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 أ. التعريف بالبرنامج ومعلومات عامة عنه

 . المقر الرئيس للبرنامج:1

 جامعة أم القرى 

 

 الفروع التي يقدم فيها البرنامج:   .2

 ال يوجد 

 

  أسباب إنشاء البرنامج .3

 )اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تقنية، االحتياجات والتطورات الوطنية ..... الخ(
التقنية؛ وهذا يتطلب  تحديث مقررات التعليم العام بما يتفق مع رؤية المملكة، بهدف إعداد جيل واعد يمتلك المعرفة والمهارة  

معلمين يمتلكون المهارات الرقمية العالية التي تعين لتحقيق هذه األهداف؛ لذا جاء هذا البرنامج إلعادة تأهيل معلمي المرحلة  

بكفاءة   الرقمية  المهارات  لتدريس مقرر  العربية واالجتماعية والتربية اإلسالمية  اللغة  االبتدائية ممن يحملون تخصصات 

 عالية. 

 نظام الدراسة:  .4

 مقررات دراسية فقط   ☒ مقررات دراسية ورسالة   ☐ 

 نمط الدراسة:  .5

 ٪ عن بعد(40٪ حضور، 60مدمج )  ☒ تعليم عند بعد  ☐ انتظام  ☐ 

 ) إن وجدت( الشراكات التعليمية والبحثية  .6

 

 مدة الشراكة  نوع الشراكة جهة الشراكة 

 طوال مدة تنفيذ البرنامج المقررات التخصصيةتدريس بعض  الكليات التخصصية 

تقديم الدعم اإللكتروني فيما يتعلق  العمادات المساندة

 بتقديم  المقررات عن بعد 

 طوال مدة تنفيذ البرنامج

 طوال مدة تنفيذ البرنامج اعتماد البرنامج وتقويم جودته هيئة تقويم التعليم والتدريب 
 

  ساعة معتمدة( 36) إجمالي الساعات المعتمدة:   .7

 المهن / الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها :  .8

 تدريس مقرر المهارات الرقمية في المرحلة االبتدائية.
 

 )إن وجدت(المسارات الرئيسة للبرنامج  .9

 الساعات المعتمدة  المسار
 )لكل مسار( 

 المهن / الوظائف 
 )لكل مسار ) 

1.    

2.    

3.    

4.    

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

1.   

2.   

3.   

 

 

 

 ب. رسالة البرنامج وأهدافه ومخرجاته 

 رسالة البرنامج: .1

المهنية   المعارف والمهارات  المعلمين  الرقمية باحترافية وإتقان، تنفيذ برنامج نوعي وتطبيقي يكسب  المرتبطة بالمهارات 

 وتطوير ممارساتهم المهنية الواعية، بما يؤهلهم لخدمة المجتمع السعودي، وتحقيق طموحاته.

 

 أهداف البرنامج:   .2

 التمكن من المعرفة التدريسية والتخصصية المرتبطة بالمهارات الرقمية. -
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 بناء الخبرات التعليمية في مجال المهارات الرقمية.  -

 تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين لدى المعلمين.  -

 تطوير األداء المهني، تحسين الممارسات التدريسية والتقويمية للمعلمين مع مراعاة أخالقيات مهنة التعليم. -

 تحليله. فهم أسس بناء منهج المهارات الرقمية، وفنيات  -

 زيادة الدافعية وتنمية االتجاه اإليجابي نحو المهارات الرقمية. -
 

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

الة الكلية التي تنل عل  اعداد   الة الجامعة عل  ضـرورة تحقيق يايات المجتمع وتحقيق رؤيته، وهذا ما أكدته رـس تؤكد رـس

الكفاءات التربوية المتميزة والقادرة عل  إنتاج ونشـر المعرفة العلمية؛ لخدمة المجتمع وتحقيق طموحاته، وقد جاءت وتأهيل  

ــاب المعلمين المعارف والمهارات المهنية المرتبطة بالمهارات الرقمية، وتطوير   ــقة معهما في إكســ ــالة البرنامج متســ رســ

 لتدريس لخدمة المجتمع السعودي.ممارساتهم المهنية بما يؤهلهم لتحقيق أهداف ا

 

 خصائل خريجي البرنامج:  .4

 أن يكون لدى الخريج القدرة عل :

 المقدرة المعرفية العالية عل  التحليل والنقد واالستنتاج.  -

 التمكن في الجوانب المعرفية والمهارية المرتبطة بالمهارات الرقمية. -

 المناسبة لمحتوى المهارات الرقمية. المقدرة عل  اختيار إستراتيجيات التدريس  -

 امتالك مهارات التفكير البناء والتركيز عل  العمل واإلنجاز. -

المسؤولية المجتمعية وتتمثل في استشعار عظم رسالة المعلم، وااللتزام برفع مستوى تعلم التالميذ، وتطوير قدراتهم  -

 الرقمية. 

 المشاركة الفاعلة ضمن فرق العمل المهنية. -

عل  مراجعة ممارساته المهنية والعمل عل  تطويرها باالستفادة من ذوي الخبرة من الزمالء والمشرفين وبما المقدرة   -

 يمتلكه من المهارات البحثية.

 

 مخرجات تعلم البرنامج*  .5
 المعرفة والفهم 

 التعرف عل  مكونات الحاسب ونظم تشغيله. 1ع

 التعرف عل  أهم األوامر في برنامج معالج النصوص والجداول الحسابية.  2ع

 التعرف عل  مبادئ ونماذج تصميم المحتوى الرقمي. 3ع

 فهم أساليب التنظيم المنطقي وتحليل البيانات.  4ع

 التعرف عل  وسائل أمن وحماية البيانات من القرصنة. 5ع

 البنائي في تدريس المهارات الرقمية.التمييز بين أساليب التقويم  6ع

 تحديد أسس بناء منهج المهارات الرقمية والقضايا والمشكالت المرتبطة به.  7ع

 التعرف عل  اإلستراتيجيات المختلفة في تدريس مناهج المهارات الرقمية. 8ع

 المهارات 

 المقدرة عل  استخدام برنامج معالج النصوص والجداول الحسابية بكفاءة عالية.  1م

 حل المشكلة باستخدام أساليب التفكير البرمجي.  2م

 التمكن من معالجة وإنتاج المحتوى الرقمي.  3م

 التمكن من توظيف إستراتيجيات التدريس الحديثة في تعليم المهارات الرقمية. 4م

 عل  التعامل مع مكونات الحاسب واستخدام اإلنترنت في البحث عن المعلومات بأمان. القدرة  5م

 استخدام األسلوب المناسب للتقويم في تدريس المهارات الرقمية.  6م

 القدرة عل  تحليل محتوى المهارات الرقمية.  7م

 القيم 

 القدرة عل  التواصل الفعال مع فرق العمل المهنية. 1ق

 توظيف مهارات التفكير الحاسوبي في المواقف الحياتية. 2ق

 تعزيز األمن السيبراني لدى المتعلمين. 3ق
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تحمل المعلم مسؤولياته فيما يتعلق بالتطوير الذات، وإدارة الوقت، والتخطيط للبرامج، وتقويمها وفق محكات متفق   4ق

 عليها.

 توظيف المحتوى الرقمي في التدريس. 5ق

 القدرة عل  حل المشكالت. 6ق

 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 
 ٪91.7 33 12 إجباري 

    اختياري 

    )إن وجد(مشروع التخرج 

    )إن وجدت( الرسالة العلمية 

 ٪8.3 3 1 )إن وجد(التدريب الميداني 

    أخرى ) ........( 

 ٪100 36 13 اإلجمالي 

 يضاف جدول منفصل لكل مسار ) إن وجد( *

 

 مقررات البرنامج: .2

 اسم المقرر رمز المقرر  المستوى 
 إجباري 

 أو اختياري 

المتطلبات  

 السابقة 
 الساعات المعتمدة 

 

 

 المستوى 

1 

 

METDIG511  أساليب التقويم البنائي في تدريس

 المهارات الرقمية 

Methods of Formative 

Assessment in Digital Skills 

Teaching 

 2  إجباري

METDIG512 مناهج المهارات الرقمية 

Approaches to Digital Skills 

 3  إجباري

METDIG513   قضايا ومشكالت في تدريس

 المهارات الرقمية 

Critical issues in Digital skills 

teaching 

 

 3  إجباري

METDIG514 مقدمة في التقنية الرقمية 

Introduction to Digital 

Technology 

 

 2  إجباري

METDIG515  التطبيقات الرقمية 

Digital Applications 

 

 3  إجباري

METDIG516 التفكير الحاسوبي ومبادئ البرمجة 

Computational Thinking and 

Programming Principles 

 

 3  إجباري

METDIG517 2  إجباري األمن السيبراني وأخالقيات البحث 
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Cyber Security and Research 

Ethics 

 

 

 

 المستوى 

2 

 

METDIG521  التطبيقات الرقمية المتقدمة 

Advanced Digital Applications 

 

 3  إجباري

METDIG522 مهارات برمجية متقدمة 

Advanced Programming Skills 

 

 3  إجباري

METDIG523  موضوعات مختارة في المهارات

 الرقمية 

Selected Topics in Digital Skills 

 

 3  إجباري

METDIG524 إنتاج المحتوى الرقمي 

Production of Digital Content 

 

 3  إجباري

METDIG525 طرق تدريس المهارات الرقمية 

Methods of Digital Skills 

Teaching 

 

 3  إجباري

METDIG526 الخبرات الميدانية 

Practicum 

 3  إجباري

 * يدرج المزيد من المستويات حسب الحاجة 

 وجد(* * يضاف جدول لمقررات كل مسار ) إن 

 

 توصيف مقررات البرنامج: .3
 يوضع الرابط اإللكتروني للتوصيف التفصيلي لجميع مقررات البرنامج وفق نموذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.

 رابط توصيف مقررات البرنامج
erBaUuMQdhStxIGHxtZGIfdVRqfL?usp=sharing3pRb1https://drive.google.com/drive/folders/ 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1pRb3erBaUuMQdhStxIGHxtZGIfdVRqfL?usp=sharing


 

 

 
PAG

 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( 

 المقررات

 مخرجات التعلم للبرنامج

 الكفاءات المهارات المعارف

ع

1 

ع

2 

ع

2 

ع

4 

ع

5 

ع

6 

ع

7 

ع

8 

م

1 

م

2 

م

3 

م

4 

م

5 

م

6 

م

7 

ك

1 

ك

2 

ك

3 

ك

4 

ك

5 

ك

6 

مقرر أساليب  

التقويم البنائي في  

ارات  تدريس المه

 الرقمية 

      س  ر        س     

مقرر مناهج  

 المهارات الرقمية  
   س   س ت   ر     س ر     

مقرر قضايا 

ومشكالت في 

تدريس المهارات  

 الرقمية 

 س  س     ر  ر     س ر     

مقرر مقدمة في 

 التقنية الرقمية

  

 س
   ر      س  س  س       

مقرر التطبيقات  

 الرقمية  
   ر   ر  س  س      س س ر

 
  

مقرر التفكير  

الحاسوبي 

 ومبادئ البرمجة 

  ر ر      ر      س   

 

 ر 

مقرر األمن  

السيبراني 

وأخالقيات 

 بحث  ال

 ت     ت        ر    

 

  

مقرر إنتاج  

 المحتوى الرقمي 
   ر     ر        ت  

 ر
  ر

مقرر التطبيقات  

 الرقمية المتقدمة 
   ت   ر  ت  ر      ر ر ت

 
  

مقرر مهارات  

 برمجية متقدمة 
  ت ت      ت ت    ت ر   

 
  

مقرر 

موضوعات 

مختارة في 

 المهارات الرقمية 

 ت  ت   ر   ر     س س س  

 ر

 ت 

مقرر طرق  

تدريس المهارات  

 الرقمية 

   ت  ت  ت    س ر ر     

 

 ت ت

مقرر الخبرات 

 الميدانية 
    ت ت  ت    ت ت ت     

 ت
 ت ت

 

 يضاف جدول منفصل لكل مسار ) إن وجد(  *

 

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

سيتم توظيف استراتيجيات التدريس المبنية عل  التعلم القائم عل  مركزية المتعلم بتطبيقاتها المختلفة بحيث يتاح لهم أدوار 

 حقيقية الكتساب المعارف النظرية والمهارات التطبيقية مثل: 
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 التعلم التشاركي. -

 التعلم القائم عل  المشكالت. -

 التعلم باالكتشاف.  -

 مشروعاتالتعلم القائم عل  ال -

 التعليم اإللكتروني.  -

 الخرائط الذهنية اإللكترونية -

 استراتيجيات التفكير المنتج للمعرفة العلمية.  -

 العصف الذهني االلكتروني  -

 التدريب والمران.  -

 التعلم باألقران  -

 نماذج المحاكاة وتمثيل األدوار. -

 

 طرق تقييم مخرجات التعلم للبرنامج  .6
ال )وصف لسياسات وأساليب وطريق التقويم المستخدمة ) مباشرة ، يير مباشرة( للتحقق من اكتساب الطالب لمخرجات التعلم المستهدفة في كل مج

 من مجاالتها(

 التقويم القائم عل  معايير المحتوى واألداء والمؤشرات. -

 ية والكلية.قواعد تقدير األداء التحليل -

 تقويم األقران. -

 التقويم الذاتي. -

 . Portfolioملفات اإلنجاز  -

 االختبارات التحصيلية. -

 بطاقات المالحظة المباشرة. -

 بطاقات تقييم المنتج -

 .Self-Reflectionبطاقات التأمل الذاتي  -

 االختبارات العملية.  -

 التقارير الفردية والجماعية.  -

 

 

 )إن وجدت( د. الرسالة العلمية ومتطلباتها: 

 

 تسجيل الرسالة العلمية. .1
 )متطلبات/ شروط وإجراءات التسجيل للرسالة العلمية وكذلك ضوابط ومسؤوليات وإجراءات اإلرشاد العلمي (

 

 

 اإلشراف العلمي:  .2

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

 

 

 مناقشة الرسالة العلمية:  .3

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

 

 

 

 هـ. القبول والدعم الطالبي

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

 احتياج الوزارة في تخصل المهارات الرقمية.  .1

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

 المعلم/المعلمة حاصالً عل  مؤهل بكالوريوس تربوي أو يير تربوي. أن يكون  .3
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 ( سنة.45ال يتجاوز سن المعلم/المعلمة ) .4

 تحقيق أحد الشرطين في اختبار الحاسب اآللي: .5

 ( فأعل  في اختبار الكفايات التخصصية.٪40أ. الحصول عل  )

 (International Computer Driving License, ICDLب. الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ) 

 ( فأعل  في اختبار الكفايات التربوية.٪50الحصول عل  ) .6

 لوزارة التعليم استثناء أي شرط من شروط القبول، أو تعديل أو إضافة شروط أخرى وفق ما تقتضيه جودة البرنامج. .7

 

 خدمات اإلرشاد .2
 )األكاديمي، المهني، النفسي، االجتماعي (

المشاركين عل  المرشدين األكاديميين من أعضاء هيئة التدريس لمتابعتهم خالل الدراسة وتوجيههم والرد عل   توزيع   -

 استفساراتهم. 

 تقديم الدعم الالزم للمشاركين في الدبلوم.  -

 متابعة المشكالت الخاصة بالمشاركين في الدبلوم والمساهمة في حلها.  -

 إعداد التقارير الخاصة باإلرشاد وفق النماذج المعدة.  -

 

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

 ال ينطبق  
 

 و. أعضاء هيئة التدريس والموظفون 
 

 االحتياجات من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والفنيين. .1

 المرتبة العلمية 
المتطلبات والمهارات   التخصل 

 الخاصة 

 العدد المطلوب 

 المجموع  إناث  ذكور الدقيق  العام 

       أستاذ 

 4 2 2  2 2 أستاذ مشارك 

 12 6 6  6 6 أستاذ مساعد 

الفنيون ومساعدو  

 المعامل
6 6  3 3 6 

 2 1 1  2 2 الطاقم اإلداري 

       )تذكر(أخرى 

 

 التطوير المهني   .2

 إعداد أعضاء هيئة التدريس حديثي التعيين  1.2
 لتأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد والمهنيين )بما في ذلك بدوام جزئي أو زائر( ) اإلجراءات المتبعة 

سيتم تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد والمهنيين من خالل تقديم العديد من الدورات التدريبية في مجال الممارسات التدريسية  

 والمعرفة والمهارات التخصصية.

 

 التدريسالتطوير المهني ألعضاء هيئة  2.2
هنية .... خطة وإجراءات التطوير المهني واألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس ) مثل: مجال استراتيجيات التعلم والتعليم، تقييم الطالب، الجوانب الم 

 الخ(

الدبلوم،  إعداد برامج تهيئة مكثفة قبل بداية البرنامج، وتكون هذه البرامج احترافية مرتبطة بمحتويات برنامج إعداد   -

 كي يتمكن أعضاء هيئة التدريس من التدريس في البرنامج بكفاءة. 
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 المشاركة الدورية ألعضاء هيئة التدريس في دورات خارجية. -

 عقد لقاءات دورية تطويرية بأعضاء هيئة التدريس في البرنامج الواحد لتقويم البرنامج وتطويره وتنفيذه. -

 

 ز. مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
 

 مصادر التعلم   .1
 آلية توفير وضمان جودة مصادر التعلم )الكتب ، المراجع ، مصادر التعلم اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت .... الخ(

 

 المكتبة ومصادر المعلومات 

 الكتب والمراجع

 مكتبة كلية التربية -

ونظم   - اآللي  الحاسب  كلية  مكتبة 

 المعلومات 

 الجامعيةمكتبة الملك عبدهللا  -

 

مصادر التعلم اإللكترونية، 

 مواقع اإلنترنت 

هللا  - عبد  الملك  بمكتبة  الرقمية  المكتبة 

القرى  أم  بجامعة 

http://uqu.edu.sa/lib/digital_

library   

الخليج  - لدول  العربي  التربية  مكتب 

http://www.abegs.org/Aport

al/ 

المركز العربي للبحوث التربوية بدول  -

الخليج  

http://www.gaserc.edu.kw/ 

مناهج  - لتطوير  الشامل  المشروع 

السعودية  العربية  المملكة  في  التعليم 

http://www.cpfdc.gov.sa / 

السعودية  - الرقمية  المكتبة 

https://sdl.edu.sa/SDLPortal

/Publishers.aspx 

الوطنية  - فهد  الملك  مكتبة 

https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/

default.aspx 

-  ( التربوية  المعلومات   Eduقواعد 

Search ) 

التربوية   - مركز المصادر والمعلومات 

(ERIC ) 

االلكترونية   - التعليمية  المنصات 

 المفتوحة 

-  

 
 المرافق والتجهيزات .2

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

 

ــادر التعلم والمرافق والتجهيزات   مصـ

 المتوفرة بالقسم

 التجهيزات المتاحة السعة 

 مصادر معلومات ورقية والكترونية 50 مكتبة الكلية

 مصادر معلومات ورقية والكترونية 500 مكتبة الجامعة

 سبورة ذكية –جهاز عرض  25 قاعة   23القاعات الدراسية  عدد 

 (8معامل حاسب عدد )
سبورة   –جهاز عرض  -أجهزة كمبيوتر  20

 ذكية
 

 )طبقاً لطبيعة البرنامج(اإلجراءات المتبعة لضمان توافر بيئة صحية وآمنة  .3
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التعامالت بين    -جميع المباني والقاعات الدراسية مؤهلة وفق االشتراطات الصحية، فضال عن التزام الجامعة بالكود الصحي  

 الطالب وأعضاء هيئة التدريس، أيضا تطبق الجامعات السعودية كافة اإلجراءات االحترازية المرتبطة باألمراض واألوبئة. 

 

 ح. إدارة البرنامج ولوائحه 
 

 إدارة البرنامج .1

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

 يتابع البرنامج بواسطة عمادة الكلية عل  النحو التالي: 

 
 مشاركة المستفيدين   2.1

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

وعضوات هيئة التدريس بالقسم والطلبة، وتنفيذ ورش عمل للتخصصات الفرعية وكذلك يتم عقد اجتماعات مع جميع أعضاء  

لجميع أعضاء القسم ألخذ آرائهم وتوجيهاتهم حول طبيعة البرنامج وخطته العامة والدراسية، والهدف منها جميعا التعريف  

 الزمة لهم، حت  يتم تضمينها داخل الدبلوم. بالدبلوم والتعرف عل  احتياجات جميع الفئات من البرنامج، وجوانب االعداد ال

 

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

 برامج إعداد المعلم.ما يطرح من قبل وزارة التعليم والجامعة حيال تنظيم 

 

 

 

 ط. ضمان جودة البرنامج
 

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

يتم تحديد الممارسات الجيدة في البرامج المختارة كبرامج مرجعية للبرنامج الحالي وفقا لمعايير الجمعية الدولية لتكنولوجيا  

لمعلمي علوم الحاسب، باإلضافة إلرشادات هيئة تقويم التعليم والتدريب، بحيث تكون معايير ضمان الجودة ( ISTEالتعليم ) 

 وفقا للعناصر التالية: 

 الموارد المادية )التجهيزات المكانية، األجهزة والتقنيات(.  -
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 نسبة إل  األساتذة(. الموارد البشرية )قدرات أعضاء هيئة التدريس وتخصصاتهم والدرجات العلمية وأحجام الشعب -

 التعليم والتعلم وإجراءاتهما التنفيذية. -

 ويجب التقيد بأدلة عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية المتاحة عبر الرابط التالي: 

https://uqu.edu.sa/quality 

 

 البرنامج.إجراءات مراقبة جودة  .2

تهتم وحدة الجودة بالقسم بتحسين جودة مخرجات التعلم للبرنامج والتأكد من أن إجراءات تصميم وتنفيذ الدبلوم تعمل بكفاءة  

 من خالل التعاون مع:

 مجلس القسم  -

 القيادة األكاديمية للبرنامج.  -

 وحدة المتابعة التعليمية بالقسم  -

 وحدة الخدمات الطالبية. -

 خالل اآلليات التالية:ويتم ذلك من 

 مراجعة تقويم الطالب المنتظمين للمقررات الدراسية والبرنامج األكاديمي.  -

 مراجعة تقويم الطالب المتخرجين للمقررات الدراسية والبرنامج األكاديمي.  -

 مراجعة تقويم أرباب العمل ألداء الخريجين. -

 المراجعة الداخلية )التقويم الذاتي( المراجعة الخارجية للمقررات والبرنامج  -

 إلحاق أعضاء هيئة التدريس بدورات تدريبية وورش عمل لتزويدهم بالمهارات التدريسية الالزمة -

 تعليقات وأراء أعضاء هيئة التدريس.  -

ذة المستقلين والذين يدرسون لمقررات تصحيح عينة من إجابات الطالب في كل المقررات بواسطة عدد من األسات -

 أخرى، ولتكليفات الطالب ومقارنة نتيجة التقويم المستقل وبالتقويم الذي يؤديه أساتذة المقررات. 

التقويم( أسئلة مقاليه - المقرر، وتنوع وسائل  لكافة أجزاء  اللغوية، وشموليتها   –تقييم االختبارات من حيث األخطاء 

 أسئلة موضوعية )

 

 ترتيبات مراقبة جودة مقررات البرنامج التي تُدّرس من خالل أقسام علمية أخرى.   .3
 تشكيل لجان مشتركة لمتابعة وضبط الجودة للبرنامج من خالل جمع معلومات عن كافة عناصر البرنامج.  -

 مراجعة نتائج تقويم المقررات الدراسية من الطالب والرد عل  مالحظاتهم.  -

ما عرض نتائج تقويم المقررات من الطالب وأعضاء هيئة التدريس عل  لجنة الخطط والمناهج لتطوير المقررات ب -

 يساعد عل  جودة مخرجات عملية التعليم.

 مراجعة المقررات بشكل مستمر للتأكد من استمرارية مالمتها الحتياجات الطالب  -

 عقد لقاءات مع الطلبة المسجلين المقرر  -

 إجراء مقارنات مرجعية مع مقررات مماثلة في برامج مشابهة.  -

 

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

في حال تطبيق البرنامج في الجامعات أو الكليات األخرى يؤخذ رأي الكلية المشرفة عل  البرنامج بجامعة أم القرى للتأكد 

 الدنيا.من تحقيق التكافؤ وتوافر االحتياجات والمستلزمات الضرورية بحدودها 

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

 عقد شراكات مع وزارة التعليم والجامعات المناظرة لتنفيذ البرنامج. -

 توجيه الباحثين إلجراء دراسات حول فاعلية الدبلوم  -

 االستفادة من التقارير الميدانية عن مخرجات الدبلوم.  -

 

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

 : تحديد توقعات مخرجات التعلم عل  مستوى الدبلوم. 1المرحلة  

 : توزيع مهام تقويم جدول نواتج التعلم في جميع مراحل الدبلوم. 2المرحلة  

 : جمع وتحليل نتائج التقويم. 3المرحلة  

 إجراء تحسينات عل  الدبلوم.  :4المرحلة  

 ويتطلب ذلك ما يلي: 

 وضع خطة تطويرية سنوية وفق نتائج التقويم -1

 تدريب لجان إعداد وتحكيم نواتج التعلم. -2

https://uqu.edu.sa/quality
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 اختبارات مرجعية )معرفية ومهارية( في نهاية البرنامج وتطبيق استبانات ومقابالت، ... الخ. -3

 الدبلوم تحليل نتائج اختبارات قياس لخريجي  -4

 

 

 

 مصفوفة تقويم جودة البرنامج  .7

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

 قيادة البرنامج
قيادات البرنامج، الطالب، 

 أعضاء هيئة التدريس، 

 أثناء الفصل الدراسي  استبانة  -بطاقة مالحظة 

 فاعلية التدريس والتقويم 
هيئة التدريس،  أعضاء 

 الطالب

 نهاية الفصل الدراسي  استبانة  -بطاقة مالحظة 

 مصادر التعلم 
الطالب، أعضاء هيئة  

 التدريس

 نهاية الفصل الدراسي  استبانة  -زيارات ميدانية

 الخدمات
الطالب، أعضاء هيئة  

 التدريس.

 أثناء الفصل الدراسي  استبانة  -زيارات ميدانية

 نهاية الفصل الدراسي  المقابالت   البرنامجقيادات  الشراكات
 )قيادة البرنامج، فاعلية التدريس والتقويم، مصادر التعلم، الخدمات، الشراكات .... الخ( مجاالت / جوانب التقويم

 ) الطالب، الخريجون، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، اإلداريين، الموظفين، المراجع المستقل .... الخ( مصادر / مراجع التقويم

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

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

 

 

 مؤشرات أداء البرنامج الرئيسة:   .8

 الفترة الزمنية لتحقيق مؤشرات األداء المستهدفة ) .... ( عام

 مؤشر األداء الرئيس  الرمز م
المستوى 

 المستهدف
 توقيت القياس  طرق القياس

1  
لنّل   العالقة  أصحاب  معرفة 

 الرسالة واألهداف 
95٪ 

استبانة، 

 المقابالت. 
 بداية الفصل الدراسي 

2  

لدليل   المصلحة  تقويم أصحاب 

الهيكل  ذلك  في  بما  اللوائح، 

العمل  ومسؤوليات  اإلداري 

واللوائح المتعلقة بالطلبة ونحو  

 ذلك

95٪ 
استبانة، 

 المقابالت. 
 بداية الفصل الدراسي 

3  
م   قوَّ التي  المقررات  نسبة 

 الطالب جودتها خالل السنة
100٪ 

بطاقات تحليل  

 األداء
 الدراسي خالل العام 

4  
عدد   إل   الطالب  عدد  نسبة 

 أعضاء هيئة التدريس 
1:5 

بطاقات تحليل  

 األداء
 بداية الفصل الدراسي 

5  
لجودة  العام  الطالب  تقدير 

 المقررات التي يدرسونها 
95٪ 

استبانة، 

 المقابالت 
 نهاية الفصل الدراسي 

6  

التدريس   هيئة  أعضاء  نسبة 

مؤهالت  يحملون  الذين 

 معتمدة دكتوراه 

100٪ 
بطاقات تحليل  

 األداء
 بداية العام الدراسي 

7  
من  الطالب  تخرج  معدالت 

 خريجي البرنامج
95٪ 

بطاقات تحليل  

 األداء
 نهاية العام الدراسي 

8  
لإلرشاد  الطالب  تقويم 

 األكاديمي والمهني 
95٪ 

استبانة، 

 المقابالت. 
 خالل الفصل الدراسي 

9  

لمصادر  المستفيدين  تقويم 

من   وييرها(،  )المكتبة  التعلم 

التقديرات لمدى  خالل متوسط 

95٪ 
استبانة، 

 المقابالت. 
 خالل الفصل الدراسي 
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كفاية مركز مصادر التعلم عل  

من  سنوي  تقديري  مقياس 

 خمس نقاط، ويشمل ذلك:

المساعدة المقدمة من موظفي -أ

 المكتبة 

 خدمات محدَّثة-ب

 مرافق التصوير والطباعة-ج

 فاعلية التجهيزات -د

 ة في المكتبةجو الدراس-هـ

 توفر أماكن الدراسة -و

آخر -ي أداء  مؤشر  أي 

 للخدمات المقدمة

10  
للمكتبة  المستفيدين  تقويم 

 الرقمية 
95٪ 

استبانة، 

 المقابالت. 
 خالل الفصل الدراسي 

11  
خدمات  من  المستفيدين  تقويم 

 تقنية المعلومات 
95٪ 

استبانة، 

 المقابالت. 
 أثناء الفصل الدراسي 

12  

للمرافق   المستفيدين  تقويم 

 والتجهيزات )المعدات( 

 

85٪ 
استبانة،  

 المقابالت. 
 أثناء العام الدراسي 

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

 

   

 ي. بيانات اعتماد التوصيف 

 مجلس شؤون الجامعات جهة االعتماد:
 الحقا   يحدد رقم الجلسة:

 الحقا   يحدد تاريخ الجلسة:

 


