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مقدمة:
في ظل التغيرات المواكبة للتحول االلكتروني  -والذي سارت على منهجه الجامعة منذ إنشائها
 أولــت وكالــة الجامعة للشــؤون التعليمية ُج ّــل اهتماماتها إليجاد التقنيات الالزمة لتســهيل
التواصل مع الجهات المعنية بالخطط والبرامج الدراسية؛ فقامت باعتماد مقترح من إدارة البرامج
الدراســية والتطوير (إدارة الخطط والبرامج الدراســية سابقا) إلنشــاء البرنامج االلكتروني «اعتماد
الخطط والبرامج الدراســية» وأوصت بتنفيذه .كما تعاونت عمــادة تقنية المعلومات لتنفيذه مع
مطلع العام الدراســي 1435/1434هـ وانتهت منه في الخامس عشــر من شــهر شــوال من نفس
العام بنسخته األولية ،ومن ثم راجعت اإلدارة محتوياته ثم تم تعديله وفق المالحظات المرصودة
وادراج النسخة اإلنجليزية منه يكون مكتمال مع نهاية محرم من العام .1438
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تعريف البرنامج اإللكتروني العتماد الخطط الدراسية
هو عبارة عن برنامج حاســوبي تمن برمجته بناء على النموذج الخاص باعتماد الخطط الدراســية
المستحدثة أو المعدلة من قبل الجامعة والمعتمد من قبل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.
يمكن هذا البرنامج جميع األطراف المشــاركة في اعداد واعتماد الخطط الدراســية من اســتخدام
هذا البرنامج ضمن مستويات وصالحيات مختلفة تبدأ بإعداد وإدخال الخطة الدراسية وتنتهي مع
اعتمادها من قبل مجلس الجامعة .وأهم األطراف التي تشارك في استخدام البرنامج اإللكتروني
هي:
-1مجلــس القســم األكاديمي من خالل اعتماد الخطة الدراســية المدخــل والموصي بها من قبل
لجنة الخطة الدراسية في القسم
-2مجلس الكلية والذي يدرس ويوصي ويعتمد الخطة الدراســية الموصي بها من قبل مجلس
القسم المعني
-3وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليمية بأقســامها الرئيســة :إدارة البرامج الدراســية والتطوير
وعمادة الجودة وتطوير المهارات و عمادة القبول والتسجيل
-4اللجنــة الدائمة للخطة والبرنامج الدراســي والتــي تعتمد التوصية مــن إدارة الخطط باعتماد
الخطة الدراسية
-5مجلس الجامعة والذي يقوم باعتماد الخطة الدراسية نهائيا.
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يعد هذا البرنامج رائدًا في تصميمه إلدخال واعتماد الخطط والبرامج
ّ
الدراسية ويمكن الوصول إليه من خالل الموقع االلكتروني للجامعة،
ويعتبر نقلة نوعية وفريدة في المؤسسات الجامعية الوطنية في
التحول من التعامل الورقي إلى التعامل االلكتروني فيما يتعلق
بالخطط والبرامج االلكترونية حيث يوفر الوقت والجهد بالمراسالت،
وكذلك يسهل عملية التسلسل اإلداري واتخاذ القرار بكل يسر
وسهولة .وقد صمم البرنامج على النحو التالي:
 تصنيف األقسام اإلدارية الرئيسة ذات العالقة في اإلدخال واالطالعوالفحص والتوصية واالعتماد للبرامج.
 إدراج نماذج إدخال متطلبات استحداث وتعديل الخطة الدراسية بمايتفق مع األسس والمعايير والضوابط المعمول بها في وكالة الجامعة
للشئون التعليمية بشكل عام وإدارة الخطط والبرامج الدراسية بشكل
خاص.

 التسلسل اإلداري في اتخاذ القرار ورفع محاضر االجتماعات المتعلقة بلجان الخطط والوحداتوالوكالة واللجنة الدائمة انتهاء باالعتماد من قبل مجلس الجامعة.
 إمكانية إرفاق الملفات والوثائق المتعلقة بأعمال الجودة من توصيفات للبرامج والمقررات،وكذلك ملفات التحكيم والملفات والشواهد األخرى المتعلقة بالمرجعيات والمقارنة وورش العمل
واللقاءات والزيارات ،ونحو ذلك مما يوثق ويجود الخطة الدراسية.
 إمكانية وجود نوافذ مختلفة للبرنامج اإللكتروني وفق الصالحيات والمهام واتخاذ القرار كلحسب موقعه ومسؤوليته.
 تخزين جميع الخطط والتوصيفات والمقررات في قاعدة بيانات تحفظ المعلومات وتسهل عمليةالبحث والوصول إليها.
هذا وبناء على تصميم هذا البرنامج ،فإنه سوف يساعد على إنشاء قاعدة بيانات مرجعية رئيسة
تعتمد عليها جميع كليات وعمادات الجامعة مستقبال – بإذن اهلل
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الرسم التالي (رسم  )1.1يبين الواجهة الرئيسة لبرنامج باللغة العربية

(رسم  )1.1الواجهة الرئيسة لبرنامج باللغة العربية
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الرسم التالي (رسم  )2.1يبين الواجهة الرئيسة لبرنامج باللغة اإلنجليزية

(رسم  )2.1الواجهة الرئيسة لبرنامج باللغة اإلنجليزية
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