





























كلمة سعادة وكيل كلية التربية
 للدراسات العليا والبحث العلمي
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كلمة سعادة مشرف وحدة 
الدراسات العليا

٤



وحدة الدراسات العليا بكلية التربية

التعريف  :
  
                



الرؤية  :
 

 

الرسالة :
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األهداف :












 



               

Workshops

٦



املهام العامة :










 









مهام وحدة الدراسات العليا

٧



املـهــــام  التفصيلية :
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اللجان التي تعمل معها الوحدة

٩



جوانب من تطبيق المهام 
في الفصل الحالي

أوًال  :
 التسجيل :
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ثانيًا :
 اللجنة الدائمة العتماد مقترح اخلطط البحثية :
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ثالـثــًا :
املناقشات العلمية وإعادة تشكيل لـجـان املناقـشــة :
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                          رابعـــًا :
      :احلركات  األكادميية                           

- الفرص اإلضافية:
                    

 

- شروط القبول:
 



- تعديل نتائج:
 



- االعتذار :


- تأجيل قبول:معاملتان: 
 

- تـحـويل: 


- تأجيل التحويل:


- امتحان بديل:
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مدى استفادة األقسام من 
خدمات الوحدة



GSUCE-KSU@ksu.edu.sa

                 



GSUCE_KSU@
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مبادرات الوحدة
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منسوبو الوحدة

aljaloud@ksu.edu.sa ٤٦٧٤٨٢٨وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحث العلميأ.د. عبدالرحمن بن عثمان الجلعود
nalmalki@ksu.edu.sa ٤٦٩٧٧٢٣مشرف وحدة الدراسات العلیاد. نبیل بن شرف المالكي
obeed@ksu.edu.sa ٤٦٧٤١٩٦مسجل وحدة الدراسات العلیاأ. إبراھیم بن فھد بن عبید

abdalmalki@ksu.edu.sa ٤٦٩٧٥٨٩سكرتیر وحدة الدراسات العلیاأ. عبدالعزیز بن دخیل المالكي
ialyousef@ksu.edu.sa ٤٦٩٦٠٧١سكرتیر وحدة الدراسات العلیاأ. إبراھیم بن محمد الیوسف

student.ksu.edu.sa@434107346طالب تشغیلأ. أغرون كراسنیكي
 student.ksu.edu.sa@434107588طالب تشغیلأ. أنصار أحمد یوسف

 student.ksu.edu.sa@435107901طالب تشغیلأ. أكرم عوض الشویكي
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خاتمة
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