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نظام منهاج للمناهج والخطط الدراسية
• نظام متكامل يمكّن مركز المناهج التعليمية بالجامعة
من إدارة عملية تعبئة نماذج الخطط الدراسية،
اعتمادها وتسجيل المالحظات.
• كما يسهل على القسم العلمي بالكليات تعبئة هذه
النماذج الكترونيا.

ما قبل نظام منهاج..
تعبئة النماذج ورقيا حيث أنه الخطة الدراسية تشمل نموذج
دليل البرنامج وثالث نماذج خاصة باالعتماد األكاديمي.

استغراق وقت وجهد في عمليات التدقيق والمراجعة للنماذج
من قبل المختصين مع كل عملية تعديل من القسم العلمي
لعدم وجود آلية لمعرفة مواطن التعديل.

استغراق وقت طويل في سير اعتماد النماذج الورقية للخطط
عن طريق الخطابات الرسمية بين الجهات ذات العالقة.
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وظائف النظام
• تمكين األقسام العلمية من تطوير واستحداث الخطط الدراسية.
• ميكنة آلية سير االعتماد للخطط الدراسية.
• اتاحة توثيق ورفع محاضر اجتماعات لجان تطوير المناهج بالكليات والجامعة.
• أتمته نموذج دليل البرنامج باختالف أنواع الخطط والبرامج الدراسية.
• تمكين مركز المناهج التعليمية بالجامعة من متابعة تطوير الخطط الدراسية لألقسام العلمية
وارسال اشعارات آلية.
• التكامل مع نظام الشؤون التعليمية لتوفير بيانات صحيحة وموثوقة.
• تمكين األقسام العلمية من رفع ملفات نماذج االعتماد األكاديمي ( )NCAAAلتوصيف
البرنامج والمقررات والخبرة ميدانية الخاصة بالخطط الدراسية.
• ميكنة آلية سير االعتماد لنماذج ( )NCAAAوتوثيق ورفع محاضر االجتماعات
• الخاصة باالعتماد.

المستفيدين من النظام
03
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عمادة الجودة
واالعتماد
األكاديمي

لجان الجامعة
لتطوير المناهج
 لجنة تطوير المناهج
 مجلس الجامعة

01

04

عمادة القبول
والتسجيل
 مسؤول الخطط
 وكيل الشؤون
التعليمية

 مستشار
 العميد

الكليات

02

مركز المناهج
التعليمية
بالجامعة






منسق القسم
مجلس القسم
منسق الكلية
مجلس الكلية

 مستشار
 مدير المركز
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أنواع تطوير الخطط الدراسية
بنا َء على الخطة االستراتيجية للجامعة تكون
مراجعة البرامج الدراسية المطورة:
•

لمرحلة البكالوريوس كل أربع إلى ست سنوات.

•

لبرامج الدبلوم كل سنتين إلى ثالث سنوات حسب
مدة البرنامج الدراسي.

تطوير خطة دراسية

• تطوير للخطة الدراسية وفق سياسات
واجراءات المراجعة الدورية للبرامج
والمقررات الدراسية بالجامعة.
• يتطلب مرفقات خاصة.
• سير اعتماد خاص للنماذج.

تعديل على خطة دراسية

• تعديل بسيط على بعض عناصر الخطة.
• ال يتطلب مرفقات.
• اعتمادها من لجان القسم والكلية ويتطلب
فقط موافقة مركز المناهج التعليمية بدون
الرجوع إلى اللجنة الدائمة لتطوير المناهج
بالجامعة.

استحداث برامج (خطة) دراسية
بالجامعة

• انشاء مقترح لبرنامج دراسي غير موجود مسبقا
بأحد األقسام العلمية وفق سياسات واجراءات
استحداث البرامج الدراسية بالجامعة.
• يتطلب مرفقات خاصة.
• سير اعتماد خاص للنماذج.

مكونات الخطة الدراسية
الخطة الدراسية
نموذج دليل برنامج
دليل البرنامج

مالمح تطوير
الخطة

نماذج التوصيف NCAAA
توصيف
برنامج

توصيف مقرر

توصيف خبرة
ميدانية
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محتويات نموذج دليل البرنامج
01

 02البرنامج الدراسي

بيانات تعريفية

03

مالمح التطوير

04

مرفقات الخطة

• نبذة تاريخية
• الرؤية
• الرسالة
• األهداف
• شروط القبول

اإلمكانات المتوفرة واالحتياجات المطلوبة

• الحضور
• الفرص الوظيفية للخريجين
• التقدم أو االنتقال من سنة إلى أخرى
• تظلمات الطالب

االحتياجات البشرية
أعضاء
هيئة
تدريس

• الخطة التشغيلية

إداريين

فنيين

االحتياجات
المادية والمعامل
معامل
عامة

معامل
متخصصة

• مفتاح ترقيم المقررات

محتويات نموذج دليل البرنامج
01

 02البرنامج الدراسي

بيانات تعريفية

03

مالمح التطوير

متطلبات
التخرج
قائمة
المقررات

04

مرفقات الخطة

بيانات المقرر

المقررات

المتطلبات السابقة

قيود المقرر

الخطة
الدراسية
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محتويات نموذج دليل البرنامج
بيانات تعريفية

01

 02البرنامج الدراسي

03

مالمح التطوير

04

مرفقات الخطة

• يتم تعبأة مالمح تطوير الخطة الدراسية للعناصر
التي تم تحديثها أو استحداثها بالخطة.
• المقصود بالمبررات :األسباب التي أدت إلى
استحداث أو تطوير هذا العنصر بالخطة الدراسية
مثل آراء كل من المستفيدين الخارجيين،
الطالب ،أعضاء هيئة التدريس ،الخريجين ،،،ألخ.

محتويات نموذج دليل البرنامج

بيانات تعريفية

01

 02البرنامج الدراسي

03

مالمح التطوير

04



المرفقات تكون بخطط البرامج التي تكون بشهادة علمية فقط (خطة قسم ،خطة برنامج بالقسم)



تختلف المرفقات المطلوبة بنموذج دليل البرنامج حسب نوع الخطة الدراسية كما هو موضح فيما يلي:

خطة جديدة



مبررات استحداث البرنامج الدراسي



المسح المعلوماتي للتخصصات المقابلة في بعض الجامعات العالمية لضمان تميز البرنامج المقترح



تقرير عن احتياجات سوق العمل موضحا به نتائج استطالع رأي أصحاب العمل.



الفئات المستهدفة من البرنامج



ما يفيد تصنيف وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل لخريجي البرنامج المستحدث



مالمح الخطة الدراسية للبرنامج

تطوير خطة

تعديل خطة

مرفقات الخطة





تقرير بنتائج استطالع رأي الخريجين
محضر رسمي للجنة االستشارية بالكلية
تقرير بنتائج استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس.



تقرير بنتائج استطالع رأي المستفيدين للتخصصات المختلفة (مثل أصحاب العمل).




تقرير بنتائج استطالع رأي الطالب
أية مبررات إضافية أخرى يراها القسم أو الكلية



ال توجد مرفقات.
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مراحل تطوير/استحداث خطة دراسية
1

نموذج دليل
البرنامج

3

تحديث الخطة بنظام
الشؤون التعليمية

منسق البرنامج:
• إنشاء/تطوير برنامج
• تعبئة نموذج دليل
البرنامج

اعتماد لجان المناهج
بالقسم والكلية

اعتماد مركز المناهج
التعليمية بالجامعة

2

اعتماد عمادة الجودة
واالعتماد األكاديمي
للنماذج

منسق القسم:
تعبئة نماذج االعتماد
 NCAAAالخاصة بالخطة

نماذج NCAAA

كامل الخطة

مراجعة الخطة الدراسية
من قِبل مراجع خارجي

منسق القسم:
التعديل على الخطة وفق
المالحظات وارسالها
لالعتماد النهائي

اعتماد لجان الخطط
والمناهج بالجامعة للخطة
مجلس الجامعة

اعتماد مركز المناهج
التعليمية بالجامعة لكامل
الخطة

مراجعة واعتماد عمادة
القبول والتسجيل

خطط برامج البكالوريوس
متطلبات الجامعة

تخصيص
متطلبات الكلية
خطة
القسم
خطة
برنامج
بالقسم

تسكين
السنة
التحضيرية

طالب مستجد
بالكلية

القسم
العلمي

خطة البرنامج الدراسي
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نبذة عن القسم

Introduction
Historical background

Department vision

رؤية القسم

Faculty vision

Department mission

رسالة القسم

Faculty mission

رسالة الكلية

أهداف القسم

Faculty objectives

أهداف الكلية

Department Objectives
Compliance with the faculty objectives
and mission

ارتباط القسم بأهداف الكلية و رسالتها

Department admission requirement

)شروط القبول بالقسم (شروط عامة

Attendance

الحضور

Progression from year to year

التقدم أو االنتقال من سنة إلى أخرى

Program completion or Graduation
requirements

إتمام البرنامج أو متطلبات التخرج

Student Appeals

تظلمات الطالب

Graduates' employment opportunities

الفرص الوظيفية للخريجين

Key to Tenth numbers

مفتاح ترقيم المقررات

Faculty admission
requirements (General
conditions)
Faculty Graduates'
employment opportunities
Development aspects of
study plan
Faculty departments,
divisions, specialties
Degrees awarded

List of department compulsory courses

قائمة بمقررات القسم اإلجبارية

Department codes

List of department elective courses

قائمة بمقررات القسم االختيارية

Table of graduation
requirements

Bachelor degree study Program

البرنامج الدراسي لمرحلة البكالوريوس
الخطة التشغيلية للكلية

Operational Plan for College
Available resources and current needs

اإلمكانات المتوفرة واالحتياجات المطلوبة

List of Teaching Staff Members
Human and material requirements for
the application of the study plan

 البيانات الخاصة بالكلية مشتركة لجميع برامج الكلية بمختلف
.األقسام العلمية
 لذلك يتم إدخال هذه البيانات مرة واحدة ضمن خطة طالب مستجد
بالكلية

متطلبات الجامعة

متطلبات الكلية

خطة القسم

خطة
برنامج
بالقسم

University requirements
Faculty requirements

رؤية الكلية

شروط القبول في الكلية (شروط
)عامة
حاجة المجتمع و سوق العمل
لتخصصات الكلية
مالمح التطوير في الخطة الدراسية
أقسام الكلية وشعبها
الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية
رموز األقسام
جدول متطلبات التخرج
متطلبات الجامعة
متطلبات الكلية

قائمة بأعضاء هيئة التدريس
االحتياجات البشرية و المادية لتطبيق
الخطة الدراسية

متطلبات الكلية

Introduction

Historical background
Faculty vision

مقدمة
نبذة تاريخية
رؤية الكلية

Faculty mission

رسالة الكلية

Faculty objectives
Faculty admission
requirements (General
conditions)
Faculty Graduates'
employment
opportunities
Faculty departments,
divisions, specialties

أهداف الكلية

Degrees awarded
Department codes
Table of graduation
requirements
University requirements
Faculty requirements
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مقدمة
نبذة تاريخية

نموذج دليل البرنامج

الخطط الدراسية لألقسام

Summary

شروط القبول في الكلية (شروط
)عامة
حاجة المجتمع و سوق العمل
لتخصصات الكلية
أقسام الكلية وشعبها

الدرجات العلمية التي تمنحها
الكلية
رموز األقسام
جدول متطلبات التخرج
متطلبات الجامعة
متطلبات الكلية

نموذج دليل البرنامج

Departments study plans

7/4/1441

الخطط الدراسية لألقسام

Departments study plans
Summary

نبذة عن القسم
رؤية القسم

Department vision

رسالة القسم

Department mission

متطلبات الجامعة

نموذج دليل البرنامج

Department Objectives

أهداف القسم
ارتباط القسم بأهداف الكلية و رسالتها
عامة)
عامة)
شروط
شروط
بالبرنامج (
شروط القبول بالقسم (

Compliance with the faculty objectives
and mission

متطلبات الكلية

Department
Program
admission
admission
requirement
requirement
Attendance

الحضور

Progression from year to year

التقدم أو االنتقال من سنة إلى أخرى

خطة
القسم

Student Appeals

تظلمات الطالب

Graduates' employment opportunities

الفرص الوظيفية للخريجين

Key to Tenth numbers

مفتاح ترقيم المقررات
قائمة بمقررات القسم اإلجبارية

List of department compulsory courses

قائمة بمقررات القسم االختيارية

List of department elective courses

خطة
برنامج
بالقسم

study Program

البرنامج الدراسي
الخطة التشغيلية للكلية

Operational Plan for College

اإلمكانات المتوفرة واالحتياجات المطلوبة

Available resources and current needs
List of Teaching Staff Members

قائمة بأعضاء هيئة التدريس
االحتياجات البشرية و المادية لتطبيق الخطة
الدراسية

Human and material requirements for
the application of the study plan

مستويات الخطة الدراسية
منسق مركز المناهج

 خطة




متطلبات الجامعة
منسق الكلية

 خطة





متطلبات الكلية
منسق القسم

خطة
القسم

 خطة





السنة التحضيرية
متطلبات التخرج (عدد الساعات)
قائمة مقررات الجامعة
الخطة الدراسية.

مستجد
بيانات الكلية (نبذة ،رؤية ،رسالة)...
متطلبات التخرج للكلية (ساعات)
قائمة مقررات الكلية
الخطة الدراسية.

القسم األساسية
بيانات القسم(نبذة ،رؤية ،رسالة)...
متطلبات التخرج (ساعات)
 بيانات المقررات وقيودها.
قائمة المقررات.
 الخطة التشغيلية.
الخطة الدراسية.

NCAAA

منسق القسم

خطة
برنامج
بالقسم

برنامج

 خطة برنامج بالقسم:
 عند وجود خطة للقسم وتم انشاء خطة أخرى تحت نفس القسم سواء كانت
بكالوريوس أو دبلوم.
 نموذج دليل البرنامج يتم تعبئة جميع بياناته بخطة القسم ما عدا البيانات الخاصة بالبرنامج:
 متطلبات التخرج.
 شروط القبول
 قائمة المقررات.
 الفرص الوظيفية.
 الخطة الدراسية.
 الخطة التشغيلية.

NCAAA

توصيف
برنامج
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نقل بيانات الخطط من نظام الشؤون التعليمية إلى نظام منهاج

متطلبات الجامعة
متطلبات الكلية

خطة طالب مستجد

متطلبات الكلية
خطة القسم

يجب مراجعة بيانات الخطط
الدراسية والتأكد من صحتها في
هذه المرحلة حيث سيتم االعتماد
عليها في جميع عمليات التطوير

خطة
القسم
خطة
برنامج
بالقسم

انشاء خطة قسم بمنهاج ال
يقابلها خطة في الشؤون
التعليمية
انشاء برامج القسم كخطط
برنامج بالقسم

برنامج واحد بالقسم
العلمي

عدة برامج بالقسم
العلمي

الخطط الدراسية

متطلبات جامعة

خطة السنة التحضيرية

البيانات التي تم نقلها من نظام الشؤون التعليمية
األقسام
العلمية
التخصصات

متطلبات التخرج
(عدد ساعات البرنامج)

بيانات المقرر

قائمة
المقررات

المقررات

المتطلبات
السابقة

قيود المقرر

الخطة
الدراسية

الجامعة
الكلية

الكلية
القسم

القسم

المسار
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أدوار مستخدمي النظام
منسق قسم






ادخال خطة القسم
ادخال خطط برامج القسم األخرى (إن
وجدت)
انشاء خطة لبرنامج جديد ضمن القسم.
ادخال نماذج التوصيف  .NCAAAحسب
نوع خطة البرنامج.
ارسال الخطة لالعتماد ومتابعة اعتمادها.

 رئيس القسم :اعتماد مجلس القسم
للخطة

مستشار عمادة الجودة
واالعتماد األكاديمي
 مراجعة واعتماد نماذج التوصيف
للخطة NCAAA

منسق كلية
 ادخال بيانات خطة متطلبات
الكلية.
 ارسالها الخطة لالعتماد ومتابعة
اعتمادها.
 عميد الكلية :اعتماد مجلس
الكلية للخطة

01

04

02

مستشار مركز المناهج التعليمية
03

 التعديل بمتطلبات الجامعة.
 متابعة االدخال بالخطط.
 مراجعة واعتماد نموذج دليل البرنامج.

مدخل إلى استخدام نظام منهاج
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صفحات النظام
القائمة الرئيسية

المساعدة
Help

متابعة الخطط
الدراسية Curriculum
Follow-up

انشاء خطة جديدة
New Curriculum

الخطط الدراسية
Curriculums

الرئيسية
Home

25

.2

عندما تكون الخطة فعالة (قيد التعبئة) يكون الرابط (تعديل)Edit-

.3

في حال كانت الخطة معتمدة ويريد القسم العلمي عمل تعديل أو تطوير عليها:
•

يتم الضغط على الرابط (تطوير)Develop -

•

تظهر قائمة منسدلة يتم فيها تحديد نوع التطوير (تعديل بسيط بالخطة أو تطوير شامل للخطة) ،ثم الضغط
على ايقونة

الخطط الدراسية -
Curriculums

انشاء خطة جديدة
New Curriculum
متابعة الخطط الدراسية -
Curriculum Follow-up

القائمة الرئيسية
Main Menu

القائمة الرئيسية – الخطط الدراسية

.1

من خالل هذه الصفحة يتم الدخول على جميع الخطط التي يكون للمستخدم صالحيات عليها.
الرئيسية Home -

المساعدة
Help
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 تظهر نماذج الخطة حسب نوعها وعند الدخول على نموذج دليل البرنامج تظهر الصفحات الخاصة به حسب مستوى الخطة.

القائمة الرئيسية – الخطط الدراسية

الجامعة

الكلية
القسم

 يمكن من خالل هذه الصفحة إنشاء برنامج دراسي جديد.

الرئيسية Home -

 المحددات األساسية للخطة هي:

القائمة الرئيسية – إنشاء خطة جديدة

الكلية

القسم

الشهادة
العلمية

التخصص
الفرع

المرحلة

الخاصية

انشاء خطة جديدة
New Curriculum
متابعة الخطط الدراسية -
Curriculum Follow-up

 يتم اختيار جميع الفروع وخواص الطالب التي يتم تطبيق الخطة الدراسية عليها.

القائمة الرئيسية
Main Menu

الخطط الدراسية -
Curriculums

المساعدة
Help

 ال بد من اختيار على األقل فرع وخاصية عند إضافة خطة جديدة.

 الخطة األساس تكون حسب نوع الخطة كالتالي:
 خطة جامعة :ال يوجد خطة اساس لذلك تكون غير محدد
 خطة كلية :جميع خطط الجامعة المعرفة بالنظام
 مثال :خطة كلية العلوم الخطة األساس لها هي خطة الجامعة (خطة السنة التحضيرية – مسار علمي).

 خطة قسم :خطة الكلية التي ينتمي لها القسم
 مثال :خطة قسم الرياضيات الخطة األساس لها هي خطة كلية العلوم.

 خطة مسار :خطة القسم الذي ينتمي له المسار
 مثال :خطة هندسة برمجيات مسار بقسم علوم الحاسبات.

13
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الرئيسية Home -
الجامعة

القائمة الرئيسية – إنشاء خطة جديدة

المسار

انشاء خطة جديدة
New Curriculum
متابعة الخطط الدراسية -
Curriculum Follow-up

القائمة الرئيسية
Main Menu

الكلية
القسم

الخطط الدراسية -
Curriculums

المساعدة
Help

صفحات النظام
الخطة الدراسية
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خطوات تطوير/استحداث خطة دراسية

04

03

• استكمال
االعتمادات للخطة

 نماذج االعتماد
األكاديمي NCAAA

02
 اعتماد النموذج
 مالحظات
االعتماد
 مالحظات مركز
المناهج التعليمية

01
 نموذج دليل البرنامج
 البيانات التعريفية
 البرناج الدراسي
 الخطة التشغيلية
 مالمح التطوير
 المرفقات

بيانات تعريفية
من خالل هذه الصفحة يتم ادخال

عن القطاع About Side -

وتعديل البيانات العامة للكلية أو
القسم (حسب مستوى الخطة):
 نبذة عامة
 الرؤية
 الرسالة
 األهداف
 ارتباط األهداف القم بأهداف
الكلية (بخطة القسم)

كلية  /قسم
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بيانات تعريفية

من خالل هذه الصفحة يتم ادخال
وتعديل البيانات الخاصة بسياسات
القسم العلمي:

سياسات القسم
Department Policy

 الحضور
 تظلمات الطالب
 التقدم واالنتقال من سنة إلى
أخرى.

قسم

بيانات تعريفية
 الصفحة خاصة بتحديد شروط
القبول العامة في الكلية أو

شروط القبول
Admission requirement

القسم (حسب مستوى
الخطة)
 يتم ادخال الشروط كنقاط.
 إمكانية اإلضافة /التعديل/
الحذف.

كلية  /قسم
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بيانات تعريفية
يتم ادخال وتعديل ما يرمز له رقم العشرات في مقررات القسم العلمي
حيث أنه يتم ترقيم المقررات طبقا للقواعد اآلتية:

مفتاح ترقيم المقررات
Key to Tenth numbers



رقم المائة يرمز للسنة الدراسية



رقم العشرات يرمز للتخصص داخل القسم\الشعبة



رقم اآلحاد يرمز لتسلسل المادة في التخصص الواحد

قسم

بيانات تعريفية

 الصفحة خاصة بأقسام وتخصصات الكلية حيث من خاللها يتم:
 .1تعديل كود القسم باللغة العربية.
 .2اإلضافة والتعديل في التخصصات التابعة ألقسام الكلية.

أقسام الكلية
Faculty Departments
كلية

17

7/4/1441

البرنامج الدراسي

األجزاء األساسية للبرنامج الدراسي

الجامعة
الكلية
القسم

متطلبات
التخرج

القسم

بيانات المقرر

المسار

قائمة
المقررات

المقررات

المتطلبات السابقة

قيود المقرر

الخطة
الدراسية

إنشاء المقررات يكون في خطط األقسام
العلمية الخاصة بهذه المقررات.

القسم  /البرنامج

البرنامج الدراسي

متطلبات التخرج
Graduation Requirements

•متطلبات للقسم
•متطلبات مسارات القسم (إن وجدت)
•المتطلبات اختيارية واجبارية (للقسم والمسار)
•يوجد ساعات خاصة بالمتطلبات حرة

الكلية
• متطلبات اجبارية لكل األقسام.

الجامعة
• متطلبات اجبارية لجميع الكليات.

برامج البكالوريوس
 نسب محددة لكل المتطلبات.
 ال يمكن للقسم التعديل بمتطلبات الجامعة والكلية.
 لكل مسار عدد ساعات مختلفة عن اآلخر ضمن
القسم الواحد.
 خطة المستجد يتم ادخالها بنموذج الكلية لجميع
الكليات.

برامج الدبلوم
 يتم اختيار من متطلبات الجامعة
والكلية الخاصة بالبكالوريوس حسب
القسم.
 كامل الخطة من البرنامج الدراسي.

جامعة  /كلية  /قسم  /برنامج
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الجامعة

متطلبات التخرج
Graduation Requirements

الكلية

القسم

جامعة  /كلية  /قسم

البرنامج الدراسي

أنواع المقررات الدراسية

بيانات مقرر
Course Information

02

مقررات القسم العلمي

مجموعات المقررات
Course Groups

01

المواد االختيارية والحرة

• للقسم إضافة وتعديل المقررات التابعة له فقط
(نفس رمز القسم).

• يتم انشاء مجموعة أو أكثر للمقررات
االختيارية والحرة حسب خطة البرنامج.

• يمكن إضافة وحذف المتطلبات السابقة للمقرر.

• يتم تسمية المجموعات باسم المادة
االختيارية أو الحرة (مثال)Elective 1 :

• التعديل ال يكون في رمز المقرر أو رقمه.
• في حال كان المقرر لقسم علمي آخر تظهر
بيانات آخر مقرر معتمد من القسم.
• يجب أن تكون الساعات العملية من مضاعفات 2
أو .3

• يتم ادراج المواد االختيارية ضمن المجموعة.
• المواد الحرة من أي قسم بالجامعة.

قسم

19
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البرنامج الدراسي

 .1البحث عن المقرر عند الرغبة في استعراض بياناته أو التعديل عليه.
 .2ادخال أو تعديل بيانات المقرر.
 .3اإلضافة والحذف بالمتطلبات السابقة للمقرر.

بيانات مقرر
Course Information
قسم

البرنامج الدراسي

قيود المقرر
Course Restrictions

 تهدف هذه الشاشة إلى تحديد قيود المقرر مثل ما هو متبع بنظام الشؤون التعليمية.
 يستطيع منسق القسم من خالل هذه الشاشة السماح بعرض المقررات باألقسام العلمية األخرى حسب ما
يتم تحديده بالقيود.

 بعد تعريف بيانات المقرر الدراسي في صفحة (بيانات المقرر ،)Course Information-يتم التحكم بالقيود الخاصة
بالمقرر من خالل هذه الصفحة.
 فيما يلي أنواع القيود التي يتم تحديدها للمقرر الدراسي.

الفرع

الكلية

القسم

المرحلة

الشهادة
العلمية

 من خالل الشاشة يتم تحديد نوع القيد واختيار القيمة (مثال :كلية العلوم) وادراجها ضمن القيود كما يمكن حذف
قيد موجود مسبقا.

قسم
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البرنامج الدراسي

قيود المقرر
Course Restrictions
البرنامج الدراسي

 .1البحث عن مجموعة المقرر عند الرغبة في استعراض بياناتها أو التعديل عليها.
 .2ادخال أو تعديل بيانات المجموعة.
 .3إضافة المواد التي تتضمنها المجموعة أو القاعدة الخاصة بها في حال المواد الحرة.

مجموعات المقررات
Course Groups
قسم

21
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البرنامج الدراسي

مستويات قائمة المقرر معتمدة على مستويات متطلبات التخرج وفيما يلي توضيح لقيود
انشاء قائمة مقررات المتطلبات لكل مستوى:

 ال يمكن إضافة مقرر موجود بمستوى أعلى إلى قائمة مستوى يليه (مثال ال يمكن لكلية إضافة أحد مقررات متطلبات
الجامعة لقائمة مقرراتها وكذلك القسم بالنسبة للكلية)
 بجميع مستويات قائمة المقررات للمنسق صالحية (إضافة \ حذف فقط) مقرر من القائمة.
منسق مركز المناهج

قائمة المقررات
Course List

متطلبات الجامعة

 قائمة متطلبات الجامعة تتضمن مقررات من كليات وأقسام مختلفة تم إضافتها مسبقا
من القسم العلمي.

منسق الكلية

متطلبات الكلية
منسق القسم

خطة القسم
منسق القسم

خطة
برنامج
بالقسم

 قائمة متطلبات الكلية تتضمن مقررات من جميع أقسامها ومن أقسام خارج الكلية.



أغلب متطلبات القسم ومساراته من مقررات القسم لكن توجد أيضا مقررات من أقسام علمية أخرى
داخل أو خارج كلية القسم.



بالنسبة لتخصصات القسم يمكن أن يشترك أكثر من تخصص في مقرر واحد لكن ال يمكن
إضافة نفس المقرر في جميع التخصصات ألن في هذه الحالة سيكون المقرر ضمن قائمة
مقررات القسم.

جامعة  /كلية  /قسم  /برنامج بالقسم

البرنامج الدراسي

 .1اختيار المقرر ضمن أي متطلبات
 .2يتم اختيار المقرر الدراسي (مقرر ،مجموعة مقررات).
 .3عند إضافة مقرر للقائمة يتم تحديد هل هو اختياري أو اجباري

قائمة المقررات
Course List

 تظهر بالشاشة بيانات آخر مقرر
معتمد لكن في خطة القسم
ال ُ
منشئ للمقرر يظهر آخر
تحديث للمقرر والذي سيتم
ارساله لالعتماد عند االنتهاء من
تحديث الخطة.

 النظام يقوم بالتأكد من صحة
عدم تجاوز عدد ساعات
المتطلب لكل نوع (اختياري،
اجباري)

جامعة  /كلية  /قسم  /برنامج بالقسم
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البرنامج الدراسي

مستويات البرنامج الدراسي معتمدة على مستويات متطلبات التخرج وقائمة المقررات:

 حسب الخطة األساس للخطة الحالية تتكون أصول الدراسية األولى للخطة.


مثال خطة قسم ما تابع لكلية علمية يكون الفصل األول والثاني من خطة الجامعة (سنة تحضيرية مسار علمي) والفصل
الثالث والرابع من خطة الكلية (طالب مستجد) ويبدأ القسم العلمي باستكمال فصول الخطة من الفصل الخامس.

 خطط الدبلوم توضع جميع فصولها من القسم العلمي .

البرنامج الدراسي
Study Program

منسق مركز المناهج

متطلبات الجامعة

 خطة السنة التحضيرية.
 ال تتضمن جميع ساعات متطلبات الجامعة التي تم إدخالها بقائمة مقررات الجامعة.

منسق الكلية

 خطة طالب مستجد.
 ال تتضمن جميع ساعات متطلبات الكلية التي تم إدخالها بقائمة مقررات الكلية.

متطلبات الكلية
منسق القسم

خطة القسم



تتضمن جميع قائمة مقررات القسم ومساراته في حال لم يكن هناك خطة مستقلة للمسار.



تشمل أيضا قائمة مقررات الجامعة والكلية التي لم يتم ادراجها ضمن البرنامج الدراسي للجامعة
والكلية.

منسق القسم



تظهر فقط الفصول الدراسية التي لم يتم ادراجها ضمن خطة الجامعة والكلية.



يمكن أن يكون بنفس الفصل الدراسي مواد قسم ومواد تخصص.

خطة
برنامج
بالقسم

جامعة  /كلية  /قسم  /مسار

البرنامج الدراسي
 .1اختيار المحددات لإلضافة مقرر
لفصل دراسي ثم الضغط على
ايقونة اإلضافة :

البرنامج الدراسي
Study Program



الفصل الدراسي.



المقرر الدراسي (مقرر،
مجموعة مقررات).



في حال كان المقرر خاص
بتخصص معين يتم اختيار
التخصص من قائمة
التخصص.

 .2باإلمكان حذف مقرر من فصل
دراسي أو نقله إلى فصل
دراسي آخر بالضغط على ايقونة
الحذف أو التعديل أمام المقرر.
 .3يتم عرض مجموع الساعات في
الخطة الدراسية حسب الفصول
والمقررات التي تم إضافتها.
 عند التعديل يتم أوال اختيار الفصل الدراسي الذي سينتقل المقرر الدراسي إليه من القائمة في أعلى
الصفحة ثم الضغط على أيقونة التعديل.

جامعة  /كلية  /قسم  /برنامج بالقسم
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برامج الدبلوم
 ال تنطيق عليها القيود الموجودة ببرامج البكالوريوس.
متطلبات
التخرج

 يتم اختيار عدد الساعات المطلوبة بالبرنامج من ساعات متطلبات الجامعة والكلية
والقسم الخاصة بالبكالوريوس حسب القسم العلمي للبرنامج.
 يمكن أال يكون هناك أي متطلبات للجامعة أو الكلية للبرنامج( .قيمتها = )0

قائمة
المقررات

 إضافة قائمة المقررات الخاصة بالمسار(البرنامج).
 عند بناء على الخطة الدراسية يتم االختيار من قائمة مقررات الجامعة وقائمة مقررات
الكلية ما يحتاج إليه البرنامج.

الخطة
الدراسية

 كامل الخطة من البرنامج الدراسي وال توجد فصول دراسية من خطط المستويات
األعلى.

برامج الدبلوم
24
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 من خالل الخطة التشغيلية يتم توضيح احتياجات القسم العلمي من الموارد البشرية والمادية لتطبيق الخطة
الدراسية وفق الخطوات التالي:
.1

اختيار النوع (احتياجات بشرية  /احتياجات مادية ومعامل)

 .2تعبئة جدول يحوي عدد المتاح والمطلوب من كل نوع من أنواع االحتياجات.
 .3الدخول لكل نوع وتعبئة تفاصيل االحتياج.

الخطة التشغيلية
Operational Plan

 .4تحديث قائمة بأعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي
 الرسم التالي يوضح أنواع الموارد واالحتياجات في النظام.

اإلمكانات المتوفرة واالحتياجات المطلوبة
االحتياجات البشرية
أعضاء هيئة
تدريس

إداريين

االحتياجات المادية والمعامل
فنيين

معامل عامة

معامل متخصصة

الخطة التشغيلية
Operational Plan
xxx
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الخطة التشغيلية
Operational Plan

 إضافة وتعديل
بيانات المعامل
المطلوبة.

 إضافة وتعديل
معدات كل
معمل تم طلبه.

 .1ادخال المالمح العامة التي
تم تطويرها بالخطة.
 .2اختيار العنصر الذي تم تحديثه
وإدخال البيانات الخاصة به.

مالمح تطوير الخطة
Development Features

 .3يمكن االطالع على بيانات
العنصر في الخطة الحال
والسابقة للمساعدة بتعبئة
الجدول.

26
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مرفقات الخطة
Plan Attachment

خطوات تطوير/استحداث خطة دراسية

04

03

• استكمال
االعتمادات للخطة

 نماذج االعتماد
األكاديمي NCAAA

02
 اعتماد النموذج
 مالحظات
االعتماد
 مالحظات مركز
المناهج التعليمية

01
 نموذج دليل البرنامج
 البيانات التعريفية
 البرناج الدراسي
 الخطة التشغيلية
 مالمح التطوير
 المرفقات
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اعتماد النموذج

 -1عرض وتعديل بيانات نموذج دليل البرنامج
 -2عرض مالحظات مستشار مركز المناهج

شاشة متابعة سير اعتماد الخطة

عرض وتعديل نماذج NCAAA

تسجيل مالحظات مستشار مركز المناهج
رفع المرفقات الخاصة باالعتمادات

اعتماد النموذج

شاشة متابعة سير اعتماد الخطة

تفاصيل سير االعتماد

28
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اعتماد النموذج
عرض المالحظات مستشار مركز المناهج لمنسق القسم

مالحظات مركز المناهج على نموذج
دليل البرنامج

 من خالل هذه الشاشة يستطيع منسق القسم االطالع على مالحظات مستشار مركز المناهج بالجامعة على
عناصر نموذج دليل البرنامج وحالتها.

 يتم من خالل هذه الشاشة رفع نماذج التوصيف للخطة والخاصة باالعتماد األكاديمي.
 عند رفع نماذج توصيف المقررات يتم تحديد المقرر الخاص بالنموذج من قائمة المقررات الخاصة
بالخطة.

نماذج التوصيف NCAAA
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ملخص  ..مالحظات مهمة
•

منسق القسم يستطيع التحكم بتعبئة جميع برامج القسم ،ويمكن أن يكون للقسم أكثر من
منسق.

•

إنشاء خطة جديدة يكون فقط للبرامج المستحدثة والتي ال يقابلها برامج مفعلة بنظام الشؤوون
التعليمية Odus Plus

•

جميع البرامج المفعلة حاليا تم نقل بياناتها من نظام الشؤوون التعليمية Odus Plus
 من األفضل للكليات أن تطور خطط طالب مستجد إلدخال بيانات الكلية التعريفية ولمراجعة بيانات
البرنامج الدراسي التي تم نقلها ألنها سوف تكون األساس ألي قسم يريد تطوير خطته.
 أيضا البرنامج األساسي بالقسم يفضل تطويره الدخال البيانات التعريفية لجميع برامج القسم
ومراجعة المقررات المنقولة.

•

إنشاء المواد الجديدة تكون بخطة القسم األساسية حيث أن جميع برامج القسم لموادها نفس رمز
القسم.

•

العناصر التي تحوي تعداد مثل (األهداف ،الفرص الوظيفية  )...يتم ادخال كل بند بشكل منفصل ثم
الضغط على زر إضافة بالصفحة.

•

طلب الصالحيات على النظام يتم التواصل مع مركز المناهج التعليمية.

أسئلة واستفسارات
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