
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة سعادة عميد الكلية 
 

 برامج الماجستير التنفيذية والمهنية  السادة طالب وطالبات 

 وبركاته، السالم عليكم ورحمة هللا  

ول فصل دراسي ألربعة برامج دراسات  أمع انطالق 

عليا تنفيذية ومهنية، يطيب لي الترحيب بكم في كلية العلوم  

اإلدارية، وتهنئتكم بالقبول في مرحلة الدراسات العليا. تشرفت  

التسجيل في برامجها، حيث كانت  الكلية بنجاح مرحلة القبول و

وكنتم األفضل بين المتقدمين فحصدتم   كبيرة، عداد المتقدمين أ

وثقتنا فيكم كبيرة بأن يستمر تميزكم في دراستكم   . نتيجة تميزكم

 يام. وتحصيلكم العلمي في قادم األ

لقد عملت الجامعة ومنذ سنتين على استحداث هذه  

وزارة الموارد البشرية،  واعتماد تصنيفها ب ،البرامج النوعية

تسعى لتحقيقها على   ،ولديها تطلعات بحثية وعلمية كبيرة

لتقديم تعليم  ، في الكلية بتسخير كل اإلمكانات  أيديكم، ونعدكم 

بجودة عالية، ودعمكم بشكل دائم ومستمر حتى نهاية الرحلة،  

 اف عند تخرجكم بإذن هللا تعالى. وسنحتفل سوياً بتحقق األهد

 كم النجاح الدائم  لأرجو هللا

 أخوكم سالم بن مسفر آل فايع                                 

 
 
 
 

 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 
 

 اإلدارية   م كلية العلو 
برامج  اإلرشادي في  دليل الطالب  

 الدراسات العليا 
1441-1442   

 

 

ادة مساعد وكيل الكلية للدراسات  كلمة سع

 العليا والبحث العملي  

 إخواني وأخواتي طالب وطالبات مرحلة الماجستير

أما بعد   ،وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا   

  سائالً  المهمة،المرحلة العلمية  ه بارك لكم وصولكم إلى هذأ 

وكالة  أننا في ال يسعني إال أن أقول لكم و .التوفيق والسداد  هللا لكم 

إشراف سعادة  تحت  سنسعى  الكلية للدراسات العليا والبحث العملي

برامج   أن تكون عميد الكلية ومشاركة األقسام العلمية المعنية إلى 

بما  تنفيذية ذات درجة عالية من الجودة المهنية والعليا ال دراسات ال

تمثل إطاراً من   " التي 2030رؤية المملكة العربية السعودية "  يحقق

وستساعد هذه  ل إلى اقتصاد قائم على المعرفة، له يتم التحوخال

 مخرجات التعليم.  والفجوة بين سوق العمل  تقليص على  البرامج

دعم طالب وطالبات الدراسات العليا في المجاالت  سيتم كما    

  . ئة التعليمية والبحثية المناسبةتوفير البي من خالل الدراسية والبحثية 

  أيديكم نضع بين  يسعدنا أن، ألهداف المرجوة إلسهام في تحقيق الو

 . لخدمتكم   هذا الدليل اإلرشادي

 . خدمة هذا الوطن الغالي ل  جميعا سائالً هللا العلي القدير أن يوفقنا 

   وبركاته،والسالم عليكم ورحمة هللا                      

 يعقوب ناصر الدريويش د.                                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط القبول 

  جهة  من  موافقة على حاصلً  أو  سعوديًا  المتقدم يكون  نأ .1

 .السعوديين لغير االختصاص

  جامعة  من الجامعية الشهادة على حاصلً  المتقدم يكون أن .2

  جهة  من بها  معترف أخرى جامعة  أو سعودية 

 .االختصاص

 .القسم يراها  أخرى شروط أي .3

 المهن والوظائف التي يتم تأهيل الطالب للعمل فيها  

 .مدير تنفيذي باإلدارة الوسطى .1

 .مدير تنفيذي باإلدارة العليا  .2

 .مدير إدارة .3

 .مدير قطاع .4

 العمل في مؤسسات القطاعين الخاص والعام .5

 مدير مشروعات  .6

 للتواصل : 

 فهد بن علي آل قماش. : د.قسم إدارة األعمالرئيس 

 faalqammash@nu.edu.saيميل: اإل

 سم: د. بابكر مباركمنسق الدراسات العليا في الق

 bmelsheikh@nu.edu.saيميل: اإل

 منسقة الدراسات العليا في القسم: د. أماني علي عوض

 aaalate@nu.edu.saاإليميل: 

 

               

 

 

 ماجستير إدارة األعمال التنفيذي

  نبذة عن البرنامج 
تي تلقى إقباالً كبيراً من  يعد هذا البرنامج من أهم البرامج ال

المديرين ورجال األعمال والموظفين والخريجين من مختلف 

ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة للطالب الذي   األكاديمية،التخصصات 

 والوظيفي. يجتازه في مساره المهني 

 رسالة البرنامج: 

دارة إ الماجستير فيين بدرجة مؤهل خريجين إعداد 

والقدرات بما المهارات بالمعارف و يدهموتزو عمال التنفيذياأل

يمكنهم من إدارة منظماتهم بمهنية عالية تساهم في تحقيق النجاح 

 والتميز وفقاً للمبادئ اإلسلمية. 

 : البرنامج أه  ف

 فيالصحيحة  داريةإلوالمفاهيم اتزويد الدارس بالمعارف  .1

 .دارة األعمالإمجال 

لمشكلت في ير األداء وحل اتطو الدارس مهاراتإكساب  .2

 .دارة األعمالإمجال 

دارة القطاعين إلقدرات القيادية للدارس في مجال تطوير ا .3

 .والعامالخاص 

في  االستقصاء التطبيقيوكساب الدارس مهارات البحث إ .4

  .دارة األعمالإمجال 

تدريب الدارس على استخدام الوسائل والنماذج التطبيقية  .5

 دارة.إوالبرمجيات العلمية الحديثة في مجال 

 ج تفاصيل البرنام

  ة.فصول دراسي عامان موزعان على أربعة : مدة الدراسة في البرنامج

 وحدة.   45 : إجمالي عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

 . وحة: ماجستير إدارة األعمال التنفيذيمسمى الدرجة العلمية الممن

 

 مقررات المستوى األول 

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 3 دارية نظم المعلومات اإل 3-دار  510

 3 داري االقتصاد اإل 3-قصد 512

 3 مناهج البحث والتحليل الكمي  3-دار 513

 3 التسويق المعاصر  3-تسق 514
 

 مقررات المستوى الثاني 

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 3 دارية وتكاليف محاسبة إ 3-حسب  521

 3 إدارة الموارد البشرية  3-دار 522

 3 نتاج إدارة العمليات واإل 3-ارد 523

 3 تمويل الشركات  3-مال  524
 

 مقررات المستوى الثالث 

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 3 دارة والسلوك التنظيمي اإل 3-دار 531

 3 الريادة واالبتكار  3-دار 532

 لكترونية )اختياري( التجارة اإل  3-تسق 533
3 

 اري( المشروعات )اختي  إدارة 3-دار 534
 

 الرابعمقررات المستوى  

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 3 إدارة األعمال الدولية  3-دار 541

 3 دارة االستراتيجية المتقدمة اإل 3-دار 549

 3 المشروع البحثي  3-دار 543

 عمال )اختياري( أخلقيات األ 3-دار 544
3 

 دراسة الجدوى )اختياري(  3-دار 545
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 قبول شروط ال

 جهة من موافقة على حاصلً  أو سعوديًا  المتقدم يكون أن .1

 .السعوديين لغير االختصاص

 جامعة من الجامعية الشهادة على حاصلً  المتقدم يكون أن .2

 جهة من بها  معترف أخرى جامعة أو سعودية

 .االختصاص

 .القسم يراها  أخرى شروط أي .3

 المهن والوظائف التي يتم تأهيل الطالب للعمل فيها  

دارات القطاعات الحكومية كالوزارات والهيئات إ .1

 .والجامعات

 إدارات القطاعات الخاصة كالمصانع الكبيرة والمتوسطة  .2

 والخاصة.  المؤسسات العامة فيدارة الموارد البشرية إ .3

 . المتوسطة يةاإلشرافرؤساء األقسام في الوظائف  .4

 والخاصة والمستشفيات.  اإلدارات الصحية الحكومية .5

 للتواصل : 

 د. حمد سعيد لسلوم رئيس قسم اإلدارة العامة: 

 hslsaloom@nu.edu.saااليميل: 

  فيصل عللة القاسميمنسق الدراسات العليا في القسم: د. 

 fagasmi@nu.edu.saااليميل: 

  عزة زهرانالدراسات العليا في القسم: د.  ةمنسق

 hran@nu.edu.saagzaااليميل: 

 

               

 

 

 الماجستير التنفيذي في

إدارة الموارد البشرية   

 نبذة عن البرنامج

يعتبر برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الموارد  

ليوفر تأهيل وتدريب ها نشاؤمن البرامج المهمة التي تم إ البشرية

  2030في إدارة الموارد البشرية بما يحقق رؤية  عالي

 معة نجران.واستراتيجيات جا 

 رسالة البرنامج: 

تطوير القدرات في مجال إدارة الموارد البشرية من  

خلل تقديم تعليم وتعلم يطبق الوسائل التقنية ويلبي احتياجات 

 المجتمع وسوق العمل والتنمية المستدامة. 

 : البرنامج أه  ف

توفير تدريب تأهيلي وتحويلي عالي في مجال إدارة  .1

 لين في القطاعين العام والخاص.الموارد البشرية للعام

التحسين المستمر في مستوى المختصين في الموارد  .2

 البشرية في المستويين المحلي والوطني واإلقليمي.

إكساب الطلب والطالبات القدرات والمهارات ونواتج  .3

 التعلم التي تمكنهم من دخول سوق العمل. 

 ج تفاصيل البرنام

فصول  وزعان على أربعةعامان م :مدة الدراسة في البرنامج

   ة.دراسي

 وحدة.  42 :إجمالي عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

وحة: الماجستير التنفيذي في إدارة مسمى الدرجة العلمية الممن 

 الموارد البشرية.

 

 مقررات المستوى األول 

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 3 اإلدارة العامة بين النظرية والتطبيق  3-ادا 500

 3 أساليب البحث العلمي  3-ادا 536

 3 التحليل الكمي في اإلدارة العامة  3-كمي 535
 

 مقررات المستوى الثاني 

 الساعات  اسم المقرر  رر رمز المق

 3 إدارة الموارد البشرية 3-ادا 513

 3 السلوك التنظيمي 3-ادا 530

 3 وازنة العامةالمالية والم 3-ادا 540

 3-ادا 565
اتخاذ القرارات وحل المشكالت  

 )اختياري(
3 

 محاسبة إدارية وتكاليف )اختياري(  3-حسب 521

 اقتصاديات اإلدارة )اختياري( 3-قصد 503
 

 مقررات المستوى الثالث 

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 3 رة المعلومات ودعم القرارات إدا 3-ادا 542

 3 ت الوظيفة العامةأخالقيا 3-ادا 544

 3 التطوير التنظيمي 3-ادا 545

 3 ريداالخدمة المدنية والقانون اإل 3-ادا 546
 

 الرابعمقررات المستوى  

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 3 إدارة األداء 3-ادا 548

 3 رة الموارد البشريةإداقضايا في  3-ادا 550

 3 مشروع بحث 3-ادا 599
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 شروط القبول 

 جهة من موافقة على حاصلً  أو سعوديًا  المتقدم يكون أن .1

 .السعوديين لغير االختصاص

 جامعة من الجامعية الشهادة على حاصلً  المتقدم يكون أن .2

 جهة من بها  معترف أخرى جامعة أو سعودية

 .االختصاص

 .القسم يراها  أخرى شروط أي .3

 المهن والوظائف التي يتم تأهيل الطالب للعمل فيها  

مهنة المحاسبة المكاتب التي تزاول  حدأالعمل في  .1

  .والمراجعة

القيام بأعمال االستشارات المالية، ودراسات الجدوى   .2

 للمشروعات. االقتصاديوالتقويم 

في و العمل في أقسام الحسابات بالقطاعين العام والخاص .3

 مجال التعليم الفني والمهني.

العمل في ي والضريبوالقيام بأعمال الفحص الزكوي  .4

 وان العام للمحاسبة.الدي

 للتواصل : 

 سالم بن مسفر آل فايعد.   قسم المحاسبة:رئيس 

 smalfayi@nu.edu.saيميل: اإل

  محمد أحمد فريحاتد.  في القسم:منسق الدراسات العليا 

 mafareihat@nu.edu.saيميل: اإل

 

               

 

 

بة في المحاس المهنيالماجستير   

 نبذة عن البرنامج 

يعتبر برنامج الماجستير المهني في المحاسبة من  

 رفدالبرامج الرائدة في عالم المال واألعمال، ومن خلله سيتم 

ة ومهنية في مجال المحاسبة، وبشكل  يمعمل بكفاءات علسوق ال

 جامعة نجران. ة، واستراتيجي2030منسجم مع رؤية 

 رسالة البرنامج: 

ال بدرجة الماجستير في مج ةمؤهل كفاءات إعداد 

المحاسبة والمراجعة، وتزويدهم بالمهارات التطبيقية والكفايات 

 . المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل

 : البرنامج أه  ف

تزويد الدارس بالمعارف والمفاهيم الحديثة في مجال  .1

 المحاسبة والمراجعة.

حل المشاكل في  تنمية قدرات ومهارات الخريجين .2

 .سبية في المجتمع السعودي المحا 

على اجتياز اختبارات الزمالة السعودية   تأهيل خريج قادر .3

 .الت األخرىا والزم

على قادرة  اً رفد سوق العمل بكوادر مؤهلة علمياً ومهني .4

 الوسائل والنماذج التطبيقية العلمية الحديثة في استخدام

  مجال المحاسبة والمراجعة.

 ج تفاصيل البرنام

فصول   عامان موزعان على أربعة :في البرنامجمدة الدراسة 

   ة.دراسي

 وحدة.   42 : إجمالي عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

 وحة: الماجستير المهني في المحاسبة. مسمى الدرجة العلمية الممن

 

 مقررات المستوى األول 

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 3 المحاسبة المالية المتقدمة   3-حسب 510

 3 محاسبة التكاليف المتقدمة  3-حسب 511

 3 المراجعة الداخلية المتقدمة  3-حسب 512

 3 األنظمة التجارية  3-نظم 550
 

 مقررات المستوى الثاني 

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 3 المراجعة الخارجية المتقدمة  3-حسب 513

 3 فقه المعاملت  3-فقه  550

 3 المتقدمة  المحاسبة اإلدارية  3-حسب 514

 اإلدارة المالية المتقدمة )اختياري(  3-مال  550

 اإلدارة االستراتيجية )اختياري(  3-دار 542 3

 دراسة الجدوى )اختياري(  3-دار 545
 

 مقررات المستوى الثالث 

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 3 نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة  3-حسب 610

 3 ر المحاسبية الدولية المعايي  3-حسب 611

 3-حسب 612
المحاسبة الضريبية والزكوية  

 المتقدمة 
3 

 

 الرابعمقررات المستوى  

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 3 تحليل القوائم المالية  3-حسب 613

 3 مشروع البحث  3-حسب 614

 3-حسب 615
حاالت تطبيقية من االختبارات  

 المهنية المحاسبة )اختياري( 

 3-حسب 616 3
في المنشئات الحكومية  المحاسبة 

 الهادفة للربح )اختياري( الغير  

 3-حسب 617
المحاسبة في المنشئات الصغيرة  

 والمتوسطة )اختياري( 
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 شروط القبول 

 جهة من موافقة على حاصلً  أو سعوديًا  المتقدم يكون أن .1

 .السعوديين لغير االختصاص

  جامعة  من الجامعية الشهادة على حاصلً  المتقدم  يكون أن .2

  جهة  من بها  معترف أخرى جامعة  أو  سعودية 

 .االختصاص

 .القسم يراها  أخرى شروط أي .3

 المهن والوظائف التي يتم تأهيل الطالب للعمل فيها  

 القضاء. .1

 النيابة العامة. .2

 المحاماة. .3

 المؤسسات مختلف في القانونية واإلدارات الشؤون .4

 والخاصة. الحكومية

 .العدل كاتب .5

 : للتواصل 

 د. حسن القحطاني قسم األنظمة:رئيس 

 hhalsalman@nu.edu.saااليميل: 

 د. حمود الغشيمي   في القسم:منسق الدراسات العليا 

 hmalghshimi@nu.edu.saااليميل: 

 

               

 

 

ألنظمة المهنيماجستير ا  

 نبذة عن البرنامج  

  وسوق  المجتمع حاجة لسد  حديثا  إنشاؤه  تم البرنامج هذا 

 واستراتيجيات"  2030" رؤية  يحقق بما  نظامية، بكفاءات العمل

 منه المستفيدين تأهيل على البرنامج سيعمل حيث. نجران جامعة

  من ليتمكنوا النظامية البحثية والمهارات المعارف وإكسابهم

 العلمية والمهنية. قدراتهم ويرتط

 رسالة البرنامج 

 في جانبيها  األنظمة إعداد متخصصين متميزين في

النظري والتطبيقي، وتوظيف الموارد البشرية والمادية للبرنامج 

 العمل.  سوق سد احتياجات في واإلسهام لخدمة المجتمع،

 أهداف البرنامج 

 األنظمة. في متميزين متخصصين إعداد .1

 المجاالت في العمل سوق احتياجات وسد تمعالمج  خدمة .2

 .المختلفة النظامية

  .المختلفة النظامية الجوانب في تطبيقية دراسات إجراء .3

تنمية أداء المشتغلين باألعمال النظامية والشرعية  .4

  وإكسابهم المهارات اللزمة لضمان جودة األداء.

النهوض بمستوى البحث العلمي للدراسات المقارنة في  .5

للستفادة منها في قضايا  ؛ت األنظمة والشريعةمجاال

 .العمل الوطني التي تهم الدولة

 ج تفاصيل البرنام

  ة. فصول دراسي عامان موزعان على أربعة :مدة الدراسة في البرنامج

 وحدة.   44 : إجمالي عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

 . ماجستير األنظمة المهني وحة: مسمى الدرجة العلمية الممن 

 

 مقررات المستوى األول 

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 2 المدخل إلى دراسة األنظمة  2-نظم ظ 511

 2 النظام األساسي للحكم 2-نظم ظ 512

 2 داللة األلفاظ  2-أصل ص 513

 3 النظام التجاري  3-نظم ظ 514

 2 النظام الجنائي  2-نظم ظ 515

 2 مناهج البحث العلمي  2-نظم ظ 516
 

 ررات المستوى الثاني مق

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 3 االلتزام  مصادر  3-نظم ظ 521

 2 المرافعات الشرعية  نظام 2-نظم ظ 522

 2 اإلجراءات الجزائية  نظام 2-نظم ظ 523

 2 اإلداري   النظام 2-نظم ظ 524

 الرشوة والتزوير )اختياري(  نظام 2-نظم ظ 525
2 

 ئم المعلوماتية )اختياري( الجرا نظام 2-نظم ظ 526
 

 مقررات المستوى الثالث 

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 2   تنف ذ نظام 2-نظم ظ 531

 2 و  تحك م   محاماة نظام 2-ظ نظم 532

 2   عمل نظام 2-ظ نظم 533

 2  إل   ي القضاء 2-نظم ظ 534

 النظام الدولي العام )اختياري(  2-نظم ظ 535
2 

 المنظمات الدولية )اختياري(  2-ظنظم  536
 

 مقررات المستوى الثالث 

 الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 2  ال تز م أحكام 2-نظم ظ 541

 2 وتحل ل   نصوص   قانون   الصياغة 2-نظم ظ 542

 4   بحثي المشروع 4-نظم ظ 543

 2   م   ن   الخبرة 2-نظم ظ 544
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 حذف المقررات 

 لطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي: يجوز أن يحذف ا

أن يتقدَّم بطلب الحذف إلى رئيس القسم قبل االختبار النهائي بخمسة   .1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       أسابيع على األقل.                                                                                                            

 عميدي الكلية والدراسات العليا. موافقة مجلس القسم و .2

 أالَّ يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفُرص اإلضافية.  .3

 يُحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل.  .4

   االنسحاب

إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناء على رغبته ثم أراد العودة  

 عليه شروط االلتحاق وقت القبول الجديد.  إليها طُبقت 

 شروط االنسحاب: 

 يتقدم الطالب بطلب االنسحاب إلى عمادة الدراسات العليا.  .1

القبول والتسجيل والكلية المعنية   العليا عمادة تخطر عمادة الدراسات  .2

 االنسحاب. بذلك بعد إكمال إجراءات  

 االنقطاع: 

 يُعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة، ويُطوى قيده في الحاالت اآلتية: 

 سة ولم يسجل في الوقت المحدد. إذا كان مقبوالً للدرا .1

في حال التسجيل في أحد الفصول، وعدم مباشرته للدراسة لهذا   .2

 الفصل. 

تتولى الكلية المختصة الرفع بأسماء الطلب المنقطعين عن الدراسة   .3

 إلى عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلسي القسم والكلية. 

 إلغاء القيد  

 جلس عمادة الدراسات العليا في الحاالت اآلتية: يُلغى قيد الطالب بقرار من م

ل في الفترة المحددة للتسجيل.   .1  إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يُسج ِّ

إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة، لمدة فصل دراسي دون عذر   .2

 مقبول. 

ٍّ من واجباته  .3  الدراسية. إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي 

 لتأجيل المحددة. إذا تجاوز فرص ا  .4

إذا أخل باألمانة العلمية، سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده   .5

 للرسالة، أو قام بعمل يخل باألنظمة والتقاليد الجامعية. 

 

 الحركات األكاديمية

 القبول  تأجيل 

وعميد  ،مجلس القسم المختصل من كيجوز بموافقة 

 قبول الطالب، علـى أال ا تأجيلالدراسات العليعميد و ،الكلية

تتجاوز مـدة التـأجيل فصـليـن دراسيين، وال تحتسب مدة التأجيل 

 ضمن الحد األقصى لمدة الحصول على الدرجة.

 : شروط تأجيل القبول

 أن يكون الطالب قد أتم التسجيل.  .1

أن يتقدم الطالب بطلب التأجيل في مدة ال تتجاوز أسبوعين  .2

   من بدء الفصل الدراسي األول. 

مدد تأجيل الطالب تعليق البرنامج من قبل القسم؛ يُ  في حالة .3

لحين استئناف البرنامج وال يُحتسب ضمن الحد األقصى 

 للحصول على الدرجة.

 تأجيل الدراسة 

يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات  

 العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي: 

 . ز فصلً دراسياً أو أكثر أن يكون الطالب قد اجتا .1

أن يتقدم الطالب بطلب التأجيل في مدة ال تتجاوز أسبوعين من   .2

 بدء الفصل الدراسي األول.   

ال تُحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األقصى لمدة الحصول على   .3

 الدرجة.

 )سنتينأالَّ يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية  .4

 دراسيتين(.

ستفادة من كامل الرسوم الدراسية التي  للطالب الحق في اال .5

 دفعها في الفصل الدراسي الذي يليه. 

 

 إعادة القيد 

يجوز في حاالت الضرورة القصوى، إعادة قيد الطالب الذي  

قهرية يقبلها   اأُلغي قيده، إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروف

  مجلسا القسم والكلية، وتكون إعادة القيد بناء على توصية من

مجلس عمادة الدراسات العليا، وبقرار من مجلس الجامعة مع 

 مراعاة ما يلي:

لطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول ا .1

دراسية، يعامل معاملة الطالب المستجد، بصرف النظر عما  

 قطع سابقاً من مرحلة الدراسة.

الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو  .2

يد دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلسا أقل، يع

القسم والكلية، ويوافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا،  

وتُحتسب الوحدات التي درسها ضمن معدَّله التراكمي بعد 

استئنافه الدراسة، كما تُحتسب المدة التي قضاها الطالب في 

لى  الدراسة قبل إلغاء قيده، ضمن المدة القصوى للحصول ع

 الدرجة. 

 نظام الدراسة

مدة  والمشروع البحثي، و المقررات الدراسيةنظام ب الدراسة .1

 دراسية.الدراسة أربعة فصول 

األصل في الدراسة أن تكون حضوريا بطريق االنتظام في   .2

األحوال العادية وعند الضرورة في ظل الظروف الغير عادية  

 تكون بنظام التعليم اإللكتروني.

 نظام االختبارات

يتم إجراء االختبارات في مقررات الدراسات العليا       

ً للئحة الدراسة واالختبارات  الماجستير، ورصد التقديرات، وفقا

 ما يأتي: ءباستثناللمرحلة الجامعية 

ً في المقرر إال إذا حصل فيه على  .1 ال يعتبر الطالب ناجحا

 تقدير )جيد( على األقل.

والمقررات التي تتطلب  فيما يتعلق باالختبارات البديلة  .2

عمادة الدراسات  مجلس دراستها أكثر من فصل دراسي يتخذ

العليا ما يراه حيالها بناء على توصية مجلس القسم وموافقة  

 مجلس الكلية المختصة. 
أن يجتاز طالب الماجستير جميع المقررات المطلوبة اختباراً   .3

 تحريرياً.

ً لنيل الدرجة إذا اجتاز ا  .4 الختبار من المرة  يعد الطالب مرشحا

األولى، أما إن أخفق فيه فيعطى فرصة واحدة خلل فصلين  

  .لغى قيدهدراسيين، فإن أخفق يُ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 روابط مهمة للطالب 

                  البوابة اإللكترونية                                                                                                            .1

https://edugate.nu.edu.sa/nu/init 

 والتسجيل   عمادة القبولموقع  .2

https://dadr.nu.edu.sa/# 

 عمادة الدراسات العليا  .3

dpgs.nu.edu.sahttps:// 

                                                       عمادة التعليم اإللكتروني                                                                                                       .4

https://elearning.nu.edu.sa/web/elearning

deanship- 

                                                                                                 عمادة شؤون المكتبات                                                                                                           .5

https://dlaf.nu.edu.sa/ 

  الئحة الدراسة واالختبارات  .6

policies-https://www.nu.edu.sa/professional 

طالب  لوائح األنظمة والسلوكيات العامة لجميع ال .7

 والطالبات داخل الجامعة 

https://dsaf.nu.edu.sa/80 

 تواصل معنا: 

 الطالب: طرشفي الكلية / مشرف وحدة الدراسات العليا 

 hmalghshimi@nu.edu.sa الغشيمي: د. حمود  

   الطالبات:  العليا/ شطر الدراسات  منسقة وكالة   

 agzahran@nu.edu.saزهران: عزة . د  
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