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 مقدمـــــــــــة :
 ظل التعليم عهودًا طويلة ُيركز على نقل املعارف عرب األجيال ، والعمل على التأكد من حفظ

املتعلمني هلذه املعارف والقدرة على اسرتجاعها ، ومل ختتلف اجلامعات عن مؤسسات التعليم 

قبل اجلامعي كثريًا يف هذا الصدد ، إذ رأى فحالسفة الرتبية وخرباء التعليم آنذاك أن نقل 

 املعارف عرب األجيال ضرورة للحفاظ على الرتاث املعريف للبشرية ، واحليلولة دون اندثاره .

مـــط تطــــور علــــوم احلاســـبات ودخــــول البشــــرية عصــــر املعلوماتيـــة أ ــــبح  مهمــــة احلفــــاظ    و

ــة       ــا مرحلــ ــة وخربا هــ ــفة الرتبيــ ــدأ فحالســ ــال ، وبــ ــري ذات بــ ــرية أــ ــريف للبشــ ــرتاث املعــ ــى الــ علــ

جديــــدة ، تركــــز علــــى تربيــــة العقــــول القــــادرة علــــى الــــتف ري واالبــــدا  وإنتــــاج املعرفــــة ،    

، األمـــر الـــذت يعـــد ت ـــري األهـــداف الرئيســـة       ولـــيحل احلفـــظ ونقـــل املعـــارف واســـتهحالكها    

ــة  ــ     وبدايــــة للــــنظم الرتبويــ ــارات تتعلــ ــتحالك مهــ ــة الطالــــ  المــ ــل علــــى تربيــ ــد جديــــد يعمــ عهــ

ــة      ــى املحالحظـــ ــدرة علـــ ــل املشـــــ حالت ، والقـــ ــدا  ، وحـــ ــل واإلبـــ ــد والتحليـــ ــالتف ري والنقـــ بـــ

 الواسعة والعميقة ، وممارسة مهارات االستقصاء والبحث العلمي .

ت جديــــدة ، إذ أ ــــبا علــــيهم العمــــل أولويــــاك علــــى اجلامعــــات وأســــاتذتها وقــــد فــــر  ذلــــ

ــة       ــورة املعلوماتيـ ــريف وثـ ــار املعـ ــر االنفجـ ــت ريات عصـ ــامعي ملـ ــيم اجلـ ــرامج التعلـ ــة بـ ــى مواكبـ علـ

ومواكبـــة هـــذه الـــربامج للـــت ري اجلـــذرت يف الفلســـفات الرتبويـــة ، ومـــا أدت إليـــ  مـــن ت ـــريات    

لتـــــدريحل ، وتصـــــميم املبـــــادا األساســــية ل م ، ور الــــتعل الــــس تفســـــ  نظريـــــاتالمصــــاحبة يف  

 املناهج ، والتقويم الرتبوت .

ــا ــا الرتكيـــز عليـــ  يف هـــذا الصـــدد  ومـ ــو ت ـــري  يهمنـ ــاء، هـ ــة الـــس   مبـــادا بنـ الـــربامج التعليميـ

، أو األنســـا  content oriented ركـــزت لعصـــور طويلـــة علـــى البنـــاء وفـــ  ا تـــوى املعـــريف 

ــة  ــ       ،  discipline orientedاملعرفيــــ ــاء وفــــ ــى البنــــ ــز علــــ ــد يركــــ ــد جديــــ ــدأ عهــــ ليبــــ

 .  outcomes orientedأو املخرجات التعليمية   goals orientedاألهداف

ــة وبنا     ــربامج التعليميـ ــميم الـ ــحل تصـ ــبح  أسـ ــذا أ ـ ــا وه ـ ــحال    هـ ــى الطـ ــا علـ ــيم آثارهـ وتقيـ

ــة ــائ        خمتلفـ ــى وثـ ــك علـ ــحل ذلـ ــل ، وانع ـ ــن ذت قبـ ــتحالف عـ ــام االخـ ــربامج متـ ــدر  الـ ــس تصـ الـ

العتمـــــاد األكـــــادصي ، حيـــــث أ ـــــبا  ـــــور الوطنيـــــة والعامليـــــة للجـــــودة وا اهليئـــــاتعـــــن 

ومـــدى اكتســـا  الطـــحال  ، تعلم الربنـــامج لـــ النـــواتج املرجـــوةتركيزهـــا التحقـــ  مـــن و ـــف 

 ، وليحل ا توى املعريف للربنامج ومدى حفظ الطحال  ل  . هلذه النواتج
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وتقييمها تقوم على هذا األساس ،  وتقدم هذه الوثيقة قواعد جديدة لبناء الربامج األكادصية

لتنظم آليات العمل واإلجراءات املختلفة ذات العحالقة بالربامج واخلطط الدراسية يف ضوء 

التعليم الذت جيعل الطال   ورًا للعملية التعليمية ، والرباما الس تقوم على املخرجات 

 للفلسفة الرتبوية للجامعة ، وترمجةالتعليمية، األمر الذت ُيعد استجابة ملت ريات العصر ، 

ضامني اإلطار الوطد للمؤهحالت ، واملعايري الوطنية والعاملية جلودة فضحاًل عن كون  يع حل م

 التعليم العالي .

كونها ملبية للتوجهات املعا رة يف التعليم العالي ،  علىوال تقتصر أهمية هذه الوثيقة 

تفصيلية والقواعد التنفيذية ذات العحالقة  ونها تتضمن اإلجراءات اللوبراجم  ول ن أيضًا 

بالربامج واخلطط الدراسية املبنية على ما ورد يف  نظام جملحل التعليم العالي واجلامعات ، 

 والس من شأنها تيسري عمل مؤسسات اجلامعة املعنية بالتعليم وبراجم  .
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 املادة األوىل  ــ  تعريف املصطلحات :

( من األهداف structureة منظمة )ـُبني :Program of Studyاألكادميي( /  الربنامج الدراسي )التعليمي (1)

جدانية الوو هاريةاملعرفية واملربات اخلالتعليمية ، املصممة ملساعدة الطال  على اكتسا  

، واستعداده للتعامل مط مش حالت  الشخصية  قدرات تنمية فضحاًل عنيف جمال معني ، 

حبصول الطال  على  دراستها تنتهيهداف يف مقررات تنظم هذه األاحلياة اليومية ، و

 . درجة جامعية

جمموعة مت املة من األهداف التعليمية التفصيلية الس تشت  من األهداف  :Courseاملقــرر  (2)

خحالل مدى زمد  أهداف الربنامجالرئيسة للربنامج ، ويؤدت حتقيقها إىل حتقي  جزء من 

وحيدد املقرر املصادر الحالزمة للتعلم ، كما يصف حتدده اخلطة الدراسية للربنامج . 

األنشطة التعليمية واسرتاتيجيات التدريحل ، فضحاًل عن اسرتاتيجيات التقويم الس ص ن 

 اتباعها للتأكد من حتق  األهداف التعليمية.

خمطط زمد يساعد املؤسسة التعليمية والطال  على تنفيذ  : Plan of Studyاخلطة الدراســية  (3)

،والتقدم املنظم لتحقي  األهداف التفصيلية ل   Program Implementation Planنامج الرب

ة الس تنفذ بها ـد ال يفيــــة ، وحتديـــد للخطــررات على املدى الزمــمن خحالل توزيط املق

  .ــ عن ُبعد ــ .... إخل ( ررات ) تعليم مباشرـــاملق

 

 الربامــج الدراسـية

، عدد الساعات املعتمدة للربنامج  وف لربامج الدراسية الس تقدمها اجلامعة تتنو  مستويات ا

 .د يف اإلطار الوطد للمؤهحالت رو ماوحس  

 الربنامج الدراسي : عناصراملادة الثانية ــ 

 :امل ونات التالية الدراسي على الربنامج ينب ي أن حتتوت وثيقة

  طار الوطد للمؤهحالت( .)حس  مستويات اإل الفئة املستهدفة/ املستوى  (1)

 .)املسمى الرئيحل ومسميات املسارات الفرعية إن ُوجدت(  مسمى الربنامج (2)

 عدد الوحدات الدراسية )الساعات املعتمدة( . (3)

 .رسالة الربنامج  (4)

 .  Learning Domainsللربنامج موزعة على جماالت التعلم  الرئيسة األهداف (5)
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 .    Learning Outcomesتعلم ( األهداف التفصيلية للربنامج ) نواتج ال (6)

 لقياس نواتج التعلم . األدوات واإلجراءات الحالزمة (7)

الثقافة املهارات األساسية واملقررات املقرتحة مصنفة حس  وظيفتها ملتطلبات الربنامج ) (8)

 ..( ويتضمن كل مقرر منها ما يأتي :أخرى .....العامة ــ التخصص ــ التخصص الدقي  ــ 

 ئيسة ، والتفصيلية )نواتج التعلم( ، وإجراءات قياسها .األهداف الر 1ـ8

 املصادر الرئيسة للتعلم . 2ـ8

) فية ــ خمربية ــ ورش ــ محالع  ــ  اكاة ـ تعلم  يةبيئة التعليمالو ف متطلبات  3ـ8

 . (عن ُبعد..... إخل

 و ف موجز السرتاتيجيات التدريحل والتقويم الحالزمة . 4ـ8

 جدت ( .نامج ) إن ُونقاط اخلروج من الرب (9)

 إجراءات بنــاء الربامــج :

يتطل  العمل على معاجلة قضايا الربامج الدراسية يف اجلامعة النظر إليها من جانبني أوهلما 

، أما اآلخر فهو حتسني تعديل الربامج القائمة تعديحاًل واسًعاأو اجلديدة ، ربامجالاستحدث 

 . الربامج القائمة لرفط مستوى خمرجاتها 

 
 :Program Developmentاملادة الثالثة ـ االستحداث / التعديل الشامل للربنامج الدراسي 

 لسب  شامحاًل عديحاًلالربامج القائمة ت عديلتقوم اجلامعة باستحداث برامج دراسية جديدة ، أو ت

 ة :تاليأو أكثر من األسبا  ال

 .ت ري األسحل الفلسفية أو املعرفية لبناء الربامج الدراسية  (1)

 وجود ضرورات تتعل  مبتطلبات خطط التنمية الوطنية . (2)

 توفرهم الربامج القائمة . احتياج سو  العمل خلرجيني ال (3)

 وجود تطورات جوهرية يف جمال التخصص . (4)

 ظهور احلاجة إىل ميادين عمل تطبيقية تعتمد على ختصصات بينية . (5)

 .وجود مؤشرات أو دراسات تتعل  بضعف فعالية الربنامج القائم  (6)

 وجود متطلبات تتعل  مبعايري اجلودة واالعتماد األكادصي . (7)

 
 املادة الرابعة ــ مراحل االستحداث / التعديل الشامل لربنامج دراسي :

 : ةتاليال حل الرئيسةااملر ًاواسع أو تعديل برنامج قائم تعديحاًل تتضمن آلية استحداث برنامج
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فر  عمل من املختصني يف جمال  ئ  ، ويقوم بهاـابنإجراءات توفري وثائ  الربنامج وأدوات ( 1)

الربنامج مبشاركة واحد أو أكثر من املختصني يف جمال التعليم ، وتشمل هذه اإلجراءات 

 :  التاليةالتحق  من توافر الوثائ  واألدوات 

ز خلفية الربنامج ، واإلطار النظرت أو الفلسفي الذت يستند إلي   ة تربمرجعيدراسة  1ـ1

Theoretical Frameworkأو أهميت  للمجتمط املستهدف ،   مسوأات استحداث، و

 Feasibility studyوقد ي ون من املهم يف بعض احلاالت القيام بدراسة جدوى 

 . (1للربنامج املقرتح ، وتنظم الدراسة املرجعية وف  اإلطار املوضا يف امللح  )

 . ](2ح  )مل[الربنامج وبناء  تصميم/ أو/ مناذج  منوذج 2ـ1

 . ](3ملح  )[اختيار فري  بناء الربنامج  است مال إجراءات 3ـ1

 . ](4ملح  )[يم الربنامج تقواختيار فري   است مال إجراءات 4ـ1

 . ](5ملح  )[يم الربنامج تقو معيار 5ـ1

 املراحل الزمنية لبناء الربنامج . ًةخطة العمل متضمن 6ـ1

فر  عمل من املختصني يف جمال الربنامج مبشاركة فري   ابناء الربنامج ، ويقوم به( مرحلة 2)

 من املختصني يف جمالي املناهج والتقويم الرتبوت ، ويشمل ذلك ما يلي : 

 . ](3ملح  )[األدوات اخلا ة بذلك وف  اإلجراءات و تش يل فري  بناء الربنامج 1ـ2

  . ](3ملح  )[ إ دار خطا  ت ليف الفري  2ـ2

 مل إلجناز مهمات بناء الربنامج ، ويشمل ذلك ما يلي :تنفيذ خطة الع 3ـ2

 الفري  ومراحل اإلجناز . أعمالتوثي   1ـ3ـ2

، ملحًقـا  لربنـامج  بنيـة ا )يتضمن النسـخة النهائيـة ل   "تقرير بناء الربنامج" إعداد  2ـ3ـ2

 إجناز العمل( . وأدوات كافة وثائ بها 

ــ3ـــ2 لجنــة قــويم الربنــامج ، ومــن ثــم إىل ال إىل فريــ  تإحالــة "تقريــر بنــاء الربنــامج"   3ـ

بعـد اسـتيفاء محالحظـات التقيـيم ، وي ـون       الدائمة املعنية بـالربامج واخلطـط  

ــك ــي ة    ذلـ ــداهما بصـ ــتني إحـ ــختني إل رتونيـ ــن نسـ ــي ة   PDFمـ ــرى بصـ ،األخـ

WORD . 

 يلي : ( مرحلة إقرار الربنامج ، وتشمل ما3)

ملح  [ءات واألدوات اخلا ة بذلك وف  اإلجرايم الربنامج قوترشيا فري  أو فر  ت 1ـ3

(4)[ . 
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  . ](4ملح  ) [يم الربنامجقوإقرار تش يل فري  أو فر  ت 2ـ3

 يم . قويم مط استيفاء ضوابط وإجراءات التقولتفري  اإحالة الربنامج ل 3ـ3

 إىل فري  بناء الربنامج إلعداد الوثيقة النهائية للربنامج . يمالتقيإحالة نتائج  4ـ3

ثيقة )الربنامج( على اللجنة الدائمة املعنية بالربامج واخلطط للتو ية عر  و 5ـ3

 بإقرارها .

 عر  وثيقة )الربنامج( على جملحل اجلامعة إلقرارها ، وحتديد موعد بداية قبول 6ـ3

 الربنامج اجلديد .الطحال  للدراسة يف 

 :Program Improvementاملادة اخلامسة ـ حتسني الربامج الدراسية القائمة 

ُيظهر تطبي  بعض الربامج الدراسية احلاجة إىل إجراء تعديحالت  دودة للعمل على حتسني 

عنا ر من  ة األولًا من املكونات السـتأٍيخمرجات الربنامج ، ويشرتط أال تشمل هذه التعديحالت 

 ية :، مط توافر سب  أو أكثر من األسبا  اآلت يف املادة الثانيةالربنامج املشار إليها  وثيقة

 لتحسني الربنامج .احلاجة  وجود تقارير تربر (1)

 اجلودة واالعتماد األكادصي . جوهرية ألنظمة ضمان احلاجة للتواف  مط متطلبات (2)

 ة .ددوجود دراسات تتعل  بقصور املخرجات التعليمية يف جوان    (3)

 
 الربنامج الدراسي : عديلإجراءات تاملادة السادسة ـ 

 :حتسينات علي  اإلجراءات اآلتية  ج الدراسي إلدخالتتضمن آلية تعديل الربنام

بالتعـديل املطلـو  للجنـة الدائمـة      املعنية )القسم أو ال لية( طلبـاً  تقدم الوحدة األكادصية (1)

محالحظــات وآراء القســم  مصــحوبًا مبــربرات ذلــك التعــديل مــن      املعنيــة بــالربامج واخلطــط  

علــى النمــوذج ذات العحالقــة ، وذلــك  ســاتدراوالثــائ  الو واملخــتص أو األقســام املنــاظرة ، أ

 .  ](6ملح  )[املخصص لذلك 

 تدرس اللجنة الطل  وتتخذ بشأن  أحد قرارين : (2)

 املوافقة على التعديل املقرتح مباشرًة وإبحالغ الوحدة املعنية إلنفاذ التعديل . 1ـ2

 االستعانة بفري  متخصص إلبداء الرأت قبل اختاذ القرار . 2ـ2

 ألكادصية املعنية إنفاذ التعديل يف حالة املوافقة علي  .تتوىل الوحدة ا (3)

تزود الوحدة األكادصية املعنية اللجنة الدائمة املعنية بالربامج واخلطط بتقرير حول  (4)

 جدوى التعديل يف حتقي  التحسني املتوقط عق  تطبيق  ملدة فصل دراسي .
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 اخلطط الدراسـية
ــل امليــ      ــل اخلطــة الدراســية مســتوى العم  Program داني أو الت تي ــي لتنفيــذ الربنــامج  متث

Implementation Plan         ويساعد التنظيم الـزمد الـذت تقرتحـ  اخلطـة الطـحال  علـى التقـدم ،

التــدرجيي  ــو حتقيــ  أهــداف الربنــامج مــن خــحالل دراســة كــم  ــدد مــن الوحــدات الدراســية 

 خحالل كل فصل دراسي .

 ي الذت يسـاعد علـى إجنـاح الربنـامج    لعمل األكادصل كون اخلطة الدراسية عامحاًل مهمًا وبرأم

يتوافر يف الربنامج الذت تتصدره أهـداف هـي مـرآة ملخرجـات      ال إال أن هلا من مقومات املرونة ما

 عد يف ذاتها معيار التأكد من جدارة الربنامج يف أداء وظيفت  .الس ُت ، التعلم املتوخاة

يف ال ليــة مســؤولية إعــداد اخلطــط الدراســية ،    وتتــوىل ال ليــات ، أو األقســام األكادصيــة  

كما تتحمل مسؤولية تنفيذها للعمل على حتقي  أهداف الربامج ، وتقديم الرباهني الدالة علـى  

 ذلك للجهات واجملالحل املختصة يف اجلامعة .
 

 املادة السابعة ـ بنية اخلطة الدراسية :

بعـة يف برنـامج زمـد للدراسـة مبـا حيقـ        تت ون اخلطة الدراسية من سلسـلة مـن املقـررات املتتا   

أهداف الربنامج ، وتبني اخلطة األسلو  أو األسالي  املتبعة لتقـديم املقـررات )تعلـيم عـن ُبعـد ـــ       

عـددًا مــن  تتضـمن بنيــة اخلطـة الدراســية   تعلـيم مباشـر ــــ تعلـيم خمــتلط صـزج بــني األسـلوبني( . و     

 ، وتضم هذه امل ونات ما يلي : ](7ملح  )[خاص ئها يف منوذج  يتم استيفاامل ونات 

 . (الذت ختدم  اخلطة)مسمى الربنامج  (1)

 . ربنامجعتمدة لللساعات امللالعدد اإلمجالي  (2)

 ( .فعلية)الساعات ال طة الدراسيةلساعات تقديم اخلالعدد اإلمجالي  (3)

 التعليم .الل ة املستخدمة يف  (4)

 . (أو العمادةم )ال لية أو القس للربنامج املنفذة أو املستضيفةاجلهة    (5)

الربنامج موزعًة على سنوات الدراسة/الفصول الدراسية حس  املدة الزمنيـة   قرراتقائمة م (6)

 : ما يلي ل ل مقرر على ، وحتتوتاملخصصة لدراسة الربنامج 

 رقم تعريف املقرر ، ويت ون من جمموعة من األرقام واحلروف . 1ـ5

 مسمى املقرر . 2ـ5

 عملي ـ تدري  ميداني ...( .طبيعة املقرر )نظرت ـ  3ـ5
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 عدد ساعات املقرر )املعتمدة والفعلية( . 4ـ5

 كيفية تقديم املقرر )داخل / خارج احلرم اجلامعي ــ  تعليم عن ُبعد ... إخل( . 5ـ5

 املتطلبات السابقة للمقرر )إن ُوجدت( . 6ـ5

 نو  املقرر )إجبارت / اختيارت( . 7ـ5
 

 اخلطة الدراسية : املادة الثامنة ـ قواعد إعداد

االلتـــزام بعـــدد مـــن القواعـــد وأقســـامها اجلامعـــة إعـــداد اخلطـــة الدراســـية يف كليـــات  يتطلـــ 

األكادصيــة املســتقاة مــن املعــايري العامليــة والوطنيــة جلــودة األداء األكــادصي ، وهــذه القواعــد    

 :  ص ن إجيازها فيما يلي

وفـ   اجلامعـة  الـس حيـددها جملـحل     حـدات الدراسـية  باحلد األدنى واألقصى مـن الو  التقيد (1)

 املعايري ا لية والعاملية الس تضمن جودة األداء األكادصي . 

 االلتـزام برتقــيم املقــررات وفقــًا لنظــام موحـد تصــدره عمــادة القبــول والتســجيل يف اجلامعــة   (2)

 .  ](8ملح  )[

حلد األدنـى  وي ون اطبيعة املقرر ، وأهداف  ،  مطعدد الوحدات الدراسية للمقرر  تناس  (3)

  لعدد وحدات املقرر ساعة واحدة .

وضط املقررات التأسيسية أو الس ُتعد متطلبًا سابقًا لدراسة أريهـا يف املوضـط املناسـ  مـن      (4)

 اخلطة الدراسية .   

 املادة التاسعة ـ آلية إقرار اخلطط الدراسية :

ــية والتو ـــ      ــة الدراسـ ــداد اخلطـ ــة بإعـ ــة املختصـ ــدة األكادصيـ ــو الوحـ ــم هـ ــا ، القسـ ية بإقرارهـ

 وتتضمن آلية إقرار اخلطة الدراسية املراحل اآلتية :

 ُتحيل األقسام األكادصية اخلطط الدراسية جمللحل ال لية للتو ية بإقرارها. (1)

ُيحيــــل جملــــحل ال ليــــة اخلطــــط الدراســــية للجنــــة الدائمــــة املعنيــــة بــــالربامج واخلطــــط  (2)

ج املخصــــص لــــذلك   الدراســــية مصــــحوبة بطلــــ  إقرارهــــا ، ومســــوأات  علــــى النمــــوذ      

ــ  )[ ــل        ](9ملحـ ــدء العمـ ــة لبـ ــ  ال ليـ ــذت تقرتحـ ــد الـ ــن املوعـ ــل مـ ــوم عمـ ــني يـ ــل  سـ قبـ

 باخلطة ، على أال تتضمن هذه املدة أيام العطلة الصيفية.
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ــة       (3) ــها إىل اجلهـ ــم حتيلـ ــية ، ثـ ــة األساسـ ــث البنيـ ــن حيـ ــية مـ ــة الدراسـ ــة اخلطـ تفحـــص اللجنـ

ــر      ــ  املقــ ــن توافــ ــد مــ ــحال  للتأكــ ــجيل الطــ ــن تســ ــؤولة عــ ــيم   املســ ــام الرتقــ ــط  نظــ رات مــ

 اإلل رتوني للتسجيل ، وتتخذ اللجنة يف ضوء ذلك أحد قرارين :

 املوافقة على إقرار اخلطة والعمل بها . 1ـ3

إعــــادة اخلطــــة لل ليــــة لتعديلــــها وفــــ  مقرتحــــات  ــــددة ،  ثــــم إعادتهــــا للجنــــة  2ـــــ3

 للنظر يف إقرارها .
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 لبرنامجلمرجعية اللدراسة لاإلطار العام 
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 لبرنامجلمرجعية اللدراسة لاإلطار العام 
رسالت  أو دواعي عر  الدراسة املرجعية ألت برنامج هي دراسة أساسية لتربير أهمية الربنامج ، و

 لربنامجوجوده ، وما يقدم  للمجتمط املستهدف ، وتشتمل هذه الدراسة على خلفية تربز اجملال املعريف ل

Discipline  وموقع  أو عحالقت  باجملاالت املعرفية األخرى ، وم ونات  ، واإلطار النظرت أو الفلسفي ،

Theoretical Framework ،  وقد ي ون من املهم يف بعض احلاالت القيام بدراسة  الذت يستند إلي

ثمارية ، وما يوفره من من فرص است يتيح للربنامج املقرتح يف ضوء ما  Feasibility studyجدوى 

وف  التنظيم املتعارف علي  لتقارير الدراسات  وظائف لسو  العمل .  وينب ي أن تنظم  تويات الدراسة

 حبيث تتضمن األقسام التالية : العلمية ،

 أحالف الدراسة : وحيتوت على اسم اجلامعة ، ثم مسمى الربنامج يلي  عبارة : ) دراسة مرجعية ( . (1)

:  وتتضمن  اسم اجلامعة ، ثم مسمى الربنامج يلي  عبارة : )دراسة مرجعية( ،   فحة العنوان (2)

 وأمساء فري  إعداد الدراسة مقرتًنا باملسمى الوظيفي وجهة العمل ل ل منهم .  

الدراسة : ويتضمن األقسام الرئيسة والفرعية للدراسة بش ل ُيسهل على   تويات فهرس (3)

املختلفة للدراسة ، كما يتضمن فهرًسا للجداول ،  متصفا الفهرس الو ول إىل األجزاء

 واألش ال ، واملحالح  . 

 ملخص الدراسة : ويتضمن يف  فحة واحدة موجًزا شامحاًل مل ونات الدراسة . (4)

 منت الدراسة مقسم إىل فصول تضم ما يلي :   (5)

ند إلي  ، مقدمة تتناول اجملال املعريف للربنامج ، واإلطار الف رت أو الفلسفي الذت يست 1ـ5

ة ، وأبرز محالما التطور والفرعيالرئيسة  م ونات وموقع  أو عحالقت  باجملاالت األخرى ، و

 . التارخيي لحالهتمام ب  ، واجتاهات البحث في 

دواعي ومربرات االهتمام العاملي باجملال املعريف للربنامج ، وأمثلة للجامعات الس تقدم برامج  2ـ5

 . مناظرة ترتبط بهذا اجملال 

أهمية الربنامج واحلاجة إلي  : ويتم الرتكيز يف هذا اجلزء على دراسة اجلدوى )اقتصادية ـ  3ـ5

دلة كمية أو كيفية تع حل أاجتماعية ـ ... إخل( ، مط التدليل على ذلك مبؤشرات تتضمن 

احلاجة للخرجيني يف جمال الربنامج ، وقد يتضمن ذلك دراسات استشرافية للفجوة بني 

إذ  ،  يف جمال الربنامج من جهة أخرىنيالتنمية وسو  العمل من جهة ، واملتخصصمتطلبات 
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وراء  من الضرورت أن يقدم هذا اجلزء مسوأات  كافية لصانط القرار  بالعوائد املتحققة من

الربنامج يف خدمة سو   وسهامات الس ص ن أن يقدمها دارسوجود الربنامج ، وخبا ة اإل

 الوطنية ، وكذا يف خدمة البحث العلمي وتقدم البشرية . وخطط التنمية، العمل 

 ما يلي: الدراسات السابقة والربامج املشابهة : ويتم فيها استعرا  4ـ5

أهم الدراسات الس تناول  هذا الربنامج ) إن وجدت ( سواء من حيث : األهداف وا توى  ــ

وينتهي ، نامج وحتسني فعاليت  أو من حيث تقويم الرب، وأسالي  التدريحل وتقويم التعلم 

 . خبحال ة وافية هلذه الدراسات

 و/ أو :

للربامج املشابهة الس تقدمها اجلامعات من حيث امل ونات الس تتضمنها استعرا  حتليلي  ــ

 الدراسات . الربامج أو ومربرات االختحالف أو التشاب  بينها ، وينتهي خبحال ة وافية هلذه

: وُيلخص هذا اجلزء أبرز ما جاء يف الدراسة املرجعية ، وينتهي إىل اخلحال ة والتو يات  5ـ5

الدراسات واستعرا  الربامج املشابهة مط   و ف موجز مل ونات الربنامج وف  ما انته  إلي

الرتكيز على رسالة الربنامج ، واألهداف العامة ل  يف جماالت التعلم املعرفية ، واملهارية ، 

ن التو يات املتطلبات البشرية أو املادية الس ُتعد أساًسا لنجاح واالنفعالية ، وقد تتضم

الربنامج ، واملتطلبات السابقة إلم انات الطحال  امللتحقني ، وأريها من التو يات الس 

 تساعد اجلامعة على اختاذ القرارات الس تساعد على جناح الربنامج . 

 APA) يستخدم نظام  ين مراجط الدراسات مراجط الدراسة مدونة وف  األسحل العلمية لتدو 6ـ5

 .النسخة السادسة (

 يف منت الدراسة .الس مت اإلشارة لحالستفادة منها محالح  الدراسة  7ـ5
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 (2ملحق )

 جـامـالبرن اءــــبنو تصميم ذجاــنم
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 نماذج تصميم وبناء البرنامج

م الربامج التعليمية وبنائها ، حيتوت هذا امللح  على مناذج مهمة للعاملني يف جمال تصمي

 وتشتمل هذه النماذج على ما يلي :

 . بعضها بعضًاصميم وبناء الربنامج ، وعحالقة ويوضا مراحل ت  الربامج : بنيةالنموذج العام ل (1)

ويوضا البناء العام لربامج التعليم اجلامعي ، الس تقوم على ما   الربنامج : تصميممنوذج  (2)

 رت"  ، حيث يت ون أت برنامج من امل ونات التالية :ُيسمى بـ "املنهج ا و

ا ور املشرتك: ويدرس  مجيط طحال  اجلامعة لعحالقت  ببناء اهلوية الوطنية ، وإعداد  ( أ)

، وما  سياسة التعليم يف اململ ة العربية السعودية املواطن الصاحل ، وف  ما ترمس 

 الثقايف كاومتطلبات احلر مبقتضيات األحداث ا لية والعاملية اجلارية ، يرتبط

 . للمجتمط

الربنامج التخصصي: وخيتلف حس  ال لية أو التخصص الذت يلتح  ب  الطال  ،   (  )

 وقد يشتمل التخصص يف بعض الربامج على ما يلي :

الربامج ختصصات فرعية داخل الربنامج  بعضــ ختصصات فرعية: حيث تتضمن 

 الواحد.

يف بعض برامج الدراسات العليا ، ورمبا يف ــ ختصصات دقيقة )مسارات(: وت ون 

بعض برامج الب الوريوس ، حيث تتضمن الربامج مسارات ختصصية داخل 

 التخصص الفرعي للربنامج .

)هـ( اخليارات احلرة التخصصية وأري التخصصية: حيث تتطل  برامج التعليم العالي 

رات اإلجبارية للربنامج ، املعا ر إتاحة الفر ة للطال  لحالختيار احلر من خارج املقر

وذلك لتوسيط ثقافة الطال  ، وزيادة قدرت  على التعلم سواء يف نطا  جمال التخصص، 

 أو خارج .

تشمل ويوضا املراحل املختلفة لبناء الربنامج ، و منوذج حتديد مراحل العمل يف بناء الربنامج :  (3)

 : لتاليةاراحل امل

 مرحلة تش يل فر  العمل. -أ 
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 لدراسة املرجعية.مرحلة إعداد ا -  

 مرحلة بناء الربنامج. -ج 

 مرحلة إقرار الربنامج. -د 
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(1شكل )  

 النموذج العام لبنية البرنامج
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(2شكل )  

 

 



 

 

20 

(3شكل )  

 بناء البرنامج العمل في مراحل



 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 (3ملحق )

 اختيار فريق بناء البرنامج
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 أواًل ــ إجراءات اختيار فريق بناء الربنامج

 

  ر فري  بناء الربنامج اإلجراءات التالية :تتضمن عملية اختيا

بالتعاون بني الوحدات املعنية يف اجلامعة ، واعتماده  فري  إدارة عمليات بناء الربنامجتش يل  (1)

 .(6( إىل )2من )املهام  إجنازتابعة مبالفري   يهتممن اللجنة املعنية بالربامج واخلطط، و

ت املتميزة يف التخصصات الس يتطلبها بناء اإلعحالن بالطر  املختلفة الستقطا  ال فاءا (2)

 تعبئة استمارة بيانات املرشحني لبناء الربامج. والربنامج سواء يف اجلامعات ا لية أو العاملية ، 

 فحص بيانات املتقدمني ، وتقييم كفاءة كل منهم وف  املعيار املخصص لذلك. (3)

ط األخذ يف احلسبان ال فاءة ، والعدد مقرتح ألعضاء الفري  املرشا لبناء الربنامج ، م إعداد (4)

 .، فضحاًل عن وجود أعضاء احتياطيني ل افة املهام  املناس  للمهام ، والتخصصات الحالزمة

من اللجنة  الفري  النهائي للعمل اعتمادو ، إنهاء اإلجراءات الحالزمة للمفاضلة بني املرشحني (5)

 .  املعنية بالربامج واخلطط

 من قبل وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية اء الربنامجإ دار قرار ت ليف فري  بن (6)

 . واألكادصية

 ثانيًا ــ اسـتمارة بيانات املرشحني لبناء الربامج

 )أ(  البيانات األساسية:
 

 البيـــــان العنصر

     رباعيًا رشـا اسم امل

 جهة العمل

  اسم اجلامعة

  اسم الكلية

  اسم القسم

)التدريس طبيعة العمل 

ـ رئيس قسم ــ عميد ــ ـ

 وكيل ــ غريه )ُيذكر(

 

 بيانات االتصال

  الدولة

  املدينة

  اهلاتف اجلوالرقم 
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  اهلاتف الثابترقم 

  الربيد اإللكرتوني

 

 )ب(  اخلربات األكادميية:

 البيانــات اجملال م

 رتبة العلميةال 1
 املسمى 

   أستاذ 

   أستاذ مشارك 

   ُيذكر( أري ذلك( 

  عدد سنوات شغلها

 التخصص 2
  للتخصص عامال الاجمل

  الدقيقجمال التخصص 

3 

اخلربة العملية 

 يف

بناء الربامج  

وتصميم 

اخلطط 

 الدراسية

 نوع اخلربة

جامعات 

  لية

عدد 

 الربامج
 

اجلامعات 

 أو ال ليات

 

تواريخ 

 اإلجناز

 

جامعات 

 عاملية

عدد 

 الربامج

 

اجلامعات 

 أو ال ليات

 

تواريخ 

 اإلجناز

 

 طبيعة

 العمل

  عضو فري 

  رئيحل فري 

4 

البحث العلمي 

يف جمال 

الربامج 

واخلطط 

البحوث 

 املنشورة
 مؤمترات

باحث 

 رئيحل

 

باحث 

 مشارك

 



 

 

24 

 الدراسية

جمحالت 

 علمية

باحث 

 رئيحل

 

باحث 

 مشارك

 

جمال 

 البحث

لربامج تقويم بنية ا

 واخلطط

 

  تعليم التخصص

  تقويم تعلم الطحال 

5 

النمو املهين يف 

جمال الربامج 

واخلطط 

 الدراسية

حضور 

 دورات 

أو ورش 

 عمل

  عدد الربامج

 عدد األيام الربامج أو جماالتها ىمسم

1. 

2. 
 

دراسات 

طويلة أو 

دبلومات 

 متخصصة

 مدة الدراسة الربنامج مسمى

1. 

2. 
 

6 
املهام أو 

الوظائف ذات 

 العالقة 

شغل 

 وظائف

 املدة الوظيفة مسمى

1. 

2. 

3. 

 

عضوية 

 جلان

 املدة ةلجنال مسمى

1. 

2. 

3. 

 

 التدريب 7

تنفيذ 

الربامج 

وورش 

 العمل

 مسمى الربنامج أو ورشة العمل
عدد 

 املتدربني
 املدة

1. 

2. 

  

  اليت قام بتدريسها إمجالي عدد املقررات  التدريس 8
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 لفريق بناء الربنامج نياملرشحتقويم كفاءة ثالثًا ــ معيار 
يت ون معيار تقويم كفاءة األعضاء املرشحني لفري  بناء الربنامج األكادصي من مثانية 

 ت كما يلي : االجم

 رتبة العلمية .ال (1)

 التخصص . (2)

 اخلربة العملية يف بناء الربامج . (3)

 ل الربامج .البحث العلمي يف جما (4)

 . يف جمال الربامج النمو املهد (5)

 ذات العحالقة . هامامل (6)

 التدري  . (7)

 التدريحل . (8)

العضو  كفاءةوقد ُخصص ل ل مؤشر من هذه املؤشرات عشر درجات يف املعيار ، وتقيم 

املرشا على تدريج لقيم املعيار )م تمل ـ مرتفط ـ متوسط ـ منخفض ـ متدن( ، الس خصص  هلا 

 درجات ، درجتان ، درجة واحدة ( على التوالي . 5درجات ،  8رجات، د 10القيم ) 

استمارة بيانات املرشا لتقويم كفاءة العضو املرشا لفري  بناء الربنامج بفحص  حتديدويتم 

يف كل جمال من مط قيم املعيار الس تصف تدرج ال فاءة  ومن ثم مقارنة هذه البيانات،  الربنامج

( 80. وتبعًا لذلك ت ون الدرجة القصوى للمعيار هي ) الاخلا ة باجملؤشرات امل جماالت املعيار وف 

 ( درجات .10درجة ، والدرجة الدنيا هي )

( درجة لضمان توافر 60اختيار أعضاء الفري  ممن ال تقل كفاءتهم على املعيار عن )وينب ي 

عدة االختيار  ليَا وعامليًا توسيط قا نب ييخربات تفي بأأرا  بناء برامج أكادصية متميزة ، كما 

فضحاًل عن اختيار عدد كاف للمهمات واملراحل املختلفة للعمل  وفقًا لنموذج بناء ، لل ر  ذات  

 .    الربنامج
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 العضو املرشح لفريق بناء الربنامجتقويم كفاءة معيار 

 عناصر املعيار
 قيمةال املؤشـــرات

 (ة واحدة )درجمتدن  (ن ات)درجمنخفض  درجات( 5)متوسط  درجات( 8)مرتفع  درجات( 10)مكتمل  املقدرة

1 
 الرتبة
 العلمية

  أستاذ مع خربة أكثر من عشر سنوات
 يف هذه املرتبة. 

  أستاذ مع خربة من مخس إىل عشر
 سنوات يف هذه املرتبة.

  أستاذ مع خربة من سنة إىل أربع
 سنوات يف هذه املرتبة.

 حاصل على مرتبة أستاذ حديثًا. 
 

 .أقل من مرتبة أستاذ 
  

 التخصص 2

  التخصص العام والدقيق يتطابقان
تطابقًا تامًا مع متطلبات بناء الربنامج 

 ( .*مبكوناته املختلفة )

  التخصص العام يتطابق مع متطلبات بناء
الربنامج سواء من ناحية احملتوى األكادميي 
أو البناء الرتبوي ، إال أن التخصص 

األنسب ملتطلبات  الدقيق ليس التخصص
 بناء هذا الربنامج .

  التخصص العام يتطابق مع متطلبات
بناء الربنامج سواء من ناحية احملتوى 
األكادميي أو البناء الرتبوي، إال أن 
التخصص الدقيق يبدو بعيدًا كل البعد 

 عن متطلبات بناء الربنامج .

  التخصص العام ، وكذا التخصص الدقيق
مج ، إال أهنما ليسا ينتميان جملال الربنا

األنسب  لإلسهام بشكل فعال يف 
 متطلبات بناء هذا الربنامج.

  ال توجد عالقة على
اإلطالق بني التخصص 
العام أو الدقيق وجمال 

 الربنامج.
 

3 

اخلربة 
 العملية
يف بناء 
 الربامج

  برنامج  أكثر منيف بناء  عالميةخربة
مع خربة يف مراجعة أو تقومي عدة برامج 

اًل عن شغل موقع رئيس فريق ، فض
 )بناء ــ مراجعة ــ تقومي( .

  برنامج مع  أكثر منيف بناء  محليةخربة
خربة عاملية يف مراجعة أو تقومي عدة برامج 

 ، ورمبا شغل موقع رئيس الفريق.

  برنامج مع خربة  أكثر منخربة يف بناء
 يف مراجعة أو تقومي عدة برامج.

  خربة يف مع برنامج واحد خربة يف بناء
 مراجعة أو تقومي الربامج.

 

   خربة يف مراجعة برنامج
 واحد.

 

4 

البحث 
العلمي  يف 

جمال 
 الربامج

  باحث رئيس يف أكثر من حبث منشور
باإلضافة إىل دراسة أو أكثر من 
الدراسات أو أوراق العمل املقدمة 
ملؤمترات/ندوات علمية ، وترتبط هذه 

فة( البحوث والدراسات بـــ )تأصيل/فلس
جمال التخصص وبناء براجمه ، أو 
الفلسفة اليت يقوم عليها تعليم هذا 

 اجملال ، وتقومي التعلم فيه.

  ، باحث رئيس يف حبث منشور واحد
باإلضافة إىل دراسة أو أكثر من 
الدراسات أو أوراق العمل املقدمة 
ملؤمترات/ندوات علمية ، وترتبط هذه 

( البحوث والدراسات بـــ )تأصيل/فلسفة
جمال التخصص وبناء براجمه ، أو الفلسفة 
اليت يقوم عليها تعليم هذا اجملال ، وتقومي 

 التعلم فيه.

  باحث رئيس أو مشارك يف حبث
منشور واحد باإلضافة إىل دراسة أو 
أكثر من الدراسات أو أوراق العمل 
املقدمة ملؤمترات/ندوات علمية ، وترتبط 

ب هذه البحوث والدراسات بــ )باجلوان
التطبيقية أو التقوميية( جملال التخصص 
وبراجمه ، وأساليب تعليمه ، وتقومي 

 التعلم فيه.

  باحث مشارك يف حبث منشور أو دراسة
أو ورقة عمل مقدمة ملؤمتر/ندوة علمية ، 
تركز على التأصيل أو اجلوانب التطبيقية أو 

يف جمال التخصص  التقوميية أو كليهما
، وتقومي التعلم  وبراجمه ، وأساليب تعليمه

 فيه.

باحث مشارك يف حبث 
منشور أو دراسة مقدمة 
ملؤمتر/ندوة علمية ، أال أن 
هذه البحوث والدراسات 
ال ميكن اعتبارها وثيقة 
الصلة بالبحث العلمي يف 
جمال تطوير الربامج يف 

 جمال التخصص.
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 عناصر املعيار
 قيمةال املؤشـــرات

 (ة واحدة )درجمتدن  (ن ات)درجمنخفض  درجات( 5)متوسط  درجات( 8)مرتفع  درجات( 10)مكتمل  املقدرة

5 

النمو 
 املهين 

يف جمال 
 الربامج

  ش جمموع أيام الربامج التدريبية وور
العمل اليت حضرها يف جمال تصميم 
وبناء الربامج واملناهج التعليمية ، وما 
يتعلق بذلك من ممارسات يزيد عن 
عشرين يوم عمل ، مقسمة على ما ال 

 يقل عن ثالثة برامج تدريبية.   

  جمموع أيام الربامج التدريبية وورش العمل
اليت حضرها يف جمال تصميم وبناء الربامج 

عليمية ، وما يتعلق بذلك من واملناهج الت
ممارسات يزيد عن عشرة أيام ويقل عن 
عشرين يوم عمل ، مقسمة على ما ال 

 يقل عن برناجمني تدريبيني.

  جمموع أيام الربامج التدريبية وورش
العمل اليت حضرها يف جمال تصميم 
وبناء الربامج واملناهج التعليمية ، وما 
يتعلق بذلك من ممارسات يرتاوح بني 
مخسة أيام وعشرة أيام عمل ، مقسمة 

 على ما ال يقل عن برناجمني تدريبيني.

  جمموع أيام الربامج التدريبية وورش العمل
اليت حضرها يف جمال تصميم وبناء الربامج 
واملناهج التعليمية ، وما يتعلق بذلك من 

 ممارسات أقل من مخسة أيام عمل.

  مل يتلق أي برنامج
تدرييب ذي عالقة 

  بناء الربامج.  مبجال

6 
الوظائف 

ذات 
 العالقة

  شغل وظائف أو مهام إدارية أو إشرافية
أو أسهم يف عضوية جلان أو مجاعات 
مهنية ذات عالقة بتصميم الربامج ، 
وبنائها ، وتطويرها ملدد يزيد جمموعها 

 عن عشر سنوات.   

  شغل وظائف أو مهام إدارية أو إشرافية أو
مجاعات مهنية أسهم يف عضوية جلان أو 

ذات عالقة بتصميم الربامج ، وبنائها ، 
( 10( إىل )5وتطويرها ملدد ترتاوح بني )

 سنوات.   

  شغل وظائف أو مهام إدارية أو إشرافية
أو أسهم يف عضوية جلان أو مجاعات 
مهنية ذات عالقة بتصميم الربامج ، 

( 2وبنائها ، وتطويرها ملدد ترتاوح من )
 ( سنوات.   4إىل )

 غل وظائف أو مهام إدارية أو إشرافية أو ش
أسهم يف عضوية جلان أو مجاعات مهنية 
ذات عالقة بتصميم الربامج ، وبنائها ، 
 وتطويرها ملدد يقل جمموعها عن عامني.   

  مل يشغل أية مهام
إدارية أو إشرافية ذات 
عالقة بتصميم الربامج 
، وبنائها ، وتطويرها، 
أو مل يكمل بعد عامه 

يف مثل هذه  األول
 املهام. 

 

 التدريب 7

  قام بتنفيذ أكثر من مخسة برامج تدريبية
/ ورش عمل يف جمال تصميم وبناء 
الربامج الدراسية  ألعضاء هيئة التدريس 
يف اجلامعات بشكل متكرر حبيث 
وصل جمموع من درهبم إىل ما يزيد عن 

 متدرب.  500

  قام بتنفيذ حنو ثالثة برامج تدريبية / ورش
ل يف جمال تصميم وبناء الربامج عم

الدراسية  ألعضاء هيئة التدريس يف 
اجلامعات بشكل متكرر حبيث وصل 

 متدرب. 400جمموع من درهبم إىل حنو 

  قام بتنفيذ برناجمني تدريبيني / ورش
عمل يف جمال تصميم وبناء الربامج 
الدراسية  ألعضاء هيئة التدريس يف 
اجلامعات بشكل متكرر حبيث وصل 

 400موع من درهبم إىل حنو جم
 متدرب.

  قام بتنفيذ برنامج تدرييب واحد / ورشة
عمل يف جمال تصميم وبناء الربامج 
الدراسية  ألعضاء هيئة التدريس يف 
اجلامعات بشكل متكرر حبيث وصل 

 متدرب. 200جمموع من درهبم إىل حنو 

  قام بتنفيذ برنامج
تدرييب / ورشة عمل 
يف جمال تصميم وبناء 

ربامج الدراسية  ال
ألعضاء هيئة التدريس 
يف اجلامعات بشكل 
متكرر مشل بضع 

 عشرات من املتدربني.

 

 التدريس 8

  عدد املقررات اليت قام بتدريسها خالل
مسريته املهنية جتاوز )عشرين( مقرراً 

 خمتلفاَ.

  عدد املقررات اليت قام بتدريسها خالل
( 20( إىل )15مسريته املهنية يرتاوح بني )

 مقرراً خمتلفاَ.

  عدد املقررات اليت قام بتدريسها خالل
( إىل 10مسريته املهنية يرتاوح بني )

 ( مقرراً خمتلفاَ.14)

  عدد املقررات اليت قام بتدريسها خالل
( 9( إىل )5مسريته املهنية يرتاوح بني )

 مقررات خمتلفة.

  عدد املقررات اليت قام
بتدريسها خالل مسريته 

سة املهنية أقل من مخ
 مقررات خمتلفة.

 

  جممــــوع الدرجــــات
 يف الربنامج ، ومتخصصني يف جماالت أخرى حسب طبيعة املقررات غري التخصصية ًاتعليمي ًافريق بناء الربنامج ينبغي أن يشمل متخصصني يف جمالي صياغة األهداف الرتبوية والتقويم الرتبوي ، كما قد يشمل مصمم (*)



 

 

28 

 

 

 

 

 

 (4ملحق )

  يم البرنامجقوتيار فريق تاخ
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 الربنامج تقويمأواًل ــ إجراءات اختيار فريق 

 

  الربنامج اإلجراءات التالية : تقويمتتضمن عملية اختيار فري  

الربنامج سواء يف اجلامعات جمال الستقطا  ال فاءات املتميزة يف  اإلعحالن بالطر  املختلفة (1)

 . الربامج لتقويممارة بيانات املرشحني ا لية أو العاملية ، مط طل  تعبئة است

، ومن ثم  فحص بيانات املتقدمني ، وتقييم كفاءة كل منهم وف  املعيار املخصص لذلك (2)

وف  ال فاءة ، حبيث تضم هذه القائمة  الربنامج تقويمأعضاء الفري  املرشا لقائمة إعداد 

 .( أعضاء أساسيني وعضوين احتياطيني 5ــ  3)

من وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادصية، الربنامج  تقويمفري   إ دار قرار ت ليف (3)

 املهاممتابعة   فري  إدارة عمليات بناء الربنامج، ويتوىل  ومن ثم مباشرة إجراءات التقويم .

 ( .3( إىل )1من ) املشار إليها

 الربامج تقويمثانيًا ــ اسـتمارة بيانات املرشحني ل

 ة:)أ(  البيانات األساسي
 

 البيـــــان العنصر

     اسم املرشـا رباعيًا 

 جهة العمل

  اسم اجلامعة

  اسم الكلية

  اسم القسم

 طبيعة العمل 

  التدريس

  : ]رئيس قسم ــ عميد ــ وكيل ...  )ُيحدد([اإلدارة 

  متقاعد

  غري ذلك )ُيحدد(

 بيانات االتصال

  الدولة

  املدينة

  اهلاتف اجلوالرقم 

  اهلاتف الثابترقم 

  الربيد اإللكرتوني
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 )ب(  اخلربات األكادميية: 

 البيانــات اجملال م

 رتبة العلميةال 1
 سمىامل

   أستاذ 

   )أري ذلك )ُيحدد 

  عدد سنوات شغلها

 التخصص 2
  اجملال العام للتخصص

  جمال التخصص الدقيق

3 

اخلربة العملية 

 يف

بناء الربامج  

  وتقوميها

 نوع اخلربة

جامعات 

  لية

 العدد : بناء برامج

 العدد : مراجعة/تقويم الربامج

اجلامعات 

 أو ال ليات

 

تواريخ 

 اإلجناز

 

جامعات 

 عاملية

 العدد : بناء برامج

 العدد : مراجعة/تقويم الربامج

اجلامعات 

 أو ال ليات

 

ريخ توا

 اإلجناز

 

 طبيعة

 العمل

  عضو فري 

  رئيحل فري 

4 

البحث العلمي 

يف جمال 

الربامج 

واخلطط 

 الدراسية

البحوث 

 املنشورة

 مؤمترات

باحث 

 رئيحل

 

باحث 

 مشارك

 

جمحالت 

 علمية

باحث 

 رئيحل

 

باحث 

 مشارك
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جمال 

 البحث

تقويم بنية الربامج 

 واخلطط

 

  تعليم التخصص

  تقويم تعلم الطحال 

5 

النمو املهين يف 

جمال الربامج 

واخلطط 

 الدراسية

حضور 

 دورات 

أو ورش 

 عمل

  عدد الربامج

 عدد األيام الربامج أو جماالتها ىمسم

1. 

2. 
 

دراسات 

طويلة أو 

دبلومات 

 متخصصة

 مدة الدراسة الربنامج ىمسم

1. 

2. 
 

ذات  املهام 6

 العالقة 

شغل 

 وظائف

 املدة مسمى الوظيفة

1. 

2. 

3. 

 

عضوية 

أو  جلان

مجعيات 

 مهنية

 املدة ةلجنمسمى ال

1. 

2. 

3. 

 

 التدريب 7

تنفيذ 

الربامج 

وورش 

 العمل

 مسمى الربنامج أو ورشة العمل
عدد 

 املتدربني
 املدة

1. 

2. 

  

  إمجالي عدد املقررات اليت قام بتدريسها  التدريس 8

 ز العلميالتمي 9

 )ُتذكر( مظاهر التميز
 السنة 

 أو الفرتة الزمنية

  جوائز ذات صبغة عاملية :

  جوائز حملية:

  جوائز  املؤمترات:
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  رئاسة اجلمعيات العلمية واملهنية:

  رئاسة املؤمترات:

  رئاسة حترير الدوريات أو السالسل العلمية:

  (Keynote Speakerملؤمترات )إلقاء احملاضرات الرئيسة يف ا

التاريخ  10

 الوظيفي

 والتاريخ أو الفرتة الزمنية الوصف اجملال

  الدول اليت مت العمل بها

  نوع مؤسسات العمل )حكومية ــ خاصة(

  العمل ملؤسسات خارج اجلامعة

 

 

 الربنامج لتقويم نياملرشحتقويم كفاءة ثالثًا ــ معيار 
 جماالتة عشرالربنامج األكادصي من  لتقويميم كفاءة األعضاء املرشحني يت ون معيار تقو

 كما يلي : 

 املرتبة العلمية . (1)

 التخصص . (2)

 . وتقوصها الربامج بناءاخلربة العملية يف  (3)

 . واخلطط الدراسية البحث العلمي يف جمال الربامج (4)

 . واخلطط الدراسيةالنمو املهد يف جمال الربامج  (5)

 قة .ذات العحال هامامل (6)

 التدري  . (7)

 التدريحل . (8)

 التميز العلمي . (9)

 التاريخ الوظيفي . (10)

العضو  كفاءةوقد ُخصص ل ل مؤشر من هذه املؤشرات عشر درجات يف املعيار ، وتقيم 

املرشا على تدريج لقيم املعيار )م تمل ـ مرتفط ـ متوسط ـ منخفض ـ متدن( ، الس خصص  هلا القيم 

 ، درجتان ، درجة واحدة ( على التوالي .درجات  5درجات ،  8درجات،  10) 
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لتقويم استمارة بيانات املرشا كفاءة العضو املرشا لفري  بناء الربنامج بفحص  حتديدويتم 

يف كل جمال من مط قيم املعيار الس تصف تدرج ال فاءة  ومن ثم مقارنة هذه البيانات،  الربنامج

( 100وتبعًا لذلك ت ون الدرجة القصوى للمعيار هي ).  الاخلا ة باجملاملؤشرات  جماالت املعيار وف 

 ( درجات .10درجة ، والدرجة الدنيا هي )

( درجة لضمان توافر 75اختيار أعضاء الفري  ممن ال تقل كفاءتهم على املعيار عن )نب ي وي

 مقيمياختيار أيضًا توسيط قاعدة  ينب ي، كما برامج أكادصية متميزة  توفريخربات تفي بأأرا  

 الربامج لتشمل خربات عاملية جبان  اخلربات العربية .
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 الربنامج تقويمالعضو املرشح لفريق تقويم كفاءة  معيار 

 عناصر املعيار
 قيمةال املؤشرات

 (ة واحدة )درجمتدن  (ن ات)درجمنخفض  درجات( 5)متوسط  درجات( 8)مرتفع  درجات( 10)مكتمل  املقدرة

1 
 الرتبة
 العلمية

 ذ مع خربة أكثر من عشر أستا
  .سنوات يف هذه املرتبة

  أستاذ مع خربة من مخس إىل عشر
 .سنوات يف هذه املرتبة

  أستاذ مع خربة من سنة إىل أربع
 .سنوات يف هذه املرتبة

 حاصل على مرتبة أستاذ حديثًا. 
 

 أقل من مرتبة أستاذ. 
  

 التخصص 2

  التخصص العام والدقيق يتطابقان
متطلبات بناء  تطابقًا تامًا مع

 .( *الربنامج مبكوناته املختلفة )

  التخصص العام يتطابق مع متطلبات
بناء الربنامج سواء من ناحية احملتوى 
األكادميي أو البناء الرتبوي ، إال أن 
التخصص الدقيق ليس التخصص 

 .األنسب ملتطلبات بناء هذا الربنامج 

  التخصص العام يتطابق مع
سواء من  متطلبات بناء الربنامج

ناحية احملتوى األكادميي أو البناء 
الرتبوي، إال أن التخصص الدقيق 
يبدو بعيدًا كل البعد عن متطلبات 

 .بناء الربنامج 

  التخصص العام ، وكذا التخصص
الدقيق ينتميان جملال الربنامج ، إال 
أهنما ليسا األنسب  لإلسهام بشكل 

 .فعال يف متطلبات بناء هذا الربنامج

  جد عالقة على اإلطالق بني ال تو
التخصص العام أو الدقيق وجمال 

  .الربنامج

3 

اخلربة 
 العملية

يف تقويم 
 الربامج

  يف بناء برنامج واحد  عالميةخربة
 programعلى األقل ، ومراجعة 

audit   برنامج . أكثر منوتقومي 

  يف بناء ومراجعة  يةمحلخربة عاملية أو
 برنامج . أكثر منوتقومي 

 وكذا برنامج واحديف بناء  خربة ، 
 مراجعة أو تقومي برنامج.

  مع خربة يف  برنامج واحدخربة يف بناء
 العمل ضمن فريق ملراجعة برنامج.

 

   العمل ضمن فريق مراجعة برنامج ملرة
 واحدة.

 

4 

البحث 
العلمي  يف 

جمال 
 الربامج

  باحث رئيس يف أكثر من حبث
منشور باإلضافة إىل دراسة أو أكثر 

الدراسات أو أوراق العمل  من
املقدمة ملؤمترات/ندوات علمية ، 
وترتبط هذه البحوث والدراسات بـــ 
)تأصيل/فلسفة( جمال التخصص 
وبناء براجمه ، أو الفلسفة اليت يقوم 
عليها تعليم هذا اجملال ، وتقومي 

 التعلم فيه.

  باحث رئيس يف حبث منشور واحد
 على األقل ، باإلضافة إىل دراسة أو

أكثر من الدراسات أو أوراق العمل 
املقدمة ملؤمترات/ندوات علمية ، 
وترتبط هذه البحوث والدراسات بـــ 
)تأصيل/فلسفة( جمال التخصص وبناء 
براجمه ، أو الفلسفة اليت يقوم عليها 

 تعليم هذا اجملال ، وتقومي التعلم فيه.

  باحث رئيس أو مشارك يف حبث
فة منشور واحد على األقل باإلضا

إىل دراسة أو أكثر من الدراسات 
أو أوراق العمل املقدمة 
ملؤمترات/ندوات علمية ، وترتبط 
هذه البحوث والدراسات بــ 
)باجلوانب التطبيقية أو التقوميية( 
جملال التخصص وبراجمه ، وأساليب 

 تعليمه ، وتقومي التعلم فيه.

  باحث رئيس أو مشارك يف حبث
مقدمة  منشور أو دراسة أو ورقة عمل

قد تركز هذه و ملؤمتر/ندوة علمية ، 
البحوث والدراسات على التأصيل أو 

 .أو كليهماالتقوميية و اجلوانب التطبيقية 

باحث مشارك يف حبث منشور أو دراسة 
مقدمة ملؤمتر/ندوة علمية ، إال أن هذه 
البحوث والدراسات ال ميكن اعتبارها 
وثيقة الصلة بالبحث العلمي يف جمال 

  الربامج يف جمال التخصص.تطوير 
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 عناصر املعيار
 قيمةال املؤشرات

 (ة واحدة )درجمتدن  (ن ات)درجمنخفض  درجات( 5)متوسط  درجات( 8)مرتفع  درجات( 10)مكتمل  املقدرة

5 
 النمو املهين 

يف جمال 
 الربامج

  جمموع أيام الربامج التدريبية وورش
العمل اليت حضرها يف جمال تصميم 
وبناء الربامج واملناهج التعليمية ، 
وما يتعلق بذلك من ممارسات يزيد 
عن عشرين يوم عمل ، مقسمة 
على ما ال يقل عن ثالثة برامج 

 تدريبية.   

 موع أيام الربامج التدريبية وورش جم
العمل اليت حضرها يف جمال تصميم 
وبناء الربامج واملناهج التعليمية ، وما 
يتعلق بذلك من ممارسات يزيد عن 
عشرة أيام ويقل عن عشرين يوم عمل 
، مقسمة على ما ال يقل عن برناجمني 

 تدريبيني.

  جمموع أيام الربامج التدريبية وورش
رها يف جمال تصميم العمل اليت حض

وبناء الربامج واملناهج التعليمية ، 
وما يتعلق بذلك من ممارسات 
يرتاوح بني مخسة أيام وعشرة أيام 
عمل ، مقسمة على ما ال يقل عن 

 برناجمني تدريبيني.

  جمموع أيام الربامج التدريبية وورش
العمل اليت حضرها يف جمال تصميم 

، وما  وبناء الربامج واملناهج التعليمية
يتعلق بذلك من ممارسات أقل من 

 مخسة أيام عمل.

  مل يتلق أي برنامج تدرييب ذي عالقة
 مبجال بناء الربامج. 

 

6 
الوظائف 

 ذات العالقة

  شغل وظائف أو مهام إدارية أو
إشرافية أو أسهم يف عضوية جلان أو 
مجاعات مهنية ذات عالقة بتصميم 
الربامج ، وبنائها ، وتطويرها ملدد 

 زيد جمموعها عن عشر سنوات.   ي

  شغل وظائف أو مهام إدارية أو
إشرافية أو أسهم يف عضوية جلان أو 
مجاعات مهنية ذات عالقة بتصميم 
الربامج ، وبنائها ، وتطويرها ملدد 

 ( سنوات.   10( إىل )5ترتاوح بني )

  شغل وظائف أو مهام إدارية أو
إشرافية أو أسهم يف عضوية جلان أو 

مهنية ذات عالقة بتصميم مجاعات 
الربامج ، وبنائها ، وتطويرها ملدد 

 ( سنوات.   4( إىل )2ترتاوح من )

  شغل وظائف أو مهام إدارية أو
إشرافية أو أسهم يف عضوية جلان أو 
مجاعات مهنية ذات عالقة بتصميم 
الربامج ، وبنائها ، وتطويرها ملدد يقل 

 جمموعها عن عامني.   

  إدارية أو إشرافية مل يشغل أية مهام
ذات عالقة بتصميم الربامج ، وبنائها 
، وتطويرها، أو مل يكمل بعد عامه 

 األول يف مثل هذه املهام. 
 

 التدريب 7

  قام بتنفيذ أكثر من مخسة برامج
تدريبية / ورش عمل يف جمال 
تصميم وبناء الربامج الدراسية  
ألعضاء هيئة التدريس بشكل 

ن درهبم متكرر حبيث وصل جمموع م
 متدرب.  500إىل ما يزيد عن 

  / قام بتنفيذ حنو ثالثة برامج تدريبية
ورش عمل يف جمال تصميم وبناء 
الربامج الدراسية  ألعضاء هيئة 
التدريس بشكل متكرر حبيث وصل 

 400جمموع من درهبم إىل حنو 
 متدرب.

  قام بتنفيذ برناجمني تدريبيني / ورش
مج عمل يف جمال تصميم وبناء الربا

الدراسية  ألعضاء هيئة التدريس 
بشكل متكرر حبيث وصل جمموع 

 متدرب. 400من درهبم إىل حنو 

  قام بتنفيذ برنامج تدرييب واحد / ورشة
عمل يف جمال تصميم وبناء الربامج 
الدراسية  ألعضاء هيئة التدريس 
بشكل متكرر حبيث وصل جمموع من 

 متدرب. 200درهبم إىل حنو 

 ج تدرييب / ورشة عمل قام بتنفيذ برنام
يف جمال تصميم وبناء الربامج الدراسية  
ألعضاء هيئة التدريس بشكل متكرر 

 مشل بضع عشرات من املتدربني.
 

 التدريس 8
  عدد املقررات اليت قام بتدريسها

خالل مسريته املهنية جتاوز 
 )عشرين( مقرراً خمتلفاَ.

  عدد املقررات اليت قام بتدريسها خالل
( إىل 15هنية يرتاوح بني )مسريته امل

 ( مقرراً خمتلفاَ.20)

  عدد املقررات اليت قام بتدريسها
خالل مسريته املهنية يرتاوح بني 

 ( مقرراً خمتلفاَ.14( إىل )10)

  عدد املقررات اليت قام بتدريسها خالل
( 9( إىل )5مسريته املهنية يرتاوح بني )

 مقررات خمتلفة.

 ا خالل عدد املقررات اليت قام بتدريسه
مسريته املهنية أقل من مخسة مقررات 

 خمتلفة.
 

9 
 التميز
 العلمي

  احلصول على امليزات العلمية التالية
: عالميًا لمرة واحدة على أألقل

الدعوة إللقاء حماضرة رئيسة يف 

  امليزات  ثالث مناحلصول على
عالميًا لمرة العلمية املشار إليها 

 . ألقلاواحدة على 

  امليزات  اثنتين مناحلصول على
لمرة واحدة العلمية املشار إليها 

 ملياً ومرة حملياً.عا ألقلعلى ا

  امليزات  اثنتين مناحلصول على
لمرة محليَا العلمية املشار إليها 

 .واحدة

  امليزات  واحدة فقط مناحلصول على
لمرة محليَا  العلمية املشار إليها

 .واحدة 
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 عناصر املعيار
 قيمةال املؤشرات

 (ة واحدة )درجمتدن  (ن ات)درجمنخفض  درجات( 5)متوسط  درجات( 8)مرتفع  درجات( 10)مكتمل  املقدرة

ــ  Keynote Speakerاملؤمترات 
االختيار لرئاسة اجللسات أو 
املؤمترات ــ احلصول على اجلوائز 

رية للمؤمتر ــ  رئاسة اجلمعيات التقدي
العلمية أو املهنية ــ رئاسة حترير 
الدوريات أو السالسل العلمية 

 املنشورة. 

10 
التاريخ 

 األكادميي

  يشري التاريخ الوظيفي واالكادميي إىل
شغل وظائف يف دول متعددة ، 

حكومية وخاصة ،   ويف منظمات
كما يشري إىل تنوع اخلربات داخل 
اجلامعات وخارجها يف مؤسسات 

 اجملتمع وسوق العمل .

  يشري التاريخ الوظيفي واالكادميي إىل
شغل وظائف يف منظمات حكومية 
وخاصة ، كما يشري إىل تنوع اخلربات 
داخل اجلامعات وخارجها يف 
مؤسسات اجملتمع وسوق العمل إال أن 

كانت يف عدد حمدود من   مجيعها
 الدول ال يتجاوز دولتني .

  يشري التاريخ الوظيفي واالكادميي إىل
شغل وظائف يف منظمات حكومية 
وخاصة ، كما يشري إىل تنوع 
اخلربات داخل اجلامعات وخارجها 
يف مؤسسات اجملتمع وسوق العمل 
إال أن مجيعها كانت يف دولة واحدة 

. 

 ادميي إىل يشري التاريخ الوظيفي واالك
شغل وظائف يف جهات متعددة 

 أكادميية وغري أكادميية داخل الدولة .

  يشري التاريخ الوظيفي واالكادميي إىل
شغل وظائف متنوعة ، إال أن مجيعها 

 يف إطار العمل األكادميي باجلامعة .
 

  جممــــوع الدرجــــات
 ل الرتبوي ، وخباصة صياغة األهداف الرتبويةاجملامتخصصني يف فريق تقويم الربنامج ينبغي أن يشمل  (*)
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 نامجربال معيار تقويم

  أواًل ــ تقويم إجراءات بنـــــاء الربنامـــــج :

 عناصر املعيار
 قيمةال املؤشــــرات

 (ة واحدة )درجمتدن  (ن ات)درجمنخفض  درجات( 5)متوسط  درجات( 8)مرتفع  درجات( 10)مكتمل  قدرةامل

1 

تقرير 
بناء 

 ربنامجال

 تقرير علمي منظم يوثق وجد ي
مراحل وإجراءات بناء الربنامج ، 

 يتضمن املكونات التالية:
ـــ نسخة من الدراسة املرجعية 

 للربنامج.
النسخة النهائية )املقرتحة( للربنامج ـــ 
. 
أدوات بناء  الربنامج )منوذج  كافةـــ

الربنامج، معيار اختيار فريق  تصميم
بناء الربنامج ـ معيار اختيار فريق 
تقومي الربنامج ـ معيار تقومي الربنامج ـ 

 خطة العمل(. 

 تقرير علمي منظم يوثق مراحل وجد ي
وإجراءات بناء الربنامج ، ويتضمن 
املكونات املشار إليها يف املؤشر الــ 

ماال يقل على )مكتمل( ، كما حيتوي 
أدوات بناء  الربنامج  ع منعن أرب

)منوذج تصميم الربنامج، معيار اختيار 
فريق بناء الربنامج ـ معيار اختيار فريق 
تقومي الربنامج ـ معيار تقومي الربنامج ـ 

 خطة العمل(.

 تقرير علمي منظم يوثق وجد ي
مراحل وإجراءات بناء الربنامج ، 

حيتوي التقرير على النسخة النهائية و 
 للربنامج.)املقرتحة( 

  قد حيتوى التقرير على الدراسة
املرجعية للربنامج ، كما قد حيتوي 

أدوات بناء  الربنامج ثالثة من على 
، وقد يكون بعضها معبأ بطريقة 
 غري دقيقة أو غري مكتمل البيانات. 

 بعض الوثائق أو الدراسات أو وجد ي
األدوات املرفقة بالنسخة النهائية 

إال أهنا غري )املقرتحة( للربنامج ، 
مكتملة العناصر ، أو غري منظمة يف 
شكل تقرير علمي منظم لتوثيق مراحل 

  .وإجراءات بناء الربنامج

  على الرغم من وجود النسخة النهائية
)املقرتحة( للربنامج ، إال أهنا ال 

تقرير أو  تتضمن أية إشارة لوجود
دراسات أو أدوات لتوثيق مراحل بناء 

 .الربنامج
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 عناصر املعيار
 قيمةال املؤشــــرات

 (ة واحدة )درجمتدن  (ن ات)درجمنخفض  درجات( 5)متوسط  درجات( 8)مرتفع  درجات( 10)مكتمل  قدرةامل

2 
ات مسوغ

 ربنامجال

  استحداث وجود/لتوجد مسوغات
وتوفريه ضمن برامج ، الربنامج 

 اجلامعة.
 مسوغات وجود الربنامج  ضمنتت

أو أكثر من أسباب  اً واحد
استحداث الربامج الواردة يف الئحة 
القواعد واإلجراءات اخلاصة بالربامج 

 واخلطط الدراسية.
  مسوغات وجود الربنامج معتتفق 

يف جمال  ية احلديثةاالجتاهات العامل
 .التخصص

 إىل منهجية الربنامج  يستند وجود
/ استشرافية )دراسة  علمية رصينة

( تدعم مسوغات جدوى ةدراس
 .وجود الربنامج

 استحداث وجود/توجد مسوغات ل
وتوفريه ضمن برامج  ، الربنامج
 اجلامعة.

 مسوغات وجود الربنامج  ضمنتت
أو أكثر من أسباب استحداث  اً واحد

امج الواردة يف الئحة القواعد الرب 
واإلجراءات اخلاصة بالربامج واخلطط 

 الدراسية.
  مسوغات وجود الربنامج معتتفق 

يف جمال  االجتاهات العاملية احلديثة
 .التخصص

  دراسات إىل الربنامجيستند وجود 
جيدة توفر دعمًا قويًا ملسوغات وجود 

 .الربنامج

 استحداث وجود/توجد مسوغات ل
وتوفريه ضمن برامج ، الربنامج 

 اجلامعة.
 مسوغات وجود الربنامج  ضمنتت

أو أكثر من أسباب  اً واحد
استحداث الربامج الواردة يف الئحة 
القواعد واإلجراءات اخلاصة بالربامج 

 واخلطط الدراسية.
  مسوغات وجود الربنامج ال تتفق

يف  االجتاهات العاملية احلديثة مع
أو رمبا تتفق جمال التخصص، 

 .ل جزئيبشك
 توجد دراسات داعمة لوجود  ال

أو موجودة ولكنها ليست ، الربنامج 
 بالكفاءة املناسبة لتربير وجوده.

 استحداث وجود/توجد مسوغات ل
وتوفريه ضمن برامج اجلامعة ، الربنامج 

، وقد حتتاج هذه املسوغات إىل 
 حتسني الصياغة .

 مسوغات وجود الربنامج  ضمنتت
اب استحداث أو أكثر من أسب اً واحد

الربامج الواردة يف الئحة القواعد 
واإلجراءات اخلاصة بالربامج واخلطط 

 الدراسية.
  مسوغات وجود الربنامج معال تتفق 

يف جمال  االجتاهات العاملية احلديثة
 .أو رمبا تتفق بشكل جزئيالتخصص، 

 توجد دراسات داعمة لوجود  ال
غري أو موجودة ولكنها ، الربنامج 
على  د الربنامججو ير و ترب مقنعة ل
 .اإلطالق

  استحداث وجود/مسوغات لال توجد
وتوفريه ضمن برامج اجلامعة ، الربنامج 

حتتاج غامضة ، و  أو توجد ولكنها، 
 .إعادة نظر شاملة إىل 

 مسوغات وجود الربنامج  قد تتضمن
أو أكثر من أسباب استحداث  اً واحد

الربامج الواردة يف الئحة القواعد 
اخلاصة بالربامج واخلطط واإلجراءات 

 الدراسية.
 توجد دراسات داعمة لوجود  ال

 الربنامج.
 

 

3 

 الدراسة
 املرجعية

 ربنامجلل

 تؤسس لبناء دراسة مرجعية  يوجد
على هذه الدراسة حتتوي ، و  لربنامجا

أمهية الربنامج، ورسالته، كما تشتمل 
على خلفية تربز اجملال املعريف 

ت املعرفية اال، وعالقته باجمل للربنامج
، ومكوناته، واإلطار األخرى 

النظري أو الفلسفي الذي يستند 
إليه، والعوائد االستثمارية منه، أو ما 

 يوفره من وظائف لسوق العمل.

 تؤسس لبناء دراسة مرجعية  يوجد
على هذه الدراسة حتتوي ، و  لربنامجا

العناصر املشار على األقل من خمسة 
 .يف املؤشر الــ )مكتمل(إليها 

 سة املرجعية بشكل علمي  تُنظم الدرا
كما هو موضح يف املؤشر الــ 

 )مكتمل(.
  يُنظم منت الدراسة يف فصول أو أقسام

تضم املكونات املذكورة يف املؤشر الــ 

 تؤسس لبناء دراسة مرجعية  يوجد
توي الدراسة املرجعية ، وحت لربنامجا

العناصر على األقل من ثالثة على 
 .الــ )مكتمل( يف املؤشراملشار إليها 

   تُنظم الدراسة املرجعية بشكل علمي
كما هو موضح يف املؤشر الــ 

 )مكتمل(.
  يُنظم منت الدراسة يف فصول أو

أقسام تضم املكونات املذكورة يف 

 إال أهنا  نامجللرب دراسة مرجعية  يوجد ،
من عناصر ثالثة حتتوي أقل من 

يف املؤشر الــ املشار إليها العناصر 
  .)مكتمل(

  تنظيم هذه الدراسة يفتقر بشكل
واضح للمعايري العلمية اليت جتعل منها 

لفية دراسة يـَُعوُل عليها يف إبراز خ
جمال الربنامج وأمهيته ، وما يرتتب على 

 وجوده من عوائد للمجتمع. 

   يوجد بعض املعلومات عن بناء
الربنامج إال أهنا ال ترتقي لوصفها 

 بالدراسة املرجعية للربنامج.
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 عناصر املعيار
 قيمةال املؤشــــرات

 (ة واحدة )درجمتدن  (ن ات)درجمنخفض  درجات( 5)متوسط  درجات( 8)مرتفع  درجات( 10)مكتمل  قدرةامل

  تُنظم الدراسة املرجعية بشكل علمي
حبيث حتتوي بعد صفحة الغالف 
على )عنوان ـ فهرس ـ ملخص ـ 

 منت(.
  يُنظم منت الدراسة يف فصول أو

سام تضم )مقدمة ـ أمهية اجملال ـ أق
للربنامج ـ الدراسات والربامج احلاجة 

املشاهبة ـ اخلالصة والتوصيات ـ 
 املراجع ـ املالحق(.

املؤشر الــ )مكتمل( ، إال أن هناك  )مكتمل(.
قصورًا يف كفاية الدراسات والربامج 
املشاهبة ، كما قد يكون هناك 

واالستنتاج أفضى قصور يف التحليل 
إىل خالصات وتوصيات غري دقيقة 

 . 

4 

 فريق
بناء  

 الربنامج

 معيار الختيار فريق بناء وجد ي
 .الربنامج

  أعداد املشاركني يف الفريق تتفق مع
 وابط معيار فريق بناء الربنامج.ض
  كفاءة الفريق املشارك يف بناء

الربنامج وفقًا لنتائج تطبيق املعيار 
 درجة(. 72تصل أو تتجاوز )

 معيار الختيار فريق بناء وجد ي
 .الربنامج

  بدرجة  أعداد املشاركني يف الفريق تتفق
 مع ضوابط املعيار. كبيرة

 مج كفاءة الفريق املشارك يف بناء الربنا
وفقًا لنتائج تطبيق املعيار ترتاوح من 

 درجة(.  72درجة( إىل أقل من ) 68)

  يوجد معيار الختيار فريق بناء
 الربنامج.

  أعداد املشاركني يف الفريق تتفق
 مع ضوابط املعيار. بدرجة كبيرة

  كفاءة الفريق املشارك يف بناء
الربنامج وفقًا لنتائج تطبيق املعيار 

( إىل أقل من درجة 60ترتاوح من )
 درجة(.   68)

 معيار الختيار فريق بناء وجد ي
 .الربنامج

  أعداد املشاركني يف الفريق قد تتفق
بدرجة كبرية مع ضوابط معيار فريق 

كفاءة الفريق بناء الربنامج إال أن  
 املشارك يف بناء الربنامج أقل من

 ( درجة. 60)

 آلية الختيار فريق بناء الربنامج وجد ي
ميكن وصفها بـ "املعيار" ،  إال أنه ال

أو يوجد معيار إال أن إجراءات اتباعه 
 .غري واضحة
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 عناصر املعيار
 قيمةال املؤشـــرات
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 عناصر املعيار
 قيمةال املؤشـــرات

 متدن )درجة واحدة ( منخفض )درجتان ( درجات( 5متوسط ) درجات( 8مرتفع ) درجات( 10مكتمل ) قدرةامل
الظاهري 

لبنية 
 الربنامج

يبني مكونات هذه البنية ، ويتطابق 
من حيث الرتتيب وأرقام الصفحات 

 مع مضمون احملتويات يف املنت.
   يوجد منت يتضمن أقساًما تصف

املكونات األساسية للربنامج 
)املستوي ـ املسمى ـ عدد الوحدات 

األهداف الرئيسة الدراسية ـ الرسالة ـ 
ـ األهداف التفصيلية ـ أدوات 
القياس وإجراءاته ـ املقررات املقرتحة ـ 

 نقاط اخلروج "إن وجدت"(.
  أقسام املنت منظمة بشكل يربز

للقارئ األساسيات والفرعيات يف  
 كل قسم .

يبني مكونات هذه البنية ، ويتطابق 
وأرقام الصفحات من حيث الرتتيب 

 مع مضمون احملتويات يف املنت.
   يوجد منت يتضمن أقساًما تصف

 املكونات األساسية للربنامج.
  أقسام املنت منظمة بشكل ال بأس به

يُظهر األساسيات والفرعيات يف كل 
 قسم .

يبني مكونات هذه البنية ، ويتطابق 
يب وأرقام من حيث الرتت غالباً 

الصفحات مع مضمون احملتويات 
 يف املنت.

   يوجد منت يتضمن أقساًما تصف
 املكونات األساسية للربنامج.  معظم

   أقسام املنت منظمة ، إال أن هذا
التنظيم يربك القارئ أحيانًا بسبب 

 التحرير أو الرتقيم.

و أا ، لكنه ال يتطابق مع املنت أحيانً 
 غري دقيق بشكل عام.

   منت الربنامج غري مكتمل ، أو ال
يتضمن وصفًا منظًما ملكوناته ، وقد 
تكون لغة كتابته ال ترقى ملستوى أمهيته  
كوثيقة رئيسة من وثائق التعليم 

 اجلامعي.

، كما أن حمتويات منت الربنامج مل 
ناسب مع أمهية تعرض بشكل منظم يت

الربنامج كوثيقة رئيسة من وثائق 
 التعليم اجلامعي.

6 
 رسالة

 الربنامج

 توجد رسالة للربنامج . 
  وظيفة تصف الرسالة بشكل واٍف

الربنامج ، وأمهيته للفئات املستفيدة 
واخلطوط العريضة لكيفية حتقيق 

 .الربنامج لرسالته
  صياغة الرسالة واضحة متامًا مبا

ب أبعادها ميسورًا جيعل استيعا
 للقاري.

 .توجد رسالة للربنامج 
  املكونات  أغلبتتضمن الرسالة

 . املشار إليها يف املؤشر الــ )مكتمل(
  صياغة الرسالة واضحة بدرجة كبرية مبا

جيعل استيعاب أبعادها ميسورًا 
 للقاري.

 .توجد رسالة للربنامج 
  املكونات  أغلبقد تتضمن الرسالة

 ؤشر الــ )مكتمل(،املشار إليها يف امل
إال أن صياغتها يشوهبا بعض 

مما يصعب معه استيعاهبا ، الركاكة 
 من قبل القارئ.

  قد توجد رسالة للربنامج ، إال أهنا
حتتوي املكونات الرئيسة  فقرية البنية ال

اليت تربز وظيفة الربنامج ، وأمهيته 
للفئات املستفيدة منه ، كما أهنا ركيكة 

 .الصياغة بشكل واضح

 للربنامج. مكتوبة ال توجد رسالة  
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 عناصر املعيار
 قيمةال املؤشـــرات

 متدن )درجة واحدة ( منخفض )درجتان ( درجات( 5متوسط ) درجات( 8مرتفع ) درجات( 10مكتمل ) قدرةامل

7 

األهداف 
 الرئيسة
 للربنامج

  يوجد قائمة لألهداف الرئيسة
 للربنامج.

  األهداف الرئيسة مصاغة بلغة
 سلمية وواضحة.

  األهداف الرئيسة للربنامج تصف
 اخلصائص النهائية ملخرجاته. 

   األهداف الرئيسة موزعة على
 جماالت التعلم.

 رئيسة للربنامج مع تتوافق األهداف ال
 أهنا منسجمةرسالة الربنامج ، كما 

مع رؤية اجلامعة وأهدافها 
 االسرتاتيجية.

  يوجد قائمة لألهداف الرئيسة
 للربنامج.

  األهداف الرئيسة مصاغة بلغة سلمية
 وواضحة.

  األهداف الرئيسة للربنامج تصف
 اخلصائص النهائية ملخرجاته. 

  ت األهداف الرئيسة موزعة على جماال
 التعلم.

  تتوافق األهداف الرئيسة للربنامج
بشكل كبري مع رسالة الربنامج ، كما 

إىل حٍد كبري مع رؤية  أهنا منسجمة
 اجلامعة وأهدافها االسرتاتيجية.

  يوجد قائمة لألهداف الرئيسة
للربنامج إال أن صياغة هذه 
األهداف قد حتتاج إىل بعض 

 التدقيق .
 ف األهداف الرئيسة للربنامج تص

بدرجة كبرية اخلصائص النهائية 
 ملخرجاته. 

   األهداف الرئيسة موزعة على
 جماالت التعلم.

  قد تتوافق األهداف الرئيسة للربنامج
مع رسالة الربنامج ، كما قد تنسجم 
إىل حٍد ما مع رؤية اجلامعة 

 وأهدافها االسرتاتيجية.

  يوجد قائمة لألهداف الرئيسة للربنامج
مصاغة بلغة  إال أن هذه األهداف

 ركيكة تتطلب إعادة صياغتها.
  األهداف الرئيسة للربنامج ال تعرب

بدرجة مقنعة عن اخلصائص النهائية 
 ملخرجاته. 

   قد تكون األهداف الرئيسة موزعة
على جماالت التعلم إال أهنا ال تنسجم 
مع رسالة الربنامج ، كما قد تبدو غري 
متسقة مع رؤية اجلامعة ، أو أهدافها 

 سرتاتيجية.اال

 .ال توجد أهداف رئيسة للربنامج  

8 

 األهداف
التفصيلي

 ة للربنامج

 .توجد قائمة لألهداف التفصيلية 
  األهداف التفصيلية واضحة االرتباط

باألهداف الرئيسة وموزعة على 
 جماالت التعلم.

  وفق األهداف التفصيلية مكتوبة
دقيقة املواصفات العلمية لألهداف )

ــ قابلة  الصياغة ة ــ واضحةوحمدد
 ــ ممكنة حمددة الزمنللقياس ــ 

 ...( التحقيق

 .توجد قائمة لألهداف التفصيلية 
  األهداف التفصيلية واضحة االرتباط

إىل حٍد كبري باألهداف الرئيسة 
 وموزعة على جماالت التعلم.

  األهداف التفصيلية أغلبها مكتوب
 وفق املواصفات العلمية لألهداف .

 هداف التفصيلية.توجد قائمة لأل 
  األهداف التفصيلية غرب واضحة

االرتباط باألهداف الرئيسة وقد 
 تكون موزعة على جماالت التعلم.

  ُراع يف األهداف التفصيلية مل ت
الغالب املواصفات العلمية لكتابة 

 األهداف.

  توجد قائمة لألهداف التفصيلية إال
أهنا غري مرتبطة بوضوح باألهداف 

ت التعلم ، كما أهنا الرئيسة أو مبجاال
راع على اإلطالق املواصفات مل تُ 

 العلمية لكتابة األهداف.

 ال توجد قائمة لألهداف التفصيلية  
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 عناصر املعيار
 قيمةال املؤشـــرات

 متدن )درجة واحدة ( منخفض )درجتان ( درجات( 5متوسط ) درجات( 8مرتفع ) درجات( 10مكتمل ) قدرةامل

9 

أدوات 
 وإجراءات

 قياس
 التعلم

  .يوجد أدوات لقياس التعلم 
  أدوات القياس مرتبطة باألهداف

 التفصيلية للربنامج )صادقة(.
  أدوات القياس شاملة لكافة أهداف

 .املعرفية وغري املعرفية للربنامج علمالت
  مبا يسمح أدوات القياس كافية

مىت  االختبارات أو املقاييستكرار ب
)تصميم أكثر من  اقتضت احلاجة

 .اختبار(

 .يوجد أدوات لقياس التعلم 
  أدوات القياس مرتبطة باألهداف

 التفصيلية للربنامج )صادقة(.
  أدوات القياس شاملة لكافة أهداف

 .املعرفية وغري املعرفية للربنامج التعلم
  مبا غير كافية أدوات القياس تبدو

 .االختبار  يسمح بتكرار مواقف

 .يوجد أدوات لقياس التعلم 
  في األغلبأدوات القياس مرتبطة 

باألهداف التفصيلية للربنامج 
 )صادقة(.

  بدرجة كبيرةأدوات القياس شاملة 
لكافة أهداف التعلم املختلفة 

 للربنامج .
  غير كافية أدوات القياس تبدو

 لتكرار إجراءات القياس.

  يوجد أدوات لقياس التعلم ، قد ترتبط
باألهداف التفصيلية للربنامج ، إال أهنا 
غري شاملة لكافة أهداف التعلم 

 املختلفة للربنامج. 
  أدوات القياس ال تغطي كافة جماالت

التعلم )املعرفية وغري املعرفية( ، كما 
لتكرار غير كافية و أهنا قد تبد

 إجراءات القياس.

  ال يوجد أدوات قياس أو يوجد ولكنها
ال تعكس أيا من املواصفات العلمية 

 املذكورة للقياس. 

 

10 

قائمة 
 املقررات 
 املقرتحة

  يوجد قائمة للمقررات املقرتحة
 للربنامج.

  قائمة املقررات املقرتحة حتتوي
تصنيًفا لكل مقرر حسب وظيفته 

الربنامج )الثقافة العامة ــ ملتطلبات 
 التخصص ــ التخصص الدقيق ...(.

  حتتوي كافة مقررات القائمة على
األهداف الرئيسة والتفصيلية 

 للمقرر.
  حتتوي كافة مقررات القائمة على

بيان واضح لكيفية قياس نتائج 
 التعلم واإلجراءات الالزمة لذلك.

  حتتوي كافة مقررات القائمة على
 سة لتعلم املقرر.املصادر الرئي

  حتتوي كافة مقررات القائمة على
وصف متطلبات بيئة التعلم )صفية ــ 

  يوجد قائمة للمقررات املقرتحة
 للربنامج.

 ملقررات املقرتحة حتتوي تصنيًفا قائمة ا
لكل مقرر حسب وظيفته ملتطلبات 
الربنامج )الثقافة العامة ــ التخصص ــ 

 التخصص الدقيق ...(.
  حتتوي كافة مقررات القائمة على

األهداف الرئيسة ، إال أن هناك 
 .في بيان األهداف التفصيلية اً قصور 

  حتتوي كافة مقررات القائمة على بيان
بعض ية قياس نتائج تعلم واضح لكيف

 .األهداف
  حتتوي كافة مقررات القائمة على

 املصادر الرئيسة لتعلم املقرر.
  حتتوي كافة مقررات القائمة على

وصف متطلبات بيئة التعلم )صفية ــ 

  يوجد قائمة للمقررات املقرتحة
 للربنامج.

  قائمة املقررات املقرتحة قد حتتوي
تصنيًفا لكل مقرر حسب وظيفته 
ملتطلبات الربنامج )الثقافة العامة ــ 
 التخصص ــ التخصص الدقيق ...(.

  حتتوي كافة مقررات القائمة على
األهداف الرئيسة دون األهداف 

 تفصيلية للمقرر.ال
  حتتوي بعض املقررات على إشارة

 لبيان كيفية قياس نتائج التعلم.
  حتتوي املقررات القائمة على بعض

 املصادر الرئيسة لتعلم املقرر.
  قد حتتوي مقررات القائمة على

وصف متطلبات بيئة التعلم )صفية ــ 
خمربية ــ ورش ــ مالعب ــ تعلم عن 

  يوجد قائمة للمقررات املقرتحة
للربنامج ، قد حتتوي تصنيًفا لكل 
مقرر حسب وظيفته ملتطلبات الربنامج 
)الثقافة العامة ــ التخصص ــ التخصص 
الدقيق ...( ، كما قد حتتوي على 

الكتب األهداف الرئيسة للمقرر ، و 
 املقررة أو مصادر التعلم.

  ال يوجد يف مقررات القائمة أية
أهداف تفصيلية للمقررات ، كما ال 
توجد أية إشارة لبيان كيفية قياس 
نتائج التعلم ، أو وصف متطلبات بيئة 
التعلم ، أو اسرتاتيجية التدريس 

 والتقومي.

  ال يوجد قائمة للمقررات املقرتحة
ة تتضمن للربنامج ، أو يوجد قائم

 وصًفا حملتوى موضوعات كل مقرر.
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 عناصر املعيار
 قيمةال املؤشـــرات

 متدن )درجة واحدة ( منخفض )درجتان ( درجات( 5متوسط ) درجات( 8مرتفع ) درجات( 10مكتمل ) قدرةامل
خمربية ــ ورش ــ مالعب ــ تعلم عن 

 بُعد ــ ... إخل(.
  حتتوي كافة مقررات القائمة على

 اتوصف موجز السرتاتيجي
 التدريس والتقومي الالزمة.

خمربية ــ ورش ــ مالعب ــ تعلم عن بُعد 
 ــ ... إخل(.

  حتتوي كافة مقررات القائمة على
التدريس  اتوصف موجز السرتاتيجي

 والتقومي الالزمة.

 بُعد ــ ... إخل(.
 وي مقررات القائمة على قد حتت

 اتوصف موجز السرتاتيجي
 التدريس يف بعض األهداف.
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 (6ملحق )

 تعديل برنامج نموذج
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 تعديل برنامج دراسي منوذج
 

 

  الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  القســــــــــــــــــــم

  مسمى الربنامج

  )إن وجد(  الربنامج رمز

 وصف التعديالت املقرتحة

1 

2 

3 

 مربرات التعديالت املقرتحة )ترفق الوثائق الداعمة(

1 

2 

3 

4 

 14     /   /   تاريخ الجلسة:  رقم البند: )         ( رقم الجلسة: )         ( توصية جملس القسم باملوافقة 

 التوقيع: االســم: رئيس القسماسم وتوقيع 

 14     /   /   تاريخ الجلسة:  رقم البند: )         ( سة: )         (رقم الجل توصية جملس الكلية باملوافقة 

 التوقيع: االســم: اسم وتوقيع عميد الكلية

 14     /   /       املقرتح إىل جلنة الربامج واخلططتاريخ إحالة 

  الدراسية  لربامج واخلططنص قرار جلنة ا

 14/   /          تاريخ اجللسة: (      رقم البند: )      (       رقم اجللسة: )    الدراسية خلططلربامج واقرار جلنة اتاريخ 

 التوقيع: االســم: الدراسية  لربامج واخلططاسم وتوقيع رئيس جلنة ا
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 (7ملحق )

 خطة دراسية تسجيلنموذج 
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 أواًل: البيانات األساسية للخطة الدراسية:

  مسمى الربنامج )الذي ختدمه اخلطة(

  املسار الفرعي للربنامج )إن ُوجد(

  )إن وجد(  الربنامج رمز

  العدد اإلمجالي للساعات املعتمدة للربنامج

ذكرأخرى ) ..................  ( مزيج )يوضح )      ( تعليم عن ُبعد )      ( تعليم مواز   ة )      (مباشر  دراسة نظامية يم اخلطةد/ أساليب تق أسلوب
ُ
 ..................  ( ت

  العدد اإلمجالي لساعات تقديم اخلطة

ذكرأخرى ) (   اللغة اإلنجليزية )     (   اللغة العربية )      الرمسية للتعليم يف الربنامجاللغة 
ُ
 .............................................  (ت

 

 

 :اجلهة املنفذة للخطةًا: بيانات ثاني

  خلطة(يذ اــنفـــسؤولة عن تاجلــــهــــــة امل)ـــم الكليــــــة / القســ

  / املوقع ةـــاملدين

 14    /   /   تاريخ الجلسة:  رقم البند: )         ( رقم الجلسة: )         ( باملوافقة على اخلطةتاريخ توصية جملس القسم 

 14    /   /   تاريخ الجلسة:  رقم البند: )         ( رقم الجلسة: )         ( تاريخ توصية جملس الكلية باملوافقة على اخلطة

 14    /   /   تاريخ الجلسة:  رقم البند: )         ( رقم الجلسة: )         ( على اخلطة واخلططتاريخ موافقة اللجنة الدائمة للربامج 
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 السنة
الفصل 
 الدراسي

 رمز

 املقرر
 املقــــرر مســــمى

عدد 
 الساعات

 املتطلبات السابقة للمقرر املقرر / تقديمطرح كيفية املقرر طبيعة
ة صاحباملتطلبات امل

 للمقرر
 املقرر مستوى / وظيفة املقررنوع 

دة
تم

مع
 

ية
عل

ف
ي   ر

ظ
ن

 

لي
عم

ت
با

ي در
/ت

 

رة 
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1 

 األول

 X X X X X X X X X X BUSS   أساسيات التسويق 
4589 

BSCI 
4589 

PHIL 
3432 

  X X       

 
املدخل إلى العلوم التربوية 

 والنفسية املعاصرة
                         

                           

                           

                           

                           

 الثاني

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 يالصيف
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 السنة
الفصل 
 الدراسي

 رمز

 املقرر
 املقــــرر مســــمى

عدد 
 الساعات

 املتطلبات السابقة للمقرر املقرر / تقديمطرح كيفية املقرر طبيعة
ة صاحباملتطلبات امل

 للمقرر
 املقرر مستوى / وظيفة املقررنوع 

دة
تم

مع
 

ية
عل

ف
ي   ر

ظ
ن

 

لي
عم

ت
با

ي در
/ت

 

رة 
خب

دان
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ية
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 األول

 X X X X X X X X X X BUSS   أساسيات التسويق 
4589 

BSCI 
4589 

PHIL 
3432 

  X X       

 
املدخل إلى العلوم التربوية 

 والنفسية املعاصرة
                         

                           

                           

                           

                           

 الثاني

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 يالصيف
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 السنة
الفصل 
 الدراسي

 رمز

 املقرر
 املقــــرر مســــمى

عدد 
 الساعات

 املتطلبات السابقة للمقرر املقرر / تقديمطرح كيفية املقرر طبيعة
ة صاحباملتطلبات امل

 للمقرر
 املقرر مستوى / وظيفة املقررنوع 

دة
تم
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ف
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 السنة
الفصل 
 الدراسي

 رمز

 املقرر
 املقــــرر مســــمى

عدد 
 الساعات

 املتطلبات السابقة للمقرر املقرر / تقديمطرح كيفية املقرر طبيعة
ة صاحباملتطلبات امل
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 السنة
الفصل 
 الدراسي

 رمز

 املقرر
 املقــــرر مســــمى

عدد 
 الساعات

 املتطلبات السابقة للمقرر املقرر / تقديمطرح كيفية املقرر طبيعة
ة صاحباملتطلبات امل

 للمقرر
 املقرر مستوى / وظيفة املقررنوع 
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 (8ملحق )

 لمقرراتاو ميز البرامجلترالنظام الموحد 
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املقرراتو الربامج ميزالنظام املوحد لرت  

 الربنامــج املقــرر

 مكونات الرتميز

 البيانات األســاسـية البيانات اإلضافيـة
رقم 

 اإلصدار 
كيفية  اجملال املستوى 

طرح 
 املقرر

طبيعة 
 املقرر

 مستوى/
 وظيفة املقرر

الرقم 
 التسلسلي

القسم 
 املسؤول

 حروف 4 6ـ  0 9ـ  1 999ـ  1 999ـ  1 5 - 0  5ـ  1 5ـ  1

1 5 1 021 019 1 3 MEDI 

 الــــمث
داخل 

 الجامعة
نظري/

 تطبيقي

مقررات 

البرنامج 

 التخصصي 

تسلسله في 

قائمة 

 القسم

األمراض 

 الجلدية
 بكالوريوس األول

 الطب

 والجراحة

  MEDI31 
 رمز

 الربنامج 

 019021  
 رمز

 املقرر 

151   
رمز البيانات اإلضافية 

 للمقرر

MEDI31019021151 

الرمز الكامل على 
نظام التسجيل 

 اإللكرتوني

 ملحوظة يمكن إضافة أية مكونات أخرى للترميز )الجامعة/المنطقة الجغرافية/الدولة ... إلخ(
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 )على سبيل المثال( دليل الترميز

 مالحظات
عدد  زيمرتالتفاصيل 

 اخلانات
Digits 

 املكونات البند
 الرمز الداللة

يرجع في ذلك 

لإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 0 ما قبل االلتحاق 

1 
 المستوى 

 (المؤهل)مستوى 

 الربنامج

 1 الدبلوم )عام واحد(

 2 ن(االدبلوم )عام

 3 البكالوريوس

 4 يوس(الدبلوم العالي )بعد البكالور

 5 الماجستير

 6 الدكتوراه

 
 1 تحدد حسب السنة التي اعتمد فيها البرنامج

 اإلصداررقم  1
 2 )إن وجد( 9إلخ ..... حتى 

هذه أمثلة ، 

وتستكمل كافة 

البرامج ترميزها 

 تباعا  

 QURA القرآن الكريم والدراسات القرآنية

2 
  مجالال

 (البرنامج )مجال 

 ISLM اسات اإلسالميةالدر

 BUSS إدارة األعمال 

 CHEM الكيمياء

 DENT طب الفم واألسنان

 EDUC التربية

 ENGI الهندسة

 ENGL وآدابها اللغة اإلنجليزية

 ARAB لغة العربية وآدابهاال

  إلخ ......

يُحدد لكل قسم 

 أكاديمي رقم

 1 سالميةقسم الدراسات اإل

 القســم المســؤول 3

 املقرر
 

 2 قسم الكيمياء

 3 قسم المناهج وطرق التدريس

 999 ؟؟؟ على سبيل المثال

يُحدد لكل مقرر 

رقم تسلسلي 

بمعرفة القسم 

 المختص

 1  المناهج وطرق التدريسمقدمة في 

3 
 الرقم التسلسلي

 للمقرر داخل القسم

 2 أسس المناهج 

 3 تصميمات المناهج

 999 إلخ

راجع نماذج 

تصميم البرنامج 

( 2)ملحق 

ونموذج تسجيل 

الخطط الدراسية 

 ( 7)ملحق 

 0 المشترك )متطلبات المجتمع( محورمقررات ال

1 
 مستوى /

 وظيفة المقرر

 1 التخصصي )متطلبات الكلية( برنامجالمقررات 

 2 مقررات التخصص الفرعي )الدقيق(

 3 مقررات المسارات الفرعية في التخصص الدقيق 

 4 المقررات االختيارية في التخصص 

البيانات 
اإلضافية 

 للمقرر

 5 (التعلم الحرالتخصص ) خارجالمقررات االختيارية 

 1 نظري

 المقرر طبيعة 
 2 عملي/ تدريبات

 3 خبرة ميدانية

 4 مشروع/إنتاج

 5 ر ذلك )يذكر ويتم إضافته لجدول التعريف(غي

 1 داخل الجامعة

 المقررطرح كيفية  
 2 خارج الجامعة

 3 تعليم عن بُعد

Blended  4 مزيج 

 5 )يذكر ويتم إضافته لجدول التعريف(
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 (9ملحق )

 خطة دراسيةالموافقة على  نموذج
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 اسيةاملوافقة على خطة در منوذج

 

  الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  القســــــــــــــــــــم

  مسمى الربنامج

  )إن وجد(  الربنامج رمز

  املسار الفرعي للربنامج )إن وجد(

وضحأخرى ) (    اللغة اإلنجليزية )  (  اللغة العربية )    يف الربنامجتعليم رمسية لللغة الال
ُ
 .............................( ت

  العدد اإلمجالي لساعات الربنامج )الساعات املعتمدة(

  العدد اإلمجالي لساعات اخلطة الدراسية

 ال )           ( نعم )           ( ؟للجنةاخلطة الدراسية هذه هل سبق إحالة 

 إذا كانت اإلجابة بــ )نعم( ما أسباب إعادتها للجنة؟

1 

2 

3 

4 

5 

 14     /   /   تاريخ الجلسة:  رقم البند: )         ( رقم الجلسة: )         ( توصية جملس القسم باملوافقة على اخلطة

 التوقيع: االســم: رئيس القسماسم وتوقيع 

 14     /   /    تاريخ الجلسة: رقم البند: )         ( رقم الجلسة: )         ( توصية جملس الكلية باملوافقة على اخلطة

 التوقيع: االســم: اسم وتوقيع عميد الكلية

 14     /   /       الدراسية لربامج واخلططاتاريخ إحالة اخلطة للجنة 

  الدراسية لربامج واخلططنص قرار جلنة ا

 14/   /          اريخ اجللسة:ت (      رقم البند: )      (       رقم اجللسة: )  الدراسية خلططلربامج واقرار جلنة اتاريخ 

 التوقيع: االســم: الدراسية  لربامج واخلططاسم وتوقيع رئيس جلنة ا

 


