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 شائعةأسئلة 

 اإلجابة السؤال 

 يجب تعبئة النموذج باللغتين..... نعم  باإلنجليزية؟عربي وانجليزي للبرامج التي تقدم  101هل يجب تعبئة نموذج  1

 يكتفى فقط بتقديم النموذج باللغة العربية ....... ال عربي وانجليزي للبرامج التي تقدم باللغة العربية؟ 101هل يجب تعبئة نموذج  1

 هذا من مهام القسم المقدم للبرنامج. تجهيز البرنامج. ألعمالمن سيتولى مهام اعمال التنسيق اإلداري  3

ً من الفروع تقديم 4 برنامج بالتعاون مع الكلية المناظرة بالمقر  هل يمكن أليا

 الرئيسي للجامعة؟

 نعم ..... يمكن التعاون بين الكليات المتناظرة في تقديم البرامج العلمية.

هل يمكن تبني برنامج مقر ومعتمد من الجامعة بكلية من كليات الجامعة  5

 المناظرة وتقديم بفرع آخر؟

 الكلية المقدمة للبرنامجنعم ..... يمكن ذلك بالتنسيق مع 

 يوجد مستند على صفحة العمادة يتضمن شرح آللية  ميز البرنامج ومقرراته؟ما هي آلية تر 6

نعم ...... يجب أن يتم تضمين سابقة خبرة ال تتعدى الصفحتين لكل عضو هيئة  هل يجب تضمين سابقة خبرة األساتذة كاملة وأن يتم تضمينها مع كل برنامج؟ 7

 تدريس ضمن مستدات كل برنامج.

 غير واجب تضمين البرنامج لمقررات اختيارية. ويتم اضافتها وفقا لطبيعة البرنامج. يتضمن البرنامج مقررات اختياريةهل يجب أن  8

 وجود مقررات إختيارية في البرنامج هو متطلب من متطلبات الجودة.لكن و

 101يمكن ارسال ايميل للعمادة بأي تعديل مقترح على نموذج  أو تعديله؟ لتحديثهبعد رفع الملف هل يمكن اتاحة الفرضة على النظام  9

تحقيق ذلك ويفضل االنتهاء من كامل أعمال المراجعة .... يصعب  101أما نموذج 

 والتعديل قبل رفع البرنامج على نظام العمادة..

خطوات إستحداث وتحديث برامج  على رابط اللجان المطلوبة موجودة فيجميع  ما هي اللجان المطلوب عرض البرنامج عليها. 10

  في هذه البوابة. الدراسات العليا

السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس تتضمن فقط أستاذ مساعد واستاذ مشارك  هيئة التدريس المعيدين والمحاضرين ألعضاءهل تتضمن السيرة الذاتية  11

 واستاذ

في حال التحديث على البرنامج هل يمكن اإلشارة لذلك في النموذج لتسهيل  11

 عملية المراجعة والتحكيم.

نعم .... يمكن أيضا ارفاق البرنامج األصلي مع البرنامج المحدث وتمييز األجزاء 

 المطلوب تعديلها وأسباب التعديل.

وزارة الخدمة  من المسمى توصيفالهل يجب أن تتطابق مسميات البرامج مع  13

 المدنية؟

 نعم 

يف توص تقع مسؤولية التواصل مع وزارة الخدمة المدينة والتنسيق معها بخصوص على من تقع مسؤولية إضافة التخصص ضمن توصيف وزارة الخدمة المدنية؟ 14

 الوظيفي ومسمى البرنامج على القسم والكلية مقدمي البرنامج
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 ويتم استبدال الجامعات األجنبية بجامعات إقليمية.نعم ......  في حال البرامج التي ال تقدم في جامعة أجنبية هل يكتفى بالجامعات اإلقليمية؟ 15

 ال .... يجب أن تكون جهة التحكيم جهة أكاديمية ولديها برامج دراسات عليا معتمدة. هل يمكن اقتراح جهات تحكيم مهنية كالمؤسسات الطبية مثالً؟ 16

 ال ..... التحديث واالستحداث لهما نفس اإلجراءات والجدول الزمني هل إجراءات االستحداث تختلف عن التحديث؟ 17

 عند تعديل مسمى البرنامج القائم إلى مسمى جديد. ؟وليس يعتبر البرنامج المقدم على أنه استحداثمتى  18

 نعم ...... وذلك لمرور عدة سنوات على البرنامج القائم ؟%100برنامج قائم بنسبة هل يمكن تحديث  19

هل يمكن طرح ماجستير عام يندرج تحته عدة تخصصات دقيقه بحسب  10

 المواد اإلختيارية أو الرساله؟ 
نعم ...... ولكن يلزم أن يكون مسمى البرنامج في الشهادة مصنف من الخدمة 

 المدنية.

الدقيقة لن يشار إليها في الشهادة وإنما يتضح ذلك في السجل والتخصصات 

 .األكاديمي للخريج

البرامج الغير مدفوعة هي برامج أكاديمية يمكن أن تكون برسالة أو بمشروع بحثي  هل يجب أن يختلف مضمون ومسمى البرامج المدفوعة والغير مدفوعة؟ 11

عن الغير مدفوعة سواء في أو عملي ويفضل تعديل محتوى البرامج المدفوعة 

 الخطة الدراسية أو شروط القبول أو فترة التدريس )غالبا تكون مسائية(.

في حال تطابق البرنامج المدفوع والغير مدفوع هل يجب رفع نسخة مكررة  11

 من البرنامج؟

 ال ..... لكن يجب توضيح ذلك

 ؟101ما هي آلية تحميل نموذج  13

 

  يتم تنزيل ملف الووردDocs  وتعبئته مع تكرار األجزاء التي هناك ضرورة

لتكرارها مثل سابقة خبرة األساتذة وتوصيف المقررات ... مع الحفاظ على 

 ترتيب أجزاء النموذج وتسلسلها.

  تحويل الملف لصيغة بي دي أفPDF  

  من خالل بوابة التحديث كملف رفع الملف متضمناً كافة المرفقات المطلوبة

، وسيتم فتح بوابة رفع الملفات إعتبارا من أول شهر ربيع األول ويتم واحد

 ساتوبواسطة عميد الكلية رئيس لجنة برامج الدراالرفع من خالل البوابة 

علمي أو منسق العليا بالكلية أو وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث ال

 البرامج فقط.

 ستتولى العمادة تحكيم البرامج ضمن البرنامج الزمني المعلن. يمكن تعديل المحكمين وما هي آلية التحكيم؟هل  14

 -طبيعة البرنامج من حيث كونه )مدفوع  –عدد ساعات البرنامج  –اسم البرنامج  .101ما البيانات التي تم إدخالها ويمكن إجراء تعديلها في نموذج  15

 بمقررات ومشروع بحثي( – )برسالة -غير مدفوع( 

هل يمكن رفع برنامج تخصصه غير مصنف وسيتم الحصول على التصنيف  16

 الحقاً؟
أو  ال ..... لن يتم قبول أي برنامج غير مصنف ضمن قوائم وزارة الخدمة المدنية

 .هيئة التخصصات الطبية للبرامج المدفوعة
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الدبلوم ال يوجد تصنيف لها بديوان الخمة المدنية وعلى ذلك يجب ال .... برامج  هل يجب أن يتطابق مسمى برامج الدبلوم مع تصنيف ديوان الخدمة المدنية؟ 17

ما أ مراعاة تخصص البكالوريوس واحتياجات سوق العمل عند اختيار مسمياتها.

 فالبد أن تكون مصنفة من هيئة التخصصات الصحية. المدفوعة الدبلومات الطبية

 ال ..... يتعذر ذلك نظرا لتعدد المراحل وضيق وقت التحديث. هل يمكن تغيير منسق البرنامج الحقاً؟ 18

يهدف إلى مساعدة الطالب في التعمق في التخصص  بالرسالة الماجستير  والمهني والتنفيذي؟ بالرسالة ما الفارق بين الماجستير 19

فرصة أكبر في تتيح له طالب بعده شهادة ح الويمن العلمي والبحث الدقيق

 التسجيل للدكتوراه.و والبحثي العمل األكاديمي

 للتخصصات  التنفيذيأو  ة()للتخصصات التطبيقي الماجستير المهني(

وبما  العمل الذي يمارسه في مجالهو يؤهل الخريج للتخصص  اإلدارية(

يؤهله للمنافسة على وظائف أكثر تخصصا والحصول على تلك الدرجة ويتيح 

 ختلف عن ساعات البرامجله متابعة التسجيل للدكتوراه الن عدد ساعاتها ال ت

يوجه عادة للموظفين غير المتفرغين، وعادة تتم من خالل جداول  .بالرسالة

زمنية تتناسب مع ظروف عملهم سواء من خالل برنامج مكثف ذو أيام تواصل 

 قليلة متصلة أو لقاءات مسائية أو حتى خالل نهاية األسبوع، 

 للمؤهالت الدراسية:يعرض الفروق بين األنماط والجدول التالي 

 المهني / تنفيذي بالرسالة 

غير مدفوعة أوقد تكون مدفوعة  المقابل المادي  مدفوعة 

 القبول وعادة تكون أقل منها في البرنامج األكاديمي.يضع القسم شروط  يتم القبول بشروط وفق الئحة الدراسات العليا شروط القبول

 التدريس مسائي أو خالل نهاية األسبوع وفق شروط القسم المقدم للبرنامج القبول يتطلب التفرغ

 ال يتطلب موافقة جهة العمل القبول يتطلب موافقة جهة العمل

 المدمجمزيج من التعليم  بالتدريس المباشر أسلوب التدريس

 تطبيقيمقرر  مشروع  ةيتطلب رسال

يتضمن توازن بين جرعة المقررات البحثية والتطبيقية بما يتالءم مع طبيعة 

 البرنامج ومخرجات تعلمه

 يتضمن جرعة أكبر من المقررات العملية والمهنية

 شترك األنظمة الثالثة في المقررات التخصصية األساسية تقد 

 مشروع بحثي برسالة أو مقرر تنتهيكل البرامج 

 قد يميل بشكل أكبر إلى بناء خلفية نظرية أعمق حول التخصص برسالةمع مالحظة أن البرنامج  كل البرامج تعد الخريج للممارسة العملية

 


