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كاديمي توصيف
أ
 البرنامج ال

 
 

 /إعداد
 عبده محمد المطلس/ د.اأ 

 



 تهيئت 

 األكبديًيت؟ انبشايح تىصيف عٍ أعشف يبرا

 انبشايح تىصيف وسشت في يشبسكتي خالل يٍ وخبشاتي يعشفتي إنً اضبفته أسيذ يبرا
 األكبديًيت؟
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 أهذاف انىسشت

 :مع نهاٌة الدورة التدرٌبٌة سوف ٌكون المشارك قادراً على أن

 .ٌعرف توصٌف البرنامج األكادٌم1ً.

 . ٌحدد أهمٌة وثٌقة مواصفات البرنامج2.

 .ٌصف مكونات وثٌقة مواصفات البرنامج األكادٌم3ً.

واستراتٌجٌات التدرٌس، وطرق وٌحدد المحتوى التعلٌمً ، المستهدفة، ٌحلل مخرجات التعلم 4.
 .المناسبةالتقٌٌم 

 .ٌشرح كٌفٌة تصمٌم البرنامج األكادٌم5ً.

 .تقوٌم البرنامج األكادٌمً وتحسٌنهآلٌات وإجراءات ٌحدد 6.
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 بشَبيح انىسشت

 : الجلسة األولى

   (نظرة عامة: )مواصفات البرنامج1.

 .خطوات توصٌف البرنامج2.

 هداف البرنامج أتحدٌد ( أ) 

 علم المقصودةتتحدٌد مخرجات ال( ب) 

 المقارنة مع المعاٌٌر المرجعٌة( ج) 

 : الجلسة الثانٌة

   تصمٌم هٌكل البرنامج( د) 

 تنظٌم المحتوى التعلٌمً( هـ) 

 .تقوٌم البرنامج وتحسٌنه( و) 
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 تىصيف انبشَبيح األكبديًي

مجموعة مترابطة ومنظمة من المقررات الدراسٌة التً تؤدي : ، هوالبرنامج األكادٌمً•
بكالورٌوس، دبلوم، )بعد االنتهاء منها إلى منح الدرجة األكادٌمٌة المرتبطة بالبرنامج 

 (.ماجستٌر، دكتوراه

من  قصودةالممختصر لمخرجات التعلم وصف هو عملٌة البرنامج األكادٌمً توصٌف أما •
البرنامج األكادٌمً، واستراتٌجٌات تحقٌقها، واألسالٌب والطرق التً سوف تستخدم للتأكد 

ٌمر به الذي سوف لمسار التعلم  اصفوخطة الدراسة التً تقدم  تصمٌموٌشمل  .إنجازهامن 
سلسلة مترابطة ومتماسكة من  من خالل تعرضه لدراسة  الطالب الملتحق بالبرنامج

 .التً ٌشتمل علٌها البرنامج المقررات الدراسٌة
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 األكادٌمً مهم؟ وصٌف البرنامجهل ت

 :تتحدد أهمٌة توصٌف البرنامج األكادٌمً فً النقاط اآلتٌة

 .وتنفٌذ سٌاساتها األكادٌمٌة( الجامعة/الكلٌة)ٌوضح أدوار البرنامج فً تحقٌق رسالة المؤسسة 1.

 .طبٌعة أهداف البرنامج ومخرجات التعلم المقصودة منه، ومستوى هذه المخرجاتٌوضح 2.

 .هٌئة التدرٌس على التفكر فً أهداف البرنامج األكادٌمً ومخرجاته ووسائل تحقٌقها وتقٌٌمهاٌحفز 3.

بما ٌساعدهم على التخطٌط ، األكادٌمٌة وإنجازاتهمفً تعلمهم، وفً أدائهم لتفكر لللطلبة  ٌتٌح الفرصة4.
 .للتنمٌة الشخصٌة

، ومبادئ وقواعد الممارسة التً توصً بها عادة األكادٌمٌة التخصصٌةمعاٌٌر الٌوضح منهجٌة تحقٌق 5.
 .، والمنظمات المهنٌة المتخصصةضمان الجودةو االعتماد هٌئات
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 األكبديًي؟ وثيقت يىاصفبث انبشَبيحنى تحتبج انًؤسست  

مواصفات البرنامج األكادٌمً ألغراض عدٌدة، أهمها وثٌقة تحتاج المؤسسة 
 :  اآلتً

إلرفاقها بوثٌقة التقٌٌم الذاتً للبرنامج عند التقدٌم للحصول على االعتماد 1.
 .  األكادٌمً

 .للرجوع إلٌها عند توصٌف المقررات الدراسٌة فً البرنامج2.

، هٌئة التدرٌسالطلبة، )لإلعالن عن البرنامج وتقدٌم المعلومات للمستفٌدٌن 3.
 (.العمل، وغٌرهمأرباب الموظفون اإلدارٌون، 
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مواصفات وثٌقة ما الذي تشتمل علٌه 
 من مكونات؟ األكادٌمًالبرنامج 

 

 :  قسمٌن رئٌسٌن، هماوثٌقة مواصفات البرنامج األكادٌمً تتضمن 

 ( .األساسٌة)المعلومات العامة 1.

 .المهنٌةالبٌانات  2.

مكونات وثٌقة صف  - (1رقم المرفق )قالب توصٌف البرنامج األكادٌمً  أنظر
 .البرنامج األكادٌمًمواصفات 
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 خطىاث تىصيف انبشَبيح األكبديًي



 
 تشكٌل فرٌق توصٌف البرنامج: الخطوة األولى

 تنفذ عملٌات توصٌف البرنامج األكادٌمً بصورة جماعٌة وتعاونٌة من قبل أعضاء هٌئة
 .التدرٌس فً القسم العلمً، وبمشاركة بعض من المستفٌدٌن اآلخرٌن

  

ٌتم : والخطوة األولى، هً تشكٌل الفرٌق المكلف باعداد وثٌقة مواصفات البرنامج، بحٌث
اختٌار أحد أعضاء هٌئة التدرٌس وتكلٌفه بمسئولٌة قٌادة فرٌق توصٌف البرنامج؛ كما ٌتم 
تشكٌل الفرٌق باختٌار األعضاء من األساتذة المتخصصٌن، وٌفضل أن ٌشكل الفرٌق من 
 .  بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن ٌمتلكون الخبرة العلمٌة والعملٌة فً مجال تطوٌر البرامج
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 جمع البٌانات األساسٌة: الخطوة الثانٌة 

 المعلومات والبٌانات األساسٌة التً سوف ٌحتاجها الفرٌق إلعداد وثٌقة مواصفات اجمع
 :على سبٌل المثال – المختلفةالرسمٌة مصادرها من البرنامج، وذلك 

بٌانات ومعلومات رسمٌة عن رسالة الجامعة وأهدافها وسٌاساتها ومتطلباتها العامة؛ 1.
 ورسالة الكلٌة وأهدافها؛ ورسالة القسم وأهدافه، ومتطلباتها؛

هٌئة االعتماد مثل معاٌٌر األكادٌمٌة التً حددتها  –معاٌٌر االعتماد األكادٌمً للبرنامج 2.
 المهنٌة المتخصصة، أو البرامج األخرى المماثلة؛المنظمة األكادٌمً وضمان الجودة، أو 

 المتاحة للبرنامج؛.. التجهٌزات واألدوات ومصادر التعلم والمعامل والورش3.
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 انشسبنت واألهذاف نهبشَبيح وضع: انخطىة انثبنثت

  واقتبس منها عبارة موجزة تصف بإٌجاز ( القسم/ الكلٌة/ الجامعة)راجع رسالة المؤسسة
بما ٌجٌب  لغرض الرئٌسً للبرنامج،شدٌد دور البرنامج فً تحقٌق هذه الرسالة، ومنها حدد ا

اجعل اإلجابة من زاوٌة فائدة المستفٌدٌن  -؟ البرنامجلماذا ٌجب أن ٌفتح هذا : عن السؤال 
 ...العمل، أرباب الطلبةمثال، : منه

 إلى تحقٌقه تعبر عن ما ترمً المؤسسة هً عبارات تفصٌلٌة للرسالة هداف البرنامجأو  
 .تشغٌل البرنامج األكادٌمًفً الوقت الراهن من خالل 

 تشمل المعارف والقدرات بحٌث وبوضوح وباختصار  البرنامج هدافأتكتب ٌنبغً أن
   (أنظر المرفق) .تلبً حاجات الطلبة والمجتمع وسوق العملوالمهارات واالتجاهات التً 
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 :1رقمنشاط جماعي  
 هداف البرنامج أكتابة 

 

 ٌتوزع المشاركون فً الورشة فً مجموعات، كل مجموعة تمثل فرٌق لتوصٌف
  -برنامج أكادٌمً ٌتم اختٌاره من قبل المجموعة بحسب تخصص أعضاء الفرٌق

 .لفرٌقلومقررا وٌختار المشاركون من بٌنهم منسقا 

  -هذه الورشةفً فعالٌات التدرٌب ضمن  –فً إطار الفرٌق الذي أنت عضو فٌه •
فً توصٌف برنامج أكادٌمً ٌتم اختٌاره من قبل المجموعة بحسب ك ئشارك مع زمال

 .تخصص أعضاء الفرٌق

 .اكتب أربعة أهداف عامة للبرنامج األكادٌمً الذي تم اختٌاره•
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 :انشابعتانخطىة 
 انخشيحخصبئص تحذيذ 

القدرات والمهارات   هً ":  Graduate Attributesخصائص الخرٌج  •
الطالب أثناء دراستهم فً  تنمٌتها لدىعلى التً ٌتفق والصفات 
 .(Bowden et al. 2002)“المؤسسة

القدرات والمهارات واالتجاهات والتصرفات والقٌم  تصف: خصائص الخرٌج•
، التً ٌجب أن ٌتصف بها الخرٌج لٌستطٌع (المتضمنة فً التعلم)واألخالقٌات 

 .وظٌفتهفً ، ولٌكون ناجحا الحصول على وظٌفة فً سوق العمل

إلى  -ةمباشربصورة  - هأهدافالبرنامج و رسالةتترجم :  خصائص الخرٌج•
 .مواصفات ممٌزة للخرٌج

5 Graduates Attributes.ppt
5 Graduates Attributes.ppt


 
ٌتم من خاللها للمستفٌدٌن، ممثلٌن و الفرٌقأعضاء تضم : نقاش حلقة  تُظى

وصف المتخرج المثالً من البرنامج األكادٌمً، وٌمكن اتباع اإلجراءات 
 :التالٌة

 الوظٌفة، واألدوار المهنٌة المستقبلٌة المتوقعة من الخرٌج؛/تحدٌد المهنة1.

علمٌا وثقافٌا ومهنٌا )التً تجعله ناجحا فً مهنته ( المثالً)تحدٌد خصائص المتخرج  2.
وهً تصف ما سوف ٌمتلكه المتخرج من البرنامج من القدرات والمهارات  -(وشخصٌا

 .  والقٌم واالتجاهات، مثل؛ قدرات التفكٌر والمهارات العامة والخاصة واألخالقٌات 

( تتعدى التوقعات الطبٌعٌة التً  القدرات الخاصة االستثنائٌة؛)تحدٌد المواصفات الممٌزة 3.
سوف والتً ، البرنامجبتنمٌتها لدى الطلبة الملتحقٌن علمً الكلٌة أو القسم التستهدف التً 

  .  قٌادٌة متمٌزةخرٌجون ٌتمتعون بمهارات : مثال ذلك ،ٌمتلكها الخرٌج المثالً
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 :2َشبط خًبعي
انخصبئص وانًىاصفبث تحذيذ 

 نهًتخشج انًثبني انًًيضة 

ضمن فعالٌات التدرٌب فً الورشة  –فً إطار الفرٌق الذي تشارك فٌه •
الممٌزة  والمواصفات الخصائصفً تحدٌد ك ئشارك مع زمال  -
 .األكادٌمًلبرنامج متخرج من الل

الوظٌفة التً سوف ٌزاولها المتخرج من البرنامج؟ ما / ما المهنة•
األدوار المهنٌة التً سوف ٌقوم بها؟ وما مواصفات وخصائص 

 المتخرج المثالً التً ستجعله ناجحا فً مهنته فً المستقبل؟
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 :الخامسةالخطوة 

 ةقصىدانًانتعهى يخشخبث تحدٌد  
(Intended Learning Outcomes) 

 
 :مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج، هً

  بعبارات واضحة ومحددة تكتب  –هً وصف دقٌق للنتائج المترتبة على تعلم الطلبة– 
وتصرفات بعد أن االنتهاء ومهارات من معرفة وفهم اظهاره الطلبة ٌستطٌع سوف تحدد ما 

 .بنجاح من البرنامج

  (القسم/الكلٌة) التعلٌمٌة رسالة المؤسسةأهداف البرنامج وٌراعى عند تحدٌدها أن تحقق ،
 .الخاصة بالبرنامج التً ٌجب أن تتحقق فً الخرٌجاألدوار والمواصفات والممٌزات وتترجم 

  المعرفة والفهم، والمهارات الذهنٌة، : ٌراعى عند تحدٌدٌها أن تكون شاملة لمجاالت
 (أنظر المرفق) .والمهارات المهنٌة والعملٌة، والمهارات العامة القابلة للنقل
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 ةقصىدانًانتعهى يخشخبث نتحذيذ 

 

المفاهٌم العلمٌة واألسس والمبادئ ) حدد باٌجاز المعارف :المعرفة والفهمفً مجال 1.
التً ٌهدف البرنامج إلى اكسابها للطلبة، مراعٌا فً تحدٌدها أن تكون فً ( والنظرٌات

التدرٌس استراتٌجٌات  لكل مخرج من هذه المخرجات ثم حدد ...مستوى التأهٌل 
 . المتبعة الكتساب تلك المعارف، وطرق تقٌٌم المعارف المكتسبة

 

حدد مهارات التفكٌر التً ٌهدف البرنامج لتنمٌتها لدى : المهارات الذهنٌةفً مجال . 2
ثم  (...القدرة على التحلٌل، وحل المشكلة، واتخاذ القرار، والتقوٌم والنقد :مثل)الطلبة، 

لتنمٌة تلك التدرٌس المتبعة استراتٌجٌات  لكل مخرج من هذه المخرجات حدد
 . التقٌٌم لمهارات التفكٌر التً تم تنمٌتهاوطرق المهارات، 
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 :ةقصىدنتحذيذ يخشخبث انتعهى انً

مهارات الدراسة العملٌة والمهنٌة التً ٌستهدف البرنامج  حدد: العملٌة والمهنٌةالمهارات فً مجال  -3
المختبرات، مهارات مهارات : مثل)تنمٌتها لدى الطلبة من خالل المقررات الدراسٌة والتطبٌق العملً، 

استراتٌجٌات التدرٌس حدد لكل مخرج من هذه المخرجات ثم  (...المخططاتالبحث، التشخٌص، تصمٌم 
 .  تم تنمٌتهالمهارات العملٌة والمهنٌة التً المتبعة لتنمٌة تلك المهارات، وطرق تقٌٌم ل

 

المهارات القابلة لالنتقال التً ٌمكن للطالب استخدامها فً  حدد :العامة القابلة للنقلفً مجال المهارات  -4
فً فرٌق، ومهارات العمل الفعال، مهارات التواصل : مثل)المجاالت المختلفة أثناء الدراسة وبعد التخرج، 

ثم حدد لكل مخرج من هذه المخرجات ، ...( ومهارات استخدام تكنولوجٌا المعلومات، ومهارات التفاوض
   .تم تنمٌتهاللمهارات العامة التً استراتٌجٌات التدرٌس المتبعة لتنمٌة تلك المهارات، وطرق تقٌٌم 

 
19 



 :المقصودةتحدٌد مخرجات التعلم 

 العامة للبرنامج ورسالة المؤسسة والمعاٌٌر األكادٌمٌة فً ضوء األهدافٌتم. 

فً تحدٌدها بما تم رصده فً البرامج المماثلة ٌسترشد. 

بطرٌقة تعاونٌة وجماعٌة بمشاركة جمٌع األطراف المستفٌدة من البرنامج هاتحدٌد ٌتم. 
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 :كتببت يخشخبث انتعهى
انًستهذفت نهبشَبيح انتعهى  يخشخبثكتببت عُذ 

 :كًب في انشكم انتبنيتستخذو انشيىص واألسقبو 
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 :3نشاط جماعً رقم
تحدٌد مخرجات التعلم 

 المقصودة للبرنامج

  -ضمن فعالٌات التدرٌب فً الورشة  –إطار الفرٌق الذي تشارك فٌه  فً•
البرنامج األكادٌمً،  فًشارك مع زمالءك فً تحدٌد مخرجات التعلم المستهدفة 

(  1)رقم استكماال لعملٌات التوصٌف التً أنجزها الفرٌق من خالل النشاط 
 ( .2)والنشاط رقم 
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انُقبط /األكبديًيت انًعبييش
 نهبشَبيح األكبديًي انًشخعيت

 

مرجعٌة لتحقٌق صفة الموثوقٌة بمخرجات التعلم األكادٌمٌة تعتبر نقاط المعاٌٌر •
 النقاط المرجعٌة معالم وتمثل المستهدفة، 

• (Benchmarks  ) البرنامجالمقصودة من تقارن بها مخرجات التعلم. 
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 يخشخبث انتعهى نهبشَبيح انًستخذيت نًقبسَتانًشخعيت انُقبط تشًم يًكٍ أٌ 
 :اثُتبٌ أو أكثش يًب يأتي 

وأهدافها؛ رسالة المؤسسة 

 التً تحددها هٌئات ووكاالت االعتماد  (للمادة)المعاٌٌر األكادٌمٌة التخصصٌة
 ؛وضمان الجودة

فً المجاالت ذات  التً تضعها المنظمات المهنٌة المتخصصة المعاٌٌر المهنٌة
 الصلة؛

الذي تعتمده الدولة لاللتحاق بالمهن  وصف المؤهالت فً االطار الوطنً للمهن
 ؛والوظائف

المقارنة بمخرجات التعلم للبرامج المماثلة فً جامعات أخرى. 
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 فً البرنامج المستهدفة مخرجات التعلممقارنة 
 المرجعٌةالنقاط مع  

فً  مخرجات التعلم المستهدفة

 البرنامج

 األكادٌمٌة المعاٌٌر البرنامج أهداف

اسم  ٌذكر)المرجعٌة 

 (المرجعٌة

A 

B 

C 

D 
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مخرجات التعلم مع فً البرنامج  المستهدفة مخرجات التعلممقارنة 
 للبرامج األخرى المماثلة

 الرمز

 

البرنامج  6البرنامج 5البرنامج 4البرنامج 3البرنامج 2البرنامج 1البرنامج

 الحالً

A 

B 

C 

D 



  :انسبدستانخطىة 
 يىانتقيانتذسيس وطشق استشاتيديبث وانًخشخبث  انًىاءيت بيٍ

 : باآلتً قٌام الفرٌقوٌتم ذلك من خالل •

تحقٌق مخرجات لاستراتٌجٌات التدرٌس التً ستستخدم  تحدٌد -1
 .المقررات الدراسٌة التعلم المقصودة من البرنامج من خالل

للتأكد من  فً المقررات الدراسٌة حدٌد طرق التقٌٌم التً ستتبعت -2
 .من البرنامج ةقصودمخرجات التعلم الملالطالب  تحقٌق
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 استشاتيديبث انتذسيسو ستهذفت في انبشَبيح انًيخشخبث انتعهى  انًىاءيت بيٍ

PILOs Teaching Strategies 

Knowledge and Understanding 
Lecture - Discussion - Presentation - 

Demonstration       - Inquiry Method   

Intellectual Skills 

 - Student-led Seminars        -Oral 

Presentation   -Simulation and games - 

Analysis and, Synthesis   

Practical and Professional Skills 

 

Demonstration - Simulation and games- 

Project Method  - Computer based teaching  

 and learning - Case Study Method 

General/Transferable  Skills  

 

Self- learning- Discussion - Small group 

working  

Oral Presentation - Simulation and games 28 



 طشق انتقييىانًقصىدة و يخشخبث انتعهىانًىاءيت بيٍ 

  
Does 

  
Shows How 

  
Knows 

How 

  
Knows Graduate PILOs 

Direct observation 

and/or videotaped 

performance with actual 

or simulated patients; 

Portfolios with reflection, 

peers, record review.  

Standardized patient 
examination; 
Objective structured 
clinical examination, 
Simulation with 
model 

Oral exam 

Written 

Essay 

 

Multiple 
choice 
exam 

Assessmen
t Methods 

 

29 



 :4َشبط خًبعي سقى
 انتقييى طشقتحذيذ استشاتيديبث انتذسيس و

شارك   -ضمن فعالٌات التدرٌب فً الورشة  –فً إطار الفرٌق الذي تشارك فٌه •
فً تحدٌد استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً البرنامج األكادٌمً، ك ئزمالمع 

المتبعة لتقٌٌم مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج، وذلك التقٌٌم وطرق 
الفرٌق من خالل النشاط رقم التً أنجزها الستكمال عملٌات توصٌف البرنامج 

 (.3)والنشاط رقم ( 2)والنشاط رقم ( 1)
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 :انسببعتانخطىة 
 تصًيى هيكم انبشَبيح 

 مسترشدا بالبرامج المماثلة فً نفس التخصص، حدد: مدة البرنامج •
مراعٌا بالسنوات،  تهمدو إجمالً عدد الساعات المعتمدة  للبرنامج

 .مستوى التأهٌل والدرجة العلمٌة التً ٌمنحها البرنامج
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 خبسطت انًُهح
CURRICULUM MAP 

 كٌف ٌتم تصمٌم خارطة المنهج؟

فٌها صمم خارطة المنهج من خالل رسم مصفوفة ذات خالٌا عمودٌة وأفقٌة، ٌتم •
(  أفقٌا)تحدٌد المقررات الدراسٌة التً ٌتألف منها البرنامج، بعالقتها ( عمودٌا)

، وبطرٌقة تجعل هذه العناصر تقوٌمها، ووتدرٌسهابمخرجات التعلم للبرنامج، 
 .بصورة متماسكة ومتكاملة معاجمٌعا متسقة، وعلى نحو ٌضمن أن تعمل 

32 



 وانًقشساث انذساسيت ةًقصىدتسكيٍ يخشخبث انتعهى ان

 كٌف نحدد مجاالت البرنامج العامة والمقررات الدراسٌة التً ٌشملها البرنامج؟: فً البرامج الجدٌدة 

 :ٌتم ذلك من خالل القٌام بالمهمتٌن اآلتٌتٌن 

فً فئات عامة؛ كل فئة تصف خبرات التعلم فً مجال عام،  المستهدفة باستخدام البطاقات، صنف مخرجات التعلم: المهمة األولى
 .لتعلم الطالب فً البرنامج -رئٌسة والفرعٌة ال -بما ٌمكن من تحدٌد المسارات العامة والتخصصٌة 

مسؤولٌة تحقٌق  المقررات الدراسٌة التً ٌضمها كل مجال عام للبرنامج، ثم وزع حدد -أٌضا-باستخدام البطاقات: المهمة الثانٌة
 . المقررات الدراسٌة التً ٌشتمل علٌها البرنامج األكادٌمً لبرنامج على لمخرجات التعلم 

مثل المهارات والقدرات العامة    حدٌد المقررات الدراسٌة التً توكل إلٌها المسئولٌة األساسٌة لتحقٌقت الثانٌة وتتضمن المهمة
إلى المهارات وال ٌكفً أن توكل مسؤولٌة تحقٌق هذه . ..، والمهارات العملٌةواستخدام تكنولوجٌا المعلومات ،مهارات التواصل

 .  مقررات دراسٌة معٌنة، إذ ٌتوجب دعمها وتقوٌتها بصورة مستمرة من خالل المقررات الدراسٌة األخرى ضمن البرنامج
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 استًبسة خبسطت انًُهح: يثبل
Curriculum Map 

ات المقرر

 الدراسٌة

 Intended Learning Outcomes (ILOs)المقصودة مخرجات التعلم 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 

 انهغت انغشبيت

 انهغت االَدهيضيت

 انحبسىة

 يذخم إنً عهى انُفس



 خطت انذساستتصًيى 

 :  تصمٌم المحتوى التعلٌمً للبرنامج بالقٌام بالعملٌات اآلتٌةٌتم 

دراسً، من خالل ما تكشف عنه تحدٌد المتطلبات القبلٌة والمتطلبات الموازٌة لكل مقرر 1.
المقررات الدراسٌة، ومخرجات التعلم الرأسٌة واألفقٌة بٌن خارطة المنهج من العالقات 

 .المستهدفة من البرنامج

، ثم (متطلبات الكلٌة -متطلبات الجامعة )ترتٌب المقررات ترتٌبا تتابعٌا بدءا بالمقررات العامة 2.
 .وهكذاالتخصص االجبارٌة ثم االختٌارٌة، مقررات متطلبات القسم، ثم مقررات 

المعتمدة فً ضوء عدد ساعاتها وٌحدد ( عملٌة/نظرٌة)المقررات، وتحدد طبٌعتها ترمٌز 3.
 مخرجات التعلم التً تسهم فً تحقٌقها؛

 (.  الخطة الدراسٌة)البرنامج المقررات الدراسٌة على فصول وسنوات الدراسة فً توزٌع 4.
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انًستىي  –خطت دساسيت نهفصم انذساسي األول : يثبل
 انثبنث

 الساعات المعتمدة
 إسم المقرر  طبيعة المقرر 

رمز 

 نظري عملً تمارٌن مج المقرر

CS31 

CS31 

NT31 

NT31 

CS31 

IT31 

 مجموع الساعات المعتمدة 



 وانتقذو وإكًبل انبشَبيح وَظبو انتقييىاالنتحبق يتطهببث 

  ارفق شروط ومعاٌٌر القبول فً البرنامج وكٌفٌة اختٌار الطلبة لاللتحاق : االلتحاق بالبرنامج
 .بالبرنامج، كما هً محددة فً الئحتً الجامعة والكلٌة

  الى مستوى أعلى،  ارفق متطلبات وشروط االنتقال من مستوى أدنى : تقدم الطلبة فً البرنامج
 .الجامعة ةوكذا نظام التحوٌل الخارجً والتحوٌل الداخلً للبرنامج، كما هً محددة فً الئح

  ح، أن بنجاالبرنامج دراسة  ٌراعى عند تحدٌد عدد الساعات المطلوبة إلكمال: إكمال البرنامج
ساعة معتمدة فً الفصل الدراسً الواحد ؛  18-15العبء الدراسً للطالب المتفرغ ما بٌن   ٌكون

 .ربع سنواتإلكمال برنامج مدته أساعة معتمدة  132-120و 

  توزٌع درجات التً تحدد كٌفٌة تنظٌمٌة الئح الوالسٌاسات أو وضح ال: نظام تقٌٌم تعلم الطلبة
 . وحساب تقدٌراتهم ومعدالتهم التراكمٌةالطالب، 
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 :انخطىة انثبيُت
 انًطهىبت نتُفيز انبشَبيحيكبَبث اإل 

حدد ما ٌجب توفٌره للبرنامج لٌكون فاعال فً تحقٌق مخرجات التعلم المقصودة •
 :منه، وذلك من حٌث 

مراعٌا عدد الطلبة المتوقع التحاقهم :)الكتب والمراجع العلمٌة -مصادر التعلم -1
 (بالبرنامج

مراعٌا عدد الطلبة )التعلٌمٌة والمواد المختبرات والتجهٌزات، واألدوات  -2
 (المتوقع التحاقهم بالبرنامج

 

 



 تسكيٍ يخشخبث انتعهى :5َشبط خًبعي سقى

شارك مع   -ضمن فعالٌات التدرٌب فً الورشة  –فً إطار الفرٌق الذي تشارك فٌه •
مصفوفة خرٌطة المنهج فً فً تسكٌن مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج فً ك ئزمال

األكادٌمً، وذلك الستكمال عملٌات توصٌف البرنامج التً أنجزها الفرٌق من البرنامج 
 (.4)والنشاط رقم ( 3)والنشاط رقم ( 2)والنشاط رقم ( 1)خالل النشاط رقم 
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 :انخطىة انتبسعت
 األكبديًي وتحسيُهانبشَبيح تقىيى  

 تقوٌم البرنامج هو عملٌة تحدٌد واختٌار وتصمٌم وجمع وتحلٌل وتفسٌر واستخدام
 .المعلومات من أجل اتخاذ القرارات الضرورٌة حول البرنامج

 على أساساتقوٌم البرنامج ٌعتمد: 

 .  ما نحتاج إلى معرفته عن البرامج1.

 .نوع القرارات التً نرٌد اتخاذها2.

 .  كٌفٌة جمع وفهم وتفسٌر واستخدام المعلومات بصورة  مضبوطة وسلٌمة3.

 ًفاعلٌتهمستمرة لتقٌٌم  ةخطأن ٌتضمن توصٌف البرنامج ٌنبغ. 
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 انبشَبيح؟ ىيىتقكيف يتى 

 البرنامج األكادٌمً هو عملٌة مستمرة ومنتظمة، تشمل الجوانب المختلفة من  وٌمتق
 .البرنامج، وتقود إلى التحسٌن المستمر لجودة البرنامج

  الطلبة، وهٌئة التدرٌس ونظرائهم، ) ٌشارك فً التقوٌم أطراف مختلفة من المستفٌدٌن
 .....(.  والخرٌجون، وأرباب العمل

 طرق وأسالٌب ومقاٌٌس مختلفة وٌمهلذا تتبع فً تق  . 

الكشف عن جوانب القوة وجوانب الضعف، إلى جانب إبراز أٌة قضاٌا  وٌمالهدف من التق
 .  وتحدٌد األولوٌات ووضع خطط العمل المتصلة بتحسٌن البرنامج. مهمة قد ٌتم رصدها
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 1انبشَبيح ىيىخطىاث تق

هًالبرنامج ٌم ٌالخطوات العامة التً تتبع لتق: 

قد تنبثق منها لجان فرعٌة تتولى  ،تشكٌل لجنة صغٌرة للتخطٌط وادارة عملٌة التقٌٌم
ٌوجه لهٌئة التدرٌس ولمعاونٌهم , اإلعالن العام عن التقٌٌم . األعمال التفصٌلٌة

وللفنٌٌن واإلدارٌٌن، وللطالب ، وٌوضح فٌه الغرض من إجراء التقٌٌم واإلجراءات 
 .  التً سوف ٌتم اتباعها، وٌتضمن دعوة جمٌع المعنٌٌن للمشاركة

 ،اختٌار مقاٌٌس التقٌٌم المالئمة لكل معٌار من معاٌٌر االعتماد األكادٌمً للبرنامج
لتحدٌد ما هو متوفر من األدلة أو التً ٌمكن الحصول علٌها لدعم األحكام الخاصة 

 . بالجودة

 استكمال بٌانات مقاٌٌس التقٌٌم استناداً إلى األدلة المتوفرة أو التً ٌمكن الحصول
 .  علٌها
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 2البرنامج وٌمخطوات تق

 مراجعة استجابات أفراد العٌنات وتفرٌغها فً جداول خاصة، وتنظٌم البٌانات وتحلٌلها
وتفسٌرها؛ وتدوٌن أي تباٌنات، واستخالص التوصٌات للتحسٌن، وتحدٌد األولوٌات 

الموصى بها للتطوٌر، أو مراجعة توصٌات اللجان الفرعٌة، وذلك لعرض النتائج 
 . والتوصٌات واألولوٌات اإلجمالٌة

 عرض ومناقشة نتائج التقٌٌم، بما فٌها مقاٌٌس التقٌٌم واألولوٌات الُمقترحة للتحسٌن أو
 . التطوٌر ، من خالل اجتماع عام ٌشمل أعضاء هٌئة التدرٌس
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 انبشَبيحآنيبث تقىيى 

 :  اتبع ما ٌأتًفعالٌة التدرٌس، لتقوٌم  -1

مخرجات التعلم المخططة لتحقٌق استراتٌجٌات التدرٌس لتقوٌم وتحسٌن ستتبع فً البرنامج التً حدد الطرق واألدوات •
 .  المجاالت المختلفةالمستهدفة فً 

 .اإلجراءات التً ستتبع لتقوٌم مهارات هٌئة التدرٌس فً استخدام طرق التدرٌسحدد •

 :  قم باألتًالعام للبرنامج، لغرض التقوٌم  -2

 .سوف تتبع للحصول على تقٌٌم عام لمستوى جودة البرنامجحدد االستراتٌجٌة التً •

 .  البرنامججودة األداء الرئٌسة التً ستستخدم لمتابعة حدد المعاٌٌر ومؤشرات •

 :الطرق واإلجراءات والوسائل المتبعة لتقٌٌم محددات البرنامج، مثلحدد  -3

 .اختٌارهم، وكثافتهم، وتقدمهم، واكمالهم البرنامج: الطلبة•

 .كفاٌاتهم وخصائصهم النوعٌة: هٌئة التدرٌس•

القاعات والمرافق، والمعامل والمكتبات، واألجهزة والمعدات، : التجهٌزات والتسهٌالت المتاحة•
 .والخدمات العامة
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 خطت تحسيٍ انبشَبيح

 لبرنامج جانبٌن اثنٌناجودة ٌجب ان تتضمن خطة تحسٌن  : 

افرزتها عملٌة جوانب الضعف التً عمل مطلوب  للتعامل مع أي : أولهما
 ؛ (المستنبطةجوانب القوة ٌرتكز على أو ) ، التقوٌم

ٌُحتاج الٌه للوفاء بمتطلبات االعتماد لهذا البرنامجي أ :وثانٌهما  .  عمل 

ٌجب االحتفاظ بالمعلومات الخاصة بتقٌٌم البرنامج فً فً ملف البرنامج. 

 تحسٌن البرنامج خطة فً تنفٌذ الذي تم انجازه ٌجب مراقبة مقدار التقدم
 .  سنوٌا بصورة منتظمة
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