إجراءات برامج الدراسات العليا

إجراءات استحداث برنامج ماجستري تنفيذي مشرتك

يتم استحداث برانمج املاجستري التنفيذي املشرتك وفقا لالئحة املوحدة للدراسات العليا
والقواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية ابجلامعة ،والالئحة التنظيمية للماجستري التنفيذي
جبامعة امللك سعود بناء على اإلجراءات التالية:
 .1يتقدم القسم مبقرتح إنشاء برانمج املاجستري التنفيذي املشرتك إىل العمادة بتعبئة النموذج
املعلن على موقع العمادة وإرساله وفقا للخطة الزمنية احملددة الستقبال مقرتحات إنشاء
برانمج املاجستري التنفيذي املشرتك.
 .2البدء يف اإلجراءات اإلدارية اخلاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للربانمج بعد احلصول
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
يف الربانمج على ترشيح أعضاء هيئة التدريس لعضوية اللجنة التأسيسية للربانمج.
 .3يت و وووىل رئ و وويس اللجن و ووة التأسيس و ووية الرف و ووع مبق و وورتح ال و ووربانمج إىل عم و ووادة الدراس و ووات العلي و ووا
الس و و ووتكمال اإلجو و و وراءات النظامي و و ووة ،وفق و و ووا للخط و و ووة الزمني و و ووة احمل و و ووددة الس و و ووتقبال بو و و ورامج
الدراسات العليا املشرتكة بعد استيفاء املتطلبات التالية:
• توصية جملس القسم والكلية ابملوافقة على الربانمج.
• تعبئة اإلطار العام الستحداث برانمج املاجستري التنفيذي املشرتك.
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• تعبئة منوذج إجازة برانمج ماجستري تنفيذي املشرتك.
• إجو و و وراء دراس و و ووة علمي و و ووة لتحدي و و وود احتياج و و ووات س و و ووو العم و و وول حبي و و ووث تتض و و وومن
(ملخ و ووا ع و وون ال و ووربانمج ،جمتم و ووع الدراس و ووة وعينت و ووه ،وصو و و األداة املس و ووتخدمة،
املعاجلو ووة اإلحصو ووائية ،نتو ووائج الدراسو ووة وسليلهو ووا ،توصو وويات الدراسو ووة فيمو ووا يتعل و و
ابلربانمج) مع إرفا نسخة من موافقات التطبي جبهات سو العمل.
• تق و و وودمي إف و و ووادات م و و وون امل و و ووارد البش و و ورية جبه و و ووات س و و ووو العم و و وول املختلف و و ووة ت ك و و وود
حاجتهم لربانمج املاجستري التنفيذي املقرتح.
• تعبئة منوذج اجلامعات املرجعية العاملية.
• إرفا السرية الذاتية ألعضاء هيئة التدريس.
• تعبئة قائمة أعضاء هيئة التدريس.
• التنسي (بصيغة رمسية) مع األقسام األخرى يف اجلامعة اليت سيستعان مبقررات
اتبعة هلا أو أبعضاء هيئة تدريس من منسوبيها مع مراعاة موافقة جملس القسم
املختا على ذلك  ،وبيان رقم اجللسة ،واترخيها (إرفا نسخة من موافقات
جمالس األقسام).
• التأكد من سالمة إخراج الربانمج من حيث:
 دقة تنسي الربانمج وجداول اخلطة الدراسية ووص املقررات. مراعاة تطاب النسختني العربية واإلجنليزية للربانمج. اخللو من األخطاء النحوية ،واللغوية ،واإلمالئية واملطبعية (عريب وإجنليزي)،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 مستخدمةحاليا وال تتعارض مع أرقام ورموز مقررات خطط دراسية مدخلة يف النظام
األكادميي ابلتنسي مع عمادة القبول والتسجيل.
 يف حالة استخدام بعض مقررات خطة دراسية سابقة جيب التأكد من أنأرقام ورموز ومسميات مقررات اخلطة الدراسية املستحدثة تتطاب متاما مع
أرقام ورموز ومسميات مقررات اخلطة الدراسية املوجودة مسبقا.
 .4يُرفع الربانمج مكتمل املتطلبات املشار إليها أعاله إىل عمادة الدراسات العليا يف مل
ورقي مصن حسب املتطلبات املشار إليها أعاله مع تضمني نسخة إلكرتونية من كافة
املتطلبات بصيغة  ،Wordوترسل للعمادة عرب نظام ديوان وتسلم ببيان تسليم ورقي.
 .5تتوىل العمادة استكمال اإلجراءات النظامية اخلاصة ابستحداث برانمج دراسات عليا.
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