اململكة العربية الس ـ ـعودية
وزارة التع ـ ـ ـ ـ ـليم
جامعة اجل ـ ـوف
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
وحدة اخلطط والربامج الدراسية

الرقم:

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

التاريخ:
املرفقات:

/

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

متطلبات الجودة
-1الخطة الدراسية (البرنامج األكاديمي):
هل تم توصيف البرامج اعتمادا على متطلبات الجودة؟
هل يحقق البرنامج مخرجات التعليم التي تم وضعها؟

/

14هـ

□ نعم □ أحيانا □ جزئيا
□ نعم □ أحيانا □ جزئيا

-2توصيف املقررات العلمية:
هل تم توصيف املقررات وفق معايير الجودة ومقارنتها مع نظرائها في الجامعات األخرى؟

□ نعم □ جزئيا □ ال

هل تم اختيار املقررات وفق النسب التي تحقق مخرجات التعليم للبرنامج؟

□ نعم □ جزئيا □ ال

هل تم تحديد مخرجات املقررات العلمية وفق املعايير املحددة؟

□ نعم □ جزئيا □ ال

-3الكادر التدريس ي:
هل تم اختيار التخصصات لدى األساتذة بما يحقق أهداف البرنامج الدراس ي؟

□ نعم □ جزئيا □ ال

هل تعتقد أن 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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اململكة العربية الس ـ ـعودية
وزارة التع ـ ـ ـ ـ ـليم
جامعة اجل ـ ـوف
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
وحدة اخلطط والربامج الدراسية

الرقم:

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

التاريخ:
املرفقات:

/

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

ما مدى اتساق نواتج التعلم املتوقعة للبرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالت واملقارنة املرجعية:
وجه املقارنة

اإلطار الوطني
للمؤهالت

العالمة املرجعية

البرنامج املقترح

/

14هـ

مدى االتساق

املعارف

الحقائق

املفاهيم

النظريات

االجراءات

املهارات االدراكية

مهارات العالقة بين
األشخاص وتحمل
املسؤولية
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اململكة العربية الس ـ ـعودية
وزارة التع ـ ـ ـ ـ ـليم
جامعة اجل ـ ـوف
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
وحدة اخلطط والربامج الدراسية

الرقم:

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

التاريخ:
املرفقات:

/

/

14هـ

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

مهارات التواصل

املهارات النفس
حركية

نواتج التعليم للبرنامج األكاديمي واملقررات:
(يتم وضع إشارة  xفي الخانة التي تحقق مخرج التعليم للمقرر ،ووضع إشارة  Yإذا كان يحقق مخرج
التعليم جزئيا):

ص .ب – 2014 :اجلوف – سكاكا – هاتف( 0146245682 :الصفحة  3من )9
E-MAIL: PYD@JU.EDU.SA P. O. BOX: 2014 AL-JOUF – SAKAKA – TEL: 0146245682

اململكة العربية الس ـ ـعودية
وزارة التع ـ ـ ـ ـ ـليم
جامعة اجل ـ ـوف
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
وحدة اخلطط والربامج الدراسية

الرقم:

التاريخ:
املرفقات:

مخرجات التعليم

أ

/

املعارف:
الحقائق

Facts

املفاهيم واالجراءات الخاصة بالنظريات

اإلبداعي لحل املشكالت.
ج
ج1-

املسؤولية عن التعلم

ج2-

املشاركة الجماعية والقيادة

ج4-

املعايير األخالقية للسلوك

د

Concepts ,Theories procedures

Apply skills when asked Creative

B

thinking and problem solving

مهارات العالقة مع الخرين وتحمل املسؤولية

واستخدا

A

Cognitive Skills :

تطبيق املهارات عندما يتطلب ذلك التفكير

العددية

/

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

Knowledge :

مهارتي اال تصا

14هـ

Learning outcome

املهارات املعرفية واإلدراكية:
ب

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

تقنية املعلومات

International skills and responsibility

C

Responsibility for own learning

C-1

Group Participation and leadership

C-2

Ethical Standards and behavior

C-4

Communication IT and Numerical
Skills

D

د1-

االتصا الشفوي والكتابي

Oral and written communication

D-1

د2-

استخدا تقنية املعلومات

Use of IT

D-2

د3-
هـ

الرياضيات األساس واإلحصاء

املهارات النفسية والحركية

Basic Mathematics and Statistics

D-3

Psychomotor skills

E
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اململكة العربية الس ـ ـعودية
وزارة التع ـ ـ ـ ـ ـليم
جامعة اجل ـ ـوف
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
وحدة اخلطط والربامج الدراسية

الرقم:

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

التاريخ:
املرفقات:

/

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

رمز ورقم
املقرر
د4

د3

د2

د1

ج4

ج3

ج2

ج1

ب

أ

)(D-4

)(D-3

)(D-2

)(D-1

)(c-4

)(C-3

)(C-2

)(C-1

B

A

course

/

14هـ

اسم املقرر
course title

ID
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اململكة العربية الس ـ ـعودية
وزارة التع ـ ـ ـ ـ ـليم
جامعة اجل ـ ـوف
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
وحدة اخلطط والربامج الدراسية

الرقم:

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

التاريخ:
املرفقات:

/

/

14هـ

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

الشؤون الطالبية:
ما هي اإلجراءات التي سيتم إتباعها في تقييم الطالب:وضع وتوزيع العالمات:
اإلجراءات التي ستستخد لفحص تحقيق املعايير:
اإلدارة ودعم الطالب:ما هي اإلجراءات التي سيتم إتباعها الستهداف اإلرشاد األكاديمي؟
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اململكة العربية الس ـ ـعودية
وزارة التع ـ ـ ـ ـ ـليم
جامعة اجل ـ ـوف
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
وحدة اخلطط والربامج الدراسية

الرقم:

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

التاريخ:
املرفقات:

/

/

14هـ

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

ما هي إجراءات تظلم الطالب واللية املستخدمة؟
-7تقييم البرنامج وعمليات التحسين
ما هي العمليات التي ستستخد لتقيم وتحسين االستراتيجيات املتبعة لتحسين عملية التعليم؟
ما هي العمليات التي ستستخد لتقييم مهارات الكلية باستخدا االستراتيجية املتبعة؟
ما هي االستراتيجيات التي ستستخد في البرنامج للحصو على تقييم شامل لجودة البرنامج وتحسين
نواتجه؟
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اململكة العربية الس ـ ـعودية
وزارة التع ـ ـ ـ ـ ـليم
جامعة اجل ـ ـوف
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
وحدة اخلطط والربامج الدراسية

الرقم:

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

التاريخ:
املرفقات:

/

/

14هـ

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

من الطالب والخريجين:
من مقيمين خارجيين:
من املستخدمين:
ما هي مؤشرات األداء التي ستستخد للمشاهدة وكتابة التقرير السنوي عن جودة البرنامج؟
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اململكة العربية الس ـ ـعودية
وزارة التع ـ ـ ـ ـ ـليم
جامعة اجل ـ ـوف
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
وحدة اخلطط والربامج الدراسية

الرقم:

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

التاريخ:
املرفقات:

/

/

14هـ

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

ما هي اإلجراءات التي سيتم إتباعها من أجل مراجعة التقييمات والخطة املفعلة لتحسين البرنامج؟
-
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