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كلمة العميد

انطالًقــا مــن اخلطــة االســتراتيجية لكليــة التربيــة )2018-2030(، والتــي تضمنــت   

مــن أهدافهــا االســتراتيجية تقــدمي برامــج دراســات عليــا متميــزة، وحتقيقــاً ملســتهدفات محــور 

الدراســات العليــا، وســعياً لتجويــد ممارســات األقســام األكادمييــة، ولتعريــف طلبــة الدراســات 

العليــا بإجــراءات وآليــات االختبــار الشــامل، فقــد تضمنــت مشــروعات اخلطــة التشــغيلية األولــى 

– مرحلــة التحــول )2018- 2020( - تطويــر اجــراءات االختبــار الشــامل لبرامــج الدراســات 

العليــا. وعليــه؛ ســعت الكليــة لبنــاء دليــل إجرائــي لالختبــار الشــامل يهــدف إلــى توحيــد أفضــل 

املمارســات بــن األقســام، مــع مراعــاة جميــع اللوائــح والقواعــد التنفيذيــة املقــرة مــن اجلامعــة. 

ــدأً مــن تشــكيل جلنــة جتويــد ممارســات  مــر إعــداد هــذا الدليــل بعــدة خطــوات؛ أبت  

االختبــار الشــامل، والتــي أجنــزت الدليــل بصورتــه املبدئيــة، وعرضــه علــى مجلــس الكليــة، ثــم 

إحالتــه إلــى مجالــس األقســام إلبــداء الــرأي حيالــه، ثــم عملــت اللجنــة علــى تعديــل وتضمــن 

مرئيــات مجلــس الكليــة ومجالــس األقســام، ثــم عــرض مــرة أخــرى علــى مجلــس الكليــة وأقــر يف 

اجللســة 16 بتاريــخ 1442/7/10هـــ. 

وباســم منســوبي وطــالب الكليــة، أتقــدم بالشــكر والتقديــر لوكالــة الكليــة للدراســات   

العليــا والبحــث العلمــي ممثلــة بوحــدة الدراســات العليــا علــى اجلهــد الــذي بذلــوه يف إعــداد هــذا 

الدليــل، وأخــص بالشــكر أعضــاء جلنــة جتويــد ممارســات االختبــار الشــامل، والشــكر موصــول 

جلميــع األقســام األكادمييــة علــى مشــاركتهم الفعالــة يف إعــداد وتطويــر هــذا الدليــل. ونأمــل أن 

ــار الشــامل بالكليــة.  ــا للجميــع لتجويــد اجــراءات االختب يكــون مرشــدا ومعين

واهلل ولي التوفيق،،،

عميد كلية التربية
أ.د. فهد بن سليمان الشايع



٤

الرؤية:

 إعداد املمارس التربوي املتميز وتطويره املهني املستمر.
تقدمي برامج دراسات عليا متميزة.

إجراء بحوث تربوية تقود التطوير الوطني، وتثري املعرفة اإلنسانية.
بناء شراكات مجتمعية مؤثرة تسهم يف التنمية املستدامة.

 األهداف:

التعلم مدى احلياة، العدالة والنزاهة، تقدير التنوع، االتقان، املهنية، احلرية.

القيم:

قيادة التغيير بإعداد املمارس التربوي املتميز وتطويره مهنيا وبحثيا وتقدمي برامج 
وبحوث تربوية رصينة، وتنفيذ شراكات مجتمعية فاعلة.

 الرسالة:

الريادة والتميز التربوي لبناء مجتمع حيوي.

كلية التربية
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تعــد برامــج الدراســات العليــا رافــًدا مهًمــا يف مجتمــع املعرفــة التنافســي، ويف غالــب برامــج   

الدكتــوراه يف العلــوم اإلنســانية، ميــر الطالــب بثــالث مراحــل مهمــة، وهــي: مرحلــة املقــررات الدراســية، 

ــا  ومرحلــة االختبــار الشــامل، ومرحلــة البحــث )الرســالة أو األطروحــة(. ويعــد االختبــار الشــامل مكوًن

ــة انتقاليــة؛ حيــث إن اجتيــاز الطالــب لالختبــار  ــا مــن مكونــات برنامــج الدكتــوراه، وميثــل مرحل إلزامًي

الشــامل يعنــي أن الطالــب انتقــل مــن مرحلــة »طالــب الدكتــوراه«  )PhD student( إلــى مرحلــة 

.)PhD candidate( للدكتــوراه  »مرشــح 

وتســتند القواعــد التنفيذيــة لالختبــار الشــامل بكليــة التربيــة بجامعــة امللــك ســعود إلــى مــا   

تنــص عليــه اللوائــح واألنظمــة والقواعــد التنفيذيــة املعتمــدة، وتقــدم إيضاحــات أكثــر تفصيــاًل ملــا ورد 

فيهــا. وعليــه، يجــب قــراءة هــذه القواعــد التنفيذيــة بالتزامــن مــع الالئحــة املوحــدة للدراســات العليــا يف 

اجلامعــات الســعودية الصــادرة عــن مجلــس التعليــم يف جلســته الثانيــة املعقــودة بتاريــخ 1416/6/11هـــ، 

ــي:  ــى مــا يل والتــي نصــت يف املــادة األربعــن، البنــد الثالــث عل

مقدمة

»أن يجتــاز طالــب املاجســتير -إذا اقتضــى برنامــج دراســته ذلــك - وطالــب الدكتــوراه بعــد 
إنهائهمــا جميــع املقــررات املطلوبــة اختبــاًرا حتريرًيــا وشــفوياً شــاماًل، تعقــده جلنة متخصصة 
ــس  ــس القســم وموافقــة مجل ــة مجل ــى توصي ــاء عل ــة بن ــس اجلامع وفــق قواعــد يقرهــا مجل
الكليــة املختصــة ومجلــس عمــادة الدراســات العليــا، ويكــون هــذا االختبــار يف التخصــص 
الرئيــس للطالــب والتخصصــات الفرعيــة إن وجــدت، ويعــد الطالــب مرشــًحا لنيــل الدرجــة 
ــه فيعطــى فرصــة  ــه أو يف جــزء من ــى، أمــا إن أخفــق في ــرة األول ــار مــن امل ــاز االختب إذا اجت

واحــدة خــالل فصلــن دراســين، فــإن أخفــق يلغــى قيــده.« 

وكذلــك يجــب قــراءة هــذه القواعــد التنفيذيــة بالتزامــن مــع مــا نصــت عليــه قواعــد االختبــار   

الشــامل ملرحلــة الدكتــوراه يف دليــل طلبــة الدراســات العليــا الصــادر عــن عمــادة الدراســات العليــا 

ســعود. امللــك  بجامعــة 



6

وتكمن أهمية القواعد التنفيذية لالختبار الشامل املضمنة يف هذه الوثيقة يف 
اجلوانب اآلتية:

     1- يهــدف دليــل القواعــد التنفيذيــة إلــى حتقيــق رســالة الكليــة وأهدافهــا اإلســتراتيجية يف جتويــد 

ممارســات برامــج الدراســات العليــا وضمــان جودتهــا وتطويرهــا.

     2- يقــدم دليــل القواعــد التنفيذيــة رؤيــة تفصيليــة ملــا ورد يف البنــد الثالــث مــن املــادة األربعــن يف 

»الالئحــة املوحــدة للدراســات العليــا يف اجلامعــات الســعودية«، »والئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة 

اجلامعيــة والقواعــد التنفيذيــة بجامعــة امللــك ســعود«.

     3- تعــد القواعــد التنفيذيــة وثيقــة منهجيــة وأداة تنظــم ســير العمــل التســاق آليــات بنــاء االختبــار 

الشــامل وعقــده وتصحيحــه، ويســتعن بهــا أعضــاء جلــان االختبــار الشــامل يف إعــداد االختبــار الشــامل 

وبيــان آليــات العمــل وتوضيــح واجبــات كل األطــراف املعنيــن وحقوقهــم.

ــار الشــامل يف       4- يعــد دليــل القواعــد التنفيذيــة وثيقــة إرشــادية لتعزيــز جــودة ممارســات االختب

ــا بالكليــة؛ ملــا يشــتمل عليــه مــن معلومــات، وإجــراءات، ومنــاذج. برامــج الدراســات العلي

     5- يقــدم دليــل القواعــد التنفيذيــة الدعــم لألقســام عنــد بنــاء اإلجــراءات املنظمــة لالختبــار الشــامل 

وفــق الئحــة وزارة التعليــم واخلطــة االســتراتيجية للكلية.
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جامعة امللك سعوداجلامعة

كليــة التربيــة بجامعــة امللــك ســعود كمنشــأة علميــة مكونــة مــن مجموعــة مــن الكلية
األقســام العلمية. 

الســلطة املختصــة بتصريــف الشــؤون األكادمييــة يف الكليــة، وفًقــا ألحــكام مجلس الكلية
النظــام.

وحدة أكادميية متثل تخصًصا علمًيا.القسم العلمي

السلطة املختصة بالشؤون األكادميية يف القسم العلمي.مجلس القسم

أعضاء هيئة 
األساتذة واألساتذة املشاركون واألساتذة املساعدون. التدريس

كل منتظم يف الدراسة ببرامج الدراسات العليا مبختلف أقسام الكلية. الطالب

االختبار الشامل

إذا  املاجســتير  -)وطالــب  الدكتــوراه  لطالــب  وشــفوي  اختبــار حتريــري 
اقتضــى برنامــج دراســته ذلــك(- يعقــد بعــد إنهــاء الطالــب جميــع مقــررات 
البرنامــج، وتعقــده جلنــة متخصصــة وفــق قواعــد يقرهــا مجلــس اجلامعــة 
بنــاًء علــى توصيــة مجلــس القســم، ويكــون يف التخصــص الرئيــس للطالــب 
والتخصصــات الفرعيــة إن وجــدت. ويعــد الطالــب مرشــًحا لنيــل الدرجــة 
ــا إن أخفــق فيــه أو يف جــزء منــه  ــاز االختبــار مــن املــرة األولــى، أّم إذا اجت
فيعطــى فرصــة واحــدة خــالل فصلــن دراســين، فــإن أخفــق يلغــى قيــده.

جلنة االختبار 
الشامل التنسيقية

جلنــة تشــكل يف األقســام التــي تضــم أكثــر مــن برنامــج، وتضــم يف عضويتهــا 
رؤســاء »جلــان االختبــار الشــامل للبرنامــج«، وتتولــى اللجنــة التنســيق بــن 
جلــان االختبــار الشــامل للبرنامــج يف القســم؛ بشــأن توحيــد اإلجــراءات 
والنمــاذج ومواعيــد االختبــار الشــامل، ونقــل املمارســات ذات اجلــودة بــن 

برامــج القســم.

جلنة االختبار 
الشامل للبرامج

جلنة تشــكل من مجلس القســم للبرنامج التي يقدمها القســم، وتتكون على 
األقــل مــن ثالثــة أعضــاء هيئــة تدريــس برتبــة أســتاذ، أو أســتاذ مشــارك مــن 
ذوي االختصــاص يف تخصــص الطالــب الرئيــس، والتخصصــات الفرعيــة 

)إن وجــدت(.
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برنامج الدكتوراه
هــو نظــام دراســي -يف مجــال أكادميــي- يؤهــل للحصــول علــى درجــة 
الدكتــوراه. ويتجــزأ برنامــج الدكتــوراه إلــى مرحلتــن: مرحلــة املقــررات 
.)Thesis( )الرســالة(  البحــث  ومرحلــة   ،)coursework( الدراســية 

مقررات البرنامج
مجموعــة املقــررات الدراســية لبرنامــج معــن، ذات أوزان محــددة، متثــل يف 
ــى الطالــب اجتيازهــا  مجمــوع وحدتهــا متطلبــات البرنامــج التــي يجــب عل

بنجــاح للجلــوس لالختبــار الشــامل.

مــدة زمنيــة ال تقــل عــن خمســة عشــر أســبوًعا، تــدرس على مداهــا املقررات الفصل الدراسي
الدراســية، وال تدخــل مــن ضمنهــا فترتا التســجيل واالختبارات النهائية.

املقرر الدراسي

مــادة دراســية ضمــن اخلطــة الدراســية املعتمــدة يف كل تخصــص )برنامــج(. 
ويكــون لــكل مقــرر رقــم، ورمــز، واســم، ووصــف مفصــل ملفرداتــه مييــزه مــن 
حيــث احملتــوى واملســتوى عمــا ســواه مــن مقــررات، وملــف خــاص يحتفــظ 
بــه القســم لغــرض املتابعــة، والتقــومي، والتطويــر، ويجــوز أن يكــون لبعــض 

املقــررات متطلــب، أو متطلبــات ســابقة، أو متزامنــة معــه.

عضو هيئة التدريس املعني بتدريس مقرر دراسي.مدرس املقرر

مــدة متنــح للطالــب )ملــدة فصــل دراســي واحــد( بعــد إنهائــه املقــررات تأجيل االختبار
الشــامل. لالختبــار  للجلــوس  وأهليتــه  الدراســية 

ترميز أوراق 
اإلجابة

يقصــد بــه اعتمــاد رمــز يتكــون مــن حــروف، أو حــروف وأرقــام للداللــة علــى 
الطــالب أو املصححــن؛ مــن أجــل احملافظــة علــى ســرية هويــة الطالــب 
أو املصحــح يف أثنــاء إجــراءات التصحيــح، وذلــك تعزيــًزا ملبــدأ العدالــة 

والنزاهــة. 

التمــاس يقدمــه الطالــب إلــى اجلهــة اإلداريــة بهــدف إعــادة النظــر يف التظلم
قرارهــا، أو مراجعــة قرارهــا النهائــي بقصــد تعديــل القــرار أو إلغائــه. 

إجراءات التصحيح 
غير التمييزية

القواعــد  هــذه  يف  املوضحــة  الشــامل  االختبــار  تصحيــح  طريقــة  تعــد 
التنفيذيــة -وجــود ثالثــة مصححــن للورقــة الواحــدة، وســرية هويــة الطالــب 
واملصححــن، ودراســة الفروقــات الواضحــة بــن املصححــن، والتحقــق مــن 
عدالــة عمليــات التصحيــح ونزاهتهــا- إجــراءات اســتباقية ُعمــل بهــا، وهــي 
بهــا يف الئحــة االختبــارات عنــد وجــود  املنصــوص  مماثلــة لإلجــراءات 

ــم.  حــاالت تظل
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ثانيًا: جوانب قانونية لالختبار الشامل
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     1. وفــق مــا ورد يف املــادة )40(، البنــد )3( مــن الالئحــة املوحــدة للدراســات العليــا يف 

اجلامعــات الصــادرة عــن مجلــس التعليــم يف جلســته الثانيــة املعقــودة بتاريــخ 11 /6/ 1416هـــ، 

ــة الدكتــوراه، ويجــب إدراج ذلــك يف  ــا علــى جميــع الطلبــة ملرحل يعــد االختبــار الشــامل إلزامًي

ــر يف  ــا أق ــق م ــا وف ــك اختيارًي ــون ذل ــة املاجســتير فيك ــا مرحل ــج، أّم ــة للبرنام اخلطــة املنهجي

البرنامــج املعتمــد.

ــار الشــامل بشــقيه  ــب لالختب ــاز الطال ــة، واجتي ــة انتقالي ــار الشــامل مرحل      2. يعــد االختب

يخــول الطالــب مــن مرحلــة »طالــب دكتــوراه« )PhD student( إلــى مرحلة »مرشــح للدكتوراه 

.)PhD candidate( كتابــة

     3. يعــد الطالــب مرشــًحا للجلــوس لالختبــار خــالل الفصــل التالــي إلنهائــه املقــررات 

الدراســية، وللطالــب احلــق يف تأجيــل جلوســه لهــذا االختبــار مــدة فصــل دراســي واحــد بعــد 

ــس القســم. ــة مجل موافق

     4. إذا تخلــف الطالــب عــن االختبــار الشــامل أو عــن أحــد شــقيه بغيــر عــذر تقبلــه جلنــة 

االختبــار الشــامل يعــد راســًبا.

     5. ال يجــوز للطالــب تأجيــل جلوســه للشــق الشــفهي مــن االختبــار الشــامل بعــد اجتيــازه 

الشــق التحريــري، ويف حالــة تأجيلــه لعــذر مقبــول يُعــد محاولــة ثانيــة، فــإذا أخفــق فيــه يلغــى 

قيــده.

     6. يف حــال أخفــق الطالــب يف االختبــار الشــامل أو يف جــزء منــه؛ فيعطــى فرصــة واحــدة 

خــالل فصلــن دراســين، فــإن أخفــق يلغــى قيــده. )الالئحــة املوحــدة للدراســات العليــا يف 

ــات الســعودية( اجلامع



10

ثالثًا: الهدف من االختبار الشامل
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يهدف االختبار الشامل إلى قياس قدرة الطالب على جانبني رئيسني:

     1. اجلانــب املعــريف: يهــدف إلــى قيــاس قــدرة الطالــب عمًقــا وشــمواًل علــى اســتيعاب 

موضوعــات التخصــص الرئيــس، والتخصصــات الفرعيــة )إن وجــدت(.

     2. اجلانــب الفكــري: يهــدف إلــى قيــاس قــدرة الطالــب املنهجيــة علــى التأمــل، والتحليــل، 

وإحــداث التكامــل بــن املفاهيــم، واالســتنتاج، واقتــراح احللــول املناســبة ملــا يعــرض عليــه مــن 

أســئلة. 

     3. فرصــة للطالــب إلظهــار معرفــة شــاملة مبنهجيــات البحــث تبــن اســتعداده الســتكمال 

الرســالة )األطروحــة( وإجــراء بحــوث علميــة أصيلــة ذات جــودة عاليــة.

رابعًا: آليات تشكيل جلنة االختبار الشامل ومهامها
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     1. يشــكل مجلــس القســم الــذي يقــدم برنامًجــا واحــًدا جلنــة حتــت مســمى »جلنــة 

االختبــار الشــامل للبرنامــج«، وتتكــون علــى األقــل مــن ثالثــة أعضــاء هيئــة تدريــس برتبــة 

أســتاذ، أو أســتاذ مشــارك مــن ذوي االختصــاص يف تخصــص الطالــب الرئيــس، والتخصــص/

التخصصــات الفرعيــة )إن وجــدت(.

     2. ميكــن لألقســام التــي تضــم أكثــر مــن برنامــج تشــكيل جلنــة حتــت مســمى »جلنة االختبار 

الشــامل التنســيقية«، تضــم يف عضويتهــا رؤســاء »جلــان االختبــار الشــامل للبرنامــج«، وتكــون 

برئاســة رئيــس القســم أو أحــد رؤســاء جلنــة االختبــار الشــامل للبرنامــج، وتتولــى التنســيق بــن 

جلــان االختبــار الشــامل للبرامــج يف القســم؛ بشــأن توحيــد اإلجــراءات، والنمــاذج، ومواعيــد 

االختبــار الشــامل، ونقــل املمارســات ذات اجلــودة بــن برامــج القســم. 

     3. عنــد احتــواء متطلبــات البرنامــج علــى تخصــص أو تخصصــات فرعيــة مــن خــارج 

القســم؛ ميكــن االســتعانة بأحــد املتخصصــن مــن القســم أو األقســام ذات العالقــة يف جلنــة 

ــار الشــامل للبرنامــج. االختب
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 تختص جلنة االختبار الشامل باملهام والصالحيات اآلتية:

    1. صياغة اإلجراءات التنفيذية لالختبار الشــامل بشــقيه التحريري والشــفوي ومراجعتها، 

واقتــراح املوافقة عليها.

ــب  ــد احملــاور واملوضوعــات، وقائمــة القــراءات )إن وجــدت( يف تخصــص الطال      2. حتدي

ــة إن وجــدت. ــام الرئيــس، والتخصصــات الفرعي الع

     3. اإلشــراف علــى آليــات إعــداد أســئلة االختبــار الشــامل يف القســم، واقتــراح تطويرهــا، 

أو تعديلهــا.

     4. تكــون اللجنــة مســؤولة عــن إعــداد االختبــار وتقوميــه، وحتديــد نتيجتــه وفــق النمــاذج 

املعتمــدة.

     5. وضع معايير جلودة أسئلة االختبار الشامل.

     6. توزيــع مهــام كتابــة أســئلة االختبــار الشــامل علــى أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن ســبق 

لهــم التدريــس بالبرنامــج، ومراجعــة األســئلة والتأكــد مــن مطابقتهــا ملعاييــر اجلــودة بالقســم.

     7. وضع معايير تصحيح االختبار.

     8. توزيــع مهــام تصحيــح أســئلة االختبــار الشــامل علــى أعضــاء هيئــة التدريــس، ومراجعــة  

تصحيــح األســئلة والتأكــد مــن مطابقتهــا ملعاييــر اجلــودة بالقســم.

     9. إجــراء املقارنــات املرجعيــة، والتقــومي الــدوري، واملراجعــة الشــاملة آلليــات إعــداد 

االختبــار الشــامل بالقســم وعقــده وتقوميــه. 

    10. عقد ورش العمل، وحلقات النقاش الالزمة إلعداد االختبار الشامل وتطويره. 

    11. ميكــن للقســم إســناد بعــض املهــام إلــى »جلنــة االختبــار الشــامل التنســيقية« -إن 

ــا هــو  ــق م ــج« وف ــار الشــامل للبرنام ــة االختب ــع مســؤوليات »جلن ــارض م وجــدت- مبــا ال يتع

مقــرر بالنظــام.
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خامسًا: مكونات االختبار الشامل

ت 
ونا

مك
ة: 

س
اد

س
ة ال

اد
لم

ا
ل

ام
ش

ر ال
تبا

الخ
ا

ني، هما: يتكون االختبار الشامل من شقَّ

     - اختبــار حتريــري، ويتكــون مــن جزأيــن: أحدهمــا يف التخصــص الرئيــس، واآلخــر يف 

التخصــص أو التخصصــات الفرعيــة )إن وجــدت(. 

     - اختبــار شــفهي، ويتكــون مــن جزأيــن: أحدهمــا يف التخصــص الرئيــس، واآلخــر يف 

التخصــص أو التخصصــات الفرعيــة )إن وجــدت(.

سادسًا: إجراءات االختبار الشامل
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مير االختبار الشامل باملراحل اآلتية:

     1. يقــّدم الطالــب طلــب اجللــوس لالختبــار الشــامل يف الفصــل األخيــر للمقــررات، ويجلــس 

ــل  ــب تأجي ــب طل ــررات الدراســية. ويحــق للطال ــه املق ــي إلنهائ ــار خــالل الفصــل التال لالختب

جلوســه لهــذا االختبــار مــدة فصــل دراســي واحــد بعــد موافقــة مجلــس القســم.

     2. يسّجل الطالب مقرر االختبار الشامل يف الفصل التالي إلنهائه املقررات الدراسية.

     3. يعقــد االختبــار الشــامل بشــقيه مــرة واحــدة خــالل املــدة: مــن األســبوع الرابــع وحتــى 

األســبوع العاشــر مــن كل فصــل دراســي، علــى أن تكــون بينهمــا مــدة زمنيــة ال تقــل عــن 

أســبوعن.

     4. يعقــد القســم -ممثــاًل بلجنــة االختبــار الشــامل- اجتماًعــا مــع الطــالب املؤهلــن 

ــه، وبيــان واجبــات  ــار الشــامل، وتوضيــح آليات ــار الشــامل؛ لعــرض الغــرض مــن االختب لالختب

الطــالب وحقوقهــم.

     5. يعلــن القســم مواعيــد انعقــاد االختبــار الشــامل يوًمــا ووقًتــا ومكاًنــا، وآلياتــه، يف موعــد 

أقصــاه األســبوع الثالــث مــن الفصــل الدراســي.
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     6. يرســل  القســم إشــعاًرا رســمًيا للطــالب مبــا يتفــق عليــه؛ بشــأن موعــد االختبــار الشــامل 

ــى األقــل.     7.  ــه بشــقيه: التحريــري، والشــفوي قبــل أســبوعن مــن عقــده عل ــه ومكان ووقت

يختبرالطالــب الشــق التحريــري لالختبــار الشــامل أواًل، فــإذا جنــح فيــه يختبــر الشــق الشــفوي.

     8. يف حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب االختبــار التحريــري، أو جــزًءا منــه، فلــه أن يعيــد 

االختبــار التحريــري يف اجلــزء الــذي لــم يجتــزه يف الفصــل الدراســي التالــي. 

     9. بعــد اجتيــاز الطالــب االختبــار التحريــري بكاملــه يتقــدم لالختبــار الشــفوي يف موعــد 

حتــدده جلنــة االختبــار الشــامل. 

     10. يرســل القســم إشــعاًرا رســمًيا للطــالب مبــا يتفــق عليــه؛ بشــأن موعــد االختبــار 

الشــامل الشــفوي ووقتــه ومكانــه قبــل أســبوعن مــن عقــده علــى األقــل. 

     11. يف حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب االختبــار الشــفوي، يجــوز منحــه فرصــة أخــرى خــالل 

الفصــل التالــي. 

     12. إذا أخفــق الطالــب يف االختبــار الشــامل أو يف أحــد شــقيه يف احملاولــة الثانيــة يلغــى 

قيــده.

     13. يعد الطالب -بعد اجتيازه االختبار الشامل بشقيه- مرشًحا للدكتوراه.

     14. يســتكمل القســم منــوذج اعتمــاد درجــة االختبــار الشــامل والنمــاذج اخلاصــة باالختبــار 

ورفعهــا لعمــادة الدراســات العليا.

ــري والشــفوي خــالل  ــار التحري ــة بنتيجــة االختب ــادة الكلي ــس القســم عم      15. يخطــر رئي

أســبوعن علــى األكثــر مــن تاريــخ اتخــاذ القــرار مــن قبــل جلنــة االختبــار.

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1587

لإلطالع عن نماذج االختبار الشامل
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     1. حتــدد جلنــة االختبــار الشــامل للبرنامــج أجــزاء االختبــار التحريــري، وتُعتمــد مــن 

مجلــس القســم. 

     2. يشعر الطالب بكل جزء من أجزاء االختبار.

     3. تطلــب جلنــة االختبــار الشــامل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس املختصــن يف أجــزاء 

االختبــار الشــامل وضــع أســئلة لالختبــار التحريــري، علــى أن تكــون األســئلة شــاملة جلزئيــه: 

الرئيــس، والفرعــي.

     4. تختــار اللجنــة وحتــدد عــدد األســئلة التــي تتناســب مــع الوقــت احملــدد لالختبــار 

الرئيــس، والفرعــي إن وجــد. بجزئيــه: 

     5. يلزم خضوع جميع االختبارات إلى عملية إعداد منهجية لضمان جودتها.

ــد األســئلة، وتوضــح  ــار وحتدي ــة مبحاضــر يف إجــراءات اختي ــق اجتماعــات اللجن      6. توث

ــة املختصــة.  ــع احملاضــر مــن أعضــاء اللجن ــة، وتوق ــات احتســاب الدرجــة اإلجمالي عملي

ــوا األســئلة  ــن وضع ــس الذي ــة التدري ــار الشــامل مــن أعضــاء هيئ ــة االختب ــب جلن      7. تطل

تقــدمي إجابــة منوذجيــة عــن األســئلة يف اجلانــب املعــريف حتتــوي علــى األفــكار الرئيســة التــي 

تتضمــن اإلجابــة؛ أمــا أســئلة اجلانــب الفكــري التــي تعتمــد علــى التأمــل والتفكيــر والتحليــل 

والتركيــب فيطلــب تقــدمي محــددات لإلجابــة علــى شــكل مصفوفــة أو مرشــد رصــد الدرجــات 

)Rubric(

     8. تطبع األسئلة وتنظم وفق النماذج املعتمدة بسرية تامة. 

     9. تعــد كراســات/أوراق اإلجابــة، بحيــث ميكــن للجنــة الحًقــا مــن توزيــع أوراق اإلجابــات 

علــى املصححــن بــدون اســم الطالــب مــع وجــود خانــة مخصصــة لكتابــة رمــز الطالــب واســمه 

يف كل صفحــة مــن صفحــات اإلجابــة.  

سابعًا: إعداد االختبار التحريري، وعقده، وتصحيحه
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     1. عقــد االختبــار التحريــري مــن االختبــار الشــامل علــى فترتــن ال تقــل كل منهمــا عــن 

خمــس ســاعات.

     2. يكــون االختبــار التحريــري علــى فترتــن: فتــرة يف التخصــص الرئيــس، وفتــرة يف 

التخصــص أو التخصصــات الفرعيــة - إن وجــدت - علــى أن حتــدد جلنــة االختبــار الشــامل 

الزمــن املخصــص لــكل فتــرة، وعــدد األســئلة يف التخصــص الرئيــس والفرعــي.

     3. تعــد جلنــة االختبــار الشــامل مظروًفــا يحتــوي علــى ورقتــي األســئلة واإلجابــة لــكل 

ــب. طال

ــات،  ــن اإلجاب ــار، وكراســات تدوي ــار الشــامل أســئلة االختب ــة االختب      4. يســلم رئيــس جلن

ــة املراقبــة. وكشــف توثيــق حضــور الطــالب إلــى رئيــس جلن

ــري وســيره  ــار التحري ــدء االختب ــى ب ــام عل ــة اإلشــراف الع ــة املراقب ــى رئيــس جلن      5. يتول

ــه. حتــى نهايت

     6. التأكيــد علــى الطــالب مــن عــدم تضمــن إجاباتهــم أي معلومــات تشــير إلــى هويــة 

الطالــب.

     7. بعــد انتهــاء وقــت االختبــار التحريــري؛ يســلم رئيــس جلنــة املراقبــة أوراق إجابــات 

الطــالب واألســئلة لرئيــس االختبــار الشــامل )أو عضــو جلنــة االختبــار الشــامل( املشــرف علــى 

االختبــار.

     8. يقــوم اللجنــة أو مــن ينيبــه للقيــام مبهمــة ترميــز أوراق إجابــات الطــالب؛ إلخفــاء أســماء 

الطــالب وإعطــاء كل طالــب رمــًزا ليُتعامــل معهــا بشــكل ســري )غيــر ظاهــر(، ومــن ثــم تصويــر 

ــة  ــن ســيتولون مهم ــى حــدة حســب عــدد املصححــن الذي ــكل مجــال عل ــب ل ــات كل طال إجاب

تصحيــح إجابــات الطــالب؛ علــى أن يُعفــى العضــو القائــم باملهمــة مــن املشــاركة يف عمليــات 

تصحيــح إجابــات الطــالب. 
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     1. تختــار جلنــة االختبــار الشــامل مــن يصححــون االختبــار التحريــري مــن املتخصصــن يف 

مجــاالت االختبــار، ويجــب أال تقــل رتبــة املصحــح عــن أســتاذ مشــارك؛ وميكــن االســتثناء مــن 

ذلــك يف حــال عــدم وجــود متخصصــن كافيــن يف مجــال تخصــص الســؤال الدقيــق.

     2. أال يقل عدد املصححن لكل سؤال عن ثالثة مصححن.

     3. تقــوم جلنــة االختبــار الشــامل بتصويــر أوراق اإلجابــة وتوزيعهــا علــى املصححــن، 

وحتتفــظ اللجنــة باألصــل.

     4. يوجــه خطــاب مــن قبــل رئيــس القســم إلــى كل مصحــح يف مظــروف ســري يحتــوي 

علــى إجابــات الطلبــة، ومنــوذج الرصــد )مرفــق( الــذي يتضمــن الدرجــة رقًمــا وكتابــة ومبــررات 

ــا لالختبــار والتصحيــح. د وقًت منحهــا؛ ويحــدِّ

     5. تســلم أوراق اإلجابــة إلــى املصححــن بــدون اســم الطالــب، وذلــك برقــم ســري خــاص 

بــكل طالــب.

     6. أن يقوم ذات املصحح بتصحيح ذات السؤال جلميع الطالب.

     7. أال يقل عدد املصححن لكل سؤال عن ثالثة مصححن.

     8. التأكــد مــن أن إجابــات الطــالب ال تتضمــن أي معلومــات تشــير إلــى هويــة الطالــب، ويف 

حــال وجــود ذلــك تُْخفــى املعلومــة مبــا ال يخــل بإجابــة الطالــب.

     9. يلتزم املصحح بتصحيح إجابات الطالب وفق اإلجابة النموذجية.

    10. يعطــى املصححــون فتــرة أســبوع لالنتهــاء مــن تصحيــح أوراق إجابــة االختبــار التحريري 

وإعادتهــا للجنة.

     11. يحظر على املصححن مناقشة نتائج املختبرين أو أدائهم مع أي شخص عدا رئيس 

جلنة االختبار الشامل للبرنامج أو من ينيبه من أعضاء اللجنة.

     12. ال يطلع أي مصحح على تقدير أي من املصححن اآلخرين.
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     13. يفــرغ رئيــس جلنــة االختبــار الشــامل للبرنامــج أو مــن ينيبــه مــن أعضــاء اللجنــة النتائــج 

حســب املجــاالت لــكل طالــب باالســم والرمــز، ومــن قــام بالتصحيــح لــه باالســم، واســتخراج 

املتوســط لــكل مجــال علــى حــدة )مرفــق منــوذج(.

     14. يســتخرج املتوســط احلســابي للدرجــات التــي أعطاهــا املصححــون علــى الورقــة 

بكاملهــا، ومــن يحصــل علــى نســبة )80%( يعــد مجتــاًزا لالختبــار التحريــري.

     15. تعــرض نتيجــة االختبــار علــى أعضــاء اللجنــة بــدون أســماء الطلبــة واملصححــن، وال 

يُتعــرف علــى أســماء الطلبــة مــن قبــل أعضــاء اللجنــة إال بعــد إقــرار النتيجــة بشــكل نهائــي.

ــار الشــامل وجــود انخفــاض أو ارتفــاع واضــح يف الدرجــة       16. إذا الحظــت جلنــة االختب

ــب،  ــة الطال ــن لورق ــا أحــد املصححــن عــن متوســط درجــة املصححــن اآلخري ــي أعطاه الت

ــي: )1( إذا كان عــدد  ــن التال ــرار مناســب م ــب واتخــاذ ق ــة بدراســة نتيجــة الطال ــوم اللجن تق

املصححــن أكثــر مــن ثالثــة تســتبعد تلــك الدرجــة عنــد حســاب املتوســط؛ )2( يف حــال كان 

عــدد املصححــن ثالثــة، يُســند تصحيــح إجابــة الطالــب إلــى عضــو آخــر إلعــادة تصحيــح 

ــن للمتوســط. ــى أن تأخــذ أقــرب الدرجت ــة عل الورق
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     1. بعــد انتهــاء االختبــار التحريــري ورصــد الدرجــات مــن قبــل مصححــي االختبــار، 

جتتمــع جلنــة االختبــار الشــامل للبرنامــج ملناقشــة نتائــج الطــالب واعتمادهــا وفــق النمــاذج 

ــن لذلــك. والنظــام احملددي

     2. يف حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب لالختبــار التحريــري، أو جــزٍء منــه، فلــه أن يعيــد اجلــزء 

الــذي لــم يجتــزه يف الفصــل الدراســي التالي.

     3. يلغى قيد الطالب يف حالة عدم اجتيازه االختبار التحريري بعد إعادة جزء منه.
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     1. بعــد اجتيــاز الطالــب لالختبــار التحريــري بكاملــه؛ يتقــدم لالختبــار الشــفوي يف موعــد 

حتــدده جلنــة االختبــار )يعقــد بعــد أســبوعن مــن ظهــور نتائــج االختبــار التحريري(.

     2. تتكــون جلنــة االختبــار الشــفوي )لــكل طالــب( ممــا ال يقــل عــن ثالثــة أعضــاء: أســتاذ 

مشــارك، أو أســتاذ.

     3. توضــع أســئلة االختبــار الشــفوي بنــاء علــى مــا درســه الطالــب مــن مــواد يف مرحلــة 

الدكتــوراه، ويقيــس اجلانــب املعــريف والفكــري.

     4. تكــون مــدة االختبــار يف التخصــص الرئيــس أو التخصصــات الفرعيــة -إن وجــدت- 

ســاعتن علــى األقــل.

     5. يحــق للبرنامــج طلــب إعــداد ملــف أعمــال للطالــب وتســليمه للجنــة ليتــم اعتبارهــا يف 

أثنــاء إجــراءات االختبــار الشــفوي.

     6. يف حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب االختبــار الشــفوي، يجــوز منحــه فرصــة أخــرى خــالل 

الفصــل التالــي، ويف حــال فشــله للمــرة الثانيــة يلغــى قيــده.

ثامنًا: إعداد االختبار الشفوي، وعقده، وتصحيحه
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     1. يســجل كل عضــو الدرجــة للطالــب بشــكل ســري علــى ورقــة حتمــل رمــز الطالــب وفــق 

منــوذج معــد لذلــك ويحــدد مبــررات تلــك الدرجــة.

     2. حتتســب درجــة الطالــب لالختبــار الشــفوي مبتوســط الدرجــات التــي يضعهــا أعضــاء 

اللجنــة بشــكل انفــرادي.

     3. يســتخرج املتوســط احلســابي للدرجــات التــي أعطاهــا املصححــون علــى الورقــة 

بكاملهــا، ومــن يحصــل علــى نســبة )80%( يعــد مجتــاًزا لالختبــار الشــفوي.
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     1. يحق للطالب أن يتقدم بطلب إلعادة النظر يف نتيجة االختبار الشــامل خالل خمســة 

عشــر يوًمــا مــن تاريــخ إعــالن نتيجــة االختبــار التحريــري أو الشــفوي محــل الطلــب، ويقــدم 

ــه ضمــن نظــام التعامــالت  ــى تقــدمي البرنامــج، ويدخــل طلب ــذي يتول ــى القســم ال ــب إل الطل

اإللكترونيــة ويســلم لــه إشــعار بذلــك، مــع إرفــاق منــوذج التظلــم معبــأ حســب األصــول.

     2. علــى الطالــب التأكــد مــن صحــة تظلمــه واالطــالع علــى األنظمــة والتعليمــات الصــادرة 

بهــذا اخلصــوص قبــل التقــدم بالتظلم.  

     3. علــى رئيــس القســم طلــب إفــادة جلنــة االختبــار الشــامل للبرنامــج، ويف حــال وجــود 

خطــأ تعــدل النتيجــة مبوجــب منــوذج تعديــل النتيجــة. أمــا يف حال اإلفادة بســالمة التصحيح، 

فعلــى رئيــس القســم إطــالع الطالــب علــى ورقــة إجابتــه ومقارنتهــا باإلجابــة النموذجيــة 

ــد  ــب الفكــري، وعن ــة يف اجلان ــة اإلجاب ــريف، ومحــددات ومصفوف ــب املع ــار يف اجلان لالختب

قبــول الطالــب ســالمة التصحيــح يوقــع الطالــب علــى طلبــه بالتنــازل، ويوقــع رئيــس القســم 

بحفــظ الطلــب، علــى أن تنتهــي هــذه اإلجــراءات خــالل خمســة أيــام عمــل. 

     4. يف حــال عــدم قبــول الطالــِب ســالمة التصحيــح، فعلــى رئيــس القســم أن يشــّكل جلنــة 

ــس  ــس القســم، )ويف حــال كان رئي ــب برئاســة رئي ــن الطال م م ــدَّ ــم املق ــب التظل لدراســة طل

القســم برتبــة أســتاذ مســاعد أو شــارك يف عضويــة جلنــة االختبــار الشــامل بالبرنامــج 

ــة التدريــس بالقســم برتبــة  ــار؛ تكــون اللجنــة برئاســة أحــد أعضــاء هيئ او بتصحيــح االختب

أســتاذ أو أســتاذ مشــارك(، وتضــم اثنــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن غيــر املنتمــن للجنــة 

االختبــار الشــامل ولــم يشــاركوا يف جلنــة تصحيــح االختبــار الشــامل، ويجــب أال تقــل رتبــة 

أعضــاء جلنــة التظلــم عــن أســتاذ مشــارك. تــدرس اللجنــة طلــب الطالــب وترفــع تقريرهــا 

إلــى رئيــس القســم؛ التخــاذ قــرار بتعديــل درجــة

تاسعًا: إجراءات التظلم
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ــغ ا ــل، ويُبلَّ ــام عم ــدة أقصاهــا عشــرة أي ــك يف م ــم ذل ــى أن يت ــب عل ــب أو برفــض الطل الطال

الطالــب بالقــرار.

ــي  ــة الت ــس الكلي ــى مجل ــم إل ــه التظل ــب القــرار، فيجــوز ل ــول الطال      5. يف حــال عــدم قب

تتولــى تدريــس املقــرر خــالل عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ إبالغــه بــه، ويقــدم التظلــم رســمًيا 

إلــى عميــد الكليــة متضمًنــا أســباب ومبــررات تقدميــه، ويدخــل طلبــه ضمــن نظــام التعامــالت 

ــة يف أول جلســة  ــس الكلي ــى مجل ــم عل ــرض التظل ــك ويع ــه إشــعار بذل ــة ويســلم ل اإللكتروني

انعقــاد لــه بعــد تقــدمي التظلــم.

ــم أن يصــدر قــراًرا مســبًبا       6. يجــوز ملجلــس الكليــة يف حــال عــدم قبــول أســباب التظل

بحفظــه، ويبلــغ الطالــب بالقــرار الصــادر يف تظلمــه. ويف حــال موافقــة مجلــس الكليــة 

ــم  ــس مــن بينه ــس، لي ــة تدري ــة أعضــاء هيئ ــة مــن ثالث ــح، فتشــكل جلن ــى إعــادة التصحي عل

املصححــون الســابقون، ويرأســها عضــو مــن خــارج القســم، وتطبــق إجــراءات التصحيــح وفــق 

القواعــد الســابقة، وترفــع تقريرهــا إلــى املجلــس خــالل عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدور 

قــرار تشــكيلها، ويعــرض علــى املجلــس للبــت فيــه يف أول جلســة انعقــاد تاليــة، ويكــون قــرار 

ــا باعتمــاد محضــر اجللســة.  املجلــس نهائًي
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 ععممااددةة  االلددررااسسااتت  االلععلليياا                                                              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                                                                                                                                  DGS_SAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ))ههــ  ١١٤٤٣٣٥٥//٠٠٦٦//٢٢٩٩((  ٢٢ررققمم    إإصصدداارر

  
ــــــــــبب:: ــــــــــمم  االلططااللــ ــ ــ ــ     االلممررححللةة::    االلررققمم  االلججااممععيي::    ااسســ
ــــــــةة:: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــمم::    االلككللييــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     االلققسســ

    االلففررععيي  ((إإنن  ووججدد))االلتتخخصصصص      االلتتخخصصصص  االلررئئييسس::
ــــــــةة:: ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ااألألووللىى                                                                                                                    االلثثااننييةة                                                            االلففررصصــ

  
  االلممححتتررممععممييدد  االلددررااسسااتت  االلععلليياا                                                                                                                                        سسععااددةة  

  ......  االلسسالالمم  ععللييككمم  ووررححممةة  ااهللاهللا  ووببررككااتتهه
  

ههــ  ١١٤٤//                          //                      ببننااءءًً  ععللىى  ققرراارر  ممججللسس  االلققسسمم  ببججللسستتهه  ررققمم  ((                  ))  االلممننععققددةة  ببتتااررييخخ
ببححييثث  ييككوونن  ففققدد  تتمم  تتششككييلل  للججننةة  ااالالخختتبباارر  االلششاامملل  للللططااللبب  االلممووضضححةة  ببييااننااتتهه  أأععالالهه،،  

  تتششككييلل  االلللججننةة  ععللىى  االلننححوو  االلتتاالليي::
  

  االلللججننةة  ييججبب  أأنن  ييككووننوواا  ممنن  ااألألسسااتتذذةة  ووااألألسسااتتذذةة  االلممششااررككيينن))((ججممييعع  أأععضضااءء  
  

االلررققمم   ااالالسسمم ننووعع  االلععضضووييةة االلتتخخصصصص االلررتتببةة  االلععللممييةة
  االلووظظييففيي

تتسسلل
 سسلل

  ً  ١١    ممققررررااً

  ً  ٢٢    ععضضووااً

  ً  ٣٣    ععضضووااً

  ً  ٤٤    ععضضووااً

  ً  ٥٥    ععضضووااً

    
  
  

  االلتتااررييخخ::        االلتتووققييعع::          ررئئييسس  االلققسسمم  ::

  الالخختتبباارر  االلششااممللااننممووذذجج  تتششككييلل  للججننةة  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 DGS_SAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ههــ))    ١١٤٤٣٣٥٥//٠٠٦٦//٢٢١١((  ٣٣إإصصدداارر  ررققمم        

  

ــــــــــبب ــــــــــمم  االلططااللــ ــ ــ ــ     االلددررججةة::    االلررققمم  االلججااممععيي::    ::ااسســ
ــــ ــ ــــــااللككللييــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــةة::ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــــــــمم::    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     االلققسســ

    ((إإنن  ووججدد))  االلتتخخصصصص  االلففررععيي    االلتتخخصصصص  االلررئئييسس::
ــــــــةة:: ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ااألألووللىى                                                                                                                    االلثثااننييةة            االلففررصصــ

  

  ههــ::  ١١٤٤//                                    //                    االلممننععققددةة  ببتتااررييخخ    ))                  للججننةة  ااالالخختتبباارر    االلششاامملل  ووففقق  ققرراارر  ممججللسس  االلققسسمم  ببججللسستتهه  ((      أأععضضااءء  
  

االلررققمم   ااالالسسمم ننووعع  االلععضضووييةة االلتتخخصصصص االلععللممييةة  االلررتتببةة
  االلووظظييففيي

تتسسلل
 سسلل

 ١١    ممققررررااًً  
 ٢٢    ععضضووااًً  
 ٣٣    ععضضووااًً  
 ٤٤    ععضضووااًً  
 ٥٥    ععضضووااًً  

 

  تتااررييخخ  ااالالخختتبباارر
  ننتتييججةة  ااالالخختتبباارر

  االلتتخخصصصص ننااججحح ررااسسبب

 االلتتخخصصصص  االلررئئييسس االلتتححررييرريي   

 االلششففههيي   

  االلتتخخصصصص  االلففررععيي االلتتححررييرريي   
 االلششففههيي    ((إإنن  ووججدد))

  
  

  االلتتااررييخخ::        االلتتووققييعع::                                                                                            للججننةة  ااالالخختتبباارر  االلششاامملل  ::  ممققرررر
  
  

  االلتتااررييخخ::        االلتتووققييعع::                                                                          ررئئييسس  االلققسسمم  ::
  

  ممالالححظظااتت  ههااممةة::
 أأععضضااءء  للججننةة  ااالالخختتبباارر  ممنن  ااألألسسااتتذذةة  أأوو  ااألألسسااتتذذةة  االلممششااررككيينن....١١

ععللىى  االلططااللبب  االلتتققددمم  للالالخختتبباارر  ففيي  االلففصصلل  االلذذيي  ييلليي  إإننههاائئهه  للللممققررررااتت  ووييممككنن  االلتتااججييلل  للففصصلل  ددررااسسيي  ووااححدد  ببممووااففققةة  ..٢٢
 االلققسسمم..ممججللسس  

ففيي  ححااللةة  ععددمم  ااالالججتتيياازز  ففيي  االلممررةة  ااألألووللىى  ييممننحح  االلططااللبب  ففررصصةة  ففيي  االلففصصلل  االلتتاالليي  ممببااششررةة،،  ووففيي  ححااللهه  ااخخااففققةة  ففيي  ..٣٣
  االلممححااووللةة  االلثثااننييةة  ييٌٌللغغىى  ققييددهه..

  

  ننممووذذجج  ننتتييججةة  ااالالخختتبباارر  االلششاامملل
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عمادة الدراسات العليا -  نماذج االختبار الشامل 

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1587

كلية التربية - وحدة الدراسات العليا

https://education.ksu.edu.sa/ar/node/4218

كلية التربية

https://education.ksu.edu.sa/ar

حقوق الطبع محفوظة لكلية التربية بجامعة الملك سعود
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