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 2الصفحة 

 
  

 تُُح انًقشس .1

 انساػاخ األسثىع
يخشجاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق 

 أو انًىضىع
 طشَقح انتقُُى طشَقح انتؼهُى

1 
 

2 

التعلم والتعليم , العوامل املؤثرة يف 
 فاعلية عملية التعلم والتعليم

التعلم والتعليم , العوامل املؤثرة يف 
 االختثاساخ انًحاضشج  فاعلية عملية التعلم والتعليم

 االختثاساخ انًحاضشج ق البحث يف علم النفس الرتبويطر  طرق البحث يف علم النفس الرتبوي 2 2

 االختثاساخ انًحاضشج الدافعية يف التعلم الدافعية يف التعلم 2 3

 االختثاساخ انًحاضشج نظريات الدافعية نظريات الدافعية 2 4

 االختثاساخ انًحاضشج الوظائف التعليمية للدافعية الوظائف التعليمية للدافعية 2 5

 االختثاساخ انًحاضشج الذاكرة وعملية التذكر اكرة وعملية التذكرالذ 2 6

 االختثاساخ انًحاضشج امتحان الفصل االول امتحان الفصل االول 2 7

 االختثاساخ انًحاضشج النظريات اليت ختص الذاكرة النظريات اليت ختص الذاكرة 2 8

 االختثاساخ انًحاضشج ةاملفاهيم االساسية للذاكر  املفاهيم االساسية للذاكرة 2 9

11 
اشكال عملية التذكر والعوامل امؤثرة  2

 فيه
اشكال عملية التذكر والعوامل امؤثرة 

 االختثاساخ انًحاضشج فيه

 االختثاساخ انًحاضشج النسيان النسيان 2 11

 االختثاساخ انًحاضشج نظريات تفسري النسيان نظريات تفسري النسيان 2 12

 االختثاساخ انًحاضشج بانتقال اثر التدري بدريانتقال اثر الت 2 13

 االختثاساخ انًحاضشج القلق االمتحاين القلق االمتحاين 2 14

 االختثاساخ انًحاضشج   2 15

 االختثاساخ انًحاضشج عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة 2 16

 االختثاساخ انًحاضشج املنافسة والتعاون وحب االستطالع املنافسة والتعاون وحب االستطالع 2 17

 االختثاساخ انًحاضشج التغذية املرتدة التغذية املرتدة 2 18

 االختثاساخ انًحاضشج امتحان الفصل الثاين امتحان الفصل الثاين 2 19

 االختثاساخ انًحاضشج ابعاد التغذية املرتدة ابعاد التغذية املرتدة 2 21

 االختثاساخ انًحاضشج نظريات التعلم/ نظرية االختيار والربط نظريات التعلم/ نظرية االختيار والربط 2 21

 االختثاساخ انًحاضشج نظرية ثورندايك/ قوانني التعلم نظرية ثورندايك/ قوانني التعلم 2 22

 االختثاساخ انًحاضشج نظرية االشرتاط الكالسيكي / لبافلوف نظرية االشرتاط الكالسيكي / لبافلوف 2 23

24 
اهر اساسية يف التعلم مفاهيم ومظ 2

 الكالسيكي
مفاهيم ومظاهر اساسية يف التعلم 

 االختثاساخ انًحاضشج الكالسيكي

 االختثاساخ انًحاضشج امتحان الفصل الثالث امتحان الفصل الثالث 2 25

26 
نظرية االشرتاط االجرائي )نظرية  2

 سكنر(
نظرية االشرتاط االجرائي )نظرية 

 خاالختثاسا انًحاضشج سكنر(

27 
االجراءات التجرسيبية يف االشرتاط  2

 االجرائي
االجراءات التجرسيبية يف االشرتاط 

 االختثاساخ انًحاضشج االجرائي

28 
التطبيقات الرتبوية لنظرية االشرتاط  2

 االجرائي
التطبيقات الرتبوية لنظرية االشرتاط 

 االختثاساخ انًحاضشج االجرائي

 االختثاساخ انًحاضشج نظرية االستبصار )نظرية كوهلر( وهلر(نظرية االستبصار )نظرية ك 2 29

 االختثاساخ انًحاضشج جتارب اجلشتالت الكالسيكية جتارب اجلشتالت الكالسيكية 2 31

 االختثاساخ انًحاضشج تفسري التعلم يف ضوء التجارب تفسري التعلم يف ضوء التجارب 2 31

 االختثاساخ انًحاضشج التطبيقات الرتبوية لنظرية االستبصار رالتطبيقات الرتبوية لنظرية االستبصا 2 32



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 جايؼح تغذاد انًؤسسح انتؼهًُُح .2

  انتشتُح نهثُاخ انقسى انجايؼٍ / انًشكض .3

 / انتشتُح انؼًهُح )انتطثُقاخ(              koap 429 اسى / سيض انًقشس .4

 جاَة تطثُقٍ ػًهٍ    انثشايج انتٍ َذخم فُها .5

  س انًتاححأشكال انحضى .6

 سُىٌ انفصم / انسُح .7

 32 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .8

 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .9
11.  

19-4-2116 

 أهذاف انًقشس .11

  
تعميم الطالبات بالمشاهدة والتطبيق كيفية تعمم الطفل في مرحمة رياض االطفال واستخدام الوسائل التعميمية وتكون  المشاهدة والتطبيق :   

 اتي لدى الطفل المتعممالنشاط الذ

 
 
 
 
 

 تُُح انًقشس .12

 انساػاخ األسثىع
يخشجاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق 

 أو انًىضىع
 طشَقح انتقُُى طشَقح انتؼهُى

1 
 

4 

 اهداف العممية التعميمية التطبيق العملي
 االختثاساخ انًحاضشج 

2 
اساليب المشاهدة في رياض  = 4

 االختثاساخ شجانًحاض االطفال

 االختثاساخ انًحاضشجاساليب المشاهدة في رياض  = 4 3
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 االطفال
 االختثاساخ انًحاضشج من طمبات التطبيق والمشاهدة  = 4 4

 االختثاساخ انًحاضشج من طمبات التطبيق والمشاهدة  = 4 5

 االختثاساخ انًحاضشج من طمبات التطبيق والمشاهدة  = 4 6

7 
 ب التطبيقانواع اسالي = 4

 التطبيق الفردي - أ
 التطبيق الجماعي - ب

 االختثاساخ انًحاضشج

8 

 انواع اساليب التطبيق = 4
 التطبيق الفردي - أ

 التطبيق الجماعي
 االختثاساخ انًحاضشج

9 

اعداد الطالبة لمتطبيق / تحميل  = 4
االستمارات التقويمية لفترة 

 التطبيق 
 االختثاساخ انًحاضشج

11 

متطبيق / تحميل اعداد الطالبة ل = 4
االستمارات التقويمية لفترة 

 التطبيق
 االختثاساخ انًحاضشج

11 

تطبيق فردي في رياض  = 4
 4/4-12/1االطفال لمفترة من 

ثم العودة الى الكمية ومناقشة ما 
 تم االستفادة منه 

 االختثاساخ انًحاضشج

 االختثاساخ انًحاضشج اهداف العممية التعميمية  = 4 12

13 
ساليب المشاهدة في رياض ا = 4

 االختثاساخ انًحاضشج االطفال

14 
اساليب المشاهدة في رياض  = 4

 االختثاساخ انًحاضشج االطفال

 االختثاساخ انًحاضشج من طمبات التطبيق والمشاهدة  = 4 15

 االختثاساخ انًحاضشج من طمبات التطبيق والمشاهدة  = 4 16

 االختثاساخ انًحاضشج ة من طمبات التطبيق والمشاهد = 4 17

18 

 انواع اساليب التطبيق = 4
 التطبيق الفردي - ت
 التطبيق الجماعي - ث

 االختثاساخ انًحاضشج

19 

 انواع اساليب التطبيق = 4
 التطبيق الفردي - ب

 التطبيق الجماعي
 االختثاساخ انًحاضشج

21 

اعداد الطالبة لمتطبيق / تحميل  = 4
االستمارات التقويمية لفترة 

 التطبيق 
 االختثاساخ انًحاضشج

21 

اعداد الطالبة لمتطبيق / تحميل  = 4
االستمارات التقويمية لفترة 

 انًحاضشج التطبيق

 االختثاساخ
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22 

تطبيق فردي في رياض  = 4
 4/4-12/1االطفال لمفترة من 

ثم العودة الى الكمية ومناقشة ما 
 تم االستفادة منه 

 االختثاساخ انًحاضشج

 االختثاساخ شجانًحاض =  4 23

 االختثاساخ انًحاضشج =  4 24

 االختثاساخ انًحاضشج =  4 25

 االختثاساخ انًحاضشج =  4 26

 االختثاساخ انًحاضشج =  4 27

 االختثاساخ انًحاضشج =  4 28

 االختثاساخ انًحاضشج =  4 29

 االختثاساخ انًحاضشج =  4 31

 االختثاساخ انًحاضشج =  4 31

 االختثاساخ نًحاضشجا =  4 32

 جايؼح تغذاد انًؤسسح انتؼهًُُح .13

  انتشتُح نهثُاخ انقسى انجايؼٍ / انًشكض .14

 / تقىَى وقُاط طفم انشوضح               kc em 430 اسى / سيض انًقشس .15

 انجاَة انُظشٌ , انجاَة انؼًهٍ    انثشايج انتٍ َذخم فُها .16

  أشكال انحضىس انًتاحح .17

 ٌسُى انفصم / انسُح .18

 32 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .19

 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .21
21.  

19-4-2116 

 أهذاف انًقشس .22

 ومبادئها وقياسها ونظرياتها تعميم الطالبات عمى طرق تقويم طفل الروضة   -

 تعريف الطالبات عمى انواع االختبارات والبطاقة التقويمية المستخدمة في مرحمة رياض االطفال  -
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 تُُح انًقشس .23

 انساػاخ األسثىع
يخشجاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق 

 أو انًىضىع
 طشَقح انتقُُى طشَقح انتؼهُى

1 
 

4 

اعطاء المفردات ونظرة عامة عن 
 المادة 

اعطاء المفردات ونظرة عامة عن 
 االختثاساخ انًحاضشج  المادة 

2 
الفروؽ الفردية في الصفات  4

زاجية والعقلية الجسمية والم
 واالجتماعية والخلقية 

الفروؽ الفردية في الصفات 
الجسمية والمزاجية والعقلية 

 واالجتماعية والخلقية 
 االختثاساخ انًحاضشج

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 3

4 
عوامل ظهور الفروؽ الفردية وكيف  4

 نراعيها في التعليم 
عوامل ظهور الفروؽ الفردية وكيف 

 االختثاساخ انًحاضشج ي التعليم نراعيها ف

5 
القياس والتقويم واالختبار )تعاريف  4

 اساسية (والفرؽ بينهم 
القياس والتقويم واالختبار )تعاريف 

 االختثاساخ انًحاضشج اساسية (والفرؽ بينهم 

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 6

7 
انواع القياس والعوامل المؤثرة فيو   4

تربية وعلم ولماذا القياس في ال
 النفس

انواع القياس والعوامل المؤثرة فيو  
ولماذا القياس في التربية وعلم 

 النفس
 االختثاساخ انًحاضشج

8 
انواع التقويم التربوي واالسس التي  4

 يقـو عليها
انواع التقويم التربوي واالسس التي 

 االختثاساخ انًحاضشج يقـو عليها

9 
ت تقويم نمو الطفل)تقويم المجاال 4

 النمائية(
تقويم نمو الطفل)تقويم المجاالت 

 االختثاساخ انًحاضشج النمائية(

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 11

11 
انواع االختبارات والمقاييس النفسية  4

 وخطوات اعدادىا  
انواع االختبارات والمقاييس النفسية 

 االختثاساخ انًحاضشج وخطوات اعدادىا  

 ختثاساخاال انًحاضشج = = 4 12

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 13

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 14

 االختثاساخ انًحاضشج امتحاف الفصل االوؿ امتحاف الفصل االوؿ 4 15

 االختثاساخ انًحاضشج عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة  4 16

 االختثاساخ انًحاضشج عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة 4 17

18 

 ة تقويم طفل الروضةاىمي 4
 
 
 

 اىمية تقويم طفل الروضة
 
 
 

 االختثاساخ انًحاضشج

 االختثاساخ انًحاضشج فترة تطبيق  فترة تطبيق  4 19
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 االختثاساخ انًحاضشج فترة تطبيق فترة تطبيق 4 21

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 21

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 22

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 23

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 24

 االختثاساخ انًحاضشج البطاقة التقويمية لطفل الروضة  البطاقة التقويمية لطفل الروضة  4 25

26 
فوائد استخداـ البطاقة التقويمية  4

 لطفل الروضة 
فوائد استخداـ البطاقة التقويمية 

 االختثاساخ انًحاضشج لطفل الروضة 

27 
ينبغي اخذىا  مالحظات عن الطفل 4

 في االعتبار لدى تقويم الطفل 
مالحظات عن الطفل ينبغي اخذىا 

 االختثاساخ انًحاضشج في االعتبار لدى تقويم الطفل 

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 28

29 
طرؽ ومصادر جمع البيانات  4

الخاصة بالبطاقة التقويمية  
 ومحتويات البطاقة 

طرؽ ومصادر جمع البيانات 
بالبطاقة التقويمية  الخاصة 

 ومحتويات البطاقة 
 االختثاساخ انًحاضشج

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 31

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 31

 االختثاساخ انًحاضشج امتحاف الفصل الثاني  امتحاف الفصل الثاني  4 32

 جايؼح تغذاد انًؤسسح انتؼهًُُح .24

  انتشتُح نهثُاخ انقسى انجايؼٍ / انًشكض .25

 تغزَح انطفم                /  kcn 433 اسى / سيض انًقشس .26

 انجاَة انُظشٌ , انجاَة انؼًهٍ    انثشايج انتٍ َذخم فُها .27

  أشكال انحضىس انًتاحح .28

 سُىٌ انفصم / انسُح .29

 32 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .31

 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .31
32.  

19-4-2116 

 أهذاف انًقشس .33

-   

في حياة االنسان في كل مراحمها منذ الوالدة والطفولة وحتى الشيخوخة ، فضال عن الحاالت الفسيولوجية التي يمر اهمية كبيرة  لتعمم التغذية
اما عمى فيها االنسان منها فترة الحمل فيها اهمية التغذية لمجنين واالم وفترة الرضاعة واهمية التغذية بالنسبة لمطفل واالم ، ولهذا يكون لز 

ن ان يتعرف عمى مكونات غذائه من العناصر الغذائية ووظائفها المختمفة ومعرفة ماهو مضر من عمميات بناء الجسم ، ويتم التركيز في االنسا
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 قسم رياض االطفال عمى غذاء المراة كونها اساس المجتمع وغذاء الطفل كونه المستقبل

  
 

 
 
 

 

 تُُح انًقشس .34

 انساػاخ األسثىع
 يخشجاخ انتؼهى

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق 

 أو انًىضىع
 طشَقح انتقُُى طشَقح انتؼهُى

1 
 

4 
 االختثاساخ انًحاضشج  النمو والتطور  النمو والتطور 

 االختثاساخ انًحاضشج تقييم صحة الطفل  تقييم صحة الطفل  4 2

 االختثاساخ انًحاضشج دراسة الحالة الغذائية  دراسة الحالة الغذائية  4 3

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 4

 االختثاساخ انًحاضشج الغذاء والتغذية  الغذاء والتغذية  4 5

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 6

 االختثاساخ انًحاضشج العادات الغذائية  العادات الغذائية  4 7

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 8

 االختثاساخ انًحاضشج طفاؿ سوء التغذية عند اال سوء التغذية عند االطفاؿ  4 9

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 11

 االختثاساخ انًحاضشج االحتياجات الغذائية لالـ الحامل  االحتياجات الغذائية لالـ الحامل  4 11

 االختثاساخ انًحاضشج المتطلبات الغذائية للحامل المتطلبات الغذائية للحامل 4 12

 االختثاساخ انًحاضشج الحاجات الغذائية للطفل الرضيع  لرضيع الحاجات الغذائية للطفل ا 4 13

 االختثاساخ انًحاضشج الرضاعة الطبيعية واالصطناعية  الرضاعة الطبيعية واالصطناعية  4 14

 االختثاساخ انًحاضشج الحاجات الغذائية لطفل الروضة  الحاجات الغذائية لطفل الروضة  4 15

 االختثاساخ انًحاضشج تطور ونمو طفل الروضة   تطور ونمو طفل الروضة 4 16

 االختثاساخ انًحاضشج االطعاـ الذاتي  االطعاـ الذاتي  4 17

 االختثاساخ انًحاضشج الحاجات الغذائية لطفل الروضة  الحاجات الغذائية لطفل الروضة  4 18

 االختثاساخ انًحاضشج فترة التطبيق  فترة التطبيق  4 19

 االختثاساخ اضشجانًح = = 4 21

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 21

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 22

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 23

 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 24

 االختثاساخ انًحاضشج خدمات الصحة المدرسية  خدمات الصحة المدرسية  4 25
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 االختثاساخ انًحاضشج = = 4 26

 االختثاساخ انًحاضشج مطعم الروضة وطرؽ تقديم الطعاـ  رؽ تقديم الطعاـ مطعم الروضة وط 4 27

 االختثاساخ انًحاضشج أة واعداد مطعم الروضة تهي أة واعداد مطعم الروضة تهي 4 28

 االختثاساخ انًحاضشج الشروط الصحية في المطعم  الشروط الصحية في المطعم  4 29

 االختثاساخ اضشجانًح مطبخ الروضة مطبخ الروضة 4 31

 االختثاساخ انًحاضشج الشروط الصحية الواجب توافرىا  الشروط الصحية الواجب توافرىا  4 31

 االختثاساخ انًحاضشج االمتحاف  االمتحاف  4 32

 جايؼح تغذاد انًؤسسح انتؼهًُُح .35

  انتشتُح نهثُاخ انقسى انجايؼٍ / انًشكض .36

 ج واالششاف انتشتىٌ               االداس /  kpce 431 اسى / سيض انًقشس .37

 انجاَة انُظشٌ      انثشايج انتٍ َذخم فُها .38

  أشكال انحضىس انًتاحح .39

 سُىٌ انفصم / انسُح .41

 32 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .41

 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .42
43.  
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 أهذاف انًقشس .44

-   

والمدرسية ومفهوم القيادة التربوية ومهام مديرة الروضة  بمفهوم االدارة التربوية والتعميمية تعريف الطالبات  
 ومشرفة الروضة
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 تُُح انًقشس .45

 انساػاخ األسثىع
يخشجاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق 

 أو انًىضىع
 طشَقح انتقُُى طشَقح انتؼهُى

1 
 

2 

 االدارة االدارة
 االختثاساخ انًحاضشج 

, االدارة علم وفن  مفهوم االدارة 2 2
 ومهارة , جماالت االدارة

مفهوم االدارة , االدارة علم وفن 
 االختثاساخ انًحاضشج ومهارة , جماالت االدارة

االدارة الرتبوية , مفهومها , خصائصها  2 3
 , امناطها

االدارة الرتبوية , مفهومها , خصائصها 
 االختثاساخ انًحاضشج , امناطها

 االختثاساخ انًحاضشج االدارة التعليمية يميةاالدارة التعل 2 4

 االختثاساخ انًحاضشج االدارة املدرسية واالدارة العامة االدارة املدرسية واالدارة العامة 2 5

 االختثاساخ انًحاضشج مفهوم االدارة املدرسية مفهوم االدارة املدرسية 2 6

 االختثاساخ انًحاضشج اسية لالدارة املدرسيةالقواعد االس القواعد االساسية لالدارة املدرسية 2 7

8 

االدارة املدرسية , مراحل التنظيم وظيفة  2
املدرسي وتقوميه, املهارات اليت يتطلبها 

الرئيس االداري , وظائف الرئيس 
 االداري

االدارة املدرسية , مراحل التنظيم وظيفة 
املدرسي وتقوميه, املهارات اليت يتطلبها 

, وظائف الرئيس الرئيس االداري 
 االداري

 االختثاساخ انًحاضشج

 االختثاساخ انًحاضشج امناط االدارة امناط االدارة 2 9

 االختثاساخ انًحاضشج القيادة الرتبوية القيادة الرتبوية 2 11

11 
مفهوم القيادة الرتبوية, العناصر  2

 اجلوهرية الالزمة للقيادة
مفهوم القيادة الرتبوية, العناصر 

 االختثاساخ انًحاضشج رية الالزمة للقيادةاجلوه

 االختثاساخ انًحاضشج التعليم واالدارة التعليم واالدارة 2 12

13 
عوامل جناح االدارة التعليمية, كيف  2

 تصل االدارة التعليمية اىل اهدافها
عوامل جناح االدارة التعليمية, كيف 

 ثاساخاالخت انًحاضشج تصل االدارة التعليمية اىل اهدافها

 االختثاساخ انًحاضشج السلطة السلطة 2 14

15 
انواع السلطة , امناط السلطة ووظائفها  2

 , تفويض السلطة 
انواع السلطة , امناط السلطة ووظائفها 

 االختثاساخ انًحاضشج , تفويض السلطة 

 االختثاساخ انًحاضشج عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة  2 16

 االختثاساخ انًحاضشج لاالتصا االتصال 2 17

 االختثاساخ انًحاضشج االتصال ووسائطه يف االدارة التعليمية االتصال ووسائطه يف االدارة التعليمية 2 18

19 
طبيعة وامهية االتصال, اجتاهات  2

 االتصال وقنواته
طبيعة وامهية االتصال, اجتاهات 

 االختثاساخ انًحاضشج االتصال وقنواته

 االختثاساخ انًحاضشج وسائط االتصال صالوسائط االت 2 21

 االختثاساخ انًحاضشج االدارة يف الروضة وامهيتها االدارة يف الروضة وامهيتها 2 21

 االختثاساخ انًحاضشج مفهوم االدارة يف رياض االطفال مفهوم االدارة يف رياض االطفال 2 22

23 
مواصفات مديرة الروضة, مهام مديرة  2

 الروضة وعالقتها بالبيئة الروضة, ادارة

مواصفات مديرة الروضة, مهام مديرة 
 الروضة, ادارة الروضة وعالقتها بالبيئة

 االختثاساخ انًحاضشج

 االختثاساخ انًحاضشج االشراف والتوجيه الفين االشراف والتوجيه الفين 2 24

 االختثاساخ انًحاضشج مفهوم االشراف مفهوم االشراف 2 25

 االختثاساخ انًحاضشجاملفهوم احلديث لالشراف الرتبوي او احلديث لالشراف الرتبوي او املفهوم  2 26
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التوجيه, االشراف الرتبوي والعملية 
 الرتبوية

التوجيه, االشراف الرتبوي والعملية 
 الرتبوية

 االختثاساخ انًحاضشج املدير كمشرف تربوي املدير كمشرف تربوي 2 27

 االختثاساخ انًحاضشج كفايات املدير كمشرف تربوي تربويكفايات املدير كمشرف  2 28

29 
املهام االشرافية, مهارات املدير   2

 كمشرف تربوي
املهام االشرافية, مهارات املدير  

 االختثاساخ انًحاضشج كمشرف تربوي

 االختثاساخ انًحاضشج انواع االشراف انواع االشراف 2 31

 االختثاساخ انًحاضشج راف الرتبويمهام االش مهام االشراف الرتبوي 2 31

 االختثاساخ انًحاضشج امتحان امتحان 2 32

 جايؼح تغذاد انًؤسسح انتؼهًُُح .46

  انتشتُح نهثُاخ انقسى انجايؼٍ / انًشكض .47

 انتشتُح انًىسُقُح                /  kfmc 435 اسى / سيض انًقشس .48

 نؼًهٍ    انجاَة انُظشٌ , انجاَة ا انثشايج انتٍ َذخم فُها .49

  أشكال انحضىس انًتاحح .51

 سُىٌ انفصم / انسُح .51

 32 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .52

 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .53
54.  

19-4-2116 

 أهذاف انًقشس .55

-   

طالبات المرحمة الرابعة معمومات و مبادئ أولية عن الموسيقى وعن أهميتها ألطفال     
 لعميمية الهادفة و الترفيهية وتعميمها ألطفاالروضة وعن أهمية األناشيد واألغاني الت

الروضة ، اما بالجانب العممي تزويد الطالبات المفاهيم األساسية عن موسيقى الطفل 
والسمم الموسيقي واالالت الموسيقية البسيطة والمهمة الطفال الروضة والتدريب عميها مع 

 األطفال في الروضة التطبيقية في الكمية والتابعة لمقسم
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 تُُح انًقشس .56

 انساػاخ األسثىع
يخشجاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق 

 أو انًىضىع
 طشَقح انتقُُى طشَقح انتؼهُى

1 
نشأة الموسيقى وأصولهاو مصادرىا   3

 ،فلسفتها
نشأة الموسيقى وأصولهاو مصادرىا  

 االختثاساخ انًحاضشج  ،فلسفتها

2 
ومدارس التربية قواعدىػا، نظريات   3

 الموسيقة 
قواعدىػا، نظريات ومدارس التربية  

 االختثاساخ انًحاضشج الموسيقة 

3 

،تعريف الموسيقى  خصائص   3
الموسيقى، تاثير الموسيقى في 

الحياة األنسانية، تاثير الموسيقى 
 على الطفل.

،تعريف الموسيقى  خصائص  
الموسيقى، تاثير الموسيقى في 

ة، تاثير الموسيقى الحياة األنساني
 على الطفل.

 االختثاساخ انًحاضشج

4 
،التعليم الموسيقي في مرحلة الطفولة  3

المبكرة وأنعكاساتو األيجابية على 
 الطفل

،التعليم الموسيقي في مرحلة الطفولة 
المبكرة وأنعكاساتو األيجابية على 

 الطفل
 االختثاساخ انًحاضشج

5 

وقع معنى التربية الموسيقية  ، م   3
التربية الموسيقية من لبعملية التربوية 

،مهاـ التربية الموسيقية ،تاثير 
الموسيقى على نمو الطفل العاـ 

،أىداؼ التربية الموسيقية في مرحلة 
 الطفولة

معنى التربية الموسيقية  ، موقع   
التربية الموسيقية من لبعملية التربوية 

،مهاـ التربية الموسيقية ،تاثير 
لى نمو الطفل العاـ الموسيقى ع

،أىداؼ التربية الموسيقية في مرحلة 
 الطفولة

 االختثاساخ انًحاضشج

6 
أىداؼ التربية الموسيقية في مرحلة  3

الطفولة،النمو الموسيقي قبل الروضة 
 وبعدىا ،بيوتات التربية الموسيقية

أىداؼ التربية الموسيقية في مرحلة 
الطفولة،النمو الموسيقي قبل الروضة 

 دىا ،بيوتات التربية الموسيقيةوبع
 االختثاساخ انًحاضشج

7 
عناصر اللغة الموسيقية الصوت  3

الموسيقي ،خصائص العمل 
 الموسيقي

عناصر اللغة الموسيقية الصوت 
الموسيقي ،خصائص العمل 

 الموسيقي
 االختثاساخ انًحاضشج

8 
علم وفن و لغة  -،الموسيقى : 3

ة ،األصوات البشرية مراحلها العمري
 و أقسامها

علم وفن و لغة  -،الموسيقى :
،األصوات البشرية مراحلها العمرية 

 و أقسامها
 االختثاساخ انًحاضشج

 االختثاساخ انًحاضشج امتحاف نظري امتحاف نظري 3 9

11 
األنغاـ الموسيقية المفضلة إلى طفل  3

الروضة .،ميوؿ و قدرات أطفاؿ 
 الروضة الموسيقية 

لمفضلة إلى طفل األنغاـ الموسيقية ا
الروضة .،ميوؿ و قدرات أطفاؿ 

 الروضة الموسيقية 
 االختثاساخ انًحاضشج

 االختثاساخ انًحاضشج .استجابة األطفاؿ للموسيقى .استجابة األطفاؿ للموسيقى 3 11



الصفحة   

13 
 

  

12 
النشاط الموسيقي في رياض األطفاؿ  3

.أسس اختيار الموسيقى المناسبة 
 لالستماع من قبل األطفاؿ 

اط الموسيقي في رياض األطفاؿ النش
.أسس اختيار الموسيقى المناسبة 

 لالستماع من قبل األطفاؿ 
 االختثاساخ انًحاضشج

 االختثاساخ انًحاضشج خصائص معلمة الموسيقى. خصائص معلمة الموسيقى. 3 13

14 
اآلالت و األدوات المفضلة إلى  3

طفل الروضة و المألوفة و التدريب 
 عليها

ألدوات المفضلة إلى اآلالت و ا
طفل الروضة و المألوفة و التدريب 

 عليها
 االختثاساخ انًحاضشج

 االختثاساخ انًحاضشج امتحاف نظري امتحاف نظري 3 15

 االختثاساخ انًحاضشج عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة  3 16

17 
.أناشيد األطفاؿ ،تعريف األنشودة  3

 ،أىميتها لمرحلة الطفولة ،
األطفاؿ ،تعريف األنشودة  .أناشيد

 االختثاساخ انًحاضشج ،أىميتها لمرحلة الطفولة ،

18 
خصائص أناشيد األطفاؿ ،أىداؼ  3

 األناشيد المقدمة لألطفاؿ
خصائص أناشيد األطفاؿ ،أىداؼ 

 االختثاساخ انًحاضشج األناشيد المقدمة لألطفاؿ

19 

،أىداؼ األناشيد المقدمة لألطفاؿ  3
طفاؿ األغاني و ،كيفية تعلم األ

األناشيد ،ميوؿ األطفاؿ لألناشيد 
 ،شروط اختيار أناشيد األطفاؿ

،أىداؼ األناشيد المقدمة لألطفاؿ 
،كيفية تعلم األطفاؿ األغاني و 

األناشيد ،ميوؿ األطفاؿ لألناشيد 
 ،شروط اختيار أناشيد األطفاؿ

 االختثاساخ انًحاضشج

 االختثاساخ انًحاضشج أطفاؿ الروضة الموسيقيةباند  باند أطفاؿ الروضة الموسيقية 3 21

 االختثاساخ انًحاضشج فترة تطبيق الطالبات فترة تطبيق الطالبات 3 21

 االختثاساخ انًحاضشج فترة تطبيق الطالبات فترة تطبيق الطالبات 3 22

 االختثاساخ انًحاضشج فترة تطبيق الطالبات فترة تطبيق الطالبات 3 23

 االختثاساخ انًحاضشج فترة تطبيق الطالبات ق الطالباتفترة تطبي 3 24

 االختثاساخ انًحاضشج فترة تطبيق الطالبات فترة تطبيق الطالبات 3 25

 االختثاساخ انًحاضشج فترة تطبيق الطالبات فترة تطبيق الطالبات 3 26

27 
آداب و حركات و رقص  3

 األطفاؿ،اإليقاع الموسيقي
آداب و حركات و رقص 

 االختثاساخ انًحاضشج فاؿ،اإليقاع الموسيقياألط

28 

المحاكاة و تمييز األصوات  3
المختلفة / أصوات الحيوانات و 

الطيور ، األجهزة الصوتية و 
الخامات األولية و ما ىو دورىا في 

 موسيقى الطفل ،

المحاكاة و تمييز األصوات 
المختلفة / أصوات الحيوانات و 

 الطيور ، األجهزة الصوتية و
الخامات األولية و ما ىو دورىا في 

 موسيقى الطفل ،

 االختثاساخ انًحاضشج

29 
األنغاـ الشعبية الموسيقية و أدوارىا  3

 و كيفية استثمارىا لطفل الروضة ..،
األنغاـ الشعبية الموسيقية و أدوارىا 
 االختثاساخ انًحاضشج و كيفية استثمارىا لطفل الروضة ..،

31 

ية و أنواعها األلعاب الموسيق 3
األلعاب الموسيقية الشعبية ،.
أىمية ،تذوؽ الموسيقي وأىدافو،.

 التذوؽ الموسيقي.
 

األلعاب الموسيقية و أنواعها 
األلعاب الموسيقية الشعبية ،.
أىمية ،تذوؽ الموسيقي وأىدافو،.

 التذوؽ الموسيقي.
 

 االختثاساخ انًحاضشج

31 

أىمية ،الموسيقي وأىدافوتذوؽ  3
 موسيقي.التذوؽ ال

أركاف التذوؽ الموسيقي و ىو ) 
 أبعاد االستماع . ،االستماع ( .

 

أىمية ،الموسيقي وأىدافوتذوؽ 
 التذوؽ الموسيقي.

أركاف التذوؽ الموسيقي و ىو ) 
 أبعاد االستماع . ،االستماع ( .

 

 االختثاساخ انًحاضشج

 االختثاساخ انًحاضشج امتحاف شامل امتحاف شامل 3 32
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 أهذاف انًقشس .66

 .التعرف عمى فئات االطفال غير العاديين    -

 التعرف عمى اهم البرامج لألطفال غير العاديين  -

 التعرف عمى اهم برامح االطفال غير العاديين   -
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 تُُح انًقشس .67

 انساػاخ األسثىع
يخشجاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق 

 أو انًىضىع
 طشَقح انتقُُى طشَقح انتؼهُى

1 
 

2 
 االختثاساخ انًحاضشج  مفهـو التربية الخاصة  مفهـو التربية الخاصة 

 االختثاساخ انًحاضشج الجانب التاريخي للتربية الخاصة  الجانب التاريخي للتربية الخاصة  2 2

3 
التخلف العقلي اسبابو ، نسبة  2

ها انتشاره ، تصنيفاتو تشخيص
 البرامج التدريبية والتعليمية 

التخلف العقلي اسبابو ، نسبة 
انتشاره ، تصنيفاتو تشخيصها 
 البرامج التدريبية والتعليمية 

 االختثاساخ انًحاضشج

4 
النظريات التي فسرت التخلف  2

 والتفوؽ  
النظريات التي فسرت التخلف 

 االختثاساخ انًحاضشج والتفوؽ  

5 
 اسبابها ، نسباالعاقة البصرية  2

 انتشارىا ، تصنيفو ، تشخيصو  
 االعاقة البصرية اسبابها ، نسب

 االختثاساخ انًحاضشج انتشارىا ، تصنيفو ، تشخيصو  

 االختثاساخ انًحاضشج بصريا نالبرامج التدريبية للمعاقي بصريا نالبرامج التدريبية للمعاقي 2 6

7 
 بطئ التعلم ، اسبابو ، نسب 2

 تصنيفو ، تشخيصوانتشارىا ،  
 بطئ التعلم ، اسبابو ، نسب

 االختثاساخ انًحاضشج انتشارىا ، تصنيفو ، تشخيصو 

 االختثاساخ انًحاضشج امتحاف  امتحاف  2 8

 االختثاساخ انًحاضشج البرامج التدريبية والتعليمية لبطئ ا البرامج التدريبية والتعليمية لبطئ ا 2 9

11 
لمعاقين ، برامج ارشادية لجميع ا  2

 برامج ارشادية للوالدين
برامج ارشادية لجميع المعاقين ،  

 االختثاساخ انًحاضشج برامج ارشادية للوالدين

 االختثاساخ انًحاضشج المتفوقوف عقليا اسبابو ، نسب المتفوقوف عقليا اسبابو ، نسب 2 11

 االختثاساخ انًحاضشج تصنيفو ، تشخيصو تصنيفو ، تشخيصو 2 12

13 
دور االباء واالمهات في مساندة  2

 االطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة.
دور االباء واالمهات في مساندة 
 االختثاساخ انًحاضشج االطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة.

14 
برامج تربوية لذوي االحتياجات  2

 الخاصة 
برامج تربوية لذوي االحتياجات 

 االختثاساخ انًحاضشج الخاصة 

15 
برنامج  -مج الدمج .جبرنا –ب  2

 االبوين والطفل
برنامج  -برنامج الدمج .ج –ب 

 االختثاساخ انًحاضشج االبوين والطفل

 االختثاساخ انًحاضشج امتحاف امتحاف 2 16

17 
 -برنامج الطفل للطفل . ر –د  2

 برنامج التكامل بين الروضة والبيئة
 -برنامج الطفل للطفل . ر –د 

 االختثاساخ انًحاضشج وضة والبيئةبرنامج التكامل بين الر 

 االختثاساخ انًحاضشج برنامج الزيارات في المنزؿ . -ز برنامج الزيارات في المنزؿ . -ز 2 18

19 
استيراتيجيات تعديل السلوؾ  2

 لالطفاؿ المتخلفين عقليا
استيراتيجيات تعديل السلوؾ 

 االختثاساخ انًحاضشج لالطفاؿ المتخلفين عقليا

21 
راتيجيات تعديل السلوؾ استي 2

 لالطفاؿ المتخلفين عقليا
استيراتيجيات تعديل السلوؾ 

 االختثاساخ انًحاضشج لالطفاؿ المتخلفين عقليا

 االختثاساخ انًحاضشج امتحاف امتحاف 2 21

 االختثاساخ انًحاضشج تطبيق  تطبيق  2 22
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 االختثاساخ انًحاضشج تطبيق تطبيق 2 23

 االختثاساخ اضشجانًح تطبيق تطبيق 2 24

 االختثاساخ انًحاضشج تطبيق تطبيق 2 25

 االختثاساخ انًحاضشج تطبيق تطبيق 2 26

 االختثاساخ انًحاضشج تطبيق تطبيق 2 27

28 
اساليب اعداد برامج خاصة  2

 للمعاقين لجمبع انواع االعاقة .
اساليب اعداد برامج خاصة 

 الختثاساخا انًحاضشج للمعاقين لجمبع انواع االعاقة .

29 
تكملة اساليب اعداد برامج خاصة  2

 للمعاقين لجمبع انواع االعاقة .
تكملة اساليب اعداد برامج خاصة 

 االختثاساخ انًحاضشج للمعاقين لجمبع انواع االعاقة .

31 
االمراض االخرى الصرع ، امراض  2

 القلب
االمراض االخرى الصرع ، امراض 

 االختثاساخ انًحاضشج القلب

 االختثاساخ انًحاضشج انواع الشلل انواع الشلل 2 31

 االختثاساخ انًحاضشج امتحاف الفصل الثاني  امتحاف الفصل الثاني  2 32

 جايؼح تغذاد انًؤسسح انتؼهًُُح .68

  انتشتُح نهثُاخ انقسى انجايؼٍ / انًشكض .69

 انتشتُح انفُُح                 /  kfoa 436 اسى / سيض انًقشس .71

 انجاَة انُظشٌ , انجاَة انؼًهٍ      يج انتٍ َذخم فُهاانثشا .71

  أشكال انحضىس انًتاحح .72

 سُىٌ انفصم / انسُح .73

 32 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .74

 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .75
76.  

19-4-2116 

 أهذاف انًقشس .77

-   
عن أهميتها تزويد طالبات المرحمة الرابعة معمومات و مبادئ أولية عن اصول التربية الفنية و 

 الطفال الروضة والتربية عن طريق الفن وتربية التذوق الفني
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 تُُح انًقشس .78

 انساػاخ األسثىع
يخشجاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق 

 أو انًىضىع
 طشَقح انتقُُى طشَقح انتؼهُى

1 
 

4 

 يةالهدؼ من تدريس التربية الفن الهدؼ من تدريس التربية الفنية
 االختثاساخ انًحاضشج 

 االختثاساخ انًحاضشج ماىية الطفل قبل التحاقو بالروضة ماىية الطفل قبل التحاقو بالروضة 4 2

 االختثاساخ انًحاضشج سيكلولوجية رسـو االطفاؿ سيكلولوجية رسـو االطفاؿ 4 3

4 
خصائص رسـو االطفاؿ خالؿ    4

 مرحلة الروضة
خصائص رسـو االطفاؿ خالؿ   

 االختثاساخ انًحاضشج مرحلة الروضة

 االختثاساخ انًحاضشج مرحلة ما قبل التخطيط مرحلة ما قبل التخطيط 4 5

 االختثاساخ انًحاضشج مرحلة التخطيط مرحلة التخطيط 4 6

 االختثاساخ انًحاضشج امتحاف  امتحاف  4 7

 االختثاساخ ضشجانًحا مرحلة تحضير المدرؾ الشكلي مرحلة تحضير المدرؾ الشكلي 4 8

 االختثاساخ انًحاضشج مرحلة محاولة التعبير الواقعي مرحلة محاولة التعبير الواقعي 4 9

 االختثاساخ انًحاضشج مرحلة التعبير الواقعي مرحلة التعبير الواقعي 4 11

 االختثاساخ انًحاضشج مرحلة المراىقة مرحلة المراىقة 4 11

 االختثاساخ انًحاضشج الفروؽ الفردية بين االطفاؿ الفروؽ الفردية بين االطفاؿ 4 12

 االختثاساخ انًحاضشج اثر البيئة والحوافز النفسية اثر البيئة والحوافز النفسية 4 13

 االختثاساخ انًحاضشج معلومات عن الخامات االولية معلومات عن الخامات االولية 4 14

 االختثاساخ انًحاضشج امتحاف امتحاف 4 15

 االختثاساخ انًحاضشج عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة  4 16

 االختثاساخ انًحاضشج عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة 4 17

 االختثاساخ انًحاضشج تطبيقات تربيوية  تطبيقات تربيوية  4 18

 االختثاساخ انًحاضشج تطبيقات تربيوية تطبيقات تربيوية 4 19

 االختثاساخ انًحاضشج تربيويةتطبيقات  تطبيقات تربيوية 4 21

 االختثاساخ انًحاضشج تطبيقات تربيوية تطبيقات تربيوية 4 21

 االختثاساخ انًحاضشج تطبيقات تربيوية تطبيقات تربيوية 4 22

 االختثاساخ انًحاضشج تطبيقات تربيوية تطبيقات تربيوية 4 23

 االختثاساخ انًحاضشج رياض االطفاؿ الخبرات الفنية في الخبرات الفنية في رياض االطفاؿ 4 24

25 
الرسم بواسطة االصابع بالنشاء  4

 الرائب 
الرسم بواسطة االصابع بالنشاء 

 االختثاساخ انًحاضشج الرائب 
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 انثُُح انتحتُح  .79

 انكتة انًقشسج انًطهىتح 

  
 الكتب املنهجية فضال عن حماضرات من مصادر خارجية 

 مصادر مكتبية  انشئُسح )انًصادس(انًشاجغ 

 مصادر من االنرتنت   انكتة وانًشاجغ االنكتشوَُح 

 خطح تطىَش انًقشس انذساسٍ

 
 
 
 
 
 
 

 تعديل وتغيري يف مفردات املناهج ملواكبة التطور ومن مصادر حديثة 
 تغيري واضافة بعض املواد الدراسية للسنوات القادمه 

 

 

 

 

 

 االختثاساخ انًحاضشج الرسم بالواف االصباغ            الرسم بالواف االصباغ            4 26

 االختثاساخ انًحاضشج سم بااللواف المائيةالر  الرسم بااللواف المائية 4 27

 االختثاساخ انًحاضشج الرسم بااللواف الطباشيرية الرسم بااللواف الطباشيرية 4 28

 االختثاساخ انًحاضشج الرسم ببقع االوراؽ بواسطة اللصق الرسم ببقع االوراؽ بواسطة اللصق 4 29

 االختثاساخ انًحاضشج االلواف عليهالصق الرمل ورش  لصق الرمل ورش االلواف عليها 4 31

 االختثاساخ انًحاضشج الرسم بواسطة قطع االقمشة  الرسم بواسطة قطع االقمشة  4 31

 االختثاساخ انًحاضشج امتحاف امتحاف 4 32
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 الميدانية ارةللزي النموذجي الجدول

 مسإولٌة تقع مسبقا معدة اجتماعات وٌشمل ثالثة اٌام.ٌومٌن او  لمدة معدا العادٌة المٌدانٌة الزٌارة جدول ٌكون -1

 التعلٌم مإسساتفً  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعً عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  العالً.

 بداٌة االجتماعات اوقات تحدٌد وٌتم األول. الٌوم صباح منالتاسعة  الساعة عندعادة  المٌدانٌة الزٌارات تبدأ  -2

 اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ٌنبغً وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتً مسبقا المعدة

 وتحدٌث الجتماعات التحضٌر تشمل التً اإلضافٌة الخبراء المراجعٌن ألنشطة المجال ترك من البد بل

 البرنامج. مراجعة تقرٌر مسودة فقرات وصٌاغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

  الٌوم االول

1 9:00 
الترحٌب والتقدٌر تقدٌم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فرٌق البرنامج-وتقرٌر التقٌٌم الذاتً( 

 ش مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌةالمنهج الدراسً: نقا 9:30 2

 الطلبة من اجتماع مع مجموعة 11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

5 14:00 
اجتماع لجنة المراجعة: تدقٌق الوثائق اإلضافٌة بما فٌها عٌنة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15:00 
 أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة معكفاءة البرنامج: اجتماع 

 

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واٌة ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عٌنة من الخرٌجٌن واصحاب العمل والشركاء 

  )االخرٌن 

  الٌوم الثانً

9 8:45 
الٌوم األول ومعالجة  اجتماع مع رئٌس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج

 الثغرات وتعدٌل جدول الٌوم الثانً ان لزم

 المعاٌٌر األكادٌمٌة للخرٌجٌن: اجتماع مع أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة 9:00 10

 فاعلٌة عملٌات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة. 10:30 11

 لة واألمور التً تحتاج إلى معالجة.اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األد 12:00 12

 وقت حر لمتابعة ما ٌستجد من قضاٌا 14:00 13
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14 14:30 
االجتماع األخٌر للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذٌة 

 الراجعة الشفهٌة.

15 14:30 
   ضاء الهٌنة س المراجعة التغذٌة الراجعة الشفهٌة لمنسق المراجعة وأعٌٌقدم رئ

 التعلٌمٌة

الختام 15:00 16

 ( 1)جدول رقم 

 يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ومخطط التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من

 

 المتابعة تقرير نموذج

 / قسم االعتماد الدولً و االعتماد االكادٌمً دائرة ضمان الجودة

 المإسسة:

 الكلٌة:

 البرنامج:

 قرٌر المتابعةت

 نم جزء وهو 20بتارٌخ____/____/____ جرت التً المتابعة زٌارة نتائج التقرٌر هذا ٌعرض .1

 عملٌات لتطوٌر المستمر الدعم توفٌر إلى الهادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعً ترتٌبات

 المستمر. والتحسن الداخلٌة الجودة ضمان

دى التقدم الحاصل فً البرنامج منذ اعداد تقرٌر مراجعة وتتمثل اغراض هذه المتابعة فً تقٌٌم م .2

ن المعلومات والدعم للتحسن المستمر فً المعاٌٌر االكادٌمٌة وجودة التعلٌم مالبرنامج وتوفٌر المزٌد 

 العالً فً العراق.

 ٌؤتً: على ما المتابعة هذه فً المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .3

 له المساندة المعلومات مع كادٌمًاأل للبرنامج الذاتً التقٌٌم تقرٌر (1

 .األكادٌمً البرنامج مراجعة تقرٌر اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسٌن خطة (2

 األكادٌمً البرنامج مراجعة تقرٌر (3

 وجدت( )ان المإسسٌة االستراتٌجٌة والخطة العالً التعلٌم جودة مراجعة تقرٌر (4

 .المتابعة زٌارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافٌة (5

 باآلتً: المتابعة هذه من إلٌها التوصل تم التً اإلجمالٌة االستنتاجات مثلوتت .4

 للتحسن. خطة بتطبٌق التعلٌمٌة( المإسسة )اسم فً األكادٌمً( البرنامج )اسم برنامج ٌقم لم/قام (1

 ما على البرنامج لمراجعة المٌدانٌة الزٌارة منذ المقدمة المإشرات فً الحسنة الممارسات تشتمل (2

 )اذكرها(.هو ات: 

 المستمر تحسٌنها خالل من معالجتها التعلٌمٌة المإسسة على ٌجب التً المهمة القضاٌا تتمثل   (3

 ال(. ام إلٌه تتطرق التحسٌن خطة كانت إذا ما وبٌن أذكرها) اآلتً: فً للبرنامج األكادٌمً
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 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .5
 (أالملحق)

 : ةالتعلٌمٌ المإسسة اسم

 : األكادٌمً البرنامج لمراجعة األولٌة المٌدانٌة الزٌارة تارٌخ

 :زٌارة المتابعة تارٌخ

 :المتابعة تقرٌر تارٌخ

 التوقٌع                     الوظٌفً المسمى/الوظٌفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعٌن اسماء

 لمستخدما الداخلً الجودة ضمان نظام األول: الجزء

 االجشاء انًطهىب اتخارِ؟ يالحظاخ (َؼى؟ ) انسؤال خ

للبرنامج  الذاتًهل تم إنجاز تقرٌر التقٌٌم  1

 األكادٌمً؟
   

2 
هل تبٌن تقارٌر التقٌٌم الذاتً األخٌرة 

مقدار تحقٌق معاٌٌر إطار التقٌٌم و/او 

 التطرق إلٌها؟

   

هل هنالك خطة للتحسٌن مستندة إلى  3

 ارجٌة وداخلٌة؟مراجعة خ
   

هل توجد ثغرات مهمة لم ٌتم التطرق  4

 إلٌها؟
   

هل تتم مراقبة التقدم الحاصل فً تطبٌق  5

 خطة التحسٌن؟
   

هل من المتوقع ان ٌواجه تطبٌق خطة  6

 التحسٌن اي عقبات كبٌرة؟
   

7 
ما هو الزمن الذي تتوقع المإسسة التعلٌمٌة 

ت على ان تحتاج إلٌه إلكمال التحسٌنا

 البرنامج؟
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8 
ما هو الزمن الذي ٌتوقعه المراجعون ان 

إكمال التحسٌنات على البرنامج  ٌستغرقه

 بما ٌحقق المإشرات؟

   

 
 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 انًؤششاخ )أَظش إنً إطاس انتقُُى(

تُىد خطح انتحسٍُ )تٍُ 

يذي يطاتقتها نهتىصُاخ 

يشاجؼح  انىاسدج فٍ تقشَش

 انثشَايج األكادًٍَ(

انًؼهىياخ انجذَذج انًستقاج 

 يٍ صَاسج انًتاتؼح انًُذاَُح
 االستُتاج انؼاو

 انًُهج انذساسٍ

 االهذاف ويخشجاخ انتؼهى انًطهىتح

 انذساسٍ )انًحتىي( سانًقش

 انتقذو يٍ سُح ألخشي

 انتؼهُى وانتؼهى

 تقىَى انطهثح

   

 كفاءج انثشَايج

 طهثح انًقثىنٍُانصىسج انؼايح نه

 ىاسد انثششَحًان

 ىاسد انًادَحًان

 استؼًاالخ انًىاسد انًتاحح

 يساَذج انطهثح

 يؼذالخ تخشج انطهثح انًقثىنٍُ

   

 انًؼاَُش األكادًَُح

 يؼاَُش واضحح

 استخذاو يؼاَُش انقُاط انًُاسثح

 إَجاص انخشَجٍُ

 يؼاَُش أػًال انطهثح انًقًُح

   

 اداسج انثشَايج وانضًاٌ

 تشتُثاخ انالصيح إلداسج انثشَايجان

 انسُاساخ واإلجشاءاخ انًتثؼح

 انًالحظاخ انًُهجُح انًجًؼح

 وانًستخذيح

 االحتُاجاخ انتحسُُُح نهًىظفٍُ

 انتٍ َتى تحذَذها ويؼانجتها

 إجشاءاخ انتخطُظ نهتحسٍُ

 انًتثؼح
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 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 الناجحة معايير المراجعة

 اآلتً: فً وتقٌٌمه األكادٌمً البرنامج مراجعة ترتٌبات فً الناجحة المراجعة معاٌٌر تتمثل .1

المواصفات  تتضمن التحسٌن قٌد او قائمة داخلٌة بؤنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج ٌكون ان .1

 اساسا الداخلٌة هذه المراجعة صائصخ توفر إذ. المستمر والتحسٌن الذاتً التقٌٌم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجٌة للمراجعة قوٌا

 مناسبا. الخارجٌة المراجعة توقٌت ٌكون ان .2

 .الخارجٌة للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .3

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطٌط فً بالتفاصٌل االعتناء ٌتم ان .4

 بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبٌق فً تستمر بؤن :ن الجودة و االعتماد االكادٌمً دائرة ضما 

 الخارجٌة. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعٌن التعلٌمٌة المإسسة

 الداخلٌة  المراجعة أنظمة تنتجها التً األدلة قاعدة تكون ان على ٌحرص المراجعة: بؤن منسق

اٌة  تلبٌة ٌتم وأن الزائرٌن الخبراء للمراجعٌن المناسب الوقت فً توافرةم التقارٌر وإعداد

 مطلوبة. إضافٌة معلومات او إٌضاحات

 للمراجعة  سٌخضع الذي األكادٌمً للبرنامج الذاتً للتقٌٌم تقرٌرا توفر المإسسة التعلٌمٌة: بؤن

 الخارجٌة.

 وإعداد  المقدمة الوثائق قراءة ذلك فً بما للزٌارة بالتحضٌر ٌقوموا بؤن الخبراء: المراجعون

 الزٌارة. إجراء فً بها التً ٌسترشد االولٌة التعلٌقات

 المشاركٌن بما جمٌع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبٌق فً تطابق هنالك ٌكون ان .5

 المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة وٌدعمها العملٌة وفلسفة رسالة ٌحترم

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ٌنم حوارا التعلٌمٌة المإسسة وممثلو ونالمراجع ٌعقد ان .6

 نظامً.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعٌن أحكام تكون ان .7

 ة ماصح المإسسة تإكد وأن التقارٌر وهٌكلة لمعٌار وفقا المناسب الوقت فً المراجعة تقرٌر اعداد ٌتم ان .8

 حقائق. من فٌه ٌرد

البرنامج  عن ومتوازنا تقدم راٌا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

 األكادٌمً.

 االعتبار وإعداد بعٌن وأخذها نتائجها بدراسة الخارجٌة المراجعة من االستفادة على قادرة المإسسة تكون ان .11

 اللزوم. عند للتحسٌن واقعٌة خطة

 التقييم:

إلى وضع وتطبٌق اجراءات للتقٌٌم النظامً لجمٌع المراجعات دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً تسعى  .2

الخارجٌة للبرامج األكادٌمٌة التً تنظمها وسوف ٌطلب من المإسسة التعلٌمٌة ورئٌس المراجعة والمراجعٌن 

وستقوم دائرة ضمان الجودة و ملء استبٌان مقتضب. المختصٌن ان ٌقوموا بتقٌٌم كل مراجعة خارجٌة عن طرٌق 

 بتحلٌل المالحظات المنهجٌة كما سٌقوم عند الضرورة بمتابعة اٌة صعوبات تتم اإلشارة الٌها.  االعتماد االكادٌمً
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تفحص المالحظات المنهجٌة للخروج بتقارٌر موجزة تظهر بدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً كما ستقوم 

الجوانب التطبٌقٌة لعملٌة المراجعة بما فً ذلك المستوٌات العامة للرضا الذي ٌبدٌه المشاركون، إضافة إلى اهم 

 ن الممارسات الجٌدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 

 
 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التقارٌر وإعداد والخارجٌة الداخلٌة المراجعة و/او الدلٌل هذا فً المستعملة لحاتالمصط بعض تحتمل قد

 وضعت التعرٌفات االتٌة لتلك المصطلحات:فقد ترد فٌه. وإلزالة االبهام  التً السٌاق حسب مختلفة

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرٌاضٌات الدراسة مجال او رابطةومت محددة مجاالت األكادٌمٌة الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبٌل على اإلنسانٌة فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول تقسٌم ٌتم ما وغالبا

 مناهج تجمع وقد. والتصوٌر الجمٌلة الفنون منها منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتارٌخ

 او الهندسة فً كالرٌاضٌات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلٌن البرامج عضب

 .األعمال إدارة فً المحاسبة

 األكاديمية المعايير

 او المستوى على وتشتمل. خارجٌة مرجعٌة نقاط من باالستفادة التعلٌمٌة المإسسة تضعها محددة معاٌٌر هً
 فً استخدامها وٌمكن األكادٌمً البرنامج نم الخرٌجون ٌكتسبها التً راتوالمها المعارف من األدنى الحد

 .والمراجع التقٌٌم

 االعتماد

 ان إثبات على مقدرتها لتؤكٌد تعلٌمٌة مإسسة او تعلٌمً لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنٌة سسةالمإ لدى وأن المقبولة بالمعاٌٌر ٌفً( )او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة للمعاٌٌر وفقآ المستمر وتحسٌنها األكادٌمٌة

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر تطبٌقها ٌتم وقد المتوافرة. والتقٌٌمات األدلة فً النظر من المستمدة الواقعٌة التحسٌن خطط هً

 .التعلٌمٌة والمإسسة األكادٌمٌة والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها ٌجب انه إال واحدة

 الطلبة المقبولين

 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فٌهم بمن أكادٌمً برنامج فً المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النقاط
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 او حقل خرٌجً من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستوٌات العامة توقعاتال المعٌارٌة العبارات تمثل

 بمقارنة تسمح الخارجٌة المرجعٌة فالنقاط. داخلٌة او خارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تكون وقد معٌن. موضوع

 الداخلٌة المرجعٌة نقاطال اما والعالم. العراق له فً المماثلة بالبرامج أكادٌمً برنامج وجودة األكادٌمٌة المعاٌٌر

 معٌنة. زمنٌة فقرة خالل التوجهات لتحدٌد او األكادٌمٌة الحقول بٌن للمقارنة استخدامها فٌمكن

 

 المجموعة

 تكون وقد. الداخلً ونظامها لرسالتها وفقا التعلٌمٌة المإسسة تخدمها التً المجتمع المحددة من الشرٌحة تلك هً
 .أنشطتها فً الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافٌا محددة

 المقرر اهداف

 المقرر ٌكملون الذٌن الطلبة ٌحققها ان ٌنبغً التً المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبٌر ٌجب
 مٌة.التعلٌ البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقٌق فً تسهم ان وٌجب للقٌاس. وقابلة مهمة كمزاٌا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتدٌرها المإسسة التعلٌمٌة تصممها التً بؤكملها المنظمة التعلٌمٌة العملٌة هً

 إمكانٌة إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقوٌم التعلٌم وترتٌبات المحتوى من وتتؤلف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلك فً بما ؛معٌنة لترتٌبات وفقا وخارجها الجامعة فً المتوافرة المرافق من موعةمج استخدام

 والمٌدانٌة. ،والتدرٌبٌة ،والرٌاضٌة ،االجتماعٌة والدراسات الحاسوب، ودراسات

 )المهارات المكتسبة( التعلم الذاتي/ المستقل الموجه

 عن فً البحث والخرٌج الطالب تدعم والتً الدراسً المنهجب المشمولة الشخصٌة للمهارات الفاعل التعزٌز هو
 والتعلم اإللكترونً التعلم التعزٌز أسالٌب وتشمل نها.م والتعلم واستٌعابها المنظمة وغٌر المنظمة الخبرات

 التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسً. والتعلم والتدرٌب والواجبات المٌدانً والعمل والذاتً الشخصً

 التعلم وأدوات الذاتً التقٌٌم وتقارٌر الدورٌة السجالت الرسمٌة الدراسٌة المحاضرات الموجه خارج الذاتً

 إلى ذلك. وما التفاعلٌة

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة للمواد األولً او الثانوي المكون المعلومات تقنٌة باستخدام إلكترونٌة التعلم بطرٌقة ٌكون قد

التحدٌد  على ٌشتمل وقد. االخرى والتعلم التعلٌم مناح فً داخال او بذاته مستقال ٌكون وقد المقرر. او ًاألكادٌم

 الذاتً. التقٌٌم عادة وٌتضمن الذاتً، االختٌار طرٌق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتً

 المحاضرات او النصوص تحوٌل ٌعد وال .عنه والمسإولٌة التعلم فً الذاتٌة مستوى عامة بصورة وهو ٌزٌد

 .  إلكترونٌا تعلما ذاته بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكترونً إلى موقع الحالٌة

 الخارجي المقيم/التقييم

 عن مستقل خارجً برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكادٌمً لبرنامج بتعٌن المإسسة قٌام هو
 .العلمٌة الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات فً والمتحققة الموضوعة ادٌمٌةاألك المعاٌٌر

 التقييم إطار
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 قبل والزٌارة المٌدانٌة من الذاتً التقٌٌم اساس وٌشكل. األكادٌمٌة البرامج لتقٌٌم معٌارٌة بنٌة التقٌٌم إطار ٌوفر
 األكادٌمٌة الحقول جمٌع فً تخداملالس معد وهو األكادٌمً، البرنامج مراجعة وتقرٌر المختصٌن المراجعٌن

 .والخارجٌة الداخلٌة المراجعات ولتطبٌقه على التعلٌمٌة والمإسسات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التً السٌاسات ضمن التعلٌمٌة للمإسسة الالزمة والتعلٌمات والنظم المبادئ هً

  مؤسسة التعليم العالي

 الجامعٌة الدرجة على الحصول إلى المإدٌة العالً التعلٌم برامج تقدم التً جامعةال او المعهد او الكلٌة هً

 .ذلك من أعلى درجة أٌة أو (/ دبلومالبكالورٌوس) األولى

 المطلوبة ملتعلا مخرجات

 تكون ان وٌجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعلٌمٌة المإسسة ترٌدها التً بالمعرفة المتعلقة النتائج هً

 المناسب. بالمستوى الخارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تعكس وأن( قابلة للتقٌٌم) للقٌاس وقابلة بالرسالة مرتبطة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 باالحتٌاجات فٌها الداخلة والعناصر التعلٌمٌة برامجها تحقٌق لضمان التعلٌمٌة المإسسة تعتمده الذي النظام هو
 المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام وٌتضمن المستمرٌن. والتحسٌن عةللمراج تخضع وأن المحددة

 والمعوقات القصور واوجه الجٌدة الممارسات وتحدٌد والتقٌٌم التقدٌم، إلى التصمٌم من للجودة محددة مواصفات

 السٌاسات لوضع للعملٌات النظامٌٌن تحسٌنالو والمراجعة والتعزٌز التحسٌن ومقترحات ومتابعة األداء، 

 التحسٌن المستمر. لدعم الفاعلة واألولوٌات واالستراتٌجٌات

 الوظائف/ العمل سوق

 الخرٌج ٌكون التً المجاالت من وغٌرها البحثً التوجه وذات والتجارٌة المهنٌة التوظٌف مجاالت توفر هو

 .  التخرج بعد فٌها للعمل مإهال

 الرسالة بيان

 بٌان الرسالة ٌعرض قد كما المجتمع. تنمٌة فً ودورها التعلٌمة لمإسسةا مهمة بوضوح ٌحدد موجز بٌان هو
 االستراتٌجٌة. وأهدافها وقٌمها التعلٌمٌة المإسسة رإٌة حول موجزة مساندة بٌانات

 المختص المراجع

 نفس من لٌس المعنً )اال انه الموضوع فً خبرة لدٌه الذي او اإلدارٌة والخبرة المهنً المستوى ذو هو شخص
 لضمان التعلٌمً البرنامج بمراجعة المساهمة ٌمكنه بحٌث المصالح، فً تضارب لدٌه ولٌس التعلٌمٌة المإسسة

 .االعتماد لغاٌات او والخارجٌة الداخلٌة الجودة

 األكاديمي البرنامج
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 بعد ٌحصلون الذٌن الطلبة ٌقبل الذي ذلك بؤنه التعلٌمً البرنامج ٌعرف األكادٌمً البرنامج مراجعة لغرض

 .اكادٌمٌة درجة على بنجاح إتمامه

 

 

 البرنامج اهداف

 )لضمان وتنفٌذها االستراتٌجٌة األهداف تطوٌر توجه بدورها والتً األكادٌمً البرنامج لتقدٌم العامة الغاٌات هً
 المطلوبة( النتاج تحقٌق أجل من بالعمل الطلبة قٌام من )للتؤكد المطلوبة التعلم ومخرجات األهداف( تحقٌق

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفً العالً. التعلٌم مإسسات جمٌع فً التعلٌمٌة البرامج جمٌع على األكادٌمً البرنامج مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. مشموال بؤكمله البرنامج ٌكون تعلٌمٌة مإسسة من أكثر تعلم فً التً البرامج

 :هًو العراق، فً البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 
فً الوزارة  األكادٌمً الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالً التعلٌم مإسسات )فً القرار صانعً تزوٌد -1

برامج  جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغٌرهم والطلبة األمور واولٌاء

 .مالتعل

 وتقٌٌم االلتزام والتحدٌات الجٌدة اتالممارس حول بالمعلومات الداخلٌة الجودة ضمان ر عملٌاتتطو دعم  -2

 .ن المستمرٌالتحس

 .والدولً اإلقلٌمً المستوى على العراق فً العالً التعلٌم سمعة تعزٌز  -3

 ضمان الجودة

 وفقا لكل برنامج تعلٌمً األكادٌمٌة المعاٌٌر تحدٌد لضمان الالزمة المإسسة التعلٌمٌة الوسائل فً تتوافر ان

 توقعات وتحقق مناسبة المعنٌة التحتٌة والبنٌة الدراسً المنهج جودة تكون وأن ثلة،المما الدولٌةللمعاٌٌر 

 على قادرة التعلٌمٌة المإسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خرٌجٌها ٌمتلك وأن المعنٌة األطراف

 .التحسٌن المستمر

 منسق المراجعة

 المعلومات جمع فً للمساعدة األكادٌمً البرنامج عةمراج لتنسٌق التعلٌمٌة ترشحه المإسسة الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أسالٌب وتطبٌق وتفسٌرها

 التقرير

 .التعلٌمً برنامجه وتقٌٌمات األكادٌمً البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقارٌر

 التقييم الذاتي

 إلدارة داخلً نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معٌن أكادٌمً برنامج بتقٌٌم التعلٌمٌة المإسسة قٌام هو
 .الجودة وضمان
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 الزيارة الميدانية

 المٌدانٌة الزٌارة وتستمر األكادٌمً. البرنامج مراجعة ضمن خارجٌن لمراجعٌن مختصٌن لها معد زٌارة هً

 .لذلك نموذجٌا (1وٌضم جدول ) ٌومٌن او ثالثة. لمدة عادة

 

 الوصف

 او محددة مرافق او مقررات واٌة منه المطلوبة والمخرجات وبنٌته البرنامج هدافأل التفصٌلً الوصف هو

 .ومراجعته وتقدٌمه البرنامج لتصمٌم الالزمة المعلومات التوصٌف وٌوفر. فٌه داخلة موارد

 العالقة ذات الجهات

 حٌث من للمإسسة ةالتعلٌمٌ االنشطة فً المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هً

 الفاعلة االستراتٌجٌة المراجعة عملٌة وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلٌة التعلٌم ومعاٌٌره جودة

 على المختلفة واهتماماتهم المعنٌة األطراف لمجموعات الدقٌق المدى وٌعتمد المعنٌة. األطراف مجموعات اهم

 النطاق. لتحدٌد عادة بدراسة المدى وٌتحدد. المحلٌة وظروفها تعلٌمٌةال أنشطتها ومدى التعلٌمٌة المإسسة رسالة

 قالتحباال والطلبة الراغبٌن والخرٌجٌن الطلبة الحالٌٌن على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل

 الراعٌنالحكومٌة المعنٌة و والوزارات التوظٌفً وطاقم المإسسة التعلٌمٌة والوسط عائالتهم او امورهم واولٌاء.

 .وجدت المهنٌة إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغٌرهم

 الخطط االستراتيجية/  االستراتيجية األهداف

 تقوم واقعٌة خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمإسسة التعلٌمٌة الخاصة األهداف نم مجموعة هً

 تحقٌق إلى طرٌقها عن المإسسة تسعى التً الوسائل على فاالهدا وتركز. باألدلة المدعومة التقٌٌمات على

ٌه، التقدٌر والتكالٌف المسإول والشخص الزمنً واإلطار معالجتها ٌنبغً التً االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتقٌٌم التقدم لمراقبة ترتٌبات تتضمن تنفٌذٌة خطة وترافقها

 تقييم الطلبة

 لقٌاس التعلٌمٌة المإسسة بها تقوم التً األنشطة من وغٌرها االمتحانات تشمل التً اإلجراءات نم مجموعة هً
 الطلبة لتصنٌف وسٌلة التقٌٌمات توفر كما. ومقرراته األكادٌمً للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 وراء سعٌا اراتهومه الطالب لمعارف الحالً المدى تحدٌد إلى التشخٌصً التقٌٌم إلنجازاتهم ، وٌسعى وفقآ

 دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكوٌنً التقٌٌم وٌوفر.  مناسب منهج اعداد

 فً الطالب لتحصٌل النهائً المستوى فٌحدد الشمولً التقٌٌم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب

 .األكادٌمً للبرنامج المعتمدة اعاتالس فً ٌدخل الذي المقرر نهاٌة عند او البرنامج

 تقييمات الطلبة

 األسالٌب أكثر نمو للمخرجات. تحلٌل مع قٌاسٌة بنٌة فً برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملٌة هً
 والهٌئات اإللكترونٌة المإتمرات األخرى اآللٌات ومن واالستبٌانات، المسحٌة لدراساتااآلراء:  لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس فً والتمثٌل المركزة العمل ومجموعات

 طرائق التعليم والتعلم
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من  المطلوبة التعلم مخرجات قٌتحق على الطلبة لمساعدة التدرٌسٌٌن ٌستخدمها التً الطرائق مجموعة هً

 حالة دراسةو والندوات، التعلٌمٌة كالجلسات الصغٌرة المجموعات وتعلٌم المحاضرات، ذلك امثلة ومن المقرر.

 الطلبة لٌكتسببحثٌة  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول المعلومات تحلٌل كٌفٌة حول طالب لك

 وإجراء العملٌة المهارات الطلبة إلكساب العملٌة والجلسات المٌدانٌة، والرحالت ،والتقدٌم الذاتً التعلم مهارات

 او العروض او التقارٌر وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحلٌل على الطلبة لتدرٌب التجارب

 .الملصقات


