
 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل برامج الدراسات العليا
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 عمادة الدراسات العليا

 



2 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الجامعة رئيسكلمة معالي 

 
 

 تعمل الجامعاتذلك لو ،لتميز العلمي والبحثيإلى ا الجامعات الساعيةأهم المجاالت الحيوية في  منالدراسات العليا  تعد

إلعداد  وتجتهد كثيراً من أجل توفير الكوادر المتميزة المؤهلةبرامج متطورة وحديثة وذات جودة عالية،  بجدية على إعداد

 المجتمع.خدمة الكفاءات العلمية والبحثية التي تفي باحتياجات سوق العمل و

أهدافها االستراتيجية  تحقيق في سبيل دتهاوسان عمادة الدراسات العليا ت الجامعةفقد دعم تها السامية،وانطالقاً من رسال

، منها  برامجوأربعة   وصل عددها إلى مئة  ف ؛تقديم برامج متنوعة ذلك نتج عن حيث ؛التي تنهض بالعملية التعليمية والبحثية

ً  اً مؤشريعدُّ برامج ال( برنامجاً للدكتوراه. إن هذا العدد من 27( برنامجاً للماجستير، و)77) على اهتمام الجامعة وداالً  واضحا

ً  ؛على زيادة اإلقبال عليها ودليالً  ها،ب  ؛دعم هذه البرامج وتشجيعها طريق فيمما يشجع الجامعة ويدفعها للمضي قدما

 للوصول إلى األهداف المنشودة وبجودة عالية.

لبرامج  مادة دليالً فقد أصدرت الع ،وشروط القبول فيها ،وتسهيال لالطالع على هذه البرامج والكليات التي تقدمها

 الدراسات العليا في الجامعة.

أوالً ثم الدعم  -سبحانه وتعالى-مجال ما كان ليتم لوال توفيق هللا هذا الإن ما وصلت إليه الجامعة من نجاح وتميز في 

 -ما هللاحفظه-غير المحدود من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده األمين 

وكذلك التوجيه السديد الذي تجده الجامعة من صاحب السمو الملكي االمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز 

 ،أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي االمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم

 الي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ. والمتابعة المستمرة من قبل مع

 حفظ هللا لنا وطننا وقيادتنا ووالة أمرنا وأدام علينا نعمة األمن واألمان إنه سميع مجيب.

 

 الجامعة رئيس                                       

 أ.د. عبد الرحمن بن حمد الداود   
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     باإلنابة العلياكلمة سعادة عميد الدراسات  

  

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد:

 

فتحرص جامعة القصيم ممثلة في عمادة الدراسات العليا على االهتمام بطالب الدراسات العليا بالجامعة من أجل تحقيق أحد 

 أهدافها الرئيسة لخدمة المجتمع وتهيئة الكفاءات العلمية المتميزة.

عمادة الدراسات العليا من خالل الفترة القصيرة الماضية إلى التوسع في برامج الدراسات العليا بالجامعة مع لذا سعت 

 هـ 1443جامعي التركيز على الجودة والتميز في تلك البرامج، وقد بلغ عدد برامج الدراسات العليا في العام ال

 ج دكتوراه. برنام (27جستير، و )( برنامج ما77منها ) ( برنامجا،104)

توسعاً  -بإذن هللا تعالى  -وتؤكد عمادة الدراسات العليا على أن الدراسات العليا بالجامعة سوف تشهد في القريب العاجل 

كبيراً في برامج الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( مع السعي الحثيث إلى التطوير والتنوع بتلك البرامج لمواكبه 

 ألكاديمية والمهنية.االحتياجات المجتمعية وا

ويسر عمادة الدراسات العليا في جامعة القصيم أن تقدم هذا الدليل الذي يعرض تعريفاً مختصراً لبرامج الدراسات العليا 

بكافة كليات الجامعة، وإننا إذ نقدم هذا الدليل ألبنائنا طالب الدراسات العليا نأمل أن يستفيدوا منه، وأن يجدوا فيه ما يفيدهم 

 دراستهم ويحقق طموحاتهم العلمية.في 

 

 وفق هللا الجميع لما فيه الخير والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 

 

 

 باإلنابة  عميد عمادة الدراسات العليا                               

 

 العبد اللطيف عبد الرحمنبن  عبدا هللد.                                                     
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 الشروط العامة للقبول

 

 ما يأتي: ي الماجستير والدكتوراهيشترط للقبول في الدراسات العليا ف 

  تاريخ  يكون أنعلى ، والذي يعقده المركز الوطني للقياس والتقويماختبار القدرات العامة للجامعيين تقديم درجة

 قبل انتهاء فترة التقديم على الدراسات العليا. القدرات العامةالحصول على درجة 

  ختبار ال المطلوبةالدرجة الحصول على( اللغة اإلنجليزيةSTEP و أQUEPT) على أن  ،للبرامج التي تشترط ذلك

 تاريخ الحصول عليها قبل انتهاء فترة التقديم على الدراسات العليا.يكون 

  للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين دراسية رسميةأن يكون المتقدم سعودياً أو على منحة. 

 وزارة  لدى بهاعودية أو من جامعة أخرى معترف أن يكون المتقدم حاصالً على الشهادة الجامعية من جامعة س

 التعليم. 

 .ًأن يكون حسن السيرة والسلوك والئقاً طبيا 

  علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسهأن يقدم تزكيتين. 

  سعودي. لاير 100 وقدرهارسوم التقديم دفع 

  5000 يدفع عن كل فصل دراسيفإن الطالب مدة الدراسة أربعة فصول دراسية لمرحلة الماجستير  تتجاوزفي حال 

 )خمسة آالف لاير سعودي(. لاير

  5000 يدفع عن كل فصل دراسيفإن الطالب راه فصول دراسية لمرحلة الدكتو مدة الدراسة ستة تتجاوزفي حال 

 )خمسة آالف لاير سعودي(. لاير

  فإن في برنامج دكتوراه العلوم في عالج الجذور ولب االسنان دراسية تجاوزت مدة الدراسة أربع سنوات في حال

 .ألف لاير سعودي عشرينلاير(  20000)يدفع عن كل فصل دراسي  الطالب

 للمتقدمين على البرامج التي تشترط فصول  لاير )خمسة آالف لاير سعودي( 5000ميلي رسوم الدراسة للفصل التك

 تكميلية.

 المستندات المطوب رفعها على الموقع عند تعبئة البيانات في موقع الجامعة:

 وثيقة التخرج. .1

 السجل األكاديمي. .2

 .تزكيتان علميتان .3

 الهوية الوطنية. .4
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 :أحكام عامة

ص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد من المقررات يجوز للقسم المخت: أوالً 

 :التكميلية من مرحلة سابقة في مدة ال تزيد على ثالثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتي

 )جيد( تقدير اجتياز المقرر التكميلي في المرة األولى بتقدير ال يقل عن  .1

 )جيد جداً( تقدير المقررات التكميلية عن أالّ يقل معدله التراكمي في .2

 ال يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إال بعد اجتياز المقررات التكميلية.  .3

 .ال تحتسب المدة الزمنية الجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة  .4

 .مي لمرحلة الدراسات العلياال تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراك  .5

تقع مسؤولية صحة البيانات ودقتها على مقدم الطلب. وفي حال تقديم معلومات غير صحيحة، فيحق للعمادة إلغاء  .6

 طلب القبول، مع عدم إعادة أي رسوم تم سدادها.

د إعالن القبول المبدئي، يجب سداد الرسوم الدراسية المقررة للبرنامج خالل الفترة التي تحددها العمادة للمرشحين بع .7

 تجنباً إللغاء القبول.

 في حال عدم سداد الطالب رسوم أي فصل دارسي خالل الوقت الذي تحدده العمادة فسيتم إيقاف دارسته. .8

 تعاد الرسوم الدراسية في حال تعذر تنفيذ البرنامج من قبل الجامعة. .9

 رنامج.ال يتم فتح البرنامج في حال عدم اكتمال العدد المطلوب للب .10

القبول في برامج الدراسات العليا يمنح للمقبولين فور االنتهاء من إجراءات الترشيح واستيفاء المتطلبات خالل  .11

 المدة المحددة عند إعالن التقديم، وسيرفض التقديم غير المستوفي للمتطلبات والشروط.

ء الدراسة في أي برنامج مالم يكتمل صدور الرقم الجامعي للطالب/ـة ال يعني ضمان فتح البرنامج، ولن يتم بد .12

 العدد المطلوب له من الطالب او الطالبات. 

 

 ً  :لبرامج التي تشترط اللغة االنجليزية للقبولللتقديم على ا: ثانيا

 .في مختلف مناطق المملكة ، قويمالمركز الوطني للقياس والتيقدم عن طريق  ، الذيSTEPيجب اجتياز اختبار  .1

  .نترنتولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المركز على اإل

 عن طريق عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم. ويتم تقديمه (QUEPT)اإلنجليزية و اجتياز اختبار اتقان اللغة أ .2

 /https://dcs.qu.edu.saعمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم   

 

http://www.qiyas.org/
https://dcs.qu.edu.sa/
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 ميالمعدل التراكوزن 

 100 المعدل من إذا كان 5 المعدل منإذا كان  4 المعدل منإذا كان  المعدل التراكمي

 90 الى أقل من 80 من 4.5 الى أقل من 3.75 من 3.5 الى أقل من 2.75 من جيد جداً 

 80 الى أقل من 75 من 3.75 أقل من الى 3.25 من 2.75 الى أقل من 2.25 من جيد مرتفع

 80 الى أقل من 70 من 3.75 الى أقل من 2.75 من 2.75 الى أقل من 1.75 من جيد

 

 :آلية المفاضلة للقبول تتم وفق اآلتي

  من النسبة الموزونة %50يحسب والمعدل التراكمي. 

 من النسبة الموزونة20ويحسب  اختبار القدرات للجامعيين %. 

 من النسبة الموزونة30ويحسب اضلة اختبار المف %. 

 

 مدة صالحية االمتحانات التالية:

 للصالحية المدة القصوى االمتحان

STEP سنوات 3 )كفايات اللغة االنجليزية 

QUEPT  تانسن اإلنجليزية()اتقان اللغة 

 خمس سنوات قدرات الجامعيين

 

 QUEPTاللغة االنجليزية(  امتحان )اتقان مقابل STEPجدول وزن تقدير امتحان ستيب 
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 الدراسات العليا في جامعة القصيم برامج دليل

 البرنامج و الكلية م
 

 الدرجة

 الجنس
 رسوم الدراسة

 طالبات طالب

    كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 لاير 60000 متاح متاح دكتوراه القرآن الكريم وعلومه  .1
 لاير 60000 متاح احمت دكتوراه السنة وعلومها  .2
 لاير 60000 متاح متاح دكتوراه العقيدة والمذاهب المعاصرة   .3
 لاير 60000 متاح متاح دكتوراه أصول الفقه  .4
 لاير 60000 متاح متاح دكتوراه الفقه المقارن  .5
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير القرآن وعلومه  .6
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير السنة وعلومها   .7
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة  .8
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير أصول الفقه  .9

 لاير 40000 متاح متاح ماجستير الفقه المقارن  .10
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير األنظمة  .11
 لاير 40000 غير متاح غير متاح ماجستير الثقافة اإلسالمية  .12

    بية والدراسات االجتماعيةكلية اللغة العر 
 لاير 60000 متاح دكتوراه الفلسفة في الدراسات األدبية  .13
 لاير 60000 متاح دكتوراه الفلسفة في الدراسات اللغوية  .14
 لاير 60000 متاح دكتوراه الفلسفة في التاريخ اإلسالمي  .15
 لاير 60000 متاح دكتوراه الفلسفة في التاريخ الحديث  .16
 لاير 72000 غير متاح دكتوراه لخدمة االجتماعيةالفلسفة في ا  .17
 لاير 72000 غير متاح دكتوراه الفلسفة في علم االجتماع  .18
 لاير 60000 متاح دكتوراه الفلسفة في الجغرافيا الطبيعية  .19
 لاير 60000 متاح دكتوراه الفلسفة في الجغرافيا البشرية  .20
 لاير 40000 متاح ماجستير اآلداب في الدراسات األدبية  .21
 لاير 40000 متاح ماجستير اآلداب في الدراسات اللغوية  .22
 لاير 40000 غير متاح ماجستير اآلداب في الخدمة االجتماعية  .23
 لاير 40000 غير متاح ماجستير اآلداب في علم االجتماع  .24
 لاير 40000 متاح ماجستير اآلداب في التاريخ اإلسالمي  .25
 لاير 40000 متاح يرماجست اآلداب في التاريخ الحديث  .26
 لاير 40000 متاح ماجستير اآلداب في الجغرافيا مقررات )مشروع(  .27
 لاير 40000 متاح ماجستير اآلداب في اللغويات )اللغة االنجليزية(  .28
 لاير 40000 متاح ماجستير اآلداب في اللغويات التطبيقية )اللغة االنجليزية(  .29
 لاير 40000 متاح ماجستير اآلداب في االنجليزي  .30
    كلية التربية 

 لاير 60000 متاح متاح دكتوراه الفلسفة في أصول التربية  .31
 لاير 72000 متاح  دكتوراه الفلسفة في تقنيات التعليم  .32
 لاير 60000 متاح متاح دكتوراه الفلسفة في المناهج و طرق التدريس  .33
 لاير 60000 متاح دكتوراه الفلسفة في علم النفس التربوي  .34
 لاير 60000 متاح متاح دكتوراه لفلسفة في القيادة التربويةا  .35
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير التربية في أصول التربية  .36
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير التربية في اإلدارة التربوية  .37
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العلوم الشرعية  .38
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير ة في المناهج وطرق التدريس اللغة العربيةالتربي  .39
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس اللغة االنجليزية  .40
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس الرياضيات  .41
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العلومالتربية في المناهج وطرق التدريس   .42
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس االجتماعيات  .43
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة  .44
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير التربية المهنية في المناهج وطرق التدريس  .45
 لاير 40000 متاح ماجستير تربية في تقنيات التعليمال  .46
 لاير 40000 متاح ماجستير التربية في علم النفس التربوي  .47
 لاير 40000 متاح ماجستير اإلرشاد النفسيالتربية في   .48
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير التربية في التربية الخاصة )صعوبات التعلم(  .49
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير )إعاقة عقلية(التربية في التربية الخاصة   .50
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير تفوق(ربية في التربية الخاصة )موهبة والت  .51
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير التربية في التربية الخاصة )إعاقة سمعية(  .52
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 الدرجة البرنامج م
 الجنس

 رسوم الدراسة
 طالبات طالب

     والطب البيطريكلية الزراعة  
 لاير 40000 -------- متاح ماجستير العلوم اإلكلينيكية البيطرية  .53
 لاير 40000 --------- متاح ماجستير العلوم األساسية البيطرية  .54
 لاير 40000 --------- غير متاح ماجستير العلوم في الطب الوقائي )الطب البيطري(  .55
 لاير 40000 --------- غير متاح ماجستير بيطري(العلوم في التشخيص المخبري )الطب ال  .56
 لاير 40000 --------- متاح ماجستير العلوم في إنتاج النبات ووقايته )مساران(  .57
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العلوم في األغذية  .58
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العلوم في تغذية اإلنسان  .59
 لاير 40000 --------- متاح يرماجست العلوم في إنتاج الحيوان  .60
 لاير 40000 --------- متاح ماجستير العلوم في إنتاج الدواجن  .61
    كلية االقتصاد واإلدارة 
 لاير 72000 غير متاح غير متاح دكتوراه الفلسفة في إدارة االعمال  .62
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العلوم في إدارة االعمال  .63
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العلوم في المحاسبة  .64
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العلوم في المالية  .65
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العلوم في االقتصاد  .66
    كلية العلوم 
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العلوم في الرياضيات  .67
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العلوم في الرياضيات التطبيقية  .68
 لاير 40000 متاح ---------- ماجستير العلوم في األحياء  .69
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العلوم في الكيمياء العضوية  .70
 لاير 40000 غير متاح غير متاح ماجستير العلوم في الكيمياء غير العضوية  .71
 لاير 40000 غير متاح غير متاح ماجستير العلوم في الكيمياء الفيزيائية  .72
 لاير 40000 غير متاح غير متاح ماجستير العلوم في الكيمياء التحليلية  .73
 لاير 40000 غير متاح غير متاح ماجستير العلوم في الفيزياء النووية  .74
 لاير 40000 متاح ماجستير العلوم في فيزياء الجوامد  .75
 لاير 40000 غير متاح غير متاح ماجستير العلوم في الفيزياء النظرية  .76
 لاير 40000 غير متاح غير متاح ماجستير م في فيزياء الليزر والضوءالعلو  .77
    كلية الحاسب 
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العلوم في علوم الحاسب  .78
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العلوم في المعلوماتية  .79
 لاير 40000 -------- متاح ماجستير العلوم في هنــدســة الحاسب  .80
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير في تقنية المعلومات العلوم  .81
 لاير 40000 --------- متاح ماجستير العلوم في أمن المعلومات والشبكات  .82
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العلوم في األمن السيبراني  .83
    كلية الهندسة 
 لاير 40000 --------- متاح ماجستير العلوم في الهندسة المدنية  .84
 لاير 40000 --------- متاح ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية  .85
 لاير 40000 --------- متاح ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية  .86
 لاير 40000 -------- متاح ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة  .87
    كلية العمارة والتخطيط 
 لاير 40000 -------- غير متاح رماجستي العلوم في التحكم البيئي  .88
 لاير 40000 --------- متاح ماجستير العلوم في الحفاظ على التراث العمراني  .89
 لاير 40000 --------- متاح ماجستير العلوم في تكنولوجيا التشييد والبناء وإدارة التنفيذ  .90
    كلية الصيدلة 
 لاير 40000 حمتا متاح ماجستير العلوم في السموم اإلكلينيكية  .91
 لاير 40000 غير متاح غير متاح ماجستير العلوم في الصيدلة اإلكلينيكية  .92
 لاير 40000 متاح متاح ماجستير العلوم في علم األدوية  .93
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    كلية العلوم الطبية التطبيقية 
 لاير 40000 غير متاح غير متاح ماجستير العلوم في الكيمياء السريرية  .94
 لاير 40000 غير متاح غير متاح ماجستير الدقيقة السريريةالعلوم في األحياء   .95
    كلية طب االسنان 
 لاير 320000 غير متاح دكتوراه دكتوراه العلوم في عالج الجذور ولب األسنان  .96
    كلية التصاميم 
 لاير 60000 متاح ---------- دكتوراه الفلسفة في تصميم وإنتاج المالبس  .97
 لاير 60000 متاح ---------- دكتوراه تطريز المالبس والمنسوجاتالفلسفة في تصميم و  .98
 لاير 40000 متاح ---------- ماجستير اآلداب في تصميم األزياء  .99
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 سات العليا في الجامعةاعرض برامج الدر
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 قرآن الكريم وعلومهدكتوراه في الج المبرنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلسالميةالشريعة والدراسات   الكلية التابع لها البرنامج

 القرآن وعلومه  القسم المقدم للبرنامج

 للكلية المقر الرئيس  مقر الدراسة للطالب

 للكلية )قسم الطالبات( المقر الرئيس  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 المطلوب المعدل التراكمي

 للماجستير 
 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن 

 التخصص المطلوب
درجة الماجستير في تخصص القرآن الكريم وعلومه، أو التفسير وعلوم  

 القرآن أو القراءات

 شروط أخرى
آن الكريم بداية من الجزء السادس وحتى نهاية حفظ عشرة أجزاء من القر

 .الجزء الخامس عشر

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  خارج التخصص القبول من

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 فصول للرسالة ةفصل  دراسي واحد )مقررات( وخمس  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 مام البرنامجالمطلوبة إلت
 ساعة للرسالة( 30ساعة للمقررات +14ساعة معتمدة )44 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

http://www.gsd.qu.edu.sa 
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 الدكتوراه في السنة وعلومهابرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريعة والدراسات االسالمية  الكلية التابع لها البرنامج

 السنة وعلومها  لمقدم للبرنامجالقسم ا

 المقر الرئيس  مقر الدراسة للطالب

 للكلية )قسم الطالبات( المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالبات

 طالب وطالبات  الفئة المسموح لهم بالتقديم

 نوع الدراسة 
 انتظام

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 ماجستير في السنة وعلومها  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 فصول للرسالة ةفصل  دراسي واحد )مقررات( وخمس  مدة الدارسة

ات المعتمدة إجمالي عدد الساع

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 30ساعة للمقررات +15ساعة معتمدة ) 45 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

http://www.gsd.qu.edu.sa 
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 الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرةبرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريعة والدراسات االسالمية  الكلية التابع لها البرنامج

 العقيدة والمذاهب المعاصرة  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس  مقر الدراسة للطالب

 للكلية )قسم الطالبات( المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  مطلوبالمعدل التراكمي ال

 .ماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 . فصول للرسالة ةفصالن  دراسيان )مقررات( وأربع  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 30ساعة للمقررات +  18ســاعة معتمدة ) 48 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

http://www.gsd.qu.edu.sa 
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 الدكتوراه في أصول الفقهج برنام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريعة والدراسات االسالمية  الكلية التابع لها البرنامج

 أصول الفقه  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس  مقر الدراسة للطالب

 للكلية )قسم الطالبات( المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 ع الدراسة نو
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 ماجستير في أصول الفقه  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  ةدرجة اللغة االنجليزية المطلوب

 فصول للرسالة ةفصل  دراسي واحد )مقررات( وخمس  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 30ساعة للمقررات +12ساعة معتمدة )42 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

http://www.gsd.qu.edu.sa 
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 الدكتوراه في الفقه المقارنبرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريعة والدراسات االسالمية  الكلية التابع لها البرنامج

 الفقه  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 للكلية )قسم الطالبات( المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 ب وطالباتطال 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 ماجستيرفي الفقه المقارن  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  نجليزية المطلوبةدرجة اللغة اال

 فصول للرسالة ةفصل  دراسي واحد )مقررات( وخمس  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 30ساعة للمقررات +14ساعة معتمدة )44 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

http://www.gsd.qu.edu.sa 
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 الماجستير في القرآن وعلومهبرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريعة والدراسات االسالمية  الكلية التابع لها البرنامج

 القرآن وعلومه  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس  مقر الدراسة للطالب

 للكلية )قسم الطالبات( المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالبات

 المسموح لهم بالتقديم الفئة
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 . بكالوريوس دراسات قرآنية ، شريعة ، دراسات اسالمية ، أصول دين  التخصص المطلوب

 شروط أخرى
من القرآن الكريم بداية من الجزء األول وحتى الجزء حفظ خمسة أجزاء 

 .الخامس

 اذا كان من خارج التخصص

يمكن القبول من خارج التخصص للطالبات بشرط الحصول على شهادة الدبلوم  

العالي من معهد الفتيات للقرآن الكريم بتقدير ال يقل عن جيد جدا وتقدير 

من خارج التخصص  تهاكانت شهاد االطالبة اذبكالوريوس جيد جدا.يجب على ال

 3.75جتاز المقررات التكميلية ) فصل دراسي ( بمعدل ال يقل عن جيد جدا تان 

 .في جميع المقررات 5من 

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .)مقررات( ورسالة علمية اندراسي  فصالن  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 تمام البرنامجالمطلوبة إل
 ساعة للرسالة( 12ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )42 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

http://www.gsd.qu.edu.sa 
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 الماجستير في السنة وعلومهابرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريعة والدراسات االسالمية  الكلية التابع لها البرنامج

 السنة وعلومها  قدم للبرنامجالقسم الم

  المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 للكلية )قسم الطالبات( المقر الرئيس مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس حديث وسنة، شريعة، دراسات اسالمية، أصول دين  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .ة)مقررات( ورسالة علمي اندراسي  فصالن  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 12ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة ) 42 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

http://www.gsd.qu.edu.sa 
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 الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرةبرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريعة والدراسات االسالمية  التابع لها البرنامجالكلية 

 العقيدة والمذاهب المعاصرة  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 للكلية )قسم الطالبات( المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 امانتظ 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 . بكالوريوس شريعة أو دراسات اسالمية أو أصول دين  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  ة المطلوبةدرجة اللغة االنجليزي

 .)مقررات( ورسالة علمية اندراسي  فصالن  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 12ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة ) 42 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

http://www.gsd.qu.edu.sa 
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 الماجستير في أصول الفقهبرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريعة والدراسات االسالمية  الكلية التابع لها البرنامج

 أصول الفقه  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 للكلية )قسم الطالبات( المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالبات

 يمالفئة المسموح لهم بالتقد
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .في جامعات أخرى  ما يعادلها بكالوريوس شريعة أو  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ن خارج التخصصال يمكن القبول م  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .)مقررات( ورسالة علمية اندراسي  فصالن  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 12ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )42 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 سات العليا في موقع عمادة الدرا

https://gsd.qu.edu.sa 
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 الماجستير في الفقه المقارنبرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريعة والدراسات االسالمية  الكلية التابع لها البرنامج

 الفقه  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 البات(للكلية )قسم الط المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .او الفقه وأصوله  بكالوريوس شريعة التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .)مقررات( ورسالة علمية دراسيان   فصالن  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 12ساعة للمقررات +26ساعة معتمدة )38 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 الماجستير في األنظمةبرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريعة والدراسات االسالمية  الكلية التابع لها البرنامج

 األنظمة  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 للكلية )قسم الطالبات( المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 أو شريعة. بكالوريوس أنظمة أو قانون  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 ان من خارج التخصصاذا ك

يمكن قبول خريجي قسمممم الشمممريعة ويجب على الطالب ، الطالبة على أن يجتاز 

 ( بمعمممدل ال يقمممل عن جيمممد جمممدا يندراسممممممي ينالمقررات التكميليمممة ) فصممممممل

 في جميع المقررات. 5من  3.75 

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 مشروع بحثي فصول دراسية مقررات معخمسة   مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للمشروع البحثي( 4ساعة للمقررات +58ساعة معتمدة )62  

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 الماجستير في الثقافة اإلسالميةبرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريعة والدراسات االسالمية  لية التابع لها البرنامجالك

 الدعوة والثقافة اإلسالمية  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 للكلية )قسم الطالبات( المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس في جميع التخصصات الشرعية  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  بةدرجة اللغة االنجليزية المطلو

 ربعة فصول دراسية مقررات مع مشروع بحثيأ  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للمشروع البحثي( 4ساعة للمقررات +43)ساعة معتمدة 47 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج دكتوراه الفلسفة في الدراسات األدبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية والدراسات االجتماعية  الكلية التابع لها البرنامج

 .اللغة العربية وآدابها  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . سكانكلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإل  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .ماجستير في الدراسات األدبية  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .يمكن القبول من خارج التخصص ال  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 )مقررات( وأربع فصول للرسالة دراسيان   نفصال   مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 20ساعة للمقررات +18ساعة معتمدة )38 

 جالخطة الدراسية للبرنام
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج دكتوراه الفلسفة في الدراسات اللغوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية والدراسات االجتماعية  الكلية التابع لها البرنامج

 .اللغة العربية وآدابها  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 . كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .سات اللغويةماجستير في الدرا  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 فصول للرسالة ة)مقررات( وأربعدراسيان  نفصال   مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 20ساعة للمقررات +18)ساعة معتمدة 38 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج دكتوراه الفلسفة في التاريخ اإلسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية والدراسات االجتماعية  الكلية التابع لها البرنامج

 التاريخ  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 . كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .ماجستير في التاريخ االسالمي  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول للرسالة ة)مقررات( وأربع دراسيان   نفصال   مدة الدارسة

عتمدة إجمالي عدد الساعات الم

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 30ساعة للمقررات +15ساعة معتمدة )45 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج دكتوراه الفلسفة في التاريخ الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والدراسات االجتماعيةاللغة العربية   الكلية التابع لها البرنامج

 .التاريخ  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75التراكمي عن ال يقل المعدل  المعدل التراكمي المطلوب

 .ماجستير في التاريخ الحديث  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول للرسالة ة)مقررات( وأربع فصالن دراسيان   مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 30ساعة للمقررات +15ساعة معتمدة )45 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية والدراسات االجتماعية  الكلية التابع لها البرنامج

 .علم االجتماع والخدمة االجتماعية  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 . كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 الباتطالب وط 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .ماجستير في الخدمة االجتماعية  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  النجليزية المطلوبةدرجة اللغة ا

 مدة الدارسة
 وفصالنفصول دراسية )مقررات( وفصل دراسي تدريب ميداني  ةثالث 

 . للرسالة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 12ساعة للمقررات +42ساعة معتمدة )54 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 راسات العليا في موقع عمادة الد

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج دكتوراه الفلسفة في علم االجتماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية والدراسات االجتماعية  الكلية التابع لها البرنامج

 .علم االجتماع والخدمة االجتماعية  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 . كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان  للطالبات مقر الدراسة

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .ماجستير في علم االجتماع  التخصص المطلوب

 ال يوجد أخرى شروط

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 . فصول للرسالةة فصول دراسية )مقررات( وثالثة ثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 27رات +ساعة للمقر36ساعة معتمدة )63 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 



29 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 برنامج دكتوراه الفلسفة في الجغرافيا الطبيعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية والدراسات االجتماعية  الكلية التابع لها البرنامج

 الجغرافيا  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 للكلية )قسم الطالبات( المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .ماجستير في الجغرافيا  صص المطلوبالتخ

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول للرسالة ة)مقررات( وأربع دراسيان  نفصال  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 برنامجالمطلوبة إلتمام ال
 ساعة للرسالة( 24ساعة للمقررات +18ساعة معتمدة )42 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج دكتوراه الفلسفة في الجغرافيا البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية والدراسات االجتماعية  الكلية التابع لها البرنامج

 الجغرافيا  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 للكلية )قسم الطالبات( المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .ماجستير في الجغرافيا  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول للرسالة ةفصالن دراسيان )مقررات( وأربع  مدة الدارسة

اعات المعتمدة إجمالي عدد الس

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 24ساعة للمقررات +18ساعة معتمدة )42 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 



31 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 برنامج ماجستير اآلداب في الدراسات األدبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العربية والدراسات االجتماعية اللغة  الكلية التابع لها البرنامج

 . اللغة العربية وآدابها  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  ي المطلوبالمعدل التراكم

 .بكالوريوس لغة عربية  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .)مقررات( ورسالة علمية يان دراس  فصالن  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 12ساعة للمقررات +24ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 



32 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 اللغوية برنامج ماجستير اآلداب في الدراسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية والدراسات االجتماعية  الكلية التابع لها البرنامج

 . اللغة العربية وآدابها  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 . كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالباتطالب و 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس لغة عربية  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  ة المطلوبةدرجة اللغة االنجليزي

 .)مقررات( ورسالة علمية دراسيان   فصالن  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 12ساعة للمقررات +24ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير اآلداب في الخدمة االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية والدراسات االجتماعية  الكلية التابع لها البرنامج

 .علم االجتماع والخدمة االجتماعية  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 . ببريدة حي اإلسكانكلية العلوم و اآلداب   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 جيد  المطلوب المعدل التراكمي

 .بكالوريوس في علم االجتماع او الخدمة االجتماعية   التخصص المطلوب

 شروط أخرى

  ( سنوات أو أكثر دراسة المقررات التكميلية10الذين مضى على تخرجهم )

في جميع  5من  3.75التي يحددها مجلس القسم بمعدل ال يقل عن جيد جدا 

 .المقررات التكميلية

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

ات المعتمدة إجمالي عدد الساع

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 9ساعة للمقررات +27ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير اآلداب في علم االجتماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة والدراسات االجتماعيةاللغة العربي  الكلية التابع لها البرنامج

 .علم االجتماع والخدمة االجتماعية  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 . كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 جيد  المطلوب راكميالمعدل الت

 .بكالوريوس في علم االجتماع او الخدمة االجتماعية  التخصص المطلوب

 شروط أخرى

( سنوات أو أكثر دراسة المقررات التكميلية  10الذين مضى على تخرجهم )

في جميع  5من  3.75التي يحددها مجلس القسم بمعدل ال يقل عن جيد جدا 

 .المقررات التكميلية

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  ن خارج التخصصاذا كان م

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 9ساعة للمقررات +27ساعة معتمدة )36 

 راسية للبرنامجالخطة الد
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير اآلداب في التاريخ اإلسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية والدراسات االجتماعية  الكلية التابع لها البرنامج

 .التاريخ  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 . كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   75أو 4.00من 2.25أو   5.00من 3.25ال يقل المعدل التراكمي عن  المطلوب المعدل التراكمي

 التخصص المطلوب

جتماع والخدمة االجتماعية، اللغة العربية، اللغة تاريخ ،جغرافيا ، اال 

االنجليزية، اآلثار، الشريعة، الدراسات اإلسالمية، السنة وعلومها، العقيدة، 

 .أصول الفقه، الثقافة والدعوة، األنظمة

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

بمعدل ال يقل عن جيد يجب على الطالب ، الطالبة  اجتياز المقررات التكميلية   

في جميع المقررات )فصلين دراسيين (. لغير المتخصصين  5من  3.75جدا 

 .في التاريخ

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .)مقررات( ورسالة علمية دراسيان   فصالن  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 12ساعة للمقررات +24)دة مساعة معت 36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير اآلداب في التاريخ الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية والدراسات االجتماعية  الكلية التابع لها البرنامج

 .التاريخ  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 . كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   75أو 4.00من 2.25أو   5.00من 3.25ال يقل المعدل التراكمي عن  المطلوب المعدل التراكمي

 التخصص المطلوب

تاريخ ،جغرافيا ، االجتماع والخدمة االجتماعية، اللغة العربية، اللغة  

االنجليزية، اآلثار، الشريعة، الدراسات اإلسالمية، السنة وعلومها، العقيدة، 

 .أصول الفقه، الثقافة والدعوة، األنظمة

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

الطالب ، الطالبة  اجتياز المقررات التكميلية  بمعدل ال يقل عن جيد  يجب على 

في جميع المقررات )فصلين دراسيين (. لغير المتخصصين  5من  3.75جدا 

 .في التاريخ

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .)مقررات( ورسالة علمية دراسيان   فصالن  مدة الدارسة

المعتمدة إجمالي عدد الساعات 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 12ساعة للمقررات +24)ساعة معتمدة 36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 )مساران( مقررات برنامج ماجستير اآلداب في الجغرافيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غة العربية والدراسات االجتماعيةالل  الكلية التابع لها البرنامج

 الجغرافيا  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 للكلية )قسم الطالبات( المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   75أو 4.00من 2.25أو   5.00من 3.25المعدل التراكمي عن ال يقل  المطلوب المعدل التراكمي

 .بكالوريوس جغرافيا  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 مشروع بحثي.مع فصول دراسية )مقررات(  ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 (مشروع بحثي4ساعة للمقررات +29ساعة معتمدة )33 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير اآلداب في اللغويات )اللغة االنجليزية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية والدراسات االجتماعية  الكلية التابع لها البرنامج

 .اللغة اإلنجليزية والترجمة  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 . كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس لغة إنجليزية  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 لمطلوبةدرجة اللغة االنجليزية ا
أو الحصول على درجة  STEP في ستيب 92الحصول على درجة ال تقل عن  

 . QUEPT في امتحان اتقان اللغة االنجليزية 15ال تقل عن 

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 6للمقررات +ساعة 24ساعة معتمدة )30 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير اآلداب في اللغويات التطبيقية )اللغة االنجليزية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية والدراسات االجتماعية  الكلية التابع لها البرنامج

 .اللغة اإلنجليزية والترجمة  دم للبرنامجالقسم المق

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 . كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس لغة إنجليزية  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة
أو الحصول على درجة  STEP في ستيب 92الحصول على درجة ال تقل عن  

 . QUEPT في امتحان اتقان اللغة االنجليزية 15ل عن ال تق

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 6ساعة للمقررات +24ساعة معتمدة ) 30 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 العليا  في موقع عمادة الدراسات
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 االدب اإلنجليزيبرنامج ماجستير اآلداب في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية والدراسات االجتماعية  الكلية التابع لها البرنامج

 .اللغة اإلنجليزية والترجمة  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس لغة إنجليزية  التخصص المطلوب

 جدال يو شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة
أو الحصول على درجة  STEP في ستيب 92الحصول على درجة ال تقل عن  

 . QUEPT في امتحان اتقان اللغة االنجليزية 15ال تقل عن 

 .لميةفصول دراسية )مقررات( ورسالة ع ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 6ساعة للمقررات +24ساعة معتمدة )30 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج دكتوراه الفلسفة في أصول التربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  ها البرنامجالكلية التابع ل

 .أصول التربية  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75راكمي عن ال يقل المعدل الت المعدل التراكمي المطلوب

 .ماجستير أصول التربية  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 . ل للرسالةفصو ةفصول دراسية )مقررات( وثالث ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 14ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )44 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج دكتوراه الفلسفة في تقنيات التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  التابع لها البرنامج الكلية

 تقنيات التعليم  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ل المعدل التراكمي عن ال يق المعدل التراكمي المطلوب

 .ماجستير تقنيات التعليم  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة
و الحصول على أ   STEP في ستيب 52الحصول على درجة ال تقل عن  

 .QUEPT في امتحان اتقان اللغة االنجليزية 6درجة ال تقل عن 

 .للرسالة ربعة فصول دراسية )مقررات( وفصالنأ  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 14ساعة للمقررات + 43ساعة معتمدة ) 57 

 مجالخطة الدراسية للبرنا
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج دكتوراه الفلسفة في المناهج و طرق التدريس

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 .المناهج وطرق التدريس  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 التخصص المطلوب

بتقدير ال يقل  الحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس 

عن جيد جداً من جامعة سعودية أو إحدى الجامعات المعترف بها بالنظام 

االعتيادي )أي الدراسة المنتظمة، وال تشمل النظام الموازي أو نظام التعليم 

 .عن بُعد(

 .أن يكون قد مارس مهنة التعليم لمدة عامين دراسيين على األقل شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة
أو الحصول على    STEP في ستيب 52الحصول على درجة ال تقل عن  

 .QUEPT في امتحان اتقان اللغة االنجليزية 6درجة ال تقل عن 

 .للرسالة فصول دراسية )مقررات( وفصالن أربعة  مدة الدارسة

المعتمدة  إجمالي عدد الساعات

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 14ساعة للمقررات +44ساعة معتمدة )54 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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44 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 برنامج دكتوراه الفلسفة في علم النفس التربوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 علم النفس القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .)التعليم و التعلم( او )القياس و التقويم(الحصول على درجة الماجستير في   التخصص المطلوب

 .أن يكون قد مارس مهنة التعليم لمدة عامين دراسيين على األقل شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ليزية المطلوبةدرجة اللغة االنج
أو الحصول على    STEP في ستيب 52الحصول على درجة ال تقل عن  

 .QUEPT في امتحان اتقان اللغة االنجليزية 6درجة ال تقل عن 

 .للرسالة ربعة فصول دراسية )مقررات( وفصالنأ  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 14ساعة للمقررات + 42ة )ساعة معتمد56  

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 الفلسفة في القيادة التربويةبرنامج دكتوراه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 أصول التربية القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس   سة للطالبمقر الدرا

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 في تخصص إدارة تربوية او قيادة التربوية  لحصول على درجة الماجستير ا  التخصص المطلوب

 ال يوجد  شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .للرسالة ل دراسية )مقررات( وفصالنأربعة فصو  مدة الدارسة

عات المعتمدة إجمالي عدد السا

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 14ساعة للمقررات + 40ساعة معتمدة )54  

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير التربية في أصول التربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالتربي  الكلية التابع لها البرنامج

 .أصول التربية  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس تربوي في جميع التخصصات  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص
يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن  

 يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

 يوجد ال  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 10ساعة للمقررات +27ساعة معتمدة )37 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير التربية في اإلدارة التربوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 .أصول التربية  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 لدراسة نوع ا
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس تربوي في جميع التخصصات  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص
ة على أن يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوي 

 يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 9ساعة للمقررات +27ساعة معتمدة )36 

 سية للبرنامجالخطة الدرا
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العلوم الشرعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 .المناهج وطرق التدريس  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .ات الشرعيةبكالوريوس تربوي في التخصص  التخصص المطلوب

 .أن يكون قد مارس مهنة التدريس لمدة عام واحد على األقل شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص
يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن  

 يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثثال  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )38  

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 



49 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 في المناهج وطرق التدريس اللغة العربية برنامج ماجستير التربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 .المناهج وطرق التدريس  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 ع الدراسة نو
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس تربوي في تخصص اللغة العربية  التخصص المطلوب

 .أن يكون قد مارس مهنة التدريس لمدة عام واحد على األقل شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص
يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن  

 يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +30معتمدة )ساعة 38 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 اإلنجليزيةبرنامج ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس اللغة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 .المناهج وطرق التدريس  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس تربوي في تخصص اللغة االنجليزية  التخصص المطلوب

 .أن يكون قد مارس مهنة التدريس لمدة عام واحد على األقل شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص
يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن  

 دايكون تقديره في البكالوريوس جيد ج

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )38 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 ا في موقع عمادة الدراسات العلي

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس الرياضيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 .المناهج وطرق التدريس  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . اإلسكان كلية التربية ببريدة حي  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس تربوي في تخصص الرياضيات  التخصص المطلوب

 .ريس لمدة عام واحد على األقلأن يكون قد مارس مهنة التد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص
يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن  

 يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

د الساعات المعتمدة إجمالي عد

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )38 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العلوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  ا البرنامجالكلية التابع له

 .المناهج وطرق التدريس  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75دل التراكمي عن ال يقل المع المعدل التراكمي المطلوب

 التخصص المطلوب
بكالوريوس تربوي في تخصص العلوم أو )كيمياء ، فيزياء ، أحياء ، علم  

 .الحيوان ، علم النبات(

 .أن يكون قد مارس مهنة التدريس لمدة عام واحد على األقل شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص
الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن  يشترط 

 يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +30)ساعة معتمدة 38 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس االجتماعيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 .رق التدريسالمناهج وط  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 بكالوريوس تربوي في تخصصات الدراسات االجتماعية  التخصص المطلوب

 .أن يكون قد مارس مهنة التدريس لمدة عام واحد على األقل شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص
يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن  

 يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

 ال يوجد  اللغة االنجليزية المطلوبة درجة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )38 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 .المناهج وطرق التدريس  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 التخصص المطلوب
بكالوريوس تربوي في بقية التخصصات التي ال يوجد لها  مسار وأيضا في  

 . المسارات حال عدم فتح أحد

 .أن يكون قد مارس مهنة التدريس لمدة عام واحد على األقل شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص
يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن  

 يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثثال  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )38 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 المهني في المناهج وطرق التدريسبرنامج ماجستير التربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 .المناهج وطرق التدريس  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 ة نوع الدراس
 انتظام 

 100من   70أو 4.00من 1.75و أ  5.00من 2.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المطلوب المعدل التراكمي

 التخصص المطلوب
بكالوريوس تربوي في بقية التخصصات التي ال يوجد لها  مسار وأيضا في  

 . حال عدم فتح أحد المسارات

 شروط أخرى

 العمل في مجال التعليم لمدة عامين على األقل.

لفة كمعلم / مدرب التدريب في المؤسسات المختالعمل في قطاعات التعليم و

 لمدة عامين على األقل. 

 اذا كان من خارج التخصص
يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن  

 ون تقديره في البكالوريوس جيد.يك

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .صول دراسية ف أربعة مدة الدارسة

تمدة إجمالي عدد الساعات المع

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 (مشروع بحثي ساعات  4ساعة للمقررات + 38ساعة معتمدة ) 42 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير التربية في تقنيات التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 تقنيات التعليم  لقسم المقدم للبرنامجا

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75و أ  5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس تربوي في جميع التخصصات  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص
يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن  

 يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

 جدال يو  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )38 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 امج ماجستير التربية في علم النفس التربويبرن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 علم النفس  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 المعدل التراكمي المطلوب
من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن 

100 

 .بكالوريوس في علم النفس  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص
القبول من خارج التخصص بشرط أن يجتاز المقررات التكميلية  ) فصل  يمكن 

 .في جميع المقررات 5من  3.75اسي ( بمعدل ال يقل عن جيد جدا در

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 (ساعات للرسالة 9ساعة للمقررات +27ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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58 
 

 

 

 

 

 
 

 

 برنامج ماجستير التربية في  اإلرشاد النفسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 علم النفس  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  اتمقر الدراسة للطالب

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس في علم النفس  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 ذا كان من خارج التخصصا

أن يكون حاصال على دبلوم التوجيه واإلرشاد النفسي أو الطالبي أو التربوي  

من إحدى الجامعات السعودية أو جامعة أخرى معترف بها في المملكة العربية 

 .السعودية

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .سالة علميةفصول دراسية )مقررات( ور ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 9ساعة للمقررات +27ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 لتعلم(برنامج ماجستير التربية في التربية الخاصة )صعوبات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 التربية الخاصة  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  مطلوبالمعدل التراكمي ال

 .بكالوريوس تربية خاصة)صعوبات التعلم(  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

في  5من  3.75يجب اجتياز المقررات التكميلية  بمعدل ال يقل عن جيد جدا  

ا كان تخصص المتقدم/مة )اعاقة سمعية او اعاقة عقلية او جميع المقررات. اذ

 .موهبة وتفوق او غيرها من مسارات التربية الخاصة(

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 9ساعة للمقررات +30عة معتمدة )سا39 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير التربية في التربية الخاصة )إعاقة عقلية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 ية الخاصةالترب  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس تربية خاصة)إعاقة عقلية(  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

في  5من  3.75يجب اجتياز المقررات التكميلية  بمعدل ال يقل عن جيد جدا  

جميع المقررات. اذا كان تخصص المتقدم/مة )اعاقة سمعية او صعوبات تعلم 

 .ن مسارات التربية الخاصة(او موهبة وتفوق او غيرها م

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 9ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )39 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 قع عمادة الدراسات العليا في مو

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير التربية في التربية الخاصة )موهبة و تفوق(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 التربية الخاصة  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . ربية ببريدة حي اإلسكانكلية الت  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس تربية خاصة)موهبة و تفوق(  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 ذا كان من خارج التخصصا

في  5من  3.75يجب اجتياز المقررات التكميلية  بمعدل ال يقل عن جيد جدا  

جميع المقررات. اذا كان تخصص المتقدم/مة )اعاقة سمعية او اعاقة عقلية او 

 .صعوبات تعلم او غيرها من مسارات التربية الخاصة(

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  لدارسةمدة ا

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 9ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )39 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 ر التربية في التربية الخاصة )إعاقة سمعية(برنامج ماجستي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية التابع لها البرنامج

 التربية الخاصة  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 . كلية التربية ببريدة حي اإلسكان  مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 دراسة نوع ال
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس تربية خاصة)إعاقة سمعية(  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

في  5من  3.75دا يجب اجتياز المقررات التكميلية  بمعدل ال يقل عن جيد ج 

جميع المقررات. اذا كان تخصص المتقدم/مة )صعوبات تعلم او اعاقة عقلية 

 .او موهبة وتفوق او غيرها من مسارات التربية الخاصة(

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

دة إجمالي عدد الساعات المعتم

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 9ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )39 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير العلوم في العلوم اإلكلينيكية البيطرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة والطب البيطريالزراع  الكلية التابع لها البرنامج

 الطب البيطري  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   70أو 4.00من 1.75أو   5.00من 2.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المطلوب المعدل التراكمي

 .بكالوريوس في الطب البيطري  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 لمطلوبة إلتمام البرنامجا
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +26ساعة معتمدة )34 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير العلوم في العلوم األساسية البيطرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب البيطريالزراعة والط  الكلية التابع لها البرنامج

 الطب البيطري  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   70أو 4.00من 1.75أو   5.00من 2.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المطلوب المعدل التراكمي

 .بكالوريوس في الطب البيطري  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 إلتمام البرنامجالمطلوبة 
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +26ساعة معتمدة )34 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير العلوم في الطب الوقائي )الطب البيطري(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يطريالزراعة والطب الب  الكلية التابع لها البرنامج

 الطب البيطري  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   70أو 4.00من 1.75أو   5.00من 2.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المطلوب المعدل التراكمي

 .بكالوريوس في الطب البيطري  لتخصص المطلوبا

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 م البرنامجالمطلوبة إلتما
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +26ساعة معتمدة )34 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير العلوم في التشخيص المخبري )الطب البيطري(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريالزراعة والطب البيط  الكلية التابع لها البرنامج

 الطب البيطري  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   70أو 4.00من 1.75أو   5.00من 2.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المطلوب المعدل التراكمي

 .بكالوريوس في الطب البيطري  خصص المطلوبالت

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 البرنامجالمطلوبة إلتمام 
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +26ساعة معتمدة )34 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير العلوم في إنتاج النبات ووقايته )مساران(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعة والطب البيطري  الكلية التابع لها البرنامج

 إنتاج النبات ووقايته  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   70أو 4.00من 1.75أو   5.00من 2.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المطلوب المعدل التراكمي

 بكالوريوس في إنتاج النبات ووقايته  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 لوبة إلتمام البرنامجالمط
 ساعات للرسالة( 9ساعة للمقررات +27ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير العلوم في األغذية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعة والطب البيطري  الكلية التابع لها البرنامج

 . علوم االغذية و تغذية االنسان  قدم للبرنامجالقسم الم

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 (مقر الطالبات) للكلية المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   70أو 4.00من 1.75أو   5.00من 2.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المطلوب المعدل التراكمي

 التخصص المطلوب
بكالوريوس علوم أغذية وتغذية إنسان، بكالوريوس تغذية وعلوم أطعمة،  

 .بكالوريوس التغذية وعلوم األغذية، بكالوريوس تصنيع أغذية

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

سي ( بمعدل ال يقل عن جيد جدا أن يجتاز المقررات التكميلية ) فصل درا 

في جميع المقررات اذا كان من غير تخصصات )انتاج النبات  5من  3.75

 ووقايته ، انتاج الحيوان ووقايته ، الطب البيطري ، االقتصاد المنزلي ( 

 ال يوجد درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 6ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير العلوم في تغذية اإلنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعة والطب البيطري  نامجالكلية التابع لها البر

 . علوم االغذية و تغذية االنسان  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   70أو 4.00من 1.75أو   5.00من 2.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المطلوب راكميالمعدل الت

 التخصص المطلوب
بكالوريوس علوم أغذية وتغذية إنسان، بكالوريوس تغذية وعلوم أطعمة،  

 .بكالوريوس التغذية وعلوم األغذية، بكالوريوس تصنيع أغذية

 ال يوجد شروط أخرى

 تخصصاذا كان من خارج ال

أن يجتاز المقررات التكميلية ) فصل دراسي ( بمعدل ال يقل عن جيد جدا  

في جميع المقررات اذا كان من غير تخصصات )انتاج النبات  5من  3.75

 ووقايته ، انتاج الحيوان ووقايته ، الطب البيطري ، المختبرات الطبية (

 ال يوجد درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 6ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 م في إنتاج الحيوانبرنامج ماجستير العلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعة والطب البيطري  الكلية التابع لها البرنامج

 إنتاج الحيوان و تربيته  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   70أو 4.00من 1.75أو   5.00من 2.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المطلوب يالمعدل التراكم

 .بكالوريوس  إنتاج الحيوان و تربيته  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +28ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 لوم في إنتاج الدواجنبرنامج ماجستير الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعة والطب البيطري  الكلية التابع لها البرنامج

 إنتاج الحيوان و تربيته  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   70أو 4.00من 1.75أو   5.00من 2.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المطلوب كميالمعدل الترا

 .بكالوريوس  إنتاج الحيوان و تربيته  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  سةمدة الدار

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +28ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 لفلسفة في ادارة االعمالبرنامج دكتوراه ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصاد واإلدارة  الكلية التابع لها البرنامج

 إدارة االعمال  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس      مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 دراسة نوع ال
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .وجميع تخصصات إدارة االعمال ،  ماجستير إدارة أعمال  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .إلدارة االعمال  خريجي الماجستير التفيذيال يمكن قبول   اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 83الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 . 12المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 . فصول للرسالة ةالثفصول دراسية )مقررات( وث ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعة للرسالة( 29ساعة للمقررات +21ساعة معتمدة )50 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في إدارة االعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصاد واإلدارة لية التابع لها البرنامجالك

 إدارة االعمال القسم المقدم للبرنامج

 مسارات البرنامج
مسار التسويق،مسار إدارة الموارد البشرية،مسار عام،–مسار إدارة اعمال )

 نظم المعلومات اإلدارية،مسار ريادة االعمال واالبتكار،مسار اإلدارة المالية(

  المقر الرئيس بمقر الدراسة للطال

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 المطلوب المعدل التراكمي

الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات كليات االعمال من جامعة  

قدير جيد مع خبرة عملية ال تقل عن ثالث معترف بها بتقدير جيد مرتفع أو ت

أوالحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات األخرى )غير  سنوات

 كليات االعمال(، من جامعة معترف بها بتقدير جيد جدا أو تقدير جيد

 .بكالوريوس في جميع التخصصات  التخصص المطلوب

 األدنى. يفتح المسار في حال وصول العدد الى الحد  شروط أخرى

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 67الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 . 8المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 فصول دراسية مقررات مع مشروع بحثي أربعة  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للمشروع البحثي( 3ساعة للمقررات + 39ساعة معتمدة ) 42 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصاد واإلدارة  البرنامجالكلية التابع لها 

 المحاسبة  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

  جيد . المطلوب المعدل التراكمي

 لتخصص المطلوبا
من جامعة بكالوريوس محاسبة او في التخصصات األخرى لكليات األعمال 

 .ا بتقدير جيد في المعدل التراكميمعترف به

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات األخرى لكليات األعمال  

ها بتقدير جيد بشرط ان يجتاز المقررات )غير المحاسبة(، من جامعة معترف ب

في جميع  5من  3.75( بمعدل ال يقل عن جيد جدا  يندراسي ينالتكميلية ) فصل

 . المقررات

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 52الحصول على درجة ال تقل عن  

طريق عمادة خدمة  ويتم تقديمة عن(QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 . 6المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 9ساعة للمقررات +27ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 دراسات العليا في موقع عمادة ال

https://gsd.qu.edu.sa 



75 
 

 

 

 

 

 
 

 

 برنامج ماجستير العلوم في المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصاد واإلدارة  الكلية التابع لها البرنامج

 االقتصاد و التمويل  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 الطالبات()مقر  للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   75أو 4.00من 2.25أو   5.00من 3.25ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 التخصص المطلوب
او المالية او  في التخصصات األخرى لكليات   بكالوريوس في التمويل 

 األعمال

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات األخرى لكليات األعمال  

)غير المالية او التمويل(، من جامعة معترف بها بتقدير جيد مرتفع بشرط ان 

 3.75( بمعدل ال يقل عن جيد جدا فصلين دراسيينيجتاز المقررات التكميلية ) 

 . يع المقرراتفي جم 5من 

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 67الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 . 8المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 بحثياربعة فصول دراسية مقررات مع مشروع   مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للمشروع البحثي( 3ساعة للمقررات +39ساعة معتمدة )42 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في االقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصاد واإلدارة  البرنامج الكلية التابع لها

 االقتصاد و التمويل  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  وبالمعدل التراكمي المطل

 .بكالوريوس في جميع التخصصات  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

يجب على الطالب ، الطالبة اذا كانت شهادة البكالوريوس من خارج  

( بمعدل ال يقل عن  فصلين دراسيين التخصص ان يجتاز المقررات التكميلية  )

 . في جميع المقررات 5من  3.75جيد جدا 

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 67الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 . 8يقل المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال 

 اربعة فصول دراسية مقررات مع مشروع بحثي  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للمشروع البحثي( 3ساعة للمقررات +39ساعة معتمدة )42 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في الرياضيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم  الكلية التابع لها البرنامج

 الرياضيات  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 دراسة نوع ال
 انتظام 

 100من   75أو 4.00من 2.25أو   5.00من 3.25ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس في الرياضيات من كلية العلوم  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ليزية المطلوبةدرجة اللغة االنج

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 37الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .4المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 ثالثة فصول دراسية مقررات و مشروع بحثي  مدة الدارسة

 إجمالي عدد الساعات المعتمدة

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للمشروع البحثي( 8ساعة للمقررات +24ساعة معتمدة )32 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في الرياضيات التطبيقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم  الكلية التابع لها البرنامج

 الرياضيات  لقسم المقدم للبرنامجا

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس رياضيات من كليات العلوم أو كليات التربية  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

تياز اختبار أو اج (STEP) في ستيب 37الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .4المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 اعات للرسالة(س 6ساعة للمقررات +36ساعة معتمدة )42 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في األحياء

 

 

 

 

 

 العلوم  الكلية التابع لها البرنامج

 األحياء  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    لطالباتمقر الدراسة ل

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس في االحياء  التخصص المطلوب

 يوجدال  شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها قسم االحياء للحاصلين على درجة  

البكالوريوس في األحياء من كليات التربية والحاصلين على درجة 

البكالوريوس في األحياء في الخطط القديمة من كليات العلوم بمعدل ال يقل عن 

 .لمقررات التكميلية للطالب والطالباتفي جميع ا 5من  3.75جيد جدا 

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 52الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .6المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 رسالةمدة الدارسة بنظام أسلوب ال

 

مدة الدارسة بنظام أسلوب 

 المقررات

 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية

 

 اربعة فصول دراسية مقررات مع مشروع بحثي

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج

 8ساعة للمقررات +25ساعة معتمدة للمقررات) 33)أسلوب الرسالة( 

 ساعات للرسالة(

ساعات  4ساعة مقررات +40ساعة معتمدة ) 44المقررات( )أسلوب 

 للمشروع البحثي(

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء العضوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم  الكلية التابع لها البرنامج

 ياءالكيم  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 المعدل التراكمي المطلوب

ة جيد على أال يقل معدل الطالب عن )جيد جداً( في مقررات التخصص لمرحل 

من كليات التربية على أال يقل معدل -البكالوريوس، جيد في تخصص الكيمياء

 .الطالب عن )جيد جداً( في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس

 .بكالوريوس في الكيمياء  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

لكيمياء بالنسبة الى خريجي اجتياز المقررات التكميلية  التي يحددها قسم ا 

في  5من  3.75من كليات التربية بمعدل ال يقل عن جيد جدا  -قسم  الكيمياء

 . جميع المقررات التكميلية للطالب و الطالبات خالل فصل دراسي واحد

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 52الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) ان اللغة االنجليزيةاتق

 .6المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +24ساعة معتمدة )32 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء غير العضوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم  الكلية التابع لها البرنامج

 الكيمياء  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    لباتمقر الدراسة للطا

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 المعدل التراكمي المطلوب

جيد على أال يقل معدل الطالب عن )جيد جداً( في مقررات التخصص لمرحلة  

ال يقل معدل من كليات التربية على أ-البكالوريوس، جيد في تخصص الكيمياء

 .الطالب عن )جيد جداً( في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس

 .بكالوريوس في الكيمياء  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

اجتياز المقررات التكميلية  التي يحددها قسم الكيمياء بالنسبة الى خريجي  

في  5من  3.75بمعدل ال يقل عن جيد جدا من كليات التربية  -قسم  الكيمياء

 . جميع المقررات التكميلية للطالب و الطالبات خالل فصل دراسي واحد

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 52الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .6المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +24ساعة معتمدة )32 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء الفيزيائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم  الكلية التابع لها البرنامج

 الكيمياء  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 هم بالتقديمالفئة المسموح ل
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 المعدل التراكمي المطلوب

جيد على أال يقل معدل الطالب عن )جيد جداً( في مقررات التخصص لمرحلة  

من كليات التربية على أال يقل معدل -البكالوريوس، جيد في تخصص الكيمياء

 .بكالوريوسالطالب عن )جيد جداً( في مقررات التخصص لمرحلة ال

 .بكالوريوس في الكيمياء  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

اجتياز المقررات التكميلية  التي يحددها قسم الكيمياء بالنسبة الى خريجي  

في  5من  3.75من كليات التربية بمعدل ال يقل عن جيد جدا  -قسم  الكيمياء

 . ة للطالب و الطالبات خالل فصل دراسي واحدجميع المقررات التكميلي

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 52الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .6المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 .صول دراسية )مقررات( ورسالة علميةثالثة ف  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +24ساعة معتمدة )32 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 ياء التحليليةبرنامج ماجستير العلوم في الكيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم  الكلية التابع لها البرنامج

 الكيمياء  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 راكمي المطلوبالمعدل الت

جيد على أال يقل معدل الطالب عن )جيد جداً( في مقررات التخصص لمرحلة  

من كليات التربية على أال يقل معدل -البكالوريوس، جيد في تخصص الكيمياء

 .الطالب عن )جيد جداً( في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس

 .بكالوريوس في الكيمياء  التخصص المطلوب

 ال يوجد ىشروط أخر

 اذا كان من خارج التخصص

اجتياز المقررات التكميلية  التي يحددها قسم الكيمياء بالنسبة الى خريجي  

في  5من  3.75من كليات التربية بمعدل ال يقل عن جيد جدا  -قسم  الكيمياء

 . جميع المقررات التكميلية للطالب و الطالبات خالل فصل دراسي واحد

 يزية المطلوبةدرجة اللغة االنجل

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 52الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .6المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية  مدة الدارسة

دة إجمالي عدد الساعات المعتم

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +24ساعة معتمدة )32 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في الفيزياء النووية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم  الكلية التابع لها البرنامج

 الفيزياء  م للبرنامجالقسم المقد

 المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   70أو 4.00من 1.75أو   5.00من 2.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس في الفيزياء  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 37الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .4المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 6ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 موقع عمادة الدراسات العليا  في
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 برنامج ماجستير العلوم في فيزياء الجوامد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم  الكلية التابع لها البرنامج

 الفيزياء  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 قر الطالبات()م للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   70أو 4.00من 1.75أو   5.00من 2.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس في الفيزياء  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .يمكن القبول من خارج التخصص ال  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 37الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .4المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 .قررات( ورسالة علميةثالثة فصول دراسية )م  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 6ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في الفيزياء النظرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم  الكلية التابع لها البرنامج

 الفيزياء  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   70أو 4.00من 1.75أو   5.00من 2.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس في الفيزياء  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 37الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .4المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 6ررات +ساعة للمق30ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في فيزياء الليزر والضوء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم  الكلية التابع لها البرنامج

 الفيزياء  القسم المقدم للبرنامج

  الرئيس المقر    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   70أو 4.00من 1.75أو   5.00من 2.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .الفيزياءبكالوريوس في   التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 37الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .4لقصيم بمعدل ال يقل المجتمع بجامعة ا

 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 6ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في علوم الحاسب

 

 

 

 

 

 

 

 الحاسب  الكلية التابع لها البرنامج

 علوم الحاسب  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 طالباتطالب و  الفئة المسموح لهم بالتقديم

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   72.5أو 4.00من 2.00أو   5.00من 3.00ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 التخصص المطلوب

قبول خريجي كليممات األربع والخمس سممممممنوات في المجمماالت المتعلقممة بعلوم 

مات ، هندسمممممة الحاسمممممب)علوم الحاسمممممب ،الهندسمممممة الكهربائية، تقنية المعلو

بعد اقراره من  ،او برامج البكالوريوس ذات الصلةالبرمجيات، نظم المعلومات 

 (.القسم

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسممم لبعض التخصممصممات في  

تنفيذية بجامعة الحاسممممممب طبًقا لالئحة الموحدة للدراسممممممات العليا وقواعدها ال

في جميع المقررات التكميلية  5من  3.75القصمممممميم بمعدل ال يقل عن جيد جدا 

 .للطالب والطالبات

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في سمممممتيب 60الحصمممممول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقممديمممة عن طريق عمممادة خممدمممة (QUEPT) اتقممان اللغممة االنجليزيممة

 . 7المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 مدة الدارسة
 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( وفصل رسالة علمية

 مع مشروع بحثي. اربعة فصول دراسية )مقررات(

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج

 ساعات للرسالة( 12ساعة للمقررات +27ساعة معتمدة )39

 ساعات مشروع بحثي(4ساعة للمقررات + 30) ساعة معتمدة34

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير العلوم في المعلوماتية

 

 

 

 

 

 

 الحاسب  الكلية التابع لها البرنامج

 علوم الحاسب  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 طالب وطالبات  الفئة المسموح لهم بالتقديم

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   72.5أو 4.00من 2.00أو   5.00من 3.00ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 التخصص المطلوب

خريجي كليممات األربع والخمس سممممممنوات في المجمماالت المتعلقممة بعلوم قبول 

الحاسمممممب)علوم الحاسمممممب ،الهندسمممممة الكهربائية، تقنية المعلومات ، هندسمممممة 

بعد اقراره  البرمجيات، نظم المعلومات ،او برامج البكالوريوس ذات الصمممممملة 

 (.من القسم

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

مقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسممم لبعض التخصممصممات في اجتياز ال 

الحاسممممممب طبًقا لالئحة الموحدة للدراسممممممات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة 

في جميع المقررات التكميلية  5من  3.75القصمممممميم بمعدل ال يقل عن جيد جدا 

 .للطالب والطالبات

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في سمممممتيب 60درجة ال تقل عن  الحصمممممول على 

ويتم تقممديمممة عن طريق عمممادة خممدمممة (QUEPT) اتقممان اللغممة االنجليزيممة

 . 7المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 مدة الدارسة
 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( وفصل رسالة علمية

 مع مشروع بحثي. اربعة فصول دراسية )مقررات(

لي عدد الساعات المعتمدة إجما

 المطلوبة إلتمام البرنامج

 ساعات للرسالة( 12ساعة للمقررات +27ساعة معتمدة )39

 ساعات مشروع بحثي(4ساعة للمقررات + 30ساعة معتمدة )34

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 وم في هنــدســة الحاسببرنامج ماجستير العل

 

 

 

 

 

 الحاسب  الكلية التابع لها البرنامج

 هندسة الحاسب  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 طالب  الفئة المسموح لهم بالتقديم

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   72.5أو 4.00من 2.00أو   5.00من 3.00دل التراكمي عن ال يقل المع المعدل التراكمي المطلوب

 التخصص المطلوب

قبول خريجي كليممات األربع والخمس سممممممنوات في المجمماالت المتعلقممة بعلوم 

الحاسمممممب)علوم الحاسمممممب ،الهندسمممممة الكهربائية، تقنية المعلومات ، هندسمممممة 

بعد اقراره   لةالبرمجيات، نظم المعلومات ،او برامج البكالوريوس ذات الصمممممم

 (.من القسم

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسم لبعض التخصصات في  

الحاسب طبقًا لالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة 

لمقررات التكميلية في جميع ا 5من  3.75القصيم بمعدل ال يقل عن جيد جدا 

 .للطالب

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 أو اجتياز اختبار (STEP) في سممممتيب 60الحصممممول على درجة ال تقل عن  

GRE( يزيمممة4-3بمعمممدل من لغمممة االنجل ل تقمممان ا  ( أو اجتيممماز اختبمممار ا

(QUEPT) ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصمممممميم

 . 7بمعدل ال يقل 

 مدة الدارسة
 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( وفصل رسالة علمية

 مع مشروع بحثي. اربعة فصول دراسية )مقررات(

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج

 ساعات للرسالة( 9ساعة للمقررات +24ساعة معتمدة )33

 ساعات مشروع بحثي(4ساعة للمقررات + 30ساعة معتمدة )34

 لخطة الدراسية للبرنامجا
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير العلوم في تقنية المعلومات

 

 

 

 

 

 الحاسب  الكلية التابع لها البرنامج

 تقنية المعلومات  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    اتمقر الدراسة للطالب

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   72.5أو 4.00من 2.00أو   5.00من 3.00ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 التخصص المطلوب

المجمماالت المتعلقممة بعلوم قبول خريجي كليممات األربع والخمس سممممممنوات في 

الحاسمممممب)علوم الحاسمممممب ،الهندسمممممة الكهربائية، تقنية المعلومات ، هندسمممممة 

بعد اقراره من  ،او برامج البكالوريوس ذات الصلةالبرمجيات، نظم المعلومات 

 (.القسم

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

قسممم لبعض التخصممصممات في اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها مجلس ال 

الحاسممممممب طبًقا لالئحة الموحدة للدراسممممممات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة 

في جميع المقررات التكميلية  5من  3.75القصمممممميم بمعدل ال يقل عن جيد جدا 

 .للطالب والطالبات

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 اجتياز اختبار أو (STEP) في سممممتيب 60الحصممممول على درجة ال تقل عن  

GRE( يزيمممة4-3بمعمممدل من لغمممة االنجل ل تقمممان ا  ( أو اجتيممماز اختبمممار ا

(QUEPT) ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصمممممميم

 . 7بمعدل ال يقل 

 مدة الدارسة
 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( وفصل رسالة علمية

 مع مشروع بحثي. اربعة فصول دراسية )مقررات(

ي عدد الساعات المعتمدة إجمال

 المطلوبة إلتمام البرنامج

 ساعات للرسالة( 9ساعة للمقررات +28ساعة معتمدة )37

 ساعات مشروع بحثي(4ساعة للمقررات + 30ساعة معتمدة )34

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 في أمن المعلومات والشبكات برنامج ماجستير العلوم

 

 

 

 

 الحاسب  الكلية التابع لها البرنامج

 هندسة الحاسب  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   72.5أو 4.00من 2.00أو   5.00من 3.00المعدل التراكمي عن ال يقل  المعدل التراكمي المطلوب

 التخصص المطلوب

قبول خريجي كليممات األربع والخمس سممممممنوات في المجمماالت المتعلقممة بعلوم 

الحاسمممممب)علوم الحاسمممممب ،الهندسمممممة الكهربائية، تقنية المعلومات ، هندسمممممة 

بعد اقراره  الصمممممملة  البرمجيات، نظم المعلومات ،او برامج البكالوريوس ذات

 (.من القسم

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسممم لبعض التخصممصممات في  

الحاسممممممب طبًقا لالئحة الموحدة للدراسممممممات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة 

يع المقررات التكميلية في جم 5من  3.75القصمممممميم بمعدل ال يقل عن جيد جدا 

 .للطالب

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 أو اجتياز اختبار (STEP) في سممممتيب 60الحصممممول على درجة ال تقل عن  

GRE( يزيمممة4-3بمعمممدل من لغمممة االنجل ل تقمممان ا  ( أو اجتيممماز اختبمممار ا

(QUEPT) ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصمممممميم

 . 7بمعدل ال يقل 

 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 12ساعة للمقررات +25ساعة معتمدة )37 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 األمن السيبرانيجستير العلوم في برنامج ما

 

 

 

 

 

 الحاسب  الكلية التابع لها البرنامج

 تقنية المعلومات  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 )مقر الطالبات( للكلية المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 اسة نوع الدر
 انتظام 

 100من   72.5أو 4.00من 2.00أو   5.00من 3.00ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 التخصص المطلوب

قبول خريجي كليممات األربع والخمس سممممممنوات في المجمماالت المتعلقممة بعلوم 

الحاسمممممب)علوم الحاسمممممب ،الهندسمممممة الكهربائية، تقنية المعلومات ، هندسمممممة 

بعد اقراره من  ،او برامج البكالوريوس ذات الصلةمجيات، نظم المعلومات البر

 (.القسم

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسممم لبعض التخصممصممات في  

الحاسممممممب طبًقا لالئحة الموحدة للدراسممممممات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة 

في جميع المقررات التكميلية  5من  3.75لقصمممممميم بمعدل ال يقل عن جيد جدا ا

 .للطالب والطالبات

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 أو اجتياز اختبار (STEP) في سممممتيب 60الحصممممول على درجة ال تقل عن  

GRE( يزيمممة4-3بمعمممدل من لغمممة االنجل ل تقمممان ا  ( أو اجتيممماز اختبمممار ا

(QUEPT) عن طريق عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصمممممميم ويتم تقديمة

 . 7بمعدل ال يقل 

 مدة الدارسة
 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( وفصل رسالة علمية

 مع مشروع بحثي. اربعة فصول دراسية )مقررات(

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج

 الة(ساعات للرس 9ساعة للمقررات +28ساعة معتمدة )37

 ساعات مشروع بحثي(4ساعة للمقررات + 30ساعة معتمدة )34

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في الهندسة المدنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهندسة  الكلية التابع لها البرنامج

 مدنيةالهندسة ال  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   75أو 4.00من 2.25أو   5.00من 3.25ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .دنيةبكالوريوس هندسة م  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 65الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 . 8م بمعدل ال يقل المجتمع بجامعة القصي

 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 6ساعة للمقررات +24ساعة معتمدة )30 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهندسة  الكلية التابع لها البرنامج

 الهندسة الكهربائية  القسم المقدم للبرنامج

  المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب 

 نوع الدراسة 
 ظامانت 

 100من   75أو 4.00من 2.25أو   5.00من 3.25ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .بكالوريوس هندسة كهربائية  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 75ى درجة ال تقل عن الحصول عل 

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .10المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 .ثالثة فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 نامجالمطلوبة إلتمام البر
 ساعات للرسالة( 6ساعة للمقررات +24ساعة معتمدة )30 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهندسة  الكلية التابع لها البرنامج

 سة الميكانيكيةالهند  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   75أو 4.00من 2.25أو   5.00من 3.25ال يقل المعدل التراكمي عن  المطلوب المعدل التراكمي

 .هندسة ميكانيكيةبكالوريوس   التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 65الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 . 8جامعة القصيم بمعدل ال يقل المجتمع ب

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 6ساعة للمقررات +24ساعة معتمدة )30 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهندسة  الكلية التابع لها البرنامج

 الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 تقديمالفئة المسموح لهم بال
 طالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 المطلوب المعدل التراكمي
جيد مرتفع في بكالوريوس الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية وجيد جدا في  

 .تخصص الكهرباء أو الميكانيكا في بكالوريوس الكلية التقنية

 التخصص المطلوب
هرباء أو ميكانيكا بكالوريوس هندسة ميكانيكية أو كهربائية أو بكالوريوس ك 

 .من الكلية التقنية

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص
في جميع المقررات  5من  3.75اجتياز المقررات بمعدل ال يقل عن جيد جدا  

 . التكميلية للطالب الحاصلين على بكالوريوس من الكلية التقنية

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 75ال تقل عن  الحصول على درجة 

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .10المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 6ساعة للمقررات +24ساعة معتمدة )30 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 



98 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 برنامج ماجستير العلوم في التحكم البيئي

 

 

 

 

 

 العمارة والتخطيط  الكلية التابع لها البرنامج

 والتخطيطالعمارة   القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 التخصص المطلوب

سة المعمارية، التصميم العمراني، تصاميم البيئة، بكالوريوس في الهند 

التخطيط العمراني، التخطيط الحضري، عمارة البيئة، هندسة عمارة البيئة، 

عمارة وعلوم البناء، تخطيط المدن، التطوير العقاري، التراث العمراني، 

المحافظة على المباني، التصميم الداخلي، العمارة الداخلية، تنسيق المواقع، 

 .عمارة االسالمية، االسكانال

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 52الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .6المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 9ساعة للمقررات +27ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 برنامج ماجستير العلوم في الحفاظ على التراث العمراني

 

 

 

 

 

 العمارة والتخطيط  الكلية التابع لها البرنامج

 العمارة والتخطيط  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 التقديمالفئة المسموح لهم ب
 طالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   75أو 4.00من 2.25أو   5.00من 3.25ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 التخصص المطلوب

بكالوريوس في الهندسة المعمارية، التصميم العمراني، تصاميم البيئة،  

ة، هندسة عمارة البيئة، التخطيط العمراني، التخطيط الحضري، عمارة البيئ

عمارة وعلوم البناء، تخطيط المدن، التطوير العقاري، التراث العمراني، 

المحافظة على المباني، التصميم الداخلي، العمارة الداخلية، تنسيق المواقع، 

 .العمارة االسالمية، االسكان

 ال يوجد شروط أخرى

 .التخصص ال يمكن القبول من خارج  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 52الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .6المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 9ساعة للمقررات +27ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 نفيذبرنامج ماجستير العلوم في تكنولوجيا التشييد والبناء وإدارة الت

 

 

 

 

 

 العمارة والتخطيط  الكلية التابع لها البرنامج

 العمارة والتخطيط  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 ال يوجد مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   75أو 4.00من 2.25أو   5.00من 3.25كمي عن ال يقل المعدل الترا المعدل التراكمي المطلوب

 التخصص المطلوب

بكالوريوس في الهندسة المعمارية، التصميم العمراني، تصاميم البيئة،  

التخطيط العمراني، التخطيط الحضري، عمارة البيئة، هندسة عمارة البيئة، 

لعمراني، عمارة وعلوم البناء، تخطيط المدن، التطوير العقاري، التراث ا

المحافظة على المباني، التصميم الداخلي، العمارة الداخلية، تنسيق المواقع، 

 .العمارة االسالمية، االسكان

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 52الحصول على درجة ال تقل عن  

ويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة (QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 .6المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 9قررات +ساعة للم27ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير العلوم في السموم اإلكلينيكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصيدلة  الكلية التابع لها البرنامج

 علم االدوية والسموم  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس   مقر الدراسة للطالب

 (الطالباتالمقر الرئيس للكلية )   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 المطلوب المعدل التراكمي
جيد على أال يقل معدل الطالب عن )جيد جداً( في مقررات التخصص لمرحلة  

 .البكالوريوس

 .البكالوريوس في الصيدلة اإلكلينيكية أو الطب البشرى  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة
أو الحصول على    STEP في ستيب 67الحصول على درجة ال تقل عن  

 .QUEPT االنجليزية في امتحان اتقان اللغة 8درجة ال تقل عن 

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 7ساعة للمقررات +32ساعة معتمدة )39 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير العلوم في الصيدلة اإلكلينيكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصيدلة  الكلية التابع لها البرنامج

 ممارسة الصيدلة  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس مقر الدراسة للطالب

 (الطالباتالمقر الرئيس للكلية )   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 وطالباتطالب  

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 المطلوب المعدل التراكمي
جيد على أال يقل معدل الطالب عن )جيد جداً( في مقررات التخصص لمرحلة  

 .البكالوريوس

 التخصص المطلوب

الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة اإلكلينيكية أو الصيدلة + خبرة  

أو العمل اإلكلينيكي بعد الحصول على سنة على االقل في صيدلة المستشفيات 

 . البكالوريوس

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة
أو الحصول على    STEP في ستيب 83الحصول على درجة ال تقل عن  

 .QUEPT النجليزيةفي امتحان اتقان اللغة ا 12درجة ال تقل عن 

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 8ساعة للمقررات +41ساعة معتمدة )49 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير العلوم في علم األدوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصيدلة  الكلية التابع لها البرنامج

 علم االدوية والسموم  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس  مقر الدراسة للطالب

 المقر الرئيس للكلية )الطالبات(   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 اتطالب وطالب 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 المطلوب المعدل التراكمي
جيد على أال يقل معدل الطالب عن )جيد جداً( في مقررات التخصص لمرحلة  

 .البكالوريوس

 التخصص المطلوب
درجة البكالوريوس في الصيدلة أو العلوم الصيدلية أو دكتور صيدلي أو  

 . بكالوريوس الطب و الجراحة

 جدال يو شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة
أو الحصول على    STEP في ستيب 67الحصول على درجة ال تقل عن  

 .QUEPT في امتحان اتقان اللغة االنجليزية 8درجة ال تقل عن 

 .لميةفصول دراسية )مقررات( ورسالة ع ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 7ساعة للمقررات +28ساعة معتمدة )35 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء السريرية

 

 

 

 

 

 

 العلوم الطبية التطبيقية  بع لها البرنامجالكلية التا

 المختيرات الطبية  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس    مقر الدراسة للطالب

 المقر الرئيس للكلية )الطالبات(   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  لمطلوبالمعدل التراكمي ا

 التخصص المطلوب
كالوريوس في المختبرات الطبية أو الطب، الصيدلة، طب األسنان،  

 بكالوريوس العلوم تخصص كيمياء حيوية

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

لتي يحددها قسم المختبرات الطبية بالنسبة إلى اجتياز المقررات التكميلية ا 

التخصصات الصحية األخرى )الطب، الصيدلة، طب األسنان. بكالوريوس 

في  5من  3.75العلوم تخصص كيمياء حيوية( بمعدل ال يقل عن جيد جدا 

جميع المقررات التكميلية للطالب والطالبات خالل فصل دراسي واحد على 

 .األقل

 جليزية المطلوبةدرجة اللغة االن
أو الحصول على    STEP في ستيب 67الحصول على درجة ال تقل عن  

 .QUEPT في امتحان اتقان اللغة االنجليزية 8درجة ال تقل عن 

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 6ساعة للمقررات +30)ساعة معتمدة 36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير العلوم في األحياء الدقيقة السريرية

 

 

 

 

 

 

 العلوم الطبية التطبيقية  الكلية التابع لها البرنامج

 رات الطبيةالمختي  القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس  مقر الدراسة للطالب

 المقر الرئيس للكلية )الطالبات(   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 التخصص المطلوب
بكالوريوس في المختبرات الطبية أو لطب، الصيدلة، طب األسنان.  

 بكالوريوس العلوم تخصص ميكروبيولوجي

 ال يوجد شروط أخرى

 اذا كان من خارج التخصص

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها قسم المختبرات الطبية بالنسبة إلى  

الصيدلة، طب األسنان. بكالوريوس  التخصصات الصحية األخرى )الطب،

في  5من  3.75العلوم تخصص ميكروبيولوجي( بمعدل ال يقل عن جيد جدا 

جميع المقررات التكميلية للطالب والطالبات خالل فصل دراسي واحد على 

 .األقل

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة
ى أو الحصول عل   STEP في ستيب 67الحصول على درجة ال تقل عن  

 .QUEPT في امتحان اتقان اللغة االنجليزية 8درجة ال تقل عن 

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 6ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 الدراسات العليا  في موقع عمادة

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج دكتوراه الفلسفة في تصميم وإنتاج المالبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصاميم   الكلية التابع لها البرنامج

 تصميم االزياء  القسم المقدم للبرنامج

 ال يوجد مقر الدراسة للطالب

 المقر الرئيس للكلية )الطالبات(   مقر الدراسة للطالبات

 لفئة المسموح لهم بالتقديما
 طالبات

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .ماجستير في تصميم وإنتاج المالبس أو ما يعادلها  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 . فصول دراسية )مقررات( وثالث فصول للرسالة ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 12ساعة للمقررات +30ساعة معتمدة )42 

 لبرنامجالخطة الدراسية ل
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج دكتوراه الفلسفة في تصميم وتطريز المالبس والمنسوجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصاميم   الكلية التابع لها البرنامج

 تصميم االزياء  القسم المقدم للبرنامج

 ال يوجد مقر الدراسة للطالب

 المقر الرئيس للكلية )الطالبات(   اتمقر الدراسة للطالب

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالبات

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 .ماجستير في تصميم وتطريز المالبس والمنسوجات أو ما يعادلها  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 . فصول للرسالة ةفصول دراسية )مقررات( وثالث ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 12ة للمقررات +ساع30ساعة معتمدة )42 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 
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 برنامج ماجستير اآلداب في تصميم األزياء )مساران(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصاميم  الكلية التابع لها البرنامج

 تصميم االزياء  القسم المقدم للبرنامج

 ال يوجد ة للطالبمقر الدراس

 المقر الرئيس للكلية )الطالبات(   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   80أو 4.00من 2.75أو   5.00من 3.75ال يقل المعدل التراكمي عن  المعدل التراكمي المطلوب

 اءبكالوريوس تصميم أزي  التخصص المطلوب

 ال يوجد شروط أخرى

 .ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 ال يوجد  درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

 .فصول دراسية )مقررات( ورسالة علمية ةثالث  مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 ساعات للرسالة( 9رات +ساعة للمقر27ساعة معتمدة )36 

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 
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 علوم في عالج الجذور و لب األسنانبرنامج دكتوراه ال

 

 

 سناناألطب  الكلية التابع لها البرنامج

 علوم طب االسنان التحفظية القسم المقدم للبرنامج

 المقر الرئيس    لدراسة للطالبمقر ا

 المقر الرئيس للكلية )الطالبات(   مقر الدراسة للطالبات

 الفئة المسموح لهم بالتقديم
 طالب وطالبات 

 نوع الدراسة 
 انتظام 

 100من   75أو 4.00من 2.25أو   5.00من 3.25ال يقل المعدل التراكمي عن  المطلوب المعدل التراكمي

  بكالوريوس طب و جراحة الفم و األسنان بالتخصص المطلو

 ال يوجد شروط أخرى

 ال يمكن القبول من خارج التخصص  اذا كان من خارج التخصص

 درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أو اجتياز اختبار  (STEP) في ستيب 83الحصول على درجة ال تقل عن  

عمادة خدمة  ويتم تقديمة عن طريق(QUEPT) اتقان اللغة االنجليزية

 . 12المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل 

 سنوات دراسية ةأربع مدة الدارسة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

 المطلوبة إلتمام البرنامج
 سالة(ساعة للر 13ساعة للمقررات + 63ساعة معتمدة ) 76

 الخطة الدراسية للبرنامج
 في موقع عمادة الدراسات العليا 

https://gsd.qu.edu.sa 


