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 العلمية للمرحلة الجامعيةأسماء الدرجات 

 
 مقدمة:

عكس ي أن يكون اسم الدرجة العلمية املمنوحة بجامعة امللك سعود وفق إطار علمي هو سإعداد هذا املقترح لهدف أساتم 

بعد استعراض ممارسات و  ف محتواها على مستوى الجامعة. الدرجات العلمية باختال  محتوى الدرجة العلمية واختالف

هناك إطار واحد متفق عليه وإنما هناك تعريفات  يتضح أنية لم العديد من الجامعات وهيئات االعتماد األكاديمي العامل

تزم بما ويل من ممارسات هذا املقترح مما هو متفق عليه يقتربمختلفة وقد تكون تخص جامعة أو جهة محددة بذاتها. لذا 

 هو منصوص عليه في اإلطار الوطني للمؤهالت في اململكة العربية السعودية. 

ع في تبمتوافقة مع ما هو م في الجامعة اء الدرجات العلميةمسأن تكون أ يساعد هذا الدليل اإلرشادي فيمن املأمول أن  

توى العلمي إعداد املح وأن يقود الكليات نحو مع ما تم تحديده في اإلطار الوطني للمؤهالت ةتفقالجامعات العاملية وأيضا م

 دليل إدارة الخططسوف تضمن في  هذه اإلرشادات. ية املطلوبةبما يتوافق مع اسم الدرجة العلم للبرامج الدراسية

  والبرامج الدراسية بحيث تكون متوفرة للكليات لالسترشاد بها عند إعداد برامجهم الدراسية وتحديد أسماء تلك الدرجات.

 لعلمية للمرحلة الجامعية فقط.سوف يقتصر هذا الدليل اإلرشادي على الدرجات ا

: الدبلوم
ً
 د الثانوي بع أوال

 .بلوم جامعي متوسطد -1

ساعة  30 الدرجة دراسة هذه تتطلبو   انوية.على الثملن أنهى سنة دراسية بعد حصوله درجة علمية تمنح  هو

 الكامل.بحد أدنى وملدة ال تقل عن السنة بنظام التفرغ 

  سم الدرجةا

 ............ تخصص.....................     الدبلوم الجامعي املتوسط في التعليم العالي  :املسار األكاديمي

Associate Diploma of Higher Education (Major)     

 الجامعي املتوسط في ................التخصص........................ : الدبلوماملنهياملسار 
Associate Diploma of (area of specialization) 

 الدبلوم. -2

ما عندو ساعة على األقل بنظام التفرغ الكامل وبحد أدنى سنتين دراسيتين.  60درجة علمية تمنح ملن أنهى هو 

العالقة بحيث يتاح  واملهارات ذاتمن املعارف  %50يكون الدبلوم مخصص ملجال منهي محدد فيتم تغطية 

 دراسته في الجامعة. بقيةللطالب استكمال 

 اسم الدرجة

 أو العلومفي اآلداب  املشارك دبلوم :املسار األكاديمي 
Associate Diploma of….Arts, or of Science, or (if evenly divided) of Higher Education  

 

 في ............التخصص........... املشارك دبلوم :املنهياملسار 

Associate Diploma of … (area of specialization) 
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 الدبلوم املتقدم. -3

 تقل عن ثالث سنوات. وملدة الأدنى  ساعة بحد 90 درجة علمية تمنح ملن أنهىهو 

 : اسم الدرجة

 املسار األكاديمي: 

 البرنامج مقسم بالتساوي فيكون دبلوم متقدم في التعليم العالي. وإذا كاندبلوم متقدم في اآلداب أو العلوم 
Advanced Diploma of Arts, or of Science, or (if evenly divided) of Higher Education 

 

 : دبلوم متقدم في .................التخصص....................املسار املنهي
Advanced Diploma of … (area of specialization) 

 

 
ً
 Bachelor’s degree  البكالوريوس : ثانيا

 120درجة جامعية تمنح بعد إتمام فترة دراسة تستغرق ثالث أو أربع سنوات محتوية على ما ال يقل عن  البكالوريوس هو

 وحدة )ساعة( دراسية بنجاح. يكون االنخراط فيها بعد إتمام دراسة املرحلة الثانوية في التعليم العام. 

 التوازن بين مكونين دراسيين: ى فيراعي
ً
 برامج البكالوريوس عموما

 
ً
 في حقل )أو حقلين( من حقول الدراسة الجامعية. يتألف هذا املكون  : يعطيالتخصص :أوال

ً
 عميقا

ً
الطالب تحضيرا

من إجمالي  %50ال يزيد مجموع تلك املقررات عن تخصصية إجبارية وأخرى اختيارية ويفضل أمن مقررات 

 البرنامج.

:
ً
الجامعة والكلية وغيرها من املقررات املشتركة بين ويقصد بها متطلبات ة: العام يةقررات التعليمامل ثانيا

 على مقررات 
ً
التخصصات املختلفة. يتألف هذا املكون من مقررات إجبارية وأخرى اختيارية، كما يشتمل أيضا

حرة. فيحتوي على مقررات في العلوم الطبيعية التجريبية )حتى للمتخصصين في ميادين العلوم اإلنسانية 

ف هذا املكون يهدياضيات والفكر والتاريخ وتقنية املعلومات واللغة العربية واللغة اإلنجليزية. و واالجتماعية( والر 

الطالب بمناهج البحث وأفرع املعرفة واملهارات األكاديمية ومهارات االتصال، وذلك للتأكد من إعطاء إلى إثراء 

 بميادين أكاديمية متعددة ومهارات 
ً
 أفقيا

ً
أساسية عملية مكملة تساعد الطالب أثناء دراسته الطالب الجامعي إملاما

يقل  الأ القراءة والكتابة األكاديمية التحليلية باللغتين العربية واإلنجليزية. ويفضل وكذلك مهارات وبعد تخرجه

 من إجمالي البرنامج. %50مجموع املقررات في هذا املكون عن 

 

 في األربع فئات التاليوبالنظر لتنوع درجات البكالوريوس املمنوحة في مختل
ً
 ة:ف دول العالم نجد أنها تنحصر إجماال

 

 (:.Bachelor of Arts – B.Aبكالوريوس اآلداب ). 1

 :. ويكون اسم الدرجة املمنوحة للخريج كالتاليواللغات ،واالجتماعية ،في ميادين العلوم اإلنسانية هذه الدرجة تمنح

 اآلداب في ]التخصص[بكالوريوس  للبرامج ذات التخصص الواحد: 

 مثال: بكالوريوس اآلداب في التاريخ    

    E.g., Bachelor of Arts in HISTORY 

 [2[ و ]التخصص 1بكالوريوس اآلداب في ]التخصص  للبرامج ذات التخصص املزدوج:
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 مثال: بكالوريوس اآلداب في اللغة العربية والصحافة    

    E.g., Bachelor of Arts in ARABIC and JOURNALISM 

بكالوريوس اآلداب في ]التخصص الرئيس[ مع تخصص ثانوي في ]التخصص  للبرامج املحتوية على تخصص ثانوي:

 الثانوي[

 مثال: بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا مع تخصص ثانوي في التاريخ    

    E.g., Bachelor of Arts in GEOGRAPHY with a Minor in HISTORY 

 (:.Bachelor of Science – B.Scريوس العلوم )بكالو . 2

 وعلوم الحياة. ويكون اسم الدرجة املمنوحة للخريج ،والتقنية ،والهندسية ،في ميادين العلوم الطبيعية هذه الدرجة تمنح

 كالتالي:

 بكالوريوس العلوم في ]التخصص[ للبرامج ذات التخصص الواحد: 

 الكيمياءمثال: بكالوريوس العلوم في     

    Bachelor of Science in CHEMISTRY 

 [2[ و ]التخصص 1بكالوريوس العلوم في ]التخصص  للبرامج ذات التخصص املزدوج:

 مثال: بكالوريوس العلوم في الفيزياء والرياضيات    

    Bachelor of Science in PHYSICS and MATHEMATICS 

لوريوس العلوم في ]التخصص الرئيس[ مع تخصص ثانوي في ]التخصص بكا ثانوي: للبرامج املحتوية على تخصص 

 الثانوي[

 مثال: بكالوريوس العلوم في الرياضيات مع تخصص ثانوي في علم اإلحصاء    

    E.g., Bachelor of Science in MATHEMATICS with a Minor in STATISTICS 

 

 (:.Bachelor of Arts and Science – B.A.Sبكالوريوس اآلداب والعلوم ). 3

درجة بكالوريوس اآلداب مزدوجة التخصص وكذلك عن بكالوريوس  عن ذات تخصص مزدوج. ولكنها تختلفهذه الدرجة 

 العلوم مزدوجة التخصص في ثالثة أوجه:

 أن أحد التخصصين ينتمي مليادين اآلداب واآلخر مليادين العلوم. .أ

 املطلوبة )اإلجبارية واالختيارية( لكال التخصصين.أن الطالب يدرس كامل املقررات التخصصية  .ب

أن مدة الدراسة تكون عادة أطول مقارنة بدرجات البكالوريوس األخرى وتتراوح بين أربع إلى خمس سنوات. ويعود  .ت

 ذلك لزيادة عدد املقررات كما يتضح في النقطة السابقة.

 [2[ و ]التخصص 1اآلداب والعلوم في ]التخصص ويكون اسم الدرجة املمنوحة للخريج كالتالي: بكالوريوس 

 مثال: بكالوريوس اآلداب والعلوم في الجغرافيا والجيولوجيا

E.g., Bachelor of Arts and Science in GEOGRAPHY and GEOLOGY 
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 البكالوريوس املنهي:. 4

 ويكون اسم الدرجة املمنوحة للخريج كالتالي:. والهندسة تمنح هذه الدرجة في ميدان منهي محدد كالطب والقانون واإلدارة

 بكالوريوس الـ ]التخصص العام[ )]التخصص الدقيق[(

 )تسويق( األعمال إدارةمثال: بكالوريوس 

E.g., Bachelor of BUSINESS MANAGEMENT (MARKETING) 

 أو بكالوريوس الـ ]التخصص الدقيق[

 مثال: بكالوريوس التسويق

E.g., Bachelor of MARKETING 

( من الدرجات املهنية. وهي مصممة للذين يرغبون في Bachelor of Fine Artsدرجة "بكالوريوس الفنون الجميلة" ) وتعد

 (.performing arts( أو الفنون األدائية )visual artsالعمل في ميادين الفنون البصرية )

 

 درجة تسمى لدى عدد من الجامعات العاملية 
ً
. والواقع أن هذه (.Juris Doctor – J.Dالقانون" )"دكتوراه هناك أيضا

 
ً
الوريوس درجة بكل مالاحلاللتحاق بها أن يكون املتقدم  الدرجة هي درجة مهنية عليا )فوق البكالوريوس( ويشترط غالبا

ة، بل سنوات من مقررات الدراسات العليا وال تتطلب كتابة رسالة علمي 4-3 ما بينسابقة. تستغرق دراسة هذه الدرجة 

 ملن يحملون درجة بك
ً
 بمشروع بحثي. واملالحظ أن االلتحاق بهذه الدرجة يكون متاحا

ً
ير مجال الوريوس في غيكتفى غالبا

 ملن   (.Bachelor of Lawsبكالوريوس القانون )تختلف عن درجة القانون. مع العلم بأنها 
ً
والتي يكون االلتحاق بها متاحا

( لكون طالب .Bachelor of Lawsبكالوريوس القانون )قة. وعليه، يكون اسم الدرجة رجة بكالوريوس سابال يحمل أي د

 القانون في املرحلة الجامعية ال يحملون درجة بكالوريوس سابقة.

 

واختالف طبيعتها كون لها متطلبات إضافية أو أسماء درجات علمية حديثة فقد تم  لخصوصية بعض التخصصات ونظر

 التخصصات كل على حدة.التطرق لكل من هذه 

 

 التخصصات الصحية:

ال تختلف التخصصات الصحية عن غيرها من الدرجات في األسماء كون معظمها درجات مهنية.  وفيما يلي استعراض 

 ألغلبها:

 والجراحة: الطب في البكالوريوس درجة

 سنوات ددلع األدنى يكون الحدو  بنجاح الطب لكلية املعتمدة الدراسية الخطة مقررات ينهي ملن تمنح اكاديمية درجة هي

 . التدريبية االمتياز سنة إنهاء الى باإلضافة سنوات ست البكالوريوس درجة لنيل الدراسة

 

 :األسنان طب في البكالوريوس درجة- 

 لعدد نىاألد الحد يكون و  بنجاح سناناأل  طب لكلية املعتمدة الدراسية الخطة مقررات ينهي ملن تمنح اكاديمية درجة هي

  .التدريبية االمتياز سنة إنهاءمع  دراسية سنوات ست األسنان طب في البكالوريوس درجة لنيل الدراسة سنوات
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  :):(B. Pharm & Pharm D صيدلة  ودكتور  الصيدلة في البكالوريوس درجة  - 

 لحدايكون  وعادة بنجاح الصيدلة لكلية املعتمدة الدراسية الخطة مقررات أنهى بنجاح ملن تمنح اكاديمية درجة هي

في هذا  للبكالوريوس برنامجين وهناك  سنوات. خمس الصيدلة في البكالوريوس درجة لنيل الدراسة سنوات لعدد األدنى

 (B. Pharm) صيدلةوبكالوريوس ( Pharm Dة )صيدل دكتور  بكالوريوس هما التخصص

 Major)(B.A.M.Sc.         Bachelor of Applied Medical Sciencesالتطبيقية الطبية العلوم في البكالوريوس درجة

 الحد األدنىو التطبيقية  الطبية العلوم لكلية املعتمدة الدراسية الخطة مقررات بنجاح ينهي ملن تمنح اكاديمية درجة هي

 تدريبيةال االمتياز سنة إنهاء مع سنوات أربعاملختلفة  هابرامج أحد في البكالوريوس درجة لنيل الدراسة سنوات لعدد

 B N Sc.                               Bachelor of Nursing Sciences   :((Nursing) التمريض  في البكالوريوس درجة- 

 دنىاأل  الحد يكون  وعادة التمريض لكلية املعتمدة الدراسية الخطة مقررات بنجاح أنهى ملن تمنح أكاديمية درجة هي

 . التدريبية االمتياز سنة إنهاء مع سنوات أربع التمريض في البكالوريوس درجة لنيل الدراسة سنوات لعدد

 S     M.E.B      Bachelor of Emergency Medical Services. :((EMS)الطارئة  الطبية الخدمات في البكالوريوس درجة- 

 الحد كون يو الطارئة  الطبية الخدمات لكلية املعتمدة الدراسية الخطة مقررات بنجاح ينهي ملن تمنح اكاديمية درجة هي 

 . التدريبية االمتياز سنة نهاءإضافة إل أربع سنوات البكالوريوس درجة لنيل الدراسة سنوات لعدد األدنى

  :مالحظات

مل في املجال الع، ودكتور بصريات، ودكتور عالج طبيعي، ودكتور سمعيات جميعها بكالوريوس مهنية تتيح لحاملها صيدلة دكتور  -1

 اإلكلينيكي.

 

 التخصصات التربوية

     Bachelor of Education بكالوريوس التربية

رغوب الدرجة ببكالوريوس التربية ثم يشار إلى التخصص امل اسمحدد يوي يعد مهنيا في أصله فغالبا ما نظرا ألن املجال الترب

)بكالوريوس التربية في التربية البدنية، بكالوريوس التربية في علم النفس ثم يضاف املسار أو التخصص الدقيق(. عندما 

برنامج. إذا السم الدرجة بناء على توجه اتخصص آخر من خارج الكلية فيتحدد يكون هناك برنامج مشترك بين التربية و 

بحسب  امجسم البرناربية املواد التربوية فقط فيكون كان التخصص من الكلية األخرى هو األساس وتقدم كلية الت

ثم يضاف عبارة في التربية: مثال لتخصص الفيزياء )بكالوريوس العلوم في التربية/ فيزياء(  إنسانيالتخصص إما علمي أو 

الوريوس اآلداب في التربية/لغة إنجليزية( أما إذا كان التخصص األساس في التربية مثال لتخصص اللغة االنجليزية )بك

 كلية أخرى فيكون التسمية بكالوريوس التربية في اآلداب أو بكالوريوس التربية في العلوم ثم يذكر التخصص. منآلخر وا

ة يضاف لذلك أن هناك أسماء لدرجات علمي .مثال علم النفس وعلم االجتماع )بكالوريوس التربية في اآلداب/ علم النفس(

أخرى مثل بكالوريوس التدريس أو بكالوريوس رياض األطفال وغيرها وتتحدد هذه األسماء بناء على بناء البرنامج اتجاهه 

 املنهي.
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 التخصصات التطبيقية

 البكالوريوس التطبيقي

Applied Bachelor (AB)  

نوع التطبيقي وتعزيز املهارات التطبيقية لدى الطالب. ويهدف هذا ال التعليم على يركزبرنامج التطبيقي هو  البكالوريوس

يقية املشاكل العملية. وتتضمن الدراسة التطبحل من البرامج الى تطبيق املعرفة من أحد املجاالت العلمية الطبيعية في 

 ة من الحاالتعمتنو ة عملجمو توفير الحلول مهارة تطبيق املعرفة لحل املشاكل و على  ةالعلميباإلضافة الى فهم املبادئ 

العملية باإلضافة الى املهارات الحياتية االخرى التي يحتاجها سوق العمل. وفي الغالب فان هذا النوع من البرامج يطرح في 

ما يطرح في سنتين دراسيتين. ك مدتهاشهادات الدبلوم او درجة املشارك التي الكليات التقنية او كليات املجتمع كامتداد ل

   .الشهادات او كبرنامج قائم بذاته ههذلأحيان أخرى قليلة من قبل جامعات وكليات تقليدية كامتداد 

 اسم الشهادة: 

 :ما يلي عاشيو اء سماأل  أكثرهذا النوع من البكالوريوس من جامعة ألخرى ومن  ف أسماءتختل

  Bachelor of Applied Science (B.A.S ) بكالوريوس العلوم التطبيقية

 Technology (B.A.T)   Bachelor of Applied التقنية التطبيقية بكالوريوس

 Bachelor of Technology (B.T)   بكالوريوس التقنية

ائما بذاته يكون ق فعندماندما يكون قائما بذاته او امتداد لشهادة الدبلوم )سنتين(. عالبرنامج  مدة فتختلمدة البرنامج: 

 ندما يكون امعو وام دراسية أكاديمية بنظام التفرغ الكامل أو ما يعادل ذلك. عأأربعة  نعفيتطلب اجتياز ما ال يقل 
ً
تدادا

  .للدبلوم فتتراوح املدة بين سنتين وثالث سنوات بعد الدبلوم


