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دليل التواصل مع الكليات

يتماىش هذا الدليل مع الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اململكة العربية السعودية، وما ال يوجد فيه نص 
يف هذا الدليل يرجع فيه لالئحة املوحدة .
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افتتاحية معالي رئيس 
مجلس األمناء

األستاذ الدكتور / عبدهللا بن محمد الفيصل

والسالم  والصالة  العاملني.  رب  لله  الحمد 
عىل عبده ورسوله األمني. محمد بن عبدالله 

وعىل آله وصحبه أجمعني. وبعد:

تسعد كلية الرشق العربي للدراسات العليا 
الكلية  الكريم دليل  القارئ  أمام  بأن تضع 
محدثاً بجميع الربامج التي تقدمها الكلية، 
الكلية  ترى  التي  واملعلومات  والتعليمات 
فائدتها لطالب الكلية أو من سيلتحق بها.

نقدم  والكلية  األمناء  مجلس  موقع  ومن 
هذا الدليل لنشكر الله أوالً وأخرياً عىل نعمه 
وأعضاء  الكلية  عمادة  نشكر  ثم  املتوالية، 
منسوبيها  وجميع  فيها  التدريس  هيئة 
اإلداريني عىل الجهود املبذولة لجعل العمل 

األكاديمي فيها عمالً متميزاً.

والطالبات  الطلبة  خيار  نستذكر  كما 
عرش  اإلثني  خالل  فيها  تخرجوا  الذين 
بجهدهم  ساهموا  الذين  املاضية،  عاماً 
الكلية  إكساب  يف  ومثابرتهم  وطموحهم 
األكاديمي  املجتمعني  يف  وتقديراً  سمعة 
واستمرار  بإنجازاتهم  ونفخر  والعميل. 

التواصل معهم.

ومن  اآلن  وطالباتها  طالبها  من  ونتمنى 

عىل  يسريوا  أن  مستقبالً  بها  سيلتحق 
نفس النهج من الجد واملثابرة وأن يكونوا 
مسريتها  يف  الكلية  إلنجازات  فاعلة  إضافة 

التعليمية والبحثية الرائدة.

ما  أقىص  تقدم  بأن  الجميع  الكلية  وتعد 
يمكن تقديمه من جهود ومن رعاية وخدمة 
لجميع منسوبيها من طالب وأعضاء هيئة 

تدريس وموظفني.

نعمة  بالدنا  عىل  وأدام  اآلمال.  الله  حقق 
األمن واألمان. 

والله ويل التوفيق.



10



11

كلمة معالي عميد كلية 
الشرق العربي للدراسات 

العليا

أ.د. سعيد بن تركي المله

عىل  والسالم  والصالة  وحده،  لله  الحمد 
من ال نبي بعده.. وبعد:

اهتمامها  جل  العربي  الرشق  كليات  تويل 
سوق  ومواكبة  والتحسني  التطوير  بعملية 
 2030 اململكة  رؤية  مع  يتوافق  بما  العمل 
الكوادر  لتطوير  اإلمكانيات  كافة  مسخرة 
الربامج  من  عدد  عرب  وتأهيلها  الوطنية 
الرشق  كلية  خالل  من  النوعية  العلمية 
أوىل  تعترب  والتي  العليا،  للدراسات  العربي 
الدراسات  يف  املتخصصة  األهلية  الكليات 
بإتمام  ، وتفخر  اململكة  العليا عىل مستوى 
النجاح  من  عاماً  عرش  اثني  عىل  يزيد  ما 
حظيت خاللها بتحقيق عدد من االعتمادات 
الدولية واملحلية، وسعدت بتخريج ما يزيد 

عىل 4000 طالب وطالبة .

الطالب هذا  أخي  يديك  إذ نضع بني  ونحن 
واللوائح  السياسات  يوضح  الذي  الدليل 
الدراسية  والخطط  واألدلة  والتعليمات 

الكلية  كــوادر  ضمن  بالتحاقك  لنسعد 
ما  لتحقيق  والسداد  التوفيق  لك  ونرجو 
تكون  وأن  واملعرفة  العلم  من  إليه  تصبو 
والتنمية  البناء  مسرية  يف  فاعالً  عنرصاً 
إال  هي  فما  واإلنجازات  العطاء  ومواصلة 
أيام قليلة وتحصدون ثمرة الجد واالجتهاد 
وكما  بتخرجكم  سوياً  ونحتفل  واملثابرة 

قيل من سار عىل الدرب وصل . 

والله املوفق ،،،



12

رؤية الكليات : 

التميز يف تقديم برامج أكاديمية تعمق املعرفة وتثري البحث العلمي . 

رسالة الكليات :

إعداد خريج متميز علمياً وبحثياً يساهم بفاعلية يف تحقيق رؤية اململكة 2030 
.  . اإلبداع  عىل  ومحفزة  مستديمة  وبحثية  أكاديمية  بيئة  توفري   خالل  من 

أهداف الكليات : 

•  تقديم برامج أكاديمية متميزة . 
•  التنويع يف أساليب وطرق التعليم والتعلم الحديثة . 

•  تعزيز البحث العلمي . 
•  بناء رشاكات مجتمعية . 

•  استقطاب طاقم تعليمي وإداري متميز وتنميته واملحافظة عليه . 
•  إعداد خريج متميز علمياً ومهنياً . 

•  توفري بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة . 
•  بناء نظام مؤسيس إداري وتقني . 

•  تحقيق معايري الجودة من خالل التحسني املستمر . 
•  تنويع موارد الكلية بما يحقق االستدامة . 
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سياسات كليات الشرق العربي : 

عملية  وترشد  العليا  اإلدارة  تتبناها  وعامة  عريضة  خطوط  السياسات  أن  بما 
تنفيذ خطة الكليات فقد تم وضع سياسات للكلية تتمثل يف : 

•  التطوير املستمر يف كافة املجاالت التعليمية والبحثية واملجتمعية . 

•  البحث العلمي املتميز بتوفري كافة االحتياجات املادية والبرشية لتحقيق أبحاث 
وإقليمياً  محلياً  املحكمة  العلمية  املجالت  يف  وُتنرش  املؤتمرات  يف  ُتلقى  جادة 

ودولياً. 

•  الطالب/ الطالبة : هما محور العملية التعليمية، لذا فإننا ننظر إىل أن تكون 
ونحلل  وندرس  العاملية،  املعايري  مع  تتفق  برامجنا  من  التعلم  مخرجات 
صفات الطالب امللتحق بالربنامج وما لديه من معارف ومهارات وما يحتاج 
إليه لزيادة وصقل تلك املهارات؛ لذلك ُنهيئ بيئة تعليمية تثري الطالب علمياً 

وأخالقياً ومهنياً . 

مركز  خالل  من  الكليات  تعمل  حيث  واملجتمع  العمل  سوق  مع  التواصل    •
املجتمع،  وخدمة  اإلدارية  التنمية  ومركز  االستشارية،  والبحوث  الدراسات 

لتوثيق العالقة بني الكليات وسوق العمل واملجتمع ككل . 

التفكري  عىل  منسوبيها  جميع  تشجيع  عىل  الكليات  تحرص  املبدع:  العمل    •
املقدمة  املبادرات  مناقشة  عىل  الكلية  إدارة  وتعمل  الكلية،  لتطوير  اإلبداعي 

والعمل عىل تنفيذها .
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•

نبذة تاريخية عن كلية الشرق العربي

للدراسات  العربي  الرشق  كلية  تضم  وهي  الرياض  مدينة  يف  1428هـ  عام  تأسست 
يف  املاجستري  درجة  وتمنح  اململكة  يف  العليا  الدراسات  يف  متخصصة  أهلية  كلية  العليا كأول 
والرتبية.  والحاسب  والقانون  واملالية  اإلدارية  العلوم  مجاالت  ضمن  برنامجاً  عرش  اثني 
يف  البكالوريوس  درجة  تمنح  التي  التطبيقية  للدراسات  العربي  الرشق  كلية  تضم  كما 
فهي  هذا  إىل  باإلضافة  والرتبية.  والحاسب  والقانون  واملالية  اإلدارية  العلوم  تخصصات 
اإلدارية  للتنمية  العربي  الرشق  ومركز  واالستشارات  للبحوث  العربي  الرشق  مركز  تحوي 

املجتمع. وخدمة 

نبذة تاريخية عن كليات الشرق العربي
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مميزات الدراسة في الكليات : 

• معتمدة من وزارة التعليم . 

• مصنفة يف وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتماعية.

لهيئة  التابع  األكاديمي  واالعتماد  للتقويم  الوطني  املركز  من  الكامل  املؤسيس  االعتماد  عىل  حاصلة   •

)NCAAA( تقويم التعليم والتدريب
األبحاث  لتقويم  األعىل  املجلس  من  والخاص  العام  القانون  لربنامجي  الربامجي  االعتماد  عىل  • حاصلة 

)HCERES( والتعليم العايل الفرنيس
 )PMI( معتمدة من املعهد األمريكي إلدارة املشاريع •

• مبنى تعليمي حديث متكامل الخدمات، يضم قاعات دراسية متعددة االستخدامات وقاعات خاصة لورش 

ومختربات  علمية،  ومكتبة  التجهيزات،  بأحدث  مجهزة  كربى  محارضات  وقاعتي  والندوات،  العمل 
ومعامل للحاسب، ومعمل لتقنيات التعليم، تم تجهيزه بأحدث الوسائل والتطبيقات االلكرتونية . 

• بيئة أكاديمية محفزة وجاذبة . 

• صالة رياضية .

• تسهيالت مالية لسداد الرسوم الدراسية عن طريق أحد البنوك التجارية .  

• أنشطة عملية وبرامج تطبيقية . 
• مؤتمرات وفعاليات علمية . 

• أعضاء هيئة تدريس ذوو كفاءة عالية وخربات متنوعة 
• نظام مؤسيس إداري وتقني عايل الجودة . 
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برامج الدراسات العليا : 

تمنح كلية الرشق العربي للدراسات العليا درجة املاجستري يف التخصصات التالية :  
ماجستير إدارة األعمال.

ويضم املسارات التالية : 
المسار العام .	 
مسار التسويق	 
مسار إدارة الموارد البشرية .  	 
مسار نظم المعلومات اإلدارية . 	 
مسار  اإلدارة المالية وإدارة المخاطر.	 
مسار إدارة المشاريع. 	 
مسار التأمين	 
مسار اإلدارة اإلعالمية 	 

الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال.  

ماجستير القانون العام.

ماجستير القانون الخاص.

ماجستير علوم الحاسب.

ويضم املسارات التالية : 
مسار أمن المعلومات . 	 
مسار تطوير البرمجيات	 

ماجستير تطبيقات الحاسب وإدارة النظم . 

ماجستير العلوم في المحاسبة . 

الماجستير المهني في المحاسبة.

ماجستير اآلداب في اإلدارة واإلشراف التربوي . 

ماجستير اآلداب في التربية الخاصة.

ويضم املسارات التالية : 
مسار صعوبات التعلم . 	 
مسار اإلعاقة الفكرية .	 

ماجستير اآلداب في وسائل وتكنولوجيا التعليم . 

ماجستير اآلداب في الطفولة المبكرة .  
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شروط القبول في كلية الشرق العربي للدراسات العليا

 : ييل  ما  املاجستري  برامج  بأحد  لاللتحاق  املتقدم  الطالب  يف  يشرتط 
بها،  من جامعة معرتف  يعادلها  ما  أو  البكالوريوس  درجة  عىل  يكون حاصالً  أن   •

بتقدير: )جيد( عىل األقل.
توصية  عىل  )بناء  الكلية  وملجلس  طبياً،  والئقاً  والسلوك،  السرية  حسن  يكون  أن   •

مجلس القسم( إضافة رشوط أخرى يراها رضورية .
يجوز قبول الطالب يف غري تخصص املرحلة الجامعية بناء عىل توصية مجلس القسم وفق 

 . لذلك  يضعها  التي  الرشوط 
مرحلة  يف  تخصصه  يكن  لم  حال  يف  الطالب  لقبول  يشرتط  أن  املختص  للقسم  يجوز 
البكالوريوس امتداداً للتخصص املطلوب االلتحاق به يف مرحلة املاجستري اجتياز عدد من 

 : ييل  ما  مراعاة  مع  السابقة  املرحلة  من  التكميلية  املقررات 
أن ال تزيد مدة املقررات التكميلية عن فصلني دراسيني . 

اجتياز املقرر التكمييل يف املرة األوىل بتقدير ال يقل عن جيد . 
أن ال يقل معدله الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن جيد جداً . 

ال يتم التسجيل يف برنامج الدراسات العليا إال بعد اجتياز املقررات التكميلية، ويجوز 
للقسم اإلذن بالتسجيل يف مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر واحد 

من املقررات التكميلية . 
ال تحتسب املدة الزمنية التكميلية ضمن املدة املحددة للحصول عىل الدرجة . 

ال تدخل املقررات التكميلية يف احتساب املعدل الرتاكمي 

مالحظة : يمكن ملجلس الكلية إضافة أو حذف بعض رشوط القبول إذا توافرت األسباب . 

•

•

•

•

•

•



19

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

إجراءات ومتطلبات القبول والتسجيل 

إجراءات ومتطلبات القبول:
تعبئة نموذج )طلب القبول( الكرتونياً من خالل املوقع االلكرتوني للكليات.

سداد رسوم تقديم الطلب لحساب الكليات 
الطالب  إمكانية  مدى  ومعرفة  الكليات  يف  القبول  لجنة  قبل  من  الطلب  دراسة  يتم 

وقدرته العلمية عىل االلتحاق بالربنامج . 
يتم إرسال رسالة نصية للطالب بالقبول املبدئي أو الرفض بناًء عىل رشوط الكليات . 
مراجعة الطالب لوحدة القبول والتسجيل يف الكليات وإحضار أصل األوراق للمطابقة 

وإصدار القبول النهائي للطالب . 
سداد رسوم الفصل الدرايس 

 : الوثائق املطلوبة 
الهوية الوطنية، أو هوية مقيم لغري السعوديني . 

أصل وثيقة التخرج لدرجة البكالوريوس أو صورة طبق األصل.
أصل السجل األكاديمي .

إيصال تسديد رسوم تقديم الطلب لحساب الكليات . 
تقديم توصيتني علميتني أو خطاب تزكية من جهة العمل

صور شخصية للطالب .  
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الرسوم : 

عملية  بإتمام  الطالب  التزام  وتمثل  مسرتدة  غري  ريال(   500 )وقدرها  الطلب:  تقديم  رسوم 
التسجيل وفق الرشوط واآللية التي تحددها الكليات. علماً بأنها تشمل عملية تقديم طلب ملرة 
واحدة فقط، ويف حال االنسحاب أو إعادة التسجيل يلزم سداد رسوم تقديم طلب مرة أخرى 

الفصل  بداية  قبل  أدناه  الجدول  يف  املحددة  الدراسية  الرسوم  سداد  يتم  الدراسية:  الرسوم 
الدرايس.

 : مالحظات 
• الحد األدنى للساعات املعتمدة : 6 ساعات يف كل فصل درايس .

• تضاف نسبة 15% قيمة الرضيبة املضافة للطالب غري السعوديني.

•

•

مدة الدراسة رسوم الساعة الواحدةرسوم الفصل الواحد الربنامج

4 فصول دراسية

4 فصول دراسية

4 فصول دراسية

4 فصول دراسية

4 فصول دراسية

4 فصول دراسية

4 فصول دراسية

4 فصول دراسية

4 فصول دراسية

4 فصول دراسية

4 فصول دراسية

4 فصول دراسية

فصل واحد

44280

44280

33210

38745

35017.50

35017.50

26263

26263

26263

26888

39667.50

39667.50

45022.50

3690

3690

3690

3690

3335

3335

2501.25

2501.25

2501.25

2501.25

3690

3690

10005

2952

ماجستري إدارة األعمال

املاجستري التنفيذي يف إدارة االعمال

ماجستري علوم املحاسبة

املاجستري املهني يف املحاسبة

ماجستري القانون العام

ماجستري القانون الخاص

ماجستري اآلداب يف اإلدارة واإلرشاف الرتبوي

ماجستري اآلداب يف الطفولة املبكرة.

ماجستري اآلداب يف وسائل وتكنولوجيا التعليم

ماجستري اآلداب يف الرتبية الخاصة

ماجستري تقنيات الحاسب وإدارة النظم

ماجستري علوم الحاسب

الفصل التكمييل )قانون(

برنامج سوكبا )قيمة الساعة الواحدة بعد الخصم(
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االنسحاب واسترداد الرسوم الدراسية : 

الفصل  بداية  قبل  املدفوعة  الدراسية  الرسوم  من   %100 اسرتداد  )الطالبة(  للطالب  يمكن 
الدرايس إذا تقدم بطلب االسرتداد قبل بداية الدراسة حسب التقويم الدرايس.

يمكن للطالب )الطالبة( اسرتداد ما دفع من رسوم دراسية بعد خصم يعادل 20% من الرسم 
التقويم  حسب  الدراسة.  بداية  من  أسبوعني  خالل  االنسحاب  بطلب  تقدم  إذا  املعلن.  الدرايس 

الدرايس.
فيعــاد  كاملـة  الطـالب  وسددها  رياالً  الدرايس 40.000  الــرسم  يكــون  عندمــا  فــمثالً 
له 32.000 رياالً 40.000 – 20% )40.000(. ولو سدد مبلغ 20.000رياالً وحرر سند ألمر 

بمبلغ 20.000 رياالً وأراد االنسحاب فيعاد له 12.000 رياالً 20.000 – %20 )40.000(.
يمكن للطالب )الطالبة( اسرتداد ما دفعه من رسوم دراسية بعد خصم يعادل 40% من الرسم 
الدرايس املعلن إذا تقدم بطلب حذف الفصل واالنسحاب خالل الفرتة من بداية األسبوع الثالث 

حتى نهاية األسبوع الرابع من بداية الفصل الدرايس. حسب التقويم الدرايس.
له  الطالـب كاملة فيعــاد  الدرايس  40.000 ريـاالً وسددهـا  الرسم  عندمــا يكـون  فمثـالً 
24.000 رياالً. 40.000 – 40% )40.000(. ولو سدد مبلغ 20.000 رياالً وحرر سند ألمر 

بمبلغ 20.000 رياالً وأراد االنسحاب فيعاد له 4000 رياالً 20.000 – %40 )40.000(.
وقرر  منها.  بجزء  أو  للفصل  الدراسية  الرسوم  بجميع  ألمر  سنداً  )الطالبة(  الطالب  حرر  لو 

االنسحاب فيستحق عليه الخصم املوضح يف 2، 3 أعاله حسب الحال.
إذا  قائما  ألمر  السند  ويبقى  الدراسية  الرسوم  من  يشء  اسرتداد  )الطالبة(  للطالب  يحق  ال 
تقدم بطلب االنسحاب أو الحذف بعد نهاية األسبوع الرابع من بداية الدراسة. حسب التقويم 

الدرايس.
بقاء  مع  أكثر  أو  مقرر  بحذف  الدراسية  الرسوم  من  يشء  اسرتداد  )الطالبة(  للطالب  يحق  ال 

بعض املقررات.

طريقة سداد الرسوم: 

 يتم سداد رسوم تقديم الطلب والرسوم الدراسية  عن طريق اإليداع يف حساب الكليات لدى بنك سامبا:
SA 294 000 000 000 268 074 0769  :باسم: رشكة الريف للخدمات التعليمية حساب رقم 

ثم إرسال نسخة من  إيصال السداد مبيناً فيه اسم الطالب ورقم القبول أو الرقم الدرايس 
إىل الرابط املخصص لذلك يف بوابة الطالب.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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التأجيل والحذف : 

1 - يجوز بموافقة عميد الكلية تأجيل قبول الطالب عىل أن ال تتجاوز مدة التأجيل فصلني 
دراسيني، وال تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األقىص ملدة الحصول عىل الدرجة .

2 - يجوز بموافقة مجلس القسم املختص وعميد الكلية تأجيل دراسة الطالب وفق ما ييل:
• أن يكون الطالب قد اجتاز فصالً دراسياً أو أكثر . 

• أن ال يتجاوز مجموع مدة التأجيل فصلني دراسيني . 
• أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدرايس بما ال يقل عن أسبوعني 

• ال تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األقىص ملدة الحصول عىل الدرجة . 

3 - يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل وفق ما ييل : 
• أن يتقدم بطلب الحذف قبل االختبار النهائي . 

• موافقة مجلس القسم وعميد الكلية . 

• أن ال يكون الفصل الدرايس ضمن الفرص اإلضافية .
• يحتسب هذا الفصل الدرايس ضمن مدد التأجيل املشار إليها أعاله . 

4 - يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة 
دراسية غري  ثالثة فصول  أو  متتاليني،  دراسيني  التأجيل فصلني  مدة  تتجاوز  أال  عىل 
ملجلس  ويجوز  ذلك.  بعد  قيده  يطوى  ثم  الكلية،  يف  بقائه  طيلة  أقىص  كحد  متتالية 
التأجيل  ذلك، وال تحتسب مدة  االستثناء من  الرضورة  أو من يفوضه يف حالة  الكلية 

ضمن املدة القصوى الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج. 
التأجيل يطوى  الدراسة مدة فصل درايس دون طلب  املنتظم عن  الطالب  انقطع  إذا   -  5

قيده من الكلية، وملجلس الكلية طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة ملدة أقل. 
كلية  أو  يف جامعة  زائراً  يدرسها  التي  للفصول  الدراسة  عن  منقطعاً  الطالب  ُيعد  ال   -  6

أخرى .
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االنسحاب : 

إليها طبقت عليه رشوط  العودة  أراد  بناء عىل رغبته ثم  الدراسة  الطالب من  انسحب  إذا 
االلتحاق وقت التسجيل الجديد .

االنقطاع : 

يعترب الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوى قيده يف الحاالت التالية : 
• إذا كان مقبوالً للدراسة ولم يسجل يف الوقت املحدد . 

• يف حال التسجيل يف أحد الفصول وعدم مبارشته للدراسة لهذا الفصل . 

إلغاء القيد : 

 يلغى قيد الطالب بقرار من جملس الكلية يف احلاالت التالية : 

1 - إذا تم قبوله ومل يسجل يف الفرتة املحددة للتسجيل . 
2 -  إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل درايس دون عذر مقبول . 

3 -  إذا ثبت عدم جديته يف الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقًا للامدة )60( من 
الئحة شؤون الطالب . 

4 -  إذا انخفض معدله الرتاكمي عن تقدير جيد جدًا يف فصلني دراسيني متتاليني . 
5 -  إذا جتاوز فرص التأجيل املحددة سابقًا . 

6 -  إذا أخل باألمانة العلمية سواء يف مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة، أو قام 
بعمل خيل باألنظمة والتقاليد اجلامعية . 

7 -  إذا مل جيتز االختبار الشامل إن وجد ، بعد السامح له بإعادته مره واحدة . 
8 -  إذا قررت جلنة احلكم عىل الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم قبوهلا بعد املناقشة 

9 -  إذا مل حيصل عىل الدرجة خالل احلد األقىص ملدهتا وفقًا للامدة )32( من الئحة شؤون 
الطالب . 
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إعادة القيد : 

يجوز يف حاالت الرضورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان الحائل دون 
مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية مع مراعاة ما ييل : 

الطالب  معاملة  يعامل  أكثر  أو  فصول  ثالثة  قيده  إلغاء  عىل  مىض  الذي  الطالب   •

املستجد برصف النظر عن ما قطع سابقاً من مرحلته الدراسية. 
• الطالب الذي مىض عىل إلغاء قيده أقل من ثالثة فصول يعيد دراسة بعض املقررات 
التي درسها ضمن معدله  التي يحددها له مجلسا القسم والكلية، وتحسب الوحدات 
الرتاكمي بعد استئنافه الدراسة، كما تحتسب املدة التي قضاها الطالب يف الدراسة قبل 

إلغاء قيده ضمن املدة القصوى للحصول عىل الدرجة .
 

الفرص اإلضافية : 

• يجوز استثناًء من الفقرة )4( من مسببات إلغاء القيد: منح الطالب فرصًة إضافيًة واحدة 

لفصل درايس واحد أو فصلني دراسيني بحد أعىل بناء عىل توصية مجليس القسم والكلية.
الرسالة  مسار  يف  الطالب  منح  القيد:  إلغاء  مسببات  من   )9( الفقرة  من  استثناًء  يحوز   •

من  وتوصية  املرشف،  من  تقرير  عىل  بناًء  دراسيني  فصلني  عن  تزيد  ال  إضافية  فرصة 
مجليس القسم والكلية وموافقة مجلس األمناء .
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التحويل من وإلى الكليات : 

يجوز قبول تحويل الطالب من وإىل الكليات من جامعة أخرى معرتف بها بناًء عىل توصية 
مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية مع مراعاة ما يأتي : 

• توفر رشوط القبول يف الطالب املحول وأي رشوط أخرى يراها القسم رضورية . 

• أن ال يكون الطالب مفصوالً من الجامعة املحول منها ألي سبب من األسباب . 
يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها طبقاً لآلتي :

• أن ال يكون قد مىض عىل دراسته للوحدات املعادلة أكثر من ثالثة فصول دراسية . 
• أن تتفق من حيث املوضوع مع متطلبات الربنامج املحول إليه . 

• أن ال تتعدى نسبة هذه الوحدات ثالثني يف املائة من وحدات الربنامج املحول إليه . 
• أال يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن )جيد جداً( . 
ال تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساب املعدل الرتاكمي . 

تكون املعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه املقرر وموافقة مجلس الكلية .

• جانب من بهو الكليات
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التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية : 

القسم  توصية مجلس  بناء عىل  الكلية  داخل  آخر  إىل  من تخصص  الطالب  تحويل  يجوز 
املحول إليه وموافقة مجلس الكلية مع مراعاة ما ييل : 

• توفر رشوط القبول يف الطالب املحول وأي رشوط أخرى يراها القسم رضورية . 

• يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها إذا رأى القسم املختص أنها 

مطابقة للربنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله الرتاكمي . 
الواردة يف فقرة  ألغى قيده ألي سبب من األسباب  الطالب قد   • أن ال يكون 

)إلغاء القيد من هذا الدليل(. 
القصوى  املدة  ضمن  منه  املحول  الربنامج  يف  الطالب  قضاها  التي  املدة  تحتسب   •

املحددة للحصول عىل الدرجة . 
عىل  للحصول  املحددة  املدة  خالل  واحدة  ملرة  آخر  إىل  برنامج  من  التحويل  يكون   •

الدرجة.
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التحويل من مسار المشروع إلى مسار الرسالة أو العكس 

مسار  من  التحول  أو  الرسالة  مسار  إىل  )املرشوع(  املقررات  مسار  من  التحويل  يمكن 
الرسالة إىل مسار املقررات بناء عىل توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية .

نظام الدراسة : 

تكون الدراسة ملرحلة املاجستري بأحد األسلوبني التاليني : 
• باملقررات الدراسية والرسالة . 

بينها  من  ويكون  املهنية،  الطبيعة  ذات  التخصصات  بعض  يف  الدراسية  باملقررات   •

مرشوع بحثي يحسب بثالث وحدات عىل األقل .

قواعد الحضور ومدة الدراسة : 

من  الكلية  مجلس  من  بقرار  ويحرم  العلمية،  والدروس  املحارضات  حضور  الطالب  عىل 
الساعات  مجموع  من   )%30( غيابه  نسبة  تجاوز  إذا  للمقررات  النهائي  االختبار  دخول 
املقررة للمقرر الدرايس وتعترب عالمته يف تلك املادة راسباً ويرصد له تقدير محروم )ح( 

أو )DN( ويف ما ييل املدد املقررة للربامج : 
• املدة املقررة للحصول عىل درجة املاجستري ال تقل عن أربعة فصول دراسية وال تزيد 

عن ثمانية فصول دراسية وال تحتسب الفصول الصيفية ضمن هذه املدة . 
مقررات  يف  التسجيل  بداية  من  العلمية  الدرجة  عىل  للحصول  القصوى  املدة  • تحسب 

الدراسات العليا وحتى تأريخ تقديم املرشف عىل الطالب تقريراً إىل رئيس القسم مرفقاً 
به نسخة من الرسالة أو أي متطلبات أخرى لربنامجه.

عن  الكلية  يف  العليا  الدراسات  طالب  يدرسها  التي  الدراسية  الوحدات  عدد  تقل  ال   •

سبعني يف املائة من عدد الوحدات املطلوبة كما يجب أن يقوم باإلعداد الكامل لرسالته 
تحت إرشافها.
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متطلبات التخرج : 

ال يتخرج الطالب إال بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية وبمعدل تراكمي ال يقل عن 3 من 4

توزيع درجات المقرر : 

طبيعته  الذي  للمقرر  النهائية  الدرجة  من   60 بـــ  الفصلية  األعمال  درجة  الكلية  مجلس  حدد 
تتضمن اختباراً نهائياً وتحتسب األعمال الفصلية عىل أساس:

• األبحاث واملشاركات واالختبارات القصرية والنشاط الصفي . 
درجاتها  تقسيم  يصعب  التي  املقررات  ذلك  من  يستثنى  األقل،  عىل  واحد  تحريري  اختبار   •

فرتصد الدرجة النهائية فقط .
له  ترصد  أن  فيجوز  القسم  يقبلها  املقرر ألسباب  متطلبات  إكمال  من  الطالب  يتمكن  لم  إذا   •

الذي يحصل  التقدير  إال  الرتاكمي  أو  الفصل  املعدل  درجة غري مكتمل )ل(، وال يحسب ضمن 
غري  تقدير  يتغري  ولم  واحد  درايس  فصل  مىض  وإذا  املقرر  متطلبات  إكمال  بعد  الطالب  عليه 

مكتمل )ل( بسبب عدم تمكن الطالب من  إكمال متطلبات املقرر فيسجل له راسب )ه( 
وإذا  )م(  تقدير مستمر  فيها  للطالب  أكثر من فصل درايس يرصد  إىل  تحتاج  التي  املقررات   •

أكمل متطلباتها يرصد له التقدير الذي حققه . 

• جانب من معامل احلاسب
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• تحتسب الدرجات التي يحصل عليها طالب املاجستري كما ييل : 

• ال يعترب الطالب مجتازاً ألي مقرر من املقررات إال بحصوله عىل تقدير جيد )ج( عىل األقل 

Master Programs Grading System

Mark

95 - 100

90 - 94

85 - 89

80 - 84

75 - 79

70 - 74

65 - 69

 60 - 64

 less than 60

Points

4.00

3.75

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.00

 0.00

Grade

A+

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

DN

IP

IC

NP

NF

W

 WF

 AU

 Exceptional

Excellent

Superior

Very Good

Above Average

Good

Fail

Denial

In Progress

Incomplete

No-Grade Pass

No-Grade Fail

Withdrawn

Audit

Transfer

(out of college)

To graduate,

 a student shall

attain a G.P.A.

 of at least

 3.00/4.00
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قواعد االختبار :

ال يجوز اختبار الطالب يف مقررين يف يوم واحد، وملجلس الكلية االستثناء من ذلك .   •
ال  كما  بدايته،  من  ساعة  نصف  ميض  بعد  االختبار  قاعة  دخول  من  للطالب  يسمح  ال   •

يجوز له بالخروج قبل ميض نصف وقت االختبار . 
االعرتاض  أو  االختبار  التعليمات وقواعد  أو مخالفة  فيه  الرشوع  أو  االختبار  الغش يف   •
الطالب وفق الئحة  عليها  يعاقب  أموٌر  القاعة  أو مالحظ  املقرر  توجيهات مدرس  عىل 

التأديب.
يجوز ملجلس الكلية يف حاالت الرضورة القصوى النظر يف إعادة تصحيح أوراق اإلجابة   •

خالل مدة ال تتجاوز بداية االختبارات النهائية للفصل التايل . 
يضع مجلس الكلية اإلجراءات التي تنظم أعمال االختبارات الفصلية والنهائية .   •

التي  املواد  واختبارات  البديلة  االختبارات  تنظم  التي  اإلجراءات  الكلية  مجلس  يضع   •
تحتاج دراستها إىل اكثر من فصل درايس . 

الرسائل العلمية :

 : عليها  واإلرشاف  الرسائل  إعداد 
يف  لتوجيهه  بالربنامج  التحاقه  بداية  مع  علمي  مرشد  عليا  دراسات  طالب  لكل  يكون   •
دراسته ومساعدته يف اختيار موضوع الرسالة وإعداد البحث وفق القواعد املعتمدة من 

مجلس الكلية . 
يف  خمسني  واجتيازه  القبول  متطلبات  جميع  إنهاء  بعد  العليا  الدراسات  طالب  عىل   •
املائة عىل األقل من املقررات الدراسية وبمعدل تراكمي ال يقل عن )جيد جداً(؛ التقدم 
ويقرتح  عليه،  باملوافقة  التوصية  حال  يف  القسم  إىل  وجدت-  -إن  الرسالة  بمرشوع 
مجلس القسم اسم املرشف عىل الرسالة واملرشف املساعد – إن وجد – أو أسماء أعضاء 

لجنة اإلرشاف مع تحديد رئيسها، ويرفع بذلك إىل مجلس الكلية للموافقة عليه . 
يجب أن تتميز موضوعات الرسائل العلمية بالجدية واألصالة .   •
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تكتب الرسائل العلمية باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أخرى يف بعض التخصصات   •
أن تحتوي عىل  القسم والكلية، عىل  بناء عىل توصية مجلس  األمناء،  بقرار من مجلس 

ملخٍص واٍف لها باللغة العربية . 
التدريس  أعضاء هيئة  املشاركون من  األساتذة واألساتذة  العلمية  الرسائل  يرشف عىل   •
إذا مىض عىل تعيينه  املاجستري  املساعد عىل رسائل  أن يرشف األستاذ  بالكلية، ويجوز 
الدرجة سنتان، وكان لديه بحثان عىل األقل يف مجال تخصصه، من األبحاث  عىل هذه 

املنشورة أو املقبولة للنرش يف مجالت علمية محكمة . 
املتميزة  الخربة  ذوي  من  مرشفون  العلمية  الرسائل  عىل  باإلرشاف  يقوم  أن  يجوز   •
بقرار  وذلك  بالكلية،  التدريس  هيئة  أعضاء  من غري  البحث  مجال  العلمية يف  والكفاية 

من مجلس الكلية بناء عىل توصية مجلس القسم املختص . 
يجوز أن يقوم باملساعدة يف اإلرشاف عىل الرسالة أحد أعضاء هيئة التدريس من أقسام   •
أخرى حسب طبيعة الرسالة، عىل أن يكون املرشف الرئيس من القسم الذي يدرس فيه 

الطالب . 
للمرشف سواء كان منفرداً أو مشرتكاً مع غريه أن يرشف بحد أقىص عىل أربع رسائل   •
علمية يف وقت واحد، ويجوز يف حاالت الرضورة القصوى بتوصية من مجلس القسم 

وموافقة مجلس الكلية زيادة عدد الرسائل  إىل خمس رسائل . 
خدمته  انتهاء  أو  الرسالة  عىل  اإلرشاف  يف  االستمرار  من  املرشف  تمكن  عدم  حال  يف   •

بالكلية يقرتح القسم مرشفاً بديالً يقوم مقامه ويوافق عليه من مجلس الكلية . 
يقدم املرشف يف نهاية كل فصل درايس – تقريراً – مفصالً إىل رئيس القسم عن مدى   •

تقدم الطالب يف دراسته وترسل صورة من التقرير إىل عميد الكلية . 
يقدم املرشف عىل الرسالة بعد انتهاء الطالب من إعدادها تقريراً عن اكتمالها إىل رئيس   •

القسم تمهيداً الستكمال اإلجراءات التي يحددها مجلس الكلية . 
عىل  بناء  الدراسية  واجباته  من  باي  أخل  أو  الدراسة  يف  الطالب  جدية  عدم  ثبت  إذا   •
تقرير من املرشف عىل دراسته؛ يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم املختص، وإذا أُنذر 
الطالب مرتني ولم يتالف اإلنذار؛ فلمجلس الكلية بناء عىل توصية مجلس القسم إلغاء 

قيده . 
القسم  إىل  إىل تقديمها كاملة  الكلية  الرسالة من مجلس  املدة من قبول مرشوع  ال تقل   •

عن فصلني دراسيني لرسالة املاجستري . 
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مناقشة الرسالة :

ُتكون لجنة املناقشة بقرار من مجلس الكلية بناء عىل توصية مجلس القسم املختص . 
 : يأتي  ما  املاجستري  لرسائل  املناقشة  لجنة  يف  يشرتط 

• أن يكون عدد أعضائها فردياً، ويكون املرشف مقرراً لها . 
املرشف  يمثل  وال  التدريس،  هيئة  أعضاء  بني  من  ثالثة  عن  اللجنة  أعضاء  عدد  يقل  أال   •

واملرشف املساعد )إن وجد( أغلبية فيها . 
• أن تنطبق رشوط اإلرشاف عىل الرسائل عىل أعضاء اللجنة . 

• أن يكون من بني أعضاء اللجنة أحد األساتذة أو األساتذة املشاركون عىل األقل . 
• أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي األعضاء عىل األقل . 

انتهاء  أو  لوفاته  املناقشة  لجنة  يف  املشاركة  من  الرسالة  عىل  املرشف  تمكن  عدم  حال  • يف 
خدمته أو لتواجده يف مهمة خارج البالد لفرتة طويلة، يقرتح القسم بديالً عنه ويوافق 

عليه مجلس الكلية . 
1 - تعد لجنة املناقشة تقريراً من جميع أعضائها يقدم إىل رئيس القسم خالل أسبوع 

من تأريخ املناقشة متضمناً إحدى التوصيات التالية : 
التعديالت دون مناقشتها مرة أخرى، ويفوض  الرسالة مع إجراء بعض  2 - قبول 
بهذه  األخذ  من  التأكد  بعد  الدرجة  بمنح  بالتوصية  املناقشة  لجنة  أعضاء  أحد 
الكلية  وملجلس  املناقشة،  تأريخ  من  أشهر  ثالثة  تتجاوز  ال  مدة  يف  التعديالت 

االستثناء من ذلك . 
يحددها  التي  الفرتة  خالل  مناقشتها  وإعادة  الرسالة  يف  النقص  أوجه  استكمال    -  3
مجلس الكلية بناء عىل توصية مجلس القسم املختص عىل أال يزيد عن سنة واحد من 

تأريخ املناقشة . 
4 -  عدم قبول الرسالة . 

أو  له من مرئيات مغايرة  أن يقدم ما  الحق يف  الرسالة  املناقشة عىل  • لكل عضو من لجنة 
الكلية؛ يف مدة ال تتجاوز  القسم، وعميد  تحفظات يف تقرير مفصل إىل كٍل من: رئيس 

أسبوعني من تأريخ املناقشة 
• يرفع رئيس القسم املختص تقرير لجنة املناقشة إىل عميد الكلية يف مدة ال تتجاوز ثالثة 

أسابيع من تأريخ املناقشة . 
• يرفع عميد الكلية التوصية بمنح الدرجة إىل مجلس األمناء التخاذ القرار .
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مناقشة مشروع التخرج 

• يقوم أحد أعضاء هيئة التدريس بتنسيق مشاريع التخرج . 

• يتم توزيع طلبة مشاريع التخرج عىل املرشفني . 

• يشارك عضو هيئة تدريس آخر مع مرشف مرشوع التخرج عند مناقشة املرشوع ، ويويص 

األكاديمي(  واالعتماد  للتقويم  الوطنية  )الهيئة  واملجتمع  العمل  لسوق  ممثل  بارشاك 
وتحسب درجة املناقشة عىل أساس متوسط ما يقرره املناقشون .

• يجوز للطالب أن يكمل مرشوع التخرج يف فصليني دراسيني بحد أقىص يحصل يف الفصل 

األول عىل تقدير )غري مكتمل( بناء عىل طلب الطالب وموافقة املرشف .
 

الخدمات المساندة للطلبة : 

إلتمام  والجهد  الوقت  لهم  لتوفر  والطالبات  للطالب  الخدمات  من  العديد  الكلية  تقدم 
متطلبات الدراسة ومنها:

1 - حساب الطالب االلكتروني. 

عن طريقه ُتقدم الخدمات التالية : 
• التسجيل االلكرتوني . 

• تقديم طلبات االنسحاب والتأجيل . 

• التعرف عىل الخطة الدراسية . 
• طباعة الجداول الدراسية . 

• طباعة جداول االختبارات .

• طباعة كشف الدرجات . 

• االطالع عىل الدرجات الفصلية . 
• االطالع عىل وضع الغياب .

• تقديم األعمال الفصلية الكرتونياً . 

• تحميل امللفات التي يرسلها أساتذة املقررات . 

• إمكانية استيفاء استبيانات تقويم الطالب للمقرر والخربة والربنامج . 
• االطالع عىل الوضع الحايل للطالب . 
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2 - اإلرشاد األكاديمي . 

لتزويدهم  الدراسة،  فرتة  مدار  عىل  لطالبها  األكاديمي  اإلرشاد  خدمات  الكليات  تقدم 
الدرايس، وماُتتِيُحه لهم من تخصصات ملساعدتهم  الكلية  املتعلقة بنظام  بجميع املعارف 
عىل اختيار التخصص الذي يناسب قدراتهم وإمكاناتهم، وكذلك ملساعدتهم عىل استكمال 

الدراسة عىل أفضل وجه ممكن. 

3 - مكتبة الكلية . 

تتضمن مكتبة الكليات مجموعة كبرية من املراجع العربية واألجنبية والرسائل الجامعية 
الثامنة  الساعة  من  أبوابها  وتفتح  تخصصاتها،  كافة   يف  االلكرتونية  املعلومات  وقواعد 
الطالب  بقسمي  املختصون  املكتبة  أمناء  ُيقدم  كما  مساًء،  عرش  الحادية  وحتى  صباحاً 
والطالبات املساعدة الكاملة للطلبة حتى يحصلوا عىل ما يحتاجونه بسهولة ويرس، وذلك 

باستخدام أنظمة املكتبات املتطورة . 

4 - معامل الحاسب :

أعدت الكليات معامل للحاسب للطلبة والطالبات مجهزة بعدد من األجهزة محملة بالربامج 
املحوسبة التي يحتاج إليها الطلبة خالل دراستهم بمختلف املجاالت . 

5 - مركز التعلم االلكتروني : 

املتعلقة  باألبحاث  املهتمني  والباحثات  الباحثني  بالكليات  االلكرتوني  التعلم  مركز  يساعد 
الباحثون،  إليها  يحتاج  التي  والوسائل  األجهزة  املركز  يضم  كما  االلكرتوني،  بالتعلم 
ويقوم املركز باإلرشاف عىل إعداد املقررات االلكرتونية وإدارتها، ونرشها عىل نظام إدارة 

التعلم الخاص بالكليات . 
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6 - مركز البحوث والدراسات :

العلمية  املجاالت  أبحاثهم يف  إنجاز ونرش  التدريس يف  الطلبة وأعضاء هيئة  املركز  يساعد 
ودراسات  أبحاث  مشاريع  يتبنى  كما  والدولية،  واإلقليمية  املحلية  واملؤتمرات  املحكمة 

واستشارات ذات نفع عام تدعمها وتمولها الكلية.
 

7 - مركز التنمية اإلدارية وخدمة المجتمع : 

من  الكليات  تتمكن  خالله  من  الذي  الذراع  املجتمع  وخدمة  اإلدارية  التنمية  مركز  يعترب 
مؤسسة،  أو  جهة  أو  قطاع  إىل  املوجهة  واألبحاث  واالستشارات  التدريب  خدمات  تقديم 

بتمويل يف الغالب من الجهة املستفيدة من الخدمة .
 - : ذلك  ومن  والطالبات  للطالب  الخدمات  من  العديد  املركز  يقدم  ذلك  إىل  إضافة 

– تدقيق ( ترجمة   – تغليف   – – طباعة  مستندات  )تصوير 

8 - الصالة الرياضية

إيماناً بأهمية تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية، وتوفري الفعاليات الرتفيهية فقد تم تهيئة 
صالة رياضية مجهزة بأحدث التجهيزات تتيح للطالب والطالبات استغالل أوقات فراغهم 
بما يعود عليهم بالنفع والفائدة واملشاركة يف املسابقات التي تقيمها االتحادات الرياضية.

9 - مقهى الكلية : 

تقدم مقاهي  والراحة لطالبها وجميع منسوبيها،  الخدمة  توفري  الكليات عىل  من  حرصاً 
الحارة  واملرشوبات  واملرطبات  الخفيفة  الوجبات  والطالبات(  الطالب  قسم  )يف  الكلية 
مواقع  يف  والطالبات  الطالب  لخدمة  الذاتية  الخدمة  آالت  الكليات  وفرت  كما  والباردة، 

مختلفة من الكليات . 
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تفاصيل البرامج العلمية والخطط 
الدراسية التي تقدمها األقسام 
العلمية بكلية الشرق العربي 

للدراسات العليا
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أواًل : قسم الحاسب : 

رؤية القسم : 

وتطبيقات  علوم  تخصص  يف  واإلقليمي  املحيل  املستويني  عىل  رائداً  الربنامج  يكون  أن 
الحاسب وإدارة النظم.

رسالة القسم : 

إعداد كوادر وطنية متميزة مؤهلة تأهيالً علمياً عالياً ومزودة بأحدث املهارات العملية يف 
مجاالت علوم وتطبيقات الحاسب وإدارة النظم قادرة عىل التطوير واالبتكار واإلبداع.

أهداف القسم :

• إكساب الخريجني املعرفة الكافية بمجاالت علوم وتطبيقات الحاسب وإدارة النظم التي 
تمكنهم من النجاح يف حياتهم العملية . 

العملية  ممارساتهم  تطوير  لتمكينهم من  الكافية  اإلدراكية  املهارات  الخريجني  إكساب   •
من تحليل وتنفيذ وتقييم الحلول املؤتمتة. 

• إكساب الخريجني مهارات التواصل مع اآلخرين واملهارات الشخصية الالزمة لتمكينهم 
من العمل بكفاءة مع زمالئهم يف العمل . 

• إكساب الخريجني القدرة عىل إجراء البحوث يف مجاالت علوم وتطبيقات الحاسب وإدارة 
النظم بما يمكنهم من اإلسهامات املتميزة يف هذا املجال.

لغة الدراسة  :   اللغة اإلنجليزية .

عدد الساعات  : 43 ساعة . 

برامج القسم : 

أواًل: برنامج ماجستير علوم الحاسب

المسارات العلمية المتاحة : 

• مسار أمن املعلومات . 
• مسار تطوير الربمجيات . 

ثانيًا: برنامج ماجستير تطبيقات الحاسب وإدارة النظم
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أوالً : املقررات اإلجبارية املشرتكة )19 ساعة(

ثالثاً : املقررات االختيارية  املستوى الثاني

ثانياً : املقررات االختيارية املشرتكة املستوى األول )12 ساعة(

املقرر ورقم  رمز 

عال 530
عال 580
عال 540
عال 527
عال 542
عال 598
عال 599

املقرر ورقم  رمز 

عال 586
عال 589
عال 587
عال 590
عال 597
عال 594
عال 576
تان 580
عال 572

املقرر ورقم  رمز 

عال 511
عال 537
عال 544
عال 547
عال 548
عال 549
عال 550
عال 553
عال 578

املقرر اسم          

نظم إدارة قواعد البيانات املتقدمة
الخوارزميات املتقدمة للحواسيب

شبكات الحاسب
الذكاء االصطناعي

الطرق البحثية
مرشوع 1
مرشوع 2

املقرر اسم          

نظرية الحوسبة
موضوعات مختارة يف علوم الحاسب النظرية

تعليم االلة
الحوسبة السحابية
واجهة الروبوتات

املنطق الضبابي وتطبيقاته
الربمجة املرئية

موضوعات مختارة يف الحوسبة التطبيقية
انرتنت األشياء

املقرر اسم          

التفاعل بني اإلنسان والحاسب
التنقيب يف البيانات

الحوسبة املتنقلة
تقنيات اإلنرتنت

النظم املوزعة
موضوعات مختارة يف نظم الحاسب و املعلومات

رسوميات الحاسب
تطبيقات الوسائط املتعددة

املرتجمات الربمجية

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3
2
2
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3
3
3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3
3
3
3
3
3

أواًل: برنامج ماجستير علوم الحاسب

الخطة الدراسية
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الخطة الدراسية

املقررات االختيارية  املستوى الثالث – مسار أمن املعلومات

املقررات اإلجبارية ملسار أمن املعلومات )12 ساعة(

املقررات اإلجبارية ملسار تطوير الربمجيات )12 ساعة(

املقررات االختيارية  املستوى الثالث – مسار تطوير الربمجيات

املقرر ورقم  رمز 

عال 592
عال 593
عال 595
عال 596

املقرر ورقم  رمز 

عال 561
عال 562
عال 563
عال 564

املقرر ورقم  رمز 

عال 571
تان 560
عال 566
عال 569

املقرر ورقم  رمز 

عال 567
عال 570
عال573
عال 579

املقرر اسم 

القرصنة األخالقية
األدلة الجنائية الرقمية

األمن السيرباني
إخفاء املعلومات

املقرر اسم 

أمن املعلومات
التشفري

أمن قواعد البيانات واملراجعة
أمن الشبكات املتقدم

املقرر اسم 

هندسة الربمجيات املتقدمة
إدارة مشاريع الربمجيات

ضبط الجودة واختبار الربمجيات
تطوير الربمجيات الرسيع

املقرر اسم 

تطوير تطبيقات الجوال
مقاييس الربمجيات

هندسة الربمجيات املوجهة نحو األهداف
موضوعات مختارة يف هندسة الربمجيات

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3
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الخطة الدراسية لمسار أمن المعلومات

املستوى األول

املستوى الثالث

املستوى الرابع

املستوى الثاني

املقرر ورقم  رمز 

عال 530
عال 580
عال 540
5 xx عال

املقرر ورقم  رمز 

5  xxعال
عال 598
عال 561
عال 562

املقرر ورقم  رمز 

عال 599
عال 563
عال 564

املقرر ورقم  رمز 

عال 542
عال 527
5  xxعال
5  xxعال

املقرر اسم                

نظم إدارة قواعد البيانات املتقدمة
الخوارزميات املتقدمة للحواسيب

شبكات الحاسب
اختياري 1 )املستوى1(

املقرر اسم                

اختياري 4 ) املستوى 3(
املرشوع 1

أمن املعلومات
التشفري

املقرر اسم                

املرشوع 2
أمن قواعد البيانات و املراجعة

أمن الشبكات املتقدم

املقرر اسم                

الطرق البحثية
الذكاء االصطناعي

اختياري 1 )املستوى2(
اختياري 3 )املستوى2(

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
2
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3
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الخطة الدراسية لمسار تطوير البرمجيات

املستوى األول

املستوى الثالث

املستوى الرابع

املستوى الثاني

املقرر ورقم  رمز 

عال 530
عال 580
عال 540
5  xxعال

املقرر ورقم  رمز 

5  xxعال
عال 598
عال 571
تان 560

املقرر ورقم  رمز 

عال 599
عال 566
عال 569

املقرر ورقم  رمز 

عال 542
عال 527
5  xxعال
5  xxعال

املقرر اسم               

نظم إدارة قواعد البيانات املتقدمة
الخوارزميات املتقدمة للحواسيب

شبكات الحاسب
اختياري 1) املستوى 1(

املقرر اسم               

اختياري 4 ) املستوى 3(
املرشوع 1

هندسة الربمجيات املتقدمة
إدارة مشاريع الربمجيات

املقرر اسم               

املرشوع 2
ضبط الجودة واختبار الربمجيات

تطوير الربمجيات الرسيع

املقرر اسم               

الطرق البحثية
الذكاء االصطناعي

اختياري 1 ) املستوى2(
اختياري 3 ) املستوى2(

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
2
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3
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ثانيًا: برنامج ماجستير تطبيقات الحاسب وإدارة النظم

الخطة الدراسية

أوالً : املقررات اإلجبارية )19 ساعة(

ثانياً : املقررات االختيارية )24 من 54 ساعة(

الرمز

تان 500
تان 510
تان 520
تان 530
تان 597
تان 598
تان 599

الرمز

تان 511
تان 512
تان 513
تان 535
تان 540
تان 550
تان 560
تان 561
تان562
تان 563
تان 570
تان 571
تان 580
تان 581
تان 582
عال 511
عال 527
عال 553
عال 540

الساعات

3
3
3
3
2
2
3

الساعات

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

املقرر اسم 

أساسيات أنظمة الحاسب
برمجة الحاسبات

تحليل وتصميم النظم
أساسيات قواعد البيانات

ندوة بحثية
مرشوع ماجستري 1
مرشوع ماجستري 2

املقرر اسم 

الربمجة املتقدمة للحاسبات
تراكيب البيانات
الربمجة الشبكية
نظم دعم القرار

تطبيقات األعمال املوزعة
أمن املعلومات

إدارة مشاريع الربمجيات
التجارة اإللكرتونية

ضبط الجودة واختبار الربمجيات
نظم تخطيط موارد املنشآت

إدارة األعمال
مبادئ وممارسات اإلدارة

موضوعات مختارة يف الحوسبة التطبيقية
مواضيع مختارة يف األعمال اإللكرتونية

مواضيع مختارة يف تطبيقات وخدمات الشبكة
التفاعل بني اإلنسان والحاسب

الذكاء االصطناعي
تطبيقات الوسائط املتعددة

شبكات الحاسب
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الخطة الدراسية االسترشادية

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

تان 500
تان 510
ـــــــــ
ـــــــــ

املقرر ورقم  رمز 

تان 598
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ

املقرر ورقم  رمز 

تان 599
ـــــــــ
ـــــــــ

املقرر ورقم  رمز 

تان 520
تان 530
تان 597
ـــــــــ

املقرر اسم               

أساسيات أنظمة الحاسب
برمجة الحاسبات

مادة اختيارية
مادة اختيارية

املقرر اسم               

مرشوع ماجستري 1
مادة اختيارية
مادة اختيارية
مادة اختيارية

املقرر اسم               

مرشوع ماجستري 2
مادة اختيارية
مادة اختيارية

املقرر اسم               

تحليل وتصميم النظم
أساسيات قواعد البيانات

ندوة بحثية
مادة اختيارية

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

2
2
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
2
3
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ثانيًا : قسم إدارة األعمال  

رؤية القسم : 

التميز يف برامج إدارة األعمال إلثراء بيئة األعمال . 
رسالة القسم : 

يف  اإلدارية  املناصب  لشغل  واملهارات  والقيم  باملعرفة  األعمال  إدارة  تأهيل خريجي قسم 
القطاعني الحكومي والخاص باحرتافية . 

 أهداف القسم :
• تقديم برامج إدارة أعمال تلبي احتياجات منظمات األعمال.

الداعمة  البيئة  العلمي وتوفري  البحث  التدريس والطلبة يف  • تعزيز مشاركة أعضاء هيئة 
لذلك . 

• بناء وتوثيق الرشاكات املجتمعية . 
• تحديث اسرتاتيجيات التعليم والتعلم . 

• تعزيز عمليات التطوير والجودة .
لغة الدراسة  :   العربية . 

عدد الساعات  : 48 ساعة .

برامج القسم :

األعمال  إدارة  ماجستري  برنامج    -1
المسارات العلمية المتاحة : 

• املسار العام 
• مسار إدارة املوارد البرشية . 

• مسار اإلدارة املالية وإدارة املخاطر . 
• مسار نظم املعلومات اإلدارية . 

• مسار التسويق . 
• مسار إدارة املشاريع . 

• مسار التأمني . 
• مسار اإلدارة اإلعالمية .

األعمال  إدارة  يف  التنفيذي  املاجستري  برنامج    -2
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أواًل: برنامج ماجستير إدارة األعمال 

الخطة الدراسية

ساعة( املشرتكة )39  املقررات 
الرمز

كمي  501
حسب 509
قصد 503
دار 502
دار 504
دار 506
دار 508
دار 510
دار 512
دار 520
دار 522
دار 524
دار 598

الساعات

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

املقرر اسم     

التحليل الكمي يف اإلدارة
املحاسبة اإلدارية
االقتصاد اإلداري

النظرية اإلدارية املعارصة
إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية

منهج البحث يف اإلدارة
السلوك التنظيمي

اإلدارة املالية
إدارة التسويق
إدارة العمليات

نظم املعلومات اإلدارية
اإلدارة االسرتاتيجية

مرشوع بحث

ساعات( العام )9  املسار  اإلجبارية  املقررات 

ساعات( البرشية  )9  املوارد  مسار  اإلجبارية  املقررات 

املقرر ورقم  رمز 

دار 540
دار 550
دار 560

املقرر ورقم  رمز 

دار 542
دار 552
دار 562

املقرر اسم     

إدارة األعمال الدولية
ريادة األعمال

البيئة القانونية لألعمال

املقرر اسم     

تخطيط وتطوير املوارد البرشية االسرتاتيجية
القيادة يف املنظمات املعارصة

إدارة التعويضات

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
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ساعة( املخاطر )12  وإدارة  املالية  اإلدارة  مسار  اإلجبارية  املقررات 
الرمز

مال 511
مال 554
مال 513
مال 515

الساعات

3
3
3
3

املقرر اسم     

النمذجة املالية 
املؤسسات واألسواق املالية

املشتقات املالية وإدارة املخاطر
تحليل االستثمار

ساعات( التسويق )9  مسار  اإلجبارية  املقررات 

ساعات( اإلدارية )9  املعلومات  نظم  مسار  اإلجبارية  املقررات 

ساعة( التأمني )12  مسار  اإلجبارية  املقررات 

املقرر ورقم  رمز 

دار 546
دار 556
دار 566

املقرر ورقم  رمز 

دار 548
دار 558
دار 568

املقرر ورقم  رمز 

تام 570
تام 571
تام 572
تام 573

املقرر اسم     

سلوك املستهلك
بحوث التسويق

التسويق االلكرتوني

املقرر اسم     

إدارة قواعد البيانات
تخطيط وإدارة موارد املنشأة

تحليل وتصميم نظم املعلومات

املقرر اسم     

مبادئ إدارة الخطر والتأمني
تأمينان املمتلكات واملسؤولية

تأمينات الحماية واالدخار
التأمينات االجتماعية

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3
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ساعة( املشاريع )12  إدارة  مسار  اإلجبارية  املقررات 

ساعة( اإلعالمية )12  اإلدارة  مسار  اإلجبارية  املقررات 

املقرر ورقم  رمز 

دار 572
دار 582
دار 592
دار 594

املقرر ورقم  رمز 

دام 580 
دام 581
دام 582
دام 583

املقرر اسم     

أساسيات إدارة املشاريع وتطبيق الربمجيات املتخصصة
إدارة الجودة والتكلفة وفرق العمل

إدارة االتصاالت واألخطار
إدارة وقت املرشوع واستدامة املوارد وإدارة حافظة املرشوعات

املقرر اسم     

أساسيات إدارة املؤسسات اإلعالمية 
دراسات متقدمة يف التخطيط اإلعالمي

تطبيقات يف إدارة العالقات العامة
اإلعالم واالتصال التسويقي

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

 3
3
3
3

• الساحة اخلارجية للكليات
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الخطة الدراسية االسترشادية

األول املستوى 

الرئيسية( األربعة  الثالث )املقررات  املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

كمي  501
حسب 509
دار 502
دار 508

املقرر ورقم  رمز 

دار 520
دار 522

قصد 503
دار 524

املقرر ورقم  رمز 

دار 572

تام 570

دام 580

املقرر ورقم  رمز 

دار 504
دار 506
دار 510
دار 512

املقرر اسم     

التحليل الكمي يف اإلدارة
املحاسبة اإلدارية

النظرية اإلدارية املعارصة
السلوك التنظيمي

املقرر اسم     

إدارة العمليات
نظم معلومات إدارية

االقتصاد اإلداري
اإلدارة االسرتاتيجية

املقرر اسم     

أساسيات إدارة املشاريع وتطبيق الربمجيات املتخصصة
ثالث  إىل  باإلضافة  املشاريع  إدارة  مسار  دراسة  ينوي  ملن  إجباري  مقرر 

الرئيسية. األربعة  املقررات  من  مقررات 
مبادئ إدارة الخطر والتأمني

مقرر إجباري ملن ينوي دراسة مسار التأمني باإلضافة إىل ثالث مقررات من 
الرئيسية. األربعة  املقررات 

أساسيات إدارة املؤسسات اإلعالمية
ثالث  إىل  باإلضافة  اإلعالمية  اإلدارة  مسار  دراسة  ينوي  ملن  إجباري  مقرر 

الرئيسية . األربعة  املقررات  من  مقررات 

املقرر اسم     

إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية
منهج البحث يف اإلدارة

اإلدارة املالية
إدارة التسويق

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3

3

3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

تعترب املقررات األربعة السابقة إجبارية ملن ينوي دراسة مسار عام، أو موارد برشية، أو تسويق، أو 
نظم معلومات إدارية.
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العام( الرابع )املسار  املستوى 

البرشية( املوارد  إدارة  الرابع )مسار  املستوى 

املخاطر( وإدارة  املالية  اإلدارة  الرابع )مسار  املستوى 

التسويق( الرابع )مسار  املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

دار 540
دار 550
دار 560
دار 598

املقرر ورقم  رمز 

دار 542
دار 552
دار 562
دار 598

املقرر ورقم  رمز 

مال 512
مال 513
مال 515
دار 598 

املقرر ورقم  رمز 

دار 546
دار 556
دار 566
دار 598

املقرر اسم 

إدارة األعمال الدولية
ريادة األعمال

البيئة القانونية لألعمال
مرشوع بحث

املقرر اسم 

تخطيط وتطوير املوارد البرشية االسرتاتيجية
القيادة يف املنظمات املعارصة

إدارة التعويضات
مرشوع بحث

املقرر اسم 

املؤسسات واألسواق املالية
املشتقات املالية وإدارة املخاطر

تحليل االستثمار
مرشوع بحث

املقرر اسم 

سلوك املستهلك
بحوث التسويق

التسويق االلكرتوني
مرشوع بحث

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3
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إدارية ( معلومات  نظم  الرابع )مسار  املستوى 

املشاريع( إدارة  الرابع )مسار  املستوى 

التأمني( الرابع )مسار  املستوى 

اإلعالمية( اإلدارة  مسار  الرابع )  املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

دار 548
دار 558
دار 568
دار 598

املقرر ورقم  رمز 

دار 582
دار 592
دار 594
دار 598

املقرر ورقم  رمز 

تام 571
تام 572
تام 573
دار 598

املقرر ورقم  رمز 

دام 581
دام 582
دام 583
دام 598

املقرر اسم 

إدارة قواعد البيانات
تخطيط وإدارة موارد املنشأة

تحليل وتصميم نظم املعلومات
مرشوع بحث

املقرر اسم 

إدارة الجودة والتكلفة وفرق العمل
إدارة االتصاالت واألخطار

إدارة وقت املرشوع واستدامة املوارد وإدارة حافظة املرشوعات
مرشوع بحث

املقرر اسم 

تأمينان املمتلكات واملسؤولية
تأمينات الحماية واالدخار

التأمينات االجتماعية
مرشوع بحث

املقرر اسم 

دراسات متقدمة يف التخطيط اإلعالمي
تطبيقات يف إدارة العالقات العامة

اإلعالم واالتصال التسويقي
مرشوع بحث

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3
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)EMBA( : ثانيًاً: الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال

الخطة الدراسية

ساعة( اإلجبارية )48  املقررات 
الرمز

دار 501
حسب 509
دار 503

كمي  501
دار 505
دار 504
دار 510
دار 512
دار 520
دار 522

قصد 503
دار 524
قنن 537
دار 550
دار 570
دار 598

الساعات

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

املقرر اسم 

اإلدارة بني النظرية والتطبيق
املحاسبة اإلدارية

السلوك التنظيمي والقيادة
التحليل الكمي يف اإلدارة

مهارات إدارية
إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية

اإلدارة املالية
إدارة التسويق
إدارة العمليات

نظم معلومات إدارية
االقتصاد اإلداري

اإلدارة االسرتاتيجية
حلقة دراسية يف القانون التجاري وتطبيقاته يف اململكة

ريادة األعمال
مهارات التفاوض

مرشوع بحث
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الخطة الدراسية

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الثاني املستوى 

الرابع املستوى 

الرمز

دار 501
حسب 509
دار 503

كمي  501

الرمز

دار 520
دار 522

قصد 503
دار 524

الرمز

دار 504
دار 505
دار 510
دار 512

الرمز

قنن 537
دار 550
دار 570
دار 598

الساعات

3
3
3
3

الساعات

3
3
3
3

الساعات

3
3
3
3

الساعات

3
3
3
3

املقرر اسم 

اإلدارة بني النظرية والتطبيق
املحاسبة اإلدارية

السلوك التنظيمي والقيادة
التحليل الكمي يف اإلدارة

املقرر اسم 

إدارة العمليات
نظم املعلومات اإلدارية

االقتصاد اإلداري
اإلدارة االسرتاتيجية

املقرر اسم 

إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية
مهارات إدارية

اإلدارة املالية
إدارة التسويق

املقرر اسم 

حلقة دراسية يف القانون التجاري وتطبيقاته يف اململكة
ريادة األعمال

مهارات التفاوض
مرشوع بحث
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ثالثًا : قسم القانون  

رؤية القسم : 

الريادة واإلبداع يف تقديم مستوى متميز يف التعليم والبحث العلمي القانوني وخدمة املجتمع.
رسالة القسم : 

توفري بيئة أكاديمية وتعليمية قادرة عىل إعداد طالب متميز يف العلوم والبحوث القانونية 
واملنافسة يف سوق العمل، وخدمة املجتمع، وفق ضوابط أخالقية. 

أهداف القسم :

اململكة  يف  والنظامي  الرشعي  البناء  خصوصية  وإبراز  املقارنة،  الدراسات  إجراء   •
بالربط بني التنظيم والتدوين ألحكام الفقه الرشعي. 

العام  القطاع  يف  التنمية  لعمليات  وقانوناً  رشعاً  املؤهلة  البرشية  الكوادر  إعداد   •
والخاص واملساهمة يف تحقيق االكتفاء الذاتي يف بناء الكوادر محلياً.

• تمكني الراغبني من الطالب والطالبات من مواصلة دراساتهم العليا يف مجاالت علم 
القانون يف داخل اململكة. 

• بث الوعي والثقافة الرشعية والقانونية املالئمة لحل مشكالت املجتمع . 
البحوث  خالل  من  اململكة  يف  والقانوني  الرشعي  الفكر  وبلورة  وتطوير  تنمية   •

والدراسات التي تتم عرب برامج الدراسات العليا.  
لغة الدراسة  :   العربية . 

عدد الساعات  : 

• مســـار املقــــررات 42 ساعة. 
• مســـار الرســالـــة 42 ساعة. 

• الربنامج التكمييل 15 ساعة. 
برامج القسم : 

• برنامج ماجستري القانون العام 
• برنامج ماجستري القانون الخاص 

• الربنامج التكمييل 
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1 - برنامج ماجستير القانون العام 

الخطة الدراسية

ساعة( اإلجبارية )30  املقررات 

ساعات(  6 الرسالة  إجبارية )مسار  مقررات 

االختيارية املقررات   : ثانياً 
ساعة(  18 من  الرسالة  ملسار  ساعات  و6  املقررات  ملسار  ساعة   12(

الرمز

قنن 501
قنن 502
قنن 503
قنن 504
قنن 505
قنن 506
قنن 507
قنن 508
قنن 509
قنن 510

الرمز

قنن 600

الرمز

قنن 511
قنن 512
قنن 513
قنن 514
قنن 515
قنن 516

الساعات

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

الساعات

6

الساعات

3
3
3
3
3
3

املقرر اسم 

مدارس الفكر القانوني
أصول البحث العلمي
املؤسسات الدستورية

دروس يف القانون اإلداري
املسئولية الجنائية

تسوية املنازعات الدولية
أصول اإلجراءات اإلدارية

الترشيع الجنائي اإلسالمي
القانون الدويل الجنائي

دروس يف اإلجراءات الجزائية

املقرر اسم 

الرسالة

املقرر اسم 

قانون البيئة
القانون الدويل اإلنساني

القانون الجنائي االقتصادي
علم االجتماع الجنائي

املنظمات اإلقليمية
قانون البحار
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الخطة الدراسية االسترشادية لمسار المقررات

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

قنن 501
قنن 502
قنن 503

املقرر ورقم  رمز 

قنن 507
قنن 508
قنن 509
ـــــــــ

املقرر ورقم  رمز 

قنن 510
ـــــــــ
ـــــــــ

املقرر ورقم  رمز 

قنن 504
قنن 505
قنن 506
ـــــــــ

املقرر اسم               

مدارس الفكر القانوني
أصول البحث العلمي
املؤسسات الدستورية

املقرر اسم               

أصول اإلجراءات اإلدارية
الترشيع الجنائي اإلسالمي

القانون الدويل الجنائي
مادة اختيارية

املقرر اسم               

دروس يف اإلجراءات الجزائية
مادة اختيارية
مادة اختيارية

املقرر اسم               

دروس يف القانون اإلداري
املسئولية الجنائية

تسوية املنازعات الدولية
مادة اختيارية

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

ـــــــــ

املعتـمدة الساعات 

3
ـــــــــ
ـــــــــ

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

ـــــــــ
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الخطة الدراسية االسترشادية لمسار الرسالة

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

قنن 501
قنن 502
قنن 503

املقرر ورقم  رمز 

قنن 507
قنن 508
قنن 509
ـــــــــ

املقرر ورقم  رمز 

قنن 510
قنن 600

املقرر ورقم  رمز 

قنن 504
قنن 505
قنن 506
ـــــــــ

املقرر اسم               

مدارس الفكر القانوني
أصول البحث العلمي
املؤسسات الدستورية

املقرر اسم               

أصول اإلجراءات اإلدارية
الترشيع الجنائي اإلسالمي

القانون الدويل الجنائي
مادة اختيارية

املقرر اسم               

دروس يف اإلجراءات الجزائية
الرسالة

املقرر اسم               

دروس يف القانون اإلداري
املسئولية الجنائية

تسوية املنازعات الدولية
مادة اختيارية

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

ـــــــــ

املعتـمدة الساعات 

3
6

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

ـــــــــ



58

2 - برنامج ماجستري القانون الخاص 

الخطة الدراسية

ساعة( اإلجبارية )30  املقررات  أوالً: 

ساعات(  6 الرسالة  إجبارية )مسار  مقررات 

الرمز

قنن 501
قنن 502
قنن 520
قنن 521
قنن 522
قنن 523
قنن 524
قنن 525
قنن 526
قنن 527

الرمز

قنن 600

الرمز

قنن 528
قنن 529
قنن 530
قنن 531
قنن 532
قنن 533

الساعات

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

الساعات

6

الساعات

3
3
3
3
3
3

املقرر اسم 

مدارس الفكر القانوني
أصول البحث العلمي

ضوابط املحاكمة العادلة
التطورات الحديثة عىل نظرية العقد

املدونات الرشعية
الضمان يف الفقه اإلسالمي

معامالت العقار يف القانون السعودي
دروس يف قانون الرشكات

فض املنازعات التجارية
التمثيل التجاري واالستثمار األجنبي

املقرر اسم 

الرسالة

املقرر اسم 

قانون اإلثبات
القانون املايل

قواعد األجانب
العالمات واألسماء التجارية

املنافسة وحماية املستهلك
البيع الدويل للبضائع

االختيارية املقررات  ثانياً: 
ساعة(  18 من  الرسالة  ملسار  ساعات  و6  املقررات  ملسار  ساعة   12(
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الخطة الدراسية االسترشادية لمسار المقررات

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

قنن 501
قنن 502
قنن 520

املقرر ورقم  رمز 

قنن 524
قنن 525
قنن 526
ـــــــــ

املقرر ورقم  رمز 

قنن 527
ـــــــــ
ـــــــــ

املقرر ورقم  رمز 

قنن 521
قنن 522
قنن 523
ـــــــــ

املقرر اسم               

مدارس الفكر القانوني
أصول البحث العلمي

ضوابط املحاكمة العادلة

املقرر اسم               

معامالت العقار يف القانون السعودي
دروس يف قانون الرشكات

فض املنازعات التجارية
مادة اختيارية

املقرر اسم               

التمثيل التجاري واالستثمار األجنبي
مادة اختيارية
مادة اختيارية

املقرر اسم               

التطورات الحديثة عىل نظرية العقد
املدونات الرشعية

الضمان يف الفقه اإلسالمي
مادة اختيارية

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

ـــــــــ

املعتـمدة الساعات 

3
ـــــــــ
ـــــــــ

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

ـــــــــ
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الخطة االسترشادية لمسار الرسالة

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

قنن 501
قنن 502
قنن 520

املقرر ورقم  رمز 

قنن 524
قنن 525
قنن 526
ـــــــــ

املقرر ورقم  رمز 

قنن 527
قنن 600

املقرر ورقم  رمز 

قنن 521
قنن 522
قنن 523
ـــــــــ

املقرر اسم               

مدارس الفكر القانوني
أصول البحث العلمي

ضوابط املحاكمة العادلة

املقرر اسم               

معامالت العقار يف القانون السعودي
دروس يف قانون الرشكات

فض املنازعات التجارية
مادة اختيارية

املقرر اسم               

التمثيل التجاري واالستثمار األجنبي
الرسالة

املقرر اسم               

التطورات الحديثة عىل نظرية العقد
املدونات الرشعية

الضمان يف الفقه اإلسالمي
مادة اختيارية

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

ـــــــــ

املعتـمدة الساعات 

3
6

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

ـــــــــ
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3 - البرنامج التكميلي 

الرشيعة  أو  القانون  بكالوريوس  عىل  الحاصلني  غري  للطلبة  فرصة  الربنامج  هذا  يتيح 
االلتحاق بأحد برامج ماجستري القانون )العام أو الخاص( رشيطة اجتياز الربنامج بمعدل 

ال يقل عن 2.75 من 4 .

الربنامج: فصل درايس واحد. يف  الدراسة  • مدة 

الخطة الدراسية

ساعة( اإلجبارية )30  املقررات 
الرمز

قنن 101
قنن 201
قنن 202
قنن 302
قنن 401

الساعات

3
3
3
3
3

املقرر اسم 

مبادئ القانون
القانون الدويل العام

العقد يف القانون والرشيعة
إجراءات التقايض

أصول الفقه

• جانب من البهو الرئييس للكليات
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رابعًا : قسم المحاسبة 

رؤية القسم : 

 أن يكون القسم رائداً يف التعليم املحاسبي والبحث العلمي يف اململكة العربية السعودية . 

رسالة القسم : 

 توفري الربامج التعليمية التي تساهم يف تلبية احتياجات املجتمع  وإجراء البحوث االبتكارية 
التي تعمل عىل إثراء الفكر املحاسبي وحل املشكالت العملية يف الواقع . 

 أهداف القسم :
تأهيل الطالب لاللتحاق بسوق العمل .   •

تأهيل الطالب للحصول عىل الشهادات املهنية يف املحاسبة واملراجعة .   •
إثراء الفكر املحاسبي بالبحوث االبتكارية .   •

حل املشكالت العملية يف مهنة املحاسبة واملراجعة يف اململكة العربية السعودية .  •
التعاون مع املنظمات املهنية لصياغة وتطوير معايري املحاسبة واملراجعة يف اململكة   •

العربية السعودية . 

لغة الدراسة  :   العربية . 

عدد الساعات  : 

• ماجستري العلوم يف املحاسبة 36 ساعة. 
• املاجستري املهني يف املحاسبة 42 ساعة. 

برامج القسم : 

• برنامج ماجستري العلوم يف املحاسبة . 
• برنامج املاجستري املهني يف املحاسبة .
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1 - برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة 

الخطة الدراسية

ساعة( اإلجبارية )30  املقررات 

ساعات  )9 من  االختيارية )6  املقررات 

الرمز

كمي  501
قصد 503
دار 506

حسب 505
حسب 509
حسب 511
حسب 532
حسب 534
حسب 600

الرمز

حسب 523
قصد 504
دار 544

الساعات

3
3
3
3
3
3
3
3
6

الساعات

3
3
3

املقرر اسم 

التحليل الكمي يف اإلدارة
االقتصاد اإلداري

منهج البحث يف اإلدارة
حلقة دراسية يف نظريات املحاسبة

املحاسبة اإلدارية
حلقة دراسية يف املراجعة والرقابة
حلقة دراسية يف املعايري املحاسبية

حلقة دراسية يف قضايا محاسبية معارصة
رسالة املاجستري

املقرر اسم 

دراسة حرة يف املحاسبة
حلقة دراسية يف النظرية االقتصادية الجزئية

تحليل االستثمار
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الخطة الدراسية االسترشادية

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

كمي  501
قصد 503
حسب 505

املقرر ورقم  رمز 

حسب 534
حسب 509
حسب 532

املقرر ورقم  رمز 

حسب 600

املقرر ورقم  رمز 

حسب 511
دار 506
ـــــــــ
ـــــــــ

املقرر اسم               

التحليل الكمي يف اإلدارة
االقتصاد اإلداري

حلقة دراسية يف نظريات املحاسبة

املقرر اسم               

حلقة دراسية يف قضايا محاسبية معارصة
املحاسبة اإلدارية

حلقة دراسية يف املعايري املحاسبية

املقرر اسم               

رسالة املاجستري

املقرر اسم               

حلقة دراسية يف املراجعة والرقابة
منهج البحث يف اإلدارة

مقرر اختياري
مقرر اختياري

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

6

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3
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2  - برنامج الماجستير المهني في المحاسبة 

الخطة الدراسية

املقررات اإلجبارية )30 ساعة(

ساعات(  15 من  املحاسبة )9  قسم  من  اختيارية  مقررات 

ساعات(  9 من  املحاسبة )3  قسم  خارج  من  اختيارية  مقررات 

الرمز

كمي  501
قصد 503
قنن 537
دار 510

حسب 502
حسب 505
حسب 507
حسب 509
حسب 511
حسب 513

الرمز

حسب 515
حسب 517
حسب 519
حسب 523
حسب 525

الرمز

دار 506
دار 508
دار 519

الساعات

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

الساعات

3
3
3
3
3

الساعات

3
3
3

املقرر اسم          

التحليل الكمي يف اإلدارة
االقتصاد اإلداري

حلقة دراسية يف القانون التجاري وتطبيقاته يف اململكة
اإلدارة املالية

حلقة دراسية يف املحاسبة املالية
حلقة دراسية يف نظريات املحاسبة

حلقة دراسية يف محاسبة الزكاة والدخل
املحاسبة اإلدارية

حلقة دراسية يف املراجعة والرقابة
حلقة دراسية يف املحاسبة املهنية

املقرر اسم          

حلقة دراسية يف مراجعة نظم املحاسبة االلكرتونية
حلقة دراسية يف املحاسبة الحكومية ومحاسبة املنشآت غري 

الهادفة للربح
ورقة بحث يف املحاسبة

دراسات حرة يف املحاسبة
تدريب عميل

املقرر اسم          

منهج البحث يف اإلدارة
السلوك التنظيمي

دراسة متعمقة يف أحد موضوعات األعمال
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الخطة الدراسية االسترشادية

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

حسب 502
كمي  501
قصد 503
قنن 537

املقرر ورقم  رمز 

حسب 505
حسب 511
ـــــــــ

املقرر ورقم  رمز 

حسب 513
ـــــــــ
ـــــــــ

املقرر ورقم  رمز 

حسب 507
حسب 509
دار 510
ـــــــــ

املقرر اسم               

حلقة دراسية يف املحاسبة املالية
التحليل الكمي يف اإلدارة

االقتصاد اإلداري
حلقة دراسية يف القانون التجاري وتطبيقاته يف اململكة

املقرر اسم               

حلقة دراسية يف نظريات املحاسبة
حلقة دراسية يف املراجعة والرقابة

مادة اختيارية من القسم

املقرر اسم               

حلقة دراسية يف املحاسبة املهنية
مادة اختيارية من القسم

مادة اختيارية من خارج القسم

املقرر اسم               

حلقة دراسية يف محاسبة الزكاة والدخل
املحاسبة اإلدارية

اإلدارة املالية
مادة اختيارية من القسم

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3

املعتـمدة الساعات 

3
ـــــــــ
ـــــــــ

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

ـــــــــ
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خامسا : قسم اإلدارة واإلشراف التربوي  

رؤية القسم : 

العليا يف اإلدارة واإلرشاف الرتبوي يتسم بالتميز إلثراء معرفة  تقديم برنامج للدراسات 
وعمل املؤسسات الرتبوية وفق رؤية اململكة 2030.

رسالة القسم : 

عىل  واإلرشاف  اإلدارة  يف  دورها  أداء  عىل  قادرة  متميزة  ومهنية  أكاديمية  قيادات  إعداد 
املؤسسات الرتبوية والتعليمية بكفاءة وفاعلية لتحقيق معايري الجودة وفقاً للقيم األخالقية 

املرعية يف املجتمع.

 أهداف القسم :
• تطوير الربامج يف القسم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

• تدريب أعضاء هيئة التدريس بالقسم عىل استخدام اسرتاتيجيات تدريس وأساليب 
تقويم متنوعة وحديثة.

•  تشجيع البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس والطلبة يف القسم .
•  تعزيز إسهامات أعضاء هيئة التدريس يف القسم يف األنشطة الطالبية وأنشطة خدمة 

املجتمع.
•  التطوير املهني املستمر ألعضاء هيئة التدريس بالقسم.

•  تفعيل اإلرشاد األكاديمي داخل القسم للطلبة .
•  تحقيق معايري الجودة داخل القسم.  

لغة الدراسة  :   العربية . 

عدد الساعات  : 

• مسار املقـررات :  42 ساعة .
• مسار الرسالـــة :  38 ساعة .

برامج القسم : 

• برنامج ماجستري اآلداب يف اإلدارة واإلرشاف الرتبوي . 
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الخطة الدراسية

ساعة( املشرتكة )30  اإلجبارية  املقررات   : أوالً 

ساعات(  6 الرسالة  اإلجبارية )مسار  املقررات   : ثالثاً   

ساعة(  12 املقررات  اإلجبارية )مسار  املقررات   : ثانياً 

املقرر ورقم  رمز 

نفس 501
نهج 505
دشت 511
دشت 512
ترب 501
دشت 521
دشت 522
دشت 523
دشت 531
دشت 532
دشت 533
دشت 534

املقرر ورقم  رمز 

دشت 600

املقرر ورقم  رمز 

دشت 541
دشت 542
دشت 543
دشت 544

املقرر اسم 

البحث الرتبوي
أسس املناهج

مبادئ اإلدارة واإلرشاف الرتبوي
التخطيط الرتبوي

األصول الفلسفية واالجتماعية يف الرتبية
دراسة مستقلة يف اإلدارة واإلرشاف الرتبوي

نظريات اإلدارة وتطبيقاتها الرتبوية
اإلدارة واإلرشاف الرتبوي التطبيقي

تطبيقات الحاسب اآليل يف التعليم واإلدارة واإلرشاف الرتبوي
التدريب أثناء الخدمة

ندوة وبحث يف اإلدارة واإلرشاف الرتبوي
الجودة وتطبيقاتها يف اإلدارة واإلرشاف الرتبوي

املقرر اسم 

الرسالة

املقرر اسم 

القيادة الرتبوية
اقتصاديات التعليم

إدارة الصف وبيئة التعلم
مرشوع التخرج

املعتـمدة الساعات 

3
3
2
2
3
2
2
3
3
2
3
2

املعتـمدة الساعات 

6

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3
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الخطة الدراسية االسترشادية لمسار المقررات

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

نفس 501
نهج 505
دشت 511
دشت 512

املقرر ورقم  رمز 

دشت 531
دشت 532
دشت 533
دشت 534

املقرر ورقم  رمز 

دشت 541
دشت 542
دشت 543
دشت 544

املقرر ورقم  رمز 

ترب 501
دشت 521
دشت 522
دشت 523

املقرر اسم               

البحث الرتبوي
أسس املناهج

مبادئ اإلدارة واإلرشاف الرتبوي
التخطيط الرتبوي

املقرر اسم               

تطبيقات الحاسب اآليل يف التعليم واإلدارة واإلرشاف الرتبوي
التدريب أثناء الخدمة

ندوة وبحث يف اإلدارة واإلرشاف الرتبوي
الجودة وتطبيقاتها يف اإلدارة واإلرشاف الرتبوي

املقرر اسم               

القيادة الرتبوية
اقتصاديات التعليم

إدارة الصف وبيئة التعلم
مرشوع التخرج

املقرر اسم               

األصول الفلسفية واالجتماعية يف الرتبية
دراسة مستقلة يف اإلدارة واإلرشاف الرتبوي

نظريات اإلدارة وتطبيقاتها الرتبوية
اإلدارة واإلرشاف الرتبوي التطبيقي

املعتـمدة الساعات 

3
3
2
2

املعتـمدة الساعات 

3
2
3
2

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
2
2
3
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الخطة الدراسية االسترشادية لمسار الرسالة

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

نفس 501
نهج 505
دشت 511
دشت 512

املقرر ورقم  رمز 

دشت 531
دشت 532
دشت 533
دشت 534

املقرر ورقم  رمز 

دشت 600

املقرر ورقم  رمز 

ترب 501
دشت 521
دشت 522
دشت 523

املقرر اسم               

البحث الرتبوي
أسس املناهج

مبادئ اإلدارة واإلرشاف الرتبوي
التخطيط الرتبوي

املقرر اسم               

تطبيقات الحاسب اآليل يف التعليم واإلدارة واإلرشاف الرتبوي
التدريب أثناء الخدمة

ندوة وبحث يف اإلدارة واإلرشاف الرتبوي
الجودة وتطبيقاتها يف اإلدارة واإلرشاف الرتبوي

املقرر اسم               

الرسالة

املقرر اسم               

األصول الفلسفية واالجتماعية يف الرتبية
دراسة مستقلة يف اإلدارة واإلرشاف الرتبوي

نظريات اإلدارة وتطبيقاتها الرتبوية
اإلدارة واإلرشاف الرتبوي التطبيقي

املعتـمدة الساعات 

3
3
2
2

املعتـمدة الساعات 

3
2
3
2

املعتـمدة الساعات 

6

املعتـمدة الساعات 

3
2
2
3
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سادسًا : قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم  

رؤية القسم : 

الريادة وإنتاج املعرفة التخصصية يف مجال وسائل وتكنولوجيا التعليم، وتخريج قيادات 
علمية يف التخصص تنافس عىل املستوى املحيل واإلقليمي . 

رسالة القسم : 

إعداد خريج دراسات عليا عىل قدر من املسؤولية األخالقية والعلمية والوعي التكنولوجي 
املعارف،  نرش  عىل  قادر  الرتبوي،  امليدان  مشاكل  حل  يف  العلمي  البحث  مهارات  ُيوظف 
املجتمعات  يف  التكنولوجي  الوعي  نرش  يف  ويسهم  مختلفة،  ميادين  يف  بها  والتعريف 

التعليمية .  
 

أهداف القسم :

العلمية  البحوث  إجراء  خالل  من  التعليمي  املجتمع  خدمة  يف  الفاعلة  املساهمة   •
والتطبيقية يف مجال تكنولوجيا التعليم . 

• إعداد كوادر متخصصة يف مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكرتوني . 
 

 . لغة الدراسة  :   العربية 

عدد الساعات :  

• مسار املقررات : )42( ساعة .
• مسار الرسالـــة : )38( ساعة .

برامج القسم : 

• برنامج ماجستري اآلداب يف وسائل وتكنولوجيا التعليم . 
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الخطة الدراسية

ساعة( املشرتكة )32  اإلجبارية  املقررات   : أوالً 

ساعات(  6 الرسالة  اإلجبارية )مسار  املقررات   : ثالثاً 

ساعات(  10 املقررات  مسار  اإلجبارية )  املقررات   : ثانياً   

املقرر ورقم  رمز 

نهج 505
نفس 501
أسا 505
أسا 507
أسا 509
أسا 510
أسا 511
أسا 513
أسا 514
أسا 517
أسا 518

املقرر ورقم  رمز 

أسا 600

املقرر ورقم  رمز 

دشت 531
أسا 515
أسا 521
أسا 523

املقرر اسم 

أسس املناهج
البحث الرتبوي

تصميم وتطوير املقررات الرقمية
استخدام التقنيات الرقمية يف التعليم

أدوات وأنظمة التعلم اإللكرتوني
نماذج عاملية يف استخدام التقنية

أصول تقنية التعليم
التعليم والتدريب االفرتايض

تصميم وإنتاج الربامج التلفزيونية التعليمية
دمج تقنية الحاسب اآليل يف املواد الدراسية

أنظمة إدارة التعلم واملحتوى

املقرر اسم 

الرسالة

املقرر اسم 

تطبيقات الحاسب اآليل يف التعليم واإلدارة واإلرشاف الرتبوي
ندوة وبحث يف تقنيات التعليم

دراسة مستقلة يف مجال تقنيات التعليم
مرشوع التخرج

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

6

املعتـمدة الساعات 

3
2
2
3
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الخطة الدراسية االسترشادية لمسار المقررات

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

نهج 505
نفس 501
أسا 511

املقرر ورقم  رمز 

أسا 513
أسا 514
أسا 517
أسا 518

املقرر ورقم  رمز 

أسا 515
أسا 521

دشت 531
أسا 523

املقرر ورقم  رمز 

أسا 505
أسا 507
أسا 509
أسا 510

املقرر اسم               

أسس املناهج
البحث الرتبوي

أصول تقنية التعليم

املقرر اسم               

التعليم والتدريب االفرتايض
تصميم وإنتاج الربامج التلفزيونية التعليمية

دمج تقنية الحاسب اآليل يف املواد الدراسية
أنظمة إدارة التعلم واملحتوى

املقرر اسم               

ندوة وبحث يف تقنيات التعليم
دراسة مستقلة يف مجال تقنيات التعليم

تطبيقات الحاسب اآليل يف التعليم واإلدارة واإلرشاف الرتبوي
مرشوع التخرج

املقرر اسم               

تصميم وتطوير املقررات الرقمية
استخدام التقنيات الرقمية يف التعليم

أدوات وأنظمة التعلم اإللكرتوني
نماذج عاملية يف استخدام التقنية

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

2
2
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
2
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الخطة الدراسية االسترشادية لمسار الرسالة

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

نهج 505
نفس 501
أسا 511

املقرر ورقم  رمز 

أسا 513
أسا 514
أسا 517
أسا 518

املقرر ورقم  رمز 

أسا 600

املقرر ورقم  رمز 

أسا 505
أسا 507
أسا 509
أسا 510

املقرر اسم               

أسس املناهج
البحث الرتبوي

أصول تقنية التعليم

املقرر اسم               

التعليم والتدريب االفرتايض
تصميم وإنتاج الربامج التلفزيونية التعليمية

دمج تقنية الحاسب اآليل يف املواد الدراسية
أنظمة إدارة التعلم واملحتوى

املقرر اسم               

الرسالة

املقرر اسم               

تصميم وتطوير املقررات الرقمية
استخدام التقنيات الرقمية يف التعليم

أدوات وأنظمة التعلم اإللكرتوني
نماذج عاملية يف استخدام التقنية

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

6

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
2
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سابعًا : قسم التربية الخاصة   

رؤية القسم : 

أن يكون الربنامج رائداً أكادميياً مواكباً الحتياجات املجتمع ومؤسسات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة يف ظل 

القيم األخالقية، وأن يتامىش مع معايري الجودة املحلية والعاملية . 

رسالة القسم : 

اإلعاقة  )ذوي  الخاصة  الرتبوية  االحتياجات  ذوي  مع  التعامل  عىل  قادرة  كوادر  إعداد 
الفكرية- وذوي صعوبات التعلم( وتنمية مهاراتهم، وإثراء املجتمع باألبحاث األكاديمية 

والتطبيقية . 

 أهداف القسم :
• أن يواكب الربنامج املعايري املحلية والعاملية للجودة . 

املؤسسات  أو  العايل  التعليم  العمل يف مؤسسات  عىل  قادرة  أكاديمية  كوادر  توفري   •
الرتبوية ذات العالقة بذوي االحتياجات الخاصة . 

• تلبية احتياجات املجتمع من الربامج التدريبية وورش العمل واملحارضات . 
• إثراء املجتمع البحثي والتطبيقي بدراسات علمية تطبيقية .

 . لغة الدراسة  :   العربية 

عدد الساعات :  

• مسار املقـررات :  43 ساعة .
• مسار الرسالـــة :  33 ساعة 

المسارات العلمية المتاحة 

• مسار صعوبات التعلم . 
• مسار اإلعاقة الفكرية 

برامج القسم :

• برنامج ماجستري اآلداب يف الرتبية الخاصة . 
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الخطة الدراسية

التعلم وصعوبات  الفكرية  اإلعاقة  ملساري  العامة  اإلجبارية  املقررات 
ساعة(  17 الرسالة  ومسار  املقررات -  )مسار 

التعلم وصعوبات  الفكرية  اإلعاقة  ملساري  اإلضافية  اإلجبارية  املقررات 
ساعة(  16 املقررات  )مسار 

ساعات الفكرية )10(  اإلعاقة  لتخصص  اإلجبارية  املقررات 

املقرر ورقم  رمز 

نفس 501
خاص 510
ترب 520

خاص 526
خاص 527
خاص 533

املقرر ورقم  رمز 

خاص 550
خاص 555
خاص 560
خاص 565
خاص 580

املقرر ورقم  رمز 

خاص 515
خاص 519
خاص 538
خاص 544

املقرر اسم 

البحث الرتبوي
الخدمات املساندة والعمل التعاوني يف مجال الرتبية الخاصة

اإلحصاء الرتبوي
القضايا واالتجاهات الحديثة يف مجال الرتبية الخاصة

إدارة برامج الرتبية الخاصة
إعداد وتطبيق البحث يف مجال الرتبية الخاصة

املقرر اسم 

التدخل املبكر
الحاسب واستخداماته يف الرتبية الخاصة

تحليل السلوك التطبيقي
اإلرشاد يف الرتبية الخاصة

مرشوع تخرج

املقرر اسم 

أساليب قياس وتشخيص اإلعاقة الفكرية
الربامج التعليمية لذوي اإلعاقة الفكرية

دراسة حالة يف مجال اإلعاقة الفكرية
حلقة بحث يف مجال اإلعاقة الفكرية

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3
3
2

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3
4

املعتـمدة الساعات 

3
3
1
3
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ساعات التعلم )10(  صعوبات  لتخصص  اإلجبارية  املقررات 

ساعات(  6 الرسالة  اإلجبارية )مسار  املقررات 

املقرر ورقم  رمز 

خاص 518
خاص 525
خاص 540
خاص 545

املقرر ورقم  رمز 

خاص 600

املقرر اسم 

أساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم
الربامج التعليمية والعالجية لذوي صعوبات التعلم

دراسة حالة يف مجال صعوبات التعلم
حلقة بحث يف مجال صعوبات التعلم

املقرر اسم 

الرسالة

املعتـمدة الساعات 

3
3
1
3

املعتـمدة الساعات 

6

• صاحب السمو امللكي نائب أمري منطقة الرياض يتسلم هدية من معايل رئيس مجلس األمناء يف  حفل التخرج
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الخطة الدراسية االسترشادية لمسار المقررات )اإلعاقة الفكرية(

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

نفس 501
خاص 510
خاص 515
خاص 519

املقرر ورقم  رمز 

خاص 544
خاص 555
خاص 550

املقرر ورقم  رمز 

خاص 560
خاص 565
خاص 580

املقرر ورقم  رمز 

ترب 520
خاص 526
خاص 527
خاص 533
خاص 538

املقرر اسم               

البحث الرتبوي
الخدمات املساندة والعمل التعاوني يف مجال الرتبية الخاصة

أساليب قياس وتشخيص اإلعاقة الفكرية
الربامج التعليمية لذوي اإلعاقة الفكرية

املقرر اسم               

حلقة بحث يف مجال اإلعاقة الفكرية
الحاسب واستخداماته يف الرتبية الخاصة

التدخل املبكر

املقرر اسم               

تحليل السلوك التطبيقي
اإلرشاد يف الرتبية الخاصة

مرشوع تخرج

املقرر اسم               

اإلحصاء الرتبوي
القضايا واالتجاهات الحديثة يف مجال الرتبية الخاصة

إدارة برامج الرتبية الخاصة
إعداد وتطبيق البحث يف مجال الرتبية الخاصة

دراسة حالة يف مجال اإلعاقة الفكرية

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
4

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
2
1
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الخطة الدراسية االسترشادية لمسار المقررات )صعوبات التعلم(

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

نفس 501
خاص 510
خاص 518
خاص 525

املقرر ورقم  رمز 

خاص 545
خاص 550
خاص 555

املقرر ورقم  رمز 

خاص 560
خاص 565
خاص 580

املقرر ورقم  رمز 

ترب 520
خاص 526
خاص 527
خاص 533
خاص 540

املقرر اسم               

البحث الرتبوي
الخدمات املساندة والعمل التعاوني يف مجال الرتبية الخاصة

أساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم
الربامج التعليمية والعالجية لذوي صعوبات التعلم

املقرر اسم               

حلقة بحث يف مجال صعوبات التعلم
التدخل املبكر

الحاسب واستخداماته يف الرتبية الخاصة

املقرر اسم               

تحليل السلوك التطبيقي
اإلرشاد يف الرتبية الخاصة

مرشوع تخرج

املقرر اسم               

اإلحصاء الرتبوي
القضايا واالتجاهات الحديثة يف مجال الرتبية الخاصة

إدارة برامج الرتبية الخاصة
إعداد وتطبيق البحث يف مجال الرتبية الخاصة

دراسة حاله يف مجال صعوبات التعلم

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
4

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
2
1
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الخطة الدراسية االسترشادية لمسار الرسالة )اإلعاقة الفكرية(

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

نفس 501
خاص 510
خاص 515
خاص 519

املقرر ورقم  رمز 

خاص 544
خاص 600

املقرر ورقم  رمز 

خاص 600

املقرر ورقم  رمز 

ترب 520
خاص 526
خاص 527
خاص 533
خاص 538

املقرر اسم               

البحث الرتبوي
الخدمات املساندة والعمل التعاوني يف مجال الرتبية الخاصة

أساليب قياس وتشخيص اإلعاقة الفكرية
الربامج التعليمية لذوي اإلعاقة الفكرية

املقرر اسم               

حلقة بحث يف مجال اإلعاقة الفكرية
الرسالة

املقرر اسم               

الرسالة )استكمال(

املقرر اسم               

اإلحصاء الرتبوي
القضايا واالتجاهات الحديثة يف مجال الرتبية الخاصة

إدارة برامج الرتبية الخاصة
إعداد وتطبيق البحث يف مجال الرتبية الخاصة

دراسة حالة يف مجال اإلعاقة الفكرية

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
6

املعتـمدة الساعات 

0

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
2
1
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التعلم( الرسالة )صعوبات  لمسار  االسترشادية  الدراسية  الخطة 

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

نفس 501
خاص 510
خاص 518
خاص 525

املقرر ورقم  رمز 

خاص 545
خاص 600

املقرر ورقم  رمز 

خاص 600

املقرر ورقم  رمز 

ترب 520
خاص 526
خاص 527
خاص 533
خاص 540

املقرر اسم               

البحث الرتبوي
الخدمات املساندة والعمل التعاوني يف مجال الرتبية الخاصة

أساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم
الربامج التعليمية والعالجية لذوي صعوبات التعلم

املقرر اسم               

حلقة بحث يف مجال صعوبات التعلم
الرسالة

املقرر اسم               

الرسالة )استكمال(

املقرر اسم               

اإلحصاء الرتبوي
القضايا واالتجاهات الحديثة يف مجال الرتبية الخاصة

إدارة برامج الرتبية الخاصة
إعداد وتطبيق البحث يف مجال الرتبية الخاصة

دراسة حاله يف مجال صعوبات التعلم

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
6

املعتـمدة الساعات 

0

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
2
1
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ثامنًا : قسم الطفولة المبكرة

رؤية القسم : 

التميز يف إعداد الكوادر املهنية واألكاديمية يف قطاع تنشئة ورعاية وتعليم الطفولة علمياً 
وبحثياً وتربوياً.

رسالة القسم : 

خالل  من  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  التعليم  تطوير  يف  تسهم  تربوية  كفاءات  إعداد 
قيم  من  املنبثقة  املهنة  وأخالقيات  التخصص  ومتطلبات  واملهارات  باملعارف  تزويدهن 

املجتمع اإلسالمي.
 

أهداف القسم :

• إكساب الطالبات أحدث املعارف واملهارات واالتجاهات املرتبطة بالتخصص . 
• التطوير املهني املستمر ألعضاء هيئة التدريس بالربنامج . 

• إعداد البحوث والدراسات املرتبطة بسوق العمل وخدمة املجتمع وتطويرها .
 

 . لغة الدراسة  :   العربية 

عدد الساعات :  

• مسار املقـررات : 42 ساعة .
• مسار الرسالـــة : 36 ساعة . 

برامج القسم : 

• برنامج ماجستري اآلداب يف الطفولة املبكرة .
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الخطة الدراسية

ساعة( املشرتكة )30  اإلجبارية  املقررات 

ساعة(  12 املقررات  اإلجبارية )مسار  املقررات 

ساعات(  6 الرسالة  اإلجبارية )مسار  املقررات 

املقرر ورقم  رمز 

نفس 501
ترب 520

راىض 501
راىض 504
راىض 505
راىض 509
راىض 511
راىض 512
راىض 514
راىض 519
راىض 528

املقرر ورقم  رمز 

راىض 520
راىض 525
راىض 527
راىض 530

املقرر ورقم  رمز 

رايض 600

املقرر اسم 

البحث الرتبوي
اإلحصاء الرتبوي

أسس مناهج الطفولة املبكرة
إعداد معلمة رياض األطفال

مراحل النمو والتعلم عند األطفال
اإلرشاد والتوجيه النفيس لألرسة والطفل

تقنيات التعليم وتطبيقاتها يف رياض األطفال
قياس وتقويم نمو الطفل

تصميم الربامج واألنشطة يف رياض األطفال
الجودة وتطبيقاتها يف رياض األطفال

ثقافة الطفل

املقرر اسم 

تعليم األطفال التفكري االبتكاري
حلقة بحث يف الطفولة املبكرة

قضايا معارصة يف األرسة والبيئة
مرشوع التخرج

املقرر اسم 

الرسالة

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
2

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
3

املعتـمدة الساعات 

6
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الخطة الدراسية االسترشادية لمسار المقررات

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

نفس 501
راىض 501
راىض 504
راىض 505

املقرر ورقم  رمز 

راىض 514
راىض 519
راىض 520
راىض 528

املقرر ورقم  رمز 

راىض 525
راىض 527
راىض 530

املقرر ورقم  رمز 

ترب 520
راىض 509
راىض 511
راىض 512

املقرر اسم               

البحث الرتبوي
أسس مناهج الطفولة املبكرة
إعداد معلمة رياض األطفال

مراحل النمو والتعلم عند األطفال

املقرر اسم               

تصميم الربامج واألنشطة يف رياض األطفال
الجودة وتطبيقاتها يف رياض األطفال

تعليم األطفال التفكري االبتكاري
ثقافة الطفل

املقرر اسم               

حلقة بحث يف الطفولة املبكرة
قضايا معارصة يف األرسة والبيئة

مرشوع التخرج

املقرر اسم               

اإلحصاء الرتبوي
اإلرشاد والتوجيه النفيس لألرسة والطفل

تقنيات التعليم وتطبيقاتها يف رياض األطفال
قياس وتقويم نمو الطفل

املعتـمدة الساعات 

3
3
2
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
3
2

املعتـمدة الساعات 

3
3
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
2
3



85

الخطة الدراسية االسترشادية لمسار الرسالة 

األول املستوى 

الثالث املستوى 

الرابع املستوى 

الثاني املستوى 

املقرر ورقم  رمز 

نفس 501
راىض 501
راىض 504
راىض 505

املقرر ورقم  رمز 

راىض 514
راىض 519
راىض 528

املقرر ورقم  رمز 

رايض 600

املقرر ورقم  رمز 

ترب 520
راىض 509
راىض 511
راىض 512

املقرر اسم               

البحث الرتبوي
أسس مناهج الطفولة املبكرة
إعداد معلمة رياض األطفال

مراحل النمو والتعلم عند األطفال

املقرر اسم               

تصميم الربامج واألنشطة يف رياض األطفال
الجودة وتطبيقاتها يف رياض األطفال

ثقافة الطفل

املقرر اسم               

الرسالة )استكمال(

املقرر اسم               

اإلحصاء الرتبوي
اإلرشاد والتوجيه النفيس لألرسة والطفل

تقنيات التعليم وتطبيقاتها يف رياض األطفال
قياس وتقويم نمو الطفل

املعتـمدة الساعات 

3
3
2
3

املعتـمدة الساعات 

3
3
2

املعتـمدة الساعات 

0

املعتـمدة الساعات 

3
3
2
3
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لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االلكتروني

info@arabeast.edu.sa     www.arabeast.edu.sa

                 @ArabEastCollege

9 2 0 0 0 3 0 1 5




