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 مشرتك ماجستري تنفيذياستحداث برنامج إجراءات 
 
 

 للدراسات العليا املوحدة ةلالئح وفقا  املشرتك املاجستري التنفيذي يتم استحداث برانمج 
، والالئحة التنظيمية للماجستري التنفيذي والقواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية ابجلامعة

 على اإلجراءات التالية: بناء  جبامعة امللك سعود 
إىل العمادة بتعبئة النموذج املشرتك يتقدم القسم مبقرتح إنشاء برانمج املاجستري التنفيذي  .1

املعلن على موقع العمادة وإرساله وفقا  للخطة الزمنية احملددة الستقبال مقرتحات إنشاء 
 .املشرتك برانمج املاجستري التنفيذي

اخلاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للربانمج بعد احلصول البدء يف اإلجراءات اإلدارية  .2
 على املوافقة املبدئية من عمادة الدراسات العليا، وفقا  للتايل:

 توصيات جمالس األقسام والكلية / الكليات على املشاركة يف تقدمي الربانمج. •
 تشكيل جلنة أتسيسية إلعداد مقرتح الربانمج من األقسام املشاركة يف الربانمج •

حبيث ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن مخسة من أعضاء هيئة التدريس من 
األقسام املشاركة يف الربانمج مع ترشيح رئيس للجنة من بينهم، ويرفع إىل جملس 
عمادة الدراسات العليا العتماده، مع تضمني موافقات جمالس األقسام املشاركة 

 اللجنة التأسيسية للربانمج. يف الربانمج على ترشيح أعضاء هيئة التدريس لعضوية
الرفووووووع مبقوووووورتح الووووووربانمج إىل عمووووووادة الدراسووووووات العليووووووا  للجنووووووة التأسيسوووووويةيتوووووووىل رئوووووويس ا .3

وفقوووووووا  للخطووووووووة الزمنيووووووووة احملوووووووددة السووووووووتقبال بوووووووورامج  السوووووووتكمال اإلجووووووووراءات النظاميووووووووة،
 استيفاء املتطلبات التالية: الدراسات العليا املشرتكة بعد

 ابملوافقة على الربانمج. توصية جملس القسم والكلية •
 .املشرتك املاجستري التنفيذيتعبئة اإلطار العام الستحداث برانمج  •
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 .املشرتك ماجستري تنفيذيتعبئة منوذج إجازة برانمج  •
حبيووووووووث تتضوووووووومن  سووووووووو  العموووووووولعلميووووووووة لتحديوووووووود احتياجووووووووات إجووووووووراء دراسووووووووة  •

)ملخوووووا عووووون الوووووربانمج، جمتموووووع الدراسوووووة وعينتوووووه، وصووووو  األداة املسوووووتخدمة، 
ملعاجلوووووة اإلحصوووووائية، نتوووووائج الدراسوووووة وسليلهوووووا، توصووووويات الدراسوووووة فيموووووا يتعلووووو  ا

 .ابلربانمج( مع إرفا  نسخة من موافقات التطبي  جبهات سو  العمل
تقووووووودمي إفوووووووادات مووووووون املووووووووارد البشووووووورية جبهوووووووات سوووووووو  العمووووووول املختلفوووووووة ت كووووووود  •

 املقرتح.املاجستري التنفيذي حاجتهم لربانمج 
 املرجعية العاملية.تعبئة منوذج اجلامعات  •
 إرفا  السرية الذاتية ألعضاء هيئة التدريس. •
 .أعضاء هيئة التدريسقائمة تعبئة  •
التنسي  )بصيغة رمسية( مع األقسام األخرى يف اجلامعة اليت سيستعان مبقررات  •

اتبعة هلا أو أبعضاء هيئة تدريس من منسوبيها مع مراعاة موافقة جملس القسم 
ان رقم اجللسة، واترخيها )إرفا  نسخة من موافقات املختا على ذلك ، وبي

 جمالس األقسام(. 
 التأكد من سالمة إخراج الربانمج من حيث: •

  دقة تنسي  الربانمج وجداول اخلطة الدراسية ووص  املقررات. -
 مراعاة تطاب  النسختني العربية واإلجنليزية للربانمج. -
واإلمالئية واملطبعية )عريب وإجنليزي(، اخللو من األخطاء النحوية، واللغوية،  -

حبيث يتم تقدمي إفادة من مدق  لغوي للغتني العربية واإلجنليزية  مبراجعة 
 الربانمج.
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التأكد من أن أرقام ورموز مقررات اخلطة الدراسية املستحدثة غري مستخدمة  -
دراسية مدخلة يف النظام وال تتعارض مع أرقام ورموز مقررات خطط  احالي  
 .ابلتنسي  مع عمادة القبول والتسجيل كادميياأل

يف حالة استخدام بعض مقررات خطة دراسية سابقة جيب التأكد من أن  -
 مع اأرقام ورموز ومسميات مقررات اخلطة الدراسية املستحدثة تتطاب  متام  

 ا.أرقام ورموز ومسميات مقررات اخلطة الدراسية املوجودة مسبق  
يُرفع الربانمج مكتمل املتطلبات املشار إليها أعاله إىل عمادة الدراسات العليا يف مل   .4

ورقي مصن  حسب املتطلبات املشار إليها أعاله مع تضمني نسخة إلكرتونية من كافة 
 ، وترسل للعمادة عرب نظام ديوان وتسلم ببيان تسليم ورقي.Wordاملتطلبات بصيغة 

 إلجراءات النظامية اخلاصة ابستحداث برانمج دراسات عليا.تتوىل العمادة استكمال ا .5
 


