
 

 ) بيانات إحصائية عن برنامج دراسات عليا) 101نموذج رقم 

 تحديث برنامج قائم(    ☐ -استحداث برنامج جديد    ☐  (

 إرشادات النموذج:

 تكوين اللجنة ومحضر اجتماع اللجنة بتوقيعاتهم.يتولى إعداد هذا النموذج لجنة برامج الدراسات العليا بالقسم، وُيرفق قرار  .1

 جدول بالتصور املبدئي املقترح لخطة البرنامج. هذا النموذج مع ُيرفع  .2

 ومرفقاته عن طريق برنامج مسار.ُيرفع هذا النموذج  .3

 بالبرنامج  تعريفال .1

 ........................................................................ :لــقــســـما ........................................................................ :الــكــلــيـــة

 ...................... :رمز البرنامج ........................................ :اسم البرنامج

............................................................ Program Name: 

الدرجة 

 :ملمنوحةا

 دبلوم عالي                  ☐

 ماجستير باملقررات الدراسية واملشروع البحثي   ☐

 ماجستير باملقررات الدراسية والرسالة  ☐

 دكتوراه باملقررات الدراسية والرسالة                   ☐

 دكتوراه بالرسالة وبعض املقررات الدراسية  ☐

 التخصص العام:

 English ..................................... .......................................... عربي 

 :التخصص الدقيق

 English ..................................... .......................................... عربي 

أسلوب 

 :الدراسة

 :الدكتوراه املاجستير:

الدراسية والرسالة على أال يقل عدد الوحدات  باملقررات   ☐

 الدراسية عن أربع وعشرين وحدة مضافا إليها الرسالة. 

الدراسية في بعض التخصصات ذات الطبيعة املهنية،   باملقررات ☐

على أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتين وأربعين وحدة من  

من بينها مشروع بحثي يحسب   مقررات الدراسية العليا، على أن يكون 

 بثالث وحدات على األقل. 

أن تتضمن الخطة الدراسية للماجستير على مقررات دراسات    ىويراع   -

 أمكن ذلك.  عليا ذات عالقة بالتخصص من أقسام أخرى كلما

الدراسية والرسالة على أال يقل عدد الوحدات املقررة عن  باملقررات   ☐

مقررات الدراسات العليا بعد املاجستير مضافا إليها  ثالثين وحدة من 

 الرسالة. 
 

وبعض املقررات على أال يقل عدد الوحدات املقررة عن اثنتي  بالرسالة   ☐

عشرة وحدة تخصص للدراسات املوجهة، أو الندوات، أو حلقات البحث،  

 حسب التكوين العلمي للطالب وتخصصه الدقيق. 

 وحدة موزعة على مدة تتراوح بين فصلين وأربعة فصول دراسية( 36وحدة وال تزيد عن  24)ال تقل املقررات الدراسية عن  ☐الدبلوم العالي: 



 

 اإلنجليزية             ☐      العربية.     ☐   :لغة التدريس

لغة الرسالة 

 :العلمية
 اإلنجليزية          ☐العربية.           ☐  

 وحدة .................... :إجمالي عدد الوحدات الدراسية للبرنامج

 هداف البرنامج وأهميته أ .2

 :أهداف البرنامج

1) ............................................................................................................................................................................ ....... ............................. 

2) ............................................... ............................. ............................................................................................................................. ....... 

 :وأهميته لبرنامجا مسوغات تقديم

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

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

 :)للبرامج املحدثة فقط(جوانب التحديث في البرنامج 

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

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

 أسماء برامج الدراسات العليا التي يقدمها القسم:
1)  ............................................................................ 

2)  ............................................................................ 

 نعم             ☐ال          ☐ هل يوجد برنامج مماثل للبرنامج املقترح يقدم داخل الجامعة من أحد األقسام املناظرة؟

 ................................  )في حالة وجود برامج مماثلة اذكر اسم البرنامج املماثل(

 طالب/طالبة  .................. :عدد الطالب املتوقع قبولهم في البرنامج خالل السنوات الخمسة القادمة

 

أعداد أعضاء هيئة  

 التدريس بالقسم 

 إناث ذكور 

 أ . مساعد  أ . مشارك   استاذ أ . مساعد  أ . مشارك  استاذ

 متعاقدات  سعوديات متعاقدات  سعوديات متعاقدات  سعوديات متعاقدون  سعوديون  متعاقدون  سعوديون  متعاقدون  سعوديون 

عدد أعضاء هيئة  

التدريس على رأس  

 العمل  

            

عدد أعضاء هيئة  

التدريس املعارين/  

 املنتدبين/املتفرغين

            

 

  



 

 بيان تفصيلي بأعضاء هيئة التدريس الحاليين: 

 االســـــم م
املرتبة 

 العلمية

التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقيق 

عدد األوراق  

البحثية  

 املنشورة

الدولة 

املانحة 

 للدكتوراه

سنة الحصول 

 على الدكتوراه
 الجنسية

1          

2          

3          

 

 بالجامعة  أي اللجنة الدائمة للنظر في برامج الدراسات العليار .3

 البرنامج.ملوافقة على البدء في إجراءات استحداث / تحديث ا ☐

 :املالحظات

1) ............................................................................................................................. ....................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................................................ ............................................ 

3)  ................................................................................................................................................................................................................... . 

 ملوافقة على البدء في إجراءات استحداث / تحديث البرنامج.ا عدم ☐

 األسباب:

1) ............................................................................................................................. ....................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................................................ ............................................ 

3) ................................................................................................................................................................................................................... . 


