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 ) عليادراسات توصيف برنامج ) 102نموذج رقم 
 قائم( تحديث برنامج  -برنامج جديد  استحداث (

 إرشادات النموذج:

الالئحة املوحدة لبرامج الدراسات  العليا،تم تطوير هذا النموذج وفقا للمراجع التالية: )النسخة املطورة ملعايير اعتماد برامج الدراسات  .1

اإلطار الوطني للمؤهالت للتعليم العالي في اململكة العربية  ،األكاديمي  واالعتمادللتقويم  للمركز الوطني مؤشرات األداء الرئيسية  العليا،

 السعودية(.

 .املوجودة على صفحة العمادة ينصح االطالع على مراجع هذا النموذج قبل البدء في تعبئته .2

 العملية.من املقررات االختيارية واالجبارية باإلضافة للرسالة والخبرة  مقرر يجب تعبئة نموذج توصيف املقرر املتضمن لكل  .3

 هيئة تدريس بالقسم األكاديمي املقدم للبرنامج. عضويجب تعبئة نموذج السيرة الذاتية لكل  .4

 يتم استكمال مالحق النموذج والخاصة باملوافقات واالعتمادات وفقا ملراحل خطوات )استحداث / تحديث( برنامج دراسات عليا. .5

 ط للمساعدة في إكمال املطلوب.املظللة باللون الرمادي تتضمن شرح مبس العناوينجميع  .6

( وتمت املوافقة عليه من ِقبل اللجنة الدائمة للنظر في برامج الدراسات العليا  101ال يعبأ هذا النموذج إال للبرامج التي ُرفع لها بنموذج ) .7

 بالجامعة.

 ُيرسل هذا النموذج كمسير إلكتروني وال ُيقبل إرساله عبر نظام مسار. .8

 :اإلجراء املطلوب

   . ديد ج  استحداث برنامج ☐

 .Click or tap to enter a date :الحالي  تاريخ اعتماد البرنامج  :برنامج قائم تحديث  ☐

 .Click or tap to enter a date :تاريخ آخر تحديث للبرنامج

 ................................................ :اسم البرنامج 

 ................................................ :الكلية

 ................................................ :القسم

 منسق البرنامج:

 ................................................ :االسم

 ........................................ البريد اإللكتروني: ................................... رقم الجوال:
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 قائمة املحتويات

 4 ............................................................................................... :. تعريف بالبرنامج ومعلومات عامة عنه1

 5 .......................................................................................................................... :. الرسالة واألهداف2

 5 ............................................................................................................................................................. :الرسالة 1/ 2

 5 .............................................................................................................................................. أهداف البرنامج:     2/ 2

 6 ................................................................................................................... . مخرجات تعلم البرنامج* 3

 7 ..................................................................................................... :.أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه4

 7 .................................................................................................................. مميزات البرنامج عن نظائره املحلية.  4/1

 7 ......................................................................................................... مدى احتياج املجتمع السعودي للبرنامج. 4/2

 7 ............................................................................................ القيم واملهارات الوظيفية املستهدفة من البرنامج.  4/3

 7 ......................................................................................................................... مسارات العمل لخريج البرنامج. 4/4

 8 ..................................................................................................................................... بيانات تحديث البرنامج:  4/5

 8 .................................................................................................................................. :. إدارة البرنامج 5

 9 .. .الجامعات املحلية واالقليمية والعامليةنتائج مسح البرامج الدراسية املناظرة للبرنامج األكاديمي املقترح في  6

 10 ............................................................................................................................ :. التعليم والتعلم7

 10 ........................................................................................................... :خصائص الخرجين ومخرجات التعلم 1/ 7

 10 .............................................................................................................................................الخطة الدراسية: 2/ 7

 11 ..............................................................................................................................................مقررات البرنامج:  3/ 7

 12 ............................................................................................................... مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج: 4/ 7

 12 ............................................ استراتيجيات التعليم والتعلم املستخدمة لتحقيق مخرجات التعلم للبرنامج.  5/ 7

 12 ............................................................................................................. طرق تقييم مخرجات التعلم للبرنامج  6/ 7

 13 ................................................................................. . املكونات امليدانية أو البحثية للخطة الدراسية: 8

 13 :)إن وجدت( موجز باملكونات العملية أو الطبية العيادية أو مكونات برنامج الزمالة التي يتطلبها البرنامج 1/ 8

 13 ........................................................................... متطلبات املشروع البحثي أو الرسالة العلمية )إن وجدت(:  2/ 8
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 14 ............................................................................................................................ توصيف املقررات الدراسية: 8/3

 21 ........................................................................................................................................ . الطالب: 9

 21 ............................................................................................................... شروط القبول والتسجيل بالبرنامج: 1/ 9

 21 ........................................................................................................... . البحوث العلمية واملشاريع:10

رافق والتجهيزات: 11  22 .............................................................................................. . مصادر التعلم وامل

 22 ................................................................................................................... :ضمان جودة البرنامج 12

 22 .......................................................................................................................... اللجنة االستشارية للبرنامج 1/ 12

 23 ......................................................................................................................... نظام ضمان جودة البرنامج. 2/ 12

 23 .................................................................................................................... مصفوفة تقويم جودة البرنامج 3/ 12

 24 ................................................................................................................... مؤشرات أداء البرنامج الرئيسة: 4/ 12
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 :ج ومعلومات عامة عنهتعريف بالبرنام .1

 :تعريف بالبرنامج

 .............. :املحدث رمز البرنامج ........................................ :اسم البرنامج

............................................................ Program Name: 

 الدرجة

 :املمنوحة

 دبلوم عالي                  ☐

 ماجستير باملقررات الدراسية واملشروع البحثي   ☐

 ماجستير باملقررات الدراسية والرسالة   ☐

 دكتوراه باملقررات الدراسية والرسالة                   ☐

  دكتوراه بالرسالة وبعض املقررات الدراسية  ☐
 :التخصص العام

 English .....................................  ..........................................  عربي 

 :التخصص الدقيق 

 English .....................................  ..........................................  عربي 

أسلوب 

 :الدراسة

 :الدكتوراه املاجستير:

باملقررات الدراسية والرسالة. )ال تقل املقررات   ☐

من   %40وحدة وال تزيد الرسالة عن  24الدراسية عن 

 متطلبات التخرج( 

باملقررات الدراسية واملشروع البحثي. )ال تقل   ☐

يقل   أال وحدة منها املشروع البحثي على  42الوحدات عن 

 وحدات(  3املشروع البحثي عن 

  30باملقررات الدراسية والرسالة. )ال تقل املقررات عن   ☐

 % من متطلبات الدرجة( 30وحدة وال تقل الرسالة عن 

الدراسية. )ال تقل املقررات عن  بالرسالة وبعض املقررات     ☐

 من متطلبات التخرج(  %70وحدة وال تقل الرسالة عن  12

وحدة موزعة على مدة تتراوح بين فصلين  36وحدة وال تزيد عن  24)ال تقل املقررات الدراسية عن  ☐ الدبلوم العالي:

 وأربعة فصول دراسية(

 اإلنجليزية             ☐العربية.          ☐   :لغة التدريس

 اإلنجليزية          ☐العربية.           ☐   :لغة الرسالة العلمية

 وحدة .................... :إجمالي عدد الوحدات الدراسية للبرنامج



 

5 

 

 :الرسالة واألهداف .2

 :رسالةال 1 /2

 :القسمرسالة  1 /1 /2

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

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

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

 :رسالة البرنامج 2 /1 /2

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

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

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

ومدى  3 /1 /2  :رسالة البرنامج مع رسالة القسم والكلية والجامعة ( اتساقفق ) ا ت

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

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

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

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

 أهداف البرنامج:    2/ 2

 ............................................................................................................................................................... . أ

 ............................................................................................................................................................... . ب

 ............................................................................................................................................................... .ج

 ............................................................................................................................................................... .د
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 *. مخرجات تعلم البرنامج3

  املعارف 

  1ع

  2ع

  3ع

  4ع

  ع.. 

 املهارات 

  1م

  2م

  3م

  4م

  م.. 

 الكفاءات 

  1ك

  2ك

  3ك

  4ك

  ك.. 

 يضاف جدول منفصل لكل مسار أو نقاط تخرج )إن وجدت( *
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 :أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه.4

 مميزات البرنامج عن نظائره املحلية.  4/1

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

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

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

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

 . للبرنامج مدى احتياج املجتمع السعودي 4/2

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

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

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

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

 . القيم واملهارات الوظيفية املستهدفة من البرنامج 4/3

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

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

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

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

 مسارات العمل لخريج البرنامج. 4/4

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

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

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

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

 (7لحق رقم صورة في املال)تضاف  صورة من التصنيف الوظيفي ملخرجات البرنامج من موقع وزارة الخدمة املدنية.ترفق 
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 :إدارة البرنامج  .5

 :إدارة البرنامج 1/ 5

 (1كملحق رقم الهيكل التنظيمي للقسم ضاف )ي :الهيكل التنظيمي للقسم 1 /1 /5

 بالقسم الدراسات العليا تشكيل لجنة برامج صورة من قرار ضاف ت) :تشكيل لجنة البرامج بالقسم  2 /1 /5
ً
متضمنا

 ( 2كملحق رقم أحد أعضاء كمنسق للبرنامج وذلك 

 بيانات تحديث البرنامج:   4/5
 )يعبأ هذا الجزء للبرامج التي يجري تحديثها فقط(

 مبررات التحديث:  4/5/1

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

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

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

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

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

 *  مقارنة الخطة املحدثة بالخطة الحالية:  4/5/2

 الخطة الحالية  الخطة املحدثة  عناصر املقارنة 

   ساعات الخطة. 1

   . عدد املقررات2

. نوووووعوووويووووووة املووووقووووررات موووون حوووويووووووث 3

 االجباري واالختياري 

  

   . أسلوب الدراسة.4

5 ............... .   

6 ............... .   
   

 * ترفق صورة من الخطة الحالية )املطلوب تحديثها(
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 املوارد البشرية املتاحة: 3/ 1 /5
 

 أعداد أعضاء هيئة التدريس 
 عدد الفنيين   عدد اإلداريين  

 أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد 

     

 بأعضاء هيئة التدريس الحاليين: بيان تفصيلي  4/ 1/ 5

 االسوووووم م
املرتبة 

 العلمية

التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقيق 

عدد األوراق  

البحثية  

 املنشورة

الدولة 

املانحة 

 للدكتوراه

سنة الحصول 

 على الدكتوراه
 الجنسية

1          

2          

3          

 (9رقم  )يضاف السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس كملحق 
 

  

مسح البرامج الدراسية املناظرة للبرنامج األكاديمي املقترح في الجامعات املحلية واالقليمية  نتائج  6

 .والعاملية

 البرامج املماثلة
 برنامج دولي برنامج إقليمي برنامج محلي

 البرنامج املقدم
 البرنامج الخامس البرنامج الرابع البرنامج الثالث البرنامج الثاني البرنامج األول 

       اسم الجامعة

       الكلية

       القسم

توزيع وحدات 

 البرنامج واملقررات
 املقررات  الوحدات  املقررات  الوحدات  املقررات  الوحدات  املقررات  الوحدات  املقررات  الوحدات  املقررات  الوحدات 

اجمالي املقررات 

 اإلجبارية
            

اجمالي املقررات 

 االختيارية
            

أسلوب البرنامج 

فضال تحديد 

املشروع -رسالة)

 (البحثي

            

             املجموع
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 :التعليم والتعلم .7

 :خصائص الخرجين ومخرجات التعلم 1/ 7

 : املسارات الرئيسة أو التخصصات التي يشملها البرنامج إن وجد 1 /1 /7

  -أ 

  - ب

  - ت
 

   الخطة الدراسية: 2/ 7

 مكونات الخطة الدراسية:7/2/1

 النسبة املئوية  الساعات املعتمدة  عدد املقررات  مكونات الخطة الدراسية 

 الدراسيةاملقررات 
    إجباري 

    اختياري 

    مشروع التخرج )إن وجد(

    )إن وجدت( الرسالة العلمية

    )إن وجد(التدريب امليداني 

    ) ........( أخرى 

    اإلجمالي

 يضاف جدول منفصل لكل مسار )إن وجد( *
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 مقررات البرنامج:  3/ 7

 اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 
نوع 

 املقرر 

املتطلب 

 السابقة

 الساعات املحتسبة

 م(*-ح-س-ت-ع-)ن

الساعات 

 املعتمدة

 املستوى األول 

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

 املستوى الثاني

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

 املستوى الثالث

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

 املستوى الرابع

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

      نوع املقرر   

  مجموع ساعات الخطة

 أدرج املزيد من املستويات حسب الحاجة

 نقاش( م )مشروع(* ن )نظري( ع )عملي( ت )تدريب( س )استديو( ح )حلقة 

 

  



 

12 

 

   مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج: 4 /7
 ملستويات األداء التالية:)س

ً
 مستوى التمكن(: مستوى املمارسة ، ت: مستوى التأسيس ، ر:  يربط بين كل من مخرجات تعلم البرنامج واملقررات وفقا

 املقررات

 مخرجات التعلم للبرنامج

 الكفاءات املهارات املعارف 

 ..ك 2ك 1ك ..م 2م 2م 1م ..ع 2ع 2ع 1ع

            .....مقرر 

            .....مقرر 

            .....مقرر 

            .....مقرر 

            .....مقرر 

            .....مقرر 

            .....مقرر 

            .....مقرر 

            .....مقرر 

            .....مقرر 

الرسالة العلمية  

 )إن وجدت(
           

 يضاف جدول منفصل لكل مسار ) إن وجد(  *

 

 استراتيجيات التعليم والتعلم املستخدمة لتحقيق مخرجات التعلم للبرنامج.  5/ 7

 املختلفة()وصف لسياسات واستراتيجيات التعليم والتعلم والخبرات واملواقف التعليمية 

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

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

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

 للبرنامج  طرق تقييم مخرجات التعلم  6/ 7

)وصففففففففففف لسففففففففففياسففففففففففات وأسففففففففففاليب وطريق التقويم املسففففففففففتخدمة ) مباشففففففففففرة ،  ير مباشففففففففففرة( للتحقق من اكتسففففففففففاب الطالب ملخرجات التعلم  

 املستهدفة في كل مجال من مجاالتها(

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

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

............................................................................................................................................................................. 
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 البحثية للخطة الدراسية:امليدانية أو املكونات . 8

 :)إن وجدت( موجز باملكونات العملية أو الطبية العيادية أو مكونات برنامج الزمالة التي يتطلبها البرنامج 1/ 8

 :توصيف موجز لنشاط الخبرة امليدانية أ( .أ 

 

 من البرنامج تنفذ الخبرة امليدانية؟ )املستوى الدراس ي( في أي مرحلة أو مراحل  (ب .ب

 

 يوم / أسبوع / فصل دراس ي() الوقت املخصص للخبرة امليدانية وترتيبات الجداول  ج(

 

 :عدد الساعات املعتمدة د(

 

 

 متطلبات املشروع البحثي أو الرسالة العلمية )إن وجدت(: 2/ 8

 بمتطلبات املشروع البحثي أو الرسالة: توصيف موجز (أ

 

 املشروع البحثي أو الرسالة: اكتب أهم مخرجات التعلم املستهدفة من  (ب

 

 : ()أي مستوى  املشروع البحثي أو الرسالةفي أي مرحلة أو مراحل من البرنامج يتم تنفيذ   (ج

 

 :()إن وجدتعدد الساعات املعتمدة  (د

 

 موجٌز ل هف(
ٌ
 :الطالب إلكمال املشروعآليات دعم  كيفية تقديم اإلرشاد األكاديمي و توصيف

 

 (:)بما في ذلك آلية التحقق من معايير التقويمإلجراءات التقويم  توصيف (و
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 توصيف املقررات الدراسية:   8/3

 

 

 نموذج توصيف املقرر الدراس ي

 
 

  اسم املقرر: 

  املقرر: رمز 

  البرنامج: 

  القسم العلمي: 

  املؤسسة: 

  تاريخ اعتماد التوصيف: 
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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

  . الساعات املعتمدة: 1

 اختياري   ☐إجباري                 ☐ . نوع املقرر: 2

  . السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

 املقرر )إن وجدت( . املتطلبات السابقة لهذا  4

 

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت( 5

 

 اختر كل ما ينطبق() . نمط الدراسة 6

 النسبة   عدد الساعات التدريسية  نمط الدراسة  م

   املحاضرات التقليدية  1

   التعليم املدمج   2

   التعليم اإللكتروني   3

   التعليم عن بعد   4

   أخرى   5

 )على مستوى الفصل الدراس ي( ساعات التعلم الفعلية للمقرر . 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 ساعات االتصال 

  محاضرات  1

  معمل أو إستوديو 2

  حلقات بحث  3

  أخرى )تذكر(  4

  اإلجمالي  

 ساعات التعلم األخرى* 

  ساعات االستذكار  1

  الواجبات  2
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  املكتبة  3

  املشاريع  /إعداد البحوث 4

  أخرى )تذكر(  5

  اإلجمالي  

* هي مقدار الوقت املسوتثمر في النشواطات التي تسوهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر، ويشومل ذلم: جميع أنشوطة التعلم، مثل:  

 ساعات االستذكار، إعداد املشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه املتعلم في املكتبة

 املقرر ومخرجاته التعليمية:هدف  -ب

 . الوصف العام للمقرر: 1

 

   . الهدف الرئيس للمقرر 2

 

 . مخرجات التعلم للمقرر: 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
رمز مخرج التعلم  

   املرتبط للبرنامج

  املعارف 1

1.1   

1.2   

1.3   

1...   

  املهارات 2

2.1   

2.2   

2.3   

2...   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   
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 مخرجات التعلم للمقرر 
رمز مخرج التعلم  

   املرتبط للبرنامج

3...   

 

 ج. موضوعات املقرر 

 االتصال ساعات  قائمة املوضوعات  م

1   

2   

3   

4   

5   

 .....   

  املجموع 

 

 د. التدريس والتقييم:

 .  ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  1

 طرق التقييم  استراتيجيات التدريس  مخرجات التعلم   الرمز

 املعارف  1

1.1    

2.1    

…    

 املهارات  2

1.2    

2.2    

…    
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 د. التدريس والتقييم:

 .  ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  1

 طرق التقييم  استراتيجيات التدريس  مخرجات التعلم   الرمز

 الكفاءات  3

1.3    

2.3    

…    

 . أنشطة تقييم الطلبة  2

 أنشطة التقييم  م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع(

النسبة من إجمالي  

 درجة التقييم 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ(

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هو 
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رافق:  –و   مصادر التعلم وامل

 . قائمة مصادر التعلم: 1

  املراجع الرئيسة للمقرر 

  املراجع املساندة

  املصادر اإللكترونية 

  أخرى  

رافق والتجهيزات التعليمية والبحثية املطلوبة: 2  . امل

 متطلبات املقرر  العناصر

رافق قاعات )القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات العرض،   امل

 املحاكاة ... إلخ( 
 

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  التجهيزات التقنية 

 البرمجيات(
 

 لطبيعة التخصص(   تجهيزات
ً
  أخرى )تبعا

 

 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم  املقيمون  مجاالت التقويم 

   

   

   

   

   

 )مثل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ( مجاالت التقويم

 املقيمون )الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، املراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها(

 طرق التقييم )مباشر وغير مباشر(
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 ح. اعتماد توصيف املقرر:

  االعتماد جهة 

  رقم الجلسة 

  تاريخ الجلسة 
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 . الطالب:9

 شروط القبول والتسجيل بالبرنامج:  1/ 9

− ............................................................................................................................................................................................... 

− ............................................................................................................................................................................................... 

− ............................................................................................................................................................................................... 

− ............................................................................................................................................................................................... 

− ............................................................................................................................................................................................... 
 

 . البحوث العلمية واملشاريع:10

 رئيسة بالقسم: املجاالت البحثية ال 10/1
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رافق والتجهيزات: .11   مصادر التعلم وامل

 التجهيزات املتاحة  السعة  مصادر التعلم 11/1

   الكتب    .1

   املراجع  .2

   املعلوماتاملصادر الرقمية وقواعد  .3
 

رافق والتجهيزات:  11/2  التجهيزات املتاحة  السعة  امل

   القاعات الدراسية

   1قاعة 

   2قاعة 

 

  املعامل واملختبرات والورش  11/3

   1معمل رقم 

   2معمل رقم 

 

   األجهزة واألدوات املتاحة بالقسم   11/4

   
 

وافر بيئة صحية وآمنة  اإلجراءات 11/5 : )وفقا  املتبعة لضمان ت

 لطبيعة القسم( 
 التجهيزات املتاحة  السعة 

   إجراءات االمن والسالمة 

   

 :ضمان جودة البرنامج  .12

 (: في حال وجود لجنة استشارية بالقسم أو الكلية) اللجنة االستشارية للبرنامج 1/ 12

وتاريخ  4380049458فقط من األقسام التي تم تشكيل تلك اللجان بها أو بالكليات التابعة لها وفقا لقرار معالي مدير الجامعة رقم  هذا الجزء يعبأ

 هذا القرار فال يلزمها إكمال هذا الجزء. مازالت بصدد تنفيذهف. أما األقسام التي  27/6/1438

شكيل اللجنة االستشارية للقسم أو الكلية  )يضاف صورة من القرارات الخاصة بت تشكيل اللجنة االستشارية للبرنامج: 1 / 1/ 12

  (8كملحق رقم 
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 :توصيات اللجنة االستشارية فيما يخص 2 /  1/ 12

 :أهداف البرنامج

− .................................................................................................................................... 

− .................................................................................................................................... 

− .................................................................................................................................... 

− .................................................................................................................................... 

مخرجات التعلم  

 للبرنامج: 

− .................................................................................................................................... 

− .................................................................................................................................... 

− .................................................................................................................................... 

− .................................................................................................................................... 

استراتيجيات  

 :التدريس املقترحة

− .................................................................................................................................... 

− .................................................................................................................................... 

− .................................................................................................................................... 

− .................................................................................................................................... 

 نظام ضمان جودة البرنامج. 2 /12

 يوضع الرابط اإللكتروني لدليل نظام ضمان الجودة 

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

 

 مصفوفة تقويم جودة البرنامج   3 /12

 توقيت التقويم التقويمطرق  مصادر / مراجع التقويم  مجاالت / جوانب التقويم

    

    

    

    

    

    

    



 

24 

 

 توقيت التقويم التقويمطرق  مصادر / مراجع التقويم  مجاالت / جوانب التقويم

    

    

 )قيادة البرنامج، فاعلية التدريس والتقويم، مصادر التعلم، الخدمات، الشراكات .... الخ( مجاالت / جوانب التقويم −

) الطالب، الخريجون، أعضففففففففففففففاء هيئففة التففدريس، قيففادات البرنففامج، اإلداريين، املوظفين، املراجع  مصوووووووووووووادر / مراجع التقويم −

 املستقل .... الخ(

 )استطالعات الرأي، املقابالت ، الزيارات ، ......... الخ( طرق التقويم −

 )بداية الفصل الدراس ي، نهاية العام األكاديمي ......... الخ( توقيت التقويم −

 

 رات أداء البرنامج الرئيسة:  مؤش 4 /12

 الفترة الزمنية لتحقيق مؤشرات األداء املستهدفة ) .... ( عام 

 توقيت القياس طرق القياس املستوى املستهدف مؤشر األداء الرئيس الرمز  م

1      

2      

3      

4      

5      

 ......      

 * بما في ذلم املؤشرات املطلوبة من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي  

 

 

 


