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مقدمة

إن مــن أهــم مــا يميــز أي جامعــة ب�امجهــا وخططهــا األكاديميــة التــي تعكــس خصائــص خ��جيهــا ومعارفهــم 
ومها�ا�هــم وا�جاها�هــم فــي شــتى الجوانــب، وتجعلهــم قــوة �نافســية فــي ســوق العمــل؛ لــذا ُتعــد عمليــة 
بنــاء وتطو�ــر الب�امــج والخطــط الد�اســية فــي الجامعــات مــن المهــام األساســية للرقــي بالعمليــة التعليميــة؛ 
وذلــك لضــ�ورة التأكــد مــن مواكبــة مخرجــات التعلــم لمتطلبــات ســوق العمــل والتطــور العلمــي والتقنــي 
ســعيًا إلــى تهيئــة الجامعــات لالعتمــاد األكاديمــي، حيــث تمثــل قــوة وحدا�ــة الخطــط الد�اســية والمحتــوى 
العلمــي للب�امــج، ومــدى مواكبتهــا لمتطلبــات ســوق العمــل وخطــط التنميــة بالدولــة ركيــزة أساســية فــي 
الحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي للمؤسســة وب�امجهــا؛ لذلــك ينبغــي هيكلة الخطــط الد�اســية بالجامعات 
وتطو�رهــا، إضافــًة إلــى تطو�ــر الب�امــج واإلمكانــات األكاديميــة فــي كليــات الجامعــة وقطاعا�هــا؛ لالرتقــاء 

بمستوى الخ��جين، ومواكبة متغي�ات سوق العمل المعاصرة.

    ولقــد أولــت �ؤيــة المملكــة0302 اهتمامــًا ك�يــ�ًا فــي ذلــك، وأشــارت لــدور التعليــم فــي المســاهمة فــي 
تحقيــق أهدافهــا االســت�ا�يجية، وانطلقــت العبــا�ات المعبــرة عــن هــذا الســياق والتــي تشــير إلــى أنــه مــن أجــل 
تعليــم جيــد لوطــن أفضــل البــد مــن االســ�ثمار فــي التعليــم والتد��ــب، وت�ويــد الطلبــة بالمعــارف والمهــا�ات 
الالزمــة لوظائــف المســتقبل بالتركيــز علــي تطو�ــر المناهــج الد�اســية والســعى إلى ســد الفجوة �يــن مخرجات 
التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل والتوســع فــي التد��ــب المهنــي للرفــع بعجلــة التنميــة؛ وانعكاســًا 
ــة المملكــة 0302 تحــت  ــق �ؤي ــة صــوب تحقي ــع مؤسســات الدول ــم أســوة بجمي ــك وجهــت و�ارة التعلي لذل
مظلــة «برنامــج التحــول الوطنــي»، حيــث قامــت بعــدة تحــوالت جذ��ــة مــن خــالل خطــة «تحــول» لتطو�ــر 

التعليم من خالل ثمانية أهداف �تمثل فيما يلي:

• ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتع��ز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

• تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطو�رهم.

• تحسين ال�يئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار. 

• تحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم. 

• تطو�ر المناهج وأساليب التعليم والتقويم.

• تع��ز القيم والمها�ات للطلبة.

• تع��ز قدرة نظام التعليم والتد��ب لتل�ية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

• ��ادة مشاركة القطاع األهلي في المنظومة التعليمية.

    وبالتعمــق فــي تلــك األهــداف يت�يــن أن معظمهــا �رتبــط تحقيقــه فــي الجامعــات ارتباطــًا وثيقــًا بمــدى 
جــودة بنــاء الب�امــج والخطــط الد�اســية؛ لذلــك فالبــد مــن وجــود دليــل إرشــادي �وجــه ويدعــم لجــان الب�امــج 
والخطــط الد�اســية فــي الكليــات واألقســام بالممارســات الُمثلــى والجهــات المعاونــة واألدوات العملية في 
مجــال تجويــد بنــاء الب�امــج والخطــط الد�اســية وتطو�رهــا وتوصيــف مق��ا�هــا، بمــا يحقــق تمكيــن الطــالب مــن 
تخصصا�هــم األكاديميــة، ويكســبهم المعــارف والمهــا�ات والكفــاءات الالزمــة فــي تخصصا�هــم بمــا يتناســب 
مــع ط�يعــة أعمالهــم، والتطــور الســ��ع فــي ســوق العمــل وفقــًا للمعا�يــر الدوليــة؛ من أجــل جعلهم منافســين 
حقيقيــن فــي ســوق العمــل. ومــن هنــا كان حــرص وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة بجامعــة �يشــة علــى 
إعــداد هــذا الدليــل الــذي نأمــل �ــإذن اهلل ان يحقــق تلــك األهــداف، ويقــود الجامعــة لمصــاف التميــز والرقــي 

األكاديمي، من خالل تحقيق االعتماد األكاديمي لجميع ب�امجها األكاديمية. 
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الفصل األول

التع��ف بالدليل



    �هــدف هــذا الدليــل إلــى المســاهمة فــي تحقيــق جــودة الب�امــج الخطــط األكاديميــة للجامعــة 
وتميزهــا، بصــورة متكافئــة مــن خــالل توحيــد اإلطــار العــام آلليات إعــداد الب�امــج والخطط الد�اســية 
ــ�ات  وتطو�رهــا �يــن مختلــف الب�امــج األكاديميــة علــى مســتوى الجامعــة بمــا يتوافــق مــع الخب
المتميــزة للجامعــات المحليــة واالقليميــة والعالميــة فــي مجــال تصميــم الب�امج والخطط الد�اســية 

وتطو�رها من خالل ما يلي:

1 - وضع إطار عام لحوكمة إعداد وتطو�ر الب�امج والخطط الد�اسية وإق�ارها من حيث:

ــات  ــة للجه ــة والتنظيمي ــؤوليات اإلدا�� ــات والمس ــه الصالحي ــدد ب ــي مح ــكل �نظيم ــم هي • تصمي
المنوطة �إعداد وإق�ار الب�امج والخطط الد�اسية وتطو�رها.

• تحديــد األســس والمعا�يــر العامــة إلعــداد الب�امــج األكاديميــة المســتحدثة وتطو�رهــا فــي ضــوء 
متطلبــات الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي واالطــار الســعودي للمؤهــالت والخبــ�ات المحليــة 

واالقليمية والعالمية.

ــة  ــق �نافســية عالي ــد إعــداد الب�امــج والخطــط الد�اســية فــي تحقي ــوي لتجوي ــدور الحي ــ�از ال 2-  إب
المستوى �ين الجامعات.

3-  تحديــد الم�احــل واإلجــ�اءات التفصيليــة إلعــداد الب�امــج والخطــط الد�اســية وتطو�رهــا موضحــة 
األدوار والمسؤوليات والمسوغات  المتطلبة لكل مرحلة.

4-  تحديد اإلطار التنفيذي لكيفية تط�يق إج�اءات إق�ار الب�امج والخطط الد�اسية  وتطو�رها.

ــث  ــق التحســين والتحدي ــم والمتابعــة المســتمرة لتحقي ــات التقوي ــة آللي 5-  وضــع إجــ�اءات �نفيذي
المستمر لجودة الب�امج والخطط الد�اسية.

أوًال: أهداف الدليل
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    �نطلق أهمية هذا الدليل لما  يحققه من فوائد لعده مستويات على النحو التالي:  

1- على مستوى المملكة :

 ،2030 الطموحــة  و�ؤيتهــا  للمملكــة  االســت�ا�يجية  بالتوجهــات  الدليــل  هــذا  ارتبــط  حيــث 
ــة «برنامــج التحــول الوطنــي» وأهــداف خطــة «تحــول»  ــم تحــت مظل وانعكاســا�ها علــى التعلي
لتطو�ــر التعليــم؛  فمــن خــالل إعــداد وتطو�ــر ب�امــج وخطــط د�اســية جيــدة عاليــة المســتوى 
يتحقــق العديــد مــن أهــداف خطــة تحــول:  كضمــان التعليــم الجيــد والمنصــف والشــامل، وتع��ــز 
فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع، وتحســين ال�يئــة التعليميــة المحفــزة لإلبــداع واالبتــكار، 
ــز قــدرة  ــة، وتع�� ــم والمهــا�ات للطلب ــز القي ــم، وتع�� ــم والتقوي ــر المناهــج وأســاليب التعلي وتطو�

نظام التعليم والتد��ب على تل�ية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

2- على مستوى الجامعة :

ــه  ــل وثيقــة أساســية لضمــان جــودة الب�امــج والخطــط الد�اســية؛ لمــا يشــتمل علي ُيعــد هــذا الدلي
مــن قواعــد، وإجــ�اءات، ونمــاذج معتمــدة؛ ممــا يســاعد علــى تحقيــق رســالة الجامعــة وأهدافهــا 
ــة  ــة وضمــان جودتهــا وتطو�رهــا �تحقــق �ؤي االســت�ا�يجية؛ فمــن خــالل إعــداد الب�امــج األكاديمي
الجامعــة فــي  تأســيس منظومــة معرفيــة إبداعيــة لمجتمــع منتــج، وهدفــان مــن أهــداف خطتهــا 
االســت�ا�يجية، المتمثــالن فــي: تصميــم ب�امــج تعليميــة نوعيــة تلبــي احتياجــات ســوق العمــل، وتع��ز 

القيم واال�تماء والفكر المعتدل لدى الطلبة.

3- على مستوى الكليات واألقسام :

باألقســام  الد�اســية  والخطــط  الب�امــج  وتطو�ــر  إعــداد  علــى  القائميــن  الدليــل  هــذا  يســاعد 
للب�امــج  العلميــة ولجــان ومجالــس الكليــات علــى اإللمــام بالقواعــد واإلجــ�اءات المنظمــة 
والخطــط الد�اســية ، والجهــات المرتبطــة بتجويــد وتقنيــن تلــك الب�امــج بالجامعــة، وتوصيــف 
الب�امــج والمقــّ��ات، أو إعــادة الّنظــر فيهــا وتطو�رهــا، وذلــك وفــق متطّلبــات الجــودة واالعتمــاد 
ــج  ــداد الب�ام ــ�اءات إع ــد إج ــن توحي ــه يضم ــا أن ــالت. كم ــعودي للمؤه ــار الس ــّي واإلط األكاديم

والخطط الد�اسية وتطو�رها بجميع كليات الجامعة؛ مما يحقق تعميم التجويد والتميز.

4- الجهات المرتبطة بتجويد  وتقنين الب�امج والخطط الد�اسية :

ــل إطــار عمــل للعمــادات واإلدا�ات والوحــدات والمجالــس واللجــان فيمــا  حيــث يقــدم هــذا الدلي
يخــص عملهــا المرتبــط بتجويــد وتقنيــن الب�امــج والخطــط الد�اســية، ينســق آليــة التعــاون مــع 

القائمين على إعداد الب�امج والخطط الد�اسية.

ثانيًا: أهمية الدليل
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ثالثًا: المستفيدون من الدليل
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جميع أعضاء هيئة التد��س
بكليات الجامعة

أعضاء لجان إعداد وتطو�ر
الب�امج والخطط الد�اسية  

أعضاء المجالس المنوطة �إق�ار
الب�امج والخطط الد�اسية وتطو�رها

القائمون على إعداد الب�امج
والخطط الد�اسية وتطو�رها

باألقسام العلمية

منسوبو العمادات 
والوحدات واإلدا�ات 

المنوطة ببعض األعمال 
المرتبطة �إعداد وتطو�ر 
الب�امج والخطط الد�اسية

يستفيد من  هذا الدليل الفئات التالية:



الفصل الثاني

المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالب�امج والخطط الد�اسية



ــط بالب�امــج والخطــط الد�اســية يمكــن توضيحهــا مــن خــالل العــرض  ــم ومصطلحــات ترتب ــاك عــدة مفاهي هن
التالي:

المؤهل :

    محصلــة المعــارف والمهــا�ات والخبــ�ات العمليــة والتد���يــة التــي اكتســبها الطالــب، والتــي تؤهلــه للعمــل، 
وتصدر بها وثيقة تخ�ج.

المدة النظامية :

   الفترة المتاحة إلنهاء متطلبات برنامج أكاديمي محدد.

السنة الد�اسية :

   فصالن د�اسيان رئيسان وفصل د�اسي صيفي إن وجد.

الفصل الد�اسي :

رس خاللهــا المقــ��ات الد�اســية، وال تدخل مــن ضمنها     مــدة زمنيــة محــددة عبــارة عــن خمســة عشــر أســبوعًا تــدَّ
فترتا التسجيل واالختبا�ات النهائية، ويختلف الحد األعلى للساعات من تخصص آلخر.

الفصل الصيفي :

ــة،  ــا�ات النهائي ــجيل واالختب ــا التس ــا فترت ــن ضمنه ــل م ــا�يع وال تدخ ــة أس ــى ثماني ــد عل ــة ال ت�� ــدة زمني     م
وتضاعف خاللها المدة المخصصة لكل مق�ر.

الوحدة الد�اسية :

    المحاضــرة النظ��ــة األســبوعية التــي ال تقــل مدتهــا عــن خمســين دقيقــة، أو الــدرس الســ��ري األســبوعي 
ــي ال  ــي أو المهــا�ات الســ����ة الت ــي أو الميدان ــدرس العمل ــه عــن خمســين دقيقــة، أو ال ــذي ال تقــل مدت ال

تقل مدتها عن مائة دقيقة، وتستمر الوحدة الد�اسية فصًال د�اسيًا كامًال.

المق�ر الد�اسي :

    مــادة د�اســية ضمــن الخطــة الد�اســية المعتمــدة فــي كل تخصــص (برنامــج) ويكــون لــكل مقــ�ر رقــم، ورمــز 
واســم، ووصــف مفصــل لمفردا�ــه يميــزه مــن حيــث المحتــوى، والمســتوى عمــا ســواه مــن مقــ��ات، وملــف 

خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة والتق�يم والتطو�ر.

رقم المق�ر :

ــدأ  ــل العــام الد�اســي تب ــات األولــى مــن اليســار  تمث ــع خان ــز كل مقــ�ر، مكــوٌن مــن ثــالث أو أرب      رقــٌم يمي
مــن (1) للســنة األولــى، (2) للســنة الثانيــة .... وهكــذا. وتمثــل الخانــة الثانيــة المحــور العلمــي للمقــ�ر ضمــن 

التخصص، أما الخانة الثالثة وال�ابعة؛ فيمثالن تسلسل المق�ر ضمن المسار العلمي.

المفاهيم والمصطلحات
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رمز المق�ر :

     هو رمز مكون من حرفين أو أكثر تدل على التخصص الذي ينتمي إليه المق�ر.

مق��ات السنة األولى :

      هــي مجموعــة مقــ��ات د�اســية للطلبــة والطالبــات المســتجد�ن فــي الســنة الد�اســية األولــى بجامعــة 
�يشــة، والتــي تقدمهــا الجامعــة فــي أربعــة مســا�ات هــي: المســار الصحــي، والمســار العلمــي الهندســي، 
والمســار اإلداري والمســار اإلنســاني؛ لتهيئتهــم وإكســابهم المهــا�ات الجامعيــة األساســية، ويتوجــب علــى 
الطالــب / الطالبــة إنهــاء جميــع مق��ا�هــا الد�اســية فــي المــدة الزمنيــة المحــددة لهــا، وتحتســب ضمــن الخطــة 

الد�اسية للطالب / الطالبة، وكذلك تحتسب ضمن المعدل الت�اكمي.

المق��ات اإلجبا��ة :

  المقــ��ات التــي يجــب أن يجتازهــا جميــع الطلبــة المقيد�ــن بالبرنامــج إلتمــام متطلبــات الحصــول علــى الدرجــة 
العلمية في التخصص.

المق��ات االختيا��ة : 

    المقــ��ات التــي يمكــن للطالــب أن يختــار مــن �ينهــا مــا يتوافــق مــع ميولــه وا�جاها�ــه ورغبا�ــه، ويجــب اختيار 
مق�ر واحد منها فقط وفق الخطة الد�اسية ( اختياري جامعة - اختياري كلية - اختياري تخصص ).

المق��ات الحرة :

    عبــارة عــن مقــ��ات عامــة تطــ�ح مــن قبــل الكليــات �تــ�اوح مــا �يــن (5:2) ســاعات، تضيــف للطالــب مهــا�ات 
ــات  ــة بالمتطلب ــا عالق ــت له ــا، وليس ــجل به ــية المس ــه الد�اس ــا�ج خطت ــها  خ ــه، يدرس ــا�ج تخصص ــارف خ ومع
ــى هــذه المقــ��ات فــي الخطــة الد�اســية كعــدد  ــة أو القســم. ويشــار إل ــة فــي الجامعــة أو الكلي االختيا��

ساعات معتمدة فقط.

المق��ات التخصصية :

    المق��ات التي يدرسها جميع طلبة البرنامج من القسم نفسه، وتشمل المق��ات اإلجبا��ة واالختيا��ة.

متطلبات الجامعة :

    مجموعــة مــن المقــ��ات الد�اســية اإلجبا��ــة التــي يجــب أن يدرســها جميــع طلبــة الجامعــة بغــض النظــر عــن 
تخصصا�هــم العلميــة، وترتبــط بالمعــارف والمهــا�ات العامــة التــي تهــدف لتحقيــق قــدر معيــن مــن الثقافــة 
ــان  ــض األحي ــي بع ــمى ف ــة، وتس ــة الجامع ــع طلب ــة  لجمي ــة واللغوي ــة والتقني ــة والمها�� ــة والمعرفي الديني

بالمق��ات المساندة، وهي تشكل ما �ين (10%- 20 % ) من إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج.
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متطلبات الكلية :

    مجموعــة مــن المقــ��ات الد�اســية اإلجبا��ــة التــي يجــب أن يدرســها جميــع طلبــة الكليــة بغــض النظــر عــن 
تخصصا�هــم العلميــة داخــل الكليــة أو الب�امــج التــي ينتمــون إليهــا، وتقــدم فيهــا معــارف ومهــا�ات أساســية 
عامــة ترتبــط بتخصــص الطلبــة، وتســمى فــي بعــض األحيــان بالمقــ��ات األساســية، و�تــ�اوح النســبة المئويــة 

لتلك المق��ات ما �ين (20 %- 30 %) من إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج.

متطلبات التخصص :

    مجموعــة مــن المقــ��ات الد�اســية اإلجبا��ــة واالختيا��ــة ومقــ�ر الخبــرة الميدانيــة  أو مشــ�وع التخــ�ج (إن 
وجــد)، التــي ترتبــط بالتخصــص األكاديمــي للبرنامــج، ويجــب علــى جميــع طلبــة القســم والتخصــص د�اســتها. 
وتمثــل عــدد الســاعات المعتمــدة التــي يدرســها الطلبــة فــي البرنامــج المعنــي، والتــي �تــ�اوح نســبتها المئوية 

ما �ين (50 % : 70 %) من إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج.

متطلب سابق :

    مقــ�ر يعتمــد عليــه مقــ�ر آخــر يجــب أن يكــون تالــي لــه، والبــد للطالب/للطالبــة مــن اجتيــازه ليحــق لــه تســجيل 
المق�ر الذي يليه.

متطلب مت�امن :

    مق�ر يتضمن موضوعات مهمة للمق�ر المت�امن معه على أن يدرسه الطالب في الفصل نفسه.

متطلب ضابط :

    مقــ�ر يقــوم بوظيفــة ضبــط طلبــة المســتويات بحيــث ال ُيســمح للطالــب المســتجد مثــًال أن يــدرس مقــ��ات 
من المستوى السادس أو السابع دون إنهاء المستويات السابقة.

الساعات المعتمدة (أو ما يعادلها) :

     وحــدة قيــاس كمــي للوقــت لقيــاس المقــ��ات التعليميــة، وذلــك لتحديــد و�ن المقــ�ر فــي الخطــة الد�اســية 
نســبة إلــى المقــ��ات األخــرى، وهــي نقــاط مخصصــة لوصــف مقــدار الجهــد أو حجــم التعلــم المتوقــع الجتيــاز 

درجة علمية أو مق�ر معين أو أي وحدة د�اسية من الوحدات المكونة للبرنامج.

الساعات الفعلية (أو ما يعادلها) :

    مقــدار الوقــت المســ�ثمر فــي النشــاطات التــي تســهم فــي تحقيــق مخرجــات التعلــم المرتبطــة بالمؤهــل, 
ــ�وض,  ــات, والع ــا��ع, والواجب ــداد المش ــتذكار, إع ــاعات االس ــل: س ــم مث ــطة التعل ــع أنش ــك: جمي ــمل ذل ويش
ــات اإلطــار  ــث تكــون عــدد الســاعات فــي ضــوء متطلب ــة. بحي ــم فــي المكتب ــه المتعل ــذي يقضي والوقــت ال

السعودي للمؤهالت.
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ساعات االتصال :

    الوقــت الــذي يحتاجــه المتعلــم فــي مســتوى معيــن إلنجــاز مجموعــة مــن المخرجــات المطلوبــة، ويشــمل 
جميع أنواع التعلم.

الخطة الد�اسية :

    مجموعــة المقــ��ات الد�اســية اإلجبا��ــة واالختيا��ــة والحــرة، التــي ُتعبــر عــن متطلبــات الجامعــة والكليــة 
والقســم والتخصــص، والتــي تشــكل مجمــوع وحدا�هــا متطلبــات التخــ�ج التــي يجــب علــى الطالــب اجتيازهــا 
بنجــاح؛ للحصــول علــى الدرجــة العلميــة فــي التخصــص المحــدد، و�تضمــن الخطــة الد�اســية المقــ��ات وترميزها 
وســاعا�ها المعتمــدة واألنشــطة المرتبطــة بهــا وترت�بهــا فــي مســتويات د�اســية وســاعات التد��ــس الفعليــة 

لكل مق�ر د�اسي بالخطة.

توصيف المق�ر :

    وصــف دقيــق للمقــ�ر وفــق النمــوذج األحــدث الصــادر مــن المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي، 
يقــدم مــن خــالل نمــوذج محــدد يشــتمل علــى مــا يلــي: تع��ــف المقــ�ر وأهدافــه، مفــردات المقــ�ر، ونوا�ــج 
التعلــم المســتهدفة واســت�ا�يجيات التد��ــس المحققــة لهــا، وطــ�ق تقويــم تلك النوا�ــج، ومصادر التعلــم وآليات 

تق�يم المق�ر وتطو�ره.

تق��ر المق�ر :

     تق��ــر موجــز، يقــوم مــدرس كل مقــ�ر د�اســي �إعــداده بعــد نهايــة تد��ــس وتقويــم المقــ�ر وفــق النمــوذج 
األحــدث الصــادر مــن المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي، ويشــتمل علــى مــا كان يجــري أ�نــاء 
ــ�ر،  ــودة المق ــم ج ــ�ر، وتقوي ــم للمق ــات التعل ــة، ومخرج ــج الطلب ــى �تائ ــة إل ــي، إضاف ــ�ر الد�اس ــس المق تد��
ــق  ــ��ات لمنس ــر المق ــلم تقا�� ــ�ر، وتس ــر المق ــة تطو� ــ�ر، وخط ــت المق ــي واجه ــات الت ــات والتحدي والصعوب

البرنامج.

البرنامج األكاديمي :

    مجموعــة متكاملــة ومتنوعــة مــن المقــ��ات الد�اســية اإلجبا��ــة واالختيا��ــة والحــرة واألنشــطة التــي تعــد 
الطالــب خــالل مــدة محــددة مــن الســنوات إعــدادًا معرفيــًا، ومها��ــًا وشــخصيًا لنيــل الدرجــة العلميــة الجامعيــة 
فــي تخصــص محــدد، يتــم ترت�بهــا فــي مســتويات محــددة خــالل الفتــرة الزمنيــة المطلوبــة الجتيــاز البرنامــج، 

وتشكل مجموع ساعا�ها المعتمدة متطلبات التخ�ج.

البرنامج المشترك :

ــه تعــدد فــي التخصصــات، يشــترك فــي تقديمــه  ــب ط�يعت ــه، �تطل     برنامــج مســتقل فــي أهدافــه وتكوين
قسمان أو أكثر، أو كليتان أو أكثر أو جهتين أو أكثر.
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المستوى الد�اسي :

     ترتــب المقــ��ات الد�اســية للبرنامــج فــي مســتويات، يتضمــن كل مســتوى مجموعــة مــن المق��ات الد�اســية 
التــي يدرســها الطالــب فــي فصــل د�اســي واحــد، ويــدل المســتوى الد�اســي علــى المرحلــة الد�اســية وفقــا 
للخطــط الد�اســية المعتمــدة، وينتقــل الطالــب مــن مســتوى آلخــر بعد اجتيــاز متطلبات المســتوى الــذي يدرس 

فيه.

توصيف البرنامج :

ــاد  ــم واالعتم ــي للتقوي ــز الوطن ــن المرك ــادر م ــدث الص ــوذج األح ــوء النم ــي ض ــج ف ــق للبرنام ــف دقي     وص
ــد  ــا بع ــي يمنحه ــة الت ــي والدرج ــج األكاديم ــن البرنام ــة ع ــاملة وكافي ــات ش ــن معلوم ــي، ويتضم األكاديم
إ�مــام الســاعات المعتمــدة للبرنامــج، كمــا يشــمل رســالة البرنامــج وأهدافــه وهيكلــه، ومجــاالت مســتويات 
ــس  ــت�ا�يجيات التد�� ــقف) واس ــالت (س ــعودي للمؤه ــار الس ــوء اإلط ــي ض ــتهدفة ف ــم المس ــات التعل مخرج
ــة  ــق بالطلب ــة فيمــا يتعل ــر ذلــك مــن اإلجــ�اءات التنظيمي ــم تلــك المخرجــات، وغي المحققــة لهــا، وطــ�ق تقوي

وأعضاء هيئة التد��س ومصادر التعلم وآليات تق�يم البرنامج وتحسينه.

رسالة البرنامج :

   فقرة قصيرة محددة وعامة �نبع من رسالة المؤسسة التعليمية، وتعبر عن غاية البرنامج.

أهداف البرنامج :

   جمــل تعداديــة تصــف النتائــج التــي يتــم تحقيقهــا، والمســاهمة التــي يتــم تقديمهــا لإلنجــاز المتوقــع للخ��ــ� 
ــم والخطــط  ــة وجوهــر القي ــط بأهــداف المؤسســة التعليمي ــي ســنة التخــ�ج، وترتب ــي تل خــالل الســنوات الت

االست�ا�يجية لها.

دليل الخبرة الميدانية للبرنامج :

    الجانــب التط�يقــي الــذي يلتــزم طلبــة البرنامــج بتنفيــذه، ويختلــف طبقــًا الختــالف ط�يعــة البرنامــج (عملــي، 
نظري).

التق��ر السنوي للبرنامج :

ــه يقــوم �إعــداده منســق البرنامــج وفــق النمــوذج األحــدث الصــادر مــن المركــز       تق��ــر شــامل عــن البرنامــج كلِّ
ــام  ــذ البرنامــج خــالل الع ــن �نفي ــم واالعتمــاد األكاديمــي، ويتضمــن المعلومــات الرئيســة ع ــي للتقوي الوطن
ــم البرنامــج  ــم للبرنامــج وأنشــطة البرنامــج وتقوي ــم مخرجــات التعل ــل: إحصــاءات البرنامــج وتقوي الد�اســي مث

والصعوبات والتحديات التي واجهت إدارة البرنامج وخطة تطو�ر البرنامج.
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المسار الرئيس للبرنامج : 

   وفيــه يتــم د�اســة مجموعــة معينــة مــن المقــ��ات الد�اســية بــدءًا مــن النصــف األول مــن البرنامــج، و�ــؤدي 
إلى نيل تخصص معترف به من المؤسسة.

المسار الفرعي للبرنامج : 

    وفيــه يتــم د�اســة مجموعــة معينــة مــن المقــ��ات الد�اســية بــدءًا مــن النصــف الثانــي مــن البرنامــج، و�ــؤدي 
إلى نيل تخصص معترف به من المؤسسة ضمن المسار الرئيس  إن وجد . 

مصفوفة البرنامج :

    جــدول �وضــح العالقــة �يــن مقــ��ات البرنامــج ومخرجــات التعلــم المســتهدفة فــي البرنامــج، ومــدى 
مساهمة هذه المق��ات في تحقيق  تلك المخرجات.

 مخرجات التعلم : 

    عبــا�ات توضــح ماهــو متوقــع مــن الطالــب معرفتــه وفهمــه ويكــون قــاد�ًا علــى القيــام بــه بعــد اال�تهــاء 
مــن عمليــة التعلــم. وقــد حــدد المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي مجــاالت مخرجــات التعلــم 
ــم  ــات التعّل ــع مخرج ــون جمي ــب أن تك ــا�ات، والكفاءات.ويج ــارف، والمه ــي: المع ــات ه ــالث مجموع ــي ث ف

قابلة للقياس.

اإلطار السعودي للمؤهالت :

    هــو نظــام وطنــي شــامل وموحــد لعمليــة بنــاء وتطو�ــر المؤهــالت يســاهم في االرتقــاء بجــودة المؤهالت 
ــن  ــال �ي ــدم واال�تق ــرص التق ــن ف ــم، وتمكي ــات التعل ــى مخرج ــاًء عل ــتويات بن ــي مس ــكنها ف ــة، ويس الوطني

قطاعات التعليم والتد��ب والتوظيف، بما يتناسب مع متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية.

مجاالت التعلم :

دت وفــق      الفئــات الواســعة ألنــواع مخرجــات التعلــم التــي يســتهدف البرنامــج التعليمــي تطو�رهــا وقــد ُحــدِّ
توصيف المستويات في اإلطار السعودي للمؤهالت كما يلي:

المعــارف :  هــي القــدرة علــى اســترجاع المعلومــات وفهمهــا وتقديمهــا، وتشــمل الحقائــق والمعلومــات 
والمفاهيم واألفكار والقضايا واالتجاهات واألسس والنظ��ات واإلج�اءات.

المهــا�ات :  هــي القــدرة علــى تط�يــق المعرفــة فــي ممارســة عمليــة، ويمكــن وصفهــا بأنهــا: مجموعــة مــن 
الصفــات المعرفيــة والجســدية المكتســبة عبــر التعلــم أو التد��ــب أو الممارســة، وهــي ترتبــط عامــة بالب�اعــة 

والدقة والسرعة في إنجاز مهمة أو عملية معينة.
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الكفــاءات: هــي القــدرة علــى اســتخدام المعــارف والمهــا�ات فــي ســياق عملــي، و�تمحــور الكفــاءة حــول 
ــام  ــاز المه ــي إنج ــتقاللية ف ــة االس ــؤوليات ودرج ــة والمس ــب األخالقي ــم والجوان ــخصية والقي ــمات الش الس
والعمليــات وترتبــط بقــدرة الفــرد وأدائــه فــي الحيــاة وتفاعلــه مــع المواقــف االجتماعيــة المختلفــة والمحيــط 

الثقافي وظ�وف العمل. وتشمل الكفاءة ثالث فئات فرعية كما يلي:

- االستقاللية والمسؤولية في تط�يق المعارف والمها�ات.

- الممارسة للمعارف والمها�ات في �يئة العمل.

السمات المتعلقة باألبعاد السلوكية واالجتماعية الخاصة بالسلوك الوظيفي.

خصائص الخ��جين :

    خصائــص عامــة لخ��جــي البرنامــج �توافــق مــع �ؤيــة البرنامــج ورســالته وأهدافــه، واإلطــار العــام لمواصفــات 
الخ��� في جامعة �يشة، والتي �تمثل فيما يلي:

المعارف ومها�ات التعلم :

أن يكون لدى الخ���:

1- معرفة كافية في التخصص العلمي.

2- المعرفة بمجاالت ذات عالقة بتخصصه العلمي.

3- القدرة على البحث في الم�اجع العلمية ومصادر التعلم.

4- المعرفة بالقيم اإلسالمية والثوابت الوطنية.

5- المعرفة باللغة العر�ية وجماليا�ها.

6- القدرة على التعلم الذا�ي والمستمر، ومواكبة المستجدات العلمية.

7- القدرة على التعلم من المشكالت والمواقف والخب�ات اليومية والحيا�ية.

8- القدرة على استنتاج المعلومات وتوظيفها بكفاءة.

مها�ات التفكير العليا واالتصال الفعال :

أن يكون الخ��� قاد�ًا على:

1- التفكير الناقد وتقبل ال�أي اآلخر.

2- تحليل المشكالت ووضع الحلول المناسبة لها.

3- استخدام مها�ات التواصل الفعال.

4- العمل في ف��ق وإيجاد قنوات تواصل مع اآلخ��ن.
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المها�ات الحيا�ية والمهنية:
أن يكون الخ��� قاد�ًا على:

1- نشر الثقافة الوسطية ونبذ العنف واألفكار المتطرفة.
2- اال�تماء للوطن واالعت�از بمو�وثه الثقافي.

3- قيادة ف��ق عمل بكفاءة ومهنية.

4- التخطيط الجيد والتنفيذ المتقن.

5- االبداع والتميز في وضع الحلول المناسبة..

6- استخدام التكنولوجيا بشكل فعال ومثالي.

7- التكيف في �يئات العمل المختلفة.

8- االلت�ام باللوائح واألنظمة.

9- االلت�ام بقواعد الذوق العام.

10- احت�ام الثقافات المتعددة.

11- االلت�ام بأخالقيات المهنة.

12- ابتكار مجاالت غير تقليدية للعمل التطوعي في المجتمع، والمساهمة في تط�يقها.

13- الثقة بالنفس والتعاون مع االخ��ن.

مؤش�ات األداء :

    هــي قياســات كميــة أو وصفيــة متعــددة يمكــن أن تشــمل: تطــور نســب النجــاح، تطــور أعــداد الخ��جيــن، 
��ــادة نســب التوظيــف �يــن خ��جــي البرنامــج، مســتوى رضــا الطلبــة، مســتوى رضــا خ��جــي البرنامــج، مســتوى 
رضــا أصحــاب العمــل وغيرهــا. وهــي أشــكال محــددة مــن األدلــة التــي عــادة يتــم اختيارهــا مســبقًا لقيــاس 
جــودة األداء، وينبغــي أن تكــون مؤشــ�ات األداء محــددة وقابلــة للقيــاس وذات صلــة مباشــرة باألهــداف قــدر 

المستطاع.

: (KPIs) مؤش�ات األداء الرئيسة

     مؤشــ�ات أداء مختــارة وُتعــد ذات أهميــة خاصــة ألغــ�اض تقويــم األداء. يجــوز للجامعــة/ الكليــة / القســم 
ــة خاصــة فــي مجــال  ــي تعتبرهــا ذات أهمي ــد قائمــة مختصــرة لمؤشــ�ات األداء الرئيســة الت / البرنامــج تحدي
تقويــم األداء، وتحتــاج إلــى دليــل علــى تلــك المؤشــ�ات مــن عــدد مــن أقســام الجامعــة إضافــًة إلــى مؤشــ�ات 
أخــرى تختارهــا كل مجموعــة أو قســم فــي الجامعــة ألغ�اضهــا الخاصــة، وبالمثــل فــإن وكالــة وطنيــة للجــودة 
مثــل الهيئــة يمكــن أن تحــدد قائمــة صغيــرة مــن المؤشــ�ات بحيــث تعكــس قضايــا وطنيــة أو أهــداف سياســات 

معنية لكي يتم استخدامها من قبل جميع المؤسسات.
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المقارنة المرجعية : 

     مقارنــة مســتويات األداء الحاليــة فــي البرنامــج المقتــ�ح بمســتويات فــي ب�امــج آخــرى مرجعيــة معتمــدة 
مــن جامعــات (علــى المســتوى المحلــي واالقليمــي والدولــي) ذات أداء عالــي فــي البرنامــج ذا�ــه؛ لتحديــد 
األهــداف وتق�يــم األداء فــي البرنامــج الحالــي، ومســا�رته وموائمتــه مــن حيــث المســمى وإجمالي الســاعات 

المعتمدة بتلك المرجعيات.

تقويم المحكمين :

    عمليــة تقويــم وتقديــم تقا��ــر عــن برنامــج مســتحدث أو مطــور مــن قبــل مقيميــن خارجيــن ذوي خبــرة مــن 
المؤسسات أو المهن المما�لة ومختصين في المجال المعني.

نقاط الدخول والخ�وج :

    فتــ�ات تعليميــة ضمــن مكونــات المؤهــل (فصــل د�اســي- ســنة د�اســية-فصل ربع ســنوي...) منتهيــة بتق�يم، 
وتؤهــل المتعلــم للحصــول علــى وثيقــة جزئيــة لمــا تــم اكتســابه مــن المؤهــل، وتســاعد فــي الدخــول والخــ�وج 

واال�تقال �ين المؤهالت.

التقدم : 

ــم  ــات التعلي ــن قطاع ــالت و�ي ــعودي للمؤه ــار الس ــتويات اإلط ــر مس ــًا عب ــم عمودي ــال المتعل ــة ا�تق     عملي
والتد��ب بعد تحقيق المتعلم لمتطلبات القبول للمؤهل.

اال�تقال :

    عملية ا�تقال المتعلم أفقيًا �ين قطاعات التعليم والتد��ب والتوظيف، وفي مستوى المؤهل نفسه.

إق�ار الب�امج : 

    موافقــة رســمية تمنحهــا الجهــة الرســمية للبــدء بالعمــل أو القيــام بأنشــطة معينــة، و�تــم وفــق إجــ�اءات 
رسمية محددة من قبل الو�ارة المعنية.  

تعليق البرنامج :

    إيقاف قبول الطلبة في البرنامج لفترة محدودة / غير محدودة.

التقويم :

    عملية قياس جودة األداء في كل األنشطة بهدف التحسين المستمر لألداء في المستقبل.

االعتماد األكاديمي :

    شــهادات رســمية تمنحهــا هيئــة معتــرف بهــا تؤكــد أن البرنامــج األكاديمــي أو المؤسســة األكاديميــة يفيــان 
بمعا�ير االعتماد المطلوبة.
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المرصد الوطني للمؤهالت : 

    قاعــدة �يانــات تحتــوي علــى جميــع الجهــات المانحــة للمؤهــالت والمســتوفاة لشــ�وط ومعا�ي�التســجيل 
في اإلطا�السعودي للمؤهالت.

مجلس شؤون الجامعات :

     الســلطة المختصــة بتنظيــم شــؤون الجامعــات ورســم سياســا�ها ووضــع اللوائــح المنظمــة لهــا، وفــق أحكام 
النظام.

مجلس األمناء :

     السلطة المختصة بحوكمة الجامعة، والرقابة على أدائها أكاديميًا وإدا��ًا وماليًا، وفق أحكام النظام.

مجلس الجامعة : 

ــذ  ــة فــي الجامعــة، و�نفي ــة والمالي ــة واإلدا�� ــة واألكاديمي ــف الشــؤون العلمي      الســلطة المختصــة بتص��
السياسة العامة لها، وفق أحكام النظام.

المجلس العلمي :

    السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والد�اسات والنشر في الجامعة، وفق أحكام النظام.

الكلية :

     منشأة علمية مكونة من مجموعة من األقسام العلمية �نتمي إلى مجال علمي عام.

مجلس الكلية :

    السلطة المختصة بتص��ف الشؤون األكاديمية في الكلية، وفقًا ألحكام النظام.

القسم العلمي :

    وحدة أكاديمية تمثل تخصصًا علميًا عامًا.

مجلس القسم :

السلطة المختصة بالشؤون األكاديمية في القسم العلمي.

أعضاء هيئة التد��س : 

    األسا�ذة واألسا�ذة المشاركون واألسا�ذة المساعدون، ومن في حكمهم من المحاض��ن والمعيد�ن.
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الفصل الثالث

حوكمة الب�امج والخطط الد�اسية



     ُيعــد إعــداد الب�امــج والخطــط الد�اســية وتطو�رهــا، بالجامعــات مــن العمليــات التــي ترتبــط بعــدة مســتويات 
هيكليــة عبــر م�احلهــا المتعــددة، �توقــف علــى ط�يعــة الهيــكل التنظيمــي بــكل جامعــة؛ لذلــك تحــرص كل 
جامعــة علــى وضــع إطــار لحوكمــة إعــداد الب�امــج والخطــط الد�اســية وتطو�رها، يتناســب مع هيكلهــا، يتضمن 
هيكلــة �نظيمــي محــدد الصالحيــات والمســؤوليات، وكذلــك المعا�يــر التــي تقنــن عمليــات اإلعــداد والتطو�ــر 
مــن حيــث األســس والمبــادئ متضمنــة الشــ�وط والضوابــط، ويســتعرض هــذا الفصــل هــذا اإلطــار مــن خــالل 

المحاور التالية:

المحور األول: الهيكل التنظيمي إلعداد الب�امج والخطط الد�اسية وتطو�رها :

ــات      ُيســند إعــداد الب�امــج والخطــط الد�اســية بجامعــة �يشــة وتطو�رهــا لهيــكل �نظيمــي محــدد الصالحي
والمهام وفق البناء التنظيمي الهرمي التالي:

أوًال: لجان الب�امج والخطط الد�اسية بالجامعة:

    �تو�ع لجان الب�امج والخطط الد�اسية بالجامعة على ثالثة مستويات على النحو التالي:

- لجنة الب�امج والخطط الد�اسية بكل قسم، وتعتبر هيئة استشا��ة لمجلس القسم.

- لجنة الب�امج والخطط الد�اسية بكل كلية، وتعتبر هيئة استشا��ة لمجلس الكلية.

- اللجنــة الدائمــة للب�امــج والخطــط الد�اســية بالجامعــة، وتعتبــر هيئــة استشــا��ة لمجلــس الجامعــة فيمــا يخــص  
ب�امج البكالو��وس والدبلومات التي ال �ند�ج تحت الد�اسات العليا.

- اللجنــة الدائمــة للب�امــج والخطــط الد�اســية للد�اســات العليــا، وتعتبــر هيئــة استشــا��ة لمجلــس الجامعــة فيما 
يخص ب�امج الد�اسات العليا.

    ويمكــن اســتع�اض كل لجنــة بالتفصيــل بالترتيــب الهرمــي التصاعــدي، وفقــًا لترتيــب عمــل اللجــان بم�احــل 
إعداد الب�امج األكاديمية وتطو�رها على النحو التالي:

1- لجنة الب�امج والخطط الد�اسية في القسم العلمي:

     تشــكل لجنــة الب�امــج والخطــط الد�اســية فــي القســم العلمــي ممثلــة لجميــع التخصصــات الفرعيــة بالقســم 
بق�ار إداري من مجلس القسم، لمدة عام د�اسي كامل، وترتبط إدا��ًا بمجلس القسم العلمي.
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أ. تشكيل اللجنة:

- ي�أس اللجنة رئيس القسم أو من �رشحه مجلس القسم من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التد��س.

- �تكــون عضويــة اللجنــة علــى األقــل مــن عضو�ــن ال تقــل درجتهمــا عــن أســتاذ مســاعد، مــع م�اعــاة أن يتــم 
تمثيل كل برنامج بعضو في اللجنة باألقسام التي بها أكثر من برنامج.

- مق��ًا للجنة يتم اختياره من أعضاء اللجنة.

ب - مهام اللجنة:

ــي  ــية ف ــط الد�اس ــج والخط ــاملة للب�ام ــة الش ــدوري، والم�اجع ــم ال ــة، والتقوي ــات المرجعي ــ�اء المقارن 1- إج
القسم على مستوى البكالو��وس والدبلومات والد�اسات العليا.

الد�اســات  بهــا  أكاديميــة مرفقــًا  ب�امــج  تعليــق  أو  أو تطو�ــر  باســتحداث  القســم  التوصيــة لمجلــس   -2
والمسوغات العلمية والتنظيمية المطلوبة (المب��ات- المقارنات المرجعية....وغيرها).

ــر  ــه لمعا�ي ــف، والتأكــد مــن مطابقت ــى أعضــاء القســم لتوصيفهــا، وم�اجعــة التوصي ــع المقــ��ات عل 3- تو��
الجودة، ومتطلبات االعتماد.

ــداء  ــر والمقترحــات والمالحظــات المتعلقــة بالب�امــج والخطــط الد�اســية فــي القســم، وإب 4- د�اســة التقا��
المرئيات بشأنها.

 5- اقت�اح متطلبات التخصص، ومتطلبات المق��ات، وترشيح المحكمين.

6- إجــ�اء م�اجعــة دو��ــة للب�امــج والخطــط الد�اســية فــي القســم للتأكــد مــن  مواكبتهــا للتطــو�ات العلميــة 
ــر االعتمــاد األكاديمــي وحاجــة ســوق  ــات الجــودة ومعا�ي ــات ســوق العمــل، وتوافقهــا مــع متطلب ومتطلب

العمل.

7- النظــر فــي كل مــا يتعلــق بالب�امــج والخطــط الد�اســية، ممــا يحــال إليها مــن مجلس القســم، أو لجنــة الب�امج 
والخطط الد�اسية في الكلية.

ج- مهام رئيس اللجنة:

1- تو��ع توصيف المق��ات الد�اسية والمهام �ين أعضاء لجنة البرنامج.

2- التنسيق المستمر �ين أعضاء اللجنة و�نظيم اللقاءات الخاصة لمناقشة البرنامج.

3- وضع جدول زمني لتنفيذ تطو�ر البرنامج ومتابعة ذلك.

4- �نظيــم االتصــاالت واالجتماعــات وورش العمــل مــع الجهــات المســتفيدة مــن مخرجــات البرنامــج فــي داخل 
الجامعة وخارجها، بالتنسيق مع إدارة الكلية.

5- االطالع على المتطلبات واإلج�اءات والنماذج ذات الصلة بالب�امج األكاديمية.

6- االستعانة بمن ي�اه من المتخصصين من خا�ج اللجنة كًال حسب تخصصه الدقيق في تطو�ر البرنامج.
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2-لجنة الب�امج والخطط الد�اسية بالكليات

ــة  ــام اللجن ــامًال مه ــة ش ــس الكلي ــن مجل ــ�ار م ــة بق ــي الكلي ــية ف ــط الد�اس ــج والخط ــة  الب�ام ــكل لجن     تش
وأعضائها وفترة عملها، وتكون تبعيتها لوكالة الكلية للشؤون التعليمية.

أ- تشكيل اللجنة :

1. وكيل الكلية للشؤون التعليمية(رئيسًا).

2. وكيلة الكلية لشؤون الطالبات (عضوًا).

3. �ؤساء لجان الب�امج والخطط بأقسام الكلية (أعضاء).

4. مق��ًا للجنة يتم اختياره من أعضاء اللجنة.

ب- مهام اللجنة:

1- تقديــم االستشــا�ات العلميــة والمقترحــات المد�وســة لمجلــس الكليــة فيما يتعلــق بتطو�ر الب�امــج والخطط 
الد�اســية فــي الكليــة، وتقويمهــا، وإعــداد تقا��ــر ســنوية عنهــا ورفعهــا لعميــد الكليــة لمناقشــتها بمجلــس 

الكلية وإق�ا�اها.

2- اقت�اح ب�امج وخطط د�اسية جديدة وفق التوجهات االست�ا�يجية للتنمية الوطنية.

3- النظــر فــي طلبــات اســتحداث أو تطو�ــر أو تعليــق ب�امــج أكاديميــة المقدمــة مــن األقســام، وم�اجعتهــا 
والتأكــد مــن اســتيفائها لجميــع العناصــر والمعا�يــر المطلوبــة، ورفــع محاضــر اللجنــة لعميــد الكليــة لمناقشــتها 

بمجلس الكلية  وإق�ارها .

4- التنســيق مــع لجــان الب�امــج والخطــط باألقســام العلميــة للكليــة ووحــدة الب�امــج والخطط بوكالــة الجامعة 
للشؤون التعليمية.

5- د�اسة ما يحال لها من عمادة الكلية من موضوعات.

ج- مهام رئيس اللجنة:

1- التنسيق المستمر �ين أعضاء اللجنة و�نظيم اللقاءات الخاصة بمناقشة موضوعات اللجنة.

2- وضع جدول زمني لمتابعة آليات تطو�ر الب�امج المقدمة من األقسام.

3- التواصل المستمر مع األقسام بالكلية لمتابعة عمليات تطو�ر الب�امج.

ــر أو  ــة بتطو� ــه صل ــا ل ــي كل م ــة ف ــية بالجامع ــط الد�اس ــج والخط ــدة الب�ام ــة ووح ــن الكلي ــيق �ي 4- التنس
استحداث الب�امج والخطط الد�اسية بالكلية.
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3- اللجنة الدائمة للب�امج والخطط الد�اسية بالجامعة: 

     تشــكل اللجنــة الدائمــة للب�امــج والخطــط الد�اســية بقــ�ار إداري مــن معالــي مد�ــر الجامعــة شــامًال مهــام اللجنــة 
وأعضائهــا وفتــرة عملهــا، وتكــون تبعيتهــا لوكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة، وتختــص بالبكالو��ــوس والدبلومــات 

التي ال �ند�ج تحت الد�اسات العليا، تعقد اجتماعا�ها كلما دعت الحاجة لعقدها بدعوة من رئيس اللجنة.

أ- تشكيل اللجنة:

1- وكيل الجامعة للشؤون التعليمية (رئيسًا).

2- مشرف وحدة الب�امج والخطط الد�اسية بالجامعة (عضوًا).

3- ممثلو الكليات (أعضاء).

4- ممثل من عمادة التطو�ر والجودة (عضوًا).

5- ممثل من عمادة القبول والتسجيل (عضوًا).

6- مق�ً�ا للجنة يتم اختياره من أعضاء اللجنة.

    ويحــق لرئيــس اللجنــة الدائمــة للب�امــج والخطــط الد�اســية دعــوة مــن �ــرى مــن أهــل التخصــص أو الخبــرة لمناقشــة 
أحد الموضوعات المع�وضة على اللجنة.

ب- مهام اللجنة :

1- تقديم االستشا�ات العلمية والتقا��ر والمقترحات المد�وسة لمجلس الجامعة ويشمل ذلك:

• اســتحداث وتطو�ــر الب�امــج والخطــط الد�اســية بمــا يتفــق مــع متطلبــات الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي وحاجــة 
سوق العمل.

• تق�يم مستوى �نفيذ الب�امج والخطط الد�اسية بالجامعة.

• تحديد متطلبات الكليات من الهيئة التد��سية.

• اعتماد التوصيات الخاصة باستحداث الب�امج والخطط الد�اسية الجديدة.

ــواءم مــع  ــك، بمــا يت ــل إعــداد الب�امــج والخطــط الد�اســية وتطو�رهــا " كلمــا اقتضــت الحاجــة لذل ــث "دلي 2- تحدي
متطلبات جميع األدلة الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتد��ب المرتبطة بالب�امج والخطط الد�اسية.

3- متابعة الكليات واألقسام في تطو�ر الب�امج والخطط الد�اسية .

4- التنســيق مــع ممثلــي الجهــات ذات العالقــة لتنظيــم ورش العمــل والــدو�ات التد���يــة فــي مجــال الب�امــج 
والخطط الد�اسية .

5- توحيد الب�امج والخطط الد�اسية بالمقر الرئيس وبكليات الف�وع.

6- وضع معا�ير التحكيم المحلي والدولي لب�امج الجامعة وتطو�رها.

7 - التوصية بقبول أو رفض المواضيع المحالة إليها أو إعادتها إلى الجهة المختصة الستكمال النواقص.

ــة  ــر الجامع ــية لمد� ــط الد�اس ــج والخط ــة للب�ام ــة الدائم ــل اللجن ــن قب ــا م ــى بقبوله ــع الموص ــع بالمواضي 8- الرف
للمصادقــة عليهــا، ثــم إرســال المواضيــع التــي تقــع  فــي نطــاق اختصــاص مجلــس الجامعــة بعــد المصادقــة عليهــا 

من مد�ر الجامعة  إلق�ارها من قبل المجلس.

9- الرفع بالمواضيع المعتمدة إلى عمادة القبول والتسجيل لتنفيذها، والتي تقع ضمن صالحيات اللجنة.
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10- إشــ�اك ســوق العمــل فــي إبــداء المرئيــات والمقترحــات التــي تعــ�ز التكامل �يــن الب�امج ومتطلبات ســوق 
العمل.

11-  أي مهام أخرى تحال للجنة من مد�ر الجامعة وذات صلة بط�يعة عملها.

ج- مهام مق�ر الجنة:

1- جدولة اجتماعات اللجنة بالتنسيق مع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية (رئيس اللجنة) واألعضاء.

2- إنشاء / تحديث قاعدة / قواعد �يانات أعمال اللجنة.

3- إعداد مسودات محاضر اللجنة وفق األسس النظامية المعتمدة.

4- إعداد المذك�ات للرفع بالموضوعات إلى مجلس الجامعة.

5- إعــداد الخطابــات إلــى الكليــة وعمــادة القبــول والتســجيل لتنفيــذ القــ�ا�ات الصــادرة مــن اللجنــة أو الــواردة 
من مجلس الجامعة بعد الموافقة عليها.

6- التعاون مع كليات الجامعة في االرشاد والتوجيه بخصوص ب�امج الجامعة ومق��ا�ها.

دـ- الموضوعات التي تحال إلى اللجنة الدائمة للب�امج والخطط الد�اسية :

   تحال إلى اللجنة كل المعامالت التي تستلزم وجود أو تحديث أو إنشاء أو تعد�ل خطة د�اسية وتشمل:

1- طلب إنشاء كلية جديدة.

2- طلب إنشاء قسم جديد.

3- طلب تعد�ل مسمى كلية.

4- طلب تعد�ل مسمى قسم.

5- طلب تعد�ل مسمى التخصص في شهادة التخ�ج.

6- طلب استحداث برنامج أكاديمي جديد.

7- طلب تطو�ر برنامج أكاديمي قائم.

8- طلب احتساب العبء التد��سي للمق��ات.

9- طلب تغ�ير أو إلغاء للمتطلبات الد�اسية.

10- طلب معادلة مق��ات د�اسية.

11- طلب إضافة مق�ر اختياري للخطة الحالية.  

وتقــوم اللجنــة فــي جميــع األحــوال �إبــداء الــ�أي فــي المعاملــة حــال اســتيفائها، ثــم البــت فيهــا أو إحالتهــا إلــى  
مجلس الجامعة وفق صالحيات كل منهما.
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هـ- صالحيات اللجنة :

تشمل صالحيات اللجنة الدائمة للب�امج والخطط الد�اسية البت فيما يحال إليها من المواضيع اآلتية:

1- طلب إضافة مق�ر اختياري للخطة الحالية.

2- طلب تغ�ير أو إلغاء للمتطلبات الد�اسية.

3- طلب معادلة مواد د�اسية.

4- طلب تعد�ل مسمى التخصص في شهادة التخ�ج.

5- طلب استحداث برنامج أكاديمي جديد.

6- طلب تطو�ر برنامج أكاديمي قائم.

4- اللجنة الدائمة للب�امج والخطط الد�اسية للد�اسات العليا:

     وهــي لجنــة تختــص باألمــور المتعلقــة بالب�امــج والخطــط الد�اســية للد�اســات العليــا فيمــا يخــص مهامهــا 
وصالحيا�هــا، تشــكل بقــ�ار إداري  مــن مجلــس الجامعــة وتكــون تبعيتهــا لوكالــة الجامعــة للد�اســات العليــا 

والبحث العلمي.

أ- تشكيل اللجنة :

1. وكيل الجامعة للد�اسات العليا والبحث العلمي (رئيسًا).

2. عميد الد�اسات العليا (عضوًا). 

3. عميد البحث العلمي (عضوًا).

4. عميد  التطو�ر والجودة (عضوًا).

5. ممثلوا الكليات التي بها ب�امج للد�اسات العليا (أعضاء).  

6. مق�ر للجنة يتم اختياره من �ين األعضاء.

ب- مهام اللجنة الدائمة للب�امج والخطط الد�اسية للد�اسات العليا :

1- د�اســة ب�امــج الد�اســات العليــا وخططتهــا الد�اســية المســتحدثة أو المطــورة، ومطابقتهــا لالئحــة الموحدة 
للد�اســات العليــا فــي الجامعــات والقواعــد واإلجــ�اءات التنظيميــة والتنفيذيــة لالئحــة التــي أقرهــا مجلــس 

الجامعة، وإعداد التوصيات الالزمة بشأنها.

2- تطو�ــر آليــات للتحقــق مــن أن مخرجــات التعلــم والخطــط الد�اســية �تناســب مــع مســتوى وط�يعــة المؤهل 
فــي الد�اســات العليــا، و�تفــق مــع المعا�يــر األكاديميــة والمهنيــة ومتطلبــات اإلطــار الســعودي للمؤهــالت 

(سقف).

3- د�اسة التقا��ر الخاصة بتقويم ب�امج الد�اسات العليا، وإعداد مرئيا�ها حولها.

4- تحديد أهم االتجاهات العالمية في مجال ب�امج الد�اسات العليا.

5- رفع تقا��ر سنوية عن جميع أنشطة اللجنة فيما يتعلق بب�امج الد�اسات العليا المستحدثة والمطورة.

6- د�اسة ما يحيله إليها مجلس عمادة الد�اسات العليا وإعداد التوصيات الالزمة بشأن الب�امج.
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ثانيًا: اإلدا�ات والوحدات : 

1- وحدة الب�امج والخطط الد�اسية :
     هــي وحــدة إدا��ــة أكاديميــة ترتبــط بوكيــل الجامعــة للشــئون التعليميــة، تعنــى بمتابعــة إعــداد واعتمــاد و�نفيــذ 

الب�امج والخطط الد�اسية لألقسام والكليات العلمية بالجامعة.
مهام وحدة الب�امج والخطط الد�اسية :

1- التأكد من توفر الخطط الد�اسية في الكليات بشكل مكتمل لكافة المستويات الد�اسية. 
2- التأكــد مــن توفــر التوصيفــات الخاصــة بالمقــ��ات الد�اســة وفــق الخطــط الد�اســية فــي الكليــات، ووفــق النموذج 

المعتمد من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.
3- متابعة أعضاء هيئة التد��س وحثهم على تو��ع التوصيفات المختصرة على الطالب في بداية كل فصل د�اسي.

4- وضــع التنظيــم الــالزم لملفــات الوحــدة (انشــطتها – التعاميــم -الخطــط الد�اســية -التوصيفات) واالتصــاالت اإلدا��ة 
(الصــادر والــوارد) والفاكــس الخاصــة بعمــل الوحــدة، بمــا يكفــل ســرعة وســهولة الرجــوع الــى الخطــط وتوصيــف 

المق��ات الد�اسية.
5- حصــر الكتــب التــي يحتاجهــا أعضــاء هيئــة التد��ــس، والتنســيق مــع مكتبــة الكليــة لتوفيــر الكتــب والم�اجــع، بمــا 

يتناسب مع احتياجات االقسام.
6- �نفيذ ورش عمل ولقاءات تع��فية بهدف ترسيخ أسس ومعا�ير تطو�ر واعتماد الخطط الد�اسية.

ــ�ات  ــر الب�امــج والخطــط الد�اســية، واالســتفادة مــن خب ــًا لتطو� ــات المتبعــة عالمي األخــذ بأحــدث األســاليب والتقني
الجامعات المرموقة في هذا المجال.

7- الم�اجعــة النهائيــة للب�امــج والخطــط الد�اســية بعــد اعتمادهــا مــن مجالــس الكليــات تمهيــدًا لعرضهــا علــى مجلــس 
الجامعة.

8- وضــع سياســات وإجــ�اءات واضحــة لم�اجعــة وتقويــم وتحســين الب�امــج األكاديميــة والمقــ��ات الد�اســية لضمــان 
جــودة التعليــم والتعلــم فــي جميــع المواقــع، وفــي مختلــف أنــواع التعلــم، مــع تحديــد المســؤوليات والصالحيــات 

الخاصة بذلك على كافة المستويات .
9- التأكد من توافق المق��ات الد�اسية مع المتطلبات المهنية.

ــد�ات  ــع ق ــ��ات م ــات المق ــة محتوي ــدى مالءم ــاس م ــل لقي ــة كل فص ــي نهاي ــتطالعية ف ــة اس ــ�اء د�اس 10 - إج
وامكانيات الطلبة العلمية.

11- إنشاء موقع على اإل�ترنت �وضح أهداف الوحدة ويعرض فيه الخطوات والنماذج الالزمة للتطو�ر.

2- وحدة موائمة مخرجات التعلم مع سوق العمل :
  وحــدة تابعــة لوكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة، أنشــئت لتســاهم بفاعليــة فــي ربــط مخرجــات التعلــم مــع ســوق 

العمل من خالل تطو�ر الب�امج األكاديمية ومجتمع المعرفة بالجامعة لتل�ية احتياجات سوق العمل.
مهام وحدة موائمة محرجات التعليم مع سوق العمل :

    �تلخص تلك المهام فيما يخص بناء وتطو�ر الب�امج والخطط الد�اسية فيما يلي:
 1- إعــداد الب�امــج الالزمــة وخطــط العمــل لمواءمــة مخرجــات التعليــم بمــا يتوافــق مع اإلطــار الســعودي للمؤهالت؛ 

ودعمًا لتحقيق �ؤية المملكة العر�ية السعودية 2030 والخطة االست�ا�يجية للجامعة  .
2- دعــم الكليــات والمعاهــد والجامعــة بالمعلومــات الالزمــة لتطو�ــر الب�امــج والخطــط الد�اســية والمقــ��ات لتحقيق 

مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل المتفقة مع اإلطار السعودي للمؤهالت .
3- معرفة توجهات وخطط قطاعات األعمال في التوظيف والمهن المستقبلية .

4- وضع السياسات الحاكمة لربط األقسام العلمية المختلفة بالجامعة مع مؤسسات قطاعات األعمال.
5- حث الكليات والمعاهد على تحديث وتطو�ر ب�امجها األكاديمية .

 6- إعداد قائمة بأسماء أماكن التد��ب والمنح الخارجية وش�وطها وتوجيه الطلبة لها.
 7- دعــم اإلســهامات البحثيــة والد�اســات علــى مســتوى الجامعــة وتحليــل �تائــج الد�اســات والبحــوث حــول احتياجات 

سوق العمل والخ��جين لتطو�ر األقسام العلمية والب�امج األكاديمية وفقا لمتطلبات قطاع األعمال 
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ثالثًا: المجالس ذات الصلة �إق�ار الب�امج والخطط الد�اسية :

    �رتبط إق�ار الب�امج والخطط الد�اسية بالجامعات وفقًا للبناء الهرمي بالمجالس التالية:

1- مجلس القسم العلمي :

    يشكل بق�ار من رئيس القسم،  محددًا فيه المهام ، ويتبع القسم العلمي بالكلية.

أ- تشكيل مجلس القسم العلمي :

1- رئيس القسم العلمي( رئيسًا).

2- أعضاء هيئة التد��س بالقسم بشطري الطالب والطالبات (أعضاء)

3- أمين مجلس القسم يتم اختياره من �ين أعضائه.

ب- مهام مجلس القسم العلمي :

 �تلخص تلك المهام فيما يخص إعداد وتطو�ر الب�امج والخطط الد�اسية فيما يلي:

1- د�اســة مــا توصلــت إليــه لجنــة الب�امــج والخطــط الد�اســية بالقســم فيمــا يخــص تطو�ــر برنامــج حالــي بالقســم 
أو  استحداث برنامجًا جديدًا بالقسم، واقت�اح الّتوصية الالزمة. 

2- النظــر فيمــا يحيلــه إليــه مجلــس الكليــة فيمــا يخــص الب�امــج والخطــط الد�اســية التابعة للقســم للد�اســة وإبداء 
ال�أي.

3- تشكيل لجنة الب�امج والخطط الد�اسية بالقسم العلمي.

4- تحديد متطلبات التخصص، ومتطلبات المق��ات، وأسماء المحكمين.

5- د�اسة وإبداء ال�أي في كل ما يحال إليه من مجلس الكلية، أو لجنة الب�امج والخطط الد�اسية فيها.

ج- صالحيات مجلس القسم العلمي : 

�تلخص تلك الصالحيات فيما يخص إعداد وتطو�ر الب�امج والخطط الد�اسية فيما يلي:

1- التوصية �إق�ار الب�امج والخطط الد�اسية أو تطو�رها بالقسم العلمي.

2- اعتمــاد تقا��ــر الّد�اســة الذا�يــة، والمقارنــات المرجعيــة، والتقويــم الــدوري، والم�اجعــة الشــاملة، ومــا يترتــب 
عليها من تعديالت.

3- التوصية بمعادلة الوحدات الد�اسية التي درسها الطالب المحول من جامعة أخرى معترف بها.

4- اقت�اح مق��ات الدبلوم ومسمى الشهادة.

5- التوصية بمعادلة المق��ات الد�اسية التي درسها الطالب خا�ج الجامعة.

6- التوصية �إق�ار الب�امج والخطط الد�اسية  والكتب المق�رة والم�اجع الموصي بها في القسم العلمي.

7- اقت�اح الخطط الالزمة للد�اسات العليا بالقسم العلمي.
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2- مجلس الكلية :

    ُتشــكل عضويــة مجلــس الكليــة بقــ�ار مــن عميــد الكليــة، وتحــدد فتــرة عضويتهــم بقــ�ار مــن مجلــس الجامعــة، 
على أن يكون أحد الوكالء أمينَا للمجلس.

أ- تشكيل مجلس الكلية :

1- عميد الكلية (رئيسًا).،

2- وكالء الكلية (اعضاء).

 3- �ؤساء األقسام العلمية(أعضاء). 

4- ثالثــة مــن أعضــاء هيئــة تد��ــس علــى األكثــر بالكليــة، يفضــل أن يكــون أحدهــم ممثــل الكليــة بالمجلــس 
العلمي (أعضاء) . 

5- أمين المجلس يتم اختياره من أحد الوكالء.

ب- مهام مجلس الكلية :

�تلخص تلك المهام فيما يخص الب�امج والخطط الد�اسية فيما يلي:

1- اقت�اح خطط الد�اسة أو تعديلها مع التنسيق �ين األقسام .

2- إقت�اح المناهج الد�اسية والكتب المق�رة والم�اجع في أقسام الكلية .

3- إقت�اح خطط التد��ب والبعثات الالزمة للكلية.

4- إقت�اح خطة النشاط الالمنهجي للكلية .

5- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة للد�اسة وإبداء ال�أي. 

ج- صالحيات مجلس الكلية :

ــام  ــة األقس ــى توصي ــاء عل ــة بن ــا�ج الجامع ــب خ ــها الطال ــي درس ــ��ات الت ــة المق ــى معادل ــة عل 1- الموافق
األكاديمية.

ــاملة،  ــة الش ــج، والم�اجع ــدوري للب�ام ــم ال ــة، والتقوي ــر المرجعي ــة، والتقا�� ــة الذا�ي ــر الّد�اس ــاد تقا�� 2- اعتم
واألمور المتعلقة بالتعد�ل على مكونات الب�امج األكاديمية.

3- تحديد أسماء محكمي الب�امج.

4- تحديد متطلبات الكلية ومتطلبات المق��ات.

5- التوصيــة باقتــ�اح المقــ��ات المطلوبــة للحصــول علــى الدبلــوم ومســمى الشــهادة بنــاء علــى اقتــ�ح مجلس 
القسم المختص.

6- متابعــة إعــداد الب�امــج والخطــط الد�اســية، وتطو�رهــا، والتوصيــة �إق�ارهــا، ورفعهــا إلــى اللجنــة الدائمــة 
للب�امج والخطط الد�اسية ، أو مجلس الد�اسات العليا.

7- النظــر فــي كل مــا يتعلــق بالب�امــج والخطــط الد�اســية ممــا يحــال إليــه مــن األقســام العلميــة أو اللجنــة 
الدائمة للب�امج والخطط الد�اسية .
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3- مجلس عمادة الد�اسات العليا :

     يشكل بق�ار من  مجلس الجامعة، محدد به المهام ويتبع عمادة الد�اسات العليا والبحث العلمي.

أ-تشكيل مجلس عمادة الد�اسات العليا :

1- عميد الد�اسات العليا  (رئيسًا).

2- عميد البحث العلمي (عضوًا).

3- وكيل عمادة الد�اسات العليا  (أمينًا للمجلس).

ــل أن  ــل، ويفض ــى األق ــارك عل ــتاذ مش ــة أس ــا بدرج ــات علي ــا د�اس ــة به ــن كل كلي ــد ع ــس واح ــة تد�� ــو هيئ 4- عض
يكــون ممثــل الكليــة بمجلــس العمــادة وكيــل الكليــة للد�اســات العليــا والبحــث العلمــي. يتــم تع�ينهــم بقــ�ار مــن 
ــاًء علــى توصيــة مجالــس الكليــات وموافقــة مد�ــر الجامعــة، ويكــون تع�ينهــم لمــدة ســنتين  مجلــس الجامعــة بن

قابلة للتجديد (أعضاء).

5- وكالء العمادة لعضوية مجلس الد�اسات العليا (أعضاء).

6- لــكل برنامــج مشــترك �يــن كليــات يمثلــه عضــو هيئــة التد��ــس المنتمــي للكليــة التــي لهــا ثقــل أكبــر فــي الب�امج، 
وفي حالة التمثيل بالتناوب كل سنتين (أعضاء).

ب- مهام مجلس عمادة الد�اسات العليا :

    �تحدد تلك المهام فيما يخص بناء وإعداد الب�امج والخطط الد�اسية فيما يلي:

1- التوصية �إجازة الب�امج المستحدثة بعد د�استها والتنسيق �ينها و�ين الب�امج القائمة.

2- التوصية بالموافقة على مق��ات الد�اسات العليا، وما يط�أ عليها أو على الب�امج من تعد�ل أو تبد�ل.

3- التوصية بمسميات الشهادات العليا باللغتين العر�ية واإلنجلي��ة بناًء على توصية مجالس الكليات.

4- التوصية بمنح الدرجات العلمية.

5- وضــع اإلطــار العــام لخطــة البحــث والقواعــد المنظمــة لكيفيــة كتابــة الرســالة العلميــة وطباعتهــا وإخ�اجهــا، 
وتقديمها، ونماذج تقا��ر المناقشة والحكم على الرسائل.

6- تقويــم ب�امــج الد�اســات العليــا فــي الجامعــة بصفــة دو��ــة بواســطة لجــان أو هيئــات متخصصــة مــن داخــل أو 
خا�ج الجامعة.
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4- مجلس الجامعة :

      يمثــل الســلطة المختصــة بتص��ــف الشــؤون العلميــة والتعليميــة واإلدا��ــة والماليــة في الجامعــة، و�نفيذ 
السياسة العامة لها، وفق أحكام النظام.

أ. تشكيل مجلس الجامعة:

1- مد�ر الجامعة (رئيسًا).

2- وكالء الجامعة (أعضاء).

3- عمداء الكليات والعمادات المساندة (أعضاء).

4- أمين المجلس يتم اختياره من �ين األعضاء.

ب- الموضوعات التي تحال إلى مجلس الجامعة ذات الصلة بالب�امج والخطط الد�اسية:

1- طلب إنشاء كلية جديدة.

2- طلب إنشاء قسم جديد.

3- طلب تعد�ل مسمى كلية.

4- طلب تعد�ل مسمى قسم.

5- طلب إنشاء خطة د�اسية جديدة.

6- طلب تحديث خطة د�اسية حالية

7- طلب احتساب العبء التد��سي للمق��ات.

8- طلب تعد�ل مسمى التخصص في شهادة التخ�ج.

ج- صالحيات مجلس الجامعة : 

    �تحدد صالحيات مجلس الجامعة فيما يخص الب�امج والخطط الد�اسية فيما يلي:

1- اقت�اح إنشاء الكليات، والمعاهد، واألقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعد�ل أسمائها.

2- اقت�اح أسماء الدرجات العلمية.

3- إق�ار الب�امج والخطط الد�اسية للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة.

4- اقت�اح الهيكل التنظيمي لوحدة الب�امج والخطط الد�اسية.

5- إق�ار القواعد التنفيذية للوائح المرتبطة بالب�امج والخطط  األكاديمية.

6- الموافقــة علــى ا�فاقيــات التعــاون العلمــي ومذكــ�ات التفاهــم �يــن الجامعــات والمؤسســات المحليــة 
في مجال الب�امج والخطط الد�اسية.

7- اقتــ�اح ا�فاقيــات التعــاون العلمــي ومذكــ�ات التفاهــم �يــن الجامعــات والمؤسســات األجن�يــة في مجال 
الب�امج والخطط الد�اسية.
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5- مجلس األمناء:

     يشــكل مجلــس األمنــاء بــكل جامعــة، ويكلــف رئيســه ونائبــه وأعضــاؤه -فيمــا عــدا رئيــس الجامعــة- بأمــر 
مــن رئيــس مجلــس الــو��اء -بنــاًء علــى ترشــيح رئيــس مجلــس شــؤون الجامعــات- لمــدة ثــالث ســنوات قابلــة 
للتجديــد مــرة واحــدة، ويكــون رئيــس مجلــس األمنــاء مســؤوًال أمــام رئيــس مجلــس شــؤون الجامعــات فيمــا 

يختص به مجلس األمناء طبقًا للنظام.

أ- تشكيل مجلس األمناء بالجامعات:

يتكون مجلس أمناء الجامعة من اآلتي:

1- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية واالختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.

2- ثالثــة أعضــاء مــن القطــاع الخــاص مــن ذوي الخبــرة والكفايــة واالختصــاص فــي المجــال المالــي 
واالس�ثماري والنظامي.

3- رئيس الجامعة.

4- ثالثة من أعضاء هيئة التد��س في الجامعة �رشحهم مجلس الجامعة.

5- رئيس المجلس ونائبه، ويتم اختيارهما من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2)  بهذا التشكيل.

ب- صالحيات مجلس األمناء :

    �تحدد صالحيات هذا المجلس فيما يخص الب�امج والخطط الد�اسية  فيما يلي:

1- التوصيــة بالموافقــة علــى إنشــاء الكليــات، والمعاهــد واألقســام العلميــة أو دمجهــا، أو إلغائهــا، أو تعد�ل 
أسمائها.

2- إق�ار أسماء الدرجات العلمية.

3- إق�ار الهيكل التنظيمي للجامعة ومنه وحدة الب�امج والخطط وما �تضمنه من لجان.

6-مجلس شؤون الجامعات:

    يمثــل مجلــس شــؤون الجامعــات الســلطة المختصــة بتنظيــم شــؤون الجامعــات ورســم سياســا�ها ووضــع 
اللوائح المنظمة لها، وفق أحكام النظام.

أ . تشكيل مجلس شؤون الجامعات :

1- و��ر التعليم (رئيسًا).                                                                             

2- نائب و��ر التعليم للجامعات والبحث واالبتكار (عضوًا).                                        

3- نائب و��ر المالية(عضوًا).                                                                        

4- نائب و��ر الخدمة المدنية(عضوًا).                                                               

5- نائب و��ر العمل والتنمية االجتماعية(عضوًا).                                                      

6- نائب و��ر االقتصاد والتخطيط (عضوًا).      
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7- رئيس هيئة تقويم التعليم والتد��ب(عضوًا).                                                      

8- خمسة من �ؤساء الجامعات أحدهم من �ؤساء الجامعات األهلية(عضوًا).     

9- أ�نان من ذوي الخبرة واالختصاص (عضو�ن).

�رشــح و��ــر التعليــم األعضــاء الــوارد ذكرهــم فــي البند�ــن (8، 9)، ويصــدر تع�ينهــم بأمــر مــن رئيــس مجلــس 
الو��اء لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- صالحيات مجلس  شؤون الجامعات : 

    �تحدد صالحيات هذا المجلس فيما يخص الب�امج والخطط الد�اسية فيما يلي:

1- حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديميًا.

2- اعتماد إنشاء الكليات والمعاهد واألقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعد�ل أسمائها.

3- التوصيــة بالموافقــة علــى ا�فاقيــات التعــاون العلمــي �يــن الجامعــات والمؤسســات األجن�يــة  فيمــا يخص 
الب�امج األكاديمية.
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أوًال: األسس والمبادئ المرتبطة �إعداد الب�امج األكاديمية وتطو�رها:

    ي�اعى عند استحداث أو تطو�ر أو تعليق أي برنامج أو خطة د�اسية األسس والمبادئ التالية:

• أن يتــم االســتحداث أو التطو�ــر مــن خــالل لجــان متخصصــة ذات كفــاءة ومعرفة بآليــات بناء وتطو�ــر الب�امج 
والخطط الد�اسية، وتمتلك  معارف ومها�ات ترتبط بمجالي است�ا�يجيات التد��س والتقويم.

• أن يكــون التطو�ــر ذو منهجيــة واضحــة معتمــدة علــى د�اســة التغذيــة ال�اجعــة مــن �تائــج تط�يــق الخطــة 
الد�اسية ومركزة على نقاط الضعف، وتحتاج إلى عمليات تحسين.

• أن تعد جميع الب�امج باللغتين اإلنجلي��ة، والعر�ية سواء كانت تقدم بالعر�ية أو باإلنجلي��ة .

• أن يكــون البرنامــج الجديــد المقتــ�ح بنــاء علــى حاجــة حقيقيــة للمجتمــع الســعودي وســوق العمــل، ويســتند 
على د�اسية علمية.

• وضــوح أهــداف الب�امــج وانســجامها مــع أهــداف ورســالة القســم العلمــي والكليــة والجامعــة وأهــداف 
التعليم العالي في ضوء مش�وع التحول الوطني و�ؤية  المملكة 2030.

• التوافق مع وثيقة اإلطار السعودي للمؤهالت (سقف).

ــم واالعتمــاد األكاديمــي (أخــر  ــي للتقوي ــف للب�امــج ومق��ا�هــا وفــق نمــاذج المركــز الوطن • إعــداد توصي
إصدار).

• ا�باع ترقيم وترميز موحد لجميع مق��ات البرنامج طبقًا لالئحة القسم العلمي والكلية والجامعة.

• مواكبة المق��ات ومصادر التعلم المرتبطة بها للتوجهات العلمية الحديثة في مجال التخصص.

• ارتبــاط مخرجــات تعلــم الب�امــج األكاديميــة بتنميــة معــارف ومهــا�ات وقــد�ات الطلبــة، بمــا �ؤهلهــم للحيــاة 
الشخصية والمهنية ومواكبة أحدث التطو�ات العلمية والتكنولوجية في مجال تخصصهم.

• مشــاركة المســتفيد�ن واألطــ�اف المعنيــة (الطلبــة - جهــات التوظيــف - الهيئــات المهنيــة أو الجمعيــات 
العلمية،-الخب�اء في مجال التخصص في تخطيط وتصميم و�نفيذ البرنامج).

• تحقيق التكامل والتنسيق البناء مع الب�امج األكاديمية األخرى داخل الجامعة.

• التوصيــف الدقيــق للمقــ��ات فــي ضــوء النمــاذج المحدثــة الصــادر مــن المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد  
األكاديمي.

• تحديد المتطلبات البش��ة والمادية المختلفة بدقة.

• تحديد إج�اءات الم�اجعة والتقويم الدوري للبرنامج بوضوح.

• مواكبــة اســت�ا�يجيات التعليــم والتعلــم وأســاليب التقويــم المحــددة فــي توصيــف الب�امــج ألحــدث 
الممارسات في المجال التربوي.

• تحقيق الت�ابط �ين المق��ات وم�اعاة تسلسلها,

• استناد الب�امج على مرجعيات مؤسسات أكاديمية مثيلة محلية وإقليمية وعالمية.

• االستفادة المرجعية من خب�ات جامعات ع��قة على المستويات المحلية واالقليمية والدولية.

• إنطالق البرنامج من �ؤية است�ا�يجية تحقق تما�زه عن الب�امج األخرى، وترتكز عليها رسالته وأهدافه.

المحور الثاني : األسس والمبادئ العامة إلعداد وتطو�ر الب�امج والخطط الد�اسية
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ثانيًا: معا�ير إعداد الخطط الد�اسية :

    �تلخص معا�ير إعداد الخطط الد�اسية في المحددات التالية:

1- أن �تو�ع المق��ات الد�اسية التي تشكل هيكل البرنامج األكاديمي على مكونين رئيس�ين هما:

• المكــون العــام ويشــمل: متطلبــات الجامعــة، ومتطلبــات الكليــة والمتطلبــات الحــرة، بحيــث ال ت��ــد النســبة 
المئوية لهما عن (30% - 50%) من مجموع عدد الساعات المعتمدة للبرنامج األكاديمي.

ــة أو مشــ�وع  ــرة الميداني ــة ومقــ�ر الخب ــة واالختيا�� • مكــون التخصــص: ويشــمل مقــ��ات التخصــص اإلجبا��
التخــ�ج (إن وجــد)، بحيــث ال تقــل النســبة المئويــة لهــذا المكــون عــن (50% - 70%) مــن مجمــوع عــدد 

الساعات المعتمدة للبرنامج األكاديمي.

    

 وتكون تلك المكونات وفقًا للتصنيف بالجدول التالي:

جدول رقم (1) �وضح تصنيف مكونات مق��ات البرنامج

اختياريأساسي(إجباري)المكون/ النوع

متطلب جامعة
مق��ات اجبا��ة يدرسها كل طلبة 
الجامعة بغض النظر عن كليا�هم 

وتخصصا�هم.

مق��ات إجبا��ة معينة يدرسها 
جميع طلبة الكلية بصرف النظر عن 
تخصصا�هم وتشكل قواعد أساسية 

مهمة لمختلف التخصصات.

مق��ات إجبا��ة يدرسها جميع 
طلبة التخصص.

المق��ات العامة التي يختارها الطالب من �ين عدد من 
المق��ات والتي تقترحها لجان الب�امج والخطط الد�اسية  
في األقسام والكليات، وتعتمدها اللجنة الدائمة للب�امج 

والخطط الد�اسية في الجامعة

المق��ات العامة التي تط�ح من قبل الكليات يختارها 
الطالب من �ين عدد من المق��ات  خا�ج خطته الد�اسية 
المسجل بها، وليست لها عالقة بالمتطلبات االختيا��ة 

في الجامعة أو الكلية أو القسم.

المق��ات الد�اسية التي يختارها طلبة الكلية من عدد من 
المق��ات التي تحددها  الكلية وتكون من المواد 

التأسيسية والمساندة للتخصصات المختلفة في الكلية.

المق��ات الد�اسية التي يختارها الطالب من �ين مجموع 
المق��ات التي �وفرها القسم وتكون من المواد 

المساندة لتخصص الطالب.

_متطلب حر

متطلب كلية

متطلب تخصص
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2- يتــ�اوح مجمــوع ســاعات الخطــة الد�اســية بمــا فيهــا متطلــب الجامعــة والكليــة مــا �يــن (120-144) ســاعة 
ــن (150-180) ســاعة  ــع ســنوات، ومــا �ي ــح درجــة البكالو��ــوس فــي أرب ــي تمن ــات الت معتمــدة  فــي الكلي
معتمــدة  فــي الكليــات التــي تمنــح درجــة البكالو��ــوس فــي خمــس ســنوات، ومــا �يــن (180-216) ســاعة 

معتمدة  في الكليات التي تمنح درجة البكالو��وس في ست سنوات.

3- يت�اوح عدد الساعات المعتمدة في كل فصل د�اسي ما �ين (15-18) ساعة معتمدة.

ــة،  ــابقة والمت�امن ــات الس ــل: المتطلب ــ��ات مث ــددات المق ــية مح ــط د�اس ــاء خط ــد بن ــام عن ــى األقس 4- ت�اع
وتو��ــع عــدد ســاعات المقــ�ر علــى أنــواع االنشــطة المختلفــة (المحاضــرة، األنشــطة الفصليــة، التما��ــن 

والتد��ب العلمي).

5- األقســام التــي �توافــق ط�يعــة تخصصا�هــا مــع ط�يعــة مقــ��ات متطلبات الجامعــة ينبغي إن تســتبدل هذه 
المقــ��ات بمقــ��ات أخــرى مــن ضمــن متطلبــات الجامعــة المذكــورة ســلفًا، فمثــًال يمكــن لكليــة اآلداب قســم 

الد�اسات اإلسالمية استبدال مق�ر الثقافة اإلسالمية (متطلب جامعة) بمق�ر آخر حسب ما ت�اه.

6- الدرجــة التــي يمنحهــا البرنامــج: هــي درجــة �تطلــب اجتيــاز  ســاعة معتمــدة، �تحــدد  فــي كل فصل د�اســي، 
على النحو التالي: 

• الدبلوم الجامعي المتوسط يتطلب ما ال يقل عن (30) ساعة معتمدة.

• الدبلوم يتطلب ما ال يقل عن (60) ساعة معتمدة (أو سنتين من الد�اسة).

• درجــة البكالو��ــوس �تطلــب مــا ال يقــل عــن (120) ســاعة معتمــدة. تســتغ�ق أربعــة ســنوات د�اســية، ومــا 
ال يقــل عــن (150) ســاعة معتمــدة للبكالو��ــوس فــي خمــس ســنوات د�اســية، ومــاال يقــل عــن (180) ســاعة 

معتمدة للبكالو��وس في ست سنوات بنظام التف�غ الكامل أو ما يعادل ذلك. 

• الدبلوم العالي يتطلب د�اسات إضافية مشتملة على (24) ساعة معتمدة بعد البكالو��وس. 

• الماجستير يتطلب من(30-45) ساعة معتمدة متضمنة ساعات البحث والرسالة.

• الدكتو�اه �تطلب من (30-45) ساعة معتمدة متضمنة ساعات البحث والرسالة.

7- يأخــذ كل مقــ�ر رقمــًا ورمــ�ًا يــدل عليــه، بحيــث يكــون الرقــم ذو داللــة معينــة ويكــون الرمــز داًال على القســم 
العلمي الذي يسند له المق�ر، بحيث تكون األرقام على النحو التالي:

أوًال : الكليات التي ال ي��د عدد التخصصات الدقيقة بها عن تسعة تخصصات، ف�تبع النموذج التالي:

رقم المق�ر

المئاتالعش�اتاآلحاد
--برع102

تدل على تسلسل المق�ر 
ضمن مق��ات التخصص 
الدقيق و�بدأ من رقم (1)

تم تخصيص الرقم صفر لمتطلبات الجامعة، ويتم 
استخدام األرقام من 1 إلى 9 لتعبر عن المسا�ات 

العلمية، ويجوز للب�امج ذات المسار الواحد 
استخدام الرقم 1 ليعبر عن الفصل الد�اسي 

األول والرقم 2 ليعبر عن الفصل الد�اسي الثاني

تدل على السنة 
الد�اسية التي 

يدرس بها المق�ر، 
وتبدأ من (1) 

تدل على رمز المق�ر ويتكون 
من رم��ن أو ثالثة رموز أو أربعة 

رموز أو خمسة رموز على 
األكثر.

رمز المق�ر

جدول (2) �وضح ترميز المق��ات للكليات التي ال ي��د عدد تخصصا�ها عن تسعة تخصصات
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الساعات المعتمدة النشاط التد��سي          ساعات االتصال   م   

محاضرة نظ��ة                 ١                   ١    ١

حلقة نقاش مصغرة                 ١                   ١    ٢

حلقة نقاش ك�يرة                 ١                   ١    ٣

تما��ن                  ١                   ١    ٤

حلقة تعليمية                 ١                   ١    ٥

سمينار علمي                 ١                   ١    ٦

المش�وع                  ١                   ١    ٧

الدرس الس��ري                 ١                   ١    ٨

    بحيث يدل رمز المق�ر (عرب) على برنامج اللغة العر�ية.    

 رقــم المقــ�ر (201) والتــي يــدل فيهــا رقــم المئــات (2) علــى الســنة التــي يــدرس فيهــا المقــ�ر وهــي الســنة 
الثانيــة، �ينمــا يــدل الرقــم (0) فــي خانــة العشــ�ات علــى ترتيــب التخصــص الفرعــي داخــل التخصــص العــام، أمــا 

رقم اآلحاد (1) فيدل على ترتيب المق�ر داخل مق��ات التخصص الدقيق.

ثانيًا: الكليات التي ي��د عدد التخصصات الدقيقة بها عن تسعة تخصصات، ف�تبع النموذج التالي:

8- يجــب أن يكــون الترميــز والتد��ــس للمقــ��ات المســاعدة والمســاندة واإلث�ائيــة  والمتطلبــات غيــر التخصصيــة 
من األقسام المتخصصة وليس من القسم المقدم للخطة الد�اسية.   

9- تو�ع  ساعات األنشطة التد��سية حسب الجداول التالية:

رقم المق�ر

األلوفالمئاتالعش�اتاآلحاد
--برع1002

 تدل على تسلسل المق�ر 
ضمن مق��ات التخصص 
الدقيق و�بدأ من رقم (1)

 تدل على ترتيب التخصص الفرعي 
داخل القسم الذي ت��د تخصصا�ه 

الفرعية عن أكثر من تسعة 
تخصصات، وتبدأ بالرقم(0)

تدل على السنة الد�اسية 
التي يدرس بها المق�ر، 

وتبدأ من (1) 

رمز المق�ر

تدل على رمز المق�ر ويتكون 
من رم��ن أو ثالثة رموز أو أربعة 

رموز أو خمسة رموز على 
األكثر.

جدول (3) �وضح ترميز المق��ات للكليات التي ي��د عدد تخصصا�ها عن تسعة تخصصات

جدول (4) األنشطة التد��سية التي تحسب لها الساعات المعتمدة بساعة واحدة في األسبوع
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ــة مســتويات، وال يقــل العــبء  ــع المقــ��ات الد�اســية للخطــة علــى مســتويات ال يقــل عددهــا عــن ثماني ــم تو�� 10- يت
الد�اسي بأي منها عن الحد األدنى (12) وحدة د�اسية لكل مستوى.

11- عدم وجود ازدواجية في المق��ات داخل الكلية.

12- يجب م�اعاة ارتباط المق��ات الد�اسية برسالة البرنامج وأهدافه.

13- م�اعاة التوا�ن �ين الجوانب العملية والتط�يقية  في مق��ات الخطة.

14- �نوع مق��ات الخطة وتكاملها بما يحقق مخرجات البرنامج.

15- التأكيد على حدا�ة محتوى المق��ات.

16- توحيــد الخطــط الد�اســية بجميــع األقســام األكاديميــة المتناظــرة بجميــع الفــ�وع والمقــ�ات، وتوفيــر آليــة للتنســيق 
�ينهم.

ــة فــي الســلوكيات والممارســة كمنهــج ظاهــر أو  ــر عــن األخــالق المهني 17- تضمــن الخطــط الد�اســية مضمــون يعب
مس�تر.

18- التركيز على �نمية المها�ات العليا للتفكير والبحث وصوًال لالبتكار واالبداع لدي الطلبة

19- التأكيد على الخب�ات الميدانية في التخصصات التي �تطلب ذلك.

20- تحكيم الخطة الد�اسية من عدة جهات داخلية وخارجية متميزة في خططها األكاديمية.

21- م�اعاة تحقيق النمو المتكامل لدى الطلبة(معرفي-مهاري-وجداني).

22- م�اعاة عدم ازدواجية المق��ات في الخطة الد�اسية مع الخطط الد�اسية األخرى في الكلية أو الجامعة.

ــي  ــة ف ــب الجامع ــ��ات متطل ــون مق ــوس) أن تك ــة البكالو�� ــية (لمرحل ــج الد�اس ــة البرنام ــع خط ــد وض ــى عن 23- ي�اع
المســتويات األولــى، وفــي التخصصــات التــي �تضمــن برنامــج اإلعــداد التربــوي؛ توضــع المقــ��ات التربويــة فيهــا ضمــن 
المســتويات األخيــرة، علــى أن يكــون المســتوى األخيــر مــن مرحلــة البكالو��ــوس للتر�يــة الميدانيــة أو التد��ــب العلمــي 

أو مش�وع التخ�ج.

24- ال يجوز إج�اء أي تعديالت على البرنامج إال بعد م�وة المدة النظامية للبرنامج حسب ط�يعة عدد سنوا�ه.

جدول رقم (5) األتشطة التد��سية التي عدد ساعا�ها ساعتين أو ثالث ساعات في األسبوع وتحسب لها الساعات المعتمدة ساعة واحدة

النشاط التد��سي           ساعات االتصال   الساعات المعتمدة م   

١

٢

٣

٤

التد��ب العملي

التد��ب الميداني

مها�ات س����ة

��ارة مستشفى

ساعتين أو ثالث

ساعتين أو ثالث

ساعتين أو ثالث

ساعتين أو ثالث

1

1

1

1
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ثالثًا: ضبط الخطط الد�اسية أو التحديث المحدود :

    يحــدد مقــدار التحديــث المقتــ�ح فــي أي خطــة د�اســية قائمــة الجهــة صاحبــة الصالحيــة في إقــ�ار التحديثات 
واإلجــ�اءات النظاميــة المترتبــة عليــه. ويمكــن طلــب إجــ�اء ضبــط محــدود لبعض مكونــات خطة د�اســية قائمة 

دون تغ�ير رقم الخطة الد�اسية وفق الش�وط التالية:

1- عدم وجود طلبة متخرجين من الخطة الد�اسية.

2- أال �ؤثــر الضبــط المطلــوب علــى المخرجــات التعليميــة للبرنامــج أو يخــل بمتطلبــات الخرجيــن أو متطلبــات 
االعتماد األكاديمي... إلخ.

3- أن يتم الضبط بموافقة األقسام والب�امج المناظرة حال تحقق ذلك.

4 وجــود خلــل أكاديمــي أو نظامــي فــي الخطــة الد�اســية يتــم إقــ�اره مــن لجنــة الب�امــج والخطــط الد�اســية 
ــل، ولجــان الب�امــج والخطــط الد�اســية باألقســام المناظــرة إن  ــب التعد� بالقســم األكاديمــي المتقــدم بطل

وجدت .

جدول (6) صالحيات تعد�ل توصيف برنامج أكاديمي

وكالة الجامعةمجلس الكليةمجلس القسمالتعد�ل
مجلس الجامعةللشؤون التعليمية

اسم البرنامج

√عدد الساعات المعتمدة

إعادة تو��ع ساعات
√الخطة الد�اسية

√

√

مسمى الدرجة الممنوحة
عند اال�تهاء من البرنامج

√

√رسالة وأهداف البرنامج

√مكونات الخبرة الميدانية

بنسبة ال �تجاوز 20%بنسبة ال �تجاوز 20%المش�وع البحثي

بنسبة ال �تجاوز 20%بنسبة ال �تجاوز 20%مخرجات التعلم الرئيسة للبرنامج

است�ا�يجيات التد��س
المتبعة في البرنامج

بنسبة ال �تجاوز 20%بنسبة ال �تجاوز %20

ط�ق التقويم

√متطلبات القبول للبرنامج

√

متطلبات الحضور
√واستكمال البرنامج

√آليات الدعم واإلرشاد الطالبي

√آليات النظام األكاديمي

√آليات تق�يم وتطو�ر البرنامج
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جدول (7) صالحيات تعد�ل توصيف مق�ر د�اسي

مجلس الكليةمجلس القسمالتعد�ل
عة

ام
لج

ة ا
كال

و
ية

يم
عل

الت
ن 

ؤو
ش

لل
مجلس الجامعة

اسم المق�ر

عدد الساعات المعتمدة

√المستوى الذي يدرس فيه المق�ر

√

√

 اضافة متطلبات سابقة

 للمق��ات في حالة عدم

وجودها

 او تعد�ل في بعض

المتطلبات السابق

 في حالة عدم وجود المتطلبات

 يمكن اضافة المتطلبات من لجنة

 الب�امج والخطط الد�اسية بالقسم

 بنسبة 100% اما في حالة تعد�ل

 بعض المتطلبات لبعض المق��ات

بنسبة %50

√المتطلبات السابقة للمق�ر

آليات تق�يم المق�ر

بنسبة ال �تجاوز 10%مخرجات التعلم الرئيسة للمق�ر

تغ�ير جزئي في
مفردات المق�ر

 ما عدا متطلبات

الجامعة

تغ�ير است�ا�يجيات التد��س
المتبعة في المق�ر

 بنسبة ال �تجاوز 25% من عدد

 االست�ا�يجيات المحددة بالتوصيف

 للمق�ر الواحد

 بنسبة ال �تجاوز 10% من محتوى

 المق�ر وبما ال �ؤثر على المق��ات

والب�امج المرتبطة بهذا المق�ر

√ط�ائق تقويم مخرجات المق�ر

√

تغير مواعيد ط�ائق تقويم

مخرجات المق�ر

تغ�ير الكتب والم�اجع

ومصادر التعلم

بنسبة ال �تجاوز %25

للمق�ر الواحد أو البرنامج كامًال

 نسبة ال �تجاوز 50% من المحدد

 بالتوصيف سواء للمق�ر أو البرنامج

 وال يشمل االختبا��ن النصفي

والنهائي

 طبقا لمقترحات

أعضاء مجلس الكلية

 بنسبة ال �تجاوز 50% من

 عدد االست�ا�يجيات المحددة

 بالتوصيف للمق�ر الواحد

 بنسبة ال �تجاوز 20% من

 محتوى المق�ر وبما ال �ؤثر على

 المق��ات والب�امج المرتبطة

بهذا المق�ر

 بنسبة أكبر من

 20% من محتوى

 المق�ر

بنسبة ال �تجاوز %50

للمق�ر الواحد أو البرنامج كامًال

 نسبة ال �تجاوز 100% من

 المحدد بالتوصيف سواء للمق�ر

 أو البرنامج وال يشمل االختبا��ن

النصفي والنهائي
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�ابعًا: ش�وط استحداث برنامج جديد بالد�اسات العليا :

أو  ماجســتير،  أو  (دبلــوم،  أكانــت  العليــا ســواء  للد�اســات  المســتحدثة  الب�امــج  تخضــع جميــع   -1
دكتو�اه)للتحكيم من جهة خارجية لعرضها على مجلس عمادة الد�اسات العليا.

2- ينبغي م�اعات المعا�ير العالمية للجودة واالعتماد األكاديمي ألي برنامج مستحدث.

3- تضع عمادة الد�اسات العليا الخطوات واإلج�اءات الواجب ا�باعها الستحداث البرنامج.

4- يجــب أن يتوافــر فــي القســم الــذي �رغــب فــي اســتحداث برنامــج للماجســتير مــا ال يقــل عــن ثالثــة 
مــن أعضــاء هيئــة التد��ــس مــن األســا�ذة واألســا�ذة المشــاركين فــي مجــال التخصــص الدقيــق للبرنامج، 

وفي برنامج الدكتو�اه ما ال يقل عن ثالثة من أعضاء هيئة التد��س أ�نين منهم على درجة أستاذ.

5- يجــب أن يكــون للقســم العلمــي خبــرة ال تقــل عــن ســت ســنوات فــي مرحلــة البكالو��ــوس إذا كان 
البرنامــج لمرحلــة الماجســتير، وأربــع ســنوات فــي مرحلــة الماجســتير إذا كان البرنامــج لمرحلــة الدكتو�اه، 
ــ��ات �وصــي بهــا مجلســا  ــاء علــى مب ــك بن ــا حــق االســ�ثناء مــن ذل ولمجلــس عمــادة الد�اســات العلي

القسم والكلية.

6- يجــوز للقســم اســتحداث برنامــج ماجســتير إن لــم يكــن بــه برنامــج فــي التخصــص نفســه للبكالو��وس، 
بناء على مب��ات كافية �وصي بها مجلسا القسم والكلية، و�وافق عليها مجلس الد�اسات العليا.

7- يجب أن يتوافر لدى القسم اإلمكانات المادية الالزمة للبرنامج.

8- يجــوز للقســم تعليــق الَقبــول فــي البرنامــج الــذي يحــدث بــه عجــز فــي أعضــاء هيئــة التد��ــس، أو فــي 
اإلمكانات المادية الالزمة.

42



الفصل ال�ابع

إج�اءات إعداد الخطط والب�امج الد�اسية وتطو�رها



شكل (1) إج�اءات إعداد الخطط والب�امج

 المحور األول:
استحداث الب�امج

األكاديمية الجديدة

إج�اءات إعداد الخطط
والب�امج الد�اسية

وتطو�رها

المحور الثاني:
تطو�ر الب�امج

والخطط الد�اسية
القائمة

المحور الثالث:
إق�ار الب�امج

والخطط الد�اسية

المحور ال�ابع:
اإلج�اءات النظامية

الستحداث قسم جديد

المحور الخامس:
اإلج�اءات النظامية

الستحداث كلية
جديدة

 المحور السادس :
إج�اءات إغالق أو

إيقاف الب�امج األكاديمية
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�توقــف إجــ�اءات إعــداد الب�امــج األكاديميــة علــى نــوع الخطــة المقترحــة، والتــي ُتصنــف لنوعين على 
النحو التالي:

1-  خطــة د�اســة لبرنامــج جديــد تحــت مظلــة قســم معتمــد وليــس لــه برنامــج مناظر فــي المقــر الرئيس 
أو الف�وع أو قسم الطالبات.

ــه  ــدأت ب ــه برنامــج مناظــر معتمــد، ب ــد تحــت مظلــة قســم معتمــد ول 2-  خطــة د�اســية لبرنامــج جدي
ــم اعتمــاد خطــة  ــة يت ــات. وفــي هــذه الحال الد�اســة فــي المقــر الرئيــس أو الفــ�وع أو قســم الطالب
البرنامــج المناظــر أو تقديــم تحديــث للخطــة يطبــق علــى البرنامجيــن معــًا، ويجــب أن يتــم ذلك بالتنســيق 

مع �ؤساء أقسام الب�امج المتناظرة وعمداء كليا�هم .

     فــي الحالــة األولــى يقــع البرنامــج المقتــ�ح تحــت نطــاق إعــداد الب�امــج الجديــدة (اســتحداث)، أمــا 
فــي الحالــة الثانيــة فيقــع تحــت نطــاق تحديــث للب�امــج الحاليــة (تطو�ــر) فــي حالــة االحتيــاج لتعديلــه 

في المقر الجديد والقديم، وسوف يتم �ناول النوعين على النحو التالي: 

 المحور األول:  استحداث الب�امج األكاديمية الجديدة 

    الســتحداث برنامــج جديــد تحــت مظلــة قســم معتمــد وليــس لــه برنامــج مناظــر  يجــب أن �تبــع فــي 
هذه الحالة أربع عمليات إلعداد البرنامج األكاديمي  وفقًا للدورة التالية:
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شكل (2) استحداث الب�امج الجديدة

 المحور األول:
استحداث الب�امج

األكاديمية الجديدة

أوًال :
تصميم البرنامج

األكاديمي

ثانيًا:
�نفيذ البرنامج

ثالثًا:
تقويم البرنامج

�ابعًا:
م�اجعة البرنامج

وتعديله
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المرحلة األولى : المرحلة التمهيدية :

خالل  من  المرحلة  تلك  و�تم  األكاديمي،  البرنامج  إلعداد  الفعلية  البدء  نقطة  المرحلة  هذه  وتمثل     
اإلج�اءات التالية:

1- الحصول على الموافقة المبدئية الستحداث البرنامج األكاديمي المقت�ح:
    تقوم لجنة الب�امج والخطط الد�اسية بالقسم العلمي المقت�ح منه البرنامج �إعداد تق��ر شامل عن أسباب 

استحداث البرنامج األكاديمي المستهدف، في ضوء العناصر التالية:

  - مواكبة التغي�ات والمستجدات في المجاالت العلمية والتربوية والتقنية المختلفة، وما يصاحبها من 
ظهور تخصصات جديدة دقيقة.

  - صدور ق�ا�ات أو تعديالت تخص القطاع التعليمي، ولها عالقة بالخطة الد�اسية.
  - استجابة لمتطلبات الهيئات الوطنية والعالمية، بما يتعلق باالعتماد األكاديمي على المستوى الوطني 

أو الدولي.
  - التوجهات االست�ا�يجية للدولة للتنمية، وانعكاسا�ها على و�ارة التعليم العالي فيما يخص المتطلبات 

البش��ة (نوعية- كمية).
- احتياجات سوق العمل والتي تعكسها التقا��ر المرتبطة بما يلي:

• احتياجات القطاعين العام والخاص من القوى البش��ة نوعًا وكمًا.  
• نش�ات و�ارة الخدمة المدنية فيما يخص االحتياج من الوظائف في المجاالت المختلفة.  

• تقا��ر و�ارة العمل والتنمية االجتماعية.  
• ارتفاع نسب التوظيف في الب�امج القائمة، والحاجة إلغالقها، واستحداث ب�امج جديدة بديلة     

في احتياج لها.   
• دليل اإلحصاءات الصادر من مصلحة اإلحصاءات العامة بالمملكة.  

2- عرض  التق��ر على المسؤولين: 
     وذلك التخاذ اإلج�اءات المناسبة من حيث الرفض أو القبول بتعد�ل وفي هذه الحالة �رد للجنة للتعد�ل 

أو الموافقة المبدئية حيث تستكمل اللجنة إعداد البرنامج.

3- التخطيط إلعداد البرنامج األكاديمي المقت�ح : 
    بعد الموافقة المبدئية من المسؤولين تقوم لجنة الب�امج والخطط الد�اسية بعقد ورش عمل تشاو��ة 

لتحديد خطوات العمل وتو��ع المهام، وتحديد الجهات المنوطة بالمشاركة في اإلعداد.

شكل (3) تصميم البرنامج األكاديمي 

تصميم
البرنامج

المرحلة التمهيدية
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة ال�ابعة

المرحلة الخامسة

مرحلة جمع المعلومات

مرحلة اإلعداد المبدئي للبرنامج 

مرحلة الم�اجعة والتحكيم

مرحلة اإلعداد النهائي للبرنامج 

أوًال :  تصميم البرنامج األكاديمي :

�تم هذه العملية وفق الم�احل التالية:



المرحلة الثانية: مرحلة جمع المعلومات:

    حيث تقوم لجنة الب�امج والخطط الد�اسية بالقسم العلمي باإلج�اءات التالية:

أوًال: استق�اء الب�امج األكاديمية المناظرة:

   ويتم من خالل هذه الخطوة كتابة تق����ن عن �تائج جمع المعلومات العامة عن الب�امج المناظرة على 
المستويات (محلية-اقليمية- دولية)، ومقار�تها بالبرنامج المقت�ح على النحو التالي:

توصيف  وكذلك  توصيفها،  عناصر  جميع  فحص  خالل  من  الب�امج:  تلك  عن  العامة  المعلومات  جمع   -1
مق��ا�ها، والتي سوف يتم االستفادة منها عند توصيف مق��ات البرنامج المقت�ح، وإعداد تق��ر شامل  عن 

�تائج هذه المرحلة في كل برنامج من حيث فحص جميع عناصر توصيف البرنامج.

الخطوة  في  فحصها  تم  التي  المناظرة  والب�امج  المقت�ح  البرنامج  �ين  المقارنة  المرجعية:  المقارنة   -2
السابقة من حيث جميع عناصر توصيفها، وإعداد تق��ر المقارنة المرجعية الذي يشمل جميع تلك العناصر.

ثانيًا: تحديد أهمية البرنامج لسوق العمل: 

    وذلك بالوقوف على مدى التوافق �ين متطلبات سوق العمل(نوعية- كمية) والبرنامج المقت�ح، و�تم 
تق��ر  يتم كتابة  بالجامعة، حيث  العمل  التعلم مع سوق  إدارة موائمة مخرجات  بمساعدة  الخطوة  هذه 

شامل يتضمن العناصر التالية:

الجهات المستفيدة:

تحديد الجهات المستفيدة من هذا البرنامج.

مدى االحتياج للبرنامج:

وذلك  مستقبلي،  أم  مؤقت  احتياج  أم  دائم  واحتياج  عجز  سد  هو  هل  حيث  من  االحتياج  مدى  تحديد 
باالستعانة بمصادر المعلومات مثل و�ارة الخدمة المدنية والغرفة التجا��ة والصناعية والكليات المتشابهة 
في  العامة  اإلحصاءات  مصلحة  تصدره  التي  اإلحصاءات  ودليل  التخصصات  مجال  في  الشركات  وأب�ز 

المملكة.

آ�اء جهات التوظيف:

ويتم ذلك من خالل تحديد الجهات في القطاعين العام والخاص التي �وصى باالتصال بها من قبل إدارة 
موائمة مخرجات التعلم مع سوق العمل بالجامعة؛ الستطالع آ�ائها ومقترحا�ها ومتطلبا�ها في البرنامج 
ونموذج الخطة المقترحة، وإعداد وتط�يق أدوات االستطالع الالزمة من است�يانات علمية أو لقاءات أو 

مجموعات عمل بؤ��ة Focus Groups ..... وغيرها.
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المرحلة الثالثة: مرحلة اإلعداد المبدئي للبرنامج األكاديمي المقت�ح

    حيث يقوم ف��ق العمل بلجنة الب�امج والخطط الد�اسية بالقسم العلمي باإلج�اءات التالية:

أوًال: صياغة رسالة وأهداف البرنامج:

رسالة  تصاغ  أن  ويجب  المرجعية،  المقارنة  تق��ر  من  باالستفادة  البرنامج  رسالة  بصياغة  الف��ق  يقوم      
والمستفيد�ن منه، وسبل  البرنامج،  �ؤد�ها  التي  المهمة  �تضمن  تكون واقعية وواضحة،  بحيث  البرنامج 

تقديمه. أما فيما يخص األهداف فيجب أن ُتصاغ بصورة إج�ائية �ترجم رسالة البرنامج.

ثانيًا: تحديد مواصفات الخ��جين:

     يتم تحديد مواصفات الخ��� في ضوء مواصفات الخ��جين لجامعة �يشة المعتمدة  من قبل مجلس 
الجامعة، وكذلك وفق معيار خصائص الخ��جين من معا�ير االعتماد األكاديمي، ويجب أن تكون محددة 
والمهنية،  األكاديمية  المعا�ير  ومع  (سقف)  للمؤهالت  السعودي  اإلطار  متطلبات  ومتسقة مع  بدقة، 

ومتطلبات سوق العمل .

ثالثًا: تحديد مخرجات تعلم البرنامج:

    ويجب صياغتها بصورة إج�ائية توضح ما يجب أن يكون الطالب قاد�ًا على أدائه بعد اال�تهاء من البرنامج 
األكاديمي. ويجب أن �توافق مع اإلطار السعودي (سقف) والمعا�ير األكاديمية والمهنية وحاجات سوق 

العمل، ووثيقة «كفايات خ��جي كليات الطب» بالمملكة.

�ابعًا: إعداد الخطة الد�اسية للبرنامج:

     ويتم إعدادها باالستفادة من تق��ر المقارنة المرجعية، وفي ضوء معا�ير الجودة ومتطلبات االعتماد 
األكاديمي واإلطار  السعودي (سقف) على النحو التالي:

أ- اختيار المق��ات الد�اسية التي يتضمنها البرنامج:
    ويتم في هذه الخطوة اختيار الموضوعات التي يجب أن يدرسها الطالب بحيث تحقق أهداف البرنامج، 
توافقها  حسب  الموضوعات  هذه  تجمع  ثم  البرنامج،  في  المحددة  والمخرجات  النوا�ج  مع  و�تناسب 
للمق�ر دون تشابه مع  العلمي  المحتوى  يعبر عن  وت�ابطها في مق��ات واختيار أسم مناسب لكل مق�ر 
أسماء مق��ات أخرى في الكلية أو كليات أخرى داخل الجامعة إال إذا كان المق�ر المقصود هو نفس 

المق�ر أينما وجد. 
ويتم اختيار رمز المق�ر وفقًا للش�وط والضوابط بالفصل الثاني بهذا الدليل، مع م�اعاة الو�ن النسبي المالئم 
لكل موضوع في المق�ر من حيث عدد الساعات المعتمدة وساعات االتصال، والتأكد من عدم وجود تك�ار 

في المق��ات التي أعدها أعضاء هيئة التد��س أو وجود فجوات في المحتوى العلمي.
ب- إنشاء خ��طة تفصيلية للمق��ات الد�اسية للخطة: 

الخطة  على مستويات  الد�اسية  المق��ات  وتو��ع  لكل مق�ر  التد��سية  الساعات  تحديد  ذلك      ويشمل 
المقترحة مع م�اعاة تط�يق «منظومة المدى وال�تابع» في تحقيق التسلسل العلمي المنطقي لتدفق 
المق��ات عبر المستويات المختلفة وكذلك مق��ات كل مستوى ومق��ات جميع المستويات، كما تشمل 
تحديد متطلبات كل مق�ر (قبلي – مت�امن)، وتصنيف المق��ات من حيث: متطلب (جامعة - كلية - قسم)، 

ومن حيث (إل�امي- اختياري – حر).
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ج- إعداد مصفوفة نوا�ج التعلم على مستوى البرنامج :
 وفيها يتم التأكد من أن جميع مق��ات البرنامج تحقق مخرجات التعلم بصورة كلية أو بصورة جزئية وفق 

مصفوفة مخرجات التعلم، بحيث تحقق مق��ات البرنامج في مجملها جميع مخرجات تعلم البرنامج.

د- تحديد عدد ساعات الخطة :
واألنشطة  مق�ر،  لكل  المعتمدة  والساعات  المؤهل،  مع  يتوافق  بما  الخطة  ساعات  عدد  تحديد  يتم      
إعداده  بهدف  العملية  الطالب  مها�ات  لتطو�ر  المناسبة  العلمية  التد���ية  الب�امج  م�اعاة  مع   ، التد��سية 

لسوق العمل، والساعات المخصصة لها في ضوء الش�وط والضوابط بالفصل الثاني بالدليل.

هـ - توصيف البرنامج : 

    ويتم في ضوء نموذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي، لتوصيف الب�امج، ويجب إعداده 
أو  به  المرتبط  المكون  التناسق والتكامل �ين مكونا�ه، وعدم إعداد أي مكون بمع�ل عن  بط��قة تحقق 
الذي يعتمد عليه، وم�اعاة النظر لتلك المكونات بنظرة شاملة، وتوافقها مع ما تم إعداده في الخطوات 
السابقة، ويجب م�اعاة أن تكون است�ا�يجيات التعليم والتعلم وط�ق التقويم متنوعة وفعالة وتالئم مخرجات 
التعلم المختلفة، مع االلت�ام  بمعا�ير وضوابط وش�وط بناء الب�امج والخطط الد�اسية بالفصل الثاني بهذا 

الدليل.

و- توصيف مق��ات البرنامج :
      حيث يتم إعداد توصيف لكل مق�ر من المق��ات المكونة للبرنامج، وكذلك للخبرة الميدانية في حالة 
تواجدها، وذلك وفق نموذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي لتوصيف المق��ات، ويجب أن 
تكون است�ا�يجيات التعليم والتعلم وط�ق التقويم متنوعة وفعالة وتالئم مخرجات التعلم المختلفة للبرنامج، 
وااللت�ام  بمعا�ير وضوابط وش�وط بناء الب�امج والخطط الد�اسية بالفصل الثاني بهذا الدليل،  وتوافق صياغة 

مخرجات التعلم، وخصائص الخ��جين مع ما ورد بتوصيف البرنامج المقت�ح.

ز- كتابة البرنامج في صورته المبدئية :

حيث يتم كتابته وفقًا للتنظيم التالي:
1- اسم البرنامج.

2- مقدمة: �تضمن نبذة عن نشأة الكلية والب�امج التي تقدمها والدرجات العلمية التي تمنحها، وإحصاءات 
بأعداد الطلبة وأعضاء هيئة التد��س، وما �تميز به الكلية من إمكانات مادية أو بش��ة وأب�ز إنجا�ات ب�امجها.

3- �ؤية الكلية ورسالتها وأهدافها.
4- الهيكل العام للخطة الد�اسية لجميع الب�امج في الكلية.

5- نبذة عن القسم العلمي الذي يقدم من خالله البرنامج المقت�ح.
6- �ؤية ورسالة واهداف القسم العلمي.
7- ش�وط القبول في  التخصص بالقسم.

8- متطلبات الحصول على الدرجة الممنوحة في القسم.
9- متطلبات القسم اإلجبا��ة واالختيا��ة والحرة.

10- توصيف البرنامج.
11- توصيف مق��ات البرنامج.
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المرحلة ال�ابعة: مرحلة الم�اجعة والتحكيم

جودته،  لتحقيق  المقت�ح  البرنامج  من  المبدئية  النسخة  فحص  إلى  والتحكيم  الم�اجعة  عملية  تهدف       
بم�اجعته؛ للوقوف على مواطن القصور وتالفيها وتحسينه، و�تم وفق اإلج�اءات التالية:

أوًال: م�اجعة البرنامج داخل الجامعة:

 1- م�اجعة البرنامج من خالل لجنة الب�امج والخطط الد�اسية بالقسم: 
    حيث يتم م�اجعته بصورة شاملة لكل المكونات، وم�اجعته أيضًا لغويًا وإمالئيًا وم�اجعة تط�يق الضوابط 

والش�وط ومدى تطابقه مع لوائح الد�اسة بالجامعة ودليل ضمان الجودة بالجامعة.

2-  م�اجعة البرنامج من خالل عمادة التسجيل والقبول:  
    للتأكد من مطابقة الخطة الد�اسية للمتطلبات الفنية وتو��ع الساعات والترميز والمستويات.

3- م�اجعة البرنامج من خالل عمادة التطو�ر والجودة:  
أخر  استخدام  من  والتاكد  األكاديمي،  االعتماد  لمعا�ير  ومطابقتها  الد�اسية  الخطة  جودة  من  للتأكد      

إصدا�ات المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي في توصيف البرنامج والمق��ات.

4- م�اجعة البرنامج من خالل وحدة موائمة مخرجات التعلم مع سوق العمل بالجامعة : 
    للتحقق من مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل المتفقة مع اإلطار السعودي للمؤهالت(سقف)، 

وتوجهات وخطط قطاعات األعمال في التوظيف والمهن المستقبلية.

5- م�اجعة البرنامج من خالل وحدة التعليم والتعلم:
      للتأكد من أن خصائص الخ��جين ومخرجات التعلم في البرنامج محددة بدقة، ومتسقة مع متطلبات اإلطار 
ومالئمة  العمل،  سوق  ومتطلبات  والمهنية،  األكاديمية  المعا�ير  ومع  (سقف)،  للمؤهالت  السعودي 
المختلفة  التعلم  مخرجات  مع  وتالئمها  وفعاليتها  و�نوعها  التقويم  وط�ق  والتعلم  التعليم  است�ا�يجيات 

للبرنامج.

6- م�اجعة البرنامج مع الجهات المستفيدة من البرنامج:
   يتم تحديد قائمة بالجهات الرئيسية التي سوف توظف خ��جي التخصصات سواء من القطاع الحكومي أو 
الخاص بمساعدة إدارة موائمة مخرجات التعلم مع سوق العمل بالجامعة وإج�اء ��ا�ات خاصة لكل جهة على 
أكثر من  الطالب  أن  الطلبة والخ��جين حيث  الجهات، وكذلك  أو عقد ورشة عمل تشاو��ة تضم هذه  حدة 
يستطيع تق�يم هذه الخطة من خالل تجربته الق��بة لها ليتم عرض ومناقشة أجندة الب�امج المقترحة لمدة 
تحقيقها  ومدى  الخطة،  على  مالحظا�هم  على  والتعرف  مقترحا�هم  ألخذ  وذلك  األقل  على  واحد  �وم 
لمتطلبا�هم؛ ومن ثم تقوم اللجنة بد�اسة هذه المرئيات والمالحظات التي حصلت عليها من ورشة العمل 

وإيجاد أنسب الحلول للمشاكل الموجودة بالخطة والتعد�ل في ضوئها.

العليا:  الد�اسات  ب�امج  من  البرنامج  كان  حال  في  العليا  الد�اسات  عمادة  خالل  من  البرنامج  م�اجعة   -7
للتوصية �إجازة البرنامج بعد د�استه والتنسيق �ينه و�ين الب�امج القائمة.

8- م�اجعة البرنامج من خالل مجلس القسم العلمي: 
وإج�اء   ال�أي،  إلبداء  العلمي  القسم  أعضاء  على جميع  المقت�ح  للبرنامج  المبدئية  الصيغة  تعرض      حيث 

تعديالت في حين وجودها ثم التصد�ق على الصياغة المبدئية في حال تمت موافقة جميع أعضاء القسم.

9-  العرض على اللجنة الدائمة بالجامعة للرفع به للتحكيم الخارجى.
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ثانيًا: تحكيم البرنامج خا�ج الجامعة:

    �رسل البرنامج المقت�ح بعد الم�اجعات السابقة للم�اجعة والتحكيم للتحقق من مدى جودته وأي جوانب 
قصور لتعديلها وتحسينه، ويتم ذلك من خالل أ�نين من «المحكمين» على األقل من خا�ج الجامعة , يتم 
المركز  من  للتحكيم  المعتمد  النموذج  وفق  الخطة  لتحكيم  العلمي  القسم  مجلس  قبل  من  اختيارهم 

الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي، ويتم اختيار المحكمين وفق الضوابط والش�وط التالية:
أن يكونوا من خا�ج الجامعة.

أن يكونوا على رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك في تخصص البرنامج.
أن يكونوا من ذوي الخبرة العالية في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي وإعداد الب�امج األكاديمية.

أن يكونوا من ذوي الخبرة في مجال است�ا�يجيات التد��س وأساليب التقويم الحديثة.
أن يكونوا من ذوي السمعة العلمية المرموقة ولد�هم إ�تاج علمي متنوع في التخصص، ومنشور في 

مجالت عالية المستوى، وذات تقدي�ات مرتفعة في التصنيف ومعامل التأ�ير.

ملحوظة:

في حالة وجود ش�اكة �ين الكلية مقدمة البرنامج ومؤسسة أكاديمية أخرى بها برنامج معتمد يكتفى 
بتحكيم هذه الجهة.

المرحلة الخامسة: مرحلة اإلعداد النهائي للبرنامج األكاديمي المقت�ح :

وتشمل هذه المرحلة اإلج�اءات التالية:

1- إج�اء التعديالت الواردة من قبل المحكمين من خالل  لجنة الب�امج بالقسم العلمي.
البرنامج األكاديمي بعد تعديله (في حالة وجود تعديالت) إلى عمادة الد�اسات العليا للتوصية  2- رفع 

باعتماده في حالة كونه برنامج د�اسات عليا.
3- إق�ار الصياغة النهائية للبرنامج بعد إج�اء تعديالت المحكمين، واستكمال دورة إق�ار البرنامج واعتماده 

وفقًا لإلج�اءات النظامية كل حسب صالحيا�ه (موضح بالتفصيل بالمحور الثالث بهذا الفصل).
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ثانيًا: �نفيذ البرنامج:

النظامية  اإلج�اءات  التخاذ  والقبول  التسجيل  لعمادة  نهائي  بشكل  اعتماده  بعد  البرنامج  ارسال  يتم      
الالزمة بشأن البدء في �نفيذ البرنامج  وتشغيله من قبل القسم المختص.

ثالثًا:  تقويم البرنامج :

القصور  نواحي  على  والوقوف  ألهدافه،  البرنامج  تحقيق  مدى  من  التحقق  التقويم  عملية  تهدف      
والمشكالت التي تظهر أ�ناء تط�يق البرنامج؛ للتغلب عليها، وإج�اء عمليات التعد�ل والتحسين المستمر في 
بالقسم  الد�اسية  والخطط  الب�امج  لجنة  قيام  من خالل  البرنامج  تقويم  ويتم  جودته.  بغية ضمان  ضوئها 
المركز  (نموذج  البرنامج  أداء  عن  سنوي  تق��ر  وكتابة  البرنامج،  �نفيذ  بمتابعة  البرنامج  وإدارة  العلمي 
الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي)، يتم إعداده في ضوء �تائج متابعة واقع التنفيذ واألدلة والشواهد 
جوانبه  في  البرنامج  على  والقائمين  الطلبة  آ�اء  واستطالع  البرنامج،  مق��ات  تقا��ر   وفحص  الفعلية، 
األكاديمية واإلدا��ة والفنية؛ ويكون ذلك للوقوف على أداء البرنامج بصورة دو��ة خالل سنوات تط�يقه 
للبرنامج حسب ط�يعة عدد  البرنامج إال بعد م�وة المدة النظامية  ولكن ال يجوز إج�اء أي تعديالت على 
سنوا�ه، حيث تقوم لجنة الب�امج والخطط الد�اسية بالقسم العلمي �إعداد تق��ر شامل في ضوء التقا��ر 
جميع  وآ�اء  للبرنامج  األخيرة  الذا�ية  والد�اسة  األخرى  الدوري  التقويم   وعناصر  للبرنامج  السنوية 
المختص  القسم  قبل  من  واعتمادها  مناقشتها  ويتم  المما�لة  للب�امج  المرجعية  والمقارنة  المستفيد�ن، 

تمهيدًا التخاذ االج�اءات الالزمة للتعد�ل والتطو�ر والم�اجعة لتصميم البرنامج.

�ابعًا : م�اجعة البرنامج وتعديله :

االختصاص  حسب  القسم  مجلس  من  والمعتمد  المطلوب  التعد�ل  لنوعية  تبعًا  العملية  هذه  و�تم      
والصالحيات كما سيرد بالمحور الثالث بهذا الفصل، وبالنسبة لجوانب التعد�ل األكاديمية والعلمية، ف�تم 
من قبل لجنة الب�امج والخطط الد�اسية بالقسم المختص وفقًا لإلج�اءات النظامية التي سترد في المحور 

التالي.
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المحور الثاني: تطو�ر الب�امج والخطط الد�اسية القائمة :

�تنوع الخطط الد�اسية التي تحتاج لتطو�ر إلى التصنيفات التالية:
1- خطة د�اسية لبرنامج جديد تحت مظلة قسم معتمد وله برنامج مناظر معتمد بدأت به الد�اسة في المقر 
الرئيس أو الف�وع أو قسم الطالبات، وفيه يتم اعتماد خطة البرنامج المناظر أو تقديم تحديث للخطة يطبق 

على البرنامجين معًا، ويجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع �ؤساء أقسام الب�امج المتناظرة وعمداء كليا�هم.

2- تحديث خطة د�اسية لبرنامج/قسم معتمد وبدأت به الد�اسة وله برنامج / قسم مناظر معتمد وبدأت به 
الد�اسة في المقر الرئيس أو الف�وع أو قسم الطالبات. في هذه الحالة يجب أن يتم التنسيق �ين القائمين 

على البرنامجين لتقديم خطة موحدة يتم إق�ارها وتطبق على البرنامجين.

3- تحديث خطة د�اسية لبرنامج/قسم معتمد وبدأت به الد�اسة وليس له برنامج / قسم مناظر في المقر 
الرئيس أو الف�وع أو قسم الطالبات. في هذه الحالة يتم إنشاء الخطة المطلوبة وفق الخطوات النظامية 

المذكورة في البند التالي.

    وتعتمد إج�اءات تطو�ر وتحديث الب�امج األكاديمية على مقدار  وحجم التغ�ير الذي يط�أ على الخطة 
الد�اسية،  وبهذا تصنف التحديثات لتحديث محدود وغير محدود على التحو  التالي:

ضبط الخطط الد�اسية أو التحديث المحدود :

     يحدد مقدار التحديث المقت�ح في أي خطة د�اسية قائمة الجهة صاحبة الصالحية في إق�ار التحديثات 
واإلج�اءات النظامية المترتبة عليه. ويمكن طلب إج�اء ضبط محدود لبعض مكونات خطة د�اسية قائمة 

دون تغ�ير رقم الخطة الد�اسية وفق الش�وط التالية:

1-  عدم وجود طلبة متخرجين على تلك الخطة الد�اسية.
أو متطلبات  الخرجين  أو يخل بمتطلبات  للبرنامج  التعليمية  المخرجات  المطلوب على  الضبط  2-  أال �ؤثر 

االعتماد األكاديمي... إلخ.
3-  أن يتم بموافقة األقسام والب�امج المناظرة حال تحقق ذلك. 

4-  وجود خلل أكاديمي أو نظامي في الخطة الد�اسية يقر من لجنة الب�امج والخطط الد�اسية بالقسم 
األكاديمي المتقدم بطلب التعد�ل، ولجان الب�امج والخطط الد�اسية باألقسام المناظرة إن وجدت. 
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أوًال: إج�اءات الضبط أو التحديث المحدود للب�امج األكاديمية القائمة :

1- تقديم طلب مقت�ح التغ�ير سواء من عضو هيئة التد��س أو منسق المق�ر أو المنسق األكاديمي للبرنامج 
لرئيس القسم مع إرفاق صورة من التق��ر الخاص بالمق�ر أو البرنامج بما يحويه من مب��ات التغ�ير.

2- يحيل رئيس القسم الطلب للجنة المناهج بالقسم إلبداء مرئيا�ها، وفي حالة كان المق�ر أو البرنامج يتم 
تقديمه بكليات أخرى تلتزم لجنة المناهج القسم �إرسال مقت�ح التعد�ل ل�ؤساء األقسام بالكليات األخرى 

إلبداء �أ�هم مع دعوتهم الجتماع اللجنة المحدد لمناقشة التعد�ل.

3- يتم عرض �أي اللجنة ومقت�ح التغ�ير على مجلس القسم التخاذ التوصية وفق ما جاء من لجنة الب�امج 
والخطط الد�اسية بالقسم.

لمجلس  بالعلم"  "لإلحاطة  كلية  مجلس  أقرب  موضوعات  ضمن  لعرضها  الكلية  لعميد  التوصية  ترفع   -4
بالكلية إلبداء  المناهج  للجنة  أوًال  الكلية فيحيلها  التغ�ي�ات من صالحيات مجلس  الكلية في حالة كون 

ال�أي وعرض ما توصلت إليه اللجنة في أقرب مجلس كلية بعدما �رد �أي اللجنة.

5- �رفع محضر مجلس الكلية لمعالي مد�ر الجامعة للمصادقة.

6- تسري التعديالت منذ تا��خ مصادقة معالي مد�ر الجامعة على محضر مجلس الكلية المد�ج به موضوع 
التغ�ير.

7- ترسل نسخة من جميع األو�اق بما فيها رقم المصادقة على محضر مجلس الكلية وتا��خه إلى وكالة 
الجامعة للشؤون التعليمية الستكمال الالزم نظامًا ومخاطبة عمادة القبول والتسجيل إلج�اء التعديالت 

المطلوبة. 

ثانيًا: إج�اءات التحديث غير المحدود للب�امج القائمة :

الب�امج  تطو�ر  في  مرجعية  بوصفها  والجامعات  الكليات  في  المناظرة  األكاديمية  الب�امج  مسح   -1
الد�اسية للقسم، وفق آلية المسح على اال تقل عدد الب�امج عن ثالثة ب�امج منها واحد على األقل معتمد 

من قبل هيئات االعتماد في حالة توفره.

2- تحديث توصيف المق��ات الد�اسية الخاصة بالبرنامج األكاديمي.

م�اعاة  مع  الد�اسية  للخطة  الد�اسية  المستويات  على  الد�اسية  المق��ات  تو��ع  في  النظر  إعادة   -3
تسلسلها العلمي والمنطقي، ومتطلبات المق��ات الد�اسية السابقة أو المصاحبة.

4- م�اجعة عدد الوحدات الد�اسية المعتمدة للبرنامج الد�اسي واستيفاؤها لمتطلبات الجامعة والكلية 
والقسم والتخصص واالعتماد األكاديمي... إلخ.

5- رفع البرنامج الد�اسي المطور إلى مجلس القسم للتوصية باعتماده.

6- إج�اء التعديالت الالزمة في حال وجود مالحظات من مجلس القسم.

7- اكمال اإلج�اءات النظامية كما ورد في المحور األول بهذا الفصل.
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المحور الثالث: إق�ار الب�امج والخطط الد�اسية :

�تم عملية إق�ار الب�امج والخطط الد�اسية وفق محددات نوعية معينة تحدد صالحيات كل جهة من الجهات 
المرتبطة بدورة إق�ار الب�امج والخطط الد�اسية، ويمكن استع�اض تلك المحددات  على النحو التالي:

أوًال: ارتباط الخطة المقترحة بأي مما يلي :

1. تغ�ير مسمى قسم معتمد  بدأت به الد�اسة أو لم تبدأ.
2. إنشاء قسم جديد أو كلية جديدة.

    وفي هذه الحالة يجب الحصول مسبقًا على الموافقة على إنشاء القسم أو الكلية أو تغ�ير المسمى 
قبل رفع الخطة الد�اسية إلى اللجنة الدائمة للب�امج والخطط الد�اسية.

ثانيًا: ارتباط الخطة المقترحة ببرنامج السنة األولى :

    يشمل ذلك أي مقت�ح في خطة البرنامج يتطلب �نفيذه أيًا مما يلي:
1. االنضمام إلى برنامج السنة األولى.

2. الخ�وج من برنامج السنة األولى.
3. تعد�ل أو تغ�ير المق��ات المقدمة من برنامج السنة األولى.

الخطة  الدائمة للسنة األولى قبل رفع  اللجنة  الحالة يجب الحصول مسبقًا على موافقة      وفي هذه 
الد�اسية إلى اللجنة الدائمة للب�امج والخطط الد�اسية.

ثالثًا: نوع الخطة المقترحة ويشمل ذلك :

برنامج مناظر معتمد بدأت به الد�اسة في  لبرنامج جديد تحت مظلة قسم معتمد، وله  1- خطة د�اسية 
المقر الرئيس أو الف�وع أو قسم الطالبات.

2- خطة د�اسة لبرنامج جديد تحت مظلة قسم معتمد، وليس له برنامج مناظر في المقر الرئيس أو الف�وع 
أو قسم الطالبات.

3- تحديث خطة د�اسية لبرنامج/قسم معتمد وبدأت به الد�اسة وله برنامج / قسم مناظر معتمد وبدأت به 
الد�اسة في المقر الرئيس أو الف�وع أو قسم الطالبات.

4- تحديث خطة د�اسية لبرنامج/قسم معتمد وبدأت به الد�اسة وليس له برنامج / قسم مناظر في المقر 
الرئيس أو الف�وع أو قسم الطالبات.
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اإلج�اءات النظامية إلق�ار الب�امج والخطط الد�اسية:

1- ُتقدم لجنة الب�امج والخطط الد�اسية بالقسم العلمي محضر يتضمن توصية واضحة ودقيقة باإلج�اء المطلوب 
لمجلس القسم مع استيفاء متطلبات المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي مرفقًا معة المسوغات التالية: 

• تق��ر يتضمن أسباب استحداث او تطو�ر البرنامج األكاديمي المستهدف استحدا�ه او تطو�ره،.
• تق��ر يتضمن �تائج جمع المعلومات العامة عن الب�امج المناظرة على المستويات (المحلية -االقليمية -الدولية).

• تق��ر المقارنة المرجعية.
• تق��ر أهمية البرنامج.

• النماذج المناسبة للمقت�ح والتحكيم  في حالة  الب�امج األكاديمية الجديدة.
• تق��ر وحدة موائمة مخرجات التعلم مع سوق العمل بالجامعة .

• تق��ر عمادة التطو�ر والجودة.
• تق��ر عمادة التسجيل والقبول.

 
2- د�اسة مجلس القسم العلمي للمقت�ح والمصادقة عليه إن لم يكن به أي مالحظات أو رده للجنة للتعد�ل في 

حلة وجود مالحظات.

أو  والتعد�ل  للد�اسة  القسم  بعد مصادقة مجلس  بالكلية  الد�اسية  الب�امج والخطط  لجنة  إلى  المقت�ح  رفع   -3
الموافقة على المقت�ح.

توصية واضحة  وبه  المقت�ح محض�ًا،  على  الموافقة  حالة  بالكلية في  الد�اسية  والخطط  الب�امج  لجنة  ُتقدم   -4
ودقيقة بالموافقة على اإلج�اء المطلوب لعميد الكلية للمصادقة عليه ورفعه لمجلس الكلية للد�اسة والتعد�ل 

أو الموافقة على المقت�ح.

5- �رفع عميد الكلية في حالة الموافقة محضر مجلس الكلية، وبه توصية واضحة ودقيقة بالموافقة على اإلج�اء 
المطلوب لمد�ر الجامعة للمصادقة عليه.

6- �رفع مد�ر الجامعة المقت�ح بخطاب موجه لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية أو وكيل الجامعة للد�اسات العليا 
في حال كان البرنامج للد�اسات العليا الستكمال باقي اإلج�اءات النظامية وفق التسلسل التالي:

للب�امج والخطط األكاديمية  الدائمة  اللجنة  الق�ار، وتشمل:  للد�اسة وا�خاذ  المختصة  الجهة  إلى  المقت�ح  رفع   •
واللجنة الدائمة للسنة األولى.

• رفع المقت�ح من الجهة المختصة لكل من: (عمادة التطو�ر والجودة- عمادة التسجيل والقبول- وحدة التعليم 
والتعلم- إدارة موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل- المحكمين الخارج�ين- وحدة الب�امج والخطط الد�اسية) 

للم�اجعة األكاديمية والفنية واإلدا��ة.

• رفع محضر الجهة المختصة بعد ا�خاذ الق�ار مد�ج به الموضوع والتوصية لمعالي مد�ر الجامعة للمصادقة.
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• رفع خطاب موجه من سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية لمعالي مد�ر الجامعة لعرض الموضوع 
على مجلس الجامعة للتوصية.

• رفع محضر مجلس الجامعة مد�ج به المقت�ح والتوصية للو�ارة الستكمال اإلج�اءات التنفيذية المترتبة على 
ق�ار مجلس الجامعة.

• إق�ار البرنامج من مجلس شؤون الجامعات.

• إرسال وكيل الشؤون التعليمية الق�ار لعمادة التسجيل والقبول لإلختصاص إلكمال الالزم نظاميًا.

ملحوظة:

    تطبق كل اإلج�اءات التي سترد أو بعضها وفقًا لما سبق ذكره في محددات اإلج�اءات النظامية، كما أن 
جميع تلك اإلج�اءات تطبق لكل محدد مذكور وفق التسلسل اإلج�ائي والزمني.

 مثال:

 إنشاء خطة جديدة مع تعد�ل مسمى قسم غير مرتبط بالسنة األولى يتطلب ذلك القيام بالتسلسل اإلج�ائي 
السابق مرتين، األولى لطلب تعد�ل مسمى القسم والثانية إلق�ار الخطة بعد تغ�ير المسمى:
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شكل (٤) �وضح دورة إق�ار برنامج أكاديمي مستحدث

مرحلة استحداث البرنامج
لجنة الب�امج والخطط الد�اسية

ارسال البرنامج لعمادةمرحلة تطو�ر البرنامج
القبول والتسجيل للعمل بموجبه

تسجيل البرنامج في (سقف)

مجلس شؤون الجامعات

اعتماد مجلس الكلية

اعتماد مجلس العمادة

إق�ار

إق�ار

إق�ار

موافقة

موافقة

موافقة

موافقة

موافقة

موافقة

رفض/تعد�ل

رفض/تعد�ل

رفض/تعد�ل

رفض/تعد�ل

رفض/تعد�ل

رفض/تعد�ل

رفض/تعد�ل

اعتماد نهائي

اللجنة الدائمة للب�امج
والخطط الد�اسية بالجامعة

التوجيه لوحدة الب�امج والخطط
الد�اسية بالجامعة للد�اسة

التوجيه إلدارة موائمة مخرجات
التعلم مع سوق العمل  للد�اسة

التوجيه لعمادة القبول والتسجيل
للد�اسة

التوجيه لعمادة التطو�ر والجودة
للد�اسة

اللجنة الدائمة للب�امج والخطط
الد�اسية للد�اسات العليا بالجامعة

لجنة الب�امج والخطط
الد�اسية بالكلية

مجلس األمناء

مجلس القسم

مجلس الكلية

عمادة الد�اسات العليا
في حالة برنامج د�اسات العليا

التحكيم الخارجي

مجلس الجامعة

لجنة الب�امج والخطط الد�اسية



المحور ال�ابع: اإلج�اءات النظامية الستحداث قسم جديد

1- تقوم الكلية بعمل د�اسة مقارنة ألقسام مرجعية، ويقدم الموضوع بمجلس الكلية للمناقشة، وا�خاذ 
التوصية الالزمة ِبشأن إنشاء القسم الجديد.

2- تقدم الكلية طلب لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية من خالل نموذج إنشاء قسم جديد مرفق به توصية 
مجلس الكلية.

3- عرض الموضوع على وحدة الب�امج والخطط الد�اسية بالجامعة للد�اسة وإبداء ال�أي.
4- عرض الموضوع باللجنة الدائمة للب�امج والخطط الد�اسية بالجامعة للد�اسة وتقديم التوصيات.

5- رفع الموضوع وتوصية اللجنة الدائمة للب�امج والخطط الد�اسية بالجامعة لمد�ر الجامعة لعرض 
الموضوع بمجلس الجامعة.

6- عرض الموضوع بمجلس الجامعة وا�خاذ الق�ا�ات الالزمة ورفعه للجهات العليا المختصة إلصدار الق�ار 
النهائي المناسب بشأنه.

المحور الخامس: اإلج�اءات النظامية الستحداث كلية جديدة

   يتم استحداث كلية جديدة كاستجابة ل�ؤية إدارة الجامعة، أو اقت�اح كلية او أكثر أو من مقت�ح د�اسة 
مقدمة من أعضاء هيئة التد��س، ويتم ذلك وفق اإلج�اءات التالية:

1-    عمل د�اسة مقارنة مع جامعات عالمية.
2-    استطالع آ�اء خب�اء أو هيئات علمية لتأ�يد هذا التوجه.

3-    إعداد قائمة لألقسام المقترحة بالكلية الم�اد استحدا�ها.
4-    إعداد قائمة مقترحة باالحتياجات من الكوادر البش��ة واإلنشاءات.

5-    إعداد خطة مش�وع الكلية وتحديد التا��خ المتوقع لجاه��تها.
6-    تعبئة نموذج إنشاء كلية جديدة.

7-    تقديم المقت�ح بمرفق به جميع المسوغات السابقة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.
8-    �رفع الموضوع لوحدة الخطط والب�امج الد�اسية للد�اسة وإبداء ال�أي.

9-    يعرض الموضوع باللجنة الدائمة للب�امج والخطط الد�اسة لالتخاذ التوصية المناسبة.
10-  �رفع الموضوع وتوصيات اللجنة لمد�ر الجامعة لعرضه بمجلس الجامعة.

11- يعرض الموضوع بمجلس الجامعة التخاذ الق�ار المناسب، ثم �رفع للجهات العليا التخاذ الق�ا�ات   
       النهائية المناسبة.
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 المحور السادس : إج�اءات إغالق أو إيقاف الب�امج األكاديمية

ــا،  ــج وم�اجعته ــدوري للب�ام ــم ال ــج التقوي ــى �تائ ــة عل ــج األكاديمي ــالق الب�ام ــاف أو إغ ــد إيق     يعتم
التــي قــد توضــح عــدم جــدوى بعــض الب�امــج، وأنــه لــم يعــد هنــاك حاجــة إليهــا، وقــد يكــون هنــاك 
ــاع عــدة إجــ�اءات  ــة، ويجــب ا�ب ــا باغــالق بعــض الب�امــج فــي ضــوء السياســات التعليمي توجهــات علي
محكمــة إلغــالق أو إيقــاف الب�امــج ؛ لضمــان الترت�بــات المناســبة للعناصــر المرتبطــة بالبرنامــج الملغــى 

أو المتوقف كالطلبة الذ�ن ال ي�الوا يدرسون بالبرنامج وااللت�امات المالية للبرنامج ... وغيرها.

ــر عــن  ــه البرنامــج �إعــداد تق�� ــع ل ــة الب�امــج والخطــط الد�اســية بالقســم العلمــي التاب 1- تقــوم لجن
عمليــة التقويــم والمتابعــة الدو��ــة للبرنامــج متضمنــًا د�اســة تحليلية ألســباب إغالق أو إيقــاف البرنامج، 
واآلثــار المترتبــة علــى عمليــة اإليقــاف أو اإلغــالق علــى القســم والكليــة والخطــة االســت�ا�يجية 
للجامعــة واعضــاء الهيئتيــن األكاديميــة اإلدا��ــة، وااللت�امــات الماليــة واإلدا��ــة والعلميــة المرتبطــة 
بالبرنامــج والطلبــة المســجلين بالبرنامــج، وكــذا الب�امــج التــي تقــدم مقــ��ات داعمــة لــه أو يقــدم لهــا 
البرنامــج مقــ��ات داعمــة إن وجــدت مرفقــًا بــه األدلــة والشــواهد و�تائــج اســتطالع آ�اء المســتفيد�ن 
داخــل وخــا�ج الجامعــة وجهــات الم�اجعــة الداخليــة والخارجيــة ويتــم مناقشــته بمجلس القســم وا�خاذ 

الق�ار بشان اإلغالق أو اإليقاف.

2- يقــدم طلــب إلغــالق البرنامــج أو إيقافــه مــن قبــل القســم المختــص  لعميــد  الكليــة مرفقــًا بــه  تق��ر 
ــة الب�امــج والخطــط  ــة الب�امــج والخطــط الد�اســية بالقســم، والــذي يقــوم بــدوره بتوجيهــه للجن لجن
الد�اســية بالكليــة لد�اســته، وإعــداد التوصيــات المناســبة، ثــم يعــرض بمجلــس الكليــة ال تخــاذ القــ�ا�ات 

المناسبة والرفع به لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

3-  يعــرض التق��ــر علــى عمــادة التطو�ــر والجــودة بالجامعــة لد�اســته ورفــع �تائــج الد�اســة وتوصيا�هــا 
لوكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة التــي �تخــذ  القــ�ار المناســب فــي ضوء توصيــات عمــادة التطو�ر 
والجــودة، ثــم ترفــع  توصيــة وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة �إيقاف أو إغــالق البرنامج (مــع تحديد 
مــدة إيقــاف البرنامــج فــي حالــة ا�خــاذ القــ�ار باإليقــاف) لمجلــس الجامعــة العتمادهــا ، حيــث يقــوم 

مجلس الجامعة  با�خاذ ق�ار االيقاف او افغالق مع تحديد تا��خ اإليقاف أو اإلغالق.

ــًا  ــك وفق ــة، وذل ــة الموضوع ــوء الخط ــي ض ــالف ف ــاف أو إغ ــذ إيق ــص بتنفي ــم المخت ــوم القس 4-يق
لإلج�اءات التالية:

أ - متابعة تخ�ج الطالب من البرنامج.
ب- متابعــة تحو�ــل الطلبــة المســجلين حديثــًا فــي البرنامــج ممــن �رغبــون فــي التحو�ــل لب�امــج 

أكاديمية أخرى.
ج- التنسيق مع األقسام والب�امج األكاديمية ذات الصلة بالبرنامج.
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الم�اجع

1- نماذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.

2- اإلطار السعودي للمؤهالت.

3- نظام مجلس التعليم العالي ولوائحه..

4- األدلة واللوائح المنظمة للد�اسة واالختبا�ات بالجامعات السعودية.

5- مش�وع نظام الجامعات الجديد 1441هـ.

6- دليل تصميم الب�امج األكاديمية وتطو�رها لجامعة الطائف.

7- دليل إعداد الب�امج األكاديمية للجامعة اإلسالمية.

8- الدليل اإلج�ائي إلعداد الب�امج األكاديمية وتطو�رها لجامعة أم القرى.

9- دليل إعداد الخطط والب�امج لجامعة المجمعة.

10- الدليل اإلج�ائي للب�امج والخطط الد�اسية في جامعة تبوك.

11- دليل إعداد الخطط والب�امج األكاديمية لجامعة الجوف.

12- دليل إعداد واعتماد الخطط والب�امج الد�اسية لجامعة المجمعة.

13- دليل إدارة الخطط والب�امج الد�اسية للمرحلة الجامعية لجامعة الملك سعود.

14- دليل إدارة الجودة لجامعة �يشة.

15- دليل الد�اسة واالختبا�ات لجامعة �يشة.

16- الالئحة الموحدة للد�اسات العليا في الجامعات السعودية والقواعد التنفيذية لها بجامعة �يشة.
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