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 المقدمة
 

ً اا كماا أااا و القام،  للمعرفاة مناارة   املرأة رؤيتها لتكون قد وضعت الرمحن بنت عبد نورة جامعة األمرية إن   فكارة  تبنات أي
ومان أجال  املساتدامة  و التنمماة يف تفعمل اقتصاد املعرفاة  أساسم ا لتكون عنصر ا وتطوير قدراهتا  وصقل مهاراهتا  وتدريبها   تأهملها

تًامن جااودة أدا   واضاا ة وداددة وآلماا  خاصاة  علا  وضاأ أنةمااة ا امعاة يف عملاات عماادة ضامان ا ااودة حتقما  تلاا الرؤياة 
اهلمئاااااااة الييطانماااااااة  ماااااااأ يعملاااااااون خااااااايا  دولمااااااان بالتعااااااااون ماااااااأ وذلاااااااا ( (QMS ةاااااااا  إدارة ا اااااااودةن يف دلمااااااال مجماااااااأ إداراهتاااااااا 

  ( QAA) األكادميي: لالعتماد
 جامعة غايا  من (السادسة) الغاية من اإلسرتاتمجمة األهداف بنود معة، مستوفمة  فشملت األنةمة تلا جا   ولقد    

 األدا  حتقم  إىل الوصول أجل من الًرورية واألنةمة العملما  تأسمس ضرورة" :عل  تَانُّص واليت الرمحن  عبد بنت نورة األمرية
 متطلبا  من أساسم ا متطلب ا الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة يف اإلسرتاتمجمة للخطة(  السادسة) الغاية للجامعة  وتُاَعدُّ  الفعال
 واللوائح منالسماسما  شاملة   جمموعة   املؤسسة لدى تكون أن: "عل  يَانُّص والذياألكادميي   واالعتماد للتقومي الوطنمة اهلمئة

 وللوحدا  الدائمة  أو الرئمسة للجان العمل إجرا ا  و نطاقالصالحما  بوضوح واسأ   حُتدد بشكل   متاحة   التنةمممة  وتكون
   ( 2.6 املعمار)املؤسسة  يف اإلدارية  وللوظائف القمادية

مااان اإلجااارا ا   ىسلسااالة   إىل الوطنماااة للتقاااومي واالعتمااااد األكاااادميي يااارتج، معاااايري اهلمئاااة أنااا  أمهماااة هاااذا النةاااا  يفوتكمااان   
 لالعتمااااد املؤسساااي  بنااات عباااد الااارمحن ناااورة تؤهااال جامعاااة األمااارية و جاااودة مجماااأ معاااايري اهلمئاااة الوطنماااة  والسماساااا  الااايت تًااامن

  (للتقومي واالعتماد األكادميي مجمأ أجزا  الدلمل ملعايري اهلمئة الوطنمة مل استمفا ( والذي يوضح بالتفص6صف ة ) ا دول انةر)
التابعااااااة  املساااااااندة والكلمااااااا  العمااااااادا  مااااااأ بالتعاااااااون وضااااااأ أناااااا  يف جامعتنااااااا  نةااااااا  إدارة ا ااااااودة أهاااااا، مااااااا ميمااااااز إن 

ة  مقنناااااااااااااة   آلماااااااااااااا    وحسااااااااااااا  هلاااااااااااااا  اااااااااااااة  سماساااااااااااااا    مااااااااااااان بمنهاااااااااااااا دراساااااااااااااة ماااااااااااااا لااااااااااااادى ا امعاااااااااااااة مااااااااااااان و واضااااااااااااا   و  وأنةم 
تًامن تطبما  معاايري اهلمئاة  و تتماشا  ماأ لاوائح وةارة التعلام،  عالمة   جودة   ذا  اخلروج بأنةمة   َثم  من و دولمة   مبمارسا    مقارنتها

  الوطنمة للتقومي و االعتماد األكادميي 
 ا ها  قبل من االستعمال لسهولة امنفصل   وذل كتم    يف وضأ منها جز  كل أجزا   ستة   إىل الدلمل هذا قس، قد و    

 كامال كنةاا  منهاا جاز  كل إىل ينةر أن منفصلة  أو كأنةمة تؤخذ  أن ميكن ال البعض  و لبعًها مكملة األجزا  وهذه املعنمة 
  :هي األجزا  وهذه ذات   حبد

 للجودة  اإلداري أ  التنةم،
 الينامج  جودة ب  معايري

  

 للينامج  التنةمممة اللوائحج  
 الطالبا   تعل ، د  جودة 
  

   العلمي  والب ث العلما ه  الدراسا 
 اجملتمأ  مشاركة و    
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-كواااا جامعااة ناشاائة- بناات عبااد الاارمحن نااورة وعلاا  الاارغ، ماان املتغااريا  العدياادة الاايت طاارأ  علاا  أنةمااة جامعااة األماارية  
ساااااعادة  بإشاااااراف العممااااال  وبنااااات دماااااد  هااااادى الااااادكتورة ا امعاااااة  معاااااار ماااااديرة بتوجمااااا  ث وتوفمقااااا  أن العماااااادة حبماااااد ا   إال 
الدكتورة  عممدة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي  من وبدع، الزامل بنت عبد ا   فاتن الدكتورة وا ودة  ا امعة للتطوير كملة و

ماااان وضااااأ نةااااا  يتممااااز  نااااتمتك وفرياااا  الرتمجااااة  الاااادلمل  عماااال وفرياااا   العمااااادة موظفااااا  وبتعاااااون  أمسااااا  بناااات شااااايأ الشااااعمفان
بالعملماااة  مباشااارة )املرتبطاااة مجماااأ أنةمااة ضااامان ا اااودة يف إدارا  ا امعااة ربطااا  أال وهااي مهماااة  مبَز يماااة ا امعاااا  اةلمااة أنةماااة عاان

 ما يلي: تًمن متناسقة   واحدة   مبنةومة   التعلمممة(
  واألهداف  وضوح الرؤية •
 مأ بعض  تداخل املسؤولما  بعًها عد  •
   اهلمئة الوطنمة ملكاف ة الفساد )نزاهة(  هبا واليت تنادي قائم ا عل  أسس املتابعة واملواةنة  موضوعمة العمل كون  •

 
ولاا  علماا توكلات  ووفقاين إلاااةه  اللها، هاذا اجتهاادي أن سهل ر هاذا العمال -عز وجل- فإنين أشكر ا  وختام ا 

تأساام ا  وذلااا وإتقاناا   ونياسااا  يف إخااالع العماال الدينمااة والوطنمااة  هااذا الاادلمل مب ابااة منااارة للقاام، بااأن يكااون وكلااي أماال أخلصاات  
  إن ا  حي  إذا عمل أحدك، عمال  أن يتقن  " فهو القائل" :- علم  وسل، صل  ا - دمد نبمنا بسنة
  
  
  
 مديرة مشروع نظام إدارة الجودة                                                                                

  المحسن السديري أ. د. مشاعل بنت عبد                                                                            
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 بمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي QMSنظام إدارة الجودة ( من بالبند ) عالقة 
 

 الوطنمة للتقومي و االعتماد األكادميي معايري اهلمئة نةا  ادارة ا ودة دتويا  البند
 3.4  األساسمة املعايري معايري اليامج وجودهتا ب
  مقدمة 1ب 
  1  1  3/4  3/4  3  2 مرحلة التخطمط )املرحلة األوىل( 2ب 
 4  1  3/8  2/4  1/4  1  4 مرحلة است داث الينامج ا ديد )املرحلة ال انمة( 3ب 
 10  4 توصمفا  اخلية املمدانمة 4ب 
 1  1  7/4  3  4 املوافقة عل  الينامج 5ب 
  9  1  4/  3  1  4/  1  4/  7  1  3/ 3  1  3 مراقبة الينامج وتقممم  6ب 
 4  1  1/4  1  4 التعديال  عل  اليامج 7ب 
  4  4/ 1  4/ 7  3  3/ 7  1  3 املراجعة الدورية 8ب 
  4  1  4/ 1  1  4 إغالق الينامج 9ب 
 5  2  4 تقمم، الطالبة 10ب 
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 QMS االختصارات الواردة في نظام إدارة الجودة جدول 
 

PNU 

 Princess Nourah Bint Abdulrahman عبدالرمحنجامعة األمرية نورة بنت 
University 

DQAA 

 Deanship of Quality Assurance and عمادة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي
Accreditation 

QA 

 Quality Assurance ضمان ا ودة

QMS 

 Quality Management System نةا  إدارة ا ودة

QMIS 

 Quality Management Information System إدارة معايري ا ودةنةا  معلوما  

HCQAAA 

 Higher Committee of Quality Assurance اللجنة العلما لًمان ا ودة و االعتماد األكادميي
and Academic Accreditation 

CQAC 

 College Quality Assurance Committee  نة ضمان ا ودة يف الكلمة

PAP 

 Program Approval Panel لينامج األكادمييالفري  املؤقت لف ص ا 

APR 

 Annual Program Report التقرير السنوي للينامج األكادميي

ACR 

 Annual Course Report التقرير السنوي للمقرر الدراسي

APCMR 

عملمة املراقبة السنوية الشاملة للينامج األكادميي 
 الدراسمةواملقررا  

Annual Program and Course Monitoring 
Reporting Process 

AMPR 

 Annual Monitoring Program Report تقرير املراقبة السنوية الشاملة للينامج األكادميي

KPIs 

  Key Performance Indicator مؤشرا  األدا  الرئمسمة

PPR 

 Periodic Program Review املراجعة الدورية للينامج األكادميي

SSLM 

http://www.corporater.com/KPI-Software
http://www.corporater.com/KPI-Software
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للتواصل بن الطالبا   االجتماع الرئمسي
 واملوظفا 

Staff Student Liaison Meeting 

VLE 

 Virtual Learning Environment ببمئة التعل، االفرتاضي

PES 

 Program Evaluation Survey الينامج األكادميي استبانا  تقمم،

CES 

 Course Evaluation Survey استبانة تقمم، املقرر الدراسي

ILOs 

 Intended Learning Outcomes خمرجا  التعل، املستهدفة

GPA 

 Grade Point Average املعدل التااراكمي

NCAAA 

 National Commission for Academic األكادميياالعتماد اهلمئة الوطنمة للتقومي و 
Accreditation and Assessment 

NQF 

 National Qualifications Framework اإلطار الوطين للمؤهال 

PSRBs 

املشرعة للوائح واألنةمة/ ا ها  املتخصصة و 
 اهلمئا  املهنمة والقانونمة والرقابمة

Professional, Statutory and Regulatory 
Bodies 

QAA 

 The Quality Assurance Agency for Higher وكالة إدارة جودة التعلم، العار )اململكة املت دة(
Education (UK) 

ICT 

 Information and Communications تقنمة املعلوما  واالتصاال 
Technology 

IT 

 Information Technology تقنمة املعلوما 

VR 

 Vice Rector وكملة ا امعة

VR-Academic Affairs  

  Vice-Rectorate of Academic Affairs وكالة ا امعة للشؤون التعلمممة

VR-Higher Studies  

 & Vice-Rectorate of Higher Studies وكالة ا امعة للدراسا  العلما والب ث العلمي
Scientific Research  

DAR 
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  Deanship of Admissions and Registration والتسجملعمادة القبول 

ELOs 

 Expected learning outcomes خمرجا  التعل، املتوقعة

DGS 

 Deanship of Graduate Studies عمادة الدراسا  العلما

HSPC 

 Higher Studies Program Committee  نة برنامج الدراسا  العلما

Adm 

 Administration إدارة

SR Council 

 Scientific Research Council العلمي الب ث جملس

ACR 

 A Course Report املقرر تقرير

SME 

 Small and Moderate Establishments واملتوسطة الصغرية املؤسسا 

PC 

  Program Committee  نة الينامج

EC 

 Examination Committee  نة االختبارا 

PAC 

 Program Approval Committtee قبول الينامج نة 

LTAC 

 Learning, Teaching, & Assessment  نة التعل، والتعلم، والتقومي 
Committee 

APC 

 Academic Planning Committee  نة التخطمط األكادميي

HSPC 

 Higher Studies Program Committee  نة الينامج للدراسا  العلما

HSEC 

 Higher Studies Examination Committee لدراسا  العلما نة االختبارا  التابعة ل

HSPAC 

 امج الدراسا  العلما نة قبول بر 
 

Higher Studies Progam Approval 
Committee  
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 على المجلدات  QMSجدول توزيع أجزاء نظام إدارة الجودة 
 

 البند  المجلد رقم 
 التنظيم اإلداري واألكاديمي للجودة :البند )أ( 1

     QMS  الغاية من نةا  إدارة ا ودة 1أ 
  اهلماكل التنةمممة للجان 2أ 

 معايير البرامج وجودتها: البند )ب( 2
   مقدمة 1ب 
  مرحلة التخطمط )املرحلة األوىل( 2ب 
  الينامج ا ديد )املرحلة ال انمة(مرحلة است داث  3ب 
  توصمفا  اخلية املمدانمة 4ب 
  املوافقة عل  الينامج 5ب 
   مراقبة الينامج وتقممم  6ب 
   التعديال  عل  اليامج 7ب 
   املراجعة الدورية 8ب 
  إغالق الينامج 9ب 
  تقمم، الطالبة 10ب 
 تواصل الطالبا  واملوظفا  11ب 

 لوائح الجامعة وأنظمتها البند)ج( : 3
  اإلطار األكادميي  والساعا  املعتمدة 1ج 
  بنا  املقرر الدراسي 2ج 
   إدارة اليامج واملقررا  الدراسمة 3ج 
  صو  الطالبا  ومت ملهن 4ج 
   سماسة التقومي 5ج 
   اخليا  اخلارجمن 6ج 
   إدارة التقومي 7ج  
   التص مح ورصد الدرجا  8ج 
   تقد  الطالبة الدراسي 9ج  
  منح الدرجة العلممة) التخرج( 10ج  
   الطالبا  ذوا  االحتماجا  اخلاصة 11ج  
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   مال مة حالة الطالبة النفسمة وا سدية للدراسة يف ا امعة 12ج  
  أنةمة التةل، والشكاوى 13ج 
   القواعد األخالقمة امللزمة للطالبا  14ج  
  سماسة القبول 15ج  

 البند )د(: جودة تجربة الطالبات التعليمية 4
  مقدمة 1د 
  اإلرشاد والدع، األكادميي 2د 
  دع، الطالبا  غري السعوديا  3د 
   املكتبة 4د 
   تقنمة املعلوما  5د  
    VLEبمئة التعل، االفرتاضمة 6د 
 اخلدما  الطبمة 7د 
  الدع، الوظمفي ودع، اخلية املمدانمة 8د 

 )هـ(: الدراسات العليا والبحث العلميالبند  5
  الدرجا  العلممة ليامج الدراسا  العلما 1ها 
   ختطمط اليامج وتصممم : 2ها 
     نة قبول برامج الدراسا  العلما3ها 
   نة برنامج الدراسا  العلما 4ها 
   نة االختبارا  والتقومي ليامج الدراسا  العلما 5ها 
  االجرائمة ليامج الدراسا  العلماا وان  6ها  
     خطة برنامج الدراسا  العلما7ها 
 التعاون الب  ي 8ها 
  ضمان جودة برامج الدراسا  العلما9ها 
  املتابعة السنوية 10ها 
 أخالقما  الب ث العلمي11ها 
 التدريس همئة ألعًا  العلممة األحباث12 ها

 العالقات المجتمعية(: البند )و  6
 إشراك اجملتمأ 1و 
   اخلرجيا  2و  
   اللجنة التوجمهمة 3و 
  مركز دع، و تطوير األعمال 4و 
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 (ب) البند محتوياتفهرس 

 3 ............................................................................................................................................ المقدمة

 5 .................................................... األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة بمعايير QMS الجودة إدارة نظام من( ب) البند  عالقة

 QMS .......................................................................................... 6  الجودة إدارة نظام في الواردة االختصارات جدول

 13 ................................................................................................................ وجودتها البرامج معايير (:ب) البند

 13 .................................................................................................................................... :مقدمة 1.ب

 14                                                                                                          (األوىل املرحلة) :التخطمط مرحلة 2 ب

 16                                                                                           (ال انمة املرحلة: )ا ديد الينامج است داث مرحلة 3 ب

 24                                                                                                                 :املمدانمة اخلية توصمفا  4 ب

 24                                                                                                                    :الينامج عل  املوافقة 5 ب

 25                                                                                                                             :النتائج 1  5 ب

 26                                                                                                                   :وتقممم  الينامج مراقبة 6 ب

 27                                                                                                                :اإلمجار الزمين اإلطار 1  6 ب

 30                                                                                                                  :اليامج عل  التعديال  7 ب

 30                                                                                                        :اليامج عل  الرئمسة التعديال  1  7 ب

 ........................................................................................................................................... 31 

 31                                                                                                                   :ال انوية التعديال  2  7 ب

 33                                                                                                                         :الدورية املراجعة 8 ب

 34                                                                                              :الدورية الينامج ملراجعة التنةمممة املسؤولمة 1  8 ب

 35                                                                                                :للينامج الدوري الذايت للتقومي التخطمط 2  8 ب

 35                                                                                                                              :األدلة 3  8 ب

 36                                                                                                                            :،التقمم 4  8  ب

 36                                                                                                                       :التقرير دتوى 5  8 ب

 37                                                                                                                :العمل وخطط النتائج 6  8 ب

 37                                                                                                                            :التوثم  7  8  ب

 38                                                                                          :الدورية للمراجعة الزمين ا دول عل  عامة نةرة 8  8 ب

 39                                                                                                                         :الينامج إغالق 9 ب
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 40                                                                                                                          :الطالبة تقمم، 10 ب

 41                                                                                                            :واملوظفا  الطالبا  تواصل 11 ب

 42 ........................................................................... (األولى المرحلة) جديد برنامج القتراح المبدئية النماذج(: 1-ب) الملحق

 54 ............................................................................ (الثانية المرحلة) البرنامج لفحص المؤقتة اللجنة كتيب(: 2-ب) الملحق

 55                                                                                                                    عامة ارشادا : األول القس،

 56                                                                                                                  املسؤولما  توةيأ: ال اين القس،

 57                                                                                                 الينامج ف ص عملمة اجندة منوذج: ال الث القس،
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 معايير البرامج وجودتها :البند )ب(

 مقدمة: 1ب.
حماث يسااه، كال جاز    تقد  مجمأ اليامج يف جامعة األمارية ناورة بنات عباد الارمحن منةوماة مرتابطاة مان التجاارب التعلممماة       

ويتًاامن الينااامج كاال املقااررا  الاايت جياا  علاا  الطالبااة دراسااتها لتكااون مؤهلااة   منهااا يف إثاارا  مقاادار ونوعمااة الااتعل، املتوقااأ ماان الطالبااة
ن وهاو لامس جمارد جمموعاة مان املقاررا  املنفصالة يادرس كال واحاد منهاا مبعازل عا  لل صول عل  الدرجة العلممة اةددة لذلا الينامج

وهاذا يعاين وجاوب التخطامط لكال مقارر   بال جيا  أن يكمال كال مقارر منهاا ماا يادرس يف املقاررا  األخارى ويعازةه  املقاررا  األخارى
 وأن يطرح كما هو معتمد   متكامل   واحد   عل  أن  جز  من برنامج  

كماا حاددهتا اهلمئاة   حىت ميكن للطالبة أن حتقا  مساتويا  الاتعل، العلماا  لتبين عل  املراحل السابقة للتعل، وتصم، املقررا      
ودراساة تلاا املقاررا  املساتقلة   وبالتار تنجح يف احلصول عل  الدرجة العلممة اليت سجلت هلاا  الوطنمة يف اإلطار الوطين للمؤهال 

 ا حتق  اهلدف الكلي للينامج وخمرجا  التعل، فم  مع  
مت تصممم  حلصول الطالبة عل  درجة علمماة  وقاد   الينامج عل  أن : أي مسار دراسي يشمل عدة مقررا  فوميكن تعري      

 ولكن جي  أن يكون الب ث عل  املستوى العلمي املطلوب   أو حبث   حيتوي هذا الينامج عل  مشروع  
واختماار العًاو املناسا  لتادريس مقارر   وظفاا  ا ادديقاأ علا  عاات  جملاس الكلماة مبشااركة العممادة ورئمساة القسا، تعمان امل كما     
ناط إلمها  معن

ُ
أن يكون مساتوى العًاو أعلا   حال   وجي  عل  كل    مما يًمن تناس  خية املوظفة ومؤهالهتا مأ مستوى العمل امل

حتقا   اان تطاوير الايامج  يًامن أن  اان الايامج أو وهاذا  عًاا  أكفاا أوجاود بوذلاا   من مستوى ماا يتطلا  املقارر املاراد تدريسا 
  امنه ةاملرجو  األهداف

وجياا  أن يتًااح االهتمااا    إن تصاامم، الاايامج وختطمطهااا جانبااان مهمااان لتصاال الاايامج إىل املسااتويا  األكادميمااة املطلوبااة      
  واإلطار الوطين للماؤهال   األكادميي معايري اهلمئة الوطنمة لًمان ا ودة واالعتماد م ل:  باملرجعما  اخلارجمة املعنمة بالتعلم، العار

  يف املسار املهين للخرجية كبري    ومتطلبا  اهلمئا  املهنمة  خاصة إذا كان هلا دور  
وحتصاال علاا  درجاااة   يف مرحلاااة مبكاارة مناا   فتسااتطمأ الطالبااة إكمااال سااانتن ماان الدراسااة رجللينااامج نقطااة ختاا وقااد يكااون     

فمج  أن يت، التخطامط   اإذا كان هذا ممكن  و بقمة السنوا  لل صول عل  درجة )البكالوريوس(   بدال من أن تكمل دراسة )الدبلو (
حبد ذات   ومن غري املقبول أن يت، منح م ال هاذا املؤهال جملارد أن الطالباة    تاز  ا  ومفمد كامال    حبمث يوفر للطالبة مؤهال هلذا )الدبلو (

 عد دراسة السنوا  األوىل من برنامج يستغرق عدة سنوا  انس بت من الينامج ب ألااأو   املقررا 
 .مرحلي في وضع البرامج الجديدة باتباع أسلوب   وإلدارة وتنةم، هذه األمور  تقو  ا امعة

  الصلة: ذات الجهات اللجان من عدد من ويتكون
 مانعن مانح املوافقاة علا  التخطامط األور للايامج ا ديادة  وهي املسؤولة  اللجنة العلما لًمان ا ودة واالعتماد األكادميي 

 شراف وكالة الشؤون التعلمممة إحتت  األكادميي التخطمط  نة عمل خالل
  وتقدمي الوثائ  النهائمة   حمث تقو  باحلصول عل  املوافقة عل  توصمف الينامج  هي املسؤولة عن وضأ اليامجو   الكلما

 مة من خالل جملس الكلمةودة بالكلللجنة ضمان ا 
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  حماث   عل  الايامج املبدئمةمسؤولة عن عملمة املوافقة  وهي  ا امعة للشؤون التعلمممة وكالة إشراف حتت نة قبول اليامج
التوصما  إىل  نة قبول الينامج باعتماد املؤهل  املقرتح  ورفأتكون مهمتها دراسة   اليامج لف ص مؤقتةتشكل  نة فرعمة 

 لوكالة الشؤون التعلمممة  اواليت بدورها ترفأ توصماهت  الذي مين   هذا الينامج أو رفً 
ا للمتابعااة الساانوية  وتكااون املعلومااا  الااواردة يف التقااارير عاان الينااامج والنا ااة عاان تفعماال الينااامج يصاابح خاضااع   وحاملااا ياات،      

وتقاااو   ناااة الااايامج بااادورها باااالنةر يف التفاصااامل   عممقاااة   حبماااث تاااتمكن  ناااة الااايامج مااان دراساااتها دراساااة    ملراجعاااة السااانوية مفصااالة  ا
أو األهداف اليت وضعت عل  مستوى الينامج أو الكلمة  وبرفأ التقارير إىل اللجناة العلماا لًامان ا اودة واالعتمااد   ومؤشرا  األدا 

هذا املستوى من التفصمل  ويتًح أن التعلمممة  الشؤون وكالة ث ومن بالكلمة  ا ودة الكلمة  و نة جملسا عن طري  وذل  األكادميي
 وضااعها  وأنوأن خطااط العماال قمااد التطبماا  أو مت   وأن اللجنااة العلمااا حباجااة ألن تطماائن إىل أن املراجعااة الساانوية قائمااة  الاامس كافم اا

  وعلا  مساتوى اللجناة العلماا فاإن مؤشارا  األدا   مماأ الايامج يات، حسانا   لجناة أن اليناامج يساري ساريا  مؤشرا  األدا  الرئمسة تبن ل
 والقما  بدراسة التوجها  والتغريا  يف سوق العمل   تقدميها بنفس النمط لمتاح هلا املقارنة الفعالة

 وتشمل البمانا  عادة ما يلي: 
   الطالبا  ومعدال  إمتا  الدراسة اإلحصا ا  احلالمة والتغريا  يف تقد 
  اإلحصا ا  احلالمة والتغريا  يف تقمم، الطالبا  للتدريس أو جودة اليامج 
   بمانا  عن نتائج توظمف اخلرجيا 
  مدى اخنراط األعًا  يف أنشطة التطوير املهين املتعلقة جبودة التدريس 
 إااةها يف موعد ددد  واليت يت،  عدد ونسبة تقارير اليامج اليت تلتز  بالشروط 

 فمثال قد يتضمن أسلوب تقييم التعلم والتعليم المقاييس التالية:

 الكلية لخ إ... كامل المؤسسة
 1أو البرنامج 

 الكلية
 1أو البرنامج 

 الكلية
 1أو البرنامج 

 التقييم بناًء على مقياس التعلم والتعليم

 مخرجات تعلم الطالبة 1. 4     

 األكاديمي والتعليمي للطالبةالدعم  2. 4     

 جودة التدريس 3. 4     

 دعم عمليات التحسين في التدريس 4. 4     
 أخرى 5. 4     

 التقييم اإلجمالي     

 التقليدي للتقييم لدى اللجنة العليا النمط (1)ب/ :الشكل

 )المرحلة األولى( مرحلة التخطيط: 2ب.
  التأكاااد مااان أن األفكاااار ا ديااادة لطااارح الااايامج متماشااامة ماااأ متطلباااا  اجملتماااأ األكاااادميي هتااادف هاااذه املرحلاااة األوىل إىل      

 الفرع املمنوحة لكل و   وتعكس املقرتحا  اليت تقدمها الكلما  لتطوير اليامج  ومتوافقة مأ خطط ا امعة وتوجهها االسرتاتمجي
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 مجلس الجامعة

 
والااايت تتوافااا  ماااأ توجااا  اخلطاااة االسااارتاتمجمة   وطااارح املقاااررا  املناسااابة  ومتابعاااة تطاااوير بااارامج الكلماااا  األخااارى  كلماااة لتطاااوير براجمهاااا

 للجامعة 
بادورها تتباأ وتعكاس اخلطاة االسارتاتمجمة  للكلماا   والايتتتبأ األفكاار اخلاصاة بطارح الايامج اخلطاط االسارتاتمجمة  وعادة ما      

ط هو األساس للقمادة واإلدارة القوية  امعة األمرية ناورة بنات عباد إن هذه االنسمابمة يف التفكري والتخطم  ورسالتهاللجامعة وأهدافها 
التغريا  االسرتاتمجمة املناسبة لالستفادة من تلا الفارع  الفرع  ووضأوالكلما  كذلا نشطة ومتفاعلة وقادرة عل  حتديد   الرمحن

 األكادميمة اليت تقأ ضمن قدراهت، 
  بدراساة الوثاائ  الايت يات، تقاادميها كااادميياللجناة العلماا لًامان ا اودة واالعتمااد األ عاان باةنماكاادميي التخطامط األ وتقاو   ناة        

وبعااد دراسااة ماادى مناساابة تلااا املقرتحااا  ماان الناحمااة االساارتاتمجمة وجاادواها   ( وذلااا لاادع، مقرتحااا  الاايامج1-باملل اا  ) انةاار
 ومتنح تراخمص بتطويرها أكادميما   االقتصادية ستعتمد اللجنة املقرتحا  اليت تراها جمدة

مبراحل التصمم، وحتصمل املوافقة علمها  برامج جديدة لتخصصا  جديدة مرورا   الست داثأن اإلجرا ا  الالةمة  ومن املعلو         
اف اخلارجماة لتأكماد علا  ضارورة حادوث مشااورا  واساعة ماأ األطار اوالساب  يف وجاود دورة التطاوير هاذه هاو  ا  تااج وقتاحيواعتمادهاا 
م ال:   وكذلا ضرورة النةر إىل اعتبارا  تتعلا  بالشاؤون الداخلماة  وذلا منذ بد  الفكرة حىت مرحلة االعتماد النهائي  ذا  العالقة

 املوارد املادية  أ  من املوارد البشريةسوا  أكانت من   حتديد الشروط املناسبة للموارد
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (األولى)المرحلة جديد برنامج  الستحداث لتخطيط ا ( عملية2)ب/ الشكل: 

 فمهاا  للنةار األكاادميي لتخطامطا  ناة علا  أوال  أن تعار  مجماأ االقرتاحاا  املتعلقاة بتطاوير برناامج جدياد  ومان الًاروري      
 (3-)ب :املل   انةر  ا للنموذجبرنامج جديد وفق   وتطوير الست داثتقدمي الطل   يكون حبمث

 مجلس القسم

 

 

 لجنة التخطيط األكاديمي

فقة
موا

م ال
عد

 
في حال الموافقة تقوم لجنة

 
البرنامج برفع المقترح للجنة الموافقة 

على البرامج )انظر المرحلة الثانية(
 

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 مجلس الكلية 

 بالكليةضمان الجودة  لجنة

 

اللجنة العليا لضمان الجودة 
 واالعتماد األكاديمي

 

 

 لجنة البرنامج
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  ااودةا ضاامان  نااة إىلباادوره  يرفعهااا باادورة الااذي الكلمااة لااسجمل ث القساا،  وماان جملااسإىل  الينااامج  نااة عااي ويرفااأ املقاارتح          
 التخطااامط األكاااادميي  ناااة إىل ترفاااأ ملوافقاااةحالاااة ا ويف التعلممماااة  الشاااؤون لوكالاااة االقرتاحاااا  يرفاااأث  ومااان  واإلفاااادة للدراساااة بالكلماااة
  لإلفادة

 )المرحلة الثانية( مرحلة استحداث البرنامج الجديد: 3ب.
وساامكون هااذا الفرياا  هااو املكااون الرئمسااي   جياا  تشااكمل فرياا  تطااوير لكاال برنااامج مقاارتح وافقاات اللجنااة العلمااا علاا  تطااويره      

واإلطارا  األكادميماة اةلماة والعاملماة والبنماة   واليت جي  أن تًأ يف االعتبار املرجعما  اخلارجمة  للجنة اليامج اليت ستشكل مستقبال  
ا  واملدخال  املتعلقة بقطاع الصناعة الت تمة والقًايا اليت تطرحها ا ها  املتخصصة واملشرعة للوائح واألنةمة  وسمت، مجأ املعلوم

 والتجارة واخلرجين عند احلاجة لذلا  باإلضافة إىل العناية اخلاصة يف سبمل ضمان أن اليامج ترتبط بالفرع املخطط هلا للنمو والتقد 
 وصااامفمف اليناااامج وت إىل ماااؤهال  أعلااا   وساااتؤخذ مشاااورة املستشاااارين اخلاااارجمن أو اخلااايا  فاااور االنتهاااا  مااان كتاباااة توصاااوصاااوال  
وبعد تلا املشاورا  يقو  فري  التطوير بإعداد الصورة النهائمة للينامج  وسمصاح  املقرتح إشارة من العممدة املعنمة إىل أن   املقررا 

 الدع، الفين   كاملكتبة  وخدما   املوارد اةددة لدع، الينامج متوفرة
تقتناأ  ناة اليناامج باأن كال  حدي  ا  وعنادماأو اليت مت إنشاؤها  قائمةملقرتح إىل  نة الينامج الا الينامجالتطوير  ويقد  فري        

بدورها  واليت حتملها  التعلمممة الشؤون وكالةإىل  الكلمة يف  ودة  نةو  والكلمة القس، جملس عيالينامج  كاملة  يسل،مراحل التصمم،  
  الينامج لف ص املؤقتة الفرقةر من قبل إحدى اليامج للدراسة والن قبولىل  نة إ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 الثانية()المرحلة  :جديدبرنامج  استحداث عملية (3/ب)  :الشكل
 

 لجنة البرنامج

 

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 

 اللجنة العليا للجودة

 

 مجلس الجامعة

 

 اللجنة المؤقتة لفحص البرنامج

 

 لجنة قبول البرامج

 مجلس الكلية 

 لجنة ضمان الجودة بالكلية

 مجلس القسم 
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ولكان الكلماا  نشاطة وتساتجم    مقرتحا  إنشا  برامج جديدة تلتز  بااخلطط االسارتاتمجمة للكلماا  وا امعاة وعادة  فإن      
والقمااا  بااالتغريا  االساارتاتمجمة املناساابة لالسااتفادة ماان هااذه الفاارع األكادميمااة الاايت تقااأ ضاامن   وقااادرة علاا  حتديااد الفاارع  للتغااريا 
ويفماااد هاااذا اإلجااارا  يف تطاااوير كافاااة   فريااا  التطاااوير برمتااا  أن ينخااارط قااادر اإلمكاااان يف عملماااة تصااامم، اليناااامج وجيااا  علااا   نطاقهاااا
  ودور مااادير اليناااامج ا ومتواةن اااويًااامن أن يكاااون املقااارتح متكاااامال    ةبامللكمااا ويشاااجأ علااا  بناااا  فااارق العمااال و لااا  شاااعورا    األعًاااا 

 من الوظمفتن  مبسؤولما  كل   ا  بمان (6-أ)و (5-)أ : قنلنجاح طرح الينامج و دون يف املل ومنسقا  املقررا  مه، جدا  
إلجاارا  تعااديال  علاا  الاايامج  مساابقا   موجااود   أو فرياا     تطااوير الينااامج ماان فرياا  ياات، تعممناا  للاايامج ا دياادة ويتكااون فرياا       

ملراجعة الدورية للينامج  ويف حن أن عملمة تصمم، الينامج جيا  أن تشامل أكاي عادد ممكان مان اخالل  نة اليامج أو  احلالمة  من
امج مساؤولة عان التأكاد مان وماديرة الينا األعًا  شخص واحد أو جمموعة صغرية من  يقو  هباقمادة العملمة ميكن أن  فإن  األعًا 

وماديرة اليناامج   أن توثم  اليامج ا ديدة أو التعديال  أو املراجعة الدورية لليامج املوجودة مستوفم  لشاروط اعتمااد الايامج با امعاة
 مسؤولة عن التأكد من أن وثمقة الينامج املتاحة لالطالع )التوصمف( دقمقة وحدي ة 

امج اةددا  مسؤوال  عن ضمان أن توصامفا  املقاررا  اخلاصاة باياجمهن قاد كتبات بصاورة تتماشا  أن مديرا  الي  كما       
وجياا  أن يكااون يف توصاامفا  املقااررا  مااا   وأن مقرراهتااا مالئمااة هلاادف الينااامج ا ديااد أو املعاادل أو اةاادث  مااأ متطلبااا  ا امعااة

وأاااا مصااممة لااتالئ، الاانهج العااا  للينااامج يف التعلاام،   كلمااة للينااامجيًاامن أاااا مجمعااا تساااه، وتصاا  يف مصاال ة خمرجااا  الااتعل، ال
ن إ(حمااث  NQFوجياا  أن يعكااس كاال مقاارر منهااا بعنايااة املسااتوى املطلااوب ضاامن اإلطااار الااوطين للمااؤهال : )  والااتعل، والتقماام،

 املرحلة أو السنة اليت يقأ ضمنها املقرر تنعكس عل  مستوى خمرجا  التعل،  
وجيا  علا  فريا  اليناامج أو فريا  التخطامط لليناامج أن يقااو    أن يكاون تصامم، الايامج عملماة ةولماة قادر اإلمكااانجيا        

وكاذلا ماأ الطاالب احلاالمن إن   ونةرا  من خارج فري  الينامج أو ا امعة  وأرباب العمل  مبشاورا  واسعة مأ ا ها  املتخصصة
ومن أه، شروط قبول اليامج أن يكون فري  ختطمط الينامج قد   ه، من األطراف ذا  العالقةوغري   وخدما  ا امعة املركزية أمكن 

لتصامم، اليناامج لمتساا   كاااف    وجيا  أن ياات، ختصامص وقات    وأن تلاا االستشاارة قااد مت تساجملها  خارجمااة   أخاذ يف االعتباار مشاورة  
وبالتار تسهمل كتابة وثمقة كاملة ودقمقاة لتقادميها مان أجال   النةر والدراسة لألعًا  املناقشة املستفمًة لكافة القًايا اليت حتتاج إىل

 احلصول عل  موافقة ا امعة 
وتااذكر   ويف عملمااة تصاامم، الينااامج ساامكون فرياا  التطااوير علاا  درايااة باإلطااار الااوطين للمااؤهال  باململكااة العربمااة السااعودية      

ن النةا  اخلاع باالعتماد وضمان ا ودة يف السعودية يتب  تصمم، اليامج الذي يًمن لنا ا موثمقة اإلطار الوطين للمؤهال  أن جز   
ومعاارتف باا  علاا  نطاااق واساأ علاا  أناا  كااذلا يف الاادوائر   أن جاودة التعلاام، والتاادري  بعااد املرحلاة ال انويااة مكااافة ملعااايري عاملمااة عالماة

طاوير سمًامن لناا أن تصامم، الاايامج يعكاس املساتويا  األكادميماة يف كال مرحلااة أو ومان هناا فااإن فريا  الت  األكادميماة واملهنماة العاملماة
 ويطور املهارا  املطلوبة للدرجة اليت ستمنح    سنة من الينامج

( 3-ب) :ويقااد  املل اا   التطااوير تتباا  ا امعااة مناااذج توصاامف الينااامج التابعااة للهمئااة الوطنمااة كااأداة دعاا، وملساااعدة فرياا      
 تذكر بقواعد وتوجمها  اهلمئة الوطنمة لالعتماد األكادميي يف كتابة توصمف املقررا   معلوما   
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هبا املسؤولون عان  واليت يقو   إن اهلدف الرئمس من توصمف الينامج هو دع، عملما  التخطمط واملتابعة والتطوير للينامج      
  أن الينامج يفي بشروط ومعايري ضمان ا ودة واالعتماد يف بارامج التعلام، العاار تبن كافمة    وجي  أن يشتمل عل  معلوما     تقدمي 

وباإلضافة إىل إرشاد من يدرس   وأي شروط أخرى خاصة تتعل  باالعتماد املهين يف حقول الدراسة املعنمة  واإلطار الوطين للمؤهال 
 العتماد من قبل اهلمئة فإن توصمف الينامج هو املرجأ األساس لعملما  ا  يف الينامج

ةهااار ثباااا  وانساااجا  معاااايري ضااامان أن ا امعاااة تساااتطمأ أن ت :هاااو  تبااااع وثمقاااة اإلطاااار الاااوطين للماااؤهال اهلااادف مااان ا إن      
للمقارناة فمماا يتعلا  باملساتويا   مرجعماا   وهاذا اإلطاار ياوفر إطاارا    مقابل اليامج املناظرة يف اململكة واملناط  األخارى يف العاا   براجمها

خلااارجمن      للمااراجعن ا يفو   حمااث يساااعدها يف عملمااا  التخطاامط واملراجعااة الذاتمااة  األكادميمااة والتاادري  لعاادة جهااا  للجامعااة
والقادرا    حمث يساعده، يف فه، املهارا   وكذلا ألرباب العمل  والت كم، املؤسسايت  الذين هل، عالقة بعملما  اعتماد اليامج

 اليت سمتملكها اخلرجيون الذين قد يوظفوا، 
ودراسااة أم لااة لاايامج ومقااررا    عامااة   وأهااداف    وماان الساابل لتطااوير توصاامفا  الاايامج واملقااررا  هااو البااد  برسااالة للينااامج      

ماان   كماا أنا  املماداين لليناامج اارب العماال  :م ال  ث بعادها يات، حتديااد أي حاجاا  أو أولوياا  خاصاة  تطارح يف جامعاا  أخارى
وعلماا  فااإن   اعالم اا ودراسااة القًااايا الاايت تركااز علمهااا ا امعااة تركماازا    أن تعكااس تصااامم، كاال الاايامج رسااالة ا امعااة والكلمااة املهاا، أيًااا  

عل   وبنا     لنهج املبدئيأهداف الينامج والتصمم، النهائي ل   وبعد إدراج هذه املعطما  يف ا عل املأمول هو أن ينعكس هذا الرتكمز 
 يستطمأ فري  تصمم، الينامج أن يعكس خمرجا  التعل، للينامج   معرفة أهداف الينامج

تباعها لت قم  خمرجا  التعل، هذه اوكذلا االسرتاتمجما  اليت يت،   للتعل، يً، توصمف الينامج مخسة جماال    وجي  أن      
 املسااؤولمة عاان كاال جااز  ماان هااذه املهمااة الكلمااة إىل مقااررا  منفااردة  وكاال مقاارر ساامبن املعرفااة إسااناد وتقوميهااا  وماان الًااروري عندئااذ  

واسااتخدا  احلاساا  الر الاايت   كمهااارا  االتصااال   وكااذلا حتديااد خمرجااا  الاتعل، األك اار عموممااة  املهاارا  اخلاصااة الاايت سمدرسااهاو 
  ( 3كماا هاو موضاح يف الشاكل: ) ب/   رجاا  الاتعل، ألي مقارروجيا  أن يرفا  بتوصامف اليناامج مصافوفة خم  ستسه، يف تطويرها

وجياا  أن يقااد  كاال توصاامف مقاارر   وعناادما يكتماال توصاامف املقاارر ساامقد  معلومااا  مااوجزة عناا   والااذي يلخااص هااذه التخصصااا 
فساتقد  للطالباة بوساائل    وطريقاة التقمام،  كاالقرا ة املطلوباة   أما املعلوما  األك ر تفصمال  و   ا ودقمقا أله، صفا  املقررا بسمط  وصف  

 أخرى 
 للينامج باألمور التالمة: يسرتشد فري  تطوير الينامج عند ترمجة أفكاره ونتائج مشاورات  إىل تصمم،   وينبغي أن  

 ياارتبط ارتباطااا   مبااا يًاامن أن خااية الطالبااة التعلمممااة تتساا، مبنطاا   تاارابط الينااامج: جياا  االهتمااا  بالنزاهااة الفكريااة للينااامج 
 بأهداف الينامج  واض ا  

   اا تسلساال مراحاال الدراسااة داخاال الينااامج: جياا  أن يعاازة التصاامم، تسلسااال ا حبمااث ياازداد حجاا، املطلااوب ماان الطالبااة منةم 
 ومسؤولماهتا يف جماال  التعل، اخلمسة يف الينامج 

 حىت ت     كما هو متًمن يف إطار املؤهال  الوطين   مستوى الينامج: جي  األخذ يف احلسبان املستويا  املناسبة للدراسة
 وبعاد  ويف ماا تساتطمأ القماا  با  بعاد أن تكمال اليناامج  الطالبة وور أمرها وأرباب العمل يف املعارف اليت اكتسبتها الطالبة

 أي فرتة تدريبمة فم   تكمل أن
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  مناااهج الينااامج  وبااالتواةن باان املااواد األساساامة واالختماريااةتااواةن الينااامج:  اا  العنايااة بعماا  املااادة العلممااة واتساااعها يف  
وخمرجااا    وباان تطااوير الااذا  واملهااارا  العامااة  والتااواةن باان العناصاار األكادميمااة والعملمااة  يف الينااامج والعناصاار األخاارى

 التعل، 
 وألي عالقاااة   ج الطالباااة لساااوق العمااالقباااول خرجياااا  اليناااامج يف الوظاااائف: جيااا  االهتماااا  بالكمفماااة الااايت يعاااد هباااا اليناااام

 با ها  املهنمة املتخصصة 
 ،ويف اسرتاتمجما  التعلم، والتعل، والتقومي اليت تدع، ذلا   تدريس الينامج: جي  التفكري يف كمفمة حتقم  خمرجا  التعل 
  ةن بن الصور املختلفة للتقومي وكذلا بالتوا  اسرتاتمجمة التقمم،: جي  العناية بالع   الكلي للتقومي بالنسبة للطالبا 
  العالقة بن خمرجا  التعل، العامة للينامج وخمرجا  التعل، للمقرر  توطمد عل  العمل جي : املخرجا 
  وارتباطها برسالة الكلمة وا امعة األوسأ واسرتاتمجمتها  برسالت  االهتما جي   الينامج:رسالة 
  ولكن بتنوع املؤهال  اليت   الينامج: جي  االهتما  لمس فقط مبسألة توفر الكادر املناس الكادر التدريسي املتوفر لتدريس

 حيملواا ومستواها 
  اليت ميكن هبا متابعة سالمة الينامج وحتسمنها  بالوسائل العناية الوسائل: جي 

 نامج العناية هبا عند تصمم، الينامج القائمة املذكورة أعاله ال تستبعد أي عوامل أخرى قد يود فري  تطوير الي  إن     
املفماد أن يكاون لاديه، جادول ةماين أو إطاار تطاويري ملتابعاة تقاد  املراحال   التطاوير مانفقاد جياد فريا    أي برناامج وعند تصمم،     

  املطلوبة للتصامم، ا مادمدل عل  املرحلة الزمنمة لوإمنا يؤخذ   وال جي  أخذه كنموذج مطل   ب  ( لالسرتشاد4) ب/ ونقد  الشكل:
 واملوارد اليت جي  أن تست دث 

 الوقت بالشهر قبل طرح البرنامج ألول مرة النشاط

 وعشرون شهرًا( )أربعة  شهراً  24 المطلوبة. العمل، والمواردوضع مقترح التخطيط بعد تحديد حاجة سوق 

 (شهراً  وعشرون)اثنان شهًرا  22 .األكاديمي التخطيطالحصول على القبول من لجنة 

 (شهراً  وعشرون)واحد  شهراً  21 ومدير برنامج منتخب. ،امجنبر للالكلية فريق تطوير  تشكل

 رباب العمل محلياً بأالخاصة  متطلباتوال المهنية، هيئاتومتطلبات ال ،االنتهاء من االطالع على برامج مشابهة
 .عالمًياو 

 (شهراً )عشرون شهراً  20

 (شهراً  رعش   )ستة  شهراً  16 والحصول على آرائهم. ،للتشاور العمل أربابإرسال صور مبدئية من التوصيفات إلى 

 (شهراً  رعش   )أربعة  شهًرا  14 ودليل الطالبة. ،وتوصيفات المقررات ،وضع الصورة النهائية للبرنامجو ، ممدخالت التصمي في النظر

 شهرًا( عشر   )ثالثة  شهراً  13 والحصول على الموافقة من كافة األطراف التي تسهم في توفير الموارد. ،ضافيةتحديد متطلبات الموارد اإل
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 جدول زمني لتطوير برنامج ( نموذج4الشكل: )ب/

 ( توزيع مسؤوليات مخرجات التعلم على المقررات5الشكل: )ب/

 شهرًا( عشر  )اثنا شهراً  12 .النهائية الموافقة على الحصوللبرنامج بعد اعالن عن فتح باب القبول للتقديم على اإل

 (شهراً  عش ر)اثنا شهًرا  12 دليل الطالبة. علىو  ،المقررات توصيفوعلى  ،للموافقة على البرنامج البرنامجتشكيل لجنة 

 قبول لجنةقبل  من البرنامج لفحص مؤقتةوتشكيل لجنة  سابي ع،تعميم وثائق البرنامج المقترح قبل االجتماع بأربعة أ
 .البرامج

 (أشهر  )عشرُة أشهر   10

 )سبعُة أشهر ( أشهر   7 التوصيات بذلك أو منها. تلقيالجهات المسؤولة، و  الموافقة منالحصول على 

 (أشهر  )ستة أشهر   6 عن البرنامج. اإلعالن تخص مشاكلإيجاد الحلول أو حل أي  إزالة األفضل

 (أشهر  )أربعة أشهر   4 .البرنامج قبول لجنةتوصيات  على بناءً كمال أي تعديالت على البرنامج إ

 )شهران(شهر 2 وتبدأ دورة اجتماعات اعتيادية. ،والتقويم تعليمالتخطيط التفصيلي للتعلم والتجتمع لجنة البرامج وتشرع في 

 مخرجات التعلم: :المقررات

 واسمه )ا ألفضل اسم المقرر، ورمزه( ،رمز المقرر                                          
 اإلجراءات. ،النظريات الحقائق، المفاهيم، ،المعارف                                          

 المهارات اإلدراكية:                                          
 تطبيق المهارات عندما يطلب ذلك:

 :توحل المشكال ،التفكير اإلبداعي
 المهارات االتصالية والمسؤولية:  

 المسؤولية عن التعلم:                                          

 االشتراك في المجموعة والقيادة:                                          

 والمهنية: ،التصرف بمسؤولية في المواقف: الشخصية                                          

 خالقية:معايير السلوك األ                                         

 مهارات االتصال الحاسوبية والرقمية:  

 والكتابي: ،االتصال الشفهي                                          

 استخدام التقنية:                                          

 ساسية:حصاء األواإل ،مهارات الرياضيات                                          

 المهارات الحركية النفسية:                                          
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 صياغة مخرجات التعلم

  التعلممخرجات  

 

 مهام التقويم

تقمم، مدى حتق  خمرجا  التعل، 
 املقصودة

 املخرجا  ميكن مت ملها

 

 بصيغة افعال على الطالبة تمثيلها

يت، اختمار االفعال لتعكس مستوى 
 املقرر

 

 أنشطة التعليم/ التعلم

و أيت ك، هبا املعل، أو الطال  
 الزممل حس  ما يناس  السماق

 

 

Teaching for quality learning at University,2ndedn (OUpress2004) Adapted from Biggs, 

كما يبن    ( يف األسفل فكرة عامة عن األمور اليت تؤخذ يف االعتبار عند صماغة خمرجا  التعل،6)ب/ :ويعطي الشكل      
أن  يتوج  عل  فري  تصمم،  وهذا يعين  الدلمل اهذ ج( من) :البندناقش يف تمدى اعتماد خمرجا  التعل، عل  جوان  التقومي اليت 

  قابل  للتقمم،أفًل  أن جيدوا خمرج تعل،    خمرج تعل، مدرج وال ميكن تقممم  إذا كان مثةَ   الينامج
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( صياغة مخرجات التعلم6)ب/ :الشكل
ويقااد  دلماال ضاامان ا ااودة واالعتماااد يف   تصاامم، الينااامج تقااد  اهلمئااة الوطنمااة مناااذج مناساابة لاادع، العماال وملساااعدة فرياا    

لتوصاامف الينااامج )الاارابط  جاااهزا   أ( منوذجااا  2) :رفاا يف امل   -2011-يولمااو   ال انمااة ال اااين  النسااخةاململكااة العربمااة السااعودية ا ااز  
a.org.sa/english/aproductfront.aspxhttp://www.ncaa   رشااادا  السااتخدا  اإل القااار (  وساامجد 66ع

 ( من نفس الدلمل 84)ب( )ع2:رف هذا النموذج يف امل
 مها:  فرع التعل، املتاحة أما  طالب التعلم، العار يف إطار فئتن رئمستن وباإلمكان تصنمف 

 ويشاري مصاطلح "خمرجاا  الاتعل،" إىل: مساامهة عملماة الاتعل، يف حتقما  جمموعاة متنوعاة   فرع التعل، الرمسمة  أو غاري الرمسماة
مباا يف ذلاا الوصاول إىل املساتوى املنشاود مان الاتعل، يف اليناامج الدراساي  والاتعل، النااتج عان أدا    من املخرجاا  املختلفاة

 أنشطة تعل، أخرى ذا  صلة 
ل، الينامج الدراسي  يت، مباشرة الربط بن هذه املخرجا   وبن خمرجا  عملما  عل  حتديد خمرجا  تع ومبجرد االتفاق      

-املساااواةقاد   علاا -متكافئاةمناسابة لتزويااد كافاة الطااالب دون اسات نا  بفاارع  ،متقمااحبمااث تساتخد  طاارق وأساالم    التقمام، النهاائي
الوساااائل واللماااا  املساااتخدمة  وأمااااكن تعلااا، هاااؤال  بغاااض النةااار عااان   (ILOsماااا حققاااوه مااان خمرجاااا  الاااتعل، املساااتهدفة: ) إلباااراة

 الطالب 
علا  واو   تصم، أنشطة التعلم، والتعل، وما يرتبط هبا من مصادر ومواد تعلمممة ترتكز علمها الايامج واملقاررا  األكادميماة و      

تكامال أنشاطة التعلام، والاتعل،  والادع، املقاد  وبالتاار ت  لت قم  خمرجا  الاتعل، املساتهدفة  يزود كافة الطالب بفرع فعالة ومتساوية
لتمكاان كافااة الطااالب ماان املشاااركة علاا  وااو مناساا  يف حتقماا  خمرجااا    لعملمااة الااتعل،  واملصااادر واملااواد التعلمممااة املسااتخدمة معااا  

http://www.ncaaa.org.sa/english/aproductfront.aspx%20%20ص%2066
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ر  وحتقما  التقاد  املنشاود علا   وتدع، فرع التعل، املتاحة الطالب يف جهوده، الراممة إىل االنتقال إىل مؤسسا  التعلم، العاا  التعل،
 وذلا من خالل ما يقد  هل، من برامج دراسمة بصرف النةر عن مستوياهتا املختلفة   كال الصعمدين :الدراسي واملعريف

 :جتباع جمموعة القواعد اإلرشادية التالمة عند كتابة خمرجا  تعل، الياماجي   ومن هنا    
  ،ماان فوبالتاار   حبماث تت اول لتصابح الركماازة األساسامة خلطاة التقمام،  املساتهدفة بالقابلمااة للقمااسمراعااة متتاأ خمرجاا  الاتعل

م اال: بلااورة معااا  فهاا، واضااح ملباااد  علاا،: الااديناممكا   املناساا  هنااا  ناا  اسااتخدا  العبااارا  العامااة الفًفاضااة والغامًااة
م ال: فها، القاانون األول   للقمااس ة قابلاة  لغوي ا وقوالا َ  مغ  تعل، باساتخدا  صاالاوبدال  من ذلاا جيا  كتاباة خمرجاا   احلرارية 

 لعل،: الديناممكا احلرارية 
 حبمااث يصاابح باإلمكااان الااربط باان خمرجااا  الااتعل، املنشااودة لكاال   ضاارورة متتااأ خمرجااا  الااتعل، املسااتهدفة بااالرتابط والتكاماال

انةر الشكل  األكادميي خرجا  التعل، املستهدفة للينامج ة ملومتكامل   موحدة   وصوال  إىل إعداد خريطة    دراسي مطب    مقرر  
 خريطة دتويا  أحد املناهج الدراسمة املطبقة مبؤسسا  التعلم، العار  والذي يوضح (5)ب/ :رق،  التار

  للمااؤهال  ة ذا  صاالة يف وثمقااة اإلطااار الااوطين معرفم اا ياارتبط هبااا ماان مسااتويا    والاايامج  ملاااضاارورة مناساابة خاارائط املناااهج
(NQF)  لفهاا، مااأ خمرجااا  الااتعل، فعلاا  ساابمل امل ااال  ال ميكاان وضااأ أحااد خمرجااا  تعلاا، املقاارر الدراسااي يف مسااتوى ا

 ( لينامج أكادميي يطل  من الطالب التمتأ بالقدرة عل  الت لمل ILOs:)املستهدفة
  علا  القًاايا األساسامة  بادال  مان تشاتمت ضرورة كتابة خمرجا  التعل، املستهدفة من وجهة نةر الطالب  ومن منةور يركز

     عدد أكي من القًايا اهلامشمةاالنتباه عل
  ،صااماغت  ماان خمرجااا  الااتعل، املسااتهدفة:وجياا  هنااا تااذكر أناا  كلمااا ةاد عاادد مااا ياات (ILOs ؛ كلمااا ةاد بالتااار مسااتوى)

( ILOs) عدد خمرجا  تعلما  املساتهدفة:تفصمل اسرتاتمجمة التقمم، املستخدمة  وأن أي مقرر دراسي ال جي  أن يتجاوة 
  الثة الحبدود  تكون خمرجات   وغالبا ما عشرة خمرجا   

مان إعاداد املساودة األولماة ملخرجاا  الاتعل، املساتهدفة؛ يوصا  بًارورة الاربط بان خمرجاا  الاتعل،  ومبجرد االنتهاا      
ممة ا مدة عادة بإمكانمة اختبار مدى حتق  خمرجا  التعل، وتتممز التصممما  التعلم  املستهدفة للمقررا  الدراسمة وبراجمها

وماان شااأن ذلااا املساااعدة يف احلاااال  الاايت ال ياات،   باالسااتعانة بااأك ر ماان مقاارر دراسااي واحااد فقااط  املسااتهدفة ألي برنااامج
رهتا علاا  تأكمااد حتقاا  ماان إجاارا  عملمااة التقماام، املطلوبااة  وبااذلا حتااتفت  نااة االختبااارا  والتقااومي بقااد فمهااا االنتهااا  بنجاااح  

 خمرجا  التعل، املستهدفة من الينامج فعلما  
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 المنهاج خريطة( 7/ب:) الشكل

مان خمرجاا  الاتعل، املساتهدفة بأفعاال تادع، حادوث الاتعل، املطلاوب عناد مساتوى معاريف  لغويا  باد  صاماغة أي   ومن الشائأ      
  ولدينا بالفعل العديد من التصنمفا  الرتبوية املختلفة اليت تزودنا بقوائ، مقرتحة من األفعال املناسبة لالستخدا  يف هذا الصادد  معن
ة  ( لألهاداف املعرفماة الساتBloom’s Taxonomy)الايت ورد  يف تصانمف بلاو   احلصار  األفعاالعلا  سابمل الاذكر ال  ومنهاا
   الت لمل  الرتكم   التقومي( التذكر  الفه،  التطبم ) وهي
خمرجااا  الااتعل، املسااتهدفة للاايامج قباال املخرجااا  اخلاصااة باااملقررا  الدراساامة؛ لمصاابح إعااداد خاارائط املناااهج  وعااادة تكتاا       

ويف  كامال مان ةاول وت للتعرف عل  مادى ماا تتمتاأ با  تلاا الايامج   وذلاأساسما  ال غ  عن  اختمارا  -أعالهإلمها  املشار-الدراسمة
حالة عد  إمكانمة الربط بن خمرجا  التعل، املستهدفة ألي مقرر دراسي وبرنامج معن؛ فبمقادورنا اعتباار هاذا اليناامج غاري مناسا ؛ 

ا أو تعاديال    كماا جيا  علمناا كاذلا تاذكر ضارورة عاد  إدخاال أياة حتادي ا      وبالتار جي  علمنا اساتبعاده اائماا   ة علا  صاماغة مقرتح 
للمزيااد حااول هااذه النقطااة حتدياادا   انةاار الشااكل   و إال عااي إتباااع العملمااا  اإلجرائمااة املقننااة املناساابة لااذلا  خمرجااا  الااتعل، املسااتهدفة

 ( ILOs) والذي يوضح االستخداما  املختلفة ملخرجا  التعل، املستهدفة:  (8)ب/ :رق،  التار
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مسان يرتكااز علا  دعائمهمااا دور خمرجاا  الااتعل، املساتهدفة يف توجماا  عملمااة أن يشاار هنااا إىل وجاود مفهااومن رئ ومان املهاا،     
 التعل،  ومها:

 خمرجا  التعل، املستهدفة توج  الطالب وترشده، يف العملمة التعلمممة  أن  1
 يقومون بالربط بن خمرجا  التعل، املستهدفة  والطرق املستخدمة يف التعل، والتقمم،  الذين التدريس ه،أعًا  همئة  أن  2

 
 
 

 

 المستهدفة التعلم مخرجات استخدامات( 8/ب)  :الشكل

 توصيفات الخبرة الميدانية: 4ب.
وباالرغ، مان أنا  عاادة يات، خاارج   املمداين( جز  مه، يف العديد من اليامج )التدري ا نشاط اخلية املمدانمة أو ما يعرف ب إن      

وعلماا  ياات، التخطاامط لاا    جياا  معاملتاا  علاا  أناا  مقاارر   جزئم ااا  فإناا ماان خااارج ا امعااة علاا  األقاال  حتاات إشااراف أفااراد   ا امعااة  ويكااون
وسامبن  ؟وكماف ميكان حتقما  ذلاا ؟ماا الاذي جيا  علا  الطالباة أن تتعلما  لمبن بوضاوح    مستقال   ايفرد ل  توصمف   وجي  أن  وتقممم 
وجي  أن يشمل اإلعداد   ل  والساعا  املعتمدة اةتسبة  ومستواه يفًل ويف أي مستوى دراسي يدرس  التوصمف مدة التدري  هذا

 جي  أن يشتمل عل : أن  كما  التدري والتخطمط لألماكن اليت سمت، فمها التدري  املمداين بالتعاون مأ جها    الكامل للطال 
 لتعزيز ما مت تعلم   وذلا  نشاطا  متابعة مأ الطالبة 
  ،شراف إلا للتعل،  ولتجربةتقمم 
البااد وأن   عااداد واملتابعااة واإلجاارا ا  الاايت سااتت، خااالل التاادري  املمااداينالاايت هتاادف إىل اإلو إن الرتتمبااا  هلااذه النشاااطا        

)ط( 2ممكن وضااعها باسااتخدا  املرفاا : فاا بااذلا توصاامفا  خااية ممدانمااة مرتبطااة  وأمااا أي  تكااون ضاامن توصاامف التاادري  املمااداين
( ماأ اإلرشاادا  املوجاودة يف املرفا :) NCAAAمئة الوطنماة للتقاومي واالعتمااد األكاادميي: )( من ا ز  ال اين من دلمل اهل147)ع
 ( 157)ع   ي(2

 الموافقة على البرنامج: 5ب.
إن عملمااة املوافقااة علاا  الينااامج مرحلااة مهمااة يف املساارية املسااتمرة ألنشااطة ضاامان ا ااودة يف جامعااة األماارية نااورة بناات عبااد      

 الرمحن 
 أمرين: االطمئنان عل فهذه العملمة هي السبمل الذي ميكن ا امعة من  

   مستوى اليامج اليت تطرحها الكلما 
  َبتجربة تعلمممة عالمة ا ودة  أن الطالبا  سم ةْن 

ايري التخطااامط ومعااا  كادميماااةختًااأ الااايامج ا ديااادة املقرتحاااة للنةااار والدراساااة مااان أجااال املوافقاااة علمهاااا يف ضاااو  املعاااايري األ و     
  وجمللااس ا امعااة الصااالحمة يف أن يوافاا  علاا  أي برنااامج يف الكلمااا   الاايت منهااا: النةاار فممااا يتطلباا  أي مقاارتح ماان مااواردو   الساالممة

 مخرجات التعلم المستهدفة
نشاطات التعلم والتعليم 

)مصممة لتوافق مخرجات 
 التعلم(

 

 التقييم نشاطات

 مخرجات لتقييم)مصممة 
 (التعلم
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 ث  الشاؤون التعلممماة إشاراف حتاتتكاون  والايت  قبول اليامج :حول املوافقة إىل  نة وتوكل عملمة الف ص والدراسة للوصول إىل قرار  
قم، إجرا ا  املوافقة فمما إذا كانت الشروط اليت حددهتا ترفأ توصمتها جمللس ا امعة فور االنتها  من دراسة كل برنامج من اليامج  وتُ 

 قد مت الوفا  هبا  (3-ب) :مئة الوطنمة واملرفقة يف املل  اهل
 مت: قدفمما إذا كان الينامج  اليامج لف ص املؤقتفري  الكما سمنةر   

 ادلم ااعلمهااا  كوناا  يشااري إىل املعااايري الاايت مت التوافاا   مااأ  تطااوير الينااامج مااأ الااوعي التااا  بالبنمااة الت تمااة األكادميمااة الوطنمااة  
 ا ها  املتخصصة واملهنمة  كتوقعا 

 ل   عمل املناس يًمن وجود سوق  الينامج مبا تطوير 
  ل   تطوير الينامج مبا يًمن توفر موارد التعل، الًرورية 
   تطوير الينامج حبمث يتواف  مأ إطار ا امعة األكادميي ولوائ ها 
لنةار ا إىل)فري  تقومي(  ويهدف االجتماع املخصص هلا : هي  تقو   نة قبول اليامج بتشكمل  نة فرعمة للقبول وجي  أن      

 وماأ متطلبااا   مااأ لاوائح ا امعااة كجهاة داخلمااة اليناامج يتوافا لتأكااد مان أن املقاارتح املقاد  لقبااول ل وذلاا  علا  الينااامج يف املوافقاة
 وكذلا توافق  مأ أفًل املمارسا  األكادميمة يف القطاع   ا ودة للهمئة الوطنمة كجهة خارجمة

 قبول البرنامج في مداوالتها ونقاشاتها بالتالي: وتسترشد لجنة    
 الكلمااة املعنمااة وخطتهااا االساارتاتمجمة  وخاصااة  ومااأ رسااالة  ا االساارتاتمجمةمااأ رسااالة ا امعااة وخطتهاا املقاارتح املقااد يتوافاا   أن

 إسهامها يف إشراك اجملتمأ 
 ذلا تقصي حاجة السوق  ويدل عل   يوجد طل  عل  هذا الينامج أن 
   ا امعة هاأن يكون الينامج باملستوى املطلوب للدرجة العلممة اليت ستمن  
 يف ضو  املعرفة املتناممة يف اجملال  اوقوي ايكون الينامج حدي    أن 
 بشكل كامل  ايكون توصمف الينامج واملقررا  فم  مدروس   أن 
 أدلة موثقة للتشاور مأ ا ها  املعنمة من خارج ا امعة  توجد فم  أن 
 يعد الينامج الطالبا  لسوق العمل  أن 
 واهلمئة الوطنمة لالعتماد األكادميي   ارولوائح وةارة التعلم، الع  املطلوبة الينامج باملعايرييفي  أن 
 تكون قاعدة املوارد ومنها الكادر التدريسي متوفرة لتشغمل الينامج  أن 

مان  جيادأن  اليناامج لف اص ؤقاتامل فريا وميكن لل  رشادا  لمست شاملة للعوامل األخرى اليت قد تود اللجنة النةر فمهاإلهذه ا إن 
 ( 2-ب:) املل   يفوالنماذج  باإلرشادا املفمد االستعانة 

 النتائج: 1. 5ب.
 ا من القرارا  التالمة:للجنة الفرعمة لقبول الينامج أن تتخذ أي   حي   

  ( شروط)بدون العا   التوصمة بالقبول 
 ويف هذه احلالة جي  علا   ناة تطاوير اليناامج أن تتعامال بشاكل كامال ماأ أي شاروط مطلوباة  التوصمة بالقبول املشروط(  

 سمح للينامج بالبد ( بالتشاور مأ أعًا  اللجنة قبل أن يُ  وذلا  وأن يصادق رئمس اللجنة عل  أن الشروط كاملة
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 ةبعااد مراجعاا الحاا    يف وقاات  و لفرياا  التطاوير أن يتقااد  باااملقرتح ماارة أخارى  جيااوة ناا )ويف هااذه احلالاة فإ  التوصامة بعااد  القبااول 
 جنة( للا

حالة  يفو  حتدد اإلجرا ا  اليت من شأاا تعزيز املقرتح إذا طب  من قبل  نة الينامج  للجنة أن تطرح توصما    جيوة  كما أن    
 ةماأ إخطاار مان رئمسا  لليناامج للجناة قباول اليناامج ؤقتاةالينامج فإن  جي  رفأ التقرير اخلاع بإقرار الينامج مان قبال اللجناة امل إقرار

فإنا  جيا  رفاأ   ويف حاال مت حتدياد أي متطلباا  خاصاة مباوارد إضاافمة خاالل عملماة القباول  قاد مت حتقمقهاااللجنة بأن شروط القباول 
وإذا كان باإلمكان توفري هاذه املاوارد اإلضاافمة فريفاأ التقريار بعادها   التقرير وأي وثائ  تتعل  مبرحلة ما بعد القبول إىل إدارة الكلمة أوال  

يف حال عد  استطاعة إدارة الكلمة توفري موارد إضاافمة فاإن املقارتح يعااد مارة أخارى إىل  ناة الايامج ملزياد ولكن   إىل  نة قبول اليامج
 24ة ال تزيد عان وملد    وعندها إما أن يؤجل املقرتح إىل حن اعتماد املوارد  من العناية من قبل فري  التطوير ولبذل مزيد    من الدراسة

يت، تقدمي  إىل  نة تنعقاد مان جدياد للموافقاة  ث  وإما أن يت، تعديل الينامج حبمث يتناس  مأ املوارد املتاحة  ( شهرا  وعشرين)أربعة   
 يف حال استمرار عد  التطبم   ( شهرا  وعشرين)أربعة    24بأن املوافقة تبطل بعد مرور  علما    علم 
وأن متطلبا  املوارد   يشمل ذلا اإلفادة بأن كل الشروط قد مت حتقمقهاو   وعندما تتسل،  نة قبول اليامج التوصمة باملوافقة       

وماان ث   لرفعهااا للجنااة ا ااودة العلمااا وذلااا توصااماهتا  التعلمممااة للشااؤون ا امعااة وكالااةفإاااا تساال،   قااد مت توفريهااا علاا  الوجاا  املطلااوب
تزياد  ولكان ال   االعتماد املقباول لليناامج ملادة غاري داددة وسمكون  ينةر جملس ا امعة يف هذه التوصما  ذلا وبعد  لس ا امعةجمل

ميكاان    فإناا ومبجاارد أن يعتمااد جملااس ا امعااة الينااامج  قباال مراجعااة أخاارى تفًااي إىل إعااادة االعتماااد  هااذه املاادة عاان مخااس ساانوا 
 البد  يف التسجمل قبل االعتماد  هل،ولمس فم   للطلبة البد  يف التسجمل 

 البرنامج وتقييمه:مراقبة  6ب.
عاان طرياا  التقرياار  وذلااا  يبقاا  الينااامج ماان خالهلااا حتاات املراجعااة  مسااتمرة   إن مراقبااة أو متابعااة الينااامج واملقااررا  عملمااة        

الاا الث  وهااذه العملمااا  اخلااية املمدانمااة  (  وتقاااريرACRs) :ير الساانوية للمقااررا  املرتبطااة باا والتقااار   (APRالسانوي للينااامج )
والاايت تاادع، التشااغمل الفعااال   (APCMR) :نوية الشاااملة للينااامج واملقااررا عملمااة املراجعااة الساا جمتمعااة   التقااارير تشااكللكتابااة 
 للينامج 

لتغذيااة لو   يقااو  فريا  ماان فارق الينااامج عان طرياا   ناة الاايامج بالساعي يف التجممااأ املساتمر لألدلااة والياهان ولت قما  ذلاا      
 والتشغمل   والطرح  وعمل التعديال  الالحقة املرتتبة عل  ذلا من أجل تعزيز النتائج  بتقمم، تلا األدلة   وكذلا يقو عةالراج
عتمااد لاادى اهلمئااة م مقاارر تقااومي اسااتبانةا امعااة  وهلااذا تسااتخد   علاا  وجاا  اخلصااوع التغذيااة الراجعااة ماان الطالبااا  مهمااة   أن كمااا 

 باملعلوما  الالةمة  ةإلثرا  العملما  ال الث وذلا  (5-ب) :ملل  ا  /الطالبةالطال  خية واستبانة تقومي  (4-ب) :املل    الوطنمة
وأن تًأ خطة   أن تنشرها عل  تعملهتت، عملمة املراجعة السنوية الشاملة للينامج واملقررا  باملمارسا  ا مدة و  وجي  أن      

وهاي عملماة شااملة ينخارط فمهاا مادير   مان أجال حتقما  تقاد  يف تطبما  الت سامنا  املخطاط هلاا علا  اليناامج وذلاا  عمل وتطبقهاا
  وجي  كذلا أن تشمل العملمة التغذية الراجعة من الطالبا   الينامج وكل أعًا  همئة التدريس الذين يدرسون املقررا  يف الينامج

 واخلرجيا    واللجان االستشارية  رجمنكاخليا  اخلا   واستشارا  من جها  مستقلة
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ومقارنة أدا    وحتلمل املواضمأ واألدلة  والنةر يف تقارير املقررا   إن هذه العملمة برمتها تعكس الواقأ عن طري  مجأ األدلة      
ن  أن يااؤدي إىل حتساان وهااذا ماان شااأ  أو بعماال مقارنااة مرجعمااة مااأ جهااا  أخاارى يف نفااس اجملااال  الينااامج مبؤشاارا  األدا  الرئمسااة

 الينامج  
وتااؤدي إىل مراجعااة ماادى حداثااة أي   فااإن املراجعااة الساانوية للينااامج واملقااررا  هااي األساااس يف عملمااا  ا ااودة وماان هنااا       
وكاذلا اااح  رباة  ومادى ااحهاا   ومناسابة الدرجاة العلمماة الايت مين هاا اليناامج  مأ ضمان استمرار أمهمت  يف سوق العمل  برنامج

 الطالبا   
 هي كالتار:فعملمة املراجعة السنوية الشاملة للينامج واملقررا   وأما أهداف    

 وخترجهن   وتقدمهن يف الدراسة  ودرجاهتن  حصائمة حول تسجمل الطالبا تقمم، البمانا  اإل 
  واللجاااان   وهمئاااا  االعتمااااد   معماااا  املهنماااةكا   وأي جهاااا  خارجماااة  واخلااايا  اخلاااارجمن  النةااار يف إفاااادا  الطالباااا

 ( 6-ب) :املل  انةر   واختاذ الالة  حماهلا  االراجعة منه، مجمع   والتغذية-وجد إن-االستشارية
  

ُ
 ودراسة أي توصما  بالتغمري   ةلَ عَ فم النةر والتفكري بعم  يف اسرتاتمجما  التعل، والتعلم، والتقومي امل

  وفعالمة خمرجا  التعل، يف حتقم  أهداف الينامج وغايات  مراجعة مدى مناسبة 
  أو دتوى املناهج   التعلمممة  ربة الطالبةالتوصمة بتعديال  مناسبة لت سن 
  إكمال مناذج املراجعة السنوية عل  مستوى املقررا  واليامج باستخدا  مناذج اهلمئة الوطنمة 

 اإلطار الزمني اإلجمالي: 1. 6ب.
 باااأن أن تزياااد مااان ثقاااة ا امعاااة إمجااااال    ( إذا نفاااذ  معاااا  6)ب  مااان شاااأن األنشاااطة الااايت أوردناهاااا بالتفصااامل يف ا اااز : إن      

أن  من الًروري إمتاا  كافاة األنشاطة  كما  وأاا حتق  املعايري املطلوبة  مستويا  الدرجا  العلممة اليت متن ها هي عل  الوج  املأمول
وحاىت يةهار تفاعال النةاا  واساتجابت  ملطلا  ا امعاة يف أن حتةا  الطالباا     تنفمذ عملماا  الت سانيف الوقت املناس  حىت يتس 

 بينامج عار ا ودة 
  للمقاارر بالتشاااور مااأ فرياا  تاادريس املقاارر كاال فصاال دراسااي يقااو  كاال منساا  ماان منسااقي املقااررا  بإعااداد تقرياار    ويف اايااة      

  )تقمااام، الطالباااا ا كااا   مصاااادر املعلوماااا  األخااارى ا امعاااة  وعلااا ا  اإلحصاااائمة الااايت تصااادرها ا علااا  البماناااوسااامكون الت لمااال مبنم ااا
 أو اللجنة االستشارية   ومالحةا  املستشار اخلارجي

ومان ث   أساالم  التقاومي املتبعاة يشارحوكاذلا   يعكس تقرير املقرر عملميت التعل، والتعلم، خالل الفصال الدراساي وجي  أن      
األفًل يقد  هذا التقرير  يتوفروجي  أن   وبالتار يتعن عل  فري  الينامج النةر فمها  يقد  التوصمة بأي تعديال  عل  تعريف املقرر

وجااوده ضاامن  حاان-ذلااا ساامت، تقدمياا  للمستشااار اخلااارجي  وبعااد  قباال أن تنعقااد  نااة االختبااارا  والتقااومي ملناقشااة نتااائج الطالبااا 
 مناذج من تقمم، الطالبا   مأ-اللجنة
وجيا    إذ هن املسؤوال  عن تقدمي التقريار السانوي لليناامج إىل  ناة الايامج  يف املرحلة التالمة كبرية    أمهمة   وملديرا  اليامج     

ملوافقااة علماا  قباال اايااة وسااوف تقااو   نااة الينااامج بدراسااة هااذا التقرياار وا  كتابااة هااذا التقرياار خااالل شااهرين ماان انتهااا  الينااامج  علاامهن
وفور االنتها  مان دراسات  واملوافقاة علما   يات، إرساال كافاة   األسبوع الرابأ من بداية السنة الدراسمة التالمة بعد الفرتة اليت متت مراجعتها

 املعلوما  الواردة يف تقرير املراجعة السنوية الشاملة للينامج واملقررا  إىل  نة ضمان ا ودة بالكلمة 
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تقو  بالتدقم  يف  ث  وتتسل،  نة ضمان ا ودة كافة تقارير املراجعة السنوية الشاملة للينامج واملقررا  كجز  من صالحماهتا     
ذلاا تااذكر التعاديال  الاايت  بعاادو   وأن خطااط العمال املناساابة قماد التنفماذ  هاذه التقاارير لتتأكااد مان أناا  قاد مت تطبما  العملمااة بالكامال

أاا   كما  وتتخذ اإلجرا ا  الالةمة لًمان العمل عل  هذه التعديال  قبل ااية الفصل الدراسي  الينامج أو املقررا  تقرتحها عل 
متوفرة ليامج نةرية تؤخذ    ستجري مقارنة البمانا  اإلحصائمة أو أي براهن أخرى بن اليامج يف الكلمة وكذلا مقارنتها بأي بمانا 

وتقاو   ناة   ويسال، للعممادة للنةار يف  مبسااعدة إدارة الكلماة شامل   كنقاط مرجعمة  وستقو  سكرترية  نة ضمان ا ودة بكتابة تقرير  
ا ااودة واالعتماااد وماان ث إرسااال  إىل اللجنااة العلمااا لًاامان   علماا  الكلمااة للموافقااةضاامان ا ااودة يف الكلمااة بتقاادمي هااذا التقرياار جمللااس 

 األكادميي قبل ااية الفصل الدراسي بأربعة أسابمأ عل  األقل 
والايت تكمان مساؤولمتها يف النةار إىل أي   املرحلة يبدأ الدور امله، للجنة العلما لًمان ا اودة واالعتمااد األكاادميي ويف هذه      

ودراساة وحتلمال مجماأ البماناا  واملعلوماا  الاواردة مان الكلماا  والنا اة   عملما  مراجعة ترى اللجنة إمكانمة القما  هبا يف هاذا الوقات
عن تقارير املستشارين  العامة النا ةكالتقارير    وكذلا البمانا  النا ة عن املقارنا  املرجعمة وغريها من املعلوما   عن عملمة املراجعة

باإلضاافة إىل    ئماة باألنشاطة الالةماة لتنااول القًاايا وفارع الت سانهاي عباارة عان قا عمال   إن اللجنة العلما ستًأ خطةَ  اخلارجمن 
 وسمت، تقدمي التقرير املقرتح وخطة العمل للجنة قبل ااية الفصل الدراسي    كتابة تقرير موجز جمللس ا امعة

تأكاد يو   ميي يف اجتماعهاا التااريقو  بدراسة تقرير اللجنة العلما لًمان ا ودة واالعتماد األكاد ا امعة فسوف وأما جملس      
مراجعاة وتنقامح  وساوف يات، فارع الت سان  يفحماال أي قصاور يف األدا  أو  ويتخاذ الاالة  املتهااونن  حبا من اختاذ إجارا ا  صاارمة 

وعلا  جملاس ا امعاة   وذلاا مان أجال قمااس مؤشارا  األدا  يف جماال ماا اللجناة البمانا  حبماث ميكان االساتفادة منهاا وفقاا  ملاا تطلبا  
 مراقبة أدا  كل كلمة  وعل  كل كلمة مراقبة أدا  كل قس،  وعل  كل  نة برنامج مراقبة أدا  الينامج املعين وكل مقرر من مقررات  

وعناد   يسااعد اللجناة عناد املقارناة بمنهاا ذلاا ألن  تُعر  املعلوما  اخلاصاة بااليامج واملقاررا  يف منااذج موحادة وجي  أن       
يًااا  مبؤشاارا  األدا  أو مصااادر البمانااا  اخلارجمااة  كمااا أناا  يقااأ علاا  عااات  جامعااة األماارية نااورة بناات عبااد الاارمحن توحمااد أمقارنتهااا 

 بطريق  منةمة  املعلوما   وفرةهاالنماذج اخلاصة جبمأ 
 ما  التالمة:تستخد  لقماس املعلو  الوقت حبمثجمموعة البمانا  وتنقم ها مأ مرور  وسمت، تطوير    

 والينامج  وا امعة  التقد  الطاليب ومعدال  النجاح عل  مستوى املقرر  
  عل  وظائف يف القطاعن اخلاع والعا  أو احلكومي واألهلي  اخلرجيا  من نسبة حصول 
  الينامج   الطالبا  عنمدى رضا 
  مدى فعالمة التدريس يف الينامج 
  كفا ة الطالبا  من خالل منجزاهت، ومشاريعه،    تأهل األفًلمدى 
 مؤشرا  األدا  الرئمسة عل  مستوى ا امعة 
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 مراحل كتابة التقارير   وبصورة عامةالتار باختصار  ويوضح ا دول
 الفكرة العامة هلذا التقرير عل  الن و التار: وميكننا تلخمص

 النشاط أو الحدث: المستندات: التوقيت:

الفصل الدراسي الذي نهاية 
 .ُأعِطي فيه المقرر

 كاديمي: ألنموذج تقرير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد ا
(NCAAA).  

 تقارير اختبارات ميدانية

نهاية الفصل الدراسي الذي 
 ُأعِطي فيه المقرر.

 معلومات إحصائية عن تقدم المقرر. 
  واالعتماد استفتاء تقييم المقرر )نماذج الهيئة الوطنية للتقويم

 .األكاديمي(

 التقرير السنوي للمقرر

في موعد أقصاه شهرين بعد 
االنتهاء من تنفيذ البرنامج 

 .لسنة دراسية

 .بيانات إحصائية عن التوظيف والتقدم واإلنجاز 
  انظر ، اللجنة االستشارية الخارجيين، ومساهماتتقرير الخبراء

اللجنة ) (،6-و)بالخبير الخارجي(  )دور ،(7-أالملحقين :)
 االستشارية(

 استناداً على تقارير المقرر، وتقويم المقرر، مشاكل الطالبات ،
 واالجتماعات الطالبية.

 والطرق المقترحة لتحسين ، التطوير المستمر لعملية التعليم والتعلم
 ذلك.

 .مراجعة استراتيجيات التقييم والتوصيات من أجل التغيير 
 وكتابة تقرير عن البنود المذكورة أعاله، ، تقييم عملية متابعة البرنامج

والتقدم المحرز في ضوء خطط العمل  ،بما في ذلك خطة العمل
 السابقة.

  وطرق تحديث توصيف بمراجعة المقررالمقترحات الخاصة ،
 البرنامج والتعريف بالمقرر.

 .التقارير الـسنوية للمقرر وتقارير الخبرة الميدانية 

 التقرير السنوي للبرنامج

ستة  6بل موعد أقصاه ق
أسابيع من نهاية الفصل 

سنة الدراسية قيد للالدراسي 
 .المراجعة

 .جميع التقارير السنوية للبرامج والمقررات في الكلية 
 .معلومات إحصائية وبيانات المقارنة المرجعية 

 تقرير الكلية العام

لسنة لنهاية الفصل الدراسي 
 .الدراسية قيد المراجعة

  الكلية العامة وخطط العمل.جميع تقارير 
 .معلومات إحصائية وبيانات المقارنة المرجعية 

ضمان اجتماع اللجنة العليا ل
 لجودة واالعتماد األكاديميا

االجتماع األول للفصل 
 السنةبعد ، الدراسي الثاني

 .عةقيد المراج ةالدراسي

 وخطة ، العليا للجودة واالعتماد األكاديمي جنةالنظرة العامة لل
 العمل المقترحة لها.

 اجتماع مجلس الجامعة
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 التعديالت على البرامج: 7ب.
 عل  اليامج إىل صنفن: التعديال  تقسم، ميكن    

 التعلمممااة  لشاؤونا امعاة ل وكالاةو    ناة ا اودة بالكلماة مبسااندة وذلاا    التعاديال  الرئمساة الايت تتطلا  موافقاة جملاس الكلماة1
 ( HCQAAA) كادميي:العلما لًمان ا ودة واالعتماد األ للجنةومن ث ا

 (  (CQAC:الكلمة   التعديال  ال انوية اليت تتطل  موافقة جملس الكلمة  بدع، من  نة ضمان ا ودة يف 2

 الرئيسة على البرامج: التعديالت 1. 7ب.
 العناصر اليت تعدل: ومن  من العناصر الرئمسة للينامج أو أك ر واحد  ري عل   هذه التعديال إن   

 ونواتج التعل،   األهداف العامة للينامج 
  ونةا  الدراسة الينامج  ومدت   عنوان 
 ينامج للمة التقمم، أنة 
 علمها يزاد فقد  ملصادر املطلوبةا  
 فرتا  تدري  أو  عل  سبمل امل ال: إضافة مسارا   فقد حيدث تغري يف تكوين  اإلطار العا  للينامج  
 اخلريج  وعل  مواصفا   وتؤثر عل  نواتج التعل،  % من الينامج10ك ر من أتؤثر عل   ميكن أنتغمريا  ال هذهإن       

 علاااااااا  هااااااااذه التعااااااااديال  إىل موافقااااااااة اللجنااااااااة العلمااااااااا لًاااااااامان ا ااااااااودة واالعتماااااااااد املصااااااااادقة يفحيتاااااااااج القاااااااارار النهااااااااائي و 
 لتعلمممة علم  ا للشؤون ا امعةوكالة و   وذلا بعد موافقة جملس الكلمة(  : (HCQAيكادمياأل
 :يلي ما الينامج تعديل طل  تقدمي عند املطلوبة ومن النماذج    

  منوذج تعديل برنامج معبأ بالكامل 
   منوذج توصمف الينامج معدل 
  باإلضافة إىل جدول التقمم،   والذي مت حتدي    منوذج جدول نواتج التعل، للينامج 
  املقررا  املعدلة  مناذج توصمف 

 : املل  يف  رئمسي تعديل عل  املوافقة متابعة تعديل  ومنوذجعل   املوافقة طل  منوذج ويتوفر
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 :التعديالت الثانوية 2. 7ب.
 : التعديل الرئيسي على البرنامج9الشكل ب/       

التطورات التي تطرأ على مواضيع  الخارجية مثلالمؤثرات 
 في البرنامج

الجزئية التي تحتاج إلى و أ تحديد المسألة
 تعديل رئيسي

من و أأعضاء مدخالت من 
 االستشارية اللجنة

تغييرات من الجهات 
 المختصةالمهنية 

تقرير المراجعة السنوية )بما في ذلك 
 الخارجيين(تقرير الخبراء 

والتوصيف الجديد عمال األ تقديم نموذج لمتابعة قائمة
 مراعاة ضرورة االستعانة بالخبراء الخارجيين للبرنامج مع

 فريق عمل تطوير المقرر/ البرنامج

رفع فريق العمل مقترح 
 الرئيسي إلىللتعديل 

 لجنة البرنامج 

استالم مجلس الكلية المقترح وإحالته إلى لجنة ضمان 
 الجودة بالكلية للمراجعة

 تصميم شكل التعديل

 قرار مجلس الكلية

قرار اللجنة العليا لضمان 
 األكاديميالجودة واالعتماد 

 الموافقة

 الموافقة

 القبول 

 رفض المقترح سبابأ

 المقرر/البرنامج الجديد بعد التعديلتنفيذ 
 الموافقة

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 مجلس الجامعة
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ويسمح  الدراسمة ن توصمف املقرر يت، حتدي   يف اخلطة إحمث   التعديال  ال انوية تدخل عل  توصمف املقرر حتت هذا التصنمف إن
 ا مأ طبمعة اليامج الناج ة اليت تنمو وتتطور بفاعلمة مستمرة  ا متاشم  ن تت، بسهولة نسبم  أللتعديال  ال انوية 

 ن تت، املوافقة علمها: أواليت ميكن   وتشمل التعديال  ال انوية اليت تدخل حتت هذا النوع
  ل،التع ونواتج األهداف تتأثر ال حبمث املقرر دتوى يف تغمريا  
  طرق التعل، والتدريس 
  ملساعدة الطالبا    و تعديل املدة املخصصة للتعل، وللتدريسأةيادة 
  الوةن النسيب للتقمم، يف املقرر 
باسااتخدا   وذلااا  البااد ماان توثمقهااا بشااكل مناساا  فإناا   لقمااا  هبااذا النااوع ماان التغمااريا  ال انويااة يف املقااررا ا وماان أجاال      

ن يسااتعر  طلاا  املوافقااة أوالبااد   ىل  نااة ضاامان ا ااودة يف الكلمااةإوماان ث   جملااس القساا، إىلالنمااوذج الااذي تساالم   نااة الينااامج 
 ول  عالقة بالينامج   اا من أي خبري خارجي معن مسبق  ا استشاري  ا ودعم  نقاش  
  :يلي ما الينامج تعديل طل  تقدمي عند املطلوبة ومن النماذج    

 اعتمادها مت اليت والتغريا التغمري  ويعر  أسباب  منوذج تعديل معبأ بالكامل  
     منوذج توصمف للمقرر مت حتدي 

وتقأ هذه املساؤولمة علا    أن  من الًروري تسجمل كل تغمريا  الينامج وتًممنها مأ توصمف املقرر الذي مت حتدي   كما       
التأكاد مان أن توصامف املقاررا  مجمعاا كاان  علمهااوكاذلا   وقد مت حتدي    توصمف الينامج دقم    أنعات  مديرة الينامج للتأكد من 

حااد الاايامج أن تاات، علاا  أهناااك تعااديال  جياا   أنو جهااة هلااا صااالحمة أ ةقاارر  جهااة اعتماااد خارجماا ويف حااال ومت حتدي اا   ا  دقمقاا
 ا  عملمة التعديل املطلوبة إمتالعممدة ستكون هي املسؤولة عن  اعتمادها  فإنو أاملوجودة كشرط لالعرتاف هبا 

 ( 10-: )باملل   يف ثانوي تعديل عل  املوافقة متابعة ومنوذج تعديل  عل  املوافقة طل  ويتوفر منوذج 
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 المراجعة الدورية: 8ب.
( ف ص ااا شاااامال   ااودة ومعااايري أي برنااامج  وستخًااأ كاال الاايامج للمتابعاااة PPR) يعااد تقرياار مراجعااة الينااامج الدوريااة:       
كمااا تقااو   املراجعااة الدوريااة    APCMRs) ية الشاااملة للينااامج واملقااررا : واحلصااول علاا  موافقااة  نااة املراجعااة الساانو   الساانوية

بتف ص الايامج بعما  أكاي  حماث تعماد هاذه املراجعاة الدورياة تقمام، احلاجاة إىل اليناامج  وتتأكاد مان مادى فعالمتا  يف حتقما  مهمتا  
صاال يف اجملااال اخلاااع بالينااامج  باإلضااافة إىل األخااذ يف االعتبااار باملاادخال  اخلاصااة باارأي اخلرجيااا  وأهدافاا   بنااا   علاا  التطااور احلا

 كااادميي:ولكاان وفقااا  ملتطلبااا  اهلمئااة الوطنمااة للتقااومي واالعتماااد األ  ن تاات، مراجعااة الينااامج الدوريااة يف أي وقااتأواملوظفااا   وميكاان 

 ( التعديل الثانوي على البرنامج10شكل :)ب/ال

التطورات التي تطرأ على مواضيع  الخارجية مثلالمؤثرات 
 في البرنامج

 

الجزئية التي تحتاج إلى و أالمسألة تحديد 
 تعديل ثانوي

 

مدخالت من المؤسسة 
اللجنة من  وأالتعليمية 

 االستشارية

 

تقرير المراجعة السنوية )بما في 
 ذلك تقرير الخبراء الخارجيين(

 

والتوصيف الجديد األعمال  تقديم نموذج لمتابعة قائمة
 للبرنامج مع مراعاة ضرورة االستعانة بالخبير الخارجي

 

 فريق عمل تطوير المقرر/ البرنامج

 

رفع فريق العمل مقترح للتعديل 
 الرئيسي إلى لجنة البرنامج 

 

استالم مجلس الكلية المقترح وإحالته إلى لجنة ضمان 
 الجودة بالكلية للمراجعة

 

مراجعة المقترح من قبل لجنة ضمان الجودة بالكلية ورفع 
 التوصيات إلى مجلس الكلية

 

 تصميم شكل التعديل

 قرار مجلس الكلية

 أسباب رفض المقترح وسبب أ الموافقة

 الموافقة 

تغييرات من الجهات 
 المهنية المختصة

 المقرر/البرنامج الجديد بعد التعديلتنفيذ 
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(NCAAA ) ومن ث تكون كل دورة بعد   ا  هذه العملمة يف السنة الرابعة من اعتمادها املبدئيالينامج  جي  إجر  وإلعادة اعتماد
 مخس سنوا   وبذلا تصبح مراجعة الينامج الدورية املورد الرئمسي للمراجعة اخلارجمة إلعادة اعتماد برنامج ما 

وختاتص جباودة اليناامج  وأن تكاون مكتوباة  ن يكون تقرير مراجعة الينامج الدوري وثمقة دكمة الصماغة والشاكل أوجي        
كجااز  هااا  ماان عملمااة ضاامان ا ااودة وتطويرهااا  وجياا  أن تشااتمل هااذه الوثمقااة علاا  معلومااا  كافمااة عاان    للجامعااة نفسااها ةومصاامم

  دراياة كافماة حىت وإن   يكن  علا  حبمث تكون ص م ة ومنطقمة ملن يقرئها واألدلة اليت اعتمد  علمها النتائج   اإلجرا ا  املتبعة
كماا أن  ا ماأ بان عملماة مراجعاة    عان تقريار متكامال ومساتقل عان جاودة اليناامج ةهبذه ا امعة  وجي  أن تكون هاذه الوثمقاة عباار 

 اليامج السنوية والدورية يًمن حتديث مجمأ اليامج ومواكبتها 
 ( لذلا  NCAAA) كادميي:واالعتماد األمت مل اهلمئة الوطنمة للتقومي  (11)ب/ الشكل: ويوضح لنا    
 

 

( الخاص بالجمع بين المراجعة السنوية NCAAA) :كاديمي( تمثيل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األ11)ب/ :الشكل
 للبرنامج والمراجعة الدورية

تتًاامن مراجعااة الينااامج الدوريااة كاال مااا يتعلاا  باملعااايري املهنمااة اخلاصااة بالينااامج  ومجمااأ معااايري ضاامان ا ااودة  وجياا  أن     
 ( مبا يف ذلا األطر العامة للمؤهال   NCAAA) كادميي:ألواالعتماد اليت وضعتها اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد ا

 الدورية: المسؤولية التنظيمية لمراجعة البرنامج 1. 8ب.
الكلماة الايت تتبا   عاات  علا أو   عل  عات  الكلمة املختصة بالينامج تقأمسؤولمة إجرا  وتنةم، مراجعة الينامج الدورية  إن     

 ( املرتبطة مبراجعة الينامج الدورية هي كالتار:CQAC) :مها   نة ضمان ا ودة يف الكلمةتدريس غالبمة مقررا  الينامج  و 
  خًوع مجمأ اليامج ملراجعة الينامج الدورية بشكل مستمر ضمان 
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 وضمان توفر املوارد الكافمة إلجرا  املراجعة   تنةم، ودع، مراجعا  اليامج الدورية 
  استال  تقرير مراجعة الينامج الدورية ووضع  يف عن االعتبار 
 لتقرير  اختاذ اإلجرا ا  الالةمة املبنمة عل  نتائج املناقشا  اخلاصة با 
عملماة تصامم، برناامج جدياد   اليناامج  تشااب الايت تشامل حتاديث توصامف و عملمة املراجعة الدورياة التفصاملمة لليناامج   إن      

  وأرباب العمل آرا  الطالبا  إضافة  إىل استطالع   غري أاا حتتوي عل  قاعدة معلوما  كبرية ومزودة مبعلوما  إحصائمة

 الدوري للبرنامج: للتقويم الذاتيالتخطيط  2. 8ب.
يرشح عًو ا هام ا من أعًا  همئاة التادريس  أنتت، عملمة مراجعة الينامج الدورية حتت إشراف جملس الكلمة  وعل  اجمللس       

ولكان يفًال أن   ومعرفاة جمادة بعملماة ضامان ا اودة  وميكان ترشامح ماديرة برناامج  لرئاسة هذه العملمة ممن لاديهن خاية يف اليناامج
( CQAC) يتااوىل شااخص آخاار هااذا الاادور لًاامان اسااتقاللمة التقماام، والتوصااما   وجياا  أن تقااد   نااة ضاامان ا ااودة يف الكلمااة:

 املساعدة والنصح للجنة مراجعة الينامج الدورية 
لتشرف عل  ختطمط   الينامجرئمسة مراجعة الينامج املرش ة تكوين  نة توجمهمة صغرية من بعض أعًا   نة  وجي  عل       

لتعزيز ا ان   وذلا  وتطوير وصماغة تقرير عن مراجعة الينامج الدورية  وميكن أن تً، هذه اللجنة أشخاص ا ال عالقة هل، بالينامج
ايري اإلحاادى املفصاالة  وفقااا  للمعاا وكتابااة التقاااريروجياا  تكااوين فاارق عماال للب ااث واالستقصااا    املوضااوعي يف عملمااة املراجعااة الدوريااة

وألعًا  اللجناة التوجمهماة أن يرتأسان واحادة أو أك ار مان   (NCAAAادميي )كالشاملة للهمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األ ةعشر 
وحفةهاا يف ملاف مركازي متاوفر كمرجاأ عناد   ينبغاي إعاداد داضار  مماأ االجتماعاا  أو الت قمقاا  أو املقاابال  العمل  كماافرق 

 الوقت الكايف لتخطمط ومراجعة الينامج الدورية  وجي  ختصمص احلاجة 
وعل  الرغ، من تفاو  الوقت الالة  وفق اا لطبمعاة اليناامج  واملواضامأ املزماأ مناقشاتها  ومادى تاوفر األدلاة  إال أنا  غالب اا ماا        

أن تشاامل أي خطااة إلجاارا  مراجعااة الينااامج الدوريااة   وينبغااي يتوقااأ أن تسااتغرق عملمااة تقااومي ومراجعااة الينااامج الدوريااة تسااعة أشااهر  
وختصمص بعض الوقت اإلضايف ألي مستجدا  غري متوقعة  ومن املفًل مراعاة جدول أعًاا    إطارا  ةمنمة لتنفمذ مراحل العملمة

سكرتارية هلذه املهمة  وتوفري كل ماا همئة التدريس الرئمسن اللوايت سمكون هلن دور ا كبري ا يف تطوير وصماغة التقارير  وتوفري املساعدة ال
 تتطلب  عملمة استقصا  احلقائ  والت لمال  اإلحصائمة اخلاصة بذلا 

 األدلة: 3. 8ب.
ا أن تسااتند الت لاامال  والنتااائج إىل أدلااة ثابتاا      وصاا م ة باادال  ماان االنطباعااا  الشخصاامة  فمنبغااي أن تتااوفر  ةماان املهاا، جااد 

، مراجعاة رير املقاررا  والايامج الدورياة  وينبغاي االساتعانة مبؤشارا  األدا  الرئمساة اةاددة للايامج  وساُتقم  غالبمة األدلة املطلوباة مان تقاا
باإلضااافة إىل اسااتجابت  لتقمممااا   هااذا  الينااامج الدوريااة أيًااا  ماادى  اااوب الينااامج مااأ العواماال البمئمااة املتغاارية داخاال وخااارج ا امعااة

واالستبمانا   واستطالع الطالبا   ومدى   الستطالعا اوبالتار  ينبغي إيال  اهتما  خاع بكل  من:  ا ودة يف السنوا  السابقة 
واملقايمس املرجعمة  واستطالعا  أرباب العمل وغاريه، مان أصا اب املصال ة  وخطاط العمال وإىل   ومعايري األدا   مالئمة املؤشرا 

 أي مدى مت تنفمذها 
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يف تطور الينامج هناك حاجة إىل البمانا  اإلحصائمة اخلاصة بأعداد الطالبا   ونس  التقد  واإلااة  وقاد تكاون  وعند النةر      
استخالع عملمة  لتت،  وتفسريها  وحتلملها  هناك حاجة أيًا  إىل املزيد من األدلة  ومن املمكن أن يتطل  ذلا مجأ بمانا  إضافمة

 النتائج 

 التقييم: 4. 8ب. 
احلصول عل  حتلمل ونقد مستقل وتعلم  عل  دتوى ونتائج تقرير مراجعة الينامج الدورية أمر ضروري ومه،  كما جي   إن        

 مبتطلبا  التخصصومعرفة   اللوايت مت اختمارهن هلذا الدور خية واسعة يف عملما  ضمان ا ودة األعًا أن يكون لدى األشخاع 
اخلاية يف جماال  وممان لاديهن  املرش ة هلذه املهمة من األشخاع املستقلن من خاارج املؤسساة التعلممماة املعين  وبالتار جي  أن تكون

ومان املفًاال أيًااا  أن يكااون لاادى   ويف جمااال التقماام، والفهاا، ملاا تتطلباا  الوظااائف واألعمااال الاايت يؤهال هلااا هااذا التخصااص  التخصاص
وتتشاااب  مهمااة املرشااا ة   ومبتطلبااا  اهلمئااة الوطنمااة للتقاااومي واالعتماااد األكااادميي  املرشاا ة خااية باجملاااال  املهنمااة املرتبطاااة بالتخصااص
 (   2املؤقت لف ص الينامج)ب  الفري  كتم  يفلمها إللتقمم، مأ مهمة املقممة اخلارجمة اليت متت اإلشارة 

يكون دور املقّم، املساتقل دور الصادي  الناقاد  وينبغاي أن تتسا، اللجناة التوجمهماة الايت تعاد تقريار مراجعاة اليناامج  وجي  أن       
ن اهلادف مان إحماث   وأن تكاون مساتعدة لطارح ومناقشاة املشااكل واقرتاحاا  التغماري دون حتماز  الدورية بالوضوح والشفافمة مأ املقّم،

يساع  لًامان عملماة تطاوير اليناامج وحتسان جودتا   إنا بال   لدورياة ال يقتصار علا  مراجعاة األدا  السااب  ف سا مراجعة اليناامج ا
ً ا    وذلا لبنا  ال قة بن فري  الينامج واملقّم، املستقل   يت، مجأ املعلوما  والتعلمقا  وتوفريها بأسلوب بّنا  وتعاوين وجي  أنأي

عًااا  األ مبهااارا  يتمتااأ اجملااال  هااذا يف شااخص يعماال إن أي حمااث املسااتقلن  املقمماان طرياا  عاان الاادع، طلاا أيًااا  وماان املمكاان
واملبنماة   وهي نفس املهارا  املرتبطة بالقدرة علا  الت لمال والتفساري  اقرار الينامج واليت مت ذكرها سابق  إالداخلمن لفرق العمل العاملة 

إدراج موجز تقريار املقاّم، املساتقل يف تقريار مراجعاة  وينبغي كذلا  تتبناها ا امعة ملنهجمة عملما  ضمان ا ودة اليت شاملعل  فه، 
   مأ إرفاق مجمأ الوثائ  اخلاصة بذلا  الينامج الدورية

 محتوى التقرير: 5. 8ب.
هو يف  (  كماNCAAAكادميي )جي  أن يتبأ التقرير التنسم  الذي نص علم  تقرير اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األ      

تقرير التقمم، الدوري الذايت للينامج  وبذلا سوف يعكس التقمم، الذايت الدوري لليناامج يف ا امعاة النماوذج املعتماد واملساتخد  مان 
ة قباال املقاام، اخلااارجي  والااذي ميكاان اسااتخدام  يف عملمااا  االعتماااد الالحقااة  لااذا جياا  أن تتبااأ مجمااأ النماااذج املسااتخدمة يف عملماا

 ( NCAAAكادميي )توصمف الينامج مناذج اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األ يفو   املراجعة السنوية
 :ورد  يف القسا، الايتوأن يشامل وصاف اإلجارا ا    يتنااول التقريار مجماأ األمااكن الايت يات، فمهاا تقادمي اليناامج وينبغي أن   

ا  التقمم، يف األماكن املختلفة  وقد تزداد أمهمة هذه العملمة عند تطبم  الينامج يف ن يقد  معلوما  عن كمفمة إجر أو   )ب( من التقرير
 التعلم، عن بعد 

 ويشمل محتوى التقرير جميع أقسام النموذج اآلتية:
  معلوما  عامة 
  الطريقة املتبعة 
  واألهدافالرسالة  
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  سماق الينامج 
  تطوير الينامج 
 تقمم، الينامج 
   الشاملة للهمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األ ةللمعايري اإلحدى عشر األدا  وفقا( كادمييNCAAA ) 
   مراجعة املقررا 
  التقمم، املستقل 
 العمل  النتائج وخطط 
  وحيلال  أن يصاف وعلما جي  أن يتناول مجمأ هذه األقسا  بوضوح وبشكل متكامل    التقرير دك، الصماغة ولكي يكون      

ا فعاااال   ومقرتحااا    ا وأفكااار    ويقااد  أدلااة   طاارق  ويرشااد إىل  واملعااايري اخلاصااة هبااا مي اال ا ااودةللعماال  وبااذلا يكااون هااذا التقرياار مسااتند 
 الت سن وتطوير الينامج  

 النتائج وخطط العمل: 6. 8ب.
ماان احلاجااة لًاامان جااودة الينااامج وحتساامن   وبالتااار ينبغااي  الدوريااة يسااتمداهلاادف واألساااس املنطقااي ملراجعااة الينااامج  إن      

وأوجاا  القصااور يف بعااض اجملاااال  الاايت حتتاااج   للنتااائج الرئمسااة يف التقرياار يشااري إىل كاال التطااورا  والتعااديال  الناج ااة إدراج ملخااص  
واليت ميكن أن تاؤدي إىل حتسان   اح اللنقاش  ويستخد  هذا امللخص بعد ذلا لوضأ وتطوير خطة عمل تتناول األولما  األك ر إحل

 وتطور الينامج 
تكااون خطااط العماال واقعمااة ميصااوع مااا ميكاان حتقمقاا  يف غًااون فاارتة ةمنمااة معقولااة  كمااا يت اات، علاا  القائمااا   وينبغااي أن     

ن أو   لقماا  باألعماال املقرتحاةواملعايري اليت يقااس هباا النجااح  وعلامهن حتدياد املساؤوال  عان ا  حتري الدقة يف حتديد ما جي  القما  ب 
تت، صماغة ومناقشة هذه التقارير الدورية يف جملس  وجي  أن الالةمة بالتفصمل  حُتدد املوارديًعن جداول ةمنمة للتنفمذ  كما جي  أن 

 لما للجودة واالعتماد األكادميي ىل اهلمئة العإالكلمة املعنمة قبل أن ترسل 

 التوثيق: 7. 8ب. 
إلكرتونمااة  كمااا  مطبوعااة  ونسااخةيقااد  تقرياار مراجعااة الينااامج الدوريااة واملعلومااا  اإلضااافمة يف نسااختن: نسااخة  أنجياا        

 رف  بالتقرير املعلوما  التالمة:تخاع  بذلا  وينبغي أن  جي  أن توضأ قائمة باالختصارا  املستخدمة يف التقرير يف مل    
  مواصفا  الينامج 
 واألدلة اخلارجمة   باإلضافة إىل مؤشرا  األدا   لخر سنة التقرير السنوي للينامج 
  املقايمس املتكاملة من مقايمس التقمم، الذايت ليامج التعلم، العار 
  ذكاار  مااأ-وجااد إن -وملراجعااا  الاايامج الدوريااة   -إن وجااد -ملخااص مااوجز لنتااائج عملمااا  االعتماااد السااابقة

 التوصما  واإلجرا ا  التابعة هلا 
   ومتطلبا  الينامج   عل  وصف املقررا  والذي حيتوي  أو دلمل توصمف الينامج املخصص للطالبا كتم 
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 أن  جي  أن تكون الوثائ  التالمة متوفرة عند احلاجة: كما     
  توصمف املقرر 
 واملوظفا  املكلفن يف الينامج   عًا  اهلمئة التعلمممةأو   السري الذاتمة ألعًا  همئة التدريس 
  رسالة ا امعة وأهدافها 
   استطالعا  رأي الطالبا 
 ورأي اخلرجيا   استطالعا  رأي أرباب العمل  
  بمانا  إحصائمة عن توظمف اخلرجيا  من الينامج 
  وتقومي تلا األعمال   عمنا  منوذجمة من أعمال الطالبا 

 نظرة عامة على الجدول الزمني للمراجعة الدورية: 8. 8ب.
بقاا ه ومواكبتا   وذلا لًامان  تكون  نة وضأ أو ختطمط تقومي الينامج هي املسؤولة عن سالمة وص ة الينامججي  أن       

بادع، مان  ناة ضامان و   لخر التطورا  يف اجملال العلمي واملهين  ويقأ غالبمة العمل التابأ لألقسا  املذكورة أعااله علا  عاات  اللجناة
 ا ودة للكلمة

 ألشهر( قبل إعادة إقرار برنامج ماالتوقيت )با النشاط

إكمال تدقيق ومراجعة الدرجات الممنوحة للبرامج المشابهة للبرنامج  -
 ومتطلبات الهيئة المهنية وأطر المؤهالت الوطنية.

 مراجعة نقاط القوة البحثية الحالية لفريق التدريس. -
 البرنامج.النظر في تطورات المادة العلمية منذ آخر موافقة على اعتماد  -
 تفقد احتياجات أرباب العمل. -
 تفقد أوضاع الخريجات. -
 النظر في مدخالت اللجنة االستشارية. -
 النظر في مدخالت الطالبات. -
 المتابعة السنوي. وإحصائيات تقريرالنظر في معلومات  -

 (شهراً )عشرون شهًرا  20

كمال واست جودة البرنامج، الخاصة بتحسيناالستجابة للمقترحات والمدخالت 
 وتوصيف المقرر. ،البرنامج المعاد تصميمه

والوثيقة (، 7،5إعداد تقرير مراجعة البرنامج الدورية الموصوف في القسم: ب). 
 (.7،7).القسم: بإليها في  المشار

 (شهراً  عشر)أربعة شهًرا  14

 (شهراً  عشر)ثالثة شهًرا  13 .(7،4)القسم: بالسعي للتقييم الخارجي للمقترحات كما هو موضح في 
 

الموارد  موافقة أصحابوالحصول على  ،تحديد متطلبات الموارد اإلضافية
 المساهمين.

 (شهراً  عشر)ثالثة شهًرا  13
 

 (شهراً  عشر)اثنا شهًرا  12 يكون اإلعالن عن فتح البرنامج للطلبات خاضًعا للموافقة النهائية عليه.
 

رسالها بعد إ ،والمقرر ،البرنامجالحصول على موافقة لجنة البرنامج على توصيف   (شهراً  عشر)اثنا شهًرا  12
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 إغالق البرنامج: 9ب.
ماان وكالااة ا امعااة للشااؤون  توصاامةعلاا   وذلااا بنااا     يقااأ علاا  عااات  جملااس ا امعااة  أو مقاارر مااا  إلغااا  برنااامج مااا قاارار إن       

 ومن ث اللجنة العلما لًمان ا ودة واالعتماد األكادميي  وتكون م ل هذه التوصما  نتمجة إلحدى احلاال  التالمة:  التعلمممة
   صالحمت   للينامج لًمانعد  احلصول عل  العدد الكايف من الطالبا  املتقدما 
  الفشل يف تقدمي الينامج وف  املعايري األكادميمة املقبولة 
  تغري توج  الكلمة االسرتاتمجي 
  فشل الينامج يف مواكبت  ومناسبت  ملا تقتًم  احلاجة 
التقاد  بطلا  إغاالق اليناامج  قسا،علا  الفبسب  أحد احلااال  املاذكورة أعااله   وذلا  اقرتاح س   برنامج ما ويف حال      

ىل  ناة ضامان ا ااودة يف إ حيملاا الاذي بادوره و   (7-ب( املشاار إلماا  يف املل ا  )2الكلماة باساتخدا  منااوذج ضامان ا اودة ) جملاسىل إ
  ترفع  بدورهاواليت  ا امعة للشؤون التعلمممة وكالةإىل  ارمسم   ا  طلب الكلمة جملس يرسلفادة  وجي  أن ( للدراسة واإلCQACالكلمة )

سامعلن الطلا  عان عناوان  اإلغاالق  علا  باملوافقاة ا امعاة جملس يقو  أن وبعد  العلما للجودة واالعتماد األكادميي لجنة بدورها الإىل
أو تعط  حالم ا للطالبا  يف برامج أخارى تابعاة   شارة إىل أي مقررا  يشملها هذا الينامجبد من اإل الاملنح اليت ستس    و /املن ة

أو اللااوايت باادأن برناااجمهن الدراسااي حااىت   للجامعااة  وجياا  وضااأ تاادبري احتماااطي يف طلاا  االنساا اب للطالبااا  املسااجال  للمن ااة
  قد يسا   مقارر مان علما  بأن  لت ويل إىل برنامج دراسي بديلا عل أو موافقتهن مجمع ا   كمال دراستهنستيعطن محاية مالئمة ال

 .املمنوحة شهادةبمنما ال يزال حيتفت بال  برنامج ما
  ويف م ل هذه احلالة تةل احلماية املعروضة للطالبا  امللت قا  قائمة  الكلمة التوظمف والقبول يف برنامج ما وقد تعل      

 وأن تتخاذ  ة الت قات باليناامج برناجمهاا املفتاوحوجيا  علا   ناة اليناامج يف حاال السا   أو التعلما  أن حتادد ماىت تكمال آخار دفعا
 الرتتمبا  املناسبة حلماية مصل ة هؤال  الطالبا  

 القبول والتسجمل الختاذ الالة   حتال نسخة من منوذج الس   إىل عمادة ذلا   جملس ا امعة عل ومبجرد موافقة     

  (.CQACذلك إلى لجنة ضمان الجودة في الكلية :)
ووضع موعًدا إلعادة  البرنامج، لفحص مؤقت فريقالبرامج بتكوين  قبولقيام لجنة 

أسابيع  أربعة4قبل  فريقوإرسال الوثائق المقترحة لل ،والموافقة عليه ،تقييم البرنامج
 من موعد مناقشة قبول البرنامج.

 (أشهر  )عشرة أشهر  10

 (أشهر  )سبعة أشهر  7 موعد الموافقة على البرنامج والتوصيات.
 

 (أشهر  )ستة أشهر  6 .لفتح البرنامجرفع الحظر عن اإلعالن  
 

 (أشهر  )أربعة أشهر  4 إكمال أي تعديالت على البرنامج نتيجة لتوصيات لجنة الموافقة.
 

 (أشهر  )ثالثة أشهر  3 إشعار الخبير الخارجي بالتوصيف الجديد للبرنامج.
 

وتكمل  ،تجتمع لجنة البرنامج وتبدأ التخطيط المفصل للتعليم والتعلم والتقييم
 دورة االجتماعات الدورية.

 شهر )شهران( 2 
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 :تقييم الطالبة 10ب.
 مقدمة:
ااا يف اجملتماااأ األكااادميي الناضاااج يعااد صاااو  الطالبااة عنصااار ا         الاااذي يركااز علااا  تقاادمي أفًااال خااية تعلممماااة للطالباااا و   رئمس 
معاايري أكادميماة عالماة  ويأخاذ اجملتماأ الطااليب علا  عاتقا  مساؤولمة تقادمي  هلن  من الوصول إىل أعل  مستوياهتن  كما يًمن  نم هُّ ناَ ك  وميَُ 

لطالبا  عل  املشاركة يف نطاق واسأ من الفرع وعملما  صنأ القارار  وتغتان، جامعاة وذلا بواسطة حث ا  النصح البّنا  وا ماعي
  هلاذه العملماة اسالمم   ا    وتشاكل املعاايري القماسامة أساسا آرائهان عان وأماناة حبارع األمرية ناورة بنات عباد الارمحن فرصاة املشااركة ماأ طالباهتاا

 حىت يرتقي نةامها لألفًل   وتسع  جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن إىل أن توسأ مشاركة الطالبة بشكل أكي
 :التقييماستبانات 

ملشاركة الطالبة من خالل تقمم، املقررا  واليامج  حمث تتوفر مناذج اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد  ةالتقلمدي طريقةكمن الت      
 ( 5-ب)و (4-ب)  :املل    وهي مدرجة يف مل قا  هذا الكتم   ( اخلاصة بذلاNCAAAي )كادمياأل
وجياا  أن حتلاال وتقااّم، آرا  الطالبااا  العامااة يف عملمااة املراجعااة الساانوية  وقااد ينااتج عاان م اال هااذا الت لماال اختاااذ بعااض اإلجاارا ا      

ويف م اال هااذه احلالااة جياا  أن تكااون هناااك آلمااة إلخبااار الطالبااا  بااأن آرائهاان كاناات ساابب ا   أو التخطاامط لت ساان ا ااودة  التنفمذيااة
 لإلجرا  املتخذ 

يسااهل  ا  مركزياا ا  إحصااائم ا  الاايامج نةاماا  ااانةماان ومكااان مجااأ االسااتبانا  اخلاصااة بااذلا  وسااتوفر  ممااأ  وساات دد ا امعااة      
  السابقة  وبذلا سوف توفر هذه اإلحصاائما  املعلوماا  األساسامة لفارق تادريس تقمم، الطالبا  مأ التقممما ةعملمة حتلمل ومقارن

ومااان ث إعاااداد التقاااارير واخلطاااط التنفمذياااة لت سااان جاااودة التعلااام،   الااايت متكااانهن مااان إجااارا  حتلااامال  مفصااال ةو   املقااارر و اااان اليناااامج
 هر عملمة املراجعة السنوية واةافةة عل  معايري ومؤشرا  األدا   وتشكل هذه التقارير واخلطط جو 

 وكالاااةو   (CQAC) :هاااا  للجناااة ضاامان ا اااودة يف الكلماااةكمااا ميكااان أيًاااا تااوفري اإلحصاااائما  اخلاصاااة بت ديااد اال ا      
لتمكمنهاا مان التعارف علا  كال ماا   ((HCQAAAواللجنة العلما لًامان ا اودة واالعتمااد األكاادميي  التعلمممة  لشؤونا امعة ل

  وبااذلا يشااكل الاادمج باان إحصااائما  التقماام، واالسااتطالعا  املصاادر الرئمسااي ملشاااركة الطالبااا  يف ةجيااد ماان مشاااكل وقًااايا هاماا
 تعديال  عل  الينامج   است داث

 التقييم:ما وراء استبانات 
تسااااه، آرا   وميكااان أنيعاااد االعااارتاف بأمهماااة رأي الطالباااة كوااااا اةااارك الااارئمس يف تعزياااز وحتسااان ا اااودة كماااا ذكااار أعااااله  

كادميي واألبعاد املأمولة لعملمة حتسن ا ودة  وتتم ل اخلمارا  املتاحاة ملشااركة الطالبا  ضمن خطة دكمة يف تطور وإثرا  النقاش األ
 ائهن يف تعمن ما يلي: الطالبا  واستقصا  آر 

  اجتماع تواصل بن الطالبا  واألستاذا  لكل برنامج 
  مم لة للطالبا  من كل مستوى للينامج يف  نة الينامج 
  مم لة للطالبا  يف  ان علما عل  مستوى ا امعة 
  الينامج  لف ص املؤقت الفري مشاركة الطالبا  يف 

حىت تكون مسامهة الطالبا  فعالة لكل هذه املراحل   وذلا  أن تفه، مم ال  الطالبا  دورهن ومسؤولماهتن ومن الًروري      
وماان خاللاا  تاادرك الطالبااا    )ماانكاماال  تاارتاوح مدتاا  ماان دوا  نصااف يااو  إىل يااو   ولت قماا  ذلااا فااال بااد ماان برنااامج تاادرييب قصااري  
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واالسااارتاتمجما  الالةماااة لااادعمهن يف  آرا  الطالباااا  يف إيصاااال   نماهت م ول  ؤُ ْساااومَ  الهتنم خَ دْ املنتخباااا  إطاااار العمااال الاااذي توضاااأ فمااا  ُمااا
 ( 8-ب) املل  انةر   إيصاهلن نتائج آرا  نةرياهتن

وتقرتح أن يت، تنفمذ كل عنصر   جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تدرك  الفوائد اليت قد تت ق  من تطبم  هذا اال اه إن      
ويت، االنتقال للمرحلاة التالماة يف وقات مناسا   وسامت، انتخااب  ل  وذلا لتأمن أن تت، كل مرحلة يف وقتها املخصص هلا عل  مراح

ت، دعااوهتن تاا ث الدراسااي  الفصاالثالثااة أسااابمأ ماان  3وساامكون تاادريبهن يف أول   مماا ال  الطالبااا  يف بدايااة كاال عااا  دراسااي جديااد
ساااتاذا  كون هاااذا االجتمااااع  مب اباااة االجتمااااع الرئمساااي للتواصااال بااان الطالباااا  واألسااامو   اليناااامجحلًاااور اجتمااااع ماااأ أعًاااا   ناااة 

(SSLMويت، التواصل بن الطالبا  وا  )وعاادة ماا يكاون ذلاا بعاد   لسانة الدراسامة الواحادةا مان  ساتاذا  يف كال فصال دراسايأل
تنتهي هذه االجتماعا  باختاذ بعض التادابري  ويكاون وأن  اجتماع  بكل خاعحلول منتصف الفصل الدراسي  وجي  إعداد دًر 

جدول األعمال أساس ا مفتوح ا للطالبا  للتفاو  مأ الرئمساة  وتشاكل الساجال  النا اة عان ذلاا جاز  ا مان مادخال  اليناامج يف 
 عملمة املراجعة السنوية للينامج 

 تواصل الطالبات والموظفات: 11ب.
ساتاذا  (  فإن خمار العمل عن قرب مأ جمموعاا  الطالباا  مان خاالل  ناة تواصال األ9الفقرة: )ب كما هو مذكور يف       

يكااون الرتكمااز علاا  مم لااي  حااىت  (QMS) يف نةااا  إدارة ا ااودة: ةن ياات، تأساامس اللجنااة اةااددأمااا ف  والطالبااا  ساامت، علاا  مراحاال
وىل األسابمأ ال الثة ذلا يف األ ويت،  كل سنة دراسمة  عنل برنامج طالبة ك  منسمنتخ  و   وىلالطالبا  يف  ان اليامج يف املرحلة األ

ومن ث   وشرح مهمة ودور مم لي الطالبا  يف أول اللقا   وعل  مديرة الينامج تنسم  اجتماع مأ الطالبا   من بداية السنة الدراسمة
إنا  يات، التصاويت مان قبال طالباا  تلاا الدفعاة للرتشامح  ف  ك ر من مرش ةأويف حن وجود   ولسبوع األيف األ املرش ا ُتستدع  

والتوعماة بانتةاا    وتنةام، الادورا  التدريبماة وعل  عمادة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي تدري  الطالبا  املرش ا  بعاد فاوةهن 
 وتكرراها لًمان حًور مجمأ املرش ا  وحصوهل، عل  التدري    لبمان أمهمتها
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 النماذج المبدئية القتراح برنامج جديد )المرحلة األولى( :(1-)بالملحق 
 (األكاديمية التخطيط )تستخدم من قبل لج

 
 فتح برنامج جديدلالمتطلبات المبدئية  1،2نموذج 

 مبررات ال يوجد يوجد متطلبات م

1 
يتماش  الينامج مأ اإلطار الوطين للمؤهال  ومتطلبا  اهلمئة الوطنمة 

    ( NCAAAاألكادميي )لالعتماد 

    ورؤيا ا امعة وينب   من خطتها االسرتاتمجمة يدع، الينامج أهداف  2

     د  سوق العمل ويؤهل الطالبة لالخنراط فم   3

    الينامج حديث ويتماش  مأ التطورا  ا ديدة يف جمال العل،  4

    مت عمل مقارنة مرجعمة مأ برامج رائدة يف نفس التخصص واالستفادة منها  5

    للينامج يوجد توصمف مبسط  6

    أهداف الينامج ونواتج التعل، واض ة  7

    مستوى الينامج يتماش  مأ الدرجة املمنوحة  8

    اسرتاتمجما  التدريس والتقومي واض ة ومتعددة  9

    توجد خطة تشغملمة لفتح الينامج توضح االحتماجا  البشرية واملادية  10

    اخليا  وصفا  موجزا  ملشورة  11
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01 
 تعريف البرنامج المقترح ومعلومات عامة:

 عنوان الينامج املقرتح 1.1
 
 

 
 رمز الينامج املقرتح 2.1

 
 

 
 الكلمة اليت اقرتحت الينامج 3.1

 
 

 
 عدد الفصول الدراسمة ومدهتا 4.1

 
 

 
 إمجار عدد الساعا  املعتمدة املطلوبة إلمتا  الينامج املقرتح  5.1

 
 

 

 مقترح استحداث برنامج 2،2نموذج 

 القسم ..................................................

 الكلية ..................................................
 عبد الرحمنجامعة األميرة نورة بنت 
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 املمنوحة عند إمتا  الينامجالدرجة  6.1

 
 

 
 املسارا  )التخصصا ( اليت يشملها الينامج املقرتح 7.1

 
 

 
 املخارج اليت تتوسط الينامج والشهادة املمنوحة )إن وجد ( 8.1

 
 

 
 

 املهن والوظائف اليت يت، تأهمل الطالبا  هلا )يف حال كان هناك خمارج مبكرة من الينامج( 9.1
 
 

 
 أو متعل  ب  أي برنامج مرتبطذكر  10.1

 
 

 
 الكلما  األخرى املرتبطة بالينامج املقرتح  11.1

 
 

 
 تاريخ إقرار است داث الينامج 12.1

 
 

 
 تاريخ إعادة إقرار است داث الينامج )بعد ختريج أول دفعة( 13.1

 
 

 
  

 األدىن واألقص  لعدد الطالبا  املؤهال  لاللت اق بالينامج احلد 14.1       
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 . المعايير والمرجعية التي يُبنى عليها البرنامج المقترح:2

 أن يدع، الينامج املقرتح أهداف ورسالة ا امعة وينب   من خطتها االسرتاتمجمة: جي  1.2

 
 المقترح؟يُذكر مدى التالؤم االستراتيجي بين رسالة الجامعة مع رسالة البرنامج 

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

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

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

 المقترح؟ر مدى التالؤم االستراتيجي بين رسالة الكلية مع رسالة البرنامج يُذك
........................................................................................................................................................

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

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

 
 

 المقترح؟رنامج ُتذكر أهداف الجامعة التي ينبثق منها الب
........................................................................................................................................................

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

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

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

 برامج مرجعية من برامج رائدة في نفس التخصص: 2.2
 سوق العمل بحيث تضمن األمور التالية: دراسة 3.2
 عدد القطاعا  اليت سمت، خدمتها من خالل تقدمي الينامج نتمجة لدراسة السوق  1.3.2
 عدد العامال  يف القطاعا  اليت سمخدمها الينامج  2.3.2
 بعدد الطالبا  املتوقأ خترجهن حبمث تذكر بشكل احصائما  ورسو  بمانمة  القطاعا  للطالبة اخلرجية ومقارنته،نسبة احتماج  3.3.2
 ( األهار-الطالبا -  استطالع أرا  املستفمدين )أرباب العمل4.3.2
   مؤشرا  لنمو وظائف هذا اجملال يف السوق 5.3.2
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 توصيف للبرنامج المقترح:   3

 ف الينامج رسالة وأهدا 1.3
 مواصفا  اخلريج  2.3
 نواتج التعل، للينامج  3.3

 
 :المقترح البرنامج يتضمنها التي للمقررات توصيف .1

 

 الساعات الفعلية الساعات المعتمدة المتطلبات السابقة رمز المادة المادة المستوى

 
 

 األول

     
     
     
     

 
 

 الثاني

     
     
     
     

 
 الثالث

     
     
     

 
    

 
 

 
 الرابع
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 التالي:الخطة التشغيلية للبرنامج المقترح توضح  .5

 
 

 الخامس

     
     
     
     

 
 
 

 السادس

     
     
     
     

 
 

 السابع

     
     
     
     

 
 

 الثامن

     
     
     
     

 الدرجة العلمية
 أو الوظيفية

العدد المطلوب  التخصص الدقيق التخصص العام
 توفيره

**نسبة  دوام جزئي *دوام كامل
الطالب 
 لألستاذ

 المجموع

        أستاذ

     

     
        أستاذ مشارك

     
     

        أستاذ مساعد
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 تنفيذ البرنامج الدراسي: متطلبات 1.5
 % كما هو موضح يف نةا  إدارة ا ودة 75 عن الكامل الدوا  بنةا  يعملون الذين من التدريس همئة نسبة تقل أال ينبغي* 

باادوا  كاماال علاا  أن ياات، مقارنتاا  مبعااايري مرجعمااة لنساا  الطلبااة هلمئااة  مكافااأة للعماال**جياا  أن حتساا  نساابة الطالبااا  لكاال عًااو يف همئااة التاادريس دسااوبا  علاا  شااكل 
 التدريس يف املؤسسا  ذا  ا ودة العالمة داخل اململكة أو خارجها كما هو موضح يف نةا  إدارة ا ودة 

 
 :تجهيزات والقاعات الدراسيةوال المعامل 2.5

 نوع المعمل عدد المعامل المطلوبة لتنفيذ البرنامج الجديد

  

  

  

 
 :التعلم والتجهيزات المكتبية مصادر 3.5

 التجهيزات المطلوبة مصادر التعلم

  الكت  واملراجأ

  اجملال  العلممة

  اجهزة حاسوبمة والكرتونمة

        محاضرة

     

        معيدة

     
        مدرسة

     
       إدارية

     
       فنية
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  برامج حاسوبمة

  مكتبمةمستلزما  

 
 :القاعات الدراسية 4.5 

 سعتها عدد القاعات المطلوبة

  

  

  

  
 احتياجات البرنامج من خبراء: .6

 اللجان االستشارية الخارجية: 1.6

 المالحظات الجهة التخصص االسم
يرج  إرفاق مالحةا  أعًا     

    اللجان االستشارية اخلارجمة 
   
   

 
 للبرنامج المقترح )المرشحين للعمل في لجنة االختبارات والتقويم(:المقيميين الخارجيين  2.6

 الجهة التخصص االسم
   
   
   

 
 :نواتج التعلم )اإلطار الوطني للمؤهالت( .7

 تقييم المقررطرق  طرق تدريس المقرر مجاالت التعلم  
 المعارف 1
    
    



   QMS نظام إدارة الجودة

 51 

 

 المهارات المعرفية 2
    
    
 مع األخرين وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل  3
    
    
 والمهارات العددية المعلومات، وتقنية،مهارات التواصل  4
    
    
 حركية-النفسالمهارات  5
    
    

 
 :تعريف نواتج التعلم 7.1
 معن أو بعد انتهائ  من برنامج تعلممي عبارا  تصف ما هو متوقأ من الطال  أن يعرف  ويكون قادرا  عل  أدائ  بعد دراست  ملقرر دراسي      
 

  :أهمية نواتج التعلم 7.2
 لوطين لنواتج التعل، أمهمة كبرية عل  مستويا  خمتلفة سوا  عل  مستوى الطال  أو االستاذ أو عل  مستوى املؤسسة التعلمممة أو عل  املستوى ا     
فة ما الذي سمكتسب  بعد دراست  ملقرر معن أو برنامج معن وبالتار تساعده يف اختمار التخصص أو املقرر فعل  مستوى الطال  نواتج التعل، تساعد الطال  يف معر      

ساه، يف جعل الطال  متعلما الذي يرغ  يف دراست   وتساعد الطال  يف معرفة ما هو متوقأ من  وتوج  نشاط  ودافعمت  إىل حتقم  تلا النواتج  كما أن نواتج التعل، ت
  عل  أك ر تفاعال وتساه، يف اجياد نوع من التعاون والتفاعل بن االستاذ والطالب وبن الطالب بعًه، البعض نشطا و 

بتدريس  وتنةم، أعمال  فم  فهي تساعده عل  اختمار طرق التدريس واالنشطة  الذي سمقو وعل  مستوى املعل، فإن نواتج التعل، تساعد االستاذ عل  التخطمط للمقرر    
لتقومي اليت من خالهلا يقمس مدى حتق  تعلمممة املختلفة اليت تساه، يف حتقم  نواتج التعل، واختمار دتوى املقرر الدراسي املالئ، كما أاا تساعد االستاذ يف اختمار طرق اال

 نواتج التعل، اليت حددها للمقرر الدراسي 
ان ا ودة املؤسسمة وتساه، يف توحمد جهود العاملن يف املؤسسة وو حتقم  أهداف دددة واملسامهة يف وعل  مستوى املؤسسة التعلمممة تص  يف إطار حتقم  ضم      

 حتقم  رسالة املؤسسة التعلمممة ومن خالهلا ميكن توفري بمانا  للمقارنة املرجعمة واةاسبة والشفافمة 
حتققها يساه، يف ةيادة ثقة اجملتمأ يف نواتج املؤسسة التعلمممة كما أاا تساعد يف اجياد نوع من وعل  املستوى الوطين فإن صماغة نواتج التعل، وتقدمي ما ي بت      

  التنافس واملقارنة بن مؤسسا  التعلم، العار وبراجمها املختلفة ومت ل لبنة أساسمة يف سبمل اةاسبة والشفافمة عل  املستوى الوطين
 

 :شروط صياغة نواتج التعلم 7.3
 عند صماغة نواتج التعل، مراعاة ما يأيت:يشرتط 
 أن تكون مرتبطة برسالة الينامج وأهداف    1
 تتًمن خصائص اخلرجين   2
 أن تكون مصاغة عل  مستوى الينامج ولمس عل  مستوى املقررا  أو اخليا  التعلمممة االخرى   3
 أن تكون واض ة ودددة بدقة   4
 عل، أن تركز عل  سلوك املتعل، ولمس عل  نشاط الت  5
 أن تكون قابلة للمالحةة والقماس    6

 
 وا دول التار يتًمن أفعال ميكن االستفادة منها عند صماغة نواتج التعل، يف كل جمال من جماال  التعل،:
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 األفعال المقترحة مجال التعلم

 يرتج،  يوضح  يلخص  يصنف  يشرح  ُيسمأ   تار  يذكر  حيدد  يُعرف  يسمي  يصف  يرت   املعرفة
 يعمد يناقش  يستعر   يفسر 

 يستنبط   طط  يقمس  ميمز  يقارن  ييهن  حيلل  يؤدي  يغري  ينفذ  يكتشف  يةهر  يطب   يستخد   املهارا  املعرفمة
 يعدل  ينة،  يصم،  يبتكر  ينشة  يبين  يطور  عل  حيك،  يوصي  جيادل  يدافأ  يير  يقم،  يقابل 
 يصمغ         يؤسس  ترتم  يعمد 

 يلتز   يطل   يشارك  يتبأ  يساه،   تار  يتجاوب  يتفاعل  يساعد  يت مل  يصغي  يستمأ  يتقبل  مهارا  التعامل مأ األخرين وحتمل املسؤولمة
 يتأقل، يتكمف  يتعاون  يقود  قدوة يكون  يواف   يبادر  يفًل  يساند   د   يوةع  يقس،  يزور  يعي 

واملهارا   املعلوما   وتقنمة مهارا  التواصل 
 العددية

 يةهر حيس   يستخد   يصنف  جيمأ  يُع د  يصمغ  يتواصل 

 حيًر يعطي  يرك   ميسا  يؤدي  ميارس  يطبأ  يرس،  حركمة-النفساملهارا  
 

 
 يجب أن تتفق سياسات البرنامج مع التالي: . 8

 يف ا امعة  )مرفق (سماسا  نةا  الدراسة واملستويا   1.8
 سماسا  نةا  التسجمل يف ا امعة  )مرفق ( 2.8
 .سماسا  نةا  إدارة ا ودة 3.8
     

 توقيع لجنة البرنامج

 التوقيع االسم 
   الرئيسة
   األعضاء

  
  
  

   عميدة الكلية
 

 نظام الدراسة والمستويات في الجامعة:
  مثانمة مستويا  أو أك ر وفقا  للخطة الدراسمة املعتمدة من ا امعة لكل كلمة  ومدة املستوى الدراسي فصال  دراسما  عدد املستويا  الالةمة للتخرج 
  تنتقل الطالبة من مستواها إىل املستوى الذي يلم  إذا اجتاة  بنجاح مجمأ مقررا  ذلا املستوى حس  اخلطة الدراسمة 
  ( 15( وحدة دراسمة و)22( وحدا  دراسمة للمرحلة السريرية واحلد األقص  )9( وحدة دراسمة و)12الدراسي )يبلغ احلد األدىن للعْ  الدراسي للفصل

( 9( وحدة واحلد األعل  )2وحدة دراسمة للمرحلة السريرية حس  معدل الطالبة الرتاكمي أما الفصل الصمفي فمبلغ احلد األدىن لعدد الوحدا  الدراسمة )
  وحدا  دراسمة

        
 نظام التسجيل في الجامعة:        

 يت، تسجمل املقررا  وف  اخلطط الدراسمة املعتمدة بالتدرج بد ا  من املستويا  الدنما إىل األعل    1
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ول فرتة دراسة افة طمجمأ مقررا  السنة الت ًريية إجبارية ويت، تسجمل الطالبا  فمها من قبل عمادة القبول والتسجمل آلما  وال حي  للطالبة احلذف أو اإلض  2
 الينامج 

 يسجلن يف املقررا  مبا يًمن هلن احلد األدىن من الع   الدراسي عل  أن يراع  ما يلي:الراسبا   الطالبا    3
  عد  التعار  يف ا دول الدراسي 
  استمفا  املتطلبا  السابقة للمقرر أو املقررا  املراد تسجملها 
 لمة إال إلكمال احلد األدىن من الع   الدراسي عد  السماح بأخذ مقررا  من املستويا  التا 

 إذا رسبت الطالبة يف مقرر أو أك ر تعمد دراسة ما رسبت فم  وف  الًوابط التالمة:  4
  وحدة دراسمة أو أك ر من الوحدا  الدراسمة يلزمها إعادة دراسة مقررا  الرسوب فقط يف ذلا  12إذا رسبت الطالبة فمما جمموع  احلد األدىن

 ى املستو 
 تويا  اليت تلي إذا رسبت الطالبة فمما جمموعة أقل من احلد األدىن من الوحدا  الدراسمة تُلز  بإعادة دراسة مقررا  الرسوب مأ مقررا  إضافمة من املس

 مستواها وفقا  ملا يلي:
 أن يكون التسجمل يف املقررا  حس  ا داول وضوابط اخلطة الدراسمة )متطلبا  سابقة أو متزامنة(  -
ن احلد يت، التسجمل للطالبة الراسبة من املستويا  اليت تلي مستواها ويرتبط الع   الدراسي للطالبة مبعدهلا الرتاكمي عل  أال يقل عن احلد ع -

 األدىن ومبا ال يتجاوة احلد األقص  
مبستوين وجيوة مبوافقة القس، املختص حتديد مستويا   حيدد عدد املستويا  التالمة املسموح بتسجمل مقررا  منها للطالبا  الراسبا  أو املتوقأ خترجهن  5

 أخرى يف الكلما  اليت تستدعي طبمعة الدراسة فمها خالف ذلا 
ا مجمأ مقررا  عند تعذر تسجمل الطالبة للع   الدراسي من مقررا  املستوى الدراسي الذي يلم  )بسب  التعار  أو عد  إاا  املتطل  الساب  أو إلاائه  6

لدراسمة املستوى( تكمل عبئها الدراسي من مقررا  املستويا  التالمة املسموح هبا وإذا تعذر إكمال وحداهتا الدراسمة بعد ذلا يكتفي بالوحدا  اذلا 
 اليت سجلت هلا وإن كان عددها دون احلد األدىن 
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 كتيب اللجنة المؤقتة لفحص البرنامج )المرحلة الثانية(: (2-الملحق )ب 
 
 

 عامة : ارشادا القسم االول
 

 : توةيأ املسؤولما القسم الثاني
 

 منوذج اجندة عملمة ف ص الينامج :القسم الثالث
 

 : الوثائ  املطلوبة خالل مناورة ف ص اليامجالقسم الرابع
 

 : قائمة الت ًري الجتماع ف ص الينامجالقسم الخامس
 

 معايري اإلطار الوطين للمؤهال : الت ق  من تواف  الينامج مأ القسم السادس
 

 : منوذج متطلبا  فتح برنامج جديدالقسم السابع
 

 : تقمم، إبدا  الرأي لعملميت احلصول عل  املوافقة وإعادة احلصول علمهاالقسم الثامن
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 عامة ارشادات: األول القسم
 البرنامج لفحص المؤقتة اللجنة عضوية .1

 ( قس، رئمسة أو وكملة) اخرى كلمة من تدريس همئة عًو عادة الرئمس 
 واحد خبري هناك يكون حبمث تواةن هناك يكون أن والبد  اجملال نفس يف االختصاع ذوي اخلارجمون اخليا   االعًا   

   مسامهاهت، إلثرا  الصناعي أو التجاري القطاع من وآخر أكادميي
  آخر قس، من ولكن الكلمة نفس من وال اين أخرى كلمة من أحدمها عًوان ومها الداخلمن اخليا 
  األكادميي واالعتماد ا ودة ضمان عمادة من للجودة مم ل

  مي لها من او ا ودة لًمان الكلمة وكملة توفرها اللجنة سكرتري عمل خدما   السكرتري
 المسؤوليات .2

 مسؤوليات الرئيس
   املواضمأ األساسمة املهمة  اللجنة لت ديدالتواصل مأ أعًا 
  تأكمد قائمة األعمال مأ أعًا  اللجنة لًمان قمامها بتناول املواضمأ اةددة 
  وتوجم  النقاشالتأكد من اتباع قائمة جدول األعمال  
  دع، النقاش بن اللجنة الفرعمة وفري  الينامج 
  بشأن كل موضوع أساسي قبل النةر يف املوضوع التار التأكد من أن تةل النقاشا  مركزة ومن الوصول إىل نتمجة واض ة 
  توفري الفرصة لفري  الينامج لفه، املواضمأ وتزويده، باألسباب املنطقمة للشروط أو التوصما  املستجدة 
  التعاون مأ اللجنة يف صماغة نتائج واض ة وإضافة أي شروط و/أو توصما  مناسبة مأ وضأ مواعمد دددة معقولة لتلقي

 جابة األطراف املعنمة است
  تزويد فري  التطوير الينامج بالتغذية الراجعة 

 الخارجيين المؤقتةمسؤوليات أعضاء اللجنة 
 توفري اخلية يف اجملال العلمي وتقدمي املشورة للجنة حول التزا  الينامج باملعايري الوطنمة واملقارنة املرجعمة  وكذلا التأكمد عل  

 دتوى املقرر والينامج واسرتاتمجمة التقمم، املقرتحة وقاعدة املوارد املوض ة  مناسبة املسم  يف سماق
 الداخليين المؤقتةمسؤوليات أعضاء اللجنة 

  التأكمد عل  أن املقرتح يلتز  باإلطار األكادميي للجامعة 
  ،تكوين حك، أو رأي حول  ربة الطالبا  اةتملة ويشمل ذلا التقمم 
 ةمة عن موارد التعل، ودع، الطالبا  توفري املعلوما  الال 
  مشاركة ونشر املمارسا  ا مدة اليت مت حتديدها 
  مساعدة رئمس اللجنة يف حتديد املواضمأ الرئمسة املهمة وتسجمل قرارا  اللجنة 
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 القسم الثاني: توزيع المسؤوليات

 

 

 الشخص المطلوب أو الدليل المطلوب الموضوع

البرنامج المقترح يتماشى مع رسالة وأهداف الجامعة وأهداف   1
 القسم المعنى خاصة ما يخص خدمة المجتمع

 الرئمس

 يخدم سوق العمل ويؤهل الطلبة لالنخراط فيه  2
 

 دراسة سوق العمل

 البرنامج بالمستوى المطلوب للدرجة العلمية التي ستمنح  3
 

 ا ممأ

 البرنامج حديث ويتماشى مع متطلبات العصر الحديث  4
 

 املقم، اخلارجي

 المقررات تشمل نواتج التعلمتوصيف البرنامج وتوصيفات   5
 

 املقم، الداخلي

 تم تحكيم البرنامج من قبل لجان استشارية خارجية  6
 

 تقرير

 البرنامج يهيئ الطالبة لسوق العمل  7
 

 مقم، خارجي

الوطني للمؤهالت ومتطلبات الهيئة  اإلطارالبرنامج يتماشى مع   8
 الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 عمادة ضمان ا ودة

توجد خطة تشغيلية لفتح البرنامج توضح االحتياجات البشرية   9
 والمادية

 دراسة املصادر

تم عمل مقارنة مرجعية مع برامج رائدة في نفس التخصص   10
 واالستفادة منها

 تقرير املقارنة املرجعمة

 استراتيجيات التدريس والتقويم واضحة ومتعددة  11
 

 املقم، الداخلي

البرنامج والتقدم من مستوى إلى آخر تكون سياسات القبول في   12
واضحة وتتماشى مع سياسات الجامعة العامة وسياسات نظام إدارة 

 الجودة

 املقم، الداخلي
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 القسم الثالث: نموذج اجندة عملية فحص البرنامج
 

 اسم البرنامج  1 )إدراج اس، الينامج(
 إلقرار البرنامج المؤقتةأسماء أعضاء اللجنة   2 إلقرار الينامج( املؤقتة)إدراج أمسا  أعًا  اللجنة 

الرئيس الذي يجب أن يكون عضو هيئة تدريس من كلية  -
 أخرى

 السكرتير: وكيلة الجودة بالكلية -
 ممثل عن لجنة ضمان الجودة بالكلية -
 عضو خارجي مستقل أو أكثر -
 مدير برنامج آخر -
 هيئة تدريس من برنامج مرتبطعضو  -
عضو أو عضوان منتدبان )اختياري( وقد يكونان من خارج  -

 الكلية أو الجامعة
 يف )إدراج الوقت(     ةاملؤقتستجتمأ اللجنة 
    التاريخ(   من يو  )إدراج 

 يف )إدراج اس، املكان أو املب (    

 زمان ومكان االجتماع  3

 قائمة باألعمال  4

 الوقت(    يف )إدراج 
    التاريخ(   من يو  )إدراج 

 يف )إدراج اس، املكان أو املب (    

 اجتماع مغلق للفريق  4.1

 يف )إدراج الوقت(    
    التاريخ(   من يو  )إدراج 

 يف )إدراج اس، املكان أو املب (    

 االجتماع بكبار أعضاء هيئة التدريس بالكلية  4.2

 يف )إدراج الوقت(    
    التاريخ(   من يو  )إدراج 

 يف )إدراج اس، املكان أو املب (    

 االجتماع بفريق البرنامج  4.3
 

 جولة على المرافق  4.4    التاريخ(   يو  )إدراج 
 يف )إدراج الوقت(    

    التاريخ(   من يو  )إدراج 
 يف )إدراج اس، املكان أو املب (    

 اجتماع خاص مغلق للفريق  4.5

 رفع تقرير للكلية بالنتائج  4.6    التاريخ(   يو  )إدراج 
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 القسم الرابع: الوثائق المطلوبة خالل مناورة فحص البرامج
 

 توصيف البرنامج 
 

 

 توصيف المقرر
 

 

 خطة الدراسة
 

 

 استراتيجية التعلم والتعليم والتقييم
 

 

 خريطة برنامج مفصل عن تقييم المهارات ونواتج التعلم 
 

 

 الطالبةكتيب 
 

 

 المصادر البشرية والمادية
 

 

الموافقة من العميدة او العمادات المساندة )مثل المكتبات او تقنية 
  المعلومات( ان المراجع المطلوبة سيتم توفيرها

 توجد خطة لتمثيل الطالبات
 

 

ترتيبات بخصوص االستعانة بالخبراء الخارجيين )إلجراء المقارنة المرجعية 
  للبرنامج(الخارجية 

 مقترحات للجنة االرشاد
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 القسم الخامس: قائمة التحضير الجتماع فحص البرنامج
 

 حتديد املعلوما  الناقصة أو غري مكتملة وحتديد املمارسا  ا مدة والقًايا اليت ترغبن يف االستفسار عنها  
 طرح األسئلة يف االجتماع  
 (الينامج هو جز  ال يتجزأ من عملمة اقرار الينامجطرح األسئلة عل  فري  تطوير )
  طبمعة األسئلة املفتوحة أو األسئلة املغلقة  
 (البد من استخدا  األسئلة املفتوحة واألسئلة املغلقة يف اجتماع اقرار الينامج)
 هل اإلجابة عل  سؤالا وافمة ومقنعة؟ هل أنت مطمئن  هلا؟ 
  وضأ الشروط والتوصما  
  ا  للتأكد من تنفمذ التوصماملتابعة 
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 القسم السادس: التحقق من توافق البرنامج مع معايير اإلطار الوطني للمؤهالت
 

إن من أحد املتطلبا  األساسمة للموافقة عل  برنامج واعتماده من قبل اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األكادميي توافق  مأ        
هذا يف االعتبار عند تصمم، أي برناامج  هنااك إجارا ا  واختباارا   الوطنمة  لذا جي  أن تأخذ وكالة الشؤون التعلمممةأطر املؤهال  

متبع  وطرق  مأ األدلة والشواهد اليت من شأاا تقمم، ذلاا والت قا  منا   ويوضاح الادلمل ال ااين لًامان ا اودة اخلااع هبمئاة التقاومي 
  7-2)املستخدمة لتقمم، ذلا يف ا ز  ) لاألكادميي الوسائواالعتماد 

 وتشمل المتطلبات الخاصة ما يلي:
 .التخصص أو الدراسة وجمال املؤهل ومستوى التعلممي القطاع وانسجا  للمؤهال  تصف بوضوح ألقاب   استخدا 1
 .مؤهل لكل املعتمدة الساعا  عدد من األدىن   احلد2
 .التعل، حقول من حقل كل يف مالئما   ا   ديدحت اةددة التعلم، خمرجا   3
 .املؤهل ملستوى اجملاال  هذه من كل يف املت ققة املطلوبة   املعايري4
 :االعتماد أجل من المتطلبات لتلبية هذه فعله يج ب ما التالية الفقرات وتصف

 :اإلطار الوطني للمؤهالت مع المؤهل اسم يت وافق أن ينبغي 1 رقم المتطلب
تاأهملي  مساتوى لكال ،الاتعل خمرجاا  ومتطلباا  املعتمادة السااعا  بعادد اخلاصاة للمتطلباا  خااع اهتماا  يوىل أن جي        

  كاملاة املتطلباا  هلاذه أي برناامج غاري مساتوف اعتمااد يات ، ولان .املؤهال عناوان يف الدراساي التخصاص جماال ومتطلباا  تًامن  
" للماؤهال  الوطين اإلطار"يف والواردة اللق   هبذا اخلاصة املتطلبا  أن تليب كافةم ال   ينبغي  الدكتوراه  أو م ل املاجستري فمؤهال 
 .آخر بلد أي يف خمتلفة ممارسا  أي عن بغض النةر

 :اإلطار الوطني للمؤهالت اال يقل عدد الساعات المعتمدة لكل مؤهل عما هو معين في 2المتطلب رقم 
 :املهمة االعتبارا  من جمموعة هناك برنامج أي يف املعتمدة الساعا  دراسة عند 

 اىل جممل ساعا  الينامج ت ًرييةالأو  تأسمسمةيف السنة ال الساعا  ًافت أن ينبغي  
 دراسي فصل أي ضمن ُمعتمدة ساعة 18 قدره أقص  سوف تعرتف اهلمئة حبد. 

 سااعة18اىل  15ماا بان  املتفار  للطالا  الدراساي فما  العا   يك اون تارقم،   نةاا  علا  االعتمااد سااعا  معادلاة وتقاو        
 هاذه وُتساتخد     سانوا األربعاة ذا  العلمماة الدرجاة يف سااعة معتمادة 138 اىل-120الدراساي الواحاد ومان  الفصال يف معتمادة
بشاكل  مرتفعاا   رقماا   يص ابح قاد املعادلاة هاذه نااتج فاإن  يف برنامج عالماة ساعا ال عدد كان فإذا املت ق   حج، التعل، لتقمم، املعادلة

   توقع  مي كن الذي التعل، حج، بدقة مي  ل وال غري واقعي
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علـى  األدلـة ولتقـدم   .المطلوبـة الـتعلم مجـاالت كافـة م فـيتعل مخرجاتالى  أهداف البرنامج ؤديينبغي أن ت 3 رقم المتطلب
 :ذلك تحقق
 اجملاال  كافة يف خمرجا  تعل، للينامج ،هداف التعلأ تشتمل أن. 
 ضامن اليناامج الدراسامة مالئا، ملختلاف املقاررا  املسؤولما  اخلاصة بت قم  هذه األهداف التعلممماة بشاكل توةيأ   يت ، أن 

 .املقرر ضمن أهداف وإدراجها
 خمرجا  التعل، يف مأ تنسج، الطالبمة اليت واألنشطة التدريس طرق الدراسمة عل  توصمفا  الينامج واملقررا  تشتمل أن 

   اجملاال كافة
 جماال مان كال عملماة الاتعل، يف مالئماة لتقمام، منااذج التقمام، املطلوباة  مهاا  واالمت انا  وغريها مان االختبارا  تشمل أن 

 التعل،  اال جم
 اللماا  اهتماماا مبخرجاا   أن تتًمن تقممما  اليامج مبا فمها استبانا  الطالب واخلرجين أو أربااب األعماال وغريهاا مان

  اجملاال   كافة يف ،التعل
وتوصـيفات  ريجينالخـ خصـائص توصـيفات مـع متسـقة دراسـي مجـال كـل فـي المعـايير المتحققـة تكـون أن 4 رقـم المتطلـب

 مخرجات التعليم لمستوى المؤهالت المعني:
املنشاااود  ال باااد أن تتناسااا  خمرجاااا  الاااتعل، يف كافاااة جمااااال  الاااتعل، املطلوباااة ماااأ خصاااائص اخلااارجين واملساااتوى التعلمماااي      

ال  اخلارجين ميصاائص تتعلا  ولكان هنااك خمرجاا   واالمت اناا  ختباارا املخرجا   يت، التقمم، مان خاالل اال وللت ق  من مستوى
يات، التعباري عنهاا بعباارا  عاماة تتطلا   املخرجاا  أحمانااأن  شااكلامل أحاد املؤسساة التعلممماة ومان مان ختارجه، بعاد ميكان قماساها اال

 وأحكاا  مباشارةغاري أساالم  يعتماد علا   ستوى املخرجاا م ك، عل جانبا  كبريا  من جوان  احللذا  فإن فه،  من العالمة مستويا  
 األدلة التالمة يف تقممما  الينامج: لبا  االعتماد  ينبغي تًمنمتط ولتلبمةمبنمة عل  خية ومعرفة  

  الينامجخرجين  قبل ذاتمة من دراسا تقممما  الينامج و. 
 اليت  مستوى املخرجا و  لواجبا بة االختبارا  واعل  مستوى صعو  تعلمممة أخرى ا مؤسس من ستقلةمها  تقممما  ج

 حققتها الطالبا  
 عن مدى رض  أرباب العمل ميرجيا  ا امعة  مسح 

لذا جماال  التعل، اخلمس والتقنما  اليت ستطب  لت قم  وتقمم، خمرجا  التعلم، هذه  وال بد أن يشمل توصمف الينامج     
ا للطالبااة كمااا يوضاااح   فكاال مقاارر حياادد املعرفاااة واملهااارا  الاايت سااامقدمهملختلفاااةاملقااررا  ا املخرجاااا  علاا  وةيااأالبااد ماان ت

لااام، للمقااارر بتوصااامف ول مبخرجاااا  التعجاااد إحلااااقجيااا  و   ا  التواصااال وتقنماااة املعلوماااا كمهاااار    ، العاماااةخمرجاااا  الاااتعل
ودقمقاا للعناصار  وصافا واضا ا اضاافة اىل قاررامل علوما  خمتصارة حاولم ن امله، وضأتوصمف املقرر م عند وضأو   الينامج

    األساسمة للمقرر
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 القسم السابع: نموذج متطلبات فتح برنامج جديد
 1،2نموذج 

 متطلبات فتح برنامج جديد
 )لجنة إقرار البرنامج( 

 

 مبررات ال يوجد يوجد متطلبات م

يتماش  الينامج مأ اإلطار الوطين للمؤهال  ومتطلبا  اهلمئة الوطنمة لالعتماد  1
 ( NCAAA) األكادميي

   

    يدع، الينامج أهداف ورؤيا ا امعة وينب   من خطتها االسرتاتمجمة  2

    لالخنراط فم   د  سوق العمل ويؤهل الطالبة  3

    الينامج حديث ويتماش  مأ التطورا  ا ديدة يف جمال العل،  4

    مت عمل مقارنة مرجعمة مأ برامج رائدة يف نفس التخصص واالستفادة منها  5

6 
يوجد توصمف للينامج وتوصمف للمقررا  تشمل نواتج التعل، )حس  مناذج اهلمئة 

    الوطنمة( 

    باملستوى املطلوب للدرجة العلممة اليت ستمنح الينامج  7

    مت حتكم، الينامج من قبل  ان استشارية خارجمة  8

    اسرتاتمجما  التدريس والتقومي واض ة ومتعددة  9

10 
من مستوى إىل آخر واض ة وتتماش  مأ  الينامج والتقد تكون سماسا  القبول يف 

    سماسا  ا امعة العامة وسماسا  نةا  إدارة ا ودة 

    توجد خطة تشغملمة لفتح الينامج توضح االحتماجا  البشرية واملادية  11
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 2013/1434القسم الثامن: تقييم إبداء الرأي لعمليتي الحصول على الموافقة وإعادة الحصول عليها بدءا من 

  
   

 املوافقة أو إعادة احلصول علمها   للتعل، من التجارب الفعلمة وإلجياد قاعدة لتطوير العملما  يف املستقبل  فستستخد  استمارة التقمم، التالمة بعد كل عملمة لل صول عل 
 

 استمارة التقييم
 

و نتائج أي حتلمل عمادة ضمان ا ودة  وستعامل مجمأ املعلوما  بسرية تامة ولن حتتوي أي تقارير أستستخد  املعلوما  اليت ستقدممنها لتطوير اخلدمة املقدمة من    
  ة  ستستخد  أي تعلمقا  إضافمة و/ أو اقرتاحا  تودين تقدميها حول تطوير عملمة احلصول عل  املوافقة ومتابعتها لت قم  أهداف حتسن ا ود عل  أي أمسا  

 
 :فعاليةعنوان ال

 االسم: )اختياري(

 

 يف اخلانة املناسبة(: االجتماع )ضعي إشارة  /الرجا  اختمار الوصف الذي حيدد دورك يف هذا احلدث
 رئمسة 
 عًو  نة داخلمة 
 عًو  نة خارجمة 
 مسؤولة برنامج مقرتح 
 عممدة كلمة 
 ( نائبة العممدةQA) 
 الفري  املقرتح 
 موظفة إدارية 

  أو غري مناس  أو حبذف أحد اخلمارا  املوجودة  5-1املتعلقة باحلدث الذي حًرتم  إما باختمار اخلانة املناسبة باختمار درجة من الرجا  اإلجابة عن األسئلة 
  الدرجة هي كالتار:

 غري مقبول        /  غري ددد 1غري مر            2مر             3 جمد 4ممتاة         5
  
  )باألسفل( 6ددد" أو "ال"  فنرح  بتفاصمل أك ر تدع، هذه األجوبة يف ا ز  رق، إذا كانت اإلجابة با "غري  

 1 أعضاء اللجنة فقط –التحضير قبل الحدث 5 4 3 2 1 غير محدد

 
      

جودة المعلومات والنصائح التي قدمت لك حول دورك كعضو في لجنة الموافقة/ أو إعادة الحصول 
 1.1 عليها.

و/ أو النصائح المقدمة حول متطلبات وسير عمليتي الموافقة/ إعادة الحصول عليها  جودة المادة      
 1.2 )متضمنة المستند اإلجرائي(.

جودة توثيق المستندات )المستند األساسي للحصول على الموافقة/ إعادة الحصول عليها، واستمارة        1.3 
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 فريق البرنامج.المقدمة من  توصيف البرنامج، واستمارات توصيف المقررات(
 1.4 جودة مستند المعلومات المقدم من الموظفة اإلدارية.      

 1.5  هل أعطيت وقتا كافيا لتطلعي على المستندات المرسلة إليك؟ نعم ال

 
 2 المسئولين المقترحين فقط –التحضير قبل الحدث 5 4 3 2 1 غير محدد

      
المسؤولة اإلدارية حول متطلبات وسير عمليتي الموافقة وإعادة جودة النصائح والدليل المقدمة من 

الحصول على الموافقة من خالل المالحظات اإلرشادية أو المحادثات الشخصية أو االجتماع 
 باألعضاء؟

2.1 

جودة النصائح والدليل المقدم من المسؤولة اإلدارية حول القوانين األكاديمية والمتطلبات التقنية من       
 خالل المالحظات اإلرشادية أو المحادثات الشخصية أو االجتماع باألعضاء؟

2.2 

 
 3 اللجنة فقط أعضاء-الحدثخالل موقع  5 4 3 2 1 غير محدد

 3.1 هل أنت راضية عن نتيجة اتخاذ القرار؟ نعم ال
  المشاركين جميع-(خالل اتخاذ اإلجراء )تابع  

 3.2 جودة رئاسة االجتماع      
 3.3  جودة المناظرة األكاديمية      
جودة النصائح المقدمة من المسؤولة اإلدارية حول متطلبات وسير عمليتي الموافقة وإعادة الحصول       

 3.4   على الموافقة

 3.5 جودة النصائح المقدمة      
 3.6 التي وددت طرحها؟خالل عملية اتخاذ القرار، هل كانت لديك الفرصة لتتناولي جميع المواضيع       
 3.7  هل كنت قادرة على المشاركة دائما في النقاشات المطروحة خالل عملية اتخاذ القرار؟      

 
 4 المشاركين جميع-الداخليةالترتيبات 

 4.1 مالئمة قاعات االجتماعات      
 4.2 جودة المشروبات المقدمة      
 4.3 إلى موقع اتخاذ القرار )إن تم توفيره(مالئمة وجهات السفر التي وفرت       
 4.4  مستوى اإلقامة في الفندق )إن تم توفيره(      

 5 المشاركين جميع-التعليقات
  الرجاء إضافة مالحظاتكم أو مقترحاتكم في الخانة أدناه.

 
 

 وضع رقم السؤال المقصود إن أمكن(. )الرجاءسيكون إضافة التعليقات مفيدا بشكل خاص عند إجابتك ألحد األسئلة بـ )غير مناسب( أو )ال( 

 

 
 

 

 واالعتماد األكادميي الرجا  تعبئة هذا االستبمان وإرسال  إىل عمادة ضمان ا ودة
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 الثانية(توصيف البرنامج )المرحلة : (3-الملحق )ب
 

يستخد  النموذج التار كمساعد لتعبئة النموذج اخلاع بتوصمف الينامج الصادر عن اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األكادميي )
 مة(نباللغة االالمزية إىل حن صدور النسخة العربمة من  اهلمئة الوط

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقترح استحداث برنامج أكاديمي

 ..................................................القسم 

 الكلية ..................................................

 عبد الرحمنجامعة األميرة نورة بنت 
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 المحتويات

 الصفحة الموضوع
 4 البيانات األولية

 5 الدليل اإلرشادي
 2،2النموذج 

 . تعريف البرنامج المقترح ومعلومات عامة1   .1
 عنوان الينامج املقرتح 1.1
 رمز الينامج املقرتح 1.2
 الكلمة اليت اقرتحت الينامج 1.3
 عدد الفصول الدراسمة ومدهتا 1.4
 إمجار عدد الساعا  املعتمدة املطلوبة إلمتا  الينامج 1.5
 الدرجة املمنوحة عند إمتا  الينامج 1.6
 ملها الينامجاملسارا  )التخصصا ( اليت يش 1.7
 املخارج اليت تتوسط الينامج والشهادة املمنوحة )إن وجد ( 1.8
 املهن والوظائف اليت يت، تأهمل الطالبا  هلا )يف حال كان هناك خمارج مبكرة من الينامج( 1.9
 أي برنامج مرتبط أو متعل  ب  1.10
 الكلما  األخرى املرتبطة بالينامج املقرتح 1.11
 نامج املقرتحتاريخ املوافقة عل  است داث الي  1.12
 تاريخ إعادة املوافقة عل  الينامج املقرتح )بعد ختريج أول دفعة( 1.13
 احلد األدىن واألقص  لعدد الطالبا  املؤهال  لاللت اق بالينامج 1.14

7 

 المعايير والمرجعية التي يُبنى عليها البرنامج المقترح  .2
 ورسالة ا امعة وينب   من خطتها االسرتاتمجمة املقرتح أهدافجي  أن يدع، الينامج  2.1
 برامج مرجعمة من برامج رائدة يف نفس التخصص 2.2
 دراسة سوق العمل   2.3

9 

 توصيف للبرنامج المقترح . 3
 رسالة وأهداف الينامج 3.1
 مواصفا  اخلريج 3.2
 نواتج التعل، 3.3

11 

 11 توصيف للمقررات التي يتضمنها البرنامج المقترح. 4

 التالي: المقترح توضحالخطة التشغيلية للبرنامج . 5
 متطلبا  تنفمذ الينامج الدراسي املقرتح 5.1
 والقاعا  الدراسمةاملعامل والتجهمزا   5.2
 مصادر التعل، والتجهمزا  املكتبمة 5.3
 القاعا  الدراسمة 5.4

4  

13 
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 احتياجات البرنامج المقترح من خبراء:. 6
 اللجان االستشارية اخلارجمة 6.1            5

 (املقمممن اخلارجمن للينامج )املرش ن للعمل يف  نة االختبارا  والتقومي 6.2         5.2
15 

 نواتج التعلم )اإلطار الوطني للمؤهالت(. 7
 تعريف نواتج التعل، 7.1           
 أمهمة نواتج التعل،   7.2           
 التعل،شروط صماغة نواتج  7.3   

16 

 يجب أن تتفق سياسات البرنامج المقترح مع التالي:. 8
 سماسا  نةا  الدراسة واملستويا  يف ا امعة 1.8       
 سماسا  نةا  التسجمل يف ا امعة 2.8        
 سماسا  نةا  إدارة ا ودة 3.8        

18 

 . المالحق:9        
 أوال : اإلطار الوطين للمؤهال         
 ثانما : نةا  الدراسة واملستويا  يف ا امعة        
 ثال ا : نةا  التسجمل يف ا امعة        

19 
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 البيانات األولية
 األساسية التالية: وفق المعلومات أكاديمي مقترح استحداث برنامج

  اسم البرنامج
  رمز البرنامج
  اسم القسم

  الكلية
 عبد الرمحنجامعة األمرية نورة بنت                                       الجامعة

 
 معلومات مقدم الطلب

  اسم مقدم الطلب

  الدرجة العلمية
  الموقع اإلداري     

  البريد اإللكتروني
  القسم األكاديمي

  الجوال

  
 إقرار مجلس القسم والكلية

ها ومتت التوصمة من جملس الكلمة مبقرتح است داث برنامج  143 /    /     ( بتاريخ     ) املعلوما  الواردة يف الطل  قد مت مناقشتها يف جملس القس، جبلست  رق،      
 واملرفقا  ص م ة وسلممة وعلم  أوقأ  ه 143    /    / ( بتاريخ                   ) أكادميي والذي بدوره واف  عل  مقرتح االست داث يف جملس القس، جبلست  رق،

 
 توقمأ مقد  الطل                                
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 الدليل اإلرشادي
  مقدمة

إن التقد  مبقرتح است داث برنامج أكادميي ينتهي بت ويل  إىل برنامج جديد يعد عملمة هامة تتطل  الدقة يف مجأ وتعبئة كافة  
املطلوبة بشكل ص مح ودقم   لذلا نود لفت االنتباه إىل ضرورة استكمال مجمأ البمانا  الالةمة قبل البد   املعلوما  والبمانا 

 بتعبئة النموذج حىت تمسر بقمة إجرا ا  الطل  
 وميكن حصر املعلوما  املطلوبة األساسمة يف التار:

  تعريف الينامج املقرتح ومعلوما  عامة 
  املقرتح  يُب  علمها الينامجاملعايري واملرجعمة اليت 
  توصمف للينامج املقرتح وتوصمف للمقررا  عل  حس  مناذج اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األكادميي 
  اخلطة التشغملمة للينامج املقرتح 
  احتماجا  الينامج من خيا  
   سماسا  الينامج 
 :املالح  التالمة 

 اإلطار الوطين للمؤهال   -
 الدراسة واملستويا  يف ا امعة نةا   -
 نةا  التسجمل يف ا امعة  -

 :شروط تقديم الطلب
بوحدة الخطط  يف حالة عد  التمكن من ملة معلوما  معمنة يت، االتصاااال تعبئة املعلوما  يف النماذج املرفقة كاملة   1

 . والمناهج بوكالة الجامعة للشئون التعليمية
 املطلوب تقدميها مأ الطل  إرفاق مجمأ الوثائ  والبمانا    2
 أن تكون املعلوما  املعبأة دقمقة وواض ة   3
 يت، تعبئة الطل  إلكرتونما ومن ث طباعت  وتوقمع  وتسلمم  ورقما  مأ املرفقا    4

 متطلبات استحداث برنامج جديد:
  األكادميي أن يتماش  الينامج املقرتح مأ اإلطار الوطين للمؤهال  ومتطلبا  اهلمئة الوطنمة لالعتماد  1

(NCAAA ) 
 أن يدع، الينامج املقرتح أهداف ورسالة ا امعة وينب   من خطتها االسرتاتمجمة   2
 أن  د  سوق العمل ويؤهل الطالبة لالخنراط فم    3
 أن يكون الينامج املقرتح حديث ويتماش  مأ التطورا  ا ديدة يف جمال العل،   4
 التخصص واالستفادة منها عمل مقارنة مرجعمة مأ برامج رائدة يف نفس   5
 توصمف للينامج املقرتح   6
 وضوح أهداف الينامج املقرتح ونواتج التعل،   7
 الدرجة املمنوحة  املقرتح مأأن يتماش  مستوى الينامج   8
 وضوح وتعدد اسرتاتمجما  التدريس والتقومي   9
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 خطة تشغملمة لفتح الينامج املقرتح توضح االحتماجا  البشرية واملادية   10
 يتًمن وصفا  موجزا  ملشورة اخليا  ان   11

 المرفقات:
 منوذج توصمف الينامج   1
 منوذج إقرار اخلطط واليامج الدراسمة   2
  منوذج اخلطة الدراسمة للينامج  3
 منوذج توصمف مقررا     4
 منوذج خطة تشغمل الينامج من املوارد املادية والبشرية   5

  مالحظة:
   الطل  ويفرت   همزها اوال لتساعدك عل  ملة طل  مقرتح است داث الينامجاملعلوما  يف املرفقا  يت، تقدميها مأ 

 :آلية تعبئة الطلب
  تعبئة الطل  إلكرتونما  1
  طباعة الطل  عل  وج  واحد بشكل واضح  2
  تقد  ثالثة نسخ من الطل  ونسخة واحدة من املرفقا   3
 اخلانة املخصصة  ترف  املرفقا  يف آخر الطل  ويشار المها أثنا  تعبئة الطل  يف  4
 يف حالة وجود مرفقا  أخرى يت، إرفاقها واإلشارة إلمها أيًا أثنا  تعبئة الطل  يف اخلانة املخصصة   5

 مالحظة:
 يف حالة عد  استكمال تعبئة الطل  وف  الشروط سوف يت، إعادت  واستالم  مرة أخرى بطل  جديد 
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 مقترح استحداث برنامج 2،2نموذج 

 
 تعريف البرنامج المقترح ومعلومات عامة:01
 عنوان الينامج املقرتح 1.1

 
 

 
 رمز الينامج املقرتح 2.1

 
 

 
 الكلمة اليت اقرتحت الينامج 3.1

 
 

 
 عدد الفصول الدراسمة ومدهتا 4.1

 
 

 
 إمجار عدد الساعا  املعتمدة املطلوبة إلمتا  الينامج املقرتح  5.1

 
 

 
 املمنوحة عند إمتا  الينامجالدرجة  6.1

 
 

 
 املسارا  )التخصصا ( اليت يشملها الينامج املقرتح 7.1

 
 

 
 املخارج اليت تتوسط الينامج والشهادة املمنوحة )إن وجد ( 8.1

 
 

 
 املهن والوظائف اليت يت، تأهمل الطالبا  هلا )يف حال كان هناك خمارج مبكرة من الينامج( 9.1
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 أو متعل  ب  أي برنامج مرتبطذكر  10.1
 
 

 
 الكلما  األخرى املرتبطة بالينامج املقرتح  11.1
 
 

 
 تاريخ إقرار است داث الينامج 12.1
 
 

 
 تاريخ إعادة إقرار است داث الينامج )بعد ختريج أول دفعة( 13.1
 
 

  
 األدىن واألقص  لعدد الطالبا  املؤهال  لاللت اق بالينامج احلد 14.1       

 
 

 
 . المعايير والمرجعية التي يُبنى عليها البرنامج المقترح:2

 أن يدع، الينامج املقرتح أهداف ورسالة ا امعة وينب   من خطتها االسرتاتمجمة: جي  1.2

 
 المقترح؟يُذكر مدى التالؤم االستراتيجي بين رسالة الجامعة مع رسالة البرنامج 

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

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

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

 المقترح؟يُذكر مدى التالؤم االستراتيجي بين رسالة الكلية مع رسالة البرنامج 
.....................................................................................................................................................

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

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

 
 

 المقترح؟ُتذكر أهداف الجامعة التي ينبثق منها البرنامج 
.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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 برامج مرجعية من برامج رائدة في نفس التخصص: 2.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دراسة سوق العمل بحيث تضمن األمور التالية: 3.2  

 عدد القطاعا  اليت سمت، خدمتها من خالل تقدمي الينامج نتمجة لدراسة السوق  1.3.2
 عدد العامال  يف القطاعا  اليت سمخدمها الينامج  2.3.2
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 بعدد الطالبا  املتوقأ خترجهن حبمث تذكر بشكل احصائما  ورسو  بمانمة  نسبة احتماج القطاعا  للطالبة اخلرجية ومقارنته، 3.3.2
 ( األهار-الطالبا -  استطالع أرا  املستفمدين )أرباب العمل4.3.2
 ال يف السوق   مؤشرا  لنمو وظائف هذا اجمل5.3.2

 توصيف للبرنامج المقترح:   3
 رسالة وأهداف الينامج  1.4
 مواصفا  اخلريج  2.4
 نواتج التعل، للينامج 3.4

 . توصيف للمقررات التي يتضمنها البرنامج المقترح:4

 الساعات الفعلية الساعات المعتمدة المتطلبات السابقة رمز المادة لمادةا المستوى

 
 

 األول

     
     
     
     

 
 

 الثاني

     
     
     
     

 
 الثالث
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 الرابع

     
     
     
     

 
 

 الخامس

     
     
     
     

 
 
 

 السادس

     
     
     
     

 
 

 السابع

     
     
     
     

 
 

 الثامن

     
     
     
     

 الدرجة العلمية
 أو الوظيفية

**نسبة  دوام جزئي *دوام كامل العدد المطلوب توفيره التخصص الدقيق التخصص العام
الطالب 
 لألستاذ

 المجموع

        أستاذ

     

     
        أستاذ مشارك

     
     

        أستاذ مساعد
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 ة للبرنامج المقترح توضح التالي:الخطة التشغيلي.5

 تنفيذ البرنامج الدراسي: متطلبات 1.5
 % كما هو موضح يف نةا  إدارة ا ودة 75 عن الكامل الدوا  بنةا  يعملون الذين من التدريس همئة نسبة تقل أال ينبغي* 

بادوا  كامال علا  أن يات، مقارنتا  مبعاايري مرجعماة لنسا  الطلباة هلمئاة  مكافاأة للعمال**جي  أن حتس  نسبة الطالبا  لكال عًاو يف همئاة التادريس دساوبا  علا  شاكل 
 ا هو موضح يف نةا  إدارة ا ودة التدريس يف املؤسسا  ذا  ا ودة العالمة داخل اململكة أو خارجها كم

 :والتجهيزات والقاعات الدراسية المعامل 2.5

 نوع المعمل عدد المعامل المطلوبة لتنفيذ البرنامج الجديد

  

  

  

 
 :التعلم والتجهيزات المكتبية مصادر 3.5

 التجهيزات المطلوبة مصادر التعلم

  الكت  واملراجأ

  اجملال  العلممة

  اجهزة حاسوبمة والكرتونمة

  برامج حاسوبمة

  مستلزما  مكتبمة

        محاضرة

     

        معيدة

     
        مدرسة

     

       إدارية

     

       فنية
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 :القاعات الدراسية 4.5 

 سعتها عدد القاعات المطلوبة

  

  

  

  
 البرنامج من خبراء:احتياجات .7

 اللجان االستشارية الخارجية: 1.7

 المالحظات الجهة التخصص االسم
يرج  إرفاق مالحةا  أعًا     

    اللجان االستشارية اخلارجمة 
   
   

 
 المقيميين الخارجيين للبرنامج المقترح )المرشحين للعمل في لجنة االختبارات والتقويم(: 2.7

 الجهة التخصص االسم
   
   
   

 
 :نواتج التعلم )اإلطار الوطني للمؤهالت( .6

 تقييم المقررطرق  طرق تدريس المقرر مجاالت التعلم  
 المعارف 1
    
    
 المهارات المعرفية 2
    
    
 مهارات التعامل مع األخرين وتحمل المسؤولية 3
    
    
 والمهارات العددية المعلومات، وتقنية،مهارات التواصل  4
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 حركية-النفسالمهارات  5
    
    
 

 :تعريف نواتج التعلم 7.1
 عبارا  تصف ما هو متوقأ من الطال  أن يعرف  ويكون قادرا  عل  أدائ  بعد دراست  ملقرر دراسي معن أو بعد انتهائ  من برنامج تعلممي      
 

  :أهمية نواتج التعلم 7.2
 لوطين لنواتج التعل، أمهمة كبرية عل  مستويا  خمتلفة سوا  عل  مستوى الطال  أو االستاذ أو عل  مستوى املؤسسة التعلمممة أو عل  املستوى ا      
ده يف اختمار التخصص أو فعل  مستوى الطال  نواتج التعل، تساعد الطال  يف معرفة ما الذي سمكتسب  بعد دراست  ملقرر معن أو برنامج معن وبالتار تساع     

لتعل، تساه، يف جعل الطال  املقرر الذي يرغ  يف دراست   وتساعد الطال  يف معرفة ما هو متوقأ من  وتوج  نشاط  ودافعمت  إىل حتقم  تلا النواتج  كما أن نواتج ا
 والطالب وبن الطالب بعًه، البعض  متعلما نشطا و عل  أك ر تفاعال وتساه، يف اجياد نوع من التعاون والتفاعل بن االستاذ

بتدريس  وتنةم، أعمال  فم  فهي تساعده عل  اختمار طرق  الذي سمقو وعل  مستوى املعل، فإن نواتج التعل، تساعد االستاذ عل  التخطمط للمقرر     
تاذ يف اختمار طرق التقومي اليت من التدريس واالنشطة التعلمممة املختلفة اليت تساه، يف حتقم  نواتج التعل، واختمار دتوى املقرر الدراسي املالئ، كما أاا تساعد االس

 للمقرر الدراسي  خالهلا يقمس مدى حتق  نواتج التعل، اليت حددها
دددة وعل  مستوى املؤسسة التعلمممة تص  يف إطار حتقم  ضمان ا ودة املؤسسمة وتساه، يف توحمد جهود العاملن يف املؤسسة وو حتقم  أهداف        

 الشفافمة واملسامهة يف حتقم  رسالة املؤسسة التعلمممة ومن خالهلا ميكن توفري بمانا  للمقارنة املرجعمة واةاسبة و 
ا تساعد يف اجياد نوع وعل  املستوى الوطين فإن صماغة نواتج التعل، وتقدمي ما ي بت حتققها يساه، يف ةيادة ثقة اجملتمأ يف نواتج املؤسسة التعلمممة كما أا      

 اسبة والشفافمة عل  املستوى الوطين من التنافس واملقارنة بن مؤسسا  التعلم، العار وبراجمها املختلفة ومت ل لبنة أساسمة يف سبمل اة
 

 :شروط صياغة نواتج التعلم 7.3
 يشرتط عند صماغة نواتج التعل، مراعاة ما يأيت:

 أن تكون مرتبطة برسالة الينامج وأهداف    7
 تتًمن خصائص اخلرجين   8
 االخرى أن تكون مصاغة عل  مستوى الينامج ولمس عل  مستوى املقررا  أو اخليا  التعلمممة   9
 أن تكون واض ة ودددة بدقة   10
 أن تركز عل  سلوك املتعل، ولمس عل  نشاط التعل،   11
 أن تكون قابلة للمالحةة والقماس    12

 
 وا دول التار يتًمن أفعال ميكن االستفادة منها عند صماغة نواتج التعل، يف كل جمال من جماال  التعل،:

 األفعال المقترحة مجال التعلم

 يرتج،  يوضح  يلخص  يصنف  يشرح  ُيسمأ   تار  يذكر  حيدد  يُعرف  يسمي  يصف  يرت   املعرفة
 يعمد يناقش  يستعر   يفسر 

 يستنبط   طط  يقمس  ميمز  يقارن  ييهن  حيلل  يؤدي  يغري  ينفذ  يكتشف  يةهر  يطب   يستخد   املهارا  املعرفمة
 يعدل  ينة،  يصم،  يبتكر  ينشة  يبين  يطور  عل  حيك،  يوصي  جيادل  يدافأ  يير  يقم،  يقابل 
 يصمغ         يؤسس  ترتم  يعمد 

 يلتز   يطل   يشارك  يتبأ  يساه،   تار  يتجاوب  يتفاعل  يساعد  يت مل  يصغي  يستمأ  يتقبل  مهارا  التعامل مأ األخرين وحتمل املسؤولمة
 يتأقل، يتكمف  يتعاون  يقود  قدوة يكون  يواف   يبادر  يفًل  يساند   د   يوةع  يقس،  يزور  يعي 
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واملهارا   املعلوما   وتقنمة مهارا  التواصل 
 العددية

 يةهر حيس   يستخد   يصنف  جيمأ  يُع د  يصمغ  يتواصل 

 حيًر يعطي  يرك   ميسا  يؤدي  ميارس  يطبأ  يرس،  حركمة-النفساملهارا  
 

 
 يجب أن تتفق سياسات البرنامج مع التالي: . 8

 سماسا  نةا  الدراسة واملستويا  يف ا امعة  )مرفق ( 1.8
 سماسا  نةا  التسجمل يف ا امعة  )مرفق ( 2.8
 .سماسا  نةا  إدارة ا ودة 3.8

    
 توقيع لجنة البرنامج

 التوقيع االسم 
   الرئيسة
   األعضاء

  
  
  

   عميدة الكلية
 

 نظام الدراسة والمستويات في الجامعة:
 صال  دراسما  عدد املستويا  الالةمة للتخرج مثانمة مستويا  أو أك ر وفقا  للخطة الدراسمة املعتمدة من ا امعة لكل كلمة  ومدة املستوى الدراسي ف 
 لا املستوى حس  اخلطة الدراسمة تنتقل الطالبة من مستواها إىل املستوى الذي يلم  إذا اجتاة  بنجاح مجمأ مقررا  ذ 
 ( وحدة دراسمة 22( وحدا  دراسمة للمرحلة السريرية واحلد األقص  )9( وحدة دراسمة و)12يبلغ احلد األدىن للعْ  الدراسي للفصل الدراسي )

( وحدة واحلد 2دد الوحدا  الدراسمة )( وحدة دراسمة للمرحلة السريرية حس  معدل الطالبة الرتاكمي أما الفصل الصمفي فمبلغ احلد األدىن لع15و)
  ( وحدا  دراسمة9األعل  )

 نظام التسجيل في الجامعة:       
 يت، تسجمل املقررا  وف  اخلطط الدراسمة املعتمدة بالتدرج بد ا  من املستويا  الدنما إىل األعل    1
عمادة القبول والتسجمل آلما  وال حي  للطالبة احلذف أو اإلضافة طول فرتة مجمأ مقررا  السنة الت ًريية إجبارية ويت، تسجمل الطالبا  فمها من قبل   2

 دراسة الينامج 
 يسجلن يف املقررا  مبا يًمن هلن احلد األدىن من الع   الدراسي عل  أن يراع  ما يلي:الراسبا   الطالبا    3
  عد  التعار  يف ا دول الدراسي 
 قررا  املراد تسجملها استمفا  املتطلبا  السابقة للمقرر أو امل 
  عد  السماح بأخذ مقررا  من املستويا  التالمة إال إلكمال احلد األدىن من الع   الدراسي 
 إذا رسبت الطالبة يف مقرر أو أك ر تعمد دراسة ما رسبت فم  وف  الًوابط التالمة:  4
  ا  الدراسمة يلزمها إعادة دراسة مقررا  الرسوب فقط يف ذلا املستوى وحدة دراسمة أو أك ر من الوحد 12إذا رسبت الطالبة فمما جمموع  احلد األدىن 
 تويا  اليت تلي إذا رسبت الطالبة فمما جمموعة أقل من احلد األدىن من الوحدا  الدراسمة تُلز  بإعادة دراسة مقررا  الرسوب مأ مقررا  إضافمة من املس

 مستواها وفقا  ملا يلي:
 حس  ا داول وضوابط اخلطة الدراسمة )متطلبا  سابقة أو متزامنة( أن يكون التسجمل يف املقررا   -
ن احلد يت، التسجمل للطالبة الراسبة من املستويا  اليت تلي مستواها ويرتبط الع   الدراسي للطالبة مبعدهلا الرتاكمي عل  أال يقل عن احلد ع -

 األدىن ومبا ال يتجاوة احلد األقص  
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املسموح بتسجمل مقررا  منها للطالبا  الراسبا  أو املتوقأ خترجهن مبستوين وجيوة مبوافقة القس، املختص حتديد حيدد عدد املستويا  التالمة   5
 مستويا  أخرى يف الكلما  اليت تستدعي طبمعة الدراسة فمها خالف ذلا 

أو عد  إاا  املتطل  الساب  أو إلاائها مجمأ  عند تعذر تسجمل الطالبة للع   الدراسي من مقررا  املستوى الدراسي الذي يلم  )بسب  التعار   6
بالوحدا   مقررا  ذلا املستوى( تكمل عبئها الدراسي من مقررا  املستويا  التالمة املسموح هبا وإذا تعذر إكمال وحداهتا الدراسمة بعد ذلا يكتفي

 الدراسمة اليت سجلت هلا وإن كان عددها دون احلد األدىن 
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 المـــالحــق .9
 اإلطار الوطني للمؤهالت: أوالً 

 نظام الدراسة والمستويات في الجامعة ثانياً:
 نظام التسجيل في الجامعة ثالثاً:
 تفاصيل وضع البرامج في جامعة األميرة نورة: رابعاً 
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 أواًل: اإلطار الوطني للمؤهالت:
 

 الوطنية لالعتماد أألكاديمي الجودة للهيئةالرجاء الرجوع الى "إرشادات توصيف البرنامج" في الدليل األول لضمان 
 (19-14)ص

 
 . مقدمة1
لقد مت إعداد هذه اإلرشادا  ألعًا  فرق العمل املشاركة يف كتابة مواصفا  اليامج األكادميمة  وتتًمن هذه الوثمقاة الك اري مان   

النةريااة  واملمارسااا  التطبمقمااة الاايت باارة  يف هااذا الصاادد علاا  ماادى الساانوا  القلملااة املاضاامة  وتسااع  ا امعااة ماان خااالل املباااد  
االستعانة هبذه اإلرشادا  إىل تزويد كافة الفئا   والشرائح املختلفة من أص اب املصاا  مبصادر معمااري موحاد ميكان تطبمقا  علا   

 ي مبعايري ا ودة واالعتماد األكادميي عل  مستوى كلما  ا امعة كافة اليامج األكادميمة اليت تف
وبالنساابة للاايامج األكادميمااة الاايت ياات، تصاامممها  وتقااومي فاعلمتهااا  وتقاادميها بواسااطة هااذه الكلمااا  املختلفااة؛ فبمقاادورها االسااتعانة  

الصاادرة عان "اهلمئاة الوطنماة للتقاومي   Program Specification Templateبوثمقاة "مناوذج توصامف الايامج األكادميماة"
( باململكااااة العربمااااة السااااعودية كإطااااار عماااال تنةممااااي متكاماااال ميكاااان يف ضااااوئ  تقااااومي الاااايامج NCAAA) واالعتماااااد األكااااادميي"

لليناااامج األكادميماااة املطبقاااة مااان منةاااور هاااذه الوثمقاااة الرمسماااة ذا  الصااابغة املعمارياااة املقنناااة  ومبجااارد الت قااا  مااان املواصااافا  املطلوباااة 
 األكادميي  واعتمادها رمسما ؛ يت، رفعها عل  موقأ الوي  اخلاع با امعة عل  شبكة اإلنرتنت 

 . كتابة مواصفات البرامج األكاديمية2
لقد مت تصمم، هذه اإلرشادا  أساسا  ملد يد العون ألعًا  فرق العمل بالكلما  ا امعمة املختلفة يف جهاوده، الرامماة إىل إعاداد   
 Programاصفا  الايامج  واملقاررا  األكادميماة املختلفاة يف ضاو  املبااد  الاواردة بوثمقاة "مناوذج توصامف الايامج األكادميماة" مو 

Specification Template ( "الصااادرة عاان "اهلمئااة الوطنمااة للتقااومي واالعتماااد األكااادمييNCAAA باململكااة العربمااة )
مان األدلاة  والنمااذج اإلرشاادية األخارى الصاادرة عان  باأي-أيًاا  -االساتعانةق العمل تلاا السعودية  وبالتار؛ جي  عل  أعًا  فر 

( املعنماة PSRBs(  أو أي من اهلمئا  املهنمة  والقانونمة  والرقابماة )NCAAAهذه اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األكادميي )
 عل  املستوى الوطين السعودي 

-فقاااطاالسرتشااااد بالتجاااارب واخلااايا  العاملماااة األخااارى  ألغااارا -كاااذلاؤال  العااااملن االساااتعانة  وإضاااافة إىل ماااا ساااب   مبقااادور هااا 
الفنمااة األك اار ختصصاامة الااواردة مبعااايري  ومؤشاارا  جااودة املااواد األكادميمااة الصااادرة عاان "وكالااة إدارة جااودة التعلاام، العااار"  باملعلومااا 

(QAA باململكة املت دة ) 
( NCAAAإلمكااان االطاالع علاا  الاانص األصاالي لوثمقااة "اهلمئاة الوطنمااة للتقااومي واالعتماااد األكااادميي )وجادير بالااذكر هنااا أن با 

 اهلامة حول كتابة مواصفا  اليامج األكادميمة عل  املوقأ التار عل  شبكة اإلنرتنت: 
http://www.ncaaa.org.sa/english/aproductfront.aspx  

( الايت أصادرهتا نفاس اهلمئاة ماؤخرا   NQFكما حتة  هذه الوثمقة بدع، من املباد  الاواردة يف وثمقاة "اإلطاار الاوطين للماؤهال " )
 واملتاحة عل  موقعها التار عل  شبكة اإلنرتنت:

 iteimages/ProductFiles/29_Product.pdfhttp://www.ncaaa.org.sa /s 
وباجململ  تقر هذه الوثائ  الرمسمة جمتمعة  بأن مواصفا  اليامج األكادميمة ملؤسساا  التعلام، العاار )مباا يف ذلاا: حتدياد طبمعاة ماا   

لماة التعلممماة )م ال: أعًاا  تطبق  من مقررا  دراسمة( عادة ما توضأ لكافة الفئا  والشرائح املختلفة من أص اب املصاا  يف العم

http://www.ncaaa.org.sa/english/aproductfront.aspx
http://www.ncaaa.org.sa/english/aproductfront.aspx


   QMS نظام إدارة الجودة

 83 

 

 اااان مراجعاااة تقاااارير االعتمااااد األكاااادميي  وأربااااب العمااال  والطاااالب  وأعًاااا  همئاااة التااادريس  ا ( هبااادف الوفاااا  مبتطلباااا  كتاباااة 
معلومااا  دقمقااة  وواضاا ة املعااا  عاان الاايامج األكادميمااة املختلفااة  وبشااكل خاااع  يهاات، هااذا املاادخل الرتبااوي للجااودة بالوسااائل  

 اللما  اليت تنوي الكلما  ا امعمة املعنمة االستعانة هبا يف تقمم، مدى حتق  خمرجا  تعلمها املستهدفة  واملعلن عنها سلفا  و 
وجياا  علاا  املواصاافا  املسااتخدمة للاايامج األكادميمااة الرتكمااز علاا  القًااايا ذا  الصاالة ببمانااا  الرسااالة التنةمممااة  والسماساااا    

 ,Learningمساامة الاايت تتبعهااا ا امعااة  وكلماهتااا املعنمااة  ماان قبماال: "اساارتاتمجمة الااتعل،  والتعلاام،  والتقااومي" واالساارتاتمجما  الرئ
Teaching & Assessment Strategy  وبالتااار؛ فماان األمهمااة مبكااان هنااا اإلقاارار بااأن املخرجااا  املسااتهدفة الواجاا  
 صبح باإلمكان إبراة حتققها  وتقمممها إجرائما ( توصمفها هي فقط اليت ميكن حتقمقها عملما  )وبالتار ي

ومن هنا؛ تية عل  السطح أمهمة التأكد من توصمف كافة طارق التقمام، املختاارة  وماا يارتبط هباا مان معاايري ومؤشارا  أدا  خمتلفاة    
ع هاذا املادخل الرتباوي لًاامان ومت ال القادرة علا  حتدياد معادال  حتقماا  املاتعل، للمخرجاا  املنشاودة نتمجاة مباشارة ترتتاا  علا  إتباا 

ع ا ودة واالعتماد األكاادميي  ورمباا تتناوع طارق التقمام، املساتخدمة بتبااين الايامج األكادميماة  وبالتاار؛ يصابح مان األمهماة مبكاان إتباا 
دراساامة ماادخل تقمممااي متكاماال هباادف ضاامان إضاافا  طااابأ الشاامول  والتكاماال علاا  كافااة املكونااا  الفرعمااة ملااا يطباا  ماان مقااررا  

 خمتلفة 
 ( باململكة العربمة السعودية بقائمة مقرتحة تً، جمموعة متنوعةNCAAAوتزودنا "اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األكادميي" )  

 Programمن مقرتحا  توصمف اليامج األكادميمة  ويف هذا اإلطار  مت مؤخرا  إعداد وثمقة "منوذج توصمف اليامج األكادميمة" 
Specification Template  املعلوماا   بعاض-أيًاا  -تتًامنحاوياا  هلاذه املقرتحاا  اهلاماة تربوياا   وإن كانات  وعاا   لتشاكل

اخلاصااة جبامعااا  معمنااة ملساااعدهتا يف إدارة املعلومااا  املتعلقااة باانة، ضاامان ا ااودة واالعتماااد األكااادميي  ماان قبماال: حتديااد املواعمااد 
   الًبط  والت ق  من ا ودة الزمنمة اخلاصة بإجرا  عملما

 العناصر الرئيسة لإلطار الوطني للمؤهالت .2
 العناصر الرئمسة اليت ُبين علمها اإلطار الوطين للمؤهال  هي:

مبسمما  املاؤهال  لَوْصاف املتطلباا  الفكرياة املتزايادة وتعقمادا  الاَتعل، املتوّقعاة  مان الطلباة   رُقمت املستويا  وربطت المستويات:
 كلما تقدموا يف درجاهت، العلممة العلما  

وهي نقاط خمّصصْ  لَوْصف مقدار ا هد أَو حج،  الاتعل، املَتوقّاأ الجتمااة درجاة تعلممماة أو مقارر معان أَو أي  الساعات المعتمدة:
 دراسمة من الوحدا   املكّونة للينامج وحدة 

 الفئا  الواسعة ألنواع  نواتج التعل، اليت يستهدف الينامج التعلممي َتطويرها  مجاالت التعلُّم:
 هذه العناصر  يف إطار املؤهال : وفمما يلي توضمح لكمفمة استخدا 

 المستويات 1 .2
باااالتعلم، العااار  وهاااو النجااااح يف إمتاااا  التعلاام،  ال اااانوي   ويتااادرج  إىل درجاااة يَاْباادأُ اإلطاااار الاااوطين للماااؤهال  عنااد مساااتوى االلت ااااق  

الدكتوراه  وال يتًمن اإلطار دراسا  ما بعد درجة الدكتوراه والادرجا  الفخرياة  ولكنا  يتًامن اإلشاارَة ملاا هاو متعاارف علما  مل ال 
 هذه اليامج  ومسمما  الدرجا  
 التار:واملستويا  يف اإلطار عل  الن و 

 االلت اق: إمتا  التعلم، ال انوي 
  املستوى األول: الدبلو  ا امعي املتوسط 
   املستوي ال اين: الدبلو 
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 املستوى ال الث: البكالوريوس 
 املستوى الرابأ: الدبلو  العار 
 املستوى اخلامس: املاجستري 
 املستوى السادس: الدكتوراه 
متقد "   حُيدمد بوصف  مستوى منفصال   إال أن  ميكن أن يطل  عل  اليامج اليت تقأ بن من أن مسم  "دبلو  بالرغ،  :1مالحظة 

( ساااعة دراساامة يف التعلاام، العااار وأن 90املسااتوين ال اااين وال الااث  بشاارط أال يقاال عاادد الساااعا  املعتماادة للينااامج عاان تسااعن )
 تفر  الكلي  أو ما يعادهلا يستغرق اجتماةه ما ال يقل عن ثالث سنوا  دراسمة بنةا  ال

 البديلة للدبلو  العار اليت ميكن استخدامها هي: دبلو  الدراسا  العلما أو دبلو  الدراسا  فوق ا امعمة واألمسا   :2مالحظة 
  وإمتااا  الدراسااة بشااكل مناساا  يف أي مسااتوى دراسااي ال يعاا  بالًاارورة أن الشااخص مؤهاال لالنتقااال للدراسااة يف املسااتوى التااار 

وذلااا ألن شااروط االلت اااق بكاال مسااتوى قااد تتًاامن احلصااول علاا  معاادل تراكمااي معاان يف املسااتوى الااذي يساابق  أو أي دكااا  
أخرى لتًمن أن لدى املتقدمن فرصا  معقولة للنجاح يف الد راسا   املتقّدمة  واألك ر صعوبة  واليت تؤهله، لل صول عل  ماؤهال  

 أعل   
 الساعات المعتمدة 2. 2
 إن عدد النقاط أو الساعا  املعتمدة اةددة لكل مقرر أو برنامج دراسي يُعّد مؤشرا  لكممة التعل، املتوقعة  واملعمول ب  يف اململكة   

العربماااة الساااعودية هاااو رباااط هاااذه التوقعاااا  بعااادد سااااعا  الدراساااة الفعلماااة يف أنشاااطة الاااتعل، املختلفاااة )م ااال اةاضااارا   والااادروس 
( ساااعة معتماادة بوصاافها مقماسااا  لكممااة التاادريس 15ماال(  وألغاارا  هااذا اإلطااار الااوطين للمااؤهال  فقااد أخااذ  )املساااعدة  واملعا

( ثالثان سااعة معتمادة يف السانة 30والتعلم، املتوقأ عادة للطالا  املناتة، كلماا  يف مساتويا  املرحلاة ا امعماة  يف الفصال الدراساي و)
   *الدراسمة  

( ساتن سااعة معتمادة )أو 60( عن ثالثن ساعة معتمدة  أما الدبلو  فمتطلا  )30ملتوسط ما ال يقل )ويتطل  الدبلو  ا امعي ا 
( مائاة وعشارين سااعة  وأماا مساتويا  الدراساا  العلماا 120سنتن من الدراسة(  كماا تتطلا  درجاة البكاالوريوس ماا ال يقال عان )

( أربأ وعشرين أو 24)و معتمدة بعد البكالوريوس للدبلو  العار ( أربأ وعشرين ساعة 24فتتطل  دراسا  إضافمة مشتملة عل  )
( ثالثان سااعة معتمادة لدرجاة الادكتوراه  اعتماادا  30( اثنايت عشارة أو )12)و ( تسأ وثالثن ساعة معتمادة لدرجاة املاجساتري 39)

 عل  حج، الرسالة أو تقرير املشروع الرئمس 
، املتوقأ  وأمناط التعلم، املختلفة قد تؤدي إىل تغمري ذلا )عل  سبمل امل ال  إذا اعتمد تقريبمة فقط للتعل فهذه مقايمسوعل  كل    

مك ااف واعتمااد آخاار بشااكل أكااي علاا  الواجبااا  واملشاااريأ  وةيااادة عاادد ساااعا   اةاضاارا  بشااكلمقاارر دراسااي علاا  حًااور 
ن التطبما  املتشادد للعادد اةادد مان السااعا  املعتمادة االتصال إىل حد غري معقول لن يؤدي بالًرورة إىل املزيد مان الاتعل،  كماا أ

الاوطين للماؤهال  واالعتمااد ومراجعاا  ا اودة الايت  ريهاا  هاذا اإلطاارقد يعطي تقديرا  مبالغا  فم  ملقدار الاتعل، املتوقاأ(  وألغارا  
الدراسااي ميكاان اعتماااده للدراسااة يف الفصاال  اهلمئااة الوطنمااة للتقااومي واالعتماااد األكااادميي فااإن احلااد األعلاا  للساااعا  املعتماادة الااذي

 وختتلف الدول يف حتديدها ملتطلبا  الساعا  املعتمدة للدراسة األكادميمة  ( ساعة  18الواحد هو )
فعلا  وملقارنة  املتطلبا   الدراسمة مأ الدول األخرى  جيَ ُ  أن يراع  ما هو معمول ب  م ْن أنةماة  الرتقام، املساتعملة يف تلاا الادول    

( مائة وعشرون نقطة معتمدة كمقماس لنواتج الاتعل، للتعباري عان كمماة الاتعل، املتوقاأ 120سبمل امل ال  يف اململكة املت دة خُتصص )
لطال  متوس ط  املستوى يف السنة الدراسمة الواحدة يف مرحلاة البكاالوريوس  ويف النةاا   األورويب  الاذي يعتماد علا  معادلاة السااعا  
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( سااتون ساااعة معتماادة للتعبااري عمااا يساااوي َسااَنة دراسااممة كاملااة   ونةااا  الرتقاام، يف الواليااا  املت اادة األمريكمااة مشاااب  60خُتصااص )
( ثالثااون ساااعة معتماادة للسانة الدراساامة الواحاادة يف املسااتوى 30لاذلا املسااتخد  باململكااة العربماة السااعودية حمااث تاااُ تس  عاادة )

 ا امعي بنةا  التفر  الكلي 
هناك اهتما  متزايد يف كل العا  بالتعبري عن ناواتج الاتعل، علا  شاكل مهاارا   وقادرا  بادال  مان الفارتا   الزمنماة للدراساة   ومروناة و  

أك ر يف احتساب الساعا  اةولة واالعرتاف بالتعل، الساب   وهذه التوجها  منطقمة ويات، دعمهاا  إال أن اللماا  الالةماة لتطبما  
علا  شااكل نةاا  شااامل   يات، تطويرهااا بشاكل كاااف  بعاد لت ااّل داّل االعتماااد علا  الساااعا  املعتمادة أو ساانوا  هاذه التوجهااا  

الدراسة  وبنا   عل  ذلا  ال يزال وصف متطلبا  احلصول عل  شهادا  علممة معمنة يتًمن الرجوع إىل عدد الساعا  املعتمادة 
أن تاات، عملمااا  مراجعااة الاازمال  ماان خااالل مااراجعن مسااتقلن ملراقبااة الاايامج  وماان املطلااوبالدراسااة املتوقعااة عااادة   وعاادد ساانوا 

 وحتصمل الطلبة وذلا للت ق  من احلك، عل  مستويا  )معايري( حتصمل الطلبة 
طول بارامج درجاة البكاالوريوس )وعادد السااعا  املعتمادة أو النقااط املعتمادة اةساوبة( الايت حتمال نفاس املسامما  أو  وقد  تلف  

مسامما  مشاااهبة  فعلاا  سابمل امل ااال  فااإن اليناامج الااذي يااؤدي إىل احلصااول علا  درجااة البكااالوريوس قاد يكااون أربااأ أو مخااس )أو 
( اعتمادا   تم َسَنوا   التَعل، املتوّقعة  يف حن اد أن فرتة مماثلة م ن الدراسة  يف برامج أخرى قاد تاؤدي إىل احلصاول  عل  كممة  حىت س 

لوريوس واملاجستري  وهاذا يكاون فقاط عنادما تكاون دتوياا  درجاة املاجساتري قاد درسات باملساتوى املتقاد  املطلاوب عل  درجة البكا
 لتلا الدرجة  فمسم  الدرجة العلممة مبين عل  مستوى أَو تعقمد التعل،  ال عل  الفرتة الزمنمة فقط 

  عماال ممااداين أو تاادري  عملااي  وميكاان يف هااذه احلالااة ختصاامص وغالبااا  مااا تتًاامن باارامج التعلاام، العااار يف احلقااول املهنمااة فاارتا  
  فإن عدد الساعا  املعتمدة اةدد جي  أن يكون ميرا  من حمث عالقت  بنواتج تعل، الطلبة وعل  كل  ساعا  دراسمة معتمدة هلا  

 املتوقعة من تلا التجربة 
 مجاالت نواتج التعلم 3 .2
َع التعل، املتوقعة م ن الطالب  يف أربعة جماال  ويصف نواتج التعل، يف ُكّل مستوى  بكل جمموعة ُيصن اف اإلطار العا  للمؤهال  أنوا   

 منها  وهذه اجملاال  هي:
 :املعرفة: القدرة عل  اسرتجاع املعلوما   وفهمها وتقدميها  واليت تشمل 

 معرفة حقائَ  معمنة  
 معرفة مفاهمَ، وأسس ونةريا   دددة  
    معمنة معرفة إجرا ا 

 : املهارا  اإلدراكمة  وتشمل القدرة عل 
 والنةريا    واملباد للمفاهم،   تطبم  اإلدراك 
  تطبماا  األساااالم  املتًااامنة يف التفكاااري الناقاااد واحلااال اإلباااداعي للمشااكال   ساااوا  كاااان ذلاااا بناااا   علااا  طلااا   مااان

 الخرين أو عند مواجهة مواقف جديدة وغري متوقعة 
  واملشااااكال  يف جمااااال دراسااااي باسااااتخدا  جمموعااااة ماااان املصااااادر املتنوعااااة واسااااتخالع اسااااتنتاجا  دراسااااة املواضاااامأ

 ص م ة 
 : مهارا  التعامل مأ الخرين وحتمل املسؤولمة  وتشمل القدرة عل 

 حتماُّال مسؤولمة تعلمه، الذايت واالستمرار يف التطوير الشخصي واملهين  
 ة عند احلاجة  العمل يف جمموعة بشكل فعال وممارسة القماد  
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 الَتَصرُُّف مبسؤولمة يف العالقا   الشخصمة  واملهنمة  
  التصرف بشكل أخالقي وااللتزا  بالقم، األخالقمة العالمة عل  النطاق الشخصي واالجتماعي 

 : مهارا  التواصل  وتقنمة املعلوما   واملهارا  العددية  وتشمل القدرة عل 
   فعمالالتواصل الشفهي  والكتايب بشكل  
    استخدا  تقنمة  االتصاال   واملعلوما  
  استخدا  األسالم  احلسابمة واإلحصائّمة  األساسمة 

 :املهارا  احلركمة النفسمة 
بعااض  عالماة يفوتشامل الياعاة البدنماة  وهاي اجملاال اخلااامس والاذي ينطبا  علا  بعاض الايامج فقااط  وتُعاد هاذه املهاارا  ذا  أمهماة 

 مبستوى عال  جدا  لكل من ا راحن والفنانن واملوسمقمن  عل  سبمل امل ال  فإن املهارا  احلركمة النفسمة مطلوبةاحلقول الدراسمة  ف
وحمث إن هذه املهارا  احلركمة النفسمة تنطب  عل  حقول دراسمة معمنة فقط  وختتلف طبمعتها بشاكل كباري  فاإن ناواتج الاتعل، يف  

نواتج التعل، لكل مستوى يف إطار املؤهال  للتعلام، العاار  وعلا  كال   فعنادما تكاون املهاارا  احلركماة   يت، وصفها يف  هذا اجملال
النفساامة ذا  أمهمااة للتخصااص الدراسااي جياا  وصااف مسااتويا  األدا  مااأ حتديااد أسااالم  التعلاام، املقرتنااة هبااا وأسااالم  تقمممهااا يف 

 توصمف الينامج واملقررا  
 خطيط البرنامج وتقييم الطلبةاستخدام المجاالت في ت 4 .2

 هناك نقاط مهمة خاصة باستخدا  هذه اجملاال  جي  أخذها يف االعتبار عند ختطمط اليامج وعند تقمم، تعل، الطلبة:     
درجة حتت اجملالن األولاّن1

ُ
ل التخصصي أو ارتباطا وثمقا  بالوظمفة  أو اجملا –املعرفة واملهارا  اإلدراكمة –  ترتبط نواتج التعل، امل

املهااين الااذي ياات،ُّ إعااداُد الطااالب  لدراساات   ويصااف اإلطااار الااوطين للمااؤهال  مسااتوى املعرفااة واملهااارة املتوقااأ بشااكل عااا  ميكاان 
تطبمقاا  يف أي ختصااص  ولكاان عنااد ختطاامط الينااامج  ماان الًااروري حتديااد املعااارف ومهااارا  التفكااري اخلاصااة املتوقاااّعة يف هااذا 

تشااامل الناااواتج املتوقعاااة القااادرة علااا  االساااتفادة مااان جمموعاااة واساااعة مااان مصاااادر املعلوماااا  عناااد إجااارا  التخصاااص الدراساااي   و 
الدراسا  املتصالة مبجاال ختصصاا  الطاالب الدراسامة أو املهنماة  والتأكاد مان مصاداقمتها  والتوصال إىل اساتنتاجا  صا م ة  

 تلا املهارا  اخلاصة املطلوبة من اخلرجين ويف اليامج املتصلة باملهارا  احلركمة النفسمة  ينبغي حتديد 
ومهاارا  التواصال  وتقنماة املعلوماا   واملهاارا   وحتمل املساؤولمةمهارا  التعامل مأ الخرين  –  يعتي اجملاالن ال الث والرابأ2

)باالرغ، مان إمكانماة  عامة جي  أن ُتطّور لدى مجمأ الطلبة يف كافة احلقول الدراسمة بغض النةر عن التخصص  قدرا -العددية
هااذه القاادرا  ماان خااالل مقااررا  دراساامة  وميكاان تنممااةكواااا مهمااة  وإمكانمااة إعطائهااا أمهمااة خاصااة يف بعااض التخصصااا (  

مصااممة هلاااذا الغااار   أو مااان خاااالل دجمهااا يف عااادد مااان املقاااررا  خاااالل اليناااامج  وعلاا  كااال  فاااإذا در سااات هاااذه املهاااارا  يف 
جي  أيًا  أن تعّزة هذه املهاارا  وأن متتاد إىل املقاررا  األخارى يف اليناامج  وبناا   علا   إن لذلا  فمقررا  ُصممت خصمصا  

اإلساهاما  يف تطاوير هاذه القادرا  يات، عاادة دجمهاا بطارق مناسابة يف عملماا  التعلام، والاتعل، ويف دكاا  التقمام،   ذلا  فإن
 وذلا يف كافة املقررا  الدراسمة 

هاو احلاال علا  سابمل   كماا-العددياة  يف اليامج اليت تركز عل  جوان  تتعلا  مبهاارا  التواصال  وتقنماة املعلوماا   واملهاارا  3
مسااتويا  الت صامل املتوقااامعة يف تلاا املعااارف  تكاون-املعلومااا امل اال يف بارامج اللغااا   أو الرياضاما   أو اإلحصااا   أو تقنماة 

هااذه الاايامج  يااُدرج هااذا الااتعل، املتوقااأ األك اار تقاادما   ويف م اال ممااا يف بارامج التخصصااا  األخاارى  واملهاارا  أعلاا  بشااكل كبااري
 وختصصا  ضمَن جماال  املعارف أو املهارا  اإلدراكمة 
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    إن اهلدف األساسي املرجو من حتديد جماال  التعل، عل  الن و املتقد  وصف  هو أن اخلارجين لان تقتصار قادراهت، علا  أدا4
األشااما  الاايت مت حتدياادها فقااط  باال إااا، ساامقومون هبااا يف حماااهت، الشخصاامة واملهنمااة بشااكل  تلقااائي  مااىت مااا كااان ذلااا مناساابا   

 وهناك مرتتبا  ملا سب  عل  اسرتاتمجما  التدريس  وعل  تقمم، الطلبة  وتقومي اليامج التعلمممة  
 شروط التعلم للمجاالت المختلفة  5 .2
هناااك فااروق شاسااعة يف الطريقااة الاايت ياات، فمهااا الااتعل، يف اجملاااال  املختلفااة  فعلاا  ساابمل امل ااال  يساارتجأ الطلبااة املعلومااا  بطريقااة   

املهاارا  اإلدراكماة يف حال املشاكال  بطريقاة خمتلفاة كاذلا    كمفماة تطبما   ويتعلماون  هباا ا اهااهت،خمتلفة عان الطريقاة الايت تتااشكل 
إذا أردنا حتقم  نواتج التعل، يف اجملاال  املختلفة للتعل،  فإن علمنا اساتخدا  اسارتاتمجما  تعلام، متنوعاة حبماث يكاون  وهذا يعين أنانا 

ستهَدف من التعل،  وُيستخد  مصطلح "شروط التعل،" لوصف بعض أها، متطلباا  التادريس الفعاال 
ُ
كل نوع منها مالئما  للنوع امل

 ال  التعل،  كما هو موضح فمما يلي:املعروفة  وذلا يف كل جمال من جما
 اكتساب المعرفة: 

ُنةاا ، املتقاّد  للمعلوماا  الايت سامت، تعلمهاا  وينبغاي أن تاربط املعلوماا  احلدي اة   
تتًمن الشاروط تقادمي نةارة شااملة تكاون مب اباة امل

املعلوماا  ا ديادة وتاذكرها  وهاي تشاب  إىل هبذه النةرة الشاملة وباملعرفة املكتسبة مسبقا  لدى الطال   مما سمساعد علا  اكتسااب 
حااد ماااا تأساامس نةاااا  أرشااافة عقلااّي  يااات، وضاااأ املعلومااا  ا ديااادة فمااا   وجياا  أن تااااُجرى املراجعاااا  الدوريااة للمعلوماااا  ا ديااادة 

 املوجودة يف املنةا ، املتقّد  ولعالقتها باألفكار األساسمة املنةا مة 
 تطوير المهارات اإلدراكية: 

ن الشااروُط تقاادمَي مفاااهم، ومباااد  نةريااة وأسااالم  للت لماال جدياادة وأك اار تقاادما  بشااكل متاادرج ومسااتمر للتأكااد ماان أاااا تتًاام  
مفهومة بشكل كامل  وَجعَل الطالب ميارسواا باستخدامها يف حتلمل املواقاف وحال املشاكال    وجيا  أن تشامل هاذه املمارساا   

ك معمنة عندما يُطل  ذلاا  وحتدياد أدوا  الت لمال املالئماة للقًاايا واملشاكال  ا ديادة كال  من املهارة يف استخدا  مهارا   إدرا
ُتوقاأ أن يواجهاا الطلباة مساتقبال   

وغري املتوقعة  كما ينبغي أن ُتستخد  املهارا  يف مواقف متنوعة تشمل مواقف شابمهة للمواقاف امل
 املختلفة عندما يكون ذلا مالئما حىت يسهل علمه، عملمة نقل التعل، واستخدام  يف املواقف 
 تطوير مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية: 

تتًمن هذه جمموعة من املعارف  واال اها   والعادا  السلوكمة اليت يُاؤمل أن تؤثر عل  ما يفعل  الطالب  لمس فقط يف الينامج   
لتطبم  مهااراهت، وحتسامنها يف جماال املشااركا  ا ماعماة  والقماادة وحتمال  تاُتاح الفرع للطلبة وينبغي أنولكن يف حماهت، بعد ذلا  

األخالقي والرغبة يف القما  بالتعل، الناابأ مان الاذا    وتتطلا  االسارتاتمجما   ذلا السلوكاملسؤولمة الشخصمة واالجتماعمة مبا يف 
تقدمي اإلرشاد واملساعدة للطلبة هبدف دع، تطوير هذه املهاارا   عادة املشاركة يف األنشطة ا ماعمة املناسبة مأ التفكري يف األدا  و 

وقد تشمل اةاكاة والت لمال  لدراسا  احلاال   وميكن لال اها  أن تتأثر بشكل كبري بوجها  نةر وأعمال األشخاع الاذين 
 رق دددة   حيرتمه، ويقدره، الطلبة  أك ر من تأثرها مبجرد القواعد أو التعلمما  املوجهة للتصرف بط

 تطوير مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية: 
املعارف والعادا  السلوكمة   أيًا  اكتسابتتشاب  شروط التعل، هلذه املهارا  مأ تلا املطلوبة للمهارا  اإلدراكمة  ولكنها تشمل   

واملطلااوب عااادة هااو التقاادمي املتاادرج للمهااارا  والقاادرا  عااي الاازمن مااأ ممارسااة تطبمقهااا علاا  مواقااف متعااددة  ومااأ تقاادمي اإلرشاااد 
واملساااعدة بشااكل مسااتمر لت ساان هااذه املهااارا   وميكاان تطااوير هااذه املهااارا  يف الينااامج ماان خااالل مقااررا  ُمصااممة خصمصااا  

أو من خالل دجمها يف مقررا  أخرى حمث يكون هلا أمهمة خاصة  وعل  كل  فإنا  مان املها، جادا  يف كلايت احلاالتن أن يات،  لذلا 
 تعزيز هذه املهارا  يف املقررا  األخرى بالينامج كل  للتأكد من أاا تاُطبم  عندما يكون ذلا مناسبا  
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 تطوير المهارات الحركية النفسية:  
املهارا  احلركمة النفسمة من خالل املمارسة  ومن الًروري توفري تغذية راجعة عن جودة األدا   واليت تت ق  عن طري  يت، تطوير   

املالحةا  الذاتمة للطلبة من جان   وعن طري  املعل، من جانا  آخار  وتااُصقل املهاارا  بشاكل متادرج وُتصابح متطاورة ماأ مارور 
آلماااة بالتااادريج حبماااث يساااتطمأ املاااتعل، أن يُركا ااااز انتباهااا  علااا  التطبمااا  املتقاااد  واألك ااار دقاااة الوقااات  كماااا تصااابح املهاااارا  األساسااامة 
 للمهارا  املناسبة للمواقف املختلفة  

وجياا  أن ياات، التأكااد ماان أّن الشااروط الًاارورية لتطااوير األنااواع املختلفااة ماان نااواتج الااتعل، مفهومااة  لاادى همئااة التاادريس  ومطبااامقة يف  
لدراساامة والاايامج  وأن فاعلمااة تلااا االساارتاتمجما  تاااُقوم  باسااتمرار  ويعتااي ذلااا جااز ا  مهمااا  ماان النةااا  الااداخلي لًاامان املقااررا  ا

 ودة يف مؤسسا  التعلم، العار  ا 
 ثانيًا: نظام الدراسة والمستويات في الجامعة:

  الدراساامة املعتماادة ماان ا امعااة لكاال كلمااة  وماادة املسااتوى عاادد املسااتويا  الالةمااة للتخاارج مثانمااة مسااتويا  أو أك اار وفقااا  للخطااة
 الدراسي فصال  دراسما  

  تنتقل الطالبة من مستواها إىل املستوى الذي يلم  إذا اجتاة  بنجاح مجمأ مقررا  ذلا املستوى حس  اخلطة الدراسمة 
 ( وحاادا  9( وحاادة دراساامة و)12يبلااغ احلااد األدىن للعااْ  الدراسااي للفصاال الدراسااي )  دراساامة للمرحلااة السااريرية واحلااد األقصاا

( وحدة دراسمة للمرحلة السريرية حس  معدل الطالبة الرتاكمي أما الفصل الصمفي فمبلغ احلد األدىن 15( وحدة دراسمة و)22)
 ( وحدا  دراسمة 9( وحدة واحلد األعل  )2لعدد الوحدا  الدراسمة )

 ثالثًا: نظام التسجيل في الجامعة:
 ملقررا  وف  اخلطط الدراسمة املعتمدة بالتدرج بد ا  من املستويا  الدنما إىل األعل  يت، تسجمل ا  1
مجمأ مقررا  السنة الت ًريية إجبارية ويت، تسجمل الطالبا  فمها من قبل عماادة القباول والتساجمل آلماا  وال حيا  للطالباة   2

 احلذف أو اإلضافة طول فرتة دراسة الينامج 
 سجلن يف املقررا  مبا يًمن هلن احلد األدىن من الع   الدراسي عل  أن يراع  ما يلي:يالراسبا   الطالبا    3
  عد  التعار  يف ا دول الدراسي 
  استمفا  املتطلبا  السابقة للمقرر أو املقررا  املراد تسجملها 
  عد  السماح بأخذ مقررا  من املستويا  التالمة إال إلكمال احلد األدىن من الع   الدراسي 
 إذا رسبت الطالبة يف مقرر أو أك ر تعمد دراسة ما رسبت فم  وف  الًوابط التالمة:  4
  وحدة دراسمة أو أك ر من الوحدا  الدراسمة يلزمها إعادة دراسة مقررا   12إذا رسبت الطالبة فمما جمموع  احلد األدىن

 الرسوب فقط يف ذلا املستوى 
  األدىن من الوحدا  الدراسمة تُلز  بإعادة دراسة مقررا  الرسوب مأ مقررا  إذا رسبت الطالبة فمما جمموعة أقل من احلد

 إضافمة من املستويا  اليت تلي مستواها وفقا  ملا يلي:
  )أن يكون التسجمل يف املقررا  حس  ا داول وضوابط اخلطة الدراسمة )متطلبا  سابقة أو متزامنة 
 تلاي مساتواها ويارتبط العا   الدراساي للطالباة مبعادهلا الرتاكماي علا  أال يت، التساجمل للطالباة الراسابة مان املساتويا  الايت 

 يقل عن احلد عن احلد األدىن ومبا ال يتجاوة احلد األقص  
حيدد عدد املستويا  التالمة املسموح بتسجمل مقررا  منها للطالبا  الراسبا  أو املتوقأ ختارجهن مبساتوين وجياوة مبوافقاة   5

 ستويا  أخرى يف الكلما  اليت تستدعي طبمعة الدراسة فمها خالف ذلا القس، املختص حتديد م
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عناااد تعاااذر تساااجمل الطالباااة للعااا   الدراساااي مااان مقاااررا  املساااتوى الدراساااي الاااذي يلمااا  )بساااب  التعاااار  أو عاااد  إااااا    6
التالماة املساموح هباا املتطل  الساب  أو إلاائها مجمأ مقررا  ذلا املستوى( تكمل عبئها الدراسي من مقررا  املستويا  

وإذا تعااذر إكمااال وحااداهتا الدراساامة بعااد ذلااا يكتفااي بالوحاادا  الدراساامة الاايت سااجلت هلااا وإن كااان عااددها دون احلااد 
 األدىن 

 :: تفاصيل وضع البرامج في جامعة األميرة نورةرابعاً 
 معايير إعداد الخطط الدراسية 

  ساعة(  120الوحدا  الدراسمة با امعة )ال يقل عن التزا  اخلطة الدراسمة باحلد األدىن واألقص  من 
  ترقم، املقررا  وفقا لنةا  موحد داخل القس، والكلمة 
   العملاي وعان وحاد تان دراسامتن للمقارر  دراسامة ال يزيد عدد الوحدا  الدراسامة لكال مقارر نةاري عان ثاالث وحادا 

  وعل  الكلما  اليت تتجاوة ذلا تقدمي ما يير أسباب التجاوة
  وال يقال العا   الدراساي باأي منهاا عان  مساتويا  يت، توةيأ املقررا  الدراسمة عل  مستويا  ال يقل عاددها عان مثانماة

 ( وحدة دراسمة لكل مستوى 12احلد األدىن )
  التأكمد من انعدا  االةدواجمة يف املقررا  داخل الكلمة 
  م  بن األقسا  العلممة املختلفة ذا  العالقا  داخل ا امعة وذلا بالتنس با امعة التأكمد عل  وحدة األقسا  العلممة 
  يراع  أن تتًمن اخلطة الدراسمة برناجما  للتدري  التعاوين أو الصمفي يف برنامج كل قس، إضافة إىل التدري  املمداين 
   أن يتًمن إعداد اخلطة الدراسمة العناية با ان  العملي التطبمقي وتطوير املهارا 
 قررا  حبس  اإلمكان يت، التدريس فمها باللغاة االالمزياة يف كال مساتوى دراساي أو يكاون مان متطلباا  املقارر تًمن م

 استخدا  اللغة االالمزية 
  التأكمد من تسلسل املقررا  وحتديد حاجة أي مقارر ملتطلا  أو متطلباا  ساابقة ويفًال التقلمال مان املتطلباا  الساابقة

   قدر اإلمكان  
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 استبانة تقويم المقرر :(4-الملحق )ب
 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 
  _________________اس، الينامج )القس،(_________________   اس، املقرر ورم  ورمزه 

  _________________________السنة __________________     الفصل الدراسي   

 
 من الطالب مهمة لت سن جودة املقررا  تعتي التغذية الراجعة 

   
استجابا  الخرين من خالل عملمة ال تسمح بالتعرف عل  وهذه االستبانة سرية  فنرجو عد  كتابة امسا علمها أو الكشف عن هويتا   وستجمأ استجابتا مأ 

 للتخطمط للت سن  خالصة الرا  شخص  وستستخد أي 
 

 ة التالمة بتعبئة الدائرة اليت مت ل إجابتا بشكل كامل  نرجو التفًل باإلجابة عن األسئل
 •                                 ×                 √   يرج  تةلمل الدائرة هكذا                                                   ولمس هكذا       

   الفوسفورية وعد  استخدا  أقال  التةلمل  غامقا مأ مراعاة أن يكون لون الدائرة 
      

    وعد  استخدا  قل، أمحر أو أخًر أو أصفرقل، رصاع أو قل، حي جاف أةرق أو أسود فقطاملرجو استخدا  

 .أوافق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائماً أو في كل األحيان تقريبًا، أو أن المطلوب تمت تأديته على أكمل وجه( 
 .أوافق( تعني أن العبارة غالباً أو في أغلب الحيان، أو أن المطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبًا( 
 صحيح لحد ما( تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل متوسط(. 
 ال أوافق( تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان(. 
 نادراً ما تمت تأديته. أصاًل، أوتأديته بشكل سيء جدا، أو لم يؤد  )ال أوافق بشدة( تعني أن المطلوب تمت 
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  أسئلة خاصة بـبداية المقرر

  كانت اخلطوط األساسمة )مبا يف ذلا املعلوما  واملهارا  اليت صم، املقرر لتطويرها( واض ة بالنسبة ر  1
 
 

كانت متطلبا  النجاح يف املقرر )مبا يف ذلا الواجبا  اليت يت، التقمم، بنا  علمها  ودكا  التقمم،( واض ة بالنسبة  2
 ر 

 كانت مصادر مساعديت يف املقرر )مبا يف ذلا الساعا  املكتبمة لعًو همئة التدريس  واملراجأ( واض ة بالنسبة ر  3
 أسئلة خاصة بما حدث خالل المقرر

  كان تنفمذ املقرر واألشما  اليت طل  مين أداؤها متسقة مأ اخلطوط األساسمة للمقرر  4
كان عًو همئة التدريس ملتزما  بإعطا  املقرر بشكل كامل )م ل: بدأ اةاضرا  يف الوقت اةدد  تواجد عًو همئة  5

 التدريس بشكل دائ،  اإلعداد ا مد للمواد املساعدة يف التدريس  وهكذا(  
 لدى عًو همئة التدريس الذي يقو  بتقدمي هذا املقرر إملا  كامل مب توى املقرر  6
 كان عًو همئة التدريس موجودا  للمساعدة خالل الساعا  املكتبمة  7
 كان عًو همئة التدريس مت مسا  ملا يقو  بتدريس   8
 كان عًو همئة التدريس مهتما  مبدى تقدمي وكان معمنا ر  9
 وما شاهبها( كان كل ما يقد  يف املقرر حدي ا ومفمدا   )النصوع املقرو ة  التلخمصا   املراجأ   10
 كانت املصادر اليت احتجتها يف هذا املقرر متوافرة كلما كنت أحتاج إلمها  11
 كان هناك استخدا  فعال للتقنمة لدع، تعلممي يف هذا املقرر  12
 وجد  تشجمعا  إللقا  األسئلة وتطوير أفكاري اخلاصة يف هذا املقرر   13
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 شجعت يف هذا املقرر عل  تقدمي أفًل ما عندي   14
ساعد  األشما  اليت طلبت مين يف هذا املقرر )النشطة الصفمة  املعامل  وهكذا( يف تطوير معرفيت ومهارايت اليت  15

 يهدف املقرر لتعلممها 
 للمقرر  كانت كممة العمل يف هذا املقرر متناسبة مأ عدد الساعا  املعتمدة املخصصة  16
 قدمت ر درجا  الواجبا  واالختبارا  يف هذا املقرر خالل وقت معقول  17
 كان تص مح واجبايت واختبارايت عادال  ومناسبا   18
 وض ت ر الصلة بن هذا املقرر واملقررا  األخرى بالينامج )القس،(  19

 تقويم المقرر
  وسمفمدين مستقبال  ما تعلمت  يف هذا املقرر مه،  20
 ساعدين هذا املقرر عل  حتسن قدريت عل  التفكري وحل املشكال  بدال  من حفت املعلوما  فقط  21
 ساعدين هذا املقرر عل  حتسن مهارايت يف العمل عل  شكل فري   22
  ساعدين هذا املقرر عل  حتسن قدريت عل  االتصال بفاعلمة 23

 التقويم العام
  أشعر بالرضا بشكل عا  عن مستوى جودة هذا املقرر  24

 أسئلة مفتوحة
 ما الذي أعجبا بشكل كبري يف هذا املقرر؟ 25

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

 
 املقرر؟ما الذي   يعجبا بشكل كبري يف هذا  26

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

 
 املقرر؟ لت سن هذاما االقرتاحا  اليت لديا  27

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

------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ( استبانة تقويم خبرة الطالب/ الطالبة5-الملحق )ب
 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 
 ______________________________________________القس،( س، الينامج )ا

  ________________________السنة____________________   الفصل الدراسي 

 
 تعتي التغذية الراجعة من الطلبة مهمة لت سن جودة اخليا  التعلمممة يف مؤسسا  التعلم، العار   

 الينامج حىت الن  وال تقتصر وهذه االستبانة مصممة  مأ آرا  الطلبة عن خياهت، أثنا  الينامج )القس،(  وتشمل بنود هذه االستبانة مجمأ خياتا اليت مرر  هبا يف
 عل  مقرر واحد فقط  

 
استجابا  الخرين من خالل عملمة ال تسمح بالتعرف عل  ابتا مأ وهذه االستبانة سرية  فنرجو عد  كتابة امسا علمها أو الكشف عن هويتا   وستجمأ استج

 هذه للتخطمط لت سن جودة اخليا  التعلمممة جبامعتا  خالصة الرا  شخص  وستستخد أي 
 

 نرجو التفًل باإلجابة عن األسئلة التالمة بتعبئة الدائرة اليت مت ل إجابتا بشكل كامل  
 •                                 ×                 √   ولمس هكذا                                                       يرج  تةلمل الدائرة هكذا   

       الفوسفوريةوعد  استخدا  أقال  التةلمل  غامقا مأ مراعاة أن يكون لون الدائرة 
 

  وعد  استخدا  قل، أمحر أو أخًر أو أصفر  فقطقل، رصاع أو قل، حي جاف أةرق أو أسود املرجو استخدا  

  ،تمت تأديته على أكمل وجه. وأن المطلوب)أوافق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائماً أو في كل األحيان تقريبًا 
  ،تمت تأديته بشكل جيد تقريبًا. وأن المطلوب)أوافق( تعني أن العبارة صحيحة غالباً أو في أغلب الحيان 
  ما( تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل متوسط.)صحيح لحد 
 .ال أوافق( تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان( 
 .ال أوافق بشدة( تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل سيء جدا، أو لم يؤد أصاًل، أو نادراً ما تمت تأديته( 
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 المشــــورة والــدعم
 
 

  أن أجد املعلوما  اخلاصة با امعة وأقسامها )براجمها( قبل أن أسجل فمها  عل كان من السهل  1
 
 

 عندما بدأ  يف هذه ا امعة  ساعدين برنامج التهمئة املعد للطلبة املستجدين  2
 هناك فرع كافمة يف هذه ا امعة لل صول عل  املشورة فمما يتعل  بدراسيت ومستقبلي املهين   3
 إجرا ا  التسجمل للمقررا  سهلة وذا  كفا ة  4
 

 مصادر وتجهيزات التـــعلم
  الفصول الدراسمة )مبا يف ذلا قاعا  اةاضرا   واملعامل  وهكذا( جذابة ومرحية  5
 مراف  و همزا  احلاس  املخصصة للطلبة كافمة الحتماجايت   6
 يساعدين منسوبو املكتبة عندما أحتاج لذلا   7
 أشعر بالرضا عن جودة ومقدار املواد التعلمممة املتاحة ر باملكتبة  8
 تفتح املكتبة أبواهبا يف أوقا  مالئمة  9
 )مبا يف ذلا األنشطة الرياضمة والرتفمهمة( هناك مراف  متاحة لألنشطة الالمنهجمة  10
 هناك مراف  مناسبة متاحة با امعة ألدا  الشعائر الدينمة  11

 التعــلم والتـعليم
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   يهت، معة، أعًا  همئة التدريس الذين أتعامل معه، اهتماما  حقمقما  مبدى تقدمي 12
  معاملته، للاطلبةهمئة التدريس با امعة عادلون يف  13
 تشجعين املقررا  والواجبا  اليت آخذها عل  دراسة األفكار ا ديدة وعل  التعبري عن آرائي  14
 تزداد قدريت عل  دراسة وحل املشكال  ا ديدة وغري العادية  نتمجة لدراسيت  15
  نتمجة لدراسيتتت سن قدريت بشكل فعال عل  التعبري عن نتائج أحباثي اليت أقو  هبا   16
 حيفزين الينامج )القس،( الذي أدرس ب  عل  املزيد من التعل،  17
 إن املعارف واملهارا  اليت أتعلمها ذا  أمهمة بالنسبة ملستقبلي الوظمفي  18
 إنين أتعل، كمف أعمل بشكل فعال مأ األنشطة ا ماعمة  19

 التــقــويم العــــام
  عا  عن حمايت الطالبمة يف هذه ا امعة أشعر بالرضا بشكل  20

 أسئـــلة مفــتوحة
 ما أك ر شي  يعجبا فمما  ص دراستا يف هذه ا امعة؟ 21

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

 
 ما أك ر شي  ال يعجبا فمما  ص دراستا يف هذه ا امعة؟ 22

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

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

 ما االقرتاحا  اليت لديا لت سن هذه ا امعة؟ 23
-------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------  
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 اللجنة االستشارية: (6-الملحق )ب
 المقدمة

ماان املهاا، لكاال برنااامج أن يتلقاا  الاادع، واملشااورة ماان املسااتفمدين اخلااارجمن بشااكل منااتة،  تاادرك جامعااة األماارية نااورة الت ااديا    
حلماية اللجنة االستشارية الفعالة بنجاح والسماح بعدد من النٌّهج عي الكلمة واملطلوب هو أن يقد  كل تقرير خالل عملمة املراجعة 

 واملدخال  اليت مت احلصول علمها  السنوية النهج املتبأ
 االعتبارات التشغيلية

خلفّماهتاا وفهمهاا للايامج األكادميماة  املستفمدين اخلارجمن ه، أرباب العمال واخلارجين واجملتماأ اةلاي  وختتلاف هاذه اجملموعاا  يف  
شغمل كل منها عل  حدا أو أن يكون للكلمة اج وبإدراك ذلا قد تًأ الكلما  اجها إما اعتمادا  عل  املقررا  الفردية اليت يت، ت

 فردي شامل لكل الكلمة 
باإلضافة إىل ذلا قد ترشح كل كلمة  نة استشارية واحادة تشامل كال املساتفمدين أو ختتاار أن حتصال علا  عادة  اان حماث مت ال   

الاانهج  وباتباااع هااذاصاالة ألرباااب العماال كال منهااا واحااد )أو أك اار( ماان املسااتفمدين حبمااث جيتمااأ اخلارجين يف جمموعااة مسااتفمدين منف
  ومناسبة لةروفهااملرن ميكن للكلما  إنشا  اسرتاتمجمة تكون أك ر مالئمة 

 عدد االجتماعات
جي  ان تنعقد اللجنة االستشارية مرة واحدة عل  األقل سنويا  لل صول عل  مدخال  خارجمة  أما بالنسبة لتلاا الكلماا  الايت   

 تلا العالقا  عدد اجتماعا  أك ر ة األوىل وأصبح لديها اتصاال  جمدة  فستنتج عن تطور  ملا بعد املرحل
 التشكيل

قد تكون االجتماعا  رمسمة جبداول منةمة ويرتأسها أحد املستفمدين اخلارجمن وبالتساوي فقد يكون هذا املسار الذي مت اختماره    
املفتااوح يف مكااان عااا  مااأ وجااود بوفماا  مفتااوح  وهااذا إلدراك أناا  ماان أجاال يف املراحاال األوىل وقااد يقااا  علاا  همكاال يُقااارب املنتاادى 

احلصول عل  الدع، واملدخال  من كل املستفمدين اخلارجمن الذين من املمكن أن يكونوا منهمكان بنشااطاهت، اخلاصاة  لاذا جيا  
 أن يكون االجتماع أو املناسبة ذا  جاذبمة أو تكون داعمة الحتماجاهت، اخلاصة 

وضأ هذا النهج فإن  من امله، مالحةة أن القصد هو احلصول عل  املدخال  لكل برنامج من اليامج بشكل ميكن أن يساه، وب   
بتطوير وتعزيز الينامج ومناهج   وقد تنشأ املدخال  من تعديال  بسمطة أو كبرية سوا  للمقررا  أو للينامج بعد أن تطلأ علمها 

يكون هناك همكل رمسي للجنة االستشارية )أو حىت  نة مبا تعنم  الكلمة من مع ( لكن سمكون هناك   نة الينامج وبالتار قد ال
 تقرير مكتوب سمساه، بعملمة املراجعة السنوية 

 لجنة الخريجات االستشارية:
 :من املفًل أن يت، تشكمل  نة رمسمة من خرجيا  ا امعة  وستقو  اللجنة االستشارية للخرجيا  مبا يلي

   وضأ مؤشرا  األدا  لنشاطا  اخلرجيا 
   تطوير ومراجعة سماسة اخلرجيا  سنويا 
   التنسم  والتخطمط ودع، نشاطا  اخلرجيا  مأ العمادا 
   إجياد منتدى للتواصل مأ الكلما  والعمادا  حول نشاطا  اخلرجيا 
   إعداد تقرير سنوي للجنة ضمان ا ودة يف الكلمة تتًمن أدا  اخلرجيا 
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 نموذج االنسحاب من البرنامج :(7-الملحق )ب
 9/2013/ 2نموذج ضمان الجودة 

 
 اسم البرنامج 
 آخر مرة تم االلتحاق به 
 الكلية المقدمة للبرنامج 
 المقررات المقدمة للطالبات األخريات 
 أساس االنسحاب 

 
 
 
 

 
 هل تم التوصل إلى اتفاق مع عميدة الكلية؟

 الموارد الصادرة
 
 
 
 

 هل تمت مناقشتها مع لجنة البرنامج؟
 هل تمت حماية جميع الطالبات الملتحقات؟

 ما هو تاريخ تسليم آخر دفعة؟
     

 التوقيعات بالموافقة

 التاريخ التوقيع رئيسة لجنة البرنامج
 رئيسة القسم

 مديرة البرنامج او منسقة المقرر
 

  

   رئيسة لجنة ضمان الجودة في الكلية  
   الكلية )العميدة(مجلس 

   وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية
   األكاديميرئيسة اللجنة العليا لضمان الجودة واالعتماد 

   مجلس الجامعة )مديرة الجامعة(
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 الخطة التدريبية لتمثيل المجلس الطالبي :(8-الملحق )ب
 
فإن  مان املناسا  أن متان ه، التادري   اليناامج التاار هاو أول مانهج من أجل تشجمأ مم لي الطلبة عل  أن يكون هل، دورا  فعاال    

 لرفأ مستوى الوعي  وسوف يت، إعطا  املزيد من الدورا  التدريبمة يف املستقبل كلما ةاد مت مل الطلبة 
 أمهمة مت مل الطلبة ووضأ األهداف الشخصمة  
 همكل اللجان األكادميمة ودور مم لي الطلبة  
   االتصال والعرو  التقدميمةعر  عن مهارا  
 ،صو  الطال  يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن واستكشاف طرق ميكن هبا ملم لي الطلبة  ممأ آرا  ةمالئه  
 "واألسئلة واألجوبة و"أه، النصائح  

 1جلسة رقم 
 المقدمة

يقاو  الطلباة بتقاادمي الشاخص الاذي يكااون  كلماة ترحما  ومقدمااة  وتوضامح الغار  ومااا ساوف يات، تغطمتاا  خاالل الماو  التاادرييب  
، لا  ومعلوماة مهماة عان ذلاا عل  يسااره،  و يوناا بأمساائه، واليناامج الاذي يدرساون   ومقار الدراساة واملنصا  الاذي مت ترشام ه

 الشخص 
 2جلسة رقم 

 األهداف وأهمية الدور
9:30 – 10:00 

 

 ةة سريعة عن جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن  
 ملاذا نقدر ون من آرا  ومت مل الطلبة 

 تكلمف الطلبة مبهمة وضأ األهداف اخلاصة بتنممة قدراهتا 
 

 3جلسة رقم 
 البنية التحتية للجنة البرنامج ودور ممثلي الطلبة

10:00 – 10:45 
 

 استعرا  سريأ ملا يلي:
 البنمة الت تمة للجنة الينامج  
  والسكرترية ومم لي الطلبة وأطراف خارجمةاألدوار داخل اللجنة تشمل الرئمس  
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  ما الذي يتوقع  مم لو الطلبة مان جامعاة األمارية ناورة بنات عباد الارمحن وماا قاد تتوقعا  جامعاة األمارية  –التوقعا
 نورة بنت عبد الرمحن من املم لن 

ا يف األجنادة  باإلضاافة إىل أعًاا  اللجناة أو النشاط ا ماعي لفري  العمل: يت، تسلم، مم لاي الطلباة قائماة باالبنود اةتمال مناقشاته
 السماسا   ويشرتط علمه، العمل يف فري  لت ديد اللجنة اليت تنتمي هلا تلا البنود 

 
 استراحة لتناول القهوة والشاي

10:45 – 11:00 
 

 4جلسة رقم 
 االتصاالت والعروض التقديمية والثقة والثبات والتحفيز

11:00 – 12:30 
 

 كمفمة عمل العرو  التقدميمة والتواصل ب قة وثبا  ودافعمة عصف ذهين عن  
نشاط فري  العمل: يت، إعطا  الطلبة واحد من اثنن من السمناريوها  أدناه والعمل يف جمموعا  لت ًري وإعداد العرو  التقدميمة 

 ومن ث التقدمي للمجموعة ككل 
 

 1سيناريو رقم 
بشأن الينامج الذي مت ل   والذي كان داعما  للغاياة  ولكان يبادو أنا  كانات هنااك خمااوف  لقد قمت مؤخرا  باستعرا  آرا  الطلبة  

 متكررة من جان  الطلبة بشأن الينامج واليت يلز  إخطار  نة الينامج هبا  وتشمل املوضوعا  امل ارة ما يلي:
 مس هبا معدا  وأدوا  تدريس مالئمة م ل مت حتديد موقأ مادة يف القاعة لمست كبرية حبج، كايف  لوس مجمأ الطلبة ول

  جهاة العر 
 حيًر الطلبة متأخرين للفصل   
 كما أنا سوف حتًر االجتماع التار للجنة الينامج وختطط عر  هذا عل  اللجنة كبند من بنود األجندة  

 
 2سيناريو رقم 

لدرجاااة أنااا  ال يساااأ مبقااادور مجماااأ الطلباااة يف اجملموعاااة القماااا  مجماااأ ماااوارد املعمااال املطلوباااة الثنااان مااان املاااواد التدريبماااة دااادود للغاياااة   
بالتجااارب  ومااا ةاد الوضااأ سااو  هااو عااد  السااماح للطالبااا  االطااالع علاا  الكتاا  الدراساامة املوصاا  هبااا والاايت تعطااي خلفمااة عاان 

 التجربة املعملمة 
 د من بنود األجندة كما أنا سوف حتًر االجتماع التار للجنة الينامج وختطط لتقدمي هذا للجنة كبن

يت، طرح جمموعاة مان األسائلة علا  كال جمموعاة ويات، تلقاي الرا  مان كال واحاد بشاأن ا وانا  اإلجيابماة للعار  التقادميي والنصاائح 
 ير العرو  التقدميمة اخلاصة هب، املعطاة عن كمفمة وضأ وتطو 
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 5جلسة رقم 
 صوت الطالب والتغذية الراجعة 

12:30 – 13:15 
 

 ذهين  ممأ الطلبة لل صول عل  آرائه، بشأن خياهت،  جلسة عصف
 نشاط اجملموعة:

 يت، وضأ الطلبة يف جمموعا  للمناقشة والكتابة عل  اللوحة:
 الطرق/ والوسائل اليت ميكن للمم لن احلصول هبا عل  آرا  الطلبة  
  واحللول اةتملةالت ديا  اليت قد يواجهها املم لون عند مجأ الرا  باستخدا  هذه الطرق  
 التوحيد:

 وإعطا  الرأي بشأن أي شي  مفقود ق، مبناقشة النتائج مأ الطلبة بالنةر يف التعلمقا  عل  اللوحا  
 6جلسة رقم 

 الملخص وأهم النصائح
13:15 – 13:45 

 

 ملخص بأهم النقاط األساسية التي تم االستفادة منها.
قة وإعطاا  نصاائح الطلباة الساابقن أيًاا  تباادل خاياهت، يف أدوارها، خاالل األعاوا  السااب يف السنوا  املقبلة  قد يساتطمأ مم لاو     

 للمم لن ا دد 
 الرسالة النهائية:

علمها يف القما  هبذا الدور  وشجعه، علا  اساتغالل أوقااهت، يف ممارساة عملها،  وأن  نق، بتذكري الطلبة بالفرع اليت سم صلو      
 ثر االجيايب عل   ربة الطلبة مشاركته، سمكون هلا األ

 

 

 

 

 



   QMS نظام إدارة الجودة

 99 

 

 

 للبرنامج والمؤسسة التعليمية KPI’sمؤشرات األداء الرئيسة : (9-الملحق )ب
 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المعيار مؤشرات األداء الرئيسة مستوى البيانات
متوسط تقديرا  املؤسسة )التقمم، الكلي للطلبة  ودة خيا  التعل، يف  -1 برنامج  كلمة  مؤسسة

 الطالب عل  مقماس سنوي تقديري من مخس نقاط لطلبة السنة النهائمة(
 ضمان ا ودة وحتسمنها إدارة-3

 نسبة املقررا  اليت جيرى فمها تقومي للطالب خالل السنة -2 برنامج  كلمة  مؤسسة
)مستويا ( حتصمل الطلبة خالل  مستقل ملعايرينسبة اليامج اليت هبا تصدي   -3 برنامج  كلمة  مؤسسة

 أناس من داخل املؤسسة السنة بواسطة
 الطلبة خاللنسبة اليامج اليت هبا تصدي  مستقل ملعايري )مستويا ( حتصمل  -4 برنامج  كلمة  مؤسسة 

 أناس خارج املؤسسة  السنة بواسطة
 برنامج  كلمة  مؤسسة

البمانا  منفصلة للطالب )
 (والطالبا  ث جمتمعة

 والتعلم، التعل،-4 نسبة الطالب هلمئة التدريس )بدوا  كامل أو ما يعادل ( -5

 برنامج  كلمة  مؤسسة
البمانا  منفصلة للطالب )

 (والطالبا  ث جمتمعة

املقررا  )متوسط تقديرا  الطالب عل  مقماس  العا   ودةتقدير الطالب  -6
 تقديري من مخس نقاط للتقمم، الكلي للمقررا (

 برنامج  كلمة  مؤسسة
البمانا  منفصلة للطالب )

 (والطالبا  ث جمتمعة

 نسبة أعًا  همئة التدريس الذين حيملون مؤهال  دكتوراه مصادق علمها -7

 برنامج  كلمة  مؤسسة
للطالب البمانا  منفصلة )

 (والطالبا  ث جمتمعة

 نسبة الطالب الداخلن باليامج الذين أكملوا بنجاح السنة األوىل -8

 برنامج  كلمة  مؤسسة
البمانا  منفصلة للطالب )

 (والطالبا  ث جمتمعة

احلد األدىن من  أكملوا يفالذين  برامج البكالوريوسنسبة الطالب الداخلن يف  -9
 املدة

 مؤسسةبرنامج  كلمة  
البمانا  منفصلة للطالب )

 (والطالبا  ث جمتمعة

 الوقت اةدد أكملوا يفنسبة الطالب الداخلن يف برامج الدراسا  العلما الذين  -10

 برنامج  كلمة  مؤسسة
البمانا  منفصلة للطالب )

 (والطالبا  ث جمتمعة

 أشهر من التخرج:  6نسبة اخلرجين من برامج البكالوريوس الذين يف مدة  -11
 يف دراسة سجلوا-ب   توظفوا-أ 
   يب  وا عن توظمف أو دراسة - ج

شؤون الطالب  إدارة-5 نسبة الطالب للكادر اإلداري -12 مؤسسة
الطالب والسكن( املخصصة نسبة املمزانمة التشغملمة )بدون املبالغ ملكافآ   -13 مؤسسة واخلدما  املساندة

 لتقدمي اخلدما  الطالبمة
تقومي الطالب لإلرشاد املهين واألكادميي )متوسط التقديرا  عن مدى مناسبة  -14 مؤسسة

اإلرشاد النفسي واملهين عل  مقماس تقديري سنوي من مخس نقاط لطلبة السنة 
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 النهائمة(
 التعل،  مصادر-6 عدد عناوين الكت  يف املكتبة نسبة لعدد الطالب -15 مؤسسة
 عدد االشرتاكا  يف املصادر عل  شبكة اإلنرتنت  -16 مؤسسة

 نسبة لعدد اليامج املوجودة 
 لعدد اليامج املطروحة الدوريا  نسبةعدد االشرتاكا  يف  -17 مؤسسة
مناسبة خدما  املكتبة  التقديرا  ملدىتقمم، الطالب خلدما  املكتبة )متوسط  -18 مؤسسة

 عل  مقماس تقديري سنوي من مخس نقاط لطلبة السنة النهائمة(
 والتجهمزا  املراف -7 اإلنفاق السنوي عل  تقنمة املعلوما  نسبة لعدد الطالب -19 مؤسسة
 عدد أجهزة احلاس  املوفرة لكل طال  -20 مؤسسة

البمانا  منفصلة مؤسسة )
 للطالب والطالبا  ث جمتمعة(

املعدل العا  ملدى مناسبة املراف  والتجهمزا  من خالل استطالع آرا  هلمئة  -21
 التدريس 

 لألنرتنتعر  النطاق الرتددي لكل مستخد   -22 مؤسسة
  

بدون املبالغ ملكافآ  الطالب طال  )املصروفا  الكلمة التشغملمة لكل  -23 مؤسسة
 والسكن(

 واإلدارة املالمة التخطمط-8
 

همئة التدريس الذين غادروا ا امعة يف السنة السابقة ألسباب عدا التقاعد نسبة  -24 كلمة  مؤسسة
 بسب  السن

 التوظمف عملما -9

 نسبة همئة التدريس املشرتكن يف أنشطة التطوير املهين السنة املاضمة -25 كلمة  مؤسسة
 نسبة همئة التدريس املشرتكن يف التطوير املهين السنة املاضمة -26 كلمة  مؤسسة
عدد ما نشر يف جمال  علممة دكمة يف السنة السابقة لكل عًو همئة تدريس  -27 كلمة  مؤسسة

 بدوا  كامل أو ما يعادل 
 العلمي الب ث-10

نسبة أعًا  همئة التدريس )بدوا  كامل( الذين لديه، عل  األقل حبث واحد  -28 كلمة  مؤسسة
 دك، يف السنة السابقة

 لكل منعدد أوراق العمل أو التقارير املقدمة للمؤمترا  خالل السنة املاضمة  -29 كلمة  مؤسسة
 أعًا  همئة التدريس بدوا  كامل أو ما يعادل 

همئة  لعدد أعًا دخل الب ث من مصادر خارجمة يف السنة السابقة نسبة  -30 كلمة  مؤسسة
 التدريس بدوا  كامل

 املصروفة عل  األحباثنسبة التمويل التشغملي الكلي  -31 كلمة  مؤسسة
نسبة أعًا  همئة التدريس وغريه، من املوظفن الذين قدموا أنشطة خلدمة  -32 كلمة  مؤسسة

 اجملتمأ 
 مأ اجملتمأ العالقا -11

 عدد برامج الت قمف اجملتمعي املقدمة نسبة لعدد األقسا   -33 كلمة  مؤسسة



   QMS نظام إدارة الجودة

 101 

 

 

 /مقرربرنامج على تتعديالالذج طلب الموافقة ومتابعة الموافقة على مان:( 10-الملحق )ب
 برنامج على ةرئيسيال تتعديالالنموذج طلب الموافقة ومتابعة الموافقة على 

 )ينطب  عل  التعديال  يف الينامج او يف املقرر    حبمث يستخد  منوذج مستقل لكل تغمري يف املقرر او يف الينامج(
  الكلية/ القسم

  المقرر او اسم البرنامج

 إما أذكر األدلة او أرف  نسخة منها االدلة التي بناء عليها يتم التعديل
 

  تحليل األدلة
 

  التغييرات التي يوصى بها بناء على التحليل 
 

 االس، المقترح التي ترفعه مديرة البرنامج او منسقة المقرر 
 التوقمأ
 التاريخ

 على توصيات لجنة البرنامجموافقة مجلس القسم بناء 
 

 توقمأ مديرة الينامج
 التاريخ

 توقمأ رئمسة القس،
 التاريخ

 توقمأ العممدة موافقة مجلس الكلية بناء على توصيات لجنة ضمان الجودة في الكلية  
 التاريخ

 توقمأ وكملة الشؤون التعلمممة لشؤون التعليميةل الجامعة موافقة وكالة
 التاريخ

 توقمأ الرئمس األكاديميموافقة اللجنة العليا لضمان الجودة واالعتماد 
 التاريخ

 توقمأ الرئمس  موافقة مجلس الجامعة
 التاريخ 
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 نموذج طلب الموافقة ومتابعة الموافقة على التعديالت الثانوية على برنامج

 

 الينامج(الينامج او يف املقرر    حبمث يستخد  منوذج مستقل لكل تغمري يف املقرر او يف  التعديال  يف)ينطب  عل  
  القسم/ الكلية

  البرنامج اسم او المقرر
 منها نسخة أرف  او األدلة أذكر إما التعديل يتم عليها بناء التي االدلة

 
  األدلة تحليل

 
  التي يوصى بها بناء على التحليل  التغييرات

 
 االس، التي ترفعه مديرة البرنامج او منسقة المقرر  المقترح

 التوقمأ
 التاريخ

 البرنامج لجنةالقسم بناء على توصيات  مجلس موافقة
 

 الينامج مديرة توقمأ
 التاريخ
 التاريخ القس، رئمسة توقمأ

ضمان الجودة في  لجنةالكلية بناء على توصيات  مجلس موافقة
 الكلية  

 العممدة توقمأ
 التاريخ
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