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 )Concept Paper( م والمبادئ التوجیھیة لتقدیم ورقة المفھ

 
جزءاً بالغ األھمیة من عملیة تقدیم الطلبات ألنھا تمكن مجلس الجامعة من تعلم أھداف  م  و المفھورقة  تعتبر  

البرنامج، وإمكانیة توظیفھم، ومدى توفر أعضاء ھیئة التدریس، والبنیة التحتیة    يج ی البرنامج، وسمات خر 
األساسیة، فضالً عن الطلب المحتمل على البرنامج.  كما أن استخدام أوراق المفاھیم یسمح مجلس الجامعة  

 حكم بشكل أفضل في جدوى البرنامج المقترح.  یبأن  
 

A.   التنسیق والمحتوى 
 المفاھیم ورقة غالف وسرد برنامجي وتقدیرا أولیا للطلب على البرنامج.   ة ورقینبغي أن تتضمن  

 
 ورقة الغالف   .1

 م ما یلي:  و المفھ   ةینبغي أن تتضمن ورقة الغالف الخاصة بورق
a.  عنوان یصف البرنامج المقترح؛ 
b.   فیر مزید  رة أو الفرد الذي قدم الورقة؛ ورقم الھاتف الخاص بشخص (أشخاص) یمكنھ توئدا الاسم وعنوان

 الورقة؛ و من المعلومات حول 
c.   .الفترة الزمنیة المقدرة لدراسة السوق المتوقعة 

 
 البرنامج    وصف .2

م أكثر من الالزم، ولكن ینبغي أال یتجاوز في أي حال من  و ورقة المفھ في  البرنامج    وصفینبغي أال یكون  
یجب أن تكون الھوامش بوصة واحدة  .   A4) صفحات ذات تباعد مزدوج على ورق بحجم  5األحوال خمس (

 على األقل. وینبغي أن یصف السرد ما یلي:    12على األقل وأن یكون حجم النوع 
I.  :التي سیتم دمج    لخریجي البرنامج، واسم الكلیة  اسم البرنامج، والدرجة األكادیمیة  معلومات عامة

 البرنامج فیھا.  

II.   مسائل محددة 

a.  لماذا البرنامج مطلوب؟ 
b.   كیف یمكن للبرنامج أن یستفید من المجتمع الفلسطیني بشكل عام ومن جامعة بیرزیت بشكل

 خاص؟  

c. العالي الفلسطینیة األخرى، فكیف یمكن تمییز   وإذا توفرت برامج مماثلة في مؤسسات التعلیم
 البرنامج المقترح عن البرامج القائمة؟  

d.  إذا كان سیتم تنفیذ البرنامج في مواقع محددة، بدالً من داخل الحرم الجامعي، فیجب على
البرنامج،   سیتناولھ  الذي  البرنامج  (مواقع)  لموقع  الخاصة  االحتیاجات  مناقشة  المتقدمین 

تم تلبیة ھذه االحتیاجات من خالل استخدام المرافق والمواد والبرامج واإلجراءات  ولماذا ال ی
القائمة، الخدمات أو الموارد األخرى والفوائد التي یمكن أن تحققھا الموقع (المواقع) المقترح  

اإلجابة   إلى  تحتاج  فلن  الجامعي،  الحرم  في  البرنامج  تنفیذ  كان سیتم  (إذا   e(المقترحة).  
  أدناه).

e.   سیتناولھا التي  المشاكل  التطبیقات  تناقش  أن  ینبغي  بالموقع،  محددا  البرنامج  یكن  لم  وإذا 
أو  والخدمات  واالجراءات،  والبرامج  والمواد  المرافق  توجد  ولماذا  المقترح،  البرنامج 
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الموارد األخرى ال تحل ھذه المشاكل على نحو كاف، والفوائد التي یمكن تحقیقھا من البرنامج  
 .  عموما

f.   ما ھي سمات خریجي البرنامج؟ 

g.   إلى أي مدى یمكن أن یكون خریجو البرنامج قابلین للتوظیف؟ 

h.   ھل أعضاء ھیئة التدریس الذین سیعلمون البرنامج متاحین؟  وإذا كان بعض ھؤالء یدرسون
 سینضمون إلى البرنامج؟   على شھادات الماجستیر أو الدكتوراه، فمتى   في الخارج للحصول 

i.   فھل 5وإذا لم یكن البرنامج یحتوي على عدد كاف من أعضاء ھیئة التدریس (أقل من ،(
) نوایا  زائرین  LOIلدینا خطابات  باحثین  لنا  یرسلون  مماثلة سوف  أجنبیة  مؤسسات  من   (

یدرسون لبعض الوقت إلى أن یصبح لدینا أعضاء ھیئة التدریس الخاصة بنا؟  إذا كان األمر 
 كذلك، یرجى إرفاق الخطابات.  

j.  ھل ھناك طلب محتمل على البرنامج؟  ولكن إلى أي مدى قد یكون ھذا الطلب مستداما؟ 

k.  ویجب أن یكون واضحا من البرنامج؟     معتمدةار الرسوم الدراسیة لكل ساعة  أي فكرة عن مقد
 أنھ یجب توضیح االعتبارات التالیة:   ، أي أن البرنامج ھو مصدر صافي للدخل

a.   ھل یجب توظیف أعضاء جدد في ھیئة التدریس أو استخدام البرنامج ألعضاء ھیئة
 التدریس الحالیین؟  

b.   الدراسیة الحالیة أو    المساقات الجدد بالمقررات التعلیمیة و ھل سیتم إلحاق الطالب
 ھذه الدروس؟   الستیعاب سیتم فتح فصول جدیدة  

c. على حساب    كونون إلى الطالب الحالیین أم أنھم سی  ة ھل یمثل الطالب الجدد إضاف
 عدد الطالب في البرامج األخرى؟   

 

III.   البنیة التحتیة الخاصة 

a.   والغرف المصممة بشكل   المختبرات ھل ھناك حاجة إلى بنیة أساسیة خاصة للبرنامج مثل
 خاص والمعدات الخاصة؟ 

b.   إذا كانت إجابات ھذه األسئلة إیجابیة، فیرجى اإلشارة إلى مستوى االستثمار المطلوب لھذه
 البنیة التحتیة، وإذا كان لدیك خطط تمویل أو اتفاقیات في ھذا الصدد.  

 

IV. تعاون أو دعم    رسائل 
ذات الصلة    الجھات مقدمي طلبات أوراق المفاھیم على إرفاق خطابات تعاون ودعم من    مجلس الجامعة یشجع  

 التي ستشارك في البرنامج المقترح أو ستتأثر بھ مباشرة.  
 

V.  حدود الصفحة 
a.   ال  2ینبغي أال تتجاوز ورقات المفاھیم التي تتضمن سرداً للبرامج الحدود المنصوص علیھا في الباب .

یتضمن حد الصفحة صفحة الغالف وأي رسائل تعاون أو موافقات.  وال ینبغي إرفاق مواد إضافیة ما لم یكن  
 من الضروري التأثیر على فھم واضح للبرنامج.  
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