الخقزٌز السنوي عن الخغرياث يف
الربامج املعخمدة

ومن شروط االعتماد من قبل الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي أن
تقدم تقري ار موج از سنويا إلى الييئة لإلبالغ عن أي تعديالت عمى البرامج المعتمدة
لدييا.
وتغيير واحد كبير قد يؤثر تأثي ار كبي ار عمى مخرجات التعمم  ،وىيكل أو تنظيم أو
تقديم برنامج أو أساس اعتماده .لذ لك يجب استشارة الييئة حول المقترحات إلجراء
تغييرات رئيسية قبل التغيير بنصف سنة دراسية كاممة عمى األقل أو قد يتم تعميق
(توقيف) اعتماد المؤسسة .الييئة ستقدم المشورة لممؤسسة في حال اقتناعو بالتغيير
بأن يقدم تقويما لمتأثير الذي قد يحدثو التغيير المقترح عمى حالة اعتماد البرنامج.
وينبغي أن تقدم تقارير سنوية ومعمومات عن تغييرات أخرى في موعد ال يتجاوز
بداية الفصل الدراسي الذي سيتم تقديمو فيو.
ومن األمثمة عمى التغيرات الكبرى  ،اإلضافة أو الحذف في مسار رئيسي ضمن
برنامج ((مثل تخصصات المحاسبة أو التمويل الدولي ضمن درجة األعمال أو
التجارة)  ،واضافة أو حذف مادة أساسية في أثناء الدراسة (مثل الرياضيات في
شيادة اليندسة إما حذفيا أو تحويميا مادة اختيارية)  ،واحداث تغيير في االسم
بحيث ينطوي مجال دراسة جديد أو مختمف  ،واعادة توجيو أو وضع برنامج إلعداد
الطمبة لمينة مختمفة  ،أو تغيير في اسم البرنامج يحوي ضمنا بتغطية مجال دراسة
أو إعداد ميني مختمف  ،وتغيير في طول مدة برنامج (عدد الفصول الدراسية أو
عدد الساعة معتمدة)  ،أو إدراج أو حذف نقطة خروج تعد ضمن برنامج أطول
(عمى سبيل المثال منح الشيادة جامعية في إطار برنامج لمحصول عمى درجة
البكالوريوس).
ومن األمثمة عمى التغييرات الطفيفة التي ينبغي أن يبمغ عنيا قبل موعد تنفيذىا
،إدخال أو حذف مقرر اختياري ،وىذا التغيير قد ذكر في استراتيجيات التدريس

المقترحة أو عمميات التقويم كما جاء في مواصفات البرنامج  ،ويكون التغيير في
الساعات المعتمدة لممقررات الفردية دون تغيير في إجمالي الساعات الالزمة ليذا
البرنامج  ،واالختالفات في نسبة الوقت المخصص لممختبر  ،المحاضرة أو متطمبات
البرنامج التعميمي  ،والتغيرات في عمميات التقويم لمبرنامج  ،أو التغييرات في
استراتيجيات

تنمية

القدرات

المينية

لييئة

التدريس

والموظفين.

أما التغييرات في النص أو المواد المرجعية  ،وفي تخصيص ىيئة التدريس ،
واالختالفات الطفيفة في محتوى المقرر يتوقع أنيا جزء من برنامج التطوير المستمر
 ،وليس من الضروري ذكرىا في التقرير.

حقزٌز عن حغٍرياث كبرية يف بزنامج معخمد

ٌقدم قبل فصل دراسً كامل على األقل من حنفٍذ هذه الخغٍرياث املقرتحت

المؤسسة:

الكمية/القسم:
اسم البرنامج ورمزه:

منسق/مدير البرنامج:
تاريخ التقرير:
( .1أ) .التغيير المقترح:

(ب) .التاريخ المقترح لمتنفيذ:
 .2أسباب التغيير:

 .3األىداف التي يتعين تحقيقيا:

 .4عممية تقويم تحقيق األىداف المرجوة من التغيير:

 .5األثر (إن وجدت) عمى الطالب المسجمين مسبقاً في البرنامج:

( .6أ)المصادر المطموبة (إن وجدت) بما في ذلك التجييزات والمرافق وغيرىا
من المواد المرجعية ..،الخ.

(ب) .ىل تم تخصيص األموال الكافية لتوفير تمك المصادر؟ نعم

ال

 .7متطمبات الكمية (إن وجد) مثل :تعيين أعضاء ىيئة التدريس أو إعادة تدريبيم
 ،أو التطوير الميني  ،الخ.

الخقزٌز السنوي عن الخغٍرياث يف الربنامج

ٌقدم سنوٌا جلمٍع الربامج املعخمدة الخً متج فٍها حغٍرياث طفٍفت

 .1المقررات التي أضيفت أو حذفت من البرنامج:

األسباب:

 .2التغييرات في استراتيجيات التدريس الموصى بيا في مواصفات البرنامج:

األسباب:

 .3التغييرات في عمميات التقويم الموصى بيا في مواصفات البرنامج:

األسباب:

 .4التغييرات في عمميات تقويم البرنامج:

األسباب:

 .5التغييرات في ترتيبات تقديم المقررات (مزيج من المحاضرات والدروس ،
والمختبرات  ،وما إلى ذلك)

األسباب:

 .6التغييرات في التطوير الميني أو التدريب ألعضاء ىيئة التدريس:

األسباب:
 .7تغييرات أخرى:

األسباب:

