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المقدمة:

ان�سجام ًا مع ر�ؤية اجلامعة وتوجهها نحو الريادة ،ورغبة منها يف االرتقاء
باملخرجات التعليمية ملواكبة خطط التنمية وتلبية احتياجات �سوق العمل ومعايري
االعتماد الأكادميي مت ا�ستحداث هذه الإدارة و التي ُ تعنى ب�ش�ؤون اخلطط
والربامج الدرا�سية وتتبع وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية .وقد مت
ا�ستحداث هذه الإدارة لعدة �أ�سباب منها:
•التو�سع املعريف والتقني الذي يواجه العملية التعليمية مبختلف فروعها.
•النمطية يف اخلطط الدرا�سية.
•احلاجة �إىل �إيجاد معايري و�آليات وا�ضحة لإعداد اخلطط والربامج
الأكادميية.
•االرتقاء باملحتوى املعريف واملهاري يف اخلطط الدرا�سية ,وربط �أهداف
الربامج واخلطط الدرا�سية باملخرجات التعليمية.
وتنطلق هذه الإدارة من عدة عوامل ت�سهم يف �إجناح �إعداد اخلطط الدرا�سية،
منها:
•ربط اخلطة الدرا�سية بر�ؤية الق�سم الأكادميي ور�سالته و�أهدافه.
•وجود منهجية وا�ضحة يف �إعداد اخلطط والربامج الدرا�سية.
•االطالع على التجارب املحلية والإقليمية والعاملية املماثلة.
•امل�شاركة الفاعلة من ِق َبل املعنيني من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة
واخلريجني (ذكور ،و�إناث ) والقطاعني العام واخلا�ص.
وبنا ًء على ما�سبق ووفق ًا لر�ؤية اجلامعة ور�سالتها الأكادميية ،و متا�شي ًا مع اخلطة
الإ�سرتاتيجية لوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ()2020-2010
و�ضعت الإدارة خطة ،ر�سمت فيها ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها لالرتقاء بواقع
اخلطط الدرا�سية وتطوير حمتواها ،واقرتاح برامج جديدة تتنا�سب مع خطط
التنمية وتلبي احتياجات �سوق العمل.
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مصطلحات
الربنامج الدرا�سي:

جمموع املقررات الدرا�سية الإجبارية و االختيارية و احلرة ،و التي ت�شكل من جمموع �ساعاتها متطلبات التخرج
التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للح�صول على الدرجة العلمية يف التخ�ص�ص املحدد.

اخلطة الدرا�سية:

هي جمموع املقررات الدرا�سية لكل طالب و تختلف باختالف املقررات االختيارية و احلرة يف خطته الدرا�سية
و تنتهي بح�صوله على الدرجة العلمية املحددة.

تعديل طفيف على برنامج درا�سي:

يكون التعديل يف م�سمى مقرر �أو �أكرث �أو يف رقمه و مبا ال يتجاوز خم�سة مقررات دومنا ت�أثري على حمتوى تلك
املقررات� .أو ب�إ�ضافة مقررات اختيارية على قائمة االختيار املحددة م�سبق ًا من الق�سم� .أو �إ�ضافة ما ال يزيد
عن مقررين جديدين للخطة ما مل يكن التعديل على �إجمايل عدد ال�ساعات الدرا�سية املقررة للخطة .و يتم
االكتفاء ب�إقرار هذه التعديالت من اللجنة الدائمة للخطط و النظام الدرا�سي دومنا حاجة لرفعها ملجل�س
اجلامعة.

تعديل جوهري:

ما يتجاوز التعديل املن�صو�ص عليه يف التعديل الطفيف .و يطبق عليه جميع �إجراءات �إقرار الربنامج الدرا�سي
اجلديد.

امل�ستوى الدرا�سي:

هو الدال على املرحلة الدرا�سية ،وفق ًا للخطط الدرا�سية املعتمدة.

الوحدة التدري�سية:

املحا�ضرة النظرية الأ�سبوعية التي ال تقل مدتها عن خم�سني دقيقة� ،أو الدر�س ال�سريري الذي ال تقل مدته عن
اخلم�سني دقيقة� ،أو الدر�س العملي �أو امليداين الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.
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املقرر الدرا�سي:

مادة درا�سية �ضمن اخلطة الدرا�سية املعتمدة يف كل تخ�ص�ص (برنامج) .ويكون لكل مقرر ،رقم ،ورمز،
وا�سم ،وو�صف مف�صل ملفرداته مييزه من حيث املحتوى وامل�ستوى عما �سواه من مقررات ،وملف خا�ص يحتفظ
به الق�سم لغر �ض املتابعة ،والتقييم ،والتطوير ،ويجوز �أن يكون لبع�ض املقررات متطلب� ،أو متطلبات �سابقة،
�أو متزامنة معه .

اللجان اال�ست�شارية:

هي ثالث جلان ا�ست�شارية (علمية و �صحية و �إن�سانية) ترتبط ب�إدارة اخلطط و الربامج الدرا�سية .مهمتها
مراجعة الربامج و اخلطط الدرا�سية بح�سب التخ�ص�ص و التو�صية بالتعديالت و الت�أكد من عدم و جود �أي
ازدواجية بني برامج الكليات �أو تكرار للمقررات .ميثل كل كلية وكيلها لل�ش�ؤون الأكادميية.

التحكيم اخلارجي:

عر�ض الربنامج الدرا�سي على �أحد الأكادمييني املخت�صني �أو الهيئات العلمية املخت�صة يف الربنامج من داخل
اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها.

برنامج بيني:

برنامج درا�سي يتقاطع تقدميه مع �أكرث من ق�سم داخل الكلية �أو خارجها و تكون امل�س�ؤولية على الربنامج �إما
م�شرتكة �أو من جهة ت�ؤ�س�س لذلك.

�إعادة الهيكلة:

م�شروع لتنظيم العمل الداخلي للكلية ب�إعادة النظر يف م�سمى الكلية و �أق�سامها و م�سميات تلك الأق�سام .ميكن
�أن يقت�صر م�شروع �إعادة الهيكلة على ذلك �أو ميكن �أن يت�ضمن م�شروع ًا لتطوير الربامج القائمة �أو ا�ستحداث
برامج جديدة م�صاحبة.

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية  -إدارة الخطط والبرامج الدراسية
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إدارة الخطط والبرامج الدراسية:
�إدارة تنفيذية تعنى باخلطط الدرا�سية يف جامعة امللك �سعود ،وتتوىل عمليات التقومي والتطوير والإ�شراف
واملتابعة ،لالرتقاء باخلطط والربامج الدرا�سية وفق ر�ؤية وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ور�سالتها
و�أهدافها ومبا ين�سجم مع ر�ؤية اجلامعة ور�سالتها و�أهدافها التي و�ضعتها مبا يتوافق مع خطط التنمية.

هيكل اإلدارة:

ترتبط الإدارة وفق هيكلها التنظيمي مب�ساعدية الوكالة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ولها ات�صال مبا�شر
بعمداء الكليات ور�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية للتعاون معهم يف متابعة كل ما يتعلق باخلطط الدرا�سية و�سبل
تطويرها ،وتنبثق عنها وحدات م�ساندة على النحو التايل:

هيكل اإلدارة
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
م�ساعد وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ل�ش�ؤون اخلطط الدرا�سية
�إدارة اخلطط والربامج الدرا�سية
اللجان اال�ست�شارية
اللجنة اال�ست�شارية للكليات الإن�سانية.
اللجنة اال�ست�شارية للكليات العلمية التطبيقية.
اللجنة اال�ست�شارية للكليات ال�صحية.

وحدة اخلطط والربامج الدرا�سية

وحدة الدرا�سات الأكادميية

�سكرتارية

وحدة �ضمان اجلودة
1433هـ ( 2012م)
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الرؤية:

خطط وبرامج درا�سية رائدة.

الرسالة:

تطبيق املوا�صفات واملعايري الالزمة يف بناء اخلطط والربامج الدرا�سية من
خالل تقوية ال�شراكة املجتمعية وتر�سيخ التعاون مع خمتلف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
العلمية املحلية و العاملية لالرتقاء مبخرجات التعليم يف اجلامعة �سعي ًا للريادة
وحتقيق ًا الحتياجات املجتمع ومتطلبات التنمية الوطنية.

األهداف:

• و�ضع املوا�صـفات واملعايري الالزمة يف بنـاء اخلـطط والربامج الدرا�سـية مبا
يتوافق مع معايري االعتماد الأكادميي.
• �إقامة �شراكة جمـتمعية مع القطاعني العام واخلا�ص بهـدف الرقي وحت�سني
م�ستوى اخلطط والربامج الدرا�سية يف اجلامعة.
• التعاون الأكادميي مع خمـتلف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية حملي ًا و�إقليمي ًا
وعاملي ًا يف �سبيل حتقيق جودة بناء اخلطط والربامج الدرا�سية.
• تقــدمي الدعــم وامل�ســاندة للأق�ســام الأكادميــية خللق بيئة منا�ســبة لتطــوير
الربامج الدرا�سية.
• تقــومي اخلــطط والربامــج الدرا�ســية يف الأق�سـ ــام الأكادميــية والعــمل على
تطـويرها مبا يتما�شى مع ر�سـالة و�أهداف اجلامعة بالتعاون مع عـمادة اجلـودة
واجلهات املعنية باجلامعة.

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية  -إدارة الخطط والبرامج الدراسية
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المهام الرئيسة:

• متابعة م�ستجدات اخلطط والربامج الدرا�سية على م�ستوى اجلامعات املحلية واخلارجية.
• �إعداد الأدلة والنماذج التي حتقق الأداء املتميز واملتطور يف �إعداد اخلطط الدرا�سية.
• م�سـاعدة الكليات والأق�سـام يف و�ضع الربامج مبا يتنا�سـب ومتطلـبات خطط التنمــية واخـتيار الو�ســائل
التي حتقق ذلك.
• اقرتاح �آليات جديدة لتطوير اخلطط والربامج الدرا�سية.
• متابعة الكليات والأق�سام يف تطوير اخلطط والربامج الدرا�سية.
• الإ�شراف على عمليات تطوير اخلطط والربامج الدرا�سية.
• التن�سيق مع اجلـهات ذات العالقة لتنظيم ور�ش العمل والدورات التدريبية يف جمال اخلـطط والربامج
الدرا�سية.

توصيف مهام وحدات اإلدارة:
وحدة الربامج واخلطط الدرا�سية:

• متابعة اخلطط والربامج الدرا�سية باجلامعة.
• التن�سيق مع وحدات �إدارة اخلطط لتطبيق �آليات �إقرار رفع التو�صيات �إىل الأق�سام والربامج املعنية.
• �أمانة جلنة اخلطط والنظام الدرا�سي.

وحدة �ضمان اجلودة:

• تطبيق معايري اجلودة واالعتماد الأكادميي يف اخلطط الدرا�سية.
• مقارنة اخلطط الدرا�سية مع الربامج العاملية.
• حتديد مواطن التح�سني الالزمة واملمكنة.
• اقرتاح م�شاريع لتحقيق التطور الالزم يف اخلطط والربامج.
• �إجراء حتكيم دويل على اخلطط والربامج الدرا�سية وما ي�ستحدث بها.
• م�ساعدة الكليات على بناء براجمها الدرا�سية.

وحدة الدرا�سات الأكادميية:

• ا�ستطالع �آراء جهات التوظيف بواقع اخلطط والربامج الدرا�سية.
• حتليل واقع اخلطط الدرا�سية يف اجلامعة.
• مقارنة حمتويات اخلطط يف جميع الربامج الأكادميية.
1433هـ ( 2012م)
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ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ

ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺷﺋﻭﻥ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﻁﻁ
ﻭﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ

ﻭﺣﺩﺓ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﻣﻝ

ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ

ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
ﻭﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﻳﺔ
ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ

ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ

ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﻘﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺔ

ﺗﺣﻛﻳﻡ
ﺧﺎﺭﺟﻲ

ﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ

ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ

ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ

ﻭﺣﺩﺓ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ

ﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﺣﺎﻣﻌﺔ

ﻭﺣﺩﺓ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ

ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﻁﻁ
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مقدمة

نظرا ملا تتمتع به جامعة امللك �سعود من �سمعة جتاوزت الإقليمية �إىل العاملية وبناء على تطلعات اجلامعة نحو
الريادة و التميز ،فكان لزام ًا �أن تن�سجم كل معطياتها مع ما يحقق �أهدافها املر�سومة ،ولذلك عندما بد�أت
�إدارة اخلطط والربامج الدرا�سية يف الإعداد لو�ضع �آلية �إقرار الربامج الدرا�سية ،قامت بعمل ا�ستعرا�ض
لتجارب بع�ض اجلامعات العاملية يف ذلك من �أجل ا�ستلهام الأفكار اجليدة وت�ضمينها يف الآلية املقرتحة.
كما قامت الإدارة بالعمل مع م�ست�شارين لديهم اطالع و جتربة يف جامعاتهم على و�ضع هذه الآلية �سعي ًا من
اجلامعة نحو التميز و الريادة و ت�أكيدا على تناف�سية خمرجاتها .كما عقدت وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
و الأكادميية ور�ش عمل ا�ستقطب لها خرباء من خمتلف جامعات العامل ال�ستعرا�ض جتاربهم يف ذلك ولو�ضع
�إجراءات اجلامعة �أمام هذا املحك.
وقد مت ا�ستعرا�ض عدد من الدرا�سات والبحوث رغم ندرتها و التي �أجريت حول هذه املو�ضوع و منها درا�سة
كرمير و جانو�سيك ( )1999و التي قاما فيها با�ستعرا�ض �إجراءات اعتماد الربامج الدرا�سية و مراجعتها
يف خم�سني والية �أمريكية و كذلك يف بع�ض دول العامل و منها ا�سرتاليا ،كندا� ،أملانيا ،هونغ كونغ ،هولندا،
نيوزيلندا ،و �سكوتالندا .خل�ص الباحثان �إىل �أن املتبع يف اجلامعات الأمريكية يف والياتها اخلم�سني و بع�ض
دول العامل املدرو�سة هو نظام يدفعه �إجراءات �ضمان اجلودة .و لكنه يختلف يف التطبيق من بلد �إىل �آخر .ففي
�أمريكا مث ًال ،مييل النظام �إىل كونه منظما من قبل الوالية التي تتبعها اجلامعة مع �إعطاء بع�ض ال�صالحيات
للجامعات .و لكن يف دول العامل الأخرى تبني �أن النظام مييل �إىل كونه مدفوع ًا ب�إجراءات االعتماد الأكادميي
و �صالحيات مطلقة للجامعات .و بناء عليه يت�ضح �أن النظام كلما كان مدفوع ًا ب�إجراءات االعتماد الأكادميي
ابتعد عن هيمنة الوالية �أو املنطقة التي تتبعها اجلامعة .و �أ�شار الباحثان �إىل بع�ض ال�سلبيات لهذا النظام
منها على �سبيل املثال �إ�ضعاف ا�ستقاللية اجلامعات ،ت�أخري البدء يف الربامج ،و �إمكانية �أن تدخل الت�أثريات
ال�سيا�سية يف القرار .و يف نف�س الوقت هناك �أي�ضا بع�ض الإيجابيات التي متت الإ�شارة �إليها و منها :زيادة
فر�ص التوا�صل بني اجلامعات ،تقليل االزدواجية بني الربامج ،توفري امل�صادر و �أخري الرتكيز على تطبيق
�أولويات خطط الواليات املعنية .اقرتح الباحثان يف نهاية درا�ستهما منوذجا مييل �أكرث نحو �إعطاء اال�ستقاللية
للجامعات مع بقاء �إمكانية امل�سائلة و املحا�سبية من قبل الوالية .و يف درا�سة �أخرى� ،أ�شار باك�ستون و رايت
(� )2002إىل �أن دولة مثل اليابان عندما تقر احلكومة جامعة خا�صة مث ًال ف�إن م�س�ألة �إقرار الربامج الدرا�سية
ت�صبح �ش�أن ًا و قرارا داخلي ًا .واتفق الباحثان مع درا�سة كرمير و جانو�سيك يف كون النظام يف دول ا�سرتاليا،
بريطانيا ،جنوب �أفريقيا مدفوع ب�إجراءات االعتماد الأكادميي اخلارجي .كما تطرق الباحثان يف درا�ستهما
حول نظام �آخر هو املراجعة عن طريق الأقران عند �إقرار الربامج الدرا�سية يف نيوزلندا� .أ�شار الباحثان
�أن اللجنة امل�س�ؤولة عن �إقرار الربامج و املفو�ضة من قبل جلنة وكالء اجلامعات النيوزلندية تتويل عملية
تعميم مقرتحات الربامج اجلديدة على اجلامعات الأع�ضاء يف املجموعة و �أي�ضا غري الأع�ضاء .تقوم تلك
اجلامعات بعمل مراجعة للمقرتح و تقدمي مقرتحات تطويرية �أو لفت النظر �إىل ال�سلبيات .كما ميكن لهذه
اجلامعات االعرتا�ض على مقرتح الربنامج مع تقدمي مربرات االعرتا�ض .و باملقارنة ف�إن جامعة امللك �سعود
متيل �إىل كونها نظام مدفوع ب�إجراءات و تنظيمات داخلية يحكمها �إجراءات االعتماد الأكادميي يف الهيئة
الوطنية للتقومي و االعتماد الأكادميي .فالنظام املوحد للتعليم العايل يف اململكة يعطي �صالحية مطلقة لإقرار
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الربامج الأكادميية للجامعات دون احلاجة للرجوع لوزارة التعليم العايل �أو جمل�س التعليم العايل .و مبا �أن
هذا النظام يركز على التنظيمات الداخلية ،كان و ال بد �أن تنهج جامعة امللك �سعود نهج ًا يركز على �ضمان
اجلودة من خالل الإجراءات الداخلية مع التحكيم و املراجعة اخلارجية �سواء من قبل اخلرباء �أو هيئات
االعتماد الرباجمي العاملية زيادة يف �ضمان جودة الربامج و خمرجاتها .يبقى ق�ضية التن�سيق مع اجلامعات
الأخرى يف املنطقة �أو يف الدولة ككل �أمر �سوف يتم تفاديه من خالل الطلب من الكليات الت�أكد من عدم وجود
برامج مماثلة يف اجلامعات القريبة قبل الرفع باملقرتح كما �سوف يتم �ضمان ذلك من خالل وحدة اجلودة
بالإدارة.
وبعد هذه املراجعة لآلية �إقرار اخلطط والربامج الدرا�سية يف عدد من اجلامعات الرائدة  ،خل�صت الإدارة
�إىل �إقرار الآلية التالية لتعزيز نقاط القوة وتاليف جوانب ال�ضعف لالرتقاء مبخرجات اخلطط الدرا�سية يف
اجلامعة:

�أو ًال :بداية م�شروع الربنامج الدرا�سي

عادة ما تكون املبادرة يف �إجراء مراجعة للخطة الدرا�سية القائمة �أو اقرتاح برامج درا�سية جديدة ،للأ�سباب
التالية:
• طلب مراجعة للخطة الدرا�سية من داخل اجلامعة �أو خارجها.
• تطورات جديدة يف التخ�ص�ص.
• احتياج �سوق العمل.
• احتياجات التنمية الوطنية.
•متطلبات االعتماد الأكادميي.

يف حال ر�أت الكلية �أن هناك حاجة ال�ستحداث برنامج جديد ف�إن عليها مكاتبة وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
و الأكادميية بطلب افتتاح الربنامج و مرفق بالكتاب منوذج طلب ا�ستحداث برنامج جديد رقم ( ب .)1

ثانياً :ور�ش العمل

عند ا�ستالم املوافقة املبدئية على ا�ستحداث الربنامج ،يقوم الق�سم املعني بالتن�سيق مع الإدارة لإقامة ور�ش
العمل من املخت�صني يف اخلطط الدرا�سية ومب�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم والطلبة واخلريجني (
ذكور� ،إناث ) وجهات التوظيف واملهتمني بالتخ�ص�ص .يتم من خالل هذه الور�شة ا�ستعرا�ض امل�ستجدات يف
التخ�ص�ص و احلاجة للربنامج اجلديد �أو �إجراء التعديالت على الربنامج القائم .كما يتم �أي�ض ًا و من خالل
ممثل �إدارة اخلطط ا�ستعرا�ض الإجراءات النظامية لبناء الربنامج و الت�أكيد على �أف�ضل املمار�سات يف �إجناز
ذلك .غالب ًا ما يتوىل الإعداد للور�شة داخل الق�سم جلنة الربامج الدرا�سية �أو فريق عمل مكلف من الق�سم.
عند الرغبة يف التقدم بربنامج جديد ،على الق�سم املعني التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة و الت�أكد من عدم
وجود برامج مماثلة يف اململكة داخل اجلامعة �أو خارجها و �إرفاق ما ي�ؤيد توفر فر�ص العمل الكافية للخريجني
لل�سنوات الع�شر القادمة على الأقل.
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ثالثاً :بناء برنامج جديد �أو التعديل اجلوهري على برنامج قائم.

يراعي الق�سم املعني ب�إعداد الربنامج الدرا�سي الإجراءات املحددة يف دليل �إدارة اخلطط و الربامج الدرا�سية
و يت�أكد من ا�ستيفائها كاملة تفادي ًا لإعادة الربنامج وعلى الق�سم التن�سيق مع جهات االعتماد يف حال توفرها
وبع�ض اجلامعات الرائدة �أو املخت�صني يف جمال الربنامج من العلماء البارزين �إقليميا و عاملي ًا و �إرفاق �آرائهم
و مالحظاتهم على الربنامج� .أي�ض ًا على الكلية املقدمة للربنامج التن�سيق مع القطاعات امل�ستفيدة يف حتديد
موا�صفات اخلريج و بناء خمرجات التعلم املطلوبة.
ً
يف حال التعديل على برنامج قائم ،يرفق الق�سم �أي�ضا خطته ملعاجلة و�ضع الطالب الدار�سني على اخلطة
القدمية و �إجراءات التحول للخطة اجلديدة.
يقرتح الق�سم ثالثة �أ�سماء على الأقل كمحكمني خارجيني للربنامج مع مراعاة موا�صفات املحكمني امل�شار �إليها
يف هذا الدليل.
يجب على الق�سم املعني ب�إعداد الربنامج مراعاة الت�سل�سل ال�سليم لبناء الربنامج و ذلك بالبدء �أوال بتحديد
موا�صفات اخلريج بالتن�سيق مع �أرباب العمل و من ثم حتديد خمرجات التعلم للربنامج و بعده حتديد املقررات
التي حتقق خمرجات التعلم و موا�صفات اخلريج املطلوبة.
وفيما يلي تو�ضيح لأهم النقاط التي يجب مراعاتها عند بناء الربنامج:
(�أ) �آراء املعنيني باخلطة ،وهم :
� )1أع�ضاء هيئة التدري�س:
ينبغي على الق�سم املعني �أن ي�أخذ �آراء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اخلطة بجميع مكوناتها من حيث:
 تو�صيف الربنامج الأكادميي. املقررات الدرا�سية. توزيع املقررات الدرا�سية على امل�ستويات. نواجت التعلم املرغوبة للربنامج الأكادميي. املخرجات التعليمية ومدى فاعلية الربنامج يف حتقيقها. ا�سرتاتيجيات التدري�س و�آليات التقومي.• �آليات التنفيذ املقرتحة:
 عقد ور�شة عمل لأع�ضاء هيئة التدري�س. تعبئة تقارير املقررات الدرا�سية املعدة من الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي. توزيع ا�ستبانات. فتح رابط على موقع الق�سم جتمع فيه الآراء. )2الطالب:
ي�أخذ الق�سم املعني �آراء الطالب يف م�ستوياتهم املختلفة يف جودة العملية التعليمة واخلدمات التي يقدمها
الق�سم والكلية واجلامعة ،وتقوميهم ملدى منا�سبة الربنامج  ،ومدى فاعلية �أع�ضاء هيئة التدري�س يف تنفيذه،
وا�سرتاتيجيات التدري�س و�آليات التقومي امل�ستخدمة.
• �آليات التنفيذ:
1433هـ ( 2012م)

16
 ور�شة عمل ُتعقد للطالب. توزيع ا�سـتبيانات (تقـومي املقـرر جلمــيع الطالب ،وا�سـتبيانات اخلــربة لطالب ال�سـنتني الثانية والثالثة،وا�ستبيانات تقومي الربنامج للخريجني فقط) وهي معدة من الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي.
 فتح رابط على موقع الق�سم جتمع فيه الآراء.� )3آراء جهات التوظيف وامل�ستفيدين من الربنامج:
ي�أخذ الق�سم املعني �آراء جهات التوظيف وامل�ستفيدين مبدى منا�سبة الربنامج الحتياجات �سوق العمل ،ومدى
تلبيته الحتياجاتهم كونهم جهات م�شغلة.
 )4ملحوظات الإدارة العليا يف اجلامعة على الربنامج ومنا�سبته ال�ستمرار الت�سجيل فيه.
 )5الآراء املن�شورة يف املنتديات الطالبية على بوابة اجلامعة.
 )6خطط الأق�سام املماثلة �إقليمي ًا و عاملي ًا وعمل املقارنة املرجعية
(  ) Benchmarkingمعها ،و�أخذ �أف�ضل املمار�سات التي تنا�سب الربنامج ومكان تطبيقه.
(ب) حتليل جميع الآراء ال�سابقة ،وو�ضع �أولويات للعمل بناء على تقرير يقدم ملجل�س الق�سم ،عندها يقوم
جمل�س الق�سم بت�شكيل جلنة تنظر يف الربنامج والآراء التي ُقدمت ،وتبد�أ �إجراء تعديل الربنامج �أو بناء
الربنامج اجلديد.
• جلنة الربامج الدرا�سية يف الق�سم :
 )1تبد�أ اللجنة عملها مبراعاة النقاط التالية:
 متطلبات اجلامعة وقراراتها ب�ش�أن الربامج الدرا�سية. متطلبات الكلية وقراراتها ب�ش�أن الربامج الدرا�سية. متطلبات الق�سم االختيارية والإجبارية وفق تقارير حتليل الآراء ال�سابقة. �أهداف الربنامج ونواجت التعلم املطلوبة. موا�صفات اخلريج وجماالت توظيفه. تقارير املقررات الدرا�سية املعب�أة من �أع�ضاء هيئة التدري�س. )2ت�شرع اللجنة بتو�صيف الربنامج اجلديد وفق املعطيات ال�سابقة (منوذج ب).
 )3عمل م�صفوفة املقررات مع نواجت التعلم للربنامج ( ()Program Matrixمنوذج ك) بالتعاون مع
جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س ومعرفة نقاط التداخل والتعار�ض بني املقررات الدرا�سية .
 )4تقدم اخلطة على النحو التايل:
 تكتب مقدمة يبني فيها ر�ؤية الربنامج ور�سالته و�أهدافه ونواجت التعلم املطلوبة ،ومراحل �إعداد اخلطةومرجعياتها(  ،)benchmarkingومنهجية �إعدادها ،وموا�صفات اخلريج وجماالت عمله،
وجوانب متيز هذه اخلطة عن مثيالتها واملمار�سات امل�ستفادة ،و�أية �إ�ضافات �أخرى يرى الربنامج
�ضرورة لها.
 تعبئة النماذج اخلا�صة ب�إعداد اخلطة والتي ت�شمل:( )1منوذج (�أ) ا�ستبانة تبني الإجراءات التي متت لإعداد اخلطة ،ويجب �أن تكون مكتملة وي�شار يف املكان
املخ�ص�ص بو�ضع(×) ب�أن هذا الإجراء قد مت فعليا  ،ويجب �إرفاق ما ي�ؤيد ذلك( .عربي .)E ،
( )2منوذج (ب) تو�صيف الربنامج املعد من الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي( .عربي .)E ،
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( )3منوذج (ج) توزيع املقررات الدرا�سية على امل�ستويات ،وقائمة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س.
( )4منوذج (د) م�ستلزمات تطبيق اخلطة �أو الربنامج الدرا�سي.
( )5منوذج (هـ) تو�صيف خمت�صر لكل مقرر درا�سي (عربي .)E،
( )6منوذج (و) تو�صيف املقرر كامال ح�سب منوذج الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي ( عربي
و�إجنليزي).

رابعاً :جمل�س الق�سم والكلية

يعر�ض الربنامج الدرا�سي على جمل�س الق�سم و يف حال التو�صية ب�إقراره يرفع �إىل جمل�س الكلية .وت�ؤكد
اجلامعة �أن الق�سم ممث ًال يف �أع�ضاء هيئة تدري�سه هو امل�سئول الأول و عليه اتخاذ �أعلى معايري اجلودة يف عملية
بناء الربنامج و تاليف �أي �سلبيات قد تعيق جناحه و التزام الق�سم بذلك �ضمان ل�سال�سة باقي الإجراءات.
ومن املتوقع �أن يتم مناق�شة الربنامج الدرا�سي من خالل جلنة الربامج الدرا�سية على م�ستوى الكلية .عر�ض
الربنامج على هذه اللجنة ي�ضمن تنا�سق جميع برامج الكلية و عدم تكرار املقررات �أو ت�شابهها بني الأق�سام.
�أي�ضا يوفر ذلك تنا�سق الربامج يف الكلية من حيث متطلبات الكلية الإجبارية و االختيارية و غريها.

خام�ساً� :إدارة اخلطط و الربامج الدرا�سية

ترفع اخلطة الدرا�سية �إىل �إدارة اخلطط والربامج الدرا�سية التي تقوم بدرا�ستها متهيد ًا لإقرارها وفقا
للإجراءات التالية :

�أو ًال :املراجعة الفنية.

تتوىل وحدة �ضمان اجلودة يف �إدارة اخلطط و الربامج الدرا�سية مراجعة الربنامج و الت�أكد من ا�ستيفائه لكل
الإجراءات املطلوبة و منها تعبئة منوذج �أ املت�ضمن قائمة مبتطلبات الإقرار .يف حال وجود �أي نق�ص ،يعاد
الربنامج للكية ال�ستكماله .يف حال توفر كل ما هو مطلوب ،يحال ن�سخة من الربنامج لوحدة الربامج الدرا�سية
بالإدارة ال�ستكمال باقي الإجراءات و تقوم وحدة �ضمان اجلودة بالبدء يف عمل التحكيم اخلارجي.

ثانياً  :التحكيم وذلك من خالل:

 )1الأكادمييني املخت�صني (داخلي ،خارجي).
معايري املحكمني اخلارجيني
 �أكادميي خمت�ص يف املجال العلمي الدقيق للربنامج. يكون على ر�أ�س العمل الأكادميي. برتبة �أ�ستاذ م�شارك على الأقل. لي�س له �أي ارتباط ب�إجراءات تطوير الربنامج املقدم. خربة يف تخ�ص�ص الربنامج ال تقل عن خم�س �سنوات. )2القطاعني العام واخلا�ص.
اال�ستفادة من النموذج املعد من قبل الإدارة ( منوذج رقم ب ) �أو �إرفاق ما ي�شري لر�أي القطاع العام و اخلا�ص
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يف الربنامج و ميكن عر�ض الربنامج على املجل�س اال�ست�شاري للكلية و �إرفاق تو�صية املجل�س كدليل �إ�ضايف لر�أي
اجلهات امل�ستفيدة.
 )3املهتمني و�أ�صحاب العالقة من خالل عر�ضها على املوقع الإلكرتوين للإدارة.
تتوىل وحدة الربامج بالإدارة عر�ض اخلطة كاملة على رابط �إدارة اخلطط و الربامج الدرا�سية مبوقع وكالة
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية و الأكادميية طوال فرتة التحكيم و تزويد الكلية ب�أي �آراء حول الربنامج.

ثالثاً :اللجان اال�ست�شارية.

يتم عر�ض الربنامج الدرا�سي على جلنة �أو �أكرث من اللجان اال�ست�شارية بح�سب تخ�ص�ص الربنامج و تقاطعه
مع تخ�ص�صات �أخرى.
 اللجنة اال�ست�شارية للكليات الإن�سانية. اللجنة اال�ست�شارية للكليات العلمية التطبيقية. اللجنة اال�ست�شارية للكليات ال�صحية.ت�ضم هذه اللجان يف ع�ضويتها وكالء الكليات لل�ش�ؤون الأكادميية و حتدد م�س�ؤولية كل وكيل يف متثيل كليته
و�إبداء الر�أي �شفهي ًا �أو مكتوب ًا حول �أي برنامج و يعد عدم تقدمي الكلية ما يفيد ر�أيا خمالفا موافقة �ضمنية
على الربنامج .و على الوكيل املعني التن�سيق داخل كليته مع الأطراف املعنية ب�أي برنامج مقرتح من قبل كلية
�أخرى.
رابعاً :جمع الآراء واملقرتحات من املحكمني و اللجان اال�ست�شارية وعر�ضها على الق�سم املعني حيث يتوىل
الق�سم درا�سة املقرتحات املقدمة و �إجراء التعديالت املطلوبة و تو�ضيح ر�أي الق�سم يف حال عدم قبوله
ملقرتحات التعديل.

خام�ساً :اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدرا�سي

عر�ض اخلطة الدرا�سية على اللجنة الدائمة للخطط و النظام الدرا�سي لإقرارها متهيد ًا لعر�ضها على جمل�س
اجلامعة .تنظر اللجنة يف الربنامج الدرا�سي و تناق�ش ممثلي الكلية حول مربرات فتح الربنامج �أو التعديالت
على برنامج قائم و مدى توافق الربنامج و التعديالت مع �إ�سرتاتيجية اجلامعة و ان�سجام الربنامج مع بقية
برامج الكلية و ا�ستيفائه لكل متطلبات البدء� .أي�ض ًا تنظر اللجنة و ب�شكل دقيق يف حاجة املجتمع للربنامج
وتوفر الفر�ص الوظيفية للخريجني و مدى مراعاة الربنامج ملتطلبات �سوق العمل من جهة الإعداد العلمي
والتطبيقي العملي واملهاري.
�ساد�ساً :جمل�س اجلامعة:
يف حال التو�صية باملوافقة ،يرفع املو�ضوع ملجل�س اجلامعة لأخذ املوافقة النهائية على الربنامج.
وميكن تلخي�ص �آلية �إقرار اخلطط الدرا�سية اجلديدة �أو املت�ضمنة لتعديالت رئي�سة يف ال�شكل التايل:
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية  -إدارة الخطط والبرامج الدراسية

19
آلية إقرار الخطط والبرامج الدراسية
تطورات جديدة يف التخ�ص�ص

احتياج �سوق العمل

طلب مراجعة داخلي/مقرتح خارجي

الق�سم  /الكلية

احتياجات التنمية
احتياجات االعتماد الأكادميي

�إدارة اخلطط والربامج الدرا�سية (املراجعة الأولية)
اللجنة اال�ست�شارية
ال�صحية والإن�سانية) املحكمني وجهات التوظيف العر�ض الإلكرتوين على موقع الإدارة
(ممثلي الكليات العلمية،
جمع �آراء املحكمني واالقرتاحات وعر�ضها على الكلية  /الق�سم املعني
اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدرا�سي
جمل�س اجلامعة

�أما يف حال �إجراء تعديالت طفيفة �ضمن مقررات بعينها ودون �أن يكون لها �أثر رئي�س على اخلطة ،فتتم
التو�صية ب�إقرار التعديل من قبل جمل�سي الق�سم والكلية ثم ترفع لوكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
متهيد ًا لإقرارها من قبل اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدرا�سي.
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تواريخ مهمة إلقرار الخطط الدراسية
الإجراء املطلوب

�آخر تاريخ لإجناز املطلوب

اجلهة امل�سئولة

طلب �إقرار مبدئي مل�شروع برنامج جديد

الأ�سبوع الرابع من الف�صل الدرا�سي الأول

الكلية

رفع كامل اخلطة الدرا�سية

الأ�سبوع الثامن من الف�صل الدرا�سي الثاين

الكلية

�إجراءات التحكيم

الأ�سبوع الأول من الف�صل الأول التايل

�إعادة الرفع بعد �إجراء التعديالت

نهاية الأ�سبوع اخلام�س من الف�صل الدرا�سي الأول التايل

طلب تعديالت على برنامج قائم (�إ�سم �أو مقررات) الأ�سبوع اخلام�س من الف�صل الدرا�سي الثاين

�إدارة اخلطط والربامج الدرا�سية
الكلية
الكلية

معايير مراجعة البرامج الدراسية:
-1الربنامج الدرا�سي:

يجب �أن يكون هناك فقرة حول ر�سالة الربنامج وجمموعة الأهداف بحيث تكون ب�سيطة ونوعية وقابلة للقيا�س
ويجب على �أع�ضاء الق�سم الت�أكد من �أن الربنامج يحقق الأهداف املو�ضوعة ،وترتبط بالأهداف التعليمية
للق�سم والكلية واجلامعة ،و�أن الأهداف واال�سرتاتيجيات قد ُ قدمت على �شكل نقاط وا�ضحة ،كذلك يجب
الت�أكد من منا�سبة خمرجات التعلم املق�صودة ومالمتها للأهداف ،وبيان املرجعيات اخلا�صة بالربنامج
وكذلك املرجعيات الوطنية والعاملية( .تعبئة منوذج تو�صيف برنامج املعد من قبل الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد الأكادميي)

ويجب عند تو�صيف الربنامج الدرا�سي مراعاة ما يلي:

يجب �أن يكون حمتوى الربنامج الدرا�سي و ت�صميمه من�سجم ًا مع ر�سالته و�أهدافه وخمرجاته بحيث ُ يمَ ّ كن
الطلبة من احل�صول على خمرجات التعلم امل�ستهدفة.
ويجب عند �إعداد الربنامج الدرا�سي مراعاة ما يلي:
• توافق الربنامج الدرا�سي مع �أهدافه وخمرجات التعلم.
• توافق الربنامج الدرا�سي مع معايري االعتماد الوطنية والعاملية.
• ا�ستناد الربنامج �إىل مرجعيات حملية و�إقليمية وعاملية بحيث يتم اال�ستفادة من التجارب احل�سنة واملتميزة
املعمول بها يف برامج مثيلة لدى امل�ؤ�س�سات الأكادميية املختلفة.
• وجود خطة تف�صيلية للربنامج تبني املقررات الدرا�سية ،وت�صنيفها (نظري ،عملي ،متارين الخ) وت�سل�سلها،
وعدد ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة و الفعلية ومتطلباتها ،والف�صل �أو الف�صول الدرا�سية التي ُتنفذ بها.
• وجود خطة تف�صيلية لكل مقرر تت�ضمن :الو�صف العام للمقرر ،ولغة التدري�س ،والأهداف وا�سرتاتيجيات
التعلم ،و�أ�ساليب التقومي ،وم�صادر التعلم ,وعمليات التطوير والتح�سني.
• توزيع مقررات الربنامج الدرا�سي وفق املتبع (�إجباري ،اختياري ،حر) وتق�سيمها (جامعة،كلية ،ق�سم).
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• وجود هدف عام للربنامج الأكادميي موثق ومعمم يحدد املعارف واملهارات املتوخاة التي تتوافق مع احتياجات
�سوق العمل.
• وجود �أهداف تف�صيلية موثقة ومعممة تنبثق عن الهدف العام للربنامج.
• ان�سجام �أهداف الربنامج الأكادميي مع ر�سالة و�أهداف الق�سم والكلية واجلامعة.
• ا�ستناد الأهداف �إىل �أ�س�س مرجعية على امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية.
• وجود خمرجات تعلم من معرفة ومهارة قابلة للقيا�س مبا ين�سجم مع الأهداف املعلنة للربنامج.
• وجود �آليات و�أدوات لقيا�س خمرجات التعلم واال�ستفادة منها يف مراجعة وتقومي الربنامج.
• م�شاركة اجلهات املعنية من �أ�ساتذة وطلبة وخريجني (ذكور واناث) وجمتمع حملي وجهات توظيف يف
عملية ت�صميم ومراجعة �أهداف الربنامج.

مواصفات البرنامج الدراسي الجيد

ت�سعى اجلامعة لالرتقاء بجميع براجمها نحو الريادة و التميز .و كما �أ�شار �إليه كولينز و �آخرون ()2004
من �أن هدف ت�صميم برنامج درا�سي جيد هو �إنتاج خرباء تعلم و لي�س خرباء يف اجتياز االمتحانات .و يف
ذلك حتد كبري لأن العديد من الربامج الدرا�سية تواجه حتدي جتز�أ املعرفة مما يفقد الطالب تنامي خرباته
يح ِ�صلون املعرفة و املهارة
التعلمية وذلك ما �أ�شار �إليه �أي�ض ًا جان�سن و �آخرون ( )2006من �أن الطالب رمبا ُ
بينما يتقدمون يف برناجمهم الدرا�سي ،و لكنهم يتعر�ضون �إىل فر�ص حمدودة جد ًا لدمج االثنني .و من خالل
ذلك و غريه من اخلربات الرتاكمية ،ميكن �إجمال مالمح الربنامج الدرا�سي اجليد يف النقاط التالية مع
تو�ضيح طريقة الت�أكد من حتقق كل موا�صفة:
• توافقه مع ر�ؤية و ر�سالة الكلية و اجلامعة.
 oاملراجعة الداخلية (جلان الق�سم و الكلية ،اللجان اال�ست�شارية و عمادة اجلودة)
• من املهم البدء �أوال بتحديد موا�صفات اخلريج و خمرجات التعلم قبل اقرتاح املقررات.
 oا�ستخدام منوذج (تو�صيف برنامج) املعد من قبل الهيئة الوطنية للتقومي و االعتماد الأكادميي.
• عدم وجود ق�صور يف احل�صيلة املعرفية املتوقعة من اخلريج.
 oاخلريطة املعرفية و التوا�صل بني �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 oحتديد وا�ضح و دقيق للمعرفة املطلوبة
 oاملراجعة اخلارجية
• عدم وجود تكرار يف املادة العلمية املقدمة.
 oالتوا�صل بني �أع�ضاء هيئة التدري�س عند �إعداد الربنامج.
 oعمل خريطة املقررات منوذج (ك) ( .)Program matrixو هي عبارة عن جدول ي�ضم نواجت
التعلم للربنامج و مدى م�ساهمة املقررات يف حتقيق هذه النواجت.
• حتديد عدد ال�ساعات املعتمدة و الفعلية بحيث تلبي احتياج كل مقرر.
 oاملقارنات املرجعية
• اختيار طرق التدري�س املالئمة لطبيعة املقررات.
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 oمركز التميز يف التعلم و التعليم
 oطرق تدري�س مالئمة ملخرجات كل مقرر
• اختيار طرق التقييم املنا�سبة.
� oإدارة التقييم و الأداء باجلامعة
 oتقييم لكامل الربنامج
 oتقييم لك مقرر على حدة
 oوحدات اجلودة بالكليات
• �إدراج مقررات تفي بحاجة اخلريج فقط .يجب التنبه من ت�ضمني مقررات كثرية تلبية حلاجة �أع�ضاء هيئة
التدري�س و لي�س حاجة اخلريج املبنية على موا�صفاته و خمرجات التعلم املتوقعة من الربنامج.
 oهيئات االعتماد الرباجمي
 oتقييم الأقران و اخلرباء
 oموا�صفات اخلريج و خمرجات التعلم للربنامج
• ترابط املقررات مع بع�ضها و مالئمة ت�سل�سلها.
 oخريطة املقررات.
• حتديد املهارات املطلوب بدقة (معرفية ،ذهنية ،حل م�شكالت ،عمق املعلومة الخ).
 oور�ش عمل للمخت�صني يف كل جمال.
• بيئة ثرية ي�سهل فيها احل�صول على الأدوات
 oمكتبة الأمري �سلمان املركزية
 oاملكتبات الأخرى
 oاملختربات
 oنظام �إدارة التعلم ()LMS
• جودة و كفاية التدريب و اخلربات امليدانية
 oا�ستفتاء �أرباب �سوق العمل
 oاخلريجني
 oالطالب احلاليني

معايير إعداد الخطط الدراسية

• التزام اخلطة الدرا�سية باحلد الأدنى والأق�صى من الوحدات الدرا�سية باجلامعة( .ال يقل عن � 120ساعة).
• ترقيم املقررات وفق ًا لنظام موحد داخل الق�سم والكلية.
• ال يزيد عدد الوحدات الدرا�سية لكل مقرر نظري عن ثالث وحدات درا�سية ،و عن وحدتني درا�سيتني للمقرر
العملي ،وعلى الكليات التي تتجاوز ذلك تقدمي ما يربر �أ�سباب التجاوز.
• يتم توزيع املقررات الدرا�سية على م�ستويات ال يقل عددها عن ثمانية م�ستويات ،وال يقل العبء الدرا�سي
ب�أي منها عن احلد الأدنى ( )12وحدة درا�سية لكل م�ستوى.
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• الت�أكد من انعدام االزدواجية يف املقررات داخل الكلية.
• الت�أكيد على وحدة الأق�سـام العلمية باجلامعة ،وذلك بالتن�سـيق بني الأق�سام العلمية املختلفة ذات العالقة
داخل اجلامعة.
• يراعى �أن تت�ضمن اخلطة الدرا�سية برناجمـ ًا للتدريب التعاوين �أو ال�صيفي يف برنامج كل ق�سم �إ�ضافة
�إىل التدريب امليداين.
• �أن يت�ضمن �إعداد اخلطة الدرا�سية العناية باجلانب العملي التطبيقي وتطوير املهارات.
• ت�ضـمني مقــررات بح�سب الإمكان يتم التدري�س فيها باللغة االجنليزية يف كل م�ســتوى درا�ســي �أو يكون
من متطلبات املقرر ا�ستخدام اللغة االجنليزية.
• الت�أكد من ت�سل�سل املقررات و حتديد حاجة �أي مقرر ملتطلب �أو متطلبات �سابقة و يف�ضل التقليل من املتطلبات
ال�سابقة قدر الإمكان.

إجراءات إعادة الهيكلة للكليات

يتطلب الأمر من فرتة �إىل �أخرى �إعادة النظر يف هيكلة بع�ض الكليات �سواء ب�إيعاز من اجلامعة �أو من الكلية
نف�سها ،و ذلك ا�ستجابة حلاجة املجتمع �أو امل�ستجدات يف جمال تخ�ص�ص �أو تخ�ص�صات الكلية .وحيث �إن هذا
الأمر يتطلب الكثري من اجلهد و الوقت ،فال بد للكلية املعنية من الت�أكد من مربرات �إعادة الهيكلة و اتخاذ
اخلطوات امل�شار �إليها الحق ًا لتحقيق ر�ؤيتها اجلديدة.

إجراءات هيكلة برامج أو أقسام الكليات
�أو ً
ال :تتقدم الكلية الراغبة يف �إعادة هيكلة براجمها �أو �أق�سامها بخطاب لوكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية

والأكادميية تو�ضح فيه رغبتها يف �إعادة هيكلة الكلية و ذكر املربرات الأولية لذلك و ميكن �أن تت�ضمن �إعادة
الهيكلة تعديال يف م�سمى الكلية �أو يف �أق�سامها فقط دومنا تعديل على الربامج القائمة.
مالحظة هامة :يجب رفع الطلب مع مرفقاته قبل �سنة درا�سية كاملة على الأقل للتاريخ املتوقع لبدء الدرا�سة
يف الربامج الدرا�سية املقرتحة.
ثانياً :الإجابة عن الت�سا�ؤالت التالية:
• مربرات �إعادة الهيكلة.
• توافق الهيكلة اجلديدة مع متطلبات �سوق العمل.
• الفرق بني الو�ضع احلايل للكلية و املقرتح بعد �إعادة الهيكلة.
• �إرفاق كليات محَ َ ِكية متوافقة مع الهيكلة اجلديدة.
• �أعداد اخلريجني احلاليني و املتوقع بعد الهيكلة.
• �أعداد املقبولني احلاليني و املتوقع بعد الهيكلة.
• حتديد �شروط القبول (ذكور و�إناث)
• �إرفاق ر�أي جهة االعتماد الأكادميي يف حال توفره.
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• و�ضع خطة ملعاجلة و�ضع الطالب امل�سجلني يف الربنامج احلايل حتى تخرجهم.
• ر�سالة الكلية ور�ؤيتها اجلديدة ومدى توافقها مع ر�ؤية ور�سالة اجلامعة.
ثالثاً :عر�ض الطلب على اللجان اال�ست�شارية ب�إدارة اخلطط والربامج الدرا�سية.
رابعاً :يحال ر�أي اللجان اال�ست�شارية يف حال وجود مالحظات جوهرية �إىل الكلية لتقيد �إي�ضاحات حولها.
خام�ساً :بعد رد الكلية ،يعر�ض كامل املو�ضوع على جلنة اخلطط والنظام الدرا�سي وبح�ضور ممثل الكلية.
�ساد�ساً :عند التو�صية باملوافقة ،يرفع الأمر ملجل�س اجلامعة لإقرار الربامج الأكادميية �أما تعديل م�سمى الكلية
�أو الأق�سام فريفع الأمر بعد تو�صية جمل�س اجلامعة �إىل �أمانة جمل�س التعليم العايل بطلب العر�ض على جمل�س
التعليم العايل.

إجراءات استحداث قسم جديد

يعد الق�سم الأكادميي حجر الزاوية يف اجلامعة ككل .و على ذلك ،ف�إن على الق�سم ممث ًال يف �أع�ضائه م�س�ؤولية
كبرية �أمام اجلامعة لاللتزام ب�أعلى معايري اجلودة و التميز .و على الرغم من �أن التو�سع يف الأق�سام يجب �أن
يكون يف �أ�ضيق احلاالت� ،إال �أنه متى ما كانت املربرات مقنعة فيمكن ا�ستحداث �أق�سام جديدة.

إجراءات الموافقة على استحداث قسم جديد:

• يرفع الطلب لوكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية و الأكادميية
• تعبئة النموذج رقم (ح).
• عمل درا�سة مقارنة لأق�سام مرجعية.
• �إرفاق موافقة جمل�س الكلية.
• تو�صية املجل�س اال�ست�شاري للكلية (يف حال وجوده).
• عر�ض املو�ضوع على اللجان اال�ست�شارية ب�إدارة اخلطط و الربامج الدرا�سية.
• عر�ض املو�ضوع على جلنة اخلطط و النظام الدرا�سي
• عر�ض املو�ضوع على جمل�س اجلامعة
• جمل�س التعليم العايل

إجراءات استحداث كلية جديدة

ميكن و يف �أ�ضيق احلدود �إن�شاء كليات جديدة يف اجلامعة و ذلك قد يكون ا�ستجابة لر�ؤية �إدارة اجلامعة �أو
باقرتاح من كلية �أو �أكرث �أو من بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س .وعلى اجلهة املتقدمة بالطلب م�س�ؤولية ا�ستكمال
الإجراءات املن�صو�ص عليها يف �إجراءات ا�ستحداث كلية جديدة.
• تعبئة منوذج رقم (ح)
• االلتزام ب�ضوابط �أمانة جمل�س التعليم العايل ال�ستحداث كليات جديدة.
• عمل درا�سات مقارنة مع جامعات عاملية
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• �إرفاق ر�أي خرباء �أو هيئات علمية ت�ؤيد التوجه.
• اقرتاح الأق�سام التي �ست�شملها الكلية.
• اقرتاح االحتياجات �سواء من الكوادر الب�شرية �أو الإن�شائية.
• و�ضع خطة مل�شروع الكلية و التاريخ املتوقع جلاهزيتها.

إجراءات المراجعة الدورية للبرامج الدراسية

تخ�ضع جميع الربامج الدرا�سية القائمة و ب�إ�شراف و متابعة من عمادة اجلودة ملراجعة دورية ل�ضمان توفر كل
مقومات اجلودة و التميز يف خمرجات اجلامعة ويقوم كل ق�سم بعمل درا�سة ذاتية كل �سنة بح�سب النموذج
املعد من الهيئة الوطنية للتقومي و االعتماد الأكادميي و من ثم يقوم فريق خمت�ص مبراجعة هذه الدرا�سة و
زيارة الق�سم لتقييم الربنامج و اقرتاح التو�صيات املطلوبة .ترفع التقارير النهائية لعمادة اجلودة و التي بدورها
حتيلها على �إدارة اخلطط و الربامج الدرا�سية .تقوم وحدة �ضمان اجلودة بالإدارة مبراجعة هذه التقارير و من
ثم عر�ض التقارير التي تت�ضمن مالحظات جوهرية على جلنة اخلطط و النظام الدرا�سي التخاذ قرار ب�ش�أنها
�إما ب�إيقاف الربنامج �أو و�ضعة حتت املراقبة ملدة حمددة �أو ب�إيقاف القبول عليه .و فيما يلي منوذج يو�ضح
�إجراءات املراجعة الدورية كما �أعدتها عمادة اجلودة و امل�ضمن يف نظام �إدارة اجلودة باجلامعة (.)QMS

نظام المراجعة الدورية لبرامج الجامعة الدراسية
2nd Cycle
Accreditation
Annual Monitoring
Cycle

1st Cycle
Accreditation

Year 6

Year 5

Year 4

Year 3

2nd Cycle Internal
Audit and
Assessment

Year 2

Year 1

Year 0

1st Cycle Internal
Audit and
Assessment
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نظام الترميز والترقيم للمقررات الدراسية في جامعة
الملك سعود
مت ا�ستخدام ترميز وترقيم املقررات يف جامعة امللك �سعود منذ �سنة 1397/1396هـ ويكون رمز املقرر من ثالثة حروف
والرقم كذلك من ثالثة �أرقام ومازالت اجلامعة ت�ستخدم هذا الرتميز والرتقيم ,ومع تطبيق النظام الأكادميي اجلديد �أ�صبح
بالأمكان زيادة امل�ساحة امل�ستخدمة للرتميز والرتقيم بحيث ميكن ا�ستخدام �أربعة رموز و�أربعة �أرقام.

وفيما يلي �أهم خ�صائ�ص تنظيم الرتميز والرتقيم امل�ستخدم حالياً:
 -1رموز املقررات ودالالتها:

�أ .يتم �أخذ رموز املقررات من ا�سم الق�سم املخت�ص بحيث يكون داللة للق�سم.
ب .ميكن ا�ستخدام ثالثة �أو �أربعة حروف للرمز.
ج .ميكن ا�ستخدام �أكرث من رمز للق�سم �إذا كان هنالك �أكرث من تخ�ص�ص �أو حتتوي اخلطة الدرا�سية على عدة م�سارات.

� -2أرقام املقررات ودالالتها:

�أ -خانة املائة على امل�ستوى الدرا�سي للمقرر ,فمقررات البكالوريو�س حتمل �أرقام ًا فوق املائة وحتت اخلم�سمائة� ,أما
�أرقام مقررات املاج�ستري فهي فوق اخلم�سمائة� ,أما �أرقام مقررات درجة الدكتوراة فهي فوق ال�ستمائة.
ب -تنق�سم مقررات مرحلة البكالوريو�س �إىل ثمانية م�ستويات:
امل�ستوى الأول والثاين للمقررات التي حتمل �أكرث من  100و�أقل من 200
امل�ستوى الثالث والرابع للمقررات التي حتمل �أرقام ًا �أكرث من  200و�أقل من 300
امل�ستوى اخلام�س وال�ساد�س للمقررات التي حتمل �أرقام ًا �أكرث من  300و�أقل من 400
امل�ستوى ال�سابع والثامن للمقررات التي حتمل �أرقام ًا �أكرث من  400و�أقل من 500
�أما اخلطط التي حتتوي على �أكرث من ثمانية م�ستويات فيتم ا�ستخدام الأرقام �أكرث من  400و�أقل من 500
�إن ت�صنيف مقررات الدرا�سة �إىل هذه امل�ستويات لتنظيم الدرا�سة زمني ًا وعلمي ًا ,ولكن يجوز للطالب وهو يف م�ستوى �أدنى �أن
يدر�س مقررات من م�ستوى �أعلى �إذا مل يكن هنالك متطلبات �سابقة �أو مبوافقة الق�سم املخت�ص.

المالحق
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نموذج(أ)
متطلبات إقرار الخطط والبرامج الدراسية
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نموذج(أ) متطلبات إقرار الخطط والبرامج الدراسية
				
ا�سم الق�سم الأكادميي:
تاريخ �آخر حتديث للخطة والربنامج الدرا�سي:

�إجراءات حتديث اخلطة:

التخ�ص�ص:

البنــد

ت�شكلت جلنة لدرا�سة اخلطة الدرا�سية املقرتحة يف الق�سم.
عقدت ور�شة تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س (ذكور� ,إناث) يف جمال تطوير
اخلطط والربامج الدرا�سية.
مت اعتماد اخلطة يف جمل�س الق�سم يف حم�ضر اجتماع ر�سمي بتاريخ .
مت اعتماد اخلطة يف جمل�س الكلية يف حم�ضر اجتماع ر�سمي بتاريخ.
مت االلتزام مبعــايري االع ــتماد ل ـ ــدى الهيئة الوطـ ــنية للتق ــومي واالع ــتماد
الأكادميي.
مت اال�سرت�شاد مبجموعة من اخلطط الدرا�سية احلديثة باجلامعات العربية
والعاملية ( ترفق قائمة ).
مت اال�سرت�شاد ب�آراء املعنيني باملو�ضوع من جهات التوظيف ( ترفق قائمة ).
مت اال�سرت�شاد باملرجعيات العاملية يف جمال التخ�ص�ص (ترفق قائمة ).
تـم ا�س ــتطالع �آراء الطلبة (ذكور� ,إناث) يف اخلــطة الدرا�ســية من خــالل
(ا�ستبانات  ،ور�ش عمل  ،لقاءات  ،بريد �إلكرتوين ....،الخ ) (ترفق عينات).
مت ا�سـتطالع �آراء اخلريجني (ذكور� ,إناث) يف اخلطة الدرا�سـية من خالل
(ا�ستبانات ،ور�ش عمل  ،لقاءات  ،بريد الكرتوين ....،الخ ) (ترفق عينات).
مت حتديد خمرجات التعليم ( مهارات ،معارف ،اجتاهات ) ( يتم حتديدها
على م�ستوى اجلامعة ،الكلية ،الق�سم ).
حتتوي اخلطة على مقرر تدريب ميداين (يجب بقدر الإمكان).
مت تكثيف اجلانب العملي يف بع�ض املقررات (يجب بقدر الإمكان).
مت ت�ضمني اخلطة برناجم ًا للتدريب التعاوين (يجب بقدر االمكان).
مت العناية بتطوير املهارات التخ�ص�صية وزيادتها.
مت ت�ضمني منوذج تو�صيف الربنامج الدرا�سي.
مت ت�ضمني منوذج تو�صيف املقررات.
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البنــد

مت حتديد لغة تدري�س املقررات.
مت ت�ضمني منوذج خمت�صر تو�صيف املقرر.
مت ت�ضمني منوذج م�ستلزمات تطبيق اخلطة الدرا�سية.
مت عر�ض اخلطة على املجل�س اال�ست�شاري للق�سم والكلية

نعم ال

مالحظات
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نموذج ( ب )
توصيف البرامج
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نموذج ( ب ) توصيف البرامج
امل�ؤ�س�سة التعليمية:
الكلية /الق�سم:
�أ ) حتديد الربنامج واملعلومات العامة:
 – 1ا�سم الربنامج و رمزه (رقمه):
 – 2جمموع ال�ساعات املعتمدة الالزمة لإكمال الربنامج:
 – 3امل�ؤهل (ال�شهادة) التي يح�صل عليها الطالب عند �إكمال الربنامج:
 – 4امل�ساقات �أو امل�سارات �أو التخ�ص�صات املتاحة يف الربنامج( مثال :هند�سة النقل �أو الهند�سة الإن�شائية
�ضمن برنامج الهند�سة املدنية � ،أو الإر�شاد �أو علم النف�س املدر�سي �ضمن برنامج علم النف�س):
 – 5نقاط اخلروج املتو�سطة وامل�ؤهالت (ال�شهادات) التي يح�صل عليها الطلبة (�إن وجدت)( :مثال :درجة
الدبلوم �أو ال�شهادة اجلامعية املتو�سطة �ضمن برنامج درجة البكالوريو�س) :
 – 6املهن � /أو الوظائف التي يعد الطلبة لها�( :إذا كان يوجد نقطة خروج مبكرة من الربنامج ،اكتب املهن
يف كل نقطة من تلك النقط) (مث ًال :درجة الدبلوم �أو ال�شهادة اجلامعية املتو�سطة) مع ذكر املهن والوظائف
التي يحوزها اخلريج عند كل نقطة خروج:
–7
(�أ ) برنامج جديد  ، .........املوعد املحدد لبدء الربنامج ........ .
(ب) برنامج م�ستمر ، .........ال�سنة التي مت فيها �آخر مراجعة للربنامج ... ......
املن�ش�أة �أو اجلهة امل�سئولة عن �آخر مراجعة كبرية (مثال :داخليا �ضمن امل�ؤ�س�سة التعليمية).
ا�سم اجلهة التي نفذت االعتماد الأكادميي------------- :؟ �أخرى---------- :؟
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 – 8ا�سم ووظيفة (مثال :رئي�س الق�سم) ع�ضو هيئة التدري�س الذي يدير �أو ين�سق �أن�شطة الربنامج يف الوقت
احلايل:
 – 9مكان تقدمي الربنامج �إذا مل يكن يف احلرم اجلامعي الرئي�سي� ،أو �إذا كان الربنامج يقدم يف �أكرث من
مكان.
ب ) �سياق الربنامج:
 – 1ا�شرح �سبب احلاجة للربنامج:
�أ – خل�ص الأ�سباب االقت�صادية ،والأ�سباب االجتماعية �أو الثقافية� ،أو املتعلقة بالتطورات التكنولوجية �أو
بالتطورات يف ال�سيا�سة الوطنية� ،أو غري ذلك من الأ�سباب الأخرى:
ب – �أ�شرح عالقة الربنامج بر�سالة امل�ؤ�س�سة التعليمية:
 – 2ا�شرح العالقة (�إن وجدت) مع الربامج الأخرى التي تقدمها الكلية �أو اجلامعة �أو الق�سم.
�أ -هل يقدم الربنامج مقررات تعد متطلبات للطلبة يف برامج �أخرى:
ال .........
نعم .........
�إذا كان اجلواب بنعم ،فما الذي يجب القيام به على م�ستوى الق�سم للت�أكد من �أن هذه املقررات تلبي
احتياجات الطلبة يف الربامج الأخرى :
ب -هل يت�ضمن الربنامج متطلبات من طلبته تدر�س من قبل �أق�سام �أخرىا؟
ال .........
نعم .........
�إذا كان اجلواب بنعم ،فما الذي يجب القيام به على م�ستوى الق�سم للت�أكد من �أن هذه املقررات التي تدر�س
من قبل الأق�سام الأخرى تلبي احتياجات الطلبة يف هذا الربنامج؟
 – 3هل لدى الطلبة املحتمل قبولهم يف الربنامج �أية احتياجات خا�صة �أو خ�صائ�ص معينة ينبغي �أخذها
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بعني االعتبار عند التخطيط لتقدمي الربنامج ( مثال :غالبية الطلبة من فئة االنتظام اجلزئي امل�سائي� ،أو
من فئة الطلبة الذي لديهم ق�صور يف املهارات املرتبطة بتقنية املعلومات �أو مهارات اللغة) :
ال .........
نعم .........
�إذا كان اجلواب بنعم � ،أذكر هذه االحتياجات اخلا�صة �أو اخل�صائ�ص:
 -4ما الذي يجب القيام به يف الربنامج للتعامل مع هذه االحتياجات واخل�صائ�ص؟
ج ) ر�سالة و�أهداف الربنامج:
 – 1بيان ر�سالة الربنامج :
� – 2أذكر �أية تغيريات جوهرية �أو تطورات �إ�سرتاتيجية جديدة يف الربنامج يتم التخطيط للقيام بها خالل
ال�سنوات الثالث �إىل اخلم�س القادمة من �أجل حتقيق ر�سالة الربنامج ،مع تقدمي و�صف لال�سرتاتيجيات �أو
الآليات الرئي�سة التي يجب �إتباعها ،و�أذكر قائمة امل�ؤ�شرات التي �سوف ت�ستخدم لقيا�س االجنازات
التغيريات �أو التطورات اجلوهرية

اال�سرتاجتيات

امل�ؤ�شرات

د ) هيكل وتنظيم الربنامج:
 – 1و�صف الربنامج:
يجب �أن يكون هناك دليل للق�سم �أو الربنامج ويكون متاح ًا للطلبة �أو غريهم من امل�ستفيدين و�أ�صحاب
امل�صلحة ،كما يجب �أن ترفق ن�سخة من املعلومات اخلا�صة بالربنامج يف الدليل مع منوذج تو�صيف الربنامج.
وهذه املعلومات يجب �أن تت�ضمن املقررات الأ�سا�سية و االختيارية ،وكذلك بيان مبتطلبات ال�ساعات املعتمدة،
واملتطلبات الأخرى التي تخ�ص الق�سم /الكلية �أو اجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل تفا�صيل كاملة حول املقررات التي
ينبغي �أن تدر�س يف كل ف�صل �أو عام درا�سي.
 -2تنمية اخل�صائ�ص �أو املزايا لدى الطلبة:
�أذكر �أية اخل�صائ�ص �أو املزايا اخلا�صة– خالف املتوقع �أو املعتاد التي يهدف الربنامج (الق�سم ) �أو الكلية
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�أو اجلامعة لتنميتها لدى كل الطلبة�( ،أذكر واحدة �أو اثنتني ،على �أال تزيد القائمة عن �أربع خ�صائ�ص تعك�س
ر�سالة الربنامج ومتيزه عن الربامج الأخرى يف نف�س املجال ،وجتعل منه برناجما مميز ًا �أو ا�ستثنائي ًا.
(مثال :يكون لدى خريجي الربنامج قدرات متميزة يف �إيجاد احللول الإبداعية للم�شكالت ،ميتلكون قدرات
جيدة على القيادة� ،أو لديهم التزام للعمل يف جماالت اخلدمة العامة� ،أو ميتلكون م�ستوى عال من املهارات
يف تكنولوجيا املعلومات).
�أذكر ا�سرتاتيجيات التعلم والأن�شطة الطالبية التي ينبغي �أن ت�ستخدم لتنمية كل خا�صية �أو ميزة معينة من
هذه اخل�صائ�ص واملميزات:
الرباهني على حتقق اخل�صائ�ص
اخل�صائ�ص �أو املميزات اخلا�صة الإ�سرتاتيجية �أو الأن�شطة
الطالبية التي ت�ستخدم من خالل �أو املهارات
الربنامج لتنمية هذه اخل�صائ�ص
�أو املميزات ،مع ذكر الرباهني لكل
منها.

 – 3عنا�صر �أو مكونات اخلربة امليدانية (�إن وجدت) (مثال :اخلربة العملية او امليدانية� ،أو �سنة االمتياز
لطلبة التخ�ص�صات ال�صحية� ،أو التدريب التعاوين ...الخ):
ملخ�ص لعنا�صر التدريب العملي �أوال�سريري �أو �سنة االمتياز املطلوبة يف الربنامج.
مع مالحظة �أن هناك منوذج خا�ص بتو�صيف اخلربة امليدانية م�شابه لنموذج تو�صيف املقرر يجب �إعداده
لأية خربة ميدانية (عملية) تكون متطلب ًا من متطلبات الربنامج.
�أ – و�صف خمت�صر لأن�شطة اخلربة امليدانية:
ب – قائمة بنتائج التعلم الرئي�سة املق�صودة يف الربنامج التي ينبغي تطويرها من خالل اخلربة امليدانية:
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ج – يف �أي مرحلة �أو مراحل يف الربنامج يتم تقدمي اخلربة امليدانية؟ (مثال :تذكر ال�سنة �أو الف�صل):
د – �أذكر الوقت املخ�ص�ص للخربة امليدانية وترتيبات اجلدول الزمني (مثال� 3 :أيام للأ�سبوع ملدة 4
�أ�سابيع طيلة الف�صل) :
هـ  -عدد ال�ساعات املعتمدة للتجربة امليدانية:
 -4متطلبات م�شروع �أو بحث التخرج (�إن وجدت):
ملخ�ص ملتطلبات �أي م�شروع �أو بحث �أو �أطروحة يف الربنامج (عدا امل�شاريع �أو البحوث املطلوبة يف كل
ملقرر) (يجب �إرفاق ن�سخة من متطلبات بحث �أو م�شروع التخرج)
�أ ـ و�صف خمت�صر لطبيعة بحث �أو م�شروع التخرج:
ب ـ قائمة بنتائج التعلم الرئي�سة املق�صودة من امل�شروع �أو البحث.
ج ـ يف �أية مرحلة �أو مراحل من الربنامج يتم تنفيذ هذا البحث �أو امل�شروع؟ (مثال :ال�سنة �أو الف�صل
الدرا�سي)
د ـ عدد ال�ساعات املعتمدة لبحث �أو م�شروع التخرج :
هـ ـ و�صف موجز ملا يقدم من �إ�شراف �أكادميي ودعم للطالب فيما يخ�ص البحث العلمي :
و ـ و�صف �إجراءات التغيري) �آلية التحقق من املعايري)
 –5تطور نتائج التعليم يف جماالت التعلم.
لكل جمال من جماالت التعلم املو�ضحة �أدناه يجب تو�ضيح:
•  و�صف عام للمعرفة �أو املهارة التي يطلب من الربنامج تطويرها وم�ستوى تلك املعرفة واملهارة.
(كدليل يرجى مراجعة الأو�صاف العامة للمعرفة واملهارة يف �إطار العمل الوطني للم�ؤهالت مل�ستوى
م�ؤهل هذا الربنامج).
• و�صف ا�سرتاتيجيات التعليم املطلوب ا�ستخدامها يف الربنامج لتطوير تلك املعرفة واملهارات( .يجب
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�أن يكون هذا الو�صف عام للتوجهات املتخذة يف الربنامج ب�صورة عامة ولكن �إذا كان ال بد من حتديد
م�سئولية معينة يف مقررات معينة ،فيجب تو�ضيح ذلك).
• طرق تقييم الطلبة امل�ستخدمة يف املقررات والربنامج لتقييم نتائج التعلم يف املجال املعني.
�أ – املعرفة
و�صف املعرفة التي �سيتم احل�صول عليها: ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستخدمة يف تطوير املعرفة:– طرق تقييم املعرفة املكت�سبة:
ب – املهارات املعرفية (الإدراكية)
 املهارات املعرفية (الإدراكية) املطلوب تطويرها وم�ستوى الأداء املتوقع: ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية (الإدراكية):– طرق تقييم تطوير املهارات املعرفية (الإدراكية) املكت�سبة:
ج – مهارات العالقات البينية (ال�شخ�صية) وامل�س�ؤولية.
 – 1و�صف ملهارات العالقات ال�شخ�صية مع الآخرين ،والقدرة على حتمل امل�سئولية املطلوب تطويرها:
 - 2ا�سرتاتيجيات التعليم امل�ستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات:
1433هـ ( 2012م)

38
 – 3طرق تقييم اكت�ساب الطلبة ملهارات العالقات ال�شخ�صية وقدرتهم على حتمل امل�سئولية:
د – مهارات االت�صال  ،وتقنية املعلومات ،واملهارات احل�سابية (العددية):
 – 1و�صف املهارات العددية ومهارات االت�صال املطلوب تطويرها:
 - 2ا�سرتاتيجيات التعليم امل�ستخدمة يف تطوير هذه املهارات:
 – 3طرق تقييم اكت�ساب الطلبة ملهارات االت�صال  ،وتقنية املعلومات ،واملهارات احل�سابية (العددية):
هـ ) املهارات احلركية (�إن كانت مطلوبة)
 – 1و�صف للمهارات احلركية (مهارات ع�ضلية ذات من�ش�أ نف�سي) املطلوب تطويرها يف هذا املجال:
 - 2ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستخدمة يف تطوير املهارات احلركية:
 – 3طرق تقييم اكت�ساب الطلبة للمهارات احلركية:
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 )6متطلبات القبول للربنامج:
�أرفق الدليل �أو الن�شرة التي ت�صف متطلبات القبول على �أن تت�ضمن �أي متطلب م�سبق لأي مقرر �أو خربات
ميدانية.
 )7متطلبات احل�ضور و�إكمال الربنامج:
�أرفق دليل �أو ن�شرة املتطلبات ملا يلي:
�أ – احل�ضور
ب – النجاح من �سنة �إىل �سنة
ج – �إكمال الربنامج
هـ) الأنظمة واللوائح اخلا�صة بتقييم الطلبة والتحقق من املعايري الأكادميية
 -1الأنظمة �أو ال�سيا�سات اخلا�صة بتحديد وتوزيع الدرجات:
�إذا كان لدى اجلامعة �أو الكلية �أو الق�سم �أو الربنامج �سيا�سات �أو �أنظمة تتعامل مع حتديد وتوزيع درجات
الطلبة ،فينبغي ذكرها �أو �إرفاق ن�سخة من هذه اللوائح والأنظمة.
 - 2ما هي الإجراءات امل�ستخدمة للتحقق من م�ستويات الإجناز الأكادميي لدى الطلبة (مثال مرجعة
الت�صحيح لعينة من االختبارات �أو املهام الأخرى،تقييم م�ستقل بوا�سطة ع�ضو هيئة تدري�س يدر�س املادة
يف م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى) مع مالحظة �أن �إجراءات التحقق قد تختلف من مقرر �إىل �آخر ومن نطاق �إىل
�أخر من نطاقات التعلم.
و) �إدارة �ش�ؤون الطالب وم�ساندتهم
 – 1الإر�شاد الأكادميي للطالب
�صف الرتتيبات التي �ستتم بالن�سبة للإر�شاد الأكادميي وتقدمي الن�صح للطلبة  ،مبا يف ذلك جدولة ال�ساعات
املكتبية للأ�ساتذة وامل�شورة املتعلقة بالتخطيط للربنامج ،واختيار التخ�ص�ص ،والتخطيط للح�صول على
عمل ( الذي يكون يف الغالب متوفرا على م�ستوى الكلية)
 – 2تظلم و�شكاوى الطلبة:
�أرفق الأنظمة التي تتعلق بتظلم الطلبة يف الأمور الأكادميية ،مبا يف ذلك العمليات التي ت�ؤخذ بعني االعتبار
عند النظر يف ال�شكوى التي يتقدم بها الطلبة �إىل اجلهة املعنية يف امل�ؤ�س�سة التعليمية.
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 – 3الكتب واملراجع:
�أ – ما الإجراءات املطلوب �إتباعها من قبل هيئة التدري�س يف الربنامج للتخطيط واحل�صول على الكتب
واملراجع واملواد الأخرى،مبا يف ذلك املوارد االلكرتونية واملواد املعتمدة على مواقع االنرتنت؟
ب – ما الإجراءات املطلوب �إتباعها من قبل القائمني على الربنامج وهيئة التدري�س يف الربنامج لتقييم
مدى منا�سبة وكفاية الكتب واملراجع واملوارد الأخرى؟
ز ) �أع�ضاء هيئة التدري�س :
التوظيف:
-1
و�صف موجز عن الإجراءات املتبعة يف توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد للتحقق من �أن ع�ضو هيئة
التدري�س م�ؤهل ب�صورة منا�سبة ولديهم اخلربات الالزمة للقيام بعملية التدري�س املناطة بكل منهم.
 -2امل�شاركة يف التخطيط واملتابعة واملراجعة للربنامج
�صف الإجراءات املتبعة من قبل القائمني على الربنامج يف احل�صول على امل�شورة من �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وجعلهم ينخرطون يف متابعة جودة الربنامج ،واملراجعة ال�سنوية  ،وعملية التخطيط لتح�سني الربنامج.
 -3التطوير املهني:
ما الرتتيبات املتبعة لتحقيق التطوير املهني لأع�ضاء هيئة التدري�س من �أجل:
حت�سني املهارات امل�ستخدمة يف عملية التدري�س؟
�أ-
ب ـ برامج التطوير املهني الأخرى مبا يف ذلك ملعرفة التطورات يف جمال البحث العلمي يف جماالتهم
التدري�سية؟
 -4برامج التهيئة لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد
�صف الإجراءات التي ت�ستخدم من قبل الق�سم لتهيئة وحت�ضري �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد� ،أو الأ�ساتذة
الزائرين� ،أو الأ�ساتذة العاملني بدوام جزئي للتحقق من معرفتهم وفهمهم الكامل للربنامج ولأهمية
املقررات التي يدر�سونها كعنا�صر مهمة يف الربنامج ككل.
� -5أع�ضاء هيئة التدري�س من الأ�ساتذة العاملني بدوام جزئي والأ�ساتذة الزائرين
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تقدمي و�صف موجز للربنامج /الق�سم /الكلية � /إجراءات امل�ؤ�س�سة التعليمية فيما يخ�ص تعيني �أع�ضاء هيئة
التدري�س غري املتفرغني والأ�ساتذة الزائرين ( �أي هل املوافقة مطلوبة ،كيف تتم عملية االختيار،ون�سبتهم
ه�ؤالء �إىل العدد الكلي من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الربنامج).
ح -تقومي الربنامج و�إجراءات حت�سينه:
فاعلية التعليم:
-1
�أ-ما الإجراءات �أو العمليات التي �سوف ت�ستخدم لتقومي وحت�سني اال�سرتاتيجيات التي �أعدت لتطوير
التعليم يف كل نطاق �أو جمال من جماالت التعلم ( مثال :تقييم التعلم الذي مت حتقيقه ،امل�شورة املقدمة
والتي تتوافق مع نظريات التعلم لأمناط متنوعة من التعلم ،تقومي مدى معرفة �أع�ضاء هيئة التدري�س
ومهاراتهم يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات متنوعة).
ب ـ ما الإجراءات املتبعة يف تقومي مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات املخطط
لها.
 -2التقومي العام للربنامج:
�أ -ما اال�سرتاتيجيات التي ت�ستخدم يف الربنامج للح�صول على تقومي عام للجودة يف الربنامج بالإ�ضافة
�إىل معرفة مدى االجناز الذي حتقق فيما يخ�ص نتائج التعلم املق�صودة يف الربنامج:
• من قبل الطالب امل�سجلني حالي ًا والذين تخرجوا من الربنامج.
• من قبل م�شرفني م�ستقلني و�/أو مقومني م�ستقلني.
• من �أرباب العمل الذين لديهم خريجون من الربنامج وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة.
ب -ما الإجراءات املتبعة ملراجعة هذه العمليات التقوميية واخلطط العملية لتح�سني الربنامج؟
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املرفقات:
• ن�سخ من الأنظمة و الوثائق الأخرى التي �أ�شري �إليها يف النموذج امل�سبوق بجدول املحتويات.
• تو�صيف املقرر جلميع املقررات الدورات مبا يف ذلك تو�صيف اخلربة امليدانية �إن وجدت.
املرجعيات اخلا�صة بالربنامج (تذكر مرجعيات الربنامج املحلية والإقليمية والعاملية).

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية  -إدارة الخطط والبرامج الدراسية

43

نموذج ( ج )
توزيع الساعات المعتمدة فى الخطة
الدراسية ( جامعة ،كلية ،قسم )
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نموذج( ج ) توزيع الساعات المعتمدة فى الخطة
الدراسية ( جامعة ،كلية ،قسم )
جدول رقم ( :)1توزيع ال�ساعات املعتمدة يف اخلطة الدرا�سية للتخ�ص�ص
املتطلب

متطلبات الكلية
متطلبات الق�سم
املواد احلرة
املجموع الكلي

�إجباري
اختياري
�إجباري
اختياري

جمموع ال�ساعات
املعتمدة

الن�سبة املئوية من جمموع
�ساعات اخلطة الدرا�سية

مالحظات اللجنة

جدول رقم ( )2متطلبات الكلية الإجبارية
رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

املتطلبات ال�سابقة

جدول رقم ( :)3متطلبات الكلية االختيارية
رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات املعتمدة
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جدول رقم ( :)4متطلبات الق�سم الإجبارية
ا�سم املقرر

رقم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

املتطلبات ال�سابقة

جدول رقم ( :)5متطلبات الق�سم االختيارية
ا�سم املقرر

رقم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

املتطلبات ال�سابقة

جدول رقم (� :)6أ�سماء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الق�سم  /التخ�ص�ص
ا�سم ع�ضو هيئة التدري�س	
التخ�ص�ص الدقيق
اجلن�سية
امل�ؤهل العلمي
�سنة امليالد
اجلامعة التي تخرج منها
الرتبة الأكادميية
مالحظات اللجنة
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جدول رقم (� :)7إح�صائية ب�أعداد الطلبة يف الكلية والق�سم والتخ�ص�ص املعني

التطور
ال�سنة  /امل�ستوى

الأوىل

الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
املجموع

الكلية

الق�سم

التخ�ص�ص

الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
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نموذج ( د )
مختصر توصيف المقرر
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نموذج ( د )
مختصر توصيف المقرر
ا�سم املقرر:
املتطلب ال�سابق للمقرر:
م�ستوى املقرر:

رقم املقرر ورمزه:
لغة تدري�س املقرر:
ال�ساعات املعتمدة:

و�صف املقرر :

�أهداف املقرر :
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خمرجات التعليم( :الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية)
يفرت�ض بالطالب بعد درا�سته لهذه املقرر �أن يكون قادرا على:

الكتاب املقرر واملراجع امل�ساندة:
ا�سم الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم النا�شر

�سنة الن�شر
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نموذج ( و )
توصيف المقرر
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نموذج ( و ) توصيف المقرر
 امل�ؤ�س�سة التعليمية الكلية /الق�سم�أ ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 – 1ا�سم املقرر و رقمه:
 – 2ال�ساعات املعتمدة:
 – 3الربنامج �أو الربامج التي يتم تقدمي املقرر �ضمنها
(�إذا كان هناك �أ�شياء عمومية خمتارة يف برامج عدة يجب ذكرها ف�ضال عن ذكر الربامج)
 – 4ا�سم ع�ضو هيئة التدري�س امل�سئول عن تدري�س املقرر:
 – 5امل�ستوى �أو ال�سنة التي �سيتم تقدمي هذه املقرر فيه:
 – 6املتطلبات امل�سبقة لهذه املقرر (�إن وجدت)
 – 7املتطلبات امل�صاحبة لهذه املقرر (�إن وجدت)
 – 8مكان تدري�س املقرر �إن مل يكن يف املقر الرئي�سي للم�ؤ�س�سة التعليمية.
 –9لغة تدري�س املقرر.
ب ) الأهداف :
 – 1و�صف موجز لنتائج التعلم الأ�سا�سية للطلبة امل�سجلني يف هذا املقرر:

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية  -إدارة الخطط والبرامج الدراسية

53
� – 2صف باخت�صار �أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن من �أجل تطوير وحت�سني املقرر (مثال:
اال�ستخدام املتزايد للمواد واملراجع التي تعتمد على تكنولوجيا املعلومات �أو �شبكة االنرتنت ،والتغيريات يف
حمتوى املقرر بناء على نتائج البحوث العلمية اجلديدة يف املجال):
ج ) و�صف املقرر( :مالحظة :و�صف عام للنموذج الذي �سي�ستخدم للن�شرة �أو الدليل الذي �سريفق)
 – 1املوا�ضيع املطلوب بحثها و�شمولها
املو�ضوع

عدد الأ�سابيع

�ساعات االت�صال

 – 2مكونات املقرر (جمموع �ساعات االت�صال يف الف�صل الدرا�سي):
املحا�ضرة

الدرو�س اخلا�صة

العملي  /امليداين  /التدريب
التعاوين �أو االمتياز لطلبة
التخ�ص�صات ال�صحية

�أخرى
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 – 3درا�سة �إ�ضافية خا�صة� /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة يف الأ�سبوع (املطلوب هنا املعدل املتوقع
للف�صل الدرا�سي ولي�س املتطلبات املحددة يف كل �أ�سبوع):
 – 4تطوير نتائج التعلم يف نطاقات �أو جماالت التعلم
لكل جمال من جماالت التعلم املو�ضحة فيما يلي يجب تو�ضيح :
 ملخ�ص موجز للمعرفة �أو املهارات التي �صمم املقرر من �أجل تطويرها. و�صف ال�سرتاتيجيات التعلم املطلوب ا�ستخدامها لتطوير تلك املعرفة �أو املهارات. طرق تقييم الطالب امل�ستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف املجال املعني.�أ – املعرفـة
• و�صف املعرفة التي �سيتم اكت�سابها من املقرر.
• ا�سرتاتيجية التعليم (التدري�س املطلوب ا�ستخدامها لتطوير تلك املعرفة.
• طرق تقييم املعرفة املكت�سبة.
 ب املهارات املعرفية (الإدراكية) - 1املهارات املعرفية املطلوب تطويرها:
-
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 -2ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية:
 –3طرق تقييم املهارات املعرفية املكت�سبة:
ج – مهارات العالقات البينية (ال�شخ�صية) وامل�سئولية
 – 1و�صف ملهارات العالقات ال�شخ�صية مع الآخرين ،والقدرة على حتمل امل�سئولية املطلوب تطويرها:
 - 2ا�سرتاتيجيات التعليم امل�ستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات:
 – 3طرق تقييم اكت�ساب الطلبة ملهارات العالقات ال�شخ�صية وقدرتهم على حتمل امل�سئولية:
د – مهارات االت�صال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات احل�سابية (العددية):
 – 1و�صف املهارات العددية ومهارات االت�صال املطلوب تطويرها:
 - 2ا�سرتاتيجيات التعليم امل�ستخدمة يف تطوير هذه املهارات:
 – 3طرق تقييم اكت�ساب الطلبة ملهارات االت�صال  ،وتقنية املعلومات ،واملهارات احل�سابية (العددية):

1433هـ ( 2012م)

56
هـ ) املهارات احلركية (�إن كانت مطلوبة)
 – 1و�صف للمهارات احلركية (مهارات ع�ضلية ذات من�ش�أ نف�سي) املطلوب تطويرها يف هذا املجال:
 - 2ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستخدمة يف تطوير املهارات احلركية:
 – 3طرق تقييم اكت�ساب الطلبة للمهارات احلركية:
 - 5حتديد اجلدول الزمني ملهام التقومي التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الف�صل الدرا�سي
رقم
التقييم
1
2
3
4
5
6
7
8

الأ�سبوع
طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة� ،أو اختبار
ق�صري� ،أو م�شروع جماعي� ،أو اختبار ف�صلي ...الخ امل�ستحق

د) الدعم املقدم للطلبة

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية  -إدارة الخطط والبرامج الدراسية

ن�سبة الدرجة �إىل درجة
التقييم النهائي
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الإجراءات �أو الرتتيبات املعمول بها ل�ضمان تواجد �أع�ضاء هيئة التدري�س من �أجل تقدمي امل�شورة والإر�شاد
الأكادميي للطالب املحتاج لذلك ( مع حتديد مقدار الوقت – ال�ساعات املكتبية -الذي يتواجد فيه �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف الأ�سبوع):
هـ )م�صادر التعلم
 – 1الكتاب (الكتب) الرئي�سة املطلوبة:
 – 2املراجع الأ�سا�سية:
 – 3الكتب واملراجع املو�صى بها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ) (يرفق قائمة بذلك):
 – 4املواد االلكرتونية و مواقع االنرتنت  ...الخ:
 – 5مواد تعلم �أخرى مثل الربامج التي تعتمد على الكمبيوتر �أو الأقرا�ص امل�ضغوطة �أو املعايري املهنية �أو
الأنظمة:
و ) املرافق املطلوبة
حدد متطلبات املقرر مبا يف ذلك حجم الف�صول واملختربات (�أي عدد املقاعد يف الف�صول واملختربات
ومدى توافر �أجهزة الكمبيوتر  ..الخ).
 – 1املرافق التعليمية (حجرات املحا�ضرات واملختربات  ...الخ):
� – 2أجهزة الكمبيوتر:
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 – 3موارد �أخرى (حددها – مثال� :إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات �أو �أرفق
قائمة):
ز ) تقييم املقرر وعمليات التح�سني:
 – 1ا�سرتاتيجيات احل�صول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
 – 2اال�سرتاتيجيات الأخرى املتبعة يف تقييم عملية التعليم �إما عن طريق الأ�ستاذ �أو عن طريق
الق�سم:
 – 3عمليات حت�سني التعليم:
 – 4عمليات التحقق من م�ستويات �إجناز الطلبة (مثال :فح�ص الت�صحيح �أو الدرجات من قبل ع�ضو
هيئة تدري�س م�ستقل لعينة من �أعمال الطلبة ،وقيام �أ�ستاذ املقرر بتبادل ت�صحيح عينة من الواجبات �أو
االختبارات ب�صفة دورية مع ع�ضو هيئة تدري�س �آخر لنف�س املقرر يف م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى)
� – 5صف الرتتيبات واخلطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتح�سني:
-
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نموذج (ز)
شرح كيفية تعبئة نموذج توصيف مقرر

1433هـ ( 2012م)

60
نموذج (ز) شرح كيفية تعبئة نموذج توصيف مقرر
ـ محاور نموذج توصيف المقرر ـ
يقوم تو�صيف املقرر على �سبعة حماور �أ�سا�سية هي:
• معلومات عامة حول املقرر:

ا�سمه ورقمه و�سـاعاته املعتمدة والربنامج الذي يقـدم فيه هذا املقرر ،وامل�ستوى الذي يقدم فيه ،ومتطلباته
ال�سـابقة وامل�صاحبة ومكان التدري�س.

• �أهداف املقرر:
• و�صف املقرر:

وي�شمل املوا�ضــيع التي �ســتدر�س فيه وتوزيعها على �أ�ســابيع الدرا�ســة وعــدد ال�ســاعــات� :إ�ضــافة �إىل تو�ضيح
املعارف واملهارات يف هذا املقرر وا�سرتاتيجياتها وطرق تقوميها.

• الدعم املقدم للطلبة:

�أي الإجـراءات �أو الرتتيبات املع ــمول بها ل�ض ــمان وجــود �أع�ضــاء هــيئة التــدري�س من �أجــل تقدمي امل�شـورة
والإر�شاد الأكادميي للطالب املحــتاج لذلك ( مع حتــديد مقــدار الوقــت – ال�ســاعــات املكتبيةـ الذي يتواجـد
فيه �أع�ضاء هيئة التدري�س)

• م�صادر التعلم:

وت�شمل الكتاب املقرر املطلوب ،واملراجع الإ�ضافية والدوريات وملجالت التي تت�ضمن الأبحاث اجلديدة يف هذا
املقرر واملراجع الإلكرتونية...

• املرافق املطلوبة:

�أين �سيتم التعلم؟ قاعات ،خمتربات ،وامل�ستلزمات املطلوبة لتنفيذ التعلم :كمبيوتر ،و�سائط �سمعية
وب�صرية...

• تقييم املقرر وعمليات التح�سني:

وي�شمل تو�ضيح اال�سرتاتيجيات املتبعة يف تقييم عملية التعليم :عن طريق �أ�ستاذ املقرر،رئي�س الق�سم ،الزمالء
الذين يدر�سون املقــرر ذاته ...وبعــدها تو�ضيح �آليات حت�ســني املقرر من وجـهة نظر ع�ضو هيئة التدريـ�س �أو
من وجهة نظر الطالب �أو مراجع خارجي �أو الزميل يف التخ�ص�ص...
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امل�ؤ�س�سة التعليمية
الكلية /الق�سم

يكتب ا�سم امل�ؤ�س�سة التي يدر�س فيها هذا املقرر
(جامعة امللك �سعود)
والق�سم الذي يعطي هذا املقرر
(ق�سم اللغة العربية و�آدابها)
ا�سم الكلية التي ينتمي �إليها هذا الق�سم
(كلية الآداب)

�أ) حتـديد املقـرر واملعلــوم ــات العــامـ ــة

 يكتب ا�سم املقرر ورقمه -1ا�سم املقرر و رقمه:
(العرو�ض ومو�سيقى ال�شعر) عرب ()144
 -2ال�ساعات املعتمدة:
 �ساعاته املعتمدة� :ساعتان -3الربنامج �أو الربامــج التي يتــم تقــدمي املقرر �ضمنها
 الربنامج :برنامج اللغة العربية -4ا�سم ع�ضو هيئة التدري�س امل�سئول عن تدري�س املقرر
امل�ستوى :يقدم يف امل�ستوى الثاين -5امل�ستوى �أو ال�سنة التي �سيتم تقدمي هذه املقرر فيه
 املتطلبات ال�سابقة:ال يوجد له متطلب �سابق. -6املتطلبات امل�سبقة لهذه املقرر(�إن وجدت)
 املتطلبات امل�صاحبة التي يلزم �أن يدر�س هذه -7املتطلبات امل�صاحبة لهذه املقرر(�إن وجدت)
املقرر معها :ال يوجد له متطلبات م�صاحبة.
 -8مكان تدريــ�س املقــرر �إن مل يكــن يف املقــر الرئيـ�ســي
 مكان التدري�س :عـادة يحـدد يف اجلـدول ،ويلـزمللم�ؤ�س�سة التعليمية
�أن ي�شـار �إىل مـكان التدريــ�س �إذا كان يقـدم هـذا
 -9لغة التدري�س امل�ستخدمة
املقرر خــارج املقر الرئيــ�س للم�ؤ�س�سة.
(عربي ،اجنليزي� ،أو �أية لغة �أخرى)
� 1أ  54م 16

ب) الأهداف

 -1و�صف موجز لنتائج التعلم الأ�سا�سية للطلبة امل�سجلني يف هذا املقرر
و�ضع و�صف موجز للمقرر وحتدد �أهم الأهداف التي يريد �أن يحققها :نحو:
يعنى هذا املقرر بتقطيع الأبيات ال�شعرية ومعرفة الدوائر العرو�ضية ،والبحور ال�ستة ع�شر ،والزحافات
والعلل .وتدريب الطالب على الوزن ال�شعري ،وت�صنيف الق�صائد ح�سب �أوزانها ،وتو�ضيح ما يطر�أ
على الأوزان من تغيري؛ للو�صول �إىل ذوق عرو�ضي لتمييز امل�ستقيم من ال�شعر من املك�سور عرو�ضيا.
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ج) و�صف املقرر:

 -1املوا�ضيع املطلوب بحثها و�شمولها
ت�سجل فيه مفردات املقرر الدرا�سي ،وعدد الأ�سابيع ،و �ساعات االت�صال
 -2مكونات املقرر (جمموع �ساعات االت�صال يف الف�صل الدرا�سي)
 -3درا�سة �إ�ضافية خا�صــة� /ســاعــات تعلــم متوقـعة من الطلــبة يف الأ�ســبوع (املطلوب هــنا املعــدل
املتوقع للف�صل الدرا�سي ولي�س املتطلبات املحددة يف كل �أ�سبوع)
تو�ضيح �أي م�ستجدات ميكن اال�ستفادة منها يف هذا املقرر يف ظل التقنيات احلديثة:
(مثال :اال�ستخدام املتزايد للمواد واملراجع التي تعتمد على تكنولوجيا املعلومات �أو �شبكة االنرتنت،
والتغيريات يف حمتوى املقرر بناء على نتائج البحوث العلمية اجلديدة يف املجال):
يف مقرر العرو�ض ميكن اال�ستفادة من الربامج التقنية يف جمال الإيقاع

توزع مو�ضوعات ومفردات املقرر على �أ�سابيع الدرا�سة ،مع بيان عدد �ساعات التدري�س لكل مو�ضوع �أو
مفردة على هدي اجلدول التايل:
 – 1املوا�ضيع املطلوب بحثها و�شمولها
عدد الأ�سابيع �ساعات االت�صال
مفردات املقرر الدرا�سي
2
1
التعريف باملنهج ،تعريف علم العرو�ض� ،أ�سباب و�ضعه ،فائدته
2
1
املقاطع العرو�ضية ،التفعيالت ،الكتابة العرو�ضية� ،ألقاب البيت
4
2
الدوائر العرو�ضية
2
1
الزحافات والعلل
2
1
بحر الوافر ،وبحر الهزج
4
2
بحر الكامل ،وبحر الب�سيط
4
2
بحر الرمل ،و بحر اخلفيف
2
1
م�شطور الرجز ومنهوكه ،وبحر ال�سريع
2
1
بحر الطويل
2
1
تعريف القافية� ،ألقاب القافية ،حروف القافية
2
1
حركات القافية ،وعيوب القفية
2
1
تدريبات على البحور ال�شعرية والقافية
30
15
عدد الأ�سابيع وجمموع �ساعات االت�صال يف الف�صل الدرا�سي
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 -4تطوير نتائج التعلم يف نطاقات �أو جماالت التعلم:
�ضمن املجاالت التالية:
�أ) املعرفة:
 و�صف املعرفة التي �سيتم اكت�سابها يف املقررتو�ضح هنا املعارف التي يغطيها املقرر:
 ما هي هذه املعارف التي يقـدمها هذا املقـرر �أو املعـارف يلزم �أن يكت�سـبها الطالب؟ نحـو املعارفالتي يلزم �أن يكت�سبها طالب العرو�ض.
 التعرف على علم العرو�ض ،و�أهميته ،ون�ش�أته. معرفة �أهم امل�صطلحات العرو�ضية. معرفة الكتابة العرو�ضية. معرفة �أوزان ال�شعر العربي ،والتفريق بينها. ا�سرتاتيجيات التعليم (التدري�س) املطلوب ا�ستخدامها لتطوير تلك املعرفة ما هي الطرق التي ت�ستخدم يف تقدمي هذه املعارف ؟ �أي كيف تقدم هذه املعارف للطالب؟ املحا�ضرة. املناق�شة. التدريب العملي. التح�ضري املنزيل. انتقاء مناذج تطبيقي طرق تقييم املعرفة املكت�سبة ما هي طرق تقييم الطالب امل�ستخدمة يف املقرر؟ �أي كيف نت�أكد �أن هذه املعارف قد اكت�سبها الطالبوامتلكها؟ �آليات التقومي
 الأ�سئلة املبا�شرة. التطبيق. االختبارات. حل الواجبات1433هـ ( 2012م)
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ب) املهارات املعرفية (الإدراكية):
 -1املهارات املعرفية املطلوب تطويرها:
تو�ضح هنا املهارات التي يعطيها املقرر:
 ما هي هذه املهارات التي يقـدمها هذا املقـرر �أو املهارات التي يلزم �أن يكت�سـبها الطالب؟ نحو املهاراتالتي يلزم �أن يكت�سبها طالب العرو�ض ،ويلزم تطويرها
 يقطع الأبيات ال�شعرية. مييز امل�ستقيم من ال�شعر من املك�سور . يحلل الدوائر العرو�ضية �إىل مكوناتها. يفرق بني �أوزان ال�شعر. -نظم ال�شعر.

 -2ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية
 ما هي الطرق التي ت�ستخدم يف تقدمي هذه املهارات؟ �أي كيف تقدم هذه املهارات للطالب؟ املمار�سة العملية املتكررة لتقطيع ال�شعر. ا�ستعرا�ض دواوين �شعرية وتذوقها. اال�ستماع املتكرر للأبيات املقطعة. -نظم �أبيات من ال�شعر وتقوميها.

 -3طرق تقييم املهارات املعرفية املكت�سبة
 ما هي طرق تقـييم الطالب امل�سـتخدمة يف املقرر؟ �أي كيف نت�أكـد �أن هـذه املهارات قد اكت�سـبها الطالبوامتلكـها؟ �آليات التقومي
 تكليف الطالب بقراءة الأ�شعار قراءة �صحيحة. االختبارات. حماولة حماكاة �أ�شعار جيدة. معرفة الأخطاء يف �أبيات تقر�أ عليه.وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية  -إدارة الخطط والبرامج الدراسية
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ج) مهارات العالقات ال�شخ�صية وامل�س�ؤولية:
 – 1و�صف ملهارات العالقات ال�شخ�صية مع الآخرين ،والقدرة على حتمل امل�سئولية املطلوب تطويرها
تو�ضح هنا مهارات العالقات ال�شخ�صية وامل�س�ؤولية التي يك�سبها املقرر لطالبه:
 ما هي هذه مهارات العالقات ال�شخ�صية وامل�س�ؤولية التي يقدمها هذا املقرر �أو املهارات التي يكت�سبهاالطالب منه؟
حو مهارات العالقات ال�شخ�صية وامل�س�ؤولية التي يكت�سبها طالب العرو�ض ،ويلزم تطويرها:
 تنمية مهارة �إن�شاد ال�شعر �أمام الآخرين. ا�ستثمار املحاورات ال�شعرية لتنمية العالقة مع الآخرين. مواجهة املواقف الكالمية. قوة الت�أثري على الآخرين ب�ضبط الإيقاعات العرو�ضية. -ا�ستك�شاف املواهب ال�شعرية لدى الآخرين  ،وتوجيههم

 - 2ا�سرتاتيجيات التعليم امل�ستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات
 ما هي الطـرق التي ت�سـتخدم يف تقدمي مهارات العالقــات ال�شــخ�صية وامل�س ـ�ؤولية ؟ �أي كيف تقــدم هــذهاملهــارات للطالب؟
 منتديات الإلقاء. -املحاورات ال�شعرية بني الطالب.

 - 3طرق تقييم اكت�ساب الطلبة ملهارات العالقات ال�شخ�صية وقدرتهم على حتمل امل�سئولية
 ما هي طرق تقييم الطالب امل�سـتخدمة يف املقــرر؟ �أي كيف نت ـ�أكد �أن هـذه املهارات قد اكت�سبها الطالبوامتلكها؟ �آليات التقومي
 املواقف العملية يف الإن�شاد .ومواجهة اجلمهور وتعليقاتهم. االختبارات املختلفة.1433هـ ( 2012م)
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د) مهارات االت�صال وتقنية املعلومات واملهارات احل�سابية (العددية):
 -1و�صف املهارات العددية ومهارات االت�صال املطلوب تطويرها
تو�ضح هنا مهارات االت�صال وتقنية املعلومات واملهارات احل�سابية (العددية)التي يك�سبها املقرر لطالبه:
 ما هي هذه مهارات االت�صال وتقنية املعلومات واملهارات احل�سابية (العددية)التي يقدمها هذا املقرر�أو املهاراتالتي يكت�سبها الطالب منه؟ نحو مهارات االت�صال وتقنية املعلومات واملهارات احل�سابية
(العددية) التي يكت�سبها طالب العرو�ض ،ويلزم تطويرها:
القدرة على ا�ستخدام الربامج احلا�سوبية يف جمال التخ�ص�ص .
 قوة الت�أثري على الآخرين ب�ضبط الإيقاعات العرو�ضية . ا�ستك�شاف املواهب ال�شعرية لدى الآخرين  ،وتوجيههم. -2ا�سرتاتيجيات التعليم امل�ستخدمة يف تطوير هذه املهارات
 ما هي الطرق التي ت�ستخدم يف تقدمي مهارات االت�صال وتقنية املعلومات واملهارات احل�سابية(العددية) ؟ �أي كيف تقدم هذه املهارات للطالب؟
 �إتاحة هذه الربامج للطالب وتدريبهم على الإفادة منها وتطبيقها على الأبيات ال�شعرية. -3طرق تقييم اكت�ساب الطلبة ملهارات االت�صال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات احل�سابية (العددية):
 ما هي طرق تقـييم الطالب امل�ســتخدمة يف املقــرر؟ �أي كيف نت�أكـد �أن هذه املهارات قد اكت�سبهاالطالب وامتلكها؟ �آليات التقومي
 مقدرة الطالب على اكت�شاف �صحيح ال�شعر من �سقيمه من خالل الربامج احلا�سوبية. االختبارات املتنوعة . املتابعة واملالحظة.هـ ) املهارات احلركية (�إن كانت مطلوبة)
 -1و�صف للمهارات احلركية (مهارات ع�ضلية ذات من�ش�أ نف�سي) املطلوب تطويرها يف هذا املجال:
تو�ضح هنا املهارات احلركية التي يك�سبها املقرر لطالبه:
 ما هي هذه املهارات احلــركية التي يقــدمها هذا املقــرر �أو املهــارات التي يكت�ســبها الطالب منه؟نحو املهارات احلركية التي يكت�سبها طالب العرو�ض ،ويلزم تطويرها:
 �ضبط م�ستوى ال�صوت ارتفاعا وانخفا�ضا عند �إن�شاد ال�شعر.وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية  -إدارة الخطط والبرامج الدراسية
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 -2ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستخدمة يف تطوير املهارات احلركية:
 oما هي الطرق التي ت�ستخدم يف تقدمي املهارات احلركية ؟ �أي كيف تقدم هذه املهارات للطالب؟
 oدرا�سة �أثر الأغرا�ض ال�شعرية على نربة ال�شاعر وامللقي

 -3طرق تقييم اكت�ساب الطلبة للمهارات احلركية:
 ما هي طرق تقييم الطالب امل�ســتخدمة يف املقــرر؟ �أي كيف نت�أكد �أن هذه املهارات قد اكت�سـبهاالطالب وامتلكها؟ �آليات التقومي
 -اختبار �شفوي حول مدى توافق غر�ض ال�شعر مع نربة �صوت الطالب.

 -4حتديد اجلدول الزمني ملهام التقومي التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الف�صل الدرا�سي� :سجلت يف التو�صيف
رقم (:)5يتم هنا تو�ضيح  -وفق نقاط اجلدول-
 كيف �سيتم تقــومي الطالب يف هــذا املقــرر(اختبار �شفوي ،اختبار حتريري ،اختبار ن�صـف الف�صل،اختبار نهائي ،كتابة بحث ،كتابة مقالة ،تقدمي تقارير ،تدريب ميداين ،م�شروع جماعي)...
 الأ�سبوع الذي �سيتم فيه هذا التقومي: توزيع الدرجات على كل تقومي �سيتم خالل الف�صل :حتى تكون ال�صورة وا�ضحة من البداية:كما يظهر يف اجلدول التايل:
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رقم
التقييم

طبيع ــة مهم ــة التقيــيم (مـثال :مقــالة� ،أو اخ ــتبار الأ�سبوع
ق�صري� ،أو م�شروع جماعي� ،أو اختبار ف�صلي ...الخ امل�ستحق

ن�سبة الدرجة �إىل درجة
التقييم النهائي

1

�أ�سئلة �شفوية مبا�شرة.

5

5

2

اختبار �شفوي ل�صحة �إلقاء ال�شعر وقراءته.

7

5

3

اختبار �شفوي يف وزن الأبيات وتقطيعها.

9

10

4

اختبار دوري 1

4

10

5

اختبار دوري 2

12

10

6

اختبار ن�صف الف�صل

10

20

7

اختبار نهاية الف�صل

16

40

د) الدعم املقدم للطلبة:
الإجــراءات �أو الرتتيبات املعمول بها ل�ضمان تواجد �أع�ضاء هيئة التدري�س من �أجــل تقدمي امل�شــورة والإر�شــاد
الأكادميي للطالب املحتاج لذلك ( مع حتديد مقدار الوقت – ال�ساعات املكتبية -الذي يتواجد فيه �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف الأ�سبوع.
هذا اجلانب �إجرائي من الق�سم ،يبني فيه ع�ضو هيئة التدري�س الإجراءات التي يتبعها الق�سم ويقوم بها؛
ليت�أكد من �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س يحددون �ساعات مكتبية؛ لتقدمي الدعم وامل�شورة والإر�شاد والتوجيه
لطالبهم ،مثال:
 املتابعة امل�ستمرة للأ�ســاتذته و�أنهــم قد �أعــلنوا للطالب عن �ســاعــاتهم املكتبية وو�ضعوها يف مكانبارز ،وزودوا الطالب بها يف خطة املقرر.
 التوجيه :ويكون ب�إقامة ندوات لتعريف الأ�ساتذة مبثل هذه الواجبات. التحفيز :بعر�ض مناذج ملن تقيدوا بال�ساعـات املكتبية� .أو بذكر �أمثلة لطالب ا�سـتفادوا من ال�ساعاتاملكتبية و�ساعـات الإر�شاد مبا ي�ضمن التحـفيز عليها.
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هـ ) م�صادر التعلم
 – 1الكتاب (الكتب) الرئي�سة املطلوبة:
 – 2املراجع الأ�سا�سية:
 – 3الكتب واملراجع املو�صى بها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ) (يرفق قائمة بذلك):
 – 4املواد االلكرتونية و مواقع االنرتنت  ...الخ:
 – 5مواد تعلم �أخرى مثل الربامج التي تعتمد على الكمبيوتر �أو الأقرا�ص امل�ضغوطة �أو املعايري املهنية �أو
الأنظمة:
يحدد ع�ضو هيئة التدري�س الكتاب الرئي�س املطلوب يف املقرر ،واملراجع الأ�سا�سية ملو�ضوعات املقرر ،وما
هي الدوريات العلمية التي ميكن الرجوع �إليها يف مو�ضوعات املقرر ،وميكن لع�ضو هيئة التدري�س تزويد
طالبه ب�أقرا�ص م�ضغوطة و( )CDتت�ضمن مو�ضوعات املقرر ،وو�ضع روابط �إلكرتونية ومواقع �إنرتنت
ميكن اال�ستفادة منها يف تو�سيع مدراك الطالب وتوجيه تعلمهم .مثال يف مقرر العر�ض:
 الكتاب املطلوب� :أهدى �سبيل �إىل علمي اخلليل � /إبراهيم م�صطفى. املراجع الأ�سا�سية:الوايف يف علمي العرو�ض والقوايف  /اخلطيب التربيزي. ميزان الذهب يف �صناعة �شعر العرب � /أحمد الها�شمي. فن التقطيع ال�شعري والقافية � /صفاء خلو�صي. الكتب �أو الدوريات العلمية املحكمة التي تت�ضمن مقاالت يف العرو�ض: ندوة اخلليل بن �أحمد الفراهيدي فيها جملة من الأبحاث واملقاالت العلمية يف العرو�ض. جملة الدرا�سات اللغوية روابط �إلكرتونية: موقع العرو�ض الرقمي. مواد تعلم �أخرى وبرامج كمبيوتر: برنامج التقطيع العرو�ضي وميزان ال�شعر)CD( . مو�سوعة ال�شعر العربي)CD( .و ) املرافق املطلوبة:
 – 1املرافق التعليمية (حجرات املحا�ضرات واملختربات  ...الخ):
� – 2أجهزة الكمبيوتر:
 – 3موارد �أخرى (حددها – مثال� :إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات �أو �أرفق قائمة):
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يعنى هذا اجلانب ببيئة التعلم من حيث بيان م�ستلزمات التدري�س واملرافق التعليمية املطلوبة :وهل يحتاج
تدري�س هذا املقرر خمتربات و�أجهزة تقنية؟ وما هي؟ �أو معدات �أخرى ،حتدد .مثال يف مقرر العر�ض:
املرافق املطلوبة:
 قاعة درا�سية �سعة ( )30طال ًبا. م�سرح للإلقاء. معمل حا�سب للتدريب على الربامج احلا�سوبية املخت�صة.ز ) تقييم املقرر وعمليات التح�سني:
 -1ا�سرتاتيجيات احل�صول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
 -2اال�سرتاتيجيات الأخرى املتبعة يف تقييم عملية التعليم �إما عن طريق الأ�ستاذ �أو عن طريق الق�سم:
 -3عمليات حت�سني التعليم:
 -4عمليات التحقق من م�ستويات �إجناز الطلبة (مثال :فح�ص الت�صحيح �أو الدرجات من قبل ع�ضو هيئة
تدري�س م�ستقل لعينة من �أعمال الطلبة ،وقيام �أ�ستاذ املقرر بتبادل ت�صحيح عينة من الواجبات �أو
االختبارات ب�صفة دورية مع ع�ضو هيئة تدري�س �آخر لنف�س املقرر يف م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى):
� -5صف الرتتيبات واخلطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتح�سني.
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وهذا اجلانب غاية يف الأهمية؛ ذلك �أنه يو�ضح خمرجات املقرر وفعالية التعليم
فيبني ع�ضو هيئة التدري�س ا�سرتاتيجيات احل�صول على نتائج الطالب ،وكيف مت تقييم عملية التعلم؟
هل من �أ�ستاذ املقرر �أو من زميله يف الق�سم �أو من الق�سم نف�سه؟ كما ي�شمل هذا اجلانب خطوات يلج�أ
�إليها ع�ضو هيئة التدري�س للتحقق من �إجناز الطالب( فح�ص الت�صحيح ب�أخذ عينة ممثلة �أو فح�ص
الدرجات� ،إجراء اختبار م�ستوى �أو تبادل �أوراق الت�صحيح بني الزمالء ،كما ي�شمل هذا اجلانب بيان
عمليات حت�سني هذا املقرر وما خطط مراجعة املقرر؟
 ا�سرتاتيجيات احل�صول على نتائج الطالب:نتائج االختبار التحريري  +ال�شفوي .
ر�أي �أ�ستاذ املتطلب الالحق .
ا�ستبانة ر�أي الطالب.
ا�ستبانة �أ�ستاذ املقرر .
 اال�سرتاتيجيات الأخرى املتبعة يف تقييم عملية التعليم:عر�ض نتائج عينة ع�شوائية من الطالب على حمكم خارجي .
ا�ستبانة ر�أي اخلريجني.
 عمليات التح�سني:تق�سيم هذا املقرر ق�سمني ق�سم للعرو�ض بواقع ثالث �ساعات ،وق�سم للقافية بواقع �ساعتني.
توفري الو�سائل اجلديدة املعينة على تدري�س املقرر .
�إيجاد برامج م�ساعدة للطالب ال�ضعفاء علمي ًا.
حوافز معنوية ومادية للطالب املتميزين .
برامج تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س .
 الرتتيبات واخلطط للمراجعة الفورية للمقرر:�إقامة ور�ش عمل لأ�ساتذة املقرر.
ا�ست�شارة �أ�صحاب التجربة يف تدري�س املقرر.
ا�ست�ضافة �أ�ساتذة متخ�ص�صني من جامعات �أخرى لالطالع على خطة املقرر وتقدمي التوجيه
املنا�سب.
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نموذج (ح)
طلب استحداث قسم أو كلية جديدة
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نموذج (ح) طلب استحداث قسم أو كلية جديدة
كلية جديدة

نوع الطلب :ق�سم جديد
 م�سمى الق�سم  /الكلية املقرتح : مربرات افتتاح الق�سم �أو الكلية*: عدد الأق�سام احلالية يف الكليةال
نعم
 هل مت �إجراء درا�سة مقارنة؟نعم اذكر بالتف�صيل نتائج هذه الدرا�سة.
 هل هناك �أع�ضاء هيئة تدري�س يف جمال تخ�ص�ص الق�سم �أو الكلية؟• �أرفق قائمة بالتخ�ص�صات والأ�سماء.
 هل هناك برامج مقرتحة �سوف تقدم من خالل الق�سم �أو الكلية؟اذكر هذه الربامج واخلطة للبدء بها.
 هل هناك حاجة لت�أ�سي�س مبنى م�ستقل للق�سم �أو الكلية؟ ما هي �أهداف الق�سم �أو الكلية؟ هل الكلية �أو الق�سم املقرتح تتوافق مع �إ�سرتاتيجية و�أهداف اجلامعة؟ هل مت درا�سة وجود �أق�سام �أو كليات مماثلة داخل اجلامعةال
�أو خارجها حملي ًا؟ نعم
نعم :اذكر بالتف�صيل مدى الت�شابه واالختالف فيما بني ما هو قائم و ما هو مقرتح؟

* مراعاة �ضوابط افتتاح كليات جديدة يف وزارة التعليم العايل
-ترفق قائمة ب�أفراد �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية وتخ�ص�صاتها
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نموذج (ط)
التحكيم الخارجي
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نموذج (ط) التحكيم الخارجي
اجلامعة:
الكلية :
الق�سم:
م�سمى الربنامج:
 مالئمة �أهداف الربنامج مالئمة خمرجات الربنامج هل يغطى الربنامج اجلوانب املعرفية والأكادميية املطلوبة؟ هل يواكب الربنامج �أحدث امل�ستجدات يف التخ�ص�ص؟ هل يوفر الربنامج التنوع املطلوب يف التخ�ص�ص؟ هل ميتاز الربنامج بحداثة املقررات املطروحة؟ هل يعد الربنامج موازيا للربامج التعليمية الأكادميية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل الرائدة؟ هل هناك مقررات ترى حاجة لإ�ضافتها للربامج؟ هل هناك مقررات ترى حذفها من الربنامج؟ هل عدد ال�ساعات املقرتحة للربنامج منا�سب؟ هل هناك مقررات ترى دجمها؟ هل املراجع املخ�ص�صة للمقررات منا�سبة؟ هل الربنامج يغطي متطلبات اجلودة واالعتماد الأكادميي؟ هل هناك كفاية يف متطلبات التدريب؟� -أي �إ�ضافة تود طرحها.
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نموذج (ي)
طلب افتتاح برنامج أكاديمي جديد
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نموذج (ي) طلب افتتاح برنامج أكاديمي جديد
الق�سم

 الكلية ا�سم الربنامج املقرتح الأهداف العامة للربنامج خمرجات الربنامج مربرات افتتاح الربنامج هل مت درا�سة �سوق العمل؟• تو�ضح بالتف�صيل
 مكان تدري�س الربنامج هل مت الإطالع على برامج مماثلة يف اململكة؟ كفاية �أع�ضاء هيئة التدري�س.• ترفق قائمة منف�صلة
 كفاية التجهيزات خطة البدء يف الربنامج �شروط القبول يف الربنامجلالثنني
�إناث فقط
ذكور فقط
 الربنامج يقدم ت�أثري الربنامج اجلديد على الربامج القائمة من ناحية:• عدد الطالب
• العبء التدري�سي للأع�ضاء هيئة التدري�س
• احلاجة للتعاقد
• توفر القاعات الدرا�سية
• املختربات
• هل �سوف ي�سعى الربنامج لالعتماد الأكادميي؟
هل هناك خطة لذلك؟
ترفق قائمة بالربامج املماثلة يف املنطقة
ترفق قائمة بالربامج املماثلة يف بع�ض اجلامعات العريقة.
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نموذج (ك)
خريطة توافق نواتج المقررات
مع نواتج التعلم للبرنامج
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نموذج (ك) خريطة توافق نواتج المقررات مع نواتج
التعلم للبرنامج
املقررات الدرا�سية
�أ -املعرفة:

ب -املهارات املعرفية الإدراكية:

ج -مهارات العالقات البينية
(ال�شخ�صية) وامل�سئولية:

د -مهارات االت�صال وتقنية املعلومات
واملهارات احل�سابية:

هـ  -املهارات احلركية:
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استمارة رأي القطاع المستفيد من
برامج الجامعة
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وزارة التعليم العايل
جامعة امللك �سعود
وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
�إدارة اخلطط والربامج الدرا�سية

استمارة رأي القطاع المستفيد من برامج الجامعة
املحرتم
�سعادة الدكتور/الأ�ستاذ
�شركة.......................................................................:
حر�ص ًا من اجلامعة على توافق خمرجاتها مع متطلبات القطاع امل�ستفيد و ك�إحدى اخلطوات املتبعة يف اعتماد
الربامج الدرا�سية اجلديدة �أو تعديل ما هو قائم ،و �سعي ًا نحو �ضمان جودة هذه الربامج ،فرنجو منكم التف�ضل
بالإجابة على العبارات امل�ضمنة يف اال�ستمارة املرفقة بح�سب املقيا�س املحدد من �أوافق ب�شدة-ال �أوفق ب�شدة.
علم ًا ب�أن املعلومات �سوف تبقى �سرية و لن تتاح �إال ملن لهم عالقة بالأمر.

مالحظة:

تعاد اال�ستمارة خالل �أ�سبوعني من ورودها لكم لإدارة اخلطط و الربامج الدرا�سية على الفاك�س:
�أو الربيد االلكرتوين:

مع حتيات �إدارة اخلطط و الربامج الدرا�سية

اســتمارة رأى قــطاع مسـتفيد
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83
املحور

العبارة

الر�أي
�أوافق ب�شدة �أوافـق حمايد غري موافق غري موافـق ب�شدة

املتطلبات املعرفية
املتطلبات املهارية
املتطلبات التدريبية

ت�شتمل اخلطة على املعارف ال�ضرورية يف
جمال عمل اخلريج
املواد املقرتحة يف اخلطة �شاملة
املواد املقرتحة يف اخلطة حتقق التكامل
فيما بينها
ت�شتمل اخلطة على مقررات حديثة
تركز اخلطة على املعارف التي تتوافق مع
متطلبات التوظيف
تت�ضمن اخلطة مواد يف مهارات االت�صال
تت�ضمن اخلطة مواد يف مهارات التفكري
تت�ضمن اخلطة مواد يف مهارات القيادة
تت�ضمن اخلطة مواد يف مهارات �إتقان
اللغة االجنليزية
تت�ضمن اخلطة مواد يف مهارات اللغة
العربية
تت�ضمن اخلطة على مهارات التعليم
التعاوين
املقررات العملية كافية
يوجد يف اخلطة متطلب للتدريب
الوحدات املخ�ص�صة للتدريب كافية
فرتة التدريب حمددة يف الوقت املنا�سب
يف اخلطة
�ضوابط التدريب حمددة بو�ضوح

اســتمارة رأى قــطاع مسـتفيد
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املحور

العبارة

الر�أي
�أوافق ب�شدة �أوافـق حمايد غري موافق غري موافـق ب�شدة

املتطلبات التقنية
متطلبات التوظيف

يوجد مقررات كافية يف مهارات احلا�سب
توزيع املقررات احلا�سوبية يف اخلطة
منا�سب
تتالءم مقررات احلا�سب مع طبيعة عمل
اخلريج
ي�ستخدم احلا�سب يف تدري�س الطالب
ي�ستخدم الطالب احلا�سب يف توا�صلهم
مع املدر�سني
ي�ستخدم الطالب احلا�سب يف �إعداد
متطلبات املواد
هناك حاجة خلريجي التخ�ص�ص
نحتاج لعدد من ال�سنوات ل�سد العجز
يوجد لدينا موظفني �سعوديني خريجي
برامج مماثلة من اململكة
نقدم برامج ت�أهيلية ملوظفينا ال�سعوديني
اجلدد خريجي اململكة
�إ�ضافات �أخرى تودون ذكرها:
-1
-2
-3
مع بالغ �شكرنا وتقديرنا ملنحكم �إيانا جزء من وقتكم الثمني.
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