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 توصيف البرنامج

الجزء الثاني من دليل لالطالع على اإلرشادات الخاصة بطريقة تعبئة هذا النموذج يمكن الرجوع للفصل الثاني من 
  .االكاديمي ضمان الجودة واالعتماد

                                                            جامعة الملك عبد العزيز:     المؤسسة التعليمية
                                    1439/7/6ـــــ    2018/3/25    2018-3-22:                التاريخ

 قسم اإلخراج والتصميم –كلية االتصال واإلعالم :الكلية / القسم

 :للكلية والبرنامجالهيكل اإلداري 
 

 ال ينطبق          : ومقراتها قائمة الفروع التي تقدم البرنامج
   :1الفرع رقم 

 :2الفرع رقم 
 :3الفرع رقم 
 :4الفرع رقم 

 ه:عن البرنامج ومعلومات عامةب أ. تعريف 

 COM      قسم اإلخراج والتصميم : رمز البرنامجاسم و .1

 )مواد التخصص(   ساعة 41  :إجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج .2

 قسم اإلخراج والتصميم بكالوريوس إعالم:الدرجة الممنوحة عند إتمام البرنامج .3

في أوالهندسة اإلنشائية  ،)مثال: النقلالمسارات الرئيسة أوالتخصصات التي يشملها البرنامج  .4
في برنامج علم  يفس المدرسنالأوعلم  ،علم النفس اإلرشاديبرنامج الهندسة المدنية؛ 

  :النفس(
 نطبقال ي

 :التي تتوسط البرنامج والشهادة الممنوحة عندئذ )إن وجدت( نقاط التخرج .5
 كالوريوس(درجة البيقّدم أصالً لمنح )مثال: درجة الدبلوم في برنامج 

 ال ينطبق

 :التي يتم تأهيل الطالب لهاالمرخصة المهن أو الوظائف  .6
ج)إذا كانت هناك  ، فيمكن إدراج المهن أو درجة متوسطة مثال: درجة الدبلوم مبكرة من البرنامج، نقاط تخرُّ

           (تخرجوالوظائف التي يتأهل لها الطالب عند كل نقطة 
 يوجد ال 

  يد. )أ( برنامج جد7
 

  تقديمهبدء المتوقع لتاريخ ال 
 

     

 * )ب( برنامج مستمر
 

 1435 أحدث مراجعة للبرنامج )سنة( تاريخ 
 

 
 :وتاريخ كل منهاللبرنامج،  أو اعتمادات قائمة الجهات التي نفذت مراجعات

  وجدت(: )إنفي القسم النسائي البرنامج  رئيسة أو منسقةسم ارئيس أومنسق البرنامج، واسم -8
 ظافر القرني بن  علي. د 

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

الموافقة جهة مقرال  التاريخ 
   المقر الرئيس

   1فرع رقم 
   2فرع رقم 
   3فرع رقم 
   4فرع رقم 
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 :بيئة عمل البرنامج -ب 

 برنامج:سيس الأسبب توّضح . 1 .1
 

االجتماعية أوالثقافية، والتطورات التقنية، أو تطورات  األسباب االقتصادية أواذكر بإيجاز  . أ
 السياسة الوطنية، أو أي أسباب أخرى:

اإلنتاج المسموع والمرئي ليسهم بفعالية في تلبية احتياجات سوق  في مجال الشباب السعودي  طوير قدرات ت-

 .العمل

المجال  في  نولوجية الحديثةكتالتطورات المواكبة و 2030م  مع رؤية القسم  ورؤية مخرجات القس مواءمة ــ

 المسموع والمرئي.اإلذاعي 
 وغايات المؤسسة التعليمية:رسالة بعالقة البرنامج وضح  . ب

 .رسالة القسم خدمة المجتمع بتخريج كوادر متخصصة في الراديو والتلفزيون

  البرامج التي تقدمها المؤسسة التعليمية والكلية والقسم: . عالقة البرنامج )إن وجدت( ببقية2 .2

 ال  / نعم   في برامج أخرى ؟  مطلوبة من الطلبةهل يقدم هذا البرنامج مقررات دراسية أ. 

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

 

 ال    نعم   البرنامج طالبه تسجيل مقررات دراسية من أقسام أخرى؟ لزمب . هل ي

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

 
 

 معينة؟  اتسمأو  احتياجات. هل لدى الطالب المتوقع التحاقهم بالبرنامج أي 3
)مثال: طالب فترة مسائية، أو طالب لديهم إعاقات جسدية، أو صعوبات أكاديمية، أو مهارات تقنية أو لغوية 

 محدودة( 

نعم
 

ال
  

 
 

 

قدمين ممن لديهم التي يقدمها البرنامج للطالب المت نشطةالبرامج أواإلجراءات أو األما  -4
 ؟أو سمات معينة احتياجات

  ال ينطبق
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 رسالة وغايات وأهداف البرنامج:-ج

 رسالة البرنامج:  .1
 : تطوير المعرفة والبحث واالبتكار وريادة األعمال في مجال االخراج والتصميم مسؤوليتنا المجتمعية

 :(ها وليس كلهااألهداف بعيدة المدى، ويمكن الوصول لدرجات من) البرنامج غايات .2

 تعزيز القيم والجودة واالستدامة والتقنية واالبداع المعرفي في اإلخراج والتصميم .ــ 
 ــ       للمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع السعوديد الكفاءات البشرية في مجاالت اإلخراج والتصميم إعداــ 

وتزويدهم باألسس والمبادئ اذاع  والتلفزيوني اإلتنمية وتطوير مهارات الطالب وقدراتهم في ممارسة العمل 
 .والنظريات والمفاهيم وأساليب وتقنيات االتصال الحديثة 

 

واذكر  ،(قابلة للقياس، ويمكن تحقيقها كاملةو ،محددةوإجراءات ملموسة ) أهداف البرنامج الرئيسة .3
االستراتيجيات وحدد  ، للقياسالقابلة و ،به لكل هدف يمكن قياسه مؤشرات األداء الخاصة

 األهداف.تلك تحقيق ل تطبيقهاالرئيسة التي يتم 

 االستراتيجيات الرئيسة مؤشرات األداء القابلة للقياس للبرنامج الرئيسةاألهداف 
المعرفة1 بكافة الفنون المسموعة  لماماإل-1 

 والمرئية 
2- 
3- 

لمحاضرات النظرية ااالختبارات ، 
 دانيةالزيارات واألعمال الميو الحواروا

تصميم البحوث الميدانية في -1 البحث-2
 المجال المسموع والمرئي

2- 
3- 

العصف   ، ، دراسة الحالة التكليفات

 الذهني

االبتكار في االعداد والكتابة -1  بداعاإل -3
 والتنفيذ

2- 
3- 

عمل جماعي مع تطبيقات داخل 
 وخارج االنطاق األكاديمي

، إللقاء ، الكتابةمهارات اللغوية )اال-1 المهارات -4
 ( اإلقناع

مهارة استخدام الوسائل -2
في المجال  الحديثة التكنولوجية

 المرئي والمسموع
 

التقديم الجماعي والفردي والمقارنة ، 
 المشروعات و

 

 

 هيكل وتنظيم البرنامج: .د
  توصيف البرنامج:-1

فصل دراسي من بداية السنة ضع قائمة بالمقررات اإلجبارية واالختيارية التي يتم تقديمها كل 
)ينبغي وضع جدول مستقل  ة أدناهيالتحضيرية إلى نهاية البرنامج باستخدام جدول الخطة الدراس

 قدم خطة دراسية مختلفة(.لكل فرع ي

وعدد الساعات  واالختيارية، اإلجبارية المقررات الدراسية على ان يتضمن  ،للبرنامج إرفاق دليل إرشاديينبغي 
المقررات الدراسية  توصيفلوموجز ، والمؤسسة التعليمية والكلية ملمطلوب إتمامها، ومتطلبات القسالمعتمدة ا

 .  في البرنامج تقديمها يتمالتي 
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 جدول الخطة الدراسية
 

 المستوى

 

 المقرر اسم المقرر رمز
المتطلبات 

 *السابقة

 الساعات
 المعتمدة

 متطلبنوع ال
 كليةأو جامعة)

 (أوقسم

 إجباري
 أو

 ختياريا

السنة 
 التحضيرية

ELI 101 ( 1اللغة اإلنجليزية)  - إجباري جامعة 

ISLS101 ( 1الثقافة اإلسالمية)  إجباري جامعة 2 

ARAB101 إجباري جامعة 2  المهارات اللغوية 

CPIT1100 إجباري جامعة 2  مهارات الحاسب اآللي 

MATH111 إجباري جامعة 3  رياضيات 

ELI102  إجباري جامعة 2  (2اإلنجليزية )اللغة 

المستوى 
 األول

      

ELI103 ( 2اللغة اإلنجليزية)  إجباري جامعة 2 

COMM102 إجباري جامعة 3  مهارات التفكير والتعلم 

COMM101 إجباري جامعة 3  مهارات االتصال 

STAT111 إجباري جامعة 2  إحصاء 

ELI 104 (4اللغة اإلنجليزية)  إجباري عةجام 2 

 

المستوى 
 الثاني

 إجباري جامعة    

      

ISLS210 إجباري جامعة 3  الفكر الفلسفي في ضوء اإلسالم 

SOC 210 إجباري جامعة 3  الشباب وقيم المواطنة 

CHEM205 إجباري جامعة 3  مقدمة في العلوم الطبيعية 

ARAB201 التحرير الكتابي ARAB101 3 إجباري جامعة 

 

 

المستوى 
 الثالث

ISLS201 ( 2الثقافة اإلسالمية) ISLS101 2 إجباري جامعة 

FREE اختياري كلية 3  (1)  مادة حرة 

COM 202 إجباري كلية 2  اإلعالم السعودي وتشريعاته 

COM201 إجباري كلية 3  المدخل لوسائل اإلعالم 

COM203 إجباري كلية 2  الخبر في وسائل اإلعالم 

COM204 إجباري كلية 3  الرأى العام 

 

 

المستوى 
 الرابع

COM205 إجباري كلية 3  اإلقناع 

COM206 إجباري كلية 3  اإلعالم العربي واإلسالمي 

Psy455  إجباري كلية 3  التأثيرات النفسية  لوسائل اإلعالم 

ISLS301 ( 3الثقافة اإلسالمية) ISLS201 2 إجباري ةجامع 

 اريجبا كلية 3   

 جباريا كلية 3   

المستوى 
 الخامس

COM210 نظريات االتصال COM201 3 جباريا كلية 

COM307 اإلعالم الدولي COM204 3 جباريا كلية 

COM308 قضايا إعالمية معاصرة COM204 3 جباريا كلية 

COM312 
الحاسب اآللي واإلنترنيت في 

 االتصال
COM201 3 جباريا كلية 

COM313 إعالمية باللغة اإلنجليزية نصوص COM201 3 جباريا كلية 

COM340 االنتاج واالخراج للراديو COM201 3 جباريا قسم 

 

المستوى 
 السادس

      

      

COM210 مناهج البحث في اإلعالم COM311 3 جباريا كلية 

COM210 التصوير واإلضاءة للتلفزيون COM341 3 جباريا قسم 

COM210 
ب اآللي في الراديو الحاس

 والتلفزيون
COM342 3 جباريا قسم 

COM210 الكتابة للراديو والتلفزيون COM350 3 جباريا قسم 

 

 

 

المستوى 
 السابع

COM351 البث الفضائي COM351 3 جباريا قسم 

 اختياري كلية FREE 3 (2مادة حرة ) -

      

COM443 االنتاج واإلخراج التلفزيوني COM443 3 جباريا قسم 

COM444 إنتاج المواد اإلخبارية COM443 3 جباريا قسم 

COM452 الدراما والنقد في الراديو والتلفزيون COM443 3 جباريا قسم 
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المستوى 
 الثامن

COM453 االدارة والتخطيط في الراديو والتلفزيون COM443 3 جباريا قسم 

COM454 المذيع ومقدم البرامج COM443 2 جباريا قسم 

COM447 ( 1التدريب العملي) COM443 3 جباريا قسم 

ISLS401 ( 4الثقافة اإلسالمية) ISLS301 2 جباريا جامعة 

COM448 ( 2التدريب العملي) COM447 5 جباريا قسم 

COM446 مشروع التخرج COM447 4 جباريا قسم 

 درج المزيد من المستويات حسب الحاجةا

 المقررات المتطلبة قبل تسجيل هذا المقرر. : ادرج رموزالمتطلبات السابقة*

 

الزمالة أو البرنامج  برنامجمثال: مكونات الخبرة الميدانية المطلوبة )إن وجدت( ) -2

 (:التعاوني أو الخبرة العملية
 :البرنامجالتي يتطلبها  أو برنامج الزمالة التدريب أوالعيادي، التطبيق أو ،العملي مكونالموجز ب

 توصيف الخبرة الميدانية( يجب مراعاة ما ورد فيالحظة: )م
 
 

 :توصيف موجز لنشاط الخبرة الميدانيةأ.  . أ

 
 وصف مختصر ألنشطة الخبرة الميدانية: –أ 

Com341 ،com443،com444   وفقًا للمتطلبات السابقة للمادة       :1تدريب عملي  

على المستوى الفردي  مقترحالتدريبي البرنامج لل التكاليف واألنشطة التدريبية تنفيذبيقوم الطالب  ــ
مؤسسات للميدانية وتدريبية  زياراتويجوز القيام بداخل االستديو التلفزيوني بالكلية  والمستوى الجماعي

موزعة علي درجة 100  ويرصد في غير أوقات المحاضرات الرسمية والمرئية المسموعة

رية وشفهية يقدرها أستاذ المادة. التكاليف والأنشطةوالحضور واختبارات تحري  

    المرئية  وأالمؤسسات  اإلذاعية المسموعة  في إحدى التدريبب يقوم الطالب:  2تدريب عملي  . ب
لتكتمل درجة  %20يقوم أستاذ المادة بالمتابعة والتقييم بنسبة % و 80مع تقييم هذه الجهات بنسبة 

   درجة 100المادة من 
 :دراسي(ال مستوىالسنة أو الذ الخبرة الميدانية؟ )فّ نَالبرنامج ت   في أي مرحلة أو مراحلب.  . ت
 السنة الرابعة الفصل السابع        COM 447 (1التدريب العملي ) . ث
 الثامن  السنة الرابعة الفصلCOM 448        ( 2) العملي التدريب . ج

 

ً  3ثال: ة، وجدولتها )مالميدانيخصص للخبرة الوقت المج.   ، أو دوامأسابيع 4 والطأيام أسبوعيا
 .(..وهكذا.، كامل في فصل دراسي واحد

ً  3أيام في األسبوع بواقع  3 ( 1التدريب العملي )   ساعات أسبوعيا
 ساعات أسبوعياً دوام كامل في فصل دراسي واحد 5( 2التدريب العملي )

 :)إن وجدت( د. عدد الساعات المعتمدة
 ساعات أسبوعيا 3( 1التدريب العملي )

 ( دوام كامل في فصل دراسي واحد2تدريب العملي )ال
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 متطلبات المشروع أو البحث )إن وجدت(: -3

 بعضموجز بمتطلبات مشروع أو بحث في البرنامج )خالف المشروعات أو المهام المطلوبة ضمن 
 :ينبغي إرفاق نسخة من متطلبات المشروع(و ،يةدراسال اتمقررال

 :للمشروع أو البحثف موجز يتوص . أ
 إنجاز أعمال مسموعة أو مرئية  بكافة مراحل اإلنتاج  COM 446مشروع التخرج 

 :من المشروع أو البحث المستهدفةب. أهم مخرجات التعلم 
 المسموع والمرئي. مجالال بفنون  العمل  في الطالب    إلمام -
 القدرة على إنتاج أعمال مسموعة أو مرئية للوسائل اإلعالمية.-

 ( مستوىالالسنة ولة أومراحل البرنامج يتم تنفيذ المشروع أو البحث؟ )ج. في أي مرح
 الفصل الثامن -السنة الرابعة 

 )إن وجدت(: د. عدد الساعات المعتمدة
 ساعات أسبوعيأ 4

 :أوالبحث كمال المشروعإل آلليات تقديم اإلرشاد والدعم للطالب موجز   هـ. توصيف  
مع االستعانة بالكوادر الفنية  المشروعات تاذ المادة أثناء تنفيذ سأاللقاءات الدورية والمستمرة مع 
 والتقنيات الفنية الموجودة بالقسم.

  :(اإلنجاز عاييرمبما في ذلك آلية التحقق من )المشروع أو البحث يم وتقوطرق إلجراءات  و. توصيف  
 .مر لما يتم انجازهطالع المباشر على كل مرحلة من مراحل تنفيذ األعمال والتقويم المستاإل

 

 :تدريسها واستراتيجياتتقييمها  وطرقالبرنامج التعلم في  مخرجات -4
عضها بوتتسق مع بعضها. وهي ترتبط ب رق التقييم، واستراتيجيات التدريس؛وط ،تتواءم مخرجات التعلم

 كوحدة واحدة متناسقة،  وتعكس اتفاقاً بين تعلم الطلبة وعملية التدريس.

على  ينبغيو ؛)وهي موضحة في الجدول أدناه( لتعلمللمؤهالت خمسة مجاالت لالوطني  طاريتضمن اإل
ً التعلم في المجاالت األربعة األولى، وقد تتطلب بعض البرامج أيض مخرجاتالبرامج تغطية   -المجال النفس ا

 حركي.

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

ً  تعبئته ويمكن  :لالتي وفقا

 المناسبة القابلة للقياس في الخانة المخصصة لكل مجال.البرنامج اكتب مخرجات تعلم  أوالً:
 .المستهدفةمة والمتوافقة مع مخرجات التعلم ات التدريس الداعياكتب استراتيج ثانياً:
مها، وينبغي أن تكون مخرجات التعلم التقييم اكتب طرق  ثالثاً: المناسبة التي تقيس بدقة مخرجات التعلم وتقّوِّ

 ناسقة وتعمل معاً كعملية تعليم وتعلم متكاملة.تقييمها متواستراتيجيات تدريسها وطرق 
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 ق القياس واستراتيجيات التدريسمصفوفة مخرجات التعلم وطر
 تقويمطرق ال استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم وفقاً لمجاالت التعلم في اإلطار الوطني 

 المعرفة 1

 النقاشالنظرية والمحاضرات  ساليب اإلنتاج المسموع والمرئيأالتعرف علي  1-1
 الزيارات واألعمال الميدانية 

االختبارات الشفهية أو 
رية ، التكليفات التحري

التفاعلية  مشاركا توال
 داخل قاعات المحاضرات 

ساليب اإلعداد والكتابة للبرامج المسموعة أالتعرف علي  1-2
 والمرئية 

 ساليب وفنون اإلخراج المسموع والمرئيأالتعرف علي  1-3

 التعرف علي التطور التكنولوجي في المسموع والمرئي 1-4

 التصوير واإلضاءة  التعرف علي فنون 

 المهارات المعرفية 2

  قواعد وأسس العمل اإلذاعي والتلفزيوني  فهم القدرة علي 2-1

،  النظرية والعملية  المحاضرات
 دراسة حالة ، التدريب العملي 

 

 

 

االختبارات النظرية  
والعملية ، تكليفات 

  وواجبات وكتابة التقارير

 

ت التنفيذ للمتخصص في المجال المسموع القدرة علي اكتساب مهارا 2-2
  والمرئي 

نتاج وفريق اإلخراج الوعي بواجبات ومهام ومواصفات فريق اإل 2-3
  عمال المسموعة والمرئية لأل

  القدرة علي مواجهة األزما ت والمشكالت  2-4

  

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

صول النفسية واالجتماعية في كافة والربط باأل االستخدام والتحليل 3-1
 األعمال المسموعة والمرئية .

 .تحمل مسؤولية اكمال العمل في موعده المحدد

المحاضرات النظرية والعملية 
في األنشطة الجماعية ، التدريب 

 كافة الفنون ، 

االختبارات ، التقديم 
 والفردي الجماعي

، المشروعات والمقارنة 
، العصف لةودراسة الحا

 الذهني
 فريق العمل إظهار روح القيادة والتعاون بين  3-2

 االلتزام بمواثيق الشرف االخالقي والمهني.

 والمهارات العددية التقنيةمهارات التواصل والمهارات  4

المبادرة في اإلعداد واالنتاج والتصوير واإلخراج مع الدراسة والنقد  4-1
 والتوضيح

العنكبوتية استخدام الشبكة 
وبرامج الكميوتر المتخصصة في 

 مجال المسموع والمرئي
تدريس مهارات الحاسب اآللي 

ومهارات االتصال والبحوث في 
 مجال التخصص

عمل جماعي مع تطبيقات 
داخل وخارج االنطاق 

   2-4 األكاديمي
 
 
 
 
 
 

 حركية-المهارات النفس 5
 

محاكاة  النماذج األصلية ،  ل التنسيق والممارسة بين الواقع والمأمو 5-1
عروض بور بوينت ، عروض 

 فيديو وعروض إعالنية 

السلوكيات داخل وخارج 
المحاضرات ، إختبارات 

 عملية وعروض بور بوينت 
 التعامل مع الحدث 5-2

   التعامل مع المعدا ت واآلليات
 

 البرنامج مستوى على التعلم مخرجات مصفوفة
 علىوانقل مخرجات التعلم  البرنامج،مستوى  علىالمطلوبة لتحقيق مخرجات التعلم  مقرراتالفي الجدول أدناه  حدد

ً  البرنامج مستوى المقررات والمستويات  وحدد، التدريسلمستوى  )من الجدول أعاله( إلى الجدول التالي وفقا
جدول واستخدم التصنيف واستخدم رموز المقررات في البرنامج في أعلى ال تعليمي،لتدريس كل مخرج  االمطلوبة
 (.قمتقدم   مستوى ،ك متمكن  مستوى ،بمبتدئ   مستوى: )للمستوياتالتالي 

 المقررات المقدمة               
 مخرجات

ً  التعلم   لمجاالت وفقا
 التعلم في اإلطار الوطني 
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              المعرفة 1

ساليب اإلنتاج أالتعرف علي  1-1
 المسموع والمرئي

 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ب ب ب ب
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ساليب اإلعداد أالتعرف علي  1-2
والكتابة للبرامج المسموعة 

 والمرئية 
 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ب ب ب ب

ساليب وفنون أالتعرف علي  1-3
 ع والمرئياإلخراج المسمو

 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ب ب ب ب

التعرف علي التطور التكنولوجي  1-4
 المسموع والمرئي

 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ب ب ب ب

التعرف علي فنون التصوير  1-5
 واإلضاءة 

 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ب ب ب  

              المهارات المعرفية  2

قواعد وأسس  فهمالقدرة علي  2-1

 والتلفزيوني  العمل اإلذاعي
 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ك ب ك ك

القدرة علي اكتساب مهارات التنفيذ  2-2
للمتخصص في المجال المسموع 

 والمرئي  
 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ك ب ب ك

الوعي بواجبات ومهام ومواصفات  2-3
نتاج وفريق اإلخراج فريق اإل

 عمال المسموعة والمرئية  لأل
 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ك ب ب ك

ت القدرة علي مواجهة األزما 2-4
 والمشكالت  

 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ك ب ب ك

مهارات العالقات الشخصية  3
 وتحمل المسؤولية

             

صول االستخدام والتحليل والربط باأل 3-1
النفسية واالجتماعية في كافة 
 األعمال المسموعة والمرئية .

 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ك ب ب ك

سؤولية اكمال العمل في تحمل م 3-2
 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ك ب ب ك .موعده المحدد

إظهار روح القيادة والتعاون بين  3-3
 فريق العمل 

 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ك ب ك ك

االلتزام بمواثيق الشرف االخالقي  4-3
 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ك ب ك ك والمهني.

مهارات التواصل والمهارات  4
 عدديةالتقنية والمهارات ال

             

المبادرة في اإلعداد واالنتاج  4-1
والتصوير واإلخراج مع الدراسة 

 والنقد والتوضيح
 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ك ب ك ك

 حركية-المهارات النفس 5
 

             

التنسيق والممارسة بين الواقع  1-5
 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ك ب ك ك والمأمول

 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ك ب ك ك التعامل مع الحدث 2-5

 ق ق ق ك ك ك ك ك ب ك ب ك ك   األجهزةالتعامل مع المعدا ت وا 5-3
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 متطلبات القبول بالبرنامج:  -5

 كمتطلب   الزمة   أو خبرة   لمتطلبات االلتحاق بالبرنامج، بما في ذلك أي مقررات   ةً توصيفي أرفق دليالً أو نشرةً 
 سابق.

 

  :وإتمام البرنامج متطلبات الحضور -6
 اإلرشاد األكاديمي–دليل الطالب والطالبات : التالية متطلباتتتضمن ال ةً توصيفي أرفق دليالً أو نشرةً 

 .الحضورأ.  .أ 
 .إلى الذي يليهأكاديمي  االنتقال من عام  ب.  .ب 

 أو متطلبات التخرج.إتمام البرنامج ج. متطلبات  .ج 

  :عاييرالموالتأكد من تحقق تعلم الطالب لتقييم وائح التنظيمية لهـ. ال
من  معايير اإلنجاز )مثال: فحص عينة  الطالب لق يتحقمن تأكد لات المتبعة لجراءما اإل

)قد  أخرى( في مؤسسة   عضو هيئة تدريسمن قِّبَلِّ  مستقل   أوتقويم   ،االختبارات أوالواجبات

 ات مع اختالف المقررات أو المجاالت الدراسية(.جراءتختلف اإل

 :همرة خدمات الطالب ودعمو. إدا
 . خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب:1

ف بما في ذلك وضع جداول الساعات  بة،للطلوتقديم االستشارة إجراءات اإلرشاد األكاديمي  صِّ
البرنامج واختيار الدراسة في المكتبية ألعضاء هيئة التدريس، واالستشارات الخاصة بتخطيط 

 .)وهو ما قد يتوفر على مستوى الكلية( يفة بعد التخرجللوظالمواد الدراسية والتخطيط 

 تواجد رئيس القسم . –الساعات المكتبية 

 :ةبالطل تظلمات. 2
المتعلقة و بذلكرفق اللوائح التنظيمية الخاصة اذكر بإيجاز األمور المهمة المتعلقة بنظام وإجراءات تظلم الطلبة، ثم ا

 تلك التظلمات.النظر في ات بما في ذلك إجراء بالمسائل األكاديمية،

تطبق جميع اللوائح التنظيمية المعمول بها في جامعة الملك عبد العزيز المرتبطة بتظلمات الطالب 
 ، األكاديمية والمعمول بها في جميع أقسام وكليات جامعة الملك عبد العزيز

 ( 4ومادة  3ادة ) م مع مراعاة الئحة ضبط سلوك الطالب والطالبات بجامعة الملك عبد العزيز 
 

 : لجامعة الملك عبدالعزيز )تعديل درجات الطالب)المادة السابعة عشر من القاعدة التنفيذية
شكلة برئاسة لما الثالثيةطالب بناء على قرار اللجنة  أليمقررات لقوم عمادة القبول والتسجيل بتعديل درجات ات-1

ً به أسباب طلب تعديل  قةالة ذات العلمادا ختص وأستاذلموكيل الكلية وعضوية كل من رئيس القسم ا ، موضحا

    الدرجات

ول من بداية الفصل الدراسي الذي ألتتجاوز الشهر ا الفترة  خاللالفصل الدراسي يتم تعديل درجات الطالب عن -2 

 .يليه

بنهاية كل  حصائيةإلاصى طلبات تعديل الدرجات لكل أستاذ وكل قسم علمي، وينظر مجلس الكلية في تلك تح  3 .

 فصل دراسي

  :منوحة له يجب اتباع التاليلمحالة شك الطالب في صحة الدرجة افي -4

راجعة ورقة الطالب، فإذا اتضح أن هناك بمدة لمالتأكد من درجته، ويقوم أستاذ ال المادةأ ـ يراجع الطالب أستاذ 

 3، 2، 1ات طولخفي إطار اتصة لمخجنة ارئيس القسم للعرض على اللحاجة إلى تعديل الدرجة، يقوم برفع ذلك إلى 

   .جة إلى تعديل الدرجة فيتم إفادة الطالب بعدم صحة شكهلحا،أما في حالة عدم ا

 : والتجهيزات والمرافق التعلم مصادرز. 

الكتب  لتوفيرللتخطيط والهيئة التعليمية  أعضاء هيئة التدريسمن قِّبَلِّ  المتَّبعةما اإلجراءات أ  -1
 ، بما فيها المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت؟التعليمية لمراجع، وغير ذلك من الموادالمقررة وا

 جهات الرسمية والمعنيةرفع احتياجات القسم لل
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لهيئة التعليمية للتخطيط لتوفير وا أعضاء هيئة التدريسمن قِّبَلِّ  المتَّبعةما اإلجراءات ب  -1
 ؟المعامل والقاعاتالمصادر للمكتبة وتوفير

 ال ينطبق

لتقويم مدى كفاية توفير والهيئة التعليمية  أعضاء هيئة التدريسمن قِّبَلِّ  المتَّبعةما اإلجراءات -2
 الكتب المقررة والمراجع العلمية وغيرها من المصادر؟

 ال ينطبق

لعلمية الطالب لتقويم مدى كفاية توفير الكتب المقررة والمراجع امن قِّبَلِّ  المتَّبعةما اإلجراءات -3
 وغيرها من المصادر؟

  ال ينطبق

 ؟الطلبة على الكتب الدراسية المقررةلحصول  المتَّبعةما اإلجراءات -4
 ال ينطبق

 عضاء هيئة التدريس وغيرهم من  الهيئة التعليمية:أح. 
 

 نات:ي. التعي1

من حيث  مهدد بما يضمن مالءمتالج   الهيئة التعليمية وأعضاء هيئة التدريسأوجز عملية توظيف 
 مؤهالتهم وخبراتهم للقيام بمسؤوليات التدريس. 

 

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

 . ة البرنامجة السنوية، والتخطيط لتحسين جودوالمراجع
البرامج،  ، ومدى مشاركتهم في مراقبة جودةاالستشارية اللجنة  مع التشاور إجراءات اشرح - ب

 .والمراجعة السنوية، والتخطيط للتحسين

 المهنير ي. التطو3
يث ح من ألعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية المهنيتطوير ال ألغراضما اإلجراءات المتبعة 

 ؟ علم الطالبوتقييم ت تحسين مهارات التدريس -: أ
 ؟ أخرى مهمةجوانب أي وية، المعرفة البحث بما في ذلكمهني آخر، تطوير  أي -ب 

 :الجدد التدريس هيئةوأعضاء  التعليمية الهيئة أعضاء. إعداد 4

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

المؤسسة التعليمية الخاصة بتعيين أساتذة زائرين أو  الكليةأو  القسمأو  قدم موجزاً لسياسة البرنامج
 اتذةالموافقات المطلوبة، عملية االختيار، نسبتهم مقارنة بإجمالي عدد األسأي وغير متفرغين. )

 . وهكذا(... المتفرغين
 االستفادة من الخبرات اإلعالمية ممن لهم باع طويل في العمل المسموع والمرئي

 موافقة الجهات المعنية

 

ً بق م وصفا  التدريس هيئةوأعضاء  التعليمية الهيئةتوجيه تأهيل والخطوات المتبعة في عملية ّدِّ
الكامل للبرنامج ودور المقرر  فهمهمرغين، لضمان متفال أو غير ،زائرينال األساتذة أو لجدد،ا

  .من مكوناته سونها كمكونأوالمقررات الدراسية التي يدّرِّ 
 لتأهيل أعضاء التدريس الجدد بالجامعة .دورات متخصصة  تصميم 

 لتأهيل أعضاءلمناقشة أهداف القسم ومقرراته وخططه والتجهيزات  دورية  القسم اجتماعات  عقدي
 .ديس الجدهيئة التدر
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 :هط. تقويم البرنامج وإجراءات تحسين
 :. فاعلية التدريس1

 ؟ في البرنامج مخرجات التعلمتقويم وتطوير  في متبعةالضمان الجودة ما إجراءات  . أ
 .مشورة ومدي مع توافقها مع نظريات التعلم ال-
  المتنوعةتقويم مدي معرفة أعضاء هيئة التدريس ومهاراتهم -

 للبرنامج: العام. التقويم 2 

جمالي لجودة البرنامج ومدى للحصول على تقويمات للمستوى اإل ةستخدمالمما االستراتيجيات أ. 
  ستهدفة؟المتحقق مخرجات التعليم 

 المصادر التالية: ويكون ذلك من

 خريجين؟الومن  ،من طالب البرنامج الحاليين. 1
 ال ينطبق

 مين مستقلين؟ وّ أو مقو/من استشاريين . 2
 ال ينطبق

 ؟ المستفيدين وغيرهم منجهات التوظيف من . 3
 عبر وحدة متابعة الخريجينالمطلوبة   معلوما تال الحصول على 

  مطلوبة: مرفقات
 ويكون لها ، في توصيف البرنامجإليها مت اإلشارة تومستندات  ،تنظيميةنسخ من اللوائح ال .1

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

 توقيع أصحاب الصالحية
 التاريخ التوقيع الرتبة األكاديمية االسم العميد/رئيس القسم

 يس البرنامجرئ عميد الكلية أو
 في المقر الرئيس

    د.علي بن ظافر القرني

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

 


