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 عنه ةعام أ. التعريف بالبرنامج ومعلومات

 . المقر الرئيس للبرنامج:1

 

 كلية التربية 

 

 

 الفروع التي يقدم فيها البرنامج:  .2

 

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

 

   أسباب إنشاء البرنامج. 3

 اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تقنية، االحتياجات والتطورات الوطنية ..... الخ()
 مبررات اقتصادية:

ن هنيياع ع يي  فييم عيي ة وأ , لتعليييم العييا فييم محاحيي  ا  معلمات تال  و  المعلمينوجود فائض  من  إلى  أشارت وزارة التعليم  

 األمثيي  للاييوادر التعليميييةمن ثم جاءت مبادرة تصميم وبناء بحامج االستثمار  ,سحيةصصات منها المهارات الحياتية واألتخ

ملايية العحبييية إلعادة تأهي  المعلمييين والمعلمييات فييم التخصصييات ئات الدييائض العيي دل فييم محاحيي  التعليييم العييا  فييم الم

 السعودية كأح  مبحرات س  الع   ومعال ة االحتياج بالدائض.

 مبررات اجتماعية:

ألهميتها   نظحا  ,وزارة التعليم على تضمين المهارات الحياتية واألسحية  ضمن مقحرات محاح  التعليم العا  تححص

كافة التح يات والتايف مع ، للتعام  مع المتغيحات المختلدة حيث تمانه من امتالع المهارات الالزمة، الدحد حياة فم

 مما يمانه من العيش فم الحياة ب ودة عالية.، بمحونة واي ابية

 :  تتعلق باالحتياجات والتطورات الوطنيةمبررات 

االستثمار  والمنطلق من فاحة  علمات فم م ارس التعليم العا ،يع  هذا البحنامج ضمن بحامج مشحوع تأهي  المعلمين والم

 والذى يسعى إلى :   األمث  للاوادر التعليمية

 وتأهيلهع اد المعلم إن والتطويح فم السياسات الخاصة بالتم أك ت على أهمية التحسي  2030تحقيق أه اف رؤية  -1

ق رة النظا  التعليمم على الوفاء المعلم  وتأهيليهم  بغحض تع ي   وئلك من خالل التأكي  على االهتما  بإع اد

ه اف االستحاتي ية م والسابع من األوهذا ما نص عليه اله فين الثان ،بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العم 

حسين تمن ثم قامت الوزارة  بتطويح بحامج إلعادة تأهي  المعلمين على رأس العم   به ف ، التعليم زارةلو

بتحسيخ القيم   الحؤية عالوة على اهتما  ، ثم تحسين مخحجات التعليم العا ومن ممارسات المعلم الت ريسية 

 .خصية مستقلة وممي ة ألبناء الوطني ابية وبناء شاإل

  ،2030أح  البحامج المستح ثة لحؤية المملاة هذا البحنامج يتسق مع توجهات بحنامج تنمية الق رات البشحية وهو  -2

م للمستقب  واغتنا  الدحص  حه، ولتحضيتطويح ق رات جميع مواطنم المملاة العحبية السعودية لىوالذى يسعى إ

يحك  بحنامج تنمية الق رات والمستويين المحلم والعالمم. التم توفحها االحتياجات المت  دة والمتسارعة، على 

مهارات المستقب  وتنمية المعارف فم مختلف الم االت. البشحية على تع ي  القيم وتطويح المهارات األساسية و

ن المواطن من المشاركة فم التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة فم سوق العم  مما يما  

 ً ارات علمين والمعلمات من المعارف والمهوهذا ما يحك  عليه البحنامج الحالم كونه يسته ف تماين الم؛ عالميا

 سحية.  طة بت ريس المهارات الحياتية واأللمحتبا

فم التعليم العا  حيث تتضمن هذه  2030أه اف رؤية المملاة العحبية السُّعُودية فم تحقيق  البحنامج يسهم  -3

 :األه اف ما يأتم

تطويح البحامج ال راسية الُمق مة إلى الطالب فم جميع المحاح  ال راسية سواء االبت ائم أو المتوسط أو الثانول  ✓

 .متطلبات العصح والمستقب  هيتقتضبما 

الحبط بين مع الت تنمية وتطويح البحامج ال راسية وبين مستوى كداءة ومع ل أداء المعلمين؛ خصوًصا أن المعلم  ✓
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 .س فم أل نظا  تعليمم ناجحهو لبنة األسا

التنويع بين األنشطة التعليمية داخ  الصف خصوًصا األنشطة التم تُساع  على رفع مهارة الطالب وزيادة ق رتهم  ✓

على التدايح والتحلي  وتصق  مع ل اكتسابهم للثقة بالندس وبناء شخصية الطالب واألنشطة التم تُساع  كذلك على  

 .ب اع والتعاون ل ى المتعلميناإل وحب التدايح  رفع مع ل 

 مبررات ثقافية ومهنية:  

اى يصبح قادرا على تحقيق أه اف التعليم المبنم على المهارات لالحاجة لتأهي  معلم المهارات الحياتية واألسحية      

 الحياتية :

4-   ِ المبنم  فمفالتعليِم  يسهم  الحياتية  المهاراِت  الندسيَّة    على  الحياة  المححلتَْين تحسيُن  لُطالب  بالنسبة  واالجتماعيَّة 

العم   المتوسطة والثانوية، وتنميةُ الخصائص الشَّخصيِة للمتعل ِم، مث  االتصال والتعاون مع اآلخحين، وممارسةُ 

على   واطالعه  اليومية،  الحياتية  المواقِف  بإدارة  المتعل ِقة  والخبحات  بالمعلومات  وت وي ُه  الواح ،  الدحيق  ضمن 

نيات الح يثة، وتوجيُهه لالستخ اِ  األْمثِ  لها، والق رة على استخ اِ  المحاجع العلمية فم البحِث عن المعلومات، التق

لتنم  المستمح  والت حيُب  وتدعيلها،  منها  االستدادة  ثَمَّ  التعلُّ وِمن  مهاراِت  ومهاراٍت  ية  ات اهاٍت  وإكساُب  الذاتم،  م 

عالقاتٍ  إقامِة  إي ابية عن طحيق  الم تمع  عملية  فئاِت  بين  التالحم  على  إي ابًا  تنعاُس  طي ِبة،  واجتماعيَّة  أُسحيَّة   

المختلدة، وتنميةُ المالحظِة الواعية وتوجيُهها كمنطلٍق لتاويِن التدايح العلمم بأنواِعه المختلدة حسَب الحاجة التم  

دها الموقُف، من مهاراٍت للتدايح اإلب اعم، إلى مهاراِت النَّقِ ، والوقوُف على مهاراِت وطحِق ح  ِ المشاالت،    يح  ِ

وتح ي  أفض  الحلول الممانة؛ ليتمَّ االختياُر األمث  بينها، وكذلك تنميةُ مهاراِت اتخائ القحاِر وضوابطه السَّليمة، 

ا م االِت  فم  االستهالع  كتحشيِ   للنَّاس،  ة  العامَّ بالمشتحكات  االهتما   نحو  اإلي ابية  االت اهات  لحياة  وتنميةُ 

المختلدة، واالهتماِ  بمنابع الطَّاقة والحداظ عليها، كما ته ف المهارات الحياتية إلى تش يعِ المتعل ِمين على ممارسِة  

 .بعِض المناشط الضحورية لتوفيِح األمن والسَّالمة فم بيئتِه

 :الدراسة  نظام. 4

 مقحرات دراسية فقط  ☒ مقحرات دراسية ورسالة  ☐ 

 :نمط الدراسة .5

 أخحى  ☐ %40تعليم عن  بع ال ☒ حضورل %60انتظا   ☒ 

 ) إن وج ت( الشراكات التعليمية والبحثية . 6

 هيئة تقويم التعليم. -عمادة التعلم اإللاتحونم -كلية االقتصاد المن لم –كلية التحبية :  جهة الشحاكة -

 نوع الشحاكة: -

 م ة الشحاكة: -

 (  24إجمالي الساعات المعتمدة: ) . 7

 المهن / الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها : .8

 

 .المهارات الحياتية واألسحية /معلم
 

 

 )إن وج ت(المسارات الرئيسة للبرنامج   .9

 الساعات المعتمدة  المسار 
 )لا  مسار( 

 المهن / الوظائف 
 ) )لا  مسار

   ال يوج  .1

2.    

3.    

4.    

 )إن وج ت(المؤهل الممنوح  /نقاط الخروج . 10
 إجمالي الساعات المعتمدة  المؤهل الممنوح  /نقاط الخروج 

  ال يوج  .1

2.   

3.   

 

  هومخرجات هوأهدافالبرنامج  رسالة .ب
 البرنامج:رسالة  .1

ميين خييالل وئلييك  2030لت ريس المهارات الحياتية واألسحية بما يسهم فم تحقيق  توجهات الوزارة ورؤييية المعلمين  تأهي   

 .فم م ال التخصصتع ي  ق راتهم المعحفية والمهارية والبحثية 
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 : ينلدى الخريج لى تحقيق التالي يهدف البرنامج إ :البرنامجأهداف .  2

 

 . حقة التطورات الح يثة فم هذا الم الومالالمعارف والمهارات المحتبطة بالمهارات الحياتية واألسحية بااللما   .1

 .واألسحية  المحتبطة بت ريس المهارات الحياتية من المهارات والخبحات الت ريسية التمان  .2

من   .3 التقويم    التوظيفتماينهم  الستحاتي يات  والختامم  الداع   والبنائم  التشخيصم  أدوات (أنواعه)  واستعمال 

 متنوعة للتقويم بما يساع  فم الحام على مستوى الطالب مع توظيف التغذية الحاجعة لتحسين العملية التعليمية. 

 لى التقويم. إطيط وصوال توظيف التقنية الح يثة فم جميع محاح  العملية التعليمية ب ءا من التخ .4

بيئة مادية)   .5 للتعلم سواء كانت  داعمة ومحد ة  بيئة صدية  توفيح  ق راتهم على  تعلم ووسائ    مواردزيادة  ومصاد 

يضا محاعاة  تعليمية وقاعات دراسية( أ  بيئة ندسية) من خالل توفيح جو من االحتحا  واالرتياح الندسم للطلبة وأ

 صدية ممي ة ومش عة وجائبة من خالل ممارسة مهارات ادارة الصف. بيئة خصائص النمو لا  مححلة( وخلق ل

ق راته .6 محتبط  على    متنمية  تعليمية  خبحات  الحياتيةاب  بناء  معارف    لمهارات  تنمية  فم  يساهم  بشا   واألسحية 

 . ومهارات وقيم الطلبة وفق مستوياتهم التحصيلية المختلدة بما يضمن االسته اف المباشح لا  م موعة 

للموقف  من     م تماينه .7 لم موعات    التعليممالتخطيط  وتقسيمهم  طالب  لا   للتعلم  االستع اد  نقطة  حسب  وتح ي  

 ة  واالستحاتي يات الت ريسية وأدوات التقويم المناسبة . مستوياتهم التحصيلية ووضع األنشط

مث  التدايح الناق  اإلب اعم وح   والعشحين    الحادلتماينهم من توظيف األنشطة التعليمية فم تنمية مهارات القحن   .8

 المشاالت والعم  التعاونم بين الطالب والتواص  الدعال. 

ات اهاته . 9 المهنة    متع ي   النحو  على  يحفزهم  التحدياتبما  على  والتغلب  ممارساتهم من خالل   و  عطاء  تحسين 
الواقعية الالزمة   المعرفي مع  أكانوا    فياالنفتاح  أم في    داخل  احترام اآلخرين وتقدير جهودهم سواء  المدرسة 

 إدارات التعليم بمستوياتها المختلفة. 
فم التعام  مع المتعلمين وال مالء المعلمين واالدارة التعليمية وأولياء األمور فم إطار   المهنة  بأخالقياتااللت ا    .10

 القيم اإلسالمية.
لدعم عمليات التعليم والتعلم وتخطيط المناهج والتقويم   المهنيتمكينهم من آليات المشاركة الفاعلة في فرق التعلم  .11

واألسرية  معلميمع   الحياتية  أوا  معلميأو    المهارات  المدرسة  معلمي  جملة  أو  نفسه  المعنية   لصف  اللجان 
 بتحسين جودة التعليم. 

المدرسي   .12 العمل  قيادة  في   الفاعلة  المشاركة  على  قدراتهم  الجودة تعزيز  معايير  ووفق  المختلفة  جوانبه  في 
 واالعتماد المدرسي . 

التحصيل الدراسي لطالبهم والتواصل المثمر مع أولياء األمور وتلبية   تعزيز قدراتهم على تحمل المسئولية  تجاه .13
 توقعات المجتمع.

 : أهداف المؤسسة/الكليةرسالة والبرنامج مع  أهدافو رسالةعالقة . 3

بالتوظيف  وفر بيئة أكاديمية جاذبة للتعليم والتعلم والبحث العلمي واإلسهام المجتمعي تانطالقاً من رسالة الجامعة  في 

كساب  إ والخ مم للم تمع من خالل المهارىتحقيق ال انب التعليمم وإلى  تسعىفإن رسالة البرنامج الحالي  لموارداألمثل ل

استثمار الق رات والموارد المتاحة.  لمحتبطة بالتخصص وئلك استنادا إلىال ارسين المعارف والمهارات والقيم ا  

 البرنامج:  خريجيخصائص  .4

 سحية.المهارات الحياتية واأل  ت ريسالتمان من   -1

 ن از.سان الظن والتحكي  على العم  واإلحإبية : التدايح البناء والتداؤل وي ااإل -2

 .ستوى تعلم الطالب وتطويح ق راتهمالمسؤولية : استشعار رسالة المعلم وااللت ا  بحفع م -3

 العم  المهنية.التعاون: المشاركة الداعلة ضمن فحق  -4

ن اليي مالء المهنية والعم  علييى تطويحهييا باالسييتدادة ميين ئوى الخبييحة ميي  المق رة على محاجعة ممارساته:    التأم  -5

 .لبحثيةمن المهارات ا والمشحفين وبما يمتلك  

 . ةالمهارات الحياتية واألسحيسحيع فم المعلومات فم م ال ل يه الق رة على التعلم الذاتم ومالحقة التغيح ال -6

 يلت   بالقيم والمعتق ات اإلسالمية فم األوساط األكاديمية والمهنية واالجتماعية. -7

 *البرنامج تعلممخرجات  .5

 المعرفة والفهم

 سحية.ات الصلة بالمهارات الحياتية واألئ والبيئية سحيةلتحبوية والصحية والندسية واألالمداهيم اب لما اإل 1ع

   .المهارات الحياتية واألسحية  وتقويم  المناسبة لت ريس وأساليب التقويم استحاتي يات الت ريسمعحفة  2ع

توظيف األنشطة التعليمية فم تنمية مهارات القحن الحادل والعشييحين مثيي  التدايييح الناقيي  اإلبيي اعم معحفة آليات   3ع

 .وح  المشاالت والعم  التعاونم
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 المهارات

 . لدةفم المواقف التحبوية المختالحياتية واألسحية المهارات ق  يطبت 1م

 واألسحية لمهارات الحياتيةاب بناء خبحات تعليمية محتبط   2م

 .لت ريس المناسبة لت ريس ك  مهارةا  استحاتي يات  انتقاء 3م

 و التخصصية.أمعال ة المشاالت المهنية تدايح اإلب اعم فم ف مهارات اليوظت 4م

 .الحياتية واألسحية المهاراتوتقويم  ف التقنية الح يثة فم  ت ريس يوظت 5م

 واص  مع اآلخحين بدعالية و بصور مختلدة شدويا وكتابيا .الت 6 

 القيم

 بدعالية  فم العم  ال ماعم. المشاركة 1ق

   بأخالقيات المهنة.ات االل 2ق

 تحم  مسؤولية  متابعة تحصي  الطالب والتواص  مع أولياء األمور وتلبية توقعات الم تمع. 3ق

 تحقيق جودة العملية التعليمية. فم المشاركة فم قيادة العم  الم رسم و اإلسها  4ق
 )إن وج ت(مسار أو نقاط تخحج  مندص  لا ج ول يضاف   *

 

 المنهج الدراسي .ج
 

 الدراسية: مكونات الخطة . 1

 النسبة المئوية  الساعات المعتمدة  عدد المقررات  مكونات الخطة الدراسية

 المقررات الدراسية
  21 9 إجبارل

 - -  ال يوج  

 - - ال يوج   )إن وج (مشروع التخرج 

 - - ال يوج   )إن وج ت(  الرسالة العلمية

 - 3 1 )إن وج (التدريب الميداني 

 - - يوج  ال  ) ........(  أخرى

  24 10 اإلجمالي

 ) إن وج (ج ول مندص  لا  مسار   يضاف *

 

 : لبرنامجامقررات . 2

 المستوى

 رمز المقرر 

باللغة  

 اإلنجليزية

رمز 

  المقرر

باللغة 

 العربية

باللغة اإلنجليزية اسم المقرر  

باللغة  اسم المقرر

 العربية

إجباري  

أو 

 اختياري 

المتطلبات  

 السابقة

الساعات  

 المعتمدة
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 حسب الحاجة  ت رج الم ي  من المستوياي  *

 ك  مسار ) إن وج (مقحرات ج ول ليضاف  *  *

 

 

 :توصيف مقررات البرنامج. 3
 .واالعتماد األكاديمم  وفق نموئج المحك  الوطنم للتقويم  الحابط اإللاتحونم للتوصيف التدصيلم ل ميع مقحرات البحنامج  عيوض

 

 :مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج. 4
ً لبحنامج واتعلم  بين ك  من مخحجات  يحبط   التالية:  األداء  مستوياتل المقحرات وفقا

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

 المقحرات

 مخحجات التعلم للبحنامج 

 القيم المهارات المعحفة والدهم 

 4ق 3ق 2ق 1ق 6  5  4  3  2  1  3ع 2ع 1ع

 

 المستوى

 

MET 

EDU 

5211 

5211  

 تحب 

Effective Communication 

Skills 

مهارات االتصال 

 الدعال

 

 إجبارل
 2 ال يوج  

MET 

EDU 

5212 

5212  

 تحب 

Family Life Skills 

(Distant) 

مهارات الحياة  

)عن بع (األسحية   

 

 إجبارل
 2 ال يوج  

MET 

EDU 

5213 

5213  

 تحب 

Successful Personal 

Skills 

(Distant) 

مهارات الشخصية 

)عن بع ( الناجحة  

 

 إجبارل
 2 ال يوج  

MET 

EDU 

5214 

5214  

 تحب 
Social Interaction Skills 

مهارات التداع  

 االجتماعم

 

 إجبارل
 2 ال يوج  

MET 

EDU 

5215 

5215  

 تحب 
Life Quality 

(Distant) 
)عن بع (  جودة الحياة  

 

 إجبارل
 2 ال يوج  

MET 

HEC 

5316 

 

 

 اقص

5316 

Health and Environment 

Education 

الصحية    التحبية

 والبيئية 

 

 إجبارل
 3 ال يوج  

MET 

CUR 

5321 5321  

 نهج

Methods of Teaching life 

and Family Skills 

طحق ت ريس  

الحياتية المهارات 

 واألسحية

 

 إجبارل
 3 ال يوج  

 

       

MET 

CUR5222 
نهج5222  

Constructive Assessment 

of Life and Family Skills 

(Distant) 

أساليب التقويم البنائم  

فم ت ريس المهارات 

 الحياتية واألسحية

 )عن بع (

 

 إجبارل
 2 ال يوج  

MET 

CUR5323 5323نهج  

Curricula in Life and 

Family Skills in Public 

Education 

مناهج المهارات 

الحياتية واألسحية فم 

 محاح  التعليم العا  

 

 إجبارل
 3 ال يوج  

MET 

CUR5324 
نهج5324  Practicum الخبحات المي انية 

 

 إجبارل
 3 ال يوج  
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 المقحرات

 مخحجات التعلم للبحنامج 

 القيم المهارات المعحفة والدهم 

 4ق 3ق 2ق 1ق 6  5  4  3  2  1  3ع 2ع 1ع

مهارات  

االتصال 

 الدعال

 ر ر   ر   ر

 س 

 س س 

مهارات  

الحياة 

)عن  األسحية

 بع ( 

 ر ر   ر  ر ر

 س 

 س س 

مهارات  

الشخصية  

)عن  الناجحة

 بع ( 

   ر  ر   ر

 ر 

  ر س

مهارات  

التداع   

 االجتماعم 

 ر ر  ر   ر ر

 ر ر

 ر  ر

جودة 

الحياة)عن  

 بع ( 

 ر   ر ر ر  ر

  

 ر ر ر

التحبية   

الصحية  

 والبيئية 

 س س   س   ر

 س 

 ر ر 

طحق  

ت ريس  

المهارات 

 الحياتية.

   ر ر  ر  ر

 ر 

  ر ر

أساليب 

التقويم  

فم  البنائم

ت ريس  

المهارات 

الحياتية 

 سحية.واأل

 ر   ر ر  ر ر

  

 ر ر ر

مناهج 

المهارات 

الحياتية 

سحية واأل

فم محاح   

التعليم العا  

. 

 ر   ر  ر  ر

 ر 

 ر  ر

الخبحات 

 المي انية.
 ت ت ت ت ت ت ت ت

 ت
 ت ت ت ت

الحسالة  

العلمية )إن  

 وج ت( 

        

  

   

 

 ) إن وج (ج ول مندص  لا  مسار   يضاف  *

 

استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة لتحقيق مخرجات التعلم للبرنامج.  .5  
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 )وصف لسياسات واستراتيجيات التعليم والتعلم والخبرات والمواقف التعليمية المختلفة( 
 -ال يارات المي انية  -المشاريع -الت ريس المصغح  -التعلم التعاونم -المحاضحات -المناقشة والحوار -الذاتمالتعلم 

.التعلم اإللاتحونم -التعلم بالمشاريع   المشاريع و -ح  المشاالت- العحوض التق يمية   

طرق تقييم مخرجات التعلم للبرنامج  .6  

)وصف لسياسات وأساليب وطريق التقويم المستخدمة ) مباشرة ، غير مباشرة( للتحقق من اكتساب الطالب لمخرجات  

 التعلم المستهدفة في كل مجال من مجاالتها( 

وتقويم ، مقاييس تق يح مستويات األداء)روبحع( -المالحظة -التقاريح –االختبارات   -لتاليدات ال ماعيةا -دحديةالتاليدات ال

.استطالع رأى الطالب للمقحرات -أرباب العم   

 

 )إن وج ت( . الرسالة العلمية ومتطلباتها: د

.تسجيل الرسالة العلمية .1  

ال يوجد  اإلرشاد العلمي (:  إجراءاتو مسؤولياتوضوابط للرسالة العلمية وكذلك  التسجيلشروط وإجراءات متطلبات/ )  

   اإلشراف العلمي: .2

ال يوجد  (:إجراءات/ آليات اإلشراف العلمي والمتابعةومسؤولياته ، وكذلك  ضوابط اختيار المشرف العلمي)  

مناقشة الرسالة العلمية:  .3  

للمناقشة ،  ومتطلبات التقدم  و   ضوابط اختيار لجنة المناقشة) معايير تقييم الرسالة  ، وإجراءات مناقشة الرسالة وإجازتها  

يوج  ال  (:العلمية  

 

 والدعم الطالبي. القبول هـ

متطلبات القبول بالبرنامج  .1  

في ذلك التخصصات  )شروط القبول بالبرنامج بما / المؤهالت التي يتاح لها التقدم للبرنامج(    

     
  الوزارة تشتحط فم المتق   ما يأتم:

 .المهارات الحياتية واألسحية احتياج الوزارة  لتخصص .1

 قحار المعلم/ المعلمة بمتطلبات البحنامج وت ريس التخصص الدحعم بع  اجتياز البحنامج .إ .2

 أن ياون المعلم/ المعلمة حاصال على مؤه  باالوريوس تحبول أو غيح تحبول.   .3

 سنة . 45ال يت اوز سن المعلم / المعلمة  .4

 ( فأعلى فم اختبار الادايات التحبوية.%50الحصول على )  .5

 ( فأعلى فم اختبار الادايات التخصصية فم المهارات الحياتية واألسحية . %40الحصول على ) .6

لوزارة التعليم استثناء أل شحط من شحوط القبول أو تع ي  أو إضافة شحوط اخحى وفق ما تقضيه جودة  .7

 البحنامج.
 

اإلرشاد خدمات . 2  

(  االجتماعي، النفسي)األكاديمي، المهني،   

 على مستوى الالية.رشاد األكاديمم اإل وح ة  -

 . تح ي  محش  لا  م موعة من الطالب من ب اية العا   ويتم التوزيع إلاتحونيا -

 . اللقاء المدتوح بين جميع منسوبم القسم -

 الساعات الماتبية ألعضاء هيئة الت ريس بالقسم.  -

 . ت وين الس الت واألنشطة الخاصة باإلرشاد ورقيا وإلاتحونيا -

دعم ذوي االحتياجات الخاصة .3  

... ( المعاقين -) الموهوبون .  

 التش يع -

 ت هي  المحافق.  -توظيف التقنية – مقائمة المحد ات ل ى وزارة التعلي التحدي  -

 

  ونوالموظفهيئة التدريس أعضاء   .و
 

 اإلداريين والفنيين. و هيئة التدريسأعضاء االحتياجات من  .1

 التخصص  المرتبة العلمية 
المتطلبات والمهارات  

 الخاصة 
 العدد المطلوب 
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 المجموع  إناث ذكور  الدقيق العام 

  4 ستاذ أ

التربية  -أصول التربية

 -فلسفة التربية -الصحية

 –التربية اإلسالمية 

 -طرق التدريس -المناهج

 التقويم التربوى

2 2 4 

  7 أستاذ مشارك 

التربية  -أصول التربية

 -فلسفة التربية -الصحية

 –التربية اإلسالمية 

 -طرق التدريس -المناهج

اقتصاد  -التربوي التقويم 

 منزلي 

4 3 7 

  9 أستاذ مساعد 

التربية  -أصول التربية

 -فلسفة التربية -الصحية

 –التربية اإلسالمية 

 -طرق التدريس -المناهج

اقتصاد  -التربوي التقويم 

 منزلي 

3 6 9 

  وومساعد  ونالفني

 المعامل 
2   1 1 2 

 2 1 1   2 الطاقم اإلداري

 - - - - - - (تذكح)أخرى 

 

 التطوير المهني   .2

التدريس حديثي التعيين إعداد أعضاء هيئة  1.2  

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

 يتم عق  لقاء تعحيدم بأنظمة ال امعة والالية فم ب اية العا  ال راسم. -

 وال ودة. األكاديممو بعمادة التطويح أبية التم تعق  على مستوى الالية عضاء ال  د لل ورات الت ريتحشيح األ -

 ة وعق  دورات تلبى تلك االحتياجات.يالتعحف على احتياجاتهم الت ريب -
 تقييم الطالب. -

خطة وإجراءات التطوير المهني واألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس ) مثل:   :التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس 2.2

 مجال استراتيجيات التعلم والتعليم، تقييم الطالب، الجوانب المهنية .... الخ(

 .عق  دورات ت ريبية وورش عم  ألعضاء هيئة الت ريس به ف تنمية مهارات الت ريس وطحق تقييم الطالب ل يهم -

 بال ورات الت ريبية التم تعق ها عمادة البحث العلمم.الحاقهم  -

         .تطبيق أساليب تقويم النظيح لالرتقاء باألداء الت ريسم ألعضاء هيئة الت ريس -
دورية بين أعضاء هيئة الت ريس لتبادل الخبحات وإي اد حلول للمشاالت التم يتم مواجهتها خالل ت ريس   ن وةعق   -

                                                                                                                                                                                                                                                                              البحنامج.

 

 والتجهيزاتالمرافق و التعلممصادر  .ز
 

   مصادر التعلم. 1

المراجع ، مصادر التعلم اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت .... الخ(  مصادر التعلم )الكتب ،وضمان جودة آلية توفير   

دراسة االستمارة الخاصة بالاتب، والمحاجع الخاصة با  مقحر على ح ه؛ وتح ي  م ى مالءمتها لمدحدات المقحر  -

 )التغطية الموضوعية والماانية وال مانية(  –م ى ح اثتها  –من خالل ل نة الخطط والمقحرات ال راسية بالقسم  

 .عحضها على محاجع خارجم -

 . عم  استبيان للطالب للتأك  من م ى توافح المحاجع -

   .-ة الخطط والمقحرات بالقسم للمحاجعمتابعة ل ن -
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المرافق والتجهيزات .2  

المعامل ، القاعات الدراسية ..... الخ( )قائمة باالحتياجات الرئيسة من المرافق والتجهيزات، مثل: المكتبة ،  

 . االشتحاع فم قواع  البحث اإللاتحونم -

 . تح ي  ل نة من أعضاء هيئة الت ريس لمتابعة الاتب ال راسية -

 تعبئة عضو هيئة الت ريس الستمارة خاصة بالمقحر لتح ي  المحاجع والمصادر الخاصة به.  -

 بالمقحر.صادر وأوعية معلوماتية ئات عالقة لالطالع على ما تحتويه من م زيارة الماتبة أو محك  المعلومات  -

 تق يم طلب لح   المواد الماتبية ئات العالقة بالمقحر ال راسم.  -

 االطالع على نشحة اإلحاطة ال ارية. -

 وأجه ة عحض )بحوجاتحو (  مات باحاسم متححكة للتعلم التعاونتوفيح قاع -

 قب  اإلدارات التعليمية.توفيح الت هي ات الالزمة من  -

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

نظا  للتخلص من   -صيانة دورية للمبانم والمعام .    -وجود نظا  لضمان األمان فم المبانم )طدايات الححيق(.  -

 . الندايات

 

 

  لوائحهوإدارة البرنامج  .ح
 

البرنامج إدارة . 1  

الهيكل التنظيمي للبرنامج  1.1  
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رئيس قسم التربية 

لجان القسم

لجنة االختبارات والجداول

لجنة اإلرشاد األكاديمي وشئون
الطالب

لجنة الخطط والمناهج

لجنة الدراسات العليا والبحث 
العلمي

لجنة الخدمات التعليمية

لجنة التطوير والجودة

مجلس القسم
لجنة االعتماد البرامجي 

للبرنامج

لجنة تحديث توصيفات البرنامج والمقررات

لجنة تقارير المقررات

لجنة التقرير السنوي للبرنامج

لجنة استطالعات آراء الجهات المستفيدة

لجنة األدلة التعريفية للطالب وأعضاء هيئة 
التدريس

لجنة البحث العلمي للبرنامج

لجنة الخطة التشغيلية للبرنامج

لجنة مؤشرات األداء والمقارنات المرجعية

لجنة قياس مخرجات التعلم

لجنة الدراسة الذاتية للبرنامج

لجان معايير التقويم الذاتي

لجنة الرسالة واألهداف

لجنة إدارة البرنامج وضمان جودته

لجنة التعليم والتعلم

لجنة الطالب

لجنة أعضاء هيئة التدريس

لجنة مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات

لجنة البحوث العلمية والمشاريع

اللجنة االستشارية 
للبرنامج

منسق البرنامجممشرفة القس
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مشاركة المستفيدين   2.1  

آلية تمثيل ومشاركة المستفيدين في تخطيط البرنامج وتطويره )الطالب، الهيئات المهنية، الجمعيات العلمية، جهات 

 التوظيف  .... الخ( 

  عضاء هيئة الت ريس والخحي ين.أ مع الطالب و عق  اللقاءات ال ورية لمناقشة قضايا جودة البحنامج -أ

   لية تطويح البحنامجآشحاكهم فم  مناقشة خبحاء والطالب إلالت ريس والتشاي  ل ان استشارية من أعضاء هيئة  -ب 

توضع قائمة بلوائح البرنامج ذات العالقة والرابط اإللكتروني لها: الئحة القبول والتسجيل، الدراسة : لوائح البرنامج. 2

 واالختبارات، التوظيف، التأديب والتظلم ...الخ 

   المحاضحات/ لحاق ال اخلم : للمعي ين / المعي ات ، والمحاضحينوضوابط اإل شحوط -

- https://dps.kku.edu.sa/ar/content/261 

 

 

 

 ضمان جودة البرنامج .ط
 

 1. نظام ضمان جودة البرنامج.

 

VFfIGh/view?4f3lzvEGH79FCdGi9VFTfJ7Ah12https://drive.google.com/file/d/

usp=sharing 
 دلي  ضمان ال ودة بعمادة التطويح وال ودة 

 

البرنامج. إجراءات مراقبة جودة . 2  

 تعيين منسق لل ودة فم البحنامج ويتم إشحاع األساتذة والطالب فم عمليات ال ودة.  •

 تطبيق نظا  فاع  لضمان ال ودة وإدارتها يتسق مع نظا  ال ودة المؤسسم ويشم  جميع ماونات البحنامج.  •

 ال وة وصنع القحار.يشارع أعضاء هيئة الت ريس والموظدون والطالب فم عمليات التخطيط وضمان  •

 تعتم  إدارة البحنامج مؤشحات رئيسة تقيس أداء البحنامج ب قة وتنسق لتوفيح بيانات منتظمة عنها.  •

،  قارنة المحجعية وم ة تق   الطالبيقو  البحنامج بتحلي  بيانات التقويم سنويا) مث  بيانات مؤشحات األداء والم •

بحنامج والخ مات وآراء الخحي ين وجهات التوظيف( ويستداد منها  ومع الت إتما  البحنامج وتقييمات الطالب لل

 فم عمليات التخطيط والتطويح واتخائ القحارات. 

 إع اد التقحيح السنول للبحنامج وتقاريح المقحرات. •

 تقحيح السنول للبحنامج(. –قياس نواتج تعلم المقحرات والبحنامج وت وين النتائج بالتقاريح) المقحرات  •

 ائج تقييم الطالب للمقحرات.مناقشة نت •

 مناقشة التقحيح السنول للبحنامج مع الل ان االستشارية وفم م لس القسم . •

 إع اد الخطط التطويحية للبحنامج فم ضوء نتائج مناقشة التقحيح السنول للبحنامج.  •

 ت مج عمليات التقويم والتخطيط للتحسين فم عمليات التخطيط المستمحة وتصبح ج ءا منها.  •

يات محاقبة ال ودة فم البحنامج محتبطة بالمعاييح المناسبة ومبنية على البحاهين واألدلة ومتضمنة لمؤشحات عمل •

 أداء دقيقة وفاعلة، وتهتم بالحأل المستق . 

 للتقويم والتحسين المستمح.  -ئاتها-تخضع جميع عمليات محاقبة ال ودة فم البحنامج  •

: مج التي تُدّرس من خالل أقسام علمية أخرىترتيبات مراقبة جودة مقررات البرنا . 3  
 تطبيق أسلوب تقويم النظحاء لألداء الت ريسم. -2     تطبيق استبانة تقييم الطالب للمقحرات.                             -1

المقحرات. استيداء تقاريح  -4قياس نواتج تعلم المقحرات وتح ي  مؤشح أداء لا  ناتج.             -3  

. مناقشة الخطط التطويحية بتقحيح المقحرات ومتابعة تحقيقها -5  

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

 األخرى.

 ال يوج  فحوع للبحنامج. 

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

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

https://dps.kku.edu.sa/sites/dps.kku.edu.sa/files/general_files/files/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A.pdf
https://dps.kku.edu.sa/sites/dps.kku.edu.sa/files/general_files/files/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A.pdf
https://dps.kku.edu.sa/ar/content/261
https://drive.google.com/file/d/12Ah7VFTfJ9FCdGi79lzvEGH3f4VFfIGh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Ah7VFTfJ9FCdGi79lzvEGH3f4VFfIGh/view?usp=sharing
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البرنامج بما يلي: لقياس مخرجات التعلم على مستوى البرنامج، واستثمارها في عمليات تطوير البرنامج، يلتزم   

  وضع خطة  قياس مخحجات التعلم ما يلى:

 تشاي  ل نة لقياس مخحجات التعلم . -1

 تح ي  المقحرات التم سيتم االعتماد على نتائ ها فم قياس مخحجات التعلم. -2

وعنيي ه ياييون المخييحج تييم مخحج وهو المعبح عن مستوى اإلن از المطلييوب ميين الطييالب،   داء لا تح ي  مؤشح أ -3

 تحققه.

تح ييي  نقيياط القييوة والضييعف وضييع االختبييارات فييم ضييوء مخحجييات الييتعلم ورصيي  النتييائج وتحليلهييا وميين ثييم   -4

 والتوصيات المطلوب تطبيقها.

 .فم م لس القسم  واعتمادها ونقاط القوة ومواطن الضعف الواردة فم تقحيح قياس مخحجات التعلم  مناقشة النتائج -5

 (.5دقحة )ما ورد بالفم ضوء  اءلتحسين األد ع اد خطة تطويحيةإ -6

 

 

 البرنامج جودة مصفوفة تقويم   .7
 

 توقيت التقويم  طريقة التقويم  مصدر التقويم  مجاالت التقويم 

اعضيياء هيئيية  –الخييحي ين  قيادة البحنامج

  -الميييييييوظدين-التييييييي ريس

 المحاجع المستق 

 نهاية الدص  استبانة تقويم

 -المحاجييع المسييتق   -الطالب فاعلية الت ريس والتقويم

 تقويم النظحاء

 نهاية الدص  ال يارات التبادلية  -استبانة

الطييييالب واعضيييياء هيئيييية  مصادر التعلم

 الت ريس والمحاجع المستق 

للطييالب واعضيياء  اسييتبانة

 هيئة الت ريس.

 ب اية الدص 

الطييييالب واعضيييياء هيئيييية  الخ مات

 -المييييييوظدين -التيييييي ريس

 والمحاجع المستق 

واعضاء   استبانة للطالب و

 هيئة الت ريس.

 ب اية الدص 

 مك  فص  دراس تقاريح االرشاد  -استبانة المحاجع المستق  -الطالب كاديممرشاد األاإل

عضييياء هيئييية التييي ريس أو مخحجات التعلم

اربيياب  -والمحاجييع المسييتق 

 العم 

االختبيييييارات واسيييييتبانات 

 وتقحيح المحاجع المستق 

 القياسبنهاية دورة 

    
 الخ(الشحاكات ....   الخ مات،   التعلم، ، مصادر  تقويموال  الت ريسفاعلية    البحنامج،   )قيادة التقويم/ جوانب    مجاالت

 .... الخ(  ، المحاجع المستق الموظدين  اإلداريين،   البحنامج، قيادات    الت ريس، هيئة  أعضاء    ، ونالخحي   الطالب، )  التقويممصادر / مراجع  

 الخ(......... المقابالت ، ال يارات ، استطالعات الحأل،  ) التقويم  قطر

 )ب اية الدص  ال راسم، نهاية العا  األكاديمم ......... الخ(  توقيت التقويم

 

 

  الرئيسة: لبرنامجا أداءمؤشرات . 8

 ( عا  فص  دراسمالدتحة ال منية لتحقيق مؤشحات األداء المسته فة )

 توقيت القياس  طحق القياس المستوى المسته ف  األداءمؤشح  الحم   

1 

KPI-

PG-1 

ميين  المتحقق  نسبة 

مؤشييحات أهيي اف 

الخطيية التشييغيلية 

 للبحنامج

المحققيية  80% األهيي اف  ع د 

 إلى الع د الالم

 نهاية العا 

2 

KPI-

PG-2 

تقيييييويم الطاليييييب 

ل ييييودة خبييييحات 

 التعلم فى البحنامج

مع تخحيج ك  دفعة فم  استطالعات الحأل 90%

 نهاية السنة 

3 
KPI-

PG-3 

تقيييييييم الطاليييييب 

 ل ودة المقحرات

 نهاية الدص  دراسم استطالعات الحال 90%

4 KPI- 2% خالل الدص  ال راسم النسبة المئوية 
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 توقيت القياس  طحق القياس المستوى المسته ف  األداءمؤشح  الحم   

PG-6   مع ل تسحب

الطالب من 

 البحنامج

5 
KPI-

PG-9 

الطالب عن   رضا 

 الخ مات المق مة

 نهاية العا  للطالباستطالع رال  85%

6 

KPI-

PG-10 

الييى  الطالييب  نسبة 

أعضييييياء هيئييييية 

 الت ريس

 ب اية العا  الع  20:1

7 

KPI-

PG-11 

النسييييبة المئوييييية 

لتوزييييع أعضييياء 

هيئيييية التيييي ريس 

بحسييييب الحتبيييية 

 العلمية

 ب اية العا  نسبة مئوية  25: .5:. 1

8 

KPI-

PG-12 

نسيييييبة تسيييييحب 

أعضييييياء هيئييييية 

التييييي ريس مييييين 

 البحنامج

 ب اية العا  نسبة مئوية صدح%

9 
KPI-

PG-13 

رضييا المسييتدي ين 

 من مصادر التعلم

 ب اية العا  استطالع رأل للطالب 85%

 

 المؤشحات وم ة تحقيق المسته فات ل ى وزارة التعليم
 

 المحك  الوطنم للتقويم واالعتماد األكاديمم   المطلوبة من  مؤشحاتالبما فم ئلك * 

 

   

 التوصيف اعتماد بيانات .  ي

 مجلس شؤون الجامعات جهة االعتماد:
ً  يحدد رقم الجلسة:  الحقا

ً  يحدد تاريخ الجلسة:  الحقا
 


