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 توصيف البرنامج 

 هـ 1439 /2 /29  :تاريخال المجمعة   :الجامعة  -1

 التربية بالمجمعة    / الدراسات اإلسالمية        : مــالقس/  ةـــــــالكلي -2

 الذيب بن صالح بد الرحمنع د/  -السبت   بن أحمد عبد الرحمن د/ :م / رئيس القس  دــــالعمي -3

 :الهيكل التنظيمي اإلداري للبرنامج  -4

 
  

 

 

 ال يوجد :و مقراتها   التي تقدم البرنامج قائمة الفروع -5

:  1رقم  الفرع

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

:  2رقم  رعالف

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

:  3رقم  عالفر

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

:  4رقم  رعفال

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

 

 : هأ. تعريف البرنامج ومعلومات عام
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 ISD :    رمز البرنامج الدراسات اإلسالمية :  اسم البرنامج -1

  ساعة 144 : مجالمعتمدة المطلوبة إلتمام البرناإجمالي عدد الساعات  -2

  سالميةاإلدراسات التخصص  –بكالوريوس التربية  :  الدرجة الممنوحة عند إتمام البرنامج -3

 :المسارات الرئيسة أو التخصصات التي يشملها البرنامج  -4

 ال ينطبق

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

 ال ينطبق

 :المهن أو الوظائف المرخصة التي يتم تأهيل الطالب لها. 6
قطة طالب عند كل نتي يتأله لها الفي حال كان هناك مخارج مبكره من البرنامج ... مثال درجة الدبلوم فيمكن ادراج المهن و الوظائف ال ( ، إن وجدت الوظائف المرخص بها )

 خروج (

  معلمات

  هـ  21/10/1432                                   :تاريخ البدء وفق الخطة                                             برنامج جديد  ( أ )  -7

 هـ   1438-1437         : أحدث  سنة مراجعة للبرنامج √                                       ( برنامج مستمر ب )

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

  م 3/2017/ 27، 26 . المهاراتعمادة الجودة وتطوير 

 

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

 .صالح الذيببن رئيس البرنامج : د/ عبد الرحمن 

 . منسقة البرنامج : أ/ منى صالح الفاضل

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

 التاريخ الموافقةجهة  فرع/ موقع المؤسسة التعليمية

 كلية التربية المتوسطة للبنات بالمجمعة 
 الرئيس العام لتعليم البنات بالمملكة

 العربية السعودية

 هـ  1418

 كلية التربية بجامعة المجمعة 

( بتاريخ 3/1430)  مجلس التعليم العالي 

هـ = 4/7/1430

 م 24/8/2009

  …………………………… 2فرع رقم 
 

 : بيئة عمل البرنامج ـ ب
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  : البرنامج وضح سبب تأسيس -1

سياسة ات النية، أو تطور، والتطورات التقةأو الثقافياذكر بإيجاز األسباب االقتصادية أو االجتماعية   -ا 

  : خرىأ الوطنية، أو أي أسباب

 مل في عدةإليجاد فرص ع يؤهل الخريج الدراسات اإلسالمية مماتخصص التربية بكالوريوس  البيمنح البرنامج الط 

وتحسين  األسرة السعودية ،مجاالت منها التدريس أو اإلرشاد أو في حلقات التحفيظ مما يعمل علي تحسين دخل 

 االجتماعي والمعيشي لكثير من األسر . المستوى

 في الغربيمن مواجهة الغزو الثقاالطالب مكن لدي الطالب بحيث يتوعي الديني والثقافي كما يساهم في زيادة ال  ،

 . والحفاظ علي الهوية العربية اإلسالمية

 وضح عالقة البرنامج برسالة وغايات المؤسسة التعليمية:  -ب 

 والمتحلين ربويًاتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية من مدرسي الدراسات اإلسالمية األكفاء ، والمؤهلين علميًا وت 

 بأخالق المهنة 

 . اجراء البحوث العلمية في ميدان الدراسات اإلسالمية 

 . تنمية وخدمة المجتمع المحيط 

  التي تخص ميدان العمل .تقديم االستشارات والحلول المناسبة للعديد من المشكالت 

 مصفوفة االتساق بين رسالة الكلية و رسالة البرنامج

 البرنامج : الدراسات اإلسالمية       الكلية : التربية                         القسم األكاديمي : الدراسات اإلسالمية              

 رسالة الكلية 

ة علي يمية قادر أكاد إعداد المؤهلين علميًا وتربويًا ومهنيًا عن طريق تقديم برامج تعليمية متطورة لبناء منظومة
 المنافسة في الميدان العلمي والتربوي وتقديم خدمات بحثية وتربوية للمجتمع .

اعداد المؤهلين علميًا 
 وتربويًا ومهنيًا 

تقديم برامج تعليمية 
 متطورة 

بناء منظومة 
 أكاديمية

تقديم خدمات بحثية 
 وتربوية 

خدمة 
 المجتمع 

 

 

رسااااااااااااا    

 ا برن مج 

اعداد كفاءات متميزة علميًا 

 ومهنيًا     

X     

نخبة من أعضاء هيئة التدريس 

 ذوي المكانة العلمية المتخصصة 

  X   

    X  مخرجات عالية الجودة 

  X    تنمية الحراك والبحث العلمي 

 X X    اإلسهام في خدمة المجتمع 

 

 : لمؤسسة / الكلية / القسم( مع البرامج التي تقدمها اإن وجدتعالقة البرنامج ) -2 .1

 √ نعم  ى هل يقدم هذا البرنامج مقررات دراسية يجب على الطالب دراستها في برامج أخر .2

              
 

  الكلمات المفتاحية  لرسالة الكلية
 

 
 الكلمات المفتاحية

لرسالة البرنامج     
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وم . ، كمووا يقووبوورامج األخوورى بتوودريس )القوورلن الكووريم ( لووبع  ال برنووامج يقوووم ال   .3

 وهي : ( D2Lبرنامج باإلشراف علي ثالث مواد تدرس الكترونيًا)ال

   SALM 101 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية -1 .4

   SALM 102 النظام اإلجتماعي في اإلسالم  -2 .5

ظووة لكوول الكليووات داخوول م اف   SALM 103 النظووام االقتصووادي فووي اإلسووالم  -3 .6

  المجمعة

 -يقودم هوذا المقررنظريًوا( )- SALM104كما يقودم البرنوامج موادة النظوام السياسوي    .7

  .لكل الكليات داخل م افظة المجمعة أيًضا 

  ال

ياجوات طوالب موا الوذي توم اتخواذه مون إجوراتات للتأكود مون أن تلوت المقوررات تلبوي احت ،  بننعماإلجابة  اذا كانت 

 البرامج األخرى؟

 مراجعة توصيف المقررات في البرامج األخرى وخططها الدراسية .  * 

 *  مراجعة توصيف المقررات مع مصفوفة البرنامج .

 برنامج القسم .*  مراجعة نواتج التعلم للمقررات في إطار 

 *  مراجعة أساليب التعليم والتعلم للمقررات .

 * مراجعة أساليب التقويم المستخدمة في المقررات . 

 * توظيف نتائج استطالع الرأى في تقييم المقررات .

 * مراجعة البرنامج من قبل لجان مراجعة تخصصية أكاديمية . 

  .برنامج ال* مراجعة نسب إنجاز المقررات ، وعالقتها بنسب إنجاز 

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

التصنال ، ( وحدة متطلب كلية وهي : تقنيات التعليم  ومهارات ا16تلتزم الطالبة بدراسة )*  

نفسنية  أصول التربية اإلسالمية ، نظام وسياسة التعليم في المملكة ، علم نفس النمو ، صنحة

علم ، مبادئ البحث التربوي ، علم نفس تربنوي ، إدارة وتخطنيط تربنوي ، إنتناج ومصنادر النت

اتيجيات ية ، استراتيجيات التدريس ، المنناهج التعليمينة ، اتجاهنات حديثنة فني اسنترااللكترون

لنننوم التننندريس ، التقنننويم التربنننوي ، والتربينننة العملينننة . ، وهنننذق المقنننررات يقننندمها قسنننم الع

 ادتين . ( ويقوم قسم اللغة العربية بتقديم هاتين الم 2، ونحو  1التربوية ، ومادتي ) نحو 

ت ( تطرحهنا الجامعنة ) المتطلبنا18( سناعة منن أصنل )12لي الطالبة دراسة )كما أنه ع * *

م االختياريننة( ، وهنني : )ق ننايا مجتمعيننة معاصننرة ، العمننل التطننوعي ، ويقنندمهم قسننم العلننو

 التربوية 

مها األسننرة والطفولننة  : ويقنندمها قسننم ريننا  األطفننال ،  أساسننيات الصننحة واللياقننة : ويقنند 

نسننان األعمننال : وتقنندمها كليننة ادارة األعمننال ،  األنظمننة وحقننوق اإلقسننم األحينناء ، ريننادة 

 ليزية ،ويقدمها قسم العلوم التربوية ، ومادة اللغة االنجليزية ويقدمها قسم اللغة اإلنج

لغة سم القومادتي : مهارات لغوية ، وتحرير عربي تختار الطالبة واحدة منهما ويقدمهما   

     .  العربية

 √ نعم

  ال

 ات طوالب هوذا، ما الذي تم اتخاذه مون إجوراتات للتأكود مون أن تلوت المقوررات تلبوي احتياجوبنعمإذا كانت اإلجابة 

 البرنامج؟
  . مراجعة الخطة الدراسية 

  . مراجعة توصيف المقررات 

 . مراجعة نواتج التعلم 

 الربط بين أهداف المقررات ، وأهداف البرنامج ، وأهداف الكلية والجامعة . 

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

   ال √ نعم



  

 
5 / 23 

 

 : أهداف البرنامجغايات ورسالة و -ج 

 :   رسالة البرنامج -1

مية راسنات اإلسناليسعي قسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية بالمجمعة إلي إعداد كفاءات متمينزة علميًنا ومهنيًنا فني مجنال الد•

اإلسهام في وعلي يد نخبة من أع اء هيئة التدريس ذوي المكانة العلمية المتخصصة تمكنهم من تنمية الحراك والبحث العلمي ، 

شنر الثقافنة نه العلمينة والتربوينة بمعنايير وتقنينات عالمينة ، ومخرجنات عالينة الجنودة ل سنهام فني خدمة المجتمع وسد احتياجات

 . اإلسالمية 

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

 في نفوس المستفيدين .وتأصيلها اعداد كوادر مؤهلة لتوصيل العلوم اإلسالمية في نفوس األجيال القادمة 

ف يمكن لكل هد (، واذكرإجراتات ملموسة وم ددة، وقابلة للقياس، ويمكن ت قيقها كاملةأهداف البرنامج الرئيسة ) - 3

طبيقها تيتم  قياسه مؤشرات األداء الخاصة به، والقابلة للقياس،  وحدد االستراتيجيات الرئيسة التي

 .لتحقيق تلك األهداف

 الرئيسية تاالستراتيجيا القابلة للقياس مؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج األهداف 

ي فنينزة ذو كفناءة متمخنريج اعنداد  - 1

علنني العطنناء  الدراسننات اإلسننالمية قننادر

بمننا يتفننق مننع المسننتجدات والمتغيننرات 

 .المحلية والدولية

المام الخريج بمفاهيم ومبادئ  - 1

 واحكام الشريعة االسالمية

معدالت تشغيل الخريجين - 2  

 سبة رضاء جهات التوظيف ن- 3

 للجان االستشارية .امراجعة   -4

استقطاب أع اء هيئة تندريس ذو  – 1

 كفاءة عالية .

 حديث الخطة الدراسية .ت -2

 بات سوق العمل .دراسة متطل -3

واكبنة القدرة علني م خريجامتالك ال - 2

أحنندث التطننورات العلميننة ، وتكنولوجيننا 

المعلومننننننات فنننننني مجننننننال الدراسننننننات 

 .اإلسالمية

التطننورات العلميننة ، الننوعى بأحنندث  -1

وتكنولوجينننننا المعلومنننننات فننننني مجننننننال 

 الدراسات اإلسالمية

 قياس رضاء جهات التوظيف . -2

 مراجعة اللجان االستشارية . -3

 

ألجهننننزة زوينننند القسننننم بأحنننندث ات – 1

 والتطبيقات االلكترونية .

فنني  نظننيم دورات تدريبيننة للطننالبت – 2

مجنننال تكنولوجينننا المعلومنننات المتعلقنننة 

 بالدراسات اإلسالمية .

بننين الطننالب لتقننديم  عقنند مسننابقات -3

 أحدث البحوث والتطبيقات التكنولوجية.

تقنناء إعننداد كننوادر قننادرة علنني االر - 3

 .اإلسالميةبالبحث العلمي في الدراسات 

 قياس رضاء جهات التوظيف -1

 مراجعة اللجان االستشارية . -2

مشنناركين خننريجين الحصننر بأعننداد ال -3

 في بعض المؤتمرات المحلية

ا النذين أكملنو خريجينحصر بأعداد ال -4

البحننث العلمنني فنني مسننتويات أعلنني مننن 

 المستوي الجامعي

دورات تدريبيننة وورع عمننل  فنني  – 1

 مهارات البحث العلمي .

طننننننرع موضننننننوعات ذات صننننننلة  – 2

بأحنندث التطننورات فنني مجننال الدراسننات 

   اإلسالمية 

 

 

 هيكل وتنظيم البرنامج  -د 

 : توصيف البرنامج - 1

التح نيرية إلنى ضع قائمة بالمقررات اإلجبارية واالختيارية التي يتم تقديمها كل فصل دراسي من بداية السننة 

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

ات أو يهم احتياجما البرامج أواإلجراءات أو األنشطة التي يقدمها البرنامج للطالب المتقدمين ممن لد   -4

 سمات معينة؟

 النشاط الطالبي . ورفع أسمائهن إلي مسئولة،  تم حصر الطالبات من ذوي االحتياجات 

ن ؛ تننم إنشنناء وحنندة لننذوي االحتياجننات الخاصننة بششننراف وكالننة شننؤون الطننالب ، وتننم التواصننل معهننن والتعننرف علننى احتياجنناته

ن يقنوم منويتم عقد لقاءات دورية معهن ، وتم تخصيص  لجان اختبار خاصنة لهنن ، وتخصنيص ،لتسهيل العملية التعليمية لهن.  

                .ارات الفصلية ، وكذا النهائيةبالكتابة لهن في االختب
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المطلوب إتمامها،  وعدد الساعات المعتمدة واالختيارية، اإلجبارية المقررات الدراسية على ان يت من  ،للبرنامج إرفاق دليل إرشاديينبغي 

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

 

 

 جدول خطة المقررات الدراسية

 اسم المقرر رمز المقرر المستوى
المتطلبات 

 السابقة*

الساعات 

 المعتمدة

نوع المتطلب )جامعة 

 أوكلية أوقسم (

 إجباري

أو 

 اختياري

السنة 

 التح يرية
 ال ينطبق

 ( الفصل الدراسي األول  ( السنة األولي

المستوى 

 األول

EDU 116  تقنيات التعليم ومهنارات

 االتصال 
 

 ساعتان
 

 إجباري 

EDU117  أصننننننننننننننول التربيننننننننننننننة

 االسالمية 
 

 ساعتان
 

 إجباري

EDU118  نظنننام وسياسنننة التعلنننيم

فننننني المملكنننننة العربينننننة 

 السعودية 

 

 ساعتان

 

 إجباري

ISD 161  إجباري  ساعتان  المدخل إلي علم العقيدة 

ISD 171 
المننننننندخل إلننننننني الفقنننننننه 

 وأصوله
 

 ساعتان
 

 إجباري

ISD 111  إجباري  ساعتان  التجويد وآداب التالوة 

 متطلب جامعي اختياري  
 

 ساعتان
 

 ختياريإ

 اختياري   ساعتان  متطلب جامعي اختياري  

 اختياري  ساعتان  متطلب جامعي اختياري  

 الثاني (الفصل الدراسي   ( السنة األولي

المستوى 

 الثاني

EDU 126 إجباري  ساعتان  علم نفس النمو 

ISD 162 (1التوحيد) ISD 161 اإلسالمية متطلب قسم الدراسات ساعتان  إجباري 

ISD 141  فقه الطهارة وآدابها ISD 171 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية ساعتان 

ISD 142 فقه الصالة وآدابها ISD 171 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية ساعتان 

ISD 113 ( 1القرآن الكريم) ISD 111 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية ساعتان 

ISD 112 إجباري  ساعتان  الكريم علوم القرآن 

ISD 121  أصنننننننننننننول التفسنننننننننننننير

 ومناهجه 
 

 ساعتان
 

 إجباري

ISD 131 إجباري  ساعتان  أحاديث اآلداب 

 اختياري  ساعتان  متطلب جامعي اختياري 

 األول (الفصل الدراسي   الثانية )السنة 

المستوى 

 الثالث

ARAB 281 
 (1النحو)

 
 ساعتان

 
 إجباري

EDU 216 
 صحة نفسية 

 
 ساعتان

 
 إجباري

EDU 217 
  مبادئ البحث التربوي

 ساعتان
 

 إجباري

ISD 263 (2التوحيد) ISD 161 اإلسالمية متطلب قسم الدراسات ساعتان  إجباري 

ISD 232 إجباري  ساعتان  فقه السيرة 
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 اسم المقرر رمز المقرر المستوى
المتطلبات 

 السابقة*

الساعات 

 المعتمدة

نوع المتطلب )جامعة 

 أوكلية أوقسم (

 إجباري

أو 

 اختياري

ISD 243 فقه الزكاة والصيام ISD 171 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

ISD 214 ( 2القرآن الكريم) ISD 111  إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

ISD 222 ( 1التفسير التحليلي) ISD 121 اإلسالمية  متطلب قسم الدراسات ساعتان  إجباري 

 متطلب جامعي اختياري  
 اختياري  ساعتان 

 الثاني  (الفصل الدراسي   الثانية )السنة 

المستوى 

 الرابع

EDU 226 علم النفس التربوي 
 

 ساعتان
 

 إجباري

ISD 264 (1أصول اإليمان)  

ISD 161  
 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان

ISD 244  فقه المناسك والسير 

ISD 171 
 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان

ISD 245  فقه المعامالت المالية 

ISD 171 
 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان

ISD 272 الحوار وآداب الخالف 

 
 ساعتان

 
 إجباري

ISD 251  الحكم الشرعي وأدلة

 ISD 171 األحكام 
 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان

ISD 223 ( 2التفسير التحليلي)  

ISD 222 
 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان

ISD 233  إجباري  ساعتان  تاريخ السنة 

 متطلب جامعي اختياري 
 

 ساعتان
 

 اختياري

 األول  (الفصل الدراسي   الثالثة )السنة 

المستوى 

 الخامس

EDU 316 إدارة وتخطيط تربوي 
 

  ساعتان
 إجباري

EDU 317  إنتاج ومصادر التعلم

  االلكترونية 
 ساعتان

 
 إجباري

ISD 365 (2أصول اإليمان)  ISD 264 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

ISD 346  فقه األسرة ISD 171 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

ISD 352 دالالت األلفاظ ISD 251 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

ISD 315 ( 3القرآن الكريم)  ISD 111 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

ISD 324 ( 3التفسير التحليلي)  ISD 223 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

ISD 335 ( 1أحاديث األحكام)  إجباري  ساعتان  

ISD 334 إجباري  ساعتان  مصطلح الحديث 

 الثاني  (الفصل الدراسي   الثالثة )السنة 

المستوى 

 السادس

EDU 326 
 استراتيجيات التدريس

 
 ساعتان

 إجباري 

EDU 327 
 المناهج التعليمية 

 
 ساعتان

 
 إجباري

ISD 366 
 األديان والفرق

ISD 263 
 ساعتان

 متطلب قسم الدراسات اإلسالمية
 إجباري

ISD 347 فقه المواريث ISD 171 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

ISD 348 فقه الجنايات والحدود ISD 171 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

ISD 353  القواعد الفقهيةISD 171 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 
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 اسم المقرر رمز المقرر المستوى
المتطلبات 

 السابقة*

الساعات 

 المعتمدة

نوع المتطلب )جامعة 

 أوكلية أوقسم (

 إجباري

أو 

 اختياري
 ومقاصد الشريعة 

ISD 325 التفسير الموضوعي 

(1)  
ISD 121 

 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان

ISD 373 
 بحث عملي

EDU 217 
علوم التربوية متطلب قسم ال ساعتان  إجباري 

ISD 336 تخريج الحديث ISD 334 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

 األول  (الفصل الدراسي   الرابعة )السنة 

 

ARAB 482 (2النحو)  إجباري  ساعتان  

ISD 475  إجباري  ساعتان  أصول الدعوة والحسبة 

EDU 416  اتجاهات حديثة في

  استراتيجيات التدريس
 ساعتان

 
 إجباري

EDU 417 إجباري  ساعتان  التقويم التربوي 

ISD 449 
فقه األيمان والنذور 

 واألطعمة 

ISD 171 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

ISD 426  التفسير

(2الموضوعي)  
ISD 325 

 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان

ISD 416 (4القرآن الكريم)  ISD 111 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

ISD 438 (2أحاديث األحكام)  
ISD 335 

 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان

ISD 437 دراسة األسانيد ISD 336 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

 الثاني  (الفصل الدراسي   الرابعة )السنة 

 

EDU 420 ميدانيةالتربية ال 

  )دراسات إسالمية(
ساعة  12

 عملي
 

 إجباري

ISD 478 أخالقيات المهنة 
 

 ساعتان
 

 إجباري

ISD 467  المذاهب واالتجاهات

 المعاصرة
ISD 264 

 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان

ISD 440 فقه النوازل ISD 171 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

ISD 476  السياسة الشرعية

 واألنظمة
 

 إجباري  ساعتان

ISD 454 قواعد االجتهاد والفتيا ISD 353  إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان 

ISD 439 (3) أحاديث األحكام  
ISD 438 

 إجباري متطلب قسم الدراسات اإلسالمية  ساعتان

 ادرج المزيد من المستويات حسب الحاجة

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

 

    )إن وجدت( . مكونات الخبرة الميدانية المطلوبة2

 (1مرفق رقم )                                                            docxالتوصيف الجديد للخبرة الميدانية.

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

 (مالحظة: يجب مراعاة ما ورد في توصيف الخبرة الميدانية)

 . اجتياز كل المقررات التربوية المعتمدة بخطة الدراسة لقسم العلوم التربوية 

  ساعة معتمدة في الخطة الدراسية للطالب .  121االنتهاء من 

 توصيف موجز لنشاط الخبرة الميدانية: -أ 

التوصيف%20الجديد%20للخبرة%20الميدانية.docx
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  أسبوع في الفصل الدراسي ومقسم علي النحو التالي : 15مقرر التربية الميدانية يستغرق 

 : تقدم وحدة التدريب الميداني برنامج التهيئة في أول أسبوع من كل فصل دراسي ويشمل 

 ي المدارس لعر  ارشادات الخبرة الميدانية واساليب التقويم .برنامج تهيئة  لمدير 

  ع م توزيارشادات الخبرة الميدانية و أاساليب التقوي برنامج تهيئة  للمشرفين من أع اء هيئة التدريس لعر

 المدارس( .

 ي كل لبات فبرنامج تهية للطالبات لعر  ارشادات الخبرة الميدانية والتعليمات ونظام التقويم وعر  أسماء الطا

 مجموعة وعر  مدارس التطبيق .

  أسابيع . 3يتم عقد جلسات التدريس المصغر داخل الكلية لمدة 

  اهدق الجدول الزمني للخبرة الميدانية يبدأ التدريب الفعلي بمدارس التطبيق ويتت من ح ور حصص المشوفق

 9دة رسة لمبمدارس التطبيق لمدة أسبوع واحد ثم التدريس الفعلي لطالب الخبرة الميدانية  وممارسة أنشطة المد

 أسابيع

 اسي( فصل در )أية سنة أودانية؟ مراحل من البرنامج تنفذ الخبرة المي في أية مرحلة أو -ب 

 المستوى الثامن     

وام كامل في فصل دراسي واحد، دأسابيع، أو  4طوال  اأيام أسبوعيً  3مثال: الوقت المخصص للخبرة الميدانية، وجدولتها ) -ج 

 (.وهكذا...

 .يومي األحد ،واالثنين من كل أسبوع من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته  

 

 )إن وجد( الساعات المعتمدةدد ع -د 

 (6 )ساعات معتمدة نظريًا 

 

 ال ينطبق:  ( إن وجدت البحث ) . متطلبات المشروع أو3

غي إرفاق ة، وينبخالف المشروعات أو المهام المطلوبة ضمن بع  المقررات الدراسيموجز بمتطلبات مشروع أو بحث في البرنامج )

 (:نسخة من متطلبات المشروع

    ال ينطبق

 توصيف موجز للمشروع أو البحث: –أ 

………………………………………………………..………………………………    

 :البحث من المشروع أو  المستهدفةأهم مخرجات التعليم  -ب 

………………………………………………………..………………………………    

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

………………………………………………………..………………………………    

 :(ان وجدت ) عدد الساعات المعتمدة -د 

………………………………………………………..………………………………    

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

………………………………………………………..………………………………    

 (:إلنجازبما في ذلت للية الت قق من معايير اوطرق تقويم المشروع أو البحث )توصيٌف إلجراءات  -و 

………………………………………………………..………………………………    

 

 مخرجات التعلم في البرنامج وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها - 4
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م بين تعل اقًاعكس اتفوت تتواتم مخرجات التعلم، وطرق التقييم، واستراتيجيات التدريس؛ وتتسق مع بعضها. وهي ترتبط ببعضها كوحدة واحدة متناسقة، 

 الطلبة وعملية التدريس.

الت األربعة في المجا التعلم غطية مخرجاتينبغي على البرامج تو)وهي موض ة في الجدول أدناه(؛  لتعلمللمؤهالت خمسة مجاالت لطار الوطني يتضمن اإل

 حركي. -المجال النفس ااألولى، وقد تتطلب بع  البرامج أيضً 

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

 :لالتي اوفقً  تعبئته ويمكن

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

 ً  : اكتب استراتيجيات التدريس الداعمة والمتوافقة مع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

 ً مها، وينبغي أن تكون مخرجات التعلم واستراتيجياتثالثا ِّ وطرق تقييمها متناسقة  تدريسها : اكتب طرق التقييم المناسبة التي تقيس بدقة مخرجات التعلم وتقو 

 كعملية تعليم وتعلم متكاملة. وتعمل معًا

 التقويمطرق  التدريس استراتيجيات ا لمجاالت االطار الوطني للمؤهالتوفقً  التعلم مخرجات 

 المعرفة 1.0

1.1 
المعرفة الشاملة والمنظمة لنظريات ومبادئ علوم 

داد الالزمة ل عالدراسات اإلسالمية ، و العلوم التربوية 

 المهني.

 ،االختبارات التحصيلية  المحاضرة ، وااللقاء 

أوراق عمل جماعية 

 التطبيق .وفردية ، 

1.2 
ت جاالالقدرة على ادراك العالقة بين العلوم اإلسالمية والم

العلمية والبحثية المهنية الحديثة ذات الصلة بمجال 

 الدراسات اإلسالمية .  

استخدام أسلوب الحوار 

 التعليمي 

االختبارات التحصيلية 

 التطبيق .،و

1.3 
ات التعرف على النظريات العلمية الحديثة في مجال الدراس

اإلسالمية، ل سهام في حل المشكالت والق ايا وزيادة 

 المعرفة في مجال التخصص  

الحوار والمناقشة ، عر  

 لبعض النماذج من الواقع

، اإللقاء  ،تقديم العرو  

االختبارات ، المالحظة 

 التحصيلية .

1.4 
تها الوعي باألنشطة واللوائح التنظيمية للمهنة ، ومتطلبا

ما الفنية ، ومحاولة تحسينها وفقاً للمتغيرات الحديثة ب

 يتناسب مع القيم اإلسالمية وأخالقيات المهنة

 مالحظة وتعليق   . العرو  التقديمية 

 المعرفيةالمهارات  2.0

2.1 

القدرة على استقصاء المعلومات ، وتحليلها ونقدها 

ه وتقويمها من مصادر متنوعة ، وتطبيق ما تم التوصل إلي

من نتائج في حل المشكالت والق ايا من وجهة النظر 

 اإلسالمية ، بقدر من التوجيه واإلرشاد .

العصف الذهني ، وتبادل 

 األفكار 

كتابة تقرير ، استخدام 

اسلوب الحوار التعليمي 

 وتبادل األفكار

2.2 

في مجال الدراسات  دراسة المشكالت المعقدة نسبيًا

اإلسالمية ، ووضع مقترحات مبتكرة لحلها ، مع مراعاة 

أشكال  ت العملية مستخدًماالمعارف النظرية والخبرا

 متنوعة من تقنيات المعلومات .

المناقشة والحوار وتبادل 

 األفكار 

 المالحظة والتعليق

3.2 
 بة ،القدرة علي االستخدام األمثل للطرق اإلجرائية المناس

 وتطبيق المهارات المكتسبة في سياقات أكاديمية ومهنية

 لمجال الدراسات اإلسالمية .

 المالحظة والتطبيق  العرو  التقديمية 

 العالقات الشخصية و تحمل المسؤوليةمهارات  3.0

3.1 
الجماعة في مواقف متنوعة بمجال يمارس قيادة 

 الدراسات االسالمية والتي تتطلب استجابات مبتكرة

تقسيم مجموعات  العمل 

 فات يوتوزيع التكل

 تقييم التكليفات الجماعية 

. 

3.2 
يا القدرة على المبادرة في اقتراع الحلول البناءة للق ا

و االسالمية في المواقف المختلفة سواء كان بشكل فردي أ

 خالل الجماعة من

عر  لبعض النماذج من 

 الواقع ، وتبادل األفكار 

 المالحظة والتعليق 

3.3 
الفرد لتعلمه الذاتي ورفع  ةالقدرة على تحمل مسؤولي

ه دواتكفاءته المهنية وقدرته على التحليل والنقد وامتالك ا

 المهنية والعملية ، إلنجاز ما يوكل إليه من مهام .

تعليم تبادلي ، وتكليفات 

 فردية 

تقييم التكليفات ، 

 واختبارات متنوعة 

3.4 
قًا القدرة على التعامل مع الق ايا األخالقية و المهنية مطب

لقيم واألحكام األخالقية االسالمية المتعارف عليها من قبل ل

عر  لبعض النماذج من 

 الواقع ، وتبادل األفكار

إجراء تقديم العرو  ، 

لمحادثات ، اإللقاء ا
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 التقويمطرق  التدريس استراتيجيات ا لمجاالت االطار الوطني للمؤهالتوفقً  التعلم مخرجات 

االختبارات ، المالحظة ، المجتمع

 التحصيلية .

3.5 
القدرة على إدارة بيئة الصف بما يتوافق مع المبادئ 

رق والنظريات التربوية والنفسية واألكاديمية واستخدام ط

 تدريس حديثة .

تكوين فرق عمل ، 

 وعرو  تقديمية 

بطاقة مالحظة لتفاعل 

 الطالب 

 والمهارات العدديةمهارات التواصل و المهارات التقنية  4.0

4.1 

القدرة على تحديد األساليب االحصائية والرياضية ذات 

العالقة عند دراسة الق ايا والمشكالت اإلسالمية 

وتطبيقها بشكل إبداعي في تفسير المعلومات واقتراع 

 الحلول .

 تقييم التكليفات تكليفات فردية وجماعية 

4.2 
عر  التواصل بفاعلية شفهياً أو كتابًة مستخدماً أشكال ال

 . قيمع مراعاة األنماط المختلفة للمتلالمناسبة للق ايا  

استخدام أسلوب الحوار 

 التعليمي وتبادل األفكار 

 المالحظة والتعليق

4.3 
القدرة على استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت 

وتفسيرها وتنفيذها في المناسبة في جمع المعلومات 

 المواقف التدريسية .

عرو  تقديمية وتدريب 

 عملي 

تقييم األعمال ، والتطبيق 

 والمالحظة 

 حركية -المهارات النفس 5.0

 القراءة والتلقين  تطبيق أحكام التالوة والتجويد شفهيًا . 5.1

 

 االستماع والتطبيق .

 

5.2 

عرو  تقديمية ، مشتمل  القدرة علي محاكاة بعض ممارسات المنهج النبوي 

علي طرق عملية 

 وتشبيهية

 بطاقة مالحظة ، التطبيق .

 

 التعلم للبرنامج : نواتجمصفوفة 
إلى  ل أعاله(لجدوامج )من البرناحدد في الجدول أدناه المقررات المطلوبة لت قيق مخرجات التعلم على مستوى البرنامج، وانقل مخرجات التعلم على مستوى 

لى برنامج في أعت في اللمستوى التدريس، وحدد المقررات والمستويات االمطلوبة لتدريس كل مخرج تعليمي، واستخدم رموز المقررا االجدول التالي وفقً 

 :( كالتالي  مستوى مبتدئ  ب، مستوى متمكن  ك، مستوى متقدم  قالجدول واستخدم التصنيف التالي للمستويات: )

   متقدم  ق     متمكن=   ك      مبتدئ=   ب

ت المقدمه
 المقررا

 مخرجات التعلم وفقا لمجاالت التعلم في الالطار الوطني للمؤهالت

 المهارات المعرفية المعرفة

العالقات الشخصية و تحمل المسؤوليةمهارات   
مهارات التواصل و المهارات 

 التقنية والمهارات العددية

المهارات 

 -النفس

 حركية
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

المدخل للفقه 

 وأصوله
   ب ب     ب    ب   ب ب

المدخل 

لعلم 

 العقيدة 

    ب ب    ب       ب ب

التجويد 

ولداب 

 التالوة

  ب          ب ب   ب ب

تقنيات 

التعليم 

ومهارات 

 االتصال 

    ب         ب    ب

أصول 

التربية 

     ب        ب  ب ب 
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ت المقدمه
 المقررا

 مخرجات التعلم وفقا لمجاالت التعلم في الالطار الوطني للمؤهالت

 المهارات المعرفية المعرفة

العالقات الشخصية و تحمل المسؤوليةمهارات   
مهارات التواصل و المهارات 

 التقنية والمهارات العددية

المهارات 

 -النفس

 حركية
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

 اإلسالمية 

نظام 

وسياسة 

التعليم في 

 المملكة 

    ب            ب 

قرآن كريم 

(1) 
           ك  ك    ب

   ك ك     ك    ب   ب ب علوم قرآن

     ك     ب  ك ب  ب ب ب (1توحيد)

   ك ك  ق         ب  ب فقه الطهارة 

 ق  ق      ق ب  ك ك  ب  ب فقه الصالة 

أحاديث 

 اآلداب
   ق ق  ق   ق    ك   ب ب

أصول 

التفسير 

 ومناهجه

    ب ب       ك ك   ب ب

علم نفس 

 النمو
    ب             ب

   ق ق    ك    ب ب    ب فقه السيرة 

فقه الزكاة 

 والصيام
   ب ب     ب ب ب  ب   ب ب

   ب      ب  ب  ب  ب  ب (2توحيد)

قرآن كريم 

(2) 
 ب ب  ب    ب      ب  ب ب

تفسير 

 (1تحليلي)
   ب ب     ب    ب   ب ب

   ب ب ب   ب  ب      ب  (1نحو)

    ب             ب صحة نفسية 

مبادئ 

البحث 

 التربوي

    ب    ب     ب    

الحوار 

وآداب 

 الخالف

    ب   ب  ب  ب    ب ب ب

   ب ب    ب    ب ب    ب  تاريخ السنة

أصول 

 (1اإليمان)
 ب   ب    ب     ب   ب ب

الحكم 

الشرعي 

وأدلة 

 األحكام

 ب   ب    ب     ب  ب  ب

تفسير 

 (2تحليلي)
     ب    ب    ب  ب ب ب

فقه المناسك 

 والسير 
   ب ب     ب ب  ب ب  ب  ب

فقه 

المعامالت 

 المالية 

     ب  ب ب  ب   ب   ب ب

علم نفس 

 تربوي 
    ب ب            ب
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ت المقدمه
 المقررا

 مخرجات التعلم وفقا لمجاالت التعلم في الالطار الوطني للمؤهالت

 المهارات المعرفية المعرفة

العالقات الشخصية و تحمل المسؤوليةمهارات   
مهارات التواصل و المهارات 

 التقنية والمهارات العددية

المهارات 

 -النفس

 حركية
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

أحاديث 

 (1األحكام)
   ك ك    ك     ك    ق

أصول 

 (2اإليمان)
    ك   ك      ك ك  ك ك

مصطلح 

 الحديث
   ك ك     ك    ك   ك ق

    ك    ك    ك ك   ك ك فقه األسرة 

قرآن كريم 

(3) 
 ك  ك ك  ك  ك     ق   ك ك

تفسير 

 (3تحليلي)
   ك ق    ك    ك ك   ك ق

دالالت 

 األلفاظ
         ك ك  ك ك  ك  ق

إدارة 

وتخطيط 

 تربوي

    ك             ك

إنتاج 

ومصادر 

 التعلم 

    ك ك   ك  ك       ك

فقه 

 المواريث
    ك ك  ك    ك  ك   ق ق

فقه الجنايات 

 والحدود
    ك ق    ك   ك   ك ك ك

القواعد  

الفقهية 

ومقاصد 

 الشريعة 

         ك ك  ك ك  ك  ق

تخريج 

 الحديث
   ك ك    ك   ك  ك    ك

األديان 

 والفرق
   ك ك     ك    ك  ك ك ق

تفسير 

 موضوعي

(1) 

   ك ك     ك    ك   ق ق

   ق ق    ق   ق   ق ق ق  بحث عملي

استراتيجيات 

 التدريس
    ق             ق

المناهج 

 التعليمية 
    ق             ق

أحاديث 

 (2األحكام)
   ق ق     ق     ق   ق

تفسير 

 موضوعي

(2) 

   ق          ق ق   ق

فقه األيمان 

 والنذور
   ق ق     ق    ق ق   ق

دراسة 

 األسانيد
   ق ق     ق    ق    ق

أصول 

الدعوة 

 والحسبة 

   ق ق     ق    ق ق   ق

قرآن كريم 

(4) 
   ق ق     ق  ق      ق
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ت المقدمه
 المقررا

 مخرجات التعلم وفقا لمجاالت التعلم في الالطار الوطني للمؤهالت

 المهارات المعرفية المعرفة

العالقات الشخصية و تحمل المسؤوليةمهارات   
مهارات التواصل و المهارات 

 التقنية والمهارات العددية

المهارات 

 -النفس

 حركية
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

   ق ق ق   ق  ق      ق  (2نحو)

اتجاهات 

حديثة في 

استراتيجيات 

 التدريس

    ق         ق    ق

تقويم 

 تربوي
    ق ق   ق         ق

    ق  ق     ق   ق    تربية عملية 

أخالقيات 

 المهنة 
     ق ق   ق        

أحاديث 

 (3األحكام)
   ق ق     ق       ق ق

قواعد 

االجتهاد 

 والفتيا

   ق ق     ق ق  ق ق  ق  ق

         ق    ق  ق ق  فقه النوازل

السياسة 

الشرعية 

 واألنظمة 

    ق  ق   ق    ق   ق ق

المذاهب 

واالتجاهات 

 المعاصرة 

   ق  ق ق      ق ق  ق ق ق

ق ايا 

مجتمعية 

 معاصرة 

    ق    ق         

مهارات 

 لغوية 
   ق ق ق   ق ب ب ق ق    ق 

تحرير 

 عربي 
   ق ق ق            ب

عمل 

 تطوعي 
                 

األسرة 

 والطفولة 
    ق   ق  ب        

أساسيات 

الصحة 

 واللياقة 

     ق  ق   ب   ق   ق 

 البرنامجبمتطلبات القبول  -5
 ، بما في ذلت أية مقررات أو خبرة الزمة كمتطلب سابقدلياًل أو نشرة توصيفيه لمتطلبات االلت اق بالبرنامج يرفق

 (2مرفق رقم )                                                                                                   pdf.الئحة الدراسة واالختبارات\اللوائح

 

 أن تكون حاصلة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها . 

 أال يكون قد م ي علي حصولها علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات . 

 أال تكون قد فصلت من الجامعة أو أي جامعة أخري فصال أكاديمًيا أو تأديبيًا . 

 أن تكون حسنة السير والسلوك .

 % . 70في البرنامج عن  أال تقل نسبة قبول الداخلين

 بة لقراءة القرآن الكريم .إجادة الطال

 حفظ ما ال يقل عن جزء من القرآن الكريم .

 

  ور واتمام البرنامج متطلبات الح -6

اللوائح/لائحة%20الدراسة%20والاختبارات.pdf
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  :رفق دلياًل أو نشرةً توصيفيًة تتضمن المتطلبات التاليةي

 .أ. ال ضور

 .ب. االنتقال من عاٍم أكاديمي إلى الذي يليه

 التخرج.ج. متطلبات إتمام البرنامج أو متطلبات 

 (3): مرفق رقم                docxمتطلبات الح ور وإتمام البرنامج.\ومرفقاته 38توصيف البرنامج رم ان \..

 مكرر (2 ):مرفق رقم                                                                   pdfالئحة الدراسة واالختبارات.\اللوائح

 

                                            أال تقل نسبة الدراسة عن ثمان مستويات دراسية
محاضرات ، % (  بدون عذر من مجموع ال 25يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي للمقرر إذا زادت نسبة غيابه عن ) 

 والدروس العملية المحددة للمقرر . 

ر صد له تقدي، وير ت له درجة األعمال الفصليةيعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبًا في المقرر ، وتثب

    محروم )ع(

 : اللوائح التنظيمية لتقييم تعلم الطالب والتأكد من تحقق المعاييرهـ. 

 مستقٍل من بات، أوتقويمٍ أوالواج )مثال: ف ص عينٍة من االختباراتما اإلجراءات المتبعة للتأكد من تحقيق الطالب لمعايير اإلنجاز 

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

  جع .، ومراجعتها من قبل ع و مراتصحيح االختبارات من قبل ع و هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر 

  من قبل رئيس القسم ، أو منسقة القسم .( %5بنسبة )مراجعة عينة 

 

 : إدارة خدمات الطالب ودعمهمو. 

 . خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب: 1

 (4مرفق رقم )                        pdfدليل االرشاد االكاديمي.\ومرفقاته 38توصيف البرنامج رم ان \..

 يئة التدريس،هة ألعضات بما في ذلت وضع جداول الساعات المكتبيِصف إجراءات اإلرشاد األكاديمي وتقديم االستشارة للطلبة،  

 ( توى الكليةعلى مس واالستشارات الخاصة بتخطيط الدراسة في البرنامج واختيار المواد الدراسية والتخطيط للوظيفة بعد التخرج )وهو ما قد يتوفر

 التي ت من جراءاتموعه من اإلباتخاذ مجرشاد األكاديمي بالكلية بالتعاون مع وحدة اإلتقوم منسقة اإلرشاد األكاديمي بالقسم 

 تقديم االستشارات النافعة للطالبات وهي كالتالي : 

 دراسية .خطة العمل دورات تدريبية عن اإلرشاد األكاديمي ، وأهمية دور المرشد ، وكيفية التسجيل وفقًا لترتيب ال 

 سم الشجري ر الري ، ونشدد بالقسم مع بداية الفصل الدراستوزيع الدليل الخاص باإلرشاد األكاديمي على الطالبات الج

 في أماكن ظاهرة بالمبنى التعليمي للقسم .

  لفصل اداية بتهم مع اتوزيع الطالبات المستجدات على أع اء هيئة التدريس مع استمرار الطالبات القدامى مع مرشد

  ، واإلعالن عن الساعات التي يتم من خاللها تقديم العمليات اإلرشادية للطالبات . الدراسي

 مساعدة وافة( ، خالل األسبوع األول من الدراسة )فترة الحذف واإلضالمرشدة األكاديمية  تفعيل لقاءات الطالبات مع

ل لخطة خالا،وإتمام ساعات زم دراستها كل فصل دراسي الطالبات على استكمال الجدول الدراسي بعدد الساعات الال

 ثمان مستويات دراسية .

 وعلى المرشدة األكاديمية أثناء عملية تسجيل المقررات التأكد من : 

 . نجاع الطالبة في كل المقررات المطلوبة والمتطلبات السابقة لدراسة كل مقرر دراسيأ : 

لدراسي االعبء  )الحالي معرفة الحد األدنى والحد األقصى من الساعات المعتمدة التي تسمح للطالبة بتسجيلها في وضعها ب : 

  (للطالبة
سالمية في الدراسات اإلكالوريوس للحصول على درجة البالتي يجب على الطالبة اجتيازها بنجاع الساعات المعتمدة  بيان -ت 

 وتقدم هذق المقررات باللغة العربية ،وتت من :، ( ساعة معتمدة 144وهي )

لدراسية الخطة ا وحدة إجبارية تخصصية في مجال الدراسات اإلسالمية هي  مواد المستويات الثمانية السابق ذكرها في  (50) 

ليم في التع سة( وحدة متطلب كلية وهي : تقنيات التعليم ومهارات االتصال ، أصول التربية اإلسالمية ، نظام وسيا16، و 

تخطيط دارة وإالمملكة العربية السعودية ، علم نفس النمو ، صحة نفسية ، مبادئ البحث التربوي ، علم النفس التربوي ، 

تراتيجيات في اس تربوي ، إنتاج ومصادر التعلم اإللكترونية ، استراتيجيات التدريس ، المناهج التعليمية ، اتجاهات حديثة

   . ربوي ، والتربية العمليةالتدريس ، التقويم الت

  : متطلبات الجامعة االختيارية تكون علي النحو التالي

األسرة معة وهي )ق ايا مجتمعية معاصرة ،اللغة االنجليزية ،( تطرحها الجا18( ساعة من أصل )12المتطلبات االختيارية )

../توصيف%20البرنامج%20رمضان%2038%20ومرفقاته/متطلبات%20الحضور%20وإتمام%20البرنامج.docx
اللوائح/لائحة%20الدراسة%20والاختبارات.pdf
../توصيف%20البرنامج%20رمضان%2038%20ومرفقاته/دليل%20الارشاد%20الاكاديمي.pdf
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  وتحرير عربي (وحقوق اإلنسان ،مهارات لغوية ، األنظمةريادة األعمال، ، أساسيات الصحة واللياقة، لطفولة ،العمل التطوعيوا

تسجيل في عدم ال وألن األصل أن الطالبة ال تسجل في المقرر الذي يقدمه قسمها فشن علي طالبات قسم الدراسات اإلسالمية  *

 مقررات السلم 

ة في الفصل ساعات معتمد 10وي ،ساعة معتمدة في الفصل الدراس 20 وهي الحد األقصى لساعات التسجيل  بالقسمبيان  -ث

 . الصيفي

 .  ية واحدة في الفصل الصيفيوساعة دراسراسية معتمدة في الفصل الدراسي ،ساعة د 12الحد األدنى للعبء الدراسي  بيان -ج

 . بتجاوز الحد األعلى بما ال يزيد عن ثالث ساعات معتمدة ةالخريج ةيسمح للطالبتوضيح أنه  –ع 

  متطلبات الح ور

 ( %25ن ) ع امن دخول االختبار النهائي للمقرر إذا زادت نسبة غيابه ةحرم الطالبمسموع بها بحيث تبيان نسبة الغياب ال - خ

 . خمس وعشرين في المائة بدون عذر من مجموع المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر

 ايرصد لهواألعمال الفصلية  درجة افي المقرر وتثبت له ةً دخول االختبار بسبب الغياب راسب من تحرم تيال ةعّد الطالبت  -د 

 .محروم )ع(  تقدير

 لدراسة لخطة ابعد التأكد من استيعاب الطالبة للمعلومات السابقة ،وتسجيل المواد الدراسية حسب تسلسل مستويات ا

 وعقد لقاءات ،عليمية الطالبة أثناء الفصل الدراسي في العملية الت،والتأكد من مناسبة الجدول الدراسي لها يتم متابعة 

   ل مرشدةلمتابعة تقدمهن الدراسي ،ومناقشة المشكالت التي قد تعترضهن ،والعمل على تذليلها ،وتقوم كدورية 

 ياآلت  بشعداد ملف خاص لكل طالبه من الطالبات الالتي أوكلت اليها مهمة األشراف عليهن ويحتوي الملف على: 

 1- ـ استمارة بيانات الطالبة. 

 2 الدراسيةخطة الــ. 

 3سي .ــ الجدول الدرا 

 4 -  السجل األكاديمي. 

 5ــ المواد المتبقية والمواد المجتازة  

 6 – عمليات الحذف واإلضافة التي تمت. 

 

 هـ  1439-38جدول الساعات المكتبية ألع اء هيئة التدريس خالل الفصل الدراسي األول 
*********** 

اليوم 

 ،والوقت

8  :9 9  :10 10  :11 11  :12 12  :1 1  :2 

يب اهللد/ إشرقه ج األحد جيب اهلل د/ إشراقه  والء بدر /د   

فاتن بابكر /د  

أم هاشم كمال /د  

فاتن بابكر /د  

أم هاشم كمال/د  

أروى املسند /أ  

 د/ إميان جابر

أروى املسند /أ  

 د/ إشراقة جيب اهلل د/ إشراقة جيب اهلل االثنين

ء بدروال-د  

ء بدروال-د  أ/ نادية حجازي أ/ نادية حجازي  د/ والء بدر 

 د/ آسيا محاد الثالثاء

 أ/ بشرى العنزي

 د/ آسيا محاد

 أ/ بشرى العنزي

 د/ إميان جابر د/ أم هاشم كمال د/ أم هاشم كمال

 د/ حماسن احلاج

 د/ حماسن احلاج

فاتن بابكرد/  د/ فاتن بابكر األربعاء  د/ إميان جابر 

 د/ حماسن احلاج

 أ/ بشرى العنزي

 د/ إميان جابر

 د/ حماسن احلاج

 أ/ بشرى العنزي

اضر اخلنساءمت-د  

 أ/روى املسند

 أ/ روى املسند

 د/ متاضر اخلنساء

حجازيأ/ نادية  أ/ نادية حجازي  د/ آسيا محاد د/ آسيا محاد د/ متاضر اخلنساء د/ متاضر اخلنساء الخميس  
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 . تظلمات الطالب:2

 بما في ذلت إجراتات النظر في تلت التظلمات اللوائح التنظيمية الخاصة  بتظلمات الطالب المتعلقة بالمسائل األكاديمية، يرفق 

 (5مرفق رقم)                       pdfالئحة اجراءات االختبارات النهائية.\اللوائح\ومرفقاته 38توصيف البرنامج رم ان \..

 : علقة بنظام وإجراءات تظلم الطلبةاذكر بشيجاز األمور المهمة المت

 . فحص شكاوي الطالبات من موقع العمادة باستمرار 

  التظلمات الخاصة باالختبارات : 

 المادة التاسعة والثالثون :

ى رة ال تتعدالل فتخلمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر ، في حاالت ال رورة ، الموافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة 

 بداية اختبارات الفصل التالي .

 القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة :

ى رة ال تتعدالل فتخلمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر ، في حاالت ال رورة ، الموافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة 

 بداية اختبارات الفصل التالي وفق ال وابط التالية:

لمعدالت اقرر بطلب إعادة تصحيح ورقة اإلجابة خالل أسبوعين من احتساب لكلية التي تقدم الميتقدم الطالب إلى عميد ا -1

 المعلومات ب بصحةا مبررات طلب إعادة التصحيح، وتعهد من الطالالتراكمية حسب التقويم األكاديمي أو إعالن النتائج مت منً 

 التي قدمها.

اسم الطالب، ورقمه الجامعي، ورقم المقرر ورمزق واسمه، ورقم الشعبة،   التالية:من البيانات تعد الكلية استمارة تت  -2

، واسم ن وجدتإودرجة األعمال الفصلية، والفصل الدراسي ونسبة الغياب ، والمعدل التراكمي، وعدد اإلنذارات األكاديمية 

 صحة المعلومات التي قدمها.مدرس المقرر، وتاريخ االختبار ومبررات طلب إعادة التصحيح، وتعهد الطالب ب

 تخاذ القرار في حالة الطلب المقدم من الطالب .ا  مجلس الكلية التي تتولى تدريس المقررل -3

 جب أن تتم إعادة التصحيح خالل أسبوعين من بداية الفصل الدراسي التالي .ي -4

يرا بذلك يح أوراق اإلجابة وترفع اللجنة تقري حال الموافقة على إعادة التصحيح، يشكل مجلس الكلية لجنة إلعادة تصحف -5

 ا.لمجلس الكلية للبت فيه، ويعتبر رأي المجلس نهائيً 

 

 

 : مصادر التعلم والمرافق والتجهيزاتز. 

ررة لكتب المقاة للتخطيط لتوفير ما اإلجراءات المتَّبعة من قِبَِل أع اء هيئة التدريس والهيئة التعليمي  أ - 1

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

 . وضع معايير لتحديد مرجع للمادة الكتروني أو ورقي 

 لكلية أو رها بايتم استطالع آراء ومقترحات أع اء هيئة التدريس لمعرفة االحتياجات الجديدة للكتب الدراسية لتوفي

 المكتبة االلكترونية .

  الكلية للطالبات الكتب المقررة ، وكذا المراجع األساسية التي يحتاج لها الطالب .توفير 

  )توجد بعض االسطوانات المدمجة لبعض من المواد الدراسية )حقيبة التعلم الذاتي. 

 اجع الجامعية داخل الحرم الجامعيتوافر الكتب والمر  . 
 

صادر توفير المهيئة التدريس والهيئة التعليمية للتخطيط لما اإلجراءات المتَّبعة من قِبَِل أع اء ب  – 2

 للمكتبة وتوفيرالمعامل والقاعات؟

 . الجلسة السادسة.   تقييم الكتب والمراجع للتأكد من مناسبتها بشكل عامpdf                   ( 6مرفق رقم) 

  بيانات واعد القالتي يحتاجونها ، وكذلك مدى مناسبة إجراء مسح لمعرفة آراء الطالب في مدى توافر الكتب والمراجع

 ،والمعلومات ،وسهولة الوصول إليها . 

../توصيف%20البرنامج%20رمضان%2038%20ومرفقاته/اللوائح/لائحة%20اجراءات%20الاختبارات%20النهائية.pdf
الجلسة%20السادسة.pdf
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 . استطالع آراء الطالب في رضاهم عن التعليم 

ب فير الكتكفاية تو التعليمية لتقويم مدىما اإلجراءات المتَّبعة من قِبَِل أع اء هيئة التدريس والهيئة  -2

 ؟ المقررة والمراجع العلمية وغيرها من المصادر

… المكتبات  المرغوب توافرها بالمكتبة لعمادة شئونيتم الرفع باالحتياجات المطلوبة من الكتب والمراجع  *    

المنبع  راث ذاتالمراجع ، مع الرجوع إلي كتب التالتغذية الراجعة لبحث مدي مالئمة المقررات والكتب الدراسية ، حداثة *

 األصيل لعلوم الدراسات اإلسالمية .

 مراجعة توصيف المقررات للوقوف علي مدي جودتها لتلبية احتياج سوق العمل .*

 (7)مرفق رقم   xls.38-39أع اء هيئة التدريس لمصادر التعلم  تقييم.   استطالع رأي أع اء هيئة التدريس في مصادر التعلم*

      

يرها من علمية وغلمراجع الما اإلجراءات المتَّبعة من قِبَِل الطالب لتقويم مدى كفاية توفير الكتب المقررة وا -3

 ؟المصادر

   استطالع آراء الطالب في الكتب المقررة ، والخدمات المقدمة من المكتبة .         
 (8مرفق رقم )                                                                      xls.38-39عام  -تقرير تقييم الطالب لمصادر التعلم   -

 .قواعد االستعارة الرجوع إلي المكتبة ومعرفة امكانية استعارة الكتب

  (9مرفق رقم )                                                fpd.المكتبات جامعة المجمعة الئحة اإلعارة بعمادة شؤون\اللوائح

    

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

استطالع حول الكتب المقررة ومدى استيفائها لتوصيف المقرر ، ومناقشة نتائج االستطالع ، والعمل بتوصيات مجلس 

 القسم ، والخروج بنتائج تعتمد .

  الئحة عمادة شؤون المكتبات  

 pdf.توصيف البرنامج رم ان 38 ومرفقاته\اللوائح\الئحة اإلعارة بعمادة شؤون المكتبات جامعة المجمعة\..       مرفق رقم )9( مكرر

 

توصيف البرنامج رم ان 38 ومرفقاته\اللوائح\_استعارة \..                                               مرفق رقم ) 10(

 pdf.طالب

 

 

 :أع اء هيئة التدريس وغيرهم من  الهيئة التعليميةع. 

 نات:ي. التعي1

هم ؤهالتممن حيث  همدد بما ي من مالءمتالج   الهيئة التعليمية وأع اء هيئة التدريسأوجز عملية توظيف 

 وخبراتهم للقيام بمسؤوليات التدريس. 
 *االلتزام بقواعد توظيف غير السعوديين وهي : 

 *تحديد العدد .

 *التخصص .

 *اإلعالن بعد موافقة المجالس المعنية .

الذاتية .*استالم السير   

 *الترشيح واالختيار من قبل لجنة .

 *المقابلة .

 التوظيف

 . المشاركة في تخطيط البرامج ومراقبتها ومراجعتها:2

عة هيئة التدريس ومشاركتهم في مراقبة جودة البرنامج، والمراج أع اءاشرع خطوات التشاور مع  -أ

 . ة البرنامجالسنوية، والتخطيط لتحسين جود
لمراجعه المقررات وتوصيفها.تشكيل لجنه   

 مراجعه توصيف البرنامج

تقييم%20أعضاء%20هيئة%20التدريس%20لمصادر%20التعلم%2039-38.xls
-%20تقرير%20تقييم%20الطلاب%20لمصادر%20التعلم%20%20-%20عام%2039-38.xls
اللوائح/لائحة%20الإعارة%20بعمادة%20شؤون%20المكتبات%20جامعة%20المجمعة.pdf
../توصيف%20البرنامج%20رمضان%2038%20ومرفقاته/اللوائح/لائحة%20الإعارة%20بعمادة%20شؤون%20المكتبات%20جامعة%20المجمعة.pdf
../توصيف%20البرنامج%20رمضان%2038%20ومرفقاته/اللوائح/لائحة%20الإعارة%20بعمادة%20شؤون%20المكتبات%20جامعة%20المجمعة.pdf
../توصيف%20البرنامج%20رمضان%2038%20ومرفقاته/اللوائح/_استعارة%20طلاب.pdf
../توصيف%20البرنامج%20رمضان%2038%20ومرفقاته/اللوائح/_استعارة%20طلاب.pdf
../توصيف%20البرنامج%20رمضان%2038%20ومرفقاته/اللوائح/_استعارة%20طلاب.pdf


  

 
19 / 23 

 

 مراجعه أساليب التعليم والتعلم 

 مراجعه أساليب التقويم

 مراجعه نسب انجاز الطالبات للمقررات والبرنامج

 مراجعه تقارير المقررات 

 مراجعه تقرير البرنامج

 االعتماد لتقارير المراجعة في مجلس القسم والكلية

ئة التدريس في الهيكل التنظيمي للقسم  والتقييم داخل القسم وهم :اشتراك أع اء هي  

أستاذ مساعد ، ورئيس القسم  :                                     د/ عبد الرحمن الذيب   

منسقة القسم:                                            أ/ مني الفاضل    

الجودة بالقسم ةمنسق :                                                  د/ والء بدر  

اشراقة حامد  / دوسي ، محاسن م إيمان جابر ، د/ وتتألف من : د /                          .أوال: لجنة السياق المؤسسي   

أ/ أروى المسند .ية حجازي ، أ /  ناد د/ آسيا حماد ، وتتألف من :                   . جودة التعليم والتعلم  ثانياً: لجنة :  

 ً . بكروتتألف من : أ / فاتن با                  : لجنة معايير دعم تعليم الطلبة .ثالثا  

شرى العنزي .، وأ/ بالخنساء  وتتألف من : د / تماضر  .         : لجنة معايير البنية التحية المساندة ارابعً   

يوسف . رحمنأم هاشم كمال ، د / فتح ال. د وتتألف من:  .               : لجنة االسهامات االجتماعية اخامسً   

 

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

 والمراجعة السنوية، والتخطيط للتحسين.
مكونة من رئيس القسم ، ومنسقة القسم  من موضوعات تطويرية للبرنامج استشارية تواكب ما يرد لهاتكوين لجنة * 

 ، ومنسقة الجودة .

،ومتابعة توثيق اإلجراءات المتخذة ،ومتابعة عملية اإلعداد وتوثيق اجتماعاتها التخاذ القرارات اللجنة تعقد  *  

بالبرنامج . التقارير السنوية   

، * متابعة تشكيل وأداء ونظم توثيق لجان الجودة بالبرنامج    

* تتابع اللجنة نظام حفظ وأرشفة وتسجيل ورصد كافة األنشطة العلمية ، والتعليمية ،والبحثية ،وتوصي بها لمجلس 

. القسم   

   متابعة خطط التحسين المستمر ،والدوري ألنشطة الجودة بالقسم .

 

 المهنير ي. التطو3

 يث : المهني ألع اء هيئة التدريس والهيئة التعليمية من حتطوير ال ألغرا ما اإلجراءات المتبعة 

 ؟ وتقييم تعلم الطالب تحسين مهارات التدريس -أ
. إلحاق أع اء هيئة التدريس في دورات تدريبية *   

األكاديمي ، وتعريفهم بالخطط الخاصة * تهيئة أع اء هيئة التدريس الجدد بالقسم علي أعمال الجودة واإلرشاد 

 بالقسم ، وطرق التعليم والتعلم ، وأساليب التقويم .

إرسال البعثات إلى الخارج للدراسة ولح ور مؤتمرات *   

 مكافأة األداء المتميز *

  ي .تخصصهم الدراسوجوانب التطوير في مجال  ،تشمل المعرفة في البحثبحيث أخرى مهنية )ب( تطوير جوانب 

* عمل استبيان لحصر االحتياج من الدورات التدريبية ، ثم وضع خطة تدريبية للدورات التي ستقام بالكلية ، وأسماء 

 األع اء المشتركين فيها .

 * ندوات ولقاءات لتطوير أساليب التعليم والتعلم .

 * ندوات ولقاءات لتطوير أساليب التقويم .

التي تفيد في التطوير المهني ، وتوزيعها علي األع اء .مجالت دورية ألخر األبحاث المنشورة و*   

 

 ؟أخرى مهمةجوانب أي وية، المعرفة البحثمهني آخر، بما في ذلك تطوير أي  -ب
قامة حلق نقاع بين األع اء .* إ  

 إتاحة الفرصة للمشاركة في المؤتمرات المرتبطة بالتخصص . * 

 :الجدد التدريس هيئةوأع اء  التعليمية الهيئة أع اء. إعداد 4

م وصفًاق الجدد، أو  التدريس هيئةوأع اء  التعليمية الهيئةتوجيه تأهيل والخطوات المتبعة في عملية ب ّدِ
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الكامل للبرنامج ودور المقرر أوالمقررات الدراسية التي  فهمهممتفرغين، ل مان ال أو غير ،زائريناألساتذة ال

  من مكوناته. سونها كمكونيدرِّ 

 . الكليةالقسم لبعض أع اء هيئة التدريس بناء علي احتياجات القسم والسيرة الذاتية للع و المرشح للعمل ب ترشيح*
 *استخدام دليل أع اء هيئة التدريس للتعريف باألع اء الجدد .

زيارة ميدانية ، وإجراء مقابالت شخصية*    
 

 هيئة التدريس و الهيئة التعليمية الزائرين وغير المتفرغين: أع اء. 5

وغير  ذة زائرينالمؤسسة التعليمية الخاصة بتعيين أساتأو  الكليةأو  القسمأو  لسياسة البرنامج اموجزً قدم 

 . وهكذا(... المتفرغين مقارنة بإجمالي عدد األساتذة الموافقات المطلوبة، عملية االختيار، نسبتهمأي )متفرغين. 

(وفق النظم واللوائح بالجامعة  )   

 :هط. تقويم البرنامج وإجراءات تحسين

 : . فاعلية التدريس1

 ؟ مخرجات التعلم في البرنامجتقويم وتطوير  في متبعةالضمان الجودة ما إجراءات  .أ
 .  استطالع رأى جهات التوظيف في مهارات الخريج 

  يها لتغلب عل، وصياغة نقاط ال عف ، وأهم التوصيات لعلي بعض المقررات التطبيق العملي لمخرجات تعلم البرنامج. 

 )المراجعة الداخلية )التقويم الذاتي . 

 . تقييم الطالب للمقرر 

خدام في استوالهيئة التعليمية التدريس أع اء هيئة تقويم مهارات في  المستخدمةما اإلجراءات  .ب

  التدريس المخطط لها؟استراتيجيات 
   . تقييم أع اء هيئة التدريس – إلحاق ع و هيئة التدريس بالدورات التدريبية  –التقويم الذاتي 

 : للبرنامج العام. التقويم 2

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

  المستهدفة؟مخرجات التعليم 

 المصادر التالية:ويكون ذلك من 

 خريجين؟الومن  ،من طالب البرنامج الحاليين. 1

 .عام بشكل جوالبرنام الدراسية المقررات عن راجعة تغذية على للحصول تخرجهم المحتمل الطالب على استبانات توزيع -

 .معا بشكل والبرنامج الدراسية المقررات عن راجعة تغذية على للحصول الخريجين على استبانات توزيع - 

 والبرنامج اسيةالدر المقررات حول نظرهم وجهة على للتعرف تخرجهم المحتمل الطالب من لمجموعة الشخصية المقابلة - 

 .عام بشكل

 .عام بشكل نامجوالبر الدراسية المقررات حول نظرهم وجهة على للتعرف المتخرجين الطالب من لمجموعة الشخصية المقابلة -

 الرضا استبانات -

  39-38ع م  -طالب ا سن  ا نه ئي   لبرن مج  تقويمآراء ا طالب في تقييم ا برن مج .  استطالع.xls           ( 11مرفق رقم) 

 .  استطالع آراء جه ت ا توظيف في خريجي ا برن مج 

 استطالع رأي جه ت ا توظيف في رؤي  ورس    وأهداف وخريجي ا برن مج.\توصيف ا برن مج مرفق تxls      ( 12مرفق رقم)                  

    39-38ع م  -تقييم خبرة ا ط  ب وا ط  ب  ب  برن مج -استب ن  قي س خبرة ا ط  ب.xls                         ( 13مرفق رقم) 

 (14مرفق رقم )                 docxتقرير من قش  نت ئج تقييم  ا مقررات فصل ث ني. 37-38   ا تحليل  ا كلي الستب ن ت تقييم ا مقرر

 

تقويم%20طلاب%20السنة%20النهائية%20للبرنامج%20-%20عام%2038-39.xls
مرفقات%20توصيف%20البرنامج/استطلاع%20رأي%20جهات%20التوظيف%20في%20رؤية%20ورسالة%20وأهداف%20وخريجي%20البرنامج.xls
-%20تقييم%20خبرة%20الطالب%20والطالبة%20بالبرنامج-%20عام%2038-39.xls
38-37%20تقرير%20مناقشة%20نتائج%20تقييم%20%20المقررات%20فصل%20ثاني.docx
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 مين مستقلين؟ وّ أو مقو/من استشاريين . 2
 .برنامج المراجعة الداخلية   خالل من للبرنامج الدورية المراجعة

 .العالقة ذات الدولية الهيئات بمعايير االلتزام  

 تقرير المراجعة للمراجعين لكل من :

 التوصيف الخاص بالبرنامج والخطط الدراسية والمقررات .

 أساليب التعليم والتعلم .

 أساليب التقويم .

 أوراق االمتحانات .

 . نواتج التعلم المستهدفة

 

 ؟ جهات التوظيف وغيرهم من المستفيدينمن . 3
  مقررات ا ح ج  أو ا عمل  سوق ا مقررات مالئم  على  لتعرف ا برن مج من ا مستهدف وا مجتمع ا عمل بأرب ب دوري   ق ءات تنظيم

 أخرى .
 استطالع رأي جه ت ا توظيف حول مه رات ا خريج .

                                       ( مكرر12مرفق رقم )           xlsاستطالع رأي جه ت ا توظيف في رؤي  ورس    وأهداف وخريجي ا برن مج.\توصيف ا برن مج مرفق ت
 

  مطلوبة: مرفقات

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

 (15مرفق رقم )                                                            rarاللوائح.\توصيف البرنامج مرفقات         . حتوياتم

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

 (16مرفق رقم )                                                        توصيف المقررات\مرفقات توصيف البرنامج

 توقيع أصحاب الصالحية

 التاريخ التوقيع الرتبة األكاديمية االسم العميد/ رئيس القسم

عميد الكلية أو رئيس البرنامج في 

 المقر الرئيس

بن احمد عميد الكلية : د/ عبد الرحمن 

 –السبت 

بن رئيس القسم: د/ عبد الرحمن  

 الذيبصالح 

 .أستاذ مساعد 

 

 .أستاذ مساعد 

  

     1رئيس البرنامج في الفرع رقم 
     2رئيس البرنامج في الفرع رقم 
     3رئيس البرنامج في الفرع رقم 
     4رئيس البرنامج في الفرع رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

مرفقات%20توصيف%20البرنامج/استطلاع%20رأي%20جهات%20التوظيف%20في%20رؤية%20ورسالة%20وأهداف%20وخريجي%20البرنامج.xls
مرفقات%20توصيف%20البرنامج/اللوائح.rar
مرفقات%20توصيف%20البرنامج/توصيف%20المقررات
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 المرفقات : 

 ( توصيف الخبرة الميدانية . 1مرفق رقم : ) 

 ( الئحة الدراسة واالختبارات . 2مرفق رقم : ) 

 ( متطلبات الح ور ،واتمام البرنامج . 3مرفق رقم : ) 

 (دليل اإلرشاد األكاديمي . 4مرفق رقم : ) 

 ( إجراءات االختبارات النهائية . 5مرفق رقم : ) 

 ( 6مرفق رقم : )لجلسة السادسة ا-ات اإلسالمية مح ر مجلس قسم الدراس 

 ( تقييم أع اء هيئة التدريس لمصادر التعلم . 7مرفق رقم : ) 

 ( تقييم الطالب لمصادر التعلم . 8مرفق رقم : ) 

 ( الئحة اإلعارة بعمادة شئون المكتبات . 9مرفق رقم : ) 

 ( الئحة استعارة طالب . 10مرفق رقم :) 

 ( تقويم طالب السنة ال11مرفق رقم :) . نهائية للبرنامج 

 (استطالع راى جهات التوظيف في الرؤية والرسالة واألهداف . 12مرفق رقم : ) 

 ( تقييم خبرة الطالب والطالبة . 13مرفق رقم :) 

 ( تقرير مناقشة نتائج تقييم المقررات . 14مرفق رقم : ) 

 ( اللوائح . 15مرفق رقم : ) 

 ( توصيف المقررات . 16مرفق رقم :) 
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