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 تسمى اإلجراءات أدناه "إجراءات إقرار البرامج التي يتم بموجبھا منح شھادة الدبلوم المھني المتخصص".     - 1
  
يقوم المعھد أو المركز المعني، أو الكلیة المعنیة، بتحضیر ورقة مفھوم عن مشروع البرنامج لمكتب      - 2

اصة بالبرنامج، ودلیال موثقا على وجود طلب على التخطیط والتطوير، بحیث تشتمل الورقة على األھداف الخ
البرنامج لتبرير الحاجة المجتمعیة له، البرامج المشابھة المتوفرة للبرنامج المرغوب استحداثه والمؤسسات التي 
تقدمھا، والموارد البشرية وغیر البشرية الالزمة الستحداث البرنامج، وما يتوفر منھا، وتقديرا لالستثمار المطلوب 

لتوفیر البرنامج إذا لزم األمر، وفرص العمل التي سیوفرھا البرنامج للخريجین منه، وتقديرا للجدوى االقتصادية من 
البرنامج، بما في ذلك الرسوم واإليرادات التي سیتم تقاضیھا من الطلبة، والتكالیف المتوقعة لطرح البرنامج 

 نامج على مدار عشر سنوات.وإدارته، وصافي التدفق النقدي المتوقع من طرح البر
  
 يحضر مدير مكتب التخطیط والتطوير مطالعاته وتوصیته لمجلس الجامعة بھذا الخصوص.     - 3
  
إذا كان قرار مجلس الجامعة إيجابیا بخصوص المشروع، يشكل رئیس الجامعة لجنة علمیة بتنسیب من      - 4

 نائب الرئیس المختص (على غرار مجالس المعاھد).
  
تقدم اللجنة مقترحا متكامال بموجب النموذج الخاص من ھیئة االعتماد والجودة والنوعیة في وزارة التربیة      - 5

والتعلیم العالي، يبین باإلضافة إلى ما تضمنته ورقة المفھوم، وصفا للبرنامج من حیث الساعات النظرية والعملیة، 
المساقات، وأعضاء ھیئة التدريس في البرنامج، وتوزيع األعباء والمساقات التعلیمیة التي يشملھا، ووصفا لھذه 

التدريسیة علیھم، والخطة الدراسیة للبرنامج، ومرفقا بالسیر الذاتیة ألعضاء ھیئة التدريس، وغیره من األمور التي 
 يطلبھا النموذج.

  
كل من عمید الكلیة المعنیة  يعرض المشروع على لجنة برئاسة نائب الرئیس للشؤون المجتمعیة، وعضوية     - 6

أو مدير المعھد أو المركز المعني، وعضو يعینه نائب الرئیس للشؤون األكاديمیة. ويقوم نائب الرئیس للشؤون 
 المجتمعیة بإرسال طلب اعتماد البرنامج للھیئة الوطنیة لالعتماد والجودة والنوعیة.

  
ة لجنة تشرف على تنفیذ البرنامج المؤدي إلى شھادة الدبلوم إذا اعتـُِمَد البرنامج، يشكل رئیس الجامع     - 7

 المھني المتخصص مع األخذ بعین االعتبار التعلیمات السارية بھذه الشھادة والمعمول بھا في الجامعة.
  
 يعمل بھذه اإلجراءات ابتداء من تاريخ صدورھا.     - 8
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