المملكة العربية السعودية

نموذج برنامج دراسات عليا

وزارة التعليم
جامعة جدة

المطلوب
 استحداث

عمادة الدراسات العليا

 تطوير

 يجب االطالع على الدليل اإلرشادي المرفق لتعبئة النموذج.

 دبلوم عالي

الكلية

القسم العلمي

الدرجة

نوع البرنامج

 ماجستير

 أكاديمي

 دكتوراه

 تنفيذي

 مهني

أسلوب الدراسة
 بالمقررات الدراسية والرسالة
التخصص العام

التخصصات الدقيقة

اسم الدرجة العلمية

 بالرسالة وبعض المقررات

 بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي

عربي
English

عربي

.1

1.

.2

2.

.3

3.

.4

4.

English

عربي
English

لغة التدريس

تاريخ العام الدراسي المقترح لبدأ البرنامج

لغة الرسالة العلمية

عدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج سنويا
منسق البرنامج في القسم العلمي

االسم

بريد إلكتروني

المرتبة العلمية

جوال

قرار مجلس القسم
رقم القرار

رقم الجلسة

قرار مجلس الكلية
رقم القرار

التاريخ

رئيس القسم

التاريخ

رقم الجلسة

عميد الكلية

االسم

االسم

التوقيع

التوقيع

قرار مجلس الجامعة
رقم القرار

رقم الجلسة

1

التاريخ

( )1متطلبات أساسية العتماد البرنامج

نعم  /ال

هل يتوفر بالقسم على األقل ثالثة أساتذة على درجة أستاذ أو أستاذ مشارك في مجال تخصص البرنامج؟
هل عرض البرنامج على محكمين اثنين اختارهما القسم ،وتم األخذ بملحوظاتهما ،وإرفاق تقريريهما بالنموذج؟
هل تم إرفاق موافقة األقسام العلمية األخرى ،على تدريس المقررات المختارة منها؟

هل أرفق محضر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر المتضمن بتحديد التكاليف الدراسية للبرامج المهنية (مدفوعة التكاليف)؟

( )2أهمية البرنامج وحاجة المجتمع إليه



تكتب أهمية البرنامج مختصرة وفي نقاط مثال :حلول لمشكالت أو تلبية لخدمات إلخ
يجب حاجة المجتمع للبرنامج من خالل معلومات رسمية وإحصاءات وخطط تنموية إلخ

.1
.2
.3
.4
.5
( )3أهداف البرنامج
Program Objectives:

أهداف البرنامج:
تصاغ أهداف البرنامج بوضوح ،ويجب أن تكون أهداف موضوعية Program objectives should be stated clearly, and
قابلة للقياس ،وتظهر من خالل المقررات الدراسية ،وأن تحقق should be measurable and achievable through all
اآلتي:
courses as the following:
التعليمية.
األهداف
.1
1. Educational objectives
البحثية.
األهداف
.2
2. Scientific research objectives
 .3كيف يمكن للبرنامج أن يخدم المجتمع؟
3. Serving society objectives
 .4األهداف المهارية.
4. Skills objectives
األهداف

.1
.2
.3
Objectives

1.
2.
3.

2

( )4مرجعية البرنامج ()Bench Marking


يجب مقارنة البرنامج المقترح بآخر في جامعة عالمية ال يقل تصنيف برنامجها عن الـ ( )50من الترتيب العالمي ،بحيث يكون برنامجا مرجعيا للبرنامج
المقترح.

•

معلومات البرنامج المرجعي:
الجامعة:
الكليـــة:
الدرجــة العلميــة:
التخصص العــام:
التخصص الدقيق:
عددالوحدات الدراسية اإلجمالية:
( )5برامج الدراسات العليا الحالية المعتمدة في القسم

( )6شروط إضافية للقبول في البرنامج


تذكر فقط الشروط التي لم َتنص عليها الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة ،والمذكورة في الباب الخامس المعنون بـ"القبول
والتسجيل" والمتوفرة على موقع العمادة اإللكتروني.

التقدير المطلوب
التخصـصات المطلوبـة
للدرجة المتقدم إليها
درجة اللغة المطلوبة
TOEFL / IBT

شــروط أخــرى

3

( )7الرسوم الدراسية
(خاص بالبرامج المهنية مدفوعة التكاليف فقط)
إجمالي عدد الوحدات الدراسية

تكلفة الوحدة الدراسية الواحدة

التكلفة اإلجمالية

( )8تصنيف البرنامج في وزارة الخدمة المدنية  /الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
اإليضاح:
 مصنف
 غير مصنف
( )9الجهات المستفيدة وظيفيا


يراعى تحديد الجهات بدقة دون عموميات ،ألهمية ذلك في تصنيف البرنامج

.1
.2
.3
( )10هل توجد برامج مشابه أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة جدة؟


في حالة اإلجابة (بنعم) تذكر تفاصيل البرنامج.

 نعم
 ال
 معلومات البرنامج المشابهة:
الكليـــة:
القسم:
اسم البرنامج:

( )11هل توجد برامج مشابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرى من حيث االسم والمحتوى؟
 نعم
 ال
 معلومات البرنامج المشابهة:
الجامعة:
الكليـــة:
القسم:
اسم البرنامج:

4

( )12السمات المميزة للبرنامج المقترح عن غيره من البرامج المشابهة في جامعات المملكة إن وجد

( )13األسباب الداعية لتطوير البرنامج الحالي
(يعبأ عند طلب تطوير برنامج فقط)

( )14الخبرة العلمية للقسم
البرنامج

أعداد الملتحقين حاليا

تاريخ بداية البرنامج

بكالوريوس
دبلوم عالي
ماجستير
دكتوراه

5

عدد المتخرجين خالل الخمس سنوات
األخيرة

( )15جدول أعضاء هيئة التدريس بالقسم للعام الدراسي:
م

االسم

المرتبة العلمية

التخصص الدقيق

/

هـ (يكون التسلسل وفقا للمرتبة العلمية)
الجامعة المانحة للدكتوراه  /الدولة

6

سنة الحصول على
الدكتوراه

الجنسية

( )16جدول عضوات هيئة التدريس بالقسم للعام الدراسي:
م

االسم

المرتبة العلمية

التخصص الدقيق

/

هــ (يكون التسلسل وفقا للمرتبة العلمية)
الجامعة المانحة للدكتوراه  /الدولة

7

سنة الحصول على
الدكتوراه

الجنسية

( )17جدول المحاضرون والمعيدون بالقسم للعام الدراسي:
م

االسم

م

االسم

المرتبة العلمية

/

الجامعة

( )18جدول المحاضرات والمعيدات بالقسم للعام الدراسي:
الجامعة

المرتبة العلمية

8

/

هـ
سنة التخرج

يذكر إن كان مبتعثا

سنة التخرج

يذكر إن كان مبتعثا

هـ

( )19جدول الفنيون واإلداريون بالقسم للعام الدراسي:
م

االسم

المؤهل

( )20جدول الفنيات واإلداريات بالقسم للعام الدراسي:
م

االسم

المؤهل

9

/

هـ

عدد سنوات الخبرة

العمل الحالي

عدد سنوات الخبرة

العمل الحالي

/

هـ

( )21معامل القسم الحالية التي سوف تخدم البرنامج

اسم المعمل

م

السعة (عدد الطالب)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Labs
Capacity
)(No.of Students

Labs Name

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10

( )22المعامل المقترح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرنامج
م

التاريخ المتوقع

اسم المعمل

لبدء التشغيل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Suggested Labs
Start Date

Labs Name

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

( )23التعديالت المطلوبة في مقررات البرنامج (يعبأ في حالة تطوير البرنامج)
مقررات مت استحداثها
اسم المقرر

مجموع الوحدات

مقررات مت إلغاؤها
الوحدات

اسم المقرر

مقررات مت اإلبقاء عليها
الوحدات

مجموع الوحدات

12

اسم المقرر

مجموع الوحدات

الوحدات

( )24تعديالت أخرى في البرنامج المطور
(يعبأ عند طلب تطوير برنامج فقط)

( )25مقارنة عدد الوحدات الدراسية بين البرنامج الحالي والبرنامج المطور
(يعبأ عند طلب تطوير برنامج فقط)
وحدات إجبارية

وحدات الرسالة أو

وحدات اختيارية
داخل القسم

المشروع البحثي

خارج القسم

المجموع

البرنامج الحالي
البرنامج المطور

( )26المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية وفقا لالئحة


يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في المادة ( )8وقواعدها التنفيذية من الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية
بجامعة الملك عبدالعزيز.

 يجب أن يتضمن البرنامج موادا اختيارية من داخل وخارج القسم بحيث ال تقل عن  % 25من مقررات البرنامج.
 يجب أن يكون هناك مقرر حر من بين المواد االختيارية ،ذو عالقة بالتخصص ،ويجب أن يكون من خارج القسم ،ويفضل أن يكون من خارج الكلية.

عدد وحدات المقررات االختيارية

عدد وحدات المقررات اإلجبارية
مقرات من داخل القسم

عدد وحدات الرسالة أوالمشروع البحثي

مقررات من خارج القسم

عدد الوحدات اإلجمالية

13

مقرر حـر

( )27قائمة المقررات الدراسية ()List of Courses


يجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي :المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة

مقررات المسار األول
Courses of the 1 ST Track

نظري )(Th.

عملي ))Pr.

14

سريري
()Clinical

عربي

English

عربي

English

نوع المقرر
Couse
type

المعتمد
)(Credits

رمز و رقم المقرر

Course Code

اسم المقرر

Course Title

عدد الساعات
()No. of Hours

المتطلب السابق
()Prerequisite
عربي

English

( )27قائمة المقررات الدراسية ()List of Courses


يجب أن تكتب المقررات بالترتيب التالي :المقررات اإلجبارية ،ثم االختيارية ،ثم الرسالة أو المشروع البحثي

نظري )(Th.

عملي ))Pr.

15

سريري
()Clinical

عربي

English

عربي

English

نوع المقرر
Couse
type

المعتمد
)(Credits

رمز و رقم المقرر

Course Code

اسم المقرر

Course Title

عدد الساعات
()No. of Hours

المتطلب السابق
()Prerequisite
عربي

English

( )27قائمة المقررات الدراسية ()List of Courses


يجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي :المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة

مقررات المسار الثاني
Courses of the 2 ST Track

نظري )(Th.

عملي ))Pr.

16

سريري
()Clinical

عربي

English

عربي

English

نوع المقرر
Couse
type

المعتمد
)(Credits

رمز و رقم المقرر

Course Code

اسم المقرر

Course Title

عدد الساعات
()No. of Hours

المتطلب السابق
()Prerequisite
عربي

English

( )27قائمة المقررات الدراسية ()List of Courses


يجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي :المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة

نظري )(Th.

عملي ))Pr.

17

سريري
()Clinical

عربي

English

عربي

English

نوع المقرر
Couse
type

المعتمد
)(Credits

رمز و رقم المقرر

Course Code

اسم المقرر

Course Title

عدد الساعات
()No. of Hours

المتطلب السابق
()Prerequisite
عربي

English

( )27قائمة المقررات الدراسية ()List of Courses


يجب كتابة المق ررات مرتبة وفقا للتالي :المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة

مقررات المسار الثالث
Courses of the 3 ST Track

نظري )(Th.

عملي ))Pr.

18

سريري
()Clinical

عربي

English

عربي

English

نوع المقرر
Couse
type

المعتمد
)(Credits

رمز و رقم المقرر

Course Code

اسم المقرر

Course Title

عدد الساعات
()No. of Hours

المتطلب السابق
()Prerequisite
عربي

English

( )27قائمة المقررات الدراسية ()List of Courses


يجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي :المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة

نظري )(Th.

عملي ))Pr.

19

سريري
()Clinical

عربي

English

عربي

English

نوع المقرر
Couse
type

المعتمد
)(Credits

رمز و رقم المقرر

Course Code

اسم المقرر

Course Title

عدد الساعات
()No. of Hours

المتطلب السابق
()Prerequisite
عربي

English

( )27قائمة المقررات الدراسية ()List of Courses


يجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي :المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة

مقررات المسار الرابع
Courses of the 4 ST Track

نظري )(Th.

عملي ))Pr.

20

سريري
()Clinical

عربي

English

عربي

English

نوع المقرر
Couse
type

المعتمد
)(Credits

رمز و رقم المقرر

Course Code

اسم المقرر

Course Title

عدد الساعات
()No. of Hours

المتطلب السابق
()Prerequisite
عربي

English

( )27قائمة المقررات الدراسية ()List of Courses


يجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي :المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة

نظري )(Th.

عملي ))Pr.

21

سريري
()Clinical

عربي

English

عربي

English

نوع المقرر
Couse
type

المعتمد
)(Credits

رمز و رقم المقرر

Course Code

اسم المقرر

Course Title

عدد الساعات
()No. of Hours

المتطلب السابق
()Prerequisite
عربي

English



( )28جدول تحقيق األهداف من خالل المقررات الدراسية ألهداف البرنامج.
فضال توضع عالمة ( )أمام المقررات واألهداف المرتبطة ببعضها البعض.
أرقام األهداف المذكورة بالبند ( )3سابقا
أهداف البرنامج

رموز وأرقام المقررات

1

2

3

4

22

5

6

7

8

9

10



(28) Achieving Program Objectives Through Courses.
Please Chech () the related Courses with Program Objecives.
Objectives mentioned in item numbers (3) previously
Program Objecives

Course Code

1

2

3

23

4

5

6

7

8

9

10

( توصيف المقررات الدراسية29)

Course description should include the following
:يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر الثالثة اآلتية
three elements:
، والبعد المهاري، البعد المعرفي: األهداف ويجب أن تتضمن.1
1.Objectives that include: cognitive dimension,
.والبعد الوجداني
Skills dimension and emotional dimension
. الموضوعات.2
2.Topics.
. وسائل التقويم.3
3.Assessment methods.

24

رمز ورقم المـقرر

عدد الوحدات

عنوان المقـــــرر

متطلب سابق

 .1األهداف:

 .2الموضوعات:

 .3وسائل التقويم:

Prerequisite

Course Title

Credits

Course Code

1. Objectives:

2. Topics:

3. Assessment Methods:

25

رمز ورقم المـقرر

عدد الوحدات

عنوان المقـــــرر

متطلب سابق

 .1األهداف:

 .2الموضوعات:

 .3وسائل التقويم:

Prerequisite

Course Title

Credits

Course Code

1. Objectives:

2. Topics:

3. Assessment Methods:

26

رمز ورقم المـقرر

عدد الوحدات

عنوان المقـــــرر

متطلب سابق

 .1األهداف:

 .2الموضوعات:

 .3وسائل التقويم:

Prerequisite

Course Title

Credits

Course Code

1. Objectives:

2. Topics:

3. Assessment Methods:

27

رمز ورقم المـقرر

عدد الوحدات

عنوان المقـــــرر

متطلب سابق

 .1األهداف:

 .2الموضوعات:

 .3وسائل التقويم:

Prerequisite

Course Title

Credits

Course Code

1. Objectives:

2. Topics:

3. Assessment Methods:

28

رمز ورقم المـقرر

عدد الوحدات

عنوان المقـــــرر

متطلب سابق

 .1األهداف:

 .2الموضوعات:

 .3وسائل التقويم:

Prerequisite

Course Title

Credits

Course Code

1. Objectives:

2. Topics:

3. Assessment Methods:

29

رمز ورقم المـقرر

عدد الوحدات

عنوان المقـــــرر

متطلب سابق

 .1األهداف:

 .2الموضوعات:

 .3وسائل التقويم:

Prerequisite

Course Title

Credits

Course Code

1. Objectives:

2. Topics:

3. Assessment Methods:

30

رمز ورقم المـقرر

عدد الوحدات

عنوان المقـــــرر

متطلب سابق

 .1األهداف:

 .2الموضوعات:

 .3وسائل التقويم:

Prerequisite

Course Title

Credits

Course Code

1. Objectives:

2. Topics:

3. Assessment Methods:

31

رمز ورقم المـقرر

عدد الوحدات

عنوان المقـــــرر

متطلب سابق

 .1األهداف:

 .2الموضوعات:

 .3وسائل التقويم:

Prerequisite

Course Title

Credits

Course Code

1. Objectives:

2. Topics:

3. Assessment Methods:

32

رمز ورقم المـقرر

عدد الوحدات

عنوان المقـــــرر

متطلب سابق

 .1األهداف:

 .2الموضوعات:

 .3وسائل التقويم:

Prerequisite

Course Title

Credits

Course Code

1. Objectives:

2. Topics:

3. Assessment Methods:
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رمز ورقم المـقرر

عدد الوحدات

عنوان المقـــــرر

متطلب سابق

 .1األهداف:

 .2الموضوعات:

 .3وسائل التقويم:

Prerequisite

Course Title

Credits

Course Code

1. Objectives:

2. Topics:

3. Assessment Methods:
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( )30تعليق القسم على آراء المحكمين المرشحين من قبل القسم
 ترفق صورة إلكترونية بجودة عالية من تقريري المحكمين المرشحين من قبل القسم في نهاية هذا البند داخل الملف اإللكتروني

المحكم األول المرشح من قبل القسم
االســــــــــــــــم
المرتبة العلميـــة
التخصص الدقيق
الجــــــــــامعــة

ما تم حيال ملحوظات المحكم
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تابع تعليق القسم على آراء المحكمين المرشحين من قبل القسم
 ترفق صورة إلكترونية بجودة عالية من تقريري المحكمين المرشحين من قبل القسم في نهاية هذا البند داخل الملف اإللكتروني

المحكم الثاني المرشح من قبل القسم
االســــــــــــــــم
المرتبة العلميـــة
التخصص الدقيق
الجــــــــــامعــة

ما تم حيال ملحوظات المحكم
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( )31تعليق القسم على آراء المحكمين الدوليين


ترفق صورة إلكترونية بجودة عالية من تقريري المحكمين الدوليين داخل الملف اإللكتروني في نهاية هذا البند

المحكم الدولي األول المرشح من قبل عمادة الدراسات العليا
االســــــــــــــــم
المرتبة العلميـــة
التخصص الدقيق
الجــــــــــامعــة

ما تم حيال ملحوظات المحكم الدولي
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تابع تعليق القسم على آراء المحكمين الدوليين


ترفق صورة إلكترونية بجودة عالية من تقريري المحكمين الدوليين داخل الملف اإللكتروني في نهاية هذا البند

المحكم الدولي الثاني المرشح من قبل عمادة الدراسات العليا
االســــــــــــــــم
المرتبة العلميـــة
التخصص الدقيق
الجــــــــــامعــة

ما تم حيال ملحوظات المحكم الدولي

38

نموذج تحكيم برنامج دراسات عليا من القسم العلمي
A Review Form of a Graduate Studies Program

Department

)Program Data( بيانات البرنامج
 القسم العلميFaculty
 اسم البرنامجType of study

Program Name

Reviewer’s Name
Specialization

الكلية
أسلوب الدراسة

)Reviewer Data( بيانات المحكم
 اسم المحكمAcademic Status
التخصص الدقيق

Country

الدولة

Phone

الهاتف

الدرجة الوظيفية
جهة العمل

Affiliation

E-mail

البريد االلكتروني

)Reviewer's View( رأى المحكم
:نرجو تكرم المحكم بإبداء الرأي في النقاط اآلتية باإلضافة لما يراه من نقاط أخرى
 Please state your opinion regarding the following points, and kindly add whatever points you deem valuable:



. مدى مالءمة مسمى الدرجة العلمية.1

1.

The suitability of the academic degree title.

2.

The suitability of the total academic units for the targeted
program.

3.

The suitability of units' distribution between theoretical
and practical, for all courses.

4.

Achieving program objectives through courses

5.

Courses description and its compliance with the course
titles.

6.

Compatibility between Arabic and English in course
titles.

. مدى مالء مة الوحدات الدراسية اإلجمالية للبرنامج.2

 مدى مالءمة توزيع الوحدات بين النظري والعملي لجميع.3
.المقررات

. مدى تحقيق أهداف البرنامج من خالل المقررات الدراسية.4

 ومدى مطابقتها لمسميات، توصيف المقررات الدراسية.5
.المقررات

. مدى تطابق اسماء المقررات باللغتين العربية واإلنجليزية.6
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7.

Currency of scientific materials of the program to match
what is universally common.

8.

Strength points

9.

Weakness points

)Signature( التوقيع

. مدى حداثة المادة العلمية للبرنامج مع المعمول به عالميا.7

 نقاط القوة.8

 نقاط الضعف.9

)Date(  التاريخFinal Judgement

)Separate pages can be added if needed

الرأي النهائي

It needs major revision



يحتاج الى تعديالت جوهرية

Acctepted after minor revision



يقبل بعد إجراء تعديالت بسيطة

Accepted



يقبل

يمكن للمحكم أن يرفق صفحات إضافية منفصلة إذا اقتضت الحاجة لذلك

40

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم
جامعة جدة
عمادة الدراسات العليا
نموذج تحكيم عمادة الدراسات العليا
A Review Form of a Graduate Studies Program

Program Data
Department

Faculty

Program Name

Type of Study
Reviewer Data

Reviewer’s Name

Academic Status

Specialization

Affiliation

Country
E-mail

Phone
Reviewer's View

Please state your opinion regarding the following points, and kindly add whatever points you deem valuable:
1.

The suitability of the Academic degree.

2. The suitability of the total academic units for the targeted program.

3. The suitability of units' distribution between theoretical and practical, for all courses.

1.

Achieving program objectives through courses.

41

5. Courses description and its compliance with the course titles.

5.

Currency of scientific materials of the program to match what is universally common.

6. Strength points.

7. Weakness points.

Signature

Date

Final Judgement
It needs major revision



Accepted after minor revision



Accepted



 Separate pages can be added if needed
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