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جامعة طيبة
عمادة الجودة

الربنامج العلمي

الكلية

اسم املراجع

تاريخ املراجعة

الوظيفة

ا

أول :قائمة مراجعة الربنامج األكادميي

م

البند

املتطلبات

1
2

البياانت األساسية

كاملة

اسم الربانمج

يتوافق اسم الربانمج مع اإلطار الوطين للمؤهالت

سبب احلاجة إلعداد

تتوافق احلاجة إىل الربانمج مع السياق اجلامعي
(رؤية ورسالة وأهداف وبيئة اجلامعة)

تطويره

تتوافق احلاجة إىل الربانمج مع حاجات سوق العمل

3

اسي أو
الربانمج الدر ّ

4

املهن أو الوظائف اليت يُع ّد
التخرج
هلا الطلبة بعد ّ

5

رسالة الربانمج

6

عدد ساعات الربانمج

توقيع املراجع

مناسبة املهن والوظائف مع أهداف ورسالة الربانمج
واحتياجات سوق العمل
حمددة وواضحة
تتسق مع رسالة اجلامعة
تتسق مع رسالة الكلية
ال تقل عدد ساعات الربانمج وال تزيد عما هو حمدد
ابإلطار الوطىن للمؤهالت
عدد الساعات املعتمدة ىف كل عام دراسى تتفق مع

مستوىف

بشكل جيد

مستوىف
بشكل
مرضى

غري

مستوىف

مالحظات
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م
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املتطلبات
االطار الوطىن للمؤهالت .
عدد الساعات املعتمدة ىف كل فصل دراسى تتفق مع
االطار الوطىن للمؤهالت

7

اخلاصة أو
االحتياجات
ّ

اخلصائص املعيّنة ابلطلبة

تتوافق مع أهداف الربانمج وتساعد على حتقيقها

يف الربانمج

ما جيب القيام به يف

8

الربانمج للتعامل مع هذه

9

أهداف الربانمج

االحتياجات أو اخلصائص

تتناسب االجراءات املقرتحة مع حتقيق اخلصائ
املطلوبة لدى الطلبة
واضحة الصياغة
قابلة للتحقيق
قابلة للقياس
تتسق مع رسالة الربانمج
تتوافق مع مواصفات اخلريج
حمددة

خمرجات تعلم الربانمج

01

املعرفية

واضحة الصياغة
قابلة للتحقيق
قابلة للقياس
مرتبطة أبهداف الربانمج
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بشكل جيد

مستوىف
بشكل
مرضى

غري

مستوىف
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تتوافق مع مواصفات اخلريج
تواكب التطور العلمي يف جمال التخص
تواكب احتياجات سوق العمل
حمددة
واضحة الصياغة
قابلة للتحقيق

00

خمرجات تعلم الربانمج يف
جمال (املهارات االدراكية)

قابلة للقياس
مرتبطة أبهداف الربانمج
تتوافق مع مواصفات اخلريج
تواكب التطور العلمي يف جمال التخص
تواكب احتياجات سوق العمل
حمددة
واضحة الصياغة

خمرجات تعلم الربانمج ىف

02

جمال (مهارات التعامل مع

االخرين وحتمل املسئولية)

قابلة للتحقيق
قابلة للقياس
مرتبطة أبهداف الربانمج
تتوافق مع مواصفات اخلريج
تواكب التطور العلمي يف جمال التخص
تواكب احتياجات سوق العمل
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املتطلبات
حمددة
واضحة الصياغة

خمرجات تعلم الربانمج ىف
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جمال (مهارات التواصل
وتقنية املعلومات

واملهارات العددية )

قابلة للتحقيق
قابلة للقياس
مرتبطة أبهداف الربانمج
تتوافق مع مواصفات اخلريج
تواكب التطور العلمي يف جمال التخص
تواكب احتياجات سوق العمل
حمددة
واضحة الصياغة

خمرجات تعلم الربانمج ىف

04

جمال (املهارات احلركية
النفسية )

ان وجدت

قابلة للتحقيق
قابلة للقياس
مرتبطة أبهداف الربانمج
تتوافق مع مواصفات اخلريج
تواكب التطور العلمي يف جمال التخص
تواكب احتياجات سوق العمل

05

هيكل الربانمج وحمتوايته
(مقررات الربانمج)

امساء املقررات ورموزها وأرقامها صحيحة ومتناسقة
عدد املقررات ىف كل فصل دراسى تتفق واإلطار الوطىن
للمؤهالت

مستوىف

بشكل جيد

مستوىف
بشكل
مرضى

غري

مستوىف
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06

اخلربة امليدانيّة
(ان وجدت)

املتطلبات
تلبية املقررات ملتطلبات اجلامعة والكلية والتخص
توازن مقررات الربانمج ىف حتقيقها ألهداف الربانمج
تتتابع املقررات واألنشطة بشكل متدرج تصاعدى
لتحقيق جماالت نواتج التعلم اخلمس
ال تزيد نسبة املقررات التخصصية عن %06:06
من مقررات الربانمج
توازن اتساع نطاق املقررات ومدى تعمقها ىف
التخص
توازن اجملال النظرى والعملى ىف مقررات الربانمج
وجود عالقة تكاملية بني مقررات الربانمج
توازن مصفوفة نواتج تعلم الربانمج مبا يؤكد حتقق كافة
نواتج التعلم
تضمني الربانمج تدريب عملى او ميداىن او مشروع
خترج ...اخل(حسب حاجة الربانمج)
الزمين للخربة امليدانيّة
مناسبة الوقت املخص واجلدول ّ
مناسبة طبيعٌة نشاط اخلربة امليدانية لتحقيق نواتج
التعلم املستهدفة للربانمج
املخرجات التعليمية املراد تنميتها من خالل اخلربة
امليدانية تغطى اجملاالت التعليمية اخلمس ( معارف ,
مهارات معرفية  ،مهارات العالقات الشخصية وحتمل

مستوىف

بشكل جيد

مستوىف
بشكل
مرضى

غري

مستوىف

مالحظات
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البند
املسؤولية ....اخل(.

الزمين للمشروع او
مناسبة الوقت املخص واجلدول ّ
البحث

07

املشروع او البحث
(ان وجد)

مناسبة طبيعٌة املشروع او البحث لتحقيق نواتج التعلم
املستهدفة للربانمج
املخرجات التعليمية املراد تنميتها من خالل املشروع
او البحث تغطى جانب تطبيقى مهم ىف نواتج التعلم
املستهدفة للربانمج .
حديثة

08

اسرتاتيجيات وطرق
تدريس الربانمج

متنوعة
مالئمة لطبيعة خمرجات التعلم املستهدفة
قادرة على حتقيق خمرجات التعلم املستهدفة (مجيع
اجملاالت واملهارات)
حديثة
متنوعة

09

اساليب تقومي طالب
الربانمج

مالئمة لطبيعة خمرجات التعلم املستهدفة
قادرة على قياس خمرجات التعلم املستهدفة (مجيع
اجملاالت واملهارات)
اخلاصة بوضع
اللوائح التنظيميّة أو السياسات ّ
الدرجات وتوزيعها مناسبة .

مستوىف

بشكل جيد

مستوىف
بشكل
مرضى

غري

مستوىف

مالحظات
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21

التقييم العام للربانمج

املتطلبات
املستخدمة للتح ّقق من معايري اإلجناز
العمليّات
َ
األكادميي لدى الطلبة مناسبة
ّ

املستخدمة يف الربانمج للحصول على
االسرتاتيجيّات
َ
ٍ
عام ٍة جلودة الربانمج  ،ومدى ما أُجنز من
تقييمات ّ
نواتج التعلّم املستهدفة مناسبة

ؤشرات األداء الرئيسة اليت سوف تُستخدم يف مراقبة
ُم ّ
جودة الربانمج مناسبة.
العمليّات املتّبَعة يف مراجعة كافة التقييمات واخلطط
العمليّة لتحسني الربانمج مناسبة.

مستوىف

بشكل جيد

مستوىف
بشكل
مرضى

غري

مستوىف

مالحظات

وضوح أهداف املقرر

ارتباط أهداف املقرر أبهداف
الربانمج
قابلية خمرجات التعلم
املستهدفة للقياس
مالئمة خمرجات التعلم
املستهدفة ألهداف املقرر
مالئمة طرق التعليم والتعلم
املستخدمة ابملقرر لتحقيق
خمرجات التعلم املستهدفة
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ثانيا :قائمة مراجعة املقررات للربنامج األكادميي

مالحظة(:يعتمد التقومي يف هذا اجلزء على املراجعة الدقيقة لتوصيف املقررات اخلاصة ابلربانمج)

حمتوايت املقرر مناسبة لتحقيق
خمرجات التعلم املستهدفة
تناسب احملتوى مع الفرتة
الزمنية لتدريس املقرر

تتسم حمتوايت املقرر ابحلداثة
االنشطة املستخدمة للتعليم
والتعلم مناسبة لتحقيق
خمرجات التعلم املستهدفة
طرق تقومي الطالب
املستخدمة مناسبة
املراجع املذكورة حديثة
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