
 توصيف البرنامج مؤشرات مراجعة 

 الدراسي العام                                           البرنامج                                                   المؤسسة:

 :.......................... تاريخ اعتماد التوصيف من مجلس الكلية 

 تعليقات االستيفاء   العنصر

  ال نعم   
خ إقرار  استيفاء المعلومات األساسية )اسم وتاري

 بما ورد في الالئحة الداخلية(مج )المقارنة  البرنا
    

صياغة األهداف العامة للبرنامج واضحة وتسهم في 
 استيفاء مواصفات الخريج

    

تغطي جميع مجاالت التعلم المعرفية  نواتج التعلم 
 والمهارية 

    

تناسب المخرجات  ائية  األد  الصياغة سليمة واألفعال
 ياس  وقابلة للتحقق والق   لكل مجال

المعرفة 
 فهم وال

   

المهارات  
 الذهنية 

   

المهارات  
 المهنية 

   

المهارات  
 العامة 

   

 المعايير األكاديمية 
 حددةم  ▪

تتحقق من خالل مخرجات البرنامج   ▪
المذكورة بالتوصيف )فحص    تعليمية ال

 صفوفة(الم 

    

     العالمات المرجعية محددة إن وجدت
 الالئحة مقارنة بناته بالوهيكل البرنامج ومك 

 مدة البرنامج محددة ▪

ساعات معتمدة/ هيكل البرنامج محدد:  ▪
 سنة دراسية   /ة فصول دراسي

  –عملي   –: نظري  الوحدات  /عدد الساعات ▪
 إجمالي

 ية للمقررات المحتلفة والمئ  النسب ▪
 التدريب الميداني محدد ▪

    

 مقررات البرنامج
وى )بالمقارنة  ، سنة/ مستمحددة لكل فصل ▪

 ة(بالالئح
خرجات البرنامج التعليمية المذكورة  تحقق م  ▪

 بالتوصيف )فحص المصفوفة(

    



     متطلبات االلتحاق بالبرنامج )بالمقارنة مع الالئحة(
رنامج )بالمقارنة مع مال البالقواعد المنظمة الستك 

 الالئحة(
    

 طرق التدريس والتعلم بالبرنامج: ▪
 مناسبة وكافية لتحقيق نواتج التعلم  ▪
طية إن  م بالتعليق الطرق غير الن  كريذ ▪

وجدت باإلضافة للمحاضرات والتدريب  
التعلم الذاتي  مثل  )  العملي والميداني

والتكليفات والمشاريع والزيارات الميدانية  
ع ما تساقها م ومدى ا  (والتعليم اإللكتروني

هو مذكور بتوصيف المقررات ومدى  
حظات  تحققها وتنفيذها من خالل مال

 مقابالت الزيارة

    

 طرق وقواعد التقييم بالبرنامج
 متنوعة  ▪
 .التعلم   نواتج  ناسب وتحققت ▪
طية إن  م طرق غير النتعليق اليذكر بال   ▪

  للنظري والعملي والشفويوجدت باإلضافة  
والتكليفات والمشاريع   مثل كتيب األنشطة  )

ع تساقها م ومدى ا(  اإللكتروني  متحانواال
ما هو مذكور بتوصيف المقررات ومدى  

حظات  تحققها وتنفيذها من خالل مال
 مقابالت الزيارة

    

 البرنامج  قويم طرق ت
 متنوعة  ▪
مقابلة    -يلة محددة )استقصاء رأي  وسال ▪

 (تقرير
 مئوية(نسبة    –دة )عدد  العينة محد ▪

    

 اعتماد التوصيف
 المسؤول عن البرنامج ▪
 التوقيع ▪

 التاريخ ▪

    

 مرفقات
المعايير مع   تساقامصفوفة   –المعايير األكاديمية  

المقررات مع نواتج   فة صفوم ،  نواتج تعلم البرنامج
 تعلم البرنامج

    

 

 

 



 

 مقررتوصيف ال مؤشرات مراجعة 

 المقرر: االسم والكود                          البرنامج                                               المؤسسة:

 تعليقات االستيفاء العنصر
  ال نعم  

عدد    –الفرقة    –الكود   –بيانات المقرر )االسم    تساقا
) بالمقارنة مع الالئحة الداخلية   ي والعمليالساعات النظر

 وتوصيف البرنامج

   

    اضحة    هدف المقرر بطريقة صياغة  

 نواتج التعلم 
تناسب المخرجات  ائية  األد  الصياغة سليمة واألفعال ▪

 .وقابلة للتحقق والقياس   لكل مجال
تحقق نواتج تعلم البرنامج محددة تبعا لمصفوفة  ▪

 المقررات/ مخرجات البرنامج

   
   

 محتوى المقرر
 واتج التعلم يتوافق مع ن ▪
 يغطي المستجدات في التخصص ▪

   

 يب التعليم والتعلم أسال
 تحقق نواتج التعلم  ▪
ب ذوي االحتياجات  ساليب خاصة بالطالتوافر أ ▪

 الخاصة 
محاضرات  ال  )غير  طية م يذكر بالتعليق الطرق غير الن

( مثل التعلم الذاتي والتكليفات والمشاريع  والتدريب العملي

وتم التحقق منها    والزيارات الميدانية والتعليم اإللكتروني
 يارةأثناء الز

   

 بتقويم الطال

 خدمة محددةيب المستاألسال ▪
 التوقيت محدد ▪
دد )بالمقارنة مع الالئحة  يع الدرجات محتوز ▪

 وتوصيف البرنامج(
 قيس نواتج التعلم المختلفة.ناسب وتت ▪
  غير)طية م نغير    أي أساليبيذكر بالتعليق     ▪

 مثل كتيب األنشطة    (نظري والعملي والشفويال
وتم   اإللكتروني  متحانواالوالتكليفات والمشاريع  

 يارةالتحقق منها أثناء الز

   

 كتب الدراسية والمراجعقائمة ال
 حددةم  ▪

 تناسب مع محتوى المقرر ▪

   



 حديثة  ▪
  –الناشر    –ين  المؤلف  –الصياغة )عنوان الكتاب   ▪

 اإلصدار(تاريخ    –الطبعة 

 اعتماد التوصيف
 المسؤول عن البرنامج ▪
 التوقيع ▪
 التاريخ ▪

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تقرير البرنامجمراجعة مؤشرات  

المقرر:                                            البرنامج                                                           المؤسسة:

 االسم والكود

 :..........................قسم من مجلس ال  قريرتاريخ اعتماد الت

 تعليقات االستيفاء  العنصر

  ال نعم  

 تساق مع توصيف البرنامجاستيفاء المعلومات األساسية باال
      اسم البرنامج

    الفصول الدراسية   /عدد سنوات الدراسة 

    إجمالي عدد الساعات النظرية والعملية 

    أسس تشكيل لجان الممتحنين
    تحنين الخارجيناالستعانة بالمم 

 معلومات متخصصة 

 ياتحصائاإل
  –قين  محددة )عدد الطالب الملتح ▪

االلتحاق مسنوبا إلى األعداد  اتجاه  
معدل   –سنوات    3ر خالل آخحقة  الملت
  –نتائج االمتحان النهائي    -ح %النجا

 المقررات(توزيع  

يذكر بالتعليق قيام المؤسسة بدراسة   ▪
 متحانات وداللتها  لنتائج اال  ية تحليل

   

 محددة  بالطال  طرق دعم 

 القدرات الخاصة   ويذ ▪
 المتعثرين ▪
 المتميزين ▪

 

   

    توفر دليل للبرنامج ▪
 لدورية نظام المراجعة ا ▪

 متوفر ▪
 دورية المراجعة محددة ▪

   

 المعوقات اإلدارية والتنظيمية 

 محددة ▪
موضح أثرها على تنفيذ توصيف   ▪

 البرنامج
م المعوقات والتي تم يذكر بالتعليق أه ▪

 التحقق منها أثناء الزيارة

   



مدى اكتساب نواتج تعلم   اسلقي  تقويم الطالب
 البرنامج
  –تقويم محددة )استباات  أداة ال ▪

 .....(قاءات  ل
 موعد التقويم محدد ▪
يذكر بالتعليق ملخص النتائج تبعا لما  ▪

 أثناء الزيارةتم التحقق منه 
 

   

 ليمية اإلمكانات التع 

تحديد نسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة  
 المعاونة للطالب

   

    ئمة تخصصات أعضاء هيئة التدريسمال

    هيئة التدريستناسب العبء الوظيفي ل
ءمة المكتبة )يفضل االستدالل  مال
 (NORMSب

   

يفضل االستدالل  )سب اآللي  حاتوافر أجهزة ال
 (NORMSب

   

للطالب مع جهات  ني  فرص تدريب ميداتوافر  
 العمل

   

    يذكر أي متطلبات أخرى للبرنامج

 إدارة الجودة بالبرنامج
لية في خوجود نظام المراجعة الدا ▪

 تطوير البرنامج
 اجعة خارجية وجود نظام مر ▪
فاعلية نظام المراجعة )يوجد أمثلة   ▪

من تطوير البرنامج بناء على  
 المراجعات(

   

 البرنامج )مقترحات التطوير(  خطة تحسين
مسؤولية   –األنشطة    –محددة )الهدف   ▪

 التكلفة(  –توقيت التنفيذ    -التنفيذ

نتائج ▪ تحليل  االعتبار  في    تأخذ 
 –التعليمية  اإلمكانات   –حصائيات اإل
تقويم   –اإلدارية والتنظيمية  لمعوقات  ا

للبرنام  المراجع تقرير    –ج  الطالب 
 المراجعة الداخلية   تقارير –الخارجي 

 بقة طة الساخه من اللم يتم تنفيذما   –
تسق وتغطي األهداف واألنشطة التي ت ▪

 ذكرت في خطط تحسين المقررات

   

    اعتماد التوصيف



 المسؤول عن البرنامج ▪
 التوقيع ▪
 التاريخ ▪

 مرفقات
 خارجيتقرير المراجع ال ▪
 تقرير المراجعة الداخلية  ▪
 تائج تقويم الطالب للبرنامجن ▪

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقررتقرير ال مؤشرات مراجعة 

المقرر:                                            البرنامج                                                          المؤسسة:

 االسم والكود

 :..........................قسم من مجلس ال  قريرتاريخ اعتماد الت

 تعليقات االستيفاء  العنصر
  ال نعم  

 تساق مع توصيف البرنامجاستيفاء المعلومات األساسية باال

    مقرراسم ال

    رقمه الكودي
    الفرقة 

    عات النظرية والعملية إجمالي عدد السا

    أسس تشكيل لجان الممتحنين

    blueprintظام مراجعة لالمتحان مثل  ن
    القائم بالتدريس

 معلومات متخصصة 

 ياتحصائاإل
عدد    –قين  محددة )عدد الطالب الملتح ▪

معدل   –  الطالب الذين أدوا االمتحان
  –نتائج االمتحان النهائي    -ح %النجا

 ت(المقرراتوزيع  

يذكر بالتعليق قيام المؤسسة بدراسة   ▪
 متحانات وداللتها  لنتائج اال  ية تحليل

   

تدريس المقرر )باالتساق مع توصيف  

 المقرر(
 الموضوعات التي تم تدريسها ▪
 توىحما تم تدريسه من الم بة  نس ▪
بالتدريس  مدى التزام القائمين   ▪

 ىبالمحتو
 ساليب التعليم والتعلم أ ▪
 الطالب    يم طرق تقو ▪
عات  ووضمدى تغطية االمتجان لم  ▪

 )االستدالل ب( المقرر  
 

   

 كانات المتاحة للتدريساإلم 

 المراجع

   



 ائل السمع بصرية الوس
 المستلزمات

ير متوقر وتم التحقق  يذكر بالتعليق ما هو غ
 منه أثناء الزيارة

 المعوقات اإلدارية والتنظيمية 
 محددة ▪
يذكر في التعليق أهم ما تم التحقق   ▪

 منه أثناء الزيارة

   

مدى اكتساب نواتج تعلم   اسلقي  تقويم الطالب
 البرنامج
 محدد أهم نقاط الرضا وعدم الرضا ▪
النتائج تبعا لما تم  أهم يذكر بالتعليق   ▪

 أثناء الزيارةالتحقق منه  
 

   

ه من مقترحات التطوير في تحديد ما تم تنفيذ
المقرر في  العام السابق )االستعانة بتقرير  

 العام السابق(

   

 تطوير المقرر للعام القادم خطة 
مسؤولية   –األنشطة    –محددة )الهدف   ▪

 التكلفة(  –توقيت التنفيذ    -التنفيذ

نتائج ▪ تحليل  االعتبار  في    تأخذ 
 –التعليمية  اإلمكانات   –حصائيات اإل

تقويم   –تنظيمية  اإلدارية والالمعوقات  
للبرنام  المراجع تقرير    –ج  الطالب 

 المراجعة الداخلية   تقارير –الخارجي 
 بقة طة الساخه من اللم يتم تنفيذما   –

▪  

   

 اعتماد التوصيف
 المسؤول عن البرنامج ▪
 التوقيع ▪
 التاريخ ▪

   

 

 

 


