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 رؤيـة الجامعة
 
قليمياً في برامجها التعليمية ، وأنشطتها البحثية ضمن معايير االعتماد لضمان الجودة   أن تصل الجامعة إلى مكانة مرموقة محلياً وا 
 

 رسالة الجامعة
االرتقاء بمستوى التعليم الجامعي ، ورفد المجتمع المحلي واالقليمي بالكوادر المتخصصة والخبرات المؤهلة القادرة على التطوير  

واالبداع والقيادات المدربة الفاعلة، ومواكبة التطور التكنولوجي بما يعزز إنجازات الجامعة العلمية والبحثية والمعرفية في خدمة 
 إلى ايجاد بيئة علمية خصبة وجاذبة. المجتمع، سعياً 

 
 الجامعة غايات
 توفير بيئة تعليمية متطورة ، واعتماد الخطط الدراسية المواكبة الحتياجات المجتمع والتقدم العلمي .1

 بناء الخبرات القادرة والمؤهلة، وإعدادها في مجاالت التخصص المعتمدة  في الجامعة .2

 التعلم والتفوق والبحث واالنتاج والعمل كفريق، والمساهمة في التفاعل مع المجتمعتحفيز الطلبة وتشجيعهم على  .3

 تشجيع البحث العلمي ودعم الدراسات العلمية والعملية في المجاالت المختلفة، لتلبية احتياجات المجتمع المحلي. .4

 يم والتعلم.تمام بمصادر تكنولوجيا التعلتعزيز التعليم والتعلم االلكتروني وتطوير األساليب والوسائل التعليمية وااله .5

 الربط بين الكادرين اإلداري واألكاديمي، بما يخدم العملية التعليمية والعلمية للجامعة .6

 التوجه نحو المجتمع اإلقليمي بثقافاته المتعددة .7
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 مقدمة
، والذي حقق معايير االعتماد 3102/3102نجاح تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الخطط الدراسية للبرامج والتخصصات في الجامعة، والذي أثمر إصدار دليل الخطط الدراسية للعام  إن

ر المحتوى يطو تم ت، و %011بنسبة  في كل تخصص لمجاالت المعرفية المطلوبةواد الدراسية ل، وحقق مالئمة الموضوعات والم%011الخاص للتخصصات جميعها بنسبة 
، وقد نتج عن مشروع إعادة هيكلة الخطط الدراسية، إعادة تشكيل %01وحقق مواكبة للتطورات العلمية والتقنية بنسبة  ،%58األكاديمي ليتالئم مع احتياجات سوق العمل بنسبة 

 .ة القصوى من طاقات الموارد البشرية ومعارفهم وخبراتهم في تنفيذ هذه الخطط الدراسيةمجالس األقسام، واستحداث ثالثة أقسام مساندة، بهدف االستفاد

نتائج امتحان  ية العامة، التي كشفتهذا النجاح يضعنا أمام مسؤوليات جديدة لالستمرار في مشروع إعادة الهيكلة للخطط الدراسية، لضمان تحقيقها للنتاجات والكفايات التعلم
، ملحق 3108، لهذا نضع اليوم خطة سنوية للعام %22( لم تحقق منها ما يزيد عن 3102/3102)المستوى العام( أن الخطط الدراسية القديمة )أي قبل عام  الكفاءة الجامعية

س ، والتي نستطيع قياخريجي الجامعة من النتاجات والكفايات التعلمية العامة )المستوى العام( التي يجب توفرها في %01( لتطوير المحتوى التربوي بهدف تحقيق نسبة 0)
 .3100فاعليتها بعد العام 

ة للمستوى العام الكفايات التعلمي هذه الخطة تركز على إعادة النظر في الموضوعات الدراسية التي يجب أن نضمنها في المواد الدراسية للخطط الجديدة، والتي تسهم في تعزيز
دة النظر في محتوى المادة الدراسية بغض النظر عن نوع المادة، سواًء كانت متطلب جامعة، أم متطلب كلية، أم متطلب تخصص، ( كفاية، مما يتطلب إعا24والبالغ عددها )

لخطة الدراسية ي امسماها أو موقعها فوكذلك بغض النظر عن فئة المادة الدراسية، سواًء كانت متطلب إجباري أو متطلب إختياري، وتتم هذه العملية دون المساس برقم المادة أو 
 قيد التعديل.

امة، وتحديد بهدف تحقيق كفاية تعلمية ع في محتوى المادة الدراسية، دراسية لكل قسم أكاديمي أو قسم مساند، تحديد الموضوعات التي يجب تضمينهاال الخطط يجب على لجان
كثر من مادة دراسية في الخطة لتحقيق نفس الكفاية التعلمية المطلوبة، أليتم تعديل موضوعات (، وقد 0المكان المناسب لهذه الموضوعات في أي مادة دراسية )حسب الجدول رقم 

لجان كما يجب على لجنة الخطة الدراسية االستعانة ب .رقم القسم الذي تنتمي إليه لمواد الدراسية التي تحملأخذين بعين االعتبار أن كل لجنة خطة دراسية مسؤولة عن محتوى ا
 د الدراسية، واالستفادة القصوى من خبراتهم ومهاراتهم في هذا المجال.تنسيق الموا

للعام الدراسي  ل أبتداًء من الفصل الثانيلالستفادة الفورية من أي تعديل على الموضوعات في المادة الدراسية، يبدأ العمل بها فور اعتمادها، ويتوقع أن يبدأ العمل بهذا التعدي
. أي تعديالت تنسب بها لجان الخطط الدراسية على محتوى المواد 3108لجان الخطط الدراسية التعديالت المطلوبة قبل الشهر العاشر من العام ، ويجب أن تنهي 3102/3108

 ل بعد اعتماد.رى عليها التعديي جالدراسية، يجب اعتمادها من قبل مجلس القسم، وتزويد مكتب االعتماد وضمان الجودة بنسخة معدلة من الوصف التفصيلي للمادة الدراسية الت
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 (Lebral Art)التي يطلق عليها الفنون العقلية عامة، و يركز هذا المستوى على النتاجات والكفايات ال المستوى العام: 
   مية عامة( كفاية تعل64جات تربوية تتضمن )( نتا9ويغطي هذا المستوى )

 النتاجات/الكفايات الرقم
الموضوعات التي يجب 

 إضافتها

 معلومات حول المادة الدراسية التي يتم تعديل محتواها
المسؤول عن 

اعداد 
 المحتوى

 اسم المادة رقم المادة
نوع 

 المتطلب
 )ج/ك/ت(

فئة 
 المتطلب
 )ج/خ(

       مهارات البحث والتحليل 1

0.0 
مهارة توظيف مناهج البحث العلمي في 
 التعامل مع المشكالت العملية والعلمية

      

3.0 
مهارات االستنتاج والتحليل لنتائج األبحاث 

 والتوصل إلى االستنتاجات الخاصة بها
      

2.0 

تقييم المعلومات واالستنتاجات المبنية على 
مقدمات ونصوص تمثل قضايا  تقع في 

مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم 
 الطبيعية والعلوم الصحية

      

2.0 
في عملية البحث والتوصل  إدراك األخطاء

 إلى االستنتاجات
      

8.0 
التعرف بالمشكالت وتحديدها الواردة في 

 مواقف معطاه
      

       مهارات التفكير الناقد واإلبداعي 2

0.3 
 مهارة الفهم والتقييم للمعلومات المختلفة

 
      



 الكفاءة/المستوى العام(( تحديث المحتوى التربوي )امتحان 1ملحق )

Page 4 of 9 
 

 النتاجات/الكفايات الرقم
الموضوعات التي يجب 

 إضافتها

 معلومات حول المادة الدراسية التي يتم تعديل محتواها
المسؤول عن 

اعداد 
 المحتوى

 اسم المادة رقم المادة
نوع 

 المتطلب
 )ج/ك/ت(

فئة 
 المتطلب
 )ج/خ(

3.3 
 التقييم لفوائد واستعماالت المعلومات

 
      

2.3 
توليد المعلومات من خالل االستنتاج 

 واالستنباط
      

المهارة في تحديد االفتراضات المتضمنة في  2.3
 عدد من النصوص

      

8.3 
القدرة على التفسير من خالل تقييم 

االستنتاجات المبنية على نصوص ومواقف 
 معطاه

      

4.3 
تقييم جوانب الضعف والقوة في الحجج 

تتضمنها بعض النصوص والمقدمات التي 
 والمواقف

      

مهارات المعالجة المنطقية والرياضية  3
 واللفظية

      

0.2 
القدرة على التوصل إلى أحكام تأملية حول 

ما هو وارد من المعلومات الموضوعة بصيغ 
 لفظية أو رقمية

      

3.2 
القدرة على االستنباط واالستنتاج المنطقي 
والرياضي واللفظي استنادًا لمعطيات أو 
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 النتاجات/الكفايات الرقم
الموضوعات التي يجب 

 إضافتها

 معلومات حول المادة الدراسية التي يتم تعديل محتواها
المسؤول عن 

اعداد 
 المحتوى

 اسم المادة رقم المادة
نوع 

 المتطلب
 )ج/ك/ت(

فئة 
 المتطلب
 )ج/خ(

بيانات تأخذ صيغ مواقف تشكل معضالت 
 لفظية أو منطقية أو رياضية

2.2 
دراك العالقات بين  المرونة في التفكير وا 

المعلومات واالفتراضات الواردة في مواقف 
 رياضية أو منطقية

      

2.2 
القدرة على التحليل لمعرفة االفتراضات 

 واألسباب وفحص التفاعالت بين المعلومات
      

8.2 
القدرة على التفسير من أجل تقرير دقة 
المعنى بناًء على مواقف رياضية أو 
 نصوص تتضمن معضالت مكتوبة

      

4.2 
القدرة على التوصل لتوضيحات عن 

المضمون لنصوص معطاه له على شكل 
 وعروض رياضية ورسومات بيانية نصوص

      

       مهارات التواصل المكتوب 6

0.2 
القدرة على االستيعاب للنصوص المكتوبة 

 والتعرف بمضامينها
      

3.2 
القدرة على التعرف على األخطاء المتضمنة 

 بالنصوص المكتوبة وتصويبها
      

القدرة على تحديد الوسيلة األفضل إليصال  2.2
 مضمون رسالة معينة لمجتمع معين
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 النتاجات/الكفايات الرقم
الموضوعات التي يجب 

 إضافتها

 معلومات حول المادة الدراسية التي يتم تعديل محتواها
المسؤول عن 

اعداد 
 المحتوى

 اسم المادة رقم المادة
نوع 

 المتطلب
 )ج/ك/ت(

فئة 
 المتطلب
 )ج/خ(

مهارات التعامل مع المعلومات  5
 والحصول عليها ومعالجتها

      

0.8 
القدرة على تحديد مصادر المعلومات 

 الالزمة للقيام بعمل بحثي معين
      

3.8 
القدرة على المفاضلة بين قواعد المعلومات 

 وكيفية استخدامها
      

2.8 
المعلومات في االستخدامات مهارة توظيف 

 العملية المستقبلية
      

2.8 
تحديد نمط المعلومات الالزمة لحل مشكلة 

 معينة أو التعامل مع موقف معين
      

8.8 
المهارة في تقييم المعلومات التي تقدم 

 للطالب في ضوء محكات معينة
      

مهارات حل المشكالت والعمل ضمن  4
 فريق العمل

      

0.4 
القدرة على تحديد المشكلة وتحديد أسبابها 

 والعوامل المرتبطة بها
      

 القدرة على توليد البدائل للتعامل مع المشكلة 3.4
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 النتاجات/الكفايات الرقم
الموضوعات التي يجب 

 إضافتها

 معلومات حول المادة الدراسية التي يتم تعديل محتواها
المسؤول عن 

اعداد 
 المحتوى

 اسم المادة رقم المادة
نوع 

 المتطلب
 )ج/ك/ت(

فئة 
 المتطلب
 )ج/خ(

2.4 
القدرة على تقييم البدائل واختيار األنسب 

 منها
      

       القدرة على تقييم الحلول لمشكلة 2.4

       العمل ضمن الفريقالقدرة على اإلبقاء على  8.4

4.4 
القدرة على المحافظة على استمرارية عمل 

نجاحه  فريق العمل وا 
      

       امتالك مهارات التعامل مع فريق 0.4

5.4 
امتالك القدرة على حل الصراعات والمشاكل 

 التي تواجه فريق العمل
      

دارتها 0.4        القدرة على تشكيل فرق العمل وا 

01.4 
التعرف بالمشكالت والصعوبات والمخاطر 
دارتها أو العمل  التي تواجه فرق العمل وا 

 ضمنها
      

7 
المعرفة بالحقوق المدنية واألغراض 
في المجتمع المحلي واإلقليمي لبيئة 

 التخصص
      

مهارات التقيد بالمسؤوليات الشخصية  0.0
 واالجتماعية
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 النتاجات/الكفايات الرقم
الموضوعات التي يجب 

 إضافتها

 معلومات حول المادة الدراسية التي يتم تعديل محتواها
المسؤول عن 

اعداد 
 المحتوى

 اسم المادة رقم المادة
نوع 

 المتطلب
 )ج/ك/ت(

فئة 
 المتطلب
 )ج/خ(

3.0 
المسؤوليات القدرة على تحديد ما هي 

الشخصية واالجتماعية التي يتوجب مراعاتها 
 في مواقف اجتماعية وعملية محددة

      

القدرة على تمييز ما يعد مسؤوليات شخصية  2.0
 أم ال عندما يعطي مواقف محددة

      

2.0 
القدرة على معرفة الحقوق المدنية له 

وتوظيفها في المواقف التي يتعامل معها في 
 قراراته الشخصية والمهنيةتوجيه 

      

المعرفة بالقواعد األخالقية وما يتفق  8
 معها من أفعال

      

0.5 
القدرة على التمييز بين السلوك المتسق مع 

 القواعد األخالقية وغير المتسق
      

3.5 
القدرة على محاكمة السلوكات واألفعال من 

 حيث أخالقياتها أو عدمه
      

2.5 
 

 اإللمام بالدساتير األخالقية للمهن عموماً 
 

      

2.5 
القدرة على معرفة المصادر التي يمكن العود 

لها للوصول إلى معلومات عن الدستور 
 األخالقي
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 النتاجات/الكفايات الرقم
الموضوعات التي يجب 

 إضافتها

 معلومات حول المادة الدراسية التي يتم تعديل محتواها
المسؤول عن 

اعداد 
 المحتوى

 اسم المادة رقم المادة
نوع 

 المتطلب
 )ج/ك/ت(

فئة 
 المتطلب
 )ج/خ(

       مهارات التعلم مدى الحياة 9

9.1 
المعرفة بالوسائل الممكنة لإلبقاء على 

 اطالع مستمر بمجال التخصصات المختلفة
      

9.1 
التعرف بالمهارات الالزمة للمتعلم حتى 

 يستمر في تطوير مهاراته ومعارفه
      

9.1 
تقييم الممارسات السلبية من الممارسات 

 االيجابية للتعلم مدى الحياة
      

 

 االعتماد وضمان الجودة، لغايات التعميم والمتابعة، بنسختين ورقية والكترونية لمكتب 19/19/9192مالحظة: تسلم هذه الخطة بعد اعتمادها في موعد أقصاه 

 

 اعتمدت في جلسة مجلس قسم..................  رقم )   (  بتاريخ: 
  التاريخ  توقيع رئيس القسم

 

 


