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تقرير سير برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 144هـ 144 /هـ
الكلية .................................................

القسم ............................................

ً
( طبقا للمادتين (  ) 63 ( ) 62من الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات )
ً
أول :برامج الدراسات العليا القائمة بالقسم
البرنامج

م

درجة البرنامج

نوع الدراسة بالبرنامج

(دبلوم عالي  ،ماجستير  ،دكتوراه)

(مقررات مع رسالة -مقررات مع مشروع بحثي)

رقم وتاريخ إقرار
البرنامج

تاريخ آخر تطوير
للبرنامج

1
2
3
4
5
6

ً
ثانيا :التخصصات الدقيقة بالقسم
عدد أعضاء هيئة التدريس في التخصص
التخصص الدقيق

م

ذكور
سعوديون

عدد الطالب والطالبات في التخصص

إناث

متعاقدون

سعوديات

الطالب
متعاقدات

سعوديون

الطالبات
وافدون

سعوديات

وافدات

املجموع الكلي
ً
ثالثا :إحصائية بأعداد أعضاء هيئة التدريس بالقسم
أعداد أعضاء هيئة
التدريس بالقسم

استاذ
سعوديون

متعاقدون

ذكور
أ  .مشارك
سعوديون

متعاقدون

أ  .مساعد
سعوديون

متعاقدون

عدد أعضاء هيئة
التدريس على رأس
العمل
عدد أعضاء هيئة
التدريس املعارين/
املنتدبين/املتفرغين
الصفحة  1من 3

استاذ
سعوديات

متعاقدات

إناث
أ  .مشارك
سعوديات

متعاقدات

أ  .مساعد
سعوديات

متعاقدات
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ً
ً
رابعا :إحصائية بأعداد الطالب في برامج القسم املختلفة ( مالحظة  /يعبأ رابعا بعدد برامج الدراسات العليا التي يقدمها القسم )
اسم البرنامج

درجة البرنامج

نوع الدراسة بالبرنامج

(دبلوم عالي  ،ماجستير  ،دكتوراه)

(مقررات مع رسالة -مقررات مع مشروع بحثي)

ط ـ ـالب

ط ـ ـال ـ ـب ـ ـات

عدد املقبولين للعام الجامعي القادم
عدد الخريجين للعام الجامعي الحالي
عدد املتوقع تخرجهم خالل العام الجامعي القادم
ُ
عدد الذين ألغي قيدهم خالل العام الجامعي الحالي
عدد الذين تقدموا باملشروع /الرسالة خالل العام الجامعي الحالي
عدد الذين أنهوا  %50من املقررات الدراسية ولم يتقدموا بمشروع/
رسالة
عدد اللقاءات العلمية ( )seminarالتي قدمها طالب/طالبات
الدراسات العليا خالل العام الجامعي الحالي
عدد الذين انقطعوا عن الدراسة خالل العام الجامعي الحالي
عدد املتعثرين خالل العام الجامعي الحالي

خامسا :مقترحات لتحسين سيرالدراسات العليا من وجهة نظر القسم العلمي.

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

رئ ـي ـس ال ـق ـس ـم

ال ـت ـوق ـي ـع

ال ـت ـاري ـ ـخ

.................................

...................................
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سلمه هللا

سعادة عميد الدراسات العليا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد
فأسأل هللا لكم العون والتوفيق .
ً
بناء على املادتين (  ) 63 ( ) 62من الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات .

أرفق لسعادتكم التقرير السنوي لقسم  .....................................................بكلية ............................................................

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ،،

ع ـم ـي ـد ال ـك ـل ـي ـة

ال ـت ـوق ـي ـع

ال ـت ـاري ـ ـخ

.................................

...................................
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