
 

 آلية التقويم الدوري لبرنامج علوم المختبرات االكلينيكية

مثل تقييم أعضاء هيئة التدريس ,  –يتضمن البرنامج على عدد من إجراءات عمليات التقييم المنفردة لعدد من عناصرها 

اال ان عملية مراجعة البرامج الدراسية تتيح لنا عملية تقييم شاملة تتكامل فيها جميع  –الطلبة, المقررات والمرافق 

 .العناصر التي تسهم في نجاح وجودة البرنامج

 األهداف:

 العمل على تحسين وتطوير البرنامج.    -1

 المبني على المنطق الجيد وبعد النظر. التطوير وضع استراتيجية إلجراء  -2

 المساعدة على التخطيط بعيد المدى ووضع األولويات. -3

يس تقدم لإلدارة وصانعي القرار األكاديميين معلومات هامة عن حجم ومدى ثبات وموارد أعضاء هيئة التدر   -4

بالبرنامج وسوق العمل للطلبة في المستقبل واالحتياجات من قاعات ومعامل ومواطن القوة والضعف ومساهمتها 

 في تحقيق رسالة المؤسسة التعليمية.

 اآللية التنفيذية 

 المراجعة الداخلية:  -أ

موضوع يحدد مجلس القسم لجنة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين تعمل على تجميع المعلومات حول  -1

المراجعة وذلك باستخدام إجراءات المراجعة التحليلية والتي تشتمل على مقارنات بين الفترة الحالية والفترات 

 .السابقة

 تتضمن عملية المراجعة الداخلية اإلجراءات اآلتية:     -2

 .الخريجين مراجعة المعايير األكاديمية ودراسة العالقات بين مخرجات التعلم والمهارات التي اكتسبها 2-1

 مراجعة إجراءات القبول والتسجيل.  2-2

 مراجعة تقارير البرنامج واإلجراءات التصحيحية.  2-3

 مراجعة اآلليات التنفيذية ومؤشرات جودة البرنامج.  3-3

 يشترك كل من سعادة عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس ولجان المراجعة في عملية المراجعة.  -3

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي  

                                   جامعة نجران     

 
 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية       

 علوم المختبرات االكلينيكيه       
         



 كل خمس سنوات. تتم مراجعة البرنامج  -4

 أشهر ويوضع جدول زمني لتحديد المراجعة. 6ال ى 4الفترة المتوقعة إلتمام المراجعة هي من   -5

مراجعة نتائج المسح واالستبيانات الت يتم تعبئتها من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وأرباب   -6

 طوير البرنامج.العمل ونتائج تحليل البيانات واالستفادة منها في مراجعة وت

 االستفادة من تقارير المقررات وخطط التحسين وتقرير المحكم الخارجي في مراجعة وتطوير البرنامج   -7

مراجعة اآلليات التنفيذية في البرنامج مثل آلية مناقشة مشاريع التخرج, آلية تدريب طالب االمتياز, آلية تقييم  -8

أعضاء هيئة التدريس, آلية دعم ممارسات المصداقية واألخالقيات, النظام االرشادي بالقسم , آلية التعامل مع 

صل مع الخريجين , آلية االستفادة من اعضاء هيئة الطالب المتفوقين والمتعثرين والمبدعين , آلية التوا

التدريس في تطوير االبحاث وتطوير مصادر التعلم , آلية دعم التميز االكاديمي ألعضاء هيئة التدريس , 

الئحة الحقوق الطالبية, آلية األمن والسالمة ومواجهة الكوارث , آلية تطوير النشر العلمي, دليل التوظيف 

 لطالب بالقسم. والتعيين, دليل ا

 مراجعة رؤية ورسالة البرنامج ودراسة مدى تحققها.  -9

 مراجعة مؤشرات جودة البرنامج.  -10

 مراجعة خطة وحدة التطوير والجودة.  -11

 -المراجعة الخارجية:  -ب

 يرشح مجلس القسم المحكم الخارجي لسعادة عميد الكلية لالعتماد.  -1

 مرتبة أستاذ مشارك في نفس مجال التخصص. يجب ان ال تقل الدرجة العلمية للمحكم الخارجي عن  -2

 يجب اختيار محكم خارجي من خارج الجامعة )من داخل المملكة العربية السعودية او خارجها(.  -3

 يتم مكافئة المحكم الخارجي حسب برنامج المكافئات المتاح من عمادة التطوير والجودة.  -4

 ادة التطوير والجودة بالجامعة. يلتزم المحكم الخارجي بتعبئة النموذج المعد من قبل عم -5

 يتم مراجعة البرنامج خارجيا كل خمس سنوات.  -6

  -د. خطة التحسين: 

 يتم عمل خطة تحسين للبرنامج بناء على نتائج التقييم السابقة.

 


