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 قائم برنامج تطويرطلب نموذج 
 ()خاص بطلب إجراء تعديالت جوهرية على برنامج قائم

 القسم األول: الوضع الراهن

 املعهد:/بيانات عن الكلية .أ

  عهداسم الكلية/امل

  الرؤية 

  الرسالة 

 األهداف 

1.   

2.    

3.  

 املرافق

ـــكــــ(    عدد امل      ) عدد قاعات الدراسة ـــ ـــ  (    (   عدد املعامل )      ب )  ـــاتـــ

ـــعدد امل ـــ ـــ ـــبــتـــكــ  (     عدد املستودعات )      (         )    اتـ

 :أخرى  )تذكر(

 

 املقدمة في الكلية/املعهد: الحالية بيانات عن البرامج .ب

 الدرجة العلمية اسم البرنامج العلميالقسم  م
 نوع املقبولين

 )طالب/طالبات(

 عددهم

      

      

      

      

      

سرد في هذا الجدول جميع البرامج األكاديمية التي تقدمها الكلية/املعهد بجميع درجاتها )دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس، دبلومات(
ُ
 * ت

 

 :الذي يرغب في تطوير برنامجه القائم يبيانات عن القسم العلم .ت

  اسم القسم العلمي

  الرؤية 

  الرسالة 

 األهداف 

1.   

2.    

3.  
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 : املراد تطويرهبيانات البرنامج  .ث

  اسم البرنامج القائم

 الدرجة العلمية 
         دكتوراه           ماجستير            بكالوريوس دبلوم 

  :)أخرى )تذكر 

 ة منه(تم إقرار البرنامج بالقرار ذي الرقم )        ( املؤرخ في   /     /     هـ  )مرفق مع الطلب نسخ البرنامجقرار إقرار 

 طالبات طالب              نوع املقبولين

متوسط عدد الطالب والطالبات 

ا  املقبولين سنويًّ
 )            ( طالًبا     )             ( طالبة

 ال توجد خطة توجد خطة مرفقة مع الطلب           ودة البرنامج خطة تطوير ج

خطة البرنامج للتعليم عن بعد متضمنة 

 مدى فائدته له
          توجد خطة مرفقة مع الطلب ال توجد خطة 

 الشراكات املحلية والدولية في البرنامج

            توجد شراكات محلية/دولية ال توجد شراكات 

 أسماء الجهات الشريكة:

 الدولية املحلية

  

  

  
 

 

 على البرنامج تم إقرارهآخر تطوير 

        /   ة هـ )نسخ     /  تم إقرار التعديالت الجوهرية على البرنامج بالقرار ذي الرقم )       ( املؤرخ في

 منه مرفقة مع الطلب(

      في   تم إقرار تعديالت ثانويه على البرنامج في جلسة مجلس القسم/الكلية )رقم الجلسة( املؤرخة

 /    هـ   /

    .لم يتم إجراء تعديالت على البرنامج حتى تاريخ تقديم هذا الطلب 

 عضاء هيئة التدريس:أ .ج

 معيد محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ الرتبة

 إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  الجنس

           في الكلية 

الذي  في القسم العلمي

 طور سيقدم البرنامج امل

          

املتخصصون في مجال 

 طور البرنامج امل

          

 * يحسب من ضمنهم املنتدبون واملعارون لجهات أخرى وكذلك املبتعثون.
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 :برنامجلل قترحالتطوير امل معلومات عنالقسم الثاني: 

 :البرنامج تطوير مسوغات  .أ

 يذكر هنا مبررات تطوير البرنامج املبنية على تقارير اللجنة االستشارية وتقارير املقررات واستطالعات الرأي وغير ذلك.

1.  ... 

2.  ... 

3.  ... 

 

 تغييرات املقترحة على البرنامج:ال .ب

1. ... 

2.  ... 

3.  ... 

 

   

 دراسة االحتياج: .ت

 ، وردود الجهات عليها:طور امل امجنبر الاحتياجها إلى خريجي  مدى النموذج خطابات الجامعة للجهات اآلتية بطلبترفق مع 

 غير مرفق (  مرفق        )      املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة  .1

 غير مرفق (  مرفق        )        وزارة االقتصاد والتخطيط .2

 غير مرفق (  مرفق        )      العالقةجهات التوظيف األخرى ذات  .3

 

  والتنموية الجدوى االقتصاديةدراسة  .ث

 مدى الفائدة االقتصادية والتنموية الجدوى االقتصاديةبقصد ويمن العمل باملقترح.  والتنموية رفق مع املقترح ما يثبت الجدوى االقتصاديةي

التكلفة والعائد ومدى تحقيق . والجدوى االقتصادية تشمل هبواألهداف التنموية املستهدفة  التي تعود على الجامعة عند العمل بهذا املقترح

 غير مرفق (  مرفق        )         املقترح لكفاءة اإلنفاق.

 

 

 :2030مدى مواءمة املقترح لرؤية اململكة  .ج

 غير مرفق (  مرفق        )   .2٠3٠مع أهداف روية اململكة طور مواءمة البرنامج امل يرفق تقرير يوضح مدى
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 :كلهاهيعة االستيعابية و ماملقترح مع طاقة الجا نسجاممدى ا .ح

 التوضيح نعم/ال العنصر

)الحد  للطالب طاقة الجامعة االستيعابيةينسجم البرنامج مع 

 األقص ى لعدد الطالب(

 نعم 

 ال 

  -------------------------------------------------                                                                             

)إجمالي عدد الطالب ينسجم املقترح مع حجم الجامعة الحالي 

ا(  حاليًّ

 نعم 

 ال 

 

 نعم  املقترح ال يسبب تضخًما في هيكل الجامعة التنظيمي

 ال 

 

 

 (: ISCEDمدى اتساق املقترح مع التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية )املعتمد على التصنيف الدولي  .خ

من حيث مسميات املستويات والتخصصات التعليمية املناسبة. التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليميةب يرفق تقرير يوضح االلتزام

      (        مرفق  ) غير مرفق 

 املقارنة املرجعية .د

 قترح داخل اململكة:برنامج املاملماثلة للالبرامج جميع 

 املدينة الجامعة الدرجة العلمية اسم البرنامج  م

     

     

     

     

 

 قترح خارج اململكة:برنامج املاملماثلة لل برامجأبرز ال

 الدولة الجامعة الدرجة العلمية اسم البرنامج م

     

     

     

     

 

افقمن املوارد املقترح  احتياج البرنامج .ذ  :البشرية )أعضاء هيئة التدريس واملوظفين( واملر

 املتاح االحتياج العنصر

   أعضاء هيئة التدريس

   املوظفون 

   القاعات الدراسية

   املعامل 

ضاف أي احتياجات أخرى في الجدول      
ُ
 * ت
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 اتساق البرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالتمدى  .ر

 غير مرفق (  مرفق        )     يرفق مع الطلب تقرير اتساق البرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالت

 

 للبرنامج:  الحالية واملطورة تانالدراسي تانلخطا .ز

 (غير مرفقة التوصيفات   وفق الخطة الحاليةتم إرفاق توصيف البرنامج وتوصيفات مقرراته   الخطة الدراسية الحالية ) 

 املستوى:

 إجمالي عدد املقررات:

 إجمالي عدد الساعات:

إجباري /  عدد الساعات اسم املقرر  رمز املقرر  م

 اختياري 

متطلب جامعة / كلية / 

 تخصص

      

      

      

      

      

      

 * يكرر الجدول بعدد املستويات الدراسية

 التوصيفات غير مرفقة(   وفق الخطة املطورة               تم إرفاق توصيف البرنامج وتوصيفات مقرراته   الخطة الدراسية املطورة )

 املستوى:

 إجمالي عدد املقررات:

 إجمالي عدد الساعات:

إجباري /  عدد الساعات اسم املقرر  رمز املقرر  م

 اختياري 

متطلب جامعة / كلية / 

 تخصص

      

      

      

      

      

      

 * يكرر الجدول بعدد املستويات الدراسية
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 املصادقة

 )           ( املنعقدة بتاريخ    /    /       هـ.رقم أوص ى مجلس القسم العلمي باملوافقة على ما ورد في هذا الطلب ومرفقاته في جلسته  -

 ( املنعقدة بتاريخ    /    /       هـ.         )  رقم أوص ى مجلس الكلية/املعهد باملوافقة على الطلب في جلسته  -

 

 التاريخ التوقيع االسم املنصب

    عميد الكلية/املعهد

 


