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 برنامج قائم حاليا(تطوير ) برنامج دراسات عليا تطوير مسار تسلسل طلب 

 اإلجراء الجهة

 البرنامج. لتطوير ( املبدئيتعبئة 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

 مناقشة الطلب في مجلس العمادة. .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

نت البرنامج املقترح )إن كا تطوير ( على املبدئيةتزويد الكلية باملوافقة ) .2

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

 البرنامج لتطوير بعد الحصول على املوافقة املبدئية 

 إعداد املرفقات التالية: .1 القسم العلمي

 توصيف البرنامج. -

 توصيف املقررات. -

 توصيف الخبرة امليدانية. -

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

 تقرير االتساق مع اإلطار الوطني للمؤهالت. -

 مناقشة الطلب بصورته النهائية في مجلس القسم. .2

 لى مجلس الكلية.إ -ع املرفقات املشار إليها أعالهم-رفع الطلب  .3

 مع مرفقاته بصورته النهائية.مناقشة الطلب  .1 الكلية
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 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

بعد الحصول على خطاب من اللجنة الدائمة لفحص املقررات واملناهج 

بمناسبة توصيفات البرنامج واملقررات وخلوها من املالحظات، يعرض الطلب 

 املركزية حسب الخطوات التالية:على اللجنة 

 مناقشة الطلب مع مرفقاته في اللجنة. .2

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

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

 مناقشة الطلب في مجلس الجامعة. .1 مجلس الجامعة

 البرنامج. تطوير فقة على املوافقة/ عدم املوا .2

 البرنامج. تطوير تزويد الكلية بموافقة/ عدم موافقة مجلس الجامعة على  .3
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 :القائمعن البرنامج  أوال: معلومات

       اسم البرنامج

 دكتوراه             ماجستير                              دبلوم عالي      الدرجة العلمية

       التخصص العام

       التخصص الدقيق )إن وجد(

       البرنامج إقرار تاريخ 

  تاريخ البدء في تقديم البرنامج

عدد  الدفعات التي خرجها 

 البرنامج
 

عدد امللتحقين بالبرنامج خالل 

 السنوات الخمس املاضية
 

عدد خريجي البرنامج خالل 

 الخمس سنوات املاضية
 

دعت إلى تطوير األسباب التي 

 * البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت والتطويرات التنموية التي يستهدفها البرنامج "اقتصادية، اجتماعية ثقافية، تقنية، االحتياجا وتوضيح األبعاد، احتياج سوق العملالتركيز على  * 

 (إلخ" الوطنية،
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 : معلومات البرنامج املطور :  ثانيا

 اسم البرنامج
  عربي

 English 

 العامالتخصص 
  عربي

 English 

التخصص الدقيق 

 )إن وجد(

  عربي

 English 

 دكتوراه                    ماجستير أكاديمي                  ماجستير منهي                 دبلوم عالي      الدرجة العلمية 

اسم الدرجة العلمية 

 )مسمى املؤهل(

  عربي

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

 English   عربي رمز البرنامج

الكليات واألقسام 

 املرتبطة بالبرنامج

 البرنامج منفرد. 

  أخرى.تدرس بعض املقررات من أقسام علمية 

 

 

 :وأهدافهاملطور  البرنامج : رسالةثالثا

 الجامعةرسالة 
 

 

 رسالة الكلية/ املعهد
 

 

 رسالة القسم
 

 

 رسالة البرنامج
 

 

 األهداف العامة للبرنامج

1-   

2-   

3-   

4-   

عالقة رسالة وأهداف 

البرنامج مع رسالة 

 وأهداف الجامعة والكلية
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 املطور:التي تمت على البرنامج  التغيرات: رابعا

 :عناصر التغيير الرئيسة -1

 البرنامج املطور  البرنامج القائم  العناصر

   (ت)إن وجد مسارات البرنامج

   مسمى املؤهل

   إجمالي الوحدات الدراسية

   عدد مستويات البرنامج

   عدد املقرراتإجمالي 

   املقررات اإلجباريةعدد 

   املقررات االختياريةعدد 

   الدراسية من خارج القسماملقررات عدد 

 الدراسةأسلوب 

 )رسالة/ مشروع/مقررات( 
  

   املشروع البحثيالرسالة/ عدد وحدات 

 يضاف جدول منفصل لكل مسار )إن وجد( 

 :املقررات الدراسية -2

 أ ( املقررات الدراسية الجديدة:

 اسم املقرر  رمز ورقم املقرر 
عدد الوحدات 

 الدراسية

 اجباري 

 أو اختياري 

القسم املشارك في تقديم 

 )إن وجد(املقرر 

     

     

     
 تدرج صفوف عند الحاجة 

 ( املقررات الدراسية التي تم اإلبقاء عليها:ب

 اسم املقرر  رمز ورقم املقرر 
عدد الوحدات 

 الدراسية

 اجباري 

 أو اختياري 

القسم املشارك في تقديم 

 املقرر )إن وجد(

     

     

     
 تدرج صفوف عند الحاجة 
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 ( املقررات الدراسية التي تم إلغاؤها: ج

 اسم املقرر  رمز ورقم املقرر 
عدد الوحدات 

 الدراسية

 اجباري 

 أو اختياري 

القسم املشارك في تقديم 

 املقرر )إن وجد(

     

     
 تدرج صفوف عند الحاجة 

 

 املطور:مكونات الخطة الدراسية للبرنامج  :خامسا

 :مكونات الخطة الدراسية -1

 الساعات املعتمدة عدد املقررات مكونات الخطة الدراسية

   املقررات الدراسية اإلجبارية 

   املقررات الدراسية االختيارية

   املقررات الدراسية من خارج القسم

   املشروع البحثي )إن وجد(

   الرسالة العلمية )إن وجد(

   اإلجمالي

 يضاف جدول منفصل لكل مسار )إن وجد( 

 :املطور  مقررات البرنامج -2

رمز ورقم 

 املقرر 
 اسم املقرر 

عدد 

الوحدات 

 الدراسية

 اجباري 

 أو اختياري 
 اسم املقرر  باإلنجليزي 

رمز املقرر 

 باإلنجليزي 

 املستوى األول 

      

      

 الثانياملستو ى 

      

      

 الثالثاملستو ى 

      

      

 الرابعاملستو ى 

      

      

 .قبل التطويرترفق نسخة من مقررات الخطة الحالية  - 

 ملستويات عند الحاجة ايدرج املزيد من  -

 يضاف جدول منفصل لكل مسار )إن وجد(-
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 :النظامية املوافقات :اسادس

 البرنامج:   تطوير  لجنة -1

 التوقيع املهمة القسم الدرجة العلمية االسم م

      

      

      

      

      

 :)ترفق صورة من خطاب القسم بناء على توصية مجلس القسم( توصية مجلس القسم -2

 .البرنامج املذكور  تطوير باملوافقة على   يوص ى مجلس قسم

  تاريخ الجلسة:  رقم الجلسة:

  التاريخ   توقيع رئيس القسم

  

 :توصية مجلس الكلية(توصية مجلس الكلية/ املعهد )ترفق صورة من خطاب الكلية بناء على  -3

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

  تاريخ الجلسة:  رقم الجلسة:

  التاريخ   عميد الكلية /املعهدتوقيع 

  


