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الباب األول
اإلطار العام لخطوات استحداث البرنامج وبنائه في اطار الجودة
General framework for the development and construction of a
program in the context of quality
 1-1خطوات استحداث برنامج دراسات عليا Steps for creation of a graduate
program
تتلخص الخطوات اإلدارية واإلجرائية الستحداث برنامج دراسات عليا فيما يلي:
أ) يدرس البرنامج المقترح من قِبَل القسم المختص ،ويشرف على اخراجه والموافقهة
علي .
ب) عقههد مقارنههات بهههين البرنههامج المقتهههرح والبههرامج المشههاب فهههي مجهها التخصهههص
واستحداث مقررات تتالءم مع رؤية المملكة للتنمية المسهتدامة ,مهع ربه األههداف
االستراتيجية للبرنامج باألهداف االستراتيجية للتنمية المستدامة.
الهد

االستراتيجي

االرتباط بأدهدا

 -1تطوير برامج ومقررات الدراسات العليا وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة

الرؤية 2030

مؤشر األداء

تزويد المواطنين بالمعار والمهارات الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية
االرتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة األجهزة الحكومية
تنمية مهارات الشباب وحسن االستفادة منها
ترسيخ القيم اإليجابية وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن
معيار عالمي
معيار إقليمي
الوحدة
المستهد 2020
خط األساس

عدد البرامج
عدد المقررات

ج)
د)
ه)
و)
ز)
ح)

يُعرض البرنامج على ثالثة مهن المحكمهين المختصهين إلبهداء الهرأ والمالحظهات
على البرنامج والرد على المالحظات.
يعرض البرنامج المقترح على مجلس الكلية للموافقة.
يُرسل البرنامج إلى عميد الدراسات العليا بالجامعة ،وتتولى لجنة برامج الدراسات
العليها بالعمهادد دراسهت ومراجعته  ،ويعهرض علهى مجلههس عمهادد الدراسهات العليهها
للدراسة والتوصية لمجلس الجامعة للموافقة.
يعرض الموضوع على مجلس الجامعة للموافقة.
بعد اعتماد معالي وزير التعليم العهالي لمحرهر مجلهس الجامعهة والتبليهم بالموافقهة
على البرنامج ،تتخذ اإلجراءات اإلداريهة مهن قِبَهل كهل مهن الكليهة المعنيهة ،وعمهادد
الدراسات العليا بتنفيذ البرنامج.
من األمثل تعبئهة النمهوجج الموحهد لتقهديم لهت اسهتحداث برنهامج للدراسهات العليها
والمشتمـل على مجموعـة نمـاجج مخصصة لذلك بما فيها الجداو من  1إلى .24

 2-1االرشادات والخطوات المقترحة لبناء وتحديث برامج الدراسات العليا
يبين الجدو ( )1وصف ايراحي لإلرشادات والخطوات المقترحة لبناء برامج الدراسات العليا
تحديثها ،مع تبيان المعيار المتصل بها وفقا لذلك المبين على متن هذا الدليل.
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جدول ( )1وصف ايضاحي لإلرشادات والخطوات المقترحة لبناء برنامج
Table (1) An explanation of guidelines and proposed steps for building a
program
المعيار
الوصف
 -1الجهة المقدمة للبرنامج (القسم – الكلية)
 -2اسم البرنامج ومسمى الدرجة العلمية :يختار اسم البرنامج بما يتوافق مع
أهداف ومحتواه.
،4 ،2 ،1
 -3مقدمة :وتشمل:
11 ،10
 أهمية البرنامج للجامعة والمجتمع الطرق التي اتبعت في تحديد مسمى البرنامج ،رسالت ورؤيت وأهداف تحديد القطاعات التي ساهمت في بناء البرنامج وإبراز أهميت اهتمامات القسم وأعراء هيئة التدريس وتوجهاتهم القدرد على تنفيذ أبحاث تتفق مع تطلعات أعراء هيئة التدريس وكذلكالمجتمع
 مجاالت العمل لخريجي البرنامج اللجان المشكلة على مستوى القسم والمتعلقة بالبرنامج تسمية البرنامج التي تم المقارنة بها واالستفادد منها الجهود المبذولة في بناء البرنامج والجهات الخارجية التي استشيرتوساهمت في بناء البرنامج
1
 -4الرؤية
1
 -5الرسالة
1
 -6األهداف
4
 -7مبررات تقديم البرنامج
5
 -8القبو في البرنامج
 -1/8التقدم للبرنامج
 -2/8شرو القبو  :يشار إلى المواد التكميلية ،والخبرات ،وااللمام باللغة
االنكليزية ،والمعد التراكمي ،واالختبارات ،والمقابلة الشخصية
4
 -9البرنامج الدراسي
 -1/9المقررات االجبارية :مسمى المقررات ،وعدد ساعاتها ،وأهدافها الدراسية
 -2/9المقررات التخصصية :مسمى المقررات ،وعدد ساعاتها ،وأهدافها
الدراسية
 -3/9المقررات االختيارية :مسمى المقررات ،وعدد ساعاتها ،وأهدافها الدراسية
 -4/9الرسالة أو مشروع البحث (اجا كان متطلبا) عدد الساعات ،واألهداف،
واألعداد ،والمناقشة
 -5/9االشراف االكاديمي :بيعت  ،و ريقة تحديد المشرف ،واالجراءات
المتبعة لالشراف االكاديمي في البرنامج
 -10االختبارات الشاملة( :اجا كانت متطلبا)
4
 -11متطلبات التخرج
،8 ،7 ،6
 -12التجهيزات واالمكانات وهي:
9
 -1/12التجهيزات وتشمل:
 1/1/12قاعات المحاضرات
 2/1/12المعامل
 3/1/12المكتبات وقواعد المعلومات
 4/1/12الحاست اآللي والتعليم االلكتروني
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 -5/1/12تجهيزات أخرى (مثل مستشفيات ،وصيدليات ،وخدمات
احصائية وغيره)
 -2/12االمكانات البشرية:
 -1/2/12أعراء هيئة التدريس :تكون في هيئة جدو يشمل اآلتي:
 أسماءهم مراتبهم العلمية تخصصاتهم جنسياتهم العتء التدريسي لهم اهتماماتهم البحثية -2/2/12الطاقم الفني :تكون في هيئة جدو يشمل اآلتي:
 أعدادهم مراتبهم مؤهالتهم تخصصاتهم -3/2/12الطاقم االدار والسكرتارية :يكون في هيئة جدو يشمل
 أعدادهم مراتبهم مؤهالتهم -3/12تمويل البرنامج وتشمل:
 الدعم الداخلي الدعم الخارجي -13الخطة الدراسية ووصف المقررات تترمن اآلتي:
 -1/13مخط توضيحي يحدد المسار للفصو الدراسية
 -2/13التخصصات الفرعية للبرنامج :تسرد المسارات التي سوف يقدمها
البرنامج مع وصف تفصيلي لكل مسار بالمقررات وحست الفصو الدراسية
وعدد الساعات
 -3/13وصف المقررات يجت أن يشمل:
 اسم المقرر رقم المقرر عدد ساعات المقرر القسم الذ يقدم المقرر الكلية التي تقدم المقرر المتطلبات السابقة للمقرر الفصل لدراسي الذ يقدم في المقرر المستوى الدراسي وصف المقرر أهداف المقرر محتويات المقرر المهارات المتوقع اكتسابها من المقرررق التدريس
رق التقويم
 -14المراجع
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الباب الثاني
المعايير االسترشادية لبناء برامج الدراسات العليا وتطويرها وتنفيذها
Guidelines for building, developing and implementing graduate
programs
 1-2المعيار األول :الرؤية والرسالة واألهداف Vision, Mission and Objectives
إن رؤية ورسالة البرنامج يجت أن تتوافق مع رؤية ورسالة الجامعة وهي القاعدد التي يجت أن يستند إليها في
تحديد وتحقيق أهداف البرنامج
 1-1-2مالئمة الرؤية والرسالة
 أن تتوافق رؤية ورسالة البرنامج مع رؤية ورسالة الجامعة
 أن تكون الرؤية والرسالة مرنة وقابلة للتحقيق وفق إمكانيات البرنامج (القسم)
 أن تحقق رؤية ورسالة البرنامج احتياجات المجتمع وتتوافق مع المتطلبات االقتصادية والثقافية
للمملكة
 2-1-2أهمية الرؤية والرسالة
 أن تكون رؤية ورسالة البرنامج محددد ومفيدد في اتخاج قرارات تغطي كافة أنشطة البرنامج
 أن تكون رؤية ورسالة البرنامج واضحة بحيث يمكن الخروج منها بمعايير تستخدم لقياس مستوى
اإلنجاز
 أن يتم اعتماد الرؤية والرسالة من الجامعة رسميا ومراجعتها بصفة دورية تبعا لتغير الظروف
 3-1-2تطبيق الرسالة
 أن تستخدم الرسالة كأساس للخط االستراتيجية للبرنامج ولفترات زمنية محددد
 أن تكون الرسالة معلومة ومدعومة من قبل أعراء القسم (أعراء البرنامج)
 أن تستخدم الرسالة إلعطاء معايير واضحة لبناء خط البرنامج
 4-1-2أهمية األهداف وعالقتها بالرؤية والرسالة
 أن تتوافق األهداف مع تطوير البرنامج وتدعم رسالت ورؤيت
 أن تصاغ األهداف بوضوح لتساهم في تخطي فعا متوافق مع رسالة البرنامج
 أن تتم مراجعة دورية ألهداف البرنامج وتعد حست الحاجة كاستجابة للمتغيرات في البرنامج
 2-2المعيار الثاني :اإلدارة والتخطيط Management and planning
إدارد البرنامج يجت أن تعكس بصورد واضحة التوازن بين منفذ البرنامج واإلدارد العليا للجامعة بحيث
تعطي مرونة كاملة الحتياجات سوق العمل .أن التخطي لبناء البرنامج وتحقيق أهداف يجت أن يشمل الطلبة،
أعراء هيئة التدريس ،ممثلي القطاع الخاص والمختصين.
 1-2-2اإلدارة
 أن يعيّن القسم (رئيس القسم أو غيره) مديرا للبرنامج وان تكون مهام واضحة ووفق الصالحيات
الممنوحة للقسم
ّ
 أن تكون لدى مدير البرنامج سلطة كافية لرمان التزام منسوبي البرنامج بتنفيذ ما يكلفون ب
 أن تعطى الفرصة لكل أعراء هيئة التدريس من منتسبي البرنامج إلبداء الرأ والمشاركة في بناء
البرنامج
 2-2-2التخطيط
 أن يكون التخطي استراتيجيا ويأخذ في االعتبار احتياجات السوق وان تتم عملية التخطي بمساهمة
أعراء هيئة التدريس  ،لبة الدراسات العليا ومن ساهم في بناء البرنامج من القطاعات الحكومية
والخاصة
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 أن توضح خط بناء البرنامج مواصفات البرنامج ومواصفات المقررات بحيث تكون مساهمة كل
مقرر واضحة في بناء البرنامج
 أن تكون خط بناء البرنامج واضحة لكل من ل عالقة بالبرنامج مع توضيح تأثيرات واحتياجات
مختلف المساهمين في البرنامج بحيث يعطي البرنامج المرونة الكافية للتحوير والتعديل وفق
متطلبات المجتمع
 3-2-2السياسات الداخلية والتنظيمات
 أن تكون هناك مرجعيات وأساليت عمل للجان والمجالس المختصة ببناء برامج الدراسات العليا
 أن تكون اإلجراءات والسياسات واألنظمة متاحة بسهولة لمن يحتاجها ويتأثر بها ومنهم الموظفون
واألعراء الجدد
 أن يتم تسجيل القرارات التي يصيغها أعراء اللجان في األمور األكاديمية لتعد كنموجج يقتد ب
في القرارات المستقبلية
 أن يكون هناك أدلة أو تنظيمات ولوائح تحكم بناء وتنفيذ برامج الدراسات العليا
 3-2المعيار الثالث :ضمان الجودة والتطوير Quality assurance and development
يهدف هذا المعيار إلى ضرورد التزام أعراء هيئة التدريس بتطوير الذات بما يتوافق مع ضمان جودد
البرنامج .
 1-3-2االلتزام بتحسين الجودة في البرنامج
 أن يؤخذ بمبدأ التقييم الذاتي على ان خطود أساسية في ضمان الجودد
 أن يعتمد التقييم الذاتي على أدلة مبنية على أسس مالئمة و مؤشرات سبق تحديدها
 أن يشارك كافة أعراء هيئة التدريس والموظفين في عملية التقييم الذاتي للبرنامج و تطويره وفق
آلية لتشجيع االبتكار واإلبداع
 أن تش ّجع اإلدارد التعلّم من األخطاء لتطوير األداء على كافة المستويات
 2-3-2مجال عمليات ضمان الجودة
 أن يطبق مبدأ ضمان الجودد على كل جوانت البرنامج كالخدمات التي يقدمها وأعراء هيئة
التدريس والعاملين في البرنامج والمصادر التي تأتي من داخل و خارج الجامعة
 أن يتم عمل تقييم منتظم للجودد وتعد تقارير عن مستوى أداء البرنامج باإلضافة إلى مكونات
كالمقررات الدراسية
 أن ال يقتصر تقييم الجودد على المدخالت والعمليات ولكن يعطي اهتمام أكبر ألداء الطلبة العلمي
 أن يغطي تقييم الجودد كل من األنشطة الروتينية واألهداف االستراتيجية
 أن يرمن التقييم تحقيق معايير الجودد ووجود تطوير مستمر في األداء
 3-3-2إدارة عمليات ضمان الجودة
 أن تكون عمليات ضمان الجودد جزء من التخطي الروتيني للبرنامج ومخرجات
 أن تستخدم عمليات ضمان الجودد للبرنامج استمارات أساسية ووسائل استبياني أخرى باإلضافة
إلى جمع أ معلومات خاصة ضرورية للبرنامج
 أن تُعطى المسؤولية لفرد من أعراء هيئة التدريس المشاركين في البرنامج إلدارد عمليات ضمان
الجودد
 4-3-2استخدام المؤشرات وعالمات اإلرشاد
 أن تقوم الجامعة بتزويد مدير البرنامج بمؤشرات لألداء بشكل منتظم
 أن يستخدم للتقييم مؤشرات لمقارنة الجودد مع أداء سابق وكذلك للمقارنة مع برنامج مماثل في
مكان آخر
 أن يتم استخدام صيم مؤشرات متوافقة مع ما هو معمو ب في الجامعة
 أن يعتمد التقييم الذاتي لرمان الجودد على أدلة عديدد منها استقصاء آراء المستخدمين
 للبرنامج ووجهات نظر أعراء هيئة التدريس و لبة الدراسات العليا والموظفين
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 4-2المعيار الرابع :التعليم و التعلم Education and learning
يفترض أن تكون المخرجات التعليمية محددد بوضوح وان تكون ضمن إ ار" المتطلبات الو نية" ومتطلبات
سوق العمل.
 1-4-2مخرجات تعليم الطلبة
 أن يكون هناك آلية للحصو على إرشاد أكاديمي ومهني عند تحديد األهداف التعليمية
 أن تتوافق مخرجات التعليم المستهدفة مع إ ار المتطلبات الو نية
 أن يتم تطوير البرامج التي تهدف إلى تأهيل مهني للحصو على مخرجات تعليم تتوافق مع
احتياجات ممارسة المهنة داخل المملكة العربية السعودية و خارجها
 أن يتم تقييم البرنامج والتعرف على مستوى تحقيق األهداف التعليمية من خال تقصي الخريجين
وأرباب األعما ومعد التوظيف
 2-4-2عمليات بناء البرنامج
 يفرل أن يكون هناك مجموعة استشارية في كافة البرامج المهنية ترم أعراء منهم تطبيقيون
متميزون في المهنة لمتابعة وتقديم النصح حو محتوى وجودد البرنامج
 أن يتم تقييم أو اعتماد أو رفض البرامج الجديدد أو المحدثة منها من قبل لجنة أكاديمية مختصة
بالدراسات العليا مستخدمة معايير وضعت لهذا الغرض
 أن تشمل خطة المقررات على وصف كامل للمقرر مع تحديد مساهمة كل مقرر في تحقيق األهداف
التعليمية بشكل تكاملي ومنسق.
 أن يكون هناك معايير تتعلق بطرق التدريس والقياس والتقييم لكل مقرر بحيث تساهم في تحقيق
وتطوير األهداف التعليمية وهذا يتطلت تخطيطا عميقا وتهيئة وتدريت ألعراء هيئة التدريس
لتطوير مهاراتهم في التدريس والقياس
 3-4-2عمليات المراجعة وتقييم البرنامج
 أن يتم تقييم ومراجعة البرنامج والمقررات سنويا من قبل لجان الجودد مع كتابة تقرير كامل عن
التغيرات التي تتم في البرنامج وتوضيح أسباب جلك
 أن يوضع مؤشرات للجودد لكل البرامج والمقررات
 أن يقيّم كل برنامج بشكل شامل ومفصل على األقل مرد كل خمس سنوات
 أن يتم مراجعة البرنامج من قبل خبراء من المهن جات العالقة بالبرنامج وأعراء هيئة تدريس جو
خبرد من جامعات أخرى
 أن يؤخذ برأ الطلبة والخريجين عند مراجعة البرنامج من خال االستقصاء والمقابالت ومناقشة
أعراء هيئة التدريس وأصحاب المصلحة اآلخرين .
ّ
 التركيز على تعليم التفكير و رق التعلّم الذاتي لكي يصبح الطالت قادرا على التعلم بشكل مستمر
 التركيز على التدريت في البرامج المهنية
 4-4-2تقييم طالب الدراسات العليا
 أن تكون أساليت تقييم الطلبة مناسبة ألشكا التعلم المختلفة
 أن يتم استخدام آليات معتمدد للتأكد من مستوى تحصيل الطلبة مقارنة بمؤشرات مرجعية داخلية
وخارجية ( .كأن تؤخذ عينة من أعما واختبارات الطلبة وتقارن بأخرى من داخل الجامعة)
 أن يكون هناك إجراءات فعالة في البرنامج للتأكد من نزاهة الطلبة في تأدية أعمالهم األكاديمية
 أن يكون لدى البرنامج آلية لتمييز الطلبة الموهوبين وبعض الطلبة المتميزين
 أن يوفر البرنامج فترات ابتعاث قصيرد لطلبة البرنامج للتدريت في مراكز متقدمة في مجا
اختصاصهم ودراستهم داخل أو خارج المملكة
 أن تكون هناك سياسات وإجراءات تحدد ريقة التعامل مع الطلبة المتعثرين
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 5-4-2اإلرشاد واإلشراف األكاديمي
 أن يتم توعية وإعالم المتقدمين للدراسة في البرنامج بالشرو والقواعد التي يتم تطبيقها بعد قبولهم
بالبرنامج
 أن يتم وضع الحدود الزمنية المقررد لحصو الطالت على الدرجة العلمية المستهدفة ومراجعتها
باستمرار للتأكد من سالمة معلومات الطالت
 أن يكون هناك آليات لتهيئة وتحرير لبة الدراسات العليا لبيئة التعليم الجديدد وعلى األخص
اإلعداد للغة التدريس والتعلم باالعتماد على النفس واستخدام المكتبة والشبكة العنكبوتية والبرامج
االنتقالية الالزمة وان يكون هناك آلية لتهيئة الطلبة الذين سينتقلون من جامعة أخرى ومعادلة
المقررات التي درسوها
 أن يكون هناك برنامج تعريفي شامل للطلبة الجدد يرمن فهمهم لطريقة التسجيل وأنواع الخدمات
المتوفرد والتسهيالت المقدمة لهم ومسئولياتهم تجاه الجامعة
 أن يكون هناك أنظمة داخل كل برنامج لمتابعة وتنسيق العتء الخاص بالطلبة
 أن يكون أعراء هيئة التدريس متاحون للطلبة في أوقات مجدولة لتقديم االستشارد والنصح
والمساعدد
 أن يتم متابعة تطور مستوى كل الت وان تقدم النصح واالستشارد للطالب المتعثرين أو الذين
يواجهون مشاكل في دراستهم.
 أن يتم متابعة وتحليل معدالت التطور ومعدالت إنهاء البرنامج سنويا لتحديد ومساعدد شرائح الطلبة
التي تحتاج إلى مساعدد
 أن يتم عرض نتائج تقييم الطلبة وأدائهم فورا على الجهات المختصة مع بيان آليات مساعدد من
يحتاج لمساعدد
ّ
 أن تتوفر المواد المرجعية التي تساعد الطالت على التعلم بمفرده
 أن تتوفر تسهيالت ومنافع للدراسة والمذاكرد الخاصة وإمكانية الوصو للحاست وغيرها.
 أن يتم تحديد البدائل المتاحة أمام الدارس في حالة عدم قدرت على استكما متطلبات التخرج من
البرنامج.
 6-4-2جودة التدريس
 أن تتناست األهداف التعليمية و استراتيجيات التدريس مع أنواع مختلفة من المخرجات
التعليمية وان تر ّمن في وصف البرنامج
 أن يحو وصف المقرر على مكونات و رق التدريس واألنشطة الطالبية والتي بمجموعها تؤد
إلى تطور معرفة ومهارات الطلبة المطلوبة في البرنامج
 أن يحا الطلبة علما بمتطلبات المقرر منذ البداية من خال وصف المقرر والذ يشمل أيرا
المعرفة والمهارات المكتسبة وعمليات التقييم
 أن يتم تنفيذ المقرر بشكل يتوافق مع الخطة التي زود بها الطلبة والموجودد في ملف المقرر
 أن تكون الكتت والمراجع حديثة وتغطي آخر التطورات التي حصلت عالميا في مجا البرنامج
 أن تكون الكتت والمواد التعليمية والمصادر األخرى متوفرد قبل بداية الدراسة
 7-4-2المهارات التي يكتسبها الخريج
 أن يُظهر الت الدراسات العليا القدرد على تنفيذ بحث في مجا التخصص وكتابة أ روحة أو
أوراق علمية أو بحث مكتبي أو دراسة حالة
 أن يُظهر الت الدراسات العليا القدرد على التواصل مع اآلخرين كتابة أو شفهيا بمستوى يتناست
مع الدرجة العلمية والتخصص وان يكون لدي القدرد على إبراز معرفت بشكل مستقل وعلى
البرنامج أن يوفر هذه الفرصة للطالت ليستطيع إظهار مهارات المكتسبة.
 8-4-2الشراكة مع مؤسسات علمية أخرى
 تشجيع دخو برامج الدراسات العليا في الجامعة في شراكات علمية عالمية لتقديم برامج مشتركة
وتقييم البرامج المقدمة وتطويرها
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يفرل وجود اتفاقية رسمية للبرنامج مع مؤسسات علمية عالمية تحدد حقوق وواجبات الجامعة مع
الشريك حست األنظمة المعمو بها في الجامعة
أن يتم مراجعة فعالية الشراكة بانتظام
أن تكون االستشارات التي تتعلق بمتطلبات البرامج والمقررات مناسبة وتوجد آليات فعالة
لالستشارات حو ما يستجد من مواضيع
أن يقوم أعراء هيئة تدريس من المؤسسة الشريكة والذين لديهم معرفة بمحتوى المقررات التي
تدرس ضمن الشراكة بزيارات منتظمة لتقديم االستشارد بخصوص تفاصيل المقررات ومعايير
التقييم
أن يكون هناك إجراءات لرمان إنهاء تقييم الطلبة من قبل الجامعة والمؤسسة الشريكة في الوقت
الذ تحدده اللوائح الجامعية في المملكة العربية السعودية
أن تتوافق البرامج والمقررات مع اللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعة
أن تعتمد المؤتمرات والندوات وسائل للتعلّم وتعطي الفرصة ألعراء هيئة التدريس والطلبة
لحرورها

 5-2المعيار الخامس :قبول الطلبة Admission of students
يجت أن تتم عمليات القبو بكفاءد وعدالة وتستجيت الحتياجات الطلبة الملتحقين بالبرنامج.
 أن تكون المعلومات عن الجامعة و البرامج والمقررات والمتطلبات والتكلفة (أن وجدت)
والخدمات معلنة للطلبة قبل التقدم للقبو .
 أن يكون للبرنامج شرو خاصة إضافة للشرو العامة بما يحقق ل التميز واالختالف عن البرامج
المثيلة.
 أن تكون شرو القبو متوافقة مع أهداف البرنامج.
 أن يكون قبو الطلبة في البرنامج بصفة مستمرد أو حست إمكانيات البرنامج.
 أن تلبي شرو القبو في البرنامج رغبات الطلبة في اختيار التخصصات العلمية المناسبة لهم.
 6-2المعيار السادس :المصادر التعليمية والخدمات المناسبة Educational resources and
appropriate services
يجت أن تكون المصادر التعليمية والخدمات المساندد لها متوفرد للبرنامج وللمقررات التي يقدمها و أن تكون
ميسرد ومتاحة للطلبة عند الحاجة.
 1-6-2التخطيط والتقييم
 أن يزود أعراء هيئة التدريس إدار البرنامج باحتياجاتهم من الموارد التعليمية التي تحتاجها
المقررات بشكل منتظم ومبكر لدعم التدريس والتعلم.
 أن يتم مراجعة الكتت والمواد التعليمية المحفوظة للتأكد من إمكانية الوصو إليها بسهولة من قبل
لبة الدراسات العليا وأعراء هيئة التدريس.
 2-6-2التنظيم
 أن تحفظ الكتت والمواد جات الطلت العالي في أماكن خاصة يسهل استعارتها أو لبها من قبل الطلبة
والهيئة التدريسية.
 تسهيل الوصو لقواعد البيانات والدوريات العلمية جات العالقة بالبرامج
 أن يكون هناك اتفاقات تعاون مع المكتبات المحلية والعالمية ومراكز التعلم األخرى لتباد
المعلومات والمشاركة في الموارد والخدمات
 أن يكون هناك برامج تهيئة وتدريت للطلبة الجدد وغيرهم من المستخدمين لمساعدتهم في االستفادد
من التسهيالت والخدمات المكتبية
 أن تتوفر خدمة "المراجع" مما يعني ضرورد وجود مسئو مكتبات مؤهل لإلجابة على األسئلة
المعنية
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 أن يكون هناك نظم آلية تساعد الباحث والطالت في الحصو على المعلومة
 أن يكون هناك مجموعة من اإلجراءات المناسبة التي تستعمل إلحا ة مستخدمي المكتبة بالتطورات
كتوريد مواد جديدد وبرامج تدريبية وساعات العمل وغيرها.
 3-6-2متطلبات المصادر التعليمية
 أن تتوفر الكتت والمجالت العلمية ومصادر المعرفة األخرى مثل اإلنترنت لتواكت احتياجات
البرنامج
 أن تكون تقنية الحاست اآللي محدثة لتسهيل الوصو للمعرفة بشكل إليكتروني حست احتياجات
البرامج المطورد .كما توجد آلية تسمح باستخدام الكمبيوتر المحمو
 أن تتوفر الكتت والمواد باللغتين العربية واإلنجليزية لمقابلة احتياج البرامج والبحوث
 أن يكون مستوى توفر الموارد كالكتت والمقاعد الدراسية ووسائل اإليراح متوافق مع المؤشرات
القياسية لمؤسسات مشابهة.
 7-2المعيار السابع :التجهيزات Equipment and needs
يجت أن تتوفر تسهيالت وأجهزد الحتياجات التعليم والتعلم والبحث العلمي في البرنامج .وان يتم مراقبة وتقييم
استعمالها ومدى الحاجة لها من خال استشارد أعراء هيئة التدريس والطاقم الفني المعني بذلك.
 1-7-2السياسة والتخطيط
 أن يتناست أ جهاز يطلت مع احتياجات البرنامج وان تتوافق ريقة الطلت مع سياسة الجامعة في
كيفية تأمين مثل هذه األجهزد
 أن يتم استشارد أعراء هيئة التدريس قبل توريد أ جهاز أو معدات للتأكد من أن االحتياجات
المتوقعة للبرنامج قد أخذت باالعتبار
 أن يتم االلتزام بخطة معدد تحدد االحتياجات الرئيسة من المعدات التي سيتم تأمينها وما سيتم تغييره
أو إصالح وجلك بناء على جدو معد لهذا الغرض
 2-7-2الجودة ومالئمة التجهيزات
 أن تتوافق هذه التجهيزات مع شرو الصحة والسالمة
 أن تعتمد عملية تقييم جودد هذه التجهيزات على تقارير المستخدمين لها
 أن يكون هناك معايير يتم من خاللها مقارنة تجهيزات البحث والتدريس في المعامل مع جامعات
شبيهة داخل المملكة وخارجها
 أن يكون هناك تجهيزات مناسبة لذو االحتياجات الخاصة من لبة الدراسات العليا
 3-7-2إدارة التجهيزات
 أن يكون هناك مخزون كاف من التجهيزات التي تستخدم في البرنامج ألغراض التدريس والبحث
 أن يتم تقييم األوضاع الحالية للتجهيزات في البرنامج لتقدير الصيانة الوقائية والتعديلية واالستبدا
 أن يكون هناك استراتيجية فعالة لحفظ األجهزد الخاصة والمعدات المتعلقة بأعراء هيئة التدريس
والمستخدمة في البحث العلمي أو التدريس
 أن يكون هناك أنظمة فعالة لرمان الوقاية الشخصية ألعراء هيئة التدريس والطاقم الفني و لبة
الدراسات العليا مع وجود نصوص مناسبة في اللوائح لرمان سالمة ممتلكاتهم الشخصية أيرا
 أن يتم جدولة استخدام األجهزد مع وجود آليات للمحافظة عليها
 أن يتم جدولة استخدام التسهيالت العامة آليا وتعد تقارير لإلدارد العليا عن مدى كفاءد االستخدام
 أن يتوفر برنامج تعريفي ودعم فني عالي التأهيل لطلبة الدراسات العليا عند استخدامهم ألجهزد
البرنامج ترمن سالمتهم
 أن يتم إدارد خدمات النظافة ورمي النفايات والصيانة البسيطة والسالمة وإدارد البيئة بفعالية وكفاءد
عالية داخل إ ار البرنامج
 أن يكون هناك استراتيجية للتعاون مع مؤسسات أخرى للمشاركة في ملكية أو استعما معدات البحث
الرئيسية
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 4-7-2تقنية المعلومات
 أن يتم عمل تقييم دور لكفاية ومدى استفادد أعراء هيئة التدريس و لبة الدراسات العليا من أجهزد
الحاست اآللي المتوفرد في الجامعة ومدى وجود دعم فني لهذا الغرض
 أن يحكم االستعما الشخصي للحاست اآللي من قبل لبة الدراسات العليا الرواب التي وضعتها
الجامعة وتطبيق اإلجراءات المناسبة في حق المخالفين
 أن يتوفر دعم فني ألعراء هيئة التدريس و لبة الدراسات العليا عند استخدام تقنية تباد المعلومات
واالتصاالت
 أن يمنح أعراء هيئة التدريس الفرصة للمشاركة في التخطي لشراء واستبدا معدات تقنية
المعلومات المستخدمة في البرنامج
 أن يكون هناك أنظمة أمان تحافظ على خصوصية المعلومات الشخصية والمتعلقة بالجامعة وحماية
األجهزد من اإلصابة بالفيروسات الخارجية
 أن يكون هناك برامج تدريبية ألعراء هيئة التدريس و لبة الدراسات العليا لرمان استخدام امثل
ألجهزد الحاست والبرامج المناسبة لتدريس الطلبة وتقييمهم وكذلك إدخا وتحليل البيانات
 8-2المعيار الثامن :اإلدارة والتخطيط المالي Management and Financial Planning
يجت أن تتوفر المصادر المالية لدعم مسيرد البرنامج وتحقيق أهداف  .وعند تحديد ميزانية الجامعة يجت أن
تؤخذ احتياجات البرنامج باالعتبار  .أن عملية تحديد ميزانية البرنامج يكون لثالث سنوات على األقل مع
وجود المرونة الكافية للتعامل مع االحتياجات غير المتوقعة
 1-8-2اإلدارة
 أن يتوفر للبرنامج الدعم الوظيفي واإلدار الالزم.
 أن يحدد مدير/منسق للبرنامج داخل القسم يشرف على تنفيذه.
 أن تكون هناك تقارير دورية عن البرنامج ترفع إلى الجهة المسؤولة في الجامعة في حدود التسلسل
الوظيفي المتعارف علي في الجامعة.
 أن يكون لمدير/منسق البرنامج صالحيات محدده تساعده على توفير االحتياجات اإلدارية والمالية
المطلوبة لتنفيذ البرنامج.
 2-8-2التخطيط المالي
 أن يتوفر للبرنامج مصادره للدعم من داخل وخارج الجامعة.
 أن تكون إجراءات الحصو على دعم أبحاث البرنامج معروفة ومعلنة.
 أن يكون في البرنامج إجراءات واضحة لمساعدد الطلبة ماليا من داخل الجامعة وخارجها.
 أن يكون للبرنامج رؤية واضحة لعمليات التخطي والتقييم المالي لدعم البرنامج.
 9-2المعيار التاسع :توظيف أعضاء هيئة التدريس واإلداريين Recruitment of faculty
members and administrators
يجت أن ترمن عملية التوظيف استقطاب هيئة تدريس من جو الكفاءد العالية والسمعة العالمية المرموقة
وكذلك إداريين وفنيين كفء لتنفيذ البرنامج وتحقيق أهداف
 1-9-2سياسة التعيين بالبرنامج
 أن يكون للبرنامج شرو محدده لتعيين أعراء هيئة التدريس بالقسم.
 أن يكون التعيين داخل القسم لخدمة البرنامج بناء على المؤهالت والخبرات والمهارات الشخصية.
 أن تكون شرو التعيين معلن ومطبق على جميع المتقدمين.
 أن تكون للبرنامج آلية لإلعالن عن وظائف عند توفرها على أن توضح في اإلعالن للمتقدمين
رسالة البرنامج وأهداف .
 2-9-2التطوير الذاتي والوظيفي
 أن يكون للبرنامج معايير معلن وواضحة لتقييم أداء الهيئة التدريسية والموظفين.
 أن تكون هناك سياسة محدده وواضحة لتحسين األداء بناء على تقويم العاملين في البرنامج.
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أن تكون للبرنامج سياسة لتمييز ومكافأد األداء الوظيفي االستثنائي.
أن يكون للبرنامج معايير إلشراك كل أعراء هيئة التدريس في تنفيذ أهداف البرنامج وتكليف
أعراء هيئة التدريس الجدد بدور فعا في جلك.
أن يكون لدى القسم برنامج محدد للتدريت والتطوير مناست للمشاركين في تنفيذ أهداف البرنامج.
أن ينسجم العتء األكاديمي والتدريسي ألعراء هيئة التدريس بالبرنامج مع النشا ات األكاديمية
البحثية األخرى والمشاركة في اللجان وحرور الندوات والمؤتمرات وورش العمل وخدمة
المجتمع.

 10-2المعيار العاشر :البحث العلمي Scientific Research
يؤد البرنامج دورا بارزا في تشجيع أعراء هيئة التدريس و لبة الدراسات العليا على تنفيذ أبحاث في مجا
التخصص ونشر نتائج تلك األبحاث في مجالت علمية متخصصة.
 أن تتوفر في سياسة البرنامج البحثية التوافق مع بيعة ورسالة الجامعة واحتياجات المجتمع.
 أن يتوفر في البحث العلمي أصالة العمل  ،التحكيم المستقل  ،النشر في مجالت محكمة بما يتناست
مع المعايير العالمية.
 أن يكون هناك تقارير سنوية عن النشا البحثي ألعراء هيئة التدريس الناتج من أبحاث لبة
الدراسات العليا بشكل خاص ولألقسام والكليات بشكل عام.
 أن يشجع التعاون مع الشركات و المؤسسات المحلية والخارجية الكبرى وجهات التمويل
األخرى في تنفيذ أبحاث مشتركة.
 أن يكون هناك آلية لدعم التعاون في المجا البحثي مع الجامعات العالمية وشبكات البحث العلمي
األخرى.
 أن يكون هناك لجنة على مستوى عا لمراقبة االلتزام بالمعايير األخالقية في تنفيذ بحوث لبة
الدراسات العليا ونشرها.
 أن يتم التركيز على األبحاث جات األوليات التي تخدم المجتمع وجات الطابع التطبيقي.
 أن يكون هناك آلية لتوصيل نتائج أبحاث الب الدراسات العليا إلى المستفيدين منها
 11-2المعيار الحادي عشر  :عالقة برنامج الدراسات العليا بالمجتمع Relationship of the
graduate program with the community
يعتبر تسخير بعض خبرات ومهارات أعراء هيئة التدريس و الب الدراسات العليا لتلبية احتياجات المجتمع
من أهم أهداف برامج الدراسات العليا.
 أن يلتزم البرنامج بخدمة المجتمع بطريقة تعكس أهمية المجتمع أو المجتمعات التي يعمل البرنامج
في دائرتها.
 أن تكون المساهمات متواصلة.
 أن تكون مساهمات أعراء هيئة التدريس في خدمة المجتمع جزء من معايير الترقية والتقييم.
 أن تكون مساهمات البرنامج في خدمة المجتمع بالتعاون مع وحدات في الجامعة متخصصة في
خدمة المجتمع ومنسقة لتجنت التكرار.
 أن يتم تبني استراتيجيات لتطوير إدراك المجتمع ببرامج الدراسات العليا بالجامعة.
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الباب الثالث
الخطوات التفصيلية الستحداث البرنامج وبنائه وتطويره وتنفيذه
Detailed steps to create, build, develop and implement a
program
أوال :الجهة المقدمة للبرنامجProgram Provider
بند  )1-1المعلومات األساسية للجهة المقدمة الستحداث البرنامج األكاديميProgram Provider :
basic information to propose an academic program

تحتو







هذه الصفحة على عدد معلومات عن البرنامج المزمع استحداث أو تطويره ،مثل:
الكلية ،والقسم العلمي مقدم البرنامج.
البرنامج والدرجة العلمية المقترحة(دبلوم ،أو ماجستير ،أو دكتوراه).
التخصص العام والمعني ب اسم القسم العلمي.
يذكر التخصص الدقيق ،وفي حالة تعدد المسارات تذكر جميع المسارات الدقيقة.
من ثم يعبأ جدو ( )2لت الستحداث البرنامج المقترح.
جدول ( )2طلب استحداث برنامج للدراسات العليا
Table (2) Request for creation of a graduate program

أ) الكلية (والكلية المشاركة إن وجدت) .......................................................... ........ :
ب) القسم (والقسم المشارك إن وجد)....................................................... ................ :
 دكتوراه
 ماجستير
 دبلوم
ج) البرنامج المقترح :
د) التخصص العام ( :باللغة العربية
واإلنجليزية).............................................................. :
ه) التخصص الدقيق ( :باللغة العربية
واإلنجليزية)............................................................ :
و) لغة الرسالة العلمية (إن وجدت):
ُ
 أخرى ( تذكر مع
 عربي/إنجليز
 عربي  إنجليز
مبررها) .......
ز) اسم الدرجة العلمية باللغة العربية....................................................................... :
ح) اسم الدرجة العلمية باللغة اإلنجليزية..................................................................... :
) أوصى مجلس القسم بإقرار البرنامج بجلست رقم  .............القرار رقم ............
بتاريخ ...................
أوصى مجلس الكلية بالموافقة على البرنامج بجلست رقم  ..............القرار رقم ..........
بتاريخ ...........
التاريخ المقترح لبدء البرنامج................................................................................. :
عميد الكلية
االسم........................... :
تاريخ تقديم الطلت لعمادد الدراسات العليا....................... :
التوقيع.................................... :
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بند ( )2-1معلومات عن القسم األكاديمي

Information about academic department

تحتو هذه الصفحة على عدد معلومات تعبأ على جدو (.)3
جدول ( )3معلومات عن القسم األكاديمي
Table (3) Information about the academic department
عدد المقيدين في مرحلة البكالوريوس لهذا العام ،واألعوام الثالثة األخيرد( ،في حا توفر
بكالوريوس بالقسم):
عام ...................

عام ...................

عام ...................

عام ...................

عدد الخريجين في مرحلة البكالوريوس لهذا العام واألعوام الثالثة األخيرد( ،في حا توفر الب
بكالوريوس بالقسم):
عام ...................

عام ...................

عام ...................

عام ...................

عدد الطالب المتوقع تخرجهم في مرحلة البكالوريوس لهذا العام (في حا توفر الب بكالوريوس
بالقسم):

عدد البحوث العلمية في األعوام الثالثة األخيرد (ألعراء هيئة التدريس بالقسم):
عام ...................

عام ...................
عام ...................
أ معلومات يراد إضافتها وتدعم استحداث البرنامج:
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الب

بند ( :)3-1خبرة القسم والبرامج الحالية به Department experience and existing programs

يوضح القسم في هذا البند اآلتي:
أ) خبرد القسم حست البرامج الحالية ب .
ب) الخبههرد التههي اكتسههبها القسههم علههى مسههتوى المرحلههة الجامعيههة ،إن كههان البرنههامج المقتههرح
استحداث لدرجتي الدبلوم العالي والماجستير.
ج) خبههرد القسههم علههى مسههتوى مرحلههة الماجسههتير إن كههان البرنههامج المقتههرح اسههتحداث لدرجههة
الدكتوراه.
د) البرامج العلمية الحالية القائمة والمعتمدد في القسم ،وأعداد الملتحقين بهها ،والمتخهرجين فيهها
حست الجدو (.)4
جدول ( )4البرامج العلمية الحالية بالقسم
Table (4) Exiting programs at the department
البرنامج
Program

أعداد الملتحقين
تاريخ بداية
بالبرنامج حاليا
البرنامج
No. of registered Commencem
students
ent date

أعداد الخريجين خال
السنوات الخمس األخيرد
No. of graduates
during last 5 years

بكالوريوس
دبلوم عا
ماجستير بمقررات دراسية ورسالة
دكتوراه بمقررات دراسية ورسالة
دكتوراه برسالة وبعض المقررات
الدراسية
مالحظات:

ثانيا :مسمى البرنامج ومسمى الدرجة العلمية Title of program and degree
بند ( )1-2الدرجة العلمية المقترحة وأسلوب الدراسةProposed program degree and media :
of instruction

 أسلوب الدراسة حست الدرجة العلمية ويختار أحد أسلوبي البرنامج من اآلتي:
في حالة الماجستير :
 بالمقررات الدراسية والرسالة. بالمقررات الدراسية.في حالة الدكتوراه :
 بالمقررات الدراسية والرسالة. بالرسالة وبعض المقررات الدراسية. يكتت اسم الدرجة العلمية للبرنامج ويتنوع حست التخصص ،ويمكن االسترشاد باألمثلة المبينة
على جدو ( )5والمستقاد من اإل ار الو ني للمؤهالت للتعليم العالي في المملكة العربية
السعودية الصادر من الهيئة الو نية للتقويم واالعتماد األكاديمي (مايو .)2009
جدول ( )5أمثلة لكتابة الدرجة العلمية للبرنامج المقترح.
Table (5) Examples for writing academic degrees for proposed
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program
الدرجة العلمية
الدبلوم العالي دبلوم عا في (اسم التخصص
المهني ،على سبيل المثا  :األعما  ،التربية ،الهندسة)
ماجستير اآلداب للدراسات اإلنسانية والعلوم االجتماعية
ماجستير العلوم في دراسات العلوم الطبيعية والتطبيقية
الماجستير :ماجستير في (اسم التخصص
المهني ،على سبيل المثا  :األعما  ،التربية ،الهندسة)
دكتوراه الفلسفة للدرجات البحثية في أ مجا
الدكتوراه :دكتوراه في الفلسفة :دكتوراه في (اسم التخصص المهني،
على سبيل المثا  :األعما  ،التربية ،الهندسة)

بند ( )2-2نظام الدراسة:
 يُختار نظام الدراسة إجا كان بانتظام أو بآخر.
بند ( )3-2نوع البرنامج:
 يُحدد نوع البرنامج إجا كان خاصا أو عاما.

Scientific degree
Higher diploma
(Master of Art) M.A.
(Master of Science )MSc
Master
(Doctor of Philosophy )Ph.D.
(Doctor of Philosophy )Ph.D.

Education system

Type of program

بند ( )4-2لغة البرنامج:
 تُكتت اللغة التي يدرس بها في البرنامج.

Program media of instruction

بند ( )5-2لغة الرسالة:
 تكتت لغة الرسالة أو المشروع البحثي إما عربية أو إنجليزية أو غيرهما (رجاء التحديد).

Dissertation or thesis language

ثالثا :المقدمة
بند ( :)1-3أ) أهمية البرنامج للجامعة والمجتمع Program importance for the university
and community

أهمية البرنامج
 يجت أن تصاغ أهمية البرنامج للمجتمع في نقا محددد ومختصرد.
 يجت أن تُذكر أهمية البرنامج على وج الدقة من حيث:
 عالقتها برؤية الدولة للتنمية المستدامة. حاجات المجتمع التي يلبيها البرنامج. مشكالت المجتمع التي يساعد البرنامج في اقتراح حلو لها. المساعدات التي يمكن أن يقدمها البرنامج للقطاعات الحكومية واألهلية والخيرية. يُراعي توضيح حاجة المجتمع للبرنامج وتأثيره في سوق العمل من حيث  :سد احتياج دائم،
وسد احتياج مستقبلي ،وتوفير فرص التعليم  ،واستيعاب الخريجين  ،وإعداد متخصصين
أكفاء ،وإعداد المحاضرين ،وتشجيع البحث العلمي ،وتطوير القسم .... ،إلخ ( تذكر رجاء).
 تُدعم أهمية البرنامج والحاجة ل من خال المعلومات الرسمية واإلحصاءات وخط التنمية
وبرنامج التحو الو ني .2020أ مالحظات أخرى.
 توضيح ما يميز البرنامج االلي عن البرامج المشابهة.
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البند ( :)2-3الطرق التي اتبعت في تحديد مسمى البرنامج ،رسالته ورؤيته وأهدافه Methods used to
determine program's title, mission, vision and objectives







تذكر الطرق المستخدمة الختيار مسمى البرنامج وأسباب التسمية.
وضوح األهداف المراد تحقيقها من البرنامج.
تبيان انسجام أهداف البرنامج مع أهداف القسم والكلية والجامعة ورسالتهم ورؤاهم وفلسفة
التعليم العالي في المملكة.
التأكد من توافق رؤية البرنامج ورسالت مع رؤية الجامعة ورسالتها.
أن تكون الرؤية والرسالة مرنة وقابلة للتحقيق وفق إمكانيات البرنامج والقسم المعني.
أن تحقق رؤية ورسالة البرنامج احتياجات المجتمع وتتوافق مع المتطلبات االقتصادية
والثقافية للمملكة.

البند ( :)3-3تحديد القطاعات التي ساهمت في بناء البرنامج وإبراز أهميته Identify sectors that
contributed to building program and highlighting its importance

 جكر القطاعات التي ساهمت في بناء البرنامج (الطلبة ،أعراء هيئة التدريس ،ممثلي
القطاعين العام والخاص ،جو االختصاص والخبرد).
 إبراز أهمية البرنامج وصلت باحتياجات سوق العمل.
 مساهمات منظمات المجتمع المدني وقطاع التوظيف.
البند ( :)4-3اهتمامات القسم وأعضاء هيئة التدريس وتوجهاتهم Interests and directions of
department and members









بيان االهتمامات البحثية وأعراء هيئة التدريس.
عدد اعراء هيئة تدريس ممن سبق حصولهم على جوائز دولية أو عالمية أو براءات اختراع.
عدد أعراء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز علمية أو نشر دولي.
استفادد المؤسسات االنتاجية أو الخدمية أو المجتمعية من البحوث العلمية بالقسم.
عدد البحوث العلمية المشتركة بين القسم وباقي االقسام العلمية بالكلية أو الجامعة أو المؤسسات
البحثية ومنظومات التعليم العالي األخرى داخليا أو خارجيا.
وسائل القسم لتحفيز الباحثين ورعايتهم ودعمهم.
وسائل القسم لتنمية المهارات البحثية والتدريسية ألعراء هيئة التدريس.
عدد مشاركة أعراء هيئة التدريس في المهمات العلمية والندوات وورش العمل والمؤتمرات
المحلية واالقليمية والعالمية.
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البند ( :)5-3القدرة على تنفيذ أبحاث تتفق مع تطلعات أعضاء هيئة التدريس وكذلك المجتمع Ability to
carry out research consistent with aspirations of faculty as well as community






عدد البحوث العلمية المجتمعية المنجزد من أعراء هيئة التدريس بالقسم.
األولويات البحثية المجتمعية بالقسم.
التعاون العلمي المتباد مع الجهات المختلفة في تعزيز البحث العلمي واالستفادد
من .
معايير القياس وأساليت تقويم الموارد والتوظيف المناست لها.
رق تطوير أداء أعراء هيئة التدريس بالقسم.

البند ( :)6-3مجاالت العمل لخريجي البرنامج والجهات المستفيدة من البرنامج المقترح Areas of work
for graduates of proposed program and its beneficiaries






تبيان الجهات التي يمكن أن تستقبل الخريج للعمل ضمن منظومتها.
توضيح امكانية ولوج الخريج لسوق العمل الخاص.
يُراعى تحديد الجهات المستفيدد بدقة لإلسراع في تصنيف البرنامج.
يُرجى العلم بأن ديوان وزارد الخدمة المدنية من الوارد أن يقوم بعرض البرنامج على الجهات
المستفيدد المذكورد للتحقق من أهمية البرنامج لتلك الجهات  ،ومناسبة الوظائف لها.
تُكتت في نقا أسماء الجهات والهيئات والوزارات التي يمكن أن تستفيد من البرنامج ( -يجت أن
يكون مسمى خريج البرنامج ُموا َفقا علي من قِبَل ديوان الخدمة المدنية قبل اعتماده).

البند ( :)7-3اللجان المشكلة على مستوى القسم والمتعلقة بالبرنامج committees formed at
departmental level related to the program
 تبيان اللجان المشكلة على مستوى القسم والمتعلقة بالبرنامج على النحو المفصل في
الجدو (.)6
جدول ( :)6اللجان المشكلة على مستوى القسم والمتعلقة بالبرنامج
Table (6): Committees formed at departmental level related to the
program
وظيفة كل عرو
رئيس اللجنة أعراء اللجنة مهام اللجنة
اسم اللجنة
باللجنة
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البند ( :)8-3تسمية البرنامج التي تم المقارنة بها واالستفادة منها ودراسة مقارنة بين البرنامج المقترح
والبرنامج المرجعي له والبرامج المشابهة Comparative study between proposed
program, peer and similar programs adopted for benchmarking

أ) البرنامج المرجعي ( Benchmarking programجدو )7
 يُذكر البرنامج المرجعي للبرنامج المقترح.
 تُحدد بيانات البرنامج المرجعي التفصيلية.
 يجت أن يكون البرنامج المرجعي في جامعة ال يقل تصنيفها عن الـ ( ،)50وفقا
لتصنيف التايمز.
ب) البرامج المشابهة Similar programs
 تُذكر السمات المميزد للبرنامج المقدم عن غيره من البرامج المشابهة من حيث:
 أسلوب الدراسة في البرنامج ( بالرسالة والمقررات أو بالمقررات والمشروعالبحثي).
 حداثة البرنامج في مقررات من حيث الموضوعات. يُذكر – باختصار  -وفي نقا مدى اختالف البرنامج المقترح عن غيره من البرامج
المشابهة من حيث المقررات والمحتوى وعدد الوحدات الدراسية للبرنامج وعدد
الوحدات اإلجبارية واالختيارية.
 تُكتت أسماء البرامج المشابهة للبرنامج المقترح (يف جامعات اململكة األخرى أو خارجها) من

حيث االسم والمحتوى ،كما في الجدو (.)8

اسم الجامعة

جدول ( )7البرنامج المرجعي للبرنامج المقترح
Table (7) Reference Program to Proposed one.
البلد/الدولة المقررات الدراسية/الساعات
المعتمدد/وتفاصيلها
(العنوان
اسم البرنامج
اسم القسم
الكامل)

جدول ( )8البرامج المشابهة للبرنامج المقترح
Table (8) similar programs to the proposed one.
البرنامج
البرنامج
البرنامج
اسم الجامعة
اسم القسم
اسم البرنامج
البلد/الدولة
العنوان الكامل
الساعات المعتمدد للمواد
االجبارية واالختيارية
نست
العلوم/االنسانيات/مواد
التخصص
أوج التشاب
أوج االختالف
جهة اعتماد البرنامج
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البند ( :)9-3الجهود المبذولة في بناء البرنامج والجهات الخارجية التي استشيرت وساهمت في بناء
البرنامج وعرض البرامج المستحدثة على جهات خارجية
Efforts to build the program, external entities that have been consulted
and contributed to construction of program and presentation of developed
program to external bodies






تعرض برامج الدراسات العليا المستحدثة على جهات خارجية ،أو خبراء خارجيين من
داخل المملكة أو من خارجها (من جو الخبرد المتميزد والكفاية العلمية في مجا
التخصص والدراسات العليا) على أال يقل عددها عن جهتين قبل التوصية بإقرارها،
حست قرار مجلس عمادد الدراسات العليا ،وعلى مجلس القسم أن يذكر في هذه الصفحة
الجهات التي عرض البرنامج عليها ،وأن يرفق مع لت استحداث البرنامج التقارير
التي تقدمت بها تلك الجهات حو البرنامج (إن توفرت).
تبين العناوين والمسميات والتخصصات المتعلقة م جهة التقويم واالستشارد.
تدرج السير الذاتية.
تدرج استجابة القسم والبرنامج للمالحظات المقدمة من الجهة االستشارية.

رابعا :الرؤية Vision








رؤية البرنامج يجت أن تتوافق مع رؤية الجامعة.
أن تكون الرؤية مرنة وقابلة للتحقيق وفق إمكانيات البرنامج (القسم).
أن تحقق رؤية البرنامج احتياجات المجتمع وتتوافق مع المتطلبات االقتصادية والثقافية
للمملكة.
أن تكون رؤية البرنامج محددد ومفيدد في اتخاج قرارات تغطي كافة أنشطة البرنامج.
الرؤية مقصد تتطلع إلى تحقيق هدف محدد – المراد الوصو إلي  -بفترد زمنية محددد.
الرؤية وسيلة وليست غاية لتحقيق الهدف.
أن تكون رؤية البرنامج واضحة بحيث يمكن الخروج منها بمعايير تستخدم لقياس مستوى
اإلنجاز وحساب .
أن يتم اعتماد الرؤية من الجامعة رسميا ومراجعتها بصفة دورية تبعا لتغير الظروف

خامسا :الرسالة Mission












أن تتوافق رسالة البرنامج مع رسالة الجامعة.
أن تكون الرسالة مرنة وقابلة للتحقيق وفق إمكانيات البرنامج (القسم).
تعبر عن مه ّمة غير محددد بهدف.
الرسالة غاية ّ
الرسالة اتجاه ليس ل حسبة فهي نوعية تشعر وتحس وال تنتهي.
أن تحقق رسالة البرنامج احتياجات المجتمع وتتوافق مع المتطلبات االقتصادية والثقافية
للمملكة.
أن تكون رسالة البرنامج محددد ومفيدد في اتخاج قرارات تغطي كافة أنشطة البرنامج.
أن تكون رسالة البرنامج واضحة بحيث يمكن الخروج منها بمعايير تستخدم لقياس مستوى
اإلنجاز.
أن يتم اعتماد الرسالة من الجامعة رسميا ومراجعتها بصفة دورية تبعا لتغير الظروف.
أن تستخدم الرسالة كأساس للخط االستراتيجية للبرنامج ولفترات زمنية محددد.
أن تكون الرسالة معلومة ومدعومة من قبل أعراء القسم (أعراء البرنامج).
أن تستخدم الرسالة إلعطاء معايير واضحة لبناء خط البرنامج.
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سادسا :األهداف Objectives
البند ( :)1-6أهداف البرنامج Program objectives








إضافة إلى األهداف العامة الواردد في الالئحة الموحدد للدراسات العليا
(1418هـ) ،يرجى جكر اآلتي:
أ) تحههههدد األهههههداف االسههههتراتيجية للبرنههههامج ومههههدى ارتبا ههههها باألهههههداف
االستراتيجية لرؤية المملكة للتنمية المستدامة.
ب) أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعود ل .
ج) أهمية البرنامج ومسوغات تقديم ومدى حاجة المجتمع ل .
تُصاغ أهداف البرنامج باللغتين العربية واإلنجليزية وتكتت بعناية.
يجت أن تكون األهداف في نقا محددد ومختصرد.
يجت أن تكون األهداف في نقا محددد ومختصرد وربطها برؤية المملكة للتنمية
المستدامة.
يجت أن تكون األهداف قابلة للتحقيق والقياس من خال وسائل التقويم وتوضح
التالي ،مثال :خدمة البرنامج للعملية التعليمية ،أو خدمة البرنامج للبحث العلمي،
أو خدمة البرنامج للمجتمع .أو توسيع المدارك المعرفية أو المهارية أو الوجدانية.
يجت أن تكون األهداف مصاغة حست نموجج الهدف الذكي SMART
)(Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time Bound

(محدد ،قابل للقياس ،قابل للتحقق ،واقعي ،في مدد اإلنجاز)
 يجت أن تنعكس األهداف على مقررات البرنامج عند اقتراحها.
سابعا :مبررات تقديم البرنامج Justification of program delivery

 تبين المبررات الدافعة للتقدم الستحداث البرنامج وتدعم بالمستندات المعينة.
ثامنا :القبول في البرنامج
البند ( :)1-8المتطلبات الدراسية للبرنامج وشروط القبول
Program study and admission requirements

 هذا البند مخصص لشرو القبو اإلضافية الزائدد التي يرى القسم أنها ضرورية
للبرنامج المقترح .الشرو الخاصة مرمنة بمعلومات البرنامج مع العلم أنها قابلة
للتغيير.
 الشرو العامة للقبو حست مانصت علي الالئحة الموحدد للدراسات العليا في
الجامعات السعودية.
 يجت أال تتعارض هذه الشرو مع الشرو العامة لعمادد الدراسات العليا الموجودد
على موقعها.
البند ( :)2-8اإلحصاءات وعدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج المستحدث
Statistics & number of expected student enrolments for proposed program

 على القسم تقديم بيانات تقديرية بعدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج (بحيث ال تزيد نسبتهم عن
 1:5بعدد أعراء هيئة التدريس بالقسم العلمي وفق شرو اإلشراف على الرسائل ،وعلى أن ال
يقل العدد عند القبو في البرامج عن ( )5الب أو البات في الماجستير ،و( )3الب أو البات
في الدكتوراه).
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تاسعا :البرنامج الدراسي Study program cohort
البند ( :)1-9المقررات والمتطلبات الدراسية للدرجة العلمية
Academic requirements for scientific degree






الجدو

يجت اال الع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في مواد اللوائح أو النظم الرابطة جات
الصلة ،وقواعدها التنفيذية.
أ) يحدد القسم عدد الوحدات الدراسية اإلجمالية المطلوبة للحصو على الدرجة العلميهة المقتهرح
إقرارها (الدبلوم العالي  /الماجستير  /الدكتوراه).
ب) يُبههين القسههم توزيههع الوحههدات الدراسههية اإلجماليههة للدرجههة العلميههة علههى المقههررات اإلجباريههة
واالختيارية والرسالة أو المشروع البحثي.
ضههح القسههم أ شههرو يههرى ضههرورتها للتخصههص مثههل :متطلبههات اللغههة ،أو متطلبههات
ج) يُو ِ ّ
مسبقة خاصة بالبرنامج .
يجت أن تترمن خطة الماجستير الدراسية على مقررات جات عالقة بالتخصص من أقسام أخرى في
المرحلة نفسها ،حست المنصوص علي في المادد الرابطة من الالئحة.
تسجل المقررات االختيارية بموافقة القسم العلمي اآلخر.
يجت أال تقل المقررات االختيارية من داخل القسم وخارجة عن نسبة .% 25
( )9يوضح الحد األدنى واألقصى للوحدات الدراسية للمقررات في برامج الدراسات العليا.

جدول ( )9الحد األدنى واألقصى للوحدات الدراسية للمقررات
Table (9) Minimum & maximum course credit hours
الدرجة
الدبلـــــــــوم
بالمقررات الدراسية
والرسالة

عدد الوحدات الدراسية للمقررات عدد الوحدات الدراسية
للرسالة
(بدون الرسالة )
الحد األقصى الحد األدنى الحد األقصى
الحد األدنى
36
24
24

32

6

10

مجموع عدد
وحدات البرنامج
الحد األدنى الحد األقصى
36
24
32

الماجستير
بالمقررات الدراسية

الدكتوراه

بالمقررات الدراسية
والرسالة
بالرسالة وبعض
المقررات

42

-

-

-

-

30

حست
تخصص
البرنامج

30

42

12

15

42

57

12

18

20

30

 الساعة النظرية الواحدد تعاد ساعة واحدد معتمدد.
 الساعتان العمليتان تعادالن ساعة واحدد معتمدد.
 االلتزام بترقيم المقررات الدراسية كاآلتي:
أ .يعطى كل مقرر رقما مكونا من ثالثة أرقام.
ب .يرمز الرقم المئو للدرجة ويكون على النحو المبين على جدو (.)10
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32

48

جدول ( )10الرقم المئوي في ترقيم المقررات الدراسية
Table (10) Course coding
كليتا
جميع الكليات عدا كليتي الطت
الطت  /ت األسنان
و ت األسنان
الدرجة
الرقم المئو
الرقم المئو
7
5
الدبلوم
8
6
الماجستير
9
7
الدكتوراه

 .1يرمز الرقم العشر للتخصص ويكون على النحو المبين على جدو (.)11
الرقم العشر
1،0
2
8-3
9

جدول ( )11رمز الرقم العشري للتخصص في المقررات الدراسية
المقررات
مثا لدرجة الماجستير
المقررات اإلجبارية واألساسية
األرقام من  ...،603 ،602 ،601 ،600إلى
بالقسم
619
التخصص الدقيق األو
األرقام من  ...،622 ،621 ،620إلى 629
التخصص الدقيق التالي
األرقام من  ...،632 ،631 ،630إلى 639
التخصص الدقيق التالي
األرقام من  ...،642 ،641 ،640إلى 649
التخصص الدقيق التالي
األرقام من  ...،652 ،651 ،650إلى 659
المقررات الخاصة
األرقام من  ...،692 ،691 ،690إلى 699

 بالنسبة لكلية ت األسنان ،يمكن استخدام الرقم العشر " "2أيرا ضمن المقرراتاألساسية ،وبذلك تصبح األرقام المخصصة للمقررات األساسية واإلجبارية لهذه الكلية:
األرقام من  ...،603 ،602 ،601 ،600إلى 629
 في حالة الحاجة في أحد التخصصات الدقيقة ألكثر من رقم عشر واحد ،فإن يعطى لأرقام عشرية متتالية (مثال، .... ،621 ،620 :إلى .)639
ج .يرمز رقم اآلحاد لتسلسل المقررات حست اعتماد أحدهما على اآلخر كمتطلت سابق ،ويسبق
المتطلت السابق المقرر الذ يعتمد علي .
د .يحتفظ للرقم العشر  9مع أرقام اآلحاد للمقررات المعينة الخاصة على النحو المبين على جدو
(.)12
رقم اآلحاد
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

جدول ( )12أرقام اآلحاد للمقررات المعينة الخاصة.
المقرر
مثا لدرجة الماجستير
الرقم كامال
الرقم العشر
الرسالة
699
99س
9
المشروع البحثي
698
98س
9
مواضيع خاصة أو مختارد ()2
697
97س
9
مواضيع خاصة أو مختارد ()1
696
96س
9
ندود بحث
695
95س
9
رق البحث العلمي
694
94س
9
693
93س
9
692
92س
9
691
91س
9
690
90س
9

( س يرمز لألرقام  ، 5أو  ، 6أو  7أو  8أو  9حست الدرجة)
وفي حالة استحداث أو وجود مقررات أخرى ال يسعها الترقيم ،أو في حالة الحاجة إلى تكرار مقرر معين
بمسمى آخر وخصوصا من المقررات الخاصة ،فتستخدم األرقام  93 ،92 ،91 ،90علما أن قد ثبت الرقم 96
للمواضيع الخاصة (أو المختارد) ( )1والرقم  97للمواضيع الخاصة (أو المختارد) (.)2
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البند ( :)2-9الرسالة ومشروع البحث Thesis and research project

 توضيح الفروقات الجوهرية بين الرسالة ومشروع البحث.
 متطلبات اعداد الرسالة واأل روحة وكيفية الكتابة العلمية واالخراج.
البند ( :)3-9االشراف األكاديمي Academic supervision
 تحديد اللجنة المتخصصة بالدعم واإلرشاد األكاديمي ومهامها وأهدافها.
 توضيح الطريق التي سوف تتبع لتزويد الطالب بالمهارات األكاديمية التي ترفع من مستوى
تحصيلهم العلمي وتوج للحصو على أفرل النتائج والتكيف مع البيئة الجامعية.
 توضيح مهام المرشد األكاديمي ودوره.
عاشرا :االختبارات الشاملة Comprehensive tests
 تبين االختبارات الشاملة ان وجدت.
احدى عشر :متطلبات التخرج Graduation Requirements
 تصاغ متطلبات التخرج وتحدد.
اثنا عشر :التجهيزات واالمكانات Equipment and facilities
البند ( :)1-12قاعات المحاضرات
 تحدد قاعات المحاضرات حست الجدو (.)13
جدول ( )13تجهيزات قاعات المحاضرات.
Table (13) Lecture hall equipment.
كم عدد القاعات الدراسية المخصصة لبرامج الدراسات العليا:
هل القاعات مجهزد باحتياجات تطبيق البرنامج؟
 نعم.
 ال.
إن كانت اإلجابة (ال) برجاء توضيح االحتياجات الالزم استكمالها قبل تنفيذ البرنامج باختصار:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
البند ( :)2-12المعامل والمختبرات

Laboratories

 تُكتت قائمة المعامل الحالية باللغتين العربية واإلنجليزية (جدو .)14
 يُكتت اسم المعمل والمختبر وقائمة باألجهزد المتوفرد ب .
 تُكتت قائمة المعامل المقترح إنشاؤها باللغتين العربية واإلنجليزية (جدو .)15
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جدول ( )14قائمة معامل القسم ومختبراته الحالية التي سوف تستخدم في الدراسة العملية واألبحاث التطبيقية
للبرنامج المقترح

Table (14) list of current departmental laboratories that will be used in
practical work and applied research for the proposed program
سعة المعامل
اسم المعمل والمختبر/األجهزد المتوفرد/المواد
م

كم عدد المعامل المخصصة لبرامج الدراسات العليا:
هل المعامل/المختبرات مجهزد باحتياجات تطبيق البرنامج؟
 نعم.
 ال.
إن كانت اإلجابة (ال) رجاء توضيح االحتياجات الالزم استكمالها قبل تنفيذ البرنامج باختصار:
......................................................................................................
......................................................................................................
جدول ( )15المعامل المقترح إنشاؤها والتي ستساعد على زيادة أعداد الملتحقين بالبرنامج
مستقبالً وال تؤثر على بدء البرنامج المقترح
Table (15) proposed laboratories to be established which will help
increase future number of enrolments and does not affect commencement
of proposed program
التاريخ المتوقع لبدء التشغيل
اسم المعمل والمختبر/األجهزد/المواد
م

البند ( :)3-12المكتبات وقواعد المعلومات Libraries and databases
جدول ( )16تجهيزات المكتبات وقواعد المعلومات
Table (16) Library equipment and databases
هل المكتبة مجهزد باحتياجات تطبيق البرنامج؟
 نعم.
 ال.
إن كانت اإلجابة (ال) رجاء توضيح االحتياجات الالزم استكمالها قبل تنفيذ البرنامج باختصار:
.................................................................................................................
هل تتوفر محركات البحث االلكترونية الالزمة لتطبيق البرنامج؟
 نعم.
 ال.
إن كانت اإلجابة (ال) رجاء توضيح االحتياجات الالزم استكمالها قبل تنفيذ البرنامج باختصار:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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هل تتوفر خدمة االنترنت للطالب؟
 نعم.
 ال.
هل تتوفر خدمة اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني للطالب؟
 نعم.
 ال.
هل تتوفر خدمة التسجيل االلكتروني للطالب؟
 نعم.
 ال.
البند ( :)4-12االمكانات المادية
البند ( :)5-12االمكانات البشرية Human resources

 تحدد االمكانات البشرية الموجودد أو الررورية لقيام البرنامج وفق الجدو (.)17

أستاج

جدو ( )17االمكانات البشرية لموجودد أو الررورية لقيام البرنامج
االمكانات البشرية الررورية
االمكانات البشرية الموجودد
أستاج مساعد
أستاج مشارك
أستاج
أستاج مساعد
أستاج مشارك

البند ( :)6-12الحاسوب والتعليم االلكترونيComputer and e-learning

 توضح بيانات الحواسيت والمعامل وخدمات التعليم اإللكتروني المرتبطة بالبرنامج.
البند ( :)7-12تجهيزات أخرى Other equipment and needs

 تحدد أ تجهيزات أخرى موجودد أو ضرورية لقيام البرنامج.
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البند ( :)8-12اإلمكانات البشرية المتاحة وعضوية هيئة التدريس Available resources,
academic members and staff
أ) يُقدِّم القسم بيانا باإلمكانات التي تتوافر ب للطالب  ،على أن تكون بالقدر الكافي لرمان نجاح البرنامج
من حيث :التدريس واإلشراف والبحث العلمي وجلك وفقا للتالي:
ب) تحديد المجاالت البحثية الرئيسة بالقسم.
ج) معد استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس الماضية.
د) إرفههاق قائمههة بأعرههاء هيئههة التههدريس (مههن األسههاتذد واألسههاتذد المشههاركين المتخصصههين فههي مجهها
البرنامج) حست المعلومات المطلوبة وفق الجدو ( )12ومرتبة حست المرتبة العلمية لكل.
كتت أسماء أعراء هيئة التدريس ثم المحاضرون ثم المعيدون بدون ألقاب.
 تُ ُ يُرتت أعراء هيئة التدريس و َمن في حكمهم في جدو ( )12على النحو اآلتي: األساتذد ثم األساتذد المشاركون ثم األستاجد المساعدون ثم المحاضرون ثم المعيدون. يكون الترتيت داخل كل مرتبة حست سنة الحصو على درجة الدكتوراه. تُرتت األسماء داخل كل مرتبة علمية حست سنة التخرج. تُوضح حالة كل عرو (تفرغ علمي ،أو ندب ،أو إعارد ،أو اتصا علمي ،أو مبتعث) معتحديد التاريخ المتوقع لعودت للقسم.
 تُعد قائمة باألنصبة التدريسية النظرية والعملية والميدانية. توحد ريقة كتابة التقويم  ،سواء بالهجر أو بالميالد . تُرتت األسماء حست المؤهل وعدد سنوات الخبرد.ه) على القسم العلمي التأكد من توافر المراجع العلمية والكتت المنهجية والدراسية والبهرامج الحاسهوبية
وغيرها من المعينات المخبرية والمعملية واللوجستية المطلوبة للبرنامج.
و) إرفههاق قائمههة بههاأل ر الفنيههة واإلداريههة بالقسههم المطلههوب وفههق الجههدو ( )18ومرتبههة حسههت سههنوات
الخبرد.
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جدول ( )18أعضاء هيئة التدريس بالقسم مع بداية العام األكاديمي  1438هـ 2017 -م (ترفق السير الذاتية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم ،ولمن لهم
صلة بمجال البرنامج في الجامعة)

م

االســــم الثالثي

الجنسية

الجامعة المتخرج فيها /الدولة
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سنة التخرج

مجا التخصص الدقيق

المرتبة العلمية

سنة
االلتحاق
بالقسم

البند ( :)7-12الطاقم الفنيTechnical staff
 تحدد مهام كل عرو من الطاقم الفني ومسؤوليت حست الجدو (.)19

جدول ( )19الفنيون بالقسم مع بداية العام األكاديمي 1438هـ 2017 -م
Table (18) technicians in the department at beginning of academic year
1438 H - 2017 AD
العمل الحالي
عدد سنوات
المؤهل الفني
الجنسية
االسم
م
الخبرد

البند ( :)8-12الطاقم االداري Administrative Staff
 يحدد االداريون بالقسم وتحدد مهام كل عرو من الطاقم الفني ومسؤوليت حست الجدو (.)20

جدول ( )20اإلداريون بالقسم مع بداية العام األكاديمي 1438هـ 2017 -م
 Table (19) department administrators at beginning of academic year 14382017 AD
العمل الحالي
عدد سنوات
المؤهل اإلدار
الجنسية
االسم
م
الخبرد
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البند ( :)9-12تمويل البرنامج وتكاليف البرنامج المقترح وميزانيته (خاص بالبرامج مدفوعة التكاليف)
)Proposed program funding, costs & budget (for cost-driven programs







هذا البند مخصص للبرامج الخاصة (مدفوعة التكاليف).
يُحدد القسم تكاليف البرنامج المقترح إقراره إجا كان البرنامج مدفوع التكاليف(حست الجدو ،)21
وجلك بالتشاور والتنسيق مع عمادد الدراسات العليا.
يُرفق محرر التنسيق بين الكلية أو القسم األكاديمي مع عمادد الدراسات العليا.
ربما ترم بنود الميزانية التقديرية للبرنامج المستحدث البنود التالية ليصرف منها على تصميم
وتنفيذه وتطويره:
 .1استحقاقات لجنة القسم المكلفة بتصميم البرنامج وتوصيف وتعديل .
 .2المستشارون المستعان بهم عند تصميم البرنامج وتوصيف .
 .3المحكمون في المرحلتين األولى واألخيرد للبرنامج.
 .4التجهيزات المادية الالزمة لتنفيذ البرنامج بالمستقبل.
 .5القوى البشرية الالزمة لتنفيذ البرنامج.
 .6األساتذد الزائرون المتعاون معهم لتقديم البرنامج ، ،بالتنسيق مع جهات االختصاص بالجامعة.
 .7األساتذد المستقطبون أثناء تنفيذ البرنامج ،بالتنسيق مع جهات االختصاص بالجامعة.
 .8تكلفة استخدام التعليم االلكتروني أو التعليم المدمج ،أو عن بعد ،لتقدير تكلفة المقرر وأسلوب
تقديم مع التقيد بشرو الئحة التعليم عن بعد ونظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائح .
 .9مستحقاتُ
المقومين الداخليين والخارجيين بعد تخريج أو دفعة من البرنامج بالتنسيق مع
ِّ
عمادد ضمان الجودد واالعتماد األكاديمي بالجامعة.
 .10تحديد تكلفة كل مقرر دراسي للطالب في البرامج الموازية ،واحتساب المبالم المبالم
المتحصلة من الطالت كعائد للجامعة.
تعبئة استمارد ميزانية البرنامج المبينة على جدو (.)22
جدول ( )21تكاليف البرنامج المقترح
Table (20) Proposed program costs
التكلفة اإلجمالية للبرنامج ككل
تكلفة الفصل الدراسي الواحد
Total
مالحظات:
جدول ( )22استمارة ميزانية برنامج.
Table (21) Program budget questionnaire
أوال :عنوان البرنامج:
................................................................................
ثانيهههههها :بيانههههههات عههههههن
البرنامج:

إجمالي التكلفة

مدد التنفيذ

...................

...................
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مبررات و المدد
(في حدود سطر)
...................................

ثانيا:
أسماء فريق تصميم البرنامج:
االسم رباعيا

الجهة

أسماء المحكمين المقترحين:
الجهة
االسم رباعيا

الرتبة
العلمية

التخصص

التخصص

وسائل االتصا
البريد
الهاتف
االلكتروني

وسيلة االتصا
البريد
الهاتف
االلكتروني

الرتبة
العلمية

ثالثا :ميزانية تصميم البرنامج:
فريق تصميم
البرنامج

الفئة

العدد

عدد ساعات
العمل

المكافأد
بالساعة

الميزانية

المجموع

رئيس الفريق
أستاج
أستاج مشارك
مستشار
آخر (رجاء
التحديد)
مجموع البند

مستلزمات
تصميم
برنامج

التصنيف

الفصل
الدراسي
()1

الفصل
الدراسي
()2

.1األجهزد
.2المواد
.3المعامل والمختبرات
.4تقنيات التعليم (البرامج)
.5أخرى (رجاء التحديد)
 .1األساتذد الزائرون
القوى
البشرية
 .2األساتذد المستقطبون
 .3محكمون للمرحلة
األولى
 .4محكمون للمرحلة الثانية
 .5أخرى (رجاء التحديد)
مجموع تكلفة المقرر
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الفصل
الدراسي
()3

الفصل
الدراسي
()4

مالحظات

إجمالي تكلفة المقررات
تكلفة الطالت = عدد الطالب × التكلفة
المجموع الكلي اإلجمالي

رابعا :إقرار وتعهد بااللتزام بتطبيق كل ما ورد في هذه االستمارد:
اسم رئيس الفريق....................................... :
التوقيع........................................ :
التاريخ........../...../..... :هـ.
خامسا :رأ القسم:
قههههرار مجلههههس القسههههم بجلسههههت  )............( :للعههههام الجامعي........../..........:هههههـ المنعقههههدد بتههههاريخ:
........./...../.....هـ.
رئيس القسم........................................ :
التوقيع........................................ :
سادسا :رأ الكلية:
قهههههرار مجلهههههس الكليهههههة بجلسهههههت  )...........( :للعهههههام الجامعي........../..........:ههههههـ المنعقهههههدد بتهههههاريخ:
........../...../.....هـ.
عميد الكلية........................................ :
التوقيع........................................ :
اعتماد عميد الدراسات العليا
االسم........................................ :
التوقيع........................................ :
البند ( :)10-12اإلمكانات اإلضافية المطلوبة Additional required sources

تُحدَّد اإلمكانات اإلضافية المطلوبة للبرنامج على مستوى أعراء هيئة التدريس والفنيين واإلداريين
والمعامل والمختبرات والمكتبة والحاسوب ،مع تحديد إن كانت هذه أو أ منها ضرورية لبدء البرنامج
المقترح.
ثالث عشر :الخطة الدراسية Study Plan
البند ( :)1-13مخطط توضيحي لمسار الفصول الدراسية Schematic illustration for the course
semesters

 يدرج المخط توضيحي لمسار الفصو الدراسية للبرنامج.
البند ( :)2-13التخصصات الفرعية للبرنامج Sub-specialties of the program

 تذكر تفصيال التخصصات الفرعية للبرنامج ،ان وجدت.
 يبين سبت وجود التخصصات الفرعية ومسمى الشهادد الحقا للخريج.
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البند ( :)3-13وصف مقررات البرنامج المحدث وترتيبها Listing & description of proposed
program courses



يعبأ النموجج المبين على الجدو (.)23
يراعى ترقيم المقررات الدراسية وفقا للترقيم الذ وافق علي مجلس عمادد الدراسات العليا.
جدول ( )23قائمة بمقررات الدرجة العلمية المقترحة
Table (22) List of courses of proposed program

اسم المقرر
رمز المقرر
Course title
ورقم
Course
code
أ -المقررات اإلجبارية :

الوحدات الدراسية (الساعات المعتمدد
)Credit hours
معتمد
عملي
نظر

المتطلت السابق
Prerequisite

ب -المقررات االختيارية :
ج -الرسالة أو المشروع البحثي:
د -مقررات من أقسام أخرى ترمنها
مشروع البرنامج إن وجدت:

جدول ( )24تحديد نواتج التعلم الخاصة بمقررات برنامج مستحدث
Table (23) Identification of learning outcomes for the courses of proposed program
المقررات
نواتج التعلم
رمز المقرر ورقم
المعرفة
الحقههائق ،والمفههاهيم ،واإلجههراءات الخاصههة
بالنظريات
المهارات المعرفية  -اإلدراكية
تطبيق المهارات عنهدما يطلهت جلهك (التفكيهر
اإلبهههههداعي وحهههههل المشهههههكالت ،والبحهههههوث
التطبيقية)
مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية
المسؤولية عن التعلم
المشاركة الجماعية والقيادد
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االسههههتجابة بشههههكل مسههههؤو فههههي المواقههههف
الشخصية والمهنية
المعايير األخالقية للسلوك
مهههههههارات االتصهههههها وتقنيههههههة المعلومههههههات
والعددية
االتصا الشفهي والكتابي
استخدام تقنية المعلومات
الرياضيات واإلحصاء األساسي
المهههارات النفسههحركية ( Psychomotor
)Skills
 المقرر مسؤو عن بشكل أساسي.

 المقرر مسؤو عن بشكل ثانو .
1

المؤسسة التعليمية:

جدول ( )25نموذج توصيف مقرر
Table (24) Course description template
.................................................................................

الكلية/القسم:

.............................................................................

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عن :
..............................................................................
اسهههههم المقهههههرر الدراسهههههي
ورمزه:
..........................................................................
عدد الساعات المعتمدد:
 .1البرنامج أو البرامج الذ (في حا وجود مقرر اختيار عام في عدد برامج ,بيّن هذا بدال من إعداد
يقدم ضمنها المقرر قائمة بهذه البرامج) ....................
الدراسي:
.............................................................................
 .2اسههم القسههم المسههؤو عههن
المقرر الدراسي:
.................................................................................
 .3السههههههههههنة أو المسههههههههههتوى
األكاديمي الذ يعطى في
المقرر الدراسي:
 .4المتطلبهههات السهههابقة لههههذا
المقرر(إن وجدت):

................................................................................

 .5المتطلبههههات اآلنيههههة لهههههذا
المقرر (إن وجدت):
 .6موقع تقهديم المقهرر إن لهم
يكن داخل المبنى الهرئيس
للمؤسسة التعليمية:

................................................................................

1

.............................................................................

الهيئة الو نية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
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ب .األهداف:
 .1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطالب المسجالت في المقرر.
......................................................................................
 .2صف بإيجاز أية خط تنفذ لتطوير المقرر الدراسي وتحسين ( .مثل استخدام تقنية المعلومات أو
اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدد في مجا الدراسة).
......................................................................................
ج .توصيف المقرر الدراسي:
(مالحظة :ينبغي ترمين توصيف عام في االستمارد المستخدمة في النشرد التعريفية أو الدليل).
 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع

قائمة الموضوعات

ساعات التدريس

15

 .2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرد

مادد الدرس

المختبر

عملي/ميداني/
تدريبي

أخرى

 .3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالت أسبوعيا( .ينبغي أن يمثل
هذا المتوس لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع):
 .4تطوير نواتج التعلم في مختلف مجاالت التعلم.
بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
 توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
المهارات.
 الطرائق المتبعة لتقويم الطالت في المقرر الدراسي لتقويم نواتج التعلم في هذا المجا
الدراسي.
أ .المعارف:
 .1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:
 .2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:
 .3رائق تقويم المعارف المكتسبة:
ب .المهارات اإلدراكية:
 .1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:
 .2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 .3رائق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالت:
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ج .مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية:
 .1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرد على تحمل المسؤولية المطلوب
تطويرها:
 .2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 .3رائق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرد على تحمل المسؤولية لدى الطالت:
د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
 .1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجا :
 .2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 .3رائق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالت:
ه .المهارات النفسحركية (إن وجدت):
 .1توصيف للمهارات النفسحركية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:
 .2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 .3رائق تقويم المهارات النفسحركية لدى الطالت:
 .4جدو مهام تقويم الطالت خال الفصل الدراسي:
نسبت من التقويم
األسبوع
مهمة التقويم (كتابة مقا  ،اختبار،
التقويم
النهائي
المحدد ل
مشروع جماعي ،اختبار نهائي ...إلخ)
1
2
3
4
د .الدعم الطالبي:
تدابير تقديم أعراء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالت (اجكر الوقت المتوقع أن
يتواجد خالل أعراء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ه .مصادر التعلم:
 .1الكتت المقررد المطلوبة:
 .2المراجع الرئيسة:
 .3الكتت والمراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ،التقارير ...،إلخ) (ترفق قائمة بها رجاء).
 .4المراجع اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت...الخ:
 .5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدد على الحاسوب  /األسطوانات المدمجة ،والمعايير/
اللوائح التنظيمية الفنية:
و .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في جلك حجم فصو الدراسة والمختبرات (أ  :عدد المقاعد داخل
الفصو الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزد الحاسوب المتاحة...إلخ).
 .1المباني (قاعات المحاضرات ،المختبرات ...،إلخ):
 .2مصادر الحاسوب وبرامج :
 .3مصادر أخرى (حدِّدها...مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ,اجكرها ،أو أرفق قائمة
بها):
ز .تقويم المقرر الدراسي وعمليات تطويره:
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Table (25) A form for reviewing program of graduate studies General information (Reviewer no.)
)Scientific Department) القسم العلمي
(Style of studying) أسلوب الدراسة

(Faculty) الكلية
)Program’s Name( اسم البرنامج

)Scientific Degree( الدرجة العلمية
)Country( الدولة
)Minor Specialization( التخصص الدقيق

)Reviewer’s Name ( اسم المقيِّم
)Affiliation( جهة العمل
)Major Specialization( التخصص العام

)Phone( الهاتف

)e-mail( البريد االلكتروني

Reviewer opinion  رأي المقيم:)2-14( البند
)Reviewer Comments( قيم
ِّ ) رأى ال ُم27( جدول
Aspects to be evaluated

Evaluation or Assessment/ درجة التقويم
Disagre
e
غير موافق

Agree
موافق

Agree with
amendments
موافق مع اجراء
التعديل

الجانت المراد تقويم
Totally Agree
موافق بشدد
مسمى الدرجة العلمية

Name of scientific
degree
Distribution of course
credits
Distribution of
theoretical and practical
credits for all courses
Course name and
Courses descriptions

توزيع الوحدات الدراسية
على المقررات
توزيع الوحدات النظرية
والعملية لجميع المقررات

Degree of identity of
course's titles in Arabic
and English
Appropriate hours for
each course
Courses to be modified

توصيف المقررات
الدراسية ومدى مطابقت
لمسميات المقررات
مدى تطابق عناوين
المقررات باللغة العربية
واإلنجليزية
مدى مناسبة عدد ساعات
كل مقرر
مقررات يرى تعديلها

Courses to be deleted

مقررات يرى حذفها

Courses to be added

مقررات يرى إضافتها

Other aspects that could
support the academic
program
Observations which
support the program

أ جوانت أخرى تدعم
البرنامج األكاديمي
أ مالحظات تدعم
:البرنامج
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جدول ( )28نموذج تحكيم برنامج دراسات عليا
Table (27) Graduate Program Review Questionnaire
اسم البرنامــــــــج ................................................................................................................. :
الدرجة العلمية .......................................................................................................... :
القســم ......................................................................................................... :
الكلية ...................................................................................................... :
أوال :المعلومات الشخصية للمحكم
اسم المحكـم ........................................................................................................... :
الدرجة العلمية ................................................................................................................. :
التخصـص .......................................................................................................... :
جهة العمـل ....................................................................................................... :
بريد إلكتروني .......................................... :
فاكس ................ :
العنوان  ............... :تلفون...........:
(الرجاء ارفاق السيرد الذاتية)
ثانيا  :تقييم عناصر البرنامج
المالحظة  /التعديل المقترح
درجة تقييم العنصر
العنصر
يحتاج تعديل
مناست
ممتاز
مسمى البرنامج
المقدمة
 1/2أهمية البرنامج للجامعة
وللمجتمع
 2/2الطرق التي تم إتباعها في
تحديد مسمى البرنامج ،رسالت ،
رؤيت وأهداف
 3/2اهتمامات وتوجهات القسم
وأعراء هيئة التدريس
 4/2مجاالت العمل لخريجي
البرنامج
 5/2تسمية البرامج التي تم
المقارنة بها واالستفادد منها
رؤية البرنامج
رسالة البرنامج
أهداف البرنامج
 1/5صياغة األهداف
 2/5قابليتها للقياس
مبررات تقديم البرنامج
معايير القبو
هيكل البرنامج
 1/8المقررات اإلجبارية
 2/8المقررات التخصصية
 3/8المقررات االختيارية
 4/8الرسالة أو مشروع البحث
متطلبات التخرج
 1/9مقررات
 2/9رسالة  /مشروع بحث
 3/9اختبار شامل (إن وجد)
التجهيزات (فصو – معامل –
مكتبات وقواعد معلومات –
تقنيات)
أعراء هيئة التدريس ( أعدادهم
 ،الدرجات العلمية)
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ثالثاً  :تقييم توصيف املقررات

م

رقم املقرر

اسم املقرر

عدد ساعات املقرر

القسم الذي يقدم املقرر

املتطلبات السابقة للمقرر

وضوح أهداف املقرر

ارتباط أهداف املقرر بأهداف
الربنامج

قابلية خمرجات التعلم
املستهدفة للقياس

مالئمة خمرجات التعلم
املستهدفة ألهداف املقرر

توافق خمرجات التعلم
املستهدفة مع الربنامج

مالئمة طرق التعليم والتعلم
املستخدمة لتحقيق خمرجات
التعلم املستهدفة

اتسام حمتويات املقرر
باحلداثة

الوسائل املستخدمة للتعليم
والتعلم مناسبة للطرق
املذكورة

طرق تقييم الطالب
املستخدمة مالئمة

املراجع املذكورة حديثة

مالحظات

يتحقق

ال يتحقق

يتحقق

ال يتحقق

يتحقق

ال يتحقق

يتحقق

ال يتحقق

يتحقق

ال يتحقق

يتحقق

ال يتحقق

يتحقق

ال يتحقق

يتحقق

ال يتحقق

يتحقق

ال يتحقق

يتحقق

ال يتحقق

يتحقق

ال يتحقق

يتحقق

ال يتحقق

يتحقق

ال يتحقق
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رابعا :رأ المحكم في البرنامج بصورد عامة:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
خامسا :توصية المحكم:
يوصى المحكم بالتالي:
 قبو البرنامج.
 قبو البرنامج مع إجراء التعديالت المقترحة في ثانيا وثالثا.
 عدم قبو البرنامج إال بعد إجراء التعديالت الجذرية الواردد في ثانيا وثالثا.
 عدم قبو البرنامج نهائيا لألسباب المذكورد.
اسم المحكم ............................................................................................................... :
التوقيــع .................................................................................................................. :
التاريــخ................................................................................................................... :
مالحظات Comments

أية مالحظات ترغت الكلية أو القسم إضافتها لتدعيم الطلت (إن وجدت).
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