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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل وكفى وال�سالة وال�سالم على النبي امل�سطفى، وعلى اآله الطيبني الطاهرين اأويل النهى، ومن اقتدى بهديه 
و�سرعه اإىل يوم الدين، وبعد:

اإن ا�ستحداث اإدارة جديدة يف اجلامعة تعنى ب�سوؤون اخلطط والربامج الدرا�سية فكرة رائدة تن�سجم مع روؤية اجلامعة 
ملواكبة  حمتوياتها  وتطوير  الدرا�سية  اخلطط  وبواقع  التعليمية،  باملخرجات  االرتقاء  يف  وت�سهم  الريادة،  نحو  وتوجهها 
خطط التنمية وتلبية احتياجات �سوق العمل ومعايري االعتماد االأكادميي، ذلك اأن  التو�سع املعريف والتقني الذي يواجه 
العملية التعليمية مبختلف فروعها واحلاجة اإىل مزيد من الو�سوح يف معايري واآلية اإعداد اخلطط والربامج االأكادميية، 

والنمطية يف اخلطط الدرا�سية احلالية من اأبرز التحديات التي تواجه هذه االإدارة.
لذا عملت االإدارة منذ اإن�سائها على و�سع خطة وا�سحة لها، حددت فيها اآليات عملها على هدي روؤيتها ور�سالتها، فكان 
اإقرار اخلطط والربامج  هذا الدليل التعريفي بها، �سجال وثائقيا مل�سريتها. ي�سمل نبذة تعريفية بها وباأهدافها واآليات 

الدرا�سية، اإ�سافة اإىل النماذج امل�ستخدمة فيها. 

واإين اإذ اأقدم لهذا الدليل الأ�سكر جميع القائمني على اإعداده واأ�ساأل اهلل اأن ينفع به.

                                                                                                                                 
                                                                                                                              وكيل اجلامعة

                                                                                                                  لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية 

                                                                                                                عبداهلل بن �شلمان ال�شلمان



دليل إدارة الخطط والبرامج الدراسية8
والنماذج المعتمدة فيها

المقدمة:

     ان�سجامًا مع روؤية اجلامعة وتوجهها نحو الريادة، ورغبة منها يف االرتقاء باملخرجات التعليمية ملواكبة خطط 
التنمية وتلبية احتياجات �سوق العمل ومعايري االعتماد االأكادميي مت ا�ستحداث اإدارة جديدةُ تعنى ب�سوؤون اخلطط 
والربامج الدرا�سية تابعة لوكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالكادميية وقد مت ا�ستحداث هذه االإدارة ب�سبب جملة 

من التحديات، منها: 
فروعها. مبختلف  التعليمية  العملية  يواجه  الذي  والتقني  املعريف    •  التو�سع 

احلالية. الدرا�سية  اخلطط  يف    •  النمطية 
االأكادميية. والربامج  اخلطط  اإعداد  واآلية  معايري  يف  الو�سوح  من  مزيد  اإىل    •  احلاجة 

واخلا�ص. العام  القطاعني  يف  التوظيف  جهات  براأي  االأخذ    •  �سعف 
احلالية.  الدرا�سية  اخلطط  يف  واملهاري  املعريف  املحتوى    •  �سعف 

التعليمية. باملخرجات  وربطها  الدرا�سية  واخلطط  الربامج  اأهداف  حتديد  يف    •  �سعف 
       وتنطلق االإدارة من عدة عوامل ت�سهم يف اإجناح اإعداد اخلطط الدرا�سية، منها:

واأهدافه. ور�سالته  االأكادميي  الق�سم  بروؤية  الدرا�سية  اخلطة    •  ربط 
الدرا�سية. والربامج  اخلطط  اإعداد  يف  وا�سحة  منهجية    •  وجود 

املماثلة. والعاملية  واالإقليمية  املحلية  التجارب  على    •  االطالع 
  •  امل�ساركة الفـاعلة من ِقَبل املعنيني من اأعـ�ساء هـيئة التدري�ص والطلبة واخلريجــني )ذكـور، واإناث(والقطاعــني 

        العام واخلا�ص.
        ومن منطلق التحـديات ووفــق روؤية اجلامعة ور�ســالتها االأكادميــية و�ســعت االإدارة خـطة، ر�سـمت فــيها روؤيــتها 
        ور�سالتها واأهدافها لالرتقاء بواقع اخلــطط الدرا�سـية وتطــوير حمــتوياتها،واقرتاح برامج جديدة تتنا�سب مع 

        خطط التنمية وتلبي احتياجات �سوق العمل.



9

الفكرة:
    اإن�ساء اإدارة جديدة هي )اإدارة اخلطط والربامج الدرا�سية(، تعنى باخلطط الدرا�سية يف جامعة امللك �سعود، وتتوىل 
ور�سالتها  اجلامعة  روؤية  وفق  االأكادميية  والربامج  باخلطط  واملتابعة،لالرتقاء  واالإ�سراف  والتطوير  التقومي  عمليات 

واأهدافها التي و�سعتها مبا يتوافق مع خطط التنمية.

طبيعة اإلدارة:
اإدارة تنفيذية لتقومي اخلطط والربامج الدرا�سية والعمل على تطويرها واالإ�سراف عليها.
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هيكل اإلدارة: 
     ترتبط االإدارة وفق هيكلها التنظيمي بوكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية ولها ارتباط مبا�سر بعمداء الكليات 
وروؤ�ساء االأق�سام االأكادميية للتعاون معهم يف متابعة كل ما يتعلق باخلطط الدرا�سية و�سبل تطويرها، وتنبثق عنها وحدات 

م�ساندة على النحو التايل:

هيكل اإلدارة

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية

م�ساعد وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية ل�سوؤون اخلطط

اإدارة اخلطط والربامج الدرا�سية

اللجان اال�ست�سارية
اللجنة اال�ست�سارية للكليات االإن�سانية.

اللجنة اال�ست�سارية للكليات العلمية التطبيقية.
اللجنة اال�ست�سارية للكليات ال�سحية.

وحدة الدرا�سات االأكادميية

�سكرتارية

وحدة �سمان اجلودةوحدة اخلطط والربامج الدرا�سية
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الرؤية:     
خطط وبرامج درا�سية رائدة تتوافق مع معايري التميز االأكادميي.

الرسالة:  
     تطبيق املوا�سفات واملعايري الالزمة يف بناء اخلطط والربامج الدرا�سية من خالل تقوية ال�سراكة املجتمعية وتر�سيخ 
وحتقيقًا  للريادة   �سعيًا  اجلامعة  يف  التعليم  مبخرجات  لالرتقاء  العلمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  خمتلف  مع  التعاون 

الحتياجات املجتمع ومتطلبات التنمية الوطنية.

األهداف:
  • اإعداد املوا�سفات واملعايري الالزمة يف بناء اخلطط والربامج الدرا�سية مبا يتوافق مع معايري االعتماد االأكادميي.
الدرا�سـية  والربامج  اخلطط  م�ستوى  وحت�سـني  الرقي  بهدف  واخلا�ص  العام  القطاعني  مع  جمتمعية  �سـراكة    • اإقامة 

      يف اجلامعة. 
بناء   جودة  حتقيق  �سبيل  يف  وعامليًا  واإقليميًا  حمليًا  العلمية  واملوؤ�ســ�سات  اجلامعـات  خمـتلف  مع  االأكادميـي    • التعاون 

      اخلطط والربامج االأكادميية.
االأكادميية. الربامج  لتطوير  منا�سبة  بيئة  خللق  االأكادميية  لالأق�سام  وامل�ساندة  الدعم    • تقدمي 

  • تقومي اخلطط والربامج الدرا�سـية يف االأق�سـام االأكادميية والعمل على تطويرها مبا يتما�سى مع ر�سالة  واأهداف اجلامعة 
      بالتعاون مع عمادة اجلودة  واجلهات املعنية باجلامعة. 
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المهام الرئيسة:
الدرا�سية. والربامج  اخلطط  تطوير  يف  واالأق�سام  الكليات    • متابعة 

حتــقق  التي  الو�ســـائل  واخـــتيار  التنمــية  وعـــمليات  يتنا�ســب  مبا  الربامج  و�ســع  يف  واالأق�ســـــام  الكلـــيات    • م�سـاعدة 
      ذلك،واقرتاح اآليات جديدة لتطوير اخلطط والربامج الدرا�سية.

الدرا�سية. والربامج  اخلطط  تطوير  عمليات  على    • االإ�سراف 
الدرا�سية. اخلطط  اإعداد  يف  واملتطور  املتميز  االداء  حتقق  والتي  والنماذج  واخلطط  االأدلة    • اإعداد 

واخلارجية. املحلية  اجلامعات  م�ستوى  على  الدرا�سية  والربامج  اخلطط  م�ستجدات    • متابعة 
الدرا�سية. والربامج  التدريبية يف جمال اخلطط  والدورات  العمل  ور�ص  لتنظيم  العالقة  ذات  مع اجلهات    • التن�سيق 
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آلية إقرار الخطط والبرامج الدراسية:
     بعد مراجعة اآلية اإقرار اخلطط والربامج الدرا�سية يف عدد من اجلامعات الرائدة خل�ست االإدارة اإىل اإقرار االآلية 

التالية لتعزيز نقاط القوة وتاليف جوانب ال�سعف لالرتقاء مبخرجات اخلطط الدرا�سية يف اجلامعة. 
   - عادة تكون املبادرة يف اإجراء مراجعة للخطة الدرا�سية اأو اقرتاح برامج درا�سية جديدة ، اأو ما يعرف بالتعديالت 

اجلديدة لالأ�سباب التالية:
خارجها. اأو  اجلامعة  داخل  من  الدرا�سية  للخطة  مراجعة    •  طلب 

التخ�س�ص. يف  جديدة    •  تطورات 
العمل. �سوق    •  احتياج 

الوطنية. التنمية    •  احتياجات 
االأكادميي. االعتماد    •  متطلبات 

      - يقوم الق�سم املعني بالتن�سـيق مع االإدارة الإقامـة ور�ص العمل من املخت�سني يف اخلطط الدرا�سية ومب�ساركة اأع�ساء 
          هيئة التدري�ص بالق�سم والطلبة واخلريجني ) ذكور، اإناث ( وجهات التوظيف واملهتمني بالتخ�س�ص.

       - يتوىل الق�سم املعني اإعداد اخلطة الدرا�سية وفق معايري االعتماد االأكادميي.
       - يتم اإقرار اخلطة الدرا�سية من املجال�ص املعنية.

       - ترفع اخلطة الدرا�سية اإىل اإدارة اخلطط والربامج الدرا�سية التي تقوم بدرا�ستها متهيدًا الإقرارها وفقا لالإجراءات 
         التالية :

اأوًل: املراجعة الفنية.

ثانياً: التحكيم وذلك من خالل :
      1( االأكادمييني املخت�سني )داخلي، خارجي(.

      2( القطاعني العام واخلا�ص.
      3( املهتمني واأ�سحاب العالقة من خالل عر�سها على املوقع االإلكرتوين لالإدارة.

ثالثاً: جمع االآراء واملقرتحات من املحكمني وعر�سها على الق�سم املعني حيث يتوىل الق�سم درا�سة املقرتحات املقدمة.

رابعاً: اللجان اال�ست�سارية والتي ت�سم يف ع�سويتها ممثلني من الكليات باجلامعة وفق االآتي: 
        - اللجنة اال�ست�سارية للكليات االإن�سانية.

       - اللجنة اال�ست�سارية للكليات العلمية التطبيقية.
       - اللجنة اال�ست�سارية للكليات ال�سحية.

خام�شاً: يتم عر�ص اخلــطة الدرا�ســية على اللجــنة الدائمة للخــطط والربامج الدرا�ســية الإقرارها متهيدًا لعر�سها على  
جمل�ص اجلامعة.

وميكن تلخي�ص اآلية اإقرار اخلطط الدرا�سية اجلديدة اأو املت�سمنة لتعديالت رئي�سة يف ال�سكل التايل:
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اأما يف حال اإجراء تعديالت طفيفة �سمن مقررات بعينها ودون اأن يكون لها اأثر رئي�سى على اخلطة،فتتم التو�سية باإقرار 
التعديل من قبل جمل�سي الق�سم والكلية ثم ترفع لوكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالكادميية متهيدًا الإقرارها من قبل 

اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدرا�سي. 

اإدارة اخلطط والربامج الدرا�سية )املراجعة االأولية(

آلية إقرار الخطط والبرامج الدراسية

احتياج �سوق العمل

الق�سم / الكلية

اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدرا�سي

العر�ص االإلكرتوين على موقع االإدارةاملحكمني وجهات التوظيف

جمع اآراء املحكمني واالقرتاحات وعر�سها على الكلية / الق�سم املعني

اللجنة اال�ست�سارية
)ممثلي الكليات العلمية، ال�سحية واالإن�سانية(

جمل�ص اجلامعة

احتياجات االعتماد االأكادميي

تطورات جديدة يف التخ�س�ص

طلب مراجعة داخلي/مقرتح خارجي

احتياجات التنمية
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معايير مراجعة الخطط والبرامج الدراسية:

1-الربنامج الدرا�شي:
     يجب اأن يكون هناك فقرة حول ر�سالة الربنامج وجمموعة االأهداف بحيث تكون ب�سيطة ونوعية وقابلة للقيا�ص ويجب 
على اأع�ساء الق�سم التاأكد من اأن الربنامج يحقق االأهداف املو�سوعة، والتي ترتبط باالأهداف التعليمية للق�سم والكلية 
واجلامعة، واأن االأهداف واال�سرتاتيجيات قدُ قدمت على �سكل نقاط وا�سحة، كذلك يجب التاأكد من منا�سبة خمرجات 

التعلم املق�سوده ومالءمتها لالأهداف، وبيان املرجعيات اخلا�سة بالربنامج وكذلك املرجعيات الوطنية والعاملية.
ويجب عند تو�سيف الربنامج الدرا�سي مراعاة ما يلي:

احتياجات  مع  تتوافـق  التي  املتوخـاة  واملهارات  املعـارف  يحدد  ومعمم  موثق  االأكادميـي  للربنامج  عام  هـدف    • وجود 
       �سوق العمل.

للربنامج. العام  الهدف  عن  تنبثق  ومعممة  موثقة  تف�سيلية  اأهداف    •  وجود 
واجلامعة. والكلية  الق�سم  واأهداف  ر�سالة  مع  االأكادميي  الربنامج  اأهداف    • ان�سجام 

والعاملية. واالقليمية  املحلية  امل�ستويات  على  مرجعية  اأ�س�ص  اإىل  االأهداف    • ا�ستناد 
للربنامج. املعلنة  االأهداف  مع  ين�سجم  مبا  للقيا�ص  قابلة  ومهارة  معرفة  من  تعلم  خمرجات    • وجود 

الربنامج. وتقومي  مراجعة  يف  منها  واال�ستفادة  التعلم  خمرجات  لقيا�ص  واأدوات  اآليات    • وجود 
عـملية  يف  توظـيف  وجـهات  حمـلي  وجمـتمع  واناث(  )ذكور  وخريجـني  وطلبة  اأ�سـاتذة  من  املعنية  اجلهات    • م�سـاركة 

      ت�سميم ومراجعة اأهداف الربنامج.

2ـ اخلطة الدرا�شية:
كن الطلبة       يجب اأن يكون حمتوى وت�سميم اخلطة الدرا�سية من�سجمًا مع ر�سالة الربنامج واأهدافه وخمرجاته بحيث مَُيّ

من احل�سول على خمرجات التعلم امل�ستهدفة. 
ويجب عند اإعداد اخلطة الدرا�سية مراعاة ما يلي:

التعلم. وخمرجات  الربنامج  اأهداف  مع  الدرا�سية  اخلطة    • توافق 
والعاملية. الوطنية  االعتماد  معايري  مع  الدرا�سية  اخلطة    • توافق 

املعمول  واملتميزة  التجارب احل�سنة  اال�ستفادة من  يتم  واإقليمية وعاملية بحيث  اإىل مرجعيات حملية    • ا�ستناد اخلطة 
      بها يف برامج مثيلة لدى املوؤ�س�سات االأكادميية املختلفة. 

  • وجود خطة تف�سيلية للربنامج تبني املقررات الدرا�سية، وت�سنيفها وت�سل�سلها، وعدد ال�ساعات الدرا�سية ومتطلباتها، 
      والف�سل اأو الف�سول الدر�سية التيُ تنفذ بها.

وا�ســــرتاتيجــيات  واالأهـداف  التــدري�ص،  ولغـة  للمقرر،  العـام  الو�ســف  تت�ســمن:  مقــرر  لكل  تف�ســيلية    • وجــود خطة 
      التعلم، واأ�سـاليب التقومي، وم�سادر التعلم.

ق�سم(. )جامعة،كلية،  وتق�سيمها  اختياري،حر(  )اإجباري،  املتبع  وفق  الدرا�سية  اخلطة  مقررات    • توزيع 
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معايير إعداد الخطط الدراسية:

باجلامعة. الدرا�سية  الوحدات  من  واالأق�سى  االأدنى  باحلد  الدرا�سية  اخلطة    • التزام 
والكلية. الق�سم  داخل  موحد  لنظام  وفقًا  املقررات    • ترقيم 

درا�سيتني  وحدتني  على  يزيد  وال  درا�سية،  وحدة   ) 2ـ3   ( بني  نظري  مقرر  لكل  الدرا�سية  الوحدات  عدد    • يرتاوح 
      للمقرر العملي، وعلى الكليات التي تتجاوز ذلك تقدمي ما يربر اأ�سباب التجاوز.  

  • يتم توزيع املقررات الدرا�سـية على م�سـتويات ال يقل عددها عن ثمانية م�ستويات، وال يقل العبء الدرا�سي باأي منها 
      عن احلد االأدنى )12( وحدة درا�سية لكل م�ستوى و يكون جمموع ال�ساعات املطلوبة يف حدود 16 �ساعة معتمدة ف�سليًا.   

الكلية. داخل  االزدواجية  انعدام  من    • التاأكد 
املختلفة  العلمـية  االأق�سام  بني  بالتن�سـيق  وذلك  االزدواجـية  لتفادي  باجلامـعة،  العلمية  االأق�سام  وحـدة  على    • التاأكيد 

      ذات العالقة داخل اجلامعة.
  • يراعى اأن تت�سمن اخلطة الدرا�سية برناجمًا للتدريب التعاوين اأو ال�سيفي يف برنامج كل ق�سم اإ�سافة اإىل التدريب 

     امليداين.
املهارات. وتطوير  التطبيقي  العملي  باجلانب  العناية  الدرا�سية  اخلطة  اإعداد  عند    • يراعى 

الإجراء املطل�ب                                              اآخر تاريخ لإجناز املطل�ب                              اجلهة امل�شئ�لة

طلب اإقرار مبدئي مل�سروع برنامج جديد

رفع كامل اخلطة الدرا�سية

اإجراءات التحكيم

اإعادة الرفع بعد اإجراء التعديالت

طلب تعديالت على برنامج قائم )اإ�سم اأو مقررات(

االأ�سبوع الرابع من الف�سل الدرا�سي االأول

االأ�سبوع الثامن من الف�سل الدرا�سي الثاين

االأ�سبوع االأول من الف�سل االأول التايل

نهاية االأ�سبوع اخلام�ص من الف�سل الدرا�سي االأول التايل

االأ�سبوع اخلام�ص من الف�سل الدرا�سي الثاين

الكلية

الكلية

اإدارة اخلطط والربامج الدرا�سية

الكلية

الكلية

تواريخ مهمة إلقرار الخطط الدراسية

مالحظة هامة: لن يتم عمل اأي اإجراء الأي معاملة ترد الإدارة اخلطط والربامج الدرا�سية وتتطلب عر�سها على جمل�ص 
اجلامعة اإذا و�سلت بعد اال�سبوع الثامن من الف�سل الثاين.
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المملكة العربية السعودية

جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

إدارة الخطط والبرامج الدراسية

نماذج إدارة الخطط والبرامج الدراسية

نموذج)أ(- إقرار الخطط والبرامج الدراسية.

نموذج)ب(- توصيف البرنامج.

نموذج)ج(- توزيع الساعات المعتمدة فى الخطة الدراسية ) جامعة، 
كلية، قسم (.

نموذج)د(- مستلزمات تطبيق الخطة أو البرنامج الدراسي.

نموذج)هـ(– مختصر توصيف المقرر.

نموذج)و(- توصيف المقرر.

نموذج)ز(- شرح كيفية تعبئة نموذج توصيف مقرر.





نموذج)أ(
إقرار الخطط والبرامج الدراسية.
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نموذج)أ(
إقرار الخطط والبرامج الدراسية.

ا�سم الق�سم االأكادميي:                التخ�س�ص:
م�ستوى الربنامج: بكالوريو�ص )  (            انتقايل )  (             تاأهيلي م�سارك )  (

تاريخ اآخر حتديث للخطة والربنامج الدرا�سي:

اإجراءات حتديث اخلطة:
                                                                البنــد                                                             نعم               ل                مالحظات

ت�سكلت جلنة لدرا�سة اخلطة الدرا�سية املقرتحة يف الق�سم.
عقدت ور�سة تدريبية الأع�ساء هيئة التدري�ص )ذكور، اإناث( يف جمال تطوير 

اخلطط والربامج الدرا�سية.
مت اعتماد اخلطة يف جمل�ص الق�سم يف حم�سر اجتماع ر�سمي بتاريخ .

مت اعتماد اخلطة يف جمل�ص الكلية يف حم�سر اجتماع ر�سمي بتاريخ.
مت االلتزام مبعــايري االعـــتماد لـــــدى الهيئة الوطــــنية للتقـــومي واالعـــتماد 

االأكادميي.
مت اال�سرت�ساد مبجموعة من اخلطط الدرا�سية احلديثة باجلامعات العربية 

والعاملية ) ترفق قائمة (.
مت اال�سرت�ساد باآراء املعنيني باملو�سوع من جهات التوظيف ) ترفق قائمة (.

مت اال�سرت�ساد باملرجعيات العاملية يف جمال التخ�س�ص )ترفق قائمة (.
تـم ا�ســـتطالع اآراء الطلبة )ذكور، اإناث( يف اخلــطة الدرا�ســية من خــالل
)ا�ستبانات ، ور�ص عمل ، لقاءات ، بريد اإلكرتوين ،....الخ ( )ترفق عينات(.

مت ا�سـتطالع اآراء اخلريجني )ذكور، اإناث( يف اخلطة الدرا�سـية من خالل 
)ا�ستبانات، ور�ص عمل ، لقاءات ، بريد الكرتوين ،....الخ ( )ترفق عينات(.

مت حتديد خمرجات التعليم ) مهارات، معارف، اجتاهات ( ) يتم حتديدها 
على م�ستوى اجلامعة، الكلية، الق�سم (.

حتتوي اخلطة على مقرر تدريب ميداين )يجب بقدر االإمكان(.
مت تكثيف اجلانب العملي يف بع�ص املقررات )يجب بقدر االإمكان(.

مت ت�سمني اخلطة برناجمًا للتدريب التعاوين )يجب بقدر االمكان(.
مت العناية بتطوير املهارات التخ�س�سية وزيادتها.

مت ت�سمني منوذج تو�سيف الربنامج الدرا�سي.
مت ت�سمني منوذج تو�سيف املقررات.
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مت حتديد لغة تدري�ص املقررات.
مت ت�سمني منوذج خمت�سر تو�سيف املقرر.

مت ت�سمني منوذج م�ستلزمات تطبيق اخلطة الدرا�سية.
مت عر�ص اخلطة على املجل�ص اال�ست�ساري للق�سم والكلية

                                                                البنــد                                                             نعم               ل                مالحظات





نموذج ) ب ( 
توصيف البرنامج
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نموذج ) ب ( 
توصيف البرنامج

 املوؤ�س�سة التعليمية:

الكلية/ الق�سم: 
اأ ( حتديد الربنامج واملعلومات العامة: 

1 – ا�سم الربنامج و رمزه )رقمه(:    

2 –  جمموع ال�ساعات املعتمدة الالزمة الإكمال الربنامج: 

3 –  املوؤهل )ال�سهادة( التي يح�سل عليها الطالب عند اإكمال الربنامج:

4 – امل�ساقات اأو امل�سارات اأو التخ�س�سات املتاحة يف الربنامج) مثال: هند�سة النقل اأو الهند�سة االإن�سائية  �سمن  
برنامج الهند�سة املدنية ، اأو االإر�ساد اأو علم النف�ص املدر�سي �سمن برنامج علم النف�ص(: 

5 – نقاط اخلروج املتو�سطة واملوؤهالت )ال�سهادات( التي يح�سل عليها الطلبة  )اإن وجدت(: )مثال: درجة الدبلوم 
اأو ال�سهادة اجلامعية املتو�سطة �سمن برنامج درجة البكالوريو�ص( : 

6 – املهن / اأو الوظائف التي يعد الطلبة لها: )اإذا كان يوجد نقطة خروج مبكرة من الربنامج، اكتب املهن يف كل 
نقطة من تلك النقط( )مثاًل: درجة الدبلوم اأو ال�سهادة اجلامعية املتو�سطة( مع ذكر املهن والوظائف التي يحوزها 

اخلريج عند كل نقطة خروج: 

    – 7
)اأ ( برنامج جديد     ......... ، املوعد املحدد لبدء الربنامج    .........

)ب(  برنامج م�ستمر  ......... ، ال�سنة التي مت فيها اآخر مراجعة للربنامج   .........    

املن�ساأة اأو اجلهة امل�سئولة عن اآخر مراجعة كبرية )مثال: داخليا �سمن املوؤ�س�سة التعليمية(.

ا�سم اجلهة التي نفذت االعتماد االأكادميي: -------------؟  اأخرى:  ----------؟
  

8 – ا�سم ووظيفة )مثال: رئي�ص الق�سم( ع�سو هيئة التدري�ص الذي يدير اأو ين�سق اأن�سطة الربنامج يف الوقت احلايل:
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9 – مكان تقدمي الربنامج اإذا مل يكن يف احلرم اجلامعي الرئي�سي،  اأو اإذا كان الربنامج يقدم يف اأكرث من مكان.

ب ( �سياق الربنامج: 
1 – ا�سرح �سبب احلاجة للربنامج:

اأ – خل�ص االأ�سباب االقت�سادية، واالأ�سباب االجتماعية اأو الثقافية، اأو املتعلقة بالتطورات التكنولوجية اأو بالتطورات 
يف ال�سيا�سة الوطنية، اأو غري ذلك من االأ�سباب االأخرى:

ب – اأ�سرح عالقة الربنامج بر�سالة املوؤ�س�سة التعليمية:
 

2 – ا�سرح العالقة )اإن وجدت( مع الربامج االأخرى التي تقدمها الكلية اأو اجلامعة اأو الق�سم. 

اأ- هل يقدم الربنامج مقررات تعد متطلبات للطلبة يف برامج اأخرى:
                نعم     .........                  ال        .........

 اإذا كان اجلواب بنعم، فما الذي يجب القيام به على م�ستوى الق�سم للتاأكد من اأن هذه املقررات تلبي احتياجات 
الطلبة يف الربامج االأخرى : 

 ب- هل يت�سمن الربنامج متطلبات من طلبته تدر�ص من قبل اأق�سام اأخرىا؟
                       نعم     .........                  ال        .........

اإذا كان اجلواب بنعم، فما الذي يجب القيام به على م�ستوى الق�سم للتاأكد من اأن هذه املقررات التي تدر�ص من قبل 
االأق�سام االأخرى تلبي احتياجات الطلبة يف هذا الربنامج؟

اأو خ�سائ�ص معينة ينبغي اأخذها بعني  اأية احتياجات خا�سة  –  هل لدى الطلبة املحتمل قبولهم يف الربنامج   3
االعتبار عند التخطيط لتقدمي الربنامج ) مثال:  غالبية الطلبة من فئة االنتظام اجلزئي امل�سائي، اأو من فئة الطلبة 

الذي لديهم ق�سور يف املهارات املرتبطة بتقنية املعلومات اأو مهارات اللغة( :
                نعم     .........                  ال        .........

 
اإذا كان اجلواب بنعم، اأذكر هذه االحتياجات اخلا�سة اأو اخل�سائ�ص:

4- ما الذي يجب القيام به يف الربنامج للتعامل مع هذه االحتياجات واخل�سائ�ص؟ 

ج ( ر�سالة واأهداف الربنامج: 
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1 –  بيان ر�سالة الربنامج :

2 – اأذكر اأية تغيريات جوهرية اأو تطورات اإ�سرتاتيجية جديدة يف الربنامج يتم التخطيط للقيام بها خالل ال�سنوات 
الثالث اإىل اخلم�ص القادمة من اأجل حتقيق ر�سالة الربنامج، مع تقدمي و�سف لال�سرتاتيجيات اأو االآليات الرئي�سة 

التي يجب اإتباعها، واأذكر قائمة املوؤ�سرات التي �سوف ت�ستخدم لقيا�ص االجنازات        
               التغيريات اأو التطورات اجلوهرية                            اال�سرتاجتيات                   املوؤ�سرات

د ( هيكل وتنظيم الربنامج: 
1 – و�سف الربنامج: 

واأ�سحاب امل�سلحة،  امل�ستفيدين  اأو غريهم من  للطلبة  الربنامج ويكون متاحًا  اأو  للق�سم  اأن يكون هناك دليل  يجب 
كما يجب اأن ترفق ن�سخة من املعلومات اخلا�سة بالربنامج يف الدليل مع منوذج تو�سيف الربنامج. وهذه املعلومات 
يجب اأن تت�سمن املقررات االأ�سا�سية و االختيارية، وكذلك بيان مبتطلبات ال�ساعات املعتمدة، واملتطلبات االأخرى التي 
تخ�ص الق�سم/ الكلية اأو اجلامعة، باالإ�سافة اإىل تفا�سيل كاملة حول املقررات التي ينبغي اأن تدر�ص يف كل ف�سل اأو 

عام درا�سي. 
2- تنمية اخل�سائ�ص اأو املزايا لدى الطلبة: 

اأذكر اأية اخل�سائ�ص اأو املزايا اخلا�سة– خالف املتوقع اأو املعتاد التي يهدف الربنامج )الق�سم ( اأو الكلية اأو اجلامعة 
لتنميتها لدى كل الطلبة، )اأذكر واحدة اأو اثنتني، على اأال تزيد القائمة عن اأربع خ�سائ�ص تعك�ص ر�سالة الربنامج 
يكون لدى خريجي  ا�ستثنائيًا. )مثال:  اأو  املجال، وجتعل منه برناجما مميزًا  نف�ص  االأخرى يف  الربامج  ومتيزه عن 
الربنامج قدرات متميزة يف اإيجاد احللول االإبداعية للم�سكالت، ميتلكون قدرات جيدة على القيادة، اأو لديهم التزام 

للعمل يف جماالت اخلدمة العامة، اأو ميتلكون م�ستوى عال من املهارات يف تكنولوجيا املعلومات(. 
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هذه  معينة من  ميزة  اأو  كل خا�سية  لتنمية  ت�ستخدم  اأن  ينبغي  التي  الطالبية  واالأن�سطة  التعلم  ا�سرتاتيجيات  اذكر 
اخل�سائ�ص واملميزات:

االإ�سرتاتيجية اأو االأن�سطة اخل�سائ�ص اأو املميزات اخلا�سة
الطالبية التي ت�ستخدم من خالل 
الربنامج لتنمية هذه اخل�سائ�ص 

اأو املميزات، مع ذكر الرباهني لكل 
منها.

الرباهني على حتقق اخل�سائ�ص 
اأو املهارات

اأو  �سنة االمتياز لطلبة  او امليدانية،  العملية  اأو مكونات اخلربة امليدانية )اإن وجدت( )مثال: اخلربة  – عنا�سر   3
التخ�س�سات ال�سحية، اأو التدريب التعاوين ...الخ(: 

ملخ�ص لعنا�سر التدريب العملي اأوال�سريري اأو �سنة االمتياز املطلوبة يف الربنامج. 
مع مالحظة اأن هناك منوذج خا�ص بتو�سيف اخلربة امليدانية م�سابه لنموذج تو�سيف املقرر يجب اإعداده الأية خربة 

ميدانية )عملية( تكون متطلبًا من متطلبات الربنامج.

اأ – و�سف خمت�سر الأن�سطة اخلربة امليدانية:

ب – قائمة بنتائج التعلم الرئي�سة املق�سودة يف الربنامج التي ينبغي تطويرها من خالل اخلربة امليدانية:

ج – يف اأي مرحلة اأو مراحل يف الربنامج يتم تقدمي اخلربة امليدانية؟ )مثال: تذكر ال�سنة اأو الف�سل(:

د – اأذكر الوقت املخ�س�ص للخربة امليدانية وترتيبات اجلدول الزمــني )مثال: 3 اأيـام لالأ�ســبوع ملدة 4 اأ�سـابيع طيلة 
       الف�سل( :

هـ - عدد ال�ساعات املعتمدة للتجربة امليدانية:
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4- متطلبات م�سروع اأو بحث التخرج )اإن وجدت(: 
ملخ�ص ملتطلبات اأي م�سروع اأو بحث اأو اأطروحة يف الربنامج )عدا امل�ساريع اأو البحوث املطلوبة يف كل ملقرر( )يجب 

اإرفاق ن�سخة من متطلبات بحث اأو م�سروع التخرج(

اأ ـ و�سف خمت�سر لطبيعة بحث اأو م�سروع التخرج:

ب ـ قائمة بنتائج التعلم الرئي�سة املق�سودة من امل�سروع اأو البحث. 

ج ـ يف اأية مرحلة اأو مراحل من الربنامج يتم تنفيذ هذا البحث اأو امل�سروع؟ )مثال: ال�سنة اأو الف�سل الدرا�سي (

د ـ عدد ال�ساعات املعتمدة لبحث اأو م�سروع التخرج :

هـ ـ و�سف موجز ملا يقدم من اإ�سراف اأكادميي ودعم للطالب فيما يخ�ص البحث العلمي :

و ـ و�سف اإجراءات التغيري( اآلية التحقق من املعايري(

5– تطور نتائج التعليم يف جماالت التعلم.
لكل جمال من جماالت التعلم املو�سحة اأدناه يجب تو�سيح:

  • و�سف عام للمعرفة اأو املهارة التي يطلب من الربنامج تطويرها وم�ستوى تلك املعرفة واملهارة. )كدليل يرجى 
      مراجعة االأو�ساف العامة للمعرفة واملهارة يف اإطار العمل الوطني للموؤهالت مل�ستوى موؤهل هذا الربنامج(. 

  • و�سف ا�سرتاتيجيات التعليم املطلوب ا�ستخدامها يف الربنامج لتطوير تلك املعرفة واملهارات. )يجب اأن يكون هذا 
     الو�سف عام للتوجهات املتخذة يف الربنامج ب�سورة عامة ولكن اإذا كان ال بد من حتديد م�سئولية معينة يف مقررات 

     معينة، فيجب تو�سيح ذلك(. 
  • طرق تقييم الطلبة امل�ستخدمة يف املقررات والربنامج لتقييم نتائج التعلم يف املجال املعني.  

اأ – املعرفة
 

    - و�سف املعرفة التي �سيتم احل�سول عليها:
 

    - ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستخدمة يف تطوير املعرفة:

    - طرق تقييم املعرفة املكت�سبة: 

ب - املهارات املعرفية )االإدراكية(

    -  املهارات املعرفية )االإدراكية( املطلوب تطويرها وم�ستوى االأداء املتوقع:
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    - ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية )االإدراكية(:

    - طرق تقييم تطوير املهارات املعرفية )االإدراكية( املكت�سبة:

ج -  مهارات العالقات البينية )ال�سخ�سية(  وامل�سوؤولية.

1 – و�سف ملهارات العالقات ال�سخ�سية مع االآخرين، والقدرة على حتمل امل�سئولية املطلوب تطويرها:  

2 - ا�سرتاتيجيات التعليم امل�ستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات:
-       
-       
-       
-       
-       

3 – طرق تقييم اكت�ساب الطلبة ملهارات العالقات ال�سخ�سية وقدرتهم على حتمل امل�سئولية:
-        
-        
-        

د – مهارات االت�سال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احل�سابية )العددية(:
 

1 – و�سف املهارات العددية ومهارات االت�سال املطلوب تطويرها: 

2 - ا�سرتاتيجيات التعليم امل�ستخدمة يف تطوير هذه املهارات:
-       
-       
-       

3 – طرق تقييم اكت�ساب الطلبة ملهارات االت�سال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احل�سابية )العددية(: 

هـ ( املهارات احلركية  )اإن كانت مطلوبة( 
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1 – و�سف للمهارات احلركية )مهارات ع�سلية ذات من�ساأ نف�سي( املطلوب تطويرها يف هذا املجال:

2 - ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستخدمة يف تطوير املهارات احلركية:
-        
-        
-        
-        

3 – طرق تقييم اكت�ساب الطلبة للمهارات احلركية:
-        
-        
-        
-        

6( متطلبات القبول للربنامج: 
اأرفق الدليل اأو الن�سرة التي ت�سف متطلبات القبول على اأن تت�سمن اأي متطلب م�سبق الأي مقرر اأو خربات ميدانية. 

7( متطلبات احل�سور واإكمال الربنامج: 
اأرفق دليل اأو ن�سرة املتطلبات ملا يلي: 

اأ – احل�سور
ب – النجاح من �سنة اإىل �سنة

ج – اإكمال الربنامج

هـ( االأنظمة واللوائح اخلا�سة بتقييم الطلبة والتحقق من املعايري االأكادميية
 1- االأنظمة اأو ال�سيا�سات اخلا�سة بتحديد وتوزيع الدرجات: 

اأنظمة تتعامل مع حتديد وتوزيع درجات الطلبة،  اأو  اأو الربنامج �سيا�سات  اأو الق�سم  اأو الكلية  اإذا كان لدى اجلامعة 
فينبغي ذكرها اأو اإرفاق ن�سخة من هذه اللوائح واالأنظمة. 

2 - ما هي االإجراءات امل�ستخدمة للتحقق من م�ستويات االإجناز االأكادميي لدى الطلبة )مثال مرجعة الت�سحيح لعينة 
من االختبارات اأو املهام االأخرى،تقييم م�ستقل بوا�سطة ع�سو هيئة تدري�ص يدر�ص املادة يف موؤ�س�سة تعليمية اأخرى( مع 

مالحظة اأن اإجراءات التحقق قد تختلف من مقرر اإىل اآخر ومن نطاق اإىل اأخر من نطاقات التعلم.

و( اإدارة �سوؤون الطالب وم�ساندتهم
 1 - االإر�ساد االأكادميي للطالب
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�سف الرتتيبات التي �ستتم بالن�سبة لالإر�ساد االأكادميي وتقدمي الن�سح للطلبة ، مبا يف ذلك جدولة ال�ساعات املكتبية 
لالأ�ساتذة وامل�سورة املتعلقة بالتخطيط للربنامج، واختيار التخ�س�ص، والتخطيط للح�سول على عمل ) الذي يكون يف 

الغالب متوفرا على م�ستوى الكلية(
 

2 –     تظلم و�سكاوى الطلبة:  
اأرفق االأنظمة التي تتعلق بتظلم الطلبة يف االأمور االأكادميية، مبا يف ذلك العمليات التي توؤخذ بعني االعتبار عند النظر 

يف ال�سكوى التي يتقدم بها الطلبة اإىل اجلهة املعنية يف املوؤ�س�سة التعليمية. 
 

3 – الكتب واملراجع: 
اإتباعها من قبل هيئة التدري�ص يف الربنامج للتخطيط واحل�سول على الكتب واملراجع  – ما االإجراءات املطلوب  اأ 

واملواد االأخرى،مبا يف ذلك املوارد االلكرتونية واملواد املعتمدة على مواقع  االنرتنت؟ 

ب – ما االإجراءات املطلوب اإتباعها من قبل القائمني على الربنامج وهيئة التدري�ص يف الربنامج لتقييم مدى منا�سبة 
وكفاية الكتب واملراجع واملوارد االأخرى؟

ز ( اأع�ساء هيئة التدري�ص : 
1-التوظيف: 

و�سف موجز عن االإجراءات املتبعة يف توظيف اأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد للتحقق من اأن ع�سو هيئة التدري�ص موؤهل 
ب�سورة منا�سبة ولديهم اخلربات الالزمة للقيام بعملية التدري�ص املناطة بكل منهم.

 
2- امل�ساركة يف التخطيط واملتابعة واملراجعة للربنامج

�سف االإجراءات املتبعة من قبل القائمني على الربنامج يف احل�سول على امل�سورة من اأع�ساء هيئة التدري�ص ، وجعلهم 
ينخرطون يف متابعة جودة الربنامج، واملراجعة ال�سنوية ، وعملية التخطيط لتح�سني الربنامج. 

3- التطوير املهني:
ما الرتتيبات املتبعة لتحقيق التطوير املهني الأع�ساء هيئة التدري�ص من اأجل:

اأ - حت�سني املهارات امل�ستخدمة يف عملية التدري�ص؟

ب ـ برامج التطوير املهني االأخرى مبا يف ذلك ملعرفة التطورات يف جمال البحث العلمي يف جماالتهم التدري�سية؟

4- برامج التهيئة الأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد 
�سف االإجراءات التي ت�ستخدم من قبل الق�سم لتهيئة وحت�سري اأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد، اأو االأ�ساتذة الزائرين، 
اأو االأ�ساتذة العاملني بدوام جزئي للتحقق من معرفتهم وفهمهم الكامل للربنامج والأهمية املقررات التي يدر�سونها  

كعنا�سر مهمة يف الربنامج ككل.
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5- اأع�ساء هيئة التدري�ص من االأ�ساتذة العاملني بدوام جزئي واالأ�ساتذة الزائرين

تقدمي و�سف موجز للربنامج/ الق�سم/ الكلية / اإجراءات املوؤ�س�سة التعليمية فيما يخ�ص تعيني اأع�ساء هيئة التدري�ص 
غري املتفرغني واالأ�ساتذة الزائرين ) اأي هل املوافقة مطلوبة، كيف تتم عملية االختيار،ون�سبتهم هوؤالء اإىل العدد الكلي 

من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الربنامج(. 

ح- تقومي الربنامج واإجراءات حت�سينه:
1- فاعلية التعليم:

اأ- ما االإجراءات اأو العمليات التي �سوف ت�ستخدم لتقومي وحت�سني اال�سرتاتيجيات التي اأعدت لتطوير التعليم يف كل 
نطاق اأو جمال من جماالت التعلم ) مثال: تقييم التعلم الذي مت حتقيقه، امل�سورة املقدمة والتي تتوافق مع نظريات 
التعلم الأمناط متنوعة من التعلم،  تقومي مدى معرفة اأع�ساء هيئة التدري�ص ومهاراتهم يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات 

متنوعة(.

ب ـ ما االإجراءات املتبعة يف تقومي مهارات اأع�ساء هيئة التدري�ص يف ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات املخطط لها.

2- التقومي العام للربنامج:

اأ- ما اال�سرتاتيجيات التي ت�ستخدم يف الربنامج للح�سول على تقومي عام للجودة يف الربنامج باالإ�سافة اإىل معرفة 
مدى االجناز الذي حتقق فيما يخ�ص نتائج التعلم املق�سودة يف الربنامج:

  • من قبل الطالب امل�سجلني حاليًا والذين تخرجوا من الربنامج.
  • من قبل م�سرفني م�ستقلني و/اأو مقومني م�ستقلني.

  • من اأرباب العمل الذين لديهم خريجون من الربنامج وغريهم من اأ�سحاب امل�سلحة.

ب- ما االإجراءات املتبعة ملراجعة هذه العمليات التقوميية واخلطط العملية لتح�سني الربنامج؟
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املرفقات:
  • ن�سخ من االأنظمة و الوثائق االأخرى التي اأ�سري اإليها يف النموذج امل�سبوق بجدول املحتويات. 

  • تو�سيف املقرر جلميع املقررات الدورات مبا يف ذلك تو�سيف اخلربة امليدانية اإن وجدت.
  • املرجعيات اخلا�سة بالربنامج )تذكر مرجعيات الربنامج املحلية واالإقليمية والعاملية(.





نموذج ) ج ( 
توزيع الساعات المعتمدة فى الخطة الدراسية 

) جامعة، كلية، قسم (
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نموذج) ج ( 
توزيع الساعات المعتمدة فى الخطة الدراسية

) جامعة، كلية، قسم (
جدول رقم )1(: توزيع ال�ساعات املعتمدة يف اخلطة الدرا�سية للتخ�س�ص

جمم�ع ال�شاعات 
املعتمدة

الن�شبة املئ�ية من جمم�ع املتطلب
�شاعات اخلطة الدرا�شية

مالحظات اللجنة

متطلبات الكلية

متطلبات الق�سم

اإجباري
اختياري
اإجباري

اختياري
املواد احلرة

املجموع الكلي

جدول رقم )2( متطلبات الكلية االإجبارية

جدول رقم )3(: متطلبات الكلية االختيارية

رقم املقرر                                         ا�شم املقرر                                          ال�شاعات املعتمدة              املتطلبات ال�شابقة

رقم املقرر                                         ا�شم املقرر                                          ال�شاعات املعتمدة              املتطلبات ال�شابقة
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جدول رقم )4(: متطلبات الق�سم االإجبارية
رقم املادة                                          ا�شم املادة                                           ال�شاعات املعتمدة              املتطلبات ال�شابقة

رقم املقرر                                         ا�شم املقرر                                          ال�شاعات املعتمدة              املتطلبات ال�شابقة
جدول رقم )5(: متطلبات الق�سم االختيارية

جدول رقم )6(: اأ�سماء اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الق�سم / التخ�س�ص
ا�شم ع�ش� هيئة التدري�س 

التخ�ش�س الدقيق
اجلن�شية

امل�ؤهل العلمي
�شنة امليالد

اجلامعة التي تخرج منها
الرتبة الأكادميية
مالحظات اللجنة

جدول رقم )7(:  اإح�سائية باأعداد الطلبة يف الكلية والق�سم والتخ�س�ص املعني
التط�ر

 الكلية                     الق�شم                    التخ�ش�س                  مالحظات اللجنة  ال�شنة /   امل�شت�ى

االأوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

اخلام�سة

املجموع

االأول
الثاين
الثالث
الرابع

اخلام�ص
ال�ساد�ص

ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�سر





نموذج )د(
مستلزمات تطبيق الخطة أو البرنامج الدراسي
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نموذج )د(
مستلزمات تطبيق الخطة أو البرنامج الدراسي

الكلية ..............................................
الق�سم...............................................

عدد اأع�ساء هيئة التدري�ص

   املتوفر

   
  املجموع

اأ�ستاذ معيد    حما�سر
م�ساعد

اأ�ستاذ 
م�سارك

اأ�ستاذ

عدد االإداريني 
وموؤهالتهم 

وخرباتهم

عدد الفنيني 
وموؤهالتهم 

وخرباتهم

عدد املعامل 
وجتهيزاتها
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وعليه فاإن الق�سم ي�ستطيع تطبيق اخلطة اجلديدة ويحتاج اإىل:

عدد اأع�ساء هيئة التدري�ص

احلاجة 
الفعلية

   
  املجموع

اأ�ستاذ معيد    حما�سر
م�ساعد

اأ�ستاذ 
م�سارك

اأ�ستاذ

عدد االإداريني 
وموؤهالتهم 

وخرباتهم

عدد الفنيني 
وموؤهالتهم 

وخرباتهم

عدد املعامل 
وجتهيزاتها





نموذج ) هـ ( 
مختصر توصيف المقرر 
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نموذج ) هـ ( 
مختصر توصيف المقرر 

ا�سم املقرر:
املتطلب ال�سابق للمقرر:

م�ستوى املقرر:

رقم املقرر ورمزه:
لغة تدري�ص املقرر:
ال�ساعات املعتمدة:

و�شف املقرر :

اأهداف املقرر : 
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خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(
يفرت�س بالطالب بعد درا�شته لهذه املقرر اأن يك�ن قادرا على:

الكتاب املقرر واملراجع امل�شاندة:

ا�شم الكتاب                              ا�شم امل�ؤلف                                 ا�شم النا�شر                                 �شنة الن�شر





نموذج  ) و ( 
توصيف المقرر
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نموذج  ) و ( 
توصيف المقرر 

- املوؤ�س�سة التعليمية 

- الكلية/ الق�سم
 

اأ ( حتديد املقرر واملعل�مات العامة 

1 – ا�سم املقرر و رقمه:    

2 – ال�ساعات املعتمدة: 

3 – الربنامج اأو الربامج التي يتم تقدمي املقرر �سمنها
)اإذا كان هناك اأ�سياء عمومية خمتارة يف برامج عدة يجب ذكرها ف�سال عن ذكر الربامج(

4 – ا�سم ع�سو هيئة التدري�ص امل�سئول عن تدري�ص  املقرر: 

5 – امل�ستوى اأو ال�سنة التي �سيتم تقدمي هذه املقرر فيه: 

6 – املتطلبات امل�سبقة لهذه املقرر )اإن وجدت( 

7 – املتطلبات امل�ساحبة لهذه املقرر )اإن وجدت( 

8 – مكان تدري�ص املقرر اإن مل يكن يف املقر الرئي�سي للموؤ�س�سة التعليمية.

9– لغة تدري�ص املقرر.



49

ب ( الأهداف : 
 

1 – و�سف موجز لنتائج التعلم االأ�سا�سية للطلبة امل�سجلني يف هذا املقرر:

2 – �سف باخت�سار اأية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن من اأجل تطوير وحت�سني املقرر )مثال: اال�ستخدام 
       املتزايد للمواد واملراجع التي تعتمد على تكنولوجيا املعلومات اأو �سبكة االنرتنت، والتغيريات يف حمتوى املقرر 

      بناء على نتائج البحوث العلمية اجلديدة يف املجال(:
-        
-        
 -        
-        

ج ( و�شف املقرر: )مالحظة: و�شف عام للنم�ذج الذي �شي�شتخدم للن�شرة اأو الدليل الذي �شريفق(

1 – املوا�سيع املطلوب بحثها و�سمولها
املو�سوع                                                                                   عدد االأ�سابيع                       �ساعات االت�سال

2 – مكونات املقرر )جمموع �ساعات االت�سال يف الف�سل الدرا�سي(:

العملي / امليداين / التدريب           املحا�سرة                  الدرو�ص اخلا�سة
التعاوين اأو االمتياز لطلبة 

التخ�س�سات ال�سحية

اأخرى



دليل إدارة الخطط والبرامج الدراسية50
والنماذج المعتمدة فيها

3 – درا�سة اإ�سافية خا�سة/ �ساعات تعلم متوقعة من الطلبة يف االأ�سبوع )املطلوب هنا املعدل املتوقع للف�سل 
        الدرا�سي  ولي�ص املتطلبات املحددة يف كل اأ�سبوع(:

4 – تطوير نتائج التعلم يف نطاقات اأو جماالت التعلم لكل جمال من جماالت التعلم املو�سحة فيما يلي يجب تو�سيح :    
-  ملخ�ص موجز للمعرفة اأو املهارات التي �سمم املقرر من اأجل تطويرها. 

- و�سف ال�سرتاتيجيات التعلم املطلوب ا�ستخدامها لتطوير تلك املعرفة اأو املهارات. 

- طرق تقييم الطالب امل�ستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف املجال املعني. 

اأ – املـعــرفة 

   • و�سف املعرفة التي �سيتم اكت�سابها من املقرر.
   • ا�سرتاتيجية التعليم )التدري�ص املطلوب ا�ستخدامها لتطوير تلك املعرفة.

   • طرق تقييم املعرفة املكت�سبة.

ب – املهارات املعرفية )االإدراكية(

1 - املهارات املعرفية املطلوب تطويرها:
-       
-       
-       

2- ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية:
-       
 -       
-       

3– طرق تقييم املهارات املعرفية املكت�سبة:
-       
 -       
-       
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ج –  مهارات العالقات البينية )ال�سخ�سية(  وامل�سئولية

1 –  و�سف ملهارات العالقات ال�سخ�سية مع االآخرين، والقدرة على حتمل امل�سئولية املطلوب تطويرها:  

2 - ا�سرتاتيجيات التعليم امل�ستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات:
-       

3 – طرق تقييم اكت�ساب الطلبة ملهارات العالقات ال�سخ�سية وقدرتهم على حتمل امل�سئولية:
-        

د – مهارات االت�سال، وتقنية املعلومات، واملهارات احل�سابية )العددية(:
 

1 – و�سف املهارات العددية ومهارات االت�سال املطلوب تطويرها: 

2 - ا�سرتاتيجيات التعليم امل�ستخدمة يف تطوير هذه املهارات:
-      

 
3 – طرق تقييم اكت�ساب الطلبة ملهارات االت�سال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احل�سابية )العددية(: 

هـ ( املهارات احلركية )اإن كانت مطلوبة( 

1 – و�سف للمهارات احلركية )مهارات ع�سلية ذات من�ساأ نف�سي( املطلوب تطويرها يف هذا املجال:

2 – ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستخدمة يف تطوير املهارات احلركية:
-        
-        
-       

 
3 – طرق تقييم اكت�ساب الطلبة للمهارات احلركية:

-       
-       
-       
-       
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5 - حتديد اجلدول الزمني ملهام التقومي التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الف�سل الدرا�سي

1
2
3
4
5
6
7
8

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، اأو اختبار رقم التقييم
ق�سري، اأو م�سروع جماعي، اأو اختبار ف�سلي... الخ

ن�سبة الدرجة اإىل درجة  االأ�سبوع امل�ستحق
التقييم النهائي

د( الدعم املقدم للطلبة

االإجراءات اأو الرتتيبات املعمول بها ل�سمان تواجد اأع�ساء هيئة التدري�ص من اأجل تقدمي امل�سورة واالإر�ساد االأكادميي 
– ال�ساعات املكتبية- الذي يتواجد فيه اأع�ساء هيئة التدري�ص يف  للطالب املحتاج لذلك ) مع حتديد مقدار الوقت 

االأ�سبوع(:
   

هـ (م�سادر التعلم

1 – الكتاب )الكتب( الرئي�سة املطلوبة: 
-       
-       

2 – املراجع االأ�سا�سية: 
-        

3 – الكتب واملراجع املو�سى بها )الدوريات العلمية، التقارير... الخ( )يرفق قائمة بذلك(:

 
4 – املواد االلكرتونية و مواقع االنرتنت ... الخ:

5 – مواد تعلم اأخرى مثل الربامج التي تعتمد على الكمبيوتر اأو االأقرا�ص امل�سغوطة اأو املعايري املهنية اأو االأنظمة: 
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و ( املرافق املطلوبة 

حدد متطلبات املقرر مبا يف ذلك حجم الف�سول واملختربات )اأي عدد املقاعد يف الف�سول واملختربات ومدى توافر 
اأجهزة الكمبيوتر .. الخ(.

1 – املرافق التعليمية )حجرات املحا�سرات واملختربات  ... الخ(:

2 – اأجهزة الكمبيوتر:

3 – موارد اأخرى )حددها – مثال: اإذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات اأو اأرفق قائمة(:

ز ( تقييم املقرر وعمليات التح�سني: 
1 – ا�سرتاتيجيات احل�سول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:

-       
-       
 -       

2 – اال�سرتاتيجيات االأخرى املتبعة يف تقييم عملية التعليم اإما عن طريق االأ�ستاذ اأو عن طريق الق�سم:
-        
-        
-        

3 – عمليات حت�سني التعليم: 
-        
-        
-        

4 – عمليات التحقق من م�ستويات اإجناز الطلبة )مثال: فح�ص الت�سحيح اأو الدرجات من قبل ع�سو هيئة تدري�ص 
        م�ستقل لعينة من اأعمال الطلبة، وقيام اأ�ستاذ املقرر بتبادل ت�سحيح عينة من الواجبات اأو االختبارات ب�سفة 

        دورية مع ع�سو هيئة تدري�ص اآخر لنف�ص املقرر يف موؤ�س�سة تعليمية اأخرى(

5 – �سف الرتتيبات واخلطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتح�سني:
-       





نموذج )ز( 
شرح كيفية تعبئة نموذج توصيف مقرر
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نموذج )ز(
شرح كيفية تعبئة نموذج توصيف مقرر

ـ محاور نموذج توصيف المقرر ـ 
يق�م ت��شيف املقرر على �شبعة حماور اأ�شا�شية هي:

   • معل�مات عامة ح�ل املقرر:
       ا�سمه ورقمه و�سـاعاته املعتمدة والربنامج الذي يقـدم فيه هذا املقرر، وامل�ستوى الذي يقدم فيه، ومتطلباته ال�سـابقة 

       وامل�ساحبة ومكان التدري�ص.
   • اأهداف املقرر:
   • و�شف املقرر:

       وي�سمل املوا�ســيع التي �ســتدر�ص فيه وتوزيعها على اأ�ســابيع الدرا�ســة وعــدد ال�ســاعــات: اإ�ســافة اإىل تو�سيح املعارف 
       واملهارات يف هذا املقرر وا�سرتاتيجياتها وطرق تقوميها.

   • الدعم املقدم للطلبة: 
       اأي االإجـراءات اأو الرتتيبات املعـــمول بها ل�ســـمان وجــود اأع�ســاء هــيئة التــدري�ص من اأجــل تقدمي امل�سـورة واالإر�ساد  
       االأكادميي للطالب املحــتاج لذلك ) مع حتــديد مقــدار الوقــت – ال�ســاعــات املكتبيةـ الذي يتواجـد فيه اأع�ساء هيئة 

       التدري�ص(
   • م�شادر التعلم: 

       وت�سمل الكتاب املقرر املطلوب، واملراجع االإ�سافية والدوريات وملجالت التي تت�سمن االأبحاث اجلديدة يف هذا املقرر 
        واملراجع االإلكرتونية...

   • املرافق املطل�بة: 
       اأين �سيتم التعلم؟ قاعات، خمتربات، وامل�ستلزمات املطلوبة لتنفيذ التعلم: كمبيوتر، و�سائط �سمعية وب�سرية...

   • تقييم املقرر وعمليات التح�شني: 
        وي�سمل تو�سيح اال�سرتاتيجيات املتبعة يف تقييم  عملية التعليم: عن طريق اأ�ستاذ املقرر،رئي�ص الق�سم، الزمالء الذين  
       يدر�سون املقــرر ذاته... وبعــدها تو�سيح اآليات حت�ســني املقرر من وجـهة نظر ع�سو هيئة التدريـ�ص اأو من وجهة نظر 

       الطالب اأو مراجع خارجي اأو الزميل يف التخ�س�ص...

يكتب ا�سم املوؤ�س�سة التي يدر�ص فيها هذا املقرر 
)جامعة امللك �سعود( 

والق�سم الذي يعطي هذا املقرر 
)ق�سم اللغة العربية واآدابها( 

ا�سم الكلية التي ينتمي اإليها هذا الق�سم 
)كلية االآداب(   

امل�ؤ�ش�شة التعليمية
الكلية/ الق�شم  
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اأ ( حتـديد املقـرر واملعلــ�مـــات العــامــــة 
  1- ا�سم املقرر و رقمه:
  2-  ال�ساعات املعتمدة:

  3- الربنامج اأو الربامــج التي يتــم تقــدمي املقرر �سمنها
  4- ا�سم ع�سو هيئة التدري�ص امل�سئول عن تدري�ص  املقرر

  5- امل�ستوى اأو ال�سنة التي �سيتم تقدمي هذه املقرر فيه
  6- املتطلبات امل�سبقة لهذه املقرر)اإن وجدت(

  7- املتطلبات امل�ساحبة لهذه املقرر)اإن وجدت(
  8- مكان تدريــ�ص املقــرر اإن مل يكــن يف املقــر الرئيـ�ســي   

        للموؤ�س�سة التعليمية
  9- لغة التدري�ص امل�ستخدمة 

        )عربي، اجنليزي، اأو اأية لغة اأخرى(

- يكتب ا�سم املقرر ورقمه
   )العرو�س وم��شيقى ال�شعر( عرب )144(

- �ساعاته املعتمدة: �ساعتان
- الربنامج: برنامج اللغة العربية 
-امل�ستوى: يقدم يف امل�شت�ى الثاين

- املتطلبات ال�سابقة:ل ي�جد له متطلب �شابق.
هذه  يدر�ص  اأن  يلزم  التي  امل�ساحبة  املتطلبات   -

املقرر معها: ل ي�جد له متطلبات م�شاحبة.
- مكان التدري�ص: عـادة يحـدد يف اجلـدول، ويلـزم 
  اأن ي�سـار اإىل مـكان التدريــ�ص اإذا كان يقـدم هـذا 

  املقرر خــارج املقر الرئيــ�ص للموؤ�س�سة. 
  1 اأ 54 م 16   

ب ( الأهداف  
  1- و�سف موجز لنتائج التعلم االأ�سا�سية للطلبة امل�سجلني يف هذا املقرر

و�سع و�سف موجز للمقرر وحتدد اأهم االأهداف التي يريد اأن يحققها: نحو:
يعنى هذا املقرر  بتقطيع الأبيات ال�شعرية ومعرفة الدوائر العرو�شية، والبح�ر ال�شتة ع�شر، والزحافات والعلل. 
الأوزان من  اأوزانها، وت��شيح ما يطراأ على  الق�شائد  ح�شب  ال�شعري، وت�شنيف  ال�زن  وتدريب الطالب على  

تغيري؛ لل��ش�ل اإىل ذوق عرو�شي لتمييز امل�شتقيم من ال�شعر من املك�ش�ر عرو�شيا.

ج( و�شف املقرر:
  1- املوا�سيع املطلوب بحثها و�سمولها 

        ت�سجل فيه مفردات املقرر الدرا�سي، وعدد االأ�سابيع، و �ساعات االت�سال
          2- مكونات املقرر )جمموع �ساعات االت�سال يف الف�سل الدرا�سي(

          3- درا�سة اإ�سافية خا�ســة/ �ســاعــات تعلــم متوقـعة من الطلــبة يف االأ�ســبوع )املطلوب هــنا املعــدل املتوقع للف�سل 
               الدرا�سي ولي�ص املتطلبات املحددة يف كل اأ�سبوع(

ت��شيح اأي م�ستجدات ميكن اال�ستفادة منها يف هذا املقرر يف ظل التقنيات احلديثة:
)مثال: اال�ستخدام املتزايد للمواد واملراجع التي تعتمد على تكنولوجيا املعلومات اأو �سبكة االنرتنت، والتغيريات يف 

حمتوى املقرر بناء على نتائج البحوث العلمية اجلديدة يف املجال(:
يف مقرر العرو�ص ميكن اال�ستفادة من الربامج التقنية يف جمال االإيقاع
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 ت�زع م��ش�عات ومفردات املقرر على اأ�شابيع الدرا�شة، مع بيان  عدد �شاعات التدري�س لكل م��ش�ع اأو مفردة  على 
هدي اجلدول التايل:

1 – املوا�سيع املطلوب بحثها و�سمولها
مفردات املقرر الدرا�سي

التعريف باملنهج، تعريف علم العرو�ص، اأ�سباب و�سعه، فائدته
املقاطع العرو�سية، التفعيالت، الكتابة العرو�سية، األقاب البيت

الدوائر العرو�سية
الزحافات والعلل 

بحر الوافر، وبحر الهزج
بحر الكامل، وبحر الب�سيط
بحر الرمل، و بحر اخلفيف

م�سطور الرجز ومنهوكه، وبحر ال�سريع
بحر الطويل

تعريف القافية، األقاب القافية، حروف القافية
حركات القافية، وعيوب القفية

تدريبات على البحور ال�سعرية والقافية
عدد الأ�شابيع وجمم�ع �شاعات الت�شال يف الف�شل الدرا�شي 

عدد االأ�سابيع
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1

15

�ساعات االت�سال
2
2
4
2
2
4
4
2
2
2
2
2

30

4- تط�ير نتائج التعلم يف نطاقات اأو جمالت التعلم:
�شمن املجالت التالية:

اأ ( املعرفة:
  - و�سف املعرفة التي �سيتم اكت�سابها يف املقرر 

تو�سح هنا املعارف التي يغطيها املقرر:
  - ما هي هذه املعارف التي يقـدمها هذا املقـرر اأو املعـارف يلزم اأن يكت�سـبها الطالب؟  نحـو املعارف التــي يلزم اأن 

      يكت�سبها طالب العرو�ص.
  - التعرف على علم العرو�ص، واأهميته، ون�ساأته.      

  - معرفة اأهم امل�سطلحات العرو�سية.
  - معرفة الكتابة العرو�سية.

  - معرفة اأوزان ال�سعر العربي، والتفريق بينها.
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 - ا�سرتاتيجيات التعليم )التدري�ص( املطلوب ا�ستخدامها لتطوير تلك املعرفة

- ما هي الطرق التي ت�ستخدم يف تقدمي هذه املعارف ؟ اأي كيف تقدم هذه املعارف للطالب؟
- املحا�سرة.

- املناق�سة.
- التدريب العملي.

- التح�سري املنزيل.
- انتقاء مناذج تطبيقي 

 - طرق تقييم املعرفة املكت�سبة

- ما هي طرق تقييم الطالب امل�ستخدمة يف املقرر؟ اأي كيف نتاأكد اأن هذه املعارف قد اكت�سبها الطالب وامتلكها؟ 
    اآليات التقومي

- االأ�سئلة املبا�سرة.
- التطبيق.

- االختبارات.
- حل الواجبات

ب ( املهارات املعرفية )الإدراكية(:
     1- املهارات املعرفية املطلوب تطويرها:

تو�سح هنا املهارات التي يعطيها املقرر:
  - ما هي هذه املهارات التي يقـدمها هذا املقـرر اأو املهارات التي يلزم اأن يكت�سـبها الطالب؟  نحو املهارات التي يلزم 

     اأن يكت�سبها طالب العرو�ص، ويلزم تطويرها
  - يقطع االأبيات ال�سعرية.      

  - مييز امل�ستقيم من ال�سعر من املك�سور .

  - يحلل الدوائر العرو�سية اإىل مكوناتها.
  - يفرق بني اأوزان ال�سعر.

  - نظم ال�سعر.



دليل إدارة الخطط والبرامج الدراسية60
والنماذج المعتمدة فيها

2- ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية

- ما هي الطرق التي ت�ستخدم يف تقدمي هذه املهارات؟ اأي كيف تقدم هذه املهارات للطالب؟
- املمار�سة العملية املتكررة لتقطيع ال�سعر. 

- ا�ستعرا�ص دواوين �سعرية وتذوقها.
- اال�ستماع املتكرر لالأبيات املقطعة.

- نظم اأبيات من ال�سعر وتقوميها. 

3- طرق تقييم املهارات املعرفية املكت�سبة

- ما هي طرق تقـييم الطالب امل�سـتخدمة يف املقرر؟ اأي كيف نتاأكـد اأن هـذه املهارات قد اكت�سـبها الطالب وامتلكـها؟ 
   اآليات التقومي

- تكليف الطالب بقراءة االأ�سعار قراءة �سحيحة.
- االختبارات. 

- حماولة حماكاة اأ�سعار جيدة.
- معرفة االأخطاء يف اأبيات تقراأ عليه.

ج( مهارات العالقات ال�شخ�شية وامل�ش�ؤولية:
     1 – و�سف ملهارات العالقات ال�سخ�سية مع االآخرين، والقدرة على حتمل امل�سئولية املطلوب تطويرها

تو�سح هنا مهارات العالقات ال�سخ�سية وامل�سوؤولية التي يك�سبها املقرر لطالبه:
  - ما هي هذه مهارات العالقات ال�سخ�سية وامل�سوؤولية التي يقدمها هذا املقرر اأو املهارات التي يكت�سبها الطالب منه؟  

نحو مهارات العالقات ال�سخ�سية وامل�سوؤولية التي يكت�سبها طالب العرو�ص، ويلزم تطويرها:
  - تنمية مهارة اإن�ساد ال�سعر اأمام االآخرين.

  - ا�ستثمار املحاورات ال�سعرية لتنمية العالقة مع االآخرين.
  - مواجهة املواقف الكالمية.

  - قوة التاأثري على االآخرين ب�سبط االإيقاعات العرو�سية.
  - ا�ستك�ساف املواهب ال�سعرية لدى االآخرين ، وتوجيههم

2 - ا�سرتاتيجيات التعليم امل�ستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات

- ما هي الطـرق التي ت�سـتخدم يف تقدمي مهارات العالقــات ال�ســخ�سية وامل�ســوؤولية ؟ اأي كيف تقــدم هــذه املهــارات 
    للطالب؟

- منتديات االإلقاء.
- املحاورات ال�سعرية بني الطالب.
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3 - طرق تقييم اكت�ساب الطلبة ملهارات العالقات ال�سخ�سية وقدرتهم على حتمل امل�سئولية

- ما هي طرق تقييم الطالب امل�سـتخدمة يف املقــرر؟ اأي كيف نتــاأكد اأن هـذه املهارات قد اكت�سبها الطالب وامتلكها؟  
    اآليات التقومي              

- املواقف العملية يف االإن�ساد .ومواجهة اجلمهور وتعليقاتهم.
- االختبارات املختلفة.

د( مهارات الت�شال وتقنية املعل�مات واملهارات احل�شابية )العددية(:
    1- و�سف املهارات العددية ومهارات االت�سال املطلوب تطويرها

تو�سح هنا مهارات االت�سال وتقنية املعلومات واملهارات احل�سابية )العددية(التي يك�سبها املقرر لطالبه:
 - ما هي هذه مهارات االت�سال وتقنية املعلومات واملهارات احل�سابية )العددية(التي يقدمها هذا املقرر اأو املهارات 
     التي يكت�سبها الطالب منه؟  نحو مهارات االت�سال وتقنية املعلومات واملهارات احل�سابية )العددية( التي يكت�سبها 

     طالب العرو�ص، ويلزم تطويرها:
     القدرة على ا�ستخدام الربامج احلا�سوبية يف جمال التخ�س�ص .

 - قوة التاأثري على االآخرين ب�سبط االإيقاعات العرو�سية .

 - ا�ستك�ساف املواهب ال�سعرية لدى االآخرين ، وتوجيههم.

2- ا�سرتاتيجيات التعليم امل�ستخدمة يف تطوير هذه املهارات

- ما هي الطرق التي ت�ستخدم يف تقدمي مهارات االت�سال وتقنية املعلومات واملهارات احل�سابية )العددية( ؟ اأي 
    كيف تقدم هذه املهارات للطالب؟

- اإتاحة هذه الربامج للطالب وتدريبهم على االإفادة منها وتطبيقها على االأبيات ال�سعرية.

3- طرق تقييم اكت�ساب الطلبة ملهارات االت�سال، وتقنية املعلومات، واملهارات احل�سابية )العددية(:

- ما هي طرق تقـييم الطالب امل�ســتخدمة يف املقــرر؟ اأي كيف نتاأكـد اأن هذه املهارات قد اكت�سبها الطالب وامتلكها؟ 
    اآليات التقومي

- مقدرة الطالب على اكت�ساف �سحيح ال�سعر من �سقيمه من خالل الربامج احلا�سوبية.    
- االختبارات املتنوعة .

- املتابعة واملالحظة.
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هـ ( املهارات احلركية )اإن كانت مطلوبة(
1- و�سف للمهارات احلركية )مهارات ع�سلية ذات من�ساأ نف�سي( املطلوب تطويرها يف هذا املجال:

تو�سح هنا املهارات احلركية التي يك�سبها املقرر لطالبه:
  - ما هي هذه املهارات احلــركية التي يقــدمها هذا املقــرر اأو املهــارات التي يكت�ســبها الطالب منه؟ نحــو املهــارات 

      احلركية التي يكت�سبها طالب العرو�ص، ويلزم تطويرها:
  - �سبط م�ستوى ال�سوت ارتفاعا وانخفا�سا عند اإن�ساد ال�سعر.

2- ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستخدمة يف تطوير املهارات احلركية:

للطالب؟ املهارات  هذه  تقدم  كيف  اأي  ؟  احلركية  املهارات  تقدمي  يف  ت�ستخدم  التي  الطرق  هي  ما   o
وامللقي ال�ساعر  نربة  على  ال�سعرية  االأغرا�ص  اأثر  درا�سة   o

3- طرق تقييم اكت�ساب الطلبة للمهارات احلركية:

- ما هي طرق تقييم الطالب امل�ســتخدمة يف املقــرر؟ اأي كيف نتاأكد اأن هذه املهارات قد اكت�سـبها الطالب وامتلكها؟ 
    اآليات التقومي

- اختبار �سفوي حول مدى توافق غر�ص ال�سعر مع نربة �سوت الطالب.

4- حتديد اجلدول الزمني ملهام التقومي التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الف�سل الدرا�سي: �سجلت يف التو�سيف رقم )5(: 
      يتم هنا تو�سيح - وفق نقاط اجلدول-  

      - كيف �سيتم تقــومي الطالب يف هــذا املقــرر)اختبار �سفوي، اختبار حتريري، اختبار ن�سـف الف�سل، اختبار نهائي، 
         كتابة بحث، كتابة مقالة، تقدمي تقارير، تدريب ميداين، م�سروع جماعي...( 

      - االأ�سبوع الذي �سيتم فيه هذا التقومي:
      - توزيع الدرجات على كل تقومي �سيتم خالل الف�سل: حتى تكون ال�سورة وا�سحة من البداية:

      كما يظهر يف اجلدول التايل:
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طبيعـــة مهمـــة التقيــيم  )مـثال: مقــالة، اأو اخـــتبار رقم التقييم
ق�سري، اأو م�سروع جماعي، اأو اختبار ف�سلي... الخ

ن�سبة الدرجة اإىل درجة  االأ�سبوع امل�ستحق
التقييم النهائي

اأ�سئلة �سفوية مبا�سرة.

اختبار �سفوي ل�سحة اإلقاء ال�سعر وقراءته.

اختبار �سفوي يف وزن االأبيات وتقطيعها.

اختبار دوري 1

اختبار دوري 2

اختبار ن�سف الف�سل 

اختبار نهاية الف�سل 

1

2

3

4

5

6

7

5

7

9

4

12

10

16

5

5

10

10

10

20

40

د(  الدعم املقدم للطلبة:
االإجــراءات اأو الرتتيبات املعمول بها ل�سمان تواجد اأع�ساء هيئة التدري�ص من اأجــل تقدمي امل�ســورة واالإر�ســاد االأكادميي 

للطالب املحتاج لذلك ) مع حتديد مقدار الوقت – ال�ساعات املكتبية- الذي يتواجد فيه اأع�ساء هيئة التدري�ص يف االأ�سبوع.

هذا اجلانب اإجرائي من الق�سم، يبني فيه ع�سو هيئة التدري�ص االإجراءات التي يتبعها الق�سم ويقوم بها؛ ليتاأكد من 
اأن اأع�ساء هيئة التدري�ص يحددون �ساعات مكتبية؛ لتقدمي الدعم وامل�سورة واالإر�ساد والتوجيه لطالبهم، مثال:

  - املتابعة امل�ستمرة لالأ�ســاتذته واأنهــم قد اأعــلنوا للطالب عن �ســاعــاتهم املكتبية وو�سعوها يف مكان بارز، وزودوا 
     الطالب بها يف خطة املقرر.

  - التوجيه: ويكون باإقامة ندوات لتعريف االأ�ساتذة مبثل هذه الواجبات.
  - التحفيز: بعر�ص مناذج ملن تقــيدوا بال�ســاعـات املكتبية. اأو بذكر اأمثلة لطالب ا�سـتفادوا من ال�ســاعـات املكتبية 

      و�ســاعـات االإر�ســاد مبا ي�سمن التحــفيز عليها.
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و ( املرافق املطل�بة:
  1 – املرافق التعليمية )حجرات املحا�سرات واملختربات  ... الخ(:

  2 – اأجهزة الكمبيوتر:
  3 – موارد اأخرى )حددها – مثال: اإذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات اأو اأرفق قائمة(:

يعنى هذا اجلانب ببيئة التعلم من حيث بيان م�ستلزمات التدري�ص واملرافق التعليمية املطلوبة: وهل يحتاج تدري�ص 
هذا املقرر خمتربات واأجهزة تقنية؟ وما هي؟ اأو معدات اأخرى، حتدد. مثال يف مقرر العر�ص:

 املرافق املطلوبة:  
  - قاعة درا�سية �سعة )30( طالًبا.

  - م�سرح لالإلقاء.
  - معمل حا�سب للتدريب على الربامج احلا�سوبية املخت�سة.

هـ ( م�شادر التعلم
  1 – الكتاب )الكتب( الرئي�سة املطلوبة:

  2 – املراجع االأ�سا�سية:
  3 – الكتب واملراجع املو�سى بها )الدوريات العلمية، التقارير... الخ( )يرفق قائمة بذلك(:

  4 – املواد االلكرتونية و مواقع االنرتنت ... الخ:
  5 – مواد تعلم اأخرى مثل الربامج التي تعتمد على الكمبيوتر اأو االأقرا�ص امل�سغوطة اأو املعايري املهنية اأو االأنظمة:

يحدد ع�سو هيئة التدري�ص الكتاب الرئي�ص املطلوب يف املقرر، واملراجع االأ�سا�سية ملو�سوعات املقرر، وما هي الدوريات 
العلمية التي ميكن الرجوع اإليها يف مو�سوعات املقرر، وميكن لع�سو هيئة التدري�ص تزويد طالبه باأقرا�ص م�سغوطة 
و)CD( تت�سمن مو�سوعات املقرر، وو�سع روابط اإلكرتونية ومواقع اإنرتنت ميكن اال�ستفادة منها يف تو�سيع مدراك 

الطالب وتوجيه تعلمهم. مثال يف مقرر العر�ص:
  - الكتاب املطلوب: اأهدى �سبيل اإىل علمي اخلليل / اإبراهيم م�سطفى.

  - املراجع االأ�سا�سية:
  -الوايف يف علمي العرو�ص والقوايف   / اخلطيب التربيزي.
  - ميزان الذهب يف �سناعة �سعر العرب  / اأحمد الها�سمي.

  - فن التقطيع ال�سعري والقافية  / �سفاء خلو�سي.
  - الكتب اأو الدوريات العلمية املحكمة التي تت�سمن مقاالت يف العرو�ص:

  - ندوة اخلليل بن اأحمد الفراهيدي فيها جملة من االأبحاث واملقاالت    العلمية يف العرو�ص.
  - جملة الدرا�سات اللغوية

  - روابط اإلكرتونية:
  - موقع العرو�ص الرقمي.

  - مواد تعلم اأخرى وبرامج كمبيوتر:
)CD( .برنامج التقطيع العرو�سي وميزان ال�سعر -  

)CD( .مو�سوعة ال�سعر العربي -  
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وهذا اجلانب غاية يف االأهمية؛ ذلك اأنه يو�سح خمرجات املقرر وفعالية التعليم 
فيبني ع�سو هيئة التدري�ص ا�سرتاتيجيات احل�سول على نتائج الطالب، وكيف مت تقييم عملية التعلم؟ هل من اأ�ستاذ 
املقرر اأو من زميله يف الق�سم اأو من الق�سم نف�سه؟ كما ي�سمل هذا اجلانب خطوات يلجاأ اإليها ع�سو هيئة التدري�ص 
للتحقق من اإجناز الطالب) فح�ص الت�سحيح باأخذ عينة ممثلة اأو فح�ص الدرجات، اإجراء اختبار م�ستوى اأو تبادل 

اأوراق الت�سحيح بني الزمالء، كما ي�سمل هذا اجلانب بيان عمليات حت�سني هذا املقرر وما خطط مراجعة املقرر؟
  - ا�سرتاتيجيات احل�سول على نتائج الطالب: 

      نتائج االختبار التحريري + ال�سفوي .
      راأي اأ�ستاذ املتطلب الالحق .

      ا�ستبانة راأي الطالب.
      ا�ستبانة اأ�ستاذ املقرر .

  - اال�سرتاتيجيات االأخرى املتبعة يف تقييم عملية التعليم:
      عر�ص نتائج عينة ع�سوائية من الطالب على حمكم خارجي .

      ا�ستبانة راأي اخلريجني.
  - عمليات التح�سني:

      تق�سيم هذا املقرر ق�سمني ق�سم للعرو�ص بواقع ثالث �ساعات، وق�سم للقافية بواقع �ساعتني. 
      توفري الو�سائل اجلديدة املعينة على تدري�ص املقرر .

      اإيجاد برامج م�ساعدة للطالب ال�سعفاء علميًا.
      حوافز معنوية ومادية للطالب املتميزين .

      برامج تدريبية الأع�ساء هيئة التدري�ص .
  - الرتتيبات واخلطط للمراجعة الفورية للمقرر:

      اإقامة ور�ص عمل الأ�ساتذة املقرر.
      ا�ست�سارة اأ�سحاب التجربة يف تدري�ص املقرر.

      ا�ست�سافة اأ�ساتذة متخ�س�سني من جامعات اأخرى لالطالع على خطة املقرر وتقدمي التوجيه املنا�سب.

ز ( تقييم املقرر وعمليات التح�شني:
  1- ا�سرتاتيجيات احل�سول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:

  2- اال�سرتاتيجيات االأخرى املتبعة يف تقييم عملية التعليم اإما عن طريق االأ�ستاذ اأو عن طريق الق�سم:
  3- عمليات حت�سني التعليم:

 4- عمليات التحقق من م�ستويات اإجناز الطلبة )مثال: فح�ص الت�سحيح اأو الدرجات من قبل ع�سو هيئة تدري�ص 
       م�ستقل لعينة من اأعمال الطلبة، وقيام اأ�ستاذ املقرر بتبادل ت�سحيح عينة من الواجبات اأو االختبارات ب�سفة دورية 

       مع ع�سو هيئة تدري�ص اآخر لنف�ص املقرر يف موؤ�س�سة تعليمية اأخرى(:
  5- �سف الرتتيبات واخلطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتح�سني.
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وزارة التعليم العايل
جامعة امللك �سعود

وكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية و االأكادميية
اإدارة اخلطط و الربامج الدرا�سية

استمارة رأي القطاع المستفيد من برامج الجامعة

�سعادة الدكتور/االأ�ستاذ                                                                                                 املحرتم
          �سركة:.......................................................................

حر�سًا من اجلامعة على توافق خمرجاتها مع متطلبات القطاع امل�ستفيد و كاإحدى اخلطوات املتبعة 
يف اعتماد الربامج الدرا�سية اجلديدة اأو تعديل ما هو قائم، و �سعيًا نحو �سمان جودة هذه الربامج، 
فرنجو منكم التف�سل باالإجابة على العبارات امل�سمنة يف اال�ستمارة املرفقة بح�سب املقيا�ص املحدد من 
اأوافق ب�سدة-ال اأوفق ب�سدة. علمًا باأن املعلومات �سوف تبقى �سرية و لن تتاح اإال ملن لهم عالقة باالأمر.

مالحظة: 
تعاد اال�ستمارة خالل اأ�سبوعني من ورودها لكم الإدارة اخلطط و الربامج الدرا�سية على الفاك�ص: 

اأو الربيد االلكرتوين:

مع حتيات اإدارة اخلطط و الربامج الدرا�شية

صفحة 1اســتمارة رأى قــطاع مسـتفيد
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صفحة 2اســتمارة رأى قــطاع مسـتفيد

الراأي
العبارة املح�ر

اأوافق ب�شدة      اأوافـــق      حمـــايد     غري م�افــق      غري م�افــق ب�شدة

بية
دري

الت
ت 

لبا
تط

  امل
     

     
     

     
     

     
     

     
     

ة   
اري

امله
ت 

لبا
تط

  امل
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

ية 
رف

املع
ت 

لبا
تط

امل

ت�ستمل اخلطة على املعارف ال�سرورية يف 
جمال عمل اخلريج

املواد املقرتحة يف اخلطة �ساملة
التكامل  حتقق  اخلطة  يف  املقرتحة  املواد 

فيما بينها
ت�ستمل اخلطة على مقررات حديثة

تركز اخلطة على املعارف التي تتوافق مع 
متطلبات التوظيف

تت�سمن اخلطة مواد يف مهارات االت�سال
تت�سمن اخلطة مواد يف مهارات التفكري
تت�سمن اخلطة مواد يف مهارات القيادة
تت�سمن اخلطة مواد يف مهارات اإتقان 

اللغة االجنليزية
تت�سمن اخلطة مواد يف مهارات اللغة 

العربية
تت�سمن اخلطة على مهارات التعليم 

التعاوين

املقررات العملية كافية
يوجد يف اخلطة متطلب للتدريب

الوحدات املخ�س�سة للتدريب كافية
فرتة التدريب حمددة يف الوقت املنا�سب 

يف اخلطة
�سوابط التدريب حمددة بو�سوح
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الراأي
العبارة املح�ر

اأوافق ب�شدة      اأوافـــق      حمـــايد     غري م�افــق      غري م�افــق ب�شدة

يف
�ظ

الت
ت 

لبا
تط

  م
     

     
     

     
     

     
     

     
ية 

تقن
ت ال

لبا
تط

امل

يوجد مقررات كافية يف مهارات احلا�سب
توزيع املقررات احلا�سوبية يف اخلطة 

منا�سب
تتالءم مقررات احلا�سب مع طبيعة عمل 

اخلريج
ي�ستخدم احلا�سب يف تدري�ص الطالب

ي�ستخدم الطالب احلا�سب يف توا�سلهم 
مع املدر�سني

ي�ستخدم الطالب احلا�سب يف اإعداد 
متطلبات املواد

هناك حاجة خلريجي التخ�س�ص
نحتاج لعدد من ال�سنوات ل�سد العجز

يوجد لدينا موظفني �سعوديني خريجي 
برامج مماثلة من اململكة

نقدم برامج تاأهيلية ملوظفينا ال�سعوديني 
اجلدد خريجي اململكة

اإ�سافات اأخرى تودون ذكرها:
-1
-2
-3

مع بالغ �شكرنا و تقديرنا ملنحكم اإيانا جزء من وقتكم الثمني.

صفحة 3اســتمارة رأى قــطاع مسـتفيد


