إجراءات برامج الدراسات العليا

إجراءات تعديل برنامج ماجستري تنفيذي مشرتك

يتم تعديل برانمج املاجستري التنفيذي وفقا لالئحة املوحدة للدراسات العليا والقواعد
واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية ابجلامعة ،والالئحة التنظيمية للماجستري التنفيذي جبامعة امللك
سعود بناء على اإلجراءات التالية:
 .1يتقدم القسم إىل جملس الكلية مبشروع تفصيلي لربانمج املاجستري التنفيذي املعدل.
 .2يرفع جملس الكلية الربانمج املعدل يف حالة التوصية ابملوافقة عليه إىل عمادة الدارسات
العليا الستكمال اإلجراءات النظامية ،بعد استيفاء املتطلبات التالية:
• توصية جملس القسم والكلية ابملوافقة على تعديل الربانمج.
• تعبئة اإلطار العام لتعديل برانمج املاجستري التنفيذي.
• تعبئة جدول املقارنة بني الربانمج القدمي والربانمج املعدل.
• إجراء دراسة تقوميية للربانمج القدمي حبيث تتضمن التايل:
 آراء أعضاء هيئة التدريس يف الربانمج. آراء الطالب احلاليني يف الربانمج. آراء خرجيي الربانمج. آراء جه ا ا ا ا ااات س ا ا ا ا ااورب العم ا ا ا ا اال املعني ا ا ا ا ااة مب ا ا ا ا ااال ال ا ا ا ا ااربانمج ،واحتياج ا ا ا ا ااا مالتطويرية يف الربانمج.
ملحوظ ة ة ةةانة بن ة ة ةةوات اةيئة ة ة ةةتللةقوميق اة تما ة ة ةةاة و ئم ة ة ةةاة لو ة ة ةةو ةق ب وة ة ة ةةتميةيفةت ة ة ةةو ة
ربانمج.

• تعبئة منوذج اجلامعات املرجعية العاملية.
• إرفارب السرية الذاتية ألعضاء هيئة التدريس.
• تعبئة قائمة أعضاء هيئة التدريس.
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• التنسيق (بصيغة رمسية) مع األقسام األخرى يف اجلامعة اليت سيستعان مبقررات
اتبعة هلا أو أبعضاء هيئة تدريس من منسوبيها مع مراعاة موافقة جملس القسم
املختص على ذلك  ،وبيان رقم اجللسة ،واترخيها (إرفارب نسخة من موافقات
جمالس األقسام).
• التأكد من سالمة إخراج الربانمج من حيث :
 دقة تنسيق الربانمج وجداول اخلطة الدراسية ووصف املقررات. مراعاة تطابق النسختني العربية واإلجنليزية للربانمج. اخللو من األخطاء النحوية ،واللغوية ،واإلمالئية واملطبعية (عريب وإجنليزي)،حبيث يتم تقدمي إفادة من مدقق لغوي للغتني العربية واإلجنليزية مبراجعة
الربانمج.
 التأكد من أن أرقام ورموز مقررات اخلطة الدراسية املستحدثة غري مستخدمةحاليا وال تتعارض مع أرقام ورموز مقررات خطط دراسية مدخلة يف النظام
األكادميي ابلتنسيق مع عمادة القبول والتس يل.
 يف حالة استخدام بعض مقررات خطة دراسية سابقة جيب التأكد من أنأرقام ورموز ومسميات مقررات اخلطة الدراسية املستحدثة تتطابق متاما مع
أرقام ورموز ومسميات مقررات اخلطة الدراسية املوجودة مسبقا.
 .3يُرفع برانمج املاجستري التنفيذي املعدل مكتمل املتطلبات املشار إليها أعاله إىل عمادة
الدراسات العليا يف ملف ورقي مصنف حسب املتطلبات املشار إليها أعاله مع تضمني
نسخة إلكرتونية من كافة املتطلبات بصيغة  ،Wordوترسل للعمادة عرب نظام ديوان
وتسلم ببيان تسليم ورقي.
 .4تتوىل العمادة استكمال اإلجراءات النظامية اخلاصة ابستحداث برانمج دراسات عليا.
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ملحوظة ة ةةاةنة واة ة ةةو مةيفة ة ة ةةربانمجةيفة ة ةةوةمة ة ةةتة ئة ة ةةوجة ئ ة ة ة ةتاة ة ةةو مةيفة ة ة ةةومية و ة ة ةةو اة
وور سة ةةماة لة ةةربانمجةوقةتاة ةةو مةمسة ةةةمة ورتة ةةاة الةمة ةةاةوقةمو ل ة ةةتاة

ورتاة الةماةوقةكتنة وحو ثةيفةم رر اة ربانمجةمبتة وجتقزة(.)%50ة
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ة ةةو ة لة ةةمة
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