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 ثانيةاالصدارة ال مقدمة
 

 وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد  
ــاد ســـــــ  اإلهذا الدليل  ف ــتحدا   لتعبئة شـــــ ــات العليا برامجمناذج اســـــ عبد الرمحن بن فيصـــــــل يف  بعته  مامجامعة اال يف 1الدراســـــ

اليت اشـــــــــتملي على تعديالت ليتوافج مع املســـــــــتندات يف اللوااف واألنلمة، سما أعـــــــــاف     لثا يســـــــــاعد على ا اذ ،  2الثانية
  وأالتدريســـــــــية   وأاإلدارية   وأالفنية    وأاألسادميية   ، ســـــــــواءاهلدف من الربانمج املق ح، وتوافر اإلمكاانت  اعـــــــــحةو خطوات موحدة  

 لقسم العلمي. يف ا  وغريهااملخربية  وأالبحثية  وأالتدريبية 
، ومدى احتياج اجملتمع أهدافهوحتديد   ،تنفيذ املعايري التفصــيلية الســاادة  ةامعة إل رار أ  برانمج للدراســات العلياالدليل   ويق ح

ري الذاتية والعلمية للهيئة الســعود  له، و بيعته وأتيته ومســوغات تقدميه، واإلمكاانت املتوافرة له، ومعدس االســتقرار  لقســم، والســ
، وأ ر التنســــيج بني متطلبات أ  برامج أخرى.  إلعــــافة للمتطلبات الدراســــية للدرجة العلمية، ونلام الدراســــة، وتقو   التدريســــية
 النلراء.

  برامج الدراســــــات العليااالرشــــــادات واخلطوات املق حة لبناء و اإل ار العام  األوس  الباب ثالثة أبواب، وعــــــع يفانقســــــم الدليل  ىل  
الثالث بتفصــــــــيل   الباب  ، فيما عينالعلي  الدراســــــــات برامج  وتنفيذ  وتطوير لبناء  االســــــــ شــــــــادية  ملعايريها، وعين الباب الثاين  وحتديث

ــم ــر اليت شـــــــــكلي جســـــــ ــيلية املتعلقة بهه لتعني اةهة املقدم متطلبات املعايري األحد عشـــــــ ة  الباب الثاين، وأ ني االجراءات التفصـــــــ
 الستحدا  الربانمج على مواسبة املعايري املنصوص عليها، واملتبعة يف اةامعة هلذا األمر.

مج مع  وأتمل العمادة أن يســــــهم هذا الدليل يف تيســــــري العمل لي ســــــام األسادميية، وعــــــبت املعايري، وتوحيدهاه  يث تتســــــج الربا
واةامعة، وتتلافر اةهود لتحقيج األهداف االســـــــــ اتينية، فنـــــــــال عن البناء الربا ي املرتك  على    اخلطت االســـــــــ اتينية للكليات

 معايري اةودة واالعتماد األسادميي احملددة، عبطا ةودة الربامج من جهة، وسعيا  ىل اعتمادها أسادمييا من جهة أخرى.
 وهللا املوفج،،، 

 
 عميد الدراسات العليا                                                                                                    
 د. عبد الرمحن بن إبراهيم املهوس                                                         

 م. 2019 -هـ 1440                                                                                           

 
د املاجد  أسهم يف اخراج هذه االصدارة، خنبة من أعضاء هيئة التدريس يف جلنة الربامج، بعمادة الدراسات العليا، وعلى رأسهم أ. د. عصام حممد عب  1

قيقة، معتمدين على خربة وممارسة  أمحد الذي أشرف على العمل ووضع مسودة الباب الثالث، وسانده أعضاء جلنة الربامج ابلعمادة ابملراجعة املتأنية والد
 أ. د. حممدمتميزة يف دراسة برامج اجلامعة، وهم: أ.د. نصر الدين اهلادي حسني رئيس جلنة الربامج ابلعمادة و عضو جملس عمادة الدراسات العليا و 

 رمضان أمحد و أ. د. فؤاد عبد الرمحن عبد هللا ود. ماهر أمحد حسن وأ.د. أمحد صربي عمار. إبراهيم

هـ( إبعداد من أعضاء اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية لربامج الدراسات العليا جبامعة    1429  –  28صدرت الطبعة األوىل للدليل عام )  2
  راهيم السعادات ود. عادل بن ابراهيم العفالق ود. هذيل جنيب عبد الرمحن ود. حممد بن سعد الوصايل و  بن اب امللك فيصل واملكونة من: د. عبد هللا

ك ود.  د. حسن بلة األمني ود. سليمان بن علي اخلطيب ود. عمر بن أمحد شيخ الشباب ود. فهد بن عبد هللا احلريقي ود. عبد القادر بن حممد مبار أ.
 د العزيز بن عبد احملسن امللحم، بتنسيق من قبل أ. د. عادل بن إبراهيم العفالق. مسيحان بن انصر الرشيدي ود. عب

 
  



 

 متهيد ومقدمة الطبعة األوىل من الدليل

 

سما  ن وجود عوابت   ن توافج برامج الدراسات العليا مع ما هو معتمد عاملياً وما يتناسب مع متطلبات اجملتمع وسوق العمل أمر عرور .  
ة.  وميكن  إلعداد وتنفيذ برامج الدراسات العليا تتوافج مع معايري اهليئة الو نية لالعتماد والتقو  األسادميي يعد من األمور امللحة والنروري

 .هلذه الربامج االستفادة من جهات عاملية يف  اس التخصص العتماد ما هو معروف ومعموس به عاملياً 

 

ه النوابت واإلجراءات الواعحة والشفافة واملوحدة يف اةامعة لبناء برامج الدراسات العليا سيساهم يف تنليم عمل اإلداريني  ن وجود هذ
.  واجملالس املختصة يف بناء الربامج وتعديلها واعتمادها. سما ستساعد اإلجراءات الواعحة يف عملية تقو  الربامج داخل اةامعة وخارجها

للننة بوعع اخلطوط الرايسية إلجراءات متكاملة لبناء وتنفيذ وتطوير برامج الدراسات العليا ملساعدة األ سام اليت َستـُْقِدم  من هنا  امي ا
 .على ا  اح برامج جديدة أو تعديل القدمية منها مما جيعل هاتني الوثيقتني دليالً ومرجعاً لبناء الربامج واعتمادها وتقوميها

 

ج خصوصية يفرعها التخصص وخربات القسم الذ  يقدم الربانمج. و د أشارت هذه النوابت واإلرشادات  ىل  هذا ويبقى لكل برانم
يس  أتية وجود ةان للدراسات العليا يف القسم والكلية لتنسيج ومتابعة شئون هذه الربامج وتوفري املستل مات الرايسية ألعناء هيئة التدر 

 .الربامجالربانمج أو الطالب املستهدفون هبذه  والطا م اإلدار  والفين الذين يقدمون

 

 وهللا ويل التوفيج

 عميد الدراسات العليا

 أ. د. عادس بن  براهيم العفالج

 م 2010 -هـ  1431جامعة الدمام 

 



 

 األولالباب 
 اجلودة   إطاريف  وبنائه اإلطار العام خلطوات استحداث الربانمج

General framework for the development and construction of a 
program in the context of quality 

 
 Steps for creation of a graduate programخطوات استحداث برانمج دراسات عليا  1-1

 تتلخص اخلطوات اإلدارية واإلجرااية الستحدا  برانمج دراسات عليا فيما يلي:
 القسم املختص، ويشرف على اخراجه واملوافقة عليه.  َِبليدرس الربانمج املق ح من  (أ

  مع  تتالءم  مقررات واســـتحدا   التخصـــص  اس يف املشـــابه والربامج  املق ح  الربانمج  بني مقارانت  عقد (ب
  للتنمية  االس اتينية   ألهداف  للربانمج االس اتينية األهداف  ربت مع  ،املستدامة  للتنمية اململكة رؤية

 .املستدامة
 سات العليا وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة اتطوير برامج ومقررات الدر  -1 الهدف االستراتيجي 

 تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية  2030االرتباط بأهداف الرؤية 

 بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة األجهزة الحكومية االرتقاء 

 تنمية مهارات الشباب وحسن االستفادة منها 

 ترسيخ القيم اإليجابية وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن

 معيار عالمي  معيار إقليمي  الوحدة  2020المستهدف  خط األساس  مؤشر األداء

 عدد البرامج 
     

 عدد المقررات 
     

 
 على  والرد الربانمج على واملالحلات الرأ   إلبداء املختصـــــــــــني احملكمني من  ثالثة على الربانمج يُعرض (ج

 .  املالحلات
 يعرض الربانمج املق ح على  لس الكلية للموافقة. ( د
يُرسـل الربانمج  ىل عميد الدراسـات العليا  ةامعة، وتتوىل ةنة برامج الدراسـات العليا  لعمادة دراسـته  (ه

 راجعته، ويعرض على  لس عمادة الدراسات العليا للدراسة والتوصية جمللس اةامعة للموافقة.وم
 يعرض املوعوع على  لس اةامعة للموافقة. ( و
بعــد اعتمــاد معــايل وزير التعليم العــايل حملنــــــــــــــر  لس اةــامعــة والتبلي   ملوافقــة على الربانمج، تتخــذ  ( ز

 الكلية املعنية، وعمادة الدراسات العليا بتنفيذ الربانمج.سل من    َِبلاإلجراءات اإلدارية من 
النموذج املوحد لتقد   لب اســـــتحدا  برانمج للدراســـــات العليا واملشـــــتمـــــــــــــــــــل على  تعبئةمن األمثل  (ح

 .28 ىل  1 موعـة منـاذج خمصصة لذلك مبا فيها اةداوس من  
 
 
 

 



 

 برامج الدراسات العليااالرشادات واخلطوات املقرتحة لبناء وحتديث  1-2
يبني اةدوس وصف ايناحي لإلرشادات واخلطوات املق حة لبناء برامج الدراسات العليا حتديثها، مع تبيان املعيار املتصل هبا  

  وفقا لذلك املبني على منت هذا الدليل.
 

 مجانرب اليضاحي لإلرشادات واخلطوات املقرتحة لبناء االوصف لا جدول
Table (1) An explanation of guidelines and proposed steps for building a 

program 
 املعيار الوصف

  الكلية( – اةهة املقدمة للربانمج )القسم  -1
  يتوافج مع أهدافه وحمتواه. اسم الربانمج ومسمى الدرجة العلمية: خيتار اسم الربانمج مبا  -2
 مقدمة: وتشمل:  -3

 للنامعة واجملتمع  أتية الربانمج -
 الطرق اليت اتبعي يف حتديد مسمى الربانمج، رسالته ورؤيته وأهدافه -
 حتديد القطاعات اليت ساتي يف بناء الربانمج و براز أتيته  -
 اهتمامات القسم وأعناء هيئة التدريس وتوجهاهتم  -
 تنفيذ أ ا  تتفج مع تطلعات أعناء هيئة التدريس وسذلك اجملتمعالقدرة على  -
  االت العمل خلرجيي الربانمج  -
 اللنان املشكلة على مستوى القسم واملتعلقة  لربانمج -
 تسمية الربانمج اليت مت املقارنة هبا واالستفادة منها  -
 الربانمجساتي يف بناء واةهات اخلارجية اليت استشريت و  الربانمج اةهود املبذولة يف بناء -

1 ،2 ،4  ،
5 ،6 

 1 الرؤية -4
 1 الرسالة -5
 1 األهداف -6
 4 الربانمجمربرات تقد   -7
 القبوس يف الربانمج  -8

 التقدم للربانمج -8/1
شروط القبوس: يشار  ىل املواد التكميلية، واخلربات، واالملام  للغة االنكلي ية، واملعدس ال اسمي،  -8/2

 واالختبارات، واملقابلة الشخصية 

5 



 

 الربانمج الدراسي  -9
 املقررات االجبارية: مسمى املقررات، وعدد ساعاهتا، وأهدافها الدراسية -9/1
 املقررات التخصصية: مسمى املقررات، وعدد ساعاهتا، وأهدافها الدراسية -9/2
 وأهدافها الدراسيةاملقررات االختيارية: مسمى املقررات، وعدد ساعاهتا،  -9/3
 سان متطلبا( عدد الساعات، واألهداف، واألعداد، واملنا شة   ذاالرسالة أو مشروع البحث ) -9/4
يف    األسادميي لإلشراف:  بيعته، و ريقة حتديد املشرف، واالجراءات املتبعة األسادميياالشراف  -9/5

 الربانمج 

3 ،6 

 - ساني متطلبا(    ذااالختبارات الشاملة: ) -10
 4 متطلبات التخرج  -11
 التنهي ات واالمكاانت وهي:  -12

 التنهي ات وتشمل: -12/1
  اعات احملاعرات - 12/1/1
 املعامل  - 12/1/2
 املكتبات و واعد املعلومات  - 12/1/3
 احلاسب اآليل والتعليم االلك وين - 12/1/4
 وصيدليات، وخدمات احصااية وغريه( جتهي ات أخرى )مثل مستشفيات،  - 12/1/5

 االمكاانت البشرية: -12/2
 أعناء هيئة التدريس: تكون يف هيئة جدوس يشمل اآليت:  -12/2/1

 أمساءهم  -
 مراتبهم العلمية -
  صصاهتم -
 جنسياهتم -
 العبء التدريسي هلم  -
 اهتماماهتم البحثية -

 الطا م الفين: تكون يف هيئة جدوس يشمل اآليت:  -12/2/2
 أعدادهم  -
 مراتبهم -
 مؤهالهتم  -
  صصاهتم -

 
 
 

5 ،6 ،7 



 

 الطا م االدار  والسكراترية: يكون يف هيئة جدوس يشمل  -12/2/3
 أعدادهم  -
 مراتبهم -
 مؤهالهتم  -

 متويل الربانمج وتشمل: -12/3
 الدعم الداخلي -
 ي ارجالدعم اخل -

 اخلطة الدراسية ووصف املقررات تتنمن اآليت: -13
 املسار للفصوس الدراسية خمطت توعيحي حيدد  -13/1
التخصصات الفرعية للربانمج: تسرد املسارات اليت سوف يقدمها الربانمج مع وصف تفصيلي   -13/2

 لكل مسار  ملقررات وحسب الفصوس الدراسية وعدد الساعات 
 وصف املقررات جيب أن يشمل: -13/3

 اسم املقرر -
 املقرر  ر م -
 املقرر  عدد ساعات -
 املقرر  القسم الذ  يقدم  -
 املقرر  الكلية اليت تقدم -
 املتطلبات السابقة للمقرر -
 املقرر  الفصل لدراسي الذ  يقدم فيه  -
 املستوى الدراسي -
 املقرر  وصف -
 املقرر  أهداف -
 املقرر حمتوايت -
 املقرر املهارات املتو ع استساهبا من  -
  رق التدريس  -
  رق التقو  -
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 ثاين الباب ال
 هاوتنفيذ هاوتطوير  االسرتشادية لبناء برامج الدراسات العليااملعايري 

Guidelines for building, developing and implementing graduate 
programs 

املؤسسي والربا ي  لديدة  اةعايري  امل اتبعي للتقو  واالعتماد  واملعدة من  بل    ة تطور املالعتماد األسادميي  الو ين  على   3األسادميي املرس  
لتغريات العاملية يف  اس عمان اةودة واالعتماد األسادميي، وسعياً للمشارسة يف حتقيج لمواسبة  ععي  و ، واليت  مستوى للدراسات العليا

لربانمج  و د اشتملي وثيقة معايري برامج الدراسات العليا على سبعة معايري تغطي أنشطة ا  .وبرانمج التحوس الو ين  2030رؤية اململكة  
الرايسة، اشتملي على: الرسالة واألهداف، و دارة الربانمج وعمان جودته، والتعليم والتعلم، والطالب، وأعناء هيئة التدريس، ومصادر  
التعلم واملرافج والتنهي ات، والبحو  العلمية واملشاريع. ويندرج حتي سل معيار من هذه املعايري عدد من احملكات اليت تعكس مستوى  

 ودة فيه. اة
 
  bjectivesoMission and املعيار األول: الرسالة واألهداف 2-1

جيب أن يكون لدى الربانمج رسالة واعحة ومناسبة ومتسقة مع رسالة املؤسسة والكلية/ القسم، وتدعم تطبيقها، وتكون موجهة  
 دورية. للتخطيت وصنع القرار، ويرتبت هبا أهداف الربانمج وخططه، وتراجع بصورة 

يوجد لدى الربانمج رسالة واعحة ومناسبة ومعتمدة ومعلنة، متسقة مع رسالة املؤسسة والكلية/ القسم، وتتوافج مع   (1-1
 .احتياجات اجملتمع والتوجهات الو نية

 .ترتبت أهداف الربانمج برسالته وتتسج مع أهداف املؤسسة/الكلية، وتتمي   لوعوح والوا عية و ابلية القياس (1-2
مثل: التخطيت، وا اذ القرارات، و صيص املوارد، وتطوير اخلطة  ) رسالة الربانمج وأهدافه مجيع عملياته وأنشطتهتوجه  (1-3

 (.الدراسية
 .ترتبت أهداف الربانمج واحتياجات تنفيذه خبطت تشغيلية مناسبة متسقة مع خطت املؤسسة / الكلية (1-4
 .وتُتخذ اإلجراءات الالزمة للتحسني خالس مؤشرات أداء حمددة،يُتابع القاامون على الربانمج مدى حتقج أهدافه من  (1-5
 تُراجع رسالة الربانمج وأهدافه بصورة دورية ومبشارسة املستفيدين، ويتم تطويرها بناء على ذلك.  (1-6
 
 quality controlanagement and Program mإدارة الربانمج وضمان جودته املعيار الثاين:  2-2

الربانمج  يادة فّعالة تقوم بتطبيج األنلمة والسياسات واللوااف املؤسسية، وتقوم  لتخطيت والتنفيذ واملتابعة وتفعيل  جيب أن يكون لدى 
 نلم اةودة اليت حتقج التطوير املستمر ألدااه يف   ار من الن اهة والشفافية والعدالة واملناخ التنليمي الداعم للعمل.

 ( ادارة الربانمج 2-1
ذات مهام  ( مثل:  الس األ سام والكلية، وةنة الدراسات العليا) الربانمج من  بل  الس وةان متخصصة يدار( 2-1-1

 .وصالحيات حمددة
 .يتوفر يف  يادة الربانمج اخلربة األسادميية واإلدارية املناسبة لتحقيج رسالته وأهدافه( 2-1-2
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 .حمددة الكوادر املؤهلة للقيام  ملهام اإلدارية واملهنية والفنية، وهلم مهام وصالحياتيتوفر لدى الربانمج العدد الكايف من ( 2-1-3
 .تعمل  دارة الربانمج على توفري مناخ تنليمي وبيئة أسادميية داعمة( 2-1-4
جوانب الربانمج، مبا   مبا ينمن جودة مجيع(  ن وجدت) ( يلت م الربانمج بتطبيج النوابت املؤسسية للشراسة التعليمية والبحثية2-1-5

 يف ذلك املقررات الدراسية واملواد التعليمية والتدريس ومعايري حتصيل الطالب واخلدمات 
 .املقدمة

 .( يقّيم الربانمج فاعلية الشراسات التعليمية والبحثية بشكل منتلم، ويتخذ القرارات املناسبة حياس ذلك2-1-6
 .ذ دوره يف خطة الشراسة اجملتمعية للمؤسسة يف عوء مؤشرات حمددة( تتابع  دارة الربانمج الت امه بتنفي2-1-7
( يتوفر  در ساف من املرونة والصالحيات تسمف للقاامني على الربانمج إبحدا  التطوير والتغيري الالزمه استنابة 2-1-8

 .للمستندات ولنتااج عمليات التقو  الدور  للربانمج ومقرراته الدراسية
الربانمج آليات تنمن الن اهة والعدالة واملساواة يف مجيع ممارساهتا األسادميية واإلدارية، وبني شطر  الطالب   ( تطبج  دارة2-1-9

 . ) ن وجدت( والطالبات والفروع
وحتسني  ( يشكل الربانمج ةنة استشارية تنم أعناء من املهنيني واخلرباء يف  صص الربانمج، للمساتة يف تقييمه وتطويره 2-1-10

 .أدااه
( تلت م  دارة الربانمج بتنمية وتطوير املهارات والقدرات املهنية للكوادر الفنية واإلدارية املساندة يف  اس التخصص ملواسبة 2-1-11

 .التطورات احلديثة
 .مع احتياجات املستفيدين( تتيف  دارة الربانمج معلومات موثو ة ومعلنة تتنمن وصف الربانمج، وأدااه و جنازاته مبا يتناسب 2-1-12
 .( تشنع  دارة الربانمج املبادرات واملق حات التطويرية2-1-13
( يطبج الربانمج نلاما فعاال لتقو  أداء القيادات وهيئة التدريس واملوظفني وفج معايري وآليات واعحة ومعلنة، تنمن العدالة  2-1-14

 .التقو  يف تقد  التغذية الراجعة والتحسني والتطويروالشفافية واملساءلة، ويستفاد من نتااج 
( تلت م  دارة الربانمج بتفعيل  يم األمانة العلمية و واعد املمارسات األخال ية والسلوك القو  يف مجيع اجملاالت واألنشطة 2-1-15

 .األسادميية والبحثية واإلدارية واخلدمية
وااف واإلجراءات املعتمدة من  بل املؤسسة / الكلية، مبا يف ذلك: التللم، والشكاوى، ( تطبج  دارة الربانمج األنلمة والل2-1-16

 .والقنااي التأديبية
 .يتوفر للربانمج التمويل املايل الكايف لتحقيج رسالته وأهدافه مع وجود آليات لتحديد أولوايت اإلنفاق (2-1-17
 عمان جودة الربانمج( 2-2
 .الربانمج نلاماً فعاالً لنمان اةودة و دارهتا، يتسج مع نلام اةودة املؤسسي تطبج  دارة ( 2-2-1
 .( يشارك هيئة التدريس واملوظفون والطالب يف عمليات التخطيت وعمان اةودة وصنع القرار2-2-2
 .تلمة عنها( تعتمد  دارة الربانمج مؤشرات أداء رايسة تقيس أداء الربانمج بد ة، وتنسج لتوفري بياانت من2-2-3
مثل: بياانت مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية، ومدى تقدم الطالب، ومعدالت  ) ( يقوم الربانمج بتحليل بياانت التقو  سنوايً 2-2-4

 ، ويستفاد منها يف عمليات التخطيت( متام الربانمج، وتقييمات الطالب للربانمج واملقررات واخلدمات، وآراء اخلرجيني وجهات التوظيف
 .والتطوير وا اذ القرارات

)ويعد تقارير حوس املستوى العام للنودة، مع حتديد نقاط القوة  سل ثال /مخس سنوات  ( جُير  الربانمج تقومياً دورايً شامالً(2-2-5
 والنعف، وينع خططاً للتحسني، ويتابع تنفيذها. 



 

 
  & learningEducationالتعليم والتعلم املعيار الثالث:  2-3

  سقف جيب أن تكون خصااص اخلرجيني وخمرجات التعلم يف الربانمج حمددة بد ة، ومتسقة مع متطلبات اإل ار السعود  للمؤهالت(
التدريس )ومع املعايري األسادميية واملهنية، ومتطلبات سوق العمل. وجيب أن يتوافج املنهج الدراسي مع املتطلبات املهنية، وأن تطبج هيئة 

اس اتينيات تعليم وتعلم و رق تقو  متنوعة وفعالة تالام خمرجات التعلم املختلفة، سما جيب أن يتم تقو  مدى حتقج خمرجات التعلم  
 من خالس وساال متنوعة، ويستفاد من النتااج يف التحسني املستمر. 

 خصااص اخلرجيني وخمرجات التعلم ( 3-1
دبلوم عايل،  )  جييه وخمرجات التعلم املستهدفة مبا يتسج مع رسالته ويتناسب مع مستوى املؤهلحيدد الربانمج خصااص خر ( 3-1-1

 ، ويتواءم مع خصااص اخلرجيني على املستوى املؤسسي، ويتم اعتمادها و عالهنا، وتراجع دورايً (ماجستري، دستوراه
ومع املعايري األسادميية واملهنية  (  سقف)  اإل ار السعود  للمؤهالتتتوافج خصااص اخلرجيني وخمرجات التعلم مع متطلبات ( 3-1-2

 .ومتطلبات سوق العمل
 (. ن وجدت) حُيدد الربانمج خمرجات التعلم للمسارات املختلفة( 3-1-3
 .دى اخلرجيني يُراعى يف حتديد خمرجات التعلم تنمية الكفاءات والقدرات التنافسية اليت تعكس التمي  واالبداع واالبتكار ل( 3-1-4
 .يطبج الربانمج آليات وأدوات مناسبة لقياس خمرجات التعلم والتحقج من استيفااها وفج مستوايت أداء وخطت تقييم حمددة( 3-1-5
 املنهج الدراسي( 3-2
 .يلت م الربانمج  لسياسات واملعايري واإلجراءات املؤسسية يف تصميم وتعديل املنهج الدراسي( 3-2-1
يراعي املنهج الدراسي حتقيج أهداف الربانمج وخمرجاته التعليمية والتطورات العلمية والتقنية واملهنية يف  اس التخصص،  (3-2-2

 .ويراجع بصورة دورية
 ، والعمج العلمي، وتراعي التتابع والتكامل بنيالبحثيحتقج اخلطة الدراسية التوازن بني اةوانب النلرية والتطبيقية واملكون  (3-2-3

 .املقررات الدراسية واألنشطة العلمية
 (.  ن وجدت) يُراعى يف بناء اخلطة الدراسية للربانمج حتديد متطلبات نقاط اخلروج (3-2-4
وفقاً ملرجعيات حملية  (   ن وجدت) يُراعى يف بناء اخلطة الدراسية للربانمج حتديد املتطلبات الكافية للمسارات املختلفة (3-2-1

 .وعاملية
مصفوفة توزيع خمرجات تعلم الربانمج ) ترتبت خمرجات التعلم يف املقررات واألنشطة البحثية مع خمرجات التعلم يف الربانمج (3-2-5

 (.على املقررات واألنشطة البحثية
 .لربانمج واملقرراتتتوافج اس اتينيات التعليم والتعلم، و رق التقييم املستخدمة مع خمرجات التعلم املستهدفة على مستوى ا (3-2-6
تتوافج خمرجات التعلم لينشطة امليدانية مع خمرجات تعلم الربانمج، ويتم حتديد اس اتينيات التدريب والتقييم وأماسن   (3-2-7

 .التدريب املناسبة لتحقيج هذه املخرجات
امليداين مبخرجات التعلم املستهدفة، و بيعة املهام املوسلة  ىل  يُعرف سل من املشرف على اخلربة امليدانية من الربانمج واملشرف  (3-2-8

 .، ويتم متابعة الت امهما هبا وفج آليات حمددة(اإلشراف، املتابعة، وتقييم الطالب، وتقو  وتطوير اخلربة امليدانية) سل منهما
 .حُتدد املكوانت البحثية عمن اخلطة الدراسية للربانمج بصورة واعحة (3-2-9
 
 



 

 جودة التعليم وتقييم الطالب( 3-3
تتنوع اس اتينيات التعليم والتعلم و رق التقييم يف الربانمج مبا يتناسب مع  بيعته ومستواه، وتع ز القدرة على اجراء البحو   ( 3-3-1

 .العلمية، وتنمن استساب الطلبة ملهارات التفكري العليا والتعلم الذايت
الت ام هيئة التدريس  س اتينيات التعليم والتعلم و رق التقييم الواردة يف توصيفات الربانمج واملقررات من يتابع الربانمج ( 3-3-2

 .خالس آليات حمددة
يُقدم التدريب الالزم هليئة التدريس على اس اتينيات التعليم والتعلم و رق التقييم احملددة يف توصيف الربانمج واملقررات، ( 3-3-3

 .الفعاس للتقنية احلديثة واملتطورة، ويتابع استخدامهم هلاواالستخدام 
)مبعلومات شاملة   واليت تشمل األنشطة البحثية والتطبيقية وامليدانية يُ ود الطالب يف بداية تقد  املقرر أو األنشطة التعليمية(( 3-3-4

 .مواعيدها، وما يتو ع منهم خالس دراسة املقررعنه، تتنمن: خمرجات التعلم، واس اتينيات التعليم والتعلم، و رق التقييم و 
التعليم والتعلم و رق التقييم، وتقدم تقارير   تاس اتينياتقوم املقررات واألنشطة التعليمية بشكل دور  للتحقج من فاعلية ( 3-3-5

 .حوهلا
 .وتشنيع ا إلبداع واالبتكار لدى هيئة التدريسيطبج الربانمج آليات لدعم وحتفي  التمي  يف التدريس واإلشراف العلمي ( 3-3-6
 .يسهم اإلنتاج العلمي ألعناء هيئة التدريس يف  ثراء احملتوى الدراسي يف الربانمج( 3-3-7
مثل املواصفات، والتنوع والشمولية  يطبج الربانمج  جراءات واعحة ومعلنة للتحقج من جودة  رق التقييم ومصدا يتها(( 3-3-8

 .)والتأسد من مستوى حتصيل الطالب م، وتوزيع الدرجات ود ة التصحيفملخرجات التعل
 .تستخدم  جراءات فّعالة للتحقج من أن األعماس والواجبات والبحو  اليت يقدمها الطالب هي من  نتاجهم( 3-3-9
 .أدااهمتُقدم تغذية راجعة للطالب عن أدااهم ونتااج تقوميهم يف و ي ميكنهم فيه من حتسني ( 3-3-10
فرص متنوعة للتبادس الطاليب وال ايرات وااللتحاق  ملراس  البحثية والتدريبية  إباتحةيشنع الربانمج  ثراء خربات الطالب ( 3-3-11

 املتمي ة. 
 
 Students الطالباملعيار الرابع:  2-4

بعدالة. وأن تكون املعلومات اخلاصة  لربانمج ومتطلبات  جيب أن تكون معايري وشروط  بوس الطالب واعحة ومعلنة، وأن يتم تطبيقها 
 سماس الدراسة فيه متوفرة، وجيب أن يتم تعريف الطالب  قو هم وواجباهتم، سما جيب على الربانمج تقد  خدمات فاعلة لإلرشاد  

 خرجييه.  لطالبه، وأن يعمل على تقو  جودة مجيع اخلدمات واألنشطة املقدمة لطالبه، وحتسينها ومتابعة
يوجد لدى الربانمج معايري وشروط معتمدة ومعلنة لقبوس وتسنيل الطالب، تتناسب مع  بيعة ومستوى الربانمج وُتطبج  ( 4-1 

 .بعدالة
- املعامل  -القاعات الدراسية  -مثل: اهليئة التعليمية تالءم أعداد الطالب املقبولني يف الربانمج مع املوارد املتاحة له(ت( 4-2
  (...ألجه ةا
 .بوساال متنوعة(  ن وجدت) وفر الربانمج املعلومات األساسية للطالب، مثل: متطلبات الدراسة، اخلدمات، والتكاليف املاليةي( 4-3
 .طبج الربانمج سياسات و جراءات عادلة ومعتمدة لالنتقاس  ليه ومعادلة ما تعلمه الطالب سابقاً ي( 4-4
 .هتيئة شاملة للطالب اةدد، مبا ينمن فهمهم الكامل ألنواع اخلدمات واإلمكانيات املتاحة هلمقدم الربانمج ي( 4-5
عّرف الربانمج الطالب  قو هم وواجباهتم و واعد السلوك، و جراءات التللم والشكاوى والتأديب، بوساال متنوعة، ويطبقها  ي( 4-6

 .بعدالة



 

 .لإلرشاد والتوجيه األسادميي واملهين والنفسي واالجتماعي، من خالس سوادر مؤهلة وسافيةتوفر لطالب الربانمج خدمات فعالة ي( 4-7
 .طبج الربانمج  جراءات فعالة ملتابعة تقدم الطالب والتحقج من استيفااهم ملتطلبات التخرجي( 4-8
ستطالع آرااهم واالستفادة من خرباهتم،  طبج الربانمج آلية فعالة للتواصل مع اخلرجيني و شراسهم يف مناسباته وأنشطته، واي( 4-9

 .ودعمهم، ويوفر  واعد بياانت حمدثة وشاملة عنهم
 .طبج آليات فعالة لتقو  سفاية وجودة اخلدمات املقدمة للطالب و ياس رعاهم عنها، واالستفادة من النتااج يف التحسنيت( 4-10
 )ذو  االحتياجات اخلاصة، الطالب الدولينيمثل: ) راعي الربانمج االحتياجات اخلاصة لطالبهي( 4-11
 .طبج الربانمج آليات فعالة لنمان انتلام  البه يف احلنور واملشارسة الفعالة يف األنشطة التعليمية والبحثيةي( 4-12
 وجد متثيل مناسب للطالب يف اجملالس واللنان ذات الصلة.ي( 4-13
 
 Teaching staffأعضاء هيئة التدريس املعيار اخلامس:  2-5

ب  جيب أن يتوفر يف الربانمج األعداد الكافية من أعناء هيئة التدريس املؤهلني ذو  الكفاءة واخلربة الالزمة للقيام مبسؤولياهتم، سما جي
ث العلمي وخدمة اجملتمع، وتطوير  أن يكونوا على دراية  لتطورات األسادميية والبحثية واملهنية يف  صصاهتم، ويشارسوا يف أنشطة البح
 .الربانمج واألداء املؤسسي، وأن يتم تقو  أدااهم وفج معايري حمددة، ويستفاد من النتااج يف التطوير

 .يطبج الربانمج سياسات و جراءات مناسبة الختيار أعناء هيئة التدريس يف الربانمج واستبقاء املتمي ين منهم( 5-1
 .الربانمج العدد الكايف من أعناء هيئة التدريس، مبا يشمل سافة اجملاالت التخصصية يف الربانمج( يتوفر يف 5-2
، وفاعلية التدريس  (مثل: املؤهالت والشهادات والرخص املهنية واخلربة الالزمة)  ( يتوفر يف أعناء هيئة التدريس الكفاءة الالزمة5-3

 .طبج آليات مناسبة للتحقج منهااملستمر، وت البحثيواإلشراف العلمي، والنشاط 
  ( يوفر الربانمج التهيئة املناسبة هليئة التدريس اةدد واملتعاونني لنمان فهمهم لطبيعة الربانمج، وحقو هم ومهامهم ومسؤولياهتم،5-4

 .وحنم العمل
 .الية يف  اس الربانمج( تنم هيئة التدريس أو املتعاونني يف الربامج املهنية مهنيني من ذو  اخلربة واملهارة الع5-5
شارك أعناء هيئة التدريس  نتلام يف أنشطة أسادميية و ثية مثل: املشارسة يف املؤمترات وحلج النقاش واملشروعات البحثية،  ي( 5-6

و نتاجهم العلمي  )مبا ينمن درايتهم أبحد  التطورات يف  اس  صصاهتم، وتعد مشارستهم يف هذه األنشطة  وحتكيم الرساال والبحو 
 .من حمكات تقييمهم وتر ياهتم 

 .( يشارك أعناء هيئة التدريس يف أنشطة الشراسة اجملتمعية، وتعد مشارستهم يف هذه األنشطة أحد حمكات تقييمهم وتر ياهتم5-7
خطة تليب احتياجاهتم وتسهم يف  ( يتلقى أعناء هيئة التدريس برامج يف التطوير املهين واألسادميي وجودة اإلشراف العلمي، وفج 5-8

 .تطوير أدااهم
 .( تشارك هيئة التدريس يف أنشطة تقو  وتطو  ر الربانمج واملؤسسة5-9
 .( تطبج آليات فعالة لتقو  سفاية وجودة اخلدمات املقدمة هليئة التدريس و ياس رعاهم عنها5-10
 علنة، وتقدم التغذية الراجعة هلم، ويستفاد من النتااج يف حتسني األداء. ( يُقيم أداء هيئة التدريس  نتلام وفج معايري حمددة وم5-11
 
 
 



 

and  , servicesEducational resourcesمصادر التعلم واملرافق والتجهيزات املعيار السادس:  2-6
equipment 

ومقرراته الدراسية وأنشطته ومشاريعه البحثية، وتتاح  جيب أن تكون مصادر التعلم واملرافج والتنهي ات سافية لتلبية احتياجات الربانمج 
ةميع املستفيدين بتنليم مناسب، سما جيب أن يش ك أعناء هيئة التدريس والت الب يف حتديدها بناًء على االحتياجات، ويقّومون  

 .فعاليتها
ث العلمي واخلدمات املقدمة لدعم تعلم  يطبج الربانمج سياسات و جراءات واعحة تنمن سفاية ومناسبة مصادر التعلم والبح( 6-1

 .الطالب وأنشطتهم العلمية والبحثية
 .( يطبج الربانمج  جراءات فعالة إلدارة املصادر واملواد املرجعية الالزمة لدعم عمليات التعليم والتعلم، والبحث العلمي6-2
 ليها، مبا يتناسب مع احتياجات الربانمج وأعداد الطالب،  ( يتوفر  ملكتبة العدد الكايف من املصادر املتنوعة اليت يسهل الوصوس6-3

 .وتتاح لشطر  الطالب والطالبات يف أو ات سافية ومناسبة، ويتم حتديثها بصورة دورية
، و واعد معلومات وأنلمة  (مثل: املراجع الر مية، الوساات املتعددة، الرب يات ( يتوفر للربانمج مصادر  لك ونية متخصصة(6-4

 .ونية مناسبة تتيف للمستفيدين الوصوس  ىل املعلومات واملواد البحثية واجملالت العلمية من داخل املؤسسة أو خارجها لك  
البحو  والدراسات   إلجراء( يتوفر للربانمج املعامل واملختربات والتنهي ات احلاسوبية والتقنية واملواد املالامة للتخصص والكافية 6-5

 .ه، وتطبج آليات مناسبة لصيانتها وحتديثهاالعلمية وفقاً ألهداف
 .( يتوفر هليئة التدريس والطالب واملوظفني يف الربانمج التهيئة والدعم الفين املناسبني لالستخدام الفعاس ملصادر ووساال التعلم6-6
 .( تتوفر للربانمج القاعات الدراسية واملرافج املناسبة الحتياجاته6-7
 .تتوفر مجيع متطلبات الصحة والسالمة العامة واملهنية الالزمة يف املرافج والتنهي ات واألنشطة التعليمية والبحثية (6-8
  .اخلطرة بكفاءة وفاعلية ة( ُتطبج معايري السالمة واحلفاظ على البيئة والتخلص من النفاي6-9
 .تصني يف تشغيل وهتيئة املعامل واملختربات( يتوفر للربانمج العدد الكايف واملؤهل من الفنيني واملخ6-10
 .( تتوفر للربانمج املرافج والتنهي ات واخلدمات املناسبة لذو  االحتياجات اخلاصة من الطالب وهيئة التدريس واملوظفني6-11
 .املعايري اخلاصة هبا( يتوفر للربانمج التقنيات واخلدمات والبيئة املناسبة للمقررات اليت تقدم  لك ونيا أو عن بعد وفج 6-12
 . ( يعمل الربانمج على تقو  فاعلية وسفاءة مصادر التعلم واملرافج والتنهي ات أبنواعها، ويستفاد من ذلك يف التحسني6-13
 
 Scientific research and projects البحوث العلمية واملشاريع املعيار السابع:  2-7

اخلطة املؤسسية للبحث العلمي، وأن يقوم بدور  رز يف تشنيع أعناء هيئة التدريس والطالب  جيب أن يلت م الربانمج بدوره يف تنفيذ 
على اإلنتاج البحثي واالبتكار، ونشر نتاانها يف  الت علمية متخصصة، ويعمل على متابعة أنشطة البحث العلمي. ويطبج آليات 

 .لتقوميها، ويعمل على تطويرها وحتسينها
 .الربانمج بتنفيذ دوره يف خطة البحث العلمي للمؤسسة يف عوء مؤشرات حمددةيلت م ( 7-1
 .( حيدد الربانمج األولوايت البحثية مبا يتناسب مع رسالة املؤسسة والتوجهات الو نية وخطت التنمية7-2
 .ربانمج( يتوفر الدعم املايل والتنهي ات الالزمة والبيئة الداعمة واحملف ة لينشطة البحثية يف ال7-3
 .( يوجد لدى الربانمج أنشطة  ثرااية لتنمية مهارات البحث العلمي وتبادس اخلربات ونتااج البحث العلمي7-4
 .( حيف  الربانمج متويل البحو  من اةهات املاحنة وجهات االستثمار7-5
 .البحث العلمي ( يوفر الربانمج آلية لدعم التعاون يف اجملاس البحثي مع اةامعات املتمي ة ومراس 7-6



 

 .( يُطبج يف الربانمج  جراءات أسادميية و دارية حمددة وعادلة للموافقة على الرساال العلمية واملشاريع البحثية يف   ار زمين مناسب7-7
 .( يوجد لدى الربانمج تعليمات و رشادات واعحة ومعلنة إلعداد البحو  والرساال العلمية واملشاريع وتقييمها7-8
الربانمج آليات حمددة تنمن متابعة وسفاءة اإلشراف العلمي على الرساال والبحو  العلمية واملشاريع، وتستخدم التغذية   ( يطبج7-9

 .الراجعة يف التحسني
 .( يرا ب الربانمج عدالة وموعوعية ومصدا ية تقييم البحو  ومنا شة الرساال العلمية و جازهتا7-10
 .الة العلمية واإلثراء املعريف واالبتكار مبا يتناسب مع مستوى املؤهل واملعايري العاملية( يُراعى يف ا ا  الطالب األص 7-11
 .( ينمي الربانمج  درات الطالب على تلبية متطلبات النشر يف اجملالت العلمية، وحيف هم على ذلك7-12
 .( يقدم الربانمج حواف  للطالب املتمي ين7-13
 .الت ام الباحثني بنوابت واخال يات البحث العلمي، وفج آليات مناسبة( يتابع الربانمج 7-14
( يُراعى الربانمج حقوق النشر وامللكية الفكرية وتسنيل براءات االخ اع لنواتج البحث العلمي ألعناء هيئة التدريس  7-15

 .والطالب
 .يئة التدريس والطالب، ويستفاد منها ( يوفر الربانمج  اعدة بياانت حمدثة لتوثيج اإلنتاج البحثي ألعناء ه7-16
 .( يطبج الربانمج آليات لتسويج اإلنتاج العلمي هليئة التدريس والطالب7-17
 ( يطبج الربانمج آليات لتقو  أنشطة البحث العلمي واملشاريع، ويعمل على تطويرها وحتسينها. 7-18

  



 

 

 

 

 

 

 

 

New graduate study program  portfolio 
 محفظة برنامج الدراسات العليا الجديد 

 

Offering institution (department – college): (   كلية – )قسم  ةقدمالممؤسسة  ال   

Program title & level:     عنوان البرنامج والمستوى 

Program academic degree:     برنامجللدرجة األكاديمية ال 
 

Please check the appropriate boxes:   يرجى التحقق من المربعات المناسبة  

 

1 ❑ Program Introduction (as per standards 1, 2, 4, 6)     مقدمة البرنامج  

 

2 
❑ Program mission & vision (as per standards 1) والرسالة  الرؤية    

❑ Program objectives, justification & terms of admission (as per standards 1, 4, 5) أهداف   

ه مبررات القبول وشروطو البرنامج   

 

3 

❑ Program compulsory courses (as per standards 4)     لزامية اإلالبرنامج   مقررات    

❑ Program specilized courses (as per standards 4)      متخصصةال البرنامج  مقررات    

❑ Program elective courses (as per standards 4)      ة االختياريالبرنامج   مقررات  

❑ Program thesis or research project (as per standards 4)    أطروحة البرنامج أو مشروع البحث  

❑ Program academic supervision (as per standards 4) برنامج اإلشراف األكاديمي لل  

  

4 

❑ Program comprehensive exams (if required)     برنامج الشاملةالامتحانات   

❑ Program graduation requirements (as per standards 4)     متطلبات التخرج من البرنامج  

❑ Program facilities & requirements: classrooms, labs, libraries, IT, others (as per 

standards 6, 7)  مرافق البرنامج والمتطلبات: الفصول الدراسية والمختبرات والمكتبات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها 

❑ Program staff requirements: academicians, technical, adminstrative, others (as per 

standards 8, 9) غيرهم  متطلبات موظفي البرنامج: أكاديميون، فنيون، إداريون،    

❑ Program funding: internal & external (as per standards 8)      لبرنامجلتمويل  الداخلي والخارجي  ال  

 

5 
❑ Program plan & core specification (as per standards 4)    األساسية    هالبرنامج ومواصفاتخطة  

❑ Program courses descriptions (as per standards 4)     ات البرنامجمقرر وصف   

 

 ❑ Softcopy of the above items on a CD أو فالش   نسخة ضوئية من البنود السابقة على قرص مضغوط    

 

 

Graduate Studies Deanship  العلياعمادة الدراسات    



 

 الباب الثالث 

 الربانمج وبنائه وتطويره وتنفيذهاخلطوات التفصيلية الستحداث 
Detailed steps to create, build, develop and implement a 

program 
 

 Provider Programللربانمج اجلهة املقدمة أوال: 
 

 Program Provider basic: األكادميي الربانمج الستحداث املقدمة  للجهة األساسية  املعلومات( 1-1) بند
information to propose an academic program  

 

 

 ( طلب استحداث برانمج للدراسات العليا 1جدول )
 Table (1) Request for creation of a graduate program 

 ........ .......................................................... الكلية )والكلية املشارسة  ن وجدت(:  (أ
 ....................................................... القسم )والقسم املشارك  ن وجد(: ................  (ب
 دستوراه ❑ماجستري          ❑دبلوم          ❑              املق ح:  الربانمج  (ج
 .............................................................. التخصص العام: ) للغة العربية واإلجنلي ية(:  (د
 ............................................................ التخصص الد يج: ) للغة العربية واإلجنلي ية(:  (ه
 لغة الرسالة العلمية ) ن وجدت(:  ( و

 ( .......مربرها مع تُذسرخرى )أ ❑عريب/ جنلي         ❑ جنلي          ❑عريب       ❑     
 اسم الدرجة العلمية  للغة العربية: .......................................................................  ( ز
 اسم الدرجة العلمية  للغة اإلجنلي ية: .....................................................................  (ح
 لقسم إب رار الربانمج جبلسته ر م ............. القرار ر م ............ بتاريخ ................... أوصى  لس ا (ط

 أوصى  لس الكلية  ملوافقة على الربانمج جبلسته ر م .............. القرار ر م .......... بتاريخ ........... 
 ................................................................................. التاريخ املق ح لبدء الربانمج: 

 عميد الكلية          
 ........................... االسم: 

 حتتو  هذه الصفحة على عدة معلومات عن الربانمج امل مع استحداثه أو تطويره، مثل:  
 الكلية، والقسم العلمي مقدم الربانمج.  •
 (. دستوراه أو  ماجستري،أو  دبلوم،) الربانمج والدرجة العلمية املق حة •
 واملعين به اسم القسم العلمي. التخصص العام  •
   يذسر التخصص الد يج، ويف حالة تعدد املسارات تذسر مجيع املسارات الد يقة. •
 . املق ح (  لب الستحدا  الربانمج 1من مث يعبأ جدوس ) •



 

 Information about academic department( معلومات عن القسم األكادميي                                  2-1بند )
 

 
 

 معلومات عن القسم األكادميي ( 2جدول )
Table (2) Information about the academic department 
 عدد املقيدين يف مرحلة البكالوريوس هلذا العام، واألعوام الثالثة األخرية، )يف حاس توفر  الب بكالوريوس  لقسم(:

   ............... ....عام    ............... ....عام 

        

   ............... ....عام    ............... ....ام ع

        
 ني يف مرحلة البكالوريوس هلذا العام واألعوام الثالثة األخرية، )يف حاس توفر  الب بكالوريوس  لقسم(: عدد اخلرجي

   ............... ....عام    ............... ....عام 

        
   ............... ....عام    ............... ....عام 

     
 

 
 

  

 عدد الطالب املتو ع  رجهم يف مرحلة البكالوريوس هلذا العام )يف حاس توفر  الب بكالوريوس  لقسم(:
 

 

 عدد البحو  العلمية يف األعوام الثالثة األخرية )ألعناء هيئة التدريس  لقسم(:
 

  ................... عام                                                  ...................عام 
 
 
 

                                                  ...................عام 
 

 

 أ  معلومات يراد  عافتها وتدعم استحدا  الربانمج:
 

 

                 .......................اتريخ تقد  الطلب لعمادة الدراسات العليا: 
 .................................... التو يع:  

 (.2حتتو  هذه الصفحة على عدة معلومات تعبأ على جدوس )
 

 ر 



 

  Department experience and existing programsوالربامج احلالية به(: خربة القسم  3-1بند )

 
 لقسم ( الربامج العلمية احلالية اب3جدول )

Table (3) Exiting programs at the department  
 الربانمج 

Program 
 اتريخ بداية الربانمج 

Commenceme
nt date 

  لربانمجأعداد امللتحقني  
 حاليًا

No. of registered 
students 

  اخلمس  السنواتأعداد اخلرجيني خالس 
 األخرية 

No. of graduates during 
last 5 years 

    بكالوريوس 
    عاس  دبلوم 

    ماجستري مبقررات دراسية ورسالة 
    دستوراه مبقررات دراسية ورسالة 

    دستوراه برسالة وبعض املقررات الدراسية  
 مالحلات:

 

 Title of program and degreeمسمى الربانمج ومسمى الدرجة العلمية  ( 4-1بند )
 Proposed program degree and media of instructionالدرجة العلمية املقرتحة وأسلوب الدراسة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( أمثلة لكتابة الدرجة العلمية للربانمج املقرتح. 5جدول )
Table (5) Examples for writing academic degrees for proposed program 

 يوعف القسم يف هذا البند اآليت:
 خربة القسم حسب الربامج احلالية به. ( أ

 الدبلوم العايل واملاجستري. يتاخلربة اليت استسبها القسم على مستوى املرحلة اةامعية،  ن سان الربانمج املق ح استحداثه لدرج (ب
 خربة القسم على مستوى مرحلة املاجستري  ن سان الربانمج املق ح استحداثه لدرجة الدستوراه. ( ج
 (.3الربامج العلمية احلالية القاامة واملعتمدة يف القسم، وأعداد امللتحقني هبا، واملتخرجني فيها حسب اةدوس ) ( د

منها ملسمى املؤهل على: "استخدام مسمى    4ينبغي اتباع معايري التسنيل يف اإل ار السعود  للمؤهالت الصادر من هيئة تقو  التعليم واليت ينص املعيار   •
 :" 4التخصص بشكل واعف حسب اةدوس مناسب للمؤهل حيدد 

 (: استخدام مسمى مناسب للمؤهل حيدد التخصص بشكل واضح. 4جدول )
 الشواهد واالثبات  االرشادات احملكات 
يف  4-1 احملدد  املستوى  يناسب  املؤهل  مسمى 

 اإل ار السعود  للمؤهالت. 
معلومات من خارج أن يعكس مسمى املؤهل املستوى احملدد وال يشري  ىل أ   

 املؤهل. 
 توصيف الربانمج. 

الدرجة  عناصر مسمى املؤهل.  4-2 ليفصل بني  أمكن  )يف(  ن  اةر  املؤهل على حرف  مسمى  أن حيتو  
 العلمية أو الشهادة والتخصص. مسمى عام + يف + مسمى حقل التخصص 

 توصيف الربانمج. 
 مثاس على شهادة.

 
 العلمية وخيتار أحد أسلويب الربانمج من اآليت: أسلوب الدراسة حسب الدرجة  •

 :املاجسترييف حالة 
  ملقررات الدراسية والرسالة.  -
  ملقررات الدراسية.  -

 :الدكتوراهيف حالة 
  ملقررات الدراسية والرسالة.  -
  لرسالة وبعض املقررات الدراسية.  -
 اإل ار الو ين للمؤهالتواملستقاة من    (4االس شاد  ألمثلة املبينة على جدوس )يكتب اسم الدرجة العلمية للربانمج ويتنوع حسب التخصص، وميكن   •

 اهليئة الو نية للتقو  واالعتماد األسادميي. الصادر من يف اململكة العربية السعودية  للتعليم العايل
 



 

 Scientific degree الدرجة العلمية 

 اسم التخصص )دبلوم عاس  يف  الدبلوم العايل
 ( األعماس، ال بية، اهلندسة  املهين، على سبيل املثاس:

Higher diploma 

 ) .Master of Art )M.A االجتماعية للدراسات اإلنسانية والعلوم  ماجستري اآلداب

 ) Master of Science )MSc يف دراسات العلوم الطبيعية والتطبيقية  ماجستري العلوم

 اسم التخصص)ماجستري يف  :املاجستري
 ( األعماس، ال بية، اهلندسة  املهين، على سبيل املثاس:

Master 

 ) .Doctor of Philosophy )Ph.D للدرجات البحثية يف أ   اس  دستوراه الفلسفة

 املهين، على سبيل املثاس: اسم التخصص)دستوراه يف : دستوراه يف الفلسفة: الدستوراه
 (األعماس، ال بية، اهلندسة

Doctor of Philosophy )Ph.D. ( 

 
 Education system                                                                     الدراسة:  ( نظام 5-1بند )
 .  آبخر أو  نتلام سان   ذا الدراسة نلام خُيتار •
 

 Type of program                                                                         الربانمج:  ( نوع 6-1بند )
 .  عامًا  أو خاصًا سان   ذا الربانمج نوع حُيدد •
 

 Program media of instruction                                                   الربانمج:  ( لغة 7-1بند )
 اللغة اليت يدرس هبا يف الربانمج.  تُكتب •
 

 Dissertation or thesis language                                                  الرسالة:  ( لغة 8-1بند )
 )رجاء التحديد(.  غريتا أوتكتب لغة الرسالة أو املشروع البحثي  ما عربية أو  جنلي ية  •

 
 of program delivery Justification الربانمج مربرات تقدمي:  (9-1بند )
 تبني املربرات الدافعة للتقدم الستحدا  الربانمج وتدعم  ملستندات املعينة. •



 

 

 Vision : الرؤية2-1
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mission : الرسالة 2-2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mission and objectives الرسالة واألهدافاملعيار األول: اثنيا: 
القرار، ويرتبت جيب أن يكون لدى الربانمج رسالة واعحة ومناسبة ومتسقة مع رسالة املؤسسة والكلية/ القسم، وتدعم تطبيقها، وتكون موجهة للتخطيت وصنع 

 هبا أهداف الربانمج وخططه، وتراجع بصورة دورية. 
ومناسبة ومعتمدة ومعلنة، متسقة مع رسالة املؤسسة والكلية/ القسم، وتتوافج مع احتياجات اجملتمع والتوجهات يوجد لدى الربانمج رسالة واعحة  (1-1

 .الو نية
 .ترتبت أهداف الربانمج برسالته وتتسج مع أهداف املؤسسة/الكلية، وتتمي   لوعوح والوا عية و ابلية القياس (1-2
 (. مثل: التخطيت، وا اذ القرارات، و صيص املوارد، وتطوير اخلطة الدراسية)  عملياته وأنشطتهتوجه رسالة الربانمج وأهدافه مجيع  (1-3
 .ترتبت أهداف الربانمج واحتياجات تنفيذه خبطت تشغيلية مناسبة متسقة مع خطت املؤسسة / الكلية (1-4
 .اإلجراءات الالزمة للتحسني وتُتخذ  يُتابع القاامون على الربانمج مدى حتقج أهدافه من خالس مؤشرات أداء حمددة، (1-5
 تُراجع رسالة الربانمج وأهدافه بصورة دورية ومبشارسة املستفيدين، ويتم تطويرها بناء على ذلك. (1-6
 

 . رؤية الربانمج جيب أن تتوافج مع رؤية اةامعة •
 . أن تكون الرؤية مرنة و ابلة للتحقيج وفج  مكانيات الربانمج )القسم( •
 . الربانمج احتياجات اجملتمع وتتوافج مع املتطلبات اال تصادية والثقافية للمملكةأن حتقج رؤية  •
 . أن تكون رؤية الربانمج حمددة ومفيدة يف ا اذ  رارات تغطي سافة أنشطة الربانمج •
  .بف ة زمنية حمددة -الوصوس  ليه املراد  –تطلع  ىل حتقيج هدف حمدد ت  مقصدالرؤية   •
 وليسي غاية لتحقيج اهلدف. الرؤية وسيلة  •
 وحسابه.  أن تكون رؤية الربانمج واعحة  يث ميكن اخلروج منها مبعايري تستخدم لقياس مستوى اإلجناز •
 أن يتم اعتماد الرؤية من اةامعة رمسيا ومراجعتها بصفة دورية تبعا لتغري اللروف •

 . تتوافج رسالة الربانمج مع رسالة اةامعة أن  •
 . أن تكون الرسالة مرنة و ابلة للتحقيج وفج  مكانيات الربانمج )القسم( •
 .الرسالة غاية تعربّ عن مهمّة غري حمددة هبدف •
 اجتاه ليس له حسبة فهي نوعية تشعر وحتس وال تنتهي.  الرسالة •
 .مع املتطلبات اال تصادية والثقافية للمملكةأن حتقج رسالة الربانمج احتياجات اجملتمع وتتوافج  •
 . أن تكون رسالة الربانمج حمددة ومفيدة يف ا اذ  رارات تغطي سافة أنشطة الربانمج •
 .أن تكون رسالة الربانمج واعحة  يث ميكن اخلروج منها مبعايري تستخدم لقياس مستوى اإلجناز •
 . بصفة دورية تبعا لتغري اللروف أن يتم اعتماد الرسالة من اةامعة رمسيا ومراجعتها •
 . للربانمج ولف ات زمنية حمددة االس اتينيةأن تستخدم الرسالة سأساس للخطت  •
 . أن تكون الرسالة معلومة ومدعومة من  بل أعناء القسم )أعناء الربانمج(  •
 . أن تستخدم الرسالة إلعطاء معايري واعحة لبناء خطت الربانمج •



 

 
  bjectivesO األهداف: 2-3

 
  Program objectives(: أهداف الربانمج 1-2البند )

 
 

  الربانمج لتحقيق األهداف(: مؤشرات أداء 2-2البند )
 

 
 (: مؤشرات األداء. 6جدول )

 اإلجراءات الالزمة للتحسني  األداء مؤشر  اهلدف 
   
   

 

 
 Methods used to وأهدافه ورؤيته رسالته الربانمج،  مسمى حتديد يف اتبعت اليت الطرق(: 3-2البند )

determine program's title, mission, vision and objectives 
 

 

 

 الربانمج وأسباب التسمية.  تذسر الطرق املستخدمة الختيار مسمى •
 .الربانمج  من حتقيقها املراد األهداف وعوح •
 اململكة.  يف التعليم العايل وفلسفة ورؤاهم ورسالتهم واةامعة والكلية القسم  أهداف مع الربانمج أهداف  تبيان انسنام •
 اةامعة ورسالتها. رؤية مع ورسالته الربانمج رؤية التأسد من توافج •
 والقسم املعين. الربانمج  مكانيات وفج  للتحقيج  و ابلة مرنة والرسالة الرؤية تكون  أن •
 للمملكة. والثقافية  اال تصادية املتطلبات  مع وتتوافج اجملتمع احتياجات الربانمج ورسالة  رؤية حتقج أن •

 هـ(، يرجى ذسر اآليت:1418 ىل األهداف العامة الواردة يف الالاحة املوحدة للدراسات العليا )  عافة •
 املستدامة. للتنمية اململكة لرؤية االس اتينية  ألهداف ارتبا ها ومدى للربانمج االس اتينية األهداف حتدد ( أ

 اجملتمع السعود  له.أهداف الربانمج ومدى احتياج  (ب
 أتية الربانمج ومسوغات تقدميه ومدى حاجة اجملتمع له. ( ج

 أهداف الربانمج  للغتني العربية واإلجنلي ية وتكتب بعناية.  تُصاغ  •
 جيب أن تكون األهداف يف نقاط حمددة وخمتصرة. •
 . املستدامة للتنمية اململكة برؤية وربطها وخمتصرة حمددة نقاط   يف األهداف تكون أن جيب •
الربانمج  جيب أن تكون األهداف  ابلة للتحقيج والقياس من خالس وساال التقو  وتوعف التايل، مثال: خدمة الربانمج للعملية التعليمية، أو خدمة  •

 للبحث العلمي، أو خدمة الربانمج للمنتمع. أو توسيع املدارك املعرفية أو املهارية أو الوجدانية. 
 ,SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic وذج اهلدف الذسيمصاغة حسب من األهداف جيب أن تكون •

Time Bound) (مدة اإلجناز، يف وا عي ، لتحقجل ابل ، لقياسل  ابل، حمدد) 
 جيب أن تنعكس األهداف على مقررات الربانمج عند ا  احها.  •

 (. 6)انلر جدوس   وتُتخذ اإلجراءات الالزمة للتحسني يُتابع القاامون على الربانمج مدى حتقج أهدافه من خالس مؤشرات أداء حمددة،



 

 Program importance for the university and واجملتمع للجامعة  الربانمج أمهية(: 4-2بند )
community 

 

 
 Identify sectors that contributed to building أمهيته وإبراز الربانمج  بناء  يف سامهت اليت  القطاعات حتديد (: 5-2البند )

program and highlighting its importance 
 

 

 

 

  أتية الربانمج 
 جيب أن تصاغ أتية الربانمج للمنتمع يف نقاط حمددة وخمتصرة. •
 الد ة من حيث: ذسر أتية الربانمج على وجه جيب أن تُ  •

 . املستدامة  للتنمية الدولة برؤية عال تها -
 حاجات اجملتمع اليت يلبيها الربانمج.  -
 مشكالت اجملتمع اليت يساعد الربانمج يف ا  اح حلوس هلا.  -
 املساعدات اليت ميكن أن يقدمها الربانمج للقطاعات احلكومية واألهلية واخلريية.   -

استيعاب و  التعليم،توفري فرص و سد احتياج مستقبلي، و وأتثريه يف سوق العمل من حيث: سد احتياج داام،  راعي توعيف حاجة اجملتمع للربانمجُي  •
 . رجاء(  تذسر....  خل )تطوير القسم، و تشنيع البحث العلمي، و ، يناعر احمل عداد و أسفاء،  متخصصني عداد و  اخلرجيني،

 أ  مالحلات أخرى..2020 الو ين التحوس وبرانمج التنمية وخطت واإلحصاءات يةالرمس املعلومات خالس من له واحلاجة الربانمج أتية تُدعم •
 توعيف ما ميي  الربانمج االيل عن الربامج املشاهبة.  •

 . واخلاص، ذو  االختصاص واخلربة(  القطاعني العام ممثلي التدريس، هيئة أعناء )الطلبة، الربانمج بناء يف ساتي اليت ذسر القطاعات •
 سوق العمل. وصلته  حتياجات أتية الربانمج  براز •
 مساتات منلمات اجملتمع املدين و طاع التوظيف.  •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Program management and quality controlاملعيار الثاين: إدارة الربانمج وضمان جودته   لثا:
يل نلم اةودة اليت حتقج  جيب أن يكون لدى الربانمج  يادة فّعالة تقوم بتطبيج األنلمة والسياسات واللوااف املؤسسية، وتقوم  لتخطيت والتنفيذ واملتابعة وتفع

 دااه يف   ار من الن اهة والشفافية والعدالة واملناخ التنليمي الداعم للعمل.التطوير املستمر أل
 ( ادارة الربانمج 2-1
 .ذات مهام وصالحيات حمددة( مثل:  الس األ سام والكلية، وةنة الدراسات العليا) يدار الربانمج من  بل  الس وةان متخصصة( 2-1-1
 .اخلربة األسادميية واإلدارية املناسبة لتحقيج رسالته وأهدافهيتوفر يف  يادة الربانمج ( 2-1-2
 .حمددة يتوفر لدى الربانمج العدد الكايف من الكوادر املؤهلة للقيام  ملهام اإلدارية واملهنية والفنية، وهلم مهام وصالحيات( 2-1-3
 .أسادميية داعمةتعمل  دارة الربانمج على توفري مناخ تنليمي وبيئة ( 2-1-4
)مبا ينمن جودة مجيع جوانب الربانمج، مبا يف ذلك املقررات   ن وجدت  ( يلت م الربانمج بتطبيج النوابت املؤسسية للشراسة التعليمية والبحثية(2-1-5

 .املقدمة  الدراسية واملواد التعليمية والتدريس ومعايري حتصيل الطالب واخلدمات
 .ة الشراسات التعليمية والبحثية بشكل منتلم، ويتخذ القرارات املناسبة حياس ذلك( يقّيم الربانمج فاعلي2-1-6
 .( تتابع  دارة الربانمج الت امه بتنفيذ دوره يف خطة الشراسة اجملتمعية للمؤسسة يف عوء مؤشرات حمددة2-1-7
لتطوير والتغيري الالزمه استنابة للمستندات ولنتااج عمليات  ( يتوفر  در ساف من املرونة والصالحيات تسمف للقاامني على الربانمج إبحدا  ا2-1-8

 .التقو  الدور  للربانمج ومقرراته الدراسية 
 ن  (  ت والفروع( تطبج  دارة الربانمج آليات تنمن الن اهة والعدالة واملساواة يف مجيع ممارساهتا األسادميية واإلدارية، وبني شطر  الطالب والطالبا2-1-9

 . )وجدت
 .( يشكل الربانمج ةنة استشارية تنم أعناء من املهنيني واخلرباء يف  صص الربانمج، للمساتة يف تقييمه وتطويره وحتسني أدااه 2-1-10
 .التطورات احلديثة( تلت م  دارة الربانمج بتنمية وتطوير املهارات والقدرات املهنية للكوادر الفنية واإلدارية املساندة يف  اس التخصص ملواسبة 2-1-11
 .( تتيف  دارة الربانمج معلومات موثو ة ومعلنة تتنمن وصف الربانمج، وأدااه و جنازاته مبا يتناسب مع احتياجات املستفيدين2-1-12
 .( تشنع  دارة الربانمج املبادرات واملق حات التطويرية2-1-13
هيئة التدريس واملوظفني وفج معايري وآليات واعحة ومعلنة، تنمن العدالة والشفافية واملساءلة،  ( يطبج الربانمج نلاما فعاال لتقو  أداء القيادات و 2-1-14

 .ويستفاد من نتااج التقو  يف تقد  التغذية الراجعة والتحسني والتطوير
يف مجيع اجملاالت واألنشطة األسادميية والبحثية  ( تلت م  دارة الربانمج بتفعيل  يم األمانة العلمية و واعد املمارسات األخال ية والسلوك القو  2-1-15

 .واإلدارية واخلدمية
 .تأديبية( تطبج  دارة الربانمج األنلمة واللوااف واإلجراءات املعتمدة من  بل املؤسسة / الكلية، مبا يف ذلك: التللم، والشكاوى، والقنااي ال 2-1-16
 .ج رسالته وأهدافه مع وجود آليات لتحديد أولوايت اإلنفاقيتوفر للربانمج التمويل املايل الكايف لتحقي (2-1-17
 عمان جودة الربانمج ( 2-2
 .تطبج  دارة الربانمج نلاماً فعاالً لنمان اةودة و دارهتا، يتسج مع نلام اةودة املؤسسي( 2-2-1
 .القرار( يشارك هيئة التدريس واملوظفون والطالب يف عمليات التخطيت وعمان اةودة وصنع  2-2-2
 .( تعتمد  دارة الربانمج مؤشرات أداء رايسة تقيس أداء الربانمج بد ة، وتنسج لتوفري بياانت منتلمة عنها2-2-3
مثل: بياانت مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية، ومدى تقدم الطالب، ومعدالت  متام الربانمج،  )  ( يقوم الربانمج بتحليل بياانت التقو  سنوايً 2-2-4

 .، ويستفاد منها يف عمليات التخطيت والتطوير وا اذ القرارات(مات الطالب للربانمج واملقررات واخلدمات، وآراء اخلرجيني وجهات التوظيفوتقيي
، وينع  )ويعد تقارير حوس املستوى العام للنودة، مع حتديد نقاط القوة والنعف  سل ثال /مخس سنوات  ( جُير  الربانمج تقومياً دورايً شاماًل(2-2-5

 خططاً للتحسني، ويتابع تنفيذها. 



 

 committees formed at ابلربانمج واملتعلقة  القسم مستوى على  املشكلة  اللجان(: 1-3البند )
departmental level related to the program 

 
 
 
 

 ابلربانمج واملتعلقة القسم مستوى على  املشكلة (: اللجان7جدول )
Table (7): Committees formed at departmental level related to the program 

  للننة وظيفة سل عنو  مهام اللننة أعناء اللننة  رايس اللننة  اسم اللننة 
     
     
     

 
 Comparativeدراسة مقارنة بني الربانمج املقرتح والربانمج املرجعي له والربامج املشاهبة منها و  واالستفادة هبا املقارنة مت اليت  الربانمج تسمية (:2-3البند )

study between proposed program, peer and similar programs adopted for benchmarking 
 

 
 

 ( الربانمج املرجعي للربانمج املقرتح 8جدول )
Table (8) Reference Program to Proposed one. 

  البلد/الدولة اسم الربانمج اسم القسم  اسم اةامعة
 )العنوان الكامل( 

املقررات الدراسية/الساعات  
 املعتمدة/وتفاصيلها 

     
     
     

 (. 7على النحو املفصل يف اةدوس )  لربانمج واملتعلقة القسم مستوى على املشكلة  اللنانتبيان  •
 

 ( 8 )جدوس Benchmarking programالربانمج املرجعي  ( أ
 . املق ح للربانمج املرجعي الربانمج يُذسر •
 . التفصيلية املرجعي الربانمج بياانت حُتدد  •
 (، وفقا لتصنيف التامي .50جيب أن يكون الربانمج املرجعي يف جامعة ال يقل تصنيفها عن الـ ) •

 Similar programsالربامج املشاهبة  (ب
 السمات املمي ة للربانمج املقدم عن غريه من الربامج املشاهبة من حيث: تُذسر  •
  ملقررات واملشروع البحثي(.  وأسلوب الدراسة يف الربانمج ) لرسالة واملقررات أ -
 حداثة الربانمج يف مقرراته من حيث املوعوعات.  -

نقاط مدى اختالف الربانمج املق ح عن غريه من الربامج املشاهبة من حيث املقررات واحملتوى وعدد الوحدات الدراسية للربانمج وعدد ويف    -    ختصار   –  يُذسر •
 الوحدات اإلجبارية واالختيارية. 

 (. 9)، سما يف اةدوس ىمن حيث االسم واحملتو  يف جامعات اململكة األخرى أو خارجها(كتب أمساء الربامج املشاهبة للربانمج املق ح )تُ  •



 

 الربامج املشاهبة للربانمج املقرتح( 9جدول )
Table (9) similar programs to the proposed one.  

 الربانمج الربانمج الربانمج 
    اسم اةامعة
    اسم القسم 

    اسم الربانمج
    البلد/الدولة 

    العنوان الكامل 
    الساعات املعتمدة للمواد االجبارية واالختيارية 

    العلوم/االنسانيات/مواد التخصص نسب
    أوجه التشابه 

    أوجه االختالف 
    جهة اعتماد الربانمج

   عرض الربامج املستحدثة على جهات خارجيةو  الربانمج  بناء يف وسامهت استشريت اليت اخلارجية واجلهات الربانمج بناء  يف املبذولة اجلهود (:3-3البند )
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  

 

 Program Evaluation - General Information العامةاملعلومات  -تقومي الربانمج (: 4-3البند )
 

 املقيم رقم ..............( العامة ) املعلومات  –( منوذج تقييم برانمج دراسات عليا 10جدول )
Table (10) A form for reviewing program of graduate studies - General information  

(Reviewer no.) 
 ((Scientific Departmentالقسم العلمي  (Faculty)الكلية 

 (Style of studying)  الدراسةأسلوب  (Program’s Nameاسم الربانمج ) 

 ( Scientific Degreeالعلمية )الدرجة  ((Reviewer’s Nameاسم املقيِّم 
 ( Countryالدولة ) ( Affiliationجهة العمل )

 ( Minor Specializationالتخصص الد يج ) ( Major Specializationالتخصص العام )

 ( Phoneاهلاتف ) ( e-mailالربيد االلك وين )

 

املتمي ة  • اململكة أو من خارجها )من ذو  اخلربة  العليا املستحدثة على جهات خارجية، أو خرباء خارجيني من داخل  الدراسات  برامج  تعرض 
التخصص والدراسات العليا( على أال يقل عددها عن جهتني  بل التوصية إب رارها، حسب  رار  لس عمادة الدراسات والكفاية العلمية يف  اس 

تقدمي  العليا، وعلى  لس القسم أن يذسر يف هذه الصفحة اةهات اليت عرض الربانمج عليها، وأن يرفج مع  لب استحدا  الربانمج التقارير اليت  
 انمج ) ن توفرت(. هبا تلك اةهات حوس الرب 

 تبني العناوين واملسميات والتخصصات املتعلقة مه جهة التقو  واالستشارة.  •
 تدرج السري الذاتية.  •
 تدرج استنابة القسم والربانمج للمالحلات املقدمة من اةهة االستشارية.  •



 

  Reviewer opinion رأي املقيم (:5-3البند )
 

 (Reviewer Comments) املُقي ِّمرأى ( 11جدول )

 Evaluation or Assessment Aspects to be evaluated /درجة التقو    اةانب املراد تقوميه 

Totally 
Agree 
 موافج بشدة 

Agree with 
amendments 

 التعديل  اجراء مع موافج

Agree 
 موافج

Disagree 
 غري موافج 

 Name of scientific     مسمى الدرجة العلمية 
degree 

 Distribution of course     توزيع الوحدات الدراسية على املقررات 
credits 

توزيع الوحدات النلرية والعملية ةميع  
 املقررات

    Distribution of 
theoretical and 
practical credits for all 
courses 

توصيف املقررات الدراسية ومدى  
 ملسميات املقررات مطابقته 

    Course name and 
Courses descriptions 

مدى تطابج عناوين املقررات  للغة  
 العربية واإلجنلي ية 

    Degree of identity of 
course's titles in Arabic 
and English 

 Appropriate hours for     مدى مناسبة عدد ساعات سل مقرر
each course 

 Courses to be modified     مقررات يرى تعديلها 

 Courses to be deleted     مقررات يرى حذفها

 Courses to be added     مقررات يرى  عافتها 

أ  جوانب أخرى تدعم الربانمج 
 األسادميي

    Other aspects that 
could support the 
academic program 

 Observations which     الربانمج:أ  مالحلات تدعم  
support the program 

 

  



 

 

 ( منوذج حتكيم برانمج دراسات عليا 12جدول )
Table (11) Graduate Program Review Questionnaire 

 ....................................................... . ...................................................... اسم الربانمـج: ..............................
 ..................................................... .....................................................الدرجة العلمية: .................................. 

 ................................................... . ...........................................................................القســم: ................
 ............................ ....................... .................................................الكلية : ............................................... 

 أواًل: املعلومات الشخصية للمحكم  
 ................................................ ............................................................................................  احملكـم:اسم 

 .............................................. ............................ ................... ..............................................  العلمية:الدرجة 
 .................................................... .................... ........................... ..........................................   التخصـص:

 ................................................... ................... .................. ...................................................  العمـل:جهة 
 ..........          ..... .......................   لك وين:.....        بريد ... ...........  فاسس:.        .....تلفون: ............      ........... ...........  وان:العن

 )الرجاء ارفاق السرية الذاتية( 
  نيا: تقييم عناصر الربانمج 

 املالحلة / التعديل املق ح  درجة تقييم العنصر العنصر
 حيتاج تعديل  مناسب  ممتاز 

     مسمى الربانمج
 املقدمة

 أتية الربانمج للنامعة وللمنتمع  2/1
    

الطرق اليت مت  تباعها يف حتديد مسمى الربانمج،   2/2
 رسالته، رؤيته وأهدافه 

    

     اهتمامات وتوجهات القسم وأعناء هيئة التدريس   2/3
      االت العمل خلرجيي الربانمج 2/4
     تسمية الربامج اليت مت املقارنة هبا واالستفادة منها  2/5

     رؤية الربانمج 
     رسالة الربانمج 

 أهداف الربانمج
 صياغة األهداف  5/1
  ابليتها للقياس  5/2

    

     مربرات تقد  الربانمج 
     معايري القبوس

 الربانمجهيكل 
 املقررات اإلجبارية  8/1

    

     املقررات التخصصية  8/2
     املقررات االختيارية  8/3
     الرسالة أو مشروع البحث  8/4

 متطلبات التخرج 
 مقررات  9/1

    

     رسالة / مشروع  ث   9/2
     اختبار شامل ) ن وجد(  9/3

مكتبات و واعد معلومات   –معامل  –التنهي ات )فصوس 
 تقنيات(  –

    

     أعناء هيئة التدريس )أعدادهم ، الدرجات العلمية( 



 
 تقييم توصيف املقررات (:13جدول )
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  (1 ) 

 رابعاً: رأ  احملكم يف الربانمج بصورة عامة:
............................................................................................................................. ............

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

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

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

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

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

 .... 
 

 خامساً: توصية احملكم: 
 وصى احملكم  لتايل:ي

  .بوس الربانمج  
  .ًبوس الربانمج مع  جراء التعديالت املق حة يف  نياً و لثا  
  .ًعدم  بوس الربانمج  ال بعد  جراء التعديالت اةذرية الواردة يف  نياً و لثا 
  .عدم  بوس الربانمج هنااياً ليسباب املذسورة 

 ..................................................................................... اسم احملكم: ..........................
 التو يع: ........................................................................................................... 

 ..................................................................... التاريخ: ............................................
 

 

 
 The department response to the reviewer opinion and  ومالحظاته املقيمرد القسم على رأي  (:6-3البند )

observations 
 

 ه على رأي احملكم ومالحظاتالقسم ( منوذج رد 14جدول )
    هعلى رأ  احملكم ومالحلاتالقسم رد  على الربانمج   هاحملكم ومالحلاترأ   البند 
   
   
   
   
   
   

 
 



 

  (2 ) 

 Education & learningاملعيار الثالث: التعليم والتعلم  رابعا: 
)ومع   سقف السعود  للمؤهالت(جيب أن تكون خصااص اخلرجيني وخمرجات التعلم يف الربانمج حمددة بد ة، ومتسقة مع متطلبات اإل ار 

س اتينيات املعايري األسادميية واملهنية، ومتطلبات سوق العمل. وجيب أن يتوافج املنهج الدراسي مع املتطلبات املهنية، وأن تطبج هيئة التدريس ا
مدى حتقج خمرجات التعلم من خالس وساال تعليم وتعلم و رق تقو  متنوعة وفعالة تالام خمرجات التعلم املختلفة، سما جيب أن يتم تقو  

 متنوعة، ويستفاد من النتااج يف التحسني املستمر. 
 خصااص اخلرجيني وخمرجات التعلم( 3-1
دبلوم عايل، ماجستري،  ) حيدد الربانمج خصااص خرجييه وخمرجات التعلم املستهدفة مبا يتسج مع رسالته ويتناسب مع مستوى املؤهل( 3-1-1

 واءم مع خصااص اخلرجيني على املستوى املؤسس  ، ويتم اعتمادها و عالهنا، وتراجع دورايً ، ويت(دستوراه
)ومع املعايري األسادميية واملهنية  سقف ( تتوافج خصااص اخلرجيني وخمرجات التعلم مع متطلبات اإل ار السعود  للمؤهالت(3-1-2

 .ومتطلبات سوق العمل
 (.  ن وجدت التعلم للمسارات املختلفة(( حُيدد الربانمج خمرجات 3-1-3
 .( يُراعى يف حتديد خمرجات التعلم تنمية الكفاءات والقدرات التنافسية اليت تعكس التمي  واالبداع واالبتكار لدى اخلرجيني3-1-4
 .مستوايت أداء وخطت تقييم حمددة( يطبج الربانمج آليات وأدوات مناسبة لقياس خمرجات التعلم والتحقج من استيفااها وفج 3-1-5
 املنهج الدراسي ( 3-2
 .يلت م الربانمج  لسياسات واملعايري واإلجراءات املؤسسية يف تصميم وتعديل املنهج الدراسي ( 3-2-1
واملهنية يف  اس التخصص، ويراجع  يراعي املنهج الدراس   حتقيج أهداف الربانمج وخمرجاته التعليمية والتطورات العلمية والتقنية  (3-2-2

 .بصورة دورية
، والعمج العلمي، وتراعي التتابع والتكامل بني املقررات  البحثي حتقج اخلطة الدراسية التوازن بني اةوانب النلرية والتطبيقية واملكون  (3-2-3

 .الدراسية واألنشطة العلمية 
 (.د متطلبات نقاط اخلروج(  ن وجدتيُراعى يف بناء اخلطة الدراسية للربانمج حتدي (3-2-4
 .)وفقاً ملرجعيات حملية وعاملية  ن وجدت يُراعى يف بناء اخلطة الدراسية للربانمج حتديد املتطلبات الكافية للمسارات املختلفة( (3-2-1
زيع خمرجات تعلم الربانمج على مصفوفة تو  ترتبت خمرجات التعلم يف املقررات واألنشطة البحثية مع خمرجات التعلم يف الربانمج( (3-2-5

 (. املقررات واألنشطة البحثية
 .تتوافج اس اتينيات التعليم والتعلم، و رق التقييم املستخدمة مع خمرجات التعلم املستهدفة على مستوى الربانمج واملقررات (3-2-6
حتديد اس اتينيات التدريب والتقييم وأماسن التدريب املناسبة تتوافج خمرجات التعلم لينشطة امليدانية مع خمرجات تعلم الربانمج، ويتم  (3-2-7

 .لتحقيج هذه املخرجات
يُعرف سل من املشرف على اخلربة امليدانية من الربانمج واملشرف امليداين مبخرجات التعلم املستهدفة، و بيعة املهام املوسلة  ىل سل  (3-2-8

 .، ويتم متابعة الت امهما هبا وفج آليات حمددة(  وتطوير اخلربة امليدانيةاإلشراف، املتابعة، وتقييم الطالب، وتقو  منهما(
 .حُتدد املكوانت البحثية عمن اخلطة الدراسية للربانمج بصورة واعحة (3-2-9
 جودة التعليم وتقييم الطالب( 3-3
يتناسب مع  بيعته ومستواه، وتع ز القدرة على اجراء البحو  العلمية،  تتنوع اس اتينيات التعليم والتعلم و رق التقييم يف الربانمج مبا ( 3-3-1

 .وتنمن استساب الطلبة ملهارات التفكري العليا والتعلم الذايت
يات آل( يتابع الربانمج الت ام هيئة التدريس  س اتينيات التعليم والتعلم و رق التقييم الواردة يف توصيفات الربانمج واملقررات من خالس 3-3-2

 .حمددة
خدام  ( يُقدم التدريب الالزم هليئة التدريس على اس اتينيات التعليم والتعلم و رق التقييم احملددة يف توصيف الربانمج واملقررات، واالست 3-3-3

 .الفعاس للتقنية احلديثة واملتطورة، ويتابع استخدامهم هلا
)مبعلومات شاملة عنه،   واليت تشمل األنشطة البحثية والتطبيقية وامليدانية  األنشطة التعليمية(( يُ ود الطالب يف بداية تقد  املقرر أو 3-3-4

 .تتنمن: خمرجات التعلم، واس اتينيات التعليم والتعلم، و رق التقييم ومواعيدها، وما يتو ع منهم خالس دراسة املقرر
 .التعليم والتعلم و رق التقييم، وتقدم تقارير حوهلا تاس اتينيا من فاعلية ( تقوم املقررات واألنشطة التعليمية بشكل دور  للتحقج 3-3-5
 .( يطبج الربانمج آليات لدعم وحتفي  التمي  يف التدريس واإلشراف العلمي وتشنيع ا إلبداع واالبتكار لدى هيئة التدريس 3-3-6
 .راسي يف الربانمج( يسهم اإلنتاج العلمي ألعناء هيئة التدريس يف  ثراء احملتوى الد3-3-7
مثل املواصفات، والتنوع والشمولية ملخرجات  ( يطبج الربانمج  جراءات واعحة ومعلنة للتحقج من جودة  رق التقييم ومصدا يتها(3-3-8

 .)والتأسد من مستوى حتصيل الطالب التعلم، وتوزيع الدرجات ود ة التصحيف
 .س والواجبات والبحو  اليت يقدمها الطالب هي من  نتاجهم( تستخدم  جراءات فّعالة للتحقج من أن األعما3-3-9
 .( تُقدم تغذية راجعة للطالب عن أدااهم ونتااج تقوميهم يف و ي ميكنهم فيه من حتسني أدااهم3-3-10
 فرص متنوعة للتبادس الطاليب وال ايرات وااللتحاق  ملراس  البحثية والتدريبية املتمي ة.  إباتحة( يشنع الربانمج  ثراء خربات الطالب 3-3-11
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  Study program cohortالربانمج الدراسي (: 1-4البند )

 Academic requirements for scientific degree   املتطلبات الدراسية للدرجة العلميةاملقررات و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( احلد األدىن واألقصى للوحدات الدراسية للمقررات 15جدول )
Table (15) Minimum & maximum course credit hours 

 الدرجة
 عدد الوحدات الدراسية للمقررات 

 جمموع عدد  عدد الوحدات الدراسية للرسالة   )بدون الرسالة (
 وحدات الربانمج

 احلد األقصى  احلد األدىن احلد األقصى  احلد األدىن احلد األقصى  احلد األدىن
ــوم  ــ  36 24 - - 36 24 الدبلـــــ

 املاجستري
 38 30 6 6 32 24 * ملقررات الدراسية والرسالة
 42 30 - - - -  ملقررات الدراسية  

 الدكتوراه 
 52 42 12 12 04 30  ملقررات الدراسية والرسالة
 30 24 12 12 18 12 ** لرسالة وبعض املقررات

 
 

 
 

 الربانمج، ويوافج عليها  لس العمادة.ال تتناوز مدة الدراسة يف مسار الرسالة فصلني دراسيني )للمقررات الدراسية(،  ال استثناءً يف حاالت يتطلبها  •
 ال تقل فصوس الدراسة للمقررات عن فصلني.  •
 الساعة النلرية الواحدة تعادس ساعة واحدة معتمدة.  •
 تعادالن ساعة واحدة معتمدة.  العمليتانالساعتان   •
 االلت ام ب  يم املقررات الدراسية ساآليت:  •

 أر ام. يعطى سل مقرر ر ماً مكوانً من ثالثة  . أ
 (. 16يرم  الر م املئو  للدرجة ويكون على النحو املبني على جدوس ) . ب

 جيب اال الع على احلدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية يف مواد اللوااف أو النلم النابطة ذات الصلة، و واعدها التنفيذية.  •
 دستوراه(.حيدد القسم عدد الوحدات الدراسية اإلمجالية املطلوبة للحصوس على الدرجة العلمية املق ح   رارها )الدبلوم العايل / املاجستري / ال ( أ

 .البحثي املشروع أو والرسالة واالختيارية اإلجبارية املقررات على العلمية للدرجة اإلمجالية الدراسية الوحدات توزيع القسم بنيُي  (ب
ف ( ج  القسم أ  شروط يرى عرورهتا للتخصص مثل: متطلبات اللغة، أو متطلبات مسبقة خاصة  لربانمج. يُوّعِ

، حسب املنصوص عليه يف املادة النابطة من  نفسها  املرحلة  يفمقررات ذات عال ة  لتخصص من أ سام أخرى  جيب أن تتنمن خطة املاجستري الدراسية على   •
 الالاحة. 

 تسنل املقررات االختيارية مبوافقة القسم العلمي اآلخر. •
 %.  25جيب أال تقل املقررات االختيارية من داخل القسم وخارجة عن نسبة  •
 األدىن واأل صى للوحدات الدراسية للمقررات يف برامج الدراسات العليا. ( يوعف احلد 15اةدوس )
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 ( رمز الرقم العشري للتخصص يف املقررات الدراسية 17جدول )
 املقررات مثاس لدرجة املاجستري  الر م العشر 

 املقررات اإلجبارية واألساسية  لقسم  619،...  ىل 603، 602، 601، 600األر ام من  1،0
 التخصص الد يج األوس  629،...  ىل 622، 621، 620األر ام من  2
 639،...  ىل 632، 631، 630األر ام من  3-8

 649،...  ىل 642، 641، 640األر ام من 
 659،...  ىل 652، 651، 650األر ام من 

 التخصص الد يج التايل 
 التخصص الد يج التايل 
 التخصص الد يج التايل 

 املقررات اخلاصة  699،...  ىل 692،  691، 690األر ام من   9
 
 

 اآلحاد للمقررات املعينة اخلاصة.( أرقام 18جدول )
 املقرر مثاس لدرجة املاجستري  الر م سامالً  الر م العشر  ر م اآلحاد 

 الرسالة  699 س99 9 9
 املشروع البحثي 698 س98 9 8
 ( 2مواعيع خاصة أو خمتارة ) 697 س97 9 7
 ( 1مواعيع خاصة أو خمتارة ) 696 س96 9 6
 ندوة  ث  695 س95 9 5
  رق البحث العلمي  694 س94 9 4
  693 س93 9 3
  692 س92 9 2
  691 س91 9 1
  690 س90 9 0

 ( الرقم املئوي يف ترقيم املقررات الدراسية 16جدول )
Table (16) Course coding 

 الدرجة 
سلييت الطب و ب    عدامجيع الكليات  

 األسنان 
 سليتا 

 الطب /  ب األسنان 
 الر م املئو  الر م املئو 

 الدبلوم 
 املاجستري 
 الدستوراه 

5 
6 
7 

7 
8 
9 

 (. 17يرم  الر م العشر  للتخصص ويكون على النحو املبني على جدوس ) .1
" أيناً عمن املقررات األساسية، وبذلك تصبف األر ام املخصصة 2الر م العشر  "  استخدام  ميكن لنسبة لكلية  ب األسنان،   -

  629...  ىل  ،603، 602، 601، 600للمقررات األساسية واإلجبارية هلذه الكلية: األر ام من 
، 621،  620)مثالً:  يف حالة احلاجة يف أحد التخصصات الد يقة ألسثر من ر م عشر  واحد، فإنه يعطى له أر ام عشرية متتالية   -

 (.639 ىل  ....
 يرم  ر م اآلحاد لتسلسل املقررات حسب اعتماد أحدتا على اآلخر سمتطلب سابج، ويسبج املتطلب السابج املقرر الذ  يعتمد عليه.  . ج
 (. 18مع أر ام اآلحاد للمقررات املعينة اخلاصة على النحو املبني على جدوس ) 9حيتفظ للر م العشر   . د
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 Thesis and research projectالرسالة ومشروع البحث  (: 2-4البند )
 
 
 
 

 
  Study planاخلطة الدراسية (: 3-4البند )
 Schematic illustration for the course semesters توضيحي ملسار الفصول الدراسيةخمطط 
 يدرج املخطت توعيحي ملسار الفصوس الدراسية للربانمج.  •

 
   Sub-specialties of the programالتخصصات الفرعية للربانمج (: 4-4البند )

 
 
 
 
 

 Listing & description of proposed هاترتيب و مقررات الربانمج احملدث وصف  (:5-4البند )
program courses  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توعيف الفرو ات اةوهرية بني الرسالة ومشروع البحث.  •
 متطلبات اعداد الرسالة واأل روحة وسيفية الكتابة العلمية واالخراج.  •

 

 حسب الدرجة(  9أو  8أو  7، أو 6، أو 5)س يرم  لير ام 
  فتستخدم  اخلاصة، املقررات من وخصوصًاويف حالة استحدا  أو وجود مقررات أخرى ال يسعها ال  يم، أو يف حالة احلاجة  ىل تكرار مقرر معني مبسمى آخر 

 . ( 2تارة( )املخ للمواعيع اخلاصة )أو 97( والر م 1للمواعيع اخلاصة )أو املختارة( )  96 د ثبي الر م  أنه علمًا 93 ،92 ،91 ،90 األر ام

 تذسر تفصيال التخصصات الفرعية للربانمج، ان وجدت.  •
 يبني سبب وجود التخصصات الفرعية ومسمى الشهادة الحقا للخريج.  •

 .(19املبني على اةدوس )يعبأ النموذج   •
 وافج عليه  لس عمادة الدراسات العليا.يراعى تر يم املقررات الدراسية وفقاً لل  يم الذ    •
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 ( قائمة مبقررات الدرجة العلمية املقرتحة 19جدول )
 Table (19) List of courses of proposed program 

رم  املقرر  
 ور مه 

Course 
code 

 اسم املقرر 
Course title 

 Creditالوحدات الدراسية )الساعات املعتمدة 
hours) 

 املتطلب السابج 
Prerequisite 

 معتمد عملي نلر 

 اإلجبارية: املقررات  -أ 
 

 االختيارية: املقررات  -ب
 

 الرسالة أو املشروع البحثي:  -ج
 
مشروع    -د تنمنها  أخرى  أ سام  من  مقررات 

 الربانمج  ن وجدت: 
  

    

 
 حتديد نواتج التعلم اخلاصة مبقررات برانمج مستحدث ( 20جدول )

Table (20) Identification of learning outcomes for the courses of proposed program 
 املقررات نواتج التعلم 

               رم  املقرر ور مه
               املعرفة

               احلقااج، واملفاهيم، واإلجراءات اخلاصة  لنلرايت 
               اإلدراسية -املهارات املعرفية  

ذلـــك )التفكري اإلبـــداعي   يطلـــب  املهـــارات عنـــدمـــا  تطبيج 
 وحل املشكالت، والبحو  التطبيقية(

              

               مهارات العال ات مع اآلخرين واملسؤولية
               املسؤولية عن التعلم

               املشارسة اةماعية والقيادة
               االستنابة بشكل مسؤوس يف املوا ف الشخصية واملهنية

               املعايري األخال ية للسلوك
               مهارات االتصاس وتقنية املعلومات والعددية

               الشفهي والكتايباالتصاس  
               استخدام تقنية املعلومات

               الرايعيات واإلحصاء األساسي
               (Psychomotor Skillsاملهارات النفسحرسية )

   
    .املقرر مسؤوس عنه بشكل أساسي  . املقرر مسؤوس عنه بشكل  نو 
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 4توصيف مقرر ( منوذج21جدول )

Table (20) Course description template 
 .................................................................................  :املؤسسة التعليمية

 ............................................................................. الكلية/القسم:

 التعريف  ملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:  .أ
 ..............................................................................  اسم املقرر الدراسي ورم ه:

 .......................................................................... عدد الساعات املعتمدة:
الربانمج أو الربامج الذ  يقدم عمنها   .1

 املقرر الدراسي: 
مقرر   وجود  حاس  الربامج()يف  هبذه  من  عداد  اامة  بداًل  هذا  بنّي  برامج,  عدة  يف  عام    اختيار  
 .................... 

ــؤوس عن املقرر  .2 ـــ ـــ ــم املســـ ـــ ـــ ــم القســـ ـــ ـــ اســـ
 الدراسي:

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

ــتوى األسادميي الذ    .3 ــ ــنة أو املســـ ــ الســـ
 يعطى فيه املقرر الدراسي:  

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

ــابقـة هلـذا   .4 ــــ ـــ ـــ ) ن  املقرر املتطلبـات الســـ
 وجدت(:

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

) ن   .5 املقرر  ــذا  ــ هلـــ ــة  ــ اآلنيـــ ــات  ــ املتطلبـــ
 وجدت(:  

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

مو ع تقـــد  املقرر  ن ك يكن داخـــل  .6
 املبىن الرايس للمؤسسة التعليمية:  

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

 :األهداف .ب

 . وصف موج  لنتااج التعلم األساسية للطالب املسنالت يف املقرر .1
 ...................................................................................... 

لي ا   صف إبجياز أية خطت تنفذ لتطوير املقرر الدراسي وحتسينه. )مثل استخدام تقنية املعلومات أو اإلن ني، والتغيريات يف احملتوى سنتينة   .2
 اةديدة يف  اس الدراسة(.    

 ...................................................................................... 
 : توصيف املقرر الدراسي .ج

 )مالحلة: ينبغي تنمني توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(.   

 
 واالعتماد األكاديمي. الهيئة الوطنية للتقويم  4
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 املوعوعات اليت ينبغي تناوهلا:  .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع   اامة املوعوعات 

   
   
 15  

 

 مكوانت املقرر الدراسي ) مجايل عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:  .2
عملي/ميداين/        املخترب مادة الدرس  احملاعرة

 تدرييب
 أخرى

     
     
     

 

التعلم املتو ع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً. )ينبغي أن ميثل هذا املتوست لكل  فصل   .3 دراسي وليس  ساعات دراسة خاصة  عافية/ساعات 
 : املطلوب لكل أسبوع(

 تطوير نواتج التعلم يف خمتلف  االت التعلم.  .4
 بنّي لكل من  االت التعلم املبينة أدانه ما يلي:  

 موج  سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي  ىل تنميتها.   ▪
 ير تلك املعارف أو املهارات. توصيف الس اتينيات التدريس املستخدمة يف املقرر الدراسي بغية تطو  ▪
 الطرااج املتبعة لتقو  الطالب يف املقرر الدراسي لتقو  نواتج التعلم يف هذا اجملاس الدراسي.       ▪
 املعارف: .أ

 توصيف للمعارف املراد استساهبا:  .1
 اس اتينيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف: .2
  رااج تقو  املعارف املكتسبة:  .3

 املهارات اإلدراسية: .ب
 توصيف للمهارات اإلدراسية املراد تنميتها:  .1
 اس اتينيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات: .2
  رااج تقو  املهارات اإلدراسية لدى الطالب:  .3

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية:  .ج
 املسؤولية املطلوب تطويرها:وصف ملهارات العال ات الشخصية والقدرة على حتمل   .1
 اس اتينيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:  .2
  رااج تقو  مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب: .3

 مهارات التواصل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية:    .د
 اجملاس: توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا   .1
 اس اتينيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات: .2
  رااج تقو  املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:  .3
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 املهارات النفسحرسية ) ن وجدت(: .ه
 توصيف للمهارات النفسحرسية املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوب:  .1
 املهارات:اس اتينيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك   .2
  رااج تقو  املهارات النفسحرسية لدى الطالب:  .3
 جدوس مهام تقو  الطالب خالس الفصل الدراسي:  .4
مهمة التقو  )ستابة مقاس، اختبار، مشروع مجاعي،   التقو  

 (  خل اختبار هنااي...
 نسبته من التقو  النهااي  األسبوع احملدد له 

1    
2    
3    
4    

 

 الطاليب: الدعم  .د

ذا الغرض  تدابري تقد  أعناء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األسادميي للطالب )اذسر الو ي املتو ع أن يتواجد خالله أعناء هيئة التدريس هل
 يف سل أسبوع(. 

 مصادر التعلم:  .ه

 الكتب املقررة املطلوبة:  .1
 املراجع الرايسة: .2
 ( )ترفج  اامة هبا رجاء(.   خل )اجملالت العلمية، التقارير،...الكتب واملراجع اليت يوصى هبا  .3
 املراجع اإللك ونية، موا ع اإلن ني...اخل:  .4
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسوب / األسطواانت املد ة، واملعايري/ اللوااف التنليمية الفنية: .5

 املرافج الالزمة:  . و

 ة بنّي متطلبات املقرر الدراسي مبا يف ذلك حنم فصوس الدراسة واملختربات )أ : عدد املقاعد داخل الفصوس الدراسية واملختربات، وعدد أجه
 احلاسوب املتاحة... خل(.   

 (: خل املباين ) اعات احملاعرات، املختربات،... .1
 مصادر احلاسوب وبرا ه:  .2
 اذسرها، أو أرفج  اامة هبا(:  ، ىل جتهي ات خمربية خاصة ...مثل: احلاجةحدِّدهامصادر أخرى ) .3

 تقو  املقرر الدراسي وعمليات تطويره: . ز

 

 Areas of work for graduates of املقرتح الربانمج  من املستفيدة واجلهات الربانمج خلرجيي العمل جماالت(: 6-4البند )
proposed program and its beneficiaries  

 
 تبيان اةهات اليت ميكن أن تستقبل اخلريج للعمل عمن منلومتها. •
 توعيف امكانية ولوج اخلريج لسوق العمل اخلاص. •
 . الربانمج تصنيف يف لإلسراع بد ة املستفيدة اةهات حتديد يُراعى •
  ومناسبة   اةهات،  لتلك  الربانمج  أتية  من  للتحقج  املذسورة  املستفيدة  اةهات  على  الربانمج  بعرض  يقوم  أن  الوارد  من  املدنية  اخلدمة  وزارة  ديوان  أبن  العلم  يُرجى •

 .هلا الوظااف
  ديوان   ِ بَل  من  عليه  مُوافـَقًا  الربانمج  خريج  مسمى  يكون  أن  جيب)  -  الربانمج  من  تستفيد  أن  ميكن  اليت  والوزارات  واهليئات  اةهات  أمساء  نقاط   يف  تُكتب •

 (. اعتماده  بل املدنية اخلدمة



 

  (10 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 القبول يف الربانمج  (: 1-5البند )

  Program study and admission requirements  وشروط القبول املتطلبات الدراسية للربانمج
 
 
 
 
 
 

 (: اإلحصاءات وعدد الطالب املتوقع قبوهلم يف الربانمج املستحدث2-5البند )
 Statistics & number of expected student enrolments for proposed program  
 
 
 
 

 
  Comprehensive testsالشاملة   االختبارات : (3-5البند )
 تبني االختبارات الشاملة ان وجدت. •

 

 

 Studentsالطالب املعيار الرابع:  خامسا:
الدراسة فيه   جيب أن تكون معايري وشروط  بوس الطالب واعحة ومعلنة، وأن يتم تطبيقها بعدالة. وأن تكون املعلومات اخلاصة  لربانمج ومتطلبات  سماس
جودة مجيع   متوفرة، وجيب أن يتم تعريف الطالب  قو هم وواجباهتم، سما جيب على الربانمج تقد  خدمات فاعلة لإلرشاد لطالبه، وأن يعمل على تقو 

 اخلدمات واألنشطة املقدمة لطالبه، وحتسينها ومتابعة خرجييه. 
 .ل الطالب، تتناسب مع  بيعة ومستوى الربانمج وتُطبج بعدالةيوجد لدى الربانمج معايري وشروط معتمدة ومعلنة لقبوس وتسني( 4-1 
 (...األجه ة-املعامل  -القاعات الدراسية  -مثل: اهليئة التعليمية ( تتالءم أعداد الطالب املقبولني يف الربانمج مع املوارد املتاحة له(4-2
 .بوساال متنوعة (  ن وجدت الدراسة، اخلدمات، والتكاليف املالية(( يوفر الربانمج املعلومات األساسية للطالب، مثل: متطلبات 4-3
 .( يطبج الربانمج سياسات و جراءات عادلة ومعتمدة لالنتقاس  ليه ومعادلة ما تعلمه الطالب سابقاً 4-4
 .ة هلم( يقدم الربانمج هتيئة شاملة للطالب اةدد، مبا ينمن فهمهم الكامل ألنواع اخلدمات واإلمكانيات املتاح4-5
 .( يعّرف الربانمج الطالب  قو هم وواجباهتم و واعد السلوك، و جراءات التللم والشكاوى والتأديب، بوساال متنوعة، ويطبقها بعدالة 4-6
 .( يتوفر لطالب الربانمج خدمات فعالة لإلرشاد والتوجيه األسادميي واملهين والنفس   واالجتماعي، من خالس سوادر مؤهلة وسافية4-7
 .( يطبج الربانمج  جراءات فعالة ملتابعة تقدم الطالب والتحقج من استيفااهم ملتطلبات التخرج4-8
يوفر  واعد  ( يطبج الربانمج آلية فعالة للتواصل مع اخلرجيني و شراسهم يف مناسباته وأنشطته، واستطالع آرااهم واالستفادة من خرباهتم، ودعمهم، و 4-9

 .بياانت حمدثة وشاملة عنهم
 .( تطبج آليات فعالة لتقو  سفاية وجودة اخلدمات املقدمة للطالب و ياس رعاهم عنها، واالستفادة من النتااج يف التحسني4-10
 )مثل: ذو  االحتياجات اخلاصة، الطالب الدوليني ) ( يراعي الربانمج االحتياجات اخلاصة لطالبه4-11
 .انتلام  البه يف احلنور واملشارسة الفعالة يف األنشطة التعليمية والبحثية( يطبج الربانمج آليات فعالة لنمان 4-12
 ( يوجد متثيل مناسب للطالب يف اجملالس واللنان ذات الصلة.4-13
 

الشروط اخلاصة منمنة مبعلومات الربانمج مع    .املق ح  للربانمج  عرورية  أهنا   القسم   يرىهذا البند خمصص لشروط القبوس اإلعافية ال اادة اليت   •
 العلم أهنا  ابلة للتغيري. 

 عليه الالاحة املوحدة للدراسات العليا يف اةامعات السعودية. يما نصالشروط العامة للقبوس حسب  •
 جيب أال تتعارض هذه الشروط مع الشروط العامة لعمادة الدراسات العليا املوجودة على مو عها. •

 

بعدد أعناء هيئة التدريس  لقسم    1:5على القسم تقد  بياانت تقديرية بعدد الطالب املتو ع  بوهلم يف الربانمج ) يث ال ت يد نسبتهم عن   •
(  الب  3(  الب أو  البات يف املاجستري، و)5يقل العدد عند القبوس يف الربامج عن )  أال العلمي وفج شروط اإلشراف على الرساال، وعلى  

  البات يف الدستوراه(.أو 
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 Graduation Requirementsالتخرج  متطلبات (: 4-5البند )
•  
•  
 التخرج وحتدد.  تصاغ متطلبات •

 
 Interests and directions of وتوجهاهتم  التدريس هيئة وأعضاء  القسم اهتمامات (: 1-6البند )

department and members 
 

 

 Academic supervisionاالشراف األكادميي (: 2-6البند )
 
 
 
 

 التدريس.  هيئة بيان االهتمامات البحثية وأعناء •
 اخ اع.  براءات أو عاملية أو دولية جواا  على حصوهلم ممن سبج تدريس  هيئة اعناء عدد •
 دويل.  أو نشر علمية جواا  على احلاصلني التدريس  هيئة أعناء عدد •
  لقسم.  العلمية البحو  من أو اجملتمعية  اخلدميةأو  االنتاجية املؤسسات استفادة •
 لكلية أو اةامعة أو املؤسسات البحثية ومنلومات التعليم العايل األخرى داخليا أو  العلمية اال سام و  ي القسم بني املش سة العلمية عدد البحو  •

 خارجيا. 
 ودعمهم. الباحثني ورعايتهم لتحفي  وساال القسم •
 التدريس.   هيئة والتدريسية ألعناء  البحثية املهارات يةلتنم  وساال القسم •
 واملؤمترات احمللية واال ليمية والعاملية.  العمل والندوات وورش العلمية املهمات التدريس يف هيئة عدد مشارسة أعناء •

 Teaching staffاملعيار اخلامس: أعضاء هيئة التدريس  سادسا: 
  الربانمج األعداد الكافية من أعناء هيئة التدريس املؤهلني ذو  الكفاءة واخلربة الالزمة للقيام مبسؤولياهتم، سما جيب أن يكونوا علىجيب أن يتوفر يف 

ؤسسي، وأن يتم اء املدراية  لتطورات األسادميية والبحثية واملهنية يف  صصاهتم، ويشارسوا يف أنشطة البحث العلمي وخدمة اجملتمع، وتطوير الربانمج واألد
 .تقو  أدااهم وفج معايري حمددة، ويستفاد من النتااج يف التطوير

 .يطبج الربانمج سياسات و جراءات مناسبة الختيار أعناء هيئة التدريس يف الربانمج واستبقاء املتمي ين منهم( 5-1
 .اجملاالت التخصصية يف الربانمج( يتوفر يف الربانمج العدد الكايف من أعناء هيئة التدريس، مبا يشمل سافة 5-2
، وفاعلية التدريس واإلشراف العلمي،  (مثل: املؤهالت والشهادات والرخص املهنية واخلربة الالزمة) ( يتوفر يف أعناء هيئة التدريس الكفاءة الالزمة5-3

 .املستمر، وتطبج آليات مناسبة للتحقج منها البحثيوالنشاط 
 .وحنم العمل ناسبة هليئة التدريس اةدد واملتعاونني لنمان فهمهم لطبيعة الربانمج، وحقو هم ومهامهم ومسؤولياهتم،( يوفر الربانمج التهيئة امل 5-4
 .( تنم هيئة التدريس أو املتعاونني يف الربامج املهنية مهنيني من ذو  اخلربة واملهارة العالية يف  اس الربانمج 5-5
 نتلام يف أنشطة أسادميية و ثية مثل: املشارسة يف املؤمترات وحلج النقاش واملشروعات البحثية، وحتكيم الرساال  شارك أعناء هيئة التدريس ي( 5-6

 .)مبا ينمن درايتهم أبحد  التطورات يف  اس  صصاهتم، وتعد مشارستهم يف هذه األنشطة و نتاجهم العلمي من حمكات تقييمهم وتر ياهتم والبحو 
 .هيئة التدريس يف أنشطة الشراسة اجملتمعية، وتعد مشارستهم يف هذه األنشطة أحد حمكات تقييمهم وتر ياهتم( يشارك أعناء 5-7
 .ااهم( يتلقى أعناء هيئة التدريس برامج يف التطوير املهين واألسادميي وجودة اإلشراف العلمي، وفج خطة تليب احتياجاهتم وتسهم يف تطوير أد5-8
 .يف أنشطة تقو  وتطو  ر الربانمج واملؤسسة  ( تشارك هيئة التدريس 5-9
 .( تطبج آليات فعالة لتقو  سفاية وجودة اخلدمات املقدمة هليئة التدريس و ياس رعاهم عنها5-10
 ء. ( يُقيم أداء هيئة التدريس  نتلام وفج معايري حمددة ومعلنة، وتقدم التغذية الراجعة هلم، ويستفاد من النتااج يف حتسني األدا5-11

 .ومهامها وأهدافها تخصصة  لدعم واإلرشاد األسادمييامل لننة حتديد ال •
 جه للحصوس على أفنل النتااج والتكيف مع البيئة اةامعية.تو و   ملهارات األسادميية اليت ترفع من مستوى حتصيلهم العلمي الطالب ت ويداليت سوف تتبع لطريج توعيف ال •
 ودوره.  املرشد األسادمييتوعيف مهام  •
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  Equipment and facilitiesالتجهيزات واالمكاانت (: 1-7البند )

 قاعات احملاضرات
 (. 22حتدد  اعات احملاعرات حسب اةدوس ) •

 
 قاعات احملاضرات. جتهيزات ( 22جدول )

Table (22) Lecture hall equipment. 
 سم عدد القاعات الدراسية املخصصة لربامج الدراسات العليا: 

 هل القاعات  ه ة  حتياجات تطبيج الربانمج؟
 .نعم 
 .ال 

 )ال( برجاء توعيف االحتياجات الالزم استكماهلا  بل تنفيذ الربانمج  ختصار:  اإلجابة ن ساني  
 ........................................................................................................................ 

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

 Educational resources, services and equipmentاملعيار السادس: مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات سابعا: 
ةميع املستفيدين   جيب أن تكون مصادر التعلم واملرافج والتنهي ات سافية لتلبية احتياجات الربانمج ومقرراته الدراسية وأنشطته ومشاريعه البحثية، وتتاح

 .جيب أن يش ك أعناء هيئة التدريس والت الب يف حتديدها بناًء على االحتياجات، ويقّومون فعاليتهابتنليم مناسب، سما 
يطبج الربانمج سياسات و جراءات واعحة تنمن سفاية ومناسبة مصادر التعلم والبحث العلمي واخلدمات املقدمة لدعم تعلم الطالب وأنشطتهم ( 6-1

 .العلمية والبحثية 
 .الربانمج  جراءات فعالة إلدارة املصادر واملواد املرجعية الالزمة لدعم عمليات التعليم والتعلم، والبحث العلمي( يطبج 6-2
ح لشطر  ( يتوفر  ملكتبة العدد الكايف من املصادر املتنوعة اليت يسهل الوصوس  ليها، مبا يتناسب مع احتياجات الربانمج وأعداد الطالب، وتتا 6-3

 .بات يف أو ات سافية ومناسبة، ويتم حتديثها بصورة دوريةالطالب والطال
، و واعد معلومات وأنلمة  لك ونية مناسبة تتيف  (مثل: املراجع الر مية، الوساات املتعددة، الرب يات) ( يتوفر للربانمج مصادر  لك ونية متخصصة6-4

 .واجملالت العلمية من داخل املؤسسة أو خارجهاللمستفيدين الوصوس  ىل املعلومات واملواد البحثية  
البحو  والدراسات العلمية وفقاً  إلجراء( يتوفر للربانمج املعامل واملختربات والتنهي ات احلاسوبية والتقنية واملواد املالامة للتخصص والكافية 6-5

 .ألهدافه، وتطبج آليات مناسبة لصيانتها وحتديثها
 .والطالب واملوظفني يف الربانمج التهيئة والدعم الفين املناسبني لالستخدام الفعاس ملصادر ووساال التعلم( يتوفر هليئة التدريس 6-6
 .( تتوفر للربانمج القاعات الدراسية واملرافج املناسبة الحتياجاته 6-7
 .نشطة التعليمية والبحثيةتتوفر مجيع متطلبات الصحة والسالمة العامة واملهنية الالزمة يف املرافج والتنهي ات واأل 6-18
  اخلطرة بكفاءة وفاعلية ة( تُطبج معايري السالمة واحلفاظ على البيئة والتخلص من النفاي6-9
 .( يتوفر للربانمج العدد الكايف واملؤهل من الفنيني واملختصني يف تشغيل وهتيئة املعامل واملختربات6-10
 .مات املناسبة لذو  االحتياجات اخلاصة من الت الب وهيئة التدريس واملوظفني( تتوفر للربانمج املرافج والتنهي ات واخلد 6-11
 .( يتوفر للربانمج التقنيات واخلدمات والبيئة املناسبة للمقررات اليت تقدم  لك ونيا أو عن بعد وفج املعايري اخلاصة هبا6-12
 . واملرافج والتنهي ات أبنواعها، ويستفاد من ذلك يف التحسني ( يعمل الربانمج على تقو  فاعلية وسفاءة مصادر التعلم 6-13
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  Laboratories (: املعامل واملختربات                                                             2-7البند )
 
 
 
 
 

 سوف تستخدم يف الدراسة العملية واألحباث التطبيقية للربانمج املقرتح ( قائمة معامل القسم وخمترباته احلالية اليت 23جدول )
Table (23) list of current departmental laboratories that will be used in practical work and applied 

research for the proposed program 
 املعاملسعة  املواد /املتوفرة رب/األجه ةتاسم املعمل واملخ م 

   
   
   
   

 سم عدد املعامل املخصصة لربامج الدراسات العليا: 
 هل املعامل/املختربات  ه ة  حتياجات تطبيج الربانمج؟ 

 .نعم 
 .ال 

 )ال( رجاء توعيف االحتياجات الالزم استكماهلا  بل تنفيذ الربانمج  ختصار:  اإلجابة ن ساني  
 ...................................................................................................... 

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

( املعامل املقرتح إنشاؤها واليت ستساعد على زايدة أعداد امللتحقني ابلربانمج مستقبالً وال تؤثر على بدء الربانمج  24جدول )
 املقرتح

Table (24) proposed laboratories to be established which will help increase future 
number of enrolments and does not affect commencement of proposed program 

 التاريخ املتو ع لبدء التشغيل  رب/األجه ة/املوادتاسم املعمل واملخ م
   
   
   

 
 Libraries and databasesاملكتبات وقواعد املعلومات (: 3-7البند )

 املعلومات  وقواعد املكتبات جتهيزات ( 25جدول )
Table (25) Library equipment and databases 

 هل املكتبة  ه ة  حتياجات تطبيج الربانمج؟
 .نعم 
 .ال 

 )ال( رجاء توعيف االحتياجات الالزم استكماهلا  بل تنفيذ الربانمج  ختصار:  اإلجابة ن ساني  
 ................................................................................................................. 

 (. 23 اامة املعامل احلالية  للغتني العربية واإلجنلي ية )جدوس  تُكتب •
 املتوفرة به.  ألجه ةو اامة   ربتاسم املعمل واملخ يُكتب •
 (. 24 اامة املعامل املق ح  نشاؤها  للغتني العربية واإلجنلي ية )جدوس  تُكتب •
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 هل تتوفر حمرسات البحث االلك ونية الالزمة لتطبيج الربانمج؟
 .نعم 
 .ال 

 )ال( رجاء توعيف االحتياجات الالزم استكماهلا  بل تنفيذ الربانمج  ختصار:  اإلجابة ن ساني  
 ........................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................ 

 هل تتوفر خدمة االن ني للطالب؟ 
 .نعم 
 .ال 

 هل تتوفر خدمة اإلرشاد األسادميي اإللك وين للطالب؟ 
 .نعم 
 .ال 

 التسنيل االلك وين للطالب؟ هل تتوفر خدمة 
 .نعم 
 .ال 
 

 االمكاانت املادية (: 4-7البند )
 

   Human resources االمكاانت البشرية  (: 5-7البند )
 . (26وفج اةدوس ) حتدد االمكاانت البشرية املوجودة أو النرورية لقيام الربانمج •

 
 لقيام الربانمجملوجودة أو النرورية  ( االمكاانت البشرية 26جدوس )
 االمكاانت البشرية النرورية االمكاانت البشرية املوجودة

 أستاذ مساعد  أستاذ مشارك أستاذ  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك أستاذ 
      
      
 

   Computer and e-learning احلاسوب والتعليم االلكرتوين(: 6-7البند )
 التعليم االلك وين املرتبطة  لربانمج.توعف بياانت احلواسيب واملعامل وخدمات 

 
 Other equipment and needs جتهيزات أخرى (: 7-7البند )
 حتدد أ  جتهي ات أخرى موجودة أو عرورية لقيام الربانمج.  •
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( اإلمكاانت8-7البند  التدريس  البشرية   (:  هيئة  وعضوية   Available resources, academic املتاحة 
members and staff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القسم بيااًن  إلمكاانت اليت تتوافر به للطالب، على أن تكون  لقدر الكايف لنمان جناح الربانمج من حيث: التدريس واإلشراف والبحث    يُقدِّم (أ
 العلمي وذلك وفقا للتايل: 

 حتديد اجملاالت البحثية الرايسة  لقسم. (ب
 معدس استقرار هيئة التدريس  لقسم على مدى السنوات اخلمس املاعية. (ج
ــب املعلومات املطلوبة وفج اةدو  (د ــصـــني يف  اس الربانمج( حسـ ــارسني املتخصـ ــاتذة املشـ ــاتذة واألسـ ــاء هيئة التدريس )من األسـ س   رفاق  اامة أبعنـ

 ( ومرتبة حسب املرتبة العلمية لكل.1712)
 . ألقاب  بدون  املعيدون  مث احملاعرون مث  تدريسال  هيئة  أعناء   أمساء ُتكتبُ  -
 ( على النحو اآليت: 17يف جدوس ) حكمهم يف وَمنْ  التدريس هيئة أعناء  يُرتب -
 األساتذة مث األساتذة املشارسون مث األستاذة املساعدون مث احملاعرون مث املعيدون.  -
 الدستوراه.يكون ال تيب داخل سل مرتبة حسب سنة احلصوس على درجة  -
 . التخرج سنة حسب علمية  مرتبة سل   داخل األمساء تُرتب -
 . للقسم لعودته املتو ع التاريخ حتديد  مع( مبتعث أو علمي،  اتصاس أو   عارة،  أو ندب، أو علمي،  تفرغ) عنو سل  حالة ُتوعف -
 .وامليدانية والعملية النلرية التدريسية   ألنصبة  اامة تُعد   -
 .  مليالد  أو  هلنر  سواء التقو ، ستابة   ريقة توحد -
 . اخلربة  سنوات وعدد املؤهل  حسب األمساء تُرتب -

ــوبية وغريها من املعينات املخربية وامل (ه ـــ ـــ ـــ ــية والربامج احلاســـ ـــ ـــ ـــ ــم العلمي التأسد من توافر املراجع العلمية والكتب املنهنية والدراســـ ـــ ـــ ـــ عملية على القســـ
 واللوجستية املطلوبة للربانمج.

 ( ومرتبة حسب سنوات اخلربة.18 أل ر الفنية واإلدارية  لقسم املطلوب وفج اةدوس )   اامة رفاق  ( و
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 )ترفق السري الذاتية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم، وملن هلم صلة مبجال الربانمج يف اجلامعة(  م 2017    -هـ  1438( أعضاء هيئة التدريس ابلقسم مع بداية العام األكادميي   27جدول )
  

 املرتبة العلمية  التخصص الد يج اس  سنة التخرج اةامعة املتخرج فيها/ الدولة  اةنسية االســــم الثالثي  م
سنة االلتحاق 

  لقسم
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

  (17 ) 

 Technical staff   الطاقم الفين(: 9-7البند )
 (. 28الفين ومسؤوليته حسب اةدوس )حتدد مهام سل عنو من الطا م  •

 
 م2017  -هـ 1438ابلقسم مع بداية العام األكادميي  ( الفنيون28جدول )

Table (28) technicians in the department at beginning of academic year 1438 H - 2017 AD 
 العمل احلايل عدد سنوات اخلربة املؤهل الفين اةنسية االسم م
      

      

      

 
 Administrative Staff الطاقم االداري  (: 10-7البند )
 (. 29حيدد االداريون  لقسم وحتدد مهام سل عنو من الطا م الفين ومسؤوليته حسب اةدوس ) •

 
 م2017   -هـ 1438ابلقسم مع بداية العام األكادميي  ( اإلداريون29جدول )

Table (29) department administrators at beginning of academic year 1438 - 2017 AD 
 العمل احلايل عدد سنوات اخلربة املؤهل اإلدار   اةنسية االسم م
      

      

      

 
 

 Additional required sources(: اإلمكاانت اإلضافية املطلوبة 11-7البند )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ساني   ن حتديد مع واحلاسوب، واملكتبة  واملختربات واملعامل واإلداريني والفنيني التدريس هيئة   أعناء مستوى على للربانمج املطلوبة اإلعافية اإلمكاانت حُتدَّد
 .املق ح الربانمج  لبدء عرورية منها أ  أو هذه
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 Ability to carry outال جمتمع وكذلك التدريس هيئة  أعضاء تطلعات مع  تتفق أحباث تنفيذ على القدرة(: 1-8البند )
research consistent with aspirations of faculty as well as community 

 

 

 التدريس  لقسم.  هيئة عدد البحو  العلمية اجملتمعية املنن ة من أعناء •
 اجملتمعية  لقسم.  البحثية األولوايت •
 منه.  واالستفادة العلمي البحث تع ي  يف  املختلفة اةهات مع املتبادس العلمي التعاون •
 هلا. املناسب  تقو  املوارد والتوظيف وأساليب معايري القياس •
 التدريس  لقسم.   هيئة أعناء أداء  رق تطوير •

  Scientific research and projectsاملعيار السابع: البحوث العلمية واملشاريع   منا:
اإلنتاج  جيب أن يلت م الربانمج بدوره يف تنفيذ اخلطة املؤسسية للبحث العلمي، وأن يقوم بدور  رز يف تشنيع أعناء هيئة التدريس والطالب على 

العلمي. ويطبج آليات لتقوميها، ويعمل على تطويرها البحثي واالبتكار، ونشر نتاانها يف  الت علمية متخصصة، ويعمل على متابعة أنشطة البحث 
 .وحتسينها

 .يلت م الربانمج بتنفيذ دوره يف خطة البحث العلمي للمؤسسة يف عوء مؤشرات حمددة( 7-1
 .( حيدد الربانمج األولوايت البحثية مبا يتناسب مع رسالة املؤسسة والتوجهات الو نية وخطت التنمية7-2
 .ايل والتنهي ات الالزمة والبيئة الداعمة واحملف ة لينشطة البحثية يف الربانمج( يتوفر الدعم امل7-3
 .( يوجد لدى الربانمج أنشطة  ثرااية لتنمية مهارات البحث العلمي وتبادس اخلربات ونتااج البحث العلمي7-4
 .( حيف  الربانمج متويل البحو  من اةهات املاحنة وجهات االستثمار7-5
 .يوفر الربانمج آلية لدعم التعاون يف اجملاس البحثي مع اةامعات املتمي ة ومراس  البحث العلمي( 7-6
 .( يُطبج يف الربانمج  جراءات أسادميية و دارية حمددة وعادلة للموافقة على الرساال العلمية واملشاريع البحثية يف   ار زمين مناسب7-7
 .ات واعحة ومعلنة إلعداد البحو  والرساال العلمية واملشاريع وتقييمها( يوجد لدى الربانمج تعليمات و رشاد7-8
يف  ( يطبج الربانمج آليات حمددة تنمن متابعة وسفاءة اإلشراف العلمي على الرساال والبحو  العلمية واملشاريع، وتستخدم التغذية الراجعة 7-9

 .التحسني
 .م البحو  ومنا شة الرساال العلمية و جازهتا( يرا ب الربانمج عدالة وموعوعية ومصدا ية تقيي7-10
 .( يُراعى يف ا ا  الطالب األصالة العلمية واإلثراء املعريف واالبتكار مبا يتناسب مع مستوى املؤهل واملعايري العاملية 7-11
 .( ينمي الربانمج  درات الطالب على تلبية متطلبات النشر يف اجملالت العلمية، وحيف هم على ذلك7-12
 .( يقدم الربانمج حواف  للطالب املتمي ين7-13
 .( يتابع الربانمج الت ام الباحثني بنوابت واخال يات البحث العلمي، وفج آليات مناسبة7-14
 .( يُراعى الربانمج حقوق النشر وامللكية الفكرية وتسنيل براءات االخ اع لنواتج البحث العلمي ألعناء هيئة التدريس والطالب7-15
 .( يوفر الربانمج  اعدة بياانت حمدثة لتوثيج اإلنتاج البحثي ألعناء هيئة التدريس والطالب، ويستفاد منها7-16
 .( يطبج الربانمج آليات لتسويج اإلنتاج العلمي هليئة التدريس والطالب7-17
 تطويرها وحتسينها.( يطبج الربانمج آليات لتقو  أنشطة البحث العلمي واملشاريع، ويعمل على 7-18



 

  (19 ) 

 تكاليف الربانمج املقرتح وميزانيته )خاص ابلربامج مدفوعة التكاليف(متويل الربانمج و (:  9-12البند )
 Proposed program funding, costs & budget (for cost-driven programs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املقرتح  الربانمج تكاليف( 30) جدول
 Table (30) Proposed program costs                          

 ة للربانمج سكل اإلمجاليالتكلفة  تكلفة الفصل الدراسي الواحد
Total 

  
   

 :مالحلات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذا البند خمصص للربامج اخلاصة )مدفوعة التكاليف(.  •
 (، وذلك  لتشاور والتنسيج مع عمادة الدراسات العليا. 21 )حسب اةدوسالتكاليف الربانمج املق ح   راره  ذا سان الربانمج مدفوع  تكاليفحُيدد القسم  •
 . عمادة الدراسات العلياالتنسيج بني الكلية أو القسم األسادميي مع  حمنر يُرفج •
 وتنفيذه وتطويره:  تصميمه على منهارمبا تنم بنود املي انية التقديرية للربانمج املستحد  البنود التالية ليصرف  •

 استحقا ات ةنة القسم املكلفة بتصميم الربانمج وتوصيفه وتعديله.  .1
 املستشارون املستعان هبم عند تصميم الربانمج وتوصيفه.  .2
 واألخرية للربانمج. احملكمون يف املرحلتني األوىل  .3
 التنهي ات املادية الالزمة لتنفيذ الربانمج  ملستقبل.  .4
 القوى البشرية الالزمة لتنفيذ الربانمج.  .5
 جهات االختصاص  ةامعة.  مع  لتنسيج ،األساتذة ال اارون املتعاون معهم لتقد  الربانمج .6
 الختصاص  ةامعة. مع جهات ا  لتنسيجاألساتذة املستقطبون أثناء تنفيذ الربانمج،  .7
م عن بعد ونلام تكلفة استخدام التعليم االلك وين أو التعليم املدمج، أو عن بعد، لتقدير تكلفة املقرر وأسلوب تقدميه مع التقيد بشروط الاحة التعلي  .8

  لس التعليم العايل واةامعات ولوااحه. 
 . ةامعة األسادميي واالعتماد اةودة عمان عمادة  مع  لتنسيج الربانمج من دفعة أوس  ريج بعد  واخلارجيني الداخليني املقوِّمني مستحقاتُ  .9

 املتحصلة من الطالب سعااد للنامعة.  املبال  واحتسابحتديد تكلفة سل مقرر دراسي للطالب يف الربامج املوازية،   .10
 (. 30تعبئة استمارة مي انية الربانمج املبينة على جدوس ) •

 سيفية حساب التكلفة املالية املبداية للربانمج 
 ةنة االعداد × القيمة املرصودة من  بل اةامعة للعمل.تكلفة اعداد الربانمج: عدد أعناء  (1
 أسبوع(.  16تكلفة التدريس: امجايل عدد ساعات الربانمج × تكلفة الساعة × عدد أسابيع الفصل الدراسي ) (2
 تكلفة التنسيج: تكلفة منسج الربانمج × عدد فصوس الربانمج.  (3
 × عدد فصوس الربانمج. تكلفة االدارة: القيمة املرصودة من  بل اةامعة للعمل  (4
 نثرايت وغريه )يف حدود عشرة  ملااة من التكلفة الكلية(.  (5

 ساعة ومدته عامان.  36مثاس لربانمج عدد ساعاته 
 تقدير تكلفة اعداد الربانمج:  (1
 رايس 172.800أسبوع =  16رايس ×   300ساعة ×  36تقدير تكلفة التدريس:  (2
 رايس  80.000س = فصو  4رايس ×  20.000تقدير تكلفة التنسيج:  (3
 رايس  41.000فصوس =   4رايس ×  10.250تقدير تكلفة االدارة:  (4
   رايس 20.000=   الكلية(تقدير نثرايت وغريه )يف حدود عشرة  ملااة من التكلفة  (5
 رايس  607.600التكلفة املالية املبداية للربانمج = اجملموع الكلي =  (6
 رايس  40.000مج للطالب =  الب للربانمج تصبف تكلفة الربان 15بفرض  بوس  (7
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 ( استمارة ميزانية برانمج. 31جدول )
Table (31) Program budget questionnaire 

 ................................................................................  أواًل: عنوان الربانمج:

 مربرات  وس املدة  مدة التنفيذ   مجايل التكلفة : بياانت عن الربانمج: نًيا
 )يف حدود سطر(

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

  نيا:
  أمساء فريج تصميم الربانمج:

 االتصاس  وساال الرتبة العلمية  التخصص اةهة االسم ر عياً 
 الربيد االلك وين  اهلاتف

      
      

 
 ق حني: املكمني  احملأمساء 

 االتصاس  وسيلة الرتبة العلمية  التخصص اةهة ر عًيا االسم 
 الربيد االلك وين  اهلاتف

      
      

 

 
 : لثاً: مي انية تصميم الربانمج

فريج تصميم  
 الربانمج

عدد ساعات   املكافأة  لساعة  العدد  الفئة 
 العمل

 اجملموع املي انية 

      رايس الفريج 
      أستاذ 

      أستاذ مشارك
      مستشار

)رجاء آخر 
 التحديد( 

     

      موع البند 
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مستل مات 
تصميم  
 برانمج 

الفصل الدراسي   التصنيف 
(1) 

الفصل الدراسي  
(2) 

الفصل الدراسي  
(3) 

الفصل الدراسي  
(4) 

 مالحلات

      األجه ة .1
      املواد .2
      تربات املعامل واملخ .3
      تقنيات التعليم )الربامج(  .4
      التحديد( أخرى )رجاء  .5

القوى 
 البشرية 

      األساتذة ال اارون  .1
      األساتذة املستقطبون  .2
   حمكمون للمرحلة األوىل  .3
   حمكمون للمرحلة الثانية  .4
      أخرى )رجاء التحديد(  .5

       موع تكلفة املقرر
       مجايل تكلفة املقررات 

      تكلفة الطالب = عدد الطالب × التكلفة
  اإلمجايل اجملموع الكلي 

 

 رابعاً:   رار وتعهد  اللت ام بتطبيج سل ما ورد يف هذه االستمارة:
 .......................................  اسم رايس الفريج:   
 ........................................  التو يع: 
 ...../...../..........هـ.  التاريخ: 

 : رأ  القسم خامساً: 
املنعقدة بتاريخ:  للعام اةامعي:........../..........هـ   ....../...../.........هـ رار  لس القسم جبلسته: )............( 

 ........................................  رايس القسم:  
 ........................................  التو يع: 

 :رأ  الكلية سادساً:
املنعقدة بتاريخ:   ....../...../..........هـ  رار  لس الكلية جبلسته: )...........( للعام اةامعي:........../..........هـ 

 ........................................  عميد الكلية:  
 ........................................  التو يع: 

 اعتماد عميد الدراسات العليا
 ........................................  االسم:  
 ........................................  التو يع: 
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