




 

 

 توصيف الربانمج
 كليات اخلليج   ىـ1438 اتريخ التقرير:

 كليات اخلليج  إدارة األعمال  القسم:

 سامى الشيخ/ د . رئيس القسم :                                                        الدوسريدمحم  د.  /الكليات  عميد

 
 :للربانمج نسيايب اإلداريأدرج ادلخطط اال .１

 
 
 :اليت تقدم الربانمج الفروع مجيع اذكر. ٕ 

 ال يوجد       

 
 ومعلومات عامة عنوتعريف الربانمج  . أ
  BA  ادارة األعمال      . اسم ورمز الربانمج:ٔ

 معتمدة  ساعة 132 عتمدة الالزمة إلدتام الربانمج: . رلموع الساعات ادلٕ

 بكالوريوس       : . الدرجة العلمية ادلمنوحة عند إدتام الربانمجٖ

 التخصصات اليت يشملها الربانمج . ادلسارات أو ٗ
 مسار نظم ادلعلومات االدارية ، مسار ادارة التسويق ، مسار ادارة ادلوارد البشرية ، مسار االدارة ادلالية ، مسار احملاسبة . -
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  صفحة 3

 : درجة الزمالة ضمن برانمج درجة البكالوريوس(:اخلروج ادلتوسطة وادلؤىالت أو الشهادات ادلمنوحة )إن وجدت( )مثالً نقاط . ٘
 ال يوجد

 

مثل )ادلهن أو الوظائف )ادلهن ادلرخصة إن وجدت( اليت يتم أتىيل الطلبة ذلا. )يف حال كانت ىناك نقطة خروج مبكرة من الربانمج . ٦
 الوظائف اليت يتأىل ذلا الطالب عند كل نقطة خروج(: أدرج ادلهن أو (درجة الزمالةدرجة الدبلوم أو 

x احلكومية ( والوكاالت الوحدات – الوزارات( احلكومية  ادلنظمات .  

x التسويق شركات – الدعاية شركات – التجارية البنوك : مثل و الصناعية اخلدمية اخلاص القطاع وحدات ( اخلاص القطاع منظمات 

 الشركات - الصناعية الشركات – التجارية الشركات – االستشارية ادلكاتب - و التدريب شركات التوظيف -العامة العالقات –

 .)اخلدمية

x وتطوعية خَتية مجعيات من ادلدين القطاع منظمات . 

x  مدققو رواتب 
x أمناء مستودعات 

 

 .:التاريخ احملدد لبدء الربانمج                       برانمج جديد  . )أ(٧
    
      :ة للربانمجنة اليت مت فيها آخر مراجعة رئيسالس                     )ب( برانمج مستمر   

 

 ا ضمن ادلوسسة التعليمية(مثال: داخلي  ة )هة ادلسوولة عن آخر مراجعة رئيساجل     

 مراجعة من جهات أخرى من ِقَبل: ________________  مراجعة جهة االعتماد من ِقَبل: ________________ 
 

 

ضافة إاسم منسق الربانمج أو رئيس الربانمج. يف حال تعيني منسقة أو رئيسة للربانمج يف شطر الطالبات وشطر الطالب جيب . ٨
 .امسيهما كذلك

 د / سامى الشيخ
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  صفحة 4

 .(للمؤسسات األىلية ورللس التعليم العايل للمؤسسات احلكومية ماعتماد الربانمج من اجلهة ادلسئولة )وزارة التعلياتريخ  . ٩

 فرع الحرم الجامعي جهة الاعتماد تاريخ الاعتماد

 هـ 52/7/3417

 
 حفر الباطن     الرئيس رقر امل ادارة التعليم الجامعي الاهلي –وزارة التعليم 
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  صفحة 5

 بيئة عمل البرنامج  . ب

  نشاء الربانمج:إاشرح سبب  .١
، أو  ة، أو ابلتطورات يف السياسة الوطني ابلتطورات التكنولوجية أو ادلتعلقة،  أو الثقافية ، أو االجتماعية ، خلص األسباب االقتصادية

 غري ذلك من األسباب األخرى.
x . أتىيل الكوادر اإلدارية الالزمة لسد حاجات سوق العمل 
x . إعداد الكوادر اإلدارية ادلتخصصة 
x . تكريس ادلعارف اليت تغطي ركائز علوم االدارة ادلختلفة 

x  لسد الفجوة بُت النظرية والتطبيق . االداريةإعداد جيل من االداريُت يتمتعون مبهارات شلارسة سلتلف األعمال 

x . أتىيل الطالب لاللتحاق بربامج الدراسات العليا يف رلال التخصص 

x . تنمية مهارات البحث العلمي 

x اجلديدة واألدلة وادلفاىيم ادلعلومات يفهم وأن ابالستقصائيات، القيام اخلريج يستطيع . 

x التوجيو من بسيط قدر مع اإلدارية وادلشكالت القضااي من واسع   نطاق على النتائج يطبق. 

x واالستجابة ديد ادلواقف اليت تتطلب ااجاد حلول مبتكرةيكون قادرا على استخدام الطرق االجرائية ادلعتادة بشكل مناسب مع حت 

 .العالقة ذات والعملية النظرية خلفيتو على يعتمد بشكل

x ادلشاركة يف إعداد جيل قادر على العطاء يف مسَتة التنمية ابدلملكة . 

 :اوغاايهتادلؤسسة التعليمية عالقة الربانمج برسالة  أشرح
اخلليج ومنذ أتسيسو يعمل على  سد حاجات اجملتمع احمللي ، وادلسامهة يف توطُت الكفاءات إن قسم ادارة األعمال يف كليات 

بة  الوطنية يف الوظائف اإلدارية ادلساعدة  يف ختصصات االدارة ادلالية و ادلوارد البشرية و نظم ادلعلومات االدارية و التسويق و احملاس
 بشكل ادلهنية الربامج يف االعتيادية اإلجراءات ختصصو ،  يستطيع  ان يستخدماو كاستشاريُت للشركات و ادلنظمات كل يف رلال 

 ، حيدد مبتكرة حلوال تتطلب اليت احلاالت حتديد العالقة  يف ذات والعملية النظرية األفكار من االستفادة ويستطيع مناسب

 يف إبداعي بشكل يطبقها وأن ، والتنظيمية االدارية وادلشكالت القضااي دراسة عند العالقة ذات والرايضية اإلحصائية األساليب
 ادلناسبة العرض أشكال ويستخدم خيتار وأن األعمال، منظمات يف وكتابياً  شفهياً  بفعالية احللول ، يتواصل واقًتاح ادلعلومات تفسَت

 و ىذا ما يتماشى مع رؤية ادلملكة .   وللمتلقُت ادلختلفة  والتنظيمية اإلدارية للقضااي
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  صفحة 6

 

  / القسم./ الكليات  العالقة )إن وجدت( مع الربامج األخرى اليت تقدمها ادلوسسة التعليمية. ٢
   نعم                         ؟                       أ.  ىل يقدم الربانمج مقررات تعد متطلبات للطلبة يف برامج أخرى

                                                                                                                  
   ال                                                                                                                       

 ؟عم، فما الذي مت القيام بو للتأكد من أن ىذه ادلقررات تليب احتياجات الطلبة يف الربامج األخرىإذا كان اجلواب بن 
  ألعمال  ومواد أخرى ألقسام الكلياتيقدم برانمج إدارة األعمال عدة مقررات منها مقرران من متطلبات الكلية اإلجبارية ومها: مبادئ إدارة األعمال و رايدة ا

وحىت يتّم التحقق من تلبية كمتطلبات اختيارية  وىذه ادلقررات ذات أمهية عالية للربامج األخرى حيث يقوم بتدريسها خنبة من أعضاء ىيئة التدريس ادلتخصصُت. 
 -احتياجات ىوالء الطالب فإنو  يتم :

 استقصاء آراء الطالب من خالل ادلقابالت الشخصية. -
 استبياانت للطالب. -
 ت مع أعضاء ىيئة التدريسعقد لقاءا -
 . العمل على توافق تلك ادلقررات مع احتياجات سوق العمل من التخصصات ادلتعلقة ابلربانمج -
  .تشكيل جلان مشًتكة من األقسام و إشراك الطلبة فيها دلعرفة أرائهم لتقومي تلك ادلتطلبات -
 توسيع دائرة االختيار أمام الطلبة. -

  
    نعم                    ؟         سها من ِقَبل أقسام أخرىمن طلبتو دراسة مقررات يتم تدري ىل يستلزم الربانمجب. 

                                                                                                                   
  ال                                                                                                                    

 
 ؟قسام األخرى تليب احتياجات الطلبة يف ىذا الربانمجاألإذا كان اجلواب بنعم، فما الذي مت القيام بو للتأكد من أن ىذه ادلقررات اليت تدرس من قبل 

أخرى  يدرسها طالب الربانمج وىي ضرورية لتعزيز مهاراهتم ادلعرفية يف اجلوانب احملاسبية والتمويلية واالقتصادية والقانونية وغَتىا. ىناك رلموعة من ادلقررات من أقسام  
-: يتم  وحىت يتّم التحقق من تلبية احتياجات ىوالء الطالب فإنو   

على توصيف ىذه ادلواد وسوال الطالب عن مدى استفادهتم من ىذه ادلقررات  واإلطالعالتشاور مع مشريف األقسام والربامج اليت تقدم ىذه ادلقررات   -
 وكثَتاً ما يستشَت الطالب أساتذهتم يف ادلواد االختيارية واحلرة اليت تكون أفيد ذلم من الربامج األخرى.

 استقصاء آراء الطالب من خالل ادلقابالت الشخصية. -
 استبياانت للطالب. -
 ىيئة التدريسعقد لقاءات مع أعضاء  -

 

√ 

√ 
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  صفحة 7

 

 : طلبة من فئة الدوام اجلزئي ادلسائي، أومثالً ؟ ) احتياجات خاصة أو خصائص معينةىل لدى الطلبة احملتمل قبوذلم يف الربانمج أية . ٣
 أو ادلهارات اللغوية(. ،تعليمية خاصة، أو قصور يف مهارات تقنية ادلعلومات أو ،احتياجات بدنية

        ال                 نعم                                                        
 

 لدى الطلبة ضعف واضح  يف اللغة العربية واللغة اإلصلليزية والبحث العلمي ومهارات احلاسب اآليل .
 
 

 اصة؟اخلحتياجات وي االذللتعامل مع ادلتقدمني من أو اخلدمات اليت يوفرىا  ،ما ىي التعديالت اليت يقوم هبا الربانمج. ٤
 و التجهيزات بشكل يسمح  ذلم ابلدراسة و التمتع ابخلدمات ادلقدمة من الكلية مثل سائر الطالب.هتيئة ادلرافق       

 
  ووأىداف ووغاايتالربانمج رسالة  ج. 
 : رسالة الربانمج .１
 ادلهنية ادلسوولية من إطار ويف منافسة ، أكادديية منظومة خالل من وذلك للخراجُت، ادلتكاملة الشخصية بناء يف تسهم تعليمية خدمة تقدمي

إعداد خراجُت موىلُت وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية يف رلال إدارة األعمال من خالل برامج اجملتمعية و  والشراكة
 ادلعتمدة تثري البحث العلمي وختدم اجملتمع احمليط .أكادديية وفقا للمرجعيات األكادديية 

 . اذكر أىداف الربانمج. 2
 بث روح االلتزام ابلفكر اإلسالمي وصالحيتو للتصدي للقضااي ادلستجدة يف رلال اإلدارة وغَتىا. .1

 وتنمية اجملتمع.إعداد قادة للمجتمع ديتلكون مهارات عالية وقدرات متميزة يف رلال االقتصاد وادلال واألعمال  .2

 دتكُت الطالب من ادلعارف وادلهارات اإلدارية والقدرة على اختاذ القرارات وتزويدىم بقدرات التفكَت اإلبداعي. .3

 إجراء البحوث والدراسات اليت تعاجل قضااي اإلدارة واالقتصاد وادلال واألعمال. .4

 عمال دلعاجلة مشكلة البطالة ابجملتمع.تنمية دور رايدة األعمال لدى الطالب من خالل بث فكرة حاضنات األ .5

 تلبية متطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية ادلوىلة. .6

 .إقامة العالقات مع ادلوسسات العامة واخلاصة زللياً ودولياً  .7

 
 

√  
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  صفحة 8

 
االسرتاتيجيات ذكر ا( و قابل للقياس)قابلة للقياس لكل ىدف المؤشرات األداء  ، مث قم بوصف يت تساعد على حتقيق الرسالةال وأىدافو الربانمج غاايت اذكر . 3

 . فاىذه األىد دلتبعة لتحقيقة االرئيس
 أىداف قابلة للقياس مؤشرات أداء قابلة للقياس  ةاالسرتاتيجيات الرئيس

 التقدم للهيئة ابلدراسة الذاتية -

 توصيف ادلقررات -

 تقارير ادلقررات اخلاصة ابذليئة -

 للمقررات الدراسيةملف اإلصلاز  -

 دراسة وتطوير خطة الربانمج .-
 مقارنة مرجعية لتطوير الربانمج.-
 تطبيق معايَت اذليئة الوطنية على الربانمج -
 

االعتماد األكادديي احمللي من اذليئة الوطنية  .１
للتقومي واالعتماد األكادديي الوطٍت 

(NCAAA) 

ٔ. 
ٕ . 
ٖ. 

ٔ. 
ٕ . 
ٖ. 

ٕ. 

ٔ. 
ٕ . 
ٖ. 

ٔ. 
ٕ . 
ٖ. 

ٖ. 

ٔ. 
ٕ . 
ٖ. 

ٔ. 
ٕ . 
ٖ. 

ٗ. 

 
 : ووتنظيمالربانمج ىيكل  د. 

 

 وصف الربانمج: . ١
ىل التخرّج مستخدماً جدول اخلطة الدراسية للمناىج إبدايًة من السنة التحضَتية  ،اذكر مقررات الربانمج اإللزامية واالختيارية ادلقدمة يف كل فصل دراسي

 إذا كان الفرع/ادلوقع يقدم خطة دراسية سلتلفة(.أدانه )اجب إدراج جدول منفصل لكل فرع 
 

رفق نسخة من ادلعلومات اخلاصة هبذا الربانمج مع منوذج توصيف الربانمج. ىم من ادلستفيدين، كما اجب أن تاً للطلبة أو غَت اجب أن يكون دليل الربانمج أو القسم متاحً 
إضافة إىل لبات القسم/ الكلية واجلامعة، دتامها، ومتطإيضاً ادلقررات الدراسية اإللزامية واالختيارية، وعدد الساعات ادلعتمدة ادلطلوب أواجب أن تتضمن ىذه ادلعلومات 

 تفاصيل ابدلقررات اليت ينبغي أن ُتدرس يف كل فصل أو عام دراسي.
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  صفحة 9

 جدول اخلطة الدراسية
 ادلطلوبة قبل دراسة ىذا ادلقرر.*متطلب دراسي: اذكر رمز ورقم ادلقررات 

 أواًل: مسار نظم ادلعلومات اإلدارية.

 ادلستوى األول
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

111 MGT 3 مهارات االتصال - - 
111 INF ادلعلومات مهارات احلاسب وتقنية  3 - - 
121 MGT 3 مبادىء ادارة األعمال - - 
111 ENG 3 اللغة االصلليزية - - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثاين
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

121 ECO  االقتصاد اجلزئيمبادئ  3 - - 
111 MET 3 مهارات التعليم والتفكَت والبحث - - 
110 MAT 3 مقدمة يف الرايضيات - - 
110 LAW 3 مبادئ القانون - - 

 - - 16 اجملموع
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  صفحة 10

 ادلستوى الثالث
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
211 QUA ( 1اإلحصاء اإلداري)  3 MAT 110 - 
211 MGT 3 قراءات اصلليزية يف إدارة األعمال ENG 111& 

MGT121 

- 

211 ECO 3 مبادئ االقتصاد الكلي ECO 121 - 
211 MKT 3 مبادئ التسويق MGT121& 

ECO 121 
- 

111 ACC ساعة دتارين 2)+ - 3 مبادئ احملاسبة والتقرير ادلايل  
 - - 17 اجملموع

 

 ادلستوى الرابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
221 HRM 3 إدارة ادلوارد البشرية MAT 121 - 
221 FIN 3 مبادئ ادلالية ACC 111 - 
221 MIS 3 نظم ادلعلومات اإلدارية MGT 121& 

INF 111 
- 

221 QUA ( 2اإلحصاء اإلداري)  3 QUA 211 - 
230 ACC 3 مبادئ التكاليف واحملاسبة اإلدارية ACC 111 +(2 ساعة دتارين)  

 - - 17 اجملموع
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  صفحة 11

 ادلستوى اخلامس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

311 MGT 3 حبوث علمية MAT 110& 

INF 111 

- 

311 MIS  اخلوارزميات والربرلة )اسس E) 3 INF 111 - 
312 MIS 3 حتليل وتصميم النظم MIS 221 - 
326 LAW 3 القانون التجاري LAW 121 - 
314 MIS 3 إدارة سلسلة اإلمداد MGT 311& 

INF 111 
- 

312 MGT 3 السلوك التنظيمي MGT 121 - 
 - - 18 اجملموع

 

 ادلستوى السادس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

321 MGT 3 اخالقيات العمل وادلسوولية االجتماعية MGT 121 - 
261 CSI 3 اساسيات قواعد البياانت MIS 221 & 

MIS 311 

- 

321 MIS 3 إدارة الشبكات واالتصاالت MIS 221 - 
322 MIS 3 نظم دعم القرار MIS 221 & 

MIS 311 & 

MGT 311 

- 

 -  3 مقرر اختياري للمسار - -
 - - 15 اجملموع
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 ادلستوى السابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

411 MIS 3 إدارة مشروعات تقنية ادلعلومات MGT 121& MKT 211& MGT 311 - 
412 MIS 3 قراءات متخصصة يف نظم ادلعلومات اإلدارية MIS 312  & MIS 321& CSI 261 - 

 - MGT 121& MKT 211& MGT 311 3 مقرر اختياري للمسار - -
 - - 3 مقرر حر - -

413 MIS ساعة 90اجتياز 3 تدريب تعاوين  - 
414 MIS ( 1مشروع خترج)  1 - - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثامن
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

411 MGT 3 اإلدارة االسًتاتيجية MKT 211  &  FIN 221 - 
422 MIS 3 تطبيقات احلاسب اآليل يف اإلدارة MIS 221 - 
423 MIS 3 األعمال االلكًتونية MKT 211  &  MIS 221  - 

 - - 3 مقرر اختياري للمسار - -
 - - 3 مقرر حر - -

424 MIS ( 2مشروع خترج)  2 MIS 414 - 
 - - 17 اجملموع

 

ساعات 9متطلبات ادلسار االختيارية: وخيتار منها الطالب   
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

401 MGT 3 إدارة ادلعرفة وتنقيب البياانت MIS 244& MGT 311& QUA 211 - 
402 MIS 3 تطوير تطبيقات الويب MIS 221 - 
403 MIS حبث يف نظم ادلعلومات اإلدارية حلقة  3 MIS 312& MIS 321& INF 111 - 
404 MIS ( ختطيط موارد ادلنشأةERP) 3 MAT 110 &  INF 111 - 
370 ACC 3 نظم ادلعلومات احملاسبية - - 

 متطلبات التدريب )ادلقررات التدريبية أو الرتبية العملية أو اخلربة ادليدانية
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

413 MIS ساعة 90اجتياز  3 تدريب تعاوين  - 
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 اثنياً: مسار إدارة التسويق

 ادلستوى األول
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

111 MGT  االتصالمهارات  3 - - 
111 INF 3 مهارات احلاسب وتقنية ادلعلومات - - 
121 MGT 3 مبادىء ادارة األعمال - - 
111 ENG 3 اللغة االصلليزية - - 

 - - 16 اجملموع
 ادلستوى الثاين

 مالحظات ادلتطلب السابق س.م اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر
 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

121 ECO 3 مبادئ االقتصاد اجلزئي - - 
111 MET 3 مهارات التعليم والتفكَت والبحث - - 
110 MAT 3 مقدمة يف الرايضيات - - 
110 LAW 3 مبادئ القانون - - 

 - - 16 اجملموع
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 ادلستوى الثالث
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
211 QUA ( 1اإلحصاء اإلداري)  3 MAT 110 - 
211 MGT 3 قراءات اصلليزية يف إدارة األعمال ENG 111 & 

MGT121 

- 

211 ECO 3 مبادئ االقتصاد الكلي ECO 121 - 
211 MKT 3 مبادئ التسويق MGT121 & 

ECO 121 
- 

111 ACC  والتقرير ادلايلمبادئ احملاسبة ساعة دتارين( 2)+ - 3   
 - - 17 اجملموع

 

 ادلستوى الرابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
221 HRM 3 إدارة ادلوارد البشرية MAT 110 - 
221 FIN 3 مبادئ ادلالية ACC 111 - 
221 MIS  ادلعلومات اإلداريةنظم  3 MGT 121 & 

INF 111 
- 

221 QUA ( 2اإلحصاء اإلداري)  3 QUA 211 - 
230 ACC 3 مبادئ التكاليف واحملاسبة اإلدارية ACC 111 +(2 ساعة دتارين)  

 - - 17 اجملموع
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 ادلستوى اخلامس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

311 ECO 3 اقتصادايت النقود والبنوك ECO 211 - 
312 MGT 3 التنظيمي السلوك MGT 121 - 
230 ACC 3 إدارة ادلنتجات ACC 110 - 
311 MKT 3 تسويق اخلدمات MKT 211 - 
312 MKT 3 مهارات البيع وإدارة ادلبيعات MKT 211 - 

 - - 3 مقرر اختياري - -
 - - 18 اجملموع

 

 ادلستوى السادس
ادلقرر رقم  مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر 

321 MGT 3 اخالقيات العمل وادلسوولية االجتماعية MGT 121 - 
322 MGT 3 إدارة العمليات MGT 121 - 
323 MGT 3 إدارة ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة MGT 121 - 
321 MKT 3 سلوك ادلستهلك MKT 211 - 
322 MKT 3 التنسيق الدويل MKT 211 - 

 - - 3 مقرر اختياري - -
 - - 18 اجملموع
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 ادلستوى السابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

411 MGT 3 اإلدارة االسًتاتيجية MKT 211 &  FIN 221 - 
411 MKT 3 موضوعات معاصرة يف التسويق MKT 211 - 
412 MKT 3 حبوث التسويق MKT 211 & QUA 211 - 
413 MKT 3 التسويق االلكًتوين MKT 211 &  MIS 221 - 
414 MKT ساعة90اجتياز 3 تدريب تعاوين  - 
415 MKT ( 1مشروع خترج)  1  - 

 -  16 اجملموع
 

 ادلستوى الثامن
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - MKT 211 3 مقرر حر - -
421 MKT 3 إدارة التوزيع وادلنشآت التسويقية MKT 211 - 
422 MKT 3 التسويق االسًتاتيجي MKT 211 - 
423 MKT 3 االتصاالت التسويقية MKT 211 - 
424 MKT ( 2مشروع خترج)  2 MKT 415 - 

 - - 14 اجملموع

 

ساعات 6منها الطالب متطلبات مسار إدارة التسويق االختيارية: وخيتار   
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

401 MKT 3 التسويق الصناعي MKT 211 - 
402 MKT 3 تطبيقات حاسوبية يف التسويق MKT 211 - 
370 ACC 3 نظم ادلعلومات احملاسبية - - 

 

 



 
   

 

 م النسخة العربية    /2015  – 2 /2توصيف البرنامج   - ٤نموذج 
 
 

  صفحة 17

 اثلثاً: مسار ادلوارد البشرية.

 ادلستوى األول
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

111 MGT 3 مهارات االتصال - - 
111 INF 3 مهارات احلاسب وتقنية ادلعلومات - - 
121 MGT 3 مبادىء ادارة األعمال - - 
111 ENG 3 اللغة االصلليزية - - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثاين
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

121 ECO 3 مبادئ االقتصاد اجلزئي - - 
111 MET 3 مهارات التعليم والتفكَت والبحث - - 
110 MAT  الرايضياتمقدمة يف  3 - - 
110 LAW 3 مبادئ القانون - - 

 - - 16 اجملموع
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 ادلستوى الثالث
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
211 QUA ( 1اإلحصاء اإلداري)  3 MAT 110 - 
211 MGT 3 قراءات اصلليزية يف إدارة األعمال ENG 111& MGT121 - 
211 ECO 3 مبادئ االقتصاد الكلي ECO 121 - 
211 MKT 3 مبادئ التسويق MGT121 & ECO 121 - 
111 ACC (ساعة دتارين 2)+ - 3 مبادئ احملاسبة والتقرير ادلايل 

 - - 17 اجملموع
 

 ادلستوى الرابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
221 HRM 3 إدارة ادلوارد البشرية MAT 110 - 
221 FIN 3 مبادئ ادلالية ACC 111 - 
221 MIS 3 نظم ادلعلومات اإلدارية MGT 121 & INF 111 - 
221 QUA ( 2اإلحصاء اإلداري)  3 QUA 211 - 
230 ACC 3 مبادئ التكاليف واحملاسبة اإلدارية ACC 111 +(2 ساعة دتارين)  

 - - 17 اجملموع
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 ادلستوى اخلامس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

311 MGT 3 منهج البحث يف إدارة ادلعلومات MGT 121& 

QUA 211 

- 

312 MGT 3 السلوك التنظيمي MGT 121 - 
311 HRM 3 نظرايت التنظيم وتصميم ادلنظمات HRM 221 - 
313 MGT 3 ادلهارات اإلدارية MGT 121 - 
312 HRM 3 ختطيط وتوظيف ادلوارد البشرية HRM 221 - 

 - - 3 مقرر اختياري للمسار - -
 - - 18 اجملموع

 

 ادلستوى السادس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

321 MGT  االجتماعيةاخالقيات العمل وادلسوولية  3 MGT 121 - 
322 MGT 3 إدارة العمليات MGT 121 - 
323 MGT 3 إدارة ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة MGT 121 - 
321 HRM 3 تنمية وتدريب ادلوارد البشرية HRM 221 - 
322 HRM 3 صنع القرارات وحل ادلشكالت HRM 221 - 

 - - 15 اجملموع
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 ادلستوى السابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

411 HRM 3 إدارة االداء والتعويضات HRM 221 - 
412 HRM 3 نظم العمل واخلدمة ادلدنية HRM 221 - 
411 MGT 3 اإلدارة االسًتاتيجية MKT 211& FIN 221 - 

 - - 3 مقرر اختياري للمسار - -
 - - 3 مقرر حر - -

413 HRM ساعة 90اجتياز  3 التدريب التعاوين   
414 HRM ( 1مشروع خترج)  1   

 - - 19 اجملموع
 

 ادلستوى الثامن
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

326 LAW 3 قانون جتاري LAW 110 - 
421 HRM 3 القيادة وإدارة االبتكار HRM 221 - 
423 HRM  والتطوير التنظيميالتغيَت  3 HRM 311 - 
424 HRM 2 مشروع خترج HRM 414 - 

 - - 3 مقرر حر - -
 - - 14 اجملموع

 

ساعات 6متطلبات مسار ادلوارد البشرية االختيارية: وخيتار منها الطالب   
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

403 HRM  ادلوارد البشريةنظم معلومات  3 HRM 221& MIS 221 - 
401 HRM 3 الصحة والسالمة ادلهنية HRM 221 - 
402 HRM 3 إدارة ادلوارد البشرية الدولية HRM 221 - 
404 MGT 3 إدارة اجلودة الشاملة MGT 121 - 

 )متطلبات التدريب )ادلقررات التدريبية أو الرتبية العملية أو اخلربة ادليدانية
ادلقرررقم   مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر 

413 HRM ساعة 90اجتياز  3 تدريب تعاوين  - 
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 رابعاً: مسار اإلدارة ادلالية.

 ادلستوى األول
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

111 MGT 3 مهارات االتصال - - 
111 INF 3 مهارات احلاسب وتقنية ادلعلومات - - 
121 MGT 3 مبادىء ادارة األعمال - - 
111 ENG 3 اللغة االصلليزية - - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثاين
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

جامعة سلممتطلب  - -  2 - - 
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

121 ECO 3 مبادئ االقتصاد اجلزئي - - 
111 MET 3 مهارات التعليم والتفكَت والبحث - - 
110 MAT 3 مقدمة يف الرايضيات - - 
110 LAW 3 مبادئ القانون - - 

 - - 16 اجملموع
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 ادلستوى الثالث
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
211 QUA ( 1اإلحصاء اإلداري)  3 MAT 110 - 
211 MGT 3 قراءات اصلليزية يف إدارة األعمال ENG 111& 

MGT121 

- 

211 ECO 3 مبادئ االقتصاد الكلي ECO 121 - 
211 MKT 3 مبادئ التسويق MGT121& 

ECO 121 
- 

111 ACC (ساعة دتارين 2)+ - 3 مبادئ احملاسبة والتقرير ادلايل  
 - - 17 اجملموع

 

 ادلستوى الرابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
221 HRM 3 إدارة ادلوارد البشرية MAT 110 - 
221 FIN 3 مبادئ ادلالية ACC 111 - 
221 MIS 3 نظم ادلعلومات اإلدارية MGT 121& INF 111 - 
221 QUA ( 2اإلحصاء اإلداري)  3 QUA 211 - 
230 ACC 3 مبادئ التكاليف واحملاسبة اإلدارية ACC 111 +(2 ساعة دتارين)  

 - - 17 اجملموع
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 ادلستوى اخلامس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

311 MGT 3 منهج البحث يف إدارة األعمال MGT 121& 

QUA 211 

- 

311 ECO 3 اقتصادايت النقود والبنوك ECO 211 - 
312 MGT 3 السلوك التنظيمي MGT 121 - 
220 ACC ( 1احملاسبة ادلتوسطة)  3 ACC 111 - 
311 FIN 3 اساسيات االستثمار FIN 221 - 
326 LAW 3 قانون جتاري LAW 110 - 

 - - 18 اجملموع
 

 ادلستوى السادس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

321 MGT 3 اخالقيات العمل وادلسوولية االجتماعية MGT 121 - 
322 MGT 3 إدارة العمليات MGT 121 - 
321 ACC ( 2احملاسبة ادلتوسطة)  3 ACC 220 - 
323 MGT ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة إدارة  3 MGT 121 - 
321 FIN 3 االسواق ادلالية وإدارة احملافظ FIN 311 - 

 - - 3 مقرر اختياري للمسار - -
 - - 18 اجملموع
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 ادلستوى السابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

411 FIN 3 العمليات البنكية FIN 321 - 
412 FIN 3 مالية الشركات FIN 221 - 
411 MGT 3 اإلدارة االسًتاتيجية MKT 211& FIN 221 - 
413 FIN 3 مبادئ التأمُت وإدارة ادلخاطر ادلالية FIN 221 - 
414 FIN ساعة 90اجتياز  3 تدريب تعاوين  - 
415 FIN ( 1مشروع خترج)  1 MGT 311 - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثامن
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 3 مقرر حر - -
421 FIN 3 االقراض وحتليل االئتمان FIN 321 - 
422 FIN 3 ادلالية الدولية FIN 221 - 
426 ACC 3 حتليل التقارير ادلالية ACC 321 - 
423 FIN ( 2مشروع خترج)  2 FIN 415 - 

 - - 14 اجملموع

 متطلبات ادلسار االختيارية: وخيتار منها الطالب 3 ساعات
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

401 FIN 3 اذلندسة ادلالية FIN 221 - 
402 FIN 3 إدارة االصول FIN 221 - 
403 FIN 3 موضوعات سلتارة يف االستثمار FIN 221 - 

 ))ادلقررات التدريبية أو الرتبية العملية أو اخلربة ادليدانيةمتطلبات التدريب 
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

414 FIN ساعة 90اجتياز  3 تدريب تعاوين  - 
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 خامسا: مسار احملاسبة.

 ادلستوى األول
السابقادلتطلب  س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر  مالحظات 

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

111 MGT 3 مهارات االتصال - - 
111 INF 3 مهارات احلاسب وتقنية ادلعلومات - - 
121 MGT 3 مبادىء ادارة األعمال - - 
111 ENG 3 اللغة االصلليزية - - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثاين
ادلقرررقم   مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر 

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

121 ECO 3 مبادئ االقتصاد اجلزئي - - 
111 MET 3 مهارات التعليم والتفكَت والبحث - - 
110 MAT 3 مقدمة يف الرايضيات - - 
110 LAW 3 مبادئ القانون - - 

 - - 16 اجملموع
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 ادلستوى الثالث
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
211 QUA ( 1اإلحصاء اإلداري)  3 MAT 110 - 
211 MGT 3 قراءات اصلليزية يف إدارة األعمال ENG 111. 

MGT121 

- 

211 ECO 3 مبادئ االقتصاد الكلي ECO 121 - 
211 MKT 3 مبادئ التسويق MGT121. 

ECO 121 
- 

111 ACC (ساعة دتارين 2)+ - 3 مبادئ احملاسبة والتقرير ادلايل 
 - - 17 اجملموع

 

 ادلستوى الرابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
221 HRM  ادلوارد البشريةإدارة  3 MAT 110 - 
221 FIN 3 مبادئ ادلالية ACC 111 - 
221 MIS 3 نظم ادلعلومات اإلدارية MGT 121. 

INF 111 
- 

221 QUA ( 2اإلحصاء اإلداري)  3 QUA 211 - 
230 ACC 3 مبادئ التكاليف واحملاسبة اإلدارية ACC 111 +(2 ساعة دتارين)  

 - - 17 اجملموع
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اخلامسادلستوى   
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

501 ACC 3 مبادئ احملاسبة - - 
502 ACC 3 نظرية احملاسبة ACC 501 - 
503 ACC ( 1األساليب الكمية)  3 - - 
504 ACC 3 زلاسبة التكاليف ACC 501 - 

 - - 3 مقرر حر - -
 - - 15 اجملموع

 

السادسادلستوى   
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

321 MGT 3 اخالقيات العمل وادلسوولية االجتماعية MGT 121 - 
601 ACC ( 2األساليب الكمية)  3 ACC 503 - 
602 ACC 3 احملاسبة ادلتوسطة ACC: 501. 

502 

- 

603 ACC 3 احملاسبة احلكومية ACC: 501. 

502 

- 

604 ACC 3 دراسات اجلدوى - - 
 - - 3 مقرر اختياري - -

 - - 18 اجملموع
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 ادلستوى السابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

701 ACC 3 زلاسبة مالية متقدمة ACC 501 - 
702 ACC 3 ادلراجعة الداخلية - - 
703 ACC 3 احملاسبة الدولية - - 
704 ACC 3 احملاسبة التطبيقية ACC: 501. 502. 504. 602. 603. 701 - 
413 ACC ساعة 90اجتياز  3 تدريب تعاوين  - 
414 ACC ( 1مشروع خترج)  1  - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثامن
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

411 MGT  االسًتاتيجيةاإلدارة  3 - - 
801 ACC 3 زلاسبة منشآت متخصصة ACC 603 - 
802 ACC 3 ادلراجعة اخلارجية ACC 702 - 
803 ACC 3 قضااي زلاسبية معاصرة - - 
424 ACC ( 2مشروع خترج)  2 ACC 414 - 

 - - 3 مقرر اختياري - -
 - - 17 اجملموع

 

 ادلتطلبات االختيارية
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

901 ACC 3 إعداد التقارير احملاسبية وحتليلها - - 
902 ACC 3 التحليل االحصائي - - 
903 ACC 3 اقتصادايت نقود وبنوك - - 
904 ACC 3 نظم معلومات زلاسبية - - 

 

 ادلتطلبات احلرة
السابق ادلتطلب س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر  مالحظات 

905 ACC 3 زلاسبة الزكاة والضريبة - - 
906 ACC 3 زلاسبة الشركات - - 
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 :  . سلرجات التعّلم حبسب رلاالت التعلم وطرق التقومي واسرتاتيجيات التدريس4
  تعــربِّ و ومتكاملـة  ،واسـًتاتيجيات التـدريس مـع بعضــها يف منظومـة موحـدة ،وطـرق التقــومي ،تعمـل كـل مـن سلرجــات الـتعّلم يف الـربانمج -

 تفاق متناسق بُت تعلم الطالب والتدريس.رلتمعو اب

رلـاالت للـتعّلم. مــن ادلطلـوب حتديـد سلرجـات الـتعلم للمجـاالت األربعـة األوىل، وقـد تتطلــب  ةيقـدم اإلطـار الـوطٍت للمـوىالت  سـ -

 بعض الربامج حتديد سلرج التعلم اخلامس )اجملال النفس حركي(.

 رلاالت التعلم اخلمسة وفق اإلطار الوطٍت للموىالت مرقمة يف العمود األدين. أدرجتْ يف اجلدول التايل 

ادلقًتحــة حتــت  وادلطلــوب حتققهــا يف رلــاالت الــتعلم ادلالئمــة )انظــر األمثلــة ،أدرج سلرجــات الــتعلم ادلناســبة القابلــة للقيــاس أواًل:

 اجلدول(. 

 وسلرجات التعلم ادلرجوة.  ،أدرج اسًتاتيجيات التدريس ادلساندة ادلتالئمة مع طرق التقومي اثنيًا:

 ،وكل طريقة تقومي ،التعلم للمقررينبغي لكل سلرج من سلرجات و يت تقيس وتُقَيم سلرج التعلم بدقة. أدرج طرق التقومي ادلناسبة ال اثلثًا:   

 تدريس أن تتناغم سوايً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. سًتاتيجيةإوكل 
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 التعلموسلرجات  رلاالت التعلم وفق اإلطار الوطٍت للموىالت اسًتاتيجيات التدريس طرق التقومي

 ٓ.ٔ فةادلعر 
 ٔ.ٔ يتعرف على أساسيات ادلقررات اليت درسها. - التدريس عن طريق احملاضرات - اختبارات دورية 

يشرح ادلصطلحات اإلدارية وغَتىا اليت مرت  - التدريس عن احلوار وادلناقشة - اختبارات قصَتة  -
 عليو .

ٔ.ٕ 

تقومي األعمال ادلنزلية -
 والتكليفات

التدريس عن طريق اجملموعات  -
 الصغَتة 

يف رلاالت اإلدارة بطريق  يقرروهيلخص ما  -
 مقبولة.

ٔ.ٖ 

تقومي ادلشاركة يف  -
 النقاش.

العمل اجلماعي عن طريق قيام 
رلموعات من الطالب إبعداد 

وعرض مواضيع ذات صلة ابدلقرر 
 مببادرة منهم أو من أستاذ ادلادة.

 ما درسو.يعطي أمثلة من الواقع تدعم  -

ٔ.ٗ 

 ٓ.ٕ ادلهارات اإلدراكية
حتليل حاالت دراسية واقعية  تقييم إعداد التقارير 

Case Study  

يوظف ادلعلومات اليت اكتسبها يف حتليل  -
 ادلشاكل اإلدارية.

ٕ.ٔ 

ينقد بعض التصرفات اإلدارية من منظور  - التعليم من خالل اجملموعات. - االختبارات التحريرية -
 إسالمي.

ٕ.ٕ 

يقارن بُت ادلبادئ النظرية اليت درسها والواقع  - ادلناقشات ادلباشرة تقييم الواجبات  -
 العملي.

ٕ.ٖ 

مناقشة احلاالت  -
الدراسية عن طريق 

 اجملموعات  

يقدم احللول اإلدارية للمشاكل اليت تعرض  - العصف الذىٍت -
 ٗ.ٕ عليو.

 ٓ.ٖ مهارات التعامل مع األشخاص وحتمل ادلسؤولية
تقدمي عرض من  -

 قبل الطالب

 ٔ.ٖ يعمل ضمن رلموعات  - دراسة احلاالت -

 يتخذ القرارات يف أغلب ادلواقف - دتثيل األدوار - التقومي ادلستمر -

  
ٖ.ٕ 
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 مهارات االتصال وتقنية ادلعلومات وادلهارات احلسابية

 
ٗ.ٓ 

اختبار ادلهارات  -
الشفهية يف 

التقدمي الشفوي 
 .للمشاريع

كتابيا  يتواصل مع اآلخرين ابللغة العربية - حاالت دراسية -
 ٔ.ٗ وشفهيا

تقييم مهارات  -
الطالب يف تقنية 
ادلعلومات يف 

مقررات احلاسب 
وغَتىا اليت 

تتطلب استخدام 
احلاسب والربامج 

  .احلاسوبية

العروض ادلرئية يف  -
مقررات تتطلب القراءة 

والكتابة والتقدمي 
خاصة يف مشروع 

 التخرج

الكافية يف تقنية ادلعلومات اليت يتقن ادلعرفة  -
دتكنو من مجع ادلعلومات واألفكار وتفسَتىا 

 وتوصيلها للغَت

ٗ.ٕ 

 ٓ.٘ ادلهارات النفس حركية

 ٔ.٘ ال تنطبق  
   ٘.ٕ 
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  ةي  ميتعلالربانمج ال( سلرجات Mapping Matrixمصفوفة ختطيط )
اجلدول أعاله وضع كل منها يف اخلانة ادلناسبة حتت رلاالت التعلم وفق اإلطار الوطٍت للموىالت يف اجلدول أدانه،  أدرج سلرجات التعلم للربانمج ادلذكورة يف

يف برانرلك، حدد مستوى استبدل رموز وأرقام ادلقررات الدراسية حتت عنوان ادلقررات الدراسية اليت يتم تقدديها يف الربانمج برموز وأرقام ادلقررات الدراسية 
 تدريس يف كل مقرر دراسي مستخدماً رموز مستوايت القياس التالية:ال

 A=  (Advanced)مستوى متقدم       P(= Proficientمستوى متقن )     I(= Introductionمستوى دتهيدي )

 
   سلرجات التعلم للهيئة الوطنية للتقومي و االعتماد االكادميي 

E NCAAA C NCAAA C NCAAA B NCAAA A NCAAA    

   D
3 

D
2 

D
1 

C
5 

C
4 

C
3 

C
2 

C
1 

B
6 

B
5 

B
4 

B
3 

B
2 

B
1 

A
4 

A
3 

A
2 

A
1 

   

                  √ √ √ a1 
A 

مج
ربان

م لل
لتعل

ت ا
رجا

سل
 

                  √ √ √ a2 
                  √ √ √ a3 

 
 

            √ √ √ √      b1 
B             √ √ √ √      b2 

            √ √ √ √ √     b3 

                     c1 
C                      c2 

      √ √  √            c3 
    √                  d1 

D    √                  d2 
    √                 d3 
                     e1 

E                      e2 
                     e.. 

 

 (A  )ادلعارف 
 (B  )ادلهارات ادلعرفية 
 (C  )مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل ادلسؤولية 
 (D  )مهارات التواصل، واستخدام تقنية ادلعلومات، وادلهارات العددية 
 (E  )حركية-ادلهارات النفس 
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 متطلبات القبول للربانمج: . ٥
أي متطلبات سابقة من مقررات على أو النشرة اخلاصة اليت حتوي متطلبات القبول يف الربانمج مشتملة  ،ادلتوفر يف الدليلأرفق الوصف 
 خربات ميدانية. دراسية أو

 ان يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة و اجتاز اختبار القدرات 

  
 

  متطلبات احلضور وإكمال الربانمج:. ٦
 

 

 :يتأو النشرة اليت حتوي متطلبات ما أي ، الوصف ادلتوفر يف الدليلأرفق 
 أ. احلضور  

 ب. االنتقال من سنة إىل سنة  
 ج. إكمال الربانمج أو متطلبات التخرج  
 .الدراسي % من ساعات ادلقرر ابلفصل 75نسبة احلضور ب -
 ساعة. 132االنتهاء من الساعات ادلعتمدة للربانمج وىى  -

 

 
  والتحقق من ادلعايري لتقوميمة واللوائح اخلاصة اباألنظهـ.  

مراجعة التصحيح لعينة من االختبارات أو التكاليف، تقييم  مثاًل:للتحقق من معايري اإلجناز؟ ) تستخدمما ىي اإلجراءات اليت 
مستقل بواسطة عضو ىيئة تدريس من مؤسسة تعليمية أخرى، ... اخل.(  مع مالحظة أن إجراءات التحقق قد ختتلف من مقرر إىل 

 من رلال تعلم إىل رلال تعلم آخر.و  رآخ
واليت تفحص بدورىا )عن طريق عينة  راجعة الداخلية اليت يتم تشكيلهال جلان ادلالعمليات ادلتبعة لتأكيد حتقق معايَت االصلاز تتم من خال

 جودة العملية التعليمية من ادلنهج ادلقرر ينطبق من توصيف ادلقرر لتقيس يتم اختيارىا من ادلقررات من كلي ادلستوايت( 
 احملاضرة ويعكس مستوي الطالباالختبارات الشهرية تتفق مع منهجية ادلقرر وما أيخذه الطالب يف  -
 ترتبط األسئلة أبىداف ادلقرر يف وفق   توصيف ادلقرر -
 تتطابق ادلواصفات الشكلية لورقة األسئلة مع ادلواصفات ادلوضوعة -
 مت مراعاة توزيع الدرجات على األسئلة الرئيسية والفرعية -
 تتناسب مدة االختبار مع زلتوايتو وفق منوذج اإلجابة. -
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 الوجدانية (–ادلهارية  –يس االسئلة بوضوح نوع القدرات ادلطلوب حتقيقها )ادلعرفية تق -
 التقومي ( –الًتكيب –التحليل  –الفهم –تراعى األسئلة التنوع يف ادلستوايت ادلعرفية )ادلعرفة  -
 تركز األسئلة على نتائج التعلم وعملياتو. -
 تراعى االسئلة الفروق الفردية لدى الطلبة. -
 .وجود منوذج إجابة ألسئلة االختبار -

 
 إدارة شؤون الطالب ومساندهتم  و. 

 .  اإلرشاد األكادميي للطالب١
مبا يف ذلك كاَل من جدولة الساعات ادلكتبية ألعضاء ىيئة  ، للطلبةوتقدمي ادلشورة  ، ِصف الرتتيبات اليت يتم اتباعها ابلنسبة لإلرشاد األكادميي

والتخطيط للمستقبل ادلهين )الذي قد يكون متوفرا على مستوى   ، ، واختيار ادلقررات الدراسية وكذلك اإلرشاد ادلتعلق ابلتخطيط للربانمج ،التدريس
 الكلية(.
x يوجد الدليل اإلرشادي لكل طالب يتناول األنشطة واللوائح واألنظمة 
x منذ بداية الربانمج لغاية هنايتو العمل على تعيُت أحد أعضاء ىيئة التدريس كمشرف لعدد الطالب 
x تقدمي ادلشورة والعون للطالب فيما يتعلق مبجال التخصص 
x استقبال الطلبة وإرشادىم خالل الساعات ادلكتبية اخلاصة ابلطالب فيما يتعلق ابجلوانب الشخصية واالجتماعية 

 
   واىموشكالطلبة .  تظلم 2
 
 

 جراءات اليت تؤخذ بعني االعتبار يف مثل ىذه احلاالت.ألكادميية، مبا يف ذلك اإلاألمور ا أرفق األنظمة اليت تتعلق بتظلم الطلبة يف
 ىناك دليل إرشادي يتم توزيعو على الطلية عند التحاقهم ابلكليات . •
 م .يتم عقد لقاءات مفتوحة مع الطالب وأعضاء ىيئة التدريس دلناقشة ادلقًتحات ادلقدمة من الطالب والرد على استفساراهت •

 على موقع الكليات ويدوي ببهو الكليات . اً إلكًتونييوجد صندوق للتظلم  •
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 مصادر التعلم والتجهيزات وادلعدات ز.
 

الكتب الدراسية وادلراجع  للتخطيط الستخدامومن يف حكمهم  ،قبل أعضاء ىيئة التدريس ادلتبعة منما اإلجراءات أ( . )ٔ
وادلصادر ادلعتمدة على الشبكة  ،لكرتونيةيف ذلك ادلصادر اإل عليها، مباءات ادلتبعة للحصول جرا، وكذلك اإلاألخرى وادلصادر

 العنكبوتية؟
 .يتم حتديد ادلراجع ادلتخصصة من قبل أعضاء ىيئة التدريس حىت يتسٌت للطلبة الرجوع اليها •
 .اإلشارة إىل عدد من ادلواقع االلكًتونية القانونية ادلعتمدة •
 .ادلكتبات القانونية لزايرهتا واالطالع على ادلراجع القانونية ادلتوفرةالًتتيب مع  •

مصادر ادلكتبة وادلعامل  للتخطيط الستخدامومن يف حكمهم  ،قبل أعضاء ىيئة التدريس ادلتبعة من تإلجراءااما . )ب( ٔ
 ؟جراءات ادلتبعة للحصول عليها، وكذلك اإلوالفصول

 الضرورية للربانمج على ضوء طلبات أعضاء ىيئة التدريس و الطالبوضع قائمة ابلكتب وادلراجع  •
 .  ةوإلكًتونيمطالبة  ادلكتبة ادلركزية  مبا يستجد من كتب ورلالت علمية ورقية  •

تعويد الطلبة على كيفية الدخول والتعامل مع ادلكتبة الرقمية السعودية من خالل مقرر مهارات البحث والتعلم والتفكَت  •
 ابلبحوث اجلادة .وادلطالبة 

ومن يف حكمهم لتقييم مدى مالئمة الكتب وادلراجع وادلصادر ادلتوفرة  ،ما اإلجراءات ادلتبعة من ِقَبل أعضاء ىيئة التدريس. ٕ
 ؟األخرى
  تشكيل جلان من قبل أعضاء ىيئة التدريس لتقييم ادلراجع ادلطروحة والتأكد من مالئمتها ألىداف الربانمج -
   جالربانمل ىذه اللجان لتقومي ىذا الدورية من قبادلراجعة  -

 إجراء استطالع دلعرفة رأي الطالب يف مدى توافر الكتب وادلراجع ادلطلوبة -

 ما ىي اإلجراءات ادلتبعة من ِقَبل الطلبة لتقييم مدى مالئمة الكتب وادلراجع وادلصادر ادلتوفرة األخرى؟. ٖ
 ادلقابالت ادلباشرة  -

 االستبياانت -

  ادلراجعات الدورية -
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  صفحة 36

 ؟على الكتب الدراسية واعتمادىاراءات ادلتبعة للحصول ما ىي اإلج.  ٗ
 استشارة أعضاء ىيئة التدريس للكتب وادلراجع اليت حيتاجوهنا -
 ارسال قائمة هبذه الكتب وادلراجع ايل وكالة الكليات للشئون األكادديية -
 يتم توفَت ىذه ادلراجع والكتب من قبل وكالة الكليات وارساذلا ايل الكليات  -
 يتم وضع ىذه الكتب وادلراجع مبكتبة الكليات -

 
 
 :أعضاء ىيئة التدريس . ح
 التعيني .ٔ

ومن يف حكمهم للتحقق من أهنم ميتلكون ادلؤىالت واخلربات  ،خَلص اإلجراءات ادلتبعة يف توظيف أعضاء ىيئة التدريس اجلدد
 .ادلناسبة للقيام مبسؤولياهتم التدريسية

 .يتم تعيُت أعضاء ىيئة التدريس وفقاً لشروط ومعايَت تضمن استقطاب كفاءات متميزة -
 .لشغل ادلنصبتتم عملية توظيف أعضاء ىيئة التدريس من خالل إجراء مقابالت شخصية لتقومي كفاءة ادلتقدم  -
 .األخذ بعُت االعتبار اخلربات األكادديية واألحباث وادلولفات العلمية واجلوائز وادلنح -
 .اختيار أعضاء ىيئة التدريس من األكاددييُت ادلنتسبُت جلامعات مرموقة -

 ادلشاركة يف التخطيط وادلتابعة وادلراجعة للربانمج. ٕ
 
شراكهم يف عمليات متابعة جودة الربانمج، وادلراجعة إو  ،أعضاء اذليئة التدريسية ِصف اإلجراءات ادلتبعة للتشاور معأ.    

 السنوية، والتخطيط للتطوير.
 .العمل على نشر ثقافة اجلودة من خالل النشرات والكتيبات ذات الصلة -
  .تنظيم ورش العمل والندوات وحث أعضاء ىيئة التدريس على احلضور -
 .مي التوصيات والقًتاحات للوصول ألفضل الطرق هبدف تطوير الربانمجدعوة أعضاء ىيئة التدريس لتقد -
  .تقدمي وعرض التجارب الناجحة يف رلال اجلودة واطالع أعضاء ىيئة التدريس على تلك التجارب -

    .انتقاء أصحاب الكفاءات واخلربة وادلتخصصُت يف رلال اجلودة للمشاركة يف الربامج والدورات التدريبية -
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  صفحة 37

 ِصف إجراءات اذليئة االستشارية )إن وجدت(ب.    

 ال تنطبق
 

 التطوير ادلهين. ٣
 
 

 :خيصّ  مهنيًّاً فيماومن يف حكمهم  ،ما الرتتيبات ادلتبعة لتطوير أعضاء ىيئة التدريس
 ومهارات تقييم الطالب ،تطوير مهارات التدريس . أ

 دورات تدريبية يف رلال مهارات التدريس -
 .اجلديد بزميل أخر ذو خربةربط عضو ىيئة التدريس  -
 .تقيم وحدة القياس والتقومي لعضو ىيئة التدريس وإرسال مالحظتها لو من خالل جلان متخصصة -

ط هبم والتطورات يف اجملال العلمي ادلنو برامج التطوير ادلهٍت األخرى مبا يف ذلك ادلعرفة واالطالع على األحباث  -
 .تدريسو

 .تشجيع البحث العلمي -
 .تشجيعية ألعضاء ىيئة التدريس للنشر يف رلالت علمية زلكمةوضع جوائز  -
 .تكوين فرق عمل حبثية -
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  صفحة 38

 .  هتيئة أعضاء ىيئة التدريس اجلدد ومن يف حكمهم٤
 
 

، أو الزائرين، أو العاملُت بدوام جزئي للتحقق من أعضاء ىيئة التدريس حديثي التعيُت ِصف اإلجراءات ادلستخدمة لتهيئة وحتضَت
 كمكون من مكوانت الربانمج.  تدرسها ادلقررات الدراسية ادلنوط هبم تقوم بوفهمهم الكامل للربانمج وللدور الذي 

 

ذاتية و ىم الالت شخصية وبعد االطالع على سَت انتداب خَتة أعضاء ىيئة التدريس على مستوى الدول ا لعربية من خالل مقاب
 خربهتم يف التدريس واخذ رأي اللجنة ادلشرفة علي الربانمج علي استقطاهبم.

 

 
 

 . أعضاء ىيئة التدريس ومن يف حكمهم العاملني بدوام جزئي والزائرين 5
 
 

الزائرين )مثاًل: ادلوافقات خَلص سياسة الربانمج والقسم والكلية واجلامعة فيما خيص تعيُت ادلدرسُت على نظام الدوام اجلزئي وادلدرسُت 
 ادلطلوبة، عملية االختيار، النسبة والتناسب مقارنة ابلعدد الكلي ألعضاء اذليئة التدريسية، ... إخل(

 

 ال يوجد
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 تقييم الربانمج وعمليات التطوير .ط
 . فاعلية التدريس١
 رلاالت التعلم؟ يف سلتلفوحتسني اسرتاتيجيات تطوير سلرجات التعلم  ادلستخدمة لتقييمما ىي إجراءات ضمان اجلودة  .أ
 .مراجعة تقومي الطالب اخلراجُت للمقررات الدراسية والربامج األكادديي •
 .مراجعة تقومي أداء اخلراجُت من قبل ادلستثمرين وأصحاب األعمال •
 .العمل على تقومي تلك اخلطط عن طريق ىيئات متخصصة •
 ؟ادلخطط ذلاتخدام االسرتاتيجيات يف اسأعضاء ىيئة التدريس  اإلجراءات ادلتبعة لتقييم مهاراتما . ب

 .تنظيم ورش عمل ودورات لتنمية قدرات ومهارات أعضاء ىيئة التدريس ادلختلفة

 
 . التقييم العام للربانمج2
 
 
االسرتاتيجيات ادلستخدمة يف الربانمج للحصول على تقومي اجلودة العامة للربانمج، وتقومي مدى حتقيق الربانمج  ىي ماأ. 

 منو؟دلخرجات التعلم ادلرجوة 
 
(i)  َخراجي الربانمج:ل الطالب احلاليُت يف الربانمج و االسًتاتيجيات ادلستخدمة من ِقب 

x  اخلراجُت دلعرف أرائهم حول ادلقررات الدراسية والربانمج وحتليل تلك النتائج واخذ تغذية من خالل توزيع استبيان على الطلبة
 راجعة ذلذه النتائج والعمل علي تصحيح نقاط الضعف ادلوجودة

x من خالل ادلراجعة الداخلية لوحدة اجلودة. 

(ii) مُت مستقلُتين مستقلُت أو مقيِّ السًتاتيجيات ادلستخدمة من ِقَبل مستشار ا: 
 ال يوجد

(iii) أو ادلستفيدين اآلخريناالستشارية أو اللجان  ادلستخدمة من ِقَبل أرابب العمل االسًتاتيجيات: 
 ال يوجد
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 الرجاء إدراج ادلرفقات التالية عند تقدمي النموذج:      ملحوظة
 .بقائمة احملتوايت. نسخ من اللوائح واألنظمة وادلستندات األخرى ادلشار إليها يف النموذج مسبوقة ٔ

 .. توصيفات ادلقررات جلميع ادلقررات الدراسية متضمنة توصيفات مقررات اخلربة ادليدانية )إذا كان ينطبق(ٕ

 
 التوقيعات الرمسية

 عميد/رئيس االسم ادلسمى الوظيفي/ ادلنصب التوقيع التاريخ
عميد الربانمج أو رئيس رللس  الدوسري  د. دمحم عميد الكليات   

 األمناء يف الفرع الرئيس

 

 التوصيات  م
 اإلجراءات

 ) األنشطة (
الشخص  زلك التقييم

 ادلسؤول
اتريخ بدء 

 التنفيذ
اتريخ هناية 

 التنفيذ

1 
تشكيل جلنة اجلودة 

 ابلقسم واالعتماد األكادديي

 عمل قرار تشكيل اللجنة
 

 صدور قرار تشكيل معتمد 

 مكان رلهز للجنة
 

   رئيس القسم 

2 
اعتماد رؤية ورسالة وأىداف 

 اللجنة

عمل استبيان لرؤية ورسالة 
 وأىداف اللجنة

وجود الرؤية والرسالة واألىداف متوافق عليها 
 ومعتمدة من عميد الكلية

   رئيس القسم

3 

للجنة يوضح اعتماد دليل 
الصالحيات وادلهام 

 والوصف الوظيفي

عمل دليل للجنة يوضح 
الصالحيات وادلهام والوصف 

 الوظيفي

وجود نسخة ورقية وأخرى اليكًتونية من دليل 
 اللجنة

 والرفع على صفحة القسم على موقع الكلية

 رئيس القسم
 منسق اجلودة

  

4 
اعتماد ميثاق أخالقي 

 للربانمج

للربانمج  عمل ميثاق أخالقي
للطالب وأعضاء ىيئة 

 التدريس واالداريُت

وجود نسخة ورقية وأخرى اليكًتونية من دليل 
 اللجنة

 والرفع على صفحة القسم على موقع الكلية

 رئيس القسم
 منسق اجلودة

  

5 

 

التدريب على توصيف 
 الربانمج وادلقررات الدراسية

منوذج توصيف الربانمج  -
الوطنية ادلعتمد من اذليئة 

 للتقومي واالعتماد األكادديي
منوذج توصيف ادلقرر   -

الدراسي ادلعتمد من اذليئة 
الوطنية للتقومي واالعتماد 

 األكادديي

وجود نسخة ورقية وأخرى اليكًتونية من دليل 
 اللجنة

 والرفع على صفحة القسم على موقع الكلية

 منسق اجلودة
 وحدة اجلودة 

  




