كلية التربية
وحدة الدراسات العليا

نموذج فحص نماذج استحداث برامج الدراسات العليا
مرحلة الدكتوراه
اسم البرنامج:
القسم:
تاريخ استقبال البرنامج في الوحدة:
موعد العرض على اللجنة:
اسم المدقق:

متوفر

النماذج
1

نموذج اإلطار العام الستحداث برامج الدكتوراه باللغة العربية

2

نموذج اإلطار العام الستحداث برامج الدكتوراه باللغة اإلنجليزية

3

طلب إجازة برنامج دراسات عليا (دكتوراه)

4

قائمة أعضاء هيئة التدريس في القسم

5

نموذج استرشادي الستطالع رأي سوق العمل

6

نموذج الجامعات المرجعية العالمية

غير
متوفر

غير
منطبق

غير
مكتمل

 7نموذج السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس
 8نموذج جمع المعلومات للبرامج بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

مالحظات عامة على البرنامج

تصميم وتطوير:

مراجعة:

تدقيق:

د .لمى بنت عبد الرحمن الحركان

د .حمدان بن عبد العزيز العامري

د .عبد العزيز بن عبد اهلل الفايز

عضو هيئة التدريس بقسم التربية الفنية

عضو هيئة التدريس بقسم تقنيات التعليم

عضو هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس

كلية التربية
وحدة الدراسات العليا

نموذج فحص ضوابط عمادة الدراسات العليا
مرحلة الدكتوراه
إجراءات استحداث برامج الدراسات العليا

1

تقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج:
دبلوم عالي ،ماجستير ،دكتوراه

2

رفع مجلس الكلية البرنامج في حالة التوصية بالموافقة عليه إلى عمادة
الدراسات العليا الستكمال اإلجراءات النظامية بعد استيفاء المتطلبات
التالية:

متوفر

غير
متوفر

غير
منطبق

غير
مكتمل

توصية من مجلس القسم والكلية بالموافقة على البرنامج
إجراء دراسة علمية لتحديد احتياجات سوق العمل
تقديم إفادات من الموارد البشرية بجهات سوق العمل المختلفة تؤكد
حاجتهم لبرنامج الدراسات العليا المقترح
التنسيق (بصيغة رسمية) مع باقي األقسام األخرى في الجامعة التي سيستعان
بمقررات تابعة لها أو بأعضاء هيئة التدريس من منسوبيها
التأكد من سالمة إخراج البرنامج (التنسيق)
3

يرفع البرنامج مكتمل المتطلبات المشار إليها أعاله إلى عمادة الدراسات
العليا في ملف ورقي مصنف مع تضمين نسخة إلكترونية من كافة المتطلبات
بصيغة  wordوترسل للعمادة عبر نظام ديوان وتسلم ببيان تسليم ورقي

4

توصية اللجنة بعرض البرنامج على ممثل القسم باللجنة قبل رفع البرنامج
للكلية

5

احتياج سوق العمل ( )4إفادات

6

إفادات المراجعة باللغة العربية واإلنجليزية

 7إفادة رئيس القسم باإلمكانيات لتنفيذ البرنامج في القسم
 8أختام وتوقيع نماذج البرنامج واإلفادات من رئيس القسم
9

رفع جميع النماذج ورقي ًا وإلكترونيا بصيغة  PDFو Word

10

رفع جميع شهادات اعضاء هيئة التدريس المتخصصين في تدريس البرنامج*

* إذا لم يذكر التخصص في الشهادات يرفع السجل األكاديمي للمطابقة مع التخصص للبرنامج المستحدث

مالحظات المراجع:

تصميم وتطوير:

مراجعة:

تدقيق:

د .لمى بنت عبد الرحمن الحركان

د .حمدان بن عبد العزيز العامري

د .عبد العزيز بن عبد اهلل الفايز

عضو هيئة التدريس بقسم التربية الفنية

عضو هيئة التدريس بقسم تقنيات التعليم

عضو هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس

كلية التربية
وحدة الدراسات العليا

ضوابط عمادة الدراسات العليا لشروط القبول وهيكل البرنامج
مرحلة الدكتوراه
ضوابط عمادة الدراسات العليا الستحداث برامج الدكتوراه

متوفر

غير
متوفر

غير
منطبق

غير
مكتمل

يراعى عند صياغة شروط القبول ما يلي:
أو ً
ال :شروط القبول

1

تحديد الدرجة العلمية المطلوبة (بكالوريوس  /ماجستير)

2

تحديد التقدير والمعدل المطلوب مع تجنب استخدام الدرجات البينية للمعدل

3

تحديد التخصصات المطلوبة للقبول في البرنامج

4

استبعاد المقابلة الشخصية من شروط القبول

(أ) نظام الرسالة والمقررات:
ثاني ًا :هيكل البرنامج

1

ال يقل عدد الوحدات الدراسية عن ( )30وحدة دراسية

2

الرسالة ( )12وحدات تدريسية

1

عدد وحدات الخطة الدراسية ال تقل عن ( )12وحدة تدريسية وتكون طبيعة المقررات
دراسات موجهة ،موضوعات خاصة ،مناقشات

2

عدد وحدات الرسالة ( )24وحدة تدريسية

1

إدراج مقرر إعداد خطة بحث Thesis Proposal Preparationفي المستوى الدراسي الذي
يلي اجتياز الطالب ( )%50من دراسة مقررات الخطة الدراسية ،ويأخذ وحدة دراسية واحدة

2

إدراج االختبار الشامل بالمستوى الدراسي الذي يلي اجتياز الطالب مقررات الخطة
الدراسية ،ويأخذ (صفر) وحدة دراسية ،ويوضع له عدد الوحدات الدراسية للمقررات
كمتطلب سابق ،معدل .3.75

3

إدراج مقرري إعداد خطة بحث ،واالختبار الشامل كمتطلبات سابقة لمقرر الرسالة.

4

نظام (الرسالة والمقررات)
تساوي ( )12وحدة دراسية وعدد وحدات الخطة الدراسية ال يقل عن ( )30وحدة دراسية.

5

نظام (الرسالة وبعض المقررات)
تساوي ( )24وحدة دراسية ،وعدد وحدات الخطة الدراسية ال تقل عن ( )12وحدة دراسية
تكون طبيعة المقررات دراسات موجهة ،موضوعات خاصة ،مناقشات.

(ب) نظام الرسالة وبعض المقررات:

يراعى عند بناء الخطة الدراسية ما يلي:

ثالث ًا :الخطة الدراسية للبرنامج

تحديد طريقة تصنيف األنشطة والوحدات التدريسية على النظام األكاديمي حسب
6
الجدول المرفق في اإلطار العام الستحداث برنامج الدكتوراه

7

يراعى عند وصف
المقررات:

كتابة وصف مختصر للمقرر ومحتوياته فيما ال يزيد عن ( )5سطور
وضع توصيف لمقررات :إعداد خطة بحث ،االختبار الشامل ،الرسالة

مالحظات المراجع:

تصميم وتطوير:

مراجعة:

تدقيق:

د .لمى بنت عبد الرحمن الحركان

د .حمدان بن عبد العزيز العامري

د .عبد العزيز بن عبد اهلل الفايز

عضو هيئة التدريس بقسم التربية الفنية

عضو هيئة التدريس بقسم تقنيات التعليم

عضو هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس

كلية التربية
وحدة الدراسات العليا

نموذج فحص إجراءات استحداث برامج الدراسات العليا في كلية التربية
مرحلة الدكتوراه
ضوابط كلية التربية الستحداث برامج الدكتوراه

متوفر

غير
متوفر

غير
منطبق

غير
مكتمل

يراعى عند صياغة شروط القبول ما يلي:
أو ً
ال :أسماء الدرجات

PhD
دكتوراه الفلسفة

EdD
دكتوراه التربية

 يجمع بين المقررات والرسالة مع االختبار الشامل يركز على العمق العلمي والبحثييكون امتدادا لجميع برامج الماجستير أعاله عدا MT
 يجمع بين المقررات والرسالة مع االختبار الشامل يركز على البعد التطبيقي المهني والخبرات الميدانية -يمكن أن تكون امتداد لجميع برامج الماجستير

يجب أن تكون جميع مقررات الدراسات العليا بـ ( )3وحدات وال تقدم مقررات بأقل من
ذلك إال لحاالت استثنائية يوضحها القسم ويقرها مجلس الكلية

ثاني ًا :ضوابط عامة للدراسة

 :مقررات مشتركة
للكلية ( ٩وحدات
دراسية على األقل):

مناهج البحث التربوي متقدم ( )3وحدات
اإلحصاء التربوي متقدم ( )3وحدات
مناهج البحث النوعي ( )3وحدات

*1

مقررات مشتركة للقسم (حسب طبيعة كل تخصص) ( )3وحدات
ثالث مقررات حلقة
نقاش بواقع (وحدة
تدريسية) لكل مقرر

مقرر حلقة النقاش ( )١متطلب لمقرر حلقة النقاش ()٢
مقرر حلقة النقاش ( )٢متطلب لمقرر حلقة النقاش ()٣

مقرر واحد من خارج القسم (من داخل أو خارج الكلية)
* 1يمكن أن يقدم من جميع أقسام الكلية		

*2

* 2يحدد على حسب طبيعة البرنامج على أن يكون داعم للتخصص الرئيس ويمكن أن يكون من سلة المقررات

مالحظات المراجع:

تصميم وتطوير:

مراجعة:

تدقيق:

د .لمى بنت عبد الرحمن الحركان

د .حمدان بن عبد العزيز العامري

د .عبد العزيز بن عبد اهلل الفايز

عضو هيئة التدريس بقسم التربية الفنية

عضو هيئة التدريس بقسم تقنيات التعليم

عضو هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس

