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 منوذج استحداث/تطوير برنامج أكادميي 

 ...................................................................  /السيد

 بعد التحية ،،، 

 كاديميأتطوير برنامج   □استحداث   □: طلب   املوضوع

 

 ساسية التالية:املعلومات ال كاديمي وفق أبرنامج   تطوير□ استحداث   □ طلب    لكمان ارفق  يطيب لي

 

 :Program name …………………………………… …………………………………… اسم البرنامج: 

 :Department ………………………………… …………………………………… القسم: 

 :Faculty ………………………………… …………………………………… الكلية: 

 

 أولية  معلومات

   -------------------------------------القسم العلمي:    ------------ --------------------------------------الطلب:مقدم 

 --------------------------------------: العلمية الدرجة -----------------------------------------------العلمي:   املؤهل

    --------------------------البريد اإللكتروني:      ---------------------------:الهاتف      ----------------------: الصفة

 

 إقرار 

وتمت  م2019/     /       املؤرخة في  تم مناقشة املعلومات الواردة في الطلب في مجلس القسم بجلسته رقم )    (  

تطوير البرنامج    /الكلية ومن ثم ملجلس الكلية باستحداث والتدريب بالعليا قسم الدراسات  التوصية بالعرض على 

بعد ـ م2019تطوير البرنامج في جلسته رقم )      ( بتاريخ     /    /       / ي وقد أقر باملوافقة على استحداثاالكاديم

 . املتطلبات استيفاء كافة

 

 -----------------------------------توقيع:ال

 م 201/           ------/       ------املوافق :     
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 منوذج استحداث/تطوير برنامج أكادميي 

 
ا
 التعريف بالبرنامج –أول

 اسم البرنامج املقترح ورمزه )باللغتين العربية والنجليزية(:  .1

 ..............................................................  أسم البرنامج باللغة العربية 

 ..............................................................  أسم البرنامج باللغة النجليزية 

 .................................... ....................................................................................................................الكلية التابع لها: .2

 ........................................... ............................................................................املؤهل العلمي الذي يمنحه البرنامج:  .3

4.  
م
 ......................................... .................................................................عتمدة إلكمال البرنامج: مجموع الساعات امل

  املتوقع لبدءتاريخ ال .5
م
 البرنامج )امل

م
 ............................................................................................  طور(:ستحدث أو امل

  الجهة .6
م
 ستمر واوصت بالتطويرات؟:  التي قامت بتقييم البرنامج امل

 ........................................  الوظيفة  ........................................  أسم املراجع الداخلي 

 ........................................  الوظيفة  ........................................  أسم املراجع الخارجي 

 ........................................  الوظيفة  ........................................  أخرى )تذكر( 

 

 : )منسق البرنامج(  ما اسم وموقع الشخص املسؤول عن البرنامج -8 .7

 ........................................  الوظيفة  ........................................  السم 
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ا
 أهمية البرنامج– ثانيا

 تطوير البرنامج:  /الهدف من استحداث .1

............................................................................................................................. .............................................................. 

.................................................................... ....................................................................................................................... 

 رؤية البرنامج:  .2

......................................................................................................................... ................................................................... 

 رسالة البرنامج:  .3

............................................................................................................................................................................ ................ 

 أهداف البرنامج:  .4

............................................................................................................................. ............................................................... 

.................................. ............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ............................................................... 

 مبررات استحداث )تطوير( البرنامج )يرجى كتابة املبررات الساسية(: .5

................................................................................................................................ ............................................................ 

 ...................................................................... ...................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... ................................................... 

 : البرنامجما هي الحاجة املتوقعة لسوق العمل لخريجي هذا  .6

 عادية    □ال بأس بها                               □مهمة                              □ ماسة                                 □ 

 ما الخصائص الواجب توفرها في الخريجين بعد إتمام هذا البرنامج: .7

................................................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

................................................................... ......................................................................................................................... 

 ما الوظائف املتوقع أن يعمل بها  الخريج بعد إتمام هذا البرنامج: .8

....................................................................... ..................................................................................................................... 

اتج التعلم املتوقعة من البرنامج:  .9  ما نو

 املعارف:  -أ

........................................................................................ .................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... ................................. 

............................................................................................................................. ............................................................... 
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 : ( Mental skillsالدهنية ) املهارات   -ب

............................................................................................................................. ............................................................... 

............................................................... ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. .......................................................... 

 ( Practical & professional skills)  املهارات العملية واملهنية -ت

............................................................................................................................. ............................................................... 

................................................................... ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

 ( Generic and transferable skills)  واملنقولة  عامةال هارات امل   -ث

................................................................................................................................ ............................................................ 

 ...................................................................... ...................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... ................................................... 

 املسارات او التخصصات املتاحة في البرنامج:  .10

............................................................................................................................. ............................................................... 

................................................................... ......................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... ...................................................... 

 ما مدى ترابط البرنامج مع رؤية ورسالة الجامعة؟  .11

........................................................................................................................................................... ................................. 

............................................................................................................................. ............................................................... 

................................. ............................................................................................................................. .............................. 

 

 
ا
 داخل القسم والكلية  األخرى برامج  عالقة البرنامج مع ال   –ثالثا

 الكلية   او من خارج و الكليةأما هي البرامج التي يتم تدريسها في القسم   ❖
م
 طور ستحدث أو املوذات عالقة مع البرنامج امل

 

 عدد ونسبة الساعات الدراسية املشتركة  الكلية   -تابع  لقسم  اسم البرنامج 

1    

2    

3    

4    
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ا
 ( Programme Courses) البرنامج مقررات –رابعا

 

 ( General courses)  األساسية /املقررات العامة. 1

 )عربي+ انجليزي(اسم املقرر  رمز املقرر 
عدد 

 الوحدات

 األسبوع/املعتمدة عدد الساعات
 األسبقيات

 تدريب معمل  محاضرات 

       

       

 ( Specialized coursesاملقررات التخصيصية ) . 2

 انجليزي()عربي+ اسم املقرر  رمز املقرر 
عدد 

 الوحدات

 األسبوع/املعتمدة عدد الساعات
 األسبقيات

 تدريب معمل  محاضرات 

       

       

 ( Elective coursesاملقررات الختيارية ) . 3

 )عربي+ انجليزي(اسم املقرر  رمز املقرر 
عدد 

 الوحدات

 األسبوع/املعتمدة عدد الساعات
 األسبقيات

 تدريب معمل  محاضرات 

       

       

 

 
ا
 نامجالبر  توصيف –  خامسا

لضمان جودة واعتماد املؤسسات    املركز الوطني  نموذج)املستحدث  الكاديمييتعين توصيف البرنامج   توصيف البرنامج:   -أ

 . التعليمية والتدريبية(

البرنامج  وصف  -ب مقررات  على  أ)على    :لكافة  املقررات  توصيف  يتم  الوطني  نموذجن  واعتماد    املركز  جودة  لضمان 

 .( املؤسسات التعليمية والتدريبية
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ا
افرها  مستلزمات–سادسا  بالبرنامج يجب تو

 املوارد البشرية:   .1

تدريس  تنفيذ البرنامج من ن لين ع ؤو أعضاء هيئة التدريس: فى الجدول التالي حدد عدد أعضاء هيئة التدريس املس

 ذات عالقة بالبرنامج:  ى وبحث علمي وخدمات أخر 

ا   عدد األساتذة  الدرجة العلمية  املؤهل العلمي   متوسط عدد الساعات التدريسية أسبوعيا

    

    

 : عدد الفنيين املطلوب مع بداية التدريس 

 الكلية العدد متوفر من اقسام اخرى داخل   العدد املطلوب  التخصص الفرعي  التخصص العام 

    

    

 املوارد املادية .2

: )يرجى بيان وشرح معلومات القاعات الدراسية املطلوبة ضمن  لقاعات الدراسية املطلوبةل العدد اإلجمالي  ❖

 . الدراسة املقدمة مع الطلب( 

املطلوبة  لمعامل والورش الالزمة للقسم: )يرجى بيان وشرح معلومات املعامل والورش ل العدد اإلجمالي  ❖

 .ضمن الدراسة املقدمة مع الطلب( 

 املكتبة.  ❖

 

  
ا
 متطلبات الجودة  –ثامنا

 .................................. .................................................................كاديميألرشاد اإل ما هي الجراءات التي ستتبع لغاية ا ❖

 ....................................................................................................... ..لية املستخدمةآلجراءات تظلم الطالب وا إما هي  ❖

 ........................................................... ..................:املقررات الدراسيةجراءات التي ستتبع في تقييم إل ما هي ا ❖

ما الستراتيجيات التي ستستخدم في البرنامج للحصول على تقييم شامل لجودة البرنامج وتحسين نواتجه من   ❖

 ....... ......................................................... ....................................................................................الطالب والخريجين

 ....................................................................................................... جهة العتماد املحلي والدولي املقترحة  للبرنامج: ❖
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 ........................................................................................ املرجعية للبرنامج املستحدث؟هات املقارنة ج ما هي جهة/ ❖

 

 
ا
 إقرار البرنامج–تاسعا

مكتب الجودة وتقييم  ثم مراجعته من  وإدارة الدراسات العليا والتدريب يتم إقرار البرنامج على مستوى القسم والكلية  

من خالل النموذج التالي تمهيدا لرفعه للجنة الدائمة للخطط  بالجامعة ومن ثم مجلس الجامعة  بالجامعة الجودة الداء  

 ووزارة التعليم. 

 مالحظات ل نعم البند  م

    تم التقدم بطلب إلقرار خطة جديدة أو تطوير خطة قائمة  1

    الدراسية املقترحة في القسم. تشكلت لجنة لدراسة الخطة  2

    تم اعتماد الخطة في مجلس القسم في محضر اجتماع رسمي بتاريخ. 3

    تم اعتماد الخطة في مجلس الكلية في محضر اجتماع رسمي بتاريخ 4

5 
تم االسترشاد بمجموعة من الخطط الدراسية الحديثة بالجامعات 

 قائمة(. العربية والعاملية )ترفق 
   

    تم االسترشاد بآراء املعنيين باملوضوع من جهات التوظيف )ترفق قائمة(. 6

    تم االسترشاد باملرجعيات العاملية في مجال التخصص )ترفق قائمة(. 7

8 
تم استطالع آراء الطلبة في الخطة الدراسية من خالل )استبانات، ورش  

 الكتروني،....الخ ( )ترفق عينات(. عمل، لقاءات، بريد 
   

9 
تم استطالع آراء الخريجين في الخطة الدراسية من خالل )استبانات ،  

 ورش عمل، لقاءات، بريد الكتروني،....الخ ( )ترفق عينات( . 
   

    تم تحديد مخرجات التعليم )مهارات، معارف، اتجاهات(. 10

    املقررات )بقدر اإلمكان(. تم تكثيف الجانب العملي في بعض  11

 للتدريب التعاوني )بقدر اإلمكان(.  12
ً
    تم تضمين الخطة برنامجا

    تم العناية بتطوير املهارات التخصصية وزيادتها.  13

    تم تضمين نموذج توصيف البرنامج الدراس ي.  14

    تم تضمين نموذج توصيف املقررات.  15

    املقررات. تم تحديد لغة تدريس   16

    تم تضمين نموذج مختصر توصيف املقرر.  17

    تم تضمين نموذج مستلزمات تطبيق الخطة الدراسية.  18
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 مالحظات ل نعم البند  م

    تم تحديد الحد الدنى من الساعات املعتمدة  19

    تم تحديد الرؤية والرسالة والهداف  20

    تم تحكيم الخطة من متخصصين 21

    املؤهل الذي يحصل عليه الخريج تم تحديد مسمى   22

    تم تحديد شروط االلتحاق بالبرنامج  23

    تم تحديد جهات التوظيف التي يمكن أن يعمل بها الخريج  24

    تم إعداد مصفوفة البرنامج  25

 

 

 ..........................      ..................................منسق البرنامج................

 ...................التاريخ....../......../........م..................................................................التوقيع 

 

 ..................      ...........................................................رئيس القسم  

 ...................التاريخ....../......../........م ......................................................التوقيع الختم و 

 

 ..................     ........................................................... عميد الكلية

 ...................التاريخ....../......../........م ......................................................التوقيع الختم و 


