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إعداد :إدارة الربامج الدراسية والتطوير
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كلمة سعادة وكيل
الجامعة للشؤون
التعليمية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اإلنبياء واملرسلني سيدنا
محمد وعىل آله وصحبه أجمعني ،أما بعد:
فتعترب عملية إعداد واعتامد الخطط والربامج الدراسية من العمليات الهامة التي
تسهم يف تحقيق أهداف الجامعة اإلسرتاتيجية املتعلقة بتحسني مخرجات
التعلم وزيادة فرص العمل للطالب ،كام أن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
تويل اهتامما كبريا بإن تكون الخطط والربامج الدراسية ذات جودة عآلية وتواكب
التطور العلمي الحديث وتتوافق مع املعايري واألسس الوطنية والعاملية.
ومن إميإن الجامعة برؤية اململكة  2030والتي تعترب التعليم أحد أهم ركائزها
فإن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية تعمل عىل تشجيع األقسام األكادميية
عىل دراسة احتياجات املجتمع وإعداد الخطط والربامج الدراسية مبا يضمن سد
الفجوة بني التعليم النظري وسوق العمل .كام تشجع الوكالة عىل تضمني
الخطط والربامج الدراسية مبقررات تهتم بقضايا املجتمع والتنمية املستدامة.
كام تحثهم عىل استخدام أساليب التدريس والتقويم الحديثة.
وبوجه عام فإن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ،تركز جهودها يف تحقيق
األهداف العليا للجامعة ،تلك األهداف التي ترمي إىل تحقيق متطلبات مجتمع
املعرفة ،يف ظل دعم منقطع النظري من معايل مدير الجامعة ،تحقيقا
لتوجيهات حكومة خادم الحرمني الرشيفني ـ حفظه الله ـ يف تطوير التعليم.
وختاما أرجو من الله العيل القدير أن يكون هذا الدليل ذا فائدة وإن يساهم يف
تطوير مهارات الوحدات واللجإن املتخصصة بتطوير الخطط والربامج الدراسية
وجميع منتسبي الجامعة والله ويل التوفيق.
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
الدكتور أحمد بن عيل الرميح
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كلمة إدارة الربامج
الدراسية والتطوير

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اإلنبياء واملرسلني سيدنا محمد وعىل آله
وصحبه أجمعني ،أما بعد:
فإن من أهم ما مييز أية مؤسسة تعليمية ناجحة خططها وبرامجها الدراسية التي من شإنها
تشكيل وصياغة مخرجات التعلم وتأهيلهم لسوق العمل مبهارات عآلية من شإنها إنجاح
القطاعات واملؤسسات املختلفة .مام يؤكد حاجة الجامعات إىل مراجعة مستمرة ملخرجاتها
التعليمية لضإمن توافق تلك املخرجات مع خطط التنمية الوطنية ،وذلك بعرض برامج جديدة أو
إعادة صياغة الربامج القدمية وتحديثها وفق ما تراه من آليات تضمن املواكبة املستمرة.
إن اتباع منهجية مدروسة يضمن بناء خطط وبرامج دراسية متميزة علميا ومعرتف بها أكادمييا تعكس بالتأكيد مدى حرص الجامعة يف الريادة
واالرتقاء مبخرجاتها .وقد تكون املبادرة من القسم العلمي املختص أو من لجإن تنشئها الكليات ملراجعة الخطط الدراسية هي الطريقة
املثىل لتحديد املحتوى العلمي املناسب لكل برنامج مع الحفاظ عىل تناسق برامج الكلية ككل.
ومع ذلك فإن عرض املتطلبات الالزمة لبناء أو تعديل أو تطوير الخطط الدراسية وكذلك عرض اإلجراءات املطلوب اتباعها العتامدها التي ميكن
أن تسهم يف بناء خطط دراسية متميزة بالجامعة يحتاج إىل إدارة عليا من شإنها فحص ومتابعة تلك الخطط ورصد املالحظات والتعديالت
الالزمة لجاهزيتها بأطر واضحة مبنية عىل مرئيات الهيئة الوطنية لالعتامد األكادميي.
وحيث أن جامعة املجمعة متمثّلة بإدارتها العليا ووكالتها للشئون التعليمية أولت أهمية عظمى للخطط والربامج الدراسية وحرصت منذ
إنشائها عىل االرتقاء باملستوى التعليمي مبا يف ذلك اعتامد برامج أقسامها أكادمييا  ،فقد قدمت توصية يف الجلسة (الخامسة) ملجلس
الجامعة املنعقد يف تاريخ 18/6/1434هـ بطلب استحداث (إدارة الخطط والربامج الدراسية) حتى تم اعتامد التوصية بقرار وزارة التعليم
العايل الصادر برقم  1456وتاريخ 2/8/1434هـ بشإن املوافقة عىل إحداث وحدات ضمن هيكلة وكالة الجامعة للشؤون التعليمية من ضمنها
إدارة الخطط والربامج الدراسية وذلك ملا متثله هذه اإلدارة من أهمية بالغة يف االرتقاء مبستوى الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية
عىل وجه العموم  ،والرفع من مستوى معيار التعلم والتعليم ومعايري االعتامد األكادميي عىل وجه الخصوص.
وقد رشعت اإلدارة ببناء رؤية مستقبلية لها والبدء مبهامها وتنظيم أعاملها ضمن فريق عمل من منسويب الجامعة وفق هيكل تنظيمي
داخيل مدروس بوحدات مستقلة حددت فيه مهام كل قسم مبا يضمن استقالليته عن باقي األقسام وتبعيته لإلدارة التي تنضوي تحت
منهجية وكالة الجامعة للشؤون التعليمية يف رسم أهدافها.
وقد تم إعادة تسمية اإلدارة بإدارة الربامج الدراسية والتطوير عام  .1435\2016وقد تبنت اإلدارة رؤية اململكة  2030لسد الفجوة بني التعليم
واألكادميي وسوق العمل للعمل عىل تقليص البطالة يف املجتمع .كام أن اإلدارة تسعى إىل مواكبة متطلبات مراكز القياس والتقويم
ومتطلبات هيئات االعتامد الوطنية والدولية.
إدارة الخطط والربامج الدراسية
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جامعة املجمعة

تعد جامعة املجمعة من أحدث الجامعات يف الوطن الغايل والتي إنضمت ملنظومة من الرصوح العلمية
الكثرية والكبرية لتصبح رافدا من روافد التعليم الجامعي ورصحا ينتظر منه أبناء محافظة املجمعة
واملحافظات ضمن نطاق الجامعة الكثري لتقدمه لهم .وجاء إنشاء هذه الجامعة بناء عىل موافقة خادم
الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العايل
ـ رحمه الله ـ وذلك بتاريخ  3رمضإن 1430هـ املوافق  24أغسطس 2009م مع ثالث جامعات أخرى يف كل من
مدينة الدمام ومحافظة الخرج ومحافظة شقراء  ،ومبوجب هذا القرار تم ضم تسع كليات قامئة مع ثالث
كليات تحت اإلنشاء لجامعة املجمعة ،تشمل عددا من املحافظات واملراكز وهي املجمعة  -الزلفي –
الغاط -رماح  -حوطة سدير حيث ستقدم هذه الجامعة خدمتها ملنطقة جغرافية كبرية تشمل عدة محافظات
ومدن وهجر اكتمل فيها إنتشار التعليم العام لتكمل هذه الجامعة منظومة التعليم فيها وتحقق هدف
وزارة التعليم بالتوسع يف التعليم الجامعي ليشمل كل أرجاء اململكة حيث ستساعد هذه الجامعة يف
استيعاب اإلعداد املتزايدة من خريجي الثإنوية العامة وتحدث استقرارا اجتامعيا ونفسيا ألبناء وبنات
املنطقة والتخفيف عىل الجامعات يف املدن الكبرية إضافة للحراك العلمي والثقايف الذي ستضيفه هذه
الجامعة للمجتمع املحيل  .مع العمل عىل خدمة املجتمع بشكل واسع يف عدة مجاالت اجتامعية
وتوعوية وتثقيفية وتدريبة مع إمكإنية االرتقاء مبستوى األداء الوظيفي والتنظيمي لدى الجهات
واملنشئآت الحكومية من خالل تقديم دورات متقدمة واستشارات يف التخصصات املتوفرة يف الجامعة من
خالل البحث العلمي والربامج والدراسات التي تتوافق مع ما رسم لهذه الجامعة من رؤية مستقبلية لتحقق
رسالتها السامية وتبلغ أهدافها التي تخطط للوصول لها بإذن الله.
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جامعة املجمعة

وقد توجت مراحل تأسيس هذه الجامعة بصدور أمر مليك برقم :أ 194/وتاريخ  30ذو الحجة 1430هـ
املوافق  17ديسمرب 2009م بتعيني الدكتور خالد بن سعد بن محمد املقرن مديرا لجامعة املجمعة
باملرتبة املمتازة .ليبدأ العمل يف هذه الجامعة بشكل أوسع وتتسارع الخطوات لتطوير الكليات
القامئة ومواصلة إنشاء كليات جديدة واملوافقة عىل إضافة أقسام وتخصصات يحتاجها سوق العمل
لتسري هذه الجامعة يف ركب التطور والرقي بنظرة تفاؤل ملستقبل مرشق لهذه الجامعة الناشئة
لتكون منارة علمية متقدمة يشار إليها بالبنإن تقف بني مثيالتها من الجامعات األخرى بكل فخر واعتزاز
ومتيز ،بفضل الله ثم بفضل ما وفرته لها حكومة خادم الحرمني الرشيفني من دعم ومسإندة من خالل
ما تم اعتامده للجامعة من ميزإنية كبرية.
وقد توجت هذه الجهود املبذولة عىل مر السنوات بحصول الجامعة عىل االعتامد املؤسيس الكامل
من املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي
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مقدمة

تنعكس كفاءة الربنامج الدرايس وخطته الدراسية مبردوده الوطني حيث يقاس الربنامج الدرايس مبدى أهميته يف
تنمية وإثراء شخصية املتعلم يف مجاالت تحديد وتشخيص وحل املشكالت املرتبطة بالتخصصية املهنية والتي تعرف
بـ(( :املهارات الصلبة)) من خالل دراسة علمية مستندة عىل البحث العلمي واستقراء الواقع املعارص.
وتعترب الخطة الدراسية من أبرز عنارص العملية التعليمية وأهمها ،من حيث إنها تهدف إىل تنمية مهارات وسلوكات
يسمي اصطالحا بـ
الطالب غري املهنية إىل جإنب الثقافة العامة بغض النظر عن تخصصه األكادميي ،وهو ما
ُ
((املهارات الرقيقة)).
ومن املشكالت التي تواجه الجامعات  -بصفة عامة  -عشوائية الخطط الدراسية وعدم اتساقها وتكاملها وتتابعها
التصاعدي والرتاكمي من الناحية املعرفية والعملية ،وأيضا عدم تطوير الخطط والربامج الدراسية وفق الرؤى
الوطنية وتحقيقا ملتطلبات املراكز والهيئات الوطنية .لذا يجب استحداث الخطط والربامج الدراسية لتتالءم مع الرؤى
الوطنية وتتوافق مع املستجدات العلمية وتحقق متطلبات املراكز والهيئات وإن تعكس أهداف الجامعة اإلسرتاتيجية
الرئيسة والفرعية ومؤرشات األداء.
وال بد من تفعيل دور وحدة الخطط والربامج الدراسية يف الكلية كحلقة وصل بني وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
والربامج الدراسية يف األقسام وذلك للمساعدة عىل تحقيق األهداف العليا ،ومنها متكني الطالب من امتالك
املهارات التفكريية واملعرفية والعملية الرضورية املختلفة من إبداع واستنباط وحسن اتخاذ القرار وغريها.
ومن هنا ظهرت الحاجة إىل مراجعة الخطط الدراسية ،ليس فقط املحتوى العلمي ولكن أيضا مراجعة األسس
وصممت عىل أساسها.
واملعايري التي بنيت ُ
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مقدمة

إن صياغة وبناء وتأسيس الخطط سواء كإنت املؤسسة التعليمية حديثة النشأة أم قدمية تحتاج إىل وجود لجنة دامئة
تتوىل هذه املهام ومتتلك من الصالحيات ما يتيح لها اتخاذ إجراءات وقرارات تصل باملؤسسة إىل الغاية املنشودة،
ون هذه اللجنة عىل مستوى الكلية ومنبثقة من اللجنة الرئيسية بالجامعة .ويعتمد نجاح أية خطة أكادميية  -بصورة
وتك ّ
كبرية جدا  -عىل أعضاء اللجنة وما يتصفون به من خربات علمية وأكادميية واطالع عىل وسائل التعليم الحديثة .ومن
األمور التي ينبغي مراعاتها عند تشكيل لجنة الخطة الدراسية أن يكون فيها ممثل من كل قسم أو مرحلة دراسية
إضافة إىل الكفاءات والخربات املتميزة يف هذا املجال.
وللتحقق من جودة ومتيز الربامج والخطط الدراسية البد من اتباع ما تصدره الهيئة الوطنية للتقويم واالعتامد
األكادميي باململكة ،وكذلك األخذ بالقواعد واإلرشادات التي وضعتها اللجنة الدامئة للخطط والربامج الدراسية
بالجامعة بعني االعتبار.
والبد أن تخضع الخطط الدراسية املقرتحة لتقويم وتحكيم من عدة جهات داخلية وخارجية للوصول إىل خطة متميزة.
ومثال ذلك األقسام العلمية بالكلية والجهات املستفيدة وكذلك بخربات الجامعات العاملية .كام أن هناك أمرا هاما
يف هذا الصدد وهو توثيق الخطة يف جميع مراحل بنائها من حفظ املعلومات الخاصة بها وأرشفة الخطط القدمية.
ولتحقيق األهداف املرجوة أعاله كإن ال بد من تشكيل إدارة كاملة ومتكاملة تعنى بجميع ما يتعلق بالربامج والخطط
الدراسية منذ بداية اإلنشاء من خالل وضع املعايري املتعارف عليها وتطبيقها ومن ثم متابعة واعتامد هذه الخطط
والربامج للخروج بخطط منافسة عىل املستوى املحيل واإلقليمي والعاملي.
ويعترب تشكيل اإلدارة الرئيسة "إدارة الربامج الدراسية والتطوير" ،واللجنة الدامئة للخطط والربامج الدراسية ،واللجإن
والوحدات املسإندة من الخطوات الهامة يف الوصول إىل األهداف والغايات من خالل النسيج املتكامل بينها ،مع
رضورة تحديد املهام وأيضا توفري وإقرار املعايري والضوابط التي تحكم مهام هذه اللجإن.
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الباب األول
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
و
إدارة الربامج الدراسية والتطوير
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وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
أوال /نبذه عن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
منذ أن نشأت جامعة املجمعة والعناية بالتعليم وتطويره هدفها الرئيس ،حيث تضمن الهيكل اإلداري للجامعة
عند إنشائها وكالة مخصصة للشؤون التعليمية ،وقد سعت جامعة املجمعة لتفعيل دور هذه الوكالة ،حيث تم
يف شهر شوال من عام 1433هـ تكليف سعادة الدكتور محمد بن عبد الله الشايع مرشفا عليها لتبدأ الوكالة يف
مامرسة دورها يف االهتامم بالتعليم يف الجامعة،ويف يوم األحد املوافق 14/4/1434هـ صدر قرار معايل
مدير الجامعة،بتكليف سعادة األستاذ الدكتور محمد بن عثإمن الركبإن وكيال للجامعة للشؤون التعليمية بناء عىل
موافقة معايل وزير التعليم العايل ــ رئيس مجلس الجامعة ــ وذلك للقيام بكافة املهام واالختصاصات
املنصوص عليها يف دليل الصالحيات واالختصاصات ،الصادر بالقرار اإلداري ملعايل مدير الجامعة رقم  10بتاريخ
1/7/1431هـ .
ويف يوم الثالثاء املوافق  1436 \ 7\10هـ صدر قرار معايل مدير الجامعة ،بتكليف سعادة الدكتور أحمد بن
عيل الرميح وكيال للجامعة للشؤون التعليمية بناء عىل موافقة معايل وزير التعليم –رئيس مجلس الجامعة-
الصادر بالقرار اإلداري ملعايل مدير الجامعة رقم  130148/1بتاريخ  1436 \ 7\10هـ.
وتتبع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بشكل مبارش كافة كليات الجامعة وهي ( كلية الرتبية باملجمعة – كلية
الرتبية بالزلفي – كلية الهندسة باملجمعة – كلية الطب باملجمعة – كلية العلوم الطبية التطبيقية باملجمعة –
كلية طب األسنإن بالزلفي – كلية العلوم بالزلفي – كلية املجتمع باملجمعة – كلية إدارة األعامل باملجمعة –
كلية العلوم والدراسات اإلنسإنية بالغاط  -كلية العلوم والدراسات اإلنسإنية برماح  -كلية العلوم والدراسات
اإلنسإنية بحوطة سدير _ كلية علوم الحاسب واملعلومات باملجمعة  -وما يستحدث من كليات) كام يتبعها أيضا
العامدات املسإندة ذات العالقة ،وهي  ( :عامدة القبول والتسجيل –عامدة شؤون الطالب – عامدة الجودة
وتطوير املهارات – عامدة السنة التحضريية).
وتضم الوكالة يف مرافقها الداخلية عددا من اإلدارات املنظمة للعمل ،والعديد من الوحدات الفاعلة واللجان
النشطة والربامج النوعية.
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ثانيا/الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية:
بيئة تعليمية متميزة تحقق معايري الجودة ومتطلبات االعتامد األكادميي.

الرسالة:
تسعى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية إىل التحسني والتطوير املستمر يف الربامج
التعليمية لتحقيق متطلبات سوق العمل ،وذلك من خالل رفع كفاءة األداء يف كليات الجامعة
وتهيئة البيئة التعليمية الداعمة للطالب وعضو هيئة التدريس.

القيم:

العدالة ،اإلتقإن ،املحاسبية ،التطوير ،املؤسسية

12

إدارة الربامج الدراسية والتطوير

13

أوالَ/التعريف باإلدارة:

هي إدارة تعنى بشؤون إعداد واعتامد الخطط والربامج الدراسية وتطويرها البنايئ واملعريف مبا يحقق رفع
مستوى جودتها وتحسني مخرجاتها وتلبيتها لحاجات سوق العمل كام تعنى بتطوير الشؤون التعليمية يف
الوكالة والكليات والعامدات ذات العالقة مبا يحقق إنسيابية العمل وزيادة كفاءته .وتسعى اإلدارة إىل تحقيق
متطلبات املجتمع املحيل والتنمية الوطنية بوضع آليات وخطط تساهم ببناء خطط وبرامج دراسية ترتقي
مبخرجاتها التعليمية وتطبق املواصفات واملعايري املحلية والدولية وتساهم يف تطوير الشؤون التعليمية
يف الجامعة.

ثانيا/رؤية ورسالة اإلدارة:

الرؤية :االرتقاء والريادة بالخطط والربامج الدراسية لكليات الجامعة وتطوير الشؤون التعليمية.
الرسالة :تحقيق متطلبات املجتمع املحيل والتنمية الوطنية بوضع آليات وخطط تساهم ببناء خطط وبرامج
دراسية ترتقي مبخرجاتها التعليمية وتطبق املواصفات واملعايري املحلية والدولية وتساهم يف تطوير
الشؤون التعليمية يف الجامعة.
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ثالثا/مهام اإلدارة:
وضع آليات ومواصفات واضحة إلعداد
واعتامد وتطوير الخطط والربامج الدراسية
وفق املعايري الوطنية والعاملية

1
دعم ومسإندة الكليات
وبالتعاون مع العامدات ذات
العالقة مبا يحقق رفع كفاءة
الخطط والربامج الدراسية
وتحقيقها ملتطلبات االعتامد
األكادميي

إصدار األدلة والنامذج وتحديد
املرجعيات يف إعداد وتطوير
الخطط الدراسية مام يساهم
يف توحيد بنية الخطط والربامج
الدراسية وآليات العمل ويحقق
أهداف الجامعة

6

2

5

3
4

تحسني وتطوير عمل إدارات
الوكالة مبا يساهم يف تكامل
أعاملها وزيادة كفاءتها

تطوير الشؤون التعليمية يف
الكليات والعامدات ذات العالقة
من خالل متابعة خططها
اإلسرتاتيجية والتنفيذية ودراسة
وتحليل التقارير الواردة منها

التعاون مع القطاعني الحكومي
والخاص والرشاكة مع الجامعات
املحلية والدولية يف سبيل تحقيق
جودة الخطط والربامج الدراسية وتلبية
مخرجاتها لحاجات سوق العمل
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رابعا/الهيكل التنظيمي لإلدارة:

إدارة الربامج الدراسية
والتطوير

املنسق اإلداري

قسم الربامج الدراسية

قسم التخطيط
والتطوير

رسم ( :)1الهيكل التنظيمي لإلدارة
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خامسا/مهام أقسام اإلدارة
مهام املرشف عىل إدارة الربامج الدراسية والتطوير:

أوال  :تجاه اإلدارة:
هيكلة أقسام اإلدارة واختيار
أعضائها واقرتاح تشكيل اللجإن
حسب الحاجة.

اإلرشاف واملتابعة ألقسام
اإلدارة لتطوير خططها وبرامجها

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

إعداد خطة عمل سنوية ودورية
لعمل اإلدارة

تقييم أداء األقسام وتحديد
االجراءات التصحيحية الالزمة

االستعإنة مبتخصصني وخرباء
محليني ودوليني يف الخطط
والربامج الدراسية من داخل
الجامعة أو خارجها لغايات
املساعدة والتحكيم.
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خامسا/مهام أقسام اإلدارة
مهام املرشف عىل إدارة الربامج الدراسية والتطوير:

ثإنيا  :تجاه كليات الجامعة:
متابعة وحث الكليات واألقسام
األكادميية عىل عملية تطوير
الخطط والربامج الدراسية مبا
يضمن نجاحها.

املتابعة املستمرة ألعامل
ونشاطات لجإن الخطط الدراس ّية
يف األقسام والكل ّيات ،وعقد
االجتامعات مع املعنيني لغايات
التقويم والتحسني وتوفري الوسائل
واإلمكإنات الرضورية لها.

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

مخاطبة الكليّات واألقسام العلميّة بقرارات
اللجنة الدامئة للربامج والخطط الدراسية بعد
اعتامدها من معايل مدير الجامعة ،وعرض
املقرتحات املقدَّمة من لجإن الخطط والربامج
الدراسيّة بالكليّات ،ومتابعة تنفيذها يف حالة
إقرارها من اللجنة الدامئة.
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خامسا/مهام أقسام اإلدارة
مهام املرشف عىل إدارة الربامج الدراسية والتطوير:

ثالثا :تجاه وكالة الجامعة للشؤون التعليمية:

الرفع إىل سعادة وكيل الجامعة
للشؤون التعليمية بالتقارير
الدورية عن أداء اإلدارة

01
02

إعداد التقرير السنوي لإلدارة
ورفعه إىل وكالة الجامعة
للشؤون التعليمية.
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خامسا/مهام أقسام اإلدارة
مهام مرشف قسم الربامج الدراسية:

رابعا /آلية الفحص الفني للخطط الدراسية املقدمة لالعتامد الداخيل
أحد أهم مهام قسم الربامج الدراسية هو الفحص الفني للخطط الدراسية املقدمة لالعتامد الداخيل
حيث يقوم قسم الربامج الدراسية باستقبال طلبات مختلفة تتعلق بالخطط والربامج الدراسية وأهمها:
إنشاء قسم أكادميي

اعتامد استحداث مقررات جديدة
ضمن الخطة الدراسية

استحداث أو تعديل خطة دراسية

إجراء تعديالت جزئية يف الخطة أو الربنامج
الدرايس لغايات التطوير أو التعديل إىل
غري ذلك من الطلبات التي تم إعداد مناذج
خاصة لها (مرفقة مع الدليل).
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خامسا/مهام أقسام اإلدارة
مهام املرشف عىل إدارة الربامج الدراسية والتطوير:

رابعا /آلية الفحص الفني للخطط الدراسية املقدمة لالعتامد الداخيل
ويعترب قسم الربامج الدراسية هو حلقة الوصل بني وحدات الخطط والربامج الدراسية يف الكليات مع إدارة الربامج الدراسية والتطوير .حيث
تقوم الوحدة ومن خالل املرشف عليها بالتأكد من التزام األقسام العلمية بالضوابط واملعايري املعتمدة يف وكالة الجامعة للشؤون
التعليمية ومن اكتامل الوثائق الرضورية واملصاحبة للطلب (الوثائق املطلوبة موضحة يف قسم إعداد واعتامد الخطط الدراسية) .كام
عىل الكلية املعنية قبل إرسال الخطة الدراسية والتوصية باعتامدها من قبل مجلس الجامعة التأكد من خالل وحدة الخطط والربامج
الدراسية من جودتها ومن اتباعها آلليات الرتقيم املعتمدة يف الجامعة وأيضا التأكد من املستوى العلمي واملعريف لها وذلك من خالل
إرسالها إىل:

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

عامدة القبول والتسجيل
للتأكد من مطابقة الخطة
الدراسية للمتطلبات الفنية
وتوزيع الساعات والرتميز
واملستويات وحصول الكلية
من العامدة عىل تقرير
بذلك

هيئة تحكيم من ثالثة محكمني
عىل األقل من رتبة أستاذ مشارك
فام فوق ومن ذوي الخربة
العالية يف التخصص للوقوف
عىل املستوى املعريف
والعلمي للخطةzوحصول القسم
عىل تقارير بذلك مع حق القسم
املعنى الرد عىل مالحظات
املحكمني ومناقشتها يف
مجالس األقسام.

تقرير وحدة الخطط
والربامج الدراسية يف
الكلية.
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خامسا/مهام أقسام اإلدارة
مهام املرشف عىل إدارة الربامج الدراسية والتطوير:

رابعا /آلية الفحص الفني للخطط الدراسية املقدمة لالعتامد الداخيل
يقوم قسم الربامج الدراسية باإلدارة بعد استالم املالحظات بإعداد التقرير الشامل وإرساله حسب االصول إىل الكلية املعنية إلجراء
التعديالت إذا لزم األمر ومناقشتها ضمن مهلة زمنية معينة وإعادة تقديم الطلب والوثائق املصاحبة له إىل إدارة الربامج الدراسية
والتطوير التي ترسل جميع الوثائق والتقارير بالتوصية باعتامد الخطة إىل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية إلرسالها إىل اللجنة الدامئة
للخطة الدراسية للتوصية باعتامدها من قبل مجلس الجامعة.
يقوم قسم الربامج الدراسية بعد ذلك بكتابة التقرير النهايئ الشامل وتوجيه خطاب رسمي من مرشف اإلدارة إىل اللجنة الدامئة للخطة
الدراسية مصحوبا بطلب التعديل أو االستحداث وجميع الوثائق والنامذج املتعلقة به لدراسة الطلب والتوصية باعتامده من قبل مجلس
الجامعة أو إرحاعه إىل الكلية املعنية إذا وجدت مالحظات تستوجب التعديل وإستيفاء الرشوط.
دراسة الطلب من
قبل اللجنة الدامئة
للخطة الدراسية

استقبال الطلب من قبل وكالة
الجامعة للشؤون التعليمية
• التحويل إىل إدارة الربامج
الدراسية والتطوير
• التحويل إىل قسم الربامج
الدراسية

اعتامد الخطة أو
الربنامج الدرايس
من قبل مجلس
الجامعة

التوصية من قبل مجلس الكلية باعتامد الخطة
مع إرفاق التقارير التالية:
• تقرير وحدة الخطط والربامج الدراسية

التوصية من قبل مجلس القسم
باعتامد الخطة الدراسية

• تقرير عامدة الجودة
• تقرير عامدة القبول والتسجيل
• تقارير التحكيم

22

سادسا/تحكيم الخطة الدراسية
الخطة الدراسية هي "رحلة فكرية " للطالب ،تشمل تسلسل مخطط الخربات التي من شأنها أن تؤدي إىل مستويات
التعلم املستهدفة ،ولذلك فإن بناء خطة دراسية جديدة مير بعدة مراحل:

01
التصميم العام للخطة:

ويشمل تحديد الهدف العام للخطة ،ثم تحديد مجموعة املهارات التي يجب أن
ميتلكها الخريج لتحقيق هذا الهدف ،ييل ذلك تحديد مجموعة املقررات الدراسية
التي من شإنها بناء هذه املهارات لدى الطالب عند إكامله للخطة الدراسية .كام
يتم تحديد اسرتاتيجيات التدريس املناسبة لبناء هذه املهارات املستهدفة من
خالل تدريس مجموعة املقررات املختارة للخطة ،ويضاف إىل ذلك تحديد طريقة
التحقق من اكتساب الطالب لهذه املهارات املستهدفة.

02
إنشاء خريطة تفصيلية
للمقررات الدراسية للخطة

وتشمل تحديد الساعات التدريسية لكل مقرر ،واملتطلب السابق أو املرافق له،
وموضع املقرر يف الخطة – مبعنى تحديد املستوى الدرايس له – وهنا ينبغي
مراعاة التسلسل والتوازن والتكامل بني املستويات املختلفة وكذلك مقررات كل
مستوى ومقررات جميع املستويات.
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خامسا/مهام أقسام اإلدارة
مهام املرشف عىل إدارة الربامج الدراسية والتطوير:

خامسا/تحكيم الخطة الدراسية
عمل توصيف
مفصل لكل مقرر:

توصيف املقرر الدرايس يهدف إىل إرشاد الطالب إىل :أهداف املقرر وماهية
اإلنشطة املطلوبة للمشاركة يف تحقيق هذه األهداف ،وكيفية تقييمهم عليها.
وميكن أن يعترب توصيف املقرر مبثابة عقد بني األستاذ والطالب ،يتضمن توصيف
املقرر تحديد محتوى املقرر ،وأهدافه ،ومخرجاته التعليمية ،والتوزيع الزمني
ملحتوياته عىل األسابيع الدراسية ،وتوزيع الدرجات ،وبي إنات الكتاب الدرايس
واملراجع املقرتحة.

للوكالة الحق يف إعادة تحكيم العلمي واملعريف للخطة أو الربنامج الدرايس يف حالة الحاجة إىل ذلك ويتم ارسال تقرير
بنتائج التحكيم يف هذا الخصوص إىل الكلية املعنية.

إنشاء خريطة تفصيلية
للمقررات الدراسية للخطة

وتشمل تحديد الساعات التدريسية لكل مقرر ،واملتطلب السابق أو املرافق له،
وموضع املقرر يف الخطة – مبعنى تحديد املستوى الدرايس له – وهنا ينبغي
مراعاة التسلسل والتوازن والتكامل بني املستويات املختلفة وكذلك مقررات كل
مستوى ومقررات جميع املستويات.
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الباب الثاين
إعداد الخطط والربامج الدراسية
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إعداد الخطط والربامج الدراسية
مقدمة
إن إعداد الخطط والربامج الدراسية هو جزء أسايس من هذا الدليل يتم فيه توضيح ورشح املعايري والضوابط
واآلليات املنظمة إلعداد الخطط الدراسية .حيث أن إعداد خطة دراسية ناجحة يكون مبنيا عىل قواعد بنائية
صحيحة ومتر من خالل خطوات زمنية منظمة .لذا فإن الحاجة إىل إعداد الخطة الدراسية ،ال بد أن يكون مبنيا عىل
عوامل كثرية أهمها الحاجة إىل تطوير الخطة مبا يتواكب مع التطور املعريف وحاجات سوق العمل وترجمة
عملية للرؤى الوطنية وتحقيقا للمعايري الوطنية والعاملية وتتوافق مع متطلبات مراكز القياس والهيئات
العلمية.
كام البد من أن تكون خطوات البناء عىل مرجعية ذات مستوى عال من العلم والتجربة لتكون طريقا يهتدي به
املتخصصون يف إعداد الخطة الدراسية واالرتقاء بها ،ومن هنا يوضح يف هذا الدليل آلية اختيار املرجعية
الصحيحة وكيفية اإلشارة إليها والتعامل معها.
وبعد أن تكون خطوات الدراسة املعرفية قد اكتملت وأن املرجعيات املختارة قد وضحت ،تأيت خطوة البناء
الهيكيل والفني للخطة الدراسية بجميع مكوناتها املرتبطة بالحالة املعرفية والعلمية من جهة وتطبيق أعىل
مواصفات الجودة والتميز من جهة اخرى فإن استخدام النامذج املرافقة املعتمدة وتوزيع املقررات وتحديد
املستويات والساعات ليعترب خطوة مهمة تسهل للطالب التعامل معها ملا فيها من سالسة وليونة وأيضا تبني
لعضو الهيئة التدريسية التناسق العلمي والزمني .لذا فإن هذه الخطوة ال بد أن تكون تشاركية ،يشرتك بها كل
من له عالقة يف إعداد وتنفيذ وإقرار والعمل بهذه الخطة الدراسية.
ويف بند مهم يتعلق بآليات االقرار واالعتامد ،يكون املسؤولون اإلداريون يف تناغم زمني وتوثيق هادف
يسلسلة احداث إنشاء واعتامد وإقرار ورفع الخطة الدراسية واعتامدها
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خصائص الخريجني حسب نواتج التعلم عند إمتامهم للربنامج الدرايس (البكالوريوس
هناك الكثري من الخصائص الواجب توفرها يف الطلبة الخريجني وذلك بالتوافق مع وثيقة "اإلطار الوطني للمؤهالت للتعليم
العايل يف اململكة العربية السعودية" وأيضا ضمن إسرتاتيجية الجامعة يف إستيفاء املعايري واملتطلبات الالزمة للتخريج
وأهمها:
القدرة عىل تذكُّر املعارف وعىل تطوير مدى
واسع من املهارات التي تعلموها
واالستمرارية يف زيادتها.

01

02

املعرفة مبجموعة شاملة ومتناسقة ومنظ َّـمة من
درايس معني ،وبالنظريات
املعارف يف مجال
ّ
واملبادئ املتعلقة بذلك املجال.

01
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 القيادة والعمل الجامعي
واالستعداد للتعاون الكامل مع اآلخرين يف
املشاريع واملبادرات املشرتكة.

04

03

05

06

القدرة عىل تحديد واستخدام األساليب الرياضية
واإلحصائية املناسبة يف التحليل وإيجاد الحلول للقضايا
املعقدة ،والقدرة عىل اختيار واستخدام أكرث اآلليات
مناسبة إليصال النتائج إىل املتلقني املختلفني.

االتصاف باالحرتافية املهنية واألخالقية

ويف حالة كون الربنامج مهنيا ،يتعني اإلملام مبجال واسع ومتكامل من املعارف واملهارات املطلوبة للمامرسة الفعالة يف املجال
املهني املطلوب.
ويف حالة كون الربنامج أكادمييا وال يقود إىل مامرسة مهنية ،يتعني اكتساب معرفة عميقة وفهم شامل ألدبيات األبحاث يف مجال
التخصص ،إضافة إىل القدرة عىل تفسري وتحليل وتقويم أهمية تلك األبحاث يف زيادة املعرفة يف املجال الدرايس.

إن مخرجات التعلم للربنامج تبنى أساسا لتلبي خصائص الخريجني وفق اإلطار الوطني للمؤهالت بحيث تنعكس هذه املخرجات عىل
مخرجات التعلم للمقررات.
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معايري إعداد الربنامج الدرايس
عند إعداد الربنامج البد من مراعاة ما ييل:
أن يكون الربنامج الدرايس قادرا عىل تحقيق األهداف املوضوعة(( .يلزم القسم األكادميي ملقدم للخطة باستخدام أحدث
•
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
•
أن يوجد هدف عام للربنامج األكادميي موثق ومعمم يحدد املعارف واملهارات املتوخاة التي تتوافق مع احتياجات سوق
•
العمل.
أن توجد أهداف تفصيلية موثقة ومعممة تنبثق عن الهدف العام للربنامج.
•
أن يواكب الربنامج التطلعات والرؤى الوطنية ويتوافق مع مراكز القياس والهيئات العلمية وتدعم التنمية املستدامة
•
وخدمة املجتمع
أن تتالءم أهداف الربنامج املوضوعة مع مخرجات التعلم املقصودة وإن تكون مرتبطة باألهداف التعليمية للقسم والكلية
•
والجامعة.
أن تكون األهداف واإلسرتاتيجيات املتبعة يف وضع محتوى الربنامج وتصميمه وتطويره مقدمة عىل شكل نقاط واضحة
•
ومنسجمة مع رسالته وأهدافه ومخرجاته بحيث متُ كّن الطلبة من الحصول عىل مخرجات التعلم املستهدفة مع بي إن
املرجعيات الخاصة بالربنامج وكذلك املرجعيات الوطنية والعاملية.
وجود خطة تفصيلية للربنامج تبني املقررات الدراسية ،وتصنيفها (نظري ،عميل ،متارين ..إلخ) وتسلسلها ،وعدد الساعات
•
الدراسية املعتمدة والفعلية (يقصد بالفعلية هنا ساعات االتصال) ومتطلباتها ،والفصل أو الفصول الدراسية التي تنفذ بها.
وجود خطة تفصيلية لكل مقرر تتضمن :الوصف العام للمقرر ،ولغة التدريس ،واألهداف وإسرتاتيجيات التعلم ،وأساليب
•
التقويم ،ومصادر التعلم ،وعمليات التطوير والتحسني(( .يلزم القسم األكادميي ملقدم للخطة باستخدام أحدث مناذج
لتوصيف الربنامج واملقررات صادرة عن املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي))
توزيع مقررات الربنامج الدرايس وفق املتبع (إجباري ،اختياري ،حر) وتقسيمها (جامعة ،كلية ،قسم).
•
م الحصول عىل هذه
ويت
الحاجة
هذه
يبني
تقرير
عمل
خالل
من
وذلك
الربنامج
هذا
ملثل
العمل
سوق
حاجة
دراسة
يتم
أن
•
ّ
املعلومات من مصادر عدّة ،من أبرزها:
التخصصات والكليّات والربامج املشابهة
وزارة الخدمة املدنيّة ووزارة العمل والغُرف التجاريّة والصناعيّة وأبرز الرشكات يف مجال
ّ
مة وورش العمل مع
وأصحاب الخربة يف مجال
ّ
التخصصات املراد إنشاؤها ودليل اإلحصاءات الذي ت ُصدره مصلحة اإلحصاءات العا ّ
مؤسسات القطاع الخاص والعام وإصدارات الجمعيّات املهنيّة ومكتب الخريجني بالجامعة.
ّ
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معايري إعداد الخطة الدراسية
إن إعداد الخطة الدراسية ضمن املعايري واألسس مع األخذ بعني االعتبار حاجة سوق العمل وتناسق الخطة مع مخرجات
التعليم له أثر إيجايب كبري عىل كفاءة الخطة الدراسية وإنعكاساتها عىل جودة التعليم واألداء التدرييس؛ بحيث تتوافق
الخطة الدراسية مع ما ورد يف سياسة التعليم يف اململكة وخُطط التنمية ،وأهداف الجامعة .والبد أن تكون املادة
م بأخالق املهنة وسلوكات
العلم ّية للمق ّررات منطلقة من أصولها ،مراعية ملستجداتها وتطوراتها العامليّة وأن تهت ّ
املامرسة.
م اختيار الربامج املامثلة املتميِّزة باستخدام مرجعني أساسيّني:
ويت ّ

أوال /التصنيفات العاملية للجامعات ()University Ranking

النوع الثاين:

النوع األول:

التخصصات ،وتحتوي
حيث ت ُقدِّم مواقع هذه التصنيفات قوائم بأفضل الجامعات العامل ّية عىل مستوى العموم وعىل مستوى بعض
ّ
هذه القوائم عىل أسامء الجامعات ومواقعها اإللكرتونية.
يل ،نذكر منها عىل سبيل املثال ثالثة إنواع عىل النحو
وهناك إنواع متعدِّدة ومتنوعة من التصنيفات العامل ّية
َّ
ملؤسسات التعليم العا ّ
التايل:

التصنيفات
العامليّة
مة:
العا ّ

التصنيفات
العامليّة
املتخصصة:
ِّ

م هذه
وت ُعنى برتتيب الجامعات حسب معايري محدَّدة سلفا عىل املستوى العام ،ومن أه ّ
التصنيفات:
أ -تصنيف  QSللجامعات العامل ّيةhttp://www.topuniversities.com/university-rankings :
ب -تصنيف شإنغهاي للجامعات العامل ّيةhttp://www.arwu.org :

معني ،ومن
تخصص
م برتتيب الجامعات العامليّة ومقارنتها مبعايري محدَّدة عىل مستوى
ّ
وتهت ّ
ّ
أمثلة هذه التصنيفات:
يل عىل:
أ -تصنيف College Crunchلكليّات وأقسام الحاسب اآل ّ

http://www.collegecrunch.org/rankings/the-20-best-schools-for-computer-science-majors-2009

ب -تصنيف QSألفضل برامج ماجستري إدارة األعامل عىل:
http://www.topmba.com/mba-rankings
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النوع الثالث:

أوال /التصنيفات العاملية للجامعات ()University Ranking

مع َّينة بناء عىل معايري محدَّدة ،ومنها:
م بتصنيف الجامعات يف دولة ُ
وهي التي تهت ّ
أ -تصنيف اإلندبندنت ( )The Independentللجامعات الربيطإنيّة عىل املوقع التايل:
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/single.htm?ipg=7281
ب -تصنيف وورد نيوز ( )World Newsللجامعات األمريكيّة عىل املوقع التايل:
http://www.usnews.com/sections/rankings

التصنيفات
الوطنيّة
(املحليّة)
للجامعات:

ثإنيا /هيئات االعتامد الربامجي املتخصصة
ميي من تلك الجهة،
حيث ت ُقدِّم هذه الهيئات قامئة بأسامء الربامج األكادمييّة واألقسام العلميّة التي حصلت عىل االعتامد األكاد
ّ
األكادميي من هذه الهيئات ،وكيفيّة اختيار الربامج املامثلة؛ للوقوف
وتتمثّل االستفادة منها يف كيفيّة الحصول عىل االعتامد
ّ
عىل:

تحديد مخرجات التعلَّم
املقصودة بالربنامج
( Intended Learning
.)Outcomes ILO's

توزيع الوحدات املعتمدة
عىل مجاالت التعلَّم
املختلِفة.

القواعد األخالق ّية للمهنة
التخصص التي يجب
أو
ّ
إدراجها يف الربنامج.

ين
نوعيّة التدريب امليدإ ّ
املطلوب يف مجال
التخصص.
ّ
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ثإنيا /هيئات االعتامد الربامجي املتخصصة
درايس عند بنائه أو تطويره إىل إجراء مسح لثالث ِ
األقل من برامج الجامعات أو
ّ
ة برامج دراس ّية مامثلة عىل
أي برنامج
ويخضع ّ
ّ
الدرايس الذي يُراد بناؤه أو تطويره؛ ويُشرتط يف الربامج
الربنامج
مجال
يف
واسعة
خربة
أو
أكادميي
اعتامد
لديها
التي
الكل ّيات
ّ
ّ
م اختيارها من الجامعات أو الكل ّيات أن تكون متنوعة (من أمريكا ،وأوروبا ،واليابإن ،واسرتاليا ،ورشق آسيا ،ومن
ت
التي
املامثلة
ّ
الدول العربيّة والخليجيّة ومن داخل اململكة).
ما املنهج املتَّبع يف آلية مسح الربامج الدراسيّة املامثلة ،فإنه يسري وفْقا للمراحل التآلية:
وأ ّ

01

املرحلة األوىل :دراسة عامة لجميع الربامج املامثلة
ويُقصد بها ما ييل:

معرفة عدد املقررات والوحدات
الدراسيّة املعتمدة للربامج
املامثلة.

كيفية توزيع الوحدات املعتمدة
عىل متطلّبات الجامعة ،والكليّة،
والتخصص.
ّ

التقني
التعرف إىل كيفيّة تضمني الجإنب
ّ
وجد).
واملهاري يف الربنامج (إن ُ
ّ

كل
عدد املق ّررات الدراسيّة يف ّ
برنامج ،وتوزيعها.

إعداد تقرير عن أعامل هذه
كل برنامج.
املرحلة يف ّ
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ثإنيا /هيئات االعتامد الربامجي املتخصصة

02

املرحلة الثإنية :املقارنة واملوازنة بني الربامج التي تم دراستها يف املرحلة األوىل
وتشمل املوازنة ما ييل:

املقارنة واملوازنة بني عدد
الوحدات يف الربامج املامثلة
وتوزيعها عىل متطلّبات
الربنامج.

03

املوازنة بني عدد املق ّررات
الدراسيّة يف الربامج املامثلة،
وكيف ّية توزيعها عىل متطلّبات
والتخصص.
الجامعة ،والكليّة،
ّ

من نتائج
إعداد تقرير يتض ّ
املقارنة واملوازنة بني الربامج
املامثلة.

اري)
التقني ،األداء امله
العلمي ،الجإنب
املرحلة الثالثة :املقارنة واملوازنة بني عنارص الربنامج (املحتوى
ّ
ّ
ّ
ويشمل ذلك:
اإلطالع عىل التوصيف الدقيق
ملحتويات املق ّررات العلم ّية يف
م مسحها يف
الربامج املامثلة التي ت ّ
املرحلة األوىل بهدف االطالع عىل
هاري
التقني وامل
كيف ّية دمج الجإنب
ّ
ّ
العلمي.
املحتوى
مع
ّ

تطبيق نتائج الفقرة السابقة ( )1عىل
جميع املق ّررات العلميّة املقرتحة يف
الربنامج مع مراعاة نتائج املرحلة
الثإنية.

االستعإنة برؤية الجهات املستفيدة
الخاصة) من مخرجات
(الحكوميّة أو
ّ
الربامج الدراسيّة املقدَّمة لهم يف
معرفة املهارات التي يحتاجونها يف
الخ ِّريج ضمن آلية محدَّدة ورسيع ِ
ة
النتائج.
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مراحل استحداث وتطوير الخطة والربامج الدراسية
بعد إستيفاء رشوط معايري إعداد الخطة والربامج الدراسية التي تم ذكرها سابقا ومع بي إن جدوى االستحداث والتطوير ال بد
للخطة الجديدة أو املستحدثة املرور بعدة مراحل أهمها:

01

املرحلة األوىل :لجنة الخطة بالقسم

02

تقوم لجنة الخطة بالقسم بإعداد طلب استحداث الخطة الدراسية أو تعديلها بناء
عىل الحاجة والتوصية من قبل الكلية ملثل هذا التخصص بعد التأكد من إن الخطة
مرت مبراحل إعدادها الرئيسة وهي:
• استيفاؤها ملعايري إعداد الخطة الدراسية ورشوطها.
• مقارنة الخطة باستخدام املؤرشات املرجعية للخطة الدراسية والربنامج
الدرايس.
• معرفة احتياجات سوق العمل ورأي اعضاء الهيئة التدريسية والخريجني
• توافق الخطة مع الرؤى الوطنية ومتطلبات مراكز القياس والهيئات
األكادميية والعلمية

املرحلة الثانية :مجلس بالقسم

يقوم القسم املعني بدراسة املقرتح املقدم من لجنة
الخطة داخل القسم ملناقشته متهيدا للتوصية بعرضها عىل
لجنة الخطط الدراسية داخل الكلية .وتهدف هذه املرحلة إىل
إصدار قرار إداري عىل مستوى القسم بالتوصية باعتامد
استحداث أو تعديل الخطة الدراسية يثبت ضمن محرض مجلس
القسم ويشار اليه كقرار إداري ميكن الرجوع إليه عند الحاجة.
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مراحل استحداث وتطوير الخطة والربامج الدراسية
بعد إستيفاء رشوط معايري إعداد الخطة والربامج الدراسية التي تم ذكرها سابقا ومع بي إن جدوى االستحداث والتطوير ال بد
للخطة الجديدة أو املستحدثة املرور بعدة مراحل أهمها:

03

املرحلة الثالثة :لجنة الخطط الدراسية بالكلية

04

املرحلة الرابعة :مجلس الكلية

تقوم وحدة الخطط الدراسية بالكلية بدراسة الخطة املقدمة من القسم املعني
ودراسة املالمح الرئيسة واملكونات األساسية للخطة الدراسية وعالقتها مع
الخطط األخرى داخل الكلية ،مع التأكد أيضا من أن الخطة الدراسية قد مرت بجميع
املراحل الرضورية إلعداد الخطة الدراسية وخلوها من األخطاء اللغوية باللغتني
العربية واإلنجليزية.
تقوم وحدة الخطط الدراسية يف الكلية بإرجاع الخطة إىل القسم املعني يف
حالة وجود رضورة إلجراء التعديالت أو إستيفاء رشوط معينة .بعد تأكد لجنة الخطط
الدراسية عىل مستوى الكلية أن الخطة الدراسية املقدمة من القسم املعني
مستوفاة الرشوط يتم عرضها عىل مجلس الكلية للمناقشة متهيدا إلقرارها

يقوم مجلس الكلية مبناقشة وإقرار الخطة الدراسية وتثبيت هذا اإلقرار ضمن
محرض مجلس الكلية والتوصية باعتامدها ورفعها إىل وكيل الجامعة للشؤون
التعليمية مدعمة بجميع الوثائق التي تم ذكرها بعد تقوميها من قبل عامدة
القبول والتسجيل وعامدة الجودة وتطوير املهارات وارفاق تقارير التحكيم
العلمي
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05

املرحلة الخامسة :وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

06

املرحلة السادسة :مجلس الجامعة

تقوم وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بعرض الخطة الدراسية أو الربنامج
الدرايس عىل إدارة الربامج الدراسية والتطوير يف الوكالة والتي بدورها تقوم
بدراسة الحالة الفنية لطلب استحداث أو تعديل الخطة الدراسية وإستيفاء
متطلبات بناء الخطة الدراسية وتوفر عنارصها واكتامل الوثائق واملرفقات
والتقارير املرفقة من قبل عامدة الجودة وتطوير املهارات وعامدة القبول
والتسجيل وتقارير التحكيم العلمي.
بعد دراسة التقارير املقدمة من قبل إدارة الربامج الدراسية والتطوير ويف حالة
عدم وجود أية مالحظات سلبية يتم عرض الخطة أو الربنامج الدرايس عىل اللجنة
الدامئة للخطط والربامج الدراسية من خالل سعادة وكيل الجامعة للشؤون
التعليمية
تقوم اللجنة الدامئة للخطط والربامج الدراسية بدراسة الخطة الدراسية أو
الربنامج الدرايس والتأكد من استيفائه لجميع املتطلبات والرشوط برفعه إىل
مجلس الجامعة بالتوصية باعتامده بصفة نهائية.

يقوم املجلس باعتامد الخطة أو الربنامج الدرايس بصفة نهائية.
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07

املرحلة السابعة :إدارة الربامج الدراسية والتطوير

تقوم اإلدارة بأرشفة الخطة الدراسية املعتمدة بعد ختمها بختم الوكالة وحفظ
قرار مجلس الجامعة باإلعتامد ومن ثم إرسال نسخة إىل عامدة القبول والتسجيل
إلدخال الخطة الدراسية الجديدة ونسخة الكلية املعنية.

مالحظة :يف حالة إحداث أي تغيريات جزئية أو شاملة يف الخطة الدراسية ال بد من اتباع اآلليات يف اإلعتامد الجزيئ أو الكيل
من خالل دليل تطوير الخطة الدراسية ودليل اعتامد التغيريات يف الخطة الدراسية وفق أصحاب الصالحية.
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أوال /الوثائق واملستندات املصاحبة لطلب استحداث أو تعديل خطة دراسية
الدرايس وتعبئة منوذج طلب استحداث أو تعديل الخطة الدراسية من قبل لجنة
بعد اإلنتهاء من إعداد الخطة والربنامج
ّ
الخطة الدراسية داخل القسم ،يُر ِ
فق القسم يف ملف مرفق (مستقل عن منوذج طلب تعديل أو استحداث الخطة الدراسية)
املستندات التآلية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الدرايس إىل اللجنة
العلمي املختص إىل عميد الكل ّية يطلب فيه املوافقة عىل رفع الربنامج
خطاب من رئيس القسم
ّ
ّ
الدامئة للربامج والخطط الدراسية؛ للتوصية بإقراره.
الدرايس،
خطاب من عميد الكل ّية إىل رئيس اللجنة الدامئة للربامج والخطط الدراسية يطلب فيه التوصية بإقرار الربنامج
ّ
ورفعه ملجلس الجامعة.
الدرايس ورفعه إىل مجلس الكليّة.
صورة من قرار مجلس القسم يُويص فيه بإقرار الربنامج
ّ
الدرايس ،ورفعه إىل
صورة من قرار مجلس الكل ّية يُويص فيه ـ بناء عىل توصية مجلس القسم ـ بإقرار الخطة أو الربنامج
ّ
اللجنة الدامئة للربامج والخطط الدراسية؛ للتوصية بإقراره ،ورفعه ملجلس الجامعة.
صورة من محارض لجإن الخطة الدراسية عىل مستوى القسم والكلية.
مراسالت تحكيم الخطة الدراسية
مراسالت وزيارات ووثائق تبني دراسة سوق العمل وتأثريه عىل تعديل الخطة الدراسية
توصيف املقررات وفق منوذج الهيئة الوطنية ووفق منوذج رقم ( .)5يفضل تعبئة النموذج باللغتني اال األقسام التي
تختص باللغة يف تدريسها.
توصيف الربنامج باللغتني العربية واإلنجليزية وفق منوذج املركز الوطني لالعتامد األكادميي ،فيام يتعلق باألقسام
العلمية والطبية والهندسية والتطبيقية ال بد أن يكون توصيف املقرر باللغتني العربية واإلنجليزية أو اللغة اإلنجليزية عىل
األقل.
شواهد تبني إجراء ورش عمل أو لقاءات تتعلق بتطوير وإعداد الخطط الدراسية.
تقرير يبني اخذ الرؤى الوطنية ومتطلبات مراكز القياس والهيئات والتنمية املستدامة بعني االعتبار عند إعداد الخطة.
بعد ارفاق كل ما يلزم مع طلب تعديل أو استحداث الخطة الدراسية ،متر الوثائق ضمن التسلسل املشار اليه يف مراحل
استحداث وتطوير الخطة والربامج الدراسية الذي تم رشحه سابقا.
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ثانيا :إقرار الخطط والربامج الدراسية
إن إقرار الخطط والربامج الدراسية بعد استيفائها للرشوط واملعايري واعتامدها كخطط وبرامج دراسية جديدة أو مراجعة الخطط
والربامج الدراسية ال بد له من آلية وإجراءات معينة .حيث تخضع الخطط الدراسية لتقييم شامل ومتر من خالل إجراءات محددة
لتضمن أن الخطة الدراسية قد استوفت الرشوط واملعايري العتامدها  -كام سيبني الحقا .أما الخطط الدراسية املعدلة فال بد -
باإلضافة إىل طلب إقرارها  -إدراج أسباب التعديل والتطورات التي حدثت عىل الخطة الدراسية ،مثل :طلب مراجعة للخطة
الدراسية من داخل الجامعة أو خارجها ،أو تطورات جديدة يف التخصص ،أو تغري متطلبات واحتياجات سوق العمل ،أو تغري
احتياجات التنمية الوطنية ،أو التوافق مع متطلبات االعتامد األكادميي.

ولغاية إقرار الخطة الدراسية والربنامج ال بد من إمتام اإلجراءات التالية:

الخطوة األوىل:
الخطوة الثانية:

الدرايس وفْق الضوابط واملعايري الفنية من قبل إدارة
يدرس ملف الخطة والربنامج
ّ
الربامج الدراسية والتطوير وكتابة التوصيات واالقرتاحات بهذا الشإن.

التحكيم (عند الحاجة إىل ذلك)؛ وذلك من خالل:
• األكادمييني املختصني (داخل وخارج الجامعة) :حيث يتم إرسال الخطة الدراسية إىل
محكمني من ذوي االختصاص والكفاءة العآلية عىل املستوى الوطني واإلقليمي  -إن أمكن
 إلبداء الرأي وتقييم الخطة الدراسية ضمن املعايري والضوابط التي تحددها اإلدارة.• األخذ برأي القطاعني العام والخاص :وخاصة فيام يتعلق بالخطط الدراسية ذات الطابع
التطبيقي وأثر الخطط الدراسية يف محاكاة مخرجات التعليم مع االحتياجات الوطنية يف
سوق العمل.
• املهتمني وأصحاب العالقة من خالل عرضها عىل املوقع اإللكرتوين للكلية.

38
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ثانيا :إقرار الخطط والربامج الدراسية

الخطوة الثالثة:

بعد أن تتم التعديالت النهائية من القسم املعني واألخذ برأي اللجنة التخصصية
املعنية ،يتم عرض الخطة الدراسية أو الربنامج الدرايس عىل اللجنة الدامئة للخطط
والربامج الدراسية يف الجامعة إلقرارهام متهيدا لعرضها عىل مجلس الجامعة.
يف حال إجراء تعديالت طفيفة ضمن مقررات بعينها ودون أن يكون لها أثر رئييس عىل
الخطة ،فتتم التوصية بإقرار التعديل من قبل مجليس القسم والكلية ثم ترفع لوكيل
الجامعة للشؤون التعليمية واألكادميية متهيدا إلقرارها من قبل اللجنة الدامئة للخطط
والربامج الدراسية.

الدرايس من مجلس الجامعة ت ُبلِّغ أمإنة املجلس وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
يف حال إقرار الخطة والربنامج
ّ
الدرايس من خالل
ورئيس اللجنة الدامئة للخطط والربامج الدراسية بقرار مجلس الجامعة لتفعيل الخطة والربنامج
ّ
الدرايس إىل إدارة
عامدة الكلية املعن ّية وعامدة القبول والتسجيل ،ويف حال عدم إقرارها ت ُعاد الخطة والربنامج
ّ
الربامج الدراسية والتطوير مع قامئة املالحظات؛ إلعادتها إىل الكليّة.
مالحظة :يتم إعالم الكلية أو القسم خطيا بقرار مجلس الجامعة بخصوص الربنامج والخطة الدراسية سواء باالعتامد أو
الرفض أو التعليق أو إجراء التعديالت.
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الباب الثالث
املتطلبات الفنية إلعداد الخطة الدراسية
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أوال :العنارص األساسية املكونة للخطة الدراسية
الكلية:

مقدمة :ومتثل نبذة عن نشأة الكلية والتخصصات
املتوفرة وإعداد الطلبة والهيئة التدريسية
والبنية التحتية إىل غري ذلك مام تراه الكلية
مناسبا .وتكون هذه املقدمة موحدة لجميع
الربامج الدراسية املوجودة داخل الكلية.

رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها.

أقسام الكلية والربامج
الدراسية والدرجات العلمية
التي متنحها الكلية.

الرموز املستخدمة يف الرتقيم لألقسام
(باللغتني العربية واإلنجليزية).

رشوط القبول ورشوط التدريب والتخرج يف
الكلية.

الهيكل العام للخطة الدراسية
بالكلية :وهنا يقصد به العنارص
املشرتكة بني األقسام واملكونة
للهيكل العام للخطة الدراسية
يف الكلية.

متطلبات الجامعة والكلية والسنة التحضريية (اختيارية
وإجبارية) :وهنا يقصد بها املقررات الدراسية التي تدرس
عىل مستوى الجامعة والكلية ويف السنة التحضريية
والتي تكون موحدة لجميع األقسام والربامج التخصصية من
حيث االسم والرتميز واملستوى الدرايس.
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أوال :العنارص األساسية املكونة للخطة الدراسية
القسم األكادميي

نبذة عن القسم.

رؤية القسم ورسالته وأهدافه :عادة ما
تكون الرؤية والرسالة واألهداف متوافقة
مع التي تم تحديدها للكلية ولكن بشكل
تخصيص أكرث.

الخطة الدراسية (بلغة
التدريس) ملرحلة
البكالوريوس موزعة عىل
املستويات الدراسية وميكن
إضافة مخطط إنسيايب
للخطة الدراسية (اختياري)
يبني املستويات وعالقة
املقررات مع بعضها البعض
من خالل املتطلب السابق
واملرافق.

رشوط القبول يف القسم :وتكون عادة
نفس رشوط القبول يف الكلية مضافا إليها
رشوط التخصص ولكنها معتمدة يف نفس
الوقت من الكلية.

تحديد متطلبات الحصول عىل
الدرجة املمنوحة يف القسم:
مثل اجتياز عدد معني من
الساعات بنجاح ،باإلضافة إىل
أي
اجتياز متطلبات التدريب أو ّ
متطلبات تخص القسم.

توصيف املقررات
الدراسية ،ويتم توصيف
املقرر بطريقتني:

متطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية والحرة :وهي املقررات
الدراسية التي سيدرسها الطالب داخل القسم وهنا البد من
االلتزام بالنسب املخصصة للمتطلبات مع اإلشارة إىل أن
املتطلبات الحرة هي املتطلبات التي يدرسها الطالب بحرية من
خارج الخطة الدراسية املسجل بها.

الرموز املستخدمة لإلشارة إىل القسم واملستوى
والتخصص الدقيق.
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أوال :العنارص األساسية املكونة للخطة الدراسية
القسم األكادميي
توصيف املقررات الدراسية ،ويتم توصيف املقرر بطريقتني:

الطريقة األوىل :توصيف املقرر املخترص ويحتوي عىل:

رمز واسم املقرر

رمز واسم املتطلب السابق
أو املتطلب املرافق

الساعات املعتمدة مع
بي إن توزيعها

املختربات أو التامرين
املتعلقة باملقرر (إن
وجدت)

املستوى الدرايس للمقرر

محتويات املقرر

أهداف املقرر

مخرجات التعلم املقرر

الكتاب املقرر واملراجع
(اسم الكتاب ،املؤلف،
تاريخ اإلصدار ،رقم الطبعة،
دار النرش)

توزيع محتوى املقرر عىل
أسابيع الفصل الدرايس

توزيع عالمات املقرر
(امتحإنات ممنهجة أو
مفاجئة أو نشاطات
وتقارير)

الطريقة الثانية :توصيف املقرر باستخدام منوذج توصيف املقرر املعتمد من قبل املركز الوطني للتقويم
واالعتامد األكادميي.
يتم استخدام النموذج رقم ( )5المعتمد
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ثانيا /هيكلية الخطة الدراسية
تتكون الخطة الدراسية من العنارص األساسية التالية :
أوال /اسم الخطة الدراسية وسنتها الدراسية وعدد ساعاتها
يتم تحديد اسم الخطة الدرايس (إسم الربنامج باللغتني العربية واإلنجليزية) وفقا للربنامج والدرجة العلمية التي متنح
للطالب يف حالة اجتيازه ملتطلبات الخطة.

الخطة الدراسية
لربنامج
البكالوريوس
يف تخصص

مثال:

رسم  :3مثال عىل مسمى الخطة الدراسية

الخطة الدراسية لربنامج البكالوريوس يف تخصص الهندسة الكهربائية أو الخطة الدراسية لربنامج البكالوريوس يف تخصص
اللغة العربية
ومن املهم أيضا االلتزام بعدد ساعات الخطة الدراسية وفق التخصصات العلمية والرتبوية املعمول بها يف الجامعة.
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ثانيا /هيكلية الخطة الدراسية
ثانيا /أسامء املقررات الدراسية وأرقامها ورموزها (يتم تسمية جميع املقررات باللغة العربية واللغة اإلنجليزية أما
املحتوى فيعتمد عىل لغة التدريس)
يتم اختيار أسامء املقررات بعناية تامة لتعرب عن املحتوى العلمي للمقرر دون تشابه مع أسامء أخرى يف الكلية أو كليات أخرى
داخل الجامعة إال إذا كإن املقرر املقصود هو نفس املقرر أينام وجد .ويتم اختيار رمز املقرر ضمن اآللية التآلية:
•

إذا كإن املقرر موجودا أصال ومعموال به دون تطوير يف املحتوى أو عدم وجود أسباب تقنية لتغيريه فيفضل استخدام نفس
الرمز املستخدم سابقا.

•

إذا كإن رمز املقرر مستحدثا أو مطورا عام قبل فيجب اختيار رمز مل يتم استخدامه سابقا يف الجامعة .وعند وضع الرمز يجب
مراعاة أن يتكون الرقم والرمز من قسمني رئيسني:

أ) قسم يتكون من ( )4-3أحرف يعرب عن رمز الربنامج وهو عادة نفس رمز القسم الذي ينتمي إليه الربنامج.
ب) وقسم يتكون من ( )3أرقام تشري إىل املستوى الدرايس والتخصص الدقيق وتسلسل املقرر ضمن املقررات التخصصية
الدقيقة الواحدة.
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ثانيا /هيكلية الخطة الدراسية
ثانيا /أسامء املقررات الدراسية وأرقامها ورموزها (يتم تسمية جميع املقررات باللغة العربية واللغة اإلنجليزية أما
املحتوى فيعتمد عىل لغة التدريس)
مثال:
كهر  426أو  EE 426وهو مقرر االتصاالت الرقمية ( (Digital Communicationsيف قسم الهندسة الكهربائية يف كلية
الهندسة؛

6
ترتيب املقرر يف
الحقل التخصيص

2
الحقل التخصيص
(اإلتصاالت)

4
السنة الرابعة

EE
Electrical
Engineering

كام ميكن ترميز املقررات للتخصصات التي تستخدم النظام السنوي مثل التخصصات الصحية (الطب وطب األسنان) حيث يكون
املقرر ممتدا عىل سنة دراسية كاملة أو يقترص تدريسه عىل الفصل األول أو الفصل الثاين فقط .هنا ميكن ترقيم املقرر
وفق السنة الدراسية والفصل الدرايس.
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ثانيا /هيكلية الخطة الدراسية
ثالثا /املتطلبات السابقة ورموزها
ينظر إىل املتطلبات السابقة عىل إنها املقررات الدراسية التي يجب أن يجتازها الطالب قبل دراسته للمقررات التي تعتمد عليها،
وتكون هي نفس أسامء املقررات الدراسية ولكن يشار إليها كمتطلب سابق عند الحاجة .وعند وضع املتطلبات السابقة يجب مراعاة
ما ييل:

تراعى أرقام الرتميز من حيث املستوى
الدرايس وأيضا رقم التسلسل للمتطلب
السابق إن كإن املقرر واملتطلب السابق له
من نفس التخصص الدقيق.

أن يكون مستوى املتطلب السابق
أقل من مستوى املقرر الدرايس
الذي يعتمد عليه.

يتم وضع أكرث من متطلب سابق
ملقرر واحد عند الرضورة فقط
ولغاية تسهيل عملية تسجيل
املقررات للطالب( .ال ترتك املقررات
ذات املستويات العليا دون متطلب
سابق وذلك لتسهيل عملية اإلرشاد
األكادميي وعدم تسجيل الطالب من
املستويات املنخفضة فيها)

يراعى التقارب يف املستوى
الدرايس بني املتطلب السابق
واملقرر الدرايس وأال تكون هناك
فجوة زمنية بينهام.
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ثانيا /هيكلية الخطة الدراسية
رابعا /املتطلبات املرافقة (املتزامنة) ورموزها (إن وجدت)
ينظر إىل املتطلبات املرافقة عىل إنها املقررات الدراسية التي يجب أن يجتازها الطالب مع دراسته للمقررات التي تعتمد عليها،
وتكون هي نفس أسامء املقررات الدراسية ولكن يشار إليها كمتطلب مرافق (متزامن) عند الحاجة .وعند وضع املتطلبات املرافقة
يجب مراعاة ما ييل:

املتطلبات
املرافقة

يتم وضع أكرث من
متطلب مرافق ملقرر
واحد عند الرضورة
لتسهيل عملية
تسجيل املقررات
للطالب.

أن يكون مستوى
املتطلب املرافق
مساويا ملستوى
املقرر الدرايس
الذي يعتمد عليه.

تراعى أرقام الرتميز من
حيث املستوى الدرايس
وأيضا رقم التسلسل
للمتطلب املرافق إن كإن
املقرر واملتطلب
املرافق له من نفس
التخصص الدقيق.

48

ثانيا /هيكلية الخطة الدراسية
خامسا /عدد الوحدات الدراسية املعتمدة لكل مقرر درايس
لكل مقرر درايس ساعات معتمدة ترتاوح ما بني (صفر) كمقرر التدريب يف بعض التخصصات و (أربع) وحدات دراسية موزعة كام ييل:

نظري

وهو املحتوى العلمي الذي
يدرسه الطالب يف القاعات
الدراسية بأسلوب نظري ،وعادة
عدد الساعات التي تدرس تطابق
عدد الوحدات املسجلة.

عميل

وهو املقررات الدراسية التي
تدرس يف املعامل
واملختربات واملشاغل إىل
غري ذلك ،وعادة تحتسب
الوحدة الدراسية املسجلة
بساعتني تدريسيتني أو أكرث
اعتامدا عىل الكلية والتخصص.

متارين

وهي ساعات ال تدخل ضمن
احتساب الوحدات املعتمدة
ولكن تخصص لحل التامرين
املتعلقة باملادة النظرية  -كام
هو الحال يف بعض التخصصات
العلمية وميكن احتسابها
كعبء تدرييس تبعا للمؤسسة
التعليمية.
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ثانيا /هيكلية الخطة الدراسية
خامسا /عدد الوحدات الدراسية املعتمدة لكل مقرر درايس
إن عدد الوحدات الدراسية املعتمدة ملقرر االتصاالت الرقمية هو  4وموزعة حسب ( )1،0،3ويشري إىل:

املعتمد ()4

عميل ()2
متارين ()1
نظري ()3

•
•
•
•

إن توزيع الساعات يتم عىل أساس عدد ساعات االتصال ،لذا فإن عدد ساعات االتصال العميل هي ساعتإن وتقابل
ساعة دراسية واحدة معتمدة .أما ساعات االتصال النظري فإنها تساوي عدد الساعات الدراسية املعتمدة.
يف بعض التخصصات تعطى دروس مساعدة (متارين) مبعدل ساعة اتصال واحدة ( 50دقيقة) وتساوي صفر ساعة
دراسية معتمدة.
عادة ما تساوي عدد الساعات النظرية عدد الوحدات الدراسية من خالل مفهوم ساعات االتصال .أما بخصوص
الساعات العملية فإن عدد ساعات االتصال قد تكون متساوية أو أكرث وتعتمد عىل طبيعة الخطة الدراسية والكلية
التابعة لها.
تعتمد الكليات الهندسية والتطبيقية والطبية ساعتني اتصال مقابل ساعة عملية واحدة معتمدة .أما بعض
التخصصات الصحية فقد تعتمد  3ساعات اتصال مقابل كل ساعة عملية واحدة معتمدة
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ثالثا /متطلبات الخطة الدراسية
يتم توزيع نسب املتطلبات وفق التوزيع املعتمد من قبل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

أوال :املتطلبات اإلجبارية واالختيارية والحرة
الجدول التايل يبني متطلبات الجامعة اإلجبارية ورموزها وتوزيع عدد الوحدات الدراسية عليها.

جدول ( :)2يتم اختيار  6وحدات دراسية ( 3مقررات)
اسم املقرر

رقم رمز املقرر

عدد الوحدات
الدراسية

املدخل إىل الثقافة اإلسالمية
اإلسالم وبناء املجتمع
النظام االقتصادي يف اإلسالم
أسس النظام السيايس يف اإلسالم

SALM 101
SALM 102
SALM 103
SALM 104

2
2
2
2

توزيع الساعات الدراسية
ع
ت
ن
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2

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

عدد الوحدات
الدراسية

ن

ت

ع

املهارات اللغوية

ARAB 101

2

2

0

0

التحرير العريب

ARAB 102

2

2

0

0

اسم املقرر

رقم رمز املقرر

51

ثالثا /متطلبات الخطة الدراسية
أوال :املتطلبات اإلجبارية واالختيارية والحرة
جدول ( :)4يتم اختيار  4وحدات دراسية (مقررين)

اسم املقرر

رقم رمز املقرر

عدد الوحدات
الدراسية

توزيع الساعات الدراسية
ن

ت

ع

قضايا مجتمعية معارصة

SOCI 101

2

2

0

0

اللغة اإلنجليزية

ENG 101

2

2

0

0

ريادة األعامل

ENT 101

2

2

0

0

األرسة والطفولة

FCH 101

2

2

0

0

أساسيات الصحة واللياقة

HAF 101

2

2

0

0

اإلنظمة وحقوق اإلنسان

LHR 101

2

2

0

0

العمل التطوعي

VOW 101

2

2

0

0
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ثالثا /متطلبات الخطة الدراسية
متطلبات الكلية:
وهي املتطلبات التي ال بد من أن يدرسها الطالب عىل مستوى الكلية وتكون موحدة لجميع األقسام العلمية داخل الكلية،
وال بد من إقرار املقررات من قبل لجنة الخطة الدراسية عىل مستوى الكلية .وال بد للكليات العلمية مراعاة السنة التحضريية
والتي قد تعترب مرحلة ما قبل متطلبات الكلية.
ميكن تطبيق مفهوم متطلبات الكلية التكميلية يف عدم حاجة كل األقسام لهذا املتطلب وحاجته من قبل أكرث من قسم.
لذا ميكن تطبيقه وفق النقاط التآلية:
 -1مقرر الكلية الذي تحتاجه كل الربامج
 -2مقرر الكلية الذي ال تحتاجه كل الربامج ولكن يحتاجه أكرث من برنامج :يوضع كمتطلب تكمييل للربامج وال يعترب كمتطلب
كلية للربامج الذي ال تحتاجه
 -3مقرر الكلية الذي ال يحتاجه إال برنامج واحد :يف هذه الحال يحول املتطلب من متطلب كلية إىل متطلب قسم (برنامج)

السنة التحضريية:
وهي سنة دراسية تتكون من فصلني دراسيني وقد تم إقرارها من قبل الجامعة للكليات العلمية وذلك إلعداد الطالب املستجدين
يف الجامعة للحصول عىل الحد األدىن من املعرفة يف العلوم األساسية والتي ت ِ
ُكسب الطالب املهارات الرضورية لدراسة
التخصص يف الكليات العلمية .وتعترب عدد الوحدات املعتمدة يف السنة التحضريية جزء من عدد الوحدات الكيل للخطة الدراسية
داخل القسم .وال بد لكل كلية مراعاة املقررات الخاصة بها يف السنة التحضريية ضمن املقررات الكلية التي أقرتها الجامعة
والتأكد من وحدة الرموز والرتقيم.

متطلبات القسم اإلجبارية:
إن الربنامج الدرايس بخطته الدراسية يتبع القسم األكادميي وتحتوي الخطة الدراسية عىل متطلبات (مقررات) القسم اإلجبارية
وهي موحدة لجميع الربامج الدراسية .وميكن أن يكون هناك أكرث من برنامج ضمن القسم الواحد تحت مسمى "مسار" وتكون له
متطلباته اإلجبارية الخاصة به.
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ثالثا /متطلبات الخطة الدراسية
متطلبات الربنامج اإلجبارية:
وهي مقررات دراسية إجبارية خاصة بربنامج درايس دون سواه "مسار" حيث يتم تخصيص الطالب وفق هذه املتطلبات
والتي تعترب جزءا مضافا عىل متطلبات القسم اإلجبارية.

متطلبات الربنامج االختيارية:
وهي مقررات دراسية محددة يقوم القسم بطرح عدد منها يف كل فصل درايس وفق االحتياجات وتكون هذه املقررات
خاصة بالربنامج "مسار" ويقوم الطالب بالتسجيل عليها وفق اختياره وميوله.

املقررات الحرة:
هي عبارة عن مقررات من  3إىل  6ساعات يقوم الطالب بدراستها خارج خطته الدراسية ،وليست لها عالقة باملتطلبات
االختيارية يف الجامعة أو الكلية أو القسم .ويشار إىل هذه املقررات يف الخطة الدراسية كعدد ساعات معتمدة فقط
وتوضع لها ضوابط وفق القسم والكلية.
عادة ما تكون هذه املقررات عامة تطرح من قبل الكليات يف الجامعة وتضيف مهارات ومعرفة للطالب خارج تخصصه مثل
اللغات األجنبية واالقتصاد واإلسعافات األولية وغريها.
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ثالثا /متطلبات الخطة الدراسية
ثإنيا :متطلبات التخرج يف الخطة الدراسية
عدد الوحدات الدراسية:
ال بد للطالب من أن يجتاز عدد من الوحدات الدراسية ضمن خطته ويختلف عدد الوحدات طبقا للكلية والقسم وميكن تصنيف
عدد الوحدات الدراسية يف كل تخصص وفق الجدول التايل:
جدول ( :)5يبني عدد الوحدات الدراسية املطلوبة وفق الكلية (التخصص)

الكلية

عدد املستويات

عدد الوحدات الدراسية يف املستوى الواحد

إجاميل عدد الوحدات الدراسية

 4سنوات
 5سنوات

8
10

18-15
18-15

144-120
180-150

 5سنوات نظام
سنوي

 5سنوات

(40-32يف السنة الدراسية)

200-160

التدريب امليدإين
يعترب التدريب امليدإين جزءا مهام من الخطة الدراسية لبعض التخصصات ومتطلبا إلكامل الطالب رشوط التخرج بنجاح،
وتختلف طبيعة التدريب من كلية ألخرى وخاصة الكليات الهندسية والصحية والتقنية ونحوها .وعادة تقوم كل كلية بوضع
رشوط وآلية تدريب طلبتها مع االلتزام مبعايري التدريب امليدإين الصادرة من الهيئة الوطنية لالعتامد األكادميي من حيث
مدة التدريب وآلية إقراره ومتابعته وتقوميه إىل غري ذلك.
يتم ذكر متطلبات ورشوط التدريب ضمن الربنامج الدرايس للطالب ويتم تحديد الحد األدىن من الوحدات املعتمدة التي يجب
للطالب أن يجتازها بنجاح قبل أن يُسمح له بالتدريب .وال بد من اإلشارة إىل أن عدد الوحدات املعتمدة للتدريب يعتمد عىل
الربنامج وخطته الدراسية.
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ثالثا /متطلبات الخطة الدراسية
ثإنيا :متطلبات التخرج يف الخطة الدراسية
مشاريع التخرج:
إن مرشوع التخرج يعترب جزءا مهام من الخطة الدراسية لبعض التخصصات يف الجامعة وال بد من اإلشارة إليه يف الخطة
الدراسية من حيث الحد األدىن لعدد الساعات التي يجب أن يجتازها الطالب لعمل مرشوع التخرج وميكن ربطه مبتطلبات
سابقة وفق ما يراه القسم مناسبا .عدد الوحدات الدراسية ملرشوع التخرج وأقسامه وآلية اعتامده تعود للقسم املعني
ورؤيته بحيث ال يتعارض مع اإلطار الوطني للمؤهالت للتعليم العايل وخاصة فيام يتعلق مبخرجات التعليم.
الشكل التايل يبني توزيع الوحدات الدراسية للربنامج األكادميي:

إجاميل عدد الوحدات

مقررات حرة ()6-0
وحدات دراسية

متطلبات جامعة
(إختيارية)  12وحدة
دراسية

متطلبات قسم

متطلبات كلية

إختيارية

متطلبات برنامج
(مسار)

(إجبارية)

إجبارية

إجبارية

إختيارية

شكل ( :)6توزيع الوحدات الدراسية عىل متطلبات الخطة الدراسية
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ثالثا /متطلبات الخطة الدراسية
ثإنيا :متطلبات التخرج يف الخطة الدراسية
الجدول التايل يبني مثاال توضيحيا لخطة دراسية مجموع وحداتها الدراسية  136ساعة:
جدول ( :)6مثال توزيع املتطلبات وفق عدد الوحدات والنسب املئوية لكل متطلب

املتطلبات

عدد الوحدات

النسبة ()%

متطلبات جامعة

12

8.8

متطلبات كلية

16

11.8

متطلبات قســـم

54

39.7

متطلبات إجبارية

36

26.5

متطلبات اختيارية

12

8.8

مقررات حــــرة

6

4.4

املجموع

136

100

متطلبات برنامج (مسار)
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ثالثا /متطلبات الخطة الدراسية
ثإنيا :متطلبات التخرج يف الخطة الدراسية
تقوم كل كلية بتوزيع مقرراتها الدراسية عىل املستويات الدراسية وفق الجدول التايل:
جدول ( :)7توزيع املقررات الدراسية عىل املستويات الدراسية
رقم رمز
املقرر
باللغة
اإلنجليزية

اسم
املقرر

مالحظات:
•
•

رقم رمز
املقرر باللغة
العربية

توزيع الوحدات الدراسية
نظري

عميل

تدريب
(متارين)

املعتمد

رقم ورمز املتطلب
السابق

رقم ورمز املتطلب
املرافق

تحسب كل وحدة معتمدة نظري بخمسني دقيقة
تحسب كل وحدة عميل /تدريب مبئة دقيقة للتخصصات الهندسية والتطبيقية ومئة وخمسني دقيقة
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 توصيف الربنامج الصادر واملعتمد
من قبل املركز الوطني للتقويم
واالعتامد األكادميي (آخر إصدار)

منوذج استحداث قسم
أكادميي جديد

01

02

منوذج تقرير تقويم جودة الخطة
الدراسية الصادر من عامدة الجودة
وتطوير املهارات

منوذج التقرير الفني لتقويم
الربنامج أو الخطة الدراسية

07

03

منوذج توصيف املقرر الصادر واملعتمد
من قبل املركز الوطني للتقويم واالعتامد
األكادميي (آخر إصدار)

06

04

05

منوذج استحداث أو تعديل
برنامج درايس

منوذج تقرير الحالة الفنية
للخطة الدراسية الصادر من
عامدة القبول والتسجيل
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016 4041 055
016 4041 066
vpeaa@mu.edu.sa
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