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مقدمة 
اإلرتقاء  عن  المسؤولة  الجهات  طليعة  في  العليا  الدراسات  عمادة  تعتبر 
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 
على  ينبغى  التي  واإلرشادات  واألنظمة  الضوابط  أهم  إلى  إضافة  المتاحة 

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 
يمكنكم  المعلومات  من  ولمزيد  واللوائح.  األنظمة  وفق  لتحقيقها  نسعى 

. )http://gs.ksu.edu.sa( الرجوع إلى موقع العمادة على 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:

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

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

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

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

مجاالت المعرفة المختلفة.
والتقنية  تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم . 5
ودفعهم إلى اإلبداع واالبتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة 

قضايا المجتمع السعودي.
برامج  اإلسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع . 6

الدراسات العليا.
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الشروط العامة للقبول

يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي: 
كان  أن يكون المتقدم سعوديا , أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا . 1

من غير السعوديين.
أو  أن يكون المتقدم حاصال على شهادة الماجستير من جامعة سعودية . 2

من جامعة أخرى معترف بها .
طبيا . أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقا . 3

تدريسه. أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم . 4
موظفا . موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان . 5

التفرغ التام للدراسة . 6 .
شروط القبول في برامج الدكتوره

على األقل  يشترط للقبول بمرحلة الدكتوراه الحصول على تقدير)جيدجدا( 
في مرحلة الماجستير 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 : 

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

الفصل الدراسي الذي يسبق بدء الدراسة .
األقسام  تحيل عمادة الدراسات العليا مستندات الراغبين في القبول إلى ب- 
المختصة خالل مدة التتجاوز نهاية األسبوع الثامن من الفصل السابق 

لبدء الدراسة0
الطالب  توصي مجالس األقسام المختصة بقبول من تراه مؤهال  من ت- 
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 التوصية0
يصدر مجلس عمادة الدراسات العليا قرارات قبول الطالب0	- 

ــ ترسل عمادة الدراسات العليا كامل أصول الوثائق، بعد االحتفاظ بصورة منها  هـ ـ 
إلى عمادة القبول والتسجيل , وتزود األقسام المختصة بقوائم المقبولين 

قبل بدء فترة التسجيل في المقررات بأسبوعين في األقل.
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المستندات المطلوبة 

إلى  تعبئة نموذج طلب االلتحاق بالدراسات العليا بالجامعة باإلضافة . 1
صورة من النموذج .

التخرج. صورتان مصدقتان من وثيقة . 2
األكاديمي. صورتان مصدقتان من السجل . 3

توصيتان أكاديميتان 0. 4
الشخصية . صورة من حفيظة النفوس أو البطاقة . 5

بالدراسة( والتفرغ الكلي  موافقة جهة العمل )موافقة صريحة باالنتظام . 6
للذين يعملون.

فقط . موافقة ولي األمر للطالبات . 7
فقط . عدد )4( صور شخصية مقاس 4 ×  6للطالب . 8

لقبوله . مستندات أخرى يراها الطالب ضرورية . 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 الدكتوراه المتاحة
التخصص القســـــم  الكلية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األدب والنقد اللغة العربية وآدابها   اآلداب1)1( 
النحو واللغة   

التاريخ القديم التاريخ   
التاريخ اإلسالمي   

التاريخ الحديث   

الجغرافية الطبيعية الجغرافيا   
الجغرافية البشرية   

الخرائط   

علم االجتماع الدراسات االجتماعية   
الخدمة االجتماعية   

اللغة اإلنجليزية وآدابها اللغة اإلنجليزية   
اللغويات التطبيقية   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شبه الجزيرة العربية فيما قبل  اآلثار   السياحة  

التاريخ
ق.م  )1000سنة  العربية  الممالك   واآلثار  

-500سنة م(
العصور اإلسالمية   

الكتابات القديمة واإلسالمية   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( من شروط القبول ببرامج الدكتوراه بكلية اآلداب تقديم مايثبت اجتياز التوفل  بـ )450( درجة عند   1
تقديم الملف أو أن يكون الطالب حاصال  على درجة الماجستير من جامعة غير عربية لغة التدريس فيها 

اللغة اإلنجليزية ويستثنى من ذلك قسم اللغة العربية والتاريخ
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ـــــــ
التفسير والحديث الثقافة اإلسالمية  التربية2)2( 

الفقه وأصوله   
العقيدة   

علم النفس اإلرشادي علم النفس   
علم النفس االجتماعي   

علم النفس التربوي    

أصول التربية التربية   
والتعليم  الكبار  تعليم    

المستمر

التخصص القســـــم  الكلية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ
إدارة التعليم العام اإلدارة التربوية   

إدارة التعليم العالي   

التدريس  وطرق  المناهج  المناهج وطرق التدريس   
العامة

طرق تدريس العلوم الطبيعية   
العلوم  تدريس  طرق    

االجتماعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ
)2( من شروط القبول ببرامج الدكتوراه بكلية التربية تقديم مايثبت اجتياز التوفل  بـ )450( درجة عند   2

تقديم الملف أو أن يكون الطالب حاصال  على درجة الماجستير من جامعة غير عربية لغة التدريس فيها 
اللغة اإلنجليزية ويستثنى من ذلك قسم الثقافة اإلسالمية  وقسم علم النفس )500( درجة في التوفل
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الفيزياء النظرية الفيزياء  العلوم3)1( 

النبات النبات واألحياء الدقيقة   
األحياء الدقيقة   

علم الحيوان علم الحيوان   
  

الجبر الرياضيات   
الهندسة والتوبولوجي   

التحليل   
الرياضيات الحاسبة    

والمتقطعة
الرياضيات التطبيقية   

 
الكيمياء الفيزيائية الكيمياء   

الكيمياء غير العضوية   
الكيمياء العضوية   
الكيمياء التحليلية   

اإلحصاء اإلحصاء وبحو	 العمليات   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ
حيوان زراعي   اإلنتاج الحيواني  علوم األغذية 

دواجن والزراعة 4)2(  
أمراض النبات وقاية النبات   
علم الحشرات   

علوم التربة علوم التربة   
)1( من شروط القبول ببرامج الدكتوراه بكلية العلوم تقديم ما يثبت اجتياز التوفل بـ)450(   درجة عند   3
تقديم الملف .  أو أن يكون الطالب حاصاًل على درجة الماجستير من جامعة غير عربية لغة التدريس 

فيها هي اللغة اإلنجليزية .
)2(  من شروط القبول ببرامج الدكتوراه بكلية علوم األغذية والزراعة تقديم ما يثبت اجتياز التوفل بـ)450( 

درجة عن تقديم الملف .
 4
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تغذية إنسان علوم األغذية والتغذية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلدارة العامة اإلدارة  إدارة  

الصحية  اإلدارة   األعمال5)3(  
والمستشفيات

 
محاسبة المحاسبة   
اإلدارة  إدارة األعمال   

اإلدارة المالية   
إدارة التسويق   

التخصص القســـــم  الكلية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العقاقير العقاقير  الصيدلة6)1( 

الكيمياء الدوائية الكيمياء الصيدلية   
الكيمياء التحليلية الصيدلية   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هندسة وإدارة التشييد الهندسة المدنية  الهندسة7)2( 

مصادر المياه  هندسة    
والهيدروليكا

هندسة النقل   
هندسة بيئية   

هندسة اإلنشاءات   
الهندسة الجيوتكنيكية   

)3( من شروط القبول ببرامج الدكتوراه بكلية إدارة األعمال تقديم ما يثبت اجتياز  التوفل بــ )550(   5
درجة عند تقديم الملف أو أن يكون حاصاًل على الدرجة من جامعة لغة التدريس فيها اللغة االنجليزية 

بشرط أال يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات اإلدارة العامة التوفل المطلوب )500( .
)1( من شروط القبول ببرامج الدكتوراه بكلية الصيدلة تقديم ما يثبت اجتياز التوفل بـ)450( درجة عند تقديم   6

الملف .
)2( من شروط القبول ببرامج الدكتوراه بكلية الهندسة تقديم مايثبت اجتياز التوفل بـ )500( درجة ماعدا   7

الهندسة المدنية )450( درجة
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ظواهر االنتقال الهندسة الكيميائية   
تحكم وأنظمة   
هندسة المواد   

صناعات كيميائية   
الحاسب اآللي والتحكم الهندسة الكهربائية   

االتصاالت   
اإللكترونيات   

اآلالت الكهربائية   
القوى الكهربائية   

هندسة نظم التصنيع الهندسة الصناعية   
الصناعية  العمليات  نظم    

واإلمداد
اإلنسانية  العوامل  هندسة    

والسالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ ونظريات العمارة العمارة وعلوم البناء8)3(  العمارة  
دراسات بيئية وسلوكية والتخطيط  

تخطيط وتصميم المرافق   
المشروعات  وتنفيذ  إدارة    

المعمارية
تقنيات البناء   

في  الحاسب  استخدامات    
العمارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التشريح التشريح  الطب 

علم وظائف األعضاء علم وظائف األعضاء    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األسنان  طب  مواد  علوم  البرنامج المسترك  طب األسنان  

)3( من شروطا لقبول بقسم العمارة وعلوم البناء تقديم ما يثبت اجتياز التوفل بـ)450( درجة عند تقديم الملف   8
.
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الحيوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البرنامج المشترك                 علوم الحاسب علوم الحاسب 
هندسة الحاسب والمعلومات9)4(  
نظم المعلومات    

)4( من شروط القبول ببرنامج الدكتوراه بكلية علوم الحاسب والمعلومات تقديم ما يثبت اجتياز التوفل بــ   9
)500( درجة عند تقديم الملف
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معلومات عامة تهم الطالب أو الطالبة
1   ـــ يجوز قبول الطالب لدراسة الدكتوراه في غير مجال تخصصه بناء على 
عمادة  مجلس  وموافقة  المختصين  والكلية  القسم  مجلسي  توصية 

الدراسات العليا .
ـــ يجوز لمجلس القسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلة     2
في  سابقة  مرحلة  من  التكميلية  المقررات  من  عدد  اجتياز  الدكتوراه 

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 
في  بالتسجيل  اإلذن  المختص  القسم  لمجلس  ويجوز   ، التكميلية 
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 .



18

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: 
أن يكون الطالب قد اجتاز فصال  دراسيا أوأكثر أوأنجز قدرا مناسبا من  أ-  

الرسالة.
ب- أال يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية )سنتين  دراسيتين(.
أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما اليقل عن  ج- 

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 .
االنسحاب :   -7

إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا 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 
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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.
في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا  ــ  ب 

الفصل.

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

اآلتية: 
إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة  ــ  أ    

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 .
إذا أخل باألمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده  ــ  ز  

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

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

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

إعادة القيد:   -10
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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:  
ـ الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة  أ  ـ 
بعض المقررات التي يحددها له مجلس القسم والكلية ويوافق عليها 
مجلس عمادة الدراسات العليا , وتحتسب الوحدات التي درسها 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 
متتاليين منحه فرصة إضافية واحدة لفصل  دراسيين  فصلين  في   )
دراسي واحد أو فصلين دراسيين حدا أعلى بناء  على توصية مجلسي 

القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
األقصى  الحد  خالل  الدرجة  على  الطالب  يحصل  لم  إذا  يجوز استثناًء  ــ  ب 
تزيد عن فصلين دراسيين بناء على  فرصة إضافية ال  لمدتها منحه 
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 
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ضرورية .
أال يكون الطالب مفصوال  من الجامعة المحول منها ألي سبب من  ــ    2

األسباب.
3  ــ يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقًا طبقًا لآلتي:

ــ أال يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة  أ   
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.
تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر  ــ  و   

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 

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 .

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

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

14- مدة الدراسة
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تقل عن ستة فصول  ال  الدكتوراه  درجة  على  للحصول  المقررة  المدة  ــ  أ   
دراسية وال تزيدعن عشرة فصول دراسية , وال تحتسب الفصول الصيفية 

ضمن هذه المدة .
ـ تحتسب المدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل  بـ 
الطالب  على  المشرف  تقديم  تاريخ  وحتى  العليا  الدراسات  مقررات  في 
, أو أي متطلبات  تقريرًا إلى رئيس القسم مرفقًا به نسخة من الرسالة 

أخرى لبرنامجه .

15 -  نظام االختبارات: 
يتم إجراء االختبارات في مقررات الدراسات العليا لنيل درجة الدكتوراه    
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 الدكتوراه 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 مرشح  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

مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج  يكون لكل طالب دكتوراه  ــ  أ   
لتوجيهه في دراسته ومساعدته في اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة 
البحث وفق القواعد المعتمدة من مجلس الجامعة بناء  على توصية 
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مجلس عمادة الدراسات العليا0
ــ على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه  ب 
خمسين في المائة على األقل من المقررات الدراسية وبمعدل تراكمي 
اليقل عن) جيد جد ا( التقدم بمشروع الرسالة ــ إن وجدت ــ إلى القسم 
 ,وفي حال التوصية بالموافقة عليه يقترح مجلس القسم اسم المشرف 
ـ أو أسماء أعضاء لجنة اإلشراف  ـ إن وجدـ  على الرسالة والمشرف المساعدـ 
مع تحديد رئيسها , ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية , ومجلس عمادة 

الدراسات العليا للموافقة عليه بناء  على تأييد مجلس الكلية0
ج  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 أسباب اإلنذار 
فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم إلغاء 

قيده.
قواعد االختبار الشامل

 لمرحلة الدكتوراه
أوال: الهدف من االختبار :

يهدف االختبار الشامل إلى قياس قدرة الطالب في جانبين رئيسين :  
أ- الجانب المعرفي :

ويهدف إلى قياس قدرة الطالب عمقا وشموال ، في استيعاب موضوعات   
التخصص الرئيس والتخصصات الفرعية المساندة )إن وجدت (.

ب- الجانب الفكري :
ويهدف إلى قياس قدرة الطالب المنهجية على التأمل والتحليل   
وإحدا	 التكامل بين المفاهيم واالستنتاج واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض 

عليه من أسئلة .

ثانيا :مكونات االختبار الشامل :
شفهي . يتكون االختبار الشامل من شقين : أحدهما تحريري واآلخر أ ( 

جزئين : أحدهما   يتكون االختبار التحريري وكذلك االختبار الشفهي من ب ( 
في التخصص الرئيس واآلخر في التخصص أو التخصصات الفرعية )إن 

وجدت( .
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ثالثا: لجنة االختبار :
األساتذة  يشكل مجلس القسم المختص لجنة من ثالثة في األقل ، من أ ( 
من ذوي االختصاص في تخصص الطالب   ، واألساتذة المشاركين 

الرئيس  والتخصص أو التخصصات الفرعية ) إن وجدت ( .
المتخصصين . للجنة االستعانة بمن ترى من أعضاء هيئة التدريس ب ( 
نتيجته . تكون اللجنة مسؤولة عن إعداد االختبار وتقويمه وتحديد ت ( 

من  عند احتواء متطلبات البرنامج على تخصص أو تخصصات فرعية 	 ( 
خارج القسم فال بد من اشتراك أحد المتخصصين من القسم أو األقسام 

ذات العالقة في لجنة االختبار .
هـ(    لجنة االختبار التحريري هي لجنة االختبار الشفهي .

رابعا :االختبار التحريري :
الدراسية  يتقدم الطالب لالختبار خالل الفصل التالي إلنهائه  المقررات أ ( 
: وله أن يؤجل جلوسه لهذا االختبار مدة فصل دراسي واحد بعد موافقة 

مجلس القسم .
تكون مدة االختبار في التخصص الرئيس  خمس ساعات كحد أدنى,ب (  
وثال	 ساعات لكل  تخصص فرعي  )إن وجد ( . ويفضل أن يكون على 

فترتين في األقل . 
الجزء  في حالة عدم اجتياز الطالب لالختبار ، أو لجزء منه ، فله أن يعيد ت ( 

الذي لم يجتزه في الفصل الدراسي التالي .
إعادة  يلغى قيد الطالب في حالة عدم اجتيازه لالختبار بعد إعادته ، أو 	 ( 

جزء منه.

خامسا : االختبار الشفهي :
الشفهي  بعد اجتياز الطالب لالختبار التحريري بكامله يتقدم لالختبار أ ( 

في موعد تحدده لجنة االختبار .
التخصصات  تكون مدة االختبار ، في التخصص الرئيس  والتخصص أو ب ( 

الفرعية إن وجدت ) ساعتين في األقل( .
خالل  في حالة عدم اجتياز الطالب لالختبار ، يجوز منحه فرصة أخرى ت ( 

الفصل التالي ، وفي حالة فشله للمرة الثانية ، يلغى قيده  .
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 سادسا : موعد االختبار :
يعقد االختبار الشامل بشقيه مرة واحدة خالل الفترة من األسبوع   
الرابع وحتى األسبوع العاشر من كل فصل دراسي ، على أن تكون بينهما فترة 

زمنية ال تقل عن أسبوعين .
سابعا : أحكام عامة :

للدكتوراه . يعد الطالب : بعد اجتيازه لالختبار الشامل بشقيه ، مرشحا أ ( 
يخطر رئيس القسم عمادة الدراسات العليا بنتيجة االختبار التحريري والشفهي 

خالل أسبوعين على األكثر من تاريخ اتخاذ القرار من قبل لجنة االختبار .
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مسميات درجات الدراسات العليا 
بجامعة الملك سعود

1 – كلية اآلداب :
1 –  قسم اللغة العربية : 

دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها 
Ph. D. in Arabic Language and Literature

2 – قسم التاريخ :
Ph. D. in History  دكتوراه الفلسفة في التاريخ

3 – قسم الجغرافيا :
Ph. D.  in Geographyدكتوراه الفلسفة في الجغرافيا

4 – قسم الدراسات االجتماعية :
Ph. D. in Sociologyدكتوراه الفلسفة في علم االجتماع

دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية
Ph. D. in Social Work

5 – قسم اللغة االنجليزية :
دكتوراه الفلسفة في اللغة االنجليزية وآدابها

Ph. D. in English Language and Literature
دكتوراه الفلسفة في علم اللغة التطبيقي

Ph. D. in Applied Linguistics
2 ــــ كلية السياحة واآلثار

Ph. D. in Archeologyدكتوراه الفلسفة في اآلثار

3- كلية التربية : 
1 – قسم الثقافة اإلسالمية :

 دكتوراه في الدراسات اإلسالمية )العقيدة(   
D. in Islamic Studies )Aqida(

دكتوراه في الدراسات اإلسالمية ) التفسير والحديث(
D. in Islamic Studies )Tafsir( & )Hadith(

دكتوراه في الدراسات اإلسالمية ) الفقه وأصوله(
D. in Islamic Studies )Fiqh( &_)Usul Fiqh(

2 – قسم علم النفس
Ph. D.  in Psychologyدكتوراه الفلسفة في علم النفس                                           

3 - قسم التربية :
Ph .D. in Educationدكتوراه الفلسفة في التربية

4 – قسم اإلدارة التربوية 
دكتوراه الفلسفة في اإلدارة التربوية

Ph. D.  in Educational Administration

5 – قسم المناهج وطرق التدريس :
دكتوراه الفلسفة في التربية )مناهج وطرق تدريس (

Ph. D. in Education )Curriculum & Instruction(
4 – كلية العلوم 

1 ــــ قسم الفيزياء
Ph. D .in Theoretical Physicsدكتوراه الفلسفة في الفيزياء النظرية

2 ــــ قسم البنات 
Ph. D. in Botanyدكتوراه الفلسفة في النبات

Ph. D. In Microbiologyدكتوراه الفلسفة في األحياء الدقيقة
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3 – قسم علم الحيوان
Ph. D. in Zoology                دكتوراه الفلسفة في علم الحيوان

4 – قسم الرياضيات
Ph. D. in Mathematicsدكتوراه الفلسفة في الرياضيات

5 – قسم الكيمياء
Ph. D. in Chemistryدكتوراه الفلسفة في الكيمياء

6 – قسم اإلحصاء وبحو	 العمليات
Ph. D. In Statisticsدكتوراه الفلسفة في اإلحصاء

5 – كلية علوم األغذية والزراعة
1 – قسم علوم التربة :

Ph. D. in Soil Sciencesدكتوراه الفلسفة في علوم التربية

2 – قسم اإلنتاج الحيواني
دكتوراه الفلسفة في اإلنتاج الحيواني وانتاج الدواجن

Ph .D. in Animal and Poultry Production
3 – قسم علوم األغذية :

 Ph .D. In Human Nutritionدكتوراه الفلسفة في تغذية اإلنسان

6 – كلية إدارة األعمال :
ا-اإلدارة 

Ph.D. in Public Administrationدكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة
2- قسم المحاسبة :

 Ph. D . In Accountingدكتوراه الفلسفة في المحاسبة
3 – قسم إدارة األعمال

دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال
Ph . D . In Business Administration

7 – كلية الصيدلة :
1 – قسم العقاقير :

Ph. D. in Pharmacognesyدكتوراه الفلسفة في العقاقير
2- قسم الكيمياء الصيدلية

دكتوراه الفلسفة في الكيمياء الصيدلية
Ph. D in Pharmaceuticat Chemistry

8 – كلية الهندسة :
1 – قسم الهندسة المدنية 

Ph. D . In Civil Engineeringدكتوراه الفلسفة في الهندسة المدنية
2 – قسم الهندسة الكيميائية 

دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكيميائية
Ph. D.  In Chemical Engineering

3 – قسم الهندسة الكهربائية :
دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكهربائية

Ph. D. In Electrical Engineering
4 - قسم الهندسة الصناعية

دكتوراه الفلسفة في الهندسة الصناعية
Ph.D. in Industrial Engineering
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9 – كلية العمارة والتخطيط :
1 – قسم العمارة وعلوم البناء :

   Ph . D . Architectureدكتوراه الفلسفة في العمارة

10 – كلية الطب :
1 – قسم التشريح :

Ph. D. In Anatomyدكتوراه الفلسفة في التشريح
2 – قسم علم وظائف األعضاء

Ph. D. In Physiologyدكتوراه الفلسفة في علم وظائف األعضاء

11- كلية طب األسنان :
1 – طب األسنان )البرنامج المشترك ( :

دكتوراه الفلسفة في علوم مواد طب األسنان الحيوية           
Ph . D . In Dental Biomaterials

12- كلية علوم الحاسب والمعلومات
البرنامج المشترك

دكتوراه الفلسفة في علوم الحا سب والمعلومات)اسم المسار(           
Ph . D . In Computer and Information Sciences)Track name(



29


