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 هـ١٤٣٨جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،   ح 
 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر     

 عمادة التقومي واجلودة
 )٣دليل اجلودة ملنسق املقرر: سلسلة األدلة اإلرشادية لضمان اجلودة ( 
 ـه١٤٣٨الر�ض،  –عمادة التقومي واجلودة  -اإلسالميةيف جامعة اإلمام حممد بن سعود  

 ) ٣(سلسلة األدلة اإلرشادية لضمان اجلودة؛  -سم  ٢١ص؛  ٩
 

 ٩٧٨-٦٠٣-٥٠٥-٤٩٠-٤ردمك: 
 

 السلسلة العنوان ب. ضبط اجلودة أ. -١
   ٩٨٥٤/١٤٣٨                         ٦٥٨٬٥٦٢ديوي 

 
 ٩٨٥٤/١٤٣٨رقم اإليداع: 

 ٩٧٨-٦٠٣-٥٠٥-٤٩٠-٤ردمك: 
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 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية:رؤية 

النموذج العاملي املتميز يف التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع املبين على التعاليم 
 والقيم اإلسالمية.

 بن سعود اإلسالمية:رسالة جامعة اإلمام حممد 

رعاية املعرفة واإلبداع والقيم األخالقية للطالب والطالبات، ليتمكنوا من املهارات القيادية، 
وليكونوا قادرين على خدمة الوطن، من خالل توفري نشاطات نوعية متميزة يف التعلُّم 

، تقوم اجلامعة والتعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، يف ضوء التعاليم والقيم اإلسالمية
ابلدمج بني تطبيق مبادئ اإلسالم والتميز األكادميي والبحثي والتواصل الدويل والتبادل 

 املعريف، من أجل اإلسهام يف بناء وإنتاج ونشر املعرفة وفق معايري اجلودة الوطنية والدولية.

 قيم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية:

 .اإلميان ابهلل 
 الصدق واألمانة.  
 .النزاهة والتسامح 
 .خدمة الوطن واجملتمع 
 .احلوار وتطوير الفكر اإلبداعي 

 رؤية عمادة التقومي واجلودة:

 مستوى اجلامعات السعودية. علىالر�دة يف ضمان اجلودة لتكون بيت خربة يف اجلودة 

 رسالة عمادة التقومي واجلودة:



 

٤ 
 
 

واإلداري من  األكادمييدة األداء تقدمي الدعم واملساندة لوحدات اجلامعة لتحقيق ضمان جو 
 خالل التقومي والتدريب والتحسني املستمر.

 مقدمة

 جوهر الدراسية املقررات وتعدُّ , تعليمي بر�مج أي لنجاح املقوِّم الرئيس التعليم جودة تعدُّ 
 تكون فيها منياملتعل أداء وتقومي املقررات تنفيذختطيط و  جودة قدر وعلى ،التعليمي الرب�مج

 منتظمة خطة وفق تدريسها وسري املقررات حمتوى بناء يتطلب الذي األمر, الرب�مج جودة
 والتقييم للرقابة وخاضعمنتظم  أبسلوب وخمرجاته الرب�مج أهداف حتقيق تضمن ومدروسة
 اخلطة مقررات من مقرر لكل منسق وجود اهلدف هذا بلوغ يف يساعد ومما, والتطوير
 تدريس عمليات سري ضمان هو للمقرر منسق وجود من الرئيس اهلدف ويتمثل, الدراسية

 واملوضوعية االنتظام تضمن وبصورة سابقا له خمطط هو ما وفق الطالب وتقومي املقرر
 . والتقومي التدريس يف والعدالة

يف  املقرر منسق أدوار لتوضيح واجلودة التقومي عمادة من مسامهة الدليل هذا �يت هنا ومن
 إىل سعود بن حممد االمام جبامعة والوصول جودة تدريس املقررات وتقوميها معايري تطبيق

 .املتقدمة اجلامعات مصاف

 الرب�مج؟ يعين ماذا

 وهتدف ،ما مبجال وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط اليت املقررات من حزمة تتضمن شاملة تعليمية خطة
 وتطبيقية إدراكيةو  معرفية مهارات من هبا يرتبط وما املعارف من جمموعة املتعلم إكساب إىل

 يف العلمية الدرجة على للحصول بنجاح اجتيازها الطالب على جيب اليت ،وقيم واجتاهات
 .احملدد التخصص
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   املقرر؟ يعين ماذا

 من مكونة عناصر تتضمن الدراسي، لرب�مجل أحد املكو�ت الرئيسية هو: الدراسي املقرر
 فلسفية أسس من مشتقة تقوميطرق و  تدريسطرق و  تعليمية وخربات ومفردات أهداف

 مواقف يف ومطبقة وجمتمعه، ابملتعلم ةمرتبطو  حسب طبيعة املقرر ومعرفية ونفسية واجتماعية
 املتعلم لشخصية املتكامل النمو حتقيق يف اإلسهام بقصد وخارجها، اجلامعة داخل تعليمية
 املقرر ويقدم املتعلم، لدى كله ذلك حتقق مدى وتقومي واجلسمية، والوجدانية العقلية جبوانبها
 درجة على حيصل املقرر الطالب وابجتياز التدريس، هيئة أعضاء من أكثر أو عضو بواسطة
 . الرتاكمي ملعدله تضاف

 

 املقرر؟ منسق هو من

 وتقوميه املقرر تدريس عمليات يف املقرر أساتذة بني ابلتنسيق املكلف تدريس هيئة عضو هو
 .العلمي القسم يف اجلودة وحدة مع والتواصلالشامل  املقرر ملف وإعداد

 ما هو دور منسق املقرر؟
 وتقومي املقرر تدريس عمليات سري ضمان هو للمقرر منسق وجود من الرئيس اهلدف يتمثل

 واملوضوعية االنتظام تضمن وبصورة يف توصيف املقرر سابقاً  له خمطط هو ما وفق الطالب
 . بني كل املتعلمني هلذا املقرر والتقومي التدريس يف والعدالة

 

 :املقرر؟ منسق اختيار يتم كيف



 

٦ 
 
 

 بدء وقبل دراسي فصل كل مطلع يف القسم جملس قبل من املقرر منسق ترشيح يتم
التدريس الذين مت إسناد تدريس املقرر هلم يف  هيئة أعضاء من املرشح يكون حبيث التدريس،

 الذكور أو اإل�ث، على أن يكون املقرر ضمن الفصل الدراسي احلايل. سواء كان من
 .رتبه علمية الدقيق، وتكون األولوية لألكثر خربة واألعلى رتبة ختصصه

 بيا�ت واثئق من حيتويه مبا السابق املقرر مبلف تزويده ويتم ومهامه مسؤولياته، حتديد ويتم
وأمساء األساتذة املشرتكني  ،واالختبارات املقرر حماضرات وموعد املطلوبة، النماذج عن فضالً 

 يف تدريس املقرر وبيا�ت التواصل معهم.

 

 اجلودة؟ ضمان ضوء يف املقرر منسق أدوار ماهي

يح متطلبات تدريس هبدف توض مع أعضاء فريق تدريس املقرر عقد اجتماع أوىل :أوال

ومناقشة تنفيذ اسرتاتيجيات التدريس واألنشطة التعليمية لضمان توحيد  وتقوميه،املقرر 
 وجهات النظر واجلهود بني أعضاء الفريق.

 وتقوميه املقرر تدريس متابعة هبدف املقرر أساتذة مع الدورية االجتماعات عقد :اثنيا

 واملسامهة املقرر تدريس أثناء التدريس هيئة أعضاء تواجه قد اليت الصعوابت على والتعرف
 .هلا املناسبة احللول إجياد يف

: عقد اجتماع خاص قبل موعد االختبارات النهائية بوقت كاف لبناء جدول اثلثا
املواصفات وإعداد االختبار التحصيلي املوحد بني مجيع شعب املقرر ذكورا وإ�اث، لضمان 

خمرجات التعلم يف حتقيق التوازن يف االختبار التحصيلي، وضمان قياس عينة مماثلة من 
 احملتوى التعليمي.
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 ذلك، يف اإلجناز مدى ويتابع املقرر ملف إلعداد املقرر أساتذة املقرر منسق توجيه رابعا:

 :التالية العناصر امللف يتضمن أن على

 عناصر ملف املقرر

 حسب منوذج عمادة التقومي واجلودة املعتمد.ألساتذة املقرر السرية الذاتية 
املركز الوطين (خطة املقرر): توصيف املقرر واملبين يف ضوء توصيف املقرر املعتمد من القسم حسب منوذج 

 على أن يتضمن التوصيف:  للتقومي واالعتماد األكادميي
 ب. وسائل التواصل.                                     أ. بيا�ت األساتذه.

 د. مصادر التعلم.                      ج. ساعات اإلرشاد األكادميي.
 و. أساليب التقومي.                           . اسرتاتيجيات التدريس.ـه

 ي. التكليفات املطلوبة.                                  ز. التخطيط الزمين.
 .تقرير املقرر وفق منوذج املركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي

 مواصفات االختبار.جدول  
 الختبارات.مناذج فارغة الختبار األعمال الفصلية والنهائية، ومنوذج إجابة ا

 .حماضرة منوذجية مع العرض التقدمييمناذج من أنشطة التعليم والتعلم/ 
منخفض،   (ثالثة مناذج مصححة من أعمال الطالب _ على أن تكون موزعة حبسب مستوى األداء:

 متقدم ) ،متوسط
 ضعيف, متوسط, عاٍل)لية موزعة حبسب  مستوى التحصيل(ثالثة مناذج مصححة من االختبارات الفص
 ضعيف, متوسط, عاٍل)ائية موزعة حبسب مستوى التحصيل (ثالثة مناذج مصححة من االختبارات النه

 نتيجة التقومي النهائي للطالب.
(أ، ب، ج، د، هـ) إحصائية تبني توزيع طالب املقرر يف كل الشعب على مستو�ت التحصيل 

A,B,C,D, Fail 
 الرسم البياين ملنحىن توزيع  درجات الطالب.

 .تعليق أستاذ املقرر على النتيجة
 نواتج التعلم.منوذج التقومي الذايت متضمن عناصر التدريس التأملي للتحقق من فاعلية التدريس يف حتقيق 
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 كشف حضور الطالب وقرارات احلرمان.
 

 اكمال دائرة اجلودةالجتماعات واجلهود املبذولة ومتابعة العناية ابلتوثيق املستمر ل: خامساً 
 .يف العملية التعليمة اخلاصة ابملقرر

 

 :متضمنا للمقرر شامال تقريرا املقرر منسق يعد :سادساً 

 مدرسي املقرر. حماضر اجتماعات منسق املقرر مع •
 .أعالهيف الفقرة اثلثاً  الواردة العناصر •
 .عام بشكل النتيجة على املقرر منسق تعليق •
 التحسينية. واملقرتحات التدريس، فريق واجهت اليت الصعوابت •

 

 اخلطة حسب العلمي القسم يف اجلودة لوحدة املقرر ملف بتسليم املقرر منسق يلتزم :سابعاً 
 .عليها املتفق الزمنية

 

 ختامًا:
  اإلسالمية:منسق املقرر يف جامعة اإلمام حممد بن سعود عزيزي 

 حتقيق يف فعال ابعتبارك عنصر ،تطوير العملية التعليميةو  التغيري يف مكانة مميزةإن لك 
وذلك نظرا ألمهية  ،ملموسإجيايب  واقع  إىل واخلطط األهداف نقل يف وحمرك أساسياجلودة 

والذي يعد من أهم روافد التغذية الراجعة حول مستوى جودة املقررات  ،الدور الذي تقوم به
حمل  حول املقررات الدراسية هي قة اتمة أبن مالحظاتك ومرئياتكولتكن على ث ،الدراسية

للتعرف على مدى حتقيق أهداف  صادقةً  أداةً ك ويـَْنظر إليها ،لني يف الرب�مجاهتمام املسؤو 
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رات اإلصالحية والتطويرية اوستبىن يف ضوئها القر  ،يس والتقييماملقررات وجودة عمليات التدر 
  مبا يسمهم يف رفع جودة التعليم يف اجلامعة.
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