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 التعريف بالبرنامج ومعلومات عامة عنهأ.  

 . المقر الرئيس للبرنامج:1

 

 كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس 

 .  الفروع التي يقدم فيها البرنامج: 2

 

 قسم المناهج وطرق التدريس )كلية التربية(       

 

 . أسباب إنشاء البرنامج 3

 )اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تقنية، االحتياجات والتطورات الوطنية ..... وغيرها(

ي مراحل التعليم العام لتدريس  تأهيل معلمي 
عية واللغة العربية والدراسات االجتماعية ف  ومعلمات العلوم الشر

ي المرحلة االبتدائية. 
ية ف   مقررات اللغة اإلنجلي  

 . نظام الدراسة: 4

 مقررات دراسية فقط ☒   مقررات دراسية ورسالة   ☐ 

 . نمط الدراسة: 5

 (%40وعن بعد  %60مدمج ) حضوري ☒   بعدتعليم عند   ☐ انتظام  ☐ 

 ) إن وجدت( .  الشراكات التعليمية والبحثية6

 كلية اآلداب، عمادة الدراسات العليا، عمادة القبول والتسجيل، إدارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.   جهة الشراكة: -

 نوع الشراكة: تسجيل وتدريس الدارسين بالبرنامج وتدريبهم بالمدارس التابعة إلدارة التعليم. -

 مدة الشراكة: مدة البرنامج الدراسي. -

  ساعة(36) .  إجمالي الساعات المعتمدة: 7

 ساعة(   840).  ساعات التعلم الفعلية: 8

)هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم المرتبطة بالمؤهل، ويشمل ذلك: جميع أنشطة  

 والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة(التعلم، مثل: ساعات االستذكار، إعداد المشاريع، والواجبات، 

 . المهن / الوظائف التي يتم تأهيل الدارسين لها: 9

 

 إعداد كوادر تربوية من المعلمين والمعلمات المتخصصين في تدريس اللغة اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية. 

 

 

 )إن وجدت(. المسارات الرئيسة للبرنامج 10

 المسار

الساعات  

 المعتمدة 

 )لكل مسار( 

 المهن / الوظائف

 )لكل مسار ) 

 مسار المقررات
 ساعة  36

معلمي ومعلمات اللغة اإلنجليزية  

 للمرحلة االبتدائية

 )إن وجدت( . نقاط الخروج / المؤهل الممنوح 11

 إجمالي الساعات المعتمدة  الممنوح نقاط الخروج / المؤهل 

 اليوجد  اليوجد 

 

 ب. رسالة البرنامج وأهدافه ومخرجاته 

 . رسالة البرنامج:1

ي  المساهمة
عية العلوم  ومعلمات معلمي  تأهيل  ف  ي  االجتماعية والدراسات العربية واللغة  الشر

 المرحلة ف 
ية؛  اللغة لتدريس ومهنًيا  علمًيا االبتدائية   اإلنجلي  

 
  .التعليمي  الميدان لحاجات تلبية

 .  أهداف البرنامج: 2
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الهدف العام للبرنامج هو إعادة تأهيل معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية واللغة العربية والدراسات االجتماعية وتمكينهم  

خالل مراعاة اإلطار العام للمعايير الوطنية من القيام بتدريس مناهج اللغة اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية وذلك من  

 لمناهج التعليم والمسارات المهنية للمعلمين والمعايير التخصصية لمجال التعلم في التخصص الفرعي

 األهداف الفرعية للبرنامج: 

 اكساب الدارسين االتجاه اإليجابي والمشاركة الفاعلة نحو مهنة التدريس. .1

 دارسين لمعالجة المشكالت المهنية.توظيف المهارات البحثية لدى ال .2

 تمكين الدارسين من المعرفة المهنية وبناء خبراتهم التعليمية.  .3

 تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين وتوظيف التقنية في العملية التعليمية.  .4

 التوظيف الفاعل الستراتيجيات التقويم وأدواته.  .5

 تخصص اللغة اإلنجليزية وموضوعاته الدقيقة.تمكين الدراسين من المعرفة التخصصية بفلسفة  .6

 الفهم وتصميم التعلم في مجال تخصص اللغة اإلنجليزية. .7

 تطبيق المفاهيم الرئيسة في تخصص اللغة اإلنجليزية.  .8

 . عالقة رسالة وأهداف البرنامج مع رسالة وأهداف المؤسسة/الكلية:3

العمل كمحرك تنموي وشريك معرفة رئيس في دعم القطاعات الحيوية محلياً وإقليمياً، من خالل تقديم تعليم    رسالة الجامعة:

 منتٍم للمستقبل، وبحوث ُمحف ِّزة للتنمية والتغيير، وشراكة مجتمعية محققة لإلثراء المتبادل، وتنمية أعمال مستدامة.

 

شدين وقياديين يملكون الكفاءة والخبرة، ويتحلون بأخالق المهنة، ويسعون حيث تقوم الكلية بإعداد معلمين ومر رسالة الكلية: 

لتحسين حالة اآلخرين من خالل عملية التعلم والتعليم في التخصصات التي تتالءم مع حاجات المجتمع ومؤسساته التعليمية، 

يئة التعليمية عن طريق إجراء البحوث كما تقوم باإلسهام في تطوير العملية التعليمية وحل المشكالت التربوية وتحسين الب

 العلمية في مجال التربية والتعليم وتقديم برامج إلعداد وتطوير المعلمين والقياديين التربويين. 

 

 عالقة رسالة وأهداف البرنامج مع رسالة وأهداف الجامعة/الكلية: 

خالل تقديم برنامج ذي جودة عالية ووفق أحدث  االنسجام مع رسالة الجامعة والكلية في تقديم تعليم متميز وذلك من   ●

 التوجهات التربوية في مجال إعداد وتنمية المعلم.

 تحقيق رسالة الجامعة في االهتمام بدمج التقنية في عمليات التعلم والتعليم المختلفة. ●

تمام بتعزيز مهارات التنمية تحقيق رؤية الكلية من خالل اهتمام البرنامج بربط المعرفة النظرية بالخبرة التطبيقية وااله  ●

 المهنية لدى الدارسين. 

تحقيق أهداف الكلية في إعداد معلم متمكن علمياً وتربوياً، ولديه القدرة على تحمل المسؤولية والتطوير الذاتي ومواجهة  ●

 تحديات المستقبل.

 جات سوق العمل. تحقيق أهداف الجامعة في إعادة هيكلة البرامج التعليمية بما يتماشى مع متغيرات وحا ●

 . خصائص خريجي البرنامج: 4

 

 اإللمام الشامل بالمعرفة اللغوية للغة اإلنجليزية بما يتناسب مع متطلبات تدريس مادة اللغة اإلنجليزية بالمرحلة االبتدائية. ●

 بالمرحلة االبتدائية.تطبيق استراتيجيات التدريس والتحليل والتقويم الحديثة في تدريس مادة اللغة اإلنجليزية  ●

 النمو المهني المستمر لتنمية المهارات اللغوية والتدريسية. ●

إلمام معلمي ومعلمات العلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات االجتماعية في المعرفة المتخصصة والفهم الشامل للغة   ●

 اإلنجليزية على مستوى مقررات اللغة اإلنجليزية للمرحلة االبتدائية. 

  قيق النمو الذاتي واألكاديمي والمهني لتطوير المهارات األساسية للغة اإلنجليزية. تح ●

 تزويد الخريج باالستراتيجيات الحديثة والالزمة لتدريس اللغة اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية. ●

 . مخرجات تعلم البرنامج* 5

 المعرفة والفهم 

تزويد الدارسين بالعديد من المعارف والمبادئ العامة للغة االنجليزية من خالل: النحو والقراءة والكتابة والتواصل   1ع

 الشفوي. 

والتقييم   2ع التدريس،  اإلنجليزية من: طرق  باللغة  الخاصة  التربوية  والتقنيات  األساليب  أهم  على  الدارسين  تعرف 

 وتطوير المناهج. 
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 ن العديد من االستراتيجيات الدولية المعتمدة في تدريس اللغة اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية. إكساب الدارسي 3ع

 المهارات

 ممارسة الدارسين مهارات القراءة والكتابة والتواصل الشفوي بمنهج اللغة اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية.  1م

 تطبيق الدارسين استراتيجيات تعليمية تلبى احتياجاتهم التعليمية لتعلم اللغة اإلنجليزية.  2م

 تطوير القدرات التحليلية للدارسين لمناهج اللغة اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية. 3م

 

 القيم

 التزام الدارسين بالمعايير التربوية واإلدارية المعتمدة في ممارسة في مهنة المعلم.  1ق

 مشاركة الدارسين في عملية التقييم المستمر لألداء الذاتي وللبرامج المعتمدة في مجال تدريس اللغة اإلنجليزية.   2ق

 إسهار الدارسين لقدراتهم في األداء الجماعي والتشاركي مع أقرانهم.  3ق

 * يدرج المزيد من المستويات حسب الحاجة 

 * * يضاف جدول لمقررات كل مسار )إن وجد(

 ج. المنهج الدراسي

 . مكونات الخطة الدراسية: )مسار المقررات(1

 

 النسبة المئوية الساعات المعتمدة عدد المقررات مكونات الخطة الدراسية 

 المقررات الدراسية 
 %91.67 33 8 إجباري

 0 0 0 اختياري

 0 0 0 )إن وجد( مشروع التخرج 

 0 0 0 )إن وجدت(الرسالة العلمية 

 %8.33 3 1 )إن وجد(التدريب الميداني 

 0 0 0 أخرى ) ........(

 36 36 9 اإلجمالي

 

 ساعة 36. مقررات البرنامج )مسار المقررات(: 2

 اسم المقرر  رمز المقرر المستوى
 إجباري

 أو اختياري

المتطلبات  

 السابقة

الساعات  

 المعتمدة 

 نمط الدراسة 

 المستوى

1 

MET ENG 501  اللغة اإلنجليزية قواعد 

English Grammatical 

Structures 

شروط القبول  إجباري

 للبرنامج

 مدمج 6

  %60)حضوري  

 ( %40وعن بعد 

MET ENG 502    قراءة وكتابة 

Reading and Writing 

شروط القبول  إجباري

 للبرنامج

 مدمج 6

MET ENG 503  استماع وتحدث 

Listening and 

Speaking 

شروط القبول  إجباري

 للبرنامج

  %60)حضوري   6

 ( %40وعن بعد 

 المستوى

2 

MET ENG 601  مهارات لغوية متقدمة 

Advanced language 

Skills 

جميع مقررات  إجباري

 المستوى األول

 مدمج 4

MET ENG 602  طرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية 

English Teaching 

Methods 

جميع مقررات  إجباري

 المستوى األول

  %60)حضوري   3

 ( %40وعن بعد 
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MET ENG 603  طرق وأساليب تقييم اللغة

 اإلنجليزية

Language Assessment 

Approaches & 

Methods 

جميع مقررات  إجباري

 المستوى األول

 مدمج 2

MET ENG 604  مناهج اللغة اإلنجليزية

 للصفوف األولية 

English Language 

Teaching 

Methodology for 

Primary Lower 

Levels 

جميع مقررات  إجباري

 المستوى األول

  %60) حضوري   3

 ( %40وعن بعد 

MET ENG 605  مناهج اللغة اإلنجليزية

 للصفوف العليا 

English Language 

Teaching 

Methodology for 

Primary Upper Levels 

جميع مقررات  إجباري

 المستوى األول

 مدمج 3

MET ENG 606 الخبرات الميدانية 

Practicum 

جميع مقررات  إجباري

 المستوى األول

  %60) حضوري   3

 ( %40وعن بعد 

 الحزم )المجاالت المعرفية(-

المجاال

 ت

 إجباري اسم المقرر  مجاالت التخصص   

 أو اختياري

الساعات  

 المعتمدة 

 

المعرفة  

 والفهم

 

 

المهارا

 ت

 

 

 

 القيم

 

 ساعة( 11)التربوي 

30.56% 

 طرق تدريس اللغة اإلنجليزية 

English Teaching Methods 

 3 إجباري

 طرق وأساليب تقييم اللغة اإلنجليزية

Language Assessment 

Approaches & Methods 

 2 إجباري

مناهج اللغة اإلنجليزية للصفوف  

 األولية

English Language Teaching 

Methodology for Primary 

Lower Levels 

 3 إجباري

 مناهج اللغة اإلنجليزية للصفوف العليا

English Language Teaching 

Methodology for Primary 

Upper Levels 

 3 إجباري

 ساعة( 22التخصصي )

61.11% 

 قواعد اللغة اإلنجليزية 

English Grammatical 

Structures 

 6 إجباري

 قراءة وكتابة   

Reading and Writing 

 6 إجباري

 استماع وتحدث 

Listening and Speaking 

 6 إجباري

 مهارات لغوية متقدمة 

Advanced language Skills 

 4 إجباري

الخبرات الميدانية 

 ساعات(3)

 الخبرات الميدانية

Teaching Practice 

 3 إجباري
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8.33% 

 

 البرنامج:. توصيف مقررات 3

واالعتماد   للتقويم  الوطني  المركز  نموذج  وفق  البرنامج  مقررات  لجميع  التفصيلي  التوصيف  اإللكتروني  الرابط  يوضع 

 األكاديمي. 

 . مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج:4

 يربط بين كل من مخرجات تعلم البرنامج والمقررات وفقاً لمستويات األداء التالية:  

 )س = مستوى التأسيس ، ر = مستوى الممارسة ، ت = مستوى التمكن(  

 مخرجات التعلم للبرنامج  المقررات

 القيم المهارات  المعرفة والفهم 

 3ق 2ق 1ق 3م 2م 1م 3ع 2ع 1ع

قواعد اللغة  

 اإلنجليزية

 س س س س س س س س س

 ر ر ر ر ر ر ر ر ر قراءة وكتابة   

 ر ر ر ر ر ر ر ر ر استماع وتحدث 

مهارات لغوية  

 متقدمة 

 ر ر س س ر ر ر ر ر

طرق تدريس  

 اللغة اإلنجليزية  

 ر ر س س ر ر ر ر ر

طرق وأساليب  

تقييم اللغة  

 اإلنجليزية

 ر ر س س س س س ر ر

مناهج اللغة  

اإلنجليزية 

 للصفوف األولية 

 ر ر ر ر س س س ر ر

مناهج اللغة  

اإلنجليزية 

 للصفوف العليا 

 ت ت ت ت ت ت ت ت ت

 ت ر ت ت ر ر ر ت ت الخبرات الميدانية

 يضاف جدول منفصل لكل مسار )إن وجد( *

 

 . استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة لتحقيق مخرجات التعلم للبرنامج.5

 لسياسات واستراتيجيات التعليم والتعلم والخبرات والمواقف التعليمية المختلفة( )وصف 

 سياسات التعليم والتعلم: 

القسم والمرونة في تطبيقها حسب حاجات   .1 المقرر من خالل  المحددة في توصيف  التدريس  اعتماد استراتيجيات 

 المتعلمين. 

 تحقيقها. وضع توقعات عالية لألداء وتحفيز المتعلمين على  .2

التنويع في استخدام استراتيجيات التدريس المباشرة وغير المباشرة بما يتناسب مع نواتج التعلم، وطبيعة المقرر،  .3

 والقدرات وأساليب التعلم المختلفة.

 توظيف استراتيجيات تحفز مهارات التفكير العلمي لدى المتعلم. .4

عل المتعلم من خالل استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني،  التركيز على استراتيجيات التعلم النشط التي تشجع تفا .5

 وأنشطة القراءة والكتابة، والمناقشة، وربط المقررات بخبرات المتعلم وواقع الميدان التعليمي.

 التركيز على استخدام التعلم الذاتي واألنشطة الفردية لدورها الفعال في تنمية االستقاللية واالعتماد على الذات.  .6

ع ممارسات التأمل الذاتي من خالل توظيف أنشطة التقييم الذاتي، وكتابة المذكرات التأملية، واستخدام ملف  تشجي .7

 اإلنجاز.

وحل  .8 واالستقصاء  بالمشروعات  التعلم  التعليمي من خالل  بالواقع  والربط  المقررات  في  العملي  التطبيق  تشجيع 

 المشكالت. 

 التكليفات الجماعية، واألنشطة الصفية والالصفية.  تعزيز المهارات القيادية والشخصية من خالل .9

 . طرق تقييم مخرجات التعلم للبرنامج 6
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)وصف لسياسات وأساليب وطرق التقويم المستخدمة ) مباشرة ، غير مباشرة( للتحقق من اكتساب الدارسين لمخرجات التعلم  

 المستهدفة في كل مجال من مجاالتها( 

 سياسات التقويم:

 اعتماد خطة التقويم المحددة في توصيف المقرر من خالل القسم.  ●

 التغيير في خطة التقويم يتم من خالل القسم وعن طريق طلب رسمي لمنسق البرنامج/المسار. ●

 تعريف المتعلمين مسبقاً بطرق التقويم وأدواته من خالل خطة المقرر. ●

باإلضافة إلى االختبارات التحصيلية والتركيز على أدوات التقويم الواقعي استخدام أدوات متنوعة في تقويم المتعلم   ●

 لتناسبه وطبيعة البرنامج المهنية )ملف اإلنجاز، الواجبات، البحوث والمشاريع، مالحظة األداء..(.

ية  % من إجمالي درجات المقررات النظر50  -%  40يتراوح مجموع درجات االختبارات النصفية والنهائية ما بين   ●

 ويستثنى من ذلك المقررات ذات الطبيعة الميدانية. 

 يتم توحيد اختبارات األعمال الفصلية والنهائية أو استخدام اختبارات متكافئة بين الشعب المختلفة للمقرر الواحد. ●

 يتم تنويع أسئلة االختبار بين األسئلة المقالية واألسئلة الموضوعية على أن يتم التنويع فيها كذلك. ●

 إعداد ورقة االختبار باستخدام جدول المواصفات. يتم ●

 يتم التقيد بمشاريع وتكليفات المقرر في الشعب المختلفة للمقرر.  ●

 يتم تزويد المتعلم بمعايير واضحة لألداء في التكليفات والمشاريع باستخدام ساللم التقدير اللفظية ويتم إعالنها مسبقاً.  ●

ية للمتعلمين عن أدائهم في االختبارات واألعمال الفصلية مع مقترحات لتحسين  يتم تقديم تغذية راجعة شفوية أو كتاب  ●

 األداء.

يتم التحقق من معايير إنجاز المتعلمين باستخدام طرق التحقق الداخلية )تدقيق التصحيح لعينة عشوائية من قبل أستاذ  ●

ين ويتم االسترشاد في ذلك بالنموذج  المقرر، التصحيح من قبل أستاذ آخر( والخارجية: باستخدام مستشارين خارجي

 .   Iوالملحق  Hوالملحق   G( الملحقQMSالداخلي لنظام إدارة الجودة )

يتم تطبيق أنظمة الجامعة في النظر في حاالت التأخر في تسليم الواجبات والتكليفات، وحاالت الغش، والتظلم وطلب   ●

 (. L( الملحقQMSلي لنظام إدارة الجودة )إعادة التصحيح، وإعادة اختبار غير مكتمل )النموذج الداخ

 

 د. الرسالة العلمية ومتطلباتها: )إن وجدت(  

 . تسجيل الرسالة العلمية.1

 )متطلبات/ شروط وإجراءات التسجيل للرسالة العلمية وكذلك ضوابط ومسؤوليات وإجراءات اإلرشاد العلمي(

 

 

 . اإلشراف العلمي: 2

 العلمي ومسؤولياته ، وكذلك إجراءات/ آليات اإلشراف العلمي والمتابعة( )ضوابط اختيار المشرف 

 

 

 . مناقشة الرسالة العلمية: 3

الرسالة   تقييم  الرسالة وإجازتها، ومعايير  إجراءات مناقشة  ،  و  للمناقشة  التقدم  المناقشة ومتطلبات  لجنة  اختيار  )ضوابط 

 العلمية(

 

 

 

 للدارسينهـ. القبول والدعم 

 . متطلبات القبول بالبرنامج  1

 )شروط القبول بالبرنامج بما في ذلك التخصصات / المؤهالت التي يتاح لها التقدم للبرنامج( 
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https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/admission/Pages/roles.aspx 

 

 شروط القبول في البرنامج: 

 احتياج الوزارة في تخصص اللغة اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية. -1

 إقرار المعلم/ المعلمة بمتطلبات البرنامج، وتدريس التخصص الفرعي بعد اجتياز البرنامج. -2

 اجتياز المقابلة الشخصية.  -3

 أن يكون المعلم / المعلمة حاصالَ على مؤهل بكالوريوس تربوي أو غير تربوي.  -4

 ( سنة.45ال يتجاوز سن المعلم/ المعلمة ) -5

 جليزية:في اختبار اللغة اإلن أحد الشرطينتحقيق  -6

 ( فأعلى في اختبار الكفايات التخصصية.%40ا. الحصول على )   

 ( في اإلطار األوروبي المرجعي العام للغات.A2الحصول على ) -ب  

 ( فأعلي في اختبار الكفايات التربوية.%50الحصول على ) -7

 ما تقتضيه جودة البرنامج.  لوزارة التعليم استثناء أي شرط من شروط القبول، أو تعديل أو إضافة شروط أخرى وفق -8

 للوزارة تعديل الشروط حسب الظروف المكانية والزمانية لكل مرحلة تنفيذية. -9

 

 . خدمات اإلرشاد2

 )األكاديمي، المهني، النفسي، االجتماعي(

 

 استحداث لجنة اإلرشاد األكاديمي في القسم.  ●

 وتفعيل اإلرشاد إلكترونياً. تعيين مرشد أكاديمي لكل متعلم تم قبوله في البرنامج  ●

 ساعات أسبوعياً. 3تحديد ساعات مكتبية مخصصة لمتعلمي البرنامج بحد أدنى  ●

 االستفادة من خدمات عمادة شؤون الطالب في تقديم الخدمات النفسية واالجتماعية.  ●

جتمعية إليجاد قنوات استحداث لجنة الخريجين في القسم والتنسيق مع لجنة الخريجين في الكلية وإدارة الشراكة الم ●

 تواصل بين المتعلمين وأرباب العمل.

 

 . الدعم الخاص 3

 )بطيئو التعلم، األشخاص ذوو اإلعاقة، الموهوبون ...... ( 

 تشكيل لجنة لذوي االحتياجات الخاصة يكون من مهامها: 

 

 الالزمة ومتابعة تنفيذها. متابعة المتعثرين وذوي اإلعاقة والموهوبين في البرنامج؛ لوضع الخطط  ●

 إنشاء قاعدة بيانات لذوي اإلعاقة. ●

توجيه الموهوبين إلى مركز الموهبة واإلبداع في الجامعة وكذلك اقتراح خطة لرعاية مواهبهم ودعم مشاركتهم في   ●

 األنشطة التعليمية والبحثية.

 

 

 

 و. أعضاء هيئة التدريس والموظفون  

 التدريس واإلداريين والفنيين.. االحتياجات من أعضاء هيئة 1

 المرتبة العلمية

 التخصص 
المتطلبات  

 والمهارات الخاصة 

 العدد المطلوب

 إناث ذكور الدقيق  العام
المجمو

 ع

 ---- ---- ---- ----- ----- ----- أستاذ

 أستاذ مشارك
المناهج وطرق 

 التدريس

المناهج وطرق 

 التدريس

----- 
1 ---- 1 

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/admission/Pages/roles.aspx
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المناهج وطرق 

 التدريس

طرق تدريس لغة 

 انجليزية

----- 
1 ---- 1 

 1 ---- 1 ----- اللغويات التطبيقية لغة انجليزية

 أستاذ مساعد

المناهج وطرق 

 التدريس

طرق تدريس لغة 

 انجليزية

----- 
1 ---- 1 

 1 ---- 1 ----- اللغويات التطبيقية لغة انجليزية

الفنيون ومساعدو  

 المعامل

----- ----- ----- 
---- ---- ---- 

 ---- ---- ---- ----- ----- ----- الطاقم اإلداري 

 ---- ---- ---- ----- ----- ----- )تذكر(أخرى 

 

 

 .  التطوير المهني 2

 إعداد أعضاء هيئة التدريس حديثي التعيين  1.2

 ) اإلجراءات المتبعة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد والمهنيين )بما في ذلك بدوام جزئي أو زائر(

 أسبوع التهيئة لألعضاء الجدد المقدم من عمادة التطوير وضمان الجودة في الجامعة.  ●

 تطبيق نظام الرعاية األكاديمية )تعيين مرشد من ذوي الخبرة في القسم لكل عضو حديث التعيين(.  ●

 تطبيق التدريس التشاركي مع حديثي التعيين. ●

 التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس 2.2

مجال    )مثل:  التدريس  هيئة  ألعضاء  واألكاديمي  المهني  التطوير  وإجراءات  تقييم خطة  والتعليم،  التعلم  استراتيجيات 

 الدارسين، الجوانب المهنية .... الخ(

 تكليف األعضاء بوضع خطة تنفيذية للتطوير الذاتي يتم اعتمادها من رئيس القسم وتشمل ما يلي:

)ورشتين/لقاءين كحد أدنى خالل  حضور اللقاءات والملتقيات والبرامج التدريبية ذات الصلة داخل وخارج الجامعة   ●

 العام الدراسي(.

تقديم ورشة عمل للقسم أو الكلية أو الجامعة في مجال التدريس أو التقويم )ورشة عمل واحدة كحد أدنى خالل العام  ●

 الدراسي(. 

 عرض موضوعات حول أساليب التدريس الحديثة وآخر المستجدات البحثية في المجال في سيمنار القسم الدوري.  ●

 تشجيع التدريس التشاركي في المقررات ذات الشعب المتعددة. ●

 تشجيع أعضاء القسم على إعداد ملف إنجاز لتوثيق أنشطتهم المهنية. ●

 تطبيق استراتيجية تقييم الزمالء بين أساتذة المقرر والقسم. ●

ين، وتكليف لجنة الجودة عقد مسابقات ألفضل الممارسات في التدريس والتقويم ألعضاء القسم والكلية وتكريم الفائز ●

 بالقسم لإلشراف عليها.

إنشاء مجموعات بحثية من أعضاء القسم والكلية لعمل أبحاث تثري البرنامج والميدان التربوي، وتكليف لجنة البحث  ●

 العلمي بالقسم باإلشراف عليها.

الباحثين الذين   ● البرنامج وتكريم  العلمية التي تخدم  يساهمون بأبحاثهم في تطوير مقررات  عقد مسابقات لألبحاث 

 البرنامج، وتكليف لجنة البحث العلمي في القسم باإلشراف عليها.

عقد ندوة سنوية بالتعاون مع إدارة التعليم لمناقشة القضايا المشتركة وأهم المستجدات، وتكليف لجنة األنشطة بالقسم  ●

 باإلشراف عليها.

 

 ز. مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات

 . مصادر التعلم  1

 آلية توفير وضمان جودة مصادر التعلم )الكتب ، المراجع ، مصادر التعلم اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت .... الخ(
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تتوفر عدد من الكتب المرجعية في التخصصات التربوية المختلفة وبنسخ متعددة في مكتبة الجامعة المركزية ومكتبة  ●

 تحديثها بشكل دوري. أقسام الطالبات ويتم 

تتوفر الكتب المقررة عادة في المكتبات العامة ويتم تأمين األعداد المطلوبة من قبل عدد من الناشرين المتعاونين مع   ●

 الجامعة والقسم. 

التدريس من خالل دور   ● المكتبات بحصر وتوفير الكتب المرجعية التي يقترحها أعضاء هيئة  تقوم عمادة شؤون 

 بشكل دوري.النشر المختلفة و

التربوي من خالل   ● المجال  العربية واألجنبية في  المعلومات  لمنسوبيها في عدد من قواعد  الجامعة اشتراكاً  توفر 

 المكتبة الرقمية السعودية. 

توفر مكتبة الجامعة العديد من خدمات اإلعارة من داخل المكتبة وخارجها وتستقبل الزائرين لفترات كافية خالل   ●

 الدوام الرسمي ويوم السبت من كل أسبوع.أيام 

 يتوفر للطلبة خدمة اإلنترنت المجاني في جميع مرافق الجامعة. ●

 

 . المرافق والتجهيزات2

 )قائمة باالحتياجات الرئيسة من المرافق والتجهيزات، مثل: المكتبة ، والمعامل ، والقاعات الدراسية ..... وغيرها(

 

 )بروجيكتور( قاعات مزودة بجهاز عرض  ●

ج  ●  قاعات أنشطة/مدر 

 غرف اجتماعات مزودة بالفيديو كونفرانس  ●

 شاشات عرض في الكلية  ●

 أماكن استراحة للطلبة  ●

 توفر الدعم الفني في الكلية  ●

 

 )طبقاً لطبيعة البرنامج(. اإلجراءات المتبعة لضمان توافر بيئة صحية وآمنة 3

 

 التوعية بإجراءات األمن والسالمة.  ●

 ورش عمل للتوعية بحقوق المتعلم وأخالقيات المهنة. ●

 . Plagiarismورش عمل للتوعية بالغش واالنتحال العلمي وعقوباتها ●

 البحوث سيتم إجراؤها بعد الحصول على الموافقات األخالقية من الجهات المعتمدة.  ●

 

 ح. إدارة البرنامج ولوائحه  

 البرنامج. إدارة 1

 الهيكل التنظيمي للبرنامج  1.1

 )متضمناً المجالس، واإلدارات ، والوحدات، واللجان الدائمة... وغيرها( 

 

 إدارة البرنامج: 

 منسق البرنامج ●

 المجلس االستشاري للدارسين  ●

 اللجنة االستشارية  ●

 لجان القسم الداعمة للبرنامج: 

 لجنة الدراسات العليا ●

 لجنة الجودة  ●

 األنشطةلجنة  ●

 لجنة البحث العلمي ●

 لجنة اإلرشاد األكاديمي ●

 لجنة الخريجين  ●

 الدعم اإلداري:  

 سكرتارية  ●

 اللجان والمكاتب الداعمة على مستوى الكلية:

 مكتب التربية العملية ●
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 مكتب الخريجين ●

 مكتب الجودة  ●

 

 مشاركة المستفيدين  2.1

البرنامج وتطويره )الدارسون، والهيئات المهنية، والجمعيات العلمية، وجهات  آلية تمثيل ومشاركة المستفيدين في تخطيط  

 التوظيف  .... وغيرها( 

تشكيل المجلس االستشاري للدارسين عن طريق الترشيح واالختيار من طلبة البرنامج وإشراكهم في تطوير العملية التعليمية 

 لوائح وأنظمة الجامعة.والخدمات للدارسين وفق آلية محددة تتالءم مع 

 استبانات استطالع الرأي ألرباب العمل.

عمل مذكرة تفاهم بين قسم المناهج وطرق التدريس وكليات التربية في الجامعات المختلفة، وإدارات التعليم بالمملكة بشأن 

 آليات التعاون.

 . لوائح البرنامج 2

اإلل والرابط  العالقة  ذات  البرنامج  بلوائح  قائمة  واالختبارات، توضع  والدراسة  والتسجيل،  القبول  الئحة  لها:  كتروني 

 والتوظيف، والتأديب والتظلم ...وهلم جًرا.  

 

 الالئحة المنظمة للدراسات العليا والقواعد التنفيذية 

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Documents/pgsdocs/PGS_Programs_Procedu

res.pdf 

 دليل الحقوق والواجبات للدارسين 

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/AhsaaStudent/Pages/gtrados.aspx 

 الئحة تأديب الدارسين 

ar/Deans/AhsaaStudent/Documents/ShowFiles.pdf/https://www.kfu.edu.sa 

 

 

 

 

 

 

 

 ط. ضمان جودة البرنامج

 نظام ضمان جودة البرنامج. .1

 وضع الرابط اإللكتروني لدليل نظام ضمان الجودة 

 (.QMSتطبيق نظام إدارة الجودة ) ●

● .pdf1.4v20https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/QA/Documents/qms/QMS% 

● .compressed1.3fu.edu.sa/ar/Deans/QA/Documents/qms/QMS+Annex+vhttps://www.k

.pdf 

 وضع دليل لنظام إدارة الجودة في البرنامج وفق متطلبات اإلطار التنفيذي لبرامج إعداد المعلم.  ●

 تشكيل لجنة من أعضاء القسم وبرئاسة منسق البرنامج لمتابعة تقويم وتطوير البرنامج بمساراته المختلفة. ●

 هيكل تنظيمي للبرنامج مع تحديد المسؤوليات )منسق البرنامج، ولجنة متابعة البرنامج، واللجنة االستشارية(.وضع   ●

 تشكيل مجلس دارسين من المتميزين. ●

تشكيل لجنة استشارية للبرامج تضم في عضويتها منسق البرنامج، وخريًجا متميًزا، وعضًوا فاعاًل من إدارة التعليم  ●

 ا تربويًا، أو مدير مدرسة(، ممثاًل من التعليم األهلي.)معلًما، أو مشرفً 

 تشكيل لجنة استشارية للخبرة الميدانية مكونة من مدير/منسق التربية العملية، وممثل من إدارة التعليم. ●

 المقيم الخارجي للبرنامج.   ●

 وضع آلية لمتابعة الخريج بعد التخرج. ●

 

 إجراءات مراقبة جودة البرنامج. .2

 

 المراجعة الدورية لتوصيف المقرر وتوصيف البرنامج باستخدام نماذج خاصة.   ●

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Documents/pgsdocs/PGS_Programs_Procedures.pdf
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Documents/pgsdocs/PGS_Programs_Procedures.pdf
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/AhsaaStudent/Pages/gtrados.aspx
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/AhsaaStudent/Documents/ShowFiles.pdf
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/QA/Documents/qms/QMS%20v1.4.pdf
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/QA/Documents/qms/QMS+Annex+v1.3.compressed.pdf
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/QA/Documents/qms/QMS+Annex+v1.3.compressed.pdf
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 استخدام استبانات تقويم المقرر، وتقويم البرنامج، وخبرة الطالب.  ●

 متابعة معدالت االتمام والنجاح، واالنتقال من مستوى آلخر.  ●

 االستفادة من نتائج استطالعات الرأي )الطلبة، أرباب العمل(. ●

 ج تقارير المقررات نهاية كل فصل دراسي. مناقشة نتائ ●

 مناقشة نتائج تقرير البرنامج نهاية كل عام دراسي.  ●

 وضع خطة زمنية للتحسين ومتابعتها.  ●

 المراجعة الخارجية للبرنامج من قبل كلية مناظرة.  ●

 .التقويم الذاتي للبرنامج/ إجراء الدراسة الذاتية للبرنامج ●

 

س من خالل أقسام علمية أخرى. .  ترتيبات مراقبة جودة 3  مقررات البرنامج التي تُدر 

 يقوم رئيس القسم بالمخاطبة الرسمية لرؤساء األقسام المعنية بما يلي:

 طلب تحديد منسق للمقرر من القسم العلمي الذي يقدم المقرر. ●

 طلب نتائج مراجعة توصيف المقرر من القسم المعني.  ●

طلب االطالع على تقرير المقرر كل فصل دراسي )توصيف المقرر، ونتائج الطلبة، وتقييم الطلبة للمقرر، ونماذج   ●

 االختبارات( والمساهمة في تذليل الصعوبات إن وجدت.

 المقررات في األقسام األخرى. عقد لقاءات دورية من قبل منسق البرنامج مع منسقي  ●

 تطبيق استراتيجية تقييم الزمالء بين أساتذة القسم والقسم المعني. ●

 

 وبقية الفروع األخرى.   ) بشطريه: طالب، طالبات(.  الترتيبات المتبعة للتأكد من تحقيق التكافؤ بين المقر الرئيس للبرنامج  4

 ال توجد فروع أخرى.

 )إن وجدت(.  ترتيبات تطبيق الضوابط المؤسسية للشراكة التعليمية والبحثية 5

 الحصول على الموافقة على التطبيق الميداني من إدارات التعليم.

 .  خطة تقييم مخرجات التعلم للبرنامج وآليات االستفادة من نتائجها في عمليات التطوير.  6

 تقييم مخرجات البرنامج من خالل مقرر التدريب الميداني.

 

 . مصفوفة تقويم جودة البرنامج 7

 توقيت التقويم  طرق التقويم  مصادر / مراجع التقويم  مجاالت / جوانب التقويم 

الطلبة/   البرنامجقيادة  من  الراجعة  التغذية 

التدريس/  هيئة  الخريجين/ 

المستقل/سجالت  المراجع 

البرنامج/أدلة   ووثائق 

 البرنامج والكلية

رأي/  استطالع 

المقابالت/الزيارات/استمارة  

والوثائق   السجالت  تحليل 

 واألدلة 

 نهاية العام الدراسي 

البرنامج/   مخرجات التعلم التقارير توصيف 

والدورية  السنوية 

من   الراجعة  للبرنامج/التغذية 

وأرباب   الطلبة/الخريجين 

من   الراجعة  العمل/التغذية 

وقادة   التدريس  هيئة  أعضاء 

تحصيل    البرنامج/نتائج 

اختبارات   الطلبة/نتائج 

 الكفايات المهنية )قياس( 

للتوصيف   تحليل  استمارة 

رأي   والتقرير/استطالع 

 ياس المقابالت/تقرير ق/

 نهاية العام الدراسي 

 فاعلية التدريس والتقويم 
تقرير   المقرر/  توصيف 

من   الراجعة  المقرر/التغذية 

هيئة  الطلبة/أعضاء 

 التدريس/المراجع المستقل 

للتوصيف   تحليل  استمارة 

رأي/   والتقرير/استطالع 

تقويم   شخصية/  مقابالت 

تقويم   الزمالء/تقرير 

 المراجع المستقل

 الدراسي نهاية الفصل 

العالقة   الخدمات للدارسين  ذات  اللجان  سجالت 

األكاديمي،   )اإلرشاد 

اإلرشاد  الخريجين، 

تحليل   استمارة 

رأي  السجالت/استطالع 

 نهاية العام الدراسي 
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والتوجيه، المتعثرين( /التغذية  

الطلبة/قادة  من  الراجعة 

 البرنامج

الطالب/المقابلة  خبرة 

 وحلقات النقاش/الزيارات

من   التعلم والمرافق مصادر  الراجعة  التغذية 

البرنامج/أعضاء  الطلبة/قادة 

 هيئة التدريس/ اإلداريين

للجهات   رأي  استطالع 

 المستفيدة/الزيارات

 نهاية العام الدراسي 

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

التقويم المراجع   مصادر / مراجع  الموظفين،  البرنامج، اإلداريين،  قيادات  التدريس،  الخريجين، أعضاء هيئة  )الدارسين، 

 المستقل .... الخ(

 )استطالعات الرأي، المقابالت ، الزيارات ، ......... الخ(  طرق التقويم

 )بداية الفصل الدراسي، نهاية العام األكاديمي ......... الخ(  توقيت التقويم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مؤشرات أداء البرنامج الرئيسة:  8

 ( أعوام  3الفترة الزمنية لتحقيق مؤشرات األداء المستهدفة ) 

األداءمؤشر  الرمز م  توقيت القياس  طرق القياس المستوى المستهدف  

1.  

KPI-

PG-1 

نسبة المتحقق  

 من مؤشرات 

أهداف الخطة  

 التشغيلية

 للبرنامج

 نهاية العام الدراسي  تقرير الخطة التشغيلية 70٪

2.  

KPI-

PG-2 

تقويم  

الدارسين  

لجودة خبرات 

التعلم في  

 البرنامج

استبانة تقييم البرنامج   4

 االلكترونية

الفصل األخير في  

 البرنامج

3.  

KPI- 

PG-3 

تقييم الدارسين  

 لجودة المقررات

استبانة تقييم   4

 المقررات

 االلكترونية

نهاية كل فصل 

 دراسي 

4.  

KPI-

PG-4 

تقييم الدارسين  

 لجودة اإلشراف

 العلمي

استبانة تقييم المقرر   4

 االلكترونية

 نهاية العام ال دراسي 

5.  

KPI-

PG-5 

متوسط المدة التي  

 يتخرج فيها 

 الدارسون  

تقرير إحصائيات   فصلين دراسيين

نظام  -القبول والتسجيل

 البانر

الفصل األخير في  

 البرنامج

6.  

KPI-

PG-6 

معدل تسرب  

 الدارسين من 

 البرنامج

تقرير إحصائيات   5%

 -القبول والتسجيل

 نظام البانر

 نهاية العام الدراسي 
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7.  

KPI-

PG-7 

توظيف  

 الخريجين

تقرير  - تقرير البرنامج 100%

 مكتب الخريجين

نهاية الفصل الثاني 

بعد عام التخرج  لكل 

 دفعة 

8.  

KPI-

PG-8 

تقويم جهات  

 التوظيف لكفاءة 

 خريجي البرنامج

خالل عامين من  استبانة أرباب العمل  4

 التخرج

9.  

KPI-

PG-9 

رضا الدارسين  

 عن الخدمات

 المقدمة

 نهاية العام الدراسي  الخدمات استبانة تقييم  4

10.  

KPI-

PG-

10 

نسبة الدارسين  

 إلى أعضاء هيئة

 التدريس

تقرير إحصائيات   20-1

-القبول والتسجيل

تقرير إحصائيات  

 القسم

 بداية كل فصل دراسي 

11.  

KPI-

PG-

11 

النسبة المئوية 

 لتوزيع أعضاء

هيئة التدريس 

 بحسب الرتبة

 العلمية

 % 50وفقًا للجنس 

للمرتبة العلمية: وفقًا 

  %30أستاذ،   20%

  %50أستاذ مشارك، 

 أستاذ مساعد

تقرير إحصائيات  

 القسم/الكلية السنوي

 بداية العام الدراسي 

12.  

KPI-

PG-

12 

نسبة تسرب  

 أعضاء هيئة 

التدريس من 

 البرنامج

تقرير إحصائيات   % 1ال تزيد عن 

 القبول والتسجيل

 نهاية العام الدراسي 

13.  
KPI-

PG-

13 

المستفيدين رضا 

 عن مصادر 

 التعلم

 نهاية العام الدراسي  استبانة تقييم الخدمات  4

14.  

KPI-

PG-

14 

رضا المستفيدين 

 عن المرافق

والتجهيزات  

 البحثية

 نهاية العام الدراسي  استبانة تقييم الخدمات  3.5

15.  

KPI-

PG-

15 

النسبة المئوية 

 للنشر العلمي

ألعضاء هيئة 

 التدريس

إحصائيات  تقرير  % 80

 القسم/الكلية السنوي

السير الذاتية المحدثة  

ألعضاء هيئة 

 التدريس

 نهاية العام الدراسي 

16.  

KPI-

PG-

16 

معدل البحوث  

 المنشورة لكل

عضو هيئة  

 تدريس 

تقرير القسم/الكلية  1

 السنوي

تحليل السير الذاتية  

المحدثة ألعضاء هيئة 

 التدريس

 نهاية العام الدراسي 

17.  

KPI-

PG-

17 

معدل االقتباسات  

 في المجالت

المحكمة لكل 

عضو هيئة 

 تدريس 

 

 قواعد البيانات  2

التقرير السنوي للقسم 

السير الذاتية المحدثة  

ألعضاء هيئة 

 التدريس

 نهاية العام الدراسي 

18.  

KPI-

PG-

18 

نسبة النشر 

 العلمي للطالب

 التقرير السنوي للقسم 10%

 

 

 

 

 الدراسي نهاية العام 
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19.  

KPI-

PG-

19 

عدد براءات  

االختراع 

واالبتكار وجوائز  

 التميز 

 

تقرير القسم/الكلية  1

 السنوي

تحليل السير الذاتية  

المحدثة ألعضاء هيئة 

 التدريس

 نهاية العام الدراسي 

 * بما في ذلك المؤشرات المطلوبة من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

 ومدة تحقيق المستهدفات لدى وزارة التعليم* المؤشرات 

 

   

 ي. بيانات اعتماد التوصيف 

 مجلس شؤون الجامعات جهة االعتماد:
 الحقا   يحدد رقم الجلسة:

 الحقا   يحدد تاريخ الجلسة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


