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 عنه:أ. التعريف بالبرنامج ومعلومات عامه 

 

 . المقر الرئيس للبرنامج:4

 جامعة المجمعة  –كلية التربية 
 

 الفروع التي يقدم فيها البرنامج: . 0

 شعب رياض األطفال بالزلفى
 

 

عية  ثقافية  تقنية  االحتياجات والتطورات الوطنية ..... . أسبباب إناا  البرنامج )اقتصادية  اجتما3

 الخ(

عمليا و أكاديميامعلمات  متخصببصببات في مجال الطفولة المبكرة  ومعدد اعدادا  حاجة المجتمع   الى 

مواكبة التطور العلمي في مجال ووتعليم اطفال هذد الفئة العصر    تغيراتمواكبة  خاللهامن  تسبتطع

تحقيق  النمو االجتماعي السليم  من خالل  تربية االطفال  من قبل  و ة  وتربية االطفال الطفولة المبكر

متخصببصببين والعمل بمبدأ اقتصبباديات التعليم بتوفير  التعليم قبل المدرسببي  بما يقلل  التكاليف  على  

بمراعاة    ومن خالل اتفاقية حقوق الطفل التى  أسبببببسبببببتها االمم المتحدةبرامج  التعليم  المدرسبببببي 

حقوق الطفل الصببببحية والجسببببمية والتعليمية واالهتمام بمرحلة الروضببببة واهميتها في اعداد الطفل 

 للحياد المستقبلية كي يكون عضو فعال في مجتمعه الذي يعيش فيه .

 

  ساعة معتمدة( 440إجمالي الساعات المعتمدة: ) . 4

 المهن / الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها : .5

 لعمل في الروضات الحكومية *ا

 *العمل في وزارة التربية والتعليم 

  العالي*العمل في وزارة التعليم 

 *تقديم االستاارات للمراكز المتخصصة في مجال الطفولة .
 

 )إن وجدت(. المسارات الرئيسة للبرنامج 6

 المسار

الساعات 

 المعتمدة

 )لكل مسار(

 المهن / الوظائف

 ) )لكل مسار

   للبرنامججد مسارات ال يو

4.    

0.    

3.    

 المؤهل الممنوح )إن وجدت( /نقاط الخروج . 7
 إجمالي الساعات المعتمدة المؤهل الممنوح /نقاط الخروج 

 ساعة  241 بكالوريوس في التربية واآلداب )التعليم قبل االبتدائي( .4

1.   

3.   
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  :هومخرجات هوأهدافالبرنامج  رسالة .ب

 مج:البرنا. رسالة 4

مؤهالت علميا وتربويا ومهنياً في مجال الطفولة المبكرة  عن طريق تقديم طالبات  إعداد

برنامج أكاديمي للطالبة لتكون قادرة على المنافسة في الميدان العلمي والتربوي  

. والمااركة بتقديم خدمات بحثية وتربوية للمجتمع . 

 
 :البرنامجأهداف .  0

ً وفق المعبببايير الوطنيبببة  *إعبببداد الخريجبببات المؤهالت ً وتقنيبببا ً وتربويبببا ً ومهنيبببا علميبببا

 والعالمية واحتياجات سوق العمل.

*تطوير المعببارف التربويببة واألكبباديميببة في مجببال الطفولببة المبكرة وفق ر يببة المملكببة 

 م.0232

*إتباحبة الفرصببببببة لقبول الطبالببات في برنبامج أكباديمي متميز بمبا يحقق أهبداف التنمية 

 المستدامة.

*تقبديم برامج دراسببببببات عليبا تربويبة وأكاديمية ومهنية في مجال الطفولة المبكرة وفق 

 التوجهات الوطنية للمملكة.

*دعم وتعزيز المعرفببة العلميببة والمهنيببة من خالل تقببديم أبحببام علميببة متميزة تخببدم 

 المجتمع.

جودة  ن* بنا  شبببراكات مجتمعية لتعزيز المسبببؤولية وتحقيق التنمية المجتمعية  تحسبببي

الحياة الجامعية للطالبات من خالل األناببببطة المتنوعة بما يسببببهم في بنا  شببببخصببببيتهم 

 .المتكاملة

 :أهداف المؤسسة/الكليةرسالة والبرنامج مع  أهدافو رسالة. عالقة 3

 

مؤهالت علميا وتربويا ومهنياً في مجال الطفولة طالبات  إعداد " ا برنامجتتضممممسا ةسمممما ة 

تقديم برنامج أكاديمي للطالبة لتكون قادرة على المنافسة في الميدان  المبكرة  عن طريق

 للمجتمع.العلمي والتربوي  والمااركة بتقديم خدمات بحثية وتربوية 
 

إعداد المؤهلين علمياً وتربوياً ومهنياً عن طريق تقديم برامج  "هي و ا برنامج ةسا ة ا كلية قكسا يحق

كاديمية قادرة على المنافسة في الميدان العلمي والتربوي  وتقديم تعليمية متطورة؛ لبنا  منظومة أ

.خدمات بحثية وتربوية للمجتمع  

 
تقنيات  المعلومات   البرنامج دمجيحاول  و .هذد الرسالة االطفال الى تحقيقويسعى برنامج رياض   "

وفق ر ية المملكة  و يميواالتصال  في المنظومة  التعليمية  وفقا  لمعايير الجودة  واالعتماد االكاد

 .م0232
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رسالة البرنامجو مصفوفة االتساق بين رسالة الكلية  

 الكلية : التربية بالمجمعة القسم االكاديمي : رياض األطفال البرنامج : رياض األطفال

 

 
 

 البرنامج: . خصائص خريجي4

مفاهيم األساسية في والوالنظريات والمبادئ العميق للمحتوى المعرفي  القدرة على الفهم 
 مجال رياض األطفال، وطرق تعليم وتعلم األطفال.

طفال العاديين وذوى الطفولة وكيفية التعامل مع األ القدرة على البحث في مشكالت 
 .االحتياجات الخاصة

هم محتوى البحوث والدراسات الحديثة المتعلقة فالقدرة على امتالك مهارات البحث و 
 بالطفل

كير اإليجابي وتطبيق المعارف والمفاهيم والنظريات وأساليب االستقصاء القدرة على التف 
 في مجال الطفولة إليجاد حلول ابتكارية في مشكالت األطفال النمائية والتعليمية

ستخدم الوسائط المتعددة للتواصل مع تمهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي، و امتالك 
المؤسسات ويا وأولياء األمور والمجتمع المحلي، التالميذ وزمالء المهنة والقيادات العل

 .المجتمعية التي ترعى الطفولة

( لتقييم Formal – Informalاستراتيجيات التقييم المقننة وغير المقننة ) استخدام 

 ل البيانات ألغراض متنوعة.يحلت، والنموجميع جوانب 

لها في  وإيجاد الحلولفي مجال رياض األطفال تحديد المشكالت والقضايا  المبادرة في 
 المواقف الفردية والجماعية، ويمارسوا القيادة إليجاد حلوٍل عملية ومبتكرة

هداف المشروعات أالقدرة على قيادة المجموعة الصغيرة والمجموعات الكبيرة لتحقيق  
 .ية والبحثية في إطار تخصص رياض األطفالمالعل

ل التخصص في الموضوعات األكاديمية القدرة على متابعة الجديد في المعلومات في مجا 
 التقنية ودمجها في الممارسات المهنية والمهنية وتوظيف

 في تعديل توجهاته المهنية بما ويمتلك المرونةالفرص لتحقيق النمو الذاتي والمهني،  تحري 
 يعكس المتوقع منه بصفته مربيّا

 بالقيم اإلسالمية بما في ذلك أخالقيات المهنة االلتزام 

ة خالص وتحمل المسؤوليإتتفق والمعتقدات الدينية اإلسالمية من  بالسلوكيات التيتزام االل 
 وااللتزام تجاه االخرين
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 *البرنامج تعلممخرجات . 5
 المعرفة والفهم

بجميع المفاهيم والنظريات المرتبطة بتخصص رياض االطفال وبنظريات  المعرفة الكاملة 4ع
  المهني.لمية الالزمة لإلعداد الع والتعلم والمجاالتالتعليم 

ث والطرق المتبعةةة في تعليم وتعلم اطفةةال الروضةةةةةةةة و احةةد بةةاإلجراءاتلمعرفةةة الكةةاملةةة ا 0ع
 الصةةةفية وطرق التدريسباإلدارة بحاث الحديثة المرتبطة ألالتطورات التربوية والنفسةةةية وا

 ألطفال .ا

ت وقضةةةةايا الطفولة وكذلك الحلول لمشةةةةكمام بأحدث التطورات البحثية المتعلقة بإيجاد الأللإ 3ع
 القضايا التربوية المستجدة والمختلفة

 ءالمهنة معلمة الروضةةةةةة وكفاياتها واللوائن التنظيمية للتعامل مع الزم االلتزام بأخالقيات  4ع
 حقة الووثيقة حقوق الطفل وكيفية تحسين ذلك وفقا للتغيرات المتااألمور واولياء  واألطفال 

 المهارات

نقد المحتوى العلمي واألفكار المتضةةةمنة في المفاهيم لبيان أوجه القوه والضةةةةعف وتحليلها  4م
 واستخدامها في اقتراح الحلول الصفية التي يتم مواجهتها واتخاذ القرارات .

دراسةة بعض مشةةكالت الطفولة البسةةيطة والمعقدة بعد إجراء التقصةةى وتقديم حلول إبداعية  0م
ة باسةةةةتخدام اشةةةةكال متنوعة من تقنيات المعلومات والمعرفة النظرية للمشةةةةكالت المطروح
 والخبرة العملية . 

 تطبيق المعارف والنظريات واألسس والمهارات والكفايات المهنية لمعلمة الروضة . 3م
 أساليب التواصل التكنولوجية شفهيا وكتابيا بكفأه  التواصل مع االخرين باستخدام 4م
مجال رياض في ة المعلومات واالتصةةةاالت للحصةةةول على المعلومات الحديثة اسةةةتخدام تقني 5 م

 األطفال 
 استخدام األساليب الحسابية في معالجة بعض المعلومات المرتبطة بمجال الطفولة  6م
 استخدام مهارات الحاسب االلى في تنفبذ متطلبات المقرر . 7م
 الحركية والصةةوتية والفنية تتضةةمن االداءات محاكاة أنشةةطة التعلم والتعليم بالروضةةة التي  1م

 بمهارة .

 القيم

االسةةةهام بشةةةكل بناء في حل المشةةةكالت في مواقف النشةةةاط الجماعى سةةةواء كامن فردا في  4ق
 مجموعة ام قائد المجموعة 

 ممارسة العمل ضمن فريق بكفأه والقيادة لمجموعة  العمل . 0ق
 قات االجتماعية والمهنية .التصرف بما يعكس تحمل مسئولية العال 3ق
 واالستمرار في تطوير الذات مهنيا وشخصيا  الذاتي التعلمحمل مسؤولية ت 4ق

ية العالية على المسةةةةتوى الشةةةةخصةةةةى واالجتماعى بما يكون اتجاهات قااللتزام بالقيم االخال 5ق
 . إيجابية نحو مهنة التدريس واكتشاف القدرات التدريسية وتقويم الذات بموضوعية 

 )إن وجدت(مساة أو نقاط تخرج  منفصل  كليتم إضافة جدول  *

 المنهج الدراسي: .ج
 . مكونات الخطة الدراسية:4

 

 مكونات الخطة الدراسية
/  إجباري

 اختياري

عدد 

 المقررات

الساعات 

 المعتمدة

النسبة 

 المئوية

 متطلبات الجامعة
  -----  إجباري

 %1.5 40 6 اختياري

 %00.5 30  إجباري متطلبات الكلية
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  -------  اختياري

 متطلبات البرنامج
 %53 14 33 إجباري

 %42 -------  اختياري

 %422 44 7  متطلبات من أقسام أخرى

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ماروع التخرج

  1 4  التدريب الميداني / سنة االمتياز

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد أخرى

 422 440  جمالياإل

  

 

 

 

 إن وجد()يتم إضافة جدول منفصل لكل مسار 

 :. مقررات البرنامج0
 

 المستوى األول  
رقم 

 المقرر
رمز 

 المقرر
 اسم المقـــــــــــرر

عدد 
 الساعات

 عملي  نظري 
متطلب 

 سابق

111 EDU 
تقنيات التعلم ومهارات 

 االتصال
2 2     

111 EDU 
اصول التربية 

 االسالمية
2 2     

111 EDU 

نظام وسياسة التعليم 
في المملكة العربية 

 السعودية
2 2     

111 KIN 2 2 التنشئة االجتماعية     

112 KIN 
مدخل الى رياض 

 االطفال
2 2     

111 KIN 
تربية الطفل في 

 االسالم
2 2     

12 اجمالي عدد الساعات  ساعة   

 المستوى الثاني
رقم 

 المقرر
رمز 

 المقرر
 اسم المقـــــــــــرر

عدد 
 الساعات

 عملي  نظري 
متطلب 

 سابق

121 EDU 2 علم نفس النمو       

102 ENG 2 اللغة اإلنجليزية       

121 KIN 
مؤسسات الطفولة 

 ومنظماتها
2 2     

122 KIN 2 2 1 أدب الطفل   

121 KIN 2 2 سيكولوجية اللعب     

121 KIN 
المهارات اللغوية 

 للطفل
1 2 2   

121 KIN 
سيكولوجية رسوم 

 االطفال
2 2     
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16 اجمالي عدد الساعات  ساعة   

الثالثالمستوى   
رقم 

 المقرر
رمز 

 المقرر
 اسم المقـــــــــــرر

عدد 
 الساعات

 عملي  نظري 
متطلب 

 سابق

211 EDU 2 صحة نفسية       

211 EDU 2 مبادئ البحث التربوي       

211 KIN رات التفكيرتنمية مها  2 2     

212 KIN 
التربية الحركية ) 

 تدريبات وألعاب(
1 2 2   

211 KIN 
المهارات اليدوية 

 والفنية للطفل
1 2 2 KIN 125 

101 ENG (2اللغة اإلنجليزية)  2 2   ENG102 

201 SALM ( 1قران كريم)  2 2     

16 اجمالي عدد الساعات  ساعة   
الرابع المستوى  

رقم 
 المقرر

رمز 
 المقرر

 اسم المقـــــــــــرر
عدد 

 الساعات
 عملي  نظري 

متطلب 
 سابق

221 EDU 2 2 علم النفس التربوي     

221 KIN 
الحضانة ورياض 

 األطفال
2 2   KIN 112 

222 KIN 
التعليم والتعلم في 

 السنوات المبكرة
2 2     

221 KIN 
المهارات ا 

والرياضية عند   لعلمية
 الطفل

1 2 2   

225 KIN 2 2 1 طرق رواية القصة   

101 SEDU 
مقدمة في التربية 

 الخاصة
2 2     

202 SALM ( 2قران كريم)  2 2   SALM201 
  اجمالي عدد الساعات 

 
16 ساعة   

الخامسالمستوى   
رقم 

 المقرر
رمز 

 المقرر
 اسم المقـــــــــــرر

عدد 
 الساعات

 عملي  نظري 
متطلب 

 سابق

111 EDU تخطيط تربويإدارة و  2       

111 EDU 
إنتاج ومصادر التعلم 

 االلكترونية
2       

111 KIN 2 2 1 الثقافة الصحية   

112 KIN 
تصميم األلعاب 

 التربوية
1 2 2 KIN123 

111 KIN 2 2 إعداد معلمة الروضة     

111 KIN 
طرق تدريس رياض 

األطفال في ضوء 
 الجودة

2 2     
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111 KIN 
لفروق سيكولوجية ا

 الفردية
2 2     

111 KIN 2 2 نظريات التعلم     
18 اجمالي عدد الساعات  ساعة   

السادسالمستوى   
رقم 

 المقرر
رمز 

 المقرر
 اسم المقـــــــــــرر

عدد 
 الساعات

 عملي  نظري 
متطلب 

 سابق

121 EDU 2 استراتيجيات التدريس       

121 EDU 2 المناهج التعليمية       

121 KIN 2 2 مكتبات األطفال     

122 KIN 
المشكالت السلوكية 

 للطفل
2 2     

121 KIN 
مصطلحات في 
الطفولة باللغة 

 اإلنجليزية
2 2     

121 KIN 2 2 1 مسرح الطفل   

121 KIN 
النمو العقلي 

 والمعرفي للطفل
2 2     

121 KIN 
برامج التلفزيون 

 التربوي
1 2 2   

18 اجمالي عدد الساعات  ساعة   

السابع المستوى   
رقم 

 المقرر
رمز 

 المقرر
 اسم المقـــــــــــرر

عدد 
 الساعات

  عملي نظري 
متطلب 

 سابق

111 EDU 
اتجاهات حديثة في 

 استراتيجيات التدريس
2       

111 EDU 2 التقويم التربوي       

111 KIN 2 2 سيكولوجية االبتكار     

112 KIN 
 اعداد وسائل تعليمية

 للطفل
1 2 2   

111 KIN 
االنشطة في رياض 

 االطفال
1 2 2   

111 KIN 
المفاهيم الدينية 

 واالجتماعية
2 2     

111 KIN 2 2 التربية البيئية     

111 SEDU 2 2 صعوبات التعلم   SEDU104 
18 اجمالي عدد الساعات  ساعة   

الثامنالمستوى   

رقم 
 المقرر

رمز 
 المقرر

ــــرراسم المقـــــــ  
عدد 

 الساعات
 عملي  نظري 

متطلب 
 سابق

121 EDU 1   1 التربية الميدانية 

اجتياز 
المقررات 
التربوية و 

ساعة 121  

121 KIN 2 2 األطفال الموهوبون     
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122 KIN 
الخدمة االجتماعية 

في مجال األسرة و 
 الطفولة

2 2     

121 KIN 2 2 إرشاد الطفل وتوجيهه     

121 KIN 
ة دور الحضانة إدار

 ورياض األطفال
2 2     

121 SEDU 
استراتيجيات الدمج 

 والتدخل المبكر
2 2   SEDU417 

16 اجمالي عدد الساعات  ساعة   

 

 اذكر قائمة رموز المقررات التي يجب دراستها قبل هذا دراسة هذا المقرر:  المتطلبات السابقة* 

 حسب الحاجة تدرج المزيد من المستوياا *

 إن وجد()كل مسار مقررات جدول ل ضفأ*  *

 

 :. توصيف مقررات البرنامج3
ويم وفق نموذج المركز الوطني للتق ضع الرابط اإللكتروني للتوصيف التفصيلي لجميع مقررات البرنامج

 .واالعتماد األكاديمي
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8

%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A

A%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D49%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA

-5 

 
 :. مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج4

ً و تعلم البرنامجقم بالربط بين كل من مخرجات   مستويات التالية:لل المقررات وفقا

 (ا تسكا= مستوى  ت،  ا سساةسة= مستوى  ة،  ا تأسيس= مستوى  س) 

 مخرجات التعلم للبرنامج  / المقرراتجدول ) مصفوفة ( 

 المعرفة المهارات  القيم 
المقررا
 ت

c5 الترميز    1ع 2ع 3ع 4ع 1م 2م 3م 4م 5م 6م 7م 8م 1ق 2ق 3ق 4ق
 السابق 

 5ق
KIN1   س  س   س س        س

KIN1 س     س  س   س     س س 11

KIN1        س     س س س   12

13      

KIN1

13 

KIN1 س س   س  س س    س  س   

KIN1  س س    س    س    س  س  21

KIN1 س   س    س      س س   22

KIN1 س س     س س س  س س س س  س س 23

KIN1 س  س س  س   س  س  س    س 24

KIN2 س س   س  س س س س س      س 25

KIN2 ر ر   س    س   س س     11

12 
 س س    س   س  س ر  س   

KIN2

13 

KIN2 س س   س    س   س  س   

21 

https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D49%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-5
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D49%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-5
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D49%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-5
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D49%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-5
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D49%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-5
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D49%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-5
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D49%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-5
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D49%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-5


 
11 

 مخرجات التعلم للبرنامج  / المقرراتجدول ) مصفوفة ( 

 المعرفة المهارات  القيم 
المقررا
 ت

c5 الترميز    1ع 2ع 3ع 4ع 1م 2م 3م 4م 5م 6م 7م 8م 1ق 2ق 3ق 4ق
 السابق 

 5ق
KIN2 ر ر  ر ر  ر ر   ر  ر    

22 

 
 

 

 

 

 

السنوا
ت 
 المبكرة

KIN2 ر ر   ر  ر  ر   ر  ر   

KIN2 ر ر     ر  ر   ر    ر  23

KIN3 ر    ر  ر   ر ر ر   ر   25

KIN3  ر     ر ر ر  ر ر    ر  11

KIN3 ر ر ر    ر    ر  ر  ر   12

13 
 س س  س   ر          ر

KIN3

14 

 ر  ر  ر      ر ر  ر ر ر 
KIN3

15 

KIN3   ر ر  ر ر         ر 

16 
KIN3 ر    ر        ر   ر 

21 
   ر  ر ر  ر ر  ر  ر    

KIN3

22 

 ر ر ر  ر ر     ر   ر   ر
KIN3

23 

KIN3 ر     ر  ر    ر ر ر  ر ر

24 
  ر ر ر  ر ر  ر    ر    ر

KIN3

25 

KIN3 ر ر    ر ر    ر   ر  ر 

KIN4 ت   ت    ت   ت  ت     26

11 
 ت ت ت  ت   ت     ت    

KIN4

12 

  ت     ت ت   ت ت ت   ت ت
KIN4

13 

 ت ت  ت   ت    ت ت  ت   
KIN4

14 

KIN4  ت ت     ت ت  ت    ت  ت

KIN4 ت ت ت  ت ت   ت       ت ت 15

21  
الموهو
 بون

  ت ت ت   ت  ت     ت   
KIN4

22 

KIN4  ت ت ت   ت  ت     ت   

24  
   ت  ت  ت   ت       ت

KIN4

25 

  س س    س  س س  س  س  س 
EDU1

16 

EDU1 س س   س          س  س

17 
  س  س  س  س        س 

EDU1

18 

EDU1 ر ر    ة  ة        ة 

SAL ر ر    ة  ة        ة  26

M202 
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 مخرجات التعلم للبرنامج  / المقرراتجدول ) مصفوفة ( 

 المعرفة المهارات  القيم 
المقررا
 ت

c5 الترميز    1ع 2ع 3ع 4ع 1م 2م 3م 4م 5م 6م 7م 8م 1ق 2ق 3ق 4ق
 السابق 

 5ق
EDU2 ر ر    ة  س        س 

EDU2  ر  ر ر    ة  ة  ة ة  ة  26

EDU3  ر  ر ر ة  ة     ة   ة  26

16 
  ت    ت  ة ة  ة  ة  ة ة 

EDU3

17 

EDU3 ر ر   ر ة  ة     ة   ة 

EDU3 ت ت   ر ة  ة        ة   26

27 
 ت   ت ت  ت        ة  ة

EDU4

16 

EDU4 ت ت    ت  ت        ت 

EDU4  ت  ت ت    ت    ت ت ت    17

ENG ت    ت   ت  ت   ت   ت ت 23

ENG ت   ت   ت   ت    ت  ت ت 101

102 
KIN2               س س س

SAL               ر ر ر 02

M202
0 

 س  س  س  س س س       س س
SED

U104 

SED س  س  س س  س   س  س    س

U417   ت  ت  ت  ت ت   ت   ت ت LED3

ARA           س  س   س س 22

B101 
        ر   ر   ر ر  ر

المهارات 
 اللغوية

SOC1  س      س     س   س 

HAF1        س     س  س س  01

01 
LHR    س    س   س    س  س

101 
VOW        س     س س س س 

101 
SAL        س   س     س س

M101 
SAL        س   س     س س

M102 
SAL        س   س     س س

M103 
SAL        س   س     س س

M104 
 

 إن وجد()يتم إضافة جدول منفصل  كل مساة  *
 

 للبرنامج.لتحقيق مخرجات التعلم  والتعلم المستخدمةاستراتيجيات التعليم  .5

نة األناطة متضموالخبرات والمواقف التعليمية المختلفة سياسات واستراتيجيات التعليم والتعلم صف 

 في كل مجال من مجاالتها. مخرجات التعلم المستهدفةالمناسبة لتحقيق الصفية والالصفية 
 

 



 
13 

استراتيجيات التعليم   مخرجات التعلم للبرنامج               
 والتعلم

 المعارف           

بجميع المفاهيم والنظريات المرتبطة بتخصةةةةةةةص رياض  المعرفةة الكاملة 4ع
العلميةةة الالزمةةة لإلعةةداد  جةةاالتوالتعلم والماالطفةةال وبنظريةةات التعليم 

  المهني.

 
 

 إلقاء المحاضرات
 والحوار المناقشة

 األوراق البحثية
 إقامة ورش عمل 
ومحاضرات 
 توعية

والطرق المتبعةةةة في تعليم وتعلم اطفةةةال  بةةةاإلجراءاتلمعرفةةةة الكةةةاملةةةة ا 0ع
 بحاث الحديثة المرتبطةالروضة و احدث التطورات التربوية والنفسية واأل

 ألطفال .الصفية وطرق التدريس اإلدارة با

ايا ت وقضالمام بأحدث التطورات البحثية المتعلقة بإيجاد الحلول لمشكأللإ 3ع
 الطفولة وكذلك القضايا التربوية المستجدة والمختلفة

ع

4 

مهنة معلمة الروضةةةةةةةة وكفاياتها واللوائن التنظيمية  االلتزام بةأخالقيةات 
ووثيقة حقوق الطفل وكيفية األمور واولياء  طفال واأل الءللتعامل مع الزم

 حقة التحسين ذلك وفقا للتغيرات المت

 لمهاراتا         

نقةد المحتوى العلمي واألفكار المتضةةةةةةةمنة في المفاهيم لبيان أوجه القوه  4م
والضةةةةةةعف وتحليلها واسةةةةةةتخدامها في اقتراح الحلول الصةةةةةةفية التي يتم 

 .مواجهتها واتخاذ القرارات 

               
  ذاتي التعلم ال     

العصف             
 الذهني

 حل المشكالت
 والحوار المناقشة

 وتقديم العروض
 والحوار المناقشة

 وتقديم العروض
 األدوارلعب 
 الحالةدراسة 

 المشروعات
 تعاونى تعلم 
 االقرانتعلم 

دراسةةةةة بعض مشةةةةكالت الطفولة البسةةةةيطة والمعقدة بعد إجراء التقصةةةةى  0م
وعة من وتقديم حلول إبداعية للمشةةكالت المطروحة باسةةتخدام اشةةكال متن

 تقنيات المعلومات والمعرفة النظرية والخبرة العملية . 

تطبيق المعةةارف والنظريةةات واألسةةةةةةةس والمهةةارات والكفةةايةةات المهنيةةة  3م
 لمعلمة الروضة .

التواصةةةل مع االخرين باسةةةتخدام أسةةةاليب التواصةةةل التكنولوجية شةةةفهيا  4م
 وكتابيا بكفأه 

 م
5 

صةةاالت للحصةةول على المعلومات الحديثة اسةةتخدام تقنية المعلومات واالت
 في مجال رياض األطفال 

استخدام األساليب الحسابية في معالجة بعض المعلومات المرتبطة بمجال  6م
 الطفولة 

 استخدام مهارات الحاسب االلى في تنفبذ متطلبات المقرر . 7م

ة الحركي  محاكاة أنشةةةطة التعلم والتعليم بالروضةةةة التي تتضةةةمن االداءات 1م
 والصوتية والفنية بمهارة .

 القيم

االسةهام بشةكل بناء في حل المشةكالت في مواقف النشاط الجماعى سواء  4ق
 كامن فردا في مجموعة ام قائد المجموعة 

  ذاتي التعلم ال
 حل المشكالت

التعلم             
تعاوني           ال

 العروض التقديمية
السمنارات          
 ةالعلمي

المشروعات 
 البحثية

 ممارسة العمل ضمن فريق بكفأه والقيادة لمجموعة  العمل . 0ق

 التصرف بما يعكس تحمل مسئولية العالقات االجتماعية والمهنية . 3ق

 واالستمرار في تطوير الذات مهنيا وشخصيا  الذاتي التعلمحمل مسؤولية ت 4ق

ى المسةتوى الشةةخصةةى واالجتماعى بما االلتزام بالقيم االخالقية العالية عل 5ق
يكون اتجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس واكتشةةاف القدرات التدريسةةية 

 وتقويم الذات بموضوعية . 
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 . طرق تقييم مخرجات التعلم للبرنامج 6

صببف سببياسببات وأسبباليب وطريق التقويم المسببتخدمة )مباشببرة   لير مباشببرة( للتحقق من اكتسبباب 

  ات التعلم المستهدفة في كل مجال من مجاالتها.الطالب لمخرج

 

 

 نوع التقويم طرق التقويم مخرجات التعلم

بجميع المفاهيم والنظريات المرتبطة بتخصص  المعرفة الكاملة
 العلمية الالزمة والتعلم والمجاالترياض االطفال وبنظريات التعليم 

  المهني.لإلعداد 

االختبارات التحريرية  
 والشقهية 

 مباشر

والطرق المتبعة في تعليم وتعلم اطفال  باإلجراءاتلمعرفة الكاملة ا
بحاث الحديثة الروضة و احدث التطورات التربوية والنفسية واأل

 ألطفال .الصفية وطرق التدريس اباإلدارة المرتبطة 

 –التطبيق العمليى 
 لعب األدوار  

 مباشرلير

ت الة بإيجاد الحلول لمشكمام بأحدث التطورات البحثية المتعلقأللإ
 وقضايا الطفولة وكذلك القضايا التربوية المستجدة والمختلفة

ملخصات نتائج البحوث 
 الحديثة في مجال الطفولة 

 

 مباشر

مهنة معلمة الروضة وكفاياتها واللوائن  االلتزام بأخالقيات 
ووثيقة األمور واولياء  واألطفال  الءالتنظيمية للتعامل مع الزم

 حقة الالطفل وكيفية تحسين ذلك وفقا للتغيرات المت حقوق

 مباشرلير المالحظة 

نقد المحتوى العلمي واألفكار المتضمنة في المفاهيم لبيان أوجه 
القوه والضعف وتحليلها واستخدامها في اقتراح الحلول الصفية 

 التي يتم مواجهتها واتخاذ القرارات .

االختبارات  –المالحظة 
 عدية القبلية والب

 مباشرعير 

دراسة بعض مشكالت الطفولة البسيطة والمعقدة بعد إجراء التقصى 
وتقديم حلول إبداعية للمشكالت المطروحة باستخدام اشكال متنوعة 

 من تقنيات المعلومات والمعرفة النظرية والخبرة العملية . 

المالحظة  –دراسة الحالة 
 قياس األثر  –

 لير مباشر

 

 

معارف والنظريات واألسس والمهارات والكفايات المهنية تطبيق ال
 لمعلمة الروضة .

االستبيانات  –المالحظة 
الخاصة  المقايس –

 بالكفاءه المهنية 

 لير مباشر

التواصل مع االخرين باستخدام أساليب التواصل التكنولوجية شفهيا 
 وكتابيا بكفأه 

مباشرغير  داءألا مالحظةاستمارات   

 

م تقنية المعلومات واالتصاالت للحصول على المعلومات استخدا
 الحديثة في مجال رياض األطفال 

  المشروعات 

 مباشر

استخدام األساليب الحسابية في معالجة بعض المعلومات المرتبطة 
 بمجال الطفولة 

التقارير المتضمنة 
األساليب الحسابية 

 المختلفة

 

 

 مباشر

التقديمية العروض  لى في تنفبذ متطلبات المقرر .استخدام مهارات الحاسب اال
 والمالحظة 

 مباشر

محاكاة أنشطة التعلم والتعليم بالروضة التي تتضمن االداءات  
 الحركية والصوتية والفنية بمهارة .

 
 –استمارات األداء 
 المالحظة 
 

 

 غير مباشر

مواقف النشاط الجماعى االسهام بشكل بناء في حل المشكالت في 
 سواء كامن فردا في مجموعة ام قائد المجموعة 

االفتراضى  األدا  –المالحظة   غير مباشر 
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 :والدعم الطالبي. القبول د

 . متطلبات القبول بالبرنامج4

على  شهادة  الثانوية  العامة  او  ما  يعادلها  من  داخل  المملكة  او  من    تكون حاصلةان *
 . خارجها

 %09ى نسبة مكافئة علالحصول *
شهادة  الثانوية  العامة  او  ما يعادلها  مدة  تزيد  عن   حصولها علىعلى مضى قد يكون  ان ال*

 .خمس  سنوات  
 و  مقابلة  شخصية  يشترطها  القسم . أاختبار    بنجاح أي ان تجتاز*
 او  تأديبيا  جامعة  اخرى  فصال  اكاديميا    أي  أو منالجامعة قد فصلت من  اال تكون*

 .والسلوكان تكون حسنة السير *
  . تكون الئقة طبياان  *
  الجددلطالب والتهيئة ل برامج توجيه. 0

اإلعداد المسبق للمرشد الطالبي لعملية اإلرشاد من خالل مجموعة من الدورات وورش العمل في *
عريف المستجدات بآليات اإلرشاد بداية العام الدراسي للتعريف باإلرشاد الطالبي ) يوم المرشد( ، وت

 .األكاديمي

توزيع الطلبة المستجدين على المشرفين األكاديميين ونشر القوائم على لوحات اإلعالن وموقع *
 الكلية وذلك مع بداية كل عام.

إعداد وتصميم مجموعة من النماذج الخاصة باإلرشاد األكاديمي والطالبي تتوافق مع جميع *
ة اإلرشاد الطالبي، حيث تحتوى هذه النماذج على جميع البيانات المتعلقة متطلبات توثيق عملي

بعملية اإلرشاد : كبيانات الطالب، والموضوع الذي تمت مناقشته مع الطالب، ونتائج المناقشة، 
 .من حيث التميز أو تدني مستواه العلميالب وتوصية المرشد األكاديمي، وكذلك تحديد مستوى الط

برامج توجيهيه للطلبة المستجدين للتعريف بنظام الدراسة واالختبارات في الكلية اإلشراف على  *  

 الجدد لإلرشاد واألشراف االكاديمي  توزيع اعضاء هيئة التدريس على الطالبات*
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل *

دار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل )مع ذكر مق طالب
 أسبوع(.  

إعداد لقاءات تعريفية للطالب المستجدين  للتعريف بلوائن الدراسة واالختبارات داخل الكلية ، *

 والخطة الدراسية للبرنامج .

 غير مباشر المالحظة  ممارسة العمل ضمن فريق بكفأه والقيادة لمجموعة  العمل .

التقديرمقاييس  التصرف بما يعكس تحمل مسئولية العالقات االجتماعية والمهنية .  غير مباشر 

واالستمرار في تطوير الذات مهنيا  الذاتي التعلمحمل مسؤولية ت
 وشخصيا 

استبيانات اإلنجازملفات   مباشر 

االلتزام بالقيم االخالقية العالية على المستوى الشخصى واالجتماعى 
س واكتشاف القدرات بما يكون اتجاهات إيجابية نحو مهنة التدري

 التدريسية وتقويم الذات بموضوعية . 

مقاييس التقدير  ظةالمالح  غير مباشر 
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 إعداد ورش تثقفية للطالب لتهيئة الطالب للدراسة الجامعية ، وتحسين مستواهم الدراسي . *

تفعيل أسبوع اإلرشاد األكاديمي لحل مشكالت الطالب أثناء فترتي الحذف واإلضافة ، وتوعيتهم *

 بمتطلبات الخظة الدراسية.

 التعلم واإلبداع يم الكامنة فدفع الطالب على المستوى الشخصي لالستفادة من إمكاناتهم وقدراته*

 فيها، بالترتيب مع أساتذة المادة والمشرفين واألكاديميين

ـ تشجيع الطالب على االنخراط في األنشطة األكاديمية لتحسين مستواهم الدراسي وتفعيل إجراءات 

 التعلم الذاتي

 األكاديمي.في عملية اإلرشاد الجدد تقديم المساعدة والمشورة للطالبات *
 ( ساعات أسبوعية  طبقا للجدول الدراسي 6لساعات المكتبية عدد ) ا*

 ستقبال الطالبات وتقديم الدعم أثناء الساعات المكتبية* ا
 التواصل عن طريق البريد االلكتروني أو الجوال أو موقع عضو هيئة التدريس* 
 االجتماعات الدورية للمرشد األكاديمي.* 
 خدمات اإلرشاد. 3

 (االجتماعي  النفسي  المهني  األكاديمي)

 
 توجد خطة إرشادية للوحدة محددة بجداول زمنية، ويتم تنفيذها خالل العام الدراسي. *
توزيع الطالب بالكلية إلى مجموعات إرشةةةةةةادية، وكل مجموعة محدد لها مرشةةةةةةد أكاديمي، وتوجد *

 نسخة الكترونية بذلك.
 .لبوابة اإللكترونية للجامعة ربط المجموعة اإلرشادية بمرشد أكاديمي عبر ا *
يتم تضةةمين سةةاعات اإلرشةةاد األكاديمي بجداول أعضةةاء هيئة التدريس، وتوجد صةةورة بالوحدة من -

 جداول المرشدين األكاديميين معتمدة من سعادة رئيس القسم.
 وجود أيقونة اإلرشاد األكاديمي عبر بوابة البالك بورد لعضو هيئة التدريس.*
 ساعات اإلرشاد لكل مرشد أكاديمي، ومكان تواجده ووسائل االتصال به.إعالم الطالب ب *
عقد اللقاء اإلرشةةةادي األول للطالب المسةةةتجدين في بداية العام الدراسةةةيخ لشةةةرح الخطة الدراسةةةية *

 للطلبة، وتوجد صورة من اإلعالن عن اللقاء + قائمة بها توقيعات الطالب الحضور(.
ين كل مرشةةةةةد مجموعة لمسةةةةةاعدة الطالب في التسةةةةةجيل والحذف عقد لقاء اإلرشةةةةةادي الدوري ب *

واإلضةةةةةافة، وشةةةةةرح الخطة الدراسةةةةةية للطلبة، وتوجد صةةةةةورة من اإلعالن عن اللقاء + قائمة بها 
 توقيعات الطالب الحضور(.

ورقي لكل طالب لدى مرشةده األكاديمي يتضةمن تفعيل النماذج اإلرشادية المرسلة  ملف إلكتروني أو
 رشاد األكاديمي بالكلية.من وحدة اإل

 توجد أيقونة لوحدة اإلرشاد على موقع الكلية تقدم خدمات إرشادية الكترونية للطالب.*
 تنفذ ندوات للطالب لتنمية المهارات والجوانب اإليجابية في شخصياتهم.  *
 تنفذ ندوات ومحاضرات للطالب لتنمية مهارات التعلم ومساعدتهم على التحصيل الدراسي. *ـ
 حصر ومتابعة الطالب المتفوقين دراسياَ بالكليةخ لتعزيز تفوقهم الدراسي.  *
 حصر الطالب الموهوبين بالكلية، وإشراكهم في برامج موهبة، وتعزيز مواهبهم.   *
حصةةر حاالت التعثر الدراسةةي بكل مسةةتوى دراسةةي بالكلية. )وهم الطالب الحاصةةلين على إنذار أو  *

 (2انذارين ومعدلهم يقل عن 
 تقدم خدمات إرشادية فردية وجماعية للمتعثرين دراسياَ بالكلية. )إرشاد عالجي(*ـ
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تقدم ندوات ومحاضةةةةرات ولقاءات توعوية للطالب عن القضةةةةايا اإلرشةةةةادية المتنوعة في ضةةةةوء  *
 المتغيرات العصرية )إرشاد وقائي(

 هم لسوق العمل )إرشاد مهني(تقدم الندوات واللقاءات اإلرشادية المهنية للطالب الخريجين لتهيئت *
 حصر للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بالكلية، ويتم تقديم الخدمات اإلرشادية لهم. *
 الذين يعاد قيدهم في بداية كل فصل دراسي لمساعدتهم في إعادة القيد. لبةحصر الط *ـ
 فصل مرة ثانية.تنفيذ ندوات ولقاءات إرشادية للطالب الذين يعاد قيدهم حتى ال يتعرضون لل  *
 المتوقع تخرجهم لتفادي المشكالت بجداولهم الدراسية ، وبحث مشكالت تخرجهم. لبةحصر الط *
 عن جودة الخدمات اإلرشادية المقدمة لهم بالكلية بةقياس رضا الطل*
الذين  يحتاجون لحاجات إرشةةادية متخصةةصةةة لمركز اإلرشةةاد النفسةةي بالكلية وفق   بةحصةةر الطل  *

 لمعد لذلك النموذج ا
يقدم المرشةةد األكاديمي لمشةةرف وحدة اإلرشةةاد تقريرا  مفصةةال عن الخدمات اإلرشةةادية التي قدمها *

 لطالبه المسترشدين نهاية كل فصل دراسي معتمدا  من رئيس القسم.
ا مفصةةال  عن الخدمات اإلرشةةادية التي نفذتها الوحدة يقدم مشةةرف وحدة اإلرشةةاد بالبرنامج تقرير   *

 لعام الدراسي..نهاية ا
 مجلس استشاري للطالب . *
 تحقيق التواجد الدائم ألعضاء هيئة التدريس خالل الساعات المكتبية. *
تشةةةةةةةجيع الموهوبين والمبةةدعين في االشةةةةةةةتراك في دورات لتطوير قةةدراتهم الةةذهنيةةة واإلبةةداعيةةة *

 واالبتكارية

 رة وحدة اإلرشاد بالكلية .متابعة مهام اإلرشاد األكاديمي بالقسم وفق التعليمات الصاد*

الرفع بشكل دوري )منتصف كل فصل دراسي ( بتقرير يشتمل على أعمال الوحدة وتقريرا  عن  *
التوعية بأهمية اإلرشاد األكاديمي وأهمية التواصل مع المرشد -مستويات الطلبة إلى إدارة الكلية.

لهذا الغرض.األكاديمي وذلك بنشر كتيبات ومنشورات واستخدام موقع الكلية   
 متابعة توزيع الطالبات على األعضاء حسبما تراه وحدة اإلرشاد بالكلية مع بداية العام الدراسي *
التخطيط إلقامة أسبوع اإلرشاد األكاديمي في بداية كل فصل دراسي ، ومتابعة تنفيذه ، واستقبال  *

 ل الفترة المخصصة لذلك .مشكالت الطالبات األكاديمية المتعلقة بعمليات تسجيل المقررات خال
 توزيع المطويات اإلرشادية على الطالبات*
توزيع االستبانات وأدوات جمع المعلومات المناسبة الالزمة إلجراء استطالع رأي الطالبات في  *

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي بالقسم.
سبوع االول من كل إعداد وتوثيق تقارير دورية عن نشاطات اللجنة ومعوقات األداء فيها و في اال *

 .فصل
 عقد ورش عمل للعضوات والطالبات  لتعريفهن بخدمات الدعم الطالبي الموجودة بالجامعة *

 اإلرشادية

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي بالقسم
تقديم الدعم األكاديمي للطالبات من خالل تنظيم أسبوع اإلرشاد األكاديمي أول كل فصل دراسي * 

 واإلضافة .متزامنا مع عمليات الحذف 
 معالجة النتائج والبيانات المتضمنة في استبانات الطالبات والمرشدات وكتابة تقرير عنها* 
 تنظيم أسبوع التثقيف األكاديمي لتوعية الطالبات في قسم بنظام الدراسة فيه.* 
)مثل التي تشرح مقررات كل برنامج ونظام الدراسة  توزيع المطويات المناسبة على الطالبات* 
 لجامعية وغيرها (.ا
طباعة الرسم الشجري لمقررات األقسام مع توضين المتطلبات السابقة بها وتوزيعها على المرشدات *

 األكاديميات.
 .لمشاركة في تنظيم يوم التهيئة إلعداد الطالبات أكاديميا ونفسيا لالندماج في الحياة الجامعية*ا
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ومكان محدد في جدول كل عضوة ويحتسب  تخصيص ساعات محددة لإلرشاد األكاديمي في وقت *
 هذا الوقت من ساعاتها المكتبية

 .جداول العضوات معلقة في لوحة إعالنات القسم ومحدد بها الساعات*
تتواجد هيئة التدريس في أوقات كافية ومحددة في جدول خ لتقديم المشورة واإلرشاد المناسب للطلبة *

 المنتظمين كليا والمنتظمين جزئيا.
 اجتماعات دورية شهرية فردية وجماعية بين المرشدات والطالبات .  عقد*
 إعداد ملف متكامل لكل طالبة يشمل معلومات عنها ،وخطتها الدراسية ومعدالت تقدمها األكاديمي*
 عقد لقاءات إرشاد فردية مع الطالبات المتعثرات للتعرف على ما يحول دون تقدمهن األكاديمي *
 تقويم والقياس بالكلية للحصول على بيانات كمية يمكن تحويلها لنتائج كيفية التعاون مع وحدة ال*
  .عقد ورش عمل للعضوات والطالبات  لتعريفهن بخدمات الدعم الطالبي الموجودة بالجامعة*
  الخاص دعمال. 4

 (...... نوالموهوباألشخاص ذوي اإلعاقة  التعلم   ئوبطي )
 أوال الدعم الخاص بالمتعثرات :

 *حصر بأسما  المتعثرات دراسيًا وبحث سبل تقديم المساعدة لهم
 *تقليل عدد الطالبات بالنسبة لكل مرشدة أكاديمية لتيسير عملية المتابعة

والثاني األولالفصل الدراسي )وضع خطة برنامج للطالبات المتعثرات ودراسة الصعوبات التي تواجههم  *  
.و متابعة ماكالتهن في الساعات المحددة لذلك ماستفساراتهلى والرد ع المتعثرات  مقابلة الطالبات  

التعاون مع وحدة االرشاد النفسي لحل ماكالت الطالبات المتعثرات .*  

 

 ثانيا الدعم الخاص بالمتفوقين :
 *عقد مسابقات ومؤتمرات لرعاية الموهوبين 

 *عقد ورش عمل ودورات تدريبية تصقل مهارات الموهوبين 
ات بعدد الموهوبين والمبدعين *عمل احصائي  

 .*وضع جائزة سنوية للتمييز واالبداع وفتح فرص المااركة للجميع لتاجيع روح المنافسة 

     ال يوجد اإلعاقة:ذوى رابعا   
 

 
 

   :ونوالموظفهيئة التدريس  .هـ

 اإلداريين والفنيين.و هيئة التدريساالحتياجات من  .4

 المرتبة العلمية
طلبات والمهارات المت التخصص

 الخاصة

 *العدد المطلوب

 المجموع إنام ذكور الدقيق العام

 2 2 2  - - أستاذ

 2 2 2  - - أستاذ ماارك

 طفولة مبكرة  أستاذ مساعد

طرق تدريس 

 رياض األطفال 

إرشاد الطفل 

 وتوجيهه

 علم نفس الطفل 

دراسات في 

 الطفولة المبكرة

 

مهارة التدريس والبحث 

اإلدارية  والمااركة

 واالجتماعية 

2 5 5 
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 2 2 2 - - - محاضر

 2 2 2 - - - معيد

الفنيون ومساعدو 

 المعامل
 2 ال يوجد 2 -

2 2 

 2 2 2 ال يوجد 2 - الطاقم اإلداري

 2 2 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد أخرى )حدد(

 

 

 التطوير المهني  .0

 حديثي التعيينهيئة التدريس  إعداد 4.0

 دوامببما في ذلك ) حديثي التعيين اإلجرا ات المتبعة لتأهيل هيئة التدريس الجددوضببببببح باختصببببببار 

 زائر(جزئي أو 

*** اللقا ات التعريفية التمهيدية باألعضا  الجد من ِقبل وكالة الاؤون التعليمية. *  
التعريف بأعضا  القسم من الهيئتين اإلدارية والتعليمية .*  

ت المتوفرة .التعريف بالتجهيزات والتسهيال*  

التعريف بحقوق عضو هيئة التدريس وواجباته.*  

 التعريف بفرص التطوير المتاحة وامكانية المساهمة فيها.*
جات حتيااالفلسفة البرنامج والمقررات التي تقدم فيه وح التعريف برسالة القسم وأهدافه وشرحها  وشر*

 .للبرنامج وإسهاماته فيها واالجتماعية االقتصادية
 المجتمعية .ريف بمنجزات القسم وأعضا  هيئة التدريس فيه ومساهماته التع*

 .لتعريف بحقوق وواجبات عضو هيئة التدريس في المؤسسة التعليمية* ا
 . تعريفية للقسم تالنارا *

 لألعضا  الجددفي مهارات التدريس وورش تدريبية تنظيم دورات * 

المسبببببتخدمة لتحقيق  نواتج  التعلم  وما  العوائق  التي   *عمل  تقرير  المقرر  الذى يصبببببف االسبببببتراتيجيات 

 .  حالت  دون  استخدام  بعض  االستراتيجيات

 

 هيئة التدريسل التطوير المهني 0.0

 مجببالمثببل: )هيئببة التببدريس لواألكبباديمي المهني  وإجرا ات التطويروضببببببح ببباختصبببببببار خطببة  

 الخ(نب المهنية .... الجوا الطالب يم يتق والتعليم  التعلم استراتيجيات

 
 االلتحاق بدورات تدريبية وورش عمل ذات عالقة بتنمية مهارات التدريس.*
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على عمل األبحاث العلمية في مجاالت التعليم والتعلم.  *
 المراجعة الداخلية والخارجية لألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس. *
 صح لتحسين وتطوير األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس.تقديم المشورة والن *
 الحوافز والمكافآت. *
 .        تبادل الخبرات *
 .تنظيم دورات في الحاسب اآللي وتوكيد الجودة واالتصال الفعال والبحث العلمي والترجمة والنشر والتحقيق *
 ماعية.تشجيع أعضاء هيئة التدريس على إجراء البحوث الفردية والج *
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها باألبحاث. *
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 تشجيع االتصال العلمي من خالل الزيارات واألساتذة الزائرين. *
 .اللقاءات العلمية واإلحاطة الجارية وتوزيع المنشورات *
 

واالستراتيجيات.استحداث طرق التدريس البرامج  * 
ي اساليب التقييم للطالب .التنوع ف*  

عمل  في  مجال البحث  العلمي  مثل  الباحث  العلمي  من  جوجل  والدورات  في   دورات وورش* عقد 
.المكتبة  االلكترونية  وكيفية  البحث  في  محركاتها  

 
 :والتجهيزاتالمرافق و التعلممصادر  .و

 

  مصادر التعلم .4

  الخ(....  اإلنترنتمواقع   اإللكترونية مصادر التعلم  المراجع    )الكتبتعلم مصادر الوضمان جودة آلية توفير  

في  لبةيتم استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس حول المطلوب من الكتب الجامعية والمراجع المقررة لتوفيرها للط *
ة بأسعارها في المكتبات من الكتب الجامعي لبةحتاجه الطيالمعرض الذي تنظمه الكلية ، حيث يتم عرض كل ما 

الخارجية ،وذلك لتسهيل الحصول على الكتب دون عناء وخاصة للطالبات المغتربات عن المحافظة . مع االستفادة  
.من الكتب اإللكترونية وبرامج المكتبات من خالل معامل الحاسب اآللي في الكلية  

ه.اجع والمصادر الخاصة بتعبئة عضو هيئة التدريس الستمارة خاصة بالمقرر لتحديد المر   *  
* .زيارة المكتبة والتنسيق معها لتوفير الكتب الالزمة للمقرر    
 تقديم طلب لحجز المواد المكتبية ذات العالقة بالمقرر الدراسي .

 .والمراجع والمصادر االلكترونية ومواقع االنترنت  عامة بالكتبعمل قاعدة بيانات *
 للخطة الدراسية.لفة عمل قاعدة بيانات للمصادر المخت*
 وانتفاع.مخاطبة دور النشر والجهات المعنية لعقد بروتوكول تعاون *
 .اعالم اعضاء هيئة التدريس بدور النشر المتاحة *
 .التعاقد مع دور النشر على االعداد المطلوبة من الكتب والمراجع*

 المقررات التي تدرس .  *يتم تعبئة استمارة بالكتب والمراجع التى يحتاجها كل االعضاء بكافة
 .   *يتم االرسال الي رئيس القسم ومنها الي وكالة الشؤون التعليمية ليتم ارسالها الي عمادة شؤون المكتبات

 والتجهيزات. المرافق 0

 الخ(القاعات الدراسية .....    المعامل   )المكتبات

 مبكر . االتصال بعمادة المكتبات لتوفير المصادر والمراجع في وقت - 
 ، واختيارها.تكوين لجنة في القسم لمتابعة المراجع والمصادر المتخصصة -
 ، والسبورات الذكية.رعمل الصيانة الدورية ألجهزة التكييف ، واإلنارة وأجهزة البروج كتو -
لصالاليانة االتأكد من صالالالحية المنصالالات اإللكترونية للعمل وتوفر االتصالالال باالنترنت بها، ومتابعة ذلك مع مسالالؤولي -

 عن طريق رفع طلبات الصيانة لوحدة تقنية المعلومات .
ً منة آاإلجرا ات المتبعة لضمان توافر بيئة صحية و .3  البرنامج(لطبيعة  )طبقا

 لضمان توافر بيئة صحية وآمنةتنظيم دورات تدريبية لمنسوبي الكلية  -
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 .الصحي بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس . الوعي نشر-
 .  توقعها يمكن التي الصحية  المشاكل رصد-
 الصحية . األزمات أنواع كافة مع للتعامل سيناريوهات إعداد-
 بالجامعة السالمة إدارة مع بالتنسيق الصحية األزمات مع التعامل على الكلية منسوبي تدريب -
 

 

  :لوائحهوإدارة البرنامج  .ز

 إدارة البرنامج .4

 مج التنظيمي للبرنا الهيكل 4.4

 الخ(... الدائمة اللجان الوحدات     اإلدارات المجالس متضمناً )

   لقسم رياض األطفاللتنظيمي االداري  ا يتمثل الهيكل

 

 
 مشاركة المستفيدين  1.2

صالالالالالة آلية تمثيل ومشالالالالالاركة المسالالالالالتفيدين في تخطيي البرنامج وتطويرا  الطالب، الهيئات المهنية، 
 ظيف.... الخ(الجمعيات العلمية، جهات التو 
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آرائهم في رؤيالالة البرنالالامج يشالالالالالالالالالاري الطالب في تخطيي البرنالالامج وتطويرا وذلالالك بالالأخالالذ  : أوال الطالب
الل تطبيق اسالالالالتبانة خبرة الطالب  ، واسالالالالتبانة تقويم البرنامج  ، واسالالالالتبانات تقييم ومن خورسالالالالالته 

التغذية الراجعة من إجراء  واإلفادة من  واسالالالالالالتبانة رالالالالالالالا الطالب عن االختبارات.الخدمات للطلبة  ، 
 . المقابالت الشخصية للطلبة

وتطبيق  اسالالالالالالالالالتبيانات  الرؤية  والرسالالالالالالالالالالة  واالهدا    ارباب  العمل    لقاءات مع : عقالدالتوظيفجهالات  ثالانيالا 
حول  مخرجات  تعلم  البرنامج  ومدى    آرائهمللحصالالالالالالول  على  ومواصالالالالالالفات  الخريجة  ومخرجات  تعلم  البرنامج  

   ا  ومالئمتها  لمتطلبات  العملجودته

للبرنامج  وتحقق لمدى  جودة  مخرجات  التعلم  ومناسالالالبتها    على تقارير مراجعة الحصالالول :العلميةالجهات ثالثا 
 من  قبل  تقييمات  عمادة  الجودة  والمشروع  التطويري  وكذلك  من  قبل  الخبراء  في  المجال 

 
 لوائح البرنامج. 0

وائح البرنامج ذات العالقة والرابط اإللكتروني لها: الئحة القبول والتسببببجيل  الدراسببببة واالختبارات  التوظيف  التأديب والتظلم ضببببع قائمة بل

 ...الخ

 التأديبية الالئحة -4
 ة االختبارات الئح-2
 الئحة النشاط الطالبي -3
 الئحة مكافحة التدخين -4
 الئحة توظيف السعوديين -5
 لغير سعوديين  الئحة توظيف ا-6

 
 الرابط االلكترونى :

https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%

-A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

85%D8%B9%D8%A9/%%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%

-D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D

3-8%A7%D8%AA 

 

  ضمان جودة البرنامج .ح
 

 .الجودة في البرنامجضمان  نظام .2
 لدليل نظام ضمان الجودة اإللكترونيضع الرابط 

https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8

%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%B1

%D9%8A%D8%A7%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84 
 

 .جودة البرنامجمراقبة  إجرا ات. 1

  ا سراجعة ا دوةية  رؤية ا قسم وةسا ته وأهدافه ، وا تأكد ما اتساق ةؤية ا قسم وةسا ته وةؤية ا كلية

 وةسا تها.

https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-3
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-3
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-3
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-3
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-3
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-3
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-3
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
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  التأكد من وضوح رسالة البرنامج وأنها تحدد وبشكل مناسب األهداف واألولويات األساسية
 للبرنامج وتكون مؤثرة في توجيه التخطيط والعمل فيه.

 ركة الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس ، وجهات التوظيف في وضع غايات البرنامج مشا
 وأهدافه.

  قيادة البرنامج قيادة حكيمة تسعى لتحقيق مخرجات تعلم البرنامج من خالل متابعة تطبيق
أعضاء هيئة التدريس الستراتيجيات التعلم المناسبة واختيار طرق التقويم المالئمة لتحقيق 

 بجودة عالية. تلك المخرجات

 حاق أعضاء هيئة التدريس بدورات تدريبية وورش عمل لتزويدهم بالمهارات التدريسية تال
 الالزمة

  تعلم الطالب في كل مقرر دراسي والتي تسهم بدورها في تحقيق الحرص على قياس نواتج
 األهداف العامة للبرنامج. 

   حسين ومتابعة تحقيقها.وقياسها بشكل دوري ووضع خطط الت داء األمؤشرات تطبيق 

  استطالع آراء الطلبة في جودة المقررات الدراسية وفاعلية البرنامج من خالل استطالعات
المستخلصة من هذه المصادر  النتائجتلك  ستخدام رأي الطلبة الحاليين والخريجين ،وا

 .لخطط التحسين   أساس ا

  لطبيعة  ر التعلم المناسبةمصاد قويمفي تاستطالع رأي أعضاء هيئة التدريس والطلبة
 .البرنامج 

  تقويم المرافق والتجهيزات بانتظام لتحديد مدى كفايتها من خالل المشاورات مع هيئة
 .التدريس والموظفين والطلبة

  متابعة تقدم الطلبة من خالل تفعيل خدمة اإلرشاد والتوجيه بشكل منهجي منظم .وعقد
على أي مشكلة تواجههم خ سواء  أكاديمية  اللقاءات الدورية بين المرشد وطالبه لحل

 أوحياتية.

  وتقارير المقررات ،وخطط  التقويم الذاتيإشراك جميع أعضاء هيئة التدريس في إجراء
 التحسين.

  تبادل الزيارات  وتشجيع أعضاء هيئة التدريس علي حضور المؤتمرات والندوات العلمية
 .مع الجامعات األخرى 

 زات والمرافق الالزمة لدعم أنشطة البحوث الخاصة بأعضاء هيئة توافر التجهي التأكد من
  .طلبةالالتدريس و

  . تقديم المبادرات الفاعلة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة لخدمة المجتمع المحلي        

   و تقدير  ، ا دوري اتقويم أداء جميع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين تقويم
 .األداء المتميز

 في مراقبة جودة البرامج، ها مشاركتمتابعة اللجان المشرفة على البرنامج لمهامها و
لتوصيف البرنامج ، والمقررات ، التقرير السنوي وتقرير الدراسة  والمراجعة السنوية

 والتخطيط للتحسين.   الذاتية 

 
 

 أخرى.ة من خالل أقسام علميس ر  دت  التي  البرنامج مقرراتجودة مراقبة إجرا ات . 3

 تتم إجراءات المراقبة لجودة تلك المقررات من خالل عدة  عمليات:*
الحصةةةةول على نسةةةةخة من المصةةةةفوفات الخاصةةةةة بالمخرجات التعليمية بالبرامج المعنية  في تلك *

  للتأكد من حاجة طلبة البرنامج لدراستها واإلفادة منها.األقسام 
 مراجعة نواتج التعلم بالبرامج األخرى .  *
 عن المقررات بالبرامج األخرى . لبة قياس رضاء الط*
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 . استشارة األقسام األكاديمية التي تقدم البرامج األخرى*
 *تقييم المراجع المستقل لتلك المقررات ، والتأكد من مدى صالحيتها لتحقيق نواتج التعلم .

 

، بشممممممطريه: ط  )مج بين المقر الرئيس للبرنا التكافؤتحقيق اإلجرا ات المتبعبة للتبأكد من  .4

 .األخرى الفروع بقيةو طا بات(

 

لتكافؤ ابتحقيق من رئيس القسبم واعضبا  من القسببم  هللجنة المابرفة علي البرنامج مكونا تابكليتم 

مناقابببة ما يطرأ علي البرنامج من قضبببايا ومابببكالت  ووشبببعب الزلفى  بين المقر الرئيس للبرنامج

 . للقسم باالعتماديةالعمل علي الوصول 

 

 يتم تحقيق التكافؤ بين القسم بالمجمعة والاعب بالزلفى  فهناك اتصال  فعال بينهما  حيث:و

 توجد مااركة كاملة في عمليات التخطيط وصنع القرار  من خالل عقد مجالس القسم .-

 ياارك أعضا  هيئة التدريس في عمليات التقويم الذاتي   وإعداد التقارير وتحسين اآلدا .-

آرا  األعضا  في الخطط الدراسية.                                                                                   يتم أخذ-  

ياارك أعضا  هيئة التدريس  في وضع توصيفات المقررات  وتحديد استراتيجيات التدريس -

 المناسبة وطرق التقويم ؛ لتحقيق مخرجات تعلم البرامج .

 ن القسم ووحداته من أعضا  القسم  بالمجمعة واألعضا  باعب الزلفى تاكل لجا-
 

 شطر طالب ال يوجد 

 

 )إن وجدت(إجرا ات تطبيق الضوابط المؤسسية للاراكة التعليمية والبحثية . 5

 ال توجد شراكة تعليمية بحثية.

 

ي جها فسببتفادة من نتائاالآليات وعلى مسببتوى البرنامج مخرجات التعلم  في قياسخطة البرنامج  . 6

  عمليات التطوير.

من المقررات  %05البرنامج وفقًا لخطة محددة موضوعة لقياس مخرجات التعلم   وهي قياس  يسير

 في كل فصل دراسي وبذلك يتم قياس مخرجات البرنامج كاملة على مدار عامين .

ا به عدد المقررات التي تم قياسببببببها والنسببببببب  ويتم عمبل تقرير نهبائي لقيباس المخرجبات موضببببببحبً

المسبتهدفة والنسب المحققة فعاًل ثم يوضح مدى تحقق النسب المستهدفة من عدمه   ثم تعرض على 

 .مجلس القسم للخروج بتوصيات لتحسين نسب القياس  المنخفضة وتطويرها  في كل مخرج تعليمي 

 

 

 

 مصفوفة تقويم جودة البرنامج . 7

 توقيت التقويم ة التقويمطريق مصدر التقويم مجاالت التقويم

البببمبببراجبببعبببة البببداخبببلبببيبببة 

 اتللمقرر
 لجنة الجودة بالقسم         

اسببتمارة المراجعة الداخلية 

 اتللمقرر

 نهاية العام الدراسى 

 تقييم الطابات للمقرر 
 طالبات القسم

اسببببببتبببانببة الكترونيببة تقييم 

 اتالمقرر

 نهاية العام الدراسى 

 التقييم الذاتي 
 ريسعضو هيئة التد

اسبببتمارة تقيم عضبببو هيئة 

 التدريس

 نهاية العام الدراسى 

 فاعلية التدريس
 قيادات البرنامج-الطالب

–اسببببببتطالع رأي الطالب 

-تحليببل نتببائج تقييم الطالب

 نهاية العام الدراسى 



 
25 

 توقيت التقويم ة التقويمطريق مصدر التقويم مجاالت التقويم

البببنبببقببباش والبببحبببوار مبببع 

 تقييم النظير-الدارسين

الطالب مسبببببتوي تحصبببببيل 

 تاتعلم المقرر لمخرجات
يببئبببة الببطببالب أعضبببببببببا  هبب

 قيادات البرنامج–التدريس 

نبتبببائبج تبقبيبيبم البتبكليفبببات 

نبتبببائبج أعمبببال -والبببحبوم

 -السنة واالختبار النهائي

 نهاية العام الدراسى 

 فاعلية طرق تقييم الطالب

الببطببالب أعضبببببببببا  هببيببئبببة 

 قيادات البرنامج–التدريس 

اسببببببتطالعبات رأي الطالب 

مراجعة هيئة -حول األسببئلة

أعضبببببببا  التببدريس أليببات 

 الطالبتقييم 

 نهاية العام الدراسى 

 مصادر التعلم

الببطببالب أعضبببببببببا  هببيببئبببة 

 قيادات البرنامج–التدريس 

استطالع رأي الطالب حول 

مراجعببة أعضبببببببا  هيئببة –

التدريس لتوصببببيف المقرر 

 جودة مصار التعلم

 نهاية العام الدراسى 

 التقارير السنوية 
 لجنة الجودة بالقسم         

 يالتقببارير السببببببنوالتقرير 

 للبرنامج 

 نهاية العام الدراسى 

 نهاية العام الدراسى  للبرنامج مخرجات التعلم  لجنة الجودة بالقسم          مخرجات التعلم 

 
 الخ(الاراكات ....  الخدمات  التعلم   مصادر تقويموال التدريسفاعلية  البرنامج  )قيادةمجاالت التقويم 

 .... الخ(   المراجع المستقلالموظفين اإلداريين  البرنامج قيادات  التدريس يئة ه  ونالخريج الطالب ) مصدر التقويم

 الخ(......... المقابالت   الزيارات   استطالعات الرأي  )التقويم  طريقة

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

 

 

 لبرنامج ا أدا قياس مؤشرات . 1
 عام (....)رة الزمنية لتحقيق مؤشرات األدا  المستهدفة الفت
 توقيت القياس طرق القياس المستوى المستهدف مؤشر األدا  الرمز م

4 IPK-P24 

نسةةةةةةةبةةة المتحقق من 
اهةةةةةداف الةةةةةخةةةةةطةةةةةة 

 التشغيلية للبرنامج

 

 م يُحدد ما قِبل 

 مسؤو ي ا جودة

 الجداول البيانية 

 

 م يُحممدد ما قِبممل 

 مسؤو ي ا جودة

0 UM-P2 
رضةا المستفيدين عن 
 الخدمات المجتمعية 

 استبانه

3 IPK-P20 

تةقويم الطالب لجودة 
خةةبةةرات الةةتةةعةةلةةم فةةي 

 البرنامج 

 استبانه

4 IPK-P30 
تةقةيةيم الطالب لجودة 

 المقررات 

 استبانه

5 IPK-P30 الجداول البيانية معدل االتمام الظاهري 

6 IPK-P30 
معدل اسةةةةةتبقاء طالب 

 االوليالسنة 

 الجداول البيانية

7 IPK-P30 

مسةةةةتوي اداء الطالب 
فةةةةةي االخةةةةةتةةةةةبةةةةةارات 

 لوطنية االمهنية 

 الجداول البيانية

1 IPK-P30 

تةةوظةةيةةف الةةخةةريةةجةةيةةن 
والةتةحةةةةاقةهةم بةبةرامج 

 الدراسات العليا 

 الجداول البيانية

3 IPK-P30 
معةدل عدد الطالب في 

 الصف 

 الجداول البيانية

42 IPK-P9 

جهات التوظيف تقويم 
لةةةكةةةفةةةةاءة خةةةريةةةجةةةي 

 البرنامج 

 استبانه

44 IPK-P43 
رضةةةةةةةةةةةا الطالب عن 

 الخدمات المقدمة 

 استبانه
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 توقيت القياس طرق القياس المستوى المستهدف مؤشر األدا  الرمز م

40 UM-P2 

نسةةةةةةةةةةةبةةةةة الةةةةطةةةةالب 
الحاصةةةةلين علي انذار 

 فاكثر 

 الجداول البيانية

43 UM-P0 
نسةةةةةةةةةةةبةةةةة الةةةةطةةةةالب 

 المحرومين 

 الجداول البيانية

44 UM-P0  ول البيانيةالجدا عدد األبحاث الطالبية 

45 IPK-P41 
نسةةةةةةةبةةةةة الطالب الي 

 هيئة التدريس 

 الجداول البيانية

46 IPK-P42 
الةنسةةةةةةةبةةةةة الةمةئويةةةةة 
 لتوزيع هيئة التدريس 

 الجداول البيانية

47 IPK-P40 
نسةةةةةةبة تسةةةةةةرب هيئة 
 التدريس بالبرنامج 

 الجداول البيانية

41 IPK-P40 

النسةبة المئوية للنشر 
 ةالعلمي ألعضةةةاء هيئ

 التدريس 

 الجداول البيانية

43 IPK-P40 

مةةةةعةةةةدل الةةةةبةةةةحةةةةوث 
المنشةةورة لكل عضةةو 

 هيئة تدريس 

 الجداول البيانية

02 IPK-P40 

معةةةةدل االقتبةةةةاس في 
المجالت المحكمة لكل 
 عضو هيئة تدريس 

 الجداول البيانية

04 UM-P0 

نسةةةةةبة هيئة التدريس 
المشاركين في انشطة 

 التطوير المهني

 البيانية الجداول

00 IPK-P40 
رضةا المستفيدين عن 

 مصادر التعلم.

 استبانه
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