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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------:سعادة

 

 نشاء قسمطلب إ: املوضوع

 :التالية ساسيةاأل كاديمي جديد وفق المعلوماتأ منشاء قسلكم طلب إ رفقأ

 معلومات القسم

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------:اسم القسم

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------:الكلية

 -------------------------------------------------:المحافظة   --------------------------------------------:المنطقة

 

___________________________________ 

 معلومات مقدم الطلب

    ---------------------------------:كاديميالقسم األ    ----------------------------------------------:اسم مقدم الطلب

  --------------------------------:الرتبة االكاديمية    -----------------------------------------------:الدرجة العلمية

 ----------------------------------------:الجوال    --------------------------------------------:اإلداري التصنيف

 --------------------------------------------:اإللكترونيالبريد 

 :توقيع مقدم الطلب                                                                                        

 ..سفلاملعلومات يف األال تعبئ 

 -------------------------------------------------------------------------------:تم تقديم هذا الطلب لـ                

  --------------------------------------------------:االداري تصنيفه

 م 103/        /          :    هـ     الموافق 341:     /        /   بتاريخ 

 ------------------------------------------:توقيعه    --------------------------------------------------:اسم المستلم

 

 جامعة اجملمعة
 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية
 إدارة اخلطط والربامج الدراسية
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 الدليل االسرتشادي

 :مقدمة

منمك قراءة بنود المنوذج بتأن وتعبئة املعلومات  نأملذلا . وحصيحةنشاء قسم يعترب معلية دقيقة تتطلب تعبئة معلومات متعددة إن تقدمي طلب إ

 . رب  والق ر الخمل لاملعلوماتاملغري هساا  البعد عن اإل نأملكام . بدقة

 :ااه أبيرس ودقة و  المنوذجعىل تعبئة هذا املساعدة قبل البدء يرىج مجع املعلومات الرضو ية و 

 .املس تقبليةهداف القسم و ؤيته وخطته أاملعلومات املتعلقة ب -1

 .مكوانت القسم وبنيته التحتية -2

 .دا يالاكد  التد ييس واإل -3

 .اخلطة ادل اهس ية ومكوانهتا -4

 .(نشاء وانعاكهساته الاقتصادية عىل اجملمتع وجماالت معل خرجيي القسممرب ات اإل)د اهسة جدوى إنشاء القسم  -5

 :شروط تقديم الطلب

/ ت)إدا ة اخلطط و الربامج ادل اهس ية  -واكةل اجلامعة للش ئون التعلميية  بـ  التواصل نأمل املساعدةولطلب . اكمةلتعبئة املعلومات يف المنوذج  -1

454441455). 

 .تقدمياا مع الطلب الالزم فاق مجيع الواثئق والبياانت إ -2

 .وضوحتعبئة املعلومات بدقة و  -3

 .اءاتوفق اإلجر  مناوةلتعبئة الطلب الكرتونيا ومن مث طباعته وتوقيعه وتسلميه  -4

 :املرفقات

 .ملتوقعة للقسموالتلكفة الاقتصادية امة اجملمتع وجماالت معل اخلرجيني دالقسم وانعاكهساته الاقتصادية يف خنشاء د اهسة تبني مدى أهية إ -1

 .الربامج واخلطط ادل اهس ية ومفردات املقر ات اليت هسيمت تد يساا يف القسم -2

 .األاكدمييعاد لتقومي والاالايئة الوطنية ل  معايري خصائص الربامج وفق -3

 .قامئة لالكتب واملراجع واجملالت وادلو ايت الرضو ية للقسم -4

 .لزم إذافنيني ال احملارضين واملعيدين و  وأعدادالايئة التد يس ية وختصصاهتا املطلوبة  أعدادحصائية تبني إ -5

 .هئإنشا هسوم بيانية توحض فهيا مساحات القاعات واملعامل التابعة للقسم املراد  -5

 .اخلانة اخلاصة بذكل جاملية بشلك عام وملءإلاملراد رشاهئا وبيان تلكفهتا ا(  وجدت إن)الو ش و هجزة املعامل أبيان ب -7

 .هيتهأحصائية تبني وجود مثل هذا القسم عىل املس توى الوطين والعريب وادلويل وبيان إ -8

 .نشاء القسمإشواهد تبني رضو ة  أو إحصائياتو أطلبات  -9

 .انشاء القسمإ طلب ءلتساعدك عىل مل مس بقااملعلومات يف املرفقات يمت تقدمياا مع الطلب ويفرتض جتازيها : مالحظة

 :لية تعبئة الطلبآ

 .تعبئة المنوذج الكرتونيا -1

  .طباعة الطلب عىل وجه واحد بشلك واحض -2

 .نسخ من املرفقات نسخ من الطلب ولالث  لالثميتقد -3

 .لناء تعبئة المنوذج يف اخلانة الخمصصةأ إلهياخر الطلب ويشا  آاملرفقات يف  إحلاق -4

 .لناء تعبئة المنوذج يف اخلانة الخمصصةأيضا أ إلهيا واإلشا ة إ فاقاايمت أخرى  يف حاةل وجود مرفقات -5

 .بطلب جديدأخرى  واهس تالمه مرة إعادتهيف حاةل عدم اهس تكامل تعبئة الطلب وفق الرشوط هسوف يمت : مالحظة
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 كادمييإنشاء قسم أ منوذج

 التعريف بالقسم: أوال

  :اسم الكلية التي سيتبعها  :اسم القسم المقترح

:عدد ساعات الخطة  الدرجة العلمية التي يمنحها القسم   

  :المدينة  :المحافظة  :المنطقة

 هـ 341     :     /     / التاريخ  السنة الدراسية   :ما هو الفصل الدراسي المتوقع للبدء بالتدريس
 أهمية القسم : ثانيا

 :نشاء القسمإالهدف من  -3
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 :رؤية القسم -1

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :رسالة القسم -1

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 (:ساسيةيرجى كتابة المبررات األ)ء القسم نشاإمبررات  -4

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ؟ما هي الحاجة المتوقعة لسوق العمل لخريجي هذا القسم -5

 

     عادية □ ال بأس بها                                        □         مهمة                        □ماسة                                       □
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 :املكونات األساسية للقسم املقرتح: ثالثا

 :البنية التحتية -0
 (المقدمة مع الطلبيرجى بيان وشرح معلومات القاعات الدراسية المطلوبة ضمن الدراسة ) ؟ما هي عدد القاعات الدراسية المطلوبة  للقسم -

  :العدد المطلوب حاليا  :العدد االجمالي

 (يرجى بيان وشرح معلومات المعامل والورش المطلوبة ضمن الدراسة المقدمة مع الطلب) ؟الالزمة للقسموالورش ما هي عدد المعامل  -

 س.ر :الحاليةالتكلفة   :العدد المطلوب حاليا س.ر :التكلفة االجمالية   :العدد االجمالي

  المطلوبة؟والمحاضرين والمعيدين  عضاء الهيئة التدريسيةعدد مكاتب أما هي  -

  :العدد المطلوب حاليا  :العدد االجمالي

 ؟والخدمات واالجتماعات والمؤتمرات لإلدارةما هي عدد المكاتب  -

  اجتماعات  مؤتمرات  :طالبية خدمات  :دارةمكاتب إ

 (الخ.....، مكتبة،رئيس قسم ، معاون، سكرتير: )المطلوبةوالخدمات دارة اإليرجى تحديد مكاتب 
 

3- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 الربامج الدراسية داخل القسم -2
 ؟ما هي البرامج التي سيتم تدريسها في القسم

عدد الساعات  يف املستقبل نشاء القسمعند إ

 املعتمدة الكلي

3  3   

1  1   

1  1   

4  4   

 حاجة للبرامج الدراسية المذكورة أعاله؟ما هي ال
 

 الحاجة االقتصادية:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 الحاجة االقتصادية: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 الحاجة االجتماعية: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 الحاجة الثقافية :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 لوجيوالحاجة للتطوير التكن:- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 احتياجات السياسة الوطنية: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 (وتوضيحهاكرها  يرجى ذ) أخرى حاجات: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 ؟(كاديمي والتقويمية لالعتماد األوفق الهيئة الوطن)ما هي مخرجات التعليم المتوقعة من البرامج 

3- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

1- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

1- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
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4- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 
5- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
6- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
7- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
8- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
9- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
30- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 

 ؟من قبل الجامعة والكلية والقسم لخطة الدراسيةل المقررات المتطلبة نسبما هي 

 الساعات املعتمدةعدد  )%(جناز نسبة اإل اجلهة

   الجامعة

   الكلية

   القسم

   (ذكرها ىيرج)أخرى

  300 المجموع النهائي

 (كر اذ)أخرى□      15 □    10 □    15 □    10 □   35 □      30 □    5  □ )%( :أقسام أخرىمن  مقررات القسمنجاز إ ةنسبما هي 

 :الكادر التدريسي واحملاضرين واملعيدين -3
   (م الأداخل الكلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفر أخرى  ماقسأمتوفر من  األستاذكان  إذا) مطلوب مع بداية التدريس في القسم؟عضاء الهيئة التدريسية الأعدد ما هو 

املطلوب العدد التخصص الفرعي التخصص العام  
أقسام أخرى العدد متوفر من 

 الكلية داخل

    

    

    

    

   (ال أمالكلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفر  داخل أخرى أقساممتوفر من  المحاضرذا كان إ) ؟المطلوب مع بداية التدريس في القسم عدد المحاضرينما هو 

    

    

    

   (ال امالكلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفر  داخل أخرى أقساممتوفر من  المعيدذا كان إ) ؟المطلوب مع بداية التدريس في القسم عدد المعيدينما هو 

    

    

    

   (ال أمالكلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفر  داخل أخرى أقساممتوفر من  الفنيذا كان إ) ؟المطلوب مع بداية التدريس في القسم عدد الفنيينما هو 
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 :املكتبة واملصادر العلمية -4
 

 )                                   ( ؟ما هي نسبة الكتب المقررة التي تتوفر حاليا في المكتبة للمقررات التي سوف تدرس في القسم
 )                                 ( حاليا ولها عالقة بالقسم؟ي تتوفر ما هي نسبة المجالت والدوريات الت

 )                                  ( تستخدم لتدريس المقررات في القسم؟ما هي نسبة المصادر العلمية المساندة والتي تتوفر حاليا في المكتبة وس
 
 (لمرفقاتضمن االمراجع والمجالت والدوريات سماء الكتب وأ الرجاء ذكر)
 

 :الكلية اليت يتبع هلا القسم معلومات: رابعا

  :قسام الكليةعدد أ  :اسم الكلية

 :كادميية احلالية يف الكليةاألقسام األ -1

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

     
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 :(قسام يف الكليةألمجيع ا أمساءيىجى تعبئة ) رخى األ األقسامعالقة القسم مع  -2
 ه مع القسم يف الكليةئشاعالقة القسم املراد إن اسم القسم يف الكلية

 عالقة قوية وتبادلية □    عالقة وطيدة ومكملة □   عالقة مهمة وامتداد له □   عالقة بسيطة □   ال عالقة له به □ 

 وتبادليةعالقة قوية  □    عالقة وطيدة ومكملة □   عالقة مهمة وامتداد له □   عالقة بسيطة □   ال عالقة له به □ 
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 عالقة قوية وتبادلية □    عالقة وطيدة ومكملة □   عالقة مهمة وامتداد له □   عالقة بسيطة □   ال عالقة له به □ 

 عالقة قوية وتبادلية □    عالقة وطيدة ومكملة □   عالقة مهمة وامتداد له □   عالقة بسيطة □   ال عالقة له به □ 

 عالقة قوية وتبادلية □    عالقة وطيدة ومكملة □   عالقة مهمة وامتداد له □   بسيطةعالقة  □   ال عالقة له به □ 

 عالقة قوية وتبادلية □    عالقة وطيدة ومكملة □   عالقة مهمة وامتداد له □   عالقة بسيطة □   ال عالقة له به □ 

 عالقة قوية وتبادلية □    عالقة وطيدة ومكملة □   عالقة مهمة وامتداد له □   عالقة بسيطة □   ال عالقة له به □ 

 (هنا يقصد بالخطة االستراتيجية للقسم خالل السنوات الخمس منذ بدأ العمل بالقسم) :اخلطة املستقبلية للقسم: خامسا

 ؟ن مينحها التخصص يف املستقبلاليت ميكن أوالتخصصات ما هي الدرجات العلمية  -1
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :لوريوس في ابك □

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :ماجستير في  □

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :دكتوراه في  □
 

 ملزمع وضعها وتنفيذها للطالب؟ما هي رخطة التدريب ا -2
3- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 :التعليم يف القسم من رخاللما هي اخلطوات اليت سيتم اختاذها لضمان جودة  -3
   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   :كاديمياإلرشاد األ

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:االختبارات

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :العملية التدريسية

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: مشاريع التخرج

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :التدريب

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :(ذكرهاأ)أخرى  مورأ
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (األكاديميالعتماد للتقويم وا الوطنيةمتطلبات الهيئة ل وفقا) :متطلبات اجلودة: سادسا

 (:كادمييالربنامج األ)اخلطة الدراسية  -1
  هل تم توصيف البرامج اعتمادا على متطلبات الجودة؟ 
                                                                                هل يحقق البرنامج مخرجات التعليم التي تم وضعها؟                   

 ال □جزئيا  □نعم  □

 ال □جزئيا  □نعم  □

 :توصيف املقىرات العلمية -2
  ؟ خرىها في الجامعات األئهل تم توصيف المقررات وفق معايير الجودة ومقارنتها مع نظرا 
 ؟هل تم اختيار المقررات وفق النسب التي تحقق مخرجات التعليم للبرنامج 
                                         هل تم تحديد مخرجات المقررات العلمية وفق المعايير المحددة؟ 

    

ال                         □جزئيا  □نعم  □

 ال □جزئيا  □نعم  □

 ال □جزئيا  □نعم  □

 :الكادر التدريسي -3
 البرنامج الدراسي  فهل تم اختيار التخصصات لدى االساتذة بما يحقق اهدا 
  تعتقد ان التخصصات الضرورية لقسمك متوفرة؟هل    
  البدائل؟ إيجادطتكم في خفي حالة صعوبة توفر الكادر التدريسي المؤهل، ما هي   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

                                            

 
 ال □جزئيا  □نعم  □

 ال □جزئيا  □نعم  □
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ولت اهتماما كبريا جبودة التعليم أمنذ نشأتها  اجملمعة امعةجن إ
وحرصا من اجلامعة على املواصلة يف هذا االهتمام ووضع لبنة . وخمرجاته

اليت تتبع ( الربامج واخلطط الدراسيةدارة إ)خرى مت استحداث أساسية أ
ون التعليمية لتعنى بشؤون اخلطط والربامج الدراسية ئوكالة اجلامعة للشل

وتوجهاتها حنو التقدم والرقي والريادة من خالل  وذلك تطبيقا لرؤية اجلامعة
تطوير اخلطط الدراسية وبراجمها لتحسني خمرجات التعليم وتوافقها مع 

جيابي يف مواكبة اخلطط إملا له من انعكاس  ؛كادمييمعايري االعتماد األ
 . التنموية وتلبية احتياجات  سوق العمل

 
 إدارة اخلطط والربامج الدراسية
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