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 دليل إجراءات التقديم على استحداث الكليات واألقسام العلمية والبرامج التعليمية

 للمرحلة الجامعية بجامعة سبها

 تقديم  

ملزاولة   اإلجراءات قبل الحصول على املوافقةد من كلية او قسم علمي وشعبة يحتاج الي العديداث استحان إجراءات 

بصورة عامة  . نفعا وأكثرنوعا ما يجعل من العملية اقل تعقيدا  اتباع هذا الدليلمن مجلس جامعة سبها ولكن  العمل

والتي يجب ان  وإتباعها الواجب توافرها من وثائق ومستندات وخطوات اإلجراء على الشروط الالزمة هذا الدليل  يحتوي 

بالجامعة    ياملبدئالتقييم  التقديم و   ح آلياتيوض مع ت،  برامج تعليمية  واو شعب اأقسام    وا   كلية   باستحداثطلب  م مع  تقد

وكالة الشؤون العلمية بالجامعة ومركز ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة قبل احالته الي مجلس  تقوم قبل التي

اما بالنسبة لألقسام  و وبرامج الدراسات العليا الجامعة لستكمال إجراءات اإلحالة الي وزارة التعليم بالنسبة للكليات 

   .والشعب وبرامج املرحلة الجامعة تعتمد من الجامعة

 بجامعة سبها إجراءات فتح كلية دليل

 
ا
 كليةلفتح جراءات املطلوبة اإل : أول

 العلمية   الستحداثشروط   .أ 

ملهام  وذلك لتقديم دارسة مستوفية حول الستفادة من فتح الكلية وتتكلف بامن مجلس الجامعة  ل لجنة تتشك

 التالية: 

 الكلية.  استحداث  دراسة علمية تبين اسباب -1

 . التعليم بصورة عامة ووزارة  ورسالة وأهداف الجامعة  رؤيةمع  توافقها شرطالكلية   ورسالة وأهداف رؤية -2

 مقترح لالئحة الداخلية للدراسة والمتحانات بالكلية.  -3

 البرامج التعليمية ومصفوفة املقررات وتوصيفها والخطة الدراسية العامة  -4

 مقترح لدليل الطالب الجامعي  -5

 استكمال كافة املستندات املطلوبة العمل على   -6
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 شروط الستحداث التعليمية  .ب

 تقديم تقرير تفصيلي مرفق باملستندات التالية والتي تبين التالي:

  اشتراطات ومستكفي  التعليميةيمية والخدمية املطلوبة للعملية أن يكون للكلية مبني مستقل يحتوي املرافق التعل -1

 . األمن والسالمة املهنية

 الخاصة للوصول الى كافة مرافق الكلية.  الحتياجات توفر امللحقات املطلوبة لذوات  -2

 . وخدمات الدعم التعليمية الالزمة  توفر القاعات الدراسية واملدرجات واملكتبة واملعامل -3

 . الجتماعيو  الرياض ي للنشاط  كمالعب توفر الفضاءات واملساحات الكافية  -4

 املالك الوظيفي والهيكل اإلداري للكلية  -5

 ب وأعضاء هيئة التدريس والفنيين واملوظفين جدول يبين نسبة توزيع الطال  -6

 ج. شروط الستحداث العامة 

 في هذه الشروط يجب توفرها بالكامل وهي:

 .قاعة دراسية / طالب(معمل/ طالب؛ استاذ / طالب؛ للكلية وفق نسب بين ) تحديد القدرة الستيعابية -1

 بالكلية املتوفرة حاليا قائمة باألجهزة واملعدات  -2

 الدراسة الذاتية للكلية استكمال نماذج الجودة لالعتماد املؤسس ي والبرامجي و  -3

 املستندات املطلوبةد. 

 . السابقة الذكر  الكلية  استحداثشروط   مستندات تفيد باستكمال .1

 حسب النموذج املخصص لذلك وتوصيف املقررات  التعليميةبرامج الخطط الدراسية وال .2

 الالئحة الداخلية للدراسة والمتحانات بالكلية  .3

 التنظيمي الهيكل   .4

 بالكلية املقترحين للعمل كل أعضاء هيئة التدريس والفنيين واإلداريين السيرة الذاتية ل .5
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واملباني اإلدارية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس خرائط القاعات املستندات التي تثبت ملكية العقار للكلية وال .6

 . للكلية واملكتبة واملعامل وجميع املرافق الخدمية

 العتماد   -ه 

رسالة من رئيس الجامعة تفيد برغبة الجامعة فى  بعد استكمال كافة اإلجراءات تتم مراسلة الوزارة بالخصوص ب

 ويجب اتباع الخطوات التالية بعد موافقة الوزارة:  الكلية.  استحداث

 عند الفتتاح  ينعلمي  ينأل يقل عدد األقسام العلمية بالكلية املقترح استحداثها عن قسم  .1

يتم تخريج اول دفعة وبعدها يتم التقديم ملجلس  ان علمي أحد الكليات املناظرة بجامعة سبها الي  يتبع كل قسم  .2

 أخرى واعتماد القسم الحالي مستقال. ألقسام االجامعة لفتتاح  

 خطوات اإلجراء  و. 

 تقوم اللجنة املكلفة بدراسة واستكمال شروط استحداث كلية باإلجراءات التالية: 

 بالجامعة  ضمان الجودة وتقييم األداء مكتب  كامال ومستوفي الشروط الي الستحداثبتقديم ملف اللجنة تقوم  .1

 الكلية.   لستحداثجميع املتطلبات  استيفاءمن   إدارة ضمان الجودة وتقييم األداء تتأكد .2

 يحال الي وكيل الجامعة للبث فيها .3

يتكون من ثالثة أعضاء على األقل من خارج الكلية برئاسة مدير   الختصاص  ذوي شكيل فريق تقييم مبدئي من ت .4

 إدارة الجودة وتقييم األداء بالجامعة.

 رئيس الجامعة.  يحال للعرض على .5

 .يحال الطلب الي مجلس الجامعة للبث فيه .6

 بعد موافقة مجلس الجامعة يحال الطلب الي وزارة التعليم  .7

 مهام فريق التقييم املبدئ ر. 

 الكلية.   لستحداثاملتطلبات الفنية واألكاديمية املقدمة  استيفاءمراجعة ملف الكلية للتأكد من  يقوم الفريق ب .1
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من مركز  حسب املعايير الصادرة التدقيق الداخلي إلجراء عملية  املقترحة لكليةا ملقر يقوم الفريق بالزيارة امليدانية .2

 .ضمان الجودة

 . يقوم فريق التدقيق الداخلي الي مدير إدارة ضمان الجودة وتقييم األداء .3

 
ا
 العلمي  القسم  باستحداث: منح اإلذن ثانيا

 الستحداث  شروط  

 تتشكل لجنة من مجلس الكلية وذلك لتقديم دارسة مستوفية حول الستفادة من فتح القسم وتتكلف باملهام التالية: 

 القسم    لفتتاح وجود دراسة علمية تبين األسباب العلمية .1

 . هداف الكليةأورسالة و  رؤية منبثقة عنهداف أ ورسالة و  رؤيةن يكون للقسم  أ .2

 .ة التى يقدمهامج التعليميمن حيث البرا   عدم تكرار القسم بنفس الكلية .3

ت وتسلسلها وتوزيعها على املدة  ار ات الدراسية مع تحديد رموز املقر ر ، وتوصيف للمقر تقديم خطة دراسية كاملة .4

 . لقسميقدمها ا لكل البرامج التعليمية التيالدراسية 

 عناوين الكتب واملراجع والدوريات لكل مقرر دراس ي.ر  وتوفيتحديد  .5

 تعبئة نماذج الجودة لكل املقررات الدراسية  .6

 قاعة دراسية/ طالب(. ؛معمل/طالب ؛استاذ / طالب ) للقسم وفق نسب بين  الستيعابيةتحديد القدرة  .7

 . استحداث القسم  ملتطلباتالقاعات الدراسية واملعامل الالزمة  جدول ببين  .8

 .والطلبة  املوظفين  عضاء هيئة التدريس والفنيين وعدد مكاتب او للقسم دارية إل املرافق ا جدول يبين  .9

 املطلوبة  الساسية  املستندات

 تتولى اللجنة املكلفة بتوفير املستندات التالية: 

 القسم.  لفتتاحالجامعة  تفيد باملوافقة املبدئية من مجلسرسالة من رئيس الجامعة  -1

 . السابقة بالفقرة أ علمي جديد بالكلية قسم  السابقة لفتتاح  املطلوبة  شروطال توفير -2

 التي يقدمها القسم وتوصيفها ورموزها ونموذج الجودة لكل مقرر لبرامج التعليمية ا -3
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 .واإلداريين العاملين بالقسم وفقا ملتطلبات الجودةيين ملف لكل أعضاء هيئة التدريس والفن -4

  يئة التدريس واملكتبة واملعاملهالقاعات واملباني اإلدارية ومكاتب أعضاء ما يفيد من الكلية بتخصيص  -5

 .للقسم

 . ان وجدت  قائمة باألجهزة واملعدات املتوفرة بالقسم -6

 خطوات اإلجراء  

الى وكيل الجامعة برسالة من وكيل الكلية تفيد باملوافقة من   لفتتاح القسمتقوم الكلية بتقديم ملف كامل   .1

 افتتاح القسم. على   مجلس الكلية 

 القسم.  لفتتاحجميع املتطلبات  يحتوي امللف ان مكتب الوكيل من تأكد ي .2

من   مبدئي بتشكيل فريق تقييمبالجامعة وتقييم األداء  جودةالضمان إدارة بالتنسيق مع مكتب الوكيل م يقو  .3

 الراغبة فى إستحداث القسم. الكليةمن خارج  على األقل يتكون من ثالثة أعضاء الختصاص ذوي 

  لستحداث املتطلبات املقدمة  استيفاءباملراجعة الفنية املكتبية مللف القسم للتأكد من املكلف يقوم الفريق  .4

 القسم. 

 بالزيارة امليدانية للقسم إلجراء عملية التقييم واملطابقة  لفريق يقوم ا .5

داث القسم  ح من عدمه بإستحامإصدار القرار املناسب بالس إحالة التقييم الي مكتب ضمان الجودة موضحا  .6

 . أو التأجيل

 يحال امللف والتقرير الي مكتب الوكيل  .7

 املقدم .بإبالغ الجامعة بالقرار املتخذ حيال امللف  مكتب الوكيل قوم ي .8

 يحال الي السيد رئيس الجامعة في حالة املوافقة  .9

 يحال الي مجلس الجامعة   .10

 : ثالث
ا
 إستحداث البرامج التعلميةب اإلذن  منح ا

ُ
 باملرحلة الجامعية  عب() الش

   يتم إستحداث البرامج التعليمية 
ُ
 األقسام العلمية الواردة بهذا الدليل.   وفق شروط إستحداث   باألقسام العلمية   عب()الش
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 رابعا: متطلبات التقديم ملنح الذن للبدء في برامج الدراسات العليا

 هذه الشروط صادرة عن لجنة الدراسات العليا بوزارة التعليم والتي يجب توفرها.

 املسوغات الالزمة ملنح األذن للبدء في برامج الدراسات العليا: .أ 

اجتماع السادة هيئة التدريس بالقسم بشأن منح برنامج الدراسات العليا بالقسم ويكون معتمد  نسخة عن محضر  .1

 من مجلس الكلية. 

 نسخة عن محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا بالجامعة بشأن البرنامج املقترح.  .2

 نسخة من محضر اجتماع مجلس الجامعة بشأن البرنامج املقترح. .3

 للبدء في برامج الدراسات العليا للدرجة الدقيقة )الدكتوراه( الشروط الالزمة ملنح اإلذن  .ب

( أعضاء هيئة تدريس ليبين قارين من حملة )الدكتوراه( وبدرجة أستاذ مشارك على األقل وفي 5أن يتوفر بالقسم ) .1

 تخصصات فرعية مختلفة. 

 عليه يطلب إرفاق:   •

 تخصص الدقيق. قائمة بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم مبين بها ال -

 سيرة ذاتية لكل من السادة أعضاء هيئة التدريس املدرجين بالقائمة املشار إليها.  -

 صورة ضوئية من أخر قرارات الترقية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس املدرجين بالقائمة املشار إليها. -

 املاجستير(. ( سنوات على األقل على منح قسم أول درجة عالية )10أن يكون قد مضت مدة ) .2

 عليه يطلب إرفاق:  •

 صورة ضوئية من قرار منح األذن للبدء في البرامج الدراسات العليا لدرجة اإلجازة العالية )ماجستير( .  -

 (.10صورة ضوئية من شهادة إجازة عالية مض ى على منحها من القسم ) -

 ( درجة إجازة عالية " ماجستير" على األقل.50أن يكون القسم قد منح ) .3

 عليه يطلب إرفاق:  •

قائمة معتمدة من قبل القسم والكلية تحتوي على بيانات مفصلة عن شهادات الدرجة العالية التي منحها القسم   -

 ( طالب مبين بها اسم الطالب رباعي وعنوان الرسالة واسم األستاذ املشرف وسنة التخرج.50لعدد )
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 ح لسارية بالخصوص. ان يتوفر في الطالبة شروط القبول حسب ما تحدده اللوائ .4

 عليه يطلب إرفاق   •

لئحة الدراسات العليا للكلية متضمنة شروط القبول والنتقال / نظام الدراسة والمتحانات/ إعادة التنسيب   -

 للقرار )
ا
 م ( بشأن لئحة تنظيم التعليم العالي.2010لسنة  501والفصل / وفقا

 املقررات.   .5

 عليه يطلب إرفاق   •

 الدراسة بالبرنامج.   مذكرة توصيف للمقررات  -

 جدول املقررات الدراسية بالبرنامج أساسية )إلزامية( / اختيارية متضمنة ترميز متسلسل معتمد.  -

 ( اثنان مراجع حديثة كحد أدنى( . 2قائمة بالكتب واملراجع لكل مقررات البرنامج )لكل مقرر عدد ) -

 الدراسات العليا:املسوغات الالزمة ملنح األذن للبدء في برامج  .ت

نسخة عن محضر اجتماع السادة هيئة التدريس بالقسم بشأن منح برنامج الدراسات العليا بالقسم ويكون معتمد   .1

 من مجلس الكلية 

 نسخة عن محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا بالجامعة بشأن البرنامج املقترح  .2

 .نسخة من محضر اجتماع مجلس الجامعة بشأن البرنامج املقترح .3

 الشروط الالزمة ملنح اإلذن للبدء في برامج الدراسات العليا للدرجة الدقيقة )املاجستير(:  .ت

( أعضاء هيئة تدريس ليبين قارين من حملة )الدكتوراه( وبدرجة أستاذ مساعد على األقل وفي 3أن يتوفر بالقسم ) .1

 تخصصات فرعية مختلفة. 

 عليه يطلب إرفاق:  •

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم مبين بها التخصص الدقيق. قائمة بأسماء السادة  -

 سيرة ذاتية لكل من السادة أعضاء هيئة التدريس املدرجين بالقائمة املشار إليها.  -

 صورة ضوئية من أخر قرارات الترقية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس املدرجين بالقائمة املشار إليها. -

 لى األقل على منح قسم املعني للدرجة الجامعية األولى املتخصصة.( سنوات ع10أن يكون قد مضت مدة ) -
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 عليه يطلب إرفاق :  •

 قرار إنشاء القسم بالكلية.   -

 ( سنوات من تاريخ تقديم املقترح. 10صورة ضوئية معتمدة من الكلية لشهادة جامعية منحها القسم مض ى عليها ) -

 ح لسارية بالخصوص. ان يتوفر في الطالبة شروط القبول حسب ما تحدده اللوائ -

 عليه يطلب إرفاق   •

لئحة الدراسات العليا للكلية متضمنة شروط القبول والنتقال / نظام الدراسة والمتحانات / إعادة التنسيب   -

 للقرار )
ا
 م( بشأن لئحة تنظيم التعليم العالي.2010لسنة  501والفصل / وفقا

 املقررات.   .4

 عليه يطلب إرفاق   •

 مذكرة توصيف للمقررات الدراسة بالبرنامج.   -

 جدول املقررات الدراسية بالبرنامج أساسية )إلزامية( / اختيارية متضمنة ترميز متسلسل معتمد.  -

 ( اثنان مراجع حديثة كحد أدنى( . 2قائمة بالكتب واملراجع لكل مقررات البرنامج )لكل مقرر عدد ) -
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 دليل اإلجراءات  

 اعتماد مقرر دراسي جديد

 معلومات عامة:  .1

 يجب تعبئة الجدول التالي كامال:

  الكلية  .1

  اسم البرنامج التعليمي  .2

  القسم / الشعبة التي تقدم البرنامج  .3

  األقسام العلمية ذات العالقة بالبرنامج  .4

  اسم املقرر بالعربي  .5

  اإلنجليزيةاسم املقرر باللغة   .6

  رمز املقرر بالعربي والنجليزي   .7

  نوع املقرر )اجباري او اختياري(  .8

   تخصص ي او مساند او ثقافي(( تصنيف املقرر   .9

  تراتبية املقرر   .10

  متطلبات املقرر   .11

  الوحدات لدراسية للمقرر   .12

  الساعات السبوعية للمقرر   .13

  التعليميةاللغة املستخدمة في العملية   .14

  السنة الدراسية/ الفصل الدراس ي  .15

  أستاذ املقرر   .16

  احتياجات املقرر )قاعة او معمل اوغيره(  .17

  تاريخ وجهة اعتماد املقرر   .18

 معلومات خاصة باملقرر  .2

  رسالة املقرر   .1

  رؤية املقرر   .2

   .1 اهداف املقرر   .3

2.   

3.   

4.   

5.   

 بيانات املقرر  .3

  توصيف املقرر باللغة العربية  .1

  توصيف املقرر باللغة اإلنجليزية  .2

 توقيع واعتماد القسم العلمي 

......................................................................  
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 جديد متطلبات اعتماد مقرر دراسي

 املتطلبات الجبارية للتقديم على اعتماد مقرر دراس ي جديد التالية:

 

 وكيل الكلية رقم الصفحة املرفقات م

   طلب التقدم إلعداد برنامج جديد أو تعديل برنامج قائم  .1

   محضر اجتماع القسم والكلية  .2

   قرار تشكيل لجنة اعداد املقرر بالقسم  .3

   مقدمة توضح أهمية املقرر   .4

   التقرير املبدئي  .5

   رؤية ورسالة واهداف املقرر   .6

   النتائج املتوقعة من املقرر   .7

   توصيف املقرر باللغة العربية والنجليزية  .8

   نموذج الجودة للمقرر   .9

   خطة املقرر من عدد الساعات والوحدات والتراتبية   .10

   املقارنة املرجعية بالجامعات املحلية والدولية  .11

   مصفوفة املقرر   .12

   الخطة كاملة للمقررات الدراسية  .13

   مستلزمات تنفيذ املقرر البشرية واملادية  .14

   تراتبية املقرر   .15

   نموذج اعتماد املقرر   .16

   املالحق ان وجدت  .17

 

 توقيع واعتماد القسم العلمي 

…………………………………………………………………………….. 

 توقيع واعتماد وكيل الكلية 

…………………………………………………………………………….. 
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 الجودة للمقررات الدراسية لنيل الدرجة الجامعيةنموذج 

 الجامعة الكلية القسم العلمي الشعبة

 سبها   

 مقررات تمهيدية
الساعات 

 التدريسية
 اسم املقرر  رمز املادة نوع املقرر  حالة املقرر  الوحدات

  
      

  

 تاريخ اعتماد املقرر  املحاضر املوسم الدراس ي

   

 العام للمقرر الوصف  

 محتوى املقرر الذي يحقق الهدف الرئيس ي 

 اهداف املقرر: ثالث اهداف على األقل

 سرد اهداف املقرر الرئيسية والفرعية ثالث اهداف على األقل

 حسب املحاضرات عرض محتويات املقرر 

 1املحاضرة  

 2املحاضرة   

 3املحاضرة  

 4 املحاضرة 

 5املحاضرة  المتحان األول 

 6املحاضرة  

 7 املحاضرة 

 8 املحاضرة 

 9 املحاضرة 

 10املحاضرة  المتحان الثاني

 11املحاضرة  

 12املحاضرة  

 13املحاضرة  

 14املحاضرة  

 التحصيل املتوقع إثر دراسة هذا املقرر فمن املتوقع ان يتمكن الطالب من اكتساب املهارات التالية: مؤشرين على األقل

 طرق التدريس تحديد الطرق 

 %النسبة  طريقة التقييم السبوع املستحق

 30 امتحان نصفى واحد اواثنين املحاضرة

 70 امتحان نهائي حسب جدول المتحانات
 

 طرق التقييم

 

 املراجع ثالث مراجع على األقل

 مواعيد )محاضر( الساعات املكتبيةالمتحانات النصفية                         

 العتماد

 اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس     اسم وتوقيع منسق الدراسات العليا بالقسم     اسم وتوقيع منسق الجودة بالقسم 

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

101-05-07 
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-------------------------------       --------------------------------           ---------------------------- 

 اسم وتوقيع رئيس القسم العلمي 

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

 الدراسية لنيل الدرجة الجامعية الية استكمال نموذج الجودة للمقررات  

 

 يعد النموذج بلغتين العربية والنجليزية .1

 نوع املقرر يكون نظري العملي  .2

 حالة املقرر يكون اجباري او اختياري  .3

 مقررات تمهيدية تكون من البكالوريوس  .4

 مقررات اسبقيه من مقررات الدراسات العليا .5

 يسرد املحتوى موزعا على عدد املحاضرات .6

 م2010منها حديثة ل تقل عن  3و 4من املراجع الكتب ل يقل عن  تكبت عدد  .7

 MA900ملرحلة املاجستير لرقم املئات مثال  9يكون رمز املقرر يبدا  .8

 BT900مثال  لكل القسام العلمية بمرحلة الدراسات العليا 900يكون رقم مقرر البحث  .9

 شاملة للمواقع املتاحة على الشبكة العنكبوتيةمراجع  5املراجع ان تكون ل تقل عن وفقا للمحاضر ويشترط في .10

 املراجع: عنوان الكتاب واسم املؤلف ودار النشر وسنة النشر والطبعة  .11
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 كلية........................................

 قسم.................................

 م20/    20الخطة الدراسية للعام الجامعي:   

 نظام الفصل الدراسي المفتوحنموذج 
 أول: مكونات الخطة العامة

 عدد الوحدات املتطلبات الدراسية ر.م

 النسبة املئوية من

 مجموع الوحدات بالخطة الدراسية 

   متطلبات الجامعة )املتطلبات العامة( 1

   متطلبات القسم من الكلية )املتطلبات الداعمة( 2

   التخصصية )اإلجبارية(متطلبات القسم  3

   متطلبات القسم التخصصية الختيارية 4

   املجمــــــــــــــــــــوع

: متطلبات الجامعة )الجبارية(
ا
 ثانيا

 الوحدات اسم املقرر باللغة النجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م

 عدد الساعات

 التراتبية

 عملي نظري 

1        

      املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

: متطلبات الكلية )الداعمة(
ا
 ثالثا

 الوحدات اسم املقرر باللغة النجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م

 عدد الساعات

 التراتبية

 عملي نظري 

1        

      املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

: متطلبات القسم الجبارية 
ا
 رابعا

 الوحدات اسم املقرر باللغة النجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م

 عدد الساعات

 التراتبية

 عملي نظري 

101-05-08 
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1        

      املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

: متطلبات القسم الختيارية 
ا
 خامسا

 الوحدات اسم املقرر باللغة النجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م

 عدد الساعات

 التراتبية

 عملي نظري 

1        

      املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

            

 اعتماد مجلس الكلية    توقيع واعتماد القسم العلمي 

..................................................                                ............................................... 
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 كلية........................................

 قسم....................................... 

 م20/    20الخطة الدراسية للعام الجامعي:   

 نظام الفصل الدراسي المغلقنموذج 
 مكونات الخطة العامةأول: 

 مجموع الوحدات بالخطة الدراسية  النسبة املئوية من عدد الوحدات املتطلبات الدراسية ر.م

   متطلبات الجامعة )املتطلبات العامة( 1

   متطلبات القسم من الكلية )املتطلبات الداعمة( 2

   متطلبات القسم التخصصية )اإلجبارية( 3

   التخصصية الختياريةمتطلبات القسم  4

   املجمــــــــــــــــــــوع

: متطلبات الجامعة )الجبارية(
ا
 ثانيا

 الوحدات اسم املقرر باللغة اإلنجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م

 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

: متطلبات الكلية )الداعمة(
ا
 ثالثا

 الوحدات اسم املقرر باللغة اإلنجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م

 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

: متطلبات القسم الجبارية 
ا
 رابعا

 الوحدات اسم املقرر باللغة اإلنجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م

 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

101-05- 90  
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    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

: متطلبات القسم الختيارية 
ا
 خامسا

 الوحدات اسم املقرر باللغة اإلنجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م

 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 اعتماد مجلس الكلية    توقيع واعتماد القسم العلمي 

..................................................   ............................................... 
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 كلية........................................

 قسم....................................... 

 م20/    20الخطة الدراسية للعام الجامعي:   

 توزيع المقررات الدراسية للبرنامج على المراحل
 أ. مكونات الخطة العامة

 عدد الوحدات املراحل ر.م

 النسبة املئوية من

 بالخطة الدراسيةمجموع الوحدات  

   املرحلة األولى 1

   املرحلة الثانية 2

   املجمــــــــــــــــــــوع

 ب. املرحلة األولى  

 الوحدات اسم املقرر باللغة اإلنجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م

 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ج. املرحلة الثانية 

 الوحدات اسم املقرر باللغة اإلنجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م

 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 

 اعتماد مجلس الكلية    توقيع واعتماد القسم العلمي 

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

101-05-10 
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 كلية........................................

 قسم....................................... 

 م20/    20الخطة الدراسية للعام الجامعي:   

 نظام السنة الدراسيةنموذج 
 أ. مكونات الخطة العامة

 عدد الوحدات السنوات ر.م

 النسبة املئوية من

 مجموع الوحدات بالخطة الدراسية 

   السنة األولى 1

   السنة الثانية 2

   املجمــــــــــــــــــــوع

 ب. السنة األولى

 الوحدات اسم املقرر باللغة اإلنجليزية بالعربيةاسم املقرر  رمز املقرر  ر.م

 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ج. السنة الثانية 

 الوحدات اسم املقرر باللغة اإلنجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م

 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 اعتماد مجلس الكلية    توقيع واعتماد القسم العلمي 

..................................................   ............................................... 
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 كلية........................................

 قسم....................................... 

 مستلزمات تطبيق الخطة أو المقرر الدراسي
 

 المكانات البشرية بالقسم

 

 المكانات املادية

 

 

 اعتماد مجلس الكلية    توقيع واعتماد القسم العلمي 

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

 

 

 عدد الفنيين ومؤهالتهم وخبراتهم عدد اإلداريين ومؤهالتهم وخبراتهم عدد أعضاء هيئة التدريس

   أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر معيد

        املتوفر

        املجموع

        الحتياج

        املجموع

 التجهيزات املطلوبة التجهيزات املتاحة املطلوب املتاح 

     مكاتب اإلدارية 

     القاعات الدراسية

         املعامل واملختبرات والورش 

     مكاتب ألعضاء هيئة التدريس والداريين

     املكتبة

101-05-12 
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 كلية........................................

 قسم....................................... 

 طرق التقييم المقررات الدراسية
 

 

والشفوية(، التقارير ،  يجب توضيح طريقة التقييم املتبعة في القسم العلمي لجميع املقررات الدراسية للطلبة على سبيل املثال: المتحانـــــــات )التحريرية  

 راس ي مقدم لالعتماداملناقشات وغيرها. والنسبة املئوية او النقاط املستخدمة لكل برنامج تقييم للمقرر. والجدول التالي يكتب لكل مقرر د

 

 مالحظات نظام النسبة املئوية نظام النقاط نوع المتحان ت

    امتحان نصفي اول وثاني 1

    امتحان شفهي 2

    امتحان عملي 3

    امتحان نهائي 4

    نشاط علمي 5

    غيره 6

  % 100  املجموع            
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..................................................   ............................................... 
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

سبهاجامعة   

 السيد المحترم / أمين عام المجلس األعلى للتعليم العالي والبحث العلمي 

 تحية طيبة وبعد ,,,,

 سبها........................ جامعة .................................. بكلية ..................نفيدكم بأن قسم .......   

 قد  

توفرت فيه الشروط المطلوبة لمنح االذن ببدء برنامج الدراسات العليا لمنح االجازة العالية ،، الماجستير ،، 

 حيث 

 مضى على منح القسم االجازة الجامعية في التخصص عشر سنوات . 

ين القارين من حملة االجازة الدقيقة " الدكتوراه " بدرجة ويوجد به عدد .......... أعضاء هيئة تدريس من الليبي  

.أستاذ مساعد فما فوق وهم   

 ر/ م االسم التخصص الدرجة العلمية
   1 

   2 

   3 
 

اعتماد مكتب الدراسات العليا بالكلية                                      اعتماد رئيس القسم                          

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

يةاعتماد عميد الكل  

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

اعتماد وكيل الشؤون العلمية بالجامعة                       اعتماد مدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة                        

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

 

 المرفقات 

صورة من قرار انشاء القسم .  -1  

( سنوات 10صورة ضوئية معتمدة من الكلية لشهادة جامعية منحها القسم مضى عليها ) -2  

صورة ضوئية من قرارات الترقية ألعضاء هيئة التدريس المدرجين بالقائمة واستمرارية عمل لهم بالقسم معتمدتين من   -3  

  شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .
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 دولة ليبيا
 وزارة التعليم

 سبهاجامعة 
 

 السيد المحترم/أمين عام المجلس األعلى للتعليم العالي و البحث العلمي
 تحية طيبة وبعد ,,,,,

 

.................جامعة ...........................................بكلية .................نفيدكم بأن قسم .............

 قد سبها

توفرت فيه الشروط المطلوبة لمنح اإلذن ببدء برنامج الدراسات العليا لمنح اإلجازة الدقيقة "الدكتوراه" وقد تحصل 

القسم على إذن بمنح اإلجازة العالية "الماجستير" في تخصص..............بتاريخ ..................... ومنح القسم 

... وبلغ عدد اإلجازات التي منحها...............إجازة عالية , ويوجد به أول إجازة عالية بتاريخ ..................

 :عدد........... أعضاء هيئة تدريس من الليبيين القارين من حملة اإلجازة الدقيقة "الدكتوراه" بدرجة أستاذ وهم 

 
 الدرجة العلمية التخصص االسم ر/م

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
 

 اعتماد مكتب الدراسات العليا بالكلية                                      القسم                                     اعتماد رئيس 
    ..                                                                                                   .................... ..................................... 
 

 اعتماد عميد الكلية                                                                       
                                                                            .................. 

 
 بالجامعة                                               اعتماد وكيل الشؤون العلمية بالجامعة  اعتماد مدير إدارة الدراسات العليا 

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

 المرفقات  
 صورة ضوئية معتمدة من الكلية ألول قرار مناقشة تمت بالقسم . -1

 قائمة بأسماء الطلبة المتحصلين على اإلجازة العالية تحتوي على:االسم ,تاريخ المناقشة,عنوان البحث . -2

 بالقسم معتمدتين      صورة ضوئية من قرارات الترقية ألعضاء هيئة التدريس المدرجين بالقائمة و استمرارية عمل لهم-3

 من شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .                                   
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