توصيف البرنامج

من أجل إرشادات ملء هذا النموذج ،نرجو الرجوع إلى الفصل  ،2القسم  2.2من الجزء الثانً من هذا الدلٌل:
اإلجراءات الداخلٌة لضمان الجودة إرشادات استخدام نموذج توصٌف البرنامج فً المرفق (2ب) .

المؤسسة
الكلٌة  /القسم
أ .تعريف البرنامج ومعلومات عامة
 1اسم و رمز البرنامج
 .2إجمالً عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج
 .3الدرجة الممنوحة عند إتمام البرنامج
 .4المساارات الرئٌسة أو التخصصات التً ٌشملها البرنامج (مثال :النقل أو الهندسة اإلنشائٌة ببرنامج الهندسة
المدنٌة؛ او االستشارات أو علم نفس المدرسة فً برنامج علم النفس)
 .5المخارج التً تتوسط البرنامج والشهادة الممنوحة عندئذ (إن وجدت) (مثال :درجة الدبلوم فً برنامج
للحصول على درجة البكالورٌوس).
 .6المهن أو الوظائف التً ٌتم تأهٌل لها الطالب( .فً حال كانت هناك مخارج مبكرة من البرنامج ,مثال :درجة
الدبلوم ,فٌمكن إدراج المهن والوظائف التً ٌتأهل لها الطالب عند كل نقطة خروج).

( .7أ) برنامج جدٌد
(ب) برنامج مستمر

تارٌخ البدء وفق الخطة
سنة أحدث مراجعة للبرنامج

المؤسسة التً نفذت أحدث مراجعة رئٌسٌة ( مثال  :داخل المؤسسة)....
؟

نفذ مراجعة االعتماد _____________________
؟
آخرون ________________
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 8اسم ومنصب عضو هٌئة التدرٌس (مثال :رئٌس القسم) الذي ٌدٌر أو ٌنسق البرنامج.
 .9موقع التنفٌذ فً حال لم ٌكن بالمبنى الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة ،أو أسماء المواقع فً حال كان التنفٌذ ٌشمل
أكثر من موقع.

 .1اشرح مدى الحاجة الى البرنامج.
أ.

أذكر باٌجاز األسباب االقتصادٌة أو االجتماعٌة أو الثقافٌة ،والتطورات التقنٌة ،أو تطورات السٌاسة الوطنٌة ،أو خالف ذلك من
أسباب.

ب .إشرح الصلة بٌن البرنامج ورسالة المؤسسة.

 .2عالقة البرنامج (إن وجدت) ببقٌة البرامج التً تقدمها المؤسسة  /الكلٌة  /القسم.
أ .هل ٌقدم هذا البرنامج مقررات دراسٌة ٌأخذها طالب فً برامج أخرى ؟ (نعم – ال)
فً حال اإلجابة بنعم ،ما الذي ٌلزم للتأكد من أن تلك المقررات تلبً احتٌاجات طالب البرامج األخرى؟
ب  .هل ٌستلزم البرنامج من طالبه تلقً مقررات دراسٌة من أقسام أخرى؟ (نعم – ال)
فً حال اإلجابة بنعم ،ما الذي ٌلزم للتأكد من أن تلك المقررات تلبً احتٌاجات طالب البرامج األخرى؟

 .3هل ٌشترط على الطالب المتوقع التحاقهم بالبرنامج أٌة احتٌاجات أو خصائص معٌنة مما ٌجب أخذه فً االعتبار عند
التخطٌط للبرنامج؟ (مثال :طالب فترة مسائٌة ،أو طالب من ذوي مهارات تكنولوجٌا المعلومات أو المهارات اللغوٌة المحدودة)
(نعم – ال)
فً حال اإلجابة بنعم ،اذكر تلك االحتٌاجات أو الخصائص.
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 .4ما الذي ٌنبغً القٌام به فً البرنامج لالستجابة لتلك الخصائص؟

ب بيئة عمل البرنامج
ج رسالة وأهداف البرنامج
عبارة تعرٌف برسالة البرنامج

.1

 .2دون فً قائمة أٌة تغٌٌرات رئٌسٌة أو تطورات إستراتٌجٌة جدٌدة تخطط للبرنامج للسنوات الثالث أو الخمس القادمة للمساعدة
فً تحقٌق رسالته .واكتب لكل تغٌٌر أو تطوٌر وصفا ً لالستراتٌجٌات التً ٌنبغً اتباعها ,ودوّ ن فً قائمة المؤشرات المستخدمة فً
قٌاس مستوى اإلنجاز.
أهم التغٌٌرات أو التطورات

1

المؤشرات

االستراتٌجٌات

د هيكل وتنظيم البرنامج
توصٌف البرنامج

ٌنبغً وجود دلٌل ارشادي للبرنامج أو للقسم ٌوفرلجمٌع الطالب أو األطراف المعنٌة ،مع إرفاق نسخة من المعلومات المتعلقة بهذا
البرنامج بملف توصٌف البرنامج.
ٌنبغً أن تشتمل هذه المعلومات على ذكر المقررات الدراسٌة اإلجبارٌة واالختٌارٌة ،وعدد الساعات المعتمدة المطلوب إتمامها،
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ومتطلبات القسم/الكلٌة ،وتفاصٌل المقررات الدراسٌة التً ٌنبغً تلقٌها كل عام أو كل فصل دراسً.
 .2تطوٌر خصائص الطالب أو ملكاتهم الخاصة
أكتب خصائص الطالب أو ملكاتهم الخاصة التً تتعدى التوقعات الطبٌعٌة والتً تحاول المؤسسة أو الكلٌة أو القسم
العمل على تنمٌتها لدى جمٌع طالبها( .وهً عاد ًة واحدة أو اثنتان ،وحدها األقصى أربعة تعكس بشكل مباشر
رسالة البرنامج وتمٌز هذا البرنامج عن بقٌة البرامج فً نفس المجال وتعطٌه صفة استثنائٌة .أمثلة ذلك  :خرٌجون
ٌجٌدون حل المشاكل بطرٌقة مبتكرة  ،او لدٌهم قدرات قٌادٌة ،أوالتزام بضوابط الخدمة العامة ،أوٌتمتعون بمهارات
عالٌة فً التعامل مع تقنٌة المعلومات) .بالنسبة لكل ملكة خاصة تحدد استراتٌجٌات تدرٌس وأنشطة طالبٌة ٌنبغً
استخدامها لتطوٌر تلك الملكة .كما ٌشار إلى الدلٌل المستخدم لقٌاس ما إذا كانت تلك الملكة قد تطورت لدى جمٌع
الطالب.
االستراتٌجٌات أو األنشطة الطالبٌة المستخدمة فً البرنامج لتنمٌة تلك
ملكات خاصة
الملكات الخاصة
االستراتٌجٌة
الدلٌل
االستراتٌجٌة
الدلٌل
االستراتٌجٌة
الدلٌل
االستراتٌجٌة
الدلٌل
 .3مكونات الخبرة المٌدانٌة المطلوبة (إن وجدت) (مثال :البرنامج التعاونً ،الخبرة العملٌة)
موجز بالمكونات العملٌة أوالطبٌة العٌادٌة أو التدرٌبٌة التً ٌتطلبها البرنامج.
تذكر أن من الالزم كذلك إعداد توصٌف للخبرة المٌدانٌة أكثر تفصٌالً ٌوازي توصٌفات المقرر الدراسٌة  ،وذلك فً
مستند منفصل ألٌة خبرة مٌدانٌة ٌتطلبها البرنامج كجزء مكمل له.
أ.

توصٌف موجز لنشاط الخبرة المٌدانٌة

ب .سجل قائمة بالنتائج التعلٌمٌة االساسٌة المرجو من البرنامج تطوٌرها أثناء التدرٌب المٌدانً
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ج .فً أٌة مرحلة أو مراحل من البرنامج تنفذ الخبرة المٌدانٌة؟ (أٌة سنة أو فصل دراسً)

د .خصص للخبرة اوقاتا واجعل لها جدوال زمنٌا( .مثال 3 :أٌام أسبوعٌا ً وعلى مدار  4أسابٌع ،وقت كامل فً
الفصل الدراسً الواحد)
هـ .عدد الساعات المعتمدة
 .4متطلبات المشروع أو البحث (إن وجدت)
موجز بمتطلبات أي مشروع أو بحث فً البرنامج( .خالف المشروعات أو المهام المطلوبة ضمن كل مقرر
دراسٌة) (ٌنبغً إرفاق نسخة من متطلبات المشروع).
أ .توصٌف موجز

ب .أكتب أهم مخرجات التعلٌم المرجوة من المشروع أو البحث.

ج .فً أٌة مرحلة أو مراحل من البرنامج ٌتم تنفٌذ المشروع أو البحث؟ (اي عام أو فصل دراسً)
د .عدد الساعات المعتمدة
هـ .توصٌف موجز لكٌفٌة تقدٌم االرشاد والدعم االكادٌمً للطالب.
و .توصٌف إلجراءات التقوٌم (بما فً ذلك آلٌة التحقق من المعاٌٌر).

 .5تنمٌة نتائج التعلٌم فً المجاالت التعلٌمٌة المختلفة
وضح لكل مجال من مجاالت التعلٌم أدناه ما ٌلً:
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المعارف أو المهارة التً ٌهدف البرنامج إلى تنمٌتها ومستوى تلك المعارف والمهارات( .استرشد بالتوصٌفات
العامة للمعارف والمهارات فً وثٌقة "اإلطار الوطنً للمؤهالت " لمستوى التأهٌل لهذا البرنامج)؛
استراتٌجٌات التدرٌس المتبعة فً مقررات البرنامج لتنمٌة تلك المعارف وتلك المهاراتٌ( .نبغً أن ٌكون هناك
وصف لطرق التدرٌس التً اتبعت خالل البرنامج ،و ٌنبغً االشارة إن كانت قد اتبعت مسؤولٌة ما لمقررات
بعٌنها)؛
الطرٌقة المتبعة فً تقوٌم الطالب فً المقررت المختلفة  ،لتقٌٌم مخرجات التعلٌم للمجال الدراسً محل النظر.
أ .المعارف

( )1توصٌف موجز للمعارف التً ٌنبغً اكتسابها

( )iiاستراتٌجٌات التدرٌس المتبعة لتطوٌر تلك المعارف

()iii

طرق تقوٌم المعارف المكتسبة
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ب .المهارات المعرفٌة
( )1المهارات المعرفٌة التً ٌنبغً تطوٌرها ومستوى األداء المتوقع

( )2استراتٌجٌات التدرٌس المتبعة لتطوٌرتلك المهارات المعرفٌة

طرق تقوٌم المهارات المعرفٌة لدى الطالب

()iii

ج .مهارات العالقات بٌن األشخاص وتحمل المسؤولٌة
()i

توصٌف لمستوى مهارات العالقات بٌن األشخاص والقدرة على تحمل المسؤولٌة
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()ii

()iii

ما ٌنبغً استعماله من استراتٌجٌات التدرٌس تطوٌر تلك المهارات والقدرات

مطرق تقوٌم مهارات العالقات بٌن الطالب وقدرتهم على تحمل المسؤولٌة

د .مهارتً التواصل ،واستخدام تقنٌة المعلومات العددٌة
( )1توصٌف لمهارات التواصل واستخدام تقنٌة المعلومات العددٌة المزمع تطوٌرها
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( )2استراتٌجٌات التدرٌس المتبعة فً تطوٌر تلك المهارات

( )3طرق تقوٌم مهارات التواصل والمهارات العددٌة لدى الطالب

هـ المهارات النفسٌة -الحركٌة (إن انطبقت)

)

توصٌف للمهارات النفسحركٌة التً ٌنبغً تطوٌرها ومستوى األداء المطلوب

( )2استراتٌجٌات التدرٌس المتبعة تطوٌر تلك المهارات
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)

طرق تقوٌم المهارات النفس-حركٌة لدى الطالب

 .6متطلبات القبول بالبرنامج
أرفق دلٌالً أو نشرة توصٌفٌه لمتطلبات االلتحاق بالبرنامج ،بما فً ذلك أٌة مقررات أو خبرة الزمة كمتطلب سابق .
 .7متطلبات الحضور وإتمام البرنامج
أرفق دلٌالً أو نشرة توصٌفٌه تحوي متطلبات كل من:
أ .الحضور
ب .االنتقال من العام إلى الذي ٌلٌه
ت .إتمام البرنامج
هـ .الوائح التنظيمية لتقويم الطالب والتأكد من تحقق المعايير
 .1الوائح التنظٌمٌة أو سٌاسات وضع الدرجات وتوزٌعها
فً حال كانت المؤسسة أو الكلٌة أو القسم أو البرنامج تتبنى سٌاسات أو لوئح تنظٌمٌة تتناول تخصٌص وتوزٌع
درجات الطالب ،فعلٌك بٌان تلك السٌاسات أو الوائح التنظٌمٌة  ،أو ارفاق نسخة منها.

 .2ما هً العملٌات المتبعة لتأكٌد تحقق معاٌٌر اإلنجاز (مثال  :فحص عٌنة من االختبارات أو الواجبات ؛ أو تقوٌم مستقل من
قبل كلٌة فً مؤسسة أخرى) ؟ (قد تختلف العملٌات مع اختالف المقررات أو المجاالت الدراسٌة ).
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و .اإلدارة والدعم الطالبي
 .1خدمات اإلرشاد األكادٌمً للطالب
قم بتوصٌف عملٌات اإلرشاد األكادٌمً للطالب ،بما فً ذلك وضع جداول الساعات المكتبٌة ألعضاء هٌئة
التدرٌس ,واالستشارات الخاصة بتخطٌط البرنامج واختٌار المواد الدراسٌة والتخطٌط للسٌرة المهنٌة (وهو ما قد
ٌتوفر على مستوى الكلٌة)

 .2دعاوى الطالب
ارفق اللوائح التنظٌمٌة الخاصة بتظلمات الطالب المتعلقة بالمسائل األكادٌمٌة ،وتشتمل على إجراءات التعامل مع
تلك التظلمات.
ز .الكتب المقررة والمراجع
 .1ما العملٌة الواجب اتباعها من قبل الكلٌة للتخطٌط وحٌازة الكتب المقررة والمراجع ،وغٌر ذلك من المواد  ،بما
فٌها المصادر اإللكترونٌة و مواقع اإلنترنت ؟

 .2ما العملٌات التً ٌنبغً على الكلٌة اتباعها لتقٌٌم مدى مالءمة الكتب والمراجع والمصادر األخرى للبرنامج؟

ح .اعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من طاقم التدريس
 .1التعٌنات
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أوجز عملٌة توظٌف طاقم التدرٌس الجدٌد بما ٌضمن مالءمتة من حٌث مؤهالتهم وخبراتهم للقٌام بمسؤولٌات
التدرٌس.

 .2المشاركة فً تخطٌط البرامج ،ومراقبتها ومراجعتها
اشرح خطوات التشاور مع هٌئة التدرٌس ومشاركتهم فً مراقبة جودة البرنامج ،والمراجعة السنوٌة ،والتخطٌط
لتحسٌن جودته .

 .3التطور الفنً
ما هً اإلجراءات المتبعة بغٌة تطوٌر من حٌث :
(أ) تحسٌن مهارات التدرٌس؟

(ب) تطوٌر جوانب فنٌة أخرى تشمل المعرفة فً البحث ,وجوانب التطوٌر فً مجال تدرٌسهم ؟
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 .4إعداد طاقم تدرٌس جدٌد
قم بتوصٌف الخطوات المتبعة فً عملٌة التوجٌه و/أو استقدام طاقم تدرٌس جدٌد  ,زائرٌن أو غٌر متفرغٌن ،لضمان
الفهم الكامل للبرنامج ودور المقرر أو المقررات الدراسٌة التً ٌدرسونها كمكونات له.

 .5األساتذة الزائرٌن وغٌر المتفرغٌن
قدم موجزاً لسٌاسة البرنامج/القسم/الكلٌة/المؤسسة الخاصة بتعٌٌن أساتذة زائرٌن وغٌر متفرغٌن( .الموافقات المطلوبة،
عملٌة االختٌار ،نسبتهم مقارنة بإجمالً عدد األساتذة...إلخ).

12

ط .تقييم البرنامج وعمليات تحسين المستوى
 .1فعالٌة العملٌة التدرٌسٌة
أ .ما هً العملٌات التً تستخدم فً تقٌٌم وتطوٌر االستراتٌجٌات المخططة بهدف تطوٌر عملٌة التعلم فً مختلف
مجاالت التعلم ؟ (مثال  :تقوٌم مقدار التعلم المحقق ،النصائح المتعلقة باالنسجام مع نظرٌة التعلم بأنماطه المختلفة
 ،وتقوٌم فهم ومهارة طاقم التدرٌس فً استخدام مختلف االستراتٌجٌات)

ب .ما هً العملٌات التً ستستخدم لتقٌٌم مهارات طاقم التدرٌس فً استخدام االستراتٌجٌات الموجودة فً الخطة؟

 .2التقٌٌم الكلً للبرنامج
أ .ما هً االستراتٌجٌات التً ستستخدم فً البرنامج للحصول على تقوٌمات للمستوى الجمالً لجودة البرنامج
ومدى ما تحقق من مخرجات التعلٌم المرسومة له:
( )1من طالب البرنامج الحالٌٌن ومن خرٌجٌن ؟

( )2من استشارٌٌن و/أو مقٌّمٌن مستقلٌن؟
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( )3من أرباب العمل و/أو األطراف المعنٌة؟

ب .ما هً مؤشرات األداء الرئٌسة التً ستستخدم فً مراقبة مستوى جودة البرنامج وتقدٌم تقرٌر سنوي بذلك؟

ج .ما هً العملٌات المتبعة فً مراجعة تلك التقوٌمات وما هً خطة العمل لتحسٌن البرنامج؟

مرفقات.
 .1نسخ من اللوائح التنظٌمٌة ومستندات أخرى أشٌر إلٌها فً نموذج قٌاس مسبوق به فهرس المحتوٌات.
 .2توصٌفات لجمٌع المقررات الدراسٌة بما فً ذلك توصٌف للخبرة المٌدانٌة إن وجدت.
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توزيع مسؤوليات مخرجات التعليم على المقررات الدراسية
المقررات الدراسٌة

مخرجات التعلم
رمز ورقم المقرر
المعارف
الحقائق
المفاهٌم
النظرٌات
اإلجراءات
مهارات معرفية
تطبٌق المهارات عند الطلب
التفكٌر االبتكاري وحل
المشكالت
مهارات العالقات بين األشخاص
وتحمل المسؤولية
مسؤولٌة الفرد عن تعلمه
المشاركة الجماعٌة والقٌادة
التصرف بمسؤولٌة فً
المواقف الشخصٌة والمهنٌة
معاٌٌر السلوك األدبٌة
مهارات التواصل ،واستخدام
تقنية المعلومات العددية
التواصل الشفوي والمكتوب
استخدام تقنٌة المعلومات
مبادئ الرٌاضٌات واإلحصاء
المهارات النفس-حركية
√ مسؤولٌة رئٌسة

 xمسؤولٌة ثانوٌة

(مالحظةٌ :مكنك إضافة صفحات أخرى فً حال اقتضت الضرورة  ،بحٌث تغطً جمٌع المقررات الدراسٌة المطلوبة فً
البرنامج ،بما فً ذلك أٌة مقررات دراسٌة تقدمها أقسام أخرى)
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إرشادات استعمال نموذج القياس لتوصيف البرنامج
المؤسسة/الكلٌة/القسم

بٌّن اسم المؤسسة والكلٌة أو القسم المسؤول بشكل أساسً عن البرنامج

تعريف بالبرنامج ومعلومات عامة
 .1اسم ورمز البرنامج
 .2الساعات المعتمدة

ادخل اسم البرنامج ورمزه لدى المؤسسة
اكتب عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج .وفً حال وجود تباٌن
فً عدد الساعات المعتمدة بٌن مختلف التخصصات أو المسارات ضمن
البرنامج فالبد من بٌان هذه التفاصٌل.

 .3الدرجة الممنوحة عند
إتمام البرنامج

اكتب اسم الدرجة أو المؤهل الذي تمنحه المؤسسة للطالب الذٌن ٌكملون
البرنامج.

 .4المسارات الرئٌسة ضمن
البرنامج

اكتب اسم كل مسار رئٌسً بالبرنامج .والمسار الرئٌس هو الذي ٌؤخذ فٌه
مجموعة معٌنة من المقررات الدراسٌة ،و ٌكون هذا عادة خالل النصف الثانً
من البرنامج ،و ٌؤدي إلى نٌل تخصص معترف به من المؤسسة .أما اختٌار
الطالب الفردي لعدد من المقررات الدراسٌة االختٌارٌة فال ٌعتبر مساراً رئٌسا ً.
فً حال تم تصمٌم البرنامج بحٌث ٌمكن للطالب أن ٌنال شهادة خالل منتصفه
ومن ثم ٌكمل البرنامج الطوٌل ،فعلٌك أن تكتب اسم البرنامج وعدد الساعات
المعتمدة الالزمة لنٌل مثل الشهادة المتوسطة .ومن األمثلة على ذلك برنامج
درجة الدبلوم ،والذي ٌزود الطالب بمهارات وظٌفٌة مهمة تمثل بدورها أساسا ً
إلكمال الدراسة فٌما بعد لنٌل درجة البكالورٌوس.
اكتب اسم أٌة مهنة أو وظٌفة صمم البرنامج لتأهٌل الطالب لها( .الحظ أن
الطالب قد ٌلتحقون بمهنة أو وظٌفة مغاٌرة  ,لكن هذا البند ٌتعلق بما صمم
البرنامج ألجله ،ولٌس لما ٌمكن أن ٌفعله الطالب فٌما بعد).

المخارج المتوسطة للبرنامج
والشهادة الممنوحة

 .6المهن/الوظائف التً ٌتم
إعداد الطالب لها
 .7برنامج جدٌد أو برنامج
مستمر

 .8عضو هٌئة التدرٌس
المسؤول عن البرنامج
 .9موقع أو مواقع تقدٌم
البرنامج

حدد ما إذا كان هذا البرنامج جدٌد أم مستمر .فإذا كان برنامجا ً جدٌداً فبٌّن
التارٌخ المقترح لبداٌته .أما إذا كان برنامجا ً مستمراً فحدد العام الذي شهد فٌه
البرنامج تقٌٌما ً من خالل عملٌة مراجعة رئٌسة .ونوعٌة المراجعة التً ٌشٌر
إلٌها هذا البند ٌمكن أن تكون تقوٌما ً ذاتٌا ً رئٌسٌا ً لنٌل االعتماد ،أو مهمة
مراجعة رئٌسة من قبل المؤسسة نفسها.
اكتب اسم الشخص المسؤول عن تنسٌق البرنامج ومنصبه .قد ٌكون هو رئٌس
القسم أو شخص آخر أوكلت إلٌه هذه المسؤولٌة.
فً حال تقدٌم البرنامج بعٌداً عن مبانً المؤسسة الرئٌسة  ,تب ٌّن ذلك الموقع.
أما إذا كان فً المبنى الرئٌسً فاترك هذه الخانة فارغة .أما إذا كان ٌقدم فً
مواقع عدة فاذكر التفاصٌل .وفً حال تقدٌم البرنامج من خالل التعلٌم عن بعد
و داخل المبنى الجامعً فالبد من تبٌان هذا فً النموذج .والبد من مالحظة أن
هناك متطلبات ومعاٌٌر إضافٌة خاصة ذات صلة بتقدٌم البرنامج من خالل
التعلٌم عن بعد( .نماذج برامج التعلٌم عن بعد لٌست متوفرة بعد).

ب بيئة عمل البرنامج
الهدف من هذا القسم توضٌح مدى الحاجة إلى البرنامج واإلشارة إلى أٌة عناصر هامة عن البٌئة التً ٌقدم بها
البرنامج وهو ما ٌؤثر فً الطرٌقة التً ٌخطط لها البرنامج وٌنفذ.
ٌنبغً أن ٌكون هذا تفسٌراً عاما ً لسبب أهمٌة البرنامج
 .1وضح سبب الحاجة إلى
البرنامج
أ .أسباب اقتصادٌة أو ثقافٌة أو
أ .صف وبإٌجاز أسباب الحاجة إلى البرنامج مما ٌعزى إلى نظامها االقتصادي
فنٌة أو غٌرها
المحلً أو الوطنً أو العالمً؛ أو إلى احتٌاجات اجتماعٌة أو ثقافٌة ،أوالى
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تطور سٌاسات ما...الخ ،والمنافع التً ستعود على المجتمع من خالل تقدٌم
ب .مدى االرتباط برسالة
البرنامج.
المؤسسة.
ب .وضّح مدى ارتباط البرنامج برسالة المؤسسة أو الكلٌة( .أي مدى انسجامه مع
تلك الرسالة  ,واالسهامات الجوهرٌة للبرنامج فً سبٌل تحقٌق تلك الرسالة).
وضّح كٌفٌة ارتباط البرنامج ببرامج الكلٌة أو الجامعة األخرى – أي هل ٌوجد
 .2العالقة بالبرامج األخرى
بالبرنامج مقررات دراسٌة ٌمكن أن تعتبر تمهٌدٌة أو خدمٌة مكملة لطالب فً
برامج أخرى ،أو هل على طالب هذا البرنامج أخذ تلك المقررات من خالل
برامج أو أقسام أخرى .وفً مثل تلك الحاالتٌ ,شار إلى ما تم بصدد التأكد من
أن المقررات المعنٌة تقدم فً الحقٌقة المهارات والمعارف المطلوبة.
 .3هل ٌمتلك الطالب المنتظر قدم وصفا ً موجزاً للخصائص الموجودة لدى الطالب المنتظر التحاقهم
بالبرنامج والتً ٌمكن أن تؤثر فٌما ٌنبغً تطبٌقه فً البرنامج .فربما كانت
التحاقهم بالبرنامج أٌة
خصائص جدٌرة باالعتبار فً مهاراتهم محدودة فً مجال تقنٌة المعلومات ،أو ان خبراتهم التعلٌمٌة السابقة ال
تعدهم بالصورة المناسبة لمتطلبات التعلم األكثر استقاللٌة والمتوقعة داخل
البرنامج ؟ فً حال اإلجابة
أروقة التعلٌم العالً.
بنعم ،فما هً تلك
الخصائص؟
 .4ما الذي ٌنبغً القٌام به فً بالنسبة لكل خاصٌة تم التعرف علٌها فً البند  3حدد نمط تجاوب البرنامج
للوفاء بتلك المتطلبات الخاصة .فمثالً – إذا كان لدى الطالب فهم محدود
البرنامج بنا ًء على تلك
الخصائص المتوقع أن ٌمتلكها للمهارات الرٌاضٌة فً برنامج مبنً على تلك المهارات فربما تدعو الحاجة
إلى تدرٌب تمهٌدي فً الرٌاضٌات تتبعه دروس مساعدة من تقدم لكل من
الطالب.
ٌحتاج إلٌها .وإذا كان لدى الطالب خلفٌة عن دراسات تعتمد على قوة الذاكرة
مع وجود مهارات دراسة مستقلة محدودة ،أو كانوا ممن تسبب لهم التمارٌن
الفردٌة فً حل المشكالت حرجا وإحباطا  ,فتظهر عندئذ الحاجة إلى برنامج
توجٌهً ٌبٌن أهمٌة تلك األهداف  ,وٌتبع ذلك تقدٌم مستمر ألنماط الدراسة
الجدٌدة .والبد أن تصمم المقررات الدراسٌة التً تقدم فً المراحل األولى من
البرنامج بحٌث تساعد على عملٌة االنتقال  ،وٌجب أن تحرص على تقدٌم
االستشارة والمساعدة فً فٌما ٌخص المهارات الدراسٌة.
ث .رسالة البرنامج وأهدافه
 .1عبارة تعرٌف برسالة
البرنامج

قدم توصٌفا ً موجزاً لرسالة البرنامج.
(ٌمكن أن ٌمثل هذا تعدٌالً لبٌان رسالة الكلٌة أو القسم و ٌشٌر باألخص إلى ما
ٌنتظر من هذا البرنامج تطوٌره).

 .2أهم التغٌرات أو
التطورات االستراتٌجٌة

أدرج أهم التغٌرات أو التطورات االستراتٌجٌة التً تم التعرف علٌها نحو
تطور البرنامج على مدى فترة زمنٌة ما بٌن ثالث إلى خمس سنوات( .وال
بأس أن تطول الفترة أو تقصر عن ذلك) بالنسبة لكل تغٌٌر أو تطوٌر  ,أدرج
أهم االستراتٌجٌات المتبعة والمؤشرات المستخدمة لتقوٌم أثر التغٌٌر.
ٌنبغً أن تتوفر خطة إستراتٌجٌة وخطط تشغٌل أكثر تفصٌالً لتتخذ مرجعا ً.
من المحتمل أن ٌكون الرد على هذا البند مختلف بالنسبة للبرنامج الجدٌد عن
البرنامج القائم .فبالنسبة للبرنامج الجدٌد قد تعكس التطورات الرئٌسٌة أهم
مراحل التنفٌذ وعوامل النجاح الحرجة فً تحقٌق الرسالة .أما بالنسبة للبرنامج
القائم فقد تنتج التغٌٌرات عن خطط التطوٌر التالٌة لتقٌٌم الجودة ،أو عن
مبادرات سٌاسة جدٌدة أو عن تطورات تقنٌة.
(الحظ أن لهذا البند صلة بتطور وتحسٌن البرنامج ،ولٌس بنتائج التعلم لدى
الطالب و التً سٌشار إلٌها فٌما بعد .فعلى سبٌل المثال  ,قد ٌحصل تغٌٌر فً
البرنامج لٌشمل استخداما ً أكبر لمهارات تقنٌة المعلومات ومصادر شبكة
اإلنترنت؛ وقد تطرح استراتٌجٌات تدرٌسٌة جدٌدة لتنمٌة مهارات حل
المشكالت؛ وقد ٌتم تطوٌر عالقات وثٌقة مع جهات مهنٌة أو مع أصحاب
العمل من خالل برنامج تعاونً أقوى وأكثر وضوحا ً).
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ج .هيكل وتنظيم البرنامج
 .1توصٌف البرنامج
 .2تنمٌة الخصائص أو
الملكات لدى الطالب

أرفق توصٌف البرنامج كما هو فً الدلٌل أو النشرة اإلرشادٌة.
إذا قررت المؤسسة أو الكلٌة تنمٌة خصائص أو ملكات معٌنة لدى طالبها
كجزء من رسالتها ،أو إذا ما تم ذلك من قبل القسم ،فعلٌك ذكر ذلك ووصف ما
ٌنبغً عمله فً البرنامج من أجل تنمٌة كل خاصٌة على حدة  .لٌس المراد هنا
هو نتائج التعلم المنتظرة من برنامج بهذه النوعٌة ،ولكن شٌئا خاصا ً ٌمٌزه عما
ٌقدم فً أماكن أخرى مما ٌؤمل أن ٌكون بدرجة أفضل ( .فإذا رغب مخططو
البرنامج مثالً إنتاج خرٌجٌن متمكنٌن فً مهارة حل المشكالت ،ولدٌهم
مهارات لغوٌة ممتازة  ،أو أن تكون لدٌهم ملكات قٌادٌة فً المجتمع فالبد من
تبٌان تلك األمور ؛ فٌمأل العمود الخاص باالستراتٌجٌات بوصف ما سٌتم عمله
للتأكد من أن تلك القدرات الخاصة قد تحققت تنمٌتها  .وقد تشتمل
االستراتٌجٌات المخطط لها أو األنشطة الطالبٌة  ,على تركٌز خاص على
التدرٌس واستخدام أسالٌب التدرٌس أثناء البرنامج  ,وأنشطة طالبٌة أعدت
خصٌصا ً  .وٌنبغً أن تشتمل الدالئل المستخدمة على بعض اآللٌات المالئمة
لقٌاس ما إذا كانت قد تحققت تنمٌة تلك الخصائص الممٌزة ،وقد لوحظت من
قبل ال الطالب والمجتمع).

 .3مكونات التدرٌب المٌدانً(
الخبرة العملٌة )

هذا البند ٌجب استكماله فً حال كان البرنامج ٌشمل تدرٌب مٌدانٌا كأحد
مكوناته .وٌمكن للتدرٌب المٌدانً أن ٌتخذ أشكاالً متنوعة بما فً ذلك
تخصٌص فترة زمنٌة ثابتة فً مركز تدرٌبً ،أو تدرٌب بدوام جزئً أثناء
الفصل الدراسً األكادٌمً ،أو برنامج صٌفً فً مكان الكتساب الخبرة  ،أو
معسكر تدرٌب عند نهاٌة البرنامج تمثل جزءاً من البرنامج .أما الواجبات
(الصفٌة والمنزلٌة) التً هً جزء من المقررات التً تعمل داخل المؤسسة
التعلٌمٌة  ,فال تعتبر عادة من "الخبرة المٌدانٌة" وذلك تمشٌا ً مع األهداف
الواردة فً توصٌف البرنامج  .المطلوب هنا فً إطار توصٌف البرنامج
وصف موجز جداً .أما التفاصٌل الكاملة فتبٌّن فً مستند منفصل ٌحوي
توصٌفا للتدرٌب المٌدانً .
صف بإٌجاز طبٌعة نشاط التدرٌب المٌدانً بما فً ذلك أنواع األنشطة التً
ٌشترك فٌها الطالب ،وكٌفٌة تقوٌم أدائهم ،وأماكن قٌام تلك التدرٌبات .
أوجز المخرجات التعلٌمٌة المراد تنمٌتها .وٌجب تصنٌفها تبعا ً للمجاالت
التعلٌمٌة  ( .معارف  ,مهارات معرفٌة ،مهارات العالقات الشخصٌة وتحمل
المسؤولٌة...الخ).
حدد متى ستكون مرحلة التدرٌب المٌدانً داخل البرنامج .وفً حال اشتمل
البرنامج على العدٌد من أنشطة التدرٌب المٌدانً فعلٌك تحدٌد مرحلة كل منها
 .فقد ٌشتمل البرنامج مثالً على فترة مالحظة قصٌرة نسبٌا ً فً العام األول أو
الثانًٌ ،لٌها برنامج تعاونً أطول أو أكثر امتدادا فً العام األخٌر.
وضح كٌفٌة تنفٌذ التدرٌب المٌدانً حسب جداول زمنٌة مع توزٌع المقدار
الزمنً المخصص لها.
حدد عدد الساعات المعتمدة الواجب إتمامها ألنشطة التدرٌب المٌدانً .

 .4متطلبات المشروع أو
البحث العلمً (إن وجد)

إذا تطلب األمر مشروعا أو بحث  ,فٌرفق نسخة من اللوائح التنظٌمٌة ذات
الصلة أو بٌان بالمتطلبات  .البنود التالٌة تتعلق بعناصر خاصة ضرورٌة
ألغراض تخطٌط البرنامج.
قدم وصفا مختصرا عن المهمة المراد من الطالب تنفٌذها.
أوجز ما ٌنبغً تنمٌته من مخرجات تعلٌمٌة .وهذه ٌجب تصنٌفها تبعا ً
للمجاالت التعلٌمٌة ( .معارف ،مهارات معرفٌة  ،مهارات العالقات الشخصٌة

أ .توصٌف موجز للتدرٌب
المٌدانً
ب .حدد أهم المخرجات
التعلٌمٌة
ج .مرحلة النشاط المٌدانً
داخل البرنامج
د .ترتٌبات الوقت ووضع
الجداول الزمنٌة
هـ .عدد الساعات المعتمدة

أ .توصٌف موجز
ب .أهم مخرجات التعلٌم
المراد تنمٌتها
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ج .حدد توقٌت تنفٌذ المشروع
ضمن البرنامج
د .عدد الساعات المعتمدة
هـ .توصٌف موجز ألعمال
اإلرشاد والدعم الطالبً
و .توصٌف إجراءات التقوٌم
 .5تطوٌر مخرجات التعلٌم
فً المجاالت التعلٌمٌة
المختلفة

(أ) المعارف
( )1مخرجات التعلم
( )2استراتٌجٌات التدرٌس

( )3التقوٌم

(ب) المهارات المعرفٌة
( )1مخرجات التعلم
( )2استراتٌجٌات التدرٌس

وتحمل المسؤولٌة...الخ).
حدد المرحلة التً ٌجري فٌها الطالب المشروع أو الدراسة البحثٌة ضمن
البرنامج.
حدد عدد الساعات المعتمدة المخصصة مقابل المشروع أو الدراسة البحثٌة.
صف بإٌجاز الترتٌبات المعدة فً اإلرشاد للطالب ومستوى الدعم المقدم .
اشرح العملٌة المتبعة فً تقوٌم عمل الطالب  ,بما فً ذلك الخطوات المتبعة
للتأكد من تحقق معاٌٌر أداء الطالب.
الستٌفاء هذا البند ٌنبغً الرجوع إلى "اإلطار الوطنً للمؤهالت" والذي
ٌشتمل على توصٌفات لمستوى المعارف والمهارات فً كل نطاق متوقع لكل
مستوى تأهٌلً .وٌنبغً أن تنسجم هذه العبارات مع تلك التوصٌفات العامة ,
ولكنها البد وأن تعبر عن النتائج المستهدفة بأسلوب ٌنسجم مع مجال دراسة
البرنامج .وٌمكن دعم البٌان بمزٌد من التفاصٌل وذلك بتوصٌف لكل مقرر
دراسً ،وذلك لإلشارة إلى ما ٌمكن أن ٌسهم به المقرر الدراسً فً تنمٌة
النتائج التعلٌمٌة .
لكل مجال دراسً ٌنبغً تضمٌن ثالثة أشٌاء :توصٌف لمستوى المعارف أو
المهارة المطلوب الوصول إلٌها ؛ واستراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة بغٌة
تطوٌر ذلك النمط من التعلم ؛ ثم طرٌقة تقوٌم مدى تعلم الطالبٌ .نبغً أن
ٌحتوي توصٌف استراتٌجٌات التعلم على تفاصٌل كافٌة لتوجٌه المدرسٌن إلى
االستراتٌجٌات المتبعة فً البرنامج  .وبعبارة أخرى لٌس المقصود فقط
المحاضرات والنشاط الجماعً والمختبرات...الخ  ،بل التعلٌق على كٌفٌة
تطبٌق هذه األنماط األنشطة بما ٌؤدي إلى زٌادة مادة التعلم فً كل مجال
دراسً والقدرات التً ٌسعى البرنامج إلى تنمٌتهاٌ .مكن تطبٌق نفس النمط من
النشاط على مختلف أنواع النتائج التعلٌمٌة .فٌمكن مثالً استخدام المحاضرات
لكل من اكتساب المعارف والمهارات المعرفٌة .لكن ٌنبغً ذكر بعض
التعلٌقات لتشٌر إلى كٌفٌة استخدام المحاضرات(أو األنشطة األخرى المرتبطة
بها) بصورة مختلفة بحٌث ٌمكن تحقٌق أنماط أخرى من التعلم.
أوجز مجاالت ومستوٌات المعارف المراد تنمٌتها فً البرنامج .وٌنبغً أن
ٌكون ذلك توصٌفا ً بالخط العرٌض فقط .أما تفاصٌل مختلف مجاالت المعرفة
فٌبٌّن فً توصٌف المقرر الدراسً.
صف اإلجراءات المتبعة فً المقررات الدراسٌة الخاصة بالبرنامج حتى
ٌكتسب الطالب وٌستوعبون المعارف التً ٌسعى البرنامج إلٌها.
مثال – باقة من المحاضرات والمادة الدراسٌة والواجبات الفردٌة والجماعٌة
باستخدام المطبوعات واإلنترنت .تبدأ المحاضرات باستعراض للمحتوى
وربطه بما سبق من معلومات وشرح أهمٌته ،وتنتهً بمراجعة .ثم تأتً المادة
الدراسٌة فتراجع ما قدم فً المحاضرات للتحقق من الفهم وتقدٌم اإلٌضاح
الالزم قبل مناقشة التطبٌقات المحتملة للمعلومات .وتتطلب الواجبات المقالٌة
من الطالب تحدٌد أماكن كٌفٌة استخدام المعلومات الهامة فً هذا المجال.
صف اإلجراءات المتبعة لتقوٌم اكتساب الطالب للمعرفة.
مثال – اختبارات االختٌار المتعدد  ,أربع مرات فً كل فصل دراسً تمثل
نتائجها  %22من إجمالً درجة التقوٌم النهائٌة .وامتحان نهاٌة الفصل
الدراسً ٌجمع بٌن أسئلة االختٌار المتعدد واألسئلة المقالٌة.
اكتب بإٌجاز قدرات التفكٌر وحل المشكالت المراد تنمٌتها من خالل البرنامج،
مع األخذ بعٌن االعتبار الوسط الذي سٌتم فٌه تطبٌق تلك القدرات– مثال:
وسط العمل المهنً الحقاً ،أو خالل الدراسات العلٌا...الخ.
صف العملٌات المتبعة فً المقررات الدراسٌة بالبرنامج لتنمٌة المهارات
المعرفٌة التً صمم البرنامج لتنمٌتها .وهو ما ٌنبغً أن ٌشتمل على القدرة
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( )3التقوٌم

(ج) مهارات العالقات بٌن
األشخاص وتحمل المسؤولٌة
( )1مخرجات التعلم

( )2استراتٌجٌات التدرٌس

( )3التقوٌم

(د) التواصل ،واستخدام تقنٌة
المعلومات ،والمهارات
العددٌة
( )1مخرجات التعلم

على استعمال المهارات التحلٌلٌة ومهارات حل المشكالت عندما ٌطلب ذلك،
وكذلك فً آن واحد كم هو مناسب فً مواقف أخرى .وٌنبغً أن ٌشتمل على
استراتٌجٌات تساعد الطالب على التمكن من العملٌات الفكرٌة وتنمٌتها.
مثال – مهام المختبرات والواجبات تحتاج لمهارات التعامل مع المشكالت
الجدٌدة .وتشمل المادة الدراسٌة على مناقشة مسائل ومشكالت ذات صلة
بمهارات تحلٌلٌة قد تعلمها .أما الواجبات فتشمل مهام مفتوحة لحل المشكالت
مع عملٌة تقوٌم تعتمد على حسن اختٌار الطالب والعملٌات البحثٌة التً ٌقوم
بها .
ٌشتمل البرنامج على مجموعة راقٌة من مهام حل المشكالت فً السنة النهائٌة،
بما ٌسمح للطالب تطبٌق ما طوره من خالل البرنامج من مهارات تحلٌل
وتفكٌر نظري على مسألة جدٌدة.
صف كٌفٌة تقوٌم قدرة الطالب على استعمال المهارات المعرفٌة.
مثال – ٌشتمل كل اختبار ٌقدم خالل الفصل الدراسً على بند واحد على األقل
ٌستلزم من الطالب تطبٌق المعادالت أو التفكٌر النظري من اجل حل مشكلة
جدٌدة .وٌشتمل اختبار نهاٌة الفصل الدراسً بكل مقرر دراسً على بنود
تستلزم من الطالب تحدٌد واستعمال أدوات تحلٌلٌة مناسبة للتعامل مع مشكلة
جدٌدةٌ .مثل تقوٌم تمرٌن حل مجموعة المشاكل فً السنة األخٌرة ما نسبته
 %42من إجمالً التقوٌم ،وٌعتمد على ما طبقه الطالب من اختٌار مالئم
واستعمال لطرق البحث المناسبة ،كما ٌشتمل على زٌادة قر من الدرجات
مكافأة على االبتكار فً إٌجاد الحل.
أوجز القدرات التً ٌنبغً تنمٌتها فً مجاالت المشاركة الجماعٌة والقٌادة،
وتحمل المسؤولٌة الفردٌة واالجتماعٌة ،وممارسة مسؤولٌة عملٌة التعلٌم
المستمر ألنفسهم .وهو ما ٌنبغً أن ٌشتمل على كل من المسئولٌة األخالقٌة
واألدبٌة بمعناهما العام ،وكما هو مأمول من كافة الدارسٌن وكذلك أٌة متطلبات
خاصة ذات صلة بمجال الدراسة.
صف العملٌات المتبعة فً المقررات الدراسٌة للبرنامج من اجل تنمٌة مهارات
العالقات بٌن األشخاص ،وعادات السلوك المسؤول ،والقدرة على التعلم
الذاتً.
مثال ٌ -شتمل كل مقرر دراسً على مشروع جماعً واحد على األقل وٌتم
عشوائٌا ً اختٌار قائد المجموعة  .وٌتولى المدرسون مهمة عرض طرٌقة
التدرٌس المتبعة .وتشتمل التقوٌمات على تقٌٌم معاٌٌر التقرٌر الذي أعدته
المجموعة وتقٌٌم أداء كل فرد فٌها بنا ًء على إسهامه.
ٌشتمل كل مقرر دراسً على واجبات فردٌة ذات مستوى بحثً تزداد متطلباته
فً كل عام من أعوام البرنامج.
المسائل األدبٌة المنوطة ب "دراسة حالة" من أنماط البحث ,ومهام "لعب
الدور" ٌنظر بها كتحلٌل جماعً للحلول المالئمة المستخدمة.
صف كٌفٌة تقوٌم تنمٌة الطالب لمهارات العالقات بٌن األشخاص وتحمل
المسؤولٌة ،وقدرته على التعلم الذاتً.
مثال – ٌشمل تقوٌم الواجبات الجماعٌة فً كل مقرر دراسً وفً المشروع
الرئٌسً على تقوٌم ما أسهم به كل فرد فً المجموعة .وتستلزم الواجبات
الفردٌة للمقررات الدراسٌة فً المشروع  ,مهارات الدراسة الذاتٌة وتقوٌم تلك
الواجبات ٌتضمن هذا العنصر.

أوجز مهارات التواصل الشفهٌة والتحرٌرٌة ،ومهارات التواصل واستخدام
المعلومات ،والمهارات الحسابٌة واإلحصائٌة التً ٌحتوٌها البرنامج( .الحظ أن
المقصود المهارات العامة التً على جمٌع الطالب امتالكها ,بغض النظر عن
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( )2استراتٌجٌات التدرٌس

( )3التقوٌم

(هـ) المهارات النفس-حركٌة
(إن وجدت)
( )1مخرجات التعلم
( )2استراتٌجٌات التدرٌس
( )3التقوٌم
 .6متطلبات القبول
 .7متطلبات الحضور وإتمام
البرنامج

مجال الدراسة .وإذا كان البرنامج من أحد تلك المجاالت الدراسٌة (أي كان فً
الرٌاضٌات أو علوم الحاسب مثالً) فٌنبغً أن ٌكون مستوى المهارات فً ذلك
المجال أعلى بكثٌر مما هو متوقع فً برنامج آخر .أما المهارات األكثر تقدما ً
المتوقعة من الطالب فً مثل ذلك البرنامج  ,فٌنبغً تضمٌنها كمعرفة أو
مهارات معرفٌة ,وال ضرورة لتكرارها فً هذا الجزء.
صف العملٌات المتبعة لتطوٌر تلك القدرات  .وتأكد من دعمها وتنمٌتها من
خالل المقررات الدراسٌة فً البرنامج.
مثال – مقرر فً المهارات األولٌة للدراسة فً الفصل الدراسً األول .مرافق
التدرٌب متوفرة فً كل عام من البرنامج وٌلتحق بها الطالب طوعا ً أو
بالتوصٌة.
تشتمل بعض المقررات الدراسٌة فً كل عام على متطلب استخدام تقنٌة
االتصاالت والمعلومات وذلك من أجل التحلٌل وإعداد التقارٌر ،وتشكل جودة
استعمال الطالب لها جزءاً من التقوٌم .وتشتمل الواجبات الدراسٌة على
استعمال إجباري لمحركات البحث بشبكة اإلنترنت.
صف كٌفٌة تقٌٌم مدى مالئمة قدرات الطالب على استعمال المهارات العددٌة
والتواصلٌة.
مثال – تقوٌم مباشر للمهارات األساسٌة فً مقرر المهارات األولٌة للدراسة
مع تقوٌم متابعة للمقررات التً تحتاج ذلكٌ .مثل االستعمال السلٌم لمهارات
التواصل سوا ًء التواصل اللغوي أو استعمال تقنٌة المعلومات مكونا ً من
مكونات تقوٌم جمٌع الواجبات الدراسٌة.
إذا كان من أهداف البرنامج الرئٌسة األهداف النفسحركٌة  ,فالبد من توصٌف
المهارات التً ٌنبغً تنمٌتها مع اإلشارة إلى مستوى األداء.
إذا اشتملت أهداف البرنامج على مهارات نفسحركٌة ,قم بتوصٌف
االستراتٌجٌات المتبعة لتنمٌتها خالل البرنامج.
صف عملٌة تقوٌم المهارات النفس-حركٌة لدى الطالب.
ٌنبغً إرفاق وصف بمتطلبات القبول حسبما هو مطلوب.
ٌنبغً إرفاق وصف بمتطلبات الحضور وإتمام البرنامج حسبما هو مطلوب.

اللوائح التنظيمية الخاصة بتقويم الطالب والتأكد من تحقق المعايير
ترفق بالتوصٌف سٌاسة و/أو اللوائح التنظٌمٌة الخاصة بتخصٌص وتوزٌع
 .1اللوائح أو السٌاسة
درجات الطالب  .و فً حال كان ذلك موجود كجز ًء من مستند أكبر فعندها
المنظمة لتخصٌص وتوزٌع
ٌنبغً إرفاق موجز بأهم بنودها مع مواصفات البرنامج.
الدرجات
 .2ما هً اإلجراءات المتبعة أوضح ما سٌتم تنفٌذه لمقارنة مستوى أداء الطالب مع نموذج قٌاس خارجً
مناسب ٌحتذى به .وقد تختلف الخطوات تبعا ً لمجال التخصص .االحتماالت
للتأكد من تحقق المعاٌٌر
تتمثل فً  :الترتٌب مع هٌئة تدرٌس تابعة لمؤسسة مرموقة للقٌام بإعادة
االنجاز؟
تصحٌح عٌنة عشوائٌة من واجبات الطالب ومن دون معرفة الدرجة األصلٌة
التً منحت من قبل ،وذلك للحصول على تقٌٌم مستقل لمدى صعوبة عٌنة
االختبارات ؛ والترتٌب مع مؤسسة أخرى لتوحٌد سؤال أو سؤالٌن ومن ثم
مقارنة الدرجات الممنوحة.

توجيه ودعم الطالب
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 .1اإلرشاد األكادٌمً

 .2تظلمات الطالب

الكتب المقررة والمراجع
 .1إجراءات التخطٌط لها
والحصول علٌها
 .2عملٌة تقٌٌم مدى مالئمة
التدابٌر

صف اإلجراءات المتبعة لتقدٌم اإلرشاد األكادٌمً الشخصً للطالبٌ .نبغً
أن ٌشمل التوصٌف كالً من النصائح العامة ،مثل نصائح اختٌار المقرر
الدراسً وتخطٌط السٌرة المهنٌة ،وكذلك النصائح الشخصٌة بٌن المرشدٌن
والطالب التً ٌقدمها له خالل الساعات المكتبٌة .كما ٌنبغً أن ٌشتمل
التوصٌف على معلومات عن آلٌات للتأكد من وجود حقٌقً إلجراءات مخطط
لها لتقدٌم اإلرشاد للطالب ،و مدى فائدتها لهم.
ٌنبغً إرفاق اللوائح التنظٌمٌة الخاصة بالتعامل مع التظلمات األكادٌمٌة .وٌتم
فً بعض الحاالت إلحاق إجراءات خاصة بأنماط معٌنة من البرامج إضافة إلى
اإلجراءات العامة التً تتبعها المؤسسة .وفً حال كانت هناك أٌة آلٌات خاصة
تنطبق على هذا البرنامج فٌلزم ذكر التفاصٌل اإلضافٌة.
صف اإلجراءات المتبعة الختٌار الكتب المقررة والمراجع وتدابٌر توفٌر
المواد الالزمة فً مركز المصادر أو غٌره حسبما هو مناسبٌ .نبغً أن
ٌشتمل التوصٌف على جداول زمنٌة لهذا التخطٌط والمهام التنظٌمٌة.
صف العملٌة المتبعة .وهذا ٌشمل عادة التغذٌة الراجعة من الطالب وهٌئة
التدرٌس ،و الجداول الزمنٌة للتقٌٌمات و القرارات التً ستتخذ استجابة لذلك.

أعضاءهيئة التدريس والمدرسون اآلخرون
أوجز عملٌة تعٌٌن طاقم التدرٌس الجدٌد بما فً ذلك ما ٌتخذه القسم من
 .1التعٌٌن
خطوات للتأكد من تمتعهم بالمؤهالت والمهارات للوفاء بمتطلبات التدرٌس.
وٌنبغً أن ٌشتمل التوصٌف على ما تم بصدد التحقق من صحة تلك المؤهالت
وقانونٌتها.
صف ما تم إلشراك طاقم التدرٌس فً تلك األنشطة .فً حال تم ذلك من خالل
 .2المشاركة فً تخطٌط
اللجان فالبد أن ٌشمل التوصٌف كٌفٌة اختٌار هٌئة التدرٌس للمشاركة ،وكٌفٌة
البرنامج ،ومراقبته،
اشتراك من هم من خارج اللجان.
ومراجعته
صف ما تم من إجراءات لتحسٌن مهارات التدرٌس والتطوٌر المهنً عموماً.
 .3التطوٌر المهنً
ٌمكن أن تشتمل تلك اإلجراءات على كل من األنشطة التً ٌدٌرها البرنامج أو
القسم وكذلك أي نشاط تنظمه المؤسسة .كما ٌنبغً أن ٌشتمل التوصٌف على
إشارة إلى نسبة األساتذة المتوقع اشتراكهم فً األنشطة المختلفة.
اشرح ما تم للتأكد من توجٌه المدرسٌن الجدد أو الزائرٌن بالمؤسسة
 .4إعداد المدرسٌن الجدد
وبالبرنامج ،وتعرٌفهم بما ٌؤمل منهم خالل تدرٌسهم للمقررات الدراسٌة التً
سٌتولون مسؤولٌتها .وٌشمل ذلك تعرٌفهم باستراتٌجٌات التدرٌس الموصى
بها ،وأنماط تقوٌم الطالب...الخ ،والمصممة طبقا ً ألهداف البرنامج ،وآلٌات
التقوٌم المطبقة فً المقررات الدراسٌة والبرنامج .
 .5األساتذة الزائرون أو غٌر أوجز السٌاسة أو النظم التً تشٌر إلى االستعانة بأساتذة زائرٌن أو غٌر
متفرغٌن ،ومتطلبات الموافقة على ذلك...،الخ.
المتفرغٌن ( نصف دوام)
تقييم البرنامج وإجراءات التحسين
 .1فعالٌة التدرٌس
صف ما سٌتم تنفٌذه لمراجعة وتحسٌن استراتٌجٌات التدرٌس الموصى بها.
أ .اإلجراءات المتبعة لتقٌٌم
أمثلة – تعلٌقات ومقترحات من هٌئة التدرٌس (بعد إتمام التدرٌب على استخدام
وتحسٌن استراتٌجٌات
االستراتٌجٌات) ،استشارة من اختصاصً مناهج  /طرق تدرٌس ,تحلٌل تقوٌم
التدرٌس المخططة لمختلف
طلبة ،برنامج تدرٌبً فً نظرٌة التعلم وما ٌتعلق بها من طرق التدرٌس.
مجاالت التعلم بالبرنامج
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ب .عملٌات تقٌٌم مهارات
هٌئة التدرٌس فً استخدام
استراتٌجٌات التدرٌس
المخططة
 .2التقٌٌم اإلجمالً للبرنامج
أ .استراتٌجٌات الحصول على
تقوٌمات جودة البرنامج
ونجاحه فً تحقٌق مخرجات
التعلم المرجوة
( )1من الطالب الحالٌٌن ومن
خرٌجً البرنامج.
( )2من مستشارٌن مستقلٌن
و/أو مقٌّمٌن خارجٌٌن
( )3من أصحاب العمل وبقٌة
األطراف المعنٌة

صف عملٌات التقٌٌم.
أمثلة – تقٌٌمات المقررات الدراسٌة ،المالحظات التً ٌدونها منسق البرنامج
ورئٌس القسم ،اختبارات مهارات الطالب مع التأكد من تحقق المعاٌٌر من
خالل مقاٌٌس مرجعٌة  ،آراء الطالب المتخرجٌن حول المقررات األكثر
واألقل فعالٌة من ناحٌة تنمٌة ما ٌحتاجون إلٌه من معارف ومهارات.
صف العملٌات المتبعة للحصول على تغذٌة راجعة حول جودة البرنامج من
المصادر التالٌة:
أمثلة – ردود الطالب على استبٌانات بشأن إتمام البرنامج ،استبٌانات خرٌجً
البرنامج باستخدام استمارة موحدة ٌتم توزٌعها علٌهم بعد مرور ستة أشهر
على التخرج ،جلسات مناقشة جماعٌة مع مجموعات عشوائٌة من الخرٌجٌن.
أمثلة – مراجعة القسم/البرنامج ،تحلٌل وتوصٌات من أعضاء هٌئة تدرٌس
زائرٌن ،اعتماد دولً من جهة اعتماد متخصصة ،تقوٌم مستقل من قبل هٌئة
تدرٌس مستقلة ذات خبرة ببرنامج انسجام البرامج مع "اإلطار الوطنً
للمؤهالت".
أمثلة – استطالع آراء أصحاب األعمال التً التحق بها الخرٌجون ،جلسات
مناقشة مع جماعة مستهدفة من أصحاب العمل ،تكوٌن مجموعة استشارٌة
مكونة من كبار األسماء فً المهنة المعنٌة بمراجعة البرنامج.

ب .مؤشرات األداء الرئٌسة

أذكر بنوداً معٌنة من المعلومات بشكل كمًّ (باألرقام)بحٌث ٌتم استخدامها كل
عام كمؤشرات للجودة .قد تشمل تلك المعلومات بعض البنود التً تم إعداد
تقارٌر حولها فً كل برامج المؤسسة ،حتى تتمكن المؤسسة من مراقبة جودة
البرامج عموماً ،باإلضافة إلى بعض البنود التً ال تنطبق سوى على برنامج
بعٌنه .كما ٌنبغً أن تكون المؤشرات مرتبطة بجوانب هامة من الجودة ،ولكنها
تتطلب فً أغلب الحاالت تفسٌراً للتحلٌل ٌوضح اختالف الظروف .
أمثلة – نسبة من أتموا البرنامج فً العام األول ،ونسبة من أتموا البرنامج
خالل الحد األدنى من الوقت المطلوب ،وتقٌٌم أهمٌة البرنامج من خالل
استبٌان من الطالب ،ومعدالت توظٌف الخرٌجٌن ،ومشاركة هٌئة التدرٌس فً
أنشطة التطوٌر المهنً.

ج .عملٌات مراجعة تلك
التقوٌمات وأعمال التخطٌط
لتطوٌرها

صف ما سٌتم عمله لتقٌٌم التعلٌقات والتقارٌر الواردة تحت البندٌن أ و ب
أعاله ،وخطط كٌف سٌتم الرد على تلك التقٌٌمات.
أمثلة – دعوة أعضاء هٌئة التدرٌس للتعلٌق على الردود الخاصة بتقٌٌم
البرنامج والمقررات الدراسٌة (ٌتم الحفاظ على سرٌة الردود الشخصٌة)؛ إعداد
تقرٌر البرنامج فً كل فصل دراسً ٌحتوي على ملخصات الردود على
التقٌٌم ،وٌراجع من قبل لجنة تقٌٌم البرنامج والتً تدلً برأٌها بشأن ما هو
مطلوب من تعدٌالت .إتمام نموذج التقٌٌم الذاتً وفق "معاٌٌر حسن
الممارسة" وذلك مرة كل عامٌن ،مع االحتفاظ بالنتائج بملفات البرنامج
وسجالت التقٌٌم بتسلسل زمنً.

مرفق – منظومة تخطيط المقرر الدراسي
هذه المنظومة عبارة عن أداة تخطٌطٌة لتحدٌد المقررات الدراسٌة التً تتطلب اهتماما ً خاصا ً بمخرجات تعلم
معٌنة ،وباألخص تلك التً لها عالقة بمهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة ،ومهارات استخدام
تقنٌة االتصاالت والمعلومات ،والمهارات العددٌة.

23

من الطبٌعً أن ٌختص كل مقرر دراسً بمجاالت معٌنة من المعرفة وأن ٌهتم بمهارات التفكٌر وحل
المشكالت المرتبطة بمادة المقرر .كما أن من المتوقع كذلك أن تعمل أغلب المقررات الدراسٌة على تعزٌز تعلم
مهارات التعلم الذاتٌة ،والقدرة على المساهمة بفعالٌة فً العمل الجماعً ،واستخدام تقنٌة المعلومات فً
التواصل مع الغٌر...الخ .لكنه من الضروري إعطاء اهتمام خاص لتلك الجوانب عند مراحل بعٌنها من
البرنامج ،حتى ولو لم تكن تنبع مباشر ًة مما قد ٌعتبر عادة من محتوى المقرر الدراسً .فعلى سبٌل المثال من
المهم خالل العام األول أن ٌخصص احد المدرسٌن على األقل بعض الوقت فً شرح متطلبات وأساسٌات سرد
المراجع فً المقاالت والتقارٌر التً ٌكتبها الطالب ،وتبٌان ما ٌتوفر بالمكتبة من مصادر وخدمات .وإن كان
من بٌن أهداف البرنامج تنمٌة مهارات العمل الجماعً الفعال ،فعندها ٌنبغً االهتمام بشكل خاص بتلك
المهارات  ,على األقل فً مقرر دراسً واحد  ,وذلك فً المراحل األولى من البرنامج ،ومن ثم ٌتم تعزٌزها
بالصورة المناسبة فً مقررات أخرى خالل السنوات الالحقة.
قد ٌرتبط اختٌار المقررات الدراسٌة التً تحتاج إلى اهتمام خاص  ,جزئٌا ً بمتطلبات خاصة بالمحتوى لمختلف
المقررات دراسٌة ،أو بمهارات واهتمامات مختلف أعضاء هٌئة التدرٌس.
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