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 مصطلحات الدليل

  .الجامعة: يقصد بها جامعة سبها 

  .الكلية: يقصد بها احدى كليات جامعة سبها 

 .القسم: يقصد به أي وحدة علمية تقوم بمهام التدريس والتدريب والبحث العلمي بالكلية 

  .الرئيس: رئيس الجامعة 

  كلية. العميد: عميد 

 .الطالب: أي شخص مسجل بالكلية بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها قسمه العلمي 

  .الخريج: اي طالب استكمل الخطة الدراسية بالكلية بنجاح 

 .مجلس الكلية: مجلس يضم العميد والوكيل ورؤساء االقسام العلمية 

 .مجلس القسم العلمي: مجلس يضم رئيس القسم واعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 السنة الدراسية: فصالن رئيسيان وفصل صيفي إن وجد . 

  للدراسة في الكليةالفصل الدراس ي: مدة زمنية . 

 للتخرج مستويات الالزمة املستوى الدراس ي: هو املرحلة الدراسية للطالب عددها ثماني. 

  الخطة الدراسية: هي مجموعة من املقررات الدراسية التي يجب على الطالب دراستها. وتكون في جدول يوضح فيه املقررات

 املقرر وتصنيفه. الدراسية ورمز املقرر وتراتبيه وعدد وحداته والساعات التدريسية ونوع 

 اتباعهاالطالب  لى: هو بيان يشمل الخطة وتوصيف املقررات التي يجب عالبرنامج الدراس ي . 

 توصيف البرنامج: هو عبارة عن دليل يشمل البرنامج الدراس ي بالقسم العلمي . 

 هي عبارة عن املقررات الدراسية والخطة العامة ورموزها والتراتبية واالسبقية لتوضح للطالب كامل  :مصفوفة الخطة الدراسية

 املقررات التي يجب عليه دراستها.

  دراسية ضمن خطة الدراسة املعتمدة في كل تخصص وتتبع مستوى محدد. ويكون له رقم , ورمز, واسم, املقرر الدراس ي: مادة

 ووصف مفصل ملفرداته.

  الدراس ي مكونات املقرر وغيرهم ملعرفة توصيف املقرر: هو دليل الطالب واألستاذ. 

 ة على ياألساسية وتوزيع العنوانين الرئيس املقرر  توصيف املقرر باستخدام نموذج الجودة: يعتبر دليل األستاذ في معرفة مكونات

 املحاضرات واليات تدريسه وتقييمه.

 الجامعيةدرسها جميع طلبة الجامعة في مرحلة يالجامعة: مقررات إجبارية معينة  متطلبات. 

 .نة يدرسها الطالب بجميع االقسام العلمية بالكلية  متطلبات الكلية: مقررات إجبارية معيَّ

 قسم: مقررات إجبارية معينة لعدد من الوحدات الدراسية يْدرسها جميع طلبة القسم.متطلبات ال 

 .من الوحدات 
ً
 مطلوبا

ً
تار منها الطالب ما يحقق عددا

ْ
 املقررات االختيارية: مجموعة من املقررات َيخ

  عملي او نظري نوع املقرر: اما ان يكون . 
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  اختيار او اجباري تصنيف املقرر: اما ان يكون . 

 .املقررات املساندة: مقررات اجبارية يدرسها الطالب من قسم آخر بالكلية 

 .الوحدة الدراسية: املحاضرة النظرية األسبوعية أو الدرس العملي أو امليداني 

  :الواحد . دراس يالفصل المجموع الوحدات الدراسية التي ُيسمح للطالب التسجيل فيها في هو العبء الدراس ي 

 طريقة لحساب متوسط معدل التقدير الفصلي في نهاية كل فصل دراس يهو الفصلي:  املعدل أو التقدير  . 

  :عند التخرج ةدراسيالل و فصجميع الحساب متوسط معدل التقدير الكلي في نهاية طريقة هو معدل التقدير العام .  

 وأنشطة وبحوث اختبارات من دراس ي فصل خالل الطالب تحصيل تبين التي لألعمال املمنوحة الدرجة :الفصلية األعمال درجة 

 . تعليمية

 الدراس ي وال يجوز اعادته الفصل نهاية في واحدة مرة يعقد املقرر  في اختبار :االمتحان النهائي. 

 الدراس ي للفصل النهائي االختبار في مقرر  كل في الطالب عليها يحصل التي الدرجة :درجة االمتحان النهائي. 

  إليها درجة االختبار النهائي ملقرر.الدرجة النهائية: مجموع 
ً
 درجات األعمال الفصلية مضافا

  عملية تطوير املناهج العلمية هي عبارة عن العلمية التي يتم من خاللها اجراء تعديالت في جزء او كل مكونات املنهج الدراس ي او

. وتعتبر هذه العملية ضرورية وملحة حيث الخطة الدراسية وفق الية عمل مدروسة من اجل تحسين جودة املنهج املراد تطويره

انها تساعد في حل القصور الذي تعاني منها املناهج التعليمية وعادتا يبدا من مناهج قائمة ويراد تحسينه. هناك ثالث أساليب 

 شائعة في تطوير املناهج العلمية وهي التطوير بالحذف او باإلضافة او باالستبدال.
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 المقدمة

ان تطبيق املعايير الوطنية املنصوص عليها في دليل إجراءات ترخيص واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية الصادر 

 م والبرامج2016الصادر في عام التابع لوزارة التعليم عن املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية 

طريقة وضع بادها من األمور الهامة جدا ويتطلب من القائمين عليها االملام بصورة عامة الدولية للخطط الدراسية لغرض اعتم

الخطط الدراسية بجميع مكوناتها تحتاج الي تطوير مستمر عن طريق دراسة نتائج تطبيق تلك الخطط  ،الخطط الدراسية بالجامعة

ة او جزئية تهدف بصورة جوهري إماعليها تعديالت  إلجراءلها  سوق العملواحتياجات بها  التنظيميومتابعة التطور العلمي والهيكل 

عملية اعداد كما هو متعارف عليه  يتعارض مع القوانين واللوائح املعمول بها. االرتقاء بالتعليم وتحسين مخرجاته بما العامة الي 

خطة دراسية محكمة املدخالت واملخرجات وفق املعايير واالسس املحلية والدولية سيكون له األثر اإليجابي الكبير على جودة وأداء 

ة دراسية اعتماد برنامج وخطو  والتعليم بصورة عامة.ورسالة الجامعة العملية التعليمية والني يجب ان تتوافق مع اهداف الجامعة 

ك تساعدم بإمكانه االطالع على هذا الدليلوب ءالش يبعض احدى اإلجراءات املعقدة  هو منخطة قائمة و تحديث برنامج جديدة أ

  .بجامعة سبها األولى للبداية في طريقة اعتماد تلك البرامجهو املرحلة  هذا الدليل يعتبرو  اإلجراءاتتلك ستكمال ال بطريقة او بأخرى 

استنادا جامعة اليعتبر هذا الدليل جزء ال يتجزأ من إجراءات اعتماد الخطط الدراسية بجامعة سبها الصادر من مجلس 

دليل إجراءات ترخيص واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية الصادر عن املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات على 

يتعارض مع  عملية التطوير او االستحداث للبرامج العلمية بما ال م ويشمل هذا الدليل2016التعليمية والتدريبية الصادر في عام 

 .وزارة التعليماليات اعتماد البرامج العلمية الصادرة عن 

 الرؤية

 .جودة الخطط والبرامج الدراسية بجامعة سبها

 الدليل فاهدا

 يهدف هذا الدليل الي:

املعلومات الضرورية التي يجب معرفتها قبل الشروع في بجامعة الالدراسية في األقسام العلمية بتزويد لجان وضع الخطط والبرامج  -

 . تطوير خطة دراسية ما عملية اعتماد او

 . استحداث برامج دراسية اللجان املكلفة بعملية التطوير او تسهيل عمل -
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 . بالجامعة توحيد اإلجراءات في تطوير واستحداث البرامج العلمية -

 . توضيح اليات اعتماد الخطط الدراسية -

 تطوير الخطط الدراسية

 دراسية ومنها على سبيل املثال:ال ةخطالتطوير التي تؤدي الي هناك العديد من األسباب 

 .املعمول بهاعلى تطبيق الخطة  أكثراو  سنوات أربعمرور   -

 .التغيرات واملستجدات في املجاالت العلمية  -

 . قرارات او تعديالت للبرامج التعليميةصدور لوائح او   -

 .متطلبات سوق العمل  -

  ملركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبيةمتطلبات االعتماد البرامجي الصادرة عن ايستحدث في  ما  -

 بجامعة سبها العامة العتماد الخطط الدراسية لمعاييرا

 كل عام سنويا في حسب استراتيجية العلمية بالكليةجامعة اللعلمية با باألقسامالخطط الدراسية  تقييمفي جميع األحوال يجب ان 

 التالية: وفقا للمعايير جامعي

 . اتباع رؤية ورسالة واهداف الجامعة والكلية والقسم العلمي .1

 . وتقييمها سنويا  ةثستحدوجوب مراجعة املناهج امل .2

   . لجنة مختصة مكلفة ملراجعة املقررات الدراسيةمن خالل يتم االستحداث والتطوير  .3

 ةجامعالالدراسية بتطوير المقررات  الية اعتماد

 .ويشمل التقرير على التالي ،مرفق بشواهد واستبيانات كل مقرر من قبل القسم تقديم تقرير مفصل عن .1

 .استطالع آراء الطالب والخريجين حول املقررات -

 .أية دراسات أو تقارير أو تغيرات أخرى قد تؤثر في املقرر   -

 سجل النتائج للمقررات الدراسية والتي تدل على االستمرار في إعطاء الخطة الدراسية املوضوعة.   -

 تقديم تقرير مفصل من قبل مجلس القسم والكلية عن الخطة الدراسية بالقسم ومعتمدة من مكتب الجودة بالكلية .2
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 . ير الي إدارة ضمان الجودة وتقييم األداء ملراجعة التقارير املقدمة لالعتماد الداخلييحال التقر  .3

ويصدر بها قرار للعام التالي وهو بمثابة عقد بين الطلبة الجدد بالعام املقبولين به والقسم  العلمي تعتمد الخطة الدراسية للقسم .4

 . العلمي

 . من مجلس الجامعة الخطة دون الحصول على االعتمادفي جميع األحوال ال يجوز للقسم العلمي تعديل  .5

  . بأثر رجعيبل في حالة التعديل في الخطة وحصول القسم على االعتماد ال يتم العمل بها على الطلبة املستمرين  .6

 . يجب ان يكون هناك عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس الستكمال الخطة الدراسية .7

 عتمادالمقدمة لال الدراسية تقويم الخطة

 من مسئولية: وهيفي جميع األحوال يتم تقويم الخطة بصفة دورية ومستمرة سنويا في نهاية العام الدراس ي 

 من خالل لجنة تشكل من قبل رئيس القسم العلمي تسمى لجنة تطوير املناهج والخطط .القسم العلمي   .1

 .الجودة بالقسم  .2

  لجنة تطوير املناهج والخطط .  من خالل لجنة تشكل من قبل الجودة بالكلية .3

  قبل لجنة تطوير املناهج والخطط . خالل لجنة تشكل من  منالجودة بالجامعة  .4

 . الخطة الدراسيةمحتويات 

 العامة أوال: مكونات الخطط الدراسية

 املقررات الدراسيةبصورة عامة تختلف مكونات الخطط الدراسية من قسم آلخر ومن كلية ألخرى وذلك حسب التخصص وطبيعة 

 اتاألحوال يكون مجموع الوحدات التدريسية في الخطة الدراسية بالقسم بما فيها متطلبجميع وفي  ،واملدة الزمنية ونظام التدريس

الخطة الدراسية  تشملأن  يجبو  التعليم.الصادرة من وزارة الكلية ال يتجاوز عدد الوحدات املعتمدة بالالئحة متطلبات الجامعة و 

 أساسية هي:مكونات جامعة بشكل عام من ثالث الي قسم علمي بأل 

ومعتمدة من  بالجامعةستها ايجب على الطالب در لكل التخصصات  إجباريةدراسية هي عبارة عن مقررات  متطلبات الجامعة: .1

 .مجلس الجامعة بعددها وعدد مقرراتها وتوصيفها 

هي عبارة عن مقررات اختبارية يختارها الطالب الستكمال وحدات التخرج من جامعة سبها في كل  متطلبات الجامعة االختيارية: .2

 . وتوصيفها وحداتهامعتمدة من مجلس الجامعة بعددها وعدد وهي التخصصات 
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ملقررات إن تستبدل هذه ا ليها يجوز األقسام التي تتوافق طبيعة تخصصاتها مع طبيعة مقررات متطلبات الجامعة وبصورة عامة 

 . واعتمادها بمجلس الجامعةفقط  بمقررات أخرى من ضمن متطلبات الجامعة

بغض النظر عن أقسامهم، ويكون الحد األدنى ملتطلبات الكلية  تهكلييدرسها الطالب في  مقررات اجباريةوهي  متطلبات الكلية: .3

 .حسب طبيعة الكلية

 وهي عبارة عن مقررات يدرسها الطالب في القسم التابع له وتكون موزعة على النحو التالي: متطلبات القسم والتخصص: .4

 . : وهي مقررات اجبارية يدرسها الطالب في القسممقررات إجبارية -

 سب الخطة الدراسية بالقسمحيختارها الطالب قررات مجموع من امل: وهي مقررات اختيارية -

 . يدرسها الطالب داخل الكلية او خارجهامساعدة للتخصص : وهي مقررات اجبارية مساندةمقررات  -

 . وهي عبارة عن وضع الخطة العامة للمقرر مترتب عليه واملتزامن معه او املقرر االستدراكي متطلبات املقرر: .5

 لوضع الخطط الدراسية القواعد العامة ثانيا: 

حسب القواعد سية للمقررات االدر الوحدات  وتوزيع للقسمالخطط الدراسية مصفوفة يجب ان تراعي األقسام العلمية عند بناء 

 التالية:

 .يجب ان توضح الخطة عدد املقررات االجبارية واالختيارية واملساندة ومتطلبات الجامعة  .1

  .توزيع عدد الوحدات الدراسية حسب كمية املنهج للمقرر  .2

من القسم  لمقرر اما الجانب العملي يقدر حسب الوعاء الزمني ل تحسب عدد الوحدات بواقع ساعة وربع لكل وحدة تدريسية نظرية .3

 . العلمي

 . و السنواتللمقررات و املراحل  تراتبيةاليجب ان توضح  .4

 .الدراسية املقررات اسبقية في حالة الدراسات العليا يجب توضيح  .5

  . مع املقرر املتزامنة املقررات  يجب ان توضح .6

 . يتم ترقيم املقررات الدراسية حسب القواعد املتبعة بجامعة سبها انظر البند الثالث : الترقيم والترميز .7

 ثالثا: الية الترقيم بجامعة سبها

 وفقحسب النظام املتبع بجامعة سبها يتم ترقيم وترميز املقررات بصورة عامة 
ً
 لي:ما ي ا
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  وال يجوز تكراره في نفس القسم او الكلية او الجامعةيميزه  مقرر رقما ورمزايأخذ كل ان  -

 : الية الترقيم -

  .(100( خانات )3تتكون األرقام من )وهي  الرقم ذو داللة معينة كون ي .1

 . تكون خانة املئات للسنة الدراسية او الفصل الدراس ي الذي يدرس بها املقرر  .2

 . ( اختياري 2او ) (1( او عملي )0املقرر نظري ) نوعتكون خانة العشرات دالة يحمل  .3

 . تكون خانة اآلحاد دالة على تسلسل املقرر او الشعبة .4

 يجب اتباع الية معينة لرقم االحاد بحيث تتوافق املقررات ذات العالقة بحمل نفس الرقم .5

 الية الترميز:  -

 . يكون الرمز داال على القسم العلمي الذي يسند له املقرر  -

 .( CS101يكون رمزه ) حاسوب عام مثل مقرر وال يقل عن حرفين  أحرف 3 رمز املقرر عن يتجاوز  يجب اال -

 . URمستقل م ج او  برمزيرمز ملتطلبات الجامعة  -

سبيل املثال مقرر حاسوب عام يكون  وليس للقسم التي يدرس فيه على املقرر  يشير الي القسم التابع له االكلية رمز تأخذ متطلبات  -

 . ويتبع قسم الحاسوب( CS101رمزه )

 

 (2017)دليل كلية تقنية املعلومات  توضيحي لترقيم املقررات بجامعة سبها شكل

 يوضح الترقيم العام بجامعة سبها جدول 
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 رمزها السنة الدراسية رمزها السنة الدراسية م

 5 السنة الخامسة 0 السنة التحضيرية 1

 6 السنة السادسة  1 السنة األولى 2

 7 السنة السابعة 2 السنة الثانية 3

 9 املاجستير 3 السنة الثالثة 4

 10 الدكتوراه 4 السنة الرابعة 5

 يوضح الترقيم العام بجامعة سبها للفصل الدراس ي جدول 

 رمزها السنة الدراسية رمزها الفصل الدراسية م

 6 السادس 1 األول  1

 7 السابع 2 الثاني 2

 8 الثامن 3 الثالث 3

 9 املاجستير 4 الرابع 4

 10 الدكتوراه 5 الخامس 5

 

 .في حالة ترقيم السنوي  6او  فما فوق  11دراسية تأخذ الرقم مع مراعاة الكليات ذات الطابع التي تكون فيها الدراسة خمس سنوات 

 

 اإلجراءات اإلدارية واالكاديمية إلقرار الخطة الدراسية بجامعة سبها: رابعا
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 . كاملة لقسم برنامج وخطة دراسية جديدة اعتمادآلية  .أ

 باملراحل التالية:بجامعة سبها  جديد مقرر دراس ياعتماد عملية يجب ان تمر 

املحلية  املناظرةالجامعات إعداد تقرير مبدئي عن األقسام العلمية ب اإلعداد األولى ويتم من خاللمرحلة وهي : املرحلة املبدئية  .1

 املراجع على املقدم للقسم العلمي التقرير املبدئي ويجب ان يشمل املقترحةلخطة الدراسية لمقارنة ك هموذلك باختيار  العامليةو 

 :من الجامعات املناظرة التالية العلمية لكل مقرر 

 . والقسم اسم الجامعة والكلية -

 . مصفوفة املقررات الدراسية -

 . للقسم الخطة العامةمكونات  -

 . الخطةواهداف رؤية ورسالة   -

 . معتمد من الجهات العامة والخاصة املستفيدة من الخطة املقترحة قسمالحاجة سوق العمل لهذا تقرير يبين  -

 . التصميم النهائي للخطة الدراسية .2

 : يتم فيها وضع مصفوفة املقررات الدراسية كاملة وتشمل

 . الدراسية مع مراعاة تسلسلها العلمي واملنطقيالفصول او السنوات توزيع املقررات على  -

 .الدراسية من عدد الوحدات والساعات والتراتبية واالسبقية واملقرر املتزامن املقررات متطلبات تحديد  -

 . بالجودة (4وفق نموذج ) قرر ملكل إعداد توصيف  -

 . بالجامعة (5وفق نموذج )الدراسية قررات املعداد توصيف مختصر لكل أ -

 . الدراسيةاإلجراءات اإلدارية واالكاديمية إلقرار الخطة  .3

 وتتم حسب الشروط التالية:

 موقع الجامعة او مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء من الحصول على األلية والنماذج املستخدمة في إعداد الخطةبإمكانك  -

 . بالكلية والجامعة
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لعرض وتقديم علمية لجنة  املختص ليقوم بتشكيلبحيث تقدم الخطة كاملة للقسم العلمي  القسممجلس إقرار الخطة من  -

 لالزمة .املقترحات وإجراء التعديالت ا

إقرار الخطة من الكلية في حالة استحداث القسم تقدم مباشرة للكلية وتشكل لجنة علمية من خارج الكلية لعرض الخطة على  -

 . املتخصصين في كل مقرر، وتقديم املقترحات وإجراء التعديالت املناسبة

 الكلية مجلسحالتها لوكيل الكلية للعرض على باملالحق ملكتب الجودة وتقييم األداء بالكلية ملراجعتها واترفع الخطة كاملة  -

 . إقرار الخطة من مجلس الكلية -

واعتمادها بمجلس الجودة على مستوى ترفع الخطة كاملة باملالحق إدارة ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة ملراجعتها  -

 .رئيس الجامعة كيل الجامعة للعرض على واحالتها لو الجامعة 

 . مجلس الجامعةتعرض الخطة على  -

 . آلية اعتماد تحديث برنامج وخطة دراسية بالقسم  .أ

وال يتم  وفقا للشروط املذكورة اعالهالعلمية بجامعة سبها  باألقساملخطط الدراسية التحديث لفي جميع األحوال يجب ان يعتمد 

يتم العمل بها في العام الذي يليه ويتم تطبيقها على الدفعة على أن من مجلس الجامعة  على االعتمادالعمل بها اال بعد الحصول 

 : باملراحل التاليةاو خطة دراسية مقرر دراس ي  تحديث عملية اعتمادويجب ان تمر  الحالية

قسام العلمية بالجامعات املناظرة املحلية اإلعداد األولى ويتم من خالل إعداد تقرير مبدئي عن األ مرحلةوهي املرحلة املبدئية:  .1

ويجب ان يشمل التقرير املبدئي املقدم للقسم او الخطة الدراسية للمقرر الدراس ي املراد تحديثه والعاملية وذلك باختيارهم كمقارنة 

 العلمي على املراجع من الجامعات املناظرة التالية:

 . رر التي يعطى بها املق اسم الجامعة والكلية والقسم -

 . بالقسم مصفوفة املقررات الدراسية -

 . لقسمالخطة العامة با -

 . املراد تحديثه اسم املقرر  -

 . رؤية ورسالة واهداف املقرر  -

 . أهداف املقرر  -
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 . النتائج املتوقعة من املقرر  -

 . عدد وحدات وساعات املقرر  -

 . املستوى املستهدف للمقرر  -

 . من الجهات العامة والخاصة املستفيدة من الخطة املقترحةتقرير يبين حاجة سوق العمل لهذا املقرر معتمد  -

 .توضح فيها أوجه الضعف والقوة  مقارنة بين املقررين الحالي واملحدثتقارير  -

 :للمقرر الدراس ي ةالنهائي املرحلة .2

 . واملنطقيمع مراعاة تسلسلها العلمي تحديد موقع املقرر من املقررات الدراسية واملعتمدة والعالقة بينهما  -

 .من عدد الوحدات والساعات والتراتبية واالسبقية واملقرر املتزامن  الدراس ي املقرر تحديد متطلبات  -

 . توضيح االختالفات ان وجدت بين املقررين -

 . ( بالجودة4لمقرر وفق نموذج )لإعداد توصيف  -

 . ( بالجامعة5وفق نموذج ) دراس يمقررات الإعداد توصيف مختصر لل -

 : : وتتم حسب الشروط التاليةتحديث مقرر الدراس ياإلدارية واالكاديمية إلقرار  اإلجراءات .3

 . الحصول على األلية والنماذج املستخدمة في إعداد الخطة موقع الجامعة او مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء -

للقسم العلمي في حالة وجوده وفي حالة من مجلس القسم بحيث تقدم الخطة كاملة العامة كاملة الخطة تحديث املقرر داخل إقرار  -

 ، وتقديم املقترحات وإجراء التعديالت املناسبةعرض املقرر على املتخصصيناالستحداث القسم تقدم للكلية وتشكل لجنة من القسم ل

. 

واحالتها داء بالكلية ملكتب الجودة وتقييم األ ملراجعتها نسق الجودة وتقييم األداء بالقسم كاملة باملالحق ملاملحدثة ترفع الخطة  -

 . لوكيل الكلية للعرض على املجلس

 . إقرار الخطة من مجلس الكلية -

دارة ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة ملراجعتها واحالتها لوكيل الجامعة للعرض على إل ترفع الخطة كاملة باملالحق  -

 إلحالتها ملجلس الجامعة .  رئيس الجامعة

 . لإلقرار مجلس الجامعةتحال الي  -

 يم الخطط الدراسيةكتح
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 لتطوير الخطط الدراسية او استحداثها كالتالي:تتم عملية التحكيم 

 .شكل لجنة على مستوى الجامعة من ثالث محكمين وال تقل درجاتهم العلمية عن أستاذ مشارك تت -

 . تخصص علوم مناهج التخصص التربوي تتكون اللجنة من اثنين في مجال التخصص والثالث من  -

 . تقديم عرض من اللجنة املكلفة بالقسم العلمي العتماد الخطة -
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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

  اسم املقرر باللغة اإلنجليزية  .6

  بالعربي واالنجليزي  رمز املقرر   .7

  نوع املقرر )اجباري او اختياري(  .8

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

  تراتبية املقرر   .10

  متطلبات املقرر   .11

  للمقرر  الوحدات لدراسية  .12

  الساعات االسبوعية للمقرر   .13

  اللغة املستخدمة في العملية التعليمية  .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 املقرر  اهداف  .3

2.   

3.   

4.   

5.   

 . بيانات املقرر  .3

  توصيف املقرر باللغة العربية  .1

  اإلنجليزيةتوصيف املقرر باللغة   .2

 

 توقيع واعتماد القسم العلمي

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

101-05-01 

 



 

15 
 

 

 

 

 ......................................كلية / 

 .........القسم /..............................

 دليل اجراءات

 طلب التقدم للقسم العلمي العتماد مقرر جديد

 ...................................................الشعبة/

 /............................................. املقرر اسم 

 رمزه/...................................................... 

 توصيف املقرر/

 ال نعم   مالحظة مجلس القسم: هل يعتمد املقرر الدراس ي او التحديث املقدم 

 .....................................................................................................في حالة اإلجابة بال ارجو التوضيح: 

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

 ال نعم   مالحظة مجلس الكلية: هل يعتمد املقرر الدراس ي او التحديث املقدم 

 ............................في حالة اإلجابة بال ارجو التوضيح: ........................................................................

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

 منسق الجودة بالقسم                               رئيس قسم الجودة بالكلية

 االسم /                                        االسم/

 التوقيع/                    التوقيع /                 
 

 رئيس القسم                               عميد الكلية

 االسم /                                        االسم/

 التوقيع /                                     التوقيع/
 

 ال نعم   لتحديث املقدم مالحظة مدير إدارة الجودة بالجامعة: هل يعتمد املقرر الدراس ي او ا

 .....................................................................................................في حالة اإلجابة بال ارجو التوضيح: .

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

 مدير إدارة الجودة بالجامعة

                                       ..................................................االسم / 

                      .................................................التوقيع / 

 

101-05-02 
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 جديد متطلبات اعتماد مقرر دراسي

 : املتطلبات االجبارية للتقديم على اعتماد مقرر دراس ي جديد التالية

 

 رقم الصفحة املرفقات م
رئيس 

 القسم
 وكيل الكلية

    برنامج جديد أو تعديل برنامج قائمطلب التقدم إلعداد   .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

    واالنجليزيةتوصيف املقرر باللغة العربية   .8

    نموذج الجودة للمقرر   .9

    خطة املقرر من عدد الساعات والوحدات والتراتبية   .10

    بالجامعات املحلية والدولية املقارنة املرجعية  .11

    مصفوفة املقرر   .12

    الخطة كاملة للمقررات الدراسية  .13

    مستلزمات تنفيذ املقرر البشرية واملادية  .14

    تراتبية املقرر   .15

     نموذج اعتماد املقرر   .16

    ان وجدت املالحق  .17

 ضع رقم الصفحة وضع عالمة صح في حالة وجود املؤشر او عالمة خطا في حالة عدم وجوده مع العلم يجب توفر كافة الشروط السابقة

 

 القسم العلمي ختمو توقيع 

…………………………………………………………………………….. 

 وكيل الكلية ختمو توقيع 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

  

101-05- 30  
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 اعتماد تحديث مقرر دراسي معتمد
 

 : يجب تعبئة الجدول التالي كامال

  الكلية  .1

  اسم البرنامج التعليمي  .2

  القسم / الشعبة التي تقدم البرنامج  .3

  األقسام العلمية ذات العالقة بالبرنامج  .4

  املقرر بالعربياسم   .5

  اسم املقرر باللغة اإلنجليزية  .6

  رمز املقرر بالعربي واالنجليزي   .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 االسبوعية للمقرر   .13

  املستخدمة في العملية التعليميةاللغة   .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 

  رسالة املقرر   .1

  رؤية املقرر   .2

   .1 اهداف املقرر   .3

2.   

3.   

4.   

5.   

 . بيانات املقرر 

  املقرر باللغة العربيةتوصيف   .3

  اإلنجليزيةتوصيف املقرر باللغة   .4

 : التحديث

 التحديث املوجود حاليا ترقيم

   

   

   
 

 القسم العلمي ختمتوقيع و 

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

101-05- 40  
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6 

 معتمد بالقسم مقررتحديث طلب 
 

 الشعبة/...................................................

 اسم املقرر /.............................................

  ..رمزه/......................................................

 توصيف املقرر/

 

 ال نعم   مالحظة مجلس القسم: يعتمد املقرر الدراس ي او التحديث املقدم 

 في حالة اإلجابة بال ارجو التوضيح: ........................................................................

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

 ال نعم   يعتمد املقرر الدراس ي او التحديث املقدم  مالحظة مجلس الكلية:

 في حالة اإلجابة بال ارجو التوضيح: ........................................................................

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

 منسق الجودة بالقسم                               رئيس قسم الجودة بالكلية

 االسم /                                        االسم/

 التوقيع /                                     التوقيع/

 

 ةرئيس القسم                               عميد الكلي

 االسم /                                        االسم/

 التوقيع /                                     التوقيع/

 

 ال نعم   يعتمد املقرر الدراس ي او التحديث املقدم  : حظة مدير إدارة الجودة بالجامعةمال 

 ........................................................................:  في حالة اإلجابة بال ارجو التوضيح

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

 مدير إدارة الجودة بالجامعة

 

                                      ......................................................االسم /  

                                     ......................................................التوقيع / 

  

101-05- 50  
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 او خطة دراسية مقررتحديث متطلبات اعتماد 
 

 وكيل الكلية رئيس القسم رقم الصفحة رفقاتامل م

    طلب التقدم إلعداد برنامج جديد أو تعديل برنامج قائم  .1

     محضر اجتماع القسم والكلية  .2

     قرار تشكيل لجنة اعداد املقرر   .3

    التقرير املبدئي  .4

    رؤية ورسالة واهداف املقرر   .5

    النتائج املتوقعة من املقرر   .6

    نموذج الجودة للمقرر   .7

    بالجامعات املحلية والدولية املقارنة املرجعية  .8

    خطة الدراسيةمصفوفة ال  .9

    املقررات الدراسية للبرنامج وتوزيعها على املستويات  .10

    توصيف املقرر   .11

    شروط االلتحاق باملقرر   .12

    مستلزمات تنفيذ املقرر البشرية واملادية  .13

    املقرر تراتبية   .14

    املقرر تحديث نموذج اعتماد   .15

    ان وجدت املالحق  .16

 

ضع رقم الصفحة وضع عالمة صح في حالة وجود املؤشر او عالمة خطا في حالة عدم وجوده مع العلم يجب توفر كافة الشروط 

 . السابقة

 

 القسم العلمي ختمو توقيع 

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

 

 وكيل الكلية ختمو توقيع 

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

101-05- 60  
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 الجامعيةنموذج الجودة للمقررات الدراسية لنيل الدرجة 

 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

   

 الوصف العام للمقرر  

 الهدف الرئيس يمحتوى املقرر الذي يحقق  

 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  االمتحان األول 

 6املحاضرة  

 7 املحاضرة 

 8 املحاضرة 

 9 املحاضرة 

 10املحاضرة  االمتحان الثاني

 11املحاضرة  

 12املحاضرة  

 13املحاضرة  

 14املحاضرة  

  إثر دراسة هذا املقرر فمن املتوقع ان يتمكن الطالب من اكتساب املهارات التالية:

 مؤشرين على األقل

 التحصيل املتوقع

 

 طرق التدريس تحديد الطرق 

 %النسبة  طريقة التقييم املستحقاالسبوع 

 30 امتحان نصفى واحد اواثنين املحاضرة

 70 امتحان نهائي حسب جدول االمتحانات
 

 طرق التقييم

 

 املراجع ثالث مراجع على األقل

 مواعيد )محاضر( االمتحانات النصفية                         الساعات املكتبية

 االعتماد

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

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

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

 اسم وتوقيع رئيس القسم العلمي

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

101-05-07 
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 نموذج الجودة للمقررات الدراسية لنيل الدرجة الجامعية الية استكمال
 

 . يعد النموذج بلغتين العربية واالنجليزية .1
 . العملينوع المقرر يكون نظري  .2
 . حالة المقرر يكون اجباري او اختياري .3
 . سالبكالوريومقررات تمهيدية تكون من  .4
 . من مقررات الدراسات العليا اسبقيهمقررات  .5
 . موزعا على عدد المحاضراتيسرد المحتوى  .6
 . م2010عن  لال تقمنها حديثة  3و 4عن  لال يقتكبت عدد من المراجع الكتب  .7
 . MA900لمرحلة الماجستير لرقم المئات مثال  9يكون رمز المقرر يبدا  .8
 . BT900مثال  بمرحلة الدراسات العليا لكل االقسام العلمية 900يكون رقم مقرر البحث  .9
 . العنكبوتيةمراجع شاملة للمواقع المتاحة على الشبكة  5ال تقل عن ان تكون المراجع شترط فيويقا للمحاضر وف .10
 . المراجع: عنوان الكتاب واسم المؤلف ودار النشر وسنة النشر والطبعة .11
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 كلية........................................

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

 م20    /20الخطة الدراسية للعام الجامعي:   

 لنظام الفصل الدراس ي املفتوح

 . أوال: مكونات الخطة العامة

 عدد الوحدات املتطلبات الدراسية ر.م
 النسبة املئوية من

 مجموع الوحدات بالخطة الدراسية 

   متطلبات الجامعة )املتطلبات العامة( 1

   الكلية )املتطلبات الداعمة(متطلبات القسم من  2

   متطلبات القسم التخصصية )اإلجبارية( 3

   االختياريةالتخصصية متطلبات القسم  4

   املجمــــــــــــــــــــوع

: متطلبات الجامعة
ً
 . )االجبارية( ثانيا

 الوحدات اسم املقرر باللغة االنجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م
 الساعاتعدد 

 التراتبية
 عملي نظري 

1        

      املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

: متطلبات الكلية )الداعمة(
ً
 . ثالثا

 الوحدات اسم املقرر باللغة االنجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م
 عدد الساعات

 التراتبية
 عملي نظري 

1        

      املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

: متطلبات 
ً
 . االجباريةالقسم رابعا

 الوحدات اسم املقرر باللغة االنجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م
 عدد الساعات

 التراتبية
 عملي نظري 

1        

      املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

: متطلبات خامس
ً
 .االختيارية القسم ا

 الوحدات اسم املقرر باللغة االنجليزية اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م
 عدد الساعات

 التراتبية
 عملي نظري 

1        

      املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 اعتماد مجلس الكلية            توقيع واعتماد القسم العلمي                   

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

 

101-05-08 
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 كلية........................................

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

 م20    /20الجامعي:   الخطة الدراسية للعام 

 الفصل الدراس ي املغلق لنظام

 . أوال: 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

   متطلبات القسم التخصصية )اإلجبارية( 3

   االختيارية التخصصية متطلبات القسم 4

   املجمــــــــــــــــــــوع

: متطلبات الجامعة )االجبارية(
ً
 . ثانيا

 الوحدات اإلنجليزيةاسم املقرر باللغة  اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م
 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

: متطلبات الكلية )الداعمة(
ً
 . ثالثا

 الوحدات اإلنجليزيةاسم املقرر باللغة  اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م
 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

: متطلبات القسم
ً
 . االجبارية رابعا

 الوحدات اإلنجليزيةاسم املقرر باللغة  اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م
 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 
ً
 . : متطلبات القسم االختيارية خامسا

 الوحدات اإلنجليزيةاسم املقرر باللغة  اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م
 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 اعتماد مجلس الكلية                           توقيع واعتماد القسم العلمي                     

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

 

101-05- 90  
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 كلية........................................

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

 م20    /20الخطة الدراسية للعام الجامعي:   

 املراحللنظام 

 . املراحلالدراسية للبرنامج على  توزيع املقررات

 . مكونات الخطة العامة. أ

 عدد الوحدات املراحل ر.م
 النسبة املئوية من

 مجموع الوحدات بالخطة الدراسية 

   األولىاملرحلة  1

   املرحلة الثانية 2

   املجمــــــــــــــــــــوع

  . املرحلة األولىب. 

 الوحدات اإلنجليزيةاسم املقرر باللغة  اسم املقرر بالعربية املقرر رمز  ر.م
 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 .املرحلة الثانية ج. 

 الوحدات اإلنجليزيةاسم املقرر باللغة  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:   

 لنظام السنة الدراسية

 . مكونات الخطة العامة. أ

 عدد الوحدات السنوات ر.م
 النسبة املئوية من

 مجموع الوحدات بالخطة الدراسية 

   السنة األولى 1

   السنة الثانية 2

   املجمــــــــــــــــــــوع

 . ب. السنة األولى

 الوحدات اإلنجليزيةاسم املقرر باللغة  اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م
 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 .ج. السنة الثانية 

 الوحدات اإلنجليزيةاسم املقرر باللغة  اسم املقرر بالعربية رمز املقرر  ر.م
 عدد الساعات

 عملي نظري 

1       

    املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 

 

 مجلس الكليةاعتماد                           توقيع واعتماد القسم العلمي                  

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

  

101-05-11 
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 كلية........................................

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

 الدراس ي املقرر مستلزمات تطبيق الخطة أو 

 

 . بالقسم االمكانات البشرية .1

 

 . االمكانات املادية .2

 

 

 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

        االحتياج

        املجموع

 التجهيزات املطلوبة التجهيزات املتاحة املطلوب املتاح 

     القاعات الدراسية

         املعامل واملختبرات والورش 

     مكاتب ألعضاء هيئة التدريس واالداريين

     املكتبة

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

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

 املقررات الدراسية تقييمطرق 

 

 

ـــــات )اثعلى سبيل امل للطلبة قررات الدراسيةلجميع املالقسم العلمي التقييم املتبعة في  طريقةتوضيح يجب  التحريرية ل: االمتحانــ

الجدول التالي لكل يرفق  تقييم للمقرر.برنامج لكل  او النقاط املستخدمة النسبة املئويةوغيرها. و  ملناقشاتا التقارير،والشفوية(، 

 . لالعتمادمقرر دراس ي مقدم 

 

 مالحظات النسبة املئويةنظام  نظام النقاط نوع االمتحان ت

    اول وثاني امتحان نصفي 1

    امتحان شفهي 2

    امتحان عملي 3

    امتحان نهائي 4

    نشاط علمي 5

    غيره 6

  %100  املجموع            

 

 

 

 اعتماد مجلس الكلية                                       توقيع واعتماد القسم العلمي           

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

 

 

101-05-14 

 


