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مقــدمــة
متهيد:
قــام مركــز املناهــج التعليميــة بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بتطويــر سياســات اســتحداث وتطويــر البرامــج
واملقــررات الدراســية ملرحلــة البكالوريــوس ومــا دونهــا فــي الجامعــة ،لتتوافــق مــع الخطــة االســتراتيجية
للجامعــة ،ومتطلبــات االعتمــاد األكاديمــي الوطنــي والعالمــي ،ومعايي ــر جــودة البرامــج الدراســية ،و لضمــان
مواءمــة نواتــج تعلــم هــذه البرامــج مــع احتياجــات ســوق العمــل ،كمــا تــم األخــذ فــي االعتبــار ضمــان تحقيــق
رؤيــة وزارة التعليــم املنبثقــة مــن رؤيــة اململكــة  2030فيمــا يتعلــق بالعمليــة التعليميــة.

السياق العام والغرض:
.

.

.

.

ُ
1تقــدم وثيقــة سياســات مركــز املناهــج التعليميــة الســتحداث وتطويــر البرامــج واملقــررات الدراســية
ً
ً
ملرحلــة البكالوريــوس ومــا دونهــا فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز هــذه إطــارا شــامال يتألــف مــن السياســات
ُ
واملبــادئ واإلج ـراءات التــي ستســتخدم إلرشــاد وتوجيــه األقســام العلميــة فــي اســتحداث وتطويــر
الخطــط الدراســية .وتتمثــل النتائــج التــي تنجــم عــن تحقيــق املخرجــات التعليميــة فــي االنخ ـراط فــي
تجربــة تدريــس وتعليــم ممتعــة تفاعليــة لجميــع األط ـراف املعنيــة الرئيســية.
2يســعى دليــل السياســات هــذا إلــى إرســاء املبــادئ األساســية والتوجيهيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا ملقــررات
البكالوريــوس ومــا دونهــا أن تعــزز بشــكل ملمــوس وهــادف عمليــة تعلــم مؤثــرة وفعالــة وذات جــودة عاليــة
ومثمــرة مــدى الحيــاة.
3باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســتعمل هــذه السياســات العامــة علــى ضمــان تنظيــم املقــررات واملــواد الدراســية
لكــي تصبــح فعالــة فــي عمليــات التدريــس والتقييــم ،وقابلــة للتنفيــذ مــن الناحيــة اإلداريــة ،ومؤثــرة وذات
صلــة باألطـراف املعنيــة الرئيســية ،وجاذبــة للطــاب املســجلين.
ُ
4مــن أجــل ضمــان االتســاق والتكافــؤ فــي مخرجــات التعلــم علــى مســتوى جميــع الفــروع التــي يــدرس
فيهــا ،يجــب أن يكــون هنــاك منســق واحــد مســؤول عــن املقــرر الدرا�ســي لــكل قســم مــن أقســام الطــاب
والطالبــات فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز .يمكــن للكليــة أن تختــار تعيي ــن ِك َبــار منســقين املقــررات
الدراســية فــي فــروع مختلفــة وفــرق تدريــس مختلفــة ،ولكــن تقــع مســؤولية اتخــاذ الق ـرارات املتعلقــة
باملقــرر الدرا�ســي علــى عاتــق منســق املقــرر بالتشــاور مــع رؤســاء األقســام املعنيي ــن.

اإلطار النظري:

ُ
تطبق وثيقة السياسات العامة هذه على:
1 .مقررات وبرامج مرحلة البكالوريوس وما دونها.
2 .الكليات من جميع األقسام ومجموعات التخصصات.
3 .كليات من جميع الفروع للطلبة والطالبات.
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بيان السياسات العامة للمناهج الدراسية:

بنـ ًـاء علــى البحــوث املطبقــة فــي مجــال التعليــم العالــي وأفضــل البحــوث املتاحــة ،ســيتم التخطيــط للبرامــج
ً
واملقــررات الدراســية ملرحلــة مــا دون التخــرج بجامعــة امللــك عبــد العزيــز وموادهــا وتعديلهــا وتقييمهــا وفقــا
ملعايي ــر تصميــم املناهــج الدراســية.
1 .مــن أجــل تشــجيع طــاب الجامعــة علــى تحقيــق املزيــد مــن اإلنجــاز العلمــي ولضمــان تحقيــق نتائــج التعلــم
التــي تركــز علــى الطالــب توقعــات متســقة ومقبولــة ،تســعى الجامعــة لتوفي ــر تنســيق إيجابــي بي ــن أنشــطة
التدريــس والبحــث العلمــي ،وخدمــات التعلــم والدعــم ،وطــرق التقويــم وآليــات التغذيــة الراجعــة.
2 .لكــي تتــم املوافقــة عليــه ،يجــب أن يوضــح فــي كل برنامــج ومقــرر درا�ســي فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز
وموضوعاتــه أنــه قــد تــم تصميمــه أو إعــادة تصميمــه لتحقيــق مــا يلــي:
 .أتحديــد مخرجــات التعلــم املتوقعــة وخصائصهــا التــي تميزهــا عــن غيرهــا ومــدى التماثــل مــن الناحيــة
النظريــة ســواء فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز أو املنافســين الخارجيي ــن ذوي الصلــة.
 .بتقديــم مبــررات اكاديميــة واضحــة توضــح أهميــة مخرجــات التعلــم املتوقعــة ونطاقهــا ومداهــا
وتسلســلها وتوازنهــا ومحتــوى املقــررات الدراســية.
 .جبيــان جميــع املخرجــات التعليميــة املســتهدفة مــن البرنامــج واملقــررات الدراســية والتوقعــات املقبولة
لكــي يتــم تنفيذهــا فــي جميــع املراحــل التــي يمكــن مالحظتهــا وتتبعهــا.
 .دتحديــد أنــواع ومســتويات املعــارف واملهــارات الســابقة املطلوبــة أو املتوقعــة فــي البدايــة ،والطــرق
التــي يمكــن للطــاب مــن خاللهــا تقييــم مــدى تعلمهــم ،والفــرص املتاحــة للطــاب املحتملي ــن
واملبتدئيــن إن أمكــن ذلــك مــن أجــل تعزيــز اســتعدادهم للنجــاح فــي املقــرر الدرا�ســي.
 .هتحديــد املواضــع أثنــاء تقديــم البرنامــج واملقــررات الدراســية التــي يتــم فيهــا تطبيــق املخرجــات
التعليميــة األخــرى املســتهدفة مــن البرنامــج واملقــررات الدراســية وتدريســها وتصميمهــا وتقييمهــا –
وأيــن ومتــى يقــدم الطــاب التغذيــة الراجعــة بغــرض تحســين عمليــة تعلمهــم ونجاحهــم فــي تحقيــق
هــذه املخرجــات.
 .وتقديــم أســس منطقيــة لــأداء واالســتدامة للعمليــات األوليــة للتدريــس واملراجعــة واملدخــات
وأســاليب الدعــم والتقنيــات واالبتــكارات التــي ســيتم تنفيذهــا ،أي منهــا أو جميعهــا.
 .زضمــان أن يكــون تكافــؤ فــرص التعلــم وتعزيــز األداء متاحي ــن لجميــع الطــاب بغــض النظــر عــن
مــكان الدراســة – بمــا فــي ذلــك توافــر األســاتذة وخدمــات التقييــم واملراجعــة ومــواد املقــررات
الدراســية وخدمــات الدعــم األكاديمــي وأن تكــون جميعهــا علــى نفــس املســتوى.
 .حضمــان توفــر جميــع العناصــر املطلوبــة؛ مثــل املحتــوى والوســائط والتكنولوجيــا واألدوات بصيــغ
مختلفــة ويتمكــن لجميــع الطــاب املســجلين الوصــول إليهــا بمــن فيهــم ذوي االحتياجــات الخاصــة
لضمــان تحقيــق عمليــة تعلــم مثمــرة.
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أو ًال
سياسة استحداث البرامج واملقررات الدراسية بجامعة
امللك عبد العزيزملرحلة البكالوريوس وما دونها
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التعريف بالسياسة ومعلومات عامة عنها:
عنوان السياسة

سياسة استحداث الربامج واملقررات الدراسية بجامعة امللك عبد العزيز
ملرحلة البكالوريوس وما دونها

مسؤول االتصال

مدير مركز املناهج التعليمية

تاريخ املراجعة

1442/03/16

الجهة املسؤولة

مركز املناهج التعليمية

تاريخ االعتامد

1442/03/16

معتمد بواسطة

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

تاريخ املراجعة
القادمة

1444/03/16

عدد الصفحات

5

السياسات ذات
العالقة

اهلدف
•مراجعــة واعتمــاد البرامــج واملقــررات الدراســية املســتحدثة ملرحلــة البكالوريــوس ومــا دونهــا بجامعــة
امللــك عبــد العزيــز.
•ضمــان تنظيــم املقــررات واملــواد الدراســية لكــي تصبــح فعالــة فــي عمليــات التدريــس والتقييــم ،وقابلــة
للتنفيــذ مــن الناحيــة اإلداريــة ،ومؤثــرة وذات صلــة باألط ـراف املعنيــة الرئيســية ،وجاذبــة للطــاب
املســجلين.
•إرســاء املبــادئ األساســية والتوجيهيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا ملقــررات البكالوريــوس ومــا دونــه ان تعــزز
بشــكل ملمــوس وهــادف عمليــة تعلــم مؤثــرة وذات جــودة عاليــة ومثمــرة مــدى الحيــاة.

التعريفات
•البرنامــج األكاديمــي :أي مجموعــة مــن املقــررات و/أو املتطلبــات التــي تــؤدي بعــد االنتهــاء منهــا إلــى
الحصــول علــى الدرجــة أو الشــهادة األكاديميــة املرتبطــة بهــذا البرنامــج.
•الســاعات املعتمــدة :مقــدار الوقــت الــازم للتعلــم؛ للحصــول علــى املؤهــلُ ،وتحتســب بعــدد الســاعات
الزمنيــة االزمــة لتحقيــق نواتــج التعلــم الخاصــة باملؤهــل (الســاعة املعتمــدة ال تقــل عــن  50دقيقــة).

نص السياسة
تتبنــى جامعــة امللــك عبــد العزيــز سياســة اســتحداث البرامــج الدراســية ملرحلــة البكالوريــوس ومــا
ً
دونهــا التــي تواكــب التطــورات العلميــة ومتطلبــات ســوق العمــل ،وذلــك وفقــا ملتطلبــات ومعايي ــر الجامعــة
ومتطلبــات ونمــاذج وزارة التعليــم وهيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب باململكــة العربيــة الســعودية.
يمكــن مراجعــة هــذه السياســة فــي أي وقــت دون إشــعار مســبق .تحــل جميــع املراجعــات محــل السياســة
الســابقة وتكــون نافــذة فــور املوافقــة عليهــا.
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االستشارات ( :الداعمة لصياغة السياسة)
•تقرير زيارة االعتماد املؤس�سي للجامعة.
•نماذج هيئة تقويم التعليم واإلطار الوطني للمؤهالت.
•التصنيف السعودي املوحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
•تقرير املستشارة البروفيسورة “لي ها فان”.

حساب عدد الساعات املعتمدة:
•تحسب كل ساعة اتصال أسبوعية نظري بساعة واحدة معتمدة.
•تحسب كل ساعتان أو ثالثة ساعات اتصال أسبوعية للعملي بساعة واحدة معتمدة.
•ليس هناك شروط لساعات التدريب.
•ساعات االتصال النظري تشمل املحاضرات والدروس االضافية.
•ساعات االتصال العملي تشمل املعامل واالستوديو.
•ساعات اتصال التدريب تشمل التدريب االكلينيكي واالنشطة األخرى.

سياسة ترميز وترقيم املقررات الدراسية:
لــكل مقــرر رمــز مكــون مــن شــقين :الشــق األول عبــارة عــن أربعــة أحــرف كحــد أق�صــى والشــق الثانــي عبــارة
عــن ثالثــة أرقــام ،ويتــم ترميــز املقــررات بنـ ًـاء علــى القواعــد التاليــة:
1 .الرمز املكون من أربعة أحرف كحد أق�صى هو نفس رمز القسم العلمي الذي يقدم املقرر.
2 .لكل قسم علمي رمز واحد فقط ،وال يمكن أن يكون للقسم العلمي أكثر من رمز واحد.
3 .رقم املائة يرمز للسنة الدراسية.
4 .رقمي العشرات واآلحاد يرمزان لتسلسل املقرر في التخصص الواحد.
5 .للقسم العلمي حرية اختيار مجموعة من األرقام من الرقم ( )00الى الرقم ( )99كداللة على
التخصــص الدقيــق داخــل القسم\الشــعبة وذلــك علــى حســب عــدد املقــررات فــي كل تخصــص دقيــق.
وكمثــال افترا�ضــي لسياســة ترميــز وترقيــم املقــررات الدراســية ،قســم الفيزيــاء بكليــة العلــوم لــه رمــز محــدد
هــو  PHYSوبالتالــي يمكــن للقســم تحديــد التخصصــات الدقيقــة كاالتــي:
أرقام اآلحاد والعرشات

التخصص الدقيق

07 - 00

فيزياء عامة

15 - 08

الكرتونيات وضوء  -ليزر

38 - 16

حرارة وصوت

44 - 39

نظرية الكهرومغناطيسية
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وهكــذا ،حيــث تــم تحديــد أرقــام كل تخصــص دقيــق بنــاء علــى عــدد املقــررات داخــل ذلــك التخصــص،
وعلــى هــذا األســاس لــو ان هنــاك مقــرر برمــز “ ”PHYS329فمعنــى هــذا ان املقــرر يتــم تدريســه فــي العــام
الدرا�ســي الثالــث وهــو يتبــع التخصــص الدقيــق “ح ـرارة وصــوت”.

متطلبات استيفاء الساعات املعتمدة لكل برنامج دراسي:
تختلــف الســاعات املعتمــدة علــى حســب طبيعــة البرنامــج الدرا�ســي ،وهنــاك بعــض املرجعيــات التــي
يتــم علــى أساســها تحديــد مســتويات التعليــم وعــدد الســاعات املعتمــدة وعــدد ســنوات الدراســة ملرحلــة
البكالوريــوس ومــا دونهــا مثــل اإلطــار الوطنــي للمؤهــات والتصنيــف الســعودي املوحــد للمســتويات
والتخصصــات التعليميــة.
وقد اتخذ مركز املناهج التعليمية بجامعة امللك عبد العزيز التصنيف السعودي املوحد للمستويات
والتخصصــات التعليميــة كمرجعيــة لتحديــد مســتويات التعليــم وعــدد الســاعات املعتمــدة وعــدد ســنوات
الدراســة ملرحلــة البكالوريــوس ومــا دونهــا ،حيــث انــه صــدر مــن وزارة التعليــم عــام 1442ه ـ 2020 -م وقــد
اشــترك فــي اعــداده هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب ،ووزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،باإلضافــة
للعديــد مــن الجهــات األخــرى ،وبنـ ًـاء عليــه يتــم تصنيــف مســتويات التعليــم كالتالــي:
1 .الدبلــوم املشــارك :ويتطلــب الحصــول علــى شــهادة املرحلــة الثانويــة ،الحــد األدنــى لعــدد الســاعات
املعتمــدة هــو  24ســاعة ملــدة ســنة دراســية (فصليــن دراســيين) ،فــي الغالــب تكــون البرامــج فــي هــذا
املســتوى مهنيــة ونهائيــة تهــدف الــى إعــداد الطــاب لســوق العمــل ،ويوجــد مســتويان فرعيــان لهــذا
املســتوى حســب توجــه البرنامــج التعليمــي ،إمــا دبلــوم مشــارك عــام أو دبلــوم مشــارك منهــي.
2 .الدبلــوم املتوســط :ويتطلــب الحصــول علــى شــهادة املرحلــة الثانويــة أو الدبلــوم املشــارك ،الحــد األدنــى
لعدد الســاعات املعتمدة هو  60ســاعة ملدة ســنتين دراســيتين ( 4فصول دراســية) ،ويوجد مســتويان
فرعيــان لهــذا املســتوى حســب توجــه البرنامــج التعليمــي ،إمــا دبلــوم متوســط عــام أو دبلــوم متوســط
منهي.
3 .البكالوريــوس :ويتطلــب الحصــول علــى شــهادة املرحلــة الثانويــة أو الدبلــوم املشــارك أو الدبلــوم
املتوســط ،الحــد األدنــى لعــدد الســاعات املعتمــدة هــو  120ســاعة مــن  3الــى  4ســنوات دراســية فــي
معظــم التخصصــات ويمكــن ان تزيــد الــى  5أو  6ســنوات فــي بعــض التخصصــات مثــل التخصصــات
الطبيــة ،ويجــب أال تقــل عــن  150ســاعة فــي حــال الدراســة  5ســنوات.

املؤهل ومتطلبات التخرج:
املؤهل هو مجموعة محصالت التعلم من املعرفة واملهارات والقيم التي يحصل عليها املتعلم ،وتصدر
علــى شــكل وثيقــة صــادرة عــن مؤسســة تعليميـ ٍـة ،أو تدريبيـ ٍـة ،كونهــا جهــة مانحـ ٍـة معتــرف بهــا ،وللحصــول علــى
املؤهــل البــد مــن إتمــام متطلبــات التخــرج مــن جامعــة امللــك عبــد العزيــز كالتالي:
•يجــب اتمــام العــدد الكلــي للســاعات املعتمــدة للبرنامــج الدرا�ســي والتــي تشــمل كل مــن متطلبــات
الجامعــة ومتطلبــات الكليــة ومتطلبــات البرنامــج اإلجباريــة ومتطلبــات البرنامــج االختياريــة ومتطلبــات
املســار (ان وجــد) واملــواد الحــرة.
•العدد الكلي للساعات املعتمدة للبرنامج الدرا�سي يجب ان يكون موحد في جميع برامج البكالوريوس
بالكلية.
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•متطلبات الجامعة وهي التي يدرسها جميع طالب وطالبات الجامعة وتتكون من  23ساعة معتمدة.
•متطلبات الكلية وهي إجبارية ويجب ان يدرسها جميع طالب وطالبات الكلية.
•متطلبــات الكليــة يجــب ان تتضمــن مــا تبقــى مــن مقــررات الســنة التحضيريــة والتــي ليســت ضمــن
متطلبــات الجامعــة ،وعلــى الكليــة ان تقــوم بإدراجهــا فــي جــدول متطلبــات الكليــة.
•متطلبات القسم اإلجبارية وهي يجب ان يدرسها جميع طالب وطالبات القسم.
•متطلبات القسم االختيارية.
•متطلبات املسار (ان وجد) وهي يجب ان يدرسها جميع طالب املسار.
•املــواد الحــرة وهــي مقــررات يختارهــا الطــاب مــن جميــع مقــررات الجامعــة ســواء مــن داخــل أو خــارج
الكليــة.
•برامــج الدبلــوم بأنواعــه ال تتقيــد بمتطلبــات الجامعــة ومتطلبــات الكليــة ،حيــث يمكــن أن يضــاف
بعــض منهــا فقــط لبرنامــج الدبلــوم كمــا يمكــن عــدم إضافــة أي منهــا للبرنامــج.
•ويجب االلتزام بالنسب املئوية التالية لتوزيع املقررات على البنود املختلفة:
% 45 – 35
				
 متطلبات الجامعة والكلية متطلبات القسم اإلجباري% 50 – 35
				
% 15 – 8
			
 متطلبات القسم االختيارية%6–4
		
 -املواد الحرة (من داخل أو خارج الكلية)

إجراءات مراجعة واعتماد اخلطط الدراسية املستحدثة:
.
.

.
.
.

1يجــب ان تقــوم الكليــة بإعــداد خطــة دراســية واحــدة للبرنامــج الدرا�ســي يتــم العمــل بهــا فــي كل مــن
شــطري الطــاب والطالبــات.
2تقــوم لجنــة املناهــج بالقســم العلمــي بــإدراج مقتــرح دليــل البرنامــج املطــور (هيــكل الخطــة الدراســية
املطــورة للبرنامــج الدرا�ســي) باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة بنـ ًـاء علــى معايي ــر مركــز املناهــج التعليميــة
بجامعــة امللــك عبــد العزيــز وذلــك مــن خــال نظــام “منهــاج”.
3عــرض مقتــرح دليــل البرنامــج الدرا�ســي املســتحدث علــى مجلــس القســم بالكليــة ،ثــم لجنــة املناهــج
بالكليــة ،ثــم مجلــس الكليــة.
4يقــوم القســم العلمــي بإعــداد دليــل البرنامــج املســتحدث مــع املرفقــات املذكــورة فــي البنــد التالــي علــى
النظــام االلكترونــي “منهــاج” الخــاص بمركــز املناهــج التعليميــة.
5تقدم املرفقات التالية على نظام “منهاج”:
1 .مبررات استحداث البرنامج الدرا�سي.
2 .املســح املعلوماتــي للتخصصــات املقابلــة فــي بعــض الجامعــات العامليــة (األمريكيــة أو األوروبيــة)
لضمــان تميــز البرنامــج املقتــرح.
3 .تقرير عن احتياجات سوق العمل موضحا به نتائج استطالع رأي أصحاب العمل.
4 .الفئات املستهدفة من البرنامج.
5 .ما يفيد تصنيف وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية لخريجي البرنامج املستحدث.
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6 .موافقة مجلس القسم على مقترح الخطة الدراسية للبرنامج.
7 .موافقة مجلس الكلية على مقترح الخطة الدراسية للبرنامج.
6 .بعــد موافقــة مركــز املناهــج التعليميــة علــى دليــل البرنامــج الدرا�ســي املســتحدث ،تقــوم الكلية/القســم
واف وفــق نمــاذج هيئــة تقويــم التعليــم (توصيــف البرنامــج -
باســتكمال خطتهــا الدراســية بشــكل ٍ
توصيــف املقــررات  -توصيــف الخبــرة امليدانيــة) ،ثــم ارســالها إلــى اثنيــن مــن املراجعيــن الخارجيي ــن مــن
الجامعــات العامليــة (األمريكيــة أو األوروبيــة) لتحكيمهــا ،ثــم تقــوم الكلية/القســم بإج ـراء التعديــات
املطلوبــة علــى نظــام “منهــاج” بنــاء علــى مالحظــات املحكميــن الخارجيي ــن.
7 .بعــد اســتيفاء الكلية/القســم ملالحظــات املحكميــن الخارجيي ــن ،تقــوم الكليــة بإرســال مقتــرح الخطــة
الدراســية املســتوفاة بكامــل محتوياتهــا (دليــل البرنامــج  -توصيــف البرنامــج  -توصيــف املقــررات -
توصيــف الخبــرة امليدانيــة) الــى عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي بالجامعــة مــن خــال نظــام “منهــاج”
للتأكــد مــن مطابقتهــا ملتطلبــات هيئــة تقويــم التعليــم.
ً
8 .بعــد اعتمــاد مقتــرح الخطــة الدراســية وفقــا لنمــاذج الهيئــة مــن عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي،
تقــوم الكلية/القســم مــن خــال نظــام “منهــاج” بإرســال موافقــة عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي
ً
مرفقــا معهــا التوصيفــات (توصيــف البرنامــج  -توصيــف املقــررات  -توصيــف الخبــرة امليدانيــة) إلــى
مركــز املناهــج التعليميــة.
9 .يقــوم مركــز املناهــج التعليميــة برفــع مقتــرح الخطــة الدراســية املســتوفاة بكامــل محتوياتهــا (دليــل
البرنامــج  -توصيــف البرنامــج  -توصيــف املقــررات  -توصيــف الخبــرة امليدانيــة) إلــى اللجــان املتخصصــة
بمركــز املناهــج التعليميــة بالجامعــة.
	10.عــرض مقتــرح الخطــة الدراســية بكامــل محتوياتهــا (دليــل البرنامــج الدرا�ســي املســتحدث  -توصيــف
البرنامــج  -توصيــف املقــررات) علــى مجلــس الجامعــة املوقــر للتفضــل باعتمادهــا.
11.يقــوم مركــز املناهــج التعليميــة مــن خــال نظــام “منهــاج” بإرســال نســخة مــن الخطــة املعتمــدة إلــى
عمــادة القبــول والتســجيل لتفعيــل الخطــة الدراســية املطــورة بالعمــادة.

السياسات اخلاصة بتعديل سياسات استحداث الربامج واملقررات الدراسية باجلامعة ملرحلة
البكالوريوس وما دونها:
.
.
.
.

1يحق ملركز املناهج التعليمية بالجامعة إجراء التعديالت على سياسات استحداث البرامج واملقررات
الدراسية بالجامعة ملرحلة البكالوريوس وما دونها أو أي مسألة أخرى تتعلق به.
2يتــم إدراج التعديــات التــي يقترحهــا مركــز املناهــج التعليميــة فــي جــدول أعمــال أحــد االجتماعــات
الخاصــة بلجنــة تطويــر املناهــج الدراســية.
ً
ً
3تجري لجنة تطوير املناهج الدراسية املقترحة تصويتا رسميا.
4يتــم اعتمــاد السياســات واإلج ـراءات املعدلــة ،ومــن ثــم نشــرها والبــدء فــي العمــل بهــا علــى مســتوى
الجامعــة.
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ثــــانــــيــ ًا
سياسة استحداث البرامج البيـنية ومقرراتها الدراسية
بجامعة امللك عبد العزيزملرحلة البكالوريوس وما دونها
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التعريف بالسياسة ومعلومات عامة عنها:
عنوان السياسة

سياسة استحداث الربامج البيـنية ومقرراتها الدراسية بجامعة امللك عبد
العزيز ملرحلة البكالوريوس وما دونها

مسؤول االتصال

مدير مركز املناهج التعليمية

تاريخ املراجعة

1442/03/16

الجهة املسؤولة

مركز املناهج التعليمية

تاريخ االعتامد

1442/03/16

معتمد بواسطة

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

تاريخ املراجعة
القادمة

1444/03/16

◊سياسة املراجعة الدورية للربامج
واملقررات الدراسية بالجامعة
ملرحلة البكالوريوس وما دونها.

السياسات ذات
العالقة

◊سياسة استحداث الربامج
واملقررات الدراسية بالجامعة
ملرحلة البكالوريوس وما دونها

عدد الصفحات
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◊سياسة تعديل الربامج واملقررات
الدراسية بالجامعة ملرحلة
البكالوريوس وما دونها

اهلدف
•مراجعــة واعتمــاد البرامــج البي ــنية املســتحدثة ومقرراتهــا الدراســية ملرحلــة البكالوريــوس ومــا دونهــا
بجامعــة امللــك عبــد العزيــز.
•ضمــان تنظيــم املقــررات واملــواد الدراســية لكــي تصبــح فعالــة فــي عمليــات التدريــس والتقييــم ،وقابلــة
للتنفيــذ مــن الناحيــة اإلداريــة ،ومؤثــرة وذات صلــة باألط ـراف املعنيــة الرئيســية ،وجاذبــة للطــاب
املســجلين.
•إرســاء املبــادئ األساســية والتوجيهيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا ملقــررات البكالوريــوس ومــا دونــه ان تعــزز
بشــكل ملمــوس وهــادف عمليــة تعلــم مؤثــرة وذات جــودة عاليــة ومثمــرة مــدى الحيــاة.

التعريفات
البرنامــج البي ــني :تخصــص ينبثــق مــن تخصصــات مختلفــة أو ينشــأ بي ــنها ،وهــو يصنــف الــى ثــاث فئــات
عامــة:
ُ
 1 .يشــير مفهــوم “تعدديــة او بي ــنية التخصصــات” إلــى الجمــع بي ــن تخصصــات مختلفــة داخــل كليــات أو
جامعــات معينــة ،وفــي بعــض األحيــان ال تكــون هنــاك عالقــة بي ــن هــذه التخصصــات وبعضهــا البعــض؛
علــى ســبيل املثــال ،الفــن والرياضيــات والتاريــخ.
ً
ُ 2 .يشــير مفهــوم “متعــدد التخصصــات” إلــى الجمــع بي ــن مجموعــة كبيــرة مــن التخصصــات ،وغالبــا مــا
ُيفتــرض أن هــذه التخصصــات ذات عالقــة أو ترتبــط ببعضهــا البعــض.
ُ 3 .يشير مفهوم “التخصصات البيـنية” إلى التفاعل بيـن تخصصين أو أكثر من التخصصات املختلفة،
ويحــدث عــادة هــذا التفاعــل علــى مســتويات مختلفــة منهــا علــى ســبيل املثــال ال الحصــر املنهجيــات
والنظريــات املعرفيــة واملصطلحــات.
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نص السياسة
تتبنــى جامعــة امللــك عبــد العزيــز سياســة اســتحداث البرامــج الدراســية البي ــنية املشــتركة بي ــن أكثــر مــن
قســم علمــي ملرحلــة البكالوريــوس ومــا دونهــا ســواء فــي كليــة واحــدة أو أكثــر مــن كليــة بحيــث تواكــب التطــورات
ً
العلميــة الحديثــة ومتطلبــات ســوق العمــل ،وذلــك وفقــا ملتطلبــات ومعايي ــر الجامعــة ومتطلبــات ونمــاذج
وزارة التعليــم وهيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب باململكــة العربيــة الســعودية.
يمكــن مراجعــة هــذه السياســة فــي أي وقــت دون إشــعار مســبق .تحــل جميــع املراجعــات محــل السياســة
الســابقة وتكــون نافــذة فــور املوافقــة عليهــا

االستشارات (الداعمة لصياغة السياسة)
•تقرير زيارة االعتماد املؤس�سي للجامعة.
•نماذج هيئة تقويم التعليم واالطار الوطني للمؤهالت.
•التصنيف السعودي املوحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
•تقرير املستشارة البروفيسورة “لي ها فان”.

حساب عدد الساعات املعتمدة:
•تحسب كل ساعة اتصال أسبوعية نظري بساعة واحدة معتمدة.
•تحسب كل ساعتان أو ثالثة ساعات اتصال أسبوعية للعملي بساعة واحدة معتمدة.
•ليس هناك شروط لساعات التدريب.
•ساعات االتصال النظري تشمل املحاضرات والدروس االضافية.
•ساعات االتصال العملي تشمل املعامل واالستوديو.
•ساعات اتصال التدريب تشمل التدريب االكلينيكي واالنشطة األخرى.

سياسة ترميز وترقيم املقررات الدراسية:
لــكل مقــرر رمــز مكــون مــن شــقين :الشــق األول عبــارة عــن أربعــة أحــرف كحــد أق�صــى والشــق الثانــي عبــارة
عــن ثالثــة أرقــام ،ويتــم ترميــز املقــررات بنـ ًـاء علــى القواعــد التاليــة:
1 .الرمز املكون من أربعة أحرف كحد أق�صى هو نفس رمز القسم العلمي الذي يقدم املقرر.
2 .لكل قسم علمي رمز واحد فقط ،وال يمكن أن يكون للقسم العلمي أكثر من رمز واحد.
3 .رقم املائة يرمز للسنة الدراسية.
4 .رقمي العشرات واآلحاد يرمزان لتسلسل املقرر في التخصص الواحد.
5 .للقســم العلمــي حريــة اختيــار مجموعــة مــن األرقــام مــن الرقــم ( )00الــى الرقــم ( )99كداللــة علــى
التخصــص الدقيــق داخــل القسم\الشــعبة وذلــك علــى حســب عــدد املقــررات فــي كل تخصــص دقيــق.
وكمثــال افترا�ضــي لسياســة ترميــز وترقيــم املقــررات الدراســية ،قســم الفيزيــاء بكليــة العلــوم لــه رمــز
محــدد هــو  PHYSوبالتالــي يمكــن للقســم تحديــد التخصصــات الدقيقــة كاالتــي:
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أرقام اآلحاد والعرشات

التخصص الدقيق

07 - 00

فيزياء عامة

15 - 08

الكرتونيات وضوء  -ليزر

38 - 16

حرارة وصوت

44 - 39

نظرية الكهرومغناطيسية

وهكــذا ،حيــث تــم تحديــد أرقــام كل تخصــص دقيــق بنــاء علــى عــدد املقــررات داخــل ذلــك التخصــص،
وعلــى هــذا األســاس لــو ان هنــاك مقــرر برمــز « »PHYS329فمعنــى هــذا ان املقــرر يتــم تدريســه فــي العــام
الدرا�ســي الثالــث وهــو يتبــع التخصــص الدقيــق «ح ـرارة وصــوت».

متطلبات استيفاء الساعات املعتمدة لكل برنامج دراسي:
تختلــف الســاعات املعتمــدة علــى حســب طبيعــة البرنامــج الدرا�ســي ،وهنــاك بعــض املرجعيــات التــي
يتــم علــى أساســها تحديــد مســتويات التعليــم وعــدد الســاعات املعتمــدة وعــدد ســنوات الدراســة ملرحلــة
البكالوريــوس ومــا دونهــا مثــل اإلطــار الوطنــي للمؤهــات والتصنيــف الســعودي املوحــد للمســتويات
والتخصصــات التعليميــة.
وقد اتخذ مركز املناهج التعليمية بجامعة امللك عبد العزيز التصنيف السعودي املوحد للمستويات
والتخصصــات التعليميــة كمرجعيــة لتحديــد مســتويات التعليــم وعــدد الســاعات املعتمــدة وعــدد ســنوات
الدراســة ملرحلــة البكالوريــوس ومــا دونهــا ،حيــث انــه صــدر مــن وزارة التعليــم عــام 1442ه ـ 2020 -م وقــد
اشــترك فــي اعــداده هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب ،ووزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،باإلضافــة
للعديــد مــن الجهــات األخــرى ،وبنـ ًـاء عليــه يتــم تصنيــف مســتويات التعليــم كالتالــي:
1 .الدبلــوم املشــارك :ويتطلــب الحصــول علــى شــهادة املرحلــة الثانويــة ،الحــد األدنــى لعــدد الســاعات
املعتمــدة هــو  24ســاعة ملــدة ســنة دراســية (فصليــن دراســيين) ،فــي الغالــب تكــون البرامــج فــي هــذا
املســتوى مهنيــة ونهائيــة تهــدف الــى إعــداد الطــاب لســوق العمــل ،ويوجــد مســتويان فرعيــان لهــذا
املســتوى حســب توجــه البرنامــج التعليمــي ،إمــا دبلــوم مشــارك عــام أو دبلــوم مشــارك منهــي.
2 .الدبلــوم املتوســط :ويتطلــب الحصــول علــى شــهادة املرحلــة الثانويــة أو الدبلــوم املشــارك ،الحــد األدنــى
لعدد الســاعات املعتمدة هو  60ســاعة ملدة ســنتين دراســيتين ( 4فصول دراســية) ،ويوجد مســتويان
فرعيــان لهــذا املســتوى حســب توجــه البرنامــج التعليمــي ،إمــا دبلــوم متوســط عــام أو دبلــوم متوســط
منهي.
3 .البكالوريــوس :ويتطلــب الحصــول علــى شــهادة املرحلــة الثانويــة أو الدبلــوم املشــارك أو الدبلــوم
املتوســط ،الحــد األدنــى لعــدد الســاعات املعتمــدة هــو  120ســاعة مــن  3الــى  4ســنوات دراســية فــي
معظــم التخصصــات ويمكــن ان تزيــد الــى  5أو  6ســنوات فــي بعــض التخصصــات مثــل التخصصــات
الطبيــة ،ويجــب أال تقــل عــن  150ســاعة فــي حــال الدراســة  5ســنوات.
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املؤهل ومتطلبات التخرج:
املؤهل هو مجموعة محصالت التعلم من املعرفة واملهارات والقيم التي يحصل عليها املتعلم ،وتصدر
علــى شــكل وثيقــة صــادرة عــن مؤسســة تعليميـ ٍـة ،أو تدريبيـ ٍـة ،كونهــا جهــة مانحـ ٍـة معتــرف بهــا ،وللحصــول علــى
املؤهــل البــد مــن إتمــام متطلبــات التخــرج مــن جامعــة امللــك عبــد العزيز كالتالي:
•يجــب اتمــام العــدد الكلــي للســاعات املعتمــدة للبرنامــج الدرا�ســي والتــي تشــمل كل مــن متطلبــات
الجامعــة ومتطلبــات الكليــة ومتطلبــات البرنامــج اإلجباريــة ومتطلبــات البرنامــج االختياريــة ومتطلبــات
املســار (ان وجــد) واملــواد الحــرة.
•العدد الكلي للساعات املعتمدة للبرنامج الدرا�سي يجب ان يكون موحد في جميع برامج البكالوريوس
بالكلية.
•متطلبــات الجامعــة وهــي مقــررات يجــب ان يدرســها جميــع طــاب وطالبــات الجامعــة وتتكــون مــن 23
ســاعة معتمــدة.
•متطلبات الكلية وهي إجبارية ويجب ان يدرسها جميع طالب وطالبات الكلية.
•متطلبــات الكليــة يجــب ان تتضمــن مــا تبقــى مــن مقــررات الســنة التحضيريــة والتــي ليســت ضمــن
متطلبــات الجامعــة ،وعلــى الكليــة ان تقــوم بإدراجهــا فــي جــدول متطلبــات الكليــة.
•متطلبات البرنامج اإلجبارية وهي يجب ان يدرسها جميع طالب وطالبات البرنامج.
•متطلبات البرنامج االختيارية.
•متطلبات املسار (ان وجد) وهي يجب ان يدرسها جميع طالب املسار.
•املــواد الحــرة وهــي مقــررات يختارهــا الطــاب مــن جميــع مقــررات الجامعــة ســواء مــن داخــل أو خــارج
الكليــة.
•برامــج الدبلــوم البي ــني بأنواعــه ال تتقيــد بمتطلبــات الجامعــة ومتطلبــات الكليــة ،حيــث يمكــن أن
يضــاف بعــض منهــا فقــط لبرنامــج الدبلــوم البي ــني كمــا يمكــن عــدم إضافــة أي منهــا للبرنامــج.
ويجب االلتزام بالنسب املئوية التالية لتوزيع املقررات على البنود املختلفة:
% 45 – 35
				
•متطلبات الجامعة والكلية
% 50 – 35
•متطلبات البرنامج اإلجباري			
% 15 – 8
			
•متطلبات البرنامج االختيارية
%6–4
		
•املواد الحرة (من داخل أو خارج الكلية)

إجراءات مراجعة واعتماد الربامج البيـنية املستحدثة:
1 .يجــب ان تقــوم الكليــة بإعــداد خطــة دراســية واحــدة للبرنامــج الدرا�ســي يتــم العمــل بهــا فــي كل مــن
شــطري الطــاب والطالبــات.
2 .تقــوم لجنــان املناهــج باألقســام العلميــة املســؤولة عــن تقديــم البرنامــج الدرا�ســي بــإدراج مقتــرح دليــل
البرنامــج املســتحدث (هيــكل الخطــة الدراســية) باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة بنــاء علــى معايي ــر مركــز
املناهــج التعليميــة بجامعــة امللــك عبــد العزيــز وذلــك مــن خــال نظــام “منهــاج”.
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3 .تقــوم األقســام العلميــة املســؤولة عــن تقديــم البرنامــج الدرا�ســي بتحديــد القســم املنســق للبرنامــج
والكليــة التابــع لهــا.
4 .عــرض مقتــرح دليــل البرنامــج الدرا�ســي املســتحدث علــى مجالــس تلــك األقســام بالكليــات ،ثــم لجــان
املناهــج بالكليــات ،ثــم مجالــس الكليــات.
5 .يقــوم القســم العلمــي املنســق للبرنامــج بإعــداد النمــاذج املطلوبــة لتصنيــف البرنامــج الدرا�ســي مــن
وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،ومــن ثــم تقديمهــا الــى مركــز املناهــج التعليميــة الســتكمال
إج ـراءات تصنيــف البرنامــج.
6 .يقــوم القســم العلمــي املنســق للبرنامــج بإعــداد مقتــرح دليــل البرنامــج الدرا�ســي املســتحدث مــع املرفقــات
املذكــورة فــي البنــد التالــي علــى النظــام االلكترونــي “منهــاج” الخــاص بمركــز املناهــج التعليميــة.
7 .تقدم املرفقات التالية على نظام “منهاج”:
1 .مبررات استحداث البرنامج الدرا�سي.
2 .املســح املعلوماتــي للتخصصــات املقابلــة فــي بعــض الجامعــات العامليــة (األمريكيــة أو األوروبيــة)
لضمــان تميــز البرنامــج املقتــرح.
3 .تقرير عن احتياجات سوق العمل موضحا به نتائج استطالع رأي أصحاب العمل.
4 .الفئات املستهدفة من البرنامج.
5 .ما يفيد تصنيف وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية لخريجي البرنامج املستحدث.
6 .موافقة مجلس القسم على مقترح الخطة الدراسية للبرنامج.
7 .موافقة مجلس الكلية على مقترح الخطة الدراسية للبرنامج.
8 .بعــد موافقــة مركــز املناهــج التعليميــة علــى دليــل البرنامــج الدرا�ســي املســتحدث ،يقــوم القســم/الكلية
واف بالتعــاون مــع األقســام العلميــة األخــرى املشــتركة فــي
املنســق باســتكمال خطتهــا الدراســية بشــكل ٍ
البرنامــج وفــق نمــاذج هيئــة تقويــم التعليــم (توصيــف البرنامــج  -توصيــف املقــررات  -توصيــف الخبــرة
امليدانيــة) ،ثــم ارســالها الــى اثنيــن مــن املراجعيــن الخارجيي ــن مــن الجامعــات العامليــة (األمريكيــة أو
األوروبيــة) لتحكيمهــا ،ثــم تقــوم األقســام العلميــة املشــتركة فــي البرنامــج بإج ـراء التعديــات املطلوبــة
علــى نظــام “منهــاج” بنـ ًـاء علــى مالحظــات املحكميــن الخارجيي ــن.
9 .بعــد اســتيفاء األقســام العلميــة املشــتركة فــي البرنامــج ملالحظــات املحكميــن الخارجيي ــن ،تقــوم الكليــة/
القســم املنســق بإرســال الخطــة الدراســية بكامــل محتوياتهــا (توصيــف البرنامــج  -توصيــف املقــررات -
توصيــف الخبــرة امليدانيــة) الــى عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي بالجامعــة مــن خــال نظــام “منهــاج”
للتأكــد مــن مطابقتهــا ملتطلبــات هيئــة تقويــم التعليــم.
ً
	10.بعــد اعتمــاد مقتــرح الخطــة الدراســية وفقــا لنمــاذج الهيئــة مــن عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي،
تقــوم الكلية/القســم املنســق مــن خــال نظــام “منهــاج” بإرســال موافقــة عمــادة الجــودة واالعتمــاد
ً
األكاديمــي مرفقــا معهــا التوصيفــات (توصيــف البرنامــج  -توصيــف املقــررات  -توصيــف الخبــرة
امليدانيــة) إلــى مركــز املناهــج التعليميــة مــن خــال نظــام “منهــاج”.
11.يقــوم مركــز املناهــج التعليميــة برفــع مقتــرح الخطــة الدراســية املســتوفاة بكامــل محتوياتهــا (دليــل
البرنامــج  -توصيــف البرنامــج  -توصيــف املقــررات  -توصيــف الخبــرة امليدانيــة) إلــى اللجــان املتخصصــة
بمركــز املناهــج التعليميــة بالجامعــة.
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	12.عــرض مقتــرح الخطــة الدراســية بكامــل محتوياتهــا (دليــل البرنامــج الدرا�ســي املســتحدث  -توصيــف
البرنامــج  -توصيــف املقــررات) علــى مجلــس الجامعــة املوقــر للتفضــل باعتمادهــا.
	13.يقــوم مركــز املناهــج التعليميــة مــن خــال نظــام “منهــاج” بإرســال نســخة مــن الخطــة املعتمــدة إلــى
عمــادة القبــول والتســجيل لتفعيــل الخطــة الدراســية املســتحدثة بالعمــادة.

السياسات اخلاصة بتعديل سياسات استحداث الربامج البيـنية ومقرراتها الدراسية
باجلامعة ملرحلة البكالوريوس وما دونها:
.
.
.
.

1يحــق ملركــز املناهــج التعليميــة بالجامعــة إجـراء التعديــات علــى سياســات اســتحداث البرامــج البي ــنية
ومقرراتهــا الدراســية بالجامعــة ملرحلــة البكالوريــوس ومــا دونهــا أو أي مســألة أخــرى تتعلــق بــه.
2يتــم إدراج التعديــات التــي يقترحهــا مركــز املناهــج التعليميــة فــي جــدول أعمــال أحــد االجتماعــات
الخاصــة بلجنــة تطويــر املناهــج الدراســية.
ً
ً
3تجري لجنة تطوير املناهج الدراسية املقترحة تصويتا رسميا.
4يتــم اعتمــاد السياســات واإلج ـراءات املعدلــة ،ومــن ثــم نشــرها والبــدء فــي العمــل بهــا علــى مســتوى
الجامعــة.
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ثــــــالــــــثـ ًا
سياسة املراجعة الدورية للبرامج واملقررات الدراسية
املطورة بالجامعة ملرحلة البكالوريوس وما دونها
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التعريف بالسياسة ومعلومات عامة عنها:
عنوان السياسة

سياسة املراجعة الدورية للربامج واملقررات الدراسية املطورة بالجامعة
ملرحلة البكالوريوس وما دونها

مسؤول االتصال

مدير مركز املناهج التعليمية

تاريخ املراجعة

1442/03/16

الجهة املسؤولة

مركز املناهج التعليمية

تاريخ االعتامد

1442/03/16

معتمد بواسطة

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

تاريخ املراجعة
القادمة

1444/03/16

◊سياسة استحداث الربامج
واملقررات الدراسية بالجامعة
ملرحلة البكالوريوس وما دونها.

السياسات ذات
العالقة

◊سياسة استحداث الربامج البيـنية
ومقرراتها الدراسية بجامعة
امللك عبد العزيز ملرحلة
البكالوريوس وما دونها.

عدد الصفحات

7

◊سياسة تعديل الربامج واملقررات
الدراسية بالجامعة ملرحلة
البكالوريوس وما دونها

اهلدف
•مراجعــة دوريــة لجميــع البرامــج واملقــررات الدراســية ملرحلــة البكالوريــوس ومــا دونهــا بجامعــة امللــك عبــد
العزيــز وذلــك للتأكــد مــن تطويــر تلــك البرامــج بشــكل دوري.
•ضمــان تنظيــم املقــررات واملــواد الدراســية لكــي تصبــح فعالــة فــي عمليــات التدريــس والتقييــم ،وقابلــة
للتنفيــذ مــن الناحيــة اإلداريــة ،ومؤثــرة وذات صلــة باألط ـراف املعنيــة الرئيســية ،وجاذبــة للطــاب
املســجلين.
•إرســاء املبــادئ األساســية والتوجيهيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا ملقــررات البكالوريــوس ومــا دونــه ان تعــزز
بشــكل ملمــوس وهــادف عمليــة تعلــم مؤثــرة وذات جــودة عاليــة ومثمــرة مــدى الحيــاة.

التعريفات
•البرنامــج األكاديمــي :أي مجموعــة مــن املقــررات و/أو املتطلبــات التــي تــؤدي بعــد االنتهــاء منهــا إلــى
الحصــول علــى الدرجــة أو الشــهادة األكاديميــة املرتبطــة بهــذا البرنامــج.
•الســاعات املعتمــدة :مقــدار الوقــت الــازم للتعلــم؛ للحصــول علــى املؤهــلُ ،وتحتســب بعــدد الســاعات
الزمنيــة االزمــة لتحقيــق نواتــج التعلــم الخاصــة باملؤهــل (الســاعة املعتمــدة ال تقــل عــن  50دقيقــة).
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نص السياسة
تتبنــى جامعــة امللــك عبــد العزيــز سياســة املراجعــة الدوريــة لجميــع برامجهــا الدراســية كل أربــع إلــى
ســت ســنوات ملرحلــة البكالوريــوس وكل ســنتين إلــى ثــاث ســنوات لبرامــج الدبلــوم والتجســير حســب مــدة
ً
البرنامــج ،وذلــك وفقــا ملتطلبــات ومعايي ــر الجامعــة ومتطلبــات ونمــاذج وزارة التعليــم وهيئــة تقويــم التعليــم
والتدريــب باململكــة العربيــة الســعودية.
يمكــن مراجعــة هــذه السياســة فــي أي وقــت دون إشــعار مســبق .تحــل جميــع املراجعــات محــل السياســة
الســابقة وتكــون نافــذة فــور املوافقــة عليهــا

االستشارات (الداعمة لصياغة السياسة)
•تقرير زيارة االعتماد املؤس�سي للجامعة.
•نماذج هيئة تقويم التعليم واإلطار الوطني للمؤهالت.
•التصنيف السعودي املوحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
•تقرير املستشارة البروفيسورة “لي ها فان”.

التعديالت الكبرية على اخلطط الدراسية : Major Changes
وهــي التعديــات التــي تتطلــب تطويــر الخطــة الدراســية مــع التقيــد بإج ـراءات االعتمــاد الكاملــة والتــي
تنتهــي بق ـرار مــن مجلــس الجامعــة لتفعيلهــا ،وتتمثــل فــي اآلتــي:
1 .تطويــر البرنامــج الــذي يتــم بشــكل دوري كل أربــع إلــى ســت ســنوات ملرحلــة البكالوريــوس ،وكل ســنتين
إلــى ثــاث ســنوات لبرامــج الدبلــوم والتجســير هــو تعديــل جوهــري يحتــاج إلج ـراءات االعتمــاد الكاملــة
حتــى إذا كانــت التعديــات التــي تمــت عليــه بســيطة.
2 .تغيير مسمى البرنامج الدرا�سي.
3 .تغيير عدد الفصول الدراسية.
4 .تغيير العدد الكلي للساعات املعتمدة للبرنامج الدرا�سي.
5 .الغاء او إضافة مسار للخطة الدراسية.
6 .إلغاء أحد املقررات الدراسية االجبارية للكلية او للقسم.
7 .إضافة مقررات دراسية إجبارية جديدة مطلوبة ألي برنامج يمنح درجة علمية.
8 .إضافة او حذف نقطة التخرج املبكر بالخطة الدراسية.
9 .اج ـراء تعديــات تمثــل أكثــر مــن  %10مــن محتــوى الخطــة الدراســية خــال فتــرة تقديــم البرنامــج
الدرا�ســي ،وفيمــا يلــي أمثلــة لتلــك التعديــات:
•تعديل املتطلبات السابقة للمقررات.
•حذف او إضافة في املقررات االختيارية.
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•تعديــل ســاعات االتصــال األســبوعية للمقــررات (نظــري  -عملــي  -تدريــب) مــع عــدم تأثيرهــا علــى
عــدد الســاعات املعتمــدة للمقــرر.
•تعديــل فــي الســاعات املعتمــدة للمقــررات مــع عــدم تأثيرهــا علــى عــدد الســاعات املعتمــدة للبرنامــج
الدرا�ســي.
التعديالت البسيطة على اخلطط الدراسية : Minor Changes

وهــي التعديــات التــي ال تتطلــب تطويــر الخطــة الدراســية وال تتطلــب التقيــد بإجـراءات االعتمــاد الكاملــة
حيــث تحتــاج فقــط الــى موافقــة مركــز املناهــج التعليميــة لتفعيلهــا ،وتتمثــل فــي اج ـراء تعديــات طفيفــة
ألقــل مــن  %10مــن محتــوى الخطــة الدراســية خــال فتــرة تقديــم البرنامــج الدرا�ســي ،وفيمــا يلــي أمثلــة لتلــك
التعديــات:
•تعديل املتطلبات السابقة للمقررات.
•حذف او إضافة في املقررات االختيارية.
•تعديــل ســاعات االتصــال األســبوعية للمقــررات (نظــري  -عملــي  -تدريــب) مــع عــدم تأثيرهــا علــى عــدد
الســاعات املعتمــدة للمقــرر.
•تعديــل فــي الســاعات املعتمــدة للمقــررات مــع عــدم تأثيرهــا علــى عــدد الســاعات املعتمــدة للبرنامــج
الدرا�ســي.
•بعــض التعديــات فــي توصيفــات املقــررات مثــل تعديــل طفيــف فــي املحتــوى الدرا�ســي ،أو اســتراتيجيات
التدريــس ،أو اســتراتيجيات التقييــم بمــا ال يتنافــى مــع سياســة االختبــارات وتقييــم الطــاب بالجامعــة،
أو تغييــر الكتــاب املقــرر علــى الطــاب بمــا ال يتنافــى مــع مخرجــات التعلــم للمقــرر والبرنامــج.

حساب عدد الساعات املعتمدة:
•تحسب كل ساعة اتصال أسبوعية نظري بساعة واحدة معتمدة.
•تحسب كل ساعتان أو ثالثة ساعات اتصال أسبوعية للعملي بساعة واحدة معتمدة.
•ليس هناك شروط لساعات التدريب.
•ساعات االتصال النظري تشمل املحاضرات والدروس االضافية.
•ساعات االتصال العملي تشمل املعامل واالستوديو.
•ساعات اتصال التدريب تشمل التدريب االكلينيكي واالنشطة األخرى.

سياسة ترميز وترقيم املقررات الدراسية:
لــكل مقــرر رمــز مكــون مــن شــقين :الشــق األول عبــارة عــن أربعــة أحــرف كحــد أق�صــى والشــق الثانــي عبــارة
عــن ثالثــة أرقــام ،ويتــم ترميــز املقــررات بنـ ًـاء علــى القواعــد التاليــة:
•الرمز املكون من أربعة أحرف كحد أق�صى هو نفس رمز القسم العلمي الذي يقدم املقرر.
•لكل قسم علمي رمز واحد فقط ،وال يمكن أن يكون للقسم العلمي أكثر من رمز واحد.
•رقم املائة يرمز للسنة الدراسية.
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•رقمي العشرات واآلحاد يرمزان لتسلسل املقرر في التخصص الواحد.
•للقســم العلمــي حريــة اختيــار مجموعــة مــن األرقــام مــن الرقــم ( )00الــى الرقــم ( )99كداللــة علــى
التخصــص الدقيــق داخــل القسم\الشــعبة وذلــك علــى حســب عــدد املقــررات فــي كل تخصــص دقيــق.
وكمثــال افترا�ضــي لسياســة ترميــز وترقيــم املقــررات الدراســية ،قســم الفيزيــاء بكليــة العلــوم لــه رمــز محــدد هــو
 PHYSوبالتالــي يمكــن للقســم تحديــد التخصصــات الدقيقــة كاالتــي:
أرقام اآلحاد والعرشات

التخصص الدقيق

07 - 00

فيزياء عامة

15 - 08

الكرتونيات وضوء  -ليزر

38 - 16

حرارة وصوت

44 - 39

نظرية الكهرومغناطيسية

وهكــذا ،حيــث تــم تحديــد أرقــام كل تخصــص دقيــق بنــاء علــى عــدد املقــررات داخــل ذلــك التخصــص،
وعلــى هــذا األســاس لــو ان هنــاك مقــرر برمــز “ ”PHYS329فمعنــى هــذا ان املقــرر يتــم تدريســه فــي العــام
الدرا�ســي الثالــث وهــو يتبــع التخصــص الدقيــق “ح ـرارة وصــوت”.

متطلبات استيفاء الساعات املعتمدة لكل برنامج دراسي:
تختلــف الســاعات املعتمــدة علــى حســب طبيعــة البرنامــج الدرا�ســي ،وهنــاك بعــض املرجعيــات التــي
يتــم علــى أساســها تحديــد مســتويات التعليــم وعــدد الســاعات املعتمــدة وعــدد ســنوات الدراســة ملرحلــة
البكالوريــوس ومــا دونهــا مثــل اإلطــار الوطنــي للمؤهــات والتصنيــف الســعودي املوحــد للمســتويات
والتخصصــات التعليميــة.
وقد اتخذ مركز املناهج التعليمية بجامعة امللك عبد العزيز التصنيف السعودي املوحد للمستويات
والتخصصــات التعليميــة كمرجعيــة لتحديــد مســتويات التعليــم وعــدد الســاعات املعتمــدة وعــدد ســنوات
الدراســة ملرحلــة البكالوريــوس ومــا دونهــا ،حيــث انــه صــدر مــن وزارة التعليــم عــام 1442ه ـ 2020 -م وقــد
اشــترك فــي اعــداده هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب ،ووزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،باإلضافــة
للعديــد مــن الجهــات األخــرى ،وبنـ ًـاء عليــه يتــم تصنيــف مســتويات التعليــم كالتالــي:
1 .الدبلــوم املشــارك :ويتطلــب الحصــول علــى شــهادة املرحلــة الثانويــة ،الحــد األدنــى لعــدد الســاعات
املعتمــدة هــو  24ســاعة ملــدة ســنة دراســية (فصليــن دراســيين) ،فــي الغالــب تكــون البرامــج فــي هــذا
املســتوى مهنيــة ونهائيــة تهــدف الــى إعــداد الطــاب لســوق العمــل ،ويوجــد مســتويان فرعيــان لهــذا
املســتوى حســب توجــه البرنامــج التعليمــي ،إمــا دبلــوم مشــارك عــام أو دبلــوم مشــارك منهــي.
2 .الدبلــوم املتوســط :ويتطلــب الحصــول علــى شــهادة املرحلــة الثانويــة أو الدبلــوم املشــارك ،الحــد األدنــى
لعدد الســاعات املعتمدة هو  60ســاعة ملدة ســنتين دراســيتين ( 4فصول دراســية) ،ويوجد مســتويان
فرعيــان لهــذا املســتوى حســب توجــه البرنامــج التعليمــي ،إمــا دبلــوم متوســط عــام أو دبلــوم متوســط
منهي.
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3 .البكالوريــوس :ويتطلــب الحصــول علــى شــهادة املرحلــة الثانويــة أو الدبلــوم املشــارك أو الدبلــوم
املتوســط ،الحــد األدنــى لعــدد الســاعات املعتمــدة هــو  120ســاعة مــن  3الــى  4ســنوات دراســية فــي
معظــم التخصصــات ويمكــن ان تزيــد الــى  5أو  6ســنوات فــي بعــض التخصصــات مثــل التخصصــات
الطبيــة ،ويجــب أال تقــل عــن  150ســاعة فــي حــال الدراســة  5ســنوات.

املؤهل ومتطلبات التخرج:
املؤهل هو مجموعة محصالت التعلم من املعرفة واملهارات والقيم التي يحصل عليها املتعلم ،وتصدر
علــى شــكل وثيقــة صــادرة عــن مؤسســة تعليميـ ٍـة ،أو تدريبيـ ٍـة ،كونهــا جهــة مانحـ ٍـة معتــرف بهــا ،وللحصــول علــى
املؤهــل البــد مــن إتمــام متطلبــات التخــرج مــن جامعــة امللــك عبــد العزيــز كالتالي:
•يجــب اتمــام العــدد الكلــي للســاعات املعتمــدة للبرنامــج الدرا�ســي والتــي تشــمل كل مــن متطلبــات
الجامعــة ومتطلبــات الكليــة ومتطلبــات البرنامــج اإلجباريــة ومتطلبــات البرنامــج االختياريــة ومتطلبــات
املســار (ان وجــد) واملــواد الحــرة.
•العدد الكلي للساعات املعتمدة للبرنامج الدرا�سي يجب ان يكون موحد في جميع برامج البكالوريوس
بالكلية.
•متطلبــات الجامعــة وهــي مقــررات يجــب ان يدرســها جميــع طــاب وطالبــات الجامعــة وتتكــون مــن 23
ســاعة معتمــدة.
•متطلبات الكلية وهي إجبارية ويجب ان يدرسها جميع طالب وطالبات الكلية.
•متطلبــات الكليــة يجــب ان تتضمــن مــا تبقــى مــن مقــررات الســنة التحضيريــة والتــي ليســت ضمــن
متطلبــات الجامعــة ،وعلــى الكليــة ان تقــوم بإدراجهــا فــي جــدول متطلبــات الكليــة.
•متطلبات القسم اإلجبارية وهي يجب ان يدرسها جميع طالب وطالبات القسم.
•متطلبات القسم االختيارية.
•متطلبات املسار (ان وجد) وهي يجب ان يدرسها جميع طالب املسار.
•املــواد الحــرة وهــي مقــررات يختارهــا الطــاب مــن جميــع مقــررات الجامعــة ســواء مــن داخــل أو خــارج
الكليــة.
•برامــج دبلــوم بمتطلبــات الجامعــة ومتطلبــات الكليــة ،حيــث يمكــن أن يضــاف بعــض منهــا فقــط لبرنامــج
الدبلــوم كمــا يمكــن عــدم إضافــة أي منهــا للبرنامــج.
•ويجب االلتزام بالنسب املئوية التالية لتوزيع املقررات على البنود املختلفة:
% 45 – 35
				
 متطلبات الجامعة والكلية متطلبات القسم اإلجباري% 50 – 35
				
% 15 – 8
			
 متطلبات القسم االختيارية%6–4
		
 -املواد الحرة (من داخل أو خارج الكلية)
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إجراءات مراجعة واعتماد اخلطط الدراسية املطورة:
.
.

.

.
.

.
.

.

1يجــب ان تقــوم الكليــة بإعــداد خطــة دراســية واحــدة للبرنامــج الدرا�ســي يتــم العمــل بهــا فــي كل مــن شــطري
الطــاب والطالبــات.
2يقــوم مركــز املناهــج التعليميــة بالجامعــة بإعــداد خطــة زمنيــة ســنوية ملتابعــة تطويــر ومراجعــة البرامــج
الدراســية بالجامعــة ،وتعتبــر املراجعــة الدوريــة للبرامــج الدراســية مــن ِق َبــل مركــز املناهــج التعليميــة ملزمــة
للكليــات واملعاهــد بالجامعــة بغــض النظــر عــن حصولهــا علــى االعتمــاد الخارجــي مــن أي جهــة أخــرى.
ً
3يقــوم مركــز املناهــج التعليميــة بمتابعــة تطويــر ومراجعــة البرامــج الدراســية فــي املواعيــد املحــددة لهــا طبقــا
للخطــة الزمنيــة ســابقة الذكــر ،بحيــث تبــدأ مراجعــة البرامــج الدراســية ملرحلــة البكالوريــوس كل أربــع إلــى ســت
ســنوات ،وكل ســنتين إلــى ثــاث ســنوات لبرامــج الدبلــوم والتجســير حســب مــدة البرنامــج الدرا�ســي ،علــى أن
ينتهــي تطويــر الخطــة الدراســية خــال عــام مــن بدايــة املراجعــة.
4اشــعار الجهــة املطلــوب منهــا مراجعــة برامجهــا قبــل موعــد املراجعــة بعــام كامــل حتــى يتســنى للقســم العلمــي
اســتكمال خطــوات التطويــر واملراجعــة.
5تقــوم لجنــة املناهــج بالقســم العلمــي بــإدراج مقتــرح دليــل البرنامــج املطــور (هيــكل الخطــة الدراســية املطــورة
للبرنامــج الدرا�ســي) باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة بنـ ًـاء علــى معايي ــر مركــز املناهــج التعليميــة بجامعــة امللــك عبــد
العزيــز وذلــك مــن خــال نظــام “منهــاج” ،مــع األخــذ فــي االعتبــار آراء كل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب
والخريجيــن واملســتفيدين الخارجيي ــن.
6عرض مقترح دليل البرنامج املطور على مجلس القسم بالكلية ،ثم لجنة املناهج بالكلية ،ثم مجلس الكلية.
7يقــوم القســم العلمــي بإعــداد دليــل البرنامــج الــى مركــز املناهــج التعليميــة مــن خــال النظــام االلكترونــي “منهاج”
بعــد  4شــهور علــى األكثــر مــن تاريــخ اشــعار الجهــة ،حيــث تتــم مراجعتهــا وفــق آليــة املركــز ملراجعــة الخطــط
الدراســية.
8تقدم املرفقات التالية على نظام “منهاج”:
1 .موافقة مجلس القسم على مقترح الخطة الدراسية املطورة.
2 .موافقة مجلس الكلية على مقترح الخطة الدراسية املطورة.
3 .محضر رسمي للجنة االستشارية بالكلية باملوافقة على مقترح الخطة الدراسية املطورة.
4 .تقرير بنتائج استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس عن مقترح الخطة الدراسية املطورة.
5 .تقريــر بنتائــج اســتطالع رأي املســتفيدين للتخصصــات املختلفــة (مثــل أصحــاب العمــل) عــن مقتــرح
الخطــة الدراســية املطــورة.
6 .تقرير بنتائج استطالع رأي الطالب عن مقترح الخطة الدراسية املطورة.
7 .تقرير بنتائج استطالع رأي الخريجين عن مقترح الخطة الدراسية املطورة.
8 .مالمــح التطويــر وتشــتمل علــى العناصــر املســتحدثة فــي الخطــة ،والعناصــر املطــورة أو املعدلــة مقارنــة
بالخطــة الســابقة.
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9 .بعــد موافقــة مركــز املناهــج التعليميــة علــى مقتــرح دليــل البرنامــج املطــور ،تقــوم الكلية/القســم
واف وفــق نمــاذج هيئــة تقويــم التعليــم (توصيــف البرنامــج -
باســتكمال خطتهــا الدراســية بشــكل ٍ
توصيــف املقــررات  -توصيــف الخبــرة امليدانيــة) ثــم ارســالها إلــى اثنيــن مــن املراجعيــن الخارجيي ــن مــن
الجامعــات العامليــة (األمريكيــة أو األوروبيــة) لتحكيمهــا ،ثــم تقــوم الكلية/القســم بإج ـراء التعديــات
املطلوبــة علــى نظــام “منهــاج” بنــاء علــى مالحظــات املحكميــن الخارجيي ــن.
	10.بعــد اســتيفاء الكلية/القســم ملالحظــات املحكميــن الخارجيي ــن ،تقــوم الكليــة بإرســال مقتــرح الخطــة
الدراســية املســتوفاة بكامــل محتوياتهــا (دليــل البرنامــج  -توصيــف البرنامــج  -توصيــف املقــررات -
توصيــف الخبــرة امليدانيــة) الــى عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي بالجامعــة مــن خــال نظــام “منهــاج”
للتأكــد مــن مطابقتهــا ملتطلبــات هيئــة تقويــم التعليــم.
ً
11.بعــد اعتمــاد مقتــرح الخطــة الدراســية وفقــا لنمــاذج الهيئــة مــن عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي،
تقــوم الكلية/القســم مــن خــال نظــام “منهــاج” بإرســال موافقــة عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي
ً
مرفقــا معهــا التوصيفــات (توصيــف البرنامــج  -توصيــف املقــررات  -توصيــف الخبــرة امليدانيــة) إلــى
مركــز املناهــج التعليميــة.
	12.يقــوم مركــز املناهــج التعليميــة برفــع مقتــرح الخطــة الدراســية املســتوفاة بكامــل محتوياتهــا (دليــل
البرنامــج  -توصيــف البرنامــج  -توصيــف املقــررات  -توصيــف الخبــرة امليدانيــة) إلــى اللجــان املتخصصــة
بمركــز املناهــج التعليميــة بالجامعــة.
	13.عــرض مقتــرح الخطــة الدراســية بكامــل محتوياتهــا (دليــل البرنامــج  -توصيــف البرنامــج  -توصيــف
املقــررات  -توصيــف الخبــرة امليدانيــة) علــى مجلــس الجامعــة املوقــر للتفضــل باعتمادهــا مــن خــال
نظــام “منهــاج”.
14.يقــوم مركــز املناهــج التعليميــة مــن خــال نظــام “منهــاج” بإرســال نســخة مــن الخطــة املعتمــدة إلــى
عمــادة القبــول والتســجيل لتفعيــل الخطــة الدراســية املطــورة بالعمــادة.

السياسات اخلاصة بتعديل سياسات وإجراءات املراجعة الدورية للربامج واملقررات الدراسية
املطورة باجلامعة ملرحلة البكالوريوس وما دونها:
.

.
.
.

1يحــق ملركــز املناهــج التعليميــة بالجامعــة إجـراء التعديــات علــى سياســات وإجـراءات املراجعــة الدوريــة
للبرامــج واملقــررات الدراســية املطــورة بالجامعــة ملرحلــة البكالوريــوس ومــا دونهــا أو أي مســألة أخــرى
تتعلــق بــه.
2يتــم إدراج التعديــات التــي يقترحهــا مركــز املناهــج التعليميــة فــي جــدول أعمــال أحــد االجتماعــات
الخاصــة بلجنــة تطويــر املناهــج الدراســية.
ً
ً
3تجري لجنة تطوير املناهج الدراسية املقترحة تصويتا رسميا.
4يتــم اعتمــاد السياســات واإلج ـراءات املعدلــة ،ومــن ثــم نشــرها والبــدء فــي العمــل بهــا علــى مســتوى
الجامعــة.
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رابــــعــــــــ ًا
سياسة تعديل البرامج واملقررات الدراسية بالجامعة
ملرحلة البكالوريوس وما دونها
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التعريف بالسياسة ومعلومات عامة عنها:
عنوان السياسة

سياسة تعديل الربامج واملقررات الدراسية بالجامعة ملرحلة البكالوريوس
وما دونها

مسؤول االتصال

مدير مركز املناهج التعليمية

تاريخ املراجعة

1442/03/16

الجهة املسؤولة

مركز املناهج التعليمية

تاريخ االعتامد

1442/03/16

معتمد بواسطة

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

تاريخ املراجعة
القادمة

1444/03/16

◊سياسة استحداث الربامج
واملقررات الدراسية بالجامعة
ملرحلة البكالوريوس وما دونها

السياسات ذات
العالقة

◊سياسات املراجعة الدورية
للربامج واملقررات الدراسية
املطورة بالجامعة ملرحلة
البكالوريوس وما دونها

عدد الصفحات

3

◊سياسة استحداث الربامج البيـنية
ومقرراتها الدراسية بجامعة
امللك عبد العزيز ملرحلة
البكالوريوس وما دونها

اهلدف
•اج ـراء التعديــات البســيطة فــي البرامــج واملقــررات الدراســية ملرحلــة البكالوريــوس ومــا دونهــا بجامعــة
امللــك عبــد العزيــز

التعريفات
•البرنامــج األكاديمــي :أي مجموعــة مــن املقــررات و/أو املتطلبــات التــي تــؤدي بعــد االنتهــاء منهــا إلــى
الحصــول علــى الدرجــة أو الشــهادة األكاديميــة املرتبطــة بهــذا البرنامــج.
•الســاعات املعتمــدة :مقــدار الوقــت الــازم للتعلــم؛ للحصــول علــى املؤهــلُ ،وتحتســب بعــدد الســاعات
الزمنيــة االزمــة لتحقيــق نواتــج التعلــم الخاصــة باملؤهــل (الســاعة املعتمــدة ال تقــل عــن  50دقيقــة).
•التعديــل البســيط فــي الخطــة الدراســية :التعديــات التــي ال تتطلــب تطويــر الخطــة الدراســية وال
تتطلــب التقيــد بإج ـراءات االعتمــاد الكاملــة والتــي تحتــاج فقــط الــى موافقــة مركــز املناهــج التعليميــة
لتفعيلهــا حيــث انهــا ال تؤثــر بشــكل كبيــر علــى مخرجــات البرنامــج الدرا�ســي.
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نص السياسة
تتبنــى جامعــة امللــك عبــد العزيــز سياســة إمكانيــة اج ـراء بعــض التعديــات الطفيفــة علــى البرامــج
ً
واملقررات الدراسية ،وذلك وفقا للمتغيرات العلمية الحديثة ومتطلبات سوق العمل ومتطلبات ومعاييـر
الجامعــة ومتطلبــات ونمــاذج الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي باململكــة العربيــة الســعودية.
يمكــن مراجعــة هــذه السياســة فــي أي وقــت دون إشــعار مســبق .تحــل جميــع املراجعــات محــل السياســة
الســابقة وتكــون نافــذة فــور املوافقــة عليهــا

االستشارات (الداعمة لصياغة السياسة)
•تقرير زيارة االعتماد املؤس�سي للجامعة.
•نماذج هيئة تقويم التعليم واإلطار الوطني للمؤهالت.
•التصنيف السعودي املوحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
•تقرير املستشارة البروفيسورة “لي ها فان”.
التعديالت البسيطة على اخلطط الدراسية : Minor Changes

وهــي التعديــات التــي ال تتطلــب تطويــر الخطــة الدراســية وال تتطلــب التقيــد بإجـراءات االعتمــاد الكاملــة
حيــث تحتــاج فقــط الــى موافقــة مركــز املناهــج التعليميــة لتفعيلهــا ،وتتمثــل فــي اج ـراء تعديــات طفيفــة
ألقــل مــن  %10مــن محتــوى الخطــة الدراســية خــال فتــرة تقديــم البرنامــج الدرا�ســي ،وفيمــا يلــي أمثلــة لتلــك
التعديــات:
•تعديل املتطلبات السابقة للمقررات.
•حذف او إضافة في املقررات االختيارية.
•تعديــل ســاعات االتصــال األســبوعية للمقــررات (نظــري  -عملــي  -تدريــب) مــع عــدم تأثيرهــا علــى عــدد
الســاعات املعتمــدة للمقــرر.
•تعديــل فــي الســاعات املعتمــدة للمقــررات مــع عــدم تأثيرهــا علــى عــدد الســاعات املعتمــدة للبرنامــج
الدرا�ســي.
•بعــض التعديــات فــي توصيفــات املقــررات مثــل تعديــل طفيــف فــي املحتــوى الدرا�ســي ،أو اســتراتيجيات
التدريــس ،أو اســتراتيجيات التقييــم بمــا ال يتنافــى مــع سياســة االختبــارات وتقييــم الطــاب بالجامعــة،
أو تغييــر الكتــاب املقــرر علــى الطــاب بمــا ال يتنافــى مــع مخرجــات التعلــم للمقــرر والبرنامــج.

إجراءات مراجعة واعتماد التعديالت البسيطة باخلطط الدراسية:
1 .يجــب ان تقــوم الكليــة بإعــداد خطــة دراســية واحــدة للبرنامــج الدرا�ســي يتــم العمــل بهــا فــي كل مــن
شــطري الطــاب والطالبــات.
2 .عرض التعديالت املقترحة على مجلس القسم بالكلية ،ثم مجلس الكلية.
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3 .تقــوم الكليــة بإجـراء التعديــات املطلوبــة علــى الخطــة الدراســية املوجــودة علــى نظــام “منهــاج” مــع رفــع
ملفــات املرفقــات التاليــة علــى النظــام:
•التعديل املطلوب ومبرراته.
•صورة من محضر مجل�سي القسم والكلية باملوافقة على التعديل املطلوب.
•توصيــف البرنامــج واملقــررات والخبــرة امليدانيــة (إذا كان التعديــل املطلــوب يشــمل تلــك
التوصيفــات) ،وذلــك وفــق نمــاذج هيئــة تقويــم التعليــم.
4 .يقــوم مركــز املناهــج التعليميــة بدراســة مبــررات التعديــل ومراجعــة الخطــة الدراســية املعدلــة والتأكــد
ان التعديــات ليســت جوهريــة.
5 .يقــوم مركــز املناهــج التعليميــة مــن خــال نظــام “منهــاج” بإرســال التعديــل املطلــوب الــى عمــادة القبــول
والتســجيل للتفعيــل علــى النظــام االلكترونــي بالعمــادة.

السياسات اخلاصة بتعديل سياسات تعديل الربامج واملقررات الدراسية باجلامعة ملرحلة
البكالوريوس وما دونها:
.
.
.
.

1يحــق ملركــز املناهــج التعليميــة بالجامعــة إج ـراء التعديــات علــى سياســات تعديــل البرامــج واملقــررات
الدراســية بالجامعــة ملرحلــة البكالوريــوس ومــا دونهــا أو أي مســألة أخــرى تتعلــق بــه.
2يتــم إدراج التعديــات التــي يقترحهــا مركــز املناهــج التعليميــة فــي جــدول أعمــال أحــد االجتماعــات
الخاصــة بلجنــة تطويــر املناهــج الدراســية.
ً
ً
3تجري لجنة تطوير املناهج الدراسية املقترحة تصويتا رسميا.
4يتــم اعتمــاد السياســات واإلج ـراءات املعدلــة ،ومــن ثــم نشــرها والبــدء فــي العمــل بهــا علــى مســتوى
الجامعــة.
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•

The required change and its justifications.

•

A copy of the College Department Council meeting minutes and the College
Council approval of the required change.

•

Description of the program, course, and field experience (if the intended change
includes these descriptions as per the forms of Education and Training Evaluation
Commission.

4.

The Educational Curriculum Center studies the justification of change, reviews the updated study plan, and ensures that the changes are not major.

5.

The Educational Curriculum Center sends the required change to the Deanship of Admission and Registration for activation on the Electronic Deanship system through “Menhaj”
system.

Policies governing amending the policies of modifying programs
and courses at the university for the undergraduate level (bachelor
and below):
1.

The University Educational Curriculum Center has the right to make amendments to the
policies of modifying programs and courses at the university for the undergraduate level
(bachelor and below) or any other relevant issue.

2.

The amendments proposed by the Curriculum Center are included in the agenda of one
of the meetings of the Curriculum Development Committee.

3.

The Curriculum Development Committee conducts an official vote.

4.

Accordingly, the amended policies and procedures should be approved, then published
and become effective at the university level.
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Policy outline:
King Abdulaziz University adopts a policy for the possibility to conduct minor changes on the
programs and courses and this is in accordance to the modern academic changes, labor market
requirements, university standards and the requirements and forms of the National Academic
Accreditation and Assessment Commission.
This policy can be reviewed at any time without a prior notification. Reviews replace previous
policies and are in action immediately upon approval.

Consultations (supporting policy formation):
•

Institutional Accreditation Report on the university visit

•

Forms of the Education Evaluation Commission and the National Qualifications Framework

•

The unified Saudi Classification for Educational levels and Specializations

•

The report of the consultant, Professor Lee Ha Van

Minor Changes in study plans:
These are changes that do not require the development of the study plan or adhering to
the full approval procedures as they merely require the approval of the Educational Curriculum
Center to be in effect. Changes are considered minor if they affect less than 10% of the content
of the study plan during the period of delivering the academic program. Here are some examples of such changes:
•

Changing the previous requirements for the courses.

•

Deleting or adding any elective courses.

•

Changing the weekly contact hours of the courses (theoretical, practical, training) without affecting the total number of the credit hours of the academic program.

•

Changes in the credit hours of the courses without affecting the number of credit hours
required for the study program.

•

Some changes in course description such as a minor change of the academic content or
the teaching strategies or the assessment strategies in a manner that does not contradict with the testing or assessment policy of students at the university, or changing the
textbook for students in a manner that does not contradict with the learning outcomes
of the course and the program.

Procedures for reviewing and approving minor changes in academic
plans:
1.

The college must prepare one study plan for each study program to be implemented in
both the male and female sections.

2.

Suggested changes should be presented to the College Department Council, then the
College Council.

3.

The college then makes the required changes in the study plan and uploads the following files as attachments on the “Menhaj” system:
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Policy definition and general information:
Policy for amending programs and courses at the university for the
undergraduate level (bachelor and below)

Policy Title
Contact Person

Director of Educational Curriculum Center

Review date

02/11/2020

Responsible Party

Educational Curriculum Center

Approval date

02/11/2020

Approved by

University Vice President of Academic Affairs

Next review due
date

02/11/2022

Number of pages

3

◊

Creating programs and
courses’ policy at the university for the undergraduate
level (bachelor and below).

◊

Periodical review policies of
the programs and courses
developed at the university
for the undergraduate level
(bachelor and below).

Relevant policies
◊

Policy of creating interdisciplinary programs and their
courses at King Abdulaziz
University for the undergraduate level (bachelor
and below).

Objective:
•

Conducting minor changes on the programs and courses for the undergraduate level
(bachelor and below) at King Abdulaziz University.

Definitions:
•

The Academic Program: Any collection of courses and/or requirements that leads to
earning a degree or academic certificate relevant to such a program after fulfilling it.

•

Credit Hours: The amount of time needed to learn and acquire the qualification. Time
which is calculated per hours required to meet the learning outcomes related to the
qualification (a credit hour shouldn’t be less than 50 minutes).

•

Simple modification in the study plan: amendments that do not require the development of the study plan and do not require adherence to the full approval procedures,
which only need approval by the Educational Curriculum Center to activate them as they
do not significantly affect the outcomes of the academic program.
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Fourthly:
Policy for amending programs and courses at the
university for the undergraduate level
(bachelor and below)
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10. After the college/department completes the amendments of the external arbitrators,
the college sends a full set of the updated proposed study plan with all its contents (program manual, program specification, course specification, field experience specification)
to the university Deanship of Quality and Academic Accreditation through “Menhaj” system to ensure its compliance to the requirements of the Education and Training Evaluation Commission.
11. After approving the study plan proposal according to the forms of the Deanship of Quality and Academic Accreditation, the college/department uses “Menhaj” system to send
such approval along with the descriptions (program specification, course specification,
field experience specification) to the Educational Curriculum Center.
12. The Educational Curriculum Center submits the complete set of the study plan proposal
with all its contents (program manual, program specification, course specification, field
experience specification) to the concerned committees of the Educational Curriculum
Center at the university.
13. Presenting the proposal of the study plan with all its contents (program manual, program specification, course specification, field experience specification) to the University
Council for approval through “Menhaj” system.
14. The Educational Curriculum Center sends a copy of the approved plan through “Menhaj”
system to the Deanship of Admission and Registration to activate the developed study
plan in the Deanship.

Policies governing amending the policies and procedures of
periodical review of the programs and courses developed at the
university for the undergraduate level (bachelor and below):
1.

The University Educational Curriculum Center has the right to make amendments to the
policies and procedures of periodical review of the programs and academic courses at
the university for the undergraduate level (bachelor and below) or any other relevant
issue.

2.

The amendments proposed by the Curriculum Center are included in the agenda of one
of the meetings of the Curriculum Development Committee.

3.

The Curriculum Development Committee conducts an official vote.

4.

Accordingly, the amended policies and procedures should be approved, then published
and become effective at the university level.
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3.

The Educational Curriculum Center conducts a follow up for developing and reviewing
the study programs at the previously stated specified times of the annual time plan.
Thus, reviewing academic programs of the bachelor’s degree becomes due every four
to six years. For diploma and bridging programs, it takes place every two to three years
according to the length of the academic program, provided that it ends developing the
study plan within one year from the start date of the review.

4.

The party requested to review its programs has to be notified one year prior to the review date to enable the academic department to complete the steps of development
and review.

5.

Using “Menhaj” system, the Curriculum Committee in the academic department proposes a guide in Arabic and English for the program to be developed (the structure of the
developed study plan of the academic program) based on the standards of the Educational Curriculum Center at King Abdulaziz University. The opinions of all the staff, students, graduates and outside beneficiaries have to be taken into account.

6.

Presenting the proposed guide of the developed program to the College Department
Council, Curriculum Committee of the college, then the College Council.

7.

The academic department prepares the program manual and submits it to the Educational Curriculum Center through the electronic system, “Menhaj” after no more than 4
months of the party notification date. The center then reviews it according to its mechanism of reviewing the study plans.

8.

Following attachments should be uploaded on “Menhaj” system:

9.

1.

The Department Council approval on the proposed study plan of the program.

2.

Approval of the College Board on the proposed study plan of the program.

3.

An official record of the Faculty Advisory Committee approving the proposed,
developed study plan.

4.

A survey result report on the faculty staff opinion about the proposed, developed study plan.

5.

A report on the results of the opinion poll of the beneficiaries of the various
majors (such as employers) on the proposed developed study plan.

6.

A survey result report on the students’ opinion about the proposed developed
study plan.

7.

A survey result report on graduates’ opinion about the proposed developed
study plan.

8.

Features of development, including the new elements in the plan, and the elements developed or modified compared to the previous plan.

After the approval of the Educational Curriculum Center on the proposed guide for the
developed program, the college/department fully completes its study plan according to
the forms of the Education and Training Evaluation Commission (program specification,
course specification, field experience specification) then sends them to two external reviewers at international (American or European) universities for arbitration. Consequently, the college/department makes the necessary amendments on “Menhaj” system based
on the remarks of the external arbitrators.
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Qualifications and graduation requirements:
A qualification is a set of cumulative learning outcomes of knowledge, skills and values a
learner acquires. It is issued by a recognized institution which could be an educational or training institute in a form of a document. To obtain a qualification, it is mandatory to fulfill the graduation requirements of King Abdulaziz University as follows:
•

The total number of credit hours for the academic program must be completed which
means that the following requirements have to be met: the university, college, compulsory program, elective program, track (if any), and Free Courses.

•

The total number of credit hours of the academic program must be unified in all undergraduate programs in the college.

•

University required courses which are studied by all male and female students at the
university consist of 23 credit hours.

•

College required courses are mandatory and should be studied by all male and female
students at the college.

•

College requirements should include unfinished Foundation Year courses which are not
a university requirement. It is a must that the college lists the same in the college requirements’ list.

•

Mandatory department required courses which must be studied by all male and female
students in the department.

•

Elective department courses.

•

Track required courses (if applicable) which must be studied by all track students.

•

Free Courses: These are courses chosen by students from all the university courses either within or outside the college.

•

Diploma programs of all kinds do not comply with the university and college requirements, as only some of them can be added to the Diploma program and not adding any
of them to the program is still an option.

•

The following percentages must be adhered to for the distribution of courses on the
different items:
•

University and college requirements

35%-45%

•

Mandatory department requirements

35%-50%

•

Elective department courses

8%-15%

•

Chosen courses (within or outside the college)

4%-6%

Procedures of reviewing and approving the developed study plans:
1.

The college must prepare one study plan for each study program to be implemented in
both the male and female sections.

2.

The University Educational Curriculum Center prepares an annual time plan to follow up
the development and review of the study programs of the university. Periodical reviews
for the study programs conducted by the Educational Curriculum Center is binding for
the university colleges and institutes regardless of their getting external accreditation
from any other body.
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Ones and Tens Digits

Minor

00 - 07

General Physics

08 - 15

Electronics, Light, Laser

16 - 38

Heat and Sound

39 - 44

Electromagnetic Theory

and so on as digits for each major were pre-defined based on the number of courses within
this particular major. Consequently, if there was a course coded “PHYS329”, it means that this
course has been taught in the third academic year and it belongs to “Heat and Sound” major.

Requirements for fulfilling the credit hours for each academic
program:
The number of credit hours vary according to the nature of the study program. In fact, there
are some references upon which educational levels, credit hours, and the number of years
studied at the undergraduate level (bachelor and below) are determined such as The National
Qualifications Framework in the Kingdom of Saudi Arabia and the Unified Saudi Classification
of Educational levels and Specializations. The Educational Curriculum Center at King Abdulaziz
University has taken the Unified Saudi Classification of Educational Levels and Specializations as
a reference to determine the levels of education, the number of credit hours, and the number of
years of study for the bachelor’s level as it has been issued by the Ministry of Education in 1442
H – 2020 G. It’s to be noted that the Education and Training Evaluation Commission, the Ministry
of Human Resources and Social Development and many other entities have been involved in its
preparation. Based on that, the levels of education are classified as follows:
1.

Associate Diploma: It requires a High School Diploma. Its minimum credit hours are 24
hours for a full academic year (2 semesters). These programs are often vocational and
final, and they aim to prepare students for the labor market. It has two sub-levels according to the objective of the educational program: General Associate or Professional
Associate Diploma.

2.

Intermediate Diploma: It requires a High School Diploma or Associate Diploma. Its minimum credit hours are 60 hours for two academic years (4 semesters). It has two sub-levels according to the objective of the educational program: General Intermediate Diploma or Professional Intermediate Diploma.

3.

Bachelor: It requires a High School Diploma or Associate Diploma or Intermediate Diploma. The minimum credit hours of this degree are 120 hours in 3 – 4 academic years for
most specializations. However, this can increase to reach 5 or 6 years in some specializations such as medical specialties. Overall, it shouldn’t be less than 150 hours in case of
studying for 5 years.

20

Policies and General Procedures for Curriculum Creation and Development

Minor Changes in study plans:
These are changes that do not require the development of the study plan or adhering to
the full approval procedures as they merely require the approval of the Educational Curriculum Center to be in effect. Changes are considered minor if they affect less than 10% of the
content of the study plan during the period of delivering the academic program. Here are
some examples of such changes:
•

Changing the previous requirements for the courses.

•

Deleting or adding any elective courses.

•

Changing the weekly contact hours of the courses (theoretical, practical, training)
without affecting the total number of the credit hours of the academic program.

•

Changes in the credit hours of the courses without affecting the number of credit
hours required for the study program.

•

Some changes in course description such as a minor change of the study content or
the teaching strategies or the assessment strategies in a manner that does not contradict with the testing or assessment policy of students at the university, or changing
the textbook for students in a manner that does not contradict with the learning outcomes of the course and the program.

Calculating credit hours:
•

A weekly contact hour in theoretical subjects equals one credit hour.

•

Weekly two or three contact hours of practical practice equal one credit hour.

•

There are no conditions for training hours.

•

Theoretical contact hours include lectures and extra classes.

•

Practical contact hours include lab and studio.

•

Training contact hours include clinical training and other activities

Courses coding and numbering policy:
Every course should have a code comprising of two parts: the first one has a maximum of
four characters while the second has a maximum of three digits. Course Coding is to be done
based on the following rules:
1.

The code having four characters as a maximum should match the same code of the
department offering the course.

2.

Every academic department has one code only. Having two codes for any academic
department is not possible.

3.

The hundreds digit refers to the academic year.

4.

The tens and ones digits refer to a sequential order of a course in a given major.

5.

The academic department has the option to choose a group of numbers from (00) to
(99) as an indication to the minor within the department/section. This is done according to the number of courses in each minor. To illustrate the policy of coding and numbering the courses, let’s assume that the Physics Department at the College of Science
has a specific code: “PHYS”; thus the department can specify the minors as follows:
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Policy outline:
King Abdulaziz University adopts a periodical review policy for all its study programs every
four to six years for the bachelor level and once every two to three years for diploma and bridging programs according to the length of the program and in accordance to the university requirements and measures, Ministry of Education standards and forms, and the Education and
Training Evaluation Commission in the Kingdom of Saudi Arabia.
This policy can be reviewed at any time without a prior notification. Reviews replace previous
policies and are in action immediately upon approval.

Consultations (supporting policy formation)
•

Institutional Accreditation Report on the university visit .

•

Forms of the Education Evaluation Commission and the National Qualifications Framework .

•

The unified Saudi Classification for Educational levels and Specializations .

•

The report of the consultant, Professor Lee Ha Van .

Major Changes in study plans:
These are the changes that require the development of the study plan in adherence to the
complete approval procedures ending with the decree of the University Council to activate
them, and are as follows:
1.

The development of the program that is done periodically every four to six years for the
bachelor’s stage, and every two to three years for the diploma and bridging programs, is
a fundamental amendment that requires full approval procedures even if the modifications made to it are minor.

2.

Changing the title of the study program.

3.

Changing the number of semesters.

4.

Changing the total number of the credit hours of the program.

5.

Canceling or adding a course to the study plan.

6.

Canceling one of the college or department’s compulsory courses.

7.

Adding new compulsory courses required for any degree program.

8.

Adding or removing the point of early graduation in the study plan.

9.

Making modifications that exceed 10% of the content of the study plan during the period of delivering the academic program and the following are examples of such modifications:
•

Amending the previous requirements of courses.

•

Deleting or adding elective courses.

•

Modifying the weekly contact hours of the courses (theoretical, practical, training)
without affecting the number of credit hours of the course.

•

An amendment to the credit hours of the courses without affecting the number of
credit hours of the academic program.
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Policy definition and general information:
Periodical Review Policy for Programs and courses developed at the
University for the Undergraduate level (bachelor and below)

Policy Title
Contact Person

Director of Educational Curriculum
Center

Review date

02/11/2020

Responsible Party

Educational Curriculum Center

Approval date

02/11/2020

Approved by

University Vice President of Academic Affairs

Next review due
date

02/11/2022

Number of
pages

7

◊

Creating programs and courses’ policy at the university
for the undergraduate level
(bachelor and below).

◊

Policy of creating interdisciplinary programs and their
courses at the
university
for the undergraduate level
(bachelor and below).

Relevant policies
◊

Policy of amending programs
and courses at the university
for the undergraduate level
(bachelor and below)

Objectives:
•

Periodically reviewing and approving the programs and new courses for the undergraduate level (bachelor and below) at King Abdulaziz University in order to ensure the periodical development of these programs.

•

Ensuring that courses and curricula are well distributed and organized in order to be
effective in the teaching and assessment processes, administratively executable, effective, relevant to stakeholders and attractive to enrolled students.

•

Laying the main and directive foundation of principles through which courses for the
undergraduate level (bachelor and below) are concretely and objectively fostering a
worthwhile, effective, qualitative and everlasting educational process

Definitions
•

The Academic Program: Any collection of courses and/or requirements that leads to
earning a degree or academic certificate relevant to such a program after fulfilling it.

•

Credit Hours: The amount of time needed to learn and acquire the qualification. Time
which is calculated per hours required to meet the learning outcomes related to the
qualification (a credit hour shouldn’t be less than 50 minutes).
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Thirdly:
Periodical Review Policy for Programs and
courses developed at the University for the
Undergraduate level (bachelor and below)

16

Policies and General Procedures for Curriculum Creation and Development

11. The Educational Curriculum Center submits the complete set of study plan proposal with
all its contents (program manual, program specification, course specification, field experience specification) to the specialized committees in the Educational Curriculum Center
at the university.
12. The proposal of the study plan with all its contents (created program manual, program
specification, course specification) is presented to the esteemed University Council for
approval.
13. The Educational Curriculum Center sends a copy of the approved plan to the Deanship of
Admission and Registration to activate the intended study plan on the Electronic Deanship system through “Menhaj”.

Policies governing amending the policies of creating
interdisciplinary programs and their course at the university for the
undergraduate level (bachelor and below)
1.

The University Educational Curriculum Center has the right to make amendments to the
policies of creating interdisciplinary programs and academic courses at the university for
the undergraduate level (bachelor and below) or any other relevant issue.

2.

The amendments proposed by the Curriculum Center are included in the agenda of one
of the meetings of the Curriculum Development Committee.

3.

The Curriculum Development Committee conducts an official vote.

4.

Accordingly, the amended policies and procedures should be approved, then published
and become effective at the university level.
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3.

The academic departments, responsible for introducing the academic program, should
identify the coordinating department of the program and the college it belongs to.

4.

Presenting the proposed created study program manual to the councils of those departments in the colleges, then the curriculum committees in the colleges, then the colleges’
councils.

5.

The academic department, coordinating the program, prepares the necessary forms to
classify the academic program under the Ministry of Human Resources and Social Development, and in turn, submits it to the Educational Curriculum Center to complete the
procedures of classifying it.

6.

The academic department, coordinating the program, prepares a proposed guide for the
created academic program with the attachments mentioned in the next section. This is
done on the electronic system of the Educational Curriculum Center, “Menhaj”.

7.

The following attachments are to be submitted through “Menhaj System:
1.

Justifications for creating the study program.

2.

Informational survey for equivalent majors in some of the international (American or European) universities

3.

Report on the needs of the labor market highlighting the survey results of employers’ opinions.

4.

The program targeted groups.

5.

Evidence that the graduates of the newly introduced program are classified
under the Ministry of Human Resources and Social Development.

6.

The Department Council approval on the proposed study plan of the program.

7.

Approval of the College Board on the proposed study plan of the program.

8.

After the approval of the Educational Curriculum Center of the guide of the created academic program, the coordinator of the department/college fully completes the study
plan in collaboration with the other academic departments involved in the program and
in accordance with the forms of Education and Training Evaluation Commission (program specification, course specification, field experience specification), then documents
are sent to two external reviewers in international (American or European) universities
for arbitration. Then the involved departments of the program undertake necessary
changes on “Menhaj” system based on the remarks of the external arbitrators.

9.

After the involved academic departments observe the remarks of the external arbitrators, the coordinating college/department sends the study plan with all its contents
(program specification, course specification, field experience specification) to the Deanship of Quality and Academic Accreditation at the university through “Menhaj” system
to ensure its compliance to the requirements of the Education and Training Evaluation
Commission.

10. After approving the study plan proposal according to the forms of the Deanship of Quality and Academic Accreditation, the college/department uses “Menhaj” system to send
the approval of the Deanship of Quality and Academic Accreditation along with the descriptions (program specification, course specification, field experience specification) to
the Educational Curriculum Center via “Menhaj” system.
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Qualifications and graduation requirements:
A qualification is a set of cumulative learning outcomes of knowledge, skills and values a
learner acquires. It is issued by a recognized institution which could be an educational or training institute in a form of a document. To obtain a qualification, it is mandatory to fulfill the graduation requirements of King Abdulaziz University as follows:
•

The total number of credit hours for the academic program must be completed which
means that the following requirements have to be met: the university, college, compulsory program, elective program, track (if any), and Free Courses.

•

The total number of credit hours of the academic program must be unified in all undergraduate programs in the college.

•

University required courses which are studied by all male and female students at the
university consist of 23 credit hours.

•

College required courses are mandatory and should be studied by all male and female
students at the college.

•

College requirements should include unfinished Foundation Year courses which are not
a university requirement. It is a must that the college lists the same in the college requirements’ list.

•

Mandatory department required courses which must be studied by all male and female
students in the department.

•

Elective department courses.

•

Track required courses (if applicable) which must be studied by all track students.

•

Chosen Courses: These are courses chosen by students from all the university courses
either within or outside the college.

•

Diploma programs of all kinds do not comply with the university and college requirements, as only some of them can be added to the Diploma program and not adding any
of them to the program is still an option.

•

The following percentages must be adhered to for the distribution of courses on the
different items:
•

University and college requirements

35%-45%

•

Mandatory department requirements

35%-50%

•

Elective department courses

8%-15%

•

Chosen courses (within or outside the college)

4%-6%

Procedures of reviewing and approving interdisciplinary programs:
1.

The college must prepare one study plan for each study program to be implemented in
both the male and female sections.

2.

Curriculum Committees in the academic departments that are responsible for presenting the study program file a proposal in Arabic and English as a guide for the created program (Study Plan Outline) based on the standards of the Educational Curriculum Center
at King Abdulziz University through “Menhaj” system.
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Ones and Tens Digits

Minor

00 - 07

General Physics

08 - 15

Electronics, Light, Laser

16 - 38

Heat and Sound

39 - 44

Electromagnetic Theory

and so on as digits for each major were pre-defined based on the number of courses within
this particular major. Consequently, if there was a course coded “PHYS329”, it means that this
course has been taught in the third academic year and it belongs to “Heat and Sound” major.

Requirements for fulfilling the credit hours for each academic
program:
The number of credit hours vary according to the nature of the study program. In fact, there
are some references upon which educational levels, credit hours, and the number of years studied for the undergraduate level (bachelor and below) are determined such as The National Qualifications Framework in the Kingdom of Saudi Arabia and the Unified Saudi Classification of
Educational Levels and Specializations. The Educational Curriculum Center at King Abdulaziz
University has taken the Unified Saudi Classification of Educational Levels and Specializations as
a reference to determine the levels of education, the number of credit hours, and the number of
years of study for the bachelor’s level as it has been issued by the Ministry of Education in1442H
– 2020 G. It’s to be noted that the Education and Training Evaluation Commission, the Ministry
of Human Resources and Social Development and many other entities have been involved in its
preparation. Based on that, the levels of education are classified as follows:
1.

Associate Diploma: It requires a High School Diploma. Its minimum credit hours are 24
hours for a full academic year (2 semesters). These programs are often vocational and
final, and they aim to prepare students for the labor market. It has two sub-levels according to the objective of the educational program: General Associate or Professional
Associate Diploma.

2.

Intermediate Diploma: It requires a High School Diploma or Associate Diploma. Its minimum credit hours are 60 hours for two academic years (4 semesters). It has two sub-levels according to the objective of the educational program: General Intermediate Diploma or Professional Intermediate Diploma.

3.

Bachelor: It requires a High School Diploma or Associate Diploma or Intermediate Diploma. The minimum credit hours of this degree are 120 hours in 3 – 4 academic years for
most specializations. However, this can increase to reach 5 or 6 years in some specializations such as medical specialties. Overall, it shouldn’t be less than 150 hours in case of
studying for 5 years.
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Policy outline:
King Abdulaziz University adopts a policy of introducing interdisciplinary academic programs that are shared between more than one academic department for the undergraduate
level (bachelor and below) either in one college or more provided that programs meet modern
academic development, the labor market needs, and are in accordance to the university requirements and measures, the forms of the Ministry of Education and the Education and Training
Evaluation Commission in the Kingdom of Saudi Arabia.
This policy can be reviewed at any time without a prior notification. Reviews replace previous
policies and are in action immediately upon approval.

Consultations (supporting policy formation):
•

Institutional Accreditation Report on the university visit

•

Forms of the Education Evaluation Commission and the National Qualifications Framework

•

The unified Saudi Classification for Educational levels and Specializations

•

The report of the consultant, Professor Lee Ha Van

Calculating credit hours:
•

A weekly contact hour in theoretical subjects equals one credit hour.

•

Weekly two or three contact hours of practical practice equal one credit hour.

•

There are no conditions for training hours.

•

Theoretical contact hours include lectures and extra classes.

•

Practical contact hours include lab and studio.

•

Training contact hours include clinical training and other activities

Courses coding and numbering policy:
Every course should have a code comprising of two parts: the first one has a maximum of four
characters while the second has a maximum of three digits. Course Coding is to be done based
on the following rules:
1.

The code having four characters as a maximum should match the same code of the department offering the course.

2.

Every academic department has one code only. Having two codes for any academic department is not possible.

3.

The hundreds digit refers to the academic year.

4.

The tens and ones digits refer to a sequential order of a course in a given major.

5.

The academic department has the option to choose a group of numbers from (00) to (99)
as an indication to the minor within the department/section. This is done according to
the number of courses in each minor. To illustrate the policy of coding and numbering
the courses, let’s assume that the Physics Department at the College of Science has a
specific code: “PHYS”; thus the department can specify the minor as follows:
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Policy definition and general information:
Policy Title

The policy of creating interdisciplinary programs and their courses at
King Abdulaziz University for the undergraduate level (bachelor and
below)

Contact Person

Director of Educational Curriculum
Center

Review date

02/11/2020

Responsible Party

Educational Curriculum Center

Approval date

02/11/2020

Approved by

University Vice President of Academic
Affairs

Next review
due date

02/11/2022

Number of
pages

6

◊

Periodical review policy for the
programs and courses at the
university for the undergraduate level (bachelor and below)

◊

Policy of creating programs
and courses at the university
for the undergraduate level
(bachelor and below)

Relevant policies
◊

Policy of amending programs
and courses at the university
for the undergraduate level
(bachelor and below)

Objectives:
•

Reviewing and approving the newly introduced interdisciplinary programs and new
courses for the undergraduate level (bachelor and below) at King Abdulaziz University

•

Ensuring that courses and curricula are well distributed and organized in order to be effective in the teaching and assessment processes, administratively executable, effective,
relevant to stakeholders and attractive to enrolled students.

•

Laying the main and directive foundation of principles through which courses for the
undergraduate level (bachelor and below) are concretely and objectively fostering a
worthwhile, effective, qualitative and everlasting educational process

Definitions
The interdisciplinary program: a major that stems from or arises from different majors, and is
classified into three general categories:
1.

The concept of “multi or interdisciplinary” major refers to the combination of different
majors within specific colleges or universities. Sometimes there is no relationship between these disciplines and each other; For example, art, mathematics, and history.

2.

The concept of “interdisciplinary” refers to the combination of a large group of disciplines. It is often assumed that these disciplines are related to each other.

3.

The concept of “interdisciplinary” refers to the interaction between two or more different
disciplines, and this interaction usually occurs at different levels, including but not limited to methodologies, cognitive theories and terminology.
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Secondly:
The policy of creating interdisciplinary programs
and its courses at King Abdulaziz University for
the undergraduate level (bachelor and below)
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6.

After the approval of the Educational Curriculum Center on the study program manual, the college/department adequately completes its study plan according to the forms
of the Education and Training Evaluation Commission (program specification, course
specification, field experience specification) then sends it to two external reviewers of
international (American or European) universities for arbitration. Consequently, the college/department makes the necessary amendments on “Menhaj” system based on the
remarks of the external arbitrators.

7.

After the college/department completes the amendments of the external arbitrators,
the college should send a full set of the updated proposed study plan with all its contents (program manual, program specification, course specification, field experience
specification) to the University Deanship of Quality and the Academic Accreditation
through “Menhaj” system to ensure its compliance to the requirements of the Education
and Training Evaluation Commission.

8.

After approving the study plan proposal according to the forms of the Deanship of Quality and Academic Accreditation, the college/department uses “Menhaj” system to send
the approval of the Deanship of Quality and Academic Accreditation along with the descriptions (program specification, course specification, field experience specification) to
the Educational Curriculum Center.

9.

The Educational Curriculum Center submits the complete set of the study plan proposal
with all its contents (program manual, program specification, course specification, field
experience specification) to the specialized committees in the Educational Curriculum
Center at the university.

10. Presenting the proposal of the study plan with all its contents (updated study program
manual, program specification, course specification) to the esteemed University Council
for approval.
11. The Educational Curriculum Center sends a copy of the approved plan through “Menhaj”
system to the Deanship of Admission and Registration to activate the updated study
plan in the Deanship.

Policies governing amending the policies of creating programs and
courses at the university for the undergraduate level (bachelor and
below):
1.

The University Educational Curriculum Center has the right to make amendments to the
policies of creating programs and academic courses at the university for the undergraduate level (bachelor and below) or any other relevant issue.

2.

The amendments proposed by the Curriculum Center are included in the agenda of one
of the meetings of the Curriculum Development Committee.

3.

The Curriculum Development Committee conducts an official vote.

4.

Accordingly, the amended policies and procedures should be approved, then published
and become effective at the university level.
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•

Mandatory department required courses which must be studied by all male and female
students in the department.

•

Elective department courses.

•

Track required courses (if applicable) which must be studied by all track students.

•

Free Courses: These are courses chosen by students from all the university courses either within or outside the college.

•

Diploma programs of all kinds do not comply with the university and college requirements, as only some of them can be added to the Diploma program and not adding any
of them to the program is still an option.

•

The following percentages must be adhered to for the distribution of courses on the
different items:
•

University and college requirements

35%-45%

•

Mandatory department requirements

35%-50%

•

Elective department courses

8%-15%

•

Chosen courses (within or outside the college)

4%-6%

Procedures of reviewing and approving newly introduced study
plans:
1.

The college must prepare one study plan for each study program to be implemented in
both the male and female sections.

2.

The Educational Curriculum Committee of the Academic Department submits a proposal in Arabic and English that entails a guide for the developed program (The structure
of the developed study plan of the academic program) in accordance to the standards
of the Educational Curriculum Center at King Abdulaziz University. This is done through
“Menhaj” System.

3.

The proposal is presented to the Faculty Department Council, then the College Curriculum Committee, then the College Council.

4.

The Academic Department prepares a guide for the created program with the attachments mentioned in the following section using the electronic system “Menhaj” of the
Educational Curriculum Center.

5.

The following attachments are to be submitted via “Menhaj” system:
1.

Justifications for creating the study program.

2.

Informational survey for equivalent majors in some of the international
(American or European) universities

3.

Report on the needs of the labor market highlighting the survey results of
employers’ opinions.

4.

The program targeted groups.

5.

Evidence that the graduates of the newly introduced program are classified
under the Ministry of Human Resources and Social Development.

6.

The Department Council approval on the proposed study plan of the program.

7.

Approval of the College Board on the proposed study plan of the program.

7

Policies and General Procedures for Curriculum Creation and Development

Requirements of fulfilling the credit hours for each academic
program:
The number of credit hours vary according to the nature of the study program. In fact, there
are some references upon which educational levels, credit hours, and the number of years
studied in the undergraduate level (bachelor and below) are determined such as The National
Qualifications Framework in the Kingdom of Saudi Arabia and the Unified Saudi Classification
of Educational levels and Specializations. The Educational Curriculum Center at King Abdulaziz
University has taken the Unified Saudi Classification of Educational Levels and Specializations as
a reference to determine the levels of education, the number of credit hours, and the number of
years of study for the bachelor’s level as it has been issued by the Ministry of Education in 1442
H – 2020 G. It’s to be noted that the Education and Training Evaluation Commission, the Ministry
of Human Resources and Social Development and many other entities have been involved in its
preparation. Based on that, the levels of education are classified as follows:
1.

Associate Diploma: It requires a High School Diploma. Its minimum credit hours are 24
hours for a full academic year (2 semesters). These programs are often professional and
final, and they aim to prepare students for the labor market. It has two sub-levels according to the objective of the educational program: General Associate or Vocational
Associate Diploma.

2.

Intermediate Diploma: It requires a High School Diploma or Associate Diploma. Its minimum credit hours are 60 hours for two academic years (4 semesters). It has two sub-levels according to the objective of the educational program: General Intermediate Diploma or Professional Intermediate Diploma.

3.

Bachelor: It requires a High School Diploma or Associate Diploma or Intermediate Diploma. The minimum credit hours of this degree are 120 hours in 3 – 4 academic years for
most specializations. However, this can increase to reach 5 or 6 years in some specializations such as medical specialties. Overall, it shouldn’t be less than 150 hours in case of
studying for 5 years.

Qualifications and graduation requirements:
A qualification is a set of cumulative learning outcomes of knowledge, skills and values a
learner acquires. It is issued by a recognized institution which could be an educational or training institute in a form of a document. To obtain a qualification, it is mandatory to fulfill the graduation requirements of King Abdulaziz University as follows:
•

The total number of credit hours for the academic program must be completed which
means that the following requirements have to be met: the university, college, compulsory program, elective program, track (if any), and Free Courses.

•

The total number of credit hours of the academic program must be unified in all undergraduate programs in the college.

•

University required courses which are studied by all male and female students at the
university consist of 23 credit hours.

•

College required courses are mandatory and should be studied by all male and female
students at the college.

•

College requirements should include unfinished Foundation Year courses which are not
a university requirement. It is a must that the college lists the same in the college requirements’ list.
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Calculating credit hours:
•

A weekly contact hour in theoretical subjects equals one credit hour.

•

Weekly two or three contact hours of practical practice equal one credit hour.

•

There are no conditions for training hours.

•

Theoretical contact hours include lectures and extra classes.

•

Practical contact hours include lab and studio.

•

Training contact hours include clinical training and other activities

Course coding and numbering Policy:
Every course should have a code comprising of two parts: the first one has a maximum of four
characters, while the second has a maximum of three digits. Course Coding is to be done based
on the following rules:
1.

The code having four characters as a maximum should match the same code of the
department offering the course.

2.

Every academic department has one code only. Having two codes for any academic
department is not acceptable.

3.

The hundreds digit refers to the academic year.

4.

The tens and ones digits refer to a sequential order of a course in a given major.

5.

The academic department has the option to choose a group of numbers from (00) to (99)
as an indication to the minor within the department/section. This is done according to
the number of courses in each minor. To illustrate the policy of coding and numbering
the courses, let’s assume that the Physics Department at the College of Science has a
specific code: “PHYS”; thus the department can specify the monor as follows:
Ones and Tens Digits

Minor

00 - 07

General Physics

08 - 15

Electronics, Light, Laser

16 - 38

Heat and Sound

39 - 44

Electromagnetic Theory

and so on as digits for each major were pre-defined based on the number of courses within
this particular major. Consequently, if there was a course coded “PHYS329”, it means that this
course has been taught in the third academic year and it belongs to “Heat and Sound” major.
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Policy definition and general information:
Policy Title

The policy of creating academic programs and courses at King
Abdulaziz University for the undergraduate level (bachelor and below)

Contact Person

Director of Educational Curriculum
Center

Review date

Responsible Party

Educational Curriculum Center

Approval date

Approved by

University Vice President for
Educational Affairs

Next review due date

Relevant policies

Number of pages

5

Objectives:
•

Reviewing and approving the programs and new courses for the undergraduate level
(bachelor and below) at King Abdulaziz University.

•

Ensuring that courses and curricula are well distributed and organized in order to be effective in the teaching and assessment processes, administratively executable, effective,
relevant to stakeholders and attractive to enrolled students.

•

Laying the main and directive foundation of principles through which courses for the
undergraduate level (bachelor and below) are concretely and objectively fostering a
worthwhile, effective, qualitative and everlasting educational process

Definitions:
•

The Academic Program: Any collection of courses and/or requirements that leads to
earning a degree or academic certificate relevant to such a program after fulfilling it.

•

Credit hours: The amount of time, calculated per hours, taken to learn and acquire the
qualifications required to meet the learning outcomes related to the qualification (A
credit hour shouldn’t be less than 50 minutes).

Policy outline:
King Abdulaziz University adopts a policy of creating educational programs for the undergraduate level (bachelor and below) in accordance to the labor market, university requirements
and measures, Ministry of Education standards and the Education and Training Evaluation Commission in the Kingdom of Saudi Arabia.
This policy can be reviewed at any time without a prior notification. Reviews replace previous
policies and are in action immediately upon approval.

Consultations (supporting policy formation):
•

Institutional Accreditation Report on the university visit

•

Forms of the Education Evaluation Commission and the National Qualifications Framework

•

The unified Saudi Classification for Educational levels and Specializations

•

The report of the consultant, Professor Lee Ha Van
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Curriculum General Policy Statement:
Based on the research practiced in the field of higher education and the best available research, the planning of programs, courses for undergraduate level at King Abdulaziz University,
its curricula, modifications and assessment will be carried out in accordance with the standards
of curriculum design.
1.

The university strives to maintain a positive coordination between teaching and research activities, learning and support services, evaluation methods and feedback tools
to encourage university students to achieve better academic progress and to guarantee
meeting the learning outcomes that focus on students› centered consistent and reasonable expectations.

2.

For approval, each program and course including its topics at King Abdulaziz University
should provide evidence that it was designed or re-designed to fulfill the following requirements:
a.

Identifying the expected learning outcomes and characteristics that differentiate
it from other, theoretically identical, King Abdulaziz University and related external competitors.

b.

Providing clear academic justifications clarifying the importance of the expected learning outcomes, its scope, range of the expected sequence, balance and
course content.

c.

Describing all targeted learning outcomes of the program and courses and
ting reasonable expectations to be implemented at all levels that can be
served and tracked.

d.

specifying the types and levels of prior knowledge and skills, pre-acquired or expected at the start of the process, ways for enabling students to assess the level of
their academic progress, and if possible, available opportunities for potential students and beginners to strengthen their readiness for success during the course.

e.

Highlighting areas during introducing the program and the course where other
targeted learning outcomes of the program and the courses are implemented,
taught, created and assessed – and where and when the students provide feedback to improve their learning and success on these outcomes.

f.

providing a performance and sustainability rationale for the primary teaching
operations, review, input, support methods, technology, innovations that will be
partially or wholly implemented.

g.

ensuring equal learning opportunities for all students regardless of where they
study (which campus they study in) and strengthening performance. This also
means availability of comparable instructors, support services, review, course material, academic support services that should be accessible to all students and at
the same level of efficiency.

h.

ensuring the availability of all required elements including content, multimedia,
technology, tools in different formats that all enrolled and special needs’ students can access to make it a fruitful learning experience.
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Introduction
Preface:
The Educational Curriculum Center at King Abdulaziz University has developed policies to
introduce and develop programs and courses for the undergraduate level (bachelor and below).
The purpose of which is to comply with the strategic plan of the university, requirements of
national and international accreditation bodies and the quality measures of the courses and to
ensure the compliance of the learning outcomes of such programs with the labor market needs.
At the same time, the realization of the vision of the Ministry of Education based on the Kingdom Vision of 2030 with regard to the educational process was taken into account.

General Framework and Purpose:
1.

The document of the policies of the Educational Curriculum Center for introducing and
developing the programs and courses for the undergraduate level (bachelor and below)
introduces a comprehensive framework comprising policies, principles, procedures that
direct and guide the academic departments in introducing and developing the study
plans. The outcome of achieving the educational outcomes ensures the immersion in
an enjoyable, interactive teaching and educational experience for all main stakeholders
involved.

2.

This policy guide strives to lay the main and directive foundation of principles through
which courses for the undergraduate level (bachelor and below) are concretely and objectively fostering a worthwhile, effective, qualitative and everlasting educational process.

3.

In addition, these general policies ensure that courses and curricula are well distributed
and organized in order to be effective in the teaching and assessment processes, administratively executable, effective, relevant to stakeholders and attractive to enrolled
students.

4.

To ensure consistency and parity of learning outcomes in all campuses where the same
courses are taught, a single coordinator must be in charge of such courses of male and
female departments at King Abdulaziz University. The university may appoint chief
course coordinators in different branches and various teaching teams. However, decision-making related to the course is the responsibility of the curriculum coordinator in
consultation with the concerned department heads.

Theoretical Framework:
The general policy document applies to:
1. The undergraduate (bachelor level and below) courses and programs
2. Faculties of all departments and majors
3. Faculties of all campuses, male and female students
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