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 م2030ضوء رؤية المملكة توجهات العمادة في 



 معتعزيز جهودنا في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية 
 العملسوق احتياجات 

ضــوء الالةحــة مراجعــة القواعــد التنةيويــة واإلجــراءات التنظيميــة للدراســات العليــا بجامعــة الملــك ســعود فــي 
 م2030الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة 

1 

 مراجعة دورية لبرامج الدراسات العليا وتقويمها في ضوء احتياجات سوق العمل 2

 استحداث برامج دراسات عليا في ريادة األعمال واالبتكار 3

تنويــع بــرامج الدراســات العليــا فــي مجــاالت تالةــم متطلبــات المرحلــة المقبلــة ملــل الهندســة والعلــوم الحيويــة  4
 والتعليم الطبي

 وضع خارطة مستقبلية للدراسات العليا بجامعة الملك سعود في ضوء احتياجات سوق العمل 5



تةعيـــل اليـــات للتواســـل المســـتمر مـــع خريجـــي الدراســـات العليـــا للتعـــرف علـــ  احتياجـــاتهم المســـتقبلية مـــن 
 التدريب والتأهيل

1 

 لتأهيل الخريجين للوظاةف المهنية المناسبة( دبلومات عليا)تقديم برامج دراسات عليا قصيرة  2

 :التوسع في برامج الدراسات العليا لتشمل 3

سد الةجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتوجيه الطالب نحو 
الخيارات الوظيةية والمهنية المناسبة، وإتاحة الةرسة إلعادة تأهيلهم، والمرونة في التنقل 

 بين مختلف المسارات التعليمية 

 أ Executive MScالماجستير التنةيوي 

 ب Professional Higher Diplomaالدبلوم العالي المهني 

 ج Developmental Leadership Programsبرامج تأهيل القيادات التنموية 



بناء قاعدة من مؤشرات األداء واألهداف لبرامج الدراسات العليـا ومتابعتهـا والعمـل المسـتمر علـ  تحسـينها  2
 للوسول إل  األهداف المنشودة 

ــا بــين جامعــة الملــك ســعود  3 تةعيــل اليــات للتبــادل الطالبــي والكــادر التعليمــي علــ  مســتوا الدراســات العلي
 والجامعات العالمية المرموقة

تمكين الطالب من إحراز نتاةج متقّدمة مقارنة بمتوسط النتاةج الدولية والحصول عل  
 تصنيف متقّدم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي

 العمل عل  اإلرتقاء بمستوا برامج الدراسات العليا وفقاً للمعايير والمؤشرات العالمية 1



 دعم وتطوير برامج مساندة لطلبة الدراسات العليا تساهم في اكتشاف المواهب وإثراةها 2

 تقديم برامج دراسات عليا في التنمية المهنية لمعلمي التعليم العام 3

إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز عل  المهارات األساسية باإلضافة إل  تطوير المواهب 
وبناء الشخصية، وسنعزز دور المعّلم ونرفع تأهيله، وسنتابع مستوا التقدم في هوا الجانب، 

 وننشر نتاةج المؤشرات التي تقيس مستوا مخرجات التعليم بشكل سنوي

 العمل عل  تطوير برامج دراسات عليا تساهم في رفع كةاءة وتأهيل المعلم 1



اإلشتراك في الشبكات والمنصات األكاديمية الدولية التي تخدم طلبة الدراسات العليا في مجاالت التأهيـل  2
 والتدريب

 العمل عل  عقد اتةاقيات محلية ودولية مع الشركات لتدريب طلبة الدراسات العليا 3

عقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، وإنشاء 
المنصات التي تعن  بالموارد البشرية في القطاعات المختلةة من أجل تعزيز فرص التدريب 

 والتأهيل

 إبرام اتةاقيات شراكة تعليمية وبحلية مع جامعات عالمية مرموقة في مجال الدراسات العليا 1



 تطوير المعايير الوظيةية الخاسة بكل مسار تعليمي

 العمل مع الكليات عل  تطوير معايير وظيةية لكل مسار تعليمي لبرامج الدراسات العليا 1



 عقد ملتق  سنوي لخريجي الدراسات العليا لتوطيد أواسر العالقة بين الخريجين وتبادل الخبرات 2

متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرسد المسيرة 
 الدراسية للطاّلب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إل  المراحل المتقدمة

ـــا لمتابعـــة مســـيرتهم الوظيةيـــة بعـــد التخـــر   1 إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات شـــاملة لطـــالب وطالبـــات الدراســـات العلي
 واالستةادة من النتاةج لتقويم وتحسين مخرجات الدراسات العليا



مبنيـــة علـــ  دراســـة ( أبحـــاث الرســـاةل ومشـــاريع التخـــر (وضـــع اســـتراتيجية بحليـــة لبـــرامج الدراســـات العليـــا  2
 ممنهجة الحتياجات قطاع األعمال وتواكب متطلبات المرحلة

ـــا ودعـــم اســـتكمال  3 ـــة الدراســـات العلي ـــدعم نشـــر أبحـــاث طلب ـــ  ب ـــا واالبتكـــار ترعن إنشـــاء حاضـــنة للتكنولوجي
 متطلبات الحصول عل  براءات االختراع الالزمة

تةعيل دور القطاع الخاص، ولولك سنةتح له أبواب االستلمار من أجل تشجيع االبتكار 
 والمنافسة، وسنزيل كل العواةق التي تحّد من قيامه بدور أكبر في التنمية

 العمل عل  إنشاء إدارة معنية بتسويق نتاةج األبحاث العلمية واألفكار البحلية لطلبة الدراسات العليا 1

 تطوير برامج دعم األبحاث لطلبة الدراسات العليا والمساهمة في تةعيل برامج للتمويل من خار  الجامعة 4



 إبرام اتةاقيات مع قطاع األعمال لتدريب طلبة الدراسات العليا والمساهمة في تأهيلهم المهني 2

 االستعانة بخبراء ومختصين من قطاع األعمال إللقاء المحاضرات والمشاركة في العلمية التعليمية 3

تمكين المؤسسات والجمعيات غير الربحية من استقطاب أفضل الكةاءات القادرة عل  نقل المعرفة 
وسنعمل عل  أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات . وتطبيق أفضل الممارسات اإلدارية

 الصحة والتعليم واإلسكان واألبحاث والبرامج االجتماعية والةعاليات اللقافية

تةعيل دور الشراكات المجتمعية مع قطاع األعمال لتمويل المشاريع البحلية واالستةادة مـن المـوارد البشـرية  1
 والبنية التحتية لدا قطاع األعمال في تنةيو تلك المشاريع

العمــل علــ  اتةاقيــات مــع قطــاع األعمــال لتمويــل مــنح دراســية للطلبــة المتةــوقين الســتكمال دراســاتهم العليــا  4
 بالجامعة







 خطوات التحليل الرباعي للدراسات العليا

إرســال االســتمارة إلــ  جميــع الكليــات واألقســام األكاديميــة باعتبــارهم شــركاء فــاعلين فــي منظومــة الدراســات  2
 العليا بالجامعة

تجميع االستمارات وتحليلها وفقا لمكونات التحليـل الربـاعي والتـي تتضـمن نقـاو القـوة والضـعف فـي البي ـة  3
 الداخلية وكولك الةرص والتحديات في البي ة الخارجية

 : للدراسات العليا والتي تغطي المجاالت الرةيسة التالية SWOTتصميم استمارة التحليل الرباعي  1

بعــد نهايـــة عــرل هـــوا المحـــور اي نتــاةج التحليـــل ســوف ســـيتم اســـتطالع رأيكــم فـــي أوجــه التحســـين لبنـــاء  4
 الخطط التطويرية للدراسات العليا وفقا الستمارة توزع بعد قليل

 أ القبول بالدراسات العليا

 ب الدراسات العليابرامج 

 ج التعليمية في الدراسات العلياالبي ة 

 د المستمرلتعليم 

المجاال
 ت



 أهم نقاو القوة في الدراسات العليا

 .العليا وتةردها عل  المستوا الوطني واإلقليميتنوع برامج الدراسات  2

 .توفر اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لتنةيو برامج الدراسات العليا بكةاءة وفاعلية 3

 .إجراءات التقديم والقبول ومرونتهااإللكتروني، ووضوح توفر نظام التقديم والقبول  1

 تعد برامج التعليم المستمر بالدراسات العليا أحد مصادر التمويل البديلة بالجامعة 4



 أبرز نقاو الضعف في الدراسات العليا

 .العليا وتقويمهاضعف مراجعة برامج الدراسات  2

 .ضعف االستخدام األملل للموارد المادية بالبي ة التعليمية لبرامج الدراسات العليا 3

القبــول وعــدم وجــود خطــة مســتقبلية باألقســام األكاديميــة بالجــدول الزمنــي إلنهــاء إجــراءات ضــعف االلتــزام  1
 .لقبول طلبة الدراسات العليا

بــرامج التعلــيم المســتمر لمرحلــة الــدكتوراه واقتصــار بــرامج التعلــيم المســتمر علــ  نظــام المقــررات عــدم إتاحــة  4
 فقط في مرحلة الماجستير



 أهم الةرص المتاحة للدراسات العليا

 .وإقليمياً تحظ  بها جامعة الملك سعود محلياً المتميزة التي السمعة  2

 .والعالميةالتعاون العلمي مع عدد من الجامعات ومراكز البحوث المحلية  3

 .م2030المملكة العربية السعودية توجهات رؤية  1

 .العلياتزايد الطلب االجتماعي عل  الدراسات  4



 أبرز التحديات التي تواجه الدراسات العليا

 .منافسةانتشار سيغة التعليم عن بعد مما يساعد الطالب عل  االلتحاق بجامعات أخرا  2

 قطاعات المجتمع ببرامج الدراسات العلياضعف مساهمة  3

 .وعالمياً وجود جامعات منافسة محلياً وإقليمياً  1

 .ألعضاء هي ة التدريس المتميزيناستقطاب الشركات  4
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 والكلياتومالحظات األقسام مرئيات 
 العلياالعمل المتعلقة بالدراسات دليل إجراءات حول مسودة  

 استفسارات األقسام

 استفسارات الطالب

 مالحظات العمادة

 متطلبات تقنية



 والكلياتومالحظات األقسام مرئيات 
 العلياالعمل المتعلقة بالدراسات دليل إجراءات حول مسودة  

 توحيد اإلجراء 

 تبسيط اإلجراء

 إجراء الكتروني

ربط األنظمة 
 والبوابات
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 والكلياتومالحظات األقسام مرئيات 
 العلياالعمل المتعلقة بالدراسات دليل إجراءات حول مسودة  

 ارسال مقترح  دليل اإلجراءات لألقسام والكليات 

 حصر الردود والمالحظات الواردة من الكليات

استمارة اجراءات الدراسات العليا        

 تعديل دليل اإلجراءات والتحديث الدوري
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 إجراءات العمل المرتبطة بالبرامج والخطط الدراسية 

(5)  

 والكلياتومالحظات األقسام مرئيات 
 العلياالعمل المتعلقة بالدراسات دليل إجراءات حول مسودة  

 مزيد من التفصيل عن استطالع بيئة سوق العمل وعدد المنشآت وتصميم استبانات•

 أدنىعدد الجامعات المرجعية، تحديد حد •

 استحداث؟أم عند تغير مسمى البرامج والمسارات، هل يعتبر تعديل برنامج قائم •

 والتحديثتحديد موعد للتعديل. 

 ؟ مسمى في خطة دراسية هل يشمل مسار في برنامجتعديل 

 دور لجنة الخطط في الكليات؟ ما 



 إجراءات العمل المرتبطة المرتبطة بالشؤون الطالبية

(23)  

 والكلياتومالحظات األقسام مرئيات 
 العلياالعمل المتعلقة بالدراسات دليل إجراءات حول مسودة  

 الكترونياً وورقياً؟القبول ما الفرق بين تأجيل 
 

 ؟يعرف القسم بطلب التأجيل إذا كان الطالب يتقدم به إلكترونياكيف 
 

 ال ينطبق في حال ان الطالب ساعات  6االبقاء على عند حذف مقرر، شرط
 .مقرراتساعات  6لديه الفصل االخير في المواد حيث انه متبقي له اقل من 

 
متطلبا لمقرر الحقاليكون  : حذف مقرر دراسي. 

 

 أو من المشرف الغاء قيد الطالب موضحا فيه مبررات الطلب طلب
 المرشد إلى مجلس القسم



 إجراءات العمل المرتبطة المرتبطة بالشؤون الطالبية

(23)  

 والكلياتومالحظات األقسام مرئيات 
 العلياالعمل المتعلقة بالدراسات دليل إجراءات حول مسودة  

 استثنائيةفرصة " و" فرصة اضافية " الفرق بين   " 
 .فرص التمديدمسوغات إيضاح •
به اعتماد مايوصي توصي األقسام بمنح سنتين لكن العمادة تمنح فصل نأمل أحيانا •

 .القسم

بالطلب سواء من يوجد اوقات محددة في الفصل الدراسي للتقدم هل : طلب التحويل
 ؟ من خارجهااو ام الجامعة داخل الكلية 

 من جامعة أخرى بمراسلة رسمية للجامعة مفردات مقرر دراسي للمعادلة طلب

 األخرى

 على الرسالة العلمية وكذلك المرشد تفعيل التقارير الطالبية المقدمة من المشرف
 الطالبي والتقويم الذاتي



 إجراءات العمل المرتبطة المرتبطة بالشؤون الطالبية

(23)  

 والكلياتومالحظات األقسام مرئيات 
 العلياالعمل المتعلقة بالدراسات دليل إجراءات حول مسودة  

الطالب بالرفع مع  ( المشرف)يقوم المرشد يفضل : مقرر اعداد خطة بحث
 .  نسخة معدلة هي التي ترفع على النظامأن آخر حتى يتم ضمان 

 اذا كان ( المرشد)أن يكون في النظام حل الكتروني إلرجاع المقترح للمشرف يفترض
 .  بها مالحظات ومن ثم يتم االرجاع إلى مجلس الكلية

 في القسم والكلية؟ دور لجنة الدراسات العليا أين 

 تغيير المسار والتخصصعلى أساسها يسمح للطالب ضوابط وضع  . 

الدراسات هل من الممكن أن تخاطب االقسام عمادة : آلية ومرجعية المخاطبات

 ؟ الرجوع لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلميمباشرة بدون العليا 



 إجراءات العمل المرتبطة بالشؤون المالية

(5)  

 والكلياتومالحظات األقسام مرئيات 
 العلياالعمل المتعلقة بالدراسات دليل إجراءات حول مسودة  

 تحديدهاالمناقشين بعد مكافآت لم يتم ذكر اجراءات صرف 

 

تشغيلكطالب العليا بالعمل  الدراسات طالبة  / طالببيان عدد المرات التي يسمح فيها ل. 
 











 59 عمادة الدراسات العليا 



 60 عمادة الدراسات العليا 



 61 عمادة الدراسات العليا 



 62 عمادة الدراسات العليا 



 63 عمادة الدراسات العليا 



 64 عمادة الدراسات العليا 

 
 



 65 عمادة الدراسات العليا 



 66 عمادة الدراسات العليا 



 67 عمادة الدراسات العليا 



 68 عمادة الدراسات العليا 



 69 عمادة الدراسات العليا 



 70 عمادة الدراسات العليا 

 رقم الطلب تاريخ التقديم سنة التقديم درحة IELTS-ACADIMIC درحة TOEFL-IBT درحة GMAT درحة GRE درحة STEP درجة القدرات عام التخرج اسم المدينة اسم المنطقة دولة الشهادة رقم جواز السفر الجنس البرنامج حالة الطلب القسم الكلية الدرجة العلمية المعدل التراكمي التقدير جامعة التخصص السابق التخصص السابق البريد اإللكتروني الجوال الجنسية تاريخ الميالد اسم العائلة اسم الجد اسم االب االسم االول رقم الهوية الوطنية

118096-1439 1438/06/09 1439/1438             1434 المكال   الجمهورية اليمنية 4905137 ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 95.04/100 ممتاز جامعة حضرموت األغذية علوم 9.67702E+11 aboyusof1981@gmail.com الجمهورية اليمنية 18/10/91 باعمر محفوظ محمد أحمد    

109687-1439 1438/05/23 1439/1438             1429 صنعاء   الجمهورية اليمنية 5071973 ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 91.05/100 ممتاز جامعة صنعاء الصيدالنيات 9.67777E+11 hakimibassam1985@gmail.com الجمهورية اليمنية 10/10/88 الحكيمي سعيد محمود بسام    

119308-1439 1438/06/02 1439/1438             1432 ذمار   الجمهورية اليمنية 5503685 ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 90.63/100 ممتاز جامعة ذمار الدوائية الكيمياء 9.67774E+11 alrahabisaleh@gmail.com الجمهورية اليمنية 25/07/88 الرحبي محمد أحمد صالح    

  SHERIFF OLALEKAN AHMAD - 13/11/90 2.34704 نيجيرياE+12 braimman89@yahoo.com والمراعي الغابات Federal University of Agriculture ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 03.82/5 جيد جدا A06399700 نيجيريا   Abeokuta 1435             1439/1438 1438/06/10 1439-122081  

  Ismaeel Olamilekan Adebayo Adebayo 23/03/90 2.34807 نيجيرياE+12 adebayoismaeel@gmail.com كيمياء Adekunle Ajasin University, Nigeria ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 04.29/5 جيد جدا A07373389 نيجيريا   Akungba Akoko 1436             1439/1438 1438/05/15 1439-104201  

ِ   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 78.83/100 جيد جدا جامعة االسكندرية مبيدات 2.01067E+11 ahmed.dabo@hotmail.com مصر 05/08/88 دابوه احمد محمد احمد   A10650501 117171-1439 1438/05/29 1439/1438 4.5           1431 االسكندرية   مصر  

121354-1439 1438/06/09 1439/1438 6           1438 الخرطوم   السودان P00559604 ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 03.06/4 جيد جدا مرتفع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا طب بيطري 2.49908E+11 maamaan27@gmail.com الصومال 24/12/92 سهل عثمان محمد عبدالرحمن    

104663-1439 1438/05/15 1439/1438 40         77 1425 الرياض الرياض المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 3.32/5 جيد مرتفع الكلية التقنية كيميائية هندسة 9.66502E+11 hh_800@hotmail.com المملكة العربية السعودية 25/09/80 العتيبي علي مقعد فيصل 1012194393  

103210-1439 1438/05/15 1439/1438         88 73 1430 الرياض الرياض المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 3.02/5 جيد مرتفع جامعة الملك سعود الدقيقة االحياء t.f.aa@hotmail.com 559331377 المملكة العربية السعودية 28/04/84 العصيمي علي فارس تركي 1028766788  

77120-1439 1438/05/17 1439/1438         36 72 1425 جدة مكة المكرمة المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 02.75/5 جيد مرتفع جامعة الملك عبدالعزيز البيئية العلوم 9.66553E+11 man_966@hotmail.com المملكة العربية السعودية 17/06/77 آل سليم مانع بن سالم عبدهللا 1028840245  

116763-1439 1438/05/30 1439/1438         46 87.9 1423 الرياض الرياض المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 03.51/5 جيد مرتفع جامعة الملك سعود النبات أمراض 9.66508E+11 yamrahb@gmail.com المملكة العربية السعودية 19/10/79 المالكي مانع مفرح علي 1049531740  

101673-1439 1438/05/15 1439/1438         64 73 1408 الرياض الرياض المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 03.72/5 جيد مرتفع الكلية التقنية كيميائية هندسة 9.66556E+11 faisal.aldraibi@gmail.com المملكة العربية السعودية 22/01/88 الدريبي عبدهللا ناصر فيصل 1050322260  

108562-1439 1438/05/17 1439/1438           71 1433 الرياض الرياض المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 04.16/5 جيد جدا الكلية التقنية كيميائية هندسة 9.66504E+11 ama198288@hotmail.com المملكة العربية السعودية 10/03/82 العجمي مبارك مهدي عامر 1050736766  

115614-1439 1438/05/26 1439/1438           73 1433 الرياض الرياض المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 04.88/5 ممتاز الكلية التقنية كيميائية هندسة 9.66567E+11 nayf2006@hotmail.com المملكة العربية السعودية 23/06/84 الشمري عبدهللا عباس نايف 1057628693  

114228-1439 1438/05/24 1439/1438           77 1431 الرياض الرياض المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 3.70/5 جيد مرتفع جامعة الملك سعود فيزياء 9.666E+11 abo_m7sen88@hotmail.com المملكة العربية السعودية 18/01/89 السهلي عبدهللا محسن عبدهللا 1057711960  

115284-1439 1438/05/29 1439/1438 5.5         74 1435 مانشستر   بريطانيا   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 03.01/5 جيد جدا مانشستر ميتروبولتان البيئية العلوم 9.66564E+11 ZOZO11223@HOTMAIL.COM المملكة العربية السعودية 23/10/88 مدخلي علي محمد الزبير 1058246263  

COVENTRY 1435 70         5 1439/1438 1438/05/15 1439-104910   بريطانيا   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 03.56/5 جيد مرتفع Coventry University البيئية العلوم 9.6651E+11 mo7ammed1409@hotmail.com المملكة العربية السعودية 13/01/89 العنزي مثني ساير محمد 1058275320  

103855-1439 1438/05/15 1439/1438         35 76 1429 الطائف مكة المكرمة المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 02.41/4 جيد مرتفع جامعة الطائف أحياء 9.66507E+11 s3ud.12@hotmail.com المملكة العربية السعودية 14/04/83 المغيري العتيبي بدر غازي سعود 1058653583  

117680-1439 1438/05/30 1439/1438           71 1436 ملبورن   استراليا   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 02.00/4 جيد مرتفع RMIT البيئية العلوم 9.66591E+11 Ahmenv@yahoo.com المملكة العربية السعودية 21/05/87 العنزي شعف عيادة أحمد 1059022341  

111291-1439 1438/05/19 1439/1438           75 1433 الرياض الرياض المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 04.04/5 جيد جدا الكلية التقنية كيمياء 9.66534E+11 attallah.2012@gmail.com المملكة العربية السعودية 21/10/82 العنزي مسند الفي عطاهلل 1060970637  

108000-1439 1438/05/28 1439/1438 4.5       68 77 1434 ينبع ينبع -المدينة المنورة  المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 3.39/5 جيد مرتفع جامعة طيبة ميكانيكية هندسة 9.66556E+11 sultan20052008@gmail.com المملكة العربية السعودية 17/05/89 الجهني شتيان سعيد سلطان 1061853477  

113025-1439 1438/05/22 1439/1438 5         70 1435 مانشستر   بريطانيا   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 2.50/4 جيد جدا مانشستر متروبلتين البيئية العلوم 9.66507E+11 Aab8778@hotmail.com المملكة العربية السعودية 13/05/89 ال حّماد حّماد عبدهللا مصعب 1064701913  

119682-1439 1438/06/03 1439/1438         29 73 1434 االحساء االحساء المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 03.58/5 جيد مرتفع جامعة الملك فيصل كيمياء 9.66563E+11 Mm-fs-2009@hotmail.com المملكة العربية السعودية 01/02/91 الحضري احمد سلمان احمد 1071730327  

117674-1439 1438/05/30 1439/1438           70 1433 الرياض الرياض المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 03.23/5 جيد مرتفع جامعة الملك سعود كيمياء 9.66556E+11 Muteb133@hotmail.com المملكة العربية السعودية 04/12/88 العتيبي قعيد محمد متعب 1073829960  

108421-1439 1438/05/17 1439/1438     90     84 1427 الرياض الرياض المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 03.14/5 جيد مرتفع جامعة الملك سعود الصناعية الهندسة 9.66503E+11 azqahtani5342@gmail.com المملكة العربية السعودية 20/05/81 القحطاني علي زارب علي 1073860908  

106081-1439 1438/05/24 1439/1438           75 1432 الطائف الطائف المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 2.57/4 جيد مرتفع جامعة الطائف الدقيقة االحياء 9.66506E+11 D-a501@hotmail.com المملكة العربية السعودية 02/04/90 الشلوي عيضه ثواب عبدالرحمن 1074553619  

116288-1439 1438/05/28 1439/1438         40 73 1436 الجوف سكاكا الجوف المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 04.90/5 ممتاز جامعة الجوف أحياء 9.66535E+11 yoldram@gmail.com المملكة العربية السعودية 30/07/92 الدغماني الدرزي عبدهللا ابراهيم 1077609665  

103834-1439 1438/05/15 1439/1438           80 1437 الرياض الرياض المملكة العربية السعودية   ذكر البيئية العلوم تم ارسال الطلب قسم العلوم البيئية البرامج المشتركة ماجستير 4.13/5 جيد جدا جامعة الملك سعود الطبية االجهزة 9.66545E+11 majarallah@gmail.com المملكة العربية السعودية 30/10/93 جارهللا سالم عبدهللا محمد 1079906804  
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 71 عمادة الدراسات العليا 

حقول جديدة إضافة ، حيث تم  المتقدمينالعمادة تقرير طورت 

حقل من شأنها أن تمنح فرص متنوعة للمفاضلة  33بلغ عددها 

: وهذه الحقول كما يلي  

 درجة القدرات القسم البريد اإللكتروني رقم الهوية الوطنية

 درحة STEP حالة الطلب التخصص السابق االسم االول

 درحة GRE البرنامج جامعة التخصص السابق اسم االب

 درحة GMAT الجنس التقدير اسم الجد

 درحة TOEFL-IBT رقم جواز السفر المعدل التراكمي اسم العائلة

 درحة IELTS-ACADIMIC دولة الشهادة الدرجة العلمية تاريخ الميالد

 سنة التقديم اسم المنطقة الكلية الجنسية

 تاريخ التقديم اسم المدينة عام التخرج الجوال

 رقم الطلب
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 درجات     10المعدل التراكمي منحساب 

 10=  2× ( 5من  5)معدل الطالب •

 10=  2× ( 1( + )4من  4)معدل الطالب •

                             10=  10( / 100من  100)الطالب معدل •

 73 عمادة الدراسات العليا 



تخر  التي الجامعة - للجامعين العامة القدرات  :ملل المةاضلة بنود إضافة يتم 
 إلخ................منها

التحريري االختبار في للدخول للمتقدمين مبدةي ترشيح يتم ثم المتقدمين ترتيب 
 الشةوي واالختبار

 74 عمادة الدراسات العليا 



رسد درجات االختبار التحريري والشةوي. 
  جمع درجات المعدل التراكمي للمتقدمين وجميع بنود المةاضلة ودرجات االختبار

 .التحريري والشةوي
تنازليا ˝ترتيب المتقدمين ترتيبا˝. 
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 79 عمادة الدراسات العليا 



 الدرجة البند م
 100(/10× الم وية لمعدل الطالب  النسبة) 10 التقدير 1
 100(/10× درجة الطالب في القدرات) 10 القدرات 2

 10 الجامعة التي تخر  منها 3
 10 جامعة الملك سعود أو جامعات عالمية موس  بها

 5 جامعات أخرا

 5 نظام الدراسة في الماجستير 4
 5 مقررات ورسالة
 3 مقررات فقط

 5 نظام الدراسة في البكالوريوس 5
 5 انتظام
 3 انتساب

الخبرات العملية في مجال  6
 5 التخصص

 5 خمس سنوات فأكلر
 3 سنوات 5سنة إل  أقل من  2من 

 1 أقل من سنتين
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 81 عمادة الدراسات العليا 



مجموع 
 الدرجات

 درجات بنود المةاضلة
السجل 
المقابلة  م االسم المدني

 الشخصية
 االختبار
 التحريري

الجامعة 
المتخر  
 منها

نظام 
الدراسة 
 السابقة

 المعدل القدرات اللغة

 نهاةي بشكل المقبولون

 تكميلية المقبولون بمقررات

 المقابلة الشخصية/ بعد إجراء االختبار التحريري  المستبعدين

 المستبعدين بعد إجراء عمليات الةرز األولية

 82 عمادة الدراسات العليا 







 توسيات ورشة العمل

 تطوير شروو القبول بالدراسات العليا واالرتقاء بمستوياتها ورفع معدل جودتها 2

 االلتزام بمعايير وشروو القبول المعلنة بما يحقق تكافؤ الةرص وال مجال لالستلناءات 3

 م2030استحداث برامج دراسات عليا متميزة تلبي طموحات رؤية المملكة  1

الحــرص علــ  اختيــار طلبــة دراســات عليــا متميــزين إلعــداد قــادة وبــاحلين علميــين  و كةــاءة عاليــة وخاســة  4
 ببرامج الدكتوراه



 توسيات ورشة العمل

 حث طلبة الدراسات العليا عل  النشر العلمي الجاد وتوفير الدعم الالزم لولك  6

 أن تعكس رساةل الماجستير والدكتوراه حاجات المجتمع وقطاعاته المختلةة 7

 مراجعة منظومة الدراسات العليا بشكل شمولي منو قبول الطالب وحت  تخريجهم مرورًا بالعمليات البينية 5

حـــث طلبـــة الدراســـات العليـــا بالتواســـل مـــع جهـــات المجتمـــع والتمـــاس المشـــكالت الواقعيـــة لـــديهم وبنـــاء  8
 أبحاثهم العلمية في ضوةها



 توسيات ورشة العمل

10 
 تطوير بوابة القبول اإللكترونية

وضـــع خريطـــة مســـتقبلية لقبـــول طلبـــة الدراســـات العليـــا مرتبطـــة بســـوق العمـــل والنمـــو المســـتقبلي لخريجـــي  9
 البكالوريوس




