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إن التغير املطرد و السريع الذي نال جميع مفاصل الحياة االقتصادية و الثقافية
و االجتماعية في عاملنا املعاصر قد حتم على مؤسسات التعليم بشكل عام ،والجامعات
بشكل خاص ،أن تواكب هذا التغير من خالل تهيئة خريجيها لينسجموا مع ذلك الواقع
الجديد.
و ملا كانت الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية  2030قد أكدت على دور التعليم
كمحور أساس في بناء اقتصاد املعرفة و اعتباره أحد دعائم برنامج التحول الوطني في
ً
واضحا في الخطة االستراتيجية لجامعة الجوف؛ أضحى
مجال االقتصاد ،و قد تبلور ذلك
ً
االهتمام بإعادة النظر في الخطط و البرامج األكاديمية بالجامعة ً
حتميا ال خيار فيه
أمرا
بهدف ضمان جودة املخرجات و تحقيق التنافسية على جميع املستويات املحلية
و اإلقليمية و الدولية.
من هذا املنطلق؛ سعت وكالة الشؤون التعليمية بجامعة الجوف متمثلة باللجنة الدائمة
للخطط و البرامج األكاديمية والتأهيل لالعتماد إلى تقييم الخطط الحالية في الجامعة
بهدف التأكد من مدى جودتها ،ومن ثم إعادة بنائها لتتوافق مع متطلبات االعتماد
األكاديمي بشكل عام ،ومع متطلبات هيئة التقويم بشكل خاص.
ما تقوم به الوكالة من تقييم وتقويم للخطط األكاديمية هو ليس بجديد على الساحة
األكاديمية والتربوية ،فمعظم الجامعات اليوم تعمل على تطوير خططها و برامجها
ً
األكاديمية؛ لتتوافق مع سوق العمل .ولعل الفريد في عمل الوكالة هنا هو أنها بنت دليال
ً
متماسكا يحمل هوية جامعة الجوف ،ليقود عمليات التقييم والتقويم و التطوير و
استحداث البرامج األكاديمية  .و نحن إذ نقدم هذا الدليل فإننا ال نخفي أننا قد أفدنا من
أدلة بعض الجامعات األخرى املحلية و اإلقليمية و العاملية ،ولكن املالحظ على هذه األدلة
هو أنها لم تنطلق من أسس فلسفية علمية مرجعية تبرر كل محتويات الدليل.
إن اإلطار املرجعي إلعداد الخطط والبرامج األكاديمية هو محور تفرد دليلنا في جامعة
الجوف .فقد تناول اإلطار العناصر املؤثرة في توجيه بوصلة مخرجات التعلم ومواصفات
ا لخريج التي هي نتاج الخطط و البرامج األكاديمية ،حيث تم تحليل النظام السياس ي
و االقتصادي والتعليمي في اململكة ،وخططها التنموية ورؤيتها  2030فيما يخص مجال
التعليم ومخرجاته ،إضافة إلى رؤية جامعة الجوف و رسالتها و أهدفها كما جاءت في
الخطة االستراتيجية للجامعة .و ً
بناء عليه تمت صياغة املعايير و يندرج تحت كل معيار
عدد من املؤشرات التي تقيس مدى تحققه ،و تعد هذه املعايير و مؤشراتها بمثابة املرجعية
الفلسفية لدليل تطوير الخطط و البرامج األكاديمية في الجامعة.
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لقد تم تحكيم الدليل من قبل متخصصين في مجال البرامج والخطط األكاديمية في بعض
الجامعات السعودية ،و التأكد من صالحيته للتطبيق .وسوف يوزع على جميع كليات
الجامعة بجميع أقسامها العلميةَ .
وس ُيعقد لهذا الدليل ورش عمل مكثفة يتم فيها تقديم
الدعم الفني لألقسام العلمية و كليات الجامعة في جميع مراحل تطوير الخطط و البرامج
األكاديمية ،لضمان سير عمليات التقييم والتقويم و التطوير و استحداث البرامج
األكاديمية بشكل صحيح.
إن من أهم أهداف الدليل إعادة بناء الخطط و البرامج األكاديمية لتتوافق مع اإلطار
ً
الوطني للمؤهالت  ، NQFوالصادر عن هيئة تقويم التعليم ،حيث يحتوى الدليل توضيحا
لبعض املصطلحات؛ ليسهل فهمها للقائمين بالعمل .و يحتوي ً
أيضا على شرح مفصل عن
كيفية بناء وإعداد الخطط و البرامج األكاديمية ،و ما تحتويه من مفاهيم يستلزم
استيعابها مثل :نواتج التعلم ،مواصفات الخريج ،أهداف البرنامج ،وأهداف املقرر وغيرها
ً
من املصطلحات .وألهمية النماذج في مثل هذه املشاريع ،وتسهيال لعمل القائمين عليها فقد
ضمن في الدليل جميع النماذج املطلوب تقديمها العتماد الخطط والبرامج األكاديمية.
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اإلطار املرجعي للدليل
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اإلطار املرجعي
ماذا نعني باإلطار املرجعي؟
هو مكون فلسفي يعكس سياسات اململكة العربية السعودية ،و ثوابتها ،وقيمها ،وخططها،
واستراتيجياتها في جميع املجاالت التي تنعكس على التعليم ،وينعكس بدوره عليها ،وبالتالي
سياسة وزارة التعليم ،والخطة االستراتيجية لجامعة الجوف ،والسياسات الطموحة
للمؤسسات األكاديمية العاملية الرائدة .ويقدم ذلك في شكل معايير مقيسة ُيعد في ضوئها
(دليل إعداد الخطط والبرامج األكاديمية واعتمادها) ،بما يضمن تمثيله بمعيارية
ُ
منضبطة من خالل مؤشرات لتقييم األداء تطبق على القائمين على تطوير البرامج
والخطط الدراسية في الجامعة.
ويمثل اإلطار املرجعي قاعدة صلبة للعمل املؤسس ي الذي يتصف بالحلول العملية ،وينزع
إلى واقعية التطبيق؛ و من ثم يترتب على تطبيقه بناء تراكمي من الخبرات؛ مما يؤدي إلى
فتح آفاق من التطوير على جميع مستويات املنظومة التعليمية بجامعة الجوف.
ملاذا اإلطار املرجعي؟
إن ضرورة اإلطار املرجعي تكمن في بناء الدليل في ضوء معايير حاكمة ،ومرجعية راسخة
توجه من يقوم بإعداد الدليل أو تطبيقه في إعداد البرامج والخطط الدراسية ،أو تطويرها
ً
توجيها منضبطا بمقاييس كمية وكيفية لألداء؛ بما يكفل الصدق والدقة والثبات والقدرة
ً
على التقييم املستمر لتطوير األداء؛ فضال عن تأطير ثوابت للمحاسبة أو املكافأة على حد
سواء.
وينبغي توضيح أن التأطير املقصود هنا ليس دعوة إلى االلتزام الحرفي ببنوده بما يؤصل
لإلفراط في ثقافة الشكل على حساب املضمون؛ فتلك أمور ال ينبغي أن تتالزم مع طبيعة
ً
ً
ً
إذكاء ملفهوم اإلبداع ،وتكريس
العمل املؤسس ي ،وإال صار تأصيال للجمود بدال من كونه
ً
النمطية بدال من إشاعة ثقافة الجهد الخالق.
كما تكمن أهمية اإلطار املرجعي في استفادة القائمين على إعداد الدليل والقيادات
األكاديمية في كليات الجامعة وأقسامها العلمية ،في توطيد عالقة قوية مدعمة بتأطير
مؤسس ي علمي ،يعد بمثابة اللحمة بين الفلسفات العليا للدولة وآليات تحقيقها من خالل
ً
قطاع التعليم العالي ممثال في وزارة التعليم ومن ثم في جامعة الجوف ،حيث إنه يضع
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الهيكلة اإلدارية والعلمية التي تحدد آليات إعداد البرامج والخطط الدراسية وتطويرها.
وبذلك يكون بمثابة عصب منهجية إعداد دليل البرامج ،وفي الوقت نفسه ُيعد خريطة
أساسية للمالمح العامة للبرامج والخطط الدراسية في جامعة الجوف ،بما يتيح للكليات
واألقسام العلمية في الجامعة إعداد برامجها وخططها الدراسية أو تطويرها ،في ضوء
معايير وضوابط علمية موحدة ،ثم إخراجها في قوالب مستقلة ومتباينة حسب طبيعة
الكليات والتخصصات العلمية املختلفة.
ً
وانطالقا من أن العمل األكاديمي هو النموذج الصارم بثوابته ،الدقيق ببراهينه ،املوجه
بنتائجه ،فإنه ينبغي أن يكون للبرامج التعليمية والخطط األكاديمية  -التي تمثل الوقود
الحيوي لرأس املال البشري الذي تعول عليه اململكة العربية السعودية ،كرافد أساس في
رؤيتها الطموحة ( ،)2030وجميع الخطط االستراتيجية لتحقيق التنمية املستدامة ،وبناء
اقتصاد قوي مبني على املعرفة ،ومنضبط بمعايير الحوكمة والتقويم املبني على قياس
مؤشرات األداء –مرجعيات فلسفية نابعة من نظام الحكم في اململكة العربية السعودية
والثوابت الدينية والثقافية واالجتماعية للمجتمع ،والخطط واالستراتيجيات الطموحة في
مجال االقتصاد وغيره في شتى مناحي الحياة ،وأيضا تعكس فلسفة وزارة التعليم باململكة
العربية السعودية ،والخطة االستراتيجية لجامعة الجوف ،مع األخذ في االعتبار التجارب
العاملية الرائدة في مجاالت التعليم العالي ،التي حققت قفزات نوعية في مجال االقتصاد
املعرفي ،والبناء الطموح لرأس املال البشري الذي يضمن ديمومة االزدهار والتقدم لألمة.
وجامعة الجوف كونها من الجامعات الناشئة؛ فإنها تطمح إلى تحسين نواتج التعلم لديها،
بحيث يستطيع خريجوها في الكليات العلمية واإلنسانية املنافسة على املستويات ( املحلية
واإلقليمية والدولية) ،ومن أهم أولوياتها في ذلك تطوير البرامج والخطط الدراسية بأسلوب
علمي يضاهي الجامعات العاملية ،وملا شرعت في إعداد هذا الدليل ..آثرت االلتزام باملعايير
العلمية في إعداده وبنائه ،في ضوء مرجعية فلسفية تعكس سياسات اململكة وخططها
االستراتيجية ،وتتكامل مع أهداف وزارة التربية والتعليم ،وتنصهر مع خطة الجامعة
االستراتيجية.
ويقدم اإلطار املرجعي تبريرات علمية ومنطقية لألكاديميين في الكليات واألقسام العلمية
ً
املختلفة ،املنوطين بتطوير البرامج والخطط الدراسية وفق الدليل ،حيث يعطي عمقا
ً
ً
منطقيا لكل مكونات الدليل ،بما يقوي العقيدة األكاديمية ،ويقنع من يتصدى
فكريا و
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لهذا العمل بأهمية إحداث هذا التكامل ،بل يخلق ً
نوعا من التحدي والدوافع امللحة
لتمثيل هذه األبعاد الفلسفية بتطبيقات عملية ُممثلة في البرامج والخطط الدراسية.
وألن ً
كثيرا ممن سيقوم بتطوير البرامج والخطط األكاديمية في كليات الجامعة ليسوا
متخصصين في علوم التربية املختلفة؛ بات ضرورًيا أن يكون هذا اإلطار املرجعي بمثابة
املعجم الفلسفي الذي يحمل في طياته التبريرات العلمية لكل ما ورد في الدليل ،وسيلتزم
ً
به في تطوير البرامج والخطط الدراسية .وبذا يكون دليل جامعة الجوف هو األول
محليا
ً
ً
ً
علميا ُيبنى في ضوئه الدليل ،و يحمل تفسيرات علمية
مرجعيا
إقليميا ،الذي قدم إطا ًرا
و
لكل ما ورد فيه.
أهداف اإلطار املرجعي:
هدفت الجامعة من إعداد هذا اإلطار ،تحقيق حزمة من األهداف يمكن عرضها على
النحو التالي:
 .1إعداد دليل البرامج والخطط األكاديمية في ضوء ضوابط معيارية حاكمة.
 .2مساعدة أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة وأقسامها العلمية على فهم
ُ
الجوانب الفلسفية التي تبنى عليها البرامج والخطط األكاديمية.
 .3تقديم معايير علمية مفسرة ومقيسة يصاغ في ضوئها جميع عناصر البرنامج
الدراس ي والخطة الدراسية.
 .4تقديم تفسيرات علمية مرجعية لجميع اإلرشادات الواردة في الدليل ،وجميع
النماذج الواردة فيه.
 .5تقليل أكبر قدر من الوقت في املراجعة والتعديل ،حيث سيكون اإلطار املرجعي
ً
ً
ومتاحا للكليات واألقسام العلمية.
جزءا من الدليل،
 .6تقديم معايير مقيسة إلعداد البرامج والخطط األكاديمية وتطويرها.
 .7تقديم معايير مقيسة إلعداد املقررات الدراسية وتطويرها ،ممثلة فيما يأتي:
 معايير أهداف املقرر. معايير نواتج التعلم. معايير املحتوى التعليمي. معايير طرائق التدريس واألنشطة التعليمية.7
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 معايير الوسائل وتقنيات التعليم. معايير بيئة التعلم. معايير التقويم. معايير بناء االختبارات التحصيلية.األسس الفلسفية التي قام عليها اإلطار املرجعي:
تعد األسس الفلسفية بمثابة العمق الفكري الذي يعتمد عليه اإلطار املرجعي ،حيث تمثل
هوية اململكة العربية السعودية وثقافة املجتمع ،وهي التي تفسر جميع أهداف التعليم،
ً
وبرامجه التي تبنى وفقا لطبيعة هذه األسس وأولوياتها التي تعكس توجهات الدولة
السياسية واالقتصادية؛ لذا تعد األسس الفلسفية هي األكثر أهمية في مصفوفة الفكر
التربوي عند إعداد البرامج األكاديمية والخطط ،ومن ثم بناء املقررات و املناهج الدراسية.
 .1التعليم في اململكة العربية السعودية فريضة دينية وواجب وطني ،تتكفل مسؤوليته الدولة،
وصدر بهذا الشأن عدد من املراسيم امللكية واملواد املتعلقة بها.
 .2الدين اإلسالمي هو مصدر التشريع والحكم ،وبالتالي هو األساس الذي تبنى عليه معايير
التعليم في جميع مراحله ..بما يكفل إعداد مواطن صالح يتمثل فيه مفهوم االستخالف
وعمارة األرض.
 .3اللغة العربية الفصيحة هي اللغة األم ،وهي األساس في التعليم والتعلم ،فيما عدا البرامج
والخطط األكاديمية التي يستلزم تعليمها وتعلمها لغة أجنبية أخرى.
ً
عامليا ،كونها حاضنة
 .4تاريخ اململكة العربية السعودية وهويتها ومكانتها العربية اإلسالمية
للحرمين الشريفين ،وفيها قبلة املسلمين ،فضال عن كونها األرض التي شهدت بزوغ اإلسالم
وانطالقه في مشارق األرض ومغاربها.
 .5الوطنية واالنتماء وحماية الوطن والذود عنه ،و فداؤه بالنفس و املال.
 .6الدعم املطلق لتوجهات الدولة وسياستها التنموية في تنويع روافد االقتصاد ،واالنتقال
السلس عبر قنوات التعليم العالي إلى االقتصاد املعرفي الذي يقوم على تحسن نواتج التعلم،
بما يضمن التنافسية العاملية.
ً
ً
وجسديا
نفسيا
 .7بناء شخصية اإلنسان وتنمية قدراته وتطوير مهاراته وأدائه من خالل رعايته
ً
وفكريا؛ مما ينعكس على أدائه ،وثقته بنفسه ،وقدرته على تطوير ذاته و إدارة األزمات.

8
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 .8تعزيز مفهوم قيمة العمل ،وربطه بالقوة والريادة والقدرة على صناعة املستقبل ،ويتم ذلك
ً
ً
أساسا للتنافسية ،وضمانا لتكافؤ الفرص.
من خالل ترسيخ معامل الكفاءة
 .9االنطالق من حيث انتهى اآلخرون في الريادة العلمية ،باإلفادة من تجارب املؤسسات األكاديمية
العريقة ً
عامليا ،مع االرتكاز على الهوية الوطنية ..الحصن املنيع ضد التغريب و الذوبان.
.10

املشاركة االجتماعية من خالل املواءمة بين مخرجات التعلم واحتياجات سوق العمل.

 .11التركيز على التعلم املتمركز حول املتعلم.
 .12تفعيل التقانة في التعليم ،وربطها باملرجعيات الفلسفية في النظريات التربوية املختلفة.
 .13التركيز على مفهوم التقويم املستمر والشامل لكل جوانب العملية التعليمية.
 .14الدمج بين الجوانب املعرفية واملهارية في التعلم ،من خالل الحرص على التكامل بين
النظرية والتطبيق.
 .15تجاوز مهارات تحصيل املعرفة إلى مهارات تطبيقها وإنتاجها.

9
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مكونات اإلطار املرجعي:
ً
أوال :معايير إعداد البرامج والخطط الدراسية وتطويرها:
م
1

مؤشرات تحقيق املعيار

املعايير

االرتكاز على سياسة التعليم في اململكة  يعكس البرنامج والخطة الدراسية ثوابت العقيدة
ورواسخها املرجعية الثابتة.
اإلسالمية و أحكامها.
 يدعم سياسات الحكم في اململكة.

2

تكامل أهداف البرنامج مع أهداف وزارة  تنطلق أهداف البرنامج والخطة الدراسية من
التعليم وأهداف الجامعة وخطتها
أهداف وزارة التعليم فيما يخص التعليم العالي.
ومتطلبات الثقافة املحلية.
 تعكس أهداف البرنامج و الخطة الدراسية الخطة
االستراتيجية للجامعة.
 تركز أهداف البرنامج والخطة الدراسية على جميع
مكونات الخطة االستراتيجية للجامعة.
 تراعي أهداف البرنامج والخطة االستراتيجية
األوزان النسبية للخطة االستراتيجية للجامعة.
تكامل األهداف األكاديمية للبرنامج مع  تعكس أهداف البرنامج والخطة الدراسية
حاجات و متطلبات سوق العمل.
احتياجات سوق العمل.

3

 يتم املزج في أهداف البرنامج على املزج بين الجوانب
املعرفية واملهارية ً
معا.

4

 تركز أهداف البرنامج والخطة الدراسية على
معالجة املشكالت القائمة بالفعل في سوق العمل.
االرتكاز على رؤية استراتيجية للبرنامج  ،تكون هناك رؤية محددة للبرنامج تعكسها
تؤكد على التميز العلمي واملصداقية
األهداف.
واالنطالق منها ملهام اإلنجاز.
 تتسم رؤية البرنامج بالوضوح وإمكانية التطبيق.
 أن تعكس رؤية البرنامج التميز والجودة.
 تنطلق الرؤية من رؤية الكلية والجامعة ،وتحديات
الواقع و فرصه املتاحة.

5

التكامل والتنسيق البناء مع البرامج  تتكامل أهداف البرنامج مع أهداف البرامج األخرى
األكاديمية األخرى داخل الكلية وكليات
في الكلية.
الجامعة( على مستوى الرؤية و الشمولية  تتوازن أهداف البرنامج مع البرامج األخرى في
الكلية.
والعمق.
 تكامل أهداف البرنامج وتوازنها مع أهداف البرامج
املناظرة في الكليات أخرى بالجامعة.
10
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ً
ثانيا :معايير إعداد املقررات الدراسية وتطويرها:
 .1معايير صياغة األهداف:
م
1

2

مؤشرات تحقيق املعيار

املعايير

التكامل مع أهداف البرنامج والخطة  تنطلق أهداف املقرر من أهداف البرنامج بوجه
الدراسية.
عام.
 تمثل أهداف املقرر املهارات واملعارف العلمية
املراد إكسابها الطالب في ضوء الخطة الدراسية.
 تغطي أهداف املقرر جميع املهارات املعرفية
واألدائية املوكل تحقيقها لدى الطالب من خالل
دراسته للمقرر.
ربط العلم بالتكنولوجيا .
 يمثل الهدف الدمج بين الجانب املعرفي النظري
والبعد التقني لهذه املعرفة في املقررات الدراسية
التي تقتض ي ذلك.
 يركز الهدف على ربط النظرية بالتطبيق.
 تركز األهداف على إبراز دور التكنولوجيا و التقانة
في الربط بين املعارف والصناعة وسوق العمل.

3

إظهار أهمية العلم في حياة املتعلمين.

4

ربط األهداف بالقضايا واملشاريع  يربط الهدف بخطط الدولة االستراتيجية
واملشاريع الوطنية من خالل توجيه دراسة املقرر
واالستراتيجيات الوطنية.
لخدمة ذلك.
 تعكس أهداف املقرر أوجه اإلفادة من خطط
الدولة واالستراتيجية ومشاريعها الوطنية.
 يقود الهدف إلى كيفية تطبيق نواتج تعلم املقرر إلى
خدمة القضايا و املشاريع الوطنية.
تمثيل خصائص العلم في مجال  يمثل الهدف تأصيل بنائية املعرفة.
التخصص.
 يمثل الهدف تأكيد تراكمية الخبرة.

 يركز الهدف على إبراز دور العلم في تعديل سلوك
املتعلم.
 يركز الهدف على الجوانب التطبيقية للتعلم.
 يربط الهدف بتطوير املجتمع والبيئة املحلية.

5

 يؤكد الهدف على منطقية العلم.
 يبرز الهدف معايير تعميم النظريات.
 يبرز الهدف ضوابط البراهين العلمية.
11
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6

التركيز على تنمية جميع جوانب التعلم  يركز الهدف على تنمية الجوانب العقلية والفكرية.
لدى الطالب.
 يركز الهدف على تنمية الجوانب املعرفية النظرية.
 يركز الهدف على تنمية الجوانب املهارية األدائية
التطبيقية.
 يركز الهدف على تنمية الجوانب النفسية
واملعنوية.
 يركز الهدف على تنمية الجوانب االجتماعية ذات
الصلة بالتعايش السلمي وقبول اآلخر.

7

الدمج بين النظرية و التطبيق.

 يوازن في األهداف بين الجوانب النظرية
والتطبيقية.
 يربط الهدف بين املعرف املتعلمة و بعض القضايا
الواقعية.
 يؤكد الهدف على تقديم حلول ملشاكل واقعية في
البيئة املحيطة.

 .2معايير صياغة نواتج التعلم:
م

املعايير

مؤشرات تحقيق املعيار

1

التوافق مع أهداف املقرر وخصائص  تصاغ نواتج التعلم في ضوء األهداف.
العلم.
 تشتمل نواتج التعلم على جميع النظريات ذات
الصلة باملقرر.
 تحتوي نواتج التعلم على املعارف والحقائق ذات
الصلة باملقرر.
 تحتوي نواتج التعلم على املفاهيم واملصطلحات
ذات الصلة باملقرر.

2

إظهار الخصائص املميزة للعلم من خالل  تبرز نواتج التعلم كل خصائص هذا العلم مع
املقرر.
مراعاة الوزن النسبي للمقرر في الخطة الدراسية.
 توضح الفرق بين املصطلحات واملفاهيم الواردة في
املقرر.
 تحرر أوجه الشبه واالختالف بين هذا العلم
والعلوم األخرى ذات الصلة به.
نقل العلوم املجردة للتطبيقات العملية  .تقدم آليات لكيفية تحويل الحقائق املجردة

3

12
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لتطبيقات عملية.
 تركز على إبراز الفرق بين املجرد والنظري في العلم.
 تؤكد على ضوابط تطبيق العلم.
 تؤكد على تقديم حلول ابتكارية لتبسيط الحقائق
واملعارف املجردة ،من خالل أمثلة ونمذجة
افتراضية ،لتقريب املعاني املجردة و توضيحها.
4

الدمج

بين

خصائص

العلم  تركز على الربط بين العلم والصناعة.

والتكنولوجيا.

 تؤكد على التكامل بين العلم والتكنولوجيا.
 تربط بين العلم والتكنولوجيا واقتصاد املعرفة.

5

تجريب املعرفة العلمية.

6

إظهار العالقة بين املعرفة العلمية في  تفرق بين املعارف العلمية في املقرر نفسه.
املقرر و املعارف األخرى.
 تحدد أوجه الشبه واالختالف بين املعارف
والحقائق العلمية في هذا املقرر والعلوم األخرى.

 تصنف املعرفة إلى نظرية وتجريبية.
 تحدد خطوات املنهج التجريبي.
 تؤكد على مبادئ املنهج العلمي في التجريب.

 تبرز نقاط التداخل في املعارف والحقائق الواردة في
املقرر.
7

تفسير الظواهر لفهم طبيعة العلم.

8

إبراز طبيعة العلم ذات الصلة باملقرر من  تبين خصائص العلم
 تبرز مراحل تطور العلم ً
خالل تحليل تاريخه و تتبع تطوره.
زمنيا.
 توضح أهم عوامل تطور العلم.

 تحدد مفهوم الظاهرة العلمية.
 تحدد خصائص الظاهرة العلمية.
 تتنبأ بمآالت الظاهرة العلمية.

 تكتشف العالقة بين هذا العلم و التقدم التقني أو
الصناعي أو االقتصادي ...إلخ

 .3معايير بناء املحتوى الدراس ي:
م
1

املعايير

مؤشرات تحقيق املعيار

تكامل املحتوى مع أهداف البرنامج  يصاغ املحتوى في ضوء أهداف املقرر.
ً
ونواتج التعلم املحددة سلفا.
 يصاغ املحتوى في ضوء أهداف التعلم املراد
تحقيقها.
 يغطي املحتوى أهداف املقرر ونواتج التعلم بتوازن.
13
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2

3

4

 يراعى في صياغة املحتوى األوزان النسبية لنواتج
ً
التعلم واألهداف طبقا لجدول املواصفات.
 يعد املحتوى في ضوء مصفوفة املدى والتتابع.
تأكيد املحتوى على املفاهيم العلمية  يراعي املحتوى التكامل في معالجة املفاهيم العلمية
الرئيسة في املقرر ،بما يخدم املقررات
مع ما ورد في املقررات الدراسية األخرى.
األخرى في التخصص.
 يراعي املحتوى بنائية املعرفة ،فيبدأ من حيث
انتهى محتوى املتطلب السابق.
 يوضح في املحتوى أوجه الشبه واالختالف بين
املفاهيم العلمية املختلفة سيما التي يتم تناولها
من خالل مقررات أخرى.
التركيز على الجديد في مجال املقرر.
 يقدم املحتوى أحدث ما توصل إليه العلم في هذا
املجال.
 يتم تناول املعارف والحقائق الجديدة الواردة في
املقرر ،بقدر من التفصيل والتوضيح ،مقارنة
باملعارف القديمة.
 يرفق في نهاية كل فصل أو درس في املقرر قائمة
باملراجع الحديثة التي قد يحتاج إليها الطالب
إلثراء معارفه حول كل ما هو جديد.
التأكيد على تحويل الجديد في املحتوى  يتم عرض املحتوى من خالل النمذجة واملحاكاة
إلى معرفة مألوفة للطالب.
لتبسيط املعارف الجديدة وغير املألوفة للطالب.



5

التأكيد على التعلم االبتكاري من خالل 
بناء املحتوى وتنظيمه.





يقدم القدر املناسب من األمثلة والشروح واألشكال
التوضيحية لتبسيط املعارف الجديدة للطالب.
ً
يقدم عددا من التدريبات واألنشطة التي تشجع
الطالب على تقديم تطبيقات حيوية ملا هو جديد،
لتطبيقه على أرض الواقع ،أو من خالل املحاكاة.
يعرض املحتوى بطريقة توليدية تحليلية تنمي لدى
الطالب القدرة على التحليل و التنبؤ.
ُيقدم املحتوى من خالل خرائط للمفاهيم  ،و يتاح
للطالب الفرصة إلكمال النواقص.
يشتمل املحتوى على تدريبات وأنشطة تنمي
الطالقة.
يشتمل املحتوى على تدريبات وأنشطة تنمي
املرونة.
يشتمل املحتوى على تدريبات وأنشطة تنمي
14
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األصالة.


التأكيد على التعلم ذي املعنى من خالل 
عرض املحتوى و تنظيمه.

6



يشتمل املحتوى على تدريبات وأنشطة تنمي
الحساسية للمشكالت.
يشتمل املحتوى على تدريبات وأنشطة تنمي حب
االستطالع.
يؤكد املحتوى على ربط التعلم بحياة الطالب
وبيئته املحيطة.
يبرز املحتوى العمق املعرفي للمهارات الذهنية.

 يؤكد املحتوى على البعد التطبيقي للجوانب
املعرفية.
احترام عقلية الطالب وتلبية احتياجاته  ينظم املحتوى بطريقة منطقية سيكولوجية تراعي
الفكرية والنفسية.
مستوى تفكير الطالب.
 تنظم معارف املحتوى بطريقة تتابعية متكاملة.
 يراعي تنظيم املحتوى عنصر التوازن.

7

 يراعي تنظيم املحتوى الشمولية.
 يراعي تنظيم املحتوى التدرج .
 يراعي املحتوى ربط املفاهيم العلمية بعناصر
البيئة املحيطة.
 يقدم املحتوى أمثلة حيوية من البيئة توضح
الحقائق و املفاهيم الواردة فيه.
 يفسر املحتوى بعض الظواهر البيئية املحيطة.

8

ربط املفاهيم العلمية بالبيئة املحيطة.

9

تقديم املحتوى من خالل مواقف 
تعليمية.





10

التأكيد على مهارات األسئلة البحثية.

يقدم املحتوى حلوال لبعض املشكالت املوجودة في
البيئة.
ُي َ
عرض املحتوى من خالل مواقف حيوية واقعية أو
افتراضية قابلة للتعلم.
يركز املحتوى على معالجة القضايا واملشكالت من
خالل مواقف تعليمية متنوعة.
َ
يراعي املحتوى في املوقف التعليمي املنطقية
وجميع خصائص العلم وعادات العقل.

 يقدم مجموعة من األسئلة والتدريبات التي توجه
الطالب إلى استخدام املكتبة.
 يحيل املحتوى الطالب إلى معضالت تتطلب منه
استخدام البحث العلمي.
15
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 يقدم املحتوى تدريبات وأنشطة تنمي لدى الطالب
مهارات االكتشاف.

 .4معايير اختيار طرائق التدريس و توظيفها:
م
1

2

املعايير

تطبيق استراتيجيات التدريس التي  يختار استراتيجيات وطرائق التدريس في ضوء
تناسب أهداف املقرر ونواتج التعلم.
األهداف ونواتج التعلم.
 يستخدم طرائق التدريس التي تناسب املحتوى.
ُ ينوع في طرائق التدريس ..بما يتناسب و أنماط تعلم
طالبه.
تحقيق التفاعل بين الطالب واألستاذ  يركز على استخدام طرائق التدريس املتنوعة.
والطالب أنفسهم.

3

مؤشرات تحقيق املعيار

 يراعي طبيعة الطالب وخصائصه عند اختيار طرائق
التدريس.

التركيز على استراتيجيات التدريس  يستخدم استراتيجية العصف الذهني.
املتمركزة حول املتعلم.
 يستخدم استراتيجية الحل اإلبداعي للمشكالت.
 يستخدم استراتيجية التدريس التبادلي.
 يستخدم التدريس بالفريق.
 يستخدم املناقشة بكل مستوياتها.
 يستخدم طرح األسئلة.
 يستخدم استراتيجية املشروع.

4

5

استخدام االستراتيجيات التدريسية  ينوع في استخدام استراتيجيات تدريسية مختلفة
البديلة ملقابلة الفروق الفردية بين
ملراعاة الفروق الفردية بين الطالب.
الطالب.
 يراعي في استراتيجيات التدريس أنماط التعلم
املختلفة لدى الطالب ( سمعية  ،بصرية ،سمعية
بصرية)
استخدام األنشطة التعليمية البديلة  يراعي أن تكون األنشطة في ضوء األهداف.
ملقابلة الفروق الفردية بين الطالب.
 تعكس األنشطة نواتج التعلم.
 يستخدم أنشطة تعليمية متنوعة ملراعاة الفروق
الفردية.

6

 يصنف األنشطة في ضوء أنماط تعلم طالبه.
التركيز على األنشطة اإلثرائية الفردية  يصنف األنشطة املعرفية حسب مستوى طالبه.
لتقوية البنية املعرفية للطالب.
 يكلف الطالب بأنشطة فردية إثرائية لتنمية البنية
16
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املعرفية لديهم.
 يحدد األنشطة الفردية لطالبه عقب كل تغذية
راجعة.
7

املزج بين مهارات التعلم التعاوني والتعلم  ينوع في طرائق التدريس بين التعلم اإلفرادي
اإلفرادي .
والتعاوني.
 ينوع في طرائق التدريس حسب أهداف الدرس
ونواتج التعلم املتوقعة.
 ينوع في طرائق التدريس حسب طبيعة طالبه ونتائج
التقويم.

8

استخدام حلقات النقاش.

9

استراتيجيات
استخدام
تعرف  يحدد التصورات الخطأ لدى الطالب حول نواتج
التصورات الخطأ و مصدرها و تعديلها.
التعلم املراد تحقيقها.

 يحدد املهارات التي تحتاج إلى نقاش لتنميتها.
ً
مراعيا تكافؤ
 يقسم الطالب إلى مجموعات نقاش،
املجموعات.
 يوزع األدوار داخل كل مجموعة نقاش بالتناوب.
 يحدد عدة مهام في حلقة النقاش مفادها تحقيق
الهدف.

 يصنف التصورات الخطأ حسب أسبابها.
 يحدد استراتيجيات التدريس املناسبة لتصويب
التصورات الخطأ.
10

تبني األنشطة الالزمة للتعامل مع  يحدد نواتج التعلم واألهداف املراد تحقيقها.
الطالب داخل حجرة الدراسة و املعامل  يحدد الخصائص املختلفة لطالبه.
املختلفة.
 يصمم األنشطة التعليمية املناسبة.

17
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 .5معايير اختيار الوسائط التعليمية و توظيفها:
م
1

مؤشرات تحقيق املعيار

املعايير

استخدام الوسائل والوسائط التعليمية  يحدد الوسائط التعليمية في ضوء األهداف ونواتج
في ضوء األهداف ونواتج التعلم.
التعلم.
 يراعي استخدام الوسائط التعليمية التي تناسب
املحتوى.
 يحدد الوقت املناسب والسياق املناسب الستخدام
الوسائط التعليمية.

2

التركيز على التقنيات التعليمية املتطورة  يقدم الوسائط التعليمية في ضوء اإلمكانات
في ضوء اإلمكانات املتاحة.
املتاحة.
 يراعي في اختيار الوسائط التعليمية عنصري
االقتصاد في الوقت واملال.
 يستغل إمكانات البيئة في إنتاج وسائط ووسائل
تعليمية مناسبة.

3

التركيز على تقنيات التعلم املتمركزة  يستخدم تقنيات التعليم التي تركز على تفعيل دور
حول املتعلم.
الطالب.
 يوجه الطالب إلى تصميم وسائط تعليمية،
واستخدامها في عمليتي التعليم والتعلم.

4

توظيف

التكنولوجيا

اكتساب املعرفة و تفعيلها.

املتنوعة

في  يوظف تقنيات التعليم التي تنمي لدى الطالب حب
االستطالع.
 يوظف تقنيات التعليم في تنمية التعلم باالكتشاف.

5

التنويع في استخدام تكنولوجيا التعلم  ينوع في استخدام الوسائط وتقنيات التعليم،
ملقابلة تنوع الفروق الفردية للطالب.
لتناسب أنماط التعلم املختلفة لدى الطالب.
 يستخدم وسائط تعليمية متنوعة ،لتناسب نواتج
التعلم املختلفة.

18
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 .6معايير بيئة التعلم:
مؤشرات تحقيق املعيار

م

املعايير

1

التعلم في بيئة طبيعية .

2

مراعاة الجوانب النفسية و االجتماعية  يتوافر في بيئة التعلم املحفزات النفسية واإلمكانات
في بيئة التعلم.
املادية.

 تكون بيئة التعلم مؤهلة لعملية التعلم.
 تكون بيئة التعلم أقرب للبيئة الطبيعية .
 تتسم بيئة التعلم باملصداقية.

 يسود بيئة التعلم مناخ من األلفة واالحترام.
3

توظيف القيم األخالقية الحيوية في بيئة  يسود االلتزام بآداب الحوار.
التعلم.
 تسود ثقافة تقبل النقد واحترام االختالف.
 يكون النقد لألفكار ال ألصحابها.

4

5

6

التأكيد على مبدأ التعزيز في بيئة التعلم  .يتم تنويع التعزيز بحسب خصائص الطالب.
 يتم تعزيز بيئة التعلم ً
تقنيا.
 يتم املزج بين التعزيز املادي و املعنوي.
تنظيم بيئة التعلم بما يحقق األهداف  يتم تنظيم جلسة الطالب بما يساعد على تحقيق
وبقاء أثر التعلم.
التفاعل البناء في بيئة التعلم.
 تجرى بعض الفعاليات ..مثل لعب الدور ،
والندوات ،واملناظرات ،التي تساعد على إبقاء أثر
التعلم.
التركيز على مصادر التعلم لتهيئة البيئة  يتم إثراء بيئة التعلم بمعينات ومواد تعليمية تثري
التعليمية.

التفاعل الصفي.
 تقدم مواد تعليمية متنوعة تسهم في تحقيق
األهداف ونواتج التعلم.
 تنويع فرص التعلم داخل الصف ،بما يسهم في
تنمية التفكير اإلبداعي والخالق.

7

التأكد من معامل األمان في بيئة التعلم  ،توفر جميع عناصر التعلم اآلمن ،من خالل تأمين
لتجنب الخسائر البشرية واملادية.
البيئة التعليمية من خالل مصادر املخاطر املتوقعة.
 تتم مراجعة إجراءات األمان بشكل دوري ،لتجنب
الحوادث املفاجئة في بيئة التعلم.

8

توفير العوامل املعينة على الجودة  يتم تأمين كل اإلمكانات املتاحة لضمان جودة
الفيزيقية لبيئة التعلم.
اإلضاءة والتهوية والهدوء في بيئة التعلم.
 يتم تنظيم جلسة الطالب بما يساعد على االستفادة
من بيئة التعلم وتالفي عيوبها الفيزيقية.
19
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 .7معايير التقويم الشامل واملستمر:
م
1

مؤشرات تحقيق املعيار

املعايير

قياس وتقويم تعلم الطالب بأساليب  ينوع في استخدام أساليب التقويم املختلفة:
مختلفة.
(اختبارات – مشاريع – مقابالت – بطاقة مالحظة...
إلخ)
 ينوع في أشكال التقويم املتنوعة ( نوعية األسئلة
من حيث الشكل واملضمون ...إلخ)
 يقدم التغذية الراجعة عقب كل مهارة.
 يقيس مدى تحقق األهداف ونواتج التعلم باملقاييس
املناسبة لها.

2

التنوع في أساليب جمع املعلومات التي  يوجه الطالب إلى استخدام املكتبات وقواعد
تحقق األهداف وحاجات املتعلمين.
البيانات.
 يوجه الطالب للزيارات امليدانية.
 يوجه الطالب إلجراء مقابالت شخصية.
 يوجه الطالب الستخدام االستبانات واستطالع
الرأي.

3

4

ابتكار أساليب جديدة لتحليل البيانات  يستخدم أساليب جديدة لتعديل سلوك الطالب
واستخدامها في تعديل سلوك الطالب
املعرفي.
املعرفي واملهاري.
 يبتكر أساليب جديدة لتعديل سلوك الطالب
املهاري.
ً
 يستخدم طرقا مبتكرة لتصويب املفاهيم العلمية
الخطأ ،أو الناتجة عن تصورات خطأ لدى الطالب.
التقويم في ضوء نواتج التعلم وأهداف  يحدد أسلوب التقويم املناسب لكل ناتج من نواتج
املقرر.

التعلم.
 يمزج بين تقويم املعارف وتقويم األداء.

5

 يحدد لكل هدف أداة تقويم على األقل ،لتحدد مدى
تحققه.
ً
التقويم املعتمد على مؤشرات قياس  يستخدم قياس األداء املتدرج كما و كيفا في التعرف
األداء.
على مدى تحقق األهداف ونواتج التعلم.
 ينوع في استخدام مقاييس األداء املتدرجة بحسب
طبيعة نواتج التعلم ومستوى الطالب وخصائصهم.

6

دعم التقويم الذاتي للطالب.

 يدرب الطالب على مهارات التقويم الذاتي.
 يعطي الطالب عد ًدا من نماذج التقويم الذاتي
20
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لتطبيقها على نفسه.
 يشجع الطالب البتكار نماذج جديدة من التقويم
الذاتي ،وعرضها على أستاذ املقرر قبل تطبيقها على
نفسه.

7

َ
استخدام أسلوبي التغذية الراجعة  يستخدم التغذية الراجعة من بداية املحاضرة إلى
واملرتجعة.
النهاية.
 تكون التغذية الراجعة إثر االنتهاء من تحقيق كل
هدف على حدة.
 تقدم تغذية على أهداف الدرس ككل ،وتكون بعد
مهارة غلق الدرس.
 يحرص على أخذ التغذية املرتجعة من طالبه.
 يطلب من طالبه تقييم(التغذية املرتجعة) عن طريق
ملء استطالع رأي ال يكتب عليه اسم الطالب.

8

تقويم العمليات العقلية على املستوى  يقدم أسئلة تقيس عمليات الوعي باملعرفة (ما وراء
نفسه من أهمية تقويم النتائج.
املعرفة)
 يقيم عمليات الوصول إلى الحل التي يقوم بها
الطالب بالدرجة نفسها من الدقة واألهمية التي
تقيم بها النتائج التي توصلوا إليها.

 .8معايير بناء االختبارات التحصيلية و تطبيقها:
م
1

املعايير

مؤشرات تحقيق املعيار

تكامل االختبارات مع األهداف ونواتج  تراعي االختبارات قياس األهداف ونواتج التعلم في
التعلم للمقرر.
املقرر الدراس ي.
 تحدد نواتج التعلم نوعية االختبارات وأشكالها
املناسبة لقياسها.

2

مراعاة األوزان النسبية ملحتوى املقرر  يغطي االختبار نواتج التعلم حسب أوزانها النسبية
في بناء االختبار.
في املقرر.

3

قياس مستويات الفهم املختلفة .

 يقيس االختبار مستويات الفهم املختلفة ،من
مستوى الفهم الحرفي إلى مستوى الفهم اإلبداعي.
 صياغة مفردات االختبار بحسب املهارات التي
تقيسها.
 تقيس كل مفردة مهارة واحدة فقط من مستويات
الفهم.
21
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4

تمثيل املنحنى االعتدالي في مستوى  يصاغ االختبار بشكل متدرج ملراعاة الفروق الفردية
تحصيل الطالب.
بين الطالب.
 تمثل نتائج االختبار الجيد املنحنى االعتدالي
ملستويات تحصيل الطالب.

5

املزج بين األشكال املختلفة لالختبارات  ينوع في أنواع االختبارات التحصيلية بين ( اختبارات
التحصيلية.
مقالية واختبارات موضوعية).
 ينوع في أشكال االختبارات املوضوعية ( إكمال
الفراغات – الصح والخطأ – االختيار من متعدد -
املزاوجة )....مع مراعاة ضوابط كل نوع.
 ينوع في أشكال االختبارات املقالية بين (مغلقة
ومفتوحة النهايات) مع مراعاة ضوابط كل منها.

6

تطبيق اللوائح واألنظمة اإلدارية في
إعداد االختبار.

7

إعداد جدول مواصفات لكل اختبار في  يضع أوزان نسبية لكل محتويات املقرر.
ضوء املهارات التي يقيسها.
 يراعي الوزن النسب للمحتوى أو الهدف أو ناتج
التعلم الذي يريد قياسه في االختبار.

 يلتزم بضوابط الئحة الدراسة واالختبارات
املعتمدة من الجامعة.
 يوفر البيئة املناسبة لتطبيق االختبار.
 يخطر الطالب بنتائج االختبارات في املواعيد
املحددة لذلك.
 يمنح الطالب حق االطالع على ورقة إجابته إذا
أراد ذلك ..وفق الضوابط والقوانين التي
تحددها الالئحة.

 يتأكد من أن االختبار مثل األوزان النسبية
الحقيقية في املقرر بما يحقق قياس مدى تحقق
األهداف.
8

مراعاة التوازن والتكامل مع االختبارات  ينسق مع أساتذة املقررات اآلخرين فيما يخص آلية
في املقررات الدراسية األخرى بالكلية.
االختبارات و ضوابطها.
 يكون االختبار ضمن اآلليات املعتمدة في البرنامج
الدراس ي.
 يتكامل االختبار مع االختبارات في املقررات الدراسية
األخرى في البرنامج من حيث الشكل و املضمون.
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مفاهيم ومصطلحات
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العام الجامعي:
يتألف العام الجامعي من فصلين دراسيين إلزاميين ،وفصل دراس ي صيفي اختياري
للطالب الذين يودون إنهاء البرنامج بوقت أقل.
الفصل الدراس ي:
ً
مدته الزمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا ،تدرس على مداها املقررات الدراسية ،وال
تدخل ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية.
الفصل الصيفي:
مدته الزمنية ال تزيد عن ثمانية أسابيع ،وال تدخل ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات
النهائية ،وتضاعف خاللها املدة املخصصة لتدريس كل مقرر.
املدة النظامية:
الفترة املتاحة إلنهاء متطلبات املرحلة الدراسية.
البرنامج األكاديمي:
مجال أو تخصص أكاديمي يحدد ما يدرسه الطالب من املقررات الدراسية األنشطة
املرتبطة بذلك املجال أو التخصص ،والنجاح في إتمامها يؤهلهم للحصول على درجة
أكاديمية في ذلك املجال.
الخطة الدراسية:
مجموعة متكاملة من املقررات الدراسية واألنشطة ،تشكل من مجموع وحداتها متطلبات
التخرج التي يجب أن يجتازها الطالب بنجاح ..للحصول على الدرجة العلمية في
التخصص املحدد.
تقرير البرنامج األكاديمي:
تقرير سنوي شامل عن سير البرنامج ،يعده املفوض من قبل املؤسسة التعليمية في إدارة
ً
البرنامج معتمدا على تقارير املقررات ،ويعد أداة التحسين املستمر للبرنامج.
املستوى الدراس ي:
هو الدال على املرحلة الدراسية ،ويكون عدد املستويات الالزمة للتخرج ثمانية مستويات
ً
أو أكثر ..وفقا للخطط الدراسية املعتمدة.
24
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املقرر الدراس ي:
ً
مادة دراسية تتبع مستو ًى محددا ضمن الخطة الدراسية املعتمدة في كل تخصص
(برنامج) .ويكون لكل مقرر رقم ورمز واسم ووصف مفصل ملفرداته ،يميزه من حيث
املحتوى واملستوى عما سواه من مقررات ،وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض املتابعة
والتقييم والتطوير .ويجوز أن يكون لبعض املقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة
معه.
الوحدة الدراسية:
املحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو الدرس السريري
الذي ال تقل مدته عن خمسين دقيقة ،أو الدرس العملي أو امليداني الذي ال تقل مدته عن
مائة دقيقة.
الساعة املعتمدة:
ً
املحاضرة النظرية األسبوعية وملدة ساعة أسبوعيا طوال الفصل الدراس ي.

متطلب جامعة

متطلب كلية

متطلب قسم (تخصص)

أساس ي

اختياري

املقررات الدراسية التي ينبغي على كل
الطلبة دراستها وبغض النظر عن
تخصصاتهم.

املقررات العامة التي يختارها الطالب من
بين عدد من املقررات ،والتي تقترحها لجان
البرامج والخطط الدراسية في األقسام
والكليات ،وتعتمدها اللجنة الدائمة للبرامج
والخطط الدراسية في الجامعة ،وتكون من
املقررات العامة (مبادئ ،مدخل ،مقدمة).
املقررات الدراسية التي يختارها طلبة الكلية
من بين عدد من املقررات تمثل األقسام
املختلفة في الكلية ،وتكون من املواد
املساندة للتخصصات املختلفة في الكلية.

املقررات الدراسية التي ينبغي على كل طلبة
الكلية دراستها ،بصرف النظر عن
تخصصاتهم ،وتكون من املقررات التي
تشكل قواعد أساسية مهمة ملختلف
التخصصات في الكلية.
املقررات الدراسية التي ينبغي على جميع املقررات الدراسية التي يختارها الطالب من
بين مجموع املقررات التي يوفرها القسم،
طلبة التخصص دراستها.
وتكون من املواد املساندة لتخصص
الطالب.
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تعليق البرنامج أو التخصص:
إيقاف قبول الطالب في البرنامج أو التخصص.
املتطلب السابق:
ً
ً
ً
املقرر الذي يعد مفتاحا لفهم املقرر الذي يليه ،ويعتمد عليه اعتمادا كبيرا ،وبدونه يكون
هناك خلل في البناء املعرفي .ويعتبر النجاح فيه شرط لتسجيل املقرر الالحق.
املتطلب املتزامن:
املقرر الذي يحمل في طياته عادة موضوعات مهمة للمقرر املتزامن معه ،وال يعد النجاح
ً
فيه وأخذه قبل املقرر املتزامن شرطا لتسجيل املقرر املطلوب.
املتطلب الضابط:
املقرر الذي يعمل على ضبط طالب املستويات ،والذي ال يسمح التسجيل فيه إال بعد
اجتياز الطالب املستويات الدنيا من البرنامج .حيث ال يسمح للطالب املستجد التسجيل
فيه إال بعد موافقة القسم أو املرشد األكاديمي ،أو اجتياز مستوى معين.
رمز املقرر:
أرقام وحروف لها مدلوالتها التي توضح نوع املقرر ومستواه الدراس ي.
توصيف البرنامج:
وثيقة توضح بجالء أن البرنامج سوف يلبي املتطلبات الواردة في "معايير ضمان واعتماد
جودة برامج التعليم العالي" و "اإلطار الوطني للمؤهالت" ،وتتضمن هذه الوثيقة املعلومات
الوصفية العامة عن البرنامج ،والعوامل الخارجية املؤثرة عليه ،والنتائج التعليمية
املأمولة من الطالب ،وطريقة التدريس واستراتيجيات تقويم الطالب؛ لتطوير هذه النتائج
التعليمية في مختلف مجاالت التعلم .على أن يكون التركيز في طريقة التدريس على البرنامج
كونه حقيبة متكاملة من التجارب التعليمية ،يتم تقديمها من خالل مقررات دراسية
متفرقة.
إقرار البرنامج:
موافقة رسمية تتم وفق إجراءات محددة من قبل املؤسسة التعليمية.
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أهداف البرنامج:
جمل تعدادية تصف النتائج التي يتم تحقيقها ،واملساهمة التي يتم تقديمها لإلنجاز
املتوقع للخريج خالل السنوات التي تلي سنة التخرج .وترتبط األهداف بأهداف املؤسسة
التعليمية ،وجوهر القيم ،والخطط االستراتيجية لها.
مخرجات التعلم:
املعارف والقيم واالتجاهات واملهارات الناتجة من املشاركة في مقرر ،أو برنامج معين .وقد
وضعت الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد فئات عريضة أو أنواع مخرجات التعلم في
مجاالت التعلم املختلفة التي ينبغي تحقيقها.
استراتيجيات التدريس:
خطوات إجرائية محددة منتظمة ومتسلسلة؛ لتطوير تعلم الطالب في مختلف املجاالت
املعرفية والوجدانية واملهارية .ويمكن أن تشمل االستراتيجيات ،على سبيل املثال ال
الحصر ،مسألة تسلسل األسئلة؛ لتطوير مفاهيم الحاالت الجديدة أو تطبيقها ،وتوضيح
القيمة ،واستخدام النظم املتقدمة للمساعدة على حفظ واسترجاع املعلومات ،ودراسات
الحالة ،والنمذجة واملحاكاة (حل املشكالت ضمن مجموعات) ،ولعب دور معين ،وما إلى
ذلك من االستراتيجيات األخرى.
وينبغي عدم الخلط بين هذا املصطلح (استراتيجيات التدريس) و (طرق التدريس) ،فطرق
التدريس مصطلح يستخدم لوصف شكل من أشكال تنظيم عملية التدريس ،أو تقديم
التدريب (مثل محاضرة ،أو تدريب نظري ،أو عملي).
اإلطار الوطني للمؤهالت:
وثيقة تصف بشكل عام شروط تنمية مستويات املعرفة واملهارات الالزمة للمؤهالت
العليا ،ولها ثالثة عناصر رئيسة :املستويات ،والساعات املعتمدة ،ومجاالت التعلم.
املستويات:
يقصد بها وصف املتطلبات املعرفية املتزايدة وتعقيدات التعلم املتوقعة من الطلبة كلما
تقدموا بدرجاتهم العلمية ،واملستويات في اإلطار الوطني للمؤهالت تقسم على النحو التالي:
 االلتحاق :إتمام التعليم الثانوي. املستوى األول :الدبلوم الجامعي املتوسط. املستوى الثاني :الدبلوم.27
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 املستوى الثالث :البكالوريوس. املستوى الرابع :الدبلوم العالي. املستوى الخامس :املاجستير. املستوى السادس :الدكتوراه.الساعات املعتمدة:
نقاط مخصصة لوصف مقدار الجهد ،أو حجم التعلم املتوقع؛ الجتياز درجة تعليمية ،أو
مقرر معين أو أية وحدة دراسية من الوحدات املكونة للبرنامج.
 الدبلوم الجامعي املتوسط يتطلب ما ال يقل عن ( )30ثالثين ساعة معتمدة. الدبلوم يتطلب ( )60ستين ساعة معتمدة (أو سنتين من الدراسة). درجة البكالوريوس تتطلب ما ال يقل عن ( )120مائة وعشرين ساعة. الدبلوم العالي يتطلب دراسات إضافية مشتملة على ( )24أربع وعشرين ساعةمعتمدة بعد البكالوريوس.
ً
ً
 املاجستير يتطلب ( )24أربعا وعشرين أو ( )39تسعا وثالثين ساعة معتمدة بعدالبكالوريوس.
 الدكتوراه تتطلب ( )12اثنتي عشرة أو ( )30ثالثين ساعة معتمدة بعد املاجستير،ً
اعتمادا على حجم الرسالة ،أو تقرير املشروع الرئيس.
مجاالت التعلم:
هي الفئات الواسعة ألنواع نواتج التعلم التي يستهدف البرنامج التعليمي تطويرها .وتصنف
مجاالت التعلم في أربعة مجاالت رئيسة ،باإلضافة إلى املهارات النفس حركية ،والتي ترتبط
ً
ً
بتخصصات معينة يعد فيها اكتساب هذه املهارات أمرا ضروريا ،وهذه املجاالت هي:
 املعرفة :وهي القدرة على استرجاع املعلومات وفهمها وتقديمها وتطويرها وإنتاجها،والتي تشمل:
 oمعرفة حقائق معينة.
 oمعرفة مفاهيم وأسس ونظريات محددة.
 oمعرفة مصطلحات علمية مختلفة.
 oمعرفة إجراءات معينة للوصول إلى أي مما سبق.
 املهارات اإلدراكية :وتشمل القدرة على:28
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 oتطبيق اإلدراك والوعي للمفاهيم واملبادئ والنظريات.
 oتطبيق األساليب املتضمنة في التفكير الناقد ،والحل اإلبداعي للمشكالت،
ً
سواء أكان ذلك بطلب من اآلخرين أم عند مواجهة مواقف جديدة غير
متوقعة.
 oدراسة املواضيع واملشكالت في مجال دراس ي باستخدام البحث في مجموعة
من املصادر املتنوعة ،واستخالص استنتاجات صحيحة.
 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل املسؤولية :وتشمل القدرة على: oتحمل مسؤولية تعلمهم الذاتي واالستمرار في التطوير الشخص ي واملنهي.
 oالعمل بشكل جماعي فعال وممارسة القيادة عند الحاجة.
 oالتصرف بمسؤولية في العالقات الشخصية واملهنية.
 oالتصرف بشكل أخالقي ،وااللتزام بالقيم األخالقية العالية على النطاق
الشخص ي ،واالجتماعي.
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية :وتشمل القدرة على: oالتواصل الشفوي والكتابي بشكل فعال.
 oاستخدام تقنية االتصاالت واملعلومات.
 oاستخدام األساليب الحسابية واإلحصائية األساسية.
 املهارات النفس حركية (النفس حركية) :وهي مجموعة املهارات األدائية الراقيةً
ً
ً
ً
ً
التي تحتاج في تعلمها وتعميقها وقتا وجهدا وتنظيما وتنسيقا دقيقا بين عدد من
أعضاء الجسم وحواسه وعضالته ..وبين عقل اإلنسان وجهازه العصبي .وتعد هذه
املهارات ذات أهمية عالية في بعض الحقول الدراسية .ويمكن تطبيق املهارات
ً
ً
ً
ً
النفس حركية جزئيا على بعض البرامج التي تشمل جانبا عمليا ،أو مخبريا.
مؤشرات األداء:

ً
أشكال محددة من األدلة (يتم عادة اختيارها مسبقا) تستخدمها املؤسسة ،أو أية وكالة
أخرى؛ لتقديم دليل على جودة األداء ،وينبغي أن تكون مؤشرات األداء محددة وذات صلة
مباشرة قدر املستطاع باملستويات املعيارية لألداء واملقاصد التي تتعلق بها .ولكن التدابير
املباشرة لبعض أهم األهداف مثل( :جودة التعلم لدى الطالب) ..يصعب العثور عليها في
ً
ً
وبناء عليه ،فإنه يجب استخدام بعض األدلة غير املباشرة أحيانا ،مثل
بعض األحيان.
تقييم الطالب للبرامج ،ونتائج التوظيف ،واستطالعات آراء أرباب العمل .وبما أن
29
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املؤشرات غير املباشرة يمكن أن تخضع ملؤشرات أخرى ،فمن املعتاد أن تستخدم عدة
مؤشرات مختلفة ،ولكنها ذات صلة باألهداف الهامة ،إضافة إلى تفسيرها باستخدام نظام
ً
مستقل للتحقق من التفسيرات .ويستخدم مصطلح "املثلثات" أحيانا في عدة مؤشرات؛
لتقديم أدلة عن هدف معين من وجهات نظر مختلفة .فعلى سبيل املثال ،يمكن الحصول
على دليل على كفاءة أعضاء هيئة التدريس من خالل عدة مؤشرات ..مثل مستويات
املؤهالت ،ونتائج البحوث ،وتصنيف الطالب لفاعلية التدريس.
مؤشرات األداء الرئيسة ):(KPIs
هي مؤشرات أداء مختارة ،وتعد ذات أهمية خاصة ألغراض تقويم األداء ،ويجوز للمؤسسة
تحديد قائمة مختصرة ملؤشرات األداء الرئيسة التي تعدها ذات أهمية خاصة في مجال
تقويم األداء ،وتحتاج إلى دليل على تلك املؤشرات من عدد من أقسام املؤسسة ،إضافة
إلى مؤشرات أخرى تختارها كل مجموعة ،أو كل قسم في املؤسسة ألغراضها الخاصة،
وعلى سبيل املثال :فإن وكالة وطنية للجودة مثل الهيئة (هيئة الجودة) يمكن أن تحدد
ً
قائمة صغيرة من املؤشرات التي تعكس قضايا وطنية ،أو أهدافا وسياسات معينة يتم
استخدامها من قبل جميع املؤسسات.
املقارنة املرجعية:
هي قياس ومقارنة أداء املؤسسة مع مؤسسة أو أكثر في نفس املجال ،وعليه يمكن تعريف
املقارنة املرجعية بأنها" :آلية وأسلوب منظم يهدف إلى التعلم من اآلخرين من خالل مالحظة
نماذج أساليب األداء املتميزة داخل املؤسسات التي لديها خبرات في مجاالت محددة ،التي
يمكن إجراء املقارنة معها بشكل قانوني".
نقاط املقارنة املرجعية:
هي نقاط املقارنة املرجعية أو مستويات األداء املستخدمة؛ لتحديد األهداف وتقييم األداء.
من املمكن أن تكون مقاييس املقارنة املرجعية هي مستويات األداء الحالية في املؤسسة..
(على سبيل املثال ،املعدل الحالي لتخرج الطالب في دراسات إدارة األعمال) ،أو املعايير التي
وضعتها وكالة خارجية ،أو معايير األداء في مؤسسة أخرى ،أو مجموعة من املؤسسات
املختارة للمقارنة( .على سبيل املثال ،عدد من اإلصدارات البحثية لكل موظف أكاديمي
يعمل بنظام الدوام الكامل في جامعة معينة) .ويجوز ملؤسسة ما اختيار مؤسسة أخرى
مماثلة لها ،لتكون املرجع الذي يمكن مقارنة جودة عملها على أساسه ،أو مقارنة أجزاء
معينة من املؤسسة مع مجموعات مماثلة داخل إطار املؤسسة .عادة ما يستحب
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استخدام املؤشرات( ،مثل تلك املذكورة أعاله) والتي يمكن سردها في الشروط الخاصة في
هذه املقارنات.
تقويم املحكمين:
تقويم وتقديم تقارير عن برنامج ما ،أو مؤسسة معينة ،أو جزء من مؤسسة ،من قبل
مقيمين خارجيين من ذوي الخبرة في املؤسسات ،أو املهن املماثلة ومختصين في املجال
املعني ،أو بالتنسيق مع هيئة أو إدارة في مؤسسات التعليم العالي .إن من أهم عناصر هذا
املفهوم أن املقيمين هم نظراء لديهم الخبرات الضرورية في املؤسسات ،أو البرامج املماثلة.
كما أنهم على دراية كافية بطبيعة وأغراض املؤسسة والتحديات التي تواجهها .ومن املهم
ً
أن تعترف املؤسسة قيد التقويم بأهمية دورهم .ومن الضروري أيضا أن يكون املقيمون
ً
مستقلين تماما عن املؤسسة التي يجرون مراجعتها ،حتى ال يكون هناك تضارب حقيقي أو
تصوري في املصالح ،كما يجب أن يكونوا مدربين بعناية على مهمتهم ،وملتزمين باملساعدة
في التطوير .وينبغي أن يتسموا بالحساسية تجاه رسالة املؤسسة وأهدافها وبرامجها..
ً
فضال عن كونهم على دراية باملعايير الدولية لنوع البرنامج التعليمي أو املؤسسة التعليمية
قيد املراجعة.
االعتماد األكاديمي:
عبارة عن شهادات رسمية تمنحها هيئة معترف بها تؤكد أن البرنامج التعليمي ،أو املؤسسة
التعليمية يفيان باملعايير املطلوبة.
اعتماد البرامج:
اعتماد برنامج تعليمي للدراسة من خالل منحه شهادة تبين أنه يلبي املعايير املطلوبة
ً
لتقديم برنامج تعليمي في هذا املجال على املستوى املطلوب .يتضمن اعتماد البرامج قرارا
بأن الجودة واملعايير املطبقة مناسبة للدرجة التي يؤهل لها .ويأخذ تقويم املعايير في
االعتبار طبيعة كل من التعليم والتعلم في مختلف مجاالت الدراسة ،باإلضافة إلى مستوى
التعليم ومدى صعوبته ،وكمية التعلم املطلوبة للدرجة العلمية .وقد تم تحديد املعايير
العامة لنتائج التعلم بالنسبة للبرامج التي تؤهل إلى درجات مثل :البكالوريوس ،أو
املاجستير ،أو الدكتوراه في اإلطار الوطني للمؤهالت ،ويجب الوفاء بها في جميع البرامج
التي تؤدي إلى هذه الدرجات ،بغض النظر عن نوع املؤسسة التي تقدم البرنامج .وباإلضافة
إلى تلبية متطلبات أطر العمل؛ يجب أن يفي البرنامج باملعايير املحددة في "معايير ضمان
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الجودة واالعتماد لبرامج التعليم العالي" ،وبالنسبة للبرنامج املنهي ،يجب أن يوفر معارف
ً
محددة فضال عن املهارات الالزمة ملمارسة املجال املعني.
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معايير ومواصفات
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خصائص الخريجين حسب نواتج التعلم عند إتمامهم للبرنامج الدراس ي )البكالوريوس(:
هناك الكثير من الخصائص الواجب توفرها في الطلبة الخريجين ،وذلك بالتوافق مع
وثيقة اإلطار الوطني للمؤهالت للتعليم العالي في اململكة العربية السعودية ،وأيضا ضمن
استراتيجية الجامعة في استيفاء املعايير واملتطلبات الالزمة للتخريج وأهمها:
ُّ
 القدرة على تذكر املعارف ،وعلى تطوير مدى واسع من املهارات التي تعلموهاواالستمرارية في زيادتها.
 املعرفة بمجموعة شاملة ومتناسقة ومنظمة من املعارف في مجال دراس ي معين،وبالنظريات واملبادئ املتعلقة بذلك املجال.
 القدرة على البحث في املشكالت املعقدة ،وإيجاد حلول ابتكارية تحت قدر محدود منالتوجيه ،باستخدام رؤى من مجال دراستهم ،ومن املجاالت األخرى ذات العالقة.
 القدرة على تحديد واستخدام األساليب الرياضية واإلحصائية املناسبة في التحليل،وإيجاد الحلول للقضايا املعقدة ،والقدرة على اختيار واستخدام أكثر اآلليات
مناسبة إليصال النتائج إلى املتلقين املختلفين.
 القدرة على القيادة واالستعداد للتعاون الكامل مع اآلخرين في املشاريع واملبادراتاملشتركة.
ً
 وفي حالة كون البرنامج مهنيا ،يتعين اإلملام بمجال واسع ومتكامل من املعارفواملهارات املطلوبة للممارسة الفعالة في املجال املنهي املطلوب.
 وفي حالة كون البرنامج أكاديمي وال يقود إلى ممارسة مهنية ،يتعين اكتساب معرفةعميقة وفهم شامل ألدبيات األبحاث في مجال التخصص ،إضافة إلى القدرة على
تفسير وتحليل وتقويم أهمية تلك األبحاث في زيادة املعرفة في املجال الدراس ي.
مواصفات البرنامج الدراس ي الجيد:
تسعى الجامعة لالرتقاء بجميع برامجها نحو الريادة والتميز ،كما أشار إليه كولنز
ُّ
وآخرون ( )2004من أن هدف تصميم برنامج دراس ي جيد ..هو إنتاج خبراء تعلم ،وليس
خبراء في اجتياز االمتحانات .وفي ذلك تحد كبير ،ألن العديد من البرامج الدراسية تواجه
ً
تحدي ُّ
َ
تجزأ املعرفة ،مما يفقد الطالب تنامي خبراته التعليمية ،وذلك ما أشار إليه أيضا
جانسن وآخرون ( ،)2006من أن الطالب ربما يحصلون املعرفة واملهارة ،بينما يتقدمون في
ً
برنامجهم الدراس ي ،ولكنهم يتعرضون إلى فرص محدودة جدا لدمج االثنين .ومن خالل

34
وكالة جامعة الجوف للشؤون التعليمية  /دليل إعداد الخطط والبرامج األكاديمية  ...العام الجامعي 1438/1437ه

ذلك وغيره من الخبرات التراكمية ،يمكن إجمال مالمح البرنامج الدراس ي الجيد في النقاط
التالية ..مع توضيح طريقة التأكد من هذه املواصفات كل على حدة:
 توافقه مع رؤية ورسالة الكلية والجامعة. oاملراجعة الداخلية (لجان القسم والكلية ،اللجان االستشارية وعمادة
الجودة).
ً
 من املهم البدء أوال بتحديد مواصفات الخريج ومخرجات التعلم قبل اقتراحاملقررات.
 oاستخدام نموذج (توصيف برنامج) املعد من قبل الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي.
 عدم وجود قصور في الحصيلة املعرفية املتوقعة من الخريج. oالخريطة املعرفية والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس.
 oتحديد واضح ودقيق للمعرفة املطلوبة.
 oاملراجعة الخارجية.
 عدم وجود تكرار في املادة العلمية املقدمة. oالتواصل بين أعضاء هيئة التدريس عند إعداد البرنامج.
 oعمل خريطة املقررات نموذج (ك) ) .(Program Matrixوهي عبارة عن
جدول يضم نواتج التعلم للبرنامج ومدى مساهمة املقررات في تحقيق هذه
النواتج.
 تحديد عدد الساعات املعتمدة والفعلية ،بحيث تلبي احتياج كل مقرر. oاملقارنات املرجعية.
 اختيار طرائق التدريس املالئمة لطبيعة املقررات. oمركز التميز في التعلم والتعليم.
 oطرق تدريس مالئمة ملخرجات كل مقرر.
 اختيار طرائق التقييم املناسبة. oإدارة التقييم واألداء بالجامعة.
 oتقييم لكامل البرنامج.
 oتقييم كل مقرر على حدة.
 oوحدات الجودة بالكليات.
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إدراج مقررات تفي بحاجة الخريج فقط .يجب التنبه من تضمين مقررات كثيرة
ً
تلبية لحاجة أعضاء هيئة التدريس وليس حاجة الخريج املبنية على مواصفاته
ومخرجات التعلم املتوقعة من البرنامج.
 oهيئات االعتماد البرامجي.
 oتقييم األقران والخبراء.
 oمواصفات الخريج ومخرجات التعلم للبرنامج.
ترابط املقررات مع بعضها ومالءمة تسلسلها.
 oخريطة املقررات.
تحديد املهارات املطلوبة بدقة (معرفية ،ذهنية ،حل مشكالت ،عمق املعلومة ...
إلخ).
 oورش عمل للمختصين في كل مجال.
بيئة ثرية يسهل فيها الحصول على األدوات.
 oمكتبة الجامعة.
 oاملكتبات األخرى.
 oاملختبرات.
 oنظام إدارة التعلم ).(LMS
جودة التدريب والخبرات امليدانية وكفايتها.
 oاستفتاء أرباب سوق العمل.
 oالخريجين.
 oالطالب الحاليين.

معايير إعداد البرنامج الدراس ي:
عند إعداد البرنامج البد من مراعاة ما يلي:
 أن يكون البرنامج الدراس ي قادرا على تحقيق األهداف املوضوعة. أن تكون رسالته ورؤيته وأهدافه واضحة وبسيطة وقابلة للمقارنة والقياس. أن يوجد هدف عام للبرنامج األكاديمي موثق ومعمم ،ويحدد املعارف واملهاراتاملتوخاة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
 -أن توجد أهداف تفصيلية موثقة ومعممة تنبثق عن الهدف العام للبرنامج.
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أن تتالءم أهداف البرنامج املوضوعة مع مخرجات التعلم املقصودة ،وأن تكون
مرتبطة باألهداف التعليمية للقسم والكلية والجامعة.
أن تكون األهداف واالستراتيجيات املتبعة في وضع محتوى البرنامج وتصميمه
وتطويره مقدمة على شكل نقاط واضحة ومنسجمة مع رسالته وأهدافه ومخرجاته،
ُ
بحيث تمكن الطلبة من الحصول على مخرجات التعلم املستهدفة ،مع بيان
املرجعيات الخاصة بالبرنامج وكذلك املرجعيات الوطنية والعاملية.
وجود خطة تفصيلية للبرنامج تبين املقررات الدراسية ،وتصنيفها )نظري ،عملي،
تمارين  ...إلخ) وتسلسلها ،وعدد الساعات الدراسية املعتمدة والفعلية ومتطلباتها،
والفصل أو الفصول الدراسية التي تنفذ بها.
وجود خطة تفصيلية لكل مقرر تتضمن :الوصف العام للمقرر ،ولغة التدريس،
واألهداف واستراتيجيات التعلم ،وأساليب التقويم ،ومصادر التعلم ،وعمليات
التطوير والتحسين.
توزيع مقررات البرنامج الدراس ي وفق املتبع )إجباري ،اختياري ،حر) وتقسيمها
)جامعة ،كلية ،قسم(.

معايير إعداد الخطة الدراسية:
إن إعداد الخطة الدراسية ضمن املعايير واألسس ،مع األخذ بعين االعتبار حاجة سوق
العمل وتناسق الخطة مع مخرجات التعليم ،له أثر إيجابي كبير على كفاءة الخطة الدراسية
وانعكاساتها على جودة التعليم واألداء التدريس ي؛ بحيث تتوافق الخطة الدراسية مع ما ورد
ُ
في سياسة التعليم في اململكة وخطط التنمية ،وأهداف الجامعة .وال بد أن تكون املادة
ً
العلمية للمقررات منطلقة من أصولها ،مراعية ملستجداتها وتطوراتها العاملية ،وأن تهتم
بأخالقيات املهن وسلوكيات املمارسة .لذا ال بد من مراعاة العديد من الضوابط التي ينبغي
أن تخضع لها الخطة الدراسية لتوحيد املعايير واإلخراج العلمي واملعرفي والفني لها ،وأهم
هذه الضوابط هي:
ُ
 أن تركز على الجوانب العلمية النظرية والتطبيقية وتطوير املهارات ،مع إبرازالحقائق العلمية ودورها في تنمية قدرات الطالب على التفاعل اإليجابي املبني على
ُ
التفكير واالستيعاب واملشاركة لخلق بيئة إبداعية ،وتحقق العمق في التخصص مع
تنوع حقول املعرفية.
ُ
 أن تقدم املادة العلمية للمقررات باللغة التي يتم تدريس املقررات بها.37
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أن تكون الخطة الدراسية قادرة على صقل وتطوير مهارات الطالب البحثية ،من
خالل إنجاز األبحاث النظرية والتطبيقية ،وأيضا وجود التدريب امليداني وفق الكلية
والتخصص.
أن يتم توزيع املقررات الدراسية على املستويات ،وتحديد الحد األدنى واألعلى
للوحدات الدراسية لكل مقرر على حده ،وعدد الوحدات الكلي للتخرج ككل ،وفق
وثيقة اإلطار الوطني للمؤهالت للتعليم العالي في اململكة العربية السعودية.
أن يتفادى عند إعداد الخطة ازدواجية املقررات في الخطة الدراسية مع الخطط
األخرى في الكلية أو في الجامعة.
أن يتم إجراء مسح بطريقة املؤشرات املرجعية ) (Benchmarkingلثالث خطط
دراسية على األقل ألقسام مماثلة في جامعات أو كليات لديها اعتماد أكاديمي ،أو
ُسمعة حسنة في مجال الخطط والبرامج الدراسية التي ُيراد تطويرها أو إنشاؤها.
ويتم الحصول على هذه املعلومات من مصادر عدة ،من أبرزها :وزارة الخدمة
ُ
املدنية ،وزارة العمل ،الغرف التجارية والصناعية ،أبرز الشركات في مجال
التخصصات ،الكليات والبرامج املشابهة ،أصحاب الخبرة في مجال التخصصات
ُ
املراد إنشاؤها ،دليل اإلحصاءات الذي تصدره مصلحة اإلحصاءات العامة ،ورش
العمل مع مؤسسات القطاع الخاص والعام ،إصدارات الجمعيات املهنية ،ومكتب
الخريجين بالجامعة.
ُ
أن تحكم الخطة الدراسية من قبل متخصصين ينتمون إلى مؤسسات علمية داخلية
وخارجية متميزة ببرامجها وخططها.
أن ُيلتزم في إعداد الخطط بمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي الوطنية والعاملية.
ً
أن ترقم املقررات وفقا لنظام موحد داخل القسم والكلية ،مع التأكد من تسلسل
املقررات ،وتحديد حاجة أي مقرر ملتطلب أو متطلبات سابقة ،ويفضل التقليل من
املتطلبات السابقة قدر اإلمكان.
التزام الخطة الدراسية بالحد األدنى واألقص ى من الوحدات الدراسية بالجامعة.

(ال يقل عن  120ساعة).
ً
 ترقيم املقررات وفقا لنظام موحد داخل القسم والكلية. أن تكون عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر نظري ال تقل عن ثالث وحداتدراسية ،وعن وحدتين دراسيتين للمقرر العملي ،وعلى الكليات التي تتجاوز ذلك
تقديم ما يبرر أسباب التجاوز.
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 يتم توزيع املقررات الدراسية على مستويات ال يقل عددها عن ثمانية مستويات،وال يقل العبء الدراس ي بأي منها عن الحد األدنى ( )12وحدة دراسية لكل مستوى.
 التأكد من انعدام االزدواجية في املقررات داخل الكلية.-

التأكيد على وحدة األقسام العلمية بالجامعة ،وذلك بالتنسيق بين األقسام

العلمية املختلفة ذات العالقة داخل الجامعة.
ً
 يراعى أن تتضمن الخطة الدراسية برنامجا للتدريب التعاوني أو الصيفي في برنامجكل قسم إضافة إلى التدريب امليداني.
 أن يتضمن إعداد الخطة الدراسية العناية بالجانب العملي التطبيقي وتطويراملهارات.
 تضمين مقررات بحسب اإلمكان ..يتم التدريس فيها باللغة االنجليزية في كلمستوى دراس ي ،أو يكون من متطلبات املقرر استخدام اللغة االنجليزية.
 التأكد من تسلسل املقررات ،وتحديد حاجة أي مقرر ملتطلب أو متطلبات سابقة،ويفضل التقليل من املتطلبات السابقة قدر اإلمكان.
املتطلبات السابقة ورموزها:
ينظر إلى املتطلبات السابقة على أنها املقررات الدراسية التي يجب أن يجتازها الطالب
قبل دراسته للمقررات التي تعتمد عليها ،وتكون هي نفس أسماء املقررات الدراسية ..ولكن
يشار إليها كمتطلب سابق عند الحاجة .وعند وضع املتطلبات السابقة يجب مراعاة ما يلي:
 أن يكون مستوى املتطلب السابق أقل من مستوى املقرر الدراس ي الذي يعتمد عليه. تراعى أرقام الترميز من حيث املستوى الدراس ي ،وأيضا رقم التسلسل للمتطلبالسابق إن كان املقرر واملتطلب السابق له من نفس التخصص الدقيق.
 يتم وضع أكثر من متطلب سابق ملقرر واحد عند الضرورة فقط ،ولغاية تسهيلعملية تسجيل املقررات للطالب.
 يراعى التقارب في املستوى الدراس ي بين املتطلب السابق واملقرر الدراس ي ،وأال تكونهناك فجوة زمنية بينهما.
املتطلبات املرافقة )املتزامنة (ورموزها ) إن وجدت(:
ينظر إلى املتطلبات املرافقة على أنها املقررات الدراسية التي يجب أن يجتازها الطالب مع
دراسته للمقررات التي تعتمد عليها ،وتكون هي نفس أسماء املقررات الدراسية ،ولكن يشار
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إليها كمتطلب مرافق )متزامن) عند الحاجة ،وعند وضع املتطلبات املرافقة يجب مراعاة ما
يلي:
 أن يكون مستوى املتطلب املرافق مساو ملستوى املقرر الدراس ي الذي يعتمد عليه. تراعى أرقام الترميز من حيث املستوى الدراس ي ،وأيضا رقم التسلسل للمتطلباملرافق إن كان املقرر واملتطلب املرافق له من نفس التخصص الدقيق.
 يتم وضع أكثر من متطلب مرافق ملقرر واحد عند الضرورة ،لتسهيل عملية تسجيلاملقررات للطالب.
تحكيم الخطة الدراسية:
الخطة الدراسية هي رحلة فكرية للطالب ،تشمل تسلسل مخطط الخبرات التي من شأنها
أن تؤدي إلى مستويات التعلم املستهدفة ،ولذلك فإن بناء خطة دراسية جديدة يمر بعدة
مراحل:
 التصميم العام للخطة :ويشمل تحديد الهدف العام للخطة ،ثم تحديد مجموعةاملهارات التي يجب أن يمتلكها الخريج لتحقيق هذا الهدف ،يلي ذلك تحديد مجموعة
املقررات الدراسية التي من شأنها بناء هذه املهارات لدى الطالب عند إكماله للخطة
الدراسية .كما يتم تحديد استراتيجيات التدريس املناسبة لبناء هذه املهارات
املستهدفة من خالل تدريس مجموعة املقررات املختارة للخطة ،ويضاف إلى ذلك
تحديد طريقة التحقق من اكتساب الطالب لهذه املهارات املستهدفة.
 إنشاء خريطة تفصيلية للمقررات الدراسية للخطة :وتشمل تحديد الساعاتالتدريسية لكل مقرر ،واملتطلب السابق أو املرافق له ،وموضع املقرر في الخطة –
بمعنى تحديد املستوى الدراس ي له – وهنا ينبغي مراعاة التسلسل والتوازن والتكامل
بين املستويات املختلفة ،وكذلك مقررات كل مستوى ومقررات جميع املستويات.
 عمل توصيف مفصل لكل مقرر :توصيف املقرر الدراس ي يهدف الى إرشاد الطالبإلى :أهداف املقرر ،ماهية األنشطة املطلوبة للمشاركة في تحقيق هذه األهداف،
وكيفية تقييمهم عليها .ويمكن أن يعتبر توصيف املقرر بمثابة عقد بين األستاذ
والطالب يتضمن توصيف املقرر تحديد محتوى املقرر ،وأهدافه ،ومخرجاته
التعليمية ،والتوزيع الزمني ملحتوياته على األسابيع الدراسية ،وتوزيع الدرجات،
وبيانات الكتاب الدراس ي واملراجع املقترحة) .معلومات أكثر عن التحكيم تجدونها في
دليل تحكيم الخطط الدراسية(.
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ما يتم تحكيمه في الخطة:
يتم التحكيم من قبل محكمين اثنين على األقل من خارج الجامعة ،على أن يكون
أحدهما من خارج اململكة ،ويشمل تحكيم البرنامج الجوانب التالية:
 مراجعة مخرجات التعلم الخاصة بالبرنامج. مراجعة تحديد نواتج التعلم الخاصة بمقررات البرنامج. مراجعة االستراتيجيات املقترحة لتقييم البرنامج والخطط العملية لتحسينه. املشاركة –ما أمكن -في ورشة العمل املخصصة ملناقشة املالحظات مع أعضاءلجنة البرنامج.
 يفضل عرض البرنامج على واحد أو أكثر من ذوي الدراية في سوق العمل ،أو عرضهعلى الجهات املستفيدة من مخرجات البرنامج.
التحكيم يكون من خالل:
 .1األكاديميين املختصين (داخلي ،خارجي) .وللمحكمين الخارجيين معايير وهي:
أ .أكاديمي مختص في املجال العلمي الدقيق للبرنامج.
ب .يكون على راس العمل األكاديمي.
ج .برتبة أستاذ مشارك على األقل.
د .ليس له أي ارتباط بإجراءات تطوير البرنامج املقدم.
ه .خبرة في تخصص البرنامج ال تقل عن خمس سنوات.
 .2القطاعين العام والخاص :ويتم ذلك عن طريق تعبئة النموذج الخاص بذلك من
قبل الجهة املستهدفة.
 .3املهتمين وأصحاب العالقة :ويتم ذلك عن طريق عرض الخطة على موقع الكلية
املعينة ودعوة املهتمين بزيارة املوقع للتحكيم.
معايير مراجعة البرامج الدراسية:
يجب أن يكون هناك فقرة حول رسالة البرنامج ومجموعة األهداف ،بحيث تكون
بسيطة ونوعية وقابلة للقياس ،ويجب على أعضاء القسم التأكد من أن البرنامج يحقق
األهداف املوضوعة ،وترتبط باألهداف التعليمية للقسم والكلية والجامعة ،وأن األهداف
واالستراتيجيات قد قدمت على شكل نقاط واضحة ،كذلك يجب التأكد من مناسبة
مخرجات التعلم املقصودة ومالءمتها لألهداف ،وبيان املرجعيات الخاصة بالبرنامج وكذلك
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املرجعيات الوطنية والعاملية( .تعبئة نموذج توصيف برنامج املعد من قبل الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد األكاديمي).
ويجب عند توصيف البرنامج الدراس ي مراعاة ما يلي:
ً
 يجب أن يكون محتوى البرنامج الدراس ي وتصميمه منسجما مع رسالته وأهدافهومخرجاته بحيث يمكن الطلبة من الحصول على مخرجات التعلم املستهدفة.
ويجب عند إعداد البرنامج الدراس ي مراعاة ما يلي:
 توافق البرنامج الدراس ي مع أهدافه ومخرجات التعلم. توافق البرنامج الدراس ي مع معايير االعتماد الوطنية والعاملية. استناد البرنامج إلى مرجعيات محلية وإقليمية وعاملية بحيث يتم االستفادة منالتجارب الحسنة واملتميزة املعمول بها في برامج مثيلة لدى املؤسسات األكاديمية
املختلفة.
-

وجود خطة تفصيلية للبرنامج تبين املقررات الدراسية ،وتصنيفها (نظري ،عملي،
تمارين  ...إلخ) وتسلسلها ،وعدد الساعات الدراسية املعتمدة والفعلية ومتطلباتها،
والفصل أو الفصول الدراسية التي تنفذ بها.

 وجود خطة تفصيلية لكل مقرر تتضمن :الوصف العام للمقرر ،ولغة التدريس،واألهداف واستراتيجيات التعلم ،وأساليب التقويم ،ومصادر التعلم ،وعمليات
التطوير والتحسين.
 توزيع مقررات البرنامج الدراس ي وفق املتبع (إجباري ،اختياري ،حر) وتقسيمها(جامعة ،كلية ،قسم).
 وجود هدف عام للبرنامج األكاديمي موثق ومعمم يحدد املعارف واملهارات املتوخاةالتي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
-

وجود أهداف تفصيلية موثقة ومعممة تنبثق عن الهدف العام للبرنامج.

-

انسجام أهداف البرنامج األكاديمي مع رسالة وأهداف القسم والكلية والجامعة.

-

استناد األهداف إلى أسس مرجعية على املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية.

 وجود مخرجات تعلم من معرفة ومهارة قابلة للقياس بما ينسجم مع األهدافاملعلنة للبرنامج.
-

وجود آليات وأدوات لقياس مخرجات التعلم واالستفادة منها في مراجعة وتقويم
البرنامج.
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 مشاركة الجهات املعنية من أساتذة وطلبة وخريجين (ذكور وإناث) ومجتمع محليوجهات توظيف في عملية تصميم ومراجعة أهداف البرنامج.
التحقق من التوافق مع اإلطار الوطني للمؤهالت:
إن التوافق مع إطار املؤهالت شرط الزم العتماد البرنامج ،وتشمل متطلبات إطار
املؤهالت ما يلي:
 املتطلب األول :ال بد فيه من تطابق مسمى املؤهل مع اإلطار الوطني للمؤهالت،وأن يؤكد مسمى املؤهل مستوى التأهيل بشكل دقيق ،وأن تصف املصطلحات
املستخدمة لوصف التخصص مجال الدراسة املعنية بدقة.
 املتطلب الثاني :يشترط فيه أن يكون عدد الساعات املعتمدة الالزمة للمؤهلً
متفقا مع ما هو محدد في اإلطار الوطني للمؤهالت ،وأن يكون العبء الدراس ي
للطالب املنتظم ( )18 – 15ساعة معتمدة في الفصل الدراس ي الواحد من الخطة
الدراسية.
 املتطلب الثالث :وفيه يجب أن تشمل أهداف البرنامج تطوير نواتج التعلم في جميعمجاالت التعلم املطلوبة .وتشمل األدلة التي يمكن أن تثبت ذلك ما يلي:
 oيجب أن تتضمن أهداف التعلم املحددة للبرنامج مخرجات في جميع
املجاالت.
 oال بد أن توزع مسؤولية تحقيق هذه املخرجات التعليمية على املقررات
املتضمنة في البرنامج على نحو مالئم ،وأن تدرج هذه املخرجات في أهداف
املقررات.
 oيجب أن تشتمل توصيفات البرامج واملقررات على طرائق التعلم،
واألنشطة الطالبية املناسبة لنواتج التعلم في كل مجال من املجاالت.
ً
 oوفيه يجب أن تشمل االختبارات وغيرها من طرق التقويم أشكاال مناسبة
من أشكال تقويم مخرجات التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم.
 oيجب أن تكون تقييمات البرامج بنواتج التعلم وبكل مجال من مجاالته،
بما في ذلك استطالعات آراء الطالب والخريجين وأرباب العمل ..أو أية
آليات أخرى للتقويم.
 املتطلب الرابع :وفيه يجب أن تكون املستويات التي يتم تحقيقها في كل مجال منمجاالت التعلم متسقة مع مواصفات "خصائص الخريجين" ومواصفات "نواتج
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التعلم" لكل مستوى من مستويات املؤهالت .ويمكن تقييم بعض هذه النواتج
التعليمية من خالل االختبارات وغيرها من وسائل التقويم املتضمنة في البرنامج،
بيد أن البعض اآلخر من هذه النواتج يتصل بخصائص الخريجين بعد تخرجهم من
املؤسسة التعليميةً .
بناء على ذلك؛ تعتمد أدلة التوافق مع مستويات التحصيل
في غالبها على مقاييس غير مباشرة ،وعلى األحكام املهنية املبنية على املعلومات.
 ولتلبية املتطلبات الالزمة لالعتماد ينبغي أن تدرج مصادر األدلة التالية فيتقويمات البرامج:
 oتقويمات البرنامج والتقييمات الذاتية من قبل خريجي البرنامج.
 oالنصائح املستقلة املقدمة من زمالء في املهنة يعملون بمؤسسات أخرى ،أو
من مقومين مدربين ،عن مستوى الصعوبة في االختبارات والواجبات
واملستويات (املعايير) التي حققها الطالب.
 oاالستجابة الستطالعات الرأي من أرباب العمل الذين يوظفون الخريجين،
أو من الزمالء املهنيين من الخريجين القدامى.
املؤشرات املرجعية للخطة والبرنامج الدراس ي:
ُ
تعتبر املؤشرات املرجعية من أهم األدوات العلمية التي تستخدم في مجال تحسين الجودة
وتطوير األداء في مجال إعداد أو تطوير البرامج الدراسية  .ويتم االستفادة منها في معرفة
نتائج خبرات البرامج املماثلة في الجامعات املتميزة ،ومقارنتها بواقع البرنامج الحالي الذي يعمل
فريق البرنامج على بنائه ،وذلك من أجل االستفادة منها كمرجعية في بناء البرنامج الدراس ي.
ويتم اختيار البرامج املماثلة املتميزة باستخدام مرجعين أساسيين:
ُ
 أوال /التصنيفات العاملية للجامعات ) (University Rankingحيث تقدم مواقع هذهالتصنيفات قوائم بأفضل الجامعات العاملية على مستوى العموم ،وعلى مستوى
بعض التخصصات ،وتحتوي هذه القوائم على أسماء الجامعات ومواقعها
االلكترونية .وهناك أنواع متعددة ومتنوعة من التصنيفات العاملية ملؤسسات
َ
التعليم العالي ،نذكر منها على سبيل املثال ثالثة أنواع على النحو التالي:
ُ
 oالنوع األول :التصنيفات العاملية العامة :وتعنى بترتيب الجامعات حسب
ً
معايير محددة سلفا على املستوى العام ،ومن أهم هذه التصنيفات:
 تصنيف  QSللجامعات العاملية
: http://www.topuniversities.com/university-ranking
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 تصنيف شانغهاي للجامعات العاملية
: http://www.arwu.org
 oالنوع الثاني :التصنيفات العاملية املتخصصة :وتهتم بترتيب الجامعات
العاملية ومقارنتها بمعايير محددة على مستوى تخصص معين ،ومن أمثلة
هذه التصنيفات:
 تصنيف  College Crunchلكليات وأقسام الحاسب اآللي على:
http://www.collegecrunch.org/rankings/
 تصنيف  QSألفضل برامج ماجستير إدارة األعمال على:
http://www.topmba.com/mba-rankings
 oالنوع الثالث :التصنيفات الوطنية )املحلية) للجامعات :وهي التي تهتم
بتصنيف الجامعات في دولة ُمعينة ً
بناء على معايير محددة ،ومنها:
 تصنيف اإلندبندنت ) (The Independentللجامعات البريطانية على
املوقع التالي:
7281=http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/single.
htm?ipg
 تصنيف وورد نيوز ) (World Newsللجامعات األمريكية على املوقع
التالي:
http://www.usnews.com/sections/rankings
ُ
 ثانيا /هيئات االعتماد البرامجي املتخصصة حيث تقدم هذه الهيئات قائمة بأسماءالبرامج األكاديمية واألقسام العلمية التي حصلت على االعتماد األكاديمي من تلك
الجهة ،وتتمثل االستفادة منها في كيفية الحصول على االعتماد األكاديمي من هذه
الهيئات ،وكيفية اختيار البرامج املماثلة؛ للوقوف على:
َ
مخرجات التعلم املقصودة بالبرنامج .(Intended Learning
 oتحديد
)Outcomes ILO›s
َ
املعتمدة على مجاالت التعلم املختلفة.
 oتوزيع الوحدات
 oنوعية التدريب امليداني املطلوب في مجال التخصص.
 القواعد األخالقية للمهنة أو التخصص التي يجب إدراجها في البرنامج.ويخضع أي برنامج دراس ي عند بنائه أو تطويره إلى إجراء مسح لثالثة بر َ
امج دراسية مماثلة
على األقل من برامج الجامعات أو الكليات التي لديها اعتماد أكاديمي ،أو خبرة واسعة في
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مجال البرنامج الدراس ي الذي ُيراد بناؤه أو تطويره؛ ُويشترط في البرامج املماثلة التي تم
ً
اختيارها من الجامعات أو الكليات أن تكون متنوعة) من أمريكا ،وأروبا ،واليابان ،وأستراليا،
وشرق آسيا ،ومن الدول العربية والخليجية ومن داخل اململكة).
ً
وأما املنهج املتبع في آلية مسح البرامج الدراسية املماثلة ،فإنه يسير َوفقا للمراحل التالية:
 املرحلة األولى :دراسة عامة لجميع البرامج املماثلة ُويقصد بها ما يلي:َ
املعتمدة للبرامج املماثلة.
 oمعرفة عدد املقررات والوحدات الدراسية
َ
املعتمدة على متطلبات الجامعة ،والكلية،
 oكيفية توزيع الوحدات
والتخصص.
 oعدد املقررات الدراسية في كل برنامج ،وتوزيعها.
 oالتعرف الى كيفية تضمين الجانب التقني واملهاري في البرنامج ) إن ُوجد(.
 oإعداد تقرير عن أعمال هذه املرحلة في كل برنامج.
 املرحلة الثانية :املقارنة واملوازنة بين البرامج التي تم دراستها في املرحلة األولى وتشملاملوازنة ما يلي:
 oاملقارنة واملوازنة بين عدد الوحدات في البرامج املماثلة وتوزيعها على متطلبات
البرنامج.
 oاملوازنة بين عدد املقررات الدراسية في البرامج املماثلة ،وكيفية توزيعها على
متطلبات الجامعة ،والكلية ،والتخصص.
 oإعداد تقرير يتضمن نتائج املقارنة واملوازنة بين البرامج املماثلة.
 املرحلة الثالثة :املقارنة واملوازنة بين عناصر البرنامج )املحتوى العلمي ،الجانبالتقني ،األداء املهاري( ويشمل ذلك:
 االطالع على التوصيف الدقيق ملحتويات املقررات العلمية في البرامج املماثلة التي تممسحها في املرحلة األولى ..بهدف االطالع على كيفية دمج الجانب التقني واملهاري مع
املحتوى العلمي.
َ
املقترحة في البرنامج مع
 تطبيق نتائج الفقرة السابقة )(1على جميع املقررات العلميةمراعاة نتائج املرحلة الثانية.
 االستعانة برؤية الجهات املستفيدة )الحكومية أو الخاصة) من مخرجات البرامجالدراسية املقدمة لهم في معرفة املهارات التي يحتاجونها في الخريج ضمن آلية محددة
وسريعة النتائج.
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خطوات وإجراءات

47
وكالة جامعة الجوف للشؤون التعليمية  /دليل إعداد الخطط والبرامج األكاديمية  ...العام الجامعي 1438/1437ه

48
وكالة جامعة الجوف للشؤون التعليمية  /دليل إعداد الخطط والبرامج األكاديمية  ...العام الجامعي 1438/1437ه

ً
أوال:
لجنة الخطط بالقسم العلمي
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إن من مهام لجنة الخطط بالقسم العلمي تحديد الخطوات الالزمة الستحداث خطة
جامعية لكي تضمن تميزها عند بناء هذه ال خطة أو تعديلها ،فيجب عليها التنسيق مع كل
جهة ذات اختصاص في الجامعة أو خارج الجامعة ،حيث يجب عليها إجراء دراسة ميدانية
للوقوف على مدى التوافق بين متطلبات سوق العمل والتخصصات (البرامج) التي تقدمها
الكلية ،وذلك باالستعانة بمصادر املعلومات ..مثل وزارة الخدمة املدنية والغرفة التجارية
والصناعية والكليات املتشابهة ،وأبرز الشركات في مجال التخصصات ،ودليل اإلحصاءات
التي تصدره مصلحة اإلحصاءات العامة في اململكة.
وكذلك دراسة متطلبات االعتماد األكاديمي للتخصصات املطلوب مراجعتها ،وكذا
التخصصات الجديدة ،وتحديد مرجعية تستخدم في تعديل وبناء الخطط ،وكذلك دراسة
خطط الجامعات التي تم اختيارها كمرجعية في بناء الخطة الدراسية ..على أن يتم
استعراض خططها وإجراء املقارنات بينها ،وبيان الكيفية التي تم بها تطبيق معايير االعتماد
األكاديمي ،والتعديل على الخطة (أي التطوير واالرتقاء بالخطة) ،وكذلك التعديل على رؤية
ورسالة الكلية الحالية ،أو بناء رؤية ورسالة جديدة ،وباملثل تحديد ومراجعة األهداف
واملخرجات لكل برنامج ،وتحديد مدى توافقه مع متطلبات سوق العمل حسب ما يقتض ى
ً
األمر من إحالل وتجديد ،وأيضا دراسة مدى توافق لغة التعليم والتعلم لكل برنامج،
ومتطلبات سوق العمل الحالية واملستقبلية واتخاذ القرار املناسب.
ويجب مراجعة عدد الساعات اإلجمالية لكل متطلب من متطلبات الجامعة ،ومتطلبات
الكلية ،ومتطلبات التخصص واملواد االختيارية إن وجدت في املقررات ،وكذلك متطلب
التدريب العملي ،وذلك يكون من خالل تقديم مقترح للتعديل على التوزيع اإلجمالي لتلك
الساعات ..بما يتوافق مع أهداف الخطة الجديدة .وال بد من شراكة سوق العمل في تهيئة
مخرجات الجامعة.
ومن األمور املهمة لتحقيق ذلك ،أنه بعد دراسة الخطة في كل من األقسام والكليات ولجنة
الخطط وإدارات الجامعة املختلفة ،يجب أن يتم تحديد قائمة بالجهات الرئيسة التي سوف
توظف خريجي التخصصات ،سواء من القطاع الحكومي أو الخاص ،ليتم عرض ومناقشة
الخطة معها ..إما بالزيارة املباشرة لكل جهة على حدة ،أو بدعوتها في ورشة عمل ومناقشة
أجندة البرامج املقترحة ملدة يوم واحد على األقل ،وذلك ألخذ مقترحاتهم والتعرف على
مالحظاتهم على الخطة.
ويجب أال يهمش جانب الطالب والخريجين في مثل هذه الورشة أو أي ندوة تقام ملناقشة
الخطة (حيث أن الطالب أكثر من يستطيع تقييم هذه الخطة من خالل تجربته القريبة
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لها) ،ومن ثم تقوم اللجنة بدراسة هذه املرئيات واملالحظات التي حصلت عليها من ورشة
العمل ،وإيجاد أنسب الحلول للمشاكل املوجودة بالخطة.
تقوم لجنة الخطط بالقسم بإعداد طلب استحداث الخطة الدراسية أو تعديلهاً ،
بناء على
الحاجة أو التنسيب من قبل الكلية ملثل هذا التخصص ..بعد التأكد من أن الخطة مرت
بمراحل إعدادها الرئيسة وهي:
 استيفاؤها ملعايير الخطة الدراسية وشروطها. مقارنة الخطة باستخدام املؤشرات املرجعية للخطة الدراسية والبرنامج الدراس ي. -معرفة احتياجات سوق العمل وآراء أعضاء الهيئة التدريسية والخريجين.
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املهام املطلوبة:
 اإلشراف على البرامج والخطط الدراسية املطروحة بالقسم ..وبنائها وتنفيذها. عمل مسح للبرامج الدراسية املناظرة في الكليات والجامعات ،بوصفها مرجعية فيتطوير البرامج الدراسية للقسم وفق آلية املسح.
 عمل مراجعة سنوية للرؤية الحالية للبرنامج ورسالته وأهدافه ،واقتراح تعديلها أوتطويرها في ضوء املتغيرات الحالية للبرنامج ،وعرضها على مجلس القسم إلقرار
التعديل املقترح.
 التوصية ملجلس القسم بإنشاء أو تطوير أو تعليق برامج أكاديمية ،على أن يكونً
ذلك مشفوعا بالدراسات واملسوغات العلمية.
 تحديد متطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية والحرة. عمل حصر/تحديث املقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج الدراس ي ،وتوزيعها علىأعضاء اللجنة لتوصيفها.
 مراجعة توصيف املقررات الدراسية ،وأهدافها ،ومفرداتها ،واملراجع ،واملخرجات،وتحديد مدى توافقها مع مخرجات نواتج التعلم الخاصة بالبرنامج الدراس ي.
 توزيع املقررات الدراسية على املستويات الدراسية للخطة الدراسية مع مراعاةتسلسلها العلمي ،واملنطقي ،ومتطلبات املقررات الدراسية السابقة أو املصاحبة.
 مراجعة عدد الوحدات الدراسية املعتمدة للبرنامج الدراس ي واستيفائها ملتطلباتالجامعة ،والكلية ،والقسم ،والتخصص ،واالعتماد األكاديمي ... ،إلخ.
 ترميز املقررات باتباع نظام الترميز الصادر في الدليل. رفع البرنامج الدراس ي إلى مجلس القسم؛ لدراسته واقتراح التعديالت عليه –إنوجدت.-
 يقوم مجلس القسم بدراسة البرنامج الدراس ي ،وفي حالة وجود تعديالت عليه يعادللجنة القسم ،شريطة أال تتعارض التعديالت مع معايير وضوابط وثيقة "اإلطار
الوطني للمؤهالت".
 تحكيم البرنامج بواسطة محكمين خارجيين.ً
ً
 رفع الخطة الدراسية بعد التحكيم ،والتأكد من سالمتها نظاميا ولغويا إلى مجلسالقسم الستكمال اإلجراءات النظامية.
 اإلجابة على استفسارات إدارة الجامعة أو الكلية أو أية جهة أخرى فيما يتعلقبالبرامج والخطط الدراسية في القسم.
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 التقيد بتوصيات وتوجيهات إدارة البرامج والخطط الدراسية ودليل إعداد واعتمادالخطط والبرامج األكاديمية.
 دراسة االحتياجات املادية والبشرية والتشغيلية إلقامة البرنامج األكاديمي. جمع املعلومات واإلعداد األولي للخطة: oاالطالع على البرامج املماثلة في الجامعات املحلية والعاملية .من حيث (اسم
البرنامج ،رسالة البرنامج وأهدافه ،نواتج التعلم املتوقعة من البرنامج،
خصائص الخريجين ،عدد وحدات البرنامج ،توزيع الوحدات حسب
متطلبات الجامعة ،والكلية ،والقسم ،الجانب التقني واملهاري في البرنامج -
إن وجد.)-
 oاملوازنة بين البرنامج الحالي والبرامج املماثلة ،وإجراء مقارنة مرجعية تشمل
جميع العناصر السابقة.
 oإعداد تقرير يتضمن نتائج املسح واملوازنة بين البرنامج الحالي والبرامج
املماثلة.
 oتحديد أهمية البرنامج ومدى حاجة سوق العمل ملخرجاته .وذلك من
خالل( :تحديد الجهات التي يمكن أن تستفيد من البرنامج ،إيضاح مدى
الحاجة إلى البرنامج ،التعرف على وجهات نظر جهات التوظيف في
مواصفات الخريج عن طريق إجراء املقابالت ،وعقد ورش العمل).
 oأخذ آراء املعنيين بالخطة:
 أعضاء هيئة التدريس :من حيث (توصيف البرنامج األكاديمي،
املقررات الدراسية ،توزيع املقررات الدراسية على املستويات،
نواتج التعلم املرغوبة للبرنامج األكاديمي ،املخرجات التعليمية
ومدى فاعلية البرنامج في تحقيقها ،استراتيجيات التدريس وآليات
التقويم) .ويكون ذلك من خالل عقد ورش العمل ألعضاء هيئة
التدريس ،وتعبئة تقارير املقررات الدراسية املعدة من قبل الهيئة
الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،توزيع االستبانات ،فتح رابط
على موقع القسم تجمع فيه اآلراء .كما أنه من املهم االطالع على
تقارير املقررات الدراسية املعبأة من أعضاء هيئة التدريس
بالقسم.
 الطالب :من حيث( :آراؤهم عن جودة العملية التعليمية،
والخدمات التي يقدمها كل من القسم والكلية والجامعة ،ومدى
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مناسبة البرنامج ،ومدى فاعلية أعضاء هيئة التدريس في تنفيذه،
واستراتيجيات التدريس وآليات التقويم املستخدمة) .ويكون ذلك
من خالل عقد ورش العمل للطالب ،وتوزيع االستبانات الخاصة
بتقويم املقرر لجميع الطالب ،واستبانات الخبرة لطالب السنتين
الثانية والثالثة ،واستبانات تقويم البرنامج للخريجين فقط ،وهي
معدة من قبل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
 جهات التوظيف واملستفيدين من البرنامج :من حيث (مناسبة
البرنامج الحتياجات سوق العمل ،ومدى تلبيته الحتياجاتهم كونهم
جهات مشغلة).
 اإلدارة العليا في الجامعة :من حيث (مالحظاتهم على البرنامج
ومناسبته الستمرار التسجيل فيه).
 اآلراء املنشورة في املنتديات الطالبية.
 oتحليل جميع ما سبق ،ووضع أولويات للعمل ً
بناء على تقرير يقدم ملجلس
القسم ،وتبدأ إجراءات العمل.
 تحديد مواصفات الخريج: oإن أهم ما يشغل الجامعات هو جودة املخرج ،الذي يتمثل بالدرجة األولى
في الخريجين القادرين على التعلم والبحث ،وليس فقط الحاصلين على
املعرفة؛ إذ أن املعرفة قد يتحصل عليها الطالب بوسائل متعددة،
وبخاصة مع االنفتاح املعرفي ،غير أن القدرة على التعلم والبحث املنهجي
هما أداتا التقدم ،واإلبداع ،لذلك يجب تحديد مواصفات الخريجين
ً
بدقة ،ونواتج التعلم املتوقعة للبرنامج طبقا ملواصفات الجودة ،واإلطار
الوطني للمؤهالت.
 oالخريج هو الثمرة الظاهرة للجامعة ،وصورتها في خارج أسوارها ،لذلك
ينبغي أن يراعى في مواصفاته ما يلي:
 تحديد مواصفاته بدقة؛ لتتسق مع رسالة الجامعة والكلية
والقسم.
 يجب االعتماد على استطالع آراء األكاديميين من داخل الجامعة
وخارجها ،باإلضافة إلى املستفيدين ،وأرباب العمل عند تحديد
مواصفات الخريجين؛ لتخرج على الوجه األكمل.
 من املتوقع أن يبرهن الطالب الذين يتخرجون من أي برنامج على
قدراتهم املعرفية وتطبيقها وتطويرها بشكل مناسب؛ إذ أن الهدف
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الحقيقي هو أن ينعكس ما تعلموه على حياتهم الشخصية واملهنية،
فيتذكرون املعارف التي اكتسبوها ويطبقونها بشفافية حاملين
املسؤولية ،متسمين بالجانب األخالقي في الظروف الصعبة ،وسوف
يستمرون في زيادة معارفهم من خالل عادات التعلم مدى الحياة.
ً
 ترجع مواصفات الخريج –إجماال -إلى اآلتي:
 االطالع الواسع في مجال التخصص.
 القدرة على البحث والنقد والتحليل.
 االطالع على الجوانب الشرعية بحسب تخصصه.
 التميز الخلقي وحسن التعامل مع اآلخرين.
 مواكبة الجديد في مجال التخصص.
 القدرة على نشر ما تعلمه.
 االلتزام بأخالقيات املهنة واملمارسة.
 تحديد نواتج التعلم: oيراعى في نواتج التعلم ما يلي:
 شمول نواتج التعلم املهارات املنصوص عليها في وثائق الهيئة
الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،واإلطار الوطني للمؤهالت،
وهي( :املهارات املعرفية ،املهارات اإلدراكية ،مهارات التعامل مع
اآلخرين وتحمل املسؤولية ،مهارات التواصل وتقنية املعلومات
واملهارات العددية ،واملهارات النفس حركية -إن انطبقت.)-
 توصيف هذه املهارات بدقة؛ للتعرف على مدى خدمتها لهذه
ً
النواتج ،لذلك يشترط دائما في املهارات أن تكون قابلة للقياس؛
مع تطبيق استراتيجيات التعلم والتدريس املناسبة .وفي البرامج
املتصلة باملهارات الحركية النفسية ينبغي تحديد تلك املهارات
الخاصة املطلوبة من الخريجين.
 ارتكاز النواتج املتوقعة على مجموعة واسعة من مصادر املعلومات
عند إجراء الدراسات املتصلة بمجال تخصصات الطالب الدراسية
أو املهنية؛ مما يستلزم التأكد من مصداقيتها ،والتوصل إلى
استنتاجات صحيحة بشأنها.
 التأكيد على أن الهدف األساس من تحديد نواتج التعلم هو معرفة
أن الخريجين لن تقتصر قدراتهم على أداء األشياء التي تم تحديدها
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فقط ،بل إنهم سيقومون بها في حياتهم الشخصية واملهنية بشكل
ً
تلقائي ،متى ما كان ذلك مناسبا.
 تتم صياغة نواتج التعلم بمشاركة الخبراء األكاديميين ،واملهنيين،
وأرباب العمل ،واملستهدفين من الخريجين والطالب الدارسين،
ويراعى فيها اآلتي:
 وجود هذه النواتج سابق للمقررات ،فهي البنية األساس
التي يقوم عليها اختيار املقررات.
 اتساق هذه النواتج مع رسالة البرنامج ورؤى ورسائل
الجهات القائمة عليه ،ومراجعة تلك النواتج مع كل
تحديث للرؤى والرسائل املشار إليها.
 تحقيق نواتج التعلم بالنظر إلى جميع مقررات البرنامج ،فال
يشترط توفر كل النواتج في مقرر واحد ،بل في مجموعتها.
 تحديد املهارات بدقة ،وصياغتها صياغة علمية؛ تراعي
األصول التربوية ،والنظريات الحديثة في التعلم والتعليم.
 وضع استراتيجيات التدريس املناسبة لتحقيق النواتج
املرجوة من العملية التعليمية.
 التأكيد على عدم اقتصار التقويم على الجوانب املعرفية،
بل يتنوع حسب املهارة ،واستراتيجية التدريس.
 تحديد رؤية ورسالة الخطة: oمن الواجب تحديد ووجود رسالة ورؤية للخطة الدراسية للكلية ذات
النشأة الحديثة ،أما في حالة وجود رسالة ورؤية فال بد من املراجعة
لضمان مواءمة الخطط التي سيتم بناؤها لرسالة ورؤية الكلية .وهذا من
أهم معايير االعتماد األكاديمي ،والذي يرفع من ترتيب الجامعات على
مستوى العالم ،ويضمن لها االعتماد ،باإلضافة إلى تحديد امليزة التنافسية
للكلية ،وذلك من خالل بعض الجوانب مثل جودة املنتج ،وهو الطالب،
ومدى تميزه املعرفي العلمي والعملي املتمثل في املهارات التي أجادها
ومستوى اإلبداع لديه ،وكذلك وجود طاقم أعضاء هيئة التدريس املميزين
الذين يستطيعون تحقيق جودة في التعليم ،وكذلك العملية التشغيلية من
حيث البرامج التعليمية وجودتها ،ووضوح خططها وإمكانية تطبيقها،
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وإجراءات القياس بها ،وكذلك عالقتها مع الجهات املستفيدة مثل سوق
العمل ،واالحتياج املنهي واملؤسسات الحكومية واألهلية ،وبناء عالقة
شراكة طويلة األمد معها.
 تحديد أهداف ومخرجات البرنامج: oإن لتحديد ووضوح األهداف ألي خطة دراسية غاية عليا ،وهي تتمثل في
مخرجات كل خطة خاصة ببرنامج أكاديمي أو كلية ،ويكون ذلك بصورة
واضحة املالمح ورؤية مستقبلية ثاقبة تتماش ى مع تغيرات الحياة املعاصرة،
وذلك وفقا ملعايير االعتماد األكاديمي على املستوى الوطني والدولي الخاصة
بهذه الخطة وفقا للتعريفات التالية:
 البد ألهداف الخطة أن تصف اإلنجاز املتوقع للخريج.
 البد ملخرجات البرنامج أن تصف ما يعرفه الطالب وما يستطيع
عمله وقت تخرجه ،وما هي املقررات أو األنشطة العلمية
واألكاديمية التي سوف تسهم في تحقيق كل هدف ،وكل مخرج في
البرنامج ،وذلك من خالل تقارير أو نماذج خاصة بكل برنامج،
ترسل إلى الجهات املعنية (مثل وزارة العمل ووزارة الخدمة املدنية
وغيرها).

 تحديد املقررات التي تحقق مخرجات التعلم ومواصفات الخريج املطلوبة: oويتم ذلك باختيار عناصر ووحدات املقرر الالزمة ،والتي يجب أن يدرسها
الطالب ،ومن ثم تجميع هذه املوضوعات حسب تقاربها وترابطها وإنمائها
ً
إلى بعضها بعضا ،ومن ثم الوصول إلى العنوان املناسب للمقرر ،وإعطاء
هذه املوضوعات الوزن املالئم من حيث عدد الساعات املعتمدة ،وساعات
االتصال ،ومدى الحاجة إلى ساعات العملي ،واملوضوعات املعرفية التي
يجب أن يعرفها الطالب بعد تخرجه ،وتحديد املراجع العلمية الحديثة
التي تضم املوضوعات التي تم تحديدها .وهذه الطريقة تعطينا ضمانا بأن
اختيار املقرر لم يكن ً
بناء على أفضلية وملعان اسم املقرر ،بل من أجل
املحتوى املعرفي الذي تم تحديده .وهكذا نكون قد حصلنا على توازن
يحفظ لنا التناسب بين أهداف ومدخالت البرنامج األكاديمي وبين
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املخرجات (الطالب) ،ونكون قد تأكدنا من عدم وجود أي تشابه أو تكرار
في محتوى املقررات املوجودة في هذه الخطة.
 oوهذه بعض النقاط التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند اختيار املقررات
وهي:
 اسم املقرر وأهدافه ،وتحديد املحتوى الدراس ي الذي يمكن أن
يدرس فيه هذا املقرر ،في ضوء التوزيع الشامل واملتوازن
للمقررات في البرنامج.
 تحديد عدد الساعات املعتمدة ،وعدد ساعات االتصال ،وعدد
ساعات العملي التي تتناسب وحجم املقررات علميا وأكاديميا.
 تحديد مخرجات ومهارات التعلم للمقرر ،وتحديد آلية قياس
وتقويم أداء الطالب في املقرر( ،يفضل التقويم املستمر واملعتمد
ليس فقط على املستويات الدنيا في التفكير مثل الحفظ
واالستذكار ،ولكن يتناول الطرق الحديثة في التقييم ،وهي
املستويات العليا في التفكير ..كاالستنباط والتطبيق وما إلى ذلك
من طرق غير تقليدية).
 تحديد مرجع علمي متميز يكفل للطالب وصوله ألحدث املعلومات
املعرفية في هذا التخصص ،وتحديد الكتب املرجعية التي يمكن أن
يستعين بها الطالب وأستاذ املقرر كل على حدة.

 عمل مصفوفة املقررات مع نواتج التعلم للبرنامج ):(Program Matrix oيعبأ بالتعاون مع جميع أعضاء هيئة التدريس ومعرفة نقاط التداخل
والتعارض بين املقررات الدراسية.
 تقديم الخطة ملجلس القسم: oتكتب مقدمة يبين فيها رؤية البرنامج ورسالته وأهدافه ونواتج التعلم
املطلوبة ،ومراحل إعداد الخطة ومرجعياتها ) ،(Benchmarkingومنهجية
إعدادها ،ومواصفات الخريج ومجاالت عمله ،وجوانب تميز هذه الخطة
عن مثيالتها واملمارسات املستفادة ،وأية إضافات أخرى يرى البرنامج
ضرورة لها.
 oتعبئة النماذج الخاصة بإعداد الخطة والتي تشمل:
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نموذج (أ) :استبانة تبين اإلجراءات التي تمت إلعداد الخطة،
ويجب أن تكون مكتملة ويشار في املكان املخصص بوضع ( )بأن
ً
هذا اإلجراء قد تم فعليا ،ويجب إرفاق ما يؤيد ذلك( .نسخة
عربية ،ونسخة إنجليزية).
نموذج (ب) :توصيف البرنامج املعد من قبل الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد األكاديمي( .نسخة عربية ،ونسخة إنجليزية).
نموذج (ج) :توزيع املقررات على املستويات ،وقائمة بأعضاء هيئة
التدريس.
نموذج (د) :مستلزمات تطبيق الخطة أو البرنامج الدراس ي.
نموذج (هـ) :توصيف مختصر لكل مقرر دراس ي( .نسخة عربية،
ونسخة إنجليزية).
ً
نموذج (و) :توصيف املقرر كامال حسب نموذج الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد األكاديمي( .نسخة عربية ،ونسخة إنجليزية).
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ً
ثانيا:
مجلس القسم
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املهام املطلوبة:
 التوصية بإقرار الخطط الدراسية. متابعة عمل لجنة الخطط بالقسم. -الرفع ملجلس الكلية العتماد الخطط.
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ً
ثالثا:
لجنة الخطط بالكلية
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ُ
تشكل لجنة الخطط في الكلية بناء على موافقة املجلس وفق ما يلي:
 يرأس اللجنة عميد الكلية ،أو من يرشحه مجلس الكلية من ذوي الخبرة من أعضاءهيئة التدريس رئيسا.
 تتكون عضوية اللجنة من رؤساء لجان الخطط باألقسام باإلضافة إلى عضو ،أوعضوين من كل قسم بالكلية على أن ال تقل درجتهما العلمية عن أستاذ مساعد.
 أن يكون في اللجنة تمثيل مناسب لعضوات هيئة التدريس في حال وجود قسمالطالبات.
 سكرتير اللجنة.مهام رئيس لجنة الخطط في الكلية:
 التنسيق املستمر بين أعضاء اللجنة وتنظيم اللقاء الخاص ملناقشة البرامج. وضع جدول زمني ملتابعة آليات تطوير البرامج من األقسام. التواصل مع األقسام في الكلية :ملتابعة عمليات تطوير البرامج. التنسيق مع الكلية ،ووحدة الخطط والبرامج الدراسية بالجامعة ..في كل ماله صلةبتطوير البرامج األكاديمية في الكلية.
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املهام املطلوبة:
 تحديد رؤية ورسالة وأهداف الكلية بما يتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف الجامعة. تحديد متطلبات الكلية .وهي متطلبات الزامية يدرسها الطالب في الكلية الواحدة بغضالنظر عن أقسامهم ،ويتم اختيار هذه املقررات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل
ورؤية ورسالة وأهداف الكلية .ويكون الحد األدنى ملتطلبات الكلية (عدد  )4ساعات
معتمدة ،على أن تتضمن املهارات التالية (املهارات العددية ،مهارة تقنية املعلومات
ومهارة التواصل والدراسة) .ويمكن تضمين هذه املهارات من خالل املقررين التاليين
وبواقع ساعتين لكل مقرر:
 oاملهارات العددية وتقنية املعلومات.
 oمهارات التواصل والدراسة.
 تشكيل لجنة الخطط في الكلية. تقديم االستشارات العلمية ،واملقترحات املدروسة ملجلس الكلية فيما يتعلق بتطويرالخطط والبرامج في الكلية.
 تقييم الخطط والبرامج الدراسية املقدمة من األقسام ،ورفع محاضر اللجنة لعميدالكلية للمصادقة.
 دراسة حاجة التنمية ،وسوق العمل لالختصاصات الجديدة ،ورفع االقتراحات بشأنها. تقديم االستشارات العلمية ،واملقترحات املدروسة ملجلس الكلية فيما يتعلق بتطويرالخطط والبرامج في الكلية.
 تقييم الخطط والبرامج الدراسية املقدمة من األقسام ،ورفع محاضر اللجنة لعميدالكلية للمصادقة.
 دراسة حاجة التنمية ،وسوق العمل لالختصاصات الجديدة ،ورفع االقتراحات بشأنها. تقديم االستشارات العلمية ،واملقترحات املدروسة ملجلس الكلية فيما يتعلق بتطويرالخطط والبرامج في الكلية.
 تقييم الخطط والبرامج الدراسية املقدمة من األقسام ،ورفع محاضر اللجنة لعميدالكلية للمصادقة.
 دراسة حاجة التنمية ،وسوق العمل لالختصاصات الجديدة ،ورفع االقتراحات بشأنها. تقديم االستشارات العلمية ،واملقترحات املدروسة ملجلس الكلية فيما يتعلق بتطويرالخطط والبرامج في الكلية.
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 تقييم الخطط والبرامج الدراسية املقدمة من األقسام ،ورفع محاضر اللجنة لعميدالكلية للمصادقة.
 دراسة حاجة التنمية ،وسوق العمل لالختصاصات الجديدة ،ورفع االقتراحات بشأنها. تقديم االستشارات العلمية ،واملقترحات املدروسة ملجلس الكلية فيما يتعلق بتطويرالخطط والبرامج في الكلية.
 تقييم الخطط والبرامج الدراسية املقدمة من األقسام ،ورفع محاضر اللجنة لعميدالكلية للمصادقة.
 -دراسة حاجة التنمية ،وسوق العمل لالختصاصات الجديدة ،ورفع االقتراحات بشأنها.
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ً
رابعا:
مجلس الكلية
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املهام املطلوبة:
يقوم مجلس الكلية بمناقشة وإقرار الخطط الدراسية ،وتثبيت هذا اإلقرار ضمن مجلس
الكلية ،ورفعها لوكيل الكلية مدعمة بجميع الوثائق املطلوبة( .الوثائق املطلوبة ُمفصلة في
بند اإلجراءات اإلدارية إلقرار الخطط والبرامج الدراسية).
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ً
خامسا:
وحدة الخطط والبرامج الدراسية
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تهدف وحدة الخطط والبرامج الدراسية إلى االرتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها
وتجويدها ،والوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات املرموقة والعريقة من خالل بناء
وإقرار الخطط والبرامج الدراسية ،وفق معايير االعتماد العام والخاص ومعايير ضمان
الجودة.
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املهام املطلوبة:
 دراسة الخطط والبرامج الدراسية ،وبيان مدى توافقها مع املعايير والضوابط املعمولبها في الجامعة.
 وضع األسس واآلليات في إعداد الشكل الفني للخطط والبرامج الدراسية منمستويات وترميز وفق املعايير املتبعة في الجامعة.
 التأكد من الوثائق والنماذج املرفقة مع الخطة أو البرنامج الدراس ي. التأكد من أن آلية إعداد الخطط والبرنامج قد تمت وفق التسلسل اإلداري املتبع،وقد تم اعتمادها والتنسيب بها وفق اآلليات املنبثقة عن إدارة الخطط والبرامج
الدراسية.
 عمل النماذج وتطوير آليات التقييم الفني للخطط الدراسية وبرامجها. العمل على توحيد املظهر العام للخطط والبرامج الدراسية بما ال يخل بمعايير الهيئةالوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
 االستعانة بمحررين متخصصين في اللغتين العربية واإلنجليزية ،وفي اإلخراج الفنيُ
ملراجعة الخطط والبرنامج الدراسية لغويا وفنيا.
 إنشاء قاعدة معلومات للخطط والبرامج الدراسية املنتهية (املعتمدة) في الجامعة. دراسة ما يحال إلى وحدة الخطط والبرامج الدراسية من اللجنة الدائمة للخططوالبرامج الدراسية.
 -إعداد التقرير السنوي للوحدة ورفعه لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.
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ً
سادسا:
اللجنة الدائمة للخطط واملقررات والتأهيل لالعتماد
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ُ َ ً
تشك ُل اللجنة الدائمة للخطط واملقررات والتأهيل لالعتماد بناء على قرار إداري يصدر من
معالي مدير الجامعة ،وتتكون اللجنة الدائمة للخطط واملقررات والتأهيل لالعتماد من:
 -وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

رئيسا

 املشرف على وحدة الخطط والبرامج الدراسية بالجامعة ممثلين لعدد ( 15- 10عضوا) من الكليات واألكاديمية املتنوعة. مقرر اللجنة.ويجوز بترشيح من سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ضم ممثلين عن وكالة
الدراسات العليا ،والبحث العلمي ،وعمادة القبول والتسجيل وغيرهما ممن يرى رئيس
اللجنة أهمية االستفادة من خبراتهم.
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املهام املطلوبة:
 مراجعة الخطط والبرامج الدراسية الواردة من الكليات واألقسام ،والتأكد مناستيفائها للشروط املعمول بها في الجامعة ،واتخاذ التوصيات املناسبة بشأنها.
 اإلشراف واملتابعة لعمليات بناء الخطط والبرامج الدراسية في الجامعةوإقرارها.
 الفصل في الخالفات التي قد تنشأ بين لجان الخطط والبرامج الدراسية فياألقسام والكليات أو أية قضايا أخرى تتعلق بالخطط والبرامج الدراسية في
الجامعة.
 اعتماد األسس العامة والنماذج لبناء الخطط والبرامج الدراسية في الجامعةوإقرارها.
 اعتماد األسس واآلليات املناسبة لضمان تنفيذ الخطط والبرامج الدراسية فيالجامعة.
 اعتماد الجهة املسؤولة عن تنفيذ البرامج في حال اشتراك أكثر من كلية في تنفيذالبرنامج.
 تحديد املقررات االختيارية للجامعة بناء على توصيات الكليات. -أي مهام أخرى يكلفها بها معالي مدير الجامعة وذات صلة بطبيعة عملها.
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ً
سابعا:
مجلس الجامعة
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املهام املطلوبة:
 -يقوم مجلس الجامعة باعتماد الخطة أو البرنامج الدراس ي بصفة نهائية.
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ً
ثامنا:
عمادة القبول والتسجيل
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املهام املطلوبة:
 -إكمال اإلجراءات الالزمة نظاما.

77
وكالة جامعة الجوف للشؤون التعليمية  /دليل إعداد الخطط والبرامج األكاديمية  ...العام الجامعي 1438/1437ه

النماذج
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متطلبات إقرار خطة دراسية

البنــد

م
.1

تشكلت لجنة لدراسة الخطة الدراسية املقترحة في القسم.

.2

عق ـ ــدت ورش ـ ــة تدريبي ـ ــة ألعض ـ ــاء هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس ف ـ ــي مج ـ ــال تط ـ ــوير الخط ـ ــط

نعم

ال

مالحظات

والبرامج الدراسية.
.3

تم اعتماد الخطة في مجلس القسم في محضر اجتماع رسمي بتاريخ.

.4

تم اعتماد الخطة في مجلس الكلية في محضر اجتماع رسمي بتاريخ.

.5

تم االلتزام بمعايير االعتماد لدى الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

.6

تــم االسترشــاد بمجموعــة مــن الخطــط الدراســية الحديثــة بالجامعــات العربيــة
والعاملية (ترفق قائمة).

.7

تم االسترشاد بآراء املعنيين باملوضوع من جهات التوظيف (ترفق قائمة).

.8

تم االسترشاد باملرجعيات العاملية في مجال التخصص (ترفق قائمة).

.9

تم االسترشاد بدليل الخطط والبرامج األكاديمية.

.10

ت ــم اسـ ــتطالع آراء الطلبـ ــة ف ــي الخطـ ــة الدراسـ ــية م ــن خـ ــالل (اسـ ــتبانات ،ورش
عمل ،لقاءات ،بريد الكتروني ... ،الخ) (ترفق عينات).

.11

تــم اســتطالع آراء الخــريجين فــي الخطــة الدراســية مــن خــالل (اســتبانات ،ورش
عمل ،لقاءات ،بريد الكتروني ... ،الخ) (ترفق عينات).

.12

تـم تحديــد مخرجــات التعلــيم (مهــارات ،معـارف ،اتجاهــات) (يــتم تحديــدها علــى
مستوى الجامعة ،الكلية ،القسم).

.13

تحتوي الخطة على مقرر تدريب ميداني (حسب طبيعة البرنامج).

.14

تم تكثيف الجانب العملي في بعض املقررات (حسب طبيعة البرنامج).
ً
تم تضمين الخطة برنامجا للتدريب التعاوني (حسب طبيعة البرنامج).

.16

تم العناية بتطوير املهارات التخصصية وزيادتها.

.17

تم تضمين نموذج توصيف البرنامج الدراس ي.

.18

تم تضمين نموذج توصيف املقررات.

.19

تم تحديد لغة تدريس املقررات.

.20

تم تضمين نموذج مختصر توصيف املقرر.

.21

تم تضمين نموذج مستلزمات تطبيق الخطة الدراسية.

.22

تم عرض الخطة على املجلس االستشاري للقسم والكلية.

.23

تم التقدم بطلب إلقرار خطة جديدة أو تعديل خطة قائمة.

.15
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.24

تم تبني اإلطار الوطني للمؤهالت.

.25

تم تحديد الحد األدنى من الساعات املعتمدة.

.26

تم تحديد الرؤية والرسالة واألهداف.

.27

تم تحكيم الخطة من قبل متخصصين.

.28

تم تحديد مسمى املؤهل الذي يحصل عليه الخريج.

.29

تم تحديد شروط االلتحاق بالبرنامج.

.30

تم تحديد جهات التوظيف التي يمكن أن يعمل بها الخريج.

.31

تم إعداد مصفوفة البرنامج.

.32

ت ــم إع ــداد مص ــفوفة اتس ــاق البرن ــامج م ــع اإلط ــار ال ــوطني للم ــؤهالت واملقارن ــة
املرجعية.

.33

توصيف الخبرة امليدانية (إن وجد).
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طلب استحداث  /تعديل خطة دراسية
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املوضوع :طلب □ استحداث □ تعديل برنامج أكاديمي

سعادة الدكتور /وكيل الجامعة للشون التعليمية  ...سلمه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد:
أرفق لسعادتكم طلب □ استحداث □ تعديل برنامج أكاديمي وفق املعلومات األساسية
التالية:
اسم البرنامج:
رمز البرنامج:
اسم القسم:
الكلية:
املنطقة:
املحافظة:
معلومات مقدم الطلب:
اسم مقدم الطلب:
القسم األكاديمي:
الدرجة العلمية:
الرتبة األكاديمية:
املوقع اإلداري:
الجوال:
البريد اإللكتروني:
علما بأن املعلومات الواردة في الطلب قد تم مناقشتها في مجلس القسم بجلسته رقم ( )
بتاريخ  143 / /هـ وتمت التوصية من مجلس الكلية باستحداث (تعديل ) البرنامج
)
األكاديمي والذي بدوره أقر باملوافقة على استحداث (تعديل) القسم في جلسته رقم(
بتاريخ  143 / /هـ واملرفقات صحيحة وسليمة وعليه أوقع.
توقيع مقدم الطلب:
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ً
فضال  ...ال تمأل املعلومات في األسفل

تم تقديم هذا الطلب لـ
تصنيفه اإلداري:
بتاريخ :

/

143 /هـ

املوافق :

/

/

 201م

اسم املستلم:
توقيعه:
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الدليل االسترشادي

مقدمة:
إن تقديم طلب استحداث أو تعديل برنامج أكاديمي يعتبر عملية دقيقة تتطلب تعبئة
معلومات متعددة وصحيحة .لذا نأمل من سعادتكم قراءة بنود النموذج بتأن وتعبئة
املعلومات بدقة .كما نأمل البعد عن اإلسهاب الغير مبرر واالختصار املخل للمعلومات.
لذا قبل البدء بتعبئة النموذج ..يرجى جمع املعلومات الضرورية التي ستساعدك على
تعبئة هذا الطلب بيسر ودقة وأهمها:
 -1املعلومات املتعلقة بأهداف البرنامج ورؤيته وخطته املستقبلية.
 -2مكونات البرنامج وبنيته التحتية.
 -3الكادر التدريس ي واإلداري.
 -4الخطة الدراسية ومكوناتها.
 -5دراسة جدوى استحداث البرنامج أو تعديله (مبررات اإلنشاء وانعكاساته االقتصادية
على املجتمع ومجاالت عمل خريجي القسم).
شروط تقديم الطلب:
 -1تعبئة املعلومات في النماذج املرفقة كاملة .في حالة عدم التمكن من ملء معلومات
معينة ،يتم االتصال ب ــوكالة الجامعة للشئون التعليمية – لجنة الخطط.
 -2إرفاق جميع الوثائق والبيانات املطلوب تقديمها مع الطلب.
 -3أن تكون املعلومات املعبئة دقيقة وواضحة.
املرفقات:
عند تقديم هذا الطلب يتم إرفاق ما يلي:
 -1نموذج توصيف البرنامج وفق الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي والتقويم وفق لغة التدريس
املعتمدة في القسم.
 -2نموذج توصيف مقررات الخطة الدراسية وفق لغة التدريس املعتمدة في القسم.
 -3محاضر اجتماعات لجنة الخطة في القسم ،ولجنة الخطة في الكلية املتعلقة بتعديل أو
استحداث الخطة الدراسية.
 -4محاضر اجتماعات القسم والكلية املتضمنة املوافقة واإلقرار والتوصية على استحداث
(تعديل) الخطة الدراسية.
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-5

-6
-7
-8

شواهد تبين اإلجراءات التي تم اتخاذها قبل إعداد الخطة الدراسية (مخاطبة سوق
العمل أو ورش واجتماعات ولقاءات مع املجتمع ،ومع الخريجين وأعضاء الهيئة
التدريسية).
شواهد تبين آلية اختيار املرجعيات وتبنيها والعمل بها.
مراسالت وآليات التحكيم التي تم إتباعها لتحكيم الخطة الدراسية.
أية شواهد أو دالئل تشير إلى جودة الخطة الدراسية وتوافقها مع املعايير الوطنية
والعاملية.

ً
* مالحظة :املعلومات في املرفقات يتم تقديمها مع الطلب ويفترض تجهيزها أوال لتساعدك
على ملء طلب استحداث البرنامج.

آلية تعبئة الطلب:
 -1تعبئة الطلب إلكترونيا.
 -2طباعة الطلب على وجه واحد بشكل واضح.
 -3تقدم ثالثة نسخ من الطلب ،ونسخة واحدة من املرفقات.
 -4ترفق املرفقات في آخر الطلب ،ويشار إليها أثناء تعبئة الطلب املقدم في الخانة
املخصصة.
 -5في حالة وجود مرفقات أخرى ،يتم إرفاقها ،واإلشارة إليها أيضا أثناء تعبئة الطلب في
الخانة املخصصة.

* مالحظة :في حالة عدم استكمال تعبئة الطلب وفق الشروط ،سوف يتم إعادته واستالمه
مرة أخرى بطلب جديد  ...ملعلومات مفصلة يرجى قراءة دليل إعداد الخطط الدراسية
الصادر عن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية – لجنة الخطط.
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النموذج الشامل للخطة الدراسية
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 .1الكلية:
مقدمة:
نبذة تاريخية عن الكلية:
رؤية الكلية:
رسالة الكلية:
أهداف الكلية:
شروط القبول:
أعداد الطالب:
أعداد أعضاء هيئة التدريس:
البنية التحتية للكلية:
دليل الكلية التعريفي:
الئحة الكلية:
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 .2أقسام الكلية والبرامج الدراسية والدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:

قسم:
م
.1
.2
.3
.4
.5

البرامج األكاديمية ضمن القسم

م
.6
.7
.8
.9
.10

البرامج األكاديمية ضمن القسم

م
.11
.12
.13
.14
.15

البرامج األكاديمية ضمن القسم

م
.16
.17
.18
.19
.20

البرامج األكاديمية ضمن القسم

الدرجة العلمية

قسم:
الدرجة العلمية

قسم:
الدرجة العلمية

قسم:
الدرجة العلمية
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 .3القسم:
مقدمة:
نبذة تاريخية عن القسم:
رؤية القسم:
رسالة القسم:
أهداف القسم:
ارتباط القسم برؤية ورسالة وأهداف الكلية:
مقررات القسم:
شروط التدريب (إن وجد):
شروط التخرج:
دليل القسم التعريفي:
الئحة القسم:
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 .4البرنامج:
أهمية البرنامج:
رؤية البرنامج:
رسالة البرنامج:
أهداف البرنامج:
حاجة املجتمع وسوق العمل للبرنامج:
مواصفات الخريج:
املخرجات املتوقع اكتساب الخريجين لها بعد إتمام البرنامج:
جهات العمل املستهدفة بعد التخرج:
عالقة البرنامج بغيره من برامج الكلية:
مدى ارتباط البرنامج مع رؤية الجامعة:
مبررات استحداث (تعديل) البرنامج:

90
وكالة جامعة الجوف للشؤون التعليمية  /دليل إعداد الخطط والبرامج األكاديمية  ...العام الجامعي 1438/1437ه

 .5نواتج التعلم املطلوبة:
املعارف
.1
.2
.3
.4
.5

املهارات اإلدراكية
.6
.7
.8
.9
.10

مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل املسؤولية
.11
.12
.13
.14
.15

مهارات التواصل ،وتقنية املعلومات ،واملهارات العددية
.16
.17
.18
.19
.20

املهارات النفس حركية
.21
.22
.23
.24
.25
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 .6توزيع املقررات على املستويات:
توزيع الساعات املعتمدة في الخطة الدراسية للتخصص
النوع

املتطلب
متطلبات الجامعة
متطلبات الكلية
متطلبات القسم
مقررات حرة
املجموع الكلي

مجموع الساعات
املعتمدة

النسبة املئوية من
مجموع ساعات
الخطة الدراسية

إجباري
اختياري
إجباري
اختياري
إجباري
اختياري
%100

متطلبات الجامعة اإلجبارية ( )20ساعة
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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متطلبات الجامعة االختيارية ( )9ساعة
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

متطلبات الكلية اإلجبارية ( )12ساعة
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
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متطلبات الكلية االختيارية ( )9ساعة
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

متطلبات القسم اإلجبارية حوالي  %55من مجموع الساعات املعتمدة ( ) ساعة
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
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متطلبات القسم االختيارية ( )9ساعة
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

توزيع الساعات املعتمدة في الخطة على املستويات الدراسية
املستوى األول
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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املستوى الثاني
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

املستوى الثالث
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

املستوى الرابع
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
96
وكالة جامعة الجوف للشؤون التعليمية  /دليل إعداد الخطط والبرامج األكاديمية  ...العام الجامعي 1438/1437ه

املستوى الخامس
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40

املستوى السادس
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
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املستوى السابع
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56

املستوى الثامن
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
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املستوى التاسع
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72

املستوى العاشر
م

رقم املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

نظري

الساعات
تدريب/
عملي
تمارين

معتمدة

املتطلبات السابقة

.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
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 .7قائمة بأعضاء هيئة التدريس:
م

االسم

التخصص
الدقيق

الجنسية

املؤهل
العلمي

سنة
امليالد

الجامعة التي
تخرج منها

الرتبة
األكاديمية

مالحظات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
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 .8توصيف البرنامج حسب نموذج ):(NCAAA
ملعرفة إرشادات تعبئة هذا النموذج الرجاء الرجوع إلى الفصل الثاني من الجزء الثاني من
الدليل الثاني “إجراءات ضمان الجودة الداخلية " ،وكذلك الرجوع للتعليمات الخاصة
باستخدام نموذج توصيف البرنامج الواردة في امللحق ( .2ب).
املؤسسة:

تاريخ التقرير:

الكلية:

القسم:

عميد الكلية/رئيس القسم:

 .1أدرج املخطط االنسيابي اإلداري للبرنامج:

 .2اذكر جميع الفروع التي تقدم البرنامج:
الفرع رقم :1
الفرع رقم :2
الفرع رقم :3
الفرع رقم :4
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أ .تعريف البرنامج ومعلومات عامة عنه:
 .1اسم ورمز البرنامج:

 .2مجموع الساعات املعتمدة الالزمة إلتمام البرنامج:

 .3الدرجة العلمية املمنوحة عند إتمام البرنامج:

ً
 .4املسارات أو التخصصات التي يشملها البرنامج( ..مثال :مسار هندسة النقل ،أو مسار الهندسة
اإلنشائية ضمن برنامج الهندسة املدنية ،أو مسار اإلرشاد النفس ي ،أو مسار علم النفس املدرس ي
ضمن برنامج علم النفس):

ً
 .5نقاط الخروج املتوسطة واملؤهالت أو الشهادات املمنوحة (إن وجدت) (مثال :درجة الزمالة ضمن
برنامج درجة البكالوريوس):

 . 6املهن أو الوظائف (املهن املرخصة إن وجدت) التي يتم تأهيل الطلبة لها( .في حال كانت هناك
نقطة خروج مبكرة من البرنامج (مثل درجة الدبلوم أو درجة الزمالة) أدرج املهن أو الوظائف التي
يتأهل لها الطالب عند كل نقطة خروج):
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.7
(أ) برنامج جديد:
(ب) برنامج مستمر:

 نعم
 ال
 نعم
 ال

التاريخ املحدد لبدء البرنامج:
السنة التي تم فيها آخر مراجعة
رئيسة للبرنامج:

ًّ
داخليا ضمن املؤسسة التعليمية):
الجهة املسؤولة عن آخر مراجعة رئيسة (مثال:
مراجعة من جهات أخرى
من ق َبل:

مراجعة جهة االعتماد
من ق َبل:

 .8اسم منسق البرنامج أو رئيس البرنامج .في حال تعيين منسقة أو رئيسة للبرنامج في شطر الطالبات
وشطر الطالب يجب إضافة اسميهما كذلك.

 .9تاريخ اعتماد البرنامج من الجهة املسئولة (وزارة التعليم للمؤسسات األهلية ومجلس التعليم
العالي للمؤسسات الحكومية):
فرع الحرم الجامعي

جهة االعتماد

تاريخ االعتماد

الفرع الرئيس:
الفرع رقم :1
الفرع رقم :2
الفرع رقم :3
الفرع رقم :4
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ب .بيئة عمل البرنامج:
 .1اشرح سبب إنشاء البرنامج:
أ .لخص األسباب االقتصادية ،أو االجتماعية ،أو الثقافية ،أو املتعلقة بالتطورات التكنولوجية ،أو
بالتطورات في السياسة الوطنية ،أو غير ذلك من األسباب األخرى.

ب .اشرح عالقة البرنامج برسالة املؤسسة التعليمية وغاياتها:

 .2العالقة (إن وجدت) مع البرامج األخرى التي تقدمها املؤسسة التعليمية /الكلية /القسم.
أ .هل يقدم البرنامج مقررات تعد متطلبات للطلبة في برامج أخرى؟
 نعم

 ال

إذا كان الجواب بنعم ،فما الذي تم القيام به للتأكد من أن هذه املقررات تلبي احتياجات الطلبة في
البرامج األخرى؟

ب .هل يستلزم البرنامج من طلبته دراسة مقررات يتم تدريسها من ق َبل أقسام أخرى؟
 نعم

 ال

إذا كان الجواب بنعم ،فما الذي تم القيام به للتأكد من أن هذه املقررات التي تدرس من قبل
األقسام األخرى تلبي احتياجات الطلبة في هذا البرنامج؟
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ً
 .3هل لدى الطلبة املحتمل قبولهم في البرنامج أية احتياجات خاصة أو خصائص معينة؟ (مثال :طلبة
من فئة الدوام الجزئي املسائي ،أو احتياجات بدنية ،أو تعليمية خاصة ،أو قصور في مهارات تقنية
املعلومات ،أو املهارات اللغوية).
 نعم

 ال

 .4ما هي التعديالت التي يقوم بها البرنامج ،أو الخدمات التي يوفرها للتعامل مع املتقدمين من ذوي
االحتياجات الخاصة؟

ج .رسالة البرنامج وغاياته وأهدافه:
 .1رسالة البرنامج (يرجى إرفاق نص الرسالة في املساحة أدناه):

ً
 .2اذكر أهداف البرنامج( .مثال :مبادرات طويلة املدى ،وعلى نطاق واسع تخص البرنامج ،إن وجدت)

 .3اذكر غايات البرنامج وأهدافه التي تساعد على تحقيق الرسالة ،ثم قم بوصف مؤشرات األداء
القابلة للقياس لكل هدف (قابل للقياس) واذكر االستراتيجيات الرئيسة املتبعة لتحقيق هذه
األهداف.
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أهداف قابلة للقياس

.1

.2

.3

.4

االستراتيجيات الرئيسة

مؤشرات أداء قابلة للقياس
1.

1.

.2

.2

.3

.3

1.

1.

.2

.2

.3

.3

1.

1.

.2

.2

.3

.3

1.

1.

.2

.2

.3

.3

د .هيكل البرنامج وتنظيمه:
 .1وصف البرنامج:

ً
اذكر مقررات البرنامج اإللزامية واالختيارية املقدمة في كل فصل دراس ي ،بداية من السنة التحضيرية
ً
إلى التخرج ،مستخدما جدول الخطة الدراسية للمناهج أدناه (يجب إدراج جدول منفصل لكل فرع إذا

كان الفرع/املوقع يقدم خطة دراسية مختلفة).
ًً
متاحا للطلبة أو غيرهم من املستفيدين ،كما يجب أن ترفق
يجب أن يكون دليل البرنامج أو القسم
نسخة من املعلومات الخاصة بهذا البرنامج مع نموذج توصيف البرنامج .ويجب أن تتضمن هذه
ً
املعلومات أيضا املقررات الدراسية اإللزامية واالختيارية ،وعدد الساعات املعتمدة املطلوب إتمامها،
ُ
ومتطلبات القسم /الكلية والجامعة ،إضافة إلى تفاصيل باملقررات التي ينبغي أن تدرس في كل فصل أو
عام دراس ي.
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جدول الخطة الدراسية

*متطلب دراس ي :اذكر رمز ورقم املقررات املطلوبة قبل دراسة هذا املقرر.
املستوى

رمز ورقم
املقرر

اسم املقرر

إلزامي أو
اختياري

متطلبات
دراسية

الساعات
املعتمدة

الكلية أو
القسم

السنة
التحضيرية

املستوى
األول

املستوى
الثاني

املستوى
الثالث
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املستوى
الرابع

املستوى
الخامس

املستوى
السادس

املستوى
السابع

املستوى
الثامن
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أضف مستويات أخرى عند الحاجة (مقررات الفصل الصيفي على سبيل املثال)
ً
 .2مكونات الخبرة امليدانية (إن وجدت) (:مثال :التدريب العملي أو امليداني ،البرامج التعاونية ،الخبرة
العملية أو امليدانية).

موجز باملكونات العملية أو اإلكلينيكية أو التدريبية التي يتطلبها البرنامج .ملحوظة :انظر نموذج
توصيف الخبرة امليدانية
أ .وصف مختصر ألنشطة الخبرة امليدانية:

ً
ب .في أي مرحلة في البرنامج تقدم الخبرة امليدانية؟ (مثال :السنة الدراسية أو الفصل

الدراس ي):
ً
ج .أذكر أوقات الخبرة امليدانية ،وترتيبات الجدول الزمني املخصص لها (مثال :ثالثة أيام في
األسبوع على مدار أربعة أسابيع ،بنظام الدوام الكامل لفصل دراس ي واحد)
د .عدد الساعات املعتمدة (إن وجدت)
 .3متطلبات مشروع التخرج أو بحث التخرج (إن وجد):

موجز بمتطلبات أي مشروع أو بحث في البرنامج (عدا املشاريع أو البحوث املطلوبة ضمن
املقررات الدراسية)( ،يجب إرفاق نسخة من متطلبات بحث التخرج أو مشروع التخرج):
أ .وصف مختصر:
ب .عدد مخرجات التعلم الرئيسة املرجوة من املشروع أو البحث:
ً
ج .في أية مرحلة من البرنامج ينفذ هذا املشروع أو البحث؟ (مثال :املستوى الدراس ي):
د .عدد الساعات املعتمدة (إن وجدت):
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هـ .وصف آلليات اإلرشاد والدعم األكاديمي املقدم للطالب إلتمام املشروع:
و .وصف إجراءات التقويم (بما في ذلك آلية التحقق من املعايير):

 .4مخرجات التعلم بحسب مجاالت التعلم وطرق التقويم واستراتيجيات التدريس:
تعمل كل من مخرجات التعلم في البرنامج ،وطرق التقويم ،واستراتيجيات التدريس مع
بعضها في منظومة موحدة ،ومتكاملة تعبر مجتمعة عن اتفاق متناسق بين تعلم الطالب
والتدريس.
ويقدم اإلطار الوطني للمؤهالت خمسة مجاالت للتعلم .من املطلوب تحديد ُمخرجات
التعلم للمجاالت األربعة األولى ،وقد تتطلب بعض البرامج تحديد مخرج التعلم الخامس
(املجال النفس حركي).
في الجدول التالي أدرجت مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت مرقمة في
العمود األيمن.
ً
أوال :أدرج مخرجات التعلم املناسبة القابلة للقياس ،واملطلوب تحقيقها في مجاالت التعلم
املالئمة (انظر األمثلة املقترحة تحت الجدول).
ً
ثانيا :أدرج استراتيجيات التدريس املساندة املتالئمة مع طرق التقويم ،ومخرجات التعلم
املرجوة.
ً
ُ
ثالثا :أدرج طرق التقويم املناسبة التي تقيس وت َ
قيم مخرج التعلم بدقة .وينبغي لكل
مخرج من مخرجات التعلم للمقرر ،وكل طريقة تقويم ،وكل استراتيجية تدريس أن تتناغم
ً
سويا وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة.
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مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت
ومخرجات التعلم
1.0

استراتيجيات التدريس

طرق التقويم

املعرفة

1.1
1.2
1.3
1.4
2.0

املهارات اإلدراكية

2.1
2.2
2.3
2.4
3.0

مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل املسؤولية

3.1
3.2
4.0

مهارات االتصال وتقنية املعلومات واملهارات الحسابية

4.1
4.2
5.0

املهارات النفس حركية

5.1
5.2
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مصفوفة تخطيط ( )Mapping Matrixمخرجات البرنامج التعلمية
أدرج مخرجات التعلم للبرامج املذكورة في الجدول أعاله ،وضع كل منها في الخانة املناسبة
تحت مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت في الجدول أدناه ،استبدل رموز وأرقام
املقررات الدراسية تحت عنوان املقررات الدراسية التي يتم تقديمها في البرنامج برموز
وأرقام املقررات الدراسية في برنامجك ،حدد مستوى التدريس في كل مقرر دراس ي
ً
مستخدما رموز مستويات القياس التالية:
مستوى تمهيدي ( I =)Introductionمستوى متقن ( P =)Proficientمستوى متقدم
)A = (Advanced

A-100

A-101

A-102

A-103

A-104

A-105

A-106

A-107

A-108

A-109

للمؤهالت ومخرجات التعلم

A-110

مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني

A-111

املقررات الدراسية التي يتم تقديمها في البرنامج

املعرفة
0.1
1.1
2.1
3.1
4.1
0.2

املهارات اإلدراكية

1.2
2.2
3.2
4.2
0.3

مهارات التعامل مع األشخاص
وتحمل املسؤولية

1.3
2.3
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مهارات االتصال وتقنية املعلومات
0.4

واملهارات الحسابية

1.4
2.4
0.5

املهارات النفس حركية

1.5
2.5

 .5متطلبات القبول للبرنامج:
أرفق الوصف املتوفر في الدليل ،أو النشرة الخاصة التي تحوي متطلبات القبول في البرنامج مشتملة
على أي متطلبات سابقة من مقررات دراسية أو خبرات ميدانية.

 .6متطلبات الحضور وإكمال البرنامج:
أرفق الوصف املتوفر في الدليل ،أو النشرة التي تحوي متطلبات ما يأتي:
أ .الحضور
ب .االنتقال من سنة إلى سنة
ج .إكمال البرنامج أو متطلبات التخرج
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هـ .األنظمة واللوائح الخاصة بالتقويم والتحقق من املعايير
ً
ما هي اإلجراءات التي تستخدم للتحقق من معايير اإلنجاز؟ (مثال :مراجعة التصحيح لعينة من
االختبارات أو التكاليف ،تقييم مستقل بواسطة عضو هيئة تدريس من مؤسسة تعليمية أخرى... ،
الخ ).مع مالحظة أن إجراءات التحقق قد تختلف من مقرر إلى آخر ،ومن مجال تعلم إلى مجال تعلم
آخر.

و .إدارة شؤون الطالب ومساندتهم
 .1اإلرشاد األكاديمي للطالب
َ
صف الترتيبات التي يتم اتباعها بالنسبة لإلرشاد األكاديمي ،وتقديم املشورة للطلبة ،بما في ذلك كال من
جدولة الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس ،وكذلك اإلرشاد املتعلق بالتخطيط للبرنامج ،واختيار
ً
املقررات الدراسية ،والتخطيط للمستقبل املنهي (الذي قد يكون
متوفرا على مستوى الكلية).

 .2تظلم الطلبة وشكواهم:
أرفق األنظمة التي تتعلق بتظلم الطلبة في األمور األكاديمية ،بما في ذلك اإلجراءات التي
تؤخذ بعين االعتبار في مثل هذه الحاالت.

ز .مصادر التعلم والتجهيزات واملعدات
( .1أ) ما اإلجراءات املتبعة من قبل أعضاء هيئة التدريس ،ومن في حكمهم للتخطيط الستخدام
الكتب الدراسية واملراجع واملصادر األخرى ،وكذلك اإلجراءات املتبعة للحصول عليها ،بما في ذلك
املصادر اإللكترونية ،واملصادر املعتمدة على الشبكة العنكبوتية؟

( .1ب) ما اإلجراءات املتبعة من قبل أعضاء هيئة التدريس ،ومن في حكمهم للتخطيط الستخدام
مصادر املكتبة واملعامل والفصول ،وكذلك اإلجراءات املتبعة للحصول عليها؟
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 .2ما اإلجراءات املتبعة من ق َبل أعضاء هيئة التدريس ،ومن في حكمهم لتقييم مدى مالءمة الكتب
واملراجع واملصادر املتوفرة األخرى؟

 .3ما هي اإلجراءات املتبعة من ق َبل الطلبة لتقييم مدى مالءمة الكتب واملراجع واملصادر املتوفرة
األخرى؟

 .4ما هي اإلجراءات املتبعة للحصول على الكتب الدراسية واعتمادها؟
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ح .أعضاء هيئة التدريس:

 .1التعيين
َ
لخص اإلجراءات املتبعة في توظيف أعضاء هيئة التدريس الجدد ،ومن في حكمهم للتحقق من أنهم
يمتلكون املؤهالت والخبرات املناسبة للقيام بمسؤولياتهم التدريسية.

 .2املشاركة في التخطيط واملتابعة واملراجعة للبرنامج
أ .صف اإلجراءات املتبعة للتشاور مع أعضاء الهيئة التدريسية ،وإشراكهم في عمليات متابعة جودة
البرنامج ،واملراجعة السنوية ،والتخطيط للتطوير.

ب .صف إجراءات الهيئة االستشارية (إن وجدت)

 .3التطوير املنهي

ًّ ً
مهنيا فيما يخص:
ما الترتيبات املتبعة لتطوير أعضاء هيئة التدريس ،ومن في حكمهم

أ .تطوير مهارات التدريس ،ومهارات تقييم الطالب:

ب .برامج التطوير املنهي األخرى بما في ذلك املعرفة واالطالع على األبحاث والتطورات في
املجال العلمي املنوط بهم تدريسه.
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 .4تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد ومن في حكمهم
صف اإلجراءات املستخدمة لتهيئة وتحضير أعضاء هيئة التدريس حديثي التعيين ،أو
الزائرين ،أو العاملين بدوام جزئي للتحقق من فهمهم الكامل للبرنامج ،وللدور الذي تقوم
به املقررات الدراسية املنوط بهم تدريسها ..كمكون من مكونات البرنامج.

 .5أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم العاملين بدوام جزئي والزائرين
َ
لخص سياسة البرنامج والقسم والكلية والجامعة فيما يخص تعيين املدرسين على نظام
ً
الدوام الجزئي واملدرسين الزائرين (مثال :املوافقات املطلوبة ،عملية االختيار ،النسبة
والتناسب مقارنة بالعدد الكلي ألعضاء الهيئة التدريسية ... ،إلخ)

ط .تقييم البرنامج وعمليات التطوير
 .1فاعلية التدريس
أ .ما هي إجراءات ضمان الجودة املستخدمة لتقييم وتحسين استراتيجيات تطوير
مخرجات التعلم في مختلف مجاالت التعلم؟

ب .ما اإلجراءات املتبعة لتقييم مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام االستراتيجيات
املخطط لها؟
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 .2التقييم العام للبرنامج
أ .ما هي االستراتيجيات املستخدمة في البرنامج للحصول على تقويم الجودة العامة
للبرنامج ،وتقويم مدى تحقيق البرنامج ملخرجات التعلم املرجوة منه؟
( )iاالستراتيجيات املستخدمة من ق َبل الطالب الحاليين في البرنامج وخريجي البرنامج:
()iiاالستراتيجيات املستخدمة من ق َبل مستشارين مستقلين أو مقيمين مستقلين:
( )iiiاالستراتيجيات املستخدمة من ق َبل أرباب العمل أو اللجان االستشارية أو املستفيدين
اآلخرين:

ملحوظة الرجاء إدراج املرفقات التالية عند تقديم النموذج:
 .1نسخ من اللوائح واألنظمة واملستندات األخرى املشار إليها في النموذج مسبوقة بقائمة
املحتويات.

 .2توصيفات املقررات لجميع املقررات الدراسية متضمنة توصيفات مقررات الخبرة
امليدانية (إذا كان ينطبق).
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التوقيعات الرسمية
عميد/رئيس

االسم

املسمى الوظيفي/
املنصب

التوقيع

التاريخ

عميد البرنامج أو
رئيس مجلس
األمناء في الفرع
الرئيس
الفرع رقم :1

الفرع رقم :2

الفرع رقم :3

الفرع رقم :4

119
وكالة جامعة الجوف للشؤون التعليمية  /دليل إعداد الخطط والبرامج األكاديمية  ...العام الجامعي 1438/1437ه

 .9توصيف املقرر حسب نموذج ):(NCAAA
املؤسسة التعليمية:

تاريخ التقرير:

الكلية:

القسم:

أ .تحديد املقرر ومعلومات عامة عنه
 .1عنوان املقرر ورمزه:

 .2الساعات املعتمدة:

 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم املقرر ضمنها (إذا كان املقرر ُيقدم مادة اختيارية
ً
ضمن برامج متعددة يرجى اإلشارة إلى ذلك بدال من تعداد البرامج:).

 .4اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن تدريس املقرر:

 .5املستوى أو السنة التي ُيقدم فيها املقرر:

 .6املتطلب السابق للمقرر (إن وجد):
 .7املتطلب املصاحب للمقرر (إن وجد):
 .8مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
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 .9أنماط التعليم (ضع إشارة  في املكان املناسب):
أ .الفصل الدراس ي التقليدي

النسبة املئوية

ب .التعليم املدمج (التقليدي واإللكتروني)

النسبة املئوية

ج .التعليم عن بعد

النسبة املئوية

د .املراسلة

النسبة املئوية

هـ .طرق أخرى

النسبة املئوية

ملحوظات:

ب .األهداف

 .1ما الهدف الرئيس لهذا املقرر؟

ً
 .2صــف باختصــار أي خطــط تنفــذ لتطــوير وتحســين املقــرر( .مــثال :زيــادة اســتخدام املراجــع
التي تعتمد على تكنولوجيا املعلومـات ،أو شـبكة اإلنترنـت ،أو تغييـرات فـي محتـوى املقـرر بن ًـاء
على بحوث علمية جديدة في املجال العلمي)

ج .وصف املقرر (ملحوظة :ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج)
وصف املقرر:
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 .1قائمة املوضوعات التي ينبغي تغطيتها:
قائمة املوضوعات

ساعات التدريس

عدد األسابيع

 .2مكونات املقرر (مجموع ساعات التدريس الفعلية ،والساعات املعتمدة خالل الفصل الدراس ي):
املحاضرة

الدروس
اإلضافية

املعمل

العملي

أخرى

املجموع

ساعات
التدريس
الفعلية
الساعات
املعتمدة

 .۳ساعات التعلم اإلضافية املتوقعة من الطالب في األسبوع:
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 .4مخرجات التعلم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت ومواءمتها مع طرق
التقويم واستراتيجيات التدريس.
في الجدول التالي أدرجت مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت ،مرقمة في العمود
األيمن.
ً
أوال :أدرج مخرجات التعلم املناسبة القابلة للقياس ،واملطلوب تحققها في مجاالت التعلم
املالئمة (انظر األمثلة املقترحة تحت الجدول).
ً
ثانيا :أدرج استراتيجيات التدريس املساندة املتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم املرجوة.
ً
ثالثا :أدرج طرق التقويم املناسبة التي تقيس ُوت َ
قيم مخرج التعلم بدقة .ينبغي لكل مخرج من
ً
مخرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقويم ،وكل استراتيجية تدريس ،أن تتناغم سويا وبشكل منطقي
كعملية تعلم وتعليم متكاملة( .ليس بالضرورة أن يتضمن كل مقرر دراس ي مخرجات تعلم من كل مجال
من مجاالت التعلم).
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.10

م
0.1

مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني
للمؤهالت ومخرجات التعلم للمقرر

استراتيجيات تدريس املقرر

أساليب التقويم املستخدمة
في املقرر

املعرفة

1.1
2.1
0.2

املهارات اإلدراكية

1.2
2.2
0.3

مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل املسؤولية

1.3
2.3
0.4

مهارات االتصال وتقنية املعلومات واملهارات الحسابية

1.4
2.4
0.5

املهارات النفس حركية

1.5
2.5
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ُ
ُ
التعل َ
التعل َ
مية للمقرر (توضع مخرجات املقرر في العمود
مية للبرنامج واملخرجات
- 5زاوج بين املخرجات
األيسر وتوضع مخرجات البرنامج في األعلى).
ُ
التعل َ
مية للبرنامج
املخرجات

املخرجات
ُ
التعل َ
مية
للمقرر

ُ
التعل َ
مية للبرنامج املوجودة في توصيف البرنامج)
(استخدم رمز املخرجات
1.1

2.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

.12
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.13

 .6جدول املهام والتكاليف التي يقيم فيها الطلبة خالل الفصل الدراس ي
مهمة التقويم
ً
(مثال :مقالة ،اختبار ،مشروع جماعي،
اختبار فصلي ،خطبة ،عرض شفهي... ،
إلخ)

موعد تسليم املهمة أو التكليف

النسبة من التقييم النهائي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

د .اإلرشاد األكاديمي والدعم املقدم للطلبة:
 .1ترتيبات وجود أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتقديم املشورة واإلرشاد األكاديمي الفردي
للطالب( .حدد املدة الزمنية املتوقع وجود أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خاللها في األسبوع)
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ّ
هـ .مصادر التعلم:
 .1قائمة الكتب املقررة:

ً
 .2قائمة املراجع املساندة األساس (مثال :الدوريات العلمية ،التقارير ... ،إلخ):

ً
 .3قائمة الكتب واملراجع املقترحة (مثال :الدوريات العلمية ،التقارير ... ،إلخ):

ً
 .4قائمة املصادر اإللكترونية (مثال :مواقع اإلنترنت ،وسائل التواصل االجتماعي ...إلخ):

 .5مواد تعلم أخـرى ،مثـل :البـرامج التـي تعتمـد علـى الكمبيـوتر ،أو األقـراص املضـغوطة ،أو البرمجيـات ،أو املعـايير
املهنية ،أو اللوائح واألنظمة:

و .املرافق والتجهيزات املطلوبة
ً
ـثال :عـدد املقاعــد فــي الفصــول
حـدد احتياجــات املقــرر بمـا فــي ذلــك حجــم الفصـول الدراســية واملعامــل (مـ
الدراسية واملعامل ،مدى توفر أجهزة الكمبيوتر ... ،إلخ).

ً
 .1املرافق التعليمية (مثال :فصول دراسية ،معامل ،قاعات عرض أو معامل إيضاح ... ،إلخ):

ً
 .2التجهيزات الحاسوبية (مثال :أجهزة الصوت والصورة ) ،(AVأجهزة العرض ،السبورة الذكية ،برامج
الكمبيوتر ... ،إلخ):
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ً
 .3موارد أخرى (مثال :إذا كان املطلوب معدات مختبر معينة فحدد االحتياجات أو أرفق قائمة):

ز .تقييم املقرر وعمليات التحسين:
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فعالية عملية التدريس:

 .2استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من ق َبل األستاذ أو القسم العلمي:

 .3عمليات تحسين التدريس:

ً
 .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة (مثال :مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس
مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،أو تبادل تصحيح االختبارات ،أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع
عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى):

 .5صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
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اسم أستاذ
املقرر__________________________________________________________________________:
التوقيع ___________________________________________ :تاريخ إكمال التقرير:
___________________
تم استالم التقرير من ق َبل ___________________________ :عميد /رئيس القسم:
____________________
التوقيع ____________________________________ :التاريخ______________________________________ :
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 .10مختصر توصيف املقرر:
اسم املقرر:

رقم املقرر ورمزه:

املتطلب السابق للمقرر:

لغة تدريس املقرر:

مستوي املقرر:

الساعات املعتمدة:

وصف املقرر

أهداف املقرر

مخرجات التعليم( :الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعلمية)
يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا املقرر أن يكون قادرا على:

محتوى املقرر
قائمة املوضوعات

عدد األسابيع

ساعات التدريس

130
وكالة جامعة الجوف للشؤون التعليمية  /دليل إعداد الخطط والبرامج األكاديمية  ...العام الجامعي 1438/1437ه

الكتاب املقرر واملراجع املساندة
اسم الكتاب

اسم املؤلف

اسم الناشر

سنة النشر
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 .11مستلزمات تنفيذ البرنامج:

-1اإلمكانات البشرية:
ما هو عدد أعضاء الهيئة التدريسية املطلوب مع بداية التدريس في البرنامج:
(إذا كان األستاذ متوفر من برامج أخرى داخل الكلية ،يرجى ذكر ذلك في بند متوفر أم
ال)
التخصص العام

التخصص
الفرعي

الرتبة األكاديمية

العدد املطلوب

العدد متوفر من
برامج أخرى
داخل الكلية

ما هو عدد املحاضرين املطلوب مع بداية التدريس في القسم( :إذا كان املحاضر متوفر
من برامج أخرى داخل الكلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفر أم ال)
التخصص العام

التخصص الفرعي

العدد املطلوب

العدد متوفر من
اقسام اخرى داخل
الكلية

ما هو عدد املعيدين املطلوب مع بداية التدريس في القسم( :إذا كان املعيد متوفر من
برامج أخرى داخل الكلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفر ام ال)
التخصص العام

التخصص الفرعي

العدد املطلوب

العدد متوفر من
اقسام أخرى داخل
الكلية

ما هو عدد الفنيين املطلوب مع بداية التدريس في القسم( :إذا كان الفني متوفر من
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برامج أخرى داخل الكلية ،يرجى ذكر ذلك في بند متوفر أم ال)
التخصص العام

العدد املطلوب

التخصص الفرعي

العدد متوفر من
أقسام أخرى داخل
الكلية

 -2اإلمكانات املادية
ما هي عدد القاعات الدراسية املطلوبة للبرنامج (يرجى شرح بيان ومعلومات القاعاتالدراسية املطلوبة ضمن الدراسة املقدمة مع الطلب).
العدد املطلوب حاليا:

العدد اإلجمالي:

ما هو عدد الورش الالزمة للبرنامج( :يرجى شرح بيان ومعلومات القاعات الدراسيةاملطلوبة ضمن الدراسة املقدمة مع الطلب):

العدد
االجمالي

التكلفة
اإلجمالية:

العدد
ر.س

املطلوب
حاليا:

التكلفة
الحالية:

ر.س

ما هي عدد املكاتب لإلدارة والخدمات واالجتماعات واملؤتمرات:مكاتب
اإلدارة

خدمات
طالبية:

مؤتمرات

اجتماعات:

يرجى تحديد مكاتب اإلدارة والخدمات املطلوبة  (:رئيس قسم ،معاون ،سكرتير ،مكتبة،
.)............
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 .12أدوات ومصادر التعليم والتعلم:
-1أدوات التعليم والتعلم:

ما هي أدوات التعلم الضرورية لتطبيق البرنامج( :يرجى اختيار األداة وتفصيلها):
أدوات تقليدية:
أدوات سمعية:
أدوات بصرية:
أدوات إلكترونية وبرامج:
-2مصادر التعليم والتعلم:
املجالت والدوريات:
املواقع اإللكترونية املتخصصة:
مصادر تعلمية أخرى( :دورات وورش عمل وتدريب):

-3توفر مصادر التعلم:
ما هي نسبة الكتب املقررة التي تتوفر حاليا في املكتبة للمقررات التي سوف
تدرس في البرنامج:
ما هي نسبة املجالت والدوريات التي تتوفر حاليا ولها عالقة بالبرنامج:
ما هي نسبة املصادر العلمية املساندة والتي تتوفر حاليا في املكتبة
وستستخدم لتدريس املقررات في البرنامج:
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اسم المقرر

Course

يتم تخصيص كتاب رئيس ي واحد على األقل لكل مقرر في الخطة ،وكتابين مساندين وملء
الجدول أدناه:
اسم الكتاب
Book

المؤلف

Author

دار النشر

publisher

الرقم

التسلسلي
ISBN

عدد النسخ
المطلوبة

عدد النسخ
المتوفرة
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 .13الخطة املستقبلية للبرنامج:
(هنا يقصد بالخطة االستراتيجية للقسم خالل السنوات الخمس منذ بدأ العمل بالبرنامج)
-1ما هي اآللية التي ستتم من خاللها تطوير خطة البرنامج إذا دعت الضرورة لذلك:
-2ما هي خطة التدريب املزمع وضعها وتنفيذها للطالب:
-3ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها لضمان جودة التعليم في القسم من خالل:
اإلرشاد األكاديمي
االختبارات:
العملية التدريسية:
مشاريع التخرج:
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التدريب:
أمور أخرى (اذكرها):
-
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 .14متطلبات الجودة:
-1الخطة الدراسية (البرنامج األكاديمي):
هل تم توصيف البرامج اعتمادا على متطلبات الجودة؟
هل يحقق البرنامج مخرجات التعليم التي تم وضعها؟
-2توصيف املقررات العلمية:
هل تم توصيف املقررات وفق معايير الجودة ومقارنتها مع نظرائها في الجامعات
األخرى؟
هل تم اختيار املقررات وفق النسب التي تحقق مخرجات التعليم للبرنامج؟
هل تم تحديد مخرجات املقررات العلمية وفق املعايير املحددة؟
-3الكادر التدريس ي:
هل تم اختيار التخصصات لدى األساتذة بما يحقق أهداف البرنامج الدراس ي؟
هل تعتقد أن التخصصات الضرورية لقسمك متوفرة؟
في حالة صعوبة توفر الكادر التدريس ي املؤهل ،ما هي خطتكم في إيجاد البدائل؟

ً
ً
□ نعم □ أحيانا □ جزئيا
ً
ً
□ نعم □ أحيانا □ جزئيا
ً
□ نعم □ جزئيا □ ال
ً
□ نعم □ جزئيا □ ال
ً
□ نعم □ جزئيا □ ال
ً
□ نعم □ جزئيا □ ال
ً
□ نعم □ جزئيا □ ال
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ما مدى اتساق نواتج التعلم املتوقعة للبرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالت واملقارنة املرجعية:
وجه املقارنة

اإلطار الوطني
للمؤهالت

العالمة املرجعية

البرنامج املقترح

مدى االتساق

املعارف
الحقائق
املفاهيم
النظريات
اإلجراءات
املهارات اإلدراكية
مهارات العالقة بين
األشخاص وتحمل
املسؤولية
مهارات التواصل

املهارات النفس
حركية
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نواتج التعليم للبرنامج األكاديمي واملقررات:
(يتم وضع إشارة  xفي الخانة التي تحقق مخرج التعليم للمقرر ،ووضع إشارة  Yإذا كان يحقق
ً
مخرج التعليم جزئيا):
مخرجات التعليم
املعارف:
الحقائق
أ
املفاهيم واالجراءات الخاصة بالنظريات
املهارات املعرفية واإلدراكية:
تطبيق املهارات عندما يتطلب ذلك التفكير
ب
اإلبداعي لحل املشكالت.
ج

مهارات العالقة مع اآلخرين وتحمل املسؤولية

ج 1-املسؤولية عن التعلم
ج 2-املشاركة الجماعية والقيادة
ج 4-املعايير األخالقية للسلوك
مهارتي االتصال واستخدام تقنية املعلومات
العددية
د
د 1-االتصال الشفوي والكتابي
د2-

استخدام تقنية املعلومات
الرياضيات األساس واإلحصاء

هـ

املهارات النفسية والحركية

د3-

Learning outcome
Knowledge :
Facts
A
Concepts ,Theories procedures
Cognitive Skills :
Apply skills when asked Creative
B
thinking and problem solving
International skills and
C
responsibility
Responsibility for own learning
C-1
Group Participation and leadership

C-2

Ethical Standards and behavior
Communication IT and Numerical
Skills
Oral and written communication

C-4

D-1

Use of IT

D-2

Basic Mathematics and Statistics

D-3

Psychomotor skills

E

D
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د4
)(D-4

د3
)(D-3

د2
)(D-2

د1
)(D-1

ج4
)(c-4

ج3
)(C-3

ج2
)(C-2

ج1
)(C-1

ب
B

أ
A

رمز ورقم
املقرر
course
ID

اسم املقرر
course title
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الشؤون الطالبية:
ما هي اإلجراءات التي سيتم إتباعها في تقييم الطالب:وضع وتوزيع العالمات:
اإلجراءات التي ستستخدم لفحص تحقيق املعايير:
اإلدارة ودعم الطالب:ما هي اإلجراءات التي سيتم إتباعها الستهداف اإلرشاد األكاديمي؟
ما هي إجراءات تظلم الطالب واآللية املستخدمة؟
-7تقييم البرنامج وعمليات التحسين
ما هي العمليات التي ستستخدم لتقيم وتحسين االستراتيجيات املتبعة لتحسين عملية التعليم؟
ما هي العمليات التي ستستخدم لتقييم مهارات الكلية باستخدام االستراتيجية املتبعة؟
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ما هي االستراتيجيات التي ستستخدم في البرنامج للحصول على تقييم شامل لجودة البرنامج
وتحسين نواتجه؟
من الطالب والخريجين:
من مقيمين خارجيين:
من املستخدمين:
ما هي مؤشرات األداء التي ستستخدم للمشاهدة وكتابة التقرير السنوي عن جودة البرنامج؟
ما هي اإلجراءات التي سيتم إتباعها من أجل مراجعة التقييمات والخطة املفعلة لتحسين البرنامج؟
-
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نماذج مساعدة
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نموذج
شرح كيفية تعبئة نموذج توصيف املقرر
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ـمحاور نموذج توصيف املقرر ـ
يقوم توصيف املقرر على سبعة محاور أساس هي:
 معلومات عامة حول املقرر:
اســمه ورقمــه وســاعاته املعتمــدة ،والبرنــامج الــذي يقــدم فيــه هــذا املقــرر ،واملســتوى
الذي يقدم فيه ،ومتطلباته السابقة واملصاحبة ،ومكان التدريس.
 أهداف املقرر:
 وصف املقرر:
ويش ـ ــمل املواض ـ ــيع الت ـ ــي س ـ ــتدرس في ـ ــه ،وتوزيعه ـ ــا عل ـ ــى أس ـ ــابيع الدراس ـ ــة ،وع ـ ــدد
السـ ــاعات :إضـ ــافة إلـ ــى توضـ ــيح املعـ ــارف واملهـ ــارات فـ ــي هـ ــذا املقـ ــرر ،واسـ ــتراتيجياتها
وطرق تقويمها.
 الدعم املقدم للطلبة:
أي اإلج ـراءات أو الترتيبــات املعمــول بهــا لضــمان وجــود أعضــاء هيئــة التــدريس ..م ــن
أجــل تقــديم املشــورة واإلرشــاد األكــاديمي للطالــب املحتــاج لــذلك ( مــع تحديــد مقــدار
الوقت – الساعات املكتبيةـ التي يتواجد فيها أعضاء هيئة التدريس)
 مصادر التعلم:
وتش ـ ــمل الكت ـ ــاب املق ـ ــرر املطل ـ ــوب ،واملراج ـ ــع اإلض ـ ــافية وال ـ ــدوريات واملج ـ ــالت الت ـ ــي
تتضمن األبحاث الجديدة في هذا املقرر واملراجع اإللكترونية...
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 املرافق املطلوبة:
أي ـ ــن س ـ ــيتم ال ـ ــتعلم؟ قاع ـ ــات ،مختبـ ـ ـرات ،واملس ـ ــتلزمات املطلوب ـ ــة لتنفي ـ ــذ ال ـ ــتعلم:
كمبيوتر ،وسائط سمعية وبصرية...
 تقييم املقرر وعمليات التحسين:
ويشــمل توضــيح االســتراتيجيات املتبعــة فــي تقيــيم عمليــة التعلــيم :عــن طريــق أســتاذ
املقــرر ،رئــيس القســم ،الــزمالء الــذين يدرســون املقــرر ذاتــه ...وبعــدها توضــيح آليــات
تحســين املقــرر مــن وجهــة نظــر عضــو هيئــة التــدريس ،أو مــن وجهــة نظــر الطــالب ،أو
مراجع خارجي ،أو الزميل في التخصص...

املؤسسة التعليمية
الكلية /القسم

يكتب اسم املؤسسة التي يدرس فيها هذا املقرر
(جامعة الجوف)
والقسم الذي يعطي هذا املقرر
(قسم اللغة العربية وآدابها)
اسم الكلية التي ينتمي إليها هذا القسم
(كلية اآلداب)
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 يكتب اسم املقرر ورقمه.أ)
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

تحديد املقرر واملعلومات العامة
اسم املقرر ورقمه:
الساعات املعتمدة:
البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم املقرر ضمنها.
اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس املقرر.
املستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه املقرر فيه.
املتطلبات املسبقة لهذه املقرر (إن وجدت).
املتطلبات املصاحبة لهذه املقرر (إن وجدت).
مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس
للمؤسسة التعليمية.

 -9لغة التدريس املستخدمة:
(عربي ،إنجليزي ،أو أية لغة أخرى)

(العروض وموسيقى الشعر) عرب ()144
 -ساعاته املعتمدة :ساعتان.

 البرنامج :برنامج اللغة العربية.املستوى :يقدم في املستوى الثاني. املتطلبات السابقة :ال يوجد له متطلب سابق. املتطلبات املصاحبة التي يلزم أن يدرس هذهاملقرر معها :ال يوجد له متطلبات مصاحبة.
 مكان التدريس :عادة يحدد في الجدول،ويلزم أن يشار إلى مكان التدريس إذا كان يقدم
هذا املقرر خارج املقر الرئيس للمؤسسة.

 1أ  54م 16

ب) األهداف
 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساس للطلبة املسجلين في هذا املقرر

وضع وصف موجز للمقرر ،وتحدد أهم األهداف التي يريد أن يحققها :نحو:
يعنى هذا املقرر بتقطيع األبيات الشعرية ومعرفة الدوائر العروضية ،والبحور الستة عشر ،والزحافات والعلل.
وتدريب الطالب على الوزن الشعري ،وتصنيف القصائد حسب أوزانها ،وتوضيح ما يطرأ على األوزان من تغيير؛
ً
للوصول إلى ذوق عروض ي ..لتمييز املستقيم من الشعر من املكسور عروضيا.
 -2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين
املقرر:
ج) وصف املقرر:
-1املواضيع املطلوب بحثها وشمولها:
تسجل فيه مفردات املقرر الدراس ي ،وعدد األسابيع ،وساعات االتصال.
-2مكونات املقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراس ي).
-3دراسة إضافية خاصة /سـاعات تعلـم متوقعـة مـن الطلبـة فـي األسـبوع (املطلـوب هنـا املعـدل
املتوقع للفصل الدراس ي ،وليس املتطلبات املحددة في كل أسبوع).
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توضيح أي مستجدات يمكن االستفادة منها في هذا املقرر في ظل التقنيات الحديثة:
(مثال :االستخدام املتزايد للمواد واملراجع التي تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة االنترنت،
والتغييرات في محتوى املقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في املجال):
في مقرر العروض يمكن االستفادة من البرامج التقنية في مجال اإليقاع.
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توزع موضوعات ومفردات املقرر على أسابيع الدراسة ،مع بيان عدد ساعات التدريس
لكل موضوع أو مفردة على هدي الجدول التالي:
 – 1املواضيع املطلوب

بحثها وشمولها:

مفردات املقرر الدراس ي

عدد األسابيع

التعري ـ ــف بـ ـ ــاملنهج ،تعري ـ ــف علـ ـ ــم الع ـ ــروض ،أسـ ـ ــباب

1

ساعات االتصال
2

وضعه ،فائدته.
املق ــاطع العروض ــية ،التفع ــيالت ،الكتاب ــة العروض ــية،

1

2

ألقاب البيت.
الدوائر العروضية

2

4

الزحافات والعلل

1

2

بحر الوافر ،وبحر الهزج

1

2

بحر الكامل ،وبحر البسيط

2

4

بحر الرمل ،وبحر الخفيف

2

4

مشطور الرجز ومنهوكه ،وبحر السريع

1

2

بحر الطويل

1

2

تعريف القافية ،ألقاب القافية ،حروف القافية

1

2

حركات القافية ،وعيوب القافية

1

2

تدريبات على البحور الشعرية والقافية

1

2

ع ــدد األس ــابيع ومجم ــوع س ــاعات االتص ــال ف ــي الفص ــل

15

30

الدراس ي
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 تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:ضمن املجاالت التالية:
أ) املعرفة:
 وصف املعرفة التي سيتم اكتسابها في املقررتوضح هنا املعارف التي يغطيها املقرر:
-

ما هي هذه املعارف التي يقدمها هذا املقرر أو املعارف التي يلزم أن يكتسبها
الطالب؟ نحو املعارف التي يلزم أن يكتسبها طالب العروض.
التعرف على علم العروض  ،وأهميته  ،ونشأته .
معرفة أهم املصطلحات العروضية.
معرفة الكتابة العروضية.

 -معرفة أوزان الشعر العربي  ،والتفريق بينها

 استراتيجيات التعليم (التدريس) املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة ما هي الطرق التي تستخدم في تقديم هذه املعارف؟ أي كيف تقدم هذه املعارفللطالب؟

-

-

املحاضرة.
املناقشة.
التدريب العملي.
التحضير املنزلي.
انتقاء نموذج تطبيقي
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 طرق تقييم املعرفة املكتسبة ما هي طرق تقييم الطالب املستخدمة في املقرر؟ أي كيف نتأكد أن هذه املعارف قد اكتسبهاالطالب وامتلكها؟ آليات التقويم:

-

األسئلة املباشرة.
التطبيق.
االختبارات.
حل الواجبات.

ب) املهارات املعرفية (اإلدراكية):
 -1املهارات املعرفية املطلوب تطويرها:
توضح هنا املهارات التي يعطيها املقرر:
-

ما هي هذه املهارات التي يقدمها هذا املقرر ،أو املهارات التي يلزم أن يكتسبها الطالب؟ نحو
املهارات التي يلزم أن يكتسبها طالب العروض ،ويلزم تطويرها:
يقطع األبيات الشعرية.
يميز املستقيم من الشعر من املكسور .
يحلل الدوائر العروضية إلى مكوناتها.
يفرق بين أوزان الشعر.
نظم الشعر.
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-2

استراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات املعرفية
 -ما هي الطرق التي تستخدم في تقديم هذه املهارات؟ أي كيف تقدم هذه املهارات للطالب؟

املمارسة العملية املتكررة لتقطيع الشعر.استعراض دواوين شعرية وتذوقها.االستماع املتكرر لألبيات املقطعة.-نظم أبيات من الشعر وتقويمها.

 -3طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:

 ما هي طرق تقييم الطالب املستخدمة في املقرر؟ أي كيف نتأكد أن هذه املهارات قد اكتسبهاالطالب وامتلكها؟ آليات التقويم:
تكليف الطالب بقراءة األشعار قراءة صحيحة.االختبارات.محاولة محاكاة أشعار جيدة.-معرفة األخطاء في أبيات تقرأ عليه.
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ج) مهارات العالقات الشخصية واملسؤولية:
 – 1وصف ملهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل املسئولية املطلوب
تطويرها
توضح هنا مهارات العالقات الشخصية واملسؤولية التي يكسبها املقرر لطالبه:
 ما هي مهارات العالقات الشخصية واملسؤولية التي يقدمها هذا املقرر أو املهارات التييكتسبها الطالب منه؟ نحو مهارات العالقات الشخصية واملسؤولية التي يكتسبها طالب
العروض ،ويلزم تطويرها:
تنمية مهارة إنشاد الشعر أمام اآلخرين.استثمار املحاورات الشعرية لتنمية العالقة مع اآلخرين.مواجهة املواقف الكالمية.قوة التأثير على اآلخرين بضبط اإليقاعات العروضية.-استكشاف املواهب الشعرية لدى اآلخرين ،وتوجيههم.

 - 2استراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات والقدرات
 ما هي الطرق التي تستخدم في تقديم مهارات العالقات الشخصيةواملسؤولية؟ أي كيف تقدم هذه املهارات للطالب؟

منتديات اإللقاء. -املحاورات الشعرية بين الطالب.
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- 3طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل املسئولية:

 ما هي طرق تقييم الطالب املستخدمة في املقرر؟ أي كيف نتأكد أن هذه املهارات قد اكتسبهاالطالب وامتلكها؟ آليات التقويم
املواقف العملية في اإلنشاد .ومواجهة الجمهور وتعليقاتهم.-االختبارات املختلفة.
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د) مهارات االتصال وتقنية املعلومات واملهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها
توضح هنا مهارات االتصال وتقنية املعلومات واملهارات الحسابية (العددية)التي يكسبها املقرر
لطالبه:
 ما هي مهارات االتصال وتقنية املعلومات واملهارات الحسابية (العددية)التي يقدمها هذا املقرر أواملهارات التي يكتسبها الطالب منه؟ نحو مهارات االتصال وتقنية املعلومات واملهارات الحسابية
(العددية) التي يكتسبها طالب العروض ،ويلزم تطويرها:
القدرة على استخدام البرامج الحاسوبية في مجال التخصص.
-قوة التأثير على اآلخرين بضبط اإليقاعات العروضية.

استكشاف املواهب الشعرية لدى اآلخرين ،وتوجيههم.-2

استراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات
 مـ ــا هـ ــي الطـ ــرق التـ ــي تسـ ــتخدم فـ ــي تقـ ــديم مهـ ــارات االتصـ ــال وتقنيـ ــة املعلومـ ــات واملهـ ــاراتالحسابية (العددية) ؟ أي كيف تقدم هذه املهارات للطالب؟
 -إتاحة هذه البرامج للطالب وتدريبهم على اإلفادة منها ،وتطبيقها على األبيات الشعرية.
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طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات االتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية
(العددية):

-3

-

م ــا ه ــي ط ــرق تقي ــيم الطال ــب املس ــتخدمة ف ــي املق ــرر؟ أي كي ــف نتأك ــد أن ه ــذه امله ــارات ق ــد اكتس ــبها
الطالب وامتلكها؟ آليات التقويم
مقدرة الطالب على اكتشاف صحيح الشعر من سقيمه من خالل البرامج الحاسوبية.
االختبارات املتنوعة .
املتابعة واملالحظة.

هـ ) املهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-1

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلوب تطويرها في هذا املجال:
توضح هنا املهارات الحركية التي يكسبها املقرر لطالبه:
 مــا هــي هــذه املهــارات الحركيــة التــي يقــدمها هــذا املقــرر .أو املهــارات التــي يكتســبها الطالــب منــه؟ نحــواملهارات الحركية التي يكتسبها طالب العروض ،ويلزم تطويرها:
 -ضبط مستوى الصوت ارتفاعا وانخفاضا عند إنشاد الشعر.
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 -2استراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات الحركية:
 oما هي الطرق التي تستخدم في تقديم املهارات الحركية؟ أي كيف تقدم هذه املهارات للطالب؟
 oدراسة أثر األغراض الشعرية على نبرة الشاعر وامللقي
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 ما هي طرق تقييم الطالب املستخدمة في املقرر؟ أي كيف نتأكد أن هذه املهارات قد اكتسبها الطالبوامتلكها؟ آليات التقويم.

-اختبار شفوي حول مدى توافق غرض الشعر مع نبرة صوت الطالب.
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 -4تحديد الجدول الزمني ملهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراس ي :سجلت في
التوصيف رقم (:)5
يتم هنا التوضيح -وفق نقاط الجدول-
 كيف سيتم تقويم الطالب في هذا املقرر (اختبار شفوي ،اختبار تحريـري ،اختبـار نصـف الفصـل ،اختبـارنهائي ،كتابة بحث ،كتابة مقالة ،تقديم تقارير ،تدريب ميداني ،مشروع جماعي)...
 األسبوع الذي سيتم فيه هذا التقويم: توزيع الدرجات على كل تقويم سيتم خالل الفصل :حتى تكون الصورة واضحة من البداية:كما يظهر في الجدول التالي:
رقم
التقييم

طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو األسبوع نسبة الدرجة إلى
التقييم
اختبار قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار املستحق درجة
النهائي

فصلي ...الخ.
1

أسئلة شفوية مباشرة.

5

5

2

اختبار شفوي لصحة إلقاء الشعر وقراءته.

7

5

3

اختبار شفوي في وزن األبيات وتقطيعها.

9

10

4

اختبار دوري 1

4

10

5

اختبار دوري 2

12

10

6

اختبار نصف الفصل

10

20

7

اختبار نهاية الفصل

16

40

8
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د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات املعمول بها ..لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة
واإلرشاد األكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات املكتبية-الذي يتواجد
فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع.

هذا الجانب إجرائي من القسم ،يبين فيه عضو هيئة التدريس اإلجراءات التي يتبعها القسـم ،ويقـوم بهـا؛ ليتأكـد مـن
أن أعضاء هيئة التدريس يحددون ساعات مكتبية؛ لتقديم الدعم واملشورة واإلرشاد والتوجيه لطالبهم ،مثال:
 املتابع ــة املس ــتمرة لألس ــاتذة ،وأنه ــم ق ــد أعلن ــوا للط ــالب ع ــن س ــاعاتهم املكتبي ــة ووض ــعوها ف ــي مك ــان ب ــارز ،وزودواالطالب بها في خطة املقرر.
 التوجيه :ويكون بإقامة ندوات لتعريف األساتذة بمثل هذه الواجبات. التحفي ــز :بع ــرض نم ــاذج مل ــن تقي ــدوا بالس ــاعات املكتبي ــة .أو ب ــذكر أمثل ــة لط ــالب اس ــتفادوا م ــن الس ــاعات املكتبي ــةوساعات اإلرشاد بما يضمن التحفيز عليها.
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هـ) مصادر التعلم
 – 1الكتاب (الكتب) الرئيسة املطلوبة:
 – 2املراجع األساس:
 – 3الكتب واملراجع املوص ى بها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ) (يرفق قائمة بذلك):
 – 4املواد اإللكترونية ومواقع االنترنت  ...الخ:
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو
األنظمة:

يحدد عضو هيئة التدريس الكتاب الرئيس املطلوب في املقرر ،واملراجع األساس ملوضوعات
املقرر ،وما هي الدوريات العلمية التي يمكن الرجوع إليها في موضوعات املقرر ،ويمكن لعضو
هيئة التدريس تزويد طالبه بأقراص مضغوطة و( )CDتتضمن موضوعات املقرر ،ووضع
روابط إلكترونية ومواقع إنترنت يمكن االستفادة منها في توسيع مدارك الطالب وتوجيه
تعلمهم .مثال في مقرر العرض:

 الكتاب املطلوب :أهدى سبيل إلى علمي الخليل  /إبراهيم مصطفى. -املراجع األساس:

الوافي في علمي العروض والقوافي  /الخطيب التبريزي. /أحمد الهاشمي.
ميزان الذهب في صناعة شعر العرب /صفاء خلوص ي.
فن التقطيع الشعري والقافية -الكتب أو الدوريات العلمية املحكمة التي تتضمن مقاالت في العروض:

 ندوة الخليل بن أحمد الفراهيدي فيها جملة من األبحاث واملقاالت العلمية في العروض. مجلة الدراسات اللغوية -روابط إلكترونية:

 موقع العروض الرقمي. -مواد تعلم أخرى وبرامج كمبيوتر:

برنامج التقطيع العروض ي وميزان الشعر)CD( .-موسوعة الشعر العربي)CD( .
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و) املرافق املطلوبة:
 – 1املرافق التعليمية (حجرات املحاضرات واملختبرات  ...الخ):
 – 2أجهزة الكمبيوتر:
 – 3موارد أخرى (حددها – مثال :إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة ،حدد املتطلبات ،أو أرفق
قائمة):

يعنى هذا الجانب ببيئة التعلم من حيث بيان مستلزمات التدريس واملرافق التعليمية
املطلوبة :وهل يحتاج تدريس هذا املقرر مختبرات وأجهزة تقنية؟ وما هي؟ أو معدات أخرى،
تحدد .مثال في مقرر العرض:
املرافق املطلوبة:

قاعة دراسية سعة (ً )30طالبا.
 مسرح لإللقاء.-معمل حاسب للتدريب على البرامج الحاسوبية املختصة.
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ز) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
 – 1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
 – 2االســتراتيجيات األخــرى املتبعــة فــي تقيــيم عمليــة التعلــيم ،إمــا عــن طريــق األســتاذ أو عــن
طريق القسم:
 – 3عمليات تحسين التعليم:
 – 4عمليــات التحقــق مــن مســتويات إنجــاز الطلبــة (مــثال :فحــص التصــحيح أو الــدرجات مــن
قب ــل عض ــو هيئ ــة ت ــدريس مس ــتقل لعين ــة م ــن أعم ــال الطلب ــة ،وقي ــام أس ــتاذ املق ــرر بتب ــادل
تصــحيح عينــة مــن الواجبــات أو االختبــارات بصــفة دوريــة مــع عضــو هيئــة تــدريس آخــر لــنفس
املقرر في مؤسسة تعليمية أخرى):
 – 5صـ ـ ــف الترتيبـ ـ ــات والخطـ ـ ــط املعـ ـ ــدة للمراجعـ ـ ــة الدوريـ ـ ــة لفاعليـ ـ ــة املقـ ـ ــرر والتخطـ ـ ــيط
للتحسين.
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وهذا الجانب غاية في األهمية؛ ذلك أنه يوضح مخرجات املقرر وفعالية التعليم
فيبين عضو هيئة التدريس استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب ،وكيف تم تقييم عملية
التعلم؟ هل من أستاذ املقرر أو من زميله في القسم أو من القسم نفسه؟ كما يشمل هذا الجانب
خطوات يلجأ إليها عضو هيئة التدريس للتحقق من إنجاز الطالب (فحص التصحيح بأخذ عينة
ممثلة أو فحص الدرجات ،إجراء اختبار مستوى أو تبادل أوراق التصحيح بين الزمالء ،كما يشمل
هذا الجانب بيان عمليات تحسين هذا املقرر وما خطط مراجعة املقرر؟
-

استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب:

نتائج االختبار التحريري  +الشفوي .
رأي أستاذ املتطلب الالحق .
استبانة رأي الطالب.
استبانة أستاذ املقرر .
-

االستراتيجيات األخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم:
عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على محكم خارجي .
استبانة رأي الخريجين.

-

عمليات التحسين:

تقسيم هذا املقرر قسمين :قسم للعروض بواقع ثالث ساعات ،وقسم للقافية
بواقع ساعتين.
توفير الوسائل الجديدة املعينة على تدريس املقرر .
ً
إيجاد برامج مساعدة للطالب الضعفاء علميا.
حوافز معنوية ومادية للطالب املتميزين .
برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
-

الترتيبات والخطط للمراجعة الفورية للمقرر:

إقامة ورش عمل ألساتذة املقرر.
استشارة أصحاب التجربة في تدريس املقرر.
استضافة أساتذة متخصصين من جامعات أخرى لالطالع على خطة املقرر
وتقديم التوجيه املناسب.
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نموذج
طلب استحداث قسم أو كلية جديدة
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طلب استحداث قسم أو كلية جديدة
نوع الطلب:



قسم جديد



كلية جديدة

 مسمى القسم /الكلية املقترح:
o
 مبررات افتتاح القسم أو الكلية:
o
 عدد األقسام الحالية في الكلية:
o
 هل تم إجراء دراسة مقارنة؟



نعم



ال

 oنعم ..اذكر بالتفصيل نتائج هذه الدراسة:
 هل هناك أعضاء هيئة تدريس في مجال تخصص القسم او الكلية؟



نعم



ال

o
 ارفق قائمة بالتخصصات واألسماء؟
o
 هل هناك برامج مقترحة تقدم من خالل القسم أو الكلية؟
o
 ما هي أهداف القسم أو الكلية؟
o
 هل الكلية أو القسم املقترح تتوافق مع استراتيجية وأهداف الجامعة؟
o
 هل تم دراسة وجود أقسام أو كليات مماثلة داخل الجامعة أو خارجها محليا؟



نعم



ال
o
 نعم :اذكر بالتفصيل مدى التشابه او االختالف فيما بين ما هو قائم وما هو مقترح؟
o
* مراعاة ضوابط افتتاح كليات جديدة في وزارة التعليم.
* ترفق قائمة بأفراد أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتخصصاتها
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نموذج
التحكيم الخارجي
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التحكيم الخارجي
الجامعة:
الكلية:
القسم:
مسمى البرنامج:

البند

التحكيم
نعم

ال

مالحظات

مسمى البرنامج
مالءمة أهداف البرنامج
مالءمة مخرجات البرنامج
هل يغطي البرنامج الجوانب املعرفية واألكاديمية
املطلوبة؟
هل يواكب البرنامج أحدث املستجدات في التخصص؟
هل يوفر البرنامج التنوع املطلوب؟
هل يمتاز البرنامج بحداثة املقررات املطروحة؟
هل يعد البرنامج موازيا للبرامج التعليمية األكاديمية في
مؤسسات التعليم العالي الرائدة؟
هل هناك مقررات ترى حاجة إلضافتها للبرامج؟
هل هناك مقررات ترى حاجة حذفها للبرامج؟
هل عدد الساعات املقترحة مناسب؟
هل هناك مقررات ترى حاجة لدمجها؟
هل املراجع املخصصة للمقررات مناسبة
هل البرنامج يغطي متطلبات الجودة واالعتماد
األكاديمي؟
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هل هناك كفاية في متطلبات التدريب؟

أي إضافة تود طرحها؟
رأي املحكم في البرنامج بصورة عامة:
توصية املحكم:
 قبول البرنامج.
 قبول البرنامج مع إجراء التعديالت املقترحة في ...
ً
 عدم قبول البرنامج نهائيا لألسباب املذكورة.
املعلومات الشخصية للمحكم:
االسم:
الدرجة العلمية:
التخصص:
رقم الجوال:
البريد اإلليكتروني:

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية  /دليل إعداد واعتماد الخطط والبرامج األكاديمية
العام الجامعي 1438/1437هـ

169

نموذج
طلب افتتاح برنامج أكاديمي جديد
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طلب افتتاح برنامج أكاديمي جديد
الكلية:
القسم:
اسم البرنامج املقترح:

األهداف العامة للبرنامج:

مخرجات البرنامج:

مبررات افتتاح البرنامج:

هل تم دراسة سوق العمل؟


نعم



ال

توضيح بالتفصيل:

مكان تدريس البرنامج:

هل تم االطالع على برامج مماثله في اململكة؟


نعم
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كفاية أعضاء هيئة التدريس:
ترفق قائمة منفصلة

كفاية التجهيزات:

خظة البدء في البرنامج:

شروط القبول في البرنامج:

البرنامج يقدم:


ذكور فقط



إناث فقط



لالثنين

تأثير البرنامج الجديد على البرامج القائمة من ناحية:
عدد الطالب:

العبء التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس:

الحاجة للتعاقد:

توفر القاعات الدراسية
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املختبرات

هل سوف يسعى البرنامج لالعتماد األكاديمي:


نعم



ال

هل هناك خطة لذلك:


نعم



ال

ترفق قائمة بالبرامج املماثلة في املنطقة:

ترفق قائمة بالبرامج املماثلة في الجامعات العريقة:
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نموذج
خريطة توافق نواتج املقررات مع نواتج التعليم للبرنامج
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خريطة توافق نواتج املقررات مع نواتج التعليم للبرنامج
املقررات الدراسية
أ –املعرفة

ب-املهارات املعرفية اإلدراكية:

ج-مهارات العالقات البينية
(الشخصية) واملسئولية:

د-مهارات االتصال ،تقنية
املعلومات واملهارات الحسابية

هـ-املهارات الحركية:
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نموذج
استمارة رأي القطاع املستفيد من برامج الجامعة
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استمارة رأي القطاع املستفيد من برامج الجامعة
سعادة الدكتور /األستاذ
السادة شركة/

املحترم
املحترمين

حرصا من الجامعة على توافق مخرجاتها مع متطلبات القطاع املستفيد،
وكإحدى الخطوات املتبعة في اعتماد البرامج الدراسية الجديدة ،أو تعديل ما هو
ً
قائم ،وسعيا نحو ضمان جودة هذه البرامج؛ نرجو منكم التفضل باإلجابة على
العبارات املضمنة في االستمارة املرفقة بحسب املقياس املحدد من (أوافق
بشدة) إلى (ال أوافق بشدة) ..علما بأن املعلومات سوف تبقى سرية ،ولن تتاح
إال ملن لهم عالقة باألمر.
مالحظة:
تعاد االستمارة خالل أسبوعين من ورودها لكم ..إلدارة الخطط والبرامج
الدراسية على الفاكس أو البريد االلكتروني.
مح تحيات لجنة الخطط بجامعة الجوف،،،
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الرأي

املحور

العبارة

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

املتطلبات املعرفية

تشمل الخطة على املعارف الضرورية في مجال عمل
الخريج.
املواد املقترحة في الخطة شاملة.
املواد املقترحة في الخطة تحقق التكامل فيما بينها.
تشمل الخطة على مقررات حديثة.
تركز الخطة على املعارف التي تتوافق مع متطلبات
التوظيف.
تتضمن الخطة مواد في مهارات االتصال.

املتطلبات املهارية

تتضمن الخطة مواد في مهارات التفكير.
تتضمن الخطة مواد في مهارات القيادة.
تتضمن الخطة مواد في مهارات اتقان اللغة اإلنجليزية.
تتضمن الخطة مواد في مهارات اللغة العربية.
تتضمن الخطة مواد في مهارات التعلم التعاوني.

املتطلبات التدريبية

املقررات العلمية كافية.
يوجد متطلب للتدريب.
الحدات املخصصة للتدريب كافية.
فترة التدريب محدده في الوقت املناسب في الخطة.
ضوابط التدرب محدده بوضوح.
يوجد مقررات كافية في مهارات الحاسب.

املتطلبات التقنية

توزيع املقررات في الخطة مناسب.
تتالءم مقررات الحاسب مع طبيعة عمل الخريج.
يستخدم الحاسب في تدريس الطالب.
يستخدم الطالب الحاسب في تواصلهم مع املدرسين.
يستخدم الطالب الحاسب في إعداد متطلبات املواد.

متطلبات التوظيف

هناك حاجة لخريجي التخصص.
نحتاج لعدد من السنوات لسد العجز.
يوجد لدينا موظفون سعوديون خريجو برامج مماثلة
من اململكة.
نقدم برامج تأهيلية ملوظفينا السعوديين الجدد.
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إضافات أخرى تود ذكرها:
-1
-2
-3
َ
مع بالغ شكرنا وتقديرنا ملنحكم إيانا جزءا من وقتكم الثمين،،،
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نموذج
طلب إنشاء قسم جديد
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طلب إنشاء قسم جديد

سعادة الدكتور /وكيل الجامعة للشون التعليمية  ...سلمه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد:
أرفق لكم طلب إنشاء قسم أكاديمي جديد وفق املعلومات األساس التالية:
معلومات القسم
اسم القسم:
الكلية:
املنطقة:
املحافظة:
معلومات مقدم الطلب
اسم مقدم الطلب:
القسم األكاديمي :
الدرجة العلمية :
الرتبة األكاديمية :
التصنيف اإلداري:
الجوال:
البريد االلكتروني:
علما بأن املعلومات الواردة في الطلب واملرفقات صحيحة وسليمة وعليه أوقع،،
توقيع مقدم الطلب:
ال تعبئ املعلومات في األسفل...
تم تقديم هذا الطلب ل:
تصنيفه اإلداري:
 143 /املوافق :
/
بتاريخ:
اسم املستلم:
توقيعه :

/

/

 201م
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الدليل االسترشادي

مقدمة:
إن تقديم طلب إنشاء قسم يعتبر عملية دقيقة تتطلب تعبئة معلومات متعددة
وصحيحة.
لذا نأمل منكم قراءه بنود النموذج بتأن ،وتعبئة املعلومات ،بدقه كما نأمل
البعد عن اإلسهاب غير املبرر والقصر املخل باملعلومات.
وقبل البدء يرجى جمع املعلومات الضرورية املساعدة على تعبئة هذا النموذج
بيسر ودقه وأهمها:
ملعلومات املتعلقة بأهداف القسم ورؤيته وخطته املستقبلية.
كونات القسم وبنيته التحتية.
لكادر التدريس ي واإلداري.
لخطة الدراسية ومكوناتها.
راسة جدوى إنشاء القسم (مبررات اإلنشاء وانعكاسه االقتصادي
على املجتمع ومجاالت عمل خريجي القسم).

ا
م
ا
ا
د

شروط تقديم الطلب:
ت
عبئة املعلومات في النموذج كاملة .ولطلب املساعدة ..نأمل التواصل
بوكالة الجامعة للشئون التعليمية -لجنة الخطط.
إ
رفاق جميع الوثائق والبيانات الالزم تقديمها مع الطلب.
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-

ت
عبئة املعلومات بدقة ووضوح.

-

ت
عبئة الطلب إلكترونيا ،ومن ثم طباعته وتقييمه وتسليمه وفق
اإلجراءات.

املرفقات:
-

د
راسة تبين مدى أهمية إنشاء القسم وانعكاساته االقتصادية في خدمة
املجتمع ومجاالت عمل الخريجين ،والتكلفة االقتصادية املتوقعة
للقسم.

-

ا
لبرامج والخطط الدراسية ومفردات املقررات التي سيتم تدريسها في
القسم.

-

خ
صائص البرامج وفق معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد
األكاديمي.

-

ق
ائمة بالكتب واملراجع واملجالت والدوريات الضرورية للقسم.

-

إ
حصائية تبين أعداد الهيئة التدريسية وتخصصاتها املطلوبة ،وأعداد
املحاضرين واملعيدين والفنيين إذا لزم.
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-

ر
سوم بيانية توضح فيها مساحات القاعات واملعامل التابعة للقسم
املراد إنشائه.

-

ب
يان بأجهزة املعامل والورش (إن وجد) املراد شراؤها ،وبيان تكلفتها
اإلجمالية بشكل عام وملء الخانة الخاصة بذلك.

-

إ
حصائية تبين وجود مثل هذا القسم على املستوى الوطني والعربي
والدولي وبيان أهميته .

-

ط
لبات أو إحصائيات أو شواهد تبين ضرورة إنشاء القسم.

* مالحظة :املعلومات في املرفقات يتم تقديمها مع الطلب ،ويفترض تجهيزها
مسبقا لتساعدك على ملء طلب إنشاء القسم.
آلية تعبئة الطلب:
عبئة النموذج إلكترونيا.
باعة الطلب على وجه واحد بشكل واضح.
قديم ثالث نسخ من الطلب وثالث نسخ من املرفقات.
لحاق املرفقات في آخر الطلب ،ويشار إليها أثناء تعبئة النموذج في
الخانة املخصصة.
ي حالة وجود مرفقات أخرى يتم إرفاقها ،واإلشارة إليها أثناء تعبئة
النموذج في الخانة املخصصة.
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ت
إ

ف
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* مالحظة :في حالة عدم استكمال تعبئة الطلب وفق الشروط ،سوف يتم
إعادته واستالمه مرة أخرى بطلب جديد.

التعريف بالقسم:
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اسم القسم املقترح:
اسم الكلية التي سيتبعها:
الدرجة العلمية التي يمنحها القسم:
عدد ساعات الخطة:
املنطقة:
املدينة:
املحافظة:
ما هو الفصل الدراس ي املتوقع للبدء بالتدريس:
السنة الدراسية:
التاريخ:

/

/

143هـ

أهمية القسم:
ا

-1
لهدف من إنشاء القسم:

ر

-2
ؤية القسم:
-3

ر
سالة القسم:
م

-4
بررات إنشاء القسم:
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م

-5
اهي الحاجة املتوقعة لسوق العمل لخريجي هذا القسم:
 ال بأس بها
 مهمة
 ماسة

 عادية

املكونات األساس للقسم املقترح:
البنية التحتية:
ما هي عدد القاعات الدراسية املطلوبة للقسم؟
(يرجى بيان وشرح معلومات القاعات الدراسية املطلوبة ضمن الدراسة املقدمة مع الطلب).
ً
العدد املطلوب حاليا:

العدد اإلجمالي:
ما هي عدد املعامل والورش الالزمة للقسم؟
(يرجى بيان وشرح معلومات املعامل والورش املطلوبة ضمن الدراسة املقدمة مع الطلب).

التكلفة االجمالية:
العدد اإلجمالي:
التكلفة الحالية:
العدد املطلوب حاليا:
 ما هي عدد مكاتب أعضاء الهيئة التدريسية واملحاضرين واملعيدين املطلوبة؟العدد املطلوب حاليا:
العدد اإلجمالي:
 ما هي عدد املكاتب لإلدارة والخدمات واالجتماعات واملؤتمرات؟اجتماعات
مؤتمرات
خدمات
مكاتب
طالبية:
إدارة:
يرجى تحديد مكاتب اإلدارة والخدمات املطلوبة( :رئيس قسم ،معاون ،سكرتير ،مكتبة.....،الخ)

ر.س
ر.س

البرامج الدراسية داخل القسم:
ما هي البرامج التي سيتم تدريسها داخل القسم؟
في املستقبل

عند إنشاء القسم:
1

1

2

2
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املعتمدة الكلي
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3

3

4

4

ما هي الحاجة للبرامج الدراسية املذكورة أعاله؟
 الحاجة االقتصادية:

 الحاجة االجتماعية:

 الحاجة الثقافية:

 الحاجة للتطوير التكنولوجي:

احتياجات السياسة الوطنية:

 حاجات أخرى (يرجى ذ كرها وتوضيحها):

ما هي مخرجات التعليم املتوقعة من البرامج (وفق الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي والتقويم)؟
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ما هي نسب املقررات املتطلبة للخطة الدراسية من قبل الجامعة والكلية والقسم؟
الجهة

نسبة اإلنجاز ()%

عدد الساعات املعتمدة

الجامعة
الكلية
القسم
أخرى (يرجى
ذكرها)
املجموع النهائي

100

ما هي نسبة إنجاز مقررات القسم من أقسام أخرى (:)%
□ 10 □ 5

□ 35 □ 30 □ 25 □ 20 □ 15

□أخرى (اذ كر)
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الكادر التدريس ي واملحاضرين واملعيدين:
ما هو عدد أعضاء الهيئة التدريسية املطلوب مع بداية التدريس في القسم؟

(إذا كان األستاذ متوفر من أقسام أخرى داخل الكلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفر أم ال)

التخصص العام

التخصص الفرعي

العدد املطلوب

العدد متوفر من
أقسام أخرى داخل
الكلية

ما هو عدد املحاضرين املطلوب مع بداية التدريس في القسم؟

(إذا كان املحاضر متوفر من أقسام أخرى داخل الكلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفر أم ال)

ما هو عدد املعيدين املطلوب مع بداية التدريس في القسم؟
(إذا كان املعيد متوفر من أقسام أخرى داخل الكلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفر أم ال)

ما هو عدد الفنيين املطلوب مع بداية التدريس في القسم؟
(إذا كان الفني متوفر من أقسام أخرى داخل الكلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفر أم ال)
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية  /دليل إعداد واعتماد الخطط والبرامج األكاديمية
العام الجامعي 1438/1437هـ

190

-4املكتبة واملصادر العلمية:
ما هي نسبة الكتب املقررة التي تتوفر حاليا في املكتبة للمقررات التي سوف تدرس في القسم؟
)
(
ما هي نسبة املجالت والدوريات التي تتوفر حاليا ولها عالقة بالقسم؟ (

)

ما هي نسبة املصادر العلمية املساندة والتي تتوفر حاليا في املكتبة ،وستستخدم لتدريس املقررات في
)
القسم؟ (
(الرجاء ذكر أسماء الكتب واملراجع واملجالت والدوريات ضمن املرفقات)
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معلومات الكلية التي يتبع لها القسم:
اسم
الكلية:

عدد أقسام الكلية:

-1األقسام األكاديمية الحالية في الكلية:

البرامج املطروحة

عدد
أعضاء
الهيئة
التدريسية

عدد
املحاضرين

عدد
املعيدين
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عدد
الفنيين

عدد
الطالب
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الخطة املستقبلية للقسم( :هنا يقصد بالخطة االستراتيجية للقسم خالل السنوات الخمس منذ
بدء العمل بالقسم)
-1ما هي الدرجات العلمية والتخصصات التي يمكن أن يمنحها التخصص في املستقبل؟
□ بكالوريوس في:
□ ماجستير في :
□ دكتوراه في :
-2ما هي خطة التدريب املزمع وضعها وتنفيذها للطالب؟
-1
-2
-3
-4
-3ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها لضمان جودة التعليم في القسم من خالل:
اإلرشاد األكاديمي:
االختبارات:
العملية التدريسية:
مشاريع التخرج:
التدريب:
أمور أخرى (أذكرها):
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متطلبات الجودة:
(وفقا ملتطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي)
-1الخطة الدراسية (البرنامج األكاديمي):
هل تم توصيف البرامج اعتمادا على متطلبات الجودة؟
هل يحقق البرنامج مخرجات التعليم التي تم وضعها؟

□ نعم □ جزئيا □
ال
□ نعم □ جزئيا □
ال

-2توصيف املقررات العلمية:
هل تم توصيف املقررات وفق معايير الجودة ومقارنتها مع نظيرائها في
الجامعات األخرى؟
هل تم اختيار املقررات وفق النسب التي تحقق مخرجات التعليم للبرنامج؟
هل تم تحديد مخرجات املقررات العلمية وفق املعايير املحددة؟

□ نعم □ جزئيا □
ال
□ نعم □ جزئيا □
ال
□ نعم □ جزئيا □
ال

-3الكادر التدريس ي:
هل تم اختيار التخصصات لدى األساتذة بما يحقق أهداف البرنامج الدراس ي؟ □ نعم □ جزئيا □
ال
هل تعتقد ان التخصصات الضرورية لقسمك متوفرة؟
□ نعم □ جزئيا □
ال
في حالة صعوبة توفر الكادر التدريس ي املؤهل ،ما هي خطتكم في إيجاد
البدائل؟
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نموذج
اتساق البرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالت
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اتساق البرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالت
اسم البرنامج:
مستوى البرنامج:
القسم:
الكلية:
يتسق البرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالت في العناصر التالية:
العنصر

نعم

ال

مالحظات

مسمى املؤهل.
خصائص مستويات البرنامج (الدبلوم الجامعي املتوسط ،أو
الدبلوم ،أو البكالوريوس .)...
مواصفات خريجي البرنامج بنفس املستوى.
عدد الساعات املعتمدة الالزمة للمؤهل.
الدراسات التأسيسية أو التحضيرية إضافية ،وال تحتسب ضمن
الساعات املعتمدة للبرنامج.
ً
العبء الدراس ي للطالب املنتظم كليا من ( )15إلى ( )18على
األكثر ساعة معتمدة في الفصل الدراس ي.
الحد األدنى من الساعات املعتمدة ( )120ساعة للدرجة
الجامعية التي تستغرق أربع سنوات.
أهداف التعلم املحددة للبرنامج تتضمن نواتج في جميع املجاالت.
توافق نتائج تعلم البرنامج املتوقعة في مجال املعرفة.
توافق نتائج تعلم البرنامج املتوقعة في مجال املهارات اإلدراكية.
توافق نتائج تعلم البرنامج املتوقعة في مجال مهارات التعامل مع
اآلخرين وتحمل املسؤولية.
توافق نتائج تعلم البرنامج املتوقعة في مجال مهارات التواصل،
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وتقنية املعلومات ،واملهارات العددية.
توافق نتائج تعلم البرنامج املتوقعة في مجال مهارات النفسية
الحركية (إن انطبقت).
توزيع املسؤولية عن تحقيق هذه النواتج التعليمية من خالل
املقررات املتضمنة في البرنامج على نحو مالئم ،وإدراجها في
املقررات.
اشتمال توصيفات البرامج واملقررات على طرائق التعليم
واألنشطة الطالبية املناسبة لنواتج التعلم في كل مجال من
املجاالت.
اشتمال االختبارات وغيرها من أنواع التقييم على أشكال مناسبة
من أشكال تقييم التعلم لكل واحد من مجاالت التعلم.
اهتمام تقييمات البرامج –بما فيها استطالعات رأي الطالب أو
الخريجين أو أرباب العمل أو أي آليات أخرى للتقويم -بنواتج
التعلم بكل مجال من مجاالت التعلم.
اتساق املستويات التي يتم تحقيقها في كل مجال من مجاالت
التعلم مع مواصفات خصائص الخريجين ومواصفات نواتج
التعلم لكل مستوى من مستويات املؤهالت (انظر :اإلطار الوطني
للمؤهالت ص.)18 :
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نموذج
استقراء البرامج املماثلة
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استقراء البرامج املماثلة
البرنامج املطلوب
اعتماده

البند

البرنامج النظير

املقارنة والتعليق

اسم البرنامج:
رسالة البرنامج:
أهداف البرنامج:
أ .املعارف.
ب .املهارات اإلدراكية.
ج .مهارات التعامل مع
اآلخرين وتحمل
املسؤولية.
نتائج
التعلم د .مهارات االتصال ،وتقنية
املعلومات ،واملهارات
العددية.
ه .مهارات النفس حركية
(إن وجدت).
عدد الساعات:
توزيع خطة البرنامج على متطلبات
الجامعة والكلية والتخصص:
الخبرة امليدانية (إن وجدت):
شروط االلتحاق بالبرنامج:
خصائص الخريجين:
جهات العمل املتوقعة للخريجين:
ملخص ألوجه التشابه بين البرنامجين:
ملخص ألوجه التميز في البرنامج النظير ،والتي لم يؤخذ بها:
اإلضافات والسمات املميزة للبرنامج املطلوب اعتماده:
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