
  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

 

 قسم : المناهج وطرق التدريس

( 13نموذج رقم )   

    إعداد معلم اللغة العربية برنامج  توصيف

(     2019/2020عام )                                               

معلومات أساسية : –أ   

عدادي والثانويبية للتعليم اإلإعداد معلم اللغة العراسم البرنامج : -1  

 2- طبيعة البرنامج :       ) أحادي (              ) ثنائي (                    ) مشترك (

-3           القسم المسئول عن البرنامج :                                                        

0820/   8/    12تاريخ إقرار البرنامج :                            

،  2015/  5 /11( بتاريخ 267رقم )مجلس قسم  تاريخ اعتماد البرنامج:                   

(472رقم) 2017 /3/12مجلس الكلية بتاريخ                            

علومات متخصصة :م -ب  

إلى: يهدف برنامج إعداد معلم اللغة العربية األهداف العامة للبرنامج : -1  

 هل ألداء مهنته بكفاءة.ؤإعداد معلم للغة العربية والتربية اإلسالمية م1-1

 إعداد معلم للغة العربية على درجة عالية من الثقافة. 1-2

 ر ، ومهتم لها.إعداد معلم للغة العربية واع بقضايا العص 1-3

 إعداد معلم محب للغة العربية ، مدرك ألهمية استخدامها وتعليمها. 1-4

 داد معلم مدرك لوضع اللغة العربية الحالي ، وللتحديات التي تواجهها.إع 1-5

 إعداد معلم ذي ثقافة دينية واسعة ، يجيد قراءة القرآن ، ويعرف تفسيره. 1-6

هدفة من البرنامج :المخرجات التعليمية المست -2      

  ن:أ بانتهاء دراسة برنامج إعداد معلم اللغة العربية يجب أن يكون الخريج قادرا على

: لومات والمفاهيمالمعأ/   

يتعرف مفاهيم ومحددات ونظريات التعلم وتطبيقاتها. 1أ/  

   يتعرف استراتيجيات التعليم والتعلم المختلفة. 2أ/

راحله ، وخصائص كل منها وما يعتريها من مشكالت وما تتطلبه مبادئ النمو وجوانبه وم صفي 3أ/

 من متطلبات نمائية وتربوية .

مبادئ القياس والتقويم وتطبيقاتها التربوية والنفسية .تعرف ي 4أ/  

الخلفيات الفلسفية واالجتماعية للظواهر والمشكالت والممارسات التربوية والتعليمية . يتعرف 5أ/  



  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

واتجاهات الفكر التربوي وتطورها وتطبيقاتها التعليمية  في العصور والحضارات بمفاهيم  تعرفي 6أ/

 المختلفة .

بنظامه التعليمي وهيكله ومراحله ونوعياته وإدارته ، ويقارن بينه وبين النظم التعليمية  فتعري 7أ/

 األخرى من حيث التنظيم واإلدارة وأثر القوى والعوامل الثقافية المؤثرة عليها .

أسس المناهج وعناصرها وأنواعها ، ونظريات بنائها وتطويرها وإدارتها.سترجع ي 8أ/  

مبادئ التدريس واستراتيجياته ، وتصميم مواقف وفرص التعلم. عددي 9أ/  

مبادئ السواء والتوافق النفسي واالجتماعي  وأنواع الميكانيزمات والمشكالت يتعرف  10أ/

.ا على األفراد و الجماعاتواالضطرابات النفسية والسلوكية وأثره  

قواعد النحو و الصرف .  تعرفي  11أ/  

أساسيات الدراسات اإلسالمية . سمىي 12أ/  

االتجاهات الرئيسية و المدارس فى الفلسفة اإلسالمية . صفي 13أ/  

.المعاني( -البديع  -البيانقواعد علم البالغة )يتعرف  14أ/  

. قواعد التدريب اللغوي و الخطيتعرف  15أ/  

مصادر التراث فى المكتبة العربية .يتعرف  16أ/  

أسس علم اللغة .يتعرف  17أ/  

قواعد اللغة اإلنجليزية و آدابها . حددي18أ/  

خصائص الحضارة و التاريخ اإلسالمي .يتعرف  19أ/  

. خصائص النصوص و تاريخ األدب فى العصور المختلفة حددي 20أ/  

تذوق األدبي .تاريخ األدب و اتجاهات ال سردي 21أ/  

القواعد العامة لموسيقى الشعر )العروض(.يتعرف  22أ/  

مدارس النقد األدبي و اتجاهاته . ذكري 23أ/  

.مصادر اللغة و األدب يتعرف 24أ/  

مدارس األدب المقارن و اتجاهاته. ستعرضي 25أ/  

 ميةيتعرف التقنيات الحديثة،  وطرق توظيفهاا باللغة العربية والدراسات اإلسال 26أ/

القدرات الذهنية :      -ب  

 المتضمنة بالمحتوى الدراسى. يقدم أفكاًرا جديدة للقضايا  1ب/

  تقويم المتعلمين من أجل التحسين والتطوير. يحلل نتائج 2ب/

 يقوم أداءه وأداء اآلخرين. 3ب/

 يتفهم السياسات والنظم التعليمية. 4ب/

 ف الحياتية المختلفة.يختار المناسب من بين البدائل فى المواق 5ب/

 مهارات التحليل والمفاضلة  والتمييز.  ستنتجي   6ب/

 يربط بين القواعد النحوية ومواقف استخدامها فى سياقات مهنية.   7ب/

 . والتفكير االبتكارى وحل المشكالت مهارات التفكير الناقد يستنتج- 8ب/
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 مهارات التطبيق والقياس. يحلل  9ب/

  عملية :مهارات مهنية و  -ج

ن؛ بناء على معرفته بمادة يصمم خطة للتدريس، وبيئات تربوية تناسب تنوع المتعلمي 1ج/

 التخصص، وطبيعة المتعلمين، والبيئة االجتماعية المحيطة، وأهداف المنهج.

، وكافة الوسائط ومصادر التعلم المتاحة بق طرائق التدريس، موظفًا تكنولوجيا التعليمطي 2ج/

 ص المتعلمين وأنماط تعليمهم وتعلمهم.مراعيًا خصائ

 لعمليتى التعليم والتعلم. يستخدم أساليب وأدوات مناسبة لتقويم الجوانب المختلفة 3ج/

يوظف المعلم معرفته بدوافع وسلوك المتعلمين أفرادا وجماعات في تصميم بيئة للتعلم  4ج/

قي في التعلم ، وعلى التحفيز تشجع على التفاعل االجتماعي اإليجابي ، وعلى االنخراط الحقي

 الذاتي.

 يوظف آليات اإلرشاد والتوجيه التربوى والنفسى وريادة األعمال فى ممارساته المهنية. 5ج/

يتواصل بفاعلية مستخدًما قدراته الشخصية، ومهارات تكنولوجيا المعلومات  6ج/

 واالتصاالت.

 المستجدات ذات العالقة بتخصصه. يوظف 7ج/

 غة عربية سليمة، وبإحدى اللغات األجنبية.يتواصل بل 8ج/

يوظف معرفته بكيفية نمو تالميذه وكيفية تعلمهم ، وهو قادر على تزويدهم بفرص للتعلم  9ج/

 تدعم نموهم العقلي واالجتماعي  و غيرهما من جوانب النمو.

األهداف  يدير المنهج الدراسي بعناصره وعملياته المختلفة لتحسين تعلم تالميذه وتحقيق 10ج/

 التربوية والتعليمية الموضوعة.

يستخدم استراتيجيات مختلفة للتعليم تشجع التالميذ على التفكير الناقد وحل المشكالت  11ج/

 وتنمى مهاراتهم األدائية .

وتأثيرها على التالميذ والوالدين والزمالء  ،  ممارساته. يقيم النتائج المترتبة علي 12ج/

 رص التي تدعم نموه المهني.ويبحث باستمرار عن الف

يتواصل المعلم مع أولياء األمور واألسر والزمالء والبيئة االجتماعية ، ويتعاون معهم  13ج/

 جميعا للتعامل مع المشكالت االجتماعية والتربوية،  وتعزيز تعلم التالميذ وتأمين سالمتهم. 

يمي مستفيدا من معرفته يساهم بإيجابية في حل المشكالت التي تواجه نظامه التعل 14ج/

 بمراحل تطوره ، ومعارفه حول النظم التعليمية والتجارب الناجحة للنظم التعليمية األخرى.

 يطبق قواعد النحو و الصرف . 15ج/

 يطبق  أساسيات الدراسات اإلسالمية علي قضايا العقيدة في العبادات والتشريع  . 16ج/

فى الفلسفة اإلسالمية على القضايا الفلسفية  يطبق االتجاهات الرئيسية و المدارس 17ج/

 المطروحة .

 يطبق قواعد اللغة اإلنجليزية و آدابها  على النصوص وفي المحادثة والكتابة . 18ج/

 يطبق معرفته بأسس علم اللغة .  19ج/

يطبق معرفته بخصائص الحضارة والتاريخ اإلسالمي على القضايا التاريخية  20ج/

 المطروحة.

 بق معرفته بالقواعد العامة لموسيقى الشعر في نقد األعمال الشعرية.يط 21ج/

 المعاني(  على النصوص المختلفة. -البديع  -البيانيطبق قواعد علم البالغة ) 22ج/

 يطبق قواعد التدريب اللغوي و الخط .  23ج/

 مصادر التراث فى المكتبة العربية في تصنيف الكتب  التراثية . يكتب عن 24ج/

 . علم األصوات العربيةيطبق معرفته ب 25ج/
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 . قرأ النصوص قراءة صامتة وجهريةي 26ج/

 .، ومدارس النقد األدبى واتجاهاتهيطبق معرفته بمدارس األدب المقارن و اتجاهاته  27ج/

 المختلفة .  روخصائص النصوص و تاريخ األدب فى العصيعرض  28ج/

 ذوق األدبي في نقد األعمال األدبية .تاريخ األدب و اتجاهات التيتحدث عن  29ج/

مهارات عامــــة : -د  

.يعمل بكفاءة ضمن فريق 1د/  

يكتسب مهارة التعبير الشفهى والكتابى.2/د  

يكتسب مهارة العرض الفعال. 3د/  

يكتسب مهارة اإلدارة الفعالة. 4د/  

  سب مهارة الخطابة واإللقاء.تيك5د/

يتوافق مع اآلخر ويقبله.6د/  

فى بحث قضايا المجتمع العامة. يشارك 7د/  

المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3   

عن الهيئة ، الصادرة قطاع كليات التربيةل يير القومية األكاديمية المرجعيةتم تبنى المعا 3/1

( بتاريخ 242بمجلس الكلية رقم)  2013  أبريلالقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى 

18/11/2013        

الينطبق. العالمات المرجعية :-4  

هيكل مكونات البرنامج :  -5  

  ثمانية فصول دراسية. -أربع سنوات : البرنامجمدة    -أ

.............................................. هيكل البرنامج: -ب  

 إجمالي           نظري                عملي                     :       عدد الساعات / عدد الوحدات  •

                                         

  إلزامى                 إنتقائى                  اختيارى                                                            

                                                    

                                                 انجليزى( 4عربى، و 2، وحاسب آلى 2.5)بعد خصم:  التربوية مقررات العلوم  •

                                                                                                    % 

 

 %                           مقررات علوم التخصص :                                      •

 (:                                         %حقوق إنسانمقررات من علوم أخري ) حاسب آلي و •

125 112 237 

221 
----- 16 

65 .4227  

.4462  148 

10.5 4.43 
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)يتم التدريب يوما كامال أسبوعيا فى أحد المدارس بالفرقة الثالثة    %3.37       8التدريب الميداني :  •

 والفرقة الرابعة على مدار كل فصل دراسى(

توزيع المقررات بالبرنامج وفقا  لنسب ا

لمعايير الهيئة القومية لضمان 

 جودة التعليم

توزيع المقررات بالبرنامج وفقا  النسب 

 لالئحة الكلية 

العلوم األساسية المهنية  25%-15%

 والتربوية

العلوم األساسية المهنية  27.42%

 والتربوية

 العلوم التخصصية والمساندة % 62.44 العلوم التخصصية والمساندة 57%-43%

 تطبيقات الحاسب فى التخصص %3.37 تطبيقات الحاسب فى التخصص % 7-%  5 

 التدريب الميدانى %3.37 التدريب الميدانى 8%  -12%

 العلوم الثقافية %4.43 العلوم الثقافية 7%  -3%

 علوم التميز  ال يوجد علوم التميز  7%  -% 1

                  ال ينطبقتمدة ( :   البرنامج ) في نظام الساعات المعمستويات  -ج

 وحدة موزعة على النحو التالي : 52المستوي األول / السنة األولى  : يلزم اجتياز 

 2.اختياري ---.انتقائي 50إلزامي   

 وحدة )موزعة كالتالي :59المستوي األول / السنة الثانية  : يلزم اجتياز 

 ----اختياري ----.انتقائي 59مي إلزا    

 وحدة موزعة على النحو التالي : 66المستوي األول / السنة الثالثة  : يلزم اجتياز 

 6اختياري ---انتقائي 60إلزامي 

 وحدة )موزعة كالتالي :60المستوي األول / السنة الرابعة  : يلزم اجتياز 

 8اختياري ----.انتقائي52إلزامي       

 لبرنامج : د. مقررات ا

 إلزامي  : -أ        

عدد  اسم المقرر  كود أو
 عدد الساعات 

الفصل الفرقة 
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 الدراسي والمستوي األسبوعية الوحدات  رقم المقرر

 عملي تمارين نظري 

A111 األول األولى 2  2 4 النحو والصرف 

A112 2  2 4 مدخل إلى علم اللغة " " 

A113 2  2 4 النصوص القرآنية " " 

A114 2  2 4 المكتبة العربية " " 

A115 2  2 4 مدخل لألدب العربى " " 

ED111 2 2 التربية وقضايا العصر  - " " 

A111 2 2 اللغة العربية  - " " 

 إلزامي :  –تابــــــع  : أ 

 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر 

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات 

 األسبوعية

الفرقة 

 والمستوي

ل الفص

 الدراسي

 عملي تمارين نظري 

A121 (2النحو والصرف) الثانى األولى 2  2 4 

H122 2 2 سالمىالتاريخ اإل   " " 

A122 2  2 4 األصوات العربية " " 

A123 2  2 4 مدخل إلى البالغة والنقد " " 

A124 (2مدخل إلى األدب العربى) 2  2 4 " " 

ED121 2 2 المعلم ومهنة التعليم   " " 

Eng121 2  2 4 اللغة اإلنجليزية " " 

Men.H.1

21 

 " "   2 2 علم النفس النمو

A211 (1النحو والصرف) األول الثانية 2  2 4 
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A212 )2  2 4 مهارات لغوية)قراءة " " 

A213 2  2 4 األدب الجاهلى " " 

A214 2  2 4 علم اللغة التطبيقى " " 

A215 )2  2 4 علم البيان)البالغة " " 

Curr211  مهارات تدريس وتدريس

 (1مصغر)

3 1  2 " " 

 إلزامي :  –تابــــــع  : أ 

 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر 

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات 

 األسبوعية

الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي

 عملي تمارين نظري 

Curr412 األول الثانية   2 2 المناهج 

Psy211 1  2 3 (1جية التعلم)سيكولو " " 

 " "   2 2 حقوق اإلنسان 

A211 (2النحو والصرف) الثانى الثانية 2  2 4 

A222 )2  2 4 علم المعانى)البالغة " " 

A223 2  2 4 علوم القرآن " " 

A224 2  2 4 األدب اإلسالمى واألموى " " 

A225 2  2 4 موسيقى الشعر " " 

Curr221 ريس مهارات تدريس وتد

 (2مصغر)

3 1  2 " " 

Tc)) (1تكنولوجيا التعليم) 2 2   " " 

Psy222 2  2 4 (2لوجية التعلم)سيكو " " 

A311 (1النحو والصرف) األول الثالثة 2  2 4 
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A312 2  2 4 العبادات والمعامالت " " 

A314 (1األدب العباسى) 2  2 4 " " 

 إلزامي :  –تابــــــع  : أ 

 كود أو

 قرررقم الم
 اسم المقرر 

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات 

 األسبوعية

الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي

 عملي تمارين نظري 

A315 )2  2 4 البالغة العربية)البديع " " 

A316  الحديث والسيرة النبوية

 الشريفة

4 2  2 " " 

Curr311 (1طرق تدريس عامة) 1  2 3 " " 

Tc312 

 

Curr313 

ا تعليم تكنولوجي

 (2التخصص)

 حاسب آلى فى التخصص

 

5 

 

 

 

1 

 2 

 

2 

" " 

Curr  4   4 تدريب ميدانى " " 

A321 الثانى الثالثة 2  2 4 النحو والصرف 

A322 )2   2 مهارات لغوية)كتابة " " 

A323 (2األدب العباسى) 2  2 4 " " 

A324 2  2 4 األدب األندلسى " " 

A325 2  2 4 الفكر النقدى عند العرب " " 

 إلزامي :  –تابــــــع  : أ 
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 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر 

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات 

 األسبوعية

الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي

 عملي تمارين نظري 

Ed321  الفكر التربوى وتطبيقاته

 التعليمية

2 2   " " 

Men.H.3

21 

سيكولوجية ذووى 

االحتياجات الخاصة 

 تعليمهمو

2 2   " " 

Curr321 2 2 طرق تعليم الكبار   " " 

Curr 4 تدريب ميدانى      

A411 األول الرابعة 2  2 4 النحو والصرف 

A412 2  2 4 المعاجم والداللة " " 

A413 2  2 4 األسلوبيات " " 

A414  األدب العربى

 الحديث)شعر(

4 2  2 " " 

 إلزامي :  –تابــــــع  : أ 

 أو كود

 رقم المقرر
 اسم المقرر 

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات 

 األسبوعية

الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي

 عملي تمارين نظري 

Curr411 (2طرق تدريس نوعية) 1  2 3 " " 

Men.H.

411 

 " "   2 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى

Ed211 2 2 اإلدارة المدرسية والصفية   " " 



  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

Curr 4 نىتدريب ميدا      

A421 الثانى الرابعة 2  2 4 تحليل النصوص األدبية 

A422  الحاسوب وتعليم اللغة

 العربية

4 2  2 " " 

A423 )2  2 4 األدب الحديث)نثر " " 

A424 2  2 4 اتجاهات النقد األدبى الحديث " " 

Psy421  الفروق الفردية والقياس

 النفسى

3 2  1 " " 

Ed411 مصر  نظام التعليم فى

 واالتجاهات المعاصرة

2 2   " " 

Curr 4   4 تدريب ميدانى " " 

 ال يوجد انتقائي  : -ب

 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر 

عدد 

 الوحدات 

 عدد الساعات 

 األسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي

 عملي تمارين نظري 

        

 اختياري  : -ج

 كود أو

 رقم المقرر
 قرر اسم الم

عدد 

 الوحدات 

 عدد الساعات 

 األسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي

 عملي تمارين نظري 

 األول األولى -  2 2 (1مقرر ثقافى اختيارى) 

 الثانى الثالثة   2 2 (2مقرر ثقافى اختيارى) 



  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

 مقررات اختيارية: 

 يختار الطالب مقرًرا واحًدا

 الثانى الثالثة 2  2 4

Phi222 الفلسفة اإلسالمية     " " 

Phi326 فلسفة الجمال     " " 

مقررات اختيارية:يختار  

 الطالب مقرًرا واحًدا

 األول الرابعة 2  2 4

A416 الحضارة اإلسالمية     " " 

A415 أدب مصر اإلسالمية     " " 

 مقررات اختيارية: 

 يختار الطالب مقرًرا واحًدا

 الثانى الرابعة 2  2 4

A425 )مهارات لغوية)استماع     " " 

A426 (2النحو والصرف)     " " 

 

 محتويات المقررات  :   -5 

                                             

 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج   :  -6

 ى ما يلِى:يُشتََرط لقيد الطالب للدراسة بالدرجة الجامعية األولَ  -1-أ

 أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط القبول التى يحددها المجلس األعلى للجامعات.-1-1-أ

 ى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من بالد أخرى.أن يكون حاصاًل عل-2-1-أ

 أن يكون متفرًغا للدراسة بالكلية.-3-1-أ

 ؛ ومنها:من لياقته لمهنة التعليمأن ينجح فيما تجريه الكلية من اختبارات للتحقق -4-1-أ

 اجتياز الكشف الطبى لبيان صالحيته الجسمية لممارسة مهنة التعليم.-1-4-1-أ

 اختبارات المقابلة الشخصية.-2-4-1-أ

  القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  : -7

 . ، تسير وفقًا لنظام الفصل الدراسىالدراسة نظرية وعملية -

، ينقسم العام الدراسى إلى فصلين دراسيين، مدة كل منهما مدة الدراسة أربع سنوات -

 سبعة عشر أسبوًعا، منها خمسة عشر أسبوًعا للدراسة، وينتهى الفصل الدراسى بامتحان.

 راجع استمارات توصيف المقررات



  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

 وتنقسم الدراسة إلى مرحلتين:  -

 األولى؛ وتشمل الفرقتين األولى والثانية.المرحلة  •

  عة.وتشمل الفرقتين الثالثة والراب الثانية؛المرحلة  •

 وال ينتقل من المرحلة األولى إلى الثانية إال إذا نجح فى جميع المقررات الدراسية. -

وينقل من الفرقة األولى إلى الثانية، وكذلك من الفرقة الثالثة إلى الرابعة إذا كان ناجًحا،  -

 أو راسبًا فى مقررين على األكثر، على أن يؤدى االمتحان فيما رسب فيه فى الفرقة التى نقل

 إليها.

% على األقل من الدروس العملية والنظرية، لكل مقرر  ٧٥يلتزم الطالب بحضور  -

دراِسى، علَى أال تُحتَسب فيها أية أجازات. ويُحَرم الطالب من دخول امتحانات المقرر إذا 

قلت نسبة حضوره عن هذه النسبة بقرار من مجلس الكلية، وذلك بناء على تقرير أستاذ 

 مجلس القسم الُمختَص. المادة، وموافقة

يوقَف قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لسبب َمَرِضى، أو غيره من األسباب المقبولة،  -

ر سبب االنقطاع، ويكون إيقاف القيد بقرار من مجلس الكلية.  بناء علَى شهادات موثقة تُبرِّ

 

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   :  -8

  

 المخرجات التعليمية المستهدفة ما تقيسه من الطريقة 

 -10أ/ -9/أ -8أ/ -7أ/ -6أ/ -5أ/ -4أ/ -3أ/ -2أ/ -1أ/ االختبارات التحريرية.-1

 -17أ/ -16أ/ -15أ/ -14أ/ -13أ/ -12أ/ -11أ/

 25أ/ -24أ/ -23أ/ -22أ/ -21أ/ -20أ/ -19أ/ -18أ/

  -24ج/

 -7ب/ -6ب/ -5ب/ -4ب/ -3ب/ -2ب/ -1ب/ أعمال السنة-2

 11ب/ -10ب/ -9ب/ -8ب/

-8ج/ -7ج/  -6ج/-5ج/ -4ج/ -3ج/ -2ج/ -1ج/

-15ج/-14ج/-13ج/-12ج/ -11ج/ -10ج/-9ج/

-22ج/-21ج/-20ج/-19ج/-18ج/-17ج/-16ج/

 .29ج/-28ج/ -27ج/-26ج/-25ج/-23ج/

 -29ج/ -28ج/ -26ج/ -13ج/ -10ج/ -8ج/-6ج/ اختبار عملى -3

 7د/ -6د/ -5د/ -4د/ -3د/ -2د/ -1د/

 تقويم البرنامج  : طرق  -9



  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

 القائم بالتقويم  الوسيلة  العينة

طالب الفرقة 

)عينة الرابعة

ممثلة من 

 الطالب(

 طالب الفرقة النهائية -1 استبيانات

 طرق أخرى-2  

 

 

 آليات إصالح أو تحسين البرنامج : -10

قييم البرنامج، جمع وتحليل النتائج الواردة فِى استبيانات واستطالعات الرْأى الخاصة بتأــــ 

الَّتِى البد أن تتضمن تقييم المقررات الدراسية، وأداء أعضاء هيئة التدريس، ومقترحات 

التعديل المأمولة، خاصة الُمقتََرحة من قطاع أصحاب األعمال إلصالح مواطن ضعف 

 البرنامج، وربطه بسوق العمل.

اء من كل تكليف من تكليفات إعالن نتيجة تقييم أداء الطالب باستمرار عقب االنتهب ـــــ 

األعمال الفصلية، لفتح المجال للتقويم الذاتِى للطالب، وخلق روح التنافس بين الطالب، 

 والتعرف علَى نقاط الضعف لديهم للعمل علَى تقويتها من جانب القائم بالتدريس.

من  التوصية بحذف، أو إضافة مقررات دراسية بما يتوافق مع النتائج الواردةج ـــــ 

 االستبيانات واستطالعات الرْأى الخاصة بتقييم البرنامج.

 

:   البرنامج منسق  

د/سحر فؤاد إسماعيلأ.م.  

 

 رئيس القسم المسئول

أمير القرشى رئيس قسم المناهج وطرق التدريس: أ.م.د/   


