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 طلب إنشاء قسم جديد

 سعادة الدكتور/ وكيل الجامعة للشون التعليمية ... سلمه هللا

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد: 

   التالية:أرفق لكم طلب إنشاء قسم أكاديمي جديد وفق املعلومات األساس 

 معلومات القسم

  القسم:سم ا

  الكلية:

  املنطقة:

  املحافظة:

طلب معلومات مقدم ال  

  الطلب:اسم مقدم 

  األكاديمي  :القسم 

  العلمية   :الدرجة 

  األكاديمية  :الرتبة 

  اإلداري:التصنيف 

  الجوال:

  االلكتروني:البريد 

 

،،علما بأن املعلومات الواردة في الطلب واملرفقات صحيحة وسليمة وعليه أوقع  

 توقيع مقدم الطلب:

 

 ال تعبئ املعلومات في األسفل...

  ل:تقديم هذا الطلب  تم

  اإلداري:تصنيفه 

م 201     /            /            املوافق :   143    /            /    بتاريخ:            

                                                                                املستلم:اسم 

 توقيعه : 
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 الدليل االسترشادي

:ةمقدم  

 معلومات متعددة وصحيحة. ةتتطلب تعبئ ةدقيق ةإن تقديم طلب إنشاء قسم يعتبر عملي

بدقه كما نأمل البعد عن اإلسهاب غير املبرر  ،املعلومات ةوتعبئ ،لذا نأمل منكم قراءه بنود النموذج بتأن

 والقصر املخل باملعلومات.

 هذا النموذج بيسر ودقه وأهمها: ةئوقبل البدء يرجى جمع املعلومات الضرورية املساعدة على تعب

 علومات املتعلقة بأهدا  القسم ورييته وططته املستقبلية.امل -

 كونات القسم وبنيته التحتية.م -

 الكادر التدريس ي واإلداري. -

 ومكوناتها.الخطة الدراسية  -

ت على املجتمع ومجاال  ياالقتصاد اإلنشاء وانعكاسهدراسة جدوى إنشاء القسم )مبررات  -

 قسم(.العمل طريجي 

 شروط تقديم الطلب:

نأمل التواصل بوكاله الجامعة للشئون  ..ولطلب املساعدة كاملة.نموذج الاملعلومات في  ةعبئت -

 لجنة الخطط. -التعليمية

 الزم تقديمها مع الطلب.الرفاق جميع الوثائق والبيانات إ -

 ووضوح. ةاملعلومات بدق ةعبئت -

 ومن ثم طباعته وتقييمه وتسليمه وفق اإلجراءات. ،يالكترونإالطلب  ةعبئت -

 

 املرفقات:

االقتصادية في طدمة املجتمع ومجاالت عمل  وانعكاساتهراسة تبين مدى أهمية إنشاء القسم د -

 والتكلفة االقتصادية املتوقعة للقسم. ،الخريجين

 لقسم.لبرامج والخطط الدراسية ومفردات املقررات التي سيتم تدريسها في اا -

 صائص البرامج وفق معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.ط -

 بالكتب واملراجع واملجالت والدوريات الضرورية للقسم.قائمة   -     

وأعداد املحاضرين واملعيدين  ،حصائية تبين أعداد الهيئة التدريسية وتخصصاتها املطلوبةإ -

 والفنيين إذا لزم.

 إنشائه.اد ح فيها مساحات القاعات واملعامل التابعة للقسم املر ية توض  سوم بيانر  -
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وبيان تكلفتها اإلجمالية بشكل عام وملء  ،هاي بأجهزة املعامل والورش )إن وجد( املراد شرا بيان -

 الخانة الخاصة بذلك.

 ميته .حصائية تبين وجود مثل هذا القسم على املستوى الوطني والعربي والدولي وبيان أهإ -

 أو إحصائيات أو شواهد تبين ضرورة إنشاء القسم. طلبات -

ويفترض تجهيزها مسبقا لتساعدك على ملء طلب  ،مالحظة: املعلومات في املرفقات يتم تقديمها مع الطلب* 

 .إنشاء القسم

لية تعبئة الطلب:آ  

 لكترونيا. إالنموذج  تعبئة -

 باعة الطلب على وجه واحد بشكل واضح.ط -

 ديم ثالث نسخ من الطلب وثالث نسخ من املرفقات.قت -

 ويشار إليها أثناء تعبئة النموذج في الخانة املخصصة. ،الطلب لحاق املرفقات في آطرإ -

واإلشارة إليها أثناء تعبئة النموذج في الخانة  ،ي حالة وجود مرفقات أطرى يتم إرفاقهاف -

 املخصصة.

عادته واستالمه مرة أطرى بطلب إسو  يتم  ،الطلب وفق الشروط في حالة عدم استكمال تعبئة مالحظة:* 

 جديد.
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 :التعريف بالقسم

 املقترح:القسم اسم 

 

 تبعها:ياسم الكلية التي س

 

 :ة التي يمنحها القسميالدرجة العلم

 

 :عدد ساعات الخطة

 

 املنطقة:

 

 املدينة:

 

:املحافظة  

 

لتدريس:ما هو الفصل الدراس ي املتوقع للبدء با  
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:الدراسية السنة  

 

 هـ143    /             /             :      التاريخ

 

 

:القسم أهمية  

 الهد  من إنشاء القسم: -1

 

 :ريية القسم -2

 

 :رسالة القسم -3

 

 إنشاء القسم: مبررات -4

 

 :ماهي الحاجة املتوقعة لسوق العمل لخريجي هذا القسم -5

 

                     ماسة    مهمة                                      ال بأس بها عادية 
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 املكونات األساس للقسم املقترح:

التحتية:البنية   

 

للقسم؟ما هي عدد القاعات الدراسية املطلوبة   

الطلب(.بيان وشرح معلومات القاعات الدراسية املطلوبة ضمن الدراسة املقدمة مع  )يرجى   

 

اإلجمالي:العدد  :دد املطلوب الع  
ً
حاليا   

  للقسم؟ما هي عدد املعامل والورش الالزمة 

الطلب(.بيان وشرح معلومات املعامل والورش املطلوبة ضمن الدراسة املقدمة مع  )يرجى  

 

 
 ر.س االجمالية:التكلفة   العدد االجمالي:

 ر.س التكلفة الحالية:  العدد املطلوب حاليا:

 لهيئة التدريسية واملحاضرين واملعيدين املطلوبة؟ ما هي عدد مكاتب أعضاء ا -

  العدد املطلوب حاليا:  العدد االجمالي:

 ما هي عدد املكاتب لإلدارة والخدمات واالجتماعات واملؤتمرات؟ -

طدمات   مكاتب إدارة:

 طالبية:

  اجتماعات  مؤتمرات 

 عاون، سكرتير، مكتبة،.....الخ(يرجى تحديد مكاتب اإلدارة والخدمات املطلوبة: )رئيس قسم، م

 

 البرامج الدراسية داطل القسم:

 ما هي البرامج التي سيتم تدريسها داطل القسم؟
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 في املستقبل عند إنشاء القسم:

عدد 

الساعات 

املعتمدة 

 الكلي

1  1   

2  2   

3  3   

4  4   

 
 

 ما هي الحاجة للبرامج الدراسية املذكورة أعاله؟

 قتصادية: الحاجة اال 

 

  :الحاجة االجتماعية 

 

  :الحاجة الثقافية 
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 :الحاجة للتطوير التكنولوجي 

 

 احتياجات السياسة الوطنية: 

 

  :)حاجات أطرى )يرجى ذ كرها وتوضيحها 

 

 ما هي مخرجات التعليم املتوقعة من البرامج )وفق الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي والتقويم(؟

 

 
 
 

 

 نسب املقررات املتطلبة للخطة الدراسية من قبل الجامعة والكلية والقسم؟ما هي 
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 عدد الساعات املعتمدة نسبة اإلنجاز )%( الجهة

   الجامعة

   الكلية

   القسم

   )يرجى ذكرها(أطرى 

  100 املجموع النهائي

 (:%)أطرى من أقسام  مقررات القسمما هي نسبة إنجاز 

 )اذ كر( أطرى □      35 □    30 □    25 □    20 □   15 □      10 □    5  □ 
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 الكادر التدريس ي واملحاضرين واملعيدين:

 ما هو عدد أعضاء الهيئة التدريسية املطلوب مع بداية التدريس في القسم؟ 

  (الكان األستاذ متوفر من أقسام أطرى داطل الكلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفر أم  )إذا

 العدد املطلوب التخصص الفرعي التخصص العام
العدد متوفر من أقسام 

 أطرى داطل الكلية

    

    

    

    

 ما هو عدد املحاضرين املطلوب مع بداية التدريس في القسم؟ 

   إذا كان املحاضر متوفر من أقسام أطرى داطل الكلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفر أم ال()

    

    

    

 ما هو عدد املعيدين املطلوب مع بداية التدريس في القسم؟

 ال(    مأ )إذا كان املعيد متوفر من أقسام أطرى داطل الكلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفر  
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 ما هو عدد الفنيين املطلوب مع بداية التدريس في القسم؟ 

   ال(  أم  كلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفرإذا كان الفني متوفر من أقسام أطرى داطل ال)

    

    

    

 واملصادر العلمية: املكتبة-4

 (    )         ما هي نسبة الكتب املقررة التي تتوفر حاليا في املكتبة للمقررات التي سو  تدرس في القسم؟

 (        ما هي نسبة املجالت والدوريات التي تتوفر حاليا ولها عالقة بالقسم؟ )  

وستستخدم لتدريس املقررات في  ،ما هي نسبة املصادر العلمية املساندة والتي تتوفر حاليا في املكتبة

 القسم؟ )                (

 )الرجاء ذكر أسماء الكتب واملراجع واملجالت والدوريات ضمن املرفقات(
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 معلومات الكلية التي يتبع لها القسم:

اسم 

 :الكلية
  عدد أقسام الكلية: 

 األكاديمية الحالية في الكلية: األقسام-1

 البرامج املطروحة

عدد 

عضاء أ

الهيئة 

 التدريسية

عدد 

 املحاضرين

عدد 

 املعيدين

عدد 

 الفنيين

عدد 

 الطالب
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العمل  دء  ب )هنا يقصد بالخطة االستراتيجية للقسم طالل السنوات الخمس منذالخطة املستقبلية للقسم: 

 بالقسم(

 هي الدرجات العلمية والتخصصات التي يمكن أن يمنحها التخصص في املستقبل؟ ما-1

  في:بكالوريوس  □

  في   :ماجستير  □

  :في   دكتوراه  □

 هي ططة التدريب املزمع وضعها وتنفيذها للطالب؟ ما-2

1-  

2-  

3-  

4-  

 هي الخطوات التي سيتم اتخاذها لضمان جودة التعليم في القسم من طالل: ما-3

 اإلرشاد األكاديمي:    

 

 االطتبارات: 

 

 العملية التدريسية: 
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 عوديةــــاململكة العربية الس
ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 وحدة اخلطط والربامج الدراسية

 

 

 

 ...................................................الرقم: 
 هـ 14/          /          التاريخ:      

 .............................................املرفقات: 
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 مشاريع التخرج: 

 

 التدريب: 

 

 أمور أطرى )أذكرها(: 
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