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 أكاديميبرنامج    تعديل □    استحداث □املوضوع: طلب 

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

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد: 

 التالية: تعديل   برنامج أكاديمي وفق املعلومات األساسية □استحداث    □أرفق لسعادتكم طلب 

   اسم البرنامج:

   البرنامج: رمز 

   اسم القسم:

     الكلية:

    املنطقة: 

 املحافظة: 

 :معلومات مقدم الطلب

   اسم مقدم الطلب:

  :األكاديميالقسم 

   الدرجة العلمية:

  :األكاديميةلرتبة ا

   املوقع اإلداري:

    الجوال:

 البريد اإللكتروني:

 143ي مجلس القسم بجلسته رقم )    ( بتاريخ     /     /    علما بأن املعلومات الواردة في الطلب قد تم مناقشتها ف

قر باملوافقة على أجلس الكلية باستحداث )تعديل ( البرنامج األكاديمي والذي بدوره مهـ وتمت التوصية من 
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يه هـ واملرفقات صحيحة وسليمة وعل   143استحداث )تعديل( القسم في جلسته رقم)       ( بتاريخ     /    /     

                                                                                                                                    أوقع.

 توقيع مقدم الطلب:

 ... 
ً
 األسفلاملعلومات في  تمألال فضال

 

  تم تقديم هذا الطلب لـ

  :اإلداري  تصنيفه

 م 201هـ     املوافق :        /        /      143/      بتاريخ :     /     

 :اسم املستلم

 :توقيعه
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 االسترشاديالدليل 

 مقدمة:

إن تقديم طلب استحداث أو تعديل برنامج أكاديمي يعتبر عملية دقيقة تتطلب تعبئة معلومات متعددة 

عبئة املعلومات بدقة. كما نأمل البعد عن وصحيحة. لذا نأمل من سعادتكم قراءة بنود النموذج بتأن وت

 اإلسهاب الغير مبرر واالختصار املخل للمعلومات. 

يرجى جمع املعلومات الضرورية التي ستساعدك على تعبئة هذا الطلب بيسر  ..لذا قبل البدء بتعبئة النموذج

 ا:ههمأودقة و 

 .املعلومات املتعلقة بأهداف البرنامج ورؤيته وخطته املستقبلية -1

 .مكونات البرنامج وبنيته التحتية -2

 .الكادر التدريس ي واإلداري  -3

 .الخطة الدراسية ومكوناتها -4

دراسة جدوى استحداث البرنامج أو تعديله )مبررات اإلنشاء وانعكاساته االقتصادية على املجتمع  -5

 .ومجاالت عمل خريجي القسم(

 شروط تقديم الطلب:

االتصال يتم  ،معلومات معينة ء. في حالة عدم التمكن من ملتعبئة املعلومات في النماذج املرفقة كاملة -1

 .لجنة الخطط –الجامعة للشئون التعليمية  بــــوكالة

 .إرفاق جميع الوثائق والبيانات املطلوب تقديمها مع الطلب -2

 أن تكون املعلومات املعبئة دقيقة وواضحة. -3

 املرفقات:

 عند تقديم هذا الطلب يتم إرفاق ما يلي:

 نموذج توصيف البرنامج وفق الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي والتقويم وفق لغة التدريس املعتمدة في القسم. -1

 نموذج توصيف مقررات الخطة الدراسية وفق لغة التدريس املعتمدة في القسم. -2

 الخطة الدراسية. ولجنة الخطة في الكلية املتعلقة بتعديل أو استحداث ،محاضر اجتماعات لجنة الخطة في القسم -3

 محاضر اجتماعات القسم والكلية املتضمنة املوافقة واإلقرار والتوصية على استحداث )تعديل( الخطة الدراسية. -4

شواهد تبين اإلجراءات التي تم اتخاذها قبل إعداد الخطة الدراسية )مخاطبة سوق العمل أو ورش  -5

 لهيئة التدريسية(.ومع الخريجين وأعضاء ا ،واجتماعات ولقاءات مع املجتمع

 شواهد تبين آلية اختيار املرجعيات وتبنيها والعمل بها. -6

 مراسالت وآليات التحكيم التي تم إتباعها لتحكيم الخطة الدراسية. -7
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 أية شواهد أو دالئل تشير إلى جودة الخطة الدراسية وتوافقها مع املعايير الوطنية والعاملية. -8

 تقديمها مع الطلب ويفترض تجهيزها  مالحظة: املعلومات في املرفقات يتم* 
ً
طلب  لءلتساعدك على م أوال

 .استحداث البرنامج

 آلية تعبئة الطلب:

 .لكترونياإتعبئة الطلب  -1

 .طباعة الطلب على وجه واحد بشكل واضح -2

 .ونسخة واحدة من املرفقات ،تقدم ثالثة نسخ من الطلب -3

 .الطلب املقدم في الخانة املخصصة ويشار إليها أثناء تعبئة ،خر الطلبآترفق املرفقات في  -4

 .واإلشارة إليها أيضا أثناء تعبئة الطلب في الخانة املخصصة ،يتم إرفاقها ،في حالة وجود مرفقات أخرى  -5

 

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

عداد الخطط الدراسية الصادر عن وكالة الجامعة للشؤون إدليل  جديد ... ملعلومات مفصلة يرجى قراءة

 .لجنة الخطط –التعليمية 
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