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مقدمة
تعترب عمادة الدرا�سات العليا يف طليعة اجلهات امل�س�ؤولة عن الإرتقاء بامل�ستوى البحثي والعلمي للجامعة،
وتعد قوة دافعة نحو الو�صول بها �إلى �أهدافها.
وت�سعى عمادة الدرا�سات العليا بالتعاون والتن�سيق مع كليات اجلامعة و�أق�سامها املختلفة �إلى �إيجاد برامج
درا�سات عليا متنوعة وتطبق معايري التميز واجلودة العالية لتخريج طالب مب�ستوى عالٍ ومتميز.
ويلخ�ص هذا الكتيب �أهم �أهداف الدرا�سات العليا ومتطلبات القبول والربامج املتاحة �إ�ضافة �إلى �أهم
ال�ضوابط والأنظمة والإر�شادات التي ينبغى على طالب وطالبة الدرا�سات العليا الإملام بها لإكمال م�سريته
التعليمية.
لذا ن�أمل منك عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة قراءة هذا الكتيب قراءة مت�أنية ملعرفة الإلتزامات
والواجبات والإجراءات الالزمة لإكمال الدرجة العلمية التي ن�سعى لتحقيقها وفق الأنظمة واللوائح .وملزيد
من املعلومات ميكنكم الرجوع �إلى موقع العمادة على �شبكة االنرتنت:
http://graduatestudies.ksu.edu.sa
ا�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفق اجلميع للتزود بالعلم واملعرفة لكل ما يخدم ديننا احلنيف ووطننا الغايل
و�أمتنا الإ�سالمية.

د� .إبراهيم بن حممد احلركان
عميد عمادة الدرا�سات العليا
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أهداف الدراسات العليا
• تهدف الدرا�سات العليا �إلى حتقيق الأغرا�ض الآتية:
• العناية بالدرا�سات الإ�سالمية والعربية والتو�سع يف بحوثها والعمل على ن�شرها .
• الإ�سهام يف �إثراء املعرفة الإن�سانية بكافة فروعها عن طريق الدرا�سات املتخ�ص�صة والبحث اجلاد للو�صول
�إلى �إ�ضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والك�شف عن حقائق جديدة.
• متكني الطالب املتميزين من حملة ال�شهادات اجلامعية من موا�صلة درا�ساتهم العليا محليا.
• �إعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخ�ص�صة وت�أهيلهم ت�أهيال عاليا يف جماالت املعرفة املختلفة.
• ت�شجيع الكفايات العلمية على م�سايرة التقدم ال�سريع للعلم والتقنية ودفعهم �إلى الإبداع واالبتكار وتطوير
البحث العلمي وتوجيهه ملعاجلة ق�ضايا املجتمع ال�سعودي.
• الإ�سهام يف حت�سني م�ستوى برامج املرحلة اجلامعية لتتفاعل مع برامج الدرا�سات العليا.
الشروط العامة للقبول
ي�شرتط للقبول يف الدرا�سات العليا ــ املاج�ستري ــ ب�صفة عامة ما ي�أتي :
• �أن يكون املتقدم �سعوديا � ,أو على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان من غري ال�سعوديني.
• �أن يكون املتقدم حا�صال على ال�شهادة اجلامعية من جامعة �سعودية �أو من جامعة �أخرى معرتف بها .
• �أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك والئقا طبيا .
• �أن يقدم تزكيتني علميتني من �أ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.
• موافقة مرجعه على الدرا�سة �إذا كان موظفا حكومياً.
شروط القبول في برامج الماجستير
ي�شرتط للقبول مبرحلة املاج�ستري احل�صول على تقدير(جيدجدا) على الأقل يف املرحلة اجلامعية �إذا كانت من
جامعة متنحها بتقدير ،بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
كما ي�شرتط للقبول يف مرحلة املاج�ستري احل�صول على اختبار القدرات العامة للجامعيني مبا ال يقل عن ()70
درجة ،وي�ستثنى من ذلك الأق�سام التي ت�شرتط اختبار � GREأو (GMATوملزيد من املعلومات يرجى الت�صفح
مبوقع عمادة الدرا�سات العليا).
وملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وت�أييد جمل�س الكلية �إ�ضافة �شروط �أخرى يراها
�ضرورية للقبول0
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إجراءات القبول
تتوىل عمادة الدرا�سات العليا قبول الطالب وت�سجيلهم بالتن�سيق مع عمادة القبول والت�سجيل،
وتتم �إجراءات قبول طالب الدرا�سات العليا وفق مايلي :
• يتقدم الراغبون يف القبول ب�إدخال بياناتهم ال�شخ�صية وحتميل امل�ستندات املطلوبة على البوابة
الإلكرتونية :http://dgs.ksu.edu.sa
• تعطي عمادة الدرا�سات العليا ر�ؤ�ساء الأق�سام املخت�صة �صالحية الدخول على البوابة الإلكرتونية لفرز
املتقدمني والبدء يف �إجراءات القبول .
• تو�صي جمال�س الأق�سام املخت�صة بقبول من تراه م�ؤهال من الطالب والطالبات املتقدمني وتر�سل
قائمة املر�شحني واملر�شحات خالل فرتة حتددها العمادة.
• ي�صدر جمل�س عمادة الدرا�سات العليا قرارات قبول الطالب.
• تقوم عمادة التدرا�سات العليا بطرح �أ�سماء املقبولني على البوابة الإلكرتونية وموقع العمادة .
المستندات المطلوبة بعد القبول النهائي
• ا�ستمار القبول (املطبوعة من بوابة التقدمي الإلكرتوين) بالدرا�سات العليا( .الإ�ضافة �إلى �صورة من
النموذج للطالبات) .
• �صورة م�صدقة من وثيقة التخرج (�صورتني للطالبات) .
• �صورة م�صدقة من ال�سجل الأكادميي (�صورتني للطالبات) .
• �صورة من البطاقة ال�شخ�صية (�صورتني من دفرت العائلة للطالبات) .
• موافقة �صريحة من جهة العمل بالدرا�سة للذين يعملون .
• موافقة ويل الأمر للطالبات.
• عدد (� )4صور �شخ�صية مقا�س  6 × 4للطالب فقط .
مالحظة� :إح�ضار �أ�صل الوثائق يف حالة القبول للمطابقة
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برامج الماجستير المتاحة
الق�ســـــم

الكلية

اللغة العربيةو�آدابها
التاريخ

الآداب

اجلغرافيا
الدرا�سات االجتماعية
اللغة الإجنليزية
الإعالم
املكتبات واملعلومات

ال�سياحة والآثار

الآثار

اللغات والرتجمة

اللغات الأوروبية
الثقافة الإ�سالمية

الرتبية

علم النف�س

الرتبية
الإدارة الرتبوية

التخ�ص�ص

الأدب والنقد
النحو واللغة
التاريخ القدمي
التاريخ الإ�سالمي
التاريخ احلديث
جغرافية البيئة واملوارد الطبيعية
جغرافية العمران وال�سكان
جغرافية التنمية الإقليمية
اخلرائط
علم االجتماع
اخلدمة االجتماعية
اللغة الإجنليزية و�آدابها
اللغويات التطبيقية
الإعـ ـ ـ ــالم
مكتبات
�أثار ا�سالمية
�آثار قدمية
لغة فرن�سية(ترجمة)
التف�سري واحلديث
الفقه و�أ�صوله
العقيدة
علم النف�س الإر�شادي
علم النف�س الرتبوي والنمو
اخلدمات النف�سية لغري العاديني
علم النف�س الإجتماعي وال�صناعي
القيا�س والتقومي
�أ�صول الرتبية
تعليم الكبار والتعليم امل�ستمر
�إدارة تربوية
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الكلية

الرتبية

العلوم
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الق�ســـــم

التخ�ص�ص

املناهج العامة
مناهج وطرق تدري�س اللغة العربية
مناهج وطرق تدري�س العلوم ال�شرعية
مناهج وطرق تدري�س العلوم
مناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات
املناهج وطرق التدري�س
مناهج وطرق تدري�س املواد االجتماعية
مناهج وطرق تدري�س الرتبية الفنية
مناهج وطرق تدري�س الرتبية البدنية
تعليم اللغة االجنليزية للناطقني بلغات �أخرى
مناهج وطرق تدري�س احلا�سب الآيل
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تربية بدنية
الرتبية البدنية وعلوم احلركة
علوم احلركة
تربية فنية
الرتبية الفنية
الإعاقة ال�سمعية
التخلف العقلي
الرتبية اخلا�صة
�صعوبات التعلم
اال�ضطرابات ال�سلوكية واالنفعالية
الفيزياء النظرية
فيزياء الليزر والأطياف
فيزياء الطاقة املتجددة والبيئة
فيزياء احلالة املكثفة
الفيزياء والفلك
الفيزياء النووية
الفيزياء احليوية والطبية
علم الفلك
النبات
النبات والأحياء الدقيقة
الأحياء الدقيقة

الق�ســـــم

الكلية

علم احليوان

الريا�ضيات
العلوم

الكيمياء
الإح�صاء وبحوث العمليات
الكيمياء احليوية

اجليولوجيا

الربنامج امل�شرتك
الربنامج امل�شرتك
()3
الربنامج امل�شرتك
()1

الربامج امل�شرتكة

()2

الإنتاج النباتي
الأغذية والزراعة
وقاية النبات

التخ�ص�ص
البيئة احليوانية والتلوث
بيولوجيا اخللية والوراثة والأن�سجة
علم وظائف الأع�ضاء وبيولوجية التكوين
احل�شرات والطفيليات
الأحياء املائية
اجلرب
الهند�سة والتوبولوجي
التحليل
الريا�ضيات احلا�سبة واملتقطعة
الريا�ضيات التطبيقية
الكيمياء
علم البوليمرات
الإح�صاء
بحوث العمليات
كيمياء حيوية
ال�صخور الر�سوبية والطبقات
علم الأحافري
اجليولوجيا االقت�صادية
جيولوجيا املياه
جيولوجيا البرتول
اجليوفيزياء
التنوع الأحيائي
العلوم البيئية
العلوم يف الطاقة املتجددة
علم املحا�صيل
علم الب�ساتني
املراعي والغابات
�أمرا�ض النبات
علم احل�شرات
املبيدات

( )1برنامج م�شرتك بني كلية العلوم وكلية الزراعة
( )2برنامج م�شرتك بني كليات العلوم وعلوم الأغذية والزراعة وال�صيدلة والهند�سة
( )3برنامج م�شرتك بني كلية العلوم وكلية الهند�سة
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الكلية

الق�ســـــم
االقت�صاد الزراعي
علوم الرتبة
الإنتاج احليواين
علوم الأغذية والتغذية

الأغذية والزراعة

الإر�شاد الزراعي واملجتمع
الريفي
الهند�سة الزراعية
الإدارة العامة
املحا�سبة
االقت�صاد

�إدارة الأعمال

�إدارة الأعمال

نظم املعلومات الإدارية
التحليل الكمي
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية العلوم ال�سيا�سية
العقاقري
الكيمياء ال�صيدلية
ال�صيدلة

علم الأدوية
ال�صيدالنيات
ال�صيدلة الإكلينيكية
الربنامج امل�شرتك ()
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اقت�صاد زراعي
علوم الرتبة
حيوان زراعي
دواجن
علوم الأغذية
تغذية الإن�سان

التخ�ص�ص

الإر�شاد الزراعي
هند�سة الآالت والقوى الزراعية
هند�سة الري وال�صرف
هند�سة ت�صنيع الأغذية
هند�سة البيئة واملباين الزراعية
�إدارة عامة
�إدارة �صحية وم�ست�شفيات
محا�سبة
اقت�صاد
امل�سار العام
املالية
الت�سويق
العمليات
املوارد الب�شرية
�إدارة الأعمال يف �إدارة التقنية
الأعمال الإلكرتونية
علوم القرارات
علوم �سيا�سية
العقاقري
الكيمياء الدوائية
الكيمياء التحليلية ال�صيدلية
علم الأدوية
علم ال�سموم
العلوم يف ال�صيدالنيات
�صيدلة �إكلينيكية
الرقابة النوعية للم�ستح�ضرات ال�صيدلية

الكلية

الق�ســـــم

الهند�سة املدنية

الهند�سة الكيميائية

الهند�سة

هند�سة البرتول والغاز
الطبيعي

الهند�سة الكهربائية

الهند�سة امليكانيكية
الهند�سة ال�صناعية
الربنامج امل�شرتك
العمارة وعلوم البناء
()1

العمارة والتخطيط

التخطيط العمراين

التخ�ص�ص

هند�سة الإن�شاءات
هند�سة النقل
هند�سة و�إدارة الت�شييد
هند�سة بيئية
م�صادر املياه
الهند�سة اجليوتكنيكية
ال�صناعات الكيميائية والبرتوكيميائية
هند�سة املواد
التحلية ومعاجلة املياه
تكوين العمليات والتحكم
هند�سة العمليات احليوية
هند�سة البوليمرات
هند�سة حفر الآبار
هند�سة �إنتاج النفط
هند�سة مكائن النفط
�أنظمة التحكم واحلا�سوب
االت�صاالت
الإلكرتونيات
الآالت الكهربائية
القوى الكهربائية
الهند�سة النووية
الت�صميم وامليكانيكية التطبيقية
احلراريات واملوائع
العلوم يف هند�سة املواد
هند�سة النظم ال�صناعية
هند�سة الت�صنيع
هند�سة النظم الب�شرية
العلوم يف حتلية املياه
العمارة وعلوم البناء
الت�صميم العمراين
التخطيط العمراين
التطوير العقاري

( )1برنامج م�شرتك بني ق�سم الهند�سة امليكانيكية وق�سم الهند�سة الكيميائية بكلية
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الكلية
الطب
التمري�ض

الق�ســـــم

الت�شريح
علم وظائف الأع�ضاء
()1
الربنامج امل�شرتك
التمري�ض
علوم �صحة املجتمع

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات الإكلينيكية
الت�أهيل ال�صحي
الب�صريات

طب الأ�سنان

الربنامج امل�شرتك

علوم احلا�سب
علوم احلا�سب واملعلومات
معهد اللغة العربية

هند�سة احلا�سب
نظم املعلومات
هند�سة الربجميات
�إعداد املعلمني

( )1برنامج م�شرتك بني كلية الطب وكلية العلوم الطبية التطبيقية
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التخ�ص�ص

الت�شريح
علم وظائف الأع�ضاء
ال�صحة العامة
�إدارة التمري�ض
متري�ض �صحة الأمومة والطفولة
متري�ض �صحة املجتمع
متري�ض ال�صحة النف�سية والعقلية
التمري�ض الباطني واجلراحي للكبار
تغذية �سريرية
الكيمياء احليوية الطبية
�أمرا�ض الدم وامل�صول
الأحياء الدقيقة الطبية
العالج الطبيعي
الب�صريات
ال�صحة العامة للأ�سنان
علوم ت�شخي�ص الفم
املداواة اللبية (عالج اجلذور)
جراحة الفم والوجه والفكني
تقومي الأ�سنان
طب �أ�سنان الأطفال
�أمرا�ض اللثة
اال�ستعا�ضة ال�صناعية
�إ�صالح (ترميم) الأ�سنان
علوم احلا�سب
هند�سة احلا�سب (عام )
هند�سة احلا�سب (�شبكات )
نظم املعلومات
هند�سة الربجميات
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني

معلومات عامة تهم الطالب أو الطالبة
1ـ ـ يجوز قبول الطالب لدرا�سة املاج�ستري يف غري جمال تخ�ص�صه بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية
املخت�صني وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا .
2ـ ـ يجوز ملجل�س الق�سم املخت�ص �أن ي�شرتط لقبول الطالب يف مرحلة املاج�ستري اجتياز عدد من املقررات
التكميلية من مرحلة �سابقة يف مدة ال تزيد على ثالثة ف�صول درا�سية مع مرعاة ما ي�أتي :
�أ ـ اجتياز املقرر التكميلي يف املرة الأولى بتقدير ال يقل عن (جيد ) .
ب ـ �أال يقل معدله الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن (جيد جداً ) .
ج ـ ال يتم الت�سجيل يف برنامج الدرا�سات العليا �إال بعد اجتياز املقررات التكميلية  ،ويجوز ملجل�س الق�سم
املخت�ص الإذن بالت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا �إذا مل يبق عليه �سوى مقرر �أو مقررين من املقررات
التكميلية .
د ـ ال حتت�سب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية �ضمن املدة املحددة للح�صول على الدرجة .
هـ ـ ال تدخل املقررات التكميلية يف احت�ساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدرا�سات العليا .
 3ـ ال يجوز للطالب �أن يلتحق بربناجمني للدرا�سات العليا يف وقت واحد .
• ملزيدمن املعلومات ميكن للطالب اال�ستفادة من الكتيات التالية:
• الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا.
• دليل الإ�شراف على الر�سائل.
• احلقوق والواجبات لطالب الدرا�سات العليا.
 -4ت�أجيل القبول :
يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�ص وعميدي الكلية والدرا�سات العليا ت�أجيل قبول الطالب على �أال تتجاوز
مدة الت�أجيل ف�صلني درا�سيني  ,وال حتت�سب مدة الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة.
 -5ت�أجيل الدرا�سة:
يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�ص وعميدي الكلية والدرا�سات العليا ت�أجيل درا�سة الطالب وفق ماي�أتي :
�أ� -أن يكون الطالب قد اجتاز ف�صال درا�سيا �أو�أكرث �أو�أجنز قدرا منا�سبا من الر�سالة.
ب� -أال يتجاوز جمموع مدة الت�أجيل �أربعة ف�صول درا�سية (�سنتني درا�سيتني).
ج� -أن يتقدم بطلب الت�أجيل قبل بداية الف�صل الدرا�سي مبا اليقل عن �أ�سبوعني.
د -الحتت�سب مدة الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة.
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-6احلذف :
يجوز �أن يحذف الطالب جميع مقررات الف�صل الدرا�سي وفق ماي�أتي:
�أ�-أن يتقدم بطلب احلذف �إلى رئي�س الق�سم قبل االختبار النهائي بخم�سة �أ�سابيع يف الأقل.
ب ـ موافقة جمل�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.
ج� -أال يكون هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن الفر�ص الإ�ضافية.
د  -يحت�سب هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن مدة الت�أجيل .
 -7االن�سحاب :
�إذا ان�سحب الطالب من برنامج املاج�ستري بناء على رغبته ثم �أراد العودة �إليها طبقت عليه �شروط االلتحاق
وقت القبول اجلديد ويكون االن�سحاب وفق القواعد التالية :
�أ ـ يتقدم الطالب بطلب االن�سحاب �إلى عمادة الدرا�سات العليا قبل تاريخ بدء االمتحانات النهائية.
ب ـ يعد الطالب را�سباً يف جميع ما�سجله من مقررات يف الف�صل الذي �سحب ملفه فيه �إذا مل يقم بحذف هذه
املقررات وفق قواعد احلذف .
ج ـ تخطر عمادة الدرا�سات العليا كال من عمادة القبول والت�سجيل والق�سم املخت�ص بذلك خالل �أ�سبوعني
من تاريخ �إكمال �إجراءات االن�سحاب.
 -8االنقطاع :
يعترب الطالب منقطعا عن الدرا�سة ويطوى قيده يف احلاالت الآتية :
�أ� -إذا كان مقبوال للدرا�سة ومل ي�سجل يف الوقت املحدد.
ب ـ يف حال الت�سجيل يف �أحد الف�صول وعدم مبا�شرته للدرا�سة لهذا الف�صل.
� -9إلغاء القيد :
يلغى قيد الطالب بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا يف احلاالت الآتية :
�أ ـ �إذا مت قبوله يف برنامج املاج�ستري ومل ي�سجل يف الفرتة املحددة للت�سجيل.
ب ـ �إذا مل يجتز املقررات التكميلية وفق ال�شروط املطلوبة.
ج ـ �إذا ان�سحب �أو انقطع عن الدرا�سة ملدة ف�صل درا�سي دون عذر مقبول.
د ـ �إذا ثبت عدم جديته يف الدرا�سة �أو �أخل ب�أي من واجباته الدرا�سية .
هـ ـ�إذا انخف�ض معدله الرتاكمي عن تقدير( جيد جداً ) يف ف�صلني درا�سيني متتاليني.
و ـ �إذا جتاوز فر�ص الت�أجيل املحددة .
ز ـ �إذا �أخل بالأمانة العلمية �سواء يف مرحلة درا�سته للمقررات �أو �إعداده للر�سالة �أو قام بعمل يخل بالأنظمة
والتقاليد اجلامعية.
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ح ـ �إذا مل يجتز االختبار ال�شامل � -إن وجد  -بعد ال�سماح له ب�إعادته مرة واحدة.
ط ـ �إذا قررت جلنة احلكم على الر�سالة عدم �صالحيتها للمناق�شة �أو عدم قبولها بعد املناق�شة .
ي ـ �إذا مل يح�صل على الدرجة خالل احلد الأق�صى ملدتها .
� -10إعادة القيد :
يجوز يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى �إعادة قيد الطالب الذي �ألغى قيده �إذا كان احلائل دون موا�صلة درا�سته
ظروف قهرية يقبلها جمل�سا الق�سم والكلية  ,وتكون �إعادة القيد بناء على تو�صية من جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا وبقرار من جمل�س اجلامعة مع مراعاة ماي�أتي :
�أ ـ الطالب الذي م�ضى على �إلغاء قيده �ستة ف�صول درا�سية �أو �أقل يعيد درا�سة بع�ض املقررات التي يحددها
له جمل�س الق�سم والكلية ويوافق عليها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا  ,وحتت�سب الوحدات التي در�سها
�ضمن معدله الرتاكمي بعد ا�ستئنافه الدرا�سة  ,كما حتت�سب املدة التي ق�ضاها الطالب يف الدرا�سة قبل �إلغاء
قيده �ضمن املدة الق�صوى للح�صول على الدرجة .
ب ـ الطالب الذي م�ضى على �إلغاء قيده �أكرث من �ستة ف�صول درا�سية يعامل معاملة الطالب امل�ستجد ب�صرف
النظر عما قطع �سابقاً من مرحلة الدرا�سة0
 -11الفر�ص الإ�ضافية :
�أ ـ يجوز ا�ستثنا ًء �إذا انخف�ض معدل الطالب الرتاكمي عن تقدير (جيد جداً ) يف ف�صلني درا�سيني متتاليني
منحه فر�صة �إ�ضافية واحدة لف�صل درا�سي واحد �أو ف�صلني درا�سيني حدا �أعلى بناء على تو�صية جمل�سي
الق�سم والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
ب ـ يجوز ا�ستثنا ًء �إذا مل يح�صل الطالب على الدرجة خالل احلد الأق�صى ملدتها منحه فر�صة �إ�ضافية ال
تزيد عن ف�صلني درا�سيني بناء على تقرير من امل�شرف وتو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة
الدرا�سات العليا وموافقة جمل�س اجلامعة .
 -12التحويل من خارج اجلامعة:
يجوز قبول حتويل الطالب �إلى اجلامعة من جامعة �أخرى معرتف بها بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم
والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا مع مراعاة ماي�أتي :
 1ـ توافر �شروط القبول يف الطالب املحول و�أي �شروط �أخرى يراها الق�سم �ضرورية .
 2ـ �أال يكون الطالب مف�صوال من اجلامعة املحول منها لأي �سبب من الأ�سباب.
 3ـ يجوز احت�ساب عدد الوحدات الدرا�سية التي در�سها �سابقاً طبقاً للآتي:
�أ ـ �أال يكون قد م�ضى على درا�سته للوحدات املعادلة �أكرث من �ستة ف�صول درا�سية.
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ب ـ �أن تتفق من حيث املو�ضوع مع متطلبات الربنامج املحول �إليه.
ج ـ �أال تتعدى ن�سبة هذه الوحدات ثالثني يف املائة من وحدات الربنامج املحول �إليه .
د ـ �أال يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن (جيدجدا).
هـ ـ التدخل الوحدات املعادلة �ضمن ح�ساب املعدل الرتاكمي.
و ـ تكون املعادلة بتو�صية من جمل�س الق�سم الذي يتبعه املقرر وموافقة جمل�سي الكلية وعمادة الدرا�سات
العليا.
 -13التحويل من تخ�ص�ص �إىل تخ�ص�ص �آخر داخل اجلامعة:
يجوز حتويل الطالب من تخ�ص�ص �إلى �آخر داخل اجلامعة بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم املحول �إليه
والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا  ,مع مراعاة ماي�أتي :
�أ ـ توافر �شروط القبول يف الطالب املحول و�أي �شروط �أخرى يراها الق�سم �ضرورية .
ب ـ يجوز احت�ساب الوحدات الدرا�سية التي �سبق درا�ستها يف اجلامعة �إذا ر�أى الق�سم املخت�ص �أنها مطابقة
للربنامج الذي يريد التحول �إليه  ,وتدخل �ضمن معدله الرتاكمي .
ج ـ �أال يكون الطالب قد �ألغي قيده .
د ـ حتت�سب املدة التي ق�ضاها الطالب يف الربنامج املحول منه �ضمن املدة الق�صوى املحددة للح�صول على
الدرجة .
هـ ـ يكون التحويل من برنامج �إلى �أخر ملرة واحدة خالل املدة املحددة للح�صول على الدرجة .
 -14مدة الدرا�سة
�أ ـ املدة املقررة للح�صول على درجة املاج�ستري ال تقل عن �أربعة ف�صول درا�سية وال تزيدعن ثمانية ف�صول
درا�سية  ,وال حتت�سب الف�صول ال�صيفية �ضمن هذه املدة .
ب ـ حتت�سب املدة الق�صوى للح�صول على الدرجة العلمية من بداية الت�سجيل يف مقررات املاج�ستري وحتى
تاريخ تقدمي امل�شرف على الطالب تقريراً �إلى رئي�س الق�سم مرفقاً به ن�سخة من الر�سالة � ,أو �أي متطلبات
�أخرى لربناجمه .
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 - 15نظام االختبارات :
يتم �إجراء االختبارات يف مقررات الدرا�سات العليا لنيل درجة املاج�ستري ور�صد التقديرات  ,وفقا لالئحة
الدرا�سة واالختبارات للمرحلة اجلامعية ال�صادرة من جمل�س التعليم العايل يف جل�سته الثانية املعقودة بتاريخ
1416/6/11هـ ،فيما عدا ماي�أتي :
�أ ـ اليعترب الطالب ناجحاً يف املقرر �إال �إذا ح�صل فيه على تقدير (جيد) على الأقل .
ب ـ فيما يتعلق باالختبارات البديلة واملقررات التي تتطلب درا�ستها �أكرث من ف�صل درا�سي يتخذ جمل�س
عمادة الدرا�سات العليا مايراه حيالها بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وموافقة جمل�س الكلية املخت�صة .
ج ـ �أن يجتاز طالب املاج�ستري ـ ـ �إذا اقت�ضى برنامج درا�سته ذلك بعد �إنهائه جميع املقررات املطلوبة ـ ـ اختبارا
حتريريا و�شفويا �شامال تعقده جلنة متخ�ص�صة وفق قواعد يقرها جمل�س اجلامعة بناء على تو�صية جمل�س
الق�سم وموافقة جمل�س الكلية املخت�صة وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا  ,ويكون هذا االختبار يف التخ�ص�ص
الرئي�س للطالب والتخ�ص�صات الفرعية �إن وجدت  ,ويعد الطالب مر�شحاً لنيل الدرجة �إذا اجتاز االختبار
من املرة الأولى � ,أما �إن �أخفق فيه �أو يف جزء منه فيعطى فر�صة واحدة خالل ف�صلني درا�سيني  ,ف�إن �أخفق
يلغى قيده .
 -16التقدم بخطة البحث :
�أ ـ يكون لكل طالب ماج�ستري مر�شد علمي مع بداية التحاقه بالربنامج لتوجيهه يف درا�سته وم�ساعدته يف
اختيار مو�ضوع الر�سالة و�إعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من جمل�س اجلامعة بناء على تو�صية
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا0
ب ـ على طالب املاج�ستري بعد �إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خم�سني يف املائة على الأقل من املقررات
الدرا�سية ومبعدل تراكمي اليقل عن( جيد جد ا) التقدم مب�شروع الر�سالة � -إن وجدت � -إلى الق�سم  ,ويف
حال التو�صية باملوافقة عليه يقرتح جمل�س الق�سم ا�سم امل�شرف على الر�سالة وامل�شرف امل�ساعد� -إن وجد �-أو
�أ�سماء �أع�ضاء جلنة الإ�شراف مع حتديد رئي�سها  ,ويرفع بذلك �إلى جمل�س الكلية  ,وجمل�س عمادة الدرا�سات
العليا للموافقة عليه بناء على ت�أييد جمل�س الكلية0
ج ـ التقل املدة من قبول م�شروع الر�سالة من عمادة الدرا�سات العليا �إلى تقدميها كاملة �إلى الق�سم عن
ف�صلني درا�سيني لر�سالة املاج�ستري .
د ـ �إذا ثبت عدم جدية الطالب يف الدرا�سة �أو �أخل ب�أي من واجباته الدرا�سية بناء على تقرير من امل�شرف على
درا�سته يتم �إنذار الطالب بخطاب من الق�سم املخت�ص  ,و�إذا �أنذر الطالب مرتني ومل يتالف �أ�سباب الإنذار
فلمجل�س عمادة الدرا�سات العليا بناء على تو�صية جمل�س الق�سم �إلغاء قيده.
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مسميات درجات الدراسات العليا بجامعة الملك سعود
 – 1كلية اآلداب :
 –1ق�سم اللغة العربية :
ماج�ستري الآداب يف اللغة العربية و�آدابها
 – 2ق�سم التاريخ :
ماج�ستري الآداب يف التاريخ
 – 3ق�سم اجلغرافيا :
ماج�ستري الآداب يف اجلغرافيا
 – 4ق�سم الدرا�سات االجتماعية :
ماج�ستري الآداب يف علم االجتماع
ماج�ستري الآداب يف اخلدمة االجتماعية
 – 5ق�سم اللغة االجنليزية :
ماج�ستري الآداب يف اللغة االجنليزية و�آدابها

M .A .in Arabic Language and Literature

M.A. in History

M.A. in Geography

M.A. in Sociology
M.A in Social Work

M.A. in English Language and Literature

ماج�ستري الآداب يف علم اللغة التطبيقي
 – 6ق�سم الإعالم :
ماج�ستري الآداب يف الإعالم
 7ــ ق�سم علوم املكتبات واملعلومات
ماج�ستري الآداب يف علوم املكتبات واملعلومات

20

M.A. in Applied Linguistics

M.A . in Mass Communnication

M.A. in Library and Information Sciences

 – 2كلية األثار والسياحة
 – 1ق�سم الآثار
ماج�ستري الآداب يف الآثار واملتاحف

M.A. in Archeology and Museology

 3ــ كلية اللغات والترجمة
 1ــ ق�سم اللغات الأوروبية
ماج�ستري الآداب يف درا�سات الرتجمة (تخ�ص�ص لغة فرن�سية)

)M.A. in Translation Studies (French Language

- 4كلية التربية :
 – 1ق�سم الثقافة الإ�سالمية :
ماج�ستري الآداب يف التف�سري واحلديث

)M.A. in (Tafsir) & (Hadith

ماج�ستري الآداب يف الفقه و�أ�صوله

)M.A. in (Fiqh)_& (Usul Fiqh

ماج�ستري الآداب يف العقيدة

)M.A. in (Aqida

 – 2ق�سم علم النف�س
ماج�ستري الآداب يف علم النف�س

M.A. in Psychology

ماج�ستري الآداب يف علم النف�س  :علم النف�س الإر�شادي

M.A. in Psychology: Counseling Psychology

 - 3ق�سم الرتبية :
ماج�ستري الآداب يف الرتبية
 – 4ق�سم الإدارة الرتبوية
ماج�ستري الآداب يف الإدارة الرتبوية

M.A. in Education

M.A. in Educational Administration
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 – 5ق�سم تقنيات التعليم
ماج�ستري الآداب يف تقنيات التعليم

Master of Arts in Instructional Technology

 – 6ق�سم املناهج وطرق التدري�س :
ماج�ستري الآداب يف املناهج العامة

M.A. in Curriculum and Instruction

ماج�ستري الآداب يف مناهج وطرق تدري�س اللغة العربية

M.A. in Teaching Arabic Language

ماج�ستري الآداب يف مناهج وطرق تدري�س العلوم ال�شرعية

M.A. in curriculam and Instruction in Islami Studies

ماج�ستري الآداب يف مناهج وطرق تدري�س العلوم

M.A. in Teaching Basic Sciences

ماج�ستري الآداب يف مناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات
ماج�ستري الآداب يف مناهج وطرق تدري�س املواد االجتماعية

M.A. in Teaching Mathematics
M.A. in Teaching Social Studies

ماج�ستري الآداب يف مناهج وطرق تدري�س الرتبية الفنية

M.A in Education: Curriculum and Instruction of Art Education

ماج�ستري الآداب يف الرتبية  :مناهج و طرق تدري�س احلا�سب

M.A. in Education: Computer Curriculum and Instruction

ماج�ستري الآداب يف مناهج وطرق تدري�س الرتبية البدنية

M.A in Education: Curriculum and Instruction of Physical Education

ماج�ستري الآداب يف مناهج وطرق تدري�س اللغة الإجنليزية

M.A in Education: Curriculum and Instruction in English Language Teaching

ماج�ستري الآداب يف تعليم اللغة الإجنليزية للناطقني بلغات �أخرى

)M.A in Education- Teaching English to Speakers of Other Language (MA in TESOL

 – 7ق�سم الرتبية البدنية
ماج�ستري الآداب يف الرتبية البدنية
ماج�ستري العلوم يف علوم احلركة
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M.A. in Physical Education
M. Sc. In Movement Sciences

 8ـــ ق�سم الرتبية الفنية
ماج�ستري الآداب يف الرتبية الفنية
 9ـــ ق�سم الرتبية اخلا�صة
ماج�ستري الآداب يف الرتبية اخلا�صة
 5ــ كلية العلوم
 1ــــ ق�سم الفيزياء
ماج�ستري العلوم يف الفيزياء
 2ــــ ق�سم النبات والأحياء الدقيقة
ماج�ستري العلوم يف النبات
ماج�ستري العلوم يف الأحياء الدقيقة
 – 3ق�سم علم احليوان
ماج�ستري العلوم يف علم احليوان
 – 4ق�سم الريا�ضيات
ماج�ستري العلوم يف الريا�ضيات
 – 5ق�سم الكيمياء
ماج�ستري العلوم يف الكيمياء
ماج�ستري العلوم يف علم البوليمرات

M . A . in Art Education

M . A . in Special Education

M .Sc. in Physics

M. Sc. In Botany
M. Sc. In Microbiology

M .Sc. in Zoology

M .Sc. in Mathematics

M. Sc. in Chemistry
M. Sc. in Polymer Science
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 – 6ق�سم الإح�صاء وبحوث العمليات
ماج�ستري العلوم يف الإح�صاء
ماج�ستري العلوم يف بحوث العمليات
 – 7ق�سم الكيمياء احليوية
ماج�ستري العلوم يف الكيمياء احليوية
 – 8ق�سم اجليولوجيا
ماج�ستري العلوم يف اجليولوجيا
ماج�ستري العلوم يف اجليوفيزياء
 – 9الربنامج امل�شرتك
ماج�ستري يف التنوع الإحيائي
 10ـــ الربنامج امل�شرتك
ماج�ستري يف العلوم البيئية
 -11الربنامج امل�شرتك
ماج�ستري العلوم يف الطاقة املتجددة
 – 6كلية علوم األغذية والزراعة
 – 1ق�سم الإنتاج النباتي :
ماج�ستري العلوم يف الب�ساتني
ماج�ستري العلوم يف علوم املحا�صيل
ماج�ستري العلوم يف املراعي والغابات
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M. Sc. In Statistics
M. Sc . in Operational Research

M. Sc. In Biochemistry

M. Sc. In Geology
M. Sc. in Geophysics

M. Sc. in Biodiversity

M. Sc. in Biodiversity Sciences

M.Sc. in Renebwable Energy

M. Sc. In Horticlture
M. Sc. In Crop Sciences
M. Sc. In Range science and Forestry

 – 2ق�سم وقاية النبات
ماج�ستري العلوم يف �أمرا�ض النبات
ماج�ستري العلوم يف احل�شرات
ماج�ستري العلوم يف املبيدات
 – 3ق�سم الإقت�صاد الزراعي :
ماج�ستري العلوم يف االقت�صاد الزراعي
 – 4ق�سم علوم الرتبة :
ماج�ستري العلوم يف علوم الرتبة
 – 5ق�سم الإنتاج احليواين
ماج�ستري العلوم يف احليوان الزراعي
ماج�ستري العلوم يف الدواجن
 – 6ق�سم علوم الأغذية :
ماج�ستري العلوم يف علوم الأغذية
ماج�ستري العلوم يف تغذية الإن�سان
 – 7ق�سم الإر�شاد الزراعي واملجتمع الريفي :
ماج�ستري العلوم يف الإر�شاد الزراعي

M. Sc. In Plant Pathology
M. Sc. In Entomology
M. Sc. In Pesticides

M. Sc. In Agricultural Economics

M. Sc. In Soil Sciences

M. Sc. In Farm Animals
M. Sc. In Poultry

M. Sc. In Food Sciences
M. Sc. Human Nutrition

M. Sc. In Agricultural Extension
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 – 8ق�سم الهند�سة الزراعية :
ماج�ستري العلوم يف الهند�سة الزراعية
 – 7كلية إدارة االعمال:
 – 1ق�سم الإدارة العامة:
ماج�ستري يف الإدارة ال�صحية وامل�ست�شفيات
ماج�ستري يف الإدارة العامة

M. Sc. In Agricultural Engineering

Master of Health and Hospital Administration
Master of Public Administration

 -2ق�سم املحا�سبة :
ماج�ستري العلوم يف املحا�سبة

M. Sc. In Accounting

 – 3ق�سم الإقت�صاد :
ماج�ستري العلوم يف االقت�صاد

M. Sc. In Economics

 – 4ق�سم �إدارة الأعمال
املاج�ستري يف �إدارة الأعمال

Master of Business Administration

ماج�ستري يف �إدارة الأعمال يف �إدارة التقنية

M. of Business Administration in Mangment of Technology

-5نظم املعلومات الإدارية
ماج�ستري العلوم يف الأعمال الإلكرتونية
 -6ق�سم التحليل الكمي
ماج�ستري العلوم يف علوم القرارات
 – 8كلية الحقوق والعلوم السياسية
 – 1ق�سم العلوم ال�سيا�سية
املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية
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M. Sc. In E- Business

M. Sc. In Decision sciences programm

Master in Political Sciences

 – 9كلية الصيدلة :
 – 1ق�سم العقاقري :
ماج�ستري العلوم يف ال�صيدلة (العقاقري )
 – 2ق�سم الكيمياء ال�صيدلية :
ماج�ستري العلوم يف ال�صيدلة ( الكيمياء ال�صيدلية)

)M. Sc. In Pharmacy (Pharmacognesy

)M. Sc. In Pharmacy (Pharmaceuticat Chemistry

 – 3ق�سم علم الأدوية :
ماج�ستري العلوم يف ال�صيدلة ( علم الأدوية )

ماج�ستري العلوم يف ال�صيدلة ( علم ال�سموم )
 – 4ق�سم ال�صيدالنيات :
ماج�ستري العلوم يف ال�صيدلة ( ال�صيدالنيات )
 – 5ال�صيدلة الإكلينيكية :
ماج�ستري العلوم يف ال�صيدلة ( ال�صيدلة الإكلينيكية )

)M. Sc. In Pharmacy (Pharmacology
)M. Sc. In Pharmacy (Toxicology

)M. Sc. In Pharmacy (Pharmaceutics

Master of Pharmaceutical Sciences in Clinical Pharmacy

 – 6الربنامج امل�شرتك
ماج�ستري يف العلوم ال�صيدلية ( الرقابة النوعية للم�ستح�ضرات ال�صيدلية )

)M . Sc. In Pharmaceutical Sciences (Quality Control of Pharmaceuticals

 – 10كلية الهندسة :
 – 1ق�سم الهند�سة املدنية
ماج�ستري العلوم يف الهند�سة املدنية
 – 2ق�سم الهند�سة الكيميائية
ماج�ستري العلوم يف الهند�سة الكيميائية
ماج�ستري العلوم يف هند�سة البوليمرات

M. Sc. In Civil Engineering

M. Sc. In Chemical Engineering
M. Sc. in Polymer Engineering
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 – 3ق�سم هند�سة البرتول والغاز الطبيعي
ماج�ستري العلوم يف هند�سة البرتول والغاز الطبيعي
 – 4ق�سم الهند�سة الكهربائية :
ماج�ستري العلوم يف الهند�سة الكهربائية
ماج�ستري العلوم يف الهند�سة النووية
 – 5ق�سم الهند�سة امليكانيكية
ماج�ستري العلوم يف الهند�سة امليكانيكية
 – 6ق�سم الهند�سة ال�صناعية :
ماج�ستري العلوم يف الهند�سة ال�صناعية
 -7الربنامج امل�شرتك
ماج�ستري العلوم يف هند�سة حتلية املياه
 – 11كلية العمارة والتخطيط :
 – 1ق�سم العمارة وعلوم البناء :
ماج�ستري العلوم يف العمارة
 – 2ق�سم التخطيط العمراين :
ماج�ستري العلوم يف الت�صميم العمراين
ماج�ستري العلوم يف التخطيط العمراين
ماج�ستري التطوير العقاري
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M. Sc. In Electrical Engineering
M. Sc. In Nuclear Engineering

M. Sc. In Mechanical Engineering

M. Sc. In Industrial Engineering

M. Sc. In Desalination Engineering

M. Sc. In Architecture

M. Sc. In Urban Design
M. Sc. In Urban Planning
Master of Real Estate Development

 – 12كلية الطب :
 – 1ق�سم الت�شريح :
ماج�ستري العلوم يف الت�شريح
 – 2ق�سم علم وظائف الأع�ضاء
ماج�ستري العلوم يف علم وظائف الأع�ضاء
 -3الربنامج امل�شرتك
ماج�ستري العلوم يف ال�صحة العامة
 -13كلية العلوم الطبية التطبيقية :
 –1ق�سم علوم �صحة املجتمع :
ماج�ستري العلوم يف التغذية ال�سريرية
 – 2ق�سم علوم املختربات الإكلينيكية :
ماج�ستري العلوم يف علوم املختربات الإكلينيكية
 – 3ق�سم الت�أهيل ال�صحي :
ماج�ستري العلوم يف العالج الطبيعي
 – 4ق�سم الب�صريات :
ماج�ستري العلوم يف الب�صريات
 14ـــ كلية التمريض
 – 1ق�سم التمري�ض :
ماج�ستري العلوم يف التمري�ض

M. Sc. In Anatomy

M. Sc. In Physiology

M.sc In Public Health

M. Sc. In Clinical Nutrition

M. Sc. In Medical Laboratory Sciences

M. Sc. In Physical Therapy

Master of Science in Optometry

M. Sc. In Nursing
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 -15كلية طب األسنان :
 – 1طب الأ�سنان (الربنامج امل�شرتك ) :
ماج�ستري العلوم يف طب الأ�سنان
 -16كلية علوم الحاسب والمعلومات :
 – 1ق�سم علوم احلا�سب:
ماج�ستري العلوم يف علوم احلا�سب
 – 2ق�سم هند�سة احلا�سب:
ماج�ستري العلوم يف هند�سة احلا�سبات
 – 3ق�سم نظم املعلومات :
ماج�ستري العلوم يف نظم املعلومات
-4ق�سم هند�سة الربجميات
ماج�ستري العلوم يف هند�سة الربجميات
 -17معهد اللغة العربية.
 – 1ق�سم �إعداد املعلمني
ماج�ستري الآداب يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.

M. Sc. In Dentistry

M. Sc. In Computer Science

M. Sc. In Computer Engineering

M. Sc. In Information Systems

M. Sc. In Software Engineering

)M.A. in Teaching Arabic to speaker of other language(TASOL
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