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 مقدمة 

عبــد الــرمحن بــن فيصــل عــا تقــديم بــرام  تعليميــة  ا  حترص جامعة اإلمــام  

جودة عالية وتوفري جتربة تعلم استثنائية للطــ إل إلعــداد  ــرري قــادرين عــا تلبيــة 

متطلبا  املجتمع وسوق العمل، كام حترص اجلامعة عا أن تتوافــه هــذرب الــعام  مــع 

كعــتامد العامليــة يف معــايري املركــو الــوتنو للتقــويم واكعــتامد اهكــاديمو، وهي ــا  ا

 جمال التخصص.

إىل توحيــد إجــراما  مراجعــة  للشــنون اهكاديميــة اجلامعــةوكالــة وســعي ا مــن 

القائمــة وتطويرهــا يف  تلــا اهقســام العلميــة   بكالوريوس والــدبلوم اجلــامعوبرام  ال

والكليا ؛ تم إعداد هذا الدليل هبــدم مســاعدة كليــا  اجلامعــة يف حتقيــه  لــ ، ف ــ   

ــا؛ عـــن  ــة وتطويرهـ ــويم الـــعام  اهكاديميـ ــاعد يف تقـ ــميقا يسـ ا رسـ ــ  ــل الـــدليل مرجعـ جعـ

 لتحقيه معايري اجلودة فيها، واعتامدها أكاديمي ا.

 أعـــــــد هـــــــذا الـــــــدليل لتطـــــــوير وحتـــــــدي  الـــــــعام  الدراســـــــية اجلامعيـــــــة 

ــا،  ــوا  مراجعتهـ ــيل  طـ ــهم يف تعتـ ــي أن يسـ ــامعو(. سملـ ــدبلوم اجلـ ــالوريوس، والـ )البكـ

 اماهتا.وتوحيد إجر

 واهلل ويل التوفيه.   

 د. غازي بن عبد الرمحن العتيبو 

 وكيل اجلامعة للشنون اهكاديمية  

 رئيس اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية 
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 إدارة اخلطط والعام  الدراسية  

ــة  أنشــــــ  ــاريع التن يذيــــ ــد املشــــ ــية كعحــــ ــعام  الدراســــ ــط والــــ  ت إدارة اخلطــــ

 للمحــــور اهول مــــن اخلطــــة اكســــجلاتيجية لوكالــــة اجلامعــــة للشــــنون اهكاديميــــة 

ــور، بــــرام  أكاديميــــة  ا  جــــود عاليــــة) ــذا املحــ ا للهــــدفي الرئيســــي  ــ ــ   (، وحتقيقــ

أكاديميــة جديــدة ومهــاحت حتســي جــودة الــعام  الدراســية القائمــة، واســتحدا  بــرام  

 .متوافقة مع سوق العمل

عــداد بــرام  أكاديميــة  ا  جــودة إل دعــم كليــا  اجلامعــة الريــادة يف رؤيــة اإلدارةحت ▪

 وقيمة سوقية عالية.

يف مســتو   –وضــع املعــايري لتصــميم الــعام  الدراســية اهكاديميــة  رســالة اإلدارةحت ▪

ــامعو ــدبلوم اجلـــ ــالوريوس والـــ ــا  -البكـــ ــراما  مراجعتهـــ ــد إجـــ وتوحيـــ

وحتـــديثها يف ضـــوم التعلـــيم املبنـــو عـــا نـــوات  الـــتعلم املتوافـــه مـــع 

الدراسا  العلمية واجتاها  سوق العمــل، ومتابعــة تن يــذها يف كافــة 

 كليا  اجلامعة، وتقديم الدعم ال عال لتل  العام .

 الوحدا  اإلداريةحت ▪

 ا ــــا  واهبحــــالدراس   وحدة •

 مع سوق العمل وحدة مواممة العام  •

 ةــــــــــا  ال نيـــــــاملراجعوحدة   •

 التدريب وتطوير اإلداموحدة   •

 ال ـــــــــــــــــــــــإدارة اكتصوحدة   •

 بيانا  التواتلحت ▪

o 0133333114 احت ــــــا ات 

o   العيد إلكجلوينحتvpaa.curriculum@iau.edu.sa 



 

 

 و

  



 

 
 

 ز

 فهرس املحتو  

 الص حة  املوضوع 

 1 أنواع التغيريا  يف العام  الدراسية

 8 اخلطوا  اإلجرائية لتن يذ التغيريا  اجلوهرية يف العنام  الدرايس

 19-9 اخلطوة اهوىلحت إجرام الدراسة الذاتية للعنام  الدرايس

 11 بالعام  الشبيهة يف اجلامعا  املحلية واإلقليمية والعامليةأوك حت إجرام املقارنا  

 12 ثاني احت تقدير حاجة سوق العمل ملخرجا  العنام .

 13 .يةدراسال تهاحت اه ذ بآرام املعنيي بتطوير العنام  اهكاديمو و طثالث   

 37-21 املحد  اخلطة الدراسية وتوتيا العنام  تصميماخلطوة الثانيةحت 

 (.Program Study Planأوك حت إعداد هيكلة اخلطة الدراسية للعنام  ) 
23 

 (.Short Courses Descriptionثاني احت إعداد الوتا املخترص للمقررا  الدراسية ) 
29 

 (.Program Specificationsثالث احت تياغة توتيا العنام  ) 
30 

احت إعداد قائمة باملحكمي اخلارجيي للعنام  )   (.External Reviewersرابع 
33 

احت 
 
 34 عا اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية. العرض اهول امس

 47-39 املُحد قائمة متطلبا  العنام  والدراسية للمقررا   ةالشامل ا التوتي إعداد اخلطوة الثالثةحت 

 (Courses Specificationsللمقررا  الدراسية )  ةالشامل ا أوك حت إعداد التوتي 
41 

 43 املحّد  الدرايس لعنام قائمة متطلبا  اثاني احت إعداد 

 45 يف إدارة اخلطط والعام  الدراسية  ةالشامل ا حت إجرام املراجعة ال نية للتوتي اثالث  

احت العــرض الثــاين عــا اللجنــة الدائمــة للخطــط والــنظم الدراســية للنظــر يف إجــراما   رابعــ 

 املوافقة النهائية عا العنام  املُحّد 

46 

 52-49 املخططا  اإلجرائية لـخطوا  مراجعة وتطوير برنام  درايس

 53 املصادر واملراجع
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 فهرس املحتو  

 الص حة  املوضوع 

 128-55 نام ج الدليل

 57 برنام  درايس قائم)حتدي ( تلب التقدم لتطوير  (حت1نمو ج ) 

 63 متطلبا  الدراسة الذاتية للعنام  الدرايس املحّد   نام ج(حت 2نمو ج ) 

 67 (حت هيكلة اخلطة الدراسية للعنام  3نمو ج ) 

 Short Courses Description 81(حت الوتا املخترص للمقررا  الدراسية للعنام  4نمو ج ) 

 External Reviewers  83 (حت قائمة املَحّكمي 5نمو ج ) 

 85 .حد لعنام  الدرايس املُ امتطلبا  قائمة (حت 6نمو ج ) 

 Program Specifications (PS) 95(حت توتيا العنام   T3نمو ج ) 

 Course Specifications (CS)  107(حت توتيا املقرر الدرايس  T4نمو ج ) 

 Training Field Specifications  113 ((حت توتيا اخلعة امليدانية )التدريب امليداينT5نمو ج ) 

 Annual Program Report 119 التقرير السنوي للعنام (حت T6نمو ج ) 

 142-129 م حه الدليل

 (حت نمو ج التحكيم اخلارجو. 1ملحه ) 

 (حت قوائم املراجعة النهائية كعتامد مراجعة العنام  الدرايس املحّد . 2ملحه ) 

130 
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شرتط وكالةةا اماة ةةا لنشةةكود ايكاعىل كةةا  ةةا كنكةةاا اماة ةةا ا، ا  ةةا ال و ىلةةا  ت

 مخةةس سةةن اا  ىةأو ةضةة    ا ايوىل  ن  خت ج ال فوالتح ىلث ا،ست   لرباجمها ال  اسكا  

 :لن رب اا التالكالنربناةج؛ آخ  ة ا  ا  ةن

 .2030ة اكبا  ؤىلا ا، نكا ال  بكا الس  عىلا  -

 ة اكبةةةةةةا التاةةةةةة  اا ا،  فكةةةةةةا وا،ها ىلةةةةةةا وا،هنكةةةةةةا ام ىلةةةةةة     جمةةةةةةا   -

 .ختصص الربناةج

   سةةةةةةةةرتاتك كاا الت نةةةةةةةك  والةةةةةةةةت ن إ ة اكبةةةةةةةا ا،سةةةةةةةةت  اا الرتب ىلةةةةةةةا     -

 سالكب التقكك  والتق ىل .أو  تقنكاا الت نك   و

 سرتاتك كا لن اة ا.ه اف اإلايحتقكق   -

 .ال طنكا  واال تامع ايكاعىل يةتانباا ام ع   ق  حتقك -

 .لتخصص  اال ا،كا اال تامع    هكئاا  حتقكق ةتانباا -

 احتكا ةةةةاا سةة ق ال  ةةةل ا،ت ةةة ع . اتنبك -

 سةةةةة  احتكا ةةةاا التن كةةةةا ال طنكةةةةةةةةةا. -
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 تاةةةة أ  ةةةةا الةةةةرباةج ايكاعىل كةةةةا ب ةةةة  تقكك هةةةةا  ةةةة   ت كةةةة اا وحتةةةةة ىل اا    

 الةةةةةةة طني لنتقةةةةةةة ىل   ا، كةةةةةةة حسةةةةةةةب ت  ىلةةةةةةة   أنةةةةةةة ا ىلةةةةةةةت  تصةةةةةةةنك ها إىل    ةةةةةةةا 

 واال تامع ايكاعىل ي  هي:

 ام ه ىلا   )أ( الت ك اا 

 تش ل هذه الت ك اا كل هذه اية نا أو ب ضها:     

والتةةي ىلنةةتج  نهةةةا إ ةةاع  هككنةةةا    ةةةذ  ا، ا  ةةا الشةةاةنا لنربنةةةاةج بشةةكل  -

 ال  اسكا.  خاته الربناةج  وت ك    

 إضافا أو حذف ةسا   ئكس ض ن الربناةج ال  ايس.  -

   ىلةةة   إحةةة اغ ت كةةة    اسةةة  الربنةةةاةج بحكةةةث ىلناةةة    ةةةا جمةةةا  ع ايس -

 أو إ  اع ةهني خمتن .

التةةةي ىلنةةةتج  نهةةةا ت كةةة    ا اةةةا  لنربنةةةاةج الت كةةة    خم  ةةةاا الةةةت ن  -

 ال  اسكا.

 .أو   ع سا اته زىلاع  أو نقصاد ة   ع اسا الربناةج -

 :االتالك ااىلتانب هذا الن   ةن الت ك اا اإل  اء     

إ ةة اء  بال فةةا ا،بةة ئي إىل الن نةةا ال ائ ةةا لنخاةةل والةةنب  ال  اسةةكا بانةة  .1

القس  وجمنةةس ة ت ً ا ةن جمنس    (1-1ن  ذج  حت ىلث ب ناةج ع ايس قائ  )

 ا به ةرب اا التا ىل  لنربناةج ال  ايس.  ة فقً و  الكنكا ا، نكا

ب   أخذ ا، افقا ا،ب ئكا ةةةن الن نةةا ال ائ ةةا لنخاةةل والةةنب  ال  اسةةكا  ةةا  .2

 ىلت  الس  وفق اإل  اءاا ا،ذك      هذا ال لكل.     الانب ا،ق م

 12 - 6حتةةة  ع ةةةة   زةنكةةةا تةةةرتاو  ةةةةن ) .3
ً
 ا إل ةةة اء الت كةةة اا ا،ان بةةةا ( شةةةه 

   الربناةج.

 ةةةا الن نةةةا ال ائ ةةةا لنخاةةةل والةةةنب  ال  اسةةةكا الربنةةةاةج ا،حةةة غ  ةةة   ىل   .4

 حكاهلا.  ،ناقشتها  وةن     ف ها إىل جمنس اماة ا الختاذ الق ا  ا،ناسب
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 ب( الت ك اا الا ك ا ) 

 تش ل هذه الت ك اا كل هذه اية نا أو ب ضها:   

 عود ت ك    إمجايل   ع سا اا الربناةج.  وإضافا آخ ةق   ع ايس  حذف  -

 إضافا أو حذف ةق   اختكا   أو أك  . -

  ال حةة اا ا، ت ةة   لن قةة  اا أو ت كةة   إضةةافا آخةة  وأحةةذف ةقةة   ع ايس  -

ا حم وًعا   إمجايل   ع سا اا الربناةج.  ال  اسكا
ً
 ىلنتج  نها ت ك 

 نقل ةق   ةن ةست ى إىل ةست ى ع ايس آخ . -

 ب ض ا،ق  اا  عود ت ك    حمت اها ال ن ي.ةس ى ت ك   -

 ت ك   ة ز ب ض ا،ق  اا. -

ا حم وًعا   إمجةةايل  ةة ع ؛ عةج ةق  ىلن  أو فصل ةق   واح  -
ً
نتج  نهام ت ك 

 اا الربناةج.سا 

 )نب  /   يل/ ت  ىلب ةك اين/ حنق نقاش(.  ت زىلا السا اا ا، ت   ت ك     -

 .إضافا أو إل اء ةتانب سابق -

 :االتالك ااىلتانب هذا الن   ةن الت ك اا اإل  اء

ال فةةا ا،بةة ئي إىل الن نةةا ال ائ ةةا لنخاةةل والةةنب  ال  اسةةكا بانةةب إ ةة اء  .1

جمنةةس القسةة  ( ة ت ةةً ا ةةةن 2-1ن  ذج  قائ  )حت ىلث ط ك  لربناةج ع ايس  

 ةرب اا التح ىلث.  به  ة فًقاجمنس الكنكا ا، نكا  وو

 ق ا ىلن  مها:الالن نا أح   ق  ب   ع اسا الانب ا،ق م ت .2

ا ىلتانةةب إ ةة اء ة ا  ةةا شةةاةنا النب    الانب   • ا   ه ىلةة 
ً
با تبا ه ت ك 

 لنربناةج ال  ايس.

  تامع /   م ا تامع الت ك اا الا ك ا.ا النب    •
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 الت ك اا والتح ىل اا ا،ست      )ج( 

هةةي الت كةة اا التةةي ىلت قةةا أد تكةة د  ةة ءًا ةةةن ب نةةاةج التاةة ىل  ا،سةةت   لنربنةةاةج   

 هذه اية نا:   -أو ب ض-وحت ىلث ت صك  ةق  اته ال  اسكا  وتش ل كل     ال  ايس

 الت ك    اسرتاتك كاا الت نك  والت ن  ا،قرتحا  أو   نكاا التق ىل  وآلكاته. -

 .الت ك اا   النص  واالخت فاا الا ك ا   حمت ى ا،ق   -

  الت كةةةة اا   ا، ا ةةةةا بجضةةةةافا ة  ةةةةا  أو حةةةةذف ة  ةةةةا آخةةةة   أو حتةةةة ىلث -

 لق ائ  ا، ا ا.

 ىلتانب هذا الن   ةن الت ك اا اإل  اء التايل:

 ةة   الت كةة اا  ةةا جمنةةس القسةة  إلق ا هةةا  وال ىلتانةةب   ضةةها  ةةا الن نةةا            

 ال ائ ا لنخال والنب  ال  اسكا.

   

 خا اا ة ا  ا الرباةج ال  اسكا وتا ىل ها التايل (1) شكلىلبني 
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 خطوات مراجعة الربامج الدراسية وتطويرها 

 تغيريات طفيفة  تغيريات جوهرية 
 تغيريات / حتديثات مستمرة 

إىل اللجنعععة الدا معععة  الرفععا ادئعععد  

 للخطعععععععععا والعععععععععن   الدراسعععععععععية  

 (1التغيري )نموذج  مربراتما بيان 

 قرار اللجنة 

 جيرهيعععععا الملسععععع  ادعنععععع   

 وُيكتفععععععععععععععععععع  بملعععععععععععععععععععرار 

  ادعنععععععع   جملععععععع  الملسععععععع 

 

 

 إىل اللجنعععة الدا معععة الرفعععا ادئعععد  

 للخطععععععععععا والععععععععععن   الدراسععععععععععية 

 (1التغيري )نموذج  مربراتما بيان 

 قرار اللجنة 

 

الئدء يف خطوات التطوير  

 الشامل للربنامج 

مراجعة شاملة للربنامج  والسري يف 

 "تغيريات جوهرية"إجراءات طلب 

 حتديثات جوهرية: تتطلب إجراء ... 

 قرار اللجنة 

 

 التحكععععععععععي  ا ععععععععععارج  

 

 حتديثات طفيفة: تتطلب ... 

 وطلب استيفاَ ها   إبداء ادالح ات 

 نوع التغيريات ادطلوبة يف الربنامج

الن ر يف طلب اعتامد 

 التغيريات الطفيفة 

واستكامل خطععوات ادوافملة   

 تطوير الربنامج

 

  

إجععععععراء الدراسععععععة  ▪

الذاتيعععة لتحعععدي  

 الربنامج

 

  
هيكلعععععععععة ا طععععععععععة  ▪

 الربنامج الدراسية

ر عالوصعععععت ادخت ععععع ▪

 للمملررات الدراسية

 توصيت الربنامج ▪

اقععععععععععع ا  قا معععععععععععة  ▪

بعععععععععععععععععععععععععععععادحكم  

 ا ارجي 

  

 توصعععععيت ادملعععععررات ▪

 الدراسية

إعععععععععععععداد قا مععععععععععععة  ▪

بمتطلئععات الربنععامج 

 ادحدث

 

 

 العرض األول

 عىل اللجنة الدا مة   

 للخطا والن   الدراسية 

 العرض الثاين

 عىل اللجنة الدا مة   

 للخطا والن   الدراسية 
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إ  اء ال  اسا 

الذاتكا لتح ىلث 

الربناةج ال  ايس

ا ا   

ايوىل

تص ك  ا اا 

ال  اسكا وت صك 

الربناةج ا،حّ غ

ا ا   

ال انكا

إ  اع 

نا الت صك اا الشاة

لن ق  اا ال  اسكا

وقائ ا ةتانباا 

الربناةج ا،حّ غ 

ا ا   

ال ال ا
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 | ىةةةة   ايولةا ا
 لربناةج ال  ايستح ىلث ال اةةةا الذاتكةةةة اء ال  اسةةةةإ 

 

ب ةة  ة افقةةا الن نةةا ال ائ ةةا لنخاةةل والةةنب  ال  اسةةكا باماة ةةا  ةةا الانةةب ا،بةة ئي 

 بةةا ا   ايوىل:  جيةةب البةة ء  الةة  ايس؛ فجنةةهلنكنكا بج  اء ت ك اا   ه ىلا   الربناةج  

 خ   اإل  اءاا التالكا:ةن  "ال  ايس لربناةجتح ىلث اإ  اء ال  اسا الذاتكا ل" 

 إ  اء ا،قا ناا بالرباةج الشبكها   اماة اا ا،حنكا واإلقنك كا وال ا،كا. .1

 حا ا س ق ال  ل ،خ  اا الربناةج.ع اسا   .2

 ال  اسكا.  تهايخذ بآ اء ا، نكني بتا ىل  الربناةج ايكاعىل ي وخا .3
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 ا،حنكا واإلقنك كا وال ا،كا  بالرباةج الشبكها   اماة اا أوالً: إ  اء ا،قا ناا  

بالرباةج الشبكها   اماة ةةاا ا،حنكةةا واإلقنك كةةا  ايلاحلالربناةج  قا نا  تت  ة .1

تنةةةة  بةةةةاالط   وا،سةةةةا ا، ن ةةةةةا  لت ةةةةا ب     التخصةةةةص ن سةةةةهوال ا،كةةةةا 

 ب ةةة   وذلةةة    ةت كةةة     التخصةةةص اة ةةةاا ( 10بحةةة  أعنةةةى ) اماة ةةةاا

 :اآل تا ىل  

   ض ء ال ؤى ال ا،كا واإلقنك كا وا،حنكا.  أه افهو الربناةج  ا سال -

 خم  اا الت ن  ا،ت ق ا ةن الربناةج   ض ء ال ؤى ال ا،كا. -

 ةةةن حكث:) ةة ع ا،قةة  اا  طبك ةةا حمتةة ى  ا اةةا ال  اسةةكا لنربنةةاةج -

   ال حةةةةةةةة اا ال  اسةةةةةةةةكا لن قةةةةةةةة  اا  قةةةةةةةة  اا نب ىلةةةةةةةةا و  نكةةةةةةةةاا،

 ال  اسكا(.ت زىلا ا،ست ىلاا  

  –انب قةةةةةةل  ةةةةةةن تنةةةةةة  ا، ا  ةةةةةةاا  –قرتحةةةةةةاا أو ت صةةةةةةكاا ةه ةةةةةةا ة -

 ؛ سةةةةةة اء أكانةةةةةةل حةةةةةة غوتةةةةةة  تبنكهةةةةةةا أو ايخةةةةةةذ  ةةةةةةا   الربنةةةةةةاةج ا،

 لخ(.إ )خم  اا ت ن   أو أه اف  أو ةق  اا ع اسكا   

 ايخذ ب تانباا اال تامع ايكاعىل ي ال ا،ي   التخصص.   .2

 هنكا   التخصص.ايخذ ب تانباا ام  كاا واهلكئاا ا، .3

ا،قا نةةاا ةةةا الةةرباةج  احلةةايل لنربنةةاةجت ةة   الكنكةةا   و كقةةا ال  اسةةا الذاتكةةا   

 ؛ التةةةي اسةةةتن ا  نكهةةةا  وت صةةة   امةةة او  ا اصةةةا بةةةذل  ا،   كةةةاالشةةةبكها   ضةةة ء 

  ا أد تتض ن أو ه ا،قا نا:

   ع ال ح اا ال  اسكا -    ة   الربناةج   -

   خم  اا الت ن  -    الربناةجأه اف    -

 ا ال  اسكاوح اهتوةقا نا ن  كا ا،ق  اا   -
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 حا ا س ق ال  ل ،خ  اا الربناةج ع اسا انًكا: 

 هةةةاا الت  كةةة  وال  ةةةل وا،سةةةت ك ىلن ةةةةن خ جيةةةي  بةةةآ اءىلأخةةةذ القسةةة  ا، نةةةي    

 الربناةج  وذل  لن ق ف  ا:

 ة ى ةناسبا خم  اا الربناةج احلايل الحتكا اا س ق ال  ل.  .1

 ة ى تنبكا ا،خ  اا الحتكا اا الس ق وامهاا ا،   ا   جيي الربناةج. .2

واحلقةةائق  والنب ىلةةاا ،ست  اا ةةةن ا، ةةا ف   ةا ا  ايلة ى تنبكا الربناةج احل .3

 الربناةج.  والتابكقاا ال  نكا وا،ها ىلا ذاا الصنا ب  ا 

 ا،قرتحا آلكاا التن كذ: 

  سةةة ق ال  ةةةل ا،ختصةةةني ا تام ةةةاا وحنقةةةاا نقةةةاش تضةةة  ا ةةةرباء   قةةة  -

وأ ضةةاء هكئةةا التةة  ىلس  خ جيةةي الربنةةاةجوالت  كةة   وبحضةة    ةة ع ةةةن 

لتح ىل  ة ى ة ءةا الربناةج احلايل وخم  اتةةه الحتكا ةةاا سةة ق    بالكنكا

  بةةةةةة لكل؛ وىلتبةةةةةا   ذلةةةةة  الت نةةةةةةكاما الةةةةة ا ع  ال  ةةةةةل احلةةةةةايل وا،سةةةةةةتقبيل

سةةكا ةةةا ةةةةا الرباةةة  اءة" الصةةاع   ةةن وكالةةا  " ق ال  ةةلةسةة ةتانبةةاا ج ال  ا

 اماة ا لنشكود ايكاعىل كا.

لن هةةةاا ا،   ةةةا   جيةةةي تصةةة ك  اسةةةتباناا وةقةةةاب ا خاصةةةا ة  هةةةا  -

الربنةةةةاةج م ةةةةا ة ن ةةةةةاا  ةةةةن ك ةةةةاء  خ جيةةةةي الربنةةةةاةج ا،بنكةةةةا  ةةةةا 

ة حباهت  التابكقكا وا،هنكا  فضً   ن ال ق ف  ا آ ائهةة  نحةة  ةتانبةةاا 

 تا ىل  الربناةج لتنبكا االحتكا اا ال  ك كا.
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 .اك  اسال تهايكاعىل ي وخاا: ايخذ بآ اء ا، نكني بتا ىل  الربناةج  ال ً 

 آ اء أ ضاء هكئا الت  ىلس .1

 -إد و  ا –ىل ق  القس  ا، ني بتا ىل  الربناةج  أو منا تا ىل  ا،ناهج بالكنكا   

ا تام اا عو ىلا  وحنقاا نقاش خاصا يخذ آ اء أ ضاء هكئا التةة  ىلس حةة   الربنةةاةج 

 وذل  ب   :ايكاعىل ي القائ  وخاته ال  اسكا ب  كا ةك ناهتا   

 ا،قةةةة  اا ال  اسةةةةكا     ىلسحت ىلةةةة  أهةةةة  الصةةةة  باا التةةةةي وا هةةةةته  أ نةةةةاء تةةةة  (أ)

 تا ىل  الربناةج. ن   وكك كا الت نب  نكها  

 القةةة   والضةةة      نةةةاد ا اةةةا ال  اسةةةكا نقةةةاطا ىل  حةةة   أهةةة  إ ةةة اع تقةةة  ( ب)

أهةةةة اف ا،قةةةة    ال حةةةة اا ال  اسةةةةكا  و"  وةق  اهتةةةةا   ةةةةا أد تشةةةة ل القائ ةةةةا

التقةةةةة ىل  و التقكةةةةةك    وأسةةةةةالكبوالةةةةةت ن  وحمتةةةةة اه  واسةةةةةرتاتك كاا الت نةةةةةك 

 ."ا،ستخ ةا

 ا،قرتحا آلكاا التن كذ: 

  قةةةة  ا تام ةةةةاا وحنقةةةةاا نقةةةةاش ةةةةةا أ ضةةةةاء هكئةةةةا التةةةة  ىلس بالقسةةةة    -

 وايقسام ايخ ى ا،شا كا   تن كذ الربناةج.

ا،ناقشةةةا النق ىلةةةا ا،سةةةتن   لنتقةةةا ىل  السةةةن ىلا التالكةةةا: )التق ىلةةة  السةةةن    -

إد -  ةةةرب  ا،ك انكةةةاا،قةةة  اا ال  اسةةةكا؛ تق ىلةةة  ا ىل  اتقةةة  ؛لنربنةةةاةج الةةة  ايس

إد -التقةةةا ىل  ال و ىلةةةا الصةةةاع   ةةةةن الن نةةةا االستشةةةا ىلا لنربنةةةاةج؛ -ا و ةةة 

لنربناةج ال  ايس حمل التقةة ىل  والتحةة ىلث خةة   فةةرت   ةة غ  ( وذل -او  

  ا ايقل.    سن اا سابقا

ايخةةذ بةةآ اء أ ضةةاء هكئةةا التةة  ىلس كافةةا حةة   تاةة ىل  ا،قةة  اا ال  اسةةكا   -

ين مةة ع  ا،قةة  اا التةةي وخاةةل حتسةةكنها   ضةة ء: )نتةةائج التقكةةك  اإللكةةرتو

 (.ا تكاز ا،ق   تائج الا ب وة  الان ؛بأ  اها الا 

 ايخذ بآ اء ةنسق الربناةج  وة حباته ح   تا ىل  الربناةج ال  ايس. -

 االستباناا ال زةا  وجت كا اآل اء وحتنكنها. ابكقت -
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  بةةةةةةةةآ اء الا .2

  ةسةةةةةةةت ىلاهت  ال  اسةةةةةةةكا ا،ختن ةةةةةةةا ىلأخةةةةةةةذ القسةةةةةةة  ا، نةةةةةةةي آ اء الاةةةةةةة ب     

 وذل  ب    ة  فا:

 .القائ  يه اف الربناةج  ه  كقك اىلا ا،حت ى وة ى حتق (أ)

 .ك  ة ى ةناسبتها لنربناةجكا  ةاا التي ىلق ةها القس  والكنكا واماة ا  وتق ( ب)

 ة ى فا نكا أ ضاء هكئا الت  ىلس   تن كذ الربناةج. ( ج)

 ا،ستخ ةا.التق ىل  و التقكك   وأسالكبسرتاتك كاا الت نك  والت ن  إ فا نكا   ( ع)

 ة ى ة ءةا ةصاع  الت ن  وش  هلا. (ه)

 ا،ق  اا ال  اسكا وت ك ها.  -أو كل  -ة ى احلا ا ، ا  ا ب ض  (و)

   ع  ال  نكا الت نك كا لنربناةج ايكاعىل ي القائ . (ز)

 حا ةةةةةا سةةةةة ق ال  ةةةةةل    ضةةةةة ءحةةةةة   تاةةةةة ىل  الربنةةةةةاةج  الاةةةةة ب ةقرتحةةةةةاا ( )

 احلايل وا،ستقبيل

 ا،قرتحا آلكاا التن كذ: 

 يخةةةذ ة ئكةةةاهت   ةةةن الربنةةةاةج    ت زىلةةةا االسةةةتباناا ال زةةةةا  ةةةا الاةةة ب -

 وآلكاا تا ىل ه. 

 قةة  ا تام ةةاا عو ىلةةا وحنقةةاا نقةةاش ةةةا  ةة ع ةةةن الاةة ب؛ ل خةةذ بةةآ ائه   -

حةةة    ةةة ع  ا،قةةة  اا ال  اسةةةكا  و ةةة ع  الربنةةةاةج الةةة  ايس  وةنح  ةةةاهت 

بكاةنه  مما حيقق االست اع  ةةةن الت ذىلةةا ال ا  ةةا ةةةن الاةة ب الةةذىلن ع سةة ا 

قةة  اا  التةةي وا هةةته  أ نةةاء ع اسةةته  لن   ك الن ق ف  ا أه  ا،شةة   ااا،ق  

 وايخذ ب قرتحاهت  لتحسني   ع  ا،ق  اا والربناةج ال  ايس.

ة ا  ةةا التقكةةك  اإللكةةرتوين مةة ع  ا،قةة  اا ال  اسةةكا  التةةي أ  اهةةا طةة ب  -

   وايخذ ب نح  اهت . ا ايقل  -الربناةج  وذل  خ     غ سن اا سابقا
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 آ اء خ جيي الربناةج .3

خ جيةةي الربنةةةاةج لنحصةة    ةةا الت ذىلةةةا ال ا  ةةا  ةةةن  اء آىلأخةةذ القسةة  ا، نةةةي           

 فا نكا الربناةج  وك اءته   خت ىلج ك اع  ةكهنا   جما  التخصص.

 :آلكاا التن كذ 

أقةةل إ  اع استباناا ت بأ ةن قبل خ جيي الربناةج الذىلن ةىض  ا ختةة  ه   -

حةة   خم  ةةاا الربنةةاةج احلةةايل    وةنح  ةةاهت آ ائهةة     ب اء( سن اا إل5)ةن  

 وة ى ةناسبا خم  اا الت ن  لس ق ال  ل.

خةةةذ بةةةآ ائه  ع ةةةةن خ جيةةةي الربنةةةاةج الةةة  ايس؛ ل  قةةة  و ش   ةةةل ةةةةا  ةةة  -

ح   أه  ا،شاكل التةةي وا هةةته   نةة  االلتحةةاق بسةة ق ال  ةةل    وةنح  اهت 

وايخةةذ ب قرتحةةاهت  لتحسةةني الربنةةاةج الةة  ايس بةةام ىلت اكةةب ةةةا ةتانبةةاا 

 الت  ك  احلالكا وا،ستقبنكا.

ة كةة  ا ةة جيني باماة ةةا ل خةةذ بةةام لةة هي  ةةةن إحصةةائكاا ةةةا الت اصةةل  -

ةبنكةةا  ةةا ة ئكةةاا ا ةة جيني ةةةن اماة ةةا ب اةةةا  و  التخصةةص بخاصةةا 

 ح   ةتانباا س ق ال  ل ةن ا،ها اا وا، ا ف.

 ةةةةةةن ة كةةةةة  ا ةةةةة جيني   اماة ةةةةةةا  احلصةةةةة    ةةةةةا نسةةةةةب الت  كةةةةة  -

 ل.ةن ا، ص  ال طني لن  و
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ضوء اإلجررءاءاا اابرر تحل  نتررج الرر سة ااذاايررل ااعا آلررل  ج آلرر  ا ااء في   
 ااب تحل تغءض  حذيم داايل أ اآلل،   ض  خطط مفصتل النحآلق م  يتي:

 ك    الربناةج ال  ايس.الت   -وعوا ي  -حت ىل  ةت نباا   -

 الض   ، امتها  ونقاط الق   لت  ىل ها.حت ىل  نقاط  -

 تك ا  بني ا،ق  اا ال  اسكا عاخل الربناةج.إزالا ال -

 ة ا  ةةةةةا  ةةةةة ع ال حةةةةةةة اا ال  اسةةةةةكا  وسةةةةةا اا االتصةةةةةا  ا، ت ةةةةة   لكةةةةةل  -

 ةق   ع ايس.

 .-إذا ت نب اية  ذل  –ت  ىلل ةس ى الربناةج  -

 .-إذا ت نب اية  ذل - ىلل ةس ى ال   ا ال ن كا ا، ن حا لنخ ىلج   ت -

   إ ةةةةةةةةةةة اء الت ةةةةةةةةةةة ىل ا ال زةةةةةةةةةةةةا لتحسةةةةةةةةةةةني خم  ةةةةةةةةةةةاا الربنةةةةةةةةةةةاةج -

  وة اكبتةةةةه لن سةةةةت  اا   جمةةةةا  التخصةةةةص  وةت نبةةةةاا سةةةة ق ال  ةةةةل

 . فكصةةةةةةل ا اإلةةةةةةةام  بةةةةةة  الةةةةةة  ن بةةةةةةنصةةةةةةائص ا ةةةةةة جيني ب اة ةةةةةة وخ

 الصةةةةاع    ةةةةن وةسةةةةت ىلاهتا  كةةةةا ب  ةةةةاىل  بنةةةةاء الةةةرباةج ايكاعىلةةةةا ايخةةةةذ 

 .لن كه ا   طنياإلطا  ال

ة ةاىل  اإلطةا  ة ا ةا  ك ب ف؛ غالت ن  لنربناةج ا،ح ّ   خم  ااصكاغا  ب  فكام ىلت نق ▪

 .وةست ىلاته ا،ختن ا لن كه ا  طنيال

( ةسةةت ىلاا تشةة ل كافةةا ة احةةل 8ي لن ةةكه ا ةةةن ) طنىلتكةة د اإلطةةا  الةة حكةةث 

 ؛ (الةةةةةةة بن م ا،شةةةةةةةا  )ىلتضةةةةةةة ن ا،سةةةةةةةت ى ال ابةةةةةةةا ك  والتةةةةةةة  ىلب. وق ا ةةةةةةةاا الت نةةةةةةة 

 .(البكال  ىل س)  ؛ وا،ست ى الساعس(ا،ت سل وال بن م ا،تق مال بن م  )  وا،ست ى ا اةس
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ة  فتةةه  ةا ه  ةت قا ةن ا،ت ن  حت ع الت ن   خ  اا،  كل ةست ى ت صك   امل

قص   ا: ا،حصنا النهائكا   سن كه. وىل    ىل  نهوىلستاكا القكام به   جما  الت ن  وةا  

لنقكاس   ض ء أعواا تق ىل  تت افةةق ةةةا ا،سةةت ى التي جيب أد تك د قابنا  ل  نكا الت ن   

 ي لن كه ا  ا النح  التايل: طن( ةست ىلاا اإلطا  ال2وىل ضا شكل )  ا،قرتد با،كهل.

 

 

 

 لن كه ا  طني اإلطا  ال  ةست ىلاا  (: 2شكل ) 

  والقةةةك ( ا،حةةة ع    االةةةت ن  )ا،  فةةةا وال هةةة   وا،هةةةا ا خم  ةةةااتشةةة ل صةةةكاغا 

 ا،ناسب لن كهل.ا،ست ى  
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ت ن    ا اا ال  اسةكا    خ  ااك  ال اةا  اىلاالك اا،ها اا وفكام ىلت نق بتن كا   ▪

ا وا،هةةا اا ال اةةةا لاةة ب  اة ةةا اإلةةةام  بةة  ىلةةاالك اب  ذلةة   فك سةةت اد ؛لنربنةةاةج

 /05/ 08( بتةةا ىلخ:71  امنسةةا )ةةةن جمنةةس اماة ةةا ا،قةة   الةة  ن بةةن فكصةةل

ال اةةةا ا،بكنةةا   وا،هةةا اا  تاةة ىل  الك اىلةةاا     ةةاوالذ  ىل كةة    ةنخصةةه     هة1440

 .(3شكل )

 

 

 

  

 وا،هةةةا اا ال اةةةةا ال ا ةةةب اةت كهةةةا  اىلةةةااالك (: 3شةةةكل )

 ل ى ط ب  اة ا اإلةام  ب  ال  ن بن فكصل
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 ىلنةةةةةتج  ةةةةةن ا اةةةةة   ايوىل ةةةةةةن خاةةةةة اا حتةةةةة ىلث الربنةةةةةاةج الةةةةة  ايس  ▪

 ( التايل:1و ائق ال  اسا الذاتكا   و  )

  ال  اسا الذاتكا   و ائق  (. 1  و  )   

  ق  ا،ن  
 الن  ذج ا،ستخ م  PDFحمت ىلاا ا،ن  اإللكرتوين بصك ا  

 ( 1ةن  ) 

 ( 1-1) ن  ذج   .الانب ا،ق م لتح ىلث الربناةج .1

 ا حمنكةةً  با،قا نةةاا ةةةا الةةرباةج الشةةبكهاتق ىلةة   .2

 .إقنك ًكا  و ا،ًكاو

 .تق ىل   ن حا ا س ق ال  ل لنربناةج .3

 ني بتاةةةةة ىل  الربنةةةةةاةجكةةةةةتق ىلةةةةة   ةةةةةن آ اء ا، ن .4

ةبنكا  ا نتائج التقكك  اإللكرتوين لن ق  اا  

 وو ش ال  ل  واالستباناا ا اصا بذل .

لتنةةة   الةةةرباةج   ةةةةرتو  لنكنكةةةا •

 وخم  اهتا.  ؤىلتها واخت ف 

تصةة   الكنكةةا امةة او  ا،ناسةةبا  •

 لن ةةةةةةةة   امكةةةةةةةة  وال اضةةةةةةةةا 

ا بال سةةةةةةةة م البكانكةةةةةةةةا 
ً
ةةةةةةةةة   ة

 والص  .

أه  الت ةة ىل ا ا،انةة ب إحةة ا ها   بةةةنخةةص  .5

 .الربناةج   ض ء ا ا اا السابقا

 ( 2ن  ذج ) 

ه ةةةةا وأه افةةة الربنةةةاةج ا،حةةة غ  سةةةالااتسةةةاق  .6

 واماة ا وأه افهام.سالا القس  والكنكا  

 ( T6ن  ذج )  .التق ىل  السن   لنربناةج .7

 

  

خمرجات اخلطوة األوىل
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 |ل ةةانكةةةةا    اةا ا

 ّ غةاةج ا،حةة  الربنةا اا ال  اسكا وت صك تص ك 

 
 تش ل هذه ا ا   اإل  اءاا التالكا: 

 (Program Study Plan)ا اا ال  اسكا لنربناةج ال  ايس ا،حّ غ   إ اع  هككنا .1

 (Short Courses Description)إ  اع ال ص  ا،خترص لن ق  اا ال  اسكا   .2

 (Program Specifications)صكاغا ت صك  الربناةج  .3

 (External Reviewer)إ  اع قائ ا با،حك ني ا ا  كني لنربناةج  .4

 الن نا ال ائ ا لنخال والنب  ال  اسكاال    ايو   ا   .5
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 (.Program Study Plan) ا اا ال  اسكا لنربناةجإ اع  هككنا أوالً: 

  ب ةةة  اكةةةتام  إ ةةة اءاا ال  اسةةةا الذاتكةةةا لنربنةةةاةج  
ً
تةةة   ةةةا ا،حةةة عاا التةةةي  بنةةةاء

 بج ةة اعالربنةةاةج الةة  ايس  تاةة ىل ب كن ةةاالن نةةا ا،تبةة أ استخ صةةها ةةةن ا اةة   ايوىل 

 :اال ح غ وفق ا،  نربناةجل ا اا ال  اسكا اهككن

 خم  ةةاا( لتنبكةةا New Program Matrixا،قةة  اا ام ىلةة   ) ةصةة  فا بنةةاء .1

  بالت ةةةةاود ةةةةةا مجكةةةةا أ ضةةةةاء هكئةةةةا ا،حةةةةّ غالربنةةةةاةج   الةةةةت ن  ا،سةةةةتح  ا 

 الت  ىلس  وت   نقاط الت اخل أو الت ا   بني ا،ق  اا ال  اسكا.  

إلةةةام  بةة  الةة  ن بةةن  وط وةك نةةاا ا اةةا ال  اسةةكا ب اة ةةا اةااللتةة ام بشةة  .2

  وط ال اةةةةا إل ةةة اع ا اةةةاةالشةةة  -بةك نةةةاا ا اةةةا؛  -أوا،تضةةة نا: )  فكصةةةل

 الرتقك  والرتةك (.اتبا  ق ا      -ج   ال  اسكا

 التأكةةةةةةة  ةةةةةةةةن بنكةةةةةةةا الربنةةةةةةةاةج ا،حةةةةةةة غ  وهككنةةةةةةةا ةق  اتةةةةةةةه ال  اسةةةةةةةكا   .3

وةةةة ى ت  كةةة  الك اىلةةةاا ال اةةةةا  وتضةةة كنها   ا،سةةةت ىلاا ال  اسةةةكا ا،ختن ةةةا 

 لنربناةج ايكاعىل ي ا،ح غ.

 ا اا ال  اسكا  ف ها اا،ك ناا وا صائص ال اةا ال ا ب ت )أ( 

اا اةةةةل ال  اسةةةةكا ةةةةةن ب نةةةةاةج ع ايس آلخةةةة   وذلةةةة  وختتنةةةة  ةك نةةةةاا     فقةةةةً

حتةةة عها أهةةة اف ايقسةةةام  والكنكةةةاا  وطبك ةةةا التخصصةةةاا  ةةةةا  و   أد   تبةةةا ااال

  ا النح  التايل:  تتك د ا اا ال  اسكا بشكل  ام ةن    ا ةتانباا أساسكا

 ةتانباا اماة ا: ▪

اإلةةةام  بةة  الةة  ن بةةن فكصةةل إل اةكا ىل  سها مجكا ط ب  اة ةةا  ق  ااهي ة     

ب وافةة    وعه وتةة   اماة كةةا ته كسةةه    بنةةاء شخصةة ت   ؛ ةةا اخةةت ف ختصصةةاهت 

وت ةة ز هةة ىلته  ال طنكةةا  وت  ةةق انةةتامءه    سةة ةكاإلا القةةك  وايخةة ق وال قافةةا

 احلضا    فضً   ن عو ها   تن كا ا،ها اا التي ىلتانبها س ق ال  ل.

وح اهتا ال  اسكا ا، ت ةة   ضةة ن وحةة اا ا اةةا ال  اسةةكا لنربنةةاةج   ع  وىل  ج    

 ايكاعىل ي وفق ةا ىلق ه جمنس اماة ا   هذا الشأد.
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 )ايو   وال اين(:ها كالسنا التحض ىلا ب ست ىل  ▪

  التةةةي تتبةةةا ب اجمهةةةا نبةةةام لنكنكةةةاا هةةةي السةةةنا ايوىل ةةةةن الربنةةةاةج الةةة  ايس      

   ككةةةةةل سةةةةةه    حتقكةةةةةق خم  ةةةةةاا الةةةةةت ن  لنربنةةةةةاةج  وت  لسةةةةةنا التحضةةةةة ىلاا

تسب سا اا السنا التحض ىلا ض ن إمجايل ال ح اا ال  اسكا لنربنا  ةج.وحت 

 ةتانباا الكنكا:  ▪

إل اةكةةا ىل  سةةها الاةة ب   الكنكةةا ا، نكةةا التةةي تت ةة ع فكهةةا الةةرباةج  قةة  ااهةةي ة  

ا لابك ةةا ب اجمهةةا ال  اسكا  ب ض النب   ن أقساةه   وحت عها كةةل كنكةةا وفقةةً 

 ال زةا لنخ ىلج.  والك اىلااال  اسكا وختصصاهتا الن  كا  

 ةتانباا القس  والتخصص: ▪

سةة  ا،حةة ع  وت اةةي أهةة اف ىل  سةةها الاةة ب   الق وحةة اا ع اسةةكا ة ت ةة  هةةي   

 الربناةج  والك اىلاا ال زةا لنخ ىلج.

 الرشوط ال اةا إل  اع ا اا ال  اسكا)ب( 

ال ح اا  

ال  اسكا ا، ت     

 وال بء الت  ىلس 

صةة .1 ( وحةة   ع اسةةكا 18( إىل )15ل ع ايس ةةةن )ة ةة ع وحةة اا كةةل ف

 ة ت   .

ال ىلقل  ن  ا،شا   جم    وح اا ا اا ال  اسكا لربناةج ال بن م .2

( وح   ع اسكا ة ت    لربناةج ة ته سنا واح    وال ىلقةل  ةن 24)

ة تةه عبنة م ةت سةل ( وح   ع اسكا ة ت    إذا كةاد الربنةاةج 60)

الربنةةاةج عبنةة م  ( وحةة   ة ت ةة   إذا كةةاد72سةةنتاد  وال ىلقةةل  ةةن )

 .ة ته   غ سن اا ةتق م

جم ةةة   ال حةةة اا ال  اسةةةكا ا، ت ةةة   لنخاةةةا ال  اسةةةكا لربنةةةاةج  .3

 (120ال ىلقةةل  ةةن )البكةةال  ىل س بةةام فكهةةا ةتانةةب اماة ةةا والكنكةةا 

 وحةةةةةة   ة ت ةةةةةة     الكنكةةةةةةاا التةةةةةةي  ةةةةةةنا ع  ةةةةةةا البكةةةةةةال  ىل س 

   أ با سن اا.

إذا كاد الربناةج ال  ايس أك   ةن أ با سن اا فجد وح اا ا اا  .4

( وحة   ة ت ة   لكةل فصةل 18( إىل )15    ةن )ال  اسكا ت ىل  ب 

 ع ايس ب   السنا ال اب ا.

ت ا ةةةى ايوزاد النسةةةةبكا ،ك نةةةاا ا اةةةةا ال  اسةةةكا )ةتانبةةةةاا  .5

اماة ا  ةتانباا الكنكةةا  ةتانبةةاا التخصةةص( بحكةةث تةةرتاو  

ا ةةةةةةةن   %   50 -35نسةةةةةةب ةتانبةةةةةةاا اماة ةةةةةةا والكنكةةةةةةا ة ةةةةةةً

% ةةةةن إمجةةةايل  ةةة ع 65-50وتةةةرتاو  ةتانبةةةاا التخصةةةص ةةةةن 

 .ال ح اا ا، ت    لنربناةج ال  ايس
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 ىل  ا ى أال ىل ىل  ال بء ال  ايس لن الب )سةا اا االتصةا  اإلمجالكةا( .6

 (.5- 3ن  ذج: ( سا ا لكل أسب   )30 ن ) 

تتضةة ن ا  ةةا حت ىلةة  ال حةة اا ال  اسةةكا ا، ت ةة   لكةةل ةقةة   ةةةا  .7

ا،كة اين )إد ت ضكا السا اا ا،خصصا لنحصص ال  نكا والت بكةق 

 50أد ال ح   ال  اسكا ا، ت    لن حا اا ت ةاع    و  (  وة ا ا 

عقكقةةةا لكةةةل أسةةةب    وال حةةة   ال  اسةةةكا ا، ت ةةة   لنةةة  س ال  ةةةيل 

عقكقةةةا لكةةةل أسةةةب     120 - 100)بةةة اخل ا،  ةةةل( ت ةةةاع  ةةةةا بةةةني 

 - 100وال حةة   ال  اسةةكا ا، ت ةة   لنتةة  ىلب ا،كةة اين ت ةةاع  ةةةا بةةني 

 لكل أسب  . عقكقا 180

ت زىلةةا  ةة ع سةةا اا ا،قةة    ةةا أنةة ا  اينشةة ا ايكاعىل كةةا ا ةةى  ىل .8

ا،ختن ا: ا،حا    التام ىلن  احلصص ال  نكا  التة  ىلب ا،كة اين  

 (.3 - 3ن  ذج: )حنق النقاش  

لن قة  اا ال  اسةكا   ا،ت نباا السابقا وا،ت اةنةاىل ا ى  ن  حت ىل    .9

ةةةةن ةسةةةت ى إىل أد حتقةةةق اهلةةة ف ةنهةةةا  : بنةةةاء ا، ةةةا ف وا،هةةةا اا 

 ةسةةةةةت ى أ ةةةةةا ةنةةةةةه  ةةةةةا ةةةةةة ا  السةةةةةن اا ال  اسةةةةةكا لنربنةةةةةاةج؛ 

 (.4 - 3ن  ذج: )وبحكث تك د   ح ها ايعنى 

بنى ا،سا    أ  ب نةاةج أو  .10 ةسا اا الرباةج   ختصةص بحسةب حا ةاا سة ق ال  ةل ىل 

؛ والت    ا،      التخصةص الةذ  ىلةرب  أو ىلسةت  ي و ة ع ا،سةا 

 .اسا ا،سا     ا فص   ع اسكاع  ة  أال تت اوز   ا

التخصص  

 ال ئكس اآلخ  

  ى  ةه  أو كنكةا أخةةةةه ا،ةت ن    كنكتةةةةةختصةص  ئةةكس آخةة  ىلة  س  ةهة

 ايسايس.ه ةةةا ختصص

 ختصةةكص  ةة ء ةةةن الربنةةاةج كتخصةةص  ئةةكس آخةة ىل ا ةةى  نةة   .11

أو الن نةةةا ا، نكةةةا بج ةةةاع   – ا، نةةةي ايكةةةاعىل ي حيةةةّ ع القسةةة  أد 

ا  ة ء ةةن ةا إذا كاد ىل كن إتاح  -ربناةج ال  ايستص ك  هككل ال

صةةةةص  ئةةةةكس آخةةةة  يةالربنةةةةاةج ال  اسةةةة  ا   ة  هةةةةذا احلةةةة .كتخ

 جيب حت ىل  ةا ىليل:

خةةةة  ةةةةةن حكةةةةثرشوط القبةةةة    ةةةةا الربنةةةةاةج  •   :كتخصةةةةص  ئةةةةكس آ

 .السا اا ا،كتسباو ؛ ب  ا، ا، ّ  و ؛يةالتخصص ال ئكس قته ب 

خةةة  بةةةام ىلةةة •   بةةةنيوزنةةةه النسةةةبي رتاو  ةت نبةةةاا التخصةةةص الةةة ئكس اآل

ةت نبةةاا  حتتسةةبوال   %ةةةن ا،ت نبةةاا ال ئكسةةكا لنتخصةةص30-60 

،ةن   ةا ت بكةل ذلة    السة ل ايكةاعىل يض ن تن  النسبا   اماة ا  

 ل ىله ال غبا   ع اسا التخصص ال ئكس ايخ .
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الق ا ة  التنبك كةا لنتخصصةاا "  بة لكل:ىلتبا   ذلة  الت نةكاما الة ا ع   

 "فكصل   ال   كا ب اة ا اإلةام  ب  ال  ن بنالتخصصاا  خ ى وال ئكسا اي

 الصاع   ن وكالا اماة ا لنشكود ايكاعىل كا.

التخصص  

      ي ال 

ختصةةص ةسةةان  خةا ج حقةةل التخصةةص الة ئكس  ىل  سةةه ا،ةةت ن    هة  

 .كنكته أو كنكا أخ ى

أد  ىل ا ى  ن  ختصكص   ء ةن الربناةج كتخصص ف  ةي آخة  .12

أو الن نةا ا، نكةا بج ةاع  تصة ك  هككةل   –  اعىل يايك  حيّ ع القس  

ا  ةة ء ةةةن الربنةةاةج ةةةا إذا كةةاد ىل كةةن إتاحةة -الربنةةاةج الةة  ايس

  هذا احلا   جيب حت ىلة  ةةا   .ف  ي ةسان   كتخصص  ال  ايس

 ىليل:

  :رشوط القبةةةةةة    ةةةةةةا الربنةةةةةةاةج كتخصةةةةةةص ف  ةةةةةةي ةةةةةةةن حكةةةةةةث •

 .،كتسباالسا اا او ؛ا، ن ب  ا، ّ  و ؛يئكسةالتخصص ال   قته ب

%ةةن 30-25 بةنيوزنه النسةبي ةت نباا التخصص ال   ي بام ىلرتاو   •

ضة ن ةت نبةاا اماة ةا    حتتسةبوال     ا،ت نباا ال ئكسكا لنتخصةص

،ةن ل ىلةه ال غبةا    ةا ت بكل ذل    السة ل ايكةاعىل يتن  النسبا   

 .اس  ا،كهلحت ىل  و  ال   يع اسا التخصص 

الق ا ة  التنبك كةا لنتخصصةاا "  بة لكل:  ىلتبا   ذلة  الت نةكاما الة ا ع 

 "ال ئكسا ايخ ى والتخصصاا ال   كا ب اة ا اإلةام  ب  ال  ن بن فكصل 

 الصاع   ن وكالا اماة ا لنشكود ايكاعىل كا.

 حت ىل   

ةت نباا الكنكا  

 والتخصص 

جيةةةب أد تتضةةة ن ا  ةةةا ال  اسةةةكا ةقةةة  اا اختكا ىلةةةا ىل  سةةةها  .13

ت  ي ة اضكا ةه ا وةتن  ا    ؛ال الب ةن بني ةق  اا حم ع 

ت  ةةق ةةةن ة ةةا ف ال الةةب وةها اتةةه وصةةقل جتا بةةه    التخصةةص

 وتةة يل ايمهكةةا ا اصةةا لن ةة وق ال  عىلةةا بةةني ال نبةةا  ختصصةةه 

 .  ت  ىل  ا،ها اا الشخصكا وت سه  

ىل  ضل  ن  بناء ا  ا ال  اسكا   الكنكاا ذاا الرباةج ا،ت  ع  أد  .14

ل ع ايس واحةةة  ةشةةةرت  ىلةةة  س فكةةةه ةةةةةفص - ةةةا ايقةةةل  -تتضةةة ن 

 .ال الب ةت نباا الكنكا ا،شرتكا
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 ىل  ا ةةى الت افةةق و ةة م التكةة ا  بةةني ةت نبةةاا اماة ةةا وةت نبةةاا  .15

 الكنكا والتخصص.

 ىل  ا ى تسنسل ا،ق  اا ال  اسكا  وت تكبها بشكل ةن قي. .16

 ىل  ا ى أد ىلتض ن السكاق ال ام لن نهج ال  ايس ة ض  اا ع اسكا .17

طبك ةةةةا   نكةةةةا أو ةك انكةةةةا  أو   شةةةةكل  نك كةةةةا ذااوأنشةةةة ا ت 

 ت نك كا أو بح غ ةك انكا. و اا ةةش

ا ع اسةًكا كةاةً    .18
ً
جيب أد تتض ن ا  ا ال  اسكا لنربناةج ةقة  

 ةةةةن ةقةةة  اا ع اسةةةكا ت نةةةى بخ ةةةةا ال الةةةب لن  ت ةةةا 
ً
أو أ ةةة اء

 (.2-3ن  ذج: بحسب جما  التخصص )

ج ا،بّك  
ّ
 التخ 

  الربناةج    

 اعىل ي ايك 

  "ايكةةةةةةاعىل يالتخةةةةةة ج ا،بكةةةةةة    الربنةةةةةةاةج "حةةةةةةا  و ةةةةةة ع    .19
 :اإلطا  ال طني لن كه ا اآلتكانت م بض ابل فك

ا ال ىلت ةةّ أ ةةةن تصةة ك   ( أ)
ً
وصةة  نقةةاط التخةة ج ا،بكةة  تكةة د  ةة ء

 الربناةج.

وةسة ى الشةهاع    حت ىل  ةست ى ا،كهل لنقةاط التخة ج ا،بكة  (ب )

لككةةة د ةةةةكهً    ضةةة ء ضةةة ابل اإلطةةةا  الةةة طني لن ةةةكه ا؛ 

 ةتسًقا وة رتًفا به.

ا ةةةن ا،قةة  اا  .20 الك اىلاا ال اةا 
ً
ىل ا ةةى أد تشةة ل ا  ةةا ال  اسةةكا ةقةة  اا أو  ةة ء

ت  ةةي الك اىلةةاا ال اةةةا ل ةة ب  اة ةةا اإلةةةام  بةة  الةة  ن بةةن 

صةةل  وا، ت ةة   ةةةن جمنةةس اماة ةةا   امنسةةا ) ( بتةةا ىلخ: 71فك

 (.16 بق )ص( السا3)  شكل  وا،بكناهة  1440/ 05/ 08

الت نك   

 اإللكرتوين 

لربنةةاةج الةة  ايس ا،حةةّ غ ت  كةةل ا،سةةت ى ىل شةةرتط  نةة  ة ا  ةةا ا .21

  اإللكةةرتوين م كةةا ةقةة  اا السةةنا ال انكةةا كايسةةايس ةةةن الت نةة

 )السةةةةنا التالكةةةةا لنسةةةةنا التحضةةةة ىلا( ةةةةةن الربنةةةةاةج  ةةةةا ايقةةةةل

 :)ن ةةة ذج   اإللكةةةرتوينكالت نةةةواسةةةتكام  قائ ةةةا حتقةةةق ةت نبةةةاا 

 الت نك  اإللكةرتوين  وذل  بحسب ا، اىل  ا، ت    ةن  امع   (4-  6

  (.5- 6ن  ذج: )انب : قائ ا ة اىل  تص ك  ا،ق   اإللكرتوين  
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 ق ا   الرتقك  والرتةك )ج( 

        
ً
(  Subject Area ا جما  ا،ق   ) ىلك د ال ة  عااًل ا  بحكث و ة ً  ىلأخذ كل ةق    قام

ا،قةة   و ق ةةه التسنسةةيل  ةةا قةة م فكهةةا وتكةة د اي قةةام عالةةا  ةةا السةةنا ال  اسةةكا التةةي ىل  

 النح  التايل:

لن اللةةا  ةةا جمةةا  إن نك ىلا  ( أح ف  4( إىل )2ىلك د لكل ةق    ة  ىلتك د ةن ) -

 بال   ا  أوىل تبل ا، ا  بالقس  الذ  ىلتبا له ا،ق     كس بالرضو   أد  ا،ق   ول

 ال ن كا أو التخصص.

 ا، االا التالكا:(: قس  الترشىلا ىل  س ةق  اا   1ة ا  ) •

 جما  ا،ق    ا،ق  

 ANAT ترشىلا 

 EMBR  ن  اي نا

 HIST  ن  اينس ا 

 (.EDU(  وجما  الرتبكا ىلك د  ة ه )COMP(: جما  احلاسب اآليل )2ة ا  ) •

 ا،قةةةةةة    ةسةةةةةة ىاإلن نك ىلةةةةةةا  وىلكةةةةةة د  بةةةةةةايح فىلكةةةةةة د الرتقةةةةةةك  والرتةكةةةةةة   -

 Principles of –( ةباعئ اإلحصاء STAT 101بالن تني ال  بكا واإلن نك ىلا ة ا : )

Statistics 

( خانةةاا  بحكةةث تكةة د خانةةا ا،ئةةاا ة ةةرب   ةةن السةةنا التةةي 3تتكةة د اي قةةام ةةةن ) -

 ا ال صل ال  ايس )ال صةةل ايو   ىلأخةةذ   ال رشاا  اا،ق    وت   خان  ىل   س  ا

تسنسةةل  (    حةةني تةة   خانةةا اآلحةةاع  ةةا2  وال صةةل ال ةةاين ىلأخةةذ  قةة  1 قةة  

( تكةة د عاللةةا هةةذا ال ةةة   ةةا النحةة  التةةايل: ايحةة ف ARAB 315ا،قةة  ؛ ة ةةا : )

(ARAB  تش  إىل )  ( ىل    ا أد هذا ا،قةة   ىلةة  س   السةةنا 3  ال ق  )جما  ا،ق

  ا أد هذا ا،ق   ض ن ةق  اا ال صةةل ايو   ( ىل    1 ا لنربناةج  وال ق  )ال ال

  ضةةة ن ةقةةة  اا ال صةةةل الةةة  ايس ايو  ةةةا تسنسةةةل ا،قةةة   ( ىلةةة   5والةةة ق  )

 وام و  التايل ىل ضا ذل .

 ال ة   ا،ئاا  ال رشاا  ايحاع 

5 1 3 ARAB 

  السنا  ال صل ال  ايس  التسنسل 
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 ا،ئاا حسب السنا ال  اسكا   التخصص وفقا لنتايل:ىلك د ت ةك  خانا  -

  ة ها السنا ال  اسكا   ة ها السنا ال  اسكا 

 4 السنا ال اب ا  1 السنا ايوىل )التحض ىلا( 

 5 السنا ا اةسا  2 السنا ال انكا 

 6 السنا الساعسا  3 السنا ال ال ا 

 

نسةةةق   ت ةكةةة  ا،قةةة  اا وأ قاةهةةةا ةةةةا  - إعا   ا اةةةل والةةةرباةج ال  اسةةةكا ىل 

لنتأك  ةن ةاابقتهةةا ةةةا نبةةام ت ةكةة  ا،قةة  اا       والتس كل امع  القبو

 فةةا و ةةائق الربنةةاةج لن ةة    ةةا الن نةةا   وذلةة  قبةةل   باماة اا،     به  

 ال ائ ا لنخال والنب  ال  اسكا.

 (Short Courses Description) لن ق  اا ال  اسكا إ  اع ال ص  ا،خترص انًكا: 

 ب ةة  اكةةتام  إ ةة اءاا هككنةةا ا اةةا ال  اسةةكا وفةةق ا،حةة عاا السةةابق ذك هةةا     

تبةة أ الن نةةا ا،شةةةّكنا ةةةن الكنكةةا لتاةةة ىل  الربنةةاةج الةة  ايس بج  اءاهتةةةا إل ةة اع وصةةة  

   (4 :ن ةةةةة ذج)بالن ةةةةةا التةةةةةي ىلةةةةة   س  ةةةةةا الربنةةةةةاةج خمترصةةةةة لن قةةةةة  اا ال  اسةةةةةكا 

 ةتض نًا ةا ىليل:

 .ن ق   ال  ايساهل ف ال ئكس ل -

ال ئكسةةا   ا، اضةةكا ةة عاا أو  )ا،  ي ىل اكهةةا ا،قةة   الةة  ايس ناد ا،حت ى التةة  -

 .التي ىل اكها حمت ى ا،ق  (

   لن ق  .  ال ئكس  الكتاب ا،   ي -
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 (Program Specifications) صكاغا ت صك  الربناةج الً ا: 

 لن ةة ذج ا، ت ةة  ةةةن ا، كةة  الةة طنيىلةةت    هةةذا اإل ةة اء ت صةةك  الربنةةاةج وفةةق ا  

التالكةةا  نةة  الصةةكاغا   باإل شةةاعاالنتق ىل  واال تامع ايكاعىل ي  وىل ا ى   ذل  ايخةةذ  

   وهي:(T3ج: ن  ذ) النهائكا لت صك  الربناةج

 ال اةااإل شاعاا  .1

  كةة  الةة طنيا، ت   ل ى ا،وجيب استخ ام أح غ ن  ذج لت صك  الربناةج   -

 .لنتق ىل  واال تامع ايكاعىل ي

 كةةة  جيةةةب أد ىلكةةة د ت صةةةك  الربنةةةاةج ةتسةةةًقا ةةةةا ةتانبةةةاا وإ شةةةاعاا ا، -

 لنتق ىل  واال تامع ايكاعىل ي.  ال طني

جيةةب أد ىل ا ةةا ت صةةك  الربنةةاةج ةةةن ة ا ةةا خةةا  ي واحةة   ةةا ايقةةل ذ   -

 خرب    التخصص.

 جيةةةب  ةةة م تةةة   أ  ةةةةن امةةة او  أو ا انةةةاا   ن ةةة ذج الت صةةةك  فا غةةةًا   -

 و  حا  كانل ب ض ا اناا أو ا  ىلا   ام او  ال تنابق ىل ذك  ذل .

 جيب الت  ىلق بني ال ح اا ال  اسكا ا، ت    وسا اا االتصا . -

 جيةةةةةةةب ت ضةةةةةةةكا اهلككةةةةةةةل اإلعا   لنكنكةةةةةةةا  واهلككةةةةةةةل اإلعا   لنربنةةةةةةةاةج   -

 بكنهام. والت كك 

ن  ذج  و ق  الت بئا  ن  ذج الت صك   تا ىلخ    غ فتض ن ص حا  جيب أد ت -

  ا   ع ا، ا  اا التي قاةل  ا الكنكا 
ً
   إ  اع الن  ذج.اإلص ا  بناء

الن  ذج االسرتشاع  لكك كا ت بئا ن  ذج ت صةةك  الربنةةاةج   ايخذ بام و ع   -

 : اإللكرتونكةةةةةةةةاب ابةةةةةةةةا ا ةةةةةةةة ةاا ا،  ةةةةةةةة ع  ةةةةةةةةا صةةةةةةةة حا الةةةةةةةةنامذج   

 ا ةةةةة ةاا اإللكرتونكةةةةةا/ نةةةةةامذج/ إعا   ا اةةةةةل والةةةةةرباةج ال  اسةةةةةكا/)

 (.T3 ن  ذج ت صك  الربناةجإ شاعاا ت بئا 
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 (Learning Domainsجماالا الت ن  ) .2

 ا لإلطةةةا الةةةت ن  طبقةةةً  خم  ةةةااجيةةةب أد ىلشةةة ل ت صةةةك  الربنةةةاةج مجكةةةا  -

 .لن كه ا   طنيال

 ةق  اا الربناةج.جيب أد ت اي جماالا الت ن  كل   -

 ( ةن الربناةجGoalال اةا ) ( وال اىلااMissionصكاغا ال سالا ) .3

 ال اةا لنربناةج جيب أد ىلصاغا باختصا  وبصةة    ةةة        ال سالا وال اىلاا -

 و  شكل  با   ولكس   شكل نقاط.

 (Learning Outcomesخم  اا ت ن  الربناةج ) .4

 الت ن .  خم  ااجتنب رش   -

 ت نُّ ه.  خم  ااة ا ا    م ا نل بني اهل ف ال ام لنربناةج وجيب   -

 .ايكاعىل ي  واال تامع  ضامد ام ع استخ ام ايف ا  ا،قرتحا   علكل    -

جيةةةب أد ت صةةةات خم  ةةةاا الةةةةت ن  لنربنةةةاةج ايكةةةاعىل ي ام ىلةةة    ضةةةة ء  -

 ةتضةةةةةة نا ام انةةةةةةب ال   ةةةةةةا:   لن ةةةةةةكه ا  طنيةسةةةةةةت ىلاا اإلطةةةةةةا  الةةةةةة 

 (.قك   ا،ها اا  الا وال ه )ا،  ف

 (Teaching Strategies and Assessment Methodsاسرتاتك كاا الت  ىلس وط ق التق ىل  ) .5

    حتقكةةةةةةق التخاةةةةةةكل إل -
 
 سةةةةةةرتاتك كاا الت نةةةةةةك  والةةةةةةت ن  التةةةةةةي ت سةةةةةةه

 والتةةةةي جت ةةةةل ةةةةةن الاالةةةةب   خم  ةةةةاا الةةةةت ن  ا،أة لةةةةا   هةةةةذا الربنةةةةاةج

 .ل  نكا الت نك كااحم    

 سرتاتك كا الت  ىلس أو ط ىلقا التق ىل  إذ ىلك ي ذك ها فقل.إ جتنب رش   -

 سرتاتك كاا الت  ىلس.إ التن       -

  .ككالتن     ط ق التق -
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الةةت ن   خم  ةةااسةةرتاتك كاا التةة  ىلس لتحقكةةق إ   ةةةا كةةكاتسةةاق طةة ق التق -

 ا،سته فا.

وحتقةةةةق     باالسةةةةت  ا ىلا والشةةةة    وا، ضةةةة  كاكةةةةكأد تتصةةةة  طةةةة ق التق -

 خم  اا الت ن .

  الاةة ب كك كةةا التحقةةق ةةةن ك ةةاء  كةةكذك  إىل  انب طةة ق تقجيب أد ىل   -

 ا،قك  ا ا  ي(.  - كتها )ا،صحا النب    نكا التق ىل  وة ض

إحةةةةة اغ التكاةةةةةةل والةةةةةرتابل بةةةةةني أهةةةةة اف الةةةةةت ن   وا،حتةةةةة ى الت نك ةةةةةي   -

سةةةةرتاتك كاا التةةةة  ىلس  وأسةةةةالكب التقةةةة ىل   وتقنكةةةةاا الةةةةت ن  وةصةةةةاع ه إ و

 احل ىل ا بام حيقق خم  اا الت ن  ب ا نكا وك اء  ةت ك  .  

 (Learning Resourcesةصاع  التّ ن  ) .6

 ايخذ بأح غ تقنكاا الت نك  والت ن  اإللكرتوين. -

لتنبكةةا  اختكا  ةصةةاع  وةةة اع الةةت ن  وا ةة ةاا ا، تباةةا بحكةةث تكةة د كافكةةا -

 احتكا اا الربناةج وا،ق  اا ال  اسكا ا،ق ةا فكه.

 ا تامع كتب وةصاع  ت ن  ح ىل ا. -
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 (External Reviewers ابً ا: إ  اع قائ ا با،حك ني ا ا  كني لنربناةج )

 ةةةا  -( حمك ةةةني 5ىل  شةةا القسةةة  ا، نةةةي بتاةةة ىل  الربنةةةاةج قائ ةةةا بةةةةأسامء ) .1

 ال  بكا الس  عىلا وخا  ها  وفق ا، اىل  التالكا:ةن عاخل ا، نكا    -ايقل

 أو ةا ىل اعهلا. - ا ايقل   -أد ىلك د ا،حك  ب تبا أستاذ ةشا     -

ا   ا، ةةا  ال ن ةةي الةة قكق لنربنةةاةج   - ا ةتخصصةةً  أد ىلكةة د ا،حكةة  أكاعىل كةةً

 ( سن اا.5ةا خرب  ال تقل  ن )

ج بةةرباةج ةشةةا ا أد ىلكةة د لةة ى ا،حكةة  خةةرباا   التةة  ىلس  وبنةةاء ا،نةةاه -

 باماة اا وةكسساا الت نك  ال ايل.

 .ا،حّ غالربناةج  تا ىل أال ىلك د ل ى ا،حك  أ  ا تباط ب  نكا  -

التن     اختكا  ا،حك ني ةن اماة اا السةة  عىلا  واماة ةةاا اإلقنك كةةا   -

 واماة اا ال ا،كا ا، ة قا ق   اإلةكاد.

 قائ ا ا،حك ني ا، شحني  ة فًقا  ا الس  الذاتكا. (5: ن  ذج)القس   بئىل  .2

 

و ائق هككنةا الربناةج ال  ايس    ا ىل ىلنتج  ن ا ا   ال انكا ةن خا اا ت ▪

 :التايل (2  و  )ا اا ال  اسكا وت صك  الربناةج 

 ( ال    ايو ) و ائق هككنا ا اا ال  اسكا وت صك  الربناةج(. 2  و  ) 

 PDFاس  ا،ن  بصك ا   ق  ا،ن  

الن  ذج  

 ا،ستخ م 

 ( 3)ن  ذج:  ا اا ال  اسكا لنربناةج ا،حّ غ اهككن ( 2ةن  ) 

 ( 4)ن  ذج:  ال ص  ا،خترص لن ق  اا ال  اسكا ( 3ةن  ) 

 ( 4ةن  ) 

لنن ةة ذج ا، ت ةة  ةةةن  ات صةةك  الربنةةاةج ا،حةةّ غ  وفقةةً 

 ايكاعىل ي ا، ك  ال طني لنتق ىل  واال تامع

 ( T3)ن  ذج: 

 ( 5)ن  ذج:   الس  الذاتكا ا  اقائ ا ا،حك ني  ة فقً  ( 5ةن  ) 

  

خمرجات اخلطوة الثانية
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ا: 
ً
 ال    ايو   ا الن نا ال ائ ا لنخال والنب  ال  اسكاخاةس

 ا الن نا ال ائ ا لنخال والنب  ال  اسكا إىل النبةة      ال    ايو هي ف    

ا اةةا ال  اسةةكا لنربنةةاةج  اهككنةة و  ا لن  اسةةا الذاتكةةاةةةرب اا حتةة ىلث الربنةةاةج وفقةةً 

 وذلةة  ضةةامنً   الربنةةاةج ت صةةك و  ا،حةةّ غ
 

 

   ا ا اةةا ال  اسةةكا لنربنةةاةجسةةن هككنةة ا حل

ن قةة  اا ال  اسةةكا لكاةةةل الت صةةك  القبةةل االنتقةةا  إىل خاةة   صةةكاغا  وعقةةا ت صةةك ه

 لنربناةج )ا ا   ال ال ا(. 

 وىلت  هذا اإل  اء  ا النح  التايل:

 إىل وككةةةةةةةةل اماة ةةةةةةةةا  ت فةةةةةةةةا الكنكةةةةةةةةا ا، نكةةةةةةةةا بتاةةةةةةةة ىل  الربنةةةةةةةةاةج طنةةةةةةةةب 01

ة افقةةا جمنةةس القسةة  ا، نةةي بتن كةةذ الربنةةاةج   ا بةةة:ةشةة   ً  لنشةةكود ايكاعىل كةةا

 تني اإللكرتونكةةا الةة ا ع  ب خ  ةةاا ا اةة   ةةائق ال)وجمنةةس الكنكةةا  وةتضةة نًا: 

  (. ا الرتتكب ال انكاو ايوىل

ةةةن اسةةتك اء الانةةب لكافةةا لةةنب  ال  اسةةكا نخال واأةانا الن نا ال ائ ا لتتأك    02

 (.1- 2 قةنح ا الن نا )  و النامذج واإل  اءاا ا،ان با لن    اي

أةانةةا الن نةةا ال ائ ةةا لنخاةةل والةةنب  ال  اسةةكا   حا  و ةة ع أ  نقةةص تت اصةةل  03

 خةةةةةة   فةةةةةةرته  اا،ق ةةةةةةة  اانةةةةةة اقص   ا،ن ةةةةةة الةةةةةةةا الكنكةةةةةةا ا، نكةةةةةةا السةةةةةةتكام  

 .نيأقصاها أسب  

الن نةةا ال ائ ةةا لنخاةةل والةةنب   ىل  ةة   ا، ضةة    ةةا  حا  استكام  ا،تانباا    04

نكبةةةه؛ ،   ام انةةةب التالكةةةا ناقشةةةاال  اسةةةكا  بحضةةة     كةةة  الكنكةةةا ا، نكةةةا أو ةةةةن ىل 

 :(2- 2ةنحق   -ال    ايو  –قائ ا ة ا  ا أ ضاء الن نا ال ائ ا نب : ا)

اإل  اءاا التي اتب تها الكنكا   ال  اسا الذاتكا التةةي اسةةته فل حتةة ىلث  ( أ ) 

 .القائ   الربناةج ال  ايس

  ا،حةةّ غاإل  اءاا التي اتب تها الكنكا   بناء ا اا ال  اسكا لنربنةةاةج  ( ب ) 

 ةتض نًا حماو  النقاش التالكا:   وة ى اتساقها ةا ةتانباا ال لكل

 قائ ا خم  اا الت ن    صكاغتها النهائكا -
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 لنهائكا ةا  سالا الربنةاةج وغاىلاتةهاتساق قائ ا خم  اا الت ن    صكاغتها ا -

 وأه افه.

  ا،كةاالنب    نتائج تق ىلة  ا،قا نةاا لةرباةج اماة ةاا ا،حنكةا واإلقنك كةا وال -

 .ا،حّ غا،شا ا ةا ةقرت  الربناةج 

،تانبةاا سة ق ال  ةل ةةن   ا،حةّ غالتأك  ةن ة ى ة ا ا  خم  ةاا الربنةاةج   -

 ( ا،ها  ها اإل  اع ال ن ي )ا،   (  واإل  اع التابكقي )

سةةةن هككنةةةا ا اةةةا ال ( ج )    اسةةةكا وال ةةةبء الت  ىلسةةة لنقسةةة  والاالةةةب  ح 

 ةتض نًا حماو  النقاش التالكا:

 ا،حّ غ إمجايل ال ح اا ال  اسكا لنربناةج -

 ال ح اا ال  اسكا لكل فصل ع ايس  وال بء الت  ىلس لناالب والقس  -

 ت زىلا ا،ق  اا  ا ا،ست ىلاا ال  اسكا -

 ا،تانباا السابقا لن ق  اا -

 ا، ت ا   ا اا ال  اسكاأو ه خ ةا  -

   ضةةةةة ء ا،حةةةةة عاا  حةةةةة غاكةةةةةتام  الت صةةةةةك  النهةةةةةائي لنربنةةةةةاةج ا، ( ع ) 

 السابق ذك ها.

 قائ ا ا،حك ني ا، شحني.اختكا     ا ةن  05

تأخةةةذ الن نةةةا ال ائ ةةةا لنخاةةةل والةةةنب  ال  اسةةةكا   هةةةذا اإل ةةة اء بجحةةة ى  06

 الت صكاا التالكا:

ةةة    الكنكةةا لنانةةب  فةةاإ ةةاع  و  ائها كاسةةتوطنةةب  ةةاا   إبةة اء ا،نح ( أ ) 

 الن نا ال ائ ا.لن     ا  أخ ى  

 استكام  ةا ىليل:و  ا،حّ غا اا ال  اسكا لنربناةج  ا  ا، افقا ( ب ) 

  اا الن نا ال ائ ا لنخال والنب  ال  اسكا حناستك اء ة  -

 استك اء تق ىل  ا، ا  ا ال نكا ةن إعا   ا ال والرباةج ال  اسكا -

القسةة  ا، نةةي بتاةة ىل  ا،تاب ةةا ةةةا إعا   ا اةةل والةةرباةج ال  اسةةكا   ىلتةة ت 07

 ةا ىليل:  لن  ل ةً ا  اج الربناة
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إد   –  لنخاةل والةنب  ال  اسةكا ةاا الن نةا ال ائ ةا   استك اء كافةا ةنح ( أ ) 

 .-و  ا

قبل ال فا بال  ائق وذل  ا، ا  ا ال نكا لإلعا      ح  ااةناستك اء كافا   ( ب ) 

 ا ا  كني.إىل ا،حك ني 

 ا اةةةةا ال  اسةةةةكا   ا ةةةةاا حةةةة   هككنةةةة خماطبةةةةا ا،حك ةةةةني إلبةةةة اء ا،نح ( ج ) 

 .  وال ص  ا،خترص لن ق  اا ال  اسكاا،حّ غوت صك  الربناةج 

ع اسةا ا،قرتحةاا ا،ق ةةا ةةن  ؛الربنةاةجتاة ىل   جمنس القس  ا، ني ب  ىلت ىل ( ع ) 

ا الت ةة ىل ا ا،ان بةةوإ ةة اء   ا،حةةّ غحةة   الربنةةاةج ا ةةا  كني ا،حك ةةني 

  ا أد:  حكاهلا

 أىلةه   حةا   ة م قب لةه لةب ض ا،قرتحةاا أو الت ة ىل ا  ىل ضا جمنةس القسة  -

 .التي أب اها ا،حك  د

قحتكتابا التق ىل  النهائي ة صً  بام   - الربنةاةج بنةاء  تاة ىل ةن إ  اءاا     قَّ

  .ني ا ت صكاا ا،حك ني وآ ائه  خ   ة   زةنكا أقصاها أسب  

 إىل إعا   ا اةةةل  ا، نةةةيىل فةةةا   كةةة  الكنكةةةا التق ىلةةة  الةةةذ  أ ةةة ه القسةةة   ( ه ) 

 والرباةج ال  اسكا.

ىلةت  ت ا ا إعا   ا اةل والةرباةج ال  اسةكا التق ىلة  الةذ  أ  تةه الكنكةا  و ( و ) 

 ا كا ىلن: حكا  ذل  أح لكق     الن نا ال ائ ا  ضه  ا س اع   ئكس 

الت صةةكا ب ةة   التق ىلةة   ةةا الن نةةا ال ائ ةةا لنخاةةل والةةنب  ال  اسةةكا  -

 لننب    ةنح  اا ا،حك ني و عوع الكنكا  نكها.

 الربنةةةةاةج   اةةةة ىل )ا اةةةة   ال ال ةةةةا( ةةةةةن خاةةةة اا ت بةةةة ء  ت صةةةةكا بالال -

قائ ةةةةا وحت ىلةةةة    لنربنةةةةاةجوهةةةةي: )خاةةةة   ت صةةةةك  ا،قةةةة  اا ال  اسةةةةكا 

 (. الربناةج ا، ح غةتانباا 

  ا الن نا ال ائ ا لنخال والنب  ال  اسكا و ال    اي: إ  اءاا  (4ىل ضا شكل )
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 ا ال إعا  

 ال نكا ا، ا  ا إ  اء•

 ة حباا الن نا استكام •

 واإلعا   ال ائ ا

 ال    ايو 

 الن نا لن     ا( ايو  ال   ب  ائق ) الكنكا تتق م

 :ةتض نًا ال ائ ا 

 و كقا ال  اسا الذاتكا.1

 ال  اسكا ا اا هككنا.2

 لن ق  اا ا،خترص ال ص .3

 ح غالربناةج ا، ت صك .4

 ا ا  كني ا،حك ني بأسامء ةقرت .5

 اماة ا وككل

 ايكاعىل كا لنشكود

 ال ائ ا الن نا أةانا

   ة ى استك اء النب 

 ايو  ال    و ائق 

 ال ائ ا الن نا

 )ال    ايو ( 

 الكنكا

 ا،ان با الت  ىل ا إ  اء

 خماطبةةا الكنكةةا ل نتقةةا  إىل ا اةة   التالكةةا: 

 (ال    ال اين )ةتانباا

 ةست فاه غ 

 ةست فاه

 ا ال إعا  

 ال نكا ا، ا  ا إ  اء•

 ة حباا الن نا استكام •

 ال ائ ا واإلعا  

 الكنكا

 ا،ان با الت  ىل ا إ  اء

 ا ال إعا  

 ني كخماطبا ا،حك ني ا ا  •

 ة حبةاا ا،حك ةني   ةا احلص  •

 الستك ائها الكنكا وخماطبا

 ت صةةةةةةكا  إ ةةةةةة اع تق ىلةةةةةة  ةتضةةةةةة ن•

ةةةةةة ىل  اإلعا   ب ةةةةة ى أخةةةةةذ الكنكةةةةةا 

 با، حباا ام ه ىلا لن حك ني

استك اء الت  ىل ا  وإ  اع تق ىل  بذل   ت 

 الن نا ال ائ الن     ا 

ال     إ اع  ةا ة حباا 

 الن نا  ا

 استكام   ةا ا، افقا 

 الن نا ة حباا

 ا، حباا استك اء ت 

 الكنكا

ا،ان با  الت  ىل ا إ  اء

 ا ا  كني ا،حك ني ةن

 

 ا، حباا استك اء ت 

 والنب  ال  اسكا ا الن نا ال ائ ا لنخال  و ال    ايإ  اءاا  :(4شكل )



 

 

38 

 



 

 
 

39 

 



 

 

40 

 |ل ةةال ةةةا    ا ةا ا 

 اا وقائ ةةا ةتانبةةاال  اسةةكلن قةة  اا  إ ةة اع الت صةةك اا الشةةاةنا

 غالربناةج ا،ح ّ 

 
 تش ل هذه ا ا   اإل  اءاا التالكا:

 (.Courses Specificationsلن ق  اا ال  اسكا ) االشاةن  ااإ  اع الت صك  .1

 .الربناةج ا،ح غقائ ا ةتانباا  إ  اع   .2

 لن قةةةة  اا ال  اسةةةةكا   إعا   االشةةةةاةن ااإ ةةةة اء ا، ا  ةةةةا ال نكةةةةا لنت صةةةةك  .3

 .ا ال والرباةج ال  اسكا

 ةةةا الن نةةةا ال ائ ةةةا لنخاةةةل والةةةنب  ال  اسةةةكا لننبةةة     ال ةةة   ال ةةةاين .4

 إ  اءاا ا، افقا النهائكا  ا الربناةج ا، حّ غ.
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 ( Courses Specificationsلن ق  اا ال  اسكا )  ا الشاةن   اا والً: إ  اع الت صك  أ

ب ةة  ة افقةةا الن نةةا ال ائ ةةا لنخاةةل والةةنب  ال  اسةةكا  ةةا ا اةةا ال  اسةةكا   

   تبةةةةة أ الكنكةةةةةا   خاةةةةة  : وايخةةةةةذ بةةةةةآ اء ا،حك ةةةةةني ا ةةةةةا  كني ا،حةةةةةّ غلنربنةةةةةاةج 

 نةة  الصةةكاغا  اباإل شةةاعاا اآلتكةة وىل ا ةةى   ذلةة  ايخةةذ   "ت صةةك  ا،قةة  اا ال  اسةةكا"

   وهي:(T4ن  ذج: )  ت صك نالنهائكا ل

 ال اةا   اإل شاعاا  .1

، كة  ا، ت   ل ى ا (Course Specifications) جيب استخ ام ن  ذج ت صك  ا،ق   -

 .ال طني لنتق ىل  واال تامع ايكاعىل ي

 ا، كةة  الة طني لنتقةة ىل  جيةب أد ىلكةة د ت صةك  ا،قةة  اا طبقةا يحةة غ نةامذج  -

   وةتسًقا ةا ةتانباهتا وإ شاعاهتا.واال تامع ايكاعىل ي

جيةةب  ةة م تةة   أ  ةةةن امةة او  أو ا انةةاا فا غةةا   ن ةة ذج الت صةةك   و   -

 حا  كانل ب ض ا اناا أو ا  ىلا   ام او  ال تنابق ىل ذك  ذل .

  قا بني ال ح اا ال  اسكا ا، ت    وسا اا االتصا .جيب الت  -

االلت ام ب    مجكا ت صك اا ا،ق  اا ال  اسكا   ةنة  واحة   ة تبةا وفةق  -

إد  –ا اةةا ال  اسةةكا لنربنةةاةج  ووفةةق ةسةةا اته ال   كةةا  او وعهةةا   هككنةة

 .-و  ا

ا ةةةاص ا، ت ةةة  لةةة ى وفةةةق الن ةةة ذج  -إد و ةةة ا –ت صةةةك  ا ةةةرب  ا،ك انكةةةا  -

 .(T5ن  ذج: ) لنتق ىل  واال تامع ايكاعىل ي  ا، ك  ال طني

 (Learning Domains) جماالا الت ن  .2

 لإلطةةةةا  ا جيةةةةب أد ىلشةةةة ل ت صةةةةك  ا،قةةةة  اا مجكةةةةا خم  ةةةةاا الةةةةت ن  طبقةةةةً  -

 .لن كه ا   طنيال

 .وح اا ا،ق   ال  ايس وة ض  اته جيب أد ت اي جماالا الت ن  كافا  -
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 (.Main Purpose / Objectives) اهل ف ال ام لن ق   .3

جيب أد ىلصات باختصا  وبص    ةة     بحكةث ىلكة د   شةكل  بةا   ولةكس    -

 شكل نقاط.

 (: Course Learning Outcomes)  خم  اا ت ن  ا،ق  اا .4

 الت ن .جتنب رش  خم  اا  -

 جيب ة ا ا    م ا نل بني أه اف ا،ق   وخم  اا ت ن ه. -

  علكةةل  الةةت ن  كةةام و عا خم  ةةاا نةة  صةةكاغا  ت سةةتخ م ايف ةةا  ا،قرتحةةا -

 .ايكاعىل ي لنتق ىل  واال تامع   ك  ال طنيا،

 .ت ن  الربناةج خم  اات ن  ا،ق  اا ةا  خم  ااىلنب ي اتساق  -

 Teaching Strategies and) التقةةةة ىل اسةةةرتاتك كاا التةةةة  ىلس وطةةةة ق  .5

Assessment Methods.) 

 سرتاتك كاا الت  ىلس والتق ىل  إذ ىلك ي ذك مها فقل.إجتنب رش   -

 التن     ط ق الت  ىلس. -

سةةرتاتك كاا الت نةةك  والةةت ن  التةةي جت ةةل ةةةن الاالةةب حمةة   ال  نكةةا إاختكةةا   -

 الت نك كا.

 ك .كالتن     ط ق التق -

 ا ط ق الت  ىلس لتحقكق خم  اا الت ن .ك  ةكاتساق ط ق التق -

صةةةة  طةةةة ق التق - ك  باالسةةةةت  ا ىلا والشةةةة    وا، ضةةةة  كا وأد حتقةةةةق كةةةةأد تت

 خم  اا الت ن .

 (.Learning Resources) ةصاع  التّ ن  .6

جيب أد ىلتض ن ت صك  ا،ق   تن     ا، ا ةا ال ن كةا وةصةاع  الةت ن  بحكةث  -

 وال و ىلاا )ال  قكا واإللكرتونكا(.تش ل وسائل ةت  ع  لنت ن  

 ةن الكتب ال  اسكا ا،ق   . نسخاالت صك  أح غ جيب أد ىلتناو   -

ىل ا ةةى أد ىلتضةة ن ت صةةك  ا،قةة   ت  كةة  تقنكةةاا الت نةةك  اإللكةةرتوين ضةة ن  -

 أنشاا ت  ىلس ا،ق   لتسهكل ت ن  الا ب وع   ت ن ه .
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 ا،حّ غ لربناةجقائ ا ةتانباا ا انًكا: إ  اع 

االحتكا ةةاا ةةةن  ا،حةةّ غ ب تانبةةاا الربنةةاةج قائ ةةاإ ةة اع  هةةذا اإل ةة اءتانةةب ىل  

 وذل   ا النح  التايل:  (6 :ن  ذج) اآلنكةةا وا،ستقبنكا ا ا،اعىلا والبرشىلا ال زة

  حت ىل  البنكا التحتكا: (أ)

ا،بةةاين وا،نشةةآا )بةةام   ذلةة  قا ةةاا ا،حةةا اا  وا،ختةةرباا  وةكاتةةب  •

ف  ةنهةةا  وةةةا جيةةب اأ ضةةاء هكئةةا التةة  ىلس ... إلةةخ(  ةةةا حت ىلةة  ا،تةة 

 .ا،حّ غت ف ه قبل الرشو    تن كذ الربناةج 

ف   ةةةن ا ىلةة  ا اةةا ال زةةةا لنحصةة    ةةا االحتكا ةةاا غةة  ا،تةة حت •

 .البنكا التحتكا

 :ىليل ةا ايخذ   اال تبا  ةا حت ىل  أ ضاء هكئا الت  ىلس والك اع  ال نكا ( ب) 

التخصصةةةةاا ال   كةةةةا وال قكقةةةةا ي ضةةةةاء هكئةةةةا ال  ةةةة    حت ىلةةةة   •

  ةةةةةا بكةةةةاد ا،حةةةةّ غالتةةةة  ىلس وا،ان بةةةةا لتن كةةةةذ الربنةةةةاةج الةةةة  ايس 

ةكه هت  ال ن كا وخرباهت  الت  ىلسكا س اء ةن عاخل أقسةةام الكنكةةا أو 

 كنكاا اماة ا.

 حت ىل  ةا حيتا ه الربناةج ةن ال نكني   التخصص. •

 ا،   ني )الااق  اإلعا  (.حت ىل    •

 شةةةةةاةنا: )ا، ا ةةةةةا ال  اسةةةةةكا  حت ىلةةةة  قائ ةةةةا ةصةةةةاع  الةةةةت ن  احل ىل ةةةةا   ( ج)

اإللكرتونكا  وب اةج احلاس ب التابكقكا  وب اةج اإلنرتنل الت نك كةةا   والكتب

وة اق هةةا  ةةا الشةةبكا  والةة و ىلاا وا، ةة ا ال ن كةةا ا،اب  ةةا واإللكرتونكةةا  

االنتهةةاء ةةةن هذه القائ ةةا ب ةة   ىلك د إ  اع   ن (  ووغ ها ةن أشكا  ةصاع  الت

 (.3- 6 :ن  ذج)ت صك  كاةل ا،ق  اا ال  اسكا ا،تض نا بالربناةج 
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 نةةةةتج  ةةةةن ا اةةةة   ال ال ةةةةا ةةةةةن خاةةةة اا حتةةةة ىلث الربنةةةةاةج الةةةة  ايس ىل ▪

و ةةائق الت صةةك  الشةةاةل لن قةة  اا ال  اسةةكا  وقائ ةةا ةتانبةةاا الربنةةاةج 

 :( التايل3  و  )

 و ائق الت صك  الشاةل لن ق  اا ال  اسكا  وقائ ا ةتانباا الربناةج   (. 3  و  ) 

 ( ال    ال اين)

 الن  ذج ا،ستخ م  حمت ى ا،ن    ق  ا،ن  

 ( 6ةن  ) 

الت صةةةةك  الشةةةةاةل لن قةةةة  اا ال  اسةةةةكا   •

 شاةً : ت صك  ا ةرب  ا،ك انكةا لنربنةاةج 

 .-و   إد-

 ( T4)ن  ذج: 

 ( T5)ن  ذج: 

 ( 6)ن  ذج:  لربناةج ا،حّ غا قائ ا ةتانباا • ( 7ةن  ) 

 

  

خمرجات اخلطوة الثالثة
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 ا: إ ةةةةة اء ا، ا  ةةةةةا ال نكةةةةةا لنت صةةةةةك  الشةةةةةاةل   إعا   ا اةةةةةل  ال ةةةةةً 

 والرباةج ال  اسكا.

 (  6لن قةةةة  اا ال  اسةةةةكا )ةنةةةة   االشةةةةاةن اات فةةةةا الكنكةةةةا و كقةةةةا الت صةةةةك  .1

  PDF- ن ةةةاا إلكرتونكةةةا بصةةةك ا ك-( 7لربنةةةاةج )ةنةةة  ةتانبةةةاا ا وقائ ةةةا

إىل إعا   ا اةةل والةةرباةج ال  اسةةكا ب   ا تامعها ةن جمنةس القس  والكنكةةا 

 ب كالا اماة ا لنشكود ايكاعىل كا.

 ةة  التق ىلةة  ( ة ا  ةةا فنكةةا  وت  7  ةنةة   6ت ا ا إعا   ا ال  ال  ائق )ةنةة    .2

اطبال زم لذل   و  التق ىل .   اا ا،تض نا   الكنكا الستك اء ا،نح  خت 

ا،تضةة نا   تق ىلةة  ا، ا  ةةا ال نكةةا الصةةاع   ةةن إعا     ح  ااا،نالكنكا    تست   .3

 .والرباةج ال  اسكا ا ال

كافةةا ال  ةةائق ا،ان بةةا  ةةاا ةةةن قبةةل الكنكةةا ت  فةةا  ب ةة  اسةةتك اء مجكةةا ا،نح .4

 ا. ا الن نا ال ائ ا لنخال والنب  ال  اسكلن    ال اين 
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ال ائ ا لنخال والنب  ال  اسكا لننب     ابً ا: ال    ال اين  ا الن نا 

 إ  اءاا ا، افقا النهائكا  ا الربناةج ا، ّح غ.

 

  ةةةةةا الن نةةةةةا ال ائ ةةةةةا لنخاةةةةةل والةةةةةنب  ال  اسةةةةةكا  ال ةةةة   ال ةةةةاينىلةةةةةت   -1

النقةةاط  ةناقشةةا  وىلةةت لننبةة    إ ةة اءاا ا ةةتامع ة ا  ةةا الربنةةاةج وتاةة ىل ه.

   -ال ةةةة   ال ةةةةاين –نبةةةة : قائ ةةةةا ة ا  ةةةةا أ ضةةةةاء الن نةةةةا ال ائ ةةةةا ا) التالكةةةةا

 :(4- 2ةنحق 

 ت صك  ا،ق  اا ال  اسكا ةن حكث: (أ )

 خم  اا الت ن  لن ق  اا -  ايه اف الت نك كا   -

 آلكاا التق ىل  ا،تب ا. - سرتاتك كاا الت نك  والت ن  إ  -

 ةن حكث: ا،حّ غ لربناةجاةتانباا  قائ ا النب    (ب)

  الت هك اا وا، اةل  -   البنكا التحتكا  -

 ةتانباا الت نك  والت ن  اإللكرتوين -   الق ى البرشىلا  -

ت فا ت صكاا الن نا ال ائ ةةا لنخاةةل والةةنب  ال  اسةةكا بخصةة ص الربنةةاةج  -2

ا.  ا،حّ غال  ايس  
ً
 إىل جمنس اماة ا الختاذ اإل  اءاا ا،تب ا نباة

  ةةةةةا الن نةةةةةا ال ائ ةةةةةا  ال ةةةة   ال ةةةةاينالتةةةةةايل: إ ةةةةة اءاا  (5شةةةةةكل )  ضةةةةةاىل 

 لنخال والنب  ال  اسكا
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 ا ال إعا  

لنت صةةةك   ال نكةةةا ا، ا  ةةةا1

 لن ق  اا ال  اسكا الشاةل

 ا قائ ا ةتانباا الربناةجة ا  2

 ال اين ال   

 :ناال ائ ا  ةتض  الن نا ال اين(  ا ال   ب  ائق )الكنكا  تتق م

  لن ق  اا الشاةل الت صك .1

 قائ ا ةتانباا الربناةج.2

 ايكاعىل كا لنشكود اماة ا وككل

 ال ائ ا الن نا أةانا

 استك اء  ة ى   النب 

 ) ال اين ال    )و ائق

 ال ائ ا الن نا

 (ال اين ال   )

 :لة ا ال إعا  

الستكام   الكنكا ةا ا،تاب ا

 ال ائ ا الن نا ة حباا

 الكنكا

 ا،ان با الت  ىل ا إ  اء

 ة حباا ت    ال

 ة حباا

 ا غ  ةست ف

 ا ةست ف

ةا  ة حباا

 اإل  اءاا استكام 

 الت  ىل ا   استك اء ت 

كافا ال  ائق ا،ان با وإ فاق 

 لن     ا جمنس اماة ا

 

  

 ت    ال

 ة حباا

 

 ةا  ة حباا

 إ اع  ال   

 :لة ا ال إعا  

الستكام   الكنكا ةا ا،تاب ا

 ال ائ ا الن نا ة حباا

 الكنكا

 ا،ان با الت  ىل ا إ  اء

الت  ىل ا   استك اء ت 

وإ  اع تق ىل  بذل  

 لن     ا الن نا ال ائ ا

 ايكاعىل كا لنشكود اماة ا وككل

 خماطبةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةامع  القبةةةةةةةةةة   والتسةةةةةةةةةة كل -1

 إلع اج ا اا ام ىل    ا النبام

 بقائ ا ةتانباا ا،كتباا شكود  امع  خماطبا-2

 لنربناةج الت ن  ةصاع 

السةتك اء  اإللكةرتوين  كالت نة  ةامع  خماطبةا-3

 ايسايس. ا،ست ى ةتانباا

 ا، افقا

 ال ائ ا لنخال والنب  ال  اسكا ا الن نا  ال    ال اينإ  اءاا  :(5شكل )
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 ا،خاااا اإل  ائكا لة: 

 خا اا ة ا  ا وتا ىل  ب ناةج ع ايس 

  

 :لة ال  اسكا والرباةج ا ال إعا  

 الكنكا ةا ا،تاب ا  -

 ال زم ال    تق ىل  -  

 

 إبة ت

 ال ائ ا الن نا أةانا   

   ة ى استك اء النب 

 الكنكا ةن ا،ق م الانب 

 ال ائ ا الن نا

 ا، افقةةةا ا،ب ئكةةةا وخماطبةةةا الكنكةةةا

لنب ء   إ ة اءاا ة ا  ةا الربنةاةج  

 وحت ىل ه

1 

 اماة ا  وككل

 لنشكود ايكاعىل كا

 الكنكا

 الربناةج بانب حت ىلث التق م

 ةست   غ 

  اا ةنح ت   

 ةا إ اع  ال   

 

 ةست ىف

 

  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م ا، افقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

بسةةبب  ةة م و ةة ع ةةةرب اا 

 كافكا لتح ىلث الربناةج
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 ا ال إعا  

 ال نكا ا، ا  ا إ  اء

 ة حبةاا الن نةا اسةتكام 

 ال ائ ا واإلعا  

 ال    ايو 

 ايو ( لن     ا ب  ائق )ال    الكنكا تتق م

 :ناةتض  ال ائ ا  الن نا

 و كقا ال  اسا الذاتكا.1

 ال  اسكا ا اا هككنا.2

 لن ق  اا ا،خترص ال ص .3

 الربناةج ام ىل  ت صك .4

 ا ا  كني ا،حك ني بأسامء ةقرت .5

 اماة ا وككل

 ايكاعىل كا لنشكود

 ال ائ ا الن نا أةانا

   ة ى استك اء النب 

 ايو  ال    و ائق 

 ال ائ ا الن نا

 (ال    ايو ) 

 الكنكا

 ا،ان با الت  ىل ا إ  اء

 خماطبا الكنكا ل نتقا  إىل ا ا   التالكا: 

 ()ةتانباا ال    ال اين

2 

1 

 ةست فا  غ 

 ةست فا 

 ا ال إعا  

 ال نكا ا، ا  ا إ  اء

 ة حبةاا الن نةا اسةتكام 

 ال ائ ا واإلعا  

 الكنكا

 ا،ان با الت  ىل ا إ  اء

 ا ال إعا  

 خماطبا ا،حك ني ا ا  ني •

 ة حبةاا ا،حك ةني   ةا احلص  •

 الستك ائها الكنكا وخماطبا

 ت صةةةةةةكا  إ ةةةةةة اع تق ىلةةةةةة  ةتضةةةةةة ن•

ةةةةةة ىل  اإلعا   ب ةةةةة ى أخةةةةةذ الكنكةةةةةا 

 با، حباا ام ه ىلا لن حك ني

استك اء الت  ىل ا  وإ  اع تق ىل  بذل   ت 

 الن نا ال ائ الن     ا 

ال     إ اع  ةا ة حباا 

 الن نا  ا

 استكام   ةا ا، افقا 

 الن نا ة حباا

 ا، حباا استك اء ت 

 الكنكا

ا،ان با  الت  ىل ا إ  اء

 ا ا  كني ا،حك ني ةن

 

 ا، حباا استك اء ت 
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2 

 ا ال إعا  

لنت صةةةك   ال نكةةةا ا، ا  ةةةا3

 لن ق  اا ال  اسكا الشاةل

 قائ ا ةتانباا الربناةج ة ا  ا4

 ايكاعىل كا لنشكود اماة ا وككل

 ال ائ ا الن نا أةانا

 استك اء  ة ى   النب 

 ) ال اين ال    )و ائق

 ال ائ ا الن نا

 (ال اين ال   )

 :لة ا ال إعا  

الستكام   الكنكا ةا ا،تاب ا

 ال ائ ا الن نا ة حباا

 الكنكا

 ا،ان با الت  ىل ا إ  اء

 ة حباا ت    ال

 ة حباا

 غ  ةست  

 ةست  

ةا  ة حباا

 اإل  اءاا استكام 

 الت  ىل ا   استك اء ت 

 فاق كافا ال  ائق ا،ان با إو

 لن     ا جمنس اماة ا

 

  

 ة حباا ت    ال

 

 ةا  ة حباا

 إ اع  ال   

 ال    ال اين

 ا:ال ائ ا  ةتض ن الن نا ال اين(  ا ب  ائق )ال   الكنكا  تتق م

  لن ق  اا الشاةل الت صك .1

 قائ ا ةتانباا الربناةج.2

 :لة ا ال إعا  

الستكام   الكنكا ةا ا،تاب ا

 ال ائ ا الن نا ة حباا

 الكنكا

 ا،ان با الت  ىل ا إ  اء

الت  ىل ا   استك اء ت 

وإ  اع تق ىل  بذل  

 لن     ا الن نا ال ائ ا

 ايكاعىل كا لنشكود اماة ا وككل

 خماطبةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةامع  القبةةةةةةةةةة   والتسةةةةةةةةةة كل -1

 إلع اج ا اا ام ىل    ا النبام

 بقائ ا ةتانباا ا،كتباا شكود  امع  خماطبا-2

 لنربناةج الت ن  ةصاع 

السةتك اء  اإللكةرتوين  كالت نة  ةامع  خماطبةا-3

 ايسايس ا،ست ى ةتانباا

 ا، افقا
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 :  ا ا ا، و   صاع  ا، 

 . ا اا االسرتاتك كا لن اة ا.ةام  ب  ال  ن بن فكصل اة ا اإل -

 . ال لكل اإل شاع  إلنشاء وتق ىل  الرباةج ايكاعىل كا لن  حنا اماة كا. اة ا اإلةام  ب  ال  ن بن فكصل -

 . ال لكل االسرتشاع  لبناء وتا ىل  وتن كذ ب اةج ال  اساا ال نكا.اإلةام  ب  ال  ن بن فكصل اة ا  -

  ال ال  اسكا ، حنا البكال  ىل س. ا اة ا ا،   ا. علكل إ  اع الرباةج و -

  اة ا ا،ن  س  ع. علكل إعا   ا ال والرباةج ال  اسكا لن  حنا اماة كا. -

  اة ا ا،ن   ب  ال  ىل . هككل ا اا ال  اسكا ، حنا البكال  ىل س )علكل الربناةج(.  -

 ال  اسكا. وا ال لنرباةج اإل  ائي  اة ا تب  . ال لكل -

  اة ا ا،ن  فه  لنبرتو  وا، اعد. علكل ا ال ال  اسكا. -

 .ونامذ ه لنتق ىل  واال تامع ايكاعىل ي علكل ا، ك  ال طني -
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 الدليلنماذج 

 طلب التقدم لتطوير )حتديث( برنامج درايس قائم  (:1نموذج ) ▪

 الدرايس متطلبات الدراسة الذاتية للربنامج (:2نموذج ) ▪

 هيكلة اخلطة الدراسية للربنامج (: 3نموذج )  ▪

 Short Courses Descriptionالوصف املخترص للمقررات الدراسية  (:4نموذج )  ▪

  External Reviewers ّكمنياملح   قائمة (: 5نموذج )  ▪

 لربنامج الدرايس املحّدث.قائمة متطلبات ا (:6) نموذج ▪

 Program Specifications (PS)توصيف الربنامج  (: T3نموذج )  ▪

  Course Specifications (CS) توصيف املقرر الدرايس (: T4نموذج )  ▪

 توصيف اخلربة امليدانية )التدريب امليداين( (:T5نموذج ) ▪

 Training Field Specifications (TFS)                     

 Annual Program Report التقرير السنوي للربنامج (: T6نموذج )  ▪
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 ( 1-1نموذج )

 جوهريةإجراء تعديالت طلب  

 

 أوالً: بيانات عامة: 

 

  

  سم:قال  :الكلية

    

ـــــــم الرب ـــــ ـــــــج  اســـ ـــــ ـــــ  نامـــ

ــ ــ ــــ ــلــــ ــالــــ ــة  ةبــــ ــيــــ ــربــــ ــعــــ   الــــ

 

 

ـــــــم ال ـــــ ـــــــج  رباســـ ـــــ ـــــ  نامـــ

 اإلنـــــةـــــلـــــيـــــ يـــــة ة  بـــــالـــــلـــــ ـــــ

 

 

الــــعــــلــــمــــيــــة   الــــدرجــــة 

ــ  ــلــــــ ــــ ــالــــ ــيــــــة   ةبــــ  الــــــعــــــربــــ

 

 

الــــعــــلــــمــــيــــة   الــــدرجــــة 

 اإلنــــةــــلــــيــــ يــــة ة  بــــالــــلــــ ــــ 

 

 

  

ــاريــخ    تاريخ إنشاء الربنامج: ــ   تـ ــديـ تــعـ آخــر 

 أجري عىل الربنامج

 

    

ــات   ــعـ ــد ـ الـ ــدد  عـ

الـــتـــ   ـــرجـــ   

ــج ــامـ ــربنـ الـ ــل   مـ

 

 إمجــــــــــــــــــــــــــــــا    

 عـــدد اخلــر ــني 

 

الـــــطـــــال    عـــــدد 

قيـديل  احلـاليني امل

الــــــربنــــــامــــــج   يف 
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 : نوع التعدي  املطلو  يف الربنامج ومربراته ومتطلباته :  ثانًيا

 

 املطلو  إحداثها يف الربنامج:  اجلوهرية أدرج بيان موج  بالتعديالت

-  

-   

-      

-   

ــر  ــويـ ــطـ تـ ــربرات  مـ

ــج  ــامــــــــ ــربنــــــــ  الــــــــ

 

 ميض مخس سنوات مل آخر حتديث للربنامج       

 امج ريج أول د عة مل الربن       

املربرات واألســـــبا   

ــة:  ــيــــ ــمــــ ــلــــ ــعــــ  الــــ

 

 

 

املربرات واألســـــبا   

ـــــــــــــــــــــــــــــة   الــوبــوي

 )التعليم والتعلم(:

 

املربرات واألســـــبا   

ــة: ــيـــ ــتـــــ عـــ  االجـــ

 

 

املربرات واألســـــبا   

ــة:  ــت:ــــــــــاديـــ  االقـــ

 

 

 ــرى:ــــــمربرات أخــ
 

 

ــان موج    بي ــان  أدرج  ــات اجلــديــدةاملبــ بي  :للربنــامج املحــّدث مل  -إن وجــدت    -  تطلب

 .التدريس، والتةهي ات، واملعام ، .... إلخ هيئة أعضاء

-   

-     

-  
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 (2- 1نموذج )

 إجراء تعديالت طفيفة طلب  

 أوالً: بيانات عامة: 

 

  

  سم:قال  :الكلية

    

ـــــــم الرب ـــــ ـــــــج  اســـ ـــــ ـــــ  نامـــ

ــ ــ ــــ ــلــــ ــالــــ ــة  ةبــــ ــيــــ ــربــــ ــعــــ   الــــ

 

 

ـــــــم الرب ـــــ ـــــــج  اســـ ـــــ ـــــ  نامـــ

 اإلنـــــةـــــلـــــيـــــ يـــــة ة  بـــــالـــــلـــــ ـــــ

 

 

الــــعــــلــــمــــيــــة   الــــدرجــــة 

ــ  ــلــــــ ــــ ــالــــ ــيــــــة   ةبــــ  الــــــعــــــربــــ

 

 

ـــ ا الــــعــــلــــمــــيــــة لـ  درجــــة 

 اإلنــــةــــلــــيــــ يــــة ة  بــــالــــلــــ ــــ 

 

 

  

تاريخ آخر تعدي  أجري    تاريخ إنشاء الربنامج:

 الربنامجعىل  

 

    

عـدد الـد عـات  

الت   رجـ   

الربنـــامج  مل 

 

ــا     إمجــــــــــــــــــــــــ

 عـــدد اخلـر ـني 

 

الـــــطـــــال    عـــــدد 

احلـاليني املقيـديل  

الــــــربنــــــامــــــج   يف 

 

 



   

 

 61 

)  نوع التعدي  املطلو  يف الربنامج :  ثانًيا 
 *
 : راته مرب و   ( 

 .4بحسب ما ورد يف متل الدلي  ص املطلو  إحداثها يف الربنامج الطفيفة   يرياتالت صنف )*( 

 التعدي  املطلو : ............................  -1

 بعد التعدي  )الوضع املقوح(  قب  التعدي  )الوضع احلا ( 

املربرات  

  رم  )األسبا ( 

 املقرر

وحدات   اسم املقرر

 معتمدة 

وى  املست

 درايسال

املتطلب 

 السابق

  رم 

 املقرر

وحدات   اسم املقرر

 معتمدة 

املستوى  

 الدرايس

املتطلب 

 السابق

           
           
           
 التعدي  املطلو : ............................  -2

 بعد التعدي  )الوضع املقوح(  قب  التعدي  )الوضع احلا ( 

املربرات  

  رم  )األسبا ( 

 قررملا

وحدات   اسم املقرر

 معتمدة 

املستوى  

 الدرايس

املتطلب 

 السابق

  رم 

 املقرر

وحدات   اسم املقرر

 معتمدة 

املستوى  

 الدرايس

املتطلب 

 السابق

           
           
           
 التعدي  املطلو : ............................  -3

 املقوح(  بعد التعدي  )الوضع  قب  التعدي  )الوضع احلا ( 

املربرات  

  رم  )األسبا ( 

 املقرر

وحدات   اسم املقرر

 معتمدة 

املستوى  

 الدرايس

املتطلب 

 السابق

  رم 

 املقرر

وحدات   اسم املقرر

 معتمدة 

املستوى  

 الدرايس

املتطلب 

 السابق

           
           
           

  قات الطلب: مر •

 اخلطة الدراسية بعد التعدي  خة مل سن -2 نسخة مل اخلطة الدراسية قب  التعدي   -1

 . _إن وجد  _توصيفات املقررات الدراسية الت  أجري عليها أي تعدي  أو أضيف   -3
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 64 

 ( 1  - 2نموذج )

 الدرايس الربنامج املطلو  إحداثها يف بأهم التعديالت ملخص 

 الكليـــــــة: 

 القســــــــــم:

 اسم الربنامج: 

 نامج:ربالرئيس القسم/ أو منسق 

 أوال: الت يريات املقوحة يف الربنامج: 

 مسمى الربنامج بالل تني العربية واإلنةلي ية  -1

 التعدي  املقوح الوضع احلا 

  

 

 عدد الساعات املعتمدة للربنامج -2

 التعدي  املقوح الوضع احلا 

  

 

 الرسالة واألهداف  -3

 التعدي  املقوح الوضع احلا 

  

 

 التعلم املتوقعة مل الربنامج:  اترج خم -4

 التعدي  املقوح الوضع احلا 
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ــً  ــاني ــاعــا ــا  ث  ا: املقررات الت  أضـــــيفــ  أو دذــ  أو حــذ ــ  أو حــدث ت يري يف عــدد ســــ

 أو متطلبات دراستها يف هيك  الربنامج:

 املربرات  بعد التعدي   قب  التعدي  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وجدت(:امج )إن يف الربنا: تعديالت أخري مت  ثالثً 

 املربرات  بعد التعدي   قب  التعدي  
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     (2- 2نمــوذج )

 مع  وأهدا ه الربنامج املحّدث رسالة اتســاق 

 وأهدا ه   رسالة القسم، والكلية، واجلامعة

 الرسالة •

 اجلامعة  الكلية  القسم  الربنامج 

 

 

 

 

 

   

 

 األهداف  •

 اجلامعة  الكلية  القسم  الربنامج 
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 (  3نموذج ) 

 هيكلة اخلطة الدراسية للربنامج 

املعتمدة للخطة الدراســية حســب املتطلبات األماديمية  وحداتتوزيع ال  1  -3

 لـ )اجلامعة، الكلية، التخ:ص(.

 .للربنامج  بيان أوجه خدمة املةتمع يف اخلطة الدراسية 3-2

رات عىل  3-3
ّ
 املستويات الدراسّية.توزيع املقر

( يبني توزيع املتطلبات السابقة للمقررات الدراسية Flowchartخمطط )  3-4

 خالل املستويات الدراسية املختلفة للربنامج.

 جدول يبني العبء التدرييس للطالب والقسم. 3-5
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 (  3نموذج ) 

 هيكلة اخلطة الدراسية للربنامج 

 ألماديمية  املعتمدة للخطة الدراسية حسب املتطلبات ا   وحدات توزيع ال   1-   3

 ( لـ )اجلامعة، الكلية، التخ:ص 

 

 

  

 الوزن النسب   عدد املقررات  عدد الوحدات  نوع املتطلب  املتطلَّبات 

 متطلَّبات اجلامعة 

     إجباري 

   اختياري 

 متطلَّبات الكلّية 

 السنة التحضريية 

 

 

   إجباري 

   اختياري 

  الربنامج متطلَّبات

 ( التخّ:ص)

 إجباري 

 

  

 ري اختيا

 

 

 مرشوع التخرج )إن وجد( 

 

 

 
ّ
   /التدريب امليداين

 )إن وجد(  سنة االمتياز

 

 

   أخــــرى  

 
ّ
دة للربنامج الدرايس

 
   ذموع الوحدات املعتم

100 % 
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)  أوالً: متطلَّبات اجلامعة
*
) 

 اجلامعة بحسب ما يقره ذلس    *

 

الوحدات   املستوى الدرايس 

دة 
 
 املعتم

Course Title  ر   ـم اس
ّ
 م Course Code املقر

 
2 

Creed and Family in Islam 
 ISLM181 العقيدة واألرسة يف اإلسالم

1 

 
2 

 

Arabic Language Skills ــيـــة ــربـ ــعـ الـ ــة  ــ ـ ــلـ الـ ــارات  ــهـ  مـ

 
ARAB182 

2 

 

2 

History and Civilization of 
Kingdom of Saudi Arabia 

ــة  ــكـ املــمــل ــاريــخ وحضــــــــارة  تـ

ــة  ــوديــ ــعــ الســـــــ ــة  ــيــ ــربــ ــعــ  الــ

 

HIST281 
3 

 
2 Islamic Ethics and Values 

ــة  ــالميـ اإلســـ والقيم   األخالق 

 
ISLM282 

4 

 
2 Entrepreneurship  األعــــــــــــــــ ل  ريــــــــــــــــادة 

 
BUS381 

5 

 املةمـوع  10 

 

 

 ثانيًا: متطلَّبات الُكلّية: 

دة 
 
ر  Course Title الوحدات املعتم

ّ
 م Course Code اسـم املقر

 
 

  1 

 

 

   2 

    3 

    4 

    5 

 املةمـوع  
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 ا: متطلَّبات التخّ:صثالثً 

رات التخّ:ص اإلجبارّية   •
ّ
 مقر

دة 
 
ر  Course Title الوحدات املعتم

ّ
 م Course Code اسـم املقر

 
 

  1 

 

 

   2 

    3 

    4 

    5 

 
 

  6 

 
 

  7 

 
 

  8 

 
 

  9 

 
 

  10 

 
 

  11 

 
 

  12 

 
 

  13 

 
 

  14 

 
 

  15 

 
 

  16 

 
 

  17 

 
 

  18 

 
 

  19 

 
 

  20 

 
 

  21 

 
 

  22 

 
 

  23 

 
 

  24 

 
 

   .. 

 املةمـوع  
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رات التخّ:ص االختيارّية  •
ّ
 مقر

 .

ٍ

رات االختيارّية ذموع ) ( وحدات
ّ
 خيتار الطالب مل املقر

دة 
 
ر  Course Title الوحدات املعتم

ّ
 م Course Code اسـم املقر

 
 

  1 

 

 

   2 

    3 

    4 

    5 

 املةمـوع  

 

 مرشوع التخرج )إن وجد(.  •

دة 
 
ر  Course Title الوحدات املعتم

ّ
 م Course Code اسـم املقر

 
 

  1 

 

 

   2 

    3 

    4 

    5 

 املةمـوع  

 

 

 )إن وجد(. التدريب   •
ّ
 امليداين

دة 
 
ر  Course Title الوحدات املعتم

ّ
 م Course Code اسـم املقر

 
 

  1 

 

 

   2 

    3 

    4 

    5 

 املةمـوع  
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 . بيان أوجه خدمة املةتمع يف اخلطة الدراسية للربنامج   2-  3

ا مل مقررات دراسيةبيان يوضح أوجه خدمة املةتمع يف اخلطة الدراسية للربنامج سواء أمان  
ً
 مقررات دراسية ماملة، أم ج ء

طبيعة خدمة املةتمع يف  

 املقرر الدرايس 

الوحدات  

دة 
 
 املعتم

Course Title  ر
ّ
 Course اسـم املقر

Code 

 م

ج ء مل املقرر  

 الدرايس  

 خيدم املةتمع 

املقرر الدرايس  

 بأممله 

 خيدم املةتمع 

   
 

  
1 

   
 

  
2 

   
 

  
3 

   
 

  
4 

   
 

  
5 

   
 املةمـوع 

ــدم   • ــقــ تــ ــ   ــتــ والــ ــج  ــامــ ــربنــ ــلــ لــ ــة  ــيــ ــدراســـــــ الــ ــة  ــطــ اخلــ يف  ــة  ــيــ ــةــ ــهــ ــنــ ــالمــ الــ ــة  ــاألنشـــــــــطــ بــ ــان  ــيــ بــ  عــــرا 

 مع.خدمة للمةت

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

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

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

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

 ................................................................................................................... 
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رات عىل املستويات الدراسّية 3 -   3)  
ّ
 (: توزيع املقر

 

 : )التحضريية(  السنة األوىل •

 

 املستوى األول 

الوحدات   املعتمدة وحدات  لا توزيع   ساعات االت:ال توزيع   متطلب املقرر 

دة 
 
 املعتم

Course Title   ر اسـم
ّ
املقر  Course 

Code 

 م 

مستواه  

 الدرايس 

أخرى   رم  ه  اسمه 

 حُتدد: 

)عيادة، 

  ،ودي أستو

 (ميداين

 
ّ
أخرى   نظرّي  عمل

 حُتدد: 

)عيادة، 

،  وأستودي 

 ميداين(

 
ّ
 نظرّي  عمل

  

 

 

  

   

 

 
  1 

             2 

             3 

             4 

             5 

           

 املةمـوع 

 

 ثاين املستوى ال 

دات  وح ال  املعتمدة وحدات  لتوزيع ا  ساعات االت:ال توزيع   متطلب املقرر 

دة 
 
 املعتم

Course Title  ر
ّ
 Course اسـم املقر

Code 

 م 

مستواه  

 الدرايس 

أخرى   رم  ه  اسمه 

 حُتدد: 

)عيادة، 

  ،وأستودي 

 (ميداين

 
ّ
أخرى   نظرّي  عمل

 حُتدد: 

)عيادة، 

،  وأستودي 

 ميداين(

 
ّ
 نظرّي  عمل

  

 

 

  

   

 

 
  1 

             2 

             3 

             4 

             5 

           

 املةمـوع 
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 : السنة الثانية  •

 

 ثالث املستوى ال 

الوحدات   املعتمدة وحدات  لتوزيع ا  ساعات االت:ال توزيع   متطلب املقرر 

دة 
 
 املعتم

Course Title  ر
ّ
 Course اسـم املقر

Code 

 م 

مستواه  

 الدرايس 

أخرى   رم  ه  اسمه 

 حُتدد: 

)عيادة، 

  ،وأستودي 

 (ميداين

 
ّ
أخرى   رّي ظ ن  عمل

 حُتدد: 

)عيادة، 

،  وأستودي 

 ميداين(

 
ّ
 نظرّي  عمل

  

 

 

  

   

 

 
  1 

             2 

             3 

             4 

             5 

           

 املةمـوع 

 

 رابع املستوى ال 

الوحدات   املعتمدة وحدات  لتوزيع ا  ساعات االت:ال توزيع   متطلب املقرر 

دة 
 
 املعتم

Course Title  ر
ّ
 Course اسـم املقر

Code 

 م 

مستواه  

 الدرايس 

أخرى   رم  ه  اسمه 

 حُتدد: 

)عيادة، 

  ،وأستودي 

 (ميداين

 
ّ
أخرى   نظرّي  عمل

 حُتدد: 

)عيادة، 

،  وأستودي 

 ميداين(

 
ّ
 نظرّي  عمل

  

 

 

  

   

 

 
  1 

             2 

             3 

             4 

             5 

           

 املةمـوع 
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 لسنة الثالثة: ا  •

 

 امس املستوى اخل 

الوحدات   املعتمدة وحدات  لتوزيع ا  ساعات االت:ال توزيع   متطلب املقرر 

دة 
 
 املعتم

Course Title   ر اسـم
ّ
املقر  Course 

Code 

 م 

مستواه  

 الدرايس 

أخرى   رم  ه  اسمه 

 حُتدد: 

)عيادة، 

  ،وأستودي 

 (ميداين

 
ّ
أخرى   نظرّي  عمل

 حُتدد: 

دة، )عيا

،  وأستودي 

 ميداين(

 
ّ
 نظرّي  عمل

  

 

 

  

   

 

 
  1 

             2 

             3 

             4 

             5 

           

 املةمـوع 

 

 لسادس املستوى ا 

الوحدات   املعتمدة وحدات  لتوزيع ا  ساعات االت:ال توزيع   متطلب املقرر 

دة 
 
 املعتم

Course Title  ر
ّ
 Course اسـم املقر

Code 

 م 

مستواه  

 الدرايس 

أخرى   رم  ه  اسمه 

 حُتدد: 

)عيادة، 

  ،وأستودي 

 (ميداين

 
ّ
أخرى   نظرّي  عمل

 حُتدد: 

)عيادة، 

،  وأستودي 

 ميداين(

 
ّ
 نظرّي  عمل

  

 

 

  

   

 

 
  1 

             2 

             3 

             4 

             5 

           

 املةمـوع 
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 رابعة: ة ال السن  •

 

 سابع املستوى ال 

الوحدات   املعتمدة وحدات  لتوزيع ا  ساعات االت:ال توزيع   متطلب املقرر 

دة 
 
 املعتم

Course Title  ر
ّ
 Course اسـم املقر

Code 

 م 

مستواه  

 الدرايس 

أخرى   رم  ه  اسمه 

 حُتدد: 

)عيادة، 

  ،وأستودي 

 (ميداين

 
ّ
أخرى   نظرّي  عمل

 حُتدد: 

)عيادة، 

،  وأستودي 

 ميداين(

 
ّ
 نظرّي  عمل

  

 

 

  

   

 

 
  1 

             2 

             3 

             4 

             5 

           

 املةمـوع 

 

 ثامل املستوى ال 

الوحدات   املعتمدة وحدات  لتوزيع ا  ساعات االت:ال توزيع   متطلب املقرر 

دة 
 
 املعتم

Course Title  ر
ّ
 Course اسـم املقر

Code 

 م 

اه  تو مس 

 الدرايس 

أخرى   رم  ه  اسمه 

 حُتدد: 

)عيادة، 

  ،وأستودي 

 (ميداين

 
ّ
أخرى   نظرّي  عمل

 حُتدد: 

)عيادة، 

،  وأستودي 

 ميداين(

 
ّ
 نظرّي  عمل

  

 

 

  

   

 

 
  1 

             2 

             3 

             4 

             5 

           

 املةمـوع 

 ى من أربع سنوات دراسية تضاف جداول للبرامج األعل  *
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ــية  خمطط توزيع املتطلبات الســـابقة للمقررات الدراســـية خالل  (:  4-  3) املســـتويات الدراسـ

 املختلفة للربنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM 221 

COM 233 

COM 236 

COM 211 

COM 333 

COM 335 

COM 334 

COM 336 

COM ….. 

COM ….. 

COM ….. 

COM 221 

COM ….. 

COM ….. 

COM ….. 

COM ….. 

COM ….. 

COM ….. 

COM 213 

 املستوى الرابع الثالثاملستوى 

 الثانيةالسنة 

 املستوى السادس املستوى اخلامس

 السنة الثالثة

 املستوى الثامل املستوى السابع

 السنة الرابعة
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 (: جدول يبني العبء التدرييس للطالب والقسم. 5  -  3)

 

 ا : الطالب والقسم عىل النحو الت ب إر اق جدول يبني العبء التدرييس عىل  •

 

 الف:  الدرايس الثاين  الف:  الدرايس األول    

 
الوحدات الدراسية  

 املعتمدة 

 ساعات االت:ال 

الوحدات الدراسية  

 املعتمدة 

 ساعات االت:ال 

السنة األوىل  

 )التحضريية( 

    

     السنة الثانية 

     السنة الثالثة 

     السنة الرابعة 

     اإلمجا 
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 (4نموذج ) 

 الوصف املخترص للمقررات الدراسية

رم  ورقم  

 املقرر

 املتطلب السابق  مستوى املقرر املعتمدة  وحداتال اسم املقرر

     

     

 : اهلدف الرئيس للمقرر

 

 

 حتوى الرئيسة: املعنارص 

 

 

 

 

 

 : الرئيسالكتا  املرجع  

 

 

 

رات الدراسيّة يكون ملحوظة:  ّ
 التا :   وتيبال   عىل تقديم الوصف املخترص للمقر

رات املستوى األول   -
ّ
 وصف مقر

رات املستوى الثاين  -
ّ
 وصف مقر

رات املستوى الثالث        -
ّ
 وصف مقر

رات املستوى الرابع  -
ّ
 وصف مقر

رات املستوى اخلامس       -
ّ
 وصف مقر

رات املستوى السادس    -
ّ
 وصف مقر

رات املستوى -
ّ
 السابع   وصف مقر

رات املستوى الثامـل -
ّ
 وصف مقر

 األخرى للربامج األعىل مل أربع سنوات دراسية. توياتواملس -
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 ( 5نموذج )

ّكمني   قائمة املح 

عـــل   • تـــقـــ   ال  ــامـــج  لـــلـــربنـ ــارجـــيـــني  مـــني اخلـ املـــحـــكـــ  ــ ء  ــأســـــ بـ ــائـــمـــة  قـ  حمـــكـــمــني،    5تـــر ـــق 

 ا للمعايري الواردة بمتل هذا الدلي .و قً 

م عىل حدة. •  تر ق سرية ذاتية لكُ  حُم ك 

 االسم 

  جهة العم 

 )املدينة/

 الدولة( 

الدرجة  

 العلمية 

 التخ:ص العام 

التخ:ص  

 الدقيق 

 التواص  

الربيد 

 اإللكووين

اهلاتف/ 

 اجلوال 
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 ( 6نموذج )

 املُّحدث ربنامج الدرايس ال قائمة متطلبات

 

 الربنامج.بيان باإلمكانــات البرشيـــة املتطلبة لتش ي   1- 6

 الربنامج.بيان باإلمكانــات واملتطلبات املاديـــــة لتش ي   2- 6

6  -3   / ــم  ــلـ ــعـ ــتـ الـ :ــــــــادر  )م مـــل  ــامـــج  الـــربنـ ــات  ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ مـ ــة  ــمـ ــائـ  قـ

 املراجع الدراسية األساسية(. 

 قائمة حتقق متطلبات التعليم اإللكووين. 4- 6

 .()باملستوى األسايسقائمة معايري ت:ميم املقررات اإللكوونية  5- 6
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 ( 6نموذج ) 

 لربنامج الدرايس املحّدثا قائمة متطلبات 

 

  القسم:   :الكلية 

    

  اســــم الربنامــــج:

  العلميـة: الدرجة

 

 بيان باإلمكانــات البرشيـــة املتطلبة لتش ي  الربنامج.(:1-   6)

ْل يف حكمهم بالقسم و قً 
 
 مية: ا لرتبهم األمادي)أ( بيان بأعضاء هيئة التدريس وم

 الرتبة األماديمية

 املطلــو   ا املتو ر حاليً 

 إمجا  إناث  ذمور  إمجا  إناث  ذمور 

       أستـــــــــــاذ

       أستاذ مشارك

       أستاذ مساعد

       حماضــــر

       معيــــــد

       اإلمجالــــ  
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لْ  
 
ومــــ ــم  بــــالــــقســــــ الــــتــــدريــــس  هــــيــــئــــة  ــاء  أعضــــــ بــــيمجــــا   بــــيــــان  و ــــقــــً   ) (     حــــكــــمــــهــــم  لــــــــــــــــ: يف   ا 

 مؤه  الدمتوراه؛ واجلنسية )البلد(.

 العدد  الت:نيف 

 احلاصلون عىل مؤه  الدمتوراه 

 )أستاذ مساعد     وق(

 غري احلاصلني عىل مؤه  الدمتوراه 

 حمارض(  -)معيد 

 سعودي غري  سعودي  غري سعودي  سعودي 

      ذمــــــور

      إنــــــــــاث

      اإلمجالـ  

 ا بالقسم، واملطلو  تو رهم مستقباًل.)ج( بيان بأعداد اإلداريني والفنيني العاملني حاليً 

اإلداريون  

 والفنيون 

 املطلــو   ا املتو ر حاليً 

 إمجا  إناث  ذمور  إمجا  إناث  ذمور 

       إداري

        نـ 

       اإلمجالــــ  

ومســــــــاعـــد ـ الـتـــدريـس  ــة  هـيـئـ أعضــــــــاء  ــ ء  ــأســــ بـ ــان  بـيـ مشــــــــارمـتـهـم  )د(    واملـتـوقـع  املـعـنـ ،  ــم  ــالـقســــ بـ  م 

 الربنامج.يف تنفيذ  

 م

اسم عضو هيئة  

 التدريس 

الرتبة  

 األماديمية 

التخ:ص 

 الدقيق 

املؤه   

 العلم  

اجلامعة الت   رج  

 هامن

 ظاتوملح

1.        

2.        

3.        

4.        

 .... 
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 . الربنامجبيان باإلمكانــات واملتطلبات املاديـــة لتش ي  (: 2-   6)

 ك  مما سبق(.بيان مستق  ب)يمكل إر اق  •

 

 

 

 البيــــان 

 العدد 

 ا املتو ر حالًي   

 العدد 

 املطلو  تو ريه  

يف   التةهي ات املتاحة

 القاعات/ املعام 

  التةهي ات املطلوبة

 للقاعات/ املعام  

القاعات  

 الدراسية 

 

 

 

 

 

   

املعام  

واملختربات  

 والورش 

 

 

 

 

   

مكاتب ألعضاء  

هيئة التدريس  

 واإلداريني 
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 . قائمة متطلبات الربنامج مل )م:ادر التعلم(/ املراجع الدراسية األساسية((: 3-   6)

رم  

ورقم  

 املقرر

 اسم املقرر

 قائمة املراجع األساسية 

 سنة النرش دار النرش املؤلف املرجع اسم 

 الرقم املرجع  

(ISBN ) 
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 . متطلبات التعليم اإللكووين قائمة حتقق (: 4-   6)

 املعلومات األساسية   

 ةــــــــاسم الكلي
 

 اسم الربنامج األماديم 
 

ـــنةـعدد مقرر األو  للربـنامج    ات الســـ

 )بعد السنة التحضريية(  األماديم 

 

 

 

 مسؤو  الربنامج  

 رقم التحويلة  الربيد اإللكووين  االسم 

ــد ــيـــــــــــــــــــ ــمـــــــــــــــــــ ــعـــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــ

 

   

ــئون   األماديمـية ومـي  الكلـية للشـــ

 

   

ــمنســــق مشــــ روع تطوير املقررات ــــــــ

ــة  ــيـــ ــلـــ ــكـــ الـــ يف  ــة  ــيـــ ــوونـــ ــكـــ  اإللـــ
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 الف:  الدرايس األول   – مقررات السنة األوىل مل الربنامج  

# 

اسم  

 املقرر 

رم  

املقرر  

 Bbعىل 

أس ء أعضاء هيئة  

التدريس املشارمني  

 يف تطوير املقرر 

الربيد اإللكووين اجلامع  

التدريس ألعضاء هيئة  

املشارمني يف تطوير  

 املقرر 

منسق 

 املقرر 

الربيد  

اإللكووين  

اجلامع  

 للمنسق 

جوال  

 املنسق 

ه  املقرر متاح عىل 

البالك بورد؟  نظام 

 نعم/ال

م
ت 
ا
ظ
و
ح
ل

 

1          

2          

3          

4          

5          

 ...          

 الف:  الدرايس الثاين   – مقررات السنة األوىل مل الربنامج  

# 
اسم  

 املقرر 

رم  

املقرر  

 Bbعىل 

أس ء أعضاء هيئة  

التدريس املشارمني  

 ىف تطوير املقرر 

ين اجلامع  الربيد اإللكوو

اء هيئة التدريس ألعض

املشارمني ىف تطوير  

 املقرر 

منسق 

 املقرر 

الربيد  

اإللكووين  

اجلامع  

 للمنسق 

جوال  

 املنسق 

ه  املقرر متاح عىل 

نظام البالمبورد؟  

 نعم/ال

ل
م

ت 
ا
ظ
ح
و

 

1          

2          

3          

4          

5          

 ...          
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 يري ت:ميم املقررات اإللكوونية باملستوى األسايس مة معا(: قائ5-   6)

األسـايس: ه  املقررات االعتيادية مدعومة باسـتخدام األدوات التقنية )أدوات التعلم اإللكووين( لتيسـري  املقررات اإللكوونية باملسـتوى  

ا لوجـه  -ودعم    - ــتخـدم نظـام إدارة التعلم    عمليـة التعلم، مع االلت ام بـاملحـارضات االعتيـاديـة املقـدمـة وجهـً بـالطريقـة املعتـادة، ويســـ

(Black Board يف اجلامعة لطرح )-مجيع املقررات يف هذا املستوى. -وإدارة 

 جامعة اإلمام عبد الرمحل بل  ي:  

 ع دة التعليم اإللكووين والتعلم مل بعد 

 معايري ت:ميم املقررات اإللكوونية باملستوى األسايس 

 1 اإللكووين. ستخدام املقرر مع تعريف باألقسام األساسية للمقرر ل ميفية البدء با تعلي ت واضحة حو

نظرة عامة عل  

 املقرر ومقدمته 

 2 تعريف الطالب بال را مل املقرر )اهلدف العام( وبنية املقرر األساسية.

 3 ا.توضيح السياسات اخلاصة باملقرر وسياسات اجلامعة الت  ينب   عىل الطالب االلت ام هب

 4 ت:ف أهداف املقرر التعليمية خمرجات قابلة للقياس.

 األهداف التعليمية 

 5 ت:ف أهداف الوحدات التعليمية خمرجات متوا قة مع أهداف املقرر.

 6 تذمر مجيع األهداف بشك  واضح، وترم  عىل أداء الطالب.

 7 التعليمية.   هناك تعلي ت واضحة ودقيقة للطال  حول ميفية حتقيق م  األهداف

 8 يتناسب مع مستوى املقرر. األهداف التعليمية م:ممة عىل نحو 

 التقييم  9 سياسة التقييم والدرجات اخلاصة باملقرر مذمورة بوضوح. 

 10 املواد التعليمية الت  تسهم يف حتقيق األهداف التعليمية للمقرر والوحدات التعليمية.

 املواد التعليمية 

 11 صحيح.تخدمة يف املقرر موثقة بشك  التعليمية املس املراجع واملواد

 12 املواد التعليمية املستخدمة حديثة.

 13 هناك تفريق واضح بني املواد املطلوبة )اإلجبارية( واملواد االختيارية. 

 14 األنشطة التعليمية تو ر الفرصة للتفاع  الذي يدعم التعلم النشط.

 تفاع  املتعلم 
 15 رد عىل أسئلة الطال ، وتو ري الت ذية الراجعة هلم مذمورة بوضوح. ال منية لل خطة املعلم 

 16 املتطلبات اخلاصة بتفاع  الطالب مكتوبة بوضوح. 

 تقنيات املقرر  17 االنتقال بني مكونات املقرر اإللكووين منطق ، ومتسق، و عال. 

 18 رة بسهولة.للعم  يف املقرر متو أي تقنيات أو أدوات تل م الطالب 

 دعم املتعلم  19 ا للدعم الفن  املقدم وميفية الوصول إليه.ا واضحً تعلي ت املقرر تو ر وصفً 
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T3_Program Specifications V2020- Ar 

 اسم الربنامج:

 مستوى املؤه :

 القسم العلم : 

 الكلية:

 املؤسسة:

 

 

 

 

  



   

 

 97 

 املحتويات

 أ. التعريف بالربنامج ومعلومات عامه عنه: 

   . رسالة الربنامج وأهدا ه وخمرجاته 

  ج. املنهج الدرايس: 
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 يف بالربنامج ومعلومات عامه عنه: لتعر أ. ا 

 للربنامج:املقر الرئيس  .1

 

 

 

 الفروع الت  يقدم  يها الربنامج:  .2

 

 

 

 اقت:ادية، اجت عية، ثقا ية، تقنية، االحتياجات والتطورات الوطنية ..... الخ() أسبا  إنشاء الربنامج .3

 

 

 

 ..( إمجا  الساعات املعتمدة: )............. . 4

 

 

 

 الطال  هلا :املهل / الوظائف الت  يتم تأهي   .5

 

 

 

 )إن وجدت(املسارات الرئيسة للربنامج . 6

 املسار 

 الساعات املعتمدة 

 )لك  مسار( 

 املهل / الوظائف 

 ) )لك  مسار

1.    

2.    

3.    

4.    

 )إن وجدت(املؤه  املمنوح  /نقاط اخلروج . 7

 الساعات املعتمدة   ا إمج  املؤه  املمنوح  /نقاط اخلروج  

1.   

2.   

3.   
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 رسالة الربنامج وأهدا ه وخمرجاته   .  

 رسالة الربنامج: .  1

 

 

 أهداف الربنامج: .   2

 

 

 عالقة رسالة وأهداف الربنامج مع رسالة وأهداف املؤسسة/الكلية: . 3

 

 

 خ:ائص خر   الربنامج: .  4

 

 

 * خمرجات تعلم الربنامج .  5

  ة والفهم املعر 

  1ع 

  2ع

  3ع

  4ع

  .. ع 

 اراتـــــــــامله

  1م 

  2م 

  3م 

  4م 

  .. م 

 قيـــــمال

  1ق 

  2ق

  3ق

  4ق

  ق.. 

 يتم إضا ة جدول منف:  لك  مسار أو نقاط  رج )إن وجدت(   *
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 ج. املنهج الدرايس: 

 مكونات اخلطة الدراسية:   .1

 النسبة املئوية  الساعات املعتمدة  قررات عدد امل  إجباري / اختياري  مكونات اخلطة الدراسية 

 متطلبات اجلامعة 

    إجباري 

    اختياري 

 متطلبات الكلية 

    إجباري 

    اختياري 

 متطلبات الربنامج 

    إجباري 

    اختياري 

     مرشوع التخرج 

     التدريب امليداين / سنة االمتياز 

     أخرى 

    اإلمجا 

 وجد()إن منف:  لك  مسار يتم إضا ة جدول  *  

 

 مقررات الربنامج:   .2

 

 املستوى 

 

 اسم املقرر  رم  املقرر 

 إجباري 

 أو اختياري 

املتطلبات  

 السابقة 

الساعات  

 املعتمدة 

 نوع املتطلب 

 )جامعة / ملية / برنامج(

 

 

 املستوى 

1 

 

      

      

      

      

      

      

 

 

 املستوى 

2 

 

      

      

      

      

      

      

 

 

 املستوى 

3 

      

      

      

      

 

 

 املستوى 

4 

      

      

      

      

 املستوى 

5 
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 املستوى 

 

 اسم املقرر  رم  املقرر 

 إجباري 

 أو اختياري 

املتطلبات  

 السابقة 

الساعات  

 املعتمدة 

 نوع املتطلب 

 )جامعة / ملية / برنامج(

 

 

 املستوى 

6 

 

      

      

      

      

      

 

 

 املستوى 

7 

 

      

      

      

      

      

 

 

 املستوى 

8 

 

      

      

      

      

      

      

 ادرج امل يد مل املستويات حسب احلاجة *

 أضف جدول ملقررات م  مسار )إن وجد(*  *

 توصيف مقررات الربنامج: . 3

 املرم  الوطن  للتقويم واالعت د األماديم .نموذج   ضع الرابط اإللكووين للتوصيف التف:يل جلميع مقررات الربنامج و ق

 

 

 

 م:فو ة خمرجات التعلم للربنامج: .  4

 قم بالربط بني م  مل خمرجات تعلم الربنامج واملقررات و قًا للمستويات التالية:         

 )س = مستوى التأسيس ، ر = مستوى امل رسة ، ت = مستوى التمكل( 

 املقررات 

 للربنامج   خمرجات التعلم 

 قيــم ال  املهارات  املعارف 

 ق..  2ق 1ق  .. م  2م  2م  1م  .. ع  2ع 2ع 1ع 

            .....مقرر  

            .....مقرر  

            .....مقرر  

            .....مقرر  

            .....مقرر  

            .....مقرر  

            .....مقرر  

            .....مقرر  

            .....مقرر  

            .....مقرر  

            .....مقرر  

 يتم إضا ة جدول منف:  لك  مسار )إن وجد(  *
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 اسواتيةيات التعليم والتعلم املستخدمة لتحقيق خمرجات التعلم للربنامج. .  5

والالصـفية املناسـبة لتحقيق خمرجات ختلفة متضـمنة األنشـطة ال:ـفية  صـف سـياسـات واسـواتيةيات التعليم والتعلم واخلربات واملواقف التعليمية امل

 التعلم املستهد ة يف م  ذال مل ذاال ا.

 

 

 

 

 طرق تقييم خمرجات التعلم للربنامج  .  6

 ة يف م  ذال مل  صف سياسات وأساليب وطريق التقويم املستخدمة )مبارشة ، غري مبارشة( للتحقق مل امتسا  الطال  ملخرجات التعلم املستهد

   ذاال ا.

 

 

 د. القبول والدعم الطالب 

 متطلبات القبول بالربنامج .  1

 

 

 

   برامج توجيه والتهيئة للطال  اجلدد .  2

 

 

 خدمات اإلرشاد .  3

 ألماديم ، املهن ، النفيس، االجت ع ( ا)

 

 

 دعم ذوي االحتياجات اخلاصة .  4

 ون ......(التعلم، ذوي اإلعاقة، املوهوب )بطيئو
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 هـ. هيئة التدريس واملوظفون:  

 االحتياجات مل هيئة التدريس واإلداريني والفنيني. .  1

 املرتبة العلمية 

 التخ:ص 

املتطلبات واملهارات  

 اخلاصة 

 العدد املطلو * 

 املةموع  إناث  ذمور  الدقيق  العام 

       أستاذ 

       أستاذ مشارك 

       أستاذ مساعد 

       حمارض 

       معيد 

       الفنيون ومساعدو املعام  

       الطاقم اإلداري 

       أخرى )حدد( 

 

 التطوير املهن  .   2

 إعداد هيئة التدريس حديث  التعيني 1.2

 ذلك بدوام ج ئ  أو زائر(وضح باخت:ار اإلجراءات املتبعة لتأهي  هيئة التدريس اجلدد حديث  التعيني )ب  يف 

 

 

 

 تطوير املهن  هليئة التدريسلا 2.2

ـنب  وضـــــح باخت:ـــــار خطـة وإجراءات التطوير املهن  واألماديم  هليـئة الـتدريس ) مـث : ذال اســـــواتيةـيات التعلم والتعليم، تقييم الطال ، اجلوا   

 املهنية .... الخ(
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 والتةهي ات و. م:ادر التعلم واملرا ق  

   م:ادر التعلم .  1

 م:ادر التعلم )الكتب ، املراجع ، م:ادر التعلم اإللكوونية ،مواقع اإلنون  .... الخ(  وض ن جودة  آلية تو ري   

 

 

 

 املرا ق والتةهي ات .  2

 املعام  ، القاعات الدراسية ..... الخ(  ،)املكتبات

 

 

 

 

 )طبقًا لطبيعة الربنامج( اإلجراءات املتبعة لض ن توا ر بيئة صحية وآمنة    .3

 

 

   نامج ولوائحه: ز. إدارة الرب 

 إدارة الربنامج .  1

 اهليك  التنظيم  للربنامج  1.1

 )متضمنًا املةالس، اإلدارات، الوحدات، اللةان الدائمة... الخ(

 

 

 

 

 مشارمة املستفيديل  2.1

 جهات التوظيف  .... الخ(صف آلية متثي  ومشارمة املستفيديل يف  طيط الربنامج وتطويره )الطال ، اهليئات املهنية، اجلمعيات العلمية،  

 

 

 

 لوائح الربنامج .  2

 والتسةي ، الدراسة واالختبارات، التوظيف، التأديب والتظلم ...الخضع قائمة بلوائح الربنامج ذات العالقة والرابط اإللكووين هلا: الئحة القبول 
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 ح. ض ن جودة الربنامج 

 نظام ض ن اجلودة يف الربنامج.  .1

 دلي  نظام ض ن اجلودة إللكووين لضع الرابط ا

 

 

 إجراءات مراقبة جودة الربنامج. . 2

 

 

 

س مل خالل أقسام علمية أخرى. إجراءات مراقبة جودة مقررات الربنامج  . 3
ّ
 الت  ُتدر

 

 

 

 وع األخرى.الفر وبقية )بشطريه: طال ، طالبات(اإلجراءات املتبعة للتأمد مل حتقيق التكا ؤ بني املقر الرئيس للربنامج  .4

 

 

 

 )إن وجدت( إجراءات تطبيق الضوابط املؤسسية للرشامة التعليمية والبحثية  .  5

 

 

 خطة الربنامج يف قياس خمرجات التعلم عىل مستوى الربنامج وآليات االستفادة مل نتائةها يف عمليات التطوير.  . 6

 

 

 

 

 م:فو ة تقويم جودة الربنامج  .  7

 توقي  التقويم  طريقة التقويم  التقويم  در م:  ذاالت التقويم 

    

    

    

    

    

    

    

    

 )قيادة الربنامج،  اعلية التدريس والتقويم، م:ادر التعلم، اخلدمات، الرشامات .... الخ( التقويمذاالت 

 وظفني، املراجع املستق  .... الخ()الطال ، اخلر ون، هيئة التدريس، قيادات الربنامج، اإلداريني، امل م:در التقويم

 ........ الخ()استطالعات الرأي، املقابالت، ال يارات، . طريقة التقويم

 )بداية الف:  الدرايس، هناية العام األماديم  ......... الخ( توقي  التقويم
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 مؤرشات قياس أداء الربنامج  .  8

.. ( عامالفوة ال منية لتحقيق مؤرشات األداء املستهد ة ) ..  

 توقي  القياس  طرق القياس  املستوى املستهدف  مؤرش األداء  الرم   م 

1      

2      

3      

4      

5      

 ......      

 ب  يف ذلك املؤرشات املطلوبة مل املرم  الوطن  للتقويم واالعت د األماديم    *

 

   

 ط. بيانات اعت د التوصيف  

 جهة االعت د: 
 

 ة: رقم اجللس 
 

 تاريخ اجللسة: 
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T4 Course Specifications V2020-AR 

 

  اسم املقرر: 

  املقرر: رم   

  الربنامج: 

  القسم العلم : 

  الكلية: 

  املؤسسة: 
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 املحتويات 

   أ. التعريف باملقرر الدرايس: 

  هدف املقرر وخمرجاته التعليمية: - 

  وصف العام للمقرر:ال. 1

 . اهلدف الرئيس للمقرر2

  جات التعلم للمقرر:. خمر3

  ج. موضوعات املقرر 

  د. التدريس والتقييم: 

 ربط خمرجات التعلم للمقرر مع م  مل اسواتيةيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 . أنشطة تقييم الطلبة 2
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 أ. التعريف باملقرر الدرايس:  

  . الساعات املعتمدة: 1

 املقرر . نوع 2

   أخرى   متطلب قسم     ب مليةمتطل   متطلب جامعة أ. 

    اختياري  إجباري    .

  . السنة / املستوى الذي يقدم  يه املقرر 3

 )إن وجدت( . املتطلبات السابقة هلذا املقرر  4

 )إن وجدت( . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر 5

 

 )اخو م  ما ينطبق( . نمط الدراسة 6

 النسبة   ة التدريسي عدد الساعات   نمط الدراسة  م 

   املحارضات التقليدية  1

   التعليم املدمج  2

   التعليم اإللكووين   3

   التعليم عل بعد  4

   أخرى   5

 )عىل مستوى الف:  الدرايس(  االت:ال. ساعات 7

 ساعات التعلم  النشاط  م 

  حمارضات  1

  معم  أو إستوديو 2

  دروس إضا ية  3

  )تذمر( أخرى  4

  اإلمجا   

 هدف املقرر وخمرجاته التعليمية:   -   

 وصف العام للمقرر: ال. 1

 . اهلدف الرئيس للمقرر 2

 . خمرجات التعلم للمقرر: 3

 خمرجات التعلم للمقرر 

رم  خمرج التعلم  

   املرتبط للربنامج 

  عر ة والفهمامل 1

1.1   

1.2   

1.3   

1...   

  اراتـــامله 2

2.1   

2.2   

2.3   

2...   
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 خمرجات التعلم للمقرر 

رم  خمرج التعلم  

   املرتبط للربنامج 

  القيــم 3

3.1   

3.2   

3.3   

3...   

 : ج. موضوعات املقرر  

 االت:ال ساعات   قائمة املوضوعات  م 

1   

2   

3   

4   

5   

 .....   

  املةموع 

 د. التدريس والتقييم: 

 ربط خمرجات التعلم للمقرر مع م  مل اسواتيةيات التدريس وطرق التقييم  .   1

 طرق التقييم  واتيةيات التدريس اس  خمرجات التعلم   الرم  

 عر ة والفهم امل  1.0

1.1    

1.2    

…    

 املهارات  2.0

2.1    

2.2    

…    

 قيم ال  3.0

3.1    

3.2    

…    

 . أنشطة تقييم الطلبة  2

 أنشطة التقييم  م 

 توقي  التقييم 

 )باألسبوع( 

 النسبة  

 التقييم مل إمجا  درجة  

1    

2    

3    

 أنشطة التقييم )اختبار حتريري، شفه ، عرا تقديم ، مرشوع مجاع ، ورقة عم  الخ( 
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 أنشطة اإلرشاد األماديم  والدعم الطالب:   - هـ  

 

 :  واملرا ق   التعلم   م:ادر   – و  

 . قائمة م:ادر التعلم: 1

  للمقرر   املرجع الرئيس 

  املراجع املساندة 

  امل:ادر اإللكوونية 

  أخرى  

 والتةهي ات املطلوبة:  . املرا ق 2

 متطلبات املقرر  العنارص 

 املرا ق 

 )القاعات الدراسية، املختربات، قاعات العرا، قاعات املحاماة ... إلخ( 

 

 التةهي ات التقنية 

 )جهاز عرا البيانات، السبورة الذمية، الربذيات( 

 

  )تبعًا لطبيعة التخ:ص(  أخرى   جتهي ات 

 ز. تقويم جودة املقرر: 

 طرق التقييم  املقيمون  التقويم ذاالت  

   

   

   

   

   

 )مث .  اعلية التدريس،  اعلة طرق تقييم الطال ، مدى حت:ي  خمرجات التعلم للمقرر، م:ادر التعلم ... إلخ( ذاالت التقويم 

 التدريس، قيادات الربنامج، املراجع النظري، أخرى )يتم حتديدها( )الطلبة، أعضاء هيئة  املقيمون 

 )مبارش وغري مبارش( رق التقييم ط

 ح. اعت د التوصيف  

  جهة االعت د 

  رقم اجللسة 

  تاريخ اجللسة 
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T5 FE Specifications V2020-AR 

 

 

 

  اسم املقرر: 

  رم  املقرر: 

  الربنامج: 

  القسم العلم : 

  ة: ـــــــ الكلي 

  املؤسسة: 
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 المحتويات 

   أ. التعريف بالخبرة الميدانية: 

 ب. مخرجات التعلم وطرق التدريب والتقييم

 . مخرجات التعلم المستهدفة في الخبرة الميدانية1

 أنشطة التدريب والتقييم /.  ربط مخرجات التعلم مع كل من طرق2

 . تقييم مخرجات التعلم للخبرة الميدانية 3

 ج. إدارة الخبرة الميدانية 

 ية. مواقع الخبرة الميدان1

 . الطاقم اإلشرافي 2

 . المسؤوليات 3

  رة الميدانية:. تنفيذ الخب4

 . إدارة السالمة والمخاطر5

 يم جودة التدريب: د. تقو

  هـ. اعتماد التوصيف 
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 أ. التعريف باخلربة امليدانية:  

 . الساعات املعتمدة: 1

 املستوى الذي تقدم  يه اخلربة امليدانية: . السنة /  2

 :. األوقات املخ::ة ألنشطة اخلربة امليدانية3

 عدد األسابيع: )    ( أسبوع  •

 األسبوع /يام: )     ( يومعدد األ •

 اليوم /عدد الساعات: )    ( ساعة •

 )إن وجدت( لاللتحاق باخلربة امليدانية . املتطلبات السابقة  4

 

 

 التعلم وطرق التدريب والتقييم  . خمرجات  

 . خمرجات التعلم املستهد ة يف اخلربة امليدانية 1

 خمرجات التعلم املستهد ة  

رم  خمرج تعلم  

   رتبط به الربنامج امل 

  املعر ة والفهم 1

1.1   

1.2   

1.3   

1...   

  املهارات 2

2.1   

2.2   

2.3   

2...   

  القيم 3

3.1   

3.2   

3.3   

3...   

 أنشطة التدريب والتقييم    /.  ربط خمرجات التعلم مع م  مل طرق 2

 خمرجات التعلم   الرم  

أنشطة    /طرق 

 التدريب 

 طرق التقييم 

 املعر ة والفهم  1.0

1.1    

1.2    

…    

 املهارات  2.0

2.1    

2.2    

…    

 القيم  3.0

3.1    

3.2    

…    
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 خمرجات التعلم للخربة امليدانية . تقييم  3

 أ. اجلدول ال من  لتقييم الطلبة 

 أنشطة التقييم  م 

 توقي  التقييم 

 )باألسبوع( 

 النسبة  

 مل إمجا  درجة التقييم 

1    

2    

3    

4    

5    

 ....... الخ( ، شفه ، عرا تقديم ، مرشوع ، واجبات، ورقة عم  ، تقارير تطبيق أنشطة التقييم )اختبار 

  . مسؤولية التقييم.  

 مسؤولية التقييم  الفئة  م 

  عضو هيئة التدريس  1

  املرشف امليداين  2

  أخرى)تذمر(  3

 ج. إدارة اخلربة امليدانية 

 اقع اخلربة امليدانية . مو 1

 أ. متطلبات مواقع اخلربة امليدانية 

 املتطلبات اخلاصة**  املتطلبات العامة *   مواقع اخلربة امليدانية املقوحة 

   

   

   

  الختو ر تقنية معلومات، التةهي ات، املعام ، القاعات، السكل، م:ادر التعلم، العيادات...  مث :* 

 التخ::ات الطبية.... الخ مث : معايري السالمة والتعام  مع املرىض يف مرتبطة بطبيعة التخ:ص، ة حم  التدريب أو  خاصة باملؤسس متطلبات** 

  . اإلجراءات املتبعة ال اذ القرار بشأن حتديد مواقع اخلربة امليدانية املناسبة 

 

 

 

 . الطاقم اإلرشايف 2

 أ. اختيار الطاقم اإلرشايف 

 عضو هيئة التدريس  يداين املرشف امل  عنارص االختيار 

   املؤهالت 

   ضوابط االختيار 

 الطاقم اإلرشايف  . تأهي  وتدريب  

 الخ  لبة ....يتضمل اإلجراءات واألنشطة املتبعة لتأهي  وتدريب الطاقم اإلرشايف عىل عمليات اإلرشاف وتنفيذ األنشطة التدريبية ومتابعة وتقييم الط

 

 

 . املسؤوليات 3

 ظيم  ملسؤوليات اخلربة امليدانية  أ. اهليك  التن 

 يتضمل الوحدات أو اإلدارات واللةان املسؤولة عل اخلربة امليدانية ب  يتضح به العالقات بينها.
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  . توزيع مسؤوليات أنشطة اخلربة امليدانية 

 النشاط 

القسم أو  

 الكلية 

عضو هيئة  

 التدريس  

 امليداين املرشف   جهة التدريب  الطالب 

      ع اخلربة امليدانية اختيار موق

      اختيار الطاقم اإلرشايف 

      تو ري التةهي ات املطلوبة

      تو ري م:ادر التعلم 

      التأمد مل سالمة املوقع

      التنق  مل وإىل موقع اخلربة امليدانية 

      تقديم الدعم واإلرشاد 

      يع()الواجبات والتقارير واملشارتنفيذ أنشطة التدريب 

      متابعة أنشطة تدريب الطال  

      ضبط احلضور واالنرصاف 

      تقويم خمرجات التعلم 

      تقويم جودة اخلربة امليدانية 

      )تذمر( أخرى 

 

 

 . تنفيذ اخلربة امليدانية: 4

 واملتابعة: أ. آلية اإلرشاف  

 

 

  . أنشطة اإلرشاد والدعم الطالب: 

 

 

 مة واملخاطر . إدارة السال 5

 إجراءات التعام  مع املخاطر  إجراءات الوقاية  املخاطر املحتملة 

   

   

 د. تقويم جودة التدريب: 

 طرق التقييم  املقيمون  ذاالت التقويم 

   

   

 ( التدريب،  اعلية طرق تقييم الطال ، مدى حت:ي  خمرجات التعلم، م:ادر التعلم ... إلخ )مث .  اعلية ذاالت التقويم 

 )الطلبة، الطاقم اإلرشايف، قيادات الربنامج، املراجع النظري، أخرى )يتم حتديدها(  املقيمون

 )مبارش وغري مبارش( طرق التقييم 

 هـ. اعت د التوصيف  

  جهة االعت د 

  رقم اجللسة 

  تاريخ اجللسة 
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T6 Annual Program Report V2020-Ar 

 

 

 اسم الربنامج:

 ؤه :مستوى امل

 القسم العلم :

 الكلية:

 املؤسسة:

 التقرير: سنة

 املقر الرئييس للربنامج:

 الفروع الت  يقدم هبا الربنامج:

• …………………………………………….. 

• …………………………………………….. 
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 متابعة تنفيذ خطة التطوير السابقةأ. 

 مج ومستوى تنفيذها.تذمر اإلجراءات املخطط هلا الواردة يف التقرير السنوي السابق للربنا

 اإلجراءات املخطط هلا 

 مسؤولية 

 التنفيذ 

تاريخ اإلنةاز  

 املخطط له 

 يف حالة عدم االمت ل  مستوى اإلنةاز 

 مكتم  

غري  

 مكتم  

 املقوح اإلجراء  األسبا  

1.        

2.        

3.        

4.        

  . إح:اءات الربنامج

 () يف سنة التقرير. إح:ائيات الطلبة 1

 النتائج  العنرص  م 

  عدد الطلبة الذيل بدأوا الربنامج  1

وا الربنامج  2
ّ
  إمجا  عدد الطلبة الذيل أمت

3 

وا املسارات الرئيسة ضمل الربنامج 
ّ
 )إن وجدت (:عدد الطلبة الذيل أمت

   أ.  

  .   

   ج.  

  عدد الطلبة الذيل أمتوا الربنامج يف احلد األدنى مل مدة الربنامج 4

  لنسبة املئوية للطلبة الذيل أمتوا الربنامج يف احلد األدنى مل مدة الربنامج )معدل اإلمتام(ا 5

وا نقاط اخلروج للربنامج  6
ّ
  )إن وجدت(عدد الطلبة الذيل أمت

  )إن وجدت(النسبة املئوية للطلبة الذيل أمتوا نقاط اخلروج للربنامج  7

 قد تكون أثَّرت عىل معّدالت اإلمتام: التعليق عىل أي عوام  خاصة أو غري عادية

 :التقرير()خلر   العام الذي أعد عنه . حتلي  الد عة احلالية 2

 ت:نيف الطال 

 

 

 السنوات

العدد الكل للطلبة  

 املقيديل للد عة 

 الطلبة املنسحبون 

الطلبة الذيل  

استمروا يف  

الدراسة حتى هناية  

 السنة األماديمية 

 الناجحون الطلبة   الطلبة الراسبون 

نسبة  

 النةاح 

قب  ثالثة  

 أعوام 

       ذمور 

       إناث 

       إمجا 

قب   

 عامني 

       ذمور 

       إناث 

       إمجا 

 قب  عام 

       ذمور 

       إناث 

       إمجا 

العام  

 احلا 

       ذمور 

       إناث 

       إمجا 
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 التعليق عىل النتائج:

 إدراج امل يد مل ال:فوف عند احلاجة تبعًا ملدة الربنامج. * يتم

 لتحلي  الد عات يف م  مقر مل مقار الربنامج ** ير ق تقرير منف:  

 .  حتلي  نتائج إح:اءات الربنامج 3

 )يتم إدراج جوانب القوة، اجلوانب الت  حتتاج إىل حتسني وأولويات التحسني يف ضوء نتائج إح:اءات الربنامج(

 :نب القوةجوا

 

 اجلوانب الت  حتتاج إىل حتسني:

 

 أولويات التحسني:

 

 تقويم خمرجات التعلم للربنامجج. 

 ** . نتائج تقييم خمرجات التعلم للربنامج1

 خمرجات التعلم  #

 طرق التقويم 

 غري مبارش(  –)مبارش 

مستوى األداء  

 املستهدف 

 نتائج التقييم 

 ر ة والفهماملع

     .. ع 

     .. ع 

     .. ع 

     .. ع 

     .. ع 

 اراتــــــــــامله

     .. م 

     .. م 

     .. م 

     .. م 

     .. م 

 قيـــــــــــــــمال

     ق.. 

     ق.. 

     ق.. 

     ق.. 

     ق.. 

 التعليق عىل نتائج تقييم خمرجات التعلم للربنامج:

 

 خمرجات التعلما خالل العام الذي أعد عنه التقرير و قًا خلطة الربنامج لقياس * يتم إدراج نتائج خمرجات التعلم الت  تم قياسه

 ) إن وجدت( مذلك لك   رع مل  روع الربنامج ** ير ق تقرير منف:  لنتائج قياس خمرجات التعلم للربنامج لك  مل شطري الذمور واإلناث و
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 حتلي  نتائج تقييم خمرجات التعلم  .2

 نتائج تقييم خمرجات التعلم(وة، اجلوانب الت  حتتاج إىل حتسني وأولويات التحسني يف ضوء )يتم إدراج جوانب الق 

 :جوانب القوة

 

 اجلوانب الت  حتتاج إىل حتسني:

 

 أولويات التحسني:

 

 د. موج  عل تقارير املقررات الدراسية

 املخطط هلا الوحدات  /. تدريس املقررات 1

 األماديمية، مع ذمر األسبا  وإجراءات التعويض.تم التخطيط هلا ومل يتم تدريسها خالل السنة وحدات الت   ال/ ةُتذمر املقررات الدراسي

 التعويض أنشطة  /إجراءات  أسبا  عدم التدريس  املوضوعات  /الوحدات  املقرر الدرايس 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 . املقررات ذات التباينات2

، ب  يف ذلك: )معدل اإلمتام، توزيع التقديرات، نتائج و قًا ملا ورد يف تقارير املقررات،  ات الت  يلحظ  يها تبايل يف النتائج بشــك  واضــحُتذمر املقرر

 الطلبة .... الخ( مع بيان أسبا  هذه التباينات، وإجراءات التحسني.

 إجراءات التحسني  أسبا  التبايل  التباينات  اسم املقرر ورم ه 
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 حتلي  نتائج تقارير املقررات  .3

 )يتم إدراج جوانب القوة، واجلوانب الت  حتتاج إىل حتسني، وأولويات التحسني يف ضوء نتائج تقارير املقررات الدراسية(

 :جوانب القوة

 

 اجلوانب الت  حتتاج إىل حتسني:

 

 أولويات التحسني:

 

 جهـ. أنشطة الربنام

 الطالب. اإلرشاد والدعم 1

وصف خمترص للنشاط   األنشطة الت  نفذت 
 *

 

  

  

  

  

  

التعليق عىل أنشطة اإلرشاد و الدعم الطال  بالربنامج 
**

 

 

 * يتضمل توقي  التنفيذ وعدد املشارمني والنتائج وأي إح:اءات أخرى.

 ** يتضمل التقويم العام ألداء الربنامج يف هذه األنشطة

 واجلهاز املساند. أنشطة التطوير للهيئة التعليمية 2

وصف خمترص للنشاط  األنشطة الت  نفذت 
 *

 

  

  

  

  

  

  

التعليق عىل أنشطة التطوير للهيئة التعليمية واجلهاز املساند 
**

 

 

 

 * يتضمل توقي  التنفيذ وعدد املشارمني والنتائج وأي إح:اءات أخرى.

 ألداء الربنامج يف هذه األنشطة التقويم العام** يتضمل 
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 . البحث العلم  واالبتكار3

وصف خمترص للنشاط  األنشطة الت  نفذت 
 *
 

  

  

  

  

التعليق عىل أنشطة البحث العلم  واالبتكار 
**

 

 

 

 * يتضمل توقي  التنفيذ وعدد املشارمني والنتائج وأي إح:اءات أخرى.

 ج يف هذه األنشطةالعام ألداء الربنام** يتضمل التقويم  

 

 . الرشامة املةتمعية4

 وصف خمترص للنشاط  األنشطة الت  تم تنفيذها 

  

  

  

  

  

  

التعليق عىل أنشطة الرشامة املةتمعية 
**

 

 

 

 * يتضمل توقي  التنفيذ وعدد املشارمني والنتائج وأي إح:اءات أخرى.

 طةألداء الربنامج يف هذه األنش** يتضمل التقويم العام 

 . حتلي  نتائج تقويم أنشطة الربنامج 5

 )يتم إدراج جوانب القوة، اجلوانب الت  حتتاج إىل حتسني وأولويات التحسني ألنشطة الربنامج(

 :جوانب القوة

 

 اجلوانب الت  حتتاج إىل حتسني:

 

 أولويات التحسني:
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 و. تقويم الربنامج

 املقررات. تقويم 1

رم   

 املقرر 

 اسم املقرر 

قييم الطال   ت 

 للمقرر 

 ال(  –)نعم 

 تقيي ت أخرى 

 )إن وجدت( 

التوصيات  

 التطويرية 

     

     

     

     

     

 ر استطالعات الرأي* تر ق تقاري 

 

 . تقويم الطلبة جلودة الربنامج2

 * تر ق تقارير تقويم الطلبة جلودة الربنامج 

 )إن وجدت(. تقوي ت أخرى 3

 جهات التوظيف(  اخلر ني،مث : املراجعني املستقلني واللةنة االستشارية للربنامج واملستفيديل )مث  هيئة التدريس،  

 * ير ق تقرير املراجع املستق  وتقارير استطالعات الرأي )إن وجدت(

 

 عدد املشارمني: تاريخ التقويم:

 تعليق الربنامج  مالحظات الطلبة 

 جوانب القوة:

•   

•   

  

 اجلوانب الت  حتتاج اىل حتسني:

•   

  

 مقوحات التطوير:

•   

•   

  

 ملشارمني:عدد ا التاريخ: أسلو  التقويم:

 تعليق الربنامج  املقيمني   مالحظات 

 جوانب القوة:

•   

  

 اجلوانب الت  حتتاج اىل حتسني:

•   

  

 مقوحات التطوير:

•    
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 األداء الرئيسة للربنامج. مؤرشات 4

 ج )متضمنة مؤرشات األداء الرئيسة املطلوبة مل املرم  الوطن  للتقويم واالعت د األماديم (ضع نتائج مؤرشات األداء الرئيسة للربنام

 مؤرش األداء  م 

مستوى األداء  

 املستهدف 

مستوى األداء  

 الفعل 

مستوى األداء  

 املرجع  الداخل 

 التحلي  

األداء  مستوى  

املستهدف  

 اجلديد 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 التعليق العام عىل نتائج مؤرشات األداء واملقارنة املرجعية:

 

 حتلي  نتائج تقويم الربنامج  .5

 تقويم الربنامج()يتم إدراج جوانب القوة، اجلوانب الت  حتتاج إىل حتسني وأولويات التحسني لنتائج 

 :جوانب القوة

 

 

 اجلوانب الت  حتتاج إىل حتسني:

 

 

 سني:أولويات التح

 

 

 ز. ال:عوبات والتحديات الت  واجه  إدارة الربنامج

 اإلجراءات املتخذة  تأثريها عىل الربنامج  ال:عوبات والتحديات 

   

   

   

   

   

   

 الداخلية واخلارجية.* تذمر ال:عوبات والتحديات  
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 خطة تطوير الربنامجح. 

 اإلجراءات  أولويات التحسني  م 

 مسؤولية 

 التنفيذ 

 قي  التنفيذ تو 

 مؤرشات اإلنةاز 

املستوى  

 املستهدف 

 النهاية  البداية 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 ط. بيانات اعت د التقرير 

 االعت د:جهة 
 

 رقم اجللسة:
 

 تاريخ اجللسة:
 

 ك. مر قات التقرير

 لك  مقر مل مقار الربنامج لبات ولشطري الطال  والطاتقرير حتلي  الد عات  •

 ه.تقرير نتائج قياس خمرجات التعلم للربنامج لك  مل شطري الذمور واإلناث ولك  مقر مل مقار •

 تقارير تقويم الطلبة جلودة الربنامج  •

 تقرير املراجع املستق  وتقارير استطالعات الرأي )إن وجدت( •
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 (  1ملحق ) 

 نموذج التحكيم اخلارج 

 ت الربنامجبيانا •

 الكليــــــة:

 القســــــــم:

 اسم الربنامج:

 الدرجة العلمية املمنوحة:

كم •  بيانات املحَّ

 االسم

الوظيفة /  

 جهة العم  

 التخ:ص الدقيق  التخ:ص العام الدرجة العلمية 

 التواص 

الربيد 

 اإللكووين

اهلاتف/ 

 اجلوال 

     
  

 نموذج التحكيم •

 م

 املعيـــار

 قق املعياردرجة حت

 التعدي  املقوح

بدرجة  

 مبرية 

بدرجة  

 متوسطة

بدرجة  

 ضعيفة 

     للربنامج.وضوح األهداف العامة   .1

ــاءات    .2 الـكـفـ مـع  ــامـج  لــلربنـ الـتـعــلم  ــات  مـالءمـــة خمـرجـ

 واجلدارات املهنية.

    

ــالة  -انســــةام أهداف الربنامج مع حتقق أهداف   .3 ورســ

 مّ  مل القسم والكلية واجلامعة. -ورؤية
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الربنــامج للتوجهـــات العـــامليـــة احلــديثـــة يف   .4 موامبـــة 

 ذال التخ:ص.

    

     الربنامج للمستةدات يف التخ:ص.موامبة    .5

التنوع والشـــــمول يف املقررات الدراســـــية عىل مســـــتوى   .6

 مقررات الكلية والقسم.

    

     .املقوحة للربنامج الدرايس وحداتمناسبة عدد ال  .7

     ملقدرة للمقررات الدراسية.مناسبة الوحدات ا  .8

ــية وتدرجها بني   .9 ــ  املقررات الدراســـ ــلســـ ــبة تســـ مناســـ

 املستويات الدراسية املختلفة.

    

1 ــبـة اخلربة امليـدانيـة، وخربات التـدريـب العمليـة    .0  منـاســـ

 للربنامج الدرايس.

    

 

1  نقاط القوة يف اخلطة الدراسية، وميف يمكل تع ي ها؟   .1

 

 

1  ة الدراسية، وميف يمكل معاجلتها؟ نقاط الضعف يف اخلط  .2

 

 

 

1  املقررات الدراسية الت  ينب   أن ُتضاف يف اخلطة الدراسية.           .3
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1  املقررات الدراسية الت  ينب   دذها أو حذ ها يف اخلطة الدراسية.         .4

 

 

1  سية. سواتيةيات التعليم والتعلم يف توصيف الربنامج واملقررات الدراإاملالحظات عىل   .5

 

 

 

1  سواتيةيات التقويم يف توصيف الربنامج واملقررات الدراسية. إاملالحظات عىل   .6

 

 

1  التعديالت الرضورية املراد إضا تها يف الربنامج الدرايس.  .7

 

 

 

1  التوصيات واملقوحات لتحسني الربنامج.  .8
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 ( 2ملحق ) 

 قوائم املراجعة النهائية

 املحّدث نامج الدرايسالعت د مراجعة الرب 

 

اـلدراســـــيـة    : قـائمـة مراجعـة أمـاـنة اللةنـة اـلدائمـة للخطط والنظم1  –  2ملحق  

 (متطلبات العرا األولمراجعة/ حتديث الربنامج الدرايس )لوثائق  

ــية  :  2 –  2ملحق   ــاء اللةنة الدائمة للخطط والنظم الدراســـ قائمة مراجعة أعضـــ

ــاء   ــ الــعــرا األول)أثـــنـ هـــيـــكـ لـــلـــنـــظـــر يف  ــة   (  الـــدراســـــــيـ ــة   اخلـــطـ

 .توصيف الربنامجو

قـائمـة مراجعـة أمـاـنة اللةنـة اـلدائمـة للخطط والنظم اـلدراســـــيـة  :  3  –  2ملحق  

 ( متطلبات العرا الثاين مراجعة/ حتديث الربنامج الدرايس )لوثائق  

ــاء اللةنة الدائمة للخطط والنظم قائمة مراجعة  :  4 –  2ملحق   ــية  أعضـــ الدراســـ

ــاء اـلثــاين)  أـثنـ الشــــــــاـلـنظـر يف  لـ   (؛اـلـعرا  ـلـلـمـقررات اـلـتوصــــــيف  ــ   مـ

التشـــــ يليـة، وإقرار التوصـــــيـة ـباعت د املوا قـة    اـلدراســـــيـة، واخلطـة

 .املحّدثالنهائية للربنامج 
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 ( 1 -2)ملحق 

 قائمة مراجعة أمانة اللةنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية  

 ( متطلبات العرا األولنامج الدرايس )مراجعة/ حتديث الربلوثائق 

  القسم:   :الكلية 

    

  ــم الربنـامـــج اسـ

  العلمية:  الدرجة

 

 متو ر  النموذج  البند  

غري  

 متو ر 

 ظات و ملح 

ىل
و
أل
ا
 
ة
ق
ي
ث
و
ل
ا

 

ــة الذاتية:  وثيقة   ▪ تلخص مجيع اخلطوات  الدراســ

واإلجراءات الت  اتبعتهـا الكليـة ملراجعـة الربنـامج  

 الدرايس القائم، عىل أن تتضمل البنود التالية.

 ( 2-1نموذج ) .الطلب املقدم لتحديث الربنامج .1

   

ــبيهــة .2 الشـــ   ا،حمليــً   تقرير املقــارنــات مع الربامج 

 .إقليمًيا، وعاملًياو

    

     .تقرير عل حاجة سوق العم  للربنامج .3

ــ .4 املــعــن آراء  الــربنـــامــج يــتــقــريــر عــل   ني بــتــطــويــر 

مبنيــة عىل نتــائج التقييم اإللكووين للمقررات،  

 وورش العم ، واالستبانات اخلاصة بذلك.

    

امـلطــلو  إحـــداـثهـــا يف  أـهم  بــــلخـص  ـم .5 اـلـتعـــدـيالت 

 .الربنامج يف ضوء اخلطوات السابقة

    ( 1  - 2نموذج )

سـالة ره مع  وأهدا   الربنامج املحدث رسـالةاتسـاق   .6

 القسم والكلية واجلامعة وأهدا ه .

    ( 2 - 2نموذج )

   ( 3 - 2نموذج )  .التقرير السنوي للربنامج .7
 

ة 
ي
ن
ا
ث
ل
ا
 
ة
ق
ي
ث
و
ل
ا

 

 هيكلة اخلطة الدراسة للربنامج املحّدث  (: 2ملف ) 

 الوصف املخترص للمقررات الدراسية 

 ( 3نموذج )

 ( 4نموذج )

  
 

 توصيف الربنامج الدرايس املحّدث  (:  3ملف ) 

 ( 5نموذج )

  
 

   ( 6نموذج ) مر ًقا هبا السري الذاتية املحكمني، قائمة ( 4ملف )
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ة
ي
ر
ا
د
إ
 
ة
ع
ج
ا
ر
م

 

ــميـــة،  االلت ام بـــالن ذج   .1 وبـــيجراءات جلنـــة الرســـ

 اخلطط والربامج الدراسية باجلامعة.

 

   

الـــــقســــــــــم   .2 ذـــــلـــــس  يف  اخلـــــطـــــة   اعـــــتـــــ د 

 يف حمرض اجت ع )............( 

  

 

 

الـــــكـــــلـــــيـــــة   .3 ذـــــلـــــس  يف  اخلـــــطـــــة   اعـــــتـــــ د 

 يف حمرض اجت ع )..........( 

  

 

 

 

 ....... ....................................... ...... ..................................... ..... ..............    التوصية: 

 

 أمانة اللةنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية                                        

 

 

 

  

ــم:   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

ــيـــــــــــــــع:  ــتـــــــــــــــوقـــــــــــــ  الـــــــــــــ

 

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

 الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ: 

 

 ................................................ 
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 (2 - 2)ملحق 

 (  أثناء العرا األولقائمة مراجعة أعضاء اللةنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية )

 الربنامج. للنظر يف هيك  اخلطة الدراسية وتوصيف 

  القسم:   :الكلية 

    

  اســـم الربنـامـــج 

  العلمية:  الدرجة

 

 مناسبة  البنـــــــد  م

غري  

 مناسبة 

 مالحظات

1.  
ــة الـذاتيـة   "  اإلجراءات الت  اتبعتهــا الكليــة يف   "الـدراســــ

ــة   ــاـمج  مـلراجـعـ ـلـلربنـ ــة  الـــدراســــــيـ ــة   ، وحتـــدـيـثهـــا اخلـطـ

ــ   ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ مــ ــع  مــ ــا  ــهــ اتســـــــــاقــ ــدى  ــيــــ ومــ ــدلــ الــ    ات 

 (.الوثيقة األو )حمتوى 

   

2.  
    قائمة خمرجات التعلم يف صياغتها النهائية.

3.  
قائمة خمرجات التعلم مع رســالة الربنامج  مدى اتســاق  

 وغايته وأهدا ه.

   

4.  
النظر يف نـتائج تقرير املـقارـنة لربامج اجلـامـعات املحلـية  

 واإلقليمية والدولية املشاهبة مع الربنامج اجلديد.

   

5.  
ــيــات الت  خرجــ  هبــا الكليــة لتطوير  النظر يف   التوصـــ

 عىل آراء جهات التوظيف.
ً
 الربنامج بناء
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6.  
ــيــات الت  خرجــ  هبــا الكليــة لتطوير   النظر يف التوصـــ

 عىل آراء أعضــــــاء هيـئة الـتدريس والطال   
ً
الربـنامج بـناء

 واخلر ني.

   

7.  
ــ ــيــة والعــبء التــدرييســـ ــل هيكلــة اخلطــة الــدراســـ  ُحســـ

 للقسم والطالب. 

   

8.  
    .املحّدثللربنامج  إمجا  الوحدات الدراسية

9.  
    الوحدات الدراسية لك   :  درايس.

1 0.  
    .املتطلبات السابقة للمقررات

1 1.  
    .أوجه خدمة املةتمع يف اخلطة الدراسية

1 2.  
    .املحّدثللربنامج النظر يف التوصيف النهائ  

1 3.  
الـــدراســــــيـــة   ـلـلـمـقررات  ــ  امـلخـترصـــ اـلوصــــــف   اـلـنظـر يف 

 .املحّدثللربنامج 

   

 

 :التوصية 

   ــامـــج ــلـــربنـ لـ ــة  الـــدراســــــــيـ ــة  اخلـــطـ عـــىل  ــيـــة  ــبـــدئـ املـ ــة  ــوا ـــقـ  ،  املـــحـــّدث املـ

ــيـة   ال وثـائق الربنـامج إىل إدارة اخلطط والربامج الـدراســـ ــتيفـاء  وحتـُ الســـ

 .اخلارج  للربنامجملحوظات اللةنة، وإجراء ملراجعة الفنية، والتحكيم 

   ــة الستيفاء ـــ ـــ ـــ ـــ ،  مالحظات اللةنة الدائمة للخطط ُيعاد الربنامج إىل الكليـ

 العرا مرًة أخرى عىل اللةنة.و
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 للخطط والربامج الدراسية حمرض اللةنة الدائمة 

 تسلس  املوضوع باملحرض  التاريخ  الرقم 

   

 وميـــ  اجلامعــة للشؤون األماديميــة    

 رئيس اللةنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية 

 

 االســــــــــــــــــــــــــــم:

 

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

ــع:  ــيــــ ــوقــــ ــتــــ  الــــ

 

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

ــخ:  ــاريــــــ ــتــــــ  الــــــ

 

 ....................................................................... 
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 :  (3 - 2)ملحق 

 قائمة مراجعة أمانة اللةنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية  

 ( متطلبات العرا الثاين)   يس القائم عند النظر يفحتديث / تطوير الربنامج الدرالوثائق  

 

 

رقم  البند

 النموذج

 غري متو ر  متو ر 
 ظات وملح

 
ر
ي
ر
ق
ت

  
م
ا
ت
خ

 

مــل إدارة اخلـطـط والـربامـج  الــفـنـ   تـقـريـر  الــ  .1

 الدراسية بمالحظات م  مل: 

 لدراسيةاللةنة الدائمة للخطط والنظم ا -أ

 املراجعة الفنية مل قب  أعضاء اإلدارة  -   

املحكمني اخلـــارجيني للربنـــامج -ج  مالحظـــات 

 ظات.ووردود الكلية عىل تلك امللح

ــر:  .2 ــريـ بـــالـــتـــقـ األوىل،    يـــر ـــق  ــة  ــقـ ــيـ ــوثـ  )الـ

 والوثيقــة الثــانيــة( بعــد التعــديالت النهــائيــة  

 الت  أجر ا الكلية.

 تقرير 

   

ة 
ث
ل
ا
ث
ل
ا
 
ة
ق
ي
ث
و
ل
ا

 

    7نموذج  ةتوصف املقررات الدراسي

    8نموذج  .-إن وجدت –توصيف اخلربة امليدانية للربنامج 

 :الكلية 

 
 القسم: 

 

 
 

 
 

 اسم الربنامـــج: 

 

  العلمية:  الدرجة
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ة 
ع
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ا
ر
ل
ا
 
ة
ق
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و
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ا

 

 ا هبا: مر قً  املُحدث لربنامج الدرايسقائمة متطلبات ا

ــــــــــــات واملتطلب  -1 ــــــــــــبيان باإلمكانــــــــ ــــــــــــات البشــ  رية  ــــــــ

 لتش ي  الربنامج.

 بيان باإلمكانــــــــــــــــــات واملتطلبات املاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   -2

 نامج.لتش ي  الرب

قائمة متطلبات الربنامج مل )م:ادر التعلم/ املراجع   -3
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االلت ام بالن ذج الرسمية، وبيجراءات جلنة اخلطط  

 والربامج الدراسية باجلامعة.

    

ــ  ة للربنــامج اجلــديــد اعت د مــا ــة الوثــائق النهــائي

 خ ..بتاري)...(  يف ذلس القسم يف حمرض اجت ع 

    

 اعت د مــا ــة الوثــائق النهــائيــة للربنــامج اجلــديــد  

 ... بتاريخ)...( يف ذلس الكلية يف حمرض اجت ع 

    

 

 ............................... .......................................................... ..... ..............    التوصية: 

 

 أمانة اللةنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية                                        
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ــيـــــــــــــــع:  ــتـــــــــــــــوقـــــــــــــ  الـــــــــــــ
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 (4 - 2ملحق )

 (؛  العرا الثاين قائمة مراجعة أعضاء اللةنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية أثناء ) 

 ،  وقائمة متطلبات الربنامجللنظر يف التوصيف الشام  للمقررات الدراسية،  

 . ثاملحدّ وإقرار التوصية باعت د املوا قة النهائية للربنامج  

 

  القسم:   :الكلية 

    

  اســـم الربنـامـــج 

  العلمية:  الدرجة

 

 مناسبة  البنـــــــد  م

غري  

 مناسبة 

 ظات وملح

1.  
فن  مل إدارة اخلطط والربامج الدراســية عىل  التقرير  ال

ــيفال   -تــه الكليــة لمقررات، ومــا ا ــذالشـــــــامــ  ل  توصـــ

 ظات إدارة اخلطط.بملحو

   

2.  
ــ الــــدراســـــــــيــ ــقــــررات  املــ ــيــــث تــــوصـــــــــيــــف  حــ مــــل   ة 

 األهداف التعليمية.

   

3.  
ــواتيةـيات   ــيـة مل حيـث اســـ ــيف املقررات اـلدراســـ  توصـــ

 التعليم والتعلم.

   

4.  
ــيـــات   آل حــيـــث  ــيـــة مــل  الـــدراســـــ ــقــررات  امل ــف  ــي ــوصـــــ  ت

 التقويم املتبعة.التقييم و

   

5.  
ــج   ــامــ الــــربنــ ــات  ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ ــُ مــ ــّدثاملــ ــيــــث:   حــ حــ ــل   مــ

 البنية التحتية، قاعات الدراسة، والتةهي ات واملعام .
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6.  
ــيــة    حــّدثاملُ متطلبــات الربنــامج   مل حيــث القوى البرشـــ

 . لعملية التحديثالالزمة 

   

7.  
ــامـــج   الـــربنـ الـــتـــعـــلـــيـــم  ملـــ  حـــّدثاملـــُ تـــنـــفـــيـــذ   تـــطـــلـــبـــات 

 والتعلم اإللكووين.

   

 :التوصية   −

   والر ع إىل ذلس اجلامعة.املحّدث ة عىل ما ة وثائق الربنامج املوا ق ، 

    وخماطبة  إلدارة اخلطط والربامـج الدراسيــة   املحّدثامج ما ة وثائق الربنُتعـــاد

 . الكلية الستيفاء ملحوظات اللةنة الدائمة

 

 حمرض اللةنة الدائمة للخطط والربامج الدراسية 

 تسلس  املوضوع باملحرض  التاريخ  الرقم 

   

 

 وميـــ  اجلامعــة للشؤون األماديميــة    

 الدراسية رئيس اللةنة الدائمة للخطط والنظم 

 

ــم:   االســـــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

ــخ:  ــاريــــــــ ــتــــــــ  الــــــــ
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