اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة القصيم
عمادة الدراسات العليا

إعداد
عمادة الدراسات العليا
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كلمة معايل مدير اجلامعة

يظهر دليل برامج الدراسات العليا يف جامعة القصيم اخلطوات املتقدمة اليت أحرزهتا اجلامعة يف جمال الدراسات العليا الذي
يعد من أهم اجملاالت احليوية يف أي جامعة تسعى لتقدمي خدمة مميزة جملتمعها وطالهبا.
وانطالقاً من رسالة العمادة اليت تسعى إىل توفري برامج دراسات عليا متطورة وذات جودة عالية ،إلنتاج كفاءات علمية وحبثية
تفي ابحتياجات سوق العمل واجملتمع ،فقد قامت اجلامعة بدعم ومساندة العمادة لتحقيق تلك الرسالة بغية الوصول إىل أهدافها
االسرتاتيجية اليت تنهض ابلعملية التعليمية والبحثية ،وهو ما أنتج العديد من الربامج املهمة لطالب الدراسات العليا ،ولعل يف
هذا الدليل ما يشري إىل ذلك ،فقد بلغ عدد برامج الدراسات العليا يف هذا العام اجلامعي 1441/1440هـ مخس و تسعون
برانجماً ،حيث بلغ عدد برامج املاجستري ( )76برانجماً ،يف حني بلغ عدد برامج الدكتوراه ( )19برانجماً ،وهو مؤشر مشجع يدفع
اجلامعة للمضي قدماً يف سبيل دعم هذه املعطيات وتشجيعها للوصول بعد ذلك إىل األهداف املنشودة إبذن هللا.
كل هذا مل يتم لوال توفيق هللا سبحانه وتعاىل أوالً مث الدعم الالحمدود من قبل سيدي خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز ومسو ويل عهده األمني حفظهما هللا مجيعاً وكذلك التوجيه السديد من قبل مسو أمري منطقة القصيم صاحب السمو
امللكي االمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز ومسو انئبة صاحب السمو امللكي االمري فهد بن تركي آل سعود

واملتابعة املستمرة من قبل صاحب املعايل وزير التعليم الدكتور محد بن حممد آل الشيخ  ،حفظ هللا لنا وطننا وقيادتنا ووالة أمران
وأدام علينا نعمة األمن واألمان إنه مسيع جميب.
وفق هللا اجلميع لكل ما فيه خري.

مدير اجلامعة

أ.د .عبد الرمحن بن محد الداود
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كلمة سعادة عميد الدراسات العليا
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
حترص جامعة القصيم ممثلة بعمادة الدراسات العليا على االهتمام ابلدراسات العليا ابجلامعة لتحقيق أحد أهدافها الرئيسية
لتنمية اجملتمع وهتيئة الكفاءات العلمية املتميزة.
لذا سعت عمادة الدراسات العليا من خالل املبادرة األوىل من مبادرات تطوير العمل هبا وهي مبادرة " طموح " خالل
الفرتة القصرية املاضية إىل التوسع يف برامج الدراسات العليا ابجلامعة مع الرتكيز على اجلودة والتميز يف تلك الربامج ،وقد بلغ عدد
برامج الدراسات العليا يف هناية العام اجلامعي احلايل 1441/1440هـ مخس وتسعون برانجماً ( 76برانمج ماجستري 19 ،برانمج
دكتوراه).
وتؤكد عمادة الدراسات العليا أبن الدراسات العليا ابجلامعة سوف تشهد يف القريب العاجل  -إبذن هللا تعاىل  -توسعاً
كبرياً يف برامج الدراسات العليا (ماجستري ودكتوراه) مع السعي احلثيث إىل التطوير واجلودة بتلك الربامج.
ويسر عمادة الدراسات العليا يف جامعة القصيم أن تقدم هذا الدليل والذي يعرض تعريفاً خمتصراً لربامج الدراسات العليا
بكافة كليات اجلامعة ،وإننا إذ نقدم هذا الدليل ألبنائنا طالب الدراسات العليا أنمل أن يستفيدوا منه ،وجيدوا فيه ما يفيدهم يف
دراستهم ولتحقيق طموحاهتم العلمية.
وفق هللا اجلميع ملا فيه اخلري والسداد ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

عميد عمادة الدراسات العليا

أ.د .حممد بن إبراهيم الدغريي
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الشروط العامة للقبول
يشترط للقبول في الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه بصفة عامة ما يأتي:
 أن يحصل على درجة في اختبار القدرات العامة للجامعيين أثناء فترة التقديم والذي يعقده المركز الوطني للقياس والتقويم.
 أن يكون المتقدم سعوديا ً أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.
 أن يكون المتقدم حاصالً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.
 أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقا ً طبيا ً.
 أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
 رسوم التقديم  100لاير سعودي.
 رسوم الدراسة حسب ما يلي:
رسوم الدراسة لمرحلة الماجستير  40000أربعون ألف لاير سعودي.
رسوم الدراسة لمرحلة الدكتوراه  60000ستون ألف لاير سعودي.

المستندات المطوب رفعها على الموقع عند تعبئة البيانات في موقع الجامعة:
.1
.2
.3
.4

وثيقة التخرج.
السجل األكاديمي.
توصيتان أكاديميتان.
الهوية الوطنية.

أحكام عامة

 يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من
مرحلة سابقة في مدة ال تزيد على ثالثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتي:
 -1اجتياز المقرر التكميلي في المرة األولى بتقدير ال يقل عن (جيد)
 -2أالّ يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن (جيد جدا ً)
 -3ال يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إال بعد اجتياز المقررات التكميلية ،ويجوز للقسم اإلذن بالتسجيل في مقررات
الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية.
 -4ال تحتسب المدة الزمنية الجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة.
 -5ال تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.
 -6رسوم الدراسة للفصل التكميلي  5000لاير (خمسة آالف لاير)
ّ
 يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين
دراسيين ،وال تحسب مدة التأجيل ضمن الحد األقصى من مدة الحصول على الدرجة  ،تأجيل القبول ال يشمل الطالب و الطالبات
الذين لديهم مقررات تكميلية.
 للبرامج التي تشتتتتتتتتر الللتتي اللقلولوتتي للتب وق ت اقتو ت ل اختب ت ر  :STEPوت ت ع ط رو المركل ال لي للتو ت
المملكي لملو مط المعل م ت ورقى لو رة م قع المركل لى اللترلت ،ا اقتو ل
التت وع ،وتع تت ومه في مختلف مل
اختب ر اتت ط الللي اللقلولوي) (QUEPTوتع تت ومي ط رو م ة خ مي المقتمع بق معي التصوع.

5

وزن التقديرات
التقدير

مجموع المعدل من 4

مجموع المعدل من 5

جيد جدا
من  2.75الى أقل من  3.5من  3.75الى أقل من 4.5
جيد مرتفع من  2.25الى أقل من  2.75من  3.25الى أقل من 3.75
جيد
من  1.75الى أقل من  2.75من  2.75الى أقل من 3.75

مجموع المعدل من 100
من  80الى أقل من 90
من  75الى أقل من 80
من  70الى أقل من 80

آلية املفاضلة للقبول تتم وفق اآلتي:

 المعدل التراكمي %50
 اختبار القدرات للجامعيين %20
 اختبار المفاضلة %30
مدة صالحية االمتحانات التالية:
( STEP كفايات اللغة االنجليزية(  3سنوات.
( QUEPT اتقان اللغة االنجليزية( سنتان.
 قدرات الجامعيين  5سنوات
جدول وزن تقدير امتحان ستيب  STEPمع امتحان (اتقان اللغة االجنليزية) QUEPT

حمتويات الدليل
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-

كلمي مع لي م ور الق معي
كلمي سع ة مو ال راس ت العلو
الشر الع مي للتب ببرامج ال راس ت العلو
بو ط ببرامج ال راس ت العلو ب لق معي
البرل مج

ع

الكلوي

ال رقي

القل
ال

الصفحي
لب ت

كلوي الشروعي ال راس ت السالموي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

ل مه

الترآط الكروع
السلي ل مه
العتو ة المذاه المع صرة
أص الفته
في الفته المت رط
الترآط ل مه
السلي ل مه
العتو ة المذاه المع صرة
أص الفته
الفته المت رط
األلظمي
الثت في اإلسالموي
كلوي الللي العربوي ال راس ت القتم وي
الفلسفي في ال راس ت األ بوي
الفلسفي في ال راس ت اللل وي
الفلسفي في الت روخ اإلسالمي
الفلسفي في الت روخ الح وث
الفلسفي في الخ مي القتم وي
الفلسفي في لع القتم ع
الفلسفي في القلرافو ال بوعوي
الفلسفي في القلرافو البشروي
اآل ا في ال راس ت األ بوي
اآل ا في ال راس ت اللل وي
اآل ا في الخ مي القتم وي
اآل ا في لع القتم ع
اآل ا في الت روخ اإلسالمي
اآل ا في الت روخ الح وث
اآل ا في القلرافو (مس راط)
اآل ا في اللل و ت (الللي اللقلولوي)
اآل ا في اللل و ت الت بوتوي (الللي اللقلولوي)
كلوي التربوي
الفلسفي في أص التربوي
الفلسفي في تتلو ت التعلوع
رق الت رو
الفلسفي في المل هج
التربوي في أص التربوي
التربوي في اإل ارة الترب وي
التربوي في المل هج رق الت رو العل ع الشر وي
التربوي في المل هج رق الت رو الللي العربوي
التربوي في المل هج رق الت رو الللي اللقلولوي
التربوي في المل هج رق الت رو الرو ضو ت
التربوي في المل هج رق الت رو العل ع
التربوي في المل هج رق الت رو القتم و ت
التربوي في المل هج رق الت رو الع مي
التربوي في تتلو ت التعلوع
التربوي في لع اللف الترب ي
التربوي في اإلرش اللفسي
التربوي في التربوي الخ صي (صع ب ت التعلع)
التربوي في التربوي الخ صي (إ قي تلوي)
التربوي في التربوي الخ صي (م هبي تف ق)
التربوي في التربوي الخ صي (إ قي سمعوي)

كت راه
كت راه
كت راه
كت راه
كت راه
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور

مت ح
مت ح
مت ح
غور مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
غور مت ح

مت ح
مت ح
مت ح
غور مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
غور مت ح

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

كت راه
كت راه
كت راه
كت راه
كت راه
كت راه
كت راه
كت راه
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور

مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح

مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح

.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

كت راه
كت راه
كت راه
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور

مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
غور مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح

مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
غور مت ح
مت ح
مت ح
غور مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح

.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
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ع

ال رقي

البرل مج

ال

البو ري

.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95

كلوي اللرا ي ال
العل ع اإلكلولوكوي البو روي
العل ع األس سوي البو روي
العل ع في ال ال ق ئي (ال البو ري)
العل ع في التشخوص المخبري (ال البو ري)
العل ع في إلت ج اللب ت ق وته (مس راط)
العل ع في األغذوي
العل ع في تلذوي اإللس ط
العل ع في إلت ج الحو اط
العل ع في إلت ج ال اقط
كلوي القتص اإل ارة
الفلسفي في إ ارة ال م
العل ع في إ ارة ال م
العل ع في المح سبي
العل ع في الم لوي
العل ع في القتص
كلوي العل ع
العل ع في الرو ضو ت
العل ع في الرو ضو ت الت بوتوي
العل ع في األحو ء
العل ع في الكومو ء العض وي
العل ع في الكومو ء غور العض وي
العل ع في الكومو ء الفولو ئوي
العل ع في الكومو ء التحلولوي
العل ع في الفولو ء الل وي
العل ع في فولو ء الق ام
العل ع في الفولو ء اللظروي
العل ع في فولو ء اللولر الض ء
كلوي الح س
العل ع في ل ع الح س
العل ع في المعل م توي
العل ع في هلــ ســي الح س
العل ع في تتلوي المعل م ت
العل ع في أمط المعل م ت الشبك ت
العل ع في أمط المعل م ت
كلوي الهل سي
العل ع في الهل سي الم لوي
العل ع في الهل سي الكهرب ئوي
العل ع في الهل سي الموك لوكوي
العل ع في هل سي ال قي المتق ة
كلوي العم رة التخ و
العل ع في التحكع البوئي
العل ع في الحف ظ لى التراث العمرالي
العل ع في تكل ل قو التشوو البل ء إ ارة التلفوذ
كلوي الصو لي
العل ع في السم ع اإلكلولوكوي
العل ع في الصو لي اإلكلولوكوي
العل ع في لع األ وي
كلوي العل ع ال بوي الت بوتوي
العل ع في الكومو ء السروروي
العل ع في األحو ء ال قوتي السروروي
كلوي ال
العل ع في التعلوع للمهط الصحوي
كلوي التص موع
الفلسفي في تصموع إلت ج المالب
الملس ق ت
الفلسفي في تصموع ت رول المالب
اآل ا في تصموع األلو ء (مس راط)

القل
لب ت

الصفحي

م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور

مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح

-----------------------------------مت ح
مت ح
---------------

.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64

كت راه
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور

مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح

مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح

.65
.66
.67
.68
.69

م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور

مت ح
مت ح
غور مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
غور مت ح
غور مت ح
مت ح
مت ح
غور مت ح

مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
مت ح
غور مت ح
غور مت ح
مت ح
مت ح
غور مت ح

.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80

م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور
م قستور

مت ح
مت ح
غور مت ح
مت ح
مت ح
مت ح

مت ح
مت ح
غور مت ح
مت ح
غور مت ح
مت ح

.81
.82
.83
.84
.85
.86

م قستور
م قستور
م قستور
م قستور

مت ح
مت ح
مت ح
مت ح

-----------------------------

.87
.88
.89
.90

م قستور
م قستور
م قستور

غور مت ح
غور مت ح
مت ح

----------------------

.91
.92
.93

م قستور
م قستور
م قستور

غور مت ح
غور مت ح
غور مت ح

غور مت ح
غور مت ح
غور مت ح

.94
.95
.96

م قستور
م قستور

غور مت ح
غور مت ح

غور مت ح
غور مت ح

.97
.98

م قستور

غور مت ح

غور مت ح

.99

كت راه
كت راه
م قستور

----------------------

مت ح
مت ح
غور مت ح

.100
.101
.102
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دكتوراه يف القرآن الكريم وعلومه
الكلية التابع لها البرنامج

الشريعة والدراسات االسالمية

القسم المقدم للبرنامج

القرآن وعلومه

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية الشريعة والدراسات االسالمية ببريدة حي الصفراء

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة
التقدير المطلوب
التخصص المطلوب
شروط أخرى

طالب وطالبات
انتظام
جيد جدا ً
درجة الماجستير في تخصص القرآن الكريم وعلومه ،أو التفسير وعلوم
القرآن أو القراءات
حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم بداية من الجزء السادس وحتى نهاية
الجزء الخامس عشر.

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصل دراسي واحد (مقررات) وخمس فصول للرسالة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

44ساعة معتمدة للمقررات(14ساعة للمقررات  30+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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الدكتوراه يف السنة وعلومها
الكلية التابع لها البرنامج

الشريعة والدراسات االسالمية

القسم المقدم للبرنامج

السنة وعلومها

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية الشريعة والدراسات االسالمية ببريدة حي الصفراء

الفئة المسموح لهم بالتقديم

طالب وطالبات

نوع الدراسة

انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير في السنة وعلومها

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصل دراسي واحد (مقررات) وخمس فصول للرسالة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

45ساعة معتمدة للمقررات(15ساعة للمقررات  30+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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الدكتوراه يف العقيدة واملذاهب املعاصرة
الكلية التابع لها البرنامج

الشريعة والدراسات االسالمية

القسم المقدم للبرنامج

العقيدة والمذاهب المعاصرة

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية الشريعة والدراسات االسالمية ببريدة حي الصفراء

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصالن دراسيان (مقررات) وأربع فصول للرسالة.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

48ســاعة معتمدة للمقررات( 18ساعة للمقررات  30 +ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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الدكتوراه يف أصول الفقه
الكلية التابع لها البرنامج

الشريعة والدراسات االسالمية

القسم المقدم للبرنامج

أصول الفقه

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية الشريعة والدراسات االسالمية ببريدة حي الصفراء

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير في أصول الفقه

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصل دراسي واحد (مقررات) وخمس فصول للرسالة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

42ساعة معتمدة للمقررات(12ساعة للمقررات  30+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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الدكتوراه يف الفقه املقارن
الكلية التابع لها البرنامج

الشريعة والدراسات االسالمية

القسم المقدم للبرنامج

الفقه

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية الشريعة والدراسات االسالمية ببريدة حي الصفراء

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستيرفي الفقه المقارن

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصل دراسي واحد (مقررات) وخمس فصول للرسالة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

44ساعة معتمدة للمقررات(14ساعة للمقررات  30+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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املاجستري يف القرآن وعلومه
الكلية التابع لها البرنامج

الشريعة والدراسات االسالمية

القسم المقدم للبرنامج

القرآن وعلومه

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية الشريعة والدراسات االسالمية ببريدة حي الصفراء

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس دراسات قرآنية  ،شريعة  ،دراسات اسالمية  ،أصول دين.

شروط أخرى

اذا كان من خارج التخصص

حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم بداية من الجزء األول وحتى الجزء
الخامس.
يمكن القبول من خارج التخصص للطالبات بشرط الحصول على شهادة
الدبلوم العالي من معهد الفتيات للقرآن الكريم بتقدير ال يقل عن جيد جدا
وتقدير البكالوريوس جيد جدا.يجب على الطالب  ،الطالبة اذا كانت شهادة من
خارج التخصص ان يجتاز المقررات التكميلية ( فصل دراسي ) بمعدل ال يقل
عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصلين دراسيين (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  12+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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املاجستري يف السنة وعلومها
الكلية التابع لها البرنامج

الشريعة والدراسات االسالمية

القسم المقدم للبرنامج

السنة وعلومها

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية الشريعة والدراسات االسالمية ببريدة حي الصفراء

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس حديث وسنة ،شريعة ،دراسات اسالمية ،أصول دين.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصلين دراسيين (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  12+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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املاجستري يف العقيدة واملذاهب املعاصرة
الكلية التابع لها البرنامج

الشريعة والدراسات االسالمية

القسم المقدم للبرنامج

العقيدة والمذاهب المعاصرة

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية الشريعة والدراسات االسالمية ببريدة حي الصفراء

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس شريعة أو دراسات اسالمية أو أصول دين.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصلين دراسيين (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  12+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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املاجستري يف أصول الفقه
الكلية التابع لها البرنامج

الشريعة والدراسات االسالمية

القسم المقدم للبرنامج

أصول الفقه

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية الشريعة والدراسات االسالمية ببريدة حي الصفراء

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس شريعة أو دراسات اسالمية أو أصول دين.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

الحاصلون على شهادة البكالوريوس في تخصص غير تخصص الشريعة
كالدراسات االسالمية أو أصول دين ،عليه أن يجتاز المقررات التكميلية (
فصل دراسي ) بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصلين دراسيين (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  12+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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املاجستري يف الفقه املقارن
الكلية التابع لها البرنامج

الشريعة والدراسات االسالمية

القسم المقدم للبرنامج

الفقه

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية الشريعة والدراسات االسالمية ببريدة حي الصفراء

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس شريعة.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصلين دراسيين (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

38ساعة معتمدة للمقررات(26ساعة للمقررات  12+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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املاجستري يف األنظمة
الكلية التابع لها البرنامج

الشريعة والدراسات االسالمية

القسم المقدم للبرنامج

األنظمة

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية الشريعة والدراسات االسالمية ببريدة حي الصفراء

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس أنظمة أو قانون أو شريعة.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

يمكن قبول خريجي قسم الشريعة ويجب على الطالب  ،الطالبة على أن يجتاز
المقررات التكميلية ( فص راسي ) بمعدل ال يقل عن جيد جدا
 3.75مط  5في جميع المقررات.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

اربعة فصول دراسية مقررات مع مشروع بحثي

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

54ساعة معتمدة للمقررات(50ساعة للمقررات  4+ساعات للمشروع
البحثي)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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املاجستري يف الثقافة اإلسالمية
الكلية التابع لها البرنامج

الشريعة والدراسات االسالمية

القسم المقدم للبرنامج

الدعوة والثقافة اإلسالمية

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية الشريعة والدراسات االسالمية ببريدة حي الصفراء

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس في جميع التخصصات الشرعية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

اربعة فصول دراسية مقررات مع مشروع بحثي

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

47ساعة معتمدة للمقررات(43ساعة للمقررات  4+ساعات للمشروع
البحثي)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج دكتوراه الفلسفة يف الدراسات األدبية
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

اللغة العربية وآدابها.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير في الدراسات األدبية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصلين دراسيين (مقررات) وأربع فصول للرسالة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

38ساعة معتمدة للمقررات(18ساعة للمقررات  20+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa

21

برنامج دكتوراه الفلسفة يف الدراسات اللغوية
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

اللغة العربية وآدابها.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير في الدراسات اللغوية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصلين دراسيين (مقررات) وأربع فصول للرسالة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

38ساعة معتمدة للمقررات(18ساعة للمقررات  20+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج دكتوراه الفلسفة يف التاريخ اإلسالمي
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

التاريخ.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير في التاريخ االسالمي.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصلين دراسيين (مقررات) وأربع فصول للرسالة.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

45ساعة معتمدة للمقررات(15ساعة للمقررات  30+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج دكتوراه الفلسفة يف التاريخ احلديث
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

التاريخ.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير في التاريخ الحديث.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصلين دراسيين (مقررات) وأربع فصول للرسالة.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

45ساعة معتمدة للمقررات(15ساعة للمقررات  30+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج دكتوراه الفلسفة يف اخلدمة االجتماعية
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

علم االجتماع والخدمة االجتماعية.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير في الخدمة االجتماعية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) وفصل دراسي تدريب ميداني وفصلين
للرسالة.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

54ساعة معتمدة للمقررات(42ساعة للمقررات  12+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج دكتوراه الفلسفة يف علم االجتماع
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

علم االجتماع والخدمة االجتماعية.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير في علم االجتماع.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) وثالث فصول للرسالة.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

63ساعة معتمدة للمقررات(36ساعة للمقررات  27+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج دكتوراه الفلسفة يف اجلغرافيا الطبيعية
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

الجغرافيا

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير في الجغرافيا.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصلين دراسيين (مقررات) وأربع فصول للرسالة.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

42ساعة معتمدة للمقررات(18ساعة للمقررات  24+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج دكتوراه الفلسفة يف اجلغرافيا البشرية
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

الجغرافيا

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير في الجغرافيا.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصالن دراسيان (مقررات) وأربع فصول للرسالة.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

42ساعة معتمدة للمقررات(18ساعة للمقررات  24+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري اآلداب يف الدراسات األدبية
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

اللغة العربية وآدابها.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس لغة عربية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصلين دراسيين (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  12+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري اآلداب يف الدراسات اللغوية
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

اللغة العربية وآدابها.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس لغة عربية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصلين دراسيين (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  12+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري اآلداب يف اخلدمة االجتماعية
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

علم االجتماع والخدمة االجتماعية.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة
التقدير المطلوب
التخصص المطلوب
شروط أخرى

اذا كان من خارج التخصص

طالب وطالبات
انتظام
جيد
بكالوريوس في علم االجتماع او الخدمة االجتماعية أو االسرة و الطفولة او
التربية الخاصة أو علم النفس
الذين مضى على تخرجهم ( )10سنوات أو أكثر دراسة المقررات التكميلية
التي يحددها مجلس القسم بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع
المقررات التكميلية.
يجب على الطالب  ،الطالبة اذا كانت شهادة البكالوريوس من خارج
تخصص(الخدمة االجتماعية أو علم االجتماع واالسرة أو الطفولة أو التربية
الخاصة أو علم النفس) ان يجتاز المقررات التكميلية ( فصليين دراسيين )
بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(27ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري اآلداب يف علم االجتماع
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

علم االجتماع والخدمة االجتماعية.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد

التخصص المطلوب

بكالوريوس في علم االجتماع او الخدمة االجتماعية.

شروط أخرى

اذا كان من خارج التخصص

الذين مضى على تخرجهم ( )10سنوات أو أكثر دراسة المقررات التكميلية
التي يحددها مجلس القسم بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع
المقررات التكميلية.
يجب على الطالب  ،الطالبة اذا كانت شهادة البكالوريوس من تخصص
(االسرة و الطفولة او التربية الخاصة أو علم النفس) ان يجتاز المقررات
التكميلية ( فصل دراسي واحد ) بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في
جميع المقررات .واذا كان من غير التخصصات المذكورة أعاله يجب عليه
اجتياز المقررات التكميلية ( فصليين دراسيين ) بمعدل ال يقل عن جيد جدا
 3.75من  5في جميع المقررات.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(27ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري اآلداب يف التاريخ اإلسالمي
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

التاريخ.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

تاريخ ،جغرافيا  ،االجتماع والخدمة االجتماعية ،اللغة العربية ،اللغة
االنجليزية ،اآلثار ،الشريعة ،الدراسات اإلسالمية ،السنة وعلومها ،العقيدة،
أصول الفقه ،الثقافة والدعوة ،األنظمة.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

يجب على الطالب  ،الطالبة اجتياز المقررات التكميلية بمعدل ال يقل عن جيد
جدا  3.75من  5في جميع المقررات (فصلين دراسيين ) .لغير المتخصصين
في التاريخ.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصلين دراسيين (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  12+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري اآلداب يف التاريخ احلديث
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

التاريخ.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

تاريخ ،جغرافيا  ،االجتماع والخدمة االجتماعية ،اللغة العربية ،اللغة
االنجليزية ،اآلثار ،الشريعة ،الدراسات اإلسالمية ،السنة وعلومها ،العقيدة،
أصول الفقه ،الثقافة والدعوة ،األنظمة.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

يجب على الطالب  ،الطالبة اجتياز المقررات التكميلية بمعدل ال يقل عن جيد
جدا  3.75من  5في جميع المقررات (فصلين دراسيين ) .لغير المتخصصين
في التاريخ.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

فصلين دراسيين (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  12+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا
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برنامج ماجستري اآلداب يف اجلغرافيا (مساران)
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

الجغرافيا

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد مرتفع

التخصص المطلوب

بكالوريوس جغرافيا.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(27ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا
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برنامج ماجستري اآلداب يف اللغويات (اللغة االجنليزية)
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

اللغة اإلنجليزية والترجمة.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس لغة إنجليزية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  92في ستيب  STEPأو الحصول على
درجة ال تقل عن  15في امتحان اتقان اللغة االنجليزيةQUEPT .

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

30ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا
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برنامج ماجستري اآلداب يف اللغويات التطبيقية (اللغة االجنليزية)
الكلية التابع لها البرنامج

اللغة العربية والدراسات االجتماعية

القسم المقدم للبرنامج

اللغة اإلنجليزية والترجمة.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس لغة إنجليزية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  92في ستيب  STEPأو الحصول على
درجة ال تقل عن  15في امتحان اتقان اللغة االنجليزيةQUEPT .

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

30ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا
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برنامج دكتوراه الفلسفة يف أصول الرتبية
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

أصول التربية.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير أصول التربية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب  STEPأو الحصول على
درجة ال تقل عن  6في امتحان اتقان اللغة االنجليزيةQUEPT.

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) وثالث فصول للرسالة.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

44ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  14+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa

38

برنامج دكتوراه الفلسفة يف تقنيات التعليم
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

تقنيات التعليم

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير تقنيات التعليم.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب  STEPأو الحصول على
درجة ال تقل عن  6في امتحان اتقان اللغة االنجليزيةQUEPT.

مدة الدارسة

أربعة فصول دراسية (مقررات) وفصلين للرسالة.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

57ساعة معتمدة للمقررات(43ساعة للمقررات  14+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا
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برنامج دكتوراه الفلسفة يف املناهج و طرق التدريس
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

المناهج وطرق التدريس.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

الحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس بتقدير ال يقل
عن جيد جدا ً من جامعة سعودية أو إحدى الجامعات المعترف بها بالنظام
االعتيادي (أي الدراسة المنتظمة ،وال تشمل النظام الموازي أو نظام التعليم
عن بُعد).

شروط أخرى

أن يكون قد مارس مهنة التعليم لمدة عامين دراسيين على األقل.

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب  STEPأو الحصول على
درجة ال تقل عن  8في امتحان اتقان اللغة االنجليزيةQUEPT.

مدة الدارسة

أربعة فصول دراسية (مقررات) وفصلين للرسالة.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

54ساعة معتمدة للمقررات(44ساعة للمقررات  14+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا
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برنامج ماجستري الرتبية يف أصول الرتبية
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

أصول التربية.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تربوي في جميع التخصصات.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن
يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

37ساعة معتمدة للمقررات(27ساعة للمقررات  10+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا
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برنامج ماجستري الرتبية يف اإلدارة الرتبوية
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

أصول التربية.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تربوي في جميع التخصصات.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن
يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(27ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا
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برنامج ماجستري الرتبية يف املناهج وطرق التدريس العلوم الشرعية
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

المناهج وطرق التدريس.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تربوي في التخصصات الشرعية.

شروط أخرى

أن يكون قد مارس مهنة التدريس لمدة عام واحد على األقل.

اذا كان من خارج التخصص

يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن
يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

38ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa

43

برنامج ماجستري الرتبية يف املناهج وطرق التدريس اللغة العربية
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

المناهج وطرق التدريس.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تربوي في تخصص اللغة العربية.

شروط أخرى

أن يكون قد مارس مهنة التدريس لمدة عام واحد على األقل.

اذا كان من خارج التخصص

يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن
يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

38ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري الرتبية يف املناهج وطرق التدريس اللغة االجنليزية
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

المناهج وطرق التدريس.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تربوي في تخصص اللغة االنجليزية.

شروط أخرى

أن يكون قد مارس مهنة التدريس لمدة عام واحد على األقل.

اذا كان من خارج التخصص

يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن
يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

38ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري الرتبية يف املناهج وطرق التدريس الرياضيات
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

المناهج وطرق التدريس.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تربوي في تخصص الرياضيات.

شروط أخرى

أن يكون قد مارس مهنة التدريس لمدة عام واحد على األقل.

اذا كان من خارج التخصص

يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن
يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

38ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري الرتبية يف املناهج وطرق التدريس العلوم
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

المناهج وطرق التدريس.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تربوي في تخصص العلوم أو (كيمياء  ،فيزياء  ،أحياء  ،علم
الحيوان  ،علم النبات).

شروط أخرى

أن يكون قد مارس مهنة التدريس لمدة عام واحد على األقل.

اذا كان من خارج التخصص

يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن
يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

38ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري الرتبية يف املناهج وطرق التدريس االجتماعيات
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

المناهج وطرق التدريس.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تربوي في تخصصات الدراسات االجتماعية

شروط أخرى

أن يكون قد مارس مهنة التدريس لمدة عام واحد على األقل.

اذا كان من خارج التخصص

يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن
يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

38ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري الرتبية يف املناهج وطرق التدريس العامة
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

المناهج وطرق التدريس.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تربوي في بقية التخصصات التي ال يوجد لها مسار وأيضا في
حال عدم فتح أحد المسارات.

شروط أخرى

أن يكون قد مارس مهنة التدريس لمدة عام واحد على األقل.

اذا كان من خارج التخصص

يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن
يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

38ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري الرتبية يف تقنيات التعليم
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

المناهج وطرق التدريس.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تربوي في جميع التخصصات.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

يشترط الحصول على دبلوم تربوي في التخصصات غير التربوية على أن
يكون تقديره في البكالوريوس جيد جدا

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

38ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري الرتبية يف علم النفس الرتبوي
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

علم النفس

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس في علم النفس.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

بالنسبة للطالب فقط يتم القبول من خارج التخصص بشرط أن يجتاز
المقررات التكميلية ( فصل دراسي ) بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من 5
في جميع المقررات ،بالنسبة للطالبات يجب ان تكون شهادة البكالوريوس من
داخل التخصص (بكالوريوس علم نفس ).

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(27ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري الرتبية يف اإلرشاد النفسي
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

علم النفس

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس في علم النفس.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

أن يكون حاصال على دبلوم التوجيه واإلرشاد النفسي أو الطالبي أو التربوي
من إحدى الجامعات السعودية أو جامعة أخرى معترف بها في المملكة العربية
السعودية.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(27ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري الرتبية يف الرتبية اخلاصة (صعوبات التعلم)
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

التربية الخاصة

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تربية خاصة(صعوبات التعلم).

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

يجب اجتياز المقررات التكميلية بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في
جميع المقررات .اذا كان تخصص المتقدم/مة (اعاقة سمعية او اعاقة عقلية او
موهبة وتفوق او غيرها من مسارات التربية الخاصة).

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

39ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري الرتبية يف الرتبية اخلاصة (إعاقة عقلية)
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

التربية الخاصة

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تربية خاصة(إعاقة عقلية).

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

يجب اجتياز المقررات التكميلية بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في
جميع المقررات .اذا كان تخصص المتقدم/مة (اعاقة سمعية او صعوبات تعلم
او موهبة وتفوق او غيرها من مسارات التربية الخاصة).

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

39ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري الرتبية يف الرتبية اخلاصة (موهبة و تفوق)
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

التربية الخاصة

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تربية خاصة(موهبة و تفوق).

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

يجب اجتياز المقررات التكميلية بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في
جميع المقررات .اذا كان تخصص المتقدم/مة (اعاقة سمعية او اعاقة عقلية او
صعوبات تعلم او غيرها من مسارات التربية الخاصة).

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

39ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري الرتبية يف الرتبية اخلاصة (إعاقة مسعية)
الكلية التابع لها البرنامج

التربية

القسم المقدم للبرنامج

التربية الخاصة

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

كلية التربية ببريدة حي اإلسكان.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تربية خاصة(إعاقة سمعية).

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

يجب اجتياز المقررات التكميلية بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في
جميع المقررات .اذا كان تخصص المتقدم/مة (صعوبات تعلم او اعاقة عقلية
او موهبة وتفوق او غيرها من مسارات التربية الخاصة).

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

39ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف العلوم اإلكلينيكية البيطرية
الكلية التابع لها البرنامج

الزراعة والطب البيطري

القسم المقدم للبرنامج

الطب البيطري

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

ــــــــــــ

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب
انتظام

التقدير المطلوب

جيد

التخصص المطلوب

بكالوريوس في الطب البيطري.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل  6أو اجتياز برنامج اللغة االنجليزية
(البرنامج الموحد التأهيلي في اللغة االنجليزية ) الذي تقدمه عما

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

34ساعة معتمدة للمقررات(26ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa

57

برنامج ماجستري العلوم يف العلوم األساسية البيطرية
الكلية التابع لها البرنامج

الزراعة والطب البيطري

القسم المقدم للبرنامج

الطب البيطري

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

ــــــــــــ

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب
انتظام

التقدير المطلوب

جيد

التخصص المطلوب

بكالوريوس في الطب البيطري.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل  6أو اجتياز برنامج اللغة االنجليزية
(البرنامج الموحد التأهيلي في اللغة االنجليزية ) الذي تقدمه عما

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

34ساعة معتمدة للمقررات(26ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف الطب الوقائي (الطب البيطري)
الكلية التابع لها البرنامج

الزراعة والطب البيطري

القسم المقدم للبرنامج

الطب البيطري

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

ــــــــــــ

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب
انتظام

التقدير المطلوب

جيد

التخصص المطلوب

بكالوريوس في الطب البيطري.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل  6أو اجتياز برنامج اللغة االنجليزية
(البرنامج الموحد التأهيلي في اللغة االنجليزية ) الذي تقدمه عما

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

34ساعة معتمدة للمقررات(26ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف التشخيص املخربي (الطب البيطري)
الكلية التابع لها البرنامج

الزراعة والطب البيطري

القسم المقدم للبرنامج

الطب البيطري

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

ــــــــــــ

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب
انتظام

التقدير المطلوب

جيد

التخصص المطلوب

بكالوريوس في الطب البيطري.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل  6أو اجتياز برنامج اللغة االنجليزية
(البرنامج الموحد التأهيلي في اللغة االنجليزية ) الذي تقدمه عما

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

34ساعة معتمدة للمقررات(26ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف إنتاج النبات ووقايته (مساران)
الكلية التابع لها البرنامج

الزراعة والطب البيطري

القسم المقدم للبرنامج

إنتاج النبات ووقايته

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

ــــــــــــ

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب
انتظام

التقدير المطلوب

جيد

التخصص المطلوب

بكالوريوس في إنتاج النبات ووقايته

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل  6أو اجتياز برنامج اللغة االنجليزية
(البرنامج الموحد التأهيلي في اللغة االنجليزية ) الذي تقدمه عما

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(27ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa

61

برنامج ماجستري العلوم يف األغذية
الكلية التابع لها البرنامج

الزراعة والطب البيطري

القسم المقدم للبرنامج

علوم االغذية و تغذية االنسان.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد

التخصص المطلوب

بكالوريوس علوم أغذية وتغذية إنسان ،بكالوريوس تغذية وعلوم أطعمة،
بكالوريوس التغذية وعلوم األغذية ،بكالوريوس تصنيع أغذية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أن يجتاز المقررات التكميلية ( فصل دراسي ) بمعدل ال يقل عن جيد جدا
 3.75من  5في جميع المقررات اذا كان من غير تخصصات (انتاج النبات
ووقايته  ،انتاج الحيوان ووقايته  ،الطب البيطري  ،االقتصاد المنزلي )
الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل  6أو اجتياز برنامج اللغة االنجليزية
(البرنامج الموحد التأهيلي في اللغة االنجليزية ) الذي تقدمه عما

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف تغذية اإلنسان
الكلية التابع لها البرنامج

الزراعة والطب البيطري

القسم المقدم للبرنامج

علوم االغذية و تغذية االنسان.

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد

التخصص المطلوب

بكالوريوس علوم أغذية وتغذية إنسان ،بكالوريوس تغذية وعلوم أطعمة،
بكالوريوس التغذية وعلوم األغذية ،بكالوريوس تصنيع أغذية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

أن يجتاز المقررات التكميلية ( فصل دراسي ) بمعدل ال يقل عن جيد جدا
 3.75من  5في جميع المقررات اذا كان من غير تخصصات (انتاج النبات
ووقايته  ،انتاج الحيوان ووقايته  ،الطب البيطري  ،المختبرات الطبية )
الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل  6أو اجتياز برنامج اللغة االنجليزية
(البرنامج الموحد التأهيلي في اللغة االنجليزية ) الذي تقدمه عما

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف إنتاج احليوان
الكلية التابع لها البرنامج

الزراعة والطب البيطري

القسم المقدم للبرنامج

إنتاج الحيوان و تربيته

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

ــــــــــــ

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب
انتظام

التقدير المطلوب

جيد

التخصص المطلوب

بكالوريوس إنتاج الحيوان و تربيته.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل  6أو اجتياز برنامج اللغة االنجليزية
(البرنامج الموحد التأهيلي في اللغة االنجليزية ) الذي تقدمه عما

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(28ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف إنتاج الدواجن
الكلية التابع لها البرنامج

الزراعة والطب البيطري

القسم المقدم للبرنامج

إنتاج الحيوان و تربيته

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

ــــــــــــ

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب
انتظام

التقدير المطلوب

جيد

التخصص المطلوب

بكالوريوس إنتاج الحيوان و تربيته.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل  6أو اجتياز برنامج اللغة االنجليزية
(البرنامج الموحد التأهيلي في اللغة االنجليزية ) الذي تقدمه عما

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(28ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج دكتوراه الفلسفة يف ادارة االعمال
الكلية التابع لها البرنامج

االقتصاد واإلدارة

القسم المقدم للبرنامج

إدارة االعمال

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير في العلوم اإلدارية (جميع تخصصات العلوم اإلدارية :إدارة أعمال،
محاسبة ،اقتصاد ،تمويل ،نظم معلومات إدارية).

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج تخصصات.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .8

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) وثالث فصول للرسالة.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

50ساعة معتمدة للمقررات(21ساعة للمقررات  29+ساعة للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف إدارة االعمال
الكلية التابع لها البرنامج

االقتصاد واإلدارة

القسم المقدم للبرنامج

إدارة االعمال

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات كليات االعمال من جامعة
معترف بها بتقدير جيد مرتفع أو تقدير (جيد مع خبرة عملية ال تقل عن ثالث
سنوات)أو
الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات األخرى (غير كليات
االعمال) ،من جامعة معترف بها بتقدير جيد جدا أو تقدير جيد

التخصص المطلوب

بكالوريوس في جميع التخصصات.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص
درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

يجب على الطالب  ،الطالبة اذا كانت شهادة البكالوريوس من خارج
التخصص ان يجتاز المقررات التكميلية ( فصل دراسي ) بمعدل ال يقل عن
جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات.
الحصول على درجة ال تقل عن  83في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .12

مدة الدارسة

خمس فصول دراسية مقررات مع مشروع بحثي

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

45ساعة معتمدة للمقررات(42ساعة للمقررات  3+ساعات للمشروع
البحثي)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف احملاسبة
الكلية التابع لها البرنامج

االقتصاد واإلدارة

القسم المقدم للبرنامج

المحاسبة

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة
التقدير المطلوب
التخصص المطلوب
شروط أخرى
اذا كان من خارج التخصص

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

طالب وطالبات
انتظام
الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة معترف بها بتقدير
جيد في المعدل التراكمي على ان ال يقل معدل الطالب في كل االحوال عن )جيد
جدا ( في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس.
الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات األخرى لكليات األعمال
(غير المحاسبة) ،من جامعة معترف بها بتقدير جيد.
ال يوجد
الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات األخرى لكليات األعمال
(غير المحاسبة) ،من جامعة معترف بها بتقدير جيد بشرط ان يجتاز المقررات
التكميلية ( فصل دراسي ) بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع
المقررات.
الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .8

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(27ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف املالية
الكلية التابع لها البرنامج

االقتصاد واإلدارة

القسم المقدم للبرنامج

االقتصاد و التمويل

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد مرتفع

التخصص المطلوب

بكالوريوس في التمويل.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات األخرى لكليات األعمال
(غير المالية او التمويل) ،من جامعة معترف بها بتقدير جيد بشرط ان يجتاز
المقررات التكميلية ( فصل دراسي ) بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من 5
في جميع المقررات.
الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .8

مدة الدارسة

اربعة فصول دراسية مقررات مع مشروع بحثي

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

42ساعة معتمدة للمقررات(39ساعة للمقررات  3+ساعات للمشروع
البحثي)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا
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برنامج ماجستري العلوم يف االقتصاد
الكلية التابع لها البرنامج

االقتصاد واإلدارة

القسم المقدم للبرنامج

االقتصاد و التمويل

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس في جميع التخصصات.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص
درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

يجب على الطالب  ،الطالبة اذا كانت شهادة البكالوريوس من خارج
التخصص ان يجتاز المقررات التكميلية ( فصلين دراسيين ) بمعدل ال يقل عن
جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات.
الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .8

مدة الدارسة

اربعة فصول دراسية مقررات مع مشروع بحثي

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

42ساعة معتمدة للمقررات(39ساعة للمقررات  3+ساعات للمشروع
البحثي)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا
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برنامج ماجستري العلوم يف الرياضيات
الكلية التابع لها البرنامج

العلوم

القسم المقدم للبرنامج

الرياضيات

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد مرتفع على أال يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص
لمرحلة البكالوريوس.

التخصص المطلوب

بكالوريوس في الرياضيات من كلية العلوم.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص
درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

خريجي كليات العلوم واآلداب أو التربية تخصص (رياضيات) أو (علوم و
رياضيات) يشترط اجتياز المقررات التكميلية ( فصل دراسي ) بمعدل ال يقل
عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات.
الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .6

مدة الدارسة

ثالثة فصول دراسية مقررات و مشروع بحثي

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

32ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  8+ساعات للمشروع
البحثي)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا
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برنامج ماجستري العلوم يف الرياضيات التطبيقية
الكلية التابع لها البرنامج

العلوم

القسم المقدم للبرنامج

الرياضيات

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس رياضيات من كليات العلوم أو كليات التربية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص
درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

بالنسبة لخريجي كليات التربية يشترط اجتياز المقررات التكميلية ( فصل
دراسي ) بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات.
الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .6

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

42ساعة معتمدة للمقررات(36ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف األحياء
الكلية التابع لها البرنامج

العلوم

القسم المقدم للبرنامج

األحياء

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس في االحياء.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها قسم االحياء للحاصلين على درجة
البكالوريوس في األحياء من كليات التربية والحاصلين على درجة
البكالوريوس في األحياء في الخطط القديمة من كليات العلوم بمعدل ال يقل عن
جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات التكميلية للطالب والطالبات.
الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .6

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

33ساعة معتمدة للمقررات(25ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا
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برنامج ماجستري العلوم يف الكيمياء العضوية
الكلية التابع لها البرنامج

العلوم

القسم المقدم للبرنامج

الكيمياء

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد مرتفع على أال يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص
لمرحلة البكالوريوس ،جيد في تخصص الكيمياء-من كليات التربية على أال
يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس.

التخصص المطلوب

بكالوريوس في الكيمياء.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص
درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها قسم الكيمياء بالنسبة الى خريجي
قسم الكيمياء -من كليات التربية بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في
جميع المقررات التكميلية للطالب و الطالبات خالل فصل دراسي واحد.
الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .6

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

32ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف الكيمياء غري العضوية
الكلية التابع لها البرنامج

العلوم

القسم المقدم للبرنامج

الكيمياء

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد مرتفع على أال يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص
لمرحلة البكالوريوس ،جيد في تخصص الكيمياء-من كليات التربية على أال
يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس.

التخصص المطلوب

بكالوريوس في الكيمياء.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص
درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها قسم الكيمياء بالنسبة الى خريجي
قسم الكيمياء -من كليات التربية بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في
جميع المقررات التكميلية للطالب و الطالبات خالل فصل دراسي واحد.
الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .6

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

32ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا
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برنامج ماجستري العلوم يف الكيمياء الفيزيائية
الكلية التابع لها البرنامج

العلوم

القسم المقدم للبرنامج

الكيمياء

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد مرتفع على أال يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص
لمرحلة البكالوريوس ،جيد في تخصص الكيمياء-من كليات التربية على أال
يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس.

التخصص المطلوب

بكالوريوس في الكيمياء.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص
درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها قسم الكيمياء بالنسبة الى خريجي
قسم الكيمياء -من كليات التربية بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في
جميع المقررات التكميلية للطالب و الطالبات خالل فصل دراسي واحد.
الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .6

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

32ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف الكيمياء التحليلية
الكلية التابع لها البرنامج

العلوم

القسم المقدم للبرنامج

الكيمياء

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد مرتفع على أال يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص
لمرحلة البكالوريوس ،جيد في تخصص الكيمياء-من كليات التربية على أال
يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس.

التخصص المطلوب

بكالوريوس في الكيمياء.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص
درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها قسم الكيمياء بالنسبة الى خريجي
قسم الكيمياء -من كليات التربية بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في
جميع المقررات التكميلية للطالب و الطالبات خالل فصل دراسي واحد.
الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .6

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

32ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف الفيزياء النووية
الكلية التابع لها البرنامج

العلوم

القسم المقدم للبرنامج

الفيزياء

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد

التخصص المطلوب

بكالوريوس في الفيزياء.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .6

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف فيزياء اجلوامد
الكلية التابع لها البرنامج

العلوم

القسم المقدم للبرنامج

الفيزياء

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد

التخصص المطلوب

بكالوريوس في الفيزياء.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .6

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa

79

برنامج ماجستري العلوم يف الفيزياء النظرية
الكلية التابع لها البرنامج

العلوم

القسم المقدم للبرنامج

الفيزياء

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس في الفيزياء.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .6

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف فيزياء الليزر والضوء
الكلية التابع لها البرنامج

العلوم

القسم المقدم للبرنامج

الفيزياء

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد

التخصص المطلوب

بكالوريوس في الفيزياء.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .6

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف علوم احلاسب
الكلية التابع لها البرنامج

الحاسب

القسم المقدم للبرنامج

علوم الحاسب

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس في (علوم الحاسب  -هندسة الحاسب  -هندسة البرمجيات  -نظم
المعلومات ).

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسم لبعض التخصصات في
الحاسب طبقًا لالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة
القصيم بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات التكميلية
للطالب والطالبات.
الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .8

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

45ساعة معتمدة للمقررات(27ساعة للمقررات  18+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف املعلوماتية
الكلية التابع لها البرنامج

الحاسب

القسم المقدم للبرنامج

علوم الحاسب

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس في (علوم الحاسب  -هندسة الحاسب  -هندسة البرمجيات  -نظم
المعلومات ).

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسم لبعض التخصصات في
الحاسب طبقًا لالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة
القصيم بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات التكميلية
للطالب والطالبات.
الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .8

مدة الدارسة

اربعة فصول دراسية مقررات مع مشروع بحثي

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

37ساعة معتمدة للمقررات(33ساعة للمقررات  4+ساعات للمشروع
البحثي)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa

83

برنامج ماجستري العلوم يف هنــدســة احلاسب
الكلية التابع لها البرنامج

الحاسب

القسم المقدم للبرنامج

هندسة الحاسب

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس في (علوم الحاسب  -هندسة الحاسب  -هندسة البرمجيات  -نظم
المعلومات ).

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسم لبعض التخصصات في
الحاسب طبقًا لالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة
القصيم بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات التكميلية
للطالب والطالبات.
الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
GREبمعدل من ( )4-3أو اجتياز اختبار اتقان اللغة االنجليزية
)(QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم
بمعدل ال يقل .8

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

31ساعة معتمدة للمقررات(25ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف تقنية املعلومات
الكلية التابع لها البرنامج

الحاسب

القسم المقدم للبرنامج

تقنية المعلومات

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس في (علوم الحاسب  -هندسة الحاسب  -هندسة البرمجيات  -نظم
المعلومات ).

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسم لبعض التخصصات في
الحاسب طبقًا لالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة
القصيم بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات التكميلية
للطالب والطالبات.
الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
GREبمعدل من ( )4-3أو اجتياز اختبار اتقان اللغة االنجليزية
)(QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم
بمعدل ال يقل .8

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

40ساعة معتمدة للمقررات(28ساعة للمقررات  12+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف أمن املعلومات والشبكات
الكلية التابع لها البرنامج

الحاسب

القسم المقدم للبرنامج

هندسة الحاسب

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس في (علوم الحاسب  -هندسة الحاسب  -هندسة البرمجيات  -نظم
المعلومات ).

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسم لبعض التخصصات في
الحاسب طبقًا لالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة
القصيم بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات التكميلية
للطالب والطالبات.
الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
GREبمعدل من ( )4-3أو اجتياز اختبار اتقان اللغة االنجليزية
)(QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم
بمعدل ال يقل .8

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

37ساعة معتمدة للمقررات(25ساعة للمقررات  12+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف أمن املعلومات
الكلية التابع لها البرنامج

الحاسب

القسم المقدم للبرنامج

تقنية المعلومات

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس في (علوم الحاسب  -هندسة الحاسب  -هندسة البرمجيات  -نظم
المعلومات ).

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسم لبعض التخصصات في
الحاسب طبقًا لالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة
القصيم بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات التكميلية
للطالب والطالبات.
الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
GREبمعدل من ( )4-3أو اجتياز اختبار اتقان اللغة االنجليزية
)(QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم
بمعدل ال يقل .8

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

39ساعة معتمدة للمقررات(31ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف اهلندسة املدنية
الكلية التابع لها البرنامج

الهندسة

القسم المقدم للبرنامج

الهندسة المدنية

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

ــــــــــــ

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب
انتظام

التقدير المطلوب

جيد مرتفع

التخصص المطلوب

بكالوريوس هندسة مدنية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  75في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .10

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

30ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف اهلندسة الكهربائية
الكلية التابع لها البرنامج

الهندسة

القسم المقدم للبرنامج

الهندسة الكهربائية

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

ــــــــــــ

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب
انتظام

التقدير المطلوب

جيد مرتفع

التخصص المطلوب

بكالوريوس هندسة كهربائية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  75في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .10

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

30ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف اهلندسة امليكانيكية
الكلية التابع لها البرنامج

الهندسة

القسم المقدم للبرنامج

الهندسة الميكانيكية

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

ــــــــــــ

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب
انتظام

التقدير المطلوب

جيد مرتفع

التخصص المطلوب

بكالوريوس هندسة ميكانيكية.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  75في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .10

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

30ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف هندسة الطاقة املتجددة
الكلية التابع لها البرنامج

الهندسة

القسم المقدم للبرنامج

الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

ــــــــــــ

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة
التقدير المطلوب
التخصص المطلوب
شروط أخرى
اذا كان من خارج التخصص
درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

طالب
انتظام
جيد مرتفع في بكالوريوس الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية وجيد جدا في
تخصص الكهرباء أو الميكانيكا في بكالوريوس الكلية التقنية.
بكالوريوس هندسة ميكانيكية أو كهربائية أو بكالوريوس كهرباء أو ميكانيكا
من الكلية التقنية.
ال يوجد
اجتياز المقررات بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات
التكميلية للطالب الحاصلين على بكالوريوس من الكلية التقنية.
الحصول على درجة ال تقل عن  75في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .10

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

30ساعة معتمدة للمقررات(24ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف التحكم البيئي
الكلية التابع لها البرنامج

العمارة والتخطيط

القسم المقدم للبرنامج

العمارة والتخطيط

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

ــــــــــــ

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس عمارة

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .6

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(27ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف احلفاظ على الرتاث العمراني
الكلية التابع لها البرنامج

العمارة والتخطيط

القسم المقدم للبرنامج

العمارة والتخطيط

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

ــــــــــــ

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس عمارة

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .6

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(27ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف تكنولوجيا التشييد والبناء وإدارة التنفيذ
الكلية التابع لها البرنامج

العمارة والتخطيط

القسم المقدم للبرنامج

العمارة والتخطيط

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

ــــــــــــ

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس عمارة

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  52في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .6

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(27ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف السموم اإلكلينيكية
الكلية التابع لها البرنامج

الصيدلة

القسم المقدم للبرنامج

علم االدوية والسموم

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد على أال يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة
البكالوريوس.

التخصص المطلوب

البكالوريوس في الصيدلة اإلكلينيكية أو الطب البشرى.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب  STEPأو الحصول على
درجة ال تقل عن  8في امتحان اتقان اللغة االنجليزيةQUEPT.

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

39ساعة معتمدة للمقررات(32ساعة للمقررات  7+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف الصيدلة اإلكلينيكية
الكلية التابع لها البرنامج

الصيدلة

القسم المقدم للبرنامج

ممارسة الصيدلة

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة
التقدير المطلوب
التخصص المطلوب

طالب وطالبات
انتظام
جيد على أال يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة
البكالوريوس.
الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة اإلكلينيكية أو الصيدلة  +خبرة
سنة على االقل في صيدلة المستشفيات أو العمل اإلكلينيكي بعد الحصول على
البكالوريوس.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  83في ستيب  STEPأو الحصول على
درجة ال تقل عن  12في امتحان اتقان اللغة االنجليزيةQUEPT.

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

49ساعة معتمدة للمقررات(41ساعة للمقررات  8+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف علم األدوية
الكلية التابع لها البرنامج

الصيدلة

القسم المقدم للبرنامج

علم االدوية والسموم

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة
التقدير المطلوب
التخصص المطلوب

طالب وطالبات
انتظام
جيد على أال يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة
البكالوريوس.
درجة البكالوريوس في الصيدلة أو العلوم الصيدلية أو دكتور صيدلي أو
بكالوريوس الطب و الجراحة.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب  STEPأو الحصول على
درجة ال تقل عن  8في امتحان اتقان اللغة االنجليزيةQUEPT.

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

35ساعة معتمدة للمقررات(28ساعة للمقررات  7+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف الكيمياء السريرية
الكلية التابع لها البرنامج

العلوم الطبية التطبيقية

القسم المقدم للبرنامج

المختيرات الطبية

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

كالوريوس في المختبرات الطبية أو الطب ،الصيدلة ،طب األسنان،
بكالوريوس العلوم تخصص كيمياء حيوية

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها قسم المختبرات الطبية بالنسبة إلى
التخصصات الصحية األخرى (الطب ،الصيدلة ،طب األسنان .بكالوريوس
العلوم تخصص كيمياء حيوية) بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في
جميع المقررات التكميلية للطالب والطالبات خالل فصل دراسي واحد على
األقل.
الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب  STEPأو الحصول على
درجة ال تقل عن  8في امتحان اتقان اللغة االنجليزيةQUEPT.

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف األحياء الدقيقة السريرية
الكلية التابع لها البرنامج

العلوم الطبية التطبيقية

القسم المقدم للبرنامج

المختيرات الطبية

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس في المختبرات الطبية أو لطب ،الصيدلة ،طب األسنان.
بكالوريوس العلوم تخصص ميكروبيولوجي

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها قسم المختبرات الطبية بالنسبة إلى
التخصصات الصحية األخرى (الطب ،الصيدلة ،طب األسنان .بكالوريوس
العلوم تخصص ميكروبيولوجي) بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في
جميع المقررات التكميلية للطالب والطالبات خالل فصل دراسي واحد على
األقل.
الحصول على درجة ال تقل عن  67في ستيب  STEPأو الحصول على
درجة ال تقل عن  8في امتحان اتقان اللغة االنجليزيةQUEPT.

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري العلوم يف التعليم للمهن الصحية
الكلية التابع لها البرنامج

الطب

القسم المقدم للبرنامج

التعليم الطبي

مقر الدراسة للطالب

المليداء

مقر الدراسة للطالبات

المليداء مقر الطالبات

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالب وطالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً ويستثنى من ذلك األطباء وأطباء األسنان بأن ال يقل المعدل عن جيد.

التخصص المطلوب

الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الصحية (درجة
البكالوريوس ست سنوات بما فيها السنة التحضيرية) بمعدل ال يقل عن جيد
جدا ً ويستثنى من ذلك األطباء وأطباء األسنان بأن ال يقل المعدل عن جيد.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

الحصول على درجة ال تقل عن  83في ستيب ) (STEPأو اجتياز اختبار
اتقان اللغة االنجليزية) (QUEPTويتم تقديمة عن طريق عمادة خدمة
المجتمع بجامعة القصيم بمعدل ال يقل .12

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

50ساعة معتمدة للمقررات(44ساعة للمقررات  6+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج دكتوراه الفلسفة يف تصميم وإنتاج املالبس
الكلية التابع لها البرنامج

التصاميم

القسم المقدم للبرنامج

تصميم االزياء

مقر الدراسة للطالب

ـــــ

مقر الدراسة للطالبات

التصاميم ببريدة حي الفايزية.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير في تصميم وإنتاج المالبس أو ما يعادلها.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) وثالث فصول للرسالة.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

42ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  12+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج دكتوراه الفلسفة يف تصميم وتطريز املالبس واملنسوجات
الكلية التابع لها البرنامج

التصاميم

القسم المقدم للبرنامج

تصميم االزياء

مقر الدراسة للطالب

ـــــ

مقر الدراسة للطالبات

التصاميم ببريدة حي الفايزية.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

ماجستير في تصميم وتطريز المالبس والمنسوجات أو ما يعادلها.

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) وثالث فصول للرسالة.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

42ساعة معتمدة للمقررات(30ساعة للمقررات  12+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

60000لاير (ستون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa
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برنامج ماجستري اآلداب يف تصميم األزياء (مساران)
الكلية التابع لها البرنامج

التصاميم

القسم المقدم للبرنامج

تصميم االزياء

مقر الدراسة للطالب

ـــــ

مقر الدراسة للطالبات

التصاميم ببريدة حي الفايزية.

الفئة المسموح لهم بالتقديم
نوع الدراسة

طالبات
انتظام

التقدير المطلوب

جيد جدا ً

التخصص المطلوب

بكالوريوس تصميم أزياء

شروط أخرى

ال يوجد

اذا كان من خارج التخصص

ال يمكن القبول من خارج التخصص.

درجة اللغة االنجليزية المطلوبة

ال يوجد

مدة الدارسة

ثالث فصول دراسية (مقررات) ورسالة علمية.

إجمالي عدد الساعات المعتمدة
المطلوبة إلتمام البرنامج

36ساعة معتمدة للمقررات(27ساعة للمقررات  9+ساعات للرسالة)

رسوم البرنامج

40000لاير (أربعون الف لاير سعودي)

الخطة الدراسية للبرنامج

في موقع عمادة الدراسات العليا

http://www.gsd.qu.edu.sa

