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 ]١٥-٠١وذج [من                                طلب إجازة بر�مج دراسات عليا

 مالحظة: يعبأ هذا الطلب الكرتونيا.

 مقدمة
متثل برامج الدراسات العليا (املاجستري والدكتوراه) ذروة التخصص األكادميي، ولذلك فطلبات إجازة هذه الربامج تتطلب جهداً خاصاً 

وق العمل ابململكة احتياجات خطط التنمية وسمن �حية حتديد أهدافها ووضع أفضل اخلطط لتنفيذها، بعد دراسة اإلمكانيات املتوافرة يف ضوء 
 العربية السعودية.

 الطلبات املقدمة إلجازة برامج الدراسات العليا معلومات كاملة ودقيقة عن األسئلة املدونة أد�ه. حتتويلذلك جيب أن 
 :الرب�مجأوال : بيا�ت عامة عن 

 .                                                        :القسم العلمي                                                                 :الكلية

 .                                   اسم الدرجة العلمية املقرتحة: .                                                       : املقرتحاسم الرب�مج 

 هـ.              هـ/              : من العام اجلامعي                       : الفصل املوعد املقرتح لبدء الرب�مج

   .هــ١٤    /    /     التاريخ: .                                   التوقيع:  .                                                رئيس القسم: 

 .هــ١٤    /    /     التاريخ: .                                   التوقيع:  .                                               الـــــــعــــــمــــــيــــــد: 

 )١(اثنياً : موجز عن الرب�مج

أبســـــلوب واضـــــح، فكل طلب إجازة بر�مج دراســـــات عليا جيب أن يرفق خبالصـــــة يراعى أال يزيد املوجز عن صـــــفحتني، وأن يكتب 
 صاحلة للنشر يف دليل جامعي أو يف أي منشورات أخرى، وتوفر هذه اخلالصة وصفاً موجزاً للرب�مج من حيث:

 .يسعى الرب�مج لتحقيقها)، واليت (Intended Learning Outcomes ILOsماهية الرب�مج وأهدافه وأهم نتائج التعلم املستهدفة  •

 نوعية التخصص والرتكيز األكادميي الذي يتضمنه. •

 العائد من تنفيذ هذا الرب�مج على اجملتمع السعودي.  •

 شروط القبول ابلرب�مج. •

 معلومات إضافية خاصة ابلرب�مج. •

                                                             
 ميكن للقسم مقدم الطلب أن يرفق أي واثئق أخرى، أو بيا�ت لتوفري املزيد من املعلومات لتوضيح الطلب املقدم ودعمه إلقراره. )١(
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 )٢(الرب�مج أسباب افتتاح اثنياً : موجز عن

 ) أمام االختيار املناسب وإن تعدد :√اهلدف األساسي من الرب�مج: ضع عالمة ( .أ
 توفري فرص تعليم ☐ سد احتياج مستقبلي ☐ سد احتياج دائم ☐

 غري ذلك ☐ تشجيع البحث العلمي ☐ إعداد خمتصني أكفاء ☐
 الرجاء ذكر مربرات اختيار هذا اهلدف أو األهداف املختارة: *

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

 فرص التوظيف املتاحة واالرتباط بسوق العمل: .ب
      ال ☐نعم                  ☐            هل أجريت دراسة علمية وافية لتحديد احتياجات اململكة من اخلرجيني يف هذا احلقل؟  •
 (ترفق صورة من الدراسة).، فما أهم النتائج اليت توصلت إليها تلك الدراسة بنعمإذا كانت اإلجابة  •

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            
 تعد الفرص الوظيفية خلرجيي الرب�مج يف ضوء نتائج الدراسة اليت أجريت:  •

 ضئيلة ☐                           متوسطة ☐                             كبرية نسبياً   ☐                           كبرية   ☐      

 يف ضوء نتائج الدراسة اليت أجريت حدد طبيعة ارتباط الرب�مج بسوق العمل:  •
 طةيرتبط بدرجة متوس ☐                           يرتبط بدرجة كبرية نسبياً  ☐                          يرتبط بدرجة كبرية ☐      

 قطاعات متنوعة ☐                                         قطاع واحد ☐                       :املستفيدون من اخلدمة .ج

  :ذكرها وتوضيح كيفية التواصل معهايف حالة تنوع القطاعات الرجاء  •
١(                                                                                                                                       
٢(                                                                                                                                       
٣(                                                                                                                                       
٤(                                                                                                                                       

                                                             
 ميكن للقسم مقدم الطلب أن يرفق أي واثئق أخرى، أو بيا�ت لتوفري املزيد من املعلومات لتوضيح الطلب املقدم ودعمه إلقراره. )٢(
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 :عليا (البكالوريوس) يف هذا احلقلهـ.  طبيعة برامج الدراسات دون ال
 ال      ☐نعم                  ☐                                     هل توجد برامج (بكالوريوس) يف هذا احلقل؟ •

 :اإلجابة عن األسئلة التاليةرجاء ال بنعميف حالة اإلجابة  *      
 ال      ☐نعم                  ☐                    ؟األربع األخريةهل ُأجري تقييم لتلك الربامج خالل السنوات  •
 (ترفق صورة من التقييم).، فما أهم نتائج التقييم اليت مت التوصل إليها: بنعمإذا كانت اإلجابة  •

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      
                                                                                                                                      

  جلنة داخلية   ☐                           جلنة خارجية ☐                                      اجلهه اليت أجرت التقييم:  •

 ذا احلقل يف ضوء نتائج التقييم:تعد برامج البكالوريوس يف ه •

 دون املتوسطة ☐                         متوسطة ☐                   فوق املتوسطة ☐                       جيدة ☐     
 ال      ☐       نعم  ☐؟      توجد مشكالت تواجه هذه الربامج البكالوريوس يف هذا احلقل، هليف ضوء نتائج تقييم برامج  •
 (ميكن حتديد أكثر من مشكلة)، فما أهم تلك املشكالت ؟  بنعمإذا كانت اإلجابة  •

 املناسبعدم توافر الكتاب  ☐                عضاء هيئة التدريس يف بعض الفروعالنقص يف أ ☐      

 عدم توافر األجهزة املناسبة ☐                         ر املعامل أو املختربات املناسبةعدم تواف ☐      

 عدم وجود املكتبة املناسبة ☐                        وجود أماكن وقاعات دراسية كافية عدم ☐      

 عدم توافر الفنيني ☐                                  عدم توافر التسهيالت اإلدارية ☐      

 التأخري يف اإلجراءات اإلدارية ☐      

 :لة وجود مشكالت أخرى ،يرجى ذكرهايف حا  •
١(                                                                                                                                       
٢(                                                                                                                                       
٣(                                                                                                                                       
٤(                                                                                                                                       

 ال      ☐       نعم ☐؟     رامج البكالوريوس يف هذا احلقلاملشكالت اليت تواجهها بهل يسهم بر�مج الدراسات العليا املقرتح يف حل 

 إذا كانت اإلجابة بنعم ، فما الدليل على ذلك ؟ ( ترفق أي شواهد أو أدلة على ذلك). •
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١(                                                                                                                                       
٢(                                                                                                                                       
٣(                                                                                                                                       
٤(                                                                                                                                       
 على تنفيذ الرب�مج املقرتح:قدرة القسم  .و
 ؟ رب�مج املقرتحروفة اليت تقدم الهل اإلمكا�ت املتوفرة لدى القسم ال تقل عن اإلمكا�ت املتوفرة يف األقسام املماثلة يف اجلامعات املع •

 ال      ☐نعم                                     ☐         
 ؟عات املعروفة اليت تطبق الرب�مجابإلمكا�ت اليت توفرها اجلام ،املتوفرة لدى القسم نة اإلمكا�تهل ُأجريت دراسة ملقار  •

 ال      ☐نعم                                     ☐              
 إذا كانت اإلجابة بنعم ،فما أوجه التشابه واالختالف ؟ ( ترفق الدراسة املقارنة اليت أجريت). •

 

 

(ترفق  يت أجراها؟لدراسة املقارنة الالقسم لتنفيذ الرب�مج املقرتح على ضوء اهل قام القسم إبعداد قائمة ابإلمكا�ت الواجب توافرها يف 
 ال      ☐نعم                                          ☐.                                            )صورة من القائمة املعدة

 ال      ☐نعم                                          ☐             ؟ اثل يف أي من اجلامعات السعوديةهل يوجد بر�مج مم
 ؟عةني جامعة اجملمإذا كانت اإلجابة بنعم، فهل توجد إمكانية تنفيذ شراكة بني اجلامعات السعودية اليت تقدم الرب�مج وب

 ال      ☐نعم                                          ☐                                                                      
 إذا كانت اإلجابة بنعم، فاذكر أهم بنود الشراكة والتعاون بني تلك اجلامعات وجامعة اجملمعة:   •
١(                                                                                                                                       
٢(                                                                                                                                       
٣(                                                                                                                                       

 أوجه االختالف أوجه التشابه 
١.                                                                                                                

 

 

٢.                                                                                                                
٣.                                                                                                                
٤.                                                                                                                

 
٥.                                                                                                                
٦.                                                                                                                
٧.                                                                                                                
٨.                                                                                                                
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 متطلبات التحاق (إضافية) خاصة ابلرب�مج: .ي
 ال      ☐نعم                                          ☐                   ؟روط خاصة للقبول يف هذا الرب�مجهل توجد ش •
 :فالرجاء ذكر هذه الشروطبة بنعم، إذا كانت اإلجا •
١(                                                                                                                                       
٢(                                                                                                                                       
٣(                                                                                                                                       

 
 ال      ☐نعم                                          ☐                       هل اللغة اإلجنليزية شرط للقبول يف الرب�مج؟ •

 إذا كانت اإلجابة بنعم فما مستوى الكفاية اللغوية املطلوب كشرط للقبول ؟ •

 مقبول ☐                              جيد ☐                            جيد جداً  ☐                           ممتاز ☐     

 كيف حيدد مستوى هذه الكفاية ؟ من خالل :  •

 غري ذلك ☐                 دورة واختبار لغة ☐ط                      اختبار لغة فق ☐                     دورة فقط ☐     

 :ابلرب�مجطبيعة الدراسة  .ن

 ؟ابلرب�مجا مدى استمرارية العمل م •

   تتوقف استمرارية العمل ابلرب�مج بناء على تقييمه. ☐                           دائمة ☐                             مؤقتة ☐     

 ال      ☐نعم                                          ☐                                  ؟هل ينتهي الرب�مج إبعداد رسالة •
 ؟التدريس اليت ستتبع يف الرب�مج ما طرق •

 مجيعها ☐            التمارين أو الدراسات املختربية ☐             احللقات الدراسية ☐                    احملاضرات ☐

 ؟هي اللغة اليت سيتم التدريس هبا ما •

  لغة أخرى، حددها ☐         االجنليزية  ☐                      العربية ☐     

 ال      ☐نعم                                          ☐         هل يعتمد الرب�مج على مقررات تقدم من أقسام أخرى؟ •
 ؟اليت تقدمها األقسام األخرى إذا كانت اإلجابة بنعم، فما مدى االعتماد على تلك املقررات •

 ال تعتمد ☐                                ضئيل ☐                          متوسط ☐                     كبري   ☐     
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 الرجاء ذكر هذه املقررات مع حتديد القسم الذي يقدمها، ونسبتها ابلنسبة للمقررات اليت يقدمها الرب�مج:  •
 

 

 ال      ☐               نعم                   ☐                                   ؟يق مع األقسام األخرى هبذا الصددهل جرى تنس •
 هل متتلك هذه األقسام العدد الكايف من أعضاء هيئة التدريس لتدريس مقررات الرب�مج املقرتح؟ •

 ال      ☐               نعم    ☐                                                                  
    ال      ☐                   البعض           ☐          نعم         ☐              هل تقدم تلك األقسام برامج دراسات عليا ؟  •
 .مج الدراسات العليا اليت تقدمهافهل تعتمد تلك األقسام على قسمكم يف تدريس مقررات برا ،إذا كانت اإلجابة بنعم 

 ال      ☐                              نعم   ☐                                                                                            

 :اثلثاً : أعضاء هيئة التدريس 

 :عدد أعضاء هيئة التدريس  .أ

 

 : التدريس لتنفيذ أعباء الرب�مج تعد إمكانية ز�دة أعضاء هيئة •
 ممكنة يف الوقت احلايل غري ☐                      صعبة ☐                       ممكنة ☐                              ميسورة ☐ 

 

 النسبة أوجه االختالف أوجه التشابه 
١.                                                                                                                

 

 

    % 
٢.                                                                                                                    % 
٣.                                                                                                                    % 
٤.                                                                                                                

 

    % 
٥.                                                                                                                    % 
٦.                                                                                                                    % 

 الدرجة 
متوسط النصاب التدريسي  العدد

 
 متوسط الساعات املكتبية الفعلية

 غري سعودي سعودي غري سعودي سعودي غري سعودي سعودي

                                                                                                 أستاذ .١
                                                                                                 مشاركأستاذ  .٢
                                                                                                 أستاذ مساعد .٣
                                                                                                 اجملموع .٤
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  خربات أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم: .ب
 عدد-للشهادةاملاحنة  سةاملؤس-شهادة أعلى-املرتبة-االسم: ن أعضاء هيئة التدريس مبينا فيهاترفق صورة ابملؤهالت واخلربات األكادميية يف املالحق لكل عضو م(

 ).األحباث املنشورة عناوين-لتخصصا موضوعات-التدريسسنوات 

 ال      ☐    نعم                    ☐         ؟داخل اجلامعة (غري التدريس) قسمكم أبعمالهل يشارك أعضاء هيئة التدريس يف  •
 فما نسبة الوقت املستنفذ من أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف أعمال داخل اجلامعة (غري التدريس) إذا كانت اإلجابة بنعم ، •

 ال يوجد ☐                                ضئيل ☐                            متوسط ☐                                  كبري  ☐      

 ال      ☐     نعم                   ☐                     ؟لقسم يف إعداد برامج دراسات عليامن اهل شارك أعضاء هيئة تدريس  •
 : إعداد برامج الدراسات العليا هبافما نوع اجلامعات اليت شارك أعضاء هيئة التدريس يف  ،إذا كانت اإلجابة بنعم •

 غري ذلك من اجلامعات  ☐            جامعات أوروبية ☐               جامعات أمريكية ☐                    جامعات عربية ☐      

 يرجى توضيح أهم اجلوانب اليت شارك يف إعدادها: •
١(                                                                                                                                       

٢(                                                                                                                                       

٣(                                                                                                                                       

 

 ال      ☐      نعم                ☐                  ؟برامج الدراسات العليا يف قسمكم هل مت االستفادة من خرباهتم يف إعداد •
 إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى توضيح أهم أوجه االستفادة: •
١(                                                                                                                                       

٢(                                                                                                                                       

٣(                                                                                                                                       
  
  :تتمثل النسبة الكبرية من أعضاء هيئة التدريس من خرجيي •

 .                       ،غري ذلك من اجلامعات ☐       جامعات أوروبية ☐      جامعات أمريكية ☐        جامعات عربية ☐     

 : قد اكتسبوا خربهتم األكادميية منالنسبة الكبرية من أعضاء هيئة التدريس  •

 غري ذلك من اجلامعات  ☐            جامعات أوروبية ☐               جامعات أمريكية ☐                    جامعات عربية ☐     



 

 

  
۸ DGS… 

 

 :: الطالبابعاً ر 

 :أعداد الطالب .أ

 اإلمجايل ددـــــــــــــــعـــــــــــــــال البيان م
 غري سعودي سعودي

                                                 عدد الطالب يف املرحلة النهائية من الدراسات دون العليا يف هذا احلقل .١
                                                 عدد الطالب املتوقع التحاقهم ابلرب�مج  .٢
                                                 عدد طالب الدراسات العليا املبتعثني من القسم  .٣

 

 ؟ب الذين جيب التحاقهم ابلرب�مجما احلد األدىن لعدد الطال •

 .               أكثر، العدد  ☐          عشرون  ☐            مخسة عشر ☐        عشرة     ☐         مخسة     ☐     

 ؟لطالب الذين سيقبلون يف الرب�مجما احلد األعلى لعدد ا •

  .               أكثر، العدد  ☐          عشرون  ☐            مخسة عشر ☐        عشرة     ☐         مخسة     ☐     

 رأي الطالب يف الرب�مج املقرتح: .ب

 ال      ☐نعم                        ☐                   ؟بر�مج الدراسات العليا املقرتح هل استطلعت آراء الطالب حول •
 ؟ستطالعإذا كانت اإلجابة بنعم ، فما أهم نتائج اال •
١(                                                                                                                                       

٢(                                                                                                                                       

٣(                                                                                                                                       

 ال      ☐نعم                        ☐                      ؟إعداد الصيغة النهائية للرب�مجهل ُروعيت آراء الطالب عند   •

 ؟عداد الرب�مج يف صيغته النهائيةإذا كانت اإلجابة بنعم، فما أهم اجلوانب اليت مت أخذها يف االعتبار أثناء إ •
١(                                                                                                                                       

٢(                                                                                                                                       

٣(                                                                                                                                       

  



 

 

  
۹ DGS… 

 :يون: الفنخامساً 

 :أعداد الفنيني .أ
 العدد البيان م
                 عدد الفنيني من خرجيي اجلامعات واملعاهد العاملني ابلقسم. .١
                 ابلقسم.عدد الفنيني من خرجيي التعليم قبل اجلامعي العاملني  .٢
                 عدد الفنيني ذوي اخلربة من جامعات أجنبية (عربية/أوروبية/ أمريكية/ غري ذلك) .٣
                 إمجايل أعداد الفنيني العاملني ابلقسم  .٤

 

 تعد إمكانية ز�دة أعداد الفنيني لتنفيذ املتطلبات الفنية للرب�مج: •
 غري ممكنة يف الوقت احلايل ☐                         صعبة ☐                         ممكنة ☐                     ميسورة ☐     

 كفاءة الفنيني : .ب
 ال      ☐         نعم                   ☐                           ؟مهل قيست كفاءة الفنيني العاملني ابلقس •
 :ل كفاءة الفنيني العاملني ابلقسمفه ،إذا كانت اإلجابة بنعم •

  دون املتوسط ☐متوسطة                       ☐جيدة                          ☐عالية                          ☐      

 ال      ☐نعم                        ☐            ؟للرب�مجتنفيذ املتطلبات الفنية هل ُحددت اجلوانب اليت حيتاج الفنيني التدريب عليها ل •
 إذا كانت اإلجابة بنعم، فما أهم اجلوانب اليت حيتاجون التدريب عليها؟ •
١(                                                                                                                                       
٢(                                                                                                                                       
٣(                                                                                                                                       
 ال      ☐نعم                   ☐             ؟املقرتح هل ُوضعت خطة تدريبية للفنيني إلكساهبم متطلبات تنفيذ بر�مج الدراسات العليا •

o .(إن وجدت) إذا كانت اإلجابة بنعم، فالرجاء إرفاق نسخة من اخلطة التدريبية 
 :اإلداريون والسكراترية سادساً :

 أعداد اإلداريني والسكراترية: .أ

 

                 االمجايل .٣                 أعداد السكراترية .٢                 أعداد اإلداريني ابلقسم .١



 

 

  
۱۰ DGS… 

 تعد إمكانية ز�دة أعداد اإلداريني والسكراترية لتنفيذ املتطلبات اإلدارية للرب�مج:  •
 غري ممكنة يف الوقت احلايل ☐صعبة                          ☐ممكنة                          ☐                     ميسورة ☐     

 كفاءة اإلداريني والسكراترية: .ب
 ال      ☐نعم                        ☐                  ؟يني والسكراترية العاملني ابلقسمهل قيست كفاءة اإلدار  •
 إذا كانت اإلجابة بنعم، فما مدى كفاءة اإلداريني والسكراترية العاملني يف القسم؟ •

  دون املتوسط ☐متوسطة                       ☐جيدة                          ☐عالية                          ☐      

 ال      ☐        نعم    ☐        ؟يذ املتطلبات اإلدارية للرب�مجوالسكراترية التدريب عليها لتنفهل ُحددت اجلوانب اليت حيتاج اإلداريون  •
 إذا كانت اإلجابة بنعم، فما أهم اجلوانب اليت حيتاجون للتدريب عليها: •
١(                                                                                                                                       
٢(                                                                                                                                       
٣(                                                                                                                                        

 ال      ☐نعم             ☐          ؟بر�مج الدراسات العليا املقرتح هل وُضعت خطة تدريبية لإلداريني والسكراترية إلكساهبم متطلبات تنفيذ
 ، فريفق نسخة من اخلطة التدريبية (إن وجدت)كانت اإلجابة بنعمإذا   *    
 :ابعاً: التسهيالت املكانيةس

 بيان أبعداد كافة التسهيالت املكانية:

 

 معدل الكفاية التبعية للقسم العدد البيان م
 غري كافية اً كافية نسبي كافية ال ياً تتبعه جزئ متتبع القس

                                                                                                                 عدد القاعات الدراسية .١
                                                                                                                 قاعات الندوات واللقاءات الدراسية .٢
                                                                                                                 املختربات واملعامل .٣
                                                                                                                 الورش .٤
                                                                                                                 معامل اللغة .٥
                                                                                                                 مكاتب أعضاء هيئة التدريس .٦
                                                                                                                 مكاتب الفنيني .٧
                                                                                                                 اإلداريني والسكراترية مكاتب .٨



 

 

  
۱۱ DGS… 

 

 احيا�ً  ☐              ال      ☐نعم                     ☐                     ؟صيص مكاتب لطالب الدراسات العلياهل ميكن خت •

 .                :فما عدد املكاتب املمكن ختصصيها )إذا كانت اإلجابة بـ (نعم •

 : التسهيالت املكتبية :اثمناً 

 أعداد املراجع العربية واألجنبية املتوفرة: .أ

 اخلدمات املكتبية: .ب

 ال      ☐          نعم             ☐                                                   ؟هل توجد مكتبة للقسم •

 ال      ☐              نعم         ☐                                                   ؟هل توجد مكتبة للكلية •

 احيا�ً  ☐           ال     ☐       نعم                ☐                                        ؟تتوافر الكتب واملراجع املناسبة هل •

 احيا�ً  ☐          ال      ☐       نعم                ☐                                               ؟هل تتوافر الدور�ت املناسبة •

 احيا�ً  ☐          ال      ☐      نعم                 ☐                                              ؟ل اخلدمات املكتبية مناسبةه •

 احيا�ً  ☐          ال      ☐       نعم                ☐                        ؟معلومات سريع للخدمات املكتبية مهل يوجد نظا •

 احيا�ً  ☐          ال      ☐      نعم                 ☐                ؟كتبة ألعضاء هيئة التدريسهل هناك أماكن خمصصة يف امل •

 احيا�ً  ☐          ال      ☐      نعم                 ☐             ؟ املكتبة لطالب الدراسات العلياختصيص أماكن يفهل ميكن  •

 احيا�ً  ☐          ال      ☐          نعم             ☐                     ؟ إجراءات أتمني الكتب والدور�تهل هناك أتخري يف •

 البيان م
 ددـــــــــــــــعـــــــــــــــال

ابللغة  ةابللغة العربي
 

 بلغات أخرى
                                                 عدد الكتب واملراجع املتوافرة يف مكتبات القسم والكلية واجلامعة يف هذا احلقل .١

                                                 عدد الدور�ت املتوفرة يف مكتبات القسم والكلية واجلامعة يف هذا احلقل. .٢

                                                 اإلمجايل
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 : البحوث والرسائل اجلامعية: اتسعاً 

 أعداد البحوث والدراسات اليت أعدت ابلقسم: .أ
 

 العدد البيان م

 بلغات أخرى ابللغة اإلجنليزية ةابللغة العربي
                                                 عدد البحوث اليت أجنزت ابلقسم خالل السنوات الثالث األخرية .١

                                                 اجملالت العلمية اليت مت ُنشرت تلك البحوث فيهاعدد  .٢

                                                 عدد البحوث اليت أجنزها األساتذة يف هذا احلقل .٣

                                                 احلقلعدد البحوث اليت أجنزها األساتذة املشاركون يف هذا  .٤

                                                 عدد البحوث اليت أجنزها األساتذة املساعدون يف هذا احلقل .٥

                                                 عدد البحوث املشرتكة أجنزت يف هذا احلقل .٦

                                                 اإلمجايل
 

 عاشرًا: النماذج املطلوب ارفاقها مع الطلب:

 موجز عن الرب�مج. .أ
 خطة الرب�مج وتوصيف املقررات. .ب
 اجلامعة.السري الذاتية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم، وملن هلم صلة مبجال الرب�مج يف  .ج
من احملكمني املقرتحني ممن لديهم خربة أكادميية مميزة يف الدراسات العليا وختصص الرب�مج املقرتح ال تقل  شرةعقائمة أبمساء  .د

 رتبتهم العلمية عن أستاذ مشارك.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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