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الرحيمالرحمناللهبسم
سيدناواملرسلنياإلنبياءأرشفعىلوالسالموالصالةالعاملنيربللهالحمد
:بعدأماأجمعني،وصحبهآلهوعىلمحمد
التيةالهامالعملياتمنالدراسيةوالربامجالخططواعتامدإعدادعمليةفتعترب
خرجاتمبتحسنياملتعلقةاإلسرتاتيجيةالجامعةأهدافتحقيقيفتسهم
ميةالتعليللشؤونالجامعةوكالةأنكامللطالب،العملفرصوزيادةالتعلم
تواكبو عآليةجودةذاتالدراسيةوالربامجالخططتكونبإنكبريااهتامماتويل
.يةوالعاملالوطنيةواألسساملعايريمعوتتوافقالحديثالعلميالتطور
ركائزهاأهمأحدالتعليمتعتربوالتي2030اململكةبرؤيةالجامعةإميإنومن
ادمييةاألكاألقسامتشجيععىلتعملالتعليميةللشؤونالجامعةوكالةفإن
سديضمنمباالدراسيةوالربامجالخططوإعداداملجتمعاحتياجاتدراسةعىل

نيتضمعىلالوكالةتشجعكام.العملوسوقالنظريالتعليمبنيالفجوة
.ستدامةاملوالتنميةاملجتمعبقضاياتهتممبقرراتالدراسيةوالربامجالخطط

.الحديثةوالتقويمالتدريسأساليباستخدامعىلتحثهمكام
قتحقييفجهودهاتركزالتعليمية،للشؤونالجامعةوكالةفإنعاموبوجه

جتمعممتطلباتتحقيقإىلترميالتياألهدافتلكللجامعة،العليااألهداف
تحقيقا  الجامعة،مديرمعايلمنالنظريمنقطعدعمظليفاملعرفة،
.ليمالتعتطويريفـاللهحفظهـالرشيفنيالحرمنيخادمحكومةلتوجيهات

يفميساهوإنفائدةذاالدليلهذايكونأنالقديرالعيلاللهمنأرجووختاما
يةالدراسوالربامجالخططبتطويراملتخصصةواللجإنالوحداتمهاراتتطوير
.التوفيقويلواللهالجامعةمنتسبيوجميع

كلمة سعادة وكيل 
الجامعة للشؤون 

التعليمية
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وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
الدكتور أحمد بن عيل الرميح
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الريادةيفجامعةالحرصمدىبالتأكيدتعكسأكادمييا  بهاومعرتفعلميامتميزةدراسيةوبرامجخططبناءيضمنمدروسةمنهجيةاتباعإن
لطريقةاهيالدراسيةالخططملراجعةالكلياتتنشئهالجإنمنأواملختصالعلميالقسممناملبادرةتكونوقد.مبخرجاتهاواالرتقاء
.ككلالكليةبرامجتناسقعىلالحفاظمعبرنامجلكلاملناسبالعلمياملحتوىلتحديداملثىل
ميكنلتياالعتامدهااتباعهااملطلوباإلجراءاتعرضوكذلكالدراسيةالخططتطويرأوتعديلأولبناءالالزمةاملتطلباتعرضفإنذلكومع
تعديالتوالاملالحظاتورصدالخططتلكومتابعةفحصشإنهامنعلياإدارةإىليحتاجبالجامعةمتميزةدراسيةخططبناءيفتسهمأن

.األكادمييلالعتامدالوطنيةالهيئةمرئياتعىلمبنيةواضحةبأطرلجاهزيتهاالالزمة
منذوحرصتالدراسيةوالربامجللخططعظمىأهميةأولتالتعليميةللشئونووكالتهاالعليابإدارتهامتمثّلةاملجمعةجامعةأنوحيث

ملجلس(لخامسةا)الجلسةيفتوصيةقدمتفقد،أكادميياأقسامهابرامجاعتامدذلكيفمباالتعليميباملستوىاالرتقاءعىلإنشائها
التعليموزارةبقرارالتوصيةاعتامدتمحتى(الدراسيةوالربامجالخططإدارة)استحداثبطلبهـ18/6/1434تاريخيفاملنعقدالجامعة
هاضمنمنالتعليميةللشؤونالجامعةوكالةهيكلةضمنوحداتإحداثعىلاملوافقةبشإنهـ2/8/1434وتاريخ1456برقمالصادرالعايل
لتعليميةاللمؤسسةالشاملةالجودةمبستوىاالرتقاءيفبالغةأهميةمناإلدارةهذهمتثلهملاوذلكالدراسيةوالربامجالخططإدارة
.الخصوصوجهعىلاألكادميياالعتامدومعايريوالتعليمالتعلممعيارمستوىمنوالرفع،العموموجهعىل
تنظيميلهيكوفقالجامعةمنسويبمنعملفريقضمنأعاملهاوتنظيممبهامهاوالبدءلهامستقبليةرؤيةببناءاإلدارةرشعتوقد

تحتنضويتالتيلإلدارةوتبعيتهاألقسامباقيعناستقالليتهيضمنمباقسمكلمهامفيهحددتمستقلةبوحداتمدروسداخيل
.أهدافهارسميفالتعليميةللشؤونالجامعةوكالةمنهجية

التعليمبنيالفجوةلسد2030اململكةرؤيةاإلدارةتبنتوقد.1435\2016عاموالتطويرالدراسيةالربامجبإدارةاإلدارةتسميةإعادةتموقد
والتقويمالقياسمراكزمتطلباتمواكبةإىلتسعىاإلدارةأنكام.املجتمعيفالبطالةتقليصعىلللعملالعملوسوقواألكادميي
.والدوليةالوطنيةاالعتامدهيئاتومتطلبات

كلمة إدارة الربامج 
الدراسية والتطوير
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إدارة الخطط والربامج الدراسية

الرحيمالرحمناللهبسم
آلهوعىلدمحمسيدناواملرسلنياإلنبياءأرشفعىلوالسالموالصالةالعاملنيربللهالحمد
:بعدأماأجمعني،وصحبه

إنهاشمنالتيالدراسيةوبرامجهاخططهاناجحةتعليميةمؤسسةأيةمييزماأهممنفإن
إنجاحشإنهامنعآليةمبهاراتالعمللسوقوتأهيلهمالتعلممخرجاتوصياغةتشكيل

تهاملخرجامستمرةمراجعة  إىلالجامعاتحاجةيؤكدمام.املختلفةواملؤسساتالقطاعات
أوجديدةبرامجبعرضوذلكالوطنية،التنميةخططمعاملخرجاتتلكتوافقلضإمنالتعليمية

.تمرةاملساملواكبةتضمنآلياتمنتراهماوفقوتحديثهاالقدميةالربامجصياغةإعادة
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االعتامدنوع
كامل

الجهةنوع
حكومي

االعتامدتاريخ
2024اكتوبر-2017نوفمرب
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جامعة املجمعة
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ةالعلميالرصوحمنملنظومةإنضمتوالتيالغايلالوطنيفالجامعاتأحدثمناملجمعةجامعةتعد
جمعةاملمحافظةأبناءمنهينتظرورصحا  الجامعيالتعليمروافدمنرافدا  لتصبحوالكبريةالكثرية

مخادموافقةعىلبناءالجامعةهذهإنشاءوجاء.لهملتقدمهالكثريالجامعةنطاقضمنواملحافظات
العايلتعليمالمجلسرئيسالوزراءمجلسرئيسسعودآلعبدالعزيزبنعبداللهامللكالرشيفنيالحرمني

منكليفأخرىجامعاتثالثمعم2009أغسطس24املوافقهـ1430رمضإن3بتاريخوذلكـاللهرحمهـ
ثالثمعقامئةكلياتتسعضمتمالقرارهذاومبوجب،شقراءومحافظةالخرجومحافظةالدماممدينة
–الزلفي-املجمعةوهيواملراكزاملحافظاتمنعددا  تشملاملجمعة،لجامعةاإلنشاءتحتكليات
افظاتمحعدةتشملكبريةجغرافية  ملنطقةخدمتهاالجامعةهذهستقدمحيثسديرحوطة-رماح-الغاط
هدفقوتحقفيهاالتعليممنظومةالجامعةهذهلتكملالعامالتعليمإنتشارفيهااكتملوهجرومدن
يفمعةالجاهذهستساعدحيثاململكةأرجاءكلليشملالجامعيالتعليميفبالتوسعالتعليموزارة

وبناتناءألبونفسيا  اجتامعيا  استقرارا  وتحدثالعامةالثإنويةخريجيمناملتزايدةاإلعداداستيعاب
هذهتضيفهسالذيوالثقايفالعلميللحراكإضافةالكبريةاملدنيفالجامعاتعىلوالتخفيفاملنطقة
اجتامعيةمجاالتعدةيفواسعبشكلاملجتمعخدمةعىلالعملمع.املحيلللمجتمعالجامعة
الجهاتىلدوالتنظيميالوظيفياألداءمبستوىاالرتقاءإمكإنيةمعوتدريبةوتثقيفيةوتوعوية

منالجامعةيفاملتوفرةالتخصصاتيفواستشاراتمتقدمةدوراتتقديمخاللمنالحكوميةواملنشئآت
لتحققيةمستقبلرؤيةمنالجامعةلهذهرسممامعتتوافقالتيوالدراساتوالربامجالعلميالبحثخالل

.اللهبإذنلهاللوصولتخططالتيأهدافهاوتبلغالساميةرسالتها
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هـ1430الحجةذو30وتاريخ194/أ:برقممليكأمربصدورالجامعةهذهتأسيسمراحلتوجتوقد
عةاملجملجامعةمديرا  املقرنمحمدبنسعدبنخالدالدكتوربتعينيم2009ديسمرب17املوافق
كلياتاللتطويرالخطواتوتتسارعأوسعبشكلالجامعةهذهيفالعملليبدأ.املمتازةباملرتبة
العملوقسيحتاجهاوتخصصاتأقسامإضافةعىلواملوافقةجديدةكلياتإنشاءومواصلةالقامئة
ناشئةالالجامعةلهذهمرشقملستقبلتفاؤلبنظرةوالرقيالتطورركبيفالجامعةهذهلتسري
واعتزازفخربكلاألخرىالجامعاتمنمثيالتهابنيتقفبالبنإنإليهايشارمتقدمة  علمية  منارةلتكون
خاللمنندةومسإدعممنالرشيفنيالحرمنيخادمحكومةلهاوفرتهمابفضلثماللهبفضلومتيز،

.كبريةميزإنيةمنللجامعةاعتامدهتمما
املالكاملؤسيساالعتامدعىلالجامعةبحصولالسنواتمرعىلاملبذولةالجهودهذهتوجتوقد
األكادمييواالعتامدللتقويمالوطنياملركزمن

جامعة املجمعة
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يفهميتهأ مبدىالدرايسالربنامجيقاسحيثالوطنيمبردودهالدراسيةوخطتهالدرايسالربنامجكفاءةتنعكس
تعرفوالتيهنيةاملبالتخصصيةاملرتبطةاملشكالتوحلوتشخيصتحديدمجاالتيفاملتعلمشخصيةوإثراءتنمية

.املعارصالواقعواستقراءالعلميالبحثعىلمستندةعلميةدراسةخاللمن((الصلبةاملهارات)):بـ
سلوكاتو مهاراتتنميةإىلتهدفإنهاحيثمنوأهمها،التعليميةالعمليةعنارصأبرزمنالدراسيةالخطةوتعترب
ـباصطالحايُسميماوهواألكادميي،تخصصهعنالنظربغضالعامةالثقافةجإنبإىلاملهنيةغريالطالب

.((الرقيقةاملهارات))
ابعهاوتتوتكاملهااتساقهاوعدمالدراسيةالخططعشوائية-عامةبصفة-الجامعاتتواجهالتياملشكالتومن

لرؤىاوفقالدراسيةوالربامجالخططتطويرعدموأيضاوالعملية،املعرفيةالناحيةمنوالرتاكميالتصاعدي
الرؤىمعتالءملتالدراسيةوالربامجالخططاستحداثيجبلذا.الوطنيةوالهيئاتاملراكزملتطلباتوتحقيقاالوطنية
سرتاتيجيةاإل الجامعةأهدافتعكسوإنوالهيئاتاملراكزمتطلباتوتحققالعلميةاملستجداتمعوتتوافقالوطنية
.األداءومؤرشاتوالفرعيةالرئيسة

التعليميةنللشؤو الجامعةوكالةبنيوصلكحلقةالكليةيفالدراسيةوالربامجالخططوحدةدورتفعيلمنبدوال
تالكاممنالطالبمتكنيومنهاالعليا،األهدافتحقيقعىلللمساعدةوذلكاألقساميفالدراسيةوالربامج
.ريهاوغالقراراتخاذوحسنواستنباطإبداعمناملختلفةالرضوريةوالعمليةواملعرفيةالتفكرييةاملهارات

األسسمراجعةأيضا  ولكنالعلمياملحتوىفقطليسالدراسية،الخططمراجعةإىلالحاجةظهرتهناومن
.أساسهاعىلوُصممتبنيتالتيواملعايري

مقدمة
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دامئةلجنةودوجإىلتحتاجقدميةأمالنشأةحديثةالتعليميةاملؤسسةكإنتسواءالخططوتأسيسوبناءصياغةإن
نشودة،املالغايةإىلباملؤسسةتصلوقراراتإجراءاتاتخاذلهايتيحماالصالحياتمنومتتلكاملهامهذهتتوىل
بصورة-أكادمييةخطةأيةنجاحويعتمد.بالجامعةالرئيسيةاللجنةمنومنبثقةالكليةمستوىعىلاللجنةهذهوتكّون
ومن.حديثةالالتعليموسائلعىلواطالعوأكادمييةعلميةخرباتمنبهيتصفونومااللجنةأعضاءعىل-جداكبرية
دراسيةمرحلةأوقسمكلمنممثلفيهايكونأنالدراسيةالخطةلجنةتشكيلعندمراعاتهاينبغيالتياألمور
.املجالهذايفاملتميزةوالخرباتالكفاءاتإىلإضافة

العتامدواللتقويمالوطنيةالهيئةتصدرهمااتباعمنالبدالدراسيةوالخططالربامجومتيزجودةمنوللتحقق
اسيةالدر والربامجللخططالدامئةاللجنةوضعتهاالتيواإلرشاداتبالقواعداألخذوكذلكباململكة،األكادميي
.االعتباربعنيبالجامعة

.متميزةخطةإىلللوصولوخارجيةداخليةجهاتعدةمنوتحكيملتقويماملقرتحةالدراسيةالخططتخضعأنوالبد
هاما  أمرا  هناكأنكام.العامليةالجامعاتبخرباتوكذلكاملستفيدةوالجهاتبالكليةالعلميةاألقسامذلكومثال
.ميةالقدالخططوأرشفةبهاالخاصةاملعلوماتحفظمنبنائهامراحلجميعيفالخطةتوثيقوهوالصددهذايف

والخططامجبالرب يتعلقمابجميعتعنىومتكاملةكاملةإدارةتشكيلمنبدالكإنأعالهاملرجوةاألهدافولتحقيق
الخططههذواعتامدمتابعةثمومنوتطبيقهاعليهااملتعارفاملعايريوضعخاللمناإلنشاءبدايةمنذالدراسية
.والعامليواإلقليمياملحيلاملستوىعىلمنافسةبخططللخروجوالربامج
واللجإنراسية،الدوالربامجللخططالدامئةواللجنة،"والتطويرالدراسيةالربامجإدارة"الرئيسةاإلدارةتشكيلويعترب

عمبينها،املتكاملالنسيجخاللمنوالغاياتاألهدافإىلالوصوليفالهامةالخطواتمناملسإندةوالوحدات
.اللجإنهذهمهامتحكمالتيوالضوابطاملعايريوإقرارتوفريوأيضااملهامتحديدرضورة

مقدمة
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الباب األول

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
و

إدارة الربامج الدراسية والتطوير
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وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
نبذه عن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية / أوال

للجامعةياإلدار الهيكلتضمنحيثالرئيس،هدفهاوتطويرهبالتعليموالعنايةاملجمعةجامعةنشأتأنمنذ
تمحيث،الوكالةهذهدورلتفعيلاملجمعةجامعةسعتوقدالتعليمية،للشؤونمخصصةوكالة  إنشائهاعند
يفكالةالو لتبدأعليهامرشفا  الشايعاللهعبدبنمحمدالدكتورسعادةتكليفهـ1433عاممنشوالشهريف

معايلقرارصدرهـ14/4/1434املوافقاألحديومالجامعة،ويفيفبالتعليماالهتامميفدورهامامرسة
عىلبناء  عليميةالتللشؤونللجامعةوكيال الركبإنعثإمنبنمحمدالدكتوراألستاذسعادةالجامعة،بتكليفمدير

صاتواالختصااملهامبكافةللقياموذلكــالجامعةمجلسرئيســالعايلالتعليموزيرمعايلموافقة
بتاريخ10رقمالجامعةمديرملعايلاإلداريبالقرارالصادرواالختصاصات،الصالحياتدليليفعليهااملنصوص
.هـ1/7/1431

بنأحمدالدكتورسعادةبتكليفالجامعة،مديرمعايلقرارصدرهـ1436\7\10املوافقالثالثاءيومويف
-الجامعةجلسمرئيس–التعليموزيرمعايلموافقةعىلبناءالتعليميةللشؤونللجامعةوكيالالرميحعيل

.هـ1436\7\10بتاريخ130148/1رقمالجامعةمديرملعايلاإلداريبالقرارالصادر
كلية–باملجمعةالرتبيةكلية)وهيالجامعةكلياتكافةمبارشبشكلالتعليميةللشؤونالجامعةوكالةوتتبع
–باملجمعةيقيةالتطبالطبيةالعلومكلية–باملجمعةالطبكلية–باملجمعةالهندسةكلية–بالزلفيالرتبية
–باملجمعةاألعاملإدارةكلية–باملجمعةاملجتمعكلية–بالزلفيالعلومكلية–بالزلفياألسنإنطبكلية
والدراساتالعلومكلية-برماحاإلنسإنيةوالدراساتالعلومكلية-بالغاطاإلنسإنيةوالدراساتالعلومكلية

أيضا  تبعهايكام(كلياتمنيستحدثوما-باملجمعةواملعلوماتالحاسبعلومكلية_سديربحوطةاإلنسإنية
الجودةعامدة–الطالبشؤونعامدة–والتسجيلالقبولعامدة):وهيالعالقة،ذاتاملسإندةالعامدات
.(التحضرييةالسنةعامدة–املهاراتوتطوير
لجانوالالفاعلةالوحداتمنوالعديدللعمل،املنظمةاإلداراتمنعددا  الداخليةمرافقهايفالوكالةوتضم

.النوعيةوالربامجالنشطة
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:الرؤية

.األكادميياالعتامدومتطلباتالجودةمعايريتحققمتميزةتعليميةبيئة

:الرسالة

لربامجايفاملستمروالتطويرالتحسنيإىلالتعليميةللشؤونالجامعةوكالةتسعى
الجامعةاتكلييفاألداءكفاءةرفعخاللمنوذلكالعمل،سوقمتطلباتلتحقيقالتعليمية
.التدريسهيئةوعضوللطالبالداعمةالتعليميةالبيئةوتهيئة

:القيم

،املؤسسية،التطويراملحاسبيةاإلتقإن،العدالة،

والقيموالرسالة الرؤية /ثانيا
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إدارة الربامج الدراسية والتطوير
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:باإلدارةالتعريف /أوالَ

رفعقيحقمباواملعريفالبنايئوتطويرهاالدراسيةوالربامجالخططواعتامدإعدادبشؤونتعنىإدارةهي
يفميةالتعليالشؤونبتطويرتعنىكامالعملسوقلحاجاتوتلبيتهامخرجاتهاوتحسنيجودتهامستوى
تحقيقإىلاإلدارةوتسعى.كفاءتهوزيادةالعملإنسيابيةيحققمباالعالقةذاتوالعامداتوالكلياتالوكالة
ترتقيدراسيةوبرامجخططببناءتساهموخططآلياتبوضعالوطنيةوالتنميةاملحيلاملجتمعمتطلبات

التعليميةونالشؤ تطويريفوتساهموالدوليةاملحليةواملعايرياملواصفاتوتطبقالتعليميةمبخرجاتها
.الجامعةيف

:ورسالة اإلدارةرؤية /ثانيا  

.يةالتعليمالشؤونوتطويرالجامعةلكلياتالدراسيةوالربامجبالخططوالريادةاالرتقاء:الرؤية

وبرامجخططناءببتساهموخططآلياتبوضعالوطنيةوالتنميةاملحيلاملجتمعمتطلباتتحقيق:الرسالة
تطويريفاهموتسوالدوليةاملحليةواملعايرياملواصفاتوتطبقالتعليميةمبخرجاتهاترتقيدراسية
.الجامعةيفالتعليميةالشؤون
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:مهام اإلدارة/ثالثا

وضع آليات ومواصفات واضحة إلعداد 
ية واعتامد وتطوير الخطط والربامج الدراس
وفق املعايري الوطنية والعاملية

دعم ومسإندة الكليات 
وبالتعاون مع العامدات ذات 
العالقة مبا يحقق رفع كفاءة
الخطط والربامج الدراسية 
د وتحقيقها ملتطلبات االعتام

األكادميي

إصدار األدلة والنامذج وتحديد 
املرجعيات يف إعداد وتطوير 
الخطط الدراسية مام يساهم 

امج يف توحيد بنية الخطط والرب 
ق الدراسية وآليات العمل ويحق

أهداف الجامعة 

التعاون مع القطاعني الحكومي 
والخاص والرشاكة مع الجامعات 
يق املحلية والدولية يف سبيل تحق

ية جودة الخطط والربامج الدراسية وتلب
مخرجاتها لحاجات سوق العمل

تطوير الشؤون التعليمية يف
الكليات والعامدات ذات العالقة
من خالل متابعة خططها 

ودراسة اإلسرتاتيجية والتنفيذية
ا وتحليل التقارير الواردة منه

تحسني وتطوير عمل إدارات 
الوكالة مبا يساهم يف تكامل 

أعاملها وزيادة كفاءتها
26

35

4

1
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:الهيكل التنظيمي لإلدارة/رابعا

إدارة الربامج الدراسية

والتطوير

قسم التخطيط 

والتطوير
ةقسم الربامج الدراسي

املنسق اإلداري

الهيكل التنظيمي لإلدارة(: 1)رسم 
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مهام أقسام اإلدارة/خامسا

:مهام املرشف عىل إدارة الربامج الدراسية  والتطوير

:اإلدارةتجاه:أوال 

هيكلة أقسام اإلدارة واختيار
إن أعضائها واقرتاح تشكيل اللج

.حسب الحاجة

إعداد خطة عمل سنوية ودورية
لعمل اإلدارة

اإلرشاف واملتابعة ألقسام 
ا اإلدارة لتطوير خططها وبرامجه

تقييم أداء األقسام وتحديد
االجراءات التصحيحية الالزمة

إدارة األمور املآلية واإلدارية
والفنية التي تحتاجها اإلدارة
.واألقسام واللجإن التابعة لها

اء االستعإنة مبتخصصني وخرب 
محليني ودوليني يف الخطط
والربامج الدراسية من داخل 
الجامعة أو خارجها لغايات 

.املساعدة والتحكيم
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مهام أقسام اإلدارة/خامسا

:مهام املرشف عىل إدارة الربامج الدراسية  والتطوير

:الجامعةكلياتتجاه:ثإنيا  

ام وحث الكليات واألقسمتابعة 
ير األكادميية عىل عملية تطو

الخطط والربامج الدراسية مبا
.يضمن نجاحها

مع الجهات ذات التنسيق 
العالقة لتنظيم ورش العمل 
والدورات التدريبية يف مجال
.الخطط والربامج الدراسية

املستمرة ألعامل املتابعة 
ونشاطات لجإن الخطط الدراسيّة 
يف األقسام والكليّات، وعقد 
االجتامعات مع املعنيني لغايات

وسائل التقويم والتحسني وتوفري ال
.واإلمكإنات الرضورية لها

رارات الكليّات واألقسام العلميّة بقمخاطبة 
بعد اللجنة الدامئة للربامج والخطط الدراسية

اعتامدها من معايل مدير الجامعة، وعرض 
مة من لجإن الخطط والرب  امج املقرتحات املقدَّ

ا يف حالة الدراسيّة بالكليّات، ومتابعة تنفيذه
.إقرارها من اللجنة الدامئة
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مهام أقسام اإلدارة/خامسا

:مهام املرشف عىل إدارة الربامج الدراسية  والتطوير

:التعليميةللشؤونالجامعةوكالةتجاه:ثالثا  

ة إىل سعادة وكيل الجامعالرفع 
رير للشؤون التعليمية بالتقا
الدورية عن أداء اإلدارة

التقرير السنوي لإلدارةإعداد 
ورفعه إىل وكالة الجامعة 

.للشؤون التعليمية
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مهام أقسام اإلدارة/خامسا

:مهام مرشف قسم الربامج الدراسية

قسم أكادمييإنشاء 

ةأو تعديل خطة دراسياستحداث 
استحداث مقررات جديدة اعتامد 

ضمن الخطة الدراسية

امج تعديالت جزئية يف الخطة أو الربنإجراء 
الدرايس لغايات التطوير أو التعديل إىل
ج غري ذلك من الطلبات التي تم إعداد مناذ 

(.  مرفقة مع الدليل)خاصة لها 

اخيلالدلالعتامداملقدمةالدراسيةللخططالفنيالفحصهوالدراسيةالربامجقسممهامأهمأحد
:وأهمهاسيةالدراوالربامجبالخططتتعلقمختلفةطلباتباستقبالالدراسيةالربامجقسميقومحيث

الداخيللالعتامداملقدمةالدراسيةللخططالفنيالفحصآلية/رابعا



z
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مهام أقسام اإلدارة/خامسا

:مهام املرشف عىل إدارة الربامج الدراسية  والتطوير

الداخيللالعتامداملقدمةالدراسيةللخططالفنيالفحصآلية/رابعا

حيث.والتطويرالدراسيةالربامجإدارةمعالكلياتيفالدراسيةوالربامجالخططوحداتبنيالوصلحلقةهوالدراسيةالربامجقسمويعترب
للشؤونةالجامعوكالةيفاملعتمدةواملعايريبالضوابطالعلميةاألقسامالتزاممنبالتأكدعليهااملرشفخاللومنالوحدةتقوم

كام.(راسيةالدالخططواعتامدإعدادقسميفموضحةاملطلوبةالوثائق)للطلبواملصاحبةالرضوريةالوثائقاكتاملومنالتعليمية
ربامجوالالخططوحدةخاللمنالتأكدالجامعةمجلسقبلمنباعتامدهاوالتوصيةالدراسيةالخطةإرسالقبلاملعنيةالكليةعىل

خاللمنذلكو لهاواملعريفالعلمياملستوىمنالتأكدوأيضاالجامعةيفاملعتمدةالرتقيمآللياتاتباعهاومنجودتهامنالدراسية
:إىلإرسالها

عامدة الجودة وتطوير 
املهارات للتأكد من جودة 
الخطة الدراسية ومطابقتها
ن للمعايري وحصول الكلية م
العامدة عىل تقرير بذلك

عامدة القبول والتسجيل
للتأكد من مطابقة الخطة
نية الدراسية للمتطلبات الف
ز وتوزيع الساعات والرتمي
ية واملستويات وحصول الكل
من العامدة عىل تقرير 

بذلك

ني هيئة تحكيم من ثالثة محكم
ك عىل األقل من رتبة أستاذ مشار 
فام فوق ومن ذوي الخربة 
العالية يف التخصص للوقوف 
عىل املستوى املعريف 

والعلمي للخطة وحصول القسم
م عىل تقارير بذلك مع حق القس
املعنى الرد عىل مالحظات 
املحكمني ومناقشتها يف 

.مجالس األقسام

تقرير وحدة الخطط 
والربامج الدراسية يف

.الكلية
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مهام أقسام اإلدارة/خامسا

:مهام املرشف عىل إدارة الربامج الدراسية  والتطوير

الداخيللالعتامداملقدمةالدراسيةللخططالفنيالفحصآلية/رابعا

إلجراءنيةاملعالكليةإىلاالصولحسبوإرسالهالشاملالتقريربإعداداملالحظاتاستالمبعدباإلدارةالدراسيةالربامجقسميقوم
لدراسيةاالربامجإدارةإىللهاملصاحبةوالوثائقالطلبتقديموإعادةمعينةزمنيةمهلةضمنومناقشتهااألمرلزمإذاالتعديالت
الدامئةاللجنةإىلاإلرسالهالتعليميةللشؤونالجامعةوكالةإىلالخطةباعتامدبالتوصيةوالتقاريرالوثائقجميعترسلالتيوالتطوير
.الجامعةمجلسقبلمنباعتامدهاللتوصيةالدراسيةللخطة

للخطةالدامئةاللجنةإىلاإلدارةمرشفمنرسميخطابوتوجيهالشاملالنهايئالتقريربكتابةذلكبعدالدراسيةالربامجقسميقوم
مجلسقبلنمباعتامدهوالتوصيةالطلبلدراسةبهاملتعلقةوالنامذجالوثائقوجميعاالستحداثأوالتعديلبطلبمصحوباالدراسية
.الرشوطوإستيفاءالتعديلتستوجبمالحظاتوجدتإذااملعنيةالكليةإىلإرحاعهأوالجامعة

م التوصية من قبل مجلس القس

باعتامد الخطة الدراسية

الخطة التوصية من قبل مجلس الكلية باعتامد

:مع إرفاق التقارير التالية

تقرير وحدة الخطط والربامج الدراسية•

تقرير عامدة الجودة•

تقرير عامدة القبول والتسجيل•

تقارير التحكيم•

استقبال  الطلب من قبل وكالة 

الجامعة للشؤون التعليمية

التحويل إىل إدارة الربامج •

الدراسية والتطوير

التحويل إىل قسم الربامج •

الدراسية

دراسة الطلب من 

ة قبل اللجنة الدامئ

الدراسيةللخطة

اعتامد الخطة أو 

الربنامج الدرايس

من قبل مجلس 

الجامعة
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الدراسيةالخطةتحكيم/سادسا  

نأ يجبالتياملهاراتمجموعةتحديدثمللخطة،العامالهدفتحديدويشمل
راسيةالداملقرراتمجموعةتحديدذلكييلالهدف،هذالتحقيقالخريجميتلكها

امك.الدراسيةللخطةإكاملهعندالطالبلدىاملهاراتهذهبناءشإنهامنالتي
منهدفةاملستاملهاراتهذهلبناءاملناسبةالتدريساسرتاتيجياتتحديديتم
قةطريتحديدذلكإىلويضافللخطة،املختارةاملقرراتمجموعةتدريسخالل

.املستهدفةاملهاراتلهذهالطالباكتسابمنالتحقق

ستوياتمإىلتؤديأنشأنهامنالتيالخرباتمخططتسلسلتشملللطالب،"فكريةرحلة"هيالدراسيةالخطة
:مراحلبعدةميرجديدةدراسيةخطةبناءفإنولذلكاملستهدفة،التعلم

:التصميم العام للخطة

إنشاء خريطة تفصيلية 
للمقررات الدراسية للخطة

له،املرافقأوالسابقواملتطلبمقرر،لكلالتدريسيةالساعاتتحديدوتشمل
يينبغوهنا–لهالدرايساملستوىتحديدمبعنى–الخطةيفاملقرروموضع
كلراتمقر وكذلكاملختلفةاملستوياتبنيوالتكاملوالتوازنالتسلسلمراعاة

.املستوياتجميعومقرراتمستوى
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مهام أقسام اإلدارة/خامسا

:مهام املرشف عىل إدارة الربامج الدراسية  والتطوير

الدراسيةالخطةتحكيم/خامسا

وماهيةاملقررأهداف:إىلالطالبإرشادإىليهدفالدرايساملقررتوصيف
.عليهاهمتقييموكيفيةاألهداف،هذهتحقيقيفللمشاركةاملطلوبةاإلنشطة
توصيفمنيتضوالطالب،األستاذبنيعقدمبثابةاملقررتوصيفيعتربأنوميكن
منيالز والتوزيعالتعليمية،ومخرجاتهوأهدافه،املقرر،محتوىتحديداملقرر

ايسالدر الكتابوبي إناتالدرجات،وتوزيعالدراسية،األسابيععىلملحتوياته
.املقرتحةواملراجع

عمل توصيف 
:مفصل لكل مقرر

إنشاء خريطة تفصيلية 
للمقررات الدراسية للخطة

له،املرافقأوالسابقواملتطلبمقرر،لكلالتدريسيةالساعاتتحديدوتشمل
يينبغوهنا–لهالدرايساملستوىتحديدمبعنى–الخطةيفاملقرروموضع
كلراتمقر وكذلكاملختلفةاملستوياتبنيوالتكاملوالتوازنالتسلسلمراعاة

.املستوياتجميعومقرراتمستوى

قريرتارسالويتمذلكإىلالحاجةحالةيفالدرايسالربنامجأوللخطةواملعريفالعلميتحكيمإعادةيفالحقللوكالة
.املعنيةالكليةإىلالخصوصهذايفالتحكيمبنتائج



2525

الثاينالباب 

إعداد الخطط والربامج الدراسية
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إعداد الخطط والربامج الدراسية
مقدمة

ضوابطوالاملعايريورشحتوضيحفيهيتمالدليلهذامنأسايسجزءهوالدراسيةوالربامجالخططإعدادإن
ائيةبنقواعدعىلمبنيايكونناجحةدراسيةخطةإعدادأنحيث.الدراسيةالخططإلعداداملنظمةواآلليات
عىلنيامبيكونأنبدالالدراسية،الخطةإعدادإىلالحاجةفإنلذا.منظمةزمنيةخطواتخاللمنومترصحيحة
ةوترجمالعملسوقوحاجاتاملعريفالتطورمعيتواكبمباالخطةتطويرإىلالحاجةأهمهاكثريةعوامل
والهيئاتاسالقيمراكزمتطلباتمعوتتوافقوالعامليةالوطنيةللمعايريوتحقيقاالوطنيةللرؤىعملية

.العلمية
بهدييهتطريقالتكونوالتجربةالعلممنعالمستوىذاتمرجعيةعىلالبناءخطواتتكونأنمنالبدكام

عيةاملرجاختيارآليةالدليلهذايفيوضحهناومنبها،واالرتقاءالدراسيةالخطةإعداديفاملتخصصون
.معهاوالتعاملإليهااإلشارةوكيفيةالصحيحة

اءالبنخطوةتأيتوضحت،قداملختارةاملرجعياتوأناكتملتقداملعرفيةالدراسةخطواتتكونأنوبعد
أعىلوتطبيقجهةمنوالعلميةاملعرفيةبالحالةاملرتبطةمكوناتهابجميعالدراسيةللخطةوالفنيالهيكيل
حديدوتاملقرراتوتوزيعاملعتمدةاملرافقةالنامذجاستخدامفإناخرىجهةمنوالتميزالجودةمواصفات

تبنيوأيضاوليونةسالسةمنفيهاملامعهاالتعاملللطالبتسهلمهمةخطوةليعتربوالساعاتاملستويات
كلبهاشرتكيتشاركية،تكونأنبدالالخطوةهذهفإنلذا.والزمنيالعلميالتناسقالتدريسيةالهيئةلعضو
.الدراسيةالخطةبهذهوالعملوإقراروتنفيذإعداديفعالقةلهمن

هادفقوتوثيزمنيتناغميفاإلداريوناملسؤولونيكونواالعتامد،االقراربآلياتيتعلقمهمبندويف
واعتامدهاالدراسيةالخطةورفعوإقرارواعتامدإنشاءاحداثيسلسلة
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سالبكالوريو )خصائص الخريجني حسب نواتج التعلم عند إمتامهم للربنامج الدرايس 

هالت للتعليم اإلطار الوطني للمؤ "هناك الكثري من الخصائص الواجب توفرها يف الطلبة الخريجني وذلك بالتوافق مع وثيقة 
ات الالزمة للتخريج وأيضا ضمن إسرتاتيجية الجامعة يف إستيفاء املعايري واملتطلب" العايل يف اململكة العربية السعودية

:وأهمها

ى القدرة عىل تذكُّر املعارف وعىل تطوير مد
واسع  من املهارات التي تعلموها 

.واالستمرارية يف زيادتها

ة من املعرفة مبجموعة شاملة ومتناسقة ومنظـَّم
املعارف يف مجال درايّس معني، وبالنظريات 

.واملبادئ املتعلقة بذلك املجال

القدرة عىل البحث يف املشكالت املعقدة
وإيجاد حلول ابتكارية تحت قدر محدود من 
التوجيه، باستخدام رؤى من مجال دراستهم

.ومن املجاالت األخرى ذات العالقة

القدرة عىل تحديد واستخدام األساليب الرياضية
للقضايا واإلحصائية املناسبة يف التحليل وإيجاد الحلول

ات املعقدة، والقدرة عىل اختيار واستخدام أكرث اآللي
.نيمناسبة إليصال النتائج إىل املتلقني املختلف

القدرة عىل القيادة والعمل الجامعي 
واالستعداد للتعاون الكامل مع اآلخرين يف 

.  املشاريع واملبادرات املشرتكة
االتصاف باالحرتافية املهنية واألخالقية

ة يف املجال ويف حالة كون الربنامج مهنيا ، يتعني اإلملام مبجال واسع ومتكامل من املعارف واملهارات املطلوبة للمامرسة الفعال
.املهني املطلوب

األبحاث يف مجال ويف حالة كون الربنامج أكادمييا  وال يقود إىل مامرسة مهنية، يتعني اكتساب معرفة عميقة وفهم شامل ألدبيات
.التخصص، إضافة إىل القدرة عىل تفسري وتحليل وتقويم أهمية تلك األبحاث يف زيادة املعرفة يف املجال الدرايس
خرجات عىل إن مخرجات التعلم للربنامج تبنى أساسا لتلبي خصائص الخريجني وفق اإلطار الوطني للمؤهالت بحيث تنعكس هذه امل

.مخرجات التعلم للمقررات

0102

04

01

0506

03
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معايري إعداد الربنامج الدرايس

:ييلمامراعاةمنالبدالربنامجإعدادعند

تخدام أحدث يلزم القسم األكادميي ملقدم للخطة باس.  ))أن يكون الربنامج الدرايس قادرا عىل تحقيق األهداف املوضوعة•
((مناذج لتوصيف الربنامج واملقررات صادرة عن املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي

أن تكون رسالته ورؤيته وأهدافه واضحة وبسيطة وقابلة للمقارنة والقياس ومتسقة مع الكلية والجامعة•
ت سوق احتياجاأن يوجد هدف عام للربنامج األكادميي موثق ومعمم يحدد املعارف واملهارات املتوخاة التي تتوافق مع •

.  العمل
.أن توجد أهداف تفصيلية موثقة ومعممة تنبثق عن الهدف العام للربنامج•
املستدامة والرؤى الوطنية ويتوافق مع مراكز القياس والهيئات العلمية وتدعم التنميةأن يواكب الربنامج التطلعات •

وخدمة املجتمع
م والكلية أن تتالءم أهداف الربنامج املوضوعة مع مخرجات التعلم املقصودة وإن تكون مرتبطة باألهداف التعليمية للقس•

.  والجامعة
قاط واضحة أن تكون األهداف واإلسرتاتيجيات املتبعة يف وضع محتوى الربنامج وتصميمه وتطويره مقدمة عىل شكل ن•

ي إن ومنسجمة مع رسالته وأهدافه ومخرجاته بحيث مُتّكن الطلبة من الحصول عىل مخرجات التعلم املستهدفة مع ب
.  املرجعيات الخاصة بالربنامج وكذلك املرجعيات الوطنية والعاملية

وعدد الساعات وتسلسلها،( إلخ.. نظري، عميل، متارين)وجود خطة تفصيلية للربنامج تبني املقررات الدراسية، وتصنيفها •
.  ة التي تنفذ بهاومتطلباتها، والفصل أو الفصول الدراسي( يقصد بالفعلية هنا ساعات االتصال)الدراسية املعتمدة والفعلية 

، وأساليب الوصف العام للمقرر، ولغة التدريس، واألهداف وإسرتاتيجيات التعلم: وجود خطة تفصيلية لكل مقرر تتضمن•
أحدث مناذج يلزم القسم األكادميي ملقدم للخطة باستخدام). )التقويم، ومصادر التعلم، وعمليات التطوير والتحسني

((لتوصيف الربنامج واملقررات صادرة عن املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي
(.  جامعة، كلية، قسم)وتقسيمها ( إجباري، اختياري، حر)توزيع مقررات الربنامج الدرايس وفق املتبع •
هذه أن يتم دراسة حاجة سوق العمل ملثل هذا الربنامج وذلك من خالل عمل تقرير يبني هذه الحاجة ويتّم الحصول عىل•

:املعلومات من مصادر عّدة، من أبرزها
لربامج املشابهة وزارة الخدمة املدنيّة ووزارة العمل والُغرف التجاريّة والصناعيّة وأبرز الرشكات يف مجال التخّصصات والكليّات وا

مل مع وأصحاب الخربة يف مجال التخّصصات املراد إنشاؤها ودليل اإلحصاءات الذي تُصدره مصلحة اإلحصاءات العاّمة وورش الع
.مؤّسسات القطاع الخاص والعام وإصدارات الجمعيّات املهنيّة ومكتب الخريجني بالجامعة
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معايري إعداد الخطة الدراسية

اتمخرجمعالخطةوتناسقالعملسوقحاجةاالعتباربعنياألخذمعواألسساملعايريضمنالدراسيةالخطةإعدادإن
تتوافقبحيث؛التدرييسواألداءالتعليمجودةعىلوإنعكاساتهاالدراسيةالخطةكفاءةعىلكبريإيجايبأثرلهالتعليم
ادةاملتكونأنوالبد.الجامعةوأهدافالتنمية،وُخططاململكةيفالتعليمسياسةيفوردمامعالدراسيةالخطة

وسلوكاتاملهنةبأخالقتهتمّ وأنالعامليّةوتطوراتهاملستجداتهامراعية  أصولها،منمنطلقةللمقّرراتالعلميّة
.املامرسة

:أساسينّيمرجعنيباستخداماملتميِّزةاملامثلةالربامجاختيارويتمّ 

University)للجامعاتالعامليةالتصنيفات/أوال Ranking)

وتحتويصات،التخصّ بعضمستوىوعىلالعموممستوىعىلالعاملّيةالجامعاتبأفضلقوائمالتصنيفاتهذهمواقعتُقدِّمحيث
.اإللكرتونيةومواقعهاالجامعاتأسامءعىلالقوائمهذه

دة  إنواع  وهناك ساتالعاملّيةالتصنيفاتمنومتنوعة  متعدِّ النحوعىلإنواع  ثالثة  املثالسبيلعىلمنهانذكرالعايّل،التعليمملؤسَّ
:التايل

دة سلفا  عىل املستوى العام، ومن أهّم ه ذه وتُعنى برتتيب الجامعات حسب معايري محدَّ
:  التصنيفات

http://www.topuniversities.com/university-rankings: للجامعات العامليّة QSتصنيف -أ
http://www.arwu.org: تصنيف شإنغهاي للجامعات العامليّة-ب

التصنيفات 
العامليّة 
:العاّمة

دة عىل مستوى تخّصص    معنّي، ومن وتهتّم برتتيب الجامعات العامليّة ومقارنتها مبعايري محدَّ
:  أمثلة هذه التصنيفات

: لكليّات وأقسام الحاسب اآليّل عىل College Crunchتصنيف -أ
http://www.collegecrunch.org/rankings/the-20-best-schools-for-computer-science-majors-2009

:ألفضل برامج ماجستري إدارة األعامل عىل QSتصنيف -ب
http://www.topmba.com/mba-rankings

التصنيفات 
العامليّة 
صة : املتخصِّ

ل
و
أل
ع ا
و
الن

 :
ع 
و
الن

ين
الثا

 :

http://www.topuniversities.com/university-rankings
http://www.arwu.org/
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University)للجامعاتالعامليةالتصنيفات/أوال Ranking)

دة، ومن :  هاوهي التي تهتّم بتصنيف الجامعات يف دولة ُمعيَّنة بناء  عىل معايري محدَّ
:  للجامعات الربيطإنيّة عىل املوقع التايل (The Independent)تصنيف اإلندبندنت -أ

http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/single.htm?ipg=7281 
:  للجامعات األمريكيّة عىل املوقع التايل (World News)تصنيف وورد نيوز -ب

http://www.usnews.com/sections/rankings

التصنيفات 
الوطنيّة 

(  املحليّة)
: للجامعات

ع 
و
الن

ث
الثال

 :

الجهة،تلكمنمييّ األكاداالعتامدعىلحصلتالتيالعلميّةواألقساماألكادمييّةالربامجبأسامءقامئةالهيئاتهذهتُقدِّمحيث
للوقوفاملامثلة؛الربامجاختياروكيفيّةالهيئات،هذهمناألكادمييّ االعتامدعىلالحصولكيفيّةيفمنهااالستفادةوتتمثّل
:عىل

املتخصصةالربامجياالعتامدهيئات/ثإنيا

تحديد مخر جات التعلَّم 
املقصودة بالربنامج 

(Intended Learning 
Outcomes ILO's.)

دة توزيع الوحدات املعتم 
عىل مجاالت التعلَّم 

.املختلِفة

نوعيّة التدريب امليدإينّ 
املطلوب يف مجال 

.التخّصص

ة القواعد األخالقيّة للمهن
أو التخّصص التي يجب 
.إدراجها يف الربنامج
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املتخصصةالربامجياالعتامدهيئات/ثإنيا

أوالجامعاتمجبرامناألقّل عىلمامثلةدراسيّةبرامج  لثالثةِ مسح  إجراءإىلتطويرهأوبنائهعنددرايسّ برنامجأيّ ويخضع
الربامجيفشرتطويُ تطويره؛أوبناؤهيُرادالذيالدرايسّ الربنامجمجاليفواسعةخربةأوأكادمييّ اعتامد  لديهاالتيالكليّات
ومنآسيا،قورش واسرتاليا،واليابإن،وأوروبا،أمريكا،من)متنوعة  تكونأنالكليّاتأوالجامعاتمناختيارهاتمّ التياملامثلة
.(اململكةداخلومنوالخليجيّةالعربيّةالدول
:التآليةللمراحلو فْقا  يسريفإنهاملامثلة،الدراسيّةالربامجمسحآليةيفاملتَّبعاملنهجوأّما

املامثلةالربامجلجميععامةدراسة:األوىلاملرحلة01
:ييلمابهاويُقصد

معرفة عدد املقررات والوحدات 

دة للربامج  الدراسيّة املعتم 

.املامثلة

دة كيفية توزيع الوحدات املعتم  

ة، عىل متطلّبات الجامعة، والكليّ 

.والتخّصص

عدد املقّررات الدراسيّة يف كّل 

.برنامج، وتوزيعها

التقنّي التعرف إىل كيفيّة تضمني الجإنب

(.إن ُوجد)واملهارّي يف الربنامج 

إعداد تقرير عن أعامل هذه 

.املرحلة يف كّل برنامج
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املتخصصةالربامجياالعتامدهيئات/ثإنيا

األوىلاملرحلةيفدراستهاتمالتيالربامجبنيواملوازنةاملقارنة:الثإنيةاملرحلة02
:ييلمااملوازنةوتشمل

املقارنة واملوازنة بني عدد 

ة الوحدات يف الربامج املامثل

وتوزيعها عىل متطلّبات 

.الربنامج

املوازنة بني عدد املقّررات 

ثلة، الدراسيّة يف الربامج املام

لّبات وكيفيّة توزيعها عىل متط

.صالجامعة، والكليّة، والتخصّ 

إعداد تقرير يتضّمن نتائج

امج املقارنة واملوازنة بني الرب 

.املامثلة

(اريّ املهاألداءالتقنّي،الجإنبالعلمّي،املحتوى)الربنامجعنارصبنيواملوازنةاملقارنة:الثالثةاملرحلة03
:ذلكويشمل

اإلطالع عىل التوصيف الدقيق 

ملحتويات املقّررات العلميّة يف

الربامج املامثلة التي تّم مسحها يف

املرحلة األوىل بهدف االطالع عىل 

هارّي كيفيّة دمج الجإنب التقنّي وامل

.مع املحتوى العلميّ 

عىل ( 1)تطبيق نتائج الفقرة السابقة 

ة يف جميع املقّررات العلميّة املقرت ح

الربنامج مع مراعاة نتائج املرحلة 

.الثإنية

دة االستعإنة برؤية الجهات املستفي

من مخرجات ( الحكوميّة أو الخاّصة)

مة لهم يف الربامج الدراسيّة املقدَّ

معرفة املهارات التي يحتاجونها يف

دة  ورسيع ِة الخرِّيج ضمن آلية محدَّ

.  النتائج
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مراحل استحداث وتطوير الخطة والربامج الدراسية

بدالالتطويرو االستحداثجدوىبي إنومعسابقاذكرهاتمالتيالدراسيةوالربامجالخطةإعدادمعايريرشوطإستيفاءبعد
:أهمهامراحلبعدةاملروراملستحدثةأوالجديدةللخطة

بالقسمالخطةلجنة:األوىلاملرحلة01

بالقسممجلس:الثانيةاملرحلة02

بناءلهاتعديأوالدراسيةالخطةاستحداثطلببإعدادبالقسمالخطةلجنةتقوم
الخطةإنمنالتأكدبعدالتخصصهذاملثلالكليةقبلمنوالتوصيةالحاجةعىل
:وهيالرئيسةإعدادهامبراحلمرت

.ورشوطهاالدراسيةالخطةإعدادملعايرياستيفاؤها•
امجوالربنالدراسيةللخطةاملرجعيةاملؤرشاتباستخدامالخطةمقارنة•

.الدرايس
نيوالخريجالتدريسيةالهيئةاعضاءورأيالعملسوقاحتياجاتمعرفة•
والهيئاتالقياسمراكزومتطلباتالوطنيةالرؤىمعالخطةتوافق•

والعلميةاألكادميية

ةلجنمناملقدماملقرتحبدراسةاملعنيالقسميقوم
عىلهابعرضللتوصيةمتهيداملناقشتهالقسمداخلالخطة
ىلإاملرحلةهذهوتهدف.الكليةداخلالدراسيةالخططلجنة
دباعتامبالتوصيةالقسممستوىعىلإداريقرارإصدار

جلسممحرضضمنيثبتالدراسيةالخطةتعديلأواستحداث
.لحاجةاعندإليهالرجوعميكنإداريكقراراليهويشارالقسم
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مراحل استحداث وتطوير الخطة والربامج الدراسية

بدالالتطويرو االستحداثجدوىبي إنومعسابقاذكرهاتمالتيالدراسيةوالربامجالخطةإعدادمعايريرشوطإستيفاءبعد
:أهمهامراحلبعدةاملروراملستحدثةأوالجديدةللخطة

03
بالكليةالدراسيةالخططلجنة:الثالثةاملرحلة

الكليةمجلس:الرابعةاملرحلة04

ضمنراراإلقهذاوتثبيتالدراسيةالخطةوإقرارمبناقشةالكليةمجلسيقوم
ؤونللشالجامعةوكيلإىلورفعهاباعتامدهاوالتوصيةالكليةمجلسمحرض

عامدةلقبمنتقوميهابعدذكرهاتمالتيالوثائقبجميعمدعمةالتعليمية
يمالتحكتقاريروارفاقاملهاراتوتطويرالجودةوعامدةوالتسجيلالقبول
العلمي

ملعنياالقسممناملقدمةالخطةبدراسةبالكليةالدراسيةالخططوحدةتقوم
معهاوعالقتالدراسيةللخطةاألساسيةواملكوناتالرئيسةاملالمحودراسة
جميعبمرتقدالدراسيةالخطةأنمنأيضاالتأكدمعالكلية،داخلاألخرىالخطط
نيباللغتاللغويةاألخطاءمنوخلوهاالدراسيةالخطةإلعدادالرضوريةاملراحل
.واإلنجليزيةالعربية
يفاملعنيالقسمإىلالخطةبإرجاعالكليةيفالدراسيةالخططوحدةتقوم
الخططةلجنتأكدبعد.معينةرشوطإستيفاءأوالتعديالتإلجراءرضورةوجودحالة

عنياملالقسممناملقدمةالدراسيةالخطةأنالكليةمستوىعىلالدراسية
رارهاإلقمتهيداللمناقشةالكليةمجلسعىلعرضهايتمالرشوطمستوفاة
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مراحل استحداث وتطوير الخطة والربامج الدراسية

التعليميةللشؤونالجامعةوكالة:الخامسةاملرحلة05

.نهائيةبصفةالدرايسالربنامجأوالخطةباعتامداملجلسيقومالجامعةمجلس:السادسةاملرحلة06

مجالربناأوالدراسيةالخطةبعرضالتعليميةللشؤونالجامعةوكالةتقوم
قومتبدورهاوالتيالوكالةيفوالتطويرالدراسيةالربامجإدارةعىلالدرايس
اءوإستيفالدراسيةالخطةتعديلأواستحداثلطلبالفنيةالحالةبدراسة
اتواملرفقالوثائقواكتاملعنارصهاوتوفرالدراسيةالخطةبناءمتطلبات
القبولوعامدةاملهاراتوتطويرالجودةعامدةقبلمناملرفقةوالتقارير
.العلميالتحكيموتقاريروالتسجيل

حالةويفوالتطويرالدراسيةالربامجإدارةقبلمناملقدمةالتقاريردراسةبعد
لجنةالعىلالدرايسالربنامجأوالخطةعرضيتمسلبيةمالحظاتأيةوجودعدم

للشؤونالجامعةوكيلسعادةخاللمنالدراسيةوالربامجللخططالدامئة
التعليمية

وأ الدراسيةالخطةبدراسةالدراسيةوالربامجللخططالدامئةاللجنةتقوم
إىلفعهبر والرشوطاملتطلباتلجميعاستيفائهمنوالتأكدالدرايسالربنامج
.نهائيةبصفةباعتامدهبالتوصيةالجامعةمجلس
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مراحل استحداث وتطوير الخطة والربامج الدراسية

والتطويرالدراسيةالربامجإدارة:السابعةاملرحلة07

وحفظالوكالةبختمختمهابعداملعتمدةالدراسيةالخطةبأرشفةاإلدارةتقوم
جيلوالتسالقبولعامدةإىلنسخةإرسالثمومنباإلعتامدالجامعةمجلسقرار

.املعنيةالكليةونسخةالجديدةالدراسيةالخطةإلدخال

يف حالة إحداث أي تغيريات جزئية أو شاملة يف الخطة الدراسية ال بد من اتباع اآلليات يف اإلعتامد الجزيئ أو الكيل : مالحظة
.من خالل دليل تطوير الخطة الدراسية ودليل اعتامد التغيريات يف الخطة الدراسية وفق أصحاب الصالحية
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اآللية واإلجراءات اإلدارية إلقرار الخطط والربامج الدراسية

دراسيةخطةتعديلأواستحداثلطلباملصاحبةواملستنداتالوثائق/أوال

لجنةقبلمنالدراسيةالخطةتعديلأواستحداثطلبمنوذجوتعبئةالدرايسّ والربنامجالخطةإعدادمناإلنتهاءبعد
(الدراسيةالخطةاستحداثأوتعديلطلبمنوذجعنمستقل)مرفقملفيفالقسميُرِفقالقسم،داخلالدراسيةالخطة

:التآليةاملستندات

اللجنةإىلالدرايسّ الربنامجرفععىلاملوافقةفيهيطلبالكلّيةعميدإىلاملختصالعلميّ القسمرئيسمنخطاب•
.بإقرارهللتوصيةالدراسية؛والخططللربامجالدامئة

الدرايّس،نامجالرب بإقرارالتوصيةفيهيطلبالدراسيةوالخططللربامجالدامئةاللجنةرئيسإىلالكلّيةعميدمنخطاب•
.الجامعةملجلسورفعه

.الكليّةمجلسإىلورفعهالدرايسّ الربنامجبإقرارفيهيُويصالقسممجلسقرارمنصورة•
إىلورفعه،الدرايسّ الربنامجأوالخطةبإقرارـالقسممجلستوصيةعىلبناء  ـفيهيُويصالكلّيةمجلسقرارمنصورة•

.الجامعةملجلسورفعهبإقراره،للتوصيةالدراسية؛والخططللربامجالدامئةاللجنة
.والكليةالقسممستوىعىلالدراسيةالخطةلجإنمحارضمنصورة•
الدراسيةالخطةتحكيممراسالت•
الدراسيةالخطةتعديلعىلوتأثريهالعملسوقدراسةتبنيووثائقوزياراتمراسالت•
التياألقساماالباللغتنيالنموذجتعبئةيفضل.(5)رقممنوذجووفقالوطنيةالهيئةمنوذجوفقاملقرراتتوصيف•

.تدريسهايفباللغةتختص
باألقسامعلقيتفياماألكادميي،لالعتامدالوطنياملركزمنوذجوفقواإلنجليزيةالعربيةباللغتنيالربنامجتوصيف•

عىلاإلنجليزيةاللغةأوواإلنجليزيةالعربيةباللغتنياملقررتوصيفيكونأنبدالوالتطبيقيةوالهندسيةوالطبيةالعلمية
.األقل

.الدراسيةالخططوإعدادبتطويرتتعلقلقاءاتأوعملورشإجراءتبنيشواهد•
.الخطةإعداددعناالعتباربعنياملستدامةوالتنميةوالهيئاتالقياسمراكزومتطلباتالوطنيةالرؤىاخذيبنيتقرير•
مراحليفاليهاملشارالتسلسلضمنالوثائقمترالدراسية،الخطةاستحداثأوتعديلطلبمعيلزمماكلارفاقبعد•

.سابقارشحهتمالذيالدراسيةوالربامجالخطةوتطويراستحداث



: الثانيةالخطوة 

: الخطوة األوىل
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اآللية واإلجراءات اإلدارية إلقرار الخطط والربامج الدراسية

الدراسيةوالربامجالخططإقرار:ثانيا  

الخططجعةمراأوجديدةدراسيةوبرامجكخططواعتامدهاواملعايريللرشوطاستيفائهابعدالدراسيةوالربامجالخططإقرارإن
محددةاتإجراءخاللمنومترشامللتقييمالدراسيةالخططتخضعحيث.معينةوإجراءاتآليةمنلهبدالالدراسيةوالربامج
-بدفالدلةاملعالدراسيةالخططأما.الحقاسيبنيكام-العتامدهاواملعايريالرشوطاستوفتقدالدراسيةالخطةأنلتضمن

للخطةمراجعةطلب:مثلالدراسية،الخطةعىلحدثتالتيوالتطوراتالتعديلأسبابإدراج-إقرارهاطلبإىلباإلضافة
تغريأوالعمل،سوقواحتياجاتمتطلباتتغريأوالتخصص،يفجديدةتطوراتأوخارجها،أوالجامعةداخلمنالدراسية
.األكادميياالعتامدمتطلباتمعالتوافقأوالوطنية،التنميةاحتياجات

:التاليةاإلجراءاتإمتاممنبدالوالربنامجالدراسيةالخطةإقرارولغاية

يدرس ملف الخطة والربنامج الدرايّس و فْق الضوابط واملعايري الفنية من قبل إدارة 
.الربامج الدراسية والتطوير وكتابة التوصيات واالقرتاحات بهذا الشإن

:خاللمنوذلك؛(ذلكإىلالحاجةعند)التحكيم
ىلإالدراسيةالخطةإرساليتمحيث:(الجامعةوخارجداخل)املختصنياألكادمييني•

أمكنإن-واإلقليميالوطنياملستوىعىلالعآليةوالكفاءةاالختصاصذويمنمحكمني
.ارةاإلدتحددهاالتيوالضوابطاملعايريضمنالدراسيةالخطةوتقييمالرأيإلبداء-
ابعالطذاتالدراسيةبالخططيتعلقفياموخاصة:والخاصالعامالقطاعنيبرأياألخذ•

يفيةالوطناالحتياجاتمعالتعليممخرجاتمحاكاةيفالدراسيةالخططوأثرالتطبيقي
.العملسوق

.للكليةاإللكرتويناملوقععىلعرضهاخاللمنالعالقةوأصحاباملهتمني•



: الثالثةالخطوة 
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اآللية واإلجراءات اإلدارية إلقرار الخطط والربامج الدراسية

الدراسيةوالربامجالخططإقرار:ثانيا  

صيةالتخصاللجنةبرأيواألخذاملعنيالقسممنالنهائيةالتعديالتتتمأنبعد
لخططلالدامئةاللجنةعىلالدرايسالربنامجأوالدراسيةالخطةعرضيتماملعنية،
.الجامعةمجلسعىللعرضهامتهيدا  إلقرارهامالجامعةيفالدراسيةوالربامج

عىلرئييسأثرلهايكونأنودونبعينهامقرراتضمنطفيفةتعديالتإجراءحاليف
لوكيلرفعتثموالكليةالقسممجليسقبلمنالتعديلبإقرارالتوصيةفتتمالخطة،
للخططدامئةالاللجنةقبلمنإلقرارهامتهيدا  واألكادمييةالتعليميةللشؤونالجامعة
.الدراسيةوالربامج

عليميةالتللشؤونالجامعةوكيلاملجلسأمإنةتُبلِّغالجامعةمجلسمنالدرايسّ والربنامجالخطةإقرارحاليف
خاللمنالدرايسّ والربنامجالخطةلتفعيلالجامعةمجلسبقرارالدراسيةوالربامجللخططالدامئةاللجنةورئيس
إدارةإىلالدرايسّ والربنامجالخطةتُعادإقرارهاعدمحالويفوالتسجيل،القبولوعامدةاملعنّيةالكليةعامدة
.الكليّةإىلإلعادتهااملالحظات؛قامئةمعوالتطويرالدراسيةالربامج
أواالعتامدبسواءالدراسيةوالخطةالربنامجبخصوصالجامعةمجلسبقرارخطياالقسمأوالكليةإعالميتم:مالحظة
.التعديالتإجراءأوالتعليقأوالرفض
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الثالثالباب 

املتطلبات الفنية إلعداد الخطة الدراسية
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العنارص األساسية املكونة للخطة الدراسية: أوال

:الكلية

صات ومتثل نبذة عن نشأة الكلية والتخص: مقدمة
ة املتوفرة وإعداد الطلبة والهيئة التدريسي
ية والبنية التحتية إىل غري ذلك مام تراه الكل

وتكون هذه املقدمة موحدة لجميع . مناسبا
.الربامج الدراسية املوجودة داخل الكلية

.رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها
رشوط القبول ورشوط التدريب والتخرج يف

.الكلية

أقسام الكلية والربامج 
ة الدراسية والدرجات العلمي
.التي متنحها الكلية

ام الرموز املستخدمة يف الرتقيم لألقس
(.باللغتني العربية واإلنجليزية)

الهيكل العام للخطة الدراسية
رص وهنا يقصد به العنا: بالكلية

كونة املشرتكة بني األقسام وامل
ة للهيكل العام للخطة الدراسي

.يف الكلية

ارية اختي)متطلبات الجامعة والكلية والسنة التحضريية 
رس وهنا يقصد بها املقررات الدراسية التي تد(: وإجبارية

ة عىل مستوى الجامعة والكلية ويف السنة التحضريي
ية من والتي تكون موحدة لجميع األقسام والربامج التخصص

.حيث االسم والرتميز واملستوى الدرايس
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العنارص األساسية املكونة للخطة الدراسية: أوال

القسم األكادميي

.عن القسمنبذة 

عادة ما : القسم ورسالته وأهدافهرؤية 
ة تكون الرؤية والرسالة واألهداف متوافق
كل مع التي تم تحديدها للكلية ولكن بش

.تخصيص أكرث

وتكون عادة : القبول يف القسمرشوط 
إليها نفس رشوط القبول يف الكلية مضافا  

رشوط التخصص ولكنها معتمدة يف نفس
. الوقت من الكلية

بلغة )الدراسية الخطة 
ملرحلة ( التدريس

البكالوريوس موزعة عىل 
كن املستويات الدراسية ومي
إضافة مخطط إنسيايب 

(  اختياري)للخطة الدراسية 
ة يبني املستويات وعالق

املقررات مع بعضها البعض
من خالل املتطلب السابق 

.  واملرافق

ررات وهي املق: القسم اإلجبارية واالختيارية والحرةمتطلبات 
ن الدراسية التي سيدرسها الطالب داخل القسم وهنا البد م
االلتزام بالنسب املخصصة للمتطلبات مع اإلشارة إىل أن
ية من املتطلبات الحرة هي املتطلبات التي يدرسها الطالب بحر

.خارج الخطة الدراسية املسجل بها

متطلبات الحصول عىل تحديد 
:  الدرجة املمنوحة يف القسم
مثل اجتياز عدد معني من 

الساعات بنجاح، باإلضافة إىل 
اجتياز متطلبات التدريب أو أيّ 

.متطلبات تخص القسم

املستخدمة لإلشارة إىل القسم واملستوى الرموز 
.والتخصص الدقيق

توصيف املقررات 
ف الدراسية، ويتم توصي

:  املقرر بطريقتني
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العنارص األساسية املكونة للخطة الدراسية: أوال

القسم األكادميي

:  توصيف املقررات الدراسية، ويتم توصيف املقرر بطريقتني

:عىلويحتوياملخترصاملقررتوصيف

المعتمد ( 5)يتم استخدام النموذج رقم 

رمز واسم املقرر
ق رمز واسم املتطلب الساب

أو املتطلب املرافق

الساعات املعتمدة مع 

بي إن توزيعها 

املختربات أو التامرين 

إن )املتعلقة باملقرر 

(وجدت

مخرجات التعلم املقررأهداف املقررمحتويات املقرررراملستوى الدرايس للمق

الكتاب املقرر واملراجع 

اسم الكتاب، املؤلف، )

ة، تاريخ اإلصدار، رقم الطبع

(دار النرش

توزيع محتوى املقرر عىل

أسابيع الفصل الدرايس

توزيع عالمات املقرر 

امتحإنات ممنهجة أو )

مفاجئة أو نشاطات 

(وتقارير

:األوىلالطريقة

لتقويملالوطنياملركزقبلمناملعتمداملقررتوصيفمنوذجباستخداماملقررتوصيف
.األكادمييواالعتامد

:الثانيةالطريقة
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:التاليةاألساسيةالعنارصمنالدراسيةالخطةتتكون

ساعاتهاوعددالدراسيةوسنتهاالدراسيةالخطةاسم/أوال

متنحالتييةالعلموالدرجةللربنامجوفقا(واإلنجليزيةالعربيةباللغتنيالربنامجإسم)الدرايسالخطةاسمتحديديتم
.الخطةملتطلباتاجتيازهحالةيفللطالب

مثال عىل مسمى الخطة الدراسية: 3رسم 

الخطة الدراسية 
لربنامج 

البكالوريوس 
يف تخصص

:مثال

يوس يف تخصص أو الخطة الدراسية لربنامج البكالورالهندسة الكهربائيةيف تخصص البكالوريوسالخطة الدراسية لربنامج 
اللغة العربية

.جامعةومن املهم أيضا االلتزام بعدد ساعات الخطة الدراسية وفق التخصصات العلمية والرتبوية املعمول بها يف ال

هيكلية الخطة الدراسية/ ثانيا  
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هيكلية الخطة الدراسية/ ثانيا  

أمانجليزيةاإل واللغةالعربيةباللغةاملقرراتجميعتسميةيتم)ورموزهاوأرقامهاالدراسيةاملقرراتأسامء/ثانيا  
(التدريسلغةعىلفيعتمداملحتوى

أخرىكلياتأوالكليةيفأخرىأسامءمعتشابهدونللمقررالعلمياملحتوىعنلتعربتامةبعنايةاملقرراتأسامءاختياريتم

:التآليةاآلليةضمناملقرررمزاختيارويتم.وجدأيناماملقررنفسهواملقصوداملقرركإنإذاإالالجامعةداخل

نفسستخدامافيفضللتغيريهتقنيةأسبابوجودعدمأواملحتوىيفتطويردونبهومعموال أصال موجودا  املقرركإنإذا•

.سابقااملستخدمالرمز

يجبرمزالوضعوعند.الجامعةيفسابقااستخدامهيتمملرمزاختيارفيجبقبلعاممطوراأومستحدثااملقرررمزكإنإذا•

:رئيسنيقسمنيمنوالرمزالرقميتكونأنمراعاة

.الربنامجإليهينتميالذيالقسمرمزنفسعادةوهوالربنامجرمزعنيعربأحرف(4-3)منيتكونقسم(أ

يةالتخصصاملقرراتضمناملقرروتسلسلالدقيقوالتخصصالدرايساملستوىإىلتشريأرقام(3)منيتكونوقسم(ب

.الواحدةالدقيقة
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أمانجليزيةاإل واللغةالعربيةباللغةاملقرراتجميعتسميةيتم)ورموزهاوأرقامهاالدراسيةاملقرراتأسامء/ثانيا  
(التدريسلغةعىلفيعتمداملحتوى

:مثال

EEأو426كهر Digital))الرقميةاالتصاالتمقرروهو426 Communicationsكليةيفالكهربائيةالهندسةقسميف

؛الهندسة

EE

Electrical 

Engineering

4

السنة الرابعة

2

الحقل التخصيص

(اإلتصاالت)

6

ترتيب املقرر يف

الحقل التخصيص

يكونحيث(ناناألسوطبالطب)الصحيةالتخصصاتمثلالسنويالنظامتستخدمالتيللتخصصاتاملقرراتترميزميكنكام
املقررترقيمميكنهنا.فقطالثاينالفصلأواألولالفصلعىلتدريسهيقترصأوكاملةدراسيةسنةعىلممتدااملقرر
.الدرايسوالفصلالدراسيةالسنةوفق

هيكلية الخطة الدراسية/ ثانيا  
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املتطلبات السابقة ورموزها/ ثالثا  

عليها،عتمدتالتيللمقرراتدراستهقبلالطالبيجتازهاأنيجبالتيالدراسيةاملقرراتإنهاعىلالسابقةاملتطلباتإىلينظر
مراعاةيجبالسابقةاملتطلباتوضعوعند.الحاجةعندسابقكمتطلبإليهايشارولكنالدراسيةاملقرراتأسامءنفسهيوتكون

:ييلما

ابق أن يكون مستوى املتطلب الس
أقل من مستوى املقرر الدرايس

.الذي يعتمد عليه

تراعى أرقام الرتميز من حيث املستوى 
الدرايس وأيضا رقم التسلسل للمتطلب
ه السابق إن كإن املقرر واملتطلب السابق ل

.من نفس التخصص الدقيق

يتم وضع أكرث من متطلب سابق
ملقرر واحد عند الرضورة فقط 
ولغاية تسهيل عملية تسجيل 

ات ال ترتك املقرر . )املقررات للطالب
ب ذات املستويات العليا دون متطل
شاد سابق وذلك لتسهيل عملية اإلر 

ن األكادميي وعدم تسجيل الطالب م
(املستويات املنخفضة فيها

يراعى التقارب يف املستوى 
الدرايس بني املتطلب السابق

واملقرر الدرايس وأال تكون هناك
.فجوة زمنية بينهام

هيكلية الخطة الدراسية/ ثانيا  
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(إن وجدت)ورموزها ( املتزامنة)املتطلبات املرافقة / رابعا  

عليها،تمدتعالتيللمقرراتدراستهمعالطالبيجتازهاأنيجبالتيالدراسيةاملقرراتإنهاعىلاملرافقةاملتطلباتإىلينظر
املرافقةاملتطلباتوضعوعند.الحاجةعند(متزامن)مرافقكمتطلبإليهايشارولكنالدراسيةاملقرراتأسامءنفسهيوتكون
:ييلمامراعاةيجب

املتطلبات

املرافقة

أن يكون مستوى 

املتطلب املرافق 

مساويا  ملستوى

املقرر الدرايس 

.الذي يعتمد عليه

تراعى أرقام الرتميز من

حيث املستوى الدرايس

وأيضا رقم التسلسل 

إن للمتطلب املرافق إن ك

املقرر واملتطلب 

املرافق له من نفس 

.التخصص الدقيق

يتم وضع أكرث من 

رر متطلب مرافق ملق

واحد عند الرضورة 

لتسهيل عملية 

تسجيل املقررات 

.للطالب

هيكلية الخطة الدراسية/ ثانيا  
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عدد الوحدات الدراسية املعتمدة لكل مقرر درايس/ خامسا  

:ييلكامموزعةدراسيةوحدات(أربع)والتخصصاتبعضيفالتدريبكمقرر(صفر)بنيماترتاوحمعتمدةساعاتدرايسمقررلكل

ي وهو املقررات الدراسية الت
تدرس يف املعامل 

واملختربات واملشاغل إىل 
غري ذلك، وعادة تحتسب 

الوحدة الدراسية املسجلة 
أكرث بساعتني تدريسيتني أو

.صاعتامدا عىل الكلية والتخص

وهو املحتوى العلمي الذي 
يدرسه الطالب يف القاعات 
ة  الدراسية بأسلوب نظري، وعاد
ق عدد الساعات التي تدرس تطاب
.عدد الوحدات املسجلة

وهي ساعات ال تدخل ضمن 
احتساب الوحدات املعتمدة 
ولكن تخصص لحل التامرين 
كام -املتعلقة باملادة النظرية 

هو الحال يف بعض التخصصات
العلمية وميكن احتسابها 
سة كعبء تدرييس تبعا للمؤس

.التعليمية

متارينعميلنظري

هيكلية الخطة الدراسية/ ثانيا  
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:إىلويشري(1،0،3)حسبوموزعة4هوالرقميةاالتصاالتملقرراملعتمدةالدراسيةالوحداتعددإن

(4)املعتمد 

(2)عميل   

(1)متارين  

(3)نظري   

ابلوتقساعتإنهيالعميلاالتصالساعاتعددفإنلذااالتصال،ساعاتعددأساسعىليتمالساعاتتوزيعإن•
.املعتمدةالدراسيةالساعاتعددتساويفإنهاالنظرياالتصالساعاتأما.معتمدةواحدةدراسيةساعة

ساعةصفروتساوي(دقيقة50)واحدةاتصالساعةمبعدل(متارين)مساعدةدروستعطىالتخصصاتبعضيف•
.معتمدةدراسية

بخصوصأما.االتصالساعاتمفهومخاللمنالدراسيةالوحداتعددالنظريةالساعاتعددتساويماعادة•
والكليةةالدراسيالخطةطبيعةعىلوتعتمدأكرثأومتساويةتكونقداالتصالساعاتعددفإنالعمليةالساعات
.لهاالتابعة

بعضأما.معتمدةواحدةعمليةساعةمقابلاتصالساعتنيوالطبيةوالتطبيقيةالهندسيةالكلياتتعتمد•
معتمدةواحدةعمليةساعةكلمقابلاتصالساعات3تعتمدفقدالصحيةالتخصصات

عدد الوحدات الدراسية املعتمدة لكل مقرر درايس/ خامسا  

هيكلية الخطة الدراسية/ ثانيا  
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متطلبات الخطة الدراسية/ ثالثا  

.التعليميةللشؤونالجامعةوكالةقبلمناملعتمدالتوزيعوفقاملتطلباتنسبتوزيعيتم

والحرةواالختياريةاإلجباريةاملتطلبات:أوال

.عليهاالدراسيةالوحداتعددوتوزيعورموزهااإلجباريةالجامعةمتطلباتيبنيالتايلالجدول

(مقررات3)وحدات دراسية 6يتم اختيار (: 2)جدول 

رقم رمز املقرراسم املقرر
عدد الوحدات 
الدراسية

توزيع الساعات الدراسية

عتن

SALM 1012200املدخل إىل الثقافة اإلسالمية

SALM 1022200اإلسالم وبناء املجتمع

SALM 1032200النظام االقتصادي يف اإلسالم

SALM 1042200مأسس النظام السيايس يف اإلسال 

(مقرر واحد)وحدات دراسية 2يتم اختيار (: 3)جدول 

رقم رمز املقرراسم املقرر
عدد الوحدات 
الدراسية

توزيع الساعات الدراسية

عتن

ARAB 1012200املهارات اللغوية            

ARAB 1022200التحرير العريب       
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متطلبات الخطة الدراسية/ ثالثا  

والحرةواالختياريةاإلجباريةاملتطلبات:أوال

(مقررين)وحدات دراسية 4يتم اختيار (: 4)جدول 

رقم رمز املقرراسم املقرر
عدد الوحدات 
الدراسية

توزيع الساعات الدراسية

عتن

SOCI 1012200قضايا مجتمعية معارصة

ENG 1012200اللغة اإلنجليزية

ENT 1012200ريادة األعامل

FCH 1012200األرسة والطفولة

HAF 1012200ةأساسيات الصحة واللياق

LHR 1012200اإلنظمة وحقوق اإلنسان

VOW 1012200العمل التطوعي



53

متطلبات الخطة الدراسية/ ثالثا  

:الكليةمتطلبات

داخل الكلية، وهي املتطلبات التي ال بد من أن يدرسها الطالب عىل مستوى الكلية وتكون موحدة لجميع األقسام العلمية
سنة التحضريية وال بد للكليات العلمية مراعاة ال. وال بد من إقرار املقررات من قبل لجنة الخطة الدراسية عىل مستوى الكلية

.والتي قد تعترب مرحلة ما قبل متطلبات الكلية
.أكرث من قسمميكن تطبيق مفهوم متطلبات الكلية التكميلية يف عدم حاجة كل األقسام لهذا املتطلب وحاجته من قبل

:لذا ميكن تطبيقه وفق النقاط التآلية
الكلية الذي تحتاجه كل الربامجمقرر -1
ال يعترب كمتطلب يوضع كمتطلب تكمييل للربامج و : الكلية الذي ال تحتاجه كل الربامج ولكن يحتاجه أكرث من برنامجمقرر -2

كلية للربامج الذي ال تحتاجه
(برنامج)م يف هذه الحال يحول املتطلب من متطلب كلية إىل متطلب قس: الكلية الذي ال يحتاجه إال برنامج واحدمقرر -3

اإلجباريةقسمال(مقررات)متطلباتعىلالدراسيةالخطةوتحتوياألكادمييالقسميتبعالدراسيةبخطتهالدرايسالربنامجإن
لهتكونو "مسار"مسمىتحتالواحدالقسمضمنبرنامجمنأكرثهناكيكونأنوميكن.الدراسيةالربامجلجميعموحدةوهي

.بهالخاصةاإلجباريةمتطلباته

:التحضرييةالسنة

:اإلجباريةالقسممتطلبات

املستجدينبالطال إلعدادوذلكالعلميةللكلياتالجامعةقبلمنإقرارهاتموقددراسينيفصلنيمنتتكوندراسيةسنةوهي
دراسةلالرضوريةاملهاراتالطالبتُكِسبوالتياألساسيةالعلوميفاملعرفةمناألدىنالحدعىلللحصولالجامعةيف

الدراسيةطةللخالكيلالوحداتعددمنجزءالتحضرييةالسنةيفاملعتمدةالوحداتعددوتعترب.العلميةالكلياتيفالتخصص
الجامعةهاأقرتالتيالكليةاملقرراتضمنالتحضرييةالسنةيفبهاالخاصةاملقرراتمراعاةكليةلكلبدوال.القسمداخل

.والرتقيمالرموزوحدةمنوالتأكد
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متطلبات الخطة الدراسية/ ثالثا  

:اإلجباريةالربنامجمتطلبات

لبات حيث يتم تخصيص الطالب وفق هذه املتط" مسار"وهي مقررات دراسية إجبارية خاصة بربنامج درايس دون سواه 
.والتي تعترب جزءا مضافا  عىل متطلبات القسم اإلجبارية

:االختياريةالربنامجمتطلبات

راتاملقر هذهوتكوناالحتياجاتوفقدرايسفصلكليفمنهاعددبطرحالقسميقوممحددةدراسيةمقرراتوهي
.وميولهاختيارهوفقعليهابالتسجيلالطالبويقوم"مسار"بالربنامجخاصة

:الحرةاملقررات

باملتطلباتعالقةلهاوليستالدراسية،خطتهخارجبدراستهاالطالبيقومساعات6إىل3منمقرراتعنعبارةهي
فقطمعتمدةساعاتكعددالدراسيةالخطةيفاملقرراتهذهإىلويشار.القسمأوالكليةأوالجامعةيفاالختيارية
.والكليةالقسموفقضوابطلهاوتوضع
مثلتخصصهخارجللطالبومعرفةمهاراتوتضيفالجامعةيفالكلياتقبلمنتطرحعامةاملقرراتهذهتكونماعادة

.وغريهااألوليةواإلسعافاتواالقتصاداألجنبيةاللغات
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امليدإينالتدريب

كن تصنيف ال بد للطالب من أن يجتاز عدد من الوحدات الدراسية ضمن خطته ويختلف عدد الوحدات طبقا للكلية والقسم ومي
:عدد الوحدات الدراسية يف كل تخصص وفق الجدول التايل

:الدراسيةالوحداتعدد

متطلبات الخطة الدراسية/ ثالثا  

الدراسيةالخطةيفالتخرجمتطلبات:ثإنيا

(التخصص)يبني عدد الوحدات الدراسية املطلوبة وفق الكلية (: 5)جدول 

إجاميل عدد الوحدات الدراسيةعدد الوحدات الدراسية يف املستوى الواحدعدد املستوياتالكلية

144-18120-815سنوات4

180-18150-1015سنوات5

سنوات نظام 5
سنوي

200-160(يف السنة الدراسية)40-32سنوات5

بنجاح،خرجالترشوطالطالبإلكاملومتطلبا  التخصصاتلبعضالدراسيةالخطةمنمهام  جزءا  امليدإينالتدريبيعترب
بوضعكليةكلتقوموعادة.ونحوهاوالتقنيةوالصحيةالهندسيةالكلياتوخاصةألخرىكليةمنالتدريبطبيعةوتختلف
حيثمنكادميياأل لالعتامدالوطنيةالهيئةمنالصادرةامليدإينالتدريبمبعايريااللتزاممعطلبتهاتدريبوآليةرشوط
.ذلكغريإىلوتقوميهومتابعتهإقرارهوآليةالتدريبمدة
يجبالتيمدةاملعتالوحداتمناألدىنالحدتحديدويتمللطالبالدرايسالربنامجضمنالتدريبورشوطمتطلباتذكريتم

حأنقبلبنجاحيجتازهاأنللطالب عىليعتمدللتدريباملعتمدةالوحداتعددأنإىلاإلشارةمنبدوال.بالتدريبلهيُسم 
.الدراسيةوخطتهالربنامج



56

الخطة إن مرشوع التخرج يعترب جزءا  مهام  من الخطة الدراسية لبعض التخصصات يف الجامعة وال بد من اإلشارة إليه يف
طلبات الدراسية من حيث الحد األدىن لعدد الساعات التي يجب أن يجتازها الطالب لعمل مرشوع التخرج وميكن ربطه مبت

م املعني عدد الوحدات الدراسية ملرشوع التخرج وأقسامه وآلية اعتامده تعود للقس. سابقة وفق ما يراه القسم مناسبا
.ورؤيته بحيث ال يتعارض مع اإلطار الوطني للمؤهالت للتعليم العايل وخاصة فيام يتعلق مبخرجات التعليم

:الشكل التايل يبني توزيع الوحدات الدراسية للربنامج األكادميي

:التخرجمشاريع

متطلبات الخطة الدراسية/ ثالثا  

الدراسيةالخطةيفالتخرجمتطلبات:ثإنيا

إجاميل عدد الوحدات

متطلبات برنامج 

(مسار)

إختيارية إجبارية

متطلبات قسم

(إجبارية)
ةمتطلبات كلي

إجبارية إختيارية

متطلبات جامعة 

وحدة 12(  إختيارية)

دراسية

(  6-0)مقررات حرة 

وحدات دراسية

توزيع الوحدات الدراسية عىل متطلبات الخطة الدراسية(: 6)شكل 
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متطلبات الخطة الدراسية/ ثالثا  

الدراسيةالخطةيفالتخرجمتطلبات:ثإنيا

: ساعة136الجدول التايل يبني مثاال توضيحيا لخطة دراسية مجموع وحداتها الدراسية 

مثال توزيع املتطلبات وفق عدد الوحدات والنسب املئوية لكل متطلب(: 6)جدول 

)%(النسبة عدد الوحداتاملتطلبات

128.8متطلبات جامعة

1611.8متطلبات كلية

5439.7متطلبات قســـم

(ارمس)متطلبات برنامج 

3626.5متطلبات إجبارية

128.8متطلبات اختيارية

64.4مقررات حــــرة

136100املجموع
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متطلبات الخطة الدراسية/ ثالثا  

الدراسيةالخطةيفالتخرجمتطلبات:ثإنيا

:تقوم كل كلية بتوزيع مقرراتها الدراسية عىل املستويات الدراسية وفق الجدول التايل

توزيع املقررات الدراسية عىل املستويات الدراسية(: 7)جدول 

اسم  
املقرر

رقم رمز 
املقرر 
باللغة 
اإلنجليزية

رقم رمز 
املقرر باللغة

العربية

توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز املتطلب
السابق

رقم ورمز املتطلب 
املرافق عميلنظري

تدريب
(متارين)

املعتمد

:مالحظات
تحسب كل وحدة معتمدة نظري بخمسني دقيقة •
خمسني دقيقة تدريب مبئة دقيقة للتخصصات الهندسية والتطبيقية ومئة و /تحسب كل وحدة عميل •

للتخصصات الطبية اال إذا ارتأت الكلية غري ذلك مع بي إن السبب
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الباب الرابع

النامذج املستخدمة يف إعداد الخطط الدراسية
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:النامذج املعتمدة العتامد الخطة الدراسية يف الجامعة

منوذج استحداث أو تعديل 
برنامج درايس

منوذج استحداث قسم 
يم منوذج التقرير الفني لتقوأكادميي جديد

الربنامج أو الخطة الدراسية

منوذج تقرير تقويم جودة الخطة 
الدراسية الصادر من عامدة الجودة 

وتطوير املهارات

منوذج تقرير الحالة الفنية 
للخطة الدراسية الصادر من 
عامدة القبول والتسجيل

عتمد منوذج توصيف الربنامج الصادر وامل
من قبل املركز الوطني للتقويم 

(آخر إصدار)واالعتامد األكادميي 

د منوذج توصيف املقرر الصادر واملعتم
عتامد من قبل املركز الوطني للتقويم واال 

(آخر إصدار)األكادميي 
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