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 األكاديمي توصيف البرنامج: مسمى البرنامج التدريبي            
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 الجلسات الوقت

 الجلسة األولى  00:20 – 8:20

 راحة 00:34 – 00:20

 الجلسة الثانية 00:34-01:04

 ظهرصالة  ال 01:20 – 01:04

 الجلسة الثالثة 01:20-1:00

 مناقشة وحوار   1:20 -1:00 
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 :األسئلة

 ؟نفعل إذا أردنا فتح برنامج جديدذا ام -

 ؟البرنامج هو الخطة الدراسيةهل  -

 ؟تبنى الخطة الدراسيةكيف  -

 ؟نبدأ بتوصيف البرنامج؟ وكيفمتى  -

األطااراف التااي تشااترو فااي توصاايف البرنااامج؟ أو مااا أطااراف توصاايف مااا  -

 ؟البرنامج

 ؟ عالقة الخطة الدراسية بتوصيف البرنامجما  -

 ؟لتي تعتمد في بناء توصيف البرنامجهي المعايير اما  -

 ؟تبنى مصفوفة توصيف البرنامجمتى  -

 ؟البرنامج بمصفوفة المقرراتعالقة مصفوفة ما  -

 

 

 

 

 

 موضوعات 

 البرنامج التدريبي
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 ؟مبرنامجل كمفهومما   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ويشمل . مجموعة منظمة من الخبرات التعميمية تصمم لتطوير معمومات وميارات محددة

بما في ذلك متطمبات الجامعة -البرنامج كل المقررات الدراسية التي يأخذىا الطالب
  .والكمية إضافة إلى متطمبات القسم

 

 

   ؟توصيف البرنامج  فيم يستخدم
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  مصدر معمومات لمطالب المنتظمين أو المحتمل التحاقيم بالبرنامج مستقباًل الراغبين في
 .  التعرف عمى البرنامج بصورة جيدة

  من قبل المؤسسات وأعضاء ىيئة التدريس، لمناقشة واقع البرامج القائمة والمستقبمية
وىو . النتائج التعميمية المستيدفة لمبرنامجوضمان وجود تفاىم مشترك حول األىداف و 

 .  بمثابة أداة مرجعية إلعمال المراجعة الداخمية ومتابعة أداء البرنامج، وتوثيقو
  كمصدر لممعمومات لممراجعين الداخميين والخارجيين والممتحنين الخارجيين ، الذين

 .  نامجيحتاجون إلى فيم األىداف والنتائج التعميمية المستيدفة من البر 
  كمصدر لممعمومات ألرباب العمل ، السيما ما يتعمق منيا بالميارات والقدرات الفكرية

 . التي تمت تنميتيا وتطويرىا من خالل البرنامج
  من قبل الييئات المينية والقانونية والتنظيمية(PSRBs ) التي تمنح مؤسسات التعميم ،

 . العالي شيادات االعتماد األكاديمي
 كتساب تغذية راجعة من الطالب أو الخريجين الجدد عمى مدى ما الحظوه من كأساس ال

  .أن فرص التعمم كانت ناجحة في تعزيز النتائج المرجوة
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  ؟ توصيف البرنامج لماذا
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  مساعدة الطالب عمى فيم أساليب التعميم والتعمم التي تمكن من تحقيق المخرجات
 .المستيدفة، وأساليب التقييم التي تمكن من إظيار انجازاتيم

  إن إعداد توصيف البرنامج يوفر حافزا لفريق التدريس عمى التفكير في األىداف والنتائج
في البرامج الجديدة والقائمة وضمان أن المتوخاة من البرنامج، وتعزيز النقاش والتفكير 

 . .يكون ىناك فيم مشترك حول أىداف ومخرجات التعمم المقصودة لمبرنامج
 دعم التخطيط لمتنمية الذاتية 
  عطاء فكرة تحسين فيم الطالب لمتعمم وكيف ومتى يحدث ذلك ، وما الذي يتم تعممو،وا 

 .عن التعمم الذاتي واألداء واإلنجاز
  التعميمية وتقنينياتوثيق العممية. 
 تحسين مستوى األداء واالرتقاء بجودة العممية التعميمية. 
 تمبية متطمبات ىيئات االعتماد األكاديمي المحمية والدولية. 
  فيم مصدرا لممعمومات لممراجعين األكاديمية والممتحنين الخارجيين الذين سيحتاجون إلى

 . األىداف والنتائج المتوخاة من البرنامج
 مرجعية لممراجعة الداخمية ورصد أداء البرنامج نقطة 
  معرفة مدى نجاح فرص التعمم في تعزيز النتائج المرجوة.  
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  ؟ يقوم عميها توصيف البرنامجالتي مرتكزات هي الما 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   الطالب، أعضاء ىيئة التدريس، ىيئات )الفئات المستيدفة من التوصيف

 (لخإ..االعتماد

 التعمم المتوقعة  واتجن 

  Knowledgeالمعرفة   -

  القدرة عمى تذكر ، وفيم ، وعرض المعمومات ، بما في ذلك 

 معرفة حقائق معينة  --

 معرفة مفاىيم ومبادئ ونظريات  --

 . جراءاتمعرفة اإل --

  cognitive skillsالمهارات الذهنية  -

  القدرة عمى : 

  تطبيق المعرفة الذىنية لممفاىيم والمبادئ ، والنظريات 

تطبيق اإلجراءات التي تحتوييا أساليب التفكير النقدي وحل المشكالت ،  --

 عندما يطمب ذلك ، وعند مواجية مواقف غير متوقعة 
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 interpersonal skills and responsibility مهارات التعامل والمسؤولية -
 : القدرة عمى 

 تحمل مسؤولية التعمم الذاتي ومتابعة النمو الشخصي والميني  

 العمل عمى نحو فعال في مجموعات وممارسة القيادة عند االقتضاء  

  التصرف بمسؤولية في العالقات الشخصية والمينية 

 التصرف أخالقيا وبأسموب  

  المعايير  يتوافق مع أرقي 

 االتصال وتكنولوجيا المعمومات والمهارات الرياضية -
 communication, information technology and numerical skills  

   االتصال الفعال شفويا وكتابيا 

  ، االتصال الفعال شفويا وكتابيا 
 استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ، و  --
 . اسية واألساليب اإلحصائيةاستخدام الرياضيات األس --

  Psychomotor skillsالمهارات الحركية النفسية  -

 عمى سبيل المثال مستويات عالية . وتشمل البراعة في بعض مجاالت الدراسة
 جدا من الميارات الحركية النفسية الالزمة لمجراح ، أو الفنان ، أو موسيقى 

  المقارنة المرجعيةBenchmark 

 قارنة تستخدم لتحديد األىداف وتقويم األداءمستويات ونقاط م.  
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 ؟ما عناصر توصيف البرنامج 

Components of Program Specifications؟ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Basic Information   معمومات أساسية -

 Academic standards    التعممنواتج المعايير األكاديمية، أىداف البرنامج و  -
Program Aims    

- Other professional Information  

 تحديد البرنامج  والمعمومات العامة 

 سياق البرنامج 

 رسالة وأىداف البرنامج 

 ىيكل وتنظيم البرنامج 

  الطمبة والتحقق من المعايير األنظمة والموائح الخاصة بتقييم 

   إدارة شؤون الطالب ومساندتيم 

 الكتب الدراسية والمراجع 

 أعضاء ىيئة التدريس 

  جراءات تحسينو  تقويم البرنامج وا 
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 :توصيف البرنامجإجراءات 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 تحديد البرنامج  والمعمومات العامة

 سياق البرنامج 

 رسالة وأىداف البرنامج 

 ىيكل وتنظيم البرنامج 

  األنظمة والموائح الخاصة بتقييم الطمبة والتحقق من المعايير 

   إدارة شؤون الطالب ومساندتيم 

 الكتب الدراسية والمراجع 

 أعضاء ىيئة التدريس 

  جراءات تحسينو  تقويم البرنامج وا 

 نوان ورمز البرنامج  ع 

  مجموع الساعات المعتمدة 

  التي يحصل عمييا الطالب عند إكمال البرنامج( الشيادة)المؤىل 

 المساقات أو المسارات أو التخصصات المتاحة في البرنامج 

  (: إن وجدت)التي يحصل عمييا الطمبة ( الشيادات)نقاط الخروج المتوسطة والمؤىالت 

  ي يعد الطمبة ليا أو الوظائف الت/ المين 
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 لبرنامج  الالزمة لتوصيف ا المعلومات العامة

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  ن لم يكن جديدا توضح السنة التي أجري فييا آخر تقويم )البرنامج جديد أو مستمر وا 

 ( لمبرنامج في دراسة ذاتية شاممة لالعتماد أو من قبال المؤسسة

 ة  البرنامج في االسم والوظيفة اإلدارية لعضو ىيئة التدريس الذي يدير أو ينسق أنشط

 الوقت الحالي 

  مكان تقديم البرنامج إذا لم يكن في الحرم الجامعي الرئيسي،  أو إذا كان البرنامج يقدم

  .في أكثر من مكان أو عن بعد
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 ؟سياق البرنامجما المقصود ب

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 سباب الحاجة للبرنامج أ

   االقتصادية، واألسباب االجتماعية أو الثقافية، أو المتعمقة )أسباب الحاجة لمبرنامج
بالتطورات التكنولوجية أو بالتطورات في السياسة الوطنية، أو غير ذلك من األسباب 

 (األخرى

  معيا وتسيم  ما إذا كانت تتسق)عالقة البرنامج برسالة المؤسسة التعميمية أو الكمية
 (بشكل كبير في تحقيقيا

   العالقة مع البرامج األخرى التي تقدميا المؤسسة 

 ىل يقدم البرنامج مقررات تعد متطمبات لمطالب في برامج أخرى؟ 
إذا كان الجواب بنعم، فما الذي يجب القيام بو عمى مستوى القسم لمتأكد من )          

 ( ب في البرامج األخرىأن ىذه المقررات تمبي احتياجات الطال

  إذا كان الجواب بنعم، فما )ىل يتضمن البرنامج متطمبات تدرس من قبل أقسام أخرىا؟
الذي يجب القيام بو عمى مستوى القسم لمتأكد من أن ىذه المقررات التي تدرس من قبل 

  (األقسام األخرى تمبي احتياجات الطالب في ىذا البرنامج

 ينة ينبغي أخذىا بعين االعتبار عند التخطيط لتقديم احتياجات خاصة أو خصائص مع
غالبية الطالب من فئة االنتظام الجزئي، أو من فئة الطالب الذي :  مثال) البرنامج 

لدييم قصور في الميارات المرتبطة بتقنية المعمومات أو ميارات المغة، أو خبرتيم 
 ( السابقة ال تؤىميم لمدراسة بشكل مستقل

 (اب بنعم ، أذكر ىذه االحتياجات الخاصة أو الخصائص إذا كان الجو ) 
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 ؟وأهدافهكيف نضع رسالة البرنامج 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  بيان رسالة البرنامج 

  ويمكن أن تكون معدلة من رسالة الكمية وتوضح ما . عبارة مختصرة لرسالة البرنامج
تسميط الضوء عمى االستراتيجيات الرئيسية لتحقيق (  يتوقع أن يطوره ىذا البرنامج

 .األىداف

  لمقيام ية تغييرات جوىرية أو تطورات إستراتيجية جديدة في البرنامج يتم التخطيط أذكر
ولكل . بيا خالل السنوات الثالث إلى الخمس القادمة من أجل تحقيق رسالة البرنامج

تغيير أو تطوير، ضع االستراتيجيات التي ستتبع  والمؤشرات  التي ستستخدم لتقييم أثر 
 (. ويكون ىناك خطة استراتيجيو وتشغيمية مفصمة لمرجوع إلييا. التغيير
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  ه؟هيكل البرنامج وتنظيمماذا نقصد ب

Program Structure and Organization 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 وصف البرنامج  

 رنامج ويكون متاحا يجب أن يكون ىناك دليل لمقسم أو الب. )وصف أو دليل البرنامج
لمطمبة أو غيرىم من المستفيدين وأصحاب المصمحة، كما يجب أن ترفق نسخة من 

وىذه المعمومات . المعمومات الخاصة بالبرنامج في الدليل مع نموذج توصيف البرنامج 
يجب أن تتضمن المقررات األساسية واالختيارية، وكذلك بيان بمتطمبات الساعات 

الكمية أو الجامعة، باإلضافة إلى / ات األخرى التي تخص القسمالمعتمدة، والمتطمب
  (.تفاصيل كاممة حول المقررات التي ينبغي أن تدرس في كل فصل أو عام دراسي

 تنمية الخصائص أو المزايا الخاصة لدى الطمبة 

 (خالف المعتاد –إذا كانت المؤسسة أو الكمية أو القسم قد قرر تنمية خصائص محددة- 
وىذه . كجزء من الرسالة، أذكر كال منيا، وما سيعمل في البرنامج لتطويرىا لطالبيا

ليست نواتج التعمم المتوقعة بشكل عام من مثل ىذا البرنامج، بل شيء خاص يميزه عن 
اذكر واحدة أو اثنتين، عمى أال تزيد القائمة عن أربع خصائص تعكس رسالة . غيره

ي نفس المجال، وتجعل منو برنامجا مميزا أو البرنامج وتميزه عن البرامج األخرى ف
يكون لدى خريجي البرنامج قدرات متميزة في إيجاد الحمول اإلبداعية : مثال. استثنائيا

لممشكالت، يمتمكون قدرات جيدة عمى القيادة، أو لدييم التزام لمعمل في مجاالت الخدمة 
  (المعموماتمن الميارات في تكنولوجيا  ياالعامة، أو يمتمكون مستوى عال
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 ....الخبرة الميدانية أو التدريب الميداني أوتوصيف 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  إذا كان لدى البرنامج تدريب أو خبرة ميدانية، وال يشمل ذلك الواجبات التي تعطى كجزء
السريري أو سنة أو يوضع ىنا ممخص فقط لعناصر التدريب العممي . من المقرر

مع مالحظة أن ىناك نموذج خاص بتوصيف الخبرة . االمتياز المطموبة في البرنامج
تكون  -عممية–رر يجب إعداده ألية خبرة ميدانية الميدانية مشابو لنموذج توصيف المق

 (متطمبا من متطمبات البرنامج

  طبيعة األنشطة، تقييم األداء، ومكان )وصف مختصر ألنشطة الخبرة الميدانية
 (:التدريب

  قائمة بنواتج التعمم الرئيسة المقصودة في البرنامج التي ينبغي تطويرىا من خالل الخبرة
معمومات، ميارات معرفية، ميارات عالقات –ا حسب مجال التعمم يمكن جمعي)الميدانية 

 (: مع اآلخرين، والمسؤولية

 في أي مرحمة أو مراحل في البرنامج يتم تقديم الخبرة الميدانية؟ تذكر السنة أو الفصل .
ويوضح ما إذا كانت ىناك عدة مستويات لمخبرة الميدانية مثل أن يكون ىناك مدة 

  (الثانية، ثم تدريب أطول في السنة األخيرةلممالحظة في السنة 

  أيام لألسبوع  3: مثال)أذكر الوقت المخصص لمخبرة الميدانية وترتيبات الجدول الزمني
 (أسابيع طيمة الفصل 4لمدة 

 عدد الساعات المعتمدة لمخبرة الميدانية . 
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 متطلبات مشروع التخرج 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  عدا المشاريع أو ) ممخص لمتطمبات أي مشروع أو بحث أو أطروحة في البرنامج
يجب إرفاق نسخة من متطمبات بحث أو مشروع ( )البحوث المطموبة في كل مقرر

 التخرج

 وصف مختصر لطبيعة بحث أو مشروع التخرج 

  تجمع حسب مجال )قائمة بنواتج التعمم الرئيسة المقصودة  من المشروع أو البحث
 (.لناتجا

  السنة أو : مثال)في أية مرحمة أو مراحل من البرنامج يتم تنفيذ ىذا البحث أو المشروع؟
 (الفصل الدراسي 

  عدد الساعات المعتمدة لبحث أو مشروع التخرج 

  وصف موجز لما يقدم من إشراف أكاديمي ودعم لمطالب فيما يخص البحث العممي
 ومستواه

  ( ذلك آلية التحقق من مستوى تحصيل الطالببما في )وصف إجراءات التقييم 
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 تنمية مخرجات التعلم 

 Development of Learning Outcomes  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  يجب الرجوع لإلطار الوطني لممؤىالت التي تشمل وصفا لمستوى المعرفة والميارة لكل
ويجب أن يتفق ما يوضع ىنا مع الوصف . مجال من مجاالت التعمم لكل مستوى مؤىل

وتوضع . العام ولكن توضح النواتج المقصودة المتصمة بمجال الدراسة بالبرنامج
لكل . إسيام المقرر في تطوير نواتج التعمم تفصيالت أكثر في توصيف المقرر لتوضيح
  :مجال من المجاالت يجب توضيح ثالثة أشياء

  وصف عام لممعرفة أو الميارة التي يطمب من البرنامج تطويرىا ومستوى تمك المعرفة
كدليل يرجى مراجعة األوصاف العامة لممعرفة والميارة في اإلطار الوطني . )والميارة

  (ىذا البرنامج لممؤىالت لمستوى مؤىل

  وصف استراتيجيات التعميم المطموب استخداميا في البرنامج لتطوير تمك المعرفة
يجب أن يكون ىذا الوصف عام لمتوجيات المتخذة في البرنامج بصورة . )والميارات

عامة ولكن إذا كان ال بد من تحديد مسئولية معينة في مقررات معينة، فيجب توضيح 
صف االستراتيجيات ما يساعد أستاذ المقرر، وال تذكر فقط يجب أن يشمل و (. ذلك

بل يعمق عمى كيف ستستخدم ىذه  -مجموعات عمل، محاضرات، الخ–بشكل عام 
ويمكن استخدام نفس ، األنشطة لزيادة التعمم في كل مجال وتحسين الميارات تدريجيا
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الميارات المعرفية مثل أن تستخدم المحاضرات لممعرفة و . النشاط مع نواتج تعمم مختمفة
 . اإلدراكية

  طرق تقييم الطمبة المستخدمة في المقررات والبرنامج لتقييم نتائج التعمم في المجال
  المعني

  المعرفةKnowledge  

  مخرجات التعممLearning outcomes  

 توضع بشكل عام . صف مجاالت ومستويات المعرفة التي ينبغي تطويرىا في البرنامج
 (.ت في توصيف المقرروتوضع التفصيال

  استراتيجيات التعممTeaching strategies  

 ( صف اإلجراءات التي ستستخدم في المقررات بالبرنامج مع الطالب الكتساب المعرفة
مجموعة من محاضرات، وواجبات : مثال. وفيميا التي يرغب البرنامج في تطويرىا

 . الشبكة العنكبوتية فردية وجماعية باستخدام وسائط الطباعة والمعتمدة عمى

  طرق تقييم المعرفة المكتسبةMethod of assessment  

 (اختبار اختيار من متعدد : مثال. صف اإلجراءات التي ستستخدم لتقييم اكتساب المعرفة
ويكون ىناك اختبار . من التقييم النيائي %22أربع مرات كل فصل لكل مقرر وتشكل 

  (من متعدد والمقاليةنيائي مع الجمع بين بنود االختيار 

  اإلدراكية–الميارات المعرفية 

  مخرجات التعمم 

 (ميارات التفكير وميارات حل المشكالت) 

  اإلدراكية –استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية:  
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 وتشمل الدروس الخاصة . ميام وواجبات معممية تطبق المعرفة عمى المشكالت الجديدة
وتشمل الواجبات ميام أسئمة . مشكالت والقضايا المتصمة بالميارات التحميميةمناقشة لم

.  مفتوحة لحل المشكالت مع تقييم الطالب لمناسبة عمميات االستقصاء المستخدمة
يشمل البرنامج ميمة أساسية لحل المشكالت بشكل جماعي في السنة األخيرة تطبق فييا 

  (.المطورة في البرنامج عمى القضايا الجديدةالميارات التحميمية والخبرة النظرية 

  اإلدراكية المكتسبة -طرق تقييم تطوير الميارات المعرفية:  

 ( يشمل كل اختبار فصمي بندًا عمى األقل يتطمب تطبيق الطالب الفيم الفكري لحل
ويشمل كل اختبار نيائي بنودا تتطمب من الطالب تحديد واستخدام أدوات . مشكمة جديدة

ويشكل التقييم األساسي لحل المشكالت بشكل . التحميل المناسبة عمى المشكالت الجديدة
من التقييم اعتمادا عمى االختيار واالستخدام المناسب  %42جماعي في السنة األخيرة 

  (.لطريقة االستقصاء ، ويشمل زيادة درجات عمى الحمول االبتكارية

 وليةؤ ميارات العالقات مع اآلخرين  والمس 

 نواتج التعمم:  

 ( لخص القدرات التي ينبغي تطويرىا في مجال المشاركة الجماعية والقيادة، والقدرة عمى
. سؤولية الشخصية واالجتماعية، التدريب عمى المسؤولية عن التعمم المستمرتحمل الم

ويشمل ذلك المسؤولية األخالقية بشكل عام كما يتوقع من الطمبة، باإلضافة لممتطمبات 
 (الخاصة المتصمة بمجال الدراسة

 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات:  

 (مى مشروع جماعي واحد عمى األقل مع قائد فريق يتم اختياره يشمل كل مقرر ع
ويقدم أساتذة المواد اإلرشاد بخصوص الطرق المستخدمة في منتصف . عشوائياً 
. وتشمل التقييمات تقويم مستوى التقرير ألداء المجموعة والفرد حسب اإلسيام. المشروع

ويتم . ل سنة بالبرنامجويشمل كل مقرر ميمة فردية مع متطمبات بحثية وتزيد في ك
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اعتبار القضايا األخالقية في دراسات الحالة وميام لعب الدور مع تحميل المجموعة 
  (.لمحمول المناسبة

 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيم عمى تحمل المسئولية:  

 (فرديا إلسيام كل  تقييم الواجبات الجماعية بكل مقرر والمشروع األساسي يشمل مكونا
واجبات المشروع الفردي في المقررات يتطمب ميارات الدراسة المستقمة وتقيم ىذه . فرد

  (.الواجبات بما في ذلك ىذا العنصر

  ميارات االتصال ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية 

 نواتج التعمم  

 (صال والميارات الرياضية الميارات الشفيية والكتابية وميارات تقنية المعمومات واالت
 . التي يشمميا البرنامج( العددية)واإلحصائية والحسابية 

 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات:  

 ( صف اإلجراءات التي ستستخدم في المقررات بالبرنامج مع الطالب لتطوير ىذه
األولى، مرافق تدريب متاحة مقرر ميارات الدراسة األساسية في السنة : مثال.  الميارات

بعض المقررات في كل سنة . كل سنة ويسجل بيا الطالب اختياريا أو بطمب تحويل
يتطمب استخدام تقنية المعمومات والحاسب لمتحميل وكتابة التقارير، وجزء من التقييم 

  (.وتشمل الواجبات استخدام محركات البحث عمى اإلنترنت  . يشمل جودة االستخدام

 قييم اكتساب الطمبة لميارات االتصال ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية طرق ت
  (:العددية)

 ( التقييم المباشر لمميارات األساسية في مقررات الميارات األساسية مع واجبات متابعة
واالستخدام المناسب لميارات االتصال بما في ذلك لغة واستخدام تقنية . لمن بحاجة ليا

  (.كعنصر من التقييم في جميع واجبات الطمبةالمعمومات 
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   (:إن كانت مطموبة)الميارات الحركية  

 مخرجات التعمم 

  المطموب تطويرىا في ىذا ( ميارات عضمية ذات منشأ نفسي)وصف لمميارات الحركية
وصف لمميارات التي ينبغي تطويرىا مع اإلشارة لمستوى األداء المطموب، :)المجال

 ( النفسية من أىدافو الميمة-رنامج يعتبر الميارات الحركيةوذلك إذا كان الب

 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات الحركية:  

 (نفسية ، صف االستراتيجيات التي -إذا اشتممت أىداف البرنامج عمى ميارات حركية
 (. ستستخدم لتطويرىا خالل البرنامج

 حركيةطرق تقييم اكتساب الطمبة لمميارات ال:  

 (النفسية لمطالب-صف عمميات التقييم لمميارات الحركية)  
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 :مكونات البرنامج

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ات القبول لمبرنامجمتطمب: 

 ( وصف متطمبات القبول، ويرفق الدليل أو النشرة التي تصف متطمبات القبول عمى أن

 ( تتضمن أي متطمب مسبق ألي مقرر أو خبرات ميدانية

 كمال البرنامج   :متطمبات الحضور وا 

 (وصف متطمبات الحضور واإلكمال لمبرنامج، ويرفق الدليل أو النشرة لكل مما يمي:  

 ورالحض  

 النجاح من سنة إلى سنة  

 إكمال البرنامج 

Regulations for Student Assessment and Verification      

Standards 

 األنظمة والموائح الخاصة بتقييم الطمبة والتحقق من المعايير

 األنظمة أو السياسات الخاصة بتحديد وتوزيع الدرجات 
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 و البرنامج سياسات أو أنظمة تتعامل مع إذا كان لدى الجامعة أو الكمية أو القسم أ

رفاق نسخة من ىذه الموائح واألنظمة ، أو  تحديد وتوزيع درجات الطمبة ، فينبغي ذكرىا وا 

 .ممخص من ذلك

 ما ىي اإلجراءات المستخدمة لمتحقق من مستويات اإلنجاز األكاديمي لدى الطمبة 

 (مع . قارنة خارجية مناسبةوضح ما سيعمل لمقارنة مستوى أداء الطمبة مع معايير م

مالحظة أن إجراءات التحقق قد تختمف من مقرر إلى آخر  ومن نطاق إلى أخر من 

الترتيب مع ىيئة تدريس من جامعة أخرى مرموقة لتصحيح عينة :مثال. نطاقات التعمم

المعطى، تقدير مستقل لمستوى  عشوائية من واجبات الطالب أو االختبارات بدون رؤية التقدير

صعوبة لعينة من االختبارات، الترتيب مع مؤسسة أخرى لبند أو بندين مشتركين توضع ال

 (  في االختبار ومقارنة الدرجات المعطاة
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 ومساندتهمإدارة شؤون الطالب 

Student Administration and Support 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 اإلرشاد األكاديمي لمطالب 

إلرشاد األكاديمي الفردي وتقديم النصح لمطمبة ، صف الترتيبات التي تمت بالنسبة ل)
) ويشمل ذلك التوجيو العام مثل التوجيو والمشورة في اختيار المواد والتخطيط الميني 

، واالستشارات الفردية بين الطمبة (الذي يكون في الغالب متوفرا عمى مستوى الكمية
ويجب أن يشمل وصف  .واألساتذة في المقررات خالل الساعات المكتبية المجدولة

الترتيبات معمومات عن اآلليات لمتأكد من أن الترتيبات المخطط ليا  لتقديم المشورة 
  (.لمطمبة تقدم فعميًا ومدى فائدتيا لمطمبة

 تظمم وشكاوى الطمبة 

ذا كانت ىناك آليات . أرفق األنظمة التي تتعمق بتظمم الطمبة في األمور األكاديمية وا 
برنامج يجب وضع التفصيالت الالزمة والترتيبات الخاصة محددة تنطبق عمى ال

بالبرنامج عند النظر في الشكوى التي يتقدم بيا الطمبة إلى الجية المعنية في المؤسسة 
  .التعميمية
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 الكتب الدراسية والمراجع

 Text and Reference Material 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  اإلجراءات المطموب إتباعيا من قبل ىيئة التدريس في البرنامج لمتخطيط والحصول عمى
 الكتب والمراجع والمواد األخرى

في ذلك الموارد  صف اإلجراءات المتبعة الختيار المراجع الدراسية والمواد، بما)
االلكترونية والمواد المعتمدة عمى مواقع االنترنت، والترتيبات لمتابعة المواد المطموبة التي 

 (. يجب أن يشمل الوصف جدول زمني ليذا التخطيط والميام التنظيمية. بحاجة ليا

  ما اإلجراءات المطموب إتباعيا من قبل القائمين عمى البرنامج وىيئة التدريس في
 رنامج لتقييم مدى مناسبة وكفاية الكتب والمراجع والموارد األخرى؟الب

ويشمل ذلك التغذية الراجعة من الطالب وىيئة التدريس، . صف العمميات المتبعة)
 (  والجدول الزمني لمتقويم واالستجابات التي اتخذت
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Faculty عضاء هيئة التدريسأ   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 التوظيف 

وصف موجز عن اإلجراءات المتبعة في توظيف أعضاء ىيئة التدريس الجدد لمتحقق،  -
ل بصورة مناسبة بما في ذلك ما يقوم بو القسم لمتأكد من أن عضو ىيئة التدريس مؤى

 .ولديو الخبرات الالزمة لمقيام بعممية التدريس

 المشاركة في التخطيط والمتابعة والمراجعة لمبرنامج -

 ( في متابعة -صف اإلجراءات المتبعة لمشاركة أعضاء ىيئة التدريس في ىذه األنشطة
ذا -جودة البرنامج، والمراجعة السنوية ، وعممية التخطيط لتحسين البرنامج  كان العمل  وا 

من خالل لجنة يجب أن يشمل الوصف عدد من اختير من أعضاء ىيئة التدريس 
من قبل القائمين عمى البرنامج .  لممشاركة وكيفية إشراك اآلخرين الذين ليسوا في المجنة

في الحصول عمى المشورة من أعضاء ىيئة التدريس ، وجعميم ينخرطون في متابعة 
  (.السنوية ، وعممية التخطيط لتحسين البرنامججودة البرنامج، والمراجعة 

 التطوير الميني 

  صف الترتيبات واإلجراءات المتبعة لتحسين ميارات التدريس والتطوير الميني بشكل
تحسين ميارات التدريس، التطوير الميني ، بما في ذلك معرفة التطورات في )عام  

 (مجال البحث العممي في مجاالت التدريس

 ئة ألعضاء ىيئة التدريس الجدد برامج التيي 
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 ( صف اإلجراءات التي تستخدم من قبل القسم لتييئة وتحضير أعضاء ىيئة التدريس
الجدد، أو األساتذة الزائرين، أو األساتذة العاممين بدوام جزئي لمتحقق من معرفتيم 

لين وفيميم الكامل لممؤسسة والبرنامج، ووعييم بالمتوقع عند تدريس  المقررات المسئو 
ويشمل ذلك االستراتيجيات المقترحة لمتدريس، نماذج تقييم الطالب، الخ المصممة . عنيا

  (.ألىداف البرنامج، واآلليات المستخدمة لتقويم المقرر والبرنامج

  أعضاء ىيئة التدريس من األساتذة العاممين بدوام جزئي واألساتذة الزائرين 

 المؤسسة التعميمية / الكمية / القسم/ مجتقديم وصف موجز إلجراءات وسياسات البرنا
 فيما يخص تعيين أعضاء ىيئة التدريس غير المتفرغين واألساتذة الزائرين

   (ونسبتيم إلى العدد الكمي من ؟ أي ىل الموافقة مطموبة، كيف تتم عممية االختيار
  (.أعضاء ىيئة التدريس في البرنامج
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 تقويم البرنامج وإجراءات تحسينه

Program Evaluation and Improvement Process 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  فاعمية التعميم 

  ما اإلجراءات أو العمميات التي سوف تستخدم لتقويم وتحسين استراتيجيات التعميم التي
 خططت لكل نطاق أو مجال من مجاالت التعمم 

 (ات االقتراح: مثال.  صف ما سيتم عممو لمراجعة وتحسين االستراتيجيات المقترحة
والمشورة من  -بعد إكمال تدريب في استراتيجيات التعميم-المقدمة من ىيئة التدريس 

مختصين في المناىج وطرق التدريس ، وتحميل تقويمات الطمبة، وبرنامج تدريبي في 
 (.نظريات التعمم وطرق التدريس ذات الصمة

  فاعمية التعميم 

  أعضاء ىيئة التدريس في استخدام ما اإلجراءات المتبعة أو العمميات لتقويم ميارات
  .استراتيجيات التعميم المخطط ليا

  (تقويم الطالب لممقرر، مالحظات منسق البرنامج أو : مثال. صف عمميات التقويم
رئيس القسم، اختبارات ميارات الطالب مع تأكد من مستواىم بالمقارنات المرجعية 
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ات فاعمية وأقميا فاعمية في تطوير الخارجية، تقديرات الطمبة الخريجين ألكثر المقرر 
  (.المعرفة والميارات الالزمة

 التقويم العام لمبرنامج 

  ما االستراتيجيات التي تستخدم في البرنامج لمحصول عمى تقييم عام لمجودة في
صف . )البرنامج، ومدى نجاحيا في في تحقيق نواتج التعمم المقصودة في البرنامج

غذية الراجعة عن الجودة لمبرنامج من كل من المصادر العمميات التي ستتبع في الت
 (:التالية

 من قبل الطالب المسجمين حاليا والذين تخرجوا من البرنامج؟  

 (استجابات االستبانات من الطمبة الذين عمى وشك إكمال البرنامج، استبانات : أمثمة
أشير، مناقشات  الخريجين من البرنامج باستخدام نموذج موحد لمطمبة بعد تخرجيم بستة

 (. مجموعات التركيز مع اختيار مجموعات عشوائية من الخريجين

  أو مقومين مستقمين؟ / من قبل مشرفين مستقمين و 

 (القسم، التحميل والمشورة من األساتذة الزائرين، االعتماد العالمي /مراجعة البرنامج: أمثمة
ل عمى معرفة بالبرنامج، من جية اعتماد مختصة، تقييم مستقل من ىيئة تدريس مستق

 (.اتساق البرنامج مع اإلطار الوطني لممؤىالت

 من أرباب العمل الذين لدييم خريجون من البرنامج وغيرىم من أصحاب المصمحة؟  

 (استبانات لجيات التوظيف لمطمبة الخريجين، مناقشات مجموعات التركيز  مع : أمثمة
ة ممارسين في المينة ميتمين جيات التوظيف، تشكيل مجموعة استشارية من قاد

  (.بمراجعة البرنامج

 مؤشرات األداء األساسية  
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 (ضع قائمة ببنود المعمومات بشكل كمي من التي ستستخدم كل سنة كمؤشر لمجودة .
يمكن أن يشمل ذلك بنودًا التي تم التقرير عنيا لكل البرامج بالمؤسسة حيث يمكن 

. وبعض البنود التي تنطبق عمى البرنامج فقطلممؤسسة مراقبة جودة البرامج بشكل عام، 
ويجب أن تتصل المؤشرات بالجوانب الميمة لمجودة، وتتطمب تفسيرا لمتحميل ألخذ جميع 

معدل إكمال الطمبة في السنة األولى، معدل إكمال : أمثمة. الظروف في االعتبار
ستبانة، معدالت البرنامج في الحد األدنى، تقديرات الطالب لقيمة البرنامج من خالل ا

  (.التوظيف، مشاركة ىيئة التدريس في أنشطة التطوير الميني

 ما اإلجراءات المتبعة لمراجعة ىذه التقييمات والخطط العممية لتحسين البرنامج؟  

 ( صف ما سيعمل لتقويم المقترحات وكتابة التقارير واالستجابات المخطط ليا ليذه
لمتعميق عمى االستجابات التي ظيرت وتقويمات  يدعى ىيئة التدريس: أمثمة. التقويمات
تقرير البرنامج الذي أعد في نياية كل  -وتحفظ السرية لالستجابات الفردية –البرنامج 

فصل دراسي بما في ذلك ممخصات استجابات التقويم، ويراجع من لجنة التقويم بالبرنامج 
الخاصة بالمعايير كل سنتين مقاييس التقويم . التي تنصح بالتعديالت التي ينبغي عمميا

 (   ووضع النتائج في ممفات البرنامج وتسجل التقديرات عمى شكل سالسل زمنية
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 شروط صياغة المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  لمطالب ،لممقيم ، لممراجع ) يجب صياغة المعارف والميارات بصورة واضحة لمجميع
 (الخارجى

 التركيز عمى الطالب وليس عمى األستاذ 

 يجب مراعاة تحديد مستوى الميارة 

  استخدم ال)مراعاة الترابط بين مخرجات البرنامج والمقررات  matrix 

 التمييز الدقيق بين اقسام المخرجات المختمفة  

 

  تحديد نواتج التعمم الخاصة بمقررات برنامج

  √ المقرر مسؤول عنو بشكل أساسي           x   المقرر مسؤول عنو بشكل ثانوي  
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  المقررات  نواتج التعلم

                رمز ورقم المقرر

                المعرفة

ئق، ومفاهيم، واإلجراءات الخاصة بالنظريات حقا                

اإلدراكية-المهارات المعرفية                 

  تطبيق المهارات عندما يطلب ذلك

  التفكير اإلبداعي وحل المشكالت

              

                مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية

                المسؤولية عن التعلم

                المشاركة الجماعية والقيادة

االستجابة بشكل مسؤول في المواقف الشخصية 

  والمهنية

              

خالقية للسلوكالمعايير األ                 

                مهارات االتصال، وتقنية المعلومات، والعددية

                االتصال الشفهي والكتابي

                استخدام تقنية المعلومات

                الرياضيات واإلحصاء األساسي

                المهارات الحركية

 

 

 

 


