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  ( ( √√توضع إشارة )توضع إشارة ).) في إحدى الخانتين ) يوجد، ال يوجد (.في إحدى الخانتين ) يوجد، ال يوجد  

  .عند عدم وضوح فقرة من الفقرات يمكن الرجوع إلى نموذج الهيئة الوطنية لتوصيف البرامج.عند عدم وضوح فقرة من الفقرات يمكن الرجوع إلى نموذج الهيئة الوطنية لتوصيف البرامج  

   المقابلة لتلك الفقرة.المقابلة لتلك الفقرة.في حال عدم انطباق وصف أو فقرة على أحد البرامج يبين ذلك في خانة المالحظات في حال عدم انطباق وصف أو فقرة على أحد البرامج يبين ذلك في خانة المالحظات  

  التفصيلالتفصيل  الوصفالوصف  مم
  خاص بعمادة التقويم والجودة خاص بعمادة التقويم والجودة   خاص بالقسم العلميخاص بالقسم العلمي

  مالحظاتمالحظات  تدقيقتدقيق  مالحظات مالحظات   ال يوجدال يوجد  يوجديوجد

  تعريف بالبرنامج ومعلومات عنهتعريف بالبرنامج ومعلومات عنه    11

            اسم البرنامج ورمزه.اسم البرنامج ورمزه.

            الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامجالساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج

            ها البرنامجها البرنامجبيان التخصصات التي يشملبيان التخصصات التي يشمل

            المخرجات التي تتوسط البرنامج ) إن وجدت(المخرجات التي تتوسط البرنامج ) إن وجدت(

            الوظائف والمهن  التي يؤهل لها البرنامجالوظائف والمهن  التي يؤهل لها البرنامج

            الوظائف التي تؤهل لها المخارج التي تتوسط لبرنامج) إن وجدت(الوظائف التي تؤهل لها المخارج التي تتوسط لبرنامج) إن وجدت(

                                                                      ، أو سنة المراجعة إن كان مستمرا  ، أو سنة المراجعة إن كان مستمرا  تاريخ بدء البرنامج إن كان جديدا  تاريخ بدء البرنامج إن كان جديدا    

            الجهة التي نفذت المراجعة.الجهة التي نفذت المراجعة.

            منسق البرنامج أو مديره.منسق البرنامج أو مديره.  



  

  

  بيئة عمل البرنامجبيئة عمل البرنامج      22

            تحديد موقع / مواقع تنفيذ البرنامج إن كان خارج الجامعة,.تحديد موقع / مواقع تنفيذ البرنامج إن كان خارج الجامعة,.

            شرح مدى الحاجة للبرنامجشرح مدى الحاجة للبرنامج

            بيان أسباب تلك الحاجة.بيان أسباب تلك الحاجة.

            البرنامج ورسالة المؤسسة )الجامعة(البرنامج ورسالة المؤسسة )الجامعة(  شرح الصلة بينشرح الصلة بين

            عالقة البرنامج بالبرامج األخرى )مقررات مشتركة مثال (عالقة البرنامج بالبرامج األخرى )مقررات مشتركة مثال (

            االحتياجات والخصائص الواجب مراعاتها.االحتياجات والخصائص الواجب مراعاتها.  

            األعمال التي ينبغي القيام بها لتلبية تلك االحتياجات والخصائص.األعمال التي ينبغي القيام بها لتلبية تلك االحتياجات والخصائص.  

  تعريف برسالة البرنامجتعريف برسالة البرنامج    33
            رسالة البرنامجرسالة البرنامج

            قائمة بالتطورات اإلستراتيجية ل ثالث أو خمس  سنوات قادمةقائمة بالتطورات اإلستراتيجية ل ثالث أو خمس  سنوات قادمة

            جدول لخطة التغييرات والتطورات  واالستراتيجيات ومؤشرات إنجازها جدول لخطة التغييرات والتطورات  واالستراتيجيات ومؤشرات إنجازها 

  هيكل البرنامج وتنظيمههيكل البرنامج وتنظيمه    44

            توصيف البرنامج.توصيف البرنامج.  

            دليل إرشادي للبرنامج ) يرفق مع التوصيف(دليل إرشادي للبرنامج ) يرفق مع التوصيف(

            ص الطلبة وملكاتهم الخاصة التي يراد تنميتهاص الطلبة وملكاتهم الخاصة التي يراد تنميتهايوضح البرنامج خصائيوضح البرنامج خصائ

            استراتيجيات تنمية تلك الملكات.استراتيجيات تنمية تلك الملكات.

            أدلة على استخدام تلك االستراتيجيات.أدلة على استخدام تلك االستراتيجيات.

  مكونات الخبرة الميدانيةمكونات الخبرة الميدانية    55

            المكونات العملية للبرنامجالمكونات العملية للبرنامج

            توصيف موجز لنشاط الخبرة الميدانيةتوصيف موجز لنشاط الخبرة الميدانية  

            يدانييدانيقائمة نواتج التعلم المقائمة نواتج التعلم الم

            السنة والمستوى الذي ينفذ فيه التدريب الميداني.السنة والمستوى الذي ينفذ فيه التدريب الميداني.

            الخبرة الميدانية وجدولها الزمني.الخبرة الميدانية وجدولها الزمني.

            عدد الساعات المعتمدة للخبرة الميدانية.عدد الساعات المعتمدة للخبرة الميدانية.



  

  

66    
متطلبااات البحااث أو المشاارو  فااي متطلبااات البحااث أو المشاارو  فااي   

البرناامج )هاذا خاالف بحاث المقاارر البرناامج )هاذا خاالف بحاث المقاارر 

  ومشروعه(ومشروعه(

            توصيف موجز للمشرو  / البحثتوصيف موجز للمشرو  / البحث

            مخرجات التعليم المرجوة من المشرو / البحثمخرجات التعليم المرجوة من المشرو / البحث  

            السنة/ الفصل الذي يقدم فيه المشرو  / البحثالسنة/ الفصل الذي يقدم فيه المشرو  / البحث  

            الساعات المعتمدة المحتسبة للمشرو  / البحث.الساعات المعتمدة المحتسبة للمشرو  / البحث.  

            وصف موجز بكيفية تقديم اإلرشاد والدعم األكاديمي للطالب.وصف موجز بكيفية تقديم اإلرشاد والدعم األكاديمي للطالب.

            ويم وآلية التحقق منها في المشرو / البحث.ويم وآلية التحقق منها في المشرو / البحث.وصف إجراءات التقويم ) معايير التقوصف إجراءات التقويم ) معايير التق  

77    
تنمياااة نتاااائج التعلااايم فاااي المجااااالت تنمياااة نتاااائج التعلااايم فاااي المجااااالت 

  المختلفةالمختلفة

            توصيف موجز بالمعارفتوصيف موجز بالمعارف

            استراتيجيات التدريس المتبعة إلكساب تلك المعارف.استراتيجيات التدريس المتبعة إلكساب تلك المعارف.

            طرق تقويمها.طرق تقويمها.  

            توصيف المهارات اإلدراكيةتوصيف المهارات اإلدراكية

            مستوى األداء المتوقع فيها.مستوى األداء المتوقع فيها.

            استراتيجيات التدريس  المتبعة لتطوير  تلك المهارات.استراتيجيات التدريس  المتبعة لتطوير  تلك المهارات.  

            طرق تقويمها.طرق تقويمها.  

            توصيف مستوى المهارات في العالقة بين األشخاص والقدرة على تحمل المسؤولية.توصيف مستوى المهارات في العالقة بين األشخاص والقدرة على تحمل المسؤولية.

            استراتيجيات التدريس التي تستخدم لتحقيق تلك المهارات والقدرات.استراتيجيات التدريس التي تستخدم لتحقيق تلك المهارات والقدرات.

            طرق تقويمها.طرق تقويمها.  

88    
التواصاال، واسااتخدام تقنيااة التواصاال، واسااتخدام تقنيااة   اتاتمهااارمهااار

  المعلومات العدديةالمعلومات العددية

            توصيف مهارات التواصل واستخدام تقنية المعلومات العددية المزمع تطويرهاتوصيف مهارات التواصل واستخدام تقنية المعلومات العددية المزمع تطويرها

            استراتيجيات التدريس المتبعة في تطوير تلك المهارات استراتيجيات التدريس المتبعة في تطوير تلك المهارات 

            ..مهارات مهارات تلك التلك ال  طرق تقويمطرق تقويم  

99    
المهااارات الاانفس حركيااة )إذا كاناات المهااارات الاانفس حركيااة )إذا كاناات 

  بق على البرنامج(بق على البرنامج(تنطتنط

            توصيف المهارات النفس حركيةتوصيف المهارات النفس حركية

            مستوى األداء المطلوب فيها.مستوى األداء المطلوب فيها.

            استراتيجيات التدريس المتبعة في تطوير تلك المهاراتاستراتيجيات التدريس المتبعة في تطوير تلك المهارات

            تلك المهارات.تلك المهارات.طرق تقويم طرق تقويم 
  



  

  متطلبات القبول بالبرنامجمتطلبات القبول بالبرنامج    1111
            دليل متطلبات القبول  مرفق بملف البرنامج.دليل متطلبات القبول  مرفق بملف البرنامج.

            واالنتقال منه )مرفق( .واالنتقال منه )مرفق( .  متطلبات الحضور وإتمام البرنامجمتطلبات الحضور وإتمام البرنامجأو دليل توصيف أو دليل توصيف نشرة نشرة 

1111    
اللوائح التنظيمية أو سياساات وضاع اللوائح التنظيمية أو سياساات وضاع 

  ) إن وجدت() إن وجدت(  الدرجات وتوزيعهاالدرجات وتوزيعها
            بيان بهذه اللوائح التنظيمية.بيان بهذه اللوائح التنظيمية.

  عمليات التحقق من معايير االنجازعمليات التحقق من معايير االنجاز    1212

            فحص عينات من االختبارات والواجبات.فحص عينات من االختبارات والواجبات.

            ل من جهة خارجيةل من جهة خارجيةتقويم مستقتقويم مستق

1313    
وصااف البرنااامج لعمليااات اإلرشاااد وصااف البرنااامج لعمليااات اإلرشاااد 

  األكاديمياألكاديمي

            الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريسالساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس

            االستشارات الخاصة بتخطيط البرنامج واختيار  المواد الدراسية.االستشارات الخاصة بتخطيط البرنامج واختيار  المواد الدراسية.

            التخطيط للسيرة المهنية ) توجيه الطالب مهنيا (.التخطيط للسيرة المهنية ) توجيه الطالب مهنيا (.

            البرنامج اللوائح التنظيمية المتعلقة بتظلمات الطلبة في المسائل األكاديمية.البرنامج اللوائح التنظيمية المتعلقة بتظلمات الطلبة في المسائل األكاديمية.مرفق بمرفق ب  معالجة تظلمات الطالبمعالجة تظلمات الطالب    1414

  الكتب والمراجع ومصادر  التعلمالكتب والمراجع ومصادر  التعلم    1515

            العمليات الواجب اتباعها للتخطيط لحيازة الكتب المقررة والمراجعالعمليات الواجب اتباعها للتخطيط لحيازة الكتب المقررة والمراجع

            العمليات الواجب اتباعها للتخطيط لحيازة المصادر االلكترونية واالنترنت.العمليات الواجب اتباعها للتخطيط لحيازة المصادر االلكترونية واالنترنت.

الكتب والمراجع والمصادر الكتب والمراجع والمصادر   مالئمةمالئمةالعمليات الواجب على الكلية اتباعها لتقييم مدى العمليات الواجب على الكلية اتباعها لتقييم مدى 

  االلكترونية واالنترنت.االلكترونية واالنترنت.

          

1616    
الجوانااب المتعلقااة بتعيااين أعضاااء الجوانااب المتعلقااة بتعيااين أعضاااء   

  هيئة التدريس وتطويرهمهيئة التدريس وتطويرهم

            موجز بعمليات توظيفهم.موجز بعمليات توظيفهم.

            شرح خطوات إشراكهم في التخطيط ومراقبة الجودةشرح خطوات إشراكهم في التخطيط ومراقبة الجودة

            لمتبعة للتطوير الفني ألعضاء هيئة التدريس في مجال مهارات التدريسلمتبعة للتطوير الفني ألعضاء هيئة التدريس في مجال مهارات التدريساإلجراءات ااإلجراءات ا

اإلجراءات المتبعة للتطوير الفني ألعضاء هيئة التدريس في مجال مهارات  البحث اإلجراءات المتبعة للتطوير الفني ألعضاء هيئة التدريس في مجال مهارات  البحث 

  العلمي.العلمي.

          

            وصف عمليات التوجيه واستقدام  طاقم تدريسي جديدوصف عمليات التوجيه واستقدام  طاقم تدريسي جديد

            ئرين وغير متفرغين.ئرين وغير متفرغين.موجز للسياسة  المتعلقة بتعيين أساتذة زاموجز للسياسة  المتعلقة بتعيين أساتذة زا  



  

  

1717    
تقيااايم البرناااامج وعملياااات تحساااين تقيااايم البرناااامج وعملياااات تحساااين   

  المستوىالمستوى

العمليات التي تستخدم في تقييم وتطوير االستراتيجيات المخططة بهدف  تطوير عملية العمليات التي تستخدم في تقييم وتطوير االستراتيجيات المخططة بهدف  تطوير عملية وصف وصف 

  التعلم في مختلف مجاالت التعلمالتعلم في مختلف مجاالت التعلم

          

تيجيات تيجيات العمليات التي ستستخدم لتقييم مهارات طاقم التدريس في استخدام االستراالعمليات التي ستستخدم لتقييم مهارات طاقم التدريس في استخدام االستراوصف وصف 

  الموجودة في الخطة؟الموجودة في الخطة؟

          

  التقويم الكلي للبرنامجالتقويم الكلي للبرنامج    1818

جمالي جمالي االستراتيجيات التي ستستخدم في البرنامج للحصول على تقويمات للمستوى اإلاالستراتيجيات التي ستستخدم في البرنامج للحصول على تقويمات للمستوى اإلوصف وصف 

لجودة البرنامج ومدى ما تحقق من مخرجات التعليم المرسومة له من طالب البرنامج الحاليين لجودة البرنامج ومدى ما تحقق من مخرجات التعليم المرسومة له من طالب البرنامج الحاليين 

  ومن خريجين؟ومن خريجين؟

          

جمالي جمالي التي ستستخدم في البرنامج للحصول على تقويمات للمستوى اإلالتي ستستخدم في البرنامج للحصول على تقويمات للمستوى اإل  االستراتيجياتاالستراتيجياتوصف وصف 

لجودة البرنامج ومدى ما تحقق من مخرجات التعليم المرسومة له من استشاريين و/أو مقيّمين لجودة البرنامج ومدى ما تحقق من مخرجات التعليم المرسومة له من استشاريين و/أو مقيّمين 

  مستقلين؟مستقلين؟

          

جمالي جمالي االستراتيجيات التي ستستخدم في البرنامج للحصول على تقويمات للمستوى اإلاالستراتيجيات التي ستستخدم في البرنامج للحصول على تقويمات للمستوى اإلوصف وصف 

من أرباب العمل / األطراف من أرباب العمل / األطراف ومدى ما تحقق من مخرجات التعليم المرسومة له ومدى ما تحقق من مخرجات التعليم المرسومة له   لجودة البرنامجلجودة البرنامج

  المعنيةالمعنية

          

            وصف بمؤشرات أداء رئيسة تستخدم لمراقبة مستوى جودة البرنامج وتقديم تقرير سنوي فيهاوصف بمؤشرات أداء رئيسة تستخدم لمراقبة مستوى جودة البرنامج وتقديم تقرير سنوي فيها

            العمليات المتبعة في مراجعة تلك التقويمات.العمليات المتبعة في مراجعة تلك التقويمات.

            خطة عمل لتحسين البرنامج.خطة عمل لتحسين البرنامج.

  

  وكيل كلية ........................... للتطوير والجودة وكيل كلية ........................... للتطوير والجودة                               ................................................رئيس قسم  ..........رئيس قسم  ..........
  

  

....................................................................................د . ..............د . ..............   د.  ...........................................د.  ...........................................                
  


