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نبذة عن الكلية

ــام 1436-1437 هـــ  ــن فيصــل ع ــد الرحمــن ب ــة العامــة بجامعــة اإلمــام عب ــة الصح ــم إنشــاء كلي ت
لتخريــج كفــاءات أكاديميــة متميــزة فــي مجــاالت الصحــة العامــة المختلفــة. وتتضمــن الكليــة ثاثــة 
أقســام علميــة وهــي قســم صحــة البيئــة وقســم إدارة وتقنيــة المعلومــات الصحيــة وقســم 
الصحــة العامــة، وتمنــح الكليــة درجــة البكالوريــوس فــي هــذه التخصصــات الثاثــة باإلضافــة إلــى 

درجــة الماجســتير فــي الصحــة العامــة وجــودة الرعايــة الصحيــة وســامة المرضــى.

الرؤية: 
كليــة رائــدة فــي مجــال تعليــم الصحــة العامة وخدمــات البحــوث والمجتمع، 

محليــًا وإقليميــًا ودوليًا.

الرسالة: 
تقديــم خبــرات ذات كفــاءة مهنيــة عاليــة فــي التعليــم والبحــث وخدمــة 

المجتمــع فــي مجــال الصحــة العامــة.

القيم: 
االحترافيــة،  االبتــكار،  والتعــاون،  الجماعــي  العمــل  التنــوع،  االحتــرام، 

المجتمعيــة. المســؤولية 
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كلمة عميد الكلية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

ــد الرحمــن بــن  ــة الصحــة العامــة بجامعــة اإلمــام عب ــًا بكــم فــي كلي ــة للجميــع، ومرحب تحيــة طيب
فيصــل.

تشــهد المملكــة تحــوالت ونقــات نوعيــة متســارعة فــي شــتى المجــاالت، وحــراك غيــر معهــود 
وســباق مــع الزمــن، فعلــى مســتوى التعليــم أولــت القيــادة -حفظهــا اللــه- اهتمامــًا كبيــرًا وبالغــًا 
وخصصــت ميزانيــة ضخمــة مــن أجــل التطويــر وخلــق بيئــة تعليميــة راقيــة ذات كفــاءة عاليــة، 
ورســمت رؤيــة المملكــة 2030 الصــورة الواضحــة وحــددت المســار فيمــا يخص الجانــب التعليمي، 

ونحــن نعمــل جاهديــن لتحقيــق مــا ورد فــي هــذه الرؤيــة الطموحــة.

ــر  ــي مدي ــى رأســها معال ــة وعل ــم واهتمــام مــن إدارة الجامع ــة - بدع ــة العام ــة الصح ــرص كلي تح
ــزة ومثاليــة واحترافيــة لطابهــا وطالبتهــا، وأن تكــون  الجامعــة - علــى إيجــاد بيئــة تعليميــة متمي
قــادرة بمشــيئة اللــه علــى تطويــر وتخريــج كــوادر وطنيــة فــي مهــن الصحــة العامــة المختلفــة 
وذلــك عــن طريــق البرامــج األكاديميــة النموذجيــة والبحــوث العلميــة والتركيــز علــى برامــج التدريــب 

ــة. ــة واألخاقي ــة االجتماعي ــة، والقــدرة علــى تحمــل المســؤولية الصحي العملي

تقــع كليــة الصحــة العامــة فــي مجمــع الكليــات الصحيــة ممــا يجعلهــا بيئــة مثاليــة، وتمنــح الكليــة 
ــة -  ــة المعلومــات الصحي ــة - إدارة وتقني ــاث تخصصــات )صحــة البيئ درجــة البكالوريــوس فــي ث
الصحــة العامــة( باإلضافــة إلــى درجــة الماجســتير فــي )الصحــة العامــة - صحــة البيئــة - العلــوم 
فــي جــودة الرعايــة الصحيــة وســامة المرضــى(. وبرنامــج الدبلــوم العالــي فــي ســامة وجــودة 

الغــذاء.

نســأل اللــه عــز وجــل، أن تكــون هــذه الكليــة منــارة للعلــم وللتقــدم العلمــي فــي المجــال الصحــي، 
ومســاهمة فــي تقديــم العديــد مــن االستشــارات التطويريــة للقطاعــات الصحيــة الحكوميــة 
واألهليــة، إيمانــًا منهــا بأهميــة التواصــل مــع مثــل هــذه الجهــات لمــا فيــه المصلحــة العامــة، وأن 

تكــون رائــدة خدمــة المجتمــع فــي بادنــا الغاليــة..

د. تركي بن مشهور العنزي
عميد كلية الصحة العامة
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كلمة وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

الحمد لله، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

تعــد وكالــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي أحــد ركائــز كليــة الصحــة العامــة ، حيــث تهــدف 
ــا المقدمــة مــن  ــة، و االرتقــاء بمســتوى الدراســات العلي ــج البحثــي للكلي ــة للنهــوض بالنات الوكال
اقســام الكليــة. كمــا تســعى الوكالــة مــن خــال االعمــال المنوطــة بهــا لتحقيــق اهــداف و رؤيــة 

ــًا.  ــًا وعالمي ــدة محلي ــة رائ ــة الجامعــة لتكــون مؤسســة تعليمي ــق اهــداف و رؤي ــة و تحقي الكلي

و لتحقيــق هــذه الرؤيــة تهــدف وكالــة الدراســات العليــا و البحــث العلمــي لتوفيــر بيئــة جاذبــة 
ومحفــزة لإلبــداع والتميــز فــي البحــث العلمــي والمخرجــات البحثيــة للكليــة. كمــا تهــدف لتقديــم 
المحليــة  الجــودة  األكاديمــي وضمــان  االعتمــاد  لمعاييــر  وفًقــا  مميــزة  عليــا  دراســات  برامــج 
والعالميــة. وذلــك لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 و تخريــج أجيــال فــي تخصصــات مختلفــة تخــدم 

المجتمــع وتلبــي حاجــات ســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

إن اهــداف و اعمــال الوكالــة لــن تتحقــق لــوال العاقــات التكافليــة بيــن البحــث العلمــي والتعليــم 
العالــي مــن ناحيــة، ومؤسســات التربيــة والتعليــم مــن ناحيــة أخــرى، فالنجــاح فــي أحدهمــا مرتبــط 

ارتباًطــا وثيًقــا بتحقيــق النجــاح فــي اآلخــر.

كمــا ان العجلــة المحركــة ألعمــال الوكالــة هــم أعضــاء هيئــة التدريــس و طــاب و طالبــات الكليــة، 
هــم العنصــر األساســي فــي نجــاح الوكالــة و الوصــول للمخرجــات المرجــوة و األهداف المنشــودة

وانطاقــا مــن هــذا المبــدأ فقــد عملــت الوكالــة جاهــدة لترتيــب و تطويــر العمــل و مــن بــاب 
التنظيــم و الشــفافية فقــد عملــت الوكالــة علــى انشــاء هــذا الدليــل. و بعد جهد مطول يســعدني 
ــا  ــا فــي كليتن ــذي يحــوي تفاصيــل نظــام الدراســات العلي أن اقــدم بيــن يديكــم هــذا الدليــل و ال
واألدلــة واللوائــح الموحــدة للدراســات العليــا فــي الجامعــة. كمــا يحــوي اهــداف و توجهــات الكليــة 

فــي البحــث العلمــي و األســاليب لتطويــر و تفعيــل دور البحــث العلمــي فــي الكليــة.

 أســأل اللــه الكريــم أن يوفــق كل مــن لــه اســهام فــي تطويــر العمــل فــي الوكالــة، والوحــدات، 
واللجــان األخــرى علــى مســتوى الكليــة ، والجامعــة، وأن يثيــب الجميــع، ويجعــل ُجــل مــا يقدمونــه 

مــن دعــم فــي ميــزان حســناتهم، إنــه ســميع مجيــب، والحمــد للــه رب العالميــن.

    وكيلة كلية الصحة العامة  للدراسات العليا والبحث العلمي 
                                                                    د. أروى بنت خالد العمران
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تمهيد

يســر وكالــة الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، مــع تزايــد أعــداد المقبوليــن فــي برامــج 
ــا  ــي تضمه ــى التخصصــات الت ــد يلقــي الضــوء عل ــل مختصــر مفي ــا اصــدار دلي الدراســات العلي
الكليــة مشــتمًا علــى المقــررات وعــدد الســاعات والمنهــج المتبــع فــي دراســة تلــك البرامــج مــع 
بيــان الهــم مــواد الائحــة الموحــدة للدراســات العليــا والقواعــد التنفيذيــة لهذه المــواد، والتعقيب 
بتنبيهــات هامــة يجــدر بالطالــب معرفتهــا والتنبــه اليهــا وعــدم اغفالهــا مــن مــواد الائحــة ، ويختــم 

الدليــل ببيــان لضوابــط اخــراج الرســائل العلميــة وطباعتهــا. 

نشــكر كل مــن ســاهم فــي اخــراج هــذا الدليــل وعلــى راســهم ســعادة الدكتــورة أروى بنــت خالــد 
العمــران وكيلــة الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي ، و األســتاذة نــور بنــت عبدالــرزاق 

المبّيــض المســاعد اإلداري لوكالــة الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي.

آمليــن ان يحقــق هــذا الدليــل اإلجابــة عــن استفســارات الراغبيــن فــي االلتحــاق بالكليــة وللطــاب 
وطالبــات الدراســات العليــا المنتظميــن بالدراســة ليمضــوا فــي دراســتهم وطلبهــم للعلــم فــي 

هــذه الكليــة علــى نــور وبصيــرة.

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبة اجمعين.
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برامج الدراسات العليا
كلية الصحة العامة

 

أواًل. برنامج ماجستير الصحة العامة ) طاب، طالبات (:

يحتوي البرنامج على ثالثة مسارات )تخصصات( هي: 

ماجستير الصحة العامة – وبائيات. . 1

ماجستير الصحة العامة – الصحة والسامة المهنية.. 2

ماجستير الصحة العامة – إدارة الرعاية الصحية.. 3

ثانًيا.  برنامج ماجستير العلوم في جودة الرعاية الصحية وسامة 
المرضى )طالبات فقط(: 

يحتوي البرنامج على مسار واحد وهو:

ماجستير العلوم في جودة الرعاية الصحية وسامة المرضى. . 1
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شروط القبول في مرحلة الماجستير: 
ــا فــي الجامعــات وقواعدهــا  تنــص المــادة الثالثــة عشــرة مــن الائحــة الموحــدة للدراســات العلي

ــة : ــة علــى االشــتراطات التالي اإلجرائي

ان يكون المتقدم سعوديًا، او على منحة رسمية للدراسات العليا اذا كان من ير السعوديين. . 1

ــة مــن جامعــة ســعودية أو مــن جامعــة . 2 ان يكــون المتقــدم حاصــل علــى الشــهادة الجامعي
أخــرى معتــرف بهــا.

ان يكون حسن السيرة والسلوك والئقًا طبيًا. . 3

ان يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه. . 4

موافقة مرجعة على الدراسة اذا كان موظفًا.. 5

يجــوز ان تكــون دراســة طالــب الماجســتير والدبلــوم علــى نظــام التفــرغ الجزئــي بموافقــة . 6
مــن صاحــب الصاحيــة فــي الجهــة التابــع لهــا الموظــف.

الشروط الخاصة ببرنامج ماجستير الصحة العامة:
أن يكــون المتقــدم ســعوديا أو مــن رعايــا إحــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو الــدول . 1

الشــقيقة والصديقــة

ــا ويمكــن الحصــول عليهــا مــن موقــع . 2 ــة االســتمارة الخاصــة بالدراســات العلي يقــوم بتعبئ
)www.iau.edu.sa - الجامعــة )عمــادة الدراســات العليــا

ــة، التمريــض، . 3 ــة البكالوريــوس فــي الطــب، األســنان، الصيدل ــي درج أن يكــون حاصــا عل
الصحــة العامــة، العلــوم الطبيــة التطبيقيــة و غيــره مــن كليــات المجــال الصحــي مــن إحــدى 
 الجامعــات الســعودية أو أي جامعــة أخــرى معتــرف بهــا  وحاصــل علــى معــدل تراكمــي 

)3.25 /5( على األقل

أن يكــون حاصــا علــى اختبــار اللغــة اإلنجليزيــة )ايلتــس( بدرجــة 5.5 على األقــل أو ما يوازيه . 4
مــن اختبــارات أخــرى أو الخضــوع لبرنامــج اللغــة فــي أكاديميــة جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن 

فيصــل- معهــد بيكــر للتطويــر اإلحترافى

أن يجتاز مقابلة شخصية/  إختبار تحريري حسب ما يراه القسم.. 5

أن يبرز خطابا بالموافقة من مرجعه على االلتزام بدفع كافة الرسوم المطلوب. . 6

المصروفــات الدراســية: 100000 )مائــة ألــف( ريــال مقســمة علــى 4 فصــول دراســية، كل . 7
فصــل 25000 )خمســة وعشــرون ألــف( ريــال. 
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الشروط الخاصة ببرنامج ماجستير جودة الرعاية الصحية وسامة المرضى:
يجــب أن يكــون المتقــدم يحمــل درجــة البكالوريــوس بتخصــص ذات صلــة بالمجــال الصحــي . 1

ومــن جامعــة ســعودية معتــرف بهــا أو مــا يعادلهــا مــا مــن الجامعــات األخــرى المعتــرف بهــا 
مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

المعدل التراكمي المطلوب ال يقل عن جيد مرتفع )3.50 من ٥(.. 2

ســنوات الخبــرة ال تقــل عــن عامييــن عمــل بالمستشــفيات أو هيئــات أكاديميــة بتخصصــات . 3
ذات الصلــة بمجــال الجــودة.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية واالختبار الخاص بااللتحاق للبرنامج.. 4

اجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية بمعدل 5.5 درجة أو ما يعادلها باختبار األيلتس.. 5

موافقة جهة العمل.. 6

خطابين تزكيه )توصية( من مرجع أكاديمي من اعضاء هيئة تدريس.. 7

البرامج والخطط الدراسية لبرنامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير:

اواًل: برنامج ماجستير الصحة العامة
 
تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة لتعزيــز الصحــة والوقايــة مــن األمــراض المعدية والمزمنــة واإلصابات، 
وإطالــة الحيــاة تــم إنشــاء ماجســتير الصحــة العامــة. وتكمــن الرؤيــة: بــأن يكــون برنامــج رائــد فــي 
ــز علــى صحــة  ــى التركي ــى المرضــى ال ــز عل ــال الصحــة العامــة وأن يحقــق التحــول مــن التركي مج
ــراء للصحــة، مثقفيــن  المجتمــع. ويتطلــع البرنامــج الــى تأهيــل الطــاب / الطالبــات ليصبحــوا خب
صحييــن وأخصائــي صحــة عامــة. كمــا يهيــئ الخريجيــن للعمــل فــي القطــاع العــام والخــاص فــي 
مجــاالت الصحــة العامــة. وســيدرس الطــاب / الطالبــات مقــررات فــي اإلحصــاء الحيــوي وصحــة 
البيئيــة وعلــم األوبئــة وادارة الرعايــة الصحيــة والعلــوم االجتماعيــة والســلوكية فــي مجــال الصحــة 

العامــة ومنهجيــة البحــث.
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يحتــوي البرنامــج علــى ثالثــة مســارات )تخصصــات( يختــار الطالــب / الطالبــة 
إحداهــا قبــل بدايــة التســجيل وهــي : 

1. ماجستير الصحة العامة – وبائيات 

تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة لتعزيــز الصحــة والوقايــة مــن األمــراض المعدية والمزمنــة واإلصابات، 
وإطالــة الحيــاة تــم إنشــاء برنامــج ماجســتير الصحــة العامــة. ويتطلــع البرنامــج إلــى تأهيــل خريجيــن 
فــي إحــدى التخصصــات الدقيقــة فــي مجــال الصحــة العامــة. كمــا أن البرنامــج يعمــل علــى تهيئــة 
ــف الصحــي  ــل التثقي ــدة مث ــاالت عدي ــاص فــي مج ــام أو الخ ــن للعمــل فــي القطــاع الع الخريجي
والصحــة البيئيــة، واإلدارة الصحيــة، وعلــم الوبائيــات واإلحصــاء الحيــوي وإجــراء البحــوث العلميــة، 

ووضــع السياســات الصحيــة والتخطيــط الصحــي.

كلية الصحة العامة 

الدمام

الصحي

الدراسات العليا

ماجستير

إناث ، ذكور

2

38

مناقشة الرسالة

الكلية

الحرم الجامعي

المسار

المستوى الدراسي

الدرجة العلمية

فئة الطالب

سنوات الدراسة

الساعات المعتمدة

المتطلبات اإلضافية

أهداف ومبررات تقديم برنامج ماجستير الصحة العامة تخصص علم الوبائيات:
المعرفــة لضروريــات والتمكــن فــي تخصصــات اإلحصــاء الحيــوي، وعلم األوبئــة والخدمات . 1

الصحية

التخطيــط، والتحقيــق، وتفســير، وانتقــاد الطــرق الوبائيــة المطبقــة علــى البحــوث الطبيــة . 2
الحيويــة والخدمــات الصحيــة

إظهــار المبــادئ األساســية للطــرق اإلحصائيــة الوبائيــة واإلحيائيــة وكيفيــة تطبيقهــا فــي . 3
مجــال الصحــة العامــة

ــق . 4 ــة وتطبي ــة مــن األمــراض المعدي ــم الرئيســية فــي علــم األوبئ التعــرف علــى المفاهي
ــًا ــة الموصــي بهــا عالمي الحلــول العلمي

انتقــال . 5 الوبائيــة األساســية واســتخدام مهاراتهــا فــي تحليــل طــرق  التدابيــر  توظيــف 
عليهــا والســيطرة  ومراقبتهــا  المعديــة  األمــراض 
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الحصــول علــى البيانــات الوبائيــة الازمــة مــن الوثائــق العلميــة والتقنيــة والتقاريــر والمواد . 6
المرجعيــة األخــرى لتصميــم المقترحــات وإجــراء البحــوث وحــل مشــاكل الصحــة العامة

تطبيق الطرق الوبائية الحديثة في البحوث وخدمات الصحة العامة. 7

تحديد المشاكل الصحية العامة وإجراء الدراسات و / أو الحلول المناسبة. 8

تطبيق مبادئ النموذجة إلى العالم الحقيقي. 9

المزمنــة . 10 الوبائيــة  باألمــراض  المعلقــة  للمشــاكل  وتعــداد  العريضــة  الخطــوط  معرفــة 
والمعديــة

اختيــار أفضــل تصميــم للبحــوث مــن أجــل التوصــل إلــى نتائــج صحيحــة تســاعد فــي تعزيــز . 11
مجــاالت الصحــة العامــة

فــي . 12 واالنخــراط  لألقــران  مــع  التواصــل  فــي  للدراســات  العلميــة  النتائــج  اســتخدام 
األمــراض ضــد  والوقايــة  الصحــة  تعزيــز  تخــدم  التــي  العلميــة  المناقشــات 

تصميــم وإجــراء وتحليــل البحــوث الطبيــة الحيويــة القائمــة علــى الســكان لخدمــة صحتهــم . 13
وتلبيــة احتياجــات المجتمــع

االلتــزام باألخاقيــات والســلوك الصحيحــة فــي الدراســات وتعزيــز أعلــى معاييــر النزاهــة . 14
األكاديميــة.
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الخطة الدراسية 
السنة األولى:

الفصل الدراسي األول:

المتطلبات 
السابقة 

ساعات 
االتصال 

الساعات 
المعتمدة 

عنوان المقرر رقم المقرر

ال يوجد  2 2 إدارة الرعاية الصحية MPUBH600
ال يوجد  3 2 أساسيات االحصاءات الحيوية MPUBH601
ال يوجد  2 2 أساسيات علم الوبائيات MPUBH602
ال يوجد 2 2 علوم صحة البيئة MPUBH603
ال يوجد  2 2 العلوم االجتماعية والسلوكية MPUBH604
ال يوجد  2 2 مقدمة في الصحة العامة MPUBH605

 

الفصل الدراسي الثاني: 

المتطلبات 
السابقة 

ساعات 
االتصال 

الساعات 
المعتمدة 

عنوان المقرر  رقم المقرر 

ال يوجد  2 2 وبائيات األمراض المعدية MPUBH624
ال يوجد  2 2 وبائيات األمراض المزمنة MPUBH625

MPUBH602 2 2 علم الوبائيات المتقدم MPUBH626
MPUBH602 2 2 علم الوبائيات المتقدم MPUBH626
MPUBH601 2 2 منهجية البحث في علم الوبائيات MPUBH627
MPUBH601 3 2 تحليل تطبيقي متعدد المتغيرات  MPUBH628
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السنة الثانية:

الفصل الدراسي األول:

عنوان المقرررقم المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
االتصال

المتطلبات 
السابقة

MPUBH62923التجارب االكلينيكيةMPUBH628
MPUBH630 ال يوجد-2االخاقيات في علم الوبائيات
MPUBH631 ال يوجد -2إدارة البيانات الصحية

MPUBH632
مراقبة األوبئة ونظم 
المعلومات الجغرافية

ال يوجد -2

MPUBH633 22العمل الميداني لعلم الوبائياتMPUBH626

الفصل الدراسي الثاني:

عنوان المقرررقم المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
االتصال

المتطلبات 
السابقة

مقررات اختيارية  
)سوف يتم 
اختيار ثاث 

مقررات فقط(

االختيارية:

عنوان المقرررقم المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
االتصال

المتطلبات 
السابقة

MPUBH63422علم السكانMPUBH633
MPUBH63522علم األوبئة التغذويMPUBH633
MPUBH63622علم األوبئة الدوائيMPUBH633
MPUBH63722علم األوبئة السرطانيةMPUBH633
MPUBH63822مكافحة العدوىMPUBH633
MPUBH63922علم الوبائيات الوراثية والجزئيةMPUBH633
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2. ماجستير في الصحة العامة - الصحة والسامة المهنية 

تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة لتعزيــز الصحــة والوقايــة مــن األمــراض المعدية والمزمنــة واإلصابات، 
وإطالــة الحيــاة تــم إنشــاء برنامــج ماجســتير الصحــة العامــة. ويتطلــع البرنامــج إلــى تأهيــل خريجيــن 
فــي إحــدى التخصصــات الدقيقــة فــي مجــال الصحــة العامــة. كمــا أن البرنامــج يعمــل علــى تهيئــة 
ــف الصحــي  ــل التثقي ــدة مث ــاالت عدي ــاص فــي مج ــام أو الخ ــن للعمــل فــي القطــاع الع الخريجي
والصحــة البيئيــة، واإلدارة الصحيــة، وعلــم الوبائيــات واإلحصــاء الحيــوي وإجــراء البحــوث العلميــة، 

ووضــع السياســات الصحيــة والتخطيــط الصحــي.

كلية الصحة العامة 

الدمام

الصحي

الدراسات العليا

ماجستير

إناث ، ذكور

2 )مدة البرنامج: سنتان )أربعة فصول دراسية((

38

مناقشة الرسالة

الكلية

الحرم الجامعي

المسار

المستوى الدراسي

الدرجة العلمية

فئة الطالب

سنوات الدراسة

الساعات المعتمدة

المتطلبات اإلضافية

العامــة تخصــص الصحــة  برنامــج ماجســتير الصحــة  أهــداف ومبــررات تقديــم 
المهنيــة: والســامة 

تنفیــذ وتقییــم نظــام إدارة الصحــة والســامة المھنیــة الــذي یعکــس احتیاجــات ومشــاكل . 1
منظمــة الصحــة والســامة المھنیــة.

مراجعــة نقديــة لعمليــات إدارة المخاطــر التــي تــم تطويرهــا لمــكان العمــل و / أو الصناعــة، . 2
بمــا فــي ذلــك توصيــف عمليــات التحقيــق فــي الحــوادث التــي تحــدد القضايــا فــي 

صناعــات / أماكــن عمــل محــددة.

 مراجعة اإلطار القانوني للسامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية.. 3

 تجميــع العوامــل التــي أثــرت فــي تطويــر قانــون الســامة والصحــة المهنية فــي المملكة . 4
العربية الســعودية.  

ــة فــي . 5 ــة المهني ــق تشــريعات الســامة والصح ــى تطبي ــر عل ــي تؤث ــع العوامــل الت  تجمي
مــكان العمــل.
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تصنيــف المخاطــر وفقــا للنــوع، وتقييــم الخطــر عندمــا يصبــح خطــرا ويصــف مبــادئ . 6
التصميــم اآلمــن فيمــا يتعلــق باآلثــار المحتملــة علــى النــاس، النباتــات و / أو البيئــة.

إظهــار المهــارات األكاديميــة، والتــي تشــمل الكتابــة واإلشــارة والبحــث فــي مســتوى . 7
الدراســات العليــا بمــا فــي ذلــك الكفــاءات المهنيــة فــي اســتخدام حــزم البرمجيــات التجاريــة 

المســتخدمة عــادة فــي الصحــة والســامة المهنيــة.

اكتســاب المهــارات األساســية لتنفيــذ تدخــات الصحــة والســامة المهنيــة مــن أجــل . 8
معالجــة قضايــا الســامة والرفاهيــة فــي مــكان العمــل.

تطويــر مهــارات البحــث النوعيــة والكميــة الازمــة لتقييــم الصحــة والســامة فــي مــكان . 9
العمــل.

تطبيــق المعرفــة والمهــارات الازمــة لفحــص وتقييــم مرافــق مــكان العمــل علــى نحــو . 10
فعــال للمخاطــر المحتملــة علــى الصحــة والســامة المهنيــة.

تفسير التشريعات والسياسات الحكومية وتطبيقها بفعالية. . 11

وإجــراء . 12 المحتملــة،   / الحاليــة  المهنيــة  والســامة  الصحيــة  المخاطــر  وتصحيــح  تحديــد 
المخاطــر. تقييــم  وإجــراء  الحــوادث  تحقيقــات 

تقييم ورصد مخاطر الصحة والسامة.. 13

وضــع اســتراتيجيات للســيطرة علــى المخاطــر وإنشــاء برامــج تدريبيــة فــي مجــال الســامة . 14
للعمــال ومعالجــة وتخزيــن المــواد الخطــرة فــي مــكان العمــل.

إظهار االحتراف والمسؤولية.. 15

فهم قضايا الصحة والسامة المهنية الحالية.. 16
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الخطة الدراسية
السنة األولى:

الفصل الدراسي األول: 

عنوان المقرررقم المقرر
الساعات 
المعتمدة 

ساعات 
االتصال 

المتطلبات 
السابقة

MPUBH600 ال يوجد22إدارة الرعاية الصحية
MPUBH601ال يوجد23أساسيات اإلحصاءات الحيوية
MPUBH602ال يوجد22اساسيات علم الوبائيات
MPUBH603ال يوجد22علوم صحة البيئة
MPUBH604ال يوجد22العلوم االجتماعية والسلوكية
MPUBH605ال يوجد22مقدمة في الصحة العامة

الفصل الدراسي الثاني:

عنوان المقرررقم المقرر
الساعات 
المعتمدة 

ساعات 
االتصال 

المتطلبات 
السابقة

MPUBH640 ال يوجد23اساسيات صحة بيئة العمل
MPUBH641ال يوجد22اساسيات السامة المهنية
MPUBH642ال يوجد23اساسيات الصحة المهنية
MPUBH643ال يوجد23علم السموم المهنية

MPUBH644
طرق البحث في الصحة 

والسامة المهنية
23MPUBH601
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السنة الثانية:

الفصل الدراسي األول :

عنوان المقرررقم المقرر
الساعات 
المعتمدة 

ساعات 
االتصال 

المتطلبات 
السابقة

MPUBH645 23اإلحصاءات الحيوية التطبيقيةMPUBH601
MPUBH646 22علم الوبائيات المهنيةMPUBH602
MPUBH647ال يوجد22قوانين واخاقيات الصحة المهنية
MPUBH648ال يوجد23مقدمة في علم الديناميكية األداء

MPUBH649
العمل الميداني في الصحة 

والسامة المهنية
22

 MPUBH640-
 MPUBH642

الفصل الدراسي الثاني :

عنوان المقرررقم المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
االتصال

المتطلبات 
السابقة

MPUBH6996الرسالة/االطروحة-
 MPUBH627 -

MPUBH629

مقررات 
اختيارية )سوف 
يتم اختيار ثاث 
مقررات فقط(

االختيارية :

عنوان المقرررقم المقرر
الساعات 
المعتمدة 

ساعات 
االتصال 

المتطلبات 
السابقة

MPUBH650 22علم السموم المهنية المتقدم
MPUBH643-
MPUBH649

MPUBH618 ال يوجد22تعزيز الصحة
MPUBH65222الصحة العالميةMPUBH649
MPUBH653 22سامة الظهرMPUBH649
MPUBH65422تقييم المخاطرMPUBH649
MPUBH655 22علم النفس المهنيMPUBH649
MPUBH656 22إدارة السامة والصحة بالمدارسMPUBH649
MPUBH657 22المخدرات والكحول في أماكن العملMPUBH649
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3. ماجستير في الصحة العامة - إدارة الرعاية الصحية

تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة لتعزيــز الصحــة والوقايــة مــن األمــراض المعدية والمزمنــة واإلصابات، 
وإطالــة الحيــاة تــم إنشــاء برنامــج ماجســتير الصحــة العامــة. ويتطلــع البرنامــج إلــى تأهيــل خريجيــن 
فــي إحــدى التخصصــات الدقيقــة فــي مجــال الصحــة العامــة. كمــا أن البرنامــج يعمــل علــى تهيئــة 
ــف الصحــي  ــل التثقي ــدة مث ــاالت عدي ــاص فــي مج ــام أو الخ ــن للعمــل فــي القطــاع الع الخريجي
والصحــة البيئيــة، واإلدارة الصحيــة، وعلــم الوبائيــات واإلحصــاء الحيــوي وإجــراء البحــوث العلميــة، 

ووضــع السياســات الصحيــة والتخطيــط الصحــي.

كلية الصحة العامة 

الدمام

الصحي

الدراسات العليا

ماجستير

إناث ، ذكور

2 )مدة البرنامج: سنتان )أربعة فصول دراسية((

38

مناقشة الرسالة

الكلية

الحرم الجامعي

المسار

المستوى الدراسي

الدرجة العلمية

فئة الطالب

سنوات الدراسة

الساعات المعتمدة

المتطلبات اإلضافية

أهــداف ومبــررات تقديــم برنامــج ماجســتير الصحــة العامــة تخصــص إدارة الرعايــة 
الصحيــة:

االســتفادة مــن البيانــات بطريقــة فاعلــة لتنظيــم وتنســيق أداء وانشــطة منشــآت الرعايــة . 1
الصحيــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف محــددة.

إظهــار الســمات الازمــة للتأثيــر علــى اآلخريــن لتحقيــق أعلــى معــدالت األداء في منشــآت . 2
الرعايــة الصحية.

ــة فــي . 3 ــة والسياســية والتنظيمي ــة والثقافي ــة والديموغرافي النظــر فــي العوامــل التجاري
وضــع االســتراتيجيات التــي تحســن باســتمرار علــى المــدى الطويــل نجــاح وجــدوى منشــآت 

الرعايــة الصحيــة.

ــة، . 4 ــة للمنشــآت الصحي ــة المالي ــم الحال ــة والمحاســبية لتقيي ــات المالي اســتخدام المعلوم
واإلبــاغ عــن القــرارات التشــغيلية قصيــرة األجــل، وتقييــم فــرص تخصيــص المــوارد علــى 

المــدى الطويــل.

إظهار المعرفة المتقدمة وفهم مبادئ وأساليب التقييم االقتصادي.. 5
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تعزيز المعرفة في إدارة الجودة الشــاملة ودمج مبادئها في األدوار التشــغيلية واإلدارية.. 6

تطبيق النماذج االقتصادية وبيانات التسويق ألحداث واتجاهات قطاع الرعاية الصحية.. 7

تطوير وتقييم سياسات الصحة العامة.. 8

الجمــع بيــن المفاهيــم الوبائيــة المناســبة والطــرق اإلحصائيــة الســتخدامها فــي الوقايــة . 9
مــن األمــراض، وتطويــر تقييــم وتحســين الصحــة.

الرســمية وغيــر . 10 الحــاالت  التحــدث والكتابــة بطريقــة واضحــة وموجــزة ومنطقيــة فــي 
الرســمية داخــل منشــآت الرعايــة الصحيــة لنقــل العــروض التجاريــة المقنعــة وتســهيل 

المجموعــات. عمــل 

السعي باستمرار إلى تحسين الذات والعمل باحترام وحساسية مع اآلخرين.. 11

تقديم عروض واضحة ومقنعة ومنظمة.. 12
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الخطة الدراسية
السنة األولى:

الفصل الدراسي األول: 

عنوان المقرر رقم المقرر 
الساعات 
المعتمدة 

ساعات 
االتصال 

المتطلبات 
السابقة 

MPUBH600ال يوجد22إدارة الرعاية الصحية

MPUBH601 ال يوجد23اساسيات اإلحصاءات الحيوية
MPUBH602ال يوجد22اساسيات علم الوبائيات
MPUBH603ال يوجد22علوم صحة البيئة
MPUBH604 ال يوجد22العلوم االجتماعية والسلوكية
MPUBH605ال يوجد22مقدمة في الصحة العامة

الفصل الدراسي الثاني: 

عنوان المقرر رقم المقرر 
الساعات 
المعتمدة 

ساعات 
االتصال 

المتطلبات 
السابقة 

MPUBH606ال يوجد22تمويل الرعاية الصحية
MPUBH607 ال يوجد 23إدارة جودة الصحة العامة
MPUBH608 ال يوجد 22القيادة والسلوك المؤسسي
MPUBH609 22طرق البحث في الخدمات الصحيةMPUBH601
MPUBH610 ال يوجد 22سياسات الصحة العامة
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السنة الثانية: 

الفصل الدراسي األول: 

عنوان المقرر رقم المقرر 
الساعات 
المعتمدة 

ساعات 
االتصال 

المتطلبات 
السابقة 

MPUBH611 اإلدارة االستراتيجية لمنظمات
ال يوجد22الرعاية الصحية

MPUBH612ال يوجد22تسويق الرعاية الصحية
MPUBH613ال يوجد22اخاقيات وقوانين الصحة العامة
MPUBH614ال يوجد22اقتصاديات الصحة

MPUBH615
العمل الميداني إلدارة الرعاية 

الصحية
22

 MPUBH600 –
 MPUBH607 –

MPUBH608

الفصل الدراسي الثاني:

عنوان المقرررقم المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
االتصال

المتطلبات 
السابقة

MPUBH6996الرسالة/االطروحة-MPUBH609
)مقررات 
اختيارية (

االختيارية: 

عنوان المقرر رقم المقرر 
الساعات 
المعتمدة 

ساعات 
االتصال 

المتطلبات 
السابقة 

MPUBH61622إدارة مشروعات الرعاية الصحيةMPUBH600

MPUBH61722اساسيات االستشارات اإلدارية

 MPUBH600-
 MPUBH606-
   MPUBH608-
 MPUBH611-
MPUBH612

MPUBH618ال يوجد22تعزيز الصحة
MPUBH619 22إدارة عمليات الرعاية الصحيةMPUBH600
MPUBH620 ال يوجد22إدارة وتقنيات المعلومات الصحية
MPUBH621 22إدارة الموارد البشريةMPUBH600
MPUBH622 22تخطيط وتقييم البرنامج الصحيMPUBH600

MPUBH623 ممارســات الصحــة العامــة القائمــة
22MPUBH609علــى األدلــة
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ثانيًا: ماجستير العلوم في جودة الرعاية الصحية وسامة المرضى

ماجســتير العلــوم فــي جــودة الرعايــة الصحيــة وســامة المرضــى يعتبــر مــن اهــم البرامــج التــي 
ــم إنشــاء هــذا  ــى أكمــل وجــه. ت ــة عل ــة العاجي ــة إلتمــام العملي تعتمــد عليهــا المنشــآت الصحي
البرنامــج تحــت مظلــة قســم إدارة وتقنيــة المعلومــات الصحيــة فــي كليــة الصحــة العامــة وتماشــيًا 
مــع رؤيــة المملكــة لارتقــاء بالخدمــات الصحيــة وتحســين القيمــة المحصلــة من الخدمــات الصحية. 
ويهــدف البرنامــج لتأهيــل الكــوادر وتمكينهــم لتقييــم الجــودة وســامة المرضــى فــي المنشــآت 

الصحيــة وتحســينها مــن خــال تطبيقهــم لتقنيــات مختلفــة معتمــدة عالميــًا.

كلية الصحة العامة 

الدمام

الصحي

الدراسات العليا

ماجستير

إناث

2
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مناقشة الرسالة

الكلية

الحرم الجامعي

المسار

المستوى الدراسي

الدرجة العلمية

فئة الطالب

سنوات الدراسة

الساعات المعتمدة

المتطلبات اإلضافية

فرص العمل لخريجي البرنامج:
أخصائي جودة الرعاية الصحية. 1

اخصائي سامة المرضى. 2

باحث في الجودة. 3

باحث في سامة المرضى. 4

المجال األكاديمي )عضو هيئة تدريس( متخصص في جودة الرعاية الصحية . 5
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السنة األولى:

الفصل الدراسي األول : 

المتطلبات 
ساعات 
االتصال 

الساعات 
المعتمدة 

عنوان المقرر  رقم المقرر

ال يوجد - 2
مقدمة في إدارة جودة الخدمات 

الصحية 
MQPS600

ال يوجد - 2
إدارة المعلومات الصحية 

والتكنولوجيا 
MQPS601

ال يوجد - 4
مناهج البحث العلمي في الجودة 

وسامة المرضى
MQPS602

ال يوجد - 2
تطبيقات اإلحصاء الحيوي في 

جودة الخدمات الصحية 
MQPS603

ال يوجد - 2
قوانين واخاقيات الرعاية 

الصحية  
MQPS604

ال يوجد - 2 القيادة وإدارة التغيير التنظيمي MQPS605

الفصل الدراسي الثاني : 

المتطلبات 
ساعات 
االتصال 

الساعات 
المعتمدة 

عنوان المقرر  رقم المقرر

MQPS600 - 2
تحسين الجودة في األنظمة 

الصحية / االعتماد المؤسسي 
للمنشأة الصحية 

MQPS606

MQPS600 - 3 قياسات الجودة وتحسين األداء  MQPS607
MQPS600 - 3 سامة المرضى وإدارة المخاطر  MQPS608

MQPS601 - 2
الرعاية الصحية المعلوماتية 

وتحلياتها 
MQPS609

ال يوجد - 2 سياسات الرعاية الصحية  MQPS10
ال يوجد - 2 دراسة مستقلة / عملي  MQPS11



السنة الثانية : 

الفصل الدراسي األول :

المتطلبات 
ساعات 
االتصال 

الساعات 
المعتمدة 

عنوان المقرر  رقم المقرر

ال يوجد  - 2
ندوات في تحسين الجودة 

وسامة المرضى 
MQPS612

ال يوجد  - 2
مشاهدات متفرقة وابحاث عن 

جودة الخدمات الصحية في 
المملكة العربية السعودية

MQPS613

ال يوجد  - 2
إدارة المشاريع في الخدمات 

الصحية 
MQPS614

الفصل الدراسي الثاني : 

المتطلبات 
ساعات 
االتصال 

الساعات 
المعتمدة 

عنوان المقرر  رقم المقرر

ال يوجد  - 6 الرسالة  MQPS690
ال يوجد  - 3 مشروع بحثي  MQPS690

25
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تـــــنبيــهــــات حـــــول أبـــــــرز 
الــضـــــوابط فــي الائحــــة 
الموحــدة للدراســات العليــا
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مقدمة

تــم اختيــار أبــرز المــواد التــي تهــم الطالــب مــن مــواد الائحــة الموحــدة للدراســات العليــا وقواعدها 
التنفيذية 

المادة العشرون
ال يجوز للطالب ٔان يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في  وقت واحد .

التٔاجيل والحذف

المادة الحادية والعشرون
يجــوز بموافقــة  مجلــس القســم المختــص وعميــدي الكليــة والدراســات العليــا تٔاجيــل قبــول  
الطالــب علــى ٔاالتتجــاوز مــدة التٔاجيــل فصليــن دراســيين، وال تحتســب مــدة التٔاجيــل ضمــن الحــد 

األقصــى لمــدة الحصــول علــى الدرجــة  

المادة الثانية والعشرون
يجــوز بموافقــة مجلــس القســم المختــص وعميــدي الكليــة والدراســات العليــا تٔاجيــل دراســة 

ــي:  ــا ئات ــب وفــق م الطال

ٔان يكون الطالب قد اجتاز فصا دراسيا ٔاو ٔاكثر ٔاو ٔانجز قدرا مناسبا من الرسالة. 	 

ٔاال يتجاوز مجموع مدة التٔاجيل ٔاربعة فصول دراسية )سنتين دراسيتين(. 	 

ٔان يتقدم بطلب التٔاجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما ال يقل عن ٔاسبوعين.	 

ال تحتسب مدة التٔاجيل ضمن الحد األقصى لمدة الحصول على الدرجة. 	 

المادة الثالثة والعشرون
يجوز ان يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما ئاتي: 

ٔان يتقدم بطلب الحذف قبل  االختبار النهائي.  	 

موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.	 

ٔاال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية. 	 

يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدة التٔاجيل المشار ٕاليها في المادة )22(.	 
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االنسحاب

المادة الرابعة والعشرون
ٕاذا انسحب  الطالب من الدراسات العليا بناء على رغبته ثم ٔاراد العودة ٕاليها طبقت عليه شروط.

االنقطاع

المادة الخامسة والعشرون
يعتبر الطالب منقطعًا عن الدراسة ويطوى قيده في الحاالت اآلتية: 

ٕاذا كان مقبوال للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.	 

في حال التسجيل في ٔاحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل. 	 

ٕالغاء القيد وٕاعادته 

المادة السادسة والعشرون
يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحاالت اآلتية: 

ٕاذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل.	 

ٕاذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة )18(.	 

ٕاذا انسحب ٔاو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول	 

ٕاذا ثبــت عــدم جديتــه فــي الدراســة ٔاو ٔاخــل بــٔاي مــن واجباتــه الدراســية وفقــا ألحــكام المــادة 	 
)52( مــن هــذه الائحــة. 

ٕاذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير )جيد جدا( في فصلين دراسيين متتاليين.	 

ٕاذا تجاوز فرص التٔاجيل المحددة في المادة )22(.	 

ٕاذا ٔاخــل باألمانــة العلميــة ســواء فــي مرحــل دراســته للمقــررات ٔاو ٕاعــداده للرســالة ، ٔاو قــام 	 
بعمــل يخــل باألنظمــة والتقاليــد الجامعيــة. 
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االنسحاب

هو استرداد الطالب ملفه من الجامعة بشكل نهائي
ٕاذا لم يجتز االختبار الشامل – ٔان وجد – بعد السماح له بٕاعادته مرة واحدة.	 

ٕاذا قــررت لجنــة الحكــم علــى الرســالة عــدم صاحيتهــا للمناقشــة ٔاو عــدم قبولهــا بعــد 	 
المناقشــة.

ٕاذا لم يحصل على الدرجة خال الحد األقصى لمدتها وفقا للمادة )36(. 	 

المادة السابعة والعشرون
يجــوز فــي حــاالت الضــرورة القصــوى ٕاعــادة قيــد الطالــب الــذي ٔالغــي قيــده ٕاذا كان الحائــل دون 
مواصلــة دراســته ظــروف قهريــة يقبلهــا مجلســا القســم والكليــة وتكــون ٕاعــادة القيــد بنــاء علــى 
توصيــة مــن مجلــس عمــادة الدراســات العليــا وبقــرار مــن مجلــس الجامعــة مــع مراعــاة مــا ئاتــي: 

ــة 	  ــر مــن ســت فصــول دراســية يعامــل معامل ــده ٔاكث ــذي مضــى علــى ٕالغــاء قي ــب ال الطال
ــة الدراســة.  ــب المســتجد بصــرف النظــر عمــا قطــع ســابقا مــن مرحل الطال

الطالــب الــذي مضــى علــى ٕالغــاء قيــده ســت فصــول دراســي ٔاو ٔاقــل يعيــد دراســة 	 
بعــض المقــررات التــي يحددهــا لــه مجلســا القســم والكليــة ويوافــق عليهــا مجلــس عمــادة 
الدراســات العليــا وتحتســب الوحــدات التــي درســها ضمــن معدلــه التراكمــي بعــد اســتئنافة 
الدراســة كمــا تحتســب المــدة التــي قضاهــا الطالــب فــي الدراســة قبــل ٕالغــاء قيــده ضمــن 

المــدة القصــوى للحصــول علــى الدرجــة. 

 

الفرص اإلضافية 

المادة الثامنة والعشرون
يجــوز اســتثناء مــن الفقــرة )5( مــن المــادة )26( منــح الطالــب فــرص ٕاضافيــة واحــدة لفصــل 
دراســي واحــد ٔاو فصليــن دراســيين حــدا ٔاعلــى بنــاء علــى توصيــة مجلســي القســم والكليــة 

وموافقــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.

 

المادة التاسعة والعشرون
يجــوز اســتثناء مــن الفقــرة )1٠( مــن المــادة )26( منــح الطالــب فــرص ٕاضافيــة ال تزيــد عــن فصليــن 
ــاء علــى تقريــر مــن المشــرف وتوصيــة مجلســي القســم والكليــة ومجلــس عمــادة  دراســيين بن

الدراســات العليــا وموافقــة مجلــس الجامعــة.
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التحويل

المادة الثاثون
يجوز قبول تحويل الطالب ٕالى الجامعة من جامعة ٔاخرى معترف بها بناء على توصية مجلسي 

القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما ئاتي: 

 توافر شروط القبول في الطالب المحول ؤاي شروط ٔاخرى يراها القسم ضرورية.. 1

ٔاال يكون الطالب مفصوال من الجامعة المحول منها ألي  سبب من األسباب. . 2

يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقا طبقا لآلتي: 

ٔاال يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة ٔاكثر من ستة فصول دراسية.أ. 

ان تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول الية.ب. 

ٔاال تتعدى نسبة هذه الوحدات ثاثينن في المائة من وحدات البرنامج المحول ٕاليه.ج. 

ٔاال يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن )جيد جدا(.د. 

ال تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.	. 

تكــون المعادلــة بتوصيــة مــن مجلــس القســم الــذي يتبعــه المقــرر وموافقــة مجلســي و. 
الكليــة وعمــادة الدراســات العليــا.

الواحد والثاثون
يجــوز تحويــل الطالــب مــن تخصــص ٕالــى ٓاخــر داخــل الجامعــة بنــاء علــى توصيــة مجلســي القســم 

المحــول ٕاليــه والكليــة وموافقــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا مــع مراعــاة مــا ئاتــي: 

توافر شروط القبول في الطالب المحول و اي شروط ٔاخرى يراها القسم ضرورية. . 1

ــة ٕاذا رٔاى القســم . 2 ــي ســبق دراســتها فــي الجامع ــدات الدراســية الت ــوز احتســاب الوح يج
ــه التراكمــي. ــه وتدخــل ضمــن معدل ــد التحــول ٕالي ــذي يري المختــص ٔانهــا مطابقــة للبرنامــج ال

ٔاال يكون الطالب قد ٔالغي قيده ألي من األسباب الواردة في المادة )26( من هذه الائحة.. 3

تحتســب المــادة التــي قضاهــا الطالــب فــي البرنامــج المحــول منــه ضمــن المــادة القصــوى . 4
المحــددة للحصــول علــى الدرجة. 

يكون التحويل من برنامج ٕالى ٓاخر لمرة واحدة خال المدة المحددة للحصول على الدرجة. . 5
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نظام الدراسة 

المادة الثالثة والثاثون
تكون الدراسة للماجستير بٔاحد األسلوبين اآلتيين:

بالمقــررات الدراســية والرســالة علــى ٔاال يقــل عــدد الوحــدات الدراســية عــن ٔاربــع وعشــرين وحــدة 
مضافــا ٕاليهــا الرســالة. 

بالمقــررات الدراســية فــي بعــض التخصصــات ذات الطبيعــة المهنيــة، علــى ٔاال يقل عــدد الوحدات 
الدراســية عــن اســنتين ؤاربعيــن وحــدة مــن مقــررات الدراســات العليــا، علــى ٔان يكــون مــن بينهــا 

مشــروع بحثــي يحســب بثــاث وحــدات علــى األقــل.

ويراعــي ٔان تتضمــن الخطــة الدراســية للماجســتير علــى مقــررات دراســات عليــا ذات عاقــة 
بالتخصــص مــن ٔاقســام ٔاخــرى كلمــا ٔامكــن ذلــك. 

 

المادة الخامسة والثاثون
تنقســم الســنة الدراســية ٕالــى فصليــن رئيســين ال تقــل المــدة كل منهمــا عــن خمســة عشــر 
ٔاســبوعا وال تدخــل ضمنهمــا فترتــا التســجيل واالختبــارات، وفصــل دراســي صيفــي ال تقــل مدتــه 

عــن ثمانيــة ٔاســابيع تضاعــف خالهــا المــدة المخصصــة لــكل مقــرر.

ويجــوز ٔان تكــون الدراســة فــي بعــض الكليــات علــى ٔاســاس الســنة الدراســية الكاملــة وفقــا 
للقواعــد واإلجــراءات التــي يقرهــا مجلــس الجامعــة بمــا ال يتعــارض مــع ٔاحــكام هــذه الائحــة. 

المادة السادسة والثاثون
المــدة المقــررة للحصــول علــى الدرجــة الماجســتير ال تقــل عــن ٔاربعــة فصــول دراســية وال تزيــد عــن 

ثمانيــة فصــول دراســية، وال تحســب الفصــول الصيفــي ضمــن هــذه المــدة .

المــدة المقــررة للحصــول علــى الدرجــة الدكتــوراه ال تقــل عــن ســتة فصــول دراســية، وال تزيــد عــن 
عشــرة فصــول دراســية، وال تحســب الفصــول الصيفيــة ضمــن هــذه المــدة.

المادة السابعة والثاثون
تحســب المــدة القصــوى للحصــول علــى الدرجــة العلميــة مــن بدايــة التســجيل فــي مقــررات 
الدراســات العليــا وحتــى تاريــخ تقديــم المشــرف علــى الطالــب تقريــرا ٕالــى رئيــس القســم مرفقــا 

بــه نســخة مــن الرســالة، ٔاو أي متطلبــات ٔاخــرى لبرنامجــه. 
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المادة الثامنة والثاثون
ال تقــل عــدد الوحــدات الدراســية التــي يدرســها طالــب الدراســات العليــا فــي الجامعــة التــي 
ســتمنحه الدرجــة العلميــة عــن ســبعين فــي المائــة مــن عــدد الوحــدات المطلوبــة . كمــا يجــب ٔان 

ــداد الكامــل لرســالته تحــت ٕاشــرافها. يقــوم باإلع

المادة التاسعة والثاثون
ال يتخرج الطالب ٕاال بعد ٕانهاء متطلبات الدرجة العلمية ، وبمعدل تراكمي ال يقل عن )جيد جدا(.

نظام االختبارات

المادة األربعون
يتــم ٕاجــراء االختبــارات فــي مقــررات الدراســات العليــا لنيــل درجــة الدبلــوم، ٔاو الماجســتير، ٔاو 
الدكتــوراه، ورصــد التقديــرات، وفقــًا لائحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة الصــادرة مــن 
مجلــس التعليــم العالــي فــي جلســته الثانيــة المعقــودة بتاريــخ 11/6/1416هـــ، فيمــا عدا مــا ئاتي:

ال يعتبر الطالب ناجحًا في المقرر ٕاال ٕاذا حصل فيه على تقدير ))جيد(( على األقل.. 1

فيمــا يتعلــق باالختبــارات البديلــة والمقــررات التــي تتطلــب دراســتها ٔاكثــر مــن فصــل . 2
دراســي يتخــذ مجلــس عمــادة الدراســات العليــا مــا يــراه حيالهــا بنــاء علــى توصيــة مجلــس 

القســم وموافقــة مجلــس الكليــة المختــص.

ٔان يجتــاز طالــب الماجســتير- ٕاذا اقتضــى برنامــج دراســته ذلــك – وطالــب الدكتــوراه بعــد . 3
ٕانهائهمــا جميــع المقــررات المطلوبــة اختبــارا تحريريا وشــفويا شــاما تعقــده لجنة متخصصة 
وفــق قواعــد يقرهــا مجلــس الجامعــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم وموافقــة مجلــس 
الكليــة المختصــة ومجلــس عمــادة الــدراس العليــا. ويكــون هــذا االختبــار فــي التخصــص 
الرئيــس للطالــب والتخصصــات الفرعيــة ٕان وجــدت. ويعــد الطالــب مرشــحًا لنيــل الدرجــة ٕاذا 
اجتــاز االختبــار مــن المــرة األولــى، ٔامــا ٕان ٔاخفــق فيــه ٔاو فــي جــزء منــه فيعطــى فرصــة 

واحــدة خــال فصليــن دراســيين. فــٕان ٔاخفــق يلغــى قيــدة.
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الرسائل العلمية 

ٕاعداد الرسائل واإلشراف عليها :
 المادة الحادية واألربعون  

 يكــون لــكل طالــب دراســات عليــا مرشــد علمــي مــع بدايــة التحاقــة بالبرنامــج لتوجيهــه فــي دراســته
ــد المعتمــدة مــن  ــداد خطــة البحــث وفــق القواع ــار موضــوع الرســالة و ٕاع ومســاعدته فــي اختي

ــا. ــس عمــادة الدراســات العلي ــة مجل ــى توصي ــاء عل ــة بن ــس الجامع مجل

المادة الثانية واألربعون
 على الطالب الدراسات العليا بعد ٕانهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المائة على
ــدا( التقــدم بمشــروع  ــد ج ــى )جي ــررات الدراســية وبمعــدل تراكمــي ال يقــل عل األقــل مــن المق
الرســالة – ٕان وجــدت – ٕالــى القســم، وفــي حــال التوصيــة بالموافقــة عليــه يقتــرح مجلــس 
ــة  القســم اســم المشــرف عــل الرســالة والمشــرف المســاعد - ٕان وجــد – ٔاو ٔاســماء ٔاعضــاء لجن
ــة ، ومجلــس عمــادة الدراســات  ــك ٕالــى مجلــس الكلي ــد رئيســها، ويرفــع بذل اإلشــراف مــع تحدي

ــة. ــد مجلــس الكلي ــى تٔايي ــاء عل ــه بن ــا للموافقــة علي العلي

المادة الثالثة واألربعون
يجــب ٔان تتميــز موضوعــات رســائل الماجســتير بالجــدة واألصالــة .كمــا يجــب ٔان تتميــز موضوعــات 
رســائل الدكتــوراه باألصالــة واالبتــكار واإلســهام الفاعــل في ٕانماء المعرفة فــي تخصص الطالب.

المادة الرابعة واألربعون
تكتــب رســائل الماجســتير والدكتــوراه باللغــة العربيــة ، ويجــوز ٔان تكتــب بلغــة ٔاخــرى فــي بعــض 
التخصصــات بقــرار مــن مجلــس الجامعــة بنــاء علــى توصيــة مجلســي القســم والكليــة ومجلــس 

عمــادة الدراســات العليــا. علــى ٔان تحتــوي علــى مخلــص واف لهــا باللغــة العربيــة. 

 
المادة الخامسة واألربعون

 يشرف على الرسائل العلمية األساتذة، واألساتذة المشاركون من ٔاعضاء هيئة التدريس بالجامعة
ويجــوز ٔان يشــرف األســتاذ المســاعد علــى رســائل الماجســتير ٕاذا مضــى علــى تعيينــه علــى 
هــذه الدرجــة ســنتان وكان لديــه بحثــان محكمــان علــى األقــل. فــي مجــال تخصصــه مــن البحــوث 

المنشــورة ٔاو المقبولــة للنشــر.

المادة السادسة واالربعون
 يجوز ٔان يقوم باإلشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة المتميزة والكفاية العلمية
فــي مجــال البحــث مــن غيــر ٔاعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة وذلــك بقــرار مــن مجلــس الجامعــة بناء 
علــى توصيــة مجلــس القســم المختــص ومجلــس الكلية المعنية ومجلس عمادة الدراســات العليا. 
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المادة السابعة واألربعون
يجــوز ٔان يقــوم بالمســاعدة فــي اإلشــراف علــى الرســالة ٔاحــد ٔاعضــاء هيئــة التدريــس مــن ٔاقســام 
ٔاخرى حســب طبيعة الرســالة ، عل ٔان يكون المشــرف الرئيس من القســم الذي يدرس به الطالب.

المادة الثامنة واألربعون
 للمشرف سواء كان منفردا ٔاو مشتركا مع غيره ٔان يشرف بحد ٔاقصى على ٔاربع رسائل في وقت
واحــد. ويجــوز فــي حــاالت الضــرورة القصــوى بتوصيــة مــن مجلــس القســم وموافقــة مجلســي 
الكليــة المعنيــة وعمــادة الدراســات العليــا زيــادة عــدد الرســائل ٕالــى خمــس ويحتســب اإلشــراف 
علــى كل رســالة بســاعة واحــدة مــن  نصــاب عضــو هيئــة التدريــس ٕاذاكان مشــرفا منفــردا ٔاو 

مشــرفا رئيســا.

 

المادة التاسعة واألربعون
فــي حــال عــدم تمكــن المشــرف مــن االســتمرار اإلشــراف علــى الرســالة ٔاو انتهــاء خدمتــه 
ــة المعنــي  ــرح القســم مشــرفا بديــا يقــوم مقامــه ويوافــق عليــه مجلــس الكلي بالجامعــة ، يقت

ويقــره مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.

 

المادة الخمسون
 يقدم المشرف – في نهاية كل فصل دراسي – تقريرا مفصا ٕالى رئيس القسم عن مدى تقدم  

الطالب في دراسته وترسل صورة من التقرير ٕالى عميد الدراسات العليا.

المادة الحادية والخمسون
 يقــدم المشــرف علــى الرســالة ، بعــد انتهــاء الطالــب مــن ٕاعدادهــا، تقريــرا عــن اكتمالهــا ٕالى رئيس

القسم، تمهيدا الستكمال اإلجراءات التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا.

المادة الثانية والخمسون
 ٕاذا ثبــت عــدم جديــة الطالــب فــي الدراســة ٔاو ٔاخــل بــٔا. مــن واجباتــه الدراســية بنــاء علــى تقريــر مــن
المشرف على دراسته يتم ٕانذار الطالب بخطاب من القسم المختص. وٕاذا ٔانذر الطالب مرتين ولم 
يتاف ٔاسباب اإلنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم ٕالغاء قيده.  

ضوابط االشراف وتنبيهات خاصة بكلية الصحة العامة:
ــة تدريــس لاشــراف مــن الكليــات االخــرى االبعــد التأكــد مــن عــدم  عــدم االســتعانة بعضــو هيئ

ــة. تواجــد عضــو مناســبًا مــن القســم المعنــي او الكلي
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مناقشة الرسائل

المادة الثالثة والخمسون
تّكــون لجنــة المناقشــة بقــرار مــن مجلــس عمــادة الدراســات العليــا بنــاء علــى توصيــة مجلســي 

ــة. القســم والكلي

المادة الرابعة والخمسون
يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما ئاتي:

ٔان يكون عدد أعضائها فرديا ويكون المشرف مقررا لها.. 1

ٔاال يقــل عــدد ٔاعضــاء اللجنــة عــن ثاثــة مــن بيــن ٔاعضــاء  هيئــة التدريــس وال يمثــل المشــرف . 2
والمشــرف المســاعد ) إن وجــد ( أغلبيــة فيهــا.

ٔان تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على ٔاعضاء اللجنة. . 3

ٔان يكون من بين ٔاعضاء اللجنة ٔاحد األساتذة، ٔاو األساتذة المشاركين، على األقل.. 4

ان تتخذ قرراتها بموافقة ثلثي األعضاء على األقل.. 5

المادة السادسة والخمسون
ــه ٔاو  فــي حــال عــدم تمكــن المشــرف علــى الرســالة مــن المشــاركة فــي لجــن المناقشــة لوفات
ٕانتهــاء خدمتــه ٔاو لتواجــده فــي مهمــة خــارج البــاد لفتــرة طويلــة، يقتــرح القســم بديــا عنــه 

ويوافــق عليــه مجلــس الكليــة المعنيــة ويقــره مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.

المادة السابعة والخمسون
تعــد لجنــة المناقشــة تقريــرا يوضــع مــن جميــع ٔاعضائهــا، يقــدم ٕالــى رئيــس القســم خــال ٔاســبوع 

مــن تاريــخ المناقشــة متضمنــا إحــدى التوصيــات االتيــة:

قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة. . 1

قبــول الرســالة مــع ٕاجــراء بعــض التعديــات، دون مناقشــتها مــرة ٔاخــرى ويفوض ٔاحــد ٔاعضاء . 2
لجنــة المناقشــة بالتوصيــة بمنــح الدرجــة بعــد التٔاكــد مــن األخــذ بهــذه التعديــات فــي مــدة 

ال تتجــاوز ثــاث ٔاشــهر مــن تاريــخ المناقشــة ولمجلــس الجامعــة االســتثناء مــن ذلــك.

اســتكمال ٔاوجــه النقــص فــي الرســالة ، و ٕاعــادة مناقشــتها خــال الفتــرة التــي يحددهــا . 3
مجلــس عمــادة الدراســات العليــا بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم المختــص علــى اال تزيــد 

عــن ســنة واحــدة مــن تاريــخ المناقشــة. 

عدم قبول الرسالة. . 4

ولــكل عضــو مــن لجنــة المناقشــة علــى الرســالة الحــق فــي ٔان يقــدم مــا لــه مــن مرئيــات . 5
مغايــرة ٔاو تحفظــات فــي تقريــر مفصــل، ٕالــى كل مــن رئيــس القســم، وعميــد الدراســات 

العليــا، فــي مــدة ال تتجــاوز ٔاســبوعين مــن تاريــخ المناقشــة. 
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 المادة الثامنة والخمسون
يرفــع رئيــس القســم المختــص تقريــر لجنــة المناقشــة ٕالــى عميــد الدراســات العليــا فــي مــدة ال 

تتجــاوز ثــاث ٔاســابيع مــن تاريــخ المناقشــة.

 

المادة التاسعة والخمسون
يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة ٕالى مجلس الجامعة التخاذ القرار.

المادة الستون
 يصرف للمشرف على رسالة الماجستير من خارج الجامعة مكافٔاة مقطوعة مقدارها )5000( خمس
ــوراه مــن خــارج الجامعــة مكافــٔاة مقطوعــة  ــال كمــا يصــرف للمشــرف علــى رســالة الدكت ٓاالف ري

مقدارهــا )7000( ســبع ٓاالف ريــال.

 

المادة الحادية والستون
يصــرف لمــن يشــترك فــي مناقشــة رســالة ماجســتير ٔاو دكتــوراه مكافــٔاة مقطــوع مقدارهــا . 1

)1000( ٔالــف ريــال ٕاذا كان المناقــش عضــو فــي هيئــة التدريــس بنفــس الجامعــة التــي 
تقــدم لهــا الرســالة.

ــة التدريــس فــي الجامعــة التــي تناقــش فيهــا . 2 ــر ٔاعضــاء هيئ ٔامــا ٕاذا كان المناقــش مــن غي
الرســالة ســواء كان مــن موظفــي تلــك الجامعــة ٔاو ممــن يدعــى مــن خارجهــا فتصــرف 
لــه مكافــٔاة مقطوعــة مقدارهــا )1500( ريــال لمناقشــة رســالة الدكتــورة، و)1000( ريــال 
لمناقشــة رســالة الماجســتير وتــزاد المكافــٔاة لتصبــح )2500(ريــال ٕاذا كان المناقــش مــن 

ــة.  ــارج المملك خ

وٕاذا كان المناقــش مــن خــارج المدينــة التــي بهــا مقــر الجامعــة التــي تناقــش فيهــا الرســالة . 3
ســواء كان مــن داخــل المملكــة ٔاو مــن خارجهــا. 

ــه . 4 ــرة ٕاركاب مــن مقــر ٕاقامت ــه باألضافــة ٕالــى المكافــٔاة المشــار ٕاليهــا ٔاعــاه تذك فيصــرف ل
وٕاليــه ؤاجــرة الســكن المناســب واإلعاشــة وبحــد ٔاقصــى اليتجــاوز ليلتيــن. كمــا تصــرف 
تذكــرة ٕاركاب لمرافــق المناقــش ٕاذاكان المناقــش كفيفــا ولمحــرم المناقشــة باإلضافــة ٕالــى 

ٔاجــرة الســكن المناســب بحــد ٔاقصــى ال يتجــاوز ليلتيــن. 

ــاالت الضــرورة. وٕاذا مــا . 5 ــن فــي ح ــا ٕاضافــة ليلــة ٔاو ليلتي ــس الدراســات العلي ــوز لمجل ويج
ٔاقتضــت ذلــك طبيعــة الدراســة، وذلــك بنــاء علــى توصيــة مــن مجلســي القســم والكليــة 

ــن.   ــد عــن ليلتي ــررات للبقــاء مــدة تزي ــن مــع ٕايضــاح المب المختصي
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ٔاحكـــــام عــــــــامـــــــــــة

المادة الثانية والستون
يضــع مجلــس الجامعــة القواعــد المنظمــة لتقويــم برامــج الدراســات العليــا بنــاء علــى اقتــراح 

مجلــس عمــادة الدراســات العليــا، علــى ٔان ترفــع نتائــج التقويــم لمجلــس الجامعــة.

المادة الثالثة والستون
يقــدم رئيــس القســم ٕالــى كل مــن عميــد الكليــة المعنيــة وعميــد الدراســات العليــا فــي نهايــة كل 

عــام دراســي تقريــرا عــن ســير الدراســات العليــا فيــه. 

المادة الرابعة والستون
ــي  ــم العال ــس التعلي ــق بشــٔانه نظــام مجل ــة يطب ــص خــاص فــي هــذه الائح ــه ن ــرد في ــم ي ــا ل م
والجامعــات و لوائحــة التنفيذيــة واألنظمــة واللوائــح والقــرارات المعمــول بهــا فــي المملكــة. 

المادة الخامسة والستون
تلغــى هــذه االئحــة مــا ســبقها مــن لوائــح الدراســات العليــا فــي الجامعــات، ويســرى العمــل بهــا 
اعتبــارا مــن ٔاول ســن دراســي تالــي لتاريــخ ٕاقرارهــا. ولمجلــس الجامعــة معاجلــة حــاالت الطــاب 

الملتحقيــن فــي ظــل اللوائــح الســابقة لنفــاذ هــذه الائحــة. 

المادة السادسة والستون
لمجالــس الجامعــات وضــع القواعــد واإلجــراءات التنظيميــة والتنفيذيــة لســير الدراســات العليــا بهــا 

ال يتعــارض مــع ٔاحــكام هــذه الائحــة. 

المادة السابعة والستون
لمجالس التعليم العالي حق تفسير هذه الائحة. 
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 الـــمـــلــحقــــــات
)بعض اآلليات(



40

1.اختيار مشرف رسالة علمية 

آلية اختيار لجنة االشراف

1. اتفــاق منســقي البرامــج مــع    
االبحــاث. علــى  المشــرفين 

2. مناقشــة اســماء لجنة االشــراف 
في مجلس القسم والموافقة 

عليهــا في مجلس القســم.

4. ارســال اســماء لجنــة االشــراف 
مــن قبــل عميــد الكليــة الــى 
عــــــمادة الـــدراســـــات الـــعلـــيا 
وانتظــار الموافقــة من العمادة 

علــى االســماء المقترحــة.

3. الموافقــة على لجنة االشــراف 
فــي مجلــس الكلية.
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آلية اختيار لجنة االشراف
Checklist

االسم الثالثي للطالب/ة
الرقم االكاديمي للطالب/ة

القسم االكاديمي للطالب/ة
Student Name
Student Number
Student Department

متوفر المطلوب #
نموذج مشروع بحث رسالة علمية و تعيين مشرف. 1

خطة البحث مشتملة على ملخص الرسالة باللغة العربية و االنجليزية. 2
السيرة الذاتية للمشرف على الرسالة.

Supervisors’ CVs
3

اذا كان المشــرف أســتاذ مســاعد، يجــب ارفــاق صــورة مــن بحثيــن للمشــرف 
او المناقــش.

If the examiner was an assistant professor, please include the 
first page of 2 of the examiner’s publications, preferably from 
the university’s journal list.

4

خطاب من رئيس القسم يوضح موافقة مجلس القسم و تاريخ المجلس و رقمه.

Cover letter from the chairman to show the departmental 
approval with the date and number of the meeting.

5

خطــاب مــن وكيــل الكليــة الــى عميــد الكليــة يشــتمل علــى موافقــة مجلســي 
القســم و الكليــة.

6

خطــاب مــن عميــد الكليــة الــى عميــد الدراســات العليــا يشــتمل علــى موافقــة 
مجلســي القســم و الكليــة.

7

تعليقات اخرى:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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2. تشكيل لجنة مناقشة رسالة علمية

آلية اختيار لجنة المناقشة

1. ارســــال ايـــميــــــل مـــــن 
إلــى  البرامــج  منســقي 
مشرفين االبحاث القتراح 
ــة المناقشــة. اســماء لجن

6. ارســــال الرســــائل للــــجنة 
ودعــوتهـــم  المنـــاقشـــة 
ــاث  ــشة خــال ثــ للمناقـ
اسابيع من ارسال الرسائل.

7. تحــــديد مــــــكان وزمــــــان 
ــاقشة. المنــــ

8. ارســال طلــب المنــح بعــد 
المناقشــة الــى عمــادة 
الدراســات العليــا )آليــة 

ــدة(. جدي

 2. تـحديـــــد اســـمـــاء لـجــنـة 
المناقشـــــة مـــــن قــــبل 

منســـــقي البرامــج.

لجنــة  اســماء  منـــاقشة   .3
المناقشــة فــي مجلــس 
القسم والموافقة عليها 
فــــي مجــــلس الـــــقسم.

4. الموافقــــة علــــى لـــجنة 
المناقشــة فــي مجلــس 

الكليــة.

5. ارســال اســمـــاء لـــــجنـــة 
المناقشـــة الى عــمـادة 
الدراسات العليا وانتظار 
الموافقــة من العــمـادة 
على االسماء المقترحة.
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آلية اختيار لجنة المناقشة
Checklist

االسم الثالثي للطالب/ة
الرقم االكاديمي للطالب/ة

القسم االكاديمي للطالب/ة
Student Name
Student Number
Student Department

متوفر المطلوب #
ملخص الدراسة باللغة العربية و االنجليزية

The abstract )Arabic and English(
1

تقرير مشرف الرسالة على اكمال الطالب/ة لرسالته

Supervisor’s progress report )showing that the student has 
ended his/her thesis(

2

   Examination committee               نموذج اختيار لجنة المناقشة للطالب/ة 3
Supervisors’ CVs                             السيرة الذاتية للمشرف على الرسالة 4
Examiners’ CVs                                السير الذاتية ألعضاء لجنة المناقشة 5
اذا كان احــد لجنــة المناقشــة أســتاذ مســاعد، يجــب ارفــاق صــورة مــن بحثيــن 

للمشــرف او المناقــش

If the examiner was an assistant professor, please include the 
first page of 2 of the examiner’s publications, preferably from 
the university’s journal list.

6

خطاب من رئيس القسم يوضح موافقة مجلس القسم و تاريخ المجلس و رقمه

Cover letter from the chairman to show the departmental 
approval with the date and number of the meeting.

7

خطــاب مــن وكيــل الكليــة الــى عميــد الكليــة يشــتمل علــى موافقــة مجلســي 
القســم و الكليــة 8

خطــاب مــن عميــد الكليــة الــى عميــد الدراســات العليــا يشــتمل علــى موافقــة 
مجلســي القســم و الكليــة 9

تعليقات اخرى:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................



44

3. منح الدرجة العلمية

آلية منح الدرجة العلمية

3. توصيــة مجلــس القســم 
العلميــة  الدرجــة  بمنــح 
مجلــس  فــي  للطالــب 

القســم.

مــن  المعاملــة  ترســل   .6
عمــادة الدراســات العليــا 
الـــــى ادارة الــجــامعــــــة 

للمصــــادقة.

2. تعبئة النماذج المطلوبة.

الــى  المعاملــة  ترســل   .5
العليــا. الدراســات  عمــادة 

8. تتــم طباعــة وثائــق التخــرج 
من قبل عمادة الدراســات 
العليا وتسليمها للطاب 

والطالبات.

1. انتهــى الطالب او الطالبة 
مـــن دراســــة المرحـــلــــة 

الجامعيــة.

4. العميــد يعتمــد التخــرج.

7. ترســـل المعــــاملة مــن 
الــــى  الـــجامـــعــــة  ادارة 
عمــادة الدراســات العليــا 

المصادقــة. بعــد 
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 آلية منح الدرجة العلمية لطلبة المقررات
 Checklist

االسم الثالثي للطالب/ة
الرقم االكاديمي للطالب/ة

القسم االكاديمي للطالب/ة
Student Name
Student Number
Student Department

متوفر المطلوب #
خطاب عميد الكلية مشتمًا على توصية مجلس القسم و تأييد عميد الكلية 1
نســخة محضــر مجلــس القســم متضمنًا التوصية بالموافقــة على منح الدرجة  2

طلب منح درجة علمية: 3
منح درجة علمية 3.1

نموذج صفحة االجازة 3.3
نموذج اصدار وثيقة تخرج 3.4

طلب اخاء طرف 3.5
مكتب الخريجين 3.6

صورة من الهوية الوطنية 5
صورة من جواز السفر 6

صورة من السجل األكاديمي للطالب. 7

تعليقات اخرى:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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منح الدرجة العلمية لطلبة الرسالة العلمية
Checklist

االسم الثالثي للطالب/ة
الرقم االكاديمي للطالب/ة

القسم االكاديمي للطالب/ة
Student Name
Student Number
Student Department

متوفر المطلوب #
خطاب عميد الكلية مشتمًا على توصية مجلس القسم و تأييد عميد الكلية 1

نسخة محضر مجلس القسم متضمنًا التوصية بالموافقة على منح الدرجة  2
طلب منح درجة علمية: 3
منح درجة علمية 3.1

لجنة مناقشة رسالة علمية 3.2
نموذج صفحة االجازة 3.3

نموذج اصدار وثيقة تخرج 3.4
طلب اخاء طرف 3.5

مكتب الخريجين 3.6
حقوق الطبع و النشر 3.7

إقرار )مكتبة الملك فهد الوطنية( 3.8
خطــاب المشــرف يتضمــن اســتكمال التعديــات علــى الرســالة )فــي حــال 
توصيــة اللجنــة بقــول الرســالة مــع إجــراء التعديــات دون مناقشــتها مــرة أخرى(. 4

صورة من الهوية الوطنية 5
صورة من جواز السفر 6

صورة من السجل األكاديمي للطالب. 7
نموذج الممتحن الخارجي لكل عضو من أعضاء لجنة المناقشة 8

عدد )2( نسخ من الرسالة في صورتها النهائية)حسب إطار كتابة الرسالة العلمية 
المعلن على الصفحة االلكترونية للعمادة وتشمل على صفحة إجازة الرسالة(. 9

 word  ــة ــف نســخة بصيغ ــى مل ــوي كل قــرص عل ــدد )2( نســخ )CD( يحت ع
ونســخة بصيغــة PDF مــن:

ملف الرسالة كاملة	 
ملف مستخلص الرسالة ) ال يزيد عن 250 كلمة( باللغتين العربية واإلنجليزية 	 
صفحة االجازة معتمدة و مطابقة للنسخة الورقية	 
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تعليقات اخرى:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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