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 اجلامعة مدير معالي كلمة

 

 وامتالك األكادميي االعتماد حنو التوجه حبتمية اجملمعة جامعة من إميانا 

 دراسية برامج افتتاح يف البدء إىل اجلامعة تسعى العمل سوق يف العلمية املنافسة مقومات

 يربط مبا القائمة الربامج وتعديل وتطوير وطينوال احمللى اجملتمع متطلبات تلبى جديدة

 .والدولي احمللى لالعتماد األكادميية باملعايري واضحة بصورة اجلامعة

 خططهم إلعداد العلمية األقسام على للقائمني كمرشد الدليل هذا جاء هنا ومن

 املشرتكة العامة القواعد توحيد إىل يؤدى مبا القائمة اخلطط وتعديل اجلديدة، الدراسية

 .اجلامعة مستوى على األكادميية الربامج خمتلف بني

 املوىل سائاًل ببنوده وااللتزام الدليل لقراءة اجلامعة منسوبي مجيع أدعوا وهلذا

 للجميع والسداد التوفيق سبحانه

 

 ويرعاكم يوفقكم واهلل

 

 

 اجلامعة مدير                                                    

 

 املقرن سعد بن خالد. د                                                  
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 قائمة وخطة برنامج حتدي  أو جديدة دراسية خطة و برنامج إقرار آلية :أوال

 باملراحل قائمة وخطة برنامج حتدي  أو جديدة دراسية خطة و برنامج إقرار عملية متر

 :التالية

 :خالل من ويتم األوىل اإلعداد:  األوىل  رحلةامل

 العاملية، أو احمللية سواء األخرى اجلامعات لتجارب ياملعلومات واملسح االطالع - أ

 : هي عدة أمور على املسح هذا ويرتكز

 الربنامج اسم .1

 الربنامج ورسالة رؤية .2

 الربنامج أهداف .3

 الربنامج من املتوقعة التعلم نواتج .4

 اخلرجيني خصائص .5

 الربنامج ساعات عدد .6

 .والتخصص والكلية اجلامعة متطلبات حسب الساعات توزيع .7

 املرحلة هذه عن تقرير إعداد .8

 : مايلي خالل من ذلك ،ويتم التخصص اهلذ العمل سوق حاجة مدى معرفة - ب

 . التخصص هذا من تستفيد أن ميكن اليت اجلهات حتديد  .1

 خالل من اخلريج مواصفات يف التوصيف جهات نظر وجهات على التعرف .2

 ... عمل ورش أو مقابالت إجراء

 اخلريج مواصفات صياغة .3

 اخلرجيني خبصائص يتعلق فيما للمؤهالت الوطين اإلطار من االستفادة .4

 .املعتمدة الربنامج ساعات وعدد التعلم ونواتج

 .املعتمدة اجلامعات أحد من مرجعية مقارنة اختيار .5

 للمؤهالت الوطين اإلطار ضوء يف للربنامج املتوقعة التعلم نواتج صياغة .6

 .اخلريج ومواصفات املرجعية واملقارنة
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 املرحلة هذه عن تقرير إعداد .7

 : خالل من عليها احلصول مت اليت املعلومات حتليل مرحلة: الثانية املرحلة

 الوطين اإلطار بني  التعلم نواتج يف االتساق مدى على للتعرف مصفوفة إعداد .1

 تأجيلها ميكن(.للربنامج املقرتحة التعلم ونواتج املرجعية واملقارنة للمؤهالت

 (2 منوذج )(الوقت لضيق نظرا قادمة ملرحلة

 (3منوذج) الربنامج مصفوفة إعداد .2

 الدراسية للخطة النهائي التصميم:الثالثة املرحلة

 املقررات متطلبات مراعاة مع املقرتحة الدراسية املستويات على املقررات توزيع .1

 .واملنطقي العلمي وتسلسلها

 إعداده يف اإلسهام بهدف الطالب مهارات لتطوير املناسبة التدريبية املقررات حتديد .2

 العمل لسوق

 .(4) منوذج وفق الربنامج توصيف إعداد .3

 إن) امليدانية وللخربة ،  الربنامج مقررات لكل خمتصر  توصيف عداد.إ .4

 (5) منوذج وفق(وجدت

 القسم من للخطة النهائية املراجعة .5

 وإجراء ، الربنامج يف املتخصصني ( احملكمني) اخلرباء على اخلطة عرض .6

 حالة يف املهارات وتطوير اجلودة عمادة موافقة أخذ ويراعى املناسبة، التعديالت

 .اخلارجي التحكيم

 املهارات وتطوير  اجلودة عمادة و والكلية القسم مستوى على اخلطة اعتماد .7

 للخطط الدائمة واللجنة األكادميي االعتماد متطلبات استيفاء من للتأكد

 واالعتماد للتقويم الوطنية للهيئة هاب لرفعوا اجلامعة وجملس الدراسي والنظام

 .معايريها مع توافقها مدى ملراجعة األكادميي

 

 



7 
 

 الدراسية اخلطة إلقرار والنظامية اإلدارية  اإلجراءات: الرابعة املرحلة

 للخطط الدائمة اللجنة  من اخلطة إعداد( مناذج - آليات) وثائق  على احلصول .1

 .باجلامعة الدراسي والنظام

  القسم من اخلطة إقرار .2

 األكادميي االعتماد وجلنة الدراسي  والنظام لخططل الدائمة لجنةال مراجعة .3

 األكادميي االعتماد متطلبات مع تتوافق الدراسية اخلطة أن من للتأكد بالكلية

 الكلية جملس من اخلطة إقرار .4

 . ملراجعتها املهارات وتطوير اجلودة لعمادة  باملالحق كاملة اخلطة  ترفع .5

 والنظام لخططل الدائمة  للجنةا إىل بإحالتها املهارات وتطوير اجلودة عمادة تقوم .6

 . جوهرية مالحظات وجود حالة يف للكلية إعادتها أو استيفائها حالة يف الدراسي

  النهائية املراجعة :  اخلامسة املرحلة

 تقوم واليت اجلامعة مستوى على الدراسي والنظام اخلطط جلنة  على اخلطة تعرض

 اجلامعة جملس إىل والرفع املتطلبات مجيع استيفائها من والتأكد مبراجعتها بدورها

 .نهائيا العتمادها

 اخلطة تقويم : السادسة املرحلة

 :خالل من العلمي القسم مسئولية وهو سنويا  مستمرة بصفة اخلطة تقويم يتم

  للربنامج السنوية التقارير .1

 .قررامل تقرير  .2

  امليدانية اخلربة تقرير .3

 .العمل وأرباب واخلرجيني الطالب آراء استطالع  .4

  الربنامج  يف تؤثر قد أخرى  علمية أو اجتماعية تغريات أو تقارير أو دراسات أية  .5

 واالستفادة  للربنامج االعتماد دورة وفق سنوات( 5) كل الربنامج مراجعة تتم   .6

 .الربنامج لتطوير للتخطيط نتائجها من

 .ذلك تثبت اليت والرباهني باألدلة السابقة اخلطوات توثيق .7



8 
 

 الدراسية اخلطة مكونات-

 ألمور وفقا وذلك ألخرى، كلية ومن آلخر قسم من الدراسية اخلطط مكونات ختتلف

 تتكون أن ينبغي ولكن والتخصصات، والكليات األقسام طبيعة حتددها واعتبارات

 : هي أساسية متطلبات ثالث من عام بشكل الدراسية اخلطة

 :اجلامعة متطلبات - أ

 ، ختصصاتهم اختالف على اجلامعة يف الطالب مجيع يدرسها إلزامية متطلبات هي

 :التالي النحو على موزعة ساعة( 12) وهى

 

 متطلبك الزامية مقررات( 3) الطالب يدرس –(  سلم)  االسالمية الثقافة مواد:  أوال 

 لكل ساعتني وبواقع مقررات( 5) بني من خيتارها ، مقرر لكل ساعتني بواقع جامعة

 .مقرر

 كمتطلب الزامي واحد مقرر( 1) الطالب يدرس – ( عرب)  العربية اللغة مقررات:  ثانيا

 .مقررين( 2) بني من خيتاره ، ساعتني بواقع جامعة

 بواقع جامعة كمتطلب الزاميني مقررين( 2) الطالب يدرس – العامة املقررات:  ثالثا

 .مقرر لكل ساعتني وبواقع مقررات( 7) بني من خيتارها ، مقرر لكل ساعتني

 : هي العامة واملقررات

 واللياقة الصحة أساسيات -

 األعمال ريادة -

 معاصرة جمتمعية قضايا -

 اإلنسان وحقوق األنظمة -

 والطفولة األسرة -

 التطوعي العمل -

 االجنليزية اللغة -
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 اجلامعة متطلبات مقررات طبيعة مع ختصصاتها طبيعة تتوافق اليت األقسام -:  رابعا

 املذكورة اجلامعة متطلبات ضمن من أخرى مبقررات املقررات هذه تستبدل إن ينبغي

 . سلفا

 

 :  الكلية متطلبات -ب

 عن النظر بغض الواحدة الكلية يف الطالب يدرسها الزامية متطلبات وهي

 تتضمن ان على ، معتمدة ساعات( 4) الكلية ملتطلبات األدنى احلد ويكون ، أقسامهم

 ( . والدراسة التواصل ومهارة املعلومات تقنية مهارة ، العددية املهارات)  ةيالالت املهارات

 : مقرر لكل ساعتني وبواقع التاليني املقررين خالل من املهارات هذه تضمني وميكن

 املعلومات وتقنية العددية املهارات -

 . والدراسة التواصل مهارات -

 : والتخصص القسم متطلبات - ج

 وفق الساعات هذه تكون أن وينبغي ، احملدد القسم يف الطالب يدرسها ساعات وهي

 : التالية احملددات

 بني ما والكلية اجلامعة متطلب فيها مبا الدراسية اخلطة ساعات جمموع يكون -

 درجة متنح اليت الكليات يف معتمدة ساعة( 144) إىل معتمدة ساعة( 120)

 .سنوات أربع يف البكالوريوس

 يف معتمدة ساعة( 18) اىل( 15) بني ما دراسي فصل كل ساعات عدد يكون -

 . سنوات األربع ذو اخلطط نظام

 الدائمة اللجنة قبل من املعد التنظيمي اهليكل وفق املقررات وترميز ترقيم يتم -

 . الدراسي والنظام للخطط

 املتطلبات:  مثل املقررات حمددات الدراسية اخلطط بناء عند االقسام تراعي -

)  املختلفة النشاط أنواع على املقرر ساعات عدد وتوزيع ، واملتزامنة السابقة

 ( . والعملي التمارين ، احملاضرة
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 ينبغي اجلامعة متطلبات مقررات طبيعة مع ختصصاتها طبيعة تتوافق اليت األقسام -

 املذكورة اجلامعة متطلبات ضمن من أخرى مبقررات املقررات هذه تستبدل إن

 . سلفا

 أخرى مبادة سلم 101 مبادة يستعيض أن جيب اإلسالمية الدراسات قسم:  فمثال

 .وهكذا ، واللياقة الصحة أساسيات مثال العامة املواد من

 الطالب يدرسها حرة اختيارية ساعات( 6) عدد الدراسية اخلطة تتضمن أن جيب -

 ( .Selective) حمددة مقررات بني من

 

 : والرتميز الرتقيم -

 على داال الرمز ويكون معينة داللة ذو الرقم يكون حبيث ، ورمزا رقما مقرر كل يأخذ

 : التالي النحو على والرموز األرقام وتكون ، املقرر له يسند الذي العلمي القسم

 .التخصص على للداللة أحرف( 4) إىل( 3) من يتكون رمز قسم لكل يكون -

 رمزه يكون الرتبية وختصص ،( Arab) رمزه يكون العربية اللغة ختصص: مثال    

(Edu. ) 

 السنة عن معربة املئات خانة تكون حبيث ، خانات( 3) من األرقام تتكون -

 ، التخصص على دالة العشرات خانة وتكون ، املقرر بها يدرس اليت الدراسية

 . التخصص مقررات ضمن من املقرر تسلسل على دالة اآلحاد خانة وتكون

( Arab) األحرف:  التالي النحو على الرمز هذا داللة تكون(  Arab 321: )مثال

 السنة يف يدرس املقرر هذا أن على يدل( 3) الرقم ، العربية اللغة قسم إىل تشري

(  النحو – مثال)  حمدد ختصص يف املقرر أن على يدل( 2)والرقم ، للربنامج الثالثة

 ضمن من املقرر تسلسل على( 1) الرقم ويدل ، العربية اللغة قسم ختصصات من

 .النحو ختصص مقررات

 باللغتني املقرر اسم ويكون ، دائما االجنليزية باللغة والرتميز الرتقيم يكون -

 .واالجنليزية العربية
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 Principles of statistics – اإلحصاء مبادئ -(Stat 101: ) مثال

 : للتالي وفقا التخصص يف الدراسية السنة حسب املئات خانة ترميز يكون -

 

 رمزها الدراسية السنة رمزها الدراسية السنة م

 5 اخلامسة السنة 0 التحضريية السنة 1

 6 املستمر والتعليم التعليم 1 األوىل السنة 2

 7 العالي الدبلوم 2 الثانية السنة 3

 8 املاجستري 3 الثالثة السنة 4

 9 الدكتوراه 4 الرابعة السنة 5
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 جديدة دراسية خطة و برنامج إقرار مناذج: ثانيا                    

 قائمة وخطة برنامج حتدي  أو
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 الربنامج حمتويات

 

 م

 املوضوع

 رقم

 الصفحة

 

 األهمية درجة

 

 تأجيله ميكن ال   قائم برنامج تعديل أو جديد برنامج إلعداد التقدم طلب 1

 تأجيله ميكن ال  مقدمة 2

 تأجيله ميكن ال  األولية البيانات 3

 تأجيله ميكن ال  الربنامج ورسالة رؤية 4

 تأجيله ميكن ال  الربنامج أهداف 5

 تأجيله ميكن ال  اخلرجيني خصائص 6

 تأجيله ميكن ال  الربنامج من املتوقعة التعلم نواتج 7

 تأجيله ميكن ال  الربنامج خطة 8

 تأجيله ميكن  املرجعية املقارنة 9

 تأجيله ميكن  الربنامج مصفوفة 10

 تأجيله ميكن ال  املستويات على وتوزيعها للربنامج الدراسية املقررات 11

 تأجيله ميكن  الربنامج توصيف 12

 تأجيله ميكن ال  بالربنامج االلتحاق شروط 13

 تأجيله ميكن ال  واملادية البشرية الربنامج تنفيذ مستلزمات 14

 تأجيله ميكن ال  للخرجيني املتوقعة العمل جهات 15

 تأجيله ميكن ال  الربنامج إقرار 16

   املالحق 17
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 (1) منوذج
 جديد برنامج إلعداد الدراسي والنظام للخطط الدائمة للجنة  التقدم طلب

 

 

 /................................. القسم/ ......................................  كلية

 /............................................. الربنامج اسم

 /................................اليت حيصل عليها الطالب عند إكمال الربنامج( الشهادة)املؤهل 

 /..............................................املعتمدة الالزمة إلكمال الربنامججمموع الساعات 

 

  القسم موافقة

 

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

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

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

 الكلية مجلس موافقة

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

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

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

 الكلية عميد                               القسم رئيس

 /االسم       /                                  االسم

 /التوقيع/                                      التوقيع

 الدراسي والنظام للخطط الدائمة اللجنة رأى

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

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

 

 اللجنة رئيس

 / االسم

 / التوقيع
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 مقدمة: أوال

 جتارب عرض ضوء يف إليه العمل سوق وحاجة الربنامج أهمية توضح)

 (وعامليا حمليا األخرى اجلامعات

 :للربنامج األولية البيانات: ثانيا
 (شهادة)مؤهل إلى تؤدي التي واألنشطة الدراسية المقررات من متكاملة مجموعة هو  البرنامج

 

 جامعة اجملمعة

 

 /القسم                                                                   /الكلية

 

 املقر/

 

 (:  رمزه )رقمه الربنامج و اسم 

   

 : جمموع الساعات املعتمدة الالزمة إلكمال الربنامج  – 

 

 :اليت حيصل عليها الطالب عند إكمال الربنامج( الشهادة)املؤهل   – 

 
 

 الربنامج ورسالة  رؤية: ثالثا

       الرؤية - أ

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

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

 الرسالة - ب

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

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

 الربنامج أهداف: رابعا
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...................................................................................................................................

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

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

 اخلرجيني خصائص: خامسا

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

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

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

 :الربنامج من املتوقعة  التعلم نواتج: سادسا

 املعارف - أ

 تشمل والتي وتقديمها، وفهمها المعلومات   استرجاع على القدرة: المعرفة: 

o معينة، حقائق   معرفة 
o محددة، نظريات   و أسس و مفاهيم   معرفة 
o معينة إجراءات   معرفة. 

 : أن على قادرا الخريج يكون البرنامج بنهاية) أمثلتها ومن

 (...............علم بمجال ومنظم متكامل بشكل الشاملة المعرفة يحصى -

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

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

 اإلدراكية املهارات - ب

 على القدرة وتشمل اإلدراكية، المهارات: 

o النظريات، و والمبادئ، للمفاهيم، المفاهيمي اإلدراك تطبيق 
o ذلك كان سواء للمشكالت، اإلبداعي الحل و الناقد التفكير في المتضمنة األساليب تطبيق 

 متوقعة، وغير جديدة مواقف مواجهة عند أو اآلخرين من طلب   على بناء  
o المتنوعة المصادر من مجموعة باستخدام دراسي مجال في والمشكالت المواضيع دراسة 

 .صحيحة استنتاجات واستخالص
 : أن على قادرا الخريج يكون البرنامج بنهاية) أمثلتها ومن

 .................... بعلم المرتبطة الظواهر لدراسة االستقصاءات يطبق

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

............................................................................................................................... 
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 املسؤولية حتمل و اآلخرين مع التعامل مهارات - ت

 على القدرة تشمل و: 

o ل  والمهني، الشخصي التطوير في االستمرار و الذاتي تعلمهم مسؤولية تحمـُـّ
o الحاجة ، عند القيادة وممارسة فعال بشكل مجموعة في العمل 
o   ف رُّ  والمهنية، الشخصية   العالقات   في بمسؤولية الت ص 
o الشخصي النطاق على العالية األخالقية بالقيم وااللتزام أخالقي بشكل التصرف 

 .واالجتماعي
 : أن على قادرا الخريج يكون البرنامج بنهاية) أمثلتها ومن

 الجماعية والمواقف للقضايا البناءة الحلول إيجاد في يسهم -

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

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

  العددية واملهارات املعلومات، وتقنية التواصل، مهارات     - ث

 : أن على قادرا الخريج يكون البرنامج بنهاية) أمثلتها ومن

o ال بشكل   والكتابيا الشفهيِّا يتواصل  فعَّ
o والمعلومات   االتصاالت   تقنية   يستخدام 
o األساسية واإلحصائيّة   الحسابية األساليب يستخدام. 

 

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

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

 (وجدت إن) حركية النفس املهارات - ج

 هذه وت عد. فقط البرامج بعض على ينطبق والذي الخامس المجال وهي البدنية، البراعة وتشمل

 المهارات فإن المثال، سبيل فعلى. الدراسية الحقول بعض في  عالية أهمية ذات المهارات

 .الموسيقيين و الفنانين و الجراحين من لكل جدا   عال   بمستوى   مطلوبة النفسية الحركية

 :أن على قادرا الخريج يكون البرنامج بنهاية) أمثلتها ومن

 الميدان فئ نظريا ماتعلمه يطبق -
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...................................................................................................................................

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

 

 الربنامج خطة: سابعا

 المتطلب

 
 الساعات مجموع

 المعتمدة

 من المئوية النسبة

 ساعات مجموع

 الدراسية الخطة
 اللجنة مالحظات

    إجباري اجلامعة متطلبات

    اختياري

 

 الكلية متطلبات

    إجباري

    اختياري

 

 القسم متطلبات

    إجباري

    اختياري

    الحرة المواد

    الكلي المجموع

 

 benchmarks) ( للربنامج املرجعية املقارنة:  ثامنا

 هذه كون من الرغم وعلى اآلتي حيث من ومعتمد مشابه آخر برنامج مع الربنامج مراجعة وتعنى)     

 (الوقت لضيق نظرا قادمة ملرحلة تأجيلها ميكن أنه إال أساسية اخلطوة

 الربنامج اسم -

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

  الربنامج رسالة -

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

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

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

 الربنامج أهداف -



19 
 

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

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

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

 

 بالربنامج اخلاصة التعلم نواتج -

 

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

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

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

 المرجعية المقارنة تبنى أسباب -

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

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

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

  املرجعية واملقارنة للمؤهالت الوطين اإلطار مع للربنامج املتوقعة التعلم نواتج اتساق مدى: تاسعا

 
 للمؤهالت الوطني اإلطار مع للبرنامج المتوقعة التعلم نواتج اتساق مدى  تحديد يتم وفيها)

 ( الوقت لضيق نظرا المرحلة هذه إرجاء ويمكن،  التالي النموذج وفق المرجعية والمقارنة

 

 

 

 (2)نموذج

 

 المرجعية والمقارنة للمؤهالت الوطني اإلطار مع للبرنامج المتوقعة التعلم نواتج اتساق
 

 الوطني اإلطار المقارنة وجه

 للمؤهالت

 االتساق مدى المقترح البرنامج المرجعية العالمة

 المعارف
 الحقائق 
 المفاهيم 

 النظريات
     اإلجراءات 
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 االتساق ألوجه شرح -

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

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

 

  الربنامج مصفوفة:  عاشرا

 (التالى النموذج وفق البرنامج بمقررات الخاصة التعلم نواتج تحديد يتم وفيها)

 

 (3) نموذج

 البرنامج مصفوفة

 التعلم نواتج

 

 املقررات

 املقرر ورقم رمز

 

 

              

               املعرفة

 واإلجراءات ومفاهيم، حقائق،

  بالنظريات اخلاصة

              

               اإلدراكية-املعرفية املهارات

 ذلك يطلب عندما املهارات تطبيق

 وحل اإلبداعي التفكري

 املشكالت

              

 اآلخرين مع العالقات مهارات

 واملسؤولية

              

      المهارات االدراكية

    

 

 

 
مهارات العالقات بين 
األشخاص وتحمل 

 المسؤولية

    

 

 

 
     مهارات التواصل

-المهارات النفس
 حركية
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               التعلم عن املسؤولية

               والقيادة اجلماعية املشاركة

 يف مسؤول بشكل االستجابة

 واملهنية الشخصية املواقف

              

               للسلوك األخالقية املعايري

 وتقنية االتصال، مهارات

 والعددية املعلومات،

              

               والكتابي الشفهي االتصال

               املعلومات تقنية استخدام

               األساسي واإلحصاء الرياضيات

               احلركية املهارات

 

 ثانوي بشكل عنه مسؤول املقرر   x        أساسي بشكل عنه مسؤول املقرر  √  

 

 الدراسية املستويات على وتوزيعها للربنامج الدراسية املقررات: عشر أحدى

 املقررات أمساء فيها موضحا التالية اجلداول استيفاء يتم: الدراسية املقررات - أ

 :التالي النحو على مقرر كل ساعات وعدد

 

 الجامعة متطلبات (:1) رقم جدول

 السابقة المتطلبات المعتمدة الساعات المقرر اسم المقرر رمز المقرر رقم

     

     

     

     

     

     

     

 

 اإلجبارية الكلية متطلبات (2) رقم جدول

 السابقة المتطلبات المعتمدة الساعات المقرر اسم المقرر رمز المقرر رقم
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 االختيارية الكلية متطلبات (:3) رقم جدول

 الساعات المقرر اسم المقرر رمز المقرر رقم

 المعتمدة
 السابقة المتطلبات

     

     

     

     

     

     

     

     

 اإلجبارية القسم متطلبات (:4) رقم جدول

 السابقة المتطلبات المعتمدة الساعات المادة اسم المقرر رمز المقرر رقم

     

     

     

     

     

     

     

 

 االختيارية القسم متطلبات (:5) رقم جدول

 السابقة المتطلبات المعتمدة الساعات المقرر اسم المقرر رمز المقرر رقم

     

     

     

     

     

     

     

 اخلربة أو العملية الرتبية أو امليداني التدريب) التدريبية املقررات: عشر اثنا

 (امليدانية
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 السابقة المتطلبات المعتمدة الساعات المقرر اسم المقرر رمز المقرر رقم

     

     

     

     

     

     

     

 املستويات على للربنامج الدراسية املقررات توزيع - ب

 (الربنامج مستويات  كل يف وهكذا) األول املستوى 

 السابقة المتطلبات المعتمدة الساعات المقرر اسم المقرر رمز المقرر رقم

     

     

     

     

     

     

     

   الربنامج توصيف:  عشر ثالثة

 (4 منوذج يعبأ -أساسي طلبتم أنه العلم مع الوقت لضيق نظرا  قادمة ملرحلة تأجيله ميكن)   

 

 الدراسية للمقررات املختصر التوصيف:  عشر أربعة

 (الربنامج مقررات  لكل التالي النموذج تعبئة يتم)

 (5)  منوذج
        املقرر توصيف خمتصر

 

          Module Description      : المقرر وصف
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                                 Module Aims     : المقرر هدافأ

 
 

 (والعملية الذهنية والمهارات والمعرفة الفهم: )التعليم مخرجات

 
 

 المقرر محتوى
 

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 :المساندة والمراجع المقرر الكتاب
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 بالربنامج االلتحاق شروط:  عشر مخسة

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

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

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

  الربنامج تنفيذ مستلزمات: عشر ستة

 :التاىل النموذج تعبئة خالل من واملادية البشرية الربنامج احتياجات حصر  يتم

 
 
 
  (6) منوذج

 

 الدراسي الربنامج أو اخلطة تطبيق مستلزمات

 

 .............................................. الكلية

 ...............................................القسم

 

 البشرية االمكانات - أ

 

 اإلداريين عدد التدريس هيئة أعضاء عدد 

 ومؤهالتهم

 وخبراتهم

 الفنيين عدد

 ومؤهالتهم

 وخبراتهم

 أستاذ محاضر معيد

 مساعد
 أستاذ

 مشارك
   أستاذ

 

 المتوفر   
       

    

 المجموع  
       

 الفنيين عدد اإلداريين عدد التدريس هيئة أعضاء عدد 
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 املادية االمكانات - ب

 ( سبق مما بكل مستقل بيان إرفاق ميكن)

 

 للخرجيني املتوقعة العمل جهات:  عشر سبعة

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

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

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

  الربنامج إقرار:  عشر مثانية

 ومؤهالتهم

 وخبراتهم
 ومؤهالتهم

 وخبراتهم
 أستاذ محاضر معيد

 مساعد
 أستاذ

 مشارك
   أستاذ

 

 الفعلية الحاجة
       

 

 المجموع   
       

 التجهيزات المطلوب المتاح 

 المتاحة
 المطلوبة التجهيزات

 القاعات الدراسية
 

    

 

 

 

المعامل والمختبرات 
      والورش

    

 

 

 
 

مكاتب ألعضاء هيئة 
 التدريس واالداريين

    

 

 

 
     المكتبة
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 وتطوير الجودة عمادة من مراجعته ثم  والكلية القسم مستوى على البرنامج إقرار يتم) 

 (بالجامعة  للخطط الدائمة للجنة لرفعه تمهيدا التالي النموذج خالل من المهارات
 

 
 
 
 
 
 

 (7)  منوذج 
 الدراسية والربامج اخلطط إقرار 

 مالحظات ال نعم البند م

    قائمة خطة تعديل أو جديدة خطة إلقرار بطلب التقدم مت 1

    .القسم يف املقرتحة الدراسية اخلطة لدراسة جلنة تشكلت 2

 تطوير جمال يف التدريس هيئة ألعضاء تدريبية ورشة عقدت 3

 .الدراسية والربامج اخلطط

   

 رمسي اجتماع حمضر يف القسم جملس يف اخلطة اعتماد مت 4

 . بتاريخ

   

 رمسي اجتماع حمضر يف الكلية جملس يف اخلطة اعتماد مت 5

 بتاريخ

   

    .للمؤهالت الوطين اإلطار تبنى مت 6

 احلديثة الدراسية اخلطط من مبجموعة االسرتشاد مت 7

 (. قائمة ترفق)  والعاملية العربية باجلامعات

   

 ترفق)  التوظيف جهات من باملوضوع املعنيني بآراء االسرتشاد مت 8

 (. قائمة

   

 ترفق) التخصص جمال يف العاملية باملرجعيات االسرتشاد مت 9

 (. قائمة

   

)  خالل من الدراسية اخلطة يف الطلبة آراء استطالع مت 10

(  اخل....، الكرتوني بريد ، لقاءات ، عمل ورش ، استبانات

 (.عينات ترفق)

   

   )  خالل من الدراسية اخلطة يف اخلرجيني آراء استطالع مت 11
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(  اخل....، الكرتوني بريد ، لقاءات ، عمل ورش ، استبانات

 ( .عينات ترفق)

 يتم( )  اجتاهات معارف، مهارات،)  التعليم خمرجات حتديد مت 12

 (. القسم الكلية، اجلامعة، مستوى على حتديدها

   

    (.اإلمكان بقدر) ميداني تدريب مقرر على اخلطة حتتوي 13

    (.اإلمكان بقدر) املقررات بعض يف العملي اجلانب تكثيف مت 14

    (.اإلمكان بقدر) التعاوني للتدريب برناجمًا اخلطة تضمني مت 15

    .وزيادتها التخصصية املهارات بتطوير العناية مت 16

    .الدراسي الربنامج توصيف منوذج تضمني مت 17

    .املقررات توصيف منوذج تضمني مت 18

    .املقررات تدريس لغة حتديد مت 19

    .املقرر توصيف خمتصر منوذج تضمني مت 20

    .الدراسية اخلطة تطبيق مستلزمات منوذج تضمني مت 21

    املعتمدة الساعات من األدنى احلد حتديد مت 22

    واألهداف والرسالة الرؤية حتديد مت 23

    متخصصني من اخلطة حتكيم مت 24

    اخلريج عليه حيصل الذي املؤهل مسمى حتديد مت 25

    بالربنامج االلتحاق شروط حتديد مت 26

    اخلريج بها يعمل أن ميكن اليت التوظيف جهات حتديد مت 27

    الربنامج مصفوفة إعداد مت 28

 للمؤهالت الوطين اإلطار مع الربنامج اتساق مصفوفة إعداد مت 29

 املرجعية واملقارنة
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 مالحق
 

 العربية بالغة الربنامج توصيف منوذج 
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 (4) منوذج

 
 الربنامج توصيف

 
 التعليمية: املؤسسة 

 

  :القسم/ الكلية

  :العامة واملعلوماتربنامج ال حتديد(  أ

 

 (:    )رقمهرمزه  الربنامج و اسم – 1

 

 : جمموع الساعات املعتمدة الالزمة إلكمال الربنامج  – 2

 

 :اليت حيصل عليها الطالب عند إكمال الربنامج( الشهادة)املؤهل   – 3

 

 

هندسة النقل أو اهلندسة اإلنشائية  : مثال) املساقات أو املسارات أو التخصصات املتاحة يف الربنامج – 4

 (: املدنية ، أو اإلرشاد أو علم النفس املدرسي ضمن برنامج علم النفسضمن  برنامج اهلندسة 

 

 

 

 

 

درجة : مثال(: )إن وجدت)اليت حيصل عليها الطلبة  ( الشهادات)نقاط اخلروج املتوسطة واملؤهالت  – 5

 ( : الدبلوم أو الشهادة اجلامعية املتوسطة ضمن برنامج درجة البكالوريوس

 

إذا كان يوجد نقطة خروج مبكرة من الربنامج، اكتب : )اليت يعد الطلبة هلا أو الوظائف/ املهن  – 6

مع ذكر ( درجة الدبلوم أو الشهادة اجلامعية املتوسطة: مثاًل( )املهن يف كل نقطة من تلك النقط

 : املهن والوظائف اليت حيوزها اخلريج عند كل نقطة خروج
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7 –     

 .     ........،   املوعد احملدد لبدء الربنامج    .........  برنامج جديد     ( أ )

 

 ......   ...    ،السنة اليت مت فيها آخر مراجعة للربنامج   .........  برنامج مستمر  (  ب)

 

 (.داخليا ضمن املؤسسة التعليمية: املنشأة أو اجلهة املسئولة عن آخر مراجعة كبرية )مثال

 

-: األكادميياسم اجلهة اليت نفذت االعتماد  - - - - - - - - - - - -:  ؟  أخرى-

- - - - - - - -  ؟-

   

 

رئيس القسم( عضو هيئة التدريس الذي يدير أو ينسق أنشطة الربنامج يف : اسم ووظيفة )مثال – 8

 :الوقت احلالي

 

 

مكان تقديم الربنامج إذا مل يكن يف احلرم اجلامعي الرئيسي،  أو إذا كان الربنامج يقدم يف أكثر  – 9

 .من مكان

 

 

  

 
  :سياق الربنامج( ب 

 :اشرح سبب احلاجة للربنامج – 1

 

خلص األسباب االقتصادية، واألسباب االجتماعية أو الثقافية، أو املتعلقة بالتطورات التكنولوجية  –أ 

 :أو بالتطورات يف السياسة الوطنية، أو غري ذلك من األسباب األخرى

 

 :التعليمية املؤسسة برسالة الربنامج عالقة أشرح – ب

 
 
  

 . مع الربامج األخرى اليت تقدمها الكلية أو اجلامعة أو القسم( إن وجدت)اشرح العالقة  – 2
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 :أخرى برامج يف للطلبة متطلبات تعد مقررات الربنامج يقدم هل -أ

 .........ال        .........                  نعم                     

 

فما الذي جيب القيام به على مستوى القسم للتأكد من أن هذه املقررات تليب  إذا كان اجلواب بنعم، 

 : احتياجات الطلبة يف الربامج األخرى 

 

 

 هل يتضمن الربنامج متطلبات من طلبته تدرس من قبل أقسام أخرى؟ -ب 

 .........ال        .........                  نعم                            

 

كان اجلواب بنعم، فما الذي جيب القيام به على مستوى القسم للتأكد من أن هذه املقررات اليت إذا 

 تدرس من قبل األقسام األخرى تليب احتياجات الطلبة يف هذا الربنامج؟

 

هل لدى الطلبة احملتمل قبوهلم يف الربنامج أية احتياجات خاصة أو خصائص معينة ينبغي   – 3

غالبية الطلبة من فئة االنتظام اجلزئي :  مثال) أخذها بعني االعتبار عند التخطيط لتقديم الربنامج 

 ( :أو مهارات اللغةاملسائي، أو من فئة الطلبة الذي لديهم قصور يف املهارات املرتبطة بتقنية املعلومات 

 .........ال        .........                  نعم                     

  

 إذا كان اجلواب بنعم ، أذكر هذه االحتياجات اخلاصة أو اخلصائص:

  واخلصائص؟ االحتياجات هذه مع للتعامل الربنامج يف به القيام جيب الذي ما -4

 

 : رسالة وأهداف الربنامج( ج 
 :بيان رسالة الربنامج   – 1
 
 بها للقيام التخطيط يتم الربنامج يف جديدة اسرتاتيجية تطورات أو جوهرية تغيريات أية أذكر – 2

 وصف تقديم مع الربنامج، رسالة حتقيق أجل من القادمة اخلمس إىل الثالث السنوات خالل

 تستخدم سوف اليت املؤشرات قائمة وأذكر إتباعها، جيب اليت الرئيسة اآلليات أو لالسرتاتيجيات

         االجنازات لقياس

 

 املؤشرات االسرتاجتيات التغيريات أو التطورات اجلوهرية
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 : الربنامج وتنظيم هيكل(  د

 : الربنامج وصف – 1

 وأصحاب املستفيدين من غريهم أو للطلبة متاحًا ويكون الربنامج أو للقسم دليل هناك يكون أن جيب

 توصيف منوذج مع الدليل يف بالربنامج اخلاصة املعلومات من نسخة ترفق أن جيب كما املصلحة،

 مبتطلبات بيان وكذلك االختيارية، و األساسية املقررات تتضمن أن جيب املعلومات وهذه الربنامج.

 تفاصيل إىل باإلضافة اجلامعة، أو الكلية/ القسم ختص اليت األخرى واملتطلبات املعتمدة، الساعات

 . دراسي عام أو فصل كل يف تدرس أن ينبغي اليت املقررات حول كاملة

  :الطلبة لدى املزايا أو اخلصائص تنمية -2

 أو(  القسم) الربنامج يهدف املعتاد اليت أو املتوقع خالف –اخلاصة املزايا أو اخلصائص أية أذكر

 أربع عن القائمة تزيد أال على اثنتني، أو أذكر واحدة) الطلبة، كل لدى لتنميتها اجلامعة أو الكلية

 برناجما منه وجتعل اجملال، نفس يف األخرى الربامج عن ومتيزه الربنامج رسالة تعكس خصائص

 اإلبداعية احللول إجياد يف متميزة قدرات الربنامج خرجيي لدى يكون: مثال. )استثنائيًا أو مميزًا

 أو العامة، اخلدمة جماالت يف للعمل التزام لديهم أو القيادة، على جيدة قدرات ميتلكون للمشكالت،

 (. املعلومات تكنولوجيا يف املهارات من عال مستوى ميتلكون

 
 

 

 ميزة أو خاصية كل لتنمية تستخدم أن ينبغي اليت الطالبية واألنشطة التعلم اسرتاتيجيات أذكر

 :واملميزات اخلصائص هذه من معينة

 
 
 
 
 

اإلسرتاتيجية أو األنشطة  اخلصائص أو املميزات اخلاصة

الطالبية اليت تستخدم من خالل 

على حتقق  الرباهني

 اخلصائص أو املهارات
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الربنامج لتنمية هذه اخلصائص 

أو املميزات، مع ذكر الرباهني 

 .لكل منها

   

   

   

   

 االمتياز سنة  أو امليدانية، او العملية اخلربة: مثال( )وجدت إن) امليدانية اخلربة مكونات أو عناصر – 3

 (: اخل... التعاوني التدريب أو الصحية، التخصصات لطلبة

 . الربنامج يف املطلوبة االمتياز سنة أو أوالسريري العملي التدريب لعناصر ملخص

مع مالحظة أن هناك منوذج خاص بتوصيف اخلربة امليدانية مشابه لنموذج توصيف املقرر جيب إعداده 

 .من متطلبات الربنامج تكون متطلبًا( عملية)ألية خربة ميدانية 

 

 :امليدانية اخلربة ألنشطة خمتصر وصف – أ

 

ويرها من خالل اخلربة قائمة بنتائج التعلم الرئيسة املقصودة يف الربنامج اليت ينبغي تط –ب 

 :امليدانية

 

 (:تذكر السنة أو الفصل: مثال)يف أي مرحلة أو مراحل يف الربنامج يتم تقديم اخلربة امليدانية؟  –ج 

 

 4أيام لألسبوع ملدة  3: مثال)أذكر الوقت املخصص للخربة امليدانية وترتيبات اجلدول الزمين  –د 

 ( :أسابيع طيلة الفصل

 :الساعات املعتمدة للتجربة امليدانيةعدد  - ـ ه

  :(وجدت إن) التخرج بحث أو مشروع متطلبات -4
ملخص ملتطلبات أي مشروع أو حبث أو أطروحة يف الربنامج )عدا املشاريع أو البحوث املطلوبة يف كل 

 (جيب إرفاق نسخة من متطلبات حبث أو مشروع التخرج( )ملقرر

 

 :وصف خمتصر لطبيعة حبث أو مشروع التخرج ـأ 
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 . قائمة بنتائج التعلم الرئيسة املقصودة من املشروع أو البحث ـب 

 

 

 

السنة أو الفصل : مثال)يف أية مرحلة أو مراحل من الربنامج يتم تنفيذ هذا البحث أو املشروع؟  ـج 

 (الدراسي 

 

 

 

 :عدد الساعات املعتمدة لبحث أو مشروع التخرج  ـد 

 

 

 

  

 :البحث العلمي  صوصف موجز ملا يقدم من إشراف أكادميي ودعم للطالب فيما خي ـ ه

 

 

 

 (املعايري من التحقق آلية (التغيري إجراءات وصف ـ و

 

 

 
 
  

 .التعلم مجاالت في التعليم نتائج تطور –5
 :توضيح جيب أدناه املوضحة التعلم جماالت من جمال لكل

 وصف عام للمعرفة أو املهارة اليت يطلب من الربنامج تطويرها ومستوى تلك املعرفة واملهارة .

 للمؤهالت الوطين العمل إطار يف واملهارة للمعرفة العامة األوصاف مراجعة يرجى كدليل)

 . (الربنامج هذا مؤهل ملستوى

  استخدامها يف الربنامج لتطوير تلك املعرفة واملهاراتوصف اسرتاتيجيات التعليم املطلوب .

جيب أن يكون هذا الوصف عام للتوجهات املتخذة يف الربنامج بصورة عامة ولكن إذا كان ال )

 (. بد من حتديد مسئولية معينة يف مقررات معينة، فيجب توضيح ذلك

 ج التعلم يف اجملال املعينطرق تقييم الطلبة املستخدمة يف املقررات والربنامج لتقييم نتائ  . 
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 املعرفة –أ 

 

     

 :وصف املعرفة اليت سيتم احلصول عليها-

 

 

 

  

 

 :اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املعرفة -

 

 

 

 

 : طرق تقييم املعرفة املكتسبة – 

 
 
 
 

 

 

 (اإلدراكية)املهارات املعرفية  – ب
 

 :تطويرها ومستوى األداء املتوقعاإلدراكية( املطلوب )املهارات املعرفية   -

 

 

 

 (:اإلدراكية)اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية  -

 

 :املكتسبة( اإلدراكية)طرق تقييم تطوير املهارات املعرفية  – 
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 .ليةؤوواملس(  الشخصية) البينية العالقات مهارات  – ج

 

 :  مع اآلخرين، والقدرة على حتمل املسئولية املطلوب تطويرهاوصف ملهارات العالقات الشخصية  – 1

 

 

 

 

 

 

 :اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات - 2

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 :طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل املسئولية – 3

 - 

 - 

 - 

  

 

 (:العددية) احلسابية واملهارات املعلومات، وتقنية ، االتصال مهارات – د

  

 : وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها – 1
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 :اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات - 2

 - 

 - 

 - 

 

 (: العددية)طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية  – 3

 

 ( مطلوبة كانت إن)  احلركية املهارات( ه

 

 :املطلوب تطويرها يف هذا اجملال( مهارات عضلية ذات منشأ نفسي)وصف للمهارات احلركية  – 1

 

 

 :طوير املهارات احلركيةاسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف ت - 2

 - 

 - 

 - 

 - 

 :طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات احلركية – 3

 - 

 - 

 - 

 
 

 - 

  :للبرنامج القبول متطلبات( 6

أرفق الدليل أو النشرة اليت تصف متطلبات القبول على أن تتضمن أي متطلب مسبق ألي مقرر أو 

 خربات ميدانية. 

 

 

كمال الحضور متطلبات( 7  : البرنامج وا 
 : أرفق دليل أو نشرة املتطلبات ملا يلي

 احلضور –أ 
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 النجاح من سنة إىل سنة –ب 

 إكمال الربنامج –ج 

 األكاديمية المعايير من والتحقق الطلبة بتقييم الخاصة واللوائح األنظمة( هـ
 : الدرجات وتوزيع بتحديد الخاصة السياسات أو األنظمة -1 

الكلية أو القسم أو الربنامج سياسات أو أنظمة تتعامل مع حتديد وتوزيع إذا كان لدى اجلامعة أو 

 . درجات الطلبة، فينبغي ذكرها أو إرفاق نسخة من هذه اللوائح واألنظمة

 

 
 
 
 
 مثال) الطلبة لدى األكادميي اإلجناز مستويات من للتحقق املستخدمة اإلجراءات هي ما - 2

 تدريس هيئة عضو بواسطة مستقل األخرى تقييم املهام أو االختبارات من لعينة التصحيح مرجعة

آخر  إىل مقرر من ختتلف قد التحقق إجراءات أن مالحظة مع (أخرى تعليمية مؤسسة يف املادة يدرس

 .التعلم نطاقات من أخر إىل نطاق ومن

 

 

 و( إدارة شؤون الطالب ومساندتهم

 للطالب األكاديمي اإلرشاد   – 1

صف الرتتيبات اليت ستتم بالنسبة لإلرشاد األكادميي وتقديم النصح للطلبة ، مبا يف ذلك جدولة 

الساعات املكتبية لألساتذة واملشورة املتعلقة بالتخطيط للربنامج، واختيار التخصص، والتخطيط 

 ( الذي يكون يف الغالب متوفرا على مستوى الكلية) للحصول على عمل 

 
 
  : الطلبة اوىوشك تظلم     –2
 

أرفق األنظمة اليت تتعلق بتظلم الطلبة يف األمور األكادميية، مبا يف ذلك العمليات اليت تؤخذ بعني 

 . االعتبار عند النظر يف الشكوى اليت يتقدم بها الطلبة إىل اجلهة املعنية يف املؤسسة التعليمية

  
 : والمراجع الكتب – 3



40 
 

 الكتب على واحلصول للتخطيط الربنامج يف التدريس هيئة قبل من إتباعها املطلوب اإلجراءات ما – أ

  االنرتنت؟  مواقع على املعتمدة واملواد االلكرتونية املوارد ذلك يف األخرى،مبا واملواد واملراجع

 
 

ما اإلجراءات املطلوب إتباعها من قبل القائمني على الربنامج وهيئة التدريس يف الربنامج لتقييم  –ب 

 مدى مناسبة وكفاية الكتب واملراجع واملوارد األخرى؟ 

 
 :  التدريس هيئة أعضاء(  ز

  :وظيفالت -1
 

 أن من للتحقق اجلدد التدريس هيئة أعضاء توظيف يف املتبعة اإلجراءات موجز عن وصف  

 بكل املناطة التدريس بعملية للقيام الالزمة اخلربات ولديهم مناسبة بصورة مؤهل التدريس هيئة عضو

 .منهم

  
 للبرنامج والمراجعة والمتابعة التخطيط في المشاركة -2

 أعضاء من املشورة على احلصول يف الربنامج على القائمني قبل من املتبعة اإلجراءات صف

 التخطيط وعملية ، السنوية واملراجعة الربنامج، جودة متابعة يف ينخرطون وجعلهم ، التدريس هيئة

 . الربنامج لتحسني

 

 :المهني التطوير -3

 :ما الرتتيبات املتبعة لتحقيق التطوير املهين ألعضاء هيئة التدريس من أجل
 حتسني املهارات املستخدمة يف عملية التدريس؟ - أ

 
 
 

 
برامج التطوير املهين األخرى مبا يف ذلك ملعرفة التطورات يف جمال البحث العلمي يف جماالتهم  ـب 

 التدريسية؟
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  الجدد التدريس هيئة عضاءأل التهيئة برامج -4

 أو اجلدد، التدريس هيئة أعضاء وحتضري لتهيئة القسم قبل من تستخدم اليت اإلجراءات صف

 للربنامج الكامل وفهمهم معرفتهم من للتحقق جزئي بدوام العاملني األساتذة أو الزائرين، األساتذة

 .ككل الربنامج يف مهمة كعناصر  يدرسونها اليت املقررات وألهمية
 
 
 
 
 الزائرين واألساتذة جزئي بدوام العاملين األساتذة من التدريس هيئة أعضاء -5

 تعيني خيص فيما التعليمية املؤسسة إجراءات/  الكلية/ القسم/ للربنامج موجز وصف تقديم

 عملية تتم كيف مطلوبة، املوافقة هل أي)  الزائرين واألساتذة املتفرغني غري التدريس هيئة أعضاء

  (.الربنامج يف التدريس هيئة أعضاء من الكلي العدد إىل هؤالء االختيار،ونسبتهم

 

 

 

 

 
جراءات البرنامج تقويم -ح  :تحسينه وا 

 :التعليمفاعلية  -1
 لتطوير أعدت اليت االسرتاتيجيات وحتسني لتقويم تستخدم سوف اليت العمليات أو اإلجراءات ما-أ  

 املشورة حتقيقه، مت الذي التعلم تقييم: مثال)  التعلم جماالت من جمال أو نطاق كل يف التعليم

 هيئة أعضاء معرفة مدى تقويم  التعلم، من متنوعة ألمناط التعلم نظريات مع تتوافق واليت املقدمة

 (.متنوعة اسرتاتيجيات استخدام يف ومهاراتهم التدريس

 

 املخطط االسرتاتيجيات استخدام يف التدريس هيئة أعضاء مهارات تقويم يف املتبعة اإلجراءات ما ـ ب

 .هلا
 
 :التقويم العام للربنامج -2

ما االسرتاتيجيات اليت تستخدم يف الربنامج للحصول على تقويم عام للجودة يف الربنامج  -أ

 :باإلضافة إىل معرفة مدى االجناز الذي حتقق فيما خيص نتائج التعلم املقصودة يف الربنامج
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 والذين خترجوا من الربنامج. من قبل الطالب املسجلني حاليًا 

 

  مقومني مستقلني.من قبل مشرفني مستقلني و/أو 

 

 .من أرباب العمل الذين لديهم خرجيون من الربنامج وغريهم من أصحاب املصلحة 

 

 
 

 الربنامج؟ لتحسني العملية واخلطط التقوميية العمليات هذه ملراجعة املتبعة اإلجراءات ما -ب

 
 

 :المرفقات
  املسبوق جبدول احملتوياتنسخ من األنظمة و الوثائق األخرى اليت أشري إليها يف النموذج . 

 توصيف املقرر جلميع املقررات الدورات مبا يف ذلك توصيف اخلربة امليدانية إن وجدت. 

 (.املرجعيات اخلاصة بالربنامج )تذكر مرجعيات الربنامج احمللية واإلقليمية والعاملية 

 

 
 

 
 
 
 

 هيئة أعضاء بأسماء الدراسي والنظام الخطط لجنة تزويد الرجاء: مالحظة 

 الدراسية والخطط البرامج بشأن التواصل وبيانات التدريس

 

 ...................................................... /              االسم

 ..................................................... /االلكتروني البريد

 ...................................................... /              جوال


