
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لية التربية بالمجمعة ك -جامعة المجمعة  الجامعة : 

 الرياضيات القسم العلمي :

 الرياضيات البرنامج األكاديمي

 هـ 1439/  9/1 : التقريرتاريخ اعتماد 
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 التقرير السنوي للبرنامج
 هـ1/9/1439 التاريخ:                                      جامعة المجمعة      المؤسسة التعليمية:

 التربية بالمجمعة /الرياضيات  : القسم/ الكلية

 د. ماجد بن عثمان أبا حسين اسم العميد:

 :للبرنامج أسماء المقاّر الرئيسة والفرعية

 الرئيس:المقر 
 التاريخ جهة الموافقة اسم المقر

 4/7/1430 مجلس التعليم العالي كلية التربية بالمجمعة بنات

 الفرعية: راتالمق
  

 التاريخ جهة الموافقة الموقع/اسم الفرع

   ال يوجد-1

2-   

3-   

4-   
 
 

 تعريف بالبرنامج ومعلومات عامة عنه:الأ. 

 Math رمز البرنامج:  الرياضياتبرنامج  اسم البرنامج ورمزه:

 هـ1439-1438 السنة األكاديمية التي أعد عنها التقرير:

 ا. نسرين أبو شليح رئيسة القسم اسم ومنصب رئيس لجنة كتابة التقرير:

 منسق الجودة -د. سوسن سامي  اسم من اعد التقرير: 

 بالبرنامج

 ب. معلومات إحصائية:
   

  الذين بدأوا البرنامج في السنة التي أعد عنها التقرير:عدد الطالب  .1 0 
   

   

  رير:التق عد عنهاإجمالي عدد الطالب الذين أتّموا البرنامج في السنة التي أ  ( أ) .2 15 

 الذين أتّموا السنة النهائية من البرنامج: 15 

دت(:إجمالي الذين أتّموا مساراٍت رئيسٍة ضمن البرنامج )في حال     وج 
     

 اسم المسار: ال يوجد مسارات بالبرنامج :العدد ال يوجد 
     

   

   ذا وجدت(إ) خرجالذين أتّموا مرحلةً متوسطةً ت منَح بها شهادة، و تعتبر إحدى نقاط الت (ب). 2 وجدال ي 
   

 .معدل اإلتمام الظاهري .3

 البرنامج بالكامل:النسبة المئوية للطالب الذين أتموا  -أ   16% 
   أ البرنامج(، كنسبة مئوية من العدد الذي بد(أ)2)المقصود هنا العدد الذي ورد في الفقرة رقم 

 
 )إن وجدت(:  النسبة المئوية للطالب الذين أتموا المرحلة المتوسطة من البرنامج -ب

 )مثال: شهادة دبلوم ضمن برنامجٍ يمنح درجة بكالوريوس(

 نح تلك الشهادة(يم ، كنسبة مئوية من العدد الذي بدأ البرنامج الذي(ب)2)المقصود هنا العدد الذي ورد في الفقرة 

  وجدال ي

من  ل التحويلمث) اكتب تعليقاً على أي عوامل خاصٍة أو غير عادية ربما أثَّرت على معّدالت اإلتمام الظاهري

 من وإلى البرامج األخرى(:البرنامج المتوسط إلى البرنامج الكامل، والتحويل 

القسم  ستيعاباتوقف القبول بكليات التربية على مستوى المملكة العربية السعودية مما أدى الى عدم  -

 لطالب جدد 

 تدني معدالت قبول الطالبات في البرنامج  -

 عدم التزام الطالبات بالخطة الدراسيه -
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ات جود تعارضومما ادى الى  في وضع الجدول الدراسيعدم اعتماد الطالبات على رأي المرشدة األكاديمية  -

 في مقررات التخصص وتأخر تخرج الطالبات

 

 (:1رقم )جدول  إدارة  قبول الطالب وتحليل دفعات الطالب. 4

برنامج الإتمامهم  حتىتهم بعوا الدراسة في عام معيّن في برنامج ما ومتاأن بدالطالب الذيبتتبّع هو تحليٌل يُعنَى  تحليل الدفعات:

 (.كامالا  )عدد الطالب الذين تم قيدهم في البرنامج في سنة ما ونجحوا في إتمام البرنامج

ة بعد يمية مباشرل سنة أكادكفي البرنامج المعنّي في بداية المسجلين العدد الكلّي للطالب يشير هذا المصطلح إلى  الدفعة الطالبية:

ل لهم، كما أنّه ال يتم احتساب  وال إتمامهم السنة التحضيرية،  ند لمنسحبين علطالب اايتم إضافة أي طالب جديد أو طالب محّوِّ

 عودتهم مرة أخرى ضمن الدفعة.

ا يقدم هذا الجدول  :(للتوضيح)من تحليل الدفعة (1رقم )جدول  ا لمنصرمة، باي األعوام فشامالا لمعلومات الدفعات الطالبية  تتّبعا دءا

 ألمر ذلك.ا تطلب اويجب تحديث بيانات األعوام األكاديمية كلم ،البرنامجمن إحصاء أعداد طالب السنة األولى وحتى إتمامهم 

 

 (1رقم جدول )الطالب وتحليل  دفعاتهم  تسجيل إدارة

 
 العام الحالي

38-39 

 قبل عام

37-38 

 قبل عامين

36-37 

قبل ثالثة 

 أعوام

35-36 

قبل أربعة 

 أعوام

34-35 

السنة 

 التحضيرية

    السنة                      

 

 أصناف الطلبة

0 0 21 25 35 

ق
طب
ين
ال 

 

العدد الكلي لطلبة الدفعة 

 المقيدين.

0 0 16 20 30 
طلبة الدفعة الذين استمروا في 

البرنامج حتى نهاية السنة 

 األكاديمية.

- - 4 8 4 
 طلبة الدفعة المنسحبين نهائياً. 

 

 طلبة الدفعة الذين تخرجوا. 9 2 - - -

 توصياتولقوة قم بإجراء تحليل ألربع دفعات طالبية بالطريقة الواردة أعاله، وذلك من خالل رصد نقاط ا

 : لتحسينا

طالبات  4 طالبه وتخرج منها 19وحاليا موجود منها  35هـ كان عددها عند الدخول 1434/1435دفعة عام 

بسب  عدد الخريجات للدفعه قليلمنقطع طالبه بين منسحب ومحول ومفصول اكاديميا و 12فقط وهناك 

التسلسل  ت حسباخطاء الطالبات بتسجيل المقررات وعدم اعتماد كالم المرشده االكايميه في تسجيل المقررا

ت لمقررااالى تدني مستوى الطالبات العلمي وصعوبة نجاح الطالبات ببعض الصحيح في الخطة باالضافه 

 اال بعد اعادة المقرر مما يسبب التعارض في جداول الطالبات وتأخر تخرجهن

طالبة  13ة متبقي من هذه الدفعتخرج منهن طالبتان و 25هـ كان عددها عند الدخول 1435/1436دفعة عام 

 وسادس وسابع.موزعات بين مستوى ثالث وخامس 

زعات على منهن مفصوالت اكاديميا وباقي الطالبات مو 4طالبة   21كان عدهم  هـ 1436/1437دفعة عام 

 المستويان السادس والسابع مع وجود بعض الطالبات المتعثرات في المستويات األولى.

كليات التربية على هـ قرر غلق القبول بالقسم وغلق القبول ب 1439-1438و  1438-1437اما عن العامين 

 .المملكةمستوى 

 

 نقاط القوة:

 اصرار الطالبات على المثابره للنجاح والتخرج .1

 تخريج طالبات ذو كفاءه عالية قادرات على المنافسة في سوق العمل  .2

 خرجهنتتوقع اعداد الجداول الدراسيه بالبرنامج بما يتوافق مع المقررات المتبقيه للطالبات الم .3

 أولويات التحسين:

 .تفعيل وحدة االرشاد األكاديمي1
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ثر التع .متابعة الطالبات وخاصة المتعثرات من قبل المرشدة األكاديمية والوقوف على أسباب2

 ومعالجتها 

 رنامج.تشكيل لجنة لمراجعة مخرجات التعلم للبرنامج واساليب التدريس وطرق التقويم بالب3

 .تشكيل لجنة لمراجعة تواصيف المقررات 4

 
 

 عن عاتطالستنتائج االرفق هذه ا) الطالب الخريجين استطالعات رأيوجهة الخريجين كما هو مبين في . 5

 لخريجين (.طالع فيها حول توظيف االسنوات التي تم إجراء االست
 

  :تاريخ استطالع الرأي
  

  :ستجابةاالنسبة   :المستجيبينعدد   :عدد المشاركين في االستطالع

 

 الوجهة

 يرغب في التوظيف ليس راغباً في  التوظيف

بسبب استكمال 

 الدراسة
 أسباب أخرى

موظف في نفس 

 مجال الدراسة

موظف في أماكن 

 اخرى

عاطل عن 

 العمل

      العدد

      النسبة المئوية 

 تحسين:ال توصياتاذكر نقاط القوة والتحليل: 

 معلومات دقيقة بسبب صعوبة التواصل مع الخريجات التوجد -

 :التوصيات

 تحديث بيانات الخريجات - -

أي  عمل قاعدة بيانات رقمية للخريجات تحتوي على طرق التواصل بحيث يسهل الرجوع اليها في -

 وقت.
 

 . بيئة البرنامج:ـج

 (: ن وجدت)إ خالل السنة الماضيةالتغيرات التي طرأت داخل المؤسسة وكان لها تأثيٌر على البرنامج . 1

o للنظام األكاديمي.البوابة االلكترونية للجامعة و تفعيل 

o  مهاراتهيئة التدريس بالقسم من عمادة الجودة وتطوير ال عضاءألتفعيل االنشطة التدريبية 

 وعمادة التعليم االلكتروني

o القسم بوتكليف مرشدة طالبية  األكاديمي باإلرشادوحدة خاصة بالخريجات ووحدة خاصة  تفعيل

 على االعضاء األكاديميوتوزيع اعباء االرشاد 

o  تأسيس وحدة التعلم االلكتروني وتكليف منسقة للتعلم االلكتروني بالقسم 

o تأسيس وحدة شؤون االختبارات وتكليف عضوة بالقسم بمهام القياس والتقويم 
 

 :ت المقترحة للتعامل معهااذكر  آثار هذه التغيرات على البرنامج، واإلجراءا -

 رفع مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس 

 ألكاديمي للطالباتتسهيل إجراءات التسجيل واإلرشاد ا -

 

 جدت(: و)إن  ةالتغيرات التي طرأت من خارج المؤسسة وكان لها تأثيٌر على البرنامج خالل السنة الماضي. 2

 غلق القبول بكليات التربية على مستوى المملكة العربية السعودية 

 

 :، واإلجراءات المقترحة للتعامل معهااذكر  آثار هذه التغيرات على البرنامج -

 البرنامج ال يستوعب طالبات جدد وفي طريقه للتجفيف



 

 

 

5 / 58 
 

 غلق بعض المقررات الدراسية
 

 د. موجز معلومات عن تقارير المقررات الدراسية:

 نتائج  تقارير المقررات الدراسية:. 1

 تهن جودفي تقويم البرنامج وضما المركزتقارير المقررات المعدة وفق نماذج  كيف است خدمتف وحلل ص  
 لسائدة(.لمقررات بنجاح، وتوزيع التقديرات، ودراسات االتجاهات ال الطلبة تمامإمعدل )مثال: تحليل 

....................................................................................................................................... 

 أ. صف كيفية استخدام تقارير المقررات في تقويم البرنامج.

ير ي تقرففي نهاية كل فصل دراسي يتم توزيع استبانات رضا الطالبات عن المقرر الدراسي وتحلل وتدرج 

 ج م البرنامتقيي المقرر باإلضافة الى درجات الطالبات ونسب النجاح والرسوب والتميز والتعثر وتؤخذ كلها في

دراسي رر المشكالت التي تواجه المقومن خالل تقرير المقررات يتم وضع خطة لرفع نسبة النجاح وتحديد ال

 وتؤخذ بعين االعتبار في خطة تحسين البرنامج  
  

جل تحديد من أ ب. حلل معدل إتمام الطلبة للمقررات بنجاح، وتوزيع التقديرات، ودراسات االتجاهات السائدة

 نقاط القوة وتوصيات التحسين.

 هـ1439-1438من العام الدراسي  الفصل الدراسي األول 

سم
لق
ا

 

 ( نسب النجاح في  البرنامج 2جدول رقم )

اجمالي 

 الشعب 

الشعب التي 

بها نسبة 

النجاح اقل 

 % 50من 

الشعب التي 

بها نسبة 

 50النجاح من 

 75إلى أقل من 

% 

الشعب التي 

بها نسبة 

النجاح من 

إلى أقل من  75

100 % 

الشعب التي 

بها نسبة 

 100النجاح 

% 

أقل 

نسبة 

 نجاح 

أعلى 

نسبة 

 نجاح 

نسبة 

النجاح 

العامة 

بمقررات 

 البرنامج 
 % عدد % عدد % عدد % عدد

%83.2 13 %29.4 10 %2.9 1 34 طالبات   10 29.4%  42% 100.0% 77% 

 

سم
لق
ا

 

 ( نسب التميز  في  البرنامج 3جدول رقم )

اجمالي 

 الشعب 

الشعب التي بها 

نسبة التميز اقل 

 % 50من 

الشعب التي بها 

نسبة التميز من 

 75إلى أقل من  50

% 

الشعب التي بها 

نسبة التميز من 

إلى أقل من  75

100 % 

الشعب التي بها 

 100نسبة التميز 

% 

أقل نسبة 

 تميز 

أعلى 

نسبة 

 تميز 

 % عدد % عدد % عدد % عدد

%76.5 26 34 طالبات   4 11.8%  0 0%  4 11.8 %  0% 100% 
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 هـ1439-1438من العام  دراسي الثانيالفصل ال

سم
لق
ا

 

 البرنامج ( نسب النجاح في 2جدول رقم )

اجمالي 

 الشعب 

الشعب التي بها 

نسبة النجاح اقل 

 % 50من 

الشعب التي بها 

نسبة النجاح من 

إلى أقل من  50

75 % 

الشعب التي بها 

نسبة النجاح من 

إلى أقل من  75

100 % 

الشعب التي بها 

النجاح نسبة 

100 % 

أقل 

نسبة 

 نجاح 

أعلى 

نسبة 

 نجاح 

نسبة النجاح 

العامة 

بمقررات 

 البرنامج 
 % عدد % عدد % عدد % عدد

%6.5 2 31 طالبات   7 22.6%  11 35.5%  11 35.5%  29% 100% 76% 

سم
لق
ا

 

 ( نسب التميز  في  البرنامج 3رقم ) جدول 

اجمالي 

 الشعب 

الشعب التي بها 

نسبة التميز اقل 

 % 50من 

الشعب التي بها 

نسبة التميز من 

إلى أقل من  50

75 % 

الشعب التي بها 

نسبة التميز من 

إلى أقل من  75

100 % 

الشعب التي بها 

نسبة التميز 

100 % 

أقل 

نسبة 

 تميز 

أعلى 

نسبة 

 تميز 

نسبة التميز 

العامة 

بمقررات 

 البرنامج 
 % عدد % عدد % عدد % عدد

%87.1 27 31 طالبات   1 3.2%  1 3.2%  2 6.5%  0% 100% 22% 
 

 

 توزيع الدرجات( تحليل )**

 

شعبة( 34مقرر و 28)هـ   9143 -8143الجامعي بنتائج الطلبة العام  إجمالية إحصائية  

 

اسم البرنامج 

 )القسم(:
  

الرياضيا
   األول الفصل الدراس ي:   ت

 
 

 
         

املقرر  رمز  م  
رقم 

 الشعبة

 إجمالي

 عدد

 الطالب

 عدد

 الحضور 

نسبة 

 الحضور 

من  عدد

حصل 

 علي

فأكث)د(

  ر 

نسبة 

 النجاح

 عدد

من 

حصل 

علي)ب

  فأكثر ( 

 نسبة

 التميز

1 
 

(1)تفاضل تكامل   

375 19 15 79 %  11  73%  2 13%  

377 21 15 71 %  12  80%  2 13%  
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Math111 

 

 

1132 15 12 80 %  5  42%  2 17%  

%76 42 55 االجمالي   28 67%  6 14%  

2 
(2)تفاضل وتكامل   

Math121 
516 6 3 50%  3 100%  0 0%  

 
 أسس الرياضيات

MATH 122 518 12 6 50%  6 100%  3 50%  
3 

 

4 
مبادئ نظرية 

 التوزيعات االحتمالية

Stat 123 
520 11 6 55%  6 100%  1 17%  

5 
 هندسة تحليلية

MATH 124 
514 18 11 61%  10 91%  4 36%  

6 

حساب تفاضل 

وتكامل في عدة 

 متغيرات

MATH 212 

526 9 8 89%  5 63%  0 0%  

7 
 تحليل المتجهات

MATH 213 
522 6 4 67%  2 50%  0 0%  

8 
 الجبر الخطي

MATH 214 
528 7 4 57%  3 75%  0 0%  

9 
  نظرية االعداد

MATH 222 
539 8 7 88%  6 86%  1 14%  

10 

مبادئ نظرية 

 التوزيعات االحتمالية

STAT 223 

547 10 7 70%  5 71%  1 14%  

11 

 مقدمة في المعادالت

 التفاضلية

MATH 224 

545 14 13 93%  10 77%  1 8%  

12 
 استاتيكا

MATH 225 
534 13 12 92%  8 67%  1 8%  

13 
 التحليل العددي
MATH 311 

553 12 12 100%  11 92%  7 58%  

14 
1التحليل الحقيقي   

MATH 312 
555 19 18 95%  11 61%  1 6%  

15 
 تطبيقات رياضية

MATH 313 
549 14 13 93%  11 85%  3 23%  

16 
 معمل الرياضيات

MATH 314 
551 12 11 92%  11 100%  6 55%  

17 
 نظرية الزمر

MATH 322 
563 16 15 94%  11 73%  1 7%  

18 

 

مقدمة في 

 الطوبولوجي

MATH 323 
557 10 10 100%  9 90%  0 0%  

19 
 الطرائق الرياضية

MATH 324 
559 9 9 100%  7 78%  0 0%  

20 
تطبيقات رياضية 

  على الحاسب
MATH 327 

561 12 12 100%  10 83%  1 8%  
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 في الفصل الدراسي الثاني
  

21 
2التحليل الحقيقي   

MATH 412 
567 11 11 100%  6 55%  2 18%  

22 
 التحليل المركب

MATH 413 
569 4 4 100%  2 50%  0 0%  

23 
الحقولالحلقات و  

MATH 414 
571 12 12 100%  10 83%  2 17%  

24 
مقدمة في المعادالت 

 التفاضلية الجزئية

MATH 415 
565 11 11 100%  8 73%  2 18%  

25 
مقدمة في الهندسة 

 التفاضلية
MATH 421 

573 5 5 100%  5 100%  3 60%  

26 
مقدمة في االستدالل 

 االحصائي
STAT 423 

577 11 11 100%  9 82%  2 18%  

27 
 

 مشروع البحث

MATH 424 

579 2 2 100%  2 100%  2 100%  

580 2 2 100%  2 100%  2 100%  

581 2 2 100%  2 100%  2 100%  

582 2 2 100%  2 100%  2 100%  

% 100 8 8 االجمالي  8 100 %  8 
100 
% 

28 
 التحليل الدالي

MATH425 

575 12 12 100%  9 75%  1 8%  

780 2 2 100%  2 100%  0 0%  

%100 14 14 االجمالي  11 79%  1 7%  

االجمال

 ي 
مقرر 34  

  34 426 363 %  85 279 % 77  72 
20%  

 

شعبة( 31مقرر و 23)هـ   9143 -8143الجامعي بنتائج الطلبة العام  إجمالية إحصائية  

 

اسم البرنامج 

 )القسم(:
  

الرياضيا
   الثاني الفصل الدراس ي:   ت

 
 

 
         

املقرر  رمز  م  
رقم 

 الشعبة

 إجمالي

 عدد

 الطالب

 عدد

 الحضور 

نسبة 

 الحضور 

من  عدد

حصل 

علي 

فأكث)د(

  ر 

نسبة 

 النجاح

 عدد

من 

حصل 

علي)ب

  فأكثر ( 

 نسبة

 التميز

1 
 

(1)تفاضل تكامل   

Math111 

234 30 26 87%  17 65%  5 19%  

232 32 27 84%  20 74%  2 13%  

1112 34 27 79%  25 93%  7 28%  



 

 

 

9 / 58 
 

 

 
1108 11 10 91%  6 60%  3 30%  

%84 90 107 االجمالي   68 76%  16 18%  

2 
(2)تفاضل وتكامل   

Math121 
236 6 3 50%  1 33%  0 0%  

3 

حساب تفاضل 

وتكامل في عدة 

 متغيرات

MATH 212 

284 7 6 86%  3 50%  1 33%  

4 
 الجبر الخطي

MATH 214 
1119 11 7 64%  2 29%  1 14%  

5 
  نظرية االعداد

MATH 222 
242 10 6 60%  3 50%  1 17%  

6 

مبادئ نظرية 

االحتماليةالتوزيعات   

STAT 223 

248 17 14 82%  12 86%  4 29%  

1117 2 2 100%  2 100%  0 0%  

%84 16 19 االجمالي   14 88%  4 21%  

7 

مقدمة في المعادالت 

 التفاضلية

MATH 224 

246 8 8 100%  7 88%  2 25%  

8 
 استاتيكا

MATH 225 
244 10 9 90%  9 100%  1 11%  

9 
1التحليل الحقيقي   

MATH 312 
256 15 15 100%  11 73%  0 0%  

10 
 تطبيقات رياضية

MATH 313 
250 12 12 100%  7 58%  1 14%  

11 
 معمل الرياضيات

MATH 314 
252 9 8 89%  8 100%  5 63%  

12 
 نظرية الزمر

MATH 322 
264 24 24 100%  13 54%  1 8%  

13 

 

مقدمة في 

 الطوبولوجي

MATH 323 
258 14 13 93%  12 92%  5 38%  

14 
 الطرائق الرياضية

MATH 324 
260 20 19 95%  15 79%  4 21%  

15 
تطبيقات رياضية 

  على الحاسب
MATH 327 

262 7 7 100%  7 100%  6 86%  

16 
2التحليل الحقيقي   

MATH 412 
268 11 11 100%  6 55%  3 27%  

17 
 التحليل المركب

MATH 413 
270 11 11 100%  11 100%  2 18%  

18 
الحقولالحلقات و  

MATH 414 

272 9 9 100%  8 89%  4 44%  

1115 1 1 100%  1 100%  0 0%  

%100 10 10 االجمالي  9 90%  4 40%  

19 
مقدمة في المعادالت 

 التفاضلية الجزئية

MATH 415 
266 12 12 100%  11 92%  3 25%  

%100 11 11 274مقدمة في الهندسة  20  10 91%  4 36%  
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لدراسي اونسبة النجاح في مقررات الفصل  %77نسبة النجاح العامة في المقررات للفصل الدراسي االول 

على  نسبة متقاربه مع العام الماضي وهذا بسبب حرص أغلب طالبات البرنامج وهي  %76الثاني ايضا 

خرج ة التااللتزام بالحضور ومتابعة المحاضرات وزيادة وعي الطالبات وخاصة بالمستويات العليا بأهمي

 ة لجوداقافة والمعدل التراكمي للطالبه من خالل الدورات والورش التي يقدمها البرنامج للطالبات لنشر ث

لجامعه ية واباالضافة الى رفع  كفاءة أعضاء هيئة التدريس من خالل الدورات والبرامج لتي تقدم من الكل

 لمنسوبيها

 التفاضلية
MATH 421 

21 
االستدالل  مقدمة في

 االحصائي
STAT 423 

278 10 10 100%  6 60%  0 0%  

22 
 

 مشروع البحث

MATH 424 

281 3 3 100%  3 100%  3 100%  

280 2 2 100%  2 100%  1 50%  

282 3 3 100%  3 100%  3 100%  

%100 8 8 االجمالي  8 100%  7 88%  

23 
 التحليل الدالي

MATH425 

276 7 7 100%  6 86%  1 20%  

1157 1 1 100%  1 100%  0 0%  

%100 8 8 االجمالي  6 75%  1 13%  
االجمال

 ي 
مقرر 31  31 360 324 90%  247 76%  72 22%  

 تحليل توزيع التقديرات: .1

صل الثاني الفونسبة التميزالعام  في مقررات  %20نسبة التميز العام  في مقررات الفصل الدراسي االول 

 م الماضي وهي نسبة متقاربة مع العا 22%

مع يث أجنسبة التميز بين مقررات التخصص منخفضة وذلك لعدة أسباب تم ايرادها في تقارير المقررات ح

 األعضاء في التقارير على حصر االسباب في التالي:

 .دخول نسبة من الطالبات التخصص بدون رغبة في التخصص1

 .تدني مستوى الطالبات المقبوالت 2

 ام االخرىالتخصص مقارنة بمقررات األقسصعوبة بعض مقررات -3

 كبير من الطالبات المتعثرات وجود عدد -4

ة؛ منية معيّنزل مدة )دراسة االختالفات، والتغيرات، والتطورات التي تطرأ على البرنامج خالتحليل االتجاهات السائدة  .2

 :عادة ما تصل إلى عدة فصول دراسية أوأعوام أكاديمية(

ة سب متقاربن النالنجاح للمقررات ونسب التميز بين العام الحالي والعام الماضي تبين ا من خالل مقارنة نسب

 جدا وال يوجد أي فجوة تذكر
 

 

 % أو أكثر(: 25. تحليل النتائج الالفتة أوالتباينات الواضحة )بنسبة 2

بشكل رفة ئدة منحرات أو االتجاهات الساالتقدي أن معدل اإلكمال أو توزيع فيها اذكر المقررات التي يالحظ  

ا  نتائج في حال كانت الأو  ،واضح ا  غير طبيعية ارتفاعا ع سات توزيسيا، أو أنّها انحرفت عن أو انخفاضا

نتيجةا  راءاتواذكر الخطوات المتبعة لكشف أسباب هذه االختالفات، وما اتخذ من  إج ؛الدرجات أو التقويم

 لذلك. 

 

 MATH 121 2تفاضل وتكامل  الدراسي: هورمز المقرر  أ. اسم

 والتباينات الواضحة:أالنتائج الالفتة 

 %100وفي الفصل األول   %33نسبة النجاح في الفصل الدراسي الثاني  

 الخطوات المتبعة لتقصي األسباب:
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 .عقد لقاءات مع الطالبات المتعثرات1

 .عقد لقاءات مع الطالبات المحرومات2

 بنود استبانة رضا الطالبات عن المقرر. من خالل 3

 

 أسباب النتائج الالفتة والتباينات الواضحة:

 .تدني معدالت قبول الطالبات 1

 على الرغم من تكراره الكثر من مره.صعوبة المقرر بالنسبة للطالبات 2

 اإلجراءات المتخذة )إن لزم ذلك(:

 ليب التدريس .التنويع في أسا2األولى لتعزيز الثقة بين عضو هيئة التدريس والطالبات  .تخصيص المحاضره1

 .تحديد ساعات مكتبية خاصة بالطالبات المتعثرات في المقرر3

 MATH 214الجبر الخطي  الدراسي:ه ورمز المقرر ب. اسم 

 النتائج الالفتة أوالتباينات الواضحة:

 %75وفي الفصل األول   %29الثاني  نسبة النجاح في الفصل الدراسي 

 الخطوات المتبعة لتقصي األسباب:

 .عقد لقاءات مع الطالبات المتعثرات1

 .عقد لقاءات مع الطالبات المحرومات2

 . من خالل بنود استبانة رضا الطالبات عن المقرر3

 

 أسباب النتائج الالفتة والتباينات الواضحة:

 .تدني معدالت قبول الطالبات 1

 .صعوبة المقرر بالنسبة للطالبات على الرغم من تكراره الكثر من مره2

 اإلجراءات المتخذة )إن لزم ذلك(:

 .تخصيص المحاضره األولى لتعزيز الثقة بين عضو هيئة التدريس والطالبات 1

 .التنويع في أساليب التدريس 2

 .تحديد ساعات مكتبية خاصة بالطالبات المتعثرات في المقرر3
 )أرفق المزيد حسب الحاجة(

 

 :. تدريس المقررات الدراسية المخطط لها4

مع ذكر  بٍب ما،لسخالل السنة األكاديمية اذكر أي مقررات دراسية تم التخطيط لها ولكن لم يتم تدريسها  أ.

   األسباب، وما ينبغي اتخاذه من إجراءات في حال تطلب األمر عمالً تعويضياً.

 الدراسي هورمز المقرر اسم  الشرح لزم األمرالعمل التعويضي إن 
 ال يوجد  

 

ها م تدريسولكن لم يت ،ضمن المقررات الدراسية تم التخطيط لهاأو موضوعات اذكر أي وحدات أو أبواب  ب.

   ضياً.لسبٍب ما، مع ذكر األسباب، وما ينبغي اتخاذه من إجراءات في حال تطلب األمر عمالً تعوي

 المقرر الدراسي أو الموضوع أو الباب الوحدة السبب

   ال يوجد

 العمل التعويضي إن لزم األمر:

....................................................................................................................................... 

 الدراسيالمقرر  الوحدة أو الباب أو الموضوع السبب

 ال يوجد  
 

 هـ. إدارة البرنامج و تنفيذه:
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اإلجراء المقترح لتفادي 

 الصعوبات مستقبالً 

أثر الصعوبات على تحقيق 

 أهداف البرنامج

إدارة  واجهتاذكر الصعوبات التي 

 البرنامج )إن وجدت(

ضعف االعتماد على مصادر تعلم 

.تدريس المقررات حديثه في  

والنمو عدم مواكبة الجديد 

المعرفي واالتجاهات العلمية 

 الحديثة

تقديم دورات تدريبية لألعضاء 

والطالبات على آليات استخدام المكتبة 

 الرقمية كمصدر تعلم حديث

معظم زيادة األعباء العملية لدى 

سواء على  األعضاء بالقسم

مستوى العبء التدريسي أو عدد 

يكلف بها كل عضو المهام التي 

مع عدم وجود معايير  واحد في آن

ثابته وتحديد نطاق الصالحيات 

 والتخصيص

كبير  عبء وضغطهذا يشكل 

على البعض من االعضاء 

باإلضافة الى تأثر وضعف 

 مستوى األداء لدى األعضاء

توزيع المهام بشكل متوازن بين 

األعضاء بما يتناسب مع العبء 

 التدريسي لكل عضو

غياب او ضعف التنسيق المطلوب 

القسم  اإلدارية معالوحدات بين 

بالكلية األقسام األخرىوغيره من   

المهام بعض  في إنجازتأخر 

المطلوبة عن وقتها  واألعمال

.المفترض لها  

تعزيز فرص وتنويع آليات التواصل مع 

 الوحدات اإلدارية ذات الصلة

والتشجيعية  الحوافز المجديةنقص 

 عن المستوى المأمول

 للعملالمعنوية هبوط الروح 

والمبادرة لدى اعضاء القسم 

 وانخفاض الدافعية لإلنجاز

تقديم الدعم المعنوي ومنح جوائز 

وشهادات التقدير والمكافآت عند انجاز 

 بعض المهام والتكليفات.

 و. ملخص تقويم البرنامج:
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 االستطالع تقرير عن أرفق              

 

 
 على مستوى البرنامج خبرة الطالب تقرير استبانة تقويم

 هـ1438/14389الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 بيانات البرنامج

 إسم البرنامج رمز البرنامج
الفئة 

 )طبي/علمي/إنساني/تربوي(

 تربوي الرياضيات  ريض

 

 المقر الكلية القسم

 المجمعة التربية  الرياضيات

 

 عدد الطالب بالسنة النهائية
قيموا  عدد الطالب الذين
 منسق البرنامج البرنامج

 إناث ذكور إناث ذكور

 ا. نسرين أبو شليح 16  16 

 
 نتائج التقييم

 والــدعم المحور األول: المشــــورة
 

 التقييم العبارات م
 إجمالي إناث ذكور

 3.7 3.7  .أن أجد المعلومات الخاصة بالجامعة وأقسامها )برامجها( قبل أن أسجل فيها كان من السهل علي 1

 3.1 3.1  عندما بدأت في هذه الجامعة، ساعدني برنامج التهيئة المعد للطلبة المستجدين. 2

 3.3 3.3  هناك فرص كافية في هذه الجامعة للحصول على المشورة فيما يتعلق بدراستي ومستقبلي المهني.  3

 3.1 3.1  إجراءات التسجيل للمقررات سهلة وذات كفاءة. 4

 3.3 3.3  إجمالي المحور االول

 

 التـــعلم وتجهيزات المحور الثاني: مصادر
 

 التقييم العبارات م
 إجمالي إناث ذكور

 3.1 3.1  الفصول الدراسية )بما في ذلك قاعات المحاضرات، والمعامل، وهكذا( جذابة ومريحة. 1

 3.4 3.4  مرافق وتجهيزات الحاسب المخصصة للطلبة كافية الحتياجاتي.  2

 3.4 3.4  يساعدني منسوبو المكتبة عندما أحتاج لذلك.  3

 3.4 3.4  أشعر بالرضا عن جودة ومقدار المواد التعليمية المتاحة لي بالمكتبة. 4

 3.6 3.6  تفتح المكتبة أبوابها في أوقات مالئمة. 5

 3.1 3.1  هناك مرافق متاحة لألنشطة الالمنهجية )بما في ذلك األنشطة الرياضية والترفيهية(. 6

 3.2 3.2  هناك مرافق مناسبة متاحة بالجامعة ألداء الشعائر الدينية. 7

 3.3 3.3  إجمالي المحور الثاني

 

 والتـعليم المحور الثالث: التعــلم

 

 التقييم العبارات م
 إجمالي إناث ذكور

ا بمدى تقدمي. 1 ا حقيقيا  3.9 3.9  يهتم معظم أعضاء هيئة التدريس الذين أتعامل معهم اهتماما

 3.9 3.9  هيئة التدريس بالجامعة عادلون في معاملتهم للـطلبة. 2

 3.5 3.5  تشجعني المقررات والواجبات التي آخذها على دراسة األفكار الجديدة وعلى التعبير عن آرائي. 3

 3.7 3.7  تزداد قدرتي على دراسة وحل المشكالت الجديدة وغير العادية، نتيجة لدراستي. 4

 3.5 3.5  تتحسن قدرتي بشكل فعال على التعبير عن نتائج أبحاثي التي أقوم بها، نتيجة لدراستي. 5

 3.5 3.5  يحفزني البرنامج )القسم( الذي أدرس به على المزيد من التعلم. 6

 3.5 3.5  المعارف والمهارات التي أتعلمها ذات أهمية بالنسبة لمستقبلي الوظيفي. إن 7

 3.7 3.7  إنني أتعلم كيف أعمل بشكل فعال مع األنشطة الجماعية. 8

 3.6 3.6  إجمالي المحور الثالث
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 المحور الرابع: التقويم العام

 

 التقييم العبارات م
 إجمالي إناث ذكور

 3.5 3.5  .الجامعة هذه في الطالبية حياتي عن عام بشكل بالرضا أشعر 1

 

 مفــتوحةالسئـــلة المحور الخامس: األ
 

 الجامعة؟ هذه في دراستك يخص فيما أعجبك شيء أكثر ما  1

 التطور التقني المجهز به القاعات 

  

 

 ما أكثر شيء لم يعجبك فيما يخص دراستك في هذه الجامعة؟  2

  مراجع جديدة للبحثعدم توافر 

 عدم توافر أماكن لحل الواجبات والبحث داخل المكتبة 

  

 

 ما االقتراحات التي لديك لتحسين هذه الجامعة؟  3

  

  

 

 

 

 

  

0.0

5.0

ط
س

تو
لم

ا

أبعاد التقييم

رة يوضح متوسط درجات كل بعد في استبانة خب( 2)شكل 
الطالبة بالبرنامج/ الطالب 

المشورة والدعم

مصادر وتجهيزات التعلم

التعليم والتعلم

التقويم العام

-1.00

1.00

3.00

5.00

خبرة يوضح متوسط درجات كل عبارة في استبانة تقييم( 1)شكل 
الطالبة بالبرنامج/ الطالب 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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 تقرير استبانة تقويم البرنامج على مستوى البرنامج

 ـ.ه1438/1439الفصل الدراسي الثاني   للعام الجامعي  نتائج تقويم طالب السنة النهائية للبرنامج

 

 بيانات البرنامج

 الفئة )طبي/علمي/إنساني/تربوي( إسم البرنامج رمز البرنامج

 تربوي الرياضيات ريض

 

 المقر الكلية القسم

 المجمعة التربية  الرياضيات

 

 عدد الطالب الذين قيموا البرنامج عدد الطالب بالسنة النهائية
 منسق البرنامج

 إناث ذكور إناث ذكور

 ا. نسرين أبو شليح  -  -

 
 نتائج التقييم

 لتـعليمي قدما اللذان والدعم المحور األول: المساعدة
 

 التقييم العبارات م
 إجمالي إناث ذكور

 3.5 3.5  بالبرنامج دراستي فترة خالل المناسب والمهني األكاديمي اإلرشاد لي أتيح 1

 3.9 3.9  .إليهم للتحدث أحتاج كنت عندما والمشورة لإلرشاد متاحة التدريس هيئة كانت 2

 3.7 3.7  . عندي ما أفضل أقدم أن على بالقسم التدريس هيئة شجعتني 3

 3.6 3.6  .عملي على راجعة تغذية بالقسم التدريس هيئة قدمت 4

 3.9 3.9  .يدرسونها التي المقررات بمحتوى كبيرة معرفة بالقسم التدريس هيئة لدى 5

 4.0 4.0  .للعمل متحمسة بالقسم التدريس هيئة كانت 6

 4.0 4.0  .طلبتهم تـقدم بمدى التدريس هيئة اهتمت 7

 3.8 3.8  األولإجمالي المحور 

 

 تعليمي بدعم الخاصة المحور الثاني: المصادر
 

 التقييم العبارات م
 إجمالي إناث ذكور

 4.0 4.0  .ومفيدة حديثة بالمقررات المساعدة الدراسية المواد كانت 1

 3.8 3.8   .لها أحتاج كنت كلما ومتاحة مناسبة المكتبة مصادر كانت 2

 3.9 3.9   بالجودة( والدروس والمعامل، للمحاضرات،) القاعات تجهيزات اتسمت 3

 3.6 3.6  .الحتياجاتي كافية الحاسب تجهيزات كانت 4

 3.2 3.2  .(فيهوالتر بالرياضة الخاصة التجهيزات ذلك في بما) الالمنهجية لألنشطة المناسبة التجهيزات توفرت 5

 3.2 3.2  .الدينية الشعائر ألداء مناسبة مرافق هناك 6

 3.7 3.7  مهاراتي تطوير في فعالة( االمتياز سنة أو) الميداني التدريب برامج كانت 7

 3.6 3.6  إجمالي المحور الثاني

 

 عليه حصلت الذي التعليم المحور الثالث: تقويم

 

 التقييم العبارات م
 إجمالي إناث ذكور

 3.9 3.9  .لمستقبلي مهما   سيكون( القسم) البرنامج هذا في تعلمته ما 1

 في يستجد سبماح معلوماتي تحديث في االستمرار في للسعي لدي الكافي االهتمام تطوير في البرنامج ساعدني لقد 2

 .دراستي مجال
 4.0 4.0 

 4.0 4.0  .الجديدة المشكالت وحل استقصاء على قدرتي البرنامج طور لقد 3

 3.9 3.9  .المجموعات مع بفاعلية العمل على قدرتي البرنامج طور لقد 4

 4.0 4.0  . االتصال في مهاراتي البرنامج حسن لقد 5
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 3.9 3.9  النتائج عن روالتعبي القضايا لدراسة التقنية استخدام في األساسية مهاراتي تطوير في البرنامج ساعدني لقد 6

 4.0 4.0  .اخترتها التي لمهنتي الالزمة والمهارات المعارف طورت لقد 7

 3.9 3.9  إجمالي المحور الثالث

 

 المحور الرابع: التقويم العام

 

 التقييم العبارات م
 إجمالي إناث ذكور

 4.1 4.1  التعليمية في الجامعة.أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى جودة خبرتي  1

 

 
 صياتمثال: تحليل لتوصيات التحسين المقدمة: هل التو: )التحليل

صالحة؟ وما اإلجراءات التي سوف تتخذ لتنفيذها؟ وهل هناك 

 (خطوات تم اتخاذها فعالا؟ وهل يوجد اعتبارات أخرى؟

تم تعديل جداول البرنامج وجداول االختبارات حسب 

المتبقية على الطالبات الخريجات حتى المقررات 

 بات التخرج وزيادة عدد الساعاتتستطيع الطال

ساعة معتمدة وذلك بمساعدة  24الخريجة لتصل الى 

 .المرشدة األكاديمية

اذكرأهم توصيات التحسين، نقاط القوة،  .أ

 :والمقترحات

 

أن كل بنود كما يتضح من نتائج تقويم برنامج القسم 

درجات وهذا  5من مقياس من  3االستبانة أعلى من 

 يدل على ان كل بنود االستبانة نقاط قوة ودليل على

 رضا خريجات البرنامج عما هو مقدم بالبرنامج

 :استجابة للتحليل والتغذية الراجعة)إن وجدت(  التغييرات المقترحة على البرنامجب. 

يقترح ما  2انة وفقا لما ورد في نتائج التقييم من محاور والتي حصلت على تقييمات كانت األقل في االستب

 يلي:

 الرياضيات.الرفع بطلب تزويد المكتبة بمصادر ومراجع وكتب تخصصية حديثة في  -

جد مخاطبة الجهة المختصة بالخدمات في الكلية ووكالة شؤون الطالب بتحسين وضع المس -

 اماكن مخصصة لترفيه الطالبات وممارسة انشطة المنهجية وتوفير

 لكترونيةتعلم ااقامة دورات للطالبات والخريجات عن المكتبة الرقمية السعودية لتوفير مصادر لل -

 كبديل عن الكتب الغير متوفرة بالمكتبة

م خداستالتنوع أساليب التدريس بين المحاضرات والعروض التقديمية إلتاحة الفرصة للطالبة  -

 التقنية الحديثة.

 
 

 (:نون الخارجيوأو أطراف معنية أخرى، أو المراجع ،مثال: تقويمات يقوم بها أصحاب العمل) تقويمات أخرى. 2

 اليوجد

 صف إجراءات التقويم:

....................................................................................................................................... 

 أرفق التقرير

30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

أبعاد التقييم

ويم يوضح متوسط درجات كل بعد في استبانة تق( 2)شكل 
البرنامج

المساعدة والدعم اللذان قدما لتـعليمي

المصادر الخاصة بدعم تعليمي

التقويم العام

تقويم التعليم الذي حصلت عليه
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 صياتمثال: تحليل لتوصيات التحسين المقدمة: هل التو: )التحليل

وهل هناك صالحة؟ وما اإلجراءات التي سوف تتخذ لتنفيذها؟ 

 (خطوات تم اتخاذها فعالا؟ وهل يوجد اعتبارات أخرى؟

..................................................................

. 

اذكرأهم توصيات التحسين، نقاط القوة،  .ب

 :والمقترحات

 

..................................................................

. 

 :استجابة للتحليل والتغذية الراجعة)إن وجدت(  المقترحة على البرنامج التغييراتب. 

 .يتهالتخطيط لتفعيل دور اكبر للقسم من ناحية تعزيز دور األعضاء فيه بخدمة المجتمع وتوع -

 يينهنإنشاء وحدة خاصة بالخريجات في القسم بهدف تعزيز سبل التواصل معهن بعد التحاقهن وتع -

 .حكومية او ممارسة اعمال خاصهبوظائف اهلية او 

 (:10-4إلى  1-4)من  لمعيار الرابعفي المعايير الفرعية ل والهيئة التعليميةأعضاء هيئة التدريس  تقويم. 3

.......................................................................................................................................  
 

 المعايير الفرعية للمعيار الرابع:

  نعم أو ال؟ ؛متبعة جيدةالممارسات الهل 
 العمل المقترحة لتحسين األداء )إن وجدت(.لكل معيار فرعي، ثم اذكر خطة  تقديراا  قدّم

 

 

 أولويات التحسين

 
ر 
دي
تق
ال

وم
ج
لن
با

 

ق 
بي
ط
 ت
تم
ي

س
ار
مم
ال

يد
ج
ال
ت 
ا

 ة
ال(
م/
نع
(

 

 

 

 المعايير الفرعية

 للمعيار الرابع

 

اتج ة نوي الخريجات لتوفير األدلة و البراهين على مناسبأالعمل على استطالع ر

 التعلم المستهدفة و مدى تحققها
 1-4 نعم  ***

العمل على التنسيق بين المحتوى واالستراتيجيات التي وضعت في توصيف 

م في لتعلالمقررات و يتم تطبيقها في الواقع، لضمان التقدم المتدرج و الفعال ل

 جميع مجاالت التعلم في كل البرنامج

ورة ا، بصمراقبة المجاالت األكاديمية و/أو المهنية، التي يُعدّ الطلبة لهيجب 

في ومستمرة مع اتخاذ التعديالت الضرورية في البرامج وفي محتوى المقررات 

 المراجع المقّررة لضمان استمرارية مواءمتها وجودتها.
يجب استحداث فرق استشارية دائمة في كافة البرامج المهنية، يشارك في 

عضويتها ممارسون متميزون من المهن والوظائف ذات العالقة بالبرامج، 

 ة ولتقديم المشورة حول محتوى البرامج وجودتها.للمتابع

 نعم ***

4-2 

 العمل على تقويم المقررات والبرامج وإعداد تقارير عنها بصورة سنوية،

طط تي خوتتضمن هذه التقارير معلومات كافية حول مدى فاعلية االستراتيجيات ال

 لها ، ومدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة.
ى ة إلإجراء تقويم شامل للبرنامج مرة واحدة على األقل كل خمس سنوات، إضاف 

مليات م بعاإلجراءات الالزمة للقيا عمليات التقويم السنوية. كما ينبغي أن تكون

 .إعادة التقييم متسقة مع السياسات واإلجراءات المعمول بها في المؤسسة

 عالقة،ت الت الصناعية والمهنية ذامراجعة البرامج االستعانة بخبراء من القطاعا 

 إضافة إلى أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة من مؤسسات تعليمية أخرى.

دة االستفادة،  عند مراجعة البرنامج، من آراء الطلبة والخريجين حول جو 

ات ناقشالبرنامج المعنّي من خالل استطالعات الرأي والمقابالت، ومن خالل الم

 .عملأرباب الهم من المستفيدين )ذوي العالقة( مثل مع هيئة التدريس ومع غير

 

 نعم ***

4-3 
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االستعانة بالمصفوفات أو بأي وسائل أخرى عند تصحيح اختبارات الطالب 

د ها قوواجباتهم ومشاريعهم لضمان أن كل مجاالت نواتج تعلم الطلبة المخطط ل

 تمت تغطيتها.
مل مع لتعاتتضمن السياساُت واإلجراءاُت األعماَل واألنشطة التي يمكن اتباعها ل

شكل بمت  الحاالت التي تكون فيها مستويات تحصيل الطلبة غير مالئمة أو قـُيـِّّ 

 غير متسق.

الفعل بهي  يتم استخدام إجراءات فعالة للتحقق من أن األعمال التي يقدمها الطلبة

 من عمل الطلبة أنفسهم.

 نعم ****

4-4 

خالل  ي منتـُقـيَّم كفاية الترتيبات الالزمة لتقديم المساعدة للطالب بشكل دور

 عمليات  تشمل التغذية الراجعة من الطالب، دون االقتصار عليها.

 نعم ****
4-5 

ناء ر، بيتم إدخال التعديالت المناسبة على خطط تدريس المقررات، إذا لزم األم

 المقررات. على ما تظهره تقارير

 نعم  ****
4-6 

ة مراقبة مدى مشاركة هيئة التدريس في أنشطة التطوير المهني لتحسين جود

 أدائهم التدريسي.
 ائهميتم تشجيع هيئة التدريس على تطوير االستراتيجيات المناسبة لتحسين أد

لة التدريسي، وعلى االحتفاظ بملفات توثيقية )بورتفوليو( تحتوي على األد

 .عمليات التقويم واستراتيجيات التحسين التي يقومون بهالبراهين على وا

ساعدة الم تشمل استراتيجياُت تحسين جودة التعليم تحسيَن جودة المواد التعليمية

 واستراتيجيات التعليم التي تتضمنها.

 نعم ****

4-7 

 8-4 نعم **** التشجيع على البحث العلمي في التخصص و زيادة خبرتهم و صقلها 

وفر تم و زيارة الطالب و المشرفين المكان التدريبي لضمان مالئمته لطبيعة عمله

 فيه االستراتيجيات  الحديثة

 نعم ****
4-9 

على  تقوم هيئة التدريس من المؤسسة التعليمية المشاركة، ممن همالعمل على 

ة زياردراية بمحتوى المقررات التي يتم تقديمها من خالل ترتيبات الشراكة، ب

ايير ومع المؤسسة التعليمية المحلية بشكل منتظم  للتشاور حول تفاصيل المقررات

 .تقييم الطلبة

 نعم ****

4-10 

 تحليل المعايير الفرعية: 

ا للتقويم الذاتي للبرنامج فيما يتعلق بتطبيق أفضل  .ة فيهسات الجودممار اذكر نقاط القوة وتوصيات التحسين وفقا

 المقررات توصيفات ومع للطلبة المعطاة المفردات مع المقررات تدريس يتسق -1

 المقرارات توصيفات خالل من المقررات بمتطلبات كاملة وبصورة مقدما الطلبة إعالم يتم -2

 تطويرها امجيستهدف البرن التي التعلم نواتج من المختلفة األنواع مع التدريس استراتيجيات تتناسب -3

 المقررات من مقرر كل تدريسبتقارير عن  البرنامج بإدارة القائمين تزويد -4

 وتوصيات التحسين 

 .الدراسة مجال في التطورات آخر وتتضمن حديثة والمراجع المقررة الكتب -1

 .والتدريس المقررات لتقويم فعالة نظم تُستخدم -2

 تتوافر الكتب المقررة وغيرها من المتطلبات األخرى -3

 حث الطالبات على استخذام المكتبة الرقمية السعودية  -4
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 :ز. تقويم مقررات البرنامج

موا الب قد قاان الطكضع في القائمة أدناه المقررات الدراسية التي تم تدريسها خالل العام، ثّم بين ما إذا . 1

جراءات لتخطيط إلاإذا كان قد تم ما ن األخرى التي تمت على جودة التدريس، وبيّ تقويمات لوابتقويمها أم ال، 

  .تدريس أي من تلك المقررات الدراسيةتطوير ل تحسينية
 

  هورمزالمقرر الدراسي  اسم

يمات قوت

الطالب 

 للجودة
 يمات أخرى )اذكرها(قوت

وجود خطة 

 تنفيذية

 ال نعم ال نعم

  √   √ (1) تفاضل وتكامل
  √   √ هندسة تحليلية

  √ رضا الطالب عن االختبار  √ أسس الرياضيات

  √   √ 2تفاضل وتكامل 

  √   √ مبادئ اإلحصاء واالحتمال

  √   √ الجبر الخطي 

  √   √ تحليل المتجهات

  √ رضا الطالب عن االختبار  √ حساب تفاضل وتكامل في عدة متغيرات

  √ رضا الطالب عن االختبار  √ نظرية االعداد

  √   √ استاتيكا

  √ رضا الطالب عن االختبار  √ مقدمة في المعادالت التفاضلية 

  √   √ مبادئ نظرية التوزيعات
  √   √ التحليل العددي

  √ رضا الطالب عن االختبار  √ 1التحليل الحقيقي 

  √ رضا الطالب عن االختبار  √ تطبيقات رياضية

  √ رضا الطالب عن االختبار  √ معمل الرياضيات

  √   √ تطبيقات رياضية على الحاسب

  √ رضا الطالب عن االختبار  √ نظرية الزمر

  √   √ الطوبولوجيمقدمة في 

  √   √ الطرائق الرياضية

  √ رضا الطالب عن االختبار  √ الحلقاتوالحقول

  √   √ 2التحليل الحقيقي 

  √   √ التحليل المركب

  √ رضا الطالب عن االختبار  √ قدمة في المعادالت التفاضلية الجزئية م

  √   √ مشروع البحث
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 هـ1439-1438متوسط تقييم الطالبات للمقررات الدراسية للفصلين األول والثاني من العام 

 اسم المقرر المستويات / القسم الكلية
متوسط 
تقييم 
 المقرر

متوسط  
تقويم 

 المستوى

متوسط 
التقييم 
 للبرنامج

التقدير 
 العام

ة 
بي
تر

 ال
ية

كل
ق -

 ال
سم

ت
يا
ض

يا
ر

 

 

 لالمستوى األو

 (1) تفاضل وتكامل

 

3.78 

 

3.78 

 ممتاز 4

 المستوى الثاني

 هندسة تحليلية
3.64 

 أسس الرياضيات 3.80
3.86 

 2تفاضل وتكامل 
3.75 

 مبادئ اإلحصاء واالحتمال
4.14 

 المستوى الثالث

 الجبر الخطي 
3.63 

3.6 
 تحليل المتجهات

3.5 

حساب تفاضل وتكامل في 
 عدة متغيرات

3.78 

 المستوى الرابع

 نظرية االعداد
3.33 

 استاتيكا 3.6
3.6 

مقدمة في المعادالت 
 التفاضلية 

3.92 

 

 مبادئ نظرية التوزيعات
3.43 

 المستوى الخامس

 3.6 التحليل العددي

3.4 

 3.3 1التحليل الحقيقي 

 3.1 تطبيقات رياضية

 3.5 معمل الرياضيات

 المستوى السادس

تطبيقات رياضية على 

 الحاسب
3.67 

3.4 
 3.78 نظرية الزمر

 3.25 مقدمة في الطوبولوجي

 3.1 الطرائق الرياضية

  √   √ التحليل الدالي

  √ رضا الطالب عن االختبار  √ في الهندسة التفاضليةمقدمة 

  √ رضا الطالب عن االختبار  √ مقدمة في االستدالل االحصائي
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 المستوى السابع

 3.5 الحلقاتوالحقول

3.3 

 3.1 2التحليل الحقيقي 

 3.5 التحليل المركب

قدمة في المعادالت م

 التفاضلية الجزئية 
3 

 المستوى الثامن 

 4.6 مشروع البحث

3.7 
 3.15 التحليل الدالي 

 3.43 مقدمة في الهندسة التفاضلية 

 
االستدالل مقدمة في 

 االحصائي
3.4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 )أضف إلى الجدول المزيد من المقررات حسب الحاجة(

 

والمقررات التي يتم تدريسها في هذا البرنامج من ق بَل برامج ، اذكر جميع المقررات التي يتولى تدريسها البرنامج نفسه. 2

 أخرى:

عدد 

الش عَب 

 الدراسية

الساعات 

 المعتمدة

متطلب نوع ال

جامعة أو كلية أو )

 (قسم

 المستوى رمز المقرر اسم المقرر

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

المستوى
االول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

المستوى
الرابع

المستوى
الخامس

المستوى
السادس

المستوى
السابع

المستوى
الثامن

37/38رضا الطالبات عن المقررات للعام 

1سلسلة
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عدد 

الش عَب 

 الدراسية

الساعات 

 المعتمدة

متطلب نوع ال

جامعة أو كلية أو )

 (قسم

 المستوى رمز المقرر اسم المقرر

 - متطلب جامعة  كليةمتطلب  2 -

 المستوى األول

 SALM101 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية كليةمتطلب  2 -

 ARAB101 المهارات اللغوية متطلب قسم 2 -

 EDU 116 تقنيات التعليم ومهارات االتصال متطلب قسم 2 -

 EDU 117 أصول التربية اإلسالمية متطلب قسم 2 -

- 
 متطلب قسم 2

نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية 

 السعودية

EDU 118 

 

- 
( 1) فيزياء عامة  كليةمتطلب  2  

PHYS 

111 

( 1) كيمياء عامة   كليةمتطلب  2 -  CHEM 111 

3+4 
 متطلب قسم 2

 حساب التفاضل والتكامل

   (1 )  
MATH 

101 

 - متطلب جامعة  متطلب قسم 2 -

 المستوى الثاني

 EDU 126 علم نفس النمو متطلب قسم 2 -

1+11 
 متطلب قسم 4

 حساب التفاضل والتكامل 

  (2 )  

MATH 

102 

1 
 الهندسة التحليلية   كليةمتطلب  4

MATH 

111 

1 
 أسس الرياضيات متطلب قسم 3

MATH 

131 

اإلحصاء واالحتماالت مبادئ متطلب قسم 3 1  STAT 101 

 - متطلب جامعة  متطلب قسم 2 -

 المستوى الثالث

 EDU 216 صحة نفسية متطلب قسم 2 -

 EDU 217 مبادئ البحث التربوي كليةمتطلب  2 -

1+1 
 حساب التفاضل والتكامل في عدة متغيرات كليةمتطلب  4

MATH 

203 

1 
 تحليل المتجهات متطلب قسم 4

MATH 

204 

1+1 
 الجبر الخطي متطلب قسم 4

MATH 

241 

 - متطلب جامعة  متطلب قسم 2 -

 المستوى الرابع

 EDU 226 علم نفس التربوي متطلب قسم 2 -

1+1 
العادية مقدمة في المعادالت التفاضلية كليةمتطلب  4  

MATH 

221 

1+1 
 استاتيكا كليةمتطلب  4

MATH 

212 

1+1 
األعدادنظرية  متطلب قسم 3  

MATH 

242 

 STAT 202 مبادئ نظرية التوزيعات االحتمالية متطلب قسم 3 1+2

 EDU 316 إدارة وتخطيط تربوي متطلب قسم 2 -

المستوى 

 الخامس

 EDU 317 إنتاج ومصادر التعلم االلكترونية متطلب قسم 2 -

1+1 
 تطبيقات رياضية كليةمتطلب  4

MATH 

313 

1+1 
( 1) التحليل الحقيقي   متطلب قسم 4  

MATH 

381 

1+1 
 التحليل العددي متطلب قسم 4

MATH 

351 

1+1 
 معمل الرياضيات متطلب قسم 2

MATH 

352 
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عدد 

الش عَب 

 الدراسية

الساعات 

 المعتمدة

متطلب نوع ال

جامعة أو كلية أو )

 (قسم

 المستوى رمز المقرر اسم المقرر

 EDU 326 استراتيجيات التدريس متطلب قسم 2 -

المستوى 

 السادس

 EDU 327 المناهج التعليمية كليةمتطلب  2 -

- 
 الطرائق الرياضية كليةمتطلب  4

MATH 

305 

1+1 
 مقدمة في التبولوجي متطلب قسم 4

MATH 

371 

1+1 
 تطبيقات رياضية على الحاسب متطلب قسم 3

MATH 

353 

1+1 
 نظرية الزمر متطلب قسم 3

MATH 

343 

 EDU 416 اتجاهات حديثة في استراتيجيات التدريس متطلب قسم 2 -

 المستوى السابع

 EDU 417 التقويم التربوي كليةمتطلب  2 -

1+1 
 مقدمة في المعادالت التفاضلية الجزئية كليةمتطلب  4

MATH 

422 

1+1 
( 2) التحليل الحقيقي   متطلب قسم 4  

MATH 

482 

1+1 
مركبالتحليل ال متطلب قسم 3  

MATH 

483 

1+2 
 الحلقات والحقول متطلب قسم 3

MATH 

444 

 EDU 428 التربية الميدانية ) رياضيات ( متطلب قسم 6 -

 المستوى الثامن

1+1 
الهندسة التفاضليةمقدمة في  كليةمتطلب  4  

MATH 

472 

2+2 
داليالتحليل مقدمة في ال متطلب قسم 3  

MATH 

484 

 STAT 403 مقدمة في االستدالل اإلحصائي متطلب قسم 3 1+1

4+3 
 مشروع البحث متطلب قسم 2

MATH 

491 

 أضف المزيد من المستويات حسب الحاجة

 

 . تقويم مخرجات التعلم في البرنامج: 3
م تقريراا عن خطة تقويم مخرجات التعلم في البرنامج خالل دورة تقييم مكتملة )  (،، حسب مدة البرنامجسنوات ع أو خمس أو ستبأرقدِّّ

كون كل واحدة من يتم فيها تقييم  جميع مخرجات تعلم البرنامج بصورة مباشرة، مرة واحدة على األقل، وبحلول نهاية الدورة ت

وبنهاية الدورة .يتم تقييم كل مخرج تعلم للبرنامج ويسجل  مرة واحدة على األقل خالل الدورة، مخرجات التعلم تم تقييمها ورصدها

 )انظر أدناه(   (. KPIمستقل لكل مؤشر أداء )بشكل  ،باستخدام جدول تقييم مؤشر ات أالداء رئيسة

رقم 

 المؤشر

البرنامج وفقاً لإلطار تعلم  مجاالت ومخرجات

 الوطني للمؤهالت
 تاريخ التقويم طرق تقويم مخرجات التعلم

 المعرفة 1

1-1 

 و األساسية المبادئان يتعرف الطالب على 

 الخاصة النظريات و القوانين  و المفاهيم

 .التطبيقيةو  البحتة بالرياضيات
 

التحصيلية االختبارات 

 الشفهيةاالختبارات 

 تقييم التربية الميدانية 

 االستبانات

4/39 &8/39 
1-2 

 علم اإلحصاء أهميةان يتعرف الطالب على 

 النتائج وتفسير البيانات تحليل طرق ومعرفة

 .واالحصاء الرياضي

1-3 
 الوسائل و الطرق و ان يتعرف الطالب على 

   الرياضيات بتدريس  الخاصة الحديثة

 المهارات  المعرفية 2

 8/39& 4/39 تقييم التدريب الميداني ان تطبق الطالبة المفاهيم و النظريات في حل  2-1
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 تقييم العروض المشكالت.

 تقييم أداء 

 االختبارات
2-2 

ي فالرياضية  المعادالتو ان تطبق الطالبة المفاهيم

 وصف الظواهر الطبيعية.

2-3 

 و اإلحصائية األساليب تختارو الطالبة تحدد ان 

 و القضايا دراسة عند العالقة ذات الرياضية

 تفسير في إبداعي بشكل تطبيقها و المشكالت

 .الحلول اقتراح و المعلومات

  مهارات تحمل المسؤولية والتواصل مع اآلخرين 3
 ةخاص عناية تتطلب التي القضاياان تناقش الطالبة  3-1

 بشكل ذلك كان سواءا  لها مناسب بشكل التصدي و

 .و جماعيأ يردف
 تقييم التدريب الميداني 

 تقييم العروض

 تقييم أداء 

 االختبارات

4/39 &8/39  

و التعلم  الذاتي التعلم علىان تتدرب الطالبة  3-2

 وسائل  واستخدام تحديد على قدرهال ، التعاوني

 التحليل أساليب أو الجديدة المعلومات إيجاد

 .إليه المسندة المهام إلنجاز الالزمة

  االتصال وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4
ان تتقن الطالبة برامج الحاسب االلي الخاصة  4-1

 بالرياضيات في حل المشكالت و تفسير البيانات و

تحليلها و رسم الدوال و إيجاد حلول لبعض 

 المعادالت. 
 تقييم مشاريع التخرج

 تقييم التدريب الميداني

 اختبارات تحصيلية

/39 &8/439  

 المعلومات تقنيات  استخدام ن تتقن الطالبةا 4-2

 و، تفسير و، جمع في مناسبة والتواصل والتعليم

 .األفكار و المعلومات إيصال

 حركية -مهارات النفس 5
 تقييم مشاريع التخرج  تنمية قدرة الطالبة على البحث العلمي. 5-1

 تقييم التدريب الميداني

 

4/39 &8/39  

ي فتنمية قدرة الطالبة على استخدام الحاسب االلي  5-2

 البحث و حل المشكالت في مجال الرياضيات
 

 لتحسين(.وصيات ا)ضع قائمة بنقاط القوة وت تحليالً لدورة تقييم مخرجات تعلم البرنامج خالل دورة تقييم مكتملةقّدم  

....................................................................................................................................... 
 

 
 

 

 
 

 مؤشرات أداء تقييم المخرجات
 

ا للتواريخ المذكورة  ا مباشراَ لمخرجات تعلّم البرنامج في هذه السنة، وفقا م تقييما (. ينبغي أن 3-ي )زفاله، أعقدِّّ

نهاية دورة  لوبحلو  -ه أدنا - جداول تقويم مؤشرات األداء يتم تقويم جميع مخرجات تعلم البرنامج بصورة مباشرة في

ام دورصده باستخ البرنامج )أربع او خمس أو ست سنوات، حسب مدة البرنامج( يكون كل مخرج من مخرجات التعلم قد تم تقييمه،

 جدول تقويم مستقل، وإدراجه ضمن التقرير السنوي للبرنامج.

....................................................................................................................................... 

 
 

 مخرجات التعلم في البرنامجتقييم جداول مؤشرات األداء ل

ستقل دم جدول موينبغي أن يستخ مخرجات التعلم،المباشر ليم يالتقلتوثيق الرئيسة يستخدم جدول مؤشرات األداء 

لمحلية ا سواءا  ريةاالختبارات المعيانتائج  :المباشرة يمالتقي تشمل طرقويمكن أن  لكل مخرج من مخرجات التعلم، 

 تقويموتحليل درجات الطالب أو ، واالختبارات ،(Rubrics) روبركس-مقاييس التقدير الوصفي  ،أو الدولية

  علمية أخرى. أنظمة تقييممن خالل تعلم ال اتإنجاز
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 جدول قياس مؤشرات األداء

 

 االداءجدول قياس مؤشرات 

 A11رمز مؤشر االداء:   A1مؤشر االداء للبرنامج : 

 الرياضياتأن يتعرف على تاريخ تطور  -

 1437سنة القياس:  ;A1المخرج التعليمي للبرنامج

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

A1 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  الداخليةقيمة المقارنة المرجعية 

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

تربية في ال تم قياس المخرج بشكل فعال من خالل مالحظة تطور الطالبات خالل سنوات الدراسة ومالحظة أداء الطالبات

 الميدانية.

 التوصيات

 للطالبات للبحثتوفير شبكة انترنت سريعة داخل المباني التعليمية إلتاحة الفرصه 

 توفير أماكن داخل المباني التعليمية لالنشطة الالمنهجية والبحث

 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 A12رمز مؤشر االداء :   A1مؤشر االداء للبرنامج : 

 الرياضيات أن يميز بين مجاالت -

 1437سنة القياس:   ;A1المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

A1 

 75 القيمة المستهدفة

 70 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (
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 من خالل االختبارات و المشاركات تم قياس المخرج بشكل فعال 

 التوصيات

 توفير المراجع العلمية المتقدمة بمكتبة القسم

 زيادة الساعات المكتبية اسبوعيا للطالبات

 يمتابعة تطور الطالبات الفكري خالل ساعات الميداني متابعة تطور الطالبات الفكري خالل ساعات الميدان

 

 90 المستهدفة الجديدةالقيمة 

 

 A13رمز مؤشر االداء :   A1مؤشر االداء للبرنامج : 

الرياضياتأن يعرف مصطلحات   

-  

 1437سنة القياس:   ;A1المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

A1 

 75 القيمة المستهدفة

 70 القيمة الحالية

  المرجعية الداخليةقيمة المقارنة 

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 من خالل االختبارات والمشاركات تم قياس المخرج بشكل فعال

 التوصيات

لطالبات اتوعية والوعي والثقافة  تقليل العبء التدريسي العضاء هيئة التدريس لتمكن من ممارسة أنشطة المنهجية الثراء

 وأيضا المشاركة في خدمة المجتمع

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 A21رمز مؤشر االداء :   A2مؤشر االداء للبرنامج : 

 .للرياضيات أن يتعرف على النظريات المفسرة -

 1437سنة القياس:   ;A2المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

A2 

 75 القيمة المستهدفة
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 60 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 وقت االختبار ةلم يتم قياس المخرج بشكل فعال نظرا لمراعا

 التوصيات

را لصعوبة ساعات بدال من ساعتين باعتبار الكلية كلية نظرية ونظ 3يوصي المجلس بزيادة عدد ساعات االختبار الى 

 تتطلب وقت طويل الثباتها.  التخصص والن بعض النظريات

سم علمي مثل قسم درجة لالختبار النهائي باعتباره ق 40الفصلية و درجه لالعمال 60تغيير درجات االختبار بحيث يكون او 

 الرياضيات بكلية العلوم بالحوطة و الزلفي

 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 A22رمز مؤشر االداء :   A2مؤشر االداء للبرنامج :

 النظرياتأن يربط بين  -

 1438سنة القياس:   ;A2المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

A1 

 87 القيمة المستهدفة

 60 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 وقت االختبار ةلم يتم قياس المخرج بشكل فعال نظرا لمراعا

 التوصيات

را لصعوبة ساعات بدال من ساعتين باعتبار الكلية كلية نظرية ونظ 3يوصي المجلس بزيادة عدد ساعات االختبار الى 

 تتطلب وقت طويل الثباتها.  التخصص والن بعض النظريات

م علمي مثل قسم قس درجة لالختبار النهائي باعتباره 40درجه لالعمال الفصلية و 60او تغيير درجات االختبار بحيث يكون 

 الرياضيات بكلية العلوم بالحوطة و الزلفي

 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة
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 A23رمز مؤشر االداء :   A2مؤشر االداء للبرنامج : 

 حل المسائلأن يوظف النظريات في  -

 1438سنة القياس:   ;A2المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 الوطني للمؤهالت االطارمجال مخرج التعلم ) 

) 

A2 

 75 القيمة المستهدفة

 70 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 من خالل االختبارات و المشاركات  تم قياس المخرج بشكل فعال 

 التوصيات

را لصعوبة ساعات بدال من ساعتين باعتبار الكلية كلية نظرية ونظ 3يوصي المجلس بزيادة عدد ساعات االختبار الى 

 تتطلب وقت طويل الثباتها.  التخصص والن بعض النظريات

مثل قسم  سم علميدرجة لالختبار النهائي باعتباره ق 40درجه لالعمال الفصلية و 60او تغيير درجات االختبار بحيث يكون 

 الرياضيات بكلية العلوم بالحوطة و الزلفي

 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 A31رمز مؤشر االداء :   A3مؤشر االداء للبرنامج : 

 ان يطلع على احدث الدوريات العلمية المتقدمة -

 1438سنة القياس:   ;A3المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 الوطني للمؤهالت االطارمجال مخرج التعلم ) 

) 

A3 

 84 القيمة المستهدفة

 70 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 الطالبة يتم فياس المخرج في مقرر  مشروع البحث من خالل تقييم المحكم و أستاذ المقرر الداء 

 التوصيات

 توفير المراجع العلمية المتقدمة بمكتبة القسم
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 زيادة الساعات المكتبية اسبوعيا للطالبات

 توفير شبكة انترنت ذات سرعة عالية بالقسم

 زيادة اجهزة الحاسب بمعمل الطالبات بالقسم

 حديثةالرقمية السعودية لتوفير مصادر تعلم حث الطالبات على التسجيل في المكتبة 

 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 A32رمز مؤشر االداء :   A3مؤشر االداء للبرنامج : 

 ما من تخصصهئدا حدثان ي -

 1438سنة القياس:   ;A3المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

A3 

 75 القيمة المستهدفة

 70 القيمة الحالية

  المقارنة المرجعية الداخليةقيمة 

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 التوصيات

 توفير المراجع العلمية المتقدمة بمكتبة القسم

 زيادة الساعات المكتبية اسبوعيا للطالبات

 توفير شبكة انترنت ذات سرعة عالية بالقسم

 بمعمل الطالبات بالقسمزيادة اجهزة الحاسب 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 A33رمز مؤشر االداء :   A3مؤشر االداء للبرنامج : 

 القدرة على تصميم خطة  -

 1438سنة القياس:   ;A3المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

A3 

 84 القيمة المستهدفة

 70 الحاليةالقيمة 
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  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 يتم قياس المخرج من خالل مقرر مشروع البحث عن طريق مالحظة الطالب في كيفية وضع خطة البحث والتخطيط

 للمشروع

 التوصيات

 المتقدمة بمكتبة القسمتوفير المراجع العلمية 

 زيادة الساعات المكتبية اسبوعيا للطالبات

 توفير شبكة انترنت ذات سرعة عالية بالقسم

 زيادة اجهزة الحاسب بمعمل الطالبات بالقسم

 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 A41رمز مؤشر االداء :   A4مؤشر االداء للبرنامج : 

 للرياضيات أن يتعرف على النظريات المفسرة -

 1438سنة القياس:   ;A4المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

A4 

 80 القيمة المستهدفة

 60 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 ) اذكر نقاط القوة و التوصيات ( التحليل :

 وقت االختبار ةلم يتم قياس المخرج بشكل فعال نظرا لمراعا

 التوصيات

را لصعوبة ساعات بدال من ساعتين باعتبار الكلية كلية نظرية ونظ 3يوصي المجلس بزيادة عدد ساعات االختبار الى 

 تتطلب وقت طويل الثباتها.  التخصص والن بعض النظريات

سم علمي مثل قسم درجة لالختبار النهائي باعتباره ق 40درجه لالعمال الفصلية و 60او تغيير درجات االختبار بحيث يكون 

 الرياضيات بكلية العلوم بالحوطة و الزلفي

 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 A42رمز مؤشر االداء :   A4مؤشر االداء للبرنامج : 

 النظرياتأن يربط بين  -
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 1438سنة القياس:   ;A4المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

A4 

 80 القيمة المستهدفة

 60 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 وقت االختبار ةقياس المخرج بشكل فعال نظرا لمراعالم يتم 

 التوصيات

را لصعوبة ساعات بدال من ساعتين باعتبار الكلية كلية نظرية ونظ 3يوصي المجلس بزيادة عدد ساعات االختبار الى 

 تتطلب وقت طويل الثباتها.  التخصص والن بعض النظريات

سم علمي مثل قسم درجة لالختبار النهائي باعتباره ق 40لالعمال الفصلية ودرجه  60او تغيير درجات االختبار بحيث يكون 

 الرياضيات بكلية العلوم بالحوطة و الزلفي

 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 A43رمز مؤشر االداء :   A4مؤشر االداء للبرنامج : 

 حل المسائلأن يوظف النظريات في  -

 1438القياس: سنة   ;A4المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

A4 

 80 القيمة المستهدفة

 70 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات ( ا

 خالل االختبارات و المشاركات  تم قياس المخرج بشكل فعال  من

 التوصيات

را لصعوبة ساعات بدال من ساعتين باعتبار الكلية كلية نظرية ونظ 3يوصي المجلس بزيادة عدد ساعات االختبار الى 

 تتطلب وقت طويل الثباتها.  التخصص والن بعض النظريات

سم علمي مثل قسم درجة لالختبار النهائي باعتباره ق 40الفصلية و درجه لالعمال 60او تغيير درجات االختبار بحيث يكون 

 الرياضيات بكلية العلوم بالحوطة و الزلفي
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 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 B11رمز مؤشر االداء :   B 1مؤشر االداء للبرنامج : 

 أن يلم بمهارات التفكير األساسية -

 1438القياس: سنة   ;B1المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

B1 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 واالختباراتيتم قياس المخرج من خالل المشاركات 

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة للمشاركة في األنشطة الالمنهجية

 التوع في استرتيجيات التدريس إلتاحة الفرصة للطالبة للعصف الذهني 

 استخدام التقنية الحديثة في التدريس

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 B12رمز مؤشر االداء :   B1مؤشر االداء للبرنامج : 

 الطالبأن يتعرف على ابرز المشكالت التي تواجه  -

 1438سنة القياس:   ;B1المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

B1 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  المرجعية الخارجيةقيمة المقارنة 

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 يتم قياس المخرج من خالل األنشطة المنهجية والالمنهجية

 التوصيات
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 زيادة الساعات المكتبية اسبوعيا للطالبات

 زيادة ساعات االرشاد االكاديمي

 B13رمز مؤشر االداء :  

 1438القياس: سنة  B1:   المخرج التعليمي للبرنامج 

 أن يتعرف على أسلوب حل المشكالت بطرق ابداعية

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

A1 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 لبحثتم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات داخل المحاضرات و أيضا االختبارات ومن خالل مشرع ا

 التوصيات

 بداعيكير اإلتقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية تساعد الطالبات في اثراء التف

 التنوع في استرتيجيات التدريس 

 90 ستهدفة الجديدةالقيمة الم

 

 B21رمز مؤشر االداء :   B2مؤشر االداء للبرنامج : 

 في تقديم المعلومة أن يستخدم منهجية  -

 1438سنة القياس:  B2;المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

B2 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  المقارنة المرجعية الداخليةقيمة 

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 لبحثتم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات داخل المحاضرات و أيضا االختبارات ومن خالل مشرع ا

 التوصيات

 بداعيكير اإلإلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية تساعد الطالبات في اثراء التف تقليل العبء التدريسي لالعضاء

 التنوع في استرتيجيات التدريس 
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 B22رمز مؤشر االداء :   B2مؤشر االداء للبرنامج : 

 االدلة لحل الصعوباتأن يستخدم  -

 1438سنة القياس:   ;B2المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

B2 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 لبحثتم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات داخل المحاضرات و أيضا االختبارات ومن خالل مشرع ا

 التوصيات

 بداعيكير اإلتقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية تساعد الطالبات في اثراء التف

 التنوع في استرتيجيات التدريس 

 90 المستهدفة الجديدةالقيمة 

 

 B23رمز مؤشر االداء :   B2مؤشر االداء للبرنامج 

 منهجية  علمية لحل المشاكلأن يستخدم  -

 1438سنة القياس:   ;B2المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

B2 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  المقارنة المرجعية الداخليةقيمة 

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 لبحثتم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات داخل المحاضرات و أيضا االختبارات ومن خالل مشرع ا

 التوصيات

 بداعيكير اإلإلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية تساعد الطالبات في اثراء التف تقليل العبء التدريسي لالعضاء

 التنوع في استرتيجيات التدريس

 

  القيمة المستهدفة الجديدة
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 B31رمز مؤشر االداء :   B 3مؤشر االداء للبرنامج : 

 لتعليميةلية افي حل المشكالت والقضايا المختلفة بالعم والحاسبات الشخصية توظيف مهارات التفكير -

 1438سنة القياس:   ;B3المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

B3 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  الخارجيةقيمة المقارنة المرجعية 

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

لى اضية عتم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات في مقررات مشرع البحث ومعمل الرياضيات وتطبيقات ري

 الحاسب

 التوصيات

 بداعيكير اإلإلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية تساعد الطالبات في اثراء التف تقليل العبء التدريسي لالعضاء

 التنوع في استرتيجيات التدريس 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 B32رمز مؤشر االداء :   B3مؤشر االداء للبرنامج : 

 خصصفي عالج  مشكالت الت تقديم بحوث علمية مستوفاة مهارات ومبادئ البحث العلمي  تسهم -

 1438سنة القياس:   ;B3المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

B3 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 ) اذكر نقاط القوة و التوصيات ( التحليل :

 تم قياس المخرج بنجاح من خالل في مشرع البحث 

 التوصيات

 التنوع في استرتيجيات التدريس

 زيادة عدد الساعات المكتبية
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 توفير مراجع حديثة للتعلم 

 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 B33رمز مؤشر االداء :   B3مؤشر االداء للبرنامج : 

 ملما بأنواع التفكير ومستوياته.يكون  -

 1438سنة القياس:  B3المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

B3 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 ) اذكر نقاط القوة و التوصيات ( التحليل :

 تم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات واالختبارات 

 التوصيات

 بداعيكير اإلتقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية تساعد الطالبات في اثراء التف

 التنوع في استرتيجيات التدريس

 حديثة في التعلم استخدام استرتيجات

 استخدام التقنية الحديثة

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 B41رمز مؤشر االداء :   B4مؤشر االداء للبرنامج : 

 القدرة على تقديم الحلول البناءة -

 1438سنة القياس:   ;B4المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

B4 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية
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 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 تم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات واالختبارات 

 التوصيات

 بداعيكير اإلإلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية تساعد الطالبات في اثراء التف تقليل العبء التدريسي لالعضاء

 التنوع في استرتيجيات التدريس

 استخدام استرتيجات حديثة في التعلم

 استخدام التقنية الحديثة

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 B42رمز مؤشر االداء :   B4مؤشر االداء للبرنامج : 

 دور النشاط المهنيدرك ن يأ -

 1438سنة القياس:   ;B4المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

B4 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 ) اذكر نقاط القوة و التوصيات ( التحليل :

 يتم قياس المخرج بشكل فعال اثناء التربية الميدانية ومناقشة الطالبات في مشروع البحث

 التوصيات

 يمتابعة تطور الطالبات الفكري خالل ساعات الميداني متابعة تطور الطالبات الفكري خالل ساعات الميدان

 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 B43رمز مؤشر االداء :   B4مؤشر االداء للبرنامج : 

 البدائل لحل المشاكل -

 1438سنة القياس:   ;B4المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

B4 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية
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  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  المرجعية الخارجية قيمة المقارنة

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 تم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات واالختبارات 

 التوصيات

 بداعيكير اإلتقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية تساعد الطالبات في اثراء التف

 استرتيجيات التدريسالتنوع في 

 استخدام استرتيجات حديثة في التعلم

 استخدام التقنية الحديثة

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 C11رمز مؤشر االداء :   C1مؤشر االداء للبرنامج : 

 االلمام بالواجبات والمسؤوليات -

 1438سنة القياس:   ;C1المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالت) مجال مخرج التعلم 

) 

C1 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 تم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات واالختبارات 

 التوصيات

 التنوع في استرتيجيات التدريس

 استخدام استرتيجات حديثة في التعلم 

 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 C12رمز مؤشر االداء :   C1مؤشر االداء للبرنامج : 

 استخدم الشبكة االلكترونية  -

 1438سنة القياس:   ;C1المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 C1 الوطني للمؤهالت االطارمجال مخرج التعلم ) 



 

 

 

39 / 58 
 

) 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 ومناقشة مشروع البحث تم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

 التنوع في استرتيجيات التدريس

 استخدام التقنية الحديثة

 تشجيع الطالبة على البحث واستخراج المعلومات 

 تشجيع الطالبه على استخدام االنترنت والحصول على مصادر للتعلم

 بة الرقمية السعوديةحث الطالبات على التسجيل في المكت

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 C13رمز مؤشر االداء :   C1مؤشر االداء للبرنامج : 

 أن يكون قادراً على التواصل شفهياً  وكتابياً مع االخرين -

 1438سنة القياس:  C1المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

C1 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 تم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات واالختبارات ومناقشة مشروع البحث

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

 التنوع في استرتيجيات التدريس

 استخدام التقنية الحديثة

 تشجيع الطالبة على البحث واستخراج المعلومات 

 تشجيع الطالبه على استخدام االنترنت والحصول على مصادر للتعلم

 بة الرقمية السعوديةحث الطالبات على التسجيل في المكت

زيادة عدد الساعات المكتبة وساعات االرشاد االكاديمي لمساعدة الطالبات من ذوى االحتياجات الخاصة والطالبات االتي 
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 لديهن بعض المشكالت

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 C21رمز مؤشر االداء :   C2مؤشر االداء للبرنامج : 

 خالل حلقات النقاشتفسر اللوائح واألنظمة من  -

 1438سنة القياس:   ;C2المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

C2 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 ) اذكر نقاط القوة و التوصيات ( التحليل :

 تم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات ومناقشة مشروع البحث

 التوصيات

 ة ئح واالنظماللوا تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية الثراء الوعي لدى الطالبات عن

 لالنشطة الالمنهجية وحلقات النقاشاتاحة أماكن داخل المباني التعليمية 

 تواجد قاعات للبحث داخل الكلية لعقد سيمينار لكل قسم الثراء البحث العلمي والنقاش

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 C22رمز مؤشر االداء :   C2مؤشر االداء للبرنامج : 

 باألنظمة واللوائح أثناء التدريب الميداني االلتزام -

 1438سنة القياس:   ;C2المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

C2 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 المؤشر بنجاح من خالل مالحظة الطالبة وتقييم األداء في التدريب الميدانييتم قياس 
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 التوصيات

 أغلب مقررات التخصص ال تحقق ذلك المخرج وانما تحققه المقررات التربوية ومتطلبات الجامعة

 ويوصي المجلس بضرورة مراجعة 

 شرفة على البرنامجمراجعة مؤشرات األداء والتحقق من إمكانية قياسها من قبل اللجنة الم

 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 C23رمز مؤشر االداء :   C2مؤشر االداء للبرنامج : 

 التعاون مع االخريين -

 1438سنة القياس:  C2المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

C2 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 تم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات واالختبارات ومناقشة مشروع البحث

 التوصيات

 إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية  تقليل العبء التدريسي لالعضاء

 التنوع في استرتيجيات التدريس

 اتاحة أماكن داخل المباني التعليمية لالنشطة الالمنهجية وحلقات النقاش

 تواجد قاعات للبحث داخل الكلية لعقد سيمينار لكل قسم الثراء البحث العلمي والنقاش

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 C31رمز مؤشر االداء :   C3مؤشر االداء للبرنامج : 

 اجادة لغات الحاسب -

 1438سنة القياس:   ;C3المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

C3 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية
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  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  المرجعية الخارجيةقيمة المقارنة 

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

لى اضية عتم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات في مقررات مشرع البحث ومعمل الرياضيات وتطبيقات ري

 الحاسب

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

 التنوع في استرتيجيات التدريس 

 استخدام التقنية الحديثة في التدريس

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 C32رمز مؤشر االداء :   C3مؤشر االداء للبرنامج : 

 اجادة في  دراسة نظم المعلومات  -

 1438سنة القياس:   ;C3المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 الوطني للمؤهالت االطارمجال مخرج التعلم ) 

) 

C3 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

ى ضية علوتطبيقات رياتم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات في مقررات مشرع البحث ومعمل الرياضيات 

 الحاسب

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

 التنوع في استرتيجيات التدريس 

 استخدام التقنية الحديثة في التدريس

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 C33رمز مؤشر االداء :   C3مؤشر االداء للبرنامج : 

استخدام الحاسب  في الحياة فائدة    

 المهنية

 1438سنة القياس:   ;C3المخرج التعليمي للبرنامج 
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 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

C3 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 ) اذكر نقاط القوة و التوصيات ( التحليل :

لى اضية عتم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات في مقررات مشرع البحث ومعمل الرياضيات وتطبيقات ري

 الحاسب

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

 التنوع في استرتيجيات التدريس 

 90 المستهدفة الجديدةالقيمة 

 

 C41رمز مؤشر االداء :   C4مؤشر االداء للبرنامج :

 بأسلوب اخالقي المتاحة القضاياعرض  أن يستطيع  -

 1438سنة القياس:  C4المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

C4 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 تم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات ومناقشتهن

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

 استرتيجيات التدريسالتنوع في 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 C42رمز مؤشر االداء :   C4مؤشر االداء للبرنامج :



 

 

 

44 / 58 
 

 االلتزام بسلوكيات المجتمع المسلم  -

 1438سنة القياس:  C4المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

C4 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 تم قياس المخرج بنجاح من خالل مالحظة الطالبات ومناقشتهن

 التوصيات

 إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية  تقليل العبء التدريسي لالعضاء

 التنوع في استرتيجيات التدريس

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 C43رمز مؤشر االداء :   C4مؤشر االداء للبرنامج :

 ايصال الحكمة لألخرينأن يستطيع  -

 1438سنة القياس:  C4المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 الوطني للمؤهالت االطارمجال مخرج التعلم ) 

) 

C4 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 تم قياس المخرج بنجاح من خالل مالحظة الطالبات ومناقشتهن

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

  التنوع في استرتيجيات التدريس

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 



 

 

 

45 / 58 
 

 D11رمز مؤشر االداء :   D1مؤشر االداء للبرنامج :

 المصطلحات الرياضيةالمفاهيم معرفة  -

 1438سنة القياس:  D1المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

D1 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 تم قياس المخرج بنجاح من خالل مالحظة الطالبات ومناقشتهن

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

  التنوع في استرتيجيات التدريس

 عقد دورات تدريبية وورش عمل للطالبات و الخريجات

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 D12رمز مؤشر االداء :   D1مؤشر االداء للبرنامج :

االحصائية الرئيسةمعرفة األساليب   
-  

 1438سنة القياس:  D1المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

D1 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 ) اذكر نقاط القوة و التوصيات ( التحليل :

الحتمالية يعات اتم قياس المخرج بنجاح من خالل مالحظة الطالبات ومناقشتهن في مقررات مثل االستدالل االحصائي والتوز

 ومباذئ اإلحصاء واالحتمال

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

  استرتيجيات التدريسالتنوع في 
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 عقد سيمنار اسبوعي للقسم

 spssعقد ورش عمل للطالبات والخريجات في تطبيقات برنامج 

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 D13رمز مؤشر االداء :   D1مؤشر االداء للبرنامج :

 توظيف النظريات في حل المسائل الرياضية -

 1438 سنة القياس: D1المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

D1 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 ا التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 خالل االختبارات و المشاركات  تم قياس المخرج بشكل فعال  من

 التوصيات

را لصعوبة ساعات بدال من ساعتين باعتبار الكلية كلية نظرية ونظ 3يوصي المجلس بزيادة عدد ساعات االختبار الى 

 تتطلب وقت طويل الثباتها.  التخصص والن بعض النظريات

سم علمي مثل قسم درجة لالختبار النهائي باعتباره ق 40الفصلية و درجه لالعمال 60او تغيير درجات االختبار بحيث يكون 

 الرياضيات بكلية العلوم بالحوطة و الزلفي

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 D21رمز مؤشر االداء :   D2مؤشر االداء للبرنامج :

 اجادة لغة  الحوار مع االخريين -

 1438سنة القياس:  D2المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

D2 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية
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 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 تم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات ومناقشتهن

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

 التنوع في استرتيجيات التدريس

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 D22رمز مؤشر االداء :   D2مؤشر االداء للبرنامج :

 اجادة في  دراسة نظم المعلومات -

 1438 سنة القياس: D2المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

D2 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

ى اضية علمقررات مشرع البحث ومعمل الرياضيات وتطبيقات ريتم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات في 

 الحاسب

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

 التنوع في استرتيجيات التدريس 

 استخدام التقنية الحديثة في التدريس

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 D23رمز مؤشر االداء :   D2مؤشر االداء للبرنامج :

 فائدة  استخدام الحاسب  في عرض االفكار العلمية -

 1438سنة القياس:  D2المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

D2 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية
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  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  المقارنة المرجعية الخارجيةقيمة 

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

لى اضية عتم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات في مقررات مشرع البحث ومعمل الرياضيات وتطبيقات ري

 الحاسب

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

 التنوع في استرتيجيات التدريس 

 استخدام التقنية الحديثة في التدريس

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 D31رمز مؤشر االداء :   D3مؤشر االداء للبرنامج :

 اجادة لغات الحاسب -

 1438سنة القياس:  D3المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

D3 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

لى اضية عتم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات في مقررات مشرع البحث ومعمل الرياضيات وتطبيقات ري

 الحاسب

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

 التنوع في استرتيجيات التدريس 

 استخدام التقنية الحديثة في التدريس

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 D32رمز مؤشر االداء :   D3مؤشر االداء للبرنامج :

 عرض التقرير العلمياجادة في   -

 1438سنة القياس:  D3المخرج التعليمي للبرنامج 
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 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

D3 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 تم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات في مقرر مشرع البحث 

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

 التنوع في استرتيجيات التدريس 

 استخدام التقنية الحديثة في التدريس

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

  



 

 

 

50 / 58 
 

 D33رمز مؤشر االداء :   D3للبرنامج :مؤشر االداء 

 فائدة  استخدام الحاسب  في الحياة 

 المهنية

 1438سنة القياس:  D3المخرج التعليمي للبرنامج 

 

 االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

) 

D3 

 80 القيمة المستهدفة

 75 القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  المقارنة المرجعية الخارجيةقيمة 

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

لى اضية عتم قياس المخرج بنجاح من خالل مشاركات الطالبات في مقررات مشرع البحث ومعمل الرياضيات وتطبيقات ري

 الحاسب

 التوصيات

 تقليل العبء التدريسي لالعضاء إلتاحة الفرصة لممارسة أنشطة المنهجية 

 التنوع في استرتيجيات التدريس 

 استخدام التقنية الحديثة في التدريس

 90 القيمة المستهدفة الجديدة

 

 (لبقية مخرجات التعلم، حسب مدة البرنامجقم بوضع المزيد من جداول تقويم مؤشرات األداء )

 

ً . ب4  :رامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الملتحقين بالعمل حديثا

                        ال          نعم؟        تهيئة ألعضاء هيئة التدريس الجددهل تُقدّم برامج 

  9 إذا كانت تقدم، كم عدد المشاركين بها؟  
   

 :لتلك البرامج توصيف موجز -أ

الجدد لمعرفة ماهية التعلم  تم تقديم برامج توجيهية من قبل عمادة التعلم االلكتروني عن بعد لالعضاء

االلكتروني عن بعد وكيفية االستغالل األمثل له لمساعدة عضو هيئة التدريس على التواصل مع الطالبات وتقديم 

  .كل ماهو جديد

 ل الجودة (أعما) قام البرنامج بتوجيه األعضاء الجدد لماهو مطلوب من األعضاء وخاصة العمل غير التدريسي -

  ء النماذج المتعلقة بالمقررات الدراسيةوكيفية استيفا

 :المقترحةتوصيات التحسين قائمة  -ب

  ل الدراسيالفص يوصي األعضاء بعقد مثل هذه الدورات قبل انتظام الدراسة وذلك باالسبوع األول والثاني من-

 : وما اإلجراءات المتبعة لتجاوزها أسباب ذلك؟ ما ،تهيئةفي حال عدم تقديم برامج  -ج

 الينطبق

 

1.  
 كم عدد المشاركين
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 أنشطة التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية .5

 :وباقي الموظفين

 :المقدمةاألنشطة  .أ

الهيئة التعليمية 

 وأعضاء هيئة التدريس
 الموظفون

 -  5 استراتيجيات التدريس الجامعي

 - 6 بناء وقياس مخرجات التعلم
 -  7 التحسين المستمر) كايزن( 

 -  5 استخدام مستندات قوقل
 - 7 التخطيط االستراتيجي

 - LATEX 6كتابة األبحاث العلمية باستخدام 

 - 7 الطرق الحديثة لتعلم الرياضيات

 - 7 لغتنا العربية لغة علوم

 -  DSL  5 المكتبة الرقمية السعودية

 -  GOOGLE SCHOLAR 5الباحث العلمي 

 - 4 االمن والسالمة

 - 4 دور العمل التطوعي 

 -  TURITIN 4 الكشف عن السرقات العلمية

 .خرىويم أموجز لتحليل مدى فائدة هذه األنشطة من واقع تقويمات المشاركين فيها أو من خالل طرق تق .ب
ليه ي العمفوقد تم تفعيل اغلب هذه الدورات وورش العمل  من خالل تقيمات األعضاء على ماهو مقدم نسبة الرضا مرتفعه

 من أعضاء البرنامج %100التدريسية حيث وصلت نسبة األعضاء المستفيدين من النظام الى 

 وتطبيق نماذج المشروع التطويري باالعتماد على الدورات المقدمة من عمادة الجودة وتطوير المهارات 

 ت تطوير المهارامن وكالة الجودة ولبرنامج باالعتماد على الورش المقدمة وتطبيق مؤشرات األداء الخاصة با

 

 

مثال: رئيس برنامج أو قسم مماثل أو مقوم مستقل آخر يقدم ) الرأي المستقل حول جودة البرنامج -ـ ح

 (والنتائج التي تم التوصل إليها ،تعليقات حول األدلة التي تم تقديمها

 المستقلالمقوم القضايا التي أثارها  ما أثير من قضاياتعليق منسق البرنامج على 

امجتم تقديم بعض المالحظات والتي تمثل تغذية راجعة للبرن  

عمادة الجودة وتطوير المهارات من  رأي المراجعة الخارجية من

مسابقة البرامج األكثر جاهزيه والمشروع التطويري خالل   

 

 التخطيط للبرنامج: هذا التقويم في المترتبة على النتائج 

 تحسين رؤية القسم بالنسبة للجودة واالعتماد البرامجي

 
 ا. نسرين أبو شليح اسم رئيس أو منسق البرنامج:

 هـ17/12/1439 م التقرير:اتاريخ إتم .................................................... : عـالتوقي
 ........................ العميد/ رئيس القسم: ..................................................... م :لالمست
 ........................ خ:التاري ..................................................... ع :التوقي

 
      

 

 

 

 

 

 

https://es.mu.edu.sa/dqsd/training/show/368
https://es.mu.edu.sa/dqsd/training/show/376
https://es.mu.edu.sa/dqsd/training/show/382
https://es.mu.edu.sa/dqsd/training/show/374
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ر
ش

مؤ
 ال

القيمة  وقت القياس عنوان المؤشر

 للمؤشر

في العام    

83-93  

العالمة 

 المرجعية

الداخلية    

(33-40)  

العالمة 

المرجعية 

 الخارجية 

(33-40)  

 ىدنالحد األ

المستهدف 

 في العام 

93-40  

تقييم معرفة اصحاب  1

المصلحة  لمنطوق 

الرسالة واالهداف 

 للبرنامج . 

5/93   
 4.33 لم يقاس بعد

 (36/37)   90%  

و  داريينتقييم  اإل 2

اعضاء  هيئة 

التدريس  لدليل 

السياسات والهيكل 

التنظيمي والتوصيف 

 الوظيفي بالبرنامج.

هـ3/9143  
 

 
 

   
................
. 

.............. .............. ................ 

التقييم الكلي للطلبة  3

لجودة خبرات التعلم 

في المؤسسة  

)متوسط تقديرات 

الطالب على مقياس 

تقديري من سنوي 

خمس نقاط لطلبة 

.السنة النهائية(  

هـ5/9143  

4 3,35 

 
 

---- 

4,5 

نسبة المقررات التي  4

يجرى فيها تقويم 

.للطالب خالل السنة  

8/1439  100%  100%  100%  

100%  

نسبة الطالب لهيئة  5

التدريس )بدوام كامل 

 أو ما يعادله(

هـ5/93  1   :24  

1:15  
17:1  
  1:12  

العام  تقدير الطالب  6

لجودة المقررات 

)متوسط تقديرات 

الطالب على مقياس 

تقديري من خمس 

نقاط للتقييم الكلي 

.للمقررات(  

هـ9/38  

4 4.4 

 
------ 

4.5 

نسبة أعضاء هيئة  7

التدريس الذين 

يحملون مؤهالت 

دكتوراه مصادق 

.عليها  

هـ5/93  

66.67%  
 

100%  ----- 100%  

نسبة الطالب  8

الداخلين بالبرامج 

الذين أكملوا بنجاح 

.السنة األولى  

هـ9/93  

----  
---- 

 
 

----- 
 الينطبق

نظرا لغلق القبول 
 ابلقسم

نسبة الطالب  9

الداخلين في برامج  

البكالوريوس الذين 

هـ9/93  
2.63%  

 
8%  

 
------- 75%  
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ر
ش

مؤ
 ال

القيمة  وقت القياس عنوان المؤشر

 للمؤشر

في العام    

83-93  

العالمة 

 المرجعية

الداخلية    

(33-40)  

العالمة 

المرجعية 

 الخارجية 

(33-40)  

 ىدنالحد األ

المستهدف 

 في العام 

93-40  

الحد  فيأكملوا  

. األدنى من المدة  

نسبة الطالب  10

الداخلين في برامج 

الدراسات العليا الذين 

أكملوا  في الوقت 

 المحدد

ال يوجد دراسات عليا    

نسبة الخريجين من  11

برامج البكالوريوس 

أشهر  6الذين في مدة 

 -من التخرج:  أ

سجلوا  -توظفوا   ب

لم  -في دراسة   ج

يبحثوا عن توظيف 

.أو دراسة  

ال توجد  
 بيانات دقيقة
 
 لم تقاس بعد

ال توجد بيانات 
 دقيقة

 

50%  
10%  
40%  

تقويم الطالب  12

لإلرشاد المهني 

واألكاديمي )متوسط 

التقديرات عن مدى 

مناسبة اإلرشاد 

النفسي والمهني على 

مقياس تقديري سنوي 

من خمس نقاط لطلبة 

 السنة النهائية (

هـ12/83  
هـ5/93  

4 
 

4.6 

 
 

---- 

4.5 

تقييم المستفيدين   13

لخدمات المكتبة و 

 مركز الوسائط.

5/39  

3 
 

3.2 

 
 

------ 4 

تقييم المستفيدين   14

لخدمات المكتبة  

 الرقمية. 

هـ5/93  

3 3.6 

 
 

------ 4 

اإلنفاق السنوي على  15

تقنية المعلومات نسبة 

 لعدد الطالب

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 

تقييم المستفيدين  16

لخدمات تقنية 

المعلومات ) توفر 

-االمن  –الخدمة 

الصيانة الدعم الفني 

البرامج واالجهزة( –  

6/93  غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 
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ر
ش

مؤ
 ال

القيمة  وقت القياس عنوان المؤشر

 للمؤشر

في العام    

83-93  

العالمة 

 المرجعية

الداخلية    

(33-40)  

العالمة 

المرجعية 

 الخارجية 

(33-40)  

 ىدنالحد األ

المستهدف 

 في العام 

93-40  

تقييم المستفيدين من  17

خدمات التعليم 

 االلكتروني . 

هـ5/93  غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 

هيئة التدريس نسبة  18

الذين غادروا الجامعة 

في السنة السابقة 

ألسباب عدا التقاعد 

 بسبب السن

1/938  0% 

0% 

 
------ 

0% 

نسبة هيئة التدريس  19

المشتركين في أنشطة 

التطوير المهني السنة 

 الماضية

8/93  

55.60% 
 

10% 

35% 

75% 

عدد ما نشر في  20

مجالت علمية محكمة 

في السنة السابقة لكل 

عضو هيئة تدريس 

بدوام كامل أو ما 

 يعادله

هـ8/93  

4 13 

 
------ 

15 

 االستشهادات عدد  21
المرجعية في لعام 

الماضى نسبة 

الجمالي اعضاء هيئة 

 تدريس.

هـ5/93 الى عدد  9 

االبحاث 

 املنشورة 
 

الى عدد 13

االبحاث 

 املنشورة 
 

 
 

---- 

الى عدد  10

االبحاث 

 املنشورة 
 

هيئة نسبة أعضاء  22

التدريس )بدوام 

كامل( الذين لديهم 

على األقل بحث واحد 

محكم في السنة 

 السابقة

هـ5/93  

22.22% 
 

0.77 

35% 
 

70% 

عدد أوراق العمل أو  23

التقارير المقدمة 

للمؤتمرات خالل 

السنة الماضية لكل  

من أعضاء هيئة 

التدريس بدوام كامل 

 أو ما يعادله

هـ9/93  

0% 0% 

 
---- 

50% 

دخل البحث من  24

مصادر خارجية في 

السنة السابقة نسبة 

لعدد  أعضاء هيئة 

 التدريس بدوام كامل

 

0% 

 
 

 غري متوفر
 

----- 

 
15% 
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ر
ش

مؤ
 ال

القيمة  وقت القياس عنوان المؤشر

 للمؤشر

في العام    

83-93  

العالمة 

 المرجعية

الداخلية    

(33-40)  

العالمة 

المرجعية 

 الخارجية 

(33-40)  

 ىدنالحد األ

المستهدف 

 في العام 

93-40  

نسبة أعضاء هيئة  25

التدريس وغيرهم من 

الموظفين الذين قدموا 

أنشطة لخدمة 

 المجتمع 

هـ5/93  

75% 
 

22% 

 
 

----- 75% 
 

تقييم التربية الميدانية  26

مشرفين( -)طالب    

9/93  
3 
 

---- 
 

----- 4 

تقييم طالب المستوى  27

 النهائي  للبرنامج

5/93  
4.7 ---- 

 
---- 5 

نسبة أعضاء هيئة  28

التدريس السعوديين 

إلى إجمالي أعضاء 

 هيئة التدريس

5/93  

55.60% 
 

33.3% 

 
---- 

75% 

نسبة الرضا الوظيفي  29

ألعضاء هيئة 

 التدريس

هـ5/93 متوفرغير  غير متوفر   غير متوفر 

 غير متوفر

نسبة الرضا الوظيفي  30

ألعضاء الجهاز 

 اإلداري

هـ5/93  غير متوفر غير متوفر غير متوفر 

 غير متوفر

                            
 

 

 نقاط القوة 

 التعاون بين أعضاء القسم وادارة القسم والكلية مما يعكس بيئة مناسبة للعملروح المحبة و-

 مشرفة على البرنامج وجود لجنة-

 اء هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس  و أساليب التقويم لتحقق مخرجات البرنامجالتزام أعض-

 لتخصصاتوجود كفاءات من أعضاء هيئة التدريس في  كافة ا-

 لطالبات ومخرجات البرنامج واعداد التقارير الالزمة وأولويات التحسينمتابعة نتائج ا -

 تفعيل االرشاد االكاديمي-

 ء تسجيلهن ي بداية كل فصل دراسي يتم تفعيل أسبوع لإلرشاد االكاديمي للتغلب على الصعوبات التي تواجه الطالبات أثناف -

 طالبات من أعضاء القسملوجود مرشدات -

 عقد اللقاءات وورش العمل للطالبات لمساعدتهن -

ن للطالبات م الستبانة الخدمات المقدمة لإلرشاد االكاديمي نتائج التحليل االحصائيحصر نقاط القوة وأولويات التحسين من  -

 قبل القسم 

 وجود دليل لإلرشاد االكاديمي -

 سؤولة من منسوبات القسم لإلرشاد االكاديمي للتواصل مع وحدة لإلرشاد االكاديمي بالكليةوجود م -

 اصل مع  وحدة التدريب الميداني بالكليةللتو وجود مسؤولة من منسوبات القسم للتدريب الميداني-

 تحليل استبانات الخبرة الميدانية-

 تهيئة الطالبات للتربية الميدانية-

 التربويين لمتابعة الطالبات وجود كفاءات من أعضاء هيئة التدريس -

 قسم للطالبات لتوضيح ما يصعب عليهنمساعدة أعضاء هيئة التدريس من ال-

 ة الميدانية وجود دليل للخبر -

  توصيات 

 ديم دورات وورش عمل لخدمة المجتمع تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تق-
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 تفعيل دورة وحدة الخريجات -

 

 جدول الخطة التنفيذية للبرنامج

وصيات كتب التاالمدرجة بالجدول السابق من خالل نتائج تحليل مؤشرات األداء و المقارنة المرجعية توجيه: 

 الوصول اليها ثم قم بحويلها خطة تنفيذية للتحسين المستمرالتي تم 

 

 محكات / الية التقييم األنشطة التوصيات م
الشخص 

 المسؤول
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء

االستفادة من  1

البرامج المناظرة 

 داخل الجامعة
 عقد توأمه مع-1

البرامج المناظرة 

 داخل الجامعة.

الستفادة من ا -2

المناظرة في البرامج 

 المقارنة المرجعية.

التواصل مع األقسام 

المناظرة في الجامعة 

واعتبار هذه األقسام 

 عالمة مرجعية

مسؤول 

 معيار

التعليم 

 والتعلم

هـ 9143 /1 / 1 هـ 9143 /7 / 1   

متابعة الخريجات  2

والتواصل معهم 

واالستفادة من 

آرائهم في تطوير 

 البرنامج

رقمية اعداد قاعدة بيانات  -1

بالجامعة  ونوعية للخريجات

 والكلية والقسم

عقد لقاءات مع الخريجات  -2
لمعرفة آرائهم في جودة 

 التعليم وتطوير البرنامج

معرفة راي جهات التوظيف  -3
 عن مهارات الخريجات

عقد لقاءات مع 

 الخريجات

تحليا استبانات خبرة 

الطالب وتقويم البرنامج 

 ورضا ارباب العمل

نسقة وحدة م

الخريجين 

 بالقسم

هـ 9143 /1 / 1 هـ 9143 /7 / 1   

3 
تحسين مهارات 

التدريس 

والتقنيات 

التعليمية الحديثة 

 للطالبات

قد دورات تدريبية ع-
للطالبات في مهارات 

 تدريس الرياضيات

قد دورات تدريبية ع-
للطالبات عن توظيف 

التقنيات التعليمية 
 الحديثة.

حث أعضاء هيئة 

 التدريس على حضور

 مثل هذه الدورات

عمادة 

الجودة 

وتطوير 

 المهارات

عمادة 

التعليم 

االلكتروني 

والتعليم عن 

 بعد

هـ 9143 /1 / 1 هـ 9143 /7 / 1   

4 

تحسين خدمات 

 االرشاد األكاديمي

 

 استطالع راي  -1
الرضا عن الطالبات عن 

  يخدمات االرشاد األكاديم

تفعيل أسبوع االرشاد 
 األكاديمي

استبانة رضا الطالب 

 عن االرشاد االكاديمي

نسقة م

االرشاد 

 االكاديمي

هـ 9143 /1 / 1 هـ 9143 /7 / 1   
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5 
تحسين االستفادة 

من املكتبة املركزية 

واملكتبة الرقمية في 

عملية التعليم 

 والتعلم

إقامة دورات تدريبية لألعضاء 
 والطالبات عن المكتبة الرقمية
رصد احتياجات أعضاء هيئة 
التدريس من الكتب والمراجع 

 العلمية

إقامة دورات تدريبية   
لألعضاء والطالبات عن 

 المكتبة الرقمية
رصد احتياجات أعضاء 
 هيئة التدريس من الكتب

مسؤول 

معيار 

مصادر 

 التعلم

هـ 9143 /1 / 1 هـ 9143 /7 / 1   

6 

التطوير املنهي 

الدائم ألعضاء 

   هيئة التدريس

التدريبية حصر االحتياجات 

 ألعضاء هيئة التدريس

اعداد تقرير حول أنشطة 

البحث العلمي للقسم عن 

 8143-7143العام الجامعي 

 هـ

اعداد دليل انجاز منهي 

بالدورات التدريبية 

واإلنتاجية العلمية ألعضاء 

  هيئة التدريس

مسؤولة 

المعيار 

 الحادي عشر 

هـ 9143 /1 / 1 هـ 9143 /7 / 1   

 
7 

انشاء ملف 

اإلنجاز 

واإلنتاجية 

العلمية البحثية 

ألعضاء هيئة 

 التدريس

رصد االستشهادات المرجعية 

لبحوث أعضاء هيئة التدريس 

 بالقسم
تشجيع األعضاء على تفعيل 

  نظام باحث جوجل
 

تحديث احصائيات 

اإلنتاجية العلمية 

 لألعضاء

مسؤولة 

المعيار 

البحث 

 العلمي

هـ 9143 /1 / 1 هـ 9143 /7 / 1   

8 

تحسين معدالت 

الرضا العام 

للطالب عن 

 المقررات

المراجعة الداخلية  .1

لتوصيفات المقررات 

 بالبرنامج

مراجعة اتساق تقارير  .2

المقررات مع 

 التوصيفات

استطالع راي 

الطالب في 

 المقررات

 

مسؤول 

 معيار

التعليم 

  والتعلم

هـ 9143 /1 / 1 هـ 9143 /7 / 1   

9 

المشاركة في 

أنشطة خدمة 

عالمجتم  

تشجيع أعضاء هيئة التدريس 

على المشاركة في أنشطة خدمة 

  عالمجتم

اعداد تقرير سنوي عن 

مساهمة منسوبي الكلية 

 في أنشطة خدمة المجتمع

منسقة 

خدمة 

المجتمع 

 بالقسم

هـ 9143 /1 / 1 هـ 9143 /7 / 1   

 ( نامجذية للبرلتحسين الخطة التنفي قائمة بنقاط القوة و التوصيات التطويرية ) اكتبتحليل الخطة التنفيذية للبرنامج 

للجنة ات مثل من أهم نقاط القوة وجود فريق عمل يعمل بروح واحده حيث يوجد لجان مشكله تهتم كل لجنة بمؤشر من المؤشرا

 السنوي  بة التقريرة لكتاالتنفيذية ومتابعتها ولجن المشرفة على البرنامج ولجان الجودة واالعتماد االكاديمي ولجنه لتشكيل الخطة

 باإلضافة الى وجود لجنة خارجية لتقييم البرنامج وخططه 

 وأهم التوصيات 

 نوصي بسرعة االستجابة للطلبات المقدمة من البرنامج من برامج ماثالب وتجهيزات معامل الحاسب االلي.
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 تقرير التقدم في الخطة التنفيذية:ط .  
 

 التقدم في تنفيذ الخطة التنفيذية للعام السابق

 اإلجراء المخطط له
تاريخ اإلنتهاء 

 المخطط له

الشخص 

 المسؤول

هل أكتمل 

 اإلجراء

 ماهي االسباب ؟

إذا لم يكتمل 

 األجراء 

االستفادة من البرامج المناظرة داخل 

 هـ7/1439 الجامعة
معيارمسؤول   

 صعوبة التواصل   %50بنسبة  تم التعليم والتعلم

متابعة الخريجات والتواصل معهم واالستفادة 

 هـ5/1439 من آرائهم في تطوير البرنامج
نسقة وحدة م

   %50بنسبة  تم الخريجين بالقسم
صعوبة التواصل 

 مع الخريجات

تحسين مهارات التدريس والتقنيات التعليمية 

 الحديثة للطالبات
8/1439 

عمادة الجودة 

 وتطوير المهارات

عمادة التعليم 

االلكتروني والتعليم 

 عن بعد

   تم

 تحسين خدمات االرشاد األكاديمي

 
 هـ4/1439

نسقة االرشاد م

  تم االكاديمي

تحسين االستفادة من املكتبة املركزية واملكتبة 

 الرقمية في عملية التعليم والتعلم
 هـ8/39

مسؤول معيار 

 مصادر التعلم
 تم

 
 

 هـ8/39   ألعضاء هيئة التدريسالتطوير املنهي الدائم 
مسؤولة المعيار 

   تم الحادي عشر 

انشاء ملف اإلنجاز واإلنتاجية العلمية 

 البحثية ألعضاء هيئة التدريس

هـ8/93 مسؤولة المعيار  

  %50تم بنسبة  البحث العلمي

تحسين معدالت الرضا العام للطالب عن 

 المقررات

هـ8/93 معيارمسؤول    

  %50بنسبة  تم  التعليم والتعلم

عأنشطة خدمة المجتمالمشاركة في   
هـ8/93 منسقة خدمة  

  تم المجتمع بالقسم
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