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 أ. التعريف بالبرنامج ومعلومات عامة عنه

 . المقر الرئيس للبرنامج:1

 يقدم البرنامج في المقر الرئيس للجامعة

 الفروع التي يقدم فيها البرنامج:   .2

 ال يوجد 

  أسباب إنشاء البرنامج .3

 . 2030االحتياجات التطويرية لوزارة التعليم، وتحقيق متطلبات الرؤية الوطنية  -1

 نقص أعداد المتخصصين من المعلمين في مجال تدريس التفكير الناقد.  -2

 االنحرافات الفكرية وأساليب التضليل اإلعالمي. التحديات المعاصرة في مجال  -3

  .تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم -4

 تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل. -5

 نظام الدراسة:  .4

 مقررات دراسية فقط   ☒ مقررات دراسية ورسالة   ☐ 

 نمط الدراسة:  .5

 أخرى   ☐ % 40تعليم عند بعد   ☒ % 60انتظام حضوري   ☒ 

  )إن وجدت( الشراكات التعليمية والبحثية  .6

 .الكليات التخصصية والعمادات المساندة وهيئة تقويم التعليم والتدريب

 (  24إجمالي الساعات المعتمدة: )   .7

 البرنامج مخصص لتأهيل معلمين في تخصص التفكير الناقد.المهن / الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها:  .8
 

 ال يوجد  )إن وجدت(المسارات الرئيسة للبرنامج  .9

 الساعات المعتمدة  المسار
 )لكل مسار( 

 المهن / الوظائف 
 )لكل مسار ) 

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

   ال يوجد 

 ب. رسالة البرنامج وأهدافه ومخرجاته 
 رسالة البرنامج: .1

والتطبيقية، وذلك في ضوء القيم والمبادئ  إعداد وتأهيل المعلمين لتدريس التفكير الناقد على مستوى عال من الكفاءة العلمية  

 اإلسالمية. 

 أهداف البرنامج:   .2

الناقد يتصفون بكفاءة عالية   - التفكير  المبادرة والتجديد واالبتكار؛ لالرتقاء    وقدرةإعداد خريجين في مجال  على 

 بالمستوى التعليمي والتربوي. 

 تنمية قدرة الخريج على الربط بين علم المنطق وتعلم مهارات التفكير الناقد. -

ألساليب التقويم البنائي وأدواته في الحكم على مستوى الطلبة في مقررات   الفعالتنمية قدرة الخريج على التوظيف    -

 التفكير الناقد.برنامج 

 إكساب الخريجين القدرة على توظيف استراتيجيات التدريس المناسبة في تدريس مقررات التفكير الناقد.  -

 تنمية قدرة الخريج على توظيف مهارات التفكير الناقد في حل المشكالت التي تواجهه.  -

التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع من خالل تنمية الوعي بأهمية وضرورة المشاركة في خدمة المجتمع لتحقيق   -

 البرامج البحثية واالستشارية والتدريبية في مجال التفكير الناقد.

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

تقديم تعليم جامعي متميز تنطلق رســــالة وأهداف البرنامج من رســــالة وأهداف الجامعة، حيس أكدت رســــالة الجامعة على 

ــاريع التنموية بتبوئ وفق بيئة   ــرية مؤهلة بالمعرفة والقدرات والمهارات، لتلبية حاجات المجتمع والمشــ لتخريج كوادر بشــ

تعليمية إدارية متميزة داعمة للبحوث اإلبداعية، وقد نص الهدف االســتراتيجي األول للجامعة على تقديم تعليم جامعي متميز  

 جات سوق العمل.يلبي احتيا
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 خصائص خريجي البرنامج:  .4

خريج واعي بالتحديات الفكرية المعاصرة، ويمتلك مهارات التفكير الناقد الالزمة لحل المشكالت واتخاذ القرارات السليمة  

 في جميع المواقف الحياتية، ولديه القدرة والمهارة على تعليم وتدريب طلبته على ذلك. 

 مخرجات تعلم البرنامج*  .5

 المعرفة والفهم 

 اكتساب المعرفة حول التفكير وقيمته وضوابطه ومعوقاته ومهاراته في القرآن والسنة.  1ع

 التعرف على المفاهيم العلمية والمبادئ والنظريات المرتبطة بالتفكير والتفكير الناقد. 2ع

 المنطقية ذات العالقة بالتفكير الناقد.توضيح األطر الفلسفية والقواعد  3ع

 تبيين عالقة التفكير الناقد بالتحديات الفكرية واإلعالمية المعاصرة. 4ع

 إدرائ استراتيجيات حل المشكالت واتخاذ القرارات السليمة.   5.ع

 تحديد أهم طرائق التدريس وأساليب التقويم المناسبة لمهارات التفكير الناقد. 6.ع

 المهارات

 ممارسة مهارات التفكير الناقد التي تمكنه من القيام بأدواره التربوية والتعليمية. 1م

 تطبيق مهارات التفكير الناقد واإلبداعي في حل المشكالت في مواقف تعليمية وحياتية متنوعة. 2م

 تطبيق مهارات التفكير الناقد في خدمة العلوم وفق المنهج العلمي.  3م

 ممارسة مهارات القراءة الناقد والكتابة الموضوعية. 4م

 تطبيق مهارة التفكير الناقد في مواجهة التحديات الفكرية واإلعالمية المعاصرة.  5.م

 توظيف مهارات التفكير الناقد في المنهج المدرسي والمواقف الصفية. 6.م

 لتعليم مهارات التفكير الناقد.استخدام طرائق التدريس وأساليب التقويم المناسبة  7م.

 تصميم حصص صفية تعنى بتنمية التفكير والتفكير الناقد.  8م.

  القيم

 التدبر والتفكر في آيات هللا تعالى القرآنية والكونية. 1ق

 تعزيز حرية التعبير عن الرأي لدى المتعلمين.  2ق

 تنمية حس المسؤولية الوطنية واالجتماعية لدى المتعلمين.   3ق

 توليد الشعور باالستقاللية في اتخاذ القرار لدى المتعلمين. 4ق

 احترام التنوع االجتماعي وتقبل االختالف الثقافي لدى المتعلمين. .5ق

 تنمية الموضوعية القائمة على البراهين العلمية والتجرد من الذاتية عند الخالف لدى المتعلمين.  .6ق

 اإلخالص في العمل وحل المشكالت باالعتماد على مهارات التفكير الناقد واإلبداعي.  .7ق
 يضاف جدول منفصل لكل مسار أو نقاط تخرج )إن وجدت( *

 ج. المنهج الدراسي
 مكونات الخطة الدراسية:  .1

 النسبة المئوية  الساعات المعتمدة  عدد المقررات مكونات الخطة الدراسية 

 المقررات الدراسية 
 % 87.5 21 9 إجباري 

    اختياري 

    )إن وجد(مشروع التخرج 

    )إن وجدت( الرسالة العلمية 

 % 12.5 3 1 )إن وجد(التدريب الميداني 

    ........( أخرى ) 

 % 100 24 10 اإلجمالي 

 يضاف جدول منفصل لكل مسار ) إن وجد( *

 مقررات البرنامج: .2
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 اسم المقرر  رمز المقرر المستوى
نمط  

 الدراسة 

 إجباري

أو 

 اختياري

المتطلبات  

 السابقة

الساعات  

 المعتمدة 
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 منهجية التفكير الناقد
Approaches to Critical Thinking 
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 إجباري
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 مبادئ التفكير والمنطق 
Principles of Thinking and Logic  

 2 حضوري

503 

METEDU 

 

 

 أسس الحجاج  

Principles of Argumentation 
 3 عن بعد

504 

METEDU 

 

 

 مهارات التفكير الناقد
Critical Thinking Skills 

 

 2 حضوري
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METEDU 

 

 

 التفكير الناقد وحل المشكالت 
Critical Thinking and Problem Solving 

 

 2 حضوري

506 

METEDU 

 

 

 التفكير الناقد والتحديات المعاصرة
Critical Thinking and Contemporary 

Challenges 
 

 2 عن بعد

507 

METEDU 

 

 

 مناهج التفكير الناقد

 في مراحل التعليم العام   
Critical Thinking Curricula in Public 

Education 

 3 حضوري

508 

METEDU 

 

 

 طرق تدريس التفكير الناقد
Critical Thinking Teaching Methods 

 

 3 حضوري

509 

METEDU 

 

 أساليب التقويم البنائي 

 في تدريس التفكير الناقد 
Formative Evaluation Methods in 

Critical Thinking 

 

 2 عن بعد

510 

METEDU 

 

 خبرات ميدانية 
Practicum  

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

 مخرجات التعلم للبرنامج  المقررات
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 القيم  المهارات  المعرفة والفهم 

ع

1 

ع

2 

ع

3 

ع

4 

ع

5 

ع

6 

م 1م

2 

ق 8م 7م 6م 5م 4م 3م

1 

ق

2 

ق

3 

ق

4 

ق

5 

ق

6 

501 METEDU 
 

 ت   ر  ر    س    س    س س س

502 METEDU 
 

 س س س               س س 

503 METEDU 
 

 ر ر ر   ر    س ر       ر ر 

504 METEDU 
 

 ر ر ر  ر ر   س س ر س  س   س ر ر 

505 METEDU 
 

 ت ت ت ت ت    س س ر ر ر ر  ر  ت ت 

506 METEDU 
 

 ت ت ت ت ت    ت ت ت ت ت ت  ر ر ر ر 

507 METEDU 
 

       ر ر ر   ر ر ر ر   ر ر 

508 METEDU 
 

       ر ر ر   ر ر ر ر   ر ر 

509 METEDU 
 

       ر ر ر   ر ر ر ر    ر 

510 METEDU 
 

 ر ر ر ر ر ت ت ت ت ت  ر ر ر ر ر ر ر ر ر

 

 استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة لتحقيق مخرجات التعلم للبرنامج. .5
 )وصف لسياسات واستراتيجيات التعليم والتعلم والخبرات والمواقف التعليمية المختلفة(

 :استراتيجية العصف الذهني -1

 ومناقشتها بشكل جماعي.  الطالب إثارة ذهن الطالب للوصول إلى أكبر عدد من األفكار حول موضوع معين وجمع مقترحات 

 استراتيجية العمل الجماعي:  -2

جبات  تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة وتكليفهم بواجبات محددة واستخدام )التعاون التبادل المعرفي المهاري بينهم( من أجل إنجاز الوا 

 المطلوبة منهم. 

 :المناقشة استراتيجية -3

 توجيه الطالب إبداء الرأي وطرح أسئلة متعددة ومنح الفرصة لهم لتقديم إجابات عليها. 

 استراتيجية حل المشكالت:  -4

توجيه الطالب لحل مشكلة ما مرتبطة بالمقرر الدراسي وجمع المعلومات وتحليلها للتعرف على أسباب المشكلة ووضع تصور للحلول الممكن  

 نفيذها. 

 طرق تقييم مخرجات التعلم للبرنامج  .6
 ب لمخرجات التعلم المستهدفة في كل مجال من مجاالتها()وصف لسياسات وأساليب وطرق التقويم المستخدمة )مباشرة، غير مباشرة( للتحقق من اكتساب الطال 

( لتقويم األنشطة ومهام األداء، تكليفات وأنشطة فردية، تكليفات جماعية وعمل مشروعات مشتركة، تقديم تقرير  Rubricقاعدة أداء وصفية )

األقران وتقوم األستاذ باستخدام: قاعدة أداء وصفية لتقويم كل من علمي إلجراءات بحس ومناقشة نتائجه وتفسيرها، التقويم الذاتي، وتقويم  

االختبارات   الصفية،  األنشطة  نماذج  انجاز  ملف  فريق(،  والعمل ضمن  المسؤولية  تحمل  الناقد،  التفكير  مهارات  األداء،  ومهام  )األنشطة 

 النهائية ( .  -النصفية  -)القصيرة 

 هـ. القبول والدعم الطالبي

 القبول بالبرنامج  . متطلبات 1
 )شروط القبول بالبرنامج بما في ذلك التخصصات / المؤهالت التي يتاح لها التقدم للبرنامج( 

 احتياج الوزارة في تخصص التفكير الناقد. -1

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

 المعلم / المعلمة حاصال على مؤهل بكالوريوس تربوي أو غير تربوي.  يكونأن  -3

 ( سنة. 45ال يتجاوز سن المعلم / المعلمة )  -4

 فأعلى في اختبار الكفايات التخصصية في التفكير الناقد. %40الحصول على  -5

 % فأعلى في اختبار الكفايات التربوية. 50الحصول على  -6

 روط القبول أو تعديل أو إضافة شروط أخرى وفق ما تقتضيه جودة البرنامج لوزارة التعليم استثناء أي شرط من ش -7

 خدمات اإلرشاد .2
 )األكاديمي، المهني، النفسي، االجتماعي(
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 يقدم للطالب خدمات اإلرشاد األكاديمي من خالل لجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسم.  -

 اإلرشاد النفسي بعمادة شؤون الطالب.يقدم للطالب خدمات اإلرشاد النفسي من خالل وحدة  -

 الدعم الخاص  .3
 )بطيئو التعلم، األشخاص ذوي اإلعاقة، الموهوبون ...... (

 يقدم دعم خاص لذوي اإلعاقة من خالل عمادة شؤون الطالب في الجامعة. -

 يقدم دعم للموهبين من خالل وحدة الموهبة في الجامعة.  -

 

 و. أعضاء هيئة التدريس والموظفون 
 االحتياجات من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والفنيين. .1

 المرتبة العلمية 

 التخصص 
المتطلبات والمهارات  

 الخاصة 

 العدد المطلوب 

 إناث  ذكور الدقيق  العام 
المج

 موع

 أستاذ مساعد على األقل 

 علم التربية

(0111) 

 أصول التربية 

(011102) 

لديه اهتمامات بحثية 

وعلمية بموضوعات  

 مقررات البرنامج 

 

 

 

10 

 

 

  

10 

 

2

0 

 

 التربية اإلسالمية 

(011101) 

 مناهج وطرق تدريس 

(011104) 

 علم النفس

(0313) 

 التربويعلم النفس 

(031304) 

 القياس والتقويم 

(031308) 

 

 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(

القسم، النشر العلمي في أوعية نشر مصنفة، الحضور الجزئي للمحاضرات، التعاون  المشاركة في األنشطة العلمية والبحثية في  

 في تطبيق بعض األنشطة والتطبيقات. 

 التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس 2.2
 تقييم الطالب، الجوانب المهنية .... الخ(خطة وإجراءات التطوير المهني واألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس ) مثل: مجال استراتيجيات التعلم والتعليم،  

حضور دورات تدريبية متخصصة، المشاركة في الندوات العلمية، إنجاز بحوث علمية رصينة، زيارة الجامعات والمراكز العلمية  

 العريقة، حضور المؤتمرات والندوات العلمية المحلية واإلقليمية والعالمية.

 

 والمرافق والتجهيزاتز. مصادر التعلم 
 مصادر التعلم   .1

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

 كتب، رسائل علمية، المجالت والدوريات العلمية، مصادر تعلم اإللكترونية، قواعد البيانات العربية واألجنبية.

 المرافق والتجهيزات .2
 )قائمة باالحتياجات الرئيسة من المرافق والتجهيزات، مثل: المكتبة ، المعامل ، القاعات الدراسية ..... الخ(

 قاعات دراسية، مكتبة، إنترنت، طاوالت مستديرة، سبورة ذكية.

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

 النظافة العامة والتهوية الجيدة للقاعة، تطبيق االحترازات الصحية.  
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 ح. إدارة البرنامج ولوائحه 

 إدارة البرنامج .1

 الهيكل التنظيمي للبرنامج  1.1
 الوحدات، اللجان الدائمة... الخ( )متضمناً المجالس، اإلدارات ، 

 

 
 

 مشاركة المستفيدين   2.1
 آلية تمثيل ومشاركة المستفيدين في تخطيط البرنامج وتطويره )الطالب، الهيئات المهنية، الجمعيات العلمية، جهات التوظيف .... الخ(

 استطالع رأي أرباب العمل والمعلمين من خالل استبيان تم تصميمه خصيصا لذلك.-1

 اإلدارية في وزارة التعليم للتعرف على تطلعاتهم نحو مخرجات البرنامج.التواصل مع بعض القيادات  -2

 لوائح البرنامج  .2
 التظلم ...الخ توضع قائمة بلوائح البرنامج ذات العالقة والرابط اإللكتروني لها: الئحة القبول والتسجيل، الدراسة واالختبارات، التوظيف، التأديب و

 اللوائح المعمول بها في جامعة تبوئ. تطبق على البرنامج جميع 

https://www.ut.edu.sa/ar/Deanship/dar/Pages/default.aspx 

 ط. ضمان جودة البرنامج
 

 نظام ضمان جودة البرنامج. .1
 يوضع الرابط اإللكتروني لدليل نظام ضمان الجودة 

-Program/Documents/development-and-quality/Deanship/ar/sa.edu.ut.www://https

pdf.final-assurance-aulityq -  بحس  Google 

 

 إجراءات مراقبة جودة البرنامج. .2

تطبيق االستراتيجيات التالية للحصول على تقويمات للمستوى اإلجمالي لجودة البرنامج ومدى تحقق مخرجات التعليم المستهدفة، ويكون  

 ذلك من المصادر التالية: 

 

 بالبرنامج، ومن الخريجين:. من الطلبة الملتحقين 1

 استطالع رأى الخريجين في محتويات البرنامج وخصائص الخريجين.-

 تقييم الطلبة للبرنامج من خالل تقييم مقررات البرنامج وعمليات تنفيذ كل مقرر.-

 تقييم الطلبة للبرنامج في ضوء استبانة معدة لهذا الغرض خصيصاً.-

رضاهم عن تنفيذ أنشطة البرنامج )مصادر التعلم، اإلرشاد األكاديمي، استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة، استطالع رأى الطلبة بشأن  -

 أساليب التقويم المستخدمة(. 

 

 
 عميد الكلية 

 
 
 اللجنة
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نامج  للبر

 
 رئيس القسم 

 
 
 لجنة اإلرشاد
ي  األكاديم 

 
 

 لجنة
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 األكاديمية

 
 

 لجنة
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 . من استشاريين و/أو مقّومين مستقلين:2

 برنامج من قبل مقيمين خارجيين: لتقييم جودة مخرجات البرنامج وكذلك معدالت تحقق نواتج التعلم المستهدفة ومدى تحقق أهداف ال

 سيتم ارسال توصيف البرنامج وتوصيف المقررات للمقيم الخارجي إلبداء رأيه في ارتباط محتوياتها ومناسبتها. -

 مناقشة تقرير المقيم الخارجي في مجلس القسم العلمي وعمل التوصيات الالزمة لتحويلها لخطط تحسين في البرنامج. -

 

 وغيرهم من المستفيدين:   . من جهات التوظيف3

التوظيف - جهات  قبل  من  البرنامج  أهداف  تحقق  ومدى  المستهدفة  التعلم  نواتج  تحقق  معدالت  وكذلك  البرنامج  مخرجات  جودة  لتقييم 

 والمجتمع الخارجي.

 وأنشطة تنفيذه.  سيتم عقد اجتماعات كل فصل دراسي للجنة االستشارية للبرنامج للمشاركة في عمليات تطوير ومراجعة البرنامج-

 سيتم استطالع رأى المجتمع الخارجي وجهات التوظيف بشأن رضاهم عن خصائص الخريجين وكذلك محتويات البرنامج. -

 

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

يتم مراقبة جودة مقررات البرنامج التي يتم تدريسها من قبل األقسام األخرى من خالل تقارير المقررات في نهاية الفصل الدراسي ومن   -

 خالل استطالعات رأي الطالب.  

قبل لجنة الجودة بالقسم ثم ترفع لمناقشتها في مجلس القسم، ويتم التعامل مع الجوانب المختلفة التي تظهرها   تتم مراجعة هذه التقارير من  -

 نتائج التقييم من خالل خطط التحسين التي تعالج نواحي القصور. 

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

 البرنامج يقدم فقط في المقر الرئيس.

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

 ال يوجد 

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

 :القياس خطة

 التقويم إلى المباشرة المقاييس  تستند. مباشرة وغير مباشرة تقويم مقاييس الناقد التفكير برنامج تعلم بمخرجات الخاصة التقييم خطة تتضمن
 .وأدائهم الطالب ألعمال المباشر

 المباشرة  غير  المقاييس . المستهدفة  التعلم  لنتائج  الطالب  تحقيق  مدى  عن  المصلحة  أصحاب  وآراء  الرأي  استطالعات  المباشرة  غير  المقاييس  تتضمن  
 رأي  عات استطال  المثال،  سبيل  على ) مختلفة  مباشرة  غير  مقاييس  تضمين  خالل  من  ما  حد  إلى  هذا  الذاتية  تأثير  تقليل  يمكن  ذلك،  ومع. نسبيا ذاتية

 من  الخارجية  والمراجعات  للبرنامج،  الذاتي  التقويم  مقاييس  وكذلك  التدريس،  هيئة  أعضاء  رأي  واستطالعات  الطالب،  رأي  واستطالعات  الخريجين، 
 (. الطالب وأداء البرنامج عن بالبرنامج العالقة ذوي األكاديميين الخبراء جانب

 أصحاب  آراء  االعتبار  في  األخذ  مع  عليها،  واالتفاق  البرنامج  تعلم  مخرجات  بتحقيق  الخاصة  المعايير  ديد بتح  الناقد  التفكير  برنامج  من  فريق  ويقوم  هذا، 
 .وخارجية داخلية نظيرة برامج مع المرجعية المقارنات نتائج وكذلك المصلحة

 
 .التطوير عمليات  في التقويم نتائج استخدام

 فعالية  تعزيز  وبالتالي  والتعلم،  والتدريس  المناهج  تحسين  على  البرنامج  تساعد  المباشرة  وغير  اشرة المب  القياس  طرق  خالل  من  جمعها  تم  التي  البيانات  -
 .الطالب تعلم مخرجات من المستقاة األدلة أساس على البرنامج

 تنفيذها  يتم  التي  التحسين  ط خط  الوثيقتين  كلتا  تتضمن . منفصل  تفصيلي  تقرير  وفي  السنوي  البرنامج  تقرير  في  التقويم  نتائج عن تقرير إعداد يتم -
 .التالي الدراسي للعام التشغيلية الخطة في

 Analysis الراهن  الوضع  تحليل  مع  بتعبئتها،  يقومون  التي  االستبيانات  في  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  على  بناء  باستمرار  البرنامج  تطوير  -
SWOT  لمعايير  استناداً  المحتملة،  التهديدات / المتاحة  الفرص  الضعف،  نقاط / القوة  نقاط NAQAAE  لالعتماد  االستراتيجي  التخطيط  أسس 

 .الوطني

 مصفوفة تقويم جودة البرنامج  .7

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

 نواتج تعلم 

 برنامج التفكير الناقد 
 المستفيدون  ▪

 اللجنة االستشارية  ▪

 البرامج النظيرة   ▪

 المقارنات المرجعية  ▪

 استطالعات الرأي  ▪

 المقابالت  ▪

 نهاية البرنامج
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 تقارير البرنامج السنوية  ▪

 نواتج تعلم المقررات

 
 الطالب  ▪

 أعضاء هيئة التدريس  ▪

 البرامج النظيرة   ▪

 استبانة تقويم المقرر ▪

 المقارنات المرجعية  ▪

 تقارير المقررات ▪

 نهاية البرنامج

 التدريس والتقويم فاعلية 

 

 مصادر التعلم 

 

 الطالب  ▪ التطوير المهني 

 الخريجون  ▪

 أعضاء هيئة التدريس  ▪

 الموظفون  ▪

 

 استطالعات الرأي  ▪

 

 نهاية البرنامج

 لجان القسم  ▪ الخطة التشغيلية للبرنامج 

 أعضاء هيئة التدريس  ▪

للخطة  ▪ السنوي  التقرير 

 التشغيلية  

 نهاية البرنامج

 ممثلو المجتمع المحلي  ▪ يقدمها البرنامجالخدمات التي 

 الخريجون  ▪

 الطالب  ▪

 أعضاء هيئة التدريس  ▪

 

 استطالعات الرأي  ▪

 

 

 نهاية البرنامج

 

 مؤشرات أداء البرنامج الرئيسة:   .8

 مؤشر األداء الرئيس  الرمز م
المستوى  

 المستهدف 
 توقيت القياس  طرق القياس 

1 

KPI-P-01  الخطة  نسبة املتحقق من مؤشرات أهداف

 التشغيلية لبرنامج التفكير الناقد

 نهاية البرنامج جمع بيانات وتحليل نتائج  80%

2 

KPI-P-02  تقويم الطالب لجودة خبرات 

 التعلم في البرنامج 

 نهاية البرنامج استبانات  3

3 KPI-P-03  نهاية البرنامج استبانات  3 تقييم الطالب لجودة املقررات 

4 KPI-P-04   نهاية البرنامج استبانات  4 الطالب لجودة اإلشراف العلميتقييم 

5 KPI-P-05 نهاية البرنامج تحليل نتائج  فصل دراسي  متوسط املدة التي يتخرج فيها الطالب 

6 KPI-P-06 نهاية البرنامج تحليل نتائج  %3 معدل تسرب الطالب من البرنامج 

7 KPI-P-07   نهاية البرنامج نتائج تحليل  %40 توظيف الخريجين 

8 KPI-P-08 نهاية البرنامج استبانات  3.5 تقويم جهات التوظيف لكفاءة خريجي البرنامج 

9 KPI-P-09  نهاية البرنامج استبانات  3.5 رضا الطالب عن الخدمات املقدمة 

10 KPI-P-10 نهاية البرنامج استبانات  1:5 نسبة الطالب إلى هيئة التدريس 

11 
KPI-P-11  النسبة املئوية لتوزيع هيئة التدريس حسب الرتبة

 العلمية

 أستاذ: 

 أستاذ مشارئ: 

 أستاذ مساعد: 

 نهاية البرنامج جمع بيانات 

12 KPI-P-12 نهاية البرنامج جمع بيانات  %1 نسبة تسرب هيئة التدريس من البرنامج 

13 KPI-P-13  نهاية البرنامج استبانات  3.5 رضا املستفيدين عن مصادر التعلم 

14 KPI-P-14  نهاية البرنامج استبانات  3.5 رضا املستفيدين عن املرافق والتجهيزات البحثية 

 * المؤشرات ومدى تحقيق المستهدفات لدى وزارة التعليم. 
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