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يعرض البرنامج
على اللجنة الدائمة

للدراسات العليا

أو عدم الموافقةالموافقة
يعاد للكلية الستكمال المالحظات

يتــم تعبئــة القســـم لنمــوذج طلــب الموافقــة علــى 
علــى  ويعــرض  البرنامــج  تحديــث  أو  اسـتـحـــداث 
مجلســي القســم والكليــة وبعــد الموافقــة يرســـل 
خطــاب مــن الكليــة إلــى عمـــادة الدراســات العليـــا 
بقــرار مجلســي القســـم والكليــة وطلــب الموافقــة 

المبدئية على استحداث أو تحديث البرنامج.

بعــد عــرض الموضــوع علــى اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا وصــدور 
الكليــة  تبــدأ  البرنامــج  اللجنــة الدائمــة بالموافقــة المبدئيــة علــى  قــرار 

بإعداد البرنامج واتباع نموذج الدليل االسترشادي لبناء البرامج. 

وفــي أثنــاء البــدء فــي إعــداد الكليــة للبرنامــج وإنجــاز (٩٠٪) منــه يتــم إرســال 
خطــاب مــن الكليــة لعمــادة الدراســات العليــا بموافقــة مجلســي القســم 
والكليــة علــى أســماء عــدد ثالثــة المحكميــن الخارجييــن مــع إرفــاق الســيرة 
الذاتيــة لــكل محكــم وجــدول يوضــح اســم المحكــم والتخصـــص وجهــة 

العمل لعرضه على اللجنة الدائمة للدراسات العليا. 

ــن  ــا علــى أســماء المحكمي ــة الدائمــة للدراســات العلي بعــد موافقــة اللجن
يتــم اختيــار عــدد (٢) لــكل برنامــج وهنــا يمكــن للكليــة إرســال البرنامــج 

للمحكمين لتحكيمه.

5

بعــد التحكيــم يرســل خطــاب مــن الكليــة إلــى عمــادة الدراســات العليــا بقــرار 
مجلســي القســم والكليــة بالموافقــة علــى اعتمــاد البرنامــج ويتــم إرســال 
نسخة من البرنامج الكترونية pdf بعد التحكيم مع أهمية إدراج جدول يوضح 
اســتيفاء كامــل مالحظــات وتقاريــر المحكميــن قبــل وبعــد التحكيــم مــع 
االشــارة إلــى أرقــام الصفحــات التــي تــم فيهــا التعديــل ليتــم عــرض 

البرنامج ودراسته من قبل لجنة البرامج.
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البرنامــج  علــى  العليــا  للدراســات  الدائمــة  اللجنــة  بعــد موافقــة 
اللجنــة  محضــر  علــى  الجامعــة  رئيــس  مصادقــة  قــرار  وصــدور 
الدائمــة ، يتــم ارســال خطــاب مــن عمــادة الدراســات العليــا للكليــة 
بضــرورة ارســال نســختين ورقيــة مــن البرنامــج أحدهمــا ( مغلفــة 
منهمــا  كل  يحتــوي   (cd) ونســختين   ،( مغلفــة  غيــر  واألخــرى 
علــى البرنامــج بصيغــة ( pdf word ) ليتم ارســال عمادة الدراســات 
العليــا للنـــخ الورقيــة إلــى أمانــة مجلــس الجامعــة اســتعدادا لعرضها 

على مجلس الجامعة.
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بعــد صــدور قــرار مجلــس الجامعــة بالموافقــة علــى البرنامــج يتــم 
ــة  ــة مــن البرنامــج مختومــة مــن أمان ــة بنســخة إلكتروني تزويــد الكلي

مجلس الجامعة.

8

البرامجــي مــن هيئــة  الحصـــول علــى االعتمــاد   -
تقويــم التعليــم والتدريــب أو مــن إحــدى الهيئــات 

الدولية التي تعتمدها الهيئة:
١) لبرنامج البكالوريوس إلقرار برنامج الماجستير. 

٢) لبرنامج الماجستير إلقرار برنامج الدكتوراه. 
الموحــد  الســعودي  بالتصنيــف  التقيــد   -

للمستويات والتخصصات التعليمية. 
فــي  للمؤهــالت  الوطنــي  باإلطــار  التقيــد   -

المملكة العربية السعودية. 
- تتوائــم مــع احتياجــات ســوق العمــل باالتفــاق مــع 

مالحظــة : تــم تحديــد فتــرة زمنيــة ال تتجــاوز ســتة فصــول دراســية مــن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
صــدور قــرار اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا بالموافقــة المبدئيــة 

على طلب استحداث أو تحديث برنامج لحين إنشاؤه

ــث  ــدء فــي خطــوات اســتحداث أو تحدي ــم الب مالحظــة هامــة : (ال يت
اللجنــة  المبدئيــة مــن  الموافقــة  الحصــول علــى  بعــد  البرنامــج إال 

الدائمة للدراسات العليا) 

توصية لجنة البرامج

أو عدم الموافقةالموافقة
يعاد للكلية الستكمال المالحظات

استحداث أو تحديث 
برامج الدراسات العليا 

(الدبلوم ، الماجستير ، الدكتوراه)

العليـــــا الدراســــات  عمـــــادة 
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