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كلمة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية

اهتمــت اجلامعــة منــذ نشــأهتا بتجديــد الفكــر التربــوي ، والعمــل علــى وضــع قواعــد 
رصينــة للممارســات التربويــة املختلفــة يف ضــوء رؤيتهــا االســتراتيجية الــي رمســت 
لَت اللجنــة الدائمــة للربامــج واخلطــط الدراســية  مالمــح التميــز يف التعليــم . لــذا َشــكَّ
فريًقــا مــن بــن أعضاءهــا للنظــر يف جتديــد آليــات بنــاء الربامــج واخلطــط الدراســية 
وفــق أســس مســتمدة مــن البحــث العلمــي يف التعليــم العــايل ، وناقشــت اللجنــة خــالل 

اجتماعــات مطولــة مــا انتهــي إليــه عمــل هــذا الفريــق .
ــل الالئحــة الــي بــن أيديكــم خالصــة عمــل الفريــق ومناقشــات اللجنــة لفتــرة  وُتَمثِّ
َمــة واإلجــراءات الــي ينبغــي  ْم للقــاريء القواعــد املَُنظِّ جتــاوزت العامــن ، وهــي ُتَقــدِّ
اتباعهــا لبنــاء الربامــج الدراســية وإقرارهــا ، وتصميــم اخلطــط الدراســية الالزمــة 

لتنفيــذ هــذه الربامــج يف كليــات اجلامعــة وأقســامها األكادمييــة .
وجتــدر اإلشــارة إىل أن أهــم مــا مييــز هــذا العمــل هــو التمييــز الواضــح بــن الربنامــج 
 ،Outcomes-based  واخلطــة ، ووضــع الربامــج القائمــة علــى املخرجــات التعليميــة
وليــس الربامــج القائمــة علــى املحتــوى املعــريف Content-based يف بــؤرة اهتمــام 
القائمــن علــى تصميــم الربامــج وتقييمهــا ، األمــر الــذي َيُصــب يف مصلحــة العمليــة 

التعليميــة والطالــب الــذي َيــْدِرس هــذه الربامــج .
أســأل اهلل العلــي القديــر أن يكــون هــذا العمــل خالًصــا لوجهــه ، وأن ينفــع بــه العبــاد 

والبــالد ، إنــه مسيــع جميــب .

                                           د. عبد الرحمن بن إبراهيم الخضيري
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           مـقدمـــــــــــة 

     ظــل التعليــم عهــوًدا طويلــة ُيركــز علــى نقــل املعــارف عــرب األجيــال ، والعمــل علــى التأكــد مــن حفــظ 
املتعلمــن هلــذه املعــارف والقــدرة علــى اســترجاعها ، ومل ختتلــف اجلامعــات عــن مؤسســات التعليــم قبــل 
اجلامعــي كثــرًا يف هــذا الصــدد ، إذ رأى فالســفة التربيــة وخــرباء التعليــم آنــذاك أن نقــل املعــارف عــرب 

األجيــال ضــرورة للحفــاظ علــى التــراث املعــريف للبشــرية ، واحليلولــة دون اندثــاره .

     ومــع تطــور علــوم احلاســبات ودخــول البشــرية عصــر املعلوماتيــة أصبحــت مهمــة احلفــاظ علــى التــراث 
املعــريف للبشــرية غــر ذات بــال ، وبــدأ فالســفة التربيــة وخرباؤهــا مرحلــة جديــدة ، تركــز علــى تربيــة 
العقــول القــادرة علــى التفكــر واإلبــداع وإنتــاج املعرفــة ، وليــس احلفــظ ونقــل املعــارف واســتهالكها ، األمــر 
الــذي يعــي تغــر األهــداف الرئيســة للنظــم التربويــة وبدايــة عهــد جديــد يعمــل علــى تربيــة الطالــب 
المتــالك مهــارات تتعلــق بالتفكــر والنقــد والتحليــل واإلبــداع ، وحــل املشــكالت ، والقــدرة علــى املالحظــة 

الواســعة والعميقــة ، وممارســة مهــارات االســتقصاء والبحــث العلمــي .

     وقــد َفــَرَض ذلــك علــى اجلامعــات وأســاتذهتا أولويــات جديــدة ، إذ أصبــح عليهــم العمــل علــى مواكبــة 
برامــج التعليــم اجلامعــي ملتغــرات عصــر االنفجــار املعــريف وثــورة املعلوماتيــة ومواكبــة هــذه الربامــج للتغــر 
اجلــذري يف الفلســفات التربويــة ، ومــا أدت إليــه مــن تغــرات مصاحبــة يف النظريــات الــي تفســر التعلــم ، 

واملبــادئ األساســية للتدريــس ، وتصميــم املناهــج ، والتقــومي التربــوي .

     ومــا يهمنــا التركيــز عليــه يف هــذا الصــدد ، هــو تغــر مبــادئ بنــاء الربامــج التعليميــة الــي ركــزت 
 discipline أو األنســاق املعرفيــة ،content oriented لعصــور طويلــة علــى البنــاء وفــق املحتــوى املعــريف
املخرجــات  أو    goals oriented األهــداف  وفــق  البنــاء  علــى  يركــز  عهــد جديــد  ليبــدأ   ،  oriented

 .  outcomes oriented التعليميــة 

     وهكــذا أصبحــت أســس تصميــم الربامــج التعليميــة وبناؤهــا وتقييــم آثارهــا علــى الطــالب خمتلفــة 
متــام االختــالف عــن ذي قبــل ، وانعكــس ذلــك علــى وثائــق الربامــج الــي تصــدر عــن اهليئــات الوطنيــة 
والعامليــة للجــودة واالعتمــاد األكادميــي ، حيــث أصبــح حمــور تركيزهــا التحقــق مــن وصــف النواتــج املرجــوة 
لتعلــم الربنامــج ، ومــدى اكتســاب الطــالب هلــذه النواتــج ، وليــس املحتــوى املعــريف للربنامــج ومــدى حفــظ 

الطــالب لــه .
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     وتقــدم هــذه الوثيقــة قواعــد جديــدة لبنــاء الربامــج األكادمييــة وتقييمهــا تقــوم علــى هــذا األســاس ، 
لتنظــم آليــات العمــل واإلجــراءات املختلفــة ذات العالقــة بالربامــج واخلطــط الدراســية يف ضــوء التعليــم 
الــذي جيعــل الطالــب حمــورًا للعمليــة التعليميــة ، والربامــح الــي تقــوم علــى املخرجــات التعليميــة، األمــر 
الــذي ُيعــد اســتجابة ملتغــرات العصــر ، وترمجــة للفلســفة التربويــة للجامعــة ، فضــاًل عــن كونــه يعكــس 

مضامــن اإلطــار الوطــي للمؤهــالت ، واملعايــر الوطنيــة والعامليــة جلــودة التعليــم العــايل .

     وال تقتصــر أمهيــة هــذه الوثيقــة علــى كوهنــا ملبيــة للتوجهــات املعاصــرة يف التعليــم العــايل ، وبراجمــه 
ولكــن أيًضــا لكوهنــا تتضمــن اإلجــراءات التفصيليــة والقواعــد التنفيذيــة ذات العالقــة بالربامــج واخلطــط 
الدراســية املبنيــة علــى مــا ورد يف  نظــام جملــس التعليــم العــايل واجلامعــات ، والــي مــن شــأهنا تيســر 

عمــل مؤسســات اجلامعــة املعنيــة بالتعليــم وبراجمــه .
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  املادة األوىل          تعريف المصطلحات

1 . : Program of Study  )الربنامج الدراسي )التعليمي / األكادميي

ُبنيـــة منظمــة )structure( مــن األهــداف التعليميــة ، املصممــة ملســاعدة الطالــب علــى اكتســاب اخلــربات 
، واســتعداده  املعرفيــة واملهاريــة والوجدانيــة يف جمــال معــن ، فضــاًل عــن تنميــة قدراتــه الشــخصية 
للتعامــل مــع مشــكالت احليــاة اليوميــة ، وتنظــم هــذه األهــداف يف مقــررات تنتهــي دراســتها حبصــول 

الطالــب علــى درجــة جامعيــة .

2 .: Course املقــرر

 جمموعــة متكاملــة مــن األهــداف التعليميــة التفصيليــة الــي تشــتق مــن األهــداف الرئيســة للربنامــج ، 
ويــؤدي حتقيقهــا إىل حتقيــق جــزء مــن أهــداف الربنامــج خــالل مــدى زمــي حتــدده اخلطــة الدراســية 
التعليميــة واســتراتيجيات  ، كمــا يصــف األنشــطة  املقــرر املصــادر الالزمــة للتعلــم  للربنامــج . وحيــدد 
التدريــس ، فضــاًل عــن اســتراتيجيات التقــومي الــي ميكــن اتباعهــا للتأكــد مــن حتقــق األهــداف التعليميــة.

3 . : Plan of Study اخلطة الدراســية

 Program Implementation خمطط زمي يساعد املؤسسة التعليمية والطالب على تنفيذ الربنامج
Plan ،والتقــدم املنظــم لتحقيــق األهــداف التفصيليــة لــه مــن خــالل توزيــع املقــــررات علـــى املـــدى الزمــنـــي 

للـخـطـــــة ، وحتـديــــــد الكيفيــــة التـــي تنفذ هبـــا املقـــــررات ) تعليم مباشر ــ عن ُبعد ــ .... إخل (. 

         الـبـرامـــــج الـدراســيـــــة

تتنوع مســتويات الربامج الدراســية الي تقدمها اجلامعة وفق عدد الســاعات املعتمدة للربنامج ، وحســب 
مــا ورد يف اإلطــار الوطــي للمؤهــالت .
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   املادة الثانية       عناصر البرنامج الدراسي 

ينبغي أن حتتوي وثيقة الربنامج الدراسي على املكونات التالية :
املستوى / الفئة املستهدفة )حسب مستويات اإلطار الوطي للمؤهـالت( . . 1
مسمى الربنامج )املسمى الرئيس ومسميات املسارات الفرعيـة إن ُوجدت( .. 2
عدد الوحدات الدراسية )الساعات املعتمدة( .. 3
رسالة الربنامج .. 4
5 . . Learning Domains  األهداف الرئيسة للربنامج موزعة على جماالت التعلم
6 .   . Learning Outcomes  ) األهــداف التفصـيـلـيــة للـبـرنــامــج ) نـواتـج التعلـم
األدوات واإلجراءات الالزمة لقياس نواتج التعلم .. 7

املقــررات املقترحــة مصنفــة حســب وظيفتهــا ملتطلبــات الربنامــج )املهــارات األساســية والثقافــة العامــة ــــ  . ٨
التخصــص ــــ  التخصــص الدقيــق ــــ أخــرى .......( ويتضمــن كل مقــرر منهــا مــا يــأيت :

٨ ـ 1   األهداف الرئيسة ، والتفصيلية )نواتج التعلم( ، وإجراءات قياسها .
٨ ـ 2  املصادر الرئيسة للتعلم .

٨ ـ 3   وصف متطلبات البيئة التعليمية )صفية ــ خمربية ــ ورش ــ مالعب ــ حماكاة ـ تعلم عن 
        ُبعد..... إخل( .

٨ ـ 4  وصف موجز الستراتيجيات التدريس والتقومي الالزمة .
نقاط اخلروج من الربنامج ) إن ُوجدت ( .. 9

إجراءات بنــاء البرامــج :

يتطلــب العمــل علــى معاجلــة قضايــا الربامــج الدراســية يف اجلامعــة النظــر إليهــا مــن جانبــن أوهلمــا 
اســتحدث الربامــج اجلديــدة ،أو تعديــل الربامــج القائمــة تعديــاًل واســًعا، أمــا اآلخــر فهــو حتســن الربامــج 

القائمــة لرفــع مســتوى خمرجاهتــا . 
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    املادة الثالثة          االستحداث / التعديل الشامل للبرنامج الدراسي
: Program Development                                                

تقــوم اجلامعــة باســتحداث برامــج دراســية جديــدة ، أو تعديــل الربامــج القائمــة تعديــاًل شــاماًل لســبب أو 
أكثــر مــن األســباب التاليــة :

تغر األسس الفلسفية أو املعرفية لبناء الربامج الدراسية .. 1
وجود ضرورات تتعلق مبتطلبـات خطـط التنميـة الوطنيـة .. 2
احتياج سوق العمل خلرجين ال توفرهم الربامـج القائمـة .. 3
وجود تطورات جوهرية يف جمال التخصص .. 4
ظهور احلاجة إىل ميادين عمل تطبيقية تعتمد على ختصصات بينية .. 5
وجـود مؤشـرات أو دراسـات تتعلـق بضعـف فعاليـة الربنامــج القائـم .. 6
وجود متطلبات تتعلق مبعاير اجلودة واالعتماد األكادميي .. 7

  املادة الرابعة      مراحل االستحداث / التعديل الشامل لبرنامـج دراسـي :

تتضمن آلية استحداث برنامج أو تعديل برنامج قائم تعدياًل واسًعا املراحل الرئيسة التالية :

)1( إجــراءات توفــر وثائــق الربنامــج وأدوات بنـــائه ، ويقــوم هبــا فــرق عمــل مــن املختصــن يف جمــال 
الربنامــج مبشــاركة واحــد أو أكثــر مــن املختصــن يف جمــال التعليــم ، وتشــمل هــذه اإلجــراءات التحقــق 

مــن توافــر الوثائــق واألدوات التاليــة : 

1 ـ 1   دراسة مرجعية تربز خلفية الربنامج ، واإلطار النظري أو الفلسفي الذي يستند إليه
Theoretical Framework، ومســوغات اســتحداثه أو أمهيتــه للمجتمــع املســتهدف ، وقــد 
يكــون مــن املهــم يف بعــض احلــاالت القيــام بدراســة جــدوى Feasibility study للربنامــج 

املقتــرح ، وتنظــم الدراســة املرجعيــة وفــق اإلطــار املوضــح يف امللحــق )1( .
1 ـ2   منوذج / أو/ مناذج تصميم وبناء الربنامج ]ملحق )2( [.

1 ـ3   استكمال إجراءات اختيار فريق بناء الربنامج ]ملحق )3( [.
1 ـ4   استكمال إجراءات اختيار فريق تقومي الربنامج ]ملحق )4( [.
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1 ـ5   معيار تقومي الربنامج ] ملحق )5( [.
1 ـ6   خطة العمل متضمنًة املراحل الزمنية لبناء الربنامج .

)2( مرحلــة بنــاء الربنامــج ، ويقــوم هبــا فــرق عمــل مــن املختصــن يف جمــال الربنامــج مبشــاركة فريــق 
مــن املختصــن يف جمــايل املناهــج والتقــومي التربــوي ، ويشــمل ذلــك مــا يلــي : 

2 ـ 1   تشكيل فريق بناء الربنامج وفق اإلجراءات واألدوات اخلاصة بذلك ] ملحق )3([ .
2 ـ2   إصدار خطاب تكليف الفريق ] ملحق )3([ . 

2 ـ3   تنفيذ خطة العمل إلجناز مهمات بناء الربنامج ، ويشمل ذلك ما يلي :

2 ـ3 ـ 1   توثيق أعمال الفريق ومراحل اإلجناز .

2 ـ3 ـ2   إعداد » تقرير بناء الربنامج« )يتضمن النسخة النهائية لبنية الربنامج ، ملحـًقا هبـا 
         كافة وثائق وأدوات إجناز العمل( .

2ـ3 ـ3    إحالة »تقرير بناء الربنامج« إىل فريق تقومي الربنامج ، ومن مث إىل اللجنة 
الدائمــة املعنيــة بالربامــج واخلطــط بعــد اســتيفاء مالحظــات التقييــم ، ويكــون ذلــك مــن 

 .WORD واألخــرى بصيغــة ، PDF نســختن إلكترونيتــن إحدامهــا بصيغــة

)3( مرحلة إقرار الربنامج ، وتشمل ما يلي :

3 ـ 1   تـرشـيـــح فريـق أو فــرق تقويــم الربنامـج وفق اإلجـراءات واألدوات اخلاصـة بذلـك
       ] ملحق )4([ .

3 ـ2   إقرار تشكيل فريق أو فرق تقومي الربنامج ] ملحق )4([ . 
3 ـ3   إحالة الربنامج لفريق التقومي مع استيفاء ضوابط وإجراءات التقومي . 

3 ـ 4   إحالة نتائج التقييم إىل فريق بناء الربنامج إلعداد الوثيقة النهائية للربنامج .
3 ـ 5  عرض وثيقة )الربنامج( على اللجنة الدائمة املعنية بالربامج واخلطط للتوصيــــة 

       بإقـــرارها .
3 ـ 6  عرض وثيقة )الربنامج( على جملس اجلامعة إلقرارها ، وحتديد موعد بداية قبول 

       الطالب للدراسة يف الربنامج اجلديد .
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:Program Improvement املادة اخلامسة       تحسين البرامج الدراسية القائمة 

ُيظهــر تطبيــق بعــض الربامــج الدراســية احلاجــة إىل إجــراء تعديــالت حمــدودة للعمــل علــى حتســن 
ــا مــن املكونــات الســـتة األول مــن عناصــر  خمرجــات الربنامــج ، ويشــترط أال تشــمل هــذه التعديــالت أيًٍ

وثيقــة الربنامــج املشــار إليهــا يف املــادة الثانيــة ، مــع توافــر ســبب أو أكثــر مــن األســباب اآلتيــة :
وجود تقارير تربر احلاجة لتحسن الربنامج .. 1
احلاجة للتوافق مع متطلبات جوهرية ألنظمة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي .. 2
وجود دراسات تتعلق بقصور املخرجات التعليمية يف جوانب حمددة .. 3

  املادة السادسة       إجراءات تعديل البرنامج الدراسي :

تتضمن آلية تعديل الربنامج الدراسي إلدخال حتسينات عليه اإلجراءات اآلتية :

تقــدم الوحــدة األكادمييــة املعنيــة )القســم أو الكليــة( طلًبــا بالتعديــل املطلــوب للجنــة الدائمــة املعنيــة . 1
أو  املختــص  القســم  وآراء  مــن مالحظــات  التعديــل  ذلــك  واخلطــط مصحوًبــا مبــربرات  بالربامــج 
األقســام املناظــرة ، أو الوثائــق والدراســـــــات ذات العالقـــــــــة ، وذلــك علـــــــى النمـــــــوذج املخصـــــص لذلــــك 

] ملحــق )6([ .
تدرس اللجنة الطلب وتتخذ بشأنه أحد قرارين :. 2

2 ـ 1   املوافقة على التعديل املقترح مباشرًة وإبالغ الوحدة املعنية إلنفاذ التعديل .
2 ـ2   االستعانة بفريق متخصص إلبداء الرأي قبل اختاذ القرار .

تتوىل الوحدة األكادميية املعنية إنفاذ التعديل يف حالة املوافقة عليه .. 3

تــزود الوحــدة األكادمييــة املعنيــة اللجنــة الدائمــة املعنيــة بالربامــج واخلطــط بتقريــر حــول جــدوى . 4
التعديــل يف حتقيــق التحســن املتوقــع عقــب تطبيقــه ملــدة فصــل دراســي .

         الـخــطـــط الــدراســـيـــــة 

 Program الربنامــج   لتنفيــذ  التكتيكــي  أو  امليــداين  العمــل  مســتوى  الدراســية  اخلطــة  متثــل 
Implementation Plan ، ويســاعد التنظيــم الزمــي الــذي تقترحــه اخلطــة الطــالب علــى التقــدم 
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التدرجيــي حنــو حتقيــق أهــداف الربنامــج مــن خــالل دراســة كــم حمــدد مــن الوحــدات الدراســية خــالل كل 
فصــل دراســي .

وبرغــم كــون اخلطــة الدراســية عامــاًل مهًمــا للعمــل األكادميــي الــذي يســاعد علــى إجنــاح الربنامــج إال أن 
هلــا مــن مقومــات املرونــة مــا ال يتوافــر يف الربنامــج الــذي تتصــدره أهــداف هــي مــرآة ملخرجــات التعلــم 

املتوخــاة ، الــي ُتعــد يف ذاهتــا معيــار التأكــد مــن جــدارة الربنامــج يف أداء وظيفتــه .

وتتــوىل الكليــات ، أو األقســام األكادمييــة يف الكليــة مســؤولية إعــداد اخلطــط الدراســية ، كمــا تتحمــل 
مســؤولية تنفيذهــا للعمــل علــى حتقيــق أهــداف الربامــج ، وتقــدمي الرباهــن الدالــة علــى ذلــك للجهــات 

واملجالــس املختصــة يف اجلامعــة .

  املادة السابعة       بنيـة الخطــة الدراسيــة :

تتكــون اخلطــة الدراســية مــن سلســلة مــن املقــررات املتتابعــة يف برنامــج زمــي للدراســة مبــا حيقــق أهــداف 
الربنامــج ، وتبــن اخلطــة األســلوب أو األســاليب املتبعــة لتقــدمي املقــررات )تعليــم عــن ُبعــد ــــ تعليــم مباشــر 
ــــ تعليــم خمتلــط ميــزج بــن األســلوبن( . وتتضمــن بنيــة اخلطــة الدراســية عــددًا مــن املكونــات يتــم 

اســتيفاؤئها يف منــوذج خــاص ]ملحــق )7([ ، وتضــم هــذه املكونــات مــا يلــي :
مسمى الربنامج )الذي ختدمه اخلطة( .. 1
العدد اإلمجايل للساعات املعتمدة للربنامج .. 2
العدد اإلمجايل لساعات تقدمي اخلطة الدراسية )الساعـات الفعليــة( .. 3
اللغة املستخدمة يف التعليم .. 4
  اجلهة املنفذة أو املستضيفة للربنامج )الكلية أو القسم أو العمادة( .. 5

املــدة الزمنيــة . 6 قائمــة مقــررات الربنامــج موزعــًة علــى ســنوات الدراســة/الفصول الدراســية حســب 
املخصصــة لدراســة الربنامــج ، وحتتــوي علــى مــا يلــي لــكل مقــرر :

6 ـ 1    رقم تعريف املقرر ، ويتكون من جمموعة من األرقــام واحلــروف .
6 ـ 2   مسمى املقرر .

6 ـ 3   طبيعة املقرر )نظري ـ عملي ـ تدريب ميداين ...( .
6 ـ 4   عــدد ساعــات املقــرر )املعتمــدة والفعـليــة( .
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6 ـ 5   كيفية تقدمي املقرر )داخل / خارج احلرم اجلامعي ــ  تعليم عن ُبعد ... إخل( .
6 ـ 6   املتطلبات السابقة للمقرر )إن ُوجدت( .
6 ـ 7   نــوع املقــرر ) إجــبـــاري /  اخـتــيــاري ( .

  املادة الثامنة        قـواعــد إعداد الخطــة الدراسيــة :

يتطلــب إعــداد اخلطــة الدراســية يف كليــات اجلامعــة وأقســامها االلتــزام بعــدد مــن القواعــد األكادمييــة 
ــد ميكــن إجيازهــا فيمــا  املســتقاة مــن املعايــر العامليــة والوطنيــة جلــودة األداء األكادميــي ، وهــذه القواعــــ

يلــي : 

التقيــد باحلــد األدىن واألقصــى مــن الوحــدات الدراســية الــي حيددهــا جملــس اجلامعــة وفــق املعايــر . 1
املحليــة والعامليــة الــي تضمــن جــودة األداء األكادميــي . 

االلتــــزام بـتــرقـــيـــم املــقـــررات وفــًقا لنظــــام موحـــد تصـــدره عمـــادة القبـــول والتسجيـــل فــي اجلامعــة . 2

] ملحق )٨( [ .

تناســب عــدد الوحــدات الدراســية للمقــرر مــع طبيعــة املقــرر ، وأهدافــه ، ويكــون احلــد األدىن لعــدد . 3
وحــدات املقــرر ســاعة واحــدة . 

وضــع املقــررات التأسيســية أو الــي ُتعــد متطلًبــا ســابًقا لدراســة غرهــا يف املوضــع املناســب مــن اخلطــة . 4
الدراســية .   

  املادة التاسعة       آلـيــــة إقــــرار الخطـــط الدراسـيــــة :

القســم هــو الوحــدة األكادمييــة املختصــة بإعــداد اخلطــة الدراســية والتوصيــة بإقرارهــا ، وتتضمــن آليــة 
إقــرار اخلطــة الدراســية املراحــل اآلتيــة :

ُتحيل األقسام األكادميية اخلطط الدراسية ملجلس الكلية للتوصية بإقرارها.. 1
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الدراســية . 2 واخلطــط  بالربامــج  املعنيــة  الدائمــة  للجنــة  الدراســية  اخلطــط  الكليــة  ُيحيــل جملــس 
مصحوبــة بطلــب إقرارهــا ، ومســوغاته علــى النمــوذج املخصــص لذلــك  ]ملحــق )9( [ قبــل مخســن 
يــوم عمــل مــن املوعــد الــذي تقترحــه الكليــة لبــدء العمــل باخلطــة ، علــى أال تتضمــن هــذه املــدة أيــام 

العطلــة الصيفيــة.

تفحــص اللجنــة اخلطــة الدراســية مــن حيــث البنيــة األساســية ، مث حتيلهــا إىل اجلهــة املســؤولة عــن . 3
تســجيل الطــالب للتأكــد مــن توافــق املقــررات مــع  نظــام الترقيــم اإللكتــروين للتســجيل ، وتتخــذ 

اللجنــة يف ضــوء ذلــك أحــد قراريــن :
3 ـ 1    املوافقة على إقرار اخلطة والعمل هبا .

3 ـ2   إعادة اخلطة للكلية لتعديلها وفق مقترحات حمددة ،  مث إعادهتا للجنة للنظر يف إقرارها .
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قائمة المالحق

ملحق )1(
اإلطار العام للدراسة 

المرجعية للبرنامج
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         اإلطار العام للدراسة المرجعية للبرنامج

الدراســة املرجعيــة ألي برنامــج هــي دراســة أساســية لتربيــر أمهيــة الربنامــج ، وعــرض رســالته أو   
دواعــي وجــوده ، ومــا يقدمــه للمجتمــع املســتهدف ، وتشــتمل هــذه الدراســة علــى خلفيــة تــربز املجــال املعــريف 
للربنامــج Discipline ، وموقعــه أو عالقتــه باملجــاالت املعرفيــة األخــرى ، ومكوناتــه ، واإلطــار النظــري 
أو الفلســفي Theoretical Framework الــذي يســتند إليــه ، وقــد يكــون مــن املهــم يف بعــض احلــاالت 
القيــام بدراســة جــدوى Feasibility study للربنامــج املقتــرح يف ضــوء مــا يتيحــه مــن فــرص اســتثمارية 
ومــا يوفــره مــن وظائــف لســوق العمــل .  وينبغــي أن تنظــم حمتويــات الدراســة وفــق التنظيــم املتعــارف عليــه 

لتقاريــر الدراســات العلميــة ، حبيــث تتضمــن األقســام التاليــة :

غـــالف الدراســــة : وحيـتـــوي علـــى اســــم اجلامـعـــة ، ثـــم مسـمـــى الربنـامـــج يليــــه عـبــــارة : ) دراســة . 1
مرجعيــة ( .

صفحــة العنــوان :  وتتضمــن  اســم اجلامعــة ، مث مســمى الربنامــج يليــه عبــارة : )دراســة مرجعيــة( ، . 2
وأمســاء فريــق إعــداد الدراســة مقترًنــا باملســمى الوظيفــي وجهــة العمــل لــكل منهــم .  

ُيســهل علــى . 3 الرئيســة والفرعيــة للدراســة بشــكل  فهــرس حمتويــات الدراســة : ويتضمــن األقســام 
متصفح الفهرس الوصول إىل األجزاء املختلفة للدراســة ، كما يتضمن فهرًســا للجداول ، واألشــكال 

، واملالحــق . 
ملخص الدراسة : ويتضمن يف صفحة واحدة موجًزا شاماًل ملكونات الدراسة .. 4
منت الدراسة مقسم إىل فصول تضم ما يلي :  . 5

5ـ1   مقدمة تتناول املجال املعريف للربنامــج ، واإلطار الفكــــري أو الفلســفــي الـــذي يستنــــد إليـــه ، 
وموقعــه أو عالقتــه باملجــاالت األخــرى ، ومكوناتــه الرئيســة والفرعيــة ، وأبــرز مالمــح التطــور 

التارخيــي لالهتمــام بــه ، واجتاهــات البحــث فيــه .

5ـ2  دواعي ومربرات االهتمام العاملي باملجال املعريف للربنامج ، وأمثلة للجامعات الي تقدم برامج 
مناظرة ترتبط هبذا املجال . 

5ـ3   أمهية الربنامج واحلاجة إليه : ويتم التركيز يف هذا اجلزء على دراسة اجلدوى )اقتصادية ـ 
اجتماعيــة ـ ... إخل( ، مــع التدليــل علــى ذلــك مبؤشــرات تتضمــن أدلــة كميــة أو كيفيــة تعكــس 
احلاجــة للخرجيــن يف جمــال الربنامــج ، وقــد يتضمــن ذلــك دراســات استشــرافية للفجــوة بــن 
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متطلبــات التنميــة وســوق العمــل مــن جهــة ، واملتخصصــن يف جمــال الربنامــج مــن جهــة أخــرى ، 
إذ مــن الضــروري أن يقــدم هــذا اجلــزء مســوغات  كافيــة لصانــع القــرار  بالعوائــد املتحققــة مــن 
وراء وجــود الربنامــج ، وخباصــة اإلســهامات الــي ميكــن أن يقدمهــا دارســو الربنامــج يف خدمــة 

ســوق العمــل ، وخطــط التنميــة الوطنيــة ، وكــذا يف خدمــة البحــث العلمــي وتقــدم البشــرية .
5 ـ 4   الدراسات السابقة والربامج املشاهبة : ويتم فيها استعراض ما يلي:

ــ  أهم الدراســات الي تناولت هذا الربنامج ) إن وجدت ( ســواء من حيث : األهداف واملحتوى 
وأســاليب التدريــس وتقــومي التعلــم ، أو مــن حيــث تقــومي الربنامــج وحتســن فعاليتــه ، وينتهــي 

خبالصــة وافيــة هلــذه الدراســات .
و/ أو :

ــ  استعراض حتليلي للربامج املشاهبة الي تقدمها اجلامعات من حيث املكونات الي تتضمنها 
ومربرات االختالف أو التشابه بينها ، وينتهي خبالصة وافية هلذه الربامج أو الدراسات .

5 ـ 5   اخلالصة والتوصيات : وُيلخص هذا اجلزء أبـــــرز مـــا جــاء يف الدراســـة املرجعيــــة ، وينتهـــي 
إىل وصــف موجــز ملكونــات الربنامــج وفــق مــا انتهــت إليــه الدراســات واســتعراض الربامــج 
التعــــلم  لــه يف جمـــــاالت  العامــة  ، واألهــداف  التركيــز علــى رســالة الربنامــج  املشــاهبة مــع 
املعرفيــــة ، واملهاريــة ، واالنفعاليــة ، وقــد تتضمــن التوصيــات املتطلبــات البشــرية أو املاديــة الــي 
ُتعــد أساًســا لنجــاح الربنامــج ، واملتطلبــات الســابقة إلمكانــات الطــالب امللتحقــن ، وغرهــا مــن 
التوصيــات الــي تســاعد اجلامعــة علــى اختــاذ القــرارات الــي تســاعد علــى جنــاح الربنامــج . 

5 ـ 6  مـراجـع الدراسـة مـدونــة وفــق األســس العـلـمـيــة لتـدويـــن مـراجـع الـدراســـات ) يستخدم نظام  
APA النسخة السادسة (.

5 ـ 7  مالحق الدراسة الي مت اإلشارة لالستفادة منها يف منت الدراسة .
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ملحق )2(
نمــاذج تصميم وبنــــاء 

البرنـامـج
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          نماذج تصميم وبناء البرنامج

حيتــوي هــذا امللحــق علــى منــاذج مهمــة للعاملــن يف جمــال تصميــم الربامــج التعليميــة وبنائهــا ،   
: يلــي  مــا  علــى  النمــاذج  هــذه  وتشــتمل 

النموذج العام لبنية الربامج :  ويوضح مراحل تصميم وبناء الربنامج ، وعالقة بعضها بعًضا. . 1

ــج :  ويوضــح البنــاء العــام لربامــج التعليــم اجلامعــي ، الــي تقــوم علــى مــا . 2 ــم الربنام ــوذج تصمي من
ُيســمى بـــ »املنهــج املحــوري«  ، حيــث يتكــون أي برنامــج مــن املكونــات التاليــة :

وإعــداد  •  ، الوطنيــة  ببنــاء اهلويــة  املشــترك: ويدرســه مجيــع طــالب اجلامعــة لعالقتــه  املحــور 
املواطــن الصــاحل ، وفــق مــا ترمســه سياســة التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية ، ومــا يرتبــط 

مبقتضيــات األحــداث املحليــة والعامليــة اجلاريــة ، ومتطلبــات احلــراك الثقــايف للمجتمــع .

 الربنامــج التخصصــي: وخيتلــف حســب الكليــة أو التخصــص الــذي يلتحــق بــه الطالــب ، وقــد  •
يشــتمل التخصــص يف بعــض الربامــج علــى مــا يلــي :

ــ  ختصصات فرعية: حيث تتضمن بعض الربامج ختصصات فرعية داخل الربنامج الواحد.

ــ  ختصصات دقيقة )مســارات(: وتكون يف بعض برامج الدراســات العليا ، ورمبا يف بعض برامج 
البكالوريــوس ، حيــث تتضمــن الربامــج مســارات ختصصيــة داخــل التخصــص الفرعــي للربنامــج .

)هـــ( اخليــارات احلــرة التخصصيــة وغــر التخصصيــة: حيــث تتطلــب برامــج التعليــم العــايل املعاصــر إتاحة 
الفرصــة للطالــب لالختيــار احلــر مــن خــارج املقــررات اإلجباريــة للربنامــج ، وذلــك لتوســيع ثقافــة الطالــب  

وزيــادة قدرتــه علــى التعلــم ســواء يف نطــاق جمــال التخصــص، أو خارجــه.

ــج :  ويوضــح املراحــل املختلفــة لبنــاء الربنامــج ، . 3 ــاء الربنام ــل يف بن ــل العم ــد مراح ــوذج حتدي من
وتشــمل املراحــل التاليــة :

مرحلة تشكيل فرق العمل. •
مرحلة إعداد الدراسة املرجعية. •
مرحلة بناء الربنامج. •
مرحلة إقرار الربنامج. •
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شكل )1(

النموذج العام لبنية الربنامج
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شكل )2(

منوذج تصميم الربنامج
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شكل )3(

مراحل العمل يف بناء الربنامج
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ملحق )3(
اختيار فريق بناء البرنامج
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    أواًل          إجراءات اختيار فريق بناء البرنامج

تتضمن عملية اختيار فريق بناء الربنامج اإلجراءات التالية :   

تشــكيل فريــق إدارة عمليــات بنــاء الربنامــج بالتعــاون بــن الوحــدات املعنيــة يف اجلامعــة ، واعتمــاده . 1
مــن اللجنــة املعنيــة بالربامــج واخلطــط، ويهتــم الفريــق مبتابعــة إجنــاز املهــام مــن )2( إىل )6(.

اإلعــالن بالطــرق املختلفــة الســتقطاب الكفــاءات املتميــزة يف التخصصــات الــي يتطلبهــا بنــاء الربنامــج . 2
ســواء يف اجلامعــات املحليــة أو العامليــة ، و تعبئــة اســتمارة بيانــات املرشــحن لبنــاء الربامــج.

فحص بيانات املتقدمن ، وتقييم كفاءة كل منهم وفق املعيار املخصص لذلك.. 3

إعــداد مقتــرح ألعضــاء الفريــق املرشــح لبنــاء الربنامــج ، مــع األخــذ يف احلســبان الكفــاءة ، والعــدد . 4
املناســب للمهــام ، والتخصصــات الالزمــة ، فضــاًل عــن وجــود أعضــاء احتياطيــن لكافــة املهــام .

إهنــاء اإلجــراءات الالزمــة للمفاضلــة بــن املرشــحن ، واعتمــاد الفريــق النهائــي للعمــل مــن اللجنــة . 5
املعنيــة بالربامــج واخلطــط . 

إصدار قرار تكليف فريق بناء الربنامج من قبل وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية .. 6
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    ثانًيا          اسـتمارة بيانات المرشحين لبناء البرامج

)أ(  البيانات األساسية:

العنصر
البيـــــان

اسم املرشـح رباعًيا

جهة العمل
اسم اجلامعة

اسم الكلية
اسم القسم

طبيعة العمل 
)التدريس ــ رئيس قسم ــ عميد ــ 

وكيل ــ غره )ُيذكر(

بيانات االتصال

الدولة

املدينة

رقم اهلاتف اجلوال

رقم اهلاتف الثابت

الربيد اإللكتروين
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)ب(  اخلربات األكادميية:

م
المجال

البيانــات

املسمى الرتبة العلمية1
 o  أستاذ

o  أسـتاذ مشــارك
o   غر ذلك )ُيذكر(

عدد سنــوات شغلهــا

التخصص2
املجـــال العــام للتخصــص
جمال التخصص الدقيق

3

الـــخـــبــــرة 
العملية يف 

بناء الربامج 
وتصميــم 
الـخطــــط 
الدراسية

نوع اخلربة

جامعات 
حملـيــــة

عدد الربامـــج
اجلامعات أو الكليات

تواريخ اإلجناز

جامعات عاملية
عــــدد الربامــج

اجلامعات أو الكليات
تواريخ اإلجناز

طبيعة العمل
عضو فريق
رئيس فريق

4

البحث العلمي 
يف جمال 
الربامــج 
واخلطط 
الدراسية

البحوث 
املنشورة

مؤمترات
باحث رئيس

باحث مشارك

جمالت 
علمية

باحث رئيس
باحث مشارك

جمال البحث

تقومي بنية الربامج 
واخلطط

تعلـــيــــم التخصـــص

تقومي تعلم الطالب
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5
النمو املهي يف 
جمال الربامج 

واخلطط 
الدراسية

حضور دورات 

أو ورش عمل

عدد الربامج

عدد األياممسمى الربامج أو جماالهتا

.1

.2

دراسات طويلة 
أو دبلومـــــات 
متخـصـصــــة

مدة الدراسةمسمى الربنامج

.1

.2

6
املهام أو 

الوظائف ذات 
العالقة 

شغل وظائف

املدةمسمى الوظيفة

.1

.2

.3

عضوية جلان

املدةمسمى اللجنة
.1

.2

.3

تنفيذ الربامج التدريب7
وورش العــمــــل

املدةعدد املتدربنمسمى الربنامج أو ورشة العمل

.1

.2

إمجايل عدد املقررات الي قام بتدريسها التدريس٨

م
المجال

البيانــات
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   ثالًثا           معيار تقويم كفاءة المرشحين لفريق بناء البرنامج

يتكــون معيــار تقــومي كفــاءة األعضــاء املرشــحن لفريــق بنــاء الربنامــج األكادميــي مــن مثانيــة   
 : يلــي  كمــا  جمــاالت 

الرتبة العلمية .. 1
الـتـخــصــــص .. 2
اخلربة العمليـة يف بنــاء الربامــج .. 3
البحث العلمي يف جمال الربامج .. 4
النمو املهي يف جمــال الربامـج .. 5
املهام ذات العالقة .. 6
الـتـدريـب .. 7
التدريـس .. ٨

وقــد ُخصــص لــكل مؤشــر مــن هــذه املؤشــرات عشــر درجــات يف املعيــار ، وتقيــم كفــاءة العضــو املرشــح   
علــى تدريــج لقيــم املعيــار )مكتمــل ـ مرتفــع ـ متوســط ـ منخفــض ـ متــدن( ، الــي خصصــت هلــا القيــم 

) 1٠ درجات، ٨ درجات ، 5 درجات ، درجتان ، درجة واحدة ( على التوايل .

ويتــم حتديــد كفــاءة العضــو املرشــح لفريــق بنــاء الربنامــج بفحــص اســتمارة بيانــات املرشــح لتقــومي   
الربنامــج ، ومــن مث مقارنــة هــذه البيانــات مــع قيــم املعيــار الــي تصــف تــدرج الكفــاءة يف كل جمــال مــن 
جمــاالت املعيــار وفــق املؤشــرات اخلاصــة باملجــال . وتبعــً لذلــك تكــون الدرجــة القصــوى للمعيــار هــي )٨٠( 

درجــة ، والدرجــة الدنيــا هــي )1٠( درجــات .
وينبغــي اختيــار أعضــاء الفريــق ممــن ال تقــل كفاءهتــم علــى املعيــار عــن )6٠( درجــة لضمــان   
توافــر خــربات تفــي بأغــراض بنــاء برامــج أكادمييــة متميــزة ، كمــا ينبغــي توســيع قاعــدة االختيــار حمليــاَ 
وعاملًيــا للغــرض ذاتــه ، فضــاًل عــن اختيــار عــدد كاف للمهمــات واملراحــل املختلفــة للعمــل وفًقــا لنمــوذج بنــاء 

   . الربنامــج 
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     معيار تقويم كفاءة العضو المرشح لفريق بناء البرنامج

عناصر المعيار

                                                     المؤشـــرات
القيمة
َرة اُلمَقدَّ

منخفض )درجتان (متوسط )5 درجات(مرتفع )8 درجات(مكتمل )10 درجات(
متدن 

)درجة واحدة (

الرتبة1
العلمية

أستاذ مع خربة أكثر من عشر سنوات 	·
يف هذه املرتبة. 

أستاذ مع خربة من مخس إىل عشر سنوات 	·
يف هذه املرتبة.

أستاذ مع خربة من سنة إىل أربع 	·
سنوات يف هذه املرتبة.

حاصــــل علــــى مرتبــــــة أســـتاذ 	·
حديًثا.

أقل من مرتبة 	·
أستاذ.

التخصص2
· التخصــص العــام والدقيــق يتطابقان 	

بنــاء  متطلبــات  مــع  تاًمــا  تطابًقــا 
.  )*( املختلفــة  الربنامــج مبكوناتــه 

التخصــص العــام يتطابــق مــع متطلبــات بنــاء 	·
الربنامج سواء من ناحية املحتوى األكادميي 
أو البناء التربوي ، إال أن التخصص الدقيق 
ليــس التخصــص األنســب ملتطلبــات بنــاء هــذا 

الربنامــج .

التخصــص العــام يتطابــق مــع متطلبــات 	·
ناحيـــــــة  مـــــــن  ســــــواء  الربنامــــــج  بنــاء 
املحتــوى األكادميــي أو البنــاء التربــوي، 
إال أن التخصــص الدقيــق يبــدو بعيــــــدًا 
كل البعــد عــن متطلبــات بنــاء الربنامــج 

الـــتــخــصــــــــص العــــــام ، وكــــــــذا 	·
ينتميــان  الدقيــق  التخصــص 
أهنمــا  إال   ، الربنامــج  ملجــال 
ليســا األنســب  لإلســهام بشــكل 
فعــال يف متطلبــات بنــاء هــذا 

الربنامــج.

ال تـــوجـــــــد عالقــــــــة 	·
علــى اإلطــالق بيـــــــن 
الـــتــــخصــــص العـــــام 
وجمــال  الدقيــق  أو 

الربنامــج.

3
اخلربة العملية

يف بناء الربامج

· مــن 	 أكثــر  بنــاء  يف  عامليــة  خــربة 
أو  مراجعــة  يف  خــربة  مــع  برنامــج 
تقــومي عــدة برامــج ، فضــاًل عــن شــغل 
موقــع رئيــس فريــق )بنــاء ــــ مراجعــة 

ــــ تقــومي( .

خــربة حمليــة يف بنــاء أكثــر مــن برنامــج مــع 	·
خربة عاملية يف مراجعة أو تقومي عدة برامج 

، ورمبــا شــغل موقــع رئيــس الفريــق.

خربة يف بناء أكثر من برنامج مع 	·
خربة يف مراجعة أو تقويــــــم عــــدة 

برامج.

واحــد 	· برنامــج  بنــاء  يف  خــربة 
أو  مراجعــة  يف  خــربة  مــع 

الربامــج. تقــومي 
 خربة يف مراجعة 	·

برنامج واحد.

البحث العلمي  يف جمال 4
الربامج

باحـــــــث رئــيــــــس فــــي أكـثـــــر مــن حبــــــث 	·
أكثــر  أو  دراســة  إىل  باإلضافــة  منشــور 
مــن الدراســات أو أوراق العمــل املقدمــة 
ملؤمترات/نــدوات علميــة ، وترتبــط هــذه 
البحوث والدراســات بـــ )تأصيل/فلســفة( 
جمــال التخصــص وبنــــاء براجمـــــه ، أو 
الفلســفة الــي يقــوم عليهــا تعليــم هــذا 

املجــال ، وتقــومي التعلــم فيــه.

·	 ، واحـــــد  منشــــــور  حبــث  يف  رئيـــــس  باحــث 
باإلضافــة إىل دراســة أو أكثــر مــن الدراســات 
ملؤمترات/نــدوات  املقدمــة  العمــل  أوراق  أو 
علميــة ، وترتبــط هــذه البحــوث والدراســات 
بـــــ )تأصيل/فلســفة( جمــال التخصــص وبنــاء 
عليهــا  يقــوم  الــي  الفلســفة  أو   ، براجمــه 

تعليــم هــذا املجــال ، وتقــومي التعلــم فيــه.

حبــث 	· يف  مشــارك  أو  رئيــس  باحــث 
دراســة  إىل  باإلضافــة  واحــد  منشــور 
أو أكثــر مــن الدراســات أو أوراق العمــل 
 ، علميــة  ملؤمترات/نــدوات  املقدمــة 
وترتبــط هــذه البحــوث والدراســات بــــ 
)باجلوانــب التطبيقيــة أو التقومييــة( 
ملجــال التخصــص وبراجمــه ، وأســاليب 

فيــه. التعلــم  وتقــومي   ، تعليمــه 

باحــث مشــارك يف حبــث منشــور 	·
أو دراســة أو ورقة عمل مقدمة 
ملؤمتر/نــــــدوة علميـــــــة ، تركـــــز 
علــــــى التأصيـــــــل أو اجلوانــــــب 
أو  التقومييــة  أو  التطبيقيــة 
التخصــص  جمــال  يف  كليهمــا 
وبراجمــه ، وأســاليب تعليمــه ، 

وتقــومي التعلــم فيــه.

يف  مشـــــــارك  باحــــــــث 
حبث منشــور أو دراســة 
ــة ملؤمتـــــر/ندوة  مقدمــــ
علميـــــــة ، أال أن هــــــذه 
البحـــــــوث والدراســــــات 
اعتـــبارهـــــا  ميــكــــــن  ال 
وثيقــة الصلــة بالبحــث 
العلمــــــي فـــــــي جمـــــــال 
تطويـــــر الربامـــــــج فـــي 

التخصــص. جمــال 

5
النمو املهي 

يف جمال الربامج

جممــوع أيــام الربامــج التدريبيــة وورش 	·
العمــل الــي حضرهــا يف جمــال تصميــم 
وبنــاء الربامــج واملناهــج التعليميــة ، ومــا 
يتعلــق بذلــك مــن ممارســات يزيــد عــن 
عشــرين يــوم عمــل ، مقســمة علــى مــا ال 

يقــل عــن ثالثــة برامــج تدريبيــة.   

وورش 	· التدريبيــة  الربامــج  أيــام  جممــوع 
العمــل الــي حضرهــا يف جمــال تصميــم وبنــاء 
ــة ، ومــا يتعـــلــــــق  ــج واملناهــج التعليميــــ الربامـــــ
بذلــك مــن ممارســات يزيــد عــن عشــرة أيــام 
ويقــل عــن عشــرين يــوم عمــل ، مقســمة علــى 

مــا ال يقــل عــن برناجمــن تدريبيــن.

جممــوع أيــام الربامــج التدريبيــة وورش 	·
العمــل الــي حضرهــا يف جمــال تصميــم 
وبنــاء الربامــج واملناهــج التعليميــة ، ومــا 
يتــراوح  ممارســات  مــن  بذلــك  يتعلــق 
بــن مخســة أيــام وعشــرة أيــام عمــل ، 
مقســمة علــى مــا ال يقــل عــن برناجمــن 

تدريبيــن.

· البــــرامــــــج 	 أيــــــــام  مـــجـــمـــــــوع 
التدريبيــة وورش العمــل الــي 
تصميــم  جمــال  يف  حضرهــا 
واملناهــــــج  الربامـــــــج  وبـــنـــــــاء 
التعليميــة ، ومــا يتعلــق بذلــك 
مـــــــن ممارســـــــات أقـــــــل مـــــــن 

مخســة أيــام عمــل.

مل يتلــق أي برنامــج 	·
تدريــي ذي عالقــة 
بــــنــــــــــاء  بــــمــــجـــــــــــال 

ــربامج.  الـ
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     معيار تقويم كفاءة العضو المرشح لفريق بناء البرنامج

عناصر المعيار

                                                     المؤشـــرات
القيمة
َرة اُلمَقدَّ

منخفض )درجتان (متوسط )5 درجات(مرتفع )8 درجات(مكتمل )10 درجات(
متدن 

)درجة واحدة (

الرتبة1
العلمية

أستاذ مع خربة أكثر من عشر سنوات 	·
يف هذه املرتبة. 

أستاذ مع خربة من مخس إىل عشر سنوات 	·
يف هذه املرتبة.

أستاذ مع خربة من سنة إىل أربع 	·
سنوات يف هذه املرتبة.

حاصــــل علــــى مرتبــــــة أســـتاذ 	·
حديًثا.

أقل من مرتبة 	·
أستاذ.

التخصص2
· التخصــص العــام والدقيــق يتطابقان 	

بنــاء  متطلبــات  مــع  تاًمــا  تطابًقــا 
.  )*( املختلفــة  الربنامــج مبكوناتــه 

التخصــص العــام يتطابــق مــع متطلبــات بنــاء 	·
الربنامج سواء من ناحية املحتوى األكادميي 
أو البناء التربوي ، إال أن التخصص الدقيق 
ليــس التخصــص األنســب ملتطلبــات بنــاء هــذا 

الربنامــج .

التخصــص العــام يتطابــق مــع متطلبــات 	·
ناحيـــــــة  مـــــــن  ســــــواء  الربنامــــــج  بنــاء 
املحتــوى األكادميــي أو البنــاء التربــوي، 
إال أن التخصــص الدقيــق يبــدو بعيــــــدًا 
كل البعــد عــن متطلبــات بنــاء الربنامــج 

الـــتــخــصــــــــص العــــــام ، وكــــــــذا 	·
ينتميــان  الدقيــق  التخصــص 
أهنمــا  إال   ، الربنامــج  ملجــال 
ليســا األنســب  لإلســهام بشــكل 
فعــال يف متطلبــات بنــاء هــذا 

الربنامــج.

ال تـــوجـــــــد عالقــــــــة 	·
علــى اإلطــالق بيـــــــن 
الـــتــــخصــــص العـــــام 
وجمــال  الدقيــق  أو 

الربنامــج.

3
اخلربة العملية

يف بناء الربامج

· مــن 	 أكثــر  بنــاء  يف  عامليــة  خــربة 
أو  مراجعــة  يف  خــربة  مــع  برنامــج 
تقــومي عــدة برامــج ، فضــاًل عــن شــغل 
موقــع رئيــس فريــق )بنــاء ــــ مراجعــة 

ــــ تقــومي( .

خــربة حمليــة يف بنــاء أكثــر مــن برنامــج مــع 	·
خربة عاملية يف مراجعة أو تقومي عدة برامج 

، ورمبــا شــغل موقــع رئيــس الفريــق.

خربة يف بناء أكثر من برنامج مع 	·
خربة يف مراجعة أو تقويــــــم عــــدة 

برامج.

واحــد 	· برنامــج  بنــاء  يف  خــربة 
أو  مراجعــة  يف  خــربة  مــع 

الربامــج. تقــومي 
 خربة يف مراجعة 	·

برنامج واحد.

البحث العلمي  يف جمال 4
الربامج

باحـــــــث رئــيــــــس فــــي أكـثـــــر مــن حبــــــث 	·
أكثــر  أو  دراســة  إىل  باإلضافــة  منشــور 
مــن الدراســات أو أوراق العمــل املقدمــة 
ملؤمترات/نــدوات علميــة ، وترتبــط هــذه 
البحوث والدراســات بـــ )تأصيل/فلســفة( 
جمــال التخصــص وبنــــاء براجمـــــه ، أو 
الفلســفة الــي يقــوم عليهــا تعليــم هــذا 

املجــال ، وتقــومي التعلــم فيــه.

·	 ، واحـــــد  منشــــــور  حبــث  يف  رئيـــــس  باحــث 
باإلضافــة إىل دراســة أو أكثــر مــن الدراســات 
ملؤمترات/نــدوات  املقدمــة  العمــل  أوراق  أو 
علميــة ، وترتبــط هــذه البحــوث والدراســات 
بـــــ )تأصيل/فلســفة( جمــال التخصــص وبنــاء 
عليهــا  يقــوم  الــي  الفلســفة  أو   ، براجمــه 

تعليــم هــذا املجــال ، وتقــومي التعلــم فيــه.

حبــث 	· يف  مشــارك  أو  رئيــس  باحــث 
دراســة  إىل  باإلضافــة  واحــد  منشــور 
أو أكثــر مــن الدراســات أو أوراق العمــل 
 ، علميــة  ملؤمترات/نــدوات  املقدمــة 
وترتبــط هــذه البحــوث والدراســات بــــ 
)باجلوانــب التطبيقيــة أو التقومييــة( 
ملجــال التخصــص وبراجمــه ، وأســاليب 

فيــه. التعلــم  وتقــومي   ، تعليمــه 

باحــث مشــارك يف حبــث منشــور 	·
أو دراســة أو ورقة عمل مقدمة 
ملؤمتر/نــــــدوة علميـــــــة ، تركـــــز 
علــــــى التأصيـــــــل أو اجلوانــــــب 
أو  التقومييــة  أو  التطبيقيــة 
التخصــص  جمــال  يف  كليهمــا 
وبراجمــه ، وأســاليب تعليمــه ، 

وتقــومي التعلــم فيــه.

يف  مشـــــــارك  باحــــــــث 
حبث منشــور أو دراســة 
ــة ملؤمتـــــر/ندوة  مقدمــــ
علميـــــــة ، أال أن هــــــذه 
البحـــــــوث والدراســــــات 
اعتـــبارهـــــا  ميــكــــــن  ال 
وثيقــة الصلــة بالبحــث 
العلمــــــي فـــــــي جمـــــــال 
تطويـــــر الربامـــــــج فـــي 

التخصــص. جمــال 

5
النمو املهي 

يف جمال الربامج

جممــوع أيــام الربامــج التدريبيــة وورش 	·
العمــل الــي حضرهــا يف جمــال تصميــم 
وبنــاء الربامــج واملناهــج التعليميــة ، ومــا 
يتعلــق بذلــك مــن ممارســات يزيــد عــن 
عشــرين يــوم عمــل ، مقســمة علــى مــا ال 

يقــل عــن ثالثــة برامــج تدريبيــة.   

وورش 	· التدريبيــة  الربامــج  أيــام  جممــوع 
العمــل الــي حضرهــا يف جمــال تصميــم وبنــاء 
ــة ، ومــا يتعـــلــــــق  ــج واملناهــج التعليميــــ الربامـــــ
بذلــك مــن ممارســات يزيــد عــن عشــرة أيــام 
ويقــل عــن عشــرين يــوم عمــل ، مقســمة علــى 

مــا ال يقــل عــن برناجمــن تدريبيــن.

جممــوع أيــام الربامــج التدريبيــة وورش 	·
العمــل الــي حضرهــا يف جمــال تصميــم 
وبنــاء الربامــج واملناهــج التعليميــة ، ومــا 
يتــراوح  ممارســات  مــن  بذلــك  يتعلــق 
بــن مخســة أيــام وعشــرة أيــام عمــل ، 
مقســمة علــى مــا ال يقــل عــن برناجمــن 

تدريبيــن.

· البــــرامــــــج 	 أيــــــــام  مـــجـــمـــــــوع 
التدريبيــة وورش العمــل الــي 
تصميــم  جمــال  يف  حضرهــا 
واملناهــــــج  الربامـــــــج  وبـــنـــــــاء 
التعليميــة ، ومــا يتعلــق بذلــك 
مـــــــن ممارســـــــات أقـــــــل مـــــــن 

مخســة أيــام عمــل.

مل يتلــق أي برنامــج 	·
تدريــي ذي عالقــة 
بــــنــــــــــاء  بــــمــــجـــــــــــال 

ــربامج.  الـ
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عناصر المعيار

                                                     المؤشـــرات
القيمة
َرة اُلمَقدَّ

منخفض )درجتان (متوسط )5 درجات(مرتفع )8 درجات(مكتمل )10 درجات(
متدن 

)درجة واحدة (

الوظائف ذات العالقة6

شــغل وظائــف أو مهــام إداريــة أو إشــرافية 	·
أو أســهم يف عضويــة جلــان أو مجاعــات 
مهنيــة ذات عالقــة بتصميــم الربامــج ، 
وبنائهــا ، وتطويرهــا ملــدد يزيــد جمموعها 

عــن عشــر ســنوات.   

شــغل وظائــف أو مهــام إداريــة أو إشــرافية أو 	·
أســهم يف عضويــة جلــان أو مجاعــات مهنيــة 
 ، وبنائهــا   ، الربامــج  بتصميــم  عالقــة  ذات 
بــن )5( إىل )1٠(  تتــراوح  ملــدد  وتطويرهــا 

ســنوات.   

أو 	· إداريــة  مهــام  أو  وظائــف  شــغل 
إشرافية أو أسهم يف عضوية جلان أو 
مجاعــات مهنيــة ذات عالقــة بتصميــم 
الربامــج ، وبنائهــا ، وتطويرهــا ملــدد 

تتــراوح مــن )2( إىل )4( ســنوات.   

شغل وظائف أو مهام إدارية أو 	·
إشــرافية أو أســهم يف عضويــة 
جلــان أو مجاعــات مهنيــة ذات 
 ، الربامــج  بتصميــم  عالقــة 
وبنائهــا ، وتطويرهــا ملــدد يقــل 

جمموعهــا عــن عامــن.   

مل يشــغل أيــة مهــام 	·
إشــرافية  أو  إداريــة 
ذات عالقة بتصميم 
الربامــج ، وبنائهــا ، 
وتطويـــرهـــــــا، أو مل 
يكمــــــل بعـــــــد عامـــــــه 
األول يف مثــل هــذه 

املهــام. 

التدريب7

برامــج 	· مخســة  مــن  أكثــر  بتنفيــذ  قــام 
تدريبيــة / ورش عمــل يف جمــال تصميــم 
وبنــاء الربامــج الدراســية  ألعضــاء هيئــة 
متكــرر  بشــكل  اجلامعــات  يف  التدريــس 
حبيــث وصــل جممــوع مــن درهبــم إىل مــا 

يزيــد عــن 5٠٠ متــدرب. 

قــام بتنفيــذ حنــو ثالثــة برامــج تدريبيــة / 	·
ورش عمــل يف جمــال تصميــم وبنــاء الربامــج 
يف  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  الدراســية  
اجلامعــات بشــكل متكــرر حبيــث وصــل جممــوع 

مــن درهبــم إىل حنــو 4٠٠ متــدرب.

·	 / تدريبيــن  برناجمــن  بتنفيــذ  قــام 
ورش عمــل يف جمــال تصميــم وبنــاء 
هيئــة  ألعضــاء  الدراســية   الربامــج 
التدريــس يف اجلامعــات بشــكل متكــرر 
حبيــث وصــل جممــوع مــن درهبــم إىل 

حنــو 4٠٠ متــدرب.

قــام بتنفيــذ برنامــج تدريــي 	·
واحد / ورشــة عمل يف جمال 
الربامــج  وبنــاء  تصميــم 
هيئــة  ألعضــاء  الدراســية  
التدريــس يف اجلامعــات بشــكل 
متكــرر حبيــث وصــل جممــوع 
 2٠٠ حنــو  إىل  درهبــم  مــن 

متــدرب.

بتــنــفـــيــــــــذ 	· قـــــــــام 
برنامـــج تـــدريبــــــي 
يف  عمــل  ورشــة   /
ــم  ــال تصمــيــــ مــجــــــ
الـربامـــــــج  وبنــــــــاء 
الدراسية  ألعضاء 
هيئــة التدريــس يف 
بشكــــــل  اجلامعــات 
شــــمــــــــــل  متــكـــــــرر 
بضــع عشــرات مــن 

املتدربــن.

التدريس٨
عدد املقررات الي قام بتدريسها خالل 	·

مسرته املهنية جتاوز )عشرين( مقررًا 
خمتلفاَ.

خــالل 	· بتدريســها  قــام  الــي  املقــررات  عــدد 
مســرته املهنيــة يتــراوح بــن )15( إىل )2٠( 

مقــررًا خمتلفــاَ.

بتدريســها 	· قــام  الــي  املقــررات  عــدد 
بــن  يتــراوح  املهنيــة  خــالل مســرته 

خمتلفــاَ. مقــررًا   )14( إىل   )1٠(

قــام 	· الــي  املقــررات  عــدد 
مســرته  خــالل  بتدريســها 
املهنيــة يتــراوح بــن )5( إىل 

خمتلفــة. مقــررات   )9(

عــدد املقــررات الي 	·
بتدريسهــــــــا  قـــــــــام 
مسرتـــــــه  خــــــالل 
املهنيـــة أقـــــــل مــــــن 
مقــــررات  مخســـــــة 

خمتلفــة.

جممــــوع الدرجــــات

)*( فريــق بنــاء الربنامــج ينبغــي أن يشــمل متخصصــن يف جمــايل صياغــة األهــداف التربويــة والتقــومي 
التربــوي ، كمــا قــد يشــمل مصمًمــا تعليمًيــا ، ومتخصصــن يف جمــاالت أخــرى حســب طبيعــة املقــررات غــر 

التخصصيــة يف الربنامــج.
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عناصر المعيار

                                                     المؤشـــرات
القيمة
َرة اُلمَقدَّ

منخفض )درجتان (متوسط )5 درجات(مرتفع )8 درجات(مكتمل )10 درجات(
متدن 

)درجة واحدة (

الوظائف ذات العالقة6

شــغل وظائــف أو مهــام إداريــة أو إشــرافية 	·
أو أســهم يف عضويــة جلــان أو مجاعــات 
مهنيــة ذات عالقــة بتصميــم الربامــج ، 
وبنائهــا ، وتطويرهــا ملــدد يزيــد جمموعها 

عــن عشــر ســنوات.   

شــغل وظائــف أو مهــام إداريــة أو إشــرافية أو 	·
أســهم يف عضويــة جلــان أو مجاعــات مهنيــة 
 ، وبنائهــا   ، الربامــج  بتصميــم  عالقــة  ذات 
بــن )5( إىل )1٠(  تتــراوح  ملــدد  وتطويرهــا 

ســنوات.   

أو 	· إداريــة  مهــام  أو  وظائــف  شــغل 
إشرافية أو أسهم يف عضوية جلان أو 
مجاعــات مهنيــة ذات عالقــة بتصميــم 
الربامــج ، وبنائهــا ، وتطويرهــا ملــدد 

تتــراوح مــن )2( إىل )4( ســنوات.   

شغل وظائف أو مهام إدارية أو 	·
إشــرافية أو أســهم يف عضويــة 
جلــان أو مجاعــات مهنيــة ذات 
 ، الربامــج  بتصميــم  عالقــة 
وبنائهــا ، وتطويرهــا ملــدد يقــل 

جمموعهــا عــن عامــن.   

مل يشــغل أيــة مهــام 	·
إشــرافية  أو  إداريــة 
ذات عالقة بتصميم 
الربامــج ، وبنائهــا ، 
وتطويـــرهـــــــا، أو مل 
يكمــــــل بعـــــــد عامـــــــه 
األول يف مثــل هــذه 

املهــام. 

التدريب7

برامــج 	· مخســة  مــن  أكثــر  بتنفيــذ  قــام 
تدريبيــة / ورش عمــل يف جمــال تصميــم 
وبنــاء الربامــج الدراســية  ألعضــاء هيئــة 
متكــرر  بشــكل  اجلامعــات  يف  التدريــس 
حبيــث وصــل جممــوع مــن درهبــم إىل مــا 

يزيــد عــن 5٠٠ متــدرب. 

قــام بتنفيــذ حنــو ثالثــة برامــج تدريبيــة / 	·
ورش عمــل يف جمــال تصميــم وبنــاء الربامــج 
يف  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  الدراســية  
اجلامعــات بشــكل متكــرر حبيــث وصــل جممــوع 

مــن درهبــم إىل حنــو 4٠٠ متــدرب.

·	 / تدريبيــن  برناجمــن  بتنفيــذ  قــام 
ورش عمــل يف جمــال تصميــم وبنــاء 
هيئــة  ألعضــاء  الدراســية   الربامــج 
التدريــس يف اجلامعــات بشــكل متكــرر 
حبيــث وصــل جممــوع مــن درهبــم إىل 

حنــو 4٠٠ متــدرب.

قــام بتنفيــذ برنامــج تدريــي 	·
واحد / ورشــة عمل يف جمال 
الربامــج  وبنــاء  تصميــم 
هيئــة  ألعضــاء  الدراســية  
التدريــس يف اجلامعــات بشــكل 
متكــرر حبيــث وصــل جممــوع 
 2٠٠ حنــو  إىل  درهبــم  مــن 

متــدرب.

بتــنــفـــيــــــــذ 	· قـــــــــام 
برنامـــج تـــدريبــــــي 
يف  عمــل  ورشــة   /
ــم  ــال تصمــيــــ مــجــــــ
الـربامـــــــج  وبنــــــــاء 
الدراسية  ألعضاء 
هيئــة التدريــس يف 
بشكــــــل  اجلامعــات 
شــــمــــــــــل  متــكـــــــرر 
بضــع عشــرات مــن 

املتدربــن.

التدريس٨
عدد املقررات الي قام بتدريسها خالل 	·

مسرته املهنية جتاوز )عشرين( مقررًا 
خمتلفاَ.

خــالل 	· بتدريســها  قــام  الــي  املقــررات  عــدد 
مســرته املهنيــة يتــراوح بــن )15( إىل )2٠( 

مقــررًا خمتلفــاَ.

بتدريســها 	· قــام  الــي  املقــررات  عــدد 
بــن  يتــراوح  املهنيــة  خــالل مســرته 

خمتلفــاَ. مقــررًا   )14( إىل   )1٠(

قــام 	· الــي  املقــررات  عــدد 
مســرته  خــالل  بتدريســها 
املهنيــة يتــراوح بــن )5( إىل 

خمتلفــة. مقــررات   )9(

عــدد املقــررات الي 	·
بتدريسهــــــــا  قـــــــــام 
مسرتـــــــه  خــــــالل 
املهنيـــة أقـــــــل مــــــن 
مقــــررات  مخســـــــة 

خمتلفــة.

جممــــوع الدرجــــات

)*( فريــق بنــاء الربنامــج ينبغــي أن يشــمل متخصصــن يف جمــايل صياغــة األهــداف التربويــة والتقــومي 
التربــوي ، كمــا قــد يشــمل مصمًمــا تعليمًيــا ، ومتخصصــن يف جمــاالت أخــرى حســب طبيعــة املقــررات غــر 

التخصصيــة يف الربنامــج.
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ملحق )4(
اختيار فريق تقويم البرنامج 
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    أواًل            إجراءات اختيار فريق تقويم البرنامج

تتضمن عملية اختيار فريق تقومي الربنامج اإلجراءات التالية : 

اإلعــالن بالطــرق املختلفــة الســتقطاب الكفــاءات املتميــزة يف جمــال الربنامــج ســواء يف اجلامعــات . 1
املحليــة أو العامليــة ، مــع طلــب تعبئــة اســتمارة بيانــات املرشــحن لتقــومي الربامــج .

فحــص بيانــات املتقدمــن ، وتقييــم كفــاءة كل منهــم وفــق املعيــار املخصــص لذلــك ، ومــن مث إعــداد . 2
قائمــة أعضــاء الفريــق املرشــح لتقــومي الربنامــج وفــق الكفــاءة ، حبيــث تضــم هــذه القائمــة )3 ــــ 5( 

أعضــاء أساســين وعضويــن احتياطيــن .

إصــدار قــرار تكليــف فريــق تقــومي الربنامــج مــن وكيــل اجلامعــة للشــؤون التعليميــة واألكادمييــة، ومــن . 3
مث مباشــرة إجــراءات التقــومي  ، ويتــوىل فريــق إدارة عمليــات بنــاء الربنامــج  متابعــة املهــام املشــار إليهــا 

من )1( إىل )3( .

     ثانًيا          اسـتمارة بيانات المرشحين لتقويم البرامج

)أ(  البيانات األساسية:

البيـــــانالعنصر

اسم املرشـح رباًعيا 

جهة العمل
اسم اجلامعة
اســـم الكلــيـة
اسم القســـم

طبيعة العمل 

التدريس
اإلدارة ]رئيس قسم ــ عميد ــ وكيل ...  )ُيحدد( [:

متقاعد
غر ذلك )ُيحدد(

بيانات االتصال

الدولة
املدينة

رقم اهلاتف اجلوال
رقم اهلاتف الثابت
الربيد اإللكتروين
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 )ب(  اخلربات األكادميية:

م
المجال

البيانــات

الرتبة العلمية1

 o  أستاذاملسمى

 o  غر ذلك )ُيحدد(

عدد سنوات شغلها

التخصص2
املجـال العـــام للتخصـــص

جمال التخصص الدقيق

3
اخلربة العملية 
يف بناء الربامج 

وتقوميها 

نوع اخلربة

جامعات 
حملية

العدد :بناء برامج

العدد :مراجعة/تقومي الربامج

اجلامعات أو الكليات

تواريخ اإلجناز

جامعات عاملية

العدد :بــــنــــاء بــرامــــج

العدد :مراجعة/تقومي الربامج

اجلامعات أو الكليات

تواريخ اإلجناز

طبيعة

العمل

عضو فريق

رئيس فريق
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4

البحث العلمي 
يف جمال 
الربامج 
واخلطط 
الدراسية

البحوث املنشورة

مؤمترات
باحث رئيس

باحث مشارك

جمالت 
علمية

باحث رئيس

باحث مشارك

جمال البحث

تقومي بنية الربامج 
واخلطط

تعـليــــم التخصـــــص

تقومي تعلم الطالب

5
النمو املهي يف 
جمال الربامج 

واخلطط 
الدراسية

حضور دورات 

أو ورش عمل

عدد الربامج

عدد األياممسمى الربامج أو جماالهتا
.1

.2

دراسات طويلة 
أو دبلومات 
متخصصة

مدة الدراسةمسمى الربنامج

.1

.2

املهام ذات 6
العالقة 

شغل وظائف

املدةمسمى الوظيفة
.1

.2

.3

عضوية جلان أو 
مجعيات مهنية

املدةمسمى اللجنة
.1

.2

.3

تنفيذ الربامج التدريب7
وورش العمل

عدد مسمى الربنامج أو ورشة العمل
املدةاملتدربن

.1

.2

م
المجال

البيانــات



4٠

إمجايل عدد املقررات الي قام بتدريسها التدريس٨

التميز العلمي9

السنة مظاهر التميز )ُتذكر(
أو الفترة الزمنية

جوائز ذات صبغة عاملية :

جوائز حملية:

جوائز  املؤمترات:
رئاسة اجلمعيات العلمية واملهنية:

رئاسة املؤمترات:

رئاسة حترير الدوريات أو السالسل العلمية:

)Keynote Speaker( إلقاء املحاضرات الرئيسة يف املؤمترات

التاريخ 1٠
الوظيفي

الوصف والتاريخ أو الفترة الزمنيةاملجال

الدول الي مت العمل هبا

نوع مؤسسات العمل )حكومية ــ خاصة(

العمل ملؤسسات خارج اجلامعة

م
المجال

البيانــات
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   ثالًثا         معيار تقويم كفاءة المرشحين لتقويم البرنامج

يتكون معيار تقومي كفاءة األعضاء املرشحن لتقومي الربنامج األكادميي من عشرة جماالت كما يلي : 
املرتبة العلمية .. 1
التخصص .. 2
اخلربة العملية يف بناء الربامج وتقوميها .. 3
البحث العلمي يف جمال الربامج واخلطط الدراسية .. 4
النمو املهي يف جمال الربامج واخلطط الدراسية .. 5
املهام ذات العالقة .. 6
التدريب .. 7
التدريس .. ٨
التميز العلمي .. 9

التاريخ الوظيفي .. 1٠

وقــد ُخصــص لــكل مؤشــر مــن هــذه املؤشــرات عشــر درجــات يف املعيــار ، وتقيــم كفــاءة العضــو املرشــح   
علــى تدريــج لقيــم املعيــار )مكتمــل ـ مرتفــع ـ متوســط ـ منخفــض ـ متــدن( ، الــي خصصــت هلــا القيــم 

) 1٠ درجات، ٨ درجات ، 5 درجات ، درجتان ، درجة واحدة ( على التوايل .

ويتــم حتديــد كفــاءة العضــو املرشــح لفريــق بنــاء الربنامــج بفحــص اســتمارة بيانــات املرشــح لتقــومي   
الربنامــج ، ومــن مث مقارنــة هــذه البيانــات مــع قيــم املعيــار الــي تصــف تــدرج الكفــاءة يف كل جمــال مــن 
جمــاالت املعيــار وفــق املؤشــرات اخلاصــة باملجــال . وتبًعــا لذلــك تكــون الدرجــة القصــوى للمعيــار هــي )1٠٠( 

درجــة ، والدرجــة الدنيــا هــي )1٠( درجــات .

وينبغــي اختيــار أعضــاء الفريــق ممــن ال تقــل كفاءهتــم علــى املعيــار عــن )75( درجــة لضمــان توافــر   
خــربات تفــي بأغــراض توفــر برامــج أكادمييــة متميــزة ، كمــا ينبغــي أيًضــا توســيع قاعــدة اختيــار مقيمــي 

الربامــج لتشــمل خــربات عامليــة جبانــب اخلــربات العربيــة .
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     معيار  تقويم كفاءة العضو المرشح لفريق تقويم البرنامج

عناصر المعيار

                                                                                                    المؤشرات
القيمة
َرة اُلمَقدَّ

منخفض )درجتان (متوسط )5 درجات(مرتفع )8 درجات(مكتمل )10 درجات(
متدن

 )درجة واحدة (

الرتبة1
العلمية

أستاذ مع خربة أكثر من عشر سنوات يف 	·
هذه املرتبة. 

أستاذ مع خربة من مخس إىل عشر سنوات يف 	·
هذه املرتبة.

أستاذ مع خربة من سنة إىل أربع 	·
سنوات يف هذه املرتبة.

حاصل على مرتبة أستاذ 	·
أقل من مرتبة أستاذ.	·حديًثا.

التخصص2
التخصـــــص العـــــام والدقــــيق يتطابقـــــان 	·

تطابًقا تاًما مع متطلبات بناء الربنامج 
مبكوناته املختلفة )*( .

بنــاء 	· متطلبــات  مــع  يتطابــق  العــام  التخصــص 
الربنامــج ســواء مــن ناحيــة املحتــوى األكادميــي أو 
البنــاء التربــوي ، إال أن التخصــص الدقيــق ليــس 
التخصــص األنســب ملتطلبــات بنــاء هــذا الربنامــج .

التخـصــــــص العــــــــام يتطـــابـــــــق مـــــــع 	·
متطلبــات بنــاء الربنامــج ســواء مــن 
ناحيــة املحتــوى األكادميــي أو البنــاء 
التربــوي، إال أن التخصــص الدقيــق 
يبــــدو بعيـــدًا كــل البعد عن متطلبات 

بنــاء الربنامــج .

التـــخـــصــــــــص الـــــعـــــــــام ، وكــــــــذا 	·
ينتميــان  الدقيــق  التخصــص 
ملجــال الربنامــج ، إال أهنمــا ليســا 
األنســب  لإلســهام بشــكل فعــال 
يف متطلبــات بنــاء هــذا الربنامــج.

علــى 	· عالقــة  توجــد  ال 
اإلطــالق بــن التخصــص 
العــام أو الدقيــق وجمــال 

الربنامــج.

اخلربة العملية3
يف تقومي الربامج

خربة عاملية يف بناء برنامج واحد على 	·
  program audit األقل ، ومراجعة

وتقومي أكثر من برنامج .
خربة عاملية أو حملية يف بناء ومراجعة وتقومي 	·

أكثر من برنامج .
خربة يف بناء برنامج واحد ، وكذا 	·

مراجعة أو تقومي برنامج.
خــربة يف بنــاء برنامــج واحــد مــع 	·

فريــق  ضمــن  العمــل  يف  خــربة 
ملراجعــة برنامــج.

 العمــــــل ضمـــــــن فريــــــق 	·
ملــــــرة  مراجعـــــة برنامـــــــج 

واحــدة.

البحث العلمي  يف جمال 4
الربامج

باحــث رئيــس يف أكثــر مــن حبــث منشــور 	·
مــن  أكثــر  أو  دراســة  إىل  باإلضافــة 
املقدمــة  العمــل  أوراق  أو  الدراســات 
هــذه  وترتبــط   ، علميــة  ملؤمترات/نــدوات 
البحــوث والدراســات بـــــ )تأصيل/فلســفة( 
أو   ، براجمــه  وبنــاء  التخصــص  جمــال 
هــذا  تعليــم  عليهــا  يقــوم  الــي  الفلســفة 

فيــه. التعلــم  وتقــومي   ، املجــال 

باحــث رئيــس يف حبــث منشــور واحــد علــى األقــل 	·
، باإلضافــة إىل دراســة أو أكثــر مــن الدراســات أو 
 ، علميــة  ملؤمترات/نــدوات  املقدمــة  العمــل  أوراق 
)تأصيــل/ بـــــ  والدراســات  البحــوث  هــذه  وترتبــط 

أو   ، براجمــه  وبنــاء  التخصــص  جمــال  فلســفة( 
 ، املجــال  هــذا  تعليــم  عليهــا  يقــوم  الــي  الفلســفة 

فيــه. التعلــم  وتقــومي 

باحــث رئيــس أو مشــارك يف حبــث 	·
منشــور واحــد علــى األقــل باإلضافــة 
إىل دراســة أو أكثــر مــن الدراســات 
أو أوراق العمــل املقدمــة ملؤمتــرات/

ــط هــذه  ــة ، وتـــــرتبــــ ــدوات علميــــ نــــــ
البحــوث والدراســات بــــ )باجلوانــب 
التطبيقـــيـــــــة أو التقومييــة( ملجــــــال 
التخصــص وبراجمـــــــه ، وأسالـــيـــــب 

تعليمــه ، وتقــومي التعلــم فيــه.

باحث رئيس أو مشارك يف حبث 	·
منشــور أو دراســة أو ورقــة عمــل 
علميــة  ملؤمتر/نــدوة  مقدمــة 
البحــوث  هــذه  تركــز  وقــد   ،
أو  التأصيــل  علــى  والدراســات 
اجلوانــب التطبيقيــة والتقوميية 

كليهمــا. أو 

حبــث 	· يف  مشــارك  باحــث 
أو دراســة مقدمــة  منشــور 
ملؤمتر/ندوة علمية ، إال أن 
والدراســات  البحــوث  هــذه 
وثيقــة  اعتبارهــا  ال ميكــن 
الصلــة بالبحــث العلمــي يف 
جمــال تطويــر الربامــج يف 

التخصــص. جمــال 

النمو املهي 5
يف جمال الربامج

وورش 	· التدريبيــة  الربامــج  أيــام  جممــوع 
العمــل الــي حضرهــا يف جمــال تصميــم 
وبنــاء الربامــج واملناهــج التعليميــة ، ومــا 
عــن  يزيــد  ممارســات  مــن  بذلــك  يتعلــق 
عشــرين يــوم عمــل ، مقســمة علــى مــا ال 

يقــل عــن ثالثــة برامــج تدريبيــة.   

جممــوع أيــام الربامــج التدريبيــة وورش العمــل الــي 	·
حضرهــا يف جمــال تصميــم وبنــاء الربامــج واملناهــج 
التعليميــة ، ومــا يتعلــق بذلــك مــن ممارســات يزيــد 
 ، عمــل  يــوم  عــن عشــرين  ويقــل  أيــام  عــن عشــرة 
مقســمة علــى مــا ال يقــل عــن برناجمــن تدريبيــن.

التدريبيــة 	· الربامــج  أيــام  جممــوع 
وورش العمل الي حضرها يف جمال 
واملناهــج  الربامــج  وبنــاء  تصميــم 
التعليميــة ، ومــا يتعلــق بذلــك مــن 
ممارســات يتــراوح بــن مخســة أيــام 
وعشــرة أيــام عمــل ، مقســمة علــى مــا 
ال يقــل عــن برناجمــن تدريبيــن.

جممــوع أيــام الربامــج التدريبيــة 	·
وورش العمــل الــي حضرهــا يف 
جمــال تصميــم وبنــاء الربامــج 
واملناهــج التعليميــة ، ومــا يتعلــق 
بذلــك مــن ممارســات أقــل مــن 

مخســة أيــام عمــل.

برنامـــــــج 	· أي  يتلـــــــق  مل 
تــــدريبــــــــــي ذي عـــالقـــــــــة 
الربامــج.  بنــاء  مبجـــــال 
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عناصر المعيار

                                                                                                    المؤشرات
القيمة
َرة اُلمَقدَّ

منخفض )درجتان (متوسط )5 درجات(مرتفع )8 درجات(مكتمل )10 درجات(
متدن

 )درجة واحدة (

الرتبة1
العلمية

أستاذ مع خربة أكثر من عشر سنوات يف 	·
هذه املرتبة. 

أستاذ مع خربة من مخس إىل عشر سنوات يف 	·
هذه املرتبة.

أستاذ مع خربة من سنة إىل أربع 	·
سنوات يف هذه املرتبة.

حاصل على مرتبة أستاذ 	·
أقل من مرتبة أستاذ.	·حديًثا.

التخصص2
التخصـــــص العـــــام والدقــــيق يتطابقـــــان 	·

تطابًقا تاًما مع متطلبات بناء الربنامج 
مبكوناته املختلفة )*( .

بنــاء 	· متطلبــات  مــع  يتطابــق  العــام  التخصــص 
الربنامــج ســواء مــن ناحيــة املحتــوى األكادميــي أو 
البنــاء التربــوي ، إال أن التخصــص الدقيــق ليــس 
التخصــص األنســب ملتطلبــات بنــاء هــذا الربنامــج .

التخـصــــــص العــــــــام يتطـــابـــــــق مـــــــع 	·
متطلبــات بنــاء الربنامــج ســواء مــن 
ناحيــة املحتــوى األكادميــي أو البنــاء 
التربــوي، إال أن التخصــص الدقيــق 
يبــــدو بعيـــدًا كــل البعد عن متطلبات 

بنــاء الربنامــج .

التـــخـــصــــــــص الـــــعـــــــــام ، وكــــــــذا 	·
ينتميــان  الدقيــق  التخصــص 
ملجــال الربنامــج ، إال أهنمــا ليســا 
األنســب  لإلســهام بشــكل فعــال 
يف متطلبــات بنــاء هــذا الربنامــج.

علــى 	· عالقــة  توجــد  ال 
اإلطــالق بــن التخصــص 
العــام أو الدقيــق وجمــال 

الربنامــج.

اخلربة العملية3
يف تقومي الربامج

خربة عاملية يف بناء برنامج واحد على 	·
  program audit األقل ، ومراجعة

وتقومي أكثر من برنامج .
خربة عاملية أو حملية يف بناء ومراجعة وتقومي 	·

أكثر من برنامج .
خربة يف بناء برنامج واحد ، وكذا 	·

مراجعة أو تقومي برنامج.
خــربة يف بنــاء برنامــج واحــد مــع 	·

فريــق  ضمــن  العمــل  يف  خــربة 
ملراجعــة برنامــج.

 العمــــــل ضمـــــــن فريــــــق 	·
ملــــــرة  مراجعـــــة برنامـــــــج 

واحــدة.

البحث العلمي  يف جمال 4
الربامج

باحــث رئيــس يف أكثــر مــن حبــث منشــور 	·
مــن  أكثــر  أو  دراســة  إىل  باإلضافــة 
املقدمــة  العمــل  أوراق  أو  الدراســات 
هــذه  وترتبــط   ، علميــة  ملؤمترات/نــدوات 
البحــوث والدراســات بـــــ )تأصيل/فلســفة( 
أو   ، براجمــه  وبنــاء  التخصــص  جمــال 
هــذا  تعليــم  عليهــا  يقــوم  الــي  الفلســفة 

فيــه. التعلــم  وتقــومي   ، املجــال 

باحــث رئيــس يف حبــث منشــور واحــد علــى األقــل 	·
، باإلضافــة إىل دراســة أو أكثــر مــن الدراســات أو 
 ، علميــة  ملؤمترات/نــدوات  املقدمــة  العمــل  أوراق 
)تأصيــل/ بـــــ  والدراســات  البحــوث  هــذه  وترتبــط 

أو   ، براجمــه  وبنــاء  التخصــص  جمــال  فلســفة( 
 ، املجــال  هــذا  تعليــم  عليهــا  يقــوم  الــي  الفلســفة 

فيــه. التعلــم  وتقــومي 

باحــث رئيــس أو مشــارك يف حبــث 	·
منشــور واحــد علــى األقــل باإلضافــة 
إىل دراســة أو أكثــر مــن الدراســات 
أو أوراق العمــل املقدمــة ملؤمتــرات/

ــط هــذه  ــة ، وتـــــرتبــــ ــدوات علميــــ نــــــ
البحــوث والدراســات بــــ )باجلوانــب 
التطبيقـــيـــــــة أو التقومييــة( ملجــــــال 
التخصــص وبراجمـــــــه ، وأسالـــيـــــب 

تعليمــه ، وتقــومي التعلــم فيــه.

باحث رئيس أو مشارك يف حبث 	·
منشــور أو دراســة أو ورقــة عمــل 
علميــة  ملؤمتر/نــدوة  مقدمــة 
البحــوث  هــذه  تركــز  وقــد   ،
أو  التأصيــل  علــى  والدراســات 
اجلوانــب التطبيقيــة والتقوميية 

كليهمــا. أو 

حبــث 	· يف  مشــارك  باحــث 
أو دراســة مقدمــة  منشــور 
ملؤمتر/ندوة علمية ، إال أن 
والدراســات  البحــوث  هــذه 
وثيقــة  اعتبارهــا  ال ميكــن 
الصلــة بالبحــث العلمــي يف 
جمــال تطويــر الربامــج يف 

التخصــص. جمــال 

النمو املهي 5
يف جمال الربامج

وورش 	· التدريبيــة  الربامــج  أيــام  جممــوع 
العمــل الــي حضرهــا يف جمــال تصميــم 
وبنــاء الربامــج واملناهــج التعليميــة ، ومــا 
عــن  يزيــد  ممارســات  مــن  بذلــك  يتعلــق 
عشــرين يــوم عمــل ، مقســمة علــى مــا ال 

يقــل عــن ثالثــة برامــج تدريبيــة.   

جممــوع أيــام الربامــج التدريبيــة وورش العمــل الــي 	·
حضرهــا يف جمــال تصميــم وبنــاء الربامــج واملناهــج 
التعليميــة ، ومــا يتعلــق بذلــك مــن ممارســات يزيــد 
 ، عمــل  يــوم  عــن عشــرين  ويقــل  أيــام  عــن عشــرة 
مقســمة علــى مــا ال يقــل عــن برناجمــن تدريبيــن.

التدريبيــة 	· الربامــج  أيــام  جممــوع 
وورش العمل الي حضرها يف جمال 
واملناهــج  الربامــج  وبنــاء  تصميــم 
التعليميــة ، ومــا يتعلــق بذلــك مــن 
ممارســات يتــراوح بــن مخســة أيــام 
وعشــرة أيــام عمــل ، مقســمة علــى مــا 
ال يقــل عــن برناجمــن تدريبيــن.

جممــوع أيــام الربامــج التدريبيــة 	·
وورش العمــل الــي حضرهــا يف 
جمــال تصميــم وبنــاء الربامــج 
واملناهــج التعليميــة ، ومــا يتعلــق 
بذلــك مــن ممارســات أقــل مــن 

مخســة أيــام عمــل.

برنامـــــــج 	· أي  يتلـــــــق  مل 
تــــدريبــــــــــي ذي عـــالقـــــــــة 
الربامــج.  بنــاء  مبجـــــال 
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الوظائف ذات العالقة6

شــغل وظائــف أو مهــام إداريــة أو إشــرافية 	·
أو مجاعــات  أســهم يف عضويــة جلــان  أو 
 ، الربامــج  بتصميــم  عالقــة  ذات  مهنيــة 
وبنائهــا ، وتطويرهــا ملــدد يزيــد جمموعهــا 

عــن عشــر ســنوات.   

شــغل وظائــف أو مهــام إداريــة أو إشــرافية أو أســهم 	·
يف عضويــة جلــان أو مجاعــات مهنيــة ذات عالقــة 
ملــدد  وتطويرهــا   ، وبنائهــا   ، الربامــج  بتصميــم 

تتــراوح بــن )5( إىل )1٠( ســنوات.   

أو 	· إداريــة  مهــام  أو  وظائــف  شــغل 
عضويـــــــة  يف  أسهـــــم  أو  إشرافيــــــة 
ذات  أو مجاعـــــــات مهنيــــــة  جلـــــــــان 
عالقــة بتصميــم الربامــج ، وبنائهــا 
، وتطويرهــا ملــدد تتــراوح مــن )2( 

ســنوات.     )4( إىل 

شــغل وظائف أو مهام إدارية أو 	·
إشــرافية أو أســهم يف عضويــة 
جلــان أو مجاعــات مهنيــة ذات 
ــج ،  ــم الربامـــــ ــة بتصمـــيــــ عالقـــ
وبنائهــا ، وتطويرهــا ملــدد يقــل 

جمموعهــا عــن عامــن.   

مل يشــغل أيــة مهــام إداريــة 	·
عالقــة  ذات  إشــرافية  أو 
البــــــــرامـــــــــج  بتصـــمـــــيــــــــم 
، وبنائهــا ، وتطويرهــا، أو 
مل يكمــل بعــد عامــه األول 

يف مثــل هــذه املهــام. 

التدريب7

برامــج 	· مخســة  مــن  أكثــر  بتنفيــذ  قــام 
تدريبيــة / ورش عمــل يف جمــال تصميــم 
وبنــاء الربامــج الدراســية  ألعضــاء هيئــة 
وصــل  حبيــث  متكــرر  بشــكل  التدريــس 
جممــوع مــن درهبــم إىل مــا يزيــد عــن 5٠٠ 

متــدرب. 

قــام بتنفيــذ حنــو ثالثــة برامــج تدريبيــة / ورش 	·
عمــل يف جمــال تصميــم وبنــاء الربامــج الدراســية  
حبيــث  متكــرر  بشــكل  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء 
وصــل جممــوع مــن درهبــم إىل حنــو 4٠٠ متــدرب.

قــام بتنفيــذ برناجمــن تدريبيــن / 	·
ورش عمــل يف جمــال تصميــم وبنــاء 
الربامــج الدراســية  ألعضــاء هيئــة 
حبيــث  متكــرر  بشــكل  التدريــس 
وصــل جممــوع مــن درهبــم إىل حنــو 

4٠٠ متــدرب.

تدريــي 	· برنامــج  بتنفيــذ  قــام 
واحـــــــد / ورشـــــــــة عمــــــل فـــــــي 
جمــال تصميــم وبنــاء الربامــج 
الدراسيــــــــــة  ألعضــــــــاء هيئــــــة 
التدريــس بشــكل متكــرر حبيــث 
وصــل جممــوع مــن درهبــم إىل 

حنــو 2٠٠ متــدرب.

برنامــــــج 	· بتنفيــــــــذ  قــــــــام 
عمــل  ورشــة   / تدريبـــــي 
يف جمــال تصميــم وبنــاء 
الدراسيـــــــــة   البــــــــرامــــــــج 
ألعضــاء هيئــة التدريــس 
بشــكل متكــرر مشــل بضــع 
املتدربــن. مــن  عشــرات 

التدريس٨
عدد املقررات الي قام بتدريسها خالل 	·

مسرته املهنية جتاوز )عشرين( مقررًا 
خمتلفاَ.

عدد املقررات الي قام بتدريسها خالل مسرته 	·
املهنية يتراوح بن )15( إىل )2٠( مقررًا خمتلفاَ.

عــدد املقــررات الــي قــام بتدريســها 	·
خــالل مســرته املهنيــة يتــراوح بــن 

)1٠( إىل )14( مقــررًا خمتلفــاَ.

قــــــــام 	· التـــــــــي  املقــــــــررات  عـــــــدد 
بتدريسهــــــــا خـــــــالل مسرتـــــــه 
إىل   )5( بــن  يتــراوح  املهنيــة 

خمتلفــة. مقــررات   )9(

التــــــــــي 	· املقـــــــــررات  عـــــــدد 
خــالل  بتدريسهـــــــا  قـــــــام 
مســرته املهنيــة أقــل مــن 
خمتلفــة. مقــررات  مخســة 

9
التميز

العلمي

احلصــول علــى امليــزات العلميــة التاليــة 	·
عامليــً ملــرة واحــدة علــى أألقــل: الدعــوة 
املؤمتــرات  يف  رئيســة  حماضــرة  إللقــاء 
Keynote Speaker ــ االختيار لرئاســة 
اجللســات أو املؤمتــرات ــــ احلصــول علــى 
اجلوائــز التقديريــة للمؤمتــر ــــ  رئاســة 
رئاســة  ــــ  املهنيــة  أو  العلميــة  اجلمعيــات 
حتريــر الدوريــات أو السالســل العلميــة 

املنشــورة. 

احلصول على ثالث من امليزات العلمية املشار 	·
إليها عاملًيا ملرة واحدة على األقل .

احلصــول علــى اثنتــن مــن امليــزات 	·
واحــدة  ملــرة  إليهــا  املشــار  العلميــة 

علــى األقــل عاملَيــا ومــرة حملَيــا.

مــن 	· اثنتــن  علــى  احلصــول 
إليهــا  املشــار  العلميــة  امليــزات 

واحــدة. ملــرة  حمليــاَ 

احلصــــــول عــــــــلى واحــــــــدة 	·
فقــط مــن امليــزات العلميــة 
ملــرة  حمليــاَ  إليهــا  املشــار 

. واحــدة 

التاريخ األكادميي1٠

واالكادميــي 	· الوظيفــي  التاريــخ  يشــر 
إىل شــغل وظائــف يف دول متعــددة ، ويف 
منظمــات حكوميــة وخاصــة ، كمــا يشــر 
اجلامعــات  داخــل  اخلــربات  تنــوع  إىل 
وســوق  املجتمــع  مؤسســات  وخارجهــا يف 

. العمــل 

الوظيفــي واالكادميــي إىل شــغل 	· التاريــخ  يشــر 
كمــا   ، وخاصــة  حكوميــة  منظمــات  يف  وظائــف 
اجلامعــات  داخــل  اخلــربات  تنــوع  إىل  يشــر 
وخارجهــا يف مؤسســات املجتمــع وســوق العمــل إال 
أن مجيعهــا كانــت يف عــدد حمــدود مــن الــدول ال 

. دولتــن  يتجــاوز 

يشــر التاريخ الوظيفي واالكادميي 	·
منظمــات  يف  وظائــف  شــغل  إىل 
حكوميــة وخاصــة ، كمــا يشــر إىل 
اجلامعــات  داخــل  اخلــربات  تنــوع 
املجتمــع  مؤسســات  يف  وخارجهــا 
وســوق العمــل إال أن مجيعهــا كانــت 

يف دولــة واحــدة .

الوظيفـــــــي 	· التاريــــــــخ  يشــــــيــــــــر 
واالكادميــي إىل شــغل وظائــف 
أكادمييــة  متعـــــــددة  جهـــــات  يف 
الدولــة . أكادمييــة داخــل  وغــر 

يشــر التاريــخ الوظيفــي 	·
شــغل  إىل  واالكادميــي 
وظائــف متنوعــة ، إال أن 
مجيعهــا يف إطــار العمــل 

. باجلامعــة  األكادميــي 

جممــــوع الدرجــــات

)*( فريق تقومي الربنامج ينبغي أن يشمل متخصصن يف املجال التربوي ، وخباصة صياغة األهداف التربوية.
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الوظائف ذات العالقة6

شــغل وظائــف أو مهــام إداريــة أو إشــرافية 	·
أو مجاعــات  أســهم يف عضويــة جلــان  أو 
 ، الربامــج  بتصميــم  عالقــة  ذات  مهنيــة 
وبنائهــا ، وتطويرهــا ملــدد يزيــد جمموعهــا 

عــن عشــر ســنوات.   

شــغل وظائــف أو مهــام إداريــة أو إشــرافية أو أســهم 	·
يف عضويــة جلــان أو مجاعــات مهنيــة ذات عالقــة 
ملــدد  وتطويرهــا   ، وبنائهــا   ، الربامــج  بتصميــم 

تتــراوح بــن )5( إىل )1٠( ســنوات.   

أو 	· إداريــة  مهــام  أو  وظائــف  شــغل 
عضويـــــــة  يف  أسهـــــم  أو  إشرافيــــــة 
ذات  أو مجاعـــــــات مهنيــــــة  جلـــــــــان 
عالقــة بتصميــم الربامــج ، وبنائهــا 
، وتطويرهــا ملــدد تتــراوح مــن )2( 

ســنوات.     )4( إىل 

شــغل وظائف أو مهام إدارية أو 	·
إشــرافية أو أســهم يف عضويــة 
جلــان أو مجاعــات مهنيــة ذات 
ــج ،  ــم الربامـــــ ــة بتصمـــيــــ عالقـــ
وبنائهــا ، وتطويرهــا ملــدد يقــل 

جمموعهــا عــن عامــن.   

مل يشــغل أيــة مهــام إداريــة 	·
عالقــة  ذات  إشــرافية  أو 
البــــــــرامـــــــــج  بتصـــمـــــيــــــــم 
، وبنائهــا ، وتطويرهــا، أو 
مل يكمــل بعــد عامــه األول 

يف مثــل هــذه املهــام. 

التدريب7

برامــج 	· مخســة  مــن  أكثــر  بتنفيــذ  قــام 
تدريبيــة / ورش عمــل يف جمــال تصميــم 
وبنــاء الربامــج الدراســية  ألعضــاء هيئــة 
وصــل  حبيــث  متكــرر  بشــكل  التدريــس 
جممــوع مــن درهبــم إىل مــا يزيــد عــن 5٠٠ 

متــدرب. 

قــام بتنفيــذ حنــو ثالثــة برامــج تدريبيــة / ورش 	·
عمــل يف جمــال تصميــم وبنــاء الربامــج الدراســية  
حبيــث  متكــرر  بشــكل  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء 
وصــل جممــوع مــن درهبــم إىل حنــو 4٠٠ متــدرب.

قــام بتنفيــذ برناجمــن تدريبيــن / 	·
ورش عمــل يف جمــال تصميــم وبنــاء 
الربامــج الدراســية  ألعضــاء هيئــة 
حبيــث  متكــرر  بشــكل  التدريــس 
وصــل جممــوع مــن درهبــم إىل حنــو 

4٠٠ متــدرب.

تدريــي 	· برنامــج  بتنفيــذ  قــام 
واحـــــــد / ورشـــــــــة عمــــــل فـــــــي 
جمــال تصميــم وبنــاء الربامــج 
الدراسيــــــــــة  ألعضــــــــاء هيئــــــة 
التدريــس بشــكل متكــرر حبيــث 
وصــل جممــوع مــن درهبــم إىل 

حنــو 2٠٠ متــدرب.

برنامــــــج 	· بتنفيــــــــذ  قــــــــام 
عمــل  ورشــة   / تدريبـــــي 
يف جمــال تصميــم وبنــاء 
الدراسيـــــــــة   البــــــــرامــــــــج 
ألعضــاء هيئــة التدريــس 
بشــكل متكــرر مشــل بضــع 
املتدربــن. مــن  عشــرات 

التدريس٨
عدد املقررات الي قام بتدريسها خالل 	·

مسرته املهنية جتاوز )عشرين( مقررًا 
خمتلفاَ.

عدد املقررات الي قام بتدريسها خالل مسرته 	·
املهنية يتراوح بن )15( إىل )2٠( مقررًا خمتلفاَ.

عــدد املقــررات الــي قــام بتدريســها 	·
خــالل مســرته املهنيــة يتــراوح بــن 

)1٠( إىل )14( مقــررًا خمتلفــاَ.

قــــــــام 	· التـــــــــي  املقــــــــررات  عـــــــدد 
بتدريسهــــــــا خـــــــالل مسرتـــــــه 
إىل   )5( بــن  يتــراوح  املهنيــة 

خمتلفــة. مقــررات   )9(

التــــــــــي 	· املقـــــــــررات  عـــــــدد 
خــالل  بتدريسهـــــــا  قـــــــام 
مســرته املهنيــة أقــل مــن 
خمتلفــة. مقــررات  مخســة 

9
التميز

العلمي

احلصــول علــى امليــزات العلميــة التاليــة 	·
عامليــً ملــرة واحــدة علــى أألقــل: الدعــوة 
املؤمتــرات  يف  رئيســة  حماضــرة  إللقــاء 
Keynote Speaker ــ االختيار لرئاســة 
اجللســات أو املؤمتــرات ــــ احلصــول علــى 
اجلوائــز التقديريــة للمؤمتــر ــــ  رئاســة 
رئاســة  ــــ  املهنيــة  أو  العلميــة  اجلمعيــات 
حتريــر الدوريــات أو السالســل العلميــة 

املنشــورة. 

احلصول على ثالث من امليزات العلمية املشار 	·
إليها عاملًيا ملرة واحدة على األقل .

احلصــول علــى اثنتــن مــن امليــزات 	·
واحــدة  ملــرة  إليهــا  املشــار  العلميــة 

علــى األقــل عاملَيــا ومــرة حملَيــا.

مــن 	· اثنتــن  علــى  احلصــول 
إليهــا  املشــار  العلميــة  امليــزات 

واحــدة. ملــرة  حمليــاَ 

احلصــــــول عــــــــلى واحــــــــدة 	·
فقــط مــن امليــزات العلميــة 
ملــرة  حمليــاَ  إليهــا  املشــار 

. واحــدة 

التاريخ األكادميي1٠

واالكادميــي 	· الوظيفــي  التاريــخ  يشــر 
إىل شــغل وظائــف يف دول متعــددة ، ويف 
منظمــات حكوميــة وخاصــة ، كمــا يشــر 
اجلامعــات  داخــل  اخلــربات  تنــوع  إىل 
وســوق  املجتمــع  مؤسســات  وخارجهــا يف 

. العمــل 

الوظيفــي واالكادميــي إىل شــغل 	· التاريــخ  يشــر 
كمــا   ، وخاصــة  حكوميــة  منظمــات  يف  وظائــف 
اجلامعــات  داخــل  اخلــربات  تنــوع  إىل  يشــر 
وخارجهــا يف مؤسســات املجتمــع وســوق العمــل إال 
أن مجيعهــا كانــت يف عــدد حمــدود مــن الــدول ال 

. دولتــن  يتجــاوز 

يشــر التاريخ الوظيفي واالكادميي 	·
منظمــات  يف  وظائــف  شــغل  إىل 
حكوميــة وخاصــة ، كمــا يشــر إىل 
اجلامعــات  داخــل  اخلــربات  تنــوع 
املجتمــع  مؤسســات  يف  وخارجهــا 
وســوق العمــل إال أن مجيعهــا كانــت 

يف دولــة واحــدة .

الوظيفـــــــي 	· التاريــــــــخ  يشــــــيــــــــر 
واالكادميــي إىل شــغل وظائــف 
أكادمييــة  متعـــــــددة  جهـــــات  يف 
الدولــة . أكادمييــة داخــل  وغــر 

يشــر التاريــخ الوظيفــي 	·
شــغل  إىل  واالكادميــي 
وظائــف متنوعــة ، إال أن 
مجيعهــا يف إطــار العمــل 

. باجلامعــة  األكادميــي 

جممــــوع الدرجــــات

)*( فريق تقومي الربنامج ينبغي أن يشمل متخصصن يف املجال التربوي ، وخباصة صياغة األهداف التربوية.
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      معيار تقويم البرنامج

أواًل ــ تقومي إجراءات بنـــــاء الربنامـــــج : 

عناصر المعيار

                                                                                المؤشــــرات
القيمة
َرة اُلمَقدَّ

منخفض )درجتان (متوسط )5 درجات(مرتفع )8 درجات(مكتمل )10 درجات(
متدن

 )درجة واحدة (

تقرير بناء الربنامج1

يوجــد تقريــر علمــي منظــم يوثــق مراحــل وإجــراءات 	·
بنــاء الربنامــج ، يتضمــن املكونــات التاليــة:
ـــ نسخة من الدراسة املرجعية للربنامج.
ـــ النسخة النهائية )املقترحة( للربنامج .

تصميــم  )منــوذج  الربنامــج  بنــاء   أدوات  كافــة  ـــــ 
ـ  الربنامــج  بنــاء  فريــق  اختيــار  معيــار  الربنامــج، 
معيــار اختيــار فريــق تقــومي الربنامــجـ  معيــار تقــومي 

الربنامــج ـ خطــة العمــل(. 

مراحــل 	· يوثــق  منظــم  علمــي  تقريــر  يوجــد 
وإجــراءات بنــاء الربنامــج ، ويتضمــن املكونــات 
كمــا   ، )مكتمــل(  الــــ  املؤشــر  يف  إليهــا  املشــار 
حيتــوي علــى مــاال يقــل عــن أربــع مــن أدوات 
بنــاء  الربنامــج )منــوذج تصميــم الربنامــج، 
معيــار اختيــار فريــق بنــاء الربنامــج ـ معيــار 
اختيــار فريــق تقــومي الربنامــج ـ معيــار تقــومي 

ـ خطــة العمــل(. الربنامــج 

يوثــق 	· منظــم  علمــي  تقريــر  يوجــد 
الربنامــج  بنــاء  وإجــراءات  مراحــل 
النســخة  علــى  التقريــر  وحيتــوي   ،

للربنامــج. )املقترحــة(  النهائيــة 
الدراســة 	· علــى  التقريــر  حيتــوى  قــد 

املرجعيــة للربنامــج ، كمــا قــد حيتــوي 
علــى ثالثــة مــن أدوات بنــاء  الربنامــج 
يكــون بعضهــا معبــأ بطريقــة  ، وقــد 
غــر دقيقــة أو غــر مكتمــل البيانــات. 

يوجــد بعــض الوثائــق أو الدراســات 	·
بالنسخـــــــة  املرفــــقـــــــة  األدوات  أو 
 ، للربنامــج  )املقترحــة(  النهائيــة 
إال أهنــا غــر مكتملــة العناصــر ، أو 
غــر منظمــة يف شــكل تقريــر علمــي 
وإجــراءات  مراحــل  لتوثيــق  منظــم 

بنــاء الربنامــج. 

علــى الرغــم من وجود 	·
النهائيــــــة  النســـــخـــــــــة 
)املقترحــة( للربنامــج 
، إال أهنــا ال تتضمــن 
أيـــــــة إشـــــــارة لوجــــــود 
تقريـــــر أو دراســـــات أو 
أدوات لتوثيــق مراحــل 

بنــاء الربنامــج.

مسوغات الربنامج2

·	 ، الربنامــج  لوجود/اســتحداث  مســوغات  توجــد 
اجلامعــة. برامــج  ضمــن  وتوفــره 

تتضمــن مســوغات وجــود الربنامــج واحــدًا أو أكثــر 	·
مــن أســباب اســتحداث الربامــج الــواردة يف الئحــة 
القواعــد واإلجــراءات اخلاصــة بالربامــج واخلطــط 

الدراســية.
االجتاهــات 	· مــع  الربنامــج  وجــود  مســوغات  تتفــق 

التخصــص. جمــال  يف  احلديثــة  العامليــة 
يســتند وجــود الربنامــج إىل منهجيــة علميــة رصينــة 	·

تدعــم  جــدوى(  دراســة   / استشــرافية  )دراســة 
الربنامــج. وجــود  مســوغات 

توجــد مســوغات لوجود/اســتحداث الربنامــج ، 	·
وتوفــره ضمــن برامــج اجلامعــة.

تتضمــن مســوغات وجــود الربنامــج واحــدًا أو 	·
أكثــر مــن أســباب اســتحداث الربامــج الــواردة 
اخلاصــة  واإلجــراءات  القواعــد  الئحــة  يف 

الدراســية. واخلطــط  بالربامــج 
تتفق مسوغات وجود الربنامج مع االجتاهات 	·

العاملية احلديثة يف جمال التخصص.
جيــدة 	· دراســات  إىل  الربنامــج  وجــود  يســتند 

الربنامــج. وجــود  ملســوغات  قوَيــا  دعَمــا  توفــر 

ــات لوجود/اســتحداث 	· توجـــــــد مسوغـــــ
برامــج  ضمــن  وتوفــره   ، الربنامــج 

اجلامعــة.
الربنامــج 	· وجــود  مســوغات  تتضمــن 

واحــدًا أو أكثــر مــن أســباب اســتحداث 
القواعــد  الــواردة يف الئحــة  الربامــج 
بالربامــــــــج  اخلاصـــــــة  واإلجـــــــراءات 

الدراســية. واخلطــط 
الربنامــج 	· وجــود  مســوغات  تتفــق  ال 

يف  احلديثــة  العامليــة  االجتاهــات  مــع 
تتفــق  ربــــــما  أو  التخصـــــــص،  جمــال 

جزئــي. بشــكل 
لوجــود 	· داعمــة  دراســـــــات  توجـــــــد  ال 

الربنامــج ، أو موجــودة ولكنهــا ليســت 
املناســبة لتربيــر وجــوده. بالكفــاءة 

توجــد مســوغات لوجود/اســتحداث 	·
الربنامــج ، وتوفــره ضمــن برامــج 
هــذه  حتتــاج  وقــد   ، اجلامعــة 
. الصياغــة  حتســن  إىل  املســوغات 

تتضمــن مســوغات وجــود الربنامــج 	·
واحدًا أو أكثر من أسباب استحداث 
الربامــج الــواردة يف الئحــة القواعــد 
بالربامــج  اخلاصــة  واإلجــراءات 

واخلطــط الدراســية.
ال تتفــق مســوغات وجــود الربنامــج 	·

مــع االجتاهــات العامليــة احلديثــة يف 
تتفــق  أو رمبــا  التخصــص،  جمــال 

بشــكل جزئــي.
لوجــود 	· داعمــة  دراســات  توجــد  ال 

الربنامــج ، أو موجــودة ولكنهــا غــر 
الربنامــج  وجــود  لتربيــر  مقنعــة 

اإلطــالق. علــى 

مسوغــــــــــات 	· توجـــــــــد  ال 
ث  ا ستحــــــد ا / د جـــــو لو
الربنامــــــــج ، وتوفيــــــــره 
ضمــن برامــج اجلامعــة 
ولكنــــــــها  توجـــــــــد  أو   ،
ــاج إىل  غامضــة ، وحتتـــــ

. شــاملة  نظــر  إعــادة 
مســوغات 	· تتضمــن  قــد 

وجــود الربنامــج واحــدًا 
أســباب  مــن  أكثــر  أو 
الربامـــــــج  استحـــــــــداث 
الئحــة  فـــــــــي  الــــــــــواردة 
القواعــــــــــد واإلجـــــــراءات 
بالربامــــــــــج  اخلاصــــــــــة 
الدراسيـــــــة. واخلطــــــــط 

ال توجد دراســات داعمة 	·
لوجــود الربنامج.
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      معيار تقويم البرنامج

أواًل ــ تقومي إجراءات بنـــــاء الربنامـــــج : 

عناصر المعيار

                                                                                المؤشــــرات
القيمة
َرة اُلمَقدَّ

منخفض )درجتان (متوسط )5 درجات(مرتفع )8 درجات(مكتمل )10 درجات(
متدن

 )درجة واحدة (

تقرير بناء الربنامج1

يوجــد تقريــر علمــي منظــم يوثــق مراحــل وإجــراءات 	·
بنــاء الربنامــج ، يتضمــن املكونــات التاليــة:
ـــ نسخة من الدراسة املرجعية للربنامج.
ـــ النسخة النهائية )املقترحة( للربنامج .

تصميــم  )منــوذج  الربنامــج  بنــاء   أدوات  كافــة  ـــــ 
ـ  الربنامــج  بنــاء  فريــق  اختيــار  معيــار  الربنامــج، 
معيــار اختيــار فريــق تقــومي الربنامــجـ  معيــار تقــومي 

الربنامــج ـ خطــة العمــل(. 

مراحــل 	· يوثــق  منظــم  علمــي  تقريــر  يوجــد 
وإجــراءات بنــاء الربنامــج ، ويتضمــن املكونــات 
كمــا   ، )مكتمــل(  الــــ  املؤشــر  يف  إليهــا  املشــار 
حيتــوي علــى مــاال يقــل عــن أربــع مــن أدوات 
بنــاء  الربنامــج )منــوذج تصميــم الربنامــج، 
معيــار اختيــار فريــق بنــاء الربنامــج ـ معيــار 
اختيــار فريــق تقــومي الربنامــج ـ معيــار تقــومي 

ـ خطــة العمــل(. الربنامــج 

يوثــق 	· منظــم  علمــي  تقريــر  يوجــد 
الربنامــج  بنــاء  وإجــراءات  مراحــل 
النســخة  علــى  التقريــر  وحيتــوي   ،

للربنامــج. )املقترحــة(  النهائيــة 
الدراســة 	· علــى  التقريــر  حيتــوى  قــد 

املرجعيــة للربنامــج ، كمــا قــد حيتــوي 
علــى ثالثــة مــن أدوات بنــاء  الربنامــج 
يكــون بعضهــا معبــأ بطريقــة  ، وقــد 
غــر دقيقــة أو غــر مكتمــل البيانــات. 

يوجــد بعــض الوثائــق أو الدراســات 	·
بالنسخـــــــة  املرفــــقـــــــة  األدوات  أو 
 ، للربنامــج  )املقترحــة(  النهائيــة 
إال أهنــا غــر مكتملــة العناصــر ، أو 
غــر منظمــة يف شــكل تقريــر علمــي 
وإجــراءات  مراحــل  لتوثيــق  منظــم 

بنــاء الربنامــج. 

علــى الرغــم من وجود 	·
النهائيــــــة  النســـــخـــــــــة 
)املقترحــة( للربنامــج 
، إال أهنــا ال تتضمــن 
أيـــــــة إشـــــــارة لوجــــــود 
تقريـــــر أو دراســـــات أو 
أدوات لتوثيــق مراحــل 

بنــاء الربنامــج.

مسوغات الربنامج2

·	 ، الربنامــج  لوجود/اســتحداث  مســوغات  توجــد 
اجلامعــة. برامــج  ضمــن  وتوفــره 

تتضمــن مســوغات وجــود الربنامــج واحــدًا أو أكثــر 	·
مــن أســباب اســتحداث الربامــج الــواردة يف الئحــة 
القواعــد واإلجــراءات اخلاصــة بالربامــج واخلطــط 

الدراســية.
االجتاهــات 	· مــع  الربنامــج  وجــود  مســوغات  تتفــق 

التخصــص. جمــال  يف  احلديثــة  العامليــة 
يســتند وجــود الربنامــج إىل منهجيــة علميــة رصينــة 	·

تدعــم  جــدوى(  دراســة   / استشــرافية  )دراســة 
الربنامــج. وجــود  مســوغات 

توجــد مســوغات لوجود/اســتحداث الربنامــج ، 	·
وتوفــره ضمــن برامــج اجلامعــة.

تتضمــن مســوغات وجــود الربنامــج واحــدًا أو 	·
أكثــر مــن أســباب اســتحداث الربامــج الــواردة 
اخلاصــة  واإلجــراءات  القواعــد  الئحــة  يف 

الدراســية. واخلطــط  بالربامــج 
تتفق مسوغات وجود الربنامج مع االجتاهات 	·

العاملية احلديثة يف جمال التخصص.
جيــدة 	· دراســات  إىل  الربنامــج  وجــود  يســتند 

الربنامــج. وجــود  ملســوغات  قوَيــا  دعَمــا  توفــر 

ــات لوجود/اســتحداث 	· توجـــــــد مسوغـــــ
برامــج  ضمــن  وتوفــره   ، الربنامــج 

اجلامعــة.
الربنامــج 	· وجــود  مســوغات  تتضمــن 

واحــدًا أو أكثــر مــن أســباب اســتحداث 
القواعــد  الــواردة يف الئحــة  الربامــج 
بالربامــــــــج  اخلاصـــــــة  واإلجـــــــراءات 

الدراســية. واخلطــط 
الربنامــج 	· وجــود  مســوغات  تتفــق  ال 

يف  احلديثــة  العامليــة  االجتاهــات  مــع 
تتفــق  ربــــــما  أو  التخصـــــــص،  جمــال 

جزئــي. بشــكل 
لوجــود 	· داعمــة  دراســـــــات  توجـــــــد  ال 

الربنامــج ، أو موجــودة ولكنهــا ليســت 
املناســبة لتربيــر وجــوده. بالكفــاءة 

توجــد مســوغات لوجود/اســتحداث 	·
الربنامــج ، وتوفــره ضمــن برامــج 
هــذه  حتتــاج  وقــد   ، اجلامعــة 
. الصياغــة  حتســن  إىل  املســوغات 

تتضمــن مســوغات وجــود الربنامــج 	·
واحدًا أو أكثر من أسباب استحداث 
الربامــج الــواردة يف الئحــة القواعــد 
بالربامــج  اخلاصــة  واإلجــراءات 

واخلطــط الدراســية.
ال تتفــق مســوغات وجــود الربنامــج 	·

مــع االجتاهــات العامليــة احلديثــة يف 
تتفــق  أو رمبــا  التخصــص،  جمــال 

بشــكل جزئــي.
لوجــود 	· داعمــة  دراســات  توجــد  ال 

الربنامــج ، أو موجــودة ولكنهــا غــر 
الربنامــج  وجــود  لتربيــر  مقنعــة 

اإلطــالق. علــى 

مسوغــــــــــات 	· توجـــــــــد  ال 
ث  ا ستحــــــد ا / د جـــــو لو
الربنامــــــــج ، وتوفيــــــــره 
ضمــن برامــج اجلامعــة 
ولكنــــــــها  توجـــــــــد  أو   ،
ــاج إىل  غامضــة ، وحتتـــــ

. شــاملة  نظــر  إعــادة 
مســوغات 	· تتضمــن  قــد 

وجــود الربنامــج واحــدًا 
أســباب  مــن  أكثــر  أو 
الربامـــــــج  استحـــــــــداث 
الئحــة  فـــــــــي  الــــــــــواردة 
القواعــــــــــد واإلجـــــــراءات 
بالربامــــــــــج  اخلاصــــــــــة 
الدراسيـــــــة. واخلطــــــــط 

ال توجد دراســات داعمة 	·
لوجــود الربنامج.
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عناصر المعيار

                                                                                المؤشــــرات
القيمة
َرة اُلمَقدَّ

منخفض )درجتان (متوسط )5 درجات(مرتفع )8 درجات(مكتمل )10 درجات(
متدن

 )درجة واحدة (

3
الدراسة

املرجعية للربنامج

الربنامــج 	· لبنــاء  تؤســس  مرجعيــة  دراســة  يوجــد 
الربنامــج،  أمهيــة  علــى  الدراســة  هــذه  وحتتــوي   ،
املجــال  تــربز  خلفيــة  علــى  تشــتمل  كمــا  ورســالته، 
املعرفيــة  باملجــاالت  وعالقتــه   ، للربنامــج  املعــريف 
األخــرى ، ومكوناتــه، واإلطــار النظــري أو الفلســفي 
الذي يســتند إليه، والعوائد االســتثمارية منه، أو ما 

يوفــره مــن وظائــف لســوق العمــل.
ُتنظــم الدراســة املرجعيــة بشــكل علمــي حبيــث حتتــوي 	·

بعد صفحة الغالف على )عنوان ـ فهرس ـ ملخص 
ـ منت(.

تضــم 	· أقســام  أو  فصــول  يف  الدراســة  مــنت  ُينظــم 
ـ  للربنامــج  احلاجــة  ـ  املجــال  أمهيــة  ـ  )مقدمــة 
الدراسات والربامج املشاهبة ـ اخلالصة والتوصيات 

املالحــق(. ـ  املراجــع  ـ 

يوجــد دراســة مرجعيــة تؤســس لبنــاء الربنامــج 	·
، وحتتــوي هــذه الدراســة علــى مخســة علــى 
املؤشــر  إليهــا يف  املشــار  العناصــر  األقــل مــن 

الــــ )مكتمــل(.
ُتنظــم الدراســة املرجعيــة بشــكل علمــي كمــا هــو 	·

موضــح يف املؤشــر الــــ )مكتمــل(.
ُينظم منت الدراســة يف فصول أو أقســام تضم 	·

املكونات املذكورة يف املؤشر الــ )مكتمل(.

تؤســس 	· مرجعيــة  دراســة  يوجــد 
لبنــاء الربنامــج ، وحتتــوي الدراســة 
املرجعيــة علــى ثالثــة علــى األقــل مــن 
الــــ  املؤشــر  إليهــا يف  املشــار  العناصــر 

)مكتمــل(.
بشــكل 	· املرجعيــة  الدراســة  ُتنظــم 

علمــي كمــا هــو موضــح يف املؤشــر الــــ 
. )مكتمــل(

أو 	· فصــول  يف  الدراســة  مــنت  ُينظــم 
يف  املذكــورة  املكونــات  تضــم  أقســام 
هنــاك  أن  إال   ، الــــ )مكتمــل(  املؤشــر 
قصــورًا يف كفايــة الدراســات والربامــج 
املشــاهبة ، كمــا قــد يكــون هنــاك قصــور 
إىل  أفضــى  واالســتنتاج  التحليــل  يف 
خالصــات وتوصيــات غــر دقيقــة . 

للربنامــج 	· مرجعيــة  دراســة  يوجــد 
، إال أهنــا حتتــوي أقــل مــن ثالثــة 
عناصــر مــن العناصــر املشــار إليهــا 

يف املؤشــر الــــ )مكتمــل(. 
تنظيــم هــذه الدراســة يفتقــر بشــكل 	·

الــي  العلميــة  للمعايــر  واضــح 
عليهــا  ُيَعــوُل  دراســة  منهــا  جتعــل 
الربنامــج  خلفيــة جمــال  إبــراز  يف 
وأمهيتــه ، ومــا يترتــب علــى وجــوده 

للمجتمــع.  عوائــد  مــن 

بـــــعـــــــض 	· يـــــــوجـــــــــــد   
املعلومـــــــات عــــــن بنــاء 
الربنامــــــــج إال أهنــــــا 
ــا  ــي لوصفهـــ ال ترتقـــــ
بالدراســــــــة املرجعيــــة 

للربنامــج.

4
فريق

 بناء الربنامج

يوجد معيار الختيار فريق بناء الربنامج.	·
ضوابــط 	· مــع  تتفــق  الفريــق  يف  املشــاركن  أعــداد 

الربنامــج. بنــاء  فريــق  معيــار 
وفقــً 	· الربنامــج  بنــاء  يف  املشــارك  الفريــق  كفــاءة 

تتجــاوز )72 درجــة(. أو  املعيــار تصــل  لنتائــج تطبيــق 

يوجد معيار الختيار فريق بناء الربنامج.	·
بدرجــة 	· تتفــق  الفريــق  يف  املشــاركن  أعــداد 

املعيــار. ضوابــط  مــع  كبــرة 
كفــاءة الفريــق املشــارك يف بنــاء الربنامــج وفقــً 	·

لنتائــج تطبيــق املعيــار تتــراوح مــن )6٨ درجــة( 
إىل أقــل مــن )72 درجــة(. 

بنــاء 	· فريــق  الختيــار  معيــار  يوجــد 
مــج. الربنا

تتفــق 	· الفريــق  يف  املشــاركن  أعــداد 
املعيــار. ضوابــط  مــع  كبــرة  بدرجــة 

بنــاء 	· يف  املشــارك  الفريــق  كفــاءة 
الربنامــج وفقــً لنتائــج تطبيــق املعيــار 
تتــراوح مــن )6٠ درجــة( إىل أقــل مــن 

درجــة(.    6٨(

بنــاء 	· يوجــد معيــار الختيــار فريــق 
الربنامــج.

قــد 	· الفريــق  يف  املشــاركن  أعــداد 
تتفــق بدرجــة كبــرة مــع ضوابــط 
إال  الربنامــج  بنــاء  فريــق  معيــار 
أن كفــاءة الفريــق املشــارك يف بنــاء 
درجــة.   )6٠( مــن  أقــل  الربنامــج 

الختيــار 	· آليــة  يوجــد 
فريــق بنــاء الربنامــج 
إال أنـــــــــــه ال يــمــكــــــــــن 
 ، »املعيــار«  بـــ  وصفهــا 
أو يوجــد معيــار إال أن 
إجــراءات اتباعــه غــر 

واضحــة.
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عناصر المعيار

                                                                                المؤشــــرات
القيمة
َرة اُلمَقدَّ

منخفض )درجتان (متوسط )5 درجات(مرتفع )8 درجات(مكتمل )10 درجات(
متدن

 )درجة واحدة (

3
الدراسة

املرجعية للربنامج

الربنامــج 	· لبنــاء  تؤســس  مرجعيــة  دراســة  يوجــد 
الربنامــج،  أمهيــة  علــى  الدراســة  هــذه  وحتتــوي   ،
املجــال  تــربز  خلفيــة  علــى  تشــتمل  كمــا  ورســالته، 
املعرفيــة  باملجــاالت  وعالقتــه   ، للربنامــج  املعــريف 
األخــرى ، ومكوناتــه، واإلطــار النظــري أو الفلســفي 
الذي يســتند إليه، والعوائد االســتثمارية منه، أو ما 

يوفــره مــن وظائــف لســوق العمــل.
ُتنظــم الدراســة املرجعيــة بشــكل علمــي حبيــث حتتــوي 	·

بعد صفحة الغالف على )عنوان ـ فهرس ـ ملخص 
ـ منت(.

تضــم 	· أقســام  أو  فصــول  يف  الدراســة  مــنت  ُينظــم 
ـ  للربنامــج  احلاجــة  ـ  املجــال  أمهيــة  ـ  )مقدمــة 
الدراسات والربامج املشاهبة ـ اخلالصة والتوصيات 

املالحــق(. ـ  املراجــع  ـ 

يوجــد دراســة مرجعيــة تؤســس لبنــاء الربنامــج 	·
، وحتتــوي هــذه الدراســة علــى مخســة علــى 
املؤشــر  إليهــا يف  املشــار  العناصــر  األقــل مــن 

الــــ )مكتمــل(.
ُتنظــم الدراســة املرجعيــة بشــكل علمــي كمــا هــو 	·

موضــح يف املؤشــر الــــ )مكتمــل(.
ُينظم منت الدراســة يف فصول أو أقســام تضم 	·

املكونات املذكورة يف املؤشر الــ )مكتمل(.

تؤســس 	· مرجعيــة  دراســة  يوجــد 
لبنــاء الربنامــج ، وحتتــوي الدراســة 
املرجعيــة علــى ثالثــة علــى األقــل مــن 
الــــ  املؤشــر  إليهــا يف  املشــار  العناصــر 

)مكتمــل(.
بشــكل 	· املرجعيــة  الدراســة  ُتنظــم 

علمــي كمــا هــو موضــح يف املؤشــر الــــ 
. )مكتمــل(

أو 	· فصــول  يف  الدراســة  مــنت  ُينظــم 
يف  املذكــورة  املكونــات  تضــم  أقســام 
هنــاك  أن  إال   ، الــــ )مكتمــل(  املؤشــر 
قصــورًا يف كفايــة الدراســات والربامــج 
املشــاهبة ، كمــا قــد يكــون هنــاك قصــور 
إىل  أفضــى  واالســتنتاج  التحليــل  يف 
خالصــات وتوصيــات غــر دقيقــة . 

للربنامــج 	· مرجعيــة  دراســة  يوجــد 
، إال أهنــا حتتــوي أقــل مــن ثالثــة 
عناصــر مــن العناصــر املشــار إليهــا 

يف املؤشــر الــــ )مكتمــل(. 
تنظيــم هــذه الدراســة يفتقــر بشــكل 	·

الــي  العلميــة  للمعايــر  واضــح 
عليهــا  ُيَعــوُل  دراســة  منهــا  جتعــل 
الربنامــج  خلفيــة جمــال  إبــراز  يف 
وأمهيتــه ، ومــا يترتــب علــى وجــوده 

للمجتمــع.  عوائــد  مــن 

بـــــعـــــــض 	· يـــــــوجـــــــــــد   
املعلومـــــــات عــــــن بنــاء 
الربنامــــــــج إال أهنــــــا 
ــا  ــي لوصفهـــ ال ترتقـــــ
بالدراســــــــة املرجعيــــة 

للربنامــج.

4
فريق

 بناء الربنامج

يوجد معيار الختيار فريق بناء الربنامج.	·
ضوابــط 	· مــع  تتفــق  الفريــق  يف  املشــاركن  أعــداد 

الربنامــج. بنــاء  فريــق  معيــار 
وفقــً 	· الربنامــج  بنــاء  يف  املشــارك  الفريــق  كفــاءة 

تتجــاوز )72 درجــة(. أو  املعيــار تصــل  لنتائــج تطبيــق 

يوجد معيار الختيار فريق بناء الربنامج.	·
بدرجــة 	· تتفــق  الفريــق  يف  املشــاركن  أعــداد 

املعيــار. ضوابــط  مــع  كبــرة 
كفــاءة الفريــق املشــارك يف بنــاء الربنامــج وفقــً 	·

لنتائــج تطبيــق املعيــار تتــراوح مــن )6٨ درجــة( 
إىل أقــل مــن )72 درجــة(. 

بنــاء 	· فريــق  الختيــار  معيــار  يوجــد 
مــج. الربنا

تتفــق 	· الفريــق  يف  املشــاركن  أعــداد 
املعيــار. ضوابــط  مــع  كبــرة  بدرجــة 

بنــاء 	· يف  املشــارك  الفريــق  كفــاءة 
الربنامــج وفقــً لنتائــج تطبيــق املعيــار 
تتــراوح مــن )6٠ درجــة( إىل أقــل مــن 

درجــة(.    6٨(

بنــاء 	· يوجــد معيــار الختيــار فريــق 
الربنامــج.

قــد 	· الفريــق  يف  املشــاركن  أعــداد 
تتفــق بدرجــة كبــرة مــع ضوابــط 
إال  الربنامــج  بنــاء  فريــق  معيــار 
أن كفــاءة الفريــق املشــارك يف بنــاء 
درجــة.   )6٠( مــن  أقــل  الربنامــج 

الختيــار 	· آليــة  يوجــد 
فريــق بنــاء الربنامــج 
إال أنـــــــــــه ال يــمــكــــــــــن 
 ، »املعيــار«  بـــ  وصفهــا 
أو يوجــد معيــار إال أن 
إجــراءات اتباعــه غــر 

واضحــة.



52

ثانًيا ــ بنيـــــة الربنامــــــج :

عناصر المعيار

                                                                                                         المؤشـــرات
القيمة
َرة اُلمَقدَّ متدن منخفض )درجتان (متوسط )5 درجات(مرتفع )8 درجات(مكتمل )10 درجات(

)درجة واحدة (

الفحص الظاهري لبنية 5
الربنامج

يبــن 	· الربنامــج  بنيــة  ملحتويــات  فهــرس  يوجــد 
مكونــات هــذه البنيــة ، ويتطابــق مــن حيــث الترتيــب 
املــنت. يف  املحتويــات  مضمــون  مــع  الصفحــات  وأرقــام 

املكونــات 	· تصــف  أقســاًما  يتضمــن  مــنت  يوجــد   
عــدد  ـ  املســمى  ـ  )املســتوي  للربنامــج  األساســية 
الوحــدات الدراســية ـ الرســالة ـ األهــداف الرئيســة 
ـ األهــداف التفصيليــة ـ أدوات القيــاس وإجراءاتــه ـ 
وجــدت(. إن  اخلــروج  نقــاط  ـ  املقترحــة  املقــررات 

أقســام املــنت منظمــة بشــكل ُيــربز للقــارئ األساســيات 	·
والفرعيــات يف كل قســم .

يوجــد فهــرس ملحتويــات بنيــة الربنامــج 	·
ويتطابــق   ، البنيــة  هــذه  مكونــات  يبــن 
الصفحــات  وأرقــام  الترتيــب  حيــث  مــن 

املــنت. املحتويــات يف  مــع مضمــون 
تصــف 	· أقســاًما  يتضمــن  مــنت  يوجــد   

للربنامــج. األساســية  املكونــات 
أقســام املــنت منظمــة بشــكل ال بــأس بــه 	·

كل  يف  والفرعيــات  األساســيات  ُيظهــر 
. قســم 

بنيــة 	· ملحتويــــــــات  فهـــــــرس  يوجـــــــد 
الربنامــج يبــن مكونــات هــذه البنيــة 
، ويتطابــق غالًبــا مــن حيــث الترتيــب 
مضمــون  مــع  الصفحــات  وأرقــام 

املــنت. يف  املحتويــات 
 يوجــد مــنت يتضمــن أقســاًما تصــف 	·

معظــم املكونــات األساســية للربنامــج. 
 أقســام املــنت منظمــة ، إال أن هــذا 	·

أحيانــً  القــارئ  يربـــــــك  التنظيـــــــــم 
الترقيــم. أو  التحريــر  بســبب 

يوجــد فهــرس ملحتويــات بنيــة 	·
الربنامــج لكنــه ال يتطابــق مــع 
املــنت أحياًنــا ، أو غــر دقيــق 

بشــكل عــام.
 مــنت الربنامــج غــر مكتمــل 	·

، أو ال يتضمــن وصًفــا منظًمــا 
ملكوناتــه ، وقـــــــــد تكـــــــــون لغـــــة 
كتابــــتـــــــه ال ترقـــــــى ملستـــــــوى 
مــن  رئيســة  كوثيقــة  أمهيتــه 

وثائــق التعليــم اجلامعــي.

فـــــهــــــــرس 	· يوجـــــــــد  ال 
ملحتويــات بنيــة الربنامــج 
، كمــا أن حمتويــات مــنت 
الربنامـــــــج لــــــــم تعــرض 
يتناســب  منظــم  بشكـــــــل 
مـــــــع أمهيــــــــة الربنامــج 
مــن  رئيســــــــة  كوثيقـــــة 
اجلامعــي. التعليــم  وثائــق 

6
رسالة

الربنامج

توجد رسالة للربنامج .	·
·	 ، الربنامــج  وظيفــة  واٍف  بشــكل  الرســالة  تصــف 

العريضــة  واخلطــوط  املســتفيدة  للفئــات  وأمهيتــه 
لرســالته. الربنامــج  حتقيــق  لكيفيــة 

صياغــة الرســالة واضحــة متاًمــا مبــا جيعل اســتيعاب 	·
أبعادها ميســوًرا للقاري.

توجد رسالة للربنامج.	·
تتضمــن الرســالة أغلــب املكونــات املشــار 	·

إليهــا يف املؤشــر الــــ )مكتمــل( .
صياغــة الرســالة واضحــة بدرجــة كبــرة 	·

ميســوًرا  أبعادهــا  اســتيعاب  جيعــل  مبــا 
للقــاري.

توجد رسالة للربنامج.	·
قــد تتضمــن الرســالة أغلــب املكونــات 	·

املشــار إليهــا يف املؤشــر الــــ )مكتمــل(،
بعــض  يشــوهبا  صياغتهــا  أن  إال 
الركاكــة ، ممــا يصعــب معــه اســتيعاهبا 

القــارئ. قبــل  مــن 

قد توجد رسالة للربنامج ، إال 	·
أهنــا فقــرة البنيــة ال حتتــوي 
تــربز  الــي  الرئيســة  املكونــات 
وأمهيتــه   ، الربنامــج  وظيفــة 
، كمــا  املســتفيدة منــه  للفئــات 
بشــكل  الصياغــة  ركيكــة  أهنــا 

واضــح.

ال توجد رسالة مكتوبة 	·
للربنامج.

7
األهداف الرئيسة

للربنامج

يوجد قائمة لألهداف الرئيسة للربنامج.	·
األهداف الرئيسة مصاغة بلغة سلمية وواضحة.	·
اخلصائــص 	· تصــف  للربنامــج  الرئيســة  األهــداف 

ملخرجاتــه.  النهائيــة 
 األهداف الرئيسة موزعة على جماالت التعلم.	·
رســالة 	· مــع  للربنامــج  الرئيســة  األهــداف  تتوافــق 

الربنامــج ، كمــا أهنــا منســجمة مــع رؤيــة اجلامعــة 
االســتراتيجية. وأهدافهــا 

الرئيســة 	· لألهــداف  قائمــة  يوجــد 
. مــج نا للرب

األهــداف الرئيســة مصاغــة بلغــة ســلمية 	·
وواضحــة.

تصــف 	· للربنامــج  الرئيســة  األهــداف 
ملخرجاتــــــــه.  النهــــائــــيـــــــة  اخلصائــــــــــص 

 األهــداف الرئيســة موزعــة علــى جمــاالت 	·
التعلم.

للربنامــج 	· الرئيســة  األهــداف  تتوافــق 
بشــكل كبــر مــع رســالة الربنامــج ، كمــا 
أهنــا منســجمة إىل حــٍد كبــر مــع رؤيــة 

االســتراتيجية. وأهدافهــا  اجلامعــة 

الرئيســة 	· لألهــداف  قائمــة  يوجــد 
هــذه  صياغــة  أن  إال  للربنامــج 
بعــض  إىل  حتتــاج  قــد  األهــداف 

. التدقيــق 
األهــداف الرئيســة للربنامــج تصــف 	·

بدرجــة كبــرة اخلصائــص النهائيــة 
ملخرجاتــه. 

علــى 	· موزعــة  الرئيســة  األهــداف   
التعلــم. جمــاالت 

الرئيســة 	· األهــداف  تتوافــق  قــد 
للربنامج مع رسالة الربنامج ، كما 
قــد تنســجم إىل حــٍد مــا مــع رؤيــة 
االســتراتيجية. وأهدافهــا  اجلامعــة 

يـــــوجــــــــــد قائمـــــــــة لألهــــــــــــداف 	·
الرئيســة للربنامــج إال أن هــذه 
األهــداف مصاغــة بلغــة ركيكــة 

تتطلــب إعــادة صياغتهــا.
للربنامــج 	· الرئيســة  األهــداف 

عــن  مقنعــة  بدرجــة  تعــرب  ال 
ملخرجاتــه.  النهائيــة  اخلصائــص 

الرئيســة 	· األهــداف  تكــون  قــد   
التعلــم  جمــاالت  علــى  موزعــة 
إال أهنــا ال تنســجم مــع رســالة 
الربنامــج ، كمــا قــد تبــدو غــر 
متســقة مــع رؤيــة اجلامعــة ، أو 

االســتراتيجية. أهدافهــا 

ال توجد أهداف رئيسة 	·
للربنامج.



53

ثانًيا ــ بنيـــــة الربنامــــــج :

عناصر المعيار

                                                                                                         المؤشـــرات
القيمة
َرة اُلمَقدَّ متدن منخفض )درجتان (متوسط )5 درجات(مرتفع )8 درجات(مكتمل )10 درجات(

)درجة واحدة (

الفحص الظاهري لبنية 5
الربنامج

يبــن 	· الربنامــج  بنيــة  ملحتويــات  فهــرس  يوجــد 
مكونــات هــذه البنيــة ، ويتطابــق مــن حيــث الترتيــب 
املــنت. يف  املحتويــات  مضمــون  مــع  الصفحــات  وأرقــام 

املكونــات 	· تصــف  أقســاًما  يتضمــن  مــنت  يوجــد   
عــدد  ـ  املســمى  ـ  )املســتوي  للربنامــج  األساســية 
الوحــدات الدراســية ـ الرســالة ـ األهــداف الرئيســة 
ـ األهــداف التفصيليــة ـ أدوات القيــاس وإجراءاتــه ـ 
وجــدت(. إن  اخلــروج  نقــاط  ـ  املقترحــة  املقــررات 

أقســام املــنت منظمــة بشــكل ُيــربز للقــارئ األساســيات 	·
والفرعيــات يف كل قســم .

يوجــد فهــرس ملحتويــات بنيــة الربنامــج 	·
ويتطابــق   ، البنيــة  هــذه  مكونــات  يبــن 
الصفحــات  وأرقــام  الترتيــب  حيــث  مــن 

املــنت. املحتويــات يف  مــع مضمــون 
تصــف 	· أقســاًما  يتضمــن  مــنت  يوجــد   

للربنامــج. األساســية  املكونــات 
أقســام املــنت منظمــة بشــكل ال بــأس بــه 	·

كل  يف  والفرعيــات  األساســيات  ُيظهــر 
. قســم 

بنيــة 	· ملحتويــــــــات  فهـــــــرس  يوجـــــــد 
الربنامــج يبــن مكونــات هــذه البنيــة 
، ويتطابــق غالًبــا مــن حيــث الترتيــب 
مضمــون  مــع  الصفحــات  وأرقــام 

املــنت. يف  املحتويــات 
 يوجــد مــنت يتضمــن أقســاًما تصــف 	·

معظــم املكونــات األساســية للربنامــج. 
 أقســام املــنت منظمــة ، إال أن هــذا 	·

أحيانــً  القــارئ  يربـــــــك  التنظيـــــــــم 
الترقيــم. أو  التحريــر  بســبب 

يوجــد فهــرس ملحتويــات بنيــة 	·
الربنامــج لكنــه ال يتطابــق مــع 
املــنت أحياًنــا ، أو غــر دقيــق 

بشــكل عــام.
 مــنت الربنامــج غــر مكتمــل 	·

، أو ال يتضمــن وصًفــا منظًمــا 
ملكوناتــه ، وقـــــــــد تكـــــــــون لغـــــة 
كتابــــتـــــــه ال ترقـــــــى ملستـــــــوى 
مــن  رئيســة  كوثيقــة  أمهيتــه 

وثائــق التعليــم اجلامعــي.

فـــــهــــــــرس 	· يوجـــــــــد  ال 
ملحتويــات بنيــة الربنامــج 
، كمــا أن حمتويــات مــنت 
الربنامـــــــج لــــــــم تعــرض 
يتناســب  منظــم  بشكـــــــل 
مـــــــع أمهيــــــــة الربنامــج 
مــن  رئيســــــــة  كوثيقـــــة 
اجلامعــي. التعليــم  وثائــق 

6
رسالة

الربنامج

توجد رسالة للربنامج .	·
·	 ، الربنامــج  وظيفــة  واٍف  بشــكل  الرســالة  تصــف 

العريضــة  واخلطــوط  املســتفيدة  للفئــات  وأمهيتــه 
لرســالته. الربنامــج  حتقيــق  لكيفيــة 

صياغــة الرســالة واضحــة متاًمــا مبــا جيعل اســتيعاب 	·
أبعادها ميســوًرا للقاري.

توجد رسالة للربنامج.	·
تتضمــن الرســالة أغلــب املكونــات املشــار 	·

إليهــا يف املؤشــر الــــ )مكتمــل( .
صياغــة الرســالة واضحــة بدرجــة كبــرة 	·

ميســوًرا  أبعادهــا  اســتيعاب  جيعــل  مبــا 
للقــاري.

توجد رسالة للربنامج.	·
قــد تتضمــن الرســالة أغلــب املكونــات 	·

املشــار إليهــا يف املؤشــر الــــ )مكتمــل(،
بعــض  يشــوهبا  صياغتهــا  أن  إال 
الركاكــة ، ممــا يصعــب معــه اســتيعاهبا 

القــارئ. قبــل  مــن 

قد توجد رسالة للربنامج ، إال 	·
أهنــا فقــرة البنيــة ال حتتــوي 
تــربز  الــي  الرئيســة  املكونــات 
وأمهيتــه   ، الربنامــج  وظيفــة 
، كمــا  املســتفيدة منــه  للفئــات 
بشــكل  الصياغــة  ركيكــة  أهنــا 

واضــح.

ال توجد رسالة مكتوبة 	·
للربنامج.

7
األهداف الرئيسة

للربنامج

يوجد قائمة لألهداف الرئيسة للربنامج.	·
األهداف الرئيسة مصاغة بلغة سلمية وواضحة.	·
اخلصائــص 	· تصــف  للربنامــج  الرئيســة  األهــداف 

ملخرجاتــه.  النهائيــة 
 األهداف الرئيسة موزعة على جماالت التعلم.	·
رســالة 	· مــع  للربنامــج  الرئيســة  األهــداف  تتوافــق 

الربنامــج ، كمــا أهنــا منســجمة مــع رؤيــة اجلامعــة 
االســتراتيجية. وأهدافهــا 

الرئيســة 	· لألهــداف  قائمــة  يوجــد 
. مــج نا للرب

األهــداف الرئيســة مصاغــة بلغــة ســلمية 	·
وواضحــة.

تصــف 	· للربنامــج  الرئيســة  األهــداف 
ملخرجاتــــــــه.  النهــــائــــيـــــــة  اخلصائــــــــــص 

 األهــداف الرئيســة موزعــة علــى جمــاالت 	·
التعلم.

للربنامــج 	· الرئيســة  األهــداف  تتوافــق 
بشــكل كبــر مــع رســالة الربنامــج ، كمــا 
أهنــا منســجمة إىل حــٍد كبــر مــع رؤيــة 

االســتراتيجية. وأهدافهــا  اجلامعــة 

الرئيســة 	· لألهــداف  قائمــة  يوجــد 
هــذه  صياغــة  أن  إال  للربنامــج 
بعــض  إىل  حتتــاج  قــد  األهــداف 

. التدقيــق 
األهــداف الرئيســة للربنامــج تصــف 	·

بدرجــة كبــرة اخلصائــص النهائيــة 
ملخرجاتــه. 

علــى 	· موزعــة  الرئيســة  األهــداف   
التعلــم. جمــاالت 

الرئيســة 	· األهــداف  تتوافــق  قــد 
للربنامج مع رسالة الربنامج ، كما 
قــد تنســجم إىل حــٍد مــا مــع رؤيــة 
االســتراتيجية. وأهدافهــا  اجلامعــة 

يـــــوجــــــــــد قائمـــــــــة لألهــــــــــــداف 	·
الرئيســة للربنامــج إال أن هــذه 
األهــداف مصاغــة بلغــة ركيكــة 

تتطلــب إعــادة صياغتهــا.
للربنامــج 	· الرئيســة  األهــداف 

عــن  مقنعــة  بدرجــة  تعــرب  ال 
ملخرجاتــه.  النهائيــة  اخلصائــص 

الرئيســة 	· األهــداف  تكــون  قــد   
التعلــم  جمــاالت  علــى  موزعــة 
إال أهنــا ال تنســجم مــع رســالة 
الربنامــج ، كمــا قــد تبــدو غــر 
متســقة مــع رؤيــة اجلامعــة ، أو 

االســتراتيجية. أهدافهــا 

ال توجد أهداف رئيسة 	·
للربنامج.
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)درجة واحدة (

٨
األهداف

التفصيلية للربنامج

توجد قائمة لألهداف التفصيلية.	·
باألهــداف 	· االرتبــاط  واضحــة  التفصيليــة  األهــداف 

التعلــم. علــى جمــاالت  وموزعــة  الرئيســة 
األهــداف التفصيليــة مكتوبــة وفــق املواصفــات العلميــة 	·

ــــ  الصياغــة  واضحــة  ــــ  وحمــددة  )دقيقــة  لألهــداف 
قابلــة للقيــاس ــــ حمــددة الزمــن ــــ ممكنــة التحقيــق ...(

توجد قائمة لألهداف التفصيلية.	·
االرتبــاط 	· واضحــة  التفصيليــة  األهــداف 

إىل حــٍد كبــر باألهــداف الرئيســة وموزعــة 
علــى جمــاالت التعلــم.

األهــداف التفصيليــة أغلبهــا مكتــوب وفــق 	·
املواصفــات العلميــة لألهــداف .

توجد قائمة لألهداف التفصيلية.	·
غــرب واضحــة 	· التفصيليــة  األهــداف 

وقــد  الرئيســة  باألهــداف  االرتبــاط 
تكــون موزعــة علــى جمــاالت التعلــم.

يف 	· ُتــراع  مل  التفصيليــة  األهــداف 
لكتابــة  العلميــة  املواصفــات  الغالــب 

األهــداف.

لألهــداف 	· قائـــــمـــــــة  توجـــــــــد 
غيــــر  أنـــهـــــــا  إال  التفصيليـــــــة 
باألهــداف  بوضــوح  مرتبطــة 
الرئيســة أو مبجــاالت التعلــم 
علــى  ُتــراع  لــــــم  أنـــــها  كمــا   ،
العلميــة  املواصفــات  اإلطــالق 

األهــداف. لكتابــة 

ال توجد قائمة لألهداف 	·
التفصيلية

9

أدوات وإجراءات

قياس

التعلم

 يوجد أدوات لقياس التعلم.	·
التفصيليــة 	· باألهـــــداف  مرتبطــــــــة  القيـــــــاس  أدوات 

للربنامـــــــج)صادقة(.
أدوات القيــاس شــاملة لكافــة أهــداف التعلــم املعرفيــة 	·

وغــر املعرفيــة للربنامــج.
أدوات القيــاس كافيــة مبــا يســمح بتكــرار االختبــارات 	·

أو املقاييــس مــى اقتضــت احلاجــة )تصميــم أكثــر 
مــن اختبــار(.

يوجد أدوات لقياس التعلم.	·
باألهـــــــداف 	· مرتبطـــــــة  القيـــــــاس  أدوات 

)صادقـــــــة(. للربنامــــــــج  التفصيــــلــــيـــــــة 
أهــداف 	· لكافــة  شــاملة  القيــاس  أدوات 

للربنامــج. املعرفيــة  وغــر  املعرفيــة  التعلــم 
مبــا 	· كافيــة  غــر  تبــدو  القيــاس  أدوات 

. االختبــار  مواقــف  بتكــرار  يســمح 

يوجد أدوات لقياس التعلم.	·
أدوات القيــاس مرتبطــة يف األغلــب 	·

للربنامــج  التفصيليــة  باألهــداف 
)صادقــة(.

بدرجــة 	· شاملـــــــة  القـــــيــــــاس  أدوات 
التعلـــــــم  أهــــــــداف  كبيــــــــرة لكافــــــــة 

. للربنامــج  املختلفــة 
كافيــة 	· غــر  تبــدو  القيــاس  أدوات 

القيــاس. إجــراءات  لتكــرار 

التعلــم 	· لقيــاس  أدوات  يوجــد 
باألهـــــــداف  ترتبـــــــط  قــــــــد   ،
إال   ، للربنامــــــــج  التفصيليـــــــة 
أهنــا غــر شــاملة لكافــة أهــداف 
للربنامــج.  املختلفــة  التعلــم 

أدوات القيــاس ال تغطــي كافــة 	·
)املعرفيــة  التعلـــــــم  جمــــــــــاالت 
أهنــا  كمــا   ، املعرفيـــــــة(  وغــر 
قــد تبــدو غــر كافيــة لتكــرار 

القيــاس. إجــراءات 

قيــاس 	· أدوات  يوجــد  ال 
ال  ولكنـــــهـــــــا  يوجـــــــد  أو 
تعكــس أيــا مــن املواصفــات 
للقيــاس.  املذكــورة  العلميــة 

1٠
قائمة املقررات 

املقترحة

يوجد قائمة للمقررات املقترحة للربنامج.	·
قائمــة املقــررات املقترحــة حتتــوي تصنيًفــا لــكل مقرر 	·

حســب وظيفتــه ملتطلبــات الربنامــج )الثقافــة العامــة 
ــــ التخصــصـ ـــ التخصــص الدقيق ...(.

األهــداف 	· علــى  القائمــة  مقــررات  كافــة  حتتــوي 
للمقــرر. والتفصيليــة  الرئيســة 

بيــان واضــح 	· القائمــة علــى  حتتــوي كافــة مقــررات 
لكيفيــة قيــاس نتائــج التعلــم واإلجــراءات الالزمــة 

لذلــك.
حتتوي كافة مقررات القائمة على املصادر الرئيســة 	·

لتعلــم املقرر.
حتتــوي كافــة مقــررات القائمــة علــى وصــف متطلبات 	·

بيئــة التعلــم )صفيــة ــــ خمربيــة ــــ ورش ــــ مالعــب ــــ 
تعلــم عــن ُبعــد ــــ ... إخل(.

حتتــوي كافــة مقــررات القائمــة علــى وصــف موجــز 	·
الســتراتيجيات التدريــس والتقــومي الالزمــة.

املقترحــــــــة 	· للمقـــــــــررات  قائمـــــــــة  يوجـــــــــد 
للربنامــج.

قائمــة املقــررات املقترحــة حتتــوي تصنيًفــا 	·
ملتطلبــات  وظيفتــــــه  حســـــــب  مقـــــــرر  لــكل 
الربنامــج )الثقافــة العامــة ــــ التخصــص ــــ 

.)... الدقيــق  التخصــص 
علــى 	· القائمــة  مقــررات  كافــة  حتتــوي 

األهــداف الرئيســة ، إال أن هنــاك قصــورًا 
التفصيليــة. األهــداف  بيــان  يف 

حتتــوي كافــة مقــررات القائمــة علــى بيــان 	·
واضــح لكيفيــة قيــاس نتائــج تعلــم بعــض 

األهــداف.
علــى 	· القائمــة  مقـــــــررات  كافـــــــة  حتتــــــــوي 

املقــرر. لتعلــم  الرئيســة  املصــادر 
حتتــوي كافــة مقــررات القائمــة علــى وصــف 	·

متطلبــات بيئــة التعلــم )صفيــةـ ـــ خمربيــةـ ـــ 
ورشـ ـــ مالعــبـ ـــ تعلــم عــن ُبعــدـ ـــ ... إخل(.

حتتــوي كافــة مقــررات القائمــة علــى وصــف 	·
موجــز الســتراتيجيات التدريــس والتقــومي 

الالزمة.

املقترحــة 	· للمقــررات  قائمــة  يوجــد 
مــج. للربنا

قائمــة املقــررات املقترحــة قــد حتتــوي 	·
تصنيًفــا لــكل مقــرر حســب وظيفتــه 
ملتطلبــات الربنامــج )الثقافــة العامــة ــــ 
التخصــص ــــ التخصــص الدقيــق ...(.

حتتــوي كافــة مقــررات القائمــة علــى 	·
األهــداف  دون  الرئيســة  األهــداف 

للمقــرر. التفصيليــة 
إشــارة 	· علــى  املقــررات  بعــض  حتتــوي 

التعلــم. نتائــج  قيــاس  كيفيــة  لبيــان 
حتتــوي املقــررات القائمــة علــى بعــض 	·

املصــادر الرئيســة لتعلــم املقــرر.
علــى 	· القائمــة  مقــررات  حتتــوي  قــد 

وصــف متطلبــات بيئــة التعلــم )صفيــة 
ــــ خمربيــة ــــ ورش ــــ مالعــب ــــ تعلــم 

عــن ُبعــد ــــ ... إخل(.
علــى 	· القائمــة  مقــررات  حتتــوي  قــد 

الســتراتيجيات  موجــز  وصــف 
األهــداف. بعــض  يف  التدريــس 

للمقـــــررات 	· قائمــــــــة  يوجـــــــــد 
قـــــــد   ، للربنامـــــــج  املقترحــة 
مقــرر  لــكل  تصنيًفــا  حتتــوي 
ملتطلبــات  وظيفتـــــــه  حســـــــب 
العامــة  )الثقافــة  الربنامـــــــج 
التخصــص  ــــ  التخصـــــــص  ــــ 
الدقيــق ...( ، كمــا قــد حتتــوي 
الرئيســـــــة  األهـــــــداف  علــــــــى 
أو  املقــررة  والكتــب   ، للمقــرر 

التعلــم. مصــادر 
ال يوجــد يف مقــررات القائمــة 	·

تفصيليـــــــة  أهـــــــــداف  أيــــــــة 
للمقــررات ، كمــا ال توجــد أيــة 
قيــاس  كيفيــة  لبيــان  إشــارة 
وصــف  أو   ، التعلــم  نتائــج 
 ، التــعـــلــــــم  بــــيـئــــــة  متطـــلبات 
التدريــــس  استراتيجـيـــــــة  أو 

والتقــومي.

ال يوجــد قائمــة للمقــررات 	·
املقترحــــــة للربنامــــــج ، أو 
تتضمــن  قائمــــــة  يوجــــــد 
وصًفــا ملحتــوى موضوعــات 

كل مقــرر.
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                                                                                                         المؤشـــرات
القيمة
َرة اُلمَقدَّ متدن منخفض )درجتان (متوسط )5 درجات(مرتفع )8 درجات(مكتمل )10 درجات(

)درجة واحدة (

٨
األهداف

التفصيلية للربنامج

توجد قائمة لألهداف التفصيلية.	·
باألهــداف 	· االرتبــاط  واضحــة  التفصيليــة  األهــداف 

التعلــم. علــى جمــاالت  وموزعــة  الرئيســة 
األهــداف التفصيليــة مكتوبــة وفــق املواصفــات العلميــة 	·

ــــ  الصياغــة  واضحــة  ــــ  وحمــددة  )دقيقــة  لألهــداف 
قابلــة للقيــاس ــــ حمــددة الزمــن ــــ ممكنــة التحقيــق ...(

توجد قائمة لألهداف التفصيلية.	·
االرتبــاط 	· واضحــة  التفصيليــة  األهــداف 

إىل حــٍد كبــر باألهــداف الرئيســة وموزعــة 
علــى جمــاالت التعلــم.

األهــداف التفصيليــة أغلبهــا مكتــوب وفــق 	·
املواصفــات العلميــة لألهــداف .

توجد قائمة لألهداف التفصيلية.	·
غــرب واضحــة 	· التفصيليــة  األهــداف 

وقــد  الرئيســة  باألهــداف  االرتبــاط 
تكــون موزعــة علــى جمــاالت التعلــم.

يف 	· ُتــراع  مل  التفصيليــة  األهــداف 
لكتابــة  العلميــة  املواصفــات  الغالــب 

األهــداف.

لألهــداف 	· قائـــــمـــــــة  توجـــــــــد 
غيــــر  أنـــهـــــــا  إال  التفصيليـــــــة 
باألهــداف  بوضــوح  مرتبطــة 
الرئيســة أو مبجــاالت التعلــم 
علــى  ُتــراع  لــــــم  أنـــــها  كمــا   ،
العلميــة  املواصفــات  اإلطــالق 

األهــداف. لكتابــة 

ال توجد قائمة لألهداف 	·
التفصيلية

9

أدوات وإجراءات

قياس

التعلم

 يوجد أدوات لقياس التعلم.	·
التفصيليــة 	· باألهـــــداف  مرتبطــــــــة  القيـــــــاس  أدوات 

للربنامـــــــج)صادقة(.
أدوات القيــاس شــاملة لكافــة أهــداف التعلــم املعرفيــة 	·

وغــر املعرفيــة للربنامــج.
أدوات القيــاس كافيــة مبــا يســمح بتكــرار االختبــارات 	·

أو املقاييــس مــى اقتضــت احلاجــة )تصميــم أكثــر 
مــن اختبــار(.

يوجد أدوات لقياس التعلم.	·
باألهـــــــداف 	· مرتبطـــــــة  القيـــــــاس  أدوات 

)صادقـــــــة(. للربنامــــــــج  التفصيــــلــــيـــــــة 
أهــداف 	· لكافــة  شــاملة  القيــاس  أدوات 

للربنامــج. املعرفيــة  وغــر  املعرفيــة  التعلــم 
مبــا 	· كافيــة  غــر  تبــدو  القيــاس  أدوات 

. االختبــار  مواقــف  بتكــرار  يســمح 

يوجد أدوات لقياس التعلم.	·
أدوات القيــاس مرتبطــة يف األغلــب 	·

للربنامــج  التفصيليــة  باألهــداف 
)صادقــة(.

بدرجــة 	· شاملـــــــة  القـــــيــــــاس  أدوات 
التعلـــــــم  أهــــــــداف  كبيــــــــرة لكافــــــــة 

. للربنامــج  املختلفــة 
كافيــة 	· غــر  تبــدو  القيــاس  أدوات 

القيــاس. إجــراءات  لتكــرار 

التعلــم 	· لقيــاس  أدوات  يوجــد 
باألهـــــــداف  ترتبـــــــط  قــــــــد   ،
إال   ، للربنامــــــــج  التفصيليـــــــة 
أهنــا غــر شــاملة لكافــة أهــداف 
للربنامــج.  املختلفــة  التعلــم 

أدوات القيــاس ال تغطــي كافــة 	·
)املعرفيــة  التعلـــــــم  جمــــــــــاالت 
أهنــا  كمــا   ، املعرفيـــــــة(  وغــر 
قــد تبــدو غــر كافيــة لتكــرار 

القيــاس. إجــراءات 

قيــاس 	· أدوات  يوجــد  ال 
ال  ولكنـــــهـــــــا  يوجـــــــد  أو 
تعكــس أيــا مــن املواصفــات 
للقيــاس.  املذكــورة  العلميــة 

1٠
قائمة املقررات 

املقترحة

يوجد قائمة للمقررات املقترحة للربنامج.	·
قائمــة املقــررات املقترحــة حتتــوي تصنيًفــا لــكل مقرر 	·

حســب وظيفتــه ملتطلبــات الربنامــج )الثقافــة العامــة 
ــــ التخصــصـ ـــ التخصــص الدقيق ...(.

األهــداف 	· علــى  القائمــة  مقــررات  كافــة  حتتــوي 
للمقــرر. والتفصيليــة  الرئيســة 

بيــان واضــح 	· القائمــة علــى  حتتــوي كافــة مقــررات 
لكيفيــة قيــاس نتائــج التعلــم واإلجــراءات الالزمــة 

لذلــك.
حتتوي كافة مقررات القائمة على املصادر الرئيســة 	·

لتعلــم املقرر.
حتتــوي كافــة مقــررات القائمــة علــى وصــف متطلبات 	·

بيئــة التعلــم )صفيــة ــــ خمربيــة ــــ ورش ــــ مالعــب ــــ 
تعلــم عــن ُبعــد ــــ ... إخل(.

حتتــوي كافــة مقــررات القائمــة علــى وصــف موجــز 	·
الســتراتيجيات التدريــس والتقــومي الالزمــة.

املقترحــــــــة 	· للمقـــــــــررات  قائمـــــــــة  يوجـــــــــد 
للربنامــج.

قائمــة املقــررات املقترحــة حتتــوي تصنيًفــا 	·
ملتطلبــات  وظيفتــــــه  حســـــــب  مقـــــــرر  لــكل 
الربنامــج )الثقافــة العامــة ــــ التخصــص ــــ 

.)... الدقيــق  التخصــص 
علــى 	· القائمــة  مقــررات  كافــة  حتتــوي 

األهــداف الرئيســة ، إال أن هنــاك قصــورًا 
التفصيليــة. األهــداف  بيــان  يف 

حتتــوي كافــة مقــررات القائمــة علــى بيــان 	·
واضــح لكيفيــة قيــاس نتائــج تعلــم بعــض 

األهــداف.
علــى 	· القائمــة  مقـــــــررات  كافـــــــة  حتتــــــــوي 

املقــرر. لتعلــم  الرئيســة  املصــادر 
حتتــوي كافــة مقــررات القائمــة علــى وصــف 	·

متطلبــات بيئــة التعلــم )صفيــةـ ـــ خمربيــةـ ـــ 
ورشـ ـــ مالعــبـ ـــ تعلــم عــن ُبعــدـ ـــ ... إخل(.

حتتــوي كافــة مقــررات القائمــة علــى وصــف 	·
موجــز الســتراتيجيات التدريــس والتقــومي 

الالزمة.

املقترحــة 	· للمقــررات  قائمــة  يوجــد 
مــج. للربنا

قائمــة املقــررات املقترحــة قــد حتتــوي 	·
تصنيًفــا لــكل مقــرر حســب وظيفتــه 
ملتطلبــات الربنامــج )الثقافــة العامــة ــــ 
التخصــص ــــ التخصــص الدقيــق ...(.

حتتــوي كافــة مقــررات القائمــة علــى 	·
األهــداف  دون  الرئيســة  األهــداف 

للمقــرر. التفصيليــة 
إشــارة 	· علــى  املقــررات  بعــض  حتتــوي 

التعلــم. نتائــج  قيــاس  كيفيــة  لبيــان 
حتتــوي املقــررات القائمــة علــى بعــض 	·

املصــادر الرئيســة لتعلــم املقــرر.
علــى 	· القائمــة  مقــررات  حتتــوي  قــد 

وصــف متطلبــات بيئــة التعلــم )صفيــة 
ــــ خمربيــة ــــ ورش ــــ مالعــب ــــ تعلــم 

عــن ُبعــد ــــ ... إخل(.
علــى 	· القائمــة  مقــررات  حتتــوي  قــد 

الســتراتيجيات  موجــز  وصــف 
األهــداف. بعــض  يف  التدريــس 

للمقـــــررات 	· قائمــــــــة  يوجـــــــــد 
قـــــــد   ، للربنامـــــــج  املقترحــة 
مقــرر  لــكل  تصنيًفــا  حتتــوي 
ملتطلبــات  وظيفتـــــــه  حســـــــب 
العامــة  )الثقافــة  الربنامـــــــج 
التخصــص  ــــ  التخصـــــــص  ــــ 
الدقيــق ...( ، كمــا قــد حتتــوي 
الرئيســـــــة  األهـــــــداف  علــــــــى 
أو  املقــررة  والكتــب   ، للمقــرر 

التعلــم. مصــادر 
ال يوجــد يف مقــررات القائمــة 	·

تفصيليـــــــة  أهـــــــــداف  أيــــــــة 
للمقــررات ، كمــا ال توجــد أيــة 
قيــاس  كيفيــة  لبيــان  إشــارة 
وصــف  أو   ، التعلــم  نتائــج 
 ، التــعـــلــــــم  بــــيـئــــــة  متطـــلبات 
التدريــــس  استراتيجـيـــــــة  أو 

والتقــومي.

ال يوجــد قائمــة للمقــررات 	·
املقترحــــــة للربنامــــــج ، أو 
تتضمــن  قائمــــــة  يوجــــــد 
وصًفــا ملحتــوى موضوعــات 

كل مقــرر.
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نموذج تعديل برنامج دراسي

الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
القســــــــــــــــــــم

مسمى الربنامج

رمز الربنامج  )إن وجد(

وصف التعديالت املقترحة

1
2

3

مربرات التعديالت املقترحة )ترفق الوثائق 
الداعمة(

1

2

3

4

رقم اجللسة: توصية جملس القسم باملوافقة 
)         (

رقم البند: 
تاريخ اجللسة:   /   /      14)         (

التوقيع:االســم:اسم وتوقيع رئيس القسم

رقم اجللسة: توصية جملس الكلية باملوافقة 
)         (

رقم البند: 
تاريخ اجللسة:   /   /      14)         (

التوقيع:االســم:اسم وتوقيع عميد الكلية

تاريخ إحالة املقترح إىل جلنة الربامــــج 
     /   /      14واخلطط

نص قرار جلنة الربامج واخلطط  الدراسية

رقم اجللسة: تاريخ قرار جلنة الربامج واخلطط الدراسية
)          (

رقم البند: 
)           (

تاريخ اجللسة:    /   /      
14

اسم وتوقيع رئيس جلنة الربامج واخلطط 
التوقيع:االســم:الدراسية 
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أواًل: البيانات األساسية للخطة الدراسية:

مسمى الربنامج )الذي ختدمه 
اخلطة(

املسار الفرعي للربنامج )إن ُوجد(
رمز الربنامج  )إن وجد(

العدد اإلمجايل للساعات املعتمدة 
للربنامج

أسلوب / أساليب تقدمي اخلطة
دراسة نظامية 

مباشرة 
)      (

تعليم مواٍز 
)      (

تعليم عن ُبعد 
)      (

مزيج )يوضح(   
..................

أخرى )ُتذكر(   
..................

العدد اإلمجايل لساعات تقدمي 
اخلطة

اللغة العربية اللغة الرمسية للتعليم يف الربنامج 
أخرى )ُتذكر(  .....................اللغة اإلجنليزية )       ()       (

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

ثانيًا: بيانات الجهة المنفذة للخطة:

الكليــــــة / القســـــم )اجلــــهــــــة 
املسؤولة عن تنفـــــيذ اخلطة(

املدينـــة / املوقع

تاريخ توصية جملس القسم 
باملوافقة على اخلطة

رقم اجللسة: 
)         (

رقم البند: 
تاريخ اجللسة:   /   /     14)         (

تاريخ توصية جملس الكلية 
باملوافقة على اخلطة

رقم اجللسة: 
)         (

رقم البند: 
تاريخ اجللسة:   /   /     14)         (

تاريخ موافقة اللجــنة الدائمــة 
للربامج واخلطط على اخلطة

رقم اجللسة: 
)         (

رقم البند: 
تاريخ اجللسة:   /   /     14)         (
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الفصل السنة
الدراسي

رمز
املقرر

مســــمى املقــــرر
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والنفسية املعاصرة

الثاين
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الفصل السنة
الدراسي

رمز
املقرر

مســــمى املقــــرر

عدد 
مستوى / وظيفة املقررنوع املقرراملتطلبات املصاحبة للمقرراملتطلبات السابقة للمقرركيفية طرح/ تقدمي املقررطبيعة املقررالساعات
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الفصل السنة
الدراسي

رمز
املقرر

مســــمى املقــــرر

املتطلبات املصاحبة املتطلبات السابقة للمقرركيفية طرح/ تقدمي املقررطبيعة املقررعدد الساعات
مستوى / وظيفة املقررنوع املقررللمقرر
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الفصل السنة
الدراسي

رمز
املقرر

مســــمى املقــــرر

املتطلبات املصاحبة املتطلبات السابقة للمقرركيفية طرح/ تقدمي املقررطبيعة املقررعدد الساعات
مستوى / وظيفة املقررنوع املقررللمقرر
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الفصل السنة
الدراسي

رمز
املقرر

مســــمى املقــــرر

عدد 
املتطلبات املصاحبة املتطلبات السابقة للمقرركيفية طرح/ تقدمي املقررطبيعة املقررالساعات

مستوى / وظيفة املقررنوع املقررللمقرر
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الفصل السنة
الدراسي

رمز
املقرر

مســــمى املقــــرر

عدد 
املتطلبات املصاحبة املتطلبات السابقة للمقرركيفية طرح/ تقدمي املقررطبيعة املقررالساعات

مستوى / وظيفة املقررنوع املقررللمقرر
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املعاصرة

الثاين
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الفصل السنة
الدراسي

رمز
املقرر

مســــمى املقــــرر

عدد 
املتطلبات املتطلبات السابقة للمقرركيفية طرح/ تقدمي املقررطبيعة املقررالساعات

مستوى / وظيفة املقررنوع املقرراملصاحبة للمقرر
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الفصل السنة
الدراسي

رمز
املقرر

مســــمى املقــــرر

عدد 
املتطلبات املتطلبات السابقة للمقرركيفية طرح/ تقدمي املقررطبيعة املقررالساعات

مستوى / وظيفة املقررنوع املقرراملصاحبة للمقرر
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الفصل السنة
الدراسي

رمز
املقرر

مســــمى املقــــرر

عدد 
املتطلبات املتطلبات السابقة للمقرركيفية طرح/ تقدمي املقررطبيعة املقررالساعات

مستوى / وظيفة املقررنوع املقرراملصاحبة للمقرر

مدة
معت

لية
فع

ري
نظ

بات
دري

ي/ت
عمل

رية
سري

ية/
دان

 مي
ربة

خ
روع

مش
كر(

)ُتذ
ى 

خر
أ

معة
جلا

ل ا
داخ

معة
جلا

ج ا
خار

ُبعد
ن 

م ع
علي

ت
B

le
nd

ed
يج 

مز

كر(
)ُتذ

ى 
خر

أ

ري12312
جبا

إ

ري
ختيا

ا

)٠(
ور 

ملحـــ
ا

)1(
ص 

صــ
تخ

ال

)2(
عي 

 فر
ص

ختص

)3(
يق 

 دق
ص

ختص

)4(
صي 

ختص
ي  

يار
خت

ا

)5(
ص 

خص
 الت

ارج
 خ

ري
ختيا

ا

5

األول

 XXXXXXXXXXBUSSأساسيات التسويق
4589

BSCI 
4589

PHIL 
3432XX

املدخل إىل العلوم 
التربوية والنفسية 

املعاصرة

الثاين

الصيفي



69

الفصل السنة
الدراسي

رمز
املقرر

مســــمى املقــــرر

عدد 
املتطلبات املتطلبات السابقة للمقرركيفية طرح/ تقدمي املقررطبيعة املقررالساعات

مستوى / وظيفة املقررنوع املقرراملصاحبة للمقرر
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ملحق )8(

النظام الموحد لترميز البرامج 
والمقررات
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 النظام الموحد لترميز البرامج والمقررات

المقــرر
البرنامــج

مكونات 
الترميز

البيانات اإلضافيـة البيانات األســاسـية

رقم 
اإلصدار  املستوى  كيفية املجال

طرح 
املقرر

طبيعة 
املقرر

مستوى/
وظيفة 
املقرر

الرقم 
التسلسلي

القسم 
املسؤول

5 - 1  5 - 1 5 - ٠ 999 - 1 999 - 1 9 - 1 6 -٠ 4 حروف

1 5 1 ٠21 ٠19 1 3 MEDI

مثــــال
داخل 
اجلامعة

نظري/
تطبيقي

مقـــــررات 
الـربنامـــج 
التخصصي 

تسلسلــه 
يف قائمة 
الــقســــم

األمراض 
اجللدية األول بكالوريوس الطب 

واجلراحة

MEDI31
رمز

 الربنامج

٠19٠21 رمـــز
 املقرر

151 رمـــز البــيــانــــــات 
اإلضافية للمقرر

MEDI31019021151
الرمز الكامل على 
نــظــــام التسـجـــيـــــل 

اإللكتروين

ميكن إضافة أية مكونات أخرى للترميز )اجلامعة/املنطقة اجلغرافية/الدولة ... إخل( ملحوظة
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    دليل الترميز )على سبيل المثال(

مالحظات

تفاصيل الترميز
عدد الخانات

Digits
البند

الداللةالمكونات الرمز

يرجع يف 
ذلك لإلطار 

الوطي 
للمؤهالت

ما قـــبــل االلتــحــــــاق  ٠

1
املستوى 

)مستوى املؤهل(

الربنامج

الدبلوم )عام واحد( 1
الدبــلـــــوم )عامــــــان( 2

البكالوريوس 3
الدبلوم العايل )بعد البكالوريوس( 4

املاجستر 5
الدكتوراه 6

حتدد حسب السنة الي اعتمد 
فيها الربنامج 1

1 رقم اإلصدار
إخل ..... حى 9 )إن وجد( 2

هذه أمثلة 
، وتستكمل 

كافة الربامج 
ترميزها تباعً

القرآن الكرمي والدراسات القرآنية QURA

2
املجال 

)جمال  
الربنامج(

الدراسات اإلسالمية ISLM

إدارة األعــمــــــال  BUSS

الكيمياء CHEM

طب الفم واألسنان DENT

التربـــيــــة EDUC

اهلندسة ENGI

اللغة اإلجنليزية وآداهبا ENGL

اللغــة العربيـــــة وآدابــــها ARAB

إخل ......
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ُيحدد لكل 
قسم أكادميي 

رقم

قسم الدراســــــات اإلسالمــــية 1
3 القســم املســؤول

املقرر

قسم الكيمياء 2
قسم املناهج وطرق التدريس 3

؟؟؟ على سبيل املثال 999

ُيحدد لكل 
مقرر رقم 
تسلسلي 

مبعرفة القسم 
املختص

مقدمة يف املناهج وطرق التدريس  1

3
الرقم التسلسلي

للمقرر داخل 
القسم

أسس املناهج  2
تصميمات املناهج 3

إخل 999

راجع مناذج 
تصميم 
الربنامج 
)ملحق 2( 
ومنوذج 
تسجيل 
اخلطط 
الدراسية 
)ملحق 7( 

مقررات املحور املشترك )متطلبات 
املجتمع( ٠

1
مستوى /

وظيفة املقرر

مقررات الربنامج التخصصي 
)متطلبات الكلية( 1

مقــــررات التخصـــص الفرعـــي 
)الدقيق( 2

مقررات املسارات الفرعية فــي 
التخصص الدقيق  3

املقررات االختيارية يف التخصص  4

البيانات 
اإلضافية 

للمقرر

املقررات االختيارية خارج 
التخصص )التعلم احلر( 5

نظري 1

طبيعة املقرر

عملي/ تدريبات 2
خـبـــرة ميدانــــيـة 3
مشــــروع/إنتـــــاج 4

غر ذلك )يذكر ويتم إضافته 
جلدول التعريف( 5

داخل اجلامـعة 1

كيفية طرح املقرر

خارج اجلامـعة 2
تعليم عن ُبعد 3

Blended مزيج  4
)يذكر ويتم إضافته جلدول 

التعريف( 5

مالحظات

تفاصيل الترميز
عدد الخانات

Digits
البند

الداللةالمكونات الرمز
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ملحق )9(
نموذج الموافقة على

 خطة دراسية
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نموذج الموافقة على خطة دراسية

الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
القســــــــــــــــــــم

مسمى الربنامج
رمز الربنامج  )إن وجد(

املسار الفرعي للربنامج )إن وجـــد(

اللغة العربية اللغة الرمسية للتعليم يف الربنامج
)     (

اللغة 
اإلجنليزية 

)     (
أخرى )ُتوضح( 

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

العدد اإلمجايل لساعات الربنامج )الساعـــات 
املعتمدة(

العدد اإلمجالـــي لساعــــات اخلـــطة الدراســــيــة
ال )           (نعم )           (هل سبق إحالة هذه اخلطة الدراسية للجنة؟

إذا كانت اإلجابة بــ )نعم( ما أسباب إعادهتا 
للجنة؟

1
2
3
4
5

رقم اجللسة: توصية جملس القسم باملوافقة على اخلطة
)         (

رقم البند: 
تاريخ اجللسة:   /   /      14)         (

التوقيع:االســم:اسم وتوقيع رئيس القسم

رقم اجللسة: توصية جملس الكلية باملوافقة على اخلــطة
)         (

رقم البند: 
تاريخ اجللسة:   /   /      14)         (

التوقيع:االســم:اسم وتوقيع عميد الكلية

تاريخ إحالة اخلطة للجنة الربامج واخلطط 
     /   /      14الدراسية

نص قرار جلنة الربامج واخلطـط الدراسيـــة

رقم اجللسة: تاريخ قرار جلنة الربامج واخلطط الدراسية
)        (

رقم البند: 
تاريخ اجللسة:    /   /      14)         (

اسم وتوقيع رئيس جلنة الربامــــج واخلطـــط 
التوقيع:االســم:الدراسية 
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