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 متطلبات إقرار خطة دراسية

 مالحظات ال نعم البنــد م

    تشكلت لجنة لدراسة الخطة الدراسية املقترحة في القسم.  .1

عقددددددد  دريددددددة ءدريئيددددددة  عيددددددتط يي دددددددة ال دددددددر   فددددددي   ددددددت  ءطدددددد ي  الخطددددددد    .2

 دالبرا ج الدراسية.

   

    ب تريخ.ءم اع متد الخطة في   ل  القسم في  حي  اج متع رسمي   .3

    .اع متد الخطة في   ل  الكلية في  حي  اج متع رسمي ب تريخ ءم  .4

    .ا كتديميءم االلتزام بمعتيير االع متد لدى الهي ة ال طنية لل ق يم داالع متد   .5

ءددم االستريددتد بم م عددة  ددا الخطدد  الدراسددية العدي ددة بتلجت عددت  الع  يدددة   .6

 .قتئمة( )ء فقدالعتملية 

   

    .قتئمة( )ء فقاملعنيين بتمل ض ع  ا جهت  ال  ظيف  ءم االستريتد بآراط  .7

    .قتئمة(ءم االستريتد بتمل جعيت  العتملية في   ت  ال خصص )ء فق   .8

    .دليل الخط  دالبرا ج ا كتديميةءم االستريتد ب  .9

درش  )اسدددددتةت ت  ءدددددم اسددددد ططع ةراط الطلةدددددة فدددددي الخطدددددة الدراسدددددية  دددددا  دددددط    .10

 )ء فق عينت (. كتردني  ... الخ(الب يد  لقتطا   عمل 

   

درش  )اسدددتةت ت  ءددم اسددد ططع ةراط الخددد ي ين فددي الخطدددة الدراسدددية  ددا  دددط    .11

 (.)ء فق عينت  الكتردني  ... الخ(ب يد  لقتطا   عمل 

   

ءحديدديت عىد   )يد م اء تيدت (   عدتر،  ) هدترا ءم ءحديد  خ جت  ال علديم   .12

 .القسم( س  ى الجت عة  الكلية  

   

    (.حسب طةيعة البر ت جءح  ي الخطة عى   ق ر ءدريب  يداني )  .13

    (.حسب طةيعة البر ت جءم ءك يف الجت ب العمىي في بعض املق را  )  .14

 لل دريب ال عتدني )  .15
ً
    (.حسب طةيعة البر ت جءم ءيمين الخطة ب  ت  ت

    ءم العنتية ب ط ي  املهترا  ال خصصية دزيتدتهت.  .16
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    ين  م ذج ء صيف البر ت ج الدراس ي.ءم ءيم  .17

    ءم ءيمين  م ذج ء صيف املق را .  .18

    ءم ءحديد لغة ءدر   املق را .  .19

    ءم ءيمين  م ذج  خ ص  ء صيف املق ر.  .20

    ءم ءيمين  م ذج  س لز ت  ءطةيق الخطة الدراسية.  .21

    .للقسم دالكلية االستشتري ءم ع ض الخطة عى  املجل    .22

    ءم ال قدم بطلب إلق ار  طة جديدة أد تعديل  طة قتئمة.  .23

    ءم ءةني اإلطتر ال طني للمؤيط .  .24

    ءم ءحديد العد ا دنى  ا الستعت  املع مدة.  .25

    ءم ءحديد ال ؤية دال ستلة دا يدا،.  .26

    ءم ءحكيم الخطة  ا ِقةل   خصصين.  .27

    خ يج.ءم ءحديد  سمى املؤيل الذي يحصل عليه ال  .28

    ءم ءحديد ي دط االل حتق بتلبر ت ج.  .29

    ءم ءحديد جهت  ال  ظيف التي يمكا أن يعمل بهت الخ يج.  .30

    ءم إعداد  صف فة البر ت ج.  .31

ءددددم إعددددداد  صددددف فة اتسددددتق البر ددددت ج  ددددا اإلطددددتر الدددد طني للمددددؤيط  داملقتر ددددة   .32

 امل جعية.

   

    ء صيف الخبرة امليدا ية )إن دجد(.  .33
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