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مقدمة

تعتبر عمادة الدراسات العليا في طليعة الجهات المسؤولة عن اإلرتقاء بالمستوى 
البحثي والعلمي للجامعة، وتعد قوة دافعة نحو الوصول بها إلى أهدافها.

وتسعى عمادة الدراسات العليا بالتعاون والتنسيق مع كليات الجامعة وأقسامها 
المختلفة إلى إيجاد برامج دراسات عليا متنوعة وتطبق معايير التميز والجودة العالية 

لتخريج طالب بمستوى عاٍل ومتميز.
 ويلخص هذا الكتيب أهم أهداف الدراسات العليا ومتطلبات القبول والبرامج المتاحة 

إضافة إلى أهم الضوابط واألنظمة واإلرشادات التي ينبغى على طالب وطالبة 
الدراسات العليا اإللمام بها إلكمال مسيرته التعليمية.

لذا نأمل منك عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة قراءة هذا الكتيب قراءة متأنية لمعرفة 
اإللتزامات والواجبات واإلجراءات الالزمة إلكمال الدرجة العلمية التي نسعى لتحقيقها 

وفق األنظمة واللوائح. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الرجوع إلى موقع العمادة على 
.)http://gs.ksu.edu.sa( شبكة االنترنت

اسأل اهلل العلي القدير أن يوفق الجميع للتزود بالعلم والمعرفة لكل ما يخدم ديننا 
الحنيف ووطننا الغالي وأمتنا اإلسالمية.

                                        أ . د. محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ

                 عميد عمادة الدراسات العليا
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أهداف الدراسات العليا 
تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق األغراض اآلتية:

العناية بالدراسات اإلسالمية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على. 1 
نشرها .

اإلسهام في إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات. 2 
المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية 

مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة.
تمكين الطالب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة. 3 

دراساتهم العليا محليا.
إعداد الكفايات العلمية والمهنية المتخصصة وتأهيلهم تأهيال عاليا. 4 

في مجاالت المعرفة المختلفة.
تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية. 5 

ودفعهم إلى اإلبداع واالبتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة 
قضايا المجتمع السعودي.

اإلسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج. 6 
الدراسات العليا.
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الشروط العامة للقبول
يشترط للقبول في الدراسات العليا ــ الماجستير  ــ  بصفة عامة ما يأتي: 

أن يكون المتقدم سعوديا , أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان. 1 
من غير السعوديين.

أن يكون المتقدم حاصال على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو. 2 
من جامعة أخرى معترف بها .

أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقا طبيا .. 3
أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.. 4
موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفا .. 5

شروط القبول في برامج الماجستير 

يشترط للقبول بمرحلة الماجستير  الحصول على تقدير)جيدجدا( على األقل 
في المرحلة الجامعية إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير، بناء على توصية 

مجلس القسم وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا. 
ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم وتأييد 

مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول0
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إجراءات التقديم

تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الطالب وتسجيلهم بالتنسيق مع عمادة 
القبول والتسجيل , وتتم إجراءات قبول طالب الدراسات العليا وفق مايلي : 

يتقدم الراغبون في القبول بمستنداتهم مكتملة إلى عمادةأ-  
الدراسات العليا من بداية األسبوع الثاني وحتى نهاية األسبوع 

الخامس من الفصل الدراسي الذي يسبق بدء الدراسة .
تحيل عمادة الدراسات العليا مستندات الراغبين في القبول إلىب-  

األقسام المختصة خالل مدة التتجاوز نهاية األسبوع الثامن من 
الفصل السابق لبدء الدراسة.

توصي مجالس األقسام المختصة بقبول من تراه مؤهال  من الطالبت-  
المتقدمين في مدة ال تتجاوز األسبوع العاشر من الفصل الدراسي 

الذي يسبق بدء الدراسة , وتعاد مستندات المتقدمين إلى عمادة 
الدراسات العليا خالل أسبوعين من تاريخ التوصية.

يصدر مجلس عمادة الدراسات العليا قرارات قبول الطالب.	- 
ــ ترسل عمادة الدراسات العليا كامل أصول الوثائق، بعد االحتفاظ بصورة  هـ ـ 

منها إلى عمادة القبول والتسجيل , وتزود األقسام المختصة بقوائم 
المقبولين قبل بدء فترة التسجيل في المقررات بأسبوعين في األقل.
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المستندات المطلوبة 

تعبئة نموذج طلب االلتحاق بالدراسات العليا بالجامعة باإلضافة إلى. 1 
صورة من النموذج  ) صورتين للطالبات( .

صورتان مصدقتان من وثيقة التخرج )ثال	 صور للطالبات( .. 2
صورتان مصدقتان من السجل األكاديمي )ثال	 صور للطالبات( .. 3
توصيتان أكاديميتان .. 4

صورتان من البطاقة الشخصية ) ثال	 صور من دفتر العائلة  5 .
للطالبات( .

موافقة صريحة من جهة العمل باإلنتظام بالدراسة للذين يعملون .. 6
موافقة ولي األمر للطالبات.. 7
عدد )4( صور شخصية مقاس 4 ×  6للطالب فقط .. 8
مستندات أخرى يراها الطالب مفيدة لقبوله .. 9

مالحظة: 
إحضار أصل الوثائق عند التقديم للمطابقة كما توزع صور 

المستندات على ملفين عالقي كل نسخة توضع في ملف مستقل .
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برامج الماجستير المتاحة

التخصص القســـــم  الكلية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األدب والنقد اللغة العربيةوآدابها  اآلداب 
النحو واللغة   

التاريخ القديم التاريخ   
التاريخ اإلسالمي   

التاريخ الحديث   

جغرافية البيئة والموارد الطبيعية الجغرافيا      
جغرافية العمران والسكان   
جغرافية التنمية اإلقليمية   

الخرائط   

الدراسات االجتماعية  علم االجتماع  
الخدمة االجتماعية   

اللغة اإلنجليزية  اللغة اإلنجليزية وآدابها  
اللغويات التطبيقية   

اإلعالم  الصحافة  
اإلذاعة والتلفزيون   

العالقات العامة   

مكتبات المكتبات والمعلومات   

أثار اسالمية اآلثار  السياحة  
آثار قديمة  واآلثار  

لغة فرنسية اللغات األوروبية  اللغات والترجمة 
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التخصص القســـــم  الكلية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفسير والحديث الثقافة اإلسالمية  التربية 
الفقه وأصوله    

العقيدة    

علم النفس  علم النفس اإلرشادي   
علم النفس التربوي والنمو    

الخدمات النفسية لغير العاديين    
علم النفس االجتماعي    

القياس والتقويم    

التربية  أصول التربية   
تعليم الكبار والتعليم المستمر    

إدارة تربوية اإلدارة التربوية    

المناهج وطرق  المناهج العامة   
طرق تدريس اللغة العربية التدريس    

طرق تدريس العلوم الشرعية    
طرق تدريس العلوم    

طرق تدريس الرياضيات    
طرق تدريس المواد االجتماعية    

طرق تدريس التربية الفنية    
طرق تدريس التربية البدنية    

طرق تدريس اللغة اإلنجليزية    
تعليم اللغة االنجليزية )ليدز(    

الوسائل وتكنولوجيا  تقنيات التعليم   
التعليم   

  
التربية البدنية  تربية بدنية          

علوم الحركة    

تربية فنية التربية الفنية    

اإلعاقة السمعية التربية الخاصة 1)1(    
التخلف العقلي    

صعوبات التعلم    
1  )1( من شروط القبول بالبرنامج احلصول على )450( درجة أو أكثر في امتحان التوفل أو 

احلصول على دورة مكثفة في اللغة االجنليزية من معهد معترف به .
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االضطرابات السلوكية واالنفعالية  
 

التخصص القســـــم  الكلية 
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفيزياء النووية الفيزياء  العلوم 
فيزياء الجوامد    

الفيزياء النظرية    
فيزياء الليزر    

الطاقة الشمسية    

النبات  النبات واألحياء الدقيقة    
األحياء الدقيقة    

البيئة الحيوانية والتلو	 علم الحيوان    
بيولوجيا الخلية والوراثة واألنسجة    

علم وظائف األعضاء وبيولوجية التكوين    
الحشرات والطفيليات    

األحياء المائية    

 
الجبر الرياضيات    

الهندسة والتوبولوجي    
التحليل    

الرياضيات الحاسبة والمتقطعة    
الرياضيات التطبيقية    

الكيمياء الفيزيائية الكيمياء    
الكيمياء غير العضوية    

الكيمياء العضوية    
الكيمياء التحليلية    

علم البوليمرات      

 
اإلحصاء اإلحصاء وبحو	 العمليات    

بحو	 العمليات    

كيمياء حيوية عامة الكيمياء الحيوية    
كيمياء حيوية جزيئية    
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الصخور الرسوبية والطبقات الجيولوجيا    
علم األحافير    

الجيولوجيا االقتصادية    
جيولوجيا المياه    

جيولوجيا البترول    
الجيوفيزياء    

 
التنوع األحيائي البرنامج المشترك2*    

 
العلوم البيئية  البرنامج المشترك3**    

التخصص القســـــم   الكلية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

علم المحاصيل اإلنتاج النباتي     علوم 
علم البساتين  األغذية  

الغابات والمراعي  والزراعة  
 

أمراض النبات وقاية النبات    
علم الحشرات    

المبيدات    

اقتصاد زراعي االقتصاد الزراعي    

علوم التربة علوم التربة    

حيوان زراعي اإلنتاج الحيواني    
دواجن    

علوم األغذية علوم األغذية والتغذية    
تغذية اإلنسان     

اإلرشاد الزراعي اإلرشاد الزراعي     
   والمجتمع الريفي 

2  ∗ برنامج مشترك بني كلية العلوم وكلية الزراعة 

** برنامج مشترك بني كليات العلوم وعلوم األغذية والزراعة والصيدلة والهندسة  3
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هندسة اآلالت والقوى الزراعية الهندسة الزراعية   
هندسة الري والصرف    

هندسة تصنيع األغذية    
هندسة البيئة والمباني الزراعية    

التخصص القســـــم   الكلية 
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إدارة عامة اإلدارة   إدارة  
إدارة صحية ومستشفيات  األعمال   

محاسبة المحاسبة    

اقتصاد االقتصاد   

إدارة المنشآت إدارة األعمال4)1(   
إدارة التمويل    

إدارة الموارد البشرية    
إدارة التسويق    
إدارة العمليات    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علوم سياسية العلوم السياسية   األنظمة  

والعلوم 
القانون العام القانون  السياسية 

القانون المدني   
القانون التجاري   

القانون الجنائي     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العقاقير  العقاقير  الصيدلة 
الكيمياء الصيدلية  الكيمياء الدوائية  

الكيمياء التحليلية الصيدلية    

علم األدوية  علم األدوية  
علم السموم    

الصيدالنيات  الصيدلة الصناعية  
الصيدلة الحيوية    

الصيدلة الفيزيائية    

)1( من شروط القبول ببرنامج املاجستير بقسم إدارة األعمال تقدمي ما يثبت اجتياز التوفل بـ )500( درجة   4
. GMAT عند تقدمي امللف وامتحان

)2( برنامج مشترك بني قسمي الصيدالنيات والكيمياء الصيدلية
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الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة اإلكلينيكية    
صيدلة المستشفيات    

مراقبة الدواء    

الرقابة النوعية للمستحضرات الصيدلية البرنامج المشترك 5)2(    

التخصص القســـــم  الكلية 
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هندسة اإلنشاءات الهندسة المدنية  الهندسة 
هندسة النقل    

هندسة وإدارة التشييد    
هندسة بيئية    
مصادر المياه    

الهندسة الجيوتكنيكية     

ظواهر االنتقال  الهندسة الكيميائية 
تحكم وأنظمة    
هندسة المواد    

صناعات كيميائية    
التحلية ومعالجة المياه    

هندسة البوليمرات      

هندسة حفر اآلبار هندسة البترول     
هندسة إنتاج النفط والغاز الطبيعي    

هندسة مكائن النفط    

الحاسب اآللي والتحكم الهندسة الكهربائية   
االتصاالت    

اإللكترونيات    
اآلالت الكهربائية    
القوى الكهربائية    
الهندسة النووية    

الديناميكا والتحكم الهندسة الميكانيكية   
ميكانيكا الجوامد والمواد    

الحراريات    
الموائع    

 
النظم الصناعية الهندسة الصناعية    
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إدارة اإلنتاج الصناعي    
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التخصص القســـــم  الكلية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

العمارة العمارة وعلوم البناء  العمارة  
والتخطيط

التصميم العمراني التخطيط العمراني    
التخطيط العمراني    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التشريح التشريح  الطب 

علم وظائف األعضاء علم وظائف األعضاء    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إدارة التمريض التمريض   التمريض 
تمريض صحة األمومة والطفولة     

تمريض صحة المجتمع    
تمريض الصحة النفسية والعقلية    

التمريض الباطني والجراحي للكبار    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تغذية سريرية علوم صحة المجتمع   العلوم الطبية 
الكيمياء الحيوية الطبية علوم المختبرات اإلكلينيكية   التطبيقية 
أمراض الدم والمصول    
األحياء الدقيقة الطبية    

العالج الطبيعي التأهيل الصحي )6(    
البصريات البصريات    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
الصحة العامة لألسنان البرنامج المشترك  طب األسنان 

علوم تشخيص الفم    
المداواة اللبية )عالج الجذور(    
جراحة الفم والوجه والفكين    

تقويم األسنان    
طب أسنان األطفال    

أمراض اللثة    
االستعاضة الصناعية    

إصالح )ترميم( األسنان    
التخصص القســـــم  الكلية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
التعريب علوم الحاسب   علوم الحاسب 

نظم الحاسبات والمعلومات  
هندسة البرمجيات    

نظم قواعد البيانات    
الذكاء االصطناعي    

علوم الحاسب التطبيقية    
األتوماتية هندسة الحاسب      

نظام الحاسب اآللي    
شبكات الحاسب اآللي    

نظم المعلومات    نظم المعلومات 

)1(  من شروط القبول ببرنامج الماجستير بقسم التأهيل الصحي تقديم مايثبت اجتياز   6
.  IELTS التوفل بـ )450( درجة عند  تقديم الملف أو درجة )5( في اختبار
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معلومات عامة تهم الطالب أو الطالبة
1   ـــ يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير  في غير مجال تخصصه بناء 

على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مجلس 
عمادة الدراسات العليا .

2   ـــ يجوز لمجلس القسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلة 
الماجستير  اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة في 

مدة ال تزيد على ثالثة فصول دراسية مع مرعاة ما يأتي :
أ    ــ اجتياز المقرر التكميلي في المرة األولى بتقدير ال يقل عن )جيد ( .

ب ــ أال يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن )جيد جدًا ( .
ج ــ ال يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إال بعد اجتياز  المقررات 

التكميلية ، ويجوز لمجلس القسم المختص اإلذن بالتسجيل في 
مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من 

المقررات التكميلية .
د  ــ ال تحتسب المدة الزمنية الجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة 

المحددة للحصول على الدرجة .
هـ ــ ال تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة 

الدراسات العليا .
 

3   ــ ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد .
4- تأجيل القبول: 

يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات   
العليا تأجيل قبول الطالب على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين , وال 

تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األقصى لمدة الحصول على الدرجة.

5- تأجيل الدراسة:
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات   

العليا تأجيل دراسة الطالب وفق مايأتي: 
أ-  أن يكون الطالب قد اجتاز فصال  دراسيا أوأكثر أوأنجز قدرا مناسبا من 

الرسالة.
ب- أال يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية )سنتين  دراسيتين(.

ج- أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما اليقل عن 
أسبوعين.

د-  التحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األقصى لمدة الحصول على الدرجة.
الحذف:   -6

يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق مايأتي:   
أن يتقدم بطلب الحذف إلى رئيس القسم قبل االختبار النهائي بخمسة  أ- 

أسابيع في األقل.
ب   ــ  موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.

أال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية. ج- 
د -    يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدة التأجيل .
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االنسحاب :   -7
إذا انسحب الطالب من برنامج الماجستير  بناء  على رغبته ثم أراد   

العودة إليها طبقت عليه شروط االلتحاق وقت القبول الجديد ويكون االنسحاب 
وفق القواعد التالية: 

أ   ــ يتقدم الطالب بطلب االنسحاب إلى عمادة الدراسات العليا قبل تاريخ بدء 
االمتحانات النهائية.

ب ــ يعد الطالب راسبًا في جميع ماسجله من مقررات في الفصل الذي سحب 
ملفه فيه إذا لم يقم بحذف هذه المقررات وفق قواعد الحذف .

ج ــ تخطر عمادة الدراسات العليا كال من عمادة القبول والتسجيل والقسم 
المختص بذلك خالل أسبوعين من تاريخ إكمال إجراءات االنسحاب.

االنقطاع:   -8
يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة ويطوى قيده في الحاالت اآلتية:   

أ- إذا كان مقبوال للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.
ب ــ في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل.

إلغاء القيد:   -9
يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في   

الحاالت اآلتية: 
أ    ــ إذا تم قبوله في برنامج الماجستير  ولم يسجل في الفترة المحددة 

للتسجيل.
ب ــ إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط المطلوبة.

ج  ــ إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
د   ــ إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية .

هـ ـإذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير) جيد جدًا ( في فصلين دراسيين 
متتاليين.

و  ــ إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة .
ز  ــ إذا أخل باألمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده 

للرسالة  أو قام بعمل يخل باألنظمة والتقاليد الجامعية.
ح ــ  إذا لم يجتز االختبار الشامل - إن وجد - بعد السماح له بإعادته مرة 

واحدة.
ط ــ إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم 

قبولها بعد المناقشة .
ي ــ إذا لم يحصل على الدرجة خالل الحد األقصى لمدتها .

إعادة القيد:   -10
يجوز في حاالت الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغى قيده   

إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم 
والكلية , وتكون إعادة القيد بناء  على توصية من مجلس عمادة الدراسات 

العليا وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة مايأتي:  
أ   ــ الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد 

دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلس القسم والكلية ويوافق 
عليها مجلس عمادة الدراسات العليا , وتحتسب الوحدات التي درسها 
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ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة , كما تحتسب المدة 
التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى 

للحصول على الدرجة .

ب ــ الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل 
معاملة الطالب المستجد بصرف النظر عما قطع سابقًا من مرحلة 

الدراسة0

الفرص اإلضافية:    -11
أ   ــ يجوز استثناًء إذا انخفض معدل الطالب التراكمي عن تقدير )جيد جدًا 

( في فصلين دراسيين متتاليين منحه فرصة إضافية واحدة لفصل 
دراسي واحد أو فصلين دراسيين حدا أعلى بناء  على توصية مجلسي 

القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
ب ــ يجوز استثناًء إذا لم يحصل الطالب على الدرجة خالل الحد األقصى 

لمدتها منحه فرصة إضافية ال تزيد عن فصلين دراسيين بناء على 
تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة 

الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة .

التحويل من خارج الجامعة:  -12
يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها   
بناء  على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات 

العليا مع مراعاة مايأتي: 
1  ــ توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم 

ضرورية .
2  ــ أال يكون الطالب مفصوال  من الجامعة المحول منها ألي سبب من 

األسباب.
3  ــ يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقًا طبقًا لآلتي:
أ   ــ أال يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة 

فصول دراسية.
ب ــ  أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه.

ج ــ أال تتعدى نسبة هذه الوحدات ثالثين في المائة من وحدات 
البرنامج المحول إليه .

د   ــ أال يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن )جيدجدا(.
هـ ـ التدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.

و   ــ تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر 
وموافقة مجلسي الكلية وعمادة الدراسات العليا.

التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الجامعة:  -13
يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناء    

على توصية مجلسي القسم المحول إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة 
الدراسات العليا , مع مراعاة مايأتي:  

أ   ــ توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم 
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ضرورية .
ب ــ يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأى 
القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحول إليه , وتدخل 

ضمن معدله التراكمي .
ج ــ أال يكون الطالب قد ألغي قيده .

د   ــ تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن 
المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة .

هـ ــ يكون التحويل من برنامج إلى أخر لمرة واحدة خالل المدة المحددة 
للحصول على الدرجة .

14- مدة الدراسة
أ   ــ المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير  ال تقل عن أربعة فصول 
دراسية وال تزيدعن ثمانية فصول دراسية , وال تحتسب الفصول الصيفية 

ضمن هذه المدة .
ب ــ تحتسب المدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية 

التسجيل في مقررات الماجستير  وحتى تاريخ تقديم المشرف على 
الطالب تقريرًا إلى رئيس القسم مرفقًا به نسخة من الرسالة , أو أي 

متطلبات أخرى لبرنامجه .
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15 -  نظام االختبارات: 
يتم إجراء االختبارات في مقررات الدراسات العليا لنيل درجة   

الماجستير   ورصد التقديرات , وفقا لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة 
الجامعية الصادرة من مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية المعقودة 

بتاريخ 1416/6/11هـ، فيما عدا مايأتي:  
أ   ــ اليعتبر الطالب ناجحًا في المقرر إال إذا حصل فيه على تقدير )جيد( على 

األقل .
ب ــ فيما يتعلق باالختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستها أكثر 

من فصل دراسي يتخذ مجلس عمادة الدراسات العليا مايراه حيالها بناء  
على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختصة .

ج ــ أن يجتاز طالب الماجستير  ـــ إذا اقتضى برنامج دراسته ذلك بعد إنهائه 
جميع المقررات المطلوبة ـــ  اختبارا تحريريا وشفويا شامال تعقده لجنة 

متخصصة وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس 
القسم وموافقة مجلس الكلية المختصة ومجلس عمادة الدراسات 

العليا , ويكون هذا االختبار في التخصص الرئيس للطالب والتخصصات 
الفرعية إن وجدت , ويعد الطالب مرشحًا لنيل الدرجة إذا اجتاز االختبار 

من المرة األولى , أما إن أخفق فيه أو في جزء منه فيعطى فرصة واحدة 
خالل فصلين دراسيين , فإن أخفق يلغى قيده .

التقدم بخطة البحث:   -16
أ   ــ يكون لكل طالب ماجستير  مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج 

لتوجيهه في دراسته ومساعدته في اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة 
البحث وفق القواعد المعتمدة من مجلس الجامعة بناء  على توصية 

مجلس عمادة الدراسات العليا0
ب ــ على طالب الماجستير  بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه 

خمسين في المائة على األقل من المقررات الدراسية وبمعدل تراكمي 
اليقل عن) جيد جد ا( التقدم بمشروع الرسالة - إن وجدت - إلى القسم 
 ,وفي حال التوصية بالموافقة عليه يقترح مجلس القسم اسم المشرف 

على الرسالة والمشرف المساعد -إن وجد- أو أسماء أعضاء لجنة 
اإلشراف مع تحديد رئيسها , ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية , ومجلس 

عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه بناء  على تأييد مجلس الكلية0
ج ــ التقل المدة من قبول مشروع الرسالة من عمادة الدراسات العليا إلى 

تقديمها كاملة إلى القسم عن فصلين دراسيين لرسالة الماجستير  .  
د   ــ إذا ثبت عدم جدية الطالب في الدراسة أو أخل بأي من واجباته 

الدراسية بناء على تقرير من المشرف على دراسته يتم إنذار الطالب 
بخطاب من القسم المختص , وإذا أنذر الطالب مرتين ولم يتالف 
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أسباب اإلنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس 
القسم إلغاء قيده.
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مسميات درجات الدراسات العليا 
بجامعة الملك سعود

1 – كلية اآلداب :
1 –  قسم اللغة العربية : 

 ماجستير اآلداب في اللغة العربية وآدابها

M .A .in Arabic Language and Literature

2 – قسم التاريخ :
M.A. in History ماجستير اآلداب في التاريخ

3 – قسم الجغرافيا :
M.A. in Geographyماجستير اآلداب في الجغرافيا

4 – قسم الدراسات االجتماعية :
M.A. in Sociologyماجستير اآلداب في علم االجتماع

M.A in Social Workماجستير اآلداب في الخدمة االجتماعية

5 – قسم اللغة االنجليزية :
ماجستير اآلداب في اللغة االنجليزية وآدابها

M.A. in English Language and Literature

M.A. in Applied Linguisticsماجستير اآلداب في علم اللغة التطبيقي

6 – قسم اإلعالم :
M.A .  in Mass Communnicationماجستير اآلداب في اإلعالم

7 ــ  قسم علوم المكتبات والمعلومات
ماجستير اآلداب في علوم المكتبات والمعلومات

M.A. in Library and Information Sciences

2 – كلية األثار والسياحة
1 – قسم اآلثار

ماجستير اآلداب في اآلثار والمتاحف 

M.A. in Archeology and Museology

3  ــ  كلية اللغات والترجمة
1 ــ  قسم  اللغات األوروبية 
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ماجستير اآلداب في دراسات الترجمة )تخصص لغة فرنسية(
M.A. in Translation Studies )French Language(

4 -كلية التربية : 
1 – قسم الثقافة اإلسالمية :

)M.A. in )Tafsir( & )Hadithماجستير اآلداب في التفسير والحديث

)M.A. in )Fiqh( &_)Usul Fiqhماجستير اآلداب في الفقه وأصوله

)M.A. in )Aqidaماجستير اآلداب في العقيدة

2 – قسم علم النفس
M.A. in Psychologyماجستير اآلداب في علم النفس

ماجستير اآلداب في علم النفس : علم النفس اإلرشادي
M.A. in Psychology: Counseling Psychology

3 - قسم التربية :
M.A. in Educationماجستير اآلداب في التربية

4 – قسم اإلدارة التربوية 
M.A.  in Educationماجستير اآلداب في التربية

5 – قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم
 Master of Arts in Instructional Technologyماجستير اآلداب في تقنيات التعليم

6 – قسم المناهج وطرق التدريس :
ماجستير اآلداب في المناهج العامة

M.A. in Curriculum and Instruction

ماجستير اآلداب في طرق تدريس اللغة العربية     

M.A. in Teaching Arabic Language

ماجستير اآلداب في طرق تدريس العلوم الشرعية      

M.A. in Teaching Islamic Religion

ماجستير اآلداب في طرق تدريس العلوم                 

M.A. in Teaching Basic Sciences

ماجستير اآلداب في طرق تدريس الرياضيات              
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M.A. in Teaching Mathematics

ماجستير اآلداب في طرق تدريس العلوم االجتماعية      

M.A. in Teaching Social Studies

ماجستير اآلداب في طرق تدريس التربية الفنية   

M.A. in Teaching Art Education

ماجستير اآلداب في التربية : مناهج و طرق تدريس الحاسب

M.A. in Education: Computer Curriculum and Instruction

7 – قسم التربية البدنية 
M.A. in Physical Educationماجستير اآلداب في التربية البدنية

M. Sc. In Movement Sciencesماجستير العلوم في علوم الحركة

8 ـــ قسم التربية الفنية 
M . A . in Art Educationماجستير اآلداب في التربية الفنية

9 ـــ قسم التربية الخاصة 
M . A . in Special Educationماجستير اآلداب في التربية الخاصة

5 ــ كلية العلوم 
1 ــــ قسم الفيزياء

M .Sc. in Physicsماجستير العلوم في الفيزياء

2 ــــ قسم النبات واألحياء الدقيقة
M. Sc. In Botanyماجستير العلوم في النبات

M. Sc. In Microbiologyماجستير العلوم في األحياء الدقيقة

3 – قسم علم الحيوان
 M .Sc.  in Zoologyماجستير العلوم في علم الحيوان

4 – قسم الرياضيات
M .Sc. in Mathematicsماجستير العلوم في الرياضيات

5 – قسم الكيمياء
M. Sc. in Chemistryماجستير العلوم في الكيمياء

M. Sc. in Polymer Scienceماجستير العلوم في علم البوليمرات 
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6 – قسم اإلحصاء وبحو	 العمليات
M. Sc. In Statisticsماجستير العلوم في اإلحصاء

ماجستير العلوم في بحو	 العمليات

M. Sc .  in Operational Research

7 – قسم الكيمياء الحيوية 
M. Sc. In Biochemistryماجستير العلوم في الكيمياء الحيوية

8 – قسم الجيولوجيا
M. Sc. In Geologyماجستير العلوم في الجيولوجيا

M. Sc. in Geophysics ماجستير العلوم في الجيوفيزياء

9 – البرنامج المشترك 
M. Sc. in Biodiversityماجستير في التنوع اإلحيائي

10 ـــ البرنامج  المشترك 
M. Sc. in M. Sc. in Biodiversity Sciencesماجستير في العلوم البيئية

6 – كلية علوم األغذية والزراعة
1 – قسم اإلنتاج النباتي :

 M. Sc. In Horticltureماجستير العلوم في البساتين

M. Sc. In Crop Sciencesماجستير العلوم في علوم المحاصيل

2 – قسم وقاية النبات
M. Sc. In Plant Pathologyماجستير العلوم في أمراض النبات

M. Sc. In Entomologyماجستير العلوم في الحشرات

M. Sc. In Pesticidesماجستير العلوم في المبيدات

3 – قسم اإلقتصاد الزراعي :
ماجستير العلوم في االقتصاد الزراعي

M. Sc. In Agricultural Economics

4 – قسم علوم التربة :
M. Sc. In Soil Sciencesماجستير العلوم في علوم التربة
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5 – قسم اإلنتاج الحيواني
M. Sc. In Farm Animalsماجستير العلوم في الحيوان الزراعي

M. Sc. In Poultryماجستير العلوم في الدواجن

6 – قسم علوم األغذية :
M. Sc. In Food Sciencesماجستير العلوم في علوم األغذية

M. Sc. Human Nutritionماجستير العلوم في تغذية اإلنسان

7 – قسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي :
ماجستير العلوم في اإلرشاد الزراعي

M. Sc. In Agricultural Extension

8 – قسم الهندسة الزراعية :
ماجستير العلوم في الهندسة الزراعية

M. Sc. In Agricultural Engineering

7 – كلية إدارة االعمال:
1 – قسم اإلدارة :

ماجستير في اإلدارة الصحية والمستشفيات

Master of Health and Hospital Administration

Master of Public Administrationماجستير في اإلدارة العامة

2- قسم المحاسبة :
M. Sc. In Accountingماجستير العلوم في المحاسبة

3 – قسم اإلقتصاد :
M. Sc. In Economicsماجستير العلوم في االقتصاد

4 – قسم إدارة األعمال
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Master of Business Administrationالماجستير في إدارة األعمال

8 – كلية األنظمة والعلوم السياسية
1 – قسم العلوم السياسية 

Master in Political Sciencesالماجستير في العلوم السياسية

2 – قسم القانون
ماجستير في القانون )تخصص القانون العام(

Master of Law - Public Law

ماجستير في القانون )تخصص القانون المدني(

Master of Law - Civil law

ماجستير في القانون )تخصص القانون التجاري(

Master of Law - Commercial Law

ماجستير في القانون )تخصص القانون الجنائي(

Master of Law - Criminal Law

9 – كلية الصيدلة :
1 – قسم العقاقير :

ماجستير العلوم في الصيدلة )العقاقير (               

M. Sc. In Pharmacy )Pharmacognesy(

2 – قسم الكيمياء الصيدلية :
ماجستير العلوم في الصيدلة ) الكيمياء الصيدلية (

M. Sc. In Pharmacy )Pharmaceuticat Chemistry(

3 – قسم علم األدوية :
ماجستير العلوم في الصيدلة ) علم األدوية (

M. Sc. In Pharmacy )Pharmacology(

ماجستير العلوم في الصيدلة ) علم السموم (               

M. Sc. In Pharmacy )Toxicology(

4 – قسم الصيدالنيات :
ماجستير العلوم في الصيدلة ) الصيدالنيات (           

M. Sc. In Pharmacy )Pharmaceutics(
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5 – الصيدلة اإلكلينيكية :
ماجستير العلوم في الصيدلة ) الصيدلة اإلكلينيكية (

Master of Pharmaceutical Sciences in Clinical Pharmacy

6 – البرنامج المشترك
ماجستير في العلوم الصيدلية ) الرقابة النوعية للمستحضرات الصيدلية (

M . Sc. In Pharmaceutical Sciences )Quality Control of Pharmaceuticals(
10 – كلية الهندسة :

1 – قسم الهندسة المدنية 
ماجستير العلوم في الهندسة المدنية

M. Sc. In Civil Engineering 

2 – قسم الهندسة الكيميائية 
ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية

M. Sc. In Chemical Engineering
ماجستير العلوم في هندسة البوليمرات 

M. Sc. in Polymer Engineering

3 – قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي 
ماجستير العلوم في هندسة البترول والغاز الطبيعي

M. Sc. In Petroleum Engineering

4 – قسم الهندسة الكهربائية :
ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية

M. Sc. In Electrical Engineering

ماجستير العلوم في الهندسة النووية

M. Sc. In Nuclear Engineering

5 – قسم الهندسة الميكانيكية
ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية

M. Sc. In Mechanical Engineering

6 – قسم الهندسة الصناعية :
ماجستير العلوم في الهندسة الصناعية

M. Sc. In Industrial Engineering

11 – كلية العمارة والتخطيط :
1 – قسم العمارة وعلوم البناء :
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M. Sc. In Architectureماجستير العلوم في العمارة

2 – قسم التخطيط العمراني :

M. Sc. In Urban Designماجستير العلوم في التصميم العمراني

Master of Real Estate Developmentماجستير التطوير العقاري

12 – كلية الطب :
1 – قسم التشريح :

M. Sc. In Anatomyماجستير العلوم في التشريح

2 – قسم علم وظائف األعضاء
M. Sc. In Physiologyماجستير العلوم في علم وظائف األعضاء

13- كلية العلوم الطبية التطبيقية :
1– قسم علوم صحة المجتمع :

M. Sc. In Clinical Nutritionماجستير العلوم في التغذية السريرية

2 – قسم علوم المختبرات اإلكلينيكية :
ماجستير العلوم في علوم المختبرات اإلكلينيكية

M. Sc. In Medical Laboratory Sciences

3 –  قسم التأهيل الصحي :
M. Sc. In Physical Therapyماجستير العلوم في العالج الطبيعي

4 – قسم البصريات :
Master of Science in Optometryماجستير العلوم في البصريات

14 ـــ كلية التمريض 
1 – قسم التمريض :

M. Sc. In Nursingماجستير العلوم في التمريض

15- كلية طب األسنان :
1 – قسم اإلستعاضة الصناعية :

M. Sc. In Prosthodonticsماجستير العلوم في اإلستعاضة الصناعية

ماجستير طب األسنان اإلكلينيكي في االستعاضة الصناعية

Maser of Clinical Dentistry in Prosthodontics 
2 – طب األسنان )البرنامج المشترك ( :
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M .Sc. In Dentistryماجستير العلوم في طب األسنان

16- كلية علوم الحاسب والمعلومات :
1 – قسم علوم الحاسب

M. Sc. In Computer Scienceماجستير العلوم في علوم الحاسب

2 – قسم هندسة الحاسب :
M. Sc. In Computer Engineeringماجستير العلوم في هندسة الحاسبات

3 – قسم نظم المعلومات :
M. Sc. In Information Systemsماجستير العلوم في نظم المعلومات
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