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مقدمة الدليل
تتبع جامعة الق�صيم ا�سرتاتيجية معلنة لت�صميم و�إقرار ومراجعة وتعديل براجمها الأكادميية
ومقرراتها ،وذلك مبا يتنا�سب والتطوير العلمي والتقني حفاظ ًا على �سمعتها العلمية ،ول�ضمان حتقيق
معايري اجلودة واالعتماد الأكادميي لرباجمها .وقد مت �إعداد هذا الدليل «دليل ت�صميم�/إقرار/
تعديل اخلطط الدرا�سية واملقررات» ليكون مر�شدا وم�ساعدا للقائمني على ا�ستحداث �أو تطوير
الربامج واملقررات يف اجلامعة.
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متهيد
بهدف تطوير الربامج االكادميية �أن�ش�أت جامعة الق�صيم �إدارة الربامج واخلطط الدرا�سية لتتوىل
مهمة الإ�شراف على �إعداد اخلطط الدرا�سية و�إقرارها ومتابعة تطويرها دوري ًا مبا يتنا�سب والتطوير
العلمي والتقني حفاظ ًا على �سمعتها العلمية ،ول�ضمان ا�ستمرار االعتماد الأكادميي لرباجمها ،وقد
�أعدت الإدارة معايري عامة لإعداد اخلطط الدرا�سية وتطوير املناهج .ويتم تطوير املعايري بانتظام،
ولو�ضع املعايري مت االطالع على �أحدث معايري �إعداد اخلطط يف اجلامعات ال�سعودية والعاملية ،مع
مراعاة قرارات جمل�س التعليم العايل اجلديدة املتعلقة بالئحة االختبارات للمرحلة اجلامعية ،ومت
�إعداد هذه املعايري وفق ًا لنماذج ومعايري املركز الوطني لالعتماد الأكادميي (الهيئة �سابقا) بطريقة
�سهلة متكن الأق�سام والكليات من تعبئتها بحيث تكون هي الإطار املوحد لكليات اجلامعة .ويعد هذا
الإطار مبثابة املنظم للخطط الدرا�سية داخل اجلامعة حيث تعتمد عليه الأق�سام والكليات يف
�إعداد خططها اجلديدة �أو تطوير اخلطط احلالية وذلك وفق ًا ملا يلي (الإطار العام لإعداد اخلطط
الدرا�سية ،جامعة الق�صيم )shares/files/sa.edu.qu.apsp//:https
.1

�1أن يكون ترميز وترقيم املقررات جلميع كليات اجلامعة ب�صورة واحدة.

.2

�2أن تت�ضمن جميع خطط اجلامعة متطلبات اجلامعة جلميع الطالب.

.3

�3أن يكون الهيكل العام جلميع اخلطط الدرا�سية باجلامعة واحد ًا.

.4

�4أن يكون للجامعة متطلبات للتخرج تلتزم بها جميع الكليات.

.5
واحدة

�5أن يكون تو�صيف املقررات الدرا�سية املطروحة جلميع الأق�سام ب�شكل وم�ضمون وب�صيغة

.6

�6أن يكون �أ�سلوب تقومي املقررات الدرا�سية املطروحة جلميع الأق�سام واحد ًا.

وبعد اعتماد اخلطة وفق ًا للإطار العام للخطط من قبل �إدارة الربامج واخلطط الدرا�سية يتم ما
يلي:
.1

1تو�صيف جميع املقررات وفق مناذج املركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي.

.2

2يتم �إعداد تقرير للمقرر يف نهاية كل ف�صل درا�سي وفق ًا لنموذج تقرير
املقرر املعد من قبل املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي ومت�ضمن ًا
نتائج ا�ستبانة تقومي املقرر (من قبل الطلبة).
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.3

3يتم و�صف الربامج الأكادميية يف اجلامعة وفق ًا لنموذج تو�صيف الربنامج
املعد من قبل املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي.

.4

4يتم �إعداد تقرير الربنامج �سنوي ًا وفق ًا للنموذج املعد من قبل املركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي وت�ستخدم عدة ا�ستبانات لتقييم
الربنامج ت�شمل:
I .Iا�ستبانات تقييم الطالب للربنامج على م�ستويني.
IIIIا�ستبانات تقييم الطالب املتوقع تخرجهم.
IIIIIا�ستبانات تقييم اخلريجني للربنامج.
IVIVا�ستبانات تقييم �أرباب العمل للربنامج.
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الإطار العام لإعداد اخلطط الدرا�سية
�سيتم التطرق للموا�ضيع التي تهم ع�ضو هيئة التدري�س والطالب مبا�شرة من الإطار نظرا لطول
فقرات الإطار و�سنتناول الأتي:
� -1أهمية الإطار العام للخطط الدرا�سية.
 -2الأ�س�س املتبعة يف �إعداد الإطار العام للخطط الدرا�سية.
 -3معايري اخلطط الدرا�سية.
 -4مراحل �إعداد اخلطط الدرا�سية.
 -5حمتويات اخلطة الدرا�سية.
 -6العنا�صر الرئي�سة للخطة الدرا�سية.
 -7متطلبات التخرج.
 -8الإطار العام للخطط الدرا�سية.
 -9الهيكل العام للخطة الدرا�سية.
 -10متطلبات اجلامعة.
 -11ترقيم وترميز املقررات.
 -12املتطلبات ال�سابقة للمقررات.
 -13رموز �أق�سام الكلية.
 -14تو�صيف املقررات الدرا�سية.
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�أهمية الإطار العام للخطط الدرا�سية
يعد الإطار العام للخطط الدرا�سية مبثابة املنظم للخطط الدرا�سية داخل اجلامعة الذي ت�ستند
عليه جميع الكليات �سواء يف �إعداد خططها امل�ستحدثة� ،أو يف تطوير اخلطط القائمة ليكون هذا
الإطار املرجع الأ�سا�س لبناء اخلطط وذلك وفق ًا ملا يلي:
� -1أن يكون ترميز وترقيم املقررات جلميع كليات اجلامعة ب�صورة واحدة وتتوافق مع املعمول به يف
اجلامعات ال�سعودية والعاملية.
� -2أن تت�ضمن جميع طط كليات اجلامعة متطلبات اجلامعة جلميع الطالب.
� -3أن يكون الهيكل العام جلميع اخلطط الدرا�سية باجلامعة واحدا.
� -4أن يكون للجامعة متطلبات للتخرج تلتزم بها جميع الكليات.
� -5أن يكون تو�صيف املقررات الدرا�سية املطروحة جلميع الأق�سام ب�شكل وم�ضمون موحدين.
� -6أن يكون �أ�سلوب تقومي املقررات الدرا�سية املطروحة جلميع الأق�سام موحدا.
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�أ�س�س �إعداد الإطار العام للخطط الدرا�سية
يت�ضمن الإطار العام للخطط الدرا�سية الأ�س�س التالية:
 -1حتديد �أهداف الكلية وتخ�ص�صاتها.
 -2حتديد املدخالت الب�شرية واملادية.
 -3حتديد احتياجات �سوق العمل.
 -4االطالع على جتارب جامعات عاملية وعربية وحملية وتطبيق معايري االعتماد الأكادميي املحلية
والعاملية.
 -5و�ضع الت�صميم املبدئي للخطة.
 -6اال�ستفادة من مرئيات اجلهات ذات العالقة مظل الأق�سام واملراكز العلمية املناظرة و�سوق العمل
حول اخلطة املقرتحة.
بناء على امل�سح املعلوماتي.
 -7حتديد متطلبات التخرج ً
 -8تنظيم توزيع �ساعات متطلبات التخرج وو�ضعها يف هيكل عام (متطلبات جامعة-
متطلبات كلية-متطلبات تخ�ص�ص�-ساعات حرة).
 -9حتديد متطلبات اجلامعة امللزمة جلميع الطالب.
 -10و�ضع �أ�سلوب موحد لرتقيم وترميز املقررات جلميع املقررات التي تدر�س باجلامعة.
 -11و�ضع �أ�سلوب موحد لتعريف املتطلبات ال�سابقة للمقررات.
� -12أن يكون تقومي و و�صف املقررات بال�شكل نف�سه واخلطوات نف�سها جلميع مقررات اجلامعة طبق ًا
لالعتماد الأكادميي املحلي والعاملي
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عنا�صر اخلطط الدرا�سية
ت�شتمل اخلطط الدرا�سية على العنا�صر التالية:
 -1مقدمة عن الكلية.
 -2تعريف بالأق�سام.
 -3اخلطة الت�شغيلية.
� -4آليات ا�ستحداث وتطوير اخلطط الدرا�سية.
 -1مقدمة عن الكلية:
ت�شتمل املقدمة على العنا�صر التالية:
o

oنبذه تاريخية.

o

�oشروط القبول بالكلية.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

oر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها.
�oأق�سام الكلية والتخ�ص�صات الدرا�سية والدرجات العلمية التي متنحها.
oرموز الأق�سام (اللغة العربية واللغة االجنليزية).
oالهيكل العام للخطة الدرا�سية.

oمالمح التطور يف اخلطط الدرا�سية للكلية (اخلطط املطورة).
oم�سوغات ا�ستحداث اخلطط اجلديدة.
oمتطلبات اجلامعة.

oمتطلبات الكلية (�إجبارية وا تيارية).
oموافقة جمل�س الق�سم.

oموافقة جمل�س الكلية.

 -2تعريف بالأق�سام والتخ�ص�صات الدرا�سية واملقررات:
ي�شمل تعريف الأق�سام العنا�صر التالية:
o

oنبذة عن الق�سم.
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o

oحتديد ر�ؤية الق�سم ور�سالته و�أهدافه.

o

oالدرجة العلمية التي يح�صل عليها الطالب بعد تخرجه (بكالوريو�س دبلوم غريها)...

o
o
o

oالتخ�ص�صات الدرا�سية وامل�سارات التي يقدمها الق�سم.
�oشروط القبول بالق�سم.

oحتديد متطلبات التخرج وت�شمل:
اجتياز الوحدات املطلوبة للتخرج بنجاح.
�سنة حت�ضريية �إن وجدت.
�سنة امتياز �إن وجدت.
�أي متطلبات �أخرى.

o

oالفر�ص الوظيفية للخرجني.

o

oارتباط الق�سم ب�أهداف الكلية.

o
o
o
o
o
o

oمدلوالت �أرقام املقررات.

oقائمة مبقررات الق�سم/التخ�ص�ص الإجبارية.
oقائمة باملقررات الإجبارية من خارج الق�سم.

oقائمة مبقررات الق�سم/التخ�ص�ص االختيارية.

oال�ساعات احلرة ح�سب ما هو حمدد يف هذا الإطار.
oتو�صيف املقررات وي�شمل العنا�صر التالية:
معلومات املقرر الأ�سا�سية.
�أهداف املقرر.
حمتويات املقرر.
خمرجات املقرر )املهارات املتوقعة من ه ا املقرر(.
الكتاب املقرر.
املراجع (ا�سم املرجع-ا�سم امل�ؤلف-تاريخ الإ�صدار-النا�شر).
توزيع املحتوى على الف�صل الدرا�سي )ا تياري(.
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تقومي املقرر.
o
o

ً
موزعة على م�ستويات.
oاخلطة الدرا�سية ملرحلة البكالوريو�س

oترجمة اخلطة للغة االجنليزية (لأهمية ذلك بالن�سبة لالعتماد الأكادميي)

 -3اخلطة الت�شغيلية:
تعر�ض الإمكانيات الب�شرية واملكانية واملعملية املتاحة وكذلك االحتياجات الالزمة لتنفيذ اخلطة
وتقوميها وتطويرها.
� -4آليات ا�ستحداث وتطوير اخلطط الدرا�سية:
o oتقوم الكليات بدرا�سة جدوى ا�ستحداث �أق�سام �أو تخ�ص�صات درا�سية جديدة على �ضوء
م�ستجدات ومتطلبات �سوق العمل والتطورات احلا�صلة يف التخ�ص�صات يف اجلامعات املرموقة عاملي ًا
وبعدها تقوم بتقدير اخلطة الت�شغيلية التي ت�شمل االحتياجات الب�شرية واملالية واملكانية واملعملية
لتلك الربامج (انظر ال�شكل .)1
o oتقوم الكليات مبراجعة وتقومي خططها دوري ًا (كل خم�س �سنوات �أو بعد تخرج �أول دفعة
من اخلطة احلالية على الأقل) لتاليف �أي نق�ص يف خططها وتطوير اخلطة يف �ضوء ذلك.
o
على:

oت�ستكمل الكليات �إجراءات اعتماد اخلطط وذلك بعر�ض اخلطط امل�ستحدثة �أو املطورة
جلنة اخلطط بالق�سم.
جمل�س الق�سم.
جلنة (اخلطط  /االعتماد الأكادميي) بالكلية.
مراجع لغوي (لغة عربية).
مراجع لغوي (لغة �إجنليزية).

o oوبعد ت�أكد الكلية من تنفيذ الت�صويبات املطلوب تنفيذها من قبل جلنة اخلطط واملراجعني
اللغويني تعر�ض اخلطة على:
جمل�س الكلية.
اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدرا�سي.
التحكيم العلمي �إذا ر�أت جلنة اخلطط ذلك.
o oثم تعر�ض اخلطط بعد اعتمادها من جمل�س اجلامعة على ال�شبكة العنكبوتية (انظر
ال�شكل رقم )1
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�شكل � :1آلية �إعداد وتقومي اخلطط الدرا�سية
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�شكل  :2اللجان املنوط بها بناء وتقومي واعتماد اخلطط الدرا�سية
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مراحل �إعداد اخلطط الدرا�سية
عند �إعداد �أي خطة جديدة �أو تطوير خطة قائمة البد من حتقيق املراحل التالية:
املرحلة الأوىل :امل�سح املعلوماتي ويتكون من خطوتني:
اخلطوة الأوىل :االطالع على جتارب جامعات حملية وعربية وعاملية وي�شمل ذلك:
 -1عدد �ساعات الربنامج املماثل يف هذه اجلامعات.
 -2توزيع ال�ساعات على املتطلبات املختلفة (اجلامعة-الكلية-التخ�ص�ص).
� -3إعداد تقرير عن �أعمال هذه املرحلة.
اخلطوة الثانية :امل�سح امليداين لتحديد احتياجات �سوق العمل وي�شمل ذلك:
 -1حتديد اجلهات يف القطاعني العام واخلا�ص التي يو�صى باالت�صال بها لتحديد احتياجاتها من
خمرجات الربنامج.
� -2إعداد �أدوات اال�ستطالع الالزمة من ا�ستبيانات علمية �أو لقاءات �أو جمموعات عمل وغريها.
� -3إعداد تقرير �شامل عن نتائج هذه املرحلة.
املرحلة الثانية :حتليل املعلومات املتح�صل عليها يف املرحلة الأوىل وي�شمل:
 -1املقارنة بني �أهداف الربنامج املقرتح و�أهداف الربامج املماثلة يف اجلامعات التي مت م�سحها يف
املرحلة الأوىل.
 -2املقارنة بني عدد ال�ساعات وتوزيعاتها املختلفة.
 -3االطالع على التو�صيف الدقيق ملحتويات املقررات يف برامج مماثلة للجامعات التي ُم�سحت يف
املرحلة الأوىل لتحديد املحتوى العلمي والتقني واملهاري املطلوب وكيفية دجمها.
 -4الت�صميم املبدئي للخطة.
 -5اال�ستفادة من مرئيات اجلهات ذات العالقة مظل الأق�سام واملراكز العلمية املناظرة و�سوق العمل
حول اخلطة املقرتحة.
املرحلة الثالثة :الت�صميم النهائي للخطة الدرا�سية وي�شمل:
بناء على نتائج املرحلتني ال�سابقتني مع
 -1توزيع املقررات على امل�ستويات الدرا�سية املقرتحة ً
مراعاة متطلبات املقررات وت�سل�سلها العلمي واملنطقي.
 -2حتديد املقررات التدريبية املنا�سبة لتطوير مهارات الطالب العملية بهدف الإ�سهام يف �إعداده
ل�سوق العمل.
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 -3مراعاة �أن تت�ضمن اخلطة الدرا�سية برناجم ًا للتدريب التعاوين �أو ال�صيفي يف خطة كل ق�سم
�إ�ضافة �إىل التدريب امليداين (ح�سب طبيعة التخ�ص�ص).
 -4التو�صيف الدقيق ال�شامل لكل مقرر مت�ضمن ًا �أهداف املقرر ومفرداته ومراجعه.
 -5الت�أكد من ان�سجام اخلطة مع متطلبات االعتماد الأكادميي املحلية والعاملية.
 -6املراجعة النهائية من قبل الق�سم املخت�ص و �إعداد تقرير يت�ضمن تو�صية الق�سم ب�ش�أن اخلطة
بناء على املعلومات ال�سابقة.
املقرتحة �إعدادها ً
املرحلة الرابعة :موافقة جمل�س الكلية ويت�ضمن ذلك:
 -1التو�صية من قبل جمل�س الق�سم.
 -2مراجعة جلنة اخلطط وجلنة االعتماد الأكادميي بالكلية لأهم مالمح اخلطة ومكوناتها مع
الت�أكد من ا�شتمال اخلطة على املكونات الأ�سا�سية الرئي�سية والتف�صيلية وا�ستيفاء جميع املراحل
ال�سابقة.
 -3العر�ض على جمل�س الكلية لإقرار اخلطة.
 -4الرفع �إىل وكيل اجلامعة لل�شئون التعليمية مرفق ًا باخلطة �إقرارها من جمل�س الق�سم والكلية
وملخ�ص للم�سح املعلوماتي وامليداين.
املرحلة اخلام�سة :املراجعة النهائية:
تعر�ض اخلطة على اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدرا�سي للت�أكد من ا�ستيفاء جميع عنا�صرها
ومن ثم الرفع �إىل جمل�س اجلامعة العتمادها ب�صفة نهائية.
املرحلة ال�ساد�سة :التقومي امل�ستمر للخطة:
بناء على جداول ومناذج معدة �سلف ًا ويرفع بها تقرير لعميد
وهي من م�س�ؤوليات الق�سم العلمي وتتم ً
الكلية.

ملخ�ص �إجراءات �إعداد اخلطط الدرا�سية

o

�oإن�شاء جلنة اخلطط بالكلية.

o

�oإن�شاء جلنة االعتماد الأكادميي بالكلية.

o

�oإن�شاء جلنة للخطط بكل ق�سم.
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متطلبات التخرج يف اخلطط الدرا�سية
�أو ًال :يجب �أن يكون عدد الوحدات الدرا�سية املطلوبة لكل تخ�ص�ص درا�سي باجلامعة يف حدود
اجلدول التايل (بدون احت�ساب الربنامج التح�ضريي):
جدول ( :)3عدد الوحدات الدرا�سية املطلوبة لكل تخ�ص�ص درا�سي باجلامعة

ثاني ًا :توزع الوحدات الدرا�سية املطلوبة لكل تخ�ص�ص ح�سب الن�سب املحددة على النحو التايل:
 -1متطلبات اجلامعة والكلية من%50 -30
 -2متطلبات الق�سم/التخ�ص�ص الإجبارية واالختيارية من %65 -45
 -3ال�ساعات احلرة من %5 -3
و�شكل ( )3يو�ضح هذا التوزيع.
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�شكل (� :)3إجمايل توزيع الوحدات الدرا�سية املطلوبة لكل تخ�ص�ص
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ثالثا :متطلبات اجلامعة:
هي مقررات ملزمة جلميع طالب اجلامعة وترتبط بخ�صائ�ص اخلريجني على م�ستوى اجلامعة ب�شكل
مبا�شر وغري مبا�شر ،وتنق�سم متطلبات اجلامعة �إىل ثالثة �أق�سام:
الق�سم الأول :مقررات حمددة ب�أ�سمائها ورموزها ويجب �أن تكون جزءا �أ�سا�سا من كل خطة درا�سية
وهي املقررات التالية:
�أ -مواد الثقافة الإ�سالمية� 101 :سلم و� 102سلم و� 103سلم و� 104سلم (�ساعتان لكل مادة).
ويجوز لتخ�ص�صات كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية وتخ�ص�صات الدرا�سات الإ�سالمية يف
كليات اجلامعة الأخرى �أن ت�ستبدل بهذه املقررات مقررات بديلة ،مع مراعاة عدد الوحدات
الدرا�سية لكل مقرر بديل.
ب -مواد اللغة العربية 101 :عرب (ملهارات اللغوية) و  103عرب (التحرير العربي) (�ساعتان
لكل مادة) .ويجوز لتخ�ص�ص اللغة العربية �أن ي�ستبدل بهذين املقررين مقررين بديلني ،مع
مراعاة عدد الوحدات الدرا�سية لكل مقرر بديل.
وبذلك يكون جمموع الوحدات الدرا�سية ملتطلبات اجلامعة امللزمة جلميع الطالب  12وحدة درا�سية.
الق�سم الثاين :متطلبات مقررة يف ال�سنة التح�ضريية وبناء عليه ال ُت�ضمن يف خطط الكليات
التي ت�شرتط على الطالب والطالبات اجتياز ال�سنة التح�ضريية .هذه املقررات هي مقررات اللغة
الإجنليزية ومهارات احلا�سب ومهارات التفكري و�أ�ساليب التعلم� .أما الكليات التي ال ت�شرتط اجتياز
ال�سنة التح�ضريية فعليها �أن تحُ دد يف خططها الدرا�سية احتياج التخ�ص�ص من مهارات احلا�سب ومواد
اللغة الإجنليزية� .أما مقرر مهارات التفكري و�أ�ساليب التعلم ( 101نف�س� -ساعتان) فيجب �أن يكون
مادة م�ستقلة �ضمن متطلبات الكلية ،وتتوىل الكلية تدري�سه وتوفري ع�ضو هيئة التدري�س املنا�سب
لتدري�سه.
الق�سم الثالث :مقرر مهارات االت�صال (تحُ دد جلنة اخلطط رقمه ورمزه) ويجب �أن يكون �ضمن
متطلبات كل كلية وتقوم كل كلية بو�ضع مفرداته مبا يتنا�سب مع تخ�ص�صاتها ويجوز للكلية توزيع
مفردات هذا املقرر وتطبيق �أهدافه يف مقررات اخلطة �سواء من متطلبات الكلية �أو التخ�ص�ص.
جدول ( )4متطلبات اجلامعة (الق�سم الأول)
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جدول ( )5منوذج للهيكل العام للخطة الدرا�سية

مالحظة :عند تطبيق هذا الإطار يراعى يف بند الأق�سام الكليات التي تنتهج نظام ًا تعليمي ًا يعتمد على
تكامل الأق�سام مع بع�ضها البع�ض ككيان واحد وال تعتمد اخلطة على الق�سم ككيان تعليمي م�ستقل
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 -عالقة متطلبات اجلامعة بخ�صائ�ص خريجي جامعة الق�صيم:

جدول( :)6مثال تو�ضيحي خلطة درا�سية جمموع وحداتها  136وحدة درا�سية

رابع ًا :ترقيم وترميز املقررات الدرا�سية
يتبع يف ترقيم وترميز املقررات الدرا�سية القواعد التالية:
 -1رمز املقرر :هو حروف ذات داللة ترمز للق�سم العلمي الذي يقدم املقرر ويرتاوح بني  2و 3
حروف مع الت�أكيد على توحيد الرتميز للأق�سام العلمية املتماثلة يف جميع كليات اجلامعة توافقها
وان�سجامها مع �أ�ساليب الرتميز املتعارف عليها عاملي ًا� .أنظر جدول  7الذي يظهر بع�ض الرموز لأق�سام
خمتلفة باجلامعة.

22

عمادة التطوير والجودة

جدول ( :)7مثال على ترميز املقررات يف بع�ض الأق�سام

مالحظةُ :يعطى لكل ق�سم رمز مكون من حرفني على الأقل و�أربعة �أحرف على الأكرث (الأرقام فقط
غري م�سموح بها)
 -2رقم املقرر :هو ما ي�شري �إىل ت�سل�سل املقرر �ضمن مقررات ق�سم ما ويتكون من ثالثة �أرقام:

�أ -خانة املئات :ترمز �إىل ال�سنة الدرا�سية التي ُيدر�س فيها املقرر على النحو التايل:
�أو ًال مرحلة الدبلوم ومرحلة البكالوريو�س:
 مقررات ال�سنة التح�ضريية 1 ال�سنة الأوىل 1 ال�سنة الثانية 2 ال�سنة الثالثة 3 -ال�سنة الرابعة وما بعدها 4
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ثاني ًا مرحلة املاج�ستري 5
ثالث ًا مرحلة الدكتوراه 6
ب -خانة الع�شرات :ترمز �إىل املجال (لتخ�ص�ص الدقيق) داخل الق�سم انظر املثال املو�ضح يف جدول
8
جدول ( )8مثال لتف�سري �أرقام الع�شرات يف مقررات بق�سم �إنتاج احليوان وتربيته بكلية الزراعة
والطب البيطري
�أرقام الع�شرات
1
2
3
4
5
6
7
8
9

التخ�ص�ص الدقيق
عام
وراثة وتربية حيوان
وراثة وتربية الدواجن
تغذية احليوان
تغذية الدواجن
ف�سيولوجيا احليوان
ف�سيولوجيا الدواجن
رعاية و�إنتاج احليوان
رعاية و�إنتاج الدواجن

خانة الآحاد :ترمز �إىل ت�سل�سل املقرر يف التخ�ص�ص الواحد
انظر املثال التو�ضيحي
ملقرر 423فقه يكتب كما يلي:
مقرر “فقه” يدل �أن املقرر مطروح من ق�سم الفقه.
رقم ( )4يدل �أن املقرر يدر�س يف ال�سنة الرابعة.
رقم ( )2يدل �أن املقرر تابع لتخ�ص�ص املعامالت املالية يف ق�سم الفقه.
رقم( )3يدل �أن املقرر ت�سل�سله الثالث �ضمن مقررات تخ�ص�ص املعامالت املالية.
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خام�س ًا :املتطلبات ال�سابقة للمقررات:
تعد املتطلبات ال�سابقة عن�صر ًا هام ًا يف بناء اخلطة الدرا�سية ،فاملتطلب ال�سابق يعد مفتاح ًا لفهم
املقرر الذي يليه وبدونه يكون هناك خلل يف البناء املعريف.
ويتخذ املتطلب ال�سابق يف اخلطط الدرا�سية �إحدى ال�صور التالية:
 -1متطلب �سابق يتطلب النجاح فيه
يعني ذلك �أن مقرر ًا ما من مقررات اخلطة يعتمد معرفي ًا ومهاري ًا على متطلب �سابق ويجب على الطالب
النجاح فيه قبل ت�سجيل املقرر امل�شروط مبتطلب �سابق.
 -2متطلب ال يتطلب النجاح فيه
هذا املقرر يعد م�ساعد ًا يف فهم املقرر التايل وال ي�شرتط النجاح فيه لت�سجيل مقرر �آخر.
 -3متطلب متزامن
املتطلب املتزامن يت�ضمن عادة موا�ضيع مهمة للمقرر املتزامن معه دون احلاجة �أن يدر�سه يف ف�صل
�سابق.
مالحظات:
 -1يراعى �أن تكون املتطلبات يف حدود ال�ضرورة املعرفية ل�ضمان املرونة يف ت�سجيل املقررات.
 .2يراعى ذكر املتطلب ونوعه كما يف اجلداول من � 9إىل 12
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منوذج ا�ستحداث/تطوير اخلطط الدرا�سية
�إن من �أهم امل�سوغات واملتطلبات عند ا�ستحداث �أو تعديل �أو تطوير اخلطة الدرا�سية للربنامج
الأكادميي (�سواء دبلوم �أو بكالوريو�س �أو درا�سات عليا) هو «منوذج ا�ستحداث/تطوير الربنامج
الأكادميي» .وال تنظر اللجنة الدائمة اخلطط واملناهج �إىل �أي طلب تعديل �أو تطوير على خطة
الربنامج قبل ا�ستيفاء هذا النموذج و�إقراره من عمادة التطوير واجلودة.
ويحوي النموذج العديد من الأجزاء التي ينبغي على الكلية املعنية با�ستحداث/تطوير الربنامج
ا�ستيفائها (كمعلومات الربنامج الأ�سا�سية ،وخطته الت�شغيلية املتوقعة) ومن �أهم تلك الأجزاء هي
املقارنة املرجعية مع برامج/كليات مناظرة وكذلك درا�سة احتياج �سوق العمل خلريجي الربنامج
وموا�صفات اخلريج والت�أكد من ات�ساقها مع خ�صائ�ص اخلريجني على م�ستوى اجلامعة .وميكن
االطالع على هذا النموذج على موقع عمادة التطوير واجلودة (حتت تبويب مناذج العمادة) على
الرابط التايل:
https//:qa.qu.edu.sa/files/shares
/docxمنوذج20%ا�ستحداث�20%أو20%تطوير20%برنامج.

م�ستويات التغيري يف اخلطة وال�صالحيات املرتبطة
و�أخرياً ،جدير بالذكر يف هذا الدليل �أن اجلامعة متنح �صالحيات للأق�سام العلمية و�إدارات الربامج وجلانها وجمال�س
الكليات التغيريات والتعديالت التي ال تغري يف هوية اخلطة الدرا�سية �أو خمرجات التعلم على م�ستوى الربنامج.
فمث ًال تغيري مفردات تو�صيف املقرر يقع �ضمن �صالحيات جمال�س الأق�سام وفق ًا لنتائج تقومي املقرر يف تقرير املقرر
الف�صلي� .أما تغيري مفردات تو�صيف الربنامج الأكادميي التي ال تغري من املنهج الدرا�سي �أو �أحد خمرجات التعلم على
م�ستوى الربنامج فيمن تنفيذها بعد موافقة جمل�س الكلية على ذلك .وبالن�سبة للتغيريات يف خمرجات تعلم الربامج
والتي تتطلب تغيري املنهج الدرا�سي ب�إ�ضافة �أو حذف عدد من املقررات فيعترب تغيري يف اخلطة يتطلب دورة اخلطة
الدرا�سية كاملة .ويو�ضح الر�سم الآتي م�ستويات التغيري املمكنة مع �صالحية كل م�ستوى:
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ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻤﺎ ﻻ
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
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