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خطوات  استحداث برنامج دراسات عليا

تحديد ناحية  من  خاصا  جهدا  تتطلب  البرامج  هذه  إجازة  فطلبات  ولذلك  األكاديمي،  التخصص  ذروة  العليا  الدراسات  برامج   تمثل 
التنمية خطط  احتياجات  ضوء  في  المتوافرة  اإلمكانيات  دراسة  بعد  لتنفيذها  الخطط  أفضل  ووضع  استحداثها  ومبررات   أهدافها 

وسوق العمل بالمملكة العربية السعودية.
 لذلك يجب أن يحتوي الطلب المقدم الستحداث برنامج الدراسات العليا على معلومات كاملة ودقيقة عن البرنامج.

 يعد البرنامج من القسم العلمي وفق النماذج المطلوبة
 في الدليل اإلرشادي لعمادة الدراسات العليا ودليل

 إعداد الخطط والبرامج األكاديمية الصادر من وكالة
الجامعة للشؤون التعليمية

 عرض البرنامج على لجنة برامج
الدراسات العليا

عرض البرنامج على مجلسي
 القسم والكلية

01

02

04إرسال البرنامج للمحكمين

 عرض البرنامج على مجلس
05عمادة الدراسات العليا

03
يوجد مالحظات؟ نعم

يوجد مالحظات؟ نعم

يوجد مالحظات؟ نعم

الال يوجد مالحظات؟

الال يوجد مالحظات؟

 عرض البرنامج على اللجنة
 الدائمة للخطط والمقررات

والتأهيل لالعتماد

عرض البرنامج على مجلس الجامعة
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الال يوجد مالحظات؟



تعبئة صفحة الغالف:

تحتوي هذه الصفحة على العديد من المعلومات عن البرنامج المزمع استحداثه مثل:

الكلية، والقسم العلمي مقدم البرنامج. 

الدرجة العلمية سواء كانت دبلوم عالي، ماجستير أو دكتوراه 

تحديد نوع البرنامج إذا كان أكاديمي أو مهني. 

أسلوب الدراسة حسب الدرجة العلمية، ويتم اختيار أحد أسلوبي البرنامج من اآلتي: 

التخصص العام وهو اسم القسم العلمي.

تذكر التخصصات الدقيقة لجميع المسارات.

في حالة الماجستير:

• بالمقررات الدراسية والرسالة.

• بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي.

•  بالمقررات الدراسية والرسالة.

•  بالرسالة وبعض المقررات.

في حالة الدكتوراه:



تكتب اللغة التي يتم التدريس بها في البرنامج.

يذكر العام الدراسي لبدء البرنامج.

تذكر اللغة التي ستكتب بها الرسالة العلمية، إما باللغة العربية أو اإلنجليزية.

يذكر عدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج.

اسم الدرجة العلمية ويتنوع حسب التخصص كالتالي:

.M.Sc  ماجستير في العلوم (التخصص العام/التخصص الدقيق)

MPA  ماجستير في اإلدارة العامة.

Diploma الدبلوم العالي

.Ph.D  دكتوراه الفلسفة (التخصص العام/التخصص الدقيق)

.M.A ماجستير في اآلداب (التخصص العام/التخصص الدقيق)

.LL.M ماجستير في القانون (التخصص العام/التخصص الدقيق)M.E.d ماجستير في التربية (التخصص العام/التخصص الدقيق)

 ماجستير في العلوم الطبية (التخصص العام/التخصص الدقيق)
Master 
Of Medical 
Sciences

MBA ماجستير في إدارة األعمال.



• يعبأ هذا البند بكتابة كلمة (نعم) أو (ال) أمام المتطلبات األساسية العتماد البرنامج.

 البند

1

• يجب أن تصاغ أهمية البرنامج للمجتمع في نقاط محددة ومختصرة.
• يجب أن تذكر أهمية البرنامج على وجه الدقة من حيث:

- ما هي حاجات المجتمع التي يلبيها البرنامج؟
- أي من مشكالت المجتمع يساعد في اقتراح حلول لها؟

- ما هي المساعدات التي يمكن أن يقدمها البرنامج للقطاع الحكومي واألهلي؟
• تدعم أهمية وحاجة المجتمع للبرنامج من خالل المعلومات الرسمية، واإلحصاءات، وخطط التنمية.

 البند

2

• تصاغ أهداف البرنامج باللغتين العربية واإلنجليزية.
• يجب أن تكون األهداف في نقاط محددة ومختصرة.

• يجب أن تكون األهداف قابلة للقياس.
• يجب أن تنعكس األهداف على مقررات البرنامج (تتحقق األهداف من خالل المقررات(.

 البند

3

• إيضاح مدى توافق البرنامج مع خطة الكلية وفق النقاط المحددة في النموذج.

 البند

4

• ذكر برامج الدراسات العليا المعتمدة بالقسم.

 البند

6

• يذكر البرنامج المرجعي للبرنامج المقترح وبيانات البرنامج المرجعي التفصيلية.
 • يجب أن يكون البرنامج المرجعي في جامعة ال يقل تصنيفها أو تصنيف البرنامج عن الـ

(100) وفقا لتصنيف شنقهاي لعدد ثالث جامعات.

 البند

5

• هذا البند مخصص لشروط القبول اإلضافية الزائدة التي يريدها القسم.
• يجب أال تتعارض هذه الشروط مع الشروط العامة للدراسات العليا.

- ذكر التخصصات العلمية التي تؤهل الطالب لاللتحاق بالبرنامج.
- تكتب درجة اللغة المطلوبة ونوع االختبار وما يعادله.

 البند

7



• يراعى تحديد الجهات المستفيدة بدقة.
• كلما كانت الجهات المستفيدة محددة بدقة كلما ساعد ذلك في سرعة تصنيف البرنامج.

 • يرجى العلم بأن وزارة الخدمة المدنية تقوم بعرض البرنامج على الجهات المستفيدة المذكورة للتحقق من
أهمية ومناسبة البرنامج لتلك الجهات ومناسبة الوظائف بتلك الجهات.

• يتم تعبئة نموذج استمارة تقييم البرنامج وفقا لمتطلبات التصنيف بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
• يتم تعبئة نموذج معلومات البرنامج وفقا لمتطلبات تصنيف البرامج بوزارة الخدمة المدنية.

 البند

10

• هذا البند مخصص للبرامج الخاصة (مدفوعة التكاليف).

 البند

8

• تذكر أسماء البرامج المشابهة في جامعات المملكة مع ذكر الجامعة.

 البند

12

 • إذا كان البرنامج مستحدث فإن كلمة مصنف أو غير مصنف تعني موقف هيئة التصنيف
 بوزارة الخدمة المدنية من البرنامج، ونعتبره غير مصنفا  في حالة عدم وجود برامج مشابهة

له مصنفة من قبل بأي من جامعات المملكة.

 البند

9

• الغرض من هذا البند هو تالفي االزدواجية في تقديم البرامج.
• غير مسموح بتكرار البرامج في داخل الجامعة.

 • يتم البحث والتأكد من عدم وجود مسارات أو برامج مشابهة داخل الجامعة قبل الشروع
في استحداث البرنامج.

 البند

11

تذكر السمات المميزة للبرنامج المقدم عن غيره من البرامج المشابهة من حيث:
o أسلوب الدراسة في البرنامج ( بالرسالة والمقررات أم بالمقررات والمشروع البحثي).

o حداثة البرنامج في مقرراته من حيث الموضوعات.

 البند

13



• توضيح خبرة القسم العلمي.

 البند

14

 • يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في المادة رقم (8) من الالئحة الموحدة ،
وقواعدها التنفيذية.

 • يراعى أن تتضمن خطة الماجستير الدراسية على مقررات ذات عالقة بالتخصص من أقسام أخرى في نفس
المرحلة، وهو منصوص عليه في المادة رقم (33) من الالئحة.

• يتم تسجيل المقررات االختيارية بموافقة القسم العلمي اآلخر.
• الجدول التالي يوضح الحد األدنى واألقصى للوحدات الدراسية للمقررات في برامج الدراسات العليا:

(  ) عدد الوحدات الدراسية المعتمدة في الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.
x      شامل للوحدات الدراسية للمشروع البحثي.

 البند

15

الدرجة

الدبلوم

 الحد
األدنى

(24)(36)

(24)

(30)
x

(30)

(12)

(32)

(42)

810

35

1012

30 20 18

--

 حسب
 تخصص
البرنامج

 الحد
األدنى

 الحد
األقصى

 الحد
األقصى

الماجستير

 بالمقررات الدراسية
والرسالة

 بالمقررات الدراسية
والمشروع البحثي

 بالمقررات الدراسية
والرسالة

 بالمقررات الدراسية
والمشروع البحثي

الدكتوراه

 عدد الوحدات
 الدراسية
للمقررات

 عدد الوحدات
 الدراسية للرسالة

 أو المشروع
البحثي



03

01

02

LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, set
do elusmod tempor incididunt
labore et dolor magna aliqua
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• يتم تعبئة نموذج 61.أ إذا كان البرنامج المستحدث بدون مسارات.
 • يتم تعبئة نموذج 61.ب إذا كان البرنامج المستحدث بمسارات (إذا كان البرنامج أكثر من مسارين

فمن الممكن نسخ الجداول لتعبئة المسارات األخرى).
• مراعاة أن الساعة الواحدة النظرية تعادل ساعة واحدة معتمدة.

• مراعاة أن الساعتين العملي تعادل ساعة واحدة معتمدة.
• أال تزيد عدد وحدات الفصل الدراسي عن اثنتي عشرة وحدة دراسية في الماجستير.

• يجب كتابة المقررات الدراسية مرتبة وفقا للتالي:

 • االلتزام بترميز المقررات الدراسية كما ورد في الدليل اإلرشادي الصادر من وكالة الجامعة للشؤون
 التعليمية مع االلتزام بما ورد في صفحة رقم 7 و 8 في الئحة الدراسات العليا الموحدة في الجامعات

 وقواعدها التنفيذية بجامعة الجوف بشأن المقررات الخاصة كندوة أو حلقة بحث ومناهج البحث العلمي
ومواضيع خاصة أو مختارة والرسالة أو المشروع البحثي.

 علما بأن الخانة المئوية في رمز المقرر سوف ترمز للدرجة العلمية وهي على النحو اآلتي:

 البند

16

المقررات اإلجبارية.

المقررات االختيارية.

 الرسالة أو المشروع
  البحثي .

الدبلوم
الدرجةالخانة المئوية

الدكتوراه الماجستير 5
الدرجةالخانة المئوية

6
الدرجةالخانة المئوية

7



• تعبئة نموذج الخطة الدراسية.

 البند

17

 • هذا البند مخصص للرد على مالحظات المحكمين للبرنامج والمرشحين من
 قبل القسم العلمي مقدم البرنامج في حال أراد القسم تحكيم برنامجه قبل

رفعه إلى عمادة الدراسات العليا.
 • يتم الرد على جميع مالحظات المحكمين للبرنامج وما تم األخذ به، وما لم يتم

األخذ به ولماذا؟

 البند

19

(NCAAA)  توصيف البرنامج والمقررات وفق نماذج •

 البند

18

مالحظة:
 يتم تعبئة جميع النماذج المطلوبة في دليل  إعداد الخطط والبرامج األكاديمية الصادر من وكالة الجامعة

للشؤون التعليمية بما يتوافق مع مرحلة الدراسات العليا (دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه).


