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•

توفير وتعزيز برامج الدراسات العليا المتخصصة والقادرة على المنافسة
عالمياً ،والتي تساهم في سد الحاجة إلى التخصصات البينية وتساعد على
التنمية الفكرية واكتساب المعارف والمهارات وتحقيق النجاح للطالب.
استقطاب طالب الدراسات العليا من ذوي الكفاءة والقدرات الذهنية العالية
والحماسة ورعايتهم والمحافظة عليهم.
تعزيز البحوث التي تتصف باألصالة والجودة العالية.
تعزيز التعاون بين البرامج والكليات ذات الصلة وزيادة الفرص المتاحة
للبرامج ذات التخصصات البينية.
إقامة الشراكات االستراتيجية الفاعلة في التعليم العالي على الصعيدين
الوطني والعالمي.
زيادة وتعزيز البنية التحتية والدعم المالي الالزمين لدفع مسيرة التعليم
العالي واستمرار تقدمه.
تعزيز البنية التحتية اإلدارية لعمادة الدراسات العليا.

الرؤية:
أن نكون روادا ً في قطاع التعليم العالي على المستوى العالمي ،وأن نج ّد بالسعي
وراء المعرفة واالكتشاف والقدرة على التفكير بعقالنية وموضوعية.

الرسالة:
تشجيع ودعم التميز األكاديمي على صعيد التعليم العالي داخل الجامعة ،وما
يتصل بها من المجاالت التدريسية والبحوث والنشاطات التخصصية األخرى،
والتي من شأنها أن تؤدي إلى نشوء واكتساب ونشر المعارف الجديدة ،وكذلك
إعداد المتميزين من الباحثين وأصحاب االختصاص ليعملوا ضمن بيئة ملهمة
تتسم بالتنوع.

()1

الفصل األول

تعريف الربامج املشرتكة وأهدافها

()2

تعريف الربنامج املشرتك:
يقصد بالبرنامج المشترك ،برنامج دراسات عليا يخدم مجال معين تتطلب طبيعته تعدد
التخصصات ،ويشترك في تقديمه قسمان أو أكثر من كلية واحدة أو أكثر ،ويجاز هذا النوع
من البرامج بموافقة مجلس الجامعة وتوصية كل من مجالس األقسام والكليات المعنية
ومجلس عمادة الدراسات العليا.
تتولى عمادة الدراسات العليا تنسيق نشاطات البرامج مع مجالس الكليات ذات العالقة.

أهداف الربامج املشرتكة:
-1

دعم الميادين البحثية متعددة االختصاصات تماشيا ً مع توجه الجامعة نحو العالمية.

-2

االستفادة من الكفاءات البحثية والبنية التحتية المتطورة داخل الوحدات البحثية أو
المراكز المساهمة ببرامج الدراسات العليا.

-3

تنمية روح المشاركة بين األقسام األكاديمية وهذه الوحدات أو المراكز البحثية.

-4

التميز ببرامج دراسات عليا ذات صبغة نادرة ومتخصصة.

-5

تمكين الطلبة المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا.

-6

تشجيع الكفاءات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلوم والتقنية ،ودفعهم إلى
اإلبداع واالبتكار.

()3

الفصل الثاني

الربامج املشرتكة التي جتمع بني كليتني أو أكثر

()4

الربامج املشرتكة التي جتمع بني كليتني أو أكثر

1

برنامج ماجستري العلوم يف التنوع االحيائي

2

برنامج ماجستري العلوم يف الطاقة املتجددة

3

برنامج ماجستري العلوم يف العلوم البيئية

4

برنامج ماجستري الصحة العامة

5

الربنامج التنفيذي يف اإلدارة العدلية

()5

ً

أوال  :برنامج ماجستري العلوم يف التنوع االحيائي.
األقسام المشاركة

الكليات المشاركة

كلية العلوم
كلية علوم األغذية والزراعة

النبات واألحياء الدقيقة
اإلنتاج النباتي

تاريخ تأسيسه

اإلنتاج الحيوان

16/11/1421

نوع البرنامج
أهداف البرنامج

علم الحيوان

اعتيادي
-1

إعداد الباحثين بإكسابهم المهارات والخبرات العلمية في مجال المحافظة على
التنوع اإلحيائي من خالل الدراسات التي تكسبهم المعرفة العلمية في عناصر
التنوع اإلحيائي الفطري في المملكة العربية السعودية للمساهمة في تحقيق
السياسات الوطنية الهادفة إلى المحافظة على التنوع اإلحيائي كجزء ال يتجزأ
من الموارد الطبيعية األخرى  ،وكإرث حضاري إحيائي.

-2

االهتمام بقضايا البيئة في شبه الجزيرة العربية لمحاولة الوصول إلى الحلول
المناسبة للمشاكل البيئية من خالل المستجدات واالهتمامات العلمية الحديثة
وإجراء الدراسات العلمية.

شروط القبول بهذا البرنامج

إضافة إلى شروط القبول التي وضعتها الالئحة الموحدة للدراسات العليا يشترط
التالي:
 -1أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات علوم
الحياة أو أحد التخصصات األخرى ذات العالقة.
 -2أن يجتاز المتقدم مقابلة شخصية تجريها اللجنة المشرفة على البرنامج.
 -3أن يجتاز الطالب المواد التكميلية وهي عبارة عن مقررين من كل تخصص
من التخصصات المشاركة بحيث يكون مجموع المقررات التكميلية ثامني
مقررات للطالب الذين يرى المجلس بأنهم بحاجة لها حين يقرها المجلس عند
قبول طالب البرنامج الجدد.

مسمى الدرجة العلمية

ماجستير العلوم في التنوع اإلحيائي

التي يمنحها البرنامج

()6

اخلطة الدراسية لربنامج ماجستري العلوم يف التنوع االحيائي /اعتيادي

()7

ً
ثانيا  :برنامج ماجستري العلوم يف الطاقة املتجددة.
الكليات

األقسام المشاركة

المشاركة

كلية الهندسة

الهندسة الكيميائية

كلية العلوم

الكيمياء

تاريخ تأسيسه
نوع البرنامج

الهندسة الكهربائية

الهندسة الميكانيكية

الفيزياء والفلك

07/06/1432
اعتيادي

مسارات الخطة
تقنية الطاقة الشمسية
أهداف البرنامج

تقنية طاقة الرياح

تقنية طاقة الهيدروجين

 -1تعزيز البحث العلمي وتطويره في مجال علوم وتقنية الطاقة المتجددة.

-2

المساهمة في تلبية حاجة المملكة للمختصين في مجاالت العلوم
والهندسة في الطاقة المتجددة.

شروط القبول بهذا البرنامج

 -1أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في أي من
التخصصات التالية  :الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الهندسة
الكهربائية أو الهندسة الم يكانيكية أو الفيزياء بتقدير ال يقل عن ( جيد
جدا ً ) من جامعة الملك سعود أو أي جامعة أخرى موصى بها من وزارة
التعليم  ،ويجوز قبول الحاصلين على تقدير جد مرتفع (  3.25من ) 5
على أال يقل معدل الطالب عن ( جيد جداً ) في مقررات التخصص
لمرحلة البكالوريوس.
 -2ال يشترط اختبار اللغة اإلنجليزية  ،وال اختبار  GREعند القبول  ،ولكن
قد يشترط عند المفاضلة بين المتقدمين.

-3

اجتياز المتقدم االختبار التحريري في العلوم الهندسية باللغة اإلنجليزية
الذي يعقده مجلس البرنامج المشترك.

مسمى الدرجة العلمية

ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة

التي يمنحها البرنامج
()8

اخلطة الدراسية لربنامج ماجستري العلوم يف الطاقة املتجددة(تقنية الطاقة الشمسية) اعتيادي

()9

اخلطة الدراسية لربنامج ماجستري العلوم يف الطاقة املتجددة (تقنية طاقة الرياح) اعتيادي

()10

اخلطة الدراسية لربنامج ماجستري العلوم يف الطاقة املتجددة(تقنية طاقة اهليدروجني) اعتيادي

()11

ً
ثالثا  :برنامج ماجستري العلوم يف العلوم البيئية.
الكليات

األقسام المشاركة

المشاركة

النبات واألحياء الدقيقة

كلية العلوم
كلية علوم األغذية والزراعة
كلية الهندسة

علوم التربة

الهندسة الكيميائية

كلية الصيدلة

االقتصاد الزراعي

الهندسة المدنية

علم األدوية والسموم

تاريخ تأسيسه

01/05/1425

نوع البرنامج

اعتيادي

أهداف البرنامج

علم الحيوان

مستمر ( برسوم دراسية )

 -1تأهيل كوادر علمية متخصصة في مجاالت البيئية لتقويم المشاكل البيئية المختلفة
والمساهمة في تشخيصها ومعالجتها.
 -2االسهام في إثراء المعرفة في العلوم البيئية البحتة والتطبيقية وإتاحة الفرصة
للملتحقين بالبرنامج لمتابعة المستجدات واالهتمامات العلمية في مجاالت البيئة.
 -3تأهيل باحثين علميين في مجاالت العلوم البيئية تقوم بالتخطيط والتقويم البيئي.
 -4دعم أوجه التعاون بين الجامعة والقطاعات الحكومية والخاصة في مجاالت علوم
البيئة وزيادة تفاعل الجامعة مع المجتمع.

شروط القبول

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية :

بهذا البرنامج

( علمية  ،هندسية  ،صحية ) ذات العالقة بالعلوم البيئية ( بنظام االنتظام ) من
جامعة الملك سعود أو أي جامعة أخرى موصى بها من وزارة التعليم بتقدير
ال يقل عن ( جيد ) بشرط أال يقل تقديره بمقررات التخصص في مرحلة
البكالوريوس عن ( جيد جداً ) وبمعدل ال يقل عن (  2.75من  ) 5أو ما
يعادله.

مسمى الدرجة العلمية

ماجستير العلوم في العلوم البيئية

التي يمنحها البرنامج
()12

اخلطة الدراسية لربنامج ماجستري العلوم يف العلوم البيئية  /اعتيادي  /مستمر

()13

ً
رابعا  :برنامج ماجستري الصحة العامة.
الكليات

األقسام المشاركة

المشاركة

قسم طب العائلة والمجتمع

كلية الطب
كلية العلوم الطبية التطبيقية
تاريخ تأسيسه

قسم علوم صحة المجتمع

07/06/1432

نوع البرنامج

مستمر ( برسوم دراسية )

اعتيادي

مسارات الخطة
المعلوماتية الصحية
هدف البرنامج

الوبائيات الحقلية

إدارة ووبائيات األزمات

الوبائيات السريرية

إمداد القطاع الصحي بعاملين قادرين وبشكل مستقل وعلى أسس علمية على المشاركة
في تحسين صحة المجتمع عامة وخاصة في المملكة العربية السعودية  ،وتقديم الحلول
الناجحة للمشاكل الصحية.

شروط القبول

 -1شروط القبول المنصوص عليها في الالئحة الموحدة للدراسات العليا.

بهذا البرنامج

 -2درجة البكالوريوس من احدى الكليات الصحة من جامعة معترف بها ،في
التخصصات التالية ( الطب البشري  0العلوم الطبية التطبيقية  ،طب األسنان ،
الصيدلة  ،التمريض ).
 -3اجتياز امتحان القبول في المسار المطلوب.
 -4اجتياز اختبار كفاءة في اللغة اإلنجليزية ( 500أو أكثر في التوفل أو ما
يعادلها)

مسمى الدرجة

 -1ماجستير الصحة العامة في الوبائيات الحقلية

العلمية التي

 -2ماجستير الصحة العامة في الوبائيات السريرية

يمنحها البرنامج

 -3ماجستير الصحة العامة في المعلوماتية الصحية

(حسب المسار)

 -4ماجستير الصحة العامة في إدارة ووبائيات األزمات
()14

اخلطة الدراسية لربنامج ماجستري الصحة العامة (املعلوماتية الصحية)  /اعتيادي  /مستمر

اختيارية ) (2) ، (1ساعة
()15

اخلطة الدراسية لربنامج ماجستري الصحة العامة (الوبائيات احلقلية)  /اعتيادي  /مستمر

اختيارية ) (4) ، (1ساعة
()16

اخلطة الدراسية لربنامج ماجستري الصحة العامة (إدارة ووبائيات األزمات)  /اعتيادي  /مستمر

اختيارية ) (2) ، (1ساعة
()17

اخلطة الدراسية لربنامج ماجستري الصحة العامة (الوبائيات السريرية)  /اعتيادي

اختيارية ) (5) ، (1ساعة
()18

ً
خامسا  :الربنامج التنفيذي يف اإلدارة العدلية.
الكليات

األقسام المشاركة

المشاركة

اإلدارة العامة

كلية إدارة األعمال
كلية الحقوق والعلوم السياسية
تاريخ تأسيسه

القانون الخاص

القانون العام

25/06/1439

/

نوع البرنامج
أهداف البرنامج

تنفيذي ( برسوم دراسية )
 -1تزويد العاملين في اإلدارات العدلية بالمعارف الالزمة لرفع الكفاءة
وجودة األداء.
 -2تنمية معارف ومهارات العاملين في القطاع العدلي في الجوانب
اإلدارية.
 -3تعزيز الجوانب التطبيقية في القطاع العدلي.
 -4إيجاد الحلول للمشكالت التي يواجهها العاملين في القطاع العدلي
من خالل طرح العديد من الحاالت الدراسية والتطبيقات العملية.

شروط القبول بهذا البرنامج

 -1أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس من جامعة
معترف بها من قبل وزارة التعليم في الشريعة والفقه أو الحقوق
أو القانون أو الدراسات القضائية أو اإلدارة أو إدارة األعمال أو
التخصصات ذات العالقة.
 -2أن ال يقل التقدير عن جيد.
 -3أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية أو يعمل في المجال العدلي أو
الحقوقي ثالث سنوات.

مسمى الدرجة العلمية

الماجستير التنفيذي في اإلدارة العدلية.

التي يمنحها البرنامج

()19

اخلطة الدراسية للربنامج التنفيذي يف اإلدارة العدلية  /مستمر

()20

الفصل الثالث

القواعد التنفيذية لربامج الدراسات العليا املشرتكة

()21

القواعد التنفيذية لربامج الدراسات العليا املشرتكة

المادة رقم ( : )1تعريف البرنامج المشترك
يقصد بالبرنامج المشترك ،برنامج دراسات عليا يخدم مجال معين تتطلب طبيعته تعدد في
التخصصات ويشترك في تقديمه قسمان أو أكثر من كلية واحدة أو أكثر ،ويجاز هذا النوع من
البرامج بموافقة مجلس الجامعة وتوصية كل من مجالس األقسام والكليات المعنية ومجلس عمادة
الدراسات العليا.
تتولى عمادة الدراسات العليا تنسيق نشاطات البرنامج مع مجالس الكليات ذات العالقة.

المادة ( : )2إنشاء البرنامج المشتركة
أ ـ يقترح البرنامج المشترك من طرف لجنة تأسيسية ال يقل عدد أعضائها عن خمسة من
المهتمين بالدراسات العليا البينية يتم اختيارهم من األقسام المشاركة.
ب ـ يتم اختيار رئيس اللجنة من طرف األعضاء المؤسسين.
ج ـ يقدم رئيس اللجنة طلب الموافقة المبدئية لعميد الدراسات العليا.
د ـ يرفع مشروع البرنامج المشترك لعمادة الدراسات العليا للتوصية بالموافقة عليه من
مجلس الجامعة.

المادة ( : )3تبعية البرامج المشتركة
أ ـ يكون للبرنامج المشترك بين األقسام التابعة لكلية واحدة مجلس له صالحيات مجلس
القسم ،يقترح أعضاؤه من األقسام المشاركة في البرنامج ويتبع إداريا ً وأكاديميا ً للكلية
المعنية.
ب ـ يكون للبرنامج المشترك بين قسمين أو أكثر من كليتين أو أكثر مجلس مشترك ،له
صالحيات مجلس القسم ،ويرتبط إداريا ً بعمادة الدراسات العليا.

()22

المادة رقم ( : )4العضوية في المجلس المشترك
 -1يتم تعيين أعضاء مجلس البرنامج المشترك المقدم من قسمين أو أكثر في كلية واحدة بقرار من
مجلس الكلية المعنية بنا ًء على توصية مجالس األقسام المشاركة في تخصصات البرنامج.
 -2يتم تعيين أعضاء المجلس المشترك المقدم من قسمين أو أكثر من كليتين أو أكثر بقرار من
مجلس عمادة الدراسات العليا بنا ًء على توصية مجالس األقسام المشتركة في البرنامج.
 -3يرشح مجلس كل قسم من األقسام المشاركة في البرنامج أثنين على األقل من أعضاء هيئة
التدريس.
 -4ال يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة من المختصين في مجال البرنامج.
 -5مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد.
 -6يعين رئيس مجلس البرنامج المشترك بين كليتين وأكثر من األساتذة أو األساتذة المشاركين
بقرار من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بناء على توصية مجلس عمادة
الدراسات العليا واقتراح مجلس البرنامج المشترك ،لمدة سنتين على أن يتولى الرئيس
واألعضاء المنتهية واليتهم تصريف أعمال المجلس حتى تعيين مجلس جديد.
 -7يعين رئيس مجلس الب رنامج المشترك بين قسمين وأكثر في كلية واحدة من األساتذة أو
األساتذة المشركين بقرار من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بناء على توصية
مجلس عمادة الدراسات العليا واقتراح مجلس الكلية بناء على ترشيح مجلس البرنامج
المشترك ،لمدة سنتين على أن يكلف الرئيس واألعضاء المنتهية واليتهم تصريف أعمال
المجلس حتى تعيين مجلس جديد.
 -8فيما عدا ما نص عليه أعاله ،يخضع البرنامج المشترك للوائح برامج الدراسات العليا في
الجامعة.
 -9يعامل رئيس مجلس البرنامج المشترك معاملة رئيس القسم األكاديمي فيما يتعلق بالجوانب
المالية واألعباء التدريسية ،كما يعامل أعضاء المجلس المشترك ماليا ً كمعاملة أعضاء األقسام
األكاديمية فيما يتعلق بمكافآت حضور الجلسات.
 -10يجوز للمعاهد األكاديمية التابعة للجامعة االشتراك مع كلية أو أكثر في تقديم برامج للدراسات
العليا وفق القواعد المحددة أعاله.
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الفصل الرابع

معلومات عن الوحدة املختصة يف العمادة

()24

وحدة برامج الدراسات العليا املشرتكة

تتولى وحدة البرامج المشتركة بعمادة الدراسات العليا االشراف إداريا ً على هذه البرامج
ومتابعة المواضيع المرتبطة بها وفق القواعد التنفيذية لبرامـج الدراسـات العليا المشتركة،
والتي أشارت إلى أن " عمادة الدراسات العليا تتولى تنسيق نشاطات البرنامج مع مجالس
الكليات ذات العالقة" حسب الصيغة المرفقة بقرار مجلس الجامعة رقم ( )35/10/4الصادر
بجلسته العاشرة من العام الجامعي 1435/1434هـ المنعقدة بتاريخ 1435/08/11هـ.

للتواصل مع وحدة برامج الدراسات العليا املشرتكة

dgsjp@ksu.edu.sa
0114677874
0114677874

جامعة الملك سعود – عمادة الدراسات العليا
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وحدة برامج الدراسات العليا المشتركة

عمادة الدراسات العليا
جامعة الملك سعود
dgsjp@ksu.edu.sa

