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في  هاوتطوير  الدراسيةوالمقررات  ةكاديمياأل  البرامج نظام طرحمى هذا النظام "سَّ يُ 	) ١المادة (
	".جامعة البحرين

في المرحلة المقررات الدراسية ة و كاديميتسري أحكام هذا النظام على البرامج األ	)٢المادة (
الدراسات  برامجلم يرد في شأنه نص خاص على  في ماالجامعية األولى، وتسري 

	العليا.

ة دوريًا خالل فترة ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ إقرارها كاديميامج األم البر قوَّ تُ 	)٣المادة (
	أو تطويرها.

اسم المقرر تحديد بشأن جديد التقيد بأنظمة الجامعة دراسي يجب عند طرح مقرر 	)٤المادة (
ورقمه ورمزه، مع األخذ في الحسبان التدرج التصاعدي ألرقام المقررات على 

	مستوى الجامعة.

سياق  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ 	)٥( المادة
	النص خالف ذلك.

م بإنشاء وتنظيم ١٩٨٦) لسنة ١٢المرسوم بقانون رقم (	القانون:	
	جامعة البحرين وتعديالته.

	جامعة البحرين.	الجامعة:	

	مجلس جامعة البحرين.	مجلس الجامعة:	

	.المعنيمجلس الكلية 	كلية:مجلس ال	

	.المعنيمجلس القسم 	مجلس القسم:	

	رئيس جامعة البحرين.	الرئيس:	

	ة والدراسات العليا.كاديمينائب الرئيس للبرامج األ	النائب:	

	عميد الكلية المعني أو من في حكمه.	العميد:	

	المعني. كاديميرئيس القسم األ	رئيس القسم:	

ة أو المسئول المرخص له بصالحية اتخاذ القرار في الجه	الجهة المختصة:	
	تنفيذ هذا النظام. 
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المرحلة الجامعية 	
	األولى: 

البكالوريوس التالية الدبلوم المشارك أو برامج الدبلوم أو 
	للحصول على شهادة الثانوية العامة وما في حكمها.

الية للحصول على الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه الت	الدراسات العليا:	
	درجة البكالوريوس وما في حكمها.

البرنامج 	
	:كاديمياأل

مسار دراسي منظم ذو ساعات معتمدة، ويتضمن عدة 
ة متوائمة، ويؤدي إلى الحصول على أكاديميمقررات وأعمال 

	ة معينة.أكاديميدرجة 

 التي تتضمن جميع المقررات كاديميخطة البرنامج األ	الخطة الدراسية:	
	التي يتعين على الطالب اجتيازها إلتمام التخرج. راسيةالد

علمي يندرج في خطة دراسية من خالل برنامج  محتوى	المقرر الدراسي:	
واسم ووصف مفصل معين، ويكون له رمز ورقم  أكاديمي
	.الدراسية يميزه عن باقي المقرراتلمفرداته 

قرر بالنسبة إلى وحدة قياس دراسية لتحديد وزن كل م	الساعة المعتمدة:	
األخرى، وهى تعادل محاضره نظريه مدتها الدراسية المقررات 

ساعة واحدة في األسبوع، أو تمارين أو تطبيقات عملية مدتها 
	ساعتان أو ثالث ساعات في األسبوع طوال الفصل الدراسي.

الدليل الذي يتضمن تواريخ كافة األمور ذات الصلة بالدراسة   :كاديميالتقويم األ	
واإلجازة خالل العام الجامعي، والذي تعده العمادة ويصدر به 

  قرار من مجلس الجامعة.

شهر سبتمبر وتنتهي في شهر السنة الدراسية التي تبدأ من 	العام الجامعي:	
(األول والثاني)،  دراسيينأغسطس، وتتكون من فصلين 

	إن وجد.صيفي ال الفصلهو اختياري  فصلو 

 الدراسية لدراسة المقررات كاديميزمنية محددة بالتقويم األفترة 	الفصل الدراسي:	
	التي سجلها الطالب.

سجل مقررات دراسية في قبل في الجامعة و الدارس الذي 	الطالب:	
	األولى أو الدراسات العليا. المرحلة الجامعية
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	أو تطويره مراعاة ما يأتي: كاديميالبرنامج األد طرح يلزم عن	)٦المادة (

		  أو تطويره. كاديميالبرنامج األالجدوى من طرح  
 .بيان احتياجات البرنامج، والمصادر المتوفرة، وتلك المطلوب توفيرها	

 .ضمان االتساق والتكامل في بنية البرنامج، وتناغمه مع بقية برامج الجامعة

أو تطويره على  أكاديميوي الوثائق المرفقة بطلب طرح أي برنامج يجب أن تحت	)٧المادة (
	العناصر اآلتية: 

	البرنامج. عن مقدمة  -١	

	الجهات المستفيدة من البرنامج والمعنيين به. -٢

جديد، أو الحاجة لتطوير البرنامج الدراسة تحليلية توضح سبب طرح  -٣
ة وأصحاب العمل واستطالع آراء المعنيين والمستفيدين كالطلب برنامج قائم

	.) من هذا النظام٩وغيرهم، وفق ماتنص عليه المادة (
	ومخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج.األهداف التعليمية  -٤

قائمة التي تتضمن الساعات المعتمدة للبرنامج، و  كاديميخطة البرنامج األ -٥
، والخطة الدراسية، باإلضافة إلى الدراسية المكونة للبرنامج المقررات
، مع بيان لغة ف التفصيلي للمقررات الدراسية المكونة للبرنامجالتوصي

	.تدريس كل مقرر
	بيان استراتيجيات التدريس والتقويم في البرنامج. -٦

	بيان متطلبات تنفيذ البرنامج من موارد بشرية ومادية. -٧

	جهات المراجعة والتقويم داخليًا وخارجيًا. -٨

	على العناصر اآلتية: كاديميالبرنامج األيجب أن تحتوي مقدمة 	)٨المادة (

  القائم. كاديميالجديد أو تطوير البرنامج األ كاديميمبررات طرح البرنامج األ -١	
	المميزات الرئيسة للبرنامج الجديد أو المطوَّر. -٢

الجديد أو المطوَّر مع برامج  كاديميملخص لنتائج مقارنة البرنامج األ -٣
ين اإلقليمي والدولي. ويلتزم مشابهة في جامعات متميزة علميًا على المستوي

	توفير هذا البند.المعني بتوضيح المبررات التي حالت دون  كاديميالقسم األ

	اللغة األساسية لتدريس البرنامج. -٤
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	الخطة المقترحة لتنفيذ البرنامج. -٥

	بيان متطلبات منح الدرجة العلمية لخريجي البرنامج. -٦

	متطلبات القبول في البرنامج. -٧

	ن تحتوي الدراسة التحليلية للبرنامج على العناصر اآلتية:يجب أ	)٩المادة (

القائم، في  كاديميمقتضيات طرح البرنامج الجديد أو تطوير البرنامج األ -١	
االستراتيجية، من ضوء متطلبات العمل اآلنية والرؤى المستقبلية والخطط 

خالل استطالع المعنيين بشأن احتياجات سوق العمل واستطالع آراء 
  فيدين كالطالب وغيرهم.المست

	المميزات العلمية والعملية التي يوفرها البرنامج. -٢

عقد مقارنة بين هذا البرنامج والبرامج المشابهة له المطروحة في الجامعات  -٣
محليًا واقليميًا وعالميًا، مع األخذ في االعتبار المعايير المهنية إن األخرى 
	.وجدت

برنامج أي الجديد و  كاديمينامج األتماثل بين البر وجود التأكيد على عدم  -٤
	آخر قائم في الجامعة.

من  المطور كاديميوالبرنامج األ القائم  كاديميعقد مقارنة بين البرنامج األ -٥
	حيث:

  .قائمة المقررات الدراسية الجديدة	

 .قائمة المقررات الدراسية المطلوب إلغاؤها	

  نتائج المراجعة. مراجعتها مع توضيح تمتقائمة المقررات الدراسية التي	

مع أهداف الكلية ودورها  كاديميبرنامج األاألهداف التعليمية لليجب أن تتوافق 	)١٠المادة (
قدم تقرير يبين هذا التوافق ويأخذ في االعتبار وأهداف الجامعة ودورها؛ على أن يُ 

	متطلبات الجودة واالعتمادية.

ن تقرير يبين العالقة بيللبرنامج، وٕاعداد  قعةمخرجات التعلم المتو يجب توضيح كافة 	)١١المادة (
والعالقة بين مخرجات ، ومخرجات التعلم المتوقعة له األهداف التعليمية للبرنامج

  .ومخرجات التعلم المتوقعة للجامعة كاديميبرنامج األلالتعلم المتوقعة ل
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	اآلتية: بالجوانب كاديميللبرنامج األ يجب أن تلتزم الخطة الدراسية	)١٢المادة (

الحدين األدنى واألقصى لمجموع الساعات المعتمدة للبرنامج مراعاة  -١	
  وفق أنظمة الجامعة. كاديمياأل

ترميز وترقيم المقررات الدراسية داخل القسم والكلية، اعتماد نظام موحد في  -٢
	وفي ضوء نظام الترقيم في الجامعة.

ال يقل عن الحد على فصول دراسية بما  الخطة الدراسية للبرنامجتوزيع  -٣
واالمتحانات في  ) من نظام الدراسة١٦المادة (في  األدنى المنصوص عليه

	الجامعة.

عند توزيع المقررات في  الترتيب التصاعدي لألرقام المعطاة للمقررات مراعاة -٤
	.للبرنامجالخطة الدراسية 

ي تضمين الخطة الدراسية للمرحلة الجامعية األولى برنامجًا للتدريب العملي ف -٥
	مجال التخصص متى كان ذلك ممكنًا.

المطوَّر، أو  الجديد كاديميلبرنامج األبالمقررات الدراسية ليجب إعداد قائمة 	)١٣المادة (
	وتصنيفها بحسب نوع المقرر.

ومخرجات التعلم المتوقعة يجب إعداد تقرير يوضح العالقة بين كل مقرر دراسي    )١٤المادة (
	.للبرنامج

متوافقة مع مستوى المؤهل  مخرجات التعلم المتوقعة للبرنامجأن تكون مستويات جب ي	)١٥المادة (
	المطلوب وفق اإلطار الوطني للمؤهالت.

	يجب تحديد مستلزمات تنفيذ البرنامج، ومنها :	)١٦المادة (

المختبرات والورش: أنواع المختبرات، أعدادها، كافة أنواع المعدات  -١	
واد التشغيلية، تجهيزات واحتياطات األمن والسالمة، والتجهيزات وأعدادها، الم

  المخازن أعدادها وتجهيزاتها، البرمجيات،.... إلخ
ة واإلدارية: األعداد، التخصصات كاديميالموارد البشرية بكافة تصنيفاتها األ -٢

	العامة والدقيقة، المستوى العلمي، سنوات الخبرة، المهارات، ....إلخ

الي عدد القاعات الدراسية ومساحاتها، إجمالي المباني والتسهيالت: إجم -٣
ين واإلداريين، إجمالي غرف الدعم والمساندة والخدمات كاديميمكاتب األ

(غرف التصوير، غرف االجتماعات، دورات المياه، المطبخ، المخازن،... 
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إلخ)، المساحات المطلوبة لكل غرفة/مكتب، كافة التجهيزات المكتبية 
بالمكاتب، التجهيزات الخاصة بالغرف حسب أنواعها، واإللكترونية الخاصة 

	المراجع الرئيسية في حقل التخصص، إلخ.الكتب و أسماء 

التعلم  تضمن تحقيقهم لمخرجات في البرنامج التي المعاقينمتطلبات دمج  -٤
	.كاديميبرنامج األالمتوقعة لل

ذ من تنفي الخمس سنوات األولىالمتوقعة خالل  التكلفة المالية السنوية -٥
	.البرنامج

المعني، وضع الخطة التنفيذية  كاديمييجب على العميد، بناء على توصية القسم األ	)١٧المادة (
	بالتنسيق المباشر مع عميد القبول والتسجيل على أن تحتوي على ما يأتي:

  الجديد أو المطوَّر. كاديميالتاريخ المتوقع لبدء طرح البرنامج األ -١	
	المطوَّر. كاديميالقائم إلى البرنامج األ كاديمياأل آلية التحول من البرنامج -٢

	تحديد مدى توفر كافة متطلبات البدء في البرنامج. -٣

	تحديد الطاقة االستيعابية للبرنامج. -٤

جديد أو القيام بتطوير  أكاديمي، عند إعداد برنامج كاديمييجب على القسم األ	)١٨المادة (
	قائم، القيام بما يلي: أكاديميبرنامج 

من قبل لجنة المناهج بالقسم، ولها أن  كاديميالمراجعة الدقيقة للبرنامج األ -١	
  تستأنس برأي أعضاء هيئة التدريس من ذوي التخصص العلمي الدقيق.

المقترح وعدد من البرامج المماثلة  كاديميعقد مقارنة بين البرنامج األ -٢
المحاور  والمطروحة في جامعات عالمية مرموقة، على أن تتضمن المقارنة

	اآلتية:

التي يتعين أن تتماشى مع  كاديميشروط القبول في البرنامج األ  - أ 
	أهدافه.

	مجموع عدد الساعات المعتمدة للبرنامج.  - ب 

المخصصة  أسماء وتوصيف ومجموع عدد الساعات المعتمدة  - ج 
(متطلبات القسم اإلجبارية  كاديميللمقررات الرئيسة للبرنامج األ

	واالختيارية).

لمقررات  عدد الساعات المعتمدةف ومجموع أسماء وتوصي  -د 
	التخصص العام للبرنامج.
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في  كاديميعدد الساعات المعتمدة للتدريب العملي للبرنامج األ  - ه 
المرحلة الجامعية األولى، في داخل الجامعة وخارجها (ساعات 

	.، إن وجد، تدريب صناعي، تدريب عملي، ...إلخ)ةمختبري
ة ذات العالقة بالبرنامج، التي كاديميكز األالتنسيق مع كافة األقسام والمرا -٣

العامة (العلوم األساسية، العلوم اإلنسانية، الدراسية ستتولى طرح المقررات 
اللغة اإلنجليزية، ..إلخ)، للتأكد من مدى استعدادها لتلبية متطلبات طرح 

	الجديد أو المطوَّر. كاديميالبرنامج األ

من خالل التعاون مع جهات  يميكادإجراء مراجعة دقيقة للبرنامج األ -٤
نفسه في داخل المملكة أو خارجها  كاديمية مرموقة تقدم البرنامج األأكاديمي

	(المراجعة الخارجية).

استطالع آراء الجهات الوطنية ذات العالقة (الوزارات، المؤسسات والهيئات  -٥
الحكومية، الشركات الصناعية الكبرى، المؤسسات المصرفية، الجمعيات 

المطوَّر أو الجديد (استطالع رأي  كاديمينية،.. إلخ) في البرنامج األالمه
	سوق العمل).

	.في حالة تطويره كاديميالبرنامج األ يخريجو استطالع رأي الطالب  -٦
تحديد مرجعية خارجية لوضع أسس تصميم البرنامج، كتلك المعتمدة لدى -٧

	.كاديميالجمعيات المهنية أو هيئات االعتماد األ

	:  هأو تطوير  أكاديميبرنامج آليات الموافقة على طرح 	)١٩(المادة 

  
قائم أو إعداد برنامج  أكاديميُتشِكل الجهة المختصة لجنة لتطوير برنامج  -١

  جديد، مع تحديد فترة زمنية إلنجاز مهمتها.
على لجنة المناهج بالقسم إلعداد تقرير بشأنه  كاديمييعرض البرنامج األ -٢

الذي يعرضه على مجلس القسم، خالل عشرة أيام يقدم إلى رئيس القسم، 
عمل من تاريخ تسلمه، لمناقشته وٕاصدار التوصية المناسبة بشأنه؛ وترفع 

والتقارير إلى العميد للعرض على لجنة  كاديمياأل هذه التوصية والبرنامج
المناهج بالكلية ثم مجلس الكلية. وفي حالة الموافقة يعرض على لجنة 

، متى كان يتعلق بالمرحلة الجامعية األولى، أما إذا كان المناهج بالجامعة
وفي ، فيعرض على مجلس الدراسات العليا، الدراسات العلياخاصًا ب

على مجلس الجامعة بعد ذلك بمعرفة النائب عرضه الحالتين يجب 
	ٕاصدار القرار المناسب.و لمناقشته 
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القسم، وفق نظام  يعاد إلى كاديميوفي حالة عدم الموافقة على البرنامج األ -٣
التسلسل اإلداري، لمزيد من الدراسة مع األخذ في الحسبان المالحظات 

	المسجلة عليه.

على البرنامج األكاديمي الجديد أو إبالغ العميد بالموافقة يتولى النائب  -٤
ويتولى القسم ترجمة  خطار القسم األكاديمي المعني بذلك.المطوَّر إل

   به. الخاصة 	اد المطويات واألدلة التعريفيةالبرنامج وتدقيقه لغويًا وٕاعد

يختص النائب بمتابعة استحداث وتطوير البرامج ورفع تقارير لمجلس الجامعة بشأنها 	)٢٠المادة (
	على أن تشمل:، مركز ضمان الجودة واإلعتماد األكاديميون مع الكليات و بالتعا

	المدة التي يستغرقها طرح أو تطوير البرنامج.  .أ 

	برامج التي لم يتم تطويرها ضمن خمس سنوات.قائمة بال  .ب 

	استطالع آراء المستفيدين من البرنامج.  .ج 
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	اآلتي: مقرر الدراسييتطلب طرح أو تطوير ال	)٢١المادة (

	 قائمأو تطوير مقرر  جديد الوقوف على أسباب ومبررات طرح مقرر.  
 ارتباطها وبيان  ،لمقرر الجديد أو المطوَّرللم المتوقعة  مخرجات التع تحديد

	.كاديميمخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج األب
  وتحديد المصادر المتوفرة، وتلك الدراسي احتياجات المقرر علىالتعرف ،

	المطلوب توفيرها قبل اعتماد المقرر.

  يكاديماأل باقي مقررات البرنامجمع ضمان تكاملية هذا المقرر .	

) ٦يسري على طرح مقرر جديد أو تطوير مقرر قائم، األحكام الواردة بالمادتين  (	)٢٢المادة (
	ال يتعارض مع طبيعته.  في ما) من هذا النظام، ٧و(

أن تكون و  ، وقابلة للقياسواضحة مخرجات التعلم المتوقعة للمقرريجب أن تكون 	)٢٣المادة (
ومستوى البرنامج حسب  كاديمية للبرنامج األمخرجات التعلم المتوقعمتوائمة مع 

ويجب أن يبين طلب طرح أو تطوير المقرر ، متطلبات اإلطار الوطني للمؤهالت
	:الدراسي اآلتي



  ١٠                                    ة والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين نظام طرح البرامج األكاديمي

  (مرتبة في نقاط). مقرر الدراسيللمخرجات التعلم المتوقعة  -١	
	(مرتبة في نقاط). كاديميمخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج األ -٢

مخرجات التعلم المتوقعة مع الدراسي المقرر  مخرجات اطوارتب مدى اتساق -٣
	أحد مفرداته. المقرر الدراسيالذي يعد  كاديميللبرنامج األ

ومتطلبات اإلطار  لمتطلبات الجودة واالعتمادية مقرر الدراسيمدى تلبية ال -٤
	.الوطني للمؤهالت

 مجاالت المعرفة والفهم مقرر الدراسيللمخرجات التعلم المتوقعة  تغطيأن يجب 	)٢٤المادة (
التخصصية القدرات والمهارات المتوقع أن يكتسبها الخريج  وأن تراعي ،والتفكير

	.االستراتيجيةبشكل يتناسب ومتطلبات العمل اآلنية والمستقبلية والخطط 

العناصر  خطة شاملة تتضمن المطوَّريجب أن يكون للمقرر الدراسي الجديد أو 	)٢٥المادة (
	اآلتية:

  ورمزه ورقمه. المقرر الدراسيسم ا -١	
المعتمدة) لكل مقرر دراسي،  –العملية –عدد الساعات (النظرية تحديد  -٢

	 وفق النظام المعتمد.
	المتطلب أو المتطلبات المسبقة للمقرر. -٣

نبذة موجزة عن المحتوى العلمي للمقرر توصيف المقرر بإعطاء  -٤
	.الدراسي

	.مخرجات التعلم المتوقعة للمقرر -٥
	جيات التدريس وأساليب التقويم وتوزيع الدرجات.استراتي -٦

وتوزيعها على عدد األسابيع في الفصل للمقرر الموضوعات الرئيسة  -٧
	الدراسي. 

قائمة بالكتب التي يعتمد عليها في تدريس المقرر وبيان المراجع  -٨
	المساندة.

	إن وجد. –نبذة عن الجانب العملي (المختبرات والورش)  -٩

	إن وجدت. - تبرات الحاسوب نبذة عن استخدامات مخ - ١٠

	إن وجدت. - نبذة عن البرمجيات المستخدمة في تدريس المقرر  - ١١
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بتحديد التاريخ المتوقع ، المقرر الدراسيتنفيذ وطرح يجب التحديد الدقيق لمتطلبات 	)٢٦المادة (
لبدء طرح المقرر الجديد أو المطوَّر، وتحديد آلية التحول من المقرر الدراسي 

	المطوَّر، والتحقق من مدى توافر المتطلبات الالزمة لذلك.السابق إلى 

المعني، عند طرح مقرر جديد أو تطوير مقرر دراسي  كاديمييجب على القسم األ	)٢٧المادة (
	قائم القيام بما يلي:

المراجعة الدقيقة للمقرر من قبل لجنة المناهج، ولها أن تستأنس برأي أعضاء  -١	
  صص العلمي الدقيق.هيئة التدريس من ذوي التخ

الجديد أو المطوَّر للتأكد من  المقرر الدراسيأخذ رأي األقسام ذات العالقة ب -٢
	مالءمته الحتياجاتها.

	:دراسيآليات الموافقة على طرح أو تطوير مقرر 	)٢٨المادة (
لعضو هيئة التدريس أن يتقدم إلى رئيس القسم باقتراح يتضمن طرح مقرر  -١		

  قائم يدخل في تخصصه الدقيق أو العام.  جديد، أو تطوير مقرر
ولمجلس (القسم أو الكلية أو الجامعة) تشكيل لجنة إلعداد مقرر جديد أو 

	لتطوير مقرر دراسي قائم، مع تحديد فترة زمنية إلنجاز مهمتها. 

وللرئيس أو النائب، بعد التشاور مع العميد وبعد أخذ رأي مجلس القسم 
نة أو تكليف شخص للقيام بمهمة اإلعداد المعني، تشكيل لج كاديمياأل

  لطرح مقرر جديد أو تطوير مقرر قائم.
بالقسم إلعداد تقرير بشأنه يقدم إلى  على لجنة المناهجالمقترح يعرض  -٢

المعني، الذي يعرضه على مجلس القسم خالل  كاديميرئيس القسم األ
سبة عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه، لمناقشته وٕاصدار التوصية المنا

والتقارير إلى العميد للعرض على لجنة  والمقترحبشأنه؛ وترفع التوصية 
المناهج بالكلية ثم مجلس الكلية، وفي حالة الموافقة يعرض على لجنة 
المناهج بالجامعة، متى كان يتعلق بالمرحلة الجامعية األولى، أما إذا كان 

وفي يا، يعرض على مجلس الدراسات العلف، بالدراسات العلياخاصًا 
على مجلس الجامعة بعد ذلك بمعرفة النائب عرضه الحالتين يجب 

  إلصدار القرار المناسب.
وفي حالة عدم الموافقة على المقرر يعاد إلى القسم، وفق نظام التسلسل 
اإلداري، لمزيد من الدراسة مع األخذ في الحسبان المالحظات المسجلة 

	عليه.



  ١٢                                    ة والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين نظام طرح البرامج األكاديمي

فقة على طرح المقرر إلخطار القسم يتولى النائب إبالغ العميد بالموا -٣
	المعني بذلك. كاديمياأل

مفرداته فال يخضع ذلك صف تطوير مقرر فقط على تغيير و  انصبإذا  -٤
ية، ثم يجري إلى موافقة مجلس الجامعة ويكتفى إلقراره بموافقة مجلس الكل

، شريطة أخذ رأي األقسام ذات العالقة بالمقرر الجديد إخطار النائب بذلك
المطوَّر للتأكد من مالءمته الحتياجاتها، ويستثنى من حكم هذا البند أو 

تطوير مقررات متطلبات الجامعة التي يجب أن تخضع لموافقة مجلس 
	الجامعة وفق اآلليات المحددة في المادة.
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	اآلتي: اديميأكيتطلب إغالق أو إيقاف برنامج 	)٢٩المادة (

  بيان أسباب إغالق أو إيقاف البرنامج. -١		
	الوقوف على آثار اإلغالق أو اإليقاف اإليجابية والسلبية.  -٢

	طرق استيعاب نتائج اإلغالق أو اإليقاف على كافة األصعدة.  -٣

على  أكاديمييجب أن تحتوي الوثائق المرافقة لطلب إغالق أو إيقاف برنامج 	)٣٠المادة (
	تية:العناصر اآل

   .مقدمة تعريفية عن البرنامج -١		
واآلثار ، أو إيقافه كاديميبرنامج األدراسة تحليلية توضح أسباب إغالق ال  -٢

  اإليجابية والسلبية المترتبة عليه.
	ه.ة بقرار إغالق أو إيقافبيان مدى تأثر البرامج األخرى ذات العالق -٣

الذي تم إغالقه أو  كاديميبرنامج األبيان بالمقررات الدراسية المكونة لل  -٤
	إيقافه.

	.يةخطة التنفيذال -٥
	جهات المراجعة والتدقيق داخليًا وخارجيًا.  -٦

الذي تم إغالقه أو  كاديميبرنامج األحصر مكونات البنية األساسية لل  -٧
ة كاديميإيقافه، كالمختبرات والورش، والموارد البشرية بكافة تصنيفاتها األ

	لهذا البرنامج... إلخ. واإلدارية، والمرافق العامة المخصصة

	لإليقاف. المدة الزمنيةيجب أن تحدد  كاديميفي حالة إيقاف البرامج األ -٨
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على العناصر إلغالق أو إيقاف البرنامج يجب أن تحتوي الدراسات التحليلية 	)٣١المادة (
	اآلتية:

، على أن تكون كاديميأسباب التقدم بطلب إغالق أو إيقاف البرنامج األ -١	
كل واضح، ومدعمة بالدالئل والبراهين (كعدم تلبية البرنامج محددة بش

  إلخ).ستراتيجية...متطلبات العمل اآلنية والمستقبلية أو الخطط االل
ستراتيجية على الخطة اال هأو إيقاف كاديميتأثير إغالق البرنامج األ  -٢

	للجامعة والكلية والقسم. 

المتعلقة  - لداخلية والخارجية ا - بيان االلتزامات المالية واإلدارية والعلمية  -٣
(إتمام بحوث ممولة أو مدعومة، تنظيم مؤتمرات  كاديميبالبرنامج األ

وورش عمل، استالم معدات أو قطع غيار لألجهزة والمعدات، استالم أو 
	تجديد تسجيل البرمجيات والدوريات العلمية، إلخ).

أو  كاديميألالبرنامج ا تحديد اإليرادات والنفقات المترتبة على إغالق -٤
	.هإيقاف

على أعضاء  هأو إيقاف كاديميبيان باآلثار المتوقعة إلغالق البرنامج األ -٥
(نقل لبرامج أو أقسام أو  كاديمية واإلدارية للبرنامج األكاديميالهيئتين األ

كليات أخرى، عدم التجديد للمتعاقدين، التخصصات الدقيقة للمبتعثين 
	...إلخ).

على مستوى التحصيل العلمي  هأو إيقاف اديميكأثر إغالق البرنامج األ -٦
	للطلبة المسجلين فيه.

	على أعداد الطلبة المقبولين. هأو إيقاف كاديميتأثير إغالق البرنامج األ -٧

 هأو إيقاف كاديميحصر لكافة البرامج التي ستتأثر عند إغالق البرنامج األ -٨
ة كاديميبرامج األة التي تقدم مقررات داعمة للبرنامج، والكاديمي(البرامج األ

	التي يقدم لها البرنامج مقررات داعمة).

، الذي تم إغالقه كاديمييجب حصر البنية األساسية المتوفرة والخاصة بالبرنامج األ	)٣٢المادة (
ًا أكاديميأو إيقافه، لوضع التصور المناسب لكيفية إعادة استغاللها إداريًا، وماليًا، و 

ة واإلدارية، كاديميالبشرية بكافة تصنيفاتها األ (كالمختبرات والورش، والموارد
  والمرافق العامة المخصصة لهذا البرنامج).
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أو  كاديميبرنامج األالمعني وضع خطة تنفيذ إغالق ال كاديمييجب على القسم األ	)٣٣المادة (
إيقافه بالتنسيق المباشر مع العميد، وعميد القبول والتسجيل على أن تحتوي على ما 

	يأتي:

  .هأو إيقاف كاديميتاريخ إغالق البرنامج األ -١	
ممن يرغبون في  كاديميآلية تحويل الطلبة المسجلين حديثًا في البرنامج األ -٢

	ة أخرى.أكاديميالتحويل لبرامج 

بالكامل عبر متابعة  هأو إيقاف كاديميوضع جدول زمني إلغالق البرنامج األ -٣
	تخرج آخر طالب/طالبة من البرنامج.

أو  كاديميالبرنامج األ توفر كافة متطلبات البدء في إغالق تحديد مدى -٤
	.هإيقاف

ة ذات العالقة بالبرنامج، كاديميالقيام بالتنسيق مع كافة األقسام والمراكز األ -٥
للبرنامج، أو التي يتولى العامة الدراسية سواء التي تتولى طرح المقررات 

لها، للتأكد من مدى العامة الدراسية طرح المقررات  كاديميالبرنامج األ
	.هأو إيقاف كاديميتأثرهم بإغالق البرنامج األ

	:هاأو إيقافة كاديميالبرامج األآليات الموافقة على إغالق 	)٣٤المادة (
لمجلس (القسم أو الكلية أو الجامعة) تشكيل لجنة إلعداد تقرير حول  -١	

  أو إيقافه.  أكاديميإمكانية إغالق برنامج 
وللرئيس أو النائب، بعد التشاور مع العميد وبعد أخذ رأي مجلس القسم  -٢

المعني، تشكيل لجنة أو تكليف شخص للقيام بمهمة إعداد تقرير  كاديمياأل
	.هأو إيقاف أكاديميبرنامج  حول إغالق

يعرض التقرير الخاص بإغالق البرنامج على لجنة المناهج بالقسم إلعداد  -٣
المعني، الذي يعرضه على  كاديميئيس القسم األتقرير بشأنه يقدم إلى ر 

مجلس القسم خالل عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه، لمناقشته وٕاصدار 
التقارير إلى العميد للعرض مع التوصية المناسبة؛ وترفع هذه التوصية 

على لجنة المناهج بالكلية ثم مجلس الكلية، وفي حالة الموافقة يعرض 
معة، متى كان يتعلق بالمرحلة الجامعية األولى، على لجنة المناهج بالجا

يعرض على مجلس الدراسات العليا، بالدراسات العليا فأما إذا كان خاصًا 
  ٕاصدار القرار المناسب.و توطئة لعرضه على مجلس الجامعة لمناقشته 
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يعاد إلى أو إيقافه  كاديميوفي حالة عدم الموافقة على إغالق البرنامج األ -٤
ام التسلسل اإلداري، لمزيد من الدراسة مع األخذ في القسم، وفق نظ

	الحسبان المالحظات المسجلة عليه.

إلخطار أو اإليقاف يتولى النائب إبالغ العميد بالموافقة على اإلغالق  -٥
	المعني. كاديميالقسم األ

 عند التي يستهدى بهاهذا النظام من الوسائل االسترشادية، لالمرافقة الوثائق تعد 	)٣٥المادة (
 المقرراتطرح عند أو أو تطويرها أو إغالقها أو إيقافها، ة كاديمياألالبرامج طرح 

	. هاتطوير أو الدراسية 
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<íévé•çi<Ùæ]‚q< <

  .وقعةومخرجات التعلم المت األھداف التعليمية للبرنامج): تقرير لتوضيح العالقة بين ١جدول رقم (

األھداف التعليمية 
	للبرنامج

	للبرنامجمخرجات التعلم المتوقعة 

	المخرج "ن"	المخرج .......	المخرج الثاني	المخرج األول

					الھدف األول

					الھدف الثاني

					الھدف ......

					الھدف "ن"

  عليميين المتقاطعين." في أي خانة يعني وجود عالقة بين الھدف والمخرج التوجود الرمز "

  مع تصنيفاتھا كاديميالمكونة للبرنامج األ الدراسية ): قائمة بالمقررات٢الجدول رقم (

نوع 
	المقرر

	اسم المقرر
الرمز 
	والرقم

عدد عدد الوحدات
الساعات 
	المعتمدة

القسم/المركز 
المعني 
	بتدريسه

الكلية 
	المختصة 	عملي	نظري

متطلب 
	جامعة

							

							

					المجموع                 

متطلب 
	كلية

							

							

					المجموع                

متطلب 
  قسم

(مقررات 
تخصص 

 +
مقررات 

	عامة)

	إجباري
							

							

						المجموع 

اختياري
							

							

					المجموع

					المجموع 	
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  في بنية البرنامجالدراسية ات ): نسبة تنوع المقرر٣جدول رقم (

النسبة المئويةالدراسية تصنيف المقررات

	المقررات اإلجبارية  - متطلبات القسم 

	المقررات االختيارية - متطلبات القسم 

	إن وجد) –العلوم األساسية (مقررات من خارج التخصص 

	إن وجد) –علوم الحاسوب (مقررات من خارج التخصص 

	إن وجد) –انية (مقررات من خارج التخصص العلوم اإلنس

	إن وجد –اللغة اإلنجليزية 

		(ما لم يرد في التصنيف أعاله) نفسھا متطلبات من خارج القسم ولكن من الكلية

		أخرى

  للبرنامجمخرجات التعلم المتوقعة ): تقرير لتوضيح العالقة بين المقررات الدراسية و٤جدول رقم (

المقررات 
	الدراسية

	للبرنامجمخرجات التعلم المتوقعة 

	المخرج "ن"	المخرج .......	المخرج الثاني	المخرج األول

					الرمز والرقم

				الرمز والرقم

.............					

					الرمز والرقم

  ين." في أي خانة يعني وجود عالقة بين المقرر الدراسي والمخرج التعليمي المتقاطعوجود الرمز "

   ومخرجات التعلم المتوقعة مقرر الدراسي): تقرير لتوضيح العالقة بين أھداف ال٥جدول رقم (

	أھداف المقرر
	للمقررمخرجات التعلم المتوقعة 

	المخرج "ن"	المخرج .......	المخرج الثاني	المخرج األول

				الھدف األول

					الھدف الثاني

					الھدف ......

				الھدف "ن"

  " في أي خانة يدل على وجود عالقة بين الھدف والمخرج التعليميين المتقاطعين.وجود الرمز "
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  ): مثال لتوضيح طريقة إعداد الخطة الدراسية وترتيبھا حسب الفصول٦جدول رقم (

  
	الفصل  رمز المقرر  عنوان المقرر  عدد ساعاته  نوع المقرر  المتطلب المسبق 	السنة

Pre‐Requisite	
Crs	
Type  CRD  Crs	Title  Crs	Code Sem  Year  

	 	 	   	 ١	 ١st	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 ٢	 ١st	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 ١	 ٢nd	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 ٢	 ٢nd	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

  وھكذا لبقية الفصول الدراسية



  ٢١                                    ة والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين نظام طرح البرامج األكاديمي
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  جامعة البحرين

  كاديمياالعتماد األو مركز ضمان الجودة

	

  

  

	

  أكاديميطرح/تطوير برنامج  استمارة

  

    : الكلية

    : القسـم

    اسم البرنامج باللغة العربية:

  معتمد  أكاديميتطوير برنامج  Oجديد    أكاديميطرح برنامج  Oنوع الطلب:  

    :كاديميتاريخ تقديم الطلب للقسم األ

    :على الطلب جلس القسمموافقة  مريخ تا

  	:على الطلـب مجلس الكليةموافقة تاريخ 

    :للطلب س الجامعةــــمجل إعتماد تاريخ 

    رقـم قرار اعتماد مجلس الجامعة للطلب:

  	ذ البرنامج:ــــــــلبدء تنفي المعتمدالتاريخ 
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  مقدمة البرنامج: ١

  :القائم كاديميالجديد أو تطوير البرنامج األ  كاديميمبررات طرح البرنامج األ  ١,١
(كإجراء دراسة تحليلية، استبانة، دراسات مقارنة للبرنامج مع برامج مشابهه، متطلبات صناعية، متطلبات 

  ....)حلي واإلقليميأثر طرح المقرر على الطالب والمجتمع الممجتمعية، احتياجات بحثية، 
  
  
  
  
  

ر ١,٢   :المميزات الرئيسية للبرنامج الجديد أو المطوَّ
توفر ، إقبال الطلبة على التخصص ،تخصص نادر، احتياجات سوق العملو  (مثل: متوافق مع متطلبات

  ...وغيرها)،تطوير باستمرارو  وجود فرص تحسين ،دوليةو  مع جامعات محلية إيجاد شراكات ، فرص العمل
  
  
  
  
  

ر مع برامج مشابهة في جامعات  كاديميلخص لنتائج مقارنة البرنامج األ م ١,٣ الجديد أو المطوَّ
	:متميزة علميًا على المستويين اإلقليمي والدولي

  (التفصيل يرد الحقًا)
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  :متطلبات القبول في البرنامج ١,٤
  
  
  
  

  :متطلبات منح الدرجة العلمية لخريجي البرنامج ١,٥
  
  
  
  

  المختصرة للبرنامج: البطاقة التعريفية ١,٦
  )بين في الجدول التالي مواصفات مختصرة للبرنامج الجديد أو المطور(
  
O برنامج جديد:     

	 	اسم البرنامج

	 	القسم

	 	الكلية

	   الدرجة العلمية الممنوحة باللغة العربية
	   الدرجة العلمية الممنوحة باللغة اإلنجليزية
	 	لغة التدريس

	 	الدوام (كلي/جزئي)

	   لطاقة االستيعابية للبرنامجا
	   التاريخ المتوقع لبدء طرح البرنامج 
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O  برنامج مطور:     

	 	اسم البرنامج 

	 	القسم 

	 	الكلية 

	   رقم قرار اعتماد البرنامج وتاريخه
  الدرجة العلمية الممنوحة باللغة العربية  
  الدرجة العلمية الممنوحة باللغة اإلنجليزية  
	 	لغة التدريس

	 	الدوام (كلي/جزئي)

	   الطاقة االستيعابية للبرنامج

	
قرار مجلس الجامعة آلخر تطوير 

  للبرنامج

	
التاريخ المتوقع لبدء تنفيذ البرنامج 

  المطور
  

  :يرجى توضيح آلية التحول من البرنامج القائم إلى البرنامج المطور
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   المعنيون والمستفيدون: ٢

  :مستفيدة من البرنامج والمعنيين بالبرنامجتحديد الجهات ال ٢,١
  أرباب العمل)   ،المجتمع ،الخريجون ،ةكاديميالهيئة األ ،الطالب :(مثال
  
  
  
  
  
  
  

  

  :الشراكات القديمة / المتوقعة ٢,٢
االساتذة منها باإلضافة و  الطلبةو  الفائدة التي تعود على البرنامجو  الخارجيةو  صف شراكات البرنامج الداخلية(

  )دورها في خدمة المجتمعو  لبرنامجاألنشطة االجتماعية التي يقدمها/سوف يقدمها او  ف الخدماتإلى وص
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دراسة تحليلية توضح سبب طرح برنامج جديد، أو الحاجة لتطوير برنامج قائم بحسب ما تنص   ٣
  :) من النظام٩عليه المادة (

تطالع آراء المستفيدين كالطالب نتائج استطالع المعنيين بشأن احتياجات سوق العمل واس ٣,١
  :وغيرهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المميزات العلمية والعملية التي يوفرها البرنامج ٣,٢
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ر مع برامج مشابهة في جامعات متميزة  كاديمينتائج مقارنة البرنامج األ  ٣,٣ الجديد أو المطوَّ
	:علميًا على المستويين اإلقليمي والدولي

  
  
  
  
  
  
  

  ج الجديد مع برنامج آخر قائم في الجامعة: مدى تماثل البرنام ٣,٤
  
  
  
  
  
  
  

   :البرنامج المقترح (خاص بالبرنامج المطور)و  مقارنة بين البرنامج القائم ٣,٥
البرنامج المقترح من حيث: األهداف ومخرجات التعلم المتوقعة و  (يرجى عقد مقارنة بين البرنامج القائم

	المعتمدة) للبرنامج، والمقررات الدراسية، وعدد الساعات
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  األھداف التعليمية ومخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج: ٤

  :(PEOs	Objectives‐	Educational	Program)األهداف التعليمية للبرنامج  ٤,١
  عدد وبين أهداف البرنامج مع مراعاة التالي: 

  ستةأهداف وال تزيد عن  ثالثةأال تقل عن.	
 مهنية المتخصصة واتجاهاتها. أن ترتبط األهداف بإعداد الكوادر ال	

  .أن ترتبط األهداف بالتعلم مدى الحياة	

  .أن ترتبط األهداف بالبحث العلمي	

  .أن ترتبط األهداف بخدمة المجتمع وربط الجامعة بمؤسسات المجتمع	

  
   :أهداف البرنامج التعليمية

١(  
٢(  
٣(  
٤(  
٥(  
٦(  

  

	Program)مخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج  ٤,٢ Intended	 Learning	 Outcomes‐

PILOs)	
  ١١وال تزيد عن  ٣ تقل عن العدد مخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج بحيث.  
 يجب أن تتضمن أربعة مجاالت أساسية(Outcome	Domain)	 :  

      الفهم.و  ) المعرفة١ 
  ) مهارات التخصصية.٢ 
  ) مهارات التفكير.٣ 
هارات االتصال والتطوير الذاتي والمهارات الشخصية (كمو  ) مهارات عامة ترتبط بالمهنة٤ 

  المتعلقة بالتوظيف). 
	في حال تطوير برنامج قائم يجب توضيح التعديل الحاصل على هذه المخرجات.
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١(  
٢(  
٣(  
٤(  
٥(  
٦(  

  

بالمجاالت الرئيسية األربعة  (PILOs)بيان ارتباط مخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج  ٤,٣
)(Outcome	Domain:	

  (PILOs)علم المتوقعة للبرنامج مخرجات الت
  المعرفة
  والفهم

مهارات 
 التخصصية

مهارات 
  التفكير

مهارات 
  عامة

          أ )

          ب)

          ت) 

          

          

          

  

بأهداف البرنامج التعليمية  (PILOs)بيان ارتباط مخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج  ٤,٤
(PEOs):  

  PILOs)	(	مخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج
أهداف البرنامج التعليمية 

(PEOs)  
٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

              أ )

              ب)

              ت)
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بمخرجات التعلم المتوقعة للجامعة  (PILOs)بيان ارتباط مخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج  ٤,٥
(UILOs) 	  

  PILOs)	(	مخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج
المتوقعة مخرجات التعلم 

  (UILOs)للجامعة 
٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

              أ )

              ب)

              ت)

              

              

              

              

              

   Indicators	 (Performance	PIs)–	تحديد مؤشرات األداء لمخرجات البرنامج المتوقعة ٤,٦
متضمنا المقررات  التي  حدد مؤشرات األداء المستخدمة لقياس مخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج،(

  )ستطبق عملية القياس
مؤشر األداء لمخرجات التعلم المتوقعة 

)PIs(  
  المقررات

              

A١	              
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  كاديميالخطة الدراسية للبرنامج األ ٥

  تقسيم الساعات المعتمدة للبرنامج بحسب نوع المقررات ٥,١
  الساعات المعتمدة  نوع المقررات  رقمال

    متطلبات جامعة  ١

    متطلبات كلية  ٢

    مقررات تخصصية إجبارية  ٣

    مقررات تخصصية اختيارية  ٤

    مقررات اختيارية حرة  ٥

    مقررات تخصص فرعي (إن وجدت)  ٦

    عدد ساعات التدريب العملي أو ما يسد مكانه  ٧

    جالمجموع الكلي لعدد ساعات البرنام  
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   :قائمة بالمقررات الدراسية المكونة للبرنامج ٥,٢
  )بين في الجدول التالي جميع المقررات التي يتضمنها البرنامج(

  الرقم
رمز 
  المقرر

  اسم المقرر
  الساعات

-عملية-نظرية(
  )معتمدة

  نوع المقرر
المتطلب 
  المسبق

  الكلية المختصة  القسم المعني بتدريسه
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	:الخطة الدراسية ٥,٣
مقررات  ،مقرر تخصصيكلية،  متطلبجامعة،  متطلبتوضح نوع المقرر (و  كليات الجامعة لهذا البرنامج بحيث تكون موزعة وفق الفصول الدراسيةو  بين في الجدول التالي المقررات التي يقدمها أقسام(

	)معتمد) باإلضافة إلى المتطلبات السابقة إن وجدت-عملي-اختيارية، مقررات حرة) عدد الساعات (نظري
المتطلب 
  المسبق

  نوع المقرر
عدد 
  ساعاته

الفصل  رمز المقرر  عنوان المقرر 	السنة   
المتطلب 
  المسبق

  نوع المقرر
عدد 
 ساعاته

الفصل  رمز المقرر  عنوان المقرر 	السنة

Pre‐
Requisite

Crs	
Type  CRD  Crs	Title  Crs	Code Sem  Year  	

Pre‐
Requisite

Crs	
Type  CRD  Crs	Title  Crs	Code Sem  Year  

	 	 	 	 	 ١	 ٣rd	 	 	 	 	   	 ١	 ١st	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 ٢	 ٣rd	 	 	 	 	 	 	 ٢	 ١st	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 ١	 ٤th	 	 	 	 	 	 	 ١	 ٢nd	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 ٢	 ٤th	 	 	 	 	 	 	 ٢	 ٢nd	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



  ٣٥                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

  ):Description	Courseوصف المقررات الدراسية المكونة للبرنامج ( ٥,٤
 

  رمز المقرر:    رر:اسم المق  

  
  
  
  
  

   :وصف المقرر
	

  
  رمز المقرر:    اسم المقرر:  

  
  
  
  
  

   :وصف المقرر
	

  
  رمز المقرر:    اسم المقرر:  

  
  
  
  
  

   :وصف المقرر
	

  



  ٣٦                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

  :(PILOs)ارتباط مقررات البرنامج بمخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج  ٥,٥
  )بين ذلك االرتباط باستخدام الجدول التالي(

  ت موزعة بحسب نوع المقررقائمة المقررا
  (PILOs)مخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج 

  خ  ح  ج  ث  ت  ب  أ
                متطلبات الكلية

                
                
                

                اإلجباريةالمقررات التخصصية 
                
                
                
                
                

                المقررات التخصصية االختيارية
                
                
                
                

                المقررات االختيارية الحرة
                
                

                متطلبات الجامعة
                
                
                



  ٣٧                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

  :استراتيجيات التدريس والتقويم ٥,٦
داف بين طرق التدريس والتقويم للمقررات التخصصية اإلجبارية واالختيارية للبرنامج بحيث تتوافق مع األه(

  )التعليمية ومخرجات التعلم المتوقعة للبرنامج
  طرق التقويم  طرق التدريس  رمز المقرر

      
      
      
      
  

  :الموارد البشرية والمادية ٦

  :ةكاديميالهيئة األ  ٦,١
  )تدريس المؤهلين لتغطية مقررات البرنامجالأعضاء هيئة  من العدد المتوفرفي الجدول التالي بين (

  العدد  المؤهل  ةيميكادالرتبة األ  الرقم
المقررات الدراسية التي 
  من الممكن تغطيتها

          
          
          
          
          
  
  )أعضاء هيئة التدريسفي الجدول التالي بين العدد المطلوب التعاقد معه أو تعيينه من (

  العدد  المؤهل  ةكاديميالرتبة األ  الرقم
المقررات الدراسية التي 

  من الممكن تغطيتها
          
          
          



  ٣٨                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

  :الهيئة اإلدارية ٦,٢
   )من أعضاء هيئة إدارية كاديميفي الجدول التالي بين ما يحتاجه البرنامج األ(

  المؤهل المطلوب  العدد المطلوب  المسمى الوظيفي المطلوب  الرقم
الحالة (متوفر 
  /غير متوفر)

    
  

      

    
  

      

    
  

      

  

   :مرافق ومصادر التعلم المطلوبة ٦,٣
  )ومصادر تعلم من مرافق تعليمية كاديميالي بين ما يحتاجه البرنامج األفي الجدول الت(

  العدد  المرفق/المصدر المطلوب  الرقم
  المواصفات

( السعة، المواصفات الفنية،....)
  الحالة

 (متوفر/ غير متوفر)

        المباني  ١

        المكتبة  ٢

        قاعات التدريس  ٣

        المختبرات التعليمية  ٤

٥  
وسائل و  الشبكاتو  لوماتتقنية المع
  االتصاالت

      

٦  
التسهيالت المتوفرة للطلبة ذوي 

  االحتياجات الخاصة
      

        آالت النسخ  ٧

        المراجع والكتب األساسية  ٨

        أخرى  

  



  ٣٩                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

  ة واإلدارية:كاديميمرافق الهيئة األ  ٦,٤
ة واإلدارية للمساعدة في اديميكمن مرافق للهيئتين األ كاديميفي الجدول التالي بين ما يحتاجه البرنامج األ(

  )تحقيق أهداف البرنامج

  العدد  المرفق  الرقم
  المواصفات

  (السعة، المواصفات الفنية،....)
  الحالة (متوفر/ غير متوفر)

        مكاتب  ١

٢  
غرف 

  االجتماعات
      

        دورات مياه  ٣

        استراحة  ٤

        أخرى  

  :الميزانية ٦,٥
ذلك بإدراج جدول يبين و  يتمكن من تحقيق األهداف التعليمية المرجوة منهحدد الميزانية الالزمة للبرنامج ل(

دعم  مصادر او أياذكر فيما إذا كان هناك و  .السنوات األولى للبرنامج خالل الخمسالتكلفة المالية السنوية 
  )خارجي يصب في تلك الميزانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٠                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

  :المراجعة الخارجيةو االعتماديةو ةكاديميالمعايير األ ٧

  :ةكاديميتبني المعايير األ  ٧,١
تطوير البرنامج مثل معايير  أو تحدد المعايير المتبناة عند تصميمج: ة التي يتبناها البرنامكاديميالمعايير األ(

توجيهات إرشادية لهيكلة البرنامج من قبل متخصصين، أو توجيهات إرشادية عامة أو  هيئة ضمان الجودة،
أو وكاالت دولية أو نشاطات معيارية لبرامج مشابهه في جامعات مرموقة  من قبل جمعيات مهنية أو مؤسسات

  )ةكاديمياإلجراءات لتبنى المعايير األ ، مع بياندولياو  إقليميا
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجعة الخارجية:و  االعتمادية ٧,٢
 تاريخ االعتماد (اذا توفرت)و  حدد جهة االعتماد	

 تاريخ المراجعة (اذا توفرت)و  حدد جهة المراجعة	

 (اذا توفرت) مدى استفادة البرنامج من تقارير المراجعين الخارجيين	

  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤١                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

  :على مستويات اإلطار الوطني للمؤھالت كاديميتسكين البرنامج األ ٨

  :إن وجدت)( حدد المعايير المهنية ٨,١
  
  
  
  
  
  

	ما هي فرص االلتحاق ببرامج أخرى بعد التخرج من هذا المؤهل؟          ٨,٢

  
  
  
  
  
  

  ر طرق لالعتراف ومعادلة التعلم المسبق المبني على الخبرة العملية؟هل تتوف    ٨,٣
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٢                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

بناء على مخرجات التعليم المتوقعة  	تسكين البرنامج على مستوى اإلطار البحريني للمؤهالت ٨,٤
	:من البرنامج

  
    اسم البرنامج

تسكين مستوى البرنامج على 
حسب  لإلطار البحريني 

  للمؤهالت

  السبب  المستوى

      المعرفة
      الفهم النظري
      الفهم العملي

      المهارات
      المهارات المعرفية العامة

تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت 
  والحساب

    

      الكفاءة
      االستقاللية والمسئولية

      معرفة التعلم
      البصيرة

      المستوى العام للبرنامج
  

	األشخاص المستشارين في تحديد المستوى: المقارنات المعيارية األخرى المستخدمة أو ٨,٥

  
  
  
  
  



  ٤٣                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

  ملخص عن األسباب المتخذة الختيار هذا المستوى: ٨,٦
  
  
  
  
  

  :امج حسب اإلطار الوطني للمؤهالتالعدد الكلي للساعات المعتمدة للبرن  ٨,٧
	القرار اإلجمالي ( مستوى وعدد الساعات المعتمدة حسب اإلطار الوطني للمؤهالت ) 

	مدةعدد الساعات المعت 	المستوى 	

	 	 	البرنامج ككل 

  

  :ساعات تتناسب مع المستوى المقترحمع بيان طريقة الحساب وٕاذا كانت ال
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٤                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 
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  ٤٥                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

  

  جامعة البحرين

   كاديمياالعتماد األو مركز ضمان الجودة

 
 

<ì…^Ûj‰]íŞ}<<…†Ï¹]ê‰]…‚Ö]<å†èçŞi<æ_<äu†<]†¹]< <
  

	:الكلية .١

	:القسم .٢

	:كاديميرنامج األالب .٣

	:ورقمه رمز المقرر .٤

	:اسم المقرر .٥

	:المعتمدة) -العملية –(النظرية عدد الساعات  .٦

	:المتطلب المسبق للمقرر .٧

  وقت ومكان المحاضرة: .٨

	الصفحة اإللكترونية للمقرر: .٩

	منسق المقرر: .١٠

	ة:كاديميالسنة األ .١١

  الفصل الدراسي: .١٢  األول  الثاني  الصيفي
	:الكتب المقررة .١٣

  
  
  
	
	المراجع: .١٤

  
  
  
	



  ٤٦                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

  مصادر أخرى (مثال: التعُلم اإللكتروني، زيارات ميدانية، دوريات، برامج كمبيوتر، الخ...) .١٥
	

	توصيف المقرر (حسبما ورد في دليل الكلية): .١٦
	
  
	
	

  :)CILOsللمقرر (مخرجات التعلم المتوقعة  .١٧
للبرنامج مخرجات التعلم المتوقعة االرتباط ب

)PILOs(  	

	ز ر 	ذ 	د خ ح ج ث ت ب 	أ 	)CILOs( مخرجات التعلم المتوقعة للمقرر 
	 ١. 	

	 ٢. 	

	 ٣. 	

	 ٤. 	

	 ٥. 	

	 ٦. 	

	 ٧. 	

	 ٨. 	

	 ٩. 	
	

	تقييم المقرر: .١٨

	النسبة  التاريخ 	العدد
مع شرح عملية التقييم بما يناسب 

  للمقرر مخرجات التعلم المتوقعة
	نوع التقييم

  %	 	 	االمتحانات الجزئية  

  %	 	 	امتحان المنتصف  

  %	 	 	المعمل / العملي  

  %	 	 	الواجبات  

  %	 	 	المشاريع والدراسات  

  %	 	 	االمتحان النهائي  

  ١٠٠%	 	 	المجموع  



  ٤٧                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

 

	التي يجب أن تدرس المواضيع/المفردات .١٩

	التفصيل 	الموضوع

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

  

	دات المقرر على أسابيع الفصل الدراسي:توزيع مفر  .٢٠

	التقييم 	منهجية التدريس

مخرجات التعلم 
المتوقعة للمقرر 

)CILOs(	
	المواضيع المعروضة 	التاريخ 	األسبوع

	 	 	 	 	 ١	

	 	 	 	 	 ٢	

	 	 	 	 	 ٣	

	 	 	 	 	 ٤	

	 	 	 	 	 ٥	

	 	 	 	 	 ٦	

	 	 	 	 	 ٧	

	 	 	 	 	 ٨	

	 	 	 	 	 ٩	



  ٤٨                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

	 	 	 	 	 ١٠	

	 	 	 	 	 ١١	

	 	 	 	 	 ١٢	

	 	 	 	 	 ١٣	

	 	 	 	 	 ١٤	

	 	 	 	 	 ١٥	

	 	 	 	 	 ١٦	

	 	 	 	 	 	
	

  تم االعداد من قبل: 

      تاريخ اإلعداد:

   تم االعتماد من القسم بتاريخ:
  

 ----------------------------------	
١٫٤نسخة  –كاديميتوصيف المقرر األ -كاديميمركز ضمان الجودة واالعتماد األ –جامعة البحرين   

مدرس على حسب الحاجة كالسياسات الخاصة بالصفمالحظة: المعلومات االضافية تضاف من خالل ال  
  مة أو لجنة الجودة بالقسكاديميمالحظة: كل ما تحته خط ال يتغير إال بموافقة القسم كاللجنة األ



  ٤٩                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 
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  ٥٠                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

  
  جامعة البحرين

  كاديمياالعتماد األو مركز ضمان الجودة

	

  

<ì…^Ûj‰]Í^Ïèc<<sÚ^Þ†eêμ^Ò_<<íéßÚ‡<ìËÖ‚¦ì 
 

 اسم البرنامج: .١

 الكلية: .٢

 القسم: .٣

  تاريخ بدء العمل بالبرنامج: .٤

 :التاريخ المقترح لوقف البرنامج .٥
a. :تاريخ عدم قبول أي طلبة جدد في البرنامج 
b. آخر طالب مسجل في البرنامج: تاريخ الوقف نهائيا مع تخرج/تحويل 
c. :المدة الزمنية المقترحة لوقف البرنامج 

  فتح البرنامج: إلعادةالتاريخ المتوقع  .٦

 أسباب وقف البرنامج (مدعمة بالدالئل والبراهين): .٧
  

  آثار وقف البرنامج على الخطة اإلستراتيجية للجامعة والكلية والقسم: .٨

a. :اآلثار اإليجابية المترتبة على وقف البرنامج 
  

b. :اآلثار السلبية المترتبة على وقف البرنامج 
 

 رنامج المزمع وقفة:قائمه بالمقررات الدراسية المكونة للب .٩
 

  



  ٥١                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

 المتأثرة من وقف البرنامج (إن وجدت): األخرى ةكاديميالبرامج األ .١٠
 

 

 تاريخ اخر مراجعة وتدقيق داخليا و/أو خارجيا للبرنامج المزمع وقفة: .١١
  

  

 مدى تأثير وقف البرنامج على الطلبة المسجلين فيه: .١٢
 

 

 ة أخرى:أكاديميفي التحويل إلى برامج آلية تحويل الطلبة المسجلين في البرنامج ممن يرغبون  .١٣
 

  

 ة:كاديميمدى تأثير وقف البرنامج على أعضاء الهيئة األ .١٤
 

  

 مدى تأثير وقف البرنامج على أعضاء الهيئة اإلدارية: .١٥
 

  

 التكلفة المادية المترتبة على وقف البرنامج: .١٦
 

 

 ات،...) :خطة التعامل مع موارد البرنامج المزمع وقفه (مثل المباني، المختبر  .١٧
 

  



  ٥٢                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

 الجدول الزمني لوقف البرنامج: (الرجاء عمل جدول توضيحي): .١٨
 

 

 

  



  ٥٣                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

E<Ðv×ÚQD< <



  ٥٤                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

  
  جامعة البحرين

  كاديمياالعتماد األو مركز ضمان الجودة
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 الكلية    

 القسم    

  قرار مجلس القسم وتاريخه 

 ة وتاريخهلس الكليقرار مج 

 المطلوب:

          إضافة متطلب مسبق         ⃝

             حذف متطلب مسبق     ⃝

           تعديل متطلب مسبق       ⃝

  

  رمز المقرر 

  اسم المقرر 

 
  عدد الساعات

  المعتمدة)-العملية-(النظرية
 السابقالمتطلب المسبق  

  المتطلب المسبق الجديد 
 

 اتالمبرر 

 

 



  ٥٥                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 
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  ٥٦                                   نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها في جامعة البحرين 

  جامعة البحرين

  كاديمياالعتماد األو مركز ضمان الجودة
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 الكلية    

 القسم    

  قرار مجلس القسم وتاريخه 

 ة وتاريخهقرار مجلس الكلي 

  

  رمز المقرر 

  اسم المقرر 

 المتطلب المسبق  

 
  عات الحاليعدد السا
  المعتمدة) –العملية  –(النظرية 

 
  عدد الساعات المطلوب

  المعتمدة) –العملية  –(النظرية 
 

 المبررات

 

 

إذا ترتب على تغيير الساعات المعتمدة للبرنامج تغييرًا في توصيف المقرر فتمأل استمارة خطة المقرر  *
  الدراسي


