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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:

 مالحظات ال نعم العنصر

    مسمى املؤهل.

خصائص مستويات البرنامج )الدبلوم الجامعي املتوسط، أو الدبلوم، 

 لبكالوريوس ...(.أو ا
   

    مواصفات خريجي البرنامج بنفس املستوى.

    عدد الساعات املعتمدة الالزمة للمؤهل.

الدراسات التأسيسية أو التحضيرية إضافية، وال تحتسب ضمن 

 الساعات املعتمدة للبرنامج.
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 من )
ً
( على األكثر 18( إلى )15العبء الدراس ي للطالب املنتظم كليا

 معتمدة في الفصل الدراس ي.ساعة 
   

( ساعة للدرجة الجامعية 120الحد األدنى من الساعات املعتمدة )

 التي تستغرق أربع سنوات.
   

    أهداف التعلم املحددة للبرنامج تتضمن نواتج في جميع املجاالت.

    توافق نتائج تعلم البرنامج املتوقعة في مجال املعرفة.

    رنامج املتوقعة في مجال املهارات اإلدراكية.توافق نتائج تعلم الب

توافق نتائج تعلم البرنامج املتوقعة في مجال مهارات التعامل مع 

 اآلخرين وتحمل املسؤولية.
   

توافق نتائج تعلم البرنامج املتوقعة في مجال مهارات التواصل، وتقنية 

 املعلومات، واملهارات العددية.
   

برنامج املتوقعة في مجال مهارات النفسية الحركية توافق نتائج تعلم ال

 )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.
   

بما فيها استطالعات رأي الطالب أو –اهتمام تقييمات البرامج 

بنواتج التعلم  -الخريجين أو أرباب العمل أو أي آليات أخرى للتقويم
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 بكل مجال من مجاالت التعلم.

اتساق املستويات التي يتم تحقيقها في كل مجال من مجاالت التعلم 

مع مواصفات خصائص الخريجين ومواصفات نواتج التعلم لكل 

ت املؤهالت )انظر: اإلطار الوطني للمؤهالت ص: مستوى من مستويا

18.) 
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