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املقدمة
تعد الدراسات العليا ركيزة أساسية ولبنة هامة في أي جامعة من أجل استمرار التعلم وتفتح اآلفاق البحثية لبناء
مجتمع معرفي قادر على تلبية متطلبات النمو والتطور الذي تقتضيه خطط التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
لذلك كان البد من استحداث برامج دراسات عليا في جامعة جازان ،يكون لها األهداف والخطط والشروط ما يجعلها
مؤهلة إلثراء المجتمع من النواحي العلمية ،والمساهمة في اقتراح الحلول المناسبة للمشكالت التي تعترض تنفيذ خطط
التنمية .ولكي يتم ذلك بشكل علمي ،كان من الضروري وضع أسس ومعايير يسترشد بها في استحداث برامج دراسات
عليا في الجامعة.
ولكي تكون المعايير الخاصة بإقرار برنامج دراسات عليا في الجامعة واضحة وعلمية كان البد من وضع
خطوات موحدة في إعدادها ،تعتمد على وضوح الهدف من البرنامج المقترح ,وتوافر اإلمكانات األكاديمية والفنية
واإلدارية بالقسم ،وتالفي االزدواجية والتكرار غير المبررين مع برامج مماثلة داخل المؤسسات العلمية في المملكة
العربية السعودية ,وتالفي السلبيات واالستفادة من إيجابيات من سبقنا في هذا المضمار.
ويستحسن أن يقوم القسم بدراسة شاملة للبرنامج المقترح قد تقتضي القيام بعمليات مسح ميدانية أو إحصائية –
عن طريق االستبانات -تشمل أعضاء هيئة التدريس وطالب القسم واألقسام المعنية األخرى في الجامعات والهيئات
الحكومية والخاصة ذات العالقة.
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مواد إقرار برامج الدراسات العليا الواردة يف الالئحة املوحدة للدراسات العليا
املادة السابعة:
يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية إلقرار برامج الدراسات العليا بناء على توصية مجلس عمادة الدراسات
العليا مع مراعاة ما يلي:
 .1أن يكون قد توافر لدى القسمممممم العدد الكافي من أعضممممماء هيئة التدريس من األسممممماتذة واألسممممماتذة المشممممماركين
المتخصممممصممممين في مجال البرنامج ,باإلضممممافة إلى توافر اإلمكانات البحثية من قاعات ومختبرات وتسممممهيالت
الحاسوب وغيرها ,وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس واإلشراف والبحث.
 .2أن يكون القسممم قد اكتسممر خبرة مناسممبة على مسممتوى المرحلة الجامعية أن كان البرنامج لدرجة الماجسممتير أو
درجة الماجستير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه.
 .3أن يكون عدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسبا لضمان استمرار يته.
القاعدة التنفيذية جلامعة جازان ()4-7
على القسم الذي يرغر في استحداث برنامج للدراسات العليا مراعاة الضوابط اآلتية:
 .1التنسيق مع عمادة الدراسات العليا واألقسام األخرى بالجامعة لتفادي االزدواجية.
 .2أن يتوافر بالقسمممم ما ال يقل عن ثالثة من أعضممماء هيئة التدريس من األسممماتذة المشممماركين لبرنامج الماجسمممتير،
وثالثة من األساتذة لبرنامج الدكتوراه في مجال التخصص ،ممن يحق لهم اإلشراف على الرسائل العلمية.
 .3أن يكون القسممممم العلمي قد اكتسممممر خبرة في مجال المرحلة الجامعية ال تقل عن تخريج دفعة واحدة على األقل،
ويراعى في مرحلة الدكتوراه أال تقل خبرة القسم في مجال الماجستير عن ثالث سنوات.
 .4يجر مراعاة المعايير المحلية والعالمية للجودة واالعتماد األكاديمي ألي برنامج مستحدث.
أن يتوافر لدي القسممممممم اإلمكانات الالزمة للبرنامج ،ويقدم بها تقريرا مفصممممممال لعرضممممممها على مجلس عمادة
الدراسات العليا لتقييمها والتوصية بالموافقة عليها.
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املادة الثامنة:
مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة يتقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج يتضمن ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعودي له.
طبيعة البرنامج من حيث تركيزه األكاديمي والمهني ومنهجه العلمي.
أهمية البرنامج ومسمممممموغات تقديمه ،بعد االطالع على ما تقدمه األقسمممممممام األخرى داخل الجامعة والجامعات
األخرى في المملكة في مجال التخصص.
اإلمكانات المتوفرة ،أو المطلوب توافرها بالقسمممممم لتقديم البرنامج على مسمممممتوى تعليمي ومهني رفيع ،وبصمممممفة
خاصة تحديد المجاالت البحثية الرئيسة بالقسم.
معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس الماضية.
السيرة الذاتية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم ،ولمن لهم صلة بمجال البرنامج في الجامعة.
القاعدة التنفيذية جلامعة جازان ()4-8

يقوم القسم بإعداد مشروع البرنامج المقترح وفق األحكام الستة التي نصت عليها المادة ( )8وأن يراعي اآلتي:
 .1تعبئة النموذج الخاص باستحداث وإقرار برنامج دراسات عليا الذي أعدته عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان.
 .2تحديد مسارات وشعر البرنامج والتخصصات الدقيقة.
 .3تحديد المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية ،وتحديد مقررات البرنامج ،وعدد الوحدات الدراسية المعتمدة لكل مقرر،
وتوزيع المقررات اإلجبارية واالختيارية ،والرسالة أو المشروع البحثي باللغتين العربية واإلنجليزية.
 .4توصيف كل مقرر من مقررات البرنامج ،باللغتين العربية واإلنجليزية.
 .5تحديد رمز ورقم لكل مقرر لجميع مقررات البرنامج ،وذلك وفق طرق ترقيم مقررات الدراسممممات العليا التي أقرها
مجلس عمادة الدراسات العليا.
 .6يحدد القسم اللغة التي تكتر بها رسائل الماجستير والدكتوراه (إن وجدت) ،تبعا للغة التدريس بالقسم.
يرفع القسممممم مشممممروع البرنامج ،بعد اعتماده من مجلس القسممممم إلى مجلس الكلية ،وبعد موافقة مجلس الكلية على
البرنامج المقترح يتم رفعه إلى مجلس عمادة الدراسممات العليا السممتكمال اإلجراءات النمامية تبعا لما جاء في المادة ()9
من هذه الالئحة.

4

Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

Ministry of Education

وزارة التعليم

جامعة جازان

Jazan University

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

Vice President for Graduate
and Scientific Research

عمادة الدراسات العليا

Deanship of Graduate Studies

القاعدة التنفيذية جلامعة جازان ()2-8
الجدول التالي يوضممممح الحدود الدنيا والقصمممموى للوحدات الدراسممممية للمقررات الدراسممممية والرسممممائل العلمية أو
المشروع البحثي [راجع المواد ( ])34 ، 33 ، 32من هذه الالئحة) :

الدرجة

الدبلوم

الماجستير

عدد الوحدات
الدراسية للمقررات
أسلوب الدراسة
الحد األدنى

الحد األقصى

الحد األدنى

الحد األقصى

()42

()63

--

--

()42

64

3

()01

(*)24

*24

()6

2

بالمقررات الدراسية والرسالة

()61

24

01

04

بالرسالة وبعض المقررات الدراسية

()04

بالمقررات الدراسية واألعمال الميدانية
والتطبيقية والمعملية
بالمقررات الدراسية والرسالة
بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي

الدكتوراه

عدد الوحدات الدراسية
للرسالة أو للمشروع البحثي

01

( )  :تعني الوحدات الدراسية المعتمدة في الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.
*  :شامل الوحدات الدراسية للمشروع البحثي.
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املادة التاسعة:
يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا مشروع البرنامج ،ويتولى التنسيق بين متطلبات البرامج األخرى القائمة ان
وجدت لتفادي االزدواجية فيما بينها ،وفي حال اقتناعه يوصي به إلى مجلس الجامعة العتماده.
القاعدة التنفيذية جلامعة جازان ()2-9
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يتم تشممممممكيل لجنة دائمة لتطوير برامج الدراسممممممات العليا منبثقة عن مجلس عمادة الدراسممممممات العليا يرأسممممممها عميد
الدراسات العليا وتضم في عضويتها ثالثة من أعضاء المجلس ،ويجوز أن يحضر اجتماعها رئيس القسم العلمي
المعني أو من ينوب عنه وال يشارك في التصويت.
تتولى اللجنة دراسممممة برامج الدراسممممات العليا الجديدة المقترح اسممممتحداثها أو البرامج القائمة المراد تطويرها ،تمهيدا
لعرضها على مجلس عمادة الدراسات العليا.
تقوم اللجنة بدراسة البرامج للتأكد من استيفائها األحكام والمعايير التي نصت عليها الالئحة الموحدة للدراسات العليا
في الجامعات وقواعدها التنفيذية في جامعة جازان واقتراح التعديالت المطلوبة.
في حالة وجود مالحمات على البرنامج المقترح ،يعاد إلى القسم األكاديمي المختص لدراسة هذه التعديالت وتنفيذها
وإعادة إقرارها في مجلس القسم ومجلس الكلية ثم يتم رفع البرنامج إلى عمادة الدراسات العليا مرة أخرى.
بعد اكتمال التعديالت المطلوبة ،توصي اللجنة برفع البرنامج إلى مجلس عمادة الدراسات العليا.
ترفع اللجنة توصياتها ومحاضرها إلى عميد الدراسات العليا العتمادها.

واسممتنادا إلى المادة السممابعة من الالئحة الموحدة للدراسممات العليا في الجامعات فقد ارتأت عمادة الدراسممات العليا
بجامعة جازان وضمممممع صممممميغة موحدة تلتزم بها جميع الكليات عند تقديم برامجها للدراسمممممات العليا وذلك وفق األسمممممس
والمعايير التالية:
أهداف الربنامج:
باإلضممممافة إلى األهداف العامة الواردة في المادة األولى من الالئحة الموحدة للدراسممممات العليا في الجامعات يجر
ذكر الفلسممفة واألهداف الخاصممة بالبرنامج المقترح على أن تشمممل النقاط التالية ،وفق ما جاء في الفقرة األولى من المادة
الثامنة المشار إليها في الالئحة الموحدة وعلى سبيل المثال ال الحصر :
 .1توفير الكوادر العلمية في مجال التخصص الدقيق للبرنامج المقترح لكي يتحقق االكتفاء الذاتي مستقبال.
 .2إثراء وترسممممميف المفاهيم العلمية الحالية وذلك عن طريق القيام بالدراسمممممات واألبحاث التي تسمممممعى إلى رقي المعرفة
النمرية والتطبيقية بانتهاج األسلوب العلمي في البحث.
 .3تطوير وتقوية برنامج البكالوريوس الحالي بالقسم.
 .4التكامل مع التخصصات االخرى التي تخدم المجتمع السعودي بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص.
 .5تحقيق التعاون العلمي بين جامعة جازان وجامعات المملكة األخرى وكذلك جامعات الدول العربية واإلسممممممالمية
والعالمية في مجال التخصص المقترح وذلك عن طريق تنفيذ بحوث مشتركة.
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أهمية الربنامج:
على الق سم أن يو ضح ال ضرورة التي ت ستدعي ا ستحداث البرنامج المقترح بالتركيز على النقاط التالية وذلك وفق
ما جاء في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثامنة المشار إليها في الالئحة الموحدة على سبيل المثال ال الحصر :
 .1مبررات تقديم البرنامج وجدواه.
 .2البرامج المماثلة في جامعات المملكة األخرى (إن وجدت) التي أسممممممترشممممممد بها في إعداد هذا البرنامج ،ومدى
االستفادة من إيجابيات برامجها وتالفي سلبياتها.
 .3مدى تميز هذا البرنامج عن غيره من البرامج المشابهة في المملكة وخارجها.
اإلحصاءات:

يتوجر على القسم تعضيد طلبه  -ما أمكن ذلك  -بتقديم إحصاءات تتعلق بعدد الطالب المتوقع التحاقهم بالبرنامج،
وكذلك عدد المعيدين والمحاضرين إن وجدوا ،الراغبين في االلتحاق بالبرنامج.
اإلمكانات املتاحة:
توضمممميح اإلمكانات المتاحة بالقسممممم لتقديم البرنامج المقترح ،حسممممر ما ورد في الفقرة األولى من المادة السممممابعة
المشار إليها في الالئحة الموحدة ،على أن يشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر :
 .1توافر أعضاء هيئة التدريس في القسم وخبراتهم في مجال البحث وخالفه.
 .2توافر الكفاءات الفنية واإلدارية المساندة لتنفيذ البرنامج المقترح.
 .3توافر المراجع في مكتبات الجامعة.
 .4توافر المعامل والورش واألجهزة التي يتطلر البرنامج المقترح وجودها ليتم تنفيذه على الوجه األكمل .

املتطلبات الدراسية للدرجة العلمية:
يوضح في النموذج الخاص بذلك:
 .1عدد الوحدات الدراسية المطلوبة للدرجة.
 .2عدد الوحدات المخصصة للرسالة.
 .3أي شروط يرى القسم أنها ضرورية للتخصص مثل متطلبات اللغة أو متطلبات سابقة خاصة بالبرنامج.
 .4الخطة الدراسية للبرنامج.
نظام الدراسة:
 .1يخضممممممع نمام الدراسممممممة للقواعد العامة التي تنص عليها الالئحة الموحدة للدراسممممممات العليا في الجامعات،
وقواعدها التنفيذية وأية قواعد أخرى تضممممممعها الكلية والقسممممممم في إطار اللوائح المعتمدة من مجلس التعليم
العالي.
 .2تحدد المواد ( )32و( )33و( )34من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات أسلوب وعدد الوحدات
الدراسية المطلوبة للدبلوم العالي ،والماجستير ،والدكتوراه.
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 .3حسمممر القواعد التنفيذية لالئحة الموحدة تكون عدد وحدات الرسمممالة لدرجة الماجسمممتير بالمقررات الدراسمممية
والرسممممالة بحد أقصممممى ( )11وحدات دراسممممية ،وتكون عدد وحدات الرسممممالة لدرجة الدكتوراه بالمقررات
الدراسممية والرسممالة بحد أقصمى ( )12وحدة دراسممية .ولدرجة الدكتوراه برسممالة وبعا المقررات بحد أدنى
( )21وحدة دراسية.
طرق ترقيم مقررات الدراسات العليا
فيما يلي مقترح طرق ترقيم المقررات الدراسية وفقا للترقيم التالي:
 .1يعطى كل مقرر رقما مكونا من ثالثة أرقام.
 .2يرمز رقم المئات للدرجة ويكون على النحو التالي:
كليتا الطب

جميع الكليات عدا كليتي الطب
وطب األسنان

وطب األسنان

الدرجة

رقم المئات

رقم المئات

الدبلوم

5

7

الماجستير

6

8

الدكتوراه

7

9

 .3يرمز رقم العشرات للتخصص ويكون على النحو التالي:
رقم العشرات

مثال لدرجة الماجستير

1 ,1

األرقام من  ...،613 ،612 ،611 ،611إلى 619

2

األرقام من  ...،622 ،621 ،621إلى 629

8-3

9

المقررات
المقررات اإلجبارية
واألساسية بالقسم
التخصص الدقيق األول

األرقام من  ...،632 ،631 ،631إلى 639

التخصص الدقيق التالي

األرقام من  ...،642 ،641 ،641إلى 649

التخصص الدقيق التالي

األرقام من  ...،652 ،651 ،651إلى 659

التخصص الدقيق التالي

 ...،692 ،691 ،691إلى 699

المقررات الخاصة
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 بالنسممبة لكلية طر األسممنان ،يمكن اسممتخدام رقم العشممرات " "2أيضمما ضمممن المقررات األسمماسممية ،وبذلك
ت صبح األرقام المخ ص صة للمقررات األ سا سية واإلجبارية لهذه الكلية :من ... ،613 ،612 ،611 ،611
إلى . 629
 في حالة الحاجة في أحد التخ ص صات الدقيقة ألكثر من رقم عشرات واحد ،فيخ صص له أرقام عشرات
متتالية (مثال ، .... ،621 ،621 :إلى .)639
 .4يرمز رقم اآلحاد لتسملسمل المقررات حسمر اعتماد أحدهما على اآلخر كمتطلر سمابق ،ويسمبق المتطلر السمابق
المقرر الذي يعتمد عليه.
 .5يحتفظ رقم العشرات  9مع أرقام اآلحاد للمقررات المعينة الخاصة كالتالي:
رقم اآلحاد

9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

رقم العشرات

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

الرقم
كامالا

المقرر

مثال لدرجة الماجستير

الرسالة
المشروع البحثي
موضوعات خاصة أو مختارة ()2
موضوعات خاصة أو مختارة ()1
ندوة بحث
طرق البحث العلمي

699
99س
698
98س
697
97س
696
96س
695
95س
694
94س
693
93س
692
92س
691
91س
691
91س
(حيث إن س ترمز لألرقام  8 ،7 ، 6 ، 5أو  9حسر الدرجة)

وفي حالة استحداث أو وجود مقررات أخرى ال يسعها الترقيم أو في حالة الحاجة إلى تكرار مقرر معين باسم
آخر وخصممموصممما من المقررات الخاصمممة ،فيتم اسمممتخدام األرقام  93 ،92 ،91 ،91علما بأنه تم تثبيت الرقم 96
للموضوعات الخاصة (أو المختارة) ( )1والرقم  97للموضوعات الخاصة (أو المختارة) (.)2
خطوات إقرار برنامج دراسات عليا:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تتلخص الخطوات اإلدارية واإلجرائية إلقرار برنامج جديد للدراسات العليا فيما يلي -:
تعبئة كافة بنود النموذج المرفق بكل دقة وعدم ترك أي بند.
دراسة الموضوع من قبل القسم المختص ومن ثم يعرض على مجلس القسم للتوصية بالموافقة.
عرض الموضوع على مجلس الكلية للتوصية بالموافقة.
إرسمممال البرنامج إلى عميد الدراسمممات العليا بالجامعة لرفعه إلى سمممعادة وكيل الجامعة للدراسمممات العليا والبحث
العلمي لعرضه على اللجنة الدائمة للخطط والمناهج.
اعادة البرنامج إلى عميد الدراسات العليا للعرض على مجلس عمادة الدراسات العليا للدراسة والتوصية لمجلس
الجامعة بالموافقة.
عرض الموضوع على مجلس الجامعة.
9
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 .7في حالة موافقة مجلس الجامعة واعتماد معالي وزير التعليم العالي لمحضر مجلس الجامعة يتم اتخاذ اإلجراءات
اإلدارية من قبل الكلية المعنية وعمادة الدراسات العليا بالجامعة لتنفيذه.
وفيما يلي الصمميغة الموحدة لتقديم طلر إقرار برنامج دراسممات عليا والمشممتمل على نموذج يتضمممن مجموعة من
البنود المخصصة لذلك.
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منوذج إقرار  /تطوير برنامج دراسات عليا
المطلوب:





إقرار برنامج جديد.

التـاريـخ:

تطوير برنامج قائم.

/

/

11هـ

 إلقرار برنامج جديد يجب ملء جميع بنود النموذج ماعدا (.)62( , )66( ,)64( ,)40
 البند ( )02خاص بالبرامج الخاصة فقط.

الكلية
الدرجة:



أسلوب الدراسة:

القسم العلمي


 بالمقررات والمشروع البحثي

دبلوم عالي




 بالمقررات فقط (دبلوم)

ماجستير

بالمقررات والرسالة

تدقيق النموذج

دكتوراه

نعم /ال

مالحظات

تم إعداد البرنامج على نماذج عمادة الدراسات العليا المعتمدة
تم تدقيقه لغويا ً
يوجد بالقسم على األقل ثالثة أساتذة و /أو أساتذة مشاركين
القسم لديه الخبرة الكافية لتدريس الدرجة السابقة للبرنامج
تم العرض على جهات خارجية للتقييم
تم األخذ بمالحظات المقيمين (مرفق تقارير المقيمين)
تم إرفاق محضر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بتحديد التكاليف ( للبرامج الخاصة )
تم تحقيق المتطلبات الدراسية كما نصت عليه الالئحة الموحدة

منسق البرنامج في القسم العلمي
االسم

بريد إلكتروني

المرتبة العلمية

جوال
قرار مجلس القسم

رقم القرار

رئيس القسم

رقم الجلسة

قرار مجلس الكلية
رقم القرار

التاريخ

عميد الكلية

االسم

االسم

التوقيع

التوقيع
11
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التعريف بالربنامج:
2

1

الكلية

3

الدرجة وأسلوب الدراسة

3

التخصص العام

1

القسم العلمي

5

نظام الدراسة

نوع البرنامج

عربي

7

English
التخصص الدقيق (إن وجد)

عربي

English

8

اسم الدرجة العلمية

9

عربي
English

لغة التدريس

11

التاريخ المقترح لبدء البرنامج

11

لغة الرسالة العلمية

12

عدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج

13

الخبرة العلمية للقسم
البرنامج

أعداد الملتحقين حاليا ا

تاريخ بداية البرنامج

عدد الخريجين خالل الخمس سنوات األخيرة

بكالوريوس
دبلوم عال
ماجستير
دكتوراه

11



حالة البرنامج :

منفرد



مشترك





مع قسم

الكليات واالقسام المشاركة بالبرنامج:
م

القسم

الكلية

1
2
3

12

مع كلية
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شروط القبول في البرنامج ( الشروط الخاصة بالقسم و التي لم تنص عليها الالئحة الموحدة للدراسات العليا و قواعدها التنفيذية بالجامعة )

–1
–2
–3
–1
–5

13

تكلفة الوحدة الدراسية و إجمالي تكاليف البرنامج (خاص بالبرامج الخاصة فقط)
تكلفة الوحدة الدراسية الواحدة

17

إجمالي عدد الوحدات الدراسية

أهداف البرنامج

0
4
6
2
2
3
7
أهمية البرنامج و حاجة المجتمع له

18

13

التكلفة اإلجمالية
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الجهات التي يمكن أن تستفيد من البرنامج

1

3

2

7

3

8

1

9

5

11

21

البرامج المشابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرى من حيث االسم والمحتوى

21

اختالف البرنامج المقترح عن غيره من البرامج المشابهة

22

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

23

رؤية البرنامج

21

رسالة البرنامج
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25
م

جدول  1-1بيان بأعضاء هيئة التدريس بالقسم للعام الدراسي :
االسم

المرتبة العلمية

التخصص الدقيق

/

هـ

الجامعة المانحة للدكتوراه  /الدولة

0
4
6
2
2
3
7
1
9
01
00
04
06
02
02
03
07
01
09
41
40
44
46
42
42
43
47
28

14

سنة الحصول على
الدكتوراه

الجنسية
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23
م

جدول  2-1بيان بعضوات هيئة التدريس بالقسم للعام الدراسي:
االسم

المرتبة العلمية

التخصص الدقيق

/

هــ

الجامعة المانحة للدكتوراه  /الدولة

0
4
6
2
2
3
7
1
9
01
00
04
06
02
02
03
07
01
09
41
40
44
46
42
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27
م

Deanship of Graduate Studies

جدول  1-2بيان بالمحاضرين و المعيدين بالقسم للعام الدراسي:
االسم

المرتبة العلمية

/

الجامعة

هـ
سنة التخرج

الجنسية

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
1516
17
18
19
20

28
م

جدول  2-2بيان بالمحاضرات و المعيدات بالقسم للعام الدراسي:
االسم

الجامعة

المرتبة العلمية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
16

/

هـ
سنة التخرج

الجنسية
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29
م

Deanship of Graduate Studies

جدول  1-3بيان بالفنيين و اإلداريين بالقسم للعام الدراسي:
االسم

المؤهل

عدد سنوات الخبرة

17

/
العمل الحالي

هـ
الجنسية
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م
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جدول  2-3بيان بالفنيات و اإلداريات بالقسم للعام الدراسي:
االسم

المؤهل

عدد سنوات الخبرة

18

/
العمل الحالي

هـ
الجنسية
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31
م

Deanship of Graduate Studies

معامل القسم الحالية التي سوف تخدم البرنامج

سعة المعمل

اسم المعمل
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32
م

Deanship of Graduate Studies

المعامل المقترح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرنامج
التاريخ المتوقع لبدء التشغيل

اسم المعمل

20

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education

جامعة جازان

Jazan University

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

Vice President for Graduate
and Scientific Research

عمادة الدراسات العليا
33

Deanship of Graduate Studies

التعديالت المقترحة في مقررات البرنامج المقترح (يكتفى بكتابة اسم المقرر باللغة العربية فقط) (يعبأ عند طلب تطوير برنامج فقط)

مقررات تم استحداثها
اسم المقرر

مجموع الوحدات

مقررات تم إلغاؤها
الوحدات

اسم المقرر

مقررات تم اإلبقاء عليها
الوحدات

مجموع الوحدات

21

اسم المقرر

مجموع الوحدات

الوحدات
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31

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

35

مقارنة عدد الوحدات الدراسية بين البرنامج الحالي و البرنامج المقترح (يعبأ عند طلب تطوير برنامج فقط)
وحدات إجبارية

وحدات اختيارية
داخل القسم

خارج القسم

وحدات الرسالة أو
المشروع البحثي

المجموع

البرنامج الحالي
البرنامج المقترح

33

المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية
عدد وحدات المقررات االختيارية

عدد وحدات المقررات اإلجبارية
عدد وحدات المشروع البحثي أو الرسالة

()1

إجمالي عدد الوحدات

( )1تسجيل المقررات االختيارية بموافقة القسم العلمي.

مالحظة:
على القسم أن يقدم مقارنة مرجعية  Benchmarkبين البرنامج المستحدث والبرامج المشابهة له في الجامعات المحلية والعربية والعالمية.
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قائمة المقررات الدراسية (يجب أن تكتب المقررات بالترتيب التالي :المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة)

المقررات اإلجبارية
م

رمز و رقم
المقرر

عنوان المقرر

نوع المقرر

0
4
6
2
2
3
7
1
9
01
00
04
06
02
02
03
07
01
09

23

الوحدات الدراسية
نظري

عملي

سريري

المعتمدة

رمز ورقم
المتطلب السابق
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List of Courses
Compulsory Courses

No.

Course
Code

Course Title

Course
Type

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

24

Credits
Theory

Practical

Clinical

Cred.

Prerequisite
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37

قائمة المقررات الدراسية (يجب أن تكتب المقررات بالترتيب التالي :المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة)

المقررات االختيارية
م

رمز و رقم
المقرر

نوع المقرر

عنوان المقرر

الوحدات الدراسية
نظري

0
4
6
2
2
3
7
1
9
01
00
04
06
02
02
03
07
01
09

الرسالة أو المشروع البحثي
رمز و رقم المقرر

عنوان المقرر

الوحدات الدراسية المعتمدة

مجموع الساعات المعتمدة للبرنامج

25

عملي

سريري

المعتمدة

رمز ورقم
المتطلب السابق
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List of Courses

Elective Courses
No.

Course
Code

Course Title

Course
Type

Credits
Theory

Practical

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Thesis or project
Course Code

Course Title

Credits

Total Credits

26
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38
رمز ورقم المـقرر

توصيف المقررات

عنوان المقـــــرر

أوالا :وصف المقرر

ثانياا :أهداف المقرر
يتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المقرر أن :
-1
-2
-3
-1
-5
ثالثاا :مفردات المقرر
النظري:
( أ ) الجانب
ّ
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عدد الوحدات

متطلب سابق
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ي (إن ُوجد ):
( ب ) الجانب العمل ّ

رابعاا :المراجع األساسيّة:
-1
-2
-3
-1
-5
-3
-7
خامساا :المراجـع المســاعدة:
-1
-2
-3
-1
-5
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Course Code

Course Title

Credits

Prerequisite

1 - Course Description

2 - Objectives of the course

3 - Syllabus:
a - Theoretical side

b - The practical side (if applicable)

4 - Basic references

5 - Assistance references

.) (العربي واإلنجليزي) لكل المقررات38( * يكرر هذا البند
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ّ
ِّ
متطلبات الربنامج حسب املستويات الدراسية
المستوى األول
م

المقرر
رمز
ّ
ورقمه

المقرر
اسـم
ّ

First Level
الوحدات
المعت َمدة

الوحدات الدراسية
نظري
ّ

عملي
ّ

متطلب
المقرر
ّ

Course
Number
& Code

Course Title

1
2
3
1
5
3
7

مجموع وحدات المستوى األول

Total Credits for First Level

المستوى الثاني
م

المقرر
رمز
ّ
ورقمه

المقرر
اسـم
ّ

Second Level
الوحدات
المعت َمدة

الوحدات الدراسية
نظري
ّ

عملي
ّ

متطلب
المقرر
ّ

Course
Number
& Code

Course Title

1
2
3
1
5
3
7

مجموع وحدات المستوى الثاني

Total Credits for Second Level
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المستوى الثالث
م

المقرر
رمز
ّ
ورقمه

المقرر
اسـم
ّ

Third Level
الوحدات
المعت َمدة

الوحدات الدراسية
نظري
ّ

عملي
ّ

متطلب
المقرر
ّ

Course
Number
& Code

Course Title

1
2
3
1
5
3
7

مجموع وحدات المستوى الثالث

Total Credits for Third Level

المستوى الرابع
م

المقرر
رمز
ّ
ورقمه

المقرر
اسـم
ّ

Fourth Level
الوحدات
المعت َمدة

الوحدات الدراسية
نظري
ّ

عملي
ّ

متطلب
المقرر
ّ

Course
Number
& Code

Course Title

1
2
3
1
5
3
7

مجموع وحدات المستوى الرابع

Total Credits for Fourth Level

31

Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

Ministry of Education

جامعة جازان

Jazan University

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

Vice President for Graduate
and Scientific Research

عمادة الدراسات العليا

Deanship of Graduate Studies

مراجعة طلب استحداث برنامج دراسات عليا جديد
(خاص بعمادة الدراسات العليا)
 .4بيانات أولية:

 البرنامج :
 القسم :
 الكلية :

 .2مراجعة النماذج

 تم االلتزام بالنماذج
أهداف البرنامج

نعم
أهمية البرنامج

أسماء أعضاء هيئة التدريس

ال


االحصاءات

المعامل



اإلمكانات المتاحة

الكوادر

32

اإلمكانات المطلوبة
لبدء تنفيذ البرنامج

المقررات الدراسية

المتطلبات
الدراسية

توصيف المقررات
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تلخيص إفادات الكلية
نعم
 .1هل الفلسفة واألهداف والهيكل التنميمي للبرنامج واضحة ؟
 .2هل االتجاهات المرسومة للبرنامج موائمة لفلسفة وأهداف الجامعة؟
 .3هل عمر القسم المرشح لتقديم البرنامج ال يقل عن  5سنوات؟
 .4هل هناك حاجة ملحة للبرنامج؟
 .5هل عناصر التميز في البرنامج واضحة؟
 .6هل توجد ازدواجية بين هذا البرنامج والبرامج األخرى في الجامعة وخارجها؟
 .7هل اإلمكانات متوفرة لبدء البرنامج في القسم في المجاالت اآلتية:
 أعضاء هيئة التدريس. مساعدو الباحثين. الفنيون واإلداريون. المعامل والورش. مصادر التعلم وخدمات المكتبات. تجهيزات الحاسر اآللي المركزي والفرعي. -التدرير العلمي والميداني.

 .8هل تم استيفاء المتطلبات الدراسية ومتطلبات التدرير العلمي والميداني وفق ما جاء في
الئحة الدراسات العليا وقواعدها التنفيذية؟
 .9هل شروط البرنامج الخاصة ال تتعارض مع ما جاء في الئحة الدراسات العليا؟
 .11هل هناك طلبات لاللتحاق بالبرنامج؟
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: مالحمات عامة.11
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دليل تعبئة نموذج برنامج دراسات عليا

تنبيهات عامة تؤخذ في االعتبار
عند تعبئة النموذج











( )1الكلية
( )2القسم العلمي

( )3الدرجة وأسلوب الدراسة

( )1نظام الدراسة

( )5نوع البرنامج

يتم تحميل النموذج المناسب لعدد مسارات البرنامج المقترح.
يتم االلتزام الكامل بالنموذج شكال و موضوعا.
يجب تعبئة جميع البنود المطلوبة.
يجب أال يرسل النموذج لعمادة الدراسات العليا قبل اعتماده من قبل رئيس القسم وعميد الكلية.
يجب أن يكون للبرنامج منسق من قبل القسم العلمي.
الستحداث برنامج جديد يجب ملء جميع بنود النموذج ماعدا (.)31( ,)31( ,)21
البند ( )15خاص بالبرامج الخاصة مدفوعة التكاليف فقط.
يتم تحميل نماذج التقييم من الموقع اإللكتروني للعمادة وترسل لجهات علمية متخصصة وليس ألشخاص وال يتم تقديم نموذج االستحداث
أو التطوير لعمادة الدراسات العليا إال بعد التقييم واألخذ في االعتبار بآراء المقيّمين.
يلزم إرفاق نسخة إلكترونية (قرص ممغنط) من النموذج مع النسخة الورقية.

يتم كتابة اسم الكلية.
يتم كتابة اسم القسم العلمي.
يتم اختيار الدرجة وأسلوب الدراسة المطلوبين من أحد الخيارات التالية:
دبلوم عالي

ماجستير بالمقررات الدراسية و الرسالة

ماجستير بالمقررات الدراسية و المشروع البحثي

دكتوراه بالمقررات الدراسية و الرسالة

دكتوراه بالرسالة و بعض المقررات الدراسية

يتم اختيار نظام الدراسة من أحد االختيارات التالية :
انتظام

تعليم عن بعد

تعليم مدمج

يتم اختيار نوع البرنامج من حيث كونه:
عام

خاص (مدفوع التكاليف)


( )3التخصص العام

يكتب التخصص العام للبرنامج.

( )7التخصص الدقيق

يكتب التخصص الدقيق لكل مسار (مسارات متعددة) باللغتين العربية و اإلنجليزية.
يتم كتابة اسم الدرجة العلمية للبرنامج ,بحيث يكون كأحد األمثلة التالية:

( )8اسم الدرجة العلمية

الماجستير في اآلداب (التخصص العام  /التخصص الدقيق)

)M.A. (Main Specialization / Minor Specialization

الماجستير في العلوم (التخصص العام  /التخصص الدقيق)

)M.Sc. (Main Specialization / Minor Specialization

الماجستير في اإلدارة العامة

M.P.A.

الماجستير في إدارة األعمال

M.B.A.

الماجستير في األنظمة

L L.A.

الدبلوم العالي في التربية (التخصص)

) H.D.Ed. (Specialization

الماجستير في التربية (التخصص)

) M.Ed. (Specialization

الماجستير في االقتصاد المنزلي (التخصص)

)Master of Home Economics (Specialization

الماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي (التخصص)

)Master in Urban and Regional Planning (Specialization

الماجستير في العلوم الطبية (التخصص)

)Master of Medical Sciences (Specialization

ماجستير العلوم الصيدلية (التخصص)

)Master of Pharmaceutical Science (Specialization

دكتوراه الفلسفة (التخصص العام  /التخصص الدقيق)

)Ph.D. (Main Specialization / Minor Specialization
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( )9لغة التدريس

يتم اختيار لغة التدريس من القائمة المنسدلة:
عربي

إنجليزي

فرنسي


( )11التاريخ المقترح لبدء
البرنامج

يتم اختيار العام الدراسي المقترح لبدء البرنامج.

( )11لغة الرسالة العلمية

يتم اختيار لغة الرسالة العلمية من أحد خيارات:
عربي

إنجليزي

فرنسي


( )12عدد الطالب المتوقع قبولهم

يكتب عدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج وليس المتوقع تقدمهم للبرنامج.

( )13الخبرة العلمية للقسم

يعبأ الجدول ويراعى كتابة التواريخ بالتقويم الهجري.

( )11شروط القبول

تكتب الشروط الخاصة بالقسم والتي لم تنص عليها الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان.

( )15تكلفة الوحدة الدراسية
وإجمالي تكاليف البرنامج

هذا البند خاص بالبرامج الخاصةةةة المدفوعة التكاليف ,ويتم كتابة تكلفة الوحدة الدراسةةةية وعدد الوحدات والتكلفة اإلجمالية ,ويجب أيضةةةا إرفاق محضةةةر
عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

( )13أهداف البرنامج

تكتب أهداف البرنامج مختصرة وفي نقاط ويراعى أن تكون األهداف قابلة للقياس وتوضح التالي:
خدمة البرنامج للعملية التعليمية

خدمة البرنامج للبحث العلمي

خدمة البرنامج للمجتمع


( )17أهمية البرنامج وحاجة
المجتمع له

تكتب أهمية البرنامج مختصرة وفي نقاط ويراعى توضيح حاجة المجتمع للبرنامج وتأثيره على المجتمع.

( )18الجهات التي يمكن أن تستفيد
من البرنامج

تكتب أسماء الجهات والهيئات والوزارات (التي يمكن أن تستفيد من البرنامج) في نقاط.

( )19البرامج المشابهة في جامعات
المملكة األخرى

تكتب أسماء البرامج المشابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرى من حيث االسم والمحتوى .

( )21اختالف البرنامج عن البرامج
المشابهة

يذكر باختصار وفي نقاط مدى اختالف البرنامج المقترح عن البرامج المشابهة من حيث المقررات والمحتوى وعدد الوحدات الدراسية للبرنامج و عدد
الوحدات اإلجبارية واالختيارية .

( )21األسباب الداعية لتطوير
البرنامج الحالي

هذا البند يعبأ فقط عند طلب تطوير برنامج قائم ويذكر فيه األسباب التي دعت القسم العلمي لتطوير البرنامج الحالي.

( )25( & )21أعضاء هيئة
التدريس
( )27( & )23الفنيون و
اإلداريون

( )32التعديالت المقترحة في
المقررات الدراسية

( )33قائمة مقررات الدرجة العلمية




يراعى ترتيب أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية ثم األقدمية.
يذكر التخصص الدقيق لكل عضو هيئة تدريس.

يتم ترتيب الفنيين و اإلداريين و الفنيات و اإلداريات حسب المؤهل أوال ثم حسب سنوات الخبرة




هذا البند يعبأ فقط عند طلب تطوير برنامج قائم ويذكر فيه أسةةةةةةةماء المقررات الدراسةةةةةةةية التي تم اسةةةةةةةتحداثها والمقررات التي تم إلغاؤها
باإلضافة إلى المقررات التي تم اإلبقاء عليها.
يكتفى بكتابة اسم المقرر باللغة العربية فقط.

ترقم مقررات الدراسات العليا حسب قرار مجلس عمادة الدراسات العليا كالتالي:
يعطى كل مقرر رقما ا مكونا ا من ثالثة أرقام.
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الرقم المئوي يعطى للدرجة ويكون على النحو التالي:
جميع الكليات عدا كليات الطب و الصيدلة وطب األسنان

كليات الطب والصيدلة وطب األسنان

الدبلوم

2

7

الماجستير

3

1

الدكتوراه

7

9



الرقم العشري

مثال لدرجة الماجستير

0,1

األرقام من  ...,316 ,314 ,310 ,311إلى 309

4

األرقام من  ...,344 ,340 ,341إلى 349

التخصص الدقيق األول

1 -6

األرقام من  ...,364 ,360 ,361إلى 369
األرقام من  ...,324 ,320 ,321إلى 329
األرقام من  ...,324 ,320 ,321إلى 329

التخصص الدقيق التالي
التخصص الدقيق التالي
التخصص الدقيق التالي

9

 ...,394 ,390 ,391إلى 399






( )37توصيف المقررات
( )38عرض البرنامج على جهات
خارجية للتقييم

الرقم العشري يعطى للتخصص ويكون على النحو التالي:
المقررات
المقررات اإلجبارية واألساسية بالقسم

المقررات الخاصة

بالنسبة لكلية طب األسنان ,يمكن استخدام الرقم العشري " "2أيضا ا ضمن المقررات األساسية ,وبذلك تصبح األرقام المخصصة
للمقررات األساسية واإلجبارية لهذه الكلية :من  ... ,313 ,312 ,311 ,311إلى . 329
في حالة الحاجة في أحد التخصصات الدقيقة ألكثر من رقم عشري واحد ,فيخصص له أرقام عشرية متتالية (مثالا,321 ,321 :
 , ....إلى .)339
رقم اآلحاد يرمز لتسلسل المقررات حسب اعتماد أحدهما على اآلخر كمتطلب سابق ,ويسبق المتطلب السابق المقرر الذي يعتمد
عليه.
يحتفظ الرقم العشري  9مع أرقام اآلحاد للمقررات المعينة الخاصة كالتالي:
رقم اآلحاد

الرقم العشري

الرقم كامالا

مثال لدرجة الماجستير

المقرر

9

9

99س

399

الرسالة

1

9

91س

391

المشروع البحثي

7

9

97س

397

موضوعات خاصة أو مختارة ()4

3

9

93س

393

موضوعات خاصة أو مختارة ()0

2

9

92س

392

ندوة بحث

2

9

92س

392

طرق البحث العلمي

(حيث إن س ترمز لألرقام  , 2أو  , 3أو  7أو  1أو 9حسب الدرجة)
في حالة استتحداث أو وجود مقررات أخرى ال يستعها الترقيم أو في حالة الحاجة إلى تكرار مقرر معين باستم خخر وخصتوصتا ا من

المقررات الخاصتتة ,فيتم استتتخدام األرقام  93 ,92 ,91 ,91علما ا بأنه تم تثبيت الرقم  93للموضتتوعات الخاصتتة (أو المختارة)
( )1والرقم  97للموضوعات الخاصة (أو المختارة) (.)2
يجب التأكد من أن يكون رمز ورقم المقرر الذي يدرس من خارج القسم له نفس رمز ورقم المقرر في القسم الذي يقوم بتدريسه مع ضرورة
إرفاق خطاب من القسم المعني بالموافقة على تدريس هذا المقرر.
يتم كتابة وصف مختصر للمقرر يتضمن الهدف من تدريس المقرر والنتائج التي ستعود على الطالب من تدريسه.

يتم ترتيب المقررات في التوصيف تصاعديا ا حسب تسلسل األرقام.

يذكر الجهات التي تم عرض البرنامج عليها ثم يتم التعليق على ما أخذ به و ما لم يؤخذ به من خراء المقيّمين و لماذا
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