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مقدمة

الشمالية  التوود  مامعة  لستنو 
وملامعة  ولاةعم  للميو  جأأا 
معاييم  إلى  األكاديمية  بلامجها  
يتةاجق مع  بما  أكاديمية ومهنية، 
والتكنةلةما  العلما  التاةر 
التعليو  وسأأيأأاسأأات  المستمم، 
العمبية  المملكة  جأأا  العالا 
لتقيق  ومتالكات  السعةدية، 
مع   يتسق  بشكا  الةطنية،  اللؤية 
واالعتماد  الجةدة  ضمان  معاييم 
ولتقق  الكلامجا،  األكأأاديأأمأأا 
مأأتأأاأألأأكأأات اإلطأأأأار الأأسأأعأأةدي 
الممحلة  جا  )سقف(  للمؤهالت 
الةكالة  مأأشأألوع  ضمن  التالية 
للتتةل الكلامجا )2022-2018(، 
ومأأتأأاأألأأكأأات اإلطأأأأأار الأأةطأأنأأا 
مشلوع  ضمن   ،2020 للمؤهالت 
الثانا  الكلامجا  للتتةل  الةكالة 
الأأعأأام  جأأأا  سينالق  والأأأأذي 
وقو   .)2022-2021( األكاديما 
دائمة  لجنة  الجامعة  جا  ُشكلت 
للنظو  الوائمة  اللجنة  بمسمى 
والأأخأأاأأط الأأوراسأأيأأة بأأقأألار من 
وإقأألار  الجامعة  رئأأيأأس  معالا 
مهمة  لتتةلى  الجامعة،  مجلس 
ولاةعم  للميو  سياسات  وضأأع 
 - األكاديمية  الكلامج  وملامعة 
وخااها   - الجامعية  للممحلة 
الأأوراسأأيأأة، وإمأأأألاءات إقأألارهأأا. 
العليا  الوراسات  لكلامج  بالنسكة 
الأأوراسأأات  عأأمأأادة  مجلس  جأأإن 
العليا هة من يتةلى هذه المهمة.

وكالة  هيكلة  جا  متخللة  وحأأوة  استتوثت  كما 
النظو  وحوة  بمسمى  األكاديمية  للشؤون  الجامعة 
والخاط الوراسية، لتتةلى مهمة اإلشلاف على تنفيذ 
الوراسية  والخاط  للنظو  الوائمة  اللجنة  لةصيات 
الوراسات  لكلامج  بالنسكة  ولقييمها.  تنفيذها  ومتابعة 
عمادة  جأأا  األكاديمية  الكلامج  قسو  جأأإن  العليا 

الوراسات العليا هة من يتةلى هذه المهمة.

الجامعة  جإن  األهأأو،  المستفيو  هة  الاالب  وكأأةن 
لةلا اهتمامًا خاصًا بتقويو لعليو عالا الجةدة لالكة 
الكلامج  وملامعة  للميو  خالل  من  وذلك  الجامعة، 
معتموة  أكاديمية  بمممعيات  للجامعة  األكاديمية 
ضمان  معاييم  يتقق  وبما  ودولأأيأأًا،  متليًا  وملنفة 
والوولا،  الةطنا  األكاديما  واالعتماد  الجةدة 
لتقيق  وضمان  اإلستلاتيجية  الجامعة  أهواف  ولتقيق 
خالل  من  خريجين  وخلائص  لعلو  لمخممات  الالكة 
جا  العما  سةق  حامة  مع  تتسق  أكاديمية  بلامج 
وضمان  لمجتمعها،  الجامعة  لقومها  التا  التخللات 
مجاالت  جأأا  ومؤهلين  عأأال  بمستةى  لخممهو  
خاتها  جا  الجامعة  لالعات  يتقق  بما  لخللاتهو، 

اإلستلاتيجية.

السياسات  الوليا بهوف وضع  الةكالة هذا  أعوت  لقو 
أو  الجويوة،  األكاديمية  الكلامج  لتلميو  واإلمأألاءات 
التعوعا  وخاةات  وملامعتها،  القائمة  الكلامج  لاةعم 
إطارًا  الوليا  هذا  يمثا  حيث  الوراسية،  الخاط  جا 
بلامجها  لتاةعم  الجامعة  كليات  لجميع  مأأةحأأوًا 
ممحلة  أو  الجامعية  الممحلة  جا  سأأةاء  األكاديمية 

العليا. الوراسات 
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كلمة معالي رئيس 
جامعة الحدود الشمالية 

الحدود الشمالية رئيس جامعة  معالي 
أ�د� محمد بن يحيى الشهري 

يايب لا أن أرحب بالقارئ الكريو من خالل 
ولاةعم  بتلميو  المتعلق  الأأولأأيأأا  هأأذا 
أعوله  والذي  األكاديمية،  الكلامج  وملامعة 
ليكةن  األكاديمية،  للشؤون  الجامعة  وكالة 
المممع التنظيما وخارطة الاريق المةمهة 
جا  القلار  وصناع  لألكاديميين  والممشوة 
أو  استتواث  أما  من  األكاديمية  الشؤون 
أو  األكاديمية  الكلامج  مكةنات  لتسين 
ومتالكات  يتسق  دوري  بشكا  ملامعتها 
بشقيه  الأأعأأمأأا  سأأأةق  جأأأا  الأأةظأأائأأف 

والخاص. التكةما 

أنظمة  وحةسكة  نمذمة  خأأالل  ومأأن  الجامعة  إن 
والمالية  واإلداريأأأة  األكاديمية  الأأشأأؤون  وأدلأأة 
من  العلمية  مسيملها  جا  مويوة  لكنة  لضع  والفنية 
من  األكاديما  الشأن  جا  المعنيين  لمكين  خالل 
ملامعة  ومنهجية  آلية  جا  عملهو  ولكاما  تنسيق 
ولعينهو  األكاديمية،  الكلامج  واستتواث  ولتسين 
السليو  االستلاتيجا  التخايط  مكادئ  تنفيذ  جا 
المممعية  والمقارنات  والتقييو  المسح  من  بأأوءًا 
رؤية  مظلة  لتت  الممارسات  أجضا  مع  والمةاءمة 
للمؤهالت  السعةدي  واإلطأأار   2030 المملكة 
التعليو  وزارة  من  المنكثقة  والتعليمات  )سقف( 
ومجلس شؤون الجامعات إلعواد األسس والضةابط 
والتعليمات الناظمة بمنهجية علمية وعملية سليمة.

سبيا  جا  لجامعتنا  التةجيق  اهلل  أسأأأل  وختامًا 
المشيوة  قيادتنا  األكاديمية جا ظا  والتميز  المجعة 

حفظها اهلل.   
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كلمة سعادة وكيل الجامعة 
للشؤون األكاديمية  

الجامعة للشؤون األكاديمية   سعادة وكيل 
الدكتور/ فراس بن محمد المدني

اللعيو  على  السعةدية  الجامعات  تتلور 
مجاالت  والعالما  واإلقليما  المتلا 
من  الأأعأأويأأو  جأأا  التعليمية  الأأأريأأأادة 
ومكتعثةها  خريجةها  ولميز  التخللات 
ولاةر  العالمية  الجامعات  أرقأأى  جا 
العقوعن  خأأالل  العلما  الكتث  مأأجأأال 
األخيرين، وذلك كله بفضا وعزيمة قيادتنا 
الالمتوود  الوعو  لقوم  التا  المشيوة 
السعةدية.  العمبية  المملكة  للتعليو جا 

التعليو  متالكات  مأأةاكأأكأأة  وألهأأمأأيأأة 
من  العما  سأأةق  الحأأتأأيأأامأأات  الأأعأأالأأا 
المةارد الكشرية الةطنية المؤهلة ولتقيقًا 
لمستهوجات رؤية 2030، وما يتملب عليها 
مستمم،  ولتسين  وملامعة  متابعة  من 
الجامعة عملية لاةعم  جقو وضعت وكالة 
التقوم  ركائز  كأحو  األكاديمية  الكلامج 
ولقويو  التعليما  المجال  جا  والتميز 
متود  إطأأار  ضمن  متميزة  نةعية  بلامج 

المعالو واضح األهواف.

الشؤون  جا  والمهتو  للقارئ  نقوم  أن  ويشمجنا 
هذا  وطلكتنا  الجامعة  ولمنسةبا  األكاديمية 
الوليا الذي لةشح عنةانه بأهو أهواجه المنةطة 
ولاةعم  بتلميو  والمتعلقة  األكاديمية  بالشأن 
المممع  لتكةن  األكاديمية  الكلامج  وملامعة 
استتواث  أو  التتسين  قلار  اتخاذ  قكا  التنظيما 
عليها  يقع  التا  المنجزات  مأأن  وهأأة  الكلامج 
التعليو  ومستجوات  يتسق  بما  والتغييم  التعوعا 
المستمم  التةاصا  خالل  من  الجامعا  األكاديما 
آراء  المعنية، واستقكال  مع القااعات األكاديمية 
أو  لتسين  إمكانية  دراسأأة  جا  الالكة  ورغكات 

المتميزة. التعليمية  الكلامج  استتواث 
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رؤية  01
المؤسسة

الشمالية  التوود  مامعة  طمةح 
الموى  على  المتةقعة  واألهواف 

الاةعا.

أهداف  06
البرنامج )4(

الكمنامج  أهأأأأواف  والأأمأأقأألأأةد   
اإلستلاتيجية بما جيها من لفليالت 
من أهواف جمعية ومكادرات وآليات 
لتتقيق  والمتابعة  األداء  لقياس 
متودة،  زمنية  مأأوة  جا  رسالته 
وأهأأأواف  بأأمسأأالأأة  لملكط  والأأتأأا 
الجامعة على مجاالت لفلا مميع 
األنشاة  ذلأأك  جأأا  بما  أنشاته 

األكاديمية.

اإلطار  07
الوطني 

للمؤهالت 
)2(

 هيكلية تنظيمية لستخوم لتسكين 
ولاةعمها،  وللميمها  المؤهالت 
واالعتلاف بها جا المملكة العمبية 

السعةدية.

البرنامج 04
دراسية  لفتمة  يشيم  ملالح  هة   
تنتها بمؤها علما أو أكاديما 
مشارك،  دبلةم  )دبلةم،  مهنا  أو 
بكالةريةس، مامستيم، أو دكتةراه(.

رسالة البرنامج )1( 05
ها بيان مةمز يتود الغمض العام الذي عهوف الكمنامج 
الكمنامج لخومته،  الذي صمو  المجتمع  لتتقيقه، ويلف 
ويذكم جيها القيو والمكادئ التا لتود معاييمها، ويشتق 

منها غايات وأهواف الكمنامج.

رسالة المؤسسة 02
 بيان عام عةمز ويتود أهواف السياسات المئيسة لتاةعم 
مامعة التوود الشمالية، ولعو رسالة الجامعة وأهواجها 
للتخايط  الجامعة  لقيادات  رئيسا  مةمه  اإلستلاتيجية 

على مميع المستةيات وصنع القلارات 

أهداف المؤسسة 03
جيها من  بما  اإلستلاتيجية  الجامعة  أهواف  والمقلةد   
لقياس  وآليات  ومكادرات  جمعية  أهواف  من  لفليالت 
األداء والمتابعة، والتا لملكط بمسالة وأهواف الجامعة 
ذلك  جأأا  بما  أنشاتها  مميع  لفلا  مأأجأأاالت  على 

األنشاة األكاديمية

مجاالت التعلم وفق  08
اإلطار الوطنــي 

للمؤهالت )2(
 للف التعلو الذي يتتا مه المتعلو من المعمجة والفهو 
المؤها،  على  للتلةل  الالزمة؛  والقيو  والمهارات 
باإلطار  المتودة  المستةيات  من  مستةى  كا  حسب 
الةطنا للمؤهالت، وتتّورج هذه المستةيات من حيث 
المستةى  من  اإلطأأار  مستةيات  جا  والتتابع  الموى 

األول إلى الثامن. 

المستويات حسب  09
اإلطار الوطني 

للمؤهالت  2020 
)2(

التعلو  مجاالت  عمق  بتسب  متّورمة  عمةدية  مسارات 
مستةى  من  لكوأ  األكاديمية،  الكلامج  جا  وللاكمها 
ولكا  الثامن،  المستةى  إلى  للاعويا  وتتورج  الوخةل، 
مستةى موى وعمق متودان؛ حيث لغاا المستةيات 
والمهنا،  التقنا  والتوريب  العام،  التعليو  قااعات 
والمهنا  والتابيقا  األكاديما،  العالا  والتعليو 
لّورًما  جيها  مستةى  كا  ويمّثا  والعسكمي.  المونا 
كا  ويتضمن  التعلو،  متللة  جا  متسلسا  ا  علميًّ
والمهارات  المعمجة  التعلو(  لمخممات  وصفا  مستةى 
لمستةيات  ملفةجة  مجمةعها  جا  لشّكا  والقيو)؛ 

اإلطار الةطنا للمؤهالت.

لكلامج  التعلو  مخممات  وصياغة  للميو  مممعية  ولعتكم 
المفللة  التعلو  لمجاالت  وجقًا   األكاديمية  الجامعة 
لورمة   ،2020 للمؤهالت  الةطنا  اإلطار  وثيقة  جا 
ولورمة   ، الخامس«  »المستةى  يعادلها  وما  الوبلةم 
السادس«،  »المستةى  يعادلها  ومأأا  الككالةريةس 
السابع«،  »المستةى  يعادلها  وما  المامستيم  ولورمة 

ولورمة الوكتةراه وما يعادلها »المستةى الثامن«. 

تعريفات خاصة � 01�1
بالتخطيط اإلستراتيجي

تعريفات خاصة � 01�2
بالبرنامج األكاديمي
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مجاالت  10
التعلم 

وفق اإلطار 
السعودي 
للمؤهالت 

)سقف( )3(
السعةدي  باإلطار  التعلو  مجاالت   
للمؤهالت )سقف( يتو لةصيفها جا 
وها  رئيسية،  لعلو  مجاالت  ثالثة 
والكفاءات  والمهارات،  المعارف، 

األساسية.

وصياغة  للميو  مممعية  ولعتكم 
الجامعة  لكلامج  التعلو  مخممات 
التعلو  لمجاالت  وجقًا   األكاديمية 
المفللة جا وثيقة اإلطار السعةدي 
للمؤهالت 2018، لورمة الوبلةم وما 
 ، الأأخأأامأأس«  »المستةى  يعادلها 
يعادلها  وما  الككالةريةس  ولورمة 
»الأأمأأسأأتأأةى الأأسأأابأأع«، ولأأورمأأة 
»المستةى  يعادلها  وما  المامستيم 
الأأتأأاسأأع«، ولأأورمأأة الأأوكأأتأأةراه وما 

يعادلها »المستةى العاشم«. 

مخرجات  11
التعلم )2(

المتعلو  مأأن  متةقع  هأأة  مأأا  لتود 
جا  به  القيام  ويستايع  معمجته، 
مجال التعلو وما يتمثله جا سلةكه، 
ويقلو بها: المتللة النهائية لعملية 
قابلة  لكةن  أن  يجب  التا  التعلو 
لقةيو  أدوات  ضأأةء  جأأا  للقياس، 
المقترن  الأأمأأسأأتأأةى  مأأع  تأأتأأةاجأأق 

بالمؤها.

مخرجات التعلم  12
للمقرر )4(

يكتسكها  التا  والمهارات  الخكلات  مجمةع  ها 
الاالب عنو إتمام دراسته لهذا المقلر والتا تتةاجق 

مع رسالة وأهواف الكمنامج. 

المصفوفة )4( 13
المقلرات  بين  العالقة  عةضح  مأأوول  عأأن  عأأكأأارة   
ومخممات التعلو جا الكمنامج األكاديما، وموى ما 
لتقيق  جا  وكيفا-  كما  المقلرات-  للك  به  لسهو 
عةضح  لجوول  باإلضاجة  المستهوجة.  المخممات 
وطرق  التوريس  استلاتيجيات  بين  وااللساق  االرلكاط 
التقةيو مع مخممات لعلو كا من المقلرات الوراسية 

والكمنامج األكاديما.

خصائص الخريجين  14
)4(

اكتسكةها  والتا  بالخريجين  الخاصة  الخلائص  ها 
نتيجة لسياسات واستلاتيجيات لوريس معينة لمؤسسة 

لعليمية ما.

الخطة  15
الدراسية )4(

الوراسية  المقلرات  مجمةعة  ها 
اإلمكارية والتا يتالب من الاالب 
مستةى  على  مخمماتها  لتقيق 
الكمنامج  مستةى  وعلى  الجامعة 
والتا  واالختيارية  األكأأاديأأمأأا، 
لعلو  مخممات  لتقيق  جا  لسهو 
خريجين  وخلائص  عامة  ومهارات 
التا  والأأتأأمة  مهنية،  لكةن  وقأأو 
لعلو  مخممات  لتقيق  جا  لسهو 
عامة أو مهنية أو خلائص الخريجين، 
والتا لشكا من مجمةع وحواتها 
على  يجب  التا  التخرج  متالكات 
للتلةل  بنجاح  امتيازها  الاالب 
التخلص  العلمية جا  الورمة  على 

المتود .

السنة  16
الدراسية )4(
 جلالن رئيسان وجلا صيفا إن ومو.

الفصل الدراسي )4( 17
 موة زمنية ال لقا عن خمسة عشم أسكةعًا لورس على 
مواها المقلرات الوراسية، وال لوخا من ضمنها جتملا 

التسجيا واالختكارات النهائية.

الفصل الصيفي )4( 18
من  لوخا  وال  أسابيع  ثمانية  على  لزيو  ال  زمنية  موة   
ولضاعف  النهائية،  واالختكارات  التسجيا  جتملا  ضمنها 

خاللها الموة المخللة لكا مقلر.

المستوى )4( 19
خالل  المتةقعة  واللعةبات  الفكمي  المعيار  ويمثا 

لقوم الاالب جا بمنامج دراسا معين. 

المستوى  20
الدراسي )4(

للخاط  وجقًا  الوراسية،  الممحلة  على  الأأوال  هة   
الوراسية المقمة.

تعريفات ذات عالقة � 01�3
بالخطة الدراسية
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وصف المقرر )4( 24
المقلر   يتضمنها  التا  والمهارات  المةضةعات  عن  عكارة 

بعكارات مةمزة دقيقة.

توصيف المقرر )4( 25
ورمزه  ورقمه  المقلر  عن  لفليلية  معلةمات  ويتضمن 
وطبيعة  الوراسية  الخاة  وعن  المعتموة،  ووحواته 
الةحوات الفعلية المستخومة جا التوريس سةاء كانت 
النظرية أو العملية )إن وموت(  أو غيمهما ، باإلضاجة إلى 
المتزامن  أو  السابق  التوريس والمتالب  لتويو مستةى 
معه .ولشتما بااقة المقلر علا وصف المقلر وأهواجه 
ومخممات  ومأأوت(،  )إن  والعملية  النظرية  ومفمداته 
و  للاالب  إكسابها  إلأأى   المقلر  يسعى  التا  التعلو 
الةسائط التعليمية ولةزيع متتةيات المقلر على الفلا 
الوراسا، واستلاتيجيات التوريس وطرق ومةاعيو لقةيو 
األساسية  والملادر  لتوريسه  المقتلح  والمكان  المقلر 

والملامع المساعوة.

متطّلبات الجامعة  26
)4(

 ها المقلرات الوراسية التا لشتمط الجامعة أن َيورُسها 
مميع طالب الجامعة للممحلة الجامعية، والتا يتودها 

مجلس الجامعة. 

متطّلبات الكلّية )4( 27
يورسها  أن  الكلية  لشتمط  التا  الوراسية  المقلرات  ها 
المعارف  لمثا مجمةعة من  الكلية، حيث  مميع طالب 
بلامج  مميع  لتتامها  التا  واألساسيات  والمهارات 
المقلرات  من  الكلية  متالكات  لتويو  ويتو  الكلية، 

الوراسية بمعمجة مجلس  الكلية.

متطلبات  28
التخصص )4(

اإلمكارّية  المقلرات  مميع  ويشما 
والكلية(،  الجامعة  متطلبات  )عدا 
واالخأأتأأيأأارّيأأة ومأأشأألوع الأأتأأخأأّرج أو 
المشلوع الكتثا أو المسالة العلمية  
جا  الالكة  يورسها  التا  ومو(  )إن 
الكمنامج المعنا، ولتود عود وحوات 
رؤية  المقمة حسب  التخلص  مكةن 
القسو العلما المختص. )ويفضا أن 
ال لأأقأأا عأأأود وحأأأأوات الأأمأأقأألرات 
عن  التخلص  مكةن  جا  االختيارية 
وكذا  معتموة،  دراسية  وحوات   )6(

جا ( متالكات الكلية االختيارية(.

و يتضمن مكةن التخلص ما يلا:

1� المقررات 
األساسي اإلجبارية 

يورسها  أن  يجب  التا  الأأمأأقأألرات 
مميع طالب التخلص من القسو.

2� المقررات 
المساعدة اإلجبارية 

يورسها  أن  يجب  التا  الأأمأأقأألرات 
مميع طالب التخلص من قسو آخم.

المقررات االختيارية  29
)4(

المالوحة  المقلرات  بين  الاالب من  يختارها   مقلرات 
جا القسو.

 المقرر االختياري  30
الحر )4(

 ويشما المقلرات االختيارية التا يختارها طلكة الكمنامج 
ان لكةن من خارج  الجامعة بشمط  أو  الكلية  من داخا 
الممشو  مةاجقة  على  بناًء  للاالب،  الوراسية  الخاة 
المقلرات  وحوات  عود  يكةن  أن  ويفضا  األكاديما، 

االختيارية ما بين )3-6( ساعات دراسية معتموة.  

التدريب الميدانّي  31
)إن وجد( )4(

رؤية  حسب  المعتموة  الوراسّية  وحواته  عود  ولتود   
القسو أو الكلّية.

الخطة الدراسية  32
اإلرشادية

 مختلم للخاة الوراسية يتضمن كاجة المقلرات الالزمة 
مستةيات  على  مةزعة  العلمية  الورمة  على  للتلةل 

الممحلة الوراسية.

الخطة التشغيلية 33
والمعملية  والمكانية  الكشرية  اإلمكانيات  لعمض   
الخاة  لتنفيذ  الالزمة  االحتيامات  وكذلك  المتاحة، 

ولقةيمها ولاةعمها. 

الوحدات  21
المعتمدة 

)4(

مقوار الةقت الالزم للتعلو؛ للتلةل 
بعود  ولتتسب  الأأمأأؤهأأا،  على 
لتتقيق  الالزمة  الزمنية  الساعات 
بالمؤها  الخاصة  التعلو  مخممات 
عن   لقا  ال  المعتموة  )الأأسأأاعأأة 

50دقيقة(.

الوحدة  22
الدراسية )4(
التا  األسكةعية  النظرية  المتاضمة 
ال لقا مولها عن خمسين دقيقة، أو 
الورس السريمي الذي ال لقا موله 
الأأورس  أو  دقأأيأأقأأة،  خمسين  عأأن 
األسكةعا  الميوانا  أو  العملا 
الذي ال لقا موله عن مئة دقيقة، 
جلاًل  التوريسية  الةحوة  ولستمم 

دراسيًا.

المقرر  23
الدراسي 

)4(

مادة دراسية ضمن الخاة الوراسية 
)بمنامج(  لخلص  كا  جا  المقمة 
ويكةن لكا مقلر رقو، ورمز، واسو، 
ووصف مفلا لمفمداته يميزه من 
عما  والمستةى  المتتةى،  حيث 
خاص  وملف  مأأقأألرات،  من  سأأةاه 
المتابعة،  لغمض  القسو  به  يتتفظ 
والتقييو، والتاةعم، ويجةز أن يكةن 
لأأكأأعأأض الأأمأأقأألرات مأأتأأاأألأأب، أو 

متالكات سابقة، أو متزامنة معه.
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وتــطــويــر  تصميم  عــنــد  ــى  ــراع ي
البرنامج األكاديمي ما يلي:

رسالة  	1 الكمنامج  ياةر  أن 
واضتة ومناسكة ومعتموة 
ومعلنة، متسقة مع رسالة 
الأأأمأأأؤسأأأسأأأة والأأكأألأأيأأة 
والأأقأأسأأو، وتأأتأأةاجأأق مع 
احأأأتأأأيأأأامأأأات الأأمأأجأأتأأمأأع 

والتةمهات الةطنية.

الكمنامج  	1 أهأأواف  لملكط  أن 
بمسالته وتتسق مع أهواف 
وتتميز  المؤسسة/الكلية 
بأأأالأأأةضأأأةح والأأةاقأأعأأيأأة 
ويتو  الأأقأأيأأاس  وقأأابأألأأيأأة 
بناؤها وجق اإلطار الةطنا 

للمؤهالت.

أن يتاابق مسمى المؤها  	1
مستةيات  مأأع  للكمنامج 
للمؤهالت  الةطنا  اإلطار 

.2020

الوراسات  	1 لكةن  أن  يجب 
أو  التتضيرية  أو  التأسيسية 
بالنسكة  التكميلية  الممحلة 
العليا  الأأوراسأأات  لكلامج 
ضمن  لتتسب  وال  إضاجية، 
الأأأأةحأأأأوات الأأمأأعأأتأأمأأوة 

للكمنامج األكاديما. 

يثكت  		 ما  الكمنامج  يقوم  أن 
التقةيو  وأدوات  آليات  أن 
والقياس لخلائص الخريجين 
والتتقق  التعلو  ومخممات 
من استيفائها مناسكة وجق 
وخاط  أداء  مأأسأأتأأةيأأات 
إلى  لستنو  متودة  لقييو 

مقارنات مممعية مناسكة.

أن يقوم الكمنامج ملفةجة  		
مأأفأألأألأأة عأأأأن اتأأأسأأأاق 
التعليو  اسأأتأألاتأأيأأجأأيأأات 
التقةيو  وطأأرق  والتعلو، 
مخممات  مع  المستخومة 
على  المستهوجة  التعلو 
مأأأسأأأتأأأةى الأأأكأأأمنأأأامأأأج 
إلى  باالستناد  والمقلرات 

مقارنات مممعية مناسكة.

يجب أن لممكز استلاتيجيات  		
حأأةل  والأأتأأعأألأأو  التعليو 
التعلو  ولشجع  الاالب، 
مع  تأأتأأسأأق  وأن  الأأنأأشأأط 
على  التوريس  استلاتيجيات 

المستةى المؤسسا.

يجب أن تتنةع استلاتيجيات  		
وطأأرق  والتعلو  التعليو 
الأأتأأقأأيأأيأأو جأأا الأأكأأمنأأامأأج 
األكاديما بما يتناسب مع 
ولعزز  ومستةاه،  طبيعته 
الكتةث  إملاء  على  القورة 
اكتساب  ولضمن  العلمية، 
التفكيم  لمهارات  الاالب 

العليا والتعلو الذاتا.

واالعتماد  	1 الأأجأأةدة  ضمان  بمعاييم  االلأأتأأزام 
ذلك  جا  بما  والوولية  الةطنية  األكاديما 
الكمنامج  لةصيف  متالكات  بتتقيق  االلأأتأأزام 
التوريب  جتمة  أو  الميوانية  والخكمة  والمقلر 

الميوانا. 

عملية  	1 الكمنامج جا  من  المستفيوعن  يشارك  أن 
لاةعم رؤية ورسالة وأهواف الكمنامج، مع وضع 
وأهواجه  الكمنامج  رسالة  لملامعة  واضتة  آلية 

بلةرة دورية وبمشاركة المستفيوعن.

من  	1 للكمنامج  التعلو  مخممات  لكةن  أن  يجب 
بااللساق  للقياس  قابلة  وقيو  ومهارات  معمجة 
مع مجاالت التعلو ومتالكات مستةيات اإلطار 

الةطنا للمؤهالت 2020.

يجب أن ُلضّمن خلائص خريجا الكمنامج والمعاييم  	1
المهنية للكمنامج مع مخممات لعلمه. 

الكمنامج  	1 خريجا  خلائص  لأأكأأةن  أن  يجب 
ومخممات التعلو المستهوجة متسقة مع رسالته 
ومتةائمة مع خلائص الخريجين على المستةى 

المؤسسا.

ومخممات  1	 الخريجين  خلائص  تتةاجق  أن  يجب 
التعلو مع متالكات اإلطار الةطنا للمؤهالت 
والمهنية  األكاديمية  المعاييم  ومأأع   ،2020

ومتالكات سةق العما.

يجب أن يتود الكمنامج مخممات التعلو للمسارات  		
المختلفة )إن وموت(.

يجب أن تتةاجق مخممات التعلو ألنشاة الخكمة  		
الميوانية مع مخممات لعلو الكمنامج األكاديما، 
والتقةيو  التوريب  إستلاتيجيات  لتويو  ويتو 
هذه  لتتقيق  المناسكة  الأأتأأوريأأب  وأمأأاكأأن 

المخممات.

لاةعمه  		 أو  للميمه  عنو  الكمنامج  يقوم  أن  يجب 
التقةيو  بيانات  لتليا  آليات  عن  متكاملة  خاة 
السنةية والفللية )مثا:  بيانات مؤشلات األداء 
الاالب،  لقوم  ومأأوى  المممعية،  والمقارنة 
الاالب  ولقييمات  الكمنامج،  إتمام  ومعوالت 
الخريجين  وآراء  والخومات،  والمقلرات  للكمنامج 
جا  منها  االستفادة  وآلية  التةظيف(،  ومهات 

عمليات التخايط والتاةعم واتخاذ القلارات. 

يجب أن يتود بالكمنامج اآللية المتكعة للتأكو من  		
لابيق مةحو للخاة الوراسية ولةصيف الكمنامج 
والمقلرات التا لقوم جا أكثم من مةقع )شام 

الاالب والاالكات، وجا الفلوع المختلفة(.

خاة  		 للميمه/لاةعمه  عنو  الكمنامج  يقوم  أن 
بتفليا  الوراسا(  )المنهج  متكاملة  دراسية 
يظهم االلتزام بةحوة األقسام العلمية بالجامعة 
وذلك من خالل لقويو المقلرات التخللية من 
لالزدوامية  لفاديًا  العالقة،  ذات  األقسام  ِقَكا 

بين األقسام العلمية داخا الجامعة. 

للكمنامج  1	 التعلو  مخممات  لتقيق  من  التأكو 
نتة  على  الوراسية  المقلرات  عكم  األكاديما 
مالئو، والمبط بينهو من خالل ملفةجة مخممات 

التعلو بالكمنامج.

الكمنامج  		 لاةعم  أو  لتلميو  التخايط  استناد 
األكاديما إلى ما ال يقا عن خمس مممعيات 

متلية وإقليمية أو عالمية. 

األسس العامة لتصميم � 02�1
وتطوير برنامج أكاديمي
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يأأكأأةن الأأعأأبء الأأوراسأأا  		
من  كليًا  المنتظو  للاالب 
وحأأوة   )18( إلأأأى   )15(
مأأعأأتأأمأأوة جأأأا الأأفأألأأا 
ويكةن  الةاحو،  الوراسا 
الةحوات  من  األدنى  التو 
وحوة   )120( المعتموة 
الجامعية  للورمة  دراسية 
التا لستغرق أربع سنةات.  
الةحوات  عأأود  ويستخوم 
المعتموة ليعاا لقويلات 
لقريبية لكمية التعلو التا 

لتققت. 

الوبلةم  		 مأأؤهأأا  يتالب 
المشارك ما ال يقا عن )30 
معتموة  وحأأأوة  ثالثين   )
سنة  دراسأأتأأهأأا  )لستغرق 
أو  الكاما  بالتفلغ  دراسية 
الوبلةم  أمأأا  يعادلها(،  ما 
جيتالب )60( ستين وحوة 
دراستها  )لستغرق  معتموة 
كما  دراسأأيأأتأأيأأن(،  سنتين 
تتالب درمة الككالةريةس 
مائة   )120( عن  يقا  ال  ما 
وعأأشأأريأأن وحأأأأأوة.  وأمأأا 
العليا  الوراسات  مؤهالت 
مشتملة  دراسات  جتتالب 
 )18( عأأن  يقا  مأأاال  على 
ثمانا عشمة وحوة وال يزيو 
وحأأوة  ثأأالثأأيأأن   )30( عأأن 
العالا،  الأأوبأألأأةم  لأأورمأأة 
ثالثين   )30( يقا عن  وماال 
المامستيم،  لورمة  وحأأوة 
اثنتا   )12( عن  يقا  وماال 
عشمة أو )30( ثالثين وحوة 
المامستيم،  بعو  معتموة، 
اعتمادًا  الوكتةراه،  لورمة 
وطبيعة  التخلص  على 

وحجو المسالة.

المقلرات  		 لبين  للكمنامج  لفليلية  خاة  لةمو  أن 
لمارين،.... عملا،  نظمي،   ( وللنيفها  الوراسية، 
الوراسية  الأأةحأأوات  وعأأود  ولسلسلها،  الأأخ( 
أو  والفلا  ومتالكاتها،  والفعلية  المعتموة 

الفلةل الوراسية التا تنفذ بها. 

للمؤهالت  		 المعتموة  الةحوات  عود  لستنو  أن 
للمؤهالت  الأأةطأأنأأا  اإلطأأأار  على  العلمية 

2020م. 

خكلاء/ 1	 قكا  من  األكاديما  الكمنامج  يتكو  أن 
العلما  التخلص  جأأا  خارميين  متكمين 

للكمنامج.

للنمةذج  		 طكقا  األكاديما  الكمنامج  لةصيف 
المعو من قكا الممكز الةطنا للتقةيو واالعتماد 

األكاديما.

يجب أن يتو لتويو متالكات  		
بالكمنامج  القكةل  وشأألوط 
متالكات  مأأع  بأأااللأأسأأاق 
الأأقأأكأأةل جأأأا الأأجأأامأأعأأة 
وبأأالأأتأأشأأاور مأأع عأأمأأادة 
القكةل والتسجيا )الممحلة 
عأأمأأادة  أو  الأأجأأامأأعأأيأأة( 
)ممحلة  العليا  الأأوراسأأات 

الوراسات العليا(.

لقريم عن متالكات المةارد  		
التعلو  ومأألأأادر  الكشرية 
للكمنامج  المالةبة  المادية 
مع  والأأتأأشأأاور  بالتنسيق 
الأأجأأهأأات الأأمأأعأأنأأيأأة جا 

الجامعة.

الوراسات  		 لكةن  أن  يجب 
بمنامج  ألي  التتضيرية 
أكأأاديأأمأأا إضأأاجأأيأأة، وال 
الأأةحأأوات  ضمن  لتتسب 

المعتموة للكمنامج.

يجب أال لزيو عود الةحوات  		
أن  يمكن  التا  المعتموة 
لأأتأأتأأسأأب جأأأا الأأفأألأأا 
بنظام  الأأةاحأأو  الأأوراسأأا 
 )18( على  الكلا  التفلغ 
عود  جا  ويمكن  وحأأوة، 
التو  زيادة  التخللات  من 
جا  للساعات  األقأألأأى 
الةاحو  الأأوراسأأا  الفلا 
َلِة  الُمَمخِّ الجهة  بمةاجقة 

للمؤسسة التعليمية(.   
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والةحوات  		 المقلرات  عود  جا  التةازن  ملاعاة 
بين  االلأألأأال  وسأأاعأأات  المعتموة،  الوراسية 
من  ويستثنى  المختلفة،  الوراسية  المستةيات 
نظام  على  لعتمو  التا  الكليات  بعض  ذلأأك 

»مةدعةل« جا لوريس مقلراتها.

أو  		 الكلية  بمنامج دراسا جا  أكثم من  إذا ومو 
القسو، جال يشتمط لةحيو عود الةحوات الوراسّية 
أو  الكلية  بلامج  مميع  جا  للتخرج  المعتَموة 
المممعيات  حأأسأأب  ذلأأأك  ويأأكأأةن  الأأقأأسأأو، 
المملكة  مامعات  جا  للتخلص  األكاديمية 

والجامعات العالمية.

وجق  		 الوراسية  المقلرات  لمقيو  قةاعو  اتكاع 
جا  ولمليكها  الأأوراسأأيأأة  والسنة  المستةى 

المجاالت المعمجية للتخلص.

وضع مقلرات التوريب العملا أو مشلوع التخرج  		
جا  العلمية  المسالة  أو  الكتثا  المشلوع  أو 
المتالكات  ووضأأع  لها  المناسكة  المستةيات 

السابقة لها.   

لةصيف المقلرات الوراسية طكقا للنمةذج المعو  		
واالعتماد  للتقةيو  الةطنا  الممكز  قكا  من 

األكاديما.

طكقا  		 ومو(  )إن  الميوانية  الخكمة  مقلر  لةصيف 
للنمةذج المعو من قكا الممكز الةطنا للتقةيو 

واالعتماد األكاديما.

الخاة  1	 تتضمن  أن  يجب 
الممحلة  جأأا  الأأوراسأأيأأة 

الجامعية ما يلا:

 متالكات الجامعة. أ 
متالكات الكلية.ب 
متالكات التخلص: ج 

اإلمكارية  1 المقلرات 
األساسية.

اإلمكارية  2 المقلرات 
)إن  الأأمأأسأأاعأأوة 

وموت(.
المقلرات  3

االختيارية. 
مأأكأأةن الأأتأأوريأأب  4

الميوانا )إن ومو(. 
)إن  5 التخرج  مشلوع 

ومو(
المكةن االختياري التم.د 

  

المقلرات  		 لأأةزع  أن  يجب 
جلةل  عأألأأى  الأأوراسأأيأأة 
ثمانية  عأأن  لقا  ال  بتيث 
لكلامج  بالنسكة  جأألأأةل 
لقا  ال  وأن  الككالةريةس 
بالنسكة  أربع مستةيات  عن 
لأأألأأأوبأأألأأأةم. وبأأالأأنأأسأأكأأة 
جيكةن  العليا  للوراسات 
عأأود الأأفأألأأةل الأأوراسأأيأأة 
الالئتة  حودله  لما  وجقا 
العليا  للوراسات  المةحوة 

بالجامعات السعةدية.

األسس العامة لتصميم � 02�2
الخطة الدراسية

الخطة  تصميم  عــنــد  ويــراعــى 
الدراسية ما يلي:

أن لعكس الخاة الوراسية  	1
بمسالته،  الكمنامج  ارلأأكأأاط 
وأن  ومخمماته  أهأأواجأأه 
العلمية  التاةرات  للاعا 
جا  والمهنية  والتقنية 
مجال التخلص، وبأن لكةن 
والملامعة  للتتقيق  قابلة 

الوورية.

أن تتةاجق الخاة الوراسية  	1
الجةدة  ضمان  معاييم  مع 
ولتقق  الةطنية  واالعتماد 
التعليو  وزارة  متالكات 
)رامع نظام مجلس التعليو 
الأأأعأأأالأأأا والأأجأأامأأعأأات 

ولةائته(. 

الوراسية  	1 الخاة  لتقق  أن 
المتالكات  بين  الأأتأأةازن 
الأأأعأأأامأأأة ومأأتأأاأألأأكأأات 
الجةانب  وبين  التخلص، 
كما  والتابيقية،  النظرية 
والتكاما  التتابع  للاعا 
الوراسية،  المقلرات  بين 
ويفلا ذلك جا ملفةجة 
الأأمأأخأأممأأات جأأا نأأمأأةذج 

لةصيف الكمنامج.

الوراسية  	1 الخاة  لاةعم  أو  للميو  عنو  يجب 
)إن  الأأخأألوج  نقاط  متالكات  لتويو  للكمنامج 

وموت(.

الوراسية  	1 الخاة  لاةعم  أو  للميو  عنو  يجب 
للمسارات  الكاجية  المتالكات  لتويو  للكمنامج 
المختلفة )إن وموت( طكقا للممارسات العالمية 

والكلامج المناظمة.

أنشاة صفية  	1 الوراسية  الخاة  تتضمن  أن  يجب 
وغيم صفية متكاملة لسهو جا لتقيق مخممات 

التعلو وخلائص خريجا الكمنامج.

جا  	1 التعلو  مخممات  ارلكاط  من  التتقق  يجب 
الكمنامج  جا  التعلو  مخممات  مع  المقلرات 
على  الكمنامج  لعلو  مخممات  لةزيع  )ملفةجة 

المقلرات(.

المتتةى  	1 بتتويث  المقلرات  لاةعم  عنو  االلتزام 
ذات  والملامع   ( والعملا  النظمي   ) العلما 
التقنيات  استخوام  ولفعيا  بالمقلر  العالقة 

اإللكتلونية التويثة .

يتةجم خاة لفليلية لكا مقلر تتضمن  	1 يجب أن 
التوريس واألهواف  للمقلر ولغة  العام  الةصف 
التقةيو وملادر  التعلو وأساليب  واستلاتيجيات 

التعلو وعمليات التاةعم والتتسين.
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دليل تصميم وتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية في جامعة الحدود الشمالية

فصل

نظام ترقيم 
البرامج 

األكاديمية 
والمقررات  

الدراسية 

1	  



نظام لمقيو الكلامج األكاديمية والمقلرات  الوراسية 

3233

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

نظام ترقيم البرامج � 03�1
األكاديمية

ــظــام تــرقــيــم الــبــرامــج  يــخــضــع ن
لــمــجــمــوعــة من  األكــاديــمــيــة 
نظام  يتكون  حيث  الــضــوابــط، 
من  مرتبة  أرقام   )7( من  الترقيم 

اليسار كاالتي:

للضوابط  توضيح  يلي  وفيما 
عملية  فــي  المتبعة  واألســـس 

الترقيم:

التمقيو  من  األولى  الخانة  لشيم 
إلى نةع الوراسة كما يلا:

إلى  التمقيو  الثانية من  الخانة  لشيم 
النةع )الجنس( كما يلا:

المقو األول يشيم إلى نةع الوراسة 	1

المقو الثانا يشيم إلى النةع )الجنس( 	1

المقو الثالث يشيم إلى جلع الجامعة 	1

المقو اللابع يشيم إلى الكلية 	1

يشيلان  	1 والسادس  الخامس  المقمان 
إلى القسو األكاديما

المقو السابع يشيم إلى رقو الكمنامج 	1

السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

رقو الكمنامج القسو األكاديما الكلية جلع 
الجامعة

النةع 
)الجنس(

نةع 
الوراسة

ترقيم نوع الدراسة

نوع الدراسة الرقم

انتظام كلا 0
انتظام مزئا 1

انتساب 2
انتساب ماةر 3
لعليو مةازي 4
لعليو عن بعو 5

6
7

غيم مقيو 8
أخمى 9

ترقيم النوع )الجنس(

النوع )الجنس( الرقم

ذكةر )بنين( 1
إناث )بنات( 2

ترقيم نوع الدراسة� 03�1�1

ترقيم  النوع )الجنس(� 03�1�2



نظام لمقيو الكلامج األكاديمية والمقلرات  الوراسية 

3435

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

إلى  التمقيو  الثالثة من  الخانة  لشيم 
جلوع الجامعة كما يلا:

لشيم الخانة اللابعة من التمقيو إلى 
الكلية، وقو لو لمليب عمادة السنة 
تنظيميا  لمليكًا  والكليات  التتضيرية 

أخمى وطكقًا  أجضلية كلية على  أو  بأهمية  وغيم مملكط 
لتةاريخ اإلنشاء من األقوم إلى األحوث ، وهة كما يلا:

ترقيم فروع الجامعة

الفـرع الرقم

عأمعم  2-1
رجتاء 3

العةيقيلة 4
طريأف 6-5

ترقيم كليات الجامعة برفحاء

الكلية الرقم

التاسكات ولقنية المعلةمات  1
الليولة 2

العلةم واآلداب 3
المجتمع 4

ترقيم كليات الجامعة بطريف

الكلية الرقم

العلةم واآلداب  1
المجتمع 2

ترقيم كليات الجامعة بالعويقيلة

الكلية الرقم

العلةم واآلداب  1

ترقيم كليات الجامعة بعرعر

الكلية الرقم

عمادة السنة التتضيرية والوراسات المسانوة 0
العلةم 1
الاب  2

العلةم الابية التابيقية 3
الهنوسة 4

إدارة األعمال 5
التمبية واآلداب 6

االقتلاد المنزلا 7
التمريض 8

المجتمع  9

ترقيم  فروع الجامعة� 03�1�3

ترقيم  كليات الجامعة� 03�1�4



نظام لمقيو الكلامج األكاديمية والمقلرات  الوراسية 

3637

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

والسادسة  الخامسة  الخانتان  لشيم 
إلى رقو القسو األكاديما بالكلية 
حيث عكوأ بمقو )00( وقو يلا إلى 
إنشاء  قلار  لنص  طكقًا  مملكة   )99(

الكلية كما يلا:

رقو  إلأأى  السابعة  الخانة  لشيم 
يقومه  الذي  األكاديما  الكمنامج 
بمقو  عكوأ  حيث  األكاديما  القسو 

)1( وقو يلا إلى )9( كما يلا:

حالة  جا   )00( القسو  لمقيو  يتو 
منح  جا  الكلية  أقسام  اشأأتأألاك 
الورمة العلمية لكمنامج واحو ، كما 
 ، الأأاأأب  كليات  جأأا  الأأتأأال  هأأة 

الليولة ، التمريض.

ترقيم أألقسام األكاديمية داخل الكليات

القسم الرقم

أ، ب، ج، د، هأ، و، ز، ح، ط، ك، ل  *00
أ 01

ب 02
ج 03
د 04

هأ 05
و 06
ز 07

ح 08
ط 09
ك 10
ل 11

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

ترقيم البرامج األكاديمية داخل األقسام

البرنامج األكاديمي الرقم

أ 1
ب 2
ج 3
د 4

هأ 5
......... .........

ترقيم البرامج األكاديمية داخل األقسام � 03�1�6ترقيم األقسام األكاديمية داخل الكليات � 03�1�5



نظام لمقيو الكلامج األكاديمية والمقلرات  الوراسية 

3839

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

نظام ترقيم � 03�2
المقررات الدراسية 

الأأمأأقأألرات  لأأمقأأيأأو  نأأظأأام  يخضع 
 ، الضةابط  من  لمجمةعة  الوراسية 
 )7( من  التمقيو  نظام  يتكةن  حيث 

أرقام مملكة من اليسار كااللا:

جلع  	1 إلى  يشيم  األول  المقو 
الجامعة

إلى  	1 يشيم  الأأثأأانأأا  الأأمقأأو 
الكلية

القسو  	1 إلأأى  يشيلان  والأألابأأع  الثالث  المقمان 
األكاديما

المقو الخامس يشيم إلى السنة الوراسية 	1

المقو السادس يشيم إلى للنيف المقلر 	1

بينما المقو السابع يشيم إلى لمليب المقلر 	1

السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

لمليب المقلر للنيف 
المقلر

السنة 
الوراسية

القسو األكاديما الكلية جلع 
الجامعة

دليل ارقام أقسام كليات الجامعة� 03�2�1

كليات عرعر� 03�2�2

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة )0(

القسم الرقم م

مهارات اللغة اإلنجليزية 1001 1
مهارات لاةعم الذات 1002 2

العلةم األساسية 1003 3
التاسب اآللا 1004 4
المةاد العامة 1005 5

كلية العلوم )11(

القسم الرقم م

الفيزياء 1101 1
الكيمياء 1102 2

علةم األحياء 1103 3
الرياضيات 1104 4

علةم التاسكات 1105 5

كلية العلوم الطبية التطبيقية ) 13(

القسم الرقم م

لقنية المختكلات الابية 1301 1
لقنية األشعة التشخيلية 1302 2

العالج الابيعا 1303 3
التغذية اإلكلينيكية 1304 4

كلية الطب ) 12(

القسم الرقم م

األملاض الكاطنة 1201 1
الجلاحة 1202 2

علو وظائف األعضاء 1203 3
علو األملاض 1204 4

األنف واألذن والتنجمة 1205 5
طب األطفال 1206 6

التشريح 1207 7
علو األدوية 1208 8

أملاض النساء والةالدة 1209 9
طب األسمة والمجتمع 1210 10

الكيمياء التيةية السريرية 1211 11
الكائنات الوقيقة 1212 12



نظام لمقيو الكلامج األكاديمية والمقلرات  الوراسية 

4041

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

كلية الهندسة ) 14(

القسم الرقم م

الهنوسة المونية 1401 1
الهنوسة الكهمبائية 1402 2

الهنوسة الميكانيكية 1403 3
الهنوسة الكيميائية وهنوسة المةاد 1404 4

الهنوسة اللناعية 1405 5

كلية التربية واآلداب ) 16(

القسم الرقم م

الوراسات اإلسالمية 1601 1
اللغة العمبية 1602 2

علو النفس 1603 3
المناهج ولقنيات التعليو 1604 4

القيادة والسياسات التمبةية 1605 5
اللغات والتمممة 1606 6
المقلرات العامة 1608 7

كلية االقتصاد المنزلي ) 17(

القسم الرقم م

التغذية وعلةم األطعمة 1701 1
المالبس والنسيج 1702 2

اإلسكان وإدارة المنزل 1703 3

كلية التمريض ) 18(

القسم الرقم م

لمريض باطنا ملاحا 1801 1
األمةمة والافةلة 1802 2

لمريض طةارئ 1803 3
لمريض عناية ممكزة 1804 4

صتة عامة 1805 5

كلية المجتمع ) 19(

القسم الرقم م

العلةم اإلدارية 1901 1
التاسب اآللا 1902 2

اللغات والتمممة 1903 3
المةاد العامة 1904 4

كلية إدارة األعمال ) 15(

القسم الرقم م

المتاسكة 1501 1
نظو المعلةمات اإلدارية 1502 2

التسةعق 1503 3
التمةعا والتأمين 1504 4

القانةن 1505 5
المةارد الكشرية 1506 6

إدارة األعمال 1507 7
اإلدارة العامة 1508 8

االقتلاد 1509 9
اإلحلاء واألساليب الكمية 1510 10



نظام لمقيو الكلامج األكاديمية والمقلرات  الوراسية 

4243

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات )31(

القسم الرقم م

علةم التاسكات 3101 1
نظو المعلةمات 3102 2

لقنية المعلةمات 3103 3

كلية الصيدلة )32(

القسم الرقم م

الليوالنيات 3201 1
الليولة السريرية 3202 2

الكيمياء الليولية 3203 3
الكيمياء النكاتية والمخممات الابيعية 3204 4

علو األدوية والسمةم 3205 5
العلةم اللتية األساسية 3206 6

كلية العلوم واآلداب )33(

القسم الرقم م

الفيزياء 3301 1
الكيمياء 3302 2

األحياء 3303 3
الرياضيات 3304 4

-------------- 3305 5
اللغات والتمممة 3306 6
االقتلاد المنزلا 3307 7

المةاد العامة 3308 8
التمبية  3309 9

كلية المجتمع )34(

القسم الرقم م

العلةم اإلدارية 3401 1
علةم التاسكات 3402 2

العلةم الهنوسية 3403 3
العلةم الابية التابيقية 3404 4

العلةم األساسية 3405 5

كلية العلوم واآلداب )51(

القسم الرقم م

الفيزياء 5101 1
الكيمياء 5102 2

األحياء 5103 3
الرياضيات 5104 4

التاسب ولقنية المعلةمات 5105 5
اللغة اإلنجليزية 5106 6
رياض األطفال 5107 7

كلية المجتمع )52(

القسم الرقم م

العلةم اإلدارية 5201 1
علةم التاسكات 5202 2

العلةم الهنوسية 5203 3
العلةم الابية التابيقية 5204 4

العلةم األساسية 5205 5

كليات رفحاء� 03�2�3

كليات طريـف� 03�2�4



نظام لمقيو الكلامج األكاديمية والمقلرات  الوراسية 

4445

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

كلية العلوم واآلداب )41(

القسم الرقم م

الكيمياء 4102 1
علةم التاسكات 4105 2

اللغات والتمممة 4106 3
المقلرات العامة 4108 4

السنة الدراسية خانة المئات

األولى 1
الثانية 2
الثالثة 3

اللابعة 4
الخامسة 5
السادسة 6

الوراسات العليا 8-7

المدلول خانة العشرات

المقلرات العامة جا القسو 0
التخللات الفمعية جا القسو  8-1

التوريب والكتةث 9

ترقيم المقرر الدراسي باألقسام � 03�2�6كليات العويقيلة� 03�2�5

يتكةن رقو المقلر من 3 خانات 
) آحاد وعشلات ومئات ( ، وكا 

رقو منهو له مولةل:
خانة المئات ) الخانة الخامسة من التمقيو ( لشيم  	1

)األول  بفلليها  الأأوراسأأيأأة  السنة  رقأأو  إلأأى 
األربع  نظام  الككالةريةس  جمقلرات  والثانا(، 
ولتت  الأأمأأائأأة  مأأن  أرقأأأامأأأًا  لتما  سأأنأأةات 
الخمسمائة، بينما لتت الستمائة )للككالةريةس 

بنظام خمس سنةات(، على النتة التالا:

التمقيو(  	1 من  السادسة  )الخانة  العشلات  خانة 
الفمعّا  )التخّلص  المقلرات  للنيف  إلى  لشيم 
على   ، األكاديما  القسو  بواخا  للمقلرات( 

النتة التالا:

لشيم  	1 التمقيو(  من  السابعة  )الخانة  األحاد  خانة 
مجمةعة  ضمن  الوراسا  المقلر  لسلسا  إلى 
المقلرات الوراسية جا التخلص الفمعا الوقيق 

ضمن مقلرات التخلص.
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دليل تصميم وتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية في جامعة الحدود الشمالية

فصل

مراحل تصميم 
أو تطوير برنامج 

أكاديمي

1	  



ملاحا للميو أو لاةعم بمنامج أكاديما

4849

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

آلــــيــــة ومــــراحــــل 
يــر  تطــــــو / تصميــم
األكاديمـية: البرامج 
التالية  األسكاب  لستوعا  ما  عادة 
أكاديما  لكمنامج  ملامعة  إمأألاء 
مسارات  أو  بلامج  اقتلاح  أو  قائو 

دراسية مويوة:

للكمنامج  	1 الوورية  الملامعة 
األكاديما.

لأأأأاأأأأةرات مأأأويأأأوة جا  	1
التخلص.

احتياج سةق العما. 	1

احتيامات التنمية الةطنية. 	1

متالكات الجةدة واالعتماد  	1
األكاديما.

لكمنامج  ملامعة  إمأألاء  جأأإن  لذلك 
أو  بلامج  للميو  أو  قائو  أكاديما 
مسارات دراسية مويوة يمم بالملاحا 

األساسية الخمس التالية:

الكلية  القسو/عميو  رئيس  يكلف 
الوراسية  والخاط  النظو  لجنة 
الممحلة  لتنفيذ  األكاديما  بالقسو 
األولأأأأى مأأن مأألامأأعأأة الأأكأأمنأأامأأج 
القائو من خالل جتص  األكاديما 

المتالكات التالية:

لأأقأأريأأم الأأمأأمكأأز الأأةطأأنأأا  	1
لأألأأتأأقأأةيأأو واالعأأأتأأأمأأأاد 
األكأأاديأأمأأا ولأأةصأأيأأات 
الملامعين وحالة االعتماد.

من  	1 الكمنامج  لتكيو  لقريم 
قكا خبيم خارما مختص.

بمضا  	1 الخاصة  االستكانات 
الكمنامج  من  المستفيوعن 
)الاالب - الخريجين – أعضاء 
وبأأاقأأا  الأأتأأوريأأس  هيئة 
مأأهأأات   - الأأمأأنأأسأأةبأأيأأن 
الأأتأأةظأأيأأف( وغأأيأأمهأأا من 

االستكانات المختلفة.

أربعة  	1 )ألخم  للكمنامج  السنةية  التقاريم  ملامعة 
الجامعية  للممحلة  بالنسكة  األقا  على  سنةات 
العليا(  للوراسات  بالنسكة  األقا  على  وسنتين 
الخكمة  ولقاريم  الأأوراسأأيأأة  الأأمأأقأألرات  ولقاريم 
الةطنا  الممكز  نماذج  وجق  المعوة  الميوانية 

للتقةيو واالعتماد األكاديما.

المئيسة  	1 األداء  ومؤشلات  الاالب  نتائج  دراسة 
للكمنامج ولتكيو موى لتقيق الالكة لمخممات 

لعلو الكمنامج.

التخلص  	1 بين  والتةاجق  االحتياج  موى  دراسة 
الةطنية  والتنمية  العما  سأأةق  ومتالكات 
بملادر  االسأأتأأعأأانأأة  ويمكن  والمجتمعية، 
المونية،  الخومة  )وزارة  المختلفة  المعلةمات 
المتشابهة،  الكليات  واللناعية،  التجارية  الغمجة 
أبلز الشمكات والمؤسسات جا مجال التخلص، 
دليا اإلحلاءات التا للوره مللتة اإلحلاءات 

العامة جا المملكة(

إعواد لقريم عن التاةرات الجويوة جا التخلص  	1
وبالتالا التامة إلى لاةعم.

المسح والتقييم� 04�1
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ملاحا للميو أو لاةعم بمنامج أكاديما
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 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

المتخللة  	1 اللجنة  لقةم 
بإعواد لقريم لفليلا يستنو 
إلأأأى األدلأأأأة والأأشأأةاهأأو 
الأأمأأنأأاسأأكأأة والأأمأأقأأارنأأات 
الأأمأأممأأعأأيأأة الأأةطأأنأأيأأة أو 
بتةصيات  ينتها  العالمية 

لةضح:

حأأأأامأأأأة الأأأكأأأمنأأأامأأأج أ 
إلى  القائو  األكاديما 
والتفليا  الأأتأأاأأةعأأم 

باألسكاب.
حامة ب  ومأأأةد  عأأوم  أو 

الكمنامج  لتاةعم  ملتة 
األكأأاديأأمأأا الأأقأأائأأو، 
ويأأتأأضأأمأأن لأأةصأأيأأات 

للتتسين
بالكمنامج ج  القكةل  لجميو 

األكأأأأأاديأأأأأمأأأأأا، مأأع 
التفليا باألسكاب.  

بتاةعم  	1 التةصية  حالة  جا 
القائو  األكاديما  الكمنامج 
اللجنة  لأأقأأريأأم  عأأأمض  يأأتأأو 
مجلسا  على  المتخللة 
لوراسته  والكلية  القسو 

ومن ثو لإلقلار. 

عمجع التقريم الخاص بملامعة الكمنامج األكاديما  1	
إلى اللجنة الوائمة للنظو والخاط الوراسية )أو 
بلامج  حالة  العليا جا  الوراسات  عمادة  مجلس 
للنظو  الوائمة  للجنة  إلحالته  العليا  الوراسات 
بتةصيتا  التقريم  وعمجق  الوراسية(،  والخاط 
األدلأأأة  ومأأمأأيأأع  والأأكأألأأيأأة  الأأقأأسأأو  مجلسا 
والشةاهو المتعلقة بالتامة إلى لاةعم الكمنامج 

األكاديما.

الوراسية  		 والخاط  للنظو  الوائمة  اللجنة  لقةم 
حالة  جا  العليا  الوراسات  عمادة  مجلس  )أو 
الممحلة  لقريم  بوراسة  العليا(  الوراسات  بلامج 
واألدلأأة  الشةاهو  مميع  وملامعة  األولأأأى 
لهذه  المتودة  للمعاييم  ماابقتها  من  للتتقق 
يمكن  بالمةاجقة  التةصية  حالة  وجا  الممحلة، 
الوائمة  للجنة  يتق  التالية.  الممحلة  جا  الكوء 
لجنة  لشكا  أن  الأأوراسأأيأأة  والخاط  للنظو 
الخكلاء  مأأن  مجمةعة  أو  مختلة  أكاديمية 
التخلص  مجال  جا  الخارميين  والمتكمين 
لوراسة التقريم ومناقشة المسؤولين عن إعواده 

وعن لةصياتهو ومتتةاه.

الممحلة  هذه  مخاط  يبين  التالا  التةضيتا  والمسو 
لجنة  لشكيا  من  بواية  قائو،  أكاديما  بمنامج  لملامعة 
اللجنة  النهائا من  القلار  إلى  بالكلية/القسو  متخللة 
عمادة  مجلس  )أو  الوراسية  والخاط  للنظو  الوائمة 

الوراسات العليا جا حالة بلامج الوراسات العليا(.

ملاحا ملامعة بمنامج أكاديما قائو ك 	1	| 1



ملاحا للميو أو لاةعم بمنامج أكاديما
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الكلية  القسو/عميو  رئيس  يكلف 
الوراسية  والخاط  النظو  لجنة 
الممحلة  لتنفيذ  األكاديما  بالقسو 
الملاد  الكمنامج  للميو  من  األولى 

استتواثه من خالل النقاط التالية:

دراسة  	1 بإعواد  اللجنة  لقةم 
سةق  حامة  مأأوى  لةضح 
الةطنية  والتنمية  العما 
والمجتمعية إلى استتواث 
ويمكن  المقتلح.  الكمنامج 
بعما  االسأأتأأعأأانأأة  للجنة 
دراسة استاالعية والممةع 
المعلةمات  مأألأأادر  إلأأى 

التالية:

وزارة الخومة المونيةأ 
وزارة العماب 
الأأأغأأأمجأأأة الأأتأأجأأاريأأة ج 

واللناعية
الكليات المتشابهةد 
أبأأأأأأأأألز الأأأأشأأأأمكأأأأات ه 

جا  والأأأمأأأؤسأأأسأأأات 
مجال التخلص

التا و  اإلحلاءات  دليا 
لأأأأألأأأأأوره مأألأألأأتأأة 
اإلحلاءات العامة جا 

المملكة

المتخللة  	1 اللجنة  لقةم 
ينتها  لأأقأأريأأم  بأأأأإعأأأأواد 

بتةصيات لةضح:

استتواث أ  إلى  التامة 
الكمنامج األكاديما

حامة ب  ومأأأةد  عأأوم  أو 
استتواث  إلأأى  ملتة 

الكمنامج األكاديما

جا حالة التةصية باستتواث الكمنامج األكاديما  	1
عن  مستية  دراسة  بإعواد  اللجنة  لقةم  الجويو 
لتشغيا  الالزمة  والمادية  الكشرية  اإلمكانات 

الكمنامج المقتلح )الخاة التشغيلية(. 

والخاة  	1 المتخللة  اللجنة  لقريم  عأأمض  يتو 
القسو  مجلسا  على  المقتمحة  التشغيلية 

والكلية لوراسته ومناقشته ومن ثو إقلاره. 

الكمنامج  	1 بأأاسأأتأأتأأواث  الأأخأأاص  التقريم  عأأمجأأع 
األكاديما الجويو والخاة التشغيلية المقتمحة 
إلى اللجنة الوائمة للنظو والخاط الوراسية )أو 
بلامج  حالة  العليا جا  الوراسات  عمادة  مجلس 
للنظو  الوائمة  للجنة  إلحالته  العليا  الوراسات 
بتةصيتا  التقريم  وعمجق  الوراسية(،  والخاط 
األدلأأأة  ومأأمأأيأأع  والأأكأألأأيأأة  الأأقأأسأأو  مجلسا 
استتواث  إلى  بالتامة  المتعلقة  والشةاهو 

الكمنامج الجويو.

الوراسية  	1 والخاط  للنظو  الوائمة  اللجنة  لقةم 
حالة  جا  العليا  الوراسات  عمادة  مجلس  )أو 
الممحلة  لقريم  بوراسة  العليا(  الوراسات  بلامج 
والشةاهو  الممجقات  مميع  وملامعة  األولى 
واألدلة للتتقق من ماابقتها للمعاييم المتودة 
بالمةاجقة  التةصية  حالة  وجا  الممحلة،  لهذه 
للجنة  يتق  التالية.  الممحلة  جا  الكوء  يمكن 
الوائمة للنظو والخاط الوراسية أن لشكا لجنة 
الخكلاء  مأأن  مجمةعة  أو  مختلة  أكاديمية 
التخلص  مجال  جا  الخارميين  والمتكمين 
لوراسة التقريم ومناقشة المسؤولين عن إعواده 

وعن لةصياتهو ومتتةاه.

الممحلة  هذه  مخاط  يبين  التالا  التةضيتا  والمسو 
لجنة  لشكيا  من  بواية  مويو،  أكاديما  بمنامج  لتلميو 
اللجنة  النهائا من  القلار  إلى  بالكلية/القسو  متخللة 
عمادة  مجلس  )أو  الوراسية  والخاط  للنظو  الوائمة 

الوراسات العليا جا حالة بلامج الوراسات العليا(.

ملاحا للميو بمنامج أكاديما مويو ك 	1	| 1 تصميم برنامج أكاديمي جديد� 04�1�2
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 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

الكمنامج  بتاةعم  التةصية  حالة  جا 
األكاديما القائو أو للميو بمنامج 
النظو  لجنة  مأأهأأام  جأأأإن  مأأويأأو 
بالقسو  الأأأوراسأأأيأأأة  والأأخأأاأأط 
األكاديما لملكز خالل هذه الممحلة 

على ما يلا:

لتويو المممعية األكاديمية  	1
والأأمأأهأأنأأيأأة الأأمأأنأأاسأأكأأة 
أن  يفضا  والتا  للتخلص 

لشتما على األقا على:

المهنية أ  المتالكات 
أو  معاييم  بمممعية 
نأأظأأام هأأيأأئأأة اعأأتأأمأأاد 
متخللة  بأألامأأجأأا 
هيئة  من  بها  مةصى 

لقةيو التعليو
لأأأقأأأريأأأم لأألأأمأأقأأارنأأات ب 

خمسة  مأأع  المممعية 
بلامج مماثلة أو مناظمة 
أو  لأأأكأأأةن مأأعأأتأأمأأوة 

متميزة جا التخلص
مأأتأأاأألأأكأأات الأأمأأمكأأز ج 

الأأأةطأأأنأأأا لأألأأتأأقأأةيأأو 
واالعتماد األكاديما

األكاديمية د  المتالكات 
مع  بااللساق  والمهنية 

المممعيات الةطنية

لو  	1 التا  األكاديمية  المممعية  متالكات  دراسة 
اختيارها وااللتزام بها مع ملاعاة التالا: 

وسةق أ  المجتمع  باحتيامات  الكمنامج  ربط 
العما ومتالكاته.

اإلطأأار ب  متالكات  مأأع  االلأأسأأاق  متالكات 
اإلطأأار  أو  )سقف(  للمؤهالت  السعةدي 

الةطنا للمؤهالت.
جا ج  ولأأةائأأتأأه  العالا  التعليو  سياسات 

المملكة العمبية السعةدية.
استيعاب أحوث المستجوات جا التخلص.د 
االستعانة بلأي لخللا من  متخللين من ه 

استشارية  لجنة  )أو  الجامعة  وخأأارج  داخأأا 
على مستةى الكلية(.

ملامعة رؤية ورسالة وأهواف الكمنامج الستيعاب  	1
رؤية  لاةعم  أو   – القائو  الكمنامج  جا  التاةعم 
بااللساق مع  للكمنامج  مناسكة  وأهواف  ورسالة 

رؤية ورسالة وأهواف الجامعة للكمنامج الجويو.

لتويو األهواف والمخممات التعليمية والمهنية  	1
ضةء  جا  الخريجين  خلائص  ولتويو  للكمنامج 
التنمية  واحتيامات  العما  سأأةق  متالكات 

الةطنية.

مع  	1 المتةاجقة  والتعلو  التعليو  لغة  اختيار 
متالكات سةق العما التالية والمستقكلية.

سةف  	1 التا  المئيسية  بالجهات  قائمة  لتويو 
)العام  القااعين  من  الكمنامج  خريجا  لةظف 

والخاص(.

مأألامأأعأأة عأأأود الأأةحأأوات  	1
المعتموة  األكأأاديأأمأأيأأة 
)الأأأأةحأأأأوات( اإلمأأمأأالأأيأأة 
لةصيات  حسب  ولةزيعها 
الأأمأأممأأعأأيأأة األكأأاديأأمأأيأأة 
المممعية  والأأمأأقأأارنأأات 
للجامعة  كأأمأأتأأاأألأأكأأات 
ولأألأأكأألأأيأأة ولأألأأتأأخأألأأص 
والتمة  االختيارية  وللمةاد 
التخلص  جا  وموت(  )إن 
ولمتالب التوريب العملا. 

بالمقلرات  	1 قائمة  إعأأأواد 
لأألأأمأأجأأاالت الأأمأأعأأمجأأيأأة 
جا  المقتمحة  والمهنية 
حسب  ولةزيعها  التخلص 
لأأأةصأأأيأأأات الأأمأأممأأعأأيأأة 

األكاديمية.

اإلرشأأاديأأة  	1 الخاة  إعأأأواد 
على  الأأمأأقأألرات  لأأتأأةزيأأع 

المستةيات الوراسية.

الخكمة  1	 ولةصيف  الكمنامج  لةصيف  استكمال 
من  المعو  النمةذج  وجأأق  والمقلر  الميوانية 
األكاديما،  للتقةيو واالعتماد  الةطنا  الممكز 

مع التأكو من النقاط الهامة التالية:

دمج أ  مأأع  الكمنامج  لعلو  مخممات  صياغة 
المهنية  والمعاييم  الخريجين  خلائص 
اإلطأأار  بمممعية  العما  سأأةق  ومتالكات 
السعةدي  اإلطأأار  أو  للمؤهالت  الةطنا 
للمؤهالت، وإعواد دراسة متكاملة عن موى 

مناسكتها. 
التوريس ب  استلاتيجيات  اتساق  من  التأكو 

لعلو  مخممات  مع  التقةيو  وطرق  للكمنامج 
الكمنامج بمممعية اإلطار الةطنا للمؤهالت 
)ملفةجة  للمؤهالت  السعةدي  اإلطار  أو 

لفليلية(.
لعلو ج  مأأخأأممأأات  ارلأأكأأاط  ملفةجة  إعأأأواد 

المقلرات بمخممات لعلو الكمنامج.
الوراسية د  المقلرات  درمات  لتةزيع  التخايط 

سةاء لألعمال الفللية أو االختكار النهائا.
التعليمية ه  الملادر  ولةجم  حواثة  من  التأكو 

والكتب المممعية للمقلر الوراسا.

الممحلة  هذه  مخاط  يبين  التالا  التةضيتا  والمسو 
لجنة  لشكيا  من  بواية  الكمنامج،  لاةعم  أو  لتلميو 
اللجنة  النهائا من  القلار  إلى  بالكلية/القسو  متخللة 
عمادة  مجلس  )أو  الوراسية  والخاط  للنظو  الوائمة 

الوراسات العليا جا حالة بلامج الوراسات العليا(.

تصميم أو تطوير البرنامج � 04�2
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ملاحا للميو أو لاةعم الكمنامج ك 	1	| 1

لعمض  	1 عما  ورشأأة  إقامة 
الأأكأأمنأأامأأج األكأأاديأأمأأا 
الماةر أو الجويو بمشاركة 

ذوي العالقة:

التوريس أ  هيئة  أعأأضأأاء 
من القسو

من ب  والخريجين  الاالب 
نفس القسو

من ج  التةظيف  مأأهأأات 
الأأقأأاأأاعأأيأأن )الأأأعأأأام 

والخاص(
الأأكأألأأيأأات واألقأأسأأام د 

التا  أو  الأأمأأشأأاركأأة 
لوريس  جأأا  ستشارك 

المقلرات الوراسية

لةثيق ممئيات ومالحظات المشاركين جا ورشة  	1
العما.

جا  	1 المشاركين  ومالحظات  ممئيات  دراسأأة 
على  الالزمة  التعويالت  وإمأألاء  العما  ورشأأة 

الكمنامج. 

عمض الكمنامج الماةر أو الجويو على لجنة النظو  	1
والخاط الوراسية بالكلية للملامعة والتأكو من 
استيفاء اآللية المقمة لتاةعم أو للميو الكلامج.

وحوة  	1 على  الجويو  أو  الماةر  الكمنامج  عمض 
استيفاء  من  والتأكو  للملامعة  بالكلية  الجةدة 

متالكات هيئة االعتماد لتخلص الكمنامج.  

المراجعة الفنية للبرنامج � 04�3
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لاةعم  ملف  الكلية  عميو  عمجع 
الكمنامج األكاديما القائو أو ملف 
اللجنة  من  والمعو  الجويو  الكمنامج 
النظو  وحأأأوة  إلأأأى  المتخللة 
)إلى  بالجامعة  الوراسية  والخاط 
بالنسكة  العليا،  الأأوراسأأات  عمادة 
إلحالته  العليا(  الأأوراسأأات  لكلامج 
والخاط  للنظو  الأأوائأأمأأة  للجنة 
يشما  بتيث  بالجامعة  الوراسية 

الملف على العناصم التالية:

معلةمات عامة  	1

بالكليـــة: أ  التعـــــريف 
المسالة،  اللؤية،  النشأة، 
األهأأأأأأأأواف، أقأأسأأام 
الأأأكأأألأأأّيأأأة الأأعأألأأمأأّيأأة 
والمسارات  والشعب 

والملاكز.
بالقســـم: ب  التعـــــريف 

اللؤية،  القسو،  نشأة 
الأأمسأأالأأة، األهأأأأواف، 
التا  العلمّية  الورمات 
مع  الأأقأأسأأو  يمنتها 
الأأأتأأأتأأأويأأأو الأأوقأأيأأق 
لكا  الأأورمأأة  لمسمى 

بمنامج يقومه القسو.
لتةزيع ج  العام  الهيكا 

الةحوات الوراسية.
الخاة اإلرشادية لتةزيع د 

المقلرات الوراسية.

وذلك بتعكئة النمةذج رقو )1( إلقلار 
 ، ماةر  أو  مويو  دراسأأأا  بمنامج 
لكلامج   )21-7( مأأن  والأأنأأمأأاذج 

الوراسات العليا.

لةصيف الكمنامج األكاديما والمقّلرات الوراسّية  	1
ومقلر الخكمة الميوانية )إن ومو( طكقًا للنمةذج 
واالعتماد  للتقةيو  الةطنا  الممكز  من  المعو 

األكاديما.

لقةم وحوة النظو والخاط الوراسية بالجامعة  	1
)عمادة الوراسات العليا، بالنسكة لكلامج الوراسات 
األكاديميين  الخكلاء  الكمنامج من  بتتكيو  العليا( 

من داخا وخارج المملكة.

أو  	1 الكلية  إلى  األكاديميين  الخكلاء  أراء  إرسال 
القسو المختص لوراسة ممئياتهو ومالحظاتهو.

آراء  	1 الكمنامج وجق  إملاء التعويالت الالزمة على 
المتكمين والخكلاء األكاديميين.

عمض الكمنامج )دبلةم أو بكالةريةس( بعو إملاء  	1
التعويالت على وحوة النظو والخاط الوراسية 
مالحظات  استيفاء  مأأن  للتأكو  بالجامعة 
عمادة  وعلى  األكاديميين،  والخكلاء  المتكمين 
الوراسات العليا، بالنسكة لكلامج الوراسات العليا(.

تحكيم البرنامج � 04�4

النهائية  	1 النسخة  لأأعأأمض 
مجلس  عأألأأى  لأألأأكأأمنأأامأأج 

القسو إلقلاره.

صةرله  	1 جا  الكمنامج  يعمض 
النهائية على مجلس الكلية 

إلقلاره.

صةرله  	1 جا  الكمنامج  عمجع 
النهائية إلى سعادة وكيا 
الأأأجأأأامأأأعأأأة لأأألأأأشأأأؤون 
عأأمأأادة  )أو  األكأأاديأأمأأيأأة 
حالة  جا  العليا  الوراسات 
بلامج الوراسات العليا(، مع 

المستنوات التالية:

متضم مجلس القسو.أ 
متضم مجلس الكلية.ب 
رئيس ج  معالا  مةاجقة 

متضم  على  الجامعة 
مجلس الكلية.

عمجع الكمنامج إلى اللجنة الوائمة للنظو والخاط  	1
الوراسية )أو مجلس عمادة الوراسات العليا جا 

حالة بلامج الوراسات العليا( بالجامعة إلقلاره.

يعمض الكمنامج جا صةرله النهائية على مجلس  	1
الجامعة إلقلاره.

الجامعة  	1 مجلس  بمةاجقة  تنفيذي  قلار  يلور 
على الكمنامج الماةر أو الجويو عكلغ به كا من 
عمادة  األكاديمية،  للشؤون  الجامعة  وكالة 
الوراسات  بلامج  حالة  )جأأا  العليا  الأأوراسأأات 

العليا(، والكلية المختلة بالكمنامج.

إقرار واعتماد � 04�5
البرنامج األكاديمي
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خاةات إقلار بمنامج أكاديما بعو التاةعم أو االستتواث ك 	1	| 1
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إجراءات التطوير في � 05�1
المقررات الدراسية 

لبرنامج أكاديمي قائم

الوقيقة  والملامعة  التوقيق  يجب 
استتواثه  عنو  األكاديما  للكمنامج 
الأأمأأقأألرات  لأأاأأةعأأمه وكأأذلأأك  أو 
هناك  لكةن  ال  بتيث  الأأوراسأأيأأة، 
جا  التغييم  أو  للتعوعا  حأأامأأة 
مقلراته  أو  األكاديما  الكمنامج 
مجلس  من  إقأأألاره  بعو  الوراسية 
أضيق  جا  ذلك  ويكةن  الجامعة، 

التوود.

التالية  ــراءات  اإلجـ اتباع  ويجب 
إلقرار تطوير مقرر دراسي قائم: 

التوريس  	1 هيئة  عضة  يقوم 
القسو  رئأأيأأس  إلأأى  طلكًا 
بأأمغأأكأأتأأه بأأتأأاأأةعأأم الأأمأأقأألر 
الوراسا عةضح جيه مكلرات 
هذا التاةعم، على أن عمجق 
لقريم المقلر الوراسا وجق 
الةطنا  الأأمأأمكأأز  نأأمأأاذج 
لأألأأتأأقأأةيأأو واالعأأأتأأأمأأأاد 

األكاديما.

الالب  	1 القسو  رئيس  يتيا 
والخاط  النظو  لجنة  إلى 
الأأأأوراسأأأأيأأأأة بأأالأأقأأسأأو 
األكاديما لوراسة التاةعم 
المقتلح إملائه على المقلر 

الوراسا.

يأأتأأيأأا وكأأيأأا الأأجأأامأأعأأة  	1
لأألأأشأأؤون األكأأاديأأمأأيأأة 
المةضةع إلى وحوة النظو 
والخاط الوراسية بالةكالة 
لأألأأوراسأأة وإبأأأأواء الأأألأي 
الممحلة  لكلامج  )بالنسكة 

الجامعية(. 

لمجع وحوة النظو والخاط  	1
عأأمأأادة  )أو  الأأأوراسأأأيأأأة 
حالة  جا  العليا،  الوراسات 
الوراسات العليا(  رأعها إلى 
للنظو  الأأوائأأمأأة  اللجنة 
)أو  الأأوراسأأيأأة  والأأخأأاأأط 
الوراسات  عمادة  مجلس 
بأألامأأج  حأأالأأة  جأأا  العليا 

الوراسات العليا(.

التاةعم  	1 مأأةضأأةع  يأأعأأمض 
الوراسا  للمقلر  المقتلح 
الوائمة  اللجنة  القائو على 
الوراسية  والخاط  للنظو 
)أو مجلس عمادة الوراسات 
بأألامأأج  حأأالأأة  جأأا  العليا 
بالجامعة  العليا(  الوراسات 

ألخذ التةصية المناسكة. 

اللجنة  	1 مةاجقة  حالة  جا 
والخاط  للنظو  الوائمة 
الوراسية )أو مجلس عمادة 
حالة  جا  العليا  الوراسات 
العليا(  الأأوراسأأات  بأألامأأج 
التاةعم  على  بالجامعة 
الوراسا،  للمقلر  المقتلح 
لزم  )إن  الأأمأأةضأأةع  عمجع 
جا  ورد  مأأا  حسب  األمأأم 
مجلس  إلأأى  الوليا(  هأأذا 

الجامعة العتماده.

بالقسو  	1 الوراسية  والخاط  النظو  لجنة  لمجع 
إلى  المقتلح  التاةعم  جا  رأعها  األكاديما 

مجلس القسو ألخذ التةصية المناسكة.

عمجع مجلس القسو لةصيته جا حالة المةاجقة  	1
على التاةعم المقتلح جا المقلر الوراسا إلى 

مجلس الكلية لإلقلار.

التاةعم  	1 الكلية على  جا حالة مةاجقة مجلس 
المقتلح وبعو اعتماد مجلس الكلية من معالا 
التاةعم  بمةضةع  خااب  عمجع  الجامعة،  رئيس 
سعادة  إلى  الكلية  عميو  من  الوراسا  للمقلر 
)عميو  األكاديمية  للشؤون  الجامعة  وكيا 
الوراسات  بلامج  حالة  جا  العليا،  الأأوراسأأات 

العليا(، ويكةن مشمةاًل بالممجقات التالية: 

لةصيف المقلر وجق نمةذج الممكز الةطنا أ 
المخلص  األكاديما  واالعتماد  للتقةيو 

لذلك
الممكز ب  نماذج  وجق  الوراسا  المقلر  لقريم 

الةطنا للتقةيو واالعتماد األكاديما
متضم مجلس القسوج 
متضم مجلس الكليةد 
مةاجقة معالا رئيس الجامعة على لةصية ه 

مجلس الكلية
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إجراءات المراجعة الدورية � 05�2
للبرامج األكاديمية

للشؤون  الجامعة  وكالة  من  حمصًا 
الكلامج  مةدة  لضمان  األكاديمية 
األكاديمية ولتسينها وجق إملاءات 
ولتسين  ولقةيو  لملامعة  واضتة 
والمقلرات  األكاديمية  الكلامج 
إملاء  الةكالة  لاكق  لذا  الوراسية، 
للكلامج  شأأامأأاًل  دوريأأأأًا  لأأقأأةيأأمأأًا 
خالل  من  ذلك  ويكةن  األكاديمية، 

لابيق اإلملاءات التالية: 

يقةم رئيس القسو العلما  	1
بأأتأأةمأأيأأه لأأجأأنأأة الأأنأأظأأو 
بالقسو  الوراسية  والخاط 
للقيام بتقةيو دوري شاما 
للكمنامج األكاديما القائو، 
حأأسأأب نأأةعأأيأأة الأأكأأمنأأامأأج 

كالتالا: 

سنةات أ  ثالث  كا  ممة 
الثالث  الوبلةم  لكلامج 

سنةات )6 مستةيات(.
أربأأع سنةات ب  مأأمة كأأا 

الككالةريةس  لكلامج 
 8( األربأأأأأأع سأأأنأأأةات 

مستةيات(.
ممة كا خمسة سنةات ج 

الككالةريةس  لكلامج 
 10( سأأنأأةات  الخمس 

مستةيات(.
سنةات د  ستة  كا  مأأمة 

الككالةريةس  لكلامج 
 12( سأأنأأةات  الأأسأأت 

مستةى(.

لقةم لجنة النظو والخاط  	1
بإعواد  بالقسو  الوراسية 
بتةصيات  ينتها  لأأقأأريأأم 

لةضح:

حامة الكمنامج الوراسا أ 
القائو إلى التاةعم

حامة ب  ومأأأةد  عأأوم  أو 
الكمنامج  لتاةعم  ملتة 

الوراسا القائو

بتاةعم  	1 التةصية  حالة  جا 
القائو  الوراسا  الكمنامج 
يتو عمض لقريم لجنة النظو 
بالقسو  الوراسية  والخاط 
عأألأأى مأأجأألأأس الأأقأأسأأو 
التةصية  وأخأأأذ  لأألأأوراسأأة 

المناسكة. 

مجلس  	1 لةصية  حالة  جا 
الكمنامج  بتاةعم  القسو 
عمض  يتو  القائو  الوراسا 
والخاط  النظو  لجنة  لقريم 
الوراسية بالقسو وممجقاته 
والخاط  النظو  لجنة  على 
والتا  بالكلية،  الوراسية 
مجلس  إلى  لةصيتها  لمجع 

الكلية. 

مجلس  	1 مةاجقة  حالة  جا 
الكلية على لاةعم الكمنامج 
معالا  مأأةاجأأقأأة  وبأأعأأو 
على  الأأجأأامأأعأأة  رئأأأيأأأس 
من  خااب  عمجع  المتضم، 
وكيا  إلأأى  الكلية  عميو 
الأأأجأأأامأأأعأأأة لأأألأأأشأأأؤون 
عميو  )أو  األكأأاديأأمأأيأأة 
حالة  جا  العليا  الوراسات 
العليا(  الأأوراسأأات  بأألامأأج 

وعمجق به:

لأأقأأريأأم لأأجأأنأأة الأأنأأظأأو أ 
والأأخأأاأأط الأأوراسأأيأأة 

والأأشأأةاهأأو  األدلأأأة  مميع  وبأأه  بالقسو، 
الكمنامج  لاةعم  إلأأى  بالتامة  المتعلقة 

الوراسا.
متضم مجلس القسو.ب 
متضم مجلس الكلية.ج 
مةاجقة معالا رئيس الجامعة على المتضم.د 

األكاديمية  	1 للشؤون  الجامعة  وكيا  يتيا 
ومميع  األكاديما  الكمنامج  لاةعم  مةضةع 
ممجقاته إلى جريق الملامعة الواخلية بالجامعة 
مقلراته  ولةصيفات  الكمنامج  لةصيف  لملامعة 
لنمةذج  بتةصيات وجقًا  لقريم  ، وإعواد  الوراسية 
العليا: يتيا عميو  الوراسات  لكلامج  بالنسكة   .)5(
الكمنامج  لاةعم  مأأةضأأةع  العليا  الأأوراسأأات 
األكاديما ومميع ممجقاته إلى جريق الملامعة 
الكمنامج  لةصيف  لملامعة  بالجامعة  الواخلية 
لقريم  وإعأأواد   ، الوراسية  مقلراته  ولةصيفات 

بتةصيات.

لسعادة  	1 الواخلية  الملامعة  جريق  لقريم  عمسا 
سعادة  أو  األكاديمية  للشؤون  الجامعة  وكيا 
بلامج  ملامعة  لجنة  )أو  العليا  الوراسات  عميو 
العلما  للقسو  إلرسأأالأأه  العليا(  الأأوراسأأات 
الملامعة  جريق  لةصيات  الستيفاء  المعنا 
الواخلية )أو لجنة ملامعة بلامج الوراسات العليا(، 
الجامعة  لةكالة  المعاملة  إرسال كاما  وإعادة 
للشؤون األكاديمية أو لعمادة الوراسات العليا 

جا حالة بلامج الوراسات العليا(.

اإلملاءات،  	1 مميع  اكتمال  من  التأكو  حالة  جا 
للنظو  الوائمة  اللجنة  على  المةضةع  عمض  يتو 
الوراسات  )أو مجلس عمادة  الوراسية  والخاط 
ألخذ  العليا(  الوراسات  بلامج  حالة  جا  العليا 

التةصية المناسكة.

جا حالة لةصية اللجنة الوائمة للنظو والخاط  1	
الوراسية بالمةاجقة على لاةعم/ لعوعا الكمنامج 
األكاديما، عمسا خااب تنفيذي بتةصية اللجنة 
اإلمأألاءات  ألخذ  المعنا  والقسو  الكلية  إلى 
المناسكة لتاةعم/ لتعوعا الكمنامج وجق الملاحا 
التفليلية بالفلا الثانا من هذا الوليا أو عمسا 
لعمادة  إلأأى  اللجنة  بتةصية  تنفيذي  خااب 
الوراسات العليا جا حالة بلامج الوراسات العليا.

المامستيم ه  لكلامج  بالنسكة  سنتين  كا  ممة 
والوبلةم العالا

لكلامج و  بالنسكة  سأأنأأةات  ثأأالث  كأأا  مأأمة 
الوكتةراه

بالقسو  	1 الوراسية  والخاط  النظو  لجنة  تتةلى   
باآللا:    

ولقاريم أ  للكمنامج  السنةية  التقاريم  ملامعة 
الميوانية  الخكمة  ولقاريم  الوراسية  المقلرات 
المعوة وجق نماذج الممكز الةطنا للتقةيو 

واالعتماد األكاديما. 
لقييو موى لتقق خلائص الخريجينب 
موى لتقق مخممات التعلو المستهوجة من ج 

الكمنامج
للجةدة د  العام  المستةى  حةل  لقريم  إعأأواد 

جا الكمنامج
لتويو نقاط القةة والضعفه 
إعواد خاة لتتسين نقاط الضعف بالكمنامجو 
ودراسة ز  بمنامج،  لكا  األداء  مؤشلات  لتليا 

الكلامج، ومعوالت  الاالب جا  لقوم  موى 
للمقلرات  الاالب  ولقييمات  لها،  إتمامهو 

والكلامج
بمضا ح  الخاصة  االستكانات  لتليالت  ملامعة 

من  وغأأيأأمهأأا  الأأكأألامأأج  مأأن  المستفيوعن 
الأأوروس  وللخيص  المختلفة  االستكانات 
الأأمأأسأأتأأفأأادة مأأن الأأتأأغأأذيأأة الأألامأأعأأة من 

المستفيوعن.
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دائمة الملامعة الوورية للكلامج األكاديمية ك 	1	| 1
معايير قياس وتقويم � 05�3

األداء )دائرة التقويم( 
لبرامج جامعة الحدود 

الشمالية األكاديمية

متطلبات وآليات التقويم المباشر� 05�3�1

متالكات  مع  االلساق  لتتقيق 
ومأأعأأايأأيأأم اإلطأأأأار الأأسأأعأأةدي 
والستيفاء  )سقف(،  للمؤهالت 
الجةدة  ضمان  معاييم  متالكات 
الةطنا،  األكاديما  واالعتماد 
الشمالية  التوود  مامعة  أقأأمت 
بلامجها  لتقةيو  رئيستان  آليتان 
آلأأيأأات   )1( هأأمأأا:  األكأأاديأأمأأيأأة 
التقةيو المكاشم )2( آليات التقةيو 

غيم المكاشم

وعمليات  أساليب  وتتعود  تتضمن 
لقياس  المكاشم  والقياس  التقةيو 
لعلو  ومخممات  خريجا  خلائص 
الكلامج األكاديمية ومميع مقلراتها 
بما جا ذلك مقلرات مشاريع التخرج 
المسالة  أو  الكتثا  المشلوع  أو 
الميوانية/االمتياز،  الخكمة  العلمية 

وتتنةع بمممعية ارلكاطها مع مخممات لعلو مقلرات كا 
ولقييو  والعملية،  الكتابية  االختكارات  وأهمها:  بمنامج 
الالكة جا المعاما أو العيادات جا التخللات الابية 
الميوانية أو االمتياز،  للخكمة  التوريب  أو اللتية، وجتلات 
التخرج، ودراسة  بتةث  الشفهية، ومشاريع  واالمتتانات 
أو  الابية  للتخللات  بالعيادات  والتوريب  التاالت، 

اللتية.
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إلى   )1( من  المصفوفات  توضح 
المكاشمة  التقةيو  طرق  ارلكاط   )4(
واستلاتيجيات التوريس مع خلائص 
خأأريأأجأأا الأأكأألامأأج األكأأاديأأمأأيأأة 
وباستعلاض  لعلمها،  ومخممات 
لخاة  وجقًا  سنةيًا  التقةيو  نتائج 
من  دجعة  لكا  المقلرات  لقةيو 
الاالب جا كا بمنامج، ويتو عما 
التقريم  النتائج جا  لقريم مفلا عن 
على  وقياسًا  بمنامج،  لكا  السنةي 
التةزيع  ملفةجة  وبمممعية  ذلك، 
كا  جا  التعلو  لمخممات  والمبط 
جا  الوراسية  المقلرات  مع  بمنامج 
الخاة الوراسية حسب )الملفةجة 
لعلو  مخممات  لقةيو  يتو   )5 رقو 
دراسأأا  جلا  كا  جا  المقلرات 
التقةيو  نتائج  أكاديما، ولستعمض 

جا نمةذج لقريم المقلر الوراسا. 

ووجقًا لذلك يتو التتقق من لتقيق 
الخريجين  خلائص  من  لكاًل  الالكة 
بمنامج  كا  جا  التعلو  ومخممات 
االنتهاء  لوى  المكاشمة  الارق  عكم 
لكا  الوراسية  المقلرات  لقةيو  من 
دجعة من الاالب، واستخوام نتائج 
لقةيو المقلرات لقياس التقوم جا 
لتقيق مخممات لعلو الالكة كنقاط 
المستمم  والأأتأأقأأيأأيأأو  مأأممأأعأأيأأة 

)الملفةجة رقو 6(. 

ويتم القياس لمدى التقدم في 
تعلم  لمخرجات  الطلبة  تحقيق 
خالل  من  وذلك  مباشرًة  الطلبة 
برنامج  كل  استيفاء  من  التحقق 

اآلتية: للمتطلبات  أكاديمي 
التتقق  على   )6( إلى   )1( من  المتالكات  لمكز   
ولمكز  المقلرات،  لعلو  لمخممات  الالكة  لتقيق  من 
التتقق من لتقيق  )12( على  إلى   )7( المتالكات  من 
الكلامج  لعلو  ومخممات  الخريجين  لخلائص  الالكة 
األكاديمية، بينما لمكز المتالكات 11 إلى 15 على لتليا 
النتائج وخاط العما والمتابعة،  ولعتكم المتالكات 16 و 
األكاديمية  الكلامج  مةدة  عن  قةية  آلية ومؤشلات   17
بشكا  التعلو  لمخممات  الالكة  لتقيق  من  والتتقق 
التعلو  ومخممات  التقةيو  طرق  أن  من  للتأكو  مةازي 
لسةق  الالكة  وإلعواد  للكلامج  ومناسكة  للتتقق  قابلة 

العما واختكارات الهيئات التخللية واختكارات قياس.

 1 المتطلب 
ملامعة ُنهج بناء وللميو مخممات 
التعلو للكلامج األكاديمية بومج كاًل 
والمعاييم  الخريجين  خلائص  من 
لخلص  لكا  والمهنية  األكاديمية 
مع  مفللة  بملفةجة  ورباها 

المقلرات بمممعية اإلطار السعةدي للمؤهالت )سقف(، 
واستيفاء متالكات المعيار الثالث )التعليو والتعلو( من 
الجةدة لالعتماد األكاديما والمقمة من  معاييم ضمان 
األكأأاديأأمأأا  واالعأأتأأمأأاد  للتقةيو  الأأةطأأنأأا  الأأمأأمكأأز 

)الملفةجات من 1 إلى 6(. 

ملفةجة رقو )1(: ربط خلائص  ك 	1	| 01 1
الخريجين بمخممات لعلو الكمنامج

خصائص الخريجين المطورة للجامعة
مخرجات تعلم البرنامج )بمرجعية سقف(

4 3 2 1

المعرفة )النظريات والحقائق(  1

1-1

2-1

المهارات )التطبيق العملي للمعرفة( 2

1-2

2-2

الكفاءات )االستقاللية والمسؤولية، والممارسة، والسمات(  3

1-3

2-3

ملفةجة رقو )2( لتويو مخممات لعلو المقلرات واحتساب ارلكاطها  ك 	1	| 01 1
جا لتقيق مخممات لعلو الكمنامج وخلائص الخريجين

رمز مخرج التعلم المرتبط للبرنامج
نسبة ارتباط المخرج مع مخرجات تعلم البرنامج مخرجات التعلم للمقرر

المعارف 1

1-1

2-1

المهارات 2

1-2

2-2

الكفاءات 3

1-3

2-3
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ملفةجة رقو )3( ربط مخممات لعلو الكمنامج بعو دمج خلائص الخريجين  ك 	1	| 01 1
والمعاييم المهنية بمخممات لعلو المقلرات

ملفةجة رقو )4( االلساق بين طرق التقةيو واستلاتيجيات التوريس  ك 	1	| 01 1
مع مخممات التعلو لكا مقلر جا الخاة الوراسية

 )استخوم التمميز التالا بعو احتساب نسكة االرلكاط لكا مخممة على مستةى المقم ر مع مخممات 
لعلو الكمنامج: س: مستةى التأسيس، ر: مستةى الممارسة، ت: مستةى التمكن(

مخرجات التعلم للبرنامج

الكفاءاتالمقررات المهارات المعارف

ك�� ك2 ك1 م�� م2 م1 ع�� ع2 ع1

مقلر .....

مقلر .....

مقلر .....

مقلر .....

مقلر .....

طرق التقويم استراتيجيات التدريس الرمز

المعارف 1

1-1

2-1

المهارات 2

1-2

2-2

الكفاءات 3

1-3

2-3

ملفةجة رقو )5( االلساق بين طرق التقةيو واستلاتيجيات التوريس مع مخممات المقلر لكا  ك 	1	| 01 1
مقلر جا الخاة الوراسية، ولتويو مستهوجات قياسها

التعليق على 
نتائج القياس

نتيجة التقويم
طرق 

التقويم

رمز االرتباط مع 
مخرج التعلم 

للبرنامج
المستوى مخرجات تعلم المقرر

الفعلي
المستوى 

المستهدف

المعارف 1

1-1

2-1

المهارات 2

1-2

2-2

الكفاءات 3

1-3

2-3

ملفةجة رقو )6( االلساق بين طرق التقةيو واستلاتيجيات التوريس والتعلو مع مخممات التعلو  ك 	1	| 01 1
لكا بمنامج، ولتويو مستهوجات قياسها

نتائج التقويم مستوى األداء 
المستهدف

استراتيجيات 
التدريس

طرق التقويم 
)مباشر – غير مباشر( مخرجات التعلم

المعارف

مكاشمة:
غيم مكاشمة: ع..

مكاشمة:
غيم مكاشمة: ع..

المهارات

مكاشمة:
غيم مكاشمة: م..

مكاشمة:
غيم مكاشمة: م..

الكفاءات

مكاشمة:
غيم مكاشمة: ك..

مكاشمة:
غيم مكاشمة: ك..
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2 المتطلب 
واستلاتيجيات  التقةيو  طرق  اتساق  ملفةجة  لتكيو 
الكلامج  لعلو  ومخممات  الخريجين  خلائص  مع  التوريس 
األكاديمية ولكا مقلر من مقلرات الخاة الوراسية لكا 

بمنامج. 

 3 المتطلب 
لكا مقلر من مقلرات  المقلر  لةصيف  ولتكيو  ملامعة 
مخممات  بين  ما  االرلكاط  ودراسة  أكاديما  بمنامج  كا 
بمممعية  الكمنامج  لعلو  مخممات  مع  المقلرات  لعلو 
متالكات االعتماد الةطنا. )ممجق الخاة الزمنية لةكالة 
الجامعة  بلامج  لتتكيو  األكاديمية  للشؤون  الجامعة 

خارميًا(

:4 المتطلب 
ملامعة اتساق طرق التقةيو واستلاتيجيات التوريس مع 
مخممات التعلو جا كا بمنامج ولكا مقلر من مقلراته 
الوراسية. ويتالب من كا بمنامج لقويو خاة مفللة عن 
ارلكاط طرق التقةيو مع مخممات لعلو كا مقلر دراسا 
)لجنة  ملامعتها  وآليات  المقمة،  الوراسية  الخاة  جا 
زميا  ملامعة  عكم  أو  العلمية،  األقسام  جا  االختكارات 

مناظم، أو عكم المقارنات المممعية(

5 المتطلب 
خلائص  مع  المكاشمة  التقةيو  طرق  اتساق  ملامعة 
الخريجين للكلامج ومخممات التعلو ولكا مقلر عكم لتكيو 
والمقلرة  دراسا  مقلر  لكا  التقةيو  وطرق  االختكارات 

جا كا لةصيف مقلر جا الخاط الوراسية.  

6 المتطلب 
ومخممات  الخريجين  خلائص  لتقةيو  ملفةجة  إعأأواد 
الملفةجة  وهأأذه  الكمنامج.  يقومه  مقلر  لكا  التعلو 
لستخوم لقياس موى التقوم جا لتقيق الالكة لخلائص 
خريجا الكمنامج ومخممات لعلو المقلرات والتا بوورها 
لعلو  مخممات  لتقيق  جا  التقوم  قياس  جا  لساهو 

الكمنامج بنسب موروسة وجقًا للملفةجة رقو )6(.

ضأأةء  جأأا  األداء  لتليا  ويأأتأأو 
المئةية  »الأأنأأسأأكأأة  المستهوف 
األدنى  التو  حققةا  الذعن  للاالب 
الوبلةم  لكلامج  أكثم  أو   ٪  60 )أي 
والككالةريةس، %70 أو أكثم لكلامج 
العليا( جا متللة طرق  الوراسات 
الللة  ذات  التعلو  مخممات  لقةيو 
مةزونة  بنسب  ورباها  بالمقلرات 
الالكة  لتقيق  قياس  جا  لسهو 
مستةى  على  لعلو  مأأخأأرج  لكا 

الكمنامج«.

 11 المتطلب 
مؤشلات  لتليا  نتائج  ضأأةء  جأأا 
جا  التقةيو  نتائج  ولتليا  األداء، 
لنتائج  باإلضاجة  دراسأأا،  مقلر  كا 
لتليا نتائج التقةيو للمقلرات التا 
لقوم لكاعًا لكا دجعة، يتو ملامعة 
المستةيين  على  التعلو  مخممات 
الكلامجا ولكا مقلر بما جا ذلك 
طرق التقةيو واستلاتيجيات التوريس 

ومناسكة المخرج.

12 المتطلب 
لتتسين  مويوة  مستهوجات  لتويو 
الوراسية  والمقلرات  الكلامج  مةدة 
وذلك من خالل المقارنات المممعية 
مأأع بأألامأأج مأأمأأاثأألأأة لأأقأأوم جا 

الجامعات السعةدية أو الخارمية.

13 المتطلب 
المقارنات  ضةء  جا  األداء  لتليا 
والمستهوجات  الواخلية،  المممعية 

من المقارنات المممعية الخارمية.

14 المتطلب 
بناء على لتليا األداء لةضع لةصيات 

وخاط عما للتتسينات.

7 المتطلب 
إدراج نتائج لقةيو مخممات التعلو لكا مقلر جا نمةذج 
لقريم المقلر لكا مقلر يقوم خالل كا جلا أكاديما، 
مع األخذ بعين االعتكار نتائج التقةيو جا لقاريم المقلرات 
السابقة كنقاط مقارنات مممعية. )مخاط لكا مخرج 
التقةيو  بارق  لملكط  مةزونة  نسب  على  مقسو  لعلو 
لعلو  مخممات  لتقيق  جا  ارلكاطها  ونسب  المكاشمة 

الكمنامج(

8 المتطلب 
لتليا لتليا الاالب لمخممات لعلو المقلرات ورباها 
التعلو  مخممات  )ملفةجة  الكمنامج  لعلو  بمخممات 

ورباها بنسب مةزونة، الملفةجات رقو 5 و6(.

9 المتطلب 
الوراسة  الئتة  لمممعية  وجقًا  الالكة  لتليا  للنيف 
واالختكارات المعمةل بها جا الجامعات الةطنية جا 
المملكة العمبية السعةدية واللادر عن مجلس التعليو 
العالا )سابقًا(.  نظام لقوعم متود مسكقًا )A وB وC و

.)Fو D

 10 المتطلب 
قياس موى التقوم جا لتقيق الالكة لمخممات التعلو 
 )KPIs( المئيسة  األداء  بةاساة مؤشلات  الكمنامج  جا 
لكا مخرج لعلو وجقًا لمعيار األداء المتود من وكالة 
عمادة  مجلس  )أو  األكاديمية  للشؤون  الجامعة 

الوراسات العليا، بالنسكة لكلامج الوراسات العليا(. 

»تعتبر نسبة تحقيق الطلبة للحد األدنى من التقدير 
لطرق  كمحصلة  مقبواًل  إنجازًا  فوق  وما   )D(  60٪
تقويم مخرجات تعلم المقررات والبرامج في مرحلتي 
تحليل  يتم  أن  مالحظة  مع  والبكالوريوس،  الدبلوم 
القسم  يحددها  برنامج  كل  في  للتميز  مؤشرات 
تعتبر  بينما  الجودة،  عمادة  مع  بالتنسيق  العلمي 
 70٪ التقدير  من  األدنى  للحد  الطلبة  تحقيق  نسبة 
تقويم  لطرق  كمحصلة  مقبواًل  إنجازًا  فوق  وما   )C(
مخرجات تعلم المقررات، B( 80%( وما فوق  إنجازًا 
مقبواًل كمحصلة لطرق تقويم كل مخرج من مخرجات 
يتم  أن  مالحظة  مع  العليا،  الدراسات  برامج  تعلم 
تحليل مؤشرات للتميز في كل برنامج يحددها القسم 

العلمي بالتنسيق مع عمادة الجودة«  

15 المتطلب 
متابعة تنفيذ ما سكق عنو لقويو كا مقلر لكا دجعة جا 
لمخممات  الالكة  لتقيق  من  للتأكو  سنةيًا  بمنامج  كا 

لعلو الكمنامج.

16 المتطلب 
 باإلضاجة إلى قياس التقوم جا لتقيق الالكة لمخممات 
الخاط  المقومة جا  المقلرات  عكم  الكلامج  التعلو جا 
الوراسية ومتالكات استيفاء الملفةجات من 1 إلى 6، 
الالكة  لتليا  قياس  أكاديما  بمنامج  كا  من  يتالب 
لمخممات لعلو معينة جا مقلرات معينة جا المستةيات 
العليا جا كا بمنامج ومن أهمها: قياس لتقيق الالكة 
لمخممات جتمة الخكمة الميوانية/سنة االمتياز/بتث التخرج/
مشلوع التخرج، وكذلك لتقيق الالكة لمهارات التوريب 
اللتية،  أو  الابية  للتخللات  المعملية/السريرية 
و  العلما  بالكتث  مملكط  لعلو  لمخرج  الالكة  ولتقيق 
لتليا النتائج. لعتكم هذه القياسات مؤشلًا قةيًا للقيادات 
األكاديمية جا الجامعة/الكلية/القسو العلما/الكمنامج 
لتقيق  موى  عن  الجامعة  جا  الجةدة  ولمسؤولا 
الالكة لمخممات لعلو الكلامج ولهيئتهو لخةض اختكارات 

الهيئات التخللية وقياس.

17 المتطلب 
 يتالب من كا بمنامج جا الجامعة لتليا مؤشلات أداء 
الخريجين جا اختكار هيئات التخللات المهنية وقياس، 
خلائص  ملامعة  جأأا  جعال  بشكا  سيسهو  وهأأذا 
الخريجين ومخممات لعلو جتلات التوريب العملا والخكمة 

الميوانية.
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متطلبات وآليات التقويم � 05�3�2
غير المباشر

التقةيو  وعمليات  أساليب  لشما 
لقةيو  الأأمأأكأأاشأأمة  غيم  والأأقأأيأأاس 
بةاساة  الكمنامج  لعلو  مخممات 
استاالع أراء المستفيوعن من بلامج 
الالكة  رأي  أهمها:  ومن  الجامعة 
لخممهو  قكا  األخيم  المستةى  جا 
من الكلامج األكاديمية، وومهة نظم 
وطرق  التعلو  مخممات  عن  الالكة 
التقةيو واستلاتيجيات التوريس جا 
وكذلك  دراسأأا.  مقلر  كا  نهاية 
جا  الالكة  أراء  استاالعات  لعتكم 
الميوانية/ الأأخأأكأأمة  لأأوريأأب  جأأتأأمة 
التخرج/لوريب  االمأأتأأيأأاز/مأأشأألوع 
أو  الابية  للتخللات  العيادات 
ودراسة  المعملية  اللتية/التجارب 
عن  الأأمأأقأألرات  بكعض  الأأتأأاالت 
مخممات التعلو خالل هذه الفتلات 
لتقيق  من  التتقق  طرق  أهو  من 
مأأخأأممأأات الأأتأأعأألأأو جأأا الأأكأألامأأج 
نماذج  أضيفت  وقأأو  األكاديمية 
االستكانات كملتق مع هذا الوليا.

الالزمة  المتالكات  وللبية  ولتتقيق 
جيما  الةطنا  الكلامجا  لالعتماد 
المكاشمة،  غيم  التقةيو  طرق  يخص 
وجمت وكالة التاةعم والجةدة جا 
الأأجأأامأأعأأة عأأكأأم عأأمأأادة الأأجأأةدة 
واالعأأأتأأأمأأأاد األكأأأاديأأأمأأأا عأأوة 
أراء  السأأأتأأأاأأأالع  اسأأتأأبأأيأأانأأات 
الجامعة  بلامج  من  المستفيوعن 
والتا سيسهو لتليلها جا ملامعة 
الالكة  لعلو  ومخممات  خلائص 

جيها، ولشما:

استكانة لقةيو الكمنامج )طالب المستةى األخيم  	1
جا الكمنامج(.

استكانة لقةيو المقلر. 	1

استكانة خكمة الاالب 	1

عن  	1 الخريجين  )رأي  ولشما  الخريجين  استكانة 
الكمنامج،  لعلو  ومخممات  الخريجين  خلائص 

والخكمة الميوانية، واألنشاة الالصفية(

التةظيف عن  	1 أرباب العما ومهات  استكانة رضا 
الكلامج  لعلو  ومخممات  الخريجين  خلائص 

األكاديمية.

لعلو  	1 لمخممات  الالكة  بتتقيق  خاصة  استكانات 
جتلات الخكمة الميوانية جا المقلرات العملية أو 

التا لتةي جتلات عملية/ خكمة ميوانية.

ملخص دورة التقةيو بجامعة  ك 	1	| 1
التوود الشمالية
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إجراءات إنشاء كلية أو قسم � 06�1
علمي جديد أو إعادة هيكلتها

كلية  إنشاء  طلب  إملاءات  تتضمن 
هيكلتها  إعأأادة  أو  مويو  قسو  أو 
بالجامعة، سةاء دمج بعض األقسام 
أو  الكعض  بكعضها  الكليات  أو 
األقسام  بعض  استكوال  أو  إلغائها 
بأقسام أخمى مويوة، دراسة واجية 
لمخممات  العما  سةق  احتياج  عن 
هذه الكليات أو األقسام المقتمحة 
وكذلك معمجة الجووى االقتلادية 

والمالية إلنشائها. 

ونأأأظأأألًا ألهأأمأأيأأة إعأأأأواد دراسأأأة 
ومأأعأألأأةمأأات واجأأيأأة حأأأةل هأأذا 
متخللة  لجنة  لشكا  المةضةع، 
إعواد دراسة شاملة  لكةن مهمتها 
لالب إنشاء كلية أو قسو مويو أو 
أن  على  بالجامعة،  هيكلتها  إعادة 
المالةبة  الوراسة  أهمية  تتضمن 

بهذا الخلةص ما يلا:  

بيان أهمية ومكلرات طلب  	1
مويو  قسو  أو  كلية  إنشاء 
أو إعادة هيكلتها بالجامعة، 
مع  متةائمة  لكةن  وأن 
األبأأأأأعأأأأأاد الأأتأأنأأمأأةيأأة 
والأأمأأملأأكأأزات األسأأاسأأيأأة 
الأأأتأأأا لأأضأأمأأنأأتأأهأأا رؤيأأأة 
المملكة )2030(، وأن عكلز 

ذلك بةضةح جا الوراسة.

المتخللة  	1 اللجنة  لقةم 
ينتها  لأأقأأريأأم  بأأأإعأأأواد 

بتةصيات لةضح:

التامة الى إنشاء كلية أ 
أو قسو مويو أو إعادة 

هيكلتها بالجامعة.
عوم ومةد حامة ملتة ب 

أو  كلية  إنأأشأأاء  الأأأى 
إعأأادة  أو  مويو  قسو 

هيكلتها بالجامعة.

على  	1 الأأأمأأأةضأأأةع  عأأأأمض 
حالة  جا  الكلية  مجلس 
إعادة  إنشاء قسو مويو أو 
بالكلية،  لألقسام  هيكلة 
كلية  إنشاء  حالة  جا  أما 
مكاشمة  الأأمأأةضأأةع  يأأتأأال 
للنظو  الوائمة  اللجنة  إلى 
)أو  الأأوراسأأيأأة  والأأخأأاأأط 
الوراسات  عمادة  مجلس 
بأألامأأج  حأأالأأة  جأأا  العليا 
بالجامعة  العليا(  الوراسات 

من اللجنة المختلة.

مجلس  	1 مةاجقة  حالة  جا 
الكلية واعتماد المتضم من 
الجامعة،  رئأأيأأس  معالا 
خااب  الكلية  عميو  عمجع 
إلى سعادة وكيا الجامعة 
)أو  األكاديمية   للشؤون 
جا  العليا  الوراسات  عميو 
حالة بلامج الوراسات العليا( 
ويتضمن الممجقات التالية: 

وممجقاته أ  علما  قسو  استتواث  نمةذج 
)نمةذج )2(.

وجق ب  ولةصياتها  المتخللة  اللجنة  لقريم 
المتالكات السابقة )الكنةد من 6-1(. 

متضم مجلس الكلية.ج 
متضم د  على  الجامعة  رئيس  معالا  مةاجقة 

مجلس الكلية.

يتيا سعادة وكيا الجامعة للشؤون األكاديمية  1	
الوراسية  والخاط  النظو  وحوة  إلى  المةضةع 
بالجامعة للتأكو من مميع المتالكات واإلملاءات 
بلامج  حالة  )جا  الممجقات  واكتمال  السابقة 

الممحلة الجامعية(.

للنظو  		 الوائمة  اللجنة  على  المةضةع  يعمض 
الوراسات  )أو مجلس عمادة  الوراسية  والخاط 
العليا جا حالة بلامج الوراسات العليا( بالجامعة 
بوراسة طلب إنشاء كلية أو قسو مويو أو إعادة 
المتالكات  وجق  وممجقاته  بالجامعة  هيكلتها 

واإلملاءات السابقة.

جا حالة مةاجقة اللجنة الوائمة للنظو والخاط  		
الوراسية )أو مجلس عمادة الوراسات العليا جا 
حالة بلامج الوراسات العليا( واعتماد المتضم من 
إلى  المةضةع  عمجع  الجامعة،  رئيس  معالا 

مجلس الجامعة لالعتماد.

مةاجقة وزارة التعليو بإنشاء كلية أو قسو مويو  		
أو إعادة هيكلتها بالجامعة. 

بإنشاء  	1 الخاصة  الوراسة  رجع  عنو  اللجنة  للاعا 
هيكلتها،  إعادة  أو  الجويوة  األقسام  أو  الكلية 
الجامعات  لأأوى  مةمةد  هة  ما  إلأأى  اإلشأأارة 
األقسام  عود  بتةضيح  وذلك  األخمى  السعةدية 
أو الكليات المماثلة وأسمائها وأسماء الجامعات 

المةمةدة بها.

لقةم اللجنة بإعواد دراسة بالتنسيق مع الجهات  	1
العما  وزارة  وخاصة  العما  بسةق  المعنية 
التا  لةصياتها  حةل  المونية  الخومة  ووزارة 
تتعلق بإنشاء أقسام مويوة، وإرجاق ما يول على 

هذا التنسيق.

أن تتضمن الوراسة ومةد لقريم مقارنات مممعية  	1
أقسام  جا  أو  لالستفادة من كليات  مناسكة  

الجامعات الةطنية والعالمية المممةقة.

السعةدي  	1 التلنيف  على  اإلطأأأالع  أهمية 
المعتمو  التعليمية  والتخللات  للمستةيات 
على التلنيف الوولا )ISCED(، وللنيف وزارة 

التعليو الماةر. 

المتةجمة  	1 والمادية  الكشرية  اإلمكانات  دراسة 
والمالةبة إلنشاء كلية أو قسو مويو أو إعادة 
الجهات  مأأع  بالتنسيق  بالجامعة  هيكلتها 

المسؤولة عن ذلك جا الجامعة.
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إملاءات لفعيا بمنامج أكاديما ُمقمإ
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إجراءات تفعيل برنامج ُمقر� 07�1

لأأكأألأأيأأف لأأجأأنأأة الأأنأأظأأو  	1
)لجنة  الوراسية  والخاط 
لعود  حالة  جأأا  الكمنامج 
القسو(  داخأأأا  الأأكأألامأأج 
ألهمية  دقيق  بيان  بإعواد 

ومكلرات لفعيا الكمنامج. 

دراسة  	1 بإعواد  اللجنة  لقةم 
سةق  حامة  مأأوى  لةضح 
الةطنية  والتنمية  العما 
الكمنامج  إلى  والمجتمعية 
مالئمة  مأأأوى  ولأأةضأأيأأح 
مأأأةاصأأأفأأأات الأأخأأريأأجأأيأأن 
التعليمية  والأأمأأخأأممأأات 
مع  للكمنامج  المتةقعة 
والمعاييم  الأأمأأتأأاأألأأكأأات 
والمهنية،  األكأأاديأأمأأيأأة 
خلائص  مأأع  واتأأسأأاقأأهأأا 
ويمكن  الجامعة.  خريجا 
بملادر  االستعانة  للجنة 
لعما  التالية  المعلةمات 
حةل  استاالعية  دراسأأأة 
استتواث  أهمية  مأأوى 

القسو والكمنامج المقتلح:

على  	1 الأأمأأةضأأةع  عأأأمض 
والخاط  النظو  لجنة 

الوراسية بالكلية.

على  	1 الأأمأأةضأأةع  عأأأمض 
للوراسة  الكلية  مجلس 

وأخذ التةصية المناسكة.

جأأأا حأأأالأأأة مأأةاجأأقأأة  	1
واعتماد  الكلية  مجلس 
المتضم من معالا رئيس 
الجامعة، عمجع المةضةع 
للنظو  الأأوائأأمأأة  للجنة 
والأأخأأاأأط الأأوراسأأيأأة 
التةصية  وأخأأذ  للوراسة 
المناسكة، على أن يتضمن 
الممجقات  الأأمأأةضأأةع 

التالية: 

بمنامج أ  لفعيا  نمةذج 
ُمقم وممجقاته

لأأأأقأأأأريأأأأم الأألأأجأأنأأة ب 
والوراسة  المتخللة 

التا قامت بها
متضم مجلس الكليةج 

جا حالة مةاجقة اللجنة  1	
والخاط  للنظو  الوائمة 
مجلس  )أو  الأأوراسأأيأأة 
العليا  الوراسات  عمادة 
جا حالة بلامج الوراسات 
مخاطكة  يأأتأأو  الأأعأألأأيأأا(، 
القكةل  وعمادة  الكلية 

والتسجيا بالمةاجقة .

وزارة الخومة المونيةأ 
وزارة العماب 
الغمجة التجارية واللناعيةج 
مجال د  جا  والمؤسسات  الشمكات  أبأألز 

التخلص
مللتة ه  لأألأأوره  التا  اإلحأألأأاءات  دليا 

اإلحلاءات العامة جا المملكة

بتةصيات  	1 ينتها  لقريم  بإعواد  اللجنة  لقةم 
لةضح:

التامة إلى لفعيا الكمنامج الوراساأ 
عوم ومةد حامة ملتة إلى لفعيا الكمنامج ب 

الوراسا

لعكئة نمةذج رقو )3( لتفعيا بمنامج ُمقم 	1

دراسة باإلمكانات الكشرية والمادية المتةجمة  	1
مع  بالتنسيق  الكمنامج  لتفعيا  والمالةبة 

الجهات المسؤولة عن ذلك جا الجامعة.

للوراسة  	1 القسو  مجلس  على  المةضةع  عمض 
وأخذ التةصية المناسكة.
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إغالق أو إيقاف بمنامج أكاديما قائو
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إجراءات إغالق أو إيقاف � 08�1
برنامج أكاديمي قائم

الأأووريأأة  بالملامعة  القيام  عنو 
وعملية التقةيو للكلامج األكاديمية، 
التاةعم  عملية  خأأالل  مأأن  يتبين 
للكلامج عوم التامة إلى أحو الكلامج 
القائمة نتيجة ألحو األسكاب التالية:

ومةد وجمة جا خريجا أ 
الكمنامج

عوم حامة سةق العما ب 
لخريجا الكمنامج

لةميه من وزارة التعليو ج 
أو  لسياسات  نتيجة  أو 

لةمهات عليا
حأأامأأة الأأكأأمنأأامأأج إلأأى د 

لغييلات مذرية لمةاككة 
سةق العما

على  القكةل  إيقاف  يتالب  مما 
الكمنامج لفتمة زمنية متودة أو أحيانًا 

إغالقه.

رئيس  	1 معالا  اعتماد  بعو 
مجلس  لمتضم  الجامعة 
الكلية  عميو  عمجع  الكلية، 
الجامعة  وكيا  إلى  خاابًا 
)أو  األكاديمية   للشؤون 
جا  العليا  الوراسات  عميو 
حالة بلامج الوراسات العليا( 
مأأأع مأأجأألأأسأأا الأأقأأسأأو 
الكمنامج  ولقريم  والكلية 

والنمةذج المعو لذلك.

على  	1 الأأمأأةضأأةع  ُيأأعأأمض 
للنظو  الأأوائأأمأأة  اللجنة 
)أو  الأأوراسأأيأأة  والأأخأأاأأط 
الوراسات  عمادة  مجلس 
بأألامأأج  حأأالأأة  جأأا  العليا 
بالجامعة؛  العليا(  الوراسات 
التةصية  ولقويو  لمناقشته 
إليقاف/إغالق  المناسكة، 
الأأكأأمنأأامأأج لأأمأأوة مأأتأأودة 

وإيقاف القكةل عليه.

رئيس  	1 معالا  اعتماد  بعو 
اللجنة  لمتضم  الجامعة 
والخاط  للنظو  الوائمة 
الوراسية )أو مجلس عمادة 
حالة  جا  العليا  الوراسات 
العليا(،  الأأوراسأأات  بلامج 
عمجع المةضةع إلى مجلس 

الجامعة.

الكمنامج  	1 إغالق  على  المةاجقة  عوم  حالة  جا 
وجق  القسو،  إلى  يعاد  إيقاجه  أو  األكاديما 
مع  الوراسة  من  لمزيو  اإلداري،  التسلسا  نظام 

األخذ جا التسكان المالحظات المسجلة عليه.

أو  	1 اإلغأأالق  على  بالمةاجقة  العميو  إبالغ  يتو 
المعنا،  األكاديما  القسو  إلخاار  اإليقاف 
) عمادة  العالقة  المعنية ذات  الجهات  وكذلك 

القكةل والتسجيا، ... إلخ(. إغالق / إيقاف الكمنامج األكاديما يتالب مجمةعة من 
القسو  عةجمها  أن  يجب  التا  والمعلةمات  البيانات 
يجب  كما   .)4( رقو  بالنمةذج  العلما كما هة مةضح 
إيقاف   / إلغالق  التالية  واإلجراءات  التسلسل  اتباع 

األكاديمي: البرنامج 

بالقسو  	1 الوراسية  والخاط  النظو  لجنة  لقةم 
الكمنامج  إلغالق/إيقاف  الممجق  النمةذج  بتعكئة 
مشفةعأأة  لةصيتها،  ولأأمجأأع  األكأأاديأأمأأا، 
القسو  رئيس  إلى  بالمكلرات والشةاهو واألدلة 

بشأن إيقاف/ إغالق الكمنامج األكاديما. 

على  	1 المةضةع  العلما  القسو  رئيس  يعمض 
بشأن  المناسكة  التةصية  اللخاذ  القسو؛  مجلس 

إيقاف/ إغالق الكمنامج األكاديما.

لمجع التةصية إلى عميو الكلية، الذي يتيلها إلى  	1
لفتص  بالكلية  الوراسية  والخاط  النظو  لجنة 

األسكاب والمكلرات.

الكلية اللخاذ  	1 إلى مجلس  لةصيتها  اللجنة  لمجع 
التةصية المناسكة.
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لجنة النظم والخطط � 09�1
الدراسية باألقسام العلمية

تشكيل لجنة النظم والخطط � 09�1�1
الدراسية بالقسم العلمي

مهام لجنة النظم والخطط � 09�1�2
الدراسية بالقسم

القسو  مستةى  على  لجنة  ُلشّكا 
وملامعة  وللميو  لكناء  العلما؛ 
أو  الأأوراسأأيأأة،  والأأكأألامأأج  الخاط 
لاةعمها، وجا حالة لقويو القسو 
ألكثم من بمنامج يكةن هذا التشكيا 
لكا بمنامج على حوه وجق الضةابط 

التالية:

عضةًا  	1 القسو  مجلس  يختار 
لخلٍص  كّا  جا  اثنين  أو 
التخّللات  مأأن  جأأمعأأا 

الوقيقة للكمنامج

من  	1 العضة  اختيار  يكةن 
العلمّية،  الكفاءات  ذوي 
جا  المتميزة  والأأخأأكأألات 
الخاط  ولاةعم  بناء  مجال 

الوراسّية

رئيسًا  	1 لهو  امتماع  أول  جا  اللجنة  أعضاء  يختار 
منهو للجنة وأمينًا لها

َلعقو اللجنة امتماعاتها بشكا دوري 	1

مع  	1 الوائو  التنسيق  عن  مسؤول  اللجنة  رئيس 
والخاط  النظو  الخاط  ولجنة  اللجنة  أعضاء 
الوراسّية بالكلية؛ لمعمجة المتالكات واإلملاءات 
دة من ِقَكا وحوة النظو والخاط الوراسية  المتوَّ
بالجامعة جا كا ما يتعلق بكناء ولاةعم الخاط 

الوراسية والكلامج األكاديمية

خارج  	1 من  مختلين  بخكلاء  االستعانة  حق  للجنة 
حسب  الجامعة  خأأارج  من  أو  العلما  القسو 

التامة بعو إنهاء اإلملاءات المتكعة جا ذلك.

والخاط  النظو  لجنة  مهام  لكةن 
)لجنة  العلما  بالقسو  الوراسية 

الكمنامج( وجق الضةابط التالية:

بأأنأأاء الأأخأأاأأط الأأوراسأأيأأة  	1
الأأأأجأأأأويأأأأوة ومأأألامأأأعأأأة 
اإلطار  بمممعية  لةصيفاتها 
جا  المعتمو  المممعا 
اآللية  ووجأأأق  الأأجأأامأأعأأة، 

التفليلية بالفلا الثالث

الخاط  	1 ولاةعم  ملامعة 
الأأأأوراسأأأأيأأأأة لأألأأكأألامأأج 
األكأأأاديأأأمأأأيأأأة الأأقأأائأأمأأة 
بمممعية  ولأأةصأأيأأفأأاتأأهأأا 
المعتمو  المممعا  اإلطأأار 
جا الجامعة، ووجق اآللية 

التفليلية بالفلا الثالث

لقاريم  	1 إعواد  اإلشلاف على 
الأأمأأقأألرات الأأوراسأأيأأة جا 
دراسأأا،  جلا  كا  نهاية 
لتقق  مأأأأوى  ودراسأأأأأأة 
المقلرات  لعلو  مخممات 
نقاط  ولتويو  الأأوراسأأيأأة، 
القةة والضعف بالمقلرات، 
ومأأقأأتأأمحأأات الأأتأأتأأسأأيأأن 
من  المقتمحة  والتغييلات 
)إن  الأأمأأقأألرات  أسأأأاتأأأذة 
ومأأأأأوت(، ورجأأعأأهأأا إلأأى 
مأأجأألأأس الأأقأأسأأو ألخأأذ 

التةصية المناسكة

للكمنامج  	1 السنةي  التقريم  إعواد  على  اإلشأألاف 
األكاديما، ودراسة موى لتقق مخممات لعلو 
ومقتمحات  والضعف،  القةة  ونقاط  الكمنامج 
إلى  ورجعها  المقتمحة  والتغييلات  التتسين 

مجلس القسو ألخذ التةصية المناسكة

دراسة مميع المقتمحات التا لمجع إليها لتتسين  	1
واستكمال  بالقسو  الوراسية  الكلامج  مأأةدة 

اإلملاءات الالزمة بهذا الخلةص

شأنه  	1 من  ما  كا  جا  والمشةره  اللأي  لقويو 
لتسين مةدة الكلامج األكاديمية بالقسو

والخاط  	1 للكلامج  الأأووري  والتقةيو  الملامعة 
الوراسية المالوحة جا القسو.

من  	1 الخلةص  بهذا  إليها  لتال  أخمى  مهام  أية 
للشؤون  الجامعة  وكأأالأأة  أو  الكلية  عميو 

األكاديمية
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دور مجالس األقسام العلمية � 09�1�3
لدعم مهام لجنة النظم والخطط 

الدراسية بالقسم العلمي

 تشكيل لجنة النظم � 09�2�1
والخطط الدراسية بالكلّية 

لجنة النظم والخطط � 09�2
الدراسية بالكلية

والخاة  	1 الكمنامج  دراسأأة 
مة من لجنة  الوراسية المقوَّ
الوراسية  والخاط  النظو 
الكمنامج(،  )لجنة  بالقسو 
ولأأأأقأأأأويأأأأو الأأأمأأأمئأأأيأأأات 
إلى  مكتةبًة  واالقتلاحات 

اللجنة.

جا حالة عوم األخذ بها أو  	1
بكعٍض منها من ِقَكا اللجنة، 
ُيتيا  اآلراء،  لكاينت  إذا  أو 
القسو المةضةع المختَلف 
النظو  لأأجأأنأأة  إلأأأى  جأأيأأه 
بالكلية.   الوراسية  والخاط 
وجا حالة بقاء كاٍّ منهما 
المةضةع  يتال  رأيأأه  على 

إلى مجلس الكلّية

الخاة  	1 بأأإقأألار  الأأتأأةصأأيأأة 
إلى  وإحالتها  الأأوراسأأيأأة، 
لأأجأأنأأة الأأنأأظأأو والأأخأأاأأط 
لعمضها  بالكلية  الوراسية 
عأألأأى مأأجأألأأس الأأكأألأأيأأة 
ورجعها  بإقلارها  للتةصية 
للنظو  الأأوائأأمأأة  للجنة 

والخاط الوراسية

الوراسّية  	1 الخاط  اقأأتأألاح 
والأأأكأأألامأأأج األكأأاديأأمأأيأأة 
والأأمأأنأأاهأأج والأأمأألامأأع 
والكتب المقلرة على لجنة 
الوراسية  والخاط  النظو 

بالقسو

الكلية؛  مستةى  على  لجنة  ُلشّكا 
لملامعة الكلامج األكاديمية والخاط 
ولضو  العلمية،  لألقسام  الوراسية 

اللجنة جا عضةيتها كا من:

وكأأيأأا الأأكأألأأيأأة لأألأأشأأؤون  	1
األكاديمية

للتاةعم  	1 الأأكأألأأيأأة  وكأأيأأا 
والجةدة.

موعم وحوة الجةدة بالكلية. 	1

والخاط  	1 النظو  لجنة  رئيس 
الكمنامج  بالقسو/  الوراسية 
عن كاِّ قسٍو/بمنامج بالكلّية. 
)جا حالة ومةد بمنامج واحو 
اللجنة  جتضو  الكلية  جأأا 
ممثا عن كا قسو بالكلية(.

من  	1 ح  الممشَّ العضة  يكةن 
العلمّية،  الأأكأأفأأاءات  ذوي 
زة جا مجال  والخكلات المتميِّ
بأأنأأاء الأأكأألامأأج األكأأاديأأمأأيأأة 

ولاةعم الخاط الوراسّية.

عضةّية  	1 إلى  ينضوَّ  أن  يجةز 
اللجنة أحو األعضاء المتميزين 

جا مجال بناء الخاط الوراسّية من خارج الكلية، 
بناًء على لمشيٍح من مجلس الكلّية.

رئيسًا  	1 لهو  امتماٍع  أول  جا  اللجنة  أعضاء  يختار 
الكلية  وكيا  يكةن  إن  يفضا  لها(.  وأمينًا  للجنة 

للشؤون األكاديمية رئيسا للجنة(.

ُيلِور عميو الكلية قلارًا بتشكيا اللجنة لمّوة سنٍة  	1
والخاط  النظو  وحأأوة  د  ولأأزوَّ للتجويو،  قابلٍة 
بالنسكة  العليا  الأأوراسأأات  عمادة  )أو  الوراسية 
من  بنسخٍة  بالجامعة  العليا(  الوراسات  لكلامج 

القلار.

َلعقو اللجنة امتماعاتها بشكا دورّي. 	1

رئيس اللجنة مسئةل عن التنسيق الوائو مع أعضاء  1	
اللجنة ولجان الخاط والنظو الوراسية باألقسام 
الوراسية  والخاط  النظو  ووحأأأوة  العلمية 
بالنسكة  العليا  الوراسات  عمادة  )أو  بالجامعة 
المتالكات  لمعمجة  العليا(   الأأوراسأأات  لكلامج 
الوائمة  اللجنة  ِقَكا  من  دة  المتوَّ واإلمأأألاءات 
عمادة  مجلس  )أو  الوراسية  والخاط  للنظو 
الوراسات العليا جا حالة بلامج الوراسات العليا( 
الخاط  ولاةعم  بتلميو  صلة  له  ما  كا  جا 

الوراسية والكلامج األكاديمية.

خارج  		 من  مختلين  بخكلاء  االستعانة  حق  للجنة 
بعو  التامة  حسب  الجامعة  خارج  من  أو  الكلية 

إنهاء اإلملاءات المتكعة جا ذلك.
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مهام لجنة النظم والخطط � 09�2�2
الدراسّية بالكلية

دور مجلس الكلية في دعم لجنة � 09�2�3
النظم والخطط الدراسية بالكلّية

لجان  	1 المستمم مع  التنسيق 
الوراسية  والخاط  النظو 
النظو  ووحأأوة  باألقسام 
)أو  الأأوراسأأّيأأة  والأأخأأاأأط 
العليا  الأأوراسأأات  عأأمأأادة 
الوراسات  لكلامج  بالنسكة 
كا  جا  بالجامعة  العليا(  
ما له صلة بتلميو ولاةعم 
والكلامج  الوراسية  الخاط 

األكاديمية.

الوراسّية  	1 الخاط  ملامعة 
موى  ولتويو  ومخمماتها، 
لأأةاجأأقأأهأأا مأأأع كأأأا من 
العما  سأأأةق  متالكات 
الةطنا  الممكز  ومعاييم 
لأألأأتأأقأأةيأأو واالعأأأتأأأمأأأاد 
األكأأاديأأمأأا، وذلأأأك قكا 
مجلس  مأأأن  اعأأتأأمأأادهأأا 

الكلية.

الخاط  	1 إعأأأأواد  مأأتأأابأأعأأة 
الوراسّية ولاةعمها.

النظو  	1 لجنة  لقاريم  مناقشة 
والخاط  الوراسية بالكلية.

الفلا جا أّي خالٍف بين  	1
لأأجأأنأأة الأأنأأظأأو والأأخأأاأأط  
الوراسية بالكلية واألقسام 

العلمية.

الفلا جا أّي خالٍف بين  	1
لأأجأأنأأة الأأنأأظأأو والأأخأأاأأط  
ومجلس  بالقسو  الوراسية 

القسو.

الخاط  	1 بأأإقأألار  التةصية 
للجنة  ورجعها  الأأوراسأأيأأة، 
والخاط  للنظو  الوائمة 

الوراسية.

الجهات  	1 مأأع  عأأمأأا  وورش  لأأقأأاءات  تنظيو 
وذلك  خارمها،  أو  الجامعة  داخأأا  المستفيوة 

بالتنسيق مع إدارة الكلية.

التوريب  	1 آليات  ومناقشة  بوراسة  اللجنة  لقةم 
)إْن  الكلية  مستةى  على  )الميوانا(  العملّا 
أكاديما  بمنامج  كّا  أهواف  ُتقق  يِّ بما  ُومو(، 

ومخمماته.

دراسة مميع المقتمحات التا لمجع إليها لتتسين  	1
واستكمال  بالكلية  الوراسية  الكلامج  مأأةدة 

اإلملاءات الالزمة بهذا الخلةص.

شأنه  	1 من  ما  كا  جا  والمشةرة  اللأي  لقويو 
لتسين مةدة الكلامج األكاديمية بالكلية.

من  	1 الخلةص  بهذا  إليها  لتال  أخمى  مهام  أية 
للشؤون  الجامعة  وكأأالأأة  أو  الكلية  عميو 

األكاديمية.
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مهام اللجنة الدائمة للنظم � 09�3
والخطط الدراسية

ق من استيفاء الكلامج  	1 التتقُّ
للمتالكات  األكأأاديأأمأأيأأة 
حودلها  التا  واإلمأألاءات 
الجامعة  رؤية  وجق  اللجنة 
وجا  وأهواجها،  ورسالتها 
لعاد  استيفائها  عوم  حالة 

الكلامج إلى الكلية.

للنظو  	1 الوائمة  للجنة  يتّق 
لشكيا  الوراسية  والخاط 
لين  لجان جمعية من المتخلِّ
مأأن داخأأأأا الأأجأأامأأعأأة أو 
المتتةى  لملامعة  خارمها 
العلما للكلامج األكاديمية.

الكلامج  	1 بأأإقأألار  التةصية 
إلى  ورجعها  األكاديمية، 
مجلس الجامعة إلقلارها أو 
مع  الكلية  إلأأى  إعادلها 
لعتكم  الأأمأأكأألرات.  لأأقأأويأأو 
لأأأةصأأأيأأأفأأأات الأأأكأأألامأأأج 
األكاديمية بعو ذلك وثيقة 
يلتزم الجميع بتنفيذها دون 
صةرلها  علا  لعويالت  أية 
النهائية المقمة من مجلس 

الجامعة .

المستمم  	1 والتاةعم  التقييو 
وجق  األكاديمية  للكلامج 
مأأعأأايأأيأأم ضأأمأأان الأأجأأةدة 

واالعتماد األكاديما.

هيكلة  	1 ومأألامأأعأأة  لقييو 
الكلامج باألقسام ولاةعمها 
األداء  كأأفأأاءة  عأأمجأأع  بما 

األكاديما.

مع  	1 تتناسب  ولوريبية  أكاديمية  بلامج  اقتلاح 
احتيامات المجتمع ومتالكات سةق العما.

التعليو  	1 وملادر  لوريس  إستلاتيجيات  اقتلاح 
والتعلو وطرق التوريس لمجع كفاءة المخممات 

التعليمية المستهوجة جا بلامج الجامعة.

جا  	1 يسهو  بما  الاالب  لقةيو  أساليب  لاةعم 
لتقيق العوالة والمجع من كفاءة المخممات.

اقتلاح ومتابعة ما من شأنه لةجيم بيئة لعليمية  	1
األكاديما  والتميز  لإلبواع  وداعمة  متفزة 

والكتثا.

مع  1	 األكاديمية  والأأشأألاكأأات  الأأتأأكأأادل  لعزيز 
المؤسسات ذات العالقة.

بمستةى  		 االرلقاء  شأنه  من  ما  ومتابعة  اقتلاح 
الخومات الاالبية.

لتقيق التةاصا اإليجابا بين الجامعة والمجتمع  		
والخريجين واالستفادة من التغذية اللامعة.

بمستةى  		 االرلقاء  شأنه  من  ما  ومتابعة  اقتلاح 
خومات القكةل والتسجيا.

المساهمة جا استقااب المتميزين من أعضاء  		
هيئة التوريس.

اقتلاح ومتابعة ما من شأنه رجع قورات ومهارات  		
أعضاء هيئة التوريس ومنسةبا الكليات.

على  		 للتلةل  األكاديمية  الكلامج  دعو  متابعة 
ذات  الجهات  مأأن  األكأأاديأأمأأيأأة  االعأأتأأمأأادات 

العالقة. 

مهام لجان وكالة الجامعة � 09�4
للشؤون األكاديمية 

ألعمال الجودة

لقويو خاة زمنية لخاةات  	1
العما المالةبة من اللجنة 

إلنجاز أعمالها.

بكا  	1 الخاصة  البيانات  ممع 
جا  جمعا  ومعيار  معيار 
والتعلو  التعليو  معياري 
لملفةجة  وجقًا  والاالب 
معيار  لكا  الأأمأأمأأارسأأات 
قكا  من  والمعوة  جمعا، 

مستشار الةكالة للجةدة.

الأأتأأةصأأيأأة بأأأأاإلمأأأألاءات  	1
العمليات  لتتسين  الالزمة، 
لتقيق  متالكات  الستيفاء 
ذلك  جأأا  بما  معيار  كأأا 
لأأتأأويأأث خأأاأأط الأأعأأمأأا 

لتتسين مةدة األداء.

أعضاء  	1 من  كاًل  أراء  استاالعات  آليات  ملامعة 
ومهات  والخريجين  والالكة  التوريس  هيئة 

التةظيف والمجتمع المتعلقة بكا معيار.

مؤشلات  	1 نماذج  وإعواد  االستكانات  نتائج  لتليا 
األداء المتعلقة بكا معيار بالتنسيق مع عمادة 

الجةدة.

لةثيق متاضم االمتماعات الخاصة بكا لجنة. 	1

بكا  	1 المتعلقة  التتسين  بأولةيات  لقاريم  رجع 
القةة  نقاط  دراسأأة  على  والمعتموة  معيار 
العمليات  لةضح  أن  لجنة  كا  وعلى  والضعف، 
متاور  متالكات  الستيفاء  للتتقق  المتكعة 
وعناصم وممارسات كا معيار، ومتابعة تنفيذها.
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لضمان فعالية خصائص � 09�5
الخريجين ومخرجات التعلم 
لبرامج الجامعة األكاديمية 

على لجنة معيار التعليم 
والتعلم التحقق من اآلتي:

خريجا  	1 خلائص  ملامعة 
الأأأكأأألامأأأج األكأأاديأأمأأيأأة 
الخلائص  مأأع  بأأااللأأسأأاق 
التا حودلها الجامعة جا 
خأأاأأتأأهأأا اإلسأأتأألاتأأيأأجأأيأأة 
 ،2025-2020 الماةرة 
بمنامج  كا  أن  من  والتأكو 
جا الجامعة حود خلائص 
الخريجين العلمية والتوريبية 
/االمتياز للتخللات الابية 
واللتية، ومخممات التعلو 
مع  يتسق  بما  المستهوجة 

رسالته.

خلائص  	1 أن  مأأن  الأأتأأأكأأو 
لعلو  ومخممات  الخريجين 
لكلامج  األكاديمية  الكلامج 
عكم  مناقشتها  لو  الجامعة 
ولجان  االستشارية  اللجان 
الأأأجأأأةدة وإقأأأألارهأأأأا من 
األقسام/الكليات  مجالس 
الكلامج  وبأأأأن  وإعأأالنأأهأأا، 
لقياسها  خأأاأأة  قأأومأأت 

وملامعتها دوريًا.

ومخممات  	1 الخريجين  خلائص  لةاجق  من  التأكو 
التعلو مع متالكات اإلطار السعةدي للمؤهالت 
والمهنية  األكاديمية  المعاييم  ومع  )سقف( 

الةطنية ومتالكات مهات التةظيف.

التأكو من أن الكلامج األكاديمية ملتزمة بتابيق  	1
المؤسسية  واإلمأألاءات  والمعاييم  السياسات 
الوراسية  المناهج  ولعوعا  ولاةعم  للميو  جا 
بما جا ذلك جتلات التوريب أو الخكمة الميوانية/

االمتياز.

التأكو من موى لتقيق الخاط الوراسية التةازن  	1
التخلص،  ومتالكات  العامة  المتالكات  بين 
والسريرية  والتابيقية  النظرية  الجةانب  وبين 
للتتابع  وملاعاتها  واللتية،  الابية  للتخللات 
المقلرات  بين  المعمجا  والتلاكو  والتكاما 
المتالكات  بين  ما  التضارب  وعأأوم  الوراسية 

المسكقة واألساسية للمقلرات. 

التعليو والتعلو حةل  	1 لممكز استلاتيجيات  ضمان 
التعليو  استلاتيجيات  مع  واتساقها  الاالب 
ولشجيعها  الجامعة،  مستةى  على  والتوريس 

للتعلو النشط.

التعليو  	1 استلاتيجيات  تنةع 
التقةيو  وطأأرق  والتعلو 
جا الكلامج األكاديمية بما 
طبيعتها  مأأأع  يأأتأأنأأاسأأب 
ذلك  جا  بما  ومستةاها 
بلامج الوراسات العليا، وبأن 
لعزز  اإلستلاتيجيات  هأأذه 
إمأألاء  على  الالكة  قأأورة 
وضمان  العلمية،  الكتةث 
اكتسابهو لمهارات التفكيم 
والتعلو  النقوية  العليا 

الذاتا.

التعلو  	1 التأكو من مخممات 
ألنشاة الخكمة الميوانية أو 
جتمة  الميوانا/  التوريب 
الابية  للتخللات  االمتياز 
مخممات  مأأع  اللتية  أو 
لعلو الكلامج، وموى لتويو 
اسأأتأألاتأأيأأجأأيأأات الأأتأأوريأأب 
التوريب  وأماكن  والتقييو 
هذه  لتتقيق  المناسكة 

المخممات.

مشمجا  	1 لكا  الكاجا  اإللأأمأأام  من  التتقق 
مقار  ومشمجا  الجامعة  بلامج  من  التوريب 
المستهوجة،  التعلو  بمخممات  التوريب/االمتياز 
كا  إلى  المةكلة  المهام  طبيعة  من  والتتقق 
الاالب،  لقييو  المتابعة،  )اإلشأأألاف،  منهما 
ولقةيو ولاةعم دليا التوريب/االمتياز(، ومتابعة 

التزامهما بها وجق آليات متودة.

التتقق من أن بلامج الجامعة والتا لقوم بأكثم  1	
من جلع لشامي الاالب والاالكات لقوم خاة 
بشكا  والمقلرات  للكلامج  ولةصيف  دراسية 

مةحو ومقارن.

التأكو من أن كا بمنامج ياكق إملاءات واضتة  		
التقييو  طأأرق  مأأأةدة  مأأن  للتتقق  ومعَلنة 
وملواقيتها )مثا: ملفةجات ربط طرق التقةيو 
موول  أو  المقلرات/الكمنامج  لعلو  بمخممات 
لمخممات  والشمةلية  والتنةع  المةاصفات، 
التعلو، ولةزيع الورمات ودقة التلتيح، ملامعة 

طرق التقةيو عكم زميا مناظم أو لجنة مستقلة(.
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وفيما يخص القبول � 09�6
والتسجيل:

وفيما يخص � 09�7
شؤون الطالب:

التتقق من مناسكة معاييم  	1
ولسجيا  القكةل  وشأألوط 
كا  طبيعة  مأأع  الالكة 
وأن  أكأأاديأأمأأا،  بأأمنأأامأأج 
ومعَلنة،  واضأأتأأة  لأأكأأةن 
بعوالة  لابيقها  يتو  وأنأأه 

وشفاجية. 

التأكو من أن أعواد الالكة  	1
بمنامج  كا  جا  المقكةلين 
له  التخايط  لو  أكاديما 
ويتناسب مع خاط القكةل 

القاعات  )مثا:  لهو  المتاحة  التتتية  والكنى 
الوراسية، المعاما والمختكلات، وغيمها(.

التتقق من أن الكلامج األكاديمية لاكق سياسات  	1
وإملاءات عادلة ومعتموة لالنتقال إليها ومنها 

ومعادلة ما لعلمه الالكة جا بلامج أخمى.

لقةم  	1 الكلية  األكاديمية/  الكلامج  من  التأكو 
بواية  جا  المستجوعن  للالكة  شاملة  بتهيئة 
لعريفهو  يتضمن  األكاديمية،  بالكلامج  التتاقهو 

بجميع الجةانب األكاديمية والاالبية والفنية.

ملامعة استكانات استاالع  	1
مأأةدة  عأأن  الأأاأألأأكأأة  أراء 
لهو  المقومة  الخومات 
دعو  )خومات  ولتلياللها 
الأأأاأأأالأأأب/ الأأمأأاأأاعأأو/
الأأأألأأأأاالت الأأتأأمجأأيأأهأأيأأة/ 
التعليو  المكتكات/ خومات 
النشاطات  اإللأأكأأتأألونأأا/ 

الخومات  اإللكتلونية/  التمجيهية/الخومات 
المقومة من عمادة القكةل والتسجيا/ وغيمها(.

للخومات  	1 الالكة  استخوام  نسب  من  التتقق 
المقومة واالستفادة منها.

واالختكارات،  	1 للوراسة  المنظمة  اللةائح  لةاجم 
التعاونا/  والأأتأأوريأأب/  والأأتأأأديأأب،  والأأقأأكأأةل، 

العليا،  والوارسات  االمتياز، 
حقةق  العلما،  والكتث 
اللةائح  من  وغيمها  الالكة 
بمسيمة  تأأتأأعأألأأق  الأأتأأا 
الجامعة  جأأا  الأأاأأالأأب 

وبلامجها.

لأأقأأيأأيأأو األنأأشأأاأأة الأأتأأا  	1
كلية/قسو  كأأا  لقومها 
األكاديمية  علما/الكلامج 
معاييم  ممارسات  بمممعية 
لالعتماد  الأأجأأةدة  ضمان 

الكلامجا )الماةرة(.

مؤشلات  	1 لتليالت  ملامعة 
الأأاأألأأكأأة  أنأأشأأاأأة  أداء 
نقاط  ولأأتأأويأأو  الالصفية 

القةة وأولةيات التتسين.

دليا  	1 لأأةجأأم  مأأن  التتقق 
بمنامج،  كا  جا  للاالب 
على  يأأتأأتأأةي  أن  عأألأأى 
مأأعأألأأةمأأات واجأأأيأأأة عن 
الأأكأأمنأأامأأج األكأأاديأأمأأا 
الوراسة  إكمال  ومتالكات 

وبشكا معلن.

لقويو  	1 آليات  من  التتقق 
ولأأأأقأأأأةيأأأأو الأأأخأأأومأأأات 
الأأتأأةمأأيأأهأأيأأة واإلرشأأأأأأاد 
األكأأأاديأأأمأأأا الأأفأأاعأألأأة 
اللّفّية  غيم  واألنأأشأأاأأة 
واإلثأأألائأأأيأأأة جأأأا بأألامأأج 

الجامعة. 

مةدة  	1 لقةيو  آليات  لقييو 
واألنشاة  الخومات  مميع 
والعما  للالكة،  المقومة 

على لتسينها. 

ومتابعة  	1 لخريجيهو  الكلامج  متابعة  آليات  لقييو 
بمنامج  كا  لابيق  ومأأوى  التةظيف،  مهات 
الخريجين وإشلاكهو  للتةاصا مع  آلليات جعالة 
جا مناسكات الكمنامج/الكلية وأنشاتها، وإملاء 
لتليلها  عأألأأى  والأأعأأمأأا  آلرائأأهأأو  اسأأتأأاأأالع 
واالستفادة منها ولةظيف خكلاتهو لفائوة طلكة 
قةاعو  وإعأأواد  دعمهو  على  والعما  الكلية، 

بيانات إلكتلونية لهو.

آليات  1	 لاكق  األكاديمية  الكلامج  أن  من  التتقق 
مأأنأأاسأأكأأة لأأسأأاهأأو بأأالأأتأأعأأمف عأألأأى الأأاأأالب 
المةهةبين والمكتكرين والمكوعين والمتفةقين 
لمعايتهو  مناسكة  بلامج  ولةجيم  والمتعثرين، 

ولتفيزهو ودعو كا جئة منهو.

التتقق من أن الكلامج األكاديمية لقوم للالكة  		
مهاراتهو  لتاةعم  إضاجية  أنشاة  والخريجين 
التقوم  زيادة خكلاتهو جا  المهنية لساهو جا 
وجا  وقياس  التخللية  الهيئات  الختكارات 

لةظيفهو بسةق العما ومهات التةظيف.

المجالس  		 جا  للالكة  لمثيا  ومةد  من  التأكو 
وصنع  اتخاذ  جا  وإشلاكهو  واللجان  الاالبية 

القلارات ذات الللة.
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صالحيات التعديل 
على البرامج 

األكاديمية

	1  
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صالحيات التعوعا على الكلامج األكاديمية والمقلرات الوراسية ك 	1	| 01 1

مجلس الجامعة

اللجنة الدائمة للنظم والخطط 
الدراسية )أو مجلس عمادة 

الدراسات العليا(
مجلس 
الكلية

مجلس 
القسم

نوع التعديل 

التعديل المقترح م
تعديل  كبير تعديل طفيف

N N N N ] لغييم مسمى الكمنامج األكاديما 1

N N N N ] لغييم جا عود الةحوات المقمة للكمنامج األكاديما 2

N N N N ] إعادة التةزيع النسكا للساعات المعتموة بين المقلرات اإلمكارية واإلختيارية 3

N N N N ] إضاجة أو حذف مسار من الكمنامج األكاديما 4

N N N N ] لغييم لغة لوريس الكمنامج األكاديما 5

N N N N ] لغييم خلائص خريجا الكمنامج األكاديما 6

N N N N ] لغييم مخممات التعلو للكمنامج األكاديما 7

N N N N ] لغييم مخممات لعلو المقلرات بما يزيو عن 20 % من مقلرات الكمنامج األكاديما  8

N N N N ] لغييم مسمى المقلر الوراسا 9

N N N N ] لغييم لمميز أو كةد المقلر الوراسا 10

N N N N ] لغييم الفلا الوراسا الذي يقوم جيه المقلر الوراسا 11

N N N ] لغييم المتالب السابق/المتزامن للمقلر الوراسا 12

N N N N ] لغييم ساعات اإلللال للمقلر الوراسا 13

N N N N ] لغييم متالكات القكةل للكمنامج األكاديما. 14

N N N ] لغييم المقلر اإلمكاري إلى مقلر اختياري أو العكس دون لغييم عود الةحوات المعتموة للمقلر. 15

N N N N ] اضاجة/حذف/لعوعا جا المقلرات اإلختيارية. 16

N N N ] التغييم جا استلاتيجيات التوريس المستخومة سةاء على مستةى المقلر أو الكمنامج. 17

N N N ] التغييم جا طرق التقةيو سةاء على مستةى المقلر أو الكمنامج. 18

N N ] التغييم جا لةزيع درمات التقييو وجقا لارق التقةيو المستخومة على مستةى المقلر. 19

N N ] التغييم جا لةقيتات التقييو على مستةى المقلر. 20

N ] لغييم متتةى المقلر الوراسا بما ال يزيو عن %20، وبما ال عؤثم على مخممات لعلو الكمنامج األكاديما. 21

N ] لغييم الملامع/ ملادر التعلو للمقلر الوراسا. 22
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النماذج 
المطلوبة

		  



النماذج المالةبة
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أواًل: نماذج برامج المرحلة الجامعية

نموذج )1(: ملف التقدم إلقرار برنامج دراسي جديد أو مطور

نموذج )2(: نموذج استحداث قسم علمي

نموذج )3(: نموذج تفعيل برنامج ُمقر

نموذج )4(: نموذج إيقاف/إغالق برنامج قائم

نموذج )5(: نموذج مراجعة برنامج أكاديمي داخليًا

نموذج )6(:  نموذج مراجعة مقرر دراسي داخليًا 

ثانيًا: نماذج برامج دراسات العليا

نموذج )7(:  نموذج طلب استحداث برنامج دراسات عليا

نموذج )8(:  نموذج منسق البرنامج

نموذج )9(:  نموذج رسالة وأهداف البرنامج

نموذج )10(:  نموذج مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج
                     )وفق المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي (

نموذج )11(:  نموذج المرجعية العلمية للبرنامج )من داخل المملكة العربية السعودية(

نموذج )12(:  نموذج المرجعية العلمية للبرنامج )من خارج المملكة العربية السعودية(

نموذج )13(:  نموذج الجهات المستفيدة من البرنامج

نموذج )14(:  نموذج اإلمكانات البشرية 

نموذج )15(:  نموذج اإلمكانات المؤسسية

نموذج )16(:  نموذج خبرة القسم

نموذج )17(:  نموذج معلومات أكاديمية عن البرنامج

نموذج )18(:  نموذج شروط القبول في البرنامج

نموذج )19(:  نموذج الخطة الدراسية للبرنامج

نموذج )20(:  نموذج مصفوفة توافق البرنامج مع اإلطار السعودي للمؤهالت

نموذج )21(: نموذج السير الذاتية لعضو هيئة التدريس المتوقع مشاركته في البرنامج
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نموذج )1(: ملف التقدم إلقرار � 11�1
برنامج دراسي جديد أو مطور

أواًل: معلومات عامة 

ثانيًا: الخطة الدراسية للبرنامج 

الهيكل العام لتوزيع الوحدات الدراسّية على  1
البرنامج الدراسّي

بات الجامعة 2 متطلَّ

النسبة المئوية عدد الوحدات عدد المقررات المقّررات بات المتطلَّ

اإلمكارّية
بات  متطلَّ

االختيارّيةالجامعة
مجمةع متالكات الجامعة

اإلمكارّية بات  متطلَّ
مجمةع متالكات الكليةالكلّية

اإلمكارّية

بات  متطلَّ
التخّصص

المساعوة 
االختيارّية

مجمةع متالكات التخلص
المقّررات الحّرة

مجموع الوحدات المعتَمدة للبرنامج الدراسّي

التحضيرية السنة  مقررات 

Course
Title 

 Course
 Number

& Code

المتطلبات 
السابقة

ساعات 
االتصال

طبيعة الوحدات
الوحدات 
المعتَمدة

اسـم 
المقّرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
تطبيقي نظرّي

1
2
3
4
5

مجموع وحدات مقّررات 
السنة التحضيرية

بالكلّية التعريف 
النشأة

اللؤية

المسالة

األهواف

 أقسام الكلّية العلمّية والشعب والمسارات والملاكز

الورمات العلمّية التا لمنتها الكلّية ورمةز الكلامج

بالقسم التعريف 
نشأة القسو

اللؤية

المسالة

األهواف

الورمات العلمّية التا يمنتها القسو مع التتويو الوقيق 
لمسمى الورمة لكا بمنامج يقومه القسو.

 أقسام الكلّية العلمّية والشعب والمسارات والملاكز

الورمات العلمّية التا لمنتها الكلّية ورمةز الكلامج

الجامعية المرحلة  برامج  نماذج 
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اإلجبارّية الجامعة  مقّررات 

Course
Title 

 Course
 Number

& Code

المتطلب السابق 
المقّرر

طبيعة الوحدات
الوحدات 
المعتَمدة

اسـم 
المقّرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
تطبيقي نظرّي

1
2
3

مجموع وحدات مقّررات 
الجامعة اإلجبارّية

يختار الاالب من المقّلرات االختيارّية
االختيارّية مجمةع  4 وحواٍت. الجامعة  رات  مقرَّ

Course
Title 

 Course
 Number

& Code

المتطلب السابق 
المقّرر

طبيعة الوحدات
الوحدات 
المعتَمدة

اسـم 
المقّرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
تطبيقي نظرّي

1
2
3
4

مجموع وحدات مقّررات 
الجامعة االختيارّية

بات الُكلّية 3 متطلَّ

مقّررات الُكلّية اإلجبارّية ) --- ( وحداٍت

Course
Title 

 Course
 Number

& Code

المتطلب 
السابق 

المقّرر

المستوى 
الدراسّي

طبيعة الوحدات
الوحدات 
المعتَمدة

اسـم 
المقّرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
تطبيقي نظرّي

1
2
3
4
5

مجموع وحدات مقّررات 
الكلّية اإلجبارّية
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بات التخّصص 4 متطلَّ

اإلجبارّية  التخّصص  مقّررات 

Course
Title 

 Course
 Number

& Code

المتطلب 
السابق 

المقّرر

المستوى 
الدراسّي

طبيعة الوحدات
الوحدات 
المعتَمدة

اسـم 
المقّرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
تطبيقي نظرّي

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

مقّررات التخّصص اإلجبارّية المساعدة ) المساندة (

Course
Title 

 Course
 Number

& Code

المتطلب 
السابق 

المقّرر

المستوى 
الدراسّي

طبيعة الوحدات
الوحدات 
المعتَمدة

اسـم 
المقّرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
تطبيقي نظرّي

1
2
3
4
5

يختار الاالب من المقّلرات االختيارّية
االختيارّية مجمةع ) ---- ( وحواٍت. التخّصص  مقّررات 

Course
Title 

 Course
 Number

& Code

المتطلب 
السابق 

المقّرر

المستوى 
الدراسّي

طبيعة الوحدات
الوحدات 
المعتَمدة

اسـم 
المقّرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
تطبيقي نظرّي

1
2
3
4
5

مجموع وحدات مقّررات 
التخّصص االختيارّية

مقرر التدريب الميداني )إن وجد(

Course
Title 

 Course
 Number

& Code

المتطلب 
السابق 

المقّرر

المستوى 
الدراسّي

طبيعة الوحدات
الوحدات 
المعتَمدة

اسـم 
المقّرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
تطبيقي نظرّي

1
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الخّطة اإلرشادّية لتوزيع المقّررات  5
على المستويات الدراسّية

ملحوظات عامة

يتو لكلار مواول المستةيات  	1
المستةيات  لأأعأأود  طكقًا 

الخاصة بالكمنامج.

عود  	1 هة  الةحوات  طبيعة 
للساعات  االللال  ساعات 
للمقلر  والعملا  النظمي 

الوراسا.

مسارات  	1 ومأأةد  حالة  جا 
بينها  الفلا  يتو  بالكمنامج، 
لكوأ  الأأذي  المستةى  عنو 
ويتو  المسارات  هذه  جيه 
المستةيات  مأأواول  لعكئة 

لكا مسار على حوه.

المتالكات  	1 لأأةضأأيأأح  يأأتأأو 
خاصة  لامة  بوقة  السابقة 
جأأيأأمأأا يأأخأأص الأأتأأوريأأب 
الميوانا أو مشلوع التخرج 
امتياز  يأأكأأةن  عأأنأأومأأا  أو 
شمطًا  كأأامأأاًل  المستةى 
لتسجيا المستةى الالحق. 

التحضيرّي الفصل 

Course
Title 

 Course
 Number

& Code

المتطلبات 
السابقة

ساعات 
االتصال

طبيعة الوحدات
الوحدات 
المعتَمدة

اسـم 
المقّرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
تطبيقي نظرّي

1
2
3
4

مجموع وحدات مقّررات 
السنة التحضيرية

السنة األولى : راسّية الدِّ المستويات 

First Semester المستوى األول

Course
Title 

 Course
 Number

& Code

المتطلب السابق 
المقّرر

طبيعة الوحدات
الوحدات 
المعتَمدة

اسـم 
المقّرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
تطبيقي نظرّي

1
2
3
4
5
6
7
8

مجموع الوحدات
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نموذج )2(: استحداث � 11�2
قسم علمي

بالقسم التعريف  أواًل: 

انجليزي عمبا
اسو القسو المقتلح:

انجليزي عمبا
اسو الكلية التا سيتكعها:

دكتةراه 	 مامستيم 	 بكالةريةس 	 دبلةم 	 الورمة العلمية التا يمنتها 
القسو:

الموينة المتاجظة: المناقة:

التاريخ:     /     /    السنة الوراسية الفلا الوراسا المتةقع للكوء 
بالتوريس:

القسم  أهمية  ثانيا: 

رؤية القسو: 1

رسالة القسو: 2

الهوف من إنشاء القسو: 3

مكلرات إنشاء القسو )عممى 
كتابة المكلرات األساسية(: 4

ملتة 	 ملتة موًا                                   	
ما ها التامة المتةقعة 

لسةق العما لخريجا هذا 
القسو؟

5

التامة االقتلادية: 	

التامة االمتماعية: 	

التامة الثقاجية:  	

التامة للتاةعم التكنةلةما: 	

احتيامات السياسة الةطنية: 	

حامات أخمى )عممى ذ كمها ولةضيتها(: 	

ممجق )األدلة والكلاهين مثا االستكانات وورش العما  	
واستاالعات اللأي (
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المقترح: للقسم  األساسية  المكونات  ثالثا: 

التحتية: � 1 البنية 

- ما ها عود القاعات الوراسية المالةبة  للقسو؟ )عممى بيان وشلح معلةمات القاعات الوراسية المالةبة
ضمن الوراسة المقومة مع الالب(

العود المالةب حاليا: العود اإلممالا:

- ما ها عود المعاما والةرش الالزمة للقسو؟ )عممى بيان وشلح معلةمات المعاما والةرش المالةبة
ضمن الوراسة المقومة مع الالب(

التكلفة           ر.س
التالية:

العود 
المالةب 

حاليا:
التكلفة           ر.س

اإلممالية :
العود 

اإلممالا:

- ما ها عود القاعات الوراسية والمعاما المشتمكة بين االقسام االخمى بالكلية  ؟

العود المالةب حاليا: العود اإلممالا:

- ما ها عود مكاتب أعضاء الهيئة التوريسية والمتاضرين والمعيوعن المالةبة؟

العود المالةب حاليا: العود االممالا:

- ما ها عود المكاتب لإلدارة والخومات واالمتماعات والمؤلملات؟

مؤلملات خومات 
طالبية:

مكاتب 
إدارة:

عممى لتويو مكاتب اإلدارة والخومات المالةبة: )رئيس قسو ، معاون، سكمليم، مكتكة،.....الخ(

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  3

العدد الكلي 
للساعات 
المعتمدة

جنس الدراسة لغة الدراسة اسم البرنامج م

أنثى 	 ذكم 	 اللغة االنجليزية 	 اللغة العمبية 	 1

أنثى 	 ذكم 	 اللغة العمبية 	 اللغة االنجليزية 	 2

أنثى 	 ذكم 	 اللغة العمبية 	 اللغة االنجليزية 	 3

أنثى 	 ذكم 	 اللغة االنجليزية 	 اللغة العمبية 	 4

ما ها مخممات التعليو المتةقعة من الكمنامج )الكلامج( )وجق نظام الممكز الةطنا للتقةيو و االعتماد األكاديما (؟

ما ها نسكة عود الةحوات المعتموة لمتالكات الجامعة والكلية والقسو بالخاة الوراسية ؟

عدد الوحدات المعتمدة نسبة )%( الجهة

الجامعة

الكلية

القسو

أخمى)عممى ذكمها(

100% المجمةع النهائا

ما ها نسكة مقلرات الكمنامج من أقسام أخمى )%( :

أخمى)اذ كم( 	 	 35 	 30 	 25 	 20 	 15 	 10 	 5

البرامج الدراسية داخل القسم� 2

ما ها الكلامج التا سيتو لوريسها عنو إنشاء القسو ؟
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والمعيدين: � 3 والمحاضرين  التدريسي  الكادر 

ما هة عود أعضاء الهيئة التوريسية المالةب مع بواية التوريس جا القسو؟ )إذا كان األستاذ متةجم من أقسام 
أخمى داخا الكلية عممى ذكم ذلك جا بنو متةجم أم ال(  

العدد متوفر من أقسام 
أخرى داخل الكلية

العدد 
المطلوب التخصص الفرعي التخصص العام

ما هة عود المتاضرين المالةب مع بواية التوريس جا القسو؟ )إذا كان المتاضم متةجم من أقسام أخمى داخا 
الكلية عممى ذكم ذلك جا بنو متةجم أم ال( 

ما هة عود المعيوعن المالةب مع بواية التوريس جا القسو؟ )إذا كان المعيو متةجم من أقسام أخمى داخا 
الكلية عممى ذكم ذلك جا بنو متةجم ام ال( 

ما هة عود الفنيين المالةب مع بواية التوريس جا القسو؟ )إذا كان الفنا متةجم من أقسام أخمى داخا 
الكلية عممى ذكم ذلك جا بنو متةجم أم ال( 

العلمية عند وضع  المرجعيات  رابعا: 
للقسم: المقترح  الدراسي  البرنامج 

اسم القسم اسم الكلية اسم الجامعة ت

1

2

3

4

5

بالخطة للقسم: )هنا يقصد  المستقبلية  الخطة   : خامسًا 
االستراتيجية للقسم خالل السنوات الخمس منذ بدأ العمل بالقسم(

ما ها الكلامج التا يمكن استتواثها جا المستقكا ؟. 1

باللغة االنجليزية بالغة العمبية اسو الكمنامج

1

2

3

4

ما ها الورمات العلمية والتخللات التا يمكن أن يمنتها القسو جا المستقكا؟. 2

دبلةم جا : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	

بكالةريةس جا : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 	

مامستيم جا : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 	

دكتةراه جا : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	
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ما ها خاة التوريب المزمع وضعها وتنفيذها للاالب؟. 3

ما ها الخاةات التا سيتو اتخاذها لضمان مةدة التعليو جا القسو من خالل:. 4

اإلرشاد األكاديما:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

االختكارات وأساليب التقييو :  ---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

العملية التوريسية:  --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشاريع التخرج:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوريب:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أمةر أخمى )أذكمها(:  ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بالبرنامج التعريف  أوال: 
انجليزي عمبا

اسو الكمنامج:

انجليزي عمبا
اسو القسو:

انجليزي عمبا اسو الكلية التا 
سيتكعها:

دكتةراه 	 مامستيم 	 بكالةريةس 	 دبلةم 	 الورمة العلمية التا 
يمنتها الكمنامج

جلع الجامعة:

التاريخ:     /     /   السنة الوراسية
الفلا الوراسا 

المتةقع للكوء 
بالتوريس:

الدراسية الخطة  اعتماد  بيانات  ثانيا: 
تفعيله المراد  الجديد  والبرنامج 

امتماع رقو ).....( 
التاريخ:      /      /    14 هأ

مةاجقة مجلس الكلية امتماع رقو ).....( 
التاريخ:  /    /    14 هأ

مةاجقة مجلس القسو 

امتماع رقو ).....(
التاريخ:     /    /    14 هأ

مةاجقة مجلس مامعة 
التوود الشمالية

امتماع رقو )......( 
التاريخ:   /   /    14 هأ

مةاجقة اللجنة الوائمة 
للنظو والخاط 

الوراسية

نموذج )3(: تفعيل � 11�3
برنامج أكاديمي
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البرنامج  ثالثا: معلومات عن 

1. رسالة الكمنامج:

2. أهواف الكمنامج:

3. مكلرات لفعيا الكمنامج )عممى كتابة المكلرات األساسية(:

 	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما هي الحاجة المتوقعة لسوق العمل لخريجي هذا البرنامج؟

ملتة 	 ملتة موًا   	

عممى كتابة التامة للكمنامج الملاد لفعيله سةاء اقتلادية أو امتماعية أو ثقاجية أمام الخانة المخللة.

التامة االقتلادية : ------------------------------------------------------------------------------------------ 	

التامة االمتماعية: ------------------------------------------------------------------------------------------- 	

التامة الثقاجية: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 	

التامة للتاةعم التكنةلةما:- ------------------------------------------------------------------------------- 	

احتيامات السياسة الةطنية: --------------------------------------------------------------------------------- 	

حامات أخمى )عممى ذ كمها ولةضيتها(: ------------------------------------------------------------------ 	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

تفعيله: المراد  للبرنامج  المكونات األساسية  رابعا: 
التحتية:� 1 البنية 

المطلوب حاليا المتاح االجمالي الموضوع م

عود القاعات الوراسية المالةبة  للكمنامج. 1

عود القاعات الوراسية والمعاما المشتمكة 
بين األقسام األخمى جا الكلية. 2

عود المعاما والةرش الالزمة للكمنامج. 3

عود مكاتب أعضاء الهيئة التوريسية 
والمتاضرين والمعيوعن المالةبة. 4

عود المكاتب لإلدارة والخومات واالمتماعات 
والمؤلملات. 5

عممى لتويو مكاتب اإلدارة والخومات المالةبة: )رئيس القسو ، معاون، سكمليم، مكتكة،.....الخ(

 	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

والمعيدين:� 2 والمحاضرين  التدريسي  الكادر 

ما هة عود أعضاء الهيئة التوريسية المالةب مع بواية التوريس جا الكمنامج؟ )إذا كان األستاذ متةجم 
من أقسام أخمى داخا الكلية عممى ذكم ذلك جا بنو متةجم أم ال( 

العدد متوفر من أقسام
أخرى داخل الكلية

العدد المطلوب 
الفرعي التخصص الفرعي التخصص العام

ما هة عود المتاضرين المالةب مع بواية التوريس جا الكمنامج؟ )إذا كان المتاضم متةجم من أقسام 
أخمى داخا الكلية عممى ذكم ذلك جا بنو متةجم أم ال( 

ما هة عود المعيوعن المالةب مع بواية التوريس جا الكمنامج؟ )إذا كان المعيو متةجم من أقسام 
أخمى داخا الكلية عممى ذكم ذلك جا بنو متةجم أم ال( 

ما هة عود الفنيين المالةب مع بواية التوريس جا الكمنامج؟ )إذا كان الفنا متةجم من أقسام أخمى 
داخا الكلية عممى ذكم ذلك جا بنو متةجم أم ال( 

نموذج )4(: إغالق/ � 11�4
إيقاف القبول على 
البرنامج األكاديمي

بيانات أساسية

لعريف مةمز بالكلية وأقسامها، والكلامج األكاديمية بها. الكلية:

األكاديما،  الكمنامج  على  يشمف  الذي  بالقسو  مةمز  لعريف 
الملاد إغالقه/ إيقاجه. القسم:

مقومة لعريفية مةمزة عن الكمنامج. اسم البرنامج:

لاريخ اعتماد الكمنامج.	 
لاريخ بوء العما بالكمنامج.	 
ها لخممت دجعات من الكمنامج؟ وكو عودها؟	 
الخاة التشغيلية للكمنامج.	 

بيانات عن البرنامج:

لاريخ عوم قكةل أي طلكة مود جا الكمنامج.	 
طالب 	  آخم  لخرج/لتةعا  مع  نهائيا  للةقف  المتةقع  التاريخ 

مسجا جا الكمنامج، مع لةضيح لأثيم ذلك على كاجة األصعوة.
الموة الزمنية المقتمحة إلغالق/إيقاف الكمنامج.	 

التاريخ المقترح إلغالق/إيقاف البرنامج:

عةضح جيه أسكاب ومكلرات جتح الكمنامج جا التاريخ المتةقع اذا 
كان اإليقاف لفتمة زمنية.

التاريخ المتوقع إلعادة فتح البرنامج في 
حالة إيقافه لفترة زمنية:
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 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

أسباب إغالق/إيقاف البرنامج 
)مدعمة بالدالئل والبراهين(

آثار  إغالق/إيقاف البرنامج 
على المستويات المختلفة 

أو  	 األكاديما  الكمنامج  إغالق  أسكاب  لةضح  لتليلية  دراسأأة 
إيقاجه، واآلثار اإليجابية والسلبية المتملكة عليه.

يجب أن لكةن األسكاب متودة بشكا واضح، وموعمة بالوالئا  	
والكلاهين، مثا:

أو أ  التالية  الكمنامج لمتالكات سةق العما  للبية  عوم 
المستقكلية أو الخاط االستلاتيجية...إلخ(.

إحلائيات ب  وجق  الكمنامج  خريجا  جا  وجأأمة  ومأأةد 
وزارة   – المونية  الخومة  وزارة  من  المختلة  الجهات 

العما....إلخ(.
لةميه من وزارة التعليو أو نتيجة لسياسات أو لةمهات ج 

عليا.

الكمنامج  	 إغأأالق  قأألار  جا  للكمنامج  االستشارية  اللجنة  أراء 
األكاديما أو إيقاجه.

	  – )الاالب  الكمنامج  من  والمستفيوعن  المللتة  أصتاب  آراء 
الخريجين – أعضاء هيئة التوريس – مهات التةظيف(.

أسباب إغالق/إيقاف البرنامج )مدعمة 
بالدالئل والبراهين(:

الخاة  	 على  إيقاجه  أو  األكأأاديأأمأأا  الكمنامج  إغأأالق  لأثيم 
االستلاتيجية للجامعة والكلية والقسو.

بيان االلتزامات المالية واإلدارية والعلمية - الواخلية والخارمية  	
أو  ممةلة  بتةث  )إتمام  األكاديما  بالكمنامج  المتعلقة   -
أو  معوات  استالم  عما،  وورش  مؤلملات  تنظيو  موعةمة، 
لسجيا  لجويو  أو  استالم  والأأمأأعأأوات،  لألمهزة  غيار  قاع 

الكممجيات والووريات العلمية، إلخ(.

الكمنامج  	 إغأأالق  على  المتملكة  والنفقات  اإليأأألادات  لتويو 
األكاديما أو إيقاجه.

آثار إغالق/إيقاف البرنامج على الخطة 
االستراتيجية للجامعة والكلية والقسم:

إيقاجه  	 أو  األكاديما  الكمنامج  إلغالق  المتةقعة  باآلثار  بيان 
على أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية للكمنامج األكاديما 
)نقا لكلامج أو أقسام أو كليات أخمى، عوم التجويو للمتعاقوعن، 

التخللات الوقيقة للمكتعثين ...إلخ(.

ذات  	 جا  أخأأمى  بلامج  على  إيقاجه  أو  الكمنامج  إغأأالق  لأثيم 
التخلص العلما ) بلامج المامستيم / الوكتةراه / الزمالة ....... 

إلخ (.

أثم إغالق الكمنامج األكاديما أو إيقاجه على مستةى التتليا  	
العلما للالكة المسجلين جيه.

الالكة  	 أعواد  على  إيقاجه  أو  األكاديما  الكمنامج  إغالق  لأثيم 
المقكةلين.

اآلثار السلبية المترتبة على إغالق/إيقاف 
البرنامج:

إغالق  	 بقلار  العالقة  ذات  األخأأمى  الكلامج  لأثم  موى  عةضح  
الكمنامج أو إيقاجه.

حلم لكاجة الكلامج التا ستتأثم عنو إغالق الكمنامج األكاديما  	
داعمة  مقلرات  لقوم  التا  األكاديمية  )الكلامج  إيقاجه  أو 
الكمنامج مقلرات  لها  يقوم  التا  األكاديمية  والكلامج  للكمنامج، 

داعمة(.

البرامج األكاديمية األخرى المتأثرة من 
إغالق/إيقاف البرنامج )إن وجدت(:



النماذج المالةبة

134135

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

اإلجراءات المتبعة تجاه الطالب 
وأعضاء هيئة التدريس

خطة التعامل مع موارد البرنامج

آلية تحويل الطلبة المسجلين في البرنامج 
ممن يرغبون في التحويل إلى برامج 

أكاديمية أخرى:

مدى تأثير وقف البرنامج على أعضاء الهيئة 
التدريسية:

عةضح جيه حلم مكةنات الكنية األساسية للكمنامج األكاديما  	
والمةارد  والأأةرش،  كالمختكلات  إيقاجه،  أو  إغالقه  لو  الذي 
والملاجق  واإلداريأأة،  األكاديمية  للنيفاتها  بكاجة  الكشرية 

العامة المخللة لهذا الكمنامج... إلخ.

بالكمنامج  	 والخاصة  المتةجمة  األساسية  الكنية  حلم  يجب 
األكاديما، الذي لو إغالقه أو إيقاجه، لةضع التلةر المناسب 
لكيفية إعادة استغاللها إداريًا، وماليًا، وأكاديميًا )كالمختكلات 
األكاديمية  للنيفاتها  بكاجة  الكشرية  والأأمأأةارد  والأأأةرش، 

واإلدارية، والملاجق العامة المخللة لهذا الكمنامج(.

خطة التعامل مع موارد البرنامج المطلوب 
إغالقه/إيقافه )مثل المباني، المختبرات،���(:

إغالق  تنفيذ  خاة  وضع  المعنا  األكاديما  القسو  على  يجب 
الكمنامج األكاديما أو إيقاجه بالتنسيق المكاشم مع العميو، وعميو 

القكةل والتسجيا على أن لتتةي على ما يأتا:

لاريخ إغالق الكمنامج األكاديما أو إيقاجه. 	

األكاديما  	 الكمنامج  جا  حويثًا  المسجلين  الالكة  لتةعا  آلية 
ممن عمغكةن جا التتةعا لكلامج أكاديمية أخمى.

إيقاجه  	 أو  األكاديما  الكمنامج  إلغأأالق  زمنا  مأأوول  وضع 
بالكاما عكم متابعة لخرج آخم طالب/طالكة من الكمنامج.

الكمنامج  	 إغالق  جا  الكوء  متالكات  كاجة  لةجم  موى  لتويو 
األكاديما أو إيقاجه.

بالكمنامج،  	 العالقة  ذات  األقسام  كاجة  مع  بالتنسيق  القيام 
سةاء التا تتةلى طلح المقلرات الوراسية العامة للكمنامج، أو 
التا يتةلى الكمنامج األكاديما طلح المقلرات الوراسية العامة 
أو  األكاديما  الكمنامج  بإغالق  لأثمهو  موى  من  للتأكو  لها، 

إيقاجه.

الجدول الزمني إلغالق/إيقاف البرنامج: 
)الرجاء عمل خطة زمنية جدول توضيحي(:
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 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

نموذج )5(: نموذج المراجعة � 11�5
الداخلية لتوصيف البرنامج 

األكاديمي

التعريف بالبرنامج ومعلومات عامه عنهأ� 

البرنامج بيانات 
اسم البرنامج

مستوى المؤهل

القسم العلمي

الكلية

ها اسو الكمنامج ماابق لما ورد جا الكمنامج المعتمو؟. 1أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها المقم المئيسا للكمنامج ماابق لما ورد جا الكمنامج المعتمو؟. 2أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها الفلوع التا يقوم جيها الكمنامج ماابق لما هة معتمو بةكالة الجامعة للشؤون األكاديمية؟. 3أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو ذكم أسكاب إنشاء الكمنامج؟. 4أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها إممالا الساعات المعتموة للكمنامج ماابق لما ورد جا الكمنامج المعتمو؟. 5أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها إممالا ساعات التعلو الفعلية للكمنامج تتناسب مع إممالا عود سنةات الكمنامج؟*. 6أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

* بمنامج ال4 سنةات يجب اال يقا عود ساعاته الفعلية عن 4800 ساعة.
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 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

ها لو استيفاء المهن/ الةظائف التا يتو لأهيا الاالب لها بالكمنامج ؟. 7أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها الساعات المعتموة جا كا مسار )إن ومو( ماابق لما ورد جا الكمنامج المعتمو؟. 1.7أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها المهن/ الةظائف لخريجا كا مسار )إن ومو( متودة؟. 2.7أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها نقاط الخلوج/ المؤها الممنةح )إن وموت( متودة؟. 3.7أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها إممالا عود الساعات المعتموة جا كا نقاة خلوج/ المؤها الممنةح )إن وموت( ماابقة لما ورد . 4.7أ.
جا الكمنامج المعتمو؟

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

رسالة البرنامج وأهدافه ومخرجاتهب� 

ها رسالة الكمنامج لو صياغتها بشكا صتيح؟. 1ب.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

 

ها تتفق األهواف مع رسالة الكمنامج؟. 1.1ب.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو صياغة أهواف الكمنامج بشكا صتيح؟. 2.1ب.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها تتفق رسالة وأهواف الكمنامج مع رسالة وأهواف المؤسسة/الكلية؟. 2ب.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

.........................................................................................................................................................................................................
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ها تتناسب خلائص خريجا الكمنامج مع المهن والةظائف التا يتو التأهيا لها؟. 3ب.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

 

ها لتقق مخممات التعلو من الكمنامج PLO's أهواف الكمنامج؟. 1.3ب.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ما موى مالءمة صياغة مخممات لعلو الكمنامج PLO's: ضع عالمة ) √ (*. 2.3ب.

** لكا مسار من مسارات الكمنامج )إن ومو( مخممات لعلو. 

* يجب مراعاة الشروط التالية عند صياغة مخرجات التعلم:

ال لزيو مخممات التعلو جا الكمنامج عن 15 مخرج يمثلةن مجاالت التعلو الثالثة.. 1
عكوأ مخرج التعلو بفعا يول على العما متكةعًا بمةضةع الفعا.. 2
لجنب إدراج أكثم من جعا جا المخرج الةاحو.. 3
أن لكةن مخممات التعلو جا الكمنامج ملاغة وجقًا لتةصيف مستةيات اإلطار السعةدي للمؤهالت )سقف(.. 4
االستمشاد بتلنيف بلةم ولتويوًا أوصاف مستةيات التفكيم العليا )التابيق، التتليا، المقارنة(.. 5
أن لشتما على خلأائص األهواف الذكية SMART )متود، قابا للقياس، يستايع الاالب القيام به أو إنجأأاز، . 6

أن تتناسب مع اإلمكانات المتاحة، أن لملكط بةقت متود(.

مالحظات عامة على مخممات التعلو:

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

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

التعديل / اإلضافة 
) إن وجد ( غير مالئمة مالئمة إلى حد ما مالئمة مخرجات التعلم مخرجات التعلم/ 

مجاالت التعلم

K1

المعرفة

Knowledge

K2

K3

K4

K5

S1

المهارات

Skills

S2

S3

S4

S5

C1

الكفاءات

Competences

C2

C3

C4

C5
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 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

المنهج الدراسيج� 

ها لو استيفاء مكةنات الخاة الوراسية Curriculum Structure  من حيث عود المقلرات والساعات المعتموة . 1ج.
والنسب المئةية؟

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو استيفاء موول مقلرات الكمنامج )الخاة الوراسية للكمنامج( Program Study Plan ؟. 2ج.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو إرجاق لةصيفات المقلرات؟. 3ج.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

= . 4ج. ر  التأسيس،  للمستةيات )س = مستةى  والمقلرات وجقًا  الكمنامج  لعلو  بين كا من مخممات  المبط  لو  ها 
مستةى الممارسة، ت = مستةى التمكن(؟

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

موى مالءمة استلاتيجيات التوريس المستخومة جا الكمنامج لمخممات التعلو للكمنامج PLO’s: ضع عالمة ) √ (. 5ج.

البرنامج: التدريس في  مالحظات عامة على استراتيجيات 

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

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

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

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

موى مالءمة طرق التقييو المستخومة جا الكمنامج لمخممات التعلو للكمنامج PLO’s: ضع عالمة ) √ (. 6ج.

للبرنامج: التعلم  مالحظات عامة على طرق تقييم مخرجات 

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

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

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

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

التعديل / اإلضافة
غير مالئمة ) إن وجد ( مالئمة إلى حد ما مالئمة مخرجات التعلم/ مجاالت 

التعلم

المعرفة

المهارات

الكفاءات

التعديل / اإلضافة 
) إن وجد ( غير مالئمة مالئمة إلى حد ما مالئمة مخرجات التعلم/ مجاالت 

التعلم

المعرفة

المهارات

الكفاءات



النماذج المالةبة

144145

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

هيئة التدريس والموظفونه� القبول والدعم الطالبيد� 

ها متالكات القكةل بالكمنامج واضتة ومتودة؟. 1د.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها عةمو بلامج لةميه ولهيئة للاالب الجود الملتتقين بالكمنامج؟. 2د.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها عةمو خومات لإلرشاد )األكاديما، المهنا، النفسا، االمتماعا( جا الكمنامج؟. 3د.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها عةمو دعو لذوي االحتيامات الخاصة )بايئة التعلو، ذوي اإلعاقة، المةهةبةن ......( جا الكمنامج؟. 4د.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو استيفاء موول االحتياج من هيئة التوريس واإلداريين والفنيين؟. 1ه.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

 

ها لو وضع إملاءات لتأهيا أعضاء هيئة التوريس الجود حويثا التعيين؟. 1.1ه.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو وضع خاة للتاةعم المهنا ألعضاء هيئة التوريس؟. 2.1ه.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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



النماذج المالةبة

146147

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

إدارة البرنامج ولوائحهز� مصادر التعلم والمرافق والتجهيزاتو� 

ها لةمو آليه واضتة لتةجيم وضمان مةدة ملادر التعلو جا الكمنامج؟. 1و.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو لتويو الملاجق والتجهيزات بما يتناسب مع متالكات الكمنامج؟. 2و.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها عةمو إملاءات متكعة لضمان لةاجم بيئة صتية وآمنة بالكمنامج )طكقًا لابيعة الكمنامج(؟. 3و.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها عةمو هيكا تنظيما للكمنامج؟. 1ز.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو لمثيا ومشاركة المستفيوعن جا لخايط الكمنامج ولاةعمه؟. 2ز.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو وضع قائمة بلةائح الكمنامج ذات العالقة واللابط اإلليكتلونا لها؟. 3ز.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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



النماذج المالةبة
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 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

ضمان جودة البرنامجح� 

ها عةمو نظام لضمان الجةدة جا الكمنامج؟. 1ح.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها عةمو إملاءات ملاقكة لجةدة الكمنامج؟. 2ح.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها عةمو إملاءات ملاقكة مةدة مقلرات الكمنامج التا ُلوّرس من خالل أقسام علمية أخمى؟. 3ح.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها عةمو إملاءات للتأكو من لتقيق التكاجؤ بين المقم المئيس للكمنامج بشاريه )طالب، طالكات( وبقية الفلوع . 4ح.
األخمى؟

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها عةمو إملاءات للتأكو من لتقيق التكاجؤ بين المقم المئيس للكمنامج بشاريه )طالب، طالكات( وبقية الفلوع . 5ح.
األخمى؟

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها عةمو خاة للكمنامج جا قياس مخممات التعلو على مستةى الكمنامج وآليات االستفادة من نتائجها جا . 6ح.
عمليات التاةعم؟ األخمى؟

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو استيفاء ملفةجة لقةيو مةدة الكمنامج؟*األخمى؟. 7ح.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

*مجاالت التقةيو )قيادة الكمنامج، جاعلية التوريس والتقةيو، ملادر التعلو، الخومات، الشلاكات .... الخ(
*ملور التقةيو ) الاالب، الخريجةن، هيئة التوريس، قيادات الكمنامج، اإلداريين، المةظفين، الملامع المستقا .... الخ(

*طريقة التقةيو )استاالعات اللأي، المقابالت ، الزيارات ، ......... الخ(
*لةقيت التقةيو )بواية الفلا الوراسا، نهاية العام األكاديما ......... الخ(

 

ها لو لتويو الفتمة الزمنية لتتقيق مؤشلات األداء المستهوجة جا الكمنامج؟ عمليات التاةعم؟ األخمى؟. 1.7ح.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو استيفاء المؤشلات المئيسية المالةبة من الممكز الةطنا للتقةيو واالعتماد األكاديما للكمنامج؟ . 2.7ح.
)18 مؤشم( 

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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



النماذج المالةبة

150151

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

توقيع فريق المراجعة الداخلية بالجامعةي� القرار ط� 

نقاط لتتاج إلى لتسين جا لةصيف الكمنامج.. 1ط.

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

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

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

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

قلار ملامعة لةصيف بمنامج . 2ط.

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

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

يعاد الستيفاء التعويالت ولزويو جريق الملامعة  	
بنسخة من الكمنامج بعو التعوعا مقكةل دون أي لعويالت 	

اعتماد رئيس جريق الملامعة الواخلية

االسو /

التةقيع /

التوقيع االســـم م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



النماذج المالةبة
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 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

نموذج )6(: المراجعة � 11�6
الداخلية لتوصيف 

المقرر الدراسي

التعريف بالبرنامج ومعلومات عامه عنهأ� 

البرنامج بيانات 
اسم المقرر

رمز المقرر

اسم البرنامج

القسم العلمي

الكلية

ها اسو المقلر ماابق لما ورد جا الكمنامج المعتمو؟. 1أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها رمز المقلر ماابق لما ورد جا الكمنامج المعتمو؟. 1.1أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها الساعات المعتموة للمقلر ماابق لما ورد جا الكمنامج المعتمو؟. 2أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

 

ها نةع المقلر كمتالب )مامعة- كلية- لخلص( ماابق لما ورد جا الكمنامج المعتمو ؟. 1.2أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها نةع المقلر كمتالب إمكاري/ إختياري ماابق لما ورد جا الكمنامج المعتمو؟. 2.2أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها السنة والمستةى الذي يقوم جيه المقلر ماابق لما ورد جا الكمنامج المعتمو؟. 3أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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



النماذج المالةبة
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 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

ها المتالب السابق للمقلر )إن ومو( ماابق لما ورد جا الكمنامج المعتمو؟. 4أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها المتالب المتزامن للمقلر )إن ومو( ماابق لما ورد جا الكمنامج المعتمو؟. 5أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو لتويو نمط الوراسة باريقة صتيتة )عود ساعات اإلللال/ أسكةع(؟. 6أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو لتويو ساعات اإلللال باريقة صتيتة )عود ساعات اإلللال * 15 أسكةع(؟. 1.6أ.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو لتويو ساعات التعلو األخمى باريقة صتيتة )إممالا الةقت المستثمم جا مميع أنشاة التعلو * . 2.6أ.
15 أسكةع(؟

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

هدف المقرر ومخرجاته التعليميةب� 

ها لو استيفاء الةصف العام للمقلر بشكا صتيح؟. 1ب.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو لتويو الهوف المئيسا للمقلر ؟. 2ب.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

 

ها هناك اتساق بين مخممات التعلو جا المقلر CLO’s ومخممات التعلو جا الكمنامج المعتمو PLO’s؟. 1.2ب.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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



النماذج المالةبة
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 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

ما موى مالءمة صياغة مخممات لعلو المقلر CLO›s؟ ضع عالمة ) √ (*. 2.2ب.

* يجب مراعاة الشروط التالية عند صياغة مخرجات التعلم:

ال لزيو مخممات التعلو جا المقلر عن 4-7 مخممات.. 1
عكوأ مخرج التعلو بفعا يول على العما متكةعًا بمةضةع الفعا.. 2
لجنب إدراج أكثم من جعا جا المخرج الةاحو.. 3
أن لكةن مخممات التعلو جا المقلر ملاغة وجقًا لتةصيف مستةيات اإلطار السعةدي للمؤهالت )سقف(.. 4
اإلستمشاد بتلنيف بلةم ولتويوًا أوصاف مستةيات التفكيم العليا )التابيق، التتليا، المقارنة(.. 5
أن لشتما على خلائص األهواف الذكية SMART )متود، قابا للقياس، يستايع الاالب القيام به أو إنجازه، أن . 6

تتناسب مع اإلمكانات المتاحة، أن لملكط بةقت متود(.

مالحظات عامة على مخممات التعلو:

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

.........................................................................................................................................................................................................
مالحظات عامة على استلاتيجيات التوريس جا المقلر:

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

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

التعديل / اإلضافة 
) إن وجد ( غير مالئمة مالئمة إلى حد ما مالئمة مخرجات التعلم مخرجات التعلم/ 

مجاالت التعلم

K1
المعرفة

Knowledge
K2

K3

S1
المهارات

Skills
S2

S3

C1
الكفاءات

Competences
C2

C3

موضوعات المقررج� 

التدريس والتقييمد� 

ها إممالا عود ساعات اإلللال لمةضةعات المقلر لساوي إممالا عود ساعات األللال جا المقلر؟. 1ج.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

 

ما موى مالءمة استلاتيجيات التوريس المستخومة جا المقلر لمخممات التعلو للمقلر CLO's ؟. 1.1د.

التعديل / اإلضافة 
) إن وجد ( غير مالئمة مالئمة إلى حد ما مالئمة مخرجات التعلم/ مجاالت 

التعلم

المعرفة المعرفة
Knowledge

المهارات
Skills

الكفاءات
Competences



النماذج المالةبة
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 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

ما موى مالءمة طرق التقييو المستخومة جا المقلر لمخممات التعلو للمقلر CLO›s؟ . 2.1د.

التعديل / اإلضافة 
) إن وجد ( غير مالئمة مالئمة إلى حد ما مالئمة مخرجات التعلم/ مجاالت 

التعلم

المعرفة

المهارات

الكفاءات

مالحظات عامة على طرق لقييو مخممات التعلو للمقلر:

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

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

 

ها لةقيتات التقةيو متةاجقة مع التقةيو الجامعا لجامعة التوود الشمالية؟. 3.1د.

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

بجامعة . 4.1د. الجامعية  والوراسة  لالختكارات  التنفيذية  الالئتة  قةاعو  مع  متةاجقة  للتقييو  المئةية  النسكة  ها 
التوود الشمالية؟

ال 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

الدعم الطالبيه� 

ها أنشاة اإلرشاد األكاديما والوعو الاالبا مناسكة؟. 1ه.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

مصادر التعلم والمرافقو� 
 

ها قائمة ملادر التعلو ماابقة لما ورد جا لةصيف المقلر المعتمو؟. 1.1و.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها قائمة ملادر التعلو حويثة؟ )من 5-7 سنةات(. 2.1و.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

ها لو لتويو الملاجق والتجهيزات المالةبة بما يتناسب مع طبيعة المقلر؟. 1و.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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



النماذج المالةبة
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 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

تقويم جودة المقررز� 

ها لو استيفاء موول لقةيو مةدة المقلر باريقة صتيتة؟*. 1ز.

ال 	 إلى حو ما 	 نعو 	

المكلرات :

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

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

*مجاالت التقةيو )مثا. جاعلية التوريس، جاعلة طرق لقييو الاالب، موى لتليا مخممات التعلو للمقلر، ملادر 
التعلو ... إلخ(

*المقيمةن ) الالكة، هيئة التوريس، قيادات الكمنامج، اإلداريين، الملامع النظيم ، أخمى...... الخ(
*طريقة التقةيو )مكاشم وغيم مكاشم(

القرار ح� 

نقاط لتتاج إلى لتسين جا لةصيف المقلر. 1ح.

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

 .........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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توقيع فريق المراجعة الداخلية بالجامعةط� 

اعتماد رئيس جريق الملامعة الواخلية

االسو /

التةقيع /

التوقيع االســـم م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

قلار ملامعة لةصيف بمنامج . 2ح.

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

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

يعاد الستيفاء التعويالت ولزويو جريق الملامعة  	
بنسخة من الكمنامج بعو التعوعا مقكةل دون أي لعويالت 	



النماذج المالةبة

162163

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

نموذج )7(: طلب استحداث � 11�7
برنامج دراسات عليا

العليا  الدراسات  نماذج 

دكتةراه 	 مامستيم         	 دبلةم عالا الدرجة

اسو الكمنامج المقتلح

اسم الدرجة العلمية

باللغة العمبية

باللغة االنجليزية

التخصص العام

باللغة العمبية

باللغة االنجليزية

التخصص الدقيق

باللغة العمبية

باللغة االنجليزية

عود الساعات المعتموة للكمنامج

التاريخ المقتلح لكوء الكمنامج          /        /     14 هأ

أسلوب الدراسة

)الوكتةراه(  )المامستيم(

مقلرات دراسية ورسالة 	 مقلرات دراسية ورسالة 	

رسالة وبعض المقلرات الوراسية 	 مقلرات دراسية جقط )بمشلوع بتثا(  	

الكمنامج مشتمك 	 الكمنامج منفمد 	

عميد الكلية رئيس القسم

االسو االسو

التةقيع التةقيع

التاريخ التاريخ

القسم / األقسام و الكلية / الكليات المشاركة بالبرنامج:

قرار مجلس الكلية قرار مجلس القسم
الكلية القسم م

التاريخ رقم الجلسة التاريخ رقم الجلسة

1    /    /   14 هأ    /    /   14 هأ

2    /    /   14 هأ    /    /   14 هأ

3    /    /   14 هأ    /    /   14 هأ

4    /    /   14 هأ    /    /   14 هأ

5    /    /   14 هأ    /    /   14 هأ

6    /    /   14 هأ    /    /   14 هأ



النماذج المالةبة

164165

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

نموذج )9(: رسالة � 11�9نموذج )8(: منسق البرنامج� 11�8
وأهداف البرنامج

دكتةراه 	 مامستيم         	 دبلةم عالا 	 الدرجة

اسو الكمنامج المقتلح

القسم / األقسام و الكلية / الكليات المشاركة بالبرنامج:

اسم البرنامج المقترح

عالقة رسالة البرنامج برسالة 
القسم والكلية والجامعة:

أهداف البرنامج:

أهمية البرنامج وحاجة 
المجتمع له:

طبيعة البرنامج من حيث 
تركيزه األكاديمي والمهني 

ومنهجه العلمي:

عميد الكلية رئيس القسم

االسو االسو

التةقيع التةقيع

التاريخ التاريخ

المشرف على برنامج الدراسات العليا المقترح:

الكلية القسم م

1

2

3

4

5

...

البريد اإللكتروني الجوال التحويلة المرتبة العلمية االسم



النماذج المالةبة

166167

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

نموذج )10(: مخرجات التعلم � 11�10
المستهدفة من البرنامج )وفق 

المركز الوطني للتقويم 
واالعتماد األكاديمي (

طرق التقييم استراتيجيات 
التدريس مخرجات التعلم مجال التعلم

األول

المعرفة

المعارف

الثانا

الثالث

اللابع

...

األول

المهارات 
المعرفية

الثانا

الثالث

اللابع

...

طرق التقييم استراتيجيات 
التدريس مخرجات التعلم مجال التعلم

األول
مهارات 
االتصال
وتقنية 

المعلومات
والمهارات 

العددية

المهارات

الثانا

الثالث

اللابع

...

األول

المهارات
لنفسية  ا
والحركية

الثانا

الثالث

اللابع

...

طرق التقييم استراتيجيات 
التدريس مخرجات التعلم مجال التعلم

األول
مهارات 
التعامل

مع اآلخرين 
والقدرة على

تحمل 
المسؤولية

الكفاءات

الثانا

الثالث

اللابع

...

 )أكما النمةذج لكا مسار(

مالحظة:- يتو لكلر الجواول حسب عود المسارات جا الكمنامج



النماذج المالةبة

168169

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

نموذج )11(: المرجعية العلمية � 11�11
للبرنامج )من داخل المملكة 

العربية السعودية(

هل يوجد برنامج مشابه في أي من الجامعات السعودية؟

ال 	 نعو 	

)إذا كانت اإلمابة ب »ال« انتقا للنمةذج التالا(

ما البرامج المشابهة في الجامعات السعودية األخرى؟

هل جرى تقييم لتلك البرامج؟

ال 	 نعو )لمجق صةرة من التقييو(  	

من قام بذلك التقييم؟

آخلون 	 أعضاء هيئة التوريس           	 رئيس القسو 	 لجنة خارمية                   	

هل اإلمكانات المتوفرة لدى القسم في نفس مستوى )على األقل( اإلمكانات المتوفرة في األقسام 
برامج مشابهة؟ التي تدرس  المماثلة 

ال 	 نعو 	

الجامعة الكلية القسم اسم البرنامج م

1

2

3

...

هل تمت االستفادة من إيجابيات تلك البرامج وتالفي سلبياتها؟

ال 	 نعو 	

إذا كانت اإلمابة بنعو، اذكم موى االستفادة:

ما أوجه التشابه واالختالف مع تلك البرامج؟

أوجه التميز أوجه التشابه م

1

2

3

...



النماذج المالةبة

170171

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

نموذج )12(: المرجعية العلمية � 11�12
للبرنامج )من خارج المملكة 

العربية السعودية(

هل يوجد برنامج مشابه في أي من الجامعات األجنبية؟

ال 	 نعو 	

)إذا كانت اإلمابة ب »ال« انتقا للنمةذج التالا(

ما البرامج المشابهة في الجامعات األخرى إقليميا ودوليا؟

هل جرى تقييم لتلك البرامج؟

ال 	 نعو )لمجق صةرة من التقييو(  	

من قام بذلك التقييم؟

آخلون 	 أعضاء هيئة التوريس           	 رئيس القسو 	 لجنة خارمية                   	

هل اإلمكانات المتوفرة لدى القسم في نفس مستوى )على األقل( اإلمكانات المتوفرة في األقسام 
برامج مشابهة؟ التي تدرس  المماثلة 

ال 	 نعو 	

الدولة الجامعة الكلية القسم اسم البرنامج م

1

2

3

...

هل تمت االستفادة من إيجابيات تلك البرامج وتالفي سلبياتها؟

ال 	 نعو 	

إذا كانت اإلمابة بنعو، اذكم موى االستفادة:

ما أوجه التشابه واالختالف مع تلك البرامج؟

أوجه التميز أوجه التشابه م

1

2

3

...



النماذج المالةبة

172173

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

نموذج )13(: الجهات � 11�13
المستفيدة من البرنامج

نموذج )14(: � 11�14
اإلمكانات البشرية

المقترح؟ البرنامج  للخريجين من  العربية السعودية  المملكة  لتحديد احتياجات  هل أجريت دراسة علمية 

ال 	 نعو 	

إذا كانت اإلمابة بنعو، جما أهو نتائجها؟ )لمجق صةرة من الوراسة(

ما ها الجهات المستفيوة من الكمنامج؟

الجهات التكةمية:

الجهات الخاصة:

مهات أخمى:

المقترح؟ البرنامج  للخريجين من  العربية السعودية  المملكة  لتحديد احتياجات  هل أجريت دراسة علمية 

ال 	 نعو 	

إذا كانت اإلمابة بنعو، جما أهو نتائجها؟ )لمجق صةرة من الوراسة(

الدولة الجامعة البرنامج م

1

2

3

...

الثالث الماضية: بالقسم للسنوات  التدريس  البحوث العلمية ألعضاء هيئة  عدد 

الدولة
العدد

سنوات النشر
عربي إنجليزي

/    /   14 هأ

/    /   14 هأ

/    /   14 هأ

بالقسم التدريس  التدريسي ألعضاء هيئة  النصاب  متوسط 

متوسط النصاب غير سعودي سعودي العدد الدرجة العلمية 

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعو

إممالا



النماذج المالةبة

174175

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

عود أعضاء هيئة التوريس بالقسو على موى السنةات الخمسة الماضية:

14    /  14 14    /  14 14    /  14 14    /  14 14    /  14 السنوات

المرتبة العلمية

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعو

أعضاء هيئة التوريس بالقسو للعام الوراسا التالا

عدد 
سنوات 

الخبرة

المرتبة 
العلمية

التخصص 
الدقيق

التخصص 
العام

سنة 
التخرج الدولة

الجامعة 
المتخرج 

منها
الجنسية االســـم م

1

2

3

4

5

...

أسماء المعيوعن غيم المكتعثين للعام الوراسا التالا

التخصص 
الدقيق

التخصص 
العام سنة القبول في القسم الدولة

الجامعة 
المتخرج 

منها

سنة 
التخرج االســـم م

1

2

3

4

5

...

بالقسم للعام الدراسي الحالي الكادر الفني 

العمل 
الحالي

عدد 
سنوات 

الخبرة

جهة وسنة التخرج المؤهل 
الفني الجنسية االســـم م

السنة الدولة الجامعة

1

2

3

4

5

...

الكادر اإلداري بالقسم للعام الدراسي الحالي:

العمل 
الحالي

عدد 
سنوات 

الخبرة

جهة وسنة التخرج المؤهل 
االداري الجنسية االســـم م

السنة الدولة الجامعة

1

2

3

4

5

...



النماذج المالةبة

176177

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

نموذج )15(: � 11�15
اإلمكانات المؤسسية

العليا للدراسات  المتاحة  الدراسية  القاعات 

ال 	 نسبًيا 	 نعو 	 ها عود هذه القاعات كاٍف؟

ال 	 نسبًيا 	 نعو 	 ها مساحات هذه القاعات كاجية ؟

غيم مكتملة 	 مكتملة 	 ما موى لجهيز هذه القاعات ؟

بالكلية الموجودة  المكاتب 

ال 	 نعو 	 ها لةمو مكاتب كاجية ألعضاء هيئة التوريس؟

ال 	 نعو 	 ها لةمو مكاتب مخللة لاالب الوراسات العليا 
بالكلية؟

ال 	 نعو 	 ها هذه المكاتب مزودة باإلنتمنت؟

والمراجع المكتبة 

ال 	 نعو 	 ها لةمو مكتكة للقسو؟

ال 	 نعو 	 ها لةمو مكتكة للكلية؟

ال 	 نعو 	 ها عةمو نظام بتث آلا للخومات المكتبية؟

ال 	 نعو 	 ها هناك أماكن مخللة جا المكتكة ألعضاء 
هيئة التوريس؟

ال 	 نعو 	 ها يمكن لخليص أماكن جا المكتكة لاالب 
الوراسات العليا؟

ال 	 نعو 	 أحيانا 	 ها الووريات العلمية متةجمة؟

ال 	 نعو 	 متةساة 	 ها الخومات المكتبية مناسكة؟

الكتب والمراجع والدوريات والمجالت في الكلية التي سوف تخدم البرنامج:

اإلجمالي
العدد

البيان
بلغات أخرى باللغة اإلنجليزية باللغة العربية

الكتب والملامع

الووريات العلمية

المجالت العلمية

المقترح:   بالبرنامج  الخاصة  الدراسية  المقررات  المطلوبة في  الكتب والمراجع 

العدد
البيان

غير المتوفر المتوفر

الكتب والملامع باللغة العمبية

الكتب والملامع باللغة االنجليزية

المجمةع

المقترح:   بالبرنامج  الخاصة  الدراسية  المقررات  المطلوبة في  الكتب والمراجع 

العدد
البيان

غير المتوفر المتوفر

الكتب والملامع باللغة العمبية

الكتب والملامع باللغة االنجليزية

المجمةع



النماذج المالةبة

178179

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

المعامل أو المختبرات أو الورش

الةرش المختكلات المعاما

كو عودها؟

غير مكتملة التجهيز مكتملة التجهيز

الةرش 	 المختكلات 	 المعاما 	 الةرش 	 المختكلات 	 المعاما 	 ما موى 
لجهيزها؟

الورش المختبرات المعامل

ها ها لابعة 
للقسو؟           

نعو 	 نعو 	 نعو 	

ال 	 ال 	 ال 	

مشتمكة 	 مشتمكة 	 مشتمكة 	

الورش المختبرات المعامل

ها عودها 
كاٍف؟

نعو 	 نعو 	 نعو 	

نسبيا 	 نسبيا 	 نسبيا 	

ال 	 ال 	 ال 	

الورش المختبرات المعامل

ها مساحاتها 
كاجية ؟ 

نعو 	 نعو 	 نعو 	

نسبيا 	 نسبيا 	 نسبيا 	

ال 	 ال 	 ال 	

ال 	 نعو 	 هل يتطلب البرنامج وجود معمل حاسب آلي؟

)إذا كانت اإلمابة ال انتقا للنمةذج التالا(

ال 	 نعو 	 ها عةمو معما حاسب آلا؟

ال 	 نعو 	 ها لجهيز معما التاسب يتةاجق مع متالكات 
الكمنامج؟

كو عود أمهزة التاسب اآللا المتةجمة حاليا جا 
المعما؟

قائمة بمعامل أو مختبرات أو ورش القسم الحالية التي سوف تخدم البرنامج

نوع المعمل أو المختبر أو الورشة م

1

2

3

4

5

...

قائمة المعامل أو المختبرات أو الورش المقترح إنشاؤها مستقباًل وال تؤثر على بدء البرنامج المقترح

التاريخ المتوقع لبدء التشغيل نوع المعمل أو المختبر أو الورشة م

/      /     14  هأ 1

/      /     14  هأ 2

/      /     14  هأ 3

/      /     14  هأ 4

/      /     14  هأ 5

/      /     14  هأ ...



النماذج المالةبة

180181

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

قائمة برامج الحاسب اآللي األصلية المتوفرة حاليا والتي سوف تخدم البرنامج

عدد أجهزة الحاسب اآللي المسموح بها اسم برنامج الحاسب اآللي م

1

2

3

4

5

...

البرنامج قائمة برامج الحاسب اآللي غير المتوفرة حاليا والتي يتطلبها 

اسم برنامج الحاسب اآللي م

1

2

3

4

5

...

نموذج )16(: � 11�16
خبرة القسم

القسم نشأة 

الموافقة السامية قرار مجلس التعليم العالي

التاريخ المقو التاريخ الجلسة المقو

بالقسم؟ الرئيسة  البحثية  المجاالت  ما 

هل القسم يمنح درجة بكالوريوس في نفس حقل البرنامج المقترح؟

ال 	 نعو                     	

)إذا كانت اإلمابة ب "ال" انتقا للنمةذج التالا(

عدد المقيدين في مرحلة البكالوريوس لهذا العام واألعوام الثالثة الماضية

المجموع
العدد

العام
طالبات طالب

/    /   14 هأ

/    /   14 هأ

/    /   14 هأ

/    /   14 هأ



النماذج المالةبة

182183

 دليأا للميأو ولاأةعم وملامعأة الكألامج األكاديمية جا مامعة التوود الشمالية  

عدد الخريجين من  القسم لمرحلة البكالوريوس لهذا العام واألعوام الثالثة الماضية

المجموع
العدد

العام
طالبات طالب

/    /   14 هأ

/    /   14 هأ

/    /   14 هأ

/    /   14 هأ

أعداد الطالب المتوقع تخرجهم من القسم لألعوام الثالثة القادمة

المجموع
العدد

العام
طالبات طالب

/    /   14 هأ

/    /   14 هأ

/    /   14 هأ

/    /   14 هأ

نموذج )17(: معلومات � 11�17
أكاديمية عن البرنامج

الدرجة الحصول على  متطلبات 

ما الحد األدنى لعدد الطالب الذين يجب التحاقهم بالبرنامج؟

ما الحد األعلى لعدد الطالب الذين سيقبلون في البرنامج؟

ما طرق التدريس التي ستتبع في البرنامج؟

التلقات الوراسية 	 الوراسات المختكرية 	 التمارين 	 المتاضلات 	

أخمى )اذكمها(: 	

ما اللغة التي سيتم التدريس بها؟

أخمى )اذكمها(: 	 اإلنجليزية 	 العمبية 	

ما اللغة التي سيتم إعداد الرسالة بها )إن وجدت(؟

أخمى )اذكمها(: 	 اإلنجليزية 	 العمبية 	

هل قامت األقسام األخرى المشاركة في البرنامج بتدريس برامج دراسات عليا؟

ال 	 نعو       	

)ارجق صةرة من لةصيف هذه المقلرات(
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ما المقررات المقدمة من األقسام األخرى؟

تم التنسيق في توصيف المقرر
)ارفق ما يثبت( القسم عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م

ال 	 نعو 	 1

ال 	 نعو 	 2

ال 	 نعو 	 3

ال 	 نعو 	 4

ال 	 نعو 	 5

ال 	 نعو 	 ...

إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي تلك المقررات المشابهة؟  )ارجق صةرة من لةصيف هذه المقلرات(

القسم عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م

1

2

3

4

5

...

هل يوجد أي مقرر من مقررات البرنامج المقترح يشبه على األقل 70 % من محتواه أي مقرر آخر يدرس 
في جامعة الحدود الشمالية ؟

ال 	 نعو       	

بالجامعة التنفيذية  العليا وقواعدها  للدراسات  التي نصت عليها الالئحة الموحدة  القبول  شروط 

التنفيذية  العليا وقواعدها  للدراسات  الموحدة  الالئحة  عليها  تنص  لم  والتي  بالقسم  الخاصة  القبول  شروط 
بالجامعة

مالحظات أخرى

نموذج )18(: شروط � 11�18
القبول في البرنامج
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نموذج )19(: الخطة � 11�19
الدراسية للبرنامج

الهيكل العام لتوزيع الوحدات الدراسّية 
على البرنامج الدراسّي

)أكما النمةذج لكا مسار(

اإلجبارّيةأ.  المقّررات 

المتطلب 
السابق

المستوى 
الدراسّي

عدد ساعات االتصال الوحدات 
المعتَمدة اسم المقرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
العمليّة النظرّية

1

2

3

4

5

6

...

مجمةع وحوات المقّلرات اإلمكارّية

االختيارّيةب.  المقّررات 

المتطلب 
السابق

المستوى 
الدراسّي

عدد ساعات االتصال الوحدات 
المعتَمدة اسم المقرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
العمليّة النظرّية

1

2

3

4

5

6

...

مجمةع وحوات المقّلرات االختيارية

المشروع البحثي أو الرسالة )إن وجد(ج. 

المتطلب 
السابق

المستوى 
الدراسّي

عدد ساعات االتصال الوحدات 
المعتَمدة اسم المقرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
العمليّة النظرّية

1

2

مجمةع وحوات المشلوع الكتثا أو 
المسالة

عدد الوحدات الدراسية المعتمدة عدد المقّررات المقّررات بات المتطلَّ

اإلمكارّية

كات  متالَّ
الكمنامج

االختيارّية

المشلوع الكتثا

المسالة العلمية

مجمةع المقلرات والةحوات المعتَموة 
للكمنامج الوراسّا
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الفصل الدراسي األول:

المتطلب السابق
عدد ساعات االتصال عدد 

الوحدات 
المعتَمدة

اسم المقرر
رقم 

المقّرر 
ورمزه

م
العمليّة النظرّية

1

2

3

4

5

...

مجمةع وحوات الفلا الوراسا األول

الثاني الدراسي  الفصل 

المتطلب 
السابق

عدد ساعات االتصال الوحدات 
المعتَمدة اسم المقرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
العمليّة النظرّية

1

2

3

4

5

...

مجمةع وحوات الفلا الوراسا 
الثانا

الخّطة اإلرشادّية لتوزيع المقّررات 
على الفصول الدراسّية

الثالث الدراسي  الفصل 

المتطلب 
السابق

عدد ساعات االتصال الوحدات 
المعتَمدة اسم المقرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
العمليّة النظرّية

1

2

3

4

5

...

مجمةع وحوات الفلا الوراسا الثالث

الرابع الدراسي  الفصل 

المتطلب 
السابق

عدد ساعات االتصال الوحدات 
المعتَمدة اسم المقرر

رقم 
المقّرر 
ورمزه

م
العمليّة النظرّية

1

2

3

4

5

...

مجمةع وحوات الفلا الوراسا اللابع

مالحظة:- لكلر الجواول حسب عود الفلةل الوراسية
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نموذج )20(: مصفوفة � 11�20
توافق البرنامج مع اإلطار 

السعودي للمؤهالت

يجب توضيح كيفية اتساق البرنامج مع اإلطار السعودي للمؤهالت من حيث الجوانب التالية:

المؤهل: مسمى 

مسمى المؤها يناسب المستةى المتود جا اإلطار السعةدي للمؤهالت.	 

المؤهل: مستوى 

م لتويو مستةى الكمنامج استناًدا على مستةيات اإلطار السعةدي للمؤهالت	 

المعتمدة: الساعات 

الساعات المعتموة اإلممالية للكمنامج تتةاجق مع اللةائح واألنظمة المعمةل بها جا المملكة	 
لو لقوعم الةقت اإلممالا المالةب من المتعلو استثماره لتتقيق كا مخرج من مخممات لعلو الكمنامج	 

للبرنامج: التعلم  مخرجات 

مخممات التعلو لمكز على مةانب المعارف والمهارات والكفاءات	 
لو صياغة مخممات التعلو للكمنامج وجًقا لتةصيف مستةيات اإلطار السعةدي للمؤهالت.	 
لو االستمشاد بالمعاييم المهنية عنو صياغة مخممات التعلو للكمنامج	 
مخممات التعلو لمقلرات الكمنامج متلاباة وقائمة على مجاالت المعارف والمهارات والكفاءات	 

النموذج )21(: السيرة الذاتية � 11�21
لعضو هيئة التدريس المتوقع 

مشاركته في البرنامج

صورة
شخصية

الشخصية. 1 البيانات 

االسأأأأو

لاريخ ومكان الميالد

التالة االمتماعية

الأأعأنةان

العلمية. 2 المؤهالت 

التاريخ الجهة المانتة لها التخلص الورمة العلمية
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استشارات في جهات أخرى. 4

السنة طبيعة االستشارة اسو الجهة

الوظيفي . 5 السجل 

التاريخ مهة العما وعنةانها الةظيفة

    /     /     14 هأ

    /     /     14 هأ

    /     /     14 هأ

    /     /     14 هأ

األعمال اإلدارية واللجان . 6

التاريخ مسمى العما اإلداري/ اللجان والمهامالةظيفة

    /     /     14 هأ

    /     /     14 هأ

    /     /     14 هأ

    /     /     14 هأ

المنشورة )آلخر عامين(. 7 العلمية  األبحاث والمؤلفات 

سنة النشم اسو المجلة/الناشم عنةان الكتث/ المؤلف اسو الكاحث )الكاحثين(

العلمية. 3 االهتمام  التخصص ومجاالت 

التخألص العام

التخلص الوقيق

مأجاالت االهتمام 
العلمية

بتدريسها. 8 التي قام  التدريسية  المقررات 

الوراسات العليا الممحلة الجامعية المقلر الوراسا 

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

التاريخ التةقيع            االسو

  /    /    14 هأ
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المراجــع والمصادر

		 1 University of Central Florida, Academic
.Program Assessment Handbook, 2005

التعليو 1 		 لقةيو  هيئة  للمؤهالت،  الةطنا  اإلطار 
والتوريب، 2020م.

اإلطار السعةدي للمؤهالت )سقف(، هيئة لقةيو 1 		
التعليو والتوريب، 2018م. 

الوراسية 1 		 والكلامج  الخاط  ولاةعم  إعأأواد  دليا 
الشمالية،  التوود  مامعة  الككالةريةس،  لممحلة 

اإلصوار األول، 1434هأ. 

الوراسية 1 		 والكلامج  الخاط  ولاةعم  إعأأواد  دليا 
لممحلة الككالةريةس، مامعة الملك خالو، اإلصوار 

األول، 1435ه. 

دليا للميو الكلامج األكاديمية ولاةعمها بجامعة 1 		
الاائف، عمادة التاةعم الجامعا اإلصوار الثانا، 

1440/1439 هأ.
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