توصيف البرنامج T4. Program Specification
For guidance on the completion of this template, please refer to Chapter 2, of Part 2 of Handbook 2
Internal Quality Assurance Arrangement and to the Guidelines on Using the Template for a
Program Specification in Attachment 2 (b).

لمعرفة إرشادات تعبئة هذا النموذج نأمل الرجوع إلى الفصل الثاني من الجزء الثاني من الدليل الثاني “إجراءات
ضمان الجودة الداخلية " ،وكذلك الرجوع لالرشادات الخاصة باستخدام نموذج توصيف البرنامج الواردة في الملحق
( 2ب).
 : Najran Universityالمؤسسة 1. Institution

 :1/4/1438التاريخ Date

 : College of Education; Home Economic Departmentالكلية /القسم 2. College/Department
 : Dr. Regea Mohamed El-Qahtaniالعميد /رئيس القسم 3. Dean/ Department Head
 :أدرج مخطط الهيكل التنظيمي للبرنامج والكلية 4. Insert program and college administrative flowchart

عميد الكلية

وكيلة الكلية

منسقة القسم

مساعدة منسقة القسم
سكرتيرة القسم

منسقة الجودة

أمينة المجلس

منسقة األنشطة
الطالبية

1

منسقة اإلرشاد
األكاديمي

منسقة التدريب
الميداني

منسقة التعلم
االلكتروني

منسقة الدراسات
العليا
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5. List all branches offering this program  اذكر قائمة بجميع الفروع التي تقدم هذا البرنامج:
جن–جنجن757444570جن: جنجن. جنقسة جن ققصاةم جن ملنزرتة-مدينة جنرةن جن–جن ملدينة جن امميةة جن–جنكلةة جن رتبيةة جنرتلانةم جن

: )1  فررعBranch1
0224571جن: حتويلهجن خلة

Branch 2)2  فرع: _____ال يوجد فروع اخري
Branch 3)3  فرع: ____
Branch 4)4  فرع: __________

A. Program Identification and General Information
1. Program title and code  اسم ورمز البرنامج:
Bachelor of Home Economic; ECO
2. Total credit hours needed for completion of the program  إجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج:
127 Credit hours

3. Award granted on completion of the program  الدرجة الممنوحة عند إتمام البرنامج:
B.Sc. Degree in Home Economic
4. Major tracks/pathways or specializations within the program (eg. transportation or structural
engineering within a civil engineering program or counselling or school psychology within a psychology
program):

 النقل أو الهندسة اإلنشائية ببرنامج الهندسة المدنية؛ أو:المسارات الرئيسة أو التخصصات التي يشملها البرنامج مثال
:)االستشارات أو علم نفس المدرسة في برنامج علم النفس
Only one track (Home Economic
5. Intermediate Exit Points and Awards (if any) (eg. associate degree within a bachelor degree program) :

 درجة الدبلوم في برنامج يمنح في نهايته درجة:المخارج التي تتوسط البرنامج والشهادة الممنوحة عندئذ إن وجدت) مثال
:)البكالوريوس
none
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6. Professional occupations (licensed occupations, if any) for which graduates are prepared. (If there is
an early exit point from the program (eg. diploma or associate degree) include professions or
occupations at each exit point):

المهن أو الوظائف التي يتم تأهيل الخريجين لشغلها .في حال كانت هناك مخارج مبكرة من البرنامج ,مثال :درجة الدبلوم,
فيمكن إدراج المهن والوظائف التي يتأهل لها الطالب عند كل نقطة خروج):
o

ميلم جن قصام جنمنزرت جنيمملؤسسم جن رتصيلةمة جن ملخصلف .

مهممجنإضمفة جنميكنهمجن رتقةممجنيهمجن :جن

3

o

أخامئة جنتغذي جنيفجن ملسصشفةم جنو ملؤسسم جن رتنسمئة جنمثلجن ملد رسجنو ورجن حلضمن .

o

جنحمنرةجنصحفة جنيفجنجمال جن ققصام جن ملنزرت جن ملخصلف جن.

o

أخامئة جنتغذي جنيفجنمن كزجن رتصأهةلجنورعمي جن ملسنني،جنأقسممجن رتنعمي جن رتاحة جنيفجنوز رةجن رتاح .

o

فنة جنتغذي جنيفجنشنكم جنإنصمججنوتانةعجن ملو جن رتغذ ئة (يفجنجمملجنتقوي جنومن قا جن ملو )جن

o

فنة جنتغذي جنيفجنقس جن رتغذ ءجنو رتصغذي جن،جنفنة جنيفجنقس جن ملاليسجنو رتنسةج.

o
o

مامم جنأزيمءجنيفجنيةو جن ألزيمءجنأو في إحدى مصانع المالبس .
فنية في مجاالت إدارة السكن والديكور.
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تاريخ البدء Planned starting date

√

برنامج جديد 7. (a) New Program
برنامج مستمر(b) Continuing Program

 1430/1431Hتاريخ أحدث مراجعة رئيسية للبرنامج Year of most recent major program review
Organization involved in recent major review (eg. internal within the institution

الجهة التي نفذت أحدث مراجعة رئيسية مثال :مراجعة داخلية داخل المؤسسة)
هيئة تقويم التعليم  :نفذت مراجعة االعتماد بواسطة Accreditation review by
____________________________________________________________  :آخرون Other

8. Name of program chair or coordinator. If a program chair or coordinator has been appointed for
the female section as well as the male section, include names of both.
اسم رئيس أو منسق البرنامج .إذا كان هناك رئيس أو منسق للبرنامج لكل من الجانب النسائي والجانب الرجالي فيجب إدراج
االسمين.
د .يحيى على فقيهي
)9. Date of approval by the authorized body (MOE
تاريخ إقرار البرنامج أو الموافقة عليه من الجهة المختصة وزارة التعليم):
متجن رتيملجنيصوصةفجنخمصانجنرتلربنممججنيفجنفبةجنتاية جن رتربنممججنرتكلة جن رتبية جن ملصوسط جنرتلانم جنث جن نضمت جنكلة جن رتبية جنيرب جمهمجنرتلجممي جنومتجن عصمم جن
رتربنممج جنكأحد جن رترب مج جن رتصميي جنرتكلة جن رتبية جنيقن ر جنجملس جن رتصيلة جن رتيمرت جنيصمريخ جن 0422/5/07جنومت جنمن جي جنتوصةف جن رتربنممج جنعدة جنمن

جنمنهمجن

0411/2/04جن،جن0414/7/2جن،جن0417/1/5

التاريخDate
0422/5/07

Approval By
الجهة المانحة للموافقة
مجلس التعليم العالي

موقع المقر الجامعيCampus Location
المدينة الجامعية كلية التربية بنات

بيئة عمل البرنامج B. Program Context
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:وضح سبب انشاء البرنامج 1. Explain why the program was established
a. Summarize economic reasons, social or cultural reasons, technological developments, national
policy developments or other reasons.

أذكر بإيجاز األسباب االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية ,والتطورات التقنية ,أو تطورات السياسة الوطنية ,أو خالف
ذلك من أسباب.
جننشأةجنيننممججن ققصام جن ملنزرت جنيفجنكلة جن رتبية جنجبممي جنرن  .جن

مربر

ألسامبجن ققصام ي  :جن




مو كا جنمصطلام جن رتصنمة جنوحمجم جنسوقجن رتيملجنيفجنمنطق جنرن جنمنجنمصخاانيجنيفجنجمملجن ققصام جن ملنزرت .
رتيملجنيفجن ملؤسسم جن رتيلمة جنجنو رتصيلةمة جنو هلةئةم جنو رتقطمعةم جنو ا ر

جنو ملن كةزجن رتيلمةة جنا

جن رتاةل جنيمققصاةم جن ملنزرتة جن

مبنطق جنرن .


تةةوفخجنخنتةةم جنمةةؤهال جنيفجنإ رةجنشةةؤو جن ملنةةزلجنيفجنحةةةمته جن ملسةةصقالة جنإ جنجمنةةةجن ملهةةمر

جن ألسمسةةة جنيفجنجمةةملجن

ملنسوجم جنوتانةعجن ملاليةسجنوتةوجن فخجنمصطلاةم جنسةوقجن رتيمةلجنمةنجن ملصخااةم جنيفجنفةنوصجن ققصاةم جن ملنزرتة جنيماضةمف جنإ جن
تنمة جن ملهمر

جن رتالزم جنرتصطوينجن ملنصجم جن رتغذ ئة جنمبمجنين ع جنصح جنوسالم جن رتغذ ء.

ألسامبجن قجصممعة جن :جن



ملسمهم جنيفجنخدم جنمنطق جنرن جنوارتكجنيصوفخجنكو رجنا

جنكفةمءةجنعلمةة جنمةنجن ملصخااةم جنيفجنجمةملجن جنققصاةم جن ملنزرتة جن

يفجنمنجنجنخاللجنإعد جنوتأهةلجنمصخاام جنيفجنجممق جن ققصام جن ملنزرت جن


تدريةجن رتطمرتام جنعلىجنتضمنيجنمفمهة جن رتقضميمجن مليمصنةجنيفجن جملصمعجن رتسيو يجنمبنمهججن ققصام جن ملنزرت جن حلمرتةة جنمبن حةلجن
رتصيلة جن رتيمم.

قسامبجن رتثقمفة  :جن


نشنجنثقمف جن رتبية جن ألسني جنمبنطق جنرن .



تنشةةئ جنجةةةلجنو عةة جنمةةنجنأمهةةم جن ملسةةصقالجنجنمل شةةمرك جن ألسةةنةجنيفيمرتةةة جنيفجنتكةةوينجنعةةم

جنو

مهةةم جنتصيلةة جنيمرتسةةلوكةم جن

و ألخالقةم جن ملنتاط جنحبةمةجن ألسنةجن ملسلم جن.


تأهةلجنوإعد جن خلنتم جن،جنملصميي جن ر سصه جن رتيلةمجنيفجنجممق جنوفنوصجن ققصام جن ملنزرت .
b. Explain the relevance of the program to the mission and goals of the institution.

شنحجنعالق جن رتربنممججنينسمرت جنوأهد فجن ملؤسس  .جن
رتيالق جنينيجنرسمرت جنيننممججن ققصام جن ملنزرت جنورسمرت جنجممي جنرن جنورسمرت جنكلة جن رتبية  .جن


رسمرت جنيننممججن ققصام جن ملنزرت جنه جن(إعد جنخنتم جنمؤهال جنعلمةمًجنوعملةمًجنيفجنجممق جن ققصاةم جن ملنزرتة جنو رتقةةممجنيمملهةممجن
رتصيلةمة جنيفجنضوءجن ملام ئجن اسالمة ) جن



رسمرت جنكلة جن رتبية جنجممي جنرن جن ه (تقدي جنين مججنتنيوية جنوتيلةمةة جنوحبثةة جنمادعة جنوحمفةزةجنتلةاجن حصةمجةم جن جملصمةعجنيفجن
ضوءجن ملام ىءجن اسالمة ).



رسمرت جنجممي جنرن جن"جنتوفخجنتيلة جنوتيل جنيلاةم جن حصةمجم جن جملصمعجنوسوقجن رتيملجنو ملسمهم جن رتفمعل جنيفجن رتصنمة جن ملسةصد م جن
مةةنجنخةةاللجنإجةةن ءجن رتاحةةوقجن رتصطاةقة ة جنو قسةةصخد مجن ألمثةةلجنرتلصقنةةةم جن حلديث ة جنوتفيةةةلجن رتشةةن ك جنعلةةىجن ملسةةصوىجن

لةةىجن

و اقلةم جنو رتيممل جن" جن
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توجدجنعالق جنينيجنرسمرت جن رتربنممججنورسمرت جن ملؤسس جنوتصمثلجنهذهجن رتيالق جنيفجن رتنقمطجن رتصمرتة  :جن
مكونم جنرسمرت جنجممي جنرن
جن
مكونم جنرسمرت جن رتربنممج جن
إجن ءجن رتاحوقجن
تلاة جن حصةمجم جن جملصمعجن
رتصيلة جنو رتصيل جن
إعد جنخنتم جنمؤهال جنعلمةمًجنوعملةمًجن
يفجنجممق جن ققصام جن ملنزرت جن
رتقةممجنيمملهممجن رتصيلةمة جن

وسوقجن رتيمل جن

√ جن

√ جن

√ جن

√

جن

جن

رتصطاةقة جن

جن

رتشن ك جنعلىجن ملسصوىجن
لىجنو اقلةم جنو رتيممل

جن

جن

√

منجنخاللجن ادولجن رتسمي جنيصضحجن رتفمصجننسا جن رتصو ف جنيةنيجنرسةمرت جنيننةممججن ققصاةم جن ملنزرتة جنجن ورسةمرت جنجممية جنرةن جنحةةهجنتسةه جنرسةمرت جن رتربنةممججنيفجن
حتقة جنوظمئفجنرسمرت جن اممي جنوهىجن(جن رتصيلة جنو رتصيل ،جنوتلاة جن حصةمجم جنسوقجن رتيمل،جن رتصنمة جن ملسصد م جن،جنوإجةن ءجنجن رتاحةوقجن رتصطاةقةة جن)جنويةذرتكجنيكةو جن
ملكو جن خلممسجنيفجنرسمرت جن اممي جنفقطجنهوجن رتذيجنملجنيصضحجنيشكلجنمامشنجنيفجنرسمرت جن رتربنممججنفهوجنمصضمنجنيفجنمكونم جنرسمرت جن رتربنممججن رتثالث  .جن

جن
مكونم جنرسمرت جن رتربنممج جن

إعد جنخنتم جنمؤهال جنعلمةمًجنوعملةمًجنيفجن
جممق جن ققصام جن ملنزرت جن
رتقةممجنيمملهممجن رتصيلةمة جن
ملام ئجنو رتقة جن اسالمة جن

تقدي جن
ين مججن
تنيوي جن

تقدي جنين مججن
حبثة جن

√ جن
√ جن
جن

مكونم جنرسمرت جنكلة جن رتبية
تلاة جن حصةمجم جنسوقجن
رتيملجنو جملصمع جن

جن
جن

جن

ملام ىءجن اسالمة جن

√ جن
√

جن
√

جن
√ جن

منجنخاللجن ادولجن رتسمي جنيصضحجن رتفمصجننسا جن رتصو ف جنينيجنرسمرت جنيننممججن ققصام جن ملنزرت جنورسمرت جنكلة جن رتبية جنحةهجنتسه جنرسمرت جن رتربنممججنيفجنحتقةة جن
وظمئفجنرسمرت جن رتكلة جنوهىجن(جنتقدي جنين مججنتنيوي جنوتيلةمة ،جنتقدي جنين مججنحبثة ،جنتلاة جن حصةمجةم جنسةوقجن رتيمةلجنو جملصمةع،جن رتيمةلجنيفجنضةوءجن ملاةم ئجنجن
اسالمة )جنويذرتكجنتصو ف جنمكونم جنرسمرت جن رتكلة جنمعجنرسمرت جن رتربنممج .جن


يسه جنيننممججن ققصام جن ملنزرت جنجنمنجنخاللجنرسمرتصهجنإ جنحتقةة جنرسةمرت جن اممية جنفةمةمجنيصيلة جنييناةنجن رتصيلةة جنو رتةصيل جنوتلاةة جن حصةمجةم جنسةوقجن
رتيملجنعنجنطني جنختنيججنطمرتام جنمؤهال جنعلمةمجنوعملةمجنيممليمرفجنو ملهمر



جنو رتقة جنيفجنجمملجن ققصام جن ملنزرت .

يسه جنيننممججن ققصام جن ملنزرت جنمنجنخاللجنرسمرتصهجنيفجنحتقة جنسمرت جن اممي جنفةممجنيصيل جنمبكو جنتلاة جن حصةمجم جنسوقجن رتيملجنو جملصمعجنمةنجن
خاللجنإعد جنخنتم جنمؤهال جنعلمةمجنوعملةمجنيفجنجممق جن ققصام جن ملنزرت جنوكذرتكجن رتقةممجنيمملهممجن رتصيلةمة .



يسه جنيننممججن ققصام جن ملنزرت جنمنجنخاللجنرسمرتصهجنيفجنحتقة جنرسمرت جن اممية جنفةمةمجنيصيلة جنييناةنجنإجةجنن ء جن رتاحةوقجنجن رتصطاةقةة جنجنمةنجنخةاللجن رتقةةممجن

يمملهممجن رتصيلةمة .
ينمءجنعلةهجنميكنجن رتقولجنأ جنرسمرت جنيننممججن ققصام جن ملنزرت جنتصضمنجنيفجنعنمصنهمجن رتنئةسة جنمصطلام جنحتق جن ملقومةم جن رتنئةسةة جنرتنسةمرت جن ملؤسسة جنجنأوجن
كلة جن رتبية جنجبممي جنرن .

2. Relationship (if any) to other programs offered by the institution/college/department.

عالقة البرنامج إن وجدت) ببقية البرامج التي تقدمها المؤسسة  /الكلية  /القسم.
?a. Does this program offer courses that students in other programs are required to take
هل يقدم هذا البرنامج مقررات دراسية يأخذها طالب في برامج أخرى ؟
ال No

نعم Yes

√

If yes, what has been done to make sure those courses meet the needs of students in the other
?programs

في حال اإلجابة بنعم ,ما االجراءات التي اتخذت للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتياجات طالب البرامج األخرى؟
?b. Does the program require students to take courses taught by other departments

هل يستلزم البرنامج من طالبه تلقي مقررات دراسية من أقسام أخرى؟
√

نعم Yes
ال No
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في حال اإلجابة بنعم ,ما االجراءات التي اتخذت للتأكد من أن تلك المقررات من األقسام األخرى تلبي احتياجات طلبة



جن اعد جن رتيممجنو ملقنر

مقنر

وطنقجن رتصدريسجنوتقنةم جن رتصيلة

جن رتبيوي جنمنجنأقسممجن رتشنيي جنو رتلغ جن رتينية جنو رتلغ جن ارلةزي جنوأقسممجن رتبيةة جنوعلة جن رتةنفسجنوأقسةممجن ملنةمهججن
جن

If yes, what has been done to make sure those courses in other departments meet the needs of
?students in this program


ر س جنمدىجنتو ف جننو تججن رتصيل جن رتيتجنتسصهدفهمجنهذهجن ملقنر
ملقنر

جنمعجنمافوف جن رتصخطةطجنملقنر

جنيفجنحتقة جننو تججنتيل جن رتربنممججن ملسصهدف .



عملجن ر سم جن سصطالعة جنومقميال جنمعجن رتطمرتام جنرتلصينفجنعل جنتغذيصهنجن رتن جي جنحولجن ملقنر



عملجنمقميال جنشخاة جنيطنيق جنعشو ئة جنرتلخنتم جنجنرتلصينفجنعلىجنتغذيصهنجن رتنجية جنحولجن ملقنر



ر س جنومقمرن جننصمئججن رتطمرتام جنو رتسي جن ملسصمنجنرتصطوينجنأسمرتةةجن رتصدريسجنمبمجنيو كةجن رتصطور




جن رتربنممججنو رتصحق جنمنجنمدىجنمسمهم جنتلكجن

عملجن سصاةمنم جنرتلصينفجنعنجنأر ءجن رتطمرتام جنيفجن ملقنر
ملن جي جن رتدوري جنرتلمقنر
رتصأكدجنمنجنتأهةلجنعضو

جن رتصقنة جن.

جن رتيتجنيدرسونهم

جنجنيمرتربنممججنو رتصأكدجنمنجنمديجنمالئمصهمجنمعجن رتصوجهم جن رتاحثة جن حلديث جنيفجنجمملجن ققصام جن ملنزرت
جنو مليمرفجن رتالزم جنرتلصأكدجنمنجن سصفم ةجن رتطالب.

جنهةئ جن رتصدريسجنيمرتربنممججنيمملهمر


 من جي جن ملقنر جنيشكلجن وريجنرتلصأكدجنمنجن سصمن ري جنمالئمصهمجنقحصةمجم جنقدر جنومهمر جنطمرتام جن رتربنممج.
3. Do students who are likely to be enrolled in the program have any special needs or
characteristics? (eg. Part time evening students, physical and academic disabilities, limited IT or
language skills).

هل لدى الطلبة المتوقع التحاقهم بالبرنامج أية احتياجات أو خصائص معينة مما يجب أخذه في االعتبار عند التخطيط
للبرنامج؟ مثال :طلبة من فئة الدوام الجزئي المسائي ,أو اعاقات جسدية أو صعوبات اكاديمية أو مهارات محدودة في
تكنولوجيا المعلومات أو المهارات اللغوية).
√

نعم Yes
ال No



يشبطجن رتربنممججنيفجن رتطمرتام جن رتالت جنيلصحقنجنيهجنعدمجنوجو جنصيويم جنأكم مية جنأوجنجسةدي جنيماضةمف جنإ جنعةدمجنوجةو جنصةيويم جنأوجنإعمقةم جن
يفجن رتصخمطةجنو سصخد مجن رتصحدقجنو قسصممص جن

?4. What modifications or services are you providing for special needs applicants

ما هي التعديالت أو الخدمات التي يتم توفيرها للتعامل مع


المتقدمين للبرنامج من ذوي االحتياجات الخاصة؟

رتصلاة جنمصطلام جن رتربنممججنفةممجنيصيل جنيصلكجن خلامئصجنين عىجناكنجنهذهجن خلامصجنيفجنشنوطجن رتقاولجنيفجن رتربنممججنمنجنحةه:
o

عدمجنوجو جنإعمقم جنجسدي جنأوجنأكم مية جن

o

جنسالم جن رتلغ جنمنجنحةهجن رتنط جنو رتصحدقجنو رتكصمي

رسالة وغايات وأهداف البرنامجC. Mission, Goals and Objectives :
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:اكتب نص رسالة البرنامج )Program Mission Statement (insert

1.

إعد جنخنتم جنمؤهال جنعلمةمًجنوعملةمًجنيفجنجممق جن ققصام جن ملنزرت جنو رتقةممجنيمملهممجن رتصيلةمة جنيفجنضوءجن ملام ئجن اسالمة

)List program goals (e.g. long term, broad based initiatives for the program, if any
اذكر غايات البرنامج بمعنى :المبادرات طويلة المدى  ,واسعة النطاق للبرنامج  ,إن ُوجدت )
 ختنيججنميل مم جنمؤهال جنعلمةمًجنوعملةمًجنيممليمرفجنو ملهمر ختنيججنميلمم جنمؤهال جنعملةمًجنوإكسميهنجن ملهمر

2.
3.

جنو رتقة جنيفجنجممق جن ققصام جن ملنزرت

جن رتيملة جنيفجنجممق جن ققصام جن ملنزرت جنمعجن قرتصز مجنيمملام ئجنو رتقة جن اسالمة

4. List major objectives of the program within to help achieve the mission. For each measurable
objective describe the measurable performance indicators to be followed and list the major
strategies taken to achieve the objectives.
اذكر قائمة األهداف الرئيسة للبرنامج والتي تساعده على تحقيق رسالته .لكل هدف قابل للقياس قدم وصفا لمؤشرات األداء القابلة
للقياس الواجب تتبعها وقائمة االستراتيجيات الرئيسة المتخذة لتحقيق األهداف.
Measurable performance
Measurable objectives
indicators
Major strategies
أهداف قابلة للقياس
مؤشرات أداء قابلة للقياس ( جميع
االستراتيجيات الرئيسة
المؤشرات ال تقل عن ) %57
 متوسططا التيططدير العططاي لتيططديرات الاالبططات
في جميع ميررات البرنامج.
 تصطططططميي ليطططططات التحطططططديم والمراجعطططططة
الدوريطططططة لرسطططططالة وغايطططططات و طططططدا
البرنامج.

 متوسططا معططدالت نجططاا االبططات البرنططامج
فطططي السطططنة الن ا يطططة فطططي االختبطططار العطططاي
ليياس نواتج تعلي البرنامج.

 تاططططططططوير دليططططططططل ال ي ططططططططل التنظيمططططططططي
والتوصي

الوظيفي للبرنامج

 تاطططوير دليططططل ميقططططاآ خ قيططططات و دا
الم نة
 تيسيي البرنامج لمسارات
إجراء تقويم وتطوير مستمر للبرنامج
ومقرراته ونواتج تعلم البرنامج

 متوسا نسطبة راطا الاط

عطي تييطيم ي

للميططططررات الدراسططططية ة اسططططتبانة تييططططيي
الميرر الدراسية

 -1إعداد خريجات االقتصاد المنزلي
للعمل في المؤسسات التربوية
المختلفة

 نسططططبة راطططططا خريجططططات البرنطططططامج عطططططي
البرنامج ة استبانة تيويي البرنامجة
 نسبة راا خريجات البرنامج عي الخبطر
التططي ا تسططبو ا مططي البرنططامج ة اسططتبانة
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خبر الاال

 نسططططططبة راططططططا ج ططططططات التوظيطططططط

عططططططي

الم ططارات الم نيططة والةخصططية لخريجططات
البرنامج.

 دراسة احتياجات سوآ العمل والمجتمطع
مي البرنامج

 نسططططططبة راططططططا ج ططططططات التوظيطططططط

عططططططي

محتويطططططات برنطططططامج االقتصطططططاد المنزلطططططي
وميرراته.

ملصخاام جن ملؤهال جنعلمةمًجنوعملةمًجنيفجن
جممق جن ققصام جن ملنزرت

استطالع اراء جهات التوظيف وسوق
العمل في البرنامج وخصائص الخريجات.

 -2توفخجنمصطلام جنسوقجن رتيملجنمنجن

 نسطططبة راطططا الخريجطططات عطططي محتويطططات
برنامج االقتصاد المنزلي وميرراته.
 معدالت توظي

 دراسببببة احتياجببببات ومتطلبببببات سببببوق
العمل والمجتمع
 تطببببوير المعببببايير ا كاديميببببة للبرنببببامج
وتبني معايير مرجعية مقارنة.

 تنفيذ آليبات اررشباد ا كباديمي والبدعم
الطالبي في ضوء بيعة البرنامج.

خريجات البرنامج

سنوياً

 نسبببببة رضببببا البببببات البرنببببامج عببببن
المرافبببق والتجهيبببزات ومصبببادر البببتعلم
المتاحة بالبرنامج.
 نسببة رضبا الببات البرنبامج عبن برق
التببببببببدريس واسببببببببتراتيجيات التقيببببببببيم
المستخدمة.
-3توفخجنيةئ جنتيلةمة جن عم جنتلاجن

 قيبباس رضببا الطالبببات عببن نإلببم اررشبباد

حصةمجم جنخنتم جن رتربنممج

ا كاديمي والدعم الطالبي المقدم لهن
 تطببببببوير معببببببايير مرجعيببببببة للمرافببببببق
والتجهيببببببزات والخببببببدامات التعليميببببببة
المتاحة للبرنامج.
 تقيبببيم آراء عتبببوات هيئبببة التبببدريس
والطالبببات نحببو كفايببة وكفبباءة مصببادر
الببببببببببتعلم والمرافببببببببببق والتجهيببببببببببزات
والخدمات التعليمية المقدمة لهن.
 تحديططد احتياجططات المجتمططع مططي البرنططامج
فيما يتعلق بالخدمة المجتمعية.
 إعططداد خاططة للمةططار ة المجتمعيططة تبططرز
دور البرنططططططامج فططططططي خدمططططططة المجتمططططططع
المحلي
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 نسبة رضا الببات البرنبامج عبن كفباءة
نإلم اررشباد ا كباديمي والبدعم الطالببي
المقدم لهن.

عد جن رترب مج/جن ألنشط جن ملقدم جنرتلمجصمعجن
منجنقالجن رتربنممججنيفجن رتيمم .جن
نسةةةةا جنرضةةةةمجن جملصمةةةةعجنعةةةةنجن ملشةةةةمرك جن
جملصمية ة جنرتلربنةةممججنو ألنشةةط جن ملقدم ة جن

-4جنتقدي جن قسصشمر

جنو خلدمم جن

رتبيوي جنو ملهنة جنملؤسسم جن جملصمعجن
ا

جن رتيالق .

خلدم جن جملصمع .جن
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تفعيل آليات التواصل مع خريجات
البرنامج لتوفير متطلبات النمو المهني
لهن
جنتنظة جن مليمرضجن رتفنة جن ملصخاا جن-جن5  عد جن مليمرضجن رتفنةة جن ملصخااة جن رتةيتجنجنينظمهةمجن عةةد جن مليةةمرضجن رتفنة ة جن ملصخاا ة جن رتةةيتجنجن
مبمجنيلاجن حصةمجم جن جملصمعجنوييززجن

.ينظمهمجن رتربنممججنيفجن رتيمم

ملنمسام جن رتوطنة

مصوسطجن رتصقةةة جن رتيةممجنرتفئةم جن ملسةصفةدينجنجن
 جن.رتلميمرضجن رتفنة جن رتيتجنينظمهمجن رتربنممج

.رتربنممججنيفجن رتيمم

 مصوسةة ةطجن رتصقةةةةةة جن رتيةةةةممجنرتفئةةةةم جن ملسةةةةصفةدينجن
.رتلميمرضجن رتفنة جن رتيتجنينظمهمجن رتربنممج

D. Program Structure and Organization هيكل وتنإليم البرنامج
1. Program Description وصف البرنامج:
List the core and elective program courses offered each semester from Prep Year to graduation
using the below Curriculum Study Plan Table (A separate table is required for each branch IF a
given branch/location offers a different study plan).
A program or department manual should be available for students or other stakeholders and a copy of the information
relating to this program should be attached to the program specification. This information should include required and
elective courses, credit hour requirements and department/college and institution requirements, and details of courses to
be taken in each year or semester.

Year

1st Year
Semester 1

Curriculum Study Plan Table
* Prerequisite – list course code numbers that are required prior to taking this course
Course
Required Prerequ
Credit
College or
Code
Course Title
or Elective
Hours
Department
isite
courses
مقررات
متطلب
سابق
ال يوجد
2
الشريعة
إجباري
2-سلم111
المدخل إلى الثقافة ارسالمية
متطلب
سابق
___
2
العلوم واآلداب
إجباري
2-عرب201
المهارات اللغوية
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العلوم واآلداب

3

___

إجباري

نصوص لغوية

102نجل3-

التربية /قسم التربية وعلم النفس

2

___

إجباري

أصول تربية

110ترب2-

التربية /االقتصاد المنزلى

3

___

إجباري

مبادئ الكيمياء العتوية (أصباغ +تغذية)

101اقص3-

التربية /االقتصاد المنزلى

2

___

إجباري

المدخل إلى االقتصاد المنزلي

101اقص2-

التربية /االقتصاد المنزلى

2

___

إجباري

الشريعة

16
2

___

علوم ا

عمة

102اقص2-

إجباري

الثقافة ارسالمية2-

112سلم2-

العلوم واآلداب

2

___

إجباري

التحرير العربي

202عرب2-

التربية /قسم التربية وعلم النفس

2

___

إجباري

التقويم التربوي

151نفس2-

التربية /االقتصاد المنزلى

2

___

إجباري

اسس تغذية ارنسان

103اقص2-

التربية /االقتصاد المنزلى

2

___

إجباري

ا دوات وا جهزة المنزلية

105اقص2-

التربية /االقتصاد المنزلى

2

___

إجباري

المنسوجات والعناية بها

101اقص2-

التربية /االقتصاد المنزلى

2

___

إجباري

السكن تأسيسه وديكوره

101اقص2-

التربية /االقتصاد المنزلى

2

___

إجباري

العالقات ارنسانية وا سرية

101اقص2-

التربية /االقتصاد المنزلى

2

___

إجباري

علم وظائف ا عتاء

101اقص2-

الشريعة

18
2

___

إجباري

الثقافة ارسالمية 3

113سلم2-

التربية /قسم التربية وعلم النفس

3

___

إجباري

علم النفس التربوي

221نفس3-

التربية /االقتصاد المنزلى

3

___

إجباري

اسس إعداد ا عمة

201اقص3-

التربية /االقتصاد المنزلى

2

___

إجباري

التريكو اليدوي واآللي

202اقص2-

التربية /االقتصاد المنزلى

2

___

إجباري

نإلريات اللون وارضاءة

203اقص2-

التربية /االقتصاد المنزلى

2

___

إجباري

حدائق منزلية وتنسيق زهور

201اقص2-

التربية /االقتصاد المنزلى

2

___

إجباري

ارسعافات ا ولية والتمريض المنزلي

201اقص2-

الشريعة

16
2

___

إجباري

الثقافة ارسالمية 1

111سلم2-

التربية /قسم المناهج

2

___

إجباري

المناهج

230نهج2-

التربية /قسم التربية وعلم النفس

2

___

إجباري

التوجيه واررشاد النفسي

311نفس2-

التربية /االقتصاد المنزلى

3

___

إجباري

اسس الفن وا شغال البيئية

205اقص3-

التربية /االقتصاد المنزلى

3

___

إجباري

صناعات أوليه غذائية

201اقص3-

التربية /االقتصاد المنزلى

2

___

إجباري

مبادئ ميكروبولوجيا ا غذية

201اقص2-

التربية /االقتصاد المنزلى

3

___

إجباري

التطريز اليدوي واآللي

201اقص3-

1st Year
Semester 2

2nd Year
Semester 1

nd

2 Year
Semester 2

17
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التربية /قسم التربية وعلم النفس

2

___

إجباري

اردارة المدرسية

352ترب2-

التربية /قسم المناهج

2

___

إجباري

الحاسوب في التعليم

211نهج2-

التربية /االقتصاد المنزلى

3

___

إجباري

أسس إعداد العجائن

301اقص3-

التربية /االقتصاد المنزلى

3

___

إجباري

أسس إعداد الباترونات

302اقص3-

التربية /االقتصاد المنزلى

3

___

إجباري

تقنيات القص والخيا ة

303اقص3-

التربية /االقتصاد المنزلي

3

___

إجباري

نسيج و باعة منسوجات

301اقص3-

التربية /قسم التربية وعلم النفس

16
2

___

إجباري

االشراف التربوي

353ترب2-

التربية /قسم المناهج

3

___

إجباري

وسائل تقنية التعليم

311نهج3-

التربية /االقتصاد المنزلي

2

___

إجباري

الثقافة الصحية

305اقص2-

التربية /االقتصاد المنزلي

3

___

إجباري

وجبات مناسبات

301اقص3-

التربية /االقتصاد المنزلي

3

___

إجباري

المالبس المنزلية

301اقص3-

التربية /االقتصاد المنزلي

2

___

إجباري

وسائل ارعالم والتربية ارسرية

301اقص2-

التربية /االقتصاد المنزلي

3

___

إجباري

تصميم ا زياء

301اقص

التربية /قسم التربية وعلم النفس

18
2

___

إجباري

التربية البيئية

310نهج2-

التربية /االقتصاد المنزلي

2

___

إجباري

الحشرات المنزلية وأسس مقاومتها

101اقص2-

التربية /االقتصاد المنزلي

3

___

إجباري

مالب المناسبات الخاصة

102اقص3-

التربية /االقتصاد المنزلي

3

___

إجباري

مالبس أ فال

103اقص3-

التربية /االقتصاد المنزلي

3

___

إجباري

حفظ وتخزين ا غذية

101اقص3-

التربية /االقتصاد المنزلي

2

___

إجباري

مشروع بحث في مجال االقتصاد المنزلي

105اقص2-

التربية /قسم المناهج

3

___

إجباري

رق تدريس االقتصاد المنزلي

300نهج3-

التربية /قسم المناهج

18
8
127

___

إجباري

تربية عملية ميدانية

3nd Year
Semester 1

3nd Year
Semester 2

nd

4 Year
Semester 1

4nd Year
100نهج1-
Semester 2
Total Credit hour program :

A program or department manual should be available for students or other stakeholders and a copy
of the information relating to this program should be attached to the program specification. This
information should include required and elective courses, credit hour requirements and
department/college and institution requirements, and details of courses to be taken in each year or
semester.
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ينبغرري وجررود دليررل البرنررامج أو للقسررم وأن يكررون متاحرا للطلبررة أو األطررراف المسررتفيدة ,مررع إرفرراق نسررخة مررن المعلومررات
المتعلقررة بهررذا البرنررامج مررع توصرريف البرنررامج .ينبغرري أن تتضررمن هررذه المعلومررات ذكررر المقررررات الدراسررية اإلجباريررة
واالختيارية ,وعدد الساعات المعتمدة المطلوب إتمامها ,ومتطلبات القسم/الكلية ومتطلبرات الجامعرة ,وتفاصريل المقرررات
الدراسية التي ينبغي دراستها كل عام أو كل فصل دراسي .
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2. Required Field Experience Component (if any, e.g. internship, cooperative program, work
experience).

مكونات الخبرة الميدانية المطلوبة (إن وجدت) (مثال :سنة االمتياز ،البرنامج التعاوني ،الخبرة العملية)
Summary of practical, clinical or internship component required in the program. Note: see Field
Experience Specification.

موجز بالمكونات العملية التدريب) أواإلكلينيكية التدريب على الفحص السريري) أو فترة االمتياز التي يتطلبها
البرنامج .مالحظة انظر :توصيف الخبرة الميدانية.
 :وصف موجز ألنشطة الخبرة الميدانية a. Brief description of field experience activity

.أ

تصلقىجن رتطمرتا جنيفجن ملسةصوىجن رتثةممنجنتنيةة جنمةد نةة جنيو قةعجن8جن سةمعم جنأسةاوعة جنيفجنمةد رسجنمنطقة جنرةن جنوحممفظصهةمجنتايةمجنرتنغاة جن رتطمرتاةم جنحةةهجنتقةومجن
مبن حلجن رتيملةة جن رتصدريسةة جنمةنجنختطةةطجنوتنفةةذجنرتلةدروسجن رتنظنية جنو رتيملةة جنوكةذرتكجنتنفةةذجنييةاجن ألنشةط جنمبسةمعدةجنإ رةجن رتربنةممججنومنسةق جن رتصةدريةجنجن
ملةد ن جنحةهجنتقومجن رتطمرتا جنخاللجنفالجن ر س جنكمملجنيمرتدو مجن رتكمملجنيمملدرس جن(جن8جنسمعم جنيومةمًجنجن*جن15جنأساوصجن) ملخصمرةجنهلمجنوتص جنعملة جن رتصقةةةجن جنمةنجن
خاللجن مليلم جن ملشنف جنوعضوجنهةئ جن رتصدريسجنيمرتكلة جن(جنمنس جن ملةد ن جن)جنوختاصجنرتيملة جن رتصقةة جن سصممر

جنخمص جن(جنقجنتقلجنعنجن3جنتقةةمم جنرتكةلجنطمرتاة جن)جن

تصضمنجنحتقة جننو تججن رتصيل جن خلمص جنيمملقنرجنجنجن جن
حةهجنتهدفجنإ جنحتقة جن رتنصمئججن رتصمرتة  :جن



إكسمبجن رتطمرتا جن رتقدرةجنعلىجنختطةطجنوتنفةذجن رتدروسجن رتنظني جنو رتيملة جن خلجن ملؤسسم جن رتصيلةمة جن ملخصلف .جن جن
إكسمبجن رتطمرتا جنمهمر



تنمة جن ملهمر



إكسمبجن رتطمرتا جنمهمر

جنتنظة جنوإقمم جن مليمرضجن ملنتاط جنمبنصجم جن ققصام جن ملنزرت جن

جن قجصممعة جنوجنمهمر

جن قتاملجنيفجنيةئ جن جصممعة جنمنمسا جنرتصيزيزجنجن امنةجن رتشخا جنو قجصممع جن

جن رتقةم ةجن رتفيمرت جنيفجن رتصأثخجنعلىجن ألفن جن آلخنين

)b. At what stage or stages in the program does the field experience occur? (eg. year, semester

في أية مرحلة أو مراحل من البرنامج تنفذ الخبرة الميدانية؟ بمعنى :السنة الدراسية أو الفصل دراسي):
يقدمجنمقنرجن رتصدريةجن ملةد ن جنيفجن ملسصوىجن رتثممنجنملدةجنفالجن ر س جنكممل

c. Time allocation and scheduling arrangement. (eg. 3 days per week for 4 weeks, full time for one
semester

بنظام الدوام الكامل لمدة فصل دراسي واحد)
full time for one semester
: 8 credit hoursعدد الساعات المعتمدة إن وجد ) )d. Number of credit hours (if any
متطلبات المشروع أو البحث (إن وجدت) )3. Project or Research Requirements (if any
Summary of any project or thesis requirements in the program. (Other than projects or assignments
)within individual courses) (A copy of the requirements for the project should be attached.

مروجز بمتطلبرات أي مشرروع أو بحر فري البرنرامج .خررالف المشرروعات أو المهرام المطلوبرة ضرمن كرل مقررر دراسرري)
ينبغي إرفاق نسخة من متطلبات المشروع):
 :وصف موجز a. Brief description
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ييملجنهذ جن ملقنرجنعلىجنإكسمبجنوتأهةلجن رتطمرتا جنعلمةمجنوتطاةقةمجناعد جنخططجنحبثة جنوتطاةقهمجنيفجنحدو جن رتو قعجنو امكمنم جن ملصمح جنهلمجنيفجن رتاةئ جن
ةط جنو قرتصز مجنمبنهجة جن رتاحهجن رتيلم جنوإجن ء ته

b. List the major intended learning outcomes of the project or research task.

أكتب مخرجات التعليم الرئيسة – المستهدفة من المشروع أو البح :


إكسمبجن رتطمرتا جنمهمر



إجن ءجنحبوقجنعلمة جنتسصهدفجنحلجنيياجنمشكال جن جملصمعجن ملنتاط جنيمرتصخاص.



تدريةجن رتطمرتام جنعلىجنصةمغ جن ملشكل جن رتاحثة جنو رتفنوضجنوكصمي جنوتفسخجن رتنصمئج .جن



جن رتاحهجن رتيلم جنوكصمي جن رتاحوقجن رتيلمة جنوحتديدجن ملشكال جن جملصمية جنا

تدريةجن رتطمرتام جنعلىجن سصخد مجنأ و

جن رتال  .جن

جن مةعجن رتاةمنم جنرتلاحوقجن رتيلمة

)c. At what stage or stages in the program is the project or research undertaken? (e.g. level

في أي مرحلة أو مراحل من البرنامج يتم تنفيذ المشروع أو البح ؟ مثال :المستوى)
يقدمجنمشنوصجن رتاحهجنيفجن ملسصوىجن رتسميع

 :عدد الساعات المعتمدة ان وجد) d. Number of credit hours (if any) 2 credit hours
e. Description of academic advising and support mechanisms provided for students to complete the
project.
وصف موجز آلليات اإلرشاد والدعم األكاديمي الذي يقدم للطلبة إلكمال المشروع:
ختاةصجنسمعم جنمكصاة جنمنجنقالجن ملشنف جنعلىجنمشنوصجن رتاحهجنرتلطمرتام جنيص جنفةهمجنمصميي جننشمطجنوأ ءجن رتطمرتام جنوتوجةههنجنملام رجن رتاحهجنعنجن
مليلومم جن ملنتاط جنمبشنوصجن رتاحهجنو رتن جنعلىجن سصفسمر تهن .جن
جنشنحجنمفالجنرتينمصنجن رتاهجن رتيلم جنوكةفة جنكصمي جنخط جن رتاحه جنجنمصميي جن رتصطاةقم جن رتيملة جنرتلمشنوص جنجنمصميي جنحتلةلجننصمئججن ملشنوصجنرتضمم جنصحصهممنمقش جنمشنوصجن رتاحهجنمعجن رتطمرتا

)f. Description of assessment procedures. (including mechanism for verification of standards

وصف إلجراءات التقويم .بما في ذلك آلية التحقق من المعايير)
تقوي جنمسصمنجنمنجنخاللجن ملصميي جن ملسصمنةجنملن حلجنتقدمجن رتطمرتام جنيفجنمشنوصجن رتاحه .جن
منمقش جن رتاحهجن ملقدمجنمنجن رتطمرتام جنعنجنطني جنان جنمشكل جنهلذ جن رتغنض .جن
سصخد مجنأ و

جن رتصقوي جن رتالزم جنمثلجنيطمقم جن ملالحظ جنويطمقم جنتقةة جن ملنصج

4. Learning Outcomes in Domains of Learning, Assessment Methods and Teaching Strategy
مخرجات التعلم في المجاالت التعليمية المختلفة ،أساليب التقييم واستراتيجيات التدريس
Program Learning Outcomes, Assessment Methods, and Teaching Strategy work together and are
aligned. They are joined together as one, coherent, unity that collectively articulate a consistent
agreement between student learning and teaching.
تتوافق مخرجات التعلم في المجاالت التعليمية المختلفة وأساليب التقييم واستراتيجيات التدريس وتعمل مع بعضها البعض في تناغم
كمنظومة واحدة تبلور التوافق بين تعليم وتعلم الطلبة.
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The National Qualification Framework provides five learning domains. Learning outcomes are
required in the first four domains and sometimes are also required in the Psychomotor Domain.
يحدد اإلطار الوطني للمؤهالت خمسة مجاالت تعليمية ,من المطلوب وضع مخرجات تعلم في المجاالت األربع األولى وأحيانا
بعض البرامج والتخصصات تتطلب أيضا وضع مخرجات تعلم تحت المجال الخامس النفسحركي.
On the table below are the five NQF Learning Domains, numbered in the left column.
الجدول التالي يوضح الخمس مجاالت تعلم وفقا لالطار الوطني للمؤهالت ,وهي مرقمة في العمود األيسر.
First, insert the suitable and measurable learning outcomes required in each of the learning
domains. Second, insert supporting teaching strategies that fit and align with the assessment
methods and intended learning outcomes. Third, insert appropriate assessment methods that
accurately measure and evaluate the learning outcome. Each program learning outcomes,
assessment method, and teaching strategy ought to reasonably fit and flow together as an integrated
learning and teaching process.
أوال :ضع مخرجات التعلم المناسبة والقابلة للقياس تحت كل مجال من مجاالت التعلم .ثانيا :ضع استراتيجيات التدريس الداعمة
التي تتوافق وتتماشى مع أساليب التقييم ومخرجات التعلم المستهدفة .ثالثا :ضع أساليب التقييم المناسبة التي يمكن أن تقيس بدقة
وتقيم ناتج التعلم .كل ناتج تعلم للبرنامج ,طريقة تقييمه  ,واستراتيجية تدريسه يجب أن تتناغم وتتكامل معا كجزء من عملية التعلم
والتعليم.

Assessment Methods
أساليب التقييم

قخصامر

جن رتصحالة جن( رتشفهة /جن رتفالة جن /رتنهمئة )

تكلةفم جنحبثة جنوف جن سسجنميةمري جن/جنورق جنعملجن

NQF Learning Domains
and Learning Outcomes
مجاالت التعلم وفق ار ار
الو ني للمؤهالت ومخرجات التعلم
المعرفة 1.0 Knowledge
تُينفجن ملفمهة جنو ملام ئجنو رتنظنيم جنجنا جن 1.1

Teaching Strategies
استراتيجيات التدريس

المحاضرة
المناقشة والحوار

رتيالق جنمبجمق جن ققصام جن ملنزرت جنوتطاةقمتهمجن

ملنمقش جن رتفن ي جنو اممعة

حلةمتة

خصامرجنقةمسجننو تججنتيل جن رتربنممج
قخصامر

جن رتصحالة جن( رتشفهة /جن رتفالة جن /رتنهمئة )

مضنة

تكلةفم جنحبثة جنوف جن سسجنميةمري جن/جنورق جنعملجن

ملنمقش جنو حلو ر

ملنمقش جن رتفن ي جنو اممعة

رتينوضجن رتصوضةحة

تافجن اجن ء

جن خلمص جنيصامة جنوتنفةذجن

1.2

ملنصجم جن مللاسة جنو ألعمملجن رتفنة .

خصامرجنقةمسجننو تججنتيل جن رتربنممج
قخصامر

جن رتصحالة جن( رتشفهة /جن رتفالة جن /رتنهمئة )

تكلةفم جنحبثة جنوف جن سسجنميةمري جن/جنورق جنعملجن
ملنمقش جن رتفن ي جنو اممعة

مضنة

حتد جن اجن ء

ملنمقش جنو حلو ر

ألغذي جنوتنفةذجن ألطيم جنتايمًجنرتالحصةمجم جن

رتينوضجن رتصوضةحة

رتشخاة جنرتلفئم جن ملخصلف .

خصامرجنقةمسجننو تججنتيل جن رتربنممج
قخصامر

جن رتصحالة جن( رتشفهة /جن رتفالة جن /رتنهمئة )

تكلةفم جنحبثة جنوف جن سسجنميةمري جن/جنورق جنعمل
ملنمقش جن رتفن ي جنو اممعة

جن خلمص جنحبفظجنوتانةعجن

1.3

مضنة

تيد جن رتقو عدجنو ألسسجن ملنتاط جنيإ رةجن

ملنمقش جنو حلو ر

1.4

ملنزلجنوتأسةسهجنو رتيملةم جن ملنتاط جنيهم.

رتينوضجن رتصوضةحة

خصامرجنقةمسجننو تججنتيل جن رتربنممج
قخصامر

جن رتصحالة جن( رتشفهة /جن رتفالة جن /رتنهمئة )

تكلةفم جنحبثة جنوف جن سسجنميةمري جن/جنورق جنعملجن

16

مضنة
ملنمقش جنو حلو ر

o

تيةةةنفجن ملفةةةمهة جنو ملاةةةم ئجن اسةةةالمة جن
و رتبيويةةةةةةة جنو رتنفسةةةةةةةة جنا

جن رتيالقةةةةةةة جن
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ملنمقش جن رتفن ي جنو اممعة

رتينوضجن رتصوضةحة

يمققصام جن ملنزرت

خصامرجنقةمسجننو تججنتيل جن رتربنممج

قخصامر

جن رتصحالة جن( رتشفهة /جن رتفالة جن /رتنهمئة )

سصممرةجنتقةة جنأ ءجن رتطمرتا جن ملصدري
تكلةفم جنحبثة /جنورق جنعمل/جن سصطالعم جنرأى
خصامرجنقةمسجننو تججنتيل جن رتربنممج
قخصامر

جن رتصحالة جن( رتشفهة /جن رتفالة جن /رتنهمئة )
يطمق جنمالحظ جنأ ءجنرتلطمرتا

المهارات اردراكية Cognitive Skills

2.0

تطا جن ملام ىءجنو رتنظنيم جن رتبيوي جنيفجن

2.1

مضنة
ملنمقش جنو حلو ر

حلةمهجن رتيملة .

حلجن ملشكال
رتصدريسجن ملاغن
رتينوضجن رتيملة /جن رتصوضةحة

تام جنأشكملجنماصكنةجنرتألمنمطجن مللاسة جن

ملشنوعم

2.2

و ألعمملجن رتفنة

سصممرةجنتقةة جنمنصج
خصامرجنأ ءجنعملى
خصامرجنقةمسجننو تججنتيل جن رتربنممج
قخصامر

جن رتصحالة جن( رتشفهة /جن رتفالة جن /رتنهمئة )
يطمق جنمالحظ جنأ ءجنرتلطمرتا

رتينوضجن رتيملة /جن رتصوضةحة
ملشنوعم

ختططجنوتنفذجن ملنصجم جن رتغذ ئة جن ملخصلف جنمعجن

2.3

من عمةجنسالمصهمجنمنجن رتنمحة جن رتاحة .

سصممرةجنتقةة جنمنصج
خصامرجنأ ءجنعملى
خصامرجنقةمسجننو تججنتيل جن رتربنممج
قخصامر

جن رتصحالة جن( رتشفهة /جن رتفالة جن /رتنهمئة )

رتينوضجن رتيملة /جن رتصوضةحة

تدينجن رتيملةم جن ملنتاط جنيصأسةسجن ملنزلجن

يطمق جنمالحظ جنأ ءجنرتلطمرتا

2.4

و يكورهجنعلىجنأسسجنعلمة

سصممرةجنتقةة جنمنصج
خصامرجنأ ءجنعملى
خصامرجنقةمسجننو تججنتيل جن رتربنممج

مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسئولية Interpersonal Skills & Responsibility

3.0

تشةةةةمرخجن آلخةةةةنينجنمةةةةنجنخةةةةاللجن رتيمةةةلجن

3.1

يطمق جنمالحظ جنأ ءجنرتلطمرتا
خصمينجنشفه

ملنمقش جنو حلو ر

o

رتصدريسجن ملاغن

رتصيةةمون جنيفجنإطةةمرجن قرتصةةز مجنيمملاةةم ىءجن

ملنمقشم جن رتفن ي جنو اممعة

و رتقة جن اسالمة .

تكلةفم جنحبثة جنوف جنأسسجنميةمري

قخصامر

جن رتصحالة جن( رتشفهة /جن رتفالة جن /رتنهمئة جن
خصامر

جنأ ءجنعملى

Communication, Information Technology, Numerical
مهارات االتصال و تقنية المعلومات والمهارات العددية

4.0

تسةةصخدمجنتقنةةةم جن مليلومةةم جنو قتاةةملجن

4.1

رتينوضجن رتيملة /جن رتصوضةحة

o

ملشنوعم

ملصقدمةة جنيفجن

يطمق جنمالحظ جنأ ءجنرتلطمرتا

رتصيلةمةةةة جنوميماةةة جن رتاةمنةةةةم جنوحتلةةةةلجن

سصممرةجنتقةة جنمشنوصجنحبه

ملشكال جن ألسني .

ملنمقشم جن رتفن ي جنو اممعة
قخصامر

جن رتصحالة جن( رتشفهة /جن رتفالة جن /رتنهمئة جن
يطمق جنمالحظ جنأ ءجنرتلطمرتا
سصممرةجنتقةة جنمنصج

ةةعجن رتصاةةممة جنو ملةةو جن

رتينوضجن رتيملة /جن رتصوضةحة
ملشنوعم

 Psychomotorالمهارات النفسحركية

5.0

جن رتيملة جنانصمججن ملنصجةم جن

5.1

o

تنفذجن ملهمر

مللاسة جنو ألعمملجن رتفنة  .جن

خصامرجنأ ءجنعملى
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قخصامر

رتينوضجن رتيملة /جن رتصوضةحة

جن رتصحالة جن( رتشفهة /جن رتفالة جن /رتنهمئة جن
يطمق جنمالحظ جنأ ءجنرتلطمرتا

o

ملشنوعم

رتغذ ئة جنيطنيق جنسلةم  .جن

سصممرةجنتقةة جنمشنوصجنحبه
سصممرةجنتقةة جنمينضجنفين

ملنمقش جنو حلو ر

سصممرةجنتقةة جنمنصج

تنفذجن ملهمر

جن رتيملة جنانصمججن ملنصجةم جن

5.2

o

رتصيل جن رتصيمون

تاةةةةم جنوتنفةةةةذجن مليةةةةمرضجن ملصخااةة ة جن

5.3

ياورةجنماصكنة .جن

مصفوفة مخرجات تعلم البرنامج Program Learning Outcome Mapping Matrix

 101قص2-

 105قص2-

 103قص2-

151نفس2-

202عر 2-

112سلي2-

 101قص3-

 102قص2-

 101قص2-

110تر 2-

102نجل3-

I

201عر 2-

P

111سلي2-

Identify on the table below the courses that are required to achieve the program learning outcomes.
حدد في الجدول التالي المقررات المطلوبة إلنجاز مخرجات تعلم البرنامج.
Insert the program learning outcomes, according to the level of instruction, from the above table
below and indicate the courses and levels that are required to teach each one; use your program’s
course numbers across the top and the following level scale.
أدرج مخرجات تعلم البرنامج ,وفقا للمستوى الدراسي ,من أعلى الجدول التالي ,وأشر إلى المقررات والمستويات المطلوبة,
استخدم رموز المقررات للبرنامج في الجزء العلوي ,ومقياس المستويات التالي.
:المستويات Levels
مقدمة أو مدخل I = Introduction
االجادة واالتقان P = Proficient
متقدم A = Advanced
مراجعة رمز التعليمات )(see help icon
Course Offerings
NQF Learning Domains
and Learning Outcomes

A

o

تُيةةنفجن ملفةةمهة جنو ملاةةم ئجنو رتنظنيةةم جنجنا

1.0 Knowledge
جن رتيالق ة جنمبجةةمقجن جن 1.1

ققصام جن ملنزرت جنوتطاةقمتهمجن حلةمتة .

I

o

تافجن اجةن ء

جن خلمصة جنيصاةمة جنوتنفةةذجن ملنصجةم جن مللاسةة جن

1.2

و ألعمملجن رتفنة .

I

A

A

o

حتةةةد جن اجةةةن ء

جن خلمصة ة جنحبفة ةظجنوتاةةةنةعجن ألغذية ة جنوتنفةة ةذجن

1.3

ألطيم جنتايمًجنرتالحصةمجم جن رتشخاة جنرتلفئم جن ملخصلف .

P

o

تيةةةد جن رتقو عة ةدجنو ألسة ةسجن ملنتاطة ة جنيةةةإ رةجن ملنةةةزلجنوتأسةسة ةهجن

1.4

و رتيملةم جن ملنتاط جنيهم.

A

A

I

I

o

تيةةنفجن ملفةةمهة جنو ملاةةم ئجن اسةةالمة جنو رتبيوي ة جنو رتنفسةةة جنا
رتيالق جنيمققصام جن ملنزرت

I

P
P

o
o

P

I

I

o

جن

1.5

جن

2.0 Cognitive Skills
تطا جن ملام ىءجنو رتنظنيم جن رتبيوي جنيفجن حلةمهجن رتيملة .
2.1
تام جنأشكملجنماصكنةجنرتألمنمطجن مللاسة جنو ألعمملجن رتفنة جن
2.2
ختططجنوتنفذجن ملنصجةم جن رتغذ ئةة جن ملخصلفة جنمةعجنمن عةمةجنسةالمصهمجن 2.3
منجن رتنمحة جن رتاحة .

P

o

تدينجن رتيملةم جن ملنتاطة جنيصأجنسةةسجن ملنةزلجنو يكةورهجنعلةىجنأسةسجن

2.4

علمة .
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3.0 Interpersonal Skills & Responsibility
 o Pتشةةمرخجن آلخةةنينجنم ةنجنخةةاللجن رتيم ةلجن رتصيةةمون جنيفجنإطةةمرجن قرتصةةز مجن 3.1

P

يمملام ئجنو رتقة جن اسالمة .

P

I

I

o

I

4.0 Communication, Information
Technology, Numerical
تسةةةصخدمجنتقنةةةةم جن مليلومةةةم جنو قتاةةةملجن ملصقدمة ة جنيفجن ة ةعجن 4.1
رتصاممة جنو ملو جن رتصيلةمة جنوميما جن رتاةمنم جنوحتلةلجن ملشكال جن
ألسني .

A

o

تنف ةذجن ملهةةمر

جن رتيملة ة

5.0 Psychomotor
جنانصةةمججن ملنصجةةم جن مللاسةةة جنو ألعمةةملجن 5.1

رتفنة .
جن رتيملة جنانصمججن ملنصجم جن رتغذ ئة جنيطنيق جنسلةم .

o

تنفذجن ملهمر

o

تام جنوتنفذجن مليمرضجن ملصخاا جنجنياورةجنماصكنة .جن

230ن ج2-

311نفس2-

111سلي2-

 201قص2-

 201قص2-

 203قص2-

 202قص2-

 201قص3-

221نفس3-

113سلي2-

 101قص2-

 101قص2-

 101قص2-

Course Offerings
NQF Learning Domains
and Learning Outcomes
Knowledge

A

P

5.2
5.3

o

تُيةةةنفجن ملفةةةمهة جنو ملاةةةم ئجنو رتنظنيةةةم جنجنا

جن رتيالقةة جنمبجةةةمق جن

1.0
1.1

ققصام جن ملنزرت جنوتطاةقمتهمجن حلةمتة .

I

o

تا ةفجن اجةةن ء

جن خلمص ة جنيصاةةمة جنوتنفة ةذجن ملنصجةةم جن مللاسةةة جن

1.2

و ألعمملجن رتفنة .

P

A

o

حتد جن اجن ء

جن خلمص جنحبفظجنوتانةعجن ألغذي جنوتنفةةذجن ألطيمة جن

1.3

تايمًجنرتالحصةمجم جن رتشخاة جنرتلفئم جن ملخصلف .

P

A

A

o

تيد جن رتقو عدجنو ألسسجن ملنتاط جنيإ رةجن ملنزلجنوتأسةسهجنو رتيملةم جن

1.4

ملنتاط جنيهم.

A

A

P

P

P

I

I

o

تيةةةنفجن ملفةةةمهة جنو ملاةةةم ئجن اسةةةالمة جنو رتبيوية ة جنو رتنفسةةةة جنا
رتيالق جنيمققصام جن ملنزرت

جن

جن

Cognitive Skills
P
A
I

1.5

o

تطا جن ملام ىءجنو رتنظنيم جن رتبيوي جنيفجن حلةمهجن رتيملة .

o

تام جنأشكملجنماصكنةجنرتألمنمطجن مللاسة جنو ألعمملجن رتفنة جن

o

ختططجنوتنفذجن ملنصجم جن رتغذ ئة جن ملخصلف جنمعجنمن عمةجنسةالمصهمجنمةنجن

2.0
2.1
2.2
2.3

رتنمحة جن رتاحة .

A

P

I

o

تةةدينجن رتيملةةةم جن ملنتاط ة جنيصأسةةةسجن ملنةةزلجنو يكةةورهجنعل ةىجنأس ةسجن

2.4

علمة .

Interpersonal Skills & Responsibility
P

I

I

I

o

تشةةمرخجن آلخةةنينجنمةةنجنخةةاللجن رتيمةةلجن رتصيةةمون جنيفجنإطةةمرجن قرتصةةز مجن

3.0
3.1

يمملام ئجنو رتقة جن اسالمة .

Communication, Information
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Technology, Numerical
P

o I

I

تسصخدمجنتقنةم جن مليلومم جنو قتاملجن ملصقدم جنيفجن

عجن رتصاممة جن

4.1

و ملو جن رتصيلةمة جنوميما جن رتاةمنم جنوحتلةلجن ملشكال جن ألسني .

Psychomotor
A
I

I

I

o

تنفذجن ملهمر

جن رتيملة جنانصمججن ملنصجم جن مللاسة جنو ألعمملجن رتفنة .

o

تنفذجن ملهمر

جن رتيملة جنانصمججن ملنصجم جن رتغذ ئة جنيطنيق جنسلةم .

o

تام جنوتنفذجن مليمرضجن ملصخاا جنجنياورةجنجنماصكنة جن

 305قص2-

311ن ج2-

353تر 2-

 301قص3-

 303قص3-

 302قص3-

 301قص3-

211ن ج2-

352تر 2-

 201قص3-

 201قص2-

 201قص3-

 205قص3-

Course Offerings
NQF Learning Domains
and Learning Outcomes
Knowledge

P

I

P

5.0
5.1
5.2
5.3

o

تُيةةةنفجن ملفةةةمهة جنو ملاةةةم ئجنو رتنظنيةةةم جنجنا

جن رتيالقةة جنمبجةةةمق جن

1.0
1.1

ققصام جن ملنزرت جنوتطاةقمتهمجن حلةمتة .

I

P

I

I

o

تا ةفجن اجةةن ء

جن خلمص ة جنيصاةةمة جنوتنفة ةذجن ملنصجةةم جن مللاسةةة جن

1.2

و ألعمملجن رتفنة .

P

P

I

o

حتد جن اجن ء

جن خلمص جنحبفظجنوتانةعجن ألغذي جنوتنفةةذجن ألطيمة جن

1.3

تايمًجنرتالحصةمجم جن رتشخاة جنرتلفئم جن ملخصلف .
o

تيد جن رتقو عدجنو ألسسجن ملنتاط جنيإ رةجن ملنزلجنوتأسةسهجنو رتيملةم جن

1.4

ملنتاط جنيهم.
تيةةةنفجن ملفةةةمهة جنو ملاةةةم ئجن اسةةةالمة جنو رتبيوية ة جنو رتنفسةةةة جنا

جن

A

P

P

A

o

P

P

P

P

o

تطا جن ملام ىءجنو رتنظنيم جن رتبيوي جنيفجن حلةمهجن رتيملة .

o

تام جنأشكملجنماصكنةجنرتألمنمطجن مللاسة جنو ألعمملجن رتفنة جن

o

ختططجنوتنفذجن ملنصجم جن رتغذ ئة جن ملخصلف جنمعجنمن عمةجنسةالمصهمجنمةنجن

رتيالق جنيمققصام جن ملنزرت

جن

Cognitive Skills
P

P

A

A
A

A
A

P

1.5
2.0
2.1
2.2
2.3

رتنمحة جن رتاحة .
o

تةةدينجن رتيملةةةم جن ملنتاط ة جنيصأسةةةسجن ملنةةزلجنو يكةةورهجنعل ةىجنأس ةسجن

2.4

علمة .

Interpersonal Skills & Responsibility
A

o

I

تشةةمرخجن آلخةةنينجنمةةنجنخةةاللجن رتيمةةلجن رتصيةةمون جنيفجنإطةةمرجن قرتصةةز مجن

3.0
3.1

يمملام ئجنو رتقة جن اسالمة .

A

o

I

Communication, Information
Technology, Numerical

4.0

عجن رتصاممة جن

4.1

تسصخدمجنتقنةم جن مليلومم جنو قتاملجن ملصقدم جنيفجن

و ملو جن رتصيلةمة جنوميما جن رتاةمنم جنوحتلةلجن ملشكال جن ألسني .

Psychomotor
A

A

A

I

I

I

A
A
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A
A

I

o

تنفذجن ملهمر

جن رتيملة جنانصمججن ملنصجم جن مللاسة جنو ألعمملجن رتفنة .

o

تنفذجن ملهمر

جن رتيملة جنانصمججن ملنصجم جن رتغذ ئة جنيطنيق جنسلةم .

o

تام جنوتنفذجن مليمرضجن ملصخاا جنجنياورةجنماصكنة .جن

5.0
5.1
5.2
5.3
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100ن ج1-

 105قص2-

 101قص3-

 103قص3-

 102قص3-

 101قص2-

 300ن ج3-

310ن ج2-

 301قص3-

 301قص2-

 301قص3-

 301قص3-

Course Offerings
NQF Learning Domains
and Learning Outcomes
Knowledge

P

I

P

o

تُيةةةنفجن ملفةةةمهة جنو ملاةةةم ئجنو رتنظنيةةةم جنجنا

جن رتيالقةة جنمبجةةةمق جن

1.0
1.1

ققصام جن ملنزرت جنوتطاةقمتهمجن حلةمتة .

P

P

P

P

o

تا ةفجن اجةةن ء

جن خلمص ة جنيصاةةمة جنوتنفة ةذجن ملنصجةةم جن مللاسةةة جن

1.2

و ألعمملجن رتفنة .

P

P

o

حتد جن اجن ء

جن خلمص جنحبفظجنوتانةعجن ألغذي جنوتنفةةذجن ألطيمة جن

1.3

تايمًجنرتالحصةمجم جن رتشخاة جنرتلفئم جن ملخصلف .
o

تيد جن رتقو عدجنو ألسسجن ملنتاط جنيإ رةجن ملنزلجنوتأسةسهجنو رتيملةم جن

1.4

ملنتاط جنيهم.
تيةةةنفجن ملفةةةمهة جنو ملاةةةم ئجن اسةةةالمة جنو رتبيوية ة جنو رتنفسةةةة جنا

جن

P

A

o

A

P

o

تطا جن ملام ىءجنو رتنظنيم جن رتبيوي جنيفجن حلةمهجن رتيملة .

o

تام جنأشكملجنماصكنةجنرتألمنمطجن مللاسة جنو ألعمملجن رتفنة جن

o

ختططجنوتنفذجن ملنصجم جن رتغذ ئة جن ملخصلف جنمعجنمن عمةجنسةالمصهمجنمةنجن

رتيالق جنيمققصام جن ملنزرت

جن

Cognitive Skills
A

I

P

I

I

I

I

I

A

A

A

A

A

A

1.5
2.0
2.1
2.2
2.3

رتنمحة جن رتاحة .
o

تةةدينجن رتيملةةةم جن ملنتاط ة جنيصأسةةةسجن ملنةةزلجنو يكةةورهجنعل ةىجنأس ةسجن

2.4

علمة .

Interpersonal Skills & Responsibility
o

تشةةمرخجن آلخةةنينجنمةةنجنخةةاللجن رتيمةةلجن رتصيةةمون جنيفجنإطةةمرجن قرتصةةز مجن

3.0
3.1

يمملام ئجنو رتقة جن اسالمة .

I

o

I

Communication, Information
Technology, Numerical

4.0

عجن رتصاممة جن

4.1

تسصخدمجنتقنةم جن مليلومم جنو قتاملجن ملصقدم جنيفجن

و ملو جن رتصيلةمة جنوميما جن رتاةمنم جنوحتلةلجن ملشكال جن ألسني .

Psychomotor
A
A
A

A

A

A

A
A

A
I

I

I

I

o

تنفذجن ملهمر

جن رتيملة جنانصمججن ملنصجم جن مللاسة جنو ألعمملجن رتفنة .

o

تنفذجن ملهمر

جن رتيملة جنانصمججن ملنصجم جن رتغذ ئة جنيطنيق جنسلةم .

o

تام جنوتنفذجن مليمرضجن ملصخاا جنجنياورةجنماصكنة .جن

5.0
5.1
5.2
5.3

متطلبات القبول بالبرنامج 5. Admission Requirements for the program
Attach handbook or bulletin description of admission requirements including any course or experience
prerequisites.

أرفق دليالً أو نشرة توصيفية لمتطلبات القبول بالبرنامج ,بما في ذلك أية مقررات أو خبرة الزمة كمتطلب سابق.
o

21

أ جنتكو جن رتطمرتا جنحمصل جنعلىجنشهم ةجن رتثمنوي جن رتيمم جنأوجنممجنييم هلمجنمنجن خلجن ململك جنأوجنمنجنخمرجهمجن حةهجنيص جنحتديدجننسا جنرتلقاولجنمنجنعمم ةجن رتقاولجنو رتصسجةل
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o
o

أ جنحتالجن رتطمرتا جنيفجن قخصامر
جصةمزجن ملصقدم جن اجن ء

o

د ةجنمنجن رتكلة جن

جن رتصحاةلة جنعلىجن رتنسا جن

جن رتيتجنيشبطهمجن رتقس جنو رتكلة جنوجملسجن اممي جنمنجنمقميال جنو خصامر

جنإ جنوجد .

أ جنتكو جن رتطمرتا جنسلةم جنصحةمجنوجسممنةمجننظن جنملصطلام جن رتقس جن رتيلمة

متطلبات الحتور وإتمام البرنامج 6. Attendance and Completion Requirements
 :أرفق دليالً أو نشرة توصيفية تحوي متطلبات كل من Attach handbook or bulletin description of requirements for
.الحضور a. Attendance
.االنتقال من العام إلى العام الذي يليه b. Progression from year to year

.إتمام البرنامج ومتطلبات التخرج c. Program completion or graduation requirements
o

حضورجن رتطمرتام جن

o

رمحجن رتطمرتام جنيفجنمقنر

o

جنجن رتنظني جنو رتصطاةقم جن رتيملة جنحبدجن ن جن%55جنامةعجن ملقنر

مضن

جن رتربنممج.

إمتممجن رتطمرتام جنرتدر س جن

ةعجنمقنر

جن رتربنممججنينجمحجنرتلحاولجنعلىجن رتصخنج.

E. Regulations for Student Assessment and Verification of Standards

اللوائح التنإليمية لتقويم الطلبة والتأكد من تحقق المعايير:
What processes will be used for verifying standards of achievement (e.g. verify grading samples of test
or assignments? Independent assessment by faculty from another institution) (Processes may vary for
)different courses or domains of learning.
ما اإلجراءات التي تستخدم للتحقق من معايير اإلنجاز؟ مثالً :مراجعة التصحيح لعينة من االختبارات أو التكليفات؟  ,تقييم مستقل
بواسطة عضو هيئة تدريس من مؤسسة تعليمية أخرى) مع مالحظة أن إجراءات التحقق قد تختلف من مقرر إلى آخر ومن مجال تعلم
إلى مجال تعلم آخر.
يص جن رتصحق جنمنجن رمز

جن رتطالبجنعلىجن رتنحوجن رتصم  :جن

ق:جنعلىجنمسصوىجن ملقنر
أو ً

جنيص جن تامصجن اجن ء

جن رتصمرتة :جن جن

o

يص جنفحصجنعةن جنعشو ئة جنمنجنأور قجن قخصامر

o

تص جن قسصيمن جنيزمةل جنأخنىجنيفجننفسجن رتصخاصجنملن جي جنورق جنإجمي جن رتطمرتا

o

سةص جنيفجن رتفالجن رتدر س جن رتقم مجن رتيمةلجنينظةممجنقةةمسجننةو تججنتيلة جن ملقةنرجنمةنجنخةاللجنمؤشةن
مؤشن

جنوأور قجنإجمي جن رتطمرتام جن
جنأ ءجننةو تججنتيلة جن ملقةنرجنومقمرنصهةمجنمةعجننصةمئججنرصةدجن

جنأ ءجن ملقنرجنيفجن رتيممجن رتسمي .

ثمنةمجنعلىجنمسصوىجن رتربنممج
o

سةص جن قسصيمن جنمبقة جنخمرج جنرتصقةة جنعةن جنعشو ئة جنمنجنأور قجنإجميم جن رتطمرتام

o

سةص جن رتيملجنينظممجنقةمسجننو تججنتيل جن رتربنممججنومقننصهمجنمنجيةمجنمعجنين مججنمشميه

o

يص جنتطاة جن خصامرجنعممجنرتقةمسجنمدىجنحتق جنو تججنتيل جن رتربنممج

o

يص جن سصطالصجنأر ءجنجهم جن رتصوظةفجنو ريمجن رتيملجنيفجنخامئصجن خلنتم جنتايمجنرتنو تججن رتصيل جن ملسصهدف

o

يص جن سصطالصجنأر ءجن خلنتم جنيفجننو تججنتيل جن رتربنممججن
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o

يص جن سصطالصجنأر ءجن رتلجن جن قسصشمري جنيفجنخامئصجن خلنتم جنونو تججنتيل جن رتربنممججنومو كاصهمجنملصطلام جنسوقجن رتيملجن

o

منمقش جنميدق جنحتق جننو تججنتيل جن رتقنر جنو رتربنممججنيفجن رتلجم جنو جملمرتسجن ملخصا .

إدارة شؤون الطلبة والدعم الطالبي F Student Administration and Support
اررشاد ا كاديمي للطلبة 1. Student Academic Counselling
Describe the arrangements for academic counselling and advising for students, including both
scheduling of faculty office hours and advising on program planning, subject selection and career
planning (which might be available at college level).

قم بوصف عمليات اإلرشاد األكاديمي للطلبة ,بما في ذلك وضع جداول الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس ,وتقديم
المشورة بشأن التخطيط للبرنامج واختيار التخصص والتخطيط المهني وهو ما قد يتوفر على مستوى الكلية).
جن
تقدمجن ملسمعد

جنو ارشم جن ألكم مي جنو رتدع جن رتطالي جنرتلطمرتام جنمنجنخاللجنتفيةلجننظممجن ارشم جن ألكم مي جنو رتذيجنيصضمنجنآرتةم جنخمص جنرتصقدي جن اقرشم جن

رتالزمجنرتلطمرتام جنوكذرتكجنآرتةم جنخمص جنيمرتصيمملجنمعجن ملصفوقنيجنو ملادعنيجنيماضمف جنإ جنوجو جنآرتةم جنخمص جنيمرتكشفجنعنجن ملصيثنينجنوتقدي جن ملسمعد
اضمفة جن رتالزم جنهل جنوتوزيعجن رتطمرتام جنعلىجنعضو

جنهةئ جن رتصدريسجنيمرتربنممججنكمنشد

جنأكم ميةم جنهلنجنيماضمف جنإ جنوجو جنمنس جنرتإلرشم جن ألكم مي جن

علىجنمسصوىجن رتربنممججنووحدةجنرتإلرشم جن ألكم مي جنعلىجنمسصوىجن رتكلة جنكممجنيص جنختاةصجنسمعم جنمكصاة جنرتيضو
ألكم مي جنيفجنكلجنمقنرجنمنجن ملقنر

جن

جنهةئ جن رتصدريسجنيهدفجنتقدي جن رتدع جن

جن رتيتجنيقومجنيصدريسهم

دعاوى الطلبة 2. Student Appeals
Attach the regulations for student appeals on academic matters, including processes for consideration of
those appeals.

ارفق اللوائح ا لتنظيمية الخاصة بتظلمات الطالب المتعلقة بالمسائل األكاديمية,وتشتمل على إجراءات التعامل مع تلك
التظلمات.
o

توجدجنان جنخمصا جنيفجن رتقس جنيدر س جنمقبحةم جنوشةكمويجن رتطةالبجنوهة جنمكونة جنعضةو

جنجنيفجنجمةملجن رتربنةممججنجنيماضةمف جنمنسةق جن رتقسة جنوتقةومجنتلةكجن

رتلجن جنيدر س جنمقبحم جن رتطمرتام جنوشكو هنجنو رتن جنعلةهمجنوف جن رتلو ئحجنو ألنظم جن ملصاي جنيفجن اممي
o

توجدجنرتو ئحجنحتفظجن حلقوقجنو رتو جام جنرتكلجنمنجن رتطمرتام جنو رتيضو

o

توجدجنرتو ئحجنتأ ياة جنملنجنخيمرتفجن قنظم جنو رتقو ننيجن اممية جن ملناوصجنعلةهم.

o

توجدجنان جنرتدر س جن ألعذ رجن ملقدم جنمنجن رتطمرتام جنو ختماجن اجن ء

o

توجدجنان جنخمص جنيصأ يةجن رتطمرتام جنتيملجنوفقمجنرتلو ئحجنو ألنظم جن مليمولجنيهم.

o

جن رتالزم جنيشأنهم.

توجدجنان جنخمص جنيمرتصظلمم جنعلىجنمسصوىجن رتكلة جنوعلىجنمسصوىجن اممي جنرتضمم جنمتكنيجن رتطمرتام جنمنجن قسصئنمفجنعلىجن رتقن ر

.

مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات G. Learning Resources, Facilities and Equipment
1a. What processes are followed by faculty and teaching staff for planning and acquisition of textbooks,
?reference and other resource material including electronic and web based resources
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ما العمليات المتبعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والفريق القائم بالتدريس للتخطيط وحيازة الكتب المقررة والمراجع ,وغير
ذلك من المصادر األخرى بما فيها المصادر اإللكترونية والمصادر المعتمدة على االنترنت؟
o

تكوينجنان جنيفجن رتقس جنملصميي جنو خصةمرجن ملن جعجنو ملام رجن ملصخاا جنيفجنفنوصجن ققصام جن ملنزرت جن

o

رتطلةجنمنجنأسمتذةجن رتقس جنتنشةحجنو قب حجنمن جعجنمنتاط جنيصخااهجنومام رهمجنعلىجنأ جنتكو جنخمضي جنرتشنوطجنوميميخجنيضيهمجن رتقس جن ملخصص.

o

خصةمرجن رتكصةجن حلديث جنيفجنفنوصجن ققصام جن ملنزرت جنوارتكجنملو كا جنأخنجن رتصطور

o

من جي جن ملو قعجن ملنمسا جنعلىجن قنبنت

o

تصيمقدجن اممي جنمعجنيياجن رتدوريم جنوقو عدجن رتاةمنم جن قرتكبونة

جن رتنظني جنو رتصطاةقة جن.

توفنجن اممي جنسنويمًجنمصمثل جنيفجنعمم ةجنشئو جن ملكصام جنجمموع جنمصمةزةجنمنجن رتكصةجن حلديث جنيفجنفنوصجن ققصام جن ملنزرت

.

o
بالنسبة للمعامل والقاعات يتم االتي
 يتم تعين مشرفة للمعامل يتم حصر سنويا بالمرافق والتجهيزات الموجودة يتم توزيع نموذج الحتياج كل عضو من المرافق والتجهيزات يتم استطالع رأي االعضاء والطالبات سنويا لمدي الرضا عن المرافق والتجهيزات – -يتم وضع خطة الستيفاء طلبات االعضاء والطالبات ومعالجة نقاط الضعف في المرافق والتجهيزات

1b. What processes are followed by faculty and teaching staff for planning and acquisition resources for
library, laboratories, and classrooms.

ما العمليات المتبعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والفريق القائم بالتدريس للتخطيط وحيازة المصادر الخاصة بالمكتبة
والمعامل وقاعات المحاضرات؟
o

رتصحديهجن رتدوريجنرتلمن جعجنو رتكصةجنيفجنفنوصجن ققصام جن ملنزرت

o

تيمقدجن اممي جنمنجنحنيجنألخنجنمعجنيياجنقو عدجن رتاةمنم جن قرتكبونة

o

إمد جنمكصا جن اممي جنيقمئم جن رتكصةجنو رتدوريم جنو جملال جنغخجن ملصوفنةجن آل .

o

وضعجنأسسجنوميميخجناقن رجن رتكصةجنمن جعجنومام رجنعلىجن جنتكو جنا

o

جنصل جنيصوصةفجنمقنر

جن رتربنممج

يقومجن رتقس جنييملجنام جنعلمة جنرتفحصجن ملن جعجنو رتكصةجنيفجنفنوصجن ققصام جن ملنزرت

2. What processes are followed by faculty and teaching staff for evaluating the adequacy of textbooks,
?reference and other resource provisions

ما العمليات التي يتبعها أعضاء هيئة التدريس والفريق القائم بالتدريس لتقييم مدى كفاية الكتب والمراجع والمصادر األخرى
المتاحة للبرنامج؟
o

يص جن سصطالصجنرأىجنعضو

جنهةئ جن رتصدريسجنيفجنكفمي جنوكفةمءةجنماةم رجن رتةصيل جن ملصمحة جنيفجن رتربنةممججنومنهةمجنقو عةدجن مليلومةم جن رتنقمةة جنوكةذرتكجن رتكصةةجنجن

و ملن جعجن ملصمح جنيفجن ملكصا  .جن
يص جنرصدجنمؤشن

جن أل ءجنا

جن رتيالق جنيمملن جعجن ملصوفنةجنيفجنجممق جن رتربنممج.

o
3. What processes are followed by students for evaluating the adequacy of textbooks, reference and
?other resource provisions

ما العمليات التي يتبعها الطلبة لتقييم مدى كفاية الكتب والمراجع والمصادر األخرى المتاحة للبرنامج؟
o

يص جن سصطالصجنآر ءجن رتطمرتام جنيشكلجن ورىجنيفجن خلدمم جن رتيتجنتقدمهمجن ملكصا  .جن

o

سصطالصجنرأىجن رتطمرتام جنيفجنكفمي جنمام رجن رتصيل جن ملصمح جن .جن

o

منمقش جننصمئججن سصطالعم جنرأىجن رتطمرتام جنيفجنجملسجن رتقس جنوتقدي جن رتصوصةم جن رتالزم جنرتيمم ةجنشؤو جن ملكصام جنقختماجنممجنيلزمجنحةمهلمجن

منجنإجن ء .
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?4. What processes are followed for textbook acquisition and approval

ما العمليات المتبعة لحيازة الكتب المقررة والمراجع والموافقة عليها؟
o

يص جن سصطالصجنرأىجنهةئ جن رتصدريسجنيمرتربنممججنيشأ جن حصةمجمته جنمةنجنماةم رجن رتةصيل جنو رتكصةةجنو ملن جةعجنثة جنيةجنص جنإعةد جنيةةم جنيهةمجنينسةلجنرتيمةم ةجنشةؤو جن
ملكصام جنرتصقومجنيدورهمجنيمرتصحق جنمنجنوجو هجنأوجنيمرتشن ءجنرته.

o

تيمقدجن اممي جنمنجنحنيجنألخنجنمعجنيياجنقو عدجن رتاةمنم جن قرتكبونة

o

إمد جنمكصا جن اممي جنيقمئم جن رتكصةجنو رتدوريم جنو جملال جنغخجن ملصوفنةجن آل .

o

وضعجنأسسجنوميميخجناقن رجن رتكصةجنمن جعجنومام رجنعلىجن جنتكو جنا جنصل جنيصوصةفجنمقنر جن رتربنممج.
أعتاء هيئة التدريس وغيرهم من اقم التدريس H. Faculty and other Teaching Staff
التعيينات 1. Appointments

Summarize the process of employment of new faculty and teaching staff to ensure that they are
appropriately qualified and experienced for their teaching responsibilities.

أوجز عملية توظيف طاقم التدريس الجديد بما يضمن مالءمتهم من حي مؤهالتهم وخبراتهم للقيام بمسؤوليات التدريس.
o

يص جن اعال جنعنجن رتوظمئفجن ملطلوي جنحةهجنيص جنجنتزويدجن ملنشحنيجنرتلصوظةفجنياةمنم جنكممل جنعنجنميلومم جن رتوظمئفجنوشنوطجن رتصيةنيجنفةهمجنو رتيتجنتةص جنتايةمًجن
رتالئح جن رتصوظةفجنرتوز رةجن رتصيلة جن رتيمرت جنوقئح جنتوظةفجنغخجن رتسيو ينيجنيفجن امميم جن،جنث جنيص جنخممطا جنمنجنعمم ةجنكلة جن رتبية جنرتقس جن ققصام جن ملنزرت جن
يإعال جنعنجنوظمئفجنووضعجن رتشنوطجنو ملو صفم جنرتلوظمئفجن مليلن جنرتدىجن ملصقدمم جن،جنث جنيص جن رتقةةممجنيةماعال جنعةنجن رتوظةمئفجن ملطلوية جنجنمبوقةعجنجممية جن
رن جنموضحجنيهمجن رتشنوطجن رتيتجنتةجنتو فنهمجنرتدىجن ملصقدمم جنو ملوقعجن قرتكبون جن رتذيجنيقومو جنيمرتصو صلجنمنجنخالرته.

o

جنتفحصجن رتصوصةم جن ملنجية جنويص جن رتصحق جنمنجنصح جن ملؤهال جنو خلرب

جن خلمص جنيمملنشحنيجنقالجنتيةةنه جن،جنحةهجنيص جن رتصقةدمجنرتلوظةفة جنعةربجن ملوقةعجن

علىجن رتن يط:جن http:www.nu.edu.sa/WebMaster/AdminDefault.aspxجنيمس جن ملسصخدمجنو رتنق جن رتسني جن
o

يص جنتيائ جن

ةعجن رتاةمنم جن خلمص جنيمملصقدمجنرتلوظةف جنوإرفمقجن

ةعجن ملسصند

جنو رتشةهم

جن حلمصةل جنعلةهةمجنجن،جنكمةمجنيةص جنتنشةةحجن ملصقةدمم جن رتةيتجنتصةوفنجن

رت ديه جن رتشنوطجن خلمص جنيمرتوظةف جنحسةجن رتصخاام جن ملطلوي جنييدجن ر سة جن رتاةمنةم جن ملسةجل جنعةربجن ملوقةعجنرتكةلجنمصقدمة جنو ر سة جن رتشةهم

جن حلمصةل جن

علةهمجنومدىجنمالئم جن ملؤهال جن رتيلمة جن حلمصل جنعلةهمجنمعجن رتوظةف جن ملنشح جنهلمجن،جنويص جنحتديدجنمقميل جنشخاة جنوإيالغجن ملنشحم جنمبوعدهمجنعربجن هلمتفجن
ملسجلجنياةمنمته  .جن
رتلصحق جنمنجنماد قة جنمؤهال جن ملصقدمم جنرتلوظمئفجننسصخدمجنإجن ء

جنرتلصأكدجنعنجنطني جنتشكةلجنان جنمنجنأعضمءجنهةئ جن رتصدريسجن ملصخاانيجنمنجنقالجن

منسق جن رتقس جنوتقممجنجلس جن ملقميل جنسني جنوتقة جنفةهمجن ملصقدم جنينمء جنعلىجنعدةجنعو ملجنوهىجن ملظهنجن رتيممجنو رتلامق جنو رتثق جنيمرتنفسجنو رتثقمف جن رتيمم جنو خلرب
و ملسصوىجن رتيلم جنو رتقدر

جن

جن رتاحثة جنيماضمف جنإرت جن خصامرجننظنيجنرتلمصقدمم جن،جنكممجنتقومجن رتلجن جن ملشكل جنيصقةة جن ملنشحم جننهمئةمجنينمء جنعلىجن جصةمزجن ملقميل جن

رتشخاة جنو قخصامرجن رتنهمئ جنيمرتبشةحجنرتلوظةف جن(تنشحجنأوجنقجنتنشح)جنوتيصمدجنفىجنجملسجن رتقس جن،جنث جنينفعجنيةم جنيأمسمءجن ملنشحم جنو رتغخجنمنشحم جنإ جنعمم ةجن
رتكلة جن(عمةدجن رتكلة جن)جنوارتكجنرتلدر س جنوعنضهمجنعلىجنجملسجن رتكلة .

2. Participation in Program Planning, Monitoring and Review

المشاركة في تخطيط البرنامج ،ومتابعته ومراجعته:
a. Explain the process for consultation with and involvement of teaching staff in monitoring program
quality, annual review and planning for improvement.

اشرح االجراءات المتبعة للتشاور مع هيئة التدريس واشراكهم في متابعة جودة البرنامج ,والمراجعة السنوية ,والتخطيط
لتحسين جودته.
رتضمم جنمشمرك جنهةئ جن رتصدريسجنيفجنمن قا جنجو ةجن رتربنممججنومن جيصهجنو رتصخطةطجنرتصحسةنهجنيص جنعملجن ألت  :جن
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o

تفيةلجن هلةكلجن رتصنظةم جنرتلقس جنمبمجنيضمنجنتوزيعجنأنشط جن رتربنممججنووظمئفهجنعلىجنمنسويم جن رتربنممججنحبةهجنتكو جنكلجنعضوةجنمسؤورت جنعةنجنإعةد جنخطة جن
سنوي جنرتلنشمطجن رتذيجنيصايهمجنوتيدجنتقمرينجن وري جنعنجنميدق جنإرمزجنهذهجن خلط جنرتصينضجنوتنمقشجنيفجنجملسجن رتقس جنوتقدمجن رتصوصةم جنيشأنهم .جن
ةعجنهةئ جن رتصدريسجنيمرتربنممججنو .جن

o

تشكةلجنام جن او ةجنيمرتقس جنرتصشملجن

o

تشكةلجنان جن ملن جي جن رتد خلة جنمنجنيياجنعضو

o

مشمرك جن

ةعجنمنسويم جن رتربنممججنيفجنرصدجنمؤشن

o

مشمرك جن

ةعجنمنسويم جنهةئ جن رتصدريسجنيفجنتنفةذجنينو جنخط جنحتسنيجنجو ةجن رتربنممججنكالُجنيفجننطمقجن مليميخجن ملسؤولجنعنهم .جن

جن رتقس جنو رتيتجنتينضجنتقمرينهمجنعلىجنجملسجن رتقس جن رتذيجنيشمرخجنفةهجن

ةهجنهةئ جن رتصدريسجنيمرتقس  .جن

جنأ ءجنجو ةجن رتربنممججنونمقش جنتقمرينجننصمئججن رتنصدجنيفجنجملسجن رتقس جنحبضورجن

ةعجنهةئ جن رتصدريس .جن

)b. Explain the process of the Advisory Committee (if applicable

اشرح اجراءات مشاركة اللجنة االستشارية إذا ينطبق)
تصلخصجنمهممجن رتلجن جن قسصشمري جنرتلربنممججنيف :جن

o

تقدي جن ملشورةجنيفجنتوصةفجن رترب مججنو ملقنر

o

إقب حجنسالجنتطوينجنونشنجنرسمرت جن رتربنممج .جن

o

منمقش جنتقمرينجن خلربةجن ملةد نة جنوإيد ءجن رتنأىجنحوهلم .جن

o

منمقش جننصمئججن سصطالعم جن رتنأىجن ملخصلف جنوتقدي جنمقبحم جنحتسنيجنيشأ جننصمئجهم .جن

o

جنوخططجن رتصحسنيجنألنشط جن رتربنممججن ملخصلف  .جن

تقةدي جن ملشةةورةجنحةةولجنماةةم رجن رتةةصيل جنو ملن فة جنو رتصجهةةةز

جن ملصمحة جنرتلربنةةممججنو سةةب تةجةم جن رتصيلةةة جنو رتةةصيل جنوأسةةمرتةةجنوأ و

جن رتصقةةةة جنيفجنضةةوجنءجن

منمساصهمجنرتنو تججنتيل جن رتربنممج .جن
o

تقدي جن ملشورةجنحولجنمقبحم جن رترب مججن اديدةجنوكذرتكجنأىجنتيديال جنجوهني جنتطنأجنعلىجن رتربنممج .جن

o

تقدي جن ملشورةجنحولجنتفيةلجنآرتةم جن رتصو صلجنمعجن خلنتنيجنوجهم جن رتصوظةفجنوكذرتكجنتفيةلجن مللصقىجن رتسنوىجنرتلصوظةف.

التطوير المهني 3. Professional Development
What arrangements are made for professional development of faculty and teaching staff for:

يخص:
ما الترتيبات المتبعة للتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس ,ومن في حكمهم فيما
ّ
a. Improvement of skills in teaching and student assessment.

تحسين مهارات التدريس ومهارات تقييم الطلبة
يص جنتنمة جنمهمر

جنأعضمءجنهةئ جن رتصدريسجنمنجنخاللجنإتمح جن رتفنص جنرتلمشمرك جنيفجن رتدور

نظ جن رتصقوي جنو قمصحمنم جن)جن رتيتجنتنظمهمجنوحدةجنتنمة جن ملهمر

جن رتصدرياة جن(جن رتصدريسجن رتفيملجن،جن سصخد مجن رتصكنورتوجةمجنيفجن رتصةدريس،جن

جن رتصميي جنرتيمم ةجن رتصطوينجنو او ةجنيماممي جنيماضمف جنإ جنييةاجن ألنشةط جن ألخةنىجنمثةلجنور جن

عملجن خلة جنيمرتكلة جنتصيل جنيصامة جن رتورق جن قخصامري .

?b. Other professional development including knowledge of research
أنشطة التطوير المهني األخرى بما في ذلك االطالع على األبحاث.
تصمحجن رتفنص جنرتلنموجن ملهنىجنو رتصخاا جنمنجنخاللجنمشمرك جنعضو

جنهةئ جن رتصدريسجنيفجنحبوقجنتطاةقة جنوكذرتكجنحضورجنيياجنور

جن رتيملجنا

جن رتيالق جن

يمرتصطوينجنو او ةجنوكذرتكجن رتصيل جن قرتكبون جنو رتنشنجن رتيلم .

إعداد اقم تدريس الجدد 4. Preparation of New Faculty and Teaching Staff
Describe the process used for orientation and induction of new, visiting or part time teaching staff to
ensure full understanding of the program and the role of the course(s) they teach as components within
it.

قم بوصف االجراءات المتبعة في عملية التهيئة وادماج أعضاء هيئة التدريس الجدد أوالزائرين أو بالدوام الجزئي ,لضمان
فهمهم الكامل للبرنامج ودور المقرر أو المقررات الدراسية التي يدرسونها كمكونات للبرنامج.

26

T4 _ Program Specification - Muharram 1437H, October 2015.

يص جن تامصجنجمموع جنمنجن اجن ء
o

جنيشأ جنهةئ جن رتصدريسجن اد جنعلىجن رتنحوجن رتصمل :جن

عقدجنرتقمءجنتينيف جنمنجنقالجنمنسق جن رتقس جنرتيضو

جنهةئ جن رتصدريسجن اد جنيشأ جنطاةي جن رتربنممججنوأنشطصهجنوإمكمنةةم جن رتربنةممججن ملم ية جنو رتاشةني جنو هلةدفجن

منجن رتربنممججنوخامئصجن خلنتم جنرتلربنممج.
o

قةممجنجبورت جن خلجنميمملجنوقمعم جنتدريسجن رتربنممججنوتزويدجنهةئ جن رتصدريسجن اد جنمبطوي جنتوضحجن مليمملجنو ملن ف جنو رتصجهةةز

جنا

جن رتيالقة جنيصنجنفةةذجن

رتربنممج.
o

توضةحجنسةمسم جن رتقاولجن وكذرتكجن رتيالق جنينيجن ملقنر

جنهةئ جن رتصةدريسجن اةد جنو رتربنةممججنوكةذرتكجننسةا جنمسةمهم جننةو تججن

جن رتيتجنيقومجنيصدريسهمجنعضو

تيل جنمقنر ته جنيفجنحتقة جننو تججنتيل جن رتربنممج.
o
o

توضةحجنآرتةم جنتقةة جنأ ءجن رتطمرتام جنوكذرتكجنآرتةم جنتقوي جن رتربنممججن ملخصلف جنوكذرتكجننظممجن او ةجنيفجن رتربنممججنوعملةمتهجنوإجن ء ته.
توضةحجنميميخجنتقةة جن أل ءجنرتيضو

جنهةئة جن رتصةدريسجنوكةذرتكجنتوزيةعجنمطوية جنتصضةمنجنييةاجن او نةةجن ألخالقةة جنيشةأ جن رتسةلوخجن جنقكةدمي جنو رتاحثة جن

و جملصمي .

o

توفخجنفنصجن رتصدريةجن رتالزم جنمنجنخاللجنوحدةجنتنمة جن ملهمر
يمرتربنممججنمثلجنور

جنييمم ةجن رتصطوينجنو او ةجنيفجن جملمق جنا

جن رتطاةي جن خلمص جن

جنعملجنفىجن رتصطوينجنو او ةجنو سب تةجةم جن رتصدريسجنوأسمرتةةجنونظ جن رتصقوي جنو ارشم جن ألكم مي .

ا ساتذة الزائرين أو بدوام جزئي 5. Part Time and Visiting Faculty and Teaching Staff
Provide a summary of Program/Department/College/institution policy on appointment of part time and
visiting teaching staff. (ie. Approvals required, selection process, proportion to total teaching staff,
)etc.

قدم موجزا ً لسياسة البرنامج/القسم/الكلية/المؤسسة الخاصة بتعيين أساتذة زائرين أوبدوام جزئي  .الموافقات المطلوبة,
عملية االختيار ,نسبتهم مقارنة بإجمالي عدد هيئة التدريس...إلخ
o

.قجنيوجدجن ألسمتذةجن رتز ئنينجنأوجنيدو مجنجزئ

تقييم البرنامج وعمليات التحسين I. Program Evaluation and Improvement Processes
فعالية العملية التدريسية 1. Effectiveness of Teaching
?a. What QA procedures for developing and assessing learning outcomes
ما هي اجراءات ضمان الجودة لوضع وتقييم مخرجات التعلم؟
تص جنعملةم جنتقةة جنميدق جنحتق جننو تججن رتصيل جنيفجن جملمق جن ملخصلف جنعلىجنمسصوينيجن :جن
o

ملسصوىجن ألول:جنعلىجنمسصوىجنمقنر


جن رتربنممججنمنجنخاللجن تامصجن اجن ء

جن رتصمرتة  :جن

تقةة جنميدق جنحتق جننو تججنتيل جن رتطمرتام جنيفجنكلجنمقنرجنمنجنمقنر

جن رتربنممججنيمسصخد مجن( خصامر

جنفالة جنحتنيني ،جن خصامر

جننهمئة جن

حتنيني ،جن سصممرةجنتقةة جنمنصج،جن خصامرجنأ ءجنعملى،جنيطمقم جنمالحظ جنأل ءجن رتطمرتام ).


تقةة جنمهمر

جن رتطمرتام جنيفجنمشنوصجن رتاحهجنمنجنخاللجنام جن ثالثةة جنيمسةصخد مجن(أشةئل جنشةفهة ،جن سةصممرةجنتقةةة جنمنةصج،جنيطمقة جنمالحظة جن

أ ءجنعملىجنرتلطلام ،جن سصممرةجنتقدينجناو ةجن ملشنوصجن رتاحث ).


تقةة جنمهمر

جن رتطمرتام جنيفجن خلربةجن ملةد نة جنمةنجنخةاللجنزيةمر

جنمةد نةة جنرتيضةو

جنهةئة جن رتصةدريسجنومشةمرك جن ملشةنفم جن ملةةد ن جن(جن

سصممرةجنتقةة جنا ت جنتقومجن رتطمرتا جنيصطاةقهمجنا تةمً،جنيطمق جنمالحظ جنأ جنءعملى).
o

ملسصوىجن رتثمن :جنعلىجنمسصوىجن رتربنممججنمنجنخاللجن تميعجن اجن ء
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جنأ ءجنحتق جننو تججنتيل جن رتربنممج.



رصدجنملؤشن



سصطالصجنرأىجن رتطمرتام جنيفجنخربةجن رتطمرتةجنتايمجنرتنمواججنميدجنهلذ جن رتغنض.



تقةة جن رتطم رتام جنرتلربنممج.
سصطالصجنر ىجن جملصمعجن خلمرج جنيشأ جن ملهمر

جن ملهنة جنو رتشخاة جنخلنتم جن رتربنممج.


b. What processes are used for evaluating the skills of faculty and teaching staff in using the planned
?strategies

ما هي العمليات التي تستخدم لتقييم مهارات طاقم التدريس في استخدام استراتيجيات التدريس المخطط لها؟
o

رتصقةة جنمهمر


جنعضو

جنهةئ جن رتصدريسجنيشأ جن سصخد مه جنقسب تةجةم جن رتصيلة جنو رتصقةة جن

د ةجنيص جن تميعجن اجن ء

جن رتصمرتة  :جن

إعةد جنكةةلجنعضةةوجنهةئة جنتةةدريسجنتقنيةجننجنعةنجن ملقةةنرجنيوضةةحجنفةةةهجن سةةب تةجةم جن رتصيلةةة جنو رتةصيل جن ملخطةةطجنهلةةمجنومةةما جنمتجنتطاةقة جنيمرتفيةلجن
وصيويم جن رتصطاة جنومقبحم جن رتصحسني.



سصطالصجنرأىجن رتطمرتام جنيفجن سب تةجةم جن رتصدريسجنو سب تةجةم جن رتصقةة جن رتيتجن سصخدمهمجنعضوجنهةئ جن رتصةدريسجنمةنجنخةاللجنتقةةةمه جن
رتلمقنر.
يفجنضوءجنارتكجنيص جنتوفخجن رتصدريةجن رتالزمجنرتيضو

جنهةئ جن رتصدريسجنيشأ جنأسب تةجةم جن رتصيلة جنو رتصيل جنوكذرتكجننظ جن رتصقوي جنو قمصحمنم .

-جن

التقييم الكلي للبرنامج 2. Overall Program Evaluation
a. What strategies are used in the program for obtaining assessments of the overall quality of the
program and achievement of its intended learning outcomes:

ما هي االستراتيجيات التي تستخدم في البرنامج للحصول على تقويمات للمستوى العام لجودة البرنامج ومدى تحقق
مخرجات تعلم البرنامج المستهدفة.
? من طلبة البرنامج الحاليين ومن الخريجين (i) From current students and graduates of the program
o

رتصقةة جنجو ةجنخمنجم جن رتربنممججنوكذرتكجنميدق جنحتق جننو تججن رتصيل جن ملسصهدف جنومدىجنحتق جنأهد فجن رتربنممججنمنجنقالجن رتطمرتام جنو خلنتم جن :جن
جن ملهنة جنو رتشخاة جنوحمصويم جن رتربنممج.



سصطالصجنر ىجن خلنتم جن ملهمر



تقةة جن رتطمرتام جنرتلربنممججنمنجنخاللجنتقةة جنمقنر



تقةة جن رتطمرتام جنرتلربنممججنيفجنضوءجن سصامن جنميدهجنهلذ جن رتغنضجنخاةامً

جن رتربنممججنوعملةم جنتنفةذجنكلجنمقنر.

سصطالصجنرأىجن رتطمرتام جنيشأ جنرضمهنجنعنجنتنفةذجنأنشط جن رتربنممججن(جنمام رجن رتصيل جن،جن ارشم جنو رتدع جن رتطالي ،جن



سب تةجةم جن رتصيلة جنو رتصيل جن ملسصخدم ،جنأسمرتةةجن رتصقوي جن ملسصخدم )



يص جن رتصقةة جن يضمجنعنجنطني جن سصطالصجنرأيجن رتلجنجن قسصشمري جن رتيتجنتنيقدجنعل جن ققلجنمنهجنو حدهجنكلجنفالجن ر س

? من استشاريين مستقلين و/أو مقيّمين مستقلين )(ii) From independent advisors and/or evaluator(s
o

رتصقةة جنجو ةجنخمنجم جن رتربنممججنوكذرتكجنميدق جنحتق جننو تججن رتصيل جن ملسصهدف جنومدىجنحتق جنأهد فجن رتربنممججنمنجنقالجنمقةمنيجنخمررجةنيجن :جن


يةص جن رسةملجنتوصةةةفجن رتربنةممججنمصضةمنمًجن خلطة جن رتدر سةة جنووصةفجنخمصاةنجنرتلمقةنر

جنورسةمرت جن رتربنةةممججنوماةفوف جن رتصخطةةطجنملقةةنر

جن

رتربنةممججنونةةو تججنتيلة جن رتربنةممججنو سةةب تةجةم جن رتصيلةةة جنوأسةةمرتةةجن رتصقةوي جن ملسةةصخدم جنرتلمقةةةجن جن خلةمرج جنايةةد ءجنرأجنيةةهجنيفجن رتامطهةمجن
يايضهمجنومنمساصهم



منمقش جنتقنينجن ملقة جن خلمرج جنيفجنجملسجن رتقس جن رتيلم جنوعملجن رتصوصةم جن رتالزم جنرتصحويلهمجنخلططجنحتسنيجنيفجن
رتربنممج
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يص جن رتصقةة جن يضمجنعنجنطني جن سصطالصجنرأيجن رتلجنجن قسصشمري جن رتيتجنتنيقدجنعل جن ققلجنمنهجنو حدهجنكلجنفالجن ر س



 .من أرباب العمل و/أو أصحاب المصلحة اآلخرين (iii) From employers and/or other stakeholders

o

رتصقةةة جنجةةو ةجنخمنجةم جن رتربنةةممججنوكةذرتكجنميةةدق جنحتقة جننةةو تججن رتةصيل جن ملسةةصهدف جنومةدىجنحتقة جنأهةد فجن رتربنةةممججنمةنجنقاةلجنجهةم جن رتصوظةةفجن
و جملصمعجن خلمرج جن :جن




يص جنعقدجن جصممعم جنكلجنفالجن ر س جنرتلجم جن قسصشمري جنرتلربنممججنرتلمشمرك جنيفجنعملةم جنتطوينجنومن جي جن رتربنممججنوأنشط جنتنفةذه.
يةةص جن سةةصطالصجنر ىجن جملصمةةعجن خلةةمرج جنوجهةةم جن رتصوظةةةفجنيشةةأ جنرضةةمهجنعنخاةةمئصجن خلنتةةم جنو ملهةةمر

جن ملهنة ة جنو رتشخاةةة جن

خلنتم جن رتربنممججنوكذرتكجنحمصويم جن رتربنممج.


يص جنوضعجنمؤشن

جنأ ءجنرتلربنممججنومقمرنص هةمجنيةرب مججنأخةنىجن خةلجن ملؤسسة جنأوجنيننةممججنمشةميههجنمةنجنمؤسسة جنأخةنىجن(مقمرنة جنمنجيةة جن

خمرجة )منجنحةهجنممجنيلى:جن
.1

نسا جنرضمجن ملسصفةدينجنمنجن(طالب،جنأعضمءجنهةئ جنتدريس،جنجمصمعجنخمرج )جنعنجنرسمرت جن رتربنممججنكالًجنعلىجنحده

.2

نسا جن ملو ئم جنينيجنرسمرت جن رتربنممججنورسمرت جن رتكلة جنو اممي

.3

نسا جن رتقن ر

جن رتيتجن ختذ جنيمرتنجوصجنرتنسمرت جن رتربنممج
جنهةئ جن رتصدريسجنعنجن ملنمخجن ألكم مي جنو ا ريجنكالجنعلىجنحده

.4

نسا جنرضمجنعضو

.5

رتصقةة جن رتكلىجنرتلطلا جناو ةجنخرب

.6

نسا جن رتطلا جن رتذينجنمتجن سصطالصجنرأيه جنيفجنتقةة جن ملقنر

.5

نسا جن رتطلا جنإ جنهةئ جن رتصدريسجنيدو مجنكلىجنأوجنممجنييم رتهجنعلىجنمسصوىجن رتصدريسجنككلجن

.8

نسا جن رتطلا جنإ جنهةئ جن رتصدريسجنعلىجنمسصوىجن رتربنممج

جن رتصيل جنيفجن رتربنممج

.9

نسا جنرضمجنجهم جن رتصوظةفجنعنجن ملهمر

.11

تقدينجن رتطمرتام جن رتيممجناو ةجن ملقنر
رتلمقنر

.11

جنوأ ءجنعضو

جنهةئ جن رتصدريس

جن ملهنة جنو رتشخاة جنخلنتم جن رتربنممج
جن رتدر سة جن(مصوسةطجنتقةدين

جن رتطمرتاةم جنعلةىجنمقةةمسجنتقةدينجنيجنمةنجنسةسجننقةمطجنرتلصقةةة جن رتكلةىجن

)

نسا جنعضو

جنهةئ جن رتصدريسجن رتالت جنحيملنجنمؤهال جن كصور هجنمام قجنعلةهمجنمنجنإ

مرت جنهةئ جن رتصدريسجنيمرتقس

 .12نسا جن رتطالبجن رتد خلنيجنيمرتربنممججنوأكملو جنينجمحجن رتسن جن ألو
 .13نسا جن رتطالبجن رتد خلنيجنيمرتربنممججنوأكملو جنينجمحجنيفجن حلدجن أل نىجنمنجن ملدة
 .14نسا جنخنت جن رتربنممججن رتذينجنيفجنمدةجن6جنأشهن
 .15نسا جن رتطلا جنإ جن رتكم رجن ا ري
 .16نسةجنرضمجن رتطمرتام جنعنجن ارشم جن ألكم مي جنو رتدع جن رتطالي
 .15نسا جنمشمرك جن رتطمرتام جنيفجن ألنشط جن رتالصفة
.18

تقةة جن رتطمرتام جنخلدمم جن ملكصا جن(مصوسطجنتقدين

جنمدىجنمنمسا جنخدمم جن ملكصا جنعلىجنمقةمسجنتقدينيجنمةجننجنسةسجننقةمطجنرتطلاة جن رتسةن جن

رتنهمئة )
 .19عد جنعنموينجن رتكصةجنيفجن ملكصا جنيفجنختاصجن رتربنممججنإ جنعد جن رتطمرتام
 .21عد جنأجهزةجن حلمسةجنإ جنعد جنجن رتطمرتا
.21

مليدلجن رتيممجنملدىجنمنمسا جن ملن ف جنو رتصجهةز

جنمنجنخاللجن سصطالصجنرأىجنهةئ جن رتصدريس

 .22نسا جنميدلجنرضمجن رتطمرتام جنعنجنقمعم جن رتدر س جنو مليممل.
.23

29

نسا جنهةئ جن رتصدريسجن رتذينجنغم روجن رتربنممججنيفجن رتسن جن رتسميق جنألسامبجنعد جنسنجن رتصقمعد

T4 _ Program Specification - Muharram 1437H, October 2015.

 .24نسا جنهةئ جن رتصدريسجن ملشمركنيجنيفجنأنشط جن رتصطوينجن ملهين
.25

عد جنممجننشنجنيفجنجمال جنعلمة جنحمكم جنأوجنقدمجنيفجنمؤمتن

جنرتكلجنعضوةجنهةئ جنتدريسجنيدو مجنكلىجنأوجنممجنييم رته

 .26عد جنين مججن رتصثقةفجن جملصمي جن ملقدم جنمنجن رتربنممججنو قسصشمر

جنوأنشط جنخدم جن جملصمع

:المرفقات Attachments
Copies of regulations and other documents referred to template preceded by a table of
contents.
نسخ من اللوائح وغيرها من الوثائق المشار إليها في النموذج يسبقها جدول المحتويات.

1.

2. Course specifications for all program courses including field experience specification if
applicable.
توصيفات جميع مقررات البرنامج بما في ذلك توصيف الخبرة الميدانية اذا انطبقت.
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التوقيعات المعتمدة Authorized Signatures

Date

Signature

Title

Name

Dean / Chair

التاريخ

التوقيع

المسمى الوظيفي أو المنصب

االسم

العميد  /رئيس

1438/5/21

عميد كلية التربية د  /راقع القحطاني

Program Dean

رئيس القسم د /يحيي فقيهي

or program chair
Main Campus
عميد أو رئيس البرنامج
بالمقر الجامعي الرئيس
Branch 1
الفرع 0
Branch 2
الفرع 2
Branch 3
الفرع 1
Branch 4
الفرع 4
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