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 Department القسم األكاديم   College الكلية

        

نامج Degree الدرجة  Program Type  طبيعة البر

o    دبلوم عال 

o         ماجستبر   

o  دكتوراه 

o Higher diploma 
o Masters 
o PhD 

o    
 بحث 

o       
 مهث 

o Research based 

o Professional 

  Ph.D. level Path أسلوب الدراسة لمرحلة الدكتوراه Master level Path أسلوب الدراسة لمرحلة الماجستبر 

o بالمقررات الدراسية والرسالة 

o         
وع البحث   بالمقررات الدراسية والمشر

o Courses and thesis 
o Courses and  project 

 بالرسالة وبعض المقررات الدراسية    ●
 بالمقررات الدراسية والرسالة ●

● Thesis and some courses 

● Courses and Thesis 

 

  التخصص العام

 General Major 

  التخصص الدقيق

 Specialization 

اسم الدرجة العلمية )مسم 
 المؤهل(

 

 Name of Degree Awarded  

  لغة التدريس

  Language of Instruction 

  لغة الرسالة العلمية

 Language of  Dissertation 

 

نامج            Basic requirements for program approvalمتطلبات أساسية العتماد البر

     YESنعم     o هل يتوفر بالقسم على األقل ثالثة أساتذة على درجة أستاذ أو أستاذ مشارك في مجال تخصص البرنامج؟
o      الNO  

Does the department have at least three faculty members with the rank of professor or associate 

professor in the field of program specialization? 

 في حال الحاجة الى تدريس بعض المقررات من أقسام أخرى، هل تم إرفاق موافقتهم على ذلك ؟
o  نعمYES    
o      الNO 

If some courses from other departments are needed, has their approval for teaching been attached? 

نامج وحاجة المجتمع إليه  أهمية البر
 :
ً
  نقاط مثال

نامج مخترصة وف   تكتب أهمية البر
 حلول لمشكالت أو تلبية لخدمات إلخ ●

نامج بناًء عىل معلومات رسمية وإحصاءات  ● حاجة المجتمع للبر

 وخطط تنموية إلخ

The importance of the program and the community's 
need for it 
The importance of the program should be written briefly 
and in points, for example: 
● Solutions to problems or responding to services etc. 

● Community need for the program through official 

information, statistics and development plans 

 To be filed here تكتب هنا
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نامج  أهداف البر
نامج بوضوح، ويجب أن تكون أهداف موضوعية  تصاغ أهداف البر

 :  
 قابلة للقياس، وتظهر من خالل المقررات الدراسية، وأن تحقق اآلت 

 األهداف التعليمية ●

 األهداف البحثية ●

 أهداف خدمة المجتمع ●

 األهداف المهارية ●

Program Objectives 
Program objectives should be stated clearly, and should be 
measurable and achievable through all courses as the 
following: 
● Educational objectives 

●  Research objectives 

● Community Service objectives 

● Skills objectives 

 To be filed here تكتب هنا

  القسمبرامج 
 
 Current graduate programs approved in the department الدراسات العليا المعتمدة حاليا ف

 To be filed here  تكتب هنا

 الجهات المستفيدة وظيفيا
نامج   تصنيف البر

 
 يراىع تحديد الجهات بدقة دون عموميات، ألهمية ذلك ف

Program stakeholders 

 Specify precisely stakeholders without generalities, as this is 

important in classifying the program 

 To be filed here تكتب هنا

نامج   البر
وط إضافية للقبول ف   شر

  الباب الخامس من الالئحة 
  لم ينص عليها ف 

وط الث  تذكر فقط الشر
 الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة، 

 التقدير المطلوب  ●

 التخصـصات المطلوبـة للدرجة المتقدم إليها ●

  االختبارات المعيارية ●
 درجة اللغة المطلوبة ف 

 شــروط أخــرى ●

 

Additional conditions for admission in the program 
Just mention the conditions that are not stipulated in chapter 
five of the Unified Regulations for graduate Studies and its 
executive rules at the university,  
● The required Grade Point Average (GPA) 

● The required Specializations for the degree  

● The required English grade, based on standardized English 

tests 

● Other conditions 

  التقدير المطلوب

  إليها التخصـصات المطلوبـة للدرجة المتقدم

  TOEFL / IELTSدرجة اللغة المطلوبة 

  شــروط أخــرى

  

   هل توجد برامج
نامج ف  مشابهه أو مسارات للبر

 إحدى كليات الجامعة؟
o نعم 

o ال 

o YES 

o NO 

Are there similar programs or tracks of the 
program in any of the colleges inside of 
the University? 

نامج   حالة اإلجابة )بنعم( تذكر تفاصيل البر
 If the answer is (yes) elaborate more about the ف 

program details. 
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 الكليـــة: 
 القسم: 
نامج:   البر

College:  
Department:  
Program:  

  
 
ح ف نامج المقب  هل توجد برامج مشابهة للبر
جامعات المملكة األخرى من حيث االسم 

 والمحتوى؟

o نعم 

o ال 

o YES 

o NO 

In terms of name and content, are there 
programs similar to the proposed program 
in other universities inside the Kingdom of 
Saudi Arabia? 

نامج   حالة اإلجابة )بنعم( تذكر تفاصيل البر
 
 If the answer is (yes) elaborate more about the ف

program details 

   الجامعة:  

  الكليـــة: 

  القسم:    

 البرنامج:   

University: ………………………………………………… 

College: …………………………………………………. 

Department: ……………………………………………… 

Program………………………………………………. 
نامج  مرجعية البر

 Benchmarking of the Program 
نامج  Program benchmarking مقارنة البر

نامجير   ح ببر
نامج المقب  عن هما يقل ترتيب عىل اال واالخر عالم  احداهما محىل   يجب مقارنة البر

تصنيف ال يو المركز المئة ب واليقل عن والتايمز،الـخمسمئة مركزا األول بتصنيف شنغهاي 
 . اس نيوز 

The proposed program must be compared to two programs, 
one local and the other global, provided that their program 
ranking is not less than the first five hundred places in the 
Shanghai and Times rankings, and not less than the one 
hundred places in the US News ranking. 

 جامعة محلية   جامعة عالمية  عنارص المقارنة

Comparison items International University Local University 
 الجامعة

  
University 

 القسم
  

Department 

 الدرجــة العلميــة
  

Degree 

 التخصص العــام
  

General Major 

 التخصص الدقيق
  

Specialization 

   عدد الوحدات الدراسية اإلجمالية
Total number of study units 

نامج    المالمح العامة للبر

General features of the 

program 

   المؤهلير  للقبول

Admission criteria  

   مدة الدراسة

Duration of study 

   عدد المقررات الدراسية 

Number of courses 

نامج    البر
نسبة المقررات االجبارية ف 

ح   المقب 
  



 

 

 (1)نموذج رقم نموذج استحداث برنامج دراسات عليا 
Graduate Program Establishment Form (Form No. 1) 

 
 

Deanship of Graduate Studies - form No. 1-18042020 
 18042020-1نموذج رقم  –عمادة الدراسات العليا 

 4 صفحة
 

The percentage of the core 

courses in the proposed 

program  

نامج نسبة    البر
المقررات االختيارية ف 

ح  المقب 

  The percentage of the elective 

courses in the proposed 

program 

   أسلوب الدراسة 

Study path 
 

  
 
امج المشابهة ف ه من البر ح عن غبر

نامج المقب  ة للبر السمات الممبر 
 جامعات المملكة العربية السعودية إن وجد

Distinguished features of the proposed program compared 
to other similar programs in the universities of the Kingdom 
of Saudi Arabia, if any: 

 To be filed here 

 
ة العلمية للقسم  Department's Scientific Expertise الخبر

نامج نامج البر  أعداد  تاريــــخ بداية البر
 
الملتحقير  حاليا ة   عدد المتخرجير  خالل الخمس سنوات األخبر

Program Program starting 
date 

Number of currently 
enrolled 

The number of graduates during the 
last five years 

    Bachelor بكالوريوس

    Higher Diploma دبلوم عال  

    Master ماجستبر 

 Doctor of دكتوراه
Philosophy 

   

 
 التسلسل وفقا للمرتبة العلمية يكون-الدراس  الحال  جدول أعضاء هيئة التدريس بالقسم للعام 

Faculty members in the department for the current academic year (The sequence is according to the academic rank) 
 االسم م

 
 المرتبة العلمية

 
 الدقيقالتخصص 

 
الجامعة المانحة للدكتوراه 

الدولة /   
 

سنة 
الحصول 
 عىل الدرجة

 

 الجنسية
 

 الجنس
 

 Name Academic rank Specialization Ph.D. degree 
awarding University 

/ Country 

Year 
Awarded 

Nationality Gender 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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ات بالقسم للعام  ون والمحارص    الدراس  الحال  جدول المحارص 

Lecturers in the department for the current academic year                

 م
 االسم

 
 المرتبة العلمية

الجامعة المانحة 
 للدرجة / الدولة

سنة الحصول عىل 
 الدرجة

 الجنس الجنسية
؟ قيد االبتعاث
 نعم/ال

 Name Academic rank 

M.Sc. degree 
awarding 

University / 
Country 

 Year Awarded Nationality Gender 

On 
scholarship? 

Yes /NO 

1.         

2.         

3.         

 

الدراس  الحال  عيدون والمعيدات بالقسم للعام جدول الم   

Teaching assistant in the department for the current academic year  

 م
 االسم

 
 الجامعة المانحة للدرجة / الدولة المرتبة العلمية

سنة الحصول 
 عىل الدرجة

 الجنس الجنسية
؟ قيد االبتعاث
 نعم/ال

 Name 
Academic 

rank 
University / Country 

Awarded 
Year 

Nationality Gender 
On 

scholarship? 
Yes /NO 

1.         

2.         

3.         

 

الحال   جدول الفنيير  واالداريير  بالقسم للعام الدراس     

Technicians and Employees in the department for the current academic year  
 االسم م

Name 

 المؤهل

Qualification 
 العمل الحال  

Current position 
ة  سنوات الخبر
Experience 

 الجنسية
Nationality 

 الجنس
Gender 

1.        

2.        

3.        

 

نامج   سوف تخدم البر
 The current department laboratories that will serve the program معامل القسم الحالية الث 

 السعة المعمل السعة المعمل السعة المعمل

Lab Capacity Lab Capacity Lab Capacity 

1   5   8   

2   6   9   

3   7   10   
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نامجمعامل   Additional department laboratories that are required for the القسم االضافية المطلوبة إلقامة البر
establishment of the program 

 السعة المعمل السعة المعمل السعة المعمل

Lab Capacity Lab Capacity Lab Capacity 

1   3   5   

2   4   6   

         

 
 المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية

( من الالئحة الموحدة 8يجب االطالع عىل المادة ) ●

السعودية وقواعدها  العليا بالجامعاتللدراسات 

 التنفيذية بالجامعة. 

Academic requirements for the degree  
In Reference to the Article (8) of the Unified Regulations for 
Graduate Studies and its executive rules at the University. 

 The credit hours of core courses   المقررات اإلجبارية ساعاتعدد 

 The credit hours of elective courses   المقررات االختيارية ساعاتعدد 

ختيارية من داخل المقررات اعدد ساعات ال

 القسم
  

The credit hours of elective courses from the 

department 

من خارج عدد ساعات المقررات االختيارية 
   القسم

The credit hours of elective courses from outside 

of the department 

   ساعاتعدد 
وع البحث   The credit hours of thesis or research project   الرسالة أو المشر

 Total number of Credit Hours   اإلجماليةلساعات عدد ا

 
 

  القسم العلم  
نامج ف   The program coordinator in the scientific department منسق البر

    االسم
وت    Email بريد إلكب 

Name  جوال Mobile  

  Academic rank  المرتبة العلمية

 
 

 College Council Decision قرار مجلس الكلية Department Council Decision قرار مجلس القسم

 التاريــــخ رقم الجلسة رقم القرار التاريــــخ رقم الجلسة رقم القرار

Decision Number The Council Number Date Decision Number The Council Number Date 

      

 عميد الكلية رئيس القسم

Head of The Department The Dean of the College 

   Nameاالسم    Nameاالسم 

   Signatureالتوقيع    Signatureالتوقيع 

 
 قائمة المقررات الدراسية

  لمقررات اإلجبارية ثم االختيارية )ان وجدت( ثم الرسالة أو الما كتابة  فضال *
وع البحث   . شر

List of Courses: 
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The courses need to be listed as follows: Core courses first followed by elective courses (if any), and then thesis or 
graduation project 

 المتطلب السابق الوحدات الدراسية نوع المقرر اسم المقرر رمز و رقم المقرر

Course Code Course Title Course Type Credits No. Prerequisite 
 إجباري En ع En ع

 اختياري
Core 
Elective 

 En ع معتمد عمىل   نظري

Theoretical Practical Total 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 Study Plan خطة الدراسة
 

 First Semester  المستوى األول

 عدد الوحدات  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
Course Name 

Course 

Code 

No 

Credit Hours 

1      1 

2      2 

3      3 

4      4 
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 Total Units  مجموع الوحدات
 

 Second Semester  المستوى الثاني

 عدد الوحدات  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
Course Name 

Course 

Code 

No 

Credit Hours 

1      1 

2      2 

3 
   

  3 

4      4 

 Total Units  مجموع الوحدات

 

 Third Semester  المستوى الثالث

 عدد الوحدات  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
Course Name 

Course 

Code 

No 

Credit Hours 

1      1 

2      2 

3      3 

4       

 Total Units  مجموع الوحدات

 

 Fourth Semester  المستوى الرابع

 عدد الوحدات  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
Course Name 

Course 

Code 

No 

Credit Hours 

1      1 

2      2 

3      3 

       

 Total Units  مجموع الوحدات

 

 ____________________________________خاص بالعمادة_______________________________________

 

نامج )خاص بالعمادة(  قرار الموافقة المبدئية إلستكمال اجراءات استحداث البر

o  نامج الستكمالالموافقة المبدئية نامجعدم الموافقة ال  o اجراءات استحداث البر  ستكمال اجراءات استحداث البر

  التاريــــخ

 توقيع العميد

 

 

 

  مالحظات
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ونية بجودة عالية   هذه الصفحة وما يليها صورة إلكب 
نامج من قبل عمادة الدراسات العليا ترفق هنا ف   من تقارير المحكمير  الدوليير  للبر

 Name of the first external reviewer اسم المراجع الخارجر  األول

 Comments of external reviewer التعليق

  

 Department’s comments on the external reviewer opinion تعليق القسم عىل آراء المحكمير  الخارجيير  

  

  
 Name of the second external reviewer اسم المراجع الخارجر  الثات 

 Comments of external reviewer التعليق
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 Department’s comments on the external reviewer opinion تعليق القسم عىل آراء المحكمير  الخارجيير  

  

ح من قبل المحكمير   نامج المقب    مقررات البر
حة ف  التعديالت المقب 
 وجدت(واللجان المختصة )ان 

The proposed changes to the proposed program courses by 
the reviewer and the relevant committees (if any) 

  

  

  

  

نامج )ان وجدت(   البر
حة األخرى ف   Other proposed changes to the proposed program (if any) التعديالت المقب 

  

 

 ____________________________________خاص بالعمادة_______________________________________
 

امج الدراسات العليا  قرار مجلس العمادة قرار اللجنة الدائمة لبر

 التاريــــخ رقم الجلسة رقم القرار التاريــــخ رقم الجلسة رقم القرار

Decision 
Number 

The Council 
Number 

Date Decision Number The Council 
Number 

Date 

      

  

 قرار مجلس الجامعة

 التاريــــخ رقم الجلسة رقم القرار

Decision Number The Council Number Date 
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