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مقدمة :

وزارة  حالياً  درا�سية؛متوله  بر�سوم  تعليمي  برنامج  هو  املوازي  املاج�ستري  برنامج 
بنظام  املعتمد  املاج�ستري  برنامج  مع  الدرا�سية  خطته  وتتطابق  العايل،  التعليم 
املعمول  واللوائح  للقواعد  املوازي  التعليم  برامج  طالب  ويخ�سع  فقط.  املقررات 
العليا. ومينح اخلريج الدرجة  بها يف اجلامعة، كما تطبق عليهم الئحة الدرا�سات 
نف�سها املمنوحة بنظام املقررات يف الربامج العادية؛ ال يوجد فرق من حيث الربنامج 
املاج�ستري  برامج  و  املوازي  التعليم  بنظام  املاج�ستري  برامج  العلمية، بني  والدرجة 
جهة  موافقة  يتطلب  ال  املوازي  التعليم  برنامج  اأن  علماً  املقررات،  بنظام  االأ�سا�سي 

عمل املتقدم.

تتولى عمادة الدرا�سات العليا، والكليات، وعمادة �سوؤون القبول والت�سجيل، االإ�سراف 
االأكادميي والتعليمي على الربامج املوازية، كما تتولى اإدارة التعليم املوازي يف عمادة 
املوازي.  التعليم  لطالب  واملتابعة  والت�سجيل،  القبول،  اإجراءات  العليا  الدرا�سات 
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وتكون الدرا�سة للربامج املوازية م�سائية.

أهداف التعليم الموازي : 
1. اإتاحة الفر�سة لكثري من الطالب والطالبات لاللتحاق بربامج الدرا�سات العليا، ممن مل يتمكنوا من القبول 

يف الربامج االأ�سا�سية ب�سبب املناف�سة  القوية بني املتقدمني . 
2. اإتاحة الفر�سة ملن ال ت�سمح لهم ظروف العمل باالن�سمام للربنامج االأ�سا�سية . 

3. اال�ستفادة من اخلربات من خارج اجلامعة للم�ساركة يف تقدمي هذه الربامج . 

الالئحة التنفيذية : 
الدرا�سات  التنفيذية لربنامج  الالئحة  بتاريخ 1430/1/16هـ،  املعقودة  الثالثة  اأقر جمل�س اجلامعة، يف جل�سته 

العليا بنظام التعليم املوازي وميكن االإطالع عليها خالل زيارة موقع العمادة  على �سبكة االإنرتنت . 

نظام الدراسة بنظام التعليم الموازي : 
1. يتبع برنامج املاج�ستري املعتمد من جمل�س اجلامعة بخيار املقررات فقط دون الر�سالة . 

2. تطبق الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف تنفيذه جميع اإجراءات القبول والت�سجيل واملتابعة الطالبية . 

الرسوم الدراسية : 
1. تختلف تكلفة الربامج بح�سب التخ�س�س املطلوب، وترتاوح بني 80،000 اإلى 120،000 ريال للربنامج . 

2. تتحمل وزارة التعليم العايل حالياً تكاليف الربامج للطالب ال�سعوديني فقط. 
مدة الدرا�سة بالربنامج :

تختلف مدة الدرا�سة بح�سب الربنامج، وهي يف الغالب ترتاوح بني 4ـــــــ5  ف�سول درا�سية.

شروط القبول:
، اأو يو�سح فيها اأي  تعديل اأو اإ�سافة �سروط للربنامج،   تطبق �سروط القبول املعتمدة للربنامج املختلفة، ويبنيًَّ

خالل مدة  االإعالن للتقدمي للقبول.  

اإلعالن للتقديم للقبول : 
وبع�س  املعنية،  والكليات  العمادة،  موقع  طريق  عن  للتقدمي  املتاحة  الربامج  عن  الثاين  الف�سل  خالل  ُيعلن 

ال�سحف املحلية. 
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طريق التقديم للبرامج: 
يكون التقدمي للربامج املتاحة عن طريق البوابة االإلكرتونية للعمادة، خالل الفرتات التي ُيعلن عنها، ويو�سح 

الدليل االإر�سادي املتوافر على موقع عمادة الدرا�سات العليا كيفية التقدمي.
: ) dgs.ksu.edu.sa ( تعليمات مهمة للتقدمي عرب البوابة الإلكرتونية

1. يكون التقدمي ومتابعة نتائج القبول عن طريق بوابة القبول االإلكرتوين بجامعة امللك �سعود.
2.   يعتمد هذا التقدمي على رقم ال�سجل املدين للمتقدم، وال ميكن التقدمي اأكرث من مرة ب�سجل مدين واحد.

3.  يعبِّئ الطالب طلب التقدمي بنف�سه، وُيعّد م�سئواًل عن �سحة املعلومات التي يدونها.
املتاحة، وفقاً  اإّن النظام يعر�س للطالب جميع التخ�س�سات  4.   يختار الطالب الربنامج الذي ينا�سبه؛ حيث 

مل�ستواه الدرا�سي، والتخ�س�س ال�سابق.
5.   اإن تعبئة طلب التقدمي ال تعني باأية حال �سمان قبول الطالب يف التخ�س�سات التي تظهر له، حيث �ستكون 
يف القبول بني املتقدمني تناف�سياً بعد اإغالق البوابة االإلكرتونية، وفق معايري القبول، وعدد املقاعد، و�سروط 

القبول االأخرى.
نع اأنظمة اجلامعة قبول اأو حتويل اأي طالب؛ اإذا كان مف�سواًل من جامعة امللك �سعود، اأو من اأية جامعة  6.   متمَ

اأخرى.
7.  يتاح للمتقدم حتميل وثيقة التخرج يف ملف وال�سجل االأكادميي يف ملف ، وال�سرية الذاتية يف ملف ، والتو�سيات 
االأق�سى حلجم  وُيعّد احلجم   .)Attachments( اآخر، كملفات ملحقة ال�سرورة( يف ملف  الورقية )عند 

امللف هو) 2( ميجا بايت. 
8.  ُين�سح بطباعة اأو حفظ البيانات االأ�سا�سية؛ لت�ساعدك يف حالة تعديل طلب التقدمي اخلا�س بك.

9.  عند االنتهاء من ملء البيانات االأ�سا�سية ت�سلك ر�سالة على جوالك وبريدك االإلكرتوين، برقم ال�سجل املدين 
والرقم ال�سري؛ للدخول اإلى طلب التقدمي، لتعديله يف اأثناء مدة التقدمي فقط.

اإلى الربيد  اإر�سال ر�سالة  اأن طلبك غري مكتمل، وعليه ميكن  األيك، يعني  اأية ر�سائل تاأكيدية  10. عدم و�سول 
االإلكرتوين: dgsad@ksu.edu.sa ؛ حلّل امل�سكلة.

11. ال تعِط رقمك ال�سري )password( الأي اأحد، اأو تكتبه يف مكان ظاهر على حا�سبك ال�سخ�سي اأو بريدك 
االإلكرتوين. 

12.  لال�ستف�سار  عن م�سكالت  تقدمي طلب القبول االإلكرتوين، ناأمل اإر�سال ر�سالة اإلى الربيد االإلكرتوين:
dgsad@ksu.edu.sa
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إجراءات القبول : 
1. بعد انتهاء املدة املحددة للتقدمي، ي�ستكمل عمادة الدرا�سات العليا اإجراءات املتقدمني بتوزيعها على االأق�سام 

املعنية. 
2. حتال م�ستندات املتقدمني اإلى االأق�سام املعنية؛ ملتابعة املتقدمني، واإكمال االإجراءات الالزمة للقبول، واالإعالن 

للمتقدمني عن مواعيد اختبارات القبول واملقابالت ال�سخ�سية اإن وجدت . 
3. ي�ستكمل الق�سم املعني قوائم املر�سحني للقبول .

4. يعتمد جمل�س عمادة الدرا�سات العليا اأ�سماء املر�سحني الواردة من االأق�سام . 
5. اإعالن اأ�سماء املقبولني يف موقع عمادة الدرا�سات العليا على �سبكة االإنرتنت . 

6. االإعالن بطلب اإر�سال امل�ستندات االأ�سلية للمطابقة .
7. اإ�سدار اإ�سعارات القبول للطالب .

أوقات الدراسة : 
تكون اأوقات الدرا�سة يومني اأو ثالثة اأيام يف االأ�سبوع خالل الفرتة امل�سائية،  ويحدد امل�سرف على الربنامج اأوقات 

املحا�سرات مع بداية كل ف�سل درا�سي.

بجامعة  المتاحة  الموازي  التعليم  بنظام  الماجستير   برامج 
الملك سعود

التخ�س�صالربنامجالق�سمالكلية

االآداب 

اللغة العربية 
اللغة العربية واآدابها )االأدب( ماج�ستري 
اللغة العربية واآدابها )اللغة(  ماج�ستري 

الدرا�سات االجتماعية
اخلدمة االجتماعية ماج�ستري 
علم االجتماعماج�ستري

التاريخ الوطنيماج�ستريالتاريخ

االإعالم 
االإعالم  املتخ�س�س )االإعالم الرقمي(ماج�ستري 
االإعالم املتخ�س�س )ال�سحافة االإلكرتونية(ماج�ستري 
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التخ�س�صالربنامجالق�سمالكلية

الرتبية

علم النف�س االإر�سادي ماج�ستري علم النف�س 
اإدارة تربوية ماج�ستري االإدارة الرتبوية

املناهج وطرق التدري�س

مناهج وطرق تدري�س الرتبية الفنية ماج�ستري 
مناهج وطرق تدري�س الرتبية البدنيةماج�ستري
مناهج وطرق تدري�س العلوم ال�سرعيةماج�ستري 
تعليم اللغة االإجنليزية للناطقني بلغات اأخرىماج�ستري
مناهج وطرق تدري�س العلومماج�ستري 

تقنيات التعليم ماج�ستري تقنيات التعليم 
تربية فنية ماج�ستري الرتبية الفنية 

الرتبية البدنية  
الرتبية البدنية ماج�ستري 
علوم ا حلركة ماج�ستري 

الرتبية اخلا�سة 
االإعاقة ال�سمعية ماج�ستري 
التخلف العقلي ماج�ستري 
�سعوبات التعليم ماج�ستري 

اإدارة  االأعمال

االإدارة 
اإدارة عامة ماج�ستري 
اإدارة �سحية وم�ست�سفيات ماج�ستري 

محا�سبة مهنيةماج�ستري املحا�سبة 
اقت�ساد ماج�ستري االقت�ساد 

املالية ماج�ستري املالية 
االأعمالماج�سترياإدارة االأعمال

االأعمال االلكرتونية ماج�سترينظم املعلومات االإدارية
العلوم البيئيةماج�ستري الربنامج امل�سرتك يف العلوم البيئيةالعلوم

علوم احلا�سب 
واملعلومات 

علوم احلا�سب ماج�ستري علوم احلا�سب  
نظم املعلومات ماج�ستري نظم املعلومات 

وملزيد من املعلومات، يرجى الدخول اإلى موقع عمادة الدرا�سات العليا:
 http://graduatestudies.ksu.edu.sa
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