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 Department القسم العلمي College الكلية

……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. 

 Program type نوع البرنامج Program Nature طبيعة البرنامج Degree ةالدرج

o دبلوم عالي 

o ماجستير 

o دكتوراه 

o Higher diploma 

o Masters 

o PhD 

o بحثي 

o مهني 

o Research based 

o Professional 

o برسوم دراسية  

o بدون رسوم دراسية 
Program with fees 

Without fees 

 Study type in PhD level لمرحلة الدكتوراه أسلوب الدراسة Study type in Master level لمرحلة الماجستير أسلوب الدراسة

o بالمقررات الدراسية والرسالة 

o لمشروع بالمقررات الدراسية وا

 البحثي

o Courses and thesis 

o Courses and graduation 

project 

  المقررات الدراسيةبالرسالة وبعض  Thesis and some courses 

 
 ..…………………………………………………………… عربي التخصص العام

General Major ..…………………………………………………………… English 

 ..…………………………………………………………… عربي التخصصات الدقيقة

Specialization …………………………………………………………….. English 

 ..…………………………………………………………… عربي اسم الدرجة العلمية )مسمي المؤهل(

The name of the degree …………………………………………………………….. English 

 م        - هـ       - تاريخ العام الدراسي المقترح لبدأ البرنامج ..…………………… لغة التدريس

Teaching language …………………….. The proposed school year to start the program H       - G        - 

  ..…………………… لغة الرسالة العلمية

Dissertation language ……………………..  

 
          Basic requirements for program approval متطلبات أساسية العتماد البرنامج

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

o ال    NO  Does the department have at least three professors with the rank of professor or associate professor in the field of program 

specialization? 

  YESنعم  o األخرى، على تدريس المقررات المختارة منها؟ هل تم إرفاق موافقة األقسام العلمية

o ال    NO Is the approval of other scientific departments attached to teach the courses selected from them? 

  YESنعم  o هل تم تحديد رسوم البرنامج؟

o ال    NO Was the program fee determined? 

 أهداف البرنامج

تصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون أهداف موضوعية قابلة للقياس، وتظهر من 

 خالل المقررات الدراسية، وأن تحقق اآلتي: 

 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 

 Scientific research objectives 

 Serving society objectives 

 Skills objectives 

 To be filed here يعبأ هنا

 Current graduate programs approved in the department في القسم حاليا برامج الدراسات العليا المعتمدة

 To be filed here يعبأ هنا
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 الجهات المستفيدة وظيفيا
 ألهمية ذلك في تصنيف البرنامجيراعى تحديد الجهات بدقة دون عموميات، 

Program stakeholders 
Careful identification of entities without generalities should be 

considered, as this is important in classifying the program 

 To be filed here يعبأ هنا

كليات هل توجد برامج مشابهه أو مسارات للبرنامج في إحدى 

 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز؟

o نعم 

o ال 

o YES 

o NO 

Are there similar programs or tracks for 

the program in one of the colleges of Prince 

Sattam bin Abdulaziz University? 

 If the answer is (yes) elaborate more about ................................................................ في حالة اإلجابة )بنعم( تذكر تفاصيل البرنامج

the program details 

 الكليـــة: ................................................................

 ................................................................القسم: 

 ................................................................البرنامج: 

College: ……………………………………………………. 

Department: ……………………………………………… 

Program: …………………………………………………… 

 To be filed here يعبأ هنا

هل توجد برامج مشابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة 

 األخرى من حيث االسم والمحتوى؟

o نعم 

o ال 

o YES 

o NO 

Are there programs similar to the proposed 

program in other universities in the 

Kingdom in terms of name and content? 

 If the answer is (yes) elaborate more about ................................................................ تفاصيل البرنامجفي حالة اإلجابة )بنعم( تذكر 

the program details 

 الجامعة: ................................................................

 ................................................................الكليـــة: 

 ................................................................القسم: 

 ................................................................البرنامج: 

University: ………………………………………………… 

College: ……………………………………………………. 

Department: ……………………………………………… 

Program ……………………………………………………. 

 To be filed here يعبأ هنا

 Distinguishing features of the proposed program from other السمات المميزة للبرنامج المقترح عن غيره من البرامج المشابهة في جامعات المملكة إن وجد

similar programs in the universities of the Kingdom, if any 

 To be filed here يعبأ هنا

 
 Department's scientific expertise الخبرة العلمية للقسم

 عدد المتخرجين خالل الخمس سنوات األخيرة أعداد الملتحقين حاليا   تاريخ بداية البرنامج البرنامج

Program Program starting date Number of currently 

enrolled 

The number of graduates during the last five 

years 

    Bachelor بكالوريوس

    Higher Diploma دبلوم عالي

    Master ماجستير

    Doctor of Philosophy دكتوراه

 
)يكون التسلسل وفقا للمرتبة العلمية(     /      جدول أعضاء هيئة التدريس بالقسم للعام الدراسي:  

Faculty members in the department for the academic year:      /          (The sequence is according to the academic rank) 

 االسم م

Name 

 المرتبة العلمية

Academic rank 

 التخصص الدقيق

Specialization 

للدكتوراه / الجامعة المانحة 

 الدولة

PhD Awarded 

University / Country 

 سنة الحصول على الدرجة

Degree Awarded Year 

 الجنسية

Nationality 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
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      /      بالقسم للعام الدراسي:المحاضرون والمحاضرات جدول 

Lecturers in the department for the academic year:      /           

 االسم م

Name 

 المرتبة العلمية

Academic rank 

 التخصص الدقيق

Specialization 

/ الدولة للدرجة الجامعة المانحة  

Degree Awarded University / Country 

 سنة الحصول على الدرجة

Degree Awarded Year 

 الجنسية

Nationality 
 الجنس

Gender 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

 
      /      بالقسم للعام الدراسي:المعيدون والمعيدات جدول 

Teaching assistant in the department for the academic year:      /         

 االسم م

Name 

 المرتبة العلمية

Academic rank 

 التخصص الدقيق

Specialization 

/ الدولة للدرجة الجامعة المانحة  

Degree Awarded University / Country 

 سنة الحصول على الدرجة

Degree Awarded Year 

 الجنسية

Nationality 
 الجنس

Gender 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

 
      /            جدول الفنيين واالداريين بالقسم للعام الدراسي:

Technicians and Employee in the department for the academic year:                 /         

 االسم م

Name 

 المؤهل

Qualification 

 العلمل الحالي

Current position 

 سنوات الخبرة

Experience 

 الجنسية

Nationality 
 الجنس

Gender 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 
 The current department laboratories that will serve the program معامل القسم الحالية التي سوف تخدم البرنامج

 السعة المعمل السعة المعمل السعة المعمل

Lab Capacity Lab Capacity Lab Capacity 

1   4   7   

2   5   8   

3   6   9   

 
 The department laboratories that expected to be needed for the program البرنامج المتوقع أن يحتاجهامعامل القسم 

 السعة المعمل السعة المعمل السعة المعمل

Lab Capacity Lab Capacity Lab Capacity 

1   3   5   

2   4   6   

 
 



 

 لبرنامج دراسات عليا مبدئية نموذج طلب موافقة

Graduate Program Pre-approval Request Form 

 
 

Deanship of Graduate Studies - form No. 1-15032020 

 15032020-1نموذج رقم  –عمادة الدراسات العليا 

 4صفحة  
 

 المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية وفقاً لالئحة

 ( 8يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في المادة )

وقواعدها التنفيذية من الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة 

 سطام بن عبدالعزيز.األمير 

  يجب أن يتضمن البرنامج موادا  اختيارية من داخل وخارج القسم بحيث من

 .مقررات البرنامج

Academic requirements for the degree according to the regulations 

 The minimum and maximum levels of study units must be read in 

Article (8) and their executive rules from the Unified Regulations for 

Graduate Studies and its executive rules at Prince Sattam bin Abdulaziz 

University. 

 The program must include electives from inside and outside the 

department, as well as, from the courses of the program 

 The number of core courses   وحدات المقررات اإلجبارية عدد

 The number of elective courses   عدد وحدات المقررات االختيارية

 Elective courses from the department مقررات من داخل القسم مقررات من خارج القسم
Elective courses from outside of 

the department 

    

   وحدات الرسالة أوالمشروع البحثي عدد
The credit hours of thesis or 

research project 

 Total number of Credit Hours   عدد الوحدات اإلجمالية

 

 
 The program coordinator in the scientific section منسق البرنامج في القسم العلمي

 ………………………………………… Email بريد إلكتروني ………………………………………… االسم

Name ………………………………………… جوال Mobile ………………………………………… 

 ………………………………………… Academic rank ………………………………………… المرتبة العلمية

 

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

 التاريخ رقم الجلسة رقم القرار التاريخ 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 

 .………………  Name االسم .………………  Name االسم

 .………………  Signature التوقيع .………………  Signature التوقيع

 

 

 

 _______________________________________خاص بالعمادة______________________________________

 
 لبدء البرنامج )خاص بالعمادة( قرار الموافقة المبدئية

o  البرنامج على بدءالمبدئية الموافقة o عدم الموافقة على بدء البرنامج 

  التاريخ

  توقيع العميد

  مالحظات

 إستحداث البرنامجحظة: تعد هذه الموافقة مبدئية  لغرض البدء بإجراءات مال


