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): إن وجدت( التي يحصل عليها الطلبة ) الشهادات(المؤهالت نقاط الخروج المتوسطة و  – 5
  :  )برنامج درجة البكالوريوسوسطة ضمن الدبلوم أو الشهادة الجامعية المتدرجة : مثال(

  وجد يال                           
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، من البرنامجإذا كان يوجد نقطة خروج مبكرة : (لهايعد الطلبة أو الوظائف التي / المهن  – 6

مع ) درجة الدبلوم أو الشهادة الجامعية المتوسطة: مثال( )اكتب المهن في كل نقطة من تلك النقط
  : هن والوظائف التي يحوزها الخريج عند كل نقطة خروجذكر الم

  ال يوجد نقاط خروج مبكرة 
  :عند انهاء البرنامج يكون الطالب معدا للعمل في الوظائف التالية

  مدرس احياء او علوم في مدارس التعليم العام  - 
  معيد في جامعات و معاهد وزارة التعليم العالي  - 
   كز االبحاث العلميةباحث علمي في الجامعات و مرا  - 
فني معمل في مدارس وزارة التربية و التعليم، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة المياه،   - 

  هيئة المواصفات و المقاييس، مصلحة االرصاد و البيئة
  
  

  
  

  :طبيعة البرنامج  – 7

  .....     . ،      الموعد المحدد لبدء البرنامج    .....ال....    برنامج جديد ) أ (

  

      هـ3014 ،السنة التي تم فيها آخر مراجعة للبرنامج جديد    .نعم.. برنامج مستمر  ) ب(

  
  ).داخليا ضمن المؤسسة التعليمية: مثال( المسئولة عن آخر مراجعة كبيرة المنشأة أو الجهة 

  لجنة الخطط الدراسية بالقسم
  ؟----------:  أخرى  ؟ال يوجد: أسم الجهة التي نفذت االعتماد األكاديمي

    

  
  

البرنامج  أنشطة  عضو هيئة التدريس الذي يدير أو ينسق)رئيس القسم : مثال( اسم ووظيفة  – 8
  رئيس القسم – ابراهيم الهزاع /د. أ  :في الوقت الحالي
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في البرنامج يقدم أو إذا كان  ، إذا لم يكن في الحرم الجامعي الرئيسيتقديم البرنامج مكان  – 9
  للطالب بالدرعية داخل الحرم الجامعي   .أكثر من مكان

تقدم بعض مقررات البرنامج لطالبات االقسام و : اقسام العلوم و الدراسات الطبية للطالبات بالملز 
  الكليات االخرى

   

  
  : سياق البرنامج) ب 

  . اشرح سبب الحاجة للبرنامج – 1

  )ذات صلةإذا كانت (أسباب اقتصادية  –أ 
مختلف قطاعات  تحتاجھافي مجا�ت كثيرة  للعمل سوق العمل بكوادر وطنية شابة مؤهلةتزويد 

وزارة  ،وزارة الزراعة ووزارة المياه ،اتالدولة ومؤسساتھا مثل وزارة الصحة ومعامل المستشفي
، وكذلك العمل في مؤسسات التربية والتعليم وھيئة المواصفات والمقاييس ومعامل وزارة الداخلية

  .ات القطاع الخاصوشرك
  المساهمة في خدمة المجتمع من خالل  )ذات صلة  إذا كانت(أسباب اجتماعية أو ثقافية  –ب 

والمحافظة على الثروة الحيوانية  حيائي بكافة صورة وأشكالهالبيئي والتنوع األنشر وتنمية الوعي 
  .وتوعية المجتمع وتثقيفه وتعليمه

 – البحث العلمي –المساهمة في العملية التعليمية  .ة أو الكليةبرسالة الجامعالبرنامج  عالقة  –ج 
  خدمة المجتمع 

   

  

  . مع البرامج األخرى التي تقدمها الكلية أو الجامعة أو القسم) إن وجدت(اشرح العالقة  – 2

  

  :هل يقدم البرنامج مقررات تعد متطلبات للطلبة في برامج أخرى -أ  

  ......... ال                          نعم نعم                    

  
من أن هذه المقررات  على مستوى القسم للتأكد إذا كان الجواب بنعم، فما الذي يجب القيام به      

  : تلبي احتياجات الطلبة في البرامج األخرى 
مج يتم مراجعة المقررات بشكل دوري للتأكد من استمرارية مالئمتها الحتياجات الطالب في  البرا

حيث يتم مراجعتها في ضوء . وذلك من خالل لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم التي تقدم فيها
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 –لتوفير تغذية راجعة ) االستقصاء(المقررات من خالل الطالب /، تقييم المقرررسالة وأهداف القسم
 - قسام المعنيةاستقصاء آراء اال – .المقررات المعنية /الطلبة المسجلين في المقرر آراءمعرفة 

  المراجعة الخارجية –. مقارنتها بمقررات تقدم في أقسام مماثلة
  
  هل يتضمن البرنامج مقررات من أقسام أخرى يجب على الطلبة فيه أن يدرسوها؟ -ب 

  ......... ال                          نعم نعم                           

  
جب القيام به على مستوى القسم للتأكد من أن هذه المقررات في إذا كان الجواب بنعم،  فما الذي ي 

  األقسام األخرى تلبي احتياجات الطلبة في هذا البرنامج؟
من  يتم مراجعة المقررات بشكل دوري للتأكد من استمرارية مالئمتها الحتياجات الطلبة في البرنامج

،  عتها في ضوء رسالة وأهداف القسمخالل لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم، حيث يتم مراج
الطلبة معرفة آراء  –لتوفير تغذية راجعة ) االستقصاء(المقررات من خالل الطالب /تقييم المقرر

المراجعة  –. مقارنتها بمقررات تقدم في أقسام مماثلة - المقررات المعنية /المسجلين في المقرر
  الخارجية

.   
  

  
  
  

بغي خصائص معينة ينهم في البرنامج أية احتياجات خاصة هل لدى الطلبة المحتمل قبول  – 3
غالبية الطلبة من فئة االنتظام الجزئي :  مثال( أخذها بعين االعتبار عند التخطيط لتقديم البرنامج 

  ) :مهارات اللغة مثلالمسائي، أو من فئة الطلبة الذي لديهم قصور في المهارات المرتبطة 

  ...... ال                          نعم نعم                    

   
  إذا كان الجواب بنعم ، ما االحتياجات الخاصة او الخصائص التي تميز هؤالء الطلبة؟

  
  اللغة اإلنجليزية ضعف مهارات 
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هل للطالب الذين من المحتمل أن يسجلوا في البرنامج لهم خصائص خاصة يجب اعتبارها  – 4
الطلبة الذين يدرسون بالمساء، أو المهارات المحدودة من تكنولوجيا  :مثال(عند تخطيط البرنامج؟ 

   نعم                        )المعلومات أو اللغة
  

  مهارات محدودة في اللغة االنجليزيةإذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي؟ 

  

  القيام به في البرنامج للتعامل مع هذه االحتياجات والخصائص؟ يجب  ي ذا الم -5
 اإلسالميةواللغة العربية والدراسات  إلنجليزيةاللغة اوالكلية لطرح مقررات  األقسامتنسيق مع ال

    .وتحديد مخرجاتها التعليمية بما يتواءم مع رسالة وأهداف البرنامج
  

  
  : رسالة وأهداف البرنامج) ج 

                   :بيان رسالة البرنامج   – 1
قادرة على االستجابة  لمتطلبات ، الية التأهيل في مجاالت علوم الحياةإعداد كوادر تعليمية وفنية ع

   .سوق العمل من خالل النشاطات البحثية والتعليمية والمهنية المتقدمة بما يخدم المجتمع
  

  

يجب أن ( ). خمس سنوات: مثال(مدة محددة  أهداف رئيسة لتطوير البرنامج في ةأذكر أي – 2
أذكر أو صف بإيجاز ).  مع األهداف التي تتبناها المؤسسة التعليميةمتسقة هذه األهداف تكون 

   :التي وضعت للبرنامج األهدافكل هدف من الرئيسة المطلوب إتباعها لتحقيق االستراتيجيات 
                                           

  االستراتيجيات    األهداف

. فنية عالية الـتأهيلو إعداد كوادر تعليمية 

المناهج بما يتناسب مع متطلبات سوق  تطوير

   .العمل
  

التركيز على توفير برامج تدريبة مكثفة للطالب 
  .أثناء مرحلة الدراسة الجامعية

إقامة عالقات تعاونية مشتركة مع بعض 
  . القطاعات الحكومية والخاصة

التواصل مع المجتمع بتوفير البرامج التثقيفية 

تزيد من  له ومشاكتساهم في حل بعض  التي

ووحدات القسم  أعضاء هيئة التدريس مشاركة
مة ٕاقاو  في تقديم المعلومات والخدمات
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مساهمة . المحاضرات والندوات واللقاءات  .مستوى الوعي
أعضاء هيئة التدريس للعمل كمستشارين غير 

  .متفرغين لدى القطاعين العلم والخاص

العلمية األساسية والتطبيقية األبحاث القيام ب

  .المتميزةلمية افي المجالت الع ونشرها
التعاون مع مراكز البحوث المحلية واالقليمية 

الجراء بحوث  بعلوم األحياءوالدولية المهتمة 
االتصال العلمي بالباحثين في  –مشتركة 

دعم األبحاث  –المجالت العلمية المشتركة 
  العلمية في المجال

  
  : هيكل وتنظيم البرنامج) د 

  

  : لبرنامجوصف ا – 1

  

يجب أن يكون هناك دليل للقسم أو البرنامج ويكون متاحا للطلبة أو غيرهم من المستفيدين 
وأصحاب المصلحة، كما يجب أن ترفق نسخة من المعلومات الخاصة بالبرنامج في الدليل مع 

، ه المعلومات يجب أن تتضمن المقررات األساسية و االختياريةوهذ. ف البرنامج يوصنموذج ت
الكلية أو الجامعة، باإلضافة إلى / وكذلك بيان بالساعات المعتمدة، والمتطلبات التي تخص القسم

ٕاذا لم يتم و . تفاصيل كاملة حول المقررات التي ينبغي أن تدرس في كل فصل أو عام دراسي
  . أخرى ضروريةتفاصيل  ةتقديم أي، فينبغي المنشوردليل تضمين هذه المعلومات في ال

  مرفق
  

  

  ةلطلببا تطوير الخصائص أو المزايا الخاصة – 2

   

  

التي يحاول القسم أو  - ادة تعمالتوقعات الخالف  –لبة خصائص أو مزايا خاصة للط ةأذكر أي
 ةاإلبداعيول الحلإيجاد في البروز : مثال. (لبتها طواحد من الكلية أو الجامعة تطويرها في كل 

مستوى عال امتالك أو العامة،  أو االلتزام بنشر الخدمة ،القيادةامتالك القدرة على أو  ، للمشاكل
  ). من المهارات في تكنولوجيا المعلومات



 8

كل خاصية أو ميزة من  لتطويرالطالبية التي ينبغي أن تستخدم نشطة األذكر استراتيجيات التعلم و أ
  :ذه الخصائص والمميزاته
  

  ية الطالب ةاإلستراتيجية أو األنشط  المميزات أو الخصائص 

استخدام و  العملي المباشرالتركيز على التدريب   تصميم وتنفيذ التجارب العلميةاكتساب مهارات 
    الفحص المجهري وتحليل العيناتتقنيات 

 باستخدام تكنولوجيا المعلومات مهارات البحث
  .وتحديد المشكالت واقتراح الحلول

المناقشات  –إتباع أسلوب مصادر المعلومات 
  التطبيقات الفردية  –الجماعية 

نشر الوعي البيئي والتنوع األحيائي بكافة صوره 
وأشكاله على مستوى األنواع واألجناس وعلى 

  المستوى الظاهري والتشريحي والوراثي

العمل في فريق والقيام باألدوار خالل المرحلة 
التفاعل بفعالية مع األفراد  –الدراسية 
  . والجماعات 

من خالل  االجتماعيةخ مفاهيم الخدمة ترسي  خدمة المستفيدين
التعريف  –القراءة  –الممارسة المباشرة 

قضايا التلوث والتنوع ، ةبالمشكالت البيئي
  . حيائياأل

  
الخبرة العملية، االمتياز لطلبة التخصصات : مثال( )إن وجدت(مكونات الخبرة الميدانية  – 3

  : )الخ...الصحية، التدريب التعاوني 

  . المطلوبة في البرنامجاالمتياز سنة أو  السريريأو  لعمليالتدريب اصر ملخص لعنا
يجب مع مالحظة أن هناك نموذج خاص بتوصيف الخبرة الميدانية مشابه لنموذج توصيف المقرر 

  :تكون متطلبا من متطلبات البرنامج) عملية(ه ألية خبرة ميدانية إعداد
  

 

 

  :وصف مختصر ألنشطة التجربة الميدانية –أ 
والالفقاريات والطيور  الزواحف والبرمائيات واالسماكدراسات حقلية في مجال البيئية والثلوث  

  .والثدييات
 

 

 

  



 9

  :لتجربة الميدانيةفي البرنامج ليتم تطويرها من خالل ا بنتائج التعلم الرئيسية المقصودةقائمة  –ب 
  
  .معرفة  الدراسات الحقلية واساليب العمل الحقلي - 
  .واطن البيئية المختلفة الرئيسيةمعرفة الم - 
  .حفظها   –جمع العينات تصنيفها  - 
  .زيارات الميدانية لبعض المؤسسات ذات العالقة - 
  .كتابه التقارير الحقلية - 
  

  

سنة أو تذكر ال: مثال(التجربة الميدانية؟ يتم تقديم في أي مرحلة أو مراحل في البرنامج  –ج 
  فصل صيفي  – الثامنالمستوى                           :)فصلال
  
  

  

أيام لألسبوع لمدة  3: مثال(الجدول الزمني ات وترتيبللخبرة الميدانية مخصص وقت الالأذكر  –د 
  :) أسابيع طيلة الفصل 4

  )الفصل الصيفي( كامل الفصل الدراسي - ساعات أسبوعيًا  8                 
  

  

  اتساع 4 :انيةللتجربة الميدعدد الساعات المعتمدة  - هـ 
  

  
  ) إن وجدت(متطلبات المشروع أو البحث   -4

  

المطلوبة في كل ث و عدا المشاريع أو البح (ملخص أي مشروع أو متطلبات أطروحة في البرنامج 
  )يجب إرفاق نسخة من متطلبات المشروع) (مقررل
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   وصف مختصر –أ 
المعلومات المختلفة، تصميم التجارب  استخدام الدوريات العلمية، البحث عن المعلومات في أوعية

  .العملية وتنفيذها، تحليل النتائج، كتابة التقارير العلمــية
   

  . قائمة بنتائج التعلم الرئيسية المقصودة للمشروع أو البحث –ب 
  .معرفة كيفية التعامل مع الدوريات العلمية الحديثة واستخراج األبحاث المناسبة منها  - 
  . طط إلجراء التجارب البحثيةمعرفة وضع مخ  - 
  ).الضابطة والمعامالت(معرفة كيفية التعامل مع حيوانات التجارب وتقسيمها إلى مجموعات   - 
  .معرفة طريقة أخذ البيانات والتعامل معها  - 
  .معرفة طريقة عرض النتائج وكتابتها في تقرير علمي  - 
  .معرفة كيفية كتابة البحث العلمي و المراجع - 
  

             )السنة أو الفصل: مثال(في أي مرحلة أو مراحل في البرنامج يتم تنفيذ البحث أو المشروع؟  -ج 
  المستوى السابع

  

   :عدد الساعات المعتمدة للبحث أو المشروع البحثي  –د 
  ساعات 3                     

   

  :البحث العلمي  خصودعم للطالب فيما ي أكاديميوصف موجز لما يقدم من إشراف  - هـ 
  .اإلشراف المباشر من قبل عضو هيئة التدريس على الطالب أثناء التدريبات العملية - 
  .ساعات اسبوعياً  7المكتبية بمقدار الساعات  - 
  .والمحاليل ونقاط الوصول لقواعد المعلومات األجهزةتوفير  - 
  

  :)يربما في ذلك آلية التحقق من المعاي(وصف إجراءات التقييم  –و 
  .جمع المعلومات العلمية الحديثةتقييم مهارات  - 
  .تنفيذ التجربة العمليةتقييم مهارات  - 
  .التقرير النهائي تقييم -  
  .التحقق من التقييم من خالل لجنة مختصة وعرض نسخة من التقرير النهائي - 
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  تطور نتائج التعليم في مجاالت التعلم –5

  : ضحة أدناه يجب توضيحلكل مجال من مجاالت التعلم المو 
  

وصف عام للمعرفة أو المهارة التي يطلب من البرنامج تطويرها ومستوى تلك المعرفة  •
كدليل يرجى مراجعة األوصاف العامة للمعرفة والمهارة في إطار العمل الوطني . (والمهارة

 . للمؤهالت لمستوى مؤهل هذا البرنامج

ها في البرنامج لتطوير تلك المعرفة وصف استراتيجيات التعليم المطلوب استخدام •
يجب أن يكون هذا الوصف عام للتوجهات المتخذة في البرنامج بصورة عامة . (والمهارات

 ). ولكن إذا كان ال بد من تحديد مسئولية معينة في مقررات معينة، فيجب توضيح ذلك

لم في المجال طرق تقييم الطلبة المستخدمة في المقررات والبرنامج لتقييم نتائج التع  •
 . المعني

   

  

      المعرفة –أ 

  :وصف المعرفة التي سيتم الحصول عليها- 
  . األساسية للتخصص وعالقته بالتخصصات األخرى والمعارف التعرف على المفاهيم. 1
النظريات والحقائق العلمية في فروع علم الحيوان والعالقات التي تربط الكائنات الحية معرفة . 2

  .يويبمحيطها الح
  معرفة تقنيات المختبر األحيائية وتطبيقاتها. 3
  .معرفة مفاهيم إدارة المختبرات وتنظيمها وتقويمها. 4
  .معرفة مفاهيم إدارة المحميات واألنظمة الحيوية وتنظيمها وتقويمها. 5
  .الحيوان وأخالقيات المهنة بعلوممعرفة السياسات والتشريعات الخاصة . 6
   

  

  :استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المعرفة - 
 –األوراق البحثية إعداد  –التقارير كتابة  –المناقشات الجماعية  –القراءات المساندة  –المحاضرة 

  االلقاء  - التدريب الميداني  – التدريب العملي –التكاليف الفردية والجماعية القيام ب
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  :طرق تقييم المعرفة المكتسبة – 
  تقويم العرض وااللقاء  –التكاليف الفردية والجماعية تقويم  - اختبارات عملية  –ختبارات تحريرية ا

  

�EEEEא'دDא���א'دDא���א'دDא���א'دDא���FFFFא�D�Nא�9א���a���א�D�Nא�9א���a���א�D�Nא�9א���a���א�D�Nא�9א���a��� –ب  �� �� �� �

   
� J�����aא�9א���D�Nא�F��א�Dא'دEالمطلوب تطويرها ومستوى األداء المتوقع:  
  .وٕايجاد الحلولتلفة ة المخالعلمي المشكالتتحديد وتحليل وتقويم و  اكتشافالقدرة على  - 
  معرفة أساليب البحث العلمي والقدرة على تصميم البحوث العلمية وتقويمها  - 
والقدرة على بناء وتصميم استراتيجيات  معرفة أساليب وٕاجراءات البحث واسترجاع المعلومات - 

  .البحث
  القدرة على اختيار وتقويم مصادر المعلومات بأنواعها المختلفة  - 

    

  

 :EEEEא'دDא���Fא�D�Nא�9א���a���تطوير تراتيجيات التعلم المستخدمة في اس - 

 –أسلوب حل المشكلة  –مناقشة جماعية  - الدراسات الحقلية  – العمليةوالتدريبات  التجارب
  تكاليف وواجبات جماعية وفردية 

  

  

  :المكتسبة) א'دDא���Fא�D�Nא�9א���a���تطوير ق تقييم طر  – 

 –االختبارات العملية والتحريرية  –تقويم التكاليف الفردية والجماعية   - لعلمية  التجارب اتقويم 
   -التقويم الجماعي 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

� �
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   :متطلبات القبول للبرنامج)  6

 مقررأي متطلب مسبق ألي على أن تتضمن متطلبات القبول التي تصف نشرة الدليل أو ال أرفق
  . خبرات ميدانية  أو

  
  : البرنامج متطلبات الحضور وٕاكمال)  7

  : أرفق دليل أو نشرة المتطلبات لما يلي
  الحضور –أ 

  النجاح من سنة إلى سنة –ب 
  إكمال البرنامج –ج 

  
  األكاديميةاألنظمة واللوائح الخاصة بتقييم الطلبة والتحقق من المعايير ) هـ

   

   :بتحديد وتوزيع الدرجاتالخاصة سياسات النظمة أو األ -1

تحديد وتوزيع  إذا كان لدى الجامعة أو الكلية أو القسم أو البرنامج سياسات أو أنظمة تتعامل مع
  . درجات الطلبة ، فينبغي ذكرها أو إرفاق نسخة من هذه اللوائح واألنظمة

  

  
مثال (يمي لدى الطلبة األكاد المستخدمة في التحقق من مستويات اإلنجازاإلجراءات ما هي  -  2

مرجعة التصحيح لعينة من االختبارات أو المهام األخرى،  تقييم مستقل بواسطة عضو هيئة تدريس 
التحقق قد تختلف من مقرر إلى  إجراءاتمع مالحظة أن )  يدرس المادة في مؤسسة تعليمية أخرى

  .أخر من نطاقات التعلم إلىآخر  ومن نطاق 
  
� �

z�Tאق�א�Dوkא����א��/iG�1���Nu�uR��@�ZD��L�ED�\�א�@>�A�L"�ذ�א��د6 �����fa7)������5و
�Kא'دא�6Dא�������)�0א������)Ra�/���-�N/�دDא�] �

� �
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  شؤون الطالب ومساندتهم إدارة) و 

  األكاديمي للطالباإلرشاد – 1 

جدولة لك ، بما في ذلبة للط وتقديم النصح األكاديميإلرشاد صف الترتيبات التي ستتم بالنسبة ل
تخطيط الساعات المكتبية لألساتذة والمشورة المتعلقة بالتخطيط للبرنامج، واختيار التخصص، وال

 ) على مستوى الكليةالذي يكون في الغالب متوفرا ( للحصول على عمل 

  كمرشد أكاديمي لكل طالبعضو هيئة التدريس تعيين   - 
  تحديد ساعات مكتبية لكل عضو هيئة التدريس  -

  
   : شكاوى الطلبةتظلم و  – 2

  

أرفق األنظمة التي تتعلق بالطالب في األمور األكاديمية، بما في ذلك العمليات التي تأخذ بعين 
  . االعتبار عند النظر في الشكوى التي يتقدم بها الطلبة إلى الجهة المعنية في المؤسسة التعليمية

  : المرافق والموارد) ز

  
  : الكتب والمراجع – 3

  

المطلوب إتباعها من قبل هيئة التدريس في البرنامج للتخطيط والحصول على اإلجراءات ما  –أ 
 المواد المعتمدة على مواقع بما في ذلك الموارد االلكترونية و  ، الكتب والمراجع والمواد األخرى

  االنترنت؟ 
 لخاصة بهتعبيئة عضو هيئة التدريس الستمارة خاصة بالمقرر لتحديد المراجع والمصادر ا - 

  .وٕاعتمادها من قبل مجلس القسم
زيارة المكتبة أو مركز المعلومات لالطالع على ما تحتويه من مصادر وأوعية معلوماتية ذات  - 

  .عالقة بالمقرر
  .تقديم طلب لحجز المواد المكتبية ذات العالقة بالمقرر الدراسي - 
      .االطالع على نشرة االحاطة الجارية - 
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هيئة التدريس في البرنامج ءات المطلوب إتباعها من قبل القائمين على البرنامج و ما اإلجرا –ب 
  فاية الكتب والمراجع والموارد األخرى؟ مدى مناسبة وكلتقييم 

  
دراسة االستمارة الخاصة بالكتب والمراجع الخاصة بكل مقرر على حده وتحديد مدى مالئمتها  - 

التغطية ( –مدى حداثتها  –بالقسم   ةالمجموعة التخصصيلمفردات المقرر من خالل 
   .)الموضوعية والمكانية والزمانية

تحكيم كتب أعضاء هيئة التدريس ومطابقتها مع المحتويات الخاصة بالمقرر قبل اعتمادها  - 
   .ككتب مقرره 

  

  
  : هيئة التدريس أعضاء )  ز

  
  التعيين -1

  
دريس الجدد للتحقق من أن وصف موجز عن اإلجراءات المتبعة في توظيف أعضاء هيئة الت 

عضو هيئة التدريس مؤهل بصورة مناسبة ولديهم الخبرات الالزمة للقيام بعملية التدريس المناطة 
  .بكل منهم

                                   .إلقاء محاضرة  - 
  .المقابلة الشخصية للتحقق من القدرات الذهنية والجسدية - 
 الدرجة العلميةين الواردة في الئحة الجامعات السعودية مثل التحقق من انطباق شروط التعي - 
  ومعادلة الشهادة) الدكتوراه–الماجستير (
مالئمة الشهادة التحقق من انطباق شروط التعيين الواردة في شروط القسم مثل العمر والخبرة و  - 

  .واحتياجات القسم للبرنامج
  .األكاديمية األعلى مناقشة مبررات التعيين في مجلس القسم والمجالس - 
  
 

 

 

 

  

  المشاركة في التخطيط والمتابعة والمراجعة للبرنامج -2
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صف اإلجراءات المتبعة من قبل القائمين على البرنامج في الحصول على المشورة من أعضاء 
هيئة التدريس، وجعلهم ينخرطون في متابعة جودة البرنامج، والمراجعة السنوية، وعملية التخطيط 

  . امجلتحسين البرن
  عقد اللقاءات الدورية لمناقشة قضايا الجودة  - 
  تشجيع حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية  - 
  بالقسم  قديم المشورةلجنة إشتسارية من أعضاء هيئة التدريس تتولي ت - 
  التحفيز والتشجيع لروح المبادرة والمنافسة - 
  ة بين أعضاء هيئة التدريسدعوة المتخصصين لنشر ثقافة الجود - 
  إقامة ورش العمل حول الموضوع - 
  توزيع منشورات تعريفية وتثقيفية حول الجودة - 
  عرض تجارب ناجحة في مجاالت الجودة في أقسام وبرامج مشابهة - 
  المتابعة المستمرة - 
  توفير التسهيالت والتجهيزات الالزمة - 
   

  

  التطوير المهني -3

  

  :لتحقيق التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس  من أجل ما الترتيبات المتبعة
  

  تحسين المهارات المستخدمة في عملية التدريس؟ -أ  
  .االلتحاق بدورات تدريبية وورش عمل ذات عالقة بتنمية مهارات التدريس لديهمتشجيع  - 
  .هيئة التدريس ألعضاءلألداء التدريسي السنوية المراجعة  - 
  .صح لتحسين وتطوير األداء التدريسي العضاء هيئة التدريستقديم المشورة والن - 
 . الحوافز والمكافأت - 

  
  

برامج التطوير المهني األخرى بما في ذلك المعرفة المتعلقة بالبحث العلمي،   - ب
  والتطورات في مجاالتهم التدريسية؟
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تشجيع أعضاء هيئة على االلتحاق بالدورات التدريبية وورش العمل في المجاالت  - 
  .ألخرىا

  .تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات والندوات - 
  .تشجيع االتصال العلمي من خالل الزيارات واالساتذة الزائرين - 
  .اللقاءات العلمية واالحاطة الجارية وتوزيع المنشورات - 
  . تشجيع أعضاء هيئة التدريس على االلتحاق ببرامج التعليم المستمر - 
  

  
   تحضير أعضاء هيئة التدريس الجددإعداد أو  -4

  
صف اإلجراءات التي تستخدم من قبل القسم ألعداد وتحضير أعضاء هيئة التدريس الجدد، أو 
لزائرين، أو العاملين بدوام جزئي لضمان معرفتهم وفهمهم الكامل للبرنامج وألهمية المقررات التي 

  .يدرسونها  كعناصر في البرنامج ككل
  )االلتقاء باعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية بالقسم –دليل القسم (برنامج تهيئة  -  
التعريف برسالة وأهداف القسم وشرحها، وشرح فلسفة البرنامج والمقررات التي تقدم فيه  - 

  .واالحتياجات االفتصادية واالجتماعية للبرنامج واسهاماته فيها
ومساهماته األكاديمية والمجتمعية والتحوالت  التعريف بمنجزات القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه - 

  )التي مرت به
  .   التعريف بالتجهيزات والتسهيالت المتوافرة - 
  . التعريف بحقوق وواجبات عضو هيئة التدريس في المؤسسة التعليمية - 
  .التعريف بفرص التطوير المتاحة ومدى امكانية مساهمته فيها - 
  .ة والجامعةالزيارة الميدانية للقسم والكلي - 
  
 

 

 

 

  

  أعضاء هيئة التدريس من المرتبطين بدوام جزئي وغيرهم من الزائرين -5
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إجراءات المؤسسة التعليمية فيما يخص تعيين أعضاء / الكلية / القسم/ تقديم وصف موجز للبرنامج
أي هل الموافقة مطلوبة، كيف تتم عملية (   هيئة التدريس غير المتفرغين واألساتذة الزائرين

  ).ختيار،ونسبتهم الى العدد الكلي من أعضاء هيئة التدريس في البرنامجاال
  .العرض على مجلس القسم بطلب الموافقة - 
  .التأكد من الخبرة السابقة والحالية في مجال العمل - 
  .الحصول على موافقة اإلدارة العليا - 
  .من إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس% 5النسبة  - 

  
  وٕاجراءات تحسينه تقويم البرنامج -ح

  فاعلية التعليم -1

ما اإلجراءات أو العمليات التي سوف تستخدم لتقويم وتحسين االستراتيجيات التي أعدت   -أ  
تقييم التعلم الذي تم تحقيقه، : مثال(لتطوير التعليم في كل نطاق أو مجال من مجاالت التعلم 

ط متنوعة من التعلم،  تقويم مدى معرفة المشورة المقدمة والتي تتوافق مع نظريات التعلم ألنما
  ).أعضاء هيئة التدريس ومهاراتهم في استخدام استراتيجيات متنوعة

  .المنتظمين للمقررات الدراسية والبرنامج األكاديميمراجعة تقويم الطالب  - 
  .مراجعة تقويم الطالب المتخرجين للمقررات الدراسية والبرنامج األكاديمي - 
  . رباب العمل الداء الخريجينمراجعة تقويم أ - 
  .المراجعة الخارجية للمقررات والبرنامج –) التقويم الذاتي(المراجعة الداخلية  - 
إلحاق أعضاء هيئة التدريس بدورات تدريبية وورش عمل لتزويدهم بالمهارات التدريسية  - 

  )   تعريفهم بنظريات التعلم واستراتيجيات التعليم والتعلم(الالزمة 
  .قات وأراء أعضاء هيئة التدريستعلي - 

ما اإلجراءات المتبعة في تقويم مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام االستراتيجيات     - ب
 .المخطط لها

  .مراجعة تقويم الطالب المنتظمين للمقررات الدراسية والبرنامج األكاديمي - 
  .األكاديميمراجعة تقويم الطالب المتخرجين للمقررات الدراسية والبرنامج  - 
  .المراجعة الخارجية للمقررات والبرنامج –) التقويم الذاتي(المراجعة الداخلية  - 
  . مراجعة تقويم أرباب العمل الداء الخريجين - 

  التقويم العام للبرنامج -2
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ما االستراتيجيات التي تستخدم في البرنامج للحصول على تقويم عام للجودة في البرنامج،  -أ
  :ى معرفة مدى االنجاز الذي تحقق فيما يخص نتائج التعلم المقصودة في البرنامجباإلضافة إل

  

 الطالب المسجلين حاليا والذين تخرجوا من البرنامج؟قبل  من - 

 

توزيع استبانات على الطالب المحتمل تخرجهم للحصول على تغذية راجعة عن المقررات  - 
  .الدراسية والبرنامج بشكل عام

على الخريجين للحصول على تغذية راجعة عن المقررات الدراسية والبرنامج توزيع استبانات  - 
  .بشكل عام

المقابلة الشخصية لمجموعة من الطالب المحتمل تخرجهم للتعرف على وجهة نظرهم حول  - 
  .المقررات الدراسية والبرنامج بشكل عام

نظرهم حول المقررات المقابلة الشخصية لمجموعة من الطالب المتخرجين للتعرف على وجهة  - 
  .الدراسية والبرنامج بشكل عام

  

  

  مقومين مستقلين؟ أو / مشرفين مستقلين وقبل من  -
  .  توصيات األساتذة الزائرين حول المقررات الدراسية والبرنامج - 
  .المراجعة الدورية للبرنامج من خالل مراجعين خارجيين - 
  .قةااللتزام بمعايير الهيئات الدولية ذات العال - 
  
  من أرباب العمل الذين لديهم خريجين من البرنامج وغيرهم من أصحاب المصلحة؟ - 
للتعرف وغيرها من الشرائح االجتماعية ذات العالقة استبانات يتم توزيعها على أرباب العمل  - 

  .ئهم عن مستوى أداء الخريجين من البرنامجرأاعلى 
  .ف من البرنامجتنظيم لقاءات دورية بأرباب العمل والمجتمع المستهد - 
  
  المتبعة لمراجعة هذه العمليات التقويمية والخطط العملية لتحسين البرنامج؟ اإلجراءاتما  -ب
للتعرف ) المراجعات الداخلية والخارجية –اللقاءات  –االستبانات (مراجعة نتائج عمليات التقويم  - 

   –سينها على نقاط القوة في البرنامج لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها وتح
 –سهيالت إضافية تتوفير تجهيزات و ( .التعرف على االمكانات المتاحة للقسم والعمل في ضوئها - 

ورش عمل لتحسين  من خالل إلحاقهم ببرامج تدريبية و تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس
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الدراسية وفق  تعديل الخطة –مهاراتهم وتطويرها في مجاالت معينة كالتعليم والتعلم واستخدام التقنية
   )تكثيف برامج معينة  - احتياجات المجتمع المتغيرة ومتطلبات سوق العمل المتجددة 

  

  

  :المرفقات
  . المسبوق بجدول المحتوياتأشير اليھا في النموذج نسخ من ا1نظمة و الوثائق ا1خرى التي  – 1

  

  .الميدانية إن وجدترة توصيف الخبالدورات بما في ذلك المقررات لجميع  توصيف المقرر  – 2

  


