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ماجستير التربية في اإلرشاد النفسي
كلية التربية - قسم التربية وعلم النفس  
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الرؤية والرسالة للبرنامج

رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

1200 ريال 

14400 ريال

14400 ريال

14400 ريال

10800 ريال

أهداف البرنامج

تأهيل باحث على مســتوى كفاءة وقدرة تنافســية ملتزم بالمعايير األخالقية، 
يمتلــك  مــن المهــارات اإلرشــادية المعرفيــة واإلدراكيــة والتواصليــة، مــا يمكنــه 

مــن  تلبيــة حاجــات ســوق العمــل فــي مجال اإلرشــاد النفســي.

تأهيــل اختصاصييــن فــي مجــال اإلرشــاد النفســي بتزويدهــم بالمعــارف 
والمهــارات المهنيــة والبحثيــة الالزمــة.

مــن  يمكنهــم  والــذي  الجامعــة  لطــالب  المتميــز  العلمــي  التكويــن 
تطبيــق نظريــات اإلرشــاد النفســي فــي الميــدان التربــوي وغيــره مــن 

المجــاالت ذات العالقــة. 
إعــداد الباحــث المتمكــن مــن مهــارات البحــث العلمي، من خــالل األبحاث 
التــي تعتبــر مــن متطلبــات المقــررات ومشــروع البحــث التــي يقدمهــا 

نهايــة البرنامــج.

التمكــن مــن دراســة وتحليــل المشــكالت النفســية والتعليميــة التــي 
تعيــق التحصيــل الدراســي وتعيــق التوافــق النفســي واالجتماعــي 
ــات  ــد مخرج ــى تجوي ــاعد عل ــا يس ــا، مم ــة له ــول المالئم ــتنتاج الحل واس
فــي  لألشــخاص  النفســية  الصحــة  وتحقيــق  التربويــة  المؤسســات 

مجــاالت الحيــاة المختلفــة.

01

02

03

إجمال الرسوم لكل المستويات  54000 ريال
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خطة الدراسة 
يتكون البرنامج من مجموعة مقررات )45 وحدة دراسية(، موزعة كالتالي:أ

إجباري تخصص

6 وحدات6 وحدات3 وحدات30
المشروع البحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية

تتوزع وحـــــدات برنــامج ماجستيـــر التربيــة في
االرشاد النفسي على أربع مستويات، كالتــالي:

م

م

رمز المقرر 

رمز المقرر 

 ورقـــمـــــه 

 ورقـــمـــــه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

نفس 601

نفس 603

نفس 602

نفس 606

نفس 605

نفس 608
قدت 604
خاص  606

نفس 604

نفس 607

1

1

3

3

2

2

4

4
5
6

نظريات اإلرشاد النفسي 

اإلحصاء التربوي 

طرق البحث التربوي

أساليب اإلرشاد النفسي

االضطرابات النفسية 

تعديل السلوك

مجاالت اإلرشاد النفسي

اإلرشاد المعرفي السلوكي

التدريب والتنمية المهنية
إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة 

3

3

3

2

3

2

3

2

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

12

12

المستوى األول :

المستوى الثاني :

3
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م

م

رمز المقرر 

رمز المقرر 

 ورقـــمـــــه 

 ورقـــمـــــه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

نفس 609

نفس 696 

نفس 610

نفس698

نفس 612
نفس 695

نفس611 

1

1

3
2

2

4
5

العالج النفسي 

التدريب الميداني في مجال اإلرشاد النفسي

مهارات المقابلة في اإلرشاد النفسي

المشروع البحثي

اإلرشاد المهني
علم نفس اإلدمان

حلقة بحث في اإلرشاد النفسي

3

3

3

6

3

3
مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

12

9

المستوى الثالث :

المستوى الرابع  :
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ماجستير التربية في التربية الخاصة
كلية التربية ــــ قسم التربية الخاصة
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الرؤية والرسالة للبرنامج

أهداف البرنامج

ة فــي تقديــم البرامــج األكاديميــة إلعــداد المختصين في مجــاالت التربية  الرياد 
الخاصــة، والتمييــز فــي تقديــم االستشــارات المتخصصــة لخدمــة المجتمــع، 

والريــادة فــي البحــث العلمــي محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا. 

الــرؤية: 

الـرسالة : 
التربيــة الخاصــة أكاديميــًا  تأهيــل الكــوادر العلميــة المتخصصــة فــى مجــال 
وتربويــًا ونفســيًا وفقــًا لمعاييــر الجــودة, وتوفيــر الخدمــات واالستشــارات 

بالبحــث العلمــي. ألفــراد المجتمــع, واالرتقــاء 

الخاصــة  التربيــة  ميــدان  فــي  للــدارس  المتميــز  العلمــي  التكويــن 
ــة ذوي  ــدم رعاي ــي تخ ــراءات المالئمــة الت ــق اإلج ــه مــن تطبي بمــا يمكن

الخاصــة.  االحتياجــات 

إعــداد الباحــث المتمكــن مــن مهــارات البحــث العلمي، من خــالل األبحاث 
التــي تعتبــر مــن متطلبــات المقــررات والمشــروع البحثــي الــذي يقدمــه 

نهايــة البرنامج.

التمكــن مــن دراســة وتحليــل المشــكالت التــي تعيــق العمــل التربــوي 
ــات  ــد مخرج ــى تجوي ــاعد عل ــا يس ــا، مم ــة له ــول المالئم ــتنتاج الحل واس
المؤسســات التــي تقــدم البرامــج التربويــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة.

تعديــل  مــن شــأنها  وبرامــج  اســتراتيجيات  فــي تطويــر  المســاهمة 
الخاصــة. االحتياجــات  ذوي  االفــراد  نحــو  المجتمــع  اتجاهــات 

01

02

03

04
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

1200 ريال 

14400 ريال

14400 ريال

14400 ريال

10800 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  54000 ريال

تتـــــوزع وحـــــدات برنامـــــــج ماجستيــــر التربيـــة 
في التربية الخاصة على أربع مستويات كالتالي:

عدد وحدات المقررات االختيارية

عدد وحدات المقررات 
مقرر حـراإلجبارية   مقررات من خارج

القسم
 مقررات من

داخل القسم

ال يوجد 3 3 33

عدد الوحدات اإلجمالية  عدد وحدات الرسالة أو
 المشروع البحثي

45 6 
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
نفس 602
خاص 601

خاص  603

خاص  602

1

3
2

4

طرق البحث التربوي
اإلعاقة الفكرية

التدخل المبكر
االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة

3
3

3

3

12مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى األول :

مشروع 
بحثي إجباري كلية

اختياري تخصص / 
كلية

إجباري تخصص

 المشروع
البحثي

طرق البحث
التربوي  قيادة التعلم والتعليم اإلعاقة الفكرية

 اإلحصاء
التربوي

 مناهج متقدمة لذوي
االحتياجات الخاصة االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة

 الخدمات االنتقالية
والتأهيلية لإلعاقة الفكرية التدخل المبكر

 البرامج التربوية لذوي
اإلعاقة الفكرية

مهارات السلوك التكيفي لذوي اإلعاقة الفكرية

التقييم والتشخيص في اإلعاقة الفكرية

تعليم ذوي اإلعاقة الفكرية

قراءات متقدمة في التربية الخاصة باللغة اإلنجليزية

تطبيقات ميدانية في اإلعاقة الفكرية

حلقة بحث في التربية الخاصة

أواًل : مسار اإلعاقة الفكرية:



 12

المستوى الثاني :

المستوي الرابع :

م

م

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد
الوحدات

الوحدات

نفس 603

خاص 618

خاص 614

خاص 605 

خاص 698

خاص 612

نهج 617

1

1

4

3

2

2

اإلحصاء التربوي 

تطبيقات ميدانية في اإلعاقة الفكرية

المشروع البحثي

مناهج متقدمة لذوي االحتياجات الخاصة

مهارات السلوك التكيفي لذوي اإلعاقة الفكرية

التقييم والتشخيص في اإلعاقة الفكرية

قيادة التعلم والتعليم

3

3

6

3

6

3

3

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

12

م
رقم 

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر
عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

خاص 615
خاص 604

خاص 616
خاص 695

خاص 617

1

3
2

4

تعليم ذوي اإلعاقة الفكرية

حلقة بحث في التربية الخاصة
البرامج التربوية لذوي اإلعاقة الفكرية

الخدمات االنتقالية والتأهيلية لإلعاقة الفكرية
قراءات متقدمة في التربية الخاصة باللغة اإلنجليزية

3
3

3

3
12مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثالث : 

9
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ثانًيا : مسار صعوبات التعلم:

مشروع 
بحثي إجباري كلية

اختياري تخصص / 
كلية

إجباري تخصص

 المشروع
البحثي

طرق البحث
التربوي  قيادة التعلم والتعليم صعوبات التعلم

 اإلحصاء
التربوي

 مناهج متقدمة لذوي
االحتياجات الخاصة

االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة

التدخل المبكر

صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية

البرامج التربوية لذوي صعوبات التعلم

التقييم والتشخيص في صعوبات التعلم

قراءات متقدمة في التربية الخاصة باللغة اإلنجليزية

تعليم ذوي صعوبات التعلم

حلقة بحث في التربية الخاصة

تطبيقات ميدانية في صعوبات التعلم

مسمى المقررم
عدد

الوحدات
نفس 602
خاص 620

خاص 603

خاص 602

1

3
2

4

طرق البحث التربوي
صعوبات التعلم

التدخل المبكر
االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة

3
3

3

3

12مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى األول :

رقم 
المقرر ورمزه 
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م

م

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

نفس603

خاص 624

خاص 605 

خاص 604

خاص 621

خاص 695 

خاص 622

نهج 617

خاص 625

1

1

4
3

3

2

2

3
4

اإلحصاء التربوي 

البرامج التربوية لذوي صعوبات التعلم

مناهج متقدمة لذوي االحتياجات الخاصة

قراءات متقدمة في التربية الخاصة باللغة اإلنجليزية

صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية

حلقة بحث في التربية الخاصة

التقييم والتشخيص في صعوبات التعلم

قيادة التعلم والتعليم

تعليم ذوي صعوبات التعلم

3

3
3

3

3

3

3

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

12

12

المستوى الثاني :

المستوى الثالث :

المستوي الرابع :

مسمى المقررم

الوحدات خاص 626

خاص 698

1

2

تطبيقات ميدانية في صعوبات التعلم

المشروع البحثي

3

6

6 مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

عدد
الوحدات

9

رقم 

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 
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ثالًثا : مسار التدخل المبكر:

مشروع 
بحثي إجباري كلية اختياري تخصص / كلية إجباري تخصص

 المشروع
البحثي

طرق البحث
التربوي  قيادة التعلم والتعليم  الخصائص النمائية لمرحلة الطفولة

المبكرة

اإلحصاء التربوي

مناهج متقدمة لذوي االحتياجات الخاصة االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة

 تحليل السلوك التطبيقي في مرحلة
الطفولة المبكرة التدخل المبكر

استراتيجيات التدخل
المبكر والدمج 

 الوقاية من اإلعاقة في الطفولة
المبكرة

 التقييم والتشخيص في التربية الخاصة
لمرحلة الطفولة المبكرة

 برامج التدخل المبكر لمرحلة
الطفولة المبكرة 

 قراءات متقدمة في التربية الخاصة
باللغة اإلنجليزية

تطبيقات ميدانية في التدخل المبكر

حلقة بحث في التربية الخاصة

مسمى المقررم

نفس 602 
خاص  632

خاص  603

خاص  602

1

3
2

4

طرق البحث التربوي
الخصائص النمائية لمرحلة الطفولة المبكرة

التدخل المبكر
االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى األول :

عدد
الوحدات

3
3

3

3

12

رقم 
المقرر ورمزه 



 16

مسمى المقرر
عدد

الوحدات
خاص 635
خاص 604

خاص 637
خاص 695

خاص 636

1

3

2

4

برامج التدخل المبكر لمرحلة الطفولة المبكرة

قراءات متقدمة في التربية الخاصة باللغة اإلنجليزية

تحليل السلوك التطبيقي في مرحلة الطفولة المبكرة
حلقة بحث في التربية الخاصة

استراتيجيات التدخل المبكر والدمج

3
3

3

3

12مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثالث : 

مسمى المقررم
عدد

الوحدات

نفس 603

خاص 605

خاص 633

خاص 634

نهج 617

1

2

3

4

اإلحصاء التربوي 

مناهج متقدمة لذوي االحتياجات الخاصة

الوقاية من اإلعاقة في الطفولة المبكرة

التقييم والتشخيص في التربية الخاصة لمرحلة الطفولة المبكرة

قيادة التعلم والتعليم

3

3

3

3

12مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثاني : 

المستوي الرابع :

مسمى المقررم

الوحدات خاص 638

خاص 698

1

2

تطبيقات ميدانية في التدخل المبكر

المشروع البحثي

3

6

6 مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

عدد
الوحدات

9

رقم 

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 
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رابًعا : مسار التوحد 

مشروع 
بحثي إجباري كلية اختياري تخصص / كلية إجباري تخصص

 المشروع
البحثي

 طرق البحث
التربوي قيادة التعلم والتعليم اإلعاقة الفكرية

اإلحصاء التربوي

 مناهج متقدمة لذوي
االحتياجات الخاصة االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة

تعليم ذوي التوحد التدخل المبكر

البيئة الصفية لذوي التوحد

التوحد

التقييم والتشخيص في التوحد

)ABA( تحليل السلوك التطبيقي  لذوي التوحد

قراءات متقدمة في التربية الخاصة باللغة اإلنجليزية

تطبيقات ميدانية في التوحد

مسمى المقررم

نفس602 
خاص 641

خاص  603

خاص 602

1

3
2

4

طرق البحث التربوي
التوحد

التدخل المبكر
االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى األول :

عدد
الوحدات

3
3

3

3

12

رقم المقرر
ورمــــــــــــزه
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مسمى المقررم
عدد

الوحدات

نفس 603

خاص 605

خاص 601

خاص 644

نهج 617

1

2

3

4

اإلحصاء التربوي 

مناهج متقدمة لذوي االحتياجات الخاصة

اإلعاقة الفكرية

التقييم والتشخيص في التوحد

قيادة التعلم والتعليم

3

3

3

3

12مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثاني : 

رقم 
المقرر ورمزه 

مسمى المقرر
عدد

الوحدات
خاص 646
خاص 604

خاص 645
خاص 695

خاص 647

1

3

2

4

)ABA( تحليل السلوك التطبيقي لذوي التوحد
قراءات متقدمة في التربية الخاصة باللغة اإلنجليزية

البيئة الصفية لذوي التوحد
حلقة بحث في التربية الخاصة

تعليم ذوي التوحد

3
3

3

3

12مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثالث : 

رقم 
المقرر ورمزه 

المستوي الرابع :

مسمى المقررم

الوحدات خاص 648

خاص 698

1

2

تطبيقات ميدانية في التوحد

المشروع البحثي

3

6

6 مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

عدد
الوحدات

9

رقم 
المقرر ورمزه 
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ماجستير التربية في القيادة التربوية
كلية التربية - قسم القيادة والسياسات التربوية 
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الرؤية والرسالة للبرنامج

تأهيل قادة وباحثين متميزين في مجال القيادة التربوية 
مــــزودين بالمعــــارف والمهــــارات المهنيــــة والبحثيـــــة.

أهداف البرنامج

التكويــن العلمــي المتميــز للــدارس فــي مجــال القيــادة التربويــة بمــا 
يمكنــه مــن تطبيــق نظريــات القيــادة التربويــة فــي الميــدان التربــوي. 

إعداد الباحث المتمكن من مهارات البحث العلمي وأدواته.

التمكــن مــن دراســة وتحليــل  المشــكالت اإلداريــة فــي المنظمــات 
التربويــة، واســتنتاج الحلــول المالئمــة لهــا، وتجويــد مخرجاتهــا.

01
02

03
رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

1200 ريال 

14400 ريال

14400 ريال

14400 ريال

10800 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  54000 ريال
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خطة الدراسة:

يتكون البرنامج من مجموعة 
مقررات )45( وحدة دراسية، موزعة كالتالي:

إجباري تخصص

6 وحدات6 وحدات9 وحدات24
المشروع البحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية

تتوزع وحدات برنامج ماجستير التربية في القيادة التربوية على أربع مستويات، كالتالي:

م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

ترب 600

نفس 603

نهج 617

قدت 602

قدت 601

قدت 604

نفس 602

قدت 603

1

1

3

3

2

2

4

4

األصول الفلسفية واالجتماعية للتربية

اإلحصاء التربوي

قيادة التعلم والتعليم

التخطيط التربوي

مقدمة في القيادة التربوية

التدريب والتنمية المهنية

طرق البحث التربوي

الجودة في التعليم

3

3

3

3

3

3

3

3

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

12

12

المستوى األول :

المستوى الثاني :
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
قدت 605
قدت 606

قدت 612
قدت 613

قدت 695

قدت 611

1

3

2

6

االتجاهات والقضايا المعاصرة في القيادة التربوية
الموارد البشرية التربوية

الفكر القيادي في اإلسالم

اقتصاديات التعليم
حلقة بحث في القيادة التربوية

السلوك التنظيمي في التعليم

3
3

3

3

12مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثالث :

المستوي الرابع :

مسمى المقررم

الوحدات قدت 607

قدت 698

1

2

القيادة التطبيقية في المؤسسات التربوية

المشروع البحثي

3

6

6 مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

رقم 
المقرر ورمزه 

عدد
الوحدات

9
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ماجستير التربية تخصص المناهج 
وطرق التدريس العامة 

كلية التربية  ـــــــ قسم المناهج وطرق التدريس 
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الرؤية والرسالة للبرنامج

أهداف البرنامج

اتاحــة الفرصــة لخريجــي البكالوريــوس بتخصصاتهــم المختلفــة؛ لمواصلة 
دراســاتهم العليــا تحقيقــا لمبــدأ التنميــة المســتدامة التــي تنــادي بهــا 

النظريــات الحديثــة.   
تزويــد المرشــحين للبرنامــج بأحــدث المســتجدات والتطــورات فــي مجــال 
المناهج وطرائق التدريس؛ مما يســاهم في تطوير العملية التعليمية. 

الســعودية  المناهــج  فــي  التطــورات  مواكبــة  مــن  الطلبــة  تمكيــن 
فســلفتها.  تحليــل  علــى  والقــدرة  والعالميــة، 

تطبيق الطالب للتقنية وتوظيفيها لما يخدم العملية التربوية. 

اعــداد المعلــم الباحــث القــادر علــى تحديــد المشــكالت التربويــة وإيجــاد 
الحلــول المناســبة لهــا.  

01

02

03

04

05

تقديــم برنامــج نوعــي فــي مجــال المناهــج وطرائــق التدريــس، طبقــا ألحــدث 
المعاييــر المحليــة واإلقليميــة والدوليــة،

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج
تنميــة الخريــج مهنيــا وتدريســيا وتخصصيــا بمــا يجعلــه قــادرا علــى مواكبــه 
ــات ســوق العمــل  ــي احتياج ــا يلب ــة، بم ــة والعالمي ــة المحلي االتجاهــات التربوي

فــي مجــال المناهــج وطرائــق التدريــس والبحــث العلمــي.
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رسوم البرنامج

رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول

رسوم المستـــوى األول

1

1

2

2

3

3

4

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

رسوم المستـوى الرابــع

1200 ريال 

1200 ريال 

14400 ريال

14400 ريال

14400 ريال

14400 ريال

14400 ريال

10800 ريال

10800 ريال

9600 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  54000 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  49200 ريال

المناهج وطرق التدريس )مسار المشروع(

المناهج وطرق التدريس)مسار الرسالة(
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خطة الدراسة:

يتكون البرنامج 
من مجموعة مقررات، موزعة كالتالي:

إجباري تخصص

إجباري تخصص

18

24

6

6

9

9

8

6

إجباري كلية

إجباري كلية

الرسالة

الرسالة

اختياري تخصص/كلية

اختياري تخصص/كلية

1- مسار الرسالة 

2 - مسار المشروع البحثي 
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

ترب 600

نهج 610

نهج 600

نهج 611

نهج 613

نهج 614

نهج 615

نهج 617

نفس 602

نفس  603

1

1

3

3

2

2

4

4

األصول الفلسفية واالجتماعية للتربية

قراءات في المناهج

أسس المناهج

بناء المناهج

نظرية المنهج 

المناهج المقارنة

تقنيات المعلومات واالتصال
في المناهج وطرق التدريس

قيادة التعلم والتعليم

مقرر
 اختياري

طرق البحث التربوي

اإلحصاء التربوي

3

3

3

3

3

3

3

3

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

12

12

المستوى األول :

المستوى الثاني :

تتوزع وحدات برنامج ماجستير التربية 
في المناهج وطرق التدريس العامة على أربع مستويات كالتالي:
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات

نهج 602

نهج 654

نهج 603

نهج 655

نهج 652

نهج 657

نهج 657

نهج 653

نهج 650

نهج 656

1
2

تقويم المناهج وتطبيقاتها

االتجاهات الحديثة في طرق تدريس الرياضيات
االتجاهات الحديثة في طرق تدريس العلوم

االتجاهات الحديثة في طرق  تدريس اللغة االنجليزية
االتجاهات الحديثة في طرق  تدريس اللغة العربية

االتجاهات الحديثة في طرق  تدريس الحاسب اآللي
االتجاهات الحديثة في طرق  تدريس العلوم الشرعية

االتجاهات الحديثة في طرق  تدريس العلوم االجتماعية
االتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم

حلقة بحث في المناهج وطرق التدريس
3
3

9مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

2-ماجستير الرسالة 

مقرر 
اختياري 

3

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
نهج 602
نهج 612

نهج 616

نهج 603

1

3
2

4

تقويم المناهج وتطبيقاتها
تطبيقات وقضايا في المناهج وطرق التدريس

تطوير المناهج والبرامج التعليمية
حلقة بحث في المناهج وطرق التدريس

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثالث :

1- ماجستير المشروع البحثي 

3
3
3
3

12

3
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات

نهج 650

نهج 656

نهج 652

نهج 657

نهج 654
نهج 655

نهج 653

نهج 658

االتجاهات الحديثة في طرق  تدريس اللغة االنجليزية
االتجاهات الحديثة في طرق  تدريس اللغة العربية

االتجاهات الحديثة في طرق  تدريس الحاسب اآللي
االتجاهات الحديثة في طرق  تدريس العلوم الشرعية

االتجاهات الحديثة في طرق  تدريس العلوم االجتماعية
االتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم

االتجاهات الحديثة في طرق تدريس العلوم
االتجاهات الحديثة في طرق تدريس الرياضيات

9مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

1- ماجستير المشروع البحثي 

2-ماجستير الرسالة 

مقرر 
اختياري 

المستوي الرابع :

1

المشروع البحثينهج 698 2

3

6

مسمى المقررم

الوحدات نهج 699 8الرسالة1

6 مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

رقم 
المقرر ورمزه 

عدد
الوحدات

8
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ماجستير التربية في تقنيات التعليم
كلية التربية ـــــــ قسم تقنيات التعليم
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الرؤية والرسالة للبرنامج

أهداف البرنامج

تنميــة معــارف ومهــارات الطــالب فــي تصميــم وإنتــاج مصــادر التعلــم 
المعاييــر  مــع  ومتوافقــة  وتربويــة،  علميــة  أســس  وفــق  المتنوعــة 
العالميــة الصــادرة عــن المنظمــات العلميــة بصــورة عامــة وفــي مجــال 

ــة. ــورة خاص ــم بص ــات التعلي تقني

تزويــد الطــالب بأســس ونظريــات التعلــم ونمــاذج التصميــم التعليمــي 
فــي مجــال تقنيــات التعليــم.

تنمية مهارات البحث العلمي ومناهجه في مجاالت تقنيات التعليم. 

تحليــل ودراســة أهــم االتجاهــات الحديثــة تقنيــات التعليــم وطــرق 
توظيفهــا واالســتفادة منهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

االطالع على االتجاهات والتجارب المعاصرة في تقنيات التعليم.

01

02

03

04

05

المحلــّي،  المســتوى  علــى  العلمــي  البحــث  والتميــز فــي  الريــادة  تحقيــق 
التعليــم. تقنيــات  مجــال  فــي  والدولــّي  واإلقليمــّي، 

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج
تأهيــل قــادة وباحثيــن متميزيــن فــي مجــال تقنيــات التعليم مزوديــن بالمعارف 

والمهــارات المهنيــة والبحثية.
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

1200 ريال 

14400 ريال

14400 ريال

14400 ريال

10800 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  54000 ريال

خطة الدراسة:

يتكون البرنامج
 من مجموعة مقررات )45( وحدة دراسية ، موزعة كالتالي:

إجباري تخصص

6 وحدات6 وحدات6 وحدات27
مشروع بحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات

تقن 611
تقن 612

نفس 602

تقن 621

1

3
2

4

أصول تقنيات التعليم
التصميم التعليمي

طرق البحث التربوي
التعليم اإللكتروني

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى األول: 

3
3
3
3

12

تتوزع وحدات برنامج ماجستير التربية 
في تقنيات التعليم على أربع مستويات كالتالي:

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
تقن 631

تقن 613 

نفس 603

تقن 622

نهج 617

1

2

3

4

الوسائط التفاعلية

إدارة مراكز مصادر التعلم

اإلحصاء التربوي
مستحدثات تقنيات التعليم

قيادة التعلم والتعليم

3

3

3
3

12مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثاني :
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

تقن 632

تقن 624

تقن 614

تقن 625

تقن 623
تقن 695

تقن 698

1

1

2
3
4

2

دمج التقنية في التعليم

االنترنت والتعليم

قراءات في تقنيات التعليم باللغة اإلنجليزية

تطوير ونشر المحتوى الرقمي

التعليم المدمج

حلقة بحث في تقنيات التعليم

المشروع البحثي

3
3

3

6

3
3

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

12

9

المستوى الثالث

المستوي الرابع :
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ماجستير العلوم في علم األحياء الدقيقة
كلية العلوم ــــ قسم األحياء
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الرؤية والرسالة للبرنامج

أهداف البرنامج

تأهيــل وتجهيــز الكفــاءات القــادرة للعمــل فــي مجــال علــم األحيــاء 
الدقيقــة.

ــة  ــاالت الميكروبيولوجي ــع المج ــي جمي ــي ف ــث العلم ــاج البح ــجيع إنت تش
ــي تمــت دراســتها. الت

إعــداد جيــل مــن المتخصصيــن فــي الدراســات الميكروبيولوجيــة، يمتلــك 
ــم  ــف المهــام المخصصــة لتطبيقــات هــذا العل ــارات ممارســة مختل مه

مــن أجــل ســد الفجــوة بيــن الدراســة األكاديميــة والتطبيــق العملــي.

إقامــة شــراكة تنظيميــة بيــن أســاتذة علــم األحيــاء الدقيقة في القســم 
والتنفيذيــة  التنظيميــة  الســلطات  مــع  الماجســتير  درجــة  وطــالب 

والبحثيــة.

01
02
03

04

الريــادة المتميــزة لتقديــم الخدمــات التعليميــة والبحثيــة المتميــزة فــي علــم األحيــاء 
الدقيقــة والتــي تســاهم فــي بنــاء الوطــن وســد حاجــة المجتمــع وســوق العمــل.

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج
تقديــم مخرجــات تعليميــة وبحثيــة مجــودة فــي علــم األحيــاء الدقيقــة لتنميــة 

المجتمــع المحلــي و انعــكاس ذلــك علــى مجتمــع المملكــة«
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

1400 ريال

14000 ريال

14000 ريال

14000 ريال

12600 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  54600  ريال

خطة الدراسة:

يتكون البرنامج من مجموعة مقررات )39 وحدة(، موزعة كالتالي:  

إجباري تخصص

4 وحدات 9 وحدات10 وحدات16 وحدات
مشروع بحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

BIO600

MIC600

BIO601

MIC601
MIC602
MIC603
MIC604

BIO603
BIO604

BIO602

1

1

3

3

2

2

4

4

5

5

أخالقيات وتحرير البحث العلمي

علم الفطريات المتقدم

بيولوجية الحيوان المتكاملة

علم البكتيريا المتقدم

علم األحياء الدقيقة المتقدم

علم األحياء الدقيقة المتقدم

تحليل البيانات البيولوجية المتقدم

تحليل البيانات البيولوجية المتقدم

تطور النبات و تركيبه

علم الفيروسات المتقدم

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى األول: 

المستوى الثاني : 

2

3
3

2

2

2

2

2

10

10

تتوزع وحدات برنامج
 »ماجستير العلوم في علم األحياء الدقيقة« على أربعة مستويات كالتالي:

 وحــدة لــكل مقــرر 2
اختياريــة- )مقــررات 
مقــرر اختيــار   يتــم 

فقــط (واحــد 
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
MIC606
MIC607

MIC609
MIC610
MIC611

MIC608

1
2
3
4
5
6

التكنولوجيا الحيوية الميكروبية
علم الوراثة الميكروبية و الفيروسات المتقدم

مبيدات الميكروبات
سموم الفطريات

أمراض النبات الميكروبية

دراسات متقدمة في الطحالب الدقيقة

3
3
2

10مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثالث :

2 وحدة لكل مقرر 
)مقررات اختيارية

-يتـم اختيار مقــرر 
واحد فقط(

المستوي الرابع :

مسمى المقررم

الوحدات MIC699 9رسالة1

6 مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

رقم 
المقرر ورمزه 

عدد
الوحدات

9
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ماجستير الرياضيات
كلية العلوم ـــ قسم الرياضيات
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الرؤية والرسالة للبرنامج

أهداف البرنامج

إظهار العمق المعرفي للمفاهيم الرياضية المتقدمة، والمبادئ، 
والنظريات والتطبيقات ذات الصلة.

إجــراء مســح للمراجــع واألبحــاث المتاحــة، والبحــث فــي قواعــد البيانــات 
والتفاعــل مــع الزمــالء والموظفيــن الســتخراج المعلومــات الهامــة.

التقدم نحو وظيفة أو دراسة الدكتوراه.

تطبيق التفكير المنطقي والتقنيات ذات الصلة التخاذ القرار الصحيح.

العمل بشكل مستقل والتواصل داخل الفريق

إجــراء البحــوث العلميــة فــي الرياضيــات وإعــداد تقريــر عــن النتائــج 
المناســب. الوقــت  التصميــم وفــي  جيــدة  بطريقــة واضحــة 

01
02
03
04
05
06

التفــوق فــي تحقيــق مخرجــات متميــزة فــي مجــال الرياضيــات وتطبيقاتهــا 
والمســاهمة فــي إثــراء المجتمــع المعرفــي.

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج
تزويــد الطــالب بالمعرفــة الرياضية والمهارات العملية الالزمــة في بيئة إبداعية موجهة 
نحــو البحــث فــي علــوم الرياضيــات وتطبيقاتهــا والتــي تمكنهــم مــن التنافــس بنجــاح 
فــي وظائــف التدريــب والتوظيــف فــي التخصصــات التــي تســتخدم العلــوم الرياضيــة، 

ومتابعــة الدراســات المتقدمــة فــي الرياضيــات، ونشــر المعرفــة فــي الرياضيــات.
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

1400  ريال 

14000 ريال 
14000 ريال 

14000 ريال 

12600  ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  54600  ريال

خطة الدراسة:

 يتكون البرنامج
 من مجموعة مقررات )39 وحدة دراسية(، موزعة كالتالي:

اختياري تخصص / كليةإجباري تخصص

رسالةمقرر واحد 4 مقررات لكل مسار  10 مقررات لكل مسار 

مشروع بحثيإجباري كلية

اواًل/ تتوزع وحدات برنامج ماجستير العلوم في 
الرياضيات البحتة على أربع مستويات كالتالي:
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المستوى األول :

المستوى الثاني : 

م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

ريض  600

ريض  611

 ريض 610

 ريض 621

 ريض 630

 ريض 612

 ريض 640

 ريض 623

ريض  620

ريض 622

1

1

3
4

3

5

4

2

2

أخالقيات وتحرير البحث العلمي

الزمر المصفوفية

الجبر المجرد

التحليل التوافقي

نظرية المعادالت التفاضلية

نظرية األعداد التحليلية 
التبولوجيا والتحليل الهندسي

التحليل العددي

التحليل الدالي

التحليل الدالي المتقدم

2

3

3

2

2

2

2

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

10

10

يختار أحد 
هذين المقررين

2

2
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المستوى الثالث : 

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات

ريض  615
 ريض625

 ريض 626
 ريض691

ريض  616

1

3
4
-

2
نظرية التحكم

التحليل المركب

نظرية الجهد
موضوعات مختارة في الرياضيات البحتة

نظرية الحلقات

2
3

10مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوي الرابع :

مسمى المقررم

الوحدات 699 ريض 9الرسالة  1

6 مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

رقم 
المقرر ورمزه 

عدد
الوحدات

9

يختار أحد 
هذين المقررين

3

2
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ثانبًا/ تتوزع وحدات برنامج ماجستير العلوم في 
الرياضيات التطبيقية على أربع مستويات كالتالي:

المستوى األول :

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
ريض  600
ريض 610 

ريض 630
 ريض 640

ريض  620

1

3
4
5

2
أخالقيات وتحرير البحث العلمي  

الجبر المجرد

نظرية المعادالت التفاضلية

التحليل العددي

التحليل الدالي

2

2

2

2

2

10مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثاني : 

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
ريض  631
 ريض 641

 ريض 643
 ريض 632

ريض  642

1

3
4
5

2
المعادالت التفاضلية الجزئية 1

الجبر الخطي العددي

العمليات العشوائية

الرياضيات الحيوية

تقنيات امثلية

3
3
2

10مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

يختار أحد 
هذين المقررين

2
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المستوى الثالث : 

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
ريض  635
 ريض 645

 ريض 646
 ريض 692

ريض  636

1

3
4
-

2
المعادالت التفاضلية الجزئية 2

الحسابات العلمية المتقدمة

المعادالت التفاضلية العشوائية
موضوعات مختارة في الرياضيات التطبيقية

مبادئ التحكم االمثل

2
3
3

10مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوي الرابع :

مسمى المقررم

الوحدات 699 ريض 9الرسالة 1

6 مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

رقم 
المقرر ورمزه 

عدد
الوحدات

9

يختار أحد 
هذين المقررين

2
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ماجستير العلوم في الفيزياء  
كلية العلوم  ـــ قسم الفيزياء
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الرؤية والرسالة للبرنامج

إعــداد الباحثيــن المؤهليــن تأهيــال عاليــا و اإلبــداع فــي مجــال البحــث العلمــي 
فــي مختلــف تخصصــات البحــوث الفيزيائيــه مــن خــالل ضمــان االســتخدام 
األمثــل للتكنولوجيــا الحديثــة والتعــاون الفعــال مــع المؤسســات المحليــة 

ــة. ــط وفــي المملك ــة فــي المجتمــع المحي ــة خطــط التنمي ــة لتلبي والدولي

أهداف البرنامج

تقديم  برنامج ماجستير مبتكرة في الفيزياء

توفير البحوث الفيزيائيه العلمية المبتكرة والمشاركة 
في المؤتمرات العلمية.

أن تكون مقررات  ومواصفات البرامج ومتوافقه مع 
مواصفات هيئة  ضمان الجودة.

التفاعل العلمي مع برامج الماجستير في الفيزياء 
على الصعيدين المحلي والدولي.

ــة احتياجــات القطاعيــن العــام والخــاص ،  ــة لتلبي إعــداد الكــوادر المؤهل
وإمكانيــة توفيــر الحلــول للمشــاكل العلميــة والصناعيــة التــي تواجــه 

ــة فــي المملكــة. خطــط التنمي

01
02
03
04

05
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

12600 ريالرسوم المستـوى الرابــع

إجمال الرسوم لكل المستويات  54600 ريال

خطة الدراسة:

يتكون البرنامج من مجموعة مقررات، موزعة كالتالي:

إجباري تخصص

16711
مشروع بحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية

1400  ريال 

14000 ريال 

14000 ريال 

14000 ريال 
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

فز 600

فز 630

فز 610

فز 631

فز 612

فز 633

فز 611

فز 632

1

1

3

3

2

2

4

4

أخالقيات البحث العلمي

علم المواد المتقدم

ديناميكا كهربائية كالسيكية

الديناميكا الحرارية وعمليات االتزان

ميكانيكا الكم المتقدم

المواد المغناطيسية في التكنولوجيات الحديثة

الطرق الحاسوبية في الفيزياء

مواد أشباه الموصالت: العمليات واألدوات

2

3

2

3

3

2

3

2

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

10

10

المستوى الثانى: )مسار فيزياء علم المواد(

تتوزع وحدات برنامج ماجستير العلوم في الفيزياء على أربع مستويات كالتالي:

المستوى األول: ) مقررات لكل المسارات (



 51

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
فز 634
فز 635

فز 637
فز 638

فز 639

فز 636

1

3
2

4
5
6

فيزياء سطوح المواد
مواد النانو

مقرر اختياري( خواص المواد العازلة(  
 مقرر اختياري( اإللكتروضوئيات (

مقرر اختياري( مواد الخاليا الشمسية وأدواتها( 

مقرر اختياري( مقرر خاص (

يختار 
مقررين من 

األربع

3
3
2
2
2
2

10مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثالث: )مسار فيزياء علم المواد(

المستوى الرابع: ) لكل المسارات(

مسمى المقررم

الوحدات 9الرسالة1    فز 699

6 مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

رقم 
المقرر ورمزه 

عدد
الوحدات

9
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ماجستير العلوم في الكيمياء 
كلية العلوم  ـــــــ قسم الكيمياء
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الرؤية والرسالة للبرنامج

ــة الكفــاءة فــي مجــال  ــة عالي ــة وتعليمي ــة علمي ــد الطــالب بمهــارات بحثي تزوي
ــات المعاصــرة للمجتمــع. ــة االحتياج ــاء لتلبي الكيمي

أهداف البرنامج

إثراء الخبرات الكيميائية للطالب بتقديم مقررات حديثة متقدمة
 في الكيمياء.

إعداد خريجين ذوي كفاءة قادرين على خدمة المجتمع 
في مجال الكيمياء.

اشراك الطالب في مشاريع بحثية متطورة تؤدي إلى االبتكار 
ونشر عالي الجودة.

اثــراء المفاهيــم العلميــة فــي مجــال الكيميــاء وذلــك عــن طريق تنشــيط 
البحــث العلمــي والقيــام بالدراســات واالبحاث المتعلقــة بالكيمياء.

إمــداد الصناعــات الكيماويــة بكــوادر ذات كفــاءات عاليــة تشــارك فــي 
قيــام صناعــة البتروكيماويــة والدوائيــة معتمــدة علــى الثــروة الطبيعيــة 
المتوافــرة بالمملكــة وكذلــك تشــارك فــي حــل مشــكالت التصنيــع 

ــي. الدوائ

إعــداد كــوادر بالمملكــة وتطويــر بحــوث صناعــة الــدواء بالمملكــة العربيــة 
الســعودية.مؤهلة لإلشــراف علــى المراكــز البحثيــة الموجــودة

المؤسســات  لتزويــد  الكيميــاء  مجــال  فــي  العلميــة  الكــوادر  توفيــر 
مؤهلــة. وطنيــة  بكــوادر  والبحثيــة  التعليميــة 

01
02
03
04

05

06

07
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رسوم البرنامج

رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول

رسوم المستـــوى األول

1

1

2

2

3

3

4

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

رسوم المستـوى الرابــع

1400 ريال

1400 ريال

14000 ريال 

14000 ريال 

14000 ريال 

14000 ريال 

14000 ريال 

14000 ريال 

12600 ريال

12600 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  54600 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  54600  ريال

الكيمياء ) مسار التحليلية والفيزيائية(

الكيمياء )مسار العضوية وغير العضوية(



 55

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
620 كم
630 كم

650 كم

640 كم

1

3
2

4

كيمياء غير عضوية متقدمة

الكيمياء الفيزيائية: الديناميكا الحرارية والحركية

كيمياء تحليلية متقدمة – اعداد و تحضير العينات
كيمياء عضوية متقدمة

3
3

2

2

10مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى األول:

خطة الدراسة:

 يتكون البرنامج من مجموعة مقررات 
(39 وحــــدة دراسية(، موزعـــــة كالتالـــــي:

إجباري تخصص

161311
إجباري كليةإجباري كلية اختياري تخصص/كلية

تتوزع وحدات برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء على أربع مستويات كالتالي:
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

621 كم

652 كم
698 كم

653 كم

654 كم
655 كم

631 كم

651 كم

600 كم

641 كم

1

1

3

3

2

2

4

5

4
5

الكيمياء العضوفلزية المتقدمة

التحقق من الطرق التحليلية
تقنيات متقدمة لتحليل المواد وتوصيفها

التحليل الطيفي المتقدم

طرق الفصل المتقدمة
يختار 

مقررين
تقنيات التحليل الكهربائي المتقدمة

كيمياء الكم التطبيقية

كيمياء تحليلية متقدمة 
 التحليل الكروماتوجرافي ومطياف الكتلة

اخالقيات وكتابة البحث العلمي

التعرف الطيفي للمركبات العضوية

3

3

1

3

2

2

2
2

2

2

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

10

10

المستوى الثاني : 

المستوى الثالث: )مسار الكيمياء التحليلية(:
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

632 كم

622 كم

698 كم

698 كم

633 كم

623 كم

634 كم

624 كم

635 كم

625 كم

1

1

3

3

2

2

4

4

5

5

الكيمياء الكهربائية التطبيقية والطاقة المتجددة

الكيمياء غير العضوية )1(: التركيب والترابط

تقنيات متقدمة لتحليل المواد وتوصيفها

تقنيات متقدمة لتحليل المواد وتوصيفها

كيمياء السطوح والحفز المتقدمة

الكيمياء غير العضوية )2(: تفاعالت وميكانيكية

المواد النانومترية: التحضير 
والتــوصيــــف  والتطبيقــات

يختار 

يختار 

مقررين

مقررين

موضوعات مختارة في الكيمياء الفيزيائية

موضوعات في الكيمياء غير العضوية

التطبيقات الصناعية للكيمياء غير العضوية

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

10

10

المستوى الثالث : )مسار الكيمياء الفيزيائية(:

المستوى الثالث: )مسار الكيمياء غير العضوية(:
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

642 كم

699 كم

643 كم
644 كم

645 كم

646 كم

1

1

3
2

4

5

الكيمياء الفراغية وميكانيكية التفاعالت العضوية

الرسالة

الكيمياء العضوية الفيزيائية المتقدمة
موضوعات مختارة في الكيمياء العضوية

يختار 
مقررين

أطياف عضوية متقدمة
تطبيقات البوليمرات

3

9

3

2

2

2

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

10

المستوى الثالث: )مسار الكيمياء العضوية(

المستوى الرابع : 

9

والبتروكيماويات في الصناعة
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ماجستير علم النبات 
كلية العلوم ــ قسم األحياء 
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الرؤية والرسالة للبرنامج

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج

الريــادة فــي تقديــم الخدمــات التعليميــة والبحثيــة المتميــزة فــي علــم النبات 
والتــي تســاهم فــي بنــاء الوطــن وســد حاجــة المجتمــع وســوق العمــل

تقديــم مخرجــات تعليميــة وبحثيــة ذات جــودة في علم النبــات لتنمية المجتمع 
بالمملكة العربية الســعودية«

أهداف البرنامج

تأهيل وتجهيز الكفاءات القادرة للعمل في مجال علم النبات.

تشجيع إنتاج البحث العلمي في جميع المجاالت الخاصة بالنبات والتي 
سيتم تدريسها في البرنامج.

إعداد جيل من المتخصصين في الدراسات النباتية، يمتلك مهارات 
ممارسة مختلف المهام المخصصة لتطبيقات هذا العلم من أجل سد 

الفجوة بين الدراسة األكاديمية والتطبيق العملي.

إقامــة شــراكة تنظيميــة بيــن أســاتذة علــم النبــات فــي القســم وطــالب 
درجــة الماجســتير مــع الســلطات التنظيميــة والتنفيذيــة والبحثية.

01
02
03

04
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

1400 ريال

14000 ريال

14000 ريال

14000 ريال

12600 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  54600 ريال

خطة الدراسة:

يتكون البرنامج من مجموعة مقررات 
(39( وحدة دراسية، موزعة كالتالي:

إجباري تخصص

 9 وحدات 10 وحدات 4 وحدات 16 وحدة 
مشروع بحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية

تتوزع وحدات برنامج ماجستير علم النبات على أربع مستويات كالتالي : 
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
احيا   600

احيا   601

احيا   604

احيا   603
احيا   602

1

3
2

4

أخالقيات وتحرير البحث العلمي
علم األحياء الحيواني المتكامل

علم األحياء الدقيقة المتقدم
تحاليل البيانات البيولوجية المتقدمة

تطور وتركيب النبات

2
2

2
2

2

10مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى األول:

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
نبت  600
نبت 601
نبت  602

نبت  603
نبت 604

نبت 605

1

3
2

4
5

6

فسيولوجيا النبات
التصنيف المتقدم للنباتات الزهرية

تنوع النباتات الوعائية
التصحر والحفاظ على الموارد الطبيعية

البيولوجيا الجزيئية والخلوية للنباتات

علم البيئة المتقدم

3
3
2

2 ) مقرر اختياري(

2 ) مقرر اختياري(

2 ) مقرر اختياري(
10مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثاني : 
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
نبت  606
نبت  607
نبت  608

نبت  609

نبت   610

نبت  611

1

3
2

4

التغذية المعدنية
تطوير النباتات وتنظيم التمثيل الغذائي

Omics مـــــواضيــــــع خاصــــة 
في  تقنيات وتحليل البيانات 

تشريح النبات التطبيقي

العالقات المائية للنبات

علم الوراثة المتقدمة

3
3

2 ) مقرر اختياري(

2 ) مقرر اختياري(

2 ) مقرر اختياري(

2

10مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
نبت    699 9الرسالة1

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الرابع : 

9

المستوى الثالث : 
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ماجستير علم الحيوان
كلية العلوم ـــ قسم األحياء
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الرؤية والرسالة للبرنامج

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج

تحقيــق الريــادة والتميــز فــي البحــث العلمــي علــى المســتوى المحلــّي، 
واإلقليمــّي، والدولــّي فــي مجــاالت علــم الحيــوان المختلفــة .

خريجيــن مؤهليــن  يوفــر  الحيــوان،  علــم  فــي  للماجســتير  برنامــج  تقديــم 
تأهيــاًل عاليــًا، وموظفيــن محترفيــن قادريــن علــى القيــام بأبحــاث علميــة عاليــة 
الجــودة، تلبــي االحتياجــات المجتمعيــة، و تدعــم القيــم الوطنيــة فــي مجــال 

علــوم الحيــوان.

تزويــد المجتمــع بالخريجيــن المتميزيــن أكاديميــا ، حاملــي شــهادة الماجســتير، بحيــث يكونــون 
مؤهليــن للعمــل فــي مختلــف تخصصــات العلــوم التطبيقيــة مــن خــالل:

أهداف البرنامج

إجراء البحوث العلمية المتعلقة بالمشاكل التي يواجهها المجتمع. 

توضيح تطبيق األخالق والقيم اإلسالمية و الوطنية في جميع جوانب علوم الحيوان. 

تعزيز قدرة الباحث التفكير العلمي، النقد الموضوعي. 

تعزيز قدرة الباحث التفكير اإلبداعي، و استخدام ذلك لحل المشكالت البحثية. 

تعزيز قدرة الباحث على القيادة و العمل في فريق. 

تعزيــز الــدور األساســي للبحــوث فــي دعــم حلــول المشــكالت المجتمعيــة، بالتكامــل مــع 
المختلفــة. التخصصــات 

تعزيــز قــدرة الباحــث ليصبــح ماهــرا فــي الوصــول إلــى أفضــل الممارســات المتاحــة، ويقيمهــا 
ويطبقهــا فــي مجــاالت علــوم الحيــوان. 

كالنشــرات  مختلفــة؛  وســائل  خــالل  مــن  للمجتمــع  مبســطة  بطريقــة  البحــث  نتائــج  إعــالن 
ــة  ــة والتقني ــدوات، والمحاضــرات، واالستشــارات العلمي ــة، والن ــدورات التدريبي ــة، وال التوجيهي

وغيرهــا مــن األعمــال التــي تتفاعــل مــع قضايــا المجتمــع. 
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

1400 ريال

14000 ريال

14000 ريال

14000 ريال

12600 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  54600 ريال

خطة الدراسة:

يتكون البرنامج من 
مجموعة مقررات )39( وحدة دراسية، موزعة كالتالي:

إجباري تخصص

22
وحدات معتمدةوحدة معتمدة

449
وحدات 

مشروع بحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

حين 600
حين 601
حين 602
حين 603
حين 604

أحيا 600

أحيا 601

حين 605

أحيا 603
أحيا 604

أحيا 602

1

1

3

3

2

2

4

4
5

بيولوجية الخلية و األنسجة

أخالقيات و تحرير البحث العلمي

تركيب الجزيئات الكبيرة و التكامل بينها

علم األحياء الحيواني المتكامل

موضوعات خاصة في علم البيئة السلوكي
التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية
التنوع الحيوي و المحافظة على األنواع

علم األحياء الدقيقة المتقدم
تحاليل البيانات البيولوجية المتقدمة

فسيولوجية الحيوان المقارنة

تطور و تركيب النبات

3
3
2

2
2

2
2

2

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

10

10

المستوى الثاني : 

المستوى األول:

تتوزع وحدات برنامج ماجستير علم الحيوان على أربع مستويات كالتالي:

2
اختياري
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
حين 606
حين 607
حين 608
حين 609
حين 610
حين 611
حين 612

1

3
2

4

6
5

7

بيولوجية النمو
علم الحشرات و الطفيليات التطبيقي

علم الغدد الصماء المقارن
موضوعات متقدمة في علم المناعة

فسيولوجية التكاثر
علم البيئة المتقدم

إدارة آفات الزيتون و النخيل 

3
3

10مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثالث : 

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
حين  699 9الرسالة1

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الرابع : 

2

2

اختياري

9
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الماجستير في التفسير وُعلوم القرآن
كليـة الشـريعـة والقانـــون 

 قسم الدراسات اإلسالمية
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الرؤية والرسالة للبرنامج

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج

تحقيــق الريــادة والتميــز فــي البحــث العلمــي علــى المســتوى المحلــّي، 
واإلقليمــّي، والدولــّي فــي مجــاالت التفســير وعلــوم القــرآن

تقديــم برنامــج للماجســتير فــي التفســير وعلــوم القــرآن، يرســخ الهويــة 
ــن علــى خدمــة  ــن قادري اإلســالمية، وينشــر منهــج الوســطية، ويوفــر خريجي
ســوق العمــل علــى مســتوى المملكــة عامــة ومنطقــة الجــوف خاصــة، وفــق 
برامــج أكاديميــة ذات جــودة عاليــة تراعي معايير الجــودة واالعتماد األكاديمي.

أهداف البرنامج

العناية بالدراسات اإلسالمية، والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها.

تمكيــن الباحثيــن المتميزيــن مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة فــي تخصــص القــرآن وعلومــه مــن 
مواصلــة دراســتهم العليــا.

ــات ســوق العمــل فــي المنشــئات  ــي احتياج ــة، تلب ــة عالي ــداد كفــاءات علمي اإلســهام فــي إع
العلميــة والتعليميــة والبحثيــة وغيرهــا.

تنمية مهارات اإلبداع في مجال البحث العلمي في الدراسات القرآنية.

االسهام في المحافظة على ثوابت األمة، مع األخذ بمعطيات التطور بالربط 
بين األصالة والمعاصرة.

إبراز وتقوية العالقة بين التخصص العلمي والتخصصات اللغوية والشرعية األخرى.

تثقيــف طالــب الدراســات العليــا بالثقافــة القرآنيــة الواســعة التــي تمكنــه مــن الدفــاع عــن 
اإلســالم ورد الشــبهات عنــه.

تشجيع البحث العلمي الذي يربط الدراسة النظرية بالواقع العملي.

اإلسهام في إثراء المعرفة اإلنسانية بتقديم إضافة علمية متميزة في 
تخصص التفسير وعلوم القرآن.
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

1200 ريال

14400 ريال

10800 ريال

12000 ريال

9600 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  46800 ريال

خطة الدراسة:

يتكون البرنامج من
 مجموعة مقررات )39 وحدة دراسية(، موزعة كالتالي:

إجباري تخصص

8 وحدة6 وحدات28 وحدة
)دراسية معتمدة()دراسية معتمدة()دراسية معتمدة( __

مشروع بحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

600 فسر

604 فسر

601 فسر

622 حدث

603 فسر

623 حدث

602 فسر

605 فسر

1

1

3

3

2

2

4

4

مناهج البحث وتحقيق النصوص

علوم القرآن 

التفسير التحليلي 

مناهج التصنيف عند المحدثين  ) اختياري( 

علم القراءات

التخريج ودراسة األسانيد  ) اختياري (

مناهج المفسرين

  تفسير آيات األحكام

3

3

3

3

3

3

3

3

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

12

12

المستوى الثاني : 

المستوى األول:

تتوزع وحدات برنامج ماجستير التفسير وعلوم القرآن على أربعة مستويات كالتالي:
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
606 فسر

607 فسر

609 فسر
608 فسر

1

3
2

4

التفسير الموضوعي
الدخيل في التفسير 

إعجاز القرآن وبالغته

قواعد التفسير ومصادره 

3
2

2
3

10مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثالث : 

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
699 فسر الرسالة1

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات
مجموع   وحدات البرنامج

المستوى الرابع : 

8
8

39
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كليـة الشريعــة والقانـــون
قسم الدراسات اإلسالمية

الماجستير في الحديث وُعلومه
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الرؤية والرسالة للبرنامج

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج

تحقيــق الريــادة والتميــز فــي البحــث العلمــي علــى المســتوى المحلــّي، 
واإلقليمــّي، والدولــّي فــي مجــاالت الحديــث وعلومــه.

تقديــم برنامــج للماجســتير فــي التفســير وعلــوم القــرآن، يرســخ الهويــة 
ــن علــى خدمــة  ــن قادري اإلســالمية، وينشــر منهــج الوســطية، ويوفــر خريجي
ســوق العمــل علــى مســتوى المملكــة عامــة ومنطقــة الجــوف خاصــة، وفــق 
برامــج أكاديميــة ذات جــودة عاليــة تراعي معايير الجــودة واالعتماد األكاديمي.

أهداف البرنامج

العناية بالحديث وعلومه، والتوسع في بحوثه والعمل على نشره.

المتميزين من حملة الشهادات الجامعية في الدراسات  تمكين الباحثين  
اإلسالمية من مواصلة دراستهم العليا في تخصص الحديث وعلومه.

تشجيع الكفاءات العلمية على ُمَسايرة التقدم العلمي، ودفعها إلى اإلبداع 
وتطوير البحث العلمي.

تنميــة مهــارات التفكيــر العلمــي لــدى طلبــة الماجســتير باالعتمــاد علــى مناهــج 
البحــث العلمــي المعتبــرة.

اإلسهام في المحافظة على ثوابت األمة، مع األخذ بمعطيات التطور بالربط 
بين األصالة والمعاصرة.

تثقيف طالب الماجستير بالثقافة الحديثية الواِسعة؛ ليتمكن من الدفاع عن 
اإلسالم ورد الشبهات عنه.

تشجيع البحث العلمي الذي يربط الدراسة النظرية بالواقع العملي.

اإلســهام فــي إثــراء المعرفــة اإلنســانية بتقديــم إضافــة علميــة متميــزة فــي 
تخصــص الحديــث وعلومــه.
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

1200 ريال

10800 ريال

10800 ريال

14400 ريال

10800 ريال 

إجمال الرسوم لكل المستويات  46800 ريال

خطة الدراسة:

يتكون البرنامج من 
مجموعة مقررات )39( وحدة دراسية، موزعة كالتالي

إجباري تخصص

2769
وحدات   وحدات   وحدات   
معتمدةمعتمدةمعتمدة

__

مشروع بحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

600 فسر

622 حدث

620 حدث

623 حدث

605 فسر

621 حدث

604 فسر

1

1

3

3

2

2

4

مناهج البحث وتحقيق النصوص

مناهج التصنيف عند المحدثين

دراسات في علوم الحديث

التخريج ودراسة األسانيد

تفسير آيات األحكام ) اختياري (

دراسات في الكتب الستة

علوم القرآن ) اختياري (

3

3

3

3

3

3

3

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

9

9

المستوى الثاني : 

المستوى األول:

تتوزع وحدات برنامج ماجستير  الحديث وعلومه على أربعة مستويات كالتالي:
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
624 حدث

625 حدث
626 حدث

627 حدث

1

3
2

4

الحديث التحليلي
مختلف الحديث ومشكله

دراسات في الجرح والتعديل

الحديث الموضوعي

3

3
3

3

12مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثالث : 

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
699 حدث الرسالة1

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات
مجموع وحدات البرنامج

المستوى الرابع : 

9
9

39
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ماجستير الفقه وأصوله 
كلية الشريعة والقانون

 قسم الشريعة
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الرؤية والرسالة للبرنامج

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج

األهداف العامة للبرنامج:

األهداف الخاصة للبرنامج :

الســعي لــدور ريــادي ذي عمــق محلي وبعــد إقليمي وتميز معرفي وإســهام 
ــه وقواعــد  مجتمعــي نحــو جــودة تنافســية فــي مجــال تعليــم الفقــه وأصول

الفقــه ومقاصــد الشــريعة وكل مــا يتصــل بهــا..

إعــداد وتأهيــل كفــاءات وطنيــة متميــزة تســاهم فــي تنفيــذ خطــط التنميــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال العلــوم الشــرعية«

أهداف البرنامج

تخريج باحثين مؤهلين منهجيًا وعلميًا في تخصص الفقه وأصوله

الوقوف على مسالك الفقهاء المجتهدين في استنباط األحكام من أدلتها بعثًا 
لروح االجتهاد، وتطوير الدراسات الشرعية.           

تعزيز روح االنتماء لدى الدارسين لدينهم وأمتهم وحضارتهم بالوقوف على ما 
في التشريع اإلسالمي   من قدرة على أن يمد اإلنسانية بمعين ال ينضب من 

التشريعات في األنظمة التي تنظم عالقة اإلنسان باإلنسان.

تحقيق االكتفاء الذاتي من المحاضرين.

تزويد الطلبة بقدر من المعارف واألحكام الشرعية تجعلهم قادرين على إعطاء 
الحلول الشرعية لمشكالت العصر.

ربط الفقه بأصوله واالهتمام بالتطبيقات المعاصرة.

بنــاء الشــخصية اإلســالمية المتميــزة والقائمــة علــى الفهــم الســليم 
لمقاصــد التشــريع اإلســالمي مــن القــرآن والســنة والقــادرة علــى الجمــع 

بيــن األصالــة والمعاصــرة

01

01

02

02

03

03

04
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

1200 ريال

14400 ريال

14400 ريال

10800 ريال

9600 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  49200  ريال

خطة الدراسة:

  يتكون البرنامج من 
مجموعة مقررات )419( وحدة دراسية(، موزعة كالتالي :  

المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية

3 عدد الساعات المعتمدة االختيارية 
من داخل القسم)إن وجدت( 30 عدد الساعات المعتمدة اإلجبارية

 من داخل القسم

اليوجد عدد الساعات المعتمدة االختيارية 
من خارج القسم)إن وجدت( اليوجد عدد الساعات المعتمدة اإلجبارية 

من خارج القسم )إن وجدت(

41 عدد إجمالي الساعات 8 عدد ساعات الرسالة
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

603 شرع

600 شرع

604 شرع

 601 شرع

 608 شرع

 694 شرع

605 شرع

602 شرع

1

1

3

3

2

2

4

4

نظرية الضمان في الفقه اإلسالمي

فقه المعامالت المقارنة 

 تعليل األحكام والقياس 

دالالت األلفاظ

فقه النوازل في العبادات

مناهج البحث العلمي

مقاصد الشريعة

العقوبات التعزيرية

3

3

3

3

3

3

3

3

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

12

12

المستوى الثاني : 

المستوى األول:
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
606 شرع

607 شرع
1

3
2

فقه األسرة 
القواعد الفقهية المقارنة

مقرر اختياري

3

3
3

9مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثالث : 

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
الرسالة1 699 شرع

إجمالي الساعات

المستوى الرابع : 

8
8

 المقررات االختيارية )ثالث ساعات معتمدة( يختارها الطالب من ضمن المواد التالية:

عدد الساعاتمسمى المقرررقم المقرر ورمزهم

3 فقه القضاء واإلثباتشرع1611

3التعارض والترجيحشرع2612

3الفقه المقارنشرع3613

3التخريج الفقهيشرع4614

3المعامالت المالية المعاصرة شرع5615
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الدبلوم العالي في المحاماة
كلية الشريعة والقانون-قسم القانون
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الرؤية والرسالة للبرنامج

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج

 تقديم مخرجات تعليمية متميزة في مجال المحاماة لتنمية المجتمع .

- أن يكــون برنامــج المحامــاة ضمــن أفضــل ثالثــة برامج للمحاماة علي مســتوي 
المملكة العربية الســعودية.

علــي  للمحامــاة  برامــج  ثالثــة  أفضــل  المحامــاة ضمــن  برنامــج  يكــون  أن   -
. اإلقليمــي  المســتوي 

أهداف البرنامج

بمجــاالت  المتعلقــة  األساســية  بالمعرفــة  الطلبــة  تزويــد 
المختلفــة  القانــون 

إكســاب الطلبــة مهــارات التعامــل مــع القضايــا المختلفــة لحل 
المشــكالت العمية

تزويد سوق العمل بخريجين مؤهلين يمكن أن يساهموا بشكل 
فعال في برنامج البالد للتنمية االقتصادية

إكساب الطلبة مهارات العمل الجماعي لتحقيق أعلي مستوي 
من النجاح في حياتهم المهنية، مع التمسك بالقيم اإلسالمية 

والثقافية السائدة في المجتمع.

01

02

03

04
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

رسوم المستوى الثاني2

---------

8000 ريال

8000 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  16000 ريال

خطة الدراسة:

عدد الوحداتمسمى المقرررقم المقرر ورمزهم

01فقه المعامالتحما 1101
02نظام اإلجراءات الجزائية 01حما 2106
02المرافعات الشرعية 01حما 3102
01المدخل إلى األنظمة 01حما 4104
02المرافعات أمام القضاء اإلداري 01حما 5108
02المحاماة فقها ونظاما وأخالقاحما 6103
02النظام التجاريحما 7105

 صيغ العقود واللوائح والمذكرات أمامحما 8109
01القضاء 01

03أنظمة الجرائم التعزيريةحما 9107
02تدريب ميداني أمام القضاء العامحما 10110

18مجموع الوحدات

المستوى األول:
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المستوى الثاني : 

عدد الوحداتمسمى المقرررقم المقرر ورمزهم

01فقه الجناياتحما 1251

02نظام اإلجراءات الجزائية 02حما 2254

02المرافعات الشرعية 02حما 3252

01االختصاص القضائيحما 4255

02المرافعات أمام القضاء اإلداري 02حما 5256

02طرق اإلثباتحما 6258

02األنظمة شبه القضائيةحما 7253

 صيغ العقود واللوائح والمذكرات أمام القضاءحما 8257
0201

 الطرق البديلة لفض المنازعات )الصلح،حما 9259
02(التحكيم

02تدريب ميداني أمام القضاء اإلداريحما 10260

17مجموع الوحدات 
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ماجستير العلوم في االمن السيبراني
كلية علوم الحاسب والمعلومات 
قسم علوم الحاسب والمعلومات
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الرؤية والرسالة للبرنامج

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج

ــادة فــي التعليــم والبحــث العلمــي والتصنيــف علــى الصعيــد الوطنــي  الري
مــن بيــن أفضــل برامــج الماجســتير فــي األمــن الســيبراني.

إعــداد كــوادر علميــة مؤهلــة فــي مجــال األمــن الســيبراني مــن خــالل التعليــم 
والقــدرات  االبداعيــة  المنهجيــة  ينمــي  الــذي  المبتكــر  العلمــي  والبحــث 

ــي. ــع المحل ــة المجتم ــي خدم ــهم ف ــة ويس التحليلي

أهداف البرنامج

تعريف الطالب بهيكلة وأنظمة أمن المعلومات المختلفة.

تكنولوجيــا  تطبيقــات  فــي  المحتملــة  بالمخاطــر  الطالــب  تعريــف 
المخزنــة. المعلومــات  بنقــل  والمرتبطــة  المختلفــة،  المعلومــات 

اكساب الطالب مهارة تحليل نقاط الضعف المختلفة للشبكات 
واألساليب المستخدمة الختراق أمن األنظمة واستخدام الحلول 

الشاملة للحد من هذه اإلختراقات.

اكساب الطالب مهارة تقييم وتحليل القضايا األخالقية 
والقانونية المرتبطة بأمن المعلومات والتي تشمل تصنيف 

وخصوصية المعلومات وشرعيتها.
تزويد الطالب بالمهارات الالزمة لتطوير حلول لحماية شبكات المعلومات 

المختلفة من التهديدات األمنية على النطاق الداخلي والخارجي.

تأهيل الكوادر المؤهلة علميًا ومهنيًا في مجال األمن السيبراني 
ومكافحة الجريمة اإللكترونية لسد حاجة السوق المحلي.

اكساب الطالب القدرة على العمل بفاعلية في فريق عمل لتحقيق 
أهداف العمل، وتخطيط للمهام؛ باإلضافة الى كيفية الوصول الى 

النتائج النهائية.

01
02

03

04

05

07

06
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

16200 ريال

1800 ريال

16200 ريال

16200 ريال

10800 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  59400 ريال

خطة الدراسة:

إجباري تخصص

189-6
مشروع بحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية

تتوزع وحدات برنامج ماجستير العلوم في االمن السيبراني
على أربع مستويات كالتالي:
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م

م

م

رقم 

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

الوحدات

أمن 611

أمن 614

امن 616

أمن 612

أمن 615

أمن 613

----

----
----

1

1

1

3

3

3

2

2

2

التشفير لألمن السيبرانى وأمن الشبكات

البرمجة اآلمنة

الجريمة اإللكترونية والتحاليل الجنائية

تحليل المخاطر األمنية وإدارتها

القرصنة األخالقية واختبار االختراق

  مقرر اختياري

مقرر اختياري

حوكمة المعلومات

  مقرر اختياري

3

3

3

3

3

3

3

3

3

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

9

9

9

المستوى الثاني : 

المستوى الثالث : 

المستوى األول:
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
امن 697 مشروع بحث1

إجمالي الساعات

المستوى الرابع : 

6
6

 رقم المقررم
عدد الوحداتمسمى المقررورمزه

3أمن األنظمة  السحابيةأمن 1621
3أمن نظم التشغيلأمن 2622
3أمن  أنظمة قواعد البياناتأمن 3623
3أمن أنظمة الهواتف  المحمولة )الجوال(أمن 4624
3أمن الشبكاتأمن 5625
3موضوعات مختارة فى األمن السيبرانىأمن 6696

قائمة المقررات االختيارية
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ماجستير العلوم علم البيانات
كلية علوم الحاسب والمعلومات

قسم نظم المعلومات
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الرؤية والرسالة للبرنامج

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج

ــن أفضــل برامــج  ــف مــن بي ــث العلمــى والتصني ــم والبح ــادة فــى التعلي الري
ــى ــتوى المحل ــى المس ــات عل ــل البيان تحلي

إعــداد كــوادر علميــة مؤهلــة فــى مجــاالت تحليــل البيانــات مــن خــالل التعليــم 
القــدرات  و  اإلبداعيــة  المنهجيــة  ينمــى  الــذى  المبتكــر  العلمــى  والبحــث 

ــع. ــة المجتم ــى خدم ــهم ف ــة و يس التحليلي

أهداف البرنامج

تزويــد الطــالب بالمهــارات المطلوبــة فــي تحليــل البيانــات المعقــدة 
واســتخدام نتائــج التحليــل التخــاذ قــرارات مبنيــة علــى المعلومــات.

تزويــد الطــالب بالمهــارات المطلوبــة لتنفيــذ وتطبيــق تطبيقــات بيئــة 
البيانــات الضخمة.

تحديد األنماط واالتجاهات في البيانات.

تطوير ونشر حلول تحليلية مبتكرة وخالقة في سياق األعمال.
إظهار الفهم األساسي للتقنيات اإلحصائية بما في ذلك اختبار الفرضيات 

، والتقدير ، وفترات الثقة ، واالنحدار.

توصيل النتائج بمصطلحات عملية ومفيدة تساعد الشركات على النجاح.

التمييز بين التحليالت الوصفية والتشخيصية والتنبؤية والوصفية 
والتقنيات المستخدمة في كل منها.

01

02

03
04
05

07

06
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

16200 ريال

1800 ريال

16200 ريال

16200 ريال

10800 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  59400 ريال

خطة الدراسة:

إجباري تخصص

189-6
مشروع بحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية

تتوزع وحدات برنامج ماجستير العلوم في علم البيانات 
على أربع مستويات كالتالي:

يتكون البرنامج من مجموعة مقررات، موزعة كالتالي:
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م

م

م

رقم 

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

الوحدات

ع ب  611

ع ب  614

ع ب 624  

  ع ب  612   

   ع ب 615  

ع ب 613   

----

----
----

1

1

1

3

3

3

2

2

2

اإلحصاء التطبيقى لعلم البيانات

تعلم االلة التطبيقى

النماذج الخطية العامة

البرمجة لعلم البيانات

تحليل البيانات الكبيرة

مقرر إختاري
مقرر إختاري

العرض المرئى للبيانات

  مقرر اختياري

3

3

3

3

3

3

3

3

3

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

9

9

9

المستوى الثاني : 

المستوى الثالث : 

المستوى األول:
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
ع ب 698   مشروع بحثى1

إجمالي الساعات

المستوى الرابع : 

6

6

 رقم المقررم
عدد الوحداتمسمى المقررورمزه

3مواضيع مختارة في علم البيانات  ع ب 1616

 األساليب اإلحصائية لالستجابة المتقطعة  ع ب 2621
3والسلسلة الزمنية

3نظم البيانات والخوارزميات  ع ب 3622

3التعلم االلى العميق  ع ب 4623

NoSQL3 نظم قواعد البيانات  ع ب 5625

3هندسة البيانات  ع ب 6626

المقررات اإلختيارية:



98

ماجستير اآلداب في اللغة العربية وآدابها
كلية اآلداب ـــ قسم اللُّغة العربيَّة
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الرؤية والرسالة للبرنامج

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج

الريــادة والتميــز فــي البحــث العلمــي علــى المســتوى المحلــّي  تحقيــق 
. المختلفــة  العربيــة  اللغــة  واإلقليمــّي والدولــّي فــي مجــاالت 

تقديــم برنامــج للماجســتير فــي اللغــة العربيــة ، يعــزز مكانــة اللغــة العربيــة ، 
ويلبــي احتياجــات المجتمــع ، ويدعــم القيــم الوطنيــة .

أهداف البرنامج

إعــداد الباحثيــن فــي تخصصــات اللغــة العربيــة المختلفــة ، وتأهيلهــم 
ــا متميــًزا . تأهيــاًل  علميًّ

العنايــة بالدراســات العربيــة ، والتوســع فــي بحوثهــا ، والعمــل علــى 
نشــرها ، بمــا يســهم فــي إثــراء المعرفــة اإلنســانية.

تشجيع الكفاءات العلمية على مسايرة التقدم العلمي 
والتكنولوجي ، ودفعهم إلى اإلبداع واالبتكار.

البحث الجاد سعًيا إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة ومتميزة  .

ا ، لإلسهام في تحقيق األهداف المجتمعية . إعداد القيادات المؤهلة علميًّ

تمكين الطالب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من متابعة 
ا . تقدمهم العلمي ، مواصلة دراساتهم العليا محليًّ

اإلسهام في تطوير برامج البكالوريوس ذات الصلة ؛ لتتفاعل مع برامج 
الدراسات العليا .

تحقيق االستقالل الذاتي في معالجة المشكالت وحلها ، بأساليب 
متوقعة ، أو إبداعية مبتكرة .

تحقيق قدر كبير من االلتزام بالقيم األخالقية واألكاديمية ،وتحمل 
م الذاتّي ، والتطوير العلمي والمهني المستمر . مسؤوليات التعلُّ

التكامل مع التخصصات األخرى التي تخدم المجتمع السعودي .

تطوير البحث العلمي في مجاالت اللغة العربية ، وتوجيهه لمعالجة 
قضايا المجتمع والبيئة المحيطة.
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

9600 ريال

1200 ريال

14400 ريال

14400 ريال

10800 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  49200 ريال

خطة الدراسة 

إجباري تخصص

2669
وحداتوحداتوحدات

معتمدةمعتمدةمعتمدة
-------

مشروع بحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية

تتوزع وحدات برنامج الماجستير في اللغة العربية وآدابها 
على أربعة مستويات كاآلتي :

يتكون البرنامج من 
مجموعة مقررات )41 وحدة دراسية(، موزعة كاآلتي :
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

عرب    694 

عرب   620  

عرب   600 

عرب   621   

عرب   601 

عرب    623  
----

1

1

3

3

4

2

2

منهجية  البحث

نحو النص

تحليل  الخطاب

علم المصطلح

مصطلحات  متخصصة  في  اإلنجليزية

اللسانيات وقضايا اللغة  العربية

مقرر اختياري  

3

3

3

3

3

3

3

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

9

12

المستوى الثاني : 

المستوى األول:

خطة الدراسة ) مسار اللغويات (
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
عرب   644 

عرب   645 
عرب   643 

----

1

3

4

2
البالغة والحجاج

اللهجات والقراءات وعلم  األصوات
التفكير اللغوي عند العرب

مقرر اختياري  

3
3
3

3
12مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثالث :

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
عرب   699  الرسالة العلمية  1

مجموع الوحدات

المستوى الرابع : 

9

9
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خطة الدراسة ) مسار األدب والنقد (

م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عرب    694 

عرب   641 

عرب   600 

عرب   642 

عرب   601 

عرب   640 
----

1

1

3

3

4

2

2

منهجية  البحث

دراسات في النثر العربي

تحليل  الخطاب

قضايا النقد األدبي القديم

مصطلحات  متخصصة  في  اإلنجليزية

قضايا الشعر العربي

مقرر اختياري  

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثاني : 

المستوى األول:

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

3

3

3

3

3

3
3

9

12
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عرب   644 
عرب   645 
عرب   643 

1

3
4

2
النظرية النقدية المعاصرة

قضايا السرد العربي
البالغة في ضوء النقد الحديث

مقرر اختياري  
مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثالث :

عدد
الوحدات

3
3
3
3

12

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
عرب   699  الرسالة العلمية  1

مجموع الوحدات

المستوى الرابع : 

9

9
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ماجستير االدآب في اللغويات التطبيقية 
)تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية(  

قسم اللغة اإلنجليزية
كلية اآلداب
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الرؤية والرسالة للبرنامج

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج

تقديــم مخرجــات علميــة وبحثيــة متميــزة لتنميــة المجتمــع فــي مجــال تدريــس 
اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة.

تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل والمجتمــع مــن خــالل تأهيــل مدرســي اللغــة 
ــة كلغــة أجنبيــة.  اإلنجليزي

أهداف البرنامج

ــم والفهــم النقــدي الضــروري  ــى اإللمــام بالمعرفــة والمفاهي ــة عل ــز الطلب تحفي
ــة. ــة كلغــًة أجنبي ــا فــي مجــال تدريــس اللغــة اإلنجليزي للدراســات العلي

فهم نظرية وممارسة تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية، واكتساب اللغة.

تمكين الطالب من تطوير المهارات المناسبة في مجال البحث في مجال تدريس 
اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية.

تمكين الطالب من تعزيز مهارات التحليل والنقد واالتصال والتقديم في مجال 
تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية.

تنمية مهارات الطالب في تصميم المناهج وتقويم اللغة.

تزويد سوق العمل والمجتمع بمدرسين مؤهلين في مجال تدريس اللغة 
اإلنجليزية كلغة أجنبية.

تشجيع الطالب على استيعاب الفروقات الفردية والثقافية عند التفكير النقدي 
في عملية البحث والتدريس.

01

02
03
04
05
06
07



رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

14400 ريال

14400 ريال

1200 ريال 

14400 ريال

9600 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات 52800 ريال

خطة الدراسة:

إجباري تخصص

39--5

مشروع بحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية

يتكون البرنامج من 
مجموعة مقررات )41 وحدة دراسية(، موزعة كاآلتي :
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

انجل 604

انجل 600

انجل 605

انجل 601

انجل 606

انجل 694

انجل 602
انجل 603

1

1

3

3

4

4

2

2
التحليل اللغوي في تدريس اللغة

طرق تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

نظرية اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

المبادئ والتطبيقات في تدريس اللغة اإلنجليزية

اكتساب اللغة الثانية

تصميم المناهج اللغوية

اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة

مناهج البحث في تدريس اللغة اإلنجليزية

3

3

3

3

3

3

3

3

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

12

12

المستوى الثاني : 

المستوى األول:

تتوزع وحدات برنامج ماجستير اآلداب في اللغويات التطبيقية )تدريس اللغة 
اإلنجليزية كلغة أجنبية( على أربع مستويات كالتالي:
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م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
انجل 607

انجل 608
انجل 609
انجل 610

1

3

4

2
التقويم في تعليم اللغة

تدريس اللغة اإلنجليزية باستخدام الحاسوب
موضوعات مختارة في اللغويات التطبيقية

اختالفات اللغة

3
3
3

3
12مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

المستوى الثالث :

م
رقم 

مسمى المقررالمقرر ورمزه 
عدد

الوحدات
انجل 611
انجل 698

1
2

اإلنجليزية العالمية
مشروع البحث
مجموع الوحدات

المستوى الرابع : 

3
5
8
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ماجستير الصحة العامة
كلية الطب -  قسم طب العائلة و المجتمع.
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الرؤية والرسالة للبرنامج

برنامــج  سيســعى   ، والبحــث  التعليــم  فــي  والقيــادة  التميــز  خــالل  مــن 
الماجســتير فــي الصحــة العامــة  إلــى إعــداد مهنييــن وقــادة ومبتكريــن فــى 
تخصــص الصحــة العامــة لتعزيــز صحــة الســكان علــى المســتويات المحليــة 

واإلقليميــة. والدوليــة  والوطنيــة 

أهداف البرنامج

إعــداد مهنييــن فــى تخصــص الصحــة العامــة قادريــن علــى إدارة برامــج الصحــة العامة 
بطريقــة فعالة.

ــة قائمــة علــى الدليــل تعمــل علــى تحســين  المســاعدة فــي صياغــة برامــج صحي
ــا. ــي يخدمونه ــات داخــل المجتمعــات الت ــة األفــراد والجماع صح

تشجيع المشاريع البحثية المبتكرة في مجال الصحة العامة وإدارتها.

تحفيز استحداث برامج ذات أهمية للصحة العامة. 

دراسة القضايا المتعلقة بالبيئة ألغراض وضع / تنفيذ خطة لتخفيف 
عوامل الخطر البيئية.
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

18000 ريال

2000 ريال

20000 ريال

16000 ريال

14000 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات 68000 ريال

خطة الدراسة:

إجباري تخصص

نعمنعم الال

مشروع بحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية

يتكون البرنامج   ه. 
من مجموعة مقررات، موزعة كالتالي:
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات
PUBH 611

PUBH 622

PUBH 641

PUBH 698

PUBH 621
PUBH 631

1

1

3

3

2

2
البحوث األكاديمية واألخالق

االستدالل اإلحصائي في الصحة العامة 

مشروع البحث الجزء األول

أساسيات الصحة العامة وإدارة مؤسسات الخدمات الصحية 
و أنظمة تقديم الرعاية الصحية والمنظمات غير الحكومية

واالستدالالت الوبائية في الصحة العامة

مبادئ علم األوبئة من األمراض المعدية وغير المعدية
الصحة البيئية

5

4

1

1
5
3

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

9

10

المستوى الثاني : 

المستوى األول:

تتوزع وحدات برنامج ماجستير الصحة العامة على أربع مستويات كالتالي:
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م

م

رقم 

رقم 

المقرر ورمزه 

المقرر ورمزه 

مسمى المقرر

مسمى المقرر

عدد

عدد

الوحدات

الوحدات

PUBH 643

PUBH 651

PUBH 671

PUBH 644

PUBH 661

PUBH 698

PUBH 681
PUBH 642

1

1

3
4

2

2
3
 4

أساسيات الميزانية واإلدارة المالية 

تخطيط البرنامج لتغيير السلوك الصحي
القضايا الصحية للتجمع الشامل

التواصل والقيادة في الصحة العامة
مشروع البحث - الجزء 2

الديناميكيات السكانية في الصحة العامة

ضمان الجودة والسالمة

سياسات الصحة العامة ، 
حل المشكالت في الصحة العامة ، االستقصاء والمراقبة

3لـ أنظمة تقديم الرعاية الصحية وأدوات ممارسة الصحة العامة.

1

1
1

4

3

1
1

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

مجـــمـــــوع الوحـــــــــــــدات

8

7

المستوى الثالث : 

المستوي الرابع  : 
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ماجستير مكافحة العدوى
كلية الطب ــــ قسم علم األمراض
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الرؤية والرسالة للبرنامج

الريــادة فــي مجــال تخصــص منــع ومكافحــة العــدوى مــن أجــل ممارســة طبيــة 
وذات جــودة عاليــة مــن أجــل ســالمة العامليــن في الحقل الصحــي، و المرضي 

و ذويهــم و المجتمــع و البيئــة

أهداف البرنامج

تقديــم منــع و مكافحــة العــدوى كتخصــص قائــم بذاتــه علميــا و مهنيا فــي الجامعات 
و المرافــق الصحية فــي المملكة.

ــادرة بإنشــاء و توســيع خدمــات منــع و مكافحــة العــدوى كوحــدات مســتقلة  المب
داخــل المرافــق الصحيــة

01

02
رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

24000 ريال

2000 ريال

24000 ريال

24000 ريال

18000 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات 90000 ريال
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خطة الدراسة:

إجباري تخصص

121 ----
مشروع بحثيإجباري كلية اختياري تخصص/كلية

 يتكون البرنامج 
من مجموعة مقررات، موزعة كالتالي:

تتوزع وحدات برنامج ماجستير مكافحة العدوى على  أربع مستويات كالتالي:

Level Course Code Course Title Credit 
Hours

Level
 1

IPC601 Medical Education and CME 1

IPC611 Applied Medical Microbiology and 
Immunology 4+3

IPC631 Good Clinical laboratory Practice 1+1

IPC612 Decontamination in Infection Prevention 1+1

Total Credit hours 12

Level Course 
Code Course Title Credit 

Hours

Level
2

IPC621 Principles of public health, epidemiology, Med 
biostatistics & surveillance 1+1

IPC613 Antimicrobial Agents 1+1

IPC632
Applied Prevention and Control: Infection risks 

associated with medical therapeutic, surgical, and 
diagnostic procedures and devices.

4+4

Total Credit hours 12
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Level Course 
Code Course Title Credit 

Hours

Level
3

IPC622 Principles of Global Health 2+1

IPC623 Mass- Gathering in Healthcare facilities 2+3

IPC641 Health policy and Management 2+2

Total Credit hours 12

Level Course 
Code Course Title Credit 

Hours

Level
 4

IPC642 Leadership and Quality management in Infection 
Control 2+1

IPC651 Developing Research appraisal Skills 1

IPC652 Dissertation/ Master thesis 5

Total Credit hours 9
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ماجستير
في علوم االستعاضة السنية

قسم علوم االستعاضة السنية – كليه طب االسنان
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الرؤية والرسالة للبرنامج

يهــدف البرنامــج لتخريــج اطبــاء اســنان متخصصيــن ذو مهــاره عاليــه فــي مجــال 
ــه  ــات العالجي ــه باحــدث التقني ــه كامل االســتعاضه الســنيه وذو معرفــه و دراي

فــي هــذا الجــال. 

ــاء اســنان متخصصيــن فــي مجــال االســتعاضه الســنيه  ومدربيــن  ــج اطب تجري
لتقديــم خدمــات طبيــه قائمــه علــي االدلــه العلميــه و علــي اعلــي مســتوي 
مــن الجــوده لخدمــه  المجنمــع . يحقــق برنامــج الماجســتير مهــارات اضافيــه 
لــكل مــن طبيــب االســنان و الباحــث للحصــول علــي المتطلبــات التخصصيــه 

ســواء فــي المجــال الخــاص او الحكومــي. 

رؤيه البرنامج:

رساله البرنامج:

أهداف البرنامج

تخريج اطباء اسنان ذو مهارات عاليه في مجال  علوم االستعاضه السنيه. 
لتغطيــه حاجــه المجتمــع مــن اطبــاء االســنان المؤهليــن فــي مجــال علــوم 

الســنيه.  االســتعاضه 

01

رسوم البرنامج

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

السنة األولى : 32000  ريال         

السنة الثانية  : 30000 ريال         

السنة الثالثة  : 30000 ريال         

إجمال الرسوم لكل المستويات 92000 ريال

2000 ريالقيمـــــــــــة الساعــــــــــــة
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خطة الدراسة:

إجباري تخصص

8  وحدات 38  وحدات 
)ساعات معتمده()ساعات معتمده(

________

الرسالةإجباري كلية اختياري تخصص/كلية

يتكون البرنامج 
من عدده مقررات موزعه كاالتي:

Level Course 
Code Course Title Credit 

Hours

1. Dent 611 Biostatistics 1

2. Dent 612 Oral and maxillofacial pathology and 
radiology 1

3. Dent 613 Head and neck anatomy 1

4. Dent 621 Dental occlusion 2

5. Dent 622 Dental materials 1

6. Dent 641 Treatment planning 1

7. Dent 623 Fixed & Removable prosthodontics 3

8. Dent 631 Prosthodontic laboratory 1 1

9. Dent 642 Prosthodontic clinics 1 3

10. Dent 643 Summer : prosthodontic clinics 2 2
TOTAL CREDIT HOURS 16

توزع مقررات البرنامج علي ثالث سنوات:

السنة األولى:
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Level Course 
Code Course Title Credit 

Hours

1 Dent 651 Research methodology 1
2 Dent 624 Geriatric prosthodontics 1

3 Dent 652 Journal club 1 3

4 Dent 644 Advance treatment planning 2
5 Dent 632 Prosthodontic laboratory 2 2

6 Dent 645 Prosthodontic clinics 3 5

7 Dent 625 Dental implantology 1

TOTAL CREDIT HOURS 15

Level Course 
Code Course Title Credit 

Hours

1 Dent 626 Maxillofacial prosthesis 1
2 Dent  653 Journal club 2 2

3 Dent  646 Prosthodontic clinics 4 4

4 Dent  699 Thesis 8
TOTAL CREDIT HOURS 15

السنة الثانية:

السنة الثالثة:
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ماجستير إدارة األعمال التنفيذي
كلية األعمال ـــ قسم إدارة األعمال
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الرؤية والرسالة للبرنامج

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج

الريــادة والتميــز فــي تطويــر وتنميــة الكــوادر البشــرية علميــًا وعمليــًا وبحثيــًا 
فــي مجــال إدارة األعمــال. 

تأهيــل قيــادات إداريــة مــزودة بأفضــل المعــارف والمهــارات التطبيقيــة فــي 
إدارة األعمــال، مــن خــالل توفيــر بيئــة تعليميــة مميــزة بشــريًا وماديــًا تمكنهــم 
مــن تحقيــق ميــزة تنافســية، وتحقيــق أهــداف منظماتهــا ومجتمعاتهــا بكفــاءة 

وفعالية.

أهداف البرنامج

ــة  يهــدف البرنامــج لتحقيــق عــدة أهــداف تعليميــة وبحثيــة واقتصادي
واجتماعيــة منهــا

ــم  ــال التعلي ــي مج ــة 2030 ف ــة المملك ــق رؤي ــي تحقي ــاهمة ف المس
العالــي  التعليــم  مخرجــات  بيــن  الفجــوة  ســد  ناحيــة  مــن  العالــي 

العمــل. ســوق  ومتطلبــات 
توفير برنامج تعليمي متميز يقوم على أسس علمية وعملية

 في موضوعات متقدمة في إدارة األعمال.
تأهيل الطالب في مجال البحوث العلمية لالرتقاء بقدراتهم البحثية 

في مجاالت إدارة األعمال المختلفة.

المساهمة في خدمة المجتمع في منطقة الجوف والمناطق 
المحيطة بها والمملكة من خالل توفير برنامج تعليمي متميز.

المساهمة في تطوير الفكر اإلداري من خالل إعداد قيادات إدارية مؤهلة 
في القطاعين العام والخاص لحل المشكالت اإلدارية واالستراتيجية 

وتلبية االحتياجات الوطنية منهم.

01

02

03

04

06

05
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

2

3

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

1666.66 ريال

20000 ريال

20000 ريال

20000 ريال

20000 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  80000 ريال

خطة الدراسة:

يتطلب الحصول على درجة ماجستير إدارة األعمال التنفيذي أكمال 
وحدة دراسية تتضمن اآلتي:

ثانيًا: المقررات االختيارية
ثالثًا: المشروع البحثي

وحدات دراسيةأواًل: المقررات اإلجبارية 
وحدات دراسية
وحدات دراسية
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الخطة الدراسية لماجستير إدارة األعمال التنفيذي:

مالحظات  عدد
الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر

انجليزي
 رقم ورمز المقرر

عربي م

إجباري 3 اإلدارة المعاصرة BUS 611 دار 611 1

إجباري 3 إدارة التسويق BUS 612 دار 612 2

إجباري 3 االقتصاد اإلداري ECON 613 قصد 613 3

إجباري 3 المحاسبة االدارية ACCT 614 حسب 614 4
12 المجموع

مالحظات  عدد
الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر

انجليزي
 رقم ورمز المقرر

عربي م

إجباري 3  مناهج البحث العلمي
في االعمال BUS 621 دار 621 1

إجباري 3 بيئة االعمال الدولية BUS 622 دار 622 2

إجباري 3 اإلدارة االستراتيجية BUS 623 دار 623 3

إجباري 3 إدارة الموارد البشرية BUS 624 دار 624 4
12 المجموع

المستوى األول : 

المستوى الثاني :
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مالحظات  عدد
الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر

انجليزي
 رقم ورمز المقرر

عربي م

إجباري 3  إدارة االعمال
االلكترونية BUS 631 دار 631 1

إجباري 3 إدارة العمليات BUS 632 دار 632 2

إجباري 3 اإلحصاء في االعمال QUT 633 كمي 633 3

اختياري 3 مقرر اختياري 4
12 المجموع

مالحظات  عدد
الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر

انجليزي
 رقم ورمز

المقرر عربي م

إجباري 3 إدارة العالمة التجارية BUS 641 دار 641 1

إجباري 3  تمويل شركات وتحليل
مالي BUS 642 دار 642 2

إجباري 3 المشروع البحثي BUS 643 دار 643 3

اختياري 3 مقرر اختياري 4

12 المجموع

المستوى الثالث : 

المستوى الرابع : 
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مالحظات  عدد
الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر

انجليزي
 رقم ورمز

المقرر عربي م

اختياري 3 إدارة التغيير والتطوير BUS 634 دار 634 1

اختياري 3 إدارة الجودة الشاملة BUS 634 دار 635 2

اختياري 3 تسويق الخدمات BUS 636 دار 636 3

اختياري 3 المحاسبة المالية ACCT 637 حسب 637 4

12 المجموع

مالحظات  عدد
الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر

انجليزي
 رقم ورمز

المقرر عربي م

اختياري 3 اخالقيات االعمال BUS 644 دار 644 1

اختياري 3 إدارة التفاوض BUS 645 دار 645 2

اختياري 3 التسويق الدولي BUS 646 دار 646 3

اختياري 3  المراجعة والرقابة
الداخلية ACCT 647 حسب 647 4

12 المجموع

قائمة المقررات االختيارية للمستوى الثالث

قائمة المقررات االختيارية للمستوى الرابع
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الدبلوم العالي في الموارد البشرية
كلية األعمال ـــــــ قسم إدارة األعمال
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الرؤية والرسالة للبرنامج

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج

الريــــادة والتميــــز فــــي التعليــم والبحــث العلمــــي فــي مجــال إدارة الموارد 
البشرية محليــــا وإقليميــــا بمــا يســــاهم فــي خدمــة المجتمــع

ــة  ــة جاذب ــة وبحثي ــة تعليمي ــر بيئ ــى توفي يســعى برنامــج المــوارد البشــرية ال
إلعــداد كــوادر متميــزة فــي المجــاالت المختلفــة للمــوارد البشــرية علميــا 

ــل. ــوق العم ــات س ــي احتياج ــا يلب ــا بم ومهني

أهداف البرنامج

مــع  التفاعــل  علــى  وقــادرة  علميــا ومهنيــا  كــوادر مؤهلــة  إعــداد 
ــال إدارة المــوارد البشــرية ــرات الســريعة والمتالحقــة فــي مج التغي

مــن  والخــاص  العــام  القطــاع  احتياجــات  ســد  فــي  المســاهمة 
البشــرية. المــوارد  إدارة  مجــال  فــي  المتخصصيــن 

 الربط بين الجانب النظري والتطبيقي في تدريس مقررات البرنامج بما 
يؤهل الطالب لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي.

مواكبة التطورات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية والسعي 
لتطوير واقع العمل المهني االحترافي في هذا المجال بما يتالءم 

واحتياجات المجتمع السعودي.

01

02

03

04
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رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول 1

رسوم المستوى الثاني2

------

6000 ريال

6000 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  12000 ريال

خطة الدراسة:

مكونات الخطة الدراسية:

 عددإجباري / اختياريمكونات الخطة الدراسية
المقررات

 الساعات
 النسبة المئوية% المعتمدة

متطلبات الجامعة
---إجباري

---اختياري

متطلبات الكلية
---إجباري

---اختياري

متطلبات البرنامج
133392.85إجباري

-اختياري

----مشروع التخرج
 التدريب الميداني / سنة

137.15 االمتياز

----أخرى

1436100اإلجمالي
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 2- مقررات البرنامج:

عدد الساعات  الساعات
المعتمدة

 المتطلبات
السابقة

إجباري
أو اختياري اسم المقرر رمز المقرر المستوى

18 ساعة

3 - إجباري ECON  
510

ECON  
510

المستوى
1

3 - إجباري  HRM511  HRM511 

2 - إجباري HRM  512 HRM  512

3 - إجباري HRM  513 HRM  513

3 - إجباري HRM  514 HRM  514

2 - إجباري HRM  515 HRM  515 

2 - إجباري HRM  516 HRM  516

18 ساعة

3 - إجباري HRM  521 HRM  521

المستوى
2

3 - إجباري  HRM 522  HRM 522

2 - إجباري HRM  523 HRM  523

3 - إجباري HRM  524 HRM  524

2 - إجباري HRM  525 HRM  525

2 - إجباري HRM  526 HRM  526

3 - إجباري HRM  527 HRM  527
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ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة
كلية الهندسة

قسم الهندسة الكهربائية
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الرؤية والرسالة للبرنامج

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج
الريادة والتميز العلمي في مجال الطاقة المتجددة.

ــًا  إكســاب المهندســين المعرفــة المتميــزة التــي تمكنهــم مــن التميــز علمي
وعمليــًا و كذلــك القــدرة علــى التعامــل مــع تقنيــات الطاقــة المتجــددة الحديثة 

وإجــراء البحــوث الخاصــة بهــا.

تزويــد المجتمــع بالخريجيــن المتميزيــن، حاملي شــهادة ماجســتير العلــوم في الطاقة 
المتجــددة للعمــل فــي مختلــف تخصصــات الطاقــة المتجددة وذلــك من خالل:

أهداف البرنامج

إثــراء المعرفــة العلميــة والمهــارات الفنيــة للمهندســين المؤهليــن 
فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة لتلبيــة اإلحتياجــات الوطنيــة.

ــى  ــة إل ــددة باإلضاف ــات الطاقــة المتج ــم معرفــة واســعة بتقني تقدي
إدارة وتخطيــط الطاقــة وإقتصادياتهــا.

إعداد مهندسين مؤهلين ذو المهارات الالزمة لمواجهة تحديات 
تحويل قطاع الطاقة في المملكة بإستخدام تقنيات الطاقة 

المتجددة إلى قطاع عالي الكفاءة وموثوق به.

تطوير ونشر حلول تحليلية مبتكرة وخالقة في سياق األعمال.

التعاون مع القطاع الصناعي والمجتمع البحثي لتوفير الدعم 
التقني والتشاور في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة.

التفكير اإلبداعي وطرح األفكار الجديدة وتحويل الخبرات العملية إلى 
تحديات بحثية.

تطوير تقنيات الطاقة المتجددة بما يتماشى مع الخطط اإلستراتيجية 
الوطنية.

01

02

03

04
05

07

06
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الطاقة المتجددة ) مسار المشروع (

الطاقة المتجددة ) مسار الرسالة (

رسوم البرنامج

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

قيمـــــــــــة الساعــــــــــــة

رسوم المستـــوى األول

رسوم المستـــوى األول

1

1

2

2

3

3

4

4

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثاني

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستوى الثالث

رسوم المستـوى الرابــع

رسوم المستـوى الرابــع

16200 ريال

16200 ريال

1800 ريال

1800 ريال

16200 ريال

16200 ريال

18000 ريال

12600 ريال

10800 ريال 

16200 ريال 

إجمال الرسوم لكل المستويات  61200 ريال

إجمال الرسوم لكل المستويات  61200 ريال
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الخطة الدراسية:

يتكون البرنامج من 34 ساعة معتمدة متضمنا خيارين:
ــوي علــى 10  ــدون رســالة ويحت )أ ( - يعتمــد علــى مقــررات دراســية فقــط ب
إلــى  4 مقــررات إختياريــة باإلضافــة  6 مقــررات إجباريــة و  مقــررات منهــا 

ســيمينار و مشــروع. 

)ب (- يعتمــد علــي تقديــم رســالة علميــة ويحتــوي على 8 مقررات منهــا 6 مقررات 
إجبارية و 2 مقرر إختياري باإلضافة إلى ســيمينار  و رســالة الماجســتير .

المستوى الثاني : 

المستوى األول:

 رقم المقررم
عدد الوحداتمسمى المقررورمزه

3)0,0,3(تقنيات الطاقة المتجددةهكه 1611

3)0,0,3(تحويل الطاقة وإدارتهاهكه 2621

3)0,0,3(األنظمة الحرارية الشمسيةهميك 3622
9مجموع الوحدات

 رقم المقررم
عدد الوحداتمسمى المقررورمزه

3)0,0,3(التحكم المتقدمهكه 1631

3)0,0,3(كفاءة الطاقة وتقنيات التخزينهكه 2632

3)0,0,3(الديناميكا الهوائية لتوربينات الرياحهميك 3612
9مجموع الوحدات

تتوزع وحدات برنامج ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة 
على أربع مستويات كالتالي:
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المستوى الثالث: ) مقررات فقط بدون رسالة(

 رقم المقررم
عدد الوحداتمسمى المقررورمزه

1)0,0,1(سيمينار في الطاقة المتجددةهكه 1695

3)0,0,3(مقرر إختياري2#####

3)0,0,3(مقرر إختياري3#####
3)0,0,3(مقرر إختياري4#####

10مجموع الوحدات

المستوى الرابع : 

 رقم المقررم
عدد الوحداتمسمى المقررورمزه

3)0,0,3(مقرر إختياري1#####

3)4,0,1( مشروعهكه 2698

6مجموع الوحدات
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المستوى الرابع:) خيار الرسالة(

المستوى الثالث: ) خيار الرسالة ( 

 رقم المقررم
عدد الوحداتمسمى المقررورمزه

9)10,0,4(رسالة علميةهكه 1699
9مجموع الوحدات

 رقم المقررم
عدد الوحداتمسمى المقررورمزه

1)0,0,1(سيمينار في  الطاقة المتجددةهكه 1695

3)0,0,3(مقرر إختياري2#####

3)0,0,3(مقرر إختياري3#####
7مجموع الوحدات


