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تقديم:

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
أما بعد؛ يسر عمادة الدراسات العليا بجامعة القصيم أن تقدم هذا الدليل اإلرشادي الذي يعرض
تعريفاً بكيفية تعبئة النموذج الخاص بطلب إقرار برنامج دراسات عليا جديد وفق الشروط المنظمة
المعمول بها في الجامعة وهيئة تقويم التعليم وحاجة سوق العمل ،كما يفيد هذا الدليل جميع المنسقين
والمشرفين على برامج الدراسات العليا بكليات الجامعة.
ويتضمن هذا الدليل كل بند من بنود نموذج إقرار البرنامج من حيث كيفية كتابة التعريف بالبرنامج
والمعلومات الخاصة به من رؤية ،ورسالة ،وأهداف ،ومبررات تقديم البرنامج حسب احتياجات سوق
العمل ،وغير ذلك من النقاط المهمة التي يجب مراعاتها عند تعبئة نموذج إقرار تلك البرامج.
آملين من اهلل تعالى أن يكون هذا الدليل عوناً لهم ،ويجدوا فيه ما يسهل أداء عملهم على الوجه
األكمل.
وفق اهلل الجميع لما فيه الخير والسداد ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

عميد عمادة الدراسات العليا
أ.د .محمد بن إبراهيم الدغيري
www.gsd.qu.edu.sa

إرشادات وتعليمات خاصة بتعبئة نموذج طلب إقرار البرنامج
يجب على القسم المعني بتقديم البرنامج المقترر قرراءة اإلرشرادات والتعليمرات الرواردة فري البنرود
اآلتية وااللتزام بما جاء فيها قبل تعبئة نموذج إقرار البرنامج:
 يراعى عند تعبئة البنود كافة أو احلوقو اطملوو تعبئهاا  ي وموج اقإررا أ يه حذف األمثوة الهوضيحيحة اطمرفوقية
مع كل بنيد أو حوقيل دا يل النميوج ألني

وضيعاا بليال ااديياد فوقي ،فعويى ايبحل اطمثيا احلوقيل ري 4

من البند األو اطموجود  ي صفية  4من وموج اقإررا والذ

كهابه حسب الهايل:

( .4المسررارات الرئيسررة أو التخصصررات الترري يشررملها البرنررامج (مثررال :النقررل أو الهندسررة اإلنشررائية ببرنررامج
الهندسررة المدنيررة؛ أو االستشررارات أو علررم نفررس المدرسررة فرري برنررامج علررم الررنفس) فإني يييه حيذف اطمثييا
السابق احملدد بالوو األمحر كما هو موضح ويلبق جلك عوى مجحع األمثوة اطموجودة  ي وموج إررا الربنامج.

أوالً :تعريف البرنامج ومعلومات عامة:
 عوييى الوقسي تعبئيية البحانيياهب ا اصيية ييذا البنييد و ي حاليية اريداق الوقسي ياي جديييد لوربنييامج ييب إ فييا
مرجعحة ملا ة  ي اجلامعاهب األ رى تدع مورف الوقس من ايا اطموقدق لوربنامج.
 عوى الوقس أ يضع اآللحاهب الالزمة لهفعحل وتلبحق تد يس وتوقومي الربنامج بالوغة اطموقدحة.
 ترفييق ص ييو ة  ي مالحييق وم ييوج اقإر يرا ميين ض يير جموسييل الوقس ي والاوحيية اطمهضييمنمل اطموافوقيية عوييى ف ييهح
الربنامج.
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 ينبغل عوى الاوحة تعحمل أحد أعضاء هحئة الهد يس بالوقس اطمعين بالربنامج اطموقدم منسيوقا لوربنيامج ويهييدد
دو ه  ي توق ييدمي إجاب يياهب أل ااهفس ييا اهب تلوبا ييا العم ييادة بل ييب الربن ييامج ويا ييو وا ييحلا ب ييمل العم ييادة
والوقسي ي موق ييدم الربن ييامج  ي أثن يياء توق ييدمي الربن ييامج وبع ييد إري يرا ه وي ييه تعبئ يية البحاني ياهب كاف يية ا اص يية قنس ييق
الربنامج (ايا – اطمنصب – اهلاتف الثابت – الهيويوة  -ر اجلوا – الربيد اقإلادوين).

ثانياً :رؤية ورسالة وأهداف البرنامج:
 ينبغل أ تاو ؤية و االة الربنامج اطموقدم منبثوقة مين ؤيية و ايالة الوقسي موقيدم الربنيامج اليذ هيو بيدو ه
رائ عوى ؤية و االة الاوحة واجلامعة.
 عوى الوقس إ فا صو ة من ؤية و االة الوقس والاوحة  ي مالحق وموج إررا الربنامج.

ثالثاً :مبررات وجدوى تقديم البرنامج لسوق العمل:


ييب عوييى الوقس ي موقييدم الربنييامج توقييدمي الد اايياهب الييت رييام ييا ميين أجييل تييدعح اطمييرب اهب الييت أو دهييا  ي
وموج إريرا الربنيامج قيا  ي جليك الووقياءاهب ميع متاسياهب اأهميع أو اجلاياهب اطمعنحية بد ااية ايو العميل
ومدى عالرة جلك بالربنامج اطموقدم( .يرفق توقرير اص بذلك  ي اطمالحق).

رابعاً :الجهات التي يمكن أن تستفيد من البرنامج ،ومدى التنسيق معها:
 ي ييه ع يير مفص ييل باجلا يياهب ال ييت ما يين أ تسي يهفحد م يين الربن ييامج اطموق ييدم واقإجي يراءاهب ال ييت ن ييت بل ييب
الهنسحق مع توك اجلااهب.
 عوى الوقس إ فا الوثائق الدالة عوى الهنسحق مع اجلااهب اطمسهفحدة  ي مالحق وموج إررا الربنامج.
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خامساً :دراسة مقارنة بين البرنامج والبرامج المماثلة:
 ينبغل عوى الوقس موقدم الربنامج عمل موقا نة مرجعحية تايو  ي ييال جيدو يوضيح اطموقا نية بيمل الربنيامج
اطموق ييدم وال يربامج اطمماثو يية  ي اجلامع يياهب األ ييرى ح ييل يوض ييع ه ييذا اجل ييدو  ي احلوق ييل ر ي ( )4م يين البن ييد
الثالل اطموجود بنموج إررا الربنامج بعنوا  :د ااة موقا نة بمل الربنامج والربامج اطمماثوة.
 يوقييوم الوقس ي بوضييع صييو ة ميين ال يربامج اطمماثويية  ي اجلامعيياهب األ ييرى (دا ييل اطمموايية و ا جا يا) قالحييق
وموج إررا الربنامج.
 يرفييق مويييق يوضييح اقإج يراءاهب الييت رييام ييا الوقس ي لهوقحييح ال يربامج اطمماثويية  ي اجلامعيياهب األ ييرى ييدف
حتديد إ ابحاهب واوبحاهب توك الربامج والهعرف عوى ممحزاهتا.
 يرفق مويق اص ببمساء الوجنة الت رامت بعموحة توقحح الربامج اطمماثوة باجلامعاهب األ رى.
 يرفيق موييق ياص بييالهياح اليذ راميت بي الوجنيية اطمنووية بهيايح ومراجعية الربنييامج ايواء كانيت جلنيية
دا وحة أو ا جحة.

سادساً :المصطلحات المستخدمة بالبرنامج:


ب توححد اطمصلوياهب اطمسهخدمة  ي الربنامج فمثال الساعاهب اطمعهمدة بدي مين الوحيداهب والعايس  ي
أجيزاء الربنيامج كافيية حيل ي ياهييب  ي موضيع معييمل مين الربنييامج كومية سرراعة معتمرردة و ي موضيع خ يير
ياهب وحدة معتمدة.
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سابعاً :أعضاء هيئة التدريس بالقسم:
 تس ييجل بحان يياهب أعض يياء هحئ يية اله ييد يس  ي اجل ييدو م يين د ج يية أا ييهاج مس يياعد فص يياعدا ويا ييو الدتح ييب
سب الد جة العومحة :أاهاج – أاهاج ملا ك – أاهاج مساعد.
  ي حالة الربنامج اطملدك تسجل بحاناهب أعضاء هحئة الهد يس لألرسام اطملدكة  ي جدو

اص.

ثامناً :اإلمكانيات المتاحة:
 تسيجل اقإماانحياهب اطمهاحيية لووقسي حسيب البحانيياهب اطملووبية  ي هيذا البنييد وجليك بوضيع عالميية ( √ )  ي
اطمربع الذ يعرب عن وارع هذه اقإماانحاهب.
 تلال عمادة الد اااهب العوحا جلنة طمهابعة مدى توفر توك اقإماانحاهب بالاوحة والوقس موقدم الربنامج.

تاسعاً :تفاصيل المعامل أو المختبرات أو الورش:
 تسجل باجلداو تفاصحل اطمعامل أو اطمخهرباهب أو الو ش اطموجودة بالوقس .
 تسييجل باجلييداو تفاصييحل اطمعامييل أو اطمخه يرباهب أو الييو ش اطموقييدق إنليياؤها مسييهوقبال وي تييتثر عوييى بييدء
الربنامج اطموقدق.

عاشراً :مصادر التعلم:
 ححت ييدد  ي ه ييذا البن ييد إماانح يياهب الاوح يية م يين مص يياد ال ييهعو ال ييت تهمث ييل  ي م ييدى ت يوافر ا ييدماهب اطماهبح يية
واطمراجع والدو ياهب واأالهب.
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 عو ييى الاوح يية حتدي ييد م ييدى تي يوافر مس ييهيدثاهب تانولوجح ييا الهعو ييح م يين أجا ييزة احلاا ييباهب اآللح يية واتص يياهلا
باقإندنييت وأجاييزة العيير الضييوئل وغريهييا ميين توقنحيياهب الهعوييح الييت تسيياعد عضييو هحئيية الهييد يس عوييى
حتوقحق األهداف الهعوحمحة.
 يهضمن الدع اطموقيدم لوليال اقإجيراءاهب أو الدتحبياهب اطمعميو

يا لضيما تواجيد أعضياء هحئية الهيد يس

ميين أجييل توقييدمي اطملييو ة واقإ ييياد األكييادمل لولالييب (مييع حتديييد موقييدا الورييت – السيياعاهب اطماهبحيية الييت
يهواجد فحاا أعضاء هحئة الهد يس  ي األابوع)

الحادي عشر :خبرة القسم:
 ي يييه تعبئيية اجلييدو الثالييل ييذا البنييد  ي حاليية الهوقييدم لفييهح برنييامج ماجسييهري ححييل يييه تعبئهي فوقيي  ،ي
حالة الهوقدم لفهح برنامج دكهو اه.


ييب اقإيييا ة إب الاهييب ا اصيية بالنهييا العومييل لووقس ي (مدمجيية متلفيية اميية  )....وكييذلك نليير
البيوث العومحة (متنراهب جمالهب امة )...

الثاني عشر :شروط القبول للبرنامج:
 شررروط القبررول العامررة تهيييدد وفوقييا لالئييية اطموحييدة لود اايياهب العوحييا  ي اجلامعيياهب السييعودية ورواعييدها
الهنفحذية جبامعة الوقصح وما يصد عن جموس اجلامعة من ررا اهب ذا اللب
 تتضمن شروط القبول الخاصة (متطلبات أخرى) ما يبيت:
 الوغة الت ب توافرها لدى الدا امل ومسهوى اقإتوقا اطملوو أو اللروط اطماافئة هلا (مثل دو اهبعمادة دمة اأهمع).
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 الهخصصاهب األ رى الت يوقبواا الربنامج من غري ر ل الاوحة. اطموقر اهب الهامحوحة اطملووبة إجا كا الربنامج يوقبل غري اطمهخصصمل. معد اطمرحوة اجلامعحة اطملوو . امهياناهب اصة وونحة أو دولحة. -يروط أ رى تراها الاوحة أو الوقس العومل.

الثالث عشر :عرض البرنامج على المتخصصين:
 يفضييل عيير الربنييامج عوييى مهخصييي  ي الوغيية العربحيية وجلييك طمراجعيية وتييدرحق الربنييامج لغويييا وإمالئحييا
كييذلك يفضييل عيير توصييحف اطموقيير اهب عوييى مهخصييي  ي اطمنيياهج وويير الهييد يس وجلييك فحمييا يهعوييق
بصحاغة أهداف اطموقر ونواتج الهعو .

الرابع عشر :قائمة بمقررات الدرجة العلمية المقترحة:
 يتبع في ترقيم وترميز المقررات الدراسية القواعد التالية: -1رمز المقرر :هو حيروف جاهب ديلية ترميز لووقسي العوميل اليذ يوقيدم اطموقير وييداوق ميا بيمل ( )4-2حيروف
مييع الهبكحييد عوييى توححييد الدمحييز لألرسييام العومحيية اطمهماثويية  ي مجحييع كوحيياهب اجلامعيية وتوافوقاييا وانسييجاماا مييع
أاالحب الدمحز اطمهعا ف عوحاا عاطمحا.

www.gsd.qu.edu.sa

مثال على رموز المقررات في بعض األقسام:
الرمز

القسم

باللغة العربية

باللغة اإلنجليزية

الثوقافة اقإاالمحة

او

IC

الوغة العربحة وخدا ا

عر

ARAB

اهلنداة اطمدنحة

مهد

CE

اللب البحلر

ويب

BVM

 -2رقم المقرر :هو ما يشير إلى تسلسل المقرر ضمن مقررات قسم ما ويتكون من ثالثة أرقام:

خانة اآلحاد

خانة العشرات

خانة المئات

رمز المقرر

بالنسبة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه:
تبدأ المقررات الدراسية من الرقم  600بالنسبة للماجستير – وبالرقم  700للدكتوراه
المشروع البحثي يأخذ الرقم  698بالنسبة للماجستير – والرقم  798للدكتوراه
الرسالة العلمية تأخذ الرقم  699بالنسبة للماجستير – والرقم  799للدكتوراه
ويالحظ اآلتي:
أ -خانة المئات :ترمز إلى مرحلة الماجستير أو الدكتوراه التي يُدرس فيها المقرر.
ب -خانة العشرات :ترمز إلى المجال (التخصص الدقيق) داخل القسم.
ج -خانة اآلحاد :ترمز إلى تسلسل المقرر في التخصص الواحد وتبدأ من الصفر)9:
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مثال توضيحي لمقرر ( 623فقه) يكتب كما يلي:

2

3

فقه

6

 الرمز "فقه" يدل على أن المقرر مطرو من قسم الفقه.
 رقم ( )6يدل أن المقرر يدرس في مرحلة الماجستير.
 رقم ( )2يدل أن المقرر تابع لتخصص المعامالت المالية في قسم الفقه.
 رقم ( )3يدل أن المقرر تسلسله الثالث ضمن مقررات تخصص المعامالت المالية.

الخامس عشر :متطلبات البرنامج (متطلبات الحصول على الدرجة):
عدد وحدات المقررات

عدد وحدات الرسالة

الدراسية

أو المشروع
ي توجد

36
36

الدرجة

مدة الدراسة بالفصول

الدبلوم

ي توقل عن  2وي تزيد عن 4

ي توقل عن  24وي تزيد عن 36

الماجستير بالرسالة

ي توقل عن  4وي تزيد عن 8

ي توقل عن  24وي تزيد عن 30

ما بمل 12-6

الماجستير بالمشروع

ي توقل عن  4وي تزيد عن 8

ي توقل عن  38وي تزيد عن 39

ما بمل 4-3

42

الدكتوراه بالمقررات والرسالة

ي توقل عن  6وي تزيد عن 10

ي توقل عن 30

ما بمل 14-10

44-40

الدكتوراه بالرسالة وبعض المقررات

ي توقل عن  6وي تزيد عن 10

ي توقل عن 12

ما بمل 30-20

42-32
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وحدات البرنامج

