سياست واجراءاث المراجعت الدوريت للبرامج والمقرراث الدراسيت بالجامعت
لمرحلة البكالوريوس وما دونها
رزجًُ عبيؼخ انًهك ػجذ انؼضَض عُبعخ انًشاعؼخ انذوسَخ نغًُغ ثشايغهب انذساعُخ كم أسثغ إنً عذ عُىاد
نًشؽهخ انجكبنىسَىط وكم عُزٍُ إنً صالس عُىاد نجشايظ انذثهىو وانزغغُش ؽغت يذح انجشَبيظ ،ورنك وفمب ً
نًزطهجبد ويؼبَُش انغبيؼخ ويزطهجبد وًَبرط انهُئخ انىغُُخ نهزمىَى واالػزًبد األكبدًٍَ ثبنًًهكخ انؼشثُخ
انغؼىدَخ.
اإلجراءاث المتبعت للمراجعت الدوريت للبرامج والمقرراث الدراسيت:
 .1رمىو وؽذح انًُبهظ ثبنغبيؼخ ثإػذاد خطخ صيُُخ عُىَخ نًزبثؼخ رطىَش ويشاعؼخ انجشايظ انذساعُخ ثبنغبيؼخ،
ورؼزجش انًشاعؼخ انذوسَخ نهجشايظ انذساعُخ يٍ لِجَم وؽذح انًُبهظ يهضيخ نهكهُبد وانًؼبهذ ثبنغبيؼخ ثغط
انُظش ػٍ ؽصىنهب ػهً االػزًبد انخبسعٍ يٍ أٌ عهخ أخشي.
 .2رمىو وؽذح انًُبهظ ثًزبثؼخ رطىَش ويشاعؼخ انجشايظ انذساعُخ فٍ انًىاػُذ انًؾذدح نهب غجمب ً نهخطخ انضيُُخ
عبثمخ انزكش ،ثؾُش رجذأ يشاعؼخ انجشايظ انذساعُخ نًشؽهخ انجكبنىسَىط كم أسثغ إنً عذ عُىاد ،وكم
عُزٍُ إنً صالس عُىاد نجشايظ انذثهىو وانزغغُش ؽغت يذح انجشَبيظ انذساعٍ ،ػهً أٌ َُزهٍ رطىَش
انخطخ انذساعُخ خالل ػبو يٍ ثذاَخ انًشاعؼخ.
 .3اشؼبس انغهخ انًطهىة يُهب يشاعؼخ ثشايغهب لجم يىػذ انًشاعؼخ ثؼبو كبيم ؽزً َزغًُ نهمغى انؼهًٍ
اعزكًبل خطىاد انزطىَش وانًشاعؼخ.
 .4رمىو نغُخ انًُبهظ ثبنمغى انؼهًٍ ثإػذاد يمزشػ دنُم انجشَبيظ انًطىس (هُكم انخطخ انذساعُخ انًطىسح
نهجشَبيظ انذساعٍ) ثبنهغزٍُ انؼشثُخ واالَغهُضَخ ثُبء ػهً يؼبَُش وؽذح انًُبهظ ثغبيؼخ انًهك ػجذ انؼضَض
وفك انًُبرط انًزبؽخ ػهً انًىلغ االنكزشوٍَ نهىؽذح ،يغ األخز فٍ االػزجبس آساء كم يٍ أػعبء هُئخ
انزذسَظ وانطالة وانخشَغٍُ وانًغزفُذٍَ انخبسعٍُُ.
 .5ػشض يمزشػ دنُم انجشَبيظ انًطىس ػهً يغهظ انمغى ثبنكهُخ ،صى نغُخ انًُبهظ ثبنكهُخ ،صى يغهظ انكهُخ.
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 .6رغهُى يمزشػ دنُم انجشَبيظ انًطىس يغ انًشفمبد انًزكىسح فٍ انجُذ انزبنٍ انً وؽذح انًُبهظ ثؼذ  4شهىس
ػهً األكضش يٍ ربسَخ اشؼبس انغهخ ،ؽُش رزى يشاعؼزهب وفك آنُخ انىؽذح نًشاعؼخ انخطػ انذساعُخ.
 .7رمذو انًشفمبد انزبنُخ يغ يمزشػ دنُم انجشَبيظ انًطىس:
أ -يجشساد انزطىَش ،وهٍ:
 يؾعش سعًٍ نهغُخ االعزشبسَخ ثبنكهُخ وانزٍ َغت أٌ رزكىٌ يٍ:
-

أػعبء هُئخ رذسَظ يًضهىٌ ػٍ األلغبو.
ػُُخ يٍ انًغزفُذٍَ نهزخصصبد انًخزهفخ (يضم أصؾبة انؼًم).
غالة يًضهىٌ نغًُغ انجشايظ انذساعُخ.
خشَغىٌ يًضهىٌ نغًُغ انجشايظ انذساعُخ.

 رمشَش ثُزبئظ اعزطالع سأٌ أػعبء هُئخ انزذسَظ.
 رمشَش ثُزبئظ اعزطالع سأٌ انًغزفُذٍَ نهزخصصبد انًخزهفخ (يضم أصؾبة انؼًم).
 رمشَش ثُزبئظ اعزطالع سأٌ انطالة.
 رمشَش ثُزبئظ اعزطالع سأٌ انخشَغٍُ.
 أَخ يجشساد إظبفُخ أخشي َشاهب انمغى أو انكهُخ.
ة -يىافمخ يغهظ انمغى ػهً يمزشػ انخطخ انذساعُخ انًطىسح.
ط -يىافمخ يغهظ انكهُخ ػهً يمزشػ انخطخ انذساعُخ انًطىسح.
د -ياليؼ انزطىَش (يشفك ًَىرط ياليؼ رطىَش انخطخ انذساعُخ) ورشزًم ػهً:
 انؼُبصش انًغزؾذصخ فٍ انخطخ.
 انؼُبصش انًطىسح أو انًؼذنخ يمبسَخ ثبنخطخ انغبثمخ.
 .8ثؼذ يىافمخ وؽذح انًُبهظ ػهً يمزشػ دنُم انجشَبيظ انًطىس ،رمىو انكهُخ/انمغى ثبعزكًبل خطزهب انذساعُخ
ثشكم وافٍ وفك ًَبرط هُئخ رمىَى انزؼهُى (رىصُف انجشَبيظ  -رىصُف انًمشساد  -رىصُف انخجشح
انًُذاَُخ) ،صى رمذًَهب انً ػًبدح انغىدح واالػزًبد األكبدًٍَ ثبنغبيؼخ نهزأكذ يٍ يطبثمزهب نًزطهجبد انهُئخ.
 .9ثؼذ اػزًبد يمزشػ انخطخ انذساعُخ وفمب ً نًُبرط انهُئخ يٍ ػًبدح انغىدح واالػزًبد األكبدًٍَ ،رمىو انكهُخ
ثإسعبل يمزشػ انخطخ انذساعُخ انًغزىفبح ثكبيم يؾزىَبرهب (دنُم انجشَبيظ  -رىصُف انجشَبيظ  -رىصُف
انًمشساد  -رىصُف انخجشح انًُذاَُخ) إنً اصٍُُ يٍ انًشاعؼٍُ انخبسعٍُُ يٍ انغبيؼبد انؼبنًُخ
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(األيشَكُخ أو األوسوثُخ) نزؾكًُهب ،صى رمىو انكهُخ/انمغى ثإعشاء انزؼذَالد انًطهىثخ ثُبء ػهً يالؽظبد
انًؾكًٍُ انخبسعٍُُ.
 .11ثؼذ اعزُفبء انكهُخ/انمغى نًالؽظبد انًؾكًٍُ انخبسعٍُُ ،رمىو انكهُخ/انمغى ثإسعبل يىافمخ ػًبدح انغىدح
واالػزًبد األكبدًٍَ يشفمب ً يؼهب انزىصُفبد (رىصُف انجشَبيظ  -رىصُف انًمشساد  -رىصُف انخجشح
انًُذاَُخ) إنً وؽذح انًُبهظ.
 .11رمىو وؽذح انًُبهظ ثشفغ يمزشػ انخطخ انذساعُخ انًغزىفبح ثكبيم يؾزىَبرهب (دنُم انجشَبيظ  -رىصُف
انجشَبيظ  -رىصُف انًمشساد  -رىصُف انخجشح انًُذاَُخ) إنً انهغُخ انذائًخ نزطىَش انًُبهظ ثبنغبيؼخ.
 .12ػشض يمزشػ انخطخ انذساعُخ ثكبيم يؾزىَبرهب (دنُم انجشَبيظ  -رىصُف انجشَبيظ  -رىصُف انًمشساد -
رىصُف انخجشح انًُذاَُخ) ػهً نغُخ انؼًذاء االعزشبسَخ ثبنغبيؼخ.
 .13ػشض يمزشػ انخطخ انذساعُخ ثكبيم يؾزىَبرهب (دنُم انجشَبيظ  -رىصُف انجشَبيظ  -رىصُف انًمشساد -
رىصُف انخجشح انًُذاَُخ) ػهً يغهظ انغبيؼخ انًىلش نهزفعم ثبػزًبدهب.
 .14رمىو وؽذح انًُبهظ ثإسعبل َغخخ يٍ انخطخ انًؼزًذح إنً ػًبدح انمجىل وانزغغُم نزفؼُم انخطخ انذساعُخ
انًطىسح ثبنؼًبدح.
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نموذج مالمح تطوير الخطت الدراسيت
أوالً العناصر المستحدثت بالخطت الدراسيت:
و

يجشساد اعزؾذاصه*

انؼُصش انًغزؾذس

1
2
3
4
5

ثانيا ً العناصر المطورة مقارنت بالخطت الدراسيت السابقت:
و

انؼُصش فٍ انخطخ

انؼُصش فٍ انخطخ

انغبثمخ

انًطىسح

أوعه انزطىَش

يجشساد انزطىَش*

1
2
3
4
5
* األعجبة انزٍ أدد إنً اعزؾذاس أو رطىَش هزا انؼُصش ثبنخطخ انذساعُخ يضم آساء كم يٍ انًغزفُذٍَ
انخبسعٍُُ ،انطالة ،أػعبء هُئخ انزذسَظ ،انخشَغٍُ ،،،انخ.
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اجراءاث استحداث البرامج الدراسيت بالجامعت
لمرحلة البكالوريوس وما دونها
 .1رمىو نغُخ انًُبهظ ثبنمغى انؼهًٍ ثإػذاد يمزشػ دنُم انجشَبيظ انًغزؾذس (هُكم انخطخ انذساعُخ) ثبنهغزٍُ
انؼشثُخ واالَغهُضَخ ثُبء ػهً يؼبَُش وؽذح انًُبهظ ثغبيؼخ انًهك ػجذ انؼضَض وفك انًُبرط انًزبؽخ ػهً
انًىلغ االنكزشوٍَ نهىؽذح.
 .2ػشض يمزشػ دنُم انجشَبيظ انذساعٍ انًغزؾذس ػهً يغهظ انمغى ثبنكهُخ ،صى نغُخ انًُبهظ ثبنكهُخ ،صى
يغهظ انكهُخ.
 .3رغهُى يمزشػ دنُم انجشَبيظ انذساعٍ انًغزؾذس يغ انًشفمبد انًزكىسح فٍ انجُذ انزبنٍ انً وؽذح انًُبهظ.
 .4رمذو انًشفمبد انزبنُخ يغ يمزشػ دنُم انجشَبيظ:
أ -يجشساد اعزؾذاس انجشَبيظ انذساعٍ.
ة -انًغؼ انًؼهىيبرٍ نهزخصصبد انًمبثهخ فٍ ثؼط انغبيؼبد انؼبنًُخ (األيشَكُخ أو األوسوثُخ)
نعًبٌ رًُض انجشَبيظ انًمزشػ.
ط -رمشَش ػٍ اؽزُبعبد عىق انؼًم يىظؾب ثه َزبئظ اعزطالع سأٌ أصؾبة انؼًم.
د -انفئبد انًغزهذفخ يٍ انجشَبيظ.
هـ -يب َفُذ رصُُف وصاسح انخذيخ انًذَُخ ووصاسح انؼًم نخشَغٍ انجشَبيظ انًغزؾذس.
و -يىافمخ يغهظ انمغى ػهً يمزشػ انخطخ انذساعُخ نهجشَبيظ.
ص -يىافمخ يغهظ انكهُخ ػهً يمزشػ انخطخ انذساعُخ نهجشَبيظ.
ػ -ياليؼ انخطخ انذساعُخ نهجشَبيظ.
 .5ثؼذ يىافمخ وؽذح انًُبهظ ػهً دنُم انجشَبيظ انذساعٍ انًغزؾذس ،رمىو انكهُخ/انمغى ثبعزكًبل خطزهب
انذساعُخ ثشكم وافٍ وفك ًَبرط هُئخ رمىَى انزؼهُى (رىصُف انجشَبيظ  -رىصُف انًمشساد  -رىصُف
انخجشح انًُذاَُخ) ،صى رمذًَهب انً ػًبدح انغىدح واالػزًبد األكبدًٍَ ثبنغبيؼخ نهزأكذ يٍ يطبثمزهب نًزطهجبد
انهُئخ.
 .6ثؼذ اػزًبد يمزشػ انخطخ انذساعُخ وفمب ً نًُبرط انهُئخ يٍ ػًبدح انغىدح واالػزًبد األكبدًٍَ ،رمىو انكهُخ
ثإسعبل يمزشػ انخطخ انذساعُخ انًغزىفبح ثكبيم يؾزىَبرهب (دنُم انجشَبيظ  -رىصُف انجشَبيظ  -رىصُف
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انًمشساد  -رىصُف انخجشح انًُذاَُخ) إنً اصٍُُ يٍ انًشاعؼٍُ انخبسعٍُُ يٍ انغبيؼبد انؼبنًُخ
(األيشَكُخ أو األوسوثُخ) نزؾكًُهب ،صى رمىو انكهُخ/انمغى ثإعشاء انزؼذَالد انًطهىثخ ثُبء ػهً يالؽظبد
انًؾكًٍُ انخبسعٍُُ.
 .7ثؼذ اعزُفبء انكهُخ/انمغى نًالؽظبد انًؾكًٍُ انخبسعٍُُ ،رمىو انكهُخ/انمغى ثإسعبل يىافمخ ػًبدح انغىدح
واالػزًبد األكبدًٍَ يشفمب ً يؼهب انزىصُفبد (رىصُف انجشَبيظ  -رىصُف انًمشساد  -رىصُف انخجشح
انًُذاَُخ) إنً وؽذح انًُبهظ.
 .8رمىو وؽذح انًُبهظ ثشفغ يمزشػ انخطخ انذساعُخ انًغزىفبح ثكبيم يؾزىَبرهب (دنُم انجشَبيظ  -رىصُف
انجشَبيظ  -رىصُف انًمشساد  -رىصُف انخجشح انًُذاَُخ) إنً انهغُخ انذائًخ نزطىَش انًُبهظ ثبنغبيؼخ.
 .9ػشض يمزشػ انخطخ انذساعُخ ثكبيم يؾزىَبرهب (دنُم انجشَبيظ  -رىصُف انجشَبيظ  -رىصُف انًمشساد -
رىصُف انخجشح انًُذاَُخ) ػهً نغُخ انؼًذاء االعزشبسَخ ثبنغبيؼخ.
 .11ػشض يمزشػ انخطخ انذساعُخ ثكبيم يؾزىَبرهب (دنُم انجشَبيظ دنُم انجشَبيظ انذساعٍ انًغزؾذس -
رىصُف انجشَبيظ  -رىصُف انًمشساد) ػهً يغهظ انغبيؼخ انًىلش نهزفعم ثبػزًبدهب.
 .11رمىو وؽذح انًُبهظ ثإسعبل َغخخ يٍ انخطخ انًؼزًذح إنً ػًبدح انمجىل وانزغغُم نزفؼُم انخطخ انذساعُخ
انًغزؾذصخ ثبنؼًبدح.
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