
 

 
  
  
  
  

  
  

 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جامعة المجمعة   الجامعة :  

  األحیاء  القسم العلمي :

 األحیاء  البرنامج األكادیمي

  ھـ ٣٠/٩/١٤٣٩ : التقریرتاریخ اعتماد 
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  التقریر السنوي للبرنامج
 ھـ٢٩/٩/١٤٣٩:بة التقریرتاریخ كتا                                           جامعة المجمعة  المؤسسة التعلیمیة:

 یة التربیة بالمجمعة/قسم األحیاءلك : القسم/ الكلیة
  ماجد بن عثمان أبا حسیند.   اسم العمید:

 :للبرنامج أسماء المقاّر الرئیسة والفرعیة

  المقر الرئیس:
 التاریخ جھة الموافقة اسم المقر

٤/٧/١٤٣٠   وزارة التعلیم العالي –المجلس األعلى للتعلیم المؤسسي  كلیة التربیة بالمجمعة   

 الفرعیة: راتالمق
  

 التاریخ جھة الموافقة الموقع/اسم الفرع
    ال یوجد -١

  
  

  تعریف بالبرنامج ومعلومات عامة عنھ:الأ. 

 BIOبرنامج االحیاء                     رمز البرنامج :  اسم البرنامج ورمزه:

  م٢٠١٨- ٢٠١٧ - ھـ      ١٤٣٩-١٤٣٨  السنة األكادیمیة التي أعد عنھا التقریر:

  ئیسة القسم  ر - د. مني عبد اللطیف مكیة    اسم ومنصب رئیس لجنة كتابة التقریر:
ودة منسقة الج   -   المنسي فواز اء. وفأاسم  من أعد التقریر :   -

  بالقسم

 ب. معلومات إحصائیة:
      

   عدد الطالب الذین بدأوا البرنامج في السنة التي أعد عنھا التقریر: .١  ٠  
      

      

   ریر:التق عد عنھاإجمالي عدد الطالب الذین أتّموا البرنامج في السنة التي أُ ) أ( .٢  ٣٠  
  البرنامج:الذین أتّموا السنة النھائیة من   ٣٠  

  إجمالي الذین أتّموا مساراٍت رئیسٍة ضمن البرنامج (في حال وُجدت):   
          

  اسم المسار:  ال یوجد مسارات بالبرنامج  :العدد  ال یوجد  
          

      

  )  ذا وجدتإ( خرجالذین أتّموا مرحلةً متوسطةً تُمنَح بھا شھادة، و تعتبر إحدى نقاط الت )ب(. ٢  ال یوجد  
      

 .معدل اإلتمام الظاھري .٣

  النسبة المئویة للطالب الذین أتموا البرنامج بالكامل: -أ    %١٦  
      دأ البرنامج)، كنسبة مئویة من العدد الذي ب)أ(٢(المقصود ھنا العدد الذي ورد في الفقرة رقم 

  
  (إن وجدت):  النسبة المئویة للطالب الذین أتموا المرحلة المتوسطة من البرنامج -ب

  (مثال: شھادة دبلوم ضمن برنامجٍ یمنح درجة بكالوریوس)
  نح تلك الشھادة)یم ، كنسبة مئویة من العدد الذي بدأ البرنامج الذي)ب(٢(المقصود ھنا العدد الذي ورد في الفقرة 

    ال یوجد

من  ل التحویلمث( اكتب تعلیقاً على أي عوامل خاصٍة أو غیر عادیة ربما أثَّرت على معّدالت اإلتمام الظاھري
  البرنامج المتوسط إلى البرنامج الكامل، والتحویل من وإلى البرامج األخرى):

  نسبة الخریجات منخفضھ وذلك ألسباب عدة:
  .تدني معدالت قبول الطالبات في البرنامج ١
  عدم التزام الطالبات بالخطة الدراسیھ.٢
  في وضع الجدول الدراسي.عدم اعتماد الطالبات على رأي المرشدة األكادیمیة ٣

   مما ادى الى وجود تعارضات في مقررات التخصص وتأخر تخرج الطالبات
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  تم  لرفع معدل االتمام الظاھري للطالبات
  . عقد لقاءات مع الطالبات المتعثرات للوقوف على اسباب التعثر١
ھ لدیھن متبقی. دراسة حاالت الطالبات المتوقع تخرجھن ووضع الجدول الدراسي بما یتناسب مع المقررات ال٢

  لتقلیل التعارضات 
  .ساعة معتمدة ٢٣جاوز لتصل الى ھ الخریجة بالتب. السماح للطال٣
   
  

  ):١رقم (جدول  إدارة  قبول الطالب وتحلیل دفعات الطالب. ٤

.  

 )١رقم جدول (الطالب وتحلیل  دفعاتھم  تسجیل إدارة

 السنة التحضیریة ١٤٣٥/١٤٣٦ ١٤٣٦/١٤٣٧ ١٤٣٧/١٤٣٨ ١٤٣٩-١٤٣٨
  السنة                         

  
 أصناف الطلبة

 ال تنطبق  ٧٨ ٧٠ ٦٠ ٥٨
العدد الكلي لطلبة الدفعة 

 المقیدین.

 ال تنطبق  ٧٨ ٧٠ ٦٠ ٥٨
طلبة الدفعة الذین استمروا في 

حتى نھایة السنة  البرنامج
 األكادیمیة.

 ال تنطبق ٠ ٨ ١٠ ٢
  طلبة الدفعة المنسحبین نھائیاً. 

 

 طلبة الدفعة الذین تخرجوا. ال تنطبق ٠ ٠ ٠ ١٣

  تحلیل الدفعة:
طالبھ  ١٣منھا طالبھ وتخرج  ٥٨وحالیا موجود منھا  ٧٨ھـ كان عددھا عند الدخول ١٤٣٥/١٤٣٦دفعة عام 

للدفعة  ت الخریجا ونسبة طالبھ بین منسحب ومحول ومفصول اكادیمیا  ٢١فقط وھناك  بنھایة ھذا العام 
سجیل ھ في تقلیل بسب اخطاء الطالبات بتسجیل المقررات وعدم اعتماد كالم المرشده االكایمی وھو  %١٦

ح ة نجاالمقررات حسب التسلسل الصحیح في الخطة باالضافھ الى تدني مستوى الطالبات العلمي وصعوب
  رجھنخر تخالطالبات ببعض المقررات اال بعد اعادة المقرر مما یسبب التعارض في جداول الطالبات وتأ

  نقاط القوة:
 اصرار الطالبات على المثابره للنجاح والتخرج .١
 تخریج طالبات ذو كفاءه عالیة قادرات على المنافسة في سوق العمل  .٢
 خرجھنتتوقع بالبرنامج بما یتوافق مع المقررات المتبقیھ للطالبات الم اعداد الجداول الدراسیھ .٣

  أولویات التحسین:
ثر التع .متابعة الطالبات وخاصة المتعثرات من قبل المرشدة األكادیمیة والوقوف على أسباب١

  ومعالجتھا 
  . فتح شعب جدیدة تتناسب مع جداول الخریجات٢
 بالخطة الجدیدة. تخریج طالبات البرنامج للبدء ٣

 
 عن عاتطالستنتائج االرفق ھذه ا( الطالب الخریجین استطالعات رأيوجھة الخریجین كما ھو مبین في . ٥

  لخریجین ).طالع فیھا حول توظیف االسنوات التي تم إجراء االست
  

  ٣٨/٣٩  :تاریخ استطالع الرأي
    

  ٢٠  :عدد المشاركین في االستطالع
  :ستجابةاالنسبة   ٢٠  :المستجیبینعدد 

١٠٠
%  
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 الوجھة
 یرغب في التوظیف لیس راغباً في  التوظیف

بسبب استكمال 
 الدراسة

 أسباب أخرى
موظف في نفس 

 مجال الدراسة
موظف في أماكن 

 اخرى
عاطل عن 

 العمل
 ١٩  ٠  ١ العدد

 %٩٥  %٠  %٥ النسبة المئویة 

  تحسین:ال توصیاتاذكر نقاط القوة والتحلیل: 
  نقاط القوة:

ت اشراف مسؤولة وحدة ح. انشاء مجموعة على شبكات التواصل االجتماعي لخریجات البرنامج وت١
المقدمة  لدوراتللتواصل مع الخریجات والتعاون بین الخریجة والبرنامج بحیث تستفید الخریجة من االخریجات 

  بالمؤسسة التعلیمیة 
ند خطاء عالتعرف على البرنامج وخطتھ لتفادي االوبنفس الوقت تساعد الخریجة الطالبات المستجدات في 

  اعداد الجدول الدراسي
  كما تساعد الخریجة في نشر ثقافة الجودة في البرنامج 

  .انشاء قاعدة بیانات لخریجات البرنامج ٢
  توصیات التحسین:

  .عقد لقاءات واجتماعات بین الخریجات وأعضاء ھیئة التدریس١
  عملاب ال.عقد یوم المھنة بصوره دوریة سنویة ودعوة الخریجات التاحة الفرصة للخریجات بمقابلة ارب٢
  .دراسة احتیاج سوق العمل قبل تحدید عدد الطالبات المقبوالت بالبرنامج٣

  ) نموذج نسجیل الخریجة بوحدة الخریجات١مرفق (

 . بیئة البرنامج:ـج

  ): ن وجدت(إ المؤسسة وكان لھا تأثیٌر على البرنامج خالل السنة الماضیةالتغیرات التي طرأت داخل . ١
o . الكلیة ومشاركة طالبات القسم تفعیل انشطة عمادة شؤون الطالب الالمنھجیة في  
o ت مھاراتفعیل االنشطة التدریبیة العضاء ھیئة التدریس بالقسم من عمادة الجودة وتطویر ال

  وعمادة التعلیم االلكتروني
o  اطر المخ طة الدارةخمساھمة القسم في خطة الطوارئ واالمن والسالمة في كلیة التربیة واعداد

  واالزمات معتمده خاصة ببرنامج القسم 
o القسمبوحدة خاصة بالخریجات ووحدة خاصة باالرشاد االكادیمي وتكلیف مرشدة طالبیة  تفعیل 

  وتوزیع اعباء االرشاد االكادیمي على االعضاء
o  تأسیس وحدة التعلم االلكتروني وتكلیف منسقة للتعلم االلكتروني بالقسم  
o تأسیس وحدة شؤون االختبارات وتكلیف عضوة بالقسم بمھام القیاس والتقویم  
o  تشكیل وحدة االبتكار والموھوبات  
o  تشكیل لجنھ للمعامل والمرافق والتجھیزات  

 

 :واإلجراءات المقترحة للتعامل معھااذكر  آثار ھذه التغیرات على البرنامج،  -
  رفع مستوى أداء أعضاء ھیئة التدریس -

  تسھیل إجراءات التسجیل واإلرشاد األكادیمي للطالبات -
  . طة الالمنھجیةرفع رغبة الطالبات بالمشاركة باألنش -
  عملیة التعلیمیةزیادة وعي الطالبھ بأھمیة دورھا بال-
  في جداول الطالبات  تقلیل عدد التعارضات-
یات ویدھا بطفایادة االھتمام بمرافق البرنامج وخاصة المعامل واالھتمام باالمن والسالمة في المعامل من تزز-

  الحریق وشفاطات لالبخرة والغازات وفتح ابواب للطوارىء في كل المعامل 
   زیادة وعي الطالبات بالمقررات االلكترونیھ -
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  جدت): (إن و ةمن خارج المؤسسة وكان لھا تأثیٌر على البرنامج خالل السنة الماضیالتغیرات التي طرأت . ٢
  ایقاف التعیینات في التربیة والتعلیم وزیادة نصاب المعلم 

 :، واإلجراءات المقترحة للتعامل معھااذكر  آثار ھذه التغیرات على البرنامج -
  تجمید البرنامج (ایقاف قبول الطالبات في البرنامج)

  د. موجز معلومات عن تقاریر المقررات الدراسیة:

  نتائج  تقاریر المقررات الدراسیة:. ١
  

  أ. صف كیفیة استخدام تقاریر المقررات في تقویم البرنامج.
ي فتدرج في نھایة كل فصل دراسي یتم توزیع استبانات رضا الطالبات عن المقرر الدراسي وتحلل و

لھا في ؤخذ كالطالبات ونسب النجاح والرسوب والتمیز والتعثر وت تقریر المقرر باإلضافة الى درجات
  تقییم البرنامج 

رر المق ومن خالل تقریر المقررات یتم وضع خطة لرفع نسبة النجاح وتحدید المشكالت التي تواجھ
   لتقریر)(مرفق خطة تحسین البرنامج  في نھایة االدراسي وتؤخذ بعین االعتبار في خطة تحسین البرنامج 

  
جل تحدید من أ ب. حلل معدل إتمام الطلبة للمقررات بنجاح، وتوزیع التقدیرات، ودراسات االتجاھات السائدة

   نقاط القوة وتوصیات التحسین.
  ) تقریر القیاس والتقویم للفصل االول ٢مرفق (
   الثاني) القیاس والتقویم للفصل ٣مرفق (
  ) تقاریر المقررات للفصل االول٤مرفق(
   ) تقاریر المقررات للفصل الثاني ٥مرفق(

  
 .تحلیل معدل إتمام الطلبة للمقررات بنجاح: .١

ل الدراسي ونسبة النجاح في مقررات الفص %٨٤٫٢نسبة النجاح العامة في المقررات للفصل الدراسي االول 
على  وھذا بسبب حرص أغلب طالبات البرنامجوھي نسبة متقاربھ مع العام الماضي   %٨٠الثاني ایضا 

خرج ة التااللتزام بالحضور ومتابعة المحاضرات وزیادة وعي الطالبات وخاصة بالمستویات العلیا بأھمی
  لجودة افة النشر ثقوالمعدل التراكمي للطالبھ من خالل الدورات والورش التي یقدمھا البرنامج للطالبات 

لجامعھ یة واالى رفع  كفاءة أعضاء ھیئة التدریس من خالل الدورات والبرامج لتي تقدم من الكل باالضافة
  لمنسوبیھا

ملستمرة ااختبارات القسم �عت�� مستوفية ��مل الشروط واملعاي�� لالختبارات ا��يدة و�درجة عالية وذلك ن�يجة ا���ود  -

 �مية لل��نامج.للقسم �� عملية تطو�ر اإلختبارات والعملية التقو 

  %٨٩ختبارات ال��ائية �سبة حضور الطالبات لال -٢

   ٥مقياس من   ٤٫٥سبة رضا الطالبات عن جودة االختبارات �-٣

  %�٨٤سبة النجاح �� املقررات   -٤

  
  تحلیل توزیع التقدیرات: .٢

لفصل الثاني افي مقررات   ونسبة التمیزالعام %٣١٫٤نسبة التمیز العام  في مقررات الفصل الدراسي االول 
  وھي نسبة متقاربة مع العام الماضي  %٣٣

مع یث أجنسبة التمیز بین مقررات التخصص منخفضة وذلك لعدة أسباب تم ایرادھا في تقاریر المقررات ح
  في التالي: ضاء في التقاریر على حصر االسباباألع

  دخول نسبة من الطالبات التخصص بدون رغبة في التخصص.١
  .تدني مستوى الطالبات المقبوالت ٢
.عدم قناعة الطالبھ بأھمیة الفیزیاء والكیمیاء كمواد مسانده لعلم األحیاء وبالتالي الخوف المسبق من المقررات ٣
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  والطالبة قلیلة الخبره بالمقررات الجامعیة لصعوبتھا وخاصة انھا بالمستوى االول 
  : تحلیل االتجاھات السائدة 

ة سب متقاربن الننة نسب النجاح للمقررات ونسب التمیز بین العام الحالي والعام الماضي تبین امن خالل مقار
  جدا وال یوجد أي فجوة تذكر

  
 

  % أو أكثر): ٢٥. تحلیل النتائج الالفتة أوالتباینات الواضحة (بنسبة ٢
  

 BIO123علم الخلیة  الدراسي: هورمز المقرر  أ. اسم
  والتباینات الواضحة:أالنتائج الالفتة 
  %٣٨نسبة النجاح 

 الخطوات المتبعة لتقصي األسباب:
  .عقد لقاءات مع الطالبات المتعثرات١
  .عقد لقاءات مع الطالبات المحرومات٢
  . من خالل بنود استبانة رضا الطالبات عن المقرر٣
  

 أسباب النتائج الالفتة والتباینات الواضحة:
  .تدني معدالت قبول الطالبات ١
  .عد رغبة الطالبات بالتخصص٢
  یل.عدم تركیز الطالبھ اال على المقررات التربویة في المستوى األول وذلك لرغبتھا في التحو٣
  .صعوبة المقرر بالنسبة للطالبات نتیجة لخبره سابقة في المرحلة قبل الجامعیة ٤

 اإلجراءات المتخذة (إن لزم ذلك):
 تبسیط المادة العلمیة و سردھا بطریقة مشوقة بعیدة عن الحفظ و التلقین -
سواء  لمقرر بعضھ ببعض و ذلك بمراجعة ما سبق دراستھ بطرح أسئلة عن المحاضرة السابقةربط أجزاء ا -٢

  كانت
  أسئلة شفھیة أو تحریریة 

  دریب الطالبات علي تحضیر أسئلة عن المحاضرة التي تم شرحھا .ت -٣
 ىرحھا مرة أخرشعزیز الثقة لدي الطالبات و تشجیعھن لالستفسار عن النقاط صعبة الفھم إلعادة ت -٤

  BIO 124تقنیة التحضیرات المعملیة  الدراسي:ه ورمز المقرر ب. اسم 
 

  النتائج الالفتة والتباینات الواضحة:
 %٤٣والفصل الثاني   %٤٥٫٥ للفصل االول  نسبة النجاح

  لتقصي األسباب:الخطوات المتبعة 
  .عقد لقاءات مع الطالبات المتعثرات١
  .عقد لقاءات مع الطالبات المحرومات٢
  . من خالل بنود استبانة رضا الطالبات عن المقرر٣

 أسباب النتائج الالفتة والتباینات الواضحة:
  .تدني مستوى الطالبات ١
  .زخم المقرر من الناحیة العلمیة وعدم بذل الطالبات للمجھود الكافي للنجاح ٢

 اإلجراءات المتخذة (إن لزم ذلك):
  .زیادة وعي الطالبات بالدراسة الجامعیة من خالل دورات تقام لتعزیز ثقة الطالبھ ١
 .مراجعة توصیف المقرر٢
 
  

 :. تدریس المقررات الدراسیة المخطط لھا٤
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مع ذكر  بٍب ما،لسخالل السنة األكادیمیة اذكر أي مقررات دراسیة تم التخطیط لھا ولكن لم یتم تدریسھا  أ.
   األسباب، وما ینبغي اتخاذه من إجراءات في حال تطلب األمر عمالً تعویضیاً.

 الدراسي هورمز المقرر اسم   الشرح  العمل التعویضي إن لزم األمر
 ال یوجد   

  

ھا م تدریسولكن لم یت ،ضمن المقررات الدراسیة تم التخطیط لھاأو موضوعات اذكر أي وحدات أو أبواب  ب.
   ضیاً.لسبٍب ما، مع ذكر األسباب، وما ینبغي اتخاذه من إجراءات في حال تطلب األمر عمالً تعوی

 المقرر الدراسي أو الموضوع أو الباب الوحدة السبب
      ال یوجد 

  التعویضي إن لزم األمر:العمل 
....................................................................................................................................... 

 المقرر الدراسي الوحدة أو الباب أو الموضوع السبب
  ال یوجد     

  
 

  ھـ. إدارة البرنامج و تنفیذه:

أذكر الصعوبات التي تواجھ إدارة 
 ) إن وجدت (البرنامج 

أثر الصعوبات على تحقیق أھداف 
 البرنامج

اإلجراء المقترح لتفادي الصعوبات 
 المستقبلیة

ضعف االعتماد على مصادر تعلم 

  حدیثھ  في تدریس المقررات .

عدم مواكبة الجدید والنمو المعرفي 
 واالتجاھات العلمیة الحدیثة

دورات تدریبیة لألعضاء تقدیم 
والطالبات على آلیات استخدام 

 المكتبة الرقمیة كمصدر تعلم حدیث

عدم وجود تناسب بین عدد الشعب 

وكثافة الطالبات مع عدد محضرات 

  المختبرات وعدد المعامل

ضعف عملیة التعلیم والتعلم  لدى 
الطالبات وعدم تحقق مخرجات 

 تعلم  للمقررات بالشكل المخطط لھ

العمل على زیاده عدد المعامل 
 توتحدید عدد القبول للطالبا

 للتسجیل بالقسم

زیادة األعباء العملیة لدى معظم  
األعضاء  بالقسم سواء على 

مستوى العبء التدریسي أو عدد 
المھام التي یكلف بھا كل عضو في 
آن معا بالقسم مع عدم وجود معاییر 

ثابتھ وتحدید نطاق الصالحیات 
 والتخصیص

ھذا یشكل عبء  وضغط كبیر على 
البعض من االعضاء باإلضافة الى 
تأثر وضعف مستوى األداء لدى 

 األعضاء

توزیع المھام بشكل متوازن بین 
األعضاء بما یتناسب مع العبء 

 التدریسي لكل عضو

غیاب او ضعف التنسیق المطلوب 

بین الوحدات اإلداریة  مع القسم 

 كلیةوغیره من األقسام  األخرى بال

تأخر في  إنجاز بعض المھام  
واألعمال المطلوبة عن وقتھا 

 .المفترض لھا

تعزیز فرص وتنویع آلیات 
التواصل مع الوحدات اإلداریة ذات 

 الصلة
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تنفیذ برامج تدریبیة محدودة داخل 

وخارج المؤسسة عن طریق عمادة 

 الجودة وتعلیم المھارات

انعكاس ھذا على درجة ونسبھ 

واعضائھ وقصور  انجازات القسم

الخبرة المطلوبة وفرص التدریب 

 المھني

وضع خطط لبرامج تدریب منوعھ 

وتنفیذھا باالستعانة بخبرات  داخلیة

 من داخل القسم او الكلیة

عدم تنفیذ دورات في مجال تقییم 

 االداء للقیادات

انعكاس ذلك سلبیا على موضوعیة 

التقییم على اساس محكات محددة  

محلیا وخارجیاومتعارف علیھا   

منح الفرصة لمشرفة القسم 

للمشاركة في دورات خاصة عن 

 اسالیب التقییم الحدیثة لألداء

نقص الحوافز  المجدیة والتشجیعیة 

 عن المستوى المأمول

ھبوط الروح المعنویة  للعمل 

والمبادرة لدى اعضاء القسم 

 وانخفاض الدافعیة لإلنجاز

تقدیم الدعم المعنوي ومنح جوائز 

وشھادات التقدیر والمكافآت عند 

 انجاز بعض المھام والتكلیفات.

عدم ارتباط االنضباط الوظیفي 

باإلنتاجیة بالعمل ونقص االیمان  

والمبادرة بالتغییر والتطویر لصالح 

  العمل

وضعف   ضعف جودة أداء القسم 

فرص المنافسة مع  االقسام األخرى 

والتخلي عن مراكز تمیز متقدمة 

ول علیھاسبق الحص  

 

اعتماد المفاضلة بین األعضاء  عند 

على الترشح للدورات وخالفھ  

على اساس درجة االنضباط المھني 

والحرص على تطویر العمل بالقسم 

 لدیھم

التقید باستیفاء النصاب والعبء 

التدریسي المحدد على حساب 

تدریس بعض األعضاء للمقررات 

  وفقا لتخصصاتھم فقط

ى عملیة انعكاس ذلك سلبا عل

تدریس العضو للمقررات وضعف 

عملیة التعلم لدى الطالبات مع 

استاذة لیست ذات تخصص دقیق 

 ذو صلة بالمقرر

المطالبة بإعادة النظر بذلك وتعطیل 

 التقید بھ لدى الجھات ذات العالقة.

عدم وجود كوادر فنیة بالقسم 

مختصة بصیانھ األجھزة المختبریة 

  في معامل القسم

بعض االجھزة في  تعطل صیانة

معامل الكیمیاء والفیزیاء والنبات 

والحیوان احیانا مما یعیق او سیر 

العملیة التعلیمیة بالقسم كما خطط 

 لھا

طلب تعیین محضرة مختبر تكون 

مختصة فنیا من الناحیة التقنیة 

ومدربة على التعامل مع االجھزة 

 المعملیة المختلفة.
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التأخیر في توفیر االحتیاجات 

المعملیة  للمعامل  بوقتھا وبطء 

اجراءات وعملیات الصیانة 

  الالزمة لھا

اعاقة سیر وضعف العملیة التعلیمیة 

 كما خطط لھا بالقسم

مخاطبة الجھات ذات الصلة بالكلیة 

والجامعة لتسدید االحتیاجات 

 المطلوبة

تعیین خریجات مؤھالت للعمل عند 

التعیین ككوادر اداریة مساعدة  او 

بالقسم كسكرتیرات او فنیة 

  محضرات

 ضعف األداء في الكوادر العاملة

وتأثر درجة الرضا لدى الجھات 

 المستفیدة من برنامج القسم

 وخاصة من الناحیة اإلداریة والفنیة

منح مزید من الفرص لمشاركة 

اعضاء الكادر الفني واإلداري في 

برامج تدریبیة لتطویر القدرات 

على وتنمیة المھارات وتشجیعھن 

 ذلك

 

  

  و. ملخص تقویم البرنامج:



  
 

 

٤٩ / ١٠ 
 

   )ستطالعا( تقویم البرنامج من خالل الطالب المتوقع تخرجھم. ١
  ) تقویم خبرة البرنامج ٦مرفق(

  
  ٣٠  مشاركینالعدد   ھـ٥/١٤٣٩  تاریخ االستطالع

  

  ھـ١٤٣٨/١٤٣٩.لجامعي اللعام  للفصل الدراسي الثاني  على مستوى البرنامج خبرة الطالب إستبانة تقویم  من خالل بنود  

  تبین أن اھم نقاط القوة: 

 كان من السھل علي أن أجد المعلومات الخاصة بالجامعة وأقسامھا (برامجھا) قبل أن أسجل فیھا..١

 ھناك فرص كافیة في ھذه الجامعة للحصول على المشورة فیما یتعلق بدراستي ومستقبلي المھني. .٢

 مخصصة للطلبة كافیة الحتیاجاتي. مرافق وتجھیزات الحاسب ال.٣

 یساعدني منسوبو المكتبة عندما أحتاج لذلك. .٤

 أشعر بالرضا عن جودة ومقدار المواد التعلیمیة المتاحة لي بالمكتبة..٥

  تفتح المكتبة أبوابھا في أوقات مالئمة..٦

  نقاط الضعف :

  للطلبة المستجدین.عندما بدأت في ھذه الجامعة، ساعدني برنامج التھیئة المعد .١

  ھناك مرافق متاحة لألنشطة الالمنھجیة (بما في ذلك األنشطة الریاضیة والترفیھیة)..٢

  اھم أولویات التحسین:

  تفعیل اسبوع االرشاد االكادیمي  .١
 .یھیة)تاحة لألنشطة الالمنھجیة (بما في ذلك األنشطة الریاضیة والترفاستغالل مرافق الكلیة الم .٢

  

  

 
 

  : التحلیل
ن الطالبات على وعي بأھمیة االستبانھ وما تقدمھ م.١

  تغذیة راجعة في تطویر البرنامج
 
  

 ،القوة نقاط ،اذكرأھم توصیات التحسین  .أ
 :والمقترحات

  نقاط القوة: 
برنامج أن كل بنود الكما یتضح من نتائج تقویم 

درجات وھذا  ٥من مقیاس من  ٣االستبانة أعلى من 
 االستبانة نقاط قوة ودلیل علىیدل على ان كل بنود 

  رضا خریجات البرنامج عن ما ھو مقدم بالبرنامج
*فطالبات السنة النھائیھ على وعي وقدر من تحمل 
المسؤولیھ لتقدیم تغذیة راجعة للبرنامج في سبیل 
التطویر وابدت الطالبات من خالل االستبانة الرضا 

  عن االرشاد األكادیمي وما یقدم من دعم ومشوره
  ایضا الرضا عن مرافق البرنامج ومصادر التعلم بھ و

  :أولویات التحسین 
   دات.برنامج التھیئة المعد الستقبال الطالبات المستج١
  .االنشطة الالمنھجیة٢
 .المكتبة ٣
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  :استجابة للتحلیل والتغذیة الراجعة(إن وجدت)  التغییرات المقترحة على البرنامجب. 
  بدایة كل فصل دراسي. تفعیل اسبوع االرشاد في ١.

  .اعداد خطة لالنشطة الطالبیھ ٢
 .تطویر المكتبة وزیادة عدد قواعد البیانات ٣
 

  : تقویمات أخرى. ٢
              ھـ١٤٣٩ -١٤٣٨استطالع رأي جھات التوظیف في رؤیة ورسالة وأھداف وخریج البرنامج العام الجامعي    )٧مرفق(:تقویم جھات التوظیف  

  إجراءات التقویم:صف 
   تحلل یتم توزیع االستبانات على مدیرات المدارس المتوسطة والثانویھ أثناء التدریب المیداني ثم

  وتوضع خطة لرفع كفاءة البرنامج من خالل نقاط الضعف في التقییم 
  

  : التحلیل
عن  وھذا یدل على رضا أرباب العمل ٤اغلب بنود التقییم أكثر من 

 خریجة البرنامج ورؤیا ورسالة واھداف البرنامج الذي ادى الى
  تخرج الطالبات 

  ولزیادة ارتباط البرنامج بالمجتمع المحیط تم : 
  .تفعیل وحدة خدمة المجتمع١
  .اعداد خطة لخدمة المجتمع٢
  

 جھات التوظیف وتأسیس لجنة تضم عدد منعقد لقاءات منتظمة مع 
جھات التوظیف لمناقشة الخطط المتبعة بالقسم لرفع مستوى 

 الطالبات وتسھیل إجراءات التوظیف .

اذكرأھم توصیات التحسین، نقاط ب 
 :القوة، والمقترحات

  
كما یتضح من نتائج التقییم والتمثیل 
البیاني لھا فإن اھم نقاط القوه یمكن 

  بالتالي:حصرھا 
فعالیة التدریب المیداني من ناحیة 
التخطیط لھ واالشراف علیھ والمدة 

  المحددة لھ
  واتاحة المعلومات لدى وعن القسم

والمستوى المعرفي والمھارى لخریجات 
  القسم

فیما انحصرت االنتقادات ونقاط الضعف 
فیما یتعلق بدرجة ارتباط القسم بالبیئة 

رسات المحیطة بشكل عام وتطبیق مما
ایجابیھ تجاھھا لكونھ برنامج ذو صلھ 
حسب طبیعة تخصصھ وكذلك من ناحیة 
بیئة العمل المھني والتواصل مع 

 .خریجات القسم
  :استجابة للتحلیل والتغذیة الراجعة(إن وجدت)  التغییرات المقترحة على البرنامجب. 

لمجتمع التخطیط لتفعیل دور اكبر للقسم في مجال خدمة البیئة من ناحیة تعزیز دور األعضاء فیھ بخدمة ا -
نشطة ن االوتوعیتھ في مجال البیئة وكذلك تھیئة الفرصة للطالبات بالقسم لاللتحاق بالنشاط البیئي ضم

  الالمنھجیة التي سیتیحھا ویفعلھا القسم.
  ي في كل عام .تنظیم یوم للمھنة بشكل دور٢
 

ن منامج) (البرتقییمات المعاییر الفرعیة للمعیار الرابع للبرنامج ( من خالل أعضاء ھیئة التدریس ب.٣
 )٤٫١٠الى   ٤٫١

یر نجمي خر تقدأھل أن الممارسات الجیدة للمعاییر الفرعیة للمعیار الرابع محققة (نعم/ال)؟ اكمل  أ) (
 (أن وجد)المقترحة لتحسین األداء اإلجراءات لكل معیار فرعي. حدد 

المعیار 

 الفرعي

الممارسات الجیدة 

 محققة (نعم/ال)
  قائمة أولویات التحسین التقدیر النجمي 
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١٫٤ 

انشاء وحدة مختصة تختص بتنظیم   ٤ نعم 

 اللقاءات مع أرباب العمل وتوزیع االستبانات .

الحصائي لتحلیل االستبانات.انشاء وحدة للتحلیل ا  

 أنشطة وحدة الخریجات بالقسم تفعیل

٢٫٤ 

عقد ورش عمل لتوصیف وتقاریر المقرر وخاصة  ٥ نعم

 ألعضاء التدریس الجدد.

تحسین الخطط الدراسیة من توصیفات و استراتیجیات 

 التعلیم لتواكب متطلبات سوق العمل.

عقد دورات تدریبیة  ألعضاء ھیئة التدریس -

 في أسالیب التقویم الحدیثة

لجنة الخطط بالجامعة العتماد الخطة الرفع -

 الدراسیة للبرنامج

فعیل مھام اللجان االستشاریة عقد لقاءات دوریة ت-

 والرفع بالتقاریر للجنة المشرفة للبرنامج  

٣٫٤ 

 التواصل مع أحدى الجامعات اتخاذھا كعالمة مرجعیة- ٣ نعم

 )(كجامعة أم القرى

 االستعانة بخبراء من القطاعات الصناعیة والمھنیة -

ذات العالقة، إضافة إلى أعضاء ھیئة تدریس ذوي 

 خبرة من مؤسسات تعلیمیة أخرى

لتواصل مع أرباب العمل من خالل اللقاءات وتطبیق ا-

  االستبانات 

 

٤٫٤ 

یتم االستعانة بالمصفوفات أو بأي وسائل أخرى عند  - ٤ نعم

 الطالب وواجباتھم ومشاریعھم.تصحیح اختبارات 

یتم استخدام إجراءات فعالة للتحقق من أن األعمال  -

 مالتي یقدمھا الطلبة ھي بالفعل من عمل الطلبة أنفسھ
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٥٫٤ 

نظرا ألن بعض المقررات الدراسیة بالقسم تحتوي على  ٤ نعم

 بعض المصطلحات باللغة اإلنجلیزیة فیجب إالمام

ة سن الطالبة باللغة فال بد من تحدید نیة القبول أو عقد

 تحضیریة لدراسة اللغة أیضا 

جب إلمام عضو ھیئة التدریس الكافي بالخدمات ی-

 الةالمساندة المتوفرة للطالبة في الكلیة لتمكنھ من اح

 الطالبات لمصادر الدعم المناسبة عند الحاجة.

عامل أو مراكز اسیة مناسبة من توفیر متوفیر بیئة در-

 للحواسیب وغیرھا من التجھیزات الالزمة.

 تشجیع الطالبات المتفوقات الستمرار تفوقھن  -

المساعدة في تحقیق الخطة للتغلب على تعثر الطالبات   -

 الدراسي.

التدریس حتي  اسي عن عضو ھیئةتخفیف العبء الدر-

لھ المشاركة بفاعلیة في االرشاد االكادیمي  ىسنیت

وذلك بزیادة أعضاء ھیئة التدریس  واالعمال االخرى

 .بالقسم

 

٦٫٤ 

وتتضمن آخر التي  المقررةتوفیر المراجع والكتب  - ٣ نعم 

التطورات في مجال الدراسة في مكتبة الكلیة بجانب 

 توفیر أعداد منھا تكفي للطالبات قبل بدء الدراسة.

جع الحدیثة مركز مصادر التعلم بتوافر المراتحدیث  -

عضو إداري ذو خبرة وشبكة أنترنت وتعیین 

 لمساعدة الطالبات

تشكیل لجنة من أعضاء ھیئة التدریس تضم كافة  -

التخصصات لمتابعة المقررات و إدخال التعدیالت 

 بالقسم اسبة من خالل اللجان االستشاریة المن

لجنة استشاریة مشاركة الطالبات عن طریق انشاء 

للطالبات للتواصل مع القسم والطالبات بكافة 

 المستویات

٧٫٤ 

عقد دورات للتنمیة المھنیة واألكادیمیة لھیئة  - ٤ نعم

 التدریس.

متابعة مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في حضور  -

 الدورات وتقدیم األبحاث العلمیة.

تشجیع ھیئة التدریس على تطویر االستراتیجیات  -

لتحسین أدائھم التدریس بتوفر التقنیة المناسبة 

والعمل على الصیانة المستمرة لوسائل  الحدیثة

 التقنیة المستخدمة في القاعات التدریسیة
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٨٫٤ 

تفعیل الدراسات العلیا وتشجیع خریجات القسم على  - ٣ نعم

استكمال الدراسات والبحث العلمي لھ اثر فعال في 

البنیة زیادة كفاءة الخریجات ورفع مستوى 

 التعلیمیة.

تشجیع أعضاء ھیئة التدریس على إجراء األبحاث  -

 العلمیة وانشاء معمل بحثي متخصص

٩٫٤ 

األھتمام باألنشطة المیدانیة والعمل على تطویرھا  - ٤ نعم

 إكتساب یھعلة الخریجات مما یترتب یزید من كفاء

الثقة والقدرة على التعامل مع طالبات المدارس 

سوق  المنافسة في ویتیح لھا (الفئة المستھدفة) 

  العمل وزیادة فرص العمل للخریجات.

وفیر عضو ھیئة تدریس بالقسم للتواصل مع مكتب ت- -

التربیة العملیة لتحدید المعوقات  أثناء التربیة 

  العملیة لطالبات القسم.

 

١٠٫٤ 

ز مراجعة ھذا المعیار الفرعي بكل دقة والرفع لمركیجب  ٣ نعم

الجودة بالكلیة لتفعیل ممارسات ھذا المعیار الفرعي 

جب وكیفیة تحقیق األنشطة الخاصة بھذه الممارسات وی

مع المؤسسات   ان یفعل ھذه األنشطة والشراكة

 التعلیمیة والمجتمعیة

تحلیل المعاییر الفرعیة. أھم نقاط القوة وتوصیات التحسین بناء على التقییم الذاتي للبرنامج على أساس 
 الممارسات الجیدة: 

 ) تبني االطار الوطني ومقارنة نواتج تعلم البرنامج واستراتیجیات التدریس وخصائص الخریجین  ٤٫١(  -

 واعتماده بمجلس القسم. -
 اتج التعلم المستھدفة مع "اإلطار الوطني للمؤھالتتوضیح مدى االتساق بین نو -
اعداد  توصیف البرنامج من حیث اتساقھ مع رؤیة ورسالة الكلیة والجامعة بحیث یؤدي إلى مؤھالت  -

مھنیة تستوفي متطلبـات الممارسة المھنیة في المملكة العربیة السعودیة وقد شمل توصیف البرنامج   
 تسابھا، إضافة إلى استراتیجیات التعلیم وأسالیب التقییم.المعارف والمھارات المطلوب اك

صیاغة وتحدید خصائص الخریجین وادرجھا  ضمن  نواتج التعلم المستھدفة في كل المقررات الخاصة  -
 بالبرنامج.

 توزیع االستبانات الستطالع أراء الطلبة و أعضاء ھیئة التدریس عن البرنامج  -
 قوة والضعف وضع خطة تحسینتحلیل االستبانات وتحدید نقاط ال -
 ) اعداد توصیفات المقررات واالحتفاظ بھا بملفات انجاز المقرر لكل فصل دراسي.٤٫٢( -
 تشكیل لجنة استشاریة من أعضاء ھیئة التدریس ذوي الكفاءة -
 مراجعة الخطة الدراسیة للبرنامج بعد تحكمیھا من قبل المحكمین  -
 ارفع الخطة للجان الخطط بالجامعة العتمادھ -
 ) وضع مؤشرات للجودة تتضمن مقاییس لنواتج التعلم للبرنامج٤٫٣( -
 اعداد خطة تنفیذیة لتحسین البرنامج وتحدید ما تم انجازه وقیاس أثره على العملیة التعلیمیة. -
اعداد تقاریر وتقریر سنوي بناء على تقییم لجنة المراجعة الخارجیة من قبل عمادة الجودة وتطویر  -

 الھیئة الوطنیة المھارات ومستشار
 عقد اجتماعات دوریة للجنة المشرفة على البرنامج -
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جامعة أم القرى) واتخذھا  -الرفع للجھات المختصة للتواصل مع أحدي الجامعات السعودیة(قسم االحیاء -
 كعالمة مرجعیة وفي انتظار الرد من قبل الجامعة.

ي تختص بأنماط التعلم ) حضور أعضاء ھیئة التدریس للدورات التدربیة وخاصة الت٤٫٤( -
 واالستراتیجیات وأسالیب التقویم الحدیثة.

 اطالع الطالبات عند بدایة كل فصل دراسي عن إجراءات التقییم. -
 حصر للطالبات المتعثرات دراسیا. -
 ) إنشاء قاعدة بیانات بالقسم محدثة خاصة بالطالبات وأعضاء ھیئة التدریس والكادر االداري٤٫٥( -
 سي لألعضاء ھیئة التدریس بالقسم مع تحدید الساعات المكتبیة و االرشاد االكادیمي.تحدید العبء الدرا -
اعالم الطالبات بمواعید الساعات المكتبیة لألعضاء وتفعیل ھذه الساعات المكتبیة لتقدیم المشورة  -

 والدعم.
مشاكل تسجیل المشاركة بأسبوع االرشاد االكادیمي بالكلیة الذي یعقد عند بدایة كل فصل دراسي لحل  -

 الطالبات
 تحدیث ملفات االرشاد االكادیمي -
 اصدار اعالنات بأسماء الطالبات لكل مرشدة طالبیة -
 تنظیم لقاء تعریفي للطالبات المستجدات  -
 تتابع معدالت التقدم الدراسي للطلبة من سنة إلى أخرى، ومعدالت إتمامھم للبرنامج بنجاح. -
 لجمیع المقررات وللبرنامج لكل فصل دراسياعداد سجالت معدالت إكمال الطلبة  -

 
 ) تـُستخدم نظم فعالة لتقویم المقررات والتدریس واعتمدت بمجلس القسم٤٫٦( -
توقیع الطالبات عند بد ایة الفصل توضح  االطالع  على توصیف المقرر وإجراءات التقییم للطلبة عند  -

 بدایة تدریس المقررات.
 توقیع قواعد الحرمان تبعا الئحة الجامعةمراقبة مدى التزام  حضور الطلبة و -
 اعداد تقاریر المقررات عند نھایة كل فصل دراسي وتحدیث ملفات انجاز المقرر -
 حضور أعضاء ھیئة التدریس الجدد للدورات التدریبیة  -
 حصر الكتب الدراسیة والمراجع والرفع للجھات المختصة لتوفیرھا -

 
التدریس بالقسم من أبحاث ومشاریع بحثیة وحضور  ) حصر األنشطة العلمیة ألعضاء ھیئة٤٫٧( -

 مؤتمرات
 اعداد قاعدة بیانات باألبحاث العلمیة المقدمة من قبل أعضاء ھیئة التدریس. -
 حصر للدورات التدریبیة التي تم حضورھا من قبل أعضاء ھیئة التدریس -
 تحدیث ملفات انجاز أعضاء ھیئة التدریس (بورتفولیو)  -
- -    
 دة البیانات الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس .) تحدیث قاع٤٫٨( -
 تحدیث السیر الذاتیة لألعضاء -
 حساب النسبة بین أعضاء ھیئة التدریس والطالبات (اعداد الفجوة) -

 
 )  دلیل  الخبرة المیدانیة٤٫٩( -
 حصر الطالبات لاللتحاق بالتدریب المیداني وتوجیھن لمكتب التربیة العملیة بالكلیة لتقدیم المشورة -
 ) التواصل مع المدارس لتنظیم الزیارات الخاصة بالطالبات للقسم٤٫١٠( -
    االستعانة بأعضاء ھیئة التدریس لتحكم ابتكارات الطالبات بالمدارس -
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  :ز. تقویم مقررات البرنامج

 الكلیة

 اسم المقرر المستویات

متوسط  نتائج تقییم المقررات
تقییم 
 المقرر

متوسط  
تقویم 

 المستوى

متوسط 
التقییم 
 للبرنامج

التقدیر 
 نھایة خالل بدایة القسم  العام

ة 
بی
تر

 ال
یة

كل
ق -

اء
حی

األ
م 

س
 

 المستوى األول
 )١فیزیاء عامة (

3.33 3.20 3.44 3.33 3.5 

 

3.65 ٧٣% 

  )١كیمیاء عامة(
3.92 3.93 3.71 3.85 

 المستوى الثاني

 تقنیة التحضیرات المعملیة
3.23 3.26 3.41 3.3 

3.488 
  علم الخلیة

4 3.79 3.86 3.88 

  تصنیف حیوان
3.67 3.34 3.44 3.48 

 )٢فیزیاء عامة (
3.35 3.28 3.44 3.35 

 مملكة نباتیة
3.73 3.22 3.3 3.42 

 المستوى الثالث

 علم األنسجة الحیوانیة
3.81 3.62 3.71 3.71 

 علم البیئة 3.66
4 3.79 3.92 3.90 

 كیمیاء عضویة
3.67 3.3 3.39 3.45 

 الشكل الظاھري للنبات
3.62 3.59 3.46 3.56 

 المستوى الرابع

 علم البكتریا
3.7 3.49 3.48 3.56 

3.41 
 مفصلیات و رخویات

4.15 3.81 3.86 3.94 

  إحصاء حیوي
3.5 3 3.33 3.28 

 

 كیمیاء حیویة
3.41 3.24 3.54 3.39 

  وراثة عامة
3.13 2.74 2.78 2.88 

 المستوى الخامس 

 3.18 3.29 3.04 3.22 )١حشرات (

3.27 

 3.5 3.69 3.7 3.11 )١علم وظائف حیوان(

 3.056667 3.16 3.06 2.95 حبلیات

 3.216667 3.34 3.16 3.15 )١علم وظائف النبات(

 3.376667 3.39 3.26 3.48 وراثة خلویة

 المستوى السادس

علم األحیاء الدقیقة 

 التطبیقي
4 4 4.07 

4.023333 

3.87 
 3.52 3.48 3.29 3.79 النمو والتمیز

 4.076667 4.12 4.11 4 )٢حشرات(
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 3.826667 3.85 3.8 3.83 وراثة تطبیقیة

 3.76 3.67 3.52 4.09 علم الفیروسات

 3.993333 4.22 4.02 3.74 مقارنالحیوان التشریح 

 المستوى السابع

 3.46 3.46 3.35 3.57 علم الطحالب

3.58 
 3.88 4.08 3.84 3.72 علم الطفیلیات 

 3.43 3.34 3.37 3.58 علم األجنة 

 
علم وظائف اعضاء 

 )٢النبات (
3.11 3.15 3.35 

3.203333 

  
 3.936667 3.95 3.9 3.96  مناھج البحث العلمي

 

 المستوى الثامن  
 3.616667 3.87 3.87 3.11  فطریات و أمراض النبات

 

  
 3.496667 3.44 3.38 3.67  تصنیف نباتات زھریة

3.65 

  
فلورا وفونا المملكة 

  العربیة السعودیة
3.94 3.64 3.78 

3.786667  

  
علم وظائف أعضاء 

  )٢حیوان(
3.83 3.73 3.59 

3.716667  

  

  

  

  
  

  

  

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

 المستوى
االول

 المستوى
الثاني

 المستوى
الثالث

 المستوى
الرابع

 المستوى
الخامس

 المستوى
السادس

 المستوى
السابع

 المستوى
الثامن

٣٩/٣٨رضا الطالبات عن المقررات للعام 

١سلسلة
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برامج والمقررات التي یتم تدریسھا في ھذا البرنامج من قِبَل ، اذكر جمیع المقررات التي یتولى تدریسھا البرنامج نفسھ. ٢
  أخرى

  

  

  الخطة الدراس�ة لبرنامج ال��الور�وس في تخصص األح�اء

 
 العام
 

  اسم المقرر رمز المقرر
  إجباري

  أو
 اختیاري

 عدد الشعب 
  الساعات
 المعتمدة

  الكلیة
 أو القسم

 السنة التمھیدیة  

 ال ینطبق  

  المستوى األول   
 SALM101  المدخل الى الثقافة

 االسالمیة
 

الدراسات  ٢  اختیاري
 االسالمیة

 ARAB 101 المھارات اللغویة 
 

 اللغة العربیة ٢  اختیاري

 EDU 116  تقنیات التعلم
 ومھارات االتصال

العلوم  ٢  اجباري
 التربویة

 EDU 117  أصول التربیة
 االسالمیة

العلوم  ٢  اجباري
 التربویة

 EDU118  نظام وسیاسة التعلیم
في المملكة العربیة 

 السعودیة

العلوم  ٢  اجباري
 التربویة

 CHEM111  ١كیمیاء عامة  األحیاء ٢ 4 اجباري 

 MATH 
111 

حساب التفاضل 
١والتكامل   

 الریاضیات ٢  اجباري

 PHYS 111 ) ١فیزیاء عامة(  ٢ 4 اجباري 
 

 األحیاء

 ٢  اختیاري متطلب جامعة عام  
 

 حسب المقرر
المقترح من 

 الكلیة 

  المستوى الثاني   
 EDU126 العلوم  ٢ ٢ اجباري علم نفس النمو

 التربویة

 ZOO 121 األحیاء ٣ ٢ اجباري تصنیف حیوان 

 BOT 122 األحیاء ٣ ١ اجباري المملكة النباتیة 

 BIO 123 األحیاء ٣ ٢ اجباري علم الخلیة 

 BIO 124  تقنیة التحضیرات
 المعملیة

 األحیاء ٣ ٢ اجباري

 PHYS 125 ) ٢فیزیاء عامة(  األحیاء ٢  ١ اجباري 

قسم  ٢  اختیاري  متطلب جامعة  
الدراسات 
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 العام
 

  اسم المقرر رمز المقرر
  إجباري

  أو
 اختیاري

 عدد الشعب 
  الساعات
 المعتمدة

  الكلیة
 أو القسم

 االسالمیة 

  المستوى الثالث  
 EDU 216 العلوم  ٢  اجباري صحة نفسیة

 التربویة

 EDU 217  مبادئ البحث
 التربوي

العلوم  ٢  اجباري
 التربویة

 ZOO 211  علم األنسجة
 الحیوانیة

 األحیاء ٣ ١ اجباري

 BOT 212  الشكل الظاھري
للنبات الزھري 

 وتشریحھ

 اجباري
١  

 األحیاء ٣

 BIO 213 األحیاء ٣ ١ اجباري علم البیئة 

 CHEM214 األحیاء ٣ ١ اجباري كیمیاء عضویة 

 اختیاري متطلب جامعة   
 

قسم  ٢
الدراسات 
 االسالمیة

  المستوى الرابع    
 EDU 226 العلوم  ٢  اجباري علم النفس التربوي

 التربویة

 ZOO 221  مفصلیات ورخویات
 وجلد شوكیات

 األحیاء ٣ ١ اجباري

 BOT 222 األحیاء 3 ١ اجباري علم البكتیریا 

 BOT 223 األحیاء 3 ١ اجباري وراثة عامة 

 CHEM224 األحیاء 3 ١ اجباري كیمیاء حیویة 

 STAT101 األحیاء 2 ١ اجباري اإلحصاء الحیوي 

عام متطلب جامعة    اختیاري 
 

 حسب المقرر ٢
المقترح من 

 الكلیة 

  المستوى الخامس  
 EDU 316  ادارة وتخطیط

 تربوي
العلوم  ٢  اجباري

 التربویة

 EDU 317  ومصادر التعلم انتاج
 االلكترونیة

العلوم  ٢  اجباري
 التربویة

 ZOO 311 ) ١حشرات(  األحیاء ٣ ١ اجباري 

 ZOO 312 األحیاء ٣ ١ اجباري حبلیات 

 ZOO 313  علم وظائف أعضاء
)١حیوان (  

 األحیاء ٣ ١ اجباري

 BOT 314  علم وظائف أعضاء
)١النبات (  

 األحیاء ٣ ١ اجباري

 BOT 315  خلویةوراثة  األحیاء ٢ ١ اجباري 

    

 
EDU 326  استراتیجیات

 التدریس
 اجباري

 
العلوم  ٢

 التربویة

 
EDU 327 العلوم  ٢  اجباري المناھج التعلیمیة

 التربویة

 ZOO 321 ) ٢حشرات(  األحیاء ٣ ١ اجباري 

 
ZOO 322  تشریح حیوان

 مقارن
 األحیاء ٣ ١ اجباري
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 العام
 

  اسم المقرر رمز المقرر
  إجباري

  أو
 اختیاري

 عدد الشعب 
  الساعات
 المعتمدة

  الكلیة
 أو القسم

 
BOT 323  علم األحیاء الدقیقة

 التطبیقي
 األحیاء ٣ ١ اجباري

 
BOT 324  النمو والتمیز في

 النبات
 األحیاء ٣ ١ اجباري

 BOT 325 األحیاء ٢ ١ اجباري وراثة تطبیقیة 

 BOT 326 األحیاء ١ ١ اجباري علم الفیروسات 

  المستوى السابع   

 
EDU 416  اتجاھات حدیثة في

استراتیجیات 
 التدریس

العلوم  ٢  اجباري
 التربویة

 
EDU 417 العلوم  ٢  اجباري التقویم التربوي

 التربویة

 ZOO 411 األحیاء ٣ ١ اجباري علم األجنة 

 ZOO 412 األحیاء ٣ ١ اجباري علم الطفیلیات 

 
BOT 413  علم وظائف أعضاء

)٢النبات (  
 األحیاء ٣ ١ اجباري

 BOT 414 األحیاء ٣ ١ اجباري علم الطحالب 

 BIO 415 البحث العلمي مناھج  األحیاء ٢ ١ اجباري 

  المستوى الثامن   

 
ZOO 421  علم وظائف أعضاء

)٢الحیوان (  
 األحیاء ٣ ١ اجباري

 
BOT 422  فطریات وأمراض

 النبات
 األحیاء ٣ ١ اجباري

 
BOT 423  تصنیف نباتات

 زھریة
 األحیاء ٣ ١ اجباري

 
BIO 424  فلورا وفونا المملكة

 العربیة السعودیة
 األحیاء ٣ ١ اجباري

 
EDU 425 اجباري التربیة المیدانیة 

العلوم  ٦ -
 التربویة

    

  
  . تقویم مخرجات التعلم في البرنامج: ٣

  المؤشر
# 

  مجاالت اإلطار الوطني للمؤھالت
 ومخرجات التعلم

أسالیب تقویم مخرجات 
 التعلم

 تاریخ التقویم

  المعرفة  1

١٫١ 
للمبادئ تحصي المعرفة الشاملة المتكاملة 

المتعلقة بعلم األحیاء  والنظریات األساسیة
  تقییم البحوث   يوالتعلم الالزمة لإلعداد المھن ونظریات التعلیم

االختبارات التحصیلیة  
  الشفھیةاالختبارات 

  اعداد تقاریر 
  تقییم التربیة المیدانیة 

 االستبانات

٨/٣٨& ٤/٣٨ 
٢٫١ 

تجد العالقة بین نظریات علم األحیاء والمجاالت 
العلمیة والمھنیة األخرى المتصلة بمجاالت علم 

  .  األحیاء 

٣٫١ 
تصنف أحدث التطورات التربویة والنفسیة 

یا واالبحاث الحدیثة المتعلقة بإیجاد الحلول للقضا
  .وزیادة المعرفة في مجال علم االحیاء

تفسر األنظمة واللوائح التنظیمیة للمھنة  ٤٫١
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  المؤشر
# 

  مجاالت اإلطار الوطني للمؤھالت
 ومخرجات التعلم

أسالیب تقویم مخرجات 
 التعلم

 تاریخ التقویم

والمتطلبات الفنیة لھا وكیفیة تحسینھا وفقا 
 .للتغیرات المتالحقة

 المھارات  المعرفیة  2.0

١٫٢ 

الظواھر المعلومات وتحللھا لدراسة  تستقصي 
والمشكالت الصفیة المرتبطة بعلم األحیاء 

 والتدریسیة التي تواجھھا واستخدامھا في اقتراح
ة حلول مبتكرة تعتمد على خلفیتھا النظریة والعملی

  تقییم التدریب المیداني   اتخاذ قرارات مناسبةذات العالقة و
  المالحظة 
  التقاریر

  تقییم العروض
  تقییم أداء 

 االختبارات العملیة

٨/٣٨& ٤/٣٨ 
٢٫٢ 

 المستویات فيتحلل العالقة بین البناء والوظیفة  
لخلویة والعضویة واالیكولوجیة الجزیئیة وا

اآللیات الجزیئیة وتنظم التعبیر الجیني وتشرح 
  والتمثیل الغذائي    

٣٫٢ 
المعقدة نسبیاً بعلم  أسباب المشكالتتستنتج  

االحیاء مستخدمة أشكاالً متنوعة من تقنیات 
  المعلومات والمصادر األخرى .

٤٫٢ 
تربط بین المعارف والمھارات المكتسبة  

بتدریس والسیاقات االكادیمیة والمھنیة المتصلة 
  علم االحیاء      مجاالت

  مھارات تحمل المسؤولیة والتواصل مع اآلخرین  3.0

٣٫١ 
 والمشكالت الصفیةتحدید القضایا  تُبادر في

واقتراح الحلول البناءة في المواقف الجماعیة 
  والفردیة.

  تقییم التدریب المیداني 
  المالحظة 
  التقاریر

  تقییم العروض
  تقییم أداء 

 االختبارات العملیة

٨/٣٨& ٤/٣٨ 

٢٫٣ 
تمارس قیادة الجماعة في مواقف متنوعة تتطلب 

  استجابات مبتكرة. 

٣٬٣  

تكون اتجاھات إیجابیة نحو مھنة التدریس مكتشفا 
قدراتھا التدریسیة ومقوما ذاتھا بموضوعیة 

بما یتفق مع  األخالقیة والمھنیة وتلتزم بالقیم
ع اإلنسانیة لجمی وتراعى المعاملة المجتمع،طبیعة 

  مجال البحوث والمختبر  الحیة فيالكائنات 

٣٬٤  

تتحمل مسؤولیة تعلمھا الذاتي واالستمرار في   
التطویر الشخصي والمھني مستخدما وسائل إیجاد 

تحلیل الالزمة المعلومات الجدیدة أو أسالیب ال
  إلنجاز المھام المسندة إلیھا  

  االتصال وتقنیة المعلومات والمھارات العددیة  4.0

١٫٤ 
ل تتواصل بفعالیة شفھیاً وكتابیاً، مستخدما أشكا 

العرض المناسبة للقضایا المختلفة مع المتلقین 
  تقییم البحوث   باختالف أنماطھم

  المالحظة 
  تقییم التدریب المیداني

 اختبارات تحصیلیة

٢٫٤ ٨/٣٨& ٤/٣٨ 
في  واالتصال المناسبةالمعلومات  تستخدم تقنیات

جمع المعلومات وتفسیرھا. وتنفیذ المواقف 
  •.التدریسیة.

٤٬٣  
 تحدد األسالیب اإلحصائیة والریاضیة ذات العالقة

 وتطبیقھا بشكلعند دراسة القضایا والمشكالت، 
  إبداعي في تفسیر المعلومات واقتراح الحلول
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  المؤشر
# 

  مجاالت اإلطار الوطني للمؤھالت
 ومخرجات التعلم

أسالیب تقویم مخرجات 
 التعلم

 تاریخ التقویم

 المھارات النفس حركیة  5.0

٥٫١ 
تتقن استخدام األدوات واألجھزة المعملیة في 

  التشریح واجراء التجارب العملیة
  اختبارات العملي 

  تقریر المعمل 
 بطاقة مالحظة

٨/٣٨& ٤/٣٨ 
٥٫٢ 

تجید فحص ورسم القطاعات المجھریة بطریقة 
  صحیحةعلمیة 

  لتحسین).وصیات ا(ضع قائمة بنقاط القوة وت تحلیالً لدورة تقییم مخرجات تعلم البرنامج خالل دورة تقییم مكتملةقّدم  

خرجات متساق اتم تقییم مخرجات التعلم على مدار عامین متتالین وبدأنا بنماذج المشروع التطویري لمعرفة 
  ٢٠&١٩&١٨& ١٧وصلنا الى نموذج البرنامج مع مخرجات الھیئة الوطنیة حتى 

  ثم قیاس مخرجات البرنامج من مخرجات المقررات ومناقشتھا بمجلس قسم والخروج بتوصیات
 أھمھا اعادة صیاغة بعض المخرجات لتناسب التخصص حیث انھا تناسب المجال التربوي اكثر .١
 على المقررات التربویھ ١٧تطبیق نموذج  .٢

  
  التطویري) نماذج المشروع ٨مرفق ( 

              ) تقریر مخرجات التعلم ٩مرفق(

  

  

 جدول قیاس مؤشرات االداء

 A1.1رمز مؤشر االداء:  A1مؤشر االداء للبرنامج : 

 مالتعلتلم الطالبة بالنظریات الخاصة بعلم األحیاء ومجال األساسیة المتعلقة بعلم األحیاء ومجال التعلیم و

 ھـ.١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس: المخرج التعلیمي للبرنامج

لالزمة ا والتعلم   تعلیمتحصي المعرفة الشاملة المتكاملة للمباديء  والنظریات  األساسیة المتعلقة بعلم األحیاء و نظریات ال

  لإلعداد المھني

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

 A1المعرفة  

 %٨٠ القیمة المستھدفة

  %70 القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

  المؤشر قاس المخرج  بنسبة متوسطھ وعدد الطالبات القلیل أثر في قیاس المخرج ویوصي المجلس 

  .مراجعة مصفوفة المقرر من قبل منسق المقرر١

 %٨٠  المستھدفة الجدیدةالقیمة 

  

 A1.2رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 
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 تعد الطالبة بحوث على مستوى علمي  خاصة بمبادئ ونظریات علم األحیاء

 ھـ.١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

لالزمة ا والتعلم   تعلیموالنظریات  األساسیة المتعلقة بعلم األحیاء و نظریات ال  تحصي المعرفة الشاملة المتكاملة للمباديء

  لإلعداد المھني

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

 A1المعرفة  

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٧٠ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  الخارجیةقیمة المقارنة المرجعیة 

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

  وصي كان من الصعب قیاس المخرج من خالل ھذا المؤشر وذلك ألن اعداد البحوث  ال یطلب بكل المقررات لذلك ی

  .مراجعة مؤشرات األداء والتحقق من إمكانیة قیاسھا من قبل اللجنة المشرفة على البرنامج١

  

 %٨٠  الجدیدةالقیمة المستھدفة 

  

 A2.1رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 تستطیع الطالبة الربط بین نظریات علم األحیاء والمجاالت المھنیة والعلمیة األخرى

 ھـ.١٤٣٨&١٤٣٧سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

   األحیاء-األخرى المتصلة بمجاالت علم تجد العالقة بین نظریات علم األحیاء والمجاالت العلمیة والمھنیة 

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

 A2معرفة 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٦٧ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

   التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

  تم قیاس المخرج بھذا المؤشر بشكل فعال من خالل االختبارات التحریریة 

 وتحقق المخرج بنسبة متوسطة 

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

 A2.2رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 الكتابيفوي والشتحدد العالقة بین نظریات علم االحیاء والمجاالت العلمیة والمھنیة من خالل التواصل 
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 ھـ.٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

   األحیاء-تجد العالقة بین نظریات علم األحیاء والمجاالت العلمیة والمھنیة األخرى المتصلة بمجاالت علم 

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

  A2معرفة 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٦٢٫٤ الحالیةالقیمة 

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

   التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

  والمشاركة تم قیاس المخرج بھذا المؤشر بشكل فعال من خالل االختبارات التحریریة 

 وتحقق المخرج بنسبة متوسطة 

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  

 A3.1رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 تعد بحوث متطورة لتصنیف احدث التطورات التربویة والنفسیة

 ھـ.١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس: .  المخرج التعلیمي للبرنامج

علم  فة في مجاللمعرا تصنف أحدث التطورات  التربویة والنفسیة واالبحاث الحدیثة المتعلقة  بإیجاد الحلول للقضایا وزیادة

  االحیاء

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

  A3معرفة 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 لم یقاس  القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

  عةالتخصص ال تحقق ذلك المخرج وانما تحققھ المقررات التربویة ومتطلبات الجامأغلب مقررات 

التي  على المقررات التربویة ٢٠الى  ١٧ویوصي المجلس بضرورة تطبیق نماذج المشروع التطویر من 

  تخدم خطة البرنامج

  وھذا المؤشر لم یستخدم لقیاس مخرجات البرنامج 

 %٨٥  القیمة المستھدفة الجدیدة
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  A3.2رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 قاشتقترح الطالبة حلوال على اساس علمي للقضایا وزیادة المعرفة في مجال علم األحیاء من خالل حلقات الن

 ھـ.١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس: .  المخرج التعلیمي للبرنامج

لم في مجال ع لمعرفةاالمتعلقة  بإیجاد الحلول للقضایا وزیادة تصنف أحدث التطورات  التربویة والنفسیة واالبحاث الحدیثة 

  االحیاء

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

  A3معرفة 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 لم تقاس القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  نقاط القوة و التوصیات )التحلیل : ( اذكر 

  عةأغلب مقررات التخصص ال تحقق ذلك المخرج وانما تحققھ المقررات التربویة ومتطلبات الجام

التي  على المقررات التربویة ٢٠الى  ١٧ویوصي المجلس بضرورة تطبیق نماذج المشروع التطویر من 

  تخدم خطة البرنامج

  

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  A3.3رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 تطبق احدث التطورات التربویة والنفسیة من خالل التدریب المیداني

 ھـ.١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس: .  المخرج التعلیمي للبرنامج

علم  فة في مجاللمعرا تصنف أحدث التطورات  التربویة والنفسیة واالبحاث الحدیثة المتعلقة  بإیجاد الحلول للقضایا وزیادة

  االحیاء

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

  A3معرفة 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %- القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

  عةتحقق ذلك المخرج وانما تحققھ المقررات التربویة ومتطلبات الجام أغلب مقررات التخصص ال

التي  على المقررات التربویة ٢٠الى  ١٧ویوصي المجلس بضرورة تطبیق نماذج المشروع التطویر من 

  تخدم خطة البرنامج

ال یطبق ھذا المؤشر اال على التدریب المیداني لذلك نوصي بتعدیل مؤشرات األداء للمخرج الثالث بما یتناسب مع مقررات 
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  التخصص بعد تعدیل المخرج 

  

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  

  B1.1رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 أثناء تطبیقھا التدریب المیدانيتواجھ المشاكل الصفیة التدریسیة بفاعلیة 

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

یة التي تدریستستقصى المعلومات وتحللھا لدراسة الظواھر المرتبطة بعلم األحیاء باإلضافة الى المشكالت الصفیة وال

 مناسبة راراتقاتخاذ والعملیة ذات العالقة وتواجھھا واستخدامھا في اقتراح حلول مبتكرة تعتمد على خلفیتھا النظریة 

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

 B1مھارات ادراكیة  

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 - القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

قررات مب مع ال یطبق ھذا المؤشر اال على التدریب المیداني لذلك نوصي بتعدیل ھذا المؤشر  بما یتناس

  التخصص 
 

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  

  

  B1.2رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 تطبق األسالیب العلمیة الحدیثة في تقدیم المادة العلمیة

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  للبرنامجالمخرج التعلیمي 

یة التي تدریستستقصى المعلومات وتحللھا لدراسة الظواھر المرتبطة بعلم األحیاء باإلضافة الى المشكالت الصفیة وال

 ت مناسبةراراقاتخاذ تواجھھا واستخدامھا في اقتراح حلول مبتكرة تعتمد على خلفیتھا النظریة والعملیة ذات العالقة و

مخرج التعلم ( االطار الوطني مجال 

  للمؤھالت )

 B1مھارات ادراكیة  

 %٨٠ القیمة المستھدفة
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 ٦٦ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

ونوصي بتعدیل المخرج وفصل التربوي عن  تحقق المخرج من خالل ھذا المؤشر بنسبة متوسطھ

  التخصص 
 

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  B1.3رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 تحلل الظواھر المرتبطة بعلم األحیاء من خالل أوراق العمل او االختبارات

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

ة التي تدریسیالمعلومات وتحللھا لدراسة الظواھر المرتبطة بعلم األحیاء باإلضافة الى المشكالت الصفیة والتستقصى 

 ت مناسبةراراقاتخاذ تواجھھا واستخدامھا في اقتراح حلول مبتكرة تعتمد على خلفیتھا النظریة والعملیة ذات العالقة و

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

 B1مھارات ادراكیة  

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 ٦٦ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

ونوصي بتعدیل المخرج وفصل التربوي عن  تحقق المخرج من خالل ھذا المؤشر بنسبة متوسطھ

  التخصص 
 

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  

 B2.1رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 تشرح األلیات الجزیئیة وتنظم التعبیر الجیني والتمثیل الغذائي

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

 ت الجزیئیةآللیااتحلل العالقة بین البناء والوظیفة قي المستویات الجزیئیة والخلویة والعضویة واالیكولوجیة و  تشرح 

  وتنظم التعبیر الجیني والتمثیل الغذائي
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مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

   B2 مھرات ادراكیة

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٦٦ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

  المخرج متحقق بنسبة متوسطھ وعدد الطالبات القلیل أثر في قیاس المخرج ویوصي المجلس 

  .مراجعة مصفوفة المقرر من قبل منسق المقرر١

 جوالتحقق من إمكانیة قیاسھا من قبل اللجنة المشرفة على البرنام.مراجعة مؤشرات األداء ٢

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  B2.2رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 وجیةتحلل العالقة بین البناء و الوظیفة في المستویات الجزیئیة والخلویة والعضویة واإلیكول

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨القیاس:  سنة المخرج التعلیمي للبرنامج

 ت الجزیئیةآللیااتحلل العالقة بین البناء والوظیفة قي المستویات الجزیئیة والخلویة والعضویة واالیكولوجیة و  تشرح 

  وتنظم التعبیر الجیني والتمثیل الغذائي

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

   B2 مھرات ادراكیة

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٦٦ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

 قرراتمالمخرج متحقق بنسبة متوسطھ ومن السھل قیاس المخرج من خالل ھذا المؤشر ولكن یعتمد على 

 المستویات العلیا فقط 

 

 %٨٠  المستھدفة الجدیدةالقیمة 

  

  

 B3.1رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

  اءتقارن بین األسباب المختلفة التي تؤدي الى ظھور المشكالت العلمیة المتعلقة بعلم االحی
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 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

 ر األخرى .المصادواالحیاء مستخدمة أشكاالً متنوعة من تقنیات المعلومات تستنتج أسباب  المشكالت المعقدة نسبیاً بعلم 

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

   B3مھارات ادراكیة 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٧٣٫٥ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )التحلیل : 

 صالتخصالمخرج متحقق من خالل ھذا المؤشر بنسبة متوسطھ ومقبولھ بالمقارنھ مع مستوى الطالبات و

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  B3.2رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

  اتلمعلوماشكاال متنوعھ من تقنیات اتستقصي حلوال للمشكالت المعقدة نسبیا بعلم األحیاء مستخدمة 

 ھـ٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

 .در األخرى المصاوتستنتج أسباب  المشكالت المعقدة نسبیاً بعلم االحیاء مستخدمة أشكاالً متنوعة من تقنیات المعلومات 

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

   B3مھارات ادراكیة 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٧٣٫٥ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

ة تقنی وذلك بسبب اعتماد الطالبات على المخرج متحقق من خالل ھذا المؤشر بنسبة متوسطھ ومقبولھ

  d2lالمعلومات وخاصة نظام 

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  

 B4.1رمز مؤشر االداء: مؤشر االداء للبرنامج : 

 لم االحیاءالت عتعد بحوث للربط بین المعارف والمھارات المكتسبة والسیاقات االكادیمیة والمھنیة المتصلة بتدریس مجا

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس: المخرج التعلیمي للبرنامج
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  ءالحیااتربط بین المعارف  والمھارات المكتسبة والسیاقات االكادیمیة والمھنیة المتصلة بتدریس  مجاالت علم 

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

   B4مھرات ادراكیة 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %- القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

ا أغلب مقررات التخصص ال تحقق ھذا المخرج لذلك یوصي المجلس بمراجعة صیاغة ذلك المخرج بم

 یتناسب مع محتوى المقررات

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

 B4.2رمز مؤشر االداء: مؤشر االداء للبرنامج : 

 تطبق المعارف والمھارات اثناء تدریس مجاالت علم األحیاء

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

  ءالحیااتربط بین المعارف  والمھارات المكتسبة والسیاقات االكادیمیة والمھنیة المتصلة بتدریس  مجاالت علم 

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

   B4مھرات ادراكیة 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٠٠ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

ا یوصي المجلس بمراجعة صیاغة ذلك المخرج بم أغلب مقررات التخصص ال تحقق ھذا المخرج لذلك

 یتناسب مع محتوى المقررات

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  B4.3رمز مؤشر االداء: مؤشر االداء للبرنامج : 

ة الكادیمیقات اتبدي قدراتھا المھنیة في مجال علم األحیاء من خالل المعارف والمھارات المكتسبة والسیا

 والمھنیة

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

  ءالحیااتربط بین المعارف  والمھارات المكتسبة والسیاقات االكادیمیة والمھنیة المتصلة بتدریس  مجاالت علم 
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مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

   B4مھرات ادراكیة 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 - القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

ھذا المؤشر ال نستطیع قیاس المخرج من خاللھ لمقررات التخصص لذلك نوصي بتعدیل المخرج 

 والمؤشرات 

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  

 .C1.1رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 

 ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس: المخرج التعلیمي للبرنامج

 .تُبادر  في تحدید القضایا و المشكالت الصفیة واقتراح الحلول البناءة في المواقف الجماعیة والفردیة

 

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

C1 

 %٨٠ المستھدفةالقیمة 

  ٨٦٫٥ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

  جامعةمقررات التخصص ال تحقق ذلك المخرج وانما تحققھ المقررات التربویة ومتطلبات ال  غالبیة

التي  على المقررات التربویة ٢٠الى  ١٧تطبیق نماذج المشروع التطویر من ویوصي المجلس بضرورة 

 تخدم خطة البرنامج

 %٩٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

 C2.1رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 تستطیع العمل في مجموعات للتخطیط وتنفیذ االعمال المكلفة بھا

 ھـ١٤٣٩٨&١٤٣٨القیاس: . سنة  المخرج التعلیمي للبرنامج
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 تمارس قیادة الجماعة في مواقف متنوعة تتطلب استجابات مبتكرة.

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

C2  

 %٨٠ القیمة المستھدفة

  ٨٣ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  اذكر نقاط القوة و التوصیات )التحلیل : ( 

عات المخرج متحقق بنسبة اعلى  من المستھدف وذلك بسبب دخول الطالبات للمعمل والعمل في مجمو

 باإلضافة الى المقررات التربویة التي تعزز ذلك المخرج 

 %٩٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

 C2.2رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 مسؤولیة اعداد وشرح عرض ضمن فریق او منفردةتتحمل 

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس: .  المخرج التعلیمي للبرنامج

 تمارس قیادة الجماعة في مواقف متنوعة تتطلب استجابات مبتكرة.

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

C2  

 %٨٠ القیمة المستھدفة

  %٨٣٫٥ القیمة الحالیة

  المقارنة المرجعیة الداخلیةقیمة 

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

ات المخرج متحقق بنسبة أعلى من المستھدف وذلك بسبب دخول الطالبات للمعمل والعمل في مجموع

 باإلضافة الى المقررات التربویة التي تعزز ذلك المخرج 

 %٨٥  المستھدفة الجدیدةالقیمة 

  

  

 C3.1رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 تلتزم بالقیم األخالقیة أثناء التدریب المیداني بما یتفق مع طبیعة المجتمع

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج
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  األخالقیة القیمتكون اتجاھات إیجابیة نحو مھنة التدریس مكتشفا قدراتھا التدریسیة ومقوما ذاتھا بموضوعیة و تلتزم ب

 والمختبر لبحوثوالمھنیة بما یتفق مع طبیعة المجتمع، و تراعى المعاملة اإلنسانیة لجمیع الكائنات الحیة  فى مجال ا

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

C3  

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 - القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

 یتعلق ھذا المؤشر بالتدریب المیداني وال یخدم التخصص 

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  

  C3.2رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 تستخدم االستراتیجیات الحدیثة لتطویر قدراتھا التدریسیة في اعداد العروض

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

  األخالقیة القیمتكون اتجاھات إیجابیة نحو مھنة التدریس مكتشفا قدراتھا التدریسیة ومقوما ذاتھا بموضوعیة و تلتزم ب

 والمختبر لبحوثوالمھنیة بما یتفق مع طبیعة المجتمع، و تراعى المعاملة اإلنسانیة لجمیع الكائنات الحیة  فى مجال ا

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  مؤھالت )لل

C3  

 %٨٠ القیمة المستھدفة

  %- القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

 اغلب المقررات ال تقیس ھذا المخرج   

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  C3.3رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 تتبع  قواعد االمن والسالمة وتراعي المعاملة االنسانیة لجمیع الكائنات الحیة

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس: المخرج التعلیمي للبرنامج

تكون اتجاھات إیجابیة نحو مھنة التدریس مكتشفا قدراتھا التدریسیة ومقوما ذاتھا بموضوعیة و تلتزم بالقیم األخالقیة  
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 والمھنیة بما یتفق مع طبیعة المجتمع، و تراعى المعاملة اإلنسانیة لجمیع الكائنات الحیة  فى مجال البحوث والمختبر

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

C3  

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %- القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

 ال یقیس ھذا المؤشر مقررات التخصص   

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  

  C4.1رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 تكتسب مھارات التعلم الذاتي اثناء التدریب المیداني

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

یدة أو ت الجدمستخدما وسائل إیجاد المعلوما والمھنى تتحمل مسؤولیة تعلمھا الذاتي واالستمرار فى التطویر الشخىصى

  أسالیب التحلیل الالزمة إلنجاز المھام المسندة إلیھا

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

C4 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %- القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

 ال ینطبق اال على التربیة المیدانیة 

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

 C4.2رمز مؤشر االداء: مؤشر االداء للبرنامج : 

 تطور الطالبة نفسھا مھنیا وشخصیا من خالل اعداد البحوث

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  التعلیمي للبرنامج المخرج

والمھنى مستخدما وسائل إیجاد المعلومات الجدیدة أو  تتحمل مسؤولیة تعلمھا الذاتي واالستمرار فى التطویر الشخىصى
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  أسالیب التحلیل الالزمة إلنجاز المھام المسندة إلیھا

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

C4 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٧٧ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

 المخرج متحقق بنسبة اعلى من المستھدف 
 

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  C4.3رمز مؤشر االداء: مؤشر االداء للبرنامج : 

 تستخدم التقنیة الحدیثة إلنجاز المھام المسندة الیھا

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

یدة أو ت الجدمستخدما وسائل إیجاد المعلوما والمھنى تتحمل مسؤولیة تعلمھا الذاتي واالستمرار فى التطویر الشخىصى

  أسالیب التحلیل الالزمة إلنجاز المھام المسندة إلیھا

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

C4 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٧٧ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

  على ذلك   d2lالمخرج متحقق بنسبة اعلى من المستھدفھ وساعد نظام 

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

 D1.1رمز مؤشر االداء: . مؤشر االداء للبرنامج : 

 المتلقین باختالف انماطھم معبفاعلیة شفھیا كتابیا تتواصل   

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج
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   نماطھمالف أتتواصل بفعالیة شفھیاً وكتابیاً، مستخدما أشكال العرض المناسبة للقضایا المختلفة مع المتلقین باخت

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

   D1 تقنیة المعلومات والمھارات العددیةمھارات التواصل واستخدام 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٨٢ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

 المخرج متحقق بنسبة قریبھ من المستھدف   

 %٩٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

 D1.2رمز مؤشر االداء: . مؤشر االداء للبرنامج : 

  تقوم بأعداد عروض مناسبة للقضایا المختلفة
 

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

   نماطھمالف أتتواصل بفعالیة شفھیاً وكتابیاً، مستخدما أشكال العرض المناسبة للقضایا المختلفة مع المتلقین باخت

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

   D1 مھارات التواصل واستخدام تقنیة المعلومات والمھارات العددیة

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٨٢ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  )التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات 

 المخرج متحقق بنسبة مرتفعھ    

 %٩٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  

 D2.1رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 تستخدم تقنیات المعلومات واالتصال المناسبة في جمع المعلومات وتفسیرھا من خالل اعداد البحوث

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

 ة.تستخدم  تقنیات المعلومات واالتصال  المناسبة في جمع المعلومات وتفسیرھا. وتنفیذ المواقف التدریسی
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مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

 D2 مھارات التواصل واستخدام تقنیة المعلومات والمھارات العددیة

 %٨٠ القیمة المستھدفة

  %٨٠ القیمة الحالیة

  المقارنة المرجعیة الداخلیةقیمة 

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

اعداد  ن خاللتستخدم تقنیات المعلومات واالتصال المناسبة في جمع المعلومات وتفسیرھا منقاط القوة : 

 البحوث

  ت الحدیثةتعالج بعض الموضوعات باستخدام التقنیا-

 للوسائل التقنیة الحدیثة ات ارشاد الطالب – التوصیات :

 %٨٥  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  

  D2.2رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 تعالج بعض الموضوعات باستخدام التقنیات الحدیثة

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

 ة.واالتصال  المناسبة في جمع المعلومات وتفسیرھا. وتنفیذ المواقف التدریسیتستخدم  تقنیات المعلومات 

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

 D2 مھارات التواصل واستخدام تقنیة المعلومات والمھارات العددیة

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٨٠ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

اعداد  ن خاللتستخدم تقنیات المعلومات واالتصال المناسبة في جمع المعلومات وتفسیرھا منقاط القوة : 

 البحوث

  ت الحدیثةتعالج بعض الموضوعات باستخدام التقنیا-

 للوسائل التقنیة الحدیثة ات ارشاد الطالب – التوصیات :

 %٨٥  القیمة المستھدفة الجدیدة
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 D3.1رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨نة القیاس:س المخرج التعلیمي للبرنامج

 

تفسیر     عي فيتحدد األسالیب اإلحصائیة والریاضیة ذات العالقة عند دراسة القضایا والمشكالت، و تطبیقھا بشكل إبدا

   المعلومات واقتراح الحلول

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

 D3 مھارات التواصل واستخدام تقنیة المعلومات والمھارات العددیة

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 لم یقاس بعد القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  الخارجیةقیمة المقارنة المرجعیة 

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

 عةأغلب مقررات التخصص ال تحقق ذلك المخرج وانما تحققھ المقررات التربویة ومتطلبات الجام

التي  على المقررات التربویة ٢٠الى  ١٧ویوصي المجلس بضرورة تطبیق نماذج المشروع التطویر من 

 تخدم خطة البرنامج
 

 %٨٠  المستھدفة الجدیدةالقیمة 

  

 E1.1رمز مؤشر االداء: . مؤشر االداء للبرنامج : 

 تستخدم األدوات واألجھزة المعملیة بطریقة علمیة صحیحة

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

   تتقن استخدام األدوات واألجھزة المعملیة في التشریح واجراء التجارب العملیة

مخرج التعلم ( االطار الوطني مجال 

  للمؤھالت )

  E1مھارات النفس حركیة 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٧٦ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

  نقاط القوة:

 اتقان القواعد العامة بالمختبر من خالل استخدام األدوات واألجھزة المعملیة  -

 تبدي مھارة في التعامل مع الكائنات الحیة وعزل العینات الفطریة الدقیقة  -

  ھا بأحداث التجھیزاتدتحدیث المعامل وامدانوصي ب  –

 تطبیق بطاقة مالحظة وخاصة أثناء الدروس العملیة
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 %٨٥  الجدیدةالقیمة المستھدفة 

  

  E1.2رمز مؤشر االداء: . مؤشر االداء للبرنامج : 

 تبدي مھارة في التعامل مع الكائنات الحیة وتشریح الحیوانات

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

   تتقن استخدام األدوات واألجھزة المعملیة في التشریح واجراء التجارب العملیة

التعلم ( االطار الوطني مجال مخرج 

  للمؤھالت )

  E1مھارات النفس حركیة 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٧٦ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

 ھذا المؤشر ال یخدم اعلب المقررات وانما مقررات محدده فقط 

 %٨٥  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

  

 E2.1رمز مؤشر االداء: مؤشر االداء للبرنامج : 

 تفحص القطاعات المجھریة موضحة تركیبھا مع الرسم

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

  المجھریة بطریقة علمیة صحیحةتجید فحص ورسم القطاعات 

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

  E2مھارات النفس حركیة 

 %٨٠ القیمة المستھدفة

 %٧٣ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

  یلي المخرج متحقق بنسبة متوسطھ وعدد الطالبات القلیل أثر في قیاس المخرج ویوصي المجلس بما

  .مراجعة مصفوفة المقرر من قبل منسق المقرر١

 ج.مراجعة مؤشرات األداء والتحقق من إمكانیة قیاسھا من قبل اللجنة المشرفة على البرنام٢
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 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  

 E2.2رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 تجري التجارب المعملیة بكفاءة

 ھـ١٤٣٩&١٤٣٨سنة القیاس:  المخرج التعلیمي للبرنامج

  تجید فحص ورسم القطاعات المجھریة بطریقة علمیة صحیحة

مجال مخرج التعلم ( االطار الوطني 

  للمؤھالت )

  E2مھارات النفس حركیة 

  %٨٠  المستھدفةالقیمة 

 %٧٣ القیمة الحالیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة

  قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة

  التحلیل : ( اذكر نقاط القوة و التوصیات )

 المخرج متحقق بنسبة متوسطھ من خالل ھذا المؤشر وقریبة من المستھدفة وسھل قیاسھ 

 %٨٠  القیمة المستھدفة الجدیدة

  
  
  
  
  
  

ً . ب٤    :رامج تھیئة أعضاء ھیئة التدریس الملتحقین بالعمل حدیثا

            ال          نعم      ال یوجد اعضاء جدد؟  تھیئة ألعضاء ھیئة التدریس الجددھل تُقدّم برامج 
      إذا كانت تقدم، كم عدد المشاركین بھا؟  

      

 :لتلك البرامج توصیف موجز  -أ
  ال یوجد اعضاء جدد 

  :المقترحةتوصیات التحسین قائمة   -ب
 

 : وما اإلجراءات المتبعة لتجاوزھا أسباب ذلك؟ ما ،تھیئةفي حال عدم تقدیم برامج   - ج
  ال ینطبق 

  
  
  
  

 أنشطة التطویر المھني ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة التعلیمیة وباقي الموظفین.٥

  عدد المستفیدین   االنعقادمكان   جھة التدریب  عنوان الورشة  م

كلیة التربیة   كلیة التربیة  متطلبات تأھیل لبرامج لالعتماد االكادیمي   ١
  المجمعة

١٢ 

 ١  عن بعد   المكتبة الرقمیة   البحث في المصادر الطبیة   ٢

 ١  عن بعد   المكتبة الرقمیة   Japeeالیة البحث في قاعدة   ٣
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كلیة التربیة   كلیة التربیة   الدلیل التعریفي لألنظمة االكادیمیة    ٤
  المجمعة

١ 

  ١  اونالین  المكتبة الرقمیة  اكتشف مجالت تایلور اند فرانسیس العلمیة   ٥

  ٢ حوطة سدیر  جامعة المجمعة  ملتقي البحث العلمي األول   ٦

٧  

  الحوسبة السحابیة
وحدة التعلیم 

  االلكتروني

معمل التعلیم 

  االلكتروني

  

٣  

ورشة تعریفیة لبرنامج الكشف عن اقتباس   ٨

  )turitinالعلمي الشھیر (

وكالة الكلیة للدراسات 

  العلیا والبحث العلمي
  مسرح الكلیة 

٢  

٩  

  البحث العلمي ومتطلبات التنمیة
للدراسات العلیا والبحث 

  العلمي وكالة الكلیة

قاعة التدریب 

في المبنى 

  التعلیمي 

٢  

١٠  

 Googleتفعیل الباحث العلمي في 
للدراسات العلیا والبحث 

  العلمي وكالة الكلیة

قاعة التدریب 

في المبنى 

  التعلیمي 

٢  

  ٣  كلیة التربیة  عمادة التطویر والجوده التخطیط اإلستیراتجي  ١١

عمادة التعلیم   منصات التعلیم االلكترونیة  ١٢

االلكتروني والتعلیم عن 

 بعد

كلیة التربیة 

 –بالمجمعة 

 ٥٥معمل 

٢ 

  ٣ كلیة التربیة عمادة التطویر والجوده  استیراتیجیات  التدریس الجامعي  ١٣

حضور ورشة العمل المصاحبة لفعالیات   ١٤
جائزة جامعة المجمعة للبحث العلمي 

  ھـ١٤٣٩-١٤٣٨واالبتكار للعام الجامعي 

وكالة الجامعة 
للدراسات العلیا والبحث 

 العلمي

كلیة التربیة 
 بالمجمعة

١  

عمادة التعلیم   )٢الحوسبة السحابیة ( ف  ١٥

 اإللكتروني

عمادة التعلیم 

 اإللكتروني

١  

كلیة التربیة   وكالة الكلیة للجودة   بناء وقیاس مخرجات التعلم   ١٦

  بالمجمعة

١  

كلیة التربیة   وكالة الكلیة للجودة   التحسین المستمر (كایزن)  ١٧

  بالمجمعة

٢  

كلیة التربیة   وكالة الكلیة للجودة   في بناء بنوك االسئلة  D2Lآلیة تفعیل   ١٨

  بالمجمعة

٢  

مھارات النشر العلمي وطرق اكتشاف   ١٩
  المجالت الغیر مصنفھ

المكتبة الرقمیة 

 السعودیة

  ٢ عن بعد
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مھارات النشر في المجالت العربیة   ٢٠
  واالجنبیة

المكتبة الرقمیة 

 السعودیة

 ٢ عن بعد

المكتبة الرقمیة  Clinicalkeyآلیة البحث في قاعدة   ٢١

 السعودیة

  ٢ عن بعد

المكتبة الرقمیة   مھارات المفردات االكادیمیة  ٢٢

  السعودیة

  ١  

المكتبة الرقمیة   مھارات تحكیم البحوث العلمیة الدولیة  ٢٣

  السعودیة

  ١  عن بعد

التدقیق االلیكتروني للبحوث العلمیة   ٢٤
 Ithenticateeباستخدام برنامج 

المكتبة الرقمیة 

  السعودیة

  ١  عن بعد

المكتبة الرقمیة   تقنیات البحث العلمي  ٢٥

  السعودیة

  ١  عن بعد

برنامج الكشف عن االقتباس العلمي   ٢٦
(Turnitin) 

  ١  كلیة التربیة   عمادة البحث العلمي 

١        ٢٧  

المكتبة الرقمیة   استخدام مستندات جوجل   ٢٨

 السعودیة  

على شبكة 

 االنترنت  

١  

المكتبة الرقمیة   االنتحال العلمي  ٢٩

 السعودیة  

على شبكة 

 االنترنت  

١  

المكتبة الرقمیة   أسالیب توثیق المراجع    ٣٠

 السعودیة  

على شبكة 

 االنترنت  

١  

المكتبة الرقمیة   البحث في المصادر الطبیة   ٣١

 السعودیة  

على شبكة 

 االنترنت  

١  

المكتبة الرقمیة  تحلیل البیانات الكمیة   ٣١

 السعودیة  

على شبكة 

 االنترنت  

١  

المكتبة الرقمیة   تحلیل البیانات النوعیة   ٣٢

 السعودیة  

على شبكة 

 االنترنت  

١  

المكتبة الرقمیة   مھارات تنظیم الموارد   ٣٣

 السعودیة  

على شبكة 

 االنترنت  

١  

حضور دورة آلیة البحث في القاعدة الطبیة   ٣٤

AdisInsight 

المكتبة الرقمیة 

  السعودیة 

  ١  شبكة االنترنت

المكتبة الرقمیة  ISIحضور دورة شرح آلیة النشر   ٣٥

  السعودیة 

  ١  شبكة االنترنت
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حضور دورة آلیة البحث في الموسوعة   ٣٦

 Britannicaاألكادیمیة 

المكتبة الرقمیة 

  السعودیة 

  ١  شبكة االنترنت

  

  .خرىویم أموجز لتحلیل مدى فائدة ھذه األنشطة من واقع تقویمات المشاركین فیھا أو من خالل طرق تق  .أ
من خالل تقیمات األعضاء على ماھو مقدم نسبة الرضا مرتفعھ وقد تم تفعیل اغلب ھذه الدورات وورش العمل -

التدریسیة مثل دورات عمادة التعلم االلكتروني عن بعد حیث وصلت نسبة األعضاء المستفیدین من  في العملیھ
من أعضاء البرنامج %١٠٠النظام الى   

باالعتماد على الدورات المقدمة من عمادة الجودة  ٢٠الى  ١وتطبیق نماذج المشروع التطویري كاملة من -
  وتطویر المھارات

  لمھاراتطویر اتو الخاصة بالبرنامج باالعتماد على الورش المقدمة من وكالة الجودة وتطبیق مؤشرات األداء -
 ) تقریر االنجاز السنوي ١٠مرفق(

  

مثال: رئیس برنامج أو قسم مماثل أو مقوم مستقل آخر یقدم ( الرأي المستقل حول جودة البرنامج -ـ ح
  )والنتائج التي تم التوصل إلیھا ،تعلیقات حول األدلة التي تم تقدیمھا

 المستقلالمقوم القضایا التي أثارھا  تعلیق منسق البرنامج على ما أثیر من قضایا

الخطة مكتملة األركان بسبب كفائة أعضاء البرنامج 
الى   والعمل بروح الفریق داخل القسم باالضافة

تشكیل لجنة بالبرنامج تحت مسمى اللجنة المشرفة 
على البرنامج  تقوم بمراجعة كل أعمال البرنامج 

 قبل اعتمادھا .
 وبناء علیة تم اعتماد الخطة من لجنة الخطط 

تم تحكیم خطة األحیاء قبل اعتمادھا من لجنة الخطط -
 خارجیة من أعضاء ھیئة تدریسحیث تم تشكیل لجنة 

بتخصص علم الحیوان وعلم النبات  اذ برتبة أست
والكیمیاء والفیزیاء وقد ابدوا اعجابھم بالخطة الدراسیة 
وتوصیف البرنامج والمقررات وتم كتابة تقریر حول 

وصیفات و الذي تم تقدیمھ للجنة الخطة الدراسیة والت
وقد اشادوا بالخطة  الخطط  

  رأي اللجنة المستقلھ  )١١(مرفق

 
عمادة الجودة وتطویر المھارات  الخارجیة منرأي المراجعة 

مسابقة البرامج األكثر جاھزیھ والمشروع التطویري من خالل   
)تقریر مراجعة التقریر السنوي للبرنامج احیاء١٢مرفق(  
) رأي البرنامج بتقریر المراجعة ١٣مرفق(  

  ) تقریر العمادة لمسابقة البرامج االكثر جاھزیة              ١٤مرفق (

  التخطیط للبرنامج: ھذا التقویم في المترتبة على النتائج 
  حصول البرنامج على المركز األول في البرامج األكثر جاھزیة لعامیین متتالیین على مستوى الجامعة 

  حصول البرنامج على المركز الثاني في مسابقة البرامج األكثر جاھزیة في دورتھا الثالثھ

 

  
  .د.منى عبد اللطیف مكیة   البرنامج:اسم رئیس أو منسق 

  ھـ١/٩/١٤٣٨  م التقریر:اتاریخ إتم  ...............................................  : عـالتوقی
وتاریخ اعتماد التقریر 

  ھـ١/١/١٤٣٩
  ماجد ابا حسین  د.  :العمید  وكالة الجودة لتطویر المھارات   م :لالمست
  ........................  خ:التاری  .....................................................  ع :التوقی
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  ) تقریر مؤشرات األداء ١٥مرفق (
  

  مؤشرات قیاس االداء لبرنامج األحیاء

  
  

  نقاط القوة 
 البرامج بین المستویات أعلى الى القسم وصول على وحرصھم والخارجي الوطني األكادیمي االعتماد مع األعضاء تفاعل

  المناظرة

  المؤشر  النشاط  المعیار  م
قیمة 
  المؤشر

 وخطة لرسالة واھداف (ھیئة تدریس  ، طالب ، خریجین ، جھات توظیف)تقییم معرفة اصحاب المصلحة   التخطیط  1  1
 ٤  لبرنامجا

2  2  
السلطات 
%٧٤٫٥  برنامج.بالیفي االداریین و اعضاء  ھیئة التدریس  لدلیل السیاسات و الھیكل التنظیمي والتوصیف الوظ تقییم   اإلداریة  

3  

3  
  ضمان 
  الجودة

یري من نوي تقد(متوسط تقدیرات الطالب على مقیاس س  البرنامجالتقییم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في 
  )خمس نقاط لطلبة السنة النھائیة

٦٣%  

  %١٠٠  النظراء للمقررات نسبة المقررات التي یجرى فیھا تقویم   4

%١٠٠  التصدیق المستقل لمعاییر تحصیل الطلبة للبرنامج  5  
%١٠٠  نسبة المقررات التي یقیم الطالب جودتھا  6  

7  

4  
  

التعلیم 
  والتعلم

 ت الطبیةلتخصصانسبة تحقیق مخرجات التعلم للبرنامج في االختبارات المعیاریة المستقلة مثل اختبارات ھیئة ا
    او المركز الوطني للقیاس والتقویم.

8  
 یم الكليللتقی تقدیر الطالب العام  لجودة المقررات (متوسط تقدیرات الطالب على مقیاس تقدیري من خمس نقاط 

  للمقررات)
٣٫٦٥ 

١:١٥  نسبة الطالب لھیئة التدریس (بدوام كامل أو ما یعادلھ)  9  
%٤٣  نسبة أعضاء ھیئة التدریس الذین یحملون مؤھالت دكتوراه مصادق علیھا  10  
%٧٨٫٤  نسبة الطالب الداخلین بالبرامج الذین أكملوا بنجاح السنة األولى  11  
%٤٩ نسبة الطالب الداخلین في برامج  البكالوریوس الذین أكملوا  في الحد األدنى من المدة  12  

13  
  أشھر من التخرج:   ٦نسبة الخریجین من برامج البكالوریوس الذین في مدة 

 لم یبحثوا عن توظیف أو دراسة -جاسة سجلوا في در -توظفوا  ب -أ

توظفوا: 
٠%  

سجلوا: 

٥%  

لم یبحثوا: 
٩٥%  

التعلیم   14
  اإللكتروني

  %١٠٠ D2Lنسبة المقررات التي تم تفعیلھا في نظام 
 %١٠٠  )Quality Mattersنسبة المقررات التي تم بناء المحتوى العلمي لھا وفق معاییر جودة المقررات (  15

16  

5  
  

اإلرشاد 
  الطالبي

على  المھنيتقویم الطالب لإلرشاد المھني واألكادیمي (متوسط التقدیرات عن مدى مناسبة اإلرشاد النفسي و
  %٨٥  مقیاس تقدیري سنوي من خمس نقاط لطلبة السنة النھائیة )

   نسبة الطالب الحاصلین على انذار فأكثر  17
   المحرومیننسبة الطالب   18

الخدمات   20
  الطالبیة

  %٨٥  ...)نسبة رضا الطالب عن الخدمات الطالبیة (انشطة ،خدمات التغذیة، خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة

 %٥  نسبة الطالب المشاركین في األنشطة الالصفیة  21

22  
مصادر   6

  التعلم
%٧٠  مركز الوسائط.و لمستفیدین  لخدمات المكتبة اتقییم   

%٧٨  لخدمات المكتبة  الرقمیة. مستفیدین تقییم ال  23  
24  

7  
تقنیة 

  المعلومات
%٧٢  االجھزة),البرامج  –لصیانة الدعم الفني ا-االمن  –تقییم المستفیدین لخدمات تقنیة المعلومات ( توفر الخدمة   

%٦٩٫٦  تقییم المستفیدین من خدمات التعلیم االلكتروني .  25  
26  

9  
  الموارد
  البشریة

%٠  بسبب السن او نسبة ھیئة التدریس الذین غادروا الجامعة في السنة السابقة ألسباب عدا التقاعد  
%١٠٠  نسبة ھیئة التدریس المشتركین في أنشطة التطویر المھني السنة الماضیة  27  
28  

10  
  

  البحث 
  العلمي

 ٢  عادلھھیئة تدریس بدوام كامل أو ما یعدد ما نشر في مجالت علمیة محكمة في السنة السابقة لكل عضو 
 ٠  ھیئة تدریس. اعضاء يال جمالنسبة لعام الماضي  فيالمرجعیة  االستشھادات عدد   29
%٣٠  بقةنسبة أعضاء ھیئة التدریس (بدوام كامل) الذین لدیھم على األقل بحث واحد محكم في السنة السا  30  
١:١  ا یعادلھمامل أو ھیئة التدریس بدوام كلعدد أوراق العمل أو التقاریر المقدمة للمؤتمرات خالل السنة الماضیة   31  
 ٠  عدد األبحاث الطالبیة (مشتركة مع اعضاء ھیئة التدریس ، مع زمیل ، ستقل)  32

 ٠  التدریس بدوام كاملدخل البحث من مصادر خارجیة في السنة السابقة نسبة لعدد  أعضاء ھیئة   33

34  
11  

خدمة 
  المجتمع

%٥٠  نسبة أعضاء ھیئة التدریس وغیرھم من الموظفین الذین قدموا أنشطة لخدمة المجتمع  

 ١٢  عدد برامج التثقیف المجتمعي المقدمة من البرنامج  35
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  روح المحبة والتعاون بین أعضاء القسم وادارة القسم والكلیة مما یعكس بیئة مناسبة للعمل-
  وجود لجنة مشرفة على البرنامج-
  الیب التقویم لتحقق مخرجات البرنامجالتزام أعضاء ھیئة التدریس باستراتیجیات التدریس  و أس-
  وجود كفاءات من أعضاء ھیئة التدریس في  كافة التخصصات-
  متابعة نتائج الطالبات ومخرجات البرنامج واعداد التقاریر الالزمة وأولویات التحسین -
  والتواصل المستمر مع الطالبات وعقد محاضرات إضافیة(فصول افتراضیة)    D2Lتفعیل نظام -
  تفعیل االرشاد االكادیمي-
  في بدایة كل فصل دراسي یتم تفعیل أسبوع لإلرشاد االكادیمي للتغلب على الصعوبات التي تواجھ الطالبات أثناء تسجیلھن  -
  وجود مرشدات طالبیات من أعضاء القسم-
  عقد اللقاءات وورش العمل للطالبات لمساعدتھن -
حصر نقاط القوة وأولویات التحسین من نتائج التحلیل االحصائي الستبانة الخدمات المقدمة لإلرشاد االكادیمي للطالبات من  -

  قبل القسم 
  وجود دلیل لإلرشاد االكادیمي -
  وجود مسؤولة من منسوبات القسم لإلرشاد االكادیمي للتواصل مع وحدة لإلرشاد االكادیمي بالكلیة -
  ولة من منسوبات القسم للتدریب المیداني للتواصل مع  وحدة التدریب المیداني بالكلیةوجود مسؤ-
  تحلیل استبانات الخبرة المیدانیة-
  تھیئة الطالبات للتربیة المیدانیة-
  وجود كفاءات من أعضاء ھیئة التدریس التربویین لمتابعة الطالبات -
  توضیح ما یصعب علیھنمساعدة أعضاء ھیئة التدریس من القسم للطالبات ل-
  وجود دلیل للخبرة المیدانیة  -

  توصیات 
  التأكید على عمادة القبول والتسجیل بضرورة  االلتزام باعداد الطالبات المعتمدة بمجلس القسم والنسبة كذلك -
  رفع احتیاجات البرنامج من درجة أستاذ واستاذ مساعد واستاذ مشارك من األعضاء السعودیین  -
  توكوالت تعاون مع المجتمع المحلي عقد برو -
  تشجیع أعضاء ھیئة التدریس على تقدیم دورات وورش عمل لخدمة المجتمع -
  تفعیل دورة وحدة الخریجات -
  اعداد خطة تحسین بناء على مؤشرات األداء ومتابعة تنفیذ الخطة  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول الخطة التنفیذیة للبرنامج ):١٦مرفق (
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  محكات / الیة التقییم األنشطة التوصیات م
الشخص 

 المسؤول
 تاریخ االنتھاء تاریخ البدء

رفع كفاءة   1
المرافق 

 والتجھیزات

اعداد معمل جدید لیتناسب مع 
  عدد الطالبات والمقررات 

حسین واعادة تجھیز للمعامل ت -
  الموجودة بالبرنامج

جھیز أماكن مناسبة تضمن ت-
الخصوصیة ألعضاء ھیئة 

  التدریس
ستطالع رأي منسوبات ا-

البرنامج عن المرافق ومصادر 
 التعلم 

عدد المعامل التي 
تم تطویرھا او 

  استحداثھا
سبة أعضاء ن-

ھیئة التدریس 
للغرف الخاصة 

  بھم 
سبة رضا ن -

منسوبات البرنامج 
 

مسؤولة المعیار 
 السابع

 ھـ٩/١٤٤٠ ھـ١/١٤٤٠

تطویر مركز   2
في مصادر التعلم 

 البرنامج

زیادة عدد الكتب والمجالت 
  العلمیة

 

نسبة رضا 
منسوبات البرنامج  

عن مركز مصادر 
 التعلم  

مسؤولة المعیار 
 السادس

 ھـ٩/١٤٤٠ ھـ١/١٤٤٠

3  
اعداد خطة 

 للبحث العلمي  

دراسة خطة البحث العلمي للكلیھ 
واعداد خطة للبحث العلمي على 
 مستوى البرنامج  

نسبة انجاز الخطة 
  

مسؤولة المعیار 
العاشر

 ھـ٩/١٤٤٠ ھـ١/١٤٤٠

تشجیع أعضاء   4
ھیئة التدریس 
على المشاركة 
في أنشطة 
 البحث العلمي 

ورشة تدریبیة لتعریف 
العضوات الجدد بكیفیة 
التقدم للمشاریع البحثیة 
عن طریق موقع عمادة 
 البحث العلمى بالجامعة

عدد العضوات 
المتقدمات 
للمشاریع البحثیة 
 المدعومة

مسؤولة 
المعیار 
العاشر

 ھـ٩/١٤٤٠ ھـ١/١٤٤٠

اعداد خطة   5
خدمة المجتمع 

  

دراسة خطة خدمة المجتمع 
على مستوى الكلیة ثم اعداد 
 خطة على مستوى البرنامج 

نسبة انجاز 
 الخطة  

مسؤولة المعیار 
 الحادي عشر 

 ھـ٩/١٤٤٠ ھـ١/١٤٤٠

تقدیم خدمات   6
للمجتمع 

المحلي بما 
یتناسب مع 

قدرات أعضاء 

استطالع رأي المجتمع 
المحلي عن األنشطة المقدمة 
 من البرنامج 
 

نسبة رضا 
المجتمع المحلي 
عن األنشطة 
المقدمة من 
 البرنامج 

مسؤولة المعیار 
 الحادي عشر 

 ھـ٩/١٤٤٠ ھـ١/١٤٤٠

  
7  

تعزیز دور 
المجتمع 
المحلي 

باالنشطة 

عقد اتفاقیات مع المجتمع 
 المحلي 
 

نسبة مشاركة 
القطاع المحلي 
 باالتفاقیات 
 

مسؤولة المعیار 
 الحادي عشر 

 ھـ٩/١٤٤٠ ھـ١/١٤٤٠

8  
زیادة  نسبة

الداخلین الطلبة

برامج في

البكالوریوس

الحد أكملوا الذین

مدة من األدني

بنجاح الدراسة  

تعدیل الجداول  .١

الدراسیة بالبرنامج 

باالعتماد على المواد 

المتبقیة للطالبات 

  المتوقع تخرجھن

رفع عدد ساعات  .٢

الخریجات وقبول 

  التعارض 

نسبة الطالبات 

 الخریجات
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أعضاء رفع نسبة 9
التدریس ھیئة
یحملون الذین
دكتوراه مؤھالت

علیھا مصادق
 
 
 

الترقیة لجان تفعیل.  
للنشر قنوات فتح.٢  

شھري علمي سیمینار تنظیم.٣
 للبرنامج

العلمیة لألبحاث معمل إنشاء. ٤
 لألعضاء

األعضاء أبحاث دعم.٥  
العلیا الدراسات برنامج تفعیل.٦

نسبة أعضاء ھیئة 
التدریس الذین

یحملون مؤھالت 
 مصادق علیھا
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أعضاء رفع نسبة  10
التدریس ھیئة

إلى السعودیین
أعضاء إجمالي
التدریس ھیئة  

تشجیع نظام  .١
  االستقطاب 

تعیین أوائل الخریجات معیدات 
 بالقسم تلقائیا  

نسبة أعضاء ھیئة 
التدریس 
 السعودیات 
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أوراق زیادة عدد  11
التقاریر أو العمل

المقدمة
خالل للمؤتمرات

الماضیة السنة
أعضاء من  لكل

التدریس ھیئة
ما أو كامل بدوام

اعداد معمل بحثي  .١
  مجھز لألعضاء

تفعیل الترقیھ ألعضاء  .٢
  ھیئة التدریس 
تسھیل المشاركة في 
المؤتمرات العلمیة 
 والدولیة  

عدد  .١
أوراق 
  العمل 

نسبة  .٢
األعضاء 
المشاركی

ن 
بالمؤتمرا
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  نامج )ذیة للبر( اكتب قائمة بنقاط القوة و التوصیات التطویریة لتحسین الخطة التنفیتحلیل الخطة التنفیذیة للبرنامج 
للجنة ات مثل من أھم نقاط القوة وجود فریق عمل یعمل بروح واحده حیث یوجد لجان مشكلھ تھتم كل لجنة بمؤشر من المؤشرا

  السنوي  بة التقریرة لكتاالمشرفة على البرنامج ولجان الجودة واالعتماد االكادیمي ولجنھ لتشكیل الخطة التنفیذیة ومتابعتھا ولجن

  ارجیة لتقییم البرنامج وخططھ باإلضافة الى وجود لجنة خ

  وأھم التوصیات 

  نوصي بسرعة االستجابة للطلبات المقدمة من البرنامج بخصوص المعامل والتجھیزات الخاصة بالبرنامج 
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  ) : تقریر انجاز الخطة التنفیذیة ١٧مرفق(

 التقدم في تنفیذ الخطة التنفیذیة للعام السابق

 المخطط لھاإلجراء 
تاریخ اإلنتھاء 

 المخطط لھ

الشخص 

 المسؤول

ھل أكتمل 

 اإلجراء

  ماھي االسباب ؟

إذا لم یكتمل 

 األجراء 

استكمال نظام التفویض  

والصالحیات في البرنامج 

  ومتابعة فعالیتھا 
 ھـ٢/١٤٣٩

القسم رئیسة 
 ومنسقة الجودة 

  لم ینجز 

من مسؤولیة 
وكالة الجودة 
والبرنامج 
 مسؤول عن
 المتابعة فقط

اعداد خطط تحسین الجودة في 

 البرنامج
 ھـ٢/١٤٣٩

رئیسة القسم 
 ولجان الجودة

  تم االكتمال 

التحقق من مستویات نواتج التعلم 
التي حققھا الطلبة مقارنة بمتطلبات 
" اإلطار الوطني للمؤھالت " 
والمستویات المتحققة في البرامج 
المشابھة في المؤسسات التعلیمیة 
 المماثلة

 ھـ٨/١٤٣٩

 أعضاء البرنامج 

  تم

مراجعة نواتج (مخرجات) التعلم 
المستھدفة للبرنامج بعد دراسة رأي 

 أرباب العمل
 

 ھـ٨/٣٩

مسؤولة المعیار 
 الرابع 

٨٠%  

لم تعقد لقاءات مع 
 ارباب العمل

صعوبة التواصل 
 مع ارباب العمل 

تفعیل عملیة المراجعة الدوریة 
 للبرنامج

 ھـ٨/٣٩
 رئیسة القسم 

   تم 

تفعیل االلتزام بالمیثاق األخالقي 
 لمنسوبات البرنامج  

ھـ٨/٣٩  رئیسة القسم  
   %٥٠تم بنسبة 

 رفع كفاءة المرافق والتجھیزات
ھـ٨/٣٩ مسؤولة المعیار  

    تم  السابع

تطویر مركز مصادر التعلم في 
 البرنامج

ھـ٨/٩٣ مسؤولة المعیار  
  السادس

استكمل بنسبة 
٥٠%  

مازال ھناك 
  نواقص بالمركز

قاعدة بیانات ألبحاث أعضاء ھیئة 
 التدریس

ھـ٨/٩٣ مسؤولة المعیار  
    تم   العاشر

تفعیل مشاركة الوحدات المختلفة 
 في أنشطة خدمة المجتمع .

ھـ٨/٩٣ مسؤولة المعیار  
    تم  الحادي عشر

تقدیم خدمات للمجتمع المحلي بما 
یتناسب مع قدرات أعضاء ھیئة 

 التدریس

ھـ٨/٩٣ مسؤولة المعیار  
    تم  الحادي عشر



  
 

 

٤٩ / ٤٩ 
 

 تفعیل وحدة الخریجات
ھـ٨/٩٣ مسؤولة وحدة  

    تم  الخریجات

 تحدید التمویل الخاص بالبرنامج
ھـ٨/٩٣   رئیسة القسم  

    تم

توفیر المیزانیة والدعم الكافي من 
المرافق والتجھیزات الجراء 

 البحوث

ھـ٨/٩٣   رئیسة القسم  
    %٥٠بنسبة 

  


