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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ً
عاليا مع رؤيــة المملكة
تســعى جامعــة الملــك ســعود وفــق خطتهــا االســتراتيجية المتضمنــة رؤية ورســالة طموحتيــن ،وتواؤمـ ًـا
العربيــة الســعودية ( ،) 2030أن تكــون برامجهــا الجامعيــة متوافقــة مــع ســوق العمــل ،ومــع متطلبــات التنميــة ،ومســتجدات
التخصصــات العلميــة بمختلــف مجاالتهــا .ونظـ ً
ـرا لمــا يتطلبــه ذلــك مــن جهــد مــادي وبشــري كبيريــن ،وضعــت الجامعــة لجميــع
ـا إرشـ ً
ـاديا ،وتوضيحيـ ًـا يقــود عمليــة بنــاء
منســوبيها مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،والعامليــن علــى إعــداد البرامــج الدراســية دليـ ً
البرامــج الدراســية وتطويرهــا مــن خــال مراحــل محــددة تنضبــط بضوابــط الجــودة ومعاييــر االعتمــاد األكاديمــي الوطنــي
والدولــي ،وتضمــن توافــق هــذه البرامــج مــع متطلبــات ســوق العمــل .ورغــم مــا تواجهــه الجامعــة مــن تحديــات كبيــرة فــي
ذلــك ،إال أن الجامعــة ال تألــو جهـ ً
ـدا فــي تقديــم كامــل الدعــم لجميــع الكليــات فــي ســبيل الوصــول للهــدف المنشــود.
وقــد تضمــن الدليــل فــي نســخته الحالية (١٤٤١هـــ 2019 -م) العديد مــن النماذج المطــورة ،والضوابط الجديــدة ،والمعلومات
اإلثرائيــة .كمــا تــم االقتصــار علــى المتطلبــات األساســية فقــط ،وحــذف عــدد مــن النمــاذج بحيــث يكــون التركيــز بصــورة أكبــر
علــى الكيــف وليــس علــى الكــم .إضافــة إلــى وضــع مســارات إقــرار مختصــرة لبعــض البرامــج ذات الطبيعــة الخاصــة رغبــة فــي
مواكبــة التغيــرات الســريعة فيها.
وأخيـ ً
ـرا ،يخــرج هــذا الدليــل وهنــاك متطلبــات قــد ُتســتحدث مــن قبــل اإلطــار الوطنــي الســعودي ،أو المركــز الوطنــي للتقويــم
واالعتمــاد األكاديمــي ،وســوف تواكــب النســخة اإللكترونيــة مــن الدليــل ،وموقــع إدارة الخطــط والبرامــج الدراســية تلــك
المســتجدات ،بحيــث ُتحــدث نماذجهــا ومتطلباتهــا وفقـ ًـا لذلــك.
وفق اهلل الجميع
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
أ.د.محمد بن صالح النمي
9

تمهيد
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انسـ ً
ـجاما مــع رؤيــة الجامعــة وتوجههــا نحــو الريــادة ،ورغبــة منهــا فــي االرتقــاء بالمخرجــات التعليميــة لمواكبــة خطــط التنمية،
وتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل ،ومعاييــر االعتمــاد األكاديمــي ،اســتحدثت إدارة الخطــط والبرامــج الدراســية لكــي ُتعنــى
بالبرامــج الدراســية للمرحلــة الجامعيــة .وقــد تــم اســتحداث هــذه اإلدارة لعــدة أســباب منهــا:
التوسع المعرفي والتقني الذي يواجه العملية التعليمية بمختلف فروعها.
الحاجة إلى معايير وآلية واضحة إلعداد الخطط والبرامج األكاديمية.
ضرورة األخذ برأي جهات التوظيف في القطاعين :العام ،والخاص عند بناء البرامج الدراسية.
االرتقاء بالمحتوى المعرفي ،والمهاري في الخطط الدراسية.
عدم ربط أهداف البرامج والخطط الدراسية بالمخرجات التعليمية.
ومنطلقة من عدة عوامل تسهم في إنجاح إعداد الخطط الدراسية ،منها:
ربط الخطة الدراسية برؤية القسم األكاديمي ،ورسالته ،وأهدافه.
وجود منهجية واضحة في إعداد الخطط والبرامج الدراسية.
االطالع على التجارب المحلية ،واإلقليمية ،والعالمية المماثلة.
ً
ً
وإناثــا) والقطاعيــن:
(ذكــورا،
المشــاركة الفاعلــة مــن ِق َبــل المعنييــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،والطــاب ،والخريجيــن

العــام ،والخــاص.

ً
ً
ً
وتماشــيا مــع الخطــة االســتراتيجية لوكالــة
ووفقــا لرؤيــة الجامعــة ،ورســالتها األكاديميــة،
وانطالقــا مــن هــذه األســباب،
الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكاديميــة ،ورؤيــة المملكــة ( ،)2030وضعــت اإلدارة خطــة رســمت فيهــا رؤيتهــا ،ورســالتها،
وأهدافهــا ،لالرتقــاء بواقــع الخطــط الدراســية ،وتطويــر محتواهــا ،واقتــراح برامــج جديــدة تتناســب مــع خطــط التنميــة ،وتلبــي
حاجــات ســوق العمــل.
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تعريفات
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تعريفات
البرنامج الدراسي:
مجمــوع المقــررات الدراســية اإلجباريــة ،واالختياريــة ،والحــرة ،والتــي تشــكل مــن مجمــوع ســاعاتها متطلبــات التخــرج التــي
يجــب علــى الطالــب اجتيازهــا بنجــاح؛ للحصــول علــى الدرجــة العلميــة فــي التخصــص المحــدد.

الخطة الدراسية:
هــي مجمــوع المقــررات الدراســية لــكل طالــب ،وتختلــف باختــاف المقــررات االختياريــة ،والحــرة فــي خطتــه الدراســية،
وتنتهــي بحصولــه علــى الدرجــة العلميــة المحــددة.

تعديل غير جوهري على برنامج دراسي:
يكــون التعديــل فــي مســمى مقــرر أو أكثــر ،وبمــا ال يتجــاوز خمســة مقــررات دونمــا تأثيــر علــى محتــوى تلــك المقــررات ،أو
بإضافــة مقــررات اختياريــة علــى قائمــة االختيــار المحــددة مسـ ً
ـبقا مــن القســم ،أو إضافــة مــا ال يزيــد عــن مقرريــن جديديــن
للخطــة علــى َّأل يؤثــر ذلــك علــى إجمالــي عــدد ســاعات البرنامــج ،ويتــم االكتفــاء بإقــرار هــذه التعديــات مــن اللجنــة الدائمــة
للخطــط والنظــام الدراســي دونمــا حاجــة لرفعهــا لمجلــس الجامعــة.

تعديل جوهري:
مــا يتجــاوز التعديــل المنصــوص عليــه فــي التعديــل غيــر الجوهــري  ،ويطبــق عليــه جميــع إجــراءات إقــرار البرنامــج الدراســي
الجديــد.
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المستوى الدراسي:
ً
وفقا للخطط الدراسية المعتمدة.
هو المستوى الدال على المرحلة الدراسية،

الوحدة التدريسية:
المحاضــرة النظريــة األســبوعية التــي ال تقــل مدتهــا عــن خمســين دقيقــة ،أو الــدرس الســريري الــذي ال تقــل مدتــه عــن
الخمســين دقيقــة ،أو الــدرس العملــي أو الميدانــي الــذي ال تقــل مدتــه عــن مئــة دقيقــة.

المقرر الدراسي:
مــادة دراســية ضمــن الخطــة الدراســية المعتمــدة فــي كل تخصــص (برنامــج) .ويكــون لــكل مقــرر رقــم ،ورمــز ،واســم ،ووصــف
عمــا ســواه مــن مقــررات ،وملــف خــاص يحتفــظ بــه القســم لغــرض
مفصــل لمفرداتــه يميــزه مــن حيــث المحتــوى والمســتوى َّ

المتابعــة ،والتقييــم ،والتطويــر ،ويجــوز أن يكــون لبعــض المقــررات متطلــب ،أو متطلبــات ســابقة ،أو متزامنــة معــه.

اللجان االستشارية:
هــي ثــاث لجــان استشــارية( :علميــة ،وصحيــة ،وإنســانية) ترتبــط بــإدارة الخطــط والبرامــج الدراســية .مهمتهــا مراجعــة البرامــج
والخطــط الدراســية بحســب التخصــص ،والتوصيــة بالتعديــات ،والتأكــد مــن عــدم وجــود أي ازدواجيــة بيــن برامــج الكليــات ،أو
تكــرار للمقــررات ،ويمثــل كل كليــة وكيلهــا للشــؤون األكاديميــة.
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التحكيم الخارجي:
عــرض البرنامــج الدراســي علــى أحــد األكاديمييــن المختصيــن ،أو الهيئــات العلميــة المختصــة فــي البرنامــج مــن داخــل المملكة
العربيــة الســعودية أو خارجها.

برنامج بيني:
برنامــج دراســي يتقاطــع تقديمــه مــع أكثــر مــن قســم داخــل الكليــة أو خارجهــا ،وتكــون المســؤولية علــى البرنامــج َّإمــا

مشــتركة أو مــن خــال جهــة تحددهــا الجامعــة.

إعادة الهيكلة:
مشــروع لتنظيــم العمــل الداخلــي للكليــة مــن خــال إعــادة النظــر فــي مســمى الكليــة ،وأقســامها ،ومســميات تلك األقســام.
ويمكــن أن يقتصــر مشــروع إعــادة الهيكلــة علــى ذلــك ،أو يمكــن أن يتضمــن مشـ ً
ـروعا لتطويــر البرامــج القائمــة ،أو اســتحداث
برامــج جديــدة مصاحبــة.
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إدارة الخطط والبرامج الدراسية
التوصيف:
إدارة تنفيذيــة تعنــى بالبرامــج الدراســية للمرحلــة الجامعيــة فــي جامعــة الملــك ســعود ،وتتولــى عمليــات التقويــم ،والتطويــر،
واإلشــراف ،والمتابعــة لالرتقــاء بالخطــط والبرامــج األكاديميــة وفــق رؤيــة الجامعــة ،ورســالتها ،وأهدافهــا التــي وضعتهــا بمــا
يتوافــق مــع خطــط التنميــة.

هيكل اإلدارة:
ترتبــط اإلدارة وفــق هيكلهــا التنظيمــي بوكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكاديميــة ،ولهــا اتصــال مباشــر بعمــداء
الكليــات ورؤســاء األقســام األكاديميــة ،للتعــاون معهــم فــي متابعــة كل مــا يتعلــق بالخطــط الدراســية وســبل تطويرهــا،
وتنبثــق عنهــا وحــدات مســاندة علــى النحــو اآلتــي:
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الهيكل التنظيمي إلدارة الخطط والبرامج الدراسية
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الرؤية:
خطط وبرامج دراسية رائدة.

الرسالة:
تطبيــق المواصفــات والمعاييــر الالزمــة فــي بنــاء الخطــط والبرامــج الدراســية مــن خــال تقويــة الشــراكة المجتمعيــة ،وترســيخ
التعــاون مــع مختلــف الجامعــات والمؤسســات العلميــة المحليــة ،والعالميــة ،لالرتقــاء بمخرجــات التعليــم فــي الجامعــة سـ ً
ـعيا
للريــادة ،وتحقيقـ ًـا الحتياجــات المجتمــع ،ومتطلبــات التنميــة الوطنيــة.

األهداف:
وضع المواصفات والمعايير الالزمة في بناء الخطط والبرامج الدراسية بما يتوافق مع معايير االعتماد األكاديمي.
إقامــة شــراكة مجتمعيــة مــع القطاعيــن :العــام ،والخــاص بهــدف الرقــي وتحســين مســتوى الخطــط والبرامــج الدراســية
فــي الجامعــة.
التعــاون األكاديمــي مــع مختلــف الجامعــات والمؤسســات العلميــة محليـ ًـا ،وإقليميـ ًـا ،وعالميـ ًـا فــي ســبيل تحقيــق جــودة
بنــاء الخطــط والبرامــج األكاديميــة.
تقديم الدعم والمساندة لألقسام األكاديمية لخلق بيئة مناسبة ،لتطوير البرامج األكاديمية.
تقويــم الخطــط والبرامــج الدراســية فــي األقســام األكاديميــة ،والعمــل علــى تطويرهــا بمــا يتماشــى مــع رســالة ،وأهــداف
الجامعــة بالتعــاون مــع عمــادة التطويــر والجــودة ،والجهــات المعنيــة فــي الجامعــة.
متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية على مستوى الجامعات المحلية ،والخارجية
إعداد األدلة والنماذج التي تحقق األداء المتميز والمتطور في إعداد الخطط الدراسية.
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مســاعدة الكليــات واألقســام فــي وضــع البرامــج بمــا يتناســب وعمليــات التنميــة ،واختيــار الوســائل التــي تحقــق ذلــك،
واقتــراح آليــات جديــدة لتطويــر الخطــط والبرامــج الدراســية.

المهام الرئيسة:
وضع اآلليات والضوابط واإلجراءآت الخاصة بإقرار البرامج الدراسية وهيكلة الكليات.
اقتراح آليات جديدة لتطوير البرامج الدراسية.
متابعة الكليات واألقسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية.
وضع اآلليات والضوابط واإلجراءات الخاصة بإقرار البرامج الدراسية وهيكلة الكليات
اإلشراف على عمليات تطوير الخطط والبرامج الدراسية.
التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتنظيم ورش العمل ،والدورات التدريبية في مجال الخطط والبرامج الدراسية.

مهام وحدات اإلدارة:
مهام وحدة الخطط والبرامج الدراسية:
متابعة الخطط الدراسية في الجامعة
أمانة اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي
التنسيق مع وحدات إدارة الخطط والبرامج الدراسية األخرى في تطبيق آلية إقرار البرامج الدراسية
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مهام وحدة ضمان الجودة للبرامج األكاديمية:
التأكد من استيفاء البرامج المقدمة لمتطلبات إقرار البرامج الدراسية.
ضبط إجراءات التحكيم الخارجي.
التنسيق مع عمادة التطوير والجودة فيما يخص جودة البرامج الدراسية.
ً
ً
ودوليا.
عربيا،
إجراء المقارنات المرجعية للبرامج الدراسية
دراسة ما يحال إليها من أمور.

مهام وحدة الدراسات األكاديمية:
االطالع على مستجدات إجراءات إقرار البرامج الدراسية.
دراسة سوق العمل ومتطلباته من البرامج الدراسية.
تحليل واقع البرامج الدراسية في الجامعة ،وتقديم التوصيات الالزمة.
دراسة ما يحال إليها من مواضيع.
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إجراءات إقرار الخطط والبرامج الدراسية
شكل  .1دروة مراجعة البرامج الدراسية
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ملحوظة هامة:
تقــوم الكليــات واألقســام المعنيــة برفــع كل مــا يتعلــق بالخطــط والبرامــج الدراســية لوكالــة الجامعــة للشــؤن التعليميــة
واألكاديميــة مــا عــدا األمــور التاليــة فيمكــن مخاطبــة عمــادة القبــول والتســجيل مباشــرة.

صالحيات عمادة القبول والتسجيل مع إحاطة إدارة الخطط بذلك
التعديل على ترقيم المقررات.
طلــب اإلضافــة أو الحــذف أو التعديــل ســواء علــى متطلــب مقــرر (ســابق أو مصاحــب أو متزامــن) أو متطلــب إنجــاز
عددســاعات محــددة مــن الخطــة أو مســتوى دراســي.
التعديل على المقررات اإلختيارية.
تصحيح اسم مقرر باللغتين (العربية  /اإلنجليزية).
التعديل على مستوى دراسي بنقل مقرر أو أكثر من مستوى إلى مستوى آخر.
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آلية إقرار البرامج الدراسية
مقدمة
ـاء علــى تطلعــات
نظــرا لمــا تتمتــع بــه جامعــة الملــك ســعود مــن ســمعة تجــاوزت اإلقليميــة إلــى العالميــة ،وبنـ ً
الجامعــة نحــو الريــادة والتميــز ،فــكان لزامـ ًـا أن تنســجم كل معطياتهــا مــع مــا يحقــق أهدافهــا المرســومة ،ولذلــك

عندمــا بــدأت إدارة الخطــط والبرامــج الدراســية فــي اإلعــداد لوضــع آليــة إقــرار البرامــج الدراســية ،قامــت بعمــل
اســتعراض لتجــارب بعــض الجامعــات العالميــة فــي ذلــك مــن أجــل جلــب األفــكار الجيــدة وتضمينهــا فــي اآلليــة
المقترحــة .كمــا قامــت اإلدارة بالعمــل مــع مستشــارين لديهــم إط ــاع وتجربــة فــي جامعاتهــم علــى وضــع هــذه
اآلليــة سـ ً
ـعيا مــن الجامعــة نحــو التميــز والريــادة وتأكيــدا علــى تنافســية مخرجاتهــا .كمــا عقــدت وكالــة الجامعــة
للشــؤون التعليميــة واألكاديميــة ورش عمــل اســتقطبت لهــا خبــراء مــن مختلــف جامعــات العالــم الســتعراض
تجاربهــم فــي ذلــك ،ولوضــع إجــراءات الجامعــة أمــام هــذا المحــك.
وقــد تــم اســتعراض عــدد مــن الدراســات والبحــوث رغــم ندرتهــا والتــي أجريــت حــول هــذا الموضــوع ،ومنهــا:
دراســة كريمــر ،وجانوســيك ( ،)1999والتــي قامــا فيهــا باســتعراض إجــراءات اعتمــاد البرامــج الدراســية ومراجعتهــا
فــي خمســين واليــة أمريكيــة ،وكذلــك فــي بعــض دول العالــم ،ومنهــا :أســتراليا ،وكنــدا ،وألمانيــا ،وهونــغ كونــغ،
وهولنــدا ،ونيوزيلنــدا ،وســكوتالند .وخلــص الباحثــان إلــى أن المتبــع فــي الجامعــات األمريكيــة فــي والياتهــا
الخمســين ،وبعــض دول العالــم المدروســة ،هــو نظــام يدفعــه إجــراءات ضمــان الجــودة ،ولكنــه يختلــف فــي
ـا ،-يميــل النظــام إلــى كونــه منظمـ ًـا مــن قبــل الواليــة التــي تتبعهــا
التطبيــق مــن بلــد إلــى آخــر ،ففــي أمريــكا -مثـ ً
الجامعــة مــع إعطــاء بعــض الصالحيــات للجامعــات ،ولكــن فــي دول العالــم األخــرى تبيــن أن النظــام يميــل إلــى
ـاء عليــه يتضــح أن النظــام كلمــا
كونــه مدفوعـ ًـا بإجــراءات االعتمــاد األكاديمــي ،وصالحيــات مطلقــة للجامعــات ،وبنـ ً
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كان مدفوعـ ًـا بإجــراءات االعتمــاد األكاديمــي ابتعــد عــن هيمنــة الواليــة أو المنطقــة التــي تتبعهــا الجامعــة .وأشــار
الباحثــان إلــى بعــض الســلبيات لهــذا النظــام ،منهــا ,علــى ســبيل المثــال ,إضعــاف اســتقاللية الجامعــات ،وتأخيــر البــدء
فــي البرامــج ،وإمكانيــة أن تدخــل التأثيــرات السياســية فــي القــرار ،وفــي نفــس الوقــت هنــاك بعــض اإليجابيــات
التــي تمــت اإلشــارة إليهــا ومنهــا :زيــادة فــرص التواصــل بيــن الجامعــات ،وتقليــل االزدواجيــة بيــن البرامــج ،وتوفيــر
المصــادر ،وأخيـ ً
ـرا التركيــز علــى تطبيــق أولويــات خطــط الواليــات المعنيــة .واقتــرح الباحثــان فــي نهايــة دراســتهما
نموذجــا يميــل أكثــر نحــو إعطــاء االســتقاللية للجامعــات مــع بقــاء إمكانيــة المســاءلة والمحاســبة مــن قبــل الواليــة.
وفــي دراســة أخــرى ،أشــار باكســتون ،و رايــت ( )2002إلــى أن دولــة مثــل اليابــان عندمــا تقــر الحكومــة جامعــة
ـا ،فــإن مســألة إقــرار البرامــج الدراســية تصبــح شـ ً
ـأنا و قــرارا داخليـ ًـا ،واتفــق الباحثــان مــع دراســة كريمــر
خاصــة مثـ ً
وجانوســيك فــي كــون النظــام فــي دول ،منهــا :أســتراليا ،وبريطانيــا ،وجنــوب أفريقيــا مدفوعـ ًـا بإجــراءات االعتمــاد
األكاديمــي الخارجــي ،كمــا تطــرق الباحثــان فــي دراســتهما حــول نظــام آخــر هــو المراجعــة عــن طريــق األقــران عنــد
إقــرار البرامــج الدراســية فــي نيوزلنــدا .وأشــار الباحثــان إلــى أن اللجنــة المســؤولة عــن إقــرار البرامــج والمفوضــة مــن
قبــل لجنــة وكالء الجامعــات النيوزلنديــة تتولــى عمليــة تعميــم مقترحــات البرامــج الجديــدة علــى الجامعــات األعضــاء
فــي المجموعــة وأيضــا غيــر األعضــاء ،وتقــوم تلــك الجامعــات بعمــل مراجعــة للمقتــرح ،وتقديــم مقترحــات تطويريــة
أو لفــت النظــر إلــى الســلبيات .كمــا يمكــن لهــذه الجامعــات االعتــراض علــى مقتــرح البرنامــج مــع تقديــم مســوغات
االعتــراض.
وبالمقارنــة ،فــإن جامعــة الملــك ســعود تميــل إلــى كونهــا نظامــا مدفوعـ ًـا بإجــراءات وتنظيمــات داخليــة يحكمهــا
إجــراءات االعتمــاد األكاديمــي فــي المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي ،فالنظــام الموحــد للتعليــم
العالــي فــي المملكــة يعطــي صالحيــة مطلقــة إلقــرار البرامــج األكاديميــة للجامعــات دون الحاجــة للرجــوع لجهــات
عليــا ،وبمــا أن هــذا النظــام يركــز علــى التنظيمــات الداخليــة ،كان وال بــد أن تنهــج جامعــة الملــك ســعود نهجـ ًـا يركــز
علــى ضمــان الجــودة مــن خــال اإلجــراءات الداخليــة مــع التحكيــم والمراجعــة الخارجيــة ســواء مــن قبــل الخبــراء أو
هيئــات االعتمــاد البرامجــي العالميــة زيــادة فــي ضمــان جــودة البرامــج ومخرجاتهــا .وتبقــى قضيــة التنســيق مــع
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الجامعــات األخــرى فــي المنطقــة ،أو فــي الدولــة ككل أمــر ســوف يتــم تفاديــه مــن خــال الطلــب مــن الكليــات
التأكــد مــن عــدم وجــود برامــج مماثلــة فــي الجامعــات القريبــة قبــل الرفــع بالمقتــرح ،وســوف يتــم ضمــان ذلــك مــن
خــال وحــدة الجــودة فــي اإلدارة.
وبعــد هــذه المراجعــة آلليــة إقــرار الخطــط والبرامــج الدراســية فــي عــدد مــن الجامعــات الرائــدة ،خلصــت اإلدارة
إلــى إقــرار اآلليــة اآلتيــة لتعزيــز نقــاط القــوة ،وتالفــي جوانــب الضعــف ,لالرتقــاء بمخرجــات الخطــط الدراســية فــي
الجامعــة:

بداية مشروع البرنامج الدراسي
عــادة مــا تكــون المبــادرة فــي إجــراء مراجعــة للخطــة الدراســية القائمــة أو اقتــراح برامــج دراســية جديــدة ،لألســباب
اآلتيــة:
طلب مراجعة للخطة الدراسية من داخل الجامعة أو خارجها.
تطورات جديدة في التخصص.
حاجة سوق العمل.
احتياجات التنمية الوطنية.
متطلبات االعتماد األكاديمي.
فــي حــال رأت الكليــة أن هنــاك حاجــة الســتحداث برنامــج جديــد ،فــإن عليهــا مكاتبــة وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة
واألكاديميــة بطلــب افتتــاح البرنامــج ،ومرفــق بالكتــاب نمــوذج طلــب اســتحداث برنامــج جديــد (أ) ،وعلــى القســم المعنــي
التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة ،والتأكــد مــن عــدم وجــود برامــج مماثلــة فــي المملكــة داخــل الجامعــة أو خارجهــا،
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وإرفــاق مــا يؤيــد توفــر فــرص العمــل الكافيــة للخريجيــن للســنوات العشــر القادمــة علــى األقــل.

شكل ( )2مراحل استحداث برنامج جديد والنماذج المطلوبة

ورش العمل
عنــد اســتالم الموافقــة المبدئيــة علــى اســتحداث البرنامــج ،يقــوم القســم المعنــي بالتنســيق مــع إدارة الخطــط والبرامــج
الدراســية إلقامــة ورش عمــل مــن المختصيــن فــي الخطــط الدراســية ،وبمشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي القســم،
والطــاب ،والخريجيــن (ذكـ ً
ـورا ،وإناثـ ًـا) ،وجهــات التوظيــف ،والمهتميــن بالتخصــص ،ويتــم مــن خــال هــذه الورشــة اســتعراض
المســتجدات فــي التخصــص والحاجــة للبرنامــج الجديــد ،أو إجــراء التعديــات علــى البرنامــج القائــم .كمــا يتــم أيضـ ًـا ومــن خــال
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ممثــل إدارة الخطــط اســتعراض اإلجــراءات النظاميــة لبنــاء البرنامــج والتأكيــد علــى أفضــل الممارســات فــي إنجــاز ذلــك ،غالبـ ًـا
مــا يتولــى اإلعــداد للورشــة داخــل القســم لجنــة البرامــج الدراســية ،أو فريــق عمــل مكلــف مــن القســم عنــد الرغبــة فــي
التقــدم ببرنامــج جديــد.

بناء برنامج جديد ،أو التعديل الجوهري على برنامج قائم .
يراعــي القســم المعنــي بإعــداد البرنامــج الدراســي اإلجــراءات المحــددة فــي دليــل إدارة الخطــط والبرامــج الدراســية ،ويتأكــد
ً
تفاديــا إلعــادة البرنامــج ،وعلــى القســم التنســيق مــع جهــات االعتمــاد فــي حــال توفرهــا ،وبعــض
مــن اســتيفائها كاملــة
الجامعــات الرائــدة ،أو المختصيــن فــي مجــال البرنامــج مــن العلمــاء البارزيــن إقليميــا ،وعالميـ ًـا ،وإرفــاق آرائهــم وملحوظاتهــم
علــى البرنامــج ،وعلــى الكليــة المقدمــة للبرنامــج التنســيق مــع القطاعــات المســتفيدة فــي تحديــد مواصفــات الخريــج،
وبنــاء نواتــج التعلــم المطلوبــة .كمــا يتطلــب األمــر  -أيضــا  -االط ــاع علــى متطلبــات تســجيل البرنامــج فــي اإلطــار الوطنــي
للمؤهــات ،والتأكــد مــن اســتيفائها إن وجــدت.
وفــي حــال التعديــل علــى برنامــج قائــم ،يرفــق القســم أيضـ ًـا خطتــه لمعالجــة وضــع الطــاب الدارســين علــى الخطــة القديمــة،
وإجــراءات التحــول للخطــة الجديــدة.
ويقتــرح القســم ثالثــة أســماء علــى األقــل كمحكميــن خارجييــن للبرنامــج مــع مراعــاة مواصفــات المحكميــن المشــار إليهــا
فــي هــذا الدليــل.
أوال بتحديــد مواصفــات
ويجــب علــى القســم المعنــي بإعــداد البرنامــج مراعــاة التسلســل الســليم لبنــاء البرنامــج ،وذلــك بالبــدء ً
الخريــج بالتنســيق مــع أربــاب العمــل ،ومــن ثــم تحديــد نواتــج التعلــم للبرنامــج ،وبعــده تحديــد المقــررات التــي تحقــق نواتــج
التعلــم ومواصفــات الخريــج المطلوبــة.
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وفيما يلي توضيح ألهم النقاط التي يجب مراعاتها عند بناء البرنامج:

آراء المعنيين بالخطة ،وهم:
أعضاء هيئة التدريس:
ينبغي على القسم المعني أن يأخذ آراء أعضاء هيئة التدريس في البرنامج بجميع مكوناته من حيث:
توصيف البرنامج األكاديمي.
المقررات الدراسية.
توزيع المقررات الدراسية على المستويات.
نواتج التعلم المرغوبة للبرنامج األكاديمي.
مخرجات التعليمية ومدى فاعلية البرنامج في تحقيقها.
استراتيجيات التدريس ،وآليات التقويم.
آليات التنفيذ المقترحة:
عقد ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس.
اإلطالع على تقارير المقررات الدراسية المعدة من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.
توزيع استبانات.
فتح رابط على موقع القسم تجمع فيه اآلراء.
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الطالب:
يســتطلع القســم المعنــي آراء الطــاب فــي مســتوياتهم المختلفــة فــي جــودة العمليــة التعليميــة ،والخدمــات التــي
يقدمهــا القســم ،والكليــة ،والجامعــة ،وتقويمهــم لمــدى مناســبة البرنامــج ،ومــدى فاعليــة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي
تنفيــذه ،واســتراتيجيات التدريــس ،وآليــات التقويــم المســتخدمة.
آليات التنفيذ المقترحة:
ورشة عمل ُتعقد للطالب.
توزيــع اســتبانات (تقويــم المقــرر لجميــع الطــاب ،واســتبانات الخبــرة لطــاب الســنتين الثانيــة ،والثالثــة ،واســتبانات
تقويــم البرنامــج للخريجيــن فقــط) وهــي معــدة مــن المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي.
فتح رابط على موقع القسم ُتجمع فيه اآلراء.

آراء جهات التوظيف والمستفيدين من البرنامج:
يأخــذ القســم المعنــي آراء جهــات التوظيــف والمســتفيدين بمــدى مناســبة البرنامــج الحتياجــات ســوق العمــل ،ومــدى
تلبيتــه الحتياجاتهــم كونهــم جهــات مشــغلة.

مالحظات إدارة الجامعة على البرنامج ومناسبته الستمرار التسجيل فيه.
اآلراء المنشورة في المنتديات الطالبية على بوابة الجامعة.
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ً
ً
وعالميا وعمل المقارنة المرجعية
إقليميا
خطط األقسام المماثلة
( ) Benchmarkingمعها ،وأخذ أفضل الممارسات التي تناسب البرنامج ومكان تطبيقه.
ـاء علــى تقريــر يقــدم لمجلــس القســم ،عندهــا يقــوم مجلــس
أ  -تحليــل جميــع اآلراء الســابقة ،ووضــع أولويــات للعمــل بنـ ً
القســم بتشــكيل لجنــة تنظــر فــي البرنامــج واآلراء التــي ُقدمــت ،وتبــدأ إجــراء تعديــل البرنامــج ،أو بنــاء البرنامــج الجديــد.

لجنة البرامج الدراسية في القسم:
تبدأ اللجنة عملها بمراعاة النقاط اآلتية :
مقررات متطلبات الجامعة اإللزامية ،والتنظيمات المتعلقة بها.
مقررات متطلبات الكلية اإللزامية ،واالختيارية.
متطلبات القسم االختيارية ،واإلجبارية وفق تقارير تحليل اآلراء السابقة.
أهداف البرنامج ،ونواتج التعلم المطلوبة.
مواصفات الخريج ،ومجاالت توظيفه.
تقارير المقررات الدراسية المعبأة من أعضاء هيئة التدريس.

تشــرع اللجنــة بتوصيــف البرنامــج الجديــد وفــق المعطيــات الســابقة (نمــوذج  NCAAAعربــي
وإنجليــزي).
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عمــل مصفوفــة المقــررات ضمــن توصيــف البرنامــج مــع نواتــج تعلــم البرنامــج ()Program Matrix
بالتعــاون مــع جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس ،ومعرفــة نقــاط التداخــل ،والتعــارض بيــن المقــررات
الدراســية.
تعبئة النماذج الخاصة بإعداد الخطة والتي تشمل:
يبيــن الجــدول ( )1اإلجــراءات التــي تمــت إلعــداد الخطــة ،ويجــب أن تكــون مكتملــة ،ويشــار فــي المــكان المخصــص
بوضــع (×) بــأن هــذا اإلجــراء قــد تــم فعليــا ،ويجــب إرفــاق مــا يؤيــد ذلــك( .عربــي و إنجليــزي).
نموذج توصيف البرنامج المعد من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي( .عربي  ،وإنجليزي).
نموذج (ب) الخطة االسترشادية المعتمدة (عربي وإنجليزي)
نموذج (هـ) توزيع المقررات الدراسية (إجباري ،اختياري ،حرة الخ) ،وقائمة بأعضاء هيئة التدريس.
توصيف المقرر كامال حسب نموذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي (عربي وإنجليزي).

مجلس القسم والكلية
يعــرض البرنامــج الدراســي علــى مجلــس القســم ،وفــي حــال التوصيــة بإقــراره يرفــع إلــى مجلــس الكليــة ،وتؤكــد
ـا بأعضــاء هيئــة تدريســه هــو المســؤول األول ،وعليــه اتخــاذ أعلــى معاييــر الجــودة فــي عمليــة
الجامعــة أن القســم ممثـ ً
بنــاء البرنامــج وتالفــي أيــة ســلبيات قــد تعيــق نجاحــه ،والتــزام القســم بذلــك ضمانــا لسالســة باقــي اإلجــراءات.
ومــن المتوقــع أن يتــم مناقشــة البرنامــج الدراســي مــن خــال لجنــة البرامــج الدراســية علــى مســتوى الكليــة ،وعــرض
البرنامــج علــى هــذه اللجنــة يضمــن تناســق جميــع برامــج الكليــة ،وعــدم تكــرار المقــررات ،أو تشــابهها بيــن األقســام .ويوفــر
ذلــك تناســق البرامــج فــي الكليــة مــن حيــث متطلبــات الكليــة اإلجباريــة ،واالختياريــة وغيرهــا.
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وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية /إدارة الخطط والبرامج الدراسية .
ترفــع الخطــة الدراســية إلــى وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكاديميــة /إدارة الخطــط والبرامــج الدراســية
التــي تقــوم بدراســتها تمهيـ ً
ـدا إلقرارهــا وفقــا لإلجــراءات اآلتيــة:

المراجعة الفنية.
تتولــى وحــدة ضمــان الجــودة فــي إدارة الخطــط والبرامــج الدراســية مراجعــة البرنامــج والتأكــد مــن اســتيفائه لــكل
اإلجــراءات المطلوبــة ،ومنهــا :تعبئــة جــدول ( )1المتضمــن قائمــة بمتطلبــات اإلقــرار ،وفــي حــال وجــود أي نقــص ،يعــاد
البرنامــج للكليــة الســتكماله ،وفــي حــال توفــر كل مــا هــو مطلــوب ،يحــال نســخة مــن البرنامــج لوحــدة البرامــج الدراســية
فــي اإلدارة الســتكمال باقــي اإلجــراءات ،وتقــوم وحــدة ضمــان الجــودة بالبــدء فــي عمــل التحكيــم الخارجــي.

التحكيم ويتم من خالل:
األكاديميين المختصين (داخلي ،خارجي) .استمارة (و)

 - ١معايير المحكمين الخارجيين
أكاديمي مختص في المجال العلمي الدقيق للبرنامج.
يكون على رأس العمل األكاديمي.
برتبة أستاذ مشارك على األقل.
ليس له أي ارتباط بإجراءات تطوير البرنامج المقدم.
خبرة في تخصص البرنامج ال تقل عن خمس سنوات.

34

دليــــل إدارة الخـطط والبـرامـج الــدراســية
للمرحلة الجامعية والنماذج المعتمدة فيها

 - ٢القطاعين :العام ،والخاص.
االســتفادة مــن النمــوذج المعــد مــن قبــل اإلدارة (اســتمارة رأي القطــاع المســتفيد) ،أو إرفــاق ما يشــير إلــى رأي القطاعين
العــام والخــاص فــي البرنامــج ،ويمكــن عــرض البرنامــج علــى المجلــس االستشــاري للكليــة ،وإرفــاق توصيــة المجلــس
كدليــل إضافــي لــرأي الجهــات المســتفيدة.

 - ٣المهتمين وأصحاب العالقة من خالل عرضها على الموقع اإللكتروني لإلدارة.
تتولــى وحــدة البرامــج فــي اإلدارة عــرض الخطــة كاملــة علــى رابــط إدارة الخطــط والبرامــج الدراســية بموقــع وكالــة
الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكاديميــة طــوال فتــرة التحكيــم ،ويتــم تزويــد الكليــة بأيــة آراء حــول البرنامــج.
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شكل ( )3مراحل استحداث برنامج جديد بعد الموافقة المبدئية والنماذج المطلوبة
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 - ٤اللجان االستشارية.
يتــم عــرض البرنامــج الدراســي علــى لجنــة أو أكثــر مــن اللجــان االستشــارية بحســب تخصــص البرنامــج وتقاطعــه مــع
تخصصــات أخــرى.
اللجنة االستشارية للكليات اإلنسانية.
اللجنة االستشارية للكليات العلمية التطبيقية.
اللجنة االستشارية للكليات الصحية.
تضــم هــذه اللجــان فــي عضويتهــا وكالء الكليــات للشــؤون األكاديميــة ،وتحــدد مســؤولية كل وكيــل فــي تمثيــل كليتــه
وإبــداء الــرأي شـ ً
ـفهيا أثنــاء االجتمــاع أو مكتوبـ ًـا حــول أي برنامــج ،ويعــد عــدم تقديــم الكليــة مــا يفيــد رأيــا مخالفــا موافقة
ضمنيــة علــى البرنامــج ،وعلــى الوكيــل المعنــي التنســيق داخــل كليتــه مــع األطــراف المعنيــة بــأي برنامــج مقتــرح مــن
قبــل كليــة أخــرى.

 - ٥جمع اآلراء والمقترحات:
يتــم جمــع اآلراء والمقترحــات مــن المحكميــن واللجــان االستشــارية ،وعرضهــا علــى القســم المعنــي حيــث يتولــى القســم
دراســة المقترحــات المقدمــة ،وإجــراء التعديــات المطلوبــة ،وتوضيــح رأي القســم فــي حــال عــدم قبولــه لمقترحــات
التعديــل.
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جدول ( )١ترتيب الوثائق عند العرض على اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي.
جــدول  - ١الوثائــق المطلوبــة عنــد طلــب إقــرار برنامــج جديــد أو تطويــر جوهــري لبرنامــج قائــم وترتيبهــا عنــد العــرض علــى
اللجنــة الدائمــة للخطــط والنظــام الدراســي.

جديد أو تعديل جوهري لقائم

تعديل غير جوهري

توصية مجلس الكلية والقسم

توصية مجلس الكلية والقسم

نبذة عن القسم

توصيف البرنامج ()NCAAA

نموذج ( ط ) متطلبات إقرار الخطط والبرنامج الدراسي

الخطة اإلسترشادية الجديدة (نموذج ب)

نموذج تعديل على برنامج دراسي قائم ( ج )

الخطة االسترشادية الحالية (قبل التعديل)

توصيف البرنامج ()NCAAA

توزيع الساعات (متطلبات جامعة ،وكلية ،وقسم) (نموذج ج)

الخطة االسترشادية الجديدة المعتمدة (نموذج ب)

توصيف المقررات ( )NCAAAالتي طرأ عليها التغيير فقط

الخطة االسترشادية الحالية (قبل التعديل)
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جديد أو تعديل جوهري لقائم

تعديل غير جوهري

توزيع الساعات (متطلبات جامعة ،وكلية ،وقسم) (نموذج ج)
نموذج (ي) مستلزمات تطبيق البرنامج الدراسي
خارطة نواتج التعلم ()NC AAA
توصيف كل المقررات (( )NCAAAعربي+إنجليزي)
توصية اللجنة االستشارية المعنية وتوضيح القسم لمالحظاتها.
رأي المحكم الخارجي وتوضيح القسم
مالحظات وحدة الجودة ورأي القسم حولها.
مخاطبات التنسيق مع الكليات المعنية في حال تضمن البرنامج مقررات
من تلك الكليات.
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اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي
عــرض الخطــة الدراســية علــى اللجنــة الدائمــة للخطــط والنظــام الدراســي إلقرارهــا تمهيـ ً
ـدا لعرضهــا علــى مجلــس الجامعــة.
وتنظــر اللجنــة فــي البرنامــج الدراســي وتناقــش ممثلــي الكليــة حــول مســوغات فتــح البرنامــج ،أو التعديــات علــى برنامــج
قائــم ،ومــدى توافــق البرنامــج والتعديــات مــع اســتراتيجية الجامعــة ،وانســجام البرنامــج مــع بقيــة برامــج الكليــة ،واســتيفائه
لــكل متطلبــات البــدء ،وأيضـ ًـا تنظــر اللجنــة وبشــكل دقيــق فــي حاجــة المجتمــع للبرنامــج ،وتوفــر الفــرص الوظيفيــة للخريجيــن
ومــدى مراعــاة البرنامــج لمتطلبــات ســوق العمــل مــن جهــة اإلعــداد العلمــي ،والتطبيقــي العملــي والمهــاري.
هام:

جدول ( )٢ترتيب الوثائق عند الرفع لمجلس الجامعة
جدول ( - )٢ترتيب وثائق إقرار برنامج دراسي جديد ،أو مطور عند رفعها لمجلس الجامعة

الدائمة للخطط والنظام الدراسي لمجلس الجامعة
 - 1مذكرة اللجنة
ُ
 - 2محضر لجنة الخطط والنظام الدراسي الذي تم فيه التوصية بالبرنامج
 - 3الترتيب حسب الجدول رقم .١
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مجلس الجامعة:
في حال التوصية بالموافقة ،يرفع الموضوع لمجلس الجامعة ألخذ الموافقة النهائية على البرنامج.

جدول ( )3مراحل إقرار تعديل على برنامج دراسي قائم

الوثائق المطلوبة

1

لجنة الخطط في القسم

2

مجلس القسم

3

مجلس الكلية

جميع الوثائق السابقة يضاف لها توصية مجلس القسم

4

اللجان االستشارية

جميع ما سبق مع توصية مجلس الكلية

5

لجنة الخطط والنظام
الدراسي

جميع ما سبق مع توصية اللجنة االستشارية المختصة
*يتم توفير جميع النماذج المحدثة المطلوبة عند العرض مرة أخرى على اللجنة

6

مجلس الجامعة

جميع ما سبق مع توصية اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي

نموذج (ط) متطلبات اإلقرار
نموذج (ب) الخطة االسترشادية (عربي+انجليزي)
نموذج (ج) تعديل على برنامج دراسي
نموذج (د) تعديل على برنامج دراسي
جدول ( )1ترتيب الوثائق المطلوبة
نموذج توصيف برنامج ()NCAAA
نموذج توصيف مقررات ()NCAAA
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ويمكن تلخيص آلية إقرار الخطط الدراسية الجديدة أو المتضمنة لتعديالت جوهرية في الشكل اآلتي:
آلية إقرار الخطط والبرامج الدراسية
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أمــا فــي حــال إجــراء تعديــات طفيفــة ضمــن مقــررات بعينهــا ،ودون أن يكــون لهــا أثــر رئيــس علــى الخطــة ،فتتــم التوصيــة
ً
تمهيــدا
بإقــرار التعديــل مــن قبــل مجلســي القســم والكليــة ،ثــم ترفــع لوكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكاديميــة
إلقرارهــا مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للخطــط والنظــام الدراســي.

الدبلومات ذات الطبيعة الخاصة
تــم فــي هــذه النســخة المحدثــة مــن الدليــل اســتحداث مراحــل خاصــة لبرامــج الدبلــوم بعــد الثانــوي ذات الطبيعــة الخاصــة
(مدفوعــة)  ،بحيــث تحقــق هــذه اآلليــة المرونــة فــي اإلقــرار وجــودة البرامــج،
وتتلخص هذه المراحل في الشكل اآلتي:

مراحل اعتماد برامج الدبلوم بعد الثانوي ذات الطبيعة الخاصة
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مراحل اعتماد برامج الدبلوم بعد الثانوي ذات الطبيعة الخاصة بعد الموافقة المبدئية
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تواريخ مهمة إلقرار الخطط والبرامج الدراسية
اإلجراء المطلوب

آخر تاريخ إلنجاز المطلوب

الجهة المسؤولة

طلب إقرار مبدئي لمشروع برنامج جديد

األسبوع الخامس من الفصل الدراسي األول

الكلية

رفع كامل الخطة الدراسية

األسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني

الكلية

إجراءات التحكيم

األسبوع الرابع عشر من الفصل الثاني

إدارة الخطط والبرامج الدراسية

إعادة الرفع بعد إجراء التعديالت

نهاية األسبوع الخامس من الفصل الدراسي األول

الكلية

األسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني

الكلية

طلب تعديالت على برنامج قائم
(إسم أو مقررات)
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معايير مراجعة
البرامج الدراسية
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معايير مراجعة البرامج الدراسية
البرنامج الدراسي:
يجــب أن يكــون هنــاك فقــرة حــول رســالة البرنامــج ،ومجموعــة األهــداف بحيــث تكــون بســيطة ونوعيــة وقابلــة للقيــاس،
ويجــب علــى أعضــاء القســم التأكــد مــن أن البرنامــج يحقــق األهــداف الموضوعــة ،وترتبــط باألهــداف التعليميــة للقســم،
والكليــة ،والجامعــة ،وأن األهــداف واالســتراتيجيات قــد ُقدمــت علــى شــكل نقــاط واضحــة ،وكذلــك يجــب التأكــد مــن
مناســبة مخرجــات التعلــم المقصــودة ومالءمتهــا لألهــداف ،وبيــان المرجعيــات الخاصــة بالبرنامــج ،وكذلــك المرجعيــات
الوطنيــة والعالميــة( .تعبئــة نمــوذج توصيــف البرنامــج المعــد مــن قبــل المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي)

عند توصيف البرنامج الدراسي يجب مراعاة ما يأتي:
يجــب أن يكــون محتــوى البرنامــج الدراســي وتصميمــه منسـ ً
ـجما مــع رســالته ،وأهدافــه ،ومخرجاتــه بحيــث ُي َم ِّكــن الطــاب

مــن الحصــول علــى مخرجــات التعلــم المســتهدفة.

ويجب عند إعداد البرنامج الدراسي مراعاة ما يأتي:
توافق البرنامج الدراسي مع أهدافه ومخرجات التعلم.
توافق البرنامج الدراسي مع معايير االعتماد الوطنية والعالمية.
اســتناد البرنامــج إلــى مرجعيــات محليــة ،وإقليميــة ،وعالميــة بحيــث يتــم االســتفادة مــن التجــارب الحســنة والمتميــزة
المعمــول بهــا فــي برامــج مثيلــة لــدى المؤسســات األكاديميــة المختلفــة.
وجــود خطــة تفصيليــة للبرنامــج تبيــن المقــررات الدراســية ،وتصنيفهــا (نظــري ،عملــي ،تماريــن الــخ) وتسلســلها ،وعدد
الســاعات الدراســية المعتمــدة والفعليــة ومتطلباتهــا الســابقة والمصاحبــة ،والفصــل أو الفصــول الدراســية التــي
ُتنفــذ بهــا.
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وجــود خطــة تفصيليــة لــكل مقــرر ،تتضمــن :الوصــف العــام للمقــرر ،ولغــة التدريــس ،واألهــداف واســتراتيجيات التعلــم،
وأســاليب التقويــم ،ومصــادر التعلــم.
توزيع مقررات البرنامج الدراسي وفق المتبع (إجباري ،اختياري ،حر) وتقسيمها (جامعة،كلية ،قسم).
وجــود هــدف عــام للبرنامــج األكاديمــي موثــق ومعمــم يحــدد المعــارف والمهــارات المتوخــاة التــي تتوافــق مــع
احتياجــات ســوق العمــل.
وجود أهداف تفصيلية موثقة ومعممة تنبثق عن الهدف العام للبرنامج.
انسجام أهداف البرنامج األكاديمي مع رسالة وأهداف القسم والكلية والجامعة.
استناد األهداف إلى أسس مرجعية على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية.
وجود مخرجات تعلم من معرفة ومهارة قابلة للقياس بما ينسجم مع األهداف المعلنة للبرنامج.
وجود آليات وأدوات لقياس مخرجات التعلم ،واالستفادة منها في مراجعة وتقويم البرنامج.
مشــاركة الجهــات المعنيــة مــن أســاتذة ،وطــاب ،وخريجيــن (ذكـ ً
ـورا  ،وإناثـ ًـا) ،ومجتمــع محلــي ،وجهــات توظيــف فــي
عمليــة تصميــم ،ومراجعــة أهــداف البرنامــج.

مواصفات البرنامج الدراسي الجيد
تســعى الجامعــة لالرتقــاء بجميــع برامجهــا نحــو الريــادة والتميــز ،كمــا أشــار إليــه كولينــز وآخــرون ( )2004مــن أن هــدف تصميــم
برنامــج دراســي جيــد هــو إنتــاج خبــراء تعلــم  ،ال خبــراء فــي اجتيــاز االمتحانــات ،وفــي ذلــك تحـ ٍـد كبيــر ،ألن العديــد مــن البرامــج

الدراســية تواجــه تحـ ٍـد تجــزيء المعرفــة ممــا يفقــد الطالــب تنامــي خبراتــه التعلميــة ،وذلــك مــا أشــار إليــه -أيضـ ًـا -جانســن

يح ِّصلــون المعرفــة والمهــارة بينمــا يتقدمــون فــي برنامجهــم الدراســي ،ولكنهــم
وآخــرون ( )2006مــن أن الطــاب ربمــا ُ
يتعرضــون إلــى فــرص محــدودة جـ ً
ـدا لدمــج االثنيــن .ومــن خــال ذلــك وغيــره مــن الخبــرات التراكميــة ،يمكــن إجمــال مالمــح

البرنامــج الدراســي الجيــد فــي النقــاط اآلتيــة مــع توضيــح طريقــة التأكــد مــن تحقــق كل مواصفــة:
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توافقه مع رؤية ،ورسالة الكلية ،والجامعة.
المراجعة الداخلية (لجان القسم ،والكلية ،واللجان االستشارية ،وعمادة التطوير والجودة) .

البدء أوال بتحديد مواصفات الخريج ،ومخرجات التعلم قبل اقتراح المقررات.
استخدام نموذج (توصيف برنامج) المعد من قبل المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.

عدم وجود قصور في الحصيلة المعرفية المتوقعة من الخريج.
الخريطة المعرفية والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس.
تحديد واضح ودقيق للمعرفة المطلوبة
المراجعة الخارجية

عدم وجود تكرار في المادة العلمية المقدمة.
التواصل بين أعضاء هيئة التدريس عند إعداد البرنامج.
عمــل خريطــة المقــررات ( .)Program matrixوهــي عبــارة عــن جــدول يضــم نواتــج التعلــم للبرنامــج ،ومــدى مســاهمة
المقــررات فــي تحقيــق هــذه النواتــج.

تحديد عدد الساعات المعتمدة والفعلية بحيث تلبي احتياج كل مقرر.
المقارنات المرجعية
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اختيار طرق التدريس المالئمة لطبيعة المقررات.
مركز التميز في التعلم والتعليم
طرق تدريس مالئمة لمخرجات كل مقرر

اختيار طرق التقييم المناسبة.
اإلطالع على سياسة تقييم تعلم الطالب في جامعة الملك سعود
تقييم لكامل البرنامج
تقييم لكل مقرر على حدة
وحدات الجودة في الكليات

إدراج مقررات تفي بحاجة الخريج فقط ،ويجب التنبه إلى عدم تضمين مقررات كثيرة تلبية لحاجة
أعضاء هيئة التدريس على حساب حاجة الخريج المبنية على مواصفاته ،ومخرجات التعلم المتوقعة
من البرنامج.
هيئات االعتماد البرامجي.
تقييم األقران والخبراء.
مواصفات الخريج ومخرجات التعلم للبرنامج.
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ترابط المقررات مع بعضها ومالءمة تسلسلها.
خريطة المقررات.

تحديد المهارات المطلوب بدقة (معرفية ،ذهنية ،حل مشكالت ،عمق المعلومة الخ).
ورش عمل للمختصين في كل مجال.

بيئة ثرية يسهل فيها الحصول على األدوات
مكتبة الملك سلمان المركزية.
المكتبات األخرى.
المختبرات.
نظام إدارة التعلم (. )LMS

جودة وكفاية التدريب والخبرات الميدانية
استفتاء أرباب سوق العمل.
الخريجين.
الطالب المنتظمون.
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معايير إعداد الخطط الدراسية
التزام الخطة الدراسية بالحد األدنى من الوحدات الدراسية في الجامعة( .ال يقل عن  120ساعة معتمدة).
ً
وفقا لنظام موحد داخل القسم والكلية .انظر نظام الترميز في الجامعة ص******
ترقيم المقررات
ال يزيــد عــدد الوحــدات الدراســية لــكل مقــرر نظــري عــن ثــاث وحــدات دراســية ،وعــن وحدتيــن دراســيتين للمقــرر العملــي،
وعلــى الكليــات التــي تتجــاوز ذلــك تقديــم مــا يبــرر أســباب التجــاوز.
يتــم توزيــع المقــررات الدراســية علــى مســتويات ال يقــل عددهــا عــن ثمانيــة مســتويات ،وال يقــل العــبء الدراســي بــأي منهــا
عــن الحــد األدنــى ( )12وحــدة دراســية لكل مســتوى.
التأكد من انعدام االزدواجية في المقررات داخل الكلية.
التأكيــد علــى وحــدة األقســام العلميــة فــي الجامعــة ،وذلــك بالتنســيق بيــن األقســام العلميــة المختلفــة ذات العالقــة
داخــل الجامعــة.
يراعــى أن تتضمــن الخطــة الدراســية برنامجـ ًـا للتدريــب التعاونــي ،أو الصيفــي فــي برنامــج كل قســم ،إضافــة إلــى التدريــب
الميدانــي.
أن يتضمن إعداد الخطة الدراسية العناية بالجانب العملي التطبيقي ،وتطوير المهارات.
تضميــن مقــررات بحســب اإلمــكان يتــم التدريــس فيهــا باللغــة اإلنجليزيــة فــي كل مســتوى دراســي ،أو يكــون مــن متطلبــات
المقــرر اســتخدام اللغــة اإلنجليزية.
التأكــد مــن تسلســل المقــررات وتحديــد حاجــة أي مقــرر لمتطلــب أو متطلبــات ســابقة ،ويفضــل التقليــل مــن المتطلبــات
الســابقة قــدر اإلمــكان.
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المالحظات المتكررة
على البرامج الدراسية

عند مناقشتها من اللجان المختصة
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المالحظات المتكررة على البرامج الدراسية
عند مناقشتها من اللجان المختصة
بعــد مراجعــة مســتفيضة لعــدد كبيــر مــن محاضــر اللجــان المختصــة بإقــرار البرامــج الدراســية فــي الجامعــة ،قامــت إدارة
الخطــط والبرامــج الدراســية بحصــر ألهــم المالحظــات المتكــررة علــى البرامــج الدراســة وإدراجهــا فــي الدليــل رغبــة فــي
إطــاع األقســام عليهــا لكــي يتــم تفاديهــا مــن البدايــة ممــا يســرع مــن عمليــة اإلقــرار.
العمل على برنامج كامل دون أخذ موافقة لجنة الخطط المبدئية على استحداث البرنامج.
كثرة المتطلبات السابقة مما يعيق تقدم الطلبة.
عــدم وجــود متطلبــات ســابقة فــي البرنامــج ممــا يجعــل البرنامــج بكاملــه مفتــوح للتســجيل دون مراعــاة للتسلســل األفقي
والعمــودي للمعلومــة أو المهارة.
أوال ،ثــم
عــدم مراعــاة التسلســل المنطقــي للمقــررات علــى المســتويات الدراســية ،بحيــث يكــون المقــرر األساســي ً
المقــررات التــي تتطلــب المقــرر األساســي وهكــذا...
دم المراجع أو عدم وجودها.
ِق ْ
تعبئة النماذج المطلوبة من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي باللغتين العربية ،واإلنجليزية.
عدم تجديد أنواع النشاط للمقرر ،بحيث تفصل الساعات المعتمدة لنظري ،وعملي ،وتمارين )1+1+2(4
عدم توضيح مسوغات استحداث مقررات جديدة ،أو حذف مقررات قائمة ،وغيرها من التعديالت.
ً
رسميا مع الكليات المعنية عند إدراج مقررات من تلك الكليات.
عدم التنسيق
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مراعاة الترقيم المعتمد للمقررات حسب ما ورد في دليل إدارة الخطط.
اســتحداث مقــررات مــن القســم ،أو الكليــة رغــم توفــر مقــررات مماثلــة فــي كليــة أخــرى ،أو اســتحداث مقــررات ذات
طبيعــة متعلقــة بكليــات أخــرى.
عدم إدراج متطلبات الجامعة ،أو السنة المشتركة ضمن المستويات الدراسية للبرنامج.
تحديــد عــدد كبيــر مــن المقــررات االختياريــة رغــم أن البرنامــج ال يتيــح إال عــددا قليــا مــن الســاعات االختياريــة ممــا يضيــف
عبئـ ًـا علــى القســم دون مســوغ.
كاف فــي البرنامــج ،أو أن التدريــب ال يتناســب مــع حاجــة البرنامــج إمــا فــي عــدد الســاعات ،أو فتــرة
عــدم توفــر تدريــب
ٍ
التدريــب المحــددة.
في حال توفر تدريب في البرنامج ،ال يوجد دليل إرشادي يوضح آلية التدريب وطريقة تقييم الطالب.
عدم وضوح الرؤية في مقرر التدريب من حيث تخصيص فصل كامل له ،أو إدراج مقررات مع التدريب.
مراعاة التداخل في المقررات الدراسية سواء من داخل القسم ،أم مع مقررات مماثلة في كليات أخرى.
عدم عمل مقارنات مرجعية للبرنامج.
عدم توفر تحكيم مستقل للبرنامج.
مراعاة مالءمة عدد الساعات المحددة للمقرر مع وصف المقرر.
القصور في بعض المقررات ،وخاصة المتطلبات العلمية ،في بعض البرامج (مقررات الرياضيات ،الفيزياء ...الخ)
اقتصار كامل البرنامج على مقررات إجبارية.
العناية بتوصيف المقررات بحيث تتوفر فيها المعايير المطلوبة.
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عدم توفير خارطة المقررات في البرنامج ( )Program Matrixوتحديدها بشكل مالئم.
كثرة المقررات في بعض المستويات الدراسية مع توفر فرصة توزيعها بشكل أكثر منطقية.
اقتصــار البرنامــج علــى مقــررات تقليديــة ممــا يتطلــب عمــل مقارنــات مرجعيــة واستشــراف لمتطلبــات المســتقبل وإدراج
مقــررات تحاكــي ذلــك المســتقبل ومســتجداته.
ً
عمليا ،أو نظريا ،وعكس ذلك في كامل البرنامج.
مراعاة طبيعة البرنامج من حيث كونه تطبيقا
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إعادة هيكلة الكليات
57
57

إعادة هيكلة كليات
يتطلــب األمــر مــن فتــرة إلــى أخــرى إعــادة النظــر فــي هيكلــة بعــض الكليــات ســواء بإيعــاز مــن الجامعــة أم مــن الكليــة
نفســها ،وذلــك اســتجابة لحاجــة المجتمــع ،أو للمســتجدات الطارئــة فــي مجــال تخصــص ،أو تخصصــات الكليــة ،وهــذا األمــر
يتطلــب الكثيــر مــن الجهــد والوقــت ،فــا بــد للكليــة المعنيــة مــن التأكــد مــن مســوغات إعــادة الهيكلــة ،واتخــاذ الخطــوات
المشــار إليهــا الحقـ ًـا؛ لتحقيــق رؤيتهــا الجديــدة.

إجراءات هيكلة برامج أو أقسام الكليات
المخاطبة:
تتقدم الكلية الراغبة في إعادة هيكلة برامجها ،أو أقسامها بخطاب لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية توضح
تعديال في مسمى
فيه رغبتها في إعادة هيكلة الكلية ،وذكر المسوغات األولية لذلك ،ويمكن أن تتضمن إعادة الهيكلة
ً
الكلية ،أو في أقسامها فقط دونما تعديل على البرامج القائمة.
مالحظــة هامــة :يجــب رفــع الطلــب مــع مرفقاتــه قبــل ســنة دراســية كاملــة علــى األقــل للتاريــخ المتوقــع لبــدء الدراســة
فــي البرامــج الدراســية المقترحــة .نمــوذج (ز)

اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
مسوغات إعادة الهيكلة.
توافق الهيكلة الجديدة مع متطلبات سوق العمل.
الفرق بين الوضع الحالي للكلية والمقترح بعد إعادة الهيكلة.
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إرفاق كليات َم َح ِكية متوافقة مع الهيكلة الجديدة.
أعداد الخريجين الحاليين والمتوقع بعد الهيكلة.
أعداد المقبولين الحاليين والمتوقع بعد الهيكلة.
ً
ً
وإناثا)
(ذكورا،
تحديد شروط القبول
إرفاق رأي جهة االعتماد األكاديمي في حال توفره.
وضع خطة لمعالجة وضع الطالب المسجلين في البرنامج الحالي حتى تخرجهم.
رسالة الكلية ورؤيتها الجديدة ،ومدى توافقها مع رؤية ورسالة الجامعة.

عرض الطلب على اللجان االستشارية في إدارة الخطط والبرامج الدراسية
يحال رأي اللجان االستشارية في حال وجود مالحظات جوهرية إلى الكلية.
بعد رد الكلية ،يعرض كامل الموضوع على اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي وبحضور
ممثلي الكلية.
عند التوصية بالموافقة ،يرفع األمر لمجلس الجامعة إلقرار البرامج األكاديمية .أما تعديل مسمى

الكلية أو األقسام ،فيرفع األمر بعد توصية مجلس الجامعة إلى الجهات المختصة إلقرارها.
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إجراءات استحداث قسم جديد
ـا فــي أعضائــه مســؤولية
يعــد القســم األكاديمــي حجــر الزاويــة فــي الجامعــة ككل .وعلــى ذلــك ،فــإن علــى القســم ممثـ ً
كبيــرة أمــام الجامعــة لاللتــزام بأعلــى معاييــر الجــودة والتميــز ،وعلــى الرغــم مــن أن التوســع فــي األقســام يجــب أن يكــون
فــي أضيــق الحــاالت ،إال أنــه متــى مــا كانــت المســوغات مقنعــة فيمكــن اســتحداث أقســام جديــدة.

إجراءات الموافقة على استحداث قسم جديد:
يرفع الطلب لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
تعبئة النموذج رقم (ز).
عمل دراسة مقارنة ألقسام مرجعية.
إرفاق موافقة مجلس الكلية.
توصية المجلس االستشاري للكلية (في حال وجوده).
عرض الموضوع على اللجان االستشارية في إدارة الخطط والبرامج الدراسية.
عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي
عرض الموضوع على مجلس الجامعة
عرض الموضوع على الجهات العليا المختصة
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إجراءات استحداث كلية جديدة
يمكــن وفــي أضيــق الحــدود إنشــاء كليــات جديــدة فــي الجامعــة ،وذلــك قــد يكــون اســتجابة لرؤيــة إدارة الجامعــة ،أو باقتــراح
مــن كليــة أو أكثــر ،أو مــن بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس ،وعلــى الجهــة المتقدمــة بالطلــب مســؤولية اســتكمال اإلجــراءات
المنصــوص عليهــا فــي إجــراءات اســتحداث كليــة جديــدة.
تعبئة نموذج رقم (ز)
االلتزام بضوابط أمانة مجلس التعليم العالي (الملغي) الستحداث كليات جديدة.
عمل دراسات مقارنة مع جامعات عالمية
إرفاق رأي خبراء ،أو هيئات علمية تؤيد التوجه.
اقتراح األقسام التي سوف تشملها الكلية.
اقتراح االحتياجات سواء من الكوادر البشرية ،أو اإلنشائية.
وضع خطة لمشروع الكلية ،والتاريخ المتوقع لجاهزيتها.
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إجراءات المراجعة الدورية
للبرامج الدراسية
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إجراءات المراجعة الدورية للبرامج الدراسية
تخضــع جميــع البرامــج الدراســية القائمــة وبإشــراف ومتابعــة مــن عمــادة الجــودة لمراجعــة دوريــة لضمــان توفــر كل مقومــات
الجــودة والتميــز فــي مخرجــات الجامعــة ،ويقــوم كل قســم بعمــل دراســة ذاتيــة كل ســنة بحســب النمــوذج المعــد مــن
المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي ،ومــن ثــم يقــوم فريــق مختــص بمراجعــة هــذه الدراســة ،وزيــارة القســم
لتقييــم البرنامــج واقتــراح التوصيــات المطلوبــة ،وترفــع التقاريــر النهائيــة لعمــادة الجــودة والتــي بدورهــا تحيلهــا إلــى إدارة
الخطــط والبرامــج الدراســية ،وتقــوم وحــدة ضمــان الجــودة فــي اإلدارة بمراجعــة هــذه التقاريــر ،ومــن ثــم عــرض التقاريــر التــي
تتضمــن مالحظــات جوهريــة علــى اللجنــة الدائمــة للخطــط والنظــام الدراســي التخــاذ القــرار المناســب بشــأنها؛ إمــا بإيقــاف
البرنامــج ،أو وضعــة تحــت المراقبــة لمــدة محــددة ،أو بإيقــاف القبــول فيــه .وفيمــا يلــي نمــوذج يوضــح إجــراءات المراجعــة
الدوريــة كمــا أعدتهــا عمــادة الجــودة والمضمــن فــي نظــام إدارة الجــودة فــي الجامعــة (.)QMS

نظام المراجعة الدورية للبرامج الدراسية
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نظام الترميز والترقيم
للمقررات الدراسية
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نظام الترميز والترقيم للمقررات الدراسية
تــم اســتخدام ترميــز وترقيــم المقــررات فــي جامعــة الملــك ســعود منــذ  ١٣٩٧ / ١٣٩٦هـــ ويكــون رمــز المقــرر مــن ثالثــة
حــروف والرقــم كذلــك مــن ثالثــة أرقــام ،ومــا زالــت الجامعــة تســتخدم هــذا الترميــز والترقيــم ،ومــع تطبيــق النظــام األكاديمــي
الجديــد أصبــح باإلمــكان زيــادة المســاحة المســتخدمة للترميــز والترقيــم بحيــث يمكــن اســتخدام أربعــة رمــوز وأربعــة أرقــام.

َ
حاليا:
وفيما يلي أهم خصائص الترميز والترقيم المستخدم
رموز المقررات ودالالتها:
يتم أخذ رموز المقررات من اسم القسم المختص بحيث تكون داللة للقسم.
يمكن استخدام ثالثة أو أربعة حروف للرمز.
يمكــن اســتخدام أكثــر مــن رمــز للقســم إذا كان هنــاك أكثــر مــن تخصــص ,أو تحتــوي الخطــة الدراســية علــى عــدة
مســارات

أرقام المقررات ودالالتها:
خانــة المائــة علــى المســتوى الدراســي للمقــرر ،فمقــررات البكالريــوس تحمــل أرقامـ ًـا فــوق المائــة وتحــت الخمســمائة،
أمــا أرقــام مقــررات الماجيســتير فهــي فــوق الخمســمائة ،أمــا أرقــام درجــة الدكتــوراه فهــي فــوق الســتمائة.
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تنقسم مقررات مرحلة البكالريوس إلى ثمانية مستويات:
المستوى األول والثاني
للمقررات التي تحمل أكثر من  ١٠٠وأقل من .٢٠٠
المستوى الثالث والرابع
ً
أرقاما أكثر من  ٢٠٠وأقل من .٣٠٠
للمقررات التي تحمل
المستوى الخامس والسادس
ً
أرقاما أكثر من  ٣٠٠وأقل من .٤٠٠
للمقررات التي تحمل
المستوى السابع والثامن:
ً
أرقاما أكثر من ثمانية مستويات فيتم استخدام األرقام أكثر من  ٤٠٠وأقل من .٥٠٠
للمقررات التي تحمل
أما الخطط التي تحتوي على أكثر من ثمانية مستويات فيتم استخدام األرقام أكثر من  ٤٠٠وأقل من .٥٠٠
إن تضميــن مقــررات الدراســة إلــى هــذه المســتويات لتنظيــم الدراســة زمنيـ ًـا وعلميـ ًـا ،ولكــن يجــوز للطالــب وهــو فــي مســتوى
أدنــى أن يــدرس مقــررات مــن مســتوى أعلــى إذا لــم يكــن هنــاك متطلبــات ســابقة أو بموافقــة القســم المختــص.
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المالحق
67
67

المالحق
متطلبات الجامعة
ضوابط البرامج البينية
ضوابط وإجراءات الحصول على درجة البكالوريوس في أكثر من تخصص (رئيس ،أو فرعي ،أو مساند)
إرشادات لتحديد أسماء الدرجات العلمية للمرحلة الجامعية
نموذج ( أ ) طلب افتتاح برنامج أكاديمي جديد
استمارة رأي القطاع المستفيد من برامج الجامعة
نموذج ( ب ) الخطة اإلرشادية المعتمدة
نموذج ( ج ) تعديل على برنامج دراسي قائم
نموذج ( د ) التعديل على برنامج قائم
نموذج ( هـ ) توزيع الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية (جامعة ،وكلية ،وقسم)
استمارة ( و ) التحكيم الخارجي
استمارة ( ز ) طلب استحداث قسم أو كلية جديدة أو تعديل اسم
استمارة ( ح ) مختصر توصيف المقرر (خاص بالدبلومات ذات الطبيعة الخاصة)
جدول مستلزمات تطبيق الخطة الدراسية
نموذج (ط) متطلبات الخطط والبرامج الدراسية
نموذج (ي) مستلزمات تطبيق الخطة الدراسية
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متطلبات الجامعة
69
69

متطلبات الجامعة
تعــد متطلبــات الجامعــة مــن المعاييــر العامــة التــي تمثــل أحــد جهــود جامعــة الملــك ســعود فــي التطويــر المســتمر
للنهــوض بمســتوى مخرجاتهــا ،ليكونــوا قادريــن علــى خدمــة أنفســهم ومجتمعهــم ،والمنافســة فــي ســوق العمــل المحلــي
والعالمــي ،وقادريــن علــى المســاهمة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة ،وقــد روعــي فــي تحديــد األهــداف سياســة التعليــم فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،ورؤيــة ،ورســالة ،وقيــم جامعــة الملــك ســعود ،ومواصفــات الخريــج المتوقعــة

أهداف متطلبات الجامعة
تنمية مهارات البحث العلمي والتفكير.
تنميــة شــخصية الطالــب وتحســين مهاراتــه الحياتيــة مثــل :التعلــم الذاتــي ،والتعــاون ،والتواصــل ،والعمــل الجماعــي،
والتفاعــل مــع اآلخريــن ،والحــوار ،والمناقشــة ،وقبــول الــرأي اآلخــر ،فــي إطــار مــن القيــم المشــتركة والمصالــح العليــا
للمجتمــع والوطــن.
تحســين مهــارات الطالــب وقدراتــه اللغويــة فــي اللغــة العربيــة ،بحيــث يكــون قـ ً
ـادرا علــى التعامــل معهــا فــي حياتــه

العامــة ،ودراســته التخصصيــة.

تطويــر مهــارات التعامــل مــع مصــادر المعرفــة المختلفــة والتقنيــة الحديثــة والمعلوماتيــة ،وتوظيفهــا إيجابيــا فــي الحيــاة

العمليــة.

ـا عاليـ ًـا ألداء واجبهــم فــي خدمــة بالدهــم ،والنهــوض بأمتهــم فــي
إعــداد مواطنيــن أكفــاء مؤهليــن علميـ ًـا وفكريـ ًـا تأهيـ ً

ضــوء العقيــدة الســليمة ،ومبــادئ اإلســام الســديدة.

تعزيز العقدية اإلسالمية وتنمية الثقافة اإلسالمية في جميع سنوات التعليم العالي.
تربية المواطن المؤمن ليكون لبنة صالحة في بناء أمته ،ويشعر بمسؤولياته لخدمة بالده والدفاع عنها.
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تدريس التاريخ دراسة منهجية مع استخالص العبرة منه ،وبيان وجهة نظر اإلسالم فيما يتعارض معه.
تزويــد الطــاب بلغــة أخــرى مــن اللغــات الحيــة علــى األقــل ،بجانــب لغتهــم األصليــة ،للتــزود مــن العلــوم ،والمعــارف،

والفنــون ،واالبتــكارات النافعــة ،والعمــل علــى نقــل علومنــا ومعارفنــا إلــى المجتمعــات األخــرى ،وإســهامها فــي نشــر
اإلســام وخدمــة اإلنســانية.
تزويد الطالب بالمعارف األساسية الالزمة للدراسة الجامعية بحسب التخصصات المختلفة.

نواتج التعلم المستهدفة لمتطلبات الجامعة.
يتوقع لطالب الجامعة بعد دراسته لمقررات متطلبات الجامعة أن:

المستوى المعرفي:
يلم بثقافة إسالمية عالية.
يعرف المبادئ األساسية العلمية في حقل اختصاصه.
يتذكر تاريخ وطنه.
يعرف حقوقه وحقوق الغير.
يلم بقواعد الكتابة ،والحديث بلغته العربية ،ولغة أخرى حية.
ً
مبدعا.
أن يكون قادرا على التكيف ،وأن يكون لديه المرونة في تطبيق المعارف والمهارات ،وأن يكون

المستوى اإلدراكي:
يسهم في ّ
حل المشكالت في المعارف المتعلقة بمجال اختصاصه.
ً
ً
ورياضيا.
إحصائيا
يحلل الظواهر الحركية

71

يقارن بين أصالة دينه ،واألديان األخرى.
يخطط لدراسته من أجل تحسين فهمه.
كفاءة في المهارات الفنية في حقل دراسته

مستوى العالقات والمسؤولية:
يستخدم الوسائل اإللكترونية بفاعلية.
يعمل بكفاءة كجزء من فريق.
يتحمل المسؤولية الفردية والجماعية.
يقيم عمله ،وعمل الغير.

على مستوى التواصل وتقنية المعلومات
يتعامل بكفاءة عالية في جانبي االتصاالت الشفهية ،والمكتوبة.
يوضح وجهة نظره للغير.
يبحث في المراجع العلمية.

المستوى النفس حركي
يحل المعادالت الرياضية ،واإلحصائية.
يؤدي بعض األنشطة البدنية بكفاءة.
يتعامل مع الحاسب اآللي.
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ضوابط البرامج البينية
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ضوابط البرامج البينية
تعريف البرنامج البيني:
هــو برنامــج دراســي جديــد بنواتــج تعلــم جديــدة مســتمدة مــن تكامــل وتناغــم نواتــج تعلــم فرعيــن مــن فــروع المعرفــة( ،أو
برنامجيــن) أو أكثــر ،ويصمــم لســد نقــص فــي مواصفــات الخريــج المعرفيــة ،أو المهاريــة ،أو التقنيــة حســب إفــادة المعنييــن،
وال يمكــن حــل هــذا النقــص بزيــادة طفيفــة علــى أحــد فــروع المعرفــة هــذه.
ويهــدف البرنامــج البينــي إلــى توســيع مــدارك الطالــب وتعليمــه بطريقــة االكتشــاف الموجــه المبنــي علــى الحقائــق العميقــة،
واســتعمالها فــي تنــاول المشــاكل المعقــدة بعيـ ً
ـدا عــن التركيــز علــى اإلجــراءات والعمليــات التــي قــد تضعــف مــن القــدرة علــى
الفهــم ،والتحليــل العميــق ،واكتشــاف الحلــول اإلبداعيــة ،ويتأتــى ذلــك عــن طريــق إحــداث دمــج وتكامل لفــروع المعرفــة ،وصهرها
للخــروج بنواتــج تعلــم جديــدة تدعــم الطالــب بــآراء وتفســيرات متعــددة لتنــاول المشــكلة ،وتحقيــق فهــم شــمولي ألبعادهــا وتقدير
ـا أو الهندســة...الخ ).
أدق لتوابعهــا المعرفيــة ،ويكــون هــو األساســي الــذي تضــاف إليــه العلــوم األخــرى( الطــب مثـ ً

التعريفات:
القسم األساسي:
ً
مهنيا.
القسم المسؤول عن البرنامج األساسي الذي أوجد البرنامج البيني لحل المشكلة المتعلقة به

اللجنة الدائمة للبرامج البينية:
لجنــة يشــكلها مديــر الجامعــة ،ومــن مهامهــا اقتــراح البرامــج البينيــة المناســبة ،أو دراســة مــا يــرد منهــا مــن الكليــات
والتوصيــة بالكليــة التــي تشــرف علــى تلــك البرامــج ،وكذلــك التوصيــة بتشــكيل اللجــان المشــتركة.
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اللجنة المشتركة:
لجنــة مكونــة مــن األقســام المشــتركة فــي تقديــم البرنامــج البينــي ،وتقــوم علــى إدارة البرنامــج والمحافظة علــى جودته،
ويشــكلها وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكاديمية.

أهداف استحداث البرامج البينية :
تلبية حاجات متجددة محلية وعالمية.
حل مشاكل مهنية لم تحل بالبرامج التقليدية القائمة.
مواكبة تطورات حديثة في العلوم المهنية.
مواكبة تحديث معين في المقارنات المرجعية.
اإلفادة المثلى من الموارد من خالل توظيف طاقات أعضاء هيئة التدريس ،والباحثين ،والطالب.
تطوير البرامج لتحقيق تناغم بين البرامج المتداخلة ً
بينيا لم تحققه البرامج التقليدية القائمة.

ضوابط استحداث البرامج البينية:
يحق ألي قسمين أكاديميين أو أكثر من داخل الجامعة طرح برنامج بيني حسب الشروط اآلتية:
حصــول البرنامــج البينــي علــى متطلبــات البرنامــج مــن مجالــس األقســام المشــتركة فــي تنفيــذه ،وكذلــك مجالــس الكليــات
التــي تتبــع لهــا تلــك األقســام والموافقــة عليهــا.
تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن األقســام المســاهمة فــي البرنامــج البينــي برئاســة أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس المشــاركين فــي
البرنامــج ،وتعامــل اللجنــة معاملــة مجلــس القســم مــن حيــث الصالحيــات.
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ـاء علــى دراســة حديثــة أجريــت خــال الســنتين األخيرتيــن ،توضــح فيهــا المشــكلة التــي سيســهم
تحديــد أهــداف البرنامــج بنـ ً
البرنامــج البينــي فــي حلهــا مســتمدة مــن اســتطالع للــرأي يشــارك فيــه جميــع المعنييــن ،ويراعــي استشــراف المســتقبل
مــن حيــث الوصــف الوظيفــي بــوزارة الخدمــة المدنيــة ،وتوفــر فــرص التوظيــف لخريجــي البرنامــج البينــي.
كتابة نواتج تعلم واضحة ،ومميزة عن البرامج القائمة المشاركة في طرح البرنامج البيني.
ـداء ،وذلــك فــي نواتــج التعلــم ،وطــرق
أن يكــون للبرنامــج البينــي هويــة متميــزة تمامـ ًـا عــن البرامــج التــي اســتمد منهــا ابتـ ً
التعليــم والتعلــم ،والتقييــم ،ومصــادر المعرفــة ،وغيــر ذلــك مــن لــوازم العمليــة التعليميــة.

حصــول جميــع األقســام المشــتركة فــي البرنامــج البينــي علــى االعتمــاد األكاديمــي لبرامجهــا القائمــة ،أو إكمــال الدراســة
الذاتيــة علــى األقــل ،وضــرورة توافــق متطلبــات إنهــاء البرنامــج مــع اإلطــار الوطنــي للمؤهــات.
عمــل تقييــم ابتدائــي للمــوارد البشــرية ،والماديــة ،والمســتلزمات ،واألجهــزة ،والمــواد الالزمــة لتنفيــذ البرنامــج البينــي مــع
تحديــد واضــح لمســؤولية كل قســم أكاديمــي فــي تنفيــذ البرنامــج.

هيكلة البرنامج البيني وإدارته:
يــدار البرنامــج بوســاطة لجنــة مشــتركة مــن األقســام المســاهمة فــي البرنامــج البينــي ،وتكــون مســؤولة عــن تقويمــه
وجودتــه أمــام العميــد المشــرف علــى البرنامــج.
ال يقــل عــدد أعضــاء اللجنــة عــن ســبعة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس المتفرغيــن كليـ ًـا للعمــل فــي األقســام المســاهمة فــي
البرنامــج البينــي.
ً
ً
مباشرا بعميد الكلية التي يتبعها البرنامج.
ارتباطا
يكون للجنة رئيس ،وتعامل معاملة اللجان الدائمة ،وتكون مرتبطة
اللجنــة مســؤولة عــن التواصــل مــع العمــداء ،ورؤســاء األقســام المعنييــن بــكل مــا يتعلــق بالعمليــة التعليميــة حســب
اللوائــح المعمــول بهــا فــي البرامــج القائمــة.
76

دليــــل إدارة الخـطط والبـرامـج الــدراســية
للمرحلة الجامعية والنماذج المعتمدة فيها

تعقد اللجنة اجتماعات دورية ،وتمارس صالحياتها في إدارة البرنامج.
ـاء علــى تنســيق مســبق مــع األقســام المســاهمة فــي تقديــم
تحــدد اللجنــة شــروط القبــول فــي البرنامــج ومتطلباتــه بنـ ً
البرنامــج ،وبمــا ال يتعــارض مــع شــروط القبــول فــي الجامعــة.

فيمــا عــدا مــا ذكــر فــي هــذه الالئحــة ،ينطبــق علــى البرنامــج البينــي مــا ينطبــق علــى البرامــج األخــرى حســب لوائــح
الجامعــة.

محتويات ملف البرنامج البيني:
يقــدم ملــف البرنامــج البينــي مــن مجلــس القســم ( تحــدده اللجنــة الدائمــة للبرامــج البينيــة ) مشـ ً
ـتمال علــى المتطلبــات
العامــة لطــرح البرامــج األكاديميــة حســب لوائــح الجامعــة علــى أن يحتــوي ملــف البرنامــج مــا يأتــي:
محاضــر مجالــس األقســام المشــتركة فــي تقديــم البرنامــج موضحـ ًـا فيهــا بصــورة صريحــة موافقــة هــذه المجالــس علــى
دعــم البرنامــج بكافــة متطلباتــه ،ومســؤولية كل قســم تجــاه البرنامــج ،وتأييــد كل قســم لقــرار تشــكيل اللجنــة المشــتركة
ورئيســها حســب تنســيق مســبق.
دراســة اســتطالع الــرأي لســوق العمــل ،ولكافــة المعنييــن بخريجــي البرنامــج (الجهــات التــي تعانــي مــن المشــكلة التــي
أنشــئ البرنامــج ألجــل حلهــا) التــي تؤكــد مــدى الحاجــة لطــرح البرامــج البينيــة.
محاضر مجالس الكليات المشتركة في طرح البرنامج البيني متضمنة موافقة تلك المجالس على تقديم البرنامج.
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ضوابط عملية لتميز البرامج البينية :
التشــابه بيــن مقــررات البرنامــج البينــي ،والبرنامــج القائــم يجــب أال يزيــد عــن  %20مــن ســاعات كل برنامــج مــن البرامــج
المســاهمة فــي تقديــم البرنامــج البينــي إذا كان البرنامــج البينــي مشـ ً
ـتركا بيــن قســمين أكاديمييــن فقــط ،وال يزيــد عــن %40
مــن مجمــل ســاعات البرامــج المســاهمة فــي تقديــم البرنامــج البينــي فــي حــال كونــه يقــدم مــن ثالثــة برامــج فأكثــر ،وذلــك
بعــد اســتثناء ســاعات أو مقــررات الســنة التحضيريــة.
أال تتطابــق نواتــج التعلــم للبرنامــج البينــي مــع نواتــج التعلــم لبرامــج األقســام المســاهمة فــي تقديمــه (وقــد يســمح بنســبة
تطابــق ال تزيــد عــن  %30عنــد وجــود ضــرورة تســتلزم ذلــك).
أن تتضمــن طــرق تقديــم المقــررات وتقييمهــا مســاهمة واضحــة مــن األقســام بمــا ال يقــل عــن  %60مــن مجمــل منهــج
البرنامــج البينــي ،بمعنــى أال يقــل عــدد المقــررات التــي تشــترك األقســام فــي طرحهــا معـ ًـا بطريقــة بينيــة تكامليــة عــن %60
مــن مقــررات البرنامــج.
أن يتضمــن البرنامــج البينــي طــرق تدريــس تعكــس بوضــوح التخصــص البينــي مثــل التعلــم بحــل المشــكالت والمشــروعات...
إلــخ ،حيــث إن هــذه الطــرق تحقــق التكامــل بيــن فــروع المعرفــة المســاهمة فــي بنــاء الفكــر البينــي للطالــب أكثــر مــن
غيرهــا مــن الطــرق األخــرى كالمحاضــرات.
أن تعكس أدوات التقييم المهارات البينية المراد تزويد الطالب بها.
أن تســتوعب مــواد القــراءة والمراجــع المقــررة لمقــررات البرنامــج التخصصــات المشــتركة فــي البرنامــج البينــي بشــكل
واضــح وبــارز.
أن يراعــى فــي مدرســي المقــررات أن يكونــوا ممــن لهــم خبــرة فــي التدريــس فــي البرنامــج البينــي وممارســة المهــارات
المطلوبــة فــي ذلــك.
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ضوابط وإجراءات
الحصول على درجة البكالوريوس في أكثر من تخصص
(رئيس ،أو فرعي ،أو مساند)
79
79

ضوابط إضافة تخصص رئيس آخر ،أو فرعي ،أو مساند
على برنامج قائم أو جديد
نظـ ً
ـرا للتطــورات المتســارعة فــي ســوق العمــل ،وظهــور حاجــة لتخصصــات تدمــج بيــن أكثــر مــن تخصــص مــع ضــرورة بقــاء
التخصــص الرئيــس ،ولمــا يواجهــه خريجــو برامــج الجامعــة مــن تحــد فــي إيجــاد فــرص وظيفيــة للبرامــج المتاحــة فــي الجامعــة،
ولرغبــة الجامعــة فــي إتاحــة الفرصــة للطــاب فــي فتــح خيــارات أخــرى مهمــة للدراســة فــي تخصصــات ال تكــون متوفــرة
فــي كلياتهــم التــي قبلــوا فيهــا ،والتــي ســتكون إمــا داعمــة ومســاندة للتخصــص األســاس ،أو تكــون مســاهمة فــي فتــح
فــرص عمــل إضافيــة مهمــة فــي حــال تعــذر توظيفهــم فــي تخصصهــم الرئيــس وجــاء هــذا المقتــرح ليواكــب مــا يحــدث فــي
الجامعــات العالميــة المرجعيــة ،ويحقــق مصلحــة وطنيــة عامــة ،ويضيــف مرونــة أكبــر فــي برامــج الجامعــة.

التعريفات:
البرنامج األساس:
هو البرنامج الدراسي الذي ينتمي له الطالب قبل االلتحاق بتخصص رئيس آخر.

التخصص الرئيس اآلخر:
هو تخصص آخر يختاره الطالب من كليته أو كلية أخرى ال تقل عدد ساعاته عن الثلث من إجمالي متطلبات هذا التخصص
وال تزيد عن الثلثين ،وال يدخل من ضمنها متطلبات الجامعة.
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التخصص الفرعي:
هو تخصص يختاره الطالب من كليته أو كلية أخرى بناء على رغبته ،وال يقل عدد ساعاته عن (  )%25وال يزيد عن ( ) %30
من المقررات التخصصية للبرنامج اآلخر.

التخصص المساند:
هو عدد من المقررات يدرسها الطالب في تخصصه ،أو تخصص آخر داخل كليته أو خارجها على صلة وثيقة بالتخصص
األساس.

األهداف:
توسيع فرص التوظيف لخريجي الجامعة.
إتاحة مرونة أكبر للطالب في اختيار تخصصات إضافية.
مواكبة التوجهات العالمية في التوجه نحو الدراسات البينية.
االســتفادة مــن مــوارد الجامعــة بتفعيــل االســتفادة مــن بعــض التخصصــات التــي لــم تكمــل طاقتهــا االســتيعابية مــن
الطــاب.
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ضوابط وإجراءات الحصول على درجة البكالوريوس في أكثر من تخصص
(رئيس ،أو فرعي ،أو مساند)
ضوابط عامة
ـاء علــى الضوابــط
تبنــي األقســام برامجهــا الجديــدة ،وتطــور القائــم منهــا ،وتقــوم باعتمادهــا مــن المجالــس المختصــة بنـ ً
المشــار إليهــا فــي هــذا التنظيــم مــع مراعــاة مــا ورد فــي دليــل إدارة الخطــط والبرامــج الدراســية بهــذا الخصــوص.

علــى الكليــات عنــد بنــاء البرنامــج مراعــاة ضمــان مواصفــات الخريــج ،والقــدرات المطلوبــة وتوافقهــا مــع تصنيفــات وزارة
الخدمــة المدنيــة ،ومتطلبــات التوظيــف فــي القطــاع الخــاص.
تعمــل األقســام عنــد بنــاء برامجهــا الجديــدة ،أو تطويــر القائــم منهــا وفقـ ًـا لهــذا التنظيــم علــى أن توفــر للطالــب المســار
ـا دائمــا فــي حــال تعثــر بدائــل التخصصــات الفرعيــة.
التخصصــي األساســي ،ليكــون بديـ ً
ال يتخرج الطالب إال بعد استيفاء الحد األدنى من متطلبات التخرج ببرنامجه األساس.
توفر الكليات اإلرشاد األكاديمي المالئم لضمان اختيار الطالب للتخصصات المالئمة لرغباتهم ولسوق العمل.
تنســق الكليــات فيمــا بينهــا عنــد الرغبــة فــي طــرح خيــار التخصــص الفرعــي ،لضمــان توافــق تلــك التخصصــات مــع التخصص
األســاس ،وتتولــى إدارة الخطــط والبرامــج الدراســية فــي وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكاديميــة اإلشــراف
علــى عمليــة التنســيق .
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التخصص الرئيس اآلخر (تخصصان مزدوجان) ()Double Major
يجوز للطالب اختيار تخصص رئيس آخر إضافة إلى برنامجه األساس بحسب الضوابط اآلتية:
ال يقــل عــدد الســاعات المخصصــة للتخصــص الرئيــس اآلخــر عــن ثلــث عــدد ســاعات البرنامــج اآلخــر ،وال يزيــد عــن الثلثيــن
باســتثناء متطلبــات الجامعــة.
تحــدد الكليــة التــي تقــدم التخصــص الرئيــس اآلخــر عــدد الســاعات المطلوبــة والمقــررات علــى أن يلتــزم بمــا ورد فــي
الفقــرة ( )1أعــاه.
تحتسب الساعات المشتركة بين التخصصين لكال التخصصين الرئيسين.
يجــوز للطالــب دراســة المقــررات فــي كال التخصصيــن بالتزامــن ،مــع مراعــاة ضوابــط الئحــة الدراســة واالختبــارات ،كالعــبء
الدراســي فــي كل فصــل.
يعامل الطالب فيما يتعلق بمدة الدراسة ،وفق برنامجه األساس مع إضافة فصلين دراسيين كحد أقصى.
يتقــدم الطالــب الراغــب فــي اختيــار تخصــص رئيــس آخــر لعمــادة القبــول والتســجيل بطلــب خــاص ،وذلــك بعــد اجتيــازه مــا ال
يقــل عــن(  56ســاعة)  ،وال يزيــد عــن(  80ســاعة) مــن برنامجــه األســاس ،وعلــى عمــادة القبــول والتســجيل إعــداد نمــوذج
لذلــك يتضمــن موافقــة الكليــة األخــرى فــي حــال كــون البرنامــج المرغــوب فيــه مــن كليــة غيــر كليــة الطالــب ،مــع ضــرورة
موافقــة المرشــد األكاديمــي للطالــب.
تعتمد اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي في الجامعة التخصص الرئيس اآلخر.
علــى كليــات الجامعــة ممثلــة فــي أقســامها إعــداد قائمــة بالبرامــج التــي ترغــب فــي إتاحتهــا كتخصــص رئيــس آخــر
للطــاب ،وتحديــد شــروط االلتحــاق لــكل تخصــص.
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يمنــح الطالــب بعــد االنتهــاء مــن متطلبــات برنامــج التخصــص الرئيــس اآلخــر شــهادة تخــرج واحــدة مــن كليتــه األصــل ،ويثبــت
فــي الســجل األكاديمــي التخصــص اآلخــر.
فيما عدا ما ذكر في هذه الالئحة ،ينطبق على الطالب ما ينطبق على البرامج األخرى حسب اللوائح..

التخصص الفرعي(:)Minor
يجوز للطالب اختيار تخصص فرعي بحسب الضوابط اآلتية:
ال يقل ما يدرسه الطالب في التخصص الفرعي عن(  ،)%25وال يزيد عن ( )%30من المقررات التخصصية للبرنامج اآلخر.
تحدد الكلية متطلبات التخصص الفرعي ،ومنها عدد الساعات والمقررات بالتنسيق مع الكلية المستفيدة ،أو الراغبة.
أال يقل ما يدرسه الطالب في التخصص الفرعي من الوحدات الدراسية للسنة الثالثة فما فوق عن النصف.
يجب َّ
ال تحتســب المقــررات التــي يدرســها الطالــب كمتطلبــات ســابقة ألي مقــرر مــن مقــررات التخصــص الفرعــي ضمــن حســاب
الحــد األدنــى للتخصــص الفرعــي.
إذا لــم يتمكــن الطالــب مــن اجتيــاز وحــدات التخصــص الفرعــي ،فعليــه إنهــاء متطلبــات البرنامــج األســاس ،لكــي يتمكــن
مــن التخــرج.
تحــدد مجالــس الكليــات الراغبــة فــي إتاحــة برامجهــا كتخصــص فرعــي بتحديــد شــروط االلتحــاق لــكل برنامــج علــى حــدة،
وبتوصيــة مــن مجلــس القســم المعنــي.
ً
ً
فرعيا.
تخصصا
تحدد مجالس الكليات التخصصات التي يلتحق بها الطالب بوصفها
تنسق الكليات فيما بينها عند اختيار التخصصات الفرعية بما يخدم سوق العمل.
يثبت التخصص الفرعي في سجل الطالب األكاديمي.
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تعــد عمــادة شــؤون القبــول والتســجيل النمــاذج الالزمــة لذلــك متضمنــة الضوابــط المذكــورة بمــا فيهــا موافقــة الكليــة
المعنيــة.
فيما عدا ما ذكر في هذه الالئحة فينطبق على الطالب ما ينطبق على البرامج األخرى حسب لوائح الجامعة.

مقررات التخصص المساند ()Supporting courses
يجــوز أن تحتــوي خطــة البرنامــج الدراســي علــى عــدد مــن الســاعات المحتســبة كتخصــص مســاند ســواء فــي القســم ،أو
الكليــة ،أو فــي كليــة أخــرى غيــر كليــة الطالــب األصليــة ،إلثــراء معــارف الطالــب فــي تخصصــه األســاس.
ال يزيد ما يدرسه الطالب في التخصص المساند عن(  12ساعة).
يحدد الطالب هذه الساعات بالتنسيق مع مرشده األكاديمي في القسم.
يجوز احتساب الساعات الحرة كساعات معتمدة في التخصص المساند.
توثيق هذه الساعات في السجل األكاديمي.

85

إرشادات لتحديد

أسماء الدرجات العلمية للمرحلة الجامعية
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إرشادات لتحديد أسماء الدرجات العلمية
للمرحلة الجامعية
مقدمة:
تــم إعــداد هــذا المقتــرح لهــدف أســاس ،وهــو أن يكــون اســم الدرجــة العلميــة الممنوحــة فــي جامعــة الملــك ســعود وفــق
إطــار علمــي يعكــس محتــوى الدرجــة العلميــة ،واختــاف الدرجــات العلميــة باختــاف محتواهــا علــى مســتوى الجامعــة.
وبعــد اســتعراض لممارســات العديــد مــن الجامعــات وهيئــات االعتمــاد األكاديمــي العالميــة لــم يتضــح أن هنــاك إطــارا واحــدا
متفقــا عليــه ،وإنمــا هنــاك تعريفــات مختلفــة ،وقــد تكــون تخــص جامعــة أو جهــة محــددة بذاتهــا .لــذا يقتــرب هــذا المقتــرح
ممــا هــو متفــق عليــه مــن ممارســات ،ويلتــزم بمــا هــو منصــوص عليــه فــي اإلطــار الوطنــي للمؤهــات فــي المملكــة
العربيــة الســعودية.
مــن المأمــول أن يســاعد هــذا الدليــل اإلرشــادي فــي أن تكــون أســماء الدرجــات العلميــة فــي الجامعــة متوافقــة مــع مــا
هــو متبــع فــي الجامعــات العالميــة ،متفقــة مــع مــا تــم تحديــده فــي اإلطــار الوطنــي للمؤهــات ،وأن يقــود الكليــات نحــو
إعــداد المحتــوى العلمــي للبرامــج الدراســية بمــا يتوافــق مــع اســم الدرجــة العلميــة المطلوبــة ،وهــذه اإلرشــادات ســوف
تضمــن فــي دليــل إدارة الخطــط والبرامــج الدراســية ،بحيــث تكــون متوفــرة للكليــات ،لالسترشــاد بهــا عنــد إعــداد برامجهــم
الدراســية ،وتحديــد أســماء تلــك الدرجــات.
وسوف يقتصر هذا الدليل اإلرشادي على الدرجات العلمية للمرحلة الجامعية فقط.
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الدبلوم بعد الثانوي
 - ١دبلوم جامعي متوسط.
هــو درجــة علميــة تمنــح لمــن أنهــى ســنة دراســية بعــد حصولــه علــى الثانويــة .وتتطلــب هــذه الدرجــة دراســة ( 30
ســاعة) بحــد أدنــى ولمــدة ال تقــل عــن الســنة بنظــام التفــرغ الكامــل.

اسم الدرجة:
أ  -المسار األكاديمي:
الدبلوم الجامعي المتوسط في التعليم العالي  ...........................................تخصص...................................................
()Associate Diploma of Higher Education Major
ب  -المسارالمهني:
الدبلوم الجامعي المتوسط في  ...........................................التخصص ...........................................................................
()Associate Diploma of area of specialization
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 - ٢الدبلوم.
هــو درجــة علميــة تمنــح لمــن أنهــى ( 60ســاعة) علــى األقــل بنظــام التفــرغ الكامــل وبحــد أدنــى ســنتين دراســيتين.
وعندمــا يكــون الدبلــوم مخصصــا لمجــال مهنــي محــدد فيتــم تغطيــة ( )%50مــن المعــارف والمهــارات ذات العالقــة
بحيــث يتــاح للطالــب اســتكمال بقيــة دراســته فــي الجامعــة.

اسم الدرجة
أ  -المسار األكاديمي:
دبلوم المشارك في اآلداب أو العلوم
() Associate Diploma of….Arts, or of Science, or (if evenly divided) of Higher Education
ب  -المسار المهني:
دبلوم المشارك في  ...........................................التخصص ...........................................
)Associate Diploma of … (area of specialization
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 - ٣الدبلوم المتقدم.
هو درجة علمية تمنح لمن أنهى ( 90ساعة) بحد أدنى ولمدة ال تقل عن ثالث سنوات.

اسم الدرجة:
أ  -المسار األكاديمي:
دبلــوم متقــدم فــي اآلداب أو العلــوم ،وإذا كان البرنامــج مقســما بالتســاوي فيكــون دبلومــا متقدمــا فــي التعليــم
العالــي.
()Advanced Diploma of Arts, or of Science, or (if evenly divided) of Higher Education
ب  -المسار المهني:
دبلوم متقدم في  ...........................................التخصص ...........................................
)Advanced Diploma of … (area of specialization
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البكالوريوس ()Bachelor’s degree
البكالوريــوس هــو درجــة جامعيــة تمنــح بعــد إتمــام فتــرة دراســة تســتغرق ثــاث أو أربــع ســنوات محتويــة علــى مــا ال يقــل عــن
( 120وحــدة  -ســاعة) دراســية بنجــاح ،ويكــون االنخــراط فيهــا بعــد إتمــام دراســة المرحلــة الثانويــة فــي التعليــم العــام.

ً
عموما التوازن بين مكونين دراسيين:
يراعى في برامج البكالوريوس
 - ١التخصص:
يعطــي الطــاب تحضيـ ً
ـرا عميقـ ًـا فــي حقــل (أو حقليــن) مــن حقــول الدراســة الجامعيــة ،ويتألــف هــذا المكــون مــن
أال يزيــد مجمــوع تلــك المقــررات عــن () %50مــن إجمالــي البرنامــج.
مقــررات تخصصيــة إجباريــة ،وأخــرى اختياريــة ،ويفضــل َّ

 - ٢المقررات التعليمية العامة:
ويقصــد بهــا متطلبــات الجامعــة والكليــة وغيرهــا مــن المقــررات المشــتركة بيــن التخصصــات المختلفــة ،ويتألــف هــذا
المكــون مــن مقــررات إجباريــة وأخــرى اختياريــة ،كمــا يشــتمل -أيضـ ًـا -علــى مقــررات حــرة ،فيحتــوي علــى مقــررات
فــي العلــوم الطبيعيــة التجريبيــة (حتــى للمتخصصيــن فــي مياديــن العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة) ،والرياضيــات،
والفكــر ،والتاريــخ ،وتقنيــة المعلومــات ،واللغــة العربيــة ،واللغــة اإلنجليزيــة .ويهــدف هــذا المكــون إلــى إثــراء الطالــب
بمناهــج البحــث ،وفــروع المعرفــة ،والمهــارات األكاديميــة ،ومهــارات االتصــال ،وذلــك للتأكــد مــن إعطــاء الطالــب
الجامعــي إلمامـ ًـا أفقيـ ًـا بمياديــن أكاديميــة متعــددة ،ومهــارات أساســية عمليــة مكملــة تســاعد الطالــب أثنــاء دراســته
أال
وبعــد تخرجــه ،إضافــة إلــى مهــارات القــراءة والكتابــة األكاديميــة التحليليــة باللغتيــن :العربيــة ،واإلنجليزيــة .ويفضــل َّ
يقــل مجمــوع المقــررات فــي هــذا المكــون عــن(  ) %50مــن إجمالــي البرنامــج.
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ً
إجماال في أربع فئات:
 -وبالنظر لتنوع درجات البكالوريوس الممنوحة في مختلف دول العالم نجد أنها تنحصر

ً
عالميا
فئات درجة البكالريوس
بكالوريوس اآلداب (:)Bachelor of Arts – B.A
تمنــح هــذه الدرجــة فــي مياديــن العلــوم اإلنســانية ،واالجتماعيــة ،واللغــات .ويكــون اســم الدرجــة الممنوحــة للخريــج
كاآلتــي:
للبرامج ذات التخصص الواحد :بكالوريوس اآلداب في [التخصص]
مثال :بكالوريوس اآلداب في التاريخ ()Bachelor of Arts in HISTORY
للبرامج ذات التخصص المزدوج :بكالوريوس اآلداب في [التخصص  ]1و [التخصص ]2
مثال :بكالوريوس اآلداب في اللغة العربية والصحافة ()Bachelor of Arts in ARABIC and JOURNALISM
للبرامــج المحتويــة علــى تخصــص ثانــوي :بكالوريــوس اآلداب فــي [التخصــص الرئيــس] مــع تخصــص ثانــوي فــي
[التخصــص الثانــوي]
مثال :بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا مع تخصص ثانوي في التاريخ
( )Bachelor of Arts in GEOGRAPHY with a Minor in HISTORY
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بكالوريوس العلوم (:).Bachelor of Science – B.Sc
تمنــح هــذه الدرجــة فــي مياديــن العلــوم الطبيعيــة ،والهندســية ،والتقنيــة ،وعلــوم الحيــاة .ويكــون اســم الدرجــة الممنوحة
للخريــج كاآلتي :
للبرامج ذات التخصص الواحد :بكالوريوس العلوم في [التخصص]
مثال :بكالوريوس العلوم في الكيمياء ()Bachelor of Science in CHEMISTRY
للبرامج ذات التخصص المزدوج :بكالوريوس العلوم في [التخصص  ]1و [التخصص ]2
مثال :بكالوريوس العلوم في الفيزياء والرياضيات ()Bachelor of Science in PHYSICS and MATHEMATICS
للبرامــج المحتويــة علــى تخصــص ثانــوي :بكالوريــوس العلــوم فــي [التخصــص الرئيــس] مــع تخصــص ثانــوي فــي
[التخصــص الثانــوي]
مثال :بكالوريوس العلوم في الرياضيات مع تخصص ثانوي في علم اإلحصاء
)( Bachelor of Science in MATHEMATICS with a Minor in STATISTICS
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بكالوريوس اآلداب والعلوم (:).Bachelor of Arts and Science – B.A.S
هــذه الدرجــة ذات تخصــص مــزدوج .ولكنهــا تختلــف عــن درجــة بكالوريــوس اآلداب مزدوجــة التخصــص ،وكذلــك عــن
بكالوريــوس العلــوم مزدوجــة التخصــص فــي ثالثــة أوجــه:
أن أحد التخصصين ينتمي لميادين اآلداب ،واآلخر لميادين العلوم.
أن يدرس الطالب كامل المقررات التخصصية المطلوبة (اإلجبارية واالختيارية) لكال التخصصين.
أن تكــون مــدة الدراســة فــي العــادة أطــول مقارنــة بدرجــات البكالوريــوس األخــرى ،وتتــراوح بيــن أربــع إلــى خمــس
ســنوات .ويعــود ذلــك لزيــادة عــدد المقــررات كمــا ورد فــي النقطــة الســابقة.
ويكون اسم الدرجة الممنوحة للخريج كاآلتي :بكالوريوس اآلداب والعلوم في [التخصص  ]1و [التخصص ]2
مثال :بكالوريوس اآلداب والعلوم في الجغرافيا والجيولوجيا
( )Bachelor of Arts and Science in GEOGRAPHY and GEOLOGY

94

دليــــل إدارة الخـطط والبـرامـج الــدراســية
للمرحلة الجامعية والنماذج المعتمدة فيها

البكالوريوس المهني:
تمنــح هــذه الدرجــة فــي ميــدان مهنــي محــدد كالطــب والقانــون واإلدارة والهندســة .ويكــون اســم الدرجــة الممنوحــة
للخريــج كالتالــي:

بكالوريوس الـ [التخصص العام] ([التخصص الدقيق])
مثال :بكالوريوس إدارة األعمال (تسويق)
( )Bachelor of BUSINESS MANAGEMENT - MARKETING

أو بكالوريوس الـ [التخصص الدقيق]
مثال :بكالوريوس التسويق ()Bachelor of MARKETING
وتعــد درجــة «بكالوريــوس الفنــون الجميلــة» ( )Bachelor of Fine Artsمــن الدرجــات المهنيــة .وهــي مصممــة للذيــن يرغبون
فــي العمــل فــي ميادين الفنــون البصريــة ( ،)visual artsأو الفنــون األدائيــة (.)performing arts
وهنــاك درجــة فــي عــدد مــن الجامعــات العالميــة تســمى «دكتــوراه القانــون» ( .).Juris Doctor – J.Dوالواقع أن هــذه الدرجة
هــي درجــة مهنيــة عليــا (فــوق البكالوريــوس) ويشــترط غالبـ ًـا لاللتحــاق بهــا أن يكــون المتقــدم حامــا لدرجــة بكالوريــوس
ســابقة ،وتســتغرق دراســة هــذه الدرجــة مــا بيــن (  ) 4-3ســنوات مــن مقــررات الدراســات العليــا ،وال تتطلــب كتابــة رســالة
علميــة ،بــل يكتفــى غالبـ ًـا بمشــروع بحثــي ،والمالحــظ أن االلتحــاق بهــذه الدرجــة يكــون متاحـ ًـا لمن يحملــون درجــة بكالوريوس
فــي غيــر مجــال القانــون ،مــع العلــم بأنهــا تختلــف عــن درجــة بكالوريــوس القانــون ( ).Bachelor of Lawsويكــون االلتحــاق
ً
متاحــا لمــن ال يحمــل أي درجــة بكالوريــوس ســابقة .وعليــه ،يكــون اســم الدرجــة بكالوريــوس القانــون (Bachelor of
بهــا
 ).Laws؛لكــون طــاب القانــون فــي المرحلــة الجامعيــة ال يحملــون درجــة بكالوريــوس ســابقة.
ونظــر لخصوصيــة بعــض التخصصــات واختــاف طبيعتهــا نظــرا ألن لهــا متطلبــات إضافيــة ،أو أســماء درجــات علميــة حديثــة،
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فقــد تــم التطــرق لــكل مــن هــذه التخصصــات كل علــى حــدة.

التخصصات الصحية:
ال تختلــف التخصصــات الصحيــة عــن غيرهــا مــن الدرجــات فــي األســماء كــون معظمهــا درجــات مهنيــة .وفيمــا يلــي اســتعراض
ألغلبها:

درجة البكالوريوس في الطب والجراحة:
هــي درجــة أكاديميــة تمنــح لمــن ينهــي مقــررات الخطــة الدراســية المعتمــدة لكليــة الطــب بنجــاح ،ويكــون الحــد األدنــى
لعــدد ســنوات الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس ســت ســنوات ،باإلضافــة إلــى إنهــاء ســنة االمتيــاز التدريبيــة.

درجة البكالوريوس في طب األسنان:
هــي درجــة أكاديميــة تمنــح لمــن ينهــي مقــررات الخطــة الدراســية المعتمــدة لكليــة طــب األســنان بنجــاح ويكــون الحــد
األدنــى لعــدد ســنوات الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس فــي طــب األســنان ســت ســنوات دراســية مــع إنهــاء ســنة االمتيــاز
التدريبيــة.

درجة البكالوريوس في الصيدلة ودكتور صيدلة (:)B. Pharm & Pharm D
هــي درجــة أكاديميــة تمنــح لمــن أنهــى بنجــاح مقــررات الخطــة الدراســية المعتمــدة لكليــة الصيدلــة بنجــاح وفــي العــادة
يكــون الحــد األدنــى لعــدد ســنوات الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس فــي الصيدلــة خمــس ســنوات .وهنــاك برنامجــان
للبكالوريــوس فــي هــذا التخصــص همــا بكالوريــوس دكتــور صيدلــة ( ،)Pharm Dوبكالوريــوس صيدلــة ()B. Pharm
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درجة البكالوريوس في العلوم الطبية التطبيقية
()B.A.M.Sc. (Major) Bachelor of Applied Medical Sciences
هــي درجــة أكاديميــة تمنــح لمــن ينهــي بنجــاح مقــررات الخطــة الدراســية المعتمــدة لكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة ،والحــد
األدنــى لعــدد ســنوات الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس فــي أحــد برامجهــا المختلفــة أربــع ســنوات مــع إنهــاء ســنة االمتيــاز
التدريبية

درجة البكالوريوس في التمريض ()B N Sc. (Nursing): Bachelor of Nursing Sciences
هــي درجــة أكاديميــة تمنــح لمــن أنهــى بنجــاح مقــررات الخطــة الدراســية المعتمــدة لكليــة التمريــض وفــي العــادة يكــون
الحــد األدنــى لعــدد ســنوات الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس فــي التمريــض أربــع ســنوات مــع إنهــاء ســنة االمتيــاز التدريبيــة.

درجة البكالوريوس في الخدمات الطبية الطارئة
()B.E.M.S (EMS)): Bachelor of Emergency Medical Services
هــي درجــة أكاديميــة تمنــح لمــن ينهــي بنجــاح مقــررات الخطــة الدراســية المعتمــدة لكليــة الخدمــات الطبيــة الطارئــة،
ويكــون الحــد األدنــى لعــدد ســنوات الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس أربــع ســنوات ،إضافــة إلنهــاء ســنة االمتيــاز التدريبيــة.

مالحظات:
دكتــور صيدلــة ،ودكتــور بصريــات ،ودكتــور عــاج طبيعــي ،ودكتــور ســمعيات جميعهــا بكالوريــوس مهنيــة تتيــح لحاملهــا
العمــل فــي المجــال اإلكلينيكــي.
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التخصصات التربوية
بكالوريوس التربية ()Bachelor of Education
نظــرا ألن المجــال التربــوي يعــد مهنيــا فــي أصلــه فغالبــا مــا يحــدد اســم الدرجــة ببكالوريــوس التربيــة ،ثــم يشــار إلــى
التخصــص المرغــوب (بكالوريــوس التربيــة فــي التربيــة البدنيــة ،بكالوريــوس التربيــة فــي علــم النفــس ،ثــم يضــاف المســار،
أو التخصــص الدقيــق) .وعندمــا يكــون هنــاك برنامــج مشــترك بيــن التربيــة وتخصــص آخــر مــن خــارج الكليــة ،فيتحــدد اســم
ـاء علــى توجــه البرنامــج ،وإذا كان التخصــص مــن الكليــة األخــرى هــو األســاس ،وتقــدم كليــة التربيــة المــواد
الدرجــة بنـ ً

التربويــة فقــط ،فيكــون اســم البرنامــج بحســب التخصــص إمــا علميــا أو إنســانيا ،ثــم يضــاف عبــارة فــي التربيــة :مثــال لتخصــص
الفيزيــاء (بكالوريــوس العلــوم فــي التربيــة /فيزيــاء) مثــال لتخصــص اللغــة اإلنجليزيــة( :بكالوريــوس اآلداب فــي التربيــة/
لغــة إنجليزيــة) ،أمــا إذا كان التخصــص األســاس فــي التربيــة واآلخــر مــن كليــة أخــرى فتكــون التســمية بكالوريــوس التربيــة
فــي اآلداب ،أو بكالوريــوس التربيــة فــي العلــوم ثــم يذكــر التخصــص ،مثــال :علــم النفــس ،وعلــم االجتمــاع (بكالوريــوس
التربيــة فــي اآلداب /علــم النفــس) .يضــاف لذلــك أن هنــاك أســماء لدرجــات علميــة أخــرى ،مثــل :بكالوريــوس التدريــس ،أو
بكالوريــوس ريــاض األطفــال وغيرهــا ،وتتحــدد هــذه األســماء تبعــا لبنــاء البرنامــج وفــق اتجاهــه المهنــي.

التخصصات التطبيقية
البكالوريوس التطبيقي ( “.)Applied Bachelor “AB
البكالوريــوس التطبيقــي هــو برنامــج يركــز علــى التعليــم التطبيقــي وتعزيــز المهــارات التطبيقيــة لــدى الطــاب ،ويهــدف
هــذا النــوع مــن البرامــج إلــى تطبيــق المعرفــة فــي أحــد المجــاالت العلميــة الطبيعيــة فــي حــل المشــاكل العمليــة،
وتتضمــن الدراســة التطبيقيــة باإلضافــة إلــى فهــم المبــادئ العلميــة علــى مهــارة تطبيــق المعرفــة لحــل المشــاكل وتوفيــر
الحلــول لمجموعــة متنوعــة مــن الحــاالت العمليــة ،باإلضافــة إلــى المهــارات الحياتيــة األخــرى التــي يحتاجهــا ســوق العمل،
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وفــي الغالــب فــإن هــذا النــوع مــن البرامــج يطــرح فــي الكليــات التقنيــة ،أو كليــات المجتمــع امتــدادا لشــهادات الدبلــوم أو
درجــة المشــارك التــي مدتهــا ســنتان دراســيتان .كمــا يطــرح فــي أحيــان أخــرى قليلــة مــن قبــل جامعــات وكليــات تقليديــة
كامتــداد لهــذه الشــهادات أو كبرنامــج قائــم بذاتــه.

تختلف أسماء هذا النوع من البكالوريوس من جامعة ألخرى ،ومن أكثر األسماء شيوعا ما يأتي:
بكالوريوس العلوم التطبيقية (.) Bachelor of Applied Science (B.A.S
بكالوريوس التقنية التطبيقية ( .)Technology (B.A.T) Bachelor of Applied
بكالوريوس التقنية ( .)Bachelor of Technology B.T

مدة البرنامج:
ً
ً
ً
قائمــا بذاتــه،
امتــدادا لشــهادة الدبلــوم (ســنتين) ،فعندمــا يكــون
قائمــا بذاتــه أو
تختلــف مــدة البرنامــج عندمــا يكــون
فيتطلــب اجتيــاز مــا ال يقــل عــن أربعــة أعــوام دراســية أكاديميــة بنظــام التفــرغ الكامــل ،أو مــا يعــادل ذلــك ،وعندمــا يكــون
امتـ ً
ـدادا للدبلــوم ،فتتــراوح المــدة بيــن ســنتين ،وثــاث ســنوات بعــد الدبلــوم.
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طلب افتتاح برنامج أكاديمي جديد

103
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نموذج ( أ )
طلب افتتاح برنامج أكاديمي جديد
الكلية

القسم

					
 - 1اسم البرنامج المقترح
					
 - 2األهداف العامة للبرنامج
						
 - 3مخرجات البرنامج
					
 - 4مسوغات افتتاح البرنامج
				
 - 5هل تم دراسة سوق العمل؟
						
توضح بالتفصيل
					
 - 6مكان تدريس البرنامج
		
 - 7هل تم االطالع على برامج مماثلة في المملكة؟
 - 8كفاية أعضاء هيئة التدريس				.
ترفق قائمة منفصلة
						
 - ٩كفاية التجهيزات
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 - ١٠خطة البدء في البرنامج
				
 - ١١شروط القبول في البرنامج
 - ١٢البرنامج يقدم

ذكور فقط

إناث فقط

لالثنين.

تأثير البرنامج الجديد على البرامج القائمة من ناحية:
عدد الطالب						
			
العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
						
الحاجة للتعاقد
					
توفر القاعات الدراسية
							
المختبرات
		
هل سوف يسعى البرنامج لالعتماد األكاديمي؟
					
هل هناك خطة لذلك؟
			
ترفق قائمة بالبرامج المماثلة في المنطقة
ترفق قائمة بالبرامج المماثلة في بعض الجامعات العريقة.
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استمارة رأي القطاع المستفيد
من برامج الجامعة

					
سعادة الدكتور/األستاذ

المحترم

شركة............................................ :
حرصـ ًـا مــن الجامعــة علــى توافــق مخرجاتهــا مــع متطلبــات القطــاع المســتفيد ،وكإحــدى الخطــوات المتبعــة فــي اعتمــاد
البرامــج الدراســية الجديــدة أو تعديــل مــا هــو قائــم ،وسـ ً
ـعيا لضمــان جــودة هــذه البرامــج ،فنرجــو منكــم التفضــل باإلجابــة
عــن العبــارات المضمنــة فــي االســتمارة المرفقــة بحســب المقيــاس المحــدد مــن أوافــق بشــدة-ال أوافــق بشــدة .علمـ ًـا بــأن
المعلومــات ســوف تبقــى ســرية ،ولــن تتــاح إال لمــن لهــم عالقــة باألمــر.

مالحظة:
تعاد االستمارة خالل أسبوعين إلى إدارة الخطط والبرامج الدراسية من ورودها لكم على الفاكس :أو البريد اإللكتروني:
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الرأي
المحور

العبارة

المتطلبات المعرفية

تشتمل الخطة على المعارف الضرورية في مجال عمل الخريج
المواد المقترحة في الخطة شاملة
المواد المقترحة في الخطة تحقق التكامل فيما بينها
تشتمل الخطة على مقررات حديثة
تركز الخطة على المعارف التي تتوافق مع متطلبات التوظيف
تتضمن الخطة مواد في مهارات االتصال

المتطلبات المهارية

تتضمن الخطة مواد في مهارات التفكير
تتضمن الخطة مواد في مهارات القيادة
تتضمن الخطة مواد في مهارات إتقان اللغة اإلنجليزية
تتضمن الخطة مواد في مهارات اللغة العربية
تتضمن الخطة على مهارات التعليم التعاوني
المقررات العملية كافية

المتطلبات التدريبية
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يوجد في الخطة متطلب للتدريب
الوحدات المخصصة للتدريب كافية
فترة التدريب محددة في الوقت المناسب في الخطة
ضوابط التدريب محددة بوضوح

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

غير
موافق

غير موافق
بشدة
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للمرحلة الجامعية والنماذج المعتمدة فيها

الرأي
العبارة

المحور

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

غير
موافق

غير موافق
بشدة

يوجد مقررات كافية في مهارات الحاسب
المتطلبات التقنية

توزيع المقررات الحاسوبية في الخطة مناسبة
تتالءم مقررات الحاسب مع طبيعة عمل الخريج
يستخدم الحاسب في تدريس الطالب
يستخدم الطالب الحاسب في تواصلهم مع المدرسين
يستخدم الطالب الحاسب في إعداد متطلبات المواد

متطلبات التوظيف

هناك حاجة لخريجي التخصص
نحتاج لعدد من السنوات لسد العجز
يوجد لدينا موظفون سعوديون خريجو برامج مماثلة في المملكة
نقدم برامج تأهيلية لموظفينا السعوديين الجدد خريجي المملكة

إضافات أخرى تودون ذكرها:
-1
-2
-3
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نموذج ( ب )

الخطة اإلرشادية المعتمدة
110
110
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نموذج ( ب )
الخطة اإلرشادية المعتمدة
الكلية:

اسم البرنامج:

عدد ساعات البرنامج:

القسم:

المستوى الدراسي ....
رقم ورمز
المقرر

		
ن ( نظري )

عدد الساعات
المعتمدة

اسم المقرر

عدد الساعات
الفعلية

توزيع الساعات
(ن ،ع ،ت)

إجمالي الساعات

إجمالي الساعات

معتمدة:

الفعلية:

		
ع ( عملي )

				
رئيس القسم:

المتطلب
السابق

المتطلب
المصاحب

ت ( تمارين )

				
التوقيع:

التاريخ:
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نموذج ( ج )

تعديل على برنامج دراسي قائم
112
112
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نموذج ( ج )
تعديل على برنامج دراسي قائم
رقم التعديل:
												
األول:

التاريخ

			
الثاني:

					
بعد ضمان الجودة واللجان االستشارية

التاريخ

			
الثالث:

			
وتاريخ

التاريخ

			
بعد لجنة الخطط بجلستها رقم

							
اسم البرنامج قبل التعديل:
عدد ساعات البرنامج اإلجمالية قبل .....................................

اسم البرنامج بعد التعديل:

بعد التعديل .....................................

مسارات البرنامج (إن وجدت):
قبل التعديل

بعد التعديل
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مقررات جديدة:
الجامعات المرجعية
اسم المقرر ورمزه

المستوى الدراسي

(

جامعة /أ

)

جامعة /ب
)
(

جامعة /ج
)
(

اسم المقرر

اسم المقرر

اسم المقرر

مبررات استحداث المقرر

مقررات محذوفة:
اسم المقرر ورمزه
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المستوى الدراسي

مبررات الحذف
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مقررات تم دمجها أو فصلها
أسماء المقررات ورموزها وأرقامها قبل

اسم المقرر أو المقررات الجديدة بعد الدمج

الدمج أو الفصل

أو الفصل

مبررات الدمج أو الفصل

مقررات تم تعديل عدد ساعاتها
اسم المقرر وعدد ساعاته قبل التعديل

اسم المقرر وعدد ساعاته بعد التعديل

مبررات التعديل

مقررات نقلت من اختياري إلى إجباري أو العكس:
اسم المقرر ورمزه

اختياري إلى إجباري

المستوى الدراسي

إجباري إلى اختياري

المبررات
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ملخص التعديالت
وصف التعديل
عدد المقررات الجديدة
عدد المقررات المحذوفة
عدد المقررات التي تم تعديل مستواها
عدد المقررات التي تم تغيير عدد ساعاتها
عدد المقررات التي تم تعديل توصيفها
عدد المقررات التي تم تعديل أسماءها
عدد المقررات التي تم تعديل أرقامها
عدد المقررات التي تم تعديلها من إجباري إلى اختياري
عدد المقررات التي تم تعديلها من اختياري إلى إجباري
عدد المقررات التي تم تعديل متطلباتها السابقة أو المتزامنة
إجمالي عدد ساعات البرنامج قبل التعديل
إجمالي عدد ساعات البرنامج بعد التعديل
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العدد

عدد الساعات

دليــــل إدارة الخـطط والبـرامـج الــدراســية
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نموذج ( د )

التعديل على برنامج قائم
117
117

نموذج ( د ) التعديل على برنامج قائم
			
اسم البرنامج:

			
القسم:

التاريخ:

			
الكلية:

المستوى الدراسي  ..........قبل التعديل واإلجراء الذي تم على كل مقرر
رقم ورمز المقرر

ال تعديل

حذف

تعديل اسم

تعديل رمز أو رقم

نقل الختياري

تعديل عدد ساعات

نقل لمستوى آخر

معتمدة

فعلية

تعديل متطلب

اسم المقرر

تعديل وصف المقرر

عدد ساعات

وصف التعديل

عدد ساعات المستوى
المستوى الدراسي  ..........بعد التعديل
رقم ورمز المقرر

مقرر جديد

اختياري إلجباري

معتمدة

فعلية

منقول من مستوى

اسم المقرر

عدد ساعات

عدد ساعات المستوى

			
تمت التعديالت وفق قرار
118

			
بتاريخ

رئيس القسم  /عميد الكلية

وصف التعديل
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نموذج ( هـ )

توزيع الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية
(جامعة ،وكلية ،وقسم)

119
119

نموذج ( هـ )
توزيع الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية (جامعة ،وكلية ،وقسم)
جدول رقم (1هـ ) :توزيع الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية للتخصص
مجموع الساعات
المعتمدة

المتطلب
متطلبات الكلية
متطلبات القسم

النسبة المئوية من مجموع
ساعات الخطة الدراسية

مالحظات اللجنة

إجباري
اختياري
إجباري
اختياري

المواد الحرة
المجموع الكلي

جدول رقم (2هـ) متطلبات الكلية اإلجبارية
رقم المقرر
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اسم المقرر

الساعات المعتمدة

المتطلبات السابقة

دليــــل إدارة الخـطط والبـرامـج الــدراســية
للمرحلة الجامعية والنماذج المعتمدة فيها

جدول رقم (3هـ) :متطلبات الكلية االختيارية
رقم المقرر

اسم المقرر

الساعات المعتمدة

المتطلبات السابقة

جدول رقم (  4هـ) :متطلبات القسم اإلجبارية
رقم المادة

اسم المادة

الساعات المعتمدة

المتطلبات السابقة

جدول رقم (  5هـ) :متطلبات القسم االختيارية
رقم المقرر

اسم المقرر

الساعات المعتمدة

المتطلبات السابقة
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جدول رقم (6هـ) :أسماء أعضاء هيئة التدريس في القسم  /التخصص
اسم عضو
هيئة
التدريس

التخصص
الدقيق

الجنسية

المؤهل
العلمي

سنة
الميالد

الجامعة
التي تخرج
فيها

الرتبة
األكاديمية

مالحظات
اللجنة

جدول رقم (7هـ) :إحصائية بأعداد الطالب في الكلية ،والقسم ،والتخصص المعني
التطور
السنة
األولى
الثانية
الثالثة

122

المستوى
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس

الكلية

القسم

التخصص

مالحظات اللجنة
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التطور
السنة

المستوى

الكلية

القسم

التخصص

مالحظات اللجنة

السابع

الرابعة

الثامن
التاسع

الخامسة

العاشر
المجموع
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استمارة ( و )

التحكيم الخارجي

124
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استمارة ( و )  -التحكيم الخارجي
				
الجامعة:

			
الكلية:

		
القسم:

مسمى البرنامج:

مالءمة أهداف البرنامج
مالءمة مخرجات البرنامج
هل يغطى البرنامج الجوانب المعرفية واألكاديمية المطلوبة؟
هل يواكب البرنامج أحدث المستجدات في التخصص؟
هل يوفر البرنامج التنوع المطلوب في التخصص؟
هل يمتاز البرنامج بحداثة المقررات المطروحة؟
هل يعد البرنامج موازيا للبرامج التعليمية األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرائدة؟
هل هناك مقررات ترى حاجة إلضافتها للبرامج؟
هل هناك مقررات ترى حذفها من البرنامج؟
هل عدد الساعات المقترحة للبرنامج مناسبة؟
هل هناك مقررات ترى دمجها؟
هل المراجع المخصصة للمقررات مناسبة؟
هل البرنامج يغطي متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي؟
هل هناك كفاية في متطلبات التدريب؟
أية إضافة تود طرحها.
125

استمارة ( ز )

طلب استحداث قسم أو كلية جديدة
أو تعديل اسم
126
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استمارة ( ز )
طلب استحداث قسم أو كلية جديدة أو تعديل اسم
		
نوع الطلب:

قسم جديد

كلية جديدة

مسمى القسم  /الكلية المقترح:
مسوغات افتتاح القسم أو الكلية*.:
عدد األقسام الحالية في الكلية
		
هل تم إجراء دراسة مقارنة؟

نعم

ال

نعم اذكر بالتفصيل نتائج هذه الدراسة.
هل هناك أعضاء هيئة تدريس في مجال تخصص القسم أو الكلية؟
أرفق قائمة بالتخصصات واألسماء.
هل هناك برامج مقترحة سوف تقدم من خالل القسم أو الكلية؟
اذكر هذه البرامج والخطة للبدء بها.
هل هناك حاجة لتأسيس مبنى مستقل للقسم أو الكلية؟
ما أهداف القسم أو الكلية؟
هل الكلية أو القسم المقترح تتوافق مع استراتيجية وأهداف الجامعة؟
127

هل تم دراسة وجود أقسام أو كليات مماثلة داخل الجامعة.
ً
محليا؟
أو خارجها

نعم

ال

نعم :اذكر بالتفصيل مدى التشابه واالختالف فيما بين ما هو قائم وما هو مقترح؟
ً
سابقا)
*مراعاة ضوابط افتتاح كليات جديدة (وزارة التعليم العالي
-ترفق قائمة بأفراد أعضاء هيئة التدريس في الكلية وتخصصاتها
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نموذج ( ح )

مختصر توصيف المقرر
(خاص بالدبلومات ذات الطبيعة الخاصة)
129
129

نموذج ( ح )
مختصر توصيف المقرر
(خاص بالدبلومات ذات الطبيعة الخاصة)
اسم المقرر:

رقم المقرر ورمزه:

المتطلب السابق للمقرر:

لغة تدريس المقرر:

مستوى المقرر:

الساعات المعتمدة:

Number and Code:

Name of Course:

Instruction Language:

Pre requisite:

Credits

Level:

وصف المقررModule Description :

أهداف المقررModule Aims :
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مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المقرر أن يكون قادرا على:

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:
اسم الكتاب

اسم المؤلف

اسم الناشر

سنة النشر
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نموذج (ط)

متطلبات الخطط والبرامج الدراسية
132
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نموذج (ط)
متطلبات الخطط والبرامج الدراسية
		
اسم القسم األكاديمي:

		
التخصص:

تاريخ آخر تحديث للخطة والبرنامج الدراسي:

الـبــند

نعم

ال

مالحظات

تشكلت لجنة لدراسة الخطة الدراسية المقترحة في القسم
عقدت ورشة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في مجال تطوير الخطط والبرامج الدراسية
تم اعتماد الخطة في مجلس القسم في محضر اجتماع رسمي بتاريخ
تم اعتماد الخطة في مجلس الكلية في محضر اجتماع رسمي بتاريخ
تم االلتزام بمعايير االعتماد لدى الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
تم االسترشاد بمجموعة من الخطط الدراسية الحديثة بالجامعات العربية والعالمية (ترفق قائمة)
تم االسترشاد بآراء المعنيين بالموضوع من جهات التوظيف (ترفق قائمة)
تم االسترشاد بالمرجعيات العالمية في مجال التخصص (ترفق قائمة)
تم استطالع آراء الطلبة في الخطة الدراسية من خالل (استبانات  ،ورش عمل ،لقاءات ،بريد إلكتروني ....الخ (ترفق عينات)
تم استطالع آراء الخريجين في الخطة الدراسية من خالل (استبانات  ،ورش عمل ،لقاءات ،بريد إلكتروني ....الخ (ترفق عينات)
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الـبــند
تم تحديد مخرجات التعليم (مهارات ،معارف ،اتجاهات) يتم تحديدها على مستوى الجامعة ،الكلية ،القسم).
تحتوي الخطة على مقرر تدريب ميداني (يجب بقدر اإلمكان)
تم تكثيف الجانب العملي في بعض المقررات (يجب بقدر اإلمكان)
تم تضمين الخطة برنامجاً للتدريب التعاوني (يجب بقدر اإلمكان).
تم العناية بتطوير المهارات التخصصية وزيادتها.
تم تضمين نموذج توصيف البرنامج الدراسي.
تم تضمين نموذج توصيف المقررات.
تم تحديد لغة تدريس المقررات.
تم تضمين نموذج مختصر توصيف المقرر.
تم تضمين نموذج مستلزمات تطبيق الخطة الدراسية.
تم عرض الخطة على المجلس االستشاري للقسم والكلية
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مستلزمات تطبيق الخطة الدراسية
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نموذج (ي)
مستلزمات تطبيق الخطة الدراسية
القسم:

						
الكلية:

عدد اإلداريين
ومؤهالتهم
وخبراتهم

عدد أعضاء هيئة التدريس

معيد

محاضر

أستاذ
مساعد

أستاذ
مشارك

عدد الفنيين
ومؤهالتهم
وخبراتهم

عدد المعامل
وتجهيزاتها

أستاذ

المتوفر
المجموع

وعليه فإن القسم يستطيع تطبيق الخطة الجديدة ويحتاج إلى :
عدد اإلداريين
ومؤهالتهم
وخبراتهم

عدد أعضاء هيئة التدريس
معيد
الحاجة الفعلية
المجموع
136

محاضر

أستاذ
مساعد

أستاذ
مشارك

أستاذ

عدد الفنيين
ومؤهالتهم
وخبراتهم

عدد المعامل
وتجهيزاتها
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