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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 تٛصٝف َكسز دزاضٞمنٛذز 

 داَع١ اجملُع١ :املؤضط١

 ن١ًٝ ايعًّٛ ٚايدزاضات االْطا١ْٝ بسَاح :ايه١ًٝ/ايكطِ 

 :ايتعسٜف باملكسز ايدزاضٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

 اداز١َٜٗازات اضِ ٚزَص املكسز ايدزاضٞ:  .1

 عدد ايطاعات املعتُد٠:  .2

 ثالخ ضاعات .3

 ٟ ٜكدّ ضُٓ٘ املكسز ايدزاضٞ. رايربْاَر أٚ ايرباَر اي .4

 )يف ساٍ ٚدٛد َكسز اختٝازٟ عاّ يف عد٠ بساَر, بّٝٔ ٖرا بداًل َٔ إعداد قا١ُ٥ بٗرٙ ايرباَر(

 بهايٛزٜٛع اداز٠ األعُاٍ

  :ايدزاضٞاضِ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املطؤٍٚ عٔ املكسز  .5

  عاطف ذلُد عبد ايبازٟ َربٚىد/  .6

  :ايط١ٓ أٚ املطت٣ٛ األنادميٞ ايرٟ ٜعط٢ فٝ٘ املكسز ايدزاضٞ .7

 املطتٟٛ ايطادع .8

  :املتطًبات ايطابك١ هلرا املكسز)إٕ ٚددت( .9

 اداز٠ َٛازد بػس١ٜ -َبادئ اداز٠ .11

 :املتطًبات اآل١ْٝ هلرا املكسز )إٕ ٚددت(

 ال ٜٛدد

 :إٕ مل ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايس٥ٝظ يًُؤضط١ ايتع١ًَُٝٝٛقع تكدِٜ املكسز 
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 َبين ايطالب ايدٚز األٍٚ – ن١ًٝ ايعًّٛ ٚايدزاضات االْطا١ْٝ بسَاح

 :األٖدافب( 

 ٚصف َٛدص يٓتا٥ر ايتعًِ األضاض١ٝ يًطًب١ املطذًني يف املكسز:-1

أسمما القٌممادإل واف مم اا الوأمما ا وأدام الأممم  مممذ  ممع  ،نممام  مم   الأممم ا ٌتضمممذ كلممم المقمم  : 

ومهممما اح تللٌممم  الم مممكعح وات ممماك القممم ا احا وتلوٌمممه الممممواوٌذ ومكا ممم تهما ومهممما اح االت ممما ا 

ومهممممما اح التوممممماو ا ومهممممما اح مدا إل األهمممممماحا ومهممممما اح مدا إل اال تماعممممماحا ومهممممما اح مدا إل 

 لوقح وضغوط الأم ا ومها اح معداد وكتا،ة التقا ٌ ا وم  وع عملً.اال تماعاحا ومها اح مدا إل ا

املكسز ايدزاضٞ . )َجٌ االضتدداّ املتصاٜد  صف بإجياش أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝرٖا يتطٜٛس ٚذبطني -2

يتك١ٝٓ املعًَٛات أٚ َسادع اإلْرتْت، ٚايتغٝريات يف  احملت٣ٛ نٓتٝذ١ يألحباخ اجلدٜد٠ يف دلاٍ 

 ايدزاض١(.  

 است دام أسالٌب كاح أث  اٌ ا،ً علً الطل،ة وكاح  اعلٌة أكث  كالمناق ة واللوا . -

لث الطل،ة علً است دام تكنولو ٌا المألوماح واالنت نح واالطعع الم ا ع كاح ال لة  -
  ،موضوع ال،لث.

)َالسظ١: ٜٓبغٞ إزفام تٛصٝف عاّ يف االضتُاز٠ املطتدد١َ يف ايٓػس٠ تٛصٝف املكسز ايدزاضٞ ز( 

 ايتعسٜف١ٝ أٚ ايديٌٝ (.  

 :املٛضٛعات اييت  ٜٓبغٞ تٓاٚهلا-1

عدد  قا١ُ٥ املٛضٛعات

 األضابٝع

 ضاعات ايتدزٜظ 

 3 1 أسس القٌادة واإلشراف الفعال 

 3 1 تحلٌل المشكالت

 3 1 أداء العمل من خالل بناء فرق العمل

 3 1 اتخاذ القرارات

 3 1 تحفٌز الموظفٌن ومكافآتهم

 3 1 لمهارات االتصا

 3 1 مهارات التفاوض
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 3 1 مهارات إدارة األزمات

 3 1 مهارات إدارة االجتماعات

 3 1 مهارات إدارة الوقت

 3 1 ضغوط العمل

 3 1 مهارات إعداد وكتابة التقارٌر

 3 1 مشروع عملً

 

   َهْٛات املكسز ايدزاضٞ )إمجايٞ عدد ضاعات ايتدزٜظ يهٌ فصٌ دزاضٞ(: -2

 ضاعات ايتدزٜظ عدد األضابٝع املٛضٛع األضبٛع

 األٍٚ

   لمهارات االتصا

1 

3 

 ايجاْٞ

 تحفٌز الموظفٌن ومكافآتهم

1 

3 

 ايجايح

 أداء العمل من خالل بناء فرق العمل

1 

3 

 ايسابع

  اتخاذ القرارات ٚ تحلٌل المشكالت

1 

3 

 اخلاَظ

 أسس القٌادة واإلشراف الفعال

1 

3 

 ايطادع

 مهارات التفاوض

1 

3 

 ايطابع

 االختباز ايػٗسٟ األٍٚ

1 

2 
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 ايجأَ

 مهارات إدارة األزمات

1 

3 

 ايتاضع

 مهارات إدارة االجتماعات

1 

3 

 ايعاغس

 مهارات إدارة الوقت

1 

3 

 احلادٟ عػس

 ضغوط العمل

1 

3 

 1 اختبار شهري ثان عػس ايجاْٞ

2 

 1 حاالت عملٌة وأنشطة ايجايح عػس

3 

 1 مهارات إعداد وكتابة التقارٌر ايسابع عػس

3 

 

ضاعات دزاض١ خاص١ إضاف١ٝ/ضاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜطتٛفٝٗا ايطايب أضبٛعًٝا. )ٜٓبغٞ إٔ -3

 ميجٌ ٖرا املتٛضط يهٌ فصٌ دزاضٞ ٚيٝظ املطًٛب يهٌ أضبٛع(: 

 ٚعػسٕٚ ضاع١ مثا١ْٝ

 

 تطٜٛس ْتا٥ر ايتعًِ يف  رلتًف دلاالت ايتعًِ  -4

 بّٝٔ يهٌ َٔ دلاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َا ًٜٞ: 

  .َٛدص ضسٜع يًُعازف أٚ املٗازات اييت ٜطع٢ املكسز ايدزاضٞ إىل تُٓٝتٗا 

 يف  املكسز ايدزاضٞ بغ١ٝ تطٜٛس تًو املعازف أٚ  طتدد١َتٛصٝف الضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ امل

 املٗازات. 

 ٞايطسم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكسز ايدزاضٞ يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف ٖرا اجملاٍ ايدزاض . 
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 :املعازف . أ

 :تٛصٝف يًُعازف املساد انتطابٗا-1

 ال،  ٌة مها اح تنمٌة الأاملٌذ ،الموا دتهوٌد الطالب ،المواهٌم األساسٌة  ً  .1
 أام  مع الم ؤوسٌذ والهمعم وال ؤسام وال مهو الم تلوة للتد اسة األسالٌب  .2

 :اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ املطتدد١َ يت١ُٝٓ تًو املعازف-2

 .الملاض إل عذ ط ٌ    ح وتللٌ  عنا   الموضوعاح 

 .ط المنه ٌة النا ٌة ،أمثلة ولاالح تط،ٌقٌة  ً م ا  الألوم االدا ٌة،  

   والمناق ة ) م موعاح نقاش  غٌ إل (.اللوا 

 .ا ت،ا اح  ه ٌة 

 :طسم تكِٜٛ املعازف املهتطب١-3

 ا ت،ا اح  ه ٌة ونهائٌةا أسئلة موضوعٌة وتل ٌ ٌة و وهٌة. .1
 الم ا كة والتواع  مذ  ع  اللوا  والنقاش. .2
 الوا ،اح المنهلٌة. .3

 دزان١ٝ:املٗازات اإل . ب

 :املساد تُٓٝتٗا دزان١ٝتٛصٝف يًُٗازات اإل-1

  مها اح القد إل على مناق ة و تللٌ  المألوماح للو و  ملى استنتا اح سلٌمة منطقٌة
 وعلمٌة.

  مها اح القد إل على است دام وسائ  التقنٌة اللدٌثة مذ  ع  ال،لث  ً  ،كة االنت نح
 واللاسب اآللً للتنقٌب عذ واست  اج المألوماح.

  غ  ،إت،اع  طواح ال،لث الألمً السلٌم مع األ ك  ً مها اح القد إل على كتا،ة ،لث م
 االعت،ا  است دام وسائ  تقنٌة المألوماح و ،كة االنت نح. 

  ال لة ،موضوع الد اسة. كاحمها إل التأام  مع م تلا اللاالح الأملٌة 

 .تطوٌ  القد إل على م،دام اآل ام النقدٌة والموضوعٌة ولتى ال   ٌة 

  التً تل   علٌها الطالب دا   الو   ،ال انب الأملً  ً ملٌطه  ،ط المألوماح النا ٌة
 الم تمأً.

 .دعم القد اح لدى الطالب  ً الم ا كة والتواع  مذ  ع  اللوا  والنقاش ال اد 
 .لث الطعب على ق امإل الم ا ع المطلو،ة ق،  الد و  ملى الملاض إل 

 :اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ املطتدد١َ يت١ُٝٓ تًو املٗازات-2

   الم ا كة والتواع  مذ  ع  معطام أمثلة عملٌة مذ الواقع والت كٌه على الاواه
 اال تماعٌة واالقت ادٌة وافدا ٌة.

  ملاولة تق ٌب الواقع افدا ي ،الواقع اال تماعً المألوا لدى الطعب وكلم لتق ٌب
 الموهوم وتوسٌع م ا  االد ام عند الطالب.

  المألوماح واالت ا  االلكت ونً والد و  على المواقع االلكت ونٌة است دام وسائ  تقنٌة
 كاح ال لة.

 :يد٣ ايطالب دزان١ٝطسم تكِٜٛ املٗازات اإل-3

 .األسئلة ال وهٌة واف ا،ة على اللاالح الد اسٌة الأملٌة و ككلم اال ت،ا اح 
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 . المتا،أة والمعلاة الأامة 

 الو دي وال ماعً اللوا  والمناق ة والم ا كة على المستوى. 

 :ز.  َٗازات ايتعاٌَ َع اآلخسٜٔ ٚ ذبٌُ املطؤٚي١ٝ

 ٚصف ملٗازات ايعالقات ايػدص١ٝ ٚايكدز٠ ع٢ً ذبٌُ املطؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛسٖا:-1

 

 . القد إل على الأم  ضمذ   ٌ  عم 

 .القد إل علً التللٌ  و االستنتاج 

   ال دمة المدنٌةالقد إل على التأام  مع الم كعح افدا ٌة  ً م ا. 

 ً  ت سٌخ م،دأ التألم الكاتً مذ  ع  ال،لث عذ مألوماح  دٌدإل لتنمٌة ال انب المأ. 
 

 اضرتاتٝذٝات ايتعًِٝ املطتدد١َ يف تطٜٛس ٖرٙ املٗازات:-2

  .م  ام الطعب  ً مناق اح  ماعٌة 

 .معطام الو  ة للطعب لأ   مواضٌع للمناق ة 
 

 :َع اآلخسٜٔ ٚايكدز٠ ع٢ً ذبٌُ املطؤٚي١ٝ يد٣ ايطالبطسم تكِٜٛ َٗازات ايتعاٌَ -3

 . التقٌٌم الألمً ف ا،اح األسئلة ال وهٌة واال ت،ا اح ال ه ٌة والنهائٌة 

 .تقٌٌم مناق ة اللاالح الأملٌة االدا ٌة 

 . التقٌٌم مذ  ع  المتا،أة والمعلاة الأامة 

  وال ماعً .تقٌٌم اللوا  والمناق ة والم ا كة على المستوى الو دي 
  تقٌٌم األ،لاث الم غ إل لقٌاا القد إل على مت،اع  طواح ال،لث الألمً السلٌم وكٌوٌة

 است دام وسائ  تقنٌة المألوماح و ،كة االنت نح.

 :د. َٗازات ايتٛاصٌ، ٚتك١ٝٓ املعًَٛات، ٚاملٗازات ايعدد١ٜ

 :تٛصٝف يًُٗازات املساد تُٓٝتٗا يف ٖرا اجملاٍ-1

  افنت نح لعستوادإل مذ الدو ٌاح والم عح الألمٌة كاح  لة ،المادإل است دام  ،كة
 الد اسٌة.

   القد إل على است دام ، امج وأدواح مأال ة ومدا إل ال،ٌاناح أو المألوماح أو ال سائ
 االلكت ونٌة. 

 . تطوٌ  الأم  ال ماعً مذ  ع      عم   غٌ إل 

 :املٗازاتاضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ املطتدد١َ يت١ُٝٓ تًو -2

  .  تكلٌا الطعب ،أم  ،لوث مدا ٌة عذ موضوعاح ٌم تناولها  ً المق 

  ال لة ،المق  . كاحتكلٌا الطعب ،تقدٌم م االح ٌتم تط،ٌ  علٌها األسالٌب االل ائٌة 

 :طسم تكِٜٛ املٗازات ايعدد١ٜ َٚٗازات ايتٛاصٌ يد٣ ايطالب-3

  المناق ة المستم إل 

   وال، و كت  وغٌ ها( أثنام  –است دام وسائ  تقدٌم المألوماح ) هاه الكم،ٌوت  الملمو
 تقدٌم الأ و  للم ا ٌع ال،لثٌة.
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 :)إٕ ٚددت( ايٓفط١ٝ ٖـ. املٗازات احلسن١ٝ

 :املساد تُٓٝتٗا َٚطت٣ٛ األدا٤ املطًٛبايٓفط١ٝ تٛصٝف يًُٗازات احلسن١ٝ -1

 ال ٜٛدد

 :املطتدد١َ يت١ُٝٓ تًو املٗازاتاضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ -2

 ال ٜٛدد

 :يد٣ ايطالبايٓفط١ٝ طسم تكِٜٛ املٗازات احلسن١ٝ -3

 ال ٜٛدد

 

 :. ددٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفصٌ ايدزاض5ٞ

، َػسٚع مجاعٞ، ز١َُٗ ايتكِٜٛ )نتاب١ َكاٍ، اختبا ايتكِٜٛ

 اختباز ْٗا٥ٞ...اخل(

األضبٛع 

 احملدد ي٘

َٔ  ْ٘طبت

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

 %15 الثامن اختبار فصلً )شهري( أول 1

 %22 الثالث عشر اختبار فصلً )شهري( ثانً 2

 %15 طٌلة الفصل حضور ومشاركة 3

 %11 طٌلة الفصل أنشطة عملٌة وواجبات وأخالقٌات  4

 %41 آخر الفصل  امتحان نهائً 5

 :د. ايدعِ ايطالبٞ

تدابري تكدِٜ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يالضتػازات ٚاإلزغاد األنادميٞ يًطايب )أذنس قدز ايٛقت -1

 ضبٛع(.  أايرٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادد خالي٘ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ هلرا ايغسض يف نٌ 

سٌتم دعم الطالب  ع   ت اح الساعاح المكت،ٌة المتالة لألستاك  ع  الو   الد اسً اللالً ،إكذ 

 ا هو موضح  ً ال دو  التالً:هللا كم

 3-2 2-1 1 – 12 12 -11 11 – 12 12 - 9 9 -8 الٌوم

 (241ادا إل تسوٌ  )دا   ساعاح مكت،ٌة (271ادا إل عملٌاح )دا   األلد
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        األثنٌذ

      الثعثام

 ساعاح مكت،ٌة مها اح ادا ٌة األ ،أام

  (271ادا إل عملٌاح )دا   ساعاح مكت،ٌة  ال مٌا

 

 

 :ٖـ . َصادز ايتعًِ

 :ايهتب املكسز٠ املطًٛب١-1

، ايطابع١ إزبد ،عامل ايهتب احلدٜح ،ٗازات االتصاٍ اجلُاٖريَٟ ايصعيب ٚآخسٜٔ،عبد اهلل طالٍ  -

 .2111ّ، ٚيٞاأل

 :املسادع ايس٥ٝط١-2

  2119ّ،ٚتطبٝكاتٗا يف َٓظُات األعُاٍ ايدٚي١ٝ ضٝد داد ايسب، َٛضٛعات اداز١ٜ َتكد١َ -

 احملاضسات ٚايدٚزات املكد١َ يًطالب أثٓا٤ ايفصٌ ايدزاضٞ -

 ايهتب ٚاملسادع اييت ٜٛص٢ بٗا )اجملالت ايع١ًُٝ، ايتكازٜس،...اخل( )أزفل قا١ُ٥ بٗا( -3

 

 الرقمٌة السعودٌة.والمكتبة  www.edarah.org:  :املسادع اإليهرت١ْٝٚ، َٛاقع اإلْرتْت...اخل-4

َٛاد تع١ًُٝٝ أخس٣ َجٌ ايرباَر املعتُد٠ ع٢ً احلاضب اآليٞ/األضطٛاْات املددل١، ٚاملعاٜري /ايًٛا٥ح -5

 :ايتٓظ١ُٝٝ ايف١ٝٓ

 

 :ٚ . املسافل ايالش١َ

بّٝٔ َتطًبات  املكسز ايدزاضٞ  مبا يف ذيو سذِ فصٍٛ ايدزاض١ ٚاملدتربات )أٟ: عدد املكاعد داخٌ ايفصٍٛ 

 ايدزاض١ٝ ٚاملدتربات، ٚعدد أدٗص٠ احلاضب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 

http://www.edarah.org/
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 :)قاعات احملاضسات، املدتربات،...اخل( باْٞامل-1

م ههإل  Smart Board and Data Showطالب مهودإل ،ـِ  35قاعة ملاض اح تتسع لـِ 

 ،المكٌواح الض و ٌة لتلطٌا  و القاعة.

 :َصادز احلاضب اآليٞ-2

 بروجٌكتر وجهاز حاسب آلً محمول لعرض الشرائح على الطالب.

 :زفل قا١ُ٥ بٗا(أخاص١, أذنسٖا، أٚ  رب١ٜىل دبٗٝصات رلإَصادز أخس٣ )سددٖا...َجٌ: احلاد١ -3

 ال ٜٛدد

 تكِٝٝ املكسز ايدزاضٞ ٚعًُٝات تطٜٛسٙ  . ش

 :اضرتاتٝذٝات احلصٍٛ ع٢ً ايتغر١ٜ ايسادع١ َٔ ايطالب خبصٛص فعاي١ٝ ايتدزٜظ -1

است،ٌاناح للطعب لمأ  ة آ ائهم لو  المق   ومدى  اعلٌة أسلوب التد ٌا عذ ط ٌ  الموقع 

 االلكت ونً.

 :اضرتاتٝذٝات أخس٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ ايتدزٜظ َٔ قبٌ املدزع أٚ ايكطِ -2

 الم ا أة الدو ٌة للمق   مذ ق،  ل نة ال طط الد اسٌة وال داو  ،القسم وككلم تدوٌ  المق  اح.

 عملٌات تطوٌر التدرٌس :-3

  ت  ٌع -تلدٌث م اد  التألم ،نام على تو ٌاح ل نة ال طط وال داو  الد اسٌة ،القسم 
 -ت  ٌع الطعب على التقدٌم وافلقام  -ت  ٌع الق اماح ال ا  ٌة  -عملٌاح التألم الكاتً 

 ت  ٌع الطعب على المناق اح ال ماعٌة.

عملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -4

تصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس مدرسٌن  مستقلٌن، والتبادل بصورة دورًٌة ل

 من مؤسسة أخرى(:

 .الم ا أة والت لٌح ال ماعً ،القسم 

 صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-5

  القسم لضماذ ٌتم م ا أة المق   ، ك  دو ي مذ ق،  ل نة ال طط وال داو  الد اسٌة،
 مواك،ته للتطو اح اللدٌثة  ً الت  ص .
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