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 الماجستير التنفيذي امجنبر ل سداد رسوم دراسيةتعهد 
  :رقم الهوية  :االسم
رنامج مشترك بين كليتي إدارة األعمال ب :الكلية

 والحقوق والعلوم السياسية
 مجلس البرنامج المشترك في اإلدارة العدلية القسم:

 الماجستير التنفيذي في اإلدارة العدلية مسمى البرنامج:
  سرررررررد أقررررررر. أ.ررررررر. ....................................... يلررررررر.مج ا يلررررررر أ قهررررررردف    م .ررررررر.      ررررررر.   م ررررررر  أ ررررررر       ررررررر    ررررررر  

يل   ررررر  لررررر   خررررر     سررررر  و ررررر    قهررررر يلسررررر    ت رررررمل  م.سرررررد    اررررر. د و اررررر.ل م  د   ررررر    ررررر  د أ .ررررر.  و مرررررمل أتجهررررر  وأأ ،    سررررر  
 سررررررد   م ارررررر   يل رررررر أ  -( 5ل رررررر. أقرررررر. يلرررررر .د  ) جرررررر    رررررر  .رررررر    رررررر. د  ،   مررررررمل اررررررر مج رررررر. د  م   سرررررر.   مج  رررررر.  م رررررر.  قهرررررردف

، ولررررررر ممل س .سررررررر   م .ررررررر.      ج اررررررر  جب. جررررررر     رررررررمل سرررررررجد   م ئحررررررر   م لل   ررررررر  م  . سررررررر    م ل  ررررررر   ررررررر   - و  ررررررر. د  م.سرررررررد 
 .  ، وأتجه  يل.الم ز   هب. دضح    ه    مل د جو يل.حل.ل.   ألل. مي  ، 

 

 لاير 19200لاير =  2400 ×ساعات  8 :الفصل الثاني لاير 21600لاير =  2400 ×ساعات  9 الفصل األول:
 لاير 21600لاير =  2400 ×ساعات  9 :الفصل الرابع لاير 26400لاير =  2400 × ةساع 11 :الفصل الثالث

 لاير 12000لاير =  2400 ×ساعات  5 الفصل الخامس:
 لاير 100800المبلغ اإلجمالي للبرنامج:   خمسة فصولالفصول الدراسية: عدد 

  السا: ......................................
  م دق  : ......................................
  م .  خ: .......................................

 

 SA 5140000000002680887522 اآليبـــــــــــان) بنك سامبا(   :رقم 
 2680887522 رقم الحساب )بنك سامبا(   :

      عمادة الدراسات العليا البرنامج الموازي اســــــــــــــم الحســــــــــــاب:
 للفصل الدراسي )......(          لم يتم اإليداع:    بالعمادة:     تم اإليداع:            الشؤون الماليةوحدة  تدقيق

 

  السا: .........................................  م دق  :.............................  م .  خ:........................
 

 التنفيذ من الموظف المختص بوحدة القبول: 
 .........................................  م دق  :.............................  م .  خ:........................ السا: 

 

 : ................................................................................................... الرقم الجامعي
 

 إحضار سند اإليداع في حساب العمادة لالعتماد.مالحظة: يجب على الطالب 
o  بالعمادة للمتابعة الشؤون الماليةاألصل لوحدة 
o  نسخة في ملف الطالب 
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 بجامعة الملك سعود الالئحة التنظيمية للماجستير التنفيذيمن ( 5المادة )
 رسوم التقديم وإعادة الرسومبشأن 

 اررررر   يللررررر.    ررررر  تد ررررر     ررررر   م .ررررر.   أو  ررررر.  - د سررررر  غررررر   - ررررر ا رخررررر    سرررررد  تاررررر     ررررر   م .ررررر.    5-1
  د ز   و     مك   ، و  ا  ق.         م جل   م  ئ    مج  . م  . س    م ل    .

 - س    م  ه   م.سد   م   س   و ر  .    : 5-2
 . جل. ج تس    م.سد  ل.      ح.ل  ال      أو  ال.سح.ب   ل ث ث  أ .                م.قا  -

و  حررررررر.ل  ال  ررررررر    أو  ال.سرررررررح.ب يلجررررررر   ررررررر.و  ث ثررررررر  أ ررررررر.    ررررررر   ررررررر    ررررررر     مررررررر.قا  جلررررررر. ج ، ت هرررررررر س .سررررررر  
  س      م.سد   م .م  :

 رررررر  أو  مثرررررر.   رررررر ل  ألسررررررهد   ألول %  رررررر   م.سررررررد   م   سرررررر     ح.مرررررر   ال  رررررر    أو  ال.سررررررح.ب 25خيخررررررا  -
 يل    م خ   م   س .

    ح.مرررررر   ال  رررررر    أو  ال.سررررررح.ب  رررررر ل  ألسررررررهد   مث.مرررررر   رررررر  يلرررررر   %  رررررر   م.سررررررد   م   سرررررر  50خيخررررررا  -
  م خ   م   س .

 . ض  ث ث  أس.يل      يل    م خ   م   س  م.سد   م   س   يلج  ال تس    -

 الحركات األكاديمية:
 رررررر    مسرررررر .ك يلررررررمي .    حل.لرررررر.   ألل. مي رررررر   ثرررررر   م سررررررج    جلزئرررررر  م  ارررررر.    أو  ال  رررررر     رررررر   ارررررر.  أو ألثرررررر. 

 ال  ررررر     ررررر   خررررر     سررررر  أو ت   ررررر  قهررررردل أو ت   ررررر     سررررر ،     ررررر  يلررررر.     م   سررررر.   مج  ررررر. يلللررررر.   م ج رررررر ا  أو
   س  . و م ل    .

 
 تم االطالع على الشروط واألحكام.

 
  السا: ..................................

  م دق  : ................................

 ................... م .  خ: .............
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