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 Dip دبلوممستوى المؤهل: 

 التربية الخاصةالقسم العلمي: 

 التربية الكلية:

 وفق الجامعة املنفذة للبرنامج.  تحديدهايتم * المؤسسة:



 

 

2 

 المحتويات 
 3 عنه  عامة  ومعلومات بالبرنامج التعريف. أ

 3 ومخرجاته وأهدافه البرنامج رسالة. ب

 4 الدراسي  المنهج. ج

 6 (وجدت إن: )ومتطلباتها العلمية الرسالة. د

 6 الطالبي  والدعم القبول. هـ

 7 والموظفون التدريس هيئة أعضاء. و

 7 والتجهيزات  والمرافق التعلم مصادر. ز

 8 ولوائحه  البرنامج إدارة. ح

 8 البرنامج جودة ضمان. ط

 9 التوصيف  اعتماد بيانات. ي

 

  



 

 

3 

 أ. التعريف بالبرنامج ومعلومات عامة عنه

 :. المقر الرئيس للبرنامج1
 وفق الجامعة املنفذة للبرنامج.  تحديدهايتم *

 .  الفروع التي يقدم فيها البرنامج: 2
 وفق الجامعة املنفذة للبرنامج.  تحديدهايتم *

 )اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تقنية، االحتياجات والتطورات الوطنية ..... الخ( . أسباب إنشاء البرنامج 3

 لألسباب التالية: التربية الخاصةالعالي في  دبلومالأنش ئ برنامج  

سوق العمل في مجال التربية الخاصة من خالل إعداد مهنيين تربويين يمتلكون الكفايات    تلبية حاجة .1

 لتحقيق الهدف االستراتيجي السابع لرؤية اململكة 
ً
والذي ينص على  2030واملهارات والخبرات واملعارف سعيا

 " تعزيز قدرة نظام التعلم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل." 

ذوي اإلعاقة بكافة فئاتهم في مدارس التعليم العام أو املعاهد وفق أفضل   لطالباتعليم لتخريج كوادر مؤهلة  .2

 املمارسات العاملية الحديثة بمجال التربية الخاصة. 

ذوي اإلعاقة ً    للطالبتزويد معلمي التربية الخاصة بالتطورات الحديثة في املجال لتجويد الخدمات املقدمة  .3

 فرص استقاللهم واندماجهم في املجتمع وتحسين جودة حياتهم. يسهم في تعزيز مما 

 . نظام الدراسة:4

 مقررات دراسية فقط   ☒ مقررات دراسية ورسالة  ☐ 

 . نمط الدراسة: 5

   انتظام ☒   

 % من املقررات( 60)
بعد ☐   عند    تعليم 

 %من املقررات( 40)

 أخرى   ☐

 ) إن وجدت(  التعليمية والبحثية.  الشراكات 6

 ال يوجد جهة الشراكة: -

 نوع الشراكة:   --

 مدة الشراكة:   --

 .  إجمالي الساعات المعتمدة:  7

 ة. ساعة معتمد 36

 . المهن / الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها:   8

 ( الخاصة  التربية  ) 011308تخصص  التفصيلي  املجال  وفق  والخاص  0113(  موضوع  (  دون  املعلمين  بتدريب 

 تخصص ي ضمن التصنيف السعودي املوحد للمؤهالت التعليمية.

 )إن وجدت( . المسارات الرئيسة للبرنامج 9

 يوجد  ال 

 المسار
 الساعات المعتمدة 

 )لكل مسار( 

 المهن / الوظائف 

 ( )لكل مسار

 ال يوجد 

 يوجد   ال  . نقاط الخروج / المؤهل الممنوح )إن وجدت(10

 إجمالي الساعات المعتمدة  نقاط الخروج / المؤهل الممنوح

  يوجد  ال 
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 ب. رسالة البرنامج وأهدافه ومخرجاته 

 . رسالة البرنامج:1

 
ً
، ومهاريا

ً
في مجال التربية الخاصة من خالل توظيف أفضل املمارسات الفاعلة واملبنية على   تأهيل كوادر معرفيا

 بما يلبي احتياجات املجتمع.ذوي اإلعاقة بمختلف فئاتهم  للطالبالبراهين لتقديم الدعم التربوي  

 أهداف البرنامج:  .2

 على: 
ً
 بنهاية البرنامج، يتوقع من الخريج/ـة أن يكون قادرا

ذوي اإلعاقة بمختلف   الطالبالالزمة التي تمكنه من التعرف على احتياجات   املعرفة واملهاراتامتالك  -1

 فئاتهم لتحديد البرامج التعليمية املناسبة.    

توظيف املعارف واملهارات في ضوء أفضل املمارسات الفاعلة واملبنية على البراهين في مجال التربية الخاصة  -2

 كينهم من االندماج والتفاعل االيجابي في املجتمع. ذوي اإلعاقة وتم البالط مما يلبي احتياجات جميع 

ذوي اإلعاقة في الفصول الدراسية بما   الطالبتطبيق املهارات الالزمة لتقديم الخدمات التعليمية لجميع  -3

 يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة ويلبي احتياجات املجتمع.  

ممارسة الخريج/ـة ملهارات التقنية، والتفكير، والبحث العلمي إليجاد الحلول االبتكارية للمشكالت التربوية    -4

 الخاصة. ل التربية في الفصول الدراسية بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في مجا

استخدام االستراتيجيات الداعمة للعمل التعاوني مع فريق العمل بما يحقق تكامل الجهود في توفير بيئات   -5

 مجتمعية شاملة لجميع األفراد بمختلف فئاتهم وقدراتهم. 

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

على   الوزارة  رسالة  التعليمية  تنص  السياسة  ضوء  في  مناسبة  تعليمية  بيئة  في  للجميع  التعليم  فرصة  "توفير 

مخرجاته جودة  ورفع  الشراكة  للمملكة،  وتنمية  واالبتكار،  اإلبداع  وتشجيع  العلمي،  البحث  فاعلية  وزيادة   ،

رس خالل  من  الرسالة  هذه  ترجم 
ُ
وت التعليم".  منسوبي  وقدرات  بمهارات  واالرتقاء  الجامعات  املجتمعية،  ائل 

السعودية والتي ترتكز على ثالثة محاور أساسية: التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع. وتتواءم رسالة برنامج  

 في مجال التربية الخاصة من  مع املرتكزات األساسية من خالل  ربية الخاصة العام  الت
ً
، ومهاريا

ً
تأهيل كوادر معرفيا

واملبنية على البراهين لتقديم الدعم التربوي للطالب ذوي اإلعاقة بمختلف    خالل توظيف أفضل املمارسات الفاعلة 

 فئاتهم بما يلبي احتياجات املجتمع.

 البرنامج املنفذ بين رسالة واهداف البرنامج مع رسالة وأهداف كليته وجامعته.  : يوائم*ملحوظة

 خصائص خريجي البرنامج: .4

 من ذوي اإلعاقة بمختلف فئاتهم.  الطالباملقدرة املعرفية واملهارية املؤهلة لتعليم   .1

 التربوية. بما يسهم بالتعامل مع التحديات  الحادي والعشرينمهارات القرن اكتساب  .2

متعّدد   .3 الفريق  وضمن  املختلفة  التعليمية  البيئات  في  والعاملين  الطلبة  مع  والتعاون  بفاعلية  التواصل 

 التخصصات. 

 التطوير الذاتي األكاديمي واملنهي بما يمكنه من التخصص والتعليم مدى الحياة.   .4

 . وتطوير قدراتهمذوي اإلعاقة  الطالبتحمل املسؤولية وااللتزام برفع مستوى تعلم  .5

 االلتزام باألخالقيات األكاديمية واملهنية في مجال التربية الخاصة. .6

 . مخرجات تعلم البرنامج*5

 المعرفة والفهم 

 على:  قادرا   ـة/بنهاية البرنامج يكون الطالب 
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وصف املفاهيم واملبادئ والنظريات والعمليات املرتبطة بتعليم الطلبة ذوي اإلعاقات )كثيرة االنتشار،   1.1

 قليلة االنتشار، والحسية(.  

 توضيح أسس ومبادئ وسياسات التعليم الشامل واملمارسات الفاعلة واملبنية على البراهين.  1.2

املناسبة الحتياجات الطلبة    العمل، والخدمات تحديد إجراءات وأدوات وأساليب التقييم، وأدوار فريق   1.3

 ذوي اإلعاقات )كثيرة االنتشار، قليلة االنتشار، والحسية( في الفصول الدراسية.  

 المهارات

 على:  قادرا   ـة/بنهاية البرنامج يكون الطالب 

بناء على نتائج التقييم لدعم الطلبة ذوي اإلعاقات )كثيرة    دلة الفاعلة واملبنية على األ توظيف املمارسات   2.1

 االنتشار، قليلة االنتشار، والحسية( 
ً
، واجتماعيا

ً
.  أكاديميا

ً
 ، وسلوكيا

تطبيق عمليات التخطيط والتقويم في إعداد الخطط التعليمية، السلوكية، االنتقالية لخلق بيئة صفية   2.2

 محفزة. 

توظيف املهارات التقنية والبحثية طرق التفكير العلمي والناقد إليجاد الحلول التي تلبي احتياجات الطلبة   2.3

 ذوي اإلعاقات )كثيرة االنتشار، قليلة االنتشار، والحسية(.  

التعليمية والتقنيات الحديثة واالستراتيجيات التدريسية لضمان وصول الطلبة    استخدام التكييفات 2.4

 ذوي اإلعاقات )كثيرة االنتشار، قليلة االنتشار، والحسية( ملناهج التعليم العام. 

 القيم  

 على:  قادرا   ـة/بنهاية البرنامج يكون الطالب

 خالل توظيف مهارات تواصل فاعلة. ، واألسر من زمالءبناء عالقات مهنية مع الطالب، وال 3.1

 االلتزام باملمارسات األخالقية واملهنية.  3.2

 من خالل املتابعة املستمرة للمستجدات في مجال التربية الخاصة.تحمل مسؤولية تطويره املنهي  3.3
 يضاف جدول منفصل لكل مسار أو نقاط تخرج )إن وجدت( *

 

 ج. المنهج الدراسي
 

 الخطة الدراسية: مكونات  .1

 النسبة المئوية  الساعات المعتمدة  عدد المقررات  مكونات الخطة الدراسية 

 المقررات الدراسية 
 %91.7 33 11 إجباري 

   - اختياري 

  - - )إن وجد( مشروع التخرج

  - - )إن وجدت(  الرسالة العلمية

 %8.3 3 1 )إن وجد(التدريب الميداني 

    ) ........(  أخرى 

 %100 36 12 اإلجمالي 

 يضاف جدول منفصل لكل مسار )إن وجد( *13

 

 

 

 



 

 

6 

 . مقررات البرنامج: 2

 

 المستوى

 

رمز  

 المقرر 
 اسم المقرر 

 إجباري

 أو اختياري

المتطلبات  

 السابقة 

الساعات 

 المعتمدة 

 

 

 املستوى 

 األول 

 

 خاص 

SPED 

 اإلعاقات كثيرة االنتشار 

High Incidence Disabilities 
 اجباري 

متزامن مع 

اإلعاقات  

 الحسية

4 

 خاص 

SPED 

 اإلعاقات الحسية

Sensory Disabilities  
 اجباري 

متزامن مع 

اإلعاقات  

كثيرة  

 االنتشار 

2 

 خاص 

SPED 

 ساسيات التعليم الشاملأمبادئ و 

Principles and Foundations of Inclusive 

Education 

 3 ال يوجد  اجباري 

 خاص 

SPED 

 اإلعاقات قليلة االنتشار 

Low Incidence Disabilities 
 اجباري 

متزامن مع 

اإلعاقات  

كثيرة  

 االنتشار 

4 

 خاص 

SPED 

 تحليل السلوك التطبيقي

Applied Behaviour Analysis 
 3 ال يوجد  اجباري 

 خاص 

SPED 

تطبيقات التقنية في تعليم الطالب ذوي  

 اإلعاقة 

Technology Applications in Educating 

Students with Disabilities  

 3 ال يوجد  اجباري 

 19 املجموع

 املستوى 

 الثاني 

 

 خاص 

SPED 

 في التربية الخاصةقيم ومسؤوليات املهنة 

Values and Professional Responsibilities 

in Special Education  

 2 ال يوجد  اجباري 

 خاص 

SPED 

747 

 الطفولة املبكرة في التربية الخاصة

Early Childhood Special Education  

 اجباري 

مبادئ 

واساسيات  

التعليم 

 الشامل

2 

 خاص 

SPED 

 املمارسات املبنية على البراهين في التربية الخاصة

Evidence Based Practices in Special 

Education 

 3 ال يوجد 

 خاص 

SPED 

  الدعم متعددة املستوياتمنظومة 

Multi-Tiered System of Supports (MTSS) 
 3 ال يوجد  اجباري 

 خاص 

SPED 

 الخدمات االنتقالية في املرحلة الثانوية 

Secondary Transition Services 
 اجباري 

اإلعاقات  

كثيرة  

 االنتشار 

3 
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اإلعاقات  

قليلة 

 االنتشار 

اإلعاقات  

 الحسية

 خاص 

SPED 

 ميداني تدريب 

Practicum  
 اجباري 

اجتياز جميع 

مقررات 

املستوى  

 األول 

4 

 17 املجموع

 36 الكلي املجموع

 
 * يدرج المزيد من المستويات حسب الحاجة 

 * * يضاف جدول لمقررات كل مسار ) إن وجد(

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

 

  التواصيف املختصرة للمقررات الدراسية

 اسم املقرر  وصف املقرر 
ــائصــــــــــهمبمعرفة الطالب  يهدف هذا املقرر إلى ــار وخصــــــــ ــا هم  ،  فئات االعاقات كثيرة االنتشــــــــ األســــــــــس واكســــــــ

 الحتيــاجــاتهم    عليمهمالنظريــة والتطبيقيــة لت
ً
من   واهتمــامــاتهم.  ،وقــدراتهم  ،وميولهم  ،واســــــــــــتعــداداتهموفقــا

 .صفوف التعليم العامة داخل لعاخالل املمارسات التربوية الف

اإلعاقات كثيرة  

 االنتشار 

يهدف املقرر إلى معرفة الطالب باإلعاقات الحســــــــية )الصــــــــم وضــــــــعاف الســــــــمع، اإلعاقة البصــــــــرية، الصــــــــم 

املكفوفين( وطرق الوقاية والكشــــف املبكر عنها واكســــا هم املناهج التربوية وطرق التدريس املســــتخدمة مع 

 الطالب ذوي اإلعاقات الحسية.

 اإلعاقات الحسية

 

يهدف هذا املقرر إلى اكساب الطلبة باملهارات الالزمة لتكييف البيئات التعليمية وطرق التدريس والتقييم،  

التكنولوجيا لتحقيق الوصـــــــــول الشـــــــــامل من خالل املامهم باملفاهيم واألســـــــــس واملبادئ النظرية وتوظيف  

للتعليم الشــــامل، وتهيئة الفرص املناســــبة لتعليم وتدريس ومســــاندة جميع املتعلمين بما فيهم الطالب ذوي 

ئل متعددة، حيث اإلعاقة بمدارس التعليم العام بما يالئم احتياجاتهم الفردية. من خالل اســــــــتخدام وســــــــا

 .يتشارك الجميع الفرص والخبرات للمشاركة البناءة في تقدم املجتمع

مبادئ وأساسيات  

 التعليم الشامل

ــائصـــــــــــهمبمعرفة الطلبة  يهدف هذا املقرر إلى ــار وخصـــــــــ ــا هم  ،  فئات االعاقات كثيرة االنتشـــــــــ األســـــــــــس واكســـــــــ

 الحتيــاجــاتهم    عليمهمالنظريــة والتطبيقيــة لت
ً
من   واهتمــامــاتهم.  ،وقــدراتهم  ،وميولهم  ،واســــــــــــتعــداداتهموفقــا

 .صفوف التعليم العامداخل املبنية على األدلة  و الفاعلة أخالل املمارسات التربوية  

قليلة  اإلعاقات

 االنتشار 

البيئة التعليمية  هدف هذا املقرر الى تصـــــــنيف اهم التقنيات الحديثة والتعرف على كيفية توظيفها داخل ي

 .لوصول الطالب ذوي اإلعاقة ملناهج التعليم العام وتحسين جودة حياتهم

تطبيقات التقنية في  

تعليم الطالب ذوي  

 اإلعاقة 

حول املفـاهيم االســـــــــــــاســــــــــــيـة واملبـادئ النظريـة   والقيم،بـاملعـارف، واملهـارات،  طالب  يهـدف املقرر الى تزويـد ال

إلدارة الصــف والســلوك، وتوظيف تلن النظريات في تحديد وت ــجيل وتقييم وبناء الســلوكيات االجتماعية  

ــين على اختيار  ذوي اإلعاقةواألكاديمية، والتي تعزز من تكيف الطالب  ، كما يهدف املقرر الى تدريب الدارســـــــــ

لســــــــــــلوك التطبيقي، وكيفيــة اختيــار تصــــــــــــميمهــا وتنفيــذهــا ومتــابع هــا وتمثيــل  البرامج القــائمــة على تحليــل ا

 معلوماتها بيانيا.

تحليل السلوك  

 التطبيقي 
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يهدف هذا املقرر إلى التعرف على أبرز األســــــــــس واملفاهيم واملبادئ والقيم الخاصــــــــــة بمهنة التعليم في مجال  

تربية الخاصــــة تجاه جميع من يعمل معهم في التربية الخاصــــة كما يتناول أهم مســــؤوليات وواجبات معلم ال

 هذا املجال.

  قيم ومسؤوليات املهنة

 في التربية الخاصة 

ُيعنى املقرر بـأســــــــــــس التـدخـل املبكر والتعليم، مع التركيز على التعليم الشــــــــــــامـل والبيئـات الشــــــــــــاملـة، والنمو  

، ودور األســــــــــــرة في برامج التــدخــل املبكر (typical and atypical development)الطبيعي والغير الطبيعي  

 بما يتماش ى مع معايير مهنية عالية وقضايا حالية.

 الطفولة املبكرة في

 التربية الخاصة 

يهدف هذا املقرر لتناول مفهوم املمارســـــات املبنية على األدلة، تصـــــنيفها والفرق بينها وبين االســـــتراتيجيات  

لة، واملعايير املســـــــتخدمة للحكم على املمارســـــــات ومدى فعالي ها والحكم عليها بأ ها ذات  واملمارســـــــات الفاعمل

بنيـة على األدلـة، ويليـة تنفيـذهـا مع الطلبـة ذوي اإلعـاقـة. كمـا  داللـة في أثرهـا، وكيفيـة اختيـار املمـارســـــــــــــات امل

تســــــــــــتعرق موضــــــــــــوعـــات املقرر املمـــارســـــــــــــــات املبنيـــة على األدلـــة لتنميـــة املهـــارات املعرفيـــة، االجتمـــاعيـــة،  

 والسلوكية واالستقاللية واألكاديمية مع ذوي اإلعاقة.

املمارسات املبنية على 

البراهين في التربية  

 الخاصة

يهـــدف هـــذا املقرر إلى تزويـــد الطلبـــة بـــاملعـــارف، واملهـــارات، والقيم حول أنظمـــة الـــدعم املـــدرســــــــــــيـــة متعـــددة 

( وتدخالت دعم Response to Interventionاملســــــتويات بفرعيها األســــــاســــــيين وهما االســــــتجابة للتدخل )ٌ

دم في التعليم ( كنظــام عــام يســــــــــــتخــ Positive Behaviour intervention supportsالســــــــــــلوك اإليجــابي )

العـــام والتربيـــة الخـــاصــــــــــــــة، كمـــا يهـــدف الى تـــدريـــب الطلبـــة على كيفيـــة تطبيقهـــا كمنظومـــة خـــدمـــات وقـــائيـــة  

 ( تعنى بمشكالت الطالب األكاديمية والسلوكية.Integratedوتدخليه متكاملة )

منظومة املساندة 

 متعددة املستويات 

ى األدلة، تصـــــنيفها والفرق بينها وبين االســـــتراتيجيات  يهدف هذا املقرر لتناول مفهوم املمارســـــات املبنية عل

لة، واملعايير املســـــــتخدمة للحكم على املمارســـــــات ومدى فعالي ها والحكم عليها بأ ها ذات  واملمارســـــــات الفاعمل

داللـة في أثرهـا، وكيفيـة اختيـار املمـارســـــــــــــات املبنيـة على األدلـة، ويليـة تنفيـذهـا مع الطلبـة ذوي اإلعـاقـة. كمـا  

موضــــــــــــوعـــات املقرر املمـــارســـــــــــــــات املبنيـــة على األدلـــة لتنميـــة املهـــارات املعرفيـــة، االجتمـــاعيـــة،  تســــــــــــتعرق  

 والسلوكية واالستقاللية واألكاديمية مع ذوي اإلعاقة.

املمارسات املبنية على 

البراهين في التربية  

 الخاصة

فهوم الخـدمـات والتطور التـارييي مل  ســـــــــــــاســــــــــــيـة واملبـادئ النظريـةاأل   املفـاهيمهـدف هـذا املقرر الســــــــــــتعراق  ي

نمـاذج التنميـة املهنيـة والتعليم االنتقـالي للطلبـة ذوي االعـاقـة.   االنتقـاليـة في املرحلـة املتوســــــــــــطـة والثـانويـة،

مكونــات البرامج االنتقــاليــة الفعــالــة، عمليــات التقييم  البرامج االنتقــاليــة،    كمــا يســــــــــــتعرق املقرر مخرجــات

النتقــاليــة، إعــداد الخطط التربويــة االنتقــاليــة الفرديــة، املمــارســـــــــــــات املبنيــة والتخطيط وتحــديــد األهــداف ا

األنشـطة االنتقالية، اسـتراتيجيات اشـراك األسـرة والشـراكة املهنية واملجتمعية، والتطبيقات  ،  على األدلة

    التربوية في برامج التربية الخاصة في املرحلة املتوسطة والثانوية وربطها بالتعليم االنتقالي.

في  الخدمات االنتقالية 

 املرحلة الثانوية 

التي تمكن الطلبــة من تطبيق أســـــــــــــاليــب وطرق تــدريس  ، والقيم  بــاملهــاراتطلبــة يهــدف هــذا املقرر إلى تزويــد ال

حيث يقوم الطالب ذوي اإلعاقة  الفردية للطالبوتقييم متنوعة مبنية على األدلة تتناســب مع االحتياجات  

 ةعاقإطالب ذوي لاملعلم فيها بالتدريس بشــــــــكل منفصــــــــل مع اعداد خطط فردية ووضــــــــع تدخالت اكاديمية  

ويقــــــــدم الطالب املعلم تقاريــــــــر تأمليــــــــة حــــــــول  من خالل خطة درس تشاركي بالتعاون مع معلمي التعليم العام 

 .بعض الدروس التي يدرســها

 تدريب ميداني 

 

 

 مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج:. 4
 يربط بين كل من مخرجات تعلم البرنامج والمقررات وفقاً لمستويات األداء التالية:  

 )س = مستوى التأسيس ، ر = مستوى الممارسة ، ت = مستوى التمكن( 

 المقررات 

 مخرجات التعلم للبرنامج 

 القيم)ق( المهارات)م( المعرفة والفهم)ع( 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

 ول املستوى األ 
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االعاقات كثيرة 

 االنتشار 
 س س     س س س س

 س    س   س  س اإلعاقات الحسية

مبادئ وأساسيات 

 التعليم الشامل
 س  س س س س  س س 

اإلعاقات قليلة 

 االنتشار 
   س س   س س  س

تطبيقات التقنية في  

تعليم الطالب ذوي  

 اإلعاقة

 س   س س    س 

تحليل السلوك 

 التطبيقي 
  ر ر   ر ر ر  ر

 املستوى الثاني 

قيم ومسؤوليات  

املهنة بالتربية 

 الخاصة 

  ر   س س  ر  ر

التدخل املبكر للطالب  

 ذوي اإلعاقة
  ر ر   ر ر  ر ر

املمارسات املبنية على 

  البراهيناألدلة و 

 بالتربية الخاصة 

 ر    ر  ر  ر ر

منظومة الدعم  

 متعددة املستويات 
 ر    ر ر ر ر  ر

الخدمات االنتقالية 

 في املرحلة الثانوية 
 ت ت    ت ت ت  ت

 ت ت ت ت ت ت ت    تدريب ميداني 

 

 يضاف جدول منفصل لكل مسار )إن وجد(  *
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 . استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة لتحقيق مخرجات التعلم للبرنامج. 5
 واستراتيجيات التعليم والتعلم والخبرات والمواقف التعليمية المختلفة()وصف لسياسات 

سيتم تدريس املقررات في البرنامج وفق استراتيجيات وطرق التدريس وفروعها الحديثة ذات الطبيعة املهنية والتي  

 ستراتيجيات: تعزز املهارات التطبيقية في امليدان من خالل توظيفها في جميع املقررات. ومن أمثلة هذه اال 

 مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج واستراتيجيات التدريس

 استراتيجيات التعليم والتعلم مخرجات التعلم للبرنامج. 

 املعرفة والفهم:  

 على: 
ً
 يتوقع من الطالب/ـة ان يكون قادرا

وصف املفاهيم واملبادئ والنظريات والعمليات    1.1

ذوي   الطلبة  بتعليم  )كثيرة  املرتبطة  اإلعاقات 

 االنتشار، قليلة االنتشار، والحسية(. 

 واملناقشة  بالحوار  التعلم   ▪

التعلم ▪ خالل  من  املباشر  والعروق    باملحاضرة  التدريس 

 التوضيحية  

 شارك   - زاوج  - فكر  ▪

 العصف الذهني   ▪

 التعاوني  التعلم ▪

 . التعلم باملالحظة ▪

 التعلم املقلوب.  ▪

   KWLHالتعلم باستراتيجية  ▪

التعليم    1.2 وسياسات  ومبادئ  أسس  توضيح 

 الشامل واملمارسات الفاعلة واملبنية على البراهين. 

التقييم،    1.3 وأساليب  وأدوات  إجراءات  تحديد 

والخدمات املناسبة الحتياجات    وأدوار فريق العمل، 

قليلة   االنتشار،  )كثيرة  اإلعاقات  ذوي  الطلبة 

 الدراسية. االنتشار، والحسية( في الفصول 

 : املهارات

 على: ـيتوقع من الطالب/
ً
 ة أن يكون قادرا

توظيف املمارسات الفاعلة واملبنية على البراهين    2.1

التقييم لدعم الطلبة ذوي اإلعاقات   بناء على نتائج 

والحسية(   االنتشار،  قليلة  االنتشار،  )كثيرة 

 
ً
، واجتماعيا

ً
. أكاديميا

ً
 ، وسلوكيا

   املصغر  بالتدريس  التعلم   ▪

 العمل الجماعي ومجموعات صغيرة   ▪

 . املشكالت   حل بأسلوب التعلم ▪

   باملشروع  التعلم ▪

 يدانية  املزيارات  المن خالل  باالستكشاف الذاتي  التعلم ▪

 املناقشة الجماعية   ▪

 التدريس املباشر   ▪

 العصف الذهني  ▪

 التأمل الذاتي   ▪

إعداد    2.2 في  والتقويم  التخطيط  عمليات  تطبيق 

بيئة   االنتقالية لخلقالخطط التعليمية، السلوكية،  

 صفية محفزة.

توظيف املهارات التقنية والبحثية طرق التفكير    2.3

احتياجات   تلبي  التي  الحلول  والناقد إليجاد  العلمي 
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قليلة   االنتشار،  )كثيرة  اإلعاقات  ذوي  الطلبة 

 االنتشار، والحسية(.

 التعلم بالنمذجة   ▪

 التعلم التعاوني   ▪

التدريب ▪ خالل  من  باملمارسة  /املمارسة    التعلم  العملي 

 املباشرة التطبيقية/ الخبرة 

 . التفكير الناقد والتحليل ▪

 التفكير اإلبداعي.  ▪

 التعلم االستقرائي واالستقصاء  ▪

 زيارات ميدانية ورحالت   ▪

 التعلم املقلوب.  ▪

 .الراجعةالتعلم من خالل التغذية  ▪

 البحث العلمي )االستقصاء(   ▪

   KWLHالتعلم باستراتيجية  ▪

التكييفات  2.4 والتقنيات    استخدام  التعليمية 

الحديثة واالستراتيجيات التدريسية لضمان وصول  

قليلة   االنتشار،  )كثيرة  اإلعاقات  ذوي  الطلبة 

 االنتشار، والحسية( ملناهج التعليم العام. 

 

 القيم  

 على: ـيتوقع من الطالب/
ً
 ة ان يكون قادرا

،  زمالءبناء عالقات مهنية مع الطالب، وال 3.1

 خالل توظيف مهارات تواصل فاعلة. واألسر من 

 العمل الجماعي   ▪

 التعلم التعاوني   ▪

 التعلم الذاتي املستقل   ▪

 التأمل الذاتي  ▪

 التدريب العملي   ▪

   )زيارات ميدانية(  التعلم القائم على املشاريع  ▪

 التعلم باألقران   ▪

 التعلم بالنمذجة   ▪

 التعلم من خالل األنشطة واملهام ▪

 التعلم باملمارسة  ▪

 . التعلم من خالل التغذية الراجعة  ▪

 البحث العلمي )االستقصاء(  ▪

 . االلتزام باملمارسات األخالقية واملهنية 3.2

املستمرة    3.3 املتابعة  خالل  من  املنهي  االلتزام 

الخاصة،   التربية  في مجال  بما يعكس  للمستجدات 

 التنمية املهنية املستمرة. 

 
  طرق تقييم مخرجات التعلم للبرنامج .6

، غير مباشرة( للتحقق من اكتساب الطالب لمخرجات التعلم المستهدفة في كل    )وصف لسياسات وأساليب وطريق التقويم المستخدمة ) مباشرة

 مجال من مجاالتها(

سيتم استخدام طرق وأساليب التقويم في البرنامج التي تتناسب مع طبيعة البرنامج املعرفية والتطبيقية وتتنوع  

أساليب وطرق التقويم بين االساليب املباشرة وغير املباشرة التي يتم من خاللها التحقق من تعلم الطلبة والتأكد  

 من مخرجاتهم. بحيث تتمثل هذه األساليب في التالي:  

وأساليب التقييم مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج   

 استراتيجيات التعليم والتعلم مخرجات التعلم للبرنامج. 

 املعرفة والفهم:  
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 على: ـيتوقع من الطالب/
ً
 ة ان يكون قادرا

وصف املفاهيم واملبادئ والنظريات والعمليات    1.1

)كثيرة   اإلعاقات  ذوي  الطلبة  بتعليم  املرتبطة 

 االنتشار، قليلة االنتشار، والحسية(. 

 

 فردي  بشكل والتفاعل  الصفية املشاركات ▪

   مجموعات وضمن ▪

 بصورة االضافية القراءات   واستعراق تلخيص  ▪

    املقررات موضوعات  في  نقدية ▪

   الطلبة إلعمال  متضمن( انجاز ملف )  بورتوفوليو  ▪

   امليدانية  الخبرات  خالل أو  دراس ي  فصل خالل ▪

 مفردات  إحدى حول  التقديمية  العروق  إعداد  ▪

 املقررات ومناقش ها   ▪

 )مقالية وموضوعية(  والشفهية  التحريرية  االختبارات ▪

   باملقررات متعلقة  ما معرفة  تعلم مستوى  تقيس التي ▪

 طرح األسئلة )تقويم بنائي(   ▪

 استمارة تقييم األداء  ▪

 التقويم املعتمد على األداء )كالعروق، ▪

 التقارير، املحاكاة(   ▪

 التغذية الراجعة/ االختبارات النهائية  ▪

 ساللم التقدير ▪

 مالحظة ورصد تفاعل الطلبة   ▪

 ممارسات تصور  التي الفيديو  مقاطع  تحليل ▪

   وأسرهم  االعاقة ذوي   الطالب مع   وتدخالت تدريسية  ▪

   مع  واالسرية واالنتقالية الفردية الخطط تطبيق ▪

   امليدان من وحاالت  افتراضية حاالت ▪

التعليم    1.2 وسياسات  ومبادئ  أسس  توضيح 

 الشامل واملمارسات الفاعلة واملبنية على البراهين. 

التقييم،    1.3 وأساليب  وأدوات  إجراءات  تحديد 

فريق   والخدماتوأدوار  املناسبة    العمل، 

الحتياجات الطلبة ذوي اإلعاقات )كثيرة االنتشار،  

 قليلة االنتشار، والحسية( في الفصول الدراسية. 

 

 : املهارات

 على: ـيتوقع من الطالب/
ً
 ة أن يكون قادرا

على    2.1 واملبنية  الفاعلة  املمارسات  توظيف 

البراهين بناء على نتائج التقييم لدعم الطلبة ذوي  

االنتشار،   قليلة  االنتشار،  )كثيرة  اإلعاقات 

 والحسية(  
ً
، واجتماعيا

ً
.أكاديميا

ً
 ، وسلوكيا

 اختبارات تحصيلية   ▪

 ساللم التقدير )للمشاريع والتقارير(  ▪

 مصفوفات تصحيح العمل الجماعي  ▪

 تقويم األقران   ▪

 استمارة التأمل الذاتي   ▪

 التطبيق العملي  ▪

 مشاركات صفية بأحدث الدراسات والقراءات   ▪

 حول   vignettesتحليل سيناريوهات  ▪

 االعاقات النمائية  

إعداد    2.2 في  والتقويم  التخطيط  تطبيق عمليات 

السلوكية،   التعليمية،  لخلق الخطط    االنتقالية 

 بيئة صفية محفزة. 

توظيف املهارات التقنية والبحثية طرق التفكير    2.3

العلمي والناقد إليجاد الحلول التي تلبي احتياجات  
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قليلة   االنتشار،  )كثيرة  اإلعاقات  ذوي  الطلبة 

 االنتشار، والحسية(.

 تقييم دراسة حالة من خالل املصفوفة     ▪

 جعة/ االختبارات النهائية التغذية الرا ▪

 التقييم املعتمد على األداء   ▪

 ملف االنجاز  ▪

 تقارير تقييمية ألداء الطلبة من قبل  ▪

 مشرف التدريب امليداني   

 تقارير ميدانية حول البيئة التعليمية ▪

 واملمارسات التدريسية والتقييمية  

 املالحظة املنظمة وشبه املنظمة    بروتوكالت ▪

 عروق للتقارير    ▪

تطبيق الخطط الفردية واالنتقالية واالسرية مع حاالت   ▪

 افتراضية وحاالت من امليدان  

 تطبيق أدوات التقييم  ▪

 بحوث نوعية وكمية وتصاميم الحالة الواحدة.  ▪

 مشاهدات ميدانية.  ▪

 تحليل مناهج.  ▪

والتقنيات    2.4 التعليمية  التكييفات  استخدام 

لضمان   التدريسية  واالستراتيجيات  الحديثة 

اإل  ذوي  الطلبة  االنتشار،  وصول  )كثيرة  عاقات 

 قليلة االنتشار، والحسية( ملناهج التعليم العام. 

 

 القيم  

 على: ـيتوقع من الطالب/
ً
 ة ان يكون قادرا

،  زمالءبناء عالقات مهنية مع الطالب، وال 3.1

 واألسر من خالل توظيف مهارات تواصل فاعلة. 

 مصفوفة العمل الجماعي   ▪

خالل    بورتوفوليو  ▪ الطلبة  إلعمال  متضمن  انجاز(  )ملف 

 فصل دراس ي أو خالل الخبرات امليدانية 

 التقويم الذاتي   ▪

 التطبيق العملي   ▪

 تقويم األقران   ▪

 تقييم دراسة حالة من خالل مصفوفة   ▪

 التقييم املعتمد على األداء   ▪

 املالحظة التقييمية املباشرة   ▪

 الزيارات امليدانية   ▪

 ملف االنجاز   ▪

 اعداد تقارير تقييمية من قبل مؤسسة التدريب   ▪

 االختبارات   ▪

 مالحظة ورصد تفاعل الطلبة   ▪

 استمارة تقييم املعلم في جهة التدريب   ▪

 استمارة تقييم جهة التدريب  ▪

 . االلتزام باملمارسات األخالقية واملهنية 3.2

املستمرة   3.3 املتابعة  خالل  من  املنهي  االلتزام 

الخاصة،   التربية  مجال  في  بما  للمستجدات 

 يعكس التنمية املهنية املستمرة.
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 )إن وجدت( د. الرسالة العلمية ومتطلباتها: 

 

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

 توجد  ال 

 اإلشراف العلمي:  .2

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

 ال توجد 

 مناقشة الرسالة العلمية:  .3

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

 ال توجد 

 

 هـ. القبول والدعم الطالبي
 

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

 وفق الضوابط واالشتراطات التي ترى مناسب ها للطلبة على رأس العمل.   قبل وزارة التعليميتم الترشيح من  

لشروط القبول الواردة في )املادة الثالثة عشرة( من الالئحة    أن تخضع ضوابط القبول بالبرنامج    و معد يقترح  بينما  

 واملوضحة كما يلي: املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية

 أن يكون املتقدم سعودي، او حاصل على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كانت من غير السعوديين.  -

 أن يكون املتقدم حاصل على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف  ها.-

 الحصول على تقدير )جيد جد -
ً
 ( على األقل في املرحلة الجامعية.ا

   فأعلى. 75اجتياز اختبار القدرات للجامعيين %-

 درجة.  75اجتياز اختبار كفايات التخصص  - 

       اجتياز اختبار االستعداد.-
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 خدمات اإلرشاد  .2
 )األكاديمي، المهني، النفسي، االجتماعي(

 اإلرشاد األكاديمي:  .1

للتعريف بالخدمات املقدمة للطلبة واللوائح  اللقاء التعريفي للمستجدين والذي يعقد بداية كل عام دراس ي   ▪

 االلتحاق بالجامعة إلى التخرج. 
ُ
 وأنظمة اإلرشاد األكاديمي وكل ما يخص الطالب/ــة منذ

 تحديد املرشد األكاديمي في بداية قبولهم. والذي يتابع وضع الطالب/ـة في البرنامج.  ▪

 الب. تحديد الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس وبيا ها للط  ▪

 تزويد الطالب بطرق التواصل مع أعضاء هيئة التدريس )االيميل، رقم الجوال(  ▪

فترة الحذف واالضافة االلكتروني لت جيل املقررات الدراسية والسير وفقا للخطة بما يساعد الطالب على   ▪

 التخرج وفقا للفترة املطلوبة.

الدراس ي والهدف منه عمل تقييم شهادة لكل طالب للتأكد  لقاء املقبلين على التخرج والذي يقام بنهاية الفصل   ▪

من إ هاء جميع متطلبات التخرج والت جيل بقاعدة بيانات وحدة الخريجين إلتاحة التواصل مع الكلية بعد  

 التخرج. 

 دور الوحدة في معالجة حاالت التعثر الدراس ي والحد منها من خالل توجيه الطالب وعقد ورش العمل لهم.  ▪

 االجتماعي:   و   النفس ياإلرشاد  .2

توعية الطالب بدور األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في وحدة التوجيه واإلرشاد وذلن بالحفل التعريفي   ▪

 وعمل ركن خاص بذلن واضافه الى التوجيه داخل القاعات الدراسية. 

 وتدوينها في سجالت خاصة.و االقتصادية او الدراسية أ و االجتماعية أ  ، النفسيةعمل دراسة الحالة   ▪

 تحال املشكالت الطبية إلى مراكز الرعاية األولية.  ▪

اضافه البرامج والدورات التوعوية والتثقيفية للطالب في جميع االدوار الحياتية والتي تعزز ثقة الطالب بنفسه   ▪

 وتعزز عالقته بأسرته ومن حوله

 بناء عالقات جيدة بين عضو هيئة التدريس والطالب.  ▪

 قاءات بين أعضاء القسم والطالب خارج الجامعة. عقد ل  ▪

 عقد بعض اللقاءات االجتماعية خارج إطار األكاديمي.  ▪

 املشاركة في املناسبات االجتماعية للطالب.  ▪

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

الرؤية   بمتطلبات  لاللتزام  املتحدة حول حقوق    2030تبعا  اتفاقية األمم  العربية السعودية على  اململكة  وتوقيع 

األشخاص ذوي االعاقة ونظرا لرؤية الجامعات في إتاحة فرص التعليم الجامعي لكل األفراد ذوي اإلعاقة ومراعاة  

خص قبول الطلبة ذوي اإلعاقة، والتسهيالت املتاحة لهم.  احتياجاتهم. يتبع البرنامج أنظمة وسياسة الجامعة بما ي

في املجتمع   البشرية واملادية لدمجهم  من خالل توفير خدمات نوعية شاملة ومتكاملة وتوظيف جميع اإلمكانات 

الخدمات   خالل  من  ويتم  املجاالت  جميع  في  فاعلين  أعضاء  ليصبحوا  الجامعي،  التعليم  في  احتياجاتهم  وتلبية 

 التالية:  

العملية    عمادة ▪ لتسهيل  ماديا  الطلبة  بدعم  واملختص  الطلبة  العمادة صندوق  تشمل  كما  الطالب:  شئون 

التعليمية بما فيها تقديم الدعم املادي الشخص ي لشراء الكتب والوجبات وتقديم اإلعانات وتشغيل الطلبة  
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هذه   ان  حيث  وسكنهم،  والخارجية  الداخلية  واملؤتمرات  للورش  حضورهم  لذوي  وتمويل  تقدم  الخدمات 

 االعاقة.  

مراكز خدمات ذوي االعاقة في الجامعة تقدم هذه املراكز الخدمات التعليمية واملساندة لذوي االعاقة بما   ▪

 يسهل تعلمهم كما تقوم هذه املراكز بإجراء البحوث والدورات التوعوية التي تفيد ذوي اإلعاقة.

برامج الوصول الشامل التي تضمن وصول األفراد ذوي االعاقة إلى البيئات الجامعية الفعالة والداعمة لهم   ▪

إلى أن هذه   الهندس ي. باإلضافة  التقني للمعارف والوصول  التعلم من خالل تسهيل الوصول  وإزالة عوائق 

قبولهم لها من خالل االشراف على    البرامج تسعى إلى تسهيل تعلم الطلبة ذوي االعاقة في التخصصات التي تم

إقرار اللوائح التنظيمية للتكييفات.   عمل مراكز خدمات ذوي االعاقة و

واملتميزين وتهدف هذه البرامج الى دعم الطلبة املتفوقين واملتميزين وتمكينهم لالستفادة من    املتفوقينبرامج   ▪

الجامعات. وتتحقق هذه األهداف من خالل   التي تقدمها  املحلية  الخدمات  الزيارات  التالية مثل  الخدمات 

والدولية لجهات أكاديمية وميدانية مرتبطة بتخصص الطالب ومجال تفوقه، ربط الطلبة املتميزين بباحثين  

وأعضاء هيئة التدريس متميزين إلجراء البحوث املختلفة وتنظيم ورش عمل ودعم املؤتمرات التي تثري معارف  

 واهتمامات املتفوقين. 

 

 

 و. أعضاء هيئة التدريس والموظفون  
 .االحتياجات من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والفنيين .1

 المرتبة العلمية 
المتطلبات والمهارات   التخصص 

 الخاصة 

 العدد المطلوب 

 المجموع  إناث ذكور  الدقيق العام 

     تربية خاصة تربية خاصة أستاذ 

     خاصةتربية  تربية خاصة أستاذ مشارك 

     تربية خاصة تربية خاصة أستاذ مساعد 

الفنيون ومساعدو  

 المعامل 
- - - - - - 

 - - - - ة ار سكرتارية أو إد سكرتير  الطاقم اإلداري

 - - - - - - أخرى )تذكر( 

 

 التطوير المهني   .2

 إعداد أعضاء هيئة التدريس حديثي التعيين  1.2

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

تطلق عمادة التطوير األكاديمي عدد من الدورات التدريبية وورش العمل سنويا )تتضمن جميع او بعض من القائمة  

 الحتياج: أدناه( لألعضاء املعينين حديثا في مجاالت التدريس. ويتم تحديثها سنويا واطالقها بناء على ا

 معايير الجودة في التدريس الجامعي  ▪

 البحث العلمي واألكاديمي في الجامعة وأنظم ها ▪
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 واللوائح التنفيذية الخاصة بالجامعة. التعريف باملجلس العلمي  ▪

 التدريب والتنمية املهنية في الجامعة ▪

 التعريف بالخدمات املقدمة لذوي اإلعاقة.  ▪

 والطالبات حقوق وواجبات عضو هيئة التدريس   ▪

 االبتعاث واإلشراف وأنظمته  ▪

 اإلرشاد األكاديمي وأنظمته  ▪

 دور عضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع  ▪

 وساعات العمل  التعريف بنظام املكتبة ومصادر التعلم  ▪

 املكتبة الرقمية  ▪

فعال  والهدف من حضور العضو دورات عمادة التطوير األكاديمي تعريف العضو بالجامعة وكيف يكون عضو 

 ذات مهارات عالية. 

 - يلي: كما يقوم القسم بما  

الترحيب بأعضاء هيئة التدريس الجدد في مجلس القسم وتقديم ورشة عمل لحديثي التعيين حول البرنامج   ▪

وكيفية إعداده، وإطاره، ومخرجاته، ومخرجات وتوصيف املقررات، وتقديم محاضرات لهم حول مهام  

 ما يخص اإلرشاد األكاديمي واألشراف امليداني وغيرها. ومسؤوليات عضو هيئة التدريس ب

عقد اجتماعات تعريفية باملقررات التي سوف يدرسو ها، ومتطلبات هذه املقررات، وتوصيف كل مقرر،   ▪

أفضل الطرق التدريسية التي يمكن استخدامها.   والتعريف بآليات تقويم الطلبة و

 أهم التحديات التي تواجههم.   عقد لقاءات دورية مع جميع األعضاء للتعرف على - ▪

 توزيع أدلة ونشرات تعريفية بالبرنامج على أعضاء هيئة التدريس الجدد. - ▪

 التواصل مع أعضاء هيئة التدريس القدامى ممن لديهم الخبرة في البرنامج.  ▪

 التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس  2.2

التعلم والتعليم، تقييم    التدريس ) مثل: مجال استراتيجيات  المهني واألكاديمي ألعضاء هيئة  التطوير  خطة وإجراءات 

 الطالب، الجوانب المهنية .... الخ(

سنويا العمل  وورش  التدريبية  الدورات  من  عدد  األكاديمي  التطوير  عمادة  استراتيجيات   تتضمن تطلق  أحدث 

 :)تتضمن جميع أو بعض من القائمة أدناه بناء على االحتياج(  التعليم

 بناء املقرر الدراس ي وامللف التدريس ي  ▪

 ISI. OR, SCOPUSويليات النشر في املجالت ذات التصنيف العاملي  أساسيات البحث العلمي  ▪

 تقييم األداء الوظيفي وتحويل املهام إلى أهداف  ▪

 في البحوث العلمية املعايير واملمارسات األخالقية   ▪

 ملف البورتفوليو التدريس ي ورقيا وإلكترونيا ▪

 مهارات البالك بورد -تطوير وتدريس مقرر إلكتروني ▪

 العمليات العقلية الداعمة لصنع واتخاذ القرار  ▪

 مهارات االتصال الفعال لعضو هيئة التدريس داخل الصف وخارجه ▪

 استراتيجيات التدريس الفعال  ▪

 لية وتقويمها بناء االختبارات التحصي ▪

 Leadership by coaching القيادة بالتوجيه ▪
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 صياغة أسئلة االختبارات في ضوء معايير الجودة  ▪

 التأهيل للحصول على الزمالة املهنية في التدريس  ▪

بتشجيع األعضاء على الحضور واملشاركة في املؤتمرات العلمية املحلية والعاملية؛ ملساعدتهم   -كما يقوم القسم  ▪

 التعرف على أحدث املمارسات العاملية في مجال التعليم والتعلم. في 

كيفية  - ▪ في  االعضاء  مهارات  لتطوير  االكفاء  القسم  اعضاء  من  القسم  ألعضاء  عمل  وورش  دورات  اعداد 

 استخدام أساليب التدريس الحديثة والفعالة   واملتطورة وفي التخصص بصفة عامة للتطوير املنهي  

فة أهم املعوقات والتحديات  تشجيع األعضاء على النزول في امليدان باستمرار ومقابلة املمارسين التربويين ملعر - ▪

 التي تواجههم. 

 

 ز. مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
 

 مصادر التعلم   .1

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

 لية توفير مصادر التعلم:  ي .1

التربية الخاصة أو لجنه منبثقة منه للمراجع والكتب املطلوبة، ليتم إقراّرها تخصيص لجنة من مجلس قسم  ▪

 من القسم ومن ثم يتم اعتمادها في توصيفات املقررات. 

▪ o افق ها للمقرر واعداد تقرير بذلن  قيام اللجنة بمراجعة املراجع واملصادر وتحديد مدى حداث ها وجدتها ومو

اللجنة العلمية إلى مجلس القسم ومجلس الكلية التخاذ قرار بإقرارها   تقديم املراجع واملصادر التي تجيزها ▪

 كمراجع للمقرر 

▪ o تقوم اللجنة ومن خالل التنسيق مع وكالة الجامعة بتحديد املراجع والكتب والدوريات التي يحتاجها

 القسم. 

لعربية واالجنبية  مراجعة قائمة الكتب والدوريات التي تصل للجامعة في معارق الكتب باململكة والدول ا  ▪

 وكذلن ما يقدمه الناشرون من قوائم الختيار املناسب منها. 

 لتأمين هذه الكتب واملراجع للطالب.  ومكتبة كلية التربية املكتبة املركزية العامة بالجامعةلتواصل مع ا ▪

 املكتبات التجارية ودور النشر لتوفير هذه الكتب واملراجع. لتواصل مع ا ▪

ساس ي مع تحديد مراجع مساعدة ومعاونة تخدم موضوعات املقرر سواء كتب تراث أو  يحدد كتاب أو مرجع أ  ▪

 كتب حديثة أو كتب الكترونية وبرنامج املكتبة الشاملة. 

 تحويل املقررات إلى كتب إلكترونية. ▪

 االشتراك في قاعدة البيانات بالجامعة والتي تتيح الدخول ملعظم دور النشر العاملية.  ▪

لالستفادة من املكتبة الرقمية للحصول على الدراسات والرسائل العلمية املرتبطة باملقررات  توجيه الطلبة   ▪

 الدراسية. 

 :لية ضمان جودة مصادر التعلمي .2

حصر الكتب واملراجع التي تتعلق بكل مقرر دراس ي على حده وتحديد مدى مالئمة تلن املراجع واملصادر  ▪

الدراس ي من خالل اللجنة العلمية من خالل تقييم الحداثة في تناولها  املختلفة ملخرجات التعلم في املقرر 

 للموضوعات وكذلن من ناحية تغطي ها ملخرجات التعلم وإعداد التقارير املناسبة وخطط التحسين. 

 استطالع رأي الطالب وأعضاء هيئة التدريس حول توفر مصادر التعلم وكفاي ها. ▪

 المرافق والتجهيزات .2
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 )قائمة باالحتياجات الرئيسة من المرافق والتجهيزات، مثل: المكتبة، المعامل، القاعات الدراسية ..... الخ(

افق والتجهيزات من:   يتطلب أن يتوفر في كلية املعنية )التربية( لتقديم البرنامج جميع املر

 التقنيات ووسائل وأدوات التعلم. توفير القاعات الدراسية على أن تكون مجهزة باألثاث املناسب وبأحدث   ▪

 مكاتب أعضاء هيئة التدريس.  ▪

معامل تقنية ومعامل يحتوي على كل ما يحتاج في التدريس والتدريب مثل االختبارات واملقاييس الفردية   ▪

والجماعية وأجهزة تدريبات نطق، واملعينات السمعية وقواميس إشارية وأجهزة برايل والخرائط البارزة  

 ...الخ.  

 خاصة بمراجع التربية الخاصة إذا أمكن.   قسم ▪

توفير الكتب واملراجع واملجالت والدوريات وقواعد البحث العاملية في مكتبة الكلية واملكتبة املركزية في   ▪

 الجامعة. 

يتطلب على كل قسم يقدم البرنامج تحديد احتياجاته من املصادر واملختبرات والفصول الدراسية واملكتبات   ▪

افق والتجهيزات الخاصة التي يحتاجها البرنامج على إدارة الكلية  ورفعها بطلب يو  صف كل احتياج من املر

 ومتابعة توفير االحتياجات مع إدارة الجامعة.

 توفير األماكن الخاصة باألنشطة الالمنهجية.  ▪

 توفير األماكن الخاصة بالصالة والراحة.  ▪

 توفير األماكن املجهزة لتناول الطعام. ▪

 )طبقاً لطبيعة البرنامج(  اإلجراءات المتبعة لضمان توافر بيئة صحية وآمنة .3

بيئة   وتوفر  البرامج،  بين  والتنظيم  التناغم  لضمان  الجامعة  في  املاجستير  لبرامج  املعتمدة  اإلجراءات  اتباع  يتم 

 تعليمية صحية ويمنة، وكذلن يجب توفير االتي: 

 قاعات دراسية نظيفة وصحية.  ▪

 العمالة التي تحافظ على نظافة املبنى.  ▪

 معايير عالية في النظافة والتعقيم لألماكن الخدمية في الكلية والجامعة.  ▪

 أدوات اإلسعافات الصحية في الكلية.  ▪

 تحديد شخص مسؤول عن متابعة توفر بيئة يمنة وصحية في الكلية.  ▪

 ألعضاء هيئة التدريس والطالب عن كيفية توفير بيئة يمنه وصحية. عقد دورات في الكلية  ▪

 

 ح. إدارة البرنامج ولوائحه 
 

 إدارة البرنامج  .1

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

 من: 
ً
 - يتضمن الهيكل التنظيمي للبرنامج كال

القسم   - الكليةمجلس   ▪ القسم    -مجلس  البرنامج    –رئيس  منسق  أو  البرنامج/  )لجنة    –مدير  البرنامج  لجان 

القياس والتقويم، لجنة البرنامج، لجنة اإلرشاد األكاديمي، لجنة البحث العلمي، لجنة خدمة املجتمع، لجنة  

 . املنفذة الجودة بالجامعةمع مراعاة أن يتماش ى ذلن مع نظام ضمان  لجنة التدريب امليداني(  -الخريجين

 وتبع البرنامج قسم التربية الخاصة، وتناقش القرارات املتعلقة به بمجلس القسم العلمي.  ▪
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كل   ▪
َ
ش
ُ
تشكل لجنة سنوية تشرف على البرنامج من خارج برامج التربية الخاصة بالجامعات السعودية )لجنة ت

 على مستوى وزارة التعليم(.

 البرنامج بالقسم. تشكل لجنة لضمان جودة  ▪

 مشاركة المستفيدين   2.1
 آلية تمثيل ومشاركة المستفيدين في تخطيط البرنامج وتطويره )الطالب، الهيئات المهنية، الجمعيات العلمية، جهات التوظيف .... الخ(

من إدارات التعليم واملدارس    يتم مشاركة الجهات املستفيدة كالطالب وأعضاء هيئة التدريس وجهات التوظيف 

 - في التخطيط للبرنامج وتطويره وتحسين الخدمات التعليمية من خالل:  وأسر الطلبة ذوي اإلعاقة واملراكز،

تشكيل لجنة استشارية للبرنامج تضم في عضوي ها أعضاء هيئة تدريس من خارج الجامعة ومستشارين من   ▪

من   التخرج  )بعد  وخريجين  العمل،  الطالبأرباب  أمور  وأولياء  لجنة  ،  البرنامج(،  من  أعضاء  إلى  باإلضافة 

 البرنامج، بحيث تتولى متابعة تخطيط البرنامج وتقويمه وتطويره وغلق دائرة الجودة.

 مشاركة األعضاء بأنشطة ومهام الجودة. ▪

 مشاركة األعضاء بالخطط التطويرية واعتماد مواضيع الجودة من خالل مجلس القسم.  ▪

 طالب في لجنة البرنامج وأصدقاء الجودة ونشر ثقافة الجودة واملشاركة في فعاليات الجودة.مشاركة ال ▪

 إشراك الطالب بمجالس األقسام في املشاركة باتخاذ القرارات التي تخصهم.  ▪

املستفيدين )طالب ▪ كل  يراء  التدريس  - خريجين    –استطالع  هيئة  البرنامج    –أعضاء  التوظيف( حول  جهات 

 ين والتطوير ومنها ما يلي: ووضع خطط التحس

 .جلسات التركيز وورش العمل مع مجموعة صغيرة من الطالب ▪

  لوائح البرنامج .2
 حسب نظام ولوائح الجامعة التي ينفذ بها البرنامج

بلوائح البرنامج ذات العالقة والرابط اإللكتروني لها: الئحة القبول والتسجيل، الدراسة   قائمة  التوظيف، التأديب والتظلم  توضع  واالختبارات، 

 ...الخ

توضع قائمة بلوائح البرنامج ذات العالقة والرابط اإللكتروني لها: الئحة القبول والت جيل، الدراسة واالختبارات،  

 التوظيف، التأديب والتظلم ...الخ التابعة لكل جامعة منفذة للبرنامج. 

 من:  
ً
 يتم وضع روابط لكال

 . املوحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية ئحةالال  ▪

 . الئحة االختبارات ▪

 .وثيقة الحقوق الطالبية ▪

 . قواعد منظمة لوحدة حقوق الطالبال ▪

 .ضوابط األندية والجمعيات الطالبية ▪

 . الئحة تأديب الطالب ▪

 

 

 ط. ضمان جودة البرنامج
 

 نظام ضمان جودة البرنامج. .1

 اإللكتروني لدليل نظام ضمان الجودة. يوضع الرابط  

 

 لكل جامعة منفذة للبرنامج.  QMS* يتم وضع رابط 

 إجراءات مراقبة جودة البرنامج..2
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 يتم تطبيق نظام إدارة للبرنامج بما يتسق مع نظام الجودة املؤسس ي للجامعة.  

املؤسس ي    الجودة  نظام  البرنامج  يتبع  لذا  التربية،  كلية  في  العليا  الدراسات  برامج  أحد  الحالي  البرنامج  ويعتبر 

ويستخدم النماذج املوحدة كحد أدني ملتابعة األداء وتقييمه، ويتم استخدام هذه النماذج في التقييم مركزيا ، حيث  

طالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية  ويتم من خاللها  يتم وضعها على موقع الجامعة وتعبئ ها بواسطة ال

يقدمها   التي  الخدمات  عن  الرضا  مدى  كذلن  التدريس  هيئة  أعضاء  وأداء  املقررات  عن  الطالب  رضا  متابعة 

البرنامج، ومن املهم هنا تحديد مؤشرات األداء الرئيسية، واستراتيجيات التقويم للحصول على تقييم عام ملستوى  

 دة البرنامج.  جو 

اقبة جودة البرنامج الذي يحتوي على اإلجراءات التالية:   ويتم ذلن عن طريق إعداد دليل إلجراءات مر

 كيفية قياس مخرجات تعلم البرنامج. ▪

 كيفية قياس مخرجات تعلم املقررات   ▪

 واعداد تقرير وكتابة توصيات التحسين مع املتابعة لغلق دائرة الجودة  ▪

ن - ▪ البرنامج وإعداد تقرير مع كتابة  كيفية جمع وتحليل  تائج قياس مؤشرات األداء من قبل أعضاء من لجنة 

 توصيات للتحسين مع املتابعة لغلق دائرة الجودة. 

مراجعة لجنة البرنامج لنتائج االستبانات مع إعداد الخطط للتطويرية مع املتابعة )خطة تنفيذية ومتابع ها(  ▪

 وغلق دائرة الجودة

نقاط    تقييم أعضاء هيئة ▪ تقرير بذلن يوضح  املجتمع وإعداد  التدريس والبحث العلمي وخدمة  في  التدريس 

 القوة وأولويات التحسين مع املتابعة.

 عن طريق االرشاد األكاديمي ومتابعة الطالبات املتعثرات وخطط التحسين.  ▪

 عن طريق التدريب امليداني.  ▪

االستشارية   ▪ اللجنة  مع  التشاور  إجراءات  السنوية،  شرح  واملراجعة  البرنامج،  جودة  اقبة  مر في  ومشارك هم 

 والتخطيط لتحسين جودته، وتوصياته وغلق دائرة الجودة 

 .  ترتيبات مراقبة جودة مقررات البرنامج التي تُدّرس من خالل أقسام علمية أخرى. 3

 تقوم لجنة البرنامج بما يلي:

 موجه للطلبة لتقييم املقررات.  استبانةتطبيق  ▪

 موجه للطلبة لتقييم أساليب تدريس أعضاء هيئة التدريس وأدائهم.  استبانةتطبيق  ▪

 لقاءات مع الطلبة الستطالع يرائهم.  ▪

 استالم ملف املقر من العضو )منسق املقرر( املسؤول ومراجعته  هاية كل فصل دراس ي.  ▪

الناتجة من تقارير املقررات ودراس ها وكذلن نتائج الطالب والرفع للقسم  االطالع على توصيات التحسين   ▪

 املختص بما يلزم. 

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

 األخرى.

▪  
ً
 ( وجهات التوظيف.   تصميم استبانات لتحديد اداء الخريجين )مستقبال

 وضع الية ملتابعة ما يستجد في سوق العمل واحتياجاته التخاذ القرار املناسب في التعديالت املستقبلية.  ▪

 يجاد فرق استشارية في القسم، الكلية لتقديم املشورة فيما يتعلق بالبرنامج. إالعمل على  ▪

اقبة جودة املقررات في البرنامج بشكل  ▪ منتظم والتعديل كما يتطلب االمر مع اجراء عمليات  تفعيل عملية مر

 .الجودة الشاملة بشكل دوري 
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 .  ترتيبات تطبيق الضوابط المؤسسية للشراكة التعليمية والبحثية )إن وجدت( 5
 ال يوجد 

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

ً
 :يشكل البرنامج فريق لقياس مخرجات التعلم للبرنامج وفقا

 وضع مؤشرات أداء لكل مخرج تعلم للبرنامج  ▪

  3لكل مؤشر من مؤشرات أداء مخرجات التعلم للبرنامج مكون من  عداد سلم تقدير تفصيلي )روبرك ( إ ▪

 مع تحديد شرح لكل مستوى.  -غير مرض ي -متوسط  -مرض ي -مستويات

 تحديد املستوى املس هدف لكل مؤشر. ▪

 ربط مخرجات تعلم البرنامج مع مقررات الخطة باملستويات وخطة القياس تكون كالتالي:  ▪

 
مخرج 

تعلم 

 البرنامج 

السلوك  االداء مؤشر 

 املس هدف

 مالحظات توقيت القياس  املقررات

الفصل 

األول 

 لعام... 

الفصل 

الثاني  

 لعام... 

الفصل 

 لثالثا

 لعام... 

الفصل 

األول 

 لعام.... 

الفصل 

الثاني  

 لعام... 

الفصل 

 لثالثا

 لعام... 

1.1            

1.2          

1.3          

          

2.1          

2.2          

2.3          

2.4          

          

3.1          

3.2          

3.3          

 
 * التدريس. أدوات القياس لكل مؤشر من املؤشرات مع الفريق املشكل من أعضاء هيئة   تحديد ▪

 عضو واحد. يتم قياس كل ناتج من خالل مقرين أو أكثر، وال يتم القياس من خالل مقرر واحد أو  ▪

بعد إتمام عملية القياس واستخراج النتائج يتم اعداد تقرير سنوي لقياس مخرجات التعلم يوضح به تحديد   ▪

 املؤشرات التي  ها قصور مع وضع خطط تطويرية )أولويات التحسين( مع متابعة التنفيذ وغلق دائرة الجودة. 
( مؤشرات أداء لكل مخرج مع اعداد سلم تقدير  3املسند له هذا البرنامج تشكيل لجنة لقياس مخرجات التعلم تضع ما ال يقل عن ) قسمعلى ال)*( 

 واملقررات التي تقيس هذا املخرج ووضع توقيت محدد للقياس. تفصيلي )روبرك ( ،وكذلك وضع السلوك املستهدف لكل مخرج

 

 مصفوفة تقويم جودة البرنامج   .1

 توقيت التقويم  طرق التقويم  مصادر / مراجع التقويم   الت / جوانب التقويم مجا



 

 

23 

 قيادات البرنامج 
الطالبات، اعضاء هيئة التدريس،  

 االداريات

الهيئة  رضا  تقويم  استبانات 

عن  والطالبة  واإلدارية  التعليمية 

 خدمات وبيئة البرنامج 

 كل سنة 

البرنامج  الطالبات   فاعلية التدريس والتقويم    – قيادات 

 املراجع املستقل 

للمقرر  الطالبة  تقيم  نسبة -استبانة 

 تقييم املقررات

 كل فصل دراس ي

 مصادر التعلم 

 -أعضاء هيئة التدريس -الطالب

للمكتبة - املستفيدين  تقييم  استبانة 

استبانة تقييم -والتعلم وااللكتروني،  

 تقرير املقرر -الطالبة للمقرر 

 كل فصل دراس ي

 الخبرة امليدانية 

والتعليمية   والهيئة  الطالب 

 واملعلمة املتعاون وإدارة املدرسة 

للمقرر،  الطالبة  تقييم  استبانة 

في  للخبرة  الطالبة  تقويم  استبانة 

وفي  هاية  املنتصف  في  البرنامج 

 البرنامج، استبانة جهات التوظيف،  

 كل فصل دراس ي

 الخدمات 
التدريس،  الطالبات، أعضاء هيئة  

 االداريات

خدمات  عن  الطالب  رضا  استبانة 

أعضاء  رضا  استبانة  البرنامج،  بيئة 

 هيئة التدريس عن بيئة البرنامج،  

 كل سنة دراسية 

 الخريجات
 جهات التوظيف  

 كل سنة دراسية  استبانة جهات التوظيف 

 
 )قيادة البرنامج، فاعلية التدريس والتقويم، مصادر التعلم، الخدمات، الشراكات .... الخ( مجاالت / جوانب التقويم

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

 رات، ......... الخ( )استطالعات الرأي، المقابالت، الزيا طرق التقويم

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

 

 

 مؤشرات أداء البرنامج الرئيسة:  .8
 الفترة الزمنية لتحقيق مؤشرات األداء المستهدفة )سنتان وستة اشهر ( عام 

 مؤشر األداء الرئيس الرمز م
المستوى 

 المستهدف
 توقيت القياس  القياس طرق 

1 

الرسالة  

 واألهداف

KPI-PG-1  نسبة املتحقق من

مؤشرات الخطة  

 التشغيلية للبرنامج 

حساب النسبة املئوية  70%

ملؤشرات أداء الخطة  

التشغيلية التي حققت  

املستوى السنوي املس هدف 

الى اجمالي عدد املؤشرات 

املس هدفة لهذه األهداف في 

 نفس السنة

 دراسية كل سنة 

3 

التعليم 

 والتعلم

KPI-PG-2  تقويم الطلبة لجودة

 خبرات التعلم في البرنامج 

ملعرفة  5استبانة تقييم من  4

تقييم الطالبة للبرنامج  

 النهائي 

السنة الثانية 

)طالبات السنة  

 النهائية(

KPI-PG-3   تقييم الطالب العام

 لجودة املقررات 

استبانة تقييم الطالبة   4

 للمقرر 

 هاية كل فصل  

 دراس ي

KPI-PG-4  تقييم الطالب لجودة

 اإلشراف العلمي 

ملعرفة  5استبانة تقييم من  4

تقييم الطالبة لجودة 

 اإلشراف العلمي 

السنة الثانية 

)طالبات السنة  

 النهائية(
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KPI-PG-5   متوسط املدة التي يتخرج

 فيها الطالب 

)نسبة طالب املاجستير  

أكملوا البرنامج في  الذين 

الحد األدنى من املدة 

املقررة للبرنامج من كل 

دفعة )معدل االتمام 

 الظاهري(. 

)معدل(النتائج النهائية   80%

 للنجاح من املقررات

 هاية املدة 

املحددة 

للحصول على  

 البرنامج 

KPI-PG-6   معدل تسرب الطالب من

 البرنامج 

)نسبة الطالب في السنة 

البرنامج الذين  األولى من 

يستمرون للعام التالي  

من اجمالي عدد طالب  

السنة االولى في نفس  

 السنة(. 

 % تسرب10

 

 

 

)املعدل(حساب النسبة من 

خالل إحصائية بعدد  

املن حبات في نفس السنة،  

واملقيدات في السنة التالية  

 لنفس الطالبات 

 هاية السنة 

األولى من 

البرنامج وبداية 

 الثانيةالسنة 

KPI-PG-7  توظيف الخريجين 

)النسبة املئوية لخريجي 

 البرنامج 

 الذين توظفوا(. -

 

استبانة بإحصائية عدد   50%

  املوظفات بسوق الطالبات 

 عمل الخريجات 

السنة التالية 

بعد االن هاء من  

 البرنامج 

KPI-PG-8   تقويم جهات التوظيف

 لكفاءة خريجي البرنامج

استبانة تقييم من  4

مستويات لجهات  5

 التوظيف لخريجات البرنامج 

  هاية كل سنة

4 

 الطالب

 

KPI-PG-9   متوسط رضا الطالبات

 عن الخدمات املقدمة 

استبانة تقييم جهات   4

التوظيف لخريجات البرنامج  

 مستويات5من 

  هاية كل سنة

أعضاء  -5-

هيئة 

 التدريس 

KPI-PG-10   نسبة الطالب لهيئة

كامل أو التدريس( بدوام 

 ما يعادلها(.

 عضو: 1

 طالبة  10

حساب نسبة اعداد  

الطالبات امللتحقات  

بالبرنامج وأعضاء هيئة  

 التدريس 

 هاية كل فصل  

 دراس ي

KPI-PG-11  النسبة املئوية لتوزيع

هيئة التدريس بحسب  

 الرتبة العلمية.

 % أستاذ 25

% أستاذ  25

 مشارك

% أستاذ  50

 مساعد

التدريس  نسبة أعضاء هيئة 

املشاركين يفي تقديم 

 البرنامج بحسب الرتبة.

 هاية كل فصل  

 دراس ي

KPI-PG-12   نسبة تسرب هيئة

التدريس من البرنامج  

ألسباب غير بلوغ سن  

 التقاعد

نسبة أعضاء هيئة التدريس   5%

من البرنامج ألسباب غير بلوغ  

سن التقاعد إلى العدد 

اإلجمالي ألعضاء هيئة  

 التدريس 

 

  هاية كل سنة
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مصادر  -6-

التعلم 

افق   واملر

 والتجهيزات 

KPI-PG-13   رضا املستفيدين عن

 مصادر التعلم 

استبانة تقييم الطالبة   4

وعضو هيئة التدريس عن 

 5مصادر التعلم على مستوى 

  هاية كل سنة

KPI-PG-14   رضا املستفيدين عن

افق والتجهيزات  املر

 البحثية

العام ملدى استبانة التقييم  4

 كفاية املكتبة الرقمية

  هاية كل سنة

البحوث  -7-

العلمية 

 واملشاريع

KPI-PG-15  النسبة املئوية للنشر

العلمي ألعضاء هيئة  

 التدريس 

 

60% 

 

حساب النسبة املئوية 

ألعضاء هيئة التدريس بدوام 

كامل الذين نشروا بحث  

واحد خالل السنة من  

اجمالي أعضاء هيئة  

 التدريس بالبرنامج

  هاية كل سنة

KPI-PG-16  معدل البحوث املحكمة

واملنشورة لكل عضو  

 هيئة تدريس 

بحث لكل 1

 عضو

حساب متوسط عدد  

البحوث املحكمة واملنشورة 

لكل عضو هيئة تدريس كل  

 سنة 

  هاية كل سنة

KPI-PG-17   معدل االقتباسات في

املجالت املحكمة في 

البحوث العلمية 

املنشورة لكل عضو 

 بالبرنامج 

اقتباسات   3

لكل عضو  

نشر بحثه 

باملجالت  

 املحكمة 

 

حساب متوسط عدد  

االقتباسات في املجالت  

املحكمة في البحوث العلمية 

 املنشورة لكل عضو بالبرنامج 

  هاية كل سنة

KPI-PG-18   نسبة النشر العلمي

 للطالب

%نشر في  25

مجالت 

علمية 

 محكمة 

% تقديم 25

أوراق علمية 

 بمؤتمرات 

حساب النسبة املئوية 

 للطالب الذين:

نشروا في مجالت علمية   -

 محكمة 

قدموا وراق علمية  -

 بمؤتمرات 

من اجمالي عدد الطالب في  

 البرنامج 

السنة النهائية  

 للبرنامج. 

KPI-PG-19   عدد براءات االختراع

 واالبتكار وجوائز التميز 

براءة 1

 اختراع

جائزة 1

 التميز 

 حساب عدد:

 براءات االختراع واالبتكار -

 جوائز التميز -

الحاصل عليها طالب  

 وأعضاء هيئة التدريس 

  هاية كل سنة

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

 

   

 ي. بيانات اعتماد التوصيف 
  االعتماد: جهة
  الجلسة:  رقم
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  الجلسة:  تاريخ

 
 


