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  مقدمة

الخطة الدراسية :
 هــي »رحلــة فكريــة » للطــاب، تشــمل تسلســل مخطــط للخبــرات التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلى مســتويات 
التعلــم المســتهدفة. لذلــك تحتــاج صياغــة الخطــط الدراســية تكريــس االهتمــام والوقــت الكافــي إلعــداد كل 
عنصــر مــن عناصرهــا ليتفــق مــع أهــداف ومخرجــات التعلــم المســتهدفة للبرنامج والمؤسســة وبحيــث يحقق 
ــب  هــذا التوصيــف احتياجــات الطــاب تجــاه هــذا البرنامــج مــع مراعــاة األمــور المحفــزة التــي ســيجدها الطال

واألمــور غيــر المحفــزة أو الصعبــة التــي ال يمكــن للطــاب اســتيعابها. 
وتوصيف المقرر :

ــى: أهــداف المقــرر،  ــى إرشــاد الطــاب إل ــة عقــد بيــن األســتاذ والطــاب، فهــو يهــدف إل ــر بمثاب  يمكــن أن يعتب
ماهيــة األنشــطة المطلوبــة منهــم لتحقيــق هــذه األهــداف، والكيفيــة التــي ســوف يتــم تقييمهــم بهــا. لذلــك 
يجــب مراعــاة أن يحقــق هــذا التوصيــف احتياجــات الطــاب تجــاه دراســة هــذا المقــرر مــع وجــود ســبب منطقــي 
لألنشــطة المقترحــة داخــل المقــرر والفائــدة أو الخبــرة التــي ســوف تعــود علــى الطالــب بدراســته لهــذا المقــرر 
ــد األمــور المحفــزة التــي ســيجدها الطالــب واألمــور غيــر المحفــزة أو الصعبــة التــي ال يمكــن للطــاب  وتحدي
ــة فــي هــذا المقــرر بالنســبة  ــن تكمــن الغراب ــن تكمــن الفــرادة وأي ــد دراســة هــذا المقــرر وأي اســتيعابها عن

للطــاب.
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  مراحل بناء خطة دراسية جديدة

التصميم العام للخطة: 
ويشــمل تحديــد الهــدف العــام للخطــة، ثــم تحديــد مجموعــة المهــارات التــي يجــب أن يمتلكهــا الخريــج 
لتحقيــق هــذا الهــدف، يلــي ذلــك تحديــد مجموعــة المقــررات الدراســية التــي مــن شــأنها بنــاء هــذه المهــارات 
لــدى الطالــب عنــد إكمالــه للخطــة الدراســية. كمــا يتــم تحديــد اســتراتيجيات التدريــس المناســبة لبنــاء هــذه 

المهــارات، ويضــاف إلــى ذلــك تحديــد طــرق التحقــق مــن اكتســاب الطالــب لهــذه المهــارات المســتهدفة.
إنشاء خريطة تفصيلية للمقررات الدراسية للخطة: 

وتشــمل تحديــد الســاعات التدريســية لــكل مقــرر، والمتطلــب الســابق أو المرافــق لــه، وموضــع المقــرر فــي 
الخطــة، وهنــا ينبغــي مراعــاة التسلســل والتــوازن والتكامــل بيــن المســتويات المختلفــة وكذلــك مقــررات 

كل مســتوى ومقــررات جميــع المســتويات.
عمل توصيف مفصل لكل مقرر:

 توصيــف المقــرر الدراســي يهــدف إلــى إرشــاد الطــاب إلــى: أهــداف المقــرر، ماهيــة األنشــطة المطلوبــة منهــم 
لتحقيــق هــذه األهــداف، والكيفيــة التــي ســوف يتــم تقييمهــم بهــا. ويتضمــن توصيــف المقــرر تحديــد محتــوى 
المقــرر، وأهدافــه، ومخرجاتــه التعليميــة، والتوزيــع الزمنــي لمحتوياتــه علــى األســابيع الدراســية، وتوزيــع 

الدرجــات، وتحديــد للكتــاب الدراســي والمراجــع المقترحــة. 
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  مراحل التحكيم العلمي والمعرفي للخطط الدراسية 

تمر عملية التحكيم العلمي والمعرفي للخطط الدراسية بثاث مراحل :

أوالً/ تحكيم العناصر الرئيسية للخطة :
- وضوح الهدف العام للخطة )مثال إعداد الطالب للعمل في مجال ...(،

- وجود تحديد واضح لمجموعة المهارات المختلفة )مخرجات التعليم( المفترض أن يكتسبها الخريج،
- تحقيق هذه المخرجات لبعض الشروط األساسية؛ مثال توافقها مع اإلطار الوطني للمؤهات بالمملكة،

- توازن مناسب للمجموعات التخصصية لمقررات الخطة الدراسية،
- توزيع مناسب لدور كل مقرر في تحقيق مخرجات التعليم المستهدفة،

- تحديد واضح الستراتيجيات وطرق التدريس المناسبة لتحقيق مخرجات التعليم المستهدفة،
- تحديد واضح لطرق التقييم المناسبة لقياس مدى تحقق كل مخرج من مخرجات التعليم المستهدفة.
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ثانيًا/ تحكيم البناء العلمي للخطة :
- اســتيفاء جميــع بنــود الخطــة وتوافــر جميــع المتطلبــات الهيكليــة )أرقــام المقــررات - أســماء المقــررات - 
الســاعات المعتمــدة وســاعات االتصــال - المقــرر الســابق و/أو المقــرر المرافــق - توزيع المقررات على المســتويات 

الدراســية , الســاعات المعتمــدة لــكل مســتوى , الســاعات المعتمــدة للخطــة , التدريــب الميدانــي ... الــخ(.
- مراجعة مدى تناسب أجزاء الخطة : 

هــل محتــوى الخطــة الدراســية يعكــس بشــكل مناســب أهــداف الخطــة، وهــل محتــوى الخطــة الدراســية 
يعكــس بشــكل مناســب العناصــر المطلوبــة لإلعــداد العــام والمتــوازن للطالــب، وهــل الوقــت المخصــص فــي 

ــن والعملــي مناســبة؟ الخطــة لســاعات النظــري والتماري
- تقييــم تسلســل مقــررات الخطــة والتأكــد مــن تناســب تسلســل المقــررات مــع اســتعداد الطالــب العلمــي 
ــع  ــررات م ــل المق ــب تسلس ــدى تناس ــل(، وم ــتيعاب والتفاع ــى االس ــدرة عل ــي )الق ــة( والذهن ــة العلمي )الخلفي

ــم(. ــات التعل ــب )مخرج ــي الطال ــا ف ــتهدف بناءه ــارات المس ــل المه تسلس
- فحــص مــدى تكامــل أجــزاء الخطــة والتأكــد مــن أنهــا متكاملــة بمــا فيــه الكفايــة / مرتبطــة مــن حيــث عناصــر 
العمليــة التعليميــة بحيــث يتــم تســهيل إجــراءات التعلــم األمثــل ومنــع أو تقليــل التكــرار والحشــو فــي الخطــة.

- فحص مدى توازن مخرجات التعليم المستهدفة : 
ــل  ــتهدفة؟ وه ــم المس ــات التعل ــع مخرج ــة م ــداف( متوازن ــة )األه ــا التقييمي ــية ومكوناته ــة الدراس ــل الخط ه
هنــاك تــوازن تربــوي بيــن بنــاء المعرفــة والمهــارة واألداء؟ وهــل يتــم إعــداد الطالــب لمســتوى جيــد مــن الكفــاءة 

بالنســبة لــكل مــن: المعرفــة، الفهــم، التطبيــق، التحليــل والتركيــب والتقييــم؟
- التأكد من أن الخطة تعد جميع الطاب على نطاق واسع بما فيه الكفاية: 

اإلعداد العام للطالب مقارنة مع اإلعداد المتخصص له.
- تقييــم آليــات ومنهجيــة تقييــم مخرجــات التعلــم المســتهدفة للخطــة، ومــدى تضميــن هذا التقييــم عمليات 
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تقييــم مــن قبــل المتعلميــن والمعلمين ومصــادر خارجية.
ثالثًا: تحكيم توصيف المقررات الدراسية )كل مقرر على حده(:

- مراجعة البيانات الرئيسية :
 اسم ورمز المقرر , الساعات المعتمدة وساعات االتصال .... الخ.

- تقييم احتساب الساعات المعتمدة : 
بحيــث تحتســب ســاعة معتمــدة واحــدة لمقــرر مــا إذا كان الحــد األدنــى مــن الوقــت المتوقــع لدراســة هــذا المقرر 
)محاضــرة + اســتذكار + مختبــر( هــو بيــن 48 إلــى 54 ســاعة علــى نظــام الفصــل الدراســي بغــض النظــر عــن 
طــول المــدة، وبشــكل عــام عــن كل ســاعة مــن المحاضــرة. فمــن المؤكــد حاجــة الطــاب لقضــاء ســاعتين 
إضافيتيــن مــن الدراســة خــارج القاعــة الدراســية )اســتذكار(. أمــا وحــدات المختبــر، فالمتوقــع أن ال يــدرس الطالــب 
أيــة مــادة إضافيــة خــارج القاعــة الدراســية. ولــذا فــإن عــدد الوحــدات الممنوحــة يســتند عمومــا علــى عدد الســاعات 
التــي أجريــت فــي المعمــل تحــت اإلشــراف المباشــر مــن الفنــي المختــص. علــى ســبيل المثــال، أن 54 ســاعة 
مــن مختبــر الكيميــاء )ثــاث ســاعات فــي األســبوع علــى مــدى 18 أســبوعا( تمنــح وحــدة معتمــدة واحــدة فــي 
الفصــل الدراســي، فــي حيــن أن 54 ســاعة مــن محاضــرة الكيميــاء ســتمنح ثــاث وحــدات. وقــد يتــم تعييــن وحــدة 
معتمــدة للمختبــر ألقــل مــن ثــاث ســاعات فــي األســبوع فــي حــال أن يقــوم الطالــب ببعــض الواجبــات المنزليــة 

الخاصــة بهــذا المعمــل.
- مراجعة محتوى المقرر :

 للتأكــد مــن أن المقــرر متناســب مــع أهــداف وطبيعــة البرنامــج الدراســي، والمقــرر واضــح مــن حيث كونــه مقرر 
ــق  ــوازن لتحقي ــار المحتــوى الدراســي بشــكل مت عــام أو مقــرر تخصصــي أو مقــرر تخصصــي متقــدم، واختي
المطلــوب دون الحشــو الــذي يــؤدي إلــى االســتعجال غيــر المناســب، واختيــار المحتــوى الدراســي بمرونــة بحيــث 
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ُيمّكــن مــن إيجــاد مســاحة زمنيــة كافيــة فــي حالــة وجــود موضــوع يحتــاج وقتــا أطــول أو ظهــور أحداث أخــرى غير 
متوقعــة أو اســتخدام ردود فعــل الطالــب لضبــط معــدل التغطيــة، وبدايــة المقــرر مناســبة مــع المقــرر الســابق 
/ أو مــع مــا تمــت دراســته بالفعــل، ونهايــة المقــرر مناســبة للمقــرر الاحــق أو مــع متطلبــات الدراســة الاحقــة، 
والموضوعــات الدراســية الرئيســية مرتبــة بشــكل مناســب، والمقــرر يعكــس التطــور الراهــن فــي المجــال، 
والمقــرر ال يتقيــد بمدرســة فكريــة واحــدة، والمقــرر يــدرس المحتويــات والمهــارات الازمــة للمقــررات الاحقــة.

- تقييم كيفية صياغة أهداف المقرر : 
هنــاك جملــة واضحــة تعبــر عــن أهميــة هــذا المقــرر، واألهــداف والتوقعــات مــن دراســة هــذا المقــرر واضحــة، 
ــداف  ــرر، وأه ــذا المق ــازه له ــد اجتي ــه بع ــن أدائ ــب م ــيتمكن الطال ــذي س ــا ال ــوح م ــدد بوض ــرر تح ــداف المق وأه
المقــرر قابلــة للقيــاس، وأنــه تــم ربــط كل هــدف بأحــد أو عــدد مــن مخرجــات التعليــم المســتهدفة للمقــرر، 
وكذلــك ربــط كل هــدف بأحــد أو بعــض أنشــطة البرنامــج )موضــوع معيــن – معمــل – واجــب – مشــروع .. الــخ(.

- تقييم وضع مخرجات التعليم للمقرر :
 هنــاك تحديــد واضــح لمجموعــة المعــارف والمهــارات والخصائــص الســلوكية التــي ســوف يكتســبها الطالــب 
بعــد اجتيــازه لهــذا المقــرر، وأنــه تمــت صياغــة هــذه المخرجــات فــي صــورة القــدرة علــى األداء وليســت القــدرة 
علــى الفهــم، وأن تتوافــق هــذه المخرجــات مــع مخرجــات التعليــم المســتهدفة للبرنامــج الدراســي التابــع لــه 
المقــرر  )طبقــًا لمصفوفــة توزيــع مخرجــات التعليــم علــى المقــررات الدراســية(، وأن تكــون جميــع المخرجــات 

قابلــة للقيــاس والتقييــم.
- التأكد من وجود التوزيع الزمني لمحتويات المقرر على األسابيع الدراسية بشكل مناسب: 

هــل هنــاك قائمــة مفصلــة بالمواضيــع الرئيســية والمواضيــع األخــرى )مهــام القــراءة، مواعيــد كل االمتحانــات 
والتطبيقــات وتقديــم األوراق، والمشــاريع، والواجبــات، والمختبــرات، الــخ(، وهــل تــم تحديــد المواعيــد كتواريــخ 
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مؤقتــة مرنــة قابلــة للتغييــر عنــد إجــراء التعديــات الازمــة لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة المســتجدة، وأن 
هنــاك أهــداف تعليميــة قابلــة للقيــاس لــكل وحــدة ولــكل فتــرة زمنيــة مــن الفصــل الدراســي.

- توزيع درجات المقرر : 
هــل هنــاك تحديــد لألســلوب المســتخدم فــي تقييــم أداء الطالــب فــي المقــرر؟ وهــل هنــاك وصــف لمتطلبــات 
المقــرر مــن امتحانــات وواجبــات ومشــاريع وغيرهــا ؟ وهــل هنــاك وصــف للكيفيــة التــي ســيتم بهــا تقييــم 
تلــك المتطلبــات المختلفــة )امتحانــات، وواجبــات ... إلــخ( والــوزن النســبي لــكل منهــا لحســاب الدرجــة النهائيــة 

فــي المقــرر؟
- بيانات الكتاب الدراسي والمراجع المقترحة :

 ،ISBN هــل تــم تحديــد عنــوان الكتــاب ، واســم المؤلــف، ورقــم الطبعــة، وتاريــخ النشــر، واســم الناشــر، ورقــم 
وهــل تتضمــن اإلشــارة إلــى المــواد الخاصــة )مثــال كتــب للمعمــل( أو البرمجيــات الازمــة ... الــخ؟ وهــل تمــت 
ــة،  ــات حديث ــل المحتوي ــة؟ وه ــرة منفصل ــي نش ــا ف ــيتم توفيره ــي س ــة الت ــات اإلضافي ــى المعلوم ــارة إل اإلش
ذات صلــة، ودقيقــة؟ ومــا إذا كانــت المــادة تلبــي أنمــاط التعلــم والتدريــس المختلفــة، ومــا إذا كان المحتــوى 
ــم  ــاب التعلي ــبة لط ــاب مناس ــة للكت ــادة العلمي ــل الم ــس؟ وه ــي التدري ــتهدفة ف ــة المس ــس المنهجي يعك
العالــي؟ وهــل هــي معروضــة بشــكل جيــد أو جــذاب؟ وهــل توفــر المرونــة فــي االســتخدام وكذلــك هــل 

الموجــه؟ الذاتــي  التعليــم  علــى  تســاعد 
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  مراحل بناء خطة دراسية جديدة
النموذج المستخدمبيان توضيحيالبندم

توصيف البرنامج الدراسي التابعة له 1
مجموعة النماذج المحددة طبقًا آلليات العمل المحددة من قبل وحدة الخطط والبرامج الدراسية باإلدارةالخطة موضع التحكيم

في دليل عمل الوحدة

تخــع 001مثال »إعداد الطالب للعمل كمهندس مدني في مجال اإلنشاءات .. “الهدف العام من الخطة الدراسية2

تخــع 001مثال اكتساب الطالب لمجموعة من المهارات المعرفية والسلوكية .... إلخمخرجات التعليم للبرنامج3

قائمة تضم جميع المقررات توضح رمز كل مقرر والساعات المعتمدة له والمحتوى العلمي بيان مقررات الخطة الدراسية 4
تخــع 002والمقرر السابق أو المصاحب لهذا المقرر

تخــع 003توزيع المقررات على المستويات الدراسية في صورة مصفوفة لكل مستوىمصفوفة المقررات الدراسية5

6
مصفوفة مخرجات التعليم مقابل 

المقررات الدراسية 
خريطة لتحديد دور كل مقرر من مقررات الخطة الدراسية في تحقيق بعض أو كل من 

تخــع 004مخرجات التعليم المستهدفة للبرنامج

مصفوفة مخرجات التعليم مقابل 7
استراتيجيات التعليم

خريطة لتحديد دور كل مفردة من استراتيجيات التعليم المقترحة في تحقيق بعض أو كل 
تخــع 005من مخرجات التعليم المستهدفة للبرنامج

8
مصفوفة مخرجات التعليم مقابل

طرق التقييم
خريطة لتحديد دور كل مفردة من طرق القياس والتقييم المقترحة في قياس مدى تحقق 

تخــع 006بعض أو كل من مخرجات التعليم المستهدفة للبرنامج

فهرس المقررات الدراسية9
قائمة لجميع المقررات تتضمن لكل مقرر ما يلي:

اسم المقرر – رمز المقرر – الساعات المعتمدة – ساعات االتصال – المتطلب السابق – 
المتطلب المرافق – محتوى المقرر

تخــع 007

وصف المقررات الدراسية10

وصف تفصيلي منفصل لكل مقرر يتضمن:
• اسم المقرر – رمز المقرر – الساعات المعتمدة ... الخ	
• محتوى المقرر - أهداف المقرر - مخرجات التعليم للمقرر	
• التوزيع الزمني لمحتويات المقرر على األسابيع الدراسية	

• توزيع درجات المقرر	
• بيانات الكتاب الدراسي والمراجع المقترحة	

طبقًا للنماذج المحددة من 
قبل وحدة الخطط والبرامج 

الدراسية باإلدارة
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  إجراءات التحكيم العلمي والمعرفي للخطط الدراسية 

فتــرض قبــل البــدء فــي عمليــات التحكيــم العلمــي والمعرفــي للخطــة الدراســية أن يتــم االنتهــاء مــن 
الخطــوات اإلجرائيــة الخاصــة بتشــكيل اللجــان العلميــة للخطــط الدراســية بالقســم المقــدم للخطــة، 
وكذلــك مــن جميــع إجــراءات اعتمادهــا داخــل القســم والكليــة، ومراجعتهــا مــن قبل عمــادة الجــودة وعمادة 
القبــول والتســجيل ومــن قبــل وحــدة الخطــط الدراســية بــإدارة الخطــط والبرامــج الدراســية، والتأكــد مــن عمل 

التعديــات المناســبة طبقــًا لنتائــج هــذه المراجعــات بمعرفــة وحــدة الخطــط الدراســية.

تتم إجراءات التحكيم على النحو اآلتي:
1. تقــوم وحــدة الدراســات العلميــة والمعرفيــة بــاإلدارة بمراجعــة البيانــات الــواردة للتأكــد مــن مــدى جاهزيــة 

الخطــة للتحكيــم العلمــي. حيــث يقــوم أعضــاء الوحــدة بعمــل مراجعــة فنيــة للمرفقــات ويشــمل ذلــك:
- مراجعة استيفاء كافة النماذج المطلوبة

- التأكد من اكتمال جميع حقول هذه النماذج
- التأكد من اكتمال جميع توصيفات المقررات وبشكل متجانس بينها

2. بعــد التأكــد مــن اكتمــال جاهزيــة الخطــة للتحكيــم تقــوم الوحــدة بإرســالها كاملــة للجنــة االستشــارية 
المعنيــة حســب التخصــص لاطــاع والتوجيــه فيمــا يتعلــق بـــ:

- التحكيــم الداخلــي للخطــة – إذا مــا كان هنــاك متخصصيــن بالجامعــة ذوي خبــرة كافيــة فــي نفــس 
ــال المج

- التحكيم المحلي )في إحدى الجامعات السعودية(
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- التحكيم الخارجي اإلقليمي 
- التحكيم الدولي

- أو ما تراه اللجنة غير ذلك
3. يتــم إرســال الخطــة للتحكيــم )بنــاء علــى توصيــات اللجنــة االستشــارية( حيــث يقوم المحكميــن بتحكيم 
الخطــة الدراســية وفــق العناصــر الرئيســية للخطــة والبنــاء العــام لهــا وكذلــك التحكيــم التفصيلــي لتوصيــف 

المقررات الدراســية.
4. عقــب ورود تقاريــر التقييــم مــن المحكميــن يتــم إرســال الخطــة مــرة أخــرى للقســم صاحــب الخطــة لعمــل 

التعديــات الــواردة فــي تقريــر المحكمين. 
5. تقــوم وحــدة الدراســات العلميــة بــإدارة الخطــط بمراجعــة التعديــات طبقــًا لتقاريــر المحكميــن وبعــد 
الدراســية  للخطــط  الدائمــة  للجنــة  برفعهــا  التوصيــة  يتــم  للمطلــوب  الخطــة  مطابقــة  مــن  التأكــد 

ــا. ــة العتماده بالجامع
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  الجدول الزمني المقترح لمراحل التحكيم 

)التحكيم وعمل التعديات المشار إليها من قبل المحكمين(

* في حال عدم وجود ماحظات للمحكمين ال توجد حاجة لهذه الفترة وتكون إجمالي فترة التحكيم هي 
23 يوم عمل.

* يضاف من ثاثة إلى خمسة أيام لاتصاالت اإلدارية والمراسات.

الفترة الزمنية المقترحةالمسئول عن التنفيذالمرحلةم

ثاث أيام عملوحدة الدراسات العلمية بإدارة الخططمراجعة الخطة للتأكد من جاهزيتها للتحكيم1

خمسة أيام عملاللجان االستشاريةمراجعة الخطة لتحديد جهة التحكيم2

عشرة أيام عملالمحكمين تحكيم الخطة3

4
عمل التعديات الازمة طبقا لتقرير المحكمين  

    )إن وجدت(
عشرة أيام عمل *القسم صاحب الخطة

خمسة أيام عملوحدة الدراسات العلمية بإدارة الخططالمراجعة النهائية للخطة 5

33 يوم عمل **اإلجمالي
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  النماذج الخاصة بالبيانات المطلوبة لتحكيم الخطة الدراسية

نموذج  تخع 001   البيانات الخاصة بعناصر الخطة الدراسية
نموذج  تخع 002  المجموعات التخصصية للمقررات الدراسية

نموذج  تخع 003  بيان مقررات الخطة الدراسية )كتالوج المقررات(
نموذج  تخع 004  مصفوفة المقررات موزعة على الفصول الدراسية

نموذج  تخع 005  توزيع مخرجات التعليم على المقررات الدراسية
نموذج  تخع 006  توزيع استراتيجيات وطرق التعليم على مخرجات التعليم المستهدفة

نموذج  تخع 007  توزيع أساليب التقييم على مخرجات التعليم المستهدفة

أوالً: األهداف العامة للخطة الدراسية :
)هــي األســباب التــي مــن أجلهــا يســير الطالــب فــي هــذه الرحلــة العلميــة، مثــال التأهــل للعمــل فــي مجــال 

ــة األجهــزة الطبيــة(. صيان
ثانيًا: مخرجات التعليم المستهدفة :

)هــي مجموعــة المهــارات التــي ســوف يكتســبها الطالــب الــذي يجتــاز هــذا البرنامــج الدراســي، ويفضــل أن تصاغ 
بشــكل »ســوف يســتطيع الطالــب أن يفعــل« بــدال مــن »يســتطيع أن يفهــم«. ويجــب أن تشــمل مجموعــة مــن 

المخرجــات المعرفيــة والمهاريــة وغيرها(.

اإلصدار: 001البيانات الخاصة بعناصر الخطة الدراسيةنمــوذج تخــع 001
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ثالثًا: استراتيجيات التعليم المقترحة :
)هــي مجموعــة األســاليب والوســائل التعليميــة التــي مــن خالهــا ســوف يتــم تنفيــذ الخطــة الدراســية بحيــث 
تحقــق المخرجــات المســتهدفة للتعليــم. فباإلضافــة إلــى حضــور الطالــب المحاضــرات والمعامــل والتدريــب 
الميدانــي، فيفضــل أن تشــمل علــى دراســة ذاتيــة ودراســة جماعيــة – ليســتفيد كل طالــب مــن زمائــه - 

ــًا(. ــي وهــو مــا يســتلزم توفيــر المــادة العلميــة  الازمــة الكتروني واســتخدام التعليــم االلكترون
رابعًا: أساليب التقييم المقترحة : 

)ينبغــي إعطــاء الطالــب تغذيــة راجعــة عــن أدائــه بشــكل مســتمر ليســتطيع تقييــم مســتوى تحصيلــه 
العلمــي، ويشــمل ذلــك تقييمــه لنفســه وتقييــم الطــاب بعضهــم لبعــض وتقييــم عضــو هيئــة التدريــس 
ــك تقييــم  ــب وكذل ــات وإرجاعهــا للطال ــات واالمتحان ــح الواجب لهــم. كمــا ينبغــي أن يشــمل التقييــم تصحي

ــخ(. ــط... ال ــف – متوس ــب : ضعي ــي للطال ــتوى العلم المس
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اإلصدار: 001المجموعات التخصصية للمقررات الدراسيةنموذج تخع 002

توزيع الساعات : عدد الوحدات المعتمدة ) ساعات النظري – ساعات التمارين – ساعات العلمي (
مقررات الجامعة

مقررات الكلية
مقررات القسم من خارج القسم

مقررات القسم والمسارات
0. مجموعة المواد العامة 

1. مجموعة هندسة التصنيع
2. مجموعة التصميم

3. التدريب العملي – المعامل – مشروع التخرج

رمز المقررأسم المتطلب السابق / المرافقالساعاتالمستوىالتبعيةأسم المقرررمز المقرر

--2 )0-0-2(3الجامعةمهارات لغوية101 عرب

--2 )0-0-2(8الجامعةتحرير عربى103 عرب

أسم المسئول عن البرنامج:

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

عدد الصفحات

......... 

برنامج :

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

كلية :

......................
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اإلصدار: 001بيان مقررات الخطة الدراسية )كتالوج المقررات(نموذج تخع 003

)3 - 1 -2(3   :  I مقدمة في التصميم الهندسي هـ ص 201 : 
التصميــم الهندســي والمداخــل الهندســية لحــل المشــكات، تصميــم العمليــات والمنتجــات، أساســيات 
الجــودة، المشــاركة فــي فــرق العمــل، العــروض التقديميــة ومهاراتهــا، تنظيــم وتقييــم الموضوعــات الفنيــة، 
إعــداد تقاريــر موجــزة عــن األعمــال المطلوبــة، التقييــم الذاتــي والســلوكيات المصاحبــة لمســئولية التنظيــم 

وإدارة الوقــت.
المقرر السابق  : لغة 102

المقرر المرافق: ال يوجد

] الساعات المعتمدة )ساعات االتصال : نظري – تمارين – عملي( [  ] اسم المقرر [ :   ]رقم المقرر[ : 
] محتوى المقرر                                                                                      [

المقرر السابق  : ] رقم المقرر[
المقرر المرافق:  ] رقم المقرر [

أسم المسئول عن البرنامج:

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

عدد الصفحات

......... 

برنامج :

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

كلية :

......................
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اإلصدار: 001مصفوفة المقررات موزعة على الفصول الدراسيةنموذج تخع 004 

الخطة الدراسية – قسم ...................... – مسار ...........................
توزيع الساعات ) ساعات النظري – ساعات التمارين – ساعات العلمي (

المجموع:      .... ساعة معتمدة

السنة التحضيرية - المستوى الثانيالسنة التحضيرية - المستوى األول

مقرر سابقالساعاتالوحداتاسم المقررالرمزالرقممقرر سابقالساعاتالوحداتاسم المقررالرمزالرقم

المجموعالمجموع

المستوى الرابعالمستوى الثالث

مقرر سابقالساعاتالوحداتاسم المقررالرمزالرقممقرر سابقالساعاتالوحداتاسم المقررالرمزالرقم

المجموعالمجموع

التدريب العمل

المستوى العاشرالمستوى التاسع

مقرر سابقالساعاتالوحداتاسم المقررالرمزالرقممقرر سابقالساعاتالوحداتاسم المقررالرمزالرقم

المجموعالمجموع

أسم المسئول عن البرنامج:

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

عدد الصفحات

......... 

برنامج :

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

كلية :

......................
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اإلصدار: 001توزيع مخرجات التعليم على المقررات الدراسيةنموذج تخع 005

√  مسئولية رئيسة                 x    مسئولية ثانوية 
)ماحظة: يمكنك إضافة صفحات  أخرى في حال اقتضت الضرورة ، بحيث تغطي جميع المقررات الدراسية المطلوبة في البرنامج( 

أسم المسئول عن البرنامج:

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

عدد الصفحات

......... 

برنامج :

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

كلية :

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

مخرجات التعلم
المقررات الدراسية

المعارف

الحقائق، المفاهيم، النظريات، اإلجراءات
مهارات معرفية

تطبيق المهارات عند الطلب 

التفكير أالبتكاري وحل المشكات 
مهارات العالقات بين األشخاص وتحمل المسئولية

• مسؤولية الفرد عن تعلمه	

• المشاركة الجماعية والقيادة	

• التصرف بمسئولية  في المواقف الشخصية والمهنية	

• معايير السلوك األدبية	

مهارات التواصل، واستخدام تقنية المعلومات العددية

• التواصل الشفوي والمكتوب	

• استخدام تقنية المعلومات	

• مبادئ   الرياضيات  واإلحصاء	

المهارات النفس- حركية 
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اإلصدار: 001توزيع استراتيجيات وطرق التعليم على مخرجات التعليم المستهدفةنموذج تخع 006

√  مسئولية رئيسة                 x    مسئولية ثانوية 
)ماحظة: يمكنك إضافة صفحات  أخرى في حال اقتضت الضرورة ، بحيث تغطي جميع المقررات الدراسية المطلوبة في البرنامج( 

أسم المسئول عن البرنامج:

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

عدد الصفحات

......... 

برنامج :

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

كلية :

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

مخرجات التعلم
استراتيجيات وطرق التعليم

المعارف

الحقائق، المفاهيم، النظريات، اإلجراءات
مهارات معرفية

تطبيق المهارات عند الطلب 

التفكير أالبتكاري وحل المشكات 
مهارات العالقات بين األشخاص وتحمل المسئولية

• مسؤولية الفرد عن تعلمه	

• المشاركة الجماعية والقيادة	

• التصرف بمسئولية  في المواقف الشخصية والمهنية	

• معايير السلوك األدبية	

مهارات التواصل، واستخدام تقنية المعلومات العددية

• التواصل الشفوي والمكتوب	

• استخدام تقنية المعلومات	

• مبادئ   الرياضيات  واإلحصاء	

المهارات النفس- حركية 
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اإلصدار: 001توزيع أساليب التقييم على مخرجات التعلم المستهدفةنموذج تخع 007

√ مسئولية رئيسة                  x    مسئولية ثانوية 
)ماحظة: يمكنك إضافة صفحات  أخرى في حال اقتضت الضرورة ، بحيث تغطي جميع أساليب التقييم( 

أسم المسئول عن البرنامج:

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

عدد الصفحات

......... 

برنامج :

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

كلية :

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

مخرجات التعلم
أساليب التقييم

المعارف

الحقائق، المفاهيم، النظريات، اإلجراءات
مهارات معرفية

تطبيق المهارات عند الطلب 

التفكير أالبتكاري وحل المشكات 
مهارات العالقات بين األشخاص وتحمل المسئولية

• مسؤولية الفرد عن تعلمه	

• المشاركة الجماعية والقيادة	

• التصرف بمسئولية  في المواقف الشخصية والمهنية	

• معايير السلوك األدبية	

مهارات التواصل، واستخدام تقنية المعلومات العددية

• التواصل الشفوي والمكتوب	

• استخدام تقنية المعلومات	

• مبادئ   الرياضيات  واإلحصاء	

المهارات النفس- حركية 
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