 

  ).واإلرشادية املقدمة للطالب
٣٠ ١١ ٠,٩٦ ٣,٤٨ ٥,٢ ٤ ٦,٥ ٥  ٣٥,١ ٢٧  ٤١,٦  ٣٢  ١١,٧  ٩  

توصيف املقـرر  (يتم تدريس املقررات وفق      ٨
 ٤  ١ ٠,٧١ ٤,٢٢ - - ٢,٦ ٢  ٩,١  ٧  ٥١,٩ ٤٠ ٣٦,٤ ٢٨  ) واخلطوط العامة املعطاة للطالب 

طرق التقومي املستخدمة يف كل مقرر متوافقة    ٩
  . نواتج التعلم املرغوبة فيه مع

٩  ٤ ٠,٧٢  ٤ ١,٣ ١ - -  ١٨,٢  ١٤  ٥٨,٤ ٤٥ ٢٢,١ ١٧ 

يعمل القسم على تنمية أعضاء هيئة التدريس   ١٠
 ١٣  ٦ ٠,٨٩ ٣,٨٩ - -  ٩,١  ٧  ١٨,٢  ١٤  ٤٦,٨  ٣٦  ٢٦  ٢٠بصورة دائمة باستخدام كافة املصادر املتاحة 

٥ –
س

دري
 الت

ودة
 ج

  

حيرص القسم على متابعة اجلهد الذي يبذله         ١١
 ١٢  ٥ ٠,٩٠ ٣,٩٣ - -  ٩,١  ٧  ١٦,٩  ١٣  ٤٥,٥  ٣٥ ٢٨,٦ ٢٢  .اء هيئة التدريس لتطوير أنفسهم مهنياً أعض

  ٠,٦٥  ٣,٨٥ )املتوسط العام( 
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 ٢٩٧

  لبيئة التعليمية لمعايري االعتماد األكادميي  لتحديد درجة مناسبة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب 
 اراملعي ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

 العبارة م
 % ت % ت % ت % ت % ت

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

حيرص القسم على ألّا يزيـد عـدد          ١
 ٣٣ ٧ ١,١٩ ٣,٣٢ ٧,٨ ٦ ١٦,٩ ١٣  ٢٩,٩  ٢٣ ٢٦ ٢٠ ١٩,٥ ١٥  .طالباً ٢٠الطالب يف كل مقرر عن 

حيرص القسم على أن يكون احلـد         ٢
األدىن من املساحة املخصصة لكـل      

  ).٢ م١،٥(طالب يف القاعة التدريسية
٢٨ ٦ ١,١١ ٣,٤١ ٥,٢ ٤ ١٦,٩ ١٣ ٢٦ ٢٠  ٣٥,١ ٢٧ ١٦,٩ ١٣ 

 ٩ ٣ ٠,٩٦ ٣,٩٣ ٢,٦ ٢ ٣,٩ ٣ ٢٢,١ ١٧ ٤٠,٣ ٣١ ٣١,٢ ٢٤  .التكييف يف قاعات الدراسة مناسب   ٣
 ١٦ ٥ ١,٠٩ ٣,٨١ ٥,٢ ٤ ٧,٨ ٦ ١٥,٦ ١٢ ٤٢,٩ ٣٣ ٢٨,٦ ٢٢  .ة يف قاعات الدراسة مناسبةالتهوي  ٤
 ٦ ١ ٠,٩٠ ٤,٠٥ ٢,٦ ٢ ٣,٩ ٣  ١٠,٤  ٨  ٥١,٩ ٤٠ ٣١,٢ ٢٤  .اإلنارة يف قاعات الدراسة مناسبة   ٥
يتوفر داخل قاعات الدراسة مقاعـد        ٦

 ١٢  ٤ ٠,٩٨ ٣,٩٠ ٣,٩ ٣ ٣,٩ ٣ ١٨,٢ ١٤  ٤٥,٥  ٣٥ ٢٨,٦ ٢٢  .مناسبة للطالب 

يراعى عند إنشاء قاعات الدراسـة        ٧
  .معايري األمن والسالمة 

٨  ٢ ٠,٩٨  ٤ ٣,٩ ٣ ٢,٦ ٢ ١٦,٩ ١٣ ٤٢,٩ ٣٣ ٣٣,٨ ٢٦  

١ –
س

دري
 الت

ات
قاع

 
 

  - ٠,٨٠  ٣,٧٧ )املتوسط العام(

يتوفر يف كل قاعة دراسـة جهـاز          ١
 ٣٥ ٤ ١,٤٢ ٣,٢٢ ١٤,٣ ١١ ٢٤,٧ ١٩  ٩,١  ٧  ٢٨,٦ ٢٢ ٢٣,٤ ١٨  .حاسب آيل 

كل قاعات الدراسة مزودة خبدمـة        ٢
 ٣٧ ٦ ١,٣٨ ٣,١٠ ١٦,٩ ١٣ ١٨,٢ ١٤ ٢٣,٤ ١٨ ٢٠,٨ ١٦ ٢٠,٨ ١٦  .االنترنت 

يتوفر يف كل قاعة دراسة جهاز داتا         ٣
 (data show )شو  

٣٦ ٥ ١,٤٠ ٣,١٦ ١٦,٩ ١٣ ١٦,٩ ١٣ ٢٢,١ ١٧ ٢٠,٨ ١٦ ٢٣,٤ ١٨ 

     زيتوفر يف كل قاعة دراسـة جهـا         ٤
( Over Head Projector )  

٣٢ ٣ ١,٢٩ ٣,٣٦ ١١,٧ ٩ ١٤,٣ ١١ ٢٢,١ ١٧ ٢٩,٩ ٢٣ ٢٢,١ ١٧ 

( يتوفر يف كل قاعة دراسة سـبورة          ٥
 ٢ ١ ٠,٨٣ ٤,٣٣ - - ٥,٢ ٤ ٧,٨ ٦  ٣٥,١ ٢٧  ٥١,٩ ٤٠  ) .عادية أو الكترونية 

يتوفر يف القسم آلة تصوير خاصـة         ٦
 ١٥  ٢ ١,٣٢ ٣,٨٣  ٩,١  ٧  ١٠,٤  ٨  ١٠,٤  ٨  ٢٨,٦  ٢٢  ٤١,٦  ٣٢  .بتصوير االختبارات

٢ –
مية

تعلي
ل ال

سائ
والو

زة 
جه

 األ
  

  ١,٠٤  ٣,٥٠ )املتوسط العام(

يتوفر يف القسم معامل للحاسب اآليل        ١
مع ملحقاا، وطابعات بعدد كـايف      
  .يتناسب مع احتياجات طالب القسم

٢١ ٦ ١,١٩ ٣,٦٧ ٣,٩ ٣ ١٤,٣ ١١  ٢٦  ٢٠ ٢٢,١ ١٧  ٣٣,٨  ٢٦ 

 ٢٤ ٨ ١,١٥ ٣,٦٢ ٧,٨ ٦ ٦,٥ ٥  ٢٦  ٢٠  ٣٥,١ ٢٧ ٢٤,٧ ١٩   )٢ م٦٠(مل احلد األدىن ملساحة املع  ٢
يتوفر يف املعمـل شـبكة داخليـة          ٣

(LAN)١٤ ٤ ١,٠٧ ٣,٨٤ ٣,٩ ٣ ٧,٨ ٦ ١٩,٥ ١٥ ٣٧,٧ ٢٩ ٣١,٢ ٢٤   متصلة باإلنترنت 

       يتوفر يف املعمل جهـاز داتـا شـو          ٤
( data show) 

١١ ٢ ١,٠٣ ٣,٩٢ ٣,٩ ٣ ٥,٢ ٤  ١٨,٢  ١٤ ٤٠,٣ ٣١ ٣٢,٥ ٢٥ 

عاديـة أو   ( يتوفر يف املعمل سبورة       ٥
  ) .الكترونية 

١٠ ١ ١,١٤ ٣,٩٢ ٦,٥ ٥ ٦,٥ ٥ ١٠,٤ ٨ ٤١,٦ ٣٢  ٣٥,١ ٢٧ 

٣ –
مل

املعا
 

 

يتوفر يف املعمل مواد خام تتناسب مع         ٦
 ٢٣  ٧ ١,٢٦ ٣,٦٣ ٧,٨ ٦ ١٥,٦ ١٢ ١٠,٤ ٨ ٣٧,٧ ٢٩ ٢٨,٦ ٢٢  .التخصص 
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 ٢٩٨

  لبيئة التعليمية لمعايري االعتماد األكادميي  لتحديد درجة مناسبة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتوسطواملتاملئوية التكرارات والنسب : تابع 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

 العبارة م
 % ت % ت % ت % ت % ت

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

يتوفر يف املعمل برجميـات حديثـة         ٧
ــررات  ــة مبوضــوعات املق مرتبط

  .الدراسية
١٩  ٥ ١,١٧ ٣,٧٦ ٥,٢ ٤  ١٣  ١٠  ١٣  ١٠ ٣٧,٧ ٢٩ ٣١,٢ ٢٤  

يتوفر يف املعمل مـستلزمات األمـن       ٨
  .والسالمة 

١٣  ٣ ٠,٩٣ ٣,٨٤ - - ١٠,٤ ٨ ٢٠,٨ ١٦  ٤٢,٩  ٣٣  ٢٦  ٢٠ 

يتوفر يف املعمل أجهـزة ومعـدات         ٩
  .راء التجارب املعمليةتساعد على إج

٣٤  ٩ ١,١٨ ٣,٢٩ ٦,٥ ٥ ١٩,٥ ١٥ ٣١,٢ ٢٤ ٢٣,٤ ١٨ ١٩,٥ ١٥ 

بع 
تاا

 :
مل

املعا
 

  ٠,٨٩  ٣,٧٢ )املتوسط العام(

تتوفر مكتبة بالقسم مزودة مبـصادر        ١
تقليدية ورقمية ( املعلومات الضرورية   

مرتبطة باختصاصات القسم العلمية ) 
٢٥ ٥ ١,١٢ ٣,٥٩ ٣,٩ ٣ ١٤,٣ ١١ ٢٤,٧ ١٩ ٣٢,٥ ٢٥ ٢٤,٧ ١٩ 

تستغل املصادر املتوفرة باملكتبة بكفاءة   ٢
 ٣٠ ٩ ١,١٦ ٣,٣٨ ٧,٨ ٦ ١٤,٣ ١١  ٢٦  ٢٠  ٣٥,١ ٢٧  ١٦,٩  ١٣  .ملحوظة 

تشارك املكـتبة يف عضوية قواعـد        ٣
 ٢٩ ٨ ١,٣١ ٣,٣٨ ١١,٧ ٩ ١٤,٣ ١١ ٢٢,١ ١٧ ٢٧,٣ ٢١ ٢٤,٧ ١٩  .املعلومات على الشبكة العاملية

اك خبمسة عناوين كحـد أدىن   االشتر  ٤
يف الدوريات املرتبطة باختـصاصات    

  .القسم العلمية
٢٦ ٦ ١,١١ ٣,٥٨ ٦,٥ ٥ ٦,٥ ٥ ٣٢,٥ ٢٥ ٣١,٢ ٢٤ ٢٣,٤ ١٨ 

تتوفر مخسة عناوين خمتلفة على األقل        ٥
لكل مقرر دراسي وبواقع نـسختني      
على األقل من كل عنـوان مجيعهـا     

  .حديثة اإلصدار

٢٧ ٧ ١,١٧ ٣,٥٣ ٩,١ ٧ ٧,٨ ٦ ٢٤,٧ ١٩ ٣٧,٧ ٢٩ ٢٠,٨ ١٦ 

تتوفر يف املكتبة كتب باللغة اإلجنليزية         ٦
 ٢٠  ٣ ١,٠٢ ٣,٧١ ٣,٩ ٣ ٦,٥ ٥ ٢٧,٣ ٢١ ٣٩ ٣٠ ٢٣,٤ ١٨  .لسد احتياجات برامج القسم

تتوفـر يف املكتبة مصادر معلومات        ٧
قواعد معلومـات ،  : (  أخرى مثل

ــات،    ــة، برجمي ــب الكتروني كت
  ) اخل ... يلم ،كروفيش ، ميكرو فمي

٢٢  ٤ ١,١٠ ٣,٦٧ ٥,٢ ٤  ٩,١  ٧ ٢٣,٤ ١٨ ٣٧,٧ ٢٩ ٢٤,٧ ١٩  

تتوفر يف املكتبة أجهزة قراءة وطباعة        ٨
 ٣١  ١٠ ١,٢٠ ٣,٣٦ ١٠,٤ ٨  ٩,١  ٧ ٣٣,٨ ٢٦ ٢٧,٣ ٢١ ١٩,٥ ١٥  .للميكروفيلم وامليكروفيش

تتوفر أجهزة حاسب آيل ألغـراض        ٩
 ١٨  ٢ ١,٠٦ ٣,٧٩ ٣,٩ ٣ ١٠,٤ ٨ ١٤,٣ ١١ ٤٥,٥ ٣٥  ٢٦  ٢٠  .البحث يف قواعد البيانات

تتوفر شبكة انترنت مرتبطة بـأجهزة        ١٠
 ١٧  ١ ١,١١ ٣,٨٠ ٥,٢ ٤ ٧,٨ ٦  ١٨,٢  ١٤ ٣٩ ٣٠ ٢٩,٩  ٢٣  املكتبة

٤ –
سم

 الق
كتبة

 م
 

  ٠,٩٣  ٣,٥٨ )املتوسط العام(
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 ٢٩٩

  معايري االعتماد األكادميي للبيئة التعليمية اسبة  لتحديد درجة منة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب  :تابع 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

 العبارة م
 % ت % ت % ت % ت % ت

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

 ١ ١ ٠,٧٨ ٤,٤١ - - ٢٠,٦ ٢ ١٠,٤ ٨ ٢٩,٩  ٢٣ ٥٧,١ ٤٤  يتوفر مكتب لكل عضو هيئة تدريس   ١
يتوفر يف مكتب عضو هيئة التدريس        ٢

 ٣ ٢ ٠,٨٠ ٤,٢٠ - - ٢٠,٦ ٢ ١٥,٦ ١٢  ٤٠,٣ ٣١  ٤١,٦ ٣٢  .أثاث مناسب 

يتوفر جهاز حاسب شخصي مـزود        ٣
خبدمة اإلنترنت لكل عـضو هيئـة       

  تدريس
٤ ٣ ١,٠٩ ٤,١٦ ٣,٩ ٣ ٦,٥ ٥ ٩,١ ٧ ٢٩,٩ ٢٣ ٥٠,٦ ٣٩ 

لكـل  ) ٢ م ٧,٥(ختصيص مساحة     ٤
عضو هيئـة تـدريس يف املكاتـب       
املشتركة على ألَّا يزيد عدد األعضاء      

  .يف املكتب الواحد عن اثنني

٧ ٥ ١,٠٥ ٤,٠٣ ٢٠,٦ ٢ ٧,٨ ٦ ١٤,٣ ١١ ٣٣,٨ ٢٦  ٤١,٦ ٣٢ 

لعـضو  )٢ م ٩,٠(ختصيص مساحة     ٥
 ٥ ٤ ٠,٩٩ ٤,١٠ ٣,٩ ٣ ٢٠,٦ ٢ ١٣ ١٠  ٤٠,٣ ٣١  ٤٠,٣ ٣١  .هيئة التدريس يف املكاتب املنفردة

٥ –
س

دري
 الت

هيئة
اء 

عض
ب أ

كات
 م

 

  ٠,٧٧  ٤,١٨ )املتوسط العام(

  
  
  

  معايري ضمان جودة البيئة التعليمية  لتحديد درجة مناسبة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

 العبارة م
 % ت % ت % ت % ت % ت

 املتوسط
  االحنراف

 للمحور للبعد ملعياريا
يقوم القسم مرة كـل عام بتقيـيم         ١

مـن حيـث تـوافر      (كفاءة املكتبة   
  ) مواردها وتنوعها 

١٧ ٤ ١,١٥ ٣,٤١ ٧,٨ ٦ ١٣ ١٠ ٢٦ ٢٠ ٣٦,٤  ٢٨ ١٦,٩ ١٣ 

تشمل إجراءات التقييم اسـتبيانات       ٢
 ١٨ ٥ ١,١٣ ٣,٣٥ ٧,٨ ٦ ١٤,٣ ١١ ٢٧,٣ ٢١ ٣٦,٤  ٢٨ ١٤,٣ ١١  . املستخدمني آلراء كافة

يقوم العاملون يف املكتبـة بإرسـال         ٣
استمارات بصورة دورية إىل القـسم    
دف تأمني حاجاته مـن مـصادر       

ــتعلم  ــة (ال ــة وااللكتروني الورقي
  ).اخل ..والربجميات

١٦ ٣ ١,٠٨ ٣,٤٩ ٦,٥ ٥ ١٠,٤ ٨ ٢٦ ٢٠  ٤١,٦ ٣٢ ١٥,٦ ١٢ 

يقوم املسئولون باجلامعـة بتـأمني         ٤
أثـاث ،  ( مستلزمات البيئة التعليمية   

... أجهزة، مواد خام، صيانة معامل      
  .من خالل التنسيق مع القسم) اخل 

١٢ ١ ١,١١ ٣,٦٦ ٣,٩ ٣ ١١,٧ ٩ ٢٦ ٢٠ ٣١,٢ ٢٤ ٢٧,٣ ٢١ 

٥  

توفر اجلامعة دعمـاً ماليـاً كافيـاً      
راء من ش ( للقسم لتغطية احتياجاته    

الكتب والدوريات واالت وغريها    
  ).من مصـادر املعـلومات 

١٣ ٢ ١,١٦ ٣,٥٩ ٦,٥ ٥ ١٠,٤ ٨ ٢٤,٧ ١٩  ٣٣,٨ ٢٦ ٢٤,٧ ١٩ 

١ –
ييم

التق
ط و

خطي
 الت

 

  ١,٠٢  ٣,٤٩ )املتوسط العام(
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 ٣٠٠

  البيئة التعليمية معايري ضمان جودة  لتحديد درجة مناسبة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب  :تابع 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

 العبارة م
 % ت % ت % ت % ت % ت

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

يقوم العاملون يف املكتبة بفتح املكتبة بكافة         ١
خدماا على مدار الساعة لتكون متاحـة       

  .ب القسملطال
١٤ ٦ ١,١٥ ٣,٥٨ ٧,٨ ٦ ٩,١ ٧ ٢٠,٨ ١٦ ٤١,٦  ٣٢ ٢٠,٨ ١٦ 

يقوم العاملون يف املكتبة بتصنيف مصادرها        ٢
تعارف عليها  املتنوعة وفق األصول العاملية امل    

  دف تيسري االطالع 
٦ ٥ ١,٠١ ٣,٨٠ ٣,٩ ٣ ٥,٢ ٤ ٢٣,٤ ١٨ ٤١,٦  ٣٢ ٢٦ ٢٠ 

حترص املكتبة على تنويع مصادرها وفـق         ٣
  .االجتاهات العلمية احلديثة بصورة ملموسة

٤ ٤ ١,٠٣ ٣,٨٣ ٣,٩ ٣ ٣,٩ ٣ ٢٧,٣ ٢١  ٣٥,١ ٢٧ ٢٩,٩ ٢٣ 

تقدم املكتبة خدماا وفق اآلليات احلديثـة         ٤
املستخدمة يف إعارة واسترجاع مـصادرها    

  .املعرفية
٢ ٢ ٠,٩٧ ٣,٩٣ ٣,٩ ٣ ٢,٦ ٢ ١٩,٥ ١٥ ٤٤,٢ ٣٤ ٢٩,٩ ٢٣ 

 ضـياع حمتويـات   تتوفر أنظـمة أمن ملنع     ٥
 ١ ١ ٠,٩٢ ٣,٩٦ ٣,٩ ٣ ١,٣ ١ ١٦,٩ ١٣  ٥٠,٦ ٣٩ ٢٧,٣ ٢١  املكـتبة واالستخـدام السيئ لالنترنت

توفر املكتبة اخلدمات الالزمـة للدراسـة         ٦
 ٣  ٣ ٠,٩٥ ٣,٨٧ ٣,٩ ٣ ١,٣ ١ ٢٤,٧ ١٩  ٤٤,٢ ٣٤ ٢٦ ٢٠  . والبحث بشكل يتالءم مع عدد الطالب

٢ –
ظيم

التن
 

 

  ٠,٩٠  ٣,٨٢ )املتوسط العام(

تقدم املكتبة دورات تدريبيـة للطــالب       ١
اجلـدد بغرض تعريفهم باخلـدمات الـيت      

  .توفرها املكتبة هلم
١٥ ٧ ١,١١ ٣,٥١ ٦,٥ ٥ ١٠,٤ ٨ ٢٧,٣ ٢١ ٣٦,٤  ٢٨ ١٩,٥ ١٥ 

تقدم املـكتبة خدماا بطرق آلية حديثـة         ٢
 ٥ ١ ١,٠٢ ٣,٨١ ٦,٥ ٥ ١,٣ ١ ١٩,٥ ١٥ ٤٩,٤  ٣٨ ٢٣,٤ ١٨  .لتيسري احلصول عليها) حوسبة (

تقدم املكتبة بعض اخلدمات اإلضافية مثـل         ٣
 ٩ ٤ ١,١٧ ٣,٧٠ ٩,١ ٧ ٦,٥ ٥ ١٣ ١٠ ٤٨,١  ٣٧ ٢٣,٤ ١٨  . التصوير

يتوفر الدعـم الفـين ملـساندة الطـالب          ٤
وأعضاء هيئة التدريس عند اسـتخدامهم      

) . االتصاالت واملعلومات ( ألجهزة املكتبة 
٧ ٢ ١,١٦ ٣,٧٦ ٧,٨ ٦ ٦,٥ ٥ ١٥,٦ ١٢ ٤١,٦ ٣٢ ٢٨,٦ ٢٢ 

يقدم القسم دورات تدريبية ألعضاء هيئـة         ٥
التدريس لضمان االستخدام األمثل لألجهزة   

  .وبرجميات التدريس 
١١ ٦ ١,٢٠ ٣,٦٦ ٧,٨ ٦ ١٠,٤ ٨ ١٦,٩ ١٣  ٣٧,٧ ٢٩ ٢٧,٣ ٢١ 

يتم إشعار أعضاء هيئـة التـدريس عـن           ٦
 احلديثة،  توفر الكتب (تطورات املكتبة مثل    

ومصادر املعلومات، وبرامج التـدريب، و      
  ) .تغيري ساعات العمل 

١٠  ٥ ١,١٥ ٣,٧٤ ٧,٨ ٦ ٥,٢ ٤ ١٩,٥ ١٥  ٤٠,٣ ٣١  ٢٧,٣ ٢١ 

يتم إشعار الطالب عن تطورات املكتبة مثل      ٧
توفر الكتب احلديثة، ومصادر املعلومات،     ( 

  ).و تغيري ساعات العمل 
٨  ٣ ١,١٢ ٣,٧٦ ٦,٥ ٥ ٦,٥ ٥ ١٨,٢ ١٤ ٤١,٦ ٣٢ ٢٧,٣ ٢١ 

٣ –
مني

خد
ملست

دة ا
سان

 م
 

  ١,٠٣  ٣,٦٩ )املتوسط العام(
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 ٣٠١

   معايري االعتماد األكادميي للربنامجتوافر لتحديد درجة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

  م
  
 العبارة
 

 % ت % ت % ت % ت % ت
 املتوسط

  االحنراف
 للمحور للبعد عياريامل

 ١٦ ٣ ٠,٩٠ ٣,٥٨ ٣,٩ ٣ ٣,٩ ٣ ٣٥,١ ٢٧ ٤٤,٢ ٣٤ ١٣ ١٠   دقيق بشكل حمددة أهداف الربنامج  ١
 لبس أو غموض ال(  واضحة أهداف الربنامج   ٢

 ٧ ١ ٠,٩٣ ٣,٧٤ - - ١٤,٣ ١١ ١٦,٩ ١٣ ٤٩,٤ ٣٨ ١٩,٥ ١٥   ).فيها

 دريـسية الت للهيئـة (  معلنةأهداف الربنامج   ٣
 ٩ ٢ ٠,٩١ ٣,٦٦ ١,٣ ١ ٧,٨ ٦ ٣٢,٥ ٢٥ ٤٠,٣ ٣١ ١٨,٢ ١٤   ).معاً والطالب

جلوانـب الـسلوك    ( أهداف الربنامج شاملة       ٤
 ٢٧ ٥ ٠,٨٦ ٣,٣٨ ٢,٦ ٢ ١١,٧ ٩ ٣٥,١ ٢٧ ٤٥,٥ ٣٥ ٥,٢ ٤  املعرفية)  اإلنساين 

جلوانـب الـسلوك     ( أهداف الربنامج شاملة     ٥
 ٤٠ ٩ ٠,٩١ ٢,٧٧ ٩,١ ٧ ٢٦ ٢٠ ٤٤,٢ ٣٤ ١٩,٥ ١٥ ١,٣ ١  الوجدانية ) اإلنساين 

جلوانـب الـسلوك    ( أهداف الربنامج شاملة       ٦
 ٣٤ ٧ ٠,٩٢ ٣,١٤ ١,٣ ١ ٢٦ ٢٠ ٣٦,٤ ٢٨ ٢٩,٩ ٢٣ ٦,٥ ٥  .املهارية ) اإلنساين 

أهداف الربنامج مناسبة مع طبيعة املوضـوعات         ٧
  ١٨  ٤ ٠,٧٦ ٣,٥٥ ١,٣ ١ ٥,٢ ٤ ٣٧,٧ ٢٩ ٤٨,١ ٣٧  ٧,٨  ٦  ملقررةالتخصصية ا

 املتوفرة اإلمكانيات مع تتناسب أهداف الربنامج  ٨
 ٢٩ ٦ ١ ٣,٣٧ ٢,٦ ٢ ١٥,٦ ١٢  ٣٧,٧  ٢٩ ٢٩,٩ ٢٣ ١٤,٣ ١١  قسمال يف

 مثـل  اتمـع  طالبمل مناسبةأهداف الربنامج  ٩
  ٣٦ ٨ ٠,٩٦ ٣,٠٦ ٥,٢ ٤  ٢٣,٤  ١٨  ٣٥,١  ٢٧ ٣٢,٥ ٢٥ ٣,٩ ٣ )العمل سوق ومتطلبات التنمية اجاتح(

١ – 
مج

ربنا
ف ال

هدا
أ

 

  ٠,٦٥  ٣,٣٦ )املتوسط العام(

توضح ( خطة دراسية مفصلة  للربنامج يتوفر  ١
كافة املقررات مبفرداا موزعـة حـسب       

  ).الفصول الدراسية
٢ ١ ٠,٨٣ ٤,١٠ - - ٧,٨ ٦ ٦,٥ ٥ ٥٣,٢ ٤١ ٣٢,٥ ٢٥ 

 بالقـسم يف    يشارك جمموعة من املختصني      ٢
 ٥ ٣ ٠,٧٤ ٤ - - ٣,٩ ٣ ١٥,٦ ١٢ ٥٧,١ ٤٤ ٢٣,٤ ١٨  .توصيف املقررات

تقوم جلنة خمتصة مبراجعة توصيف مقررات        ٣
  .القسم بصفة دورية دف التطوير

٣٠ ١١ ٠,٨٩ ٣,٢٧ ٢,٦ ٢ ١٤,٣ ١١ ٤٤,٢ ٣٤ ٣١,٢ ٢٤ ٧,٨ ٦ 

 يتوفر لدى القسم توصيف كامل للمقررات       ٤
 توى،واملراجـع اهلـدف، واحمل  :(من حيث 

األساسية، واألنشطة العلميـة والعمليـة،      
وفقاً لطبيعة  ) التقوميوأعمال السنة، وطرق    

  كل مقرر

٤ ٢ ٠,٩٧ ٣,٩٨ ٢,٦ ٢ ٥,٢ ٤ ١٦,٩ ١٣ ٤١,٦ ٣٢ ٣٣,٨ ٢٦ 

توصيف املقررات متاح يف دليـل يـسلم           ٥
  للطالب يف بداية كل فصل دراسي 

٢٣ ١٠ ١,١٦ ٣,٤٦ ٧,٨ ٦ ١٥,٦ ١٢ ١٥,٦ ١٢ ٤٤,٢ ٣٤ ١٦,٩ ١٣ 

 الربنامج يتناسـب مـع أهدافـه        حمتوى   ٦
 ١٢ ٦  ٠,٨٠ ٣,٥٨ ٢,٦ ٢ ٥,٢ ٤ ٢٩,٩ ٢٣ ٥٥,٨ ٤٣ ٦,٥ ٥  .اإلجرائية 

املطلوبة للحـصول علـى    عدد الوحدات      ٧
  ٨  ٤  ٠,٨٤ ٣,٧٤ - - ٩,١ ٧ ٢٤,٧ ١٩ ٤٩,٤ ٣٨ ١٦,٩ ١٣  اإلجازة اجلامعية مناسب

٢ –
مج

ربنا
ى ال

حمتو
 

 

مطالب (  حيث من نًمتواز الربنامج حمتوى   ٨
 العلميـة  الطالب اجاتاالختصاص وح

  ).ة شخصيوال
٢٢ ٩  ٠,٨٢ ٣. ٥٠ - - ١٤,٣ ١١ ٢٧,٣ ٢١ ٥١,٩ ٤٠  ٦,٥  ٥ 

 اإلبـداع ( يسمح بتنميـة  الربنامجى حمتو ٩ 
 ).لدى الطالب واالبتكار

٣٧ ١٥  ٠,٨٥ ٣,٠٢ ٢,٦ ٢  ٢٣,٤  ١٨ ٤٦,٨ ٣٦ ٢٣,٤ ١٨ ٣,٩ ٣  
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 ٣٠٢

  معايري االعتماد األكادميي للربنامج توافر لتحديد درجة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتتوسطواملاملئوية التكرارات والنسب : تابع 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

  م
  

 العبارة 
 % ت % ت % ت % ت % ت 

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

حمتوى الربنامج يراعي معيار االسـتمرار        ١٠
وجود عالقة رأسية بني عناصر حمتوى      (

  ).املقررات الدراسية 
١١  ٥ ٠,٧٦ ٣,٥٨ ١,٣ ١  ٥,٢  ٤ ٣٥,١ ٢٧ ٥٠,٦ ٣٩ ٧,٨ ٦  

حمتوى الربنامج يراعي معيـار التكامـل       ١١
وجود عالقة أفقية بني حمتـوى مقـرر        (

  ).دراسي وآخر
١٥  ٧  ٠,٨٦ ٣,٥٧ - -  ١٣  ١٠  ٢٨,٦  ٢٢ ٤٦,٨ ٣٦  ١١,٧  ٩  

( حمتوى الربنامج يراعي معيار التتـابع         ١٢
  ٢٠  ٨ ٠,٩٥ ٣,٤٩ ١,٣ ١ ١٣ ١٠ ٣٦,٤ ٢٨ ٣٣,٨ ٢٦  ١٥,٦  ١٢  ).متهيد اخلربة السابقة للخربة الالحقة 

حمتوى الربنامج يراعي الفروق الفرديـة        ١٣
  ٣٣  ١٣  ٠,٨٢ ٣,١٩ - -  ١٥,٦  ١٢ ٥٩,٧ ٤٦  ١٤,٣  ١١ ١٠,٤ ٨  .املوجودة بني الطالب

 اجتاهات  يكسب الطالبالربنامجحمتوى   ١٤
  ٣٥  ١٤ ١,٠٣ ٣,١١ ٧,٨ ٦  ١٥,٦  ١٢ ٤٢,٩ ٣٣ ٢٤,٧ ١٩ ٩,١ ٧  .رياضياتال حنو إجيابية

 يتناسب مـع مرجعيـة   الربنامج حمتوى  ١٥
  ٣١  ١٢  ٠,٨٧  ٣,١٩ ٦,٥ ٥ ٧,٨ ٦ ٤٨,١ ٣٧ ٣٥,١ ٢٧ ٢,٦ ٢  .اتمع األساسية

بع 
تا

 :
مج

ربنا
ى ال

حمتو
 

  ٠,٥٨  ٣,٥٢ )املتوسط العام(

 واضح بـصورة إجرائيـة   التقومي نظام   ١
 آليات( للطالب وعضو هيئة التدريس 

االختبـارات  :  الدرجات مثـل   سابح
  ).اخل .. الدورية، والنهائية، والواجبات

١ ١ ٠,٧٣ ٤,١٢ - - ٢,٦ ٢ ١٣ ١٠ ٥٣,٢ ٤١ ٣١,٢ ٢٤ 

 النوعيـة  احلاجاتيقيس  التقومي نظام   ٢
 ١٤ ٥ ٠,٨٤ ٣,٥٩ ١,٣ ١ ٧,٨ ٦ ٣٢,٥ ٢٥ ٤٦,٨ ٣٦ ١١,٧ ٩  .ة يف أغلب األوقاتالدراسي رراتقللم

لـتعلم  ا جوانب تراعي التقومي أساليب   ٣
  ). واألدائية واالجتاهات ملعرفيةا(مثل 

٢٥ ٧ ٠,٨١ ٣,٣٧ ٢,٦ ٢ ٩,١ ٧ ٤٠,٣ ٣١ ٤٤,٢ ٣٤ ٣,٩ ٣ 

 أساليبيستخدم أعضاء هيئة التدريس   ٤
 ١٣ ٤ ٠,٩٠ ٣,٦٢ ٢,٦ ٢ ٧,٨ ٦ ٢٧,٣ ٢١ ٤٩,٤ ٣٨ ١٣ ١٠  .بيقية وفق طبيعة املقررالتط التقومي

 أسـاليب يستخدم أعضاء هيئة التدريس    ٥
االختبـارات  (التحريرية مثـل   تقوميال

  ). املوضوعية واملقالية مبختلف أنواعها 
٦ ٣ ٠,٩٣ ٣,٧٤ ٢,٦ ٢ ٥,٢ ٤ ٢٨,٦ ٢٢ ٤٢,٩ ٣٣ ٢٠,٨ ١٦ 

 أساليبلتدريس يستخدم أعضاء هيئة ا  ٦
 ٣٨ ٨  ١ ٣,٠١ ٣,٩ ٣ ٣١,٢ ٢٤ ٣١,٢ ٢٤ ٢٧,٣ ٢١  ٦,٥  ٥  .. الشفوية وفق طبيعة املقرر التقومي

نظام التقومي بالقسم يعطي مؤشرات عامة   ٧
مدى قدرة الربنامج على حتقيـق      ( عن  

  ). أهدافه اخلاصة 
٢١  ٦  ٠,٩٢ ٣. ٥١ ٢,٦ ٢ ١٣ ١٠  ٢٣,٤  ١٨  ٥١,٩  ٤٠ ٩,١ ٧  

 مراجعـة  طـالب لل يتيح نظام التقومي  ٨
 ٣ ٢  ٠,٩٨ ٣,٩٤ ٢,٦ ٢  ٦,٥  ٥ ١٥,٦ ١٢ ٤٤,٢ ٣٤ ٣١,٢ ٢٤  .م بشفافيةنتائجه

٣ –
ات

تبار
الخ

 وا
ومي

التق
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 ٣٠٣

  
  معايري االعتماد األكادميي للربنامج توافر لتحديد درجة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب : تابع 

 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

  م
  

 العبارة 
 % ت % ت % ت % ت % ت 

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

 التدريس وفق التخصصات هيئةد أعضاء عد  ١
 ٢٦ ٥ ١,٠٩ ٣,٤١ ٦,٥ ٥ ١٤,٣ ١١ ٢٣,٤ ١٨ ٤٢,٩ ٣٣ ١٣ ١٠  . احتياج الربنامج بالقسممع يتناسبالعلمية 

أداء أعضاء هيئة التدريس يتوافق مع معايري          ٢
  األداء التعليمي املتميز

١٧ ٢ ٠,٩١ ٣,٥٥ ١,٣ ١ ١١,٧ ٩ ٢٩,٩ ٢٣ ٤٤,٢ ٣٤ ١٣ ١٠ 

يتميز أعضاء هيئة التـدريس باخلـصائص         ٣
 ١٠ ١ ٠,٩٠ ٣,٥٩ ٢,٦ ٢ ٦,٥ ٥ ٣٣,٨ ٢٦ ٤٢,٩ ٣٣ ١٤,٣ ١١  .املهنية املطلوبة 

التزام متناٍم جتاه   التدريسيةاهليئة أعضاء لدى  ٤
) التعليمية والبحثية واإلداريـة   (املسئوليات  

  .املناطة م بشكل واضح
١٩ ٣ ٠,٨٩ ٣,٥٩ ١,٣ ١ ١٠,٤ ٨ ٢٨,٦ ٢٢ ٤٦,٨ ٣٦ ١٣ ١٠ 

 التـدريس  هيئة ألعضاء سييدرتال العبء  ٥
٢٨ ٦ ٠,٩٧ ٣,٣٦ ٥,٢ ٤ ١١,٧ ٩  ٣٢,٥  ٢٥ ٤٢,٩ ٣٣ ٧,٨ ٦   .مناسب 

مسامهة أعضاء هيئة التدريس يف أنـشطة          ٦
 ٣٢ ٧ ٠,٩٥ ٣,٢٠ ٣,٩ ٣ ١٦,٩ ١٣ ٤١,٦ ٣٢ ٢٩,٩ ٢٣ ٧,٨ ٦  .البحث العلمي ملموسة

ـ  هيئة أعضاء يتوفر بالقسم  ٧ وفـق   دريست
  ٢٤  ٤ ١,٠٥ ٣. ٤١ ٣,٩ ٣ ١٦,٩ ١٣ ٢٧,٣ ٢١  ٣٧,٧ ٢٩ ١٤,٣ ١١  .الدرجات العلمية بصورة متوازنة

هم أعضاء هيئة التـدريس يف إثـراء        يسا   ٨
العالقة بني القسم واتمع احمللـي بقـدر        

  اإلمكان 
٣٩ ٨ ١,١٠ ٢,٨٩ ١١,٧ ٩ ٢٦ ٢٠ ٢٨,٦ ٢٢ ٢٨,٦ ٢٢ ٥,٢ ٤ 

٤ –
س

دري
 الت

هيئة
ضاء 

 أع
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 ٣٠٤

   للربنامجضمان اجلودة معايري توافرد درجة  لتحدية املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

 العبارة م 
 % ت % ت % ت % ت % ت

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

أهداف الربنامج منسجمة مـع        ١
 ٢٧ ٦ ٠,٨٠ ٣,٢٣ ٥,٢ ٤ ٥,٢ ٤ ٥٣,٢ ٤١  ٣٣,٨ ٢٦ ٢,٦ ٢  .املرجعية الثقافية للمجتمع

هداف الربنامج مرنة حبيث تسمح       ٢
بإدخال بعض التعديالت عليهـا     

  .وفق احلاجة
١٤ ٢ ١,٠٥ ٣,٤٩ ٥,٢ ٤ ١٣ ١٠ ٢٣,٤ ١٨ ٤٤,٢ ٣٤ ١٤,٣ ١١ 

أهداف الربنامج تراعـي مسـات       ٣
العــصر يف جمــال الرياضــيات 

  .وتطبيقاا
٢٤ ٥ ١,٠١ ٣,٣١ ٥,٢ ٤  ١٥,٦  ١٢ ٣١,٢ ٢٤ ٣٩ ٣٠ ٩,١ ٧ 

أهداف الربنامج مصاغة بطريقـة       ٤
  .إجرائية حبيث يسهل تطبيقها

  
١٨ ٣ ١ ٣,٤٤ ٧,٨ ٦ ٥,٢ ٤ ٣١,٢ ٢٤ ٤٦,٨ ٣٦ ٩,١ ٧ 

أهداف الربنامج مصاغة بطريقـة       ٥
  .إجرائية حبيث يسهل تقوميها

  
١٢ ١ ٠,٨٠ ٣,٥٤ ١,٣ ١ ٩,١ ٧ ٢٩,٩ ٢٣ ٥٣,٢ ٤١ ٦,٥ ٥ 

ج شـاملة جلميـع    أهداف الربنام   ٦
  .جوانب حاجات الطالب 

٢٣ ٤ ٠,٩٩ ٣,٣١ ٦,٥ ٥ ١٠,٤ ٨ ٣٦,٤ ٢٨ ٣٩ ٣٠ ٧,٨ ٦ 

١ – 
مج

ربنا
ف ال

هدا
أ

 

  ٠,٧٤  ٣,٣٨ )املتوسط العام(

خمرجات التعليم املطلوبة حتدد من       ١
قبل هيئة التدريس يف ضوء املعايري      
ــال   ــة يف جم ــة والتربوي العلمي

  .الرياضيات

١٦ ٢ ٠,٨٩ ٣,٤٥ ١,٣ ١ ١٤,٣ ١١ ٣١,٢ ٢٤ ٤٤,٢ ٣٤ ٩,١ ٧ 

تتفق خمرجات التعلم املطلوبة مع       ٢
اإلطار املرجعي للمؤهالت الوطنية 

  للتعليم العايل يف اململكة العربية 
١٣ ١ ٠,٧٧ ٣,٥٤ - - ١١,٧ ٩ ٢٧,٣ ٢١ ٥٥,٨ ٤٣ ٥,٢ ٤ 

تتفـق خمرجات التعلـيم مـع         ٣
متطلبـات املمارسة املهنيـة يف     

  .لكة يف القطاعات املعنيةاملم
٢٢ ٣ ٠,٩٥ ٣,٣٢ ١,٣ ١ ٢٠,٨ ١٦ ٣١,٢ ٢٤  ٣٧,٧ ٢٩ ٩,١ ٧ 

يتم فحـص مستويات إجنــاز       ٤
الطالب يف ضوء معايري جـودة      

  ).العاملية/احمللية (الـتعلم 
٣١ ٤ ١,٠٤ ٢,٨٧ ١١,٧ ٩ ٢٢,١ ١٧  ٣٧,٧ ٢٩  ٢٤,٧  ١٩ ٣,٩ ٣ 

توجـد إجراءات حمـددة تـبني        ٥
 حاالت قصور   طريقة التعامل مع  
  .إجنـاز الطالب

٣٢ ٥ ١,٠٧ ٢,٨٤  ١٣  ١٠ ٢٣,٤ ١٨  ٣٣,٨  ٢٦  ٢٦  ٢٠ ٣,٩ ٣ 

توجد إجراءات فعالة لضمان أن       ٦
األعمال اليت يتقدم ا الطـالب      

  .هي من إنتاجهم فعلياً
٣٤  ٦ ١,٠٥ ٢,٧٧  ١٥,٦  ١٢ ١٨,٢ ١٤ ٤٢,٩ ٣٣  ١٩,٥  ١٥ ٣,٩ ٣ 

توجد قنوات اتـصـال فعالـة        ٧
املستقطبة  (بأصحاب املؤسسات 

خلرجيي القسم الستطالع آرائهم    
  ).لتطوير برامج القسم 

٣٧ ٧ ١,١٨ ٢,٥٠ ٢٠,٨ ١٦ ٣٧,٧ ٢٩ ١٨,٢ ١٤ ١٦,٩ ١٣ ٦,٥ ٥  

٢ –
الب

الط
لم 

ت تع
رجا

و خم
لة أ

صي
 ح
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 ٣٠٥

   للربنامجةضمان اجلود معايري توافر لتحديد درجة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب : تابع 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

  م
  

 العبارة 
 % ت % ت % ت % ت % ت 

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

يتواجد أعضاء هيئة التدريس يف        ١
أوقات معلن عنها إلرشاد الطالب 

  .أكادميياً
٥ ١ ٠,٩٤ ٣,٩٧ ١,٣ ١ ٦,٥ ٥ ١٨,٢ ١٤ ٤١,٦ ٣٢  ٣٢,٥  ٢٥ 

جيتمع أعضاء هيئـة التـدريس        ٢
مبجموعات صغرية من الطـالب     
ضعاف املستوى دف املساعدة    

  .العلمية بصفة مستمرة

٣٦ ٨ ١,١٢ ٢,٥٥ ٢٠,٨ ١٦  ٢٩,٩  ٢٣  ٢٤,٧  ١٩ ٢٢,١ ١٧ ٢,٦ ٢ 

يقوم املرشد األكادميي بالقـسم       ٣
   للطالب مبتابعة النصاب الدراسي

١٩ ٤ ١,٠١ ٣,٣٧ ١,٣ ١ ١٨,٢ ١٤ ٣٩ ٣٠  ٢٤,٧  ١٩ ١٦,٩ ١٣ 

تتوفر بالقسم قاعدة معلومـات       ٤
مفصلة بـشكل دقيـق ـدف       

  اإلرشاد األكادميي للطالب
٢٨ ٥ ١,٠٩ ٣,١٤ ٧,٨ ٦ ١٨,٢ ١٤ ٣٧,٧ ٢٩  ٢٤,٧  ١٩  ١١,٧  ٩ 

ختتــار الكتــب املــستخدمة يف   ٥
تدريس مقررات القسم أوالً بأول     

  .راا احلديثةوفق إصدا
١١ ٣ ١,٠٤ ٣,٥٨ ٣,٩ ٣ ١٤,٣ ١١ ١٦,٩ ١٣  ٤٩,٤  ٣٨  ١٥,٦  ١٢ 

تتوفر املراجع العلميـة للدراسـة        ٦
  الفردية للطالب يف مكتبة القسم 

٣٣  ٦ ١,٠٩ ٢,٧٩  ١١,٧  ٩  ٢٩,٩  ٢٣  ٣٢,٥  ٢٥  ١٩,٥  ١٥ ٦,٥ ٥ 

تتــوفر املــواد التعليميــة      ٧
)  كتب الكترونية ،الربجميات:مثل(

  سة قبل بدء الدرابكميات كافية
٣٥ ٧ ١,١١ ٢,٦٢  ١٩,٥  ١٥ ٢٣,٤ ١٨ ٣٧,٧ ٢٩ ١٤,٣ ١١ ٥,٢ ٤  

حيرص القسم على اختيار املراجع       ٨
  .العلمية وفق حاجات كل مقرر

٧  ٢ ١,٠١ ٣,٧٦ ٣,٩ ٣ ٦,٥ ٥ ٢٢,١ ١٧ ٤٤,٢ ٣٤ ٢٣,٤ ١٨ 

٣ –
مياً

 عل
الب

الط
دة 

ساع
 م

 

  ٠,٧١  ٣,٢٢ )املتوسط العام(

 لدى أعـضاء هيئة التدريس يتوفر  ١
املؤهالت الالزمة للقيام بتدريس    

  .مقررات القسم 
١ ١ ٠,٧٥ ٤,١٥ - - ٢,٦ ٢ ١٣ ١٠  ٥٠,٦  ٣٩ ٣٣,٨ ٢٦ 

مي املؤهـالت  وتشمل عـملية تق    ٢
التحـقق من مكانـة ومسعــة      
املؤسسات اليت أصـدرت هـذه      

  .املؤهالت

٨ ٤ ٠,٩٨ ٣,٧٢ ٢,٦ ٢ ٦,٥ ٥ ٢٩,٩ ٢٣  ٣٧,٧ ٢٩ ٢٣,٤ ١٨ 

 أعـضاء هيئة التدريس ىيتوفر لد  ٣
اخلربات الالزمة للقيام بتـدريس     

  .مقررات القسم 
٢ ٢ ٠,٨١ ٤,١٢ - - ٢,٦ ٢  ١٩,٥  ١٥ ٤٠,٣ ٣١ ٣٧,٧ ٢٩ 

نسبة أعضاء هيئة التدريس مـن        ٤
املتفرغني للعمل بالقسم ال تقـل      

  %.٧٥عن 
٣ ٣ ١,٠٩ ٤,١١ ٦,٥ ٥ - -  ١٥,٦  ١٢ ٣١,٢ ٢٤ ٤٦,٨ ٣٦ 

ـ    ٥ ل أعـضاء هــيئة     يشارك ك
التدريس باستمرار يف النشاطات    

  .العـلمية بالقسم 
١٥ ٥ ١ ٣,٤٨ - - ٢٢,١ ١٧ ٢٣,٤ ١٨  ٣٩  ٣٠  ١٥,٦  ١٢ 

٤ –
س

دري
 الت

هيئة
ضاء 

 أع
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خرب
ت و
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 مؤ
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 ٣٠٦

   للربنامجضمان اجلودة معايري توافر لتحديد درجة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب : تابع 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

  م
  

 العبارة 
 % ت % ت % ت % ت % ت 

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

تعكــس اســتراتيجيات التــدريس   ١
املستخدمة يف القسم خمرجات التعلم     

  .وفق مطالب جودة التعلم 
٢٥ ٨ ٠,٩٣ ٣,٣١ ٥,٢ ٤  ٩,١  ٧  ٤٢,٩  ٣٣ ٣٥,١ ٢٧ ٧,٨ ٦ 

تشري توصيفـات املقررات بوضوح      ٢
إىل استراتيجيات التــدريس الـيت     

  .جيـب استخـدامها يف تدريسها 
١٧ ٥ ٠,٨٩ ٣,٤٥ ١,٣ ١  ١١,٧  ٩ ٣٩ ٣٠  ٣٦,٤ ٢٨  ١١,٧  ٩ 

ــشكل دوري   ٣ ــسم ب ـــوم الق يق
مبراجعـة االستراتيجيات التدريسية   

الت املطلوبة أوالً  دف إدخال التعدي  
  .بأول

٢٦ ٩ ١,٠٥ ٣,٢٧ ٥,٢ ٤  ١٨,٢  ١٤  ٣٢,٥  ٢٥  ٣٢,٥  ٢٥  ١١,٧  ٩ 

يقوم القسم بتخطيط مقرراته يف ضوء      ٤
  هلا) العلمي(معايري التسلسل املنطقي 

٦ ٢ ٠,٩٥ ٣,٨١ ١,٣ ١ ٩,١ ٧  ٢٠,٨  ١٦  ٤٤,٢  ٣٤  ٢٤,٧  ١٩ 

تساهم كل املقررات يف تنمية بعض        ٥
اإلضـافة إىل   املهارات االجتماعية ب  

  .املهارات العلمية 
٢٩ ١٠ ١,١٦ ٢,٩٧  ١١,٧  ٩ ٢٠,٨ ١٦  ٣٦,٤ ٢٨  ١٩,٥  ١٥  ١١,٧  ٩ 

 أعـضاء هيئة التدريس على درايـة     ٦
  كافية باللوائح الدراسية 

١٠  ٤ ٠,٩٦ ٣,٦١ ٣,٩ ٣ ٦,٥ ٥ ٢٩,٩ ٢٣  ٤٤,٢  ٣٤  ١٥,٦  ١٢ 

 يِلم أعـضاء هيئة التدريس بكافـة        ٧
جتماعيـة  التعليمية واال ( اخلدمات  

والثقافية واملعيشية واإلرشادية املقدمة    
  ).للطالب

٣٠ ١١ ٠,٩٩ ٢,٩٦ ٦,٥ ٥ ٢٦ ٢٠  ٣٧,٧ ٢٩  ٢٤,٧  ١٩ ٥,٢ ٤  

توصيف (يتم تدريس املقررات وفق       ٨
املقرر واخلطـوط العامـة املعطـاة       

  ) للطالب 
٤  ١ ٠,٧٨ ٤,٠٩ ١,٣ - - ١  ١٨,٢  ١٤  ٤٩,٤  ٣٨ ٣١,٢ ٢٤ 

 كل مقرر   طرق التقومي املستخدمة يف     ٩
 ٩  ٣ ٠,٩١ ٣,٧٠ ٢,٦ ٢  ٧,٨  ٦  ٢٢,١  ١٧  ٥١,٩ ٤٠  ١٥,٦  ١٢  .متوافقة مع نواتج التعلم املرغوبة فيه 

يعمل القسم على تنمية أعضاء هيئة         ١٠
التدريس بصورة دائمـة باسـتخدام     

  .كافة املصادر املتاحة 
٢١  ٧ ٠,٩٨ ٣,٣٦ ٣,٩ ٣  ١٦,٩  ١٣ ٢٦ ٢٠  ٤٥,٥  ٣٥ ٧,٨ ٦ 

 متابعة اجلهد الذي    حيرص القسم على    ١١
يبذله أعضاء هيئة التدريس لتطـوير      

  .أنفسهم مهنياً 
٢٠  ٦ ١,٠٩ ٣,٣٨ ٦,٥ ٥  ١٤,٣  ١١ ٢٦ ٢٠  ٤٠,٣  ٣١ ١٣ ١٠ 

٥ –
س

دري
 الت

ودة
 ج

  

  ٠,٧٧  ٣,٤٣ )املتوسط العام(
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 ٣٠٧

  لبيئة التعليمية لد األكادميي معايري االعتما توافر لتحديد درجة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

 العبارة م
 % ت % ت % ت % ت % ت

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

حيرص القسم على ألّا يزيـد عـدد          ١
 ٢٩ ٧ ١,٠٥ ٢,٤٠ ٢٦ ٢٠ ٢٣,٤ ١٨  ٣٦,٤ ٢٨ ١٣ ١٠ ١,٣ ١  .طالباً ٢٠الطالب يف كل مقرر عن 

حيرص القسم على أن يكون احلـد         ٢
األدىن من املساحة املخصصة لكـل      

  ).٢ م١،٥(طالب يف القاعة التدريسية
٢٢ ٦ ١,١٧ ٢,٧٠  ١٩,٥  ١٥ ٢٢,١ ١٧ ٣٣,٨ ٢٦  ١٨,٢  ١٤ ٦,٥ ٥ 

 ٩ ٣ ٠,٩٣ ٣,٥٨ ١,٣ ١ ٧,٨ ٦ ٤١,٦ ٣٢ ٢٩,٩ ٢٣  ١٩,٥  ١٥  .التكييف يف قاعات الدراسة مناسب   ٣
 ١١ ٤ ١ ٣,٤٢ ٦,٥ ٥ ٧,٨ ٦  ٣٢,٥  ٢٥ ٤٢,٩ ٣٣  ١٠,٤  ٨  .التهوية يف قاعات الدراسة مناسبة  ٤
 ٧ ٢ ٠,٧٧ ٣,٧٢ ١,٣ ١ ٣,٩ ٣ ٢٧,٣ ٢١  ٥٥,٨ ٤٣  ١١,٧  ٩  .اإلنارة يف قاعات الدراسة مناسبة   ٥
يتوفر داخل قاعات الدراسة مقاعـد        ٦

 ٦  ١ ٠,٩٨ ٣,٧٧ ٣,٩ ٣ ٥,٢ ٤ ٢٢,١ ١٧  ٤٦,٨  ٣٦ ٢٢,١ ١٧  .مناسبة للطالب 

يراعى عند إنشاء قاعات الدراسـة        ٧
  .معايري األمن والسالمة 

١٢  ٥  ١ ٣,٣٣ ٧,٨ ٦ ٧,٨ ٦  ٣٥,١ ٢٧ ٤١,٦ ٣٢ ٧,٨ ٦  

١ –
س

دري
 الت

ات
قاع

 
 

  ٠,٦٩ ٣,٢٨ )املتوسط العام(

يتوفر يف كل قاعة دراسـة جهـاز          ١
 ٣٥ ٤ ١,٠٤ ١,٨١  ٥١,٩  ٤٠ ٢٤,٧ ١٩ ١٥,٦ ١٢ ٥,٢ ٤ ٢,٦ ٢  .حاسب آيل 

كل قاعات الدراسة مزودة خبدمـة        ٢
 ٣٧ ٦ ٠,٩٨ ١,٦٤  ٦١ ٤٧ ٢٢,١ ١٧  ٩,١  ٧ ٦,٥ ٥ ١,٣ ١  .االنترنت 

يتوفر يف كل قاعة دراسة جهاز داتا         ٣
 (data show )شو  

- - ٣٦ ٥ ٠,٩٤ ١,٧٠  ٥٧,١ ٤٤ ٢٢,١ ١٧ ١٤,٣ ١١ ٦,٥ ٥ 

      دراسـة جهـاز    يتوفر يف كل قاعة     ٤
( Over Head Projector )  

٣٣ ٣ ١,٢٣ ٢,٠٩ ٤٦,٨ ٣٦ ١٩,٥ ١٥ ١٤,٣ ١١  ١٦,٩  ١٣ ٢,٦ ٢ 

( يتوفر يف كل قاعة دراسة سـبورة          ٥
 ١ ١ ١,٠٣ ٤,١٢ ٢,٦ ٢ ٦,٥ ٥  ١١,٧  ٩  ٣٣,٨ ٢٦ ٤٥,٥ ٣٥  ) .عادية أو الكترونية 

يتوفر يف القسم آلة تصوير خاصـة         ٦
 ١٣  ٢ ١,٥١ ٣,١١  ٢٦  ٢٠ ٧,٨ ٦  ١٦,٩  ١٣  ٢٧,٣  ٢١ ٢٢,١ ١٧  .بتصوير االختبارات

٢ –
مية

تعلي
ل ال

سائ
والو

زة 
جه

 األ
  

  ٠,٦٩ ٢,٤٢ )املتوسط العام(

يتوفر يف القسم معامل للحاسب اآليل        ١
مع ملحقاا، وطابعات بعدد كـايف      
  .يتناسب مع احتياجات طالب القسم

٢٣ ٧ ١,١١ ٢,٦٦  ١٨,٢  ١٤  ٢٦  ٢٠ ٣١,٢ ٢٤ ٢٠,٨ ١٦ ٣,٩ ٣ 

 ١٩ ٦ ١,٠٢ ٢,٧٥ ١٤,٣ ١١ ٢٠,٨ ١٦ ٤٤,٢ ٣٤  ١٦,٩  ١٣ ٣,٩ ٣   )٢ م٦٠(ملساحة املعمل احلد األدىن   ٢
يتوفر يف املعمـل شـبكة داخليـة          ٣

(LAN)١٧ ٤ ١,٣٠ ٢,٨٤ ٢٠,٨ ١٦ ٢٠,٨ ١٦ ٢٢,١ ١٧ ٢٦ ٢٠ ١٠,٤ ٨   متصلة باإلنترنت 

       يتوفر يف املعمل جهـاز داتـا شـو          ٤
( data show) 

١٤ ٢ ١,١٣ ٢,٩٤ ١٥,٦ ١٢ ١٥,٦ ١٢ ٣١,٢ ٢٤  ٣٣,٨ ٢٦ ٣,٩ ٣ 

عاديـة أو   ( يتوفر يف املعمل سبورة       ٥
  ) .الكترونية 

٨ ١ ١,٢١ ٣,٥٩ ٩,١ ٧ ١٠,٤ ٨ ١٥,٦ ١٢ ٤١,٦ ٣٢ ٢٣,٤ ١٨ 

٣ –
مل

املعا
 

 

يتوفر يف املعمل مواد خام تتناسب مع         ٦
 ١٦  ٣ ١,١٧ ٢,٩٠ ١١,٧ ٩ ٢٦ ٢٠ ٣٣,٨ ٢٦  ١٦,٩  ١٣ ١١,٧ ٩  .التخصص 

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٣٠٨

  لبيئة التعليمية لمعايري االعتماد األكادميي  توافر لتحديد درجة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية لنسب التكرارات وا :تابع 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

 العبارة م
 % ت % ت % ت % ت % ت

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

يتوفر يف املعمل برجميـات حديثـة         ٧
ــررات  ــة مبوضــوعات املق مرتبط

  .الدراسية
٢٤  ٨ ١,٠٨ ٢,٦٦  ١٣  ١٠ ٣٧,٧ ٢٩ ٢٣,٤ ١٨ ٢٢,١ ١٧ ٣,٩ ٣  

يتوفر يف املعمل مـستلزمات األمـن       ٨
  .والسالمة 

- - ١٨  ٥ ٠,٩٢ ٢,٨١ ١٠,٤ ٨ ٢٢,١ ١٧  ٤٢,٩  ٣٣ ٢٤,٧ ١٩ 

ة ومعـدات   يتوفر يف املعمل أجهـز      ٩
  .تساعد على إجراء التجارب املعملية

٢٨  ٩  ١ ٢,٥٠ ١٩,٥ ١٥ ٢٧,٣ ٢١ ٣٧,٧ ٢٩ ١٤,٣ ١١ ١,٣ ١ 

بع 
تاا

 :
مل

املعا
 

  ٠,٨٣ ٢,٨٥ )املتوسط العام(

تتوفر مكتبة بالقسم مزودة مبـصادر        ١
تقليدية ورقمية ( املعلومات الضرورية   

مرتبطة باختصاصات القسم العلمية    ) 
.  

٣٠ ٧ ١,٠٤ ٢,٣١ ٢٩,٩ ٢٣ ٢٠,٨ ١٦ ٣٩ ٣٠ ٩,١ ٧ ١,٣ ١ 

تستغل املصادر املتوفرة باملكتبة بكفاءة   ٢
 ٣١ ٨ ١,٠٥ ٢,٢٤ ٢٨,٦ ٢٢ ٣١,٢ ٢٤ ٣١,٢ ٢٤ ٥,٢ ٤ ٣,٩ ٣  .ملحوظة 

تشارك املكـتبة يف عضوية قواعـد        ٣
 ٣٤ ١٠ ١,٠١ ١,٩٧ ٣٩ ٣٠ ٣٦,٤ ٢٨ ١٤,٣ ١١ ٩,١ ٧ ١,٣ ١  .املعلومات على الشبكة العاملية

االشتراك خبمسة عناوين كحـد أدىن     ٤
يف الدوريات املرتبطة باختـصاصات    

  .القسم العلمية
٢٧ ٦ ١,٢٣ ٢,٥٠ ٢٨,٦ ٢٢  ١٨,٢  ١٤ ٣٥,١ ٢٧ ١٠,٤ ٨ ٧,٨ ٦ 

تتوفر مخسة عناوين خمتلفة على األقل        ٥
لكل مقرر دراسي وبواقع نـسختني      
على األقل من كل عنـوان مجيعهـا     

  .حديثة اإلصدار

٢٥ ٤ ١,١٣ ٢,٥٩  ١٩,٥  ١٥ ٢٨,٦ ٢٢ ٢٩,٩ ٢٣  ١٦,٩  ١٣ ٥,٢ ٤ 

تتوفر يف املكتبة كتب باللغة اإلجنليزية         ٦
 ١٥  ١ ١,١٩ ٢,٨٩ ١١,٧ ٩ ٢٦ ٢٠ ٣٩ ٣٠ ٧,٨ ٦  ١٥,٦  ١٢  .لسد احتياجات برامج القسم

تتوفـر يف املكتبة مصادر معلومات        ٧
قواعـد معلومـات ،    : ( أخرى مثل 

ــات،    ــة، برجمي ــب الكتروني كت
  ) اخل ... ش ، ميكرو فيلم ،ميكروفي

٢٦  ٥ ١,٢٩ ٢,٥٠ ٢٧,٣ ٢١ ٢٧,٣ ٢١ ٢٣,٤ ١٨ ١١,٧ ٩ ١٠,٤ ٨  

تتوفر يف املكتبة أجهزة قراءة وطباعة        ٨
  .للميكروفيلم وامليكروفيش

٣٢  ٩ ١,٢٤ ٢,١٥ ٣٩ ٣٠  ٢٠,٨  ١٦ ٢٨,٦ ٢٢  ٩,١  ٧ ٢٠,٦ ٢ 

تتوفر أجهزة حاسب آيل ألغـراض        ٩
 ٢١  ٣ ١,١٣ ٢,٧١ ١٤,٣ ١١ ٣٢,٥ ٢٥ ٢٧,٣ ٢١  ١٩,٥  ١٥ ٦,٥ ٥  .البحث يف قواعد البيانات

تتوفر شبكة انترنت مرتبطة بـأجهزة        ١٠
 ٢٠  ٢ ١,٢٩ ٢,٧٢ ٢٤,٧ ١٩ ١٦,٩ ١٣ ٢٨,٦ ٢٢  ٢٠,٨  ١٦ ٩,١ ٧  املكتبة

٤ –
سم

 الق
كتبة

 م
 

  ٠,٨٥ ٢,٤٦ )املتوسط العام(
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 ٣٠٩

  معايري االعتماد األكادميي للبيئة التعليمية  توافرلتحديد درجة  ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب  :تابع 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

 العبارة م
 % ت % ت % ت % ت % ت

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

 ٢ ١ ٠,٩١ ٤ ٢٠,٦ ٢ ٣,٩ ٣ ١٤,٣ ١١  ٤٩,٤ ٣٨ ٢٩,٩  ٢٣  ة تدريس يتوفر مكتب لكل عضو هيئ  ١
يتوفر يف مكتب عضو هيئة التـدريس         ٢

 ٤ ٣ ٠,٩١ ٣,٨٤ ٢٠,٦ ٢ ٥,٢ ٤  ١٩,٥  ١٥  ٥٠,٦ ٣٩ ٢٢,١ ١٧  .أثاث مناسب 

يتوفر جهاز حاسب شخصي مـزود        ٣
خبدمة اإلنترنت لكـل عـضو هيئـة       

  تدريس
١٠ ٥ ١,٤٣ ٣,٤٦ ١٨,٢ ١٤ ٧,٨ ٦ ١٠,٤ ٨ ٣٦,٤  ٢٨ ٢٧,٣ ٢١ 

لكـل  ) ٢ م ٧,٥(ختصيص مـساحة      ٤
عضو هيئـة تـدريس يف املكاتـب        
املشتركة على ألَّا يزيد عدد األعضاء يف 

  .املكتب الواحد عن اثنني

٥ ٤ ٠,٩٥ ٣,٨١ ٢٠,٦ ٢ ٦,٥ ٥  ٢٠,٨  ١٦  ٤٦,٨ ٣٦ ٢٣,٤ ١٨ 

لعضو هيئة  )٢ م ٩,٠(ختصيص مساحة     ٥
 ٣ ٢ ٠,٩٨ ٣,٨٤ ٣,٩ ٣ ٥,٢ ٤ ١٨,٢ ١٤  ٤٨,١ ٣٧ ٢٤,٧ ١٩  .التدريس يف املكاتب املنفردة

٥ –
س

دري
 الت

هيئة
اء 

عض
ب أ

كات
 م

  

  ٠,٧٨ ٣,٧٩ )املتوسط العام(

  
  

  معايري ضمان جودة البيئة التعليمية  توافر لتحديد درجة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

 العبارة م
 % ت % ت % ت % ت % ت

 ملتوسطا
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

يقوم القسم مرة كـل عام بتقييم كفـاءة     ١
 ١٥ ٣ ١,٠٤ ٢,٢٥ ٢٨,٦ ٢٢ ٣١,٢ ٢٤ ٢٧,٣ ٢١ ١١,٧ ٩ ١,٣ ١) من حيث توافر مواردها وتنوعها (املكتبة 

اسـتبيانات آلراء   تشمل إجراءات التقييم      ٢
  .كافة املستخدمني 

- - ١٨ ٥ ١,٠٣ ٢,٠٣ ٤٠,٣ ٣١ ٢٦ ٢٠ ٢٣,٤ ١٨ ١٠,٤ ٨ 

يقوم العاملون يف املكتبة بإرسال استمارات   ٣
بصورة دورية إىل القسم ـدف تـأمني        

الورقيـة  (حاجاته من مـصادر الـتعلم       
  ).اخل ..وااللكترونية والربجميات

١٦ ٤ ١,١١ ٢,٢٣ ٣٥,١ ٢٧  ٢٠,٨  ١٦ ٣٢,٥ ٢٥ ٩,١ ٧ ٢٠,٦ ٢ 

يقوم املسئولون باجلامعة بتأمني مستلزمات       ٤
أثاث ، أجهزة، مواد خام، ( البيئة التعليمية 
من خالل التنسيق   ) اخل  ... صيانة معامل   

  .مع القسم

٧ ١ ٠,٨٩ ٢,٦٧ ١١,٧ ٩ ٢٣,٤ ١٨  ٥٣,٢ ٤١ ٩,١ ٧ ٢,٦ ٢ 

توفر اجلامعة دعمـاً ماليـاً كافياً للقسم        ٥
من شـراء الكتـب     ( احتياجاته  لتغطية  

والدوريات واالت وغريها من مصـادر  
  ).املعـلومات 

١١ ٢ ٠,٩٨ ٢,٥٤ ١٦,٩ ١٣ ٢٦ ٢٠  ٤٦,٨ ٣٦ ٦,٥ ٥ ٣,٩ ٣ 

١ –
ييم

التق
ط و

خطي
 الت

 

  ٠,٨٢ ٢,٣٥ )املتوسط العام(

  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٣١٠

  يري ضمان جودة البيئة التعليمية معا توافر لتحديد درجة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب  :تابع 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

 العبارة م
 % ت % ت % ت % ت % ت

 املتوسط
  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

يقوم العاملون يف املكتبة بفتح املكتبة بكافة     ١
تكون متاحـة  خدماا على مدار الساعة ل   

  .لطالب القسم
١٤ ٦ ١,١٠ ٢,٣٢ ٢٩,٩ ٢٣ ٢٤,٧ ١٩ ٣١,٢ ٢٤ ١١,٧ ٩ ٢,٦ ٢ 

يقوم العاملون يف املكتبة بتصنيف مصادرها   ٢
تعـارف  املتنوعة وفق األصول العامليـة امل     

  عليها دف تيسري االطالع 
٥ ٤ ١,٠٤ ٢,٧٥ ١٦,٩ ١٣ ١٥,٦ ١٢ ٤٥,٥  ٣٥ ١٩,٥ ١٥ ٢,٦ ٢ 

 تنويع مصادرها وفـق     حترص املكتبة على    ٣
  .االجتاهات العلمية احلديثة بصورة ملموسة

٦ ٥ ١,٠٢ ٢,٧١ ١٤,٣ ١١ ٢٣,٤ ١٨ ٤٢,٩  ٣٣ ١٥,٦ ١٢ ٣,٩ ٣ 

تقدم املكتبة خدماا وفق اآلليات احلديثة        ٤
املستخدمة يف إعارة واسترجاع مصادرها     

  .املعرفية
٢ ٢ ١,١١ ٣,٠٠ ١٤,٣ ١١ ١٣ ١٠ ٣٦,٤ ٢٨ ٣١,٢ ٢٤ ٥,٢ ٤ 

تتوفر أنظـمة أمن ملنع ضياع حمتويـات         ٥
 ١ ١ ١,٠٨ ٣,٢٣ ٧,٨ ٦ ١٥,٦ ١٢ ٣٢,٥ ٢٥ ٣٣,٨  ٢٦ ١٠,٤ ٨  املكـتبة واالستخـدام السيئ لالنترنت

توفر املكتبة اخلدمات الالزمـة للدراسـة         ٦
 ٤  ٣ ١,٠٧ ٢,٨٠ ١٣ ١٠ ٢٤,٧ ١٩ ٣٦,٤  ٢٨ ٢٠,٨ ١٦ ٥,٢ ٤  . والبحث بشكل يتالءم مع عدد الطالب

٢ –
ظيم

التن
 

 

  ٠,٨٩ ٢,٨١ )سط العاماملتو(

تقدم املكتبة دورات تدريبية للطــالب        ١
اجلـدد بغرض تعريفهم باخلدمات الـيت      

  .توفرها املكتبة هلم
١٧ ٧ ١,٠٢ ٢,٠٩ ٣٩ ٣٠ ٢٠,٨ ١٦ ٣٣,٨  ٢٦ ٥,٢ ٤ ١,٣ ١ 

تقدم املـكتبة خدماا بطرق آلية حديثة        ٢
 ٣ ١ ١,٠٣ ٢,٨٠ ١٣ ١٠ ٢٣,٤ ١٨ ٣٦,٤  ٢٨ ٢٤,٧ ١٩ ٢,٦ ٢  .لتيسري احلصول عليها) حوسبة (

تقدم املكتبة بعض اخلدمات اإلضافية مثل        ٣
 ٩ ٣ ١,٢٥ ٢,٦٨ ٢٦  ٢٠ ١٥,٦ ١٢ ٢٧,٣ ٢١ ٢٦  ٢٠ ٥,٢ ٤  . التصوير

يتوفر الدعـم الفين ملـساندة الطـالب         ٤
وأعضاء هيئة التدريس عند اسـتخدامهم      

) مات االتصاالت واملعلو( كتبة ألجهزة امل
٨ ٢ ١,١٨ ٢,٦٨ ١٨,٢ ١٤ ٢٩,٩ ٢٣ ٢٢,١ ١٧ ٢٤,٧ ١٩ ٥,٢ ٤ 

يقدم القسم دورات تدريبية ألعضاء هيئة        ٥
التدريس لـضمان االسـتخدام األمثـل       

  .لألجهزة وبرجميات التدريس 
١٢ ٥ ١ ٢,٣٧ ٢٢,١ ١٧ ٣٢,٥ ٢٥ ٣٢,٥ ٢٥ ١١,٧ ٩ ١,٣ ١ 

يتم إشعار أعضاء هيئة التـدريس عـن          ٦
توفر الكتب احلديثة، (ة مثل تطورات املكتب 

ومصادر املعلومات، وبرامج التدريب، و     
  ) .تغيري ساعات العمل 

١٠  ٤ ١,٣٠ ٢,٥٤ ٣١,٢ ٢٤ ١٨,٢ ١٤ ٢٠,٨ ١٦ ٢٤,٧ ١٩ ٥,٢ ٤ 

يتم إشعار الطالب عن تطورات املكتبـة         ٧
توفر الكتب احلديثـة، ومـصادر      ( مثل  

  ).املعلومات، و تغيري ساعات العمل 
١٣  ٦ ١,١٤ ٢,٣٥ ٣١,٢ ٢٤ ٢٣,٤ ١٨ ٢٦ ٢٠ ١٨,٢ ١٤ ١,٣ ١ 

٣ –
مني

خد
ملست

دة ا
سان

 م
 

  ٠,٩٢ ٢,٥١ )املتوسط العام(
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 ٣١١
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 ٣١٢

   معايري االعتماد األكادمييتوافر لتحديد درجة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب 
  بأداء أعضاء اهليئة لتدريسية ألقسام الرياضيات اخلاصة 

 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

  م
  
 العبارة
 

 % ت % ت % ت % ت % ت
 املتوسط

  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

 ٢ ١ ٠,٧٠ ٣,٩٣ - - - - ٢٨,٣ ٣٩ ٥٠ ٦٩ ٢١,٧ ٣٠ .يتميز بقوة الشخصية   ١
 ٤ ٣ ٠,٨١ ٣,٨٧ ١,٤ ٢ ١,٤ ٢ ٢٦,٨ ٣٧ ٤٨,٦ ٦٧ ٢١,٧ ٣٠ .يتميز باجلدية   ٢
 ٣ ٢ ٠,٨٥ ٣,٩٠ ١,٤ ٢ ٠,٧ ١ ٣٠,٤ ٤٢ ٤٠,٦ ٥٦ ٢٦,٨ ٣٧  .يتميز بدرجة عالية من الثقة بالنفس   ٣
 ١٢ ٥ ١,١١ ٣,٤٩ ٥,١ ٧ ١٢,٣ ١٧ ٣٢,٦ ٤٥ ٢٨,٣ ٣٩ ٢١,٧ ٣٠  .يتميز بالدقة والنظام   ٤
 ٢١ ٧ ١,٢١ ٣,١٧ ٨,٧ ١٢ ٢٢,٥ ٣١ ٢٩,٧ ٤١ ٢١ ٢٩ ١٨,١ ٢٥  .يتمتع بروح املرح والتفاؤل  ٥
 ٥  ٤ ٠,٩٨ ٣,٨١ ١,٤ ٢ ٧,٢ ١٠ ٢٨,٣ ٣٩ ٣٤,١ ٤٧ ٢٩ ٤٠  .حيرص على مظهره العام  ٦
  ١٧  ٦ ٠,٩٦ ٣,٤١ ٢,٢ ٣ ١٣ ١٨ ٤٠,٦ ٥٦ ٢٩,٧ ٤١  ١٤,٥  ٢٠  .يتسم بسالمة خمارج احلروف أثناء احلديث  ٧

١ – 
صية

شخ
ال

 

  ٠,٦٠  ٣,٦٦ )املتوسط العام(

بالقسم أو ( يلتزم بتنفيذ اللوائح واألنظمة اخلاصة   ١
 ).الكلية 

٦ ٢ ٠,٩٦ ٣,٧٩ ٢,٢ ٣ ٥,٨ ٨ ٢٧,٥ ٣٨ ٣٩,١ ٥٤ ٢٥,٤ ٣٥ 

يترفع عن استغالل نفوذ بعض الطالب ألغراض   ٢
 .نفعية شخصية

٩ ٥ ١,٣٦ ٣,٦٠ ١١,٦ ١٦ ٨,٧ ١٢ ٢٤,٦ ٣٤ ١٨,١ ٢٥ ٣٧ ٥١ 

ميتنع بصفة دائمة عن احلديث مع الطالب بشأن   ٣
 .خصوصياته 

١٦ ٦ ١,٢٠ ٣,٤١ ٤,٣ ٦ ٢١,٧ ٣٠ ٢٦,٨ ٣٧ ٢٢,٥ ٣١ ٢٤,٦ ٣٤ 

.يترفع عن تناول خصوصيات طالبه   ٤ ٨ ٤ ١,٢٣ ٣,٦٣ ٥,٨ ٨ ١٣ ١٨ ٢٧,٥ ٣٨ ١٩,٦ ٢٧ ٣٤,١ ٤٧ 
يلتزم دائماً مبوضوعات احملاضرات للمقرر الذي يقوم   ٥

 ١ ١ ١ ٣,٩٨ ٣,٦ ٥ ٣,٦ ٥ ١٨,١ ٢٥ ٣٩,٩ ٥٥ ٣٤,٨ ٤٨  .بتدريسه

 ٧  ٣ ١,١٢ ٣,٧٩ ٢,٩ ٤ ١٠,٩ ١٥ ٢٥,٤ ٣٥ ٢٥,٤ ٣٥ ٣٥,٥ ٤٩ . حمب ملهنة التعليم  ٦

٢ –
هنة

ت امل
القيا

بأخ
زام 

اللت
 ا

 

  ٠,٨١  ٣,٧٠  )املتوسط العام(

 ١٨ ٤ ١,٢٥ ٣,٣٦ ٨,٧ ١٢ ١٧,٤ ٢٤ ٢٤,٦ ٣٤ ٢٦,٨ ٣٧ ٢٢,٥ ٣١  .حيترم دائماً آراء الطالب  ١
 ١٧ ٣ ١,٢٣ ٣,٣٧ ١٠,١ ١٤ ١١,٦ ١٦ ٣٠,٤ ٤٢ ٢٦,١ ٣٦ ٢١,٧ ٣٠  .يتصف دائماً بالعدل  يف التعامل مع الطالب  ٢
 ١٤ ٢ ١,٢٠ ٣,٤١ ٨,٧ ١٢ ١٠,٩ ١٥ ٣٣,٣ ٤٦ ٢٤,٦ ٣٤ ٢٢,٥ ٣١  .يتعامل دائماً بتواضع مع الطالب  ٣
جيتهد كثرياً لتحسني أداء الطالب ذوي املـستوى          ٤

  .التحصيلي املنخفض
٢٣ ٥ ١,٢٦ ٢,٩٤ ١٥,٢ ٢١ ٢٢,٥ ٣١ ٢٩,٧ ٤١ ١٨,١ ٢٥  ١٤,٥  ٢٠ 

 ١١ ١ ١,١٦ ٣,٥٠ ٧,٢ ١٠ ١٢,٣ ١٧ ٢٣,٩ ٣٣ ٣٥,٥ ٤٩ ٢١ ٢٩  .حيرص على تشجيع الطالب املتميزين بصفة دائمة  ٥
٣ – 

الب
الط

مع 
مل 

لتعا
ا

  ١,٠١  ٣,٣٢ )املتوسط العام( 

املصطلحات (يستخدم أمناط املعرفة العلمية مثل   ١
  بطريقة واضحة ) واملفاهيم واحلقائق العلمية

١٣ ٢ ٠,٩٨ ٣,٤٣ ٣,٦ ٥ ١٠,٩ ١٥ ٣٨,٤ ٥٣ ٣٢,٦ ٤٥  ١٤,٥  ٢٠ 

املصطلحات ( يستخدم أمناط املعرفة العلمية مثل   ٢
 ٢٠ ٤ ١,٠٥ ٣,٣١ ٥,١ ٧  ١٥,٩  ٢٢ ٣٤,٨ ٤٨ ٣١,٢ ٤٣ ١٣ ١٨  بطريقة دقيقة) واملفاهيم واحلقائق العلمية 

 ١٠ ١ ١,٠٨ ٣,٥٢ ٥,١ ٧ ١٠,٩ ١٥ ٣١,٢ ٤٣ ٣٢,٦ ٤٥ ٢٠,٣ ٢٨  .جييب عن أسئلة طالبه بتمكن   ٣
مر علـى اجلديـد يف      يظِهر يف أدائه اطالعه املـست       ٤

 .موضوع حماضرته
١٩ ٣ ١,٠٣ ٣,٣١ ٥,١ ٧ ١٥,٢ ٢١ ٣٤,٨ ٤٨ ٣٣,٣ ٤٦ ١١,٦ ١٦ 

يعمل على نشر الثقافة الرياضية بني طالبه من خالل   ٥
 ٢٢ ٥ ١,١٤ ٣,٠٠ ١٣ ١٨ ١٧,٤ ٢٤ ٣٤,٨ ٤٨ ٢٦,١ ٣٦ ٨,٧ ١٢  .التطبيقات الرياضية ملوضوعات مقرراته

٤ –
مية

العل
دة 

 املا
 من

كن
التم

 
 

  ٠,٨١  ٣,٣١ )املتوسط العام(
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 ٣١٣

  ضمان اجلودة معايري توافر لتحديد درجة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب 
  بأداء أعضاء اهليئة التدريسية ألقسام الرياضياتاخلاصة  

 العبارةترتيب  مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

  م
  
 العبارة
 

 % ت % ت % ت % ت % ت
 املتوسط

  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

حيرص على تعويض احملاضرات اليت يعتـذر         ١
  .عنها

٣ ٣ ١,٠٦ ٣,٧١ ٥,١ ٧ ٥,٨ ٨ ٢٦,٨ ٣٧ ٣٧ ٥١ ٢٥,٤ ٣٥ 

 ١ ١ ١,٠١ ٤,٠٨ ٢,٢ ٣ ٥,١ ٧ ١٨,٨ ٢٦ ٢٩,٧ ٤١ ٤٤,٢ ٦١  .حيرص على عدم التأخر عن موعد احملاضرة  ٢
 ١٥ ٥ ١,٢٣ ٣,٤٤ ٧,٢ ١٠ ١٦,٧ ٢٣ ٢٥,٤ ٣٥ ٢٦,١ ٣٦ ٢٤,٦ ٣٤  . على  إاء احملاضرة يف الوقت احملدد حيرص  ٣
حيرص علـى التـزام الطـالب بأوقـات           ٤

 ٢ ٢ ٠,٩٧ ٣,٨٠ ١,٤ ٢ ٨,٧ ١٢ ٢٣,٩ ٣٣ ٣٩,٩ ٥٥ ٢٦,١ ٣٦  .احملاضرات

 ٢١ ٦ ١,٢٨ ٣,٢٥ ٩,٤ ١٣ ٢١ ٢٩ ٢٧,٥ ٣٨ ١٨,٨ ٢٦ ٢٣,٢ ٣٢  .يلتزم دائماً بساعاته املكتبية   ٥
حيسن استغالل وقت احملاضرة لتغطية كافـة       ٦

 ١١ ٤ ١,٠٢ ٣,٥٥ ٥,١ ٧ ٦,٥ ٩ ٣٤,١ ٤٧ ٣٦,٢ ٥٠ ١٨,١ ٢٥  .اجلوانب املطلوبة  بصورة حرفية

١ – 
قت

 الو
ارة

إد
 

  ٠,٧٧  ٣,٦٤ )املتوسط العام(

يقوم بتوزيع موضوعات املقرر وفق خطـة         ١
  .زمنية حمددة 

٤ ١ ١,١٠ ٣,٧٠ ٥,١ ٧ ٨ ١١ ٢٥,٤ ٣٥ ٣٤,٨ ٤٨ ٢٦,٨ ٣٧ 

 ١٦ ٥ ٠,٩٤ ٣,٤١ ٢,٩ ٤ ١٠,١ ١٤ ٤٢,٨ ٥٩ ٣١,٢ ٤٣ ١٣ ١٨  .يعاجل حمتوى املقرر بعمق واضح ملموس   ٢
 ٢٨ ١١ ١,١٥ ٢,٩٤ ١١,٦ ١٦ ٢٤,٦ ٣٤ ٣٠,٤ ٤٢ ٢٣,٩ ٣٣ ٩,٤ ١٣  .يتسم عرضه للمحاضرة بالتشويق   ٣
 ١٣ ٤ ٠,٩٧ ٣,٥٠ ٢,٩ ٤ ١٠,٩ ١٥ ٣٤,١ ٤٧ ٣٧ ٥١ ١٥,٢ ٢١  .يستويف موضوع احملاضرة احملدد  ٤
يسعى جاهداً لتغطية كافة موضوعات املقرر        ٥

  .بشكل شامل
٥ ٢ ٠,٩٤ ٣,٦٩ ١,٤ ٢ ٧,٢ ١٠ ٣٣,٣ ٤٦ ٣٦,٢ ٥٠ ٢١,٧ ٣٠ 

ينتقل يف تناوله لعناصر احملاضـرة بـشكل          ٦
 ١٠ ٣ ٠,٩٧ ٣,٥٨ ٢,٩ ٤ ٨,٧ ١٢ ٣٣,٣ ٤٦ ٣٧ ٥١ ١٨,١ ٢٥  .متدرج

يهتم كثرياً باستخدام التقنيـات التربويـة         ٧
 ٣١  ١٤ ١,١٨ ٢,٦٦ ١٨,٨ ٢٦ ٢٦,٨ ٣٧ ٣١,٩ ٤٤ ١٣,٨ ١٩ ٨,٧ ١٢  .احلديثة يف تدريسه 

 ٢٩  ١٢ ١,١٤ ٢,٨٩ ١١,٦ ١٦ ٢٦,٨ ٣٧ ٣١,٢ ٤٣ ٢١ ٢٩ ٩,٤ ١٣ .حيبب الرياضيات لطالبه دائماً   ٨
يشجع طالبه كثرياً على اسـتخدام أمنـاط          ٩

 ٢٧  ١٠ ١,٠٧ ٢,٩٧ ١٠,٩ ١٥ ١٧,٤ ٢٤ ٤٣,٥ ٦٠ ١٩,٦ ٢٧ ٨,٧ ١٢  . التفكري العلمي

حيرص على استخدام أساليب تدريس متنوعة   ١٠
  .لتنمية مهارات التفكري لدى الطالب

٣٠  ١٣ ١,١٥ ٢,٨٤ ١٥,٢ ٢١ ٢١ ٢٩ ٣٧ ٥١ ١٨,١ ٢٥ ٨,٧ ١٢ 

حيرص على تكليف الطـالب بواجبـات         ١١
 ٢٢  ٦ ١,٠٦ ٣,٢٣ ٧,٢ ١٠ ١٥,٢ ٢١ ٣٥,٥ ٤٩ ٣١,٢ ٤٣ ١٠,٩ ١٥  .تساعد على فهم املقرر

للمراجــع ومــصادر ( يرشــد الطــالب   ١٢
 ٢٦  ٩ ١,١٥ ٣,١٤ ٩,٤ ١٣  ١٥,٩  ٢٢ ٤١,٣ ٥٧ ١٧,٤ ٢٤  ١٥,٩  ٢٢  .املهمة للمقرر) املعلومات 

 ٢٥  ٨ ١,٢٤ ٣,١٤ ٧,٢ ١٠ ٢٣,٢ ٣٢ ٢٩ ٤٠ ٢٩ ٤٠ ١١,٦ ١٦  .يعاجل أخطاء الطالب بأساليب اجيابية دائماً  ١٣
حيرص على إتاحة الفرصة أمـام الطـالب          ١٤

  .للمناقشة واحلوار
٢٣  ٧ ١,٠٥ ٣,٢١ ٥,١ ٧ ٢١ ٢٩ ٣٢,٦ ٤٥ ٣٠,٤ ٤٢ ١٠,٩ ١٥ 

٢ –
هنية

ت امل
صفا

 ال
 

  ٠,٧٥  ٣,٢١ )املتوسط العام(
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 ٣١٤

  
  ضمان اجلودة معايري توافر لتحديد درجة ة املعياريات واالحنرافة احلسابياتواملتوسطاملئوية التكرارات والنسب : تابع 

  بأداء أعضاء اهليئة التدريسية ألقسام الرياضياتاصة اخل 
 ترتيب العبارة مناسبةغري  ضعيفة ة توسطم عالية  جداً عالية

عيار
امل

 

  م
  
 العبارة
 

 % ت % ت % ت % ت % ت
 املتوسط

  االحنراف
 للمحور للبعد املعياري

يستخدم أساليب متنوعة يف تقومي حتـصيل         ١
 ٢٤ ١١ ١,١٥ ٣,٢٠ ٨,٧ ١٢ ١٧,٤ ٢٤ ٣٣,٣ ٤٦ ٢٦,١ ٣٦ ١٤,٥ ٢٠  .الطالب

ترتبط أساليب التقومي الـيت يـستخدمها         ٢
 ١٧ ٧ ٠,٩٩ ٣,٤١ ٢,٩ ٤ ١٢,٣ ١٧ ٤١,٣ ٥٧ ٢٧,٥ ٣٨  ١٥,٩  ٢٢  .بأهداف املقرر

يوضح لطالبه معايري تقدير أعمال الفـصل         ٣
  ... )  مقاالت – حبوث –اختبارات (

٨ ٣ ١,١٠ ٣,٦٥ ٥,٨ ٨ ٦,٥ ٩ ٢٩,٧ ٤١ ٣٢,٦ ٤٥ ٢٥,٤ ٣٥ 

 ٢٠ ١٠ ١,١٢ ٣,٢٨ ٥,٨ ٨ ١٨,٨ ٢٦ ٣٣,٣ ٤٦ ٢٥,٤ ٣٥  ١٦,٧  ٢٣  . تتصف أسئلة اختباراته بالوضوح  ٤
تتصف أسئلة اختباراته بالشمول يف تغطية        ٥

  . موضوعات املقرر
٦ ١ ١,١٠ ٣,٦٦ ٤,٣ ٦ ١٠,٩ ١٥ ٢٣,٩ ٣٣ ٣٥,٥ ٤٩ ٢٥,٤ ٣٥ 

فـصلية بـدون    يصحح أعمال الطالب ال     ٦
 ١٤ ٦ ١,١٩ ٣,٤٤ ٨ ١١ ١٢,٣ ١٧ ٢٩ ٤٠ ٢٩ ٤٠ ٢١,٧ ٣٠  .تأخري

 ٩  ٤ ١,١٩ ٣,٦٢ ٥,٨ ٨ ١٣,٨ ١٩ ٢١ ٢٩ ٣١,٢ ٤٣ ٣٨,٣ ٣٩  .يزود الطالب بنتائج اختبارام بانتظام  ٧
يعاجل األخطاء الشائعة يف نتائج االختبارات        ٨

 ١٩  ٩ ١,٢٠ ٣,٢٨ ٨ ١١ ١٩,٦ ٢٧ ٢٦,٨ ٣٧ ٢٦,٨ ٣٧ ١٨,٨ ٢٦  .أوالً بأول ) الدورية والنصفية ( 

 ١٢  ٥ ١,١٧ ٣,٥٣ ٤,٣ ٦ ١٧,٤ ٢٤ ٢٤,٦ ٣٤ ٢٧,٥ ٣٨ ٢٦,١ ٣٦  .يتوخى عند تقومي حتصيل طالبه العدل   ٩
 ٧  ٢ ١,٠٥ ٣,٦٥ ٢,٢ ٣ ١٣,٨ ١٩ ٢٣,٩ ٣٣ ٣٦,٢ ٥٠ ٢٣,٩ ٣٣  .يتوخى عند تقومي حتصيل طالبه الدقة  ١٠
مـل  يتوخى عند تقومي حتصيل طالبـه عوا        ١١

  .السهولة والصعوبة بصورة متوازنة
١٨  ٨ ١,٠٩ ٣,٣٤ ٣,٦ ٥ ١٩,٦ ٢٧ ٣٤,١ ٤٧ ٢٤,٦ ٣٤ ١٨,١ ٢٥ 

٣ –
الب

الط
ومي 

 تق
 

  ٠,٨٢  ٣,٤٦ )املتوسط العام(
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 ٣٣٠

  
  
  
  

 
  

  
  
  
   جامعة أم القرى– كلية التربية – األستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس :حفيظ حممد حافظ املزروعي/ د . أ 

  
   جامعة أم القرى– كلية التربية – بقسم علم النفس    استاذ االحصاء والبحوث :ربيع سعيد طه / د . أ 
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