
 

 عوديةــــاململكة العربية الس
ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 النموذج الشامل للخطة الدراسية

 الكلية:

 مقدمة:

 

 نبذة تاريخية عن الكلية:

 

 رؤية الكلية:

 

 رسالة الكلية:

 

 أهداف الكلية:

 

 شروط القبول:

 

 أعداد الطالب:

 

 أعداد أعضاء هيئة التدريس:
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 عوديةــــاململكة العربية الس
ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 البنية التحتية للكلية:

 

 دليل الكلية التعريفي:

 

 الئحة الكلية:
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ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 سام الكلية والبرامج الدراسية والدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:أق .1

 

 

 

 قسم:            

 الدرجة العلمية البرامج األكاديمية ضمن القسم م

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 قسم:                       

 الدرجة العلمية البرامج األكاديمية ضمن القسم م

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

                      قسم:  
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 عوديةــــاململكة العربية الس
ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 القسم: .2

 مقدمة:

 

 نبذة تاريخية عن القسم:

 

 الدرجة العلمية البرامج األكاديمية ضمن القسم م

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 قسم:                       

 الدرجة العلمية البرامج األكاديمية ضمن القسم م

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    
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ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 رؤية القسم:

 

 رسالة القسم:

 

 أهداف القسم:

 

 ارتباط القسم برؤية ورسالة وأهداف الكلية:

 

 مقررات القسم:

 

 شروط التدريب )إن وجد(:

 

 شروط التخرج:

 

 دليل القسم التعريفي:

 

 الئحة القسم:
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ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 البرنامج: .3

 أهمية البرنامج:

 

 رؤية البرنامج:

 

 رسالة البرنامج:

 

 أهداف البرنامج:

 

 مل للبرنامج:حاجة املجتمع وسوق الع

 

 مواصفات الخريج:

 

 املخرجات املتوقع اكتساب الخريجين لها بعد إتمام البرنامج:

 

 جهات العمل املستهدفة بعد التخرج:

 

mailto:PYD@JU.EDU.SA


 

 عوديةــــاململكة العربية الس
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  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 عالقة البرنامج بغيره من برامج الكلية:

 

 مدى ارتباط البرنامج مع رؤية الجامعة:

 

 مبررات استحداث )تعديل( البرنامج:

 

 

 ملطلوبة:نواتج التعلم ا .4

 املعارف

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 املهارات اإلدراكية

6.   

7.   

8.   
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 عوديةــــاململكة العربية الس
ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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9.   

10.   

 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل املسؤولية

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

 مهارات التواصل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

 املهارات النفس حركية

21.   

22.   

23.   
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ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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24.   

25.   

 

 ملستويات:توزيع املقررات على ا .5

 توزيع الساعات املعتمدة في الخطة الدراسية للتخصص  

 النوع املتطلب
مجموع الساعات 

 املعتمدة

النسبة املئوية من 

مجموع ساعات 

 الخطة الدراسية

 متطلبات الجامعة
   إجباري 

   اختياري 

 متطلبات الكلية
   إجباري 

   اختياري 

 متطلبات القسم
   إجباري 

   اختياري 

   - ررات حرةمق

 %100  املجموع الكلي

 

 ساعة (20) متطلبات الجامعة اإلجبارية

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر  م
 الساعات

 املتطلبات السابقة
 معتمدةتدريب/ عملي نظري 
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 عوديةــــاململكة العربية الس
ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 ( ساعة9) ات الجامعة االختياريةمتطلب

 تمارين

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر  م

 الساعات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري 

تدريب/

 تمارين
 معتمدة

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          
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 عوديةــــاململكة العربية الس
ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 ( ساعة12) متطلبات الكلية اإلجبارية

 

 

 

 

 

15.          

16.          

 اسم املقرر  رمز املقرر  رر رقم املق م

 الساعات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري 

تدريب/

 تمارين
 معتمدة

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          
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ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 ( ساعة9) متطلبات الكلية االختيارية

 

 من مجموع الساعات املعتمدة )    ( ساعة %55حوالي  متطلبات القسم اإلجبارية

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر  م

 الساعات

 لبات السابقةاملتط
 عملي نظري 

تدريب/

 تمارين
 معتمدة

25.          

26.          

27.          

28.          

29.          

30.          

31.          

32.          

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر  م

 الساعات

 السابقةاملتطلبات 
 عملي نظري 

تدريب/

 تمارين
 معتمدة

33.          

34.          

35.          
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 عوديةــــاململكة العربية الس
ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 ( ساعة9) متطلبات القسم االختيارية

 

 

36.          

37.          

38.          

39.          

40.          

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر  م

 الساعات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري 

تدريب/

 تمارين
 معتمدة

41.          

42.          

43.          

44.          

45.          

46.          

47.          

48.          
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 عوديةــــاململكة العربية الس
ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 توزيع الساعات املعتمدة في الخطة على املستويات الدراسية

 املستوى األول 

 

 املستوى الثاني

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر  م

 الساعات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري 

تدريب/

 تمارين
 معتمدة

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر  م

 الساعات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري 

تدريب/

 تمارين
 معتمدة

9.          

10.          
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  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 املستوى الثالث

 

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر  م

 الساعات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري 

تدريب/

 تمارين
 معتمدة

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          
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  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 املستوى الرابع

 

 املستوى الخامس

 ر اسم املقر  رمز املقرر  رقم املقرر  م

 الساعات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري 

تدريب/

 تمارين
 معتمدة

25.          

26.          

27.          

28.          

29.          

30.          

31.          

32.          

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر  م

 الساعات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري 

تدريب/

 تمارين
 معتمدة

33.          

34.          

35.          
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  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 

 

 

 

 

 (22من  17لصفحة )ا 0146245682هاتف:  –سكاكا  –اجلوف  – 2014ص. ب: 
TEL: 0146245682 –SAKAKA  –JOUF -P. O. BOX: 2014 AL   PYD@JU.EDU.SAMAIL: -E 

 

 

 املستوى السادس

 

 

36.          

37.          

38.          

39.          

40.          

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر  م

 الساعات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري 

تدريب/

 تمارين
 معتمدة

41.          

42.          

43.          

44.          

45.          

46.          

47.          

48.          
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  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 املستوى السابع

 

 املستوى الثامن

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر  م

 الساعات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري 

تدريب/

 تمارين
 معتمدة

49.          

50.          

51.          

52.          

53.          

54.          

55.          

56.          

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر  م

 الساعات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري 

تدريب/

 تمارين
 معتمدة

57.          

58.          

59.          

mailto:PYD@JU.EDU.SA


 

 عوديةــــاململكة العربية الس
ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 املستوى التاسع

 

 

60.          

61.          

62.          

63.          

64.          

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر  م

 الساعات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري 

تدريب/

 ينتمار 
 معتمدة

65.          

66.          

67.          

68.          

69.          

70.          

71.          

72.          

mailto:PYD@JU.EDU.SA


 

 عوديةــــاململكة العربية الس
ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 املستوى العاشر

 

 

 

 

 

 

 

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر  م

 الساعات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري 

تدريب/

 تمارين
 معتمدة

73.          

74.          

75.          

76.          

77.          

78.          

79.          

80.          

mailto:PYD@JU.EDU.SA


 

 عوديةــــاململكة العربية الس
ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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 قائمة بأعضاء هيئة التدريس: .6

 االسم م
لتخصص ا

 الدقيق
 الجنسية

املؤهل 

 العلمي

 سنة

 امليالد

الجامعة التي 

 تخرج منها

الرتبة 

 األكاديمية
 مالحظات

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

mailto:PYD@JU.EDU.SA


 

 عوديةــــاململكة العربية الس
ـــوزارة التع      ــ ــ  ليمـــ
  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 والربامج الدراسيةوحدة اخلطط 

 

 

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

 .............................................املرفقات: 
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18.          

19.          

20.          
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