
 

 
 

دعبئ  منوذج طلب إنشووا    ذلك بعلى جملسووا المسوول  ال ل    الربنامج    حتثيث  اسووداثاأ     موضووو   يعرض     ▪

املوافم  يرسو  طاا   صوث ر المرار ب   بعثباللغدني )العرب    اإلجنل زي (،    برنامج جثيث يف الثراسوا  العل ا

طلب املوافم      جملسوووا المسووول  ال ل  بمرار  باجلامع   الثراسوووا  العل ا    إىل عم ثال ل    عم ثة    /من عم ث

 اسود ما  رو  عا     اسوداثاأ    حتثيث الربنامج ، م  ضور رة إاراج ر ل  راريا انعماا امللال املبثئ   على  

 .رئ   المسل ،  عم ث ال ل    سف  النموذج
 

 .استحداث وحتديث الربامجمنوذج   ▪
 

عةى املوافقة املبدئ ة من    حصتتوا الية ةإل بعد   الربنامج  حتديثيتم البدء يف خطوات استتتحداث  و    مالحظة : ) ل  ▪
 جمةس عمادة الدراسات العة ا(.

ث ر المرار باملوافم  املبثئ   على اسداثاأ  ووا  صووا  العل ووااة الثراسوو  عمووج على جملووث عرض الربنامووبع  ▪

   حتثيث الربنامج ح نئو  ك ن لل ل وا  البوث  يف اعثاا الربنامج  اربوا  منوذج الثل و  ااسوووودرءوووواا  لبنوا   

         الربنامج.
     

افم   مو  ( من الربنامج يرسوووو  طاا  من ال ل   للعمااة بمرار%90 يف  ثنا  البث  يف إعثاا الربنامج  إجناز ) ▪

 طلب املوافم     من املا مني املمدرح   ءاؤهل لدا  ل الربنامج  ثالث جملسوا المسول  ال ل   على  ءا  عثا  

على اطد ار حم ل مم ل للربنامج ، م   مه   إاراج جث   يوضو  ااسول  الدص وج  جا  العم  للما مني م  

 من مث   جمل  العمااة ربامج املدفرع  من  جلن  ال  إرفاق السوو ة ال ار   ل   حم ل ل دل عرض املوضووو  على

 (. على ارج   سداذ     سداذ مشارك  م  مالحظ  ) ن ي ون املا مني من طارج اجلامع  على جمل  العمااة .
( ل و  برنامج  هنوا ك ن لل ل و  ارسووووا  الربنامج  2بعوث موافمو  جمل  العموااة على املا مني يدل اطد وار عثا ) ▪

 للما مني لدا  مه.
 

 .منوذج حت  ل برامج الثراسا  العل ا ▪
 

ا المسووول  ال ل   باملوافم  على اعدماا الربنامج  سوووجملمرار  بعث الدا  ل يرسووو  طاا  من ال ل   للعمااة ب ▪

 :  مايلا)بعث الدا  ل( م   مه   إاراج    من الربنامج ( pdf)  إل در ن    نسص  يدل إرسا   
ر ام ال فاا     ب   بعث الدا  ل م  ااءارة إىل  جث   يوض  اسوود فا  ااموو  مالحظووا   رماريوور املا مني  ( 1

ا   ووااة الثراسوو  عمووعن جملاملدفرع   الربامووج  ل دل عرضاووا  اراسووداا من  ب  جلن  اليت مت ف اا الدعثي   

 .العل ا

 .(جنل زي اإل   باللغ عرب    غ  اللبال)  ملصج للربنامج( 2
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يف حا  صووث ر  رار من جلن  الربامج بالدوصوو   بعثم املوافم  لوجوا مالحظا  من الللن  على الربنامج يدل  ▪

الللن  إلسود فا  ي   مالحظامل،  من مث يعاا عرضوه على الللن  بعث  إعثاا طاا  من العمااة بدوصو ا   

 الدعثي  من ال ل   املعن  .

إذا اانت روصوو   جلن  الربامج باملوافم  على الربنامج يدل عرضووه على جمل  العمااة  يف حا  صووث ر  رار   ▪

 لعمااة.جمل  العمااة بعثم املوافم  يدل إعثاا طاا  لل ل   بمرار  مالحظا  جمل  ا
 يف حا  اان  رار جمل  العمااة باملوافم   متت م واا   معا  رئ   اجلامع  على حمرور جمل  العمااة    ▪

يدل ارسا  طاا  لل ل   برر رة ارسا  نسصدني  ر  دني من الربنامج  حثمها )مغلفوووو   اـطوووووووور    وووور  

  ي ون الربنامج حب ث )(  pdf )   وو غب الربنامووج  يووادووو  على نسووووصوو  من   (CDنسووصوودووني ) ،   مغلووفوو (

         .  word)    جمز (  نسص   طر  مبلف )مبلف  احث  بأامله  
يدل ارسووووا  طاوا  من عم وث الوثراسووووا  العل وا ـموانو  جمل  اجلوامعو  مرفمو  بنسووووصيت الربنوامج الور  و    ▪

  اإلل در ن   اسدعثاا لعرضاا على جمل  اجلامع .  
بعث صوووث ر  رار جمل  اجلامع  باملوافم  على الربنامج يدل رز يث ال ل   بنسوووص  من الربنامج مدوم  من   ▪

  مان  جمل  اجلامع .
        .اسداثاأ  حتثيث برامج الثراسا  العل ايوض  طط س     ب اين  رسم ▪

 

عند اعتقد  بطمب املوافق  عمى حتديث أو استحداث برامج اعدراسمت اعلمةم أن  بمعكمةمت  حث األقسام  اعلمية    ▪

حداث  اعنيمذج واعيت  يتم اعتيمد اعنيمذج امللتيدة واملطبق  من قبل هةئ  تقومي اعتلمةم واعتدريب عضااايمن  

 تتضين اآليت:

 (.T14منوذج توصةف اعربنممج ) -

 (.T15منوذج توصةف املقرر ) -

 (.T16منوذج اعتقرير اعسنوي عمربنممج ) -

 (.T17منوذج تقرير املقرر ) -
     

اعتلمم عكال برنممج من برامج  توجةا  منسااااقم برامج اعدراساااامت اعلمةام بيعداد تقامرير  مصاااا    رجمت   ▪

اعدراسمت اعلمةم، واعتواصل مع عيمدة اجلودة واالعتيمد األكمدميم )سلمدة اعدكتور/ حميد عوض اهلل موسى(  

 مدير إدارة االعتيمد األكمدميم بليمدة اجلودة يف حمع  احلمج  عالستفسمر عن كةفة  إعداد تمك اعتقمرير.

مت بلض اجلهامت املهنةا  املراااامركا  يف حتكةم واعتيامد  ط  برامج  تزوياد عيامدة اعادراساااامت اعلمةام ببةامنا ▪

 اعدراسمت اعلمةم بمعكمة  )عكل برنممج عمى حدة(.

ضاارورة االهتيم   م ساابا بةمن  عةتسااإ عنم إهمم املهم  املطموب  عليمةمت اعتقومي واالعتيمد امل سااساام    ▪

عربامج اعدراساامت اعلمةم بمجلممل  حسااب ااط  امللمن . وعمتواصاال مع )ساالمدة اعدكتور/ حميد عوض اهلل  

ن  الل اعربيد اإلعكتروين:  موساى( بليمدة اجلودة واالعتيمد األكمدميم ألي اساتفسامر ص او  مم سابا م

mawadalla@iau.edu.sa )  )- ( :0502707522اجلوال )- (  32537حتويم.) 

بمإلمجمع عمى  هاااااا  11/3/1442( املنلقدة بتمريخ  188جممس عيمدة اعدراساامت اعلمةم سمساات  رقم )  وافا  ▪

ها،  4/3/1442( بتمريخ  3املنبثق  من عيمدة اعدراسمت اعلمةم بمجلممل  يف اجتيمعهم رقم )  جلن  اعربامجمقترح 

ار جممس اعليمدة بمملوافق  املبدئة   وذعك بتحديد فترة ممنة  ال تتجموم سات  ف اول دراساة  من صادور قر

عمى استحداث برنممج حلني إنرمؤه، أمم يف حمل طمب حتديث برنممج فةجب أن ال تتجموم اعفترة أربل  ف ول  

( وتمريخ  42/19156دراسااااةا ، وقد صاااامدي ملامم رئةس اجلمملا  عمى تماك اجلمساااا  بماطاااااااام  رقم )

 ها.19/3/1442
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