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 مسار تسلسل طلب استحداث برنامج دراسات عليا

 اإلجراء الجهة

 .لستحداث البرنامج (املبدئي)تعبئة نموذج الطلب  .1 القسم العلمي

 مناقشة الطلب في مجلس القسم. .2

 رفع الطلب إلى مجلس الكلية. .3

 مناقشة الطلب في مجلس الكلية. .1 الكلية

 رفع الطلب إلى مجلس عمادة الدراسات العليا. .2

 العمادة.مناقشة الطلب في مجلس  .1 عمادة الدراسات العليا

رفع الطلب إلى اللجنة املركزية للخطط واملناهج )إن كانت توصية املجلس  .2

باملوافقة(، أو إعادة الطلب إلى الكلية )إن كانت توصية املجلس بعدم 

 املوافقة(. 

اللجنة املركزية للخطط واملناهج والكتب 

 واملراجع الدراسية

 مناقشة الطلب في اللجنة. .1

على استحداث البرنامج املقترح )إن ( املبدئية)تزويد الكلية باملوافقة  .2

 كانت توصية اللجنة باملوافقة(، أو تزويدها برأي اللجنة بعدم املوافقة.

 بعد الحصول على املوافقة املبدئية لستحداث البرنامج

 إعداد املرفقات التالية: .1 القسم العلمي

 وزارة املوارد البشرية.الحصول على تصنيف البرنامج لدى  -

 توصيف البرنامج. -

 توصيف املقررات. -

 توصيف الخبرة امليدانية. -

 توصيف الرسالة العلمية )للبرامج التي تحتوي على إعداد رسالة علمية(. -

 تقرير التساق مع اإلطار الوطني للمؤهالت. -

 طلب بصورته النهائية في مجلس القسم.مناقشة ال .2

 لى مجلس الكلية.إ -ع املرفقات املشار إليها أعالهم- رفع الطلب .3
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 بصورته النهائية. مع مرفقاته مناقشة الطلب .1 الكلية

 إرسال الطلب إلى عمادة التقويم والجودة. .2

 .مراجعة الطلب مع مرفقاته .1 عمادة التقويم والجودة

رفع الطلب إلى اللجنة املركزية للخطط واملناهج )في حال عدم وجود  .2

مالحظات(، أو إعادة الطلب إلى الكلية لتعديل التوصيفات )في حال وجود 

 مالحظات(.

اللجنة املركزية للخطط واملناهج والكتب 

 واملراجع الدراسية

 إحالة الطلب إلى اللجنة الدائمة لفحص املقررات واملناهج. .1

خطاب من اللجنة الدائمة لفحص املقررات واملناهج عد الحصول على ب

، يعرض الطلب وخلوها من املالحظات توصيفات البرنامج واملقررات بمناسبة

 على اللجنة املركزية حسب الخطوات التالية:

 مناقشة الطلب مع مرفقاته في اللجنة. .2

رفع الطلب إلى مجلس الجامعة )عند التوصية باملوافقة على استحداث  .3

 مالحظات(.إعادة الطلب إلى الكلية للتعديل )في حال وجود البرنامج(، أو 

 مناقشة الطلب في مجلس الجامعة. .1 مجلس الجامعة

 على استحداث البرنامج. عدم املوافقة /املوافقة .2

مجلس الجامعة على استحداث  عدم موافقة /تزويد الكلية بموافقة .3

 البرنامج.
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 :األساسية أول: املعلومات

 اسم البرنامج
  عربي

 English 

 التخصص العام
  عربي

 English 

التخصص الدقيق 

 )إن وجد(

  عربي

 English 

  (ت)إن وجد  مسارات البرنامج
 يدرج صفوف عند الحاجة

  عربي

 English 

       

 دكتوراه                    ماجستير أكاديمي                  ماجستير منهي                 دبلوم عالي      الدرجة العلمية 

الدرجة العلمية اسم 

 )مسمى املؤهل(

  عربي

 English 
 مسمى املؤهليجب اللتزام بضوابط اإلطار السعودي للمؤهالت في تحديد ملحوظة مهمة:  

الكليات واألقسام 

 املرتبطة بالبرنامج

 البرنامج منفرد. 

 ،تدرس بعض املقررات من أقسام علمية أخرى* 

 كلية:                                        مع قسم:            *البرنامج مشترك  

  كلية:                         و قسم:                            

 

 

 :البرنامج وأهدافه ثانيا: رسالة

 رسالة الجامعة
 

 

 رسالة الكلية/ املعهد
 

 

 رسالة القسم
 

 

 رسالة البرنامج
 

 

 العامة للبرنامجاألهداف 

1-   

2-   

3-   

4-   
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عالقة رسالة وأهداف 

البرنامج مع رسالة 

 وأهداف الجامعة والكلية

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج ومسوغات تقديمه: ثالثا: أهمية
 ، إحصاءات، ... إلخ(.تنموية، تقارير )خططأدلة وشواهد رسمية إيراد مع  تكتب في نقاط مختصرة

 أهمية البرنامج

 

 

 

 

 

 األبعاد التنموية 

 التي يستهدفها البرنامج 

)اقتصادية، اجتماعية 

ثقافية، تقنية، 

الحتياجات والتطويرات 

 الوطنية،... إلخ

 

 

 

 املناظرة: رابعا: البرامج

 :املحلية والعامليةفي الجامعات البرامج املناظرة  -1 

 مقر الجامعة القسم الكلية الجامعة اسم البرنامج م

      

      

      

      
 تدرج صفوف عند الحاجة 
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 :ودولية(يراعى أن تشمل املقارنة برامج محلية وإقليمية )ية مع البرامج املناظرة املقارنة املرجع -2

 البرنامج املقترح البرنامج الرابع البرنامج الثالث البرنامج الثاني البرنامج األول  عناصر املقارنة

      اسم البرنامج

اسم الجهة )الجامعة 

 والكلية والقسم(
     

مقر الجهة )محلية، 

 إقليمية، دولية(
     

 مسارات البرنامج

 )إن وجد(
     

اسم الدرجة العلمية 

 )مسمى املؤهل(
     

      إجمالي الوحدات الدراسية

      إجمالي عدد املقررات

 أسلوب البرنامج

)رسالة/  

 مشروع/مقررات(

     

الرسالة أو عدد وحدات 

 املشروع البحثي
     

 السمات املميزة للبرنامج املقترح:

 

 

  

 م:2030التصنيف واملواءمة مع رؤية  خامسا:

 تصنيف البرنامج

في وزارة املوارد البشرية 

 والتنمية الجتماعية

           غير مصنف                                                    يحدد(  مصنف(...................                             

مواءمة البرنامج املقترح 

 م2030مع رؤية اململكة 
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 : الخبرات العلمية للكلية والقسمسادسا

 الكلية: االبرامج األكاديمية التي تقدمه -1

  عدد الطلبة الدرجة العلمية اسم البرنامج القسم العلمي م

     

     

     
 تدرج صفوف عند الحاجة 

 

 :يقدمها القسمالبرامج األكاديمية التي  -2

 تاريخ افتتاح البرنامج الدرجة العلمية اسم البرنامج م
الدفعات التي عدد 

 تخرجت من البرنامج

     

     

     
 تدرج صفوف عند الحاجة 

 

 بالبرامج املشتركة(: )خاصيقدمها القسم املشارك البرامج األكاديمية التي  -3

 تاريخ افتتاح البرنامج الدرجة العلمية اسم البرنامج م
عدد الدفعات التي 

 تخرجت من البرنامج

     

     
 تدرج صفوف عند الحاجة 

  

 :متطلبات تنفيذ البرنامج: سابعا

 : في القسم العلمي املوارد البشرية -1 

 الرتبة العلمية أو الوظيفة
 فني إداري  معيد محاضر أستاذ مساعد مشاركأستاذ  أستاذ

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

               على رأس العمل )سعودي(

               على رأس العمل )غير سعودي(

               معارون، متفرغون، مبتعثون 

               املتخصصون في مجال البرنامج

               العدد املطلوب

 آلية توفير النقص )إن وجد(:   

 )إن وجد( إذا كان البرنامج مشتركيضاف جدول منفصل -
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 تي:يرفق بيان تفصيلي بأعضاء هيئة التدريس الحاليين وفق النموذج اآل -

املرتبة  السم م

 العلمية

تاريخ الحصول  التخصص الدقيق التخصص العام الجنسية الجنس

 على الدكتوراه

        

        
 

 :القاعات الدراسية -2

 (آلية توفير النقص )إن وجد العدد املطلوب العدد املتوفر نوع وسعة القاعات املطلوبة لتنفيذ البرنامج

    
 

 املعامل )إن وجد(: -3

 (آلية توفير النقص )إن وجد املطلوبالعدد  العدد املتوفر نوع وسعة املعامل املطلوبة لتنفيذ البرنامج

    
 

 مقرات التدريب )إن وجد(: -3

 (آلية توفير النقص )إن وجد العدد املطلوب العدد املتوفر نوع وسعة املقرات املطلوبة لتنفيذ البرنامج

    

 النظامية : املوافقاتثامنا

 البرنامج:   بناء لجنة -1

 التوقيع املهمة القسم الدرجة العلمية السم م

      

      

      

      

      

 :توصية مجلس القسم(من )ترفق صورة  توصية مجلس القسم -2

 .باملوافقة على استحداث البرنامج املذكور   يوص ى مجلس قسم

  تاريخ الجلسة:  رقم الجلسة:

  )إن وجد( إذا كان البرنامج مشتركيضاف جدول منفصل -

 :توصية مجلس الكلية(من )ترفق صورة  املعهدتوصية مجلس الكلية/  -3

 .باملوافقة على استحداث البرنامج املذكور   كلية /معهد يوص ى مجلس 

  تاريخ الجلسة:  رقم الجلسة:

 


