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 توصيف البرنامج 

 هـ 1439/ 3/  1  :تاريخال المجمعة  :الجامعة -1

  الرياضيات بالمجمعة / النربية : مــالقس/  ةـــــــالكلي -2

 ا.نوف الثميري  /بن احمد السبت  عبدالرحمند.   :/ رئيس القسم  دــــالعمي -3

 :الهيكل التنظيمي اإلداري للبرنامج  -4

 
 

 :و مقراتها   التي تقدم البرنامج قائمة الفروع -5

 . :  1رقم  الفرع

 كلية التربية للبنات بالمجمعة

 .ال يوجد:  2رقم  رعالف

 .ال يوجد:  3رقم  عالفر

 .ال يوجد:  4رقم  رعالف

 

 : أ. تعريف البرنامج ومعلومات عامة

 Math :    رمز البرنامج الرياضيات :  اسم البرنامج -1

 ساعة 144 : إجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج -2

 والتربية الرياضيات في البكالوريوس درجة :  الدرجة الممنوحة عند إتمام البرنامج -3

 :المسارات الرئيسة أو التخصصات التي يشملها البرنامج  -4

 ال يوجد
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 ال يوجد    ( إن وجدت )نقاط التخرج التي تتوسط البرنامج والشهادة الممنوحة عندئذ  -5

 :الوظائف المرخصة التي يتم تأهيل الطالب لهاالمهن أو . 6

 ثانوي  -متوسط -رياضيات للمرحلة قبل الجامعي ابتدائي  معلمة

 .1433-1432                                   :تاريخ البدء وفق الخطة                                             برنامج جديد  ( أ )  -7

 1437         :أحدث  سنة مراجعة للبرنامج √                                       ( برنامج مستمر ب )

 منها :قائمة الجهات التي نفذت مراجعات أو اعتمادات للبرنامج، وتاريخ كل 

الهيئة الوطنية لالعتماد االكاديمي و  –وكالة الجودة و تطوير المهارات  –لجنة الخطط و البرامج بالجامعة 

 البرامجي.

  :اسم رئيس أومنسق البرنامج، واسم رئيسة أو منسقة البرنامج في القسم النسائي )إن وجدت(: -8

 ا. نوف بنت أحمد الثميري

 تاريخ الموافقة على البرنامج من الجهة صاحبة الصالحية )وزارة التعليم(. -9

 التاريخ الموافقةجهة  التعليميةفرع/ موقع المؤسسة 

   المقر الرئيس

 4/7/1430 مجلس التعليم العالي جامعة المجمعة  -1
 

 : بيئة عمل البرنامج ـ ب

  : البرنامج وضح سبب تأسيس -1

ات السياسة ، والتطورات التقنية، أو تطورةأو الثقافياذكر بإيجاز األسباب االقتصادية أو االجتماعية   -ا 

  : خرىأ أو أي أسباب الوطنية،

 للمعلمات  حاجة المجتمع وسوق العملنظرا الستيعاب االعداد المتزايدة من خريجات المدارس الثانوية و

 .بالجامعات السعودية لشغل المناصب الجامعية ولتأهيل دارسي الرياضيات المتفوقاترياضيات  تخصص

 التعليمية:وضح عالقة البرنامج برسالة وغايات المؤسسة   -ب 

المؤسسة واهدافها التي تهدف الى  تخريج كفاءات  يحقق البرنامج رسالة الكلية التي بدورها تحقق رسالة

 علمية 

 : ( مع البرامج التي تقدمها المؤسسة / الكلية / القسمإن وجدتعالقة البرنامج ) -2 .1

      برامج أخرى ؟ هل يقدم هذا البرنامج مقررات دراسية يجب على الطالب دراستها في أ.
 √ نعم

  ال

ما الذي تم اتخاذه من إجراءات للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتياجات طالب  ،  بنعماإلجابة  اذا كانت 

 البرامج األخرى؟

في خطة برنامج  1. نظرا لوجوج مقرر تفاضل وتكامل االحياء  برنامجب برنامج الرياضيات له عالقة 

 . بتدريسه عضو من قسم الرياضياتاء ويقوم ياالح

       هل يلزم البرنامج طالبه تسجيل مقررات دراسية من أقسام أخرى؟  -ب
 √ نعم

  ال

، ما الذي تم اتخاذه من إجراءات للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتياجات طالب هذا بنعمإذا كانت اإلجابة 

  البرنامج؟

 دراسات اسالمية( - لغة عربية -ة مقررات )تربوي
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  : أهداف البرنامجغايات ورسالة و -ج 

 :   رسالة البرنامج -1

 تعليمية برامج خالل من وتطبيقاتها الرياضيات في وبحثيا   مهنيا   و علميا   مؤهلة تربوية كوادر إلعداد الرياضيات قسم يسعى

 وخدمة العمل سوق احتياجات تلبية في للمساهمة الجودة، معايير مع يتفق بما والتكنولوجي، المعرفي للتطور مواكبة متميزة

 .  المجتمع

 : (األهداف بعيدة المدى، ويمكن الوصول لدرجات منها وليس كلها ) البرنامج غايات  -2

 الباحثة العلمية المتميزة  -المعلمة المتميزة

 الرئيسية تاالستراتيجيا مؤشرات األداء األهداف 

 علميا مؤهلين تربويين اعداد - 1
 الجودة معايير وفق مهنياً  و

 بمجال للعمل االكاديمي واالعتماد
 في تطبيقاتها و الرياضيات

 العام التعليم مؤسسات مختلف

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين  -

يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق 

 .عليها

نسبة الطالب الداخلين في برامج   -

البكالوريوس الذين أكملوا  في الحد 

 األدنى من املدة

العصف  -التعليم الذاتي -المحاضرة

 –البحث واالستقصاء  -الذهني

 التعليم التعاوني -لمناقشةاالحوار و

 

 

 لدى االبتكارية القدرات تنمية - 2
 استخدام على وتدريبهم خريجاتال

 مواجهة في التفكير في العلمي األسلوب
 وحلها المشكالت

نسبة املقررات التي يجرى فيها تقويم  -

 .خالل السنةللطالب 

نسبة الطالب لهيئة التدريس )بدوام  -

 كامل أو ما يعادلهعام 

العصف  -التعليم الذاتي -المحاضرة

 –البحث واالستقصاء  -الذهني

التعليم التعاوني -لمناقشةاالحوار و  

 علومل الخريجاتًتوظيف - 3
فيًخدمةً تطبيقاتها و الرياضيات

 واإلنتاجية الصناعية ومؤسساته المجتمع
 والبيئية المختلفة

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين  -

يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق 

 عليها

تقييم معرفة اصحاب املصلحة   -

 ملنطوق الرسالة واالهداف للبرنامج .

العصف  -التعليم الذاتي -المحاضرة

 –البحث واالستقصاء  -الذهني

التعليم التعاوني -لمناقشةاالحوار و  

 التقنية وسائل الخريجاتًاستخدام -4
 وتوفير الذكية التعليم وطرًق الحديثة
التدريسً في المختلفة اإلثراء أساليب
 و المعرفي التطور لمواكبةًوذلك

 التكنلوجي

تقييم معرفة اصحاب املصلحة   -

 ملنطوق الرسالة واالهداف للبرنامج .

تقييم املستفيدين  لخدمات املكتبة و  -

 مركز الوسائط

العصف  -التعليم الذاتي -المحاضرة

 –البحث واالستقصاء  -الذهني

التعليم التعاوني -لمناقشةاالحوار و  

 هل لدى الطالب المتوقع التحاقهم بالبرنامج أي احتياجات أو سمات معينة؟  -3

   ال √ نعم

ما البرامج أواإلجراءات أو األنشطة التي يقدمها البرنامج للطالب المتقدمين ممن لديهم احتياجات أو    -4

 سمات معينة؟

  ذوي احتياجات خاصةمن ال يوجد بالقسم طالبات 
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 المشاركة علىًالخريجاتً تشجيع-5
العلميةً والندوات المؤتمراتًالبحثية في

 العمل وورش

اإلنفاق السنوي على تقنية املعلومات -

 .نسبة لعدد الطالب

تقييم املستفيدين  لخدمات املكتبة   -

 الرقمية.

العصف  -التعليم الذاتي -المحاضرة

 –البحث واالستقصاء  -الذهني

 – التعليم التعاوني -لمناقشةاالحوار و

 حل المشكالت 

 هيكل وتنظيم البرنامج  -د 

 : توصيف البرنامج - 1

تقديمها كل فصل دراسي من بداية السنة التحضيرية إلى ضع قائمة بالمقررات اإلجبارية واالختيارية التي يتم 

 (. ينبغي وضع جدول مستقل لكل فرع يقدم خطة دراسية مختلفةنهاية البرنامج باستخدام جدول الخطة الدراسية أدناه )

ت المعتمدة المطلوب وعدد الساااااعا واالختيارية، اإلجبارية المقررات الدراسااااية على ان يتضاااامن  ،للبرنامج إرفاق دليل إرشاااااديينبغي 

 .  تقديمها في البرنامج يتمالمقررات الدراسية التي  وموجز لتوصيف، والمؤسسة التعليمية والكلية مإتمامها، ومتطلبات القس

 

 جدول خطة المقررات الدراسية

 المتطلبات السابقة* اسم المقرر رمز المقرر المستوى

ا
ت 
عا
سا
ل

دة
تم
مع
ال

 

نوع المتطلب 

)جامعة أوكلية 

 أوقسم (

 إجباري

أو 

 اختياري

السنة 

 التحضيرية
 ال يـــــــــنــــــطـــــــــــــــبـــــــــــــــق

المستوى 

 األول

 اختياري  متطلب جامعة  2 - متطلب جامعة  -

SALM101 اختياري  متطلب جامعة  2 - المدخل إلى الثقافة اإلسالمية 

ARAB101 اختياري  متطلب جامعة  2 - المهارات اللغوية 

EDU 116 
تقنيات التعليم ومهارات 

 االتصال

- 
 اجباري كليةمتطلب  2

EDU 117 اجباري كليةمتطلب  2 - أصول التربية اإلسالمية 

EDU 118 

 

نظام وسياسة التعليم في المملكة 

 العربية السعودية

- 
 اجباري كليةمتطلب  2

PHYS 111  ( 1) فيزياء عامة  اجباري متطلب قسم 2 - 
CHEM 111   ( 1) كيمياء عامة  اجباري متطلب قسم 2 - 

MATH 101 
 حساب التفاضل والتكامل

   (1 )  

- 
 اجباري متطلب قسم 2

المستوى 

 الثاني

 اختياري  متطلب جامعة  2 - متطلب جامعة  -

EDU 126 اجباري كليةمتطلب  2 - علم نفس النمو 

MATH 

102 

 حساب التفاضل والتكامل 

  (2 )  

حساب التفاضل 

 والتكامل

 (1 ) 

MATH101 

 اجباري متطلب قسم 4

MATH 111   اجباري متطلب قسم 4 - الهندسة التحليلية 
MATH 131 اجباري متطلب قسم 3 - أسس الرياضيات 

STAT 101 اجباري متطلب قسم 3 - مبادئ اإلحصاء واالحتماالت 

المستوى 

 الثالث

 اختياري  متطلب جامعة  2 - متطلب جامعة  -

EDU 216 اجباري كليةمتطلب  2 - صحة نفسية 

EDU 217 اجباري متطلب قسم 2 - مبادئ البحث التربوي 

MATH 203 
حساب التفاضل والتكامل في عدة 

 متغيرات

حساب التفاضل 

(2)والتكامل   
 اجباري متطلب قسم 4
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 المتطلبات السابقة* اسم المقرر رمز المقرر المستوى

ا
ت 
عا
سا
ل

دة
تم
مع
ال

 

نوع المتطلب 

)جامعة أوكلية 

 أوقسم (

 إجباري

أو 

 اختياري

MATH 102 

MATH 204  المتجهاتتحليل  
حساب التفاضل 

(2)والتكامل   

MATH 102 

 اجباري متطلب قسم 4

MATH 241 أسس الرياضيات الجبر الخطي  
MATH 131 

 اجباري متطلب قسم 4

المستوى 

 الرابع

 اختياري  متطلب جامعة  2 - متطلب جامعة  -

EDU 226 اجباري كليةمتطلب  2 - علم نفس التربوي 

MATH 221 
 المعادالت التفاضليةمقدمة في 

 العادية

حساب التفاضل 

والتكامل في عدة 

  متغيرات
MATH 203 

 اجباري متطلب قسم 4

MATH 212 تحليل المتجهات استاتيكا  
MATH 204 

 اجباري متطلب قسم 4

MATH 242 أسس الرياضيات نظرية األعداد  
MATH 131 

 اجباري متطلب قسم 3

STAT 202  التوزيعات االحتماليةمبادئ نظرية  

مبادئ اإلحصاء 

 STAT واالحتماالت

101 
 اجباري متطلب قسم 3

المستوى 

 الخامس

EDU 316 اجباري كليةمتطلب  2 - إدارة وتخطيط تربوي 

EDU 317 

إنتاج ومصادر التعلم 

 االلكترونية

تقنيات التعلم 

تصالاالومهارات   

EDU 116 

 اجباري كليةمتطلب  2

MATH 313 تطبيقات رياضية 
مقدمة في المعادالت 

  التفاضلية
MATH 221 

 اجباري متطلب قسم 4

MATH 381   ( 1) التحليل الحقيقي  

حساب التفاضل 

والتكامل في عدة 

  متغيرات
MATH 203 

 اجباري متطلب قسم 4

MATH 351 الجبر الخطي التحليل العددي  
MATH 241 

 اجباري متطلب قسم 4

MATH 352  الرياضياتمعمل  اجباري متطلب قسم 2 - 

المستوى 

 السادس

EDU 326 
 علم نفس تربوي استراتيجيات التدريس

EDU 226 
 اجباري كليةمتطلب  2

EDU 327 

استراتيجيات   المناهج التعليمية

 التدريس

EDU 326 

(متزامن)   

 اجباري كليةمتطلب  2

MATH 305 الطرائق الرياضية 
مقدمة في المعادالت 

  التفاضلية
MATH 221 

 اجباري متطلب قسم 4

MATH 371 مقدمة في التبولوجي 
  التحليل الحقيقي 

 (1 )  

MATH 381 
 اجباري متطلب قسم 4

MATH 353 التحليل العددي تطبيقات رياضية على الحاسب  
MATH 351 3 اجباري متطلب قسم 

MATH 343 نظرية الزمر 

 الجبر الخطي
MATH 241 

+ 

األعدادنظرية    

 اجباري متطلب قسم 3
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 المتطلبات السابقة* اسم المقرر رمز المقرر المستوى

ا
ت 
عا
سا
ل

دة
تم
مع
ال

 

نوع المتطلب 

)جامعة أوكلية 

 أوقسم (

 إجباري

أو 

 اختياري

MATH 242 

المستوى 

 السابع

EDU 416 

اتجاهات حديثة في 

 استراتيجيات التدريس

استراتيجيات 

  التدريس

EDU 326 

 اجباري كليةمتطلب  2

EDU 417 
 المناهج التعليمية التقويم التربوي

EDU 327 
 اجباري كليةمتطلب  2

MATH 422 
التفاضلية مقدمة في المعادالت 

 الجزئية
  الطرائق الرياضية

MATH 305 
 اجباري متطلب قسم 4

MATH 482   ( 2) التحليل الحقيقي  
 التحليل الحقيقي

  (1 )  

MATH 381 
 اجباري متطلب قسم 4

MATH 483 مركبالتحليل ال  
 التحليل الحقيقي

  (1 )  

MATH 381 
 اجباري متطلب قسم 3

MATH 444 نظرية الزمر الحلقات والحقول  
MATH 343 

 اجباري متطلب قسم 3

المستوى 

 الثامن

EDU 428 

على األقل إكمال التربية الميدانية ) رياضيات (  

 ساعة  121 

 معتمدة

 اجباري كليةمتطلب  6

MATH 472  الهندسة التفاضليةمقدمة في  
مقدمة في المعادالت 

  التفاضلية
MATH 221 

 اجباري متطلب قسم 4

MATH 484 داليالتحليل مقدمة في ال  
مقدمة في 

  التبولوجي
MATH 371 

 اجباري متطلب قسم 3

STAT 403 مقدمة في االستدالل اإلحصائي 
مبادئ نظرية 

 التوزيعات االحتمالية

STAT 202 

 اجباري متطلب قسم 3

MATH 491 مشروع البحث 
 88إكمال على األقل 

 اجباري متطلب قسم 2 ساعة  تخصصية معتمدة

 

 

 ادرج المزيد من المستويات حسب الحاجة

 *المتطلبات السابقة: ادرج رموز المقررات المتطلبة قبل تسجيل هذا المقرر.

 

  )إن وجدت( . مكونات الخبرة الميدانية المطلوبة2

 :البرنامجالتدريب أو برنامج الزمالة التي يتطلبها  أوالتطبيق العيادي، أو ،مكون العمليالموجز ب

 (يجب مراعاة ما ورد في توصيف الخبرة الميدانيةمالحظة: )

 

 توصيف موجز لنشاط الخبرة الميدانية: -أ 

تطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات التربوية والنفسية بشكل ادائى سلوكي في تهدف الخبرة الميدانية الى 

  الفصل 1مواقف تعليمية حقيقية واقعية في 

 فصل دراسي(  )أية سنة أومراحل من البرنامج تنفذ الخبرة الميدانية؟  في أية مرحلة أو -ب 

 المستوى الثامن
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أسابيع، أو دوام كامل في فصل دراسي واحد،  4أيام أسبوعياً طوال  3مثال: الوقت المخصص للخبرة الميدانية، وجدولتها ) -ج 

 (.وهكذا...

اسابيع تدريب  9و بعدها  مشاهدة يتبعه أسبوعأسابيع  3لمدة  برنامج تهيئة وتدريس مصغريقدم للطالبة 

 متصل

 )إن وجد( دد الساعات المعتمدةع -د 

 اسبوعيا ساعات  6

 

 :  ( إن وجدت البحث ) . متطلبات المشروع أو3

الدراسية، وينبغي خالف المشروعات أو المهام المطلوبة ضمن بعض المقررات موجز بمتطلبات مشروع أو بحث في البرنامج )

 (:إرفاق نسخة من متطلبات المشروع

 هيئة أعضاء حدا إشراف تحت يمكن للطالبة  ساعة  تخصصية معتمدة 88على األقل الطالبة إكمال  بعد  

 .الرياضياتمن فروع  فرع  في  البحث موضوع باختيار التدريس

 توصيف موجز للمشروع أو البحث: –أ 

    بحث بواسطة عضو هيئة التدريس المشرف على البحث تحدد موضوعات كل

  :البحث من المشروع أو  المستهدفةأهم مخرجات التعليم  -ب 

   صحيح علمي بأسلوب بحث خطة كتابة
 النقد وتقبل واإلقناع والتحليل المناقشة
 الحاجة عند العلمية األبحاأ لكتابة الداعمة واالحصائية الرياضية البرامج استخدام
 علمية بطريقة وعرضه وترتيبه البحث كتابة

 .قالفريروح  ميةنفعالية لت يجادإل ءالالزم معالمعلومات و التعاون  ولوجياكناستخدام ت

 (السنة والمستوى)البحث؟  مراحل من البرنامج يتم تنفيذ المشروع أو في أية مرحلة أو -ج 

    )المستوى الثامن(معتمدة  ساعة   88على األقل الطالبة إكمال  بعد  …

 :(ان وجدت ) عدد الساعات المعتمدة -د 

 ساعة معتمدة 2 

 توصيٌف موجٌز آلليات تقديم اإلرشاد والدعم للطالب إلكمال المشروع أوالبحث: -هـ 

ولمدة ساعتين يقدم فيها  يعقد لهم لقاء اسبوعيكل عضو من اعضاء القسم مسؤول عن مجموعة من الطلبات 

  المشرف االرشادات و الدعم الفني و العلمي للطالبه. 

 (:بما في ذلك آلية التحقق من معايير اإلنجازتوصيٌف إلجراءات وطرق تقويم المشروع أو البحث ) -و 

 ة.مع اعداد البحث كتابسمنار يلقيه الطالب ويقيم من قبل لجنة التحكيم المشكلة من اعضاء القسم  -ةحلقات نقاش اسبوعي

 

 مخرجات التعلم في البرنامج وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها - 4
 ً  بين تعلم تتواءم مخرجات التعلم، وطرق التقييم، واستراتيجيات التدريس؛ وتتسق مع بعضها. وهي ترتبط ببعضها كوحدة واحدة متناسقة،  وتعكس اتفاقا

 الطلبة وعملية التدريس.

التعلم في المجاالت األربعة  ينبغي على البرامج تغطية مخرجاتو)وهي موضحة في الجدول أدناه(؛  لتعلمللمؤهالت خمسة مجاالت لطار الوطني يتضمن اإل

 حركي. -المجال النفس اً األولى، وقد تتطلب بعض البرامج أيض

 ا رقم على الجانب األيمن من الجدول.في الجدول أدناه، مجاالت التعلم الخمس في اإلطار الوطني للمؤهالت، ولكل منه

 :لالتي وفقا   تعبئته ويمكن

 : اكتب مخرجات تعلم البرنامج المناسبة القابلة للقياس في الخانة المخصصة لكل مجال.أوال  

 : اكتب استراتيجيات التدريس الداعمة والمتوافقة مع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا  
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مها، وينبغي أن تكون مخرجات التعلم واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها متناسقة : اكتب طرق التقييم ثالثا   ِّ المناسبة التي تقيس بدقة مخرجات التعلم وتقو 

 وتعمل معاً كعملية تعليم وتعلم متكاملة.

 التقويمطرق  التدريس استراتيجيات وفقا لمجاالت االطار الوطني للمؤهالت التعلم مخرجات 

 المعرفة 1.0

1.1 

 و األساسية المبادئ الطالب على عرفتان ي

 الخاصة النظريات و القوانين  و المفاهيم

 .التطبيقيةو  البحتة بالرياضيات
 و الحوار المناقشة

 المحاضرة

 العروض التقديمية

األسئلة الشفهية اثناء 

المحاضرات 

 ومشاركة الطالبات
1.2 

 علم اإلحصاء أهميةان يتعرف الطالب على 

 النتائج وتفسير البيانات تحليل طرق ومعرفة

 .واالحصاء الرياضي

1.3 
 الوسائل و الطرق و  علىان يتعرف الطالب 

   الرياضيات بتدريس  الخاصة الحديثة

 المهارات المعرفية 2.0

2.1 
ان تطبق الطالبة المفاهيم و النظريات في حل 

 المشكالت.
 العصف الذهني

 حل المشكالت

 المتعددةالذكاءات 

 االكتشاف الموجه

 العروض التقديمية

 التدريس االستقرائي

 التدريس االستنباطى

 االختبارات

 الواجبات 

اجراء البحوث 

 واعداد التقارير

 

2.2 
الرياضية  المعادالتو ان تطبق الطالبة المفاهيم

 في وصف الظواهر الطبيعية.

2.3 

 

 و اإلحصائية األساليب تختارو الطالبة دتحد ان 

 و القضايا دراسة عند العالقة ذات الرياضية

 تفسير في إبداعي بشكل تطبيقها و المشكالت

 .الحلول اقتراح و المعلومات

 العالقات الشخصية و تحمل المسؤوليةمهارات  3.0

3.1 

 عناية تتطلب التي القضاياان تناقش الطالبة 

 كان سواءً  لها مناسب بشكل التصدي و خاصة

 .و جماعيأ يردف بشكل ذلك

 و الحوار الناقشة

 الذكاءات المتعددة

 التدريس التبادلي

 التعلم التعاوني

 االكتشاف الحر

 التعليم الذاتي

 الواجبات 

 األنشطة

اجراء البحوث 

 واعداد التقارير

عروض الطالبات 

اثناء مناقشة مشروع 

  التخرج

3.2 

و التعلم  الذاتي التعلم علىان تتدرب الطالبة 

 وسائل  واستخدام تحديد على هقدرال ، التعاوني

 التحليل أساليب أو الجديدة المعلومات إيجاد

 .إليه المسندة المهام إلنجاز الالزمة

 والمهارات العدديةمهارات التواصل و المهارات التقنية  4.0

4.1 

ان تتقن الطالبة برامج الحاسب االلي الخاصة 

بالرياضيات في حل المشكالت و تفسير البيانات 

و تحليلها و رسم الدوال و إيجاد حلول لبعض 

 المعادالت. 

 حل المشكالت

 الذكاءات المتعددة

 التعلم التعاوني

 االكتشاف الحر

 االختبارات

 الواجبات 

اجراء البحوث 

 واعداد التقارير
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 التقويمطرق  التدريس استراتيجيات وفقا لمجاالت االطار الوطني للمؤهالت التعلم مخرجات 

4.2 

 المعلومات تقنيات  استخدام ن تتقن الطالبةا

 و، تفسير و، جمع في مناسبة والتواصل والتعليم

 .األفكار و المعلومات إيصال

الطالبات عروض  

اثناء مناقشة مشروع 

 التخرج

 حركية -المهارات النفس 5.0

 تنمية قدرة الطالبة على البحث العلمي. 5.1

 العروض العملية

المالحظة اثناء 

ساعات التدريب 

 العملي

اجراء البحوث 

 واعداد التقارير

عروض الطالبات 

اثناء مناقشة مشروع 

 التخرج

5.2 
تنمية قدرة الطالبة على استخدام الحاسب االلي 

 في البحث و حل المشكالت في مجال الرياضيات

 

 

 التعلم للبرنامج : نواتجمصفوفة 
لتحقيق مخرجات التعلم على مستوى البرنامج، وانقل مخرجات التعلم على مستوى البرنامج )من الجدول أعاله( إلى حدد في الجدول أدناه المقررات المطلوبة 

مج في أعلى الجدول التالي وفقاً لمستوى التدريس، وحدد المقررات والمستويات االمطلوبة لتدريس كل مخرج تعليمي، واستخدم رموز المقررات في البرنا

 :( كالتالي  مستوى مبتدئ  ب، مستوى متمكن  ك، مستوى متقدم  قصنيف التالي للمستويات: )الجدول واستخدم الت

 متقدم    ق= متمكن       ك= مبتدئ        ب

ت المقدمه
 المقررا

 مخرجات التعلم وفقا لمجاالت التعلم في الالطار الوطني للمؤهالت

فة
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ت 
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ا

س
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- 
ية
رك
ح

 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

( 1) فيزياء عامة               

( 1) كيمياء عامة                
 حساب التفاضل والتكامل

   (1 )  
            

 حساب التفاضل والتكامل

   (2 )  
            

             الهندسة التحليلية

             أسس الرياضيات
مبادئ اإلحصاء 

 واالحتماالت
            

حساب التفاضل والتكامل 

 في عدة متغيرات
            

             تحليل المتجهات

             الجبر الخطي
مقدمة في المعادالت 

 التفاضلية العادية
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ت المقدمه
 المقررا

 مخرجات التعلم وفقا لمجاالت التعلم في الالطار الوطني للمؤهالت
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1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

             استاتيكا

             نظرية األعداد
مبادئ نظرية التوزيعات 

 االحتمالية
            

             تطبيقات رياضية

( 1)    التحليل الحقيقي               

             التحليل العددي

             معمل الرياضيات

             الطرائق الرياضية

             مقدمة في التبولوجي
تطبيقات رياضية على 

 الحاسب
            

             نظرية الزمر
مقدمة في المعادالت 

الجزئية التفاضلية  
            

( 2)    التحليل الحقيقي              

             التحليل المركب

             الحلقات والحقول
مقدمة في الهندسة 

 التفاضلية
            

             مقدمة في التحليل الدالي
مقدمة في االستدالل 

 اإلحصائي
            

             مشروع البحث

 

/ المقررات  الرياضيات جدول ) مصفوفة ( مخرجات التعلم لبرنامج  

) I,R,E Matrix ( 
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 I   I I I I I     I I I   1) حساب التفاضل والتكامل 

) I    I      I  I I    2) حساب التفاضل والتكامل 

) I    I      I  I I  الهندسة التحليلية 

 I I I I I I I I  I   I I أسس الرياضيات 

  I  I     I I  I   مبادئ اإلحصاء واالحتماالت 

 R R   R   I I    R I 

I 

حساب التفاضل والتكامل في 

 تحليل المتجهات R R   R R    I R  I  I عدة متغيرات
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 R  I   I   I     I  مقدمة في المعادالت التفاضلية

 استاتيكا R    R R R  I I    R R العادية

  I  R  R  I I R   R R نظرية األعداد 

 R R  R R R I R  R  I R   مبادئ نظرية التوزيعات

 تطبيقات رياضية R  R  R  R   R R  R R R االحتمالية

R R  R R R    R R  R R R   ( 1) التحليل الحقيقي  
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R  R  R R R  R  R R R   معمل الرياضيات 

  R R R R R R R R R  R R R الطرائق الرياضية 

R R     R  R R   R R R مقدمة في التبولوجي 

E  E E    R R  R R R  E  تطبيقات رياضية على

 الحاسب
 E   E    R  R R  R E نظرية الزمر 

E  E  E  E   R R  R R E  مقدمة في المعادالت

الجزئية التفاضلية  
E  E E   E E   R   R E   ( 2) التحليل الحقيقي  

 R     E   R     E التحليل المركب 

E E   E E   R E R  E  E الحلقات والحقول 

E  E  E  E   E R   R E مقدمة في الهندسة التفاضلية 

E    E E  E E E E    E مقدمة في التحليل الدالي 

E      E    E   E   مقدمة في االستدالل

 اإلحصائي
E E E  E  E  E E E   E E مشروع البحث 
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 البرنامجبمتطلبات القبول  -5
 دلياًل أو نشرة توصيفيه لمتطلبات االلتحاق بالبرنامج، بما في ذلك أية مقررات أو خبرة الزمة كمتطلب سابق يرفق

 : للجامعة القبول شروط نفس هي

  خارجها من أو المملكة داخل من يعادلها ما أو العامة الثانوية شهادة على حاصل يكون أن -

 نواتس خمس تزيد مدة يعادلها أو العامة الثانوية على ولةحص على ى مض قد يكون أال -

 والسلوك السيرة حسن يكون أن -

  الئق طبي يكون أن -

 

 متطلبات الحضور واتمام البرنامج  -6
  :دلياًل أو نشرةً توصيفيًة تتضمن المتطلبات التالية رفقي

 .أ. الحضور

 .ب. االنتقال من عاٍم أكاديمي إلى الذي يليه

 ج. متطلبات إتمام البرنامج أو متطلبات التخرج.

على االقل من عدد ساعات كل مقرر  %75يجب ان ال تقل نسبة حضور الطالبة الي مقرر عن  -

 .المستوى الثامنوينهي البرنامج بنهاية 

بحيث تتمكن الطالبة من التسجيل في المقرر اذا اجتازت  المستويات نظام هو بالبرنامج الدراسة نظام -

 المتطلب السابق له.

 .للتخرج معتمدة ساعة  144 إكماليجب  -

 : اللوائح التنظيمية لتقييم تعلم الطالب والتأكد من تحقق المعاييرهـ. 

)مثال: فحص عينٍة من االختبارات أوالواجبات، أوتقويٍم مستقٍل ما اإلجراءات المتبعة للتأكد من تحقيق الطالب لمعايير اإلنجاز 

 من قِّبَلِّ عضو هيئة تدريس في مؤسسٍة أخرى( )قد تختلف اإلجراءات مع اختالف المقررات أو المجاالت الدراسية(.

أسئلة شفهية  –وفصلية  اختبارات نهائية -بحاث في المقررا – منزلية واجبات -اختبارات قصيرة اسبوعيا

 الحوار و المناقشة. - اثناء المحاضرات

 

 : إدارة خدمات الطالب ودعمهمو. 

 . خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب: 1

المكتبية ألعضاء هيئة التدريس، بما في ذلك وضع جداول الساعات ِصف إجراءات اإلرشاد األكاديمي وتقديم االستشارة للطلبة، 

 ( الكليةواالستشارات الخاصة بتخطيط الدراسة في البرنامج واختيار المواد الدراسية والتخطيط للوظيفة بعد التخرج )وهو ما قد يتوفر على مستوى 

 التخرج وحتى هم بالبرنامج التحاق منذ مجموعة من الطالبات لكل التدريس هيئة أعضاء من أكاديمي مرشد تعيين

 قوينسالمرشدة  االكاديمية لمنسقة الجداول بالقسم لحصر الحاالت المتعثرة من الطالبات وتوجيهم لما في التوفيق لهم  ترفع و

 .بالمستويات المختلفة المقررات جميع تسجيل ليتم الجدول

 لقاءات دورية مع الطالبات.تقوم المرشدة بمتاعبة غياب الطالبات من خالل صفحتها على النظام االكاديمي و عقد 

تقوم المرشدة بمتابعة  الطالبات المتعثرات و اتقديم المشوره لهم و توجههم الى مركز االرشاد بالكلية و حثهم على المشاركه في 

 البرامج و ورش العمل التي تخص المتعثرات دراسيا.

 تها و تقديم المساعده لها.توعية الطالبة بالساعات االكاديمية لالعضاء و حث األعضاء على متابع

 . تظلمات الطالب:2

 بما في ذلك إجراءات النظر في تلك التظلماتاللوائح التنظيمية الخاصة  بتظلمات الطالب المتعلقة بالمسائل األكاديمية،  يرفق 

 : اذكر بإيجاز األمور المهمة المتعلقة بنظام وإجراءات تظلم الطلبة

ثم تجمع جميع التظلمات أيام فقط من تاريخ االختبار 3خالل للقسم  ما  اختبار درجة من تظلمها الطالبة ترفع

 .ويتم ابالغ الطالبة بقرار اللجنة وهي مشكلة من اعضاء بالقسم وتعرض على لجنة التظلمات بالقسم
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 : مصادر التعلم والمرافق والتجهيزاتز. 

التدريس والهيئة التعليمية للتخطيط لتوفير الكتب المقررة ما اإلجراءات المتَّبعة من قِبَِل أعضاء هيئة   أ - 1

 ؟والمراجع، وغير ذلك من المواد التعليمية، بما فيها المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت

 يرفع القسم احتياجاته من الكتب العلمية واجهزة الحاسب للكلية والتنيه على الطالبات بموقع المكتبة المركزية

اإلجراءات المتَّبعة من قِبَِل أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية للتخطيط لتوفير المصادر ما ب  – 2

 للمكتبة وتوفيرالمعامل والقاعات؟

 االلكترونية المعلومات مصادر لتوفير بالجامعة المختصة الجهات مع التنسيق-

  القسم أعضاء بين المشترك الجماعي التأليف دعم و التخصصية الكتب ترجمة تشجيع -

ما اإلجراءات المتَّبعة من قِبَِل أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لتقويم مدى كفاية توفير الكتب  -2

 ؟ المقررة والمراجع العلمية وغيرها من المصادر

 متابعة المكتبة المركزية للكلية و حصر الكتب المتواجده فيها.

  الوكالة الجامعة للشؤون التعليمية لتوفيرهرفع احتياج القسم من الكتب و المراجع 

 عقد دورات و ورش عمل للطالبات لالستفادة من خدمات المكتبة المركزية و المكتبة الرقمية السعودية.

ما اإلجراءات المتَّبعة من قِبَِل الطالب لتقويم مدى كفاية توفير الكتب المقررة والمراجع العلمية وغيرها  -3

 .من المصادر

 استطالع راي الطالب عن الرضا عن خدمات المكتبة.

  تحسين خدمات المكتبة.كتغذية راجعة لاتخاذ نتيجة االستطالع 

 ؟ما اإلجراءات المتَّبعة لحصول الطلبة على الكتب الدراسية المقررةما  -4

 متابعة المكتبة المركزية للكلية و حصر الكتب المتواجده فيها. 

 ا.الكتب و المراجع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية لتوفيرهرفع احتياج القسم من 

وعلى مواقع أعضاء  D2Lو الكتب االلكترونية و الروابط المفيدة للطالب على نظام  العلميه رفع العروض

 من تحصيل الماده التعليمية من اكثر من مصدر. الطالبه ت تتمكنىح هيئة التدريس

 :من  الهيئة التعليميةأعضاء هيئة التدريس وغيرهم ح. 

 نات:ي. التعي1

من حيث مؤهالتهم  همدد بما يضمن مالءمتالج   الهيئة التعليمية وأعضاء هيئة التدريسأوجز عملية توظيف 

 وخبراتهم للقيام بمسؤوليات التدريس. 

 للتدريس الفعلية الحاجة حدود في ، والمتعاونين ، التدريس هيئة أعضاء من القسم حاجة عن اإلعالن -1

 القسم داخل

 العالية العلمية والكفاءة والخبرة االختصاص ذوي من التدريس هيئة أعضاء اختيار -2

 أكاديميا المتميزة الجامعات خريجي من التدريس هيئة أعضاء اختيار -3

 التدريس هيئة عضو وظيفة لشغل المتقدم كفاءة لتقويم الشخصية المقابالت إجراء -4

 والجامعة القسم ولوائح بأنظمة حديثا المعين التدريس هيئة عضو تعريف - 5     

 . المشاركة في تخطيط البرامج ومراقبتها ومراجعتها:2
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هيئة التدريس ومشاركتهم في مراقبة جودة البرنامج، والمراجعة  أعضاءاشرح خطوات التشاور مع  -أ

 . ة البرنامجالسنوية، والتخطيط لتحسين جود

 -للبرنامج الشكككاملة المراجعة و والمتابعة التخطيط مهمتها القسكككم مجلس قبل من عمل لجان تشككككيل

 للبرنامج شكككاملة مراجعة إجراء  -بالقسكككم انشكككطة الجودة لمتابعة لكليةا في الجودة إدارة مع التنسكككيق

  .البرنامج على المشرفة اللجنة قبل من مراجعتها وتتم سنوات ثالث كل دوري بشكل

 

البرامج،  ، ومدى مشاركتهم في مراقبة جودةاالستشارية اللجنة  مع التشاور إجراءات اشرح -ب

 والمراجعة السنوية، والتخطيط للتحسين.

و مناقشتها   ورفعته البرنامج اداء لتحسين توضع التي روالتقاري الخطط على باالطالع شاريةتشاالس اللجنة تقوم

 قبل عرضها على مجلس القسم.

 المهنير ي. التطو3

 يث : المهني ألعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية من حتطوير ال ألغراضما اإلجراءات المتبعة 

 ؟ وتقييم تعلم الطالب تحسين مهارات التدريس -أ

 المهنية و االكاديمية والبحثية. التدريس هيئة ألعضاء التدريسية المهارات لتنمية تدريبية دورات تنظيم

 كتغذية راجعة الداء العضو.اتخاذ تقويم الطالب 

 ؟ أخرى مهمةجوانب أي وية، المعرفة البحثمهني آخر، بما في ذلك تطوير أي  -ب

 .اسناد المشروع البحثي لجميع اعضاء البرنامج -ابحاث االعضاء تناقش التي العلمية الندوات عقد

 الشؤون التعليميةالتحديث المستمر لملف انجاز العضو و متابعته من قبل القسم و وكالة 

 اتخاذ االستشهادات المرجعية لالعضاء كمؤشر وعالمه المرجعية للبرنامج.

 :الجدد التدريس هيئةوأعضاء  التعليمية الهيئة أعضاء. إعداد 4

م وصفا  بق الجدد، أو  التدريس هيئةوأعضاء  التعليمية الهيئةتوجيه تأهيل والخطوات المتبعة في عملية د ِ

الكامل للبرنامج ودور المقرر أوالمقررات الدراسية  فهمهممتفرغين، لضمان ال أو غير ،زائريناألساتذة ال

  من مكوناته. سونها كمكونالتي يدر ِ 

حتى يتمكن العضو الجديد من اداء  لالعضاء الجدد للبرنامج الدراسة الخطةرح بش الخطط وحدة ةقمنس تقوم

 .مهامه

للبرنامج على بوابة التحاحة الفرصة لالعضاء الجدد االطالع على اللوائح  التحديث المستمر للموقع االلكتروني

 و االدله التعريفية و الخطة الدراسية.

 لتنمية مهاراتهم المهنية و االكاديمي. تشجيع األعضاء لحضور الدورات و الورش

 هيئة التدريس و الهيئة التعليمية الزائرين وغير المتفرغين: أعضاء. 5

المؤسسة التعليمية الخاصة بتعيين أساتذة زائرين وغير أو  الكليةأو  القسمأو  لسياسة البرنامج قدم موجزا  

 . وهكذا(... المتفرغين الموافقات المطلوبة، عملية االختيار، نسبتهم مقارنة بإجمالي عدد األساتذةأي )متفرغين. 

 اليوجد

 :هط. تقويم البرنامج وإجراءات تحسين

 : . فاعلية التدريس1

 ؟ مخرجات التعلم في البرنامجتقويم وتطوير  في متبعةالضمان الجودة ما إجراءات  .أ

 قياس مخرجات التعلم بشكل دوري 

 عرض نموذج قياس مخرجات التعلم على المجلس االستشاري بالقسم  و مناقشتها في مجلس القسم.

 وضع خطة تحسين لتطوير مخرجات التعلم بالبرنامج.

في استخدام والهيئة التعليمية التدريس أعضاء هيئة تقويم مهارات في  المستخدمةما اإلجراءات  .ب

  التدريس المخطط لها؟استراتيجيات 

 التي تمثل تغذية راجعة للعضو عن اداءه االكاديمي  المهني. استبانات تقويم المقرر–مستمرة لالمتابعة ا
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 لتنمية مهاراتهم المهنية و االكاديمي. تشجيع األعضاء لحضور الدورات و الورش

 ع من المنافسه.وحث األعضاء على المشاركه في جوائز التميز مما يخلق ن

 : للبرنامج العام. التقويم 2

جمالي لجودة البرنامج ومدى تحقق للحصول على تقويمات للمستوى اإل ةستخدمالمما االستراتيجيات أ. 

  المستهدفة؟مخرجات التعليم 

 ذلك من المصادر التالية: ويكون

…………………………………………………………………………………… 

 خريجين؟الومن  ،من طالب البرنامج الحاليين. 1

 . ةالطالب خبرة واستبانة البرنامج، تقويم استبانة

 مين مستقلين؟ و  أو مقو/من استشاريين . 2

الهيئة الوطنية لالعتماد البرامجي و  –وكالة الجودة و تطوير المهارات  –لجنة الخطط و البرامج الدراسية 
 المؤسسي.

 ؟ جهات التوظيف وغيرهم من المستفيدينمن . 3

 رأي جهات التوظيف في الخريج استبانة

  مطلوبة: مرفقات

فهرس  في توصيف البرنامج،  ويكون لهاإليها تمت اإلشارة ومستندات  ،نسخ من اللوائح التنظيمية .1

 حتويات.م

 لخبرة الميدانية. ابما في ذلك توصيف في البرنامج توصيف جميع المقررات الدراسية  .2

 توقيع أصحاب الصالحية

 التاريخ التوقيع الرتبة األكاديمية االسم العميد/ رئيس القسم
عميد الكلية أو رئيس البرنامج 

 في المقر الرئيس
    

     1رئيس البرنامج في الفرع رقم 
     2في الفرع رقم رئيس البرنامج 

     3رئيس البرنامج في الفرع رقم 
     4رئيس البرنامج في الفرع رقم 
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