ملحق رقم ( : )2بروتوكول المقابالت

أهداف المقابالت:
-

جمع البيانات التي ال يمكن توفيرها إال من خالل المقابالت.
التحقق من صحة بعض البيانات الواردة في الدراسة الذاتية.
التغذية المرتدة من األطراف المعنية بالمؤسسة والحصول علي أنطباعات وردود األفعال.
عرض ملخص أنشطة الزيارة الميدانية للمؤسسة.
تحقيق اكتمال وشمولية عملية المراجعة والتقويم.

االعداد الجيد للمقابالت:
-

تحديد نوع وخصائص القطاع المستهدف.
تحديد العدد المناسب من األعضاء المستهدفين من المقابلة .
تحديد المشاركين في المقابلة من المراجعين المعتمدين.
اختيار المكان المالئم للمقابلة.
تحديد موعد ومدة المقابلة.
األتفاق علي موضوع (موضوعات) المقابلة.
التحضير الجيد للمقابلة.
تدوين المالحظات أثناء النقابلة وتوثيق محضر المقابلة.
تقييم فاعلية المقابلة بمعرفة المراجعين المعتمدين.

أنواع المقابالت:
أ) المقابالت المجدول::
المقابل :الفردي : :وتجرر مرع ايرادات أكاديميرة أو أعضراء هيترة التردرين ومعراونيهم و لر
بغرض التغذية المرتدة لهذه األطراف أو لجمع بيانات
تتطلبها عملية المراجعة.
المقابل :الجماعي : :وتجر مع مجموعة من أعضاء القطاع المستهدف في عملية المراجعرة
 ،ويفضل أال يزيد عدد المجموعة عن  11فرد.
وتجر هذه المقابلرة بغررض جمرع البيانرات أو التحقرق مرن الردالئل المطلوبرة أو أ أ رراض
أخرى.

ب) المقابالت غير المجدول::
1

بغرررض ايررادة فاعليررة المقررابالت لتحقيررق األهررداف المرجرروة مررن عمليررة المراجعررة والتقررويم ف نر
يجرروا اجررراء بعررض المقررابالت يررر المجدولررة مسرربقا ل مررع القيررادات األكاديميررة أو أعضرراء هيتررة
التدرين ومعاونيهم والتي تساعد المراجعين على الحصول علرى مزيرد مرن الردالئل ،أو امردادهم
بالتغذية المرتدة ،أو الرد على استفساراتهم ،أو عرض ملخص ألنشطة الزيارة الميدانية اليومية،
أو أل أ راض أخرى.

ارشادات عام :خاص :باجراء المقابالت:










المقررابالت هرري أحررد وسررائل جمررع البيانررات والرردالئل الالامررة لعمليررة المراجعررة والتقررويم
للمؤسسة التعليمية أثناء الزيارة الميدانية.
تعتمد المقابلة على االعداد والتخطيط الجيد مع األخذ في االعتبار ضرورة إجرراء حروار
مفتوح مع أعضاء هيتة التدرين ومعاونيهم.
يجب اللجوء إلى أال عدد ممكن من المقابالت بشرط أن تحقق جميعرا ل األهرداف المرجروة
من عملية المراجعة والتقويم.
يرأس رئين فريق المراجعة المقابلة أو يعين أحد المراجعين لتل المهمة.
يقوم أحرد أعضراء فريرق المرراجعين بتردوين المالحظرات الكافيرة عرن المنااشرات المتعلقرة
بموضوعات التي تم تناولها في المقابلة.
يقرروم رئررين وأعضرراء فريررق المراجعررة بعررد المقابلررة بمنااشررة مررا تررم الحصررول علي ر مررن
معلومت وأدلة ومراجعتها والتحقق من استكمالها.
يررتم إجررراء أكنررر مررن مقابلررة وفقررا للحاجررة للمعلومررات واألدلررة  ،مررع األلتررزام بمررا جرراء فرري
جدول المقابالت الرسمية.
يجرروا عقررد مقابلررة ب ردون ترتيررب مسرربق أثنرراء المراجعررة لمنااشررة موضرروع مررا إ ا دعررت
الحاجررة لررذل  .ويررتم تحديررد موعررد ومكرران المقابلررة وجرردول األعمررال بررين رئررين فريررق
المراجعة والمنسق من المؤسسة.
يقوم المراجع باسرتخدام النمرا ا المرفقرة والت كرد مرن تغطيرة كافرة العناصرر التري تحترو
عليها.
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بروتوكول رقم ()1
(أ) مقابالت المراجعين المعتمدين مع أعضاء هيئ :التدريس /الهيئ :المعاون:
مجاالت
المقابالت

الممارسات التطبيقي:
-

التحقق مما جاء في الدراسة الذاتية للمؤسسة مع المستول /المسرتولين عرن أنشرطة خدمرة
المجتمع وتنمية وحماية البيتة.
التحقق من الممارسات الفعلية للمؤسسة في مجال المشراركة المجتمعيرة ،ومردى مسراهمة
أعضاء هيتة التدرين ومعاونيهم في هذه الممارسات ،ومسرتوى الرضرا عنهرا مرن خرالل
مقابلة واحدة أو أكنر

-

التعليم والتعلم
والتسهيالت
الداعمة:

-

التحقررق مررن منااشررة مؤشرررات نتررائا التقررويم الكلرري للمؤسسررة مررع أعضرراء هيتررة الترردرين
ومعاونيهم.
التحقق من الممارسرات الفعليرة للقررارات التصرحيحية لراداء الكلري للمؤسسرة فري ضروء
نتائا التقويم.
التحقق من الممارسات الفعلية للتعلم الذاتي وسياسات المؤسسة في التعامل مرع مشركالت
التعليم و ل من خالل مقابلة أو أكنر مع أعضاء هيتة التدرين.
معرفررة انطباعررات أعضرراء هيتررة الترردرين والهيتررة المعاونررة عررن فاعليررة بررراما الترردريب
الميررداني للطررالت الترري تقرردمها المؤسسررة ،ونظررم تقررويم الطررالت ،والتسررهيالت الداعمررة
المتاحة ،والمشكالت التي تعوق جودة عمليات التعليم والتعلم.

الدراسات العليا:

-

التحقق من كفاءة االجراءات الخاصة بالتسجيل ومصادر التعلريم والرتعلم طررق التردرين
،واالمتحانات واالشرراف علرى الرسرائل العلميرة ،ومرنر الردرجات العلميرة ،واالجرراءات
التصحيحية التي اتخذتها المؤسسة للتحسين والتعزيز لبراما الدراسات العليا.

التقويم المستمر
للفاعلية التعليمية:

-

التحقق من الممارسات الفعلية للمؤسسة في مجرال التحسرين والتطروير والتعزيرز المسرتند
إلى نتائا تقويم الفاعلية التعليمية.

المشاركة
المجتمعیة:

التقويم المؤسسي
وإدارة الجودة :

-

-
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(ب) تقرير المراجع عن المقابالت مع أعضاء هيئ :التدريس /الهيئ :المعاون:
بيانات أساسي::
 اسم المؤسسة
 اسم المراجع
 تاريخ المقابلة

/

/

 طول فترة المقابلة (بالداائق)
 عدد أفراد المقابلة
 أفراد المقابلة

هيتة التدرين □

هيتة معاونة □

محتويات التقرير :
المشاركة المجتمعية
التقويم المؤسسي وإدارة الجودة
التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة
الدراسات العليا
التقويم المستمر للفاعلية التعليمية
توقيع

توقيع المراجع /
رئيس فريق المراجع/ :
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بروتوكول رقم ()2
(أ) مقابالت المراجعين المعتمدين مع الطالب
مجاالت
المقابالت
الدعم الطالبي

الممارسات التطبيقي:
-

النتااااائم المفااااتهدف:
مااااااااااان المعاااااااااااايير
األكاديمياا :والباارامم
التعليمي:
التعليم والتعلم

التفهيالت المادي:

-

التحقق من مدي مساهمة البرامج ذات العالقة في تنمية المهارات المستهدفة في توصيف
التحقق من مدي نجاح البرامج في تحقيق توقعات الطالب
التحقق من إتاحة البرامج التعلمية لفرص اكتساب الخبرات المهنية من خالل البرامج
التدريبية أو المشاريع.
انطباعات الطالب عن إجراءات التدريب الميداني

-

التحقق من كفاءة طرق التدرين المتبعة في تحقيق استيعات المادة العلمية.

-

التأكد من أساليب وفاعلية التعلم الذاتي وتشجيع االبتكار وتبني األفكار الجديدة.
التأكد من االنطباعات عن مدي األلتزام بمحتويات المقرر المعلنة  ،واكتمال تدريس المقرر
التأكد من األلتزام بمواعيد بدء وإنتهاء المحاضرات وفقا للجداول الدراسية المعلنة
التأكد من انتشار أو عدم إنتشار ظاهرة الدروس الخصوصية

-

الت كد من اتاحة الكتب العلمية والمراجع الالامة لتدرين المقرر في الوات المناسب
الت كد مع االنطباعات عن دور المؤسسة في تشجيع ورعاية الطالت المتفواين
والطالت المتعنرين.

-

التأكد من كفاءة خدمات المكتبة (ساعات العمل ،واإلتاحة الفعلية لها ،كفاءة العاملين ،ووفرة
الكتب الدراسية والمجالت العلمية ،قاعات االطالع ،تكنولوجيا المعلومات واإلتاحة العملية
لها ،وهل تستخدم فعالً؟).
التأكد من كفاءة معامل الحاسب اآللي  ،وأتاحتها

-

التحقق من مد مالئمة ااعات التدرين  ،المعامل أو اإلمكانات التعليمية المساعدة ،
لتحقيق المهارات المستهدفة (الورش /المستشفيات التعليمية /محطات التجارت
الزراعية /المراسم /الفنادق /المطاعم /أخرى).

-

التأكد من مشاركة الطالب في إعداد الدراسة الذاتية  ،واجتماعات المجالس األكاديمية
التأكد من انطباعات الطالب عن دور اتحاد الطالب  ،والعملية االنتخابية ،ودور المؤسسة في
تشجيع وتقدير المتفوقين في األنشطة الرياضية
التحقق من مدى المشاركة في تقييم أداء المؤسسة.

-

-

المشارك :الطالبي:

إجراءات القبول وااللتحاق بالبرامج التعليمية.
إتاحة المعلومات واإلرشادات المكتوبة عن البرنامج.
االلتزام بالساعات المكتبية وإمكانية الوصول إلى القائمين بالتدريس والترتيبات المتاحة
للمشورة األكاديمية والشخصية.
اإلشراف األكاديمي أثناء األنشطة التي يمارسها الطالب خارج المؤسسة (التدريب ،الدراسة
بالخارج .. ،أخرى).
اإلمكانات المتاحة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة والطلبة المتفوقين.
التغذية المرتدة للرأي عن األعمال المقيّمة.
جودة المعلومات المقدمة للطلبة عن مدى تقدمهم وأي مجاالت قد يحتاجون فيها للمزيد من
الدراسة.
مرافق األنشطة والترفيه (المالعب /الكافيتريات /وصالة الطعام /صاالت األنشطة
االجتماعية /المسارح /أخرى) وهل تستخدم فعالً؟
تعامل إدارة الكلية مع الشكاوى والمقترحات.
العدالة وعدم التمييز بين الطالب.
التأكد من دور المؤسسة في توفير الرعاية الصحية و التعامل مع الحاالت الطارئة

-
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(ب) تقرير المراجع عن المقابالت مع الطالب
بيانات أساسي::
 اسم المؤسسة
 اسم المراجع
 تاريخ المقابلة

/

/

 طول فترة المقابلة (بالداائق)
 عدد أفراد المقابلة
 تمنيل مجتمع الطالت (النوع /الفرق أو
المستويات الدراسية /البراما)
محتويات التقرير:
 الدعم الطالبي
 النتائا المستهدفة من المعايير األكاديمية
والبراما التعليمية
 التعليم والتعلم
 التسهيالت المادية
 المشاركة الطالبية
توقيع رئيس فريق المراجع/ :

توقيع المراجع /

6

بروتوكول رقم ()3
(أ) مقابل :مع األطراف المجتمعي:
مجاالت المقابالت
المشارك :فى أنشط:
المؤسف::

المشارك :فى التقويم
المؤسفى وادارة
الجودة:

المشااااارك :فااااى التقااااويم
المفااااااااااتمر للفاعلياااااااااا:
التعليمي::
توثيق العالقات مع
المؤسف :واالستعان:
بخدماتها المتخصص::
تنمي :المجتمع وحماي:
البيئ::

الممارسات التطبيقي:
التحقق من مدى مشاركة األطراف المجتمعية فى اعداد البراما التعليمية بالمؤسسة. التحقررق دور المؤسسررة فررى اتاحررة الفرررأل لممنلررى األطررراف المجتمعيررة للمشرراركة فررى مجالسررهاولجانها الرسمية.
 التحقق من نوع مشاركة األطراف المجتمعية ات العالاة فى تدريب الطالت فى أماكن العمل. التحقق من مشاركة االطراف المجتمعية ات العالاة فى عيد الخريجين الذى تنظم المؤسسة. التحقررق مررن مسرراهمات األطررراف المجتمعيررة خاصررة منظمررات األعمررال والمنظمررات الحكوميررةواألهلية فى تواير فرأل العمل لخريجى المؤسسة.
 التحقق من مد مساهمة األطراف المجتمعية في وضع الخطط البحنية للمؤسسة معرفررة انطباعررات األطررراف المجتمعيررة عررن المؤسسررة ومرردى ثقررتهم فررى دورهررا كمؤسسررة للتعلرريمالعالى.
 التحقق من منااشة مؤشرات نتائا تقويم األداء الكلي للمؤسسة مع مختلف األطراف المجتمعية. التحقق من مدى معرفة األطراف المجتمعية ذات العالقة بالممارسات الفعلية للمؤسسة لما تم اتخاذه منقرارات تصحيحية
لألداء الكلي للمؤسسة في ضوء نتائج التقويم المؤسسى.
 التحقق من مدى معرفة األطراف المجتمعية ذات العالقة بنظم واليات ادارة الجودة بالمؤسسة. -التحقق من مدى اهتمام المؤسسة باراء ومقترحات األطراف المجتمعية فى تطوير أداء المؤسسة.

التحقق من منااشة مؤشرات نتائا تقويم الفاعلية التعليمية مع األطراف المجتمعية.

-

معرفة ردود أفعال األطراف المجتمعية المختلفة عن الممارسات الفعلية للمؤسسة في مجال
التحسين والتطوير والتعزيز والمستندة إلى نتائج تقويم الفاعلية التعليمية.
التحقق من مدى تحقيق البرامج التعليمية لتوقعات األطراف المجتمعية المعنية بسوق العمل.
معرفة انطباعات وردود أفعال األطراف المجتمعية عن خريجى المؤسسة.

-

التحقق من األساليب التى تستخدمها المؤسسة الستمرارية وتوثيق العالاات مع األطراف
المجتمعية المختلفة.
التحقق من دور المؤسسة فى الترويا لخدماتها وجذت منظمات األعمال االنتاجية
والخدمية لالستفادة من هذه الخدمات.
التحقق من مدى استعانة منظمات المجتمع بالخدمات المتخصصة للمؤسسة.
التحقق من الممارسات الفعلية للمؤسسة فى تنمية المجتمع .
التحقق من مساهمات المؤسسة فى حماية البيتة.
معرفة االنطباعات عن آداء ومخرجات الوحدات ات الطابع الخاأل التابعة للمؤسسة.

-

-
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(ب) تقرير المراجع عن المقابالت مع األطراف
المجتمعي:
بيانات أساسي::







اسم المؤسسة
اسم المراجع
تاريخ المقابلة
طول فترة المقابلة (بالداائق)
عدد أفراد المقابلة
تمنيل المجتمع المعنى بالمقابلة (ممنلين لمنظمات أعمال/
منظمات حكومية /منظمات أهلية /أولياء أمور..../الخ)

/

/

محتويات التقرير:
 المشاركة فى أنشطة المؤسسة: المشاركة فى التقويم المؤسسى وادارة الجودة: المشاركة فى التقويم المستمر للفاعلية التعليمية: توثيق العالاات مع المؤسسة واالستعانة بخدماتها المتخصصة: تنمية المجتمع وحماية البيتةتوقيع رئيس فريق المراجع/ :

توقيع المراجع /
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بروتوكول رقم ()4
(أ) مقابالت المراجعين المعتمدين مع العاملين
الممارسات التطبيقي:

مجاالت المقابالت
-

التحقق من نمط القيادة فى المؤسسة (ديموقراطى /غير ديموقراطى).
معرفة طبيعة العالقة مع القيادات االكاديمية بالمؤسسة.
معرفة مدى تقدير واحترام القيادات االكاديمية للعاملين.
معرفة انطباعات العاملين عن مصداقية وشفافية القيادة.
معرفة دور قيادات المؤسسة فى مشاركة العاملين فى اتخاذ القرارات وتشجيعهم على
االبتكار.
التحقق من مدى استجابة قيادات المؤسسة لشكاوى العاملين.

مالئمااااااااا :الو اااااااااائ
وتوزيع عبء العمل:

-

التحقق من مدي مالئمة الوظائف لمؤهالت ومهارات وخبرات العاملين.
النحقق من مدى مالئمة عبء العمل.

العدال :وعدم التمييز:

-

التحقق من توافر العدالة فى االجور والمكافات وتوايع أعباء العمل والمعاملة
والترايات والنقل والمحاسبة
و يرها.
التحقق من عدم التمييز على أساس النوع ( كور /اناث) أو على أسن اخرى.

-

التأكد من مالئمة ظروف العمل المادية (الحجرات /االثاث /التجهيزات /التهوية/
االضاءة /وسائل االتصال /وغيرها).

-

التأكد من مشاركة العاملين فى خطط التطوير والتعزيز.
التحقق من مدى األخذ بمقترحات العاملين فى تطويراألداء بالمؤسسة.

نمط القيادة والعالقات
مع القيادات
االكاديمي::

-

روف العمل المادي::
المشارك :في التقويم
وخطط التطوير
والتعزيز:
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(ب) تقرير المراجع عن المقابالت مع العاملين
بيانات أساسي::
 اسم المؤسسة
 اسم المراجع
 تاريخ المقابلة

/

/

 طول فترة المقابلة (بالداائق)
 عدد أفراد المقابلة
 تمنيل المجتمع المعنى بالمقابلة (الدرجات الوظيفية/
النوع من الذكور واالناث /االدارات التابعة)
محتويات التقرير:
نمط القيادة والعالاات مع القيادات االكاديمية:
مالئمة الوظائف وتوايع عبء العمل:
العدالة وعدم التمييز:
ظروف العمل المادية:
المشاركة التقويم وخطط التطوير والتعزيز:
توقيع رئيس فريق المراجع/ :

توقيع المراجع /
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برتوكول رقم ()5
مالحظ :المحاضرات والتدريبات العملي:
اجراءات هام :لزيادة فاعلي :المالحظ::
-

يتم االتفاق مع المنسق على توفيرالجداول الدراسية ،وعلى المراجعين إختيار عينة
عشوائية مرن المحاضررات بشررط أن تمنرل مختلرف البرراما التعليميرة والمقرررات
الدراسية.
ابل إجراء المالحظة ،على المراجع ارراءة أ معلومرات عرن مواصرفات البرنراما
والمقرر.
بقوم المنسق بالتمهيد لبدء المالحظة مع المحاضر ،واطالع على االجراءات التي
سرروف تتبررع داخررل المحاضرررة ،وطلررب التعرراون فرري تحقيررق األهررداف المرجرروة مررن
المالحظة.
ال تستغرق المالحظة مدة تزيد عن  21دايقة.
بعد انتهراء المالحظرة بقروم المراجرع بكتابرة تقريرر يوضرر فير التقيريم العرام لعمليرة
المالحظة التي تم تنفيذها وخاصة الجوانب االيجابية والسلبية والتي من بينها مردى
تعاون المنسق وأعضاء هيتة التدرين ومعاونيهم في هذا الصدد.
يقوم المراجع باستخدام النمو ا المرفق والت كد من تغطية كافة العناصر التي
تحتو عليها.

مجاالت المالحظ:
المكان والتجهيزات

الممارسات التطبيقي:
-

التعليم والتعلم

التفاعل الطالبي
أسلوب التدريس

-

التحقق من مالئمة المناخ الصحي ،والكثافة العدية ،والتأثيث ،واالضاءة،
ووضوح الصوت ،وطبيعة المكان.
التحقق من مالئمة التجهيزات التعليمية لطبيعة المحاضرة /التدريبات
العملية.
التحقق من مدى حداثة التجهيزات والمساعدات التعليمية المستخدمة.
التحقق من تغطية المستهدف من المحاضرة.
التحقق من توضيح المستهدف من الدرس عند بدأ المحاضرة.
التحقق من اتاحة ملخص مكتوب عن أهم النقاط الي تضمنتها المحاضرة.
التحقق من السماح للطالب باألسئلة واالجابة عليها.
التحقق من المشاركة الطالبية في العملية التعليمية.
التأكد من فاعلية أسلوب االتصال بالطالب.
التأكد من استخدام تكنولوجيا التعليم.
التحقق من مدى جذب االنتباه والتشويق.
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(ب) تقرير المراجع عن مالحظ :المحاضرات والتدريبات العملي:
بيانات أساسي::
 اسم المؤسسة
 البرناما /المقرر
 اسم المراجع
 تاريخ المالحظة

/

/

 طول فترة المالحظة (بالداائق)
 المستوى /الفراة الدراسية
 نوع المالحظة

محاضرة □

 الكنافة العددية للطالت

□ مناسبة

تدريب العملي □

أخرى □

□ ير مناسبة

بيانات التقرير :
 المكان والتجهيزات
 التعليم والتعلم
 التفاعل الطالبي
 أسلوت التدرين
توقيع

توقيع المراجع /
رئيس فريق المراجع/ :
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برتوكول رقم ()6
مراجع :تقويم أعمال الطالب
يقصد بتقييم أعمال الطالب فحص ومالحظ :عينات من
أوراق أسئل :االمتحانات ،وأوراق اإلجاب ،:ونماذج توصي
المقررات المفتهدف فحصها ،واحصائيات النتائم ،ونتائم
األعمال الفصلي ،:وذلك الجراء المقارنات واستخالص
المؤشرات والتعليق عليها كما هو وارد في النموذج.
بيانات أساسي::
اسم المؤسسة :
اسم المراجع :

/ /

التاريخ :
اسم البرناما :
اسم المقرر :
المستوى /الفراة الدراسية :
حجم العينة :

عالاة العينة بمنحنى توايع تقديرات
الطالت في المقرر :
مقالة □ :
مجاالت التقويم :
امتحان  :شفوي □ تحريري □
مشروع لمعمل أو ورشة □ :
امتياز

(أخرى) برجاء التحديد :

جيد
جدال

جيد

مقبول

.........................................................................

المخرج
ات
التعليمية
المستهد
فة

هررررررل حققررررررت طريقررررررة
التقررررررررررررويم النتررررررررررررائا
المستهدفة من المقرر؟
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ضعيف

 هرررل اشرررتملت طريقرررةالتقرررررويم علرررررى معظرررررم
أجزاء المقرر؟
 هل يقين االمتحانالقدرة على الحفظ
والتذكر /المهارات
الذهنية والتحليلية وحل
المشكالت

انجاز الطالب:
هل توايع درجات
االمتحان الطالت
يتناسب مع عدد
الطالت؟
ورق :اإلجاب::
 الدق :في التصحيحورصد الدرجات

 ادرة الطالتعلى االجابة
 السرية فيأوراق االجابة
 توافر إجابةنمو جية

ورق :األسئل::

 جودة صيا ة األستلة الزمن المحدد لاستلة طريقة طباعة وراة األستلة توايع الدرجات على األستلة -طريقة اخراا وراة األستلة

14

توقيع

توقيع المراجع /
رئيس فريق المراجع/ :
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