




  العمل ثقافة من جزءًا واجلودة واإلبداع املستمر التطوير كوني أن إىل العمادة تسعى

  وصواًل وتنفيذًا، ختطيطًا اجلامعة يف املتكاملة العمل منظومة من يتجزأ ال وجزءًا اليومية

 .ورسالتها اجلامعة لرؤية األمثل للتحقيق

 خالل العمادة أقامت فقد ملموس واقع إىل والرؤى الطموحات حتويل على منا وحرصًا

 القيادات استهدفت اليت التدريبية والدورات الربامج من جمموعة املاضية الفترة

 وموظفي اإلداريني املوظفني إىل باإلضافة التدريس هيئة وأعضاء واإلدارية األكادميية

 .واجملالس اللجان ومنسقي السكرتارية

 تصميم مت فقد متميزة وباحترافية وجه أكمل على املقدم العمل يكون ألن منا وسعيًا

 تدريبية منهجية وفق املقدمة التدريبية الربامج من برنامج كل عن عمليًا علميًا ملخصًا

 .التقرير هذا طيات يف موضح هو كما واضحة

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات





 

 .وتطويرها الدراسية اخلطط بناء :التدرييب الربنامج •

 .اجملمعة جبامعة التدريس هيئة أعضاء :بالدورة املستهدفون •

   :العام اهلدف •

إكساب املشاركني معارف ومهارات يف بناء اخلطط الدراسية وكيفية تطويرها مبا يواكب 

 :مايليمتغريات العصر وقدرته على 

 .التعريف باملفاهيم املتعلقة باخلطة الدراسية اجلامعية
 حتديد االسس العامة يف إعداد اخلطط الدراسية وتطويرها وتوضيح متطلباهتا

 .توضيح معايري مراجعة إعداد اخلطط والربامج الدراسية
 .بيان إجراءات إعداد اخلطط والربامج الدراسية

 .حتديد حماور توصيف املقرر الدراسي
 .بيان التحديات املتعلقة باخلطط والربامج الدراسية

 .توضيح مراحل تطوير اخلطط الدراسية





األسس العامة إلعداد وتطوير اخلطط 

 :الدراسية
التزام اخلطة الدراسية باحلد األدىن  -

 .واألقصى من الوحدات الدراسية باجلامعة
التأكيد على وحدة األقسام العلمية  -

 .باجلامعة، لتفادي االزدواجية

مراعاة االهتمام باجلانب العملي  -

  .املهاراتالتطبيقي وتطوير 

توافق اخلطة الدراسية مع أهداف  -

 .الربنامج الدراسي وخمرجات التعلم
أن ُيلتزم يف إعداد اخلطط والربامج  -

الدراسّية مبعايري اجلودة واالعتماد 

 .والعاملّية األكادميّي الوطنّية 

 

مراعاة اخلطة الدراسية للمستجدات  -

 .والتطورات العاملية

أن ُيلتزم عند تطوير املقّررات بتحديث -

 (.النظرّي والعملّي)العلمّي احملتوى 
أن ُتحكَّم اخلطة والربنامج الدراسّي من -

عّدة جهاٍت داخلّية وخارجّية متمي ِّزة يف 

 .خططها وبراجمها الدراسّية

 :مشكالت اخلطط الدراسية



معايري مراجعة إعداد اخلطط والربامج 

 :الدراسية
 :آلية إعداد اخلطط الدراسية

إجراءات إعداد اخلطط والربامج 

 :الدراسية

 تحديد أهداف الكلية

 تحديد برامج الكلية

 –بشرية ) المدخالتتحديد 
 (مادية

 
 اختيار المقررات وتوصيفها

إعداد الصورة المبدئية للخطة 

 الدراسية

 وتطويرها تقويم الخطة الدراسية

رسالة الكلية 

 ورؤيتها
احتياجات 

 سوق العمل

التطور العلمي 

 والتقني



 :أهداف ومربرات تطوير اخلطط الدراسية :حماور توصيف املقرر الدراسي

 :الدراسيةالتحديات املتعلقة باخلطط 

 .النمطية يف اخلطط الدراسية -

 .غياب معايري التوصيف -

 .غياب رأي جهات التوظيف -

 .ضعف احملتوى العلمي -

 .االنفجار املعريف والتقين -

 :الدراسيةاخلطة تطوير 

 اخلطة تطوير مراحل تقسيم ميكن

 ويتعلق عام احدمها قسمني، اىل الدراسية

 خاص واآلخر القسم، برنامج او خبطة

 املقرر خطة تطوير مبراحل ويتعلق

 .الدراسي





 :املراجع

معايري  ( . 2008) .العلمي وكالة جامعة امللك خالد للدراسات العليا والبحث  -1 

ومتطلبات بناء اخلطط الدراسية للمرحلة اجلامعية، اللقاء الثاين  يف رحاب جامعة امللك 

 .عبدالعزيز،جدة
لربامج التعليم العايل يف اململكة العربية  السعودية  واإلعتمادمعايري ضمان اجلودة  -2

 .م2009

 

 :الكترونيةروابط 

http://www.squ.edu.om/tabid/3446/language/enUS/Default.aspx 
http://albahethah.com/MultipleIntelligence.aspx. 
http://ar.scribd.com/doc. 
faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=11319 
http://www.taibahu.edu.sa/pages.aspx?pid=3031 
http://curriculum-unit.kau.edu.sa/Pages-cu-standards.aspx 













 

سعت العمادة إىل التنويع يف تنفيذ الربامج التدريبية من خالل استخدام األساليب 

 :التاليةالتدريبية املختلفة 

 .احملاضرات العلمية

 .املناقشة

 .العصف الذهين

 .دراسة حاالت

 .عروض الفيديو

 .ورش العمل

 .األلعاب التدريبية

 .االحصاءات

 .الصور املعربة

 .التبادل املعريف




