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  مقدمة 

 

اللغة  ببرنامج ماجستير يسعدنا أن نقدم هذا الدليل التعريفي 

ا ملسيرته األكاديمية   وثائقيًّ
ا
الدليل هذا  يحتوي العربية وآدابها، سجال

 ومساريهوأهدافه،  ورسالته،، ورؤيته، بالبرنامجعلى نبذة تعريفية 

 اللجان الرئيسةو  ماومراكزه والبرنامج القسم وحداتو  األكاديميين

 أعضاء هيئة التدريس.قائمة بأسماء ضافة إلى باإل فيهما، 

 

 رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

 د. معجب بن سعيد العدواني
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 نبذة موجزة عن القسم:

إذ كان من بين هـ ؛ 1377ة مع إنشاء الجامعة عام قسم اللغة العربي زامن إنشاءُ ت

 الحفاظ على لغة القرآن الكريم  ،األهداف الرئيسة إلنشائه

وتراثها، وقد تطور القسم مع مرور الزمن شأنه في ذلك شأن بقية أقسام الكلية، وتنوعت 

 . وتعددت الدرجات التي يمنحهامجاالت تخصصه 

ِّ مَ ويُ 
 
وذلك من حيث عدد ، اآلدابكلية اللغة العربية أحد أكبر أقسام  قسم ُل ث

 كبار األساتذة، وهم: تهأعضاء هيئة التدريس واملحاضرين واملعيدين. وتعاقب على رئاس

 هـ1384 -هـ   1379 مصطفى فهمي السقا -

 هـ1388 -هـ   1384 مهدي املخزومي -

 هـ1394 -هـ 1389 أحمد محمد الضبيب -

 هـ1395 -هـ  1394 أحمد خالد البدلي -

 هـ1397 -هـ  1395 محمد عبد الرحمن الشامخ -

 هـ1399 -هـ 1397 منصور إبراهيم الحازمي -

 هـ1401 -هـ 1399 عبد العزيز ناصر املانع -

 هـ1403 -هـ  1401 محمد سليمان السديس -

 هـ1405 -هـ  1403 محمد عبد الرحمن الهدلق -

 هـ1413 -هـ  1405 منصور إبراهيم الحازمي -

 هـ1417 -هـ 1413 حمزة قبالن املزيني -

 هـ1420  -هـ  1418 عبد هللا سليمان الجربوع -

 هـ1424 -هـ 1420 صالح معيض الغامدي -

 هـ1426 -هـ 1424 اعيل السماعيلعبد الرحمن إسم -
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 هـ1428 -هـ 1426 فالح شبيب العجمي  -

 هـ1429 -هـ 1428 عبد الرحمن إسماعيل السماعيل -

 هـ1433 – 1429 صالح بن معيض الغامدي -

 هـ1438 – 1433خالد بن عايش الحافي             -

 ما زال -1438معجب بن سعيد العدواني         -
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 برانمج املاجستري:نبذة خمتصرة عن 

م(، عقد الربانمج بشعبة 1973هجرية، ) 1393/1394كانت البداية بني عامي 

عبداجمليد  واحدة ضمت طالبني أحدمها من طالب قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب هو

محزة العزوين، طالب آخر ليس من القسم امسه عبدهللا املفلح، وكان يعمل يف سلك 

 :رات ابلتداول بني املرشحني للتدريس من األساتذة، وكان منهمالقضاء، ووضعت املقر 

حممد شكري عياد، ومنهم د. حسن شاذيل فرهود، ود. حممد مصطفى هدارة، ود.  د.

رمضان عبدالتواب، وكان رئيس القسم آنذاك د.أمحد حممد الضبيب الذي أصبح الحقا 

 مدير جامعة امللك سعود .

 الرؤية والرسالة واألهداف

 يةالرؤ 

إقليميا.  الريادة والتميز في دراسات اللغة العربية وآدابها محليا و

 الرسالة

 عالَي الجودة، 
ا
وإجراء بحوث علمية تعليم اللغة العربية وآدابها تعليما

ودراسات متنوعة في علوم اللغة العربية، في بيئة تعليمية وتعلمية جاذبة، 
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 قادرين على سد احتياجات 
ا
 ومهاريا

ا
وتزويد املجتمع بخريجين مؤهلين علميا

 املجتمع.  

 األهداف

تعزيز مهارات التحليل اللغوي واألدبي وفق املناهج والنظريات العامة  -

 املخصوصة في علوم اللغة العربية.

 إجراء البحوث العلمية والدراسات املتنوعة في علوم اللغة العربية التي تسهم -

 في تنمية املجتمع، وتلبية احتياجاته اإلنسانية والتنموية

 قادرين على سد احتياجات املجتمع.   -
ا
 ومهاريا

ا
 إعداد خريجين مؤهلين علميا

 

   لقيم الجوهرية للبرنامجا

 
ُ
لتحقيق أولوياتها  البرنامجالقيم واملبادئ واملعتقدات بمنزلة إطار عمل يعمل  د  عَ ت

  اإلستراتيجية،
ُ
القيم املشتركة عادات عقلية تؤثر في التعامل بين األفراد داخل  د  عَ وت

 يعلي ويُ فإنه  أهدافه،نحو تحقيق  البرنامج الحثيثوفي سعي  البرنامج وخارجه،
َ
ِّ ث
ن م 

 اآلتية:القيم 

 .احترام اآلخرين 

 .تحمل مسؤولية التعلم 

  .التعاون الفاعل 
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  .اتخاذ القرارات املناسبة 

 .اإلدارة الواعية 

  .االلتزام بأخالقيات البحث العلمي النزاهة األكاديمية والعدالة 

 .إدارة املهام واألنشطة املتخصصة بفاعلية 

 .التنافسية 

 االبتكار واإلبداع 
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 خصائص الخريجين

 يتصف خريجو ماجستير اآلداب في اللغة العربية وآدابها بما يأتي:

 

 
 

خصائص خرجيي برنامج 
ماجستري اآلداب يف 
اللغة العربية وآدابها

عمق املعرفة 
التخصصية

(متخصص) 

التفكري النقدي
( ناقد) 

التواصل الفعال
(فعال) 

يةالقيادة واملسؤول
(قائد) 

النزاهة وأخالقيات
املهنة

(نزيه) 

البحث العلمي
(باحث) 
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 ربطها باملخرجات الشرح  الخصيصة م
مواءمتها مع 

خصائص 

 خريجي الجامعة

1 

الـــبـــحــــــث 

الـــعـــلـــمـــي 

 )باحث(

يتميز خريجو جامعة امللك 

سعود بالقدرة على تطبيق 

إجراء البحث العلمي 

املؤصل بما يحقق اقتصاد 

 املعرفة.

 على:
ا
 أن يكون الخريج قادرا

 اتباع املنهج العلمي في عمل األبحاث. -

 تطبيق أساسيات البحث العلمي. -

علميــــة أصــــــــــــيلــــة متميزة في إجراء بحوث  -

 مجال التخصص وفق توجهات اململكة.

املشـــــــــــــاركــة في مشـــــــــــــاريع بحثيــة في مجــال  -

 التخصص.

إنتاج البحوث العلمية ونشـــــرها في أوعية  -

 النشر املعتمدة.

الخاصية رقم 

(12) 

عمق  2

املعرفة 

 التخصصية

 )متخصص(

يمتاز خريجو جامعة امللك 

ســــــــــــعود بـــاملعرفـــة العميقـــة 

واملصــــــــــــط  ـــــات للمفـــــاهيم 

والنظريات وفق املســتويات 

 الدراسية

 أن يكون الخريج قادرا على

معرفة املفاهيم واملصــــــــــط  ات والنظريات  -

 التخصصية معرفة عميقة ودقيقة

اســــــــــــتــــدعــــاء املفــــاهيم وال قــــا ق املرتبطــــة  -

 بالتخصص

اســــــــــــــتـــيـــعــــــاب املـــفــــــاهـــيـــم واملصــــــــــــــطـــ ـــ ــــــات  -

 التخصصية

الخصيصة 

 (1رقم )

التفكير  3

 النقدي

 ()ناقد

يمتاز خريجو جامعة امللك 

ســــــعود بالقدرة على تطبيق 

النظريات وتحليل البيانات 

املـــرتـــبـــطــــــة بــــــالـــتـــخصـــــــــــــــص 

 
ا
وتفســــــــــــيرهــــا ونقــــدهــــا نقــــدا

 وتوايفهــــا في إيجــــاد 
ا
علميــــا

حــــــــلــــــــول لــــــــلــــــــمشــــــــــــــــــــكــــــــالت 

والــتــحــــــديــــــات الــتــي تــواجــــــه 

املســــــــــــتجــــــدات في مختلف 

 املجاالت التنموية

 أن يكون الخريج قادرا على

 تطبيق النظريات التخصصية -

 تفسير املفاهيم والنظريات -

املـــــقــــــارنــــــة بـــــيـــــن املـــــفــــــاهـــــيـــــم والـــــنـــــظـــــريــــــات  -

 التخصصية

 نقد املفاهيم والنظريات التخصصية -

التحليــــــل والتفســــــــــــير املنطقي للبيــــــانــــــات  -

 واملعلومات

 تص يح املفاهيم والنظريات التخصصية -

 اقتراح حلول للمشكالت والتحديات. -

الخصيصة 

 (2رقم )

4 
التواصل 

 الفعال

جامعة امللك  خريجو يمتاز

ســـــــــــــــــعــــــود بــــــالــــــقــــــدرة عــــــلــــــى 

الخصيصة  أن يكون الخريج قادرا على

 (3رقم )
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التواصــــــــــــل الفعال بأنواعه  ()فعال

مـــع اآلخـــريـــن  فـــي مـــخـــتـــلـــف 

املــــــــجــــــــاالت: فــــــــي  املــــــــجــــــــال 

األكاديمي و في نطاق العمل 

االفــــتــــرامــــــــــــ ــــي وفــــي مــــيــــــدان 

 العمل ال قيقي.

مع اآلخرين  باللغة  الفعال بأنواعهالتواصـــل 

في مختلف العربيـــــة وإحـــــدى اللغـــــات ال يـــــة 

املجــــاالت: في  املجــــال األـكـــاديمي أو في نطــــاق 

الـــعـــمــــــل االفـــتـــرامــــــــــــ ـــي وفـــي مـــيــــــدان الـــعـــمــــــل 

 ال قيقي.

5 

القيادة 

واملسؤولية 

 )قا د(

يمتاز خريجو جامعة امللك 

ســــــــــــعود بـــــالقيـــــادة وتحمـــــل 

املســـؤولية واتخاذ القرارات 

املــــنــــــاســـــــــــــــبــــــة فــــي مــــخــــتــــلــــف 

 املجاالت.

 علىأن يكون الخريج قادرا 

 القيادة وتحمل املسؤولية -

 إدارة فرق العمل في مختلف املجاالت -

اتخــــاذ القرارات املنــــاســــــــــــبــــة في مختلف  -

 املجاالت.

إدارة بيئــــــة العمــــــل وفق املواصــــــــــــفــــــات  -

 واملقاييس العاملية.

وضــــــــــــع أهــداف وايفيــة واقعيــة وقــابلــة  -

 للتحقيق.

 القيادة التنموية داخل بيئة العمل. -

الخصيصة 

 (6رقم )

6 

 النزاهة

وأخالقيات 

 املهنة

 )نزيه(

يلتزم خريجو جــامعــة امللــك 

ســــعود بالنزاهة وأخالقيات 

 املهنة في مختلف امليادين.

 أن يكون الخريج قادرا على

تطبيق معــــايير النزاهــــة والشــــــــــــفــــافيــــة  -

والسلوك األخالقي في مختلف املجاالت 

 األكاديمية واملهنية.

 الرقابة الذاتية -

مختلف التقيــد بــأخالقيــات املهنــة  في  -

 امليادين

الخصيصة 

 (8رقم )
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 التعلم: مخرجات

 اآلتي:التعلم في  مخرجاتتتمثل 

ــــــــاملع – 1  :ارفـــــــــــ

 أن يكون الطالب قادرا على أن:

 يوضح املفاهيم واملصطلحات اللغوية واألدبية. -

 يبين املناهج اللغوية واألدبية الواردة في تحليل النصوص.  -

ـــــــــهــــامل – 2   :اراتــــــــــــ

 أن يكون الطالب قادرا على أن:

وفق واألدبية )شعر ونثر(  اللغوية )نحو وصرف ولغة(يحلل النصوص  -

 املناهج املخصوصة الواردة في علوم اللغة العربية. 

 في كتب قديمة وحديثة قراءة ناقدة.)لغوية وأدبية( يقرأ قراءات تخصصية  -

استنادا للمنهجيات العلمية تخصصية )لغوية وأدبية( يكتب أبحاثا  -

 .اللغة العربيةمجاالت الواردة في 

ية واألدبية من مصادرها لوصول إلى املوضوعات اللغو ليوظف التقنية  -

 املتنوعة.

ــــــــــــــــم – 3  :القيــــــ

 أن يكون الطالب قادرا على أن:
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ويتعاون ويشارك بفاعلية ويتخذ يحترم اآلخرين ويتحمل مسؤولية التعلم  -

القرارات املناسبة عندما يدير حوارا لغويا في قضية لغوية أو أدبية أمام 

 اآلخرين.

يلتزم بأخالقيات البحث العلمي والنزاهة األكاديمية عندما يقدم بحثا  -

 .علميا أو ورقة بحثية في لقاء علمي أمام أقرانه

اقف لغوية أو أدبية يدير املهام واألنشطة املتخصصة بفاعلية  - في مو

 مخصوصة متنوعة.

 :وطرق تقويمها مخرجات التعلمإستراتيجيات 

نامج  مجاالت مخرجات التعلم للبر
 المستقاة من إطار المؤهالت

اتيجيات إ سبر
 التدريس

 طرق التقويم

 المعارف  1
 أن يكون الطالب قادرا عىل أن: 

1-1 
يوضححححمفاهيم والفصاهياحححح     ف

 اه غويةفصاألدباة.ف
 اه وارفصاهين قشة 

االخححححححححححححححححححححح ححححححححححححححححححححح ححححححححححححححححححححح را ف-
 اه  ريرية

االخحححححححححححححححح حححححححححححححححح حححححححححححححححح را فف-
فاهشموية

1-2 

صاألدباةفاهين وجفاه غويةففيبي  ف
فاهواردةف  
 
ف.فت  الفاهناوصفف

 اهين قشةف
 صاه وار

 فعرصضف تقديل
 بشكلففردي

 ف  
 اه ع لفاه ع صن 

 االخ   را ف
 اه  ريرية

 االخ   را ف
اهشمويةف
فاه ق رير

 م ففاإلنج ز 
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 المهارات  2
 الطالب قادرا عىل أن: أن يكون 

2-1 

ي  لفاهناوصفاه غويةف)ن وف
صرصففصهغة(فصاألدباةف)شعرف

(فصفقفاهين وجفاهيخاوصةف صنثر
فع ومفاه غةفاهعرباة.ف  

 
فاهواردةفف

 مجيوع  ف
ة  اهعيلفاهاغث 

 اهين قشةف
 صاه وار

 تقديلفعرصضف
)  )فرديفصجي ع 

 اهخرائطف
 اهيم واياة

 م ففاه  هب 

 اه ق رير 

 ب  قةفاهي  بعة 

 االخ   را ف
 اه  ريرية

 االخ   را ف
فاهشمويةف

2-2  

هغويةف)تخاااةففيقرأفقراءا 
فك بفقدييةفصحديثةف  

 
صأدباة(فف

 قراءةفن قدة.ف

 اهين قشةف
فصاه وار

 تقديلفعرصضف
)  )فرديفصجي ع 

 مجيوع  ف
ة  اهعيلفاهاغث 

 ف  
 اه ع الفاه ع صن 

 االخ   را ف
فاه  ريرية

 االخ   را ف
فاهشمويةف

 ب  قةفاهي  بعة 

2-3  
يك بفأب  ث فتخاااةف)هغويةف

صأدباة(فاستن دافه ينهجا  ف
فمج ال فاه غةففاهع ياةفاهواردة  
 
ف

 اهعرباة

 اهيش ريححححعف
فاه  ثاة

 حلفاهيشكال ف
 اه  ثاة

 دراسةفاه  هة 

 فاه ق رير

 م ففاإلنج ز 

 ب  قةفاهي  بعة 

2-4 فاهوصولفإىلف   
 
يوظففاه قناةفف

اهيوضوع  فاه غويةفصاألدباةف
صمدىففمنفما درو فاهي نوعة

 موثوقي ه 

 ف  
فاه ع الفاه ع صن 

 اهعرصضف
 اه قديياة

 فاه ق رير

 م ففاإلنج ز 

 ب  قةفاهي  بعة 

 القيم:  3
 أن يكون الطالب قادرا عىل أن: 



 

27 

 

مفاآلخرينفصي  يلفمسؤصهاةف 3-1 ي ثر
اه ع لفصي ع صنفصيش ركفبم ع اةف
صي خذفاهقرارا فاهين س ةفعندم ف
فقضاةفهغويةف  

 
يديرفحوارافهغوي فف

 أصفأدباةفأم مفاآلخرين.ف

 تقديلفعرصضف
)  )فرديفصجي ع 

 
 ب  قةفاهي  بعة 

ف 3-2 فاه  ثفاهع م  فبأخالقا   م ي ثر 
فيقدمف فعندم  فاألك ديياة اوة صاهث  
فهق ءف  

 
ب ث فع يا فأصفصرقةفب ثاةفف

فأم مفأقرانه  ع م 

 صضفتقديلفعرف
ف ف)فرديفصجي ع 

 فب  قةفاهي  بعة

فصاألنش ةف 3-3 فاهيه م يدير
فمواقفف  

 
فف فبم ع اة اهي خااة

فمخاوصةف فأدباة فأص هغوية
 م نوعة

 اهين قشةف
فصاه وار

  
 فب  قةفاهي  بعة

 

 :األكاديمية واملساراتالعلمية  الدرجة

في مسارين،  خيار املقررات والرسالة(وآدابها )درجة املاجستير في اللغة العربية تمنح 

 هما:

 والنحو.اللغة مسار  -

 والنقد.األدب مسار  -

 شروط االلتحاق بالبرنامج (أ)

 :عامة شروط
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 يشترط اآلتي: البرنامجمع مراعاة ما ورد في الئحة الدراسات العليا، فإن 

أن يكون املتقدم سعودي أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير  .1

 السعوديين.

أن يكون املتقدم حاصال على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة  .2

 أخرى معترف بها.

 أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه. .3

افقة مرجعه على الدراس .4  ة إذا كان موظفا.مو

األصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز ملجلس الجامعة االستثناء من ذلك  .5

 متى دعت الحاجة لذلك.

 .يجوز للقسم أن يشترط اجتياز عدد من املقررات التكميلية من مرحلة سابقة .6

 :شروط خاصة

 على درجة البكالوريوس بنظام االنتظام في  .1
ا
تخصص اللغة أن يكون املتقدم حاصال

العربية وآدابها من جامعة امللك سعود أو أي جامعة أخرى موص ى بها من وزارة 

 بمعدل تراكمي )
ا
 ( أو ما يعادله.5من  3.75التعليم بتقدير ال يقل عن جيد جدا

ال تقبل شهادات املتقدمين من كليات املعلمين )مسار التعليم االبتدائي(، ويمكن  .2

لتعليم املتوسط والثانوي وإخضاع املتقدمين ملقررات النظر في قبول خريجي مسار ا

 تكميلية إن دعت الحاجة.

 اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده القسم. .3

من شروط أخرى في  البرنامجما يراه ، أو اجتياز االختبار الشفوي )مقابلة شخصية( .4

 حينه.
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 متطلبات الحصول على الدرجة:  (ب)

(، فيدرس الطالب ثالثة وكتابة الرسالة )بحث تكميلي دراسة املقررات يتطلب ذلك

اقع ) فصول دراسية: في الفصل األول والثاني ساعة( ست  16يدرس مقررات مشتركة بو

 من مساري املاجستير يختار الطالب مس ، وفي الفصل الثالثمعتمدةعشرة ساعة 
ا
ارا

عات معتمدة، وفي ( تسع ساساعات 9(، يدرس فيه )والنقد( أو )األدب )اللغة والنحو

الذي ، وع بالتعاون مع املرشد األكاديمييبدأ الطالب باختيار موض: الفصل الرابع

افق عليها اللجنة ، خطة بحثالطالب يقدم  ثم، اللجنة املختصة إلرشاده هتحدد تو

لعمادة الدراسات العليا ترفع ، ثم ومجلس الكلية، ومجلس القسم، املختصة

األساتذة رسالة علمية يشرف عليها أحد  بكتابة، ثم يشرع الطالب للمصادقة

، وأستاذمن رتبة أستاذ مساعد أنجز بحثين فأكثر، ورتبة أستاذ مشارك  املتخصصين

 ؛ وبعد أن ينتهي الطالب من كتابة رسالته العلمية 
ُ
 ت
َ
 ش
 
ناقشة علمية ملل لها لجنة ك

كون ذلك رسالته مكونة من املشرف مقررا واثنين من أعضاء هيئة التدريس، وي

افق عليها مجلس بتنسيب من اللجنة العلمية في القسم )لغة ونحو( و)أدب ونقد(  يو

افقة عمادة الدراسات العليا ثم إلى مجلس الكلية ترفع إلى القسم و  في الجامعة للمو

  النهائية، بعدها تتفق اللجنة على موعد املناقشة.
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هيكـــل القـســــم
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 مقررات البرنامج  (ت)

 املقررات الدراسية التي يدرسها الطالب 

 والرسالة(املقررات )خيار  النظام:

 ساعات 8مقررات مشتركة                           األول:املستوى 

 عدد الوحدات اسم املقرر  رقم املقرر ورمزه  م

 2 نظرية األدب عرب 512 1

 2 دراسة في األدب عرب 516 2

 2 النحو  عرب 531 3

 2 علم اللغة عرب 541 4

 ساعات 8 إجمالي الساعات

 

 ساعات8املستوى الثاني: مقررات مشتركة                           

 عدد الوحدات اسم املقرر  رقم املقرر ورمزه م

 2 مدارس األدب املقارن  عرب 525 1

 2 دراسات في البالغة عرب 544 2

 2 تحقيق النصوص عرب 563 3

 2 منهج البحث عرب 564 4

 ساعات 8 إجمالي الساعات

 ساعات 9                      والنقد(األدب  )مسار  الثالث:املستوى 
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 عدد الوحدات اسم املقرر  رقم املقرر ورمزه  م

 3 األجناس األدبية عرب 517 1

 2 النقد األدبي عرب 521 2

 2 قضية نقدية عرب 523 3

 2 علم الجمال عرب 524 4

 ساعات 9 إجمالي الساعات

 

 ساعات 9) مسار النحو واللغة (                      املستوى الثالث: 

 عدد الوحدات اسم املقرر  رقم املقرر ورمزه  م

 2 قضية لغوية عرب 542 1

 2 كتاب قديم عرب 543 2

 3 دراسات في التراث اللغوي  عرب 546 3

 2 قضايا في النحو الصرف عرب 547 4

 ساعات 9 

 

 ساعة واحدة                      (        مقرر مشتركاملستوى الرابع : ) 

 عدد الوحدات اسم املقرر  رقم املقرر ورمزه  م

 1 إعداد خطة البحث عرب 596 1

 1 الرسالة عرب 600 2

 2 إجمالي الساعات
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 وصف مختصر املقرر ات 

 أوال: املقررات املشتركة

 نظرية األدبتوصيف مقرر: 

 Literatue theory 

                    عرب 512رمز ورقم املقرر:  –2 : نظرية األدب    اسم املقرر: – 1

 األول  املستوى: – 4 )ساعتان(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

وسماتها ومطلقاتها وأسسها  بها، يتناول املقرر مفهوم "نظرية األدب" واملصط  ات املرتبطة

ومرتكزاتها ومناهج دراستها والتطبيق عليها من واقع املوضوعات املطروحة، فيناقش مفهوم 

نظرية األدب واألدب واألديب ووايفة األدب ودالالت النص األدبي وإشكاليات املنهج، 

واستجالء األسئلة والتقاطعات النظرية التي تحف بمفهوم األدب وتاريخية الطرح الخاص به 

املعرفية التي تضمنتها نظريات األدب مستعرضا الوعي بكل هذه األسئلة داخل املسالك النظرية 

 املختلفة في بعديها التنظيري والتطبيقي. 
 الدراس ي:املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر  – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

 واملفاهيم واملصط  ات املتصلة بنظرية األدبالتعريف بنظرية األدب وما يرتبط بها  .1

 املراحل التاريخية التي مرت بها نظرية األدب  .2

 نشأة نظرية األدب والعلوم املرتبطة بها .3

ســـــــــــمات نظرية األدب ومرتكزاتها ومنطلقاتها وأســـــــــــســـــــــــها ومدارســـــــــــها النظرية نظريات أو  .4

 نظرية األدب واحدة ومتعددة 

أعالم نظريـة األدب ومنــاهج دراســـــــــــــتهــا ومواطن القوة والوهن في النظريـة التحــديـات التي  .5

 تواجه األدب ونظرية األدب 
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 تطبيقات في نظرية األدب .6

 قراءة بحوث متخصصة في نظرية األدب الفلسفة املعاصرة وسؤال األدب. .7

 .مراجعة .8

 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

الطــــــالــــــب في مفردة أو أك ر من بحــــــث يجريــــــه 

يلقي بحثه شـــفويا ومناقشـــته مع  مفردات املقرر 

زمال ه، وتقديم صـــــيغة ةها ية له، هذه الصـــــيغة 

يتداولها الطلبة فيما بينهم؛ ملناقشـــــــــــــته وال كم 

 عليه وفق بطاقة مخصصة لذلك.

بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع 

 الثالث

20 

2 
قـــراءات فـــي كـــتــــــب وتـــ ـــخـــيصـــــــــــــــــــات وتـــعـــقـــيـــبــــــات 

 ومداخالت 

بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع 

 األول 
20 

3 

بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع  االختبار الفصلي

التـــــاســـــــــــــع إ ى ال ـــــادي 

 عشر

20 

 40 آخر الفصل .االختبار النهائي ) كتابي( 4

 %100 املجموع 
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 توصيف مقرر: دراسات في األدب 

 Studies in literature 

                    عرب 516رمز ورقم املقرر:  –2 دراسات في األدب    اسم املقرر: – 1

 األول  املستوى: – 4 )ساعتان(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

يتناول هذا املقرر مفهوم األدب وجمع تعريفاته املختلفة، والدراسات املتخصصة فيه 

مرتبطة بعناصر العملية واملفاهيم واملصطلحات املرتبطة فيه ويقف على دراسات في األدب 

اإلبداعية، والفنون األدبية مثل الشعر وتطور القصيدة العربية من الجاهلية حتى العصر 

 الحديث، والنثر األدبي وتطور األساليب النثرية من الجاهلية حتى العصر الحديث.
 الدراس ي:املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر  – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

مة تتناول )مفهوم األدب( مع محاولة الجمع بين التعريفات املختلفة لألدب .1 ِ
 مقد 

 مفهوم األدب والدراسات املتخصصة فيه واملفاهيم واملصط  ات املرتبطة فيه،  .2

أهم املدارس األدبية )الكالسيكية، الرومانسية، الواقعية، السريالية، الرمزية ...(  .3

 م في تقديم دراسات في األدبوخصا صها وتوجه العلماء ومرجعياته

 دراسات في األدب مرتبطة بعناصر العملية اإلبداعية )املبدع، املتلقي، املجتمع( .4

 دراسات في األدب مرتبطة بعناصر األدب )الفكرة، األسلوب، الخيال، العاطفة( .5

 دراسات في األدب مرتبطة بالفنون األدبية:  .6

 حتى العصر ال ديث(.الشعر )تطور القصيدة العربية من الجاهلية -

 الن ر )تطور األساليب الن رية من الجاهلية حتى العصر ال ديث(-

 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 
بحــــــث يجريــــــه الطــــــالــــــب في مفردة أو أك ر من 

يلقي بحثه شـــفويا ومناقشـــته مع  مفردات املقرر 

بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع 

 الثالث
20 
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زمال ه، وتقديم صـــــيغة ةها ية له، هذه الصـــــيغة 

الطلبة فيما بينهم؛ ملناقشـــــــــــــته وال كم يتداولها 

 عليه وفق بطاقة مخصصة لذلك.

2 
قـــراءات فـــي كـــتــــــب وتـــ ـــخـــيصـــــــــــــــــــات وتـــعـــقـــيـــبــــــات 

 ومداخالت 

بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع 

 األول 
20 

3 

بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع  االختبار الفصلي

التـــــاســـــــــــــع إ ى ال ـــــادي 

 عشر

20 

 40 الفصلآخر  .االختبار النهائي ) كتابي( 4

 %100 املجموع 
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 توصيف مقرر: النحو

 Grammar 

                    عرب 531رمز ورقم املقرر:  –2 : النحو    اسم املقرر: – 1

 األول  املستوى: – 4 )ساعتان(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

واملناخ التاريخي لنشأته ورواياته ومناهجه ومدارسه وأدواته يتناول املقرر مفهوم النحو وفلسفته 

 ومكانته وأثره في الدرس اللغوي وعالقته بالعلوم األخرى.
 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

  يتناول هذا املقرر اآلتي:

 التعريف باملقرر  .1

 مفهوم النحو العربي ومصط  اته  .2

 ورواياته وتحليلها ونقدهانشأة النحو العربي  .3

 الفكر التاريخي املرتبط بالنشأة  .4

 مدارس النحو العربية وتوجهاتها ومرتكزاتها ومصط  اتها وهل هي خرافة أو حقيقة؟ .5

 مناهج النحو العربي وأدواته  .6

 أثر النحو العربي في الدراسات اللغوية .7

 

 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

الطــــــالــــــب في مفردة أو أك ر من بحــــــث يجريــــــه 

يلقي بحثه شـــفويا ومناقشـــته مع  مفردات املقرر 

زمال ه، وتقديم صـــــيغة ةها ية له، هذه الصـــــيغة 

بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع 

 20 الثالث
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يتداولها الطلبة فيما بينهم؛ ملناقشـــــــــــــته وال كم 

 عليه وفق بطاقة مخصصة لذلك.

2 
قـــراءات فـــي كـــتــــــب وتـــ ـــخـــيصـــــــــــــــــــات وتـــعـــقـــيـــبــــــات 

 ومداخالت 

بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع 

 األول 
20 

3 

بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع  االختبار الفصلي

التـــــاســـــــــــــع إ ى ال ـــــادي 

 عشر

20 

 40 آخر الفصل .االختبار النهائي ) كتابي( 4

 %100 املجموع 
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 توصيف مقرر: علم اللغة

 Linguistics 

                    عرب 541رمز ورقم املقرر:  –2 علم اللغة اسم املقرر: – 1

 األول  املستوى: – 4 )ساعتان(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

تعميق معلومات الطالب حول اللسانيات النظرية، والتأسيس املعرفي في الدرس اللساني 

ال ديث تعميق البحث في قضايا اللغة من وجهة نظر الدراسات اللسانية املعاصرة، كما يبرز 

وأسسها املعرفية  العربية، ومسا ل التخطيط اللساني،فوا د العلم بالنسبة إ ى البحث في اللغة 

فيتطرق إ ى املناخ الفكري والعلمي العام الذي ، منهجها في دراسة الظاهرة اللغويةوخصا ص 

مقومات  -من خالل االتجاهات واملدارس املختلفة -نشأ فيه الدرس اللغوي ال ديث، ثم يدرس 

الظاهرة اللغوية ومراتبها، واملنهج أو املناهج التي يقترحها علم اللغة لدراستها، وينتهي بمجاالت 

 حث اللغوي ووجوه توايف العلم واالستفادة منه في حل املشكالت اللغوية.الب

 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

 التعريف باملقرر ومتطلباته  .1

 مدخل: املناخ الفكري والعلمي العام لنشأة الدرس اللساني ال ديث .2

 واملفاهيمتحديد املصط  ات  -أ

 املناهج اللسانية ال ديثة، منطلقاتها وأهدافها .3

 أوهام تحاربها اللسانيات .4

 إشكاليات العلم .5
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 تحليل املستوى الصوتي/ الفونولوجي .6

 نظرية الفونيم مع تطبيقات عربية -أ

 نظرية املقطع مع تطبيقات عربية -ب

 تحليل املستوى الصرفي )علم األصوات الصرفي( .7

 الصرفية البدا ل -املورفيم –الكلمة  -أ

 اإلعالل والقلب واإلبدال –قضايا صوتية صرفية في العربية  .8

 تحليل املستوى التركيبي .9

 عالقة التركيب بالصرف -أ

 مفهوم الجملة .10

 الوايفة النحوية -أ

 التركيب الوصفي .11

 تحليل املستوى التركيبي .12

 تقديم قراءات في كتب وبحوث فصلية .13

 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

بحــــــث يجريــــــه الطــــــالــــــب في مفردة أو أك ر من 

يلقي بحثه شــــــــــفويا ومناقشــــــــــته  مفردات املقرر 

مع زمال ــــه، وتقــــديم صـــــــــــــيغــــة ةهــــا يــــة لــــه، هــــذه 

الصــــيغة يتداولها الطلبة فيما بينهم؛ ملناقشــــته 

 وال كم عليه وفق بطاقة مخصصة لذلك.

بــــــدايــــــة مـــن األســـــــــــــــبـــوع 

 الثالث

20 

2 
قـــراءات فـــي كـــتــــــب وتـــ ـــخـــيصـــــــــــــــــــات وتـــعـــقـــيـــبــــــات 

 ومداخالت 

بــــــدايــــــة مـــن األســـــــــــــــبـــوع 

 األول 
20 
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3 

بــــــدايــــــة مـــن األســـــــــــــــبـــوع  االختبار الفصلي

التــــــاســـــــــــــع إ ى ال ــــــادي 

 عشر

20 

 40 آخر الفصل .االختبار النهائي ) كتابي( 4

 %100 املجموع 
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 توصيف مقرر: مدارس األدب املقارن 

 Schools of comparative literature 

                    عرب 525رمز ورقم املقرر:  –2 مدارس األدب املقارن  اسم املقرر: – 1

 الثاني املستوى: – 4 )ساعتان(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

ونظرياتها يتناول املقرر مفهوم األدب املقارن عربيا وغربيا، وأبرز مدارسه ومفاهيمها وأسسها 

 ومناهجها وروادها.
 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

 التعريف باألدب املقارن في الدراسات العربية وغير العربية .1

 مدارس األدب املقارن وأسسها ونظرياتها ومناهجها وروادها .2

 املناهج األدبية في تحليل النصوص وفق منهجيات مدارس األدب املقارن  .3

 قراءات تخصصية ناقدة في كتب األدب املقارن واتجاهاته .4

 تطبيقات في نماذج من مدارس األدب املقارن  .5
 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

بحــــــث يجريــــــه الطــــــالــــــب في مفردة أو أك ر من 

يلقي بحثه شــــــــفويا ومناقشــــــــته  مفردات املقرر 

مع زمال ـــه، وتقـــديم صـــــــــــــيغـــة ةهـــا يـــة لـــه، هـــذه 

الصيغة يتداولها الطلبة فيما بينهم؛ ملناقشته 

 وال كم عليه وفق بطاقة مخصصة لذلك.

بداية من األسبوع 

 الثالث
20 

2 
قــراءات فــي كــتــــــب وتــ ــخــيصـــــــــــــــــــات وتــعــقــيــبــــــات 

 ومداخالت 

بداية من األسبوع 

 األول 
20 
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3 

بداية من األسبوع  الفصلياالختبار 

التاسع إ ى ال ادي 

 عشر

20 

 40 آخر الفصل .االختبار النهائي ) كتابي( 4

 %100 املجموع 
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 توصيف مقرر: دراسات في البالغة 

 Studies in Rhetoric 

                    عرب 544رمز ورقم املقرر:  –2 دراسات في البالغة اسم املقرر: – 1

 الثاني املستوى: – 4 )ساعتان(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

يتناول هذا املقرر التعريف بعلم البالغة وواا فه كما تصوره البالغيون، وعالقة علوم       

البالغة بالنقد األدبي وعلم النحو والتفسير، وتطور دراسة املجاز، وتطور دراسة البديع، 

 ومحاوالت التجديد في الدرس البالغي )أمين الخو ي، أحمد الشايب، مصطفى ناصف(.
 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

 التعريف بعلم البالغة وواا فه كما تصوره البالغيون. .1

 عالقة علوم البالغة بالنقد األدبي وعلم النحو والتفسير. .2

 تطور دراسة املجاز. .3

 تطور دراسة البديع .4

 محاوالت التجديد في الدرس البالغي .5
التقييمأنشطة  م  درجة التقييم توقيت التقييم 

1 

بحــــــث يجريــــــه الطــــــالــــــب في مفردة أو أك ر من 

يلقي بحثه شفويا ومناقشته مع  مفردات املقرر 

زمال ه، وتقديم صـــيغة ةها ية له، هذه الصـــيغة 

يتداولها الطلبة فيما بينهم؛ ملناقشــــــــــــته وال كم 

 عليه وفق بطاقة مخصصة لذلك.

بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع 

 الثالث

20 

2 
قـــراءات فـــي كـــتــــــب وتـــ ـــخـــيصـــــــــــــــــــات وتـــعـــقـــيـــبــــــات 

 ومداخالت 

بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع 

 األول 
20 
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3 

بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع  االختبار الفصلي

التـــــاســـــــــــــع إ ى ال ـــــادي 

 عشر

20 

 40 آخر الفصل .االختبار النهائي ) كتابي( 4

 %100 املجموع 
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 توصيف مقرر: تحقيق النصوص

 Text realization 

                    عرب 563رمز ورقم املقرر:  –2 تحقيق النصوص اسم املقرر: – 1

 الثاني املستوى: – 4 )ساعتان(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

 يتناول املقرر املصنفات املخطوطة: 

صفات امل قق  – الورق والوراقون  –قواعد التحقيق  -كيف وصل إلينا املخطوط؟  -

ماذا نحقق؟   -الكتاب امل قق نسخه، املقارنة بين النسخ وماذا نحقق؟  –)تخصصه، ثقافته( 

 الغربيون وتحقيق النصوص. -ضبط النص بالشكل -التص يف والتحريف -مكمالت التحقيق
 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

 التحقيق تعريف .1

 منهج التحقيق عند القدماء .2

 منهج التحقيق عند املستشرقين .3

 منهج التحقيق عند العرب امل دثين - .4

 -عبدالســـــــــــالم هارون -محمود شـــــــــــاكر -نماذج من جهود امل دثين )حمد الجاســـــــــــر - .5

 .أحمد عبدالغفور عطار( -محمد علي النجار -أيمن فؤاد سيد -عبدالعزيز املانع
 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

بحــــــث يجريــــــه الطــــــالــــــب في مفردة أو أك ر من 

يلقي بحثه شـــفويا ومناقشـــته مع  مفردات املقرر 

زمال ه، وتقديم صـــــيغة ةها ية له، هذه الصـــــيغة 

بداية من األسبوع 

 %20 الثالث
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يتداولها الطلبة فيما بينهم، ملناقشـــــــــــــته وال كم 

 عليه وفق بطاقة مخصصة لذلك.

2 
بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع  تحقيق جز ية باالتفاق مع أستاذ املقرر 

 األول 

15% 

3 
قراءة في تحقيق أو مخطوطــــــة  أو مقــــــارنــــــة بين 

 تحقيقين

بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع 

 األول 

10% 

4 

بــــــدايــــــة من األســـــــــــــبوع  االختبار الفصلي

التـــــاســـــــــــــع إ ى ال ـــــادي 

 عشر

15% 

 %40 آخر الفصل .االختبار النهائي ) كتابي( 5

 %100 املجموع 
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 توصيف مقرر: منهج البحث

 Research Methodology 

                    عرب 564رمز ورقم املقرر:  –2 منهج البحث اسم املقرر: – 1

 الثاني املستوى: – 4 )ساعتان(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

يتناول املقرر أساسيات إجراء البحث العلمي استنادا إ ى املناهج العلمية املتنوعة ومنطلقاتها 

وأسسها، فيبحث في اختيار العنوان وصوغ مشكلة البحث وتساؤالته وأهدافه وخطته، وكيفية 

مناقشة الدراسات السابقة وكيفية التوثيق واالقتباس وإعادة صياغة الفكرة، وإبراز شخصية 

 فعيل ال واش ي والهوامش السفلية.احث وكيفية تالب
 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

 التعريف باملقرر  .1

مفهوم البحث العلمي واملنهج واملنهجية وأنواع املناهج اللغوية واألدبية )الوصــــــــــــفي،  .2

 النفس ي والفني والتكاملي...(واملقارن والتقابلي واالجتماعي والتاريخي و 

 إجراءات كتابة البحوث العلمية .3

 مكونات الخطة البحثية واختيار املنهج .4

 صياغة مشكلة البحث وتساؤالته وأهدافه والتصور املبدئي .5

 الدراسات السابقة وتحليلها .6

 املصادر الر يسة والثانوية والتوثيق العلمي واالقتباس وال واش ي والفهارس  .7

 بحثية ونقدهاتحليل خطط  .8

 كتابة خطة بحثية .9

عرض األبحاث العلمية ومناقشـــــــــــــة )الخطة البحثية ومكوناتها والتوثيق ومنهجيته  .10

 وترتيب املصادر واملراجع وشخصية الباحث ولغته وأسلوبه ...(
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 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

 %5 الثامن تقرير عن خطة ماجستير 1

 %5 التاسع دكتوراهتقرير عن خطة  2

3 
تقريران عن بحثين علميين منشورين في مجال 

 تخصصك أو اهتمامك

 العاشر
10% 

 %10 ال ادي عشر   اقتراح عنوان وكتابة خطة بحثية 4

 %15 الثالث عشر كتابة بحث علمي في مفهوم معين مقترح 5

6 

كتابة بحث علمي مستخلص من أربعة أبحاث 

تخصصك أو علمية تنتخبها في مجال 

 اهتمامك

 الخامس عشر

15% 

 %40 السادس عشر اختبار ةهائي 7

 %100 املجموع 
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 توصيف مقرر: إعداد خطة البحث

 Literatue theory 

                    عرب 512رمز ورقم املقرر:  –2  إعداد خطة البحث اسم املقرر: – 1

 الثالث املستوى: – 4  )ساعة واحدة(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

يعدُّ هذا املقرر تطبيقا عمليا يقوم به طالب البرنامج، وهو أول خطوة من خطوات الرسالة 

العلمية التي يعدها الطالب إلكمال البرنامج وال صول على الدرجة العلمية، وقبل إعداد الخطة 

يعين للطالب مرشدا علميا في التخصص الدقيق الذي يختاره الطالب، يقوم بإرشاده في اختيار 

وضوع وصياغة املقترح بوضوح ودقة وبيان املشكلة وأهدافها وأهميتها، ثم يقدم املوضوع إ ى امل

قرَّ املوضوع قام املرشد بتوجيه الطالب إ ى 
ُ
ال جنة العلمية في القسم ملناقشته وإقراره، فإذا أ

طلب من إعداد خطة البحث وتقديمها ل جنة العلمية لتعيين قار ين أو ثالثة قراء إلقرارها أو ي

الطالب تعديلها أو ترفض ويوجه إ ى البحث عن موضوع آخر، ثم تقدم إ ى مجلس القسم 

ملناقشتها وإقرارها وتعيين مشرفا علميا للطالب، ثم إقرارها من مجلس الدراسات العليا والبحث 

وني العلمي بالكلية، ثم ترفع إ ى عمادة الدراسات العليا إلقرارها وتسجيلها في النظام اإللكتر

لعمادة الدراسات العليا، وعلى حساب الطالب اإللكتروني بالجامعة، ويتم إشعار الطالب بعد 

 ذلك من مشرفه إلعداد رسالته العلمية.  
 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

 موضوع البحث  .1

 إعداد املقترح .2

 االختيار.أهمية املوضوع ومسوغات  .3

 مشكلة البحث .4
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 أهداف البحث .5

 الدراسات السابقة .6

 منهج البحث .7

 حدود البحث .8

هيكل البحث )الخطة التفصـــــــــــــيلية ألبواب البحث وفصـــــــــــــوله ومباحثه ومطالبه  .9

 ونقاطه الرئيسة والفرعية، واملقدمة والعرض والخاتمة والفهارس...(.

 مصادر البحث ومراجعه  .10
 درجة التقييم  توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

تــقــــــديــم خــطــــــة الــبــحــــــث / خــطــــــة 

 رسالة املاجستير

من  %60بعــــــد أن يجتــــــاز 

املــقــررات الــــــدراســــــــــــــيــــــة أو 

 ينهيها كاملة

 قبولها أو تعديلها أو رفضها

2 
متـــابعـــة املرشـــــــــــــــد ل قرار الخطـــة 

 واملتابعة واإلجازة.

 مستمر
 قبولها أو تعديلها أو رفضها

 تعيين قار ين أو ثالثة ل خطة  3

إجــازتهــا من املرشـــــــــــــــد بعــد 

وعـــرضـــــــــــــــهــــــا عـــلـــى مـــجـــلـــس 

 القسم

إجازتها أو طلب تعديل 

 عليها

4 
الـــعـــرض عـــلـــى مـــجـــلـــس الـــقســـــــــــــــم 

 ل قرار

جلسات مجلس القسم 

 االعتيادية
 اإلقرار أو طلب تعديل
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 توصيف مقرر: الرسالة

 

                    عرب 600رمز ورقم املقرر:  –2  ةــــــــالرسال اسم املقرر: – 1

 الرابع املستوى: – 4  )ساعة واحدة(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

يعدُّ هذا املقرر تطبيقا عمليا يقوم به طالب البرنامج في إعداد الرسالة العلمية، في مساري 

البرنامج: األدب والنقد، واللغة والنحو، ويقدمها باللغة العربية ساملة من األخطاء والعيوب 

لجاد في اللغوية أو الكتابية، ويشترط في الرسالة التميز والجدة واألصالة واالبتكار واإلسهام ا

 تنمية املعرفة وإثراء املكتبة العربية في تخصص الطالب. 
 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

 صفحة عنوان الرسالة )باللغتين العربية واإلنجليزية(  .1

 واسم الباحث، واملشرف، تاريخ مناقشة الرسالة            

 البسملة واإلهداء والشكر  .2

 امللخص باللغتين العربية واإلنجليزية .3

 الفهرس .4

 مقدمة الرسالة   .5

 أبواب الرسالة وفصولها. .6

 حواش ي الرسالة )الهوامش(  .7

 الخاتمة .8

 املالحق .9

 مصادر الرسالة ومراجعها .10
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 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

التواصل الدا م مع املشرف 

على مدى اإلنجاز وفق  وإطالعه

 الخطة الزمنية للباحث.

 مستمر
يرفع تقرير فصلي عن الطالب 

 وجديته وتواصله مع مشرفه

2 
تقديم الرسالة  العلمية 

 للماجستير

بعد أن يجتاز املقررات 

الدراسية كاملة ويعد 

 الخطة

تشكيل لجنة املناقشة 

 وال كم

 املناقشة العلنية للرسالة 3
حتى من الفصل الرابع 

 السادس

اجتياز الرسالة أو طلب 

تعديالت أو تعديالت مع 

مناقشة أخرى، أو عدم 

 اإلجازة
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 ثانيا: مقررات مسار األدب والنقد 

 توصيف مقرر: األجناس األدبية

 Literary genres 

                    عرب 517رمز ورقم املقرر:  –2 األجناس األدبية اسم املقرر: – 1

 الثالث املستوى: – 4 )ثالث ساعات(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

يتناول املقرر التعريف بـ "األجناس األدبية" واملفاهيم واملصط  ات املرتبطة بها، ويتناول األجناس 

ومرتكزاتها ومناهج دراستها والتطبيق عليها  األدبية بوصفها نظرية: أسسها وسماتها ومنطلقاتها

 .من واقع املوضوعات املطروحة
 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

 التعريف باألجناس األدبية واستعراض املراحل التاريخية التي مرت بها. .1

 الوصف، الوعي األجناس ي. قضايا األجناس األدبية: التصنيف املعيارية،  .2

 مواطن القوة والوهن في النظريات األجناسية. .3

 ضرورة العمل األجناس ي رغم ما في نظرياته وممارسته من ألوان الوهن.  .4

 : امل  مة واملأساة واملسرحية والقصة والرواية1النوعي التصنيف  .5

 : األجناس األدبية القديمة وال ديثة.2 التصنيف الزمني .6

ة.دراسة  .7 ة: بين املعيارية والوصفيَّ  األجناس األدبيَّ

 نماذج تطبيقية: من الشعر الغنائي والشعر املوضوعي. .8

 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

بحــث يجريــه الطــالــب في مفردة أو أك ر من مفردات 

يلقي بحثـــه شـــــــــــــفويــا ومنـــاقشـــــــــــــتـــه مع زمال ــه،  املقرر 

وتقديم صـــــــــــــيغة ةها ية له، هذه الصـــــــــــــيغة يتداولها 

بــــــــــــــــدايــــــــــــــــة مــــــــــــــــن 

 20 األسبوع الثالث
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الطلبـــة فيمـــا بينهم؛ ملنـــاقشـــــــــــــتـــه وال كم عليـــه وفق 

 بطاقة مخصصة لذلك.

 20 من األسبوع األول  قراءات في كتب وت خيصات وتعقيبات ومداخالت  2

3 

األســـــــــــــــــــــبــــــــوع مــــــــن  االختبار الفصلي

الـــــــــتـــــــــاســـــــــــــــــــــع إ ـــــــــى 

 ال ادي عشر

20 

 40 آخر الفصل .االختبار النهائي ) كتابي( 4

 %100 املجموع
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 توصيف مقرر: النقد األدبي

 Literary criticism 

                    عرب 531رمز ورقم املقرر:  –2 النقد األدبي اسم املقرر: – 1

 الثالث املستوى: – 4  )ساعتان(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

يتناول املقرر مفهوم النقد األدبي واملصط  ات املرتبطة به، فيناقش مراحل نشأة النقد األدبي 

وتطوره ومدارسه ومناهجه والعلوم املرتبطة به )املنهج النفس ي، واملنهج التاريخي، واملنهج 

)النقد األدبي واملناهج ذات الصلة بعلم اللغة كاملنهج األسلوبي، االجتماعي(، وعالقته بعلم اللغة 

والبنيوي، والجما ي، وعلم النص، والسيما ية، والتداولية، والحجاج، والشعرية، ونظرية 

 التلقي...(  مع مراعاة الجانب التطبيقي على نصوص أدبية قديمة وحديثة.
 اس ي :املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدر  – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

 التعريف باملقرر ومتطلباته .1

 مفهوم النقد األدبي املصط  ات املرتبطة به .2

 مراحل نشأة النقد األدبي وتطوره .3

 مدارس النقد األدبي .4

مناهج النقد األدبي والعلوم املرتبطة به )املنهج النفســـــــــــــ ي، واملنهج التاريخي، واملنهج  .5

 االجتماعي(.

 )عالقة األدب باألخالق(األدب والقيمة  .6

عالقــــة النقــــد األدبي بعلم اللغــــة )النقــــد األدبي واملنــــاهج ذات الصـــــــــــــلــــة بعلم اللغــــة  .7

ـكــاملنهج األســـــــــــــلوبي، والبنيوي، والجمـــا ي، وعلم النص، والســـــــــــــيمـــا يـــة، والتـــداوليـــة، 
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والحجــاج، والشـــــــــــــعريــة، ونظريــة التلقي ...(، وكيفيــة التطبيق العملي على نصـــــــــــــوص 

 ثة.أدبية قديمة وحدي

 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

بحث يجريه الطالب في مفردة أو أك ر من مفردات 

يلقي بحثه شـــــــــــــفويا ومناقشـــــــــــــته مع زمال ه،  املقرر 

وتقديم صـــــــــــيغة ةها ية له، هذه الصـــــــــــيغة يتداولها 

الطلبــة فيمــا بينهم؛ ملنــاقشـــــــــــــتــه وال كم عليــه وفق 

 بطاقة مخصصة لذلك.

األســــــــبوع بداية من 

 الثالث

20 

 20 من األسبوع األول  قراءات في كتب وت خيصات وتعقيبات ومداخالت  2

3 

مـــــــــــن األســـــــــــــــــــــــبـــــــــــوع  االختبار الفصلي

التاســـع إ ى ال ادي 

 عشر

20 

 40 آخر الفصل .االختبار النهائي ) كتابي( 4

 %100 املجموع
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 توصيف مقرر: قضية نقدية

 The issue of criticism 

                    عرب 523رمز ورقم املقرر:  –2 قضية نقدية املقرر:اسم  – 1

 الثالث املستوى: – 4 )ساعتان(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

فيقف على مفهوم القضية ومصط  اتها وأبعادها  نقديةيتناول هذا املقرر بالتفصيل قضية 

وأعالمها ومناهج دراساته: )قضية عمود الشعر، قضية اللفظ واملعنى، قضية االنتحال في 

 الشعر، السرقات...(.

تفرض طبيعة هذا املقرر على األستاذ أن يختار قضية نقدية واحدة يدور حولها كل العمل       

الفصل املعين. يدرس القضية عند القدماء، وفي ميزان من محاضرات وحلقات درس خالل 

 النقاد امل دثين .
 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

محاضــــــــــــرة تمهيدية عن طبيعة املقرر ومفرداته؛ فضــــــــــــال عن ال ديث عن القضــــــــــــايا  .1

النقدية عموما، ومن ثم تحديد القضــــــية التي ســــــوف تكون محل البحث والدراســــــة؛ 

 مع إعطاء الطالب فكرة عامة عن تلك القضية.  

 التعريف بالقضية النقدية: موقعها في الدرس اللغوي ومفاهيمها ومصط  اتها .2

اســـــــــــــة القضـــــــــــــية بالنســـــــــــــبة لجوانب اللغة العربية املختلفة، واملوضـــــــــــــوعات أهمية در  .3

 املتصلة بها

 موقع القضية في الدراسات األدبية والنقدية السابقة والالحقة .4

مرتكزات القضـــــــــــــيــة النقــديــة ومنطلقــاتهــا ومنــاهج العلمــاء في تنــاولهــا ومرجعيــاتهم في  .5

 دراستها قديما وحديثا.
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 للغوي أثر القضية النقدية في الدرس ا .6

 قراءات في كتب قديمة أو حديثة تناولت القضية النقدية موضوع الدراسة .7

 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

بــحــــــث يــجــريــــــه الــطــــــالــــــب فــي مــفــردة أو أكــ ــر مــن 

يلقي بحثه شـــــفويا ومناقشـــــته مع  مفردات املقرر 

زمال ه، وتقديم صــــــــيغة ةها ية له، هذه الصــــــــيغة 

فيمــا بينهم؛ ملنــاقشـــــــــــــتــه وال كم يتــداولهــا الطلبــة 

 عليه وفق بطاقة مخصصة لذلك.

بداية من األســــــــبوع 

 الثالث

20 

2 
قــــراءات فــــي كــــتــــــب وتــــ ــــخــــيصـــــــــــــــــــات وتــــعــــقــــيــــبــــــات 

 ومداخالت 

 من األسبوع األول 
20 

3 

مـــــــــــن األســـــــــــــــــــــــبـــــــــــوع  االختبار الفصلي

التاســـع إ ى ال ادي 

 عشر

20 

 40 آخر الفصل .االختبار النهائي ) كتابي( 4

 %100 املجموع
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 توصيف مقرر: علم الجمال

 Aesthetics 

                    عرب 524رمز ورقم املقرر:  –2 علم الجمال اسم املقرر: – 1

 الثالث املستوى: – 4 )ساعتان(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

تطوير الذا قة الجمالية ليدهم، وإبراز التجربة يتناول املقرر مفهوم علم الجمال واإلسهام في 

 الجمالية العربية اإلسالمية.
 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

 مقدمات نظرية .1

 التجربة الجمالية/الذوق الفني/تنوع الخبرات الجمالية( .2

امل اكاة/الكالســـــــــــــيكية/الرومانســـــــــــــيـة تطور الفكر الجما ي عبر العصـــــــــــــور )نظرية  .3

 ال ديثة(

 علم الجمال ال ديث )كانط /هيجل( موضوعه، غايته، مناهج البحث فيه. .4

 أهم االتجاهات الجمالية ال ديثة )الظاهراتية، الوضعية، التجريبية( .5

 النقد الفني .6

 التجربة الجمالية في الفكر العربي واإلسالمي .7

 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

بــحــــــث يــجــريــــــه الــطــــــالــــــب فــي مــفــردة أو أكــ ــر مــن 

يلقي بحثه شـــــفويا ومناقشـــــته مع  مفردات املقرر 

زمال ه، وتقديم صــــــــيغة ةها ية له، هذه الصــــــــيغة 

بداية من األسبوع 

 الثالث
20 
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يتــداولهــا الطلبــة فيمــا بينهم؛ ملنــاقشـــــــــــــتــه وال كم 

 عليه وفق بطاقة مخصصة لذلك.

2 
قــــراءات فــــي كــــتــــــب وتــــ ــــخــــيصـــــــــــــــــــات وتــــعــــقــــيــــبــــــات 

 ومداخالت 
 20 من األسبوع األول 

 االختبار الفصلي 3

مـــــــــــن األســـــــــــــــــــــــبـــــــــــوع 

التاســــع إ ى ال ادي 

 عشر

20 

 40 آخر الفصل .االختبار النهائي ) كتابي( 4

 %100 املجموع
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 ثالثا: مقررات مسار اللغة والنحو 

 توصيف مقرر: قضية لغوية

 Language issue 

                    عرب 542رمز ورقم املقرر:  –2 قضية لغوية    اسم املقرر: – 1

 الثالث املستوى: – 4 )ساعتان(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

يتناول هذا املقرر بالتفصيل قضية لغوية فيقف على مفهوم القضية ومصط  اتها وأبعادها 

 وأعالمها ومناهج دراساته: )نحو النص، لسانيات املدونات، تحليل الخطاب...(. 

تفرض طبيعة هذا املقرر على األستاذ أن يختار قضية لغوية واحدة يدور حولها كل العمل من 

الل الفصل املعين. يدرس القضية عند القدماء، وفي ميزان العلماء محاضرات وحلقات درس خ

 امل دثين .
 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

محاضــــــــــــرة تمهيدية عن طبيعة املقرر ومفرداته؛ والقضــــــــــــايا اللغوية عموما، ومن ثم  .1

تحديد القضـــــــية التي ســـــــوف تكون محل البحث والدراســـــــة؛ مع إعطاء الطالب فكرة 

 عامة عن تلك القضية.  

 التعريف بالقضية اللغوية: موقعها في الدرس اللغوي ومفاهيمها ومصط  اتها .2

ة لجوانب اللغة العربية املختلفة، واملوضـــــــــــــوعات أهمية دراســـــــــــــة القضـــــــــــــية بالنســـــــــــــب .3

 املتصلة بها

 موقع القضية في الدراسات اللغوية السابقة والالحقة .4

مرتكزات القضـــــــــــــيـــة اللغويـــة ومنطلقـــاتهـــا ومنـــاهج العلمـــاء في تنـــاولهـــا ومرجعيـــاتهم في  .5

 دراستها قديما وحديثا.

 أثر القضية اللغوية في الدرس اللغوي  .6
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 أو حديثة تناولت القضية اللغوية موضوع الدراسةقراءات في كتب قديمة  .7

 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

بحث يجريه الطالب في مفردة أو أك ر من مفردات 

يلقي بحثه شـــــــــــــفويا ومناقشـــــــــــــته مع زمال ه،  املقرر 

وتقديم صـــــــــــيغة ةها ية له، هذه الصـــــــــــيغة يتداولها 

عليــه وفق  الطلبــة فيمــا بينهم؛ ملنــاقشـــــــــــــتــه وال كم

 بطاقة مخصصة لذلك.

بــــــــــــــــدايــــــــــــــــة مــــــــــــــــن 

 األسبوع الثالث

20 

 20 من األسبوع األول  قراءات في كتب وت خيصات وتعقيبات ومداخالت  2

3 

مــــــــن األســـــــــــــــــــــبــــــــوع  االختبار الفصلي

الـــــــــتـــــــــاســـــــــــــــــــــع إ ـــــــــى 

 ال ادي عشر

20 

 40 آخر الفصل .االختبار النهائي ) كتابي( 4

 %100 املجموع
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 توصيف مقرر: كتاب قديم

 Traditional of book 

                    عرب 512رمز ورقم املقرر:  –2 كتاب قديم اسم املقرر: – 1

 الثالث املستوى: – 4 )ساعتان(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

األصوات: مؤلفه وعصره يتناول هذا املقرر كتابا قديما في النحو أو الصرف أو في املعجم أو في 

وشيوخه وقيمته العلمية في عصره وبعد عصره: عنوان الكتاب ومحتوياته ومصط  اته ومنهج 

املؤلف ومرجعيات الكتاب وأبرز القضايا التي ناقشها الكتاب، وأثر الكتاب في الدرس اللغوي، 

 مختارة فيه.وأثره في كتابات املؤلفين الالحقين إضافة إ ى قراءات متنوعة في موضوعات 
 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

 التعريف بالكتاب: مكانته في الدرس اللغوي وقيمته العلمية وعصره  .1

 التعريف باملؤلف: حياته وتعليمه وشيوخه ومؤلفاته .2

 عنوان الكتاب ومحتوياته ومصط  اته  .3

 منهج املؤلف ومرجعياته. .4

 أبرز القضايا التي ناقشها الكتاب .5

 أثر الكتاب في الدرس اللغوي  .6

 أثر الكتاب في كتابات املؤلفين الالحقين .7

 قراءات متنوعة في موضوعات مختارة فيه .8

 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

بحث يجريه الطالب في مفردة أو أك ر من مفردات 

يلقي بحثه شـــــــــــــفويا ومناقشـــــــــــــته مع زمال ه،  املقرر 

وتقديم صـــــــــــيغة ةها ية له، هذه الصـــــــــــيغة يتداولها 

بــــــــــــــــدايــــــــــــــــة مــــــــــــــــن 

 20 األسبوع الثالث
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الطلبــة فيمــا بينهم؛ ملنــاقشـــــــــــــتــه وال كم عليــه وفق 

 بطاقة مخصصة لذلك.

 20 من األسبوع األول  قراءات في كتب وت خيصات وتعقيبات ومداخالت  2

3 

األســـــــــــــــــــــبــــــــوع مــــــــن  االختبار الفصلي

الـــــــــتـــــــــاســـــــــــــــــــــع إ ـــــــــى 

 ال ادي عشر

20 

 40 آخر الفصل .االختبار النهائي ) كتابي( 4

 %100 املجموع
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 توصيف مقرر: دراسات في التراث اللغوي 

 Studies in the linguistic heritage 

دراسات في التراث  اسم املقرر: – 1

 اللغوي 
                    عرب 546رمز ورقم املقرر:  –2

 الثالث املستوى: – 4 )ثالث ساعات(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

يتناول املقرر مفهوم التراث اللغوي واملصط  ات املرتبطة به املعتبرة في ذلك ونظرياته 

 وتطبيقاته املتنوعة.
 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

 التعريف باملقرر ومتطلباته  .1

 التراث اللغوي مفهومه ومجاالته .2

 كتب التراث اللغوي النحوي  .3

 كتب التراث اللغوي القرآني .4

 كتب التراث اللغوي الصرفي .5

 كتب التراث اللغوي الصوتي .6

 كتب التراث اللغوي املعجمي .7

 قراءات في كتب التراث اللغوي  .8

 تطبيقات متنوعة .9

 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

بــحــــــث يــجــريــــــه الــطــــــالــــــب فــي مــفــردة أو أكــ ــر مــن 

يلقي بحثه شــــــفويا ومناقشــــــته مع  مفردات املقرر 

زمال ه، وتقديم صـــــــــيغة ةها ية له، هذه الصـــــــــيغة 

بداية من األســـــــبوع 

 20 الثالث
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يتــداولهــا الطلبــة فيمــا بينهم؛ ملنــاقشـــــــــــــتــه وال كم 

 عليه وفق بطاقة مخصصة لذلك.

2 
قــــراءات فــــي كــــتــــــب وتــــ ــــخــــيصـــــــــــــــــــات وتــــعــــقــــيــــبـــــــات 

 ومداخالت 

 من األسبوع األول 
20 

3 

مـــــــــــن األســـــــــــــــــــــــبـــــــــــوع  االختبار الفصلي

التاســع إ ى ال ادي 

 عشر

20 

 40 آخر الفصل .االختبار النهائي ) كتابي( 4

 %100 املجموع



 

69 

 

 

 توصيف مقرر: قضايا في النحو والصرف

Grammar and morphology issues 

                    عرب 547رمز ورقم املقرر:  –2 قضايا في النحو الصرف اسم املقرر: – 1

 الثالث املستوى: – 4 )ساعتان(.الزمــــــــــــــــن:  – 3

 توصيف مختصر للمقرر الدراس ي:  – 5

يتناول هذا املقرر بالتفصيل بعض القضايا النحوية والصرفية فيقف على مفهوم القضية 

 ومصط  اتها وأبعادها وأعالمها ومناهج دراساته

)تطبيق على نظرية العامل، قضية الوجوب واالمتناع واإلمكان في النحو العربي وامليزان 

 الصرفي، واملجرد واملزيد في الصرف العربي(
 املوضوعات الرئيسة التي يغطيها املقرر الدراس ي : – 6

 يتناول هذا املقرر اآلتي:

 باملقرر التعريف  .1

مفهوم القضـــية النحوية والصـــرفية ومصـــط  اتها وأبعادها )مثال تطبيقي نحوي(  .2

 )مثال تطبيقي صرفي(

مرتكزات القضـــــــــــــيـــة النحويـــة والصـــــــــــــرفيـــة )مثـــال تطبيقي نحوي( )مثـــال: تطبيقي  .3

 صرفي(

مناهج دراســــــــــة القضــــــــــية النحوية والصــــــــــرفية وأعالمها ومرجعياتها )مثال تطبيقي  .4

 صرفي(.نحوي( )مثال: تطبيقي 

أثر القضــــــــية النحوية والصــــــــرفية في الدرس اللغوي )مثال: تطبيقي نحوي( )مثال:  .5

 تطبيقي صرفي(.

 قضية مشتركة نحوية وصرفية )تطبيقي(. .6

قراءات في كتب قديمة أو حديثة تناولت القضـــــــــــايا النحوية والصـــــــــــرفية موضـــــــــــوع  .7

 الدراسة
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 درجة التقييم توقيت التقييم أنشطة التقييم م

1 

يجريــه الطــالــب في مفردة أو أك ر بحــث 

يلقي بحثـه شـــــــــــــفويـا  من مفردات املقرر 

ومناقشــــــــــته مع زمال ه، وتقديم صــــــــــيغة 

ةهـــــا يـــــة لـــــه، هـــــذه الصـــــــــــــيغـــــة يتـــــداولهـــــا 

الطلبة فيما بينهم؛ ملناقشـــــــــــــته وال كم 

 عليه وفق بطاقة مخصصة لذلك.

بــــدايــــة من األســـــــــــــبوع 

 الثالث

20 

2 
قراءات في كتب وت خيصــــــــات وتعقيبات 

 ومداخالت 

 من األسبوع األول 
20 

3 
من األســــــبوع التاســــــع  االختبار الفصلي

 إ ى ال ادي عشر
20 

 40 آخر الفصل .االختبار النهائي ) كتابي( 4

 %100 املجموع
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 الداعمةوحدات 

 للبرنامج
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 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

 األكاديمي؛أنشأ القسم وحدة الجودة واالعتماد 

لتعنى بشؤون الجودة في القسم، وتسهم بالتعاون 

مع وكالة الكلية للتطوير والجودة في تطوير البرامج 

وتهيئة القسم للحصول على االعتماد  األكاديمية،

 األكاديمي.

  الرؤية:

 لتجويد مخرجاته التعليمية  ومقرراته؛مج القسم األكاديمي ااالرتقاء ببر 
ا
سعيا

 املجتمع.وتلبية احتياجات 

  الرسالة:

تنعكس  لإلبـــداع،وتجويـــده وتوفير بيئـــة داعمـــة  واإلداري،تطوير العمـــل األـكــاديمي 

 آثارها على كفايات الطالب التعليمية.

 األهداف:

 .نشر ثقافة الجودة 

  القسم.تقويم مستوى األداء في 

  واالعتماد األكاديمي.متابعة أعمال الجودة 

  املخرجات.لتحقيق جودة  أعمالهم؛تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتجويد  

  الجودة.تقديم الدعم واملساعدة لتطبيق 

  العمل.عمل االستبانات واإلحصاءات الالزمة ملتابعة 
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  إلقامة دورات تدريبية ألعضاء هيئة  العالقة؛التنسيق مع الجهات ذات

 التدريس.

 للوقوف على نقاط القوة  والخريجين؛مستمرة مع الطلبة  إقامة لقاءات

 والضعف.

  ملتابعة برنامج القسم وخططه  الخارجيين؛تنظيم زيارة الخبراء واملراجعين

 ومقرراته.

 
  العمل.اقتراح الخطط والبرامج التي ترتقي بمستوى  

  املنبثقة عن الخطة االستراتيجية  للقسم،إعداد الخطة االستراتيجية

 والجامعة. للكلية

  اإلشراف على تقويم برنامج القسم األكاديمي واملقررات املطبقة حاليا في

في ضوء املستجدات الحديثة وحاجة سوق  وتطويرها،األقسام األكاديمية 

 الشأن.مع االستفادة من التجارب والخبرات العاملية املتميزة في هذا  العمل،

 ومعايير  العاملية،يعاز بتطوير البرنامج األكاديمي وتحديثه ليتواءم مع املعايير اإل

 األكاديمي.االعتماد 
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  إلعادة هيكلة الخطط الدراسية في  الالزمة؛ووضع الخطط  الدراسات،إعداد

 القسم.

  القسم.اإلشراف على تنفيذ الخطة الدراسية في 

  القسم.خطط إعداد املواصفات واملعايير الالزمة في بناء 

 أعمال الوحدة: 

 بالتنسيق مع الزمالء جميعهم على تحصيل 
ا
 اآلتي:تعمل الوحدة حاليا

  توصيف املقررات الدراسية وفق نماذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد

 األكاديمي.

  وآدابها.قسم اللغة العربية المج اتوصيف بر 

  واملقررات.البرامج إعداد تقارير 

  األكاديمي.إعداد اإلحصاءات الالزمة لعملية التقويم واالعتماد 

  وإنجازاته.إعداد دليل القسم 

  املقررات.إعداد ملفات 

  األكاديمي.التحليل الرباعي للقسم 

 .االتصال بالخبراء واملراجعين الخارجيين؛ ملتابعة أعمال القسم وتقويمها 

 القسم.ي االتصال بجهات التوظيف ألخذ مرئياتهم حول خريج 

  ملعرفة مرئياتهم حول البرنامج والقسم ومقترحاتهم  القسم؛االتصال بخريجي

 لجودة 
ا
 القسم.في تحسين ما يرونه مناسبا

 إنجازات الجودة:
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حقق القسم إنجازا غير مسبوق على مستوى اململكة بحصول برنامج اللغة  -

واالعتماد العربية على االعتماد األكاديمي من الهيئة الوطنية للتقويم 

م، 2011هـ/ 1431ستوى اململكة األكاديمي كأول برنامج لغة عربية على م

تم تجديد االعتماد من املركز الوطني للتقويم  م2026-2019وفي عام 

 ملدة سبع سنوات. واالعتماد األكاديمي

ٍّ من:عقد القسم  -
 ممثال بوحدة الجودة اتفاقات شراكة علمية مع كل 

 جامعة ليدز في بريطانيا  

 جامعة منوبة في تونس 

 جامعة الكويت في الكويت 

اشترك بعض منسوبي القسم في تحكيم عدد من برامج اللغة العربية داخل  -

 اململكة وخارجها

استعانت بعض أقسام اللغة العربية في اململكة وخارجها بالقسم للنظر في  -

اقتراح برامج تطويرية لها.  خططها و
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 وحدة السرديات

 الرسالة:

تأسيس مركز بحثي متخصص في دراسة الخطاب 

الســــردي العربي القديم والحديث وتحليله بما يســــهم 

 األكاديمية؛في تأصـــــــــــيل البحث العلمي في الدراســـــــــــات 

 إلى تفعيل دور جامعة امللك سعود على مستوى 
ا
سعيا

ومـــــد جســـــــــــــور  العليـــــا،البحـــــث العلمي والـــــدراســـــــــــــــــات 

واإلســــهام  واملجتمع،التعاون بين قســــم اللغة العربية 

افر في خــــدمــــة القضــــــــــــــــايــــا العلميــــة املتعلقــــة  بجهــــد و

 بالسرد.

 الـرؤية:

 لتحقيق العمق واالتساع  املستهدفة؛ضمان جودة البحوث األكاديمية للفئة 
ا
سعيا

،في الرؤية 
ا
 إلى التميز  معا

ا
   والريادة.وصوال

 واملرتكزات:األهداف 

  إعادة النظر في املقررات املخصـــــــــــــصـــــــــــــة في قســـــــــــــم اللغـة العربيـة لتـدريس النثر

 والدكتوراه؛قديمه وحديثه على مســـــــــــــتوى البكالوريوس واملاجســـــــــــــتير  العربي:

تكلف بإعدادها لجان من الباحثين  الســــــــرد،باقتراح برامج مشــــــــتركة في مجال 

 ويتابع أعمالها. املذكور،يحتضنها املركز 
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  ة بحــث  املبــذولــة؛د املتفرقــة التنســـــــــــــيق بين الجهو القتراح موضـــــــــــــوعــات بحثيــ 

وذلك في اتجاه  الســـــــــــــرديات،مختلفة االهتمامات واملســـــــــــــتويات تتعلق بمحور 

وما  درس،بتنظيم من املركز يشــمل ما  الســردي(ملواضــيع البحث  )بنكإنشــاء 

ويقوم املركز ببلورتها وتبويبها حســــب مســــتويات  املواضــــيع،لم يدرس من هذه 

ويجعل بعضـــــــــــــها على ذمة الباحثين واألســـــــــــــاتذة وطلبة  املوجودة،الدراســـــــــــــة 

ويربط بعضــــها اآلخر بأوجه نشــــاط دوري تتولى إنجازه فرق  العليا،الدراســــات 

 بحث.

  تبــادل الخبرات واملعلومــات حول الرســــــــــــــائــل الجــامعيــة والبحوث بين جــامعــة

في  وبخاصــة ما ينجز  وخارجها،امللك ســعود والجامعات األخرى داخل اململكة 

 الغربية.الجامعات 

  إقامة قســــــــــم عصــــــــــري للتوثيق يواكب كل ما يســــــــــتجد من بحوث منشــــــــــورة في

 ، والـــــحصــــــــــــــــــول عـــــلـــــى نســــــــــــــــــ  مـــــنـــــهـــــــا 
ا
 ونـــــقــــــدا

ا
 مـــــجــــــال الســــــــــــــــــرديــــــات: إبــــــداعــــــا

 )مجالت، دوريات، كتب( وتخصص للجيد منها لقاءات وحلقات نقاش .

  الســردياتتوســيع نطاق الحقول املعرفية والتخصــصــات املوظفة في دراســة، 

نبــــذا  والفلســـــــــــــفــــة،وخــــاصــــــــــــــــة حقــــل الــــدراســــــــــــــــات االجتمــــاعيــــة وعلم النفس 

وتجســـيدا لتفاعل مختلف املعارف وتكاملها  واملعزولة،للتخصـــصـــات املغلقة 

 السردي.في االشتغال على فن بعينه من فنون اإلبداع 

  دعم البحوث املشـــــــــــتركة وخاصـــــــــــة البحوث التي تتم بين جامعة امللك ســـــــــــعود

 أو  خــارجهــا،اء داخــل اململكــة أو ســـــــــــــو  األخرى،والجــامعــات 
ا
،عربيــا

ا
وإذا  عــامليــا

 مشــــــــــــتركة بين العربية وغيرها من 
ا
من  اللغات،اســــــــــــتطاع املركز أن ينجز بحوثا

خالل التعــــــاون املشـــــــــــــترك بين بــــــاحثي جــــــامعــــــة امللــــــك ســـــــــــــعود والبــــــاحثين في 

  الغربية،الجامعات 
ا
 له.فإن ذلك سيكون نجاحا
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  والبحث عن  العاملية،الســـــــــاحة النقدية متابعة التطور النوعي الذي تشـــــــــهده

تميزه عن سائر الخطابات  العربي،مدى وجود خصوصيات للخطاب السردي 

 األخرى.السردية 

   لتجويد  املعرفية؛والتعمق في أصـــولها  املطروحة،دراســـة النظريات الســـردية

وملقارباتها اإلجرائية وآليات  جهة،إدراكنا بأســـــــــــــســـــــــــــها ومنطلقاتها العامة من 

 أخرى.الها من جهة اشتغ

  إقــــــامــــــة جســـــــــــــــور تـــواصـــــــــــــــــــل مـــخـــتـــلـــفــــــة األوجــــــه واألســـــــــــــــــــالـــيــــــب مـــع املـــهـــتـــمـــيـــن 

بالســرديات ، بين منســوبي جامعة امللك ســعود وغيرهم في الجامعات األخرى : 

. 
ا
 أو غربيا

ا
 عربيا

  أعماله،وتشـــــــــــجع على اســـــــــــتمرار  املركز،إصـــــــــــدار مجلة دورية تعرف بنشـــــــــــاط 

ويتوقع منها أن تحقق إضــــــافات تتوج  نشــــــرها،وإنجاز دراســــــات يتم  وتطورها،

 البحث.ما قد تثمره الجهود الجماعية في ورش العمل وفرق 

  أن يختار طالب املاجســـــــــتير والدكتوراه املهتمون بالســـــــــرديات أطروحاتهم وفق

 املركز.ما تتم مناقشته داخل 

  أن تكون هناك متابعة تفصـــــــــــيلية لبحوث طالب الدراســـــــــــات العليا من خالل

وال يتقدم الطالب للمناقشـــــــــــــة إال بعد أن يثبت هذا  جماعية،لقاءات دورية 

 األمر.

  اســــــــتضــــــــافة أســــــــاتذة متميزين في نطاق الســــــــرديات من العرب أو من الغربيين

بعة وإشــــــــــــراكهم في متا املتعددة،ســــــــــــواء شــــــــــــخصــــــــــــيا أو من خالل الوســــــــــــائط 

 املركز.البحوث وحلقات النقاش التي سيعقدها 
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  وســيكون هذا املوقع أداة تواصــلية كبيرة  املركز،إنشــاء موقع إلكتروني يخص

 العالم.بين املركز وباقي املراكز األخرى في 

  املبتــدئين،عقــد دورات ثقــافيــة وإبــداعيــة لتعليم أســــــــــــــاليــب الســـــــــــــرد للكتــاب 

 الفن.حترفين وتجاربهم في هذا واستثمار حيوية أساليب الساردين امل

 إنجازات الوحدة: 

أقامت الوحدة العديد من ورش العمل والندوات واملحاضرات واستضافت  -

 عددا من أعضاء هيئة التدريس واملهتمين وذوي االختصاص

 أصدرت الوحدة عددا من املؤلفات في مجال السرد. -
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 وحدة أبحاث الشعريات

 الرؤية:

  ،
ا
 ثقـــافيـــا

ا
 وتواصــــــــــــال

ا
 ونقـــدا

ا
الريـــادة والتميز في أبحـــاث الشــــــــــــعريـــات إبـــداعـــا

 الشعريات.البحوث األكاديمية في  وضمان جودة

 الرسالة

ة في الشـــعريات، تعمل على تأصـــيل البحث   تأســـيس وحدة أبحاث مختصـــ 

 إ ى 
ا
تفعيل دور جامعة امللك  اإلســـــــهام فيالعلمي في الدراســـــــات األكاديمية، ســـــــعيا

 مستوى البحث العلمي والدراسات العليا. فيسعود 

 األهداف:

تعميق الدراســـــــــات املختصـــــــــة في الشـــــــــعريات وفي مقدمتها شـــــــــعريات  .1

 وإعادة النظر في كثير منها. وتطويرها،وإثرائها  العربي،الشعر 

دعوة البــاحثين إ ى إعــادة قراءة التراث األدبي وفق منهجيــات نقــديــة  .2

 شعرية معاصرة.

صـــ ي في آفاقه الجديدة، ومناقشـــة النظريات النقدية  .3 تتبع املنجز النَّ

 الشعرية.ال ديثة التي اختصت في مجاالت 
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ا  .4 طرح مجموعـــات جـــديـــدة في إطـــار الـــدرس الشــــــــــــعري تشــــــــــــكـــل أفقـــا

ا للدراســــــــــــة األكاديمية، وإيجاد شــــــــــــراكة ثقافية بين الوحدة  مفتوحا

  ومختلف الجهات واملؤسسات املختصة في هذا املجال.

حرص قسم اللغة العربية وآدابها على وضع الشعر العربي ودراساته  .5

والعمل على  القســم،النقدية في دا رة االهتمامات البحثية ملنســوبي 

 االرتقاء بمهاراتهم البحثية في هذا املجال.

ترســــــــــــير الهويـــــة العربيـــــة في اإلبـــــداع الشــــــــــــعري ومـــــا ينتج عنـــــه من  .6

وتقديمها رسالة هوية آخذة مكانتها بين الهويات الشعرية  شعريات،

 العاملية.

والعمل على التفاعل  للمجتمع،تقديم الخدمة اإلبداعية والفكرية  .7

بين املجتمع والعناصــــــــــــر اإلبداعية املهتمة بالشــــــــــــعر؛ لالرتقاء بذوق 

وحــــدة املجتمع وتقــــديره ل جمــــال من خالل التعــــاون املشــــــــــــترك بين 

 سات املهتمة بالشعر.واملؤس الشعريات

 املستهدفون 

 إ ى:تقدم الوحدة خدماتها 

 منسوبي جامعة امللك سعود. -1
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 جميع الباحثين العرب داخل اململكة العربية السعودية وخارجها. -2

 طالب القسم وطالباته وبخاصة الدراسات العليا.  -3

 مؤشرات تميز وحدة أبحاث الشعريات-5

  املتخصص.أةها تهتم بالجانب البحثي األكاديمي  -1

أةها تهتم بالقراءات النقدية واملشــــــــــــروعات البحثية، وال تهتم بنشــــــــــــر  -2

كمـــا يحـــدث في كثير من  فحســــــــــــــب،الـــدواوين أو التعريف بـــاملبـــدعين 

العلمي، وعقد األمســـــــيات  إ ى البحثتتجاوز ذلك  املؤســـــــســـــــات، وإنما

 والندوات، ونشر الكتب واملجالت الشعرية.

أةها تكتســــــب صــــــفة الشــــــرعية النتمائها إ ى جامعة عريقة مثل جامعة  -3

امللك ســـــــــعود، التي تقوم في قلب الجزيرة العربية مهد الشـــــــــعر العربي 

وبداية انطالقه؛ بما يتيح لها االنتشــــــــار وســــــــهولة التفاعل مع الجهات 

 املختلفة.الرسمية املختصة، وعقد الشراكات 

لتيارات اإلبداعية والنقدية القديمة أةها تهتم باالنفتاح على مختلف ا -4

 وال ديثة من دون التعصب إ ى تيار على حساب آخر. 
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 اهتمامات الوحدة

دعوة البــــاحثين من داخـــل اململكــــة ومن مختلف أنحــــاء الوطن العربي  -1

والتوصـــــل إ ى نتا ج يتم نشـــــرها في مدونة  الشـــــعريات،ملناقشـــــة قضـــــايا 

 دورية.تصدرها بصفة 

لدراســــــة واقع  العليا؛عقد محاضــــــرات متخصــــــصــــــة لطالب الدراســــــات  -2

وتزويدهم بموضوعات جديدة تفيدهم في تطوير دراساتهم  الشعريات،

  العلمية.

للنظر في مقررات الشــــــعر  للوحدة؛إنشــــــاء لجنة علمية مختصــــــة تابعة  -3

واقتراح  الــدكتوراه(، –املــاجســــــــــــتير  – )البكــالوريوسالعربي في مراحــل 

  املقررات.يساعد على تطوير هذه  الجديد الذي

تنظيم املؤتمرات والنــدوات والورا العلميــة حول القضــــــــــــــايــا النقــديــة  -4

يشــــــــارك فيها أســــــــاتذة مختصــــــــون من داخل  بالشــــــــعريات،التي تختص 

  وخارجها.اململكة 

إعداد كتاب علمي، تنشــغل بحوثه بموضــوعات الشــعريات؛ يقدم رؤى  -5

 ربية.العمختلفة وإضاءات جديدة في الثقافة 

عقــد شــــــــــــراـكـات علميــة بين الوحــدة ووحــدات مشــــــــــــــابهــة في الجــامعــات  -6

ِس اللغة العربية أو الشـــــــــــعر العربي أو 
العربية ممن لديهم أقســـــــــــام تدر 
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من قبيــــــل تبــــــادل الخبرات بين جــــــامعــــــة امللــــــك ســــــــــــعود  الشــــــــــــعريــــــات،

 وخارجها.والجامعات األخرى داخل اململكة 

سات والجهات املهتمة عقد شراكات علمية بين الوحدة ومختلف املؤس -7

 بالشعر العربي ودراساته في املستويين العربي والعاملي.

والعمــل على  الشــــــــــــعري،إنشــــــــــــــاء لجنــة علميــة مختصــــــــــــــة تهتم بــالتراث  -8

 وتحقيق املخطوط منه. توثيقه،

قـــدم  العلميـــة،توفير الـــدعم املنـــاســــــــــــــب للبحوث  -9
ُ
والتي  للوحـــدة،التي ت

 وتخدم أهداف الوحدة.  املنهجي،تتميز باالبتكار والجدة والطرح 

مساعدة طالب املاجستير والدكتوراه في اختيار موضوعات أطروحاتهم  -10

  العلمية.

إنشـــــــــــــاء مكتبة ورقية وإلكترونية تحوي معظم الكتابات املختصـــــــــــــة في  -11

 ونقده.الشعر العربي 

إنشـــــــــــــاء موقع على الشــــــــــــبكــة العنكبوتيــة بــاســــــــــــم الوحــدة، يكون بوابــة  -12

  مكان.التواصل بين الوحدة والباحثين من كل 

 نقاط القوة:

1- .
ا
 وعامليا

ا
 وإقليميا

ا
 توجه جامعة امللك سعود نحو الريادة محليا

 توجه جامعة امللك سعود نحو الشراكة املجتمعية. -2



 

85 

 

ومسؤوليتها نحو العناية قيام جامعة امللك سعود بدورها الريادي  -3

 بالبحث العلمي.

توجه جامعة امللك سعود نحو تحسين مخرجاتها، واكتشاف املبدعين  -4

 من بين أبناء الجامعة.

توجه جامعة امللك سعود نحو تطوير مهارات الباحثين وإعدادهم  -5

 وتأهيلهم.

 وجود الخبرات والقدرات املتنوعة من أعضاء هيئة التدريس املدربين. -6

 رص:ـــالف    

 تمكن الوحدة جامعة امللك سعود من التوجه إ ى املجتمع بكل اقتدار. -1

مشاركة جامعة امللك سعود في عمليات التنمية الشاملة في املجتمع،  -2

 بنقل خبراتها وتجربتها لتحقيق التطور والتميز لألفراد واملؤسسات.

 ضبط جودة البرامج التدريبية التي تقدمها الوحدة. -3

تميزين يمكنهم أن يقدموا خدامات علمية جيدة إعداد باحثين م -4

 للمؤسسات األكاديمية األخرى في املجتمع.

استثمار إمكانات الكلية والقسم والجامعة في تحقيق موارد مالية  -5

 إضافية لها.

 أعمال الوحدة املستقبلية
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 كتاب الشــعرياتتم إقرار كتاب دوري يصــدر عن الوحدة ويحمل عنوان:  أوال:

 ويشتمل على عدة محاور تصدر في أعداد متسلسلة وفق الترتيب اآلتي:

 الشعريات املفهوم واإلجراء-الكتاب األول 

 شعرية الخطاب من منظور اللسانيات التداولية-الكتاب الثاني 

 شعرية العتبات-الكتاب الثالث 

 شعرية النص من منظور السيميا ة-الكتاب الرابع 

 خطاب من منظور البالغة الجديدةشعرية ال-الكتاب الخامس 

 شعرية املعنى -الكتاب السادس 

 واإلجراء،الشــــــــــــعريــــات املفهوم  بعنوان:تم إقرار الكتــــاب الــــدوري األول  ثــــانيــــا:

وإنشـــــــــــــاء  الوحــدة،وتكليف الــدكتور حســــــــــــين املنــاصــــــــــــرة ل عالن عنــه في موقع 

 وحدد املوعد بشـــــــــهرين إلرســـــــــال حســـــــــاب باســـــــــم الكتاب لترســـــــــل األبحاث إليه.

املراجعـــة والتحرير  وتحكيمهـــا، ثموشــــــــــــهر الســــــــــــتقبـــال األبحـــاث.  امل خصــــــــــــــات،

 والنشر.

يقدمها طالب الدراســــات العليا في الفصــــل ، الوحدة الفصــــليةإقرار ندوة  ثالثا:

 .من كل عامالثاني 

أنشــطة الوحدة في كتاب ســنوي  املقدمة عبرنشــر الندوات وامل اضــرات  رابعا:

 بعنوان:

 .أبحاث الشعريات

تزويد طالب وطالبات الدراسات العليا بعناوين بحثية مقترحة لرسا ل  خامسا:

عن املــاجســــــــــــتير والــدكتوراه على أن يكون لهــا األولويــة في الصـــــــــــــدور مســــــــــــتقبال 

  . الوحدة
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 وحدة الدراسات العليا 

هي وحدة فرعية تابعة لوكالة كلية اآلداب للدراســــــــــات العليا، التابعة 

بدورها لعمادة الدراســــــــــــــات العليا بالجامعة. وتتمثل رســــــــــــــالة الوحدة في 

إنجاز التفاعل الالزم بين املؤســـــــــــســـــــــــة التعليمية وطالب املرحلة؛ تحقيقا 

 لتطلعات الجامعة ووفاء بمتطلبات املجتمع وسوق العمل. 

 مج األساس ي:أوال: البرنا

 مهمتها: -أ

 والدكتوراه. اإلشراف على البرنامج األساس ي في مرحلتي املاجستير .1

 إصدار التوصيات املتعلقة بالدراسات العليا. .2

 والتأجيل والتمديد وإعادة القيد...(. )كال ذفمعالجة أوضاع الطالب  .3

 دراسة ما يحال إليها من ر يس القسم. .4

 الوحدة.تقديم االقتراحات لتطوير عمل  .5

 دراسة ملفات املتقدمين والتأكد من مطابقتها للشروط. .6

ليهما، ووضع عتحديد موعدي االختبارين التحريري والشفوي واإلشراف  .7

 أسئلة االختبار التحريري، وإصدار النتا ج.

 تكوينها:  -ب

 :اآلتيبقرار من مجلس القسم بداية كل عام دراس ي على النحو  تتكون 

)ر يس وحدة الدراسات العليا(. ومهمته: اإلشراف على  رئيس اللجنة (1)

 الوحدة وإدارة أعمالها ور اسة اجتماعاتها، ووضع الجدول الدراس ي. 
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تحرير محاضر االجتماعات،  األعمال،: مهماته: اقتراح جدول املنسق (2)

 تنظيم ملفات ال جنة ورقيا ورقميا، ومتابعة تنفيذ أعمالها.

 في القسم النسائي. : مسؤولة عن التنسيقاملنسقة (3)

 :األعضاء (4)

 ر يس لجنة اللغة والنحو. -

 ر يس لجنة األدب والنقد. -

أربعة من املختصين في اللغة والنحو من األساتذة واألستاذات ذوي  -

 الخبرة في الدراسات العليا.

أربعة من املختصين في األدب والنقد من األساتذة واألستاذات ذوي  -

 الخبرة في الدراسات العليا.

 املنسق:  يتو ىاالجتماع: آلية عقد  -ج 

 القيام بتصنيف أوراق االجتماع حسب موضوعاتها. -1       

 تقديم م خص مل توى املوضوعات املطولة. -2       

 وضع جدول األعمال بعد التشاور مع ر يس الوحدة. -3       

 التنسيق مع املنسقة النسا ية. -4       

ل إ ى األعضاء قبل موعد االجتماع بيومي عمل على األقل عن إرسال جدول األعما -5       

 طريق البريد الشبكي الخاص بالوحدة.

 قبل موعد االجتماع بيوم عمل واحد. -عبر تواصل-بعث رسالة جوال تذكيرية  -6      

 إعداد أوراق االجتماع وتصنيفها لعرضها. -7      

 ق املرفقات به،  قبل موعد كتابة محضر االجتماع وطباعته، وإل ا -8      

 اجتماع مجلس القسم بيوم على األقل.          

 



 

89 

 

 ثانيا: لجنة البرنامج املوازي:

 مهمتها:-أ

 اإلشراف على البرنامج املوازي في مرحلة املاجستير. .1

 تنفيذ إجراءات قبول الطالب. .2

 إصدار التوصيات املتعلقة ببرنامج املوازي. .3

 معالجة أوضاع الطالب. .4

 الرأي في الدراسات واملقترحات امل الة إليها.إبداء  .5

 دراسة ما يحال إليها من مجلس القسم أو ر يسه. .6

 تقديم االقتراحات لتطوير عمل الوحدة. .7

 إعداد التقرير السنوي. .8

 إعداد الجدول للفصل التا ي. .9

 بقرار من مجلس القسم بداية كل عام دراس ي على النحو التا ي: تتكون تكوينها: -ب

 )ر يس وحدة الدراسات العليا(. ومهمته: املوازي  لجنة( رئيس 1)

اإلشراف على الوحدة وإدارة أعمالها ور اسة اجتماعاتها، ووضع جدولها       

 الدراس ي. 

تحرير محاضر االجتماعات،  األعمال، إعداد جدول : مهماته: املنسق (2)

 تنظيم ملفات ال جنة ورقيا ورقميا، ومتابعة تنفيذ أعمالها.

 التاليتين: وأعضاء ال جنتينتتكون لجنة املوازي من الر يس واملنسق  :أعضاؤها

 لجنة مسار اللغة والنحو: ومهماتها: -أ

 اإلشراف على شؤون طالب مسار اللغة والنحو. -

 القيام بإجراءات قبولهم واختبارهم ونتا جهم. -

أو عقد االجتماعات، ورفع محاضر جلساتها إ ى لجنة البرنامج املوازي  -

 . ر يسها
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 من ر يس وعضوين من املختصين في اللغة والنحو. تتكون أعضاؤها: 

 ومهماتها: والنقد:لجنة مسار األدب  - -ب              

 اإلشراف على شؤون طالب مسار األدب والنقد. -

 القيام بإجراءات قبولهم واختبارهم ونتا جهم. -

عقد االجتماعات، ورفع محاضر جلساتها إ ى لجنة البرنامج املوازي  -

 . أو ر يسها

 من ر يس وعضوين من املختصين في األدب والنقد. تتكون أعضاؤها: 

 املنسق:  يتو ىاالجتماع: آلية عقد  -ج     

 القيام بتصنيف أوراق االجتماع حسب موضوعاتها. -1       

 املوضوعات املطولة.تقديم م خص مل توى  -2       

 وضع جدول األعمال بعد التشاور مع ر يس الوحدة. -3       

 التنسيق مع املنسقة النسا ية. -4       

إرسال جدول األعمال إ ى األعضاء قبل موعد االجتماع بيومي عمل على األقل عن  -5       

 طريق البريد الشبكي الخاص بالوحدة.

 قبل موعد االجتماع بيوم عمل واحد. -عبر تواصل-يرية بعث رسالة جوال تذك -6      

 إعداد أوراق االجتماع وتصنيفها لعرضها. -7      

 كتابة محضر االجتماع وطباعته، وإل اق املرفقات به،  قبل موعد  -8      

 اجتماع مجلس القسم بيوم على األقل.          
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 وحدة اللسانيات وتحليل الخطاب.

 فكرة الوحدة: 

جــاءت فكرة املشـــــــــــــروع ممــا نعيشــــــــــــــه اليوم من تعــدد في املنــاهج املعرفيــة، والتي تريــد 

مواكبة التطور ال اصـــــــل في ال ياة العلمية واالجتماعية ل نســـــــان عامة واإلنســـــــان العربي 

على وجـه التحـديـد ومن بين تلـك املنـاهج ال ـديثـة التي ال تســــــــــــــا ـل الجـانـب العـالم في الفرد 

ب اليومي فيه أيضـــــــــــــا، وهي املناهج التطبيقية في تحليل الخطاب العربي فقط ولكن الجان

التي نشـــــــــــــأت في أحضـــــــــــــان الخطابات اليومية املعتادة لتندرج في فهم ودراســـــــــــــة الخطابات 

اإلنسانية والعلمية على حد سواء، باحثة عن آليات تحليلية لفهمها وتفهيمها، لهذا أفردت 

رات وكراســـــــــــــ ي تبحــــــث في مفــــــاهيمـــــــه لهــــــا الجــــــامعــــــات العــــــامليــــــة مقررات ووحــــــدات ومختب

ومصـــــط  اته وإجراءاته العلمية والعملية وســـــبل توايفها قصـــــد االســـــتفادة منها في خدمة 

املجتمع، فنجــــــد أن تطبيقــــــات تحليــــــل الخطــــــاب كمنهج علمي ومقــــــاربــــــة معرفيــــــة لشـــــــــــــتى 

الخطـــابـــات يريـــد إخراجنـــا من معرفـــة املجتمع إ ى مجتمع املعرفـــة، وهـــذا مـــا تحرص عليـــه 

ز والريادة واالعتمادات األكاديمية، ومن هنا نبعت جامعة ا مللك ســــــــعود في مخططاتها للتمي 

 فكرة مشروع وحدة اللسانيات ولتحليل الخطاب .

 مفهوم الوحدة:

من الجوانب التطبيقية للدراســـــات اللســـــانية ال ديثة اهرت آليات تحليل الخطاب 

يه، لقدرته على دراســـــــــــــة التي عرفت تحديدات كثيرة بحســـــــــــــب وجهات النظر املشـــــــــــــتغلة عل

جميع الخطـابـات التي ينتجهـا األفراد في املجتمع بحســـــــــــــب اختصـــــــــــــاصـــــــــــــاتهم، لهـذا نجـد أن 

تحليل الخطاب وضـــــــــــــع آليات تحليلية لكل خطاب قصـــــــــــــد الكشـــــــــــــف عن بنياته التركيبية 

 ذلك.واملعجمية والداللية والتداولية ليقوم بتأويلها بعد 
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 منطلقات الوحدة:

الخطة اإلســـتراتيجية الجديدة لقســـم اللغة العربية الرامية  يأتي هذا املشـــروع ضـــمن

لتطوير كفاءات أعضــــــاء هيئة التدريس لديه، وتوســــــيع مرجعياتهم املعرفية لتحقيق ذاتهم 

على شتى العلوم القريبة من االختصاص وتحقيق التفاعل االجتماعي مع  العلمية املنفتحة

لتفاعل االقتصادي مع املؤسسات التي ينتج أفراد املجتمع املنتجين لهذه الخطابات، كذا ا

 لها مثل هذه الخطابات أو تقوم بتسويقها للتداول.

 موجهات الوحدة:

املؤســـــــــــــســـــــــــــات األكاديمية التي لها نفس االهتمام البحثي،  علمية مععقد شـــــــــــــراكات 

 والتوجه العلمي في الدراسات البينية

 الوحدة:انعكاسات مشروع 

ل خطابات املتنوعة داخل الجامعة وخارجها، كخدمة تطوير الكفاءات التحليلية  -

 للمجتمع الذي يستهلك هذه الخطابات

 تحفيز أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا لالنخراط في هذا املشروع -

 

  الوحدة:رؤية 

تنســـجم رؤية وحدة اللســـانيات وتحليل الخطاب مع رؤية القســـم والكلية والجامعة   

ز، ملــا تقــدمــه من أبحــاث في تحليــل الخطــاب خــدمــة للغــة العربيــة في تحقيق الجودة وا لتمي 

 وآدابها من جهة، واملجتمع املستهدف من جهة ثانية.
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 رسالة الوحدة: 

الرســـــــــــــالة العلمية التي يحملها هي توســـــــــــــيع دا رة االهتمام بمجال الدرس اللســـــــــــــاني 

ابـــات أخرى منهـــا وتحليـــل الخطـــاب، ليس في اللغـــة واألدب فقط، ولكن االنفتـــاح على خطـــ

االجتمــاعي والــديني والثقــافي والتعليمي وغيرهــا من الخطــابــات، وهــذا مــا يــدفع بــالوحــدة إ ى 

تأســـــــــــيس مركز يرعى األبحاث املقدمة من طرف املتخصـــــــــــصـــــــــــين في هذا املجال من الداخل 

 والخارج.

 أهمية الوحدة:

تدريبها على  تتمثل أهمية املشــــروع في أنه يســــتهدف الفئات األكاديمية البحثية قصــــد

فنون الخطــاب وتحليلــه، ألنــه الواجهــة املعبرة عن ذات الفرد من جهــة وهويــة املجتمع من 

 األدا يـــة إلنتـــاججهـــة ثـــانيـــة، وهـــذا مـــا ســـــــــــــيتبنـــاه املشـــــــــــــروع وهو الســـــــــــــ ي إ ى تطوير القـــدرة 

 الخطابات، وكذلك القدرة على تحليلها.

 أهداف الوحدة:

ز األكاديمي في مجال تحليل تحفيز أعضاء هيئة التدريس على البحث  - والتمي 

 الخطاب

تمكين طلبة الدراسات العليا من جديد الدراسات واملناهج املتخصصة في تحليل  -

 الخطاب التي تنجز في الجامعات العربية والعاملية

استقطاب باحثين متخصصين في تحليل الخطاب إللقاء محاضرات وفتح ورا  -

والخبراء املشترك بين الجامعات العربية عمل ضمن مشروع تبادل الخبرات 

 والدولية التي تشتغل على تحليل الخطاب
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توسيع مجال البحث في تحليل الخطاب من تحليل الخطاب السردي وتحليل  -

الخطاب الشعري، إ ى تخصصات أخرى غير اللغة واألدب ليشمل الخطابات 

عن هذه املقاربة الخادمة ...وهي مجاالت غير بعيدة والتعليميةالقانونية واإلعالمية 

 للمجتمع.

إصدار مجلة متخصصة في اللسانيات وتحليل الخطاب تدعم الخطة  -

ستراتيجية التي تتبناها الوحدة، مستقطبة البحوث الخاصة بتحليل الخطاب اإل 

 وداعمة لها.

فتح مكتبة متخصصة تضم إليها كل ما صدر في مجال نشاط الوحدة من كتب  -

 وبحوث

ني للوحدة ليكون بوابتها على التواصل بين وحدات البحث فتح موقع إلكترو  -

ومختبرات البحث التي تشتغل على تحليل املوضوعات نفسها، وربط التواصل بها 

 من خالل لقاءات ثنا ية أو جماعية لبحث جديد تحليل الخطاب

عقد ندوات ومؤتمرات علمية تدخل في الدرس اللساني وتحليل الخطاب، بقصد  -

ف بين جامعة امللك سعود والجامعات األخرى، ونشر ثقافة تحليل تبادل املعار 

 الخطاب في املجتمع.

فتح ورا عمل بحثية لتحليل الخطابات القديمة وال ديثة يشارك فيها طلبة  -

 الدراسات العليا

، والتعاون تتبع التطورات ال اصلة في مجاالت نشاط الوحدة مفهوما وإجراءا  -

 يلية ل خطابات املتعددةلضبط مصط  اته ووضع آلية تحل

 مرتكزات الوحدة:
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تنظيم برامج تــدريبيــة في قضــــــــــــــايــا اللغــة وتحليــل الخطــاب داخــل املؤســـــــــــــســــــــــــــة  -1

 التعليمية تستهدف طلبة الدراسات العليا.

تقديم االســـتشـــارات املتخصـــصـــة للفئات املســـتهدفة لتطوير مهاراتها وتنميتها  -2

 ورفع مستوى أدائها.

تعليم العـا ي بالداخل والخـارج في مجـال التبـادل والتعـاون مع مؤســـــــــــــســـــــــــــات ال -3

 البحث في تحليل الخطابات املتخصصة بحسب كل مجال وتحليلها.

تحـــديـــد االحتيـــاجـــات الالزمـــة لتنميـــة كفـــاءات الفئـــات املســـــــــــــتهـــدفـــة من هـــذا  -4

 املشروع.

تصـــــــــــــميم وتنظيم وتنفيــذ البرامج التطويريــة الالزمــة لتنميــة كفــاءات الفئــات  -5

 املستهدفة.

 البرامج التي تقدمها الوحدة وقياس مدى فعاليتها. تقييم ومراجعة -6

 مميزات الوحدة:

 تكوين املكونين من معيدين ومحاضرين في تخصصات لسانية ودراسات بينية -

 تقديم خطط بحثية منسجمة مع حقل الدراسات ال ديثة -

 االرتقاء بالثقافة البحثية لدى طلبة الدراسات العليا في مجاالت علمية عصرية -

 الوحدة:آفاق 

 التعاون مع املؤسسات األكاديمية داخل اململكة وخارجها -

 االتفاق مع املراكز العاملية واملختبرات الدولية ذات الصلة بتحليل الخطاب -

تبادل الزيارات العلمية والبحثية مع الوحدات واملراكز واملختبرات ذات الصلة  -

 لتوحيد الرؤى البحثية ومناقشة نقاط القوة والضعف 
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 استراتيجيات الوحدة:

ســـــــــــــتراتيجيات التي تســـــــــــــاعد في تحقيق أهدافه وبناء يتبنى املشـــــــــــــروع مجموعة من اإل 

 ستراتيجيات:طته وبرامجه ووسا له، ومن هذه اإل أنش

إعـــداد البرامج التـــدريبيـــة في مجـــاالت عمـــل الوحـــدة وتنفيـــذهـــا مع الجهـــات ذات  -1

 العالقة.

الخطاب والتفاعل  برامج تحليلوضع اإلجراءات الالزمة لتحفيز وتشجيع حضور  -2

 معها.

تبني مبــــدأ التعــــاون والتبــــادل في مشــــــــــــــــاريع متعلقــــة بــــالــــدرس اللســــــــــــــــاني وتحليــــل  -3

 الخطاب.

 برمجة زيارات إ ى الجامعات التي تقدم مثل هذا املشروع. -4

 تحفيز الفئات املستهدفة للمشاركة في املشروع وتشجيعها. -5
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 وحدة الدراسات األندلسية:

وال ضارية، قيمة عليا ال يقع عليها خالف بين أحد  مكوناتها الفكريةلألندلس، بشتى 

من املثقفين والدارسين، وال يقف اإلجماع عند املنتمين ل  ضارة العربية واإلسالمية، بل 

ينس ب على جملة املتوفرين من املستعربين واملستشرقين على مختلف توجهاتهم 

زا للمدنية والتعايش، وبوابة للمعرفة وخلفياتهم. كيف ال واألندلس طاملا عدت رم

 اإلنسانية نحو العالم الغربي.

إن ثمانية قرون من الوجود األندلس ي على شبه الجزيرة اإليبيرية، لكفيلة بمنح قدر 

من الخصوصية لتلك ال ضارة تجعلها جديرة بالجهد والتنويه. إننا أمام قدر كبير من 

ا سقط كثيره من يد الزمن، ناهيك عما ال يزال اإلرث املعرفي، وصلنا منه القليل، بينم

 حبيس الخزا ن واملكتبات العامة والخاصة حتى يقيض هللا له من يخرجه إ ى النور.

هذا اإلرث بعامته لم يحظ بالقدر املرم ي من االهتمام على املستوى األكاديمي 

ال نكاد نعد أك ر  العربي، يفسر ذلك ندرة الجهات املهتمة بموضوع الدراسات األندلسية؛ إذ

من مركزين أو ثالثة توجه نشاطها لهذ ال قل، في كل البلدان العربية. بل إن تلك املراكز، 

وأشهرها وأك رها دعما مركز دراسات األندلس وحوار ال ضارات بالرباط، حديثة النشأة؛ 

يلة، ال تغطي إذ ال تتجاوز سنيها عقدا من الزمن أو يزيد قليال. ثم إن جهود تلك املراكز القل

 سوى القليل من إرث ضخم ال تزال آفاقه ممتدة ومجاهيله جد عميقة.

ولقد يبعث على الدهشة والسرور في آن واحد، تلك الكشوفات املتتالية لدواوين 

شعرية كاملة ومخطوطات قيمة تنتمي لهذا اإلرث، الت قيد النسيان وفي عداد املفقود، 

محققة وغير محققة، وفي ال الين هي مادة شهية  لتقدم للمكتبة العربية واألندلسية

 للدرس والتحليل.
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ألجل هذا مجتمعا، فإن ال اجة للتعاطي مع هذا الفكر تبدو م  ة، وتحسب ألي 

جهة تقدم على تبنيها وتنبئ بنتا ج مشجعة وطريفة؛ خاصة مع تعدد األدوات ال ديثة التي 

 يمكن توايفها في هذا املدون الثقافي الواسع. 

ن جامعة امللك سعود ل رية، وهي الرا دة عربيا وإسالميا، برعاية هذه الفكرة إ

ومثيالتها، لتضيف حلقة أخرى إ ى سلسلة انفتاحها وتميزها، خاصة أن هذا املشروع يخرج 

عن الدوا ر الضيقة للتخصص، ليصل إ ى فضاءات متعددة كما ستشير قادم األسطر. 

  

 الرؤية:

قافة األندلسية، األدب منها بشكل خاص، وتناولها بأدوات توجيه االهتمام صوب الث

حديثة، وإخراج جديدها للنور...مستفيدين من كل التجارب السابقة، مع ال رص دا ما 

 .على الجدة وشمولية النظرة في التعاطي مع هذا ال قبة الفكرية

 األهداف:و الرسالة 

للبحث وال وار، مفيدا من جهود خلق مناخ أكاديمي حقيقي، يتخذ من األندلس أساسا -1

 املتخصصين واملهتمين من مختلف التوجهات في هذا املجال املعرفي الكبير.

توايف حقول الدرس املختلفة في سبيل خدمة هذا التخصص؛ مثل ال قل اللساني -2

 والنقدي واملقارن...إلخ

محتواها وأهميته التوجيه لتحقيق املخطوطات األندلسية؛ نظرا لك رتها من جهة وقيمة  -3

 من جهة أخرى.
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الترجمة جزء من اهتمام هذا املشروع؛ فهي سبيل أصيل لفهم االستشراق في عالقته -4 

 باألندلس عموما، ووسيلة للدرس املقارن من زاويته الشمولية.

5- 
َّ
االلتفات إليه في هذه  امل  وظ قلةر؛ فمن توجيه طلبة الدراسات العليا لهذا املجال ال 

 الدراسية املهمة. املرحلة

استقطاب أسماء متميزة في شتى تخصصات الثقافة األندلسية؛ سواء من جهة -6

 االستكتاب أو الزيارة. )يتم التواصل مع لجنة الشراكة العلمية في القسم لهذا الغرض(.

التواصل مع جهات ذات عالقة عربيا وعامليا، وعقد لقاءات ومؤتمرات دورية. )يتم -7

 لجنة الشراكة العلمية في القسم لهذا الغرض(.التواصل مع 

إنشاء مجلة تهتم بنشر الدراسات املنجزة عن هذا التراث، والتوجيه للنشر أيضا في -8

 مجالت متخصصة ومحكمة.

 الفئات املستهدفة:

 منسوبو جامعة امللك سعود. -1

 طالب الدراسات العليا وجميع املهتمين والباحثين. -2

 اهتمامات الوحدة:

وورا دورية تستهدف التعريف بالفكر األندلس ي لجمهور  ندوات ومؤتمراتعقد -1

املهتمين، وتوجه الباحثين وطلبة الدراسات العليا، في كل التخصصات، لالهتمام به 

 وخدمته.

اإلفادة من خدمات املتخصصين في الدراسات األندلسية من داخل اململكة وخارجها، -2

 لتقاء بطلبة الدراسات العليا وسا ر املهتمين.ودعوتهم إلثراء النقاشات واال
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العمل على إعادة مادة األدب األندلس ي إ ى مقررات مرحلة البكالوريوس في القسم، وأن -3

يكون منه قضية تطرح في مرحلة الدراسات العليا، مع ال رص على استحداث توصيف 

 . مناسب لكل مرحلة، بما يخدم التوجهات الجديدة في البحث والدرس

الدراسات األندلسية، وتهتم بنشر البحوث ذات  تختص بموضوعاتإصدار مجلة -4

 الكفاية املنهجية والعلمية.

اإلفادة من تجارب مشابهة داخل الوطن العربي وخارجه، وعقد شراكات علمية معها؛ -6

 تفعيال لدور الجامعة من جهة، وإثراء للعمل والخبرة من جهة أخرى. 

الس ي لتأسيس مكتبة ورقية وإلكترونية، تحوي ما يتيسر من مصادر ومراجع – 7

 عموما.الدراسات األندلسية؛ لتكون في متناول الدارسين والباحثين 

عن نشاطاته، ويكون مقصد  باملركز واإلعالنإنشاء موقع على الشبكة يهتم بالتعريف -12

 املهتمين وبوابتهم إليه أينما كانوا. 
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 لقسمل التابعةز املراك

 اللغوي.مركز التدريب  

 مركز ُمتخصص في التدريب واالستشارات اللغوية.هو 

 الرؤية   ●

 التميز في التدريب واالستشارات اللغوية.       

  الرسالة: ●

ة والتدريب لخدمة اللغة        تحقيق رسالة الجامعة في الشراكة املجتمعي 

 .العربية

 األهداف: ●

  تدريبية متخصصة في اللغة العربية وآدابها.عقد دورات 

  تحقيق رسالة الجامعة في خدمة املجتمع والتعليم املستمر

 .بتقديم دورات تدريبية في املهارات اللغوية واالستشارات

 البرامج: 

 )دورات مركز التدريب اللغوي بجامعة امللك سعود(

عدد  تعريف بالدورة اسم الدورة

 ساعاتها
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(1) 

 دورة كتابة

 التقارير

 دورة متخصصة في أحد أهم القوالب الكتابية في 

حيث تعتمد  العمل اإلداري )كتابة التقارير(،

عليها غالب املنظمات واملؤسسات في اتخاذ القرار 

ومتابعة املشاريع ونقل الوقائع املادية عن طريق 

وإتقان هذه املهارة يساعد املنظمات  ،الكتابة

بمستوى التقارير التي بمختلف أنواعها على الرقي 

تساعد على بناء تصورات ذهنية دقيقة وتمكن 

 من اتخاذ القرارات املناسبة.

ساعة  15

 تدريبية

(2) 

دورة كتابة 

محاضر 

 االجتماعات

دورة متخصصة في كتابة محاضر االجتماعات،  

تكتسب أهميتها من أهمية االجتماعات التي 

تعتمد عليها كثير من املنظمات، فنجاح االجتماع 

مرهون بنجاح امل ضر الذي يعكس ما دار فيه 

 من نقاشات وتوصيات أو قرارات.

ساعة  15

 تدريبية

(3) 

 دورة فن اإللقاء

باملتدرب إ ى إتقان  تهدف هذه الدورة إ ى الوصول 

عدة مهارات منها: مهارة بناء العروض والتحضير 

للمادة املعروضة، التعرف على قواعد اإللقاء 

مهارة  اكتسابوسبل إيصال املعلومة، وكذلك 

اإلقناع أثناء العرض، مع أفضل وسا ل اإللقاء 

والصوت الجيد، باإلضافة إ ى تعلم مهارة لغة 

الجمهور بعد عملية الجسد، ومهارة التعامل مع 

 اإللقاء.

ساعة  25

 تدريبية

دورة متخصصة في التحرير الصحفي  (4)

تستهدف امل ررين في الص ف واستراتيجياته 

ساعة  25

 تدريبية
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دورة الكتابة 

 اإلعالمية

واملراسلين ومحرري الشبكات االجتماعية يشارك 

 .في تقديمها مختصين في اإلعالم

(5) 

دورة الكتابة 

 اإلدارية

دورة محكمة عمل على إعدادها فريق علمي 

 لتلبي حاجة املوافين 
ا
محترف صممت خصيصا

اإلداريين في القطاعين ال كومي واألهلي وذلك أن 

وسيلة التواصل في امليدان اإلداري تعتمد على 

الكتابة بالدرجة األو ى وهذا يجعل مهمة إتقان 

الكتابة ضرورة م  ة لكل من يعمل في املجال 

لكي يتمكن من صياغة رسا له اإلدارية  ؛اإلداري 

 بأسلوب واضح و مختصر.

ساعة  30

 تدريبية

(6) 

دورة القراءة 

 السريعة

دورة في مهارة القراءة السريعة التي تمكن من 

االستيعاب والفهم، باستخدام تقنيات التصوير 

 البصري.

ساعة  15

 تدريبية

(7) 

دورة مهارات 

 التلخيص

الت خيص الناجح، دورة متخصصة في مهارات 

وكتابة الخالصات الوافية، تستهدف سكرتارية 

حوث والعاملين في السلك القيادات وكتاب الب

 القضائي.

ساعة  15

 تدريبية

(8) 

دورة مهارات 

التحدث 

 والتفاوض

 

دورة متخصصة في مهارات التفاوض وال وار 

تستثمر مهارات اإلقناع باألساليب اللغوية، 

 من ال
ا
تعامل مع لغة الجسد وأنماط وتتناول جانبا

 األشخاص في االستجابة للتأثير.

ساعة  15

 تدريبية
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(9) 

دورة الكتابة 

 الحقوقية

 

ورة متخصصة في مهارات الكتابة القانونية د

وتشمل كتابة العقود واألنظمة واللوا ح 

التنظيمية وكتابة الخطط االستراتيجية 

وتستهدف املستشارين القانونيين، وأعضاء لجان 

الخطط االستراتيجية، وكتاب اللوا ح واألنظمة 

وأعوان القضاة وتحكم حقيبتها بالشراكة مع 

 .مختصين بالقانون 

ساعة  30

 تدريبية

(10) 

دورات الكتابة 

 اإلبداعية

-)الرواية 

القصة 

-القصيرة 

السيرة الذاتية 

كتابة -األدبية 

 املقال(

دورة متخصصة لبناء معايير وأسس 

بأنواعها، وابتكار أساليب  الكتابة اإلبداعية

للتدريب عليها، وهي تستهدف كل من له 

 ميول أدبي أو يرغب في النشر األدبي.

مدة كل 

 15دورة 

ساعة 

 تدريبية
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 :في القسم بحثكراس ي ال

 

  :في القسم كرسيان، هما 

 كرس ي األستاذ الدكتور عبد العزيز املانع  (1)

 Chair Of Saudi Literature   كرس ي األدب السعودي (2)

 :
ا
 Chair Of Saudi Literatureكرس ي األدب السعودي   أوال

ا ملبدأ الشراكة  هـ1433صفر  السعودي فياألدب  لكرس ي جاء إنشاء الجامعة
ا
ترسيخ

ا للدور الريادي املنوط بجامعة امللك سعود  املجتمعية بين الجامعة واملجتمع امل لي، وتأكيدا

ُرف 
ْ
ش
َ
ا للهوية الوطنية التي تجسدت التي ت بتأديته ل سهام في بناء مجتمع املعرفة، وتعزيزا

ا ا، وتحفيزا ا ملموسا لألدباء والباحثين في اململكة والعربية  في األدب العربي السعودي واقعا

ا،  السعودية وخارجها ا عامليا على العناية بهذا األدب؛ مما رسم لوحة مضيئة له، أخذت بعدا

 عن األ
ا
 . بعاد امل لية واإلقليميةفضال

 الرؤية

ا ملنظومة األدب السعودي    ا وطنيا ا بحثيا أن يصبح كرس ي األدب السعودي مركزا

 ودراساته.

 الرسالة

تهيئة بيئة علمية وبحثية واستشارية لدراسات األدب السعودي في اململكة العربية 

العلمية واألكاديمية السعودية، وتعزيز التواصل والشراكة بين الجامعة واملؤسسات 

 والثقافية العامة والخاصة.

 األهداف 
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 تعزيز االنتماء الوطني من خالل دراسات األدب السعودي. .1

 ربط األدب العربي السعودي بالهوية العربية اإلسالمية لألمة. .2

 األدب السعودي.  تهيئة البيئة العلمية والبحثية املناسبة للباحثين في .3

ا رصــــــــــــــد جميع الــدراســــــــــــــات  .4 ا وإقليميــا واألبحــاث التي تعنى بــاألدب الســـــــــــــعودي محليــا

ا.  وعامليا

وتشـــــــــــــجيع العلمــاء والبــاحثين  إثراء املكــانــة العلميــة والبحثيــة لألدب الســـــــــــــعودي، .5

 السعوديين وغيرهم على اإلسهام في أبحاثه ودراساته. 

بناء جســــــــــــور التواصــــــــــــل بين كرســــــــــــ ي األدب الســــــــــــعودي واملؤســــــــــــســــــــــــات األكاديمية  .6

ا.والثقافية دا ا وخارجيا  خليا

اإلســـــــــــــهـــام في خـــدمـــة املجتمع بعقـــد اللقـــاءات، وامل ـــاضـــــــــــــرات، وحلقـــات النقـــاا،  .7

والندوات، واملؤتمرات... املتخصصة، وتقديم استشارات ولقاءات علمية في مجال 

 األدب السعودي.
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

سم
 الق

س
 جمل

مانة
أ

 

 د. حسن الفيفي -

 د. بدور الفصام  -

 الهيئة التدريسية -

ا -  مقررا

 عضَوا -

 أعضاء -

اســــــــــــتــقــبــــــال مــحــــــاضــــــــــــر  -

اللجـــان ومـــا ُيحـــال إليهـــا 

مــــــن رئــــــيــــــس الــــــقســــــــــــــــم 

 للعرض على املجلس

إعــــــداد جــــــدول أعـمــــــال  -

املــــجــــلــــس، وإدراجــــــه فــــي 

نظام مجالس، وإشـــــــعار 

األعضــــــــــــــــاء بــــــه؛ وذلــــــك 

 بإرسال رسائل نصية.

إعداد محضـر االجتماع  -

وتحرير خطابات والرفع 

 بها إلى رئيس القسم

الـــــــرفـــــــع بـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص  -

مـكـافـأت أعضــــــــــــاء هيئــة 

 التدريس.

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 

 املجلس

جلنة 
نقد

 وال
دب

األ
 

 أ.د. هاجد الحربي -

 املالكيمنى د.  -

)أساتذة  الهيئة التدريسية -

 األدب والنقد(

 مقررا -

 منسقا -

 أعضاء -

 الترقيةالنظر في طلبات  -

تــــــــرشــــــــــــــــــيــــــــح أســــــــــــــــــمــــــــاء  -

مين
 
 املحك

طــــالب فــــحــــص خــــطــــط  -

 الدراسات العليا

تــــرشــــــــــــــيــــح مــــرشــــــــــــــــديــــن  -

 ومشرفين

ـــــــــــراح أســــــــــــــــــــــمـــــــــــاء   - اقـــــــــــت

املنـــاقشـــــــــــين للرســـــــــــــائـــل 

 الجامعية

 ثبت حضور اللجنة  -

تقـــــديم تقرير تفصـــــــــــيلي  -

عن ســـــــــــير عمـــل اللجنـــة 

وإنـــجــــــازاتـــهــــــا فـــي الـــعــــــام 

 الدراس ي

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 

 املجلس
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

 جلنة
حو

والن
غة 

الل
 

 د. عبد العزيز الرومي -

 د. إيمان الحربي -

أساتذة )الهيئة التدريسية  -

 اللغة والنحو(

 مقررا -

 منسقا -

 أعضاء -

 الترقيةالنظر في طلبات  -

تــــــــرشــــــــــــــــــيــــــــح أســــــــــــــــــمــــــــاء  -

مين
 
 املحك

طــــالب فــــحــــص خــــطــــط  -

 الدراسات العليا

تــــرشــــــــــــــيــــح مــــرشــــــــــــــــديــــن  -

 ومشرفين

ـــــــــــراح أســــــــــــــــــــــمـــــــــــاء   - اقـــــــــــت

املنـــاقشـــــــــــين للرســـــــــــــائـــل 

 الجامعية

 ثبت حضور اللجنة  -

تقـــــديم تقرير تفصـــــــــــيلي 

عن ســـــــــــير عمـــل اللجنـــة 

وإنـــجــــــازاتـــهــــــا فـــي الـــعــــــام 

 الدراس ي

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 

 املجلس

 جلنة
عليا

ت ال
راسا

الد
 

 عبد العزيز الخراش يد.  -

 د. أمل الراشد -

 أ.د. محمد الهدلق -

 أ.د محمد الشهري  -

 د. عبد الرحمن الفهد -

 د. نورة القحطاني -

 مقرر لجنة األدب والنقد -

 مقرر لجنة اللغة والنحو  -

 مقررا -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 طـــــلـــــبــــــاتاســـــــــــــــتـــــقـــــبــــــال  -

 للـــدراســـــــــــــات املتقـــدمين

 .فيها والنظر العليا، 

اختبارات حديد أوقات ت -

ووضــع أســئلتها  القبول،

، والـــطــــــالـــبــــــات لـــلـــطـــالب

ا وإعــالن وتصـــــــــــــحــيــحــهــــــ

 النتائج. 

أسماء املقبولين تحديد  -

 واملقبوالت

متــــــابعــــــة ســـــــــــير الطالب  -

والطــــــالبــــــات في برنــــــامج 

الــــــعــــــلــــــيــــــا الــــــدراســــــــــــــــات 

الـــــحــــــذف والـــــتــــــأجـــــيــــــل )

 ،والتمديد...

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 
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 العمل

 خمرجات اللجان

التي قد كالت حل املشــــــــــ -

 .دراستهم يواجهونها في

ج و 
ربام

ة ال
جلن

سية
درا

ة ال
خلط

ا
 

 د. عبد هللا الرميحي -

 د. ميساء الخواجا -

 د حصة القنيعير -

 املقوش ي د. عمر  -

 أ.د. يوسف فجال -

 أ.د. مها امليمان -

 أ.د. صالح زياد الغامدي -

 الفيفيأ.د عبد هللا  -

 د. عبد العزيز الخراش ي -

 أ.د. أمل عطا -

 أ.د. عادل حسني -

 د. عبير السلمي -

 د. صالح الزهراني -

 مقررا  -

 منسقا  -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 

مــــــراجــــــعــــــة تــــــطــــــويــــــريــــــة  -

لخطط القســــــــــم لدرجة 

 سالــــــــــــــبـــــــــــــــكـــــــــــــالــــــــــــــوريــــــــــــــو 

 واملاجستير والدكتوراه. 

النظر في الخطط  -

الدراسية السابقة 

 للبرنامج 

النظر في خطط دراسية  -

ألقســـــــــــام مماثلة محليا 

.
ا
 وعامليا

ا
إقليميا  و

خصــــــــــــــــائــــص راجــــعــــــة مــــ -

الــخــريــجــيــن ومــخــرجــــــات 

 التعلم في برامج القسم.

مـــــــــراجـــــــــعـــــــــة تـــــــــقـــــــــاريـــــــــر   -

 املقررات.

مراجعـــــة آراء املحكمين  -

واملراجعين الخــــــارجيين 

 للبرنامج

 مـــــــــــناالســـــــــــــــــــــتـــــــــــفـــــــــــادة  -

مــــــلــــــحــــــوظــــــات الــــــزمــــــالء 

والـــــزمـــــيـــــالت والـــــطـــــالب 

والطــــالبــــات والخريجين 

والــــخــــريــــجــــــات وجــــهــــــات 

 التوظيف.

مراجعـــــة آراء أعضـــــــــــــــاء  -

هـــيـــئــــــة الـــتــــــدريـــس الـــتـــي 

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 
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ظــــــــهــــــــرت فــــــــي تــــــــقــــــــاريــــــــر 

املقررات واالســـــــتبانات، 

وآراء الــــــــطــــــــالب الــــــــتــــــــي 

ظهرت في االســـــــــــتبـــانـــات 

التي وزعت، وآراء جهات 

 التوظيف،

تقـــــديم تقرير تفصـــــــــــيلي  -

 بإنجازات اللجنة 

جلنة 
شرية

 الب
وارد

امل
 

 أ.د. معجب العدواني -

 د. عبد هللا الرميحي -

 د. عبير السلمي  -

 د. علي املعيوف -

 راشد الرشودأ.د.  -

 ر د. محمد منو  -

 د. أمل التميمي -

 أ.د. صالح زياد الغامدي -

 د. إبراهيم الفريح -

 أ.د. حمد البليهد -

 أ.د عبد الرحمن السعيد -

 

 مقررا -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 

 

 

تـــحـــقـــيـــق الـــتـــوازن فـــي املـــوارد  -

الـــــــبشـــــــــــــــــريـــــــة بـــــــالـــــــنـــــــظـــــــر إلـــــــى 

 التخصص واملرحلة العمرية

متــــــابعــــــة أوضــــــــــــــــاع املعيــــــدين  -

)ذكور وإناث(:  واملحاضـــــــــــرين

الشــــــــــــــــــؤون الــــــــتــــــــدريســــــــــــــــــيــــــــة 

 والدراســـــــــية واملشـــــــــكالت التي

تعترضهم، وعقد االجتماعات 

 الدورية معهم

النظر في طلبات املتقدمين إلى  -

 والخارج،القســــم من الداخل 

اقع ســـــــــــيرهم  وتقويمهم من و

والتوصية  وإنتاجهم،الذاتية 

افقة أو  ا عدمها، باملو اعتمادا

عـــــلـــــى حــــــاجــــــة الـــــقســــــــــــــــم إلـــــى 

 .تخصصاتهم

وضــــــــــــــع خــــطــــــة الحــــتــــيــــــاجــــــات  -

القســـــــــــم للســـــــــــنوات الخمس 

اقع القـــــادمـــــة بـــــالنظر إل ى الو

الـــــــــحـــــــــالـــــــــي والـــــــــتـــــــــطـــــــــلـــــــــعـــــــــات 

 املستقبلية.

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

لــــــى أمــــــانــــــة مــــــرفــــــوعــــــة إ

 املجلس
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 العمل
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عمل قاعدة بيانات بأعضــــــــــاء  -

هــيــئــــــة الــتــــــدريــس واملــعــيــــــديــن 

)ذكور وإنـــاث(  واملحـــاضـــــــــــرين

وتحـــدي هـــا فصـــــــــــليـــا وســـــــــــنويـــا 

 بالتعاون مع وحدة الجودة.

تقديم تقرير تفصــــــيلي فصــــــلي  -

 بإنجازات اللجنة.

صال
االت

م و
عال

 اإل
جلنة

 

 أ. يحيى القبيس ي -

 د. بدور الفصام -

 د. علي آل مشهور  -

 مان الجربوعيأ. سل -

 د. أريج السويلم -

 

 مقررا -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

إعــــــداد الـــــخـــــطــــــة اإلعـــــالمـــــيـــــة  -

الســـــــــــنويـــــة بنـــــاء على الخطـــــة 

 االستراتيجية للقسم

تحرير األخبار ونشـــــــــرها وكتابة  -

تــــبــــرز بــــرامــــج الــــتــــقــــــاريــــر الــــتــــي 

 القسم ومشاريعه وفعالياته.

إعــــــــداد املــــــــواد اإلعــــــــالمــــــــيــــــــة  -

واإلعالنيـــــة املكتوبـــــة واملرئيـــــة 

 وتصميمها

اإلشـــــــــــراف على الحســـــــــــــــابــــات  -

اإللكترونية التابعة للقســـــــــــم، 

ومـــــتــــــابـــــعــــــة مـــــوقـــــع الـــــقســـــــــــــــم 

وتحديثه باستمرار ورفع املواد 

الــــــــــــــــــالزمــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه، 

توصـــــــــــيفــــــات املقررات )مثــــــل:

 الـــــــرســـــــــــــــــائـــــــل،مـــــــنـــــــاقشـــــــــــــــــات 

 العلمية،لندوة موضـــــــــوعات ا

تــــــرقــــــيــــــات أعضـــــــــــــــــاء هــــــيــــــئــــــة 

الــــتــــــدريــــس وأخــــبــــــارهــــم الــــتــــي 

زوار القســـــــــــم  نشـــــــــــرهــا،يمكن 

 وضيوفه...إل .

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 
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تـــــوثـــــيـــــق جـــــمـــــيـــــع األنشـــــــــــــــطــــــة  -

والبرامج التي ينظمها القســـــــــم 

 الداخلية والخارجية.

املشـــــــــــــاركـــة في جميع األعمـــال  -

التي ينظمها القسم أو يشارك 

 في تنظيمها.

التنســـــيق مع وحدات القســـــم  -

لتغطيــــة الفعــــاليــــات ولجــــانــــه 

واإلعـــــــــالنـــــــــات الـــــــــخـــــــــاصــــــــــــــــــــة 

 بأنشطتها.

املشـــــــــــــاركــة في إعــداد التقــارير  -

الربعية والفصــــلية والســــنوية 

لفعــاليــات القســـــــــــم بــالتعــاون 

 مع لجنة التقارير واإلحصاء.

الت
عاد

ة امل
جلن

 

 أ.د. عادل حسني -

 فاطمة الثنيان أ. -

 أمل الراشدد.  -

 د. فهد الخلف -

 مقررا -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

النظر في كل ما يحال إليها من  -

طلبــــات معــــادلــــة للمقررات في 

الــبـــكـــــالــوريــوس واملــــــاجســــــــــــتــيــر 

 والدكتوراه

مراجعــــة ضـــــــــــوابط املعــــادلــــة  -

وفــــــق الــــــلــــــوائــــــح واألنــــــظــــــمــــــة 

 املعمول بها في الجامعة.

إعـــالن ضــــــــــــــوابـــط املـــعــــــادلــــــة  -

 للجميع.

تــــقــــريــــر تــــفصـــــــــــــــيــــلــــي تــــقــــــديــــم  -

 بإنجازات اللجنة.

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 
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ات
تبار

الخ
نة ا

جل
 

 أ.د عادل عيثان -

 أ.مها القريني -

 أ.د. صالح الخضيري  -

 د. منذر كفافي -

 د. عبد الرحمن آل عتيق -

 د. إبراهيم العتيق -

 أ.د. ذكرى القبيلي -

 د. أمل الحضرمي -

 أ.ليلى الدوسري  -

 مقررا -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا  -

 عضوا -

  وضع جداول االمتحانات

الـــــــــنـــــــــهـــــــــائـــــــــيـــــــــة وتـــــــــوزيـــــــــع 

اقبات.  املر

  دراسة األسئلة وارتباطها

الـــتـــعـــلـــم فـــي  مـــخـــرجــــــاتبـــ

 املقرر والبرنامج 

  دراســــــــة نتائج االختبارات

وكـــتــــــابــــــة تـــقــــــاريـــر حـــولــــــه 

الـــتـــبــــــايـــن فـــيـــهــــــا وارتـــفــــــاع 

الدرجات أو انخفاضــــــــها، 

أو التفاوت بين الشـــــــــــعب 

التي تــــــدرس التوصـــــــــــيف 

 نفسه.

  اســــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــراء آراء

املســــــــــــــــــتـــــــفـــــــيـــــــديـــــــن مـــــــن 

االخــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــارات حــــــــــــول 

 االختبار.

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 

 املجلس

ات
خرج

س امل
وقيا

ت 
قررا

ق امل
نسي

نة ت
جل

 
 أ.د. يوسف فجال -

 أ.د. ذكرى القبيلي -

 القحطانيد. وداد  -

 إبراهيم العتيق د. -

 مي الوثالن د. -

 د. عبد الرحمن الغنيم -

 أمل الحضرمي -

 مقررا -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

النظر في الجدول التدريس  -

ووضع مقرر لكل مقرر دراس ي 

من بداية اليوم األول من 

توزيع الجداول للبرامج 

الثالثة:)البكالوريوس 

 واملاجستير والدكتوراه(

الدور املنوط بكل توضيح  -

 مقرر 

متابعة مقرري املقررات  -

للتأكد من تطبيق التوصيف 

كما هو مقرر، واستالم تقارير 

املقررات الفصلية، ويتلخص 

 عمل منسق املقرر فيما يأتي:

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 
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  النظر في التوصيف

الحالي املطلوب 

 تنفيذه 

  اجتماع منسق املقرر

واألساتذة الذين 

يدرسون املقرر 

الواحد في بداية 

الفصل الدراس ي 

لالتفاق على 

التوصيف وطريقة 

 تنفيذه

  تجتمع اللجنة قبل

االختبار األول 

والثاني وبعد 

االختبار األول 

والثاني وقبل النهائي 

ملناقشة آلية 

االختبارات ونتائج 

الطلبة واملشكالت 

التي اعترضت 

 تدريس املقررات

  يعمل كل منسق مع

مجموعته تقرير 

 املقرر 

  يكتب خالصة

قرير ويضعها في للت

 امللف

  يتــــابع منســـــــــــق املقرر

اســــــــــــــتــــكــــمــــــال مــــلـــف 
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املقرر الدراســـــــــ ي لكل 

 مقرر 

إجــــــــراء اخــــــــتــــــــبــــــــارات قــــــــيــــــــاس -

املــــخــــرجــــــات لــــلــــبــــرامــــج الــــثــــالثــــــة، 

 فصليا  وفق الخطة املوضوعة.

امل
الش

ان 
متح

 اال
جلنة

 

 منور د. محمد  -

 د. صالح الزهراني -

 د. حصة املفرح -

 أ.د. راشد الرشود -

 أ.د. إبراهيم الشمسان -

 مقرر لجنة األدب والنقد -

 مقرر لجنة اللغة والنحو -

 مقررا -

 منسقا -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

  النظر في املعــــــامالت

الخاصـــــــــة باالمتحان 

اقتراح  الشــــــــــــــامـــل، و

 أعضائه ووقته

  إجـــــــراء االمـــــــتـــــــحـــــــان

الشــــــــــــــــامــــــل لــلــطــالب 

 الباتوالط

  تقديم تقرير تفصيلي

 بما أنجزته اللجنة 

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 

 املجلس

وي
اللغ

ب 
دري

 الت
ركز

ة م
جلن

 

 د. عبد الرحمن الغنيم -

 د. أريج السويلم -

 د. مي الوثالن -

 د. عبد الرحمن آل عتيق -

 د. ماجد الرشيد -

 

 مقررا  -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 

  إعداد الخطة

 ة السنويةتدريبال

 .للمركز

  استقطاب األسماء

املتميزة من املدربين، 

واإلفادة من خبراتهم 

عقد دورات تدريبية ل

متخصصة في اللغة 

 العربية وآدابها.

  وضع برنامج لتفعيل

دور الطالب 

والطالبات 

املتعاونات من داخل 

القسم وخارجه 

لتقديم دورات 

 تدريبية. 

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 

 املجلس
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

 الة تحقيق رس

الجامعة في خدمة 

املجتمع والتعليم 

املستمر بتقديم 

دورات تدريبية في 

املهارات اللغوية 

واالستشارات 

 البحثية.

  تدريب وإعداد

مؤهلة في  فاياتك

اإللقاء والتحدث 

 بالعربية الفصحى.

  إنـــــــتـــــــاج وتـــــــحـــــــكـــــــيـــــــم

حقــــائــــب تــــدريبيــــة في 

مهــارات اللغــة  مجــال

 العربية.

  إجراء دورات تدريبية

هــــــــيــــــــئــــــــة ألعضـــــــــــــــــــاء 

 التدريس.
جلنة 

عام
د ال

عدا
اإل

 
 د. بريكان آل ظافر  -

 د. أريج القنيعير  -

 أ.د. أبو املعاطي الرمادي  -

 أ.د. منذر كفافي  -

 أ.د. رمضان القسطاوي  -

 عبير الجربوع أ. -

 شروق الثميري  أ. -

 مقررا -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

التهيئة واالستعداد الستقبال  -

 الفصل الدراس ي.

 التنسيق مع لجنة الجداول  -

بشأن الرفع باالحتياج من 

مقررات اإلعداد العام 

للفصل الدراس ي القادم من 

حيث عدد الشعب واملقررات 

 املطلوبة.

التنسيق مع لجنة الجداول  -

لتوزيع مقررات اإلعداد العام 

 تــــــقــــــاريــــــر دوريــــــة )ربــــــعــــــيــــــة

وفصــــــــــــــــلـــــيــــــة وســــــــــــــــنـــــويــــــة( 

ومــحــــــاضـــــــــــــر اجــتــمــــــاعــــــات 

 مرفوعة إلى أمانة املجلس
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

تذة واألستاذات بما على األسا

 يحقق مبدأ العدالة للجميع.

الرفع بطلبات التعاون عند  -

االحتياج قبل بداية كل فصل 

حسب النظام، واحتساب 

الساعات الزائدة بما ال يخل  

.  باألداء التدريس ي 

حصر عدد الكليات واألقسام  -

املستفيدة من مقررات 

 اإلعداد العام.

التدقيق ومراجعة صحة  -

وأسماء  ،أرقام الشعب

 ر،أساتذة وأستاذات املقر 

لوعدد   ،في كل شعبة من سج 

 ثم الرفع بها للجان متابعة سير 

االختبارات في الكليات 

 املستفيدة. 

وضع أسئلة اختبارات  -

اإلعداد العام واعتمادها من 

 رئيس القسم.

التنسيق مع الشؤون  -

األكاديمية في الكلية والرفع 

اقبين  ،بأسماء املر

، واملندوبين ،واالحتياطين

واملشرفين على اختبارات 

مقررات اإلعداد العام 

 السلم(.، )العرب

اقبات  - تسليم نماذج املر

لألساتذة واألستاذات، 

 .وتوقيعهم بالعلم واإلحاطة
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

إعداد نماذج معلومات  -

وقوائم ، قاعات االختبار

أسماء الطالب والطالبات 

املسجالت في كل شعبة 

وإرسالها إلى منسقي االختبار 

 .الكليات املعنيةفي 

عقد اجتماع في القسم مع  -

املندوبين واملشرفين على 

االختبار لشرح آلية العمل، 

ا باملهام  وتزويدهم كتابيا

والتعليمات الواجبة خالل 

 فترة االختبار.

 الحضور واملتابعة لسير  -

االختبارات في الكليات 

والتواصل مع املشرفين 

، لل  وحل  وقوف على ما يستجد 

 املشكالت التي قد تطرأ.

م -
 
أوراق اإلجابة بعد  تسل

 ،االنتهاء من االختبار

واإلشراف على التصحيح 

 وتسليم أوراق اإلجابة. ،اآللي

وإرســــــال ، متابعة عملية الرصــــــد

 النتائج العتمادها.

عية
تما

الج
نة ا

لج
ال

 

 فهد الخلفد.  -

 د. إيمان الحربي -

 يزيد املسلمأ. -

 فوزية الرويسأ. -

 

 مقررا -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

 

التنســــــيق إلقامة حفل التكريم  -

الســـــــــنوي، والزيارات )املشـــــــــاركة 

املجتمعيــــــة(، وعقــــــد اللقــــــاءات 

 االجتماعية.

، تـــــــنـــــــظـــــــيـــــــم رحـــــــالت الـــــــقســـــــــــــــــم-

واإلشـــــــــــــــراف عــــلــــى اســـــــــــــــتــــقــــبــــــال 

 الــــــقســــــــــــــــم،الضــــــــــــــــيــــــوف داخــــــل 

تــــــقــــــاريــــــر دوريــــــة )ربــــــعــــــيــــــة 

وفصــــــــــــــــلـــــيــــــة وســــــــــــــــنـــــويــــــة( 

ومــحــــــاضـــــــــــــر اجــتــمــــــاعــــــات 

 مرفوعة إلى أمانة املجلس
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

قاعة اجتماعات  واإلشــــراف على

 القسم وقاعة األساتذة.

جلنة 
ول

جلـد
ا

 

 د. عمر املقوش ي -

 أ.د. أبو املعاطي الرمادي -

 أ.د. منذر كفافي -

 أ.د. رمضان القسطاوي  -

 د. سماهر الضامن -

 د. حنان التويجري  -

 أ.نوف املهنا -

 

 مقررا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 منسقا  -

 عضوا -

 عضوا -

إنشاء نموذج الستطالع  -

رغبات أساتذة وأستاذات 

القسم التدريسية والعمل 

على تلبيتها قدر املستطاع 

بحسب ما تقتضيه حاجة 

 القسم، ومصلحة العمل.

الدراسية إعداد الجداول  -

لقسم اللغة العربية 

 ،)البكالوريوس:وآدابها

 الدكتوراه(. ،املاجستير

متابعة سير العمل بالخطتين  -

 القديمة والجديدة للقسم.

معالجة وضع املتأخرين من  -

طالب وطالبات الخطة 

 القديمة.

التنسيق مع الكليات في  -

اجها يالجامعة لتحديد احت

 من مقررات اللغة العربية. 

ع وحدة الشؤون التنسيق م -

األكاديمية بالكلية إلجراء 

التعديالت املطلوبة على 

 جداول القسم. 

التنسيق مع وحدة الدراسات  -

العليا بالقسم، ووكالة الكلية 

للدراسات العليا لتحديد 

 املقررات واألساتذة.

تــــــقــــــاريــــــر دوريــــــة )ربــــــعــــــيــــــة 

وفصــــــــــــــــلـــــيــــــة وســــــــــــــــنـــــويــــــة( 

ومــحــــــاضـــــــــــــر اجــتــمــــــاعــــــات 

 مرفوعة إلى أمانة املجلس
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

تحديث بيانات اإلشراف  -

واإلرشاد بالتنسيق مع وحدة 

 ؛الدراسات العليا بالقسم

عند توزيع  ملراعاة ذلك

 النصاب التدريس ي.

التنسيق مع وحدة مقررات  -

اإلعداد العام بالقسم 

 الستكمال أنصبة األساتذة. 

توزيع النصاب التدريس ي على  -

أساتذة القسم بمختلف 

 درجاتهم الوظيفية.

رفع بيانات ساعات التدريس  -

اإلضافية في األسبوع الرابع 

عشر من الفصل الدراس ي 

 القسم.العتماده من مجلس 

تجهيز العب التدريس ي )ذكور  -

 وإناث(

تقديم تقرير تفصيلي بأعمال  -

 اللجنة)ذكور وإناث(

جنة 
الل

الـية
الـم

 
 أ.د. محمد الشهري  -

 عبد العزيز الروميد.  -

 د. أريج القنيعير -

 مقررا -

 عضوا -

 عضوا -

موارد القسم ومتابعة تنمية  -

 صرفها.

تــــــقــــــاريــــــر دوريــــــة )ربــــــعــــــيــــــة 

وفصــــــــــــــــلـــــيــــــة وســــــــــــــــنـــــويــــــة( 

ومــحــــــاضـــــــــــــر اجــتــمــــــاعــــــات 

 مرفوعة إلى أمانة املجلس

جلنة 
سي 

درا
ء ال

عب
ال

اون
التع

و
 

 أ.د. رمضان القسطاوي  -

 د. عبد هللا السعيد  -

 د. فهد العامر -

 مقررا -

ا -  عضوا

ا -  عضوا

إعداد العبء الدراس ي وفق  -

النموذج اإللكتروني املوحد 

املعتمد في الجامعة لكل 

 فصل دراس ي.

د بيان بالساعات إعدا -

الزائدة بالعبء التدريس ي في 

 كل فصل. 

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 

 املجلس
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

إعداد طلبات التعاون  -

وتنسيقها مطلع كل فصل 

دراس ي مرفقة بالعبء 

لرفعها إلى لجنة  ؛التدريس ي

 اونين.عاملت

داء
 األ

ات
ؤشر

 وم
صاء

إلح
ر وا

قاري
 الت

جلنة
 

 د. إبراهيم الفريح -

 أ.د. أبو املعاطي الرمادي -

 د. سماهر الضامن -

 د. حسام مجلي -

 مقررا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 

إعداد التقارير الربعية  -

والفصلية والسنوية لكل 

إنجازات القسم بالتعاون مع 

 الجهات ذات العالقة

تحديث جميع البيانات  -

 واملعلومات واإلحصاءات.

جمع البيانات واإلحصاءات - -

الخاصة بالتقرير السنوي 

 من الجهات ذات العالقة 

تنفيذ استطالعات الرأي  - -

وتحليلها وتقديم تقرير 

 تفصيلي 

تــــــقــــــاريــــــر دوريــــــة )ربــــــعــــــيــــــة 

وفصــــــــــــــــلـــــيــــــة وســــــــــــــــنـــــويــــــة( 

ومــحــــــاضـــــــــــــر اجــتــمــــــاعــــــات 

 مرفوعة إلى أمانة املجلس

ميي 
كاد

 األ
شاد

إلر
ة وا

البي
الط

جنة 
الل

 
 د. حنان التويجري  -

 د. علي املعيوف -

 أ. عبير الجربوع -

 د. حسام مجلي -

 د. جواهر املهنا -

 مقررا -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 

 

تســـــــــــــــــجـــــــيـــــــل الـــــــطـــــــالب وحـــــــل  -

مشــــــــكالتهم املتعلقة بدراســــــــتهم، 

وإجــراء امــتــحــــــان الــتــحــويــــــل إلــى 

القســــــم، ومعادلة املواد، والنظر 

االمتحــانــات البــديلــة، في إمـكـانيــة 

التحويل من شــــــــعبة إلى شــــــــعبة، 

ومـــن فـــتـــرة إلـــى فـــتـــرة، والـــحــــــذف 

واإلضـــــافة، والتعديل، والنظر في 

 كل ما يحال إليها من أعمال.

اإلشراف على املجلس الطالبي،  -

وإعـــــادة تشـــــــــــكيلـــــه والعمـــــل على 

 تفعيله.

-  .
ا
 مساعدة الطالب دراسيا

تــــــقــــــاريــــــر دوريــــــة )ربــــــعــــــيــــــة 

وفصــــــــــــــــلـــــيــــــة وســــــــــــــــنـــــويــــــة( 

ومــحــــــاضـــــــــــــر اجــتــمــــــاعــــــات 

 مرفوعة إلى أمانة املجلس
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

-  .
ا
 مساعدة الطالب نفسيا

.مساعدة   -
ا
 الطالب اجتماعيا

معالجة حاالت التأخر  -

 الدراس ي.

 تكريم املتفوقين. -

 

 

 

 

 جلنة
ودة

 اجل
حدة

و
 

 أ.د. خالد بسندي -

 د. هند املطيري  -

مقرر لجنة البرامج  -

 والخطط الدراسية

 مقرر لجنة االختبارات -

لجنة تنسيق املقررات مقرر  -

 وقياس املخرجات

مقرر لجنة التقارير  -

 واإلحصاء ومؤشرات األداء.

مقرر اللجنة الطالبية  -

 واإلرشاد األكاديمي

مقرر لجنة شؤون  -

 الخريجين

مقرر لجنة الدراسات  -

 العليا

 

 مقررا -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 

 عضوا -

 عضوا -

 

 عضوا -

 عضوا -

رسم السياسة العامة  -

وفقا للتطوير والجودة 

ملتطلبات عمادة التطوير 

 والجودة بالكيلة والجامعة.

نشر ثقافة الجودة في القسم  -

 ودعم األنشطة املتعلقة بها.

اإلشراف على نشاطات  -

التقويم واالعتماد األكاديمي 

 بالقسم.

اقبة تنفيذ الخطة  - مر

 التنفيذية لالعتماد البرامجي.

اإلشراف على إعداد وتجهيز  -

ملفات املقررات الدراسية، 

 لكل فصل دراس ي. 

تحديد مواطن التحسين  -

اقتراح املشاريع  املمكنة و

الالزمة لتحقيقها على 

 مستوى القسم.

إعداد وتجهيز كتيبات وأدلة  -

القسم، وكذلك النشرات 

التعريفية والخطط 

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 
ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 
 املجلس
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

الدراسية، وملفات توصيف 

 البرامج األكاديمية.

استقبال فرق هيئات  -

االعتماد األكاديمي ولجان 

الجودة من داخل الجامعة، 

 وخارجها.

تشجيع أعضاء القسم على  -

طرح مبادرات تطويرية 

 للقسم ودعمهم في تحقيقها.

اإلشراف على عملية التقويم  -

الذاتي لبرامج القسم 

املختلفة، وإعداد تقارير 

الدراسة الذاتية للبرامج 

 األكاديمية.

ة مع وحدة الجودة املساهم -

بالكلية في نشر ثقافة الجودة 

واالعتماد األكاديمي، وتنظيم 

املحاضرات التثقيفية، 

وورش العمل، وأسبوع 

الجودة واالعتماد األكاديمي، 

 وحضور هذه الفعاليات.

توثيق جهود ونتائج إجراءات  -

االعتماد األكاديمي في القسم 

 والرفع بها إلى مجلس القسم.

دورية عن إعداد تقارير  -

متطلبات االعتماد األكاديمي 

ونشاطات الجودة وتطبيقها 

 في القسم.

إعداد ملفات توصيف  -

 البرامج األكاديمية.
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

 جلنة
ريف

املع
دل 

لتبا
ة وا

لمي
 الع

راكة
الش

 
مع

اجملت
مة 

خد
و

 

 د. عبد الرحمن الفهد -

أبو سعيد فؤاد د.  نسرين  -

 خطوة

 عادل العيثانأ.د.  -

 أ.د. صالح معيض الغامدي -

 أ.د. ناصر الرشيد -

 أ.د. حمد البليهد -

 أ.د. فالح العجمي -

 أ.د. بسمة عروس -

 د. علي املعيوف  -

 د. عبد العزيز الخراش ي -

 د. أمينة الجبرين -

 د. أمل التميمي -

 منال العيس ىد.  -

 مقررا -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

استقطاب األساتذة الزائرين  -

والتنسيق معهم ومتابعة 

 التحضيرات.

 الزيارات.تنظيم جداول  -

اقتراح أسماء مشهورة  -

 القسم.لالستفادة منها في 

استقبال الوفود التي تزور  -

 القسم.

عقد الشراكات ومذكرات  -

التفاهم مع األقسام النظيرة 

العالقة والجهات ذات 

 بأنشطة القسم وبرامجه.

تنفيذ خطة القسم في خدمة  -

املجتمع بالتعاون مع لجنة 

 اإلعالن واالتصال.

تقديم تقرير تفصيلي  -

 .بإنجازات اللجنة

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -
وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 
ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 
مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 

 املجلس

سم
 للق

ارية
ستش

 اال
جنة

الل
 

 د. خالد الحافي -

 أ.د. محمد الهدلق -

 أ.د. إبراهيم الشمسان -

 أ.د. عبد هللا الفيفي -

 أ.د مرزوق بن تنباك -

 أ.د. مها امليمان -

 د. حصة القنيعير -

 

 مقررا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

استشراف مستقبل القسم،  -

ورصد أبرز التحديات، 

اقتراح سبل املواجهة.  و

قياس أداء لجان القسم،  -

 ووحداته لتعزيز أعمالها

 وتطويرها.

النظر فيما يحال إليها من  -

املجلس االستشاري، أو 

 مجلس القسم.

متابعة جوانب التطوير في  -

القسم على املستوى اإلداري، 

واملستوى التقني، ومستوى 

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 

 املجلس
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

جودة البرامج والخطط، 

 ومستوى جودة املخرجات.

وضع الخطط التطويرية  -

 للقسم.

تقديم تقرير تفصيلي بما  -

 قامت به اللجنة

 

جل
مي

العل
ث 

لبح
نة ا

 
مية

العل
وة 

لند
/ ا

 

 د. أميمنة الجبرين -

 د. فهد العامر -

 أ.د. صالح معيض الغامدي -

 أ.د. خالد بسندي -

 أ.د ناصر الرشيد -

 د. صالح العمير -

 أ.د. فضل العماري  -

 أ.د. عبدهللا الدايل -

 فالح العجميأ.د.  -

 أ.د. بسمة عروس -

 د. محمد منور  -

 د. بريكان آل ظافر -

 د. عبد الرحمن الدخيل -

 د. أريج القنيعير -

 د. ميساء الخواجا -

 أ.ليلى الدوسري  -

 د عبد هللا السعيد -

 د. عبد الرحمن الدخيل -

 مقررا -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

-  

متابعة اإلنتاج البحثي  -

 ألعضاء هيئة التدريس.

تفصيل البحث العلمي في  -

مرحلة البكالوريوس، القسم )

 ، الدكتوراه(.املاجستير

عقد مذكرات تفاهم مع  -

مؤسسات بحثية بالتعاون مع 

 لجنة الشراكة.

اشتراك الطالب في املشاريع  -

البحثية واملؤتمرات 

 والندوات.

بين إجراء مسابقات بحثية  -

طالب القسم واألقسام 

 األخرى.

 اقتراح مشاريع بحثية. -

متابعة تأليف املقررات  -

 والكتب الدراسية في القسم.

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 

 املجلس
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

 جلنة
داين

 املي
يب

تدر
ال

  
 

 د. هند املطيري  -

 د. منال العيس ى -

فؤاد أبو  نسرين سعيد -

 خطوة

 د. إبراهيم الفريح -

 د. إبراهيم العتيق -

 د. فاطمة العتيبي  -

 د. عبير السلمي -

 مقررا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 

تنظيم مقرر التدريب امليداني  -

 في القسم

وضع خطة التدريب امليداني  -

بالتعاون مع الجهات 

 التدريبية.

فتح مجاالت التدريب للطالب  -

 والطالبات

على  توزيع الطالب والطالبات -

 الجهات التدريبية

متابعة تقارير الطالب  -

والطالبات في الجهات 

 التدريبية

االجتماع بالطالب والطالبات  -

وبالتنسيق مع أساتذة املقرر 

 في الشعب املطروحة

شرح آليات العمل وتوضيح  -

الضوابط والتعليمات 

الخاصة بالتدريب في الجهات 

 التدريبية.

حل املشكالت التدريبية التي  -

 الطالب والطالبات. تعترض

معالجة التظلمات الطالبية  -

فيما يخص التدريب في 

 الجهات التدريبية

تحرير خطابات التدريب  -

للجهات التدريبية بالتنسيق 

 مع رئاسة القسم.

تقديم تقرير تفصيلي ملا قامت  -

 .به اللجنة

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 

 املجلس
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

 جلنة
جيني

خلر
ن ا

شؤو
 

 أ.د. رمضان القسطاوي  -

 د. أمل عطا -

 جواهر املهناد. -

 د. علي آل مشهور  -

 ماجد الرشيدد.  -

 

 مقررا -

 منسقا -

 عضوا -

 عضوا -

 عضوا -

 

عمل رابطة لخريجي القسم  -

للبكالوريوس واملاجستير 

 والدكتوراه.

بناء قاعدة معلومات بأسماء  -

خريجي البرامج الثالثة، 

 مستمرة.وتحدي ها بصفة 

عقد لقاءات مستمرة مع  -

 الخريجين للبرامج الثالثة.

بناء شراكات مع الجهات ذات  -

 العالقة املرتبطة بالخريجين

تقديم برامج تنشيطية  -

 وتثقيفية وتدريبية للخريجين

املشاركة في يوم التوظيف  -

ويوم املهنة بالتعاون مع 

 .الكلية والجامعة

تــقــــــاريــر دوريــــــة )ربــعــيـــــة  -

وفصـــــــــــليــــــة وســـــــــــنويــــــة( 

ومحـــاضـــــــــــر اجتمـــاعـــات 

مــــــرفــــــوعــــــة إلــــــى أمــــــانــــــة 

 املجلس

تري 
جس

 املا
مج

ربان
ية ل

ذات
ة ال

راس
الد

رير 
د تق

عدا
نة إ

جل
 

 املعيار األول 

 د. هند املطيري  -

 أ.د. صالح الخضيري  -

 أ.د. يوسف فجال -

 أ.د. ذكرى القبيلي  -

 املعيار الثاني

 الغامدي صالح معيضأ.د.  -

 أ.د. معجب العدواني -

 د. إبراهيم الفريح -

 الفيفيد. حسن  -

 د. منى املالكي -

 لثاملعيار الثا

 

 مقررا

 عضوا

 عضوا

 عضوا

 

 

 مقررا

 عضوا

 عضوا

 عضوا

 عضوا

 عضوا

 

 مقررا

اجتماع الفريق والنظر في  -

 متطلبات املعيار.

قراءة وثيقة مقاييس التقويم  -

العمل إجراءات  الذاتي وتمثل

 .فيها

توفير جميع متطلبات كل  -

 محك من محكات املعيار.

تقييم محكات املعيار وفق  -

الضوابط الواردة في وثيقة 

 املقاييس.

تسجيل أبرز نقاط القوة  -

والجوانب التي تحتاج إلى 

 تحسين وأولويات التحسين

 تقييم محكات املعيار -

 عن املعيار  كتابة تقرير  -

توفير جميع متطلبــــــات  -

 املعيار

 قراءة مؤشرات األداء -
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

 د. ميساء الخواجا -

 د. أمل التميمي -

 أ.د. رمضان القسطاوي  -

 أ.د. عادل حسني -

 د. عبد هللا الرميحي -

 رابعاملعيار ال

 د. صالح الزهراني -

 د. علي املعيوف -

 أ.د. عبد الرحمن السعيد -

 د. إبراهيم العتيق -

 د. سماهر الضامن -

 خامساملعيار ال

 كيد.  منى املال -

 د محمد منور  -

 أ.د. أبو املعاطي الرمادي -

 أ.د. صالح زياد الغامدي -

 سادساملعيار ال

 د. حنان التويجري  -

 د عبد الرحمن الغنيم -

 أ.د. منذر  كفافي -

 د. عبير السلمي -

 سابعاملعيار ال

 د. أمينة الجبرين -

 أ.د. بسمة عروس -

 د . فهد الخلف -

 د. سلطان املجيول  -

 أ.د. عبد هللا الفيفي -

 عضوا

 عضوا

 عضوا

 عضوا

 عضوا

 

 مقررا

 عضوا

 عضوا

 عضوا

 عضوا

 

 

 مقررا

 عضوا

 عضوا

 عضوا

 

 

 مقررا

 عضوا

 عضوا

 عضوا

 

 

 مقررا

 عضوا

 عضوا

 عضوا

 عضوا

إجراء استطالعات الرأي  -

وتنفيذ االستبانات املطلوبة 

لتعاون مع لجنة التقارير با

 واإلحصاء ومؤشرات األداء

قراءة نتائج استطالعات  -

الرأي وتسجيل أبرز نقاط 

القوة والجوانب التي تحتاج 

إلى تحسين وأولويات 

 التحسين

التوجه بعد وثيقة املقاييس  -

إلى نموذج تقرير الدراسة 

الذاتية وكتابة املعيار وفق 

محكات املعيار الواردة في 

 قاييسوثيقة امل

تنظيم ملف املعيار وإرساله  -

مع جميع مرفقاته إلى وحدة 

 الجودة

تقوم وحدة الجودة بتجميع  -

كل املعايير واملكتوب وجميع 

املرفقات في ملف واحد 

وتقديم ذلك إلى خبير خارجي 

من خارج الجامعة لتسجيل 

الرأي املستقل والتعليق على 

املكتوب وعلى التقييم املقدم 

 وعلى املرفقات.

تقوم وحدة الجودة  -

باستقبال آراء الرأي املستقل 

والرد عليها بالقبول أو 

الرفض وبعدها عرض امللف 

كامال على مجلس القسم 
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اسم 
 اللجنة

املسؤوليات وإجراءات  الصفة األمساء
 العمل

 خمرجات اللجان

 

  

 
 

وإرساله إلى وكالة الكلية 

للتطوير والجودة وبعدها إلى 

عمادة التطوير والجودة في 

الجامعة التي تقوم بمراجعة 

امللف وإبداء ملحوظاتها 

لبرنامج عليه وبعدها يقوم ا

بتعديل املطلوب وبعدها 

يرسل مرة أخرى إلى الجامعة 

 فاملركز الوطني.
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 اء هيئة التدريســــأعض
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 م
رقم 

 امللف
 االســـــــــــــــــــــــــــــم

ية
س
جن
ال

 

مى 
س
امل

في
ظي
لو
ا

 

املؤهل 

 العلمي
 جهة التخرج التخصص

 الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 عبدهللا حمد عبدهللا بن دايل 109632  .1
سعود

 ي
 جامعة امللك سعود اللغة والنحو دكتوراه أستاذ

2.  16538 
معجب سعيد معجب العدواني 

 الزهراني

سعود

 ي
 جامعة مانشستر قديم أدب ونقد دكتوراه أستاذ

 ابراهيم سليمان رشيد الشمسان 21944  .3
سعود

 ي
 جامعة القاهرة اللغة والنحو دكتوراه أستاذ

 صالح غرم هللا زياد الغامدي 18747  .4
سعود

 ي
 دكتوراه أستاذ

أدب ونقد 

 حديث
 جامعة اإلمام

 جامعة صنعاء اللغة والنحو دكتوراه أستاذ سوري يوسف محمود  فجال 73271  .5

6.  16699 
محمد عبدالرحمن عبدالعزيز 

 الهدلق

سعود

 ي
 جامعة أدنبره بالغة ونقد دكتوراه أستاذ

 ناصر سعد  الرشيد 25867  .7
سعود

 ي
 أدب ونقد دكتوراه أستاذ

جامعة سانت 

 أندروز

 ماجد محمد عبدهللا املاجد 7652  .8
سعود

 ي
 جامعة امللك سعود بالغة ونقد دكتوراه أستاذ

 عبدالعزيز الخضيري صالح عبدهللا  114854  .9
سعود

 ي
 جامعة اإلمام بالغة ونقد دكتوراه أستاذ

 عمر عبدالعزيز حمد السيف 13536  .10
سعود

 ي
 جامعة امللك سعود أدب ونقد قديم دكتوراه أستاذ

 هاجد دميثان  ال ربى 22937  .11
سعود

 ي
 دكتوراه أستاذ

أدب ونقد 

 حديث
 جامعة اإلمام

 محمد ناصر على الشهري  25082  .12
سعود

 ي
 جامعة اإلمام اللغة والنحو دكتوراه أستاذ

13.  38401 
مرزوق صنيتان مرزوق تنباك 

 العمري 

سعود

 ي
 جامعة أدنبره أدب ونقد قديم دكتوراه أستاذ

 جامعة اليرموك أدب ونقد قديم دكتوراه أستاذ أردني منذر ذيب كفافي كفافي 87527  .14

 عادل معتوق محمد العيثان 9721  .15
سعود

 ي
 جامعة امللك سعود اللغة والنحو دكتوراه أستاذ
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 م
رقم 

 امللف
 االســـــــــــــــــــــــــــــم

ية
س
جن
ال

 

مى 
س
امل

في
ظي
لو
ا

 

املؤهل 

 العلمي
 جهة التخرج التخصص

 اللغة والنحو دكتوراه أستاذ أردني خالد عبدالكريم خلف بسندي 71389  .16
جامعة الدول 

 العربية

 جامعة حلب بالغة ونقد دكتوراه أستاذ سوري شكري يوسفعادل حسني  71415  .17

 صالح معيض عبدهللا الغامدي 114959  .18
سعود

 ي
 جامعة إنديانا أدب ونقد قديم دكتوراه أستاذ

 فالح شبيب العجمي 123408  .19
سعود

 ي
   اللغة والنحو دكتوراه أستاذ

 فضل عمار صالح العماري  28572  .20
سعود

 ي
 جامعة أدنبره أدب ونقد قديم دكتوراه أستاذ

21.  30452 
عبدالرحمن ناصر عبدالرحمن 

 السعيد

سعود

 ي
 دكتوراه أستاذ

أدب ونقد 

 حديث
 جامعة اإلمام

 عبدهللا الرشود راشد مبارك 6301  .22
سعود

 ي
 جامعة ليدز أدب ونقد قديم دكتوراه أستاذ

 عبدهللا أحمد علي الفيفي 4105  .23
سعود

 ي
 جامعة امللك سعود أدب ونقد قديم دكتوراه أستاذ

 جامعة األزهر اللغة والنحو دكتوراه أستاذ  مصري  رمضان خميس عباس القسطاوي  116127  .24

25.  77696 
املعاطي ابو املعاطي خيري ابو 

 الرمادي
 دكتوراه أستاذ  مصري 

أدب ونقد 

 حديث
 جامعة طنطا

 حمد سعود حمد البليهد 36452  .26
سعود

 ي
 دكتوراه أستاذ 

أدب ونقد 

 حديث
 جامعة اإلمام

 صالح عيظه صالح الزهراني 15745  .27
سعود

 ي

أستاذ 

 مشارك
 جامعة غرناطة أدب ونقد قديم دكتوراه

 الفهد عبدالرحمن عبدهللا ابراهيم 21075  .28
سعود

 ي

أستاذ 

 مشارك
 جامعة ليدز اللغة والنحو دكتوراه

 سعد عبدالرحمن ملهي العريفي 25198  .29
سعود

 ي

أستاذ 

 مشارك
 جامعة أم القرى  أدب ونقد قديم دكتوراه

 علي معيوف عبدالعزيز املعيوف 25263  .30
سعود

 ي

أستاذ 

 مشارك
 جامعة امللك سعود اللغة والنحو دكتوراه

 سلطان ناصر عبدهللا املجيول  19439  .31
سعود

 ي

أستاذ 

 مشارك
 جامعة إكستر اللغة والنحو دكتوراه

 عبدهللا سليمان محمد السعيد 124471  .32
سعود

 ي

أستاذ 

 مشارك
 دكتوراه

أدب ونقد 

 حديث
 جامعة اإلمام
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 م
رقم 

 امللف
 االســـــــــــــــــــــــــــــم

ية
س
جن
ال

 

مى 
س
امل

في
ظي
لو
ا

 

املؤهل 

 العلمي
 جهة التخرج التخصص

 خالد عايش مرذب ال افي 25090  .33
سعود

 ي

أستاذ 

 مشارك
 الجامعة اإلسالمية أدب حديث دكتوراه

 صالح سليمان عمير العمير 29770  .34
سعود

 ي

أستاذ 

 مشارك
 جامعة اإلمام اللغة والنحو دكتوراه

 عمر على سليمان املقوش ي 8192  .35
سعود

 ي

أستاذ 

 مشارك
 جامعة امللك سعود اللغة والنحو دكتوراه

 محمد بن عبدهللا منور املبارك 25204  .36
سعود

 ي

أستاذ 

 مشارك
 دكتوراه

أدب ونقد 

 حديث
 اإلمامجامعة 

 عبدالرحمن محمد سعد الدخيل 14392  .37
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة امللك سعود اللغة والنحو دكتوراه

 حسن جابر سليمان الفيفي 15404  .38
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة ليدز أدب ونقد قديم دكتوراه

 عبدالعزيز عبدهللا صالح الرومي 25210  .39
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة أم القرى  اللغة والنحو دكتوراه

 دخيل غنيم حسين العواد 25212  .40
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة أم القرى  اللغة والنحو دكتوراه

 عبدالعزيز محمد  العبدهللا 25237  .41
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة اإلمام أدب ونقد قديم دكتوراه

 علي محمد عبدهللا ال مشهور  21815  .42
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة امللك سعود والنحواللغة  دكتوراه

 بريكان مش ي عبدهللا ال اافر 28761  .43
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة امللك سعود اللغة والنحو دكتوراه

 ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفريح 24793  .44
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 دكتوراه

أدب ونقد 

 حديث
 جامعة مانشستر

45.  25281 
عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز 

 الخراش ي

سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة اإلمام أدب ونقد قديم دكتوراه

 ماجد ناصر سعد الرشيد 18764  .46
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة امللك سعود اللغة والنحو دكتوراه

 حازم فهد محمد السند 24619  .47
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة امللك سعود اللغة والنحو دكتوراه

 عتيقابراهيم عبدهللا عثمان بن  25280  .48
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة اإلمام أدب ونقد قديم دكتوراه

 عبدهللا محمد عبدالرحمن الرميحي 89638  .49
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة امللك سعود أدب ونقد قديم دكتوراه
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 م
رقم 

 امللف
 االســـــــــــــــــــــــــــــم

ية
س
جن
ال

 

مى 
س
امل

في
ظي
لو
ا

 

املؤهل 

 العلمي
 جهة التخرج التخصص

 محمد ابراهيم عبدالعزيز الثاقب 4654  .50
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة امللك سعود اللغة والنحو دكتوراه

 فهد عبدالعزيز محمد العبده 28763  .51
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة إنديانا أدب قديم دكتوراه

 فهد بن عبد هللا الخلف 24091  .52
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 جامعة امللك سعود اللغة والنحو دكتوراه

 حسام بن عبد هللا املجلي    .53
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 أدب ونقد          دكتوراه

 جامعة امللك سعود

 الرحمن الغنيم عبد   .54
سعود

 ي

أستاذ 

 مساعد
 أدب ونقد       دكتوراه

 جامعة امللك سعود

 

 

 االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم امللف م

ية
س
جن
ال

 

مى 
س
امل

في
ظي
لو
ا

 

املؤهل 

 العلمي
 جهة التخرج التخصص

 النســـــــــــــــــــــــــاء

 اللغة والنحو دكتوراه أستاذ سعودي مها صالح عبدالرحمن امليمان 4391  .1
جامعة امللك 

 سعود

 جامعة تونس أدب ونقد قديم دكتوراه أستاذ تونس ي بسمه محمد الناجي عروس 75851  .2

 جامعة صنعاء اللغة والنحو دكتوراه أستاذ يمني ذكرى يحي أحمد القبيلي 102200  .3

 ونقد قديمأدب  دكتوراه أستاذ مشارك سعودي هند عبدالرزاق هويل املطيري  109510  .4
جامعة امللك 

 سعود

 جامعة أم درمان اللغة والنحو دكتوراه أستاذ مشارك سوداني أمل عثمان العطا محمد 75849  .5

 أدب ونقد حديث دكتوراه أستاذ مشارك سعودي أمينة عبدالرحمن محمد  الجبرين 18184  .6
جامعة امللك 

 سعود

 أدب ونقد حديث دكتوراه مشاركأستاذ  سعودي أمل محمد عبدالواحد التميمي 114262  .7
جامعة امللك 

 سعود

 أدب ونقد حديث دكتوراه أستاذ مشارك سعودي منال عبدالعزيز عبدهللا العيس ى 14500  .8
جامعة امللك 

 سعود

 اللغة والنحو دكتوراه أستاذ مشارك سعودي حصه عبدالعزيز عبدهللا القنيعير 115718  .9
جامعة امللك 

 سعود
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 أدب ونقد حديث دكتوراه أستاذ مشارك سعودي صبرى الخواجاميساء زهدى  6497  .10
جامعة امللك 

 سعود

 أدب ونقد حديث دكتوراه أستاذ مشارك سعودي حصة زيد سعد املفرح 26198  .11
جامعة امللك 

 سعود

 جامعة أم القرى  اللغة والنحو دكتوراه أستاذ مشارك سعودي وداد احمد عبدهللا القحطاني 38163  .12

 سعودي عبدامل سن عبدهللا التويجري حنان  16207  .13
أستاذ 

 مساعد
 أدب ونقد قديم دكتوراه

جامعة امللك 

 سعود

 سعودي أمل سالم  ال ضرمي 21868  .14
أستاذ 

 مساعد
 اللغة والنحو دكتوراه

جامعة امللك 

 سعود

 سعودي منى شداد سراج املالكي 106984  .15
أستاذ 

 مساعد
 جامعة اإلمام أدب ونقد حديث دكتوراه

 سعودي جواهر سليمان عبدهللا املهنا 118468  .16
أستاذ 

 مساعد
 بالغة ونقد دكتوراه

جامعة امللك 

 سعود

 سعودي مي عبدالعزيز محمد الوثالن 38010  .17
أستاذ 

 مساعد
 أدب ونقد حديث دكتوراه

جامعة امللك 

 سعود

 سعودي زكيه عوض يوسف ال ارثي 31672  .18
أستاذ 

 مساعد
 أدب ونقد قديم دكتوراه

امللك جامعة 

 سعود

 سعودي أمل عبدهللا عبدالرحمن الراشد 101989  .19
أستاذ 

 مساعد
 اللغة والنحو دكتوراه

جامعة امللك 

 سعود

 سعودي فاطمة محمد عبدالرحيم العتيبي 107018  .20
أستاذ 

 مساعد
 جامعة اإلمام أدب ونقد قديم دكتوراه

 سعودي عبير صالح عامر السلمي 24813  .21
أستاذ 

 مساعد
 جامعة إيسكس اللغة والنحو دكتوراه

 سعودي نسرين سعيد فؤاد ابوخضراء 26767  .22
أستاذ 

 مساعد
 اللغة والنحو دكتوراه

جامعة امللك 

 سعود

 سعودي سماهر حسن عبدهللا الضامن 38075  .23
أستاذ 

 مساعد
 جامعة أركنساس أدب ونقد حديث دكتوراه

 سعودي نورة سعيد حمد القحطاني 38227  .24
أستاذ 

 مساعد
 جامعة ليدز أدب ونقد حديث دكتوراه

 سعودي حصة عبد هللا بن عدوان   .25
أستاذ 

 مساعد
 أدب ونقد دكتوراه

جامعة امللك 

 سعود

 سعودي أريج بن عبدالعزيز القنيعير 10884  .26
أستاذ 

 مساعد
 أدب ونقد دكتوراه

جامعة امللك 

 سعود

 سعودي أريج السويلم    .27
أستاذ 

 مساعد
 اللغة والنحو دكتوراه

جامعة امللك 

 سعود
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طلبة الدراسات العليا يف قسم اللغة  اتءجراإ
 كلية اآلداب -العربية
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 اإلجراءات التي يمر بها طالب الدراسات العليا:

م بطلــب القبول اإللكتروني خالل الفترة الزمنيــة املعلن عنهــا من قبــل عمــادة  .1 التقــد 

 الدراسات العليا.

ة.إجراء اختبارات املفاضلة  .2  واملقابالت الشخصية التي تجريها األقسام العلمي 

 القبول النهائي، ومنح الرقم الجام ي. .3

 تسجيل املقررات الدراسية، واالنتظام في الدراسة. .4

 تعين املرشد العلمي. .5

 االختبار الشامل لطالب مرحلة الدكتوراه. .6

اســــــية، ( على األقل من املقررات الدر %50التقدم بمشــــــروع الرســــــالة عدد اجتياز ) .7

ا(.  وبمدل تراكمي ال يقل عل )جيد جدا

 إقرار موضوع الرسالة في القسم العلمي  املختص، وتعيين املشرف. .8

 تسليم الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها. .9

ة بعد اعتماد لجنة املناقشة من عمادة الدراسات العليا. .10  مناقشة الرسالة العلمي 

العلميــــة بعــــد االنتهــــاء من  صــــــــــــــــدور قرار مجلس الجــــامعــــة بمنح الطــــالـــب الـــدرجـــة .11

 متطلباتها.

 إحضار إخالء الطرف، واستالم وثيقة التخرج. .12



 

139 

 

 :) املطلوبة واملستندات وإجراءاته، ،القبول )شروطه

بول:
َّ
: اللوائح املتعلقة بالق

ا
 أوال

ت املــادة  من ال حــة الــدراســــــــــــــات العليــا على مجلس (: 12) الثــانيــة عشـــــــــــــرة نصــــــــــــــ 

 في الدراســـــــــات 
ا
الجامعة هو َمن يحدد أعداد الطالب الذين ســـــــــيتم قبولهم ســـــــــنويا

 بناء على توصـــية مجلس عمادة الدراســـات العليا واقتراح مجالس األقســـامالعليا، 

 والكليات.

 :
ا
بول اشروط ثانيا

َ
 :في الالئحة املوحدة للدراسات العليا لق

 للمادة 
ا
رط13)وفقا

ا
عامة ما صفة ب العليافي الدراسات  للقبول  ( فإنه يشت

 :يأتي

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/848 

من  أن يكون املتقدم ســــــعودي أو على منحة رســــــمية للدراســــــات العليا إذا كان .1

 .غير السعوديين

 على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من .2
ا
 أن يكون املتقدم حاصال

 جامعة أخرى معترف بها.

ا. .3 ا طبيا  أن يكون حسن السيرة والسلوك وال قا

 أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه. .4

5. .
ا
 موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موافا

 

 

  مرجعه يجوز في حاالت الضرورة القصوى تأجيل إحضار الطالب موافقة

 على الدراسة إ ى حين بدء تسجيله املقررات )التكميلية أو الدراسات العليا(.

 القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
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  موافقة مجلس ي القسم والكلية على استثناء القبول في برنامج مرحلة

ا. ا أو جز يا  الدكتوراه من شرط التفرغ كليا

 .موافقة جهة العمل على الدراسة 

الجامعة االســـــــــتثناء س لملجوز يج، و ماألصـــــــــل في دراســـــــــة الدكتوراه التفرغ التا .6

ذه هــُيضـــــــــــــيف إ ى  نأ جــامعــةس كــل لوملج لــذلــك. ال ــاجــة دعــتتى مذلــك  من

ا.م العامةالشـــــروط  نســـــبة الطالب املقبولين  لال تقيلزم مراعاة أ ا يراه ضـــــروريا

 مجموع الطالب املقبولين في البرنامج. % من 40بتفرغ كلي عن 

 

حصول  (املاجستير)يشترط للقبول بمرحلة  :(15) املادة الخامسة عشرةكما نصت 

 )الطـــالـــب على تقـــدير 
ا
على األقـــل في املرحلـــة الجـــامعيـــة، ويجوز ملجلس عمـــادة ( جيـــد جـــدا

 .(جيد مرتفع)ال اصلين على تقدير  الدراسات العليا قبول 

 وتأييد  كما يجوز ملجلس عمادة الدراســـات العليا بناءا على توصـــية مجلس القســـم

يحددهـا  في بعض البرامج التي (جيد)ال اصـــــــــــــلين على تقديرمجلس الكلية قبول 

  جيــد)مجلس الجــامعــة، على أال يقــل معــدل الطــالــب في كــل األحوال عن 
ا
في  (جــدا

 مقررات التخصص ملرحلة البكالوريوس.

 مجلس  وتأييد القســــم مجلس توصــــية على بناءا  العليا الدراســــات عمادة وملجلس

 .للقبول  ضرورية يراها أخرى  شروط إضافة الكلية
 عشرة:املادة السادسة تتضمن 

 )ال صـــــــــــــول على تقدير  (الدكتوراه)يشـــــــــــــترط للقبول بمرحلة 
ا
األقل في  على (جيد جدا

عمادة الدراســـــــــــــات العليا  مرحلة املاجســـــــــــــتير إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير. وملجلس
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يراها ضـــرورية شـــروط أخرى  بناءا على توصـــية مجلس القســـم وتأييد مجلس الكلية إضـــافة

 للقبول.

 املادة السابعة عشرة:نصت 

بناءا على  يجوز قبول الطالب لدراســـة املاجســـتير أو الدكتوراه في غير مجال تخصـــصـــه

 الدراسات العليا. توصية مجلس ي القسم والكلية املختصين وموافقة مجلس عمادة

 املادة الثامنة عشرة:وجاء في  

املاجســـــــــــــتير أو  قبول الطالب في مرحلتييجوز ملجلس القســـــــــــــم املختص أن يشـــــــــــــترط ل

في مدة ال تزيد على ثالثة  الدكتوراه اجتياز عدد من املقررات التكميلية من مرحلة ســـــــــــــابقة

 فصول دراسية مع مراعاة ما يأتي:

 (.جيد)اجتياز املقرر التكميلي في املرة األو ى بتقدير ال يقل عن  (1

 )أال يقل معدله التراكمي في املقررات التكميلية عن  (2
ا
 (.جيد جدا

التكميلية،  ال يتم التســــــــــــجيل في برنامج الدراســــــــــــات العليا إال بعد اجتياز املقررات (3

الدراســــــات العليا إذا  ويجوز ملجلس القســــــم املختص اإلذن بالتســــــجيل في مقررات

  التكميلية. لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من املقررات

ل  صول  ال تحتسب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية ضمن املدة امل ددة (4

 . على الدرجة

 الدراسات العليا. ال تدخل املقررات التكميلية في احتساب املعدل التراكمي ملرحلة (5

 املادة التاسعة عشرة:وفي 
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 القبول  ســــــيق مع عمادةتتو ى عمادة الدراســــــات العليا قبول الطالب وتســــــجيلهم بالتن

 والتسجيل.

 ل
ا
 فإنه:  لمادة العشرونوفقا

  ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.

ا: بول والتقديم ثانيا
َ
 :1إجراءات الق

عليا في كل عام التنســيق مع الكليات واألقســام املختصــة ادة الدراســات العمتتو ى  .1

بولهم في كــل برنــامج، 
َ
لرفع توصـــــــــــــيــاتهــا بــالبرامج املتــاحــة، وأعــداد الطالب املقترح ق

 وشروط القبول اإلضافية الخاصة بها. 

تقوم عمــادة الــدراســــــــــــــات العليــا بــاإلعالن عن البرامج املتــاحــة والشـــــــــــــروط الواجــب  .2

ملســـــــــــــتندات املطلوبة لاللتحاق؛ بناءا على ما يرفع إليها من توافرها في املتقدمين، وا

 الكليات، قبل التقديم بأسبوعين على األقل.

يكون التقديم عن طريق البوابة اإللكترونية، وخالل املدة الزمنية املعلن عنها من  .3

   مرفق أ. قبل العمادة.

املخصـــــصـــــة للقبول حســـــب  اإللكترونيةة ب ى البوااملطلوبة إ واملســـــتنداتترفع الوثا ق  .4

 .https://dgs.ksu.edu.sa اإلجراءات املتبعة في البوابة. 

رة انتهاء بعد .5
ا
 من والتأكد البيانات بتدقيق العليا الدراســــــات عمادة تقوم القبول  فت

 الشروط. استيفاء

ة وتتو ى للكليات، املتقدمين وثا ق إرســــــــال يتم .6  انطباق من التأكد األقســــــــام العلمي 

 الوثا ق. واستيفاء الشروط

                                                 
 من عمادة الدراسات العليا.جميع هذه الخطوات واملراحل تتم وفق جدول زمني معتمد * - 1

file:///C:/Users/433108378/Downloads/دليل%20التقديم%20على%20بوابة%20القبول%20اإللكرتوني.pdf
file:///C:/Users/433108378/Downloads/دليل%20التقديم%20على%20بوابة%20القبول%20اإللكرتوني.pdf
https://dgs.ksu.edu.sa./
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 اختبارات من تحدده ما على بناء املتقدمين بين املفاضـــــــــلة العلمية األقســـــــــام تتو ى .7

ونســـــــــب ومعايير للمفاضـــــــــلة بين املتقدمين، كل قســـــــــم بما  درجات ومن ومقابالت،

الذي  في مدة ال تتجاوز األســـــبوع العاشـــــر من الفصـــــل الدراســـــ ي يتناســـــب طبيعته،

الدراســات العليا خالل  وتعاد مســتندات املتقدمين إ ى عمادة الدراســة،يســبق بدء 

 أسبوعين من تارير التوصية.

 ارات قبول الطالب.يصدر مجلس عمادة الدراسات العليا قر  .8

منها إ ى  ترسل عمادة الدراسات العليا كامل أصول الوثا ق، بعد االحتفاظ بصورة .9

 والتسجيل.عمادة القبول 

ُيلغى طلـــب القبول للطالب الـــذين تم إبالغهم بـــالترشـــــــــــــيح للقبول، ولم يحضـــــــــــــروا   .10

ملقــابلــة إلكمــال قبولهم في املواعيــد امل ــددة، أو تــأخروا عن االختبــارات املقررة أو ا

 الشخصية.

تعتمد نتا ج املفاضـــــــــــــلة بين املتقدمين في مجالس األقســـــــــــــام والكليات املعنية قبل  .11

 رفعها إ ى عمادة الدراسات العليا.

 ترفع النتا ج النها ية للمفاضلة إ ى عمادة الدراسات العليا؛ العتمادها. .12

ة جهـــة يتم اســـــــــــــتيفـــاء بقيـــة متطلبـــات وإجراءات القبول للبرنـــامج ـكــالتفرغ وموافقـــ .13

 العمل ونحوها.

ة،  .14  إ ى األقسام العلمي 
ا
وتزود ترسل عمادة الدراسات العليا أسماء املقبولين ةها يا

بقوا م املقبولين قبل بدء فترة التسجيل في املقررات بأسبوعين  األقسام املختصة

 في األقل.

 الجامعية. ةإصدار الرقم الجام ي، وطباعة البطاق .15

 في األسبوع األول من الدراسةالبدء في تسجيل املقررات  .16
ا
 .آليا
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: املستندات املطلوبة
ا
 ثالثا

  .واالحتفاظ برقم الطلب بعد االنتهاء من تعبئته، التقديم طلب طباعة .1

 .التخرج وثيقة صورة مصدقة من .2

قة صورة .3  .األكاديمي السجل من مصد 

 .لهما تدريسه سبق التدريس هيئة من أعضاء أستاذين من تزكيتان علميتان .4

 .دفتر العا لة للطالبات أو لغير السعوديين السفر جواز أو الهوية من صورة .5

 أو ما  ( STEP، أو ) GRE)، أو )TOEFL) (، أو التوفل )IELTSشهادة األيلتس ) .6

رطها، التي البرامج على للمتقدمين يعادلهما
ا
 لكل املطلوبة الدرجة تحقق مع تشت

 .برنامج

 الدرجة تحقق مع للبرامج التي تشترطها،الجامعيين العامة  قدرات شهادة .7

 برنامج. لكل املطلوبة

 صريحة موافقة املواف لها يتبع التي العمل جهة في الصالحية صاحب موافقة .8

 الدراسة ملرحلة املاجستير.  باالنتظام في

 الدكتوراه. مرحلة في املقررات دراسة مدة الدراسية اإلجازة أو التام، التفرغ .9

ة، أو تراها العمادة ضرورية لقبوله.مستندات أخرى  .10  تطلبها بعض األقسام العلمي 

 حتدده وقت إعالن أمساء املقبولني قبوالً هنائياً، ويف بعد للمطابقة الوثائق أصول إحضار جيب: مالحظة

 .العمادة الحقاً

 :
ا
 .طالب املنحلإجراءات القبول رابعا

 البللط ســـــــــــــيــةعن املنح الــدرا ســـــــــــــعودالعليــا بجــامعــة امللــك  ســــــــــــــاتالــدرا ن عمــادةتعل

ول على درجتي صـــــــــــــل   ســـــــــــــعوديينات العليــا غير الالــدراســــــــــــــ املتميزين من طالب وطــالبــات

ويكون التقديم (، ص يةال التخصصات عدا) صصاتوالدكتوراه في جميع التخ ريستجاملا
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 لــــــهــــــا 
ا
 عــــــلــــــى بــــــوابــــــة الــــــقــــــبــــــول لــــــعــــــمــــــادة الــــــدرا ســـــــــــــــــــنــــــويــــــا

ا
                                 ا. الــــــعــــــلــــــيــــــ ســـــــــــــــــــاتالــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــا

.sa.edu.Ksu.dgs://http 

ة للطلبة غير الســـــــــــــعوديين للدراســـــــــــــات  الجامعات الســـــــــــــعودية متقد  دراســـــــــــــي 
ا
منحا

 :العليا، على نوعين

  السعوديين املقيمين في اململكة إقامة نظامية. يربة غلطلية للنح داخم (1)

 من خارج اململكة.نح خارجية للطلبة غير السعوديين م (2)

ق املعمول بها  والتعليمات واألنظمة اللوا ح والخارجية الداخلية املنح طالب على وتطب 

 املخالف ألنظمة اإلقامة والسفر. الطالب في الجامعة، وال ينظر إ ى

ن م تداءا ب، االعلياادة الدراســـــــــــــات عما هوفق اآللية التي تحدد املنحويتم قبول طالب 

ا م، العلياالدراســـــــــــــات  عمادة إ ى االلتحاقب لطيم بالتقد  واملســـــــــــــتنداتكل الوثا ق  بهرفقا

ومن ثم ، واملوافقة املعنية للمعادلة الكلياتإ ى  لهاات التواصـــــــــــــل، ثم تحوينياب، و املطلوبة

التعليم وزارة  ب إ ىلة، ثم يرفع الطمســـــــــتيفاء اإلجراءات الالز ال  العلياادة الدراســـــــــات عمإ ى 

 النها ية. املوافقةألخذ 

 فيوجد: سبقما  إلى ضافةباإل  

 رامج املنح الثقافية:ب -1

وزارة التعليم ومثيالتها في الدول  يناملوقعة ب االتفاقياتادل اململكة من خالل تتب

 شروطويطبق عليهم ال سعوديينالطالبات غير ال/للطالب ستقلةمنح م األخرى برامج

بالجامعات  سةة طالب للدراالصديقة الدول شيحتر  خالل من ذلك أتيللقبول وي ساسيةاأل 

 سيةالتناف البرامج يقدموا على أالفي هذه ال الة  ش يناملر  الب. ومن املهم للطسعوديةال

 .أعاله املذكورة

  الباحثين: ستقطاببرنامج ا  -2

http://dgs.ksu.edu.sa/
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الباحثين  ستقطابالبحثية عادة با س يومراكز البحوث والكرا  ساموم األقتق

العليا في حالة انطباق  سةاالدر  إكمالمن  ويمكنون  املتميزين على واا ف بالجامعة

 ستقطابمن املعلومات متوفرة لدى وحدة ا وملزيد  عليهم. سيةاملنح الدرا شروط

 .http://aofr.Ksu.edu.sa الباحثين.

 

 شروط القبول لطالب املنح:

تطبق على طالب املنح الـــداخليـــة والخـــارجيـــة ومنح التبـــادل الثقـــافي شـــــــــــــروط القبول 

قة على الطالب السعوديين باإلضافة إ ى اآلتي:  املطب 

، ه( سنة للدكتورا35( سنة ملرحلة املاجستير، و)30أال يزيد سن الطالب عن ) (1

 ويحق ملجلس القسم والكلية االستثناء من ذلك.

حصـــــل على منحة دراســـــية أخرى من إحدى املؤســـــســـــات أال يكون الطالب قد  (2

ة باململكة.  التعليمي 

 من إحدى املؤسسات التعليمية في اململكة. (3
ا
 أال يكون الطالب مفصوال

4)  
ا
 للتعليمات املنظمة، على أن يكون مشـــــــــــــموال

ا
أن يكون مع الطالبة محرم، وفقا

بحاجة بمنحة، أو تكون لديه إقامة نظامية أو يقدم على ســـجل صـــاحب عمل 

 إ ى خدماته.

 املستندات املطلوبة:

  السعوديينالطالب  ل لقبو  املطلوبة املستنداتاإلضافة إلى ب
ا
 ط إحضار اآلتي:ر يشت

 .اململكةداخل  للمقيمينة من اإلقامصورة   (5

 .ملن هم خارج اململكة السفرن جواز مصورة  (6

صد   نأ (7
ُ
 .اململكةفي  املختصة الجهاتن م واملستنداتالشهادات  جميع قت

http://aofr.ksu.edu.sa/
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 يلى كفالة خاصـــــــة فع املنحةطالب  نإذا كا   (8
ا
صـــــــدقة موافقة الكفيل مط ر شـــــــت

 رفة التجارية.غن الم

 املزايا املالية لطلبة الدراسات العليا

 املكافآت العليا الدراسات مرحلة في املواف غري  املنتظم السعودي الطالب صرفي

 :التالية واإلعانات

 .ريال ( تسعما ة900) مقدارها شهرية . مكافأة1

 النظامية املدة على صرفها تقتصر أن على ومراجع كتب بدل سنويا، واحد شهر . مكافأة2

 إلةهاء امل ددة

 .التمديدات دون  سةالدرا

 ( أربعة4000و) املاجستير، لطالب ريال، آالف ( ثالثة3000) مقدارها مقطوعة . مكافأة3

 لطالب آالف

 .سالةالدكتوراه، بدل طباعة الر 

 ةالخامس املرتبة من األو ى الدرجة مرتب مساوية الكفيف للطالب شهرية مالية . أعانة4

 قارئ  بدل باسم

 معينة. سا لوو 
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 العليا الدراسات مرحلة في اململكة خارج من سميةالر  املنحلطلبة  املالية املزايا

 واإلعانات االلية: املكافأت

 .املجانية سةالدرا (1

 .ريال تسعما ة ( 900) مقدارها شهريةمكافأة  (2

 املدةها على صــــــــرف تقتصــــــــر أن على ومراجع كتب بدل ســــــــنويا، واحد شــــــــهر أةمكاف (3

 .التمديدات دون  سةالدراإلةهاء  امل ددة النظامية

( 4000و) املاجســــــــتير، لطالب ريال، ( ثالثة آالف3000) مقدارها مقطوعة أةمكاف (4

 .سالةالدكتوراه، بدل طباعة الر لطالب  آالف أربعة

 من ســ يةهاية كل عام درا في الســفر عند املخفضــة الســياحية بالدرجة ســفرتذكرة  (5

 ســـــــفر تذكرة على حصـــــــل قد الطالب يكون  ال أن شـــــــرطباإلقامة  ملقر طريق أقرب

 .أخرى  جهة من

 .قدومه عند تجهيز بدل شهرين مكافأة صرفي (6

 .الكتب لش ن تخرج بدل أشهر ثالثة مكافأة صرفي (7

 ســــــفره يتطلب األكاديمي البرنامجكان  إذا العليا الدراســــــات لطالب صــــــرف يتم اكم (8

 مدير وموافقة والكلية القســــــــم مجلســــــــ ي توصــــــــية على اءبنالدراســــــــة،  مدينة خارج
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 املرحلـــة خاللواحـــدة  ذهـــابـــا وملرة الســـــــــــــيـــاحيـــة بـــالـــدرجـــة ســـــــــــــفر تـــذكرة الجـــامعـــة،

 .الواحدة سيةالدرا

 :برنامج في باالشتراك املتميزين للطالب الفرصة تتاح فإنه سبق ما إلى ضافةباإل 

 املنح( بساعات تدريس في األقسام حسب ال اجة لذلك. )لطلبة االستعانة- 1

 السعوديين(. والطلبة املنح )لطلبة شغيلالت- 2

 :العليا الدراسات وطالبات طالب بحوث اجراء دعم صادرم

 .والتقنية للعلوم العزيز عبد لكملا مدينة العليا ساتبرنامج منح طالب الدرا•   

 مراكز البحوث بالكليات.•   

 .البحثية الكراس ي برنامج في االشتراك•   

 .البحثية املجموعات برنامج في االشتراك•   

 .زا ر أستاذ برنامج في االشتراك•   
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: مواعيد القبول:
ا
 خامسا

ملرحلتي املــــــاجســـــــــــــتير والــــــدكتوراه على املوقع  عالن للقبول ســـــــــــــنوي، ويتم اإل  ل القبو 

 الر يس ي ل جامعة، وعلى موقع عمادة الدراسات العليا، ويمتد عادة ألسبوعين إ ى ثالثة.
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راسة ِّ
 :نظام الد 

: اللوائح ذات العالقة بنظام الدراسة 
ا
 :(أساليب الدراسة)أوال

ت املادة )  ( على أن الدراسة للماجستير بأحد األسلوبين اآلتيين.33نص 

ع بأر  عندد الوحدات الد راسية عيقل  الأ لىعقررات الدراسية والرسالة، ملا  (1)

ا إليها الرسالةموحدة،  نشريعو 
ا
 .ضاف

في بعض التخصـــــــــصـــــــــات، على أ ن يترك ملجلس الجامعة  باملقررات الدراســـــــــية  (2)

تحديد عدد الوحدات الدراســـــــية املطلوبة حســـــــب طبيعة التخصـــــــص على أال 

لخطـة يقـل عـد الوحـدات الـدراســـــــــــــيـة عن ثالثين وحـدة، ويراعى أن تتضـــــــــــــمن ا

الدراســــية للماجســــتير على مقررات دراســــات عليا ذات عالقة بالتخصــــص من 

 أقسام أخرى كلما أمكن ذلك.
ا  (34)وجاء في املادة  األســـلوبين أحد بدكتوراه لالدراســـة ل ن : تكو هصـــ  نا مأيضـــا

 اآلتيين:

باملقررات الدراســــــــية والرســــــــالة، على أال تقل عدد الوحدات الدراســــــــية عن ثالثين  (1)

 إليها الرسالة.وحدة من 
ا
 مقررات الدراسات العليا بعد املاجستير، مضا

بالرســـــــالة وبعض املقررات، على أال يقل عدد الوحدات املقررة اثني عشـــــــرة وحدة،  (2)

خصـــــــــــــص للــدراســــــــــــــات العليــا املوجهــة، أو النــدوات، أو حلقــات البحــث، حســــــــــــــب 
ُ
ت

 .التكوين العلمي للطالب وتخصصه الدقيق

 للمادة )
ا
 (:  35ووفقا
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الســنة الدراســية تنقســم إ ى فصــلين دراســيين ال تقل مدة كل فصــل كل منهما عن فإن 

، وال تدخل ضــــــــمنها فترة التســــــــجيل واالختبارات، وفصــــــــل دراســــــــ ي 
ا
خمســــــــة عشــــــــر أســــــــبوعا

ضاعف خاللها املدة املخصصة لكل مقرر.
ُ
 صيفي، ال تقل مدته عن ثمانية أسابيع، ت

 كما يجوز أن تكون الدراســـــــة في الكليات على أســـــــا
ا
س الســـــــنة الدراســـــــية الكاملة، وفقا

للقواعــــــد واإلجراءات التي يقرهــــــا مجلس الجــــــامعــــــة، بمــــــا ال يتعــــــارض مع أحكــــــام ال حــــــة 

 الدراسات العليا املوحدة في اململكة والقواعد التنفيذية في جامع امللك سعود.

 
ا
 :العلمية الدرجة على للحصول  املقررة املدة :ثانيا

املقررة ل  صــــول على الدرجة العلمية في برامج الدراســــات العليا املدة  (:36)حددت املادة 

 باآلتي:

املـــدة املقررة ل  صـــــــــــــول على درجـــة املـــاجســـــــــــــتير، ال تقـــل على أربعـــة فصـــــــــــــول  (1)

حســـب الفصـــول الصـــيفية 
ُ
ة، وال ت دراســـية، وال تزيد عن ثمانية فصـــول دراســـي 

 وال فصول ال ذف والتأجيل ضمن هذه املدة.

ة، املدة املقررة ل  صـول  (2) على درجة الدكتوراه، ال تقل عن سـته فصـول دراسـي 

ة، وال تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه  وال تزيد عن عشرة فصول دراسي 

  املدة.

ا وانتهـــاء  من (: 37جـــاء في املـــادة )عن كيفيـــة احتســـــــــــــــاب املـــدة القصـــــــــــــوى بـــدءا

القواعد التنفيذية  الالئحة املوحدة للدراســـــــــــــات العليا في الجامعات الســـــــــــــعودية

تحسب املدة القصوى على الدرجة ما نصه:  " بجامعة امللك سعود للدراسات العليا

الدراســــــــات العليا وحتى تارير تقديم املشــــــــرف  العلمية من بداية التســــــــجيل في مقررات
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 إ ى
ا
 به نســـــــــــخة من الرســـــــــــالة، أو أي متطلبات  على الطالب تقريرا

ا
ر يس القســـــــــــم مرفقا

 ."أخرى لبرنامجه

 

: تسجيل 
ا
 الجداول واملقررات الدراسية:ثالثا

ال ا ي  من قبل الفصـــل الدراســـ ي التا ي قبل ةهاية الفصـــل الدراســـ ي  ل جدو اد الدإع (1)

 مسجل عام الكلية.

عب الدراسية املتاحة. (2)
ُ
ة حسب الش  تسجيل املقررات للطلب 

(3) .
ا
 تسجيل املقررات للطلبة املستجدين والطلبة املنتظمين بدون رسوب آليا

بة املتع رين بالتنســيق مع مســجل الكلية وعمادة الدراســات تســجيل املقررات للطل (4)

.
ا
 العليا دويا

يســــــــجل كل طالب املقررات الدراســــــــية بشــــــــكل كامل في كل فصــــــــل دراســــــــ ي حســــــــب  (5)

 الخطة الدراسية للبرنامج.

قيام الطالب مراجعة مســـــــــــــجل الكلية للدراســـــــــــــات العليا عند ال صـــــــــــــول على أي  (6)

 مشاكل إلكترونية أثناء تسجيل املقررات.
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 :
ا
 اللوائح ذات العالقة باملقررات التكميليةرابعا

لقبول  شــترطي أناملختص  ســموز ملجلس القيج :شــرةملادة الثامنة عبناءا على ما نص في ا

التكميليــة للمرحلــة  املقررات الـدكتوراه اجتيــاز عـدد من أو ســـــــــــــتيرالطــالـب في مرحلتي املـاج

 :أتيمع مراعاة ما ي سيةدرا صول تزيد على ثالثة ف مدة الفي  سابقةال

 (.جيد)اجتياز املقرر التكميلي في املرة األو ى بتقدير ال يقل عن .1

 )كمي في املقررات التكميلية عن اأال يقل معدله التر  2.
ا
 (جيد جدا

بعد اجتياز املقررات التكميلية، ويجوز  إالالعليا  ســـــــــاتفي برامج الدرا ســـــــــجيل. ال يتم الت 3

لم يبق عليه  إذاا العلي ســــــــــــاتفي مقررات الدرا ســــــــــــجيلبالت اإلذنص املخت ســــــــــــمالق سلملج

 املقررات التكميلية. مقررين منو مقرر  سوى 

 صول املادة امل ددة ل   ضمناملدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية  سب. ال تحت  4

 على الدرجة.

 العليا. ساتالدراكمي ملرحلة ااملعدل التر  ساب. ال تدخل املقررات التكميلية في احت  5
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 اإلجراءات املتبعة:

 امــا كــل  .1
ا
ة
 
دونــ فين بمقررات تكميليــة مــُ

 
ترفع األقســــــــــــــام بــأســـــــــــــمــاء الطالب املقبولين املكل

 طالب ما سُيكلف به من املقررات إ ى عمادة الدراسات العليا.

ســـــجل املقررات التكميلية للطالب، وتدرج في ســـــجله األكاديمي مســـــتقلة عن املقررات  .2
ُ
ت

 املنهجية للمرحلة التي سيدرس بها.

 لال حة الدراســـــــــة واالختبارات  .3
ا
يعامل الطالب خالل دراســـــــــته للمقررات التكميلية وفقا

للمرحلــة الســــــــــــــابقــة التي يــدرس من مقرراتهــا، بمــا ال يتعــارض مع مــا ورد في نص املــادة 

وقواعدها الثامنة عشـــــــــــــرة لال حة املوحدة للدراســـــــــــــات العليا في الجامعة الســـــــــــــعودية 

 .التنفيذية في جامعة امللك سعود
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 : الحركات األكاديمية

 2الحركات األكاديمية

 تنويه عام
على الطالب/ة الرجوع إ ى هذا الدليل عند الرغبة بالقيام بأي إجراء أكاديمي  (1

 .حذف أو ..... إ ى آخره وااللتزام بما ورد فيه من لوا ح وتنويهات من تأجيل أو

 إن كان لديه أي صــــــعوبات أو على الطالب/ة  (2
ا
التوجه إ ى القســــــم املختص أوال

م  التوجه إ ى عمادة الدراسات العليا عبر وسا ل التواصل  استفسارات ومن
َ
ث

 تمكن القسم والكلية من حل املشكلة. املشار إليها أدناه في حال عدم

على الطالب/ة التواصــــــــــل املســــــــــتمر مع القســــــــــم املختص واملرشــــــــــد األكاديمي  (3

وعد التهاون في ذلك أو االنقطاع حتى ال  –إن ُوجد  –الرســـــالة  شـــــرف علىوامل

ِض الطــالــب/ة نفســــــــــــــه إ ى
تطبيق مــا جــاء في اللوا ح واألنظمــة بمــا في ذلــك  يعر 

 طي القيد.

على الطـــالـــب/ة املتـــابعـــة املســـــــــــــتمرة ملوقع عمـــادة الـــدراســـــــــــــــات العليـــا ملعرفـــة  (4

الصــــــــــــــــادرة والتعــــاميم على النمــــاذج أو القرارات  املســـــــــــــتجــــدات من تعــــديالت

 .األكاديمية والشؤون القبول التسجيلالخاصة بإجراءات 

 (تأجيل قبول، وتأجيل دراسة)و نوعان هالتأجيل: و 

 تأجيل القبول: (أ

                                                 
 بال ركات األكاديمية يتضمن كل ما يتعلق بها من إجراءات، فليراجع وسيتم  - 2 - 2

ا
 خاصا

ا
أصدرت عمادة الدراسات العليا دليال

 إرفاق روابطها في الدليل.
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بول:
َ
: اللوائح ذات العالقة بتأجيل الق

ا
 أوال

ت  ( من الئحة الدراسات العليا املوحدة في 21) املادة الحادية والعشروننص 

 :الجامعات السعودية

يجوز بموافقة مجلس القســـــــــــم املختص وعميدي الكلية والدراســـــــــــات العليا "على أنه 

 قبول الطالب على أال تتجاوز مدة التأجيل فصـــــــــــــلين دراســـــــــــــيين، وال تحتســـــــــــــب مدة تأجيل

 ."التأجيل ضمن ال د األقص ى ملدة ال صول على الدرجة
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ا
 :ت املتبعةاإلجراءا :ثانيا

 لالخ ب،لالط برراتم متضـــمنا ،إلكترونيا القبول  لتأجي بطلبيتقد الطالب   (1

نــة في التقويم األـكـاديمي الخــاص بعمــادة الــدراســــــــــــــات العليــا  املــدة الزمنيــة املبي 

 وعلى موقعها اإللكتروني.

 يتم عرض الطلـــب على مجلس القســـــــــــــم، ثم يرفع إ ى عميـــد الكليـــة، ومنـــه إ ى (2

 عميد الدراسات العليا.

 بعد موافقة عميد الدراسيات العليا. (3
ا
عد  التأجيل نافذا  يُّ

 

 تأجيل الدراسة:  (ب

: اللوائح ذات العالقة بتأجيل الدراسة:
ا
 أوال

 ل
ا
من ال حة الدراســــــــات العليا في الجامعات الســــــــعودية  لمادة الثانية والعشــــــــرونوفقا

 وقواعدها التنفيذية في جامعة امللك سعود، والتي تنص على أنه:

 يجوز بموافقة مجلس القســـــــــــم املختص وعميدي الكلية والدراســـــــــــات العليا تأجيل"  

 :اآلتيدراسة الطالب وفق 

 أو أك ر أو  - 1 (1
ا
 دراسيا

ا
 منأن يكون الطالب قد اجتاز فصال

ا
 مناسبا

ا
 أنجز قدرا

 الرسالة.

 .(سنتين دراسيتين)أال يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية  - 2 (2

أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصـــــــــــــل الدراســـــــــــــ ي بما ال يقل عن  - 3 (3

 أسبوعين.
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 ال تحتســب مدة التأجيل ضــمن ال د األقصــ ى ملدة ال صــول على الدرجة - 4 (4

 .(1التوضيحية رقم )كما يظهر في الصورة 

 

 ( يبين خطوات تأجيل الدراسة.1مخطط رقم )

 اإلجراءات املتبعة:

 يتم التنسيق بين الطالب واملرشد العلمي أو املشرف. (1)

 مبررات  (2)
ا
يتقــــدم الطــــالــــب بطلــــب تــــأجيــــل عبر البوابــــة اإللكترونيــــة، متضـــــــــــــمنــــا

الدراســـات الطالب، وخالل املدة الزمنية في التقويم األكاديمي الخاص بعمادة 

 العليا.

يتم عرض الطلـــب على مجلس القســـــــــــــم، ثم يرفع إ ى عميـــد الكليـــة، ومنـــه إ ى  (3)

 عميد الدراسات العليا.

 بعد موفقة عميد الدراسات العليا، مخطط رقم ) (4)
ا
 (.2يعد التأجيل نافذا
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 ( يوضح اإلجراءات املتعبة في التأجيل2مخطط رقم )

 :تنويه

 وال يتمتع بحقوق الطالب.ال يعتبر املؤجل خالل فترة 
ا
 منتظما

ا
 التأجيل طالبا

  حذف املقررات: (ج

 
ا
 :املقررات بحذف العالقة ذات اللوائح :أوال

ت املادة ال حة الدراســــــات العليا في الجامعات من  (22) املادة الثالثة والعشــــــرون نصــــــ 

أن يجوز " :الســـــــــــــعودية وقواعدها التنفيذية في جامعة امللك ســـــــــــــعود، والتي تنص على أنه

 :يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراس ي وفق ما يأتي

أســـــــــابيع  أن يتقدم بطلب ال ذف إ ى ر يس القســـــــــم قبل االختبار النهائي بخمســـــــــة - 1

 على األقل.

 موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا. - 2

 أال يكون هذا الفصل الدراس ي ضمن الفرص اإلضافية. - 3

التأجيل كما هو موضـــــــــح بالشـــــــــكل الفصـــــــــل الدراســـــــــ ي ضـــــــــمن مدة  يحتســـــــــب هذا - 4

 (.3التوضيحي رقم )
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 ( يوضح عمليات حذف املقررات الدراسية.3شكل رقم )

 

: اإلجراءات
ا
 املتبعة: ثانيا

 يتم التنسيق بين الطالب واملرشد العلمي أو املشرف. (5)

يـتـقــــــدم الـطــــــالــــــب بـطـلــــــب حــــــذف الـفصـــــــــــــــــــل )جـمـيـع املـقـررات( عـبـر الـبـوابــــــة  (6)

 مبررات الطـــــالـــــب، وخالل املـــــدة الزمنيـــــة في التقويم 
ا
اإللكترونيـــــة، متضـــــــــــــمنـــــا

 األكاديمي الخاص بعمادة الدراسات العليا.

يتم عرض الطلـــب على مجلس القســـــــــــــم، ثم يرفع إ ى عميـــد الكليـــة، ومنـــه إ ى  (7)

 عميد الدراسات العليا.

 بعد موفقة عميد الدراسات العليا، مخطط رقم ) (8)
ا
 (.4يعد ال ذف نافذا
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 ( يوضح إجراءات حذف املقررات الدراسية.4شكل رقم )

 :تنويه 
  يتمتع الطالب الذي حذف مقرراته حبقوقه كطالب/ة جامعي.ال 
 جييز النظام حذف مقرر واحد والبد من حذف مجيع مقررات الفصل ال 

 .الدراسي

 

 :3االنسحاب (د

: اللوائح ذات العالقة باالنسحاب:
ا
 أوال

إذا انســـــــــــــ ــب الطــالــب من : " ( على أنــه24الرابعــة والعشـــــــــــــرون )جــاء في املــادة 

طبقت عليه شـــــــــــــروط االلتحاق  الدراســـــــــــــات العليا بناء على رغبته ثم أراد العودة إليها

".  لذا نصـــــــــــــت القاعدة التنفيذية بجامعة امللك ســـــــــــــعود على أن وقت القبول الجديد

 التالية:ويكون وفق القواعد االنس اب 

 االنســـــــــــ اب إ ى عمادة الدراســـــــــــات العليا قبل تارير بدءيتقدم الطالب بطلب  (1)

 االمتحانات النها ية.

                                                 
 االنس اب: هو استرداد الطالب ملفه من الجامعة بشكل ةهائي. - 3
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 من عمادة القبول والتســــــــــــجيل والقســــــــــــم (2)
ا
 تخطر عمادة الدراســــــــــــات العليا كال

 .املختص بذلك خالل أسبوعين من تارير إكمال إجراءات االنس اب

: اإلجراءات املتبعة:
ا
 ثانيا

 كترونية.بطلب االنس اب عبر اإلليتقد الطالب  نأ (1)

إذا كان االنســـــــــــ اب أثناء الدراســـــــــــة فيلزم الطالب إحضـــــــــــار إخالء طرف وفق  (2)

عد.
ُ
 النموذج امل

ليات واألقســـــــام العلمية بموافقة العمادة على االنســـــــ اب، كما يظهر  (3)
ُ
بلغ الك

ُ
ت

 (.5شكل توضيحي رقم )

 

 طيق القيد )االنقطاع(: (ه

: اللوائح ذات العالقة بطي القيد:
ا
 أوال

  الطالب يعتبر
ا
 الخامســـــــــــــة املادةقيده كما وردة في  ويطوى  الدراســـــــــــــة عن منقطعا

( من ال حــة الــدراســــــــــــــات العليــا املوحــدة بــالجــامعــات الســـــــــــــعوديــة، في 25والعشـــــــــــــرون )

 :ال االت اآلتية

  كان إذا - 1
ا
 .امل دد الوقت في يسجل ولم للدراسة مقبوال
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الفصــل، ويشــمل  لهذا للدراســة مباشــرته وعدم الفصــول  أحد في التســجيل حال في - 2

 .ذلك االنقطاع عن التواصل مع املشرفــــ/ة على الرسالة

 
ا
 :اإلجراءات املتبعة في طي القيد أو االنقطاع ثانيا

تتو ى الكلية املختصة الرفع بأسماء الطالب املنقطعين عن الدراسة دون عذر  (1)

ة.  مقبول إ ى عمادة الدراسات العليا بناءا على توصية مجلس ي القسم والكلي 

يتم طي قيد الطالبة الذين لم يباشـــــــــــروا الدراســـــــــــة أو املنقطعين عنها بناء على  (2)

توصـــــية مجلســـــ ي القســـــم والكلية وموافقة عميد الدراســـــات العليا، كما يظهر 

 ( الذي ُيبين اإلجراءات املتبعة في عملية طي القيد.6بالشكل التوضيح رقم )

 

 :القيد إلغاء (و
 
ا
 :القيد بإلغاء العالقة ذات اللوائح: أوال

من ال حة الدراسات العليا التي تنص على  (26بناءا على املادة السادسة والعشرون )

 :اآلتية ال االت في العليا الدراسات عمادة مجلس من بقرار الطالب قيد أنه: " يلغى

 .للتسجيل امل ددة الفترة في يسجل ولم العليا الدراسات في قبوله تم إذا (1)

 .(18) املادة في الواردة الشروط وفق التكميلية املقررات يجتز لم إذا (2)

 .مقبول  عذر دون  دراس ي فصل ملدة الدراسة عن انقطع أو انس ب إذا (3)
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 ألحكام الدراسية واجباته من بأي أخل أو الدراسة في جديته عدم ثبت إذا (4)
ا
 املادة وفقا

 .الال حة هذه من (52)

( تقدير )جيد عن التراكمي معدله انخفض إذا (5)
ا
 .دراسيين متتاليين فصلين في جدا

 . (22) املادة في امل ددة التأجيل فرص تجاوز  إذا (6)

 قام أو إعداده للرسالة، أو للمقررات دراسته مرحلة في سواء العلمية باألمانة أخل إذا (7)

 .الجامعية والتقاليد باألنظمة يخل بعمل

 .واحدة مرة بإعادته له السماح بعد - وجد إن - الشامل االختبار يجتز لم إذا (8)

 قبولها بعد عدم أو للمناقشة صالحيتها عدم الرسالة على ال كم لجنة قررت إذا (9)

 .املناقشة

 .(36) املادة وفق ملدتها األقص ى ال د خالل الدرجة على يحصل لم إذا (10)

  



 

166 

 

كما يمكن تلخيص املادة السادسة والعشرون املتعلقة بإلغاء قيد الطالب، كما تظهر 

 (.7في الشكل رقم )

 

: اإلجراءات املتبعة في إلغاء قيد الطالب:
ا
 ثانيا

تتو ى كل كلية بالتنســــــــيق مع القســــــــم العلمي  املختص إبالغ عمادة الدراســــــــات  (1)

 العليا بما لديها من ال االت املنصوص عليها.

ُيرفق كـــــل مـــــا يتعلق بحـــــالـــــة الطـــــالـــــب من املبررات واإلجراءات املتخـــــذة معـــــه  (2)

ـكـالتنبيهــات واإلنــذارات ومحــاضـــــــــــــر الغش ونحوهــا، وكــل مــا بني عليــه مجلســــــــــــــا 
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( من 4.5.6.7القســـــــــــــم والكلية املوافقة على إلغاء قيده، خاصـــــــــــــة في ال االت )

 املادة السادسة والعشرون من ال حة الدراسات العليا.
 بعــد اعتمــاد امل ضـــــــــــــر يصـــــــــــــبح قرا (3)

ا
ر مجلس عمــادة الــدراســــــــــــــات العليــا نــافــذا

( يوضـــــــح اإلجراءات 8واملوافقة عليه من معا ي مدير الجامعة، والشـــــــكل رقم )

 املتبعة.

 

 إعادة القيد (ز

 
ا
 :القيد بإعادة العالقة ذات اللوائح :أوال

ت املادة الســــــابعة والعشــــــرون ) على أنه:  (، من الئحة الدراســــــات العليا27نصــــــ 

 كان ال ا ل إذا قيده ألغي الذي الطالب قيد إعادة القصوى  الضرورة حاالت في يجوز 

 القيد وتكون إعادة والكلية القســم مجلســا يقبلها قهرية اروف دراســته مواصــلة دون 

 مع مجلس الجامعة من وبقرار العليا الدراســــــات عمادة مجلس من توصــــــية على بناءا 

 :يأتي ما مراعاة

يعامل  دراســـــــية فصـــــــول  ســـــــتة من أك ر قيده إلغاء على مضـــــــ ى الذي الطالب (9

 .الدراسة مرحلة من سابقا قطع عما النظر بصرف املستجد الطالب معاملة
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يعيد  أقل أو دراســـــية فصـــــول  ســـــتة قيده إلغاء على مضـــــ ى الذي الطالب  (10

عليها  ويوافق والكلية القســـــم مجلســـــا له يحددها املقررات التي بعض دراســـــة

معدله  ضمن درسها التي الوحدات العليا، وتحتسب الدراسات عمادة مجلس

 الدراسة. استئنافه بعد التراكمي

 قيده إلغاء قبل الدراســــــــــة الطالب في قضــــــــــاها التي املدة تحتســــــــــب كما  (11

 .الدرجة على ل  صول  القصوى  املدة ضمن
 كان إذا قيده ألغى الذي الطالب قيد إعادة القصوى  الضرورة حاالت في يجوز  (12

 .والكلية القسم مجلسا يقبلها قهرية اروف دراسته دون مواصلة ال ا ل

 العليــا، الــدراســــــــــــــات عمــادة مجلس من توصـــــــــــــيــة على بنــاءا  القيــد إعــادة تكون  (13

 .مجلس الجامعة من وبقرار

 .الدراسة استئنافه بعد التراكمي معدله ضمن درسها التي الوحدات تحتسب (14
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: اإلجراءات املتبعة
ا
 القيد:  إلعادة ثانيا

 بــــه مــــا ُيثبــــت  (1)
ا
يتقــــدم الطــــالــــب إعــــادة القيــــد إ ى القســـــــــــــم املختص، مرفقــــا

الظروف واملبررات القهريـة التي حـالـت دون مواصـــــــــــــلـة دراســـــــــــــتـه، بموجب 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذج مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط: 

1599e/https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/nod. 

لية، ثم إ ى  (2)
ُ
يعرض الطالب على مجلس القســـــــــم، ويرفع توصـــــــــيته إ ى مجلس الك

مجلي عمــادة الــدراســـــــــــــــات العــا ي، وبعــد ذلــك على مجلس الجــامعــة العتمــاده، 

 ( يبن اإلجراءات والطرق املتبعة إلعادة القيد.9والشكل التوضيح رقم )

 
 .اإلضافية للفرصة املتبعة اإلجراءات ُيبين( 9) رقم مخطط

 الفرص اإلضافية: (ح
 من الطالب تمكن لعدم إضافية وفرصة املعدل، لرفع إضافية )فرصة نوعان: وهي

  وفق امل ددة املدة في الدرجة على ال صول 
ا
  (.264للمادة ) ا

 :املعدل لرفع اإلضافية الفرصة .أ

                                                 

( من 5ُيلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في عدة حاالت، وجاء في الفقرة ) ( على أنه26نصت املادة ) - 4

( في فصلين دراسيين متتاليين 
ا
 املادة نفسها: إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير )جيد جدا

 

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1599


 

170 

 

 
ا
 :املعدل لرفع اإلضافية بالفرصة العالقة ذات اللوائح: أوال

ت املادة )  الطالب منح (26) املادة من (5) الفقرة من اســــــــتثناءا  يجوز  على أنه( 28نصــــــــ 

  دراســيين فصــلين أو واحد دراســ ي لفصــل فرصــة إضــافية واحدة
ا
 توصــية على بناءا  أعلى حدا

 التوضــــيحي الشــــكل وفي العليا، الدراســــات عمادة مجلس والكلية وموافقة مجلســــ ي القســــم

 التراكمي. املعدل لرفع( 28) املادة ُي خص الذي( 10) رقم

 

 
ا
 :اإلجراءات املتبعة في رفع املعدل التراكمي: ثانيا

ينظر القســـــــــــــم العلمي املختص في وضـــــــــــــع الطــالــب األـكـاديمي ليرى مــدى إمكــانيــة رفع  .1

( فيما تبقى له من مقررات.
ا
 معدله التراكمي إ ى )جيد جدا

، فيتقدم بطلب الفرصـــــة اإلضـــــافة  .2
ا
( ممكنا

ا
إذا كان رفع املعدل التراكمي إ ى )جيد جدا

 .  بعد التنسيق مع املرشد العلمي  أو املشرف إ ى مجلس القسم، وفق النموذج املعد 

رفع توصـــــــــــية مجلس القســـــــــــم إ ى مجلس الكلية، ومنه إ ى مجلس عمادة الدراســـــــــــات  .3
ُ
ت

 املعــــدل لرفع( 28) املــــادة ُي خص الــــذي( 11) رقم التوضـــــــــــــيحي الشـــــــــــــكــــل وفي العليــــا،

 ..التراكمي
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 ( ُيبين اإلجراءات املتبعة للفرصة اإلضافية.11مخطط رقم ) (4)

 في الدرجة على الحصول  من الطالب تمكن لعدم اإلضافية الفرصة .ب

 :املحددة املدة

 
ا
 : العلمية الدرجة على للحصول  اإلضافية بالفرصة العالقة ذات اللوائح: أوال

 
ا
 املادة من (10) الفقرة من اســـــــــــــتثناءا  ( التي تنص على أنه: "يجوز 29للمادة رقم ) وفقا

 املشرف من تقرير على بناءا  دراسيين فصلين عن ال تزيد إضافية فرصة الطالب منح (526)

 مجلس وموافقــة العليــا الــدراســــــــــــــات عمــادة ومجلس القســـــــــــــم والكليــة مجلســـــــــــــ ي وتوصـــــــــــــيــة

( منح الفرصــــــــــــــــة 28( الــــذي ُي خص املــــادة )12)الجــــامعــــة، وفي الشـــــــــــــكــــل التوضـــــــــــــيحي رقم 

 .اإلضافية

                                                 
( من 10( على أنه ُيلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في عدة حاالت، وجاء في الفقرة )26نصت املادة ) - 5

 (.36املادة نفسها: إذا لم يحصل على الدرجة خالل ال د األقص ى ملدتها وفق املادة )
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: اإلجراءات:
ا
 ثانيا
يتقدم الطالب في بداية الفصل األخير من مدته النظامية، بطلب إ ى املشرف ُيبين  (1

 (.13في حاجته للفرصة اإلضافية، كما يظهر في املخطط رقم )

 به ما يفيد تســجيله  (2
ا
ُيرفع الطلب مع تقرير املشــرف إ ى ر يس القســم املختص وفقا

ملوضـــــــوع الرســـــــالة، وقدرته على تســـــــليمها في املدة امل ددة، واملبررات الالزمة، وفق 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذج 

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/fi

les/imce_images/nmwdhj_ltqryr_lfsly_llmshrf_n_md_tqdm_ltlb_fy_drs

.pdf0th_. 

رفع إ ى مجلس ُيعرض الطلــــب على مجلس القســـــــــــــم، ومنــــه إ ى مجلس  (3
ُ
الكليــــة، وت

 .عمادة الدراسات العليا، ومنه إ ى مجلس الجامعة

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/nmwdhj_ltqryr_lfsly_llmshrf_n_md_tqdm_ltlb_fy_drsth_0.pdf
https://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/nmwdhj_ltqryr_lfsly_llmshrf_n_md_tqdm_ltlb_fy_drsth_0.pdf
https://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/nmwdhj_ltqryr_lfsly_llmshrf_n_md_tqdm_ltlb_fy_drsth_0.pdf
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 ( توضح اإلجراءات املتبعة للفرصة اإلضافية.13صورة رقم )

 تنويه           

التقدم  للطالب يحق وال ة/للطالب فرصة آخر هي العلمية الدرجة على ل  صول  اإلضافية الفرصة

 (.دراسية فصول  )أربع امل ددة التأجيل مدة تستنفذ لم وإن حتى اإلضافية الفرصة تأجيل بطلب

 :التحويل (ط
التحويل إ ى الجامعة من جامعة أخرى، والتحويل من تخصص إ ى تخصص )و نوعان: هو 

 .(آخر داخل الجامعة

 أ/ التحويل إلى الجامعة من جامعة أخرى:

: اللوائح ذات العالقة بالتحويل إلى الجامعة من
ا
 جامعة أخرى: أوال

ت  يجوز قبول تحويل الطالب إ ى الجامعة من جامعة  على أنه :(30) املادة الثالثون نصـــــــــــــ 

على توصـــــــــــــيــــة مجلســـــــــــــ ي القســـــــــــــم والكليــــة وموافقــــة مجلس عمــــادة  أخرى معترف بهــــا بنــــاءا 

 :الشروط اآلتيةمراعاة  الدراسات العليا مع

 ضرورية. يراها القسمتوافر شروط القبول في الطالب امل ول وأي شروط أخرى  - 1

 من الجامعة امل ول منها ألي سبب من األسباب. - 2
ا
 أال يكون الطالب مفصوال
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 يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقا طبقا لآلتي: - 3

 أال يكون قد مضـــــــــــــ ى على دراســـــــــــــته للوحدات املعادلة أك ر من ســـــــــــــتة فصـــــــــــــول  -أ 

 دراسية.

 مع متطلبات البرنامج امل ول إليه. أن تتفق من حيث املوضوع -ب 

امل ول  أال تتعـدى نســـــــــــــبـة هـذه الوحـدات ثالثين في املـا ـة من وحـدات البرنـامج -ج 

 إليه.

 )أال يقل تقديره في الوحدات املعادلة عن  -د 
ا
 .(جيد جدا

 ال تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساب املعدل التراكمي. -ه 

مجلســ ي  القســم الذي يتبعه املقرر وموافقةتكون املعادلة بتوصــية من مجلس  -و 

 الكلية وعمادة الدراسات العليا.

: إجراءات التحويل 
ا
 :إلى الجامعة من جامعة أخرى ثانيا

، تعبئــة النموذج من قبــل الطــالــب/ة املعــد لــذلــك وتقــديمــه لعمــادة الــدراســــــــــــــات العليــا. .1

1608https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/ . 

يتقدم الطالب بعد اســـــــــتيفاء الشـــــــــروط بطلب تحويل إ ى عمادة الدراســـــــــات العليا قبل  .2

 اآلتي:
ا
 بداية الفصل الدراس ي بما ال يقل عن أسبوعين، متضمنا

 مي من الجامعة املراد التحويل منها. السجل األكادي 

 .وصف تفصيلي معتمد للمقررات التي درسها، وعدد وحداتها 

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1608
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  فيــه أنــه لم يكن 
ا
ول منهــا موضـــــــــــــ ــا ِخطــاب من عمــادة الــدراســــــــــــــات العليــا امل  

 ألي سبب من األسباب، ولم يتخذ قرار تأدبي.
ا
 مفصوال

 لمي املختص.ُيرسل الطالب إ ى الكلية  املعنية ومنها اغلى القسم الع .3

 يقوم القسم بمعادلة املقررات التي درسها الطالب، مع ضرورة مراعاة اآلتي: .4

 تقل عدد الوحدات الدراســـــــية لكل مقرر من املقررات التي درســـــــها الطالب عن  .أ
 
أال

الوحدات الدراســـــــــــــية للمقرر املناار في البرنامج امل ول إليه، كما هو موضـــــــــــــح في 

 (.14الصورة رقم )

طابق امل تو  .ب
ُ
 .%75ى الدراس ي للمقررين بنسبة ال تقل عن ت

للية، وبدورها إ ى عمادة الدراسات العليا.  .5
ُ
ع توصية مجلس القسم إ ى مجلس الك

َ
رف
ُ
 ت
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 :ب/ التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الجامعة

: اللوائح ذات العالقة بالتحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الجامعة:
ا
 أوال

يجوز تحويــــل الطــــالــــب من تخصـــــــــــــص إ ى آخر داخــــل  (:31الحــــاديــــة والثالثون)في املــــادة 

الجامعة بناءا على توصـــــــــــــية مجلســـــــــــــ ي القســـــــــــــم امل ول إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة 

 الدراسات العليا، مع مراعاة ما يأتي :

 ضرورية. توافر شروط القبول في الطالب امل ول وأي شروط أخرى يراها القسم (1

القســــــــم  الوحدات الدراســــــــية التي ســــــــبق دراســــــــتها في الجامعة إذا رأىيجوز احتســــــــاب  (2

 ضمن معدله التراكمي. املختص أةها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحول إليه، وتدخل

هـــذه  من ( 26 )أال يكون الطـــالـــب قـــد ألغي قيـــده ألي من األســـــــــــــبـــاب الواردة في املـــادة  (3

 الال حة.

القصـــــــــــــوى  برنامج امل ول منه ضـــــــــــــمن املدةتحتســـــــــــــب املدة التي قضـــــــــــــاها الطالب في ال (4

 امل ددة ل  صول على الدرجة.

ل  صـــــــــــــول على  يكون التحويــــل من برنــــامج إ ى آخر ملرة واحــــدة خالل املــــدة امل ــــددة (5

 الدرجة.

 كما أنه يمكن أنه إضافة بعض الشروط كاآلتي:

 موافقة مجلس ي القسم امل ول إليه والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا. (1
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يكون الطالب/ة قد أمض ى ما ال يقل عن فصل دراس ي في كليته وال يشمل ذلك أن  (2

 ال ذف. فصول 

أن تكون املدة املتبقية للطالب/ة كافية ل  صول على الدرجة العلمية في البرنامج  (3

 إليه. امل ول 

 
ا
 :املتبعة في التحويل داخل الجامعة اإلجراءات :ثانيا

لــذلــك وتقــديمــه لعمــادة الــدراســــــــــــــات تعبئــة النموذج من قبــل الطــالــب/ة املعــد  .1

 . /1611https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/nodeالعليا.

يحــال الطلــب إ ى عميــد الكليــة املعنيــة، مرفقــا ببيــان مصــــــــــــــدق الوحــدات التي  .2

 ي القسم والكلية.درسها في القسم امل ول منه للعرض على مجلس 

بطلـــب تحويـــل إ ى القســـــــــــــم العلمي املختص في الفترة الزمنيـــة يتقـــدم الطـــالـــب  .3

امل ددة وفق التقويم الزمني لعمادة الدراســـــــــات العليا بجامعة امللك ســـــــــعود، 

 به النموذج املعد  للتحويل، وســـجل الطالب األكاديمي للتخصـــص املراد 
ا
ا
َ
ُمْرِفق

 م
ا
 تفصيليا

ا
 للمقررات التي درسها.التحويل منه، ووصفا

ا
 عتمدا

 يقوم القسم بمعادلة املقررات التي درسها الطالب، مع ضرورة مراعاة اآلتي: .4

 تقل عدد الوحدات الدراســـــــية لكل مقرر من املقررات التي درســـــــها  .أ
 
أال

ــــــــــــــ/ة عن الوحدات الدراســية للمقرر املناار في البرنامج امل ول  الطالبـ

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1611
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التراكمي وما ال يحتســـــــــــــب منها  وتدخل تقديراتها ضـــــــــــــمن معدلهإليه،  

 يبقى في سجله وال يدخل ضمن معدله.

طابق امل توى الدراس ي للمقررين بنسبة ال تقل عن  .ب
ُ
 .%75ت

لية، وبدورها إ ى عمادة الدراســـــات  .5
ُ
ع توصـــــية مجلس القســـــم إ ى مجلس الك

َ
رف
ُ
ت

 (. 15، كما هو ُمبين في الصورة رقم )التخاذ القرار املناسب العليا
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 األكاديمية تاإلنذارا (ي

: اللوائح ذات العالقة باإلنذارات:
ا
 أوال

( من الئحـــة الـــدراســـــــــــــــات العليـــا املوحـــدة 52نصـــــــــــــــت املـــادة الثـــانيـــة والخمســـــــــــــون )

إذا ثبــت عــدم جــديــة الطــالــب في  :وقــاعــدتهــا التنفيــذيــة في جــامعــة امللــك ســـــــــــــعود على أنــه

من املشــــــرف على دراســــــته يتم بناءا على تقرير  الدراســــــة أو أخل بأي من واجباته الدراســــــية

املختص، وإذا أنذر الطالب مرتين ولم يتالف أســـــــــــــباب  إنذار الطالب بخطاب من القســـــــــــــم

 الدراسات العليا بناءا على توصية مجلس القسم إلغاء قيده. اإلنذار فلمجلس عمادة

:
ا
 املادة الحاالت اآلتية: هعلي تيضاف إلى ما نص   ثانيا

ـــــــــــــــــ/ة بدون  (أ عذر مقبول عن شـــــهرين في كل فصـــــل دراســـــ ي  في مرحلة  إذا زاد غياب الطالبـ

 اإلرشاد العلمي  أو اإلشراف األكاديمي.

ة ولم يتقدم على القســــم  (ب إذا تجاوز نصــــف املدة امل ددة ل  صــــول على الدرجة العلمي 

 للمــادة )
ا
( من الال حــة 36بموضـــــــــــــوع الرســــــــــــــالــة ملرحلتي املــاجســـــــــــــتير والــدكتوراه، وفقــا

 .املوحدة للدراسات العليا

لب من ِقبل املجالس العلمية سواءا في مرحلة دراسته  (ج
ُ
ـــــ/ة في إنجاز ما ط ـــ إذا تأخر الطالبـ

 للمقررات أو إعداده للرسالة.

 إذا لم يستجب لتوجيهات املرشد العلمي  أو املشرف على رسالته. (د
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ة التي تتناسب مع املرحلة التي يدرس بها (ه  .إذا لم يتمكن من الكتابة العلمي 

 :
ا
 األكاديمية: تاإلجراءات املتبعة في اإلنذاراثالثا

يتقدم املشـــــــــــــرف العلمي  أو املشـــــــــــــرف األكاديمي بتقرير مفصـــــــــــــل عن الطالب إ ى ر يس  (1

 القسم الذي ينتمي إليه الطالب.

 يتم إنذار الطالب بخطاب سري  من ر يس القسم. (2

مجلس إذا لم يتجاوب الطالب بعد إنذاره مرتين لسبب واحد فيتم عرض أمره على 

ة ومنه إ ى مجلس عمادة الدراسات  ة مجلس القسم على عميد الكلي  رفع توصي 
ُ
القسم، وت

 .العليا التخاذ اإلجراء املناسب في حقه
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 العلمية الرسائل إعدادآليات 

 عليها واإلشراف
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رشد 
ُ
: آليات عمل امل

ا
 العلمي.أوال

 اإلرشاد األكاديمي )العلمي(: 

( لطـالـب هو العمـل الـذي يكلف  بـه عضـــــــــــــو هيئـة التـدريس للتوجيـه األكـاديمي)العلمي 

الدراســـــــــــــات العليا مع بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في دراســـــــــــــته ومســـــــــــــاعدته في اختيار 

موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من مجلس الجامعة بناءا على 

( من الال حة املوحدة 41ه املادة )توصـــــية مجلس عمادة الدراســـــات العليا، كما نصـــــت علي

 للدراسات العليا في جامعة امللك سعود.

 املرشد األكاديمي  )العلمي(:

هو عضـــــــــــــو هيئة التدريس من: األســـــــــــــاتذة، أو األســـــــــــــاتذة املشـــــــــــــاركين، اأو األســـــــــــــاتذة  

ا للطالب منذ بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه  املساعدين الذي يعينه القسم مرشدا علميا

راســــــــــــته ومســــــــــــاعدته في اختيار موضــــــــــــوع الرســــــــــــالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد في د

املعتمدة من مجلس الجامعة بناء على توصــية مجلس عمادة الدراســات العليا، كما نصــت 

 ( من الال حة املوحدة للدراسات العليا في جامعة امللك سعود.41عليه املادة )

: حقوق املرشد األكاديمي)العلمي( 
ا
 أوال

( احتســــــاب اإلرشــــــاد األكاديمي)العلمي( بســــــاعة واحدة لكل طالب في نصــــــاب عضــــــو هيئة 1

ا. ا وثالثين ساعة عمل أسبوعيا  التدريس من ساعات العمل اإلدارية البالغة خمسا

 ( مراعاة أولويته في اإلشراف على الطالب إن أمكن ذلك. 2

 ( معاملة تقاريره عن الطالب معاملة تقارير املشرف.3
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 زام الطالب بالتواصل مع مرشده في األوقات التي حددها له.( الت4

 ( مراعاة حقه في التمتع بإجازاته الرسمية.5

( أن يكون هو املرجع األكاديمي)العلمي( األول للطالب في حل املشـــكالت والصـــعوبات التي 6

 تواجهه في إعداد خطة بحثه أو مشروعه.

 ألكاديمية عن الطالب.( تمكينه من االطالع على كافة املعلومات ا7

 ثانيا: واجبات املرشد األكاديمي)العلمي(.

( االطالع على الال حـــة املوحـــدة للـــدراســـــــــــــــات العليـــا في جـــامعـــة امللـــك ســـــــــــــعود وقواعـــدهـــا 1

 التنفيذية، وضوابط املشروع البحثي، ودليل إعداد الرسا ل العلمية واملشروعات البحثية.

ا له.( مباشرة مهام اإلرشاد األكاديمي)ال ا2 ( على الطالب منذ تعيينه مرشدا علميا  علمي 

 ( التأكد من إملام الطالب بما يخصه من اللوا ح واألنظمة.3

( توجيه الطالب إ ى االلتزام باألدلة املتعلقة به )دليل الطالب في الدراســـــــــــات العليا )دليل 4

 دليل إعداد الرسا ل العلمية واملشروعات البحثية(. -طالب املاجستير( 

 ( أن يحدد للطالب وقت اللقاء، ووسا ل التواصل معه، وأن يلتزم بذلك.5

 ( إثبات حضور الطالب وغيابه حسب النموذج املعد لذلك.6

 ( متابعة سير الطالب في دراسته.7

( من 50( كما نصــــــــــــت عليها املادة )1( تقديم التقرير الفصــــــــــــلي عن الطالب )انظر امل  ق:8

 عليا في جامعة امللك سعود.الال حة املوحدة للدراسات ال
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 ( مساعدة الطالب في بنا ه األكاديمي)العلمي( والبحثي.9

 ( املتابعة املستمرة للطالب في خطوات اختيار املوضوع وإعداد خطة بحثه.10

( تقويم خطــة البحــث قبــل تقــديمهــا للقســـــــــــــم األـكـاديمي)العلمي(، والتــأكــد من مراعــاتهــا 11

 دليل إعداد الرسا ل العلمية واملشروعات البحثية.ل جوانب العلمية واملنهجية حسب 

 ( إيضاح فكرة البحث عند عرض خطة البحث على مجلس القسم األكاديمي)العلمي(.12

 متابعة إجراء التعديالت املطلوبة على خطة البحث من املجالس املختصة.1313

 ثالثا: مهام املرشد األكاديمي)العلمي(.

ســـــِهم للمرشـــــد األكاديمي)العلمي( مها
ُ
في  -عند تطبيقها على الوجه األمثل  -م متنوعة ت

تحقيق أهداف الدراســـــــــــــات العليـا، وتســـــــــــــاعد الطـالب على اجتيـاز مرحلتـه بكفـاءة عاليـة. 

ويمكن تفصــــــيل آليات وطرق وإجراءات مهام املرشــــــد في ثالث مراحل: أثناء دراســــــة الطالب 

 البحث.للمقررات، وعند اختياره ملوضوع بحثه، وعند إعداد خطة 

 آليات ومهام املرشد األكاديمي)العلمي( أثناء دراسة الطالب للمقررات: .1

 .تحديد وقت للقاء الطالب 

 .تعريف الطالب بحقوقه وواجباته التي بينتها اللوا ح واألنظمة 

 .متابعة سير الطالب في دراسته 

 .توجيه الطالب االستكمال جوانب النقص العلمي لديه في تخصصه 

  استثمار دراسته في ابتكار موضوعات مناسبة ملشروعه حث الطالب على

 العلمي.
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 .مساعدة الطالب على معالجة ما يعترضه من إشكاالت أثناء دراسته 

  تنبيــه الطــالـب على أن يكون تقــديمــه لخطــة بحثــه في الوقـت املســـــــــــــموح بـه

. ا ابتداء وانتهاءا  نظاما

 الطالب للموضوع:آليات ومهام املرشد األكاديمي)العلمي( أثناء اختيار  .2

  ،تـــذكير الطـــالـــب بـــأهميـــة البحـــث العلمي، وضـــــــــــــرورة االلتزام بـــأخالقيـــاتـــه

 ومسؤولياته، وأساليبه.

   ة واألصـــــــــالة، وأن مراعاة أن تتميز موضـــــــــوعات رســـــــــا ل املاجســـــــــتير بالجدَّ

تتســـم موضـــوعات الرســـا ل باألصـــالة واالبتكار، واإلســـهام الفاعل في إنماء 

( من الال حة 43ا نصـــــــــــــت عليه املادة )املعرفة في تخصـــــــــــــص الطالب، كم

 املوحدة للدراسات العليا في جامعة امللك سعود.

  أن يكون إرشـــاده للطالب ومســـاعدته في اختيار موضـــوع البحث ِ بما يال م

أهداف الجامعة، والقســــــــــــم األكاديمي)العلمي(، ويراعي األولويات البحثية 

 بالجامعة.

  ،والصـــــــــــــفــــات التي ينبغي أن تعريف الطــــالــــب بــــأهميــــة اختيــــار املوضـــــــــــــوع

 يتوخاها في اختياره.

  تعريف الطـالـب بطرق اختيـار املوضـــــــــــــوع، وأوعيـة املعلومـات، ومســـــــــــــارات

 الكتابة في تخصصه.

   مناقشــة الطالب في أهمية املوضــوع الذي اختاره، وجدته، ومدى االبتكار

 فيه.
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 مناقشة الطالب في الدراسات السابقة ومدى اإلضافة العلمية التي يتميز 

 هبا موضوعه.

   إن دعـــت ال ـــاجـــة لـــذلـــك-مســـــــــــــــاعـــدة الطـــالـــب في إعـــداد فكرة البحـــث- 

 لعرضها على مجلس القسم.

  .توضيح فكرة البحث عند عرضها على مجلس القسم 

 

( أثنـــــاء إعـــــداد الطـــــالـــــب خطـــــة بحثـــــه أو  .3 ــــاديمي)العلمي  إجراءات املرشــــــــــــــــــد األـك

 مشروعه:

 فادة من خطط إرشـــــــــــــاد الطالب للمراجع العلمية في موضـــــــــــــوعه، واالســـــــــــــت

 املشاريع العلمية السابقة املشابهة.

  مناقشـــة الطالب في منهج البحث املناســـب للموضـــوع الذي اختاره من بين

 مناهج البحث املعروفة، وإجراءاته.

  ،متــــابعــــة الطــــالــــب في تحرير خطــــة بحثــــه وتقســـــــــــــيمــــاتــــه الكبرى والفرعيــــة

 ومناقشته فيها.

  إعـــداد الرســـــــــــــــا ـــل العلميـــة التـــأكـــد من أن خطـــة الطـــالـــب موافقـــة لـــدليـــل

 واملشروعات البحثية.

  توقيع املرشــــــــد األكاديمي)العلمي( على خطة البحث؛ تمهيدا لعرضــــــــها على

 املجالس العلمية، ويراعى ما يلي:

   إذا اقتنع املرشــــــد بصــــــال ية املوضــــــوع والخطة كتب عليها "أرى صــــــال ية

 املوضوع والخطة".
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 الخطة كتب عليها: )للعرض  إذا لم يقتنع املرشـــــــــد بصـــــــــال ية املوضـــــــــوع أو

على املجلس(، وله ال ق في إبداء مبررات تحفظه على املوضــــــوع أو الخطة 

 أثناء مناقشة املجلس للموضوع.

 .متابعة خطوات تقديم الطالب لخطة بحثه في املجالس املختصة 

  مســــــــــــــاعــدة الطــالــب في معــالجــة املالحظــات الواردة على خطــة البحــث من

 املجالس وال جان العلمية.مجلس القسم وغيره من 

ا، وتنتهي عند  ويشــــــار إ ى أن مهمة املرشــــــد األكاديمي)العلمي( تبدأ منذ تعيينه مرشــــــدا علميا

اعتمـــاد خطـــة بحـــث الطـــالـــب، ومن مهـــامـــه في جميع مراحـــل اإلرشــــــــــــــــاد األـكــاديمي)العلمي( 

ملادة السابقة تقديم تقرير فصلي عن الطالب وفق النموذج املعد لذلك، كما نصت عليها ا

 ( من الال حة املوحدة للدراسات العليا في جامعة امللك سعود.50)

. 
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ا
شرِّفثانيا

ُ
 :األكاديمي : آليات عمل امل

 املشرف األكاديمي 

إن اإلشـراف على املشـروعات العلمية يتطلب القيام بمهام متنوعة، تتم وفق ضـوابط 

العلمي، وواجباته، ومهامه، وأنظمة محددة، وال اجة ماســـــــــة إ ى إيضـــــــــاح حقوق املشـــــــــرف 

واإلجراءات النظامية املتعلقة بذلك، في ضــــوء األنظمة واللوا ح والضــــوابط املعمول هبا في 

ا  جامعة امللك ســـــــــــعود؛ لتعين املشـــــــــــرف على أداء اإلشـــــــــــراف على أكمل وجه، ولتكون مرجعا

على للكليـــات واألقســـــــــــــــام العلميـــة في ضـــــــــــــبط اإلجراءات األـكــاديميـــة املتعلقـــة بـــاإلشـــــــــــــراف 

 املشروعات العلمية.

 ومن هنا جاءت أهمية إصدار آليات عمل املشرف الذي يحتوي على:

 حقوق املشرف.  (1

 واجبات املشرف.  (2

 توزيع اإلشراف على أعضاء هيئة التدريس.  (3

 مهام املشرف.  (4

 املشروع العلمي:

هو عمل بحثي علمي أكاديمي يتقدم به طالب الدراســــــــــات العليا الســــــــــتكمال متطلبات 

ال صــــول على درجة الدكتوراه أو املاجســــتير، ويشــــمل ذلك الرســــا ل العلمية واملشــــروعات 

 البحثية )البحوث التكميلية(.

 اإلشراف:
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هو العمــل األـكـاديمي الــذي يكلف بــه عضـــــــــــــو هيئــة التــدريس للقيــام بتوجيــه طــالــب في 

من بداية  الدراسات العليا في مشروعه العلمي ل  صول على درجة الدكتوراه أو املاجستير

 اعتماد خطة املشروع حتى إةهاء إجراءات املناقشة.

 املشرف:

ها لطالب الدراسات العليا في إعداد مشروعه  َن موجَّ هو عضو هيئة التدريس الذي ُعيَّ

، وفق اللوا ح املنظمة لذلك.  العلمي 

 املشرف املساعد:

ن  للمشـــــــرف،  -عند ال اجة -هو عضـــــــو هيئة التدريس الذي ُعيَّ
ا
وفق اللوا ح مســـــــاعدا

 املنظمة لذلك.

 لجنة اإلشراف:

هي مجموعة من أعضـــــــــــــاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة املتميزة والكفاية العلمية في 

مجال البحث العلمي يشـــرفون على طالب في مشـــروع علمي في برامج الدراســـات العليا، وفق 

دة للدراســــات العليا في من الال حة املوح (46اللوا ح املنظمة لذلك كما نصــــت عليها املادة )

جامعة امللك ســــــــــــعود؛ وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناءا على توصــــــــــــية مجلس القســــــــــــم 

 املختص ومجلس الكلية املعنية ومجلس عمادة الدراسات العليا وفق الشروط اآلتية:

 رسائل املاجستير: -أ 

 على شهادة الدكتوراه. - 1
ا
 أن يكون حا زا

 له على درجة الدكتوراه ثالث سنوات على األقل.أن يكون قد مض ى على حصو  - 2
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من األبحاث املنشورة  -في مجال تخصصه  -أن يكون لديه ثالثة أبحاث على األقل  - 3

 أو املقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة.

 رسائل الدكتوراه: -ب 

 على شهادة الدكتوراه. - 1
ا
 أن يكون حا زا

 رجة الدكتوراه خمس سنوات على األقل.أن يكون قد مض ى على حصوله على د - 2

من األبحاث املنشـــورة -في مجال تخصـــصـــه  -أن يكون لديه ســـتة أبحاث على األقل  - 3

 أو املقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة.

: حقوق املشرف
ا
 أوال

اإلشـــــــراف العلمي على املشـــــــروعات العلمية من مهام عضـــــــو هيئة ا التدريس؛ وتيســـــــيرا 

 املهمة بينت اللوا ح واألنظمة ما للمشرف من حقوق، وأهم ذلك:األداء هذه 

 مراعاة النصاب التدريس ي عند توزيع اإلشراف )حسب اللوا ح واألنظمة(.  (1

أن يكون هو املرجع العلمي األول للطـــالـــب في حـــل املشـــــــــــــكالت والصـــــــــــــعوبـــات التي  (2

 تواجهه في البحث.

ث التي أشـــــــــــــرف عليها حين اإلقرار بدوره العلمي من خالل ذكر اســـــــــــــمه على البحو  (3

 نشرها.

 التزام الطالب بالتواصل مع مشرفه في األوقات التي حددها له. (4

 تمكينه من االطالع على كافة املعلومات األكاديمية عن الطالب. (5

 مراعاة حقه في التمتع بإجازاته الرسمية. (6



 

191 

 

ال صـــــــــــــول على املكـــافـــأة املـــاليـــة املقررة ل شـــــــــــــراف على املشـــــــــــــروع العلمي في حـــال  (7

( من الال حــة 60إلشـــــــــــــراف الخــارجي أو التعليم املوازي كمــا نصــــــــــــــت عليــه املــادة )ا

املوحدة دليل املرشد العلمي واملشرف واملناقش للدراسات العليا، ونظام التعليم 

 املوازي املقر من مجلس الجامعة. 

في حال تعاقب املشــــــــــرفين يســــــــــتحق املشــــــــــرف من املكافأة ما يقابل املدة التي تو ى  (8

( من الال حــة 60عليهــا كمــا نصــــــــــــــت عليــه القــاعــدة التنفيــذيــة للمــادة ) اإلشـــــــــــــراف

 املوحدة للدراسات العليا.

ال صــــــــــول على املكافأة املالية املقررة بوصــــــــــفه أحد أعضــــــــــاء لجنة املناقشــــــــــة كما  (9

( من الال حة املوحدة للدراســـــــــــــات العليا في جامعة امللك 61نصـــــــــــــت عليه املادة )

 سعود والجامعات السعودية.

: واجبات املشرفثاني
ا
 ا

تت خص واجبــــات املشـــــــــــــرف في متــــابعــــة ســـــــــــــير الطــــالــــب في بحثــــه، وتعرفيــــه بمهــــامــــه، 

وواجبـاتـه، وحقوقـه، وبـأهميـة البحـث العلمي، وضـــــــــــــرورة االلتزام بـأخالقيـاتـه، وأســـــــــــــاليبـه، 

 ليخرج البحث على أكمل وجه، وتفصيل ذلك فيما يأتي:

الجــامعــات الســـــــــــــعوديــة وقواعــدهــا  االطالع على الال حــة املوحــدة للــدراســــــــــــــات العليــا في .1

التنفيذية في جامعة امللك ســــــعود، وضــــــوابط املشــــــروع البحثي، ودليل إعداد الرســــــا ل 

 العلمية واملشروعات البحثية.

 التأكد من إملام الطالب بما يخصه من اللوا ح واألنظمة. .2

 مباشرة مهام اإلشراف العلمي على الطالب بعد اعتماد خطة مشروعه العلمي. .3
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الطـــالـــب إ ى االلتزام بـــدليـــل إعـــداد الرســـــــــــــــا ـــل العلميـــة واملشـــــــــــــروعـــات البحثيـــة  توجيـــه .4

 بجامعة امللك سعود.

 مساعدة الطالب في تجاوز الصعوبات أثناء إعداد مشروعه العلمي. .5

( من 50تقديم تقرير فصـــــلي عن ســـــير الطالب في مشـــــروعه العلمي كما نصـــــت عليها املادة )

  (.2)انظر امل  ق : في جامعة امللك سعود.الال حة املوحدة للدراسات العليا 

 املتابعة املستمرة للطالب في التزامه بمنهج البحث العلمي وأخالقياته. .1

 فحص املشروع العلمي عند استالم مسودته النها ية قبل كتابة تقرير اكتماله. .2

تهيئة الطالب للمناقشة ومساعدته في إعداد طرحه العلمي في التعريف بمشروعه  .3

 ة املناقشة.في بداي

 تنسيق موعد املناقشة بالتعاون مع عمادة الكلية. .4

 متابعة إجراء التص يحات املطلوبة من قبل أعضاء لجنة املناقشة. .5

 كما يحسن باملشرف أن يعتني بأمور أخرى، منها:

 حث الطالب على حضور املؤتمرات والندوات واملشاركة بتقديم أوراق عمل.  (1

 حث الطالب على حضور مناقشات الرسا ل العلمية في تخصصه.  (2

توجيه الطالب لنشــــــر رســــــالته العلمية أو أجزاء منها في صــــــورة أبحاث مســــــتله من   (3

 الرسالة العلمية.

 ثالثا: توزيع اإلشراف على أعضاء هيئة التدريس بالقسم

املوحدة للدراسات من الال حة ( 49، 48، 47، 46، 45، 42)مع مراعاة ما ورد في املواد 

العليا في الجامعات الســـــــــــــعودية وقواعدها التنفيذية في جامعة امللك ســـــــــــــعود وضـــــــــــــوابط 
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املشـــــــروع البحثي؛ يتم اختيار املشـــــــرفين على املشـــــــروعات العلمية في ضـــــــوء أســـــــس ومعايير 

محددة تتناســــب مع كفاءات أعضــــاء هيئة التدريس وتخصــــصــــاتهم العلمية الدقيقة، وفق 

 ما يلي:

جلس القســــــــم اســــــــم املشــــــــرف على املشــــــــروع العلمي بالتزامن مع التوصــــــــية يقترح م (1

 باملوافقة على قبول املشروع/ الرسالة.

 يراعى عند توزيع اإلشراف التخصص الدقيق ألعضاء هيئة التدريس. (2

 ُيَوزَّع اإلشراف وفق نصاب اإلشراف ألعضاء هيئة التدريس. (3

توزيع اإلشـــــــــــراف بين أعضـــــــــــاء هيئة مع مراعاة ما ذكر في الفقرتين الســـــــــــابقتين يتم  (4

 التدريس بالقسم بالتساوي قدر اإلمكان.

 تراعى أولوية إسناد اإلشراق على الطالب ملرشده العلمي ما أمكن. (5

ا على املشــــــروع  (6
ا
تحســــــن اســــــتشــــــارة عضــــــو هيئة التدريس قبل اقتراح اســــــمه مشــــــرف

 العلمي.

/ الرســـــالة يحســـــن االســـــتماع لرأي الطالب في اختيار املشـــــرف على املشـــــروع ا (7 لعلمي 

 بما يتوافق مع اللوا ح واألنظمة.

يراعى عدم ال جوء إ ى املشـــــــــــــرف الخارجي عند وجود من يقوم مقامه من أعضـــــــــــــاء  (8

( من 45هيئة التدريس داخل الجامعة كما نصـــــــــــــت عليه املادة التنفيذية للمادة )

ية في الال حة املوحدة للدراســات العليا في الجامعات الســعودية وقواعدها التنفيذ

 جامعة امللك سعود.

 لجان اإلشراف:
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يراعى في املشــــــــــروعات العلمية التي يقترح مجلس القســــــــــم لجنة ل شــــــــــراف عليها وجود 

قدر من التعاون والتنســـــــــــيق بين جميع املشـــــــــــاركين في عملية اإلشـــــــــــراق، واملتابعة، وتحديد 

 املسؤوليات وتوزيعها بشكل يحقق األهداف املنشودة، مع مراعاة ما يلي:

( من الال حة املوحدة 42يكون تشــــــــــكيل لجان اإلشــــــــــراق املشــــــــــتركة حســــــــــب املادة ) (1

للدراســـــــــــــات العليا في الجامعات الســـــــــــــعودية وقواعدها التنفيذية في جامعة امللك 

 سعود.

ا لها. (2  يقترح مجلس القسم أسماء أعضاء لجنة اإلشراق مع تحديد أحدهم ر يسا

 املشرف الر يس.يعامل أعضاء ال جنة في نصاب اإلشراق معاملة  (3

 تضع ال جنة آلية عملها، ويزود القسم بنسخة منها. (4

 رابعا: مهام املشرف

ا، ويســـــــتمر 
ا
تبدأ مهام املشـــــــرف مع الطالب فور اعتماد خطة املشـــــــروع وتعيينه مشـــــــرف

معه إ ى ما بعد االنتهاء من إعداد الرســــــــالة وحتى انتهاء اإلجراءات النظامية بعد املناقشــــــــة، 

تقســــــــيم مهامه إ ى مهام ا قبل بداية املشــــــــروع، ومهام أثناءه، ومهام بعد  ولذا فمن املناســــــــب

 االنتهاء منه، وذلك على النحو التا ي:

: قبل بدء العمل في املشروع
ا
 أوال

 اللقاء األول وأهميته:

اللقاء األول بين املشـــــــرف والطالب ذا أهمية كبيرة؛ ألنه يوضـــــــح يعدُّ للطالب القواعد 

وآلية التواصــــــــل، ويرســــــــم الخطوط العريضــــــــة لعمله، ويوضــــــــح له رؤية العلمية والنظامية 

املشرف وطريقته في مساعدة الطالب على إنجاز مشروعه العلمي في الوقت امل دد بإتقان. 

 لذلك ينبغي على املشرف اإلعداد الجيد لهذا اللقاء؛ وذلك بمراعاة ما يلي:
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 تمدة.التأكد من استالم املشرف والطالب لخطة املشروع املع (1

إطالع الطالب على اللوا ح واألدلة الخاصـــــــــــــة بالدراســـــــــــــات العليا، مع التأكيد على  (2

 االلتزام بدليل إعداد الرسا ل العلمية واملشروعات البحثية.

 تحديد وقت اللقاء ومكانه وفق ما يلي: (3

ا، وتوثيقها في البوابة الكرتونية  (1 تحديد ساعات اإلشراق بواقع ساعة أسبوعيا

 التدريس.لعضو هيئة 

 مراعاة مناسبة املواعيد لكل من املشرف والطالب.- (2

بيــان منهجــه في اإلشـــــــــــــراف، وطريقــة قراءة مــا يكتبــه الطــالــب ومتــابعــة التعــديالت  (4

 املطلوبة.

حث الطالب على التحلي بأخالق الباحث الجيد وصـــــــــــــفاته العلمية، والتنبيه على  (5

 األخطاء الشائعة بين الباحثين.

عن فكرة مشــــروعه العلمي، ومر ياته عن كيفية ســــيره فيه، االســــتماع إ ى الطالب  (6

 وكيفية تنظيمه لوقت العمل عليه.

( تكلفي الطالب بإعداد خطة عمل تنفيذية ملشــروعه العلمي تســاعده على إنجازه في 7

 ( وتوضيح ذلك فيما يلي:3املدة النظامية. )امل  ق: 

 :
ا
 مساعدة الطالب في وضع خطة عمل إلعداد البحث:ثانيا

هذه خطوة مهمة يوجه املشــــــــرف الطالب إليها أثناء اللقاء األول؛ إذ التخطيط لتنفيذ 

ا العمل العلمي -أي عمل وإنجازه  له أثره الكبير في خروج املشروع العلمي بصورة  -وخصوصا

مرضـــــــــــــية في الوقت امل دد للمرحلة. والطالب في مرحلة الدراســـــــــــــات العليا عليه أن ينظم 
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تى ال يجد نفسه قد ضاق عليه الوقت، مما يضطره حينئذ إ ى العمل وقته إلنجاز عمله ح

 املكثف بدون إتقان.

فعلى املشـــــــــــــرف مســــــــــــــاعــدة الطــالــب وتوجيهــه إلعــداد خطــة تنفيــذيــة إلنجــاز بحثــه مع 

 مراعاة ما يلي:

قســـــــــــــيم الخطة التنفيذية على مدة املرحلة، مع مراعاة أن يتم االنتهاء من ت 

. البحث قبل انتهاء املدة الن  ظامية للمرحلة بوقت كافا

ن يكون تقســـــــــــــيم الخطــــة التنفيــــذيــــة على الفصـــــــــــــول الــــدراســـــــــــــيــــة؛ ليتمكن أ 

املشــــــــرف من تحديد نســــــــبة ما أنجزه الطالب، وتســــــــجيلها في تقرير اإلشــــــــراف 

( من الال حة املوحدة للدراســــــات العليا 50الفصــــــلي، كما نصــــــت عليها املادة )

 في جامعة امللك سعود.

تمـــاد الخطـــة التنفيـــذيـــة وإبقـــاء نســـــــــــــخـــة منهـــا عنـــده، ن يقوم املشـــــــــــــرف بـــاعأ 

 وأخرى مع الطالب.

 
ا
 : أثناء العمل على املشروعثالثا

 تتضمن مهام املشرف أثناء عمل الطالب على املشروع العلمي:

 املتابعة العلمية، واملتابعة النظامية، وتفصيل ذلك فيما يلي:

 املتابعة العلمية الطالب: .1

 هي العمل األساس للمشرف، ولها جانبان:املتابعة العلمية للطالب 

 األول: الجانب املنهجي.

 الثاني: الجانب األخالقي.
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 وذلك على النحو التا ي:

: الجانب املنهجي:
ا
 أوال

 ويتعلق بمنهج البحث وإجراءات العمل فيه، وذلك من خالل اآلتي:

 توضيح املنهج العلمي املعتمد للبحث، وإرشاده إ ى أهم املراجع في ذلك. (1

ا قراءة نقـــديـــة، والتـــأكـــد من التزام البـــاحـــث بمنهج  (2 قراءة مـــا يكتبـــه الطـــالـــب تبـــاعـــا

 بحثه، وتنبيهه على األخطاء العلمية.

 التأكد من قيام الطالب بتعديل امل  واات على بحثه. (3

ا ل خطــــة التنفيــــذيــــة الزمنيــــة  (4 متــــابعــــة الطــــالــــب في تنفيــــذ مشـــــــــــــروعــــه العلمي وفقــــا

 املخطط لها.

تفكير املتعمق في حــل املشـــــــــــــكالت العلميــة واملنهجيــة التي تــدريــب الطــالــب على ال (5

 تواجهه، واقتراح البدا ل لها.

التأكد من التزام الطالب باألســـلوب العلمي في الكتابة، وانتقاء األلفاظ املناســـبة،  (6

 والبعد عن ال شو.

التأكد من اســــــــتيفاء الباحث لجميع جوانب بحثه، مع اســــــــتقصــــــــاء املادة العلمية  (7

 فيها.

 الفرصة للطالب إلبداء رأيه واملناقشة في القضايا العلمية. إتاحة (8

املراجعة النها ية ملجمل الرسالة مطبوعة قبل تسليمها، مما يساعد على تجهيزها  (9

 للمناقشة بأفضل صورة من الناحية العلمية واملنهجية.
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ا: الجانب األخالقي:  ثانيا

علمية منهجية، ومن الثابت البحث العلمي عملية أخالقية، إضـــــــــــــافة إ ى كونه عملية 

ا في اهور  قي، يلتزم بــه البــاحــث، ـكـان ذلــك ســـــــــــــببــا
ُ
ل
ُ
أن البحــث العلمي إذا لم يكتنفــه إطــار خ

الخلل في نتا ج البحث وتطبيقاته.  يوجه املشــــرف الطالب إ ى جملة من الصــــفات واألخالق 

 التي يجب عليه التحلي بها، ولعل أبرزها:

 والدقة في النقل، ونسبة األعمال إ ى أص ابها. األمانة العلمية، فيتحرى الص ة  (1

 التواضع العلمي، بعدم االعتداد بالرأي، وتجنب ازدراء اآلخرين.  (2

 املرونة الفكرية وعدم التعصب لشخص أو لفكرة. (3

املوضـــــــــــــوعيــة، بــالتجرد من امليول واألهواء التي تنــأى بــالبــاحــث عن املنهج العلمي  (4

 الدقيق.

 لتنكر لها.تقدير جهود السابقين وعدم ا (5

 االطالع على خربات اآلخرين، وال رص على االستفادة منها. (6

 املتابعة النظامية للطالب: .2

من مهام املشــــــرف املتابعة النظامية للطالب، وهي قرينة املتابعة العلمية له، وال تقل 

 أهمية عنها، وتشتمل على أمرين:

األول: إثبات انتظام الطالب في جلســــــات اإلشــــــراف األســــــبوعية امل ددة وفق النموذج 

املعد لذلك، الذي يحال في ةهاية كل فصــــــــل دراســــــــ ي لر يس القســــــــم لالطالع واتخاذ ما يلزم 

( من الال حة املوحدة للدراســــات العليا 52، 26من إنذار أو طلب إلغاء قيد، وفق املادتين )

في الجامعة. وقد تقتضـــــــــــــ ي طبيعة البحث في بعض مراحله عدم قدرة وقواعدها التنفيذية 

الطالب على تقديم عمل أســـــــــبوعي ملشـــــــــرفه؛ فال ينبغي حينئذ أن ينقطع عن مشـــــــــرفه، بل 
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يكون بينه وبين مشــــــرفه تواصــــــل يبين له من خالله في أي مرحلة هو من بحثه، وأين وصــــــل 

ا. ا ل خطة التنفيذية املوضوعة مسبقا  في إنجازه طبقا

الثاني: كتابة تقرير فصـــــــــلي عن الطالب ومدى تقدمه في مشـــــــــروعه العلمي، ومواابته 

وجديته، ونســــــبة ما أنجزه، ومناســــــبته ملا مضــــــ ى من املدة النظامية للطالب، وفق النموذج 

(، الذي يحال لر يس القســم لالطالع واتخاذ ما يلزم. ويترتب على هذا 2املعد لذلك )امل  ق:

قــدم الطــالــب، ومتــابعتــهُ  إنــذار لــه إن في معــالجتــه، أو توجيــه لــدى التقرير معرفــة مــدى ت

 50، 26القســـــــم العلمي، والســـــــ يا كان مقصـــــــرا، أو إلغاء قيده حســـــــب ما تفتضـــــــيه املواد )

 ( من الال حة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات وقواعدها التنفيذية في الجامعة.52،

ال رســـــــالته العلمية )التمديد( فإن دور وعند حاجة الطالب إ ى فرصـــــــة إضـــــــافية إلكم

املشــــرف يكون بتنبيه الطالب إ ى وقت تقديم الفرصــــة، وإرشــــاده إ ى ما يترتب على ذلك من 

 حرمانه من مرتبة الشرف

عند منحه الدرجة، وإذا رأى حاجة الطالب ال قيقية إ ى هذه الفرصــــة فيقوم بكتابة 

ية وفق النموذج املعد لذلك؛ بناء على تقرير عن مدى حاجة الطالب لهذه الفرصة اإلضاف

( من الال حــة املوحــدة للــدراســــــــــــــات العليــا في الجــامعــات وقــاعــدتهــا التنفيــذيــة في 29املــادة )

 الجامعة.

 العالقة التربوية بين املشرف والطالب

ينبغي أال تقتصـــــر عملية اإلشـــــراف على املتابعة العلمية والنظامية، ا بل تمتد لتصـــــبح 

 أبوية بين
ا
املشــــرف والطالب؛ بحيث يبني جذور الصــــلة بينهما، ويســــتشــــعر أنه بذلك  عالقة

يبني جيل املســتقبل، ويســاهم في تكوين مالمح ذلك الجيل، وال يكون ذلك إال بإيجاد صــلة 
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قوية، يتمكن من خاللها من ترســير مبادئ البحث العلمي وأخالقياته لدى طالبه، وتعميق 

 األخالق الفاضلة لديه. معرفته بالتخصص وتبحره فيه، وتعزيز 

ا في الطالب؛ فإما أن 
ا
وال يخفى أن أخالق املشـــــرف وســـــماته الشـــــخصـــــية ترتك أثرا بالغ

ا. ومما يحقق ذلك أمور، منها:
ا
ا له ومثبط

ا
ا، أو معوق ا له ومشجعا  يكون دافعا

  بنــــاء الود بينــــه وبين الطــــالــــب، بتلمس احتيــــاجــــاتــــه النفســـــــــــــيــــة واالجتمــــاعيــــة

 والص ية.

  الطالب، وتنمية ثقته بنفســـه، والثناء عليه إن أحســـن، والرفق به تقدير رأي

 في تعليمه موطن الخطأ إن أخطأ، وال ذر من إضعاف ثقته بنفسه.

  مســــــاعدة الطالب في تكوين شــــــخصــــــيته العلمية، وإرشــــــاده إ ى إكمال جوانب

 النقص لديه في معرفته بتخصصه.

  القضايا بموضوعية.مساعدة الطالب في تكوين ملكة الباحث الذي يتناول 

  ا يحتذي به الطالب في أخالقه وأدبه ومناقشـــــــــــــاته أن يكون املشـــــــــــــرف نموذجا

وطرحه العلمي، وأن يبتعد عما يؤثر على ســــــــــمعته مثل اســــــــــتغالل الطالب في 

 مصال ه الشخصية.

: بعد االنتهاء من املشــــروع العلمي املوافقة على اكتمال املشــــروع العلمي بعد إنجاز 
ا
ثالثا

يطلع املشرف عليه في صورته النها ية، ليقوم  –بمتابعة مشرفه  -شروعه العلمي الطالب مل

 بما يلي:

 التأكد من اكتمال املشروع وفق الخطة واملنهج املعتمدين. (أ

التـــأكـــد من موافقـــة إخراج املشـــــــــــــروع من حيـــث الترتيـــب والطبـــاعـــة والتجليـــد  (ب

 عات البحثية.للمواصفات امل ددة في دليل إعداد الرسا ل العلمية واملشرو 
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 (4امل  ق:كتابة تقريره باكتمال املشـــــــــــــروع العلمي وفق النموذج املعد لذلك ) (ج

ا بنسخ املشروع املطلوبة، تمهيدا ملطابقته من  ويقدمه إ ى ر يس القسم مرفقا

ا للمــــادة ) ( من الال حــــة املوحــــدة للــــدراســــــــــــــــات العليــــا 37ِقبــــل القســـــــــــــم؛ وفقــــا

 املشروع البحثي.وقاعدتها التنفيذية في الجامعة وضوابط 

 تهيئة الطالب للمناقشة: 

 عن اكتمالها 
ا
يقدم املشــــــرف على الرســــــالة، بعد انتهاء الطالب من إعدادها، تقريرا

 الســـــــــــتكمال اإلجراءات التي يحددها 
ا
وصـــــــــــالحيتها للمناقشـــــــــــة إلى رئيس القســـــــــــم، تمهيدا

 باآلتي.مجلس عمادة الدراسات العليا من خالل القعدة التنفيذية التي تنص 

 القاعدة التنفيذية لجامعة امللك سعود

 ( 12لتشكيل لجان املناقشة واملقرة من مجلس عمادة الدراسات العليا بجلسته ) 

 ه. 1435 /7/  28ه بتاريخ  1435/  1434للعام الجامعي 

ومن هـذه اإلجراءات التي نصـــــــــــــت بهـا املـادة الحـاديـة والخمســـــــــــــون من الالئحـة املوحـدة  

 للدراسات العليا بجامعة امللك سعود وهي كاآلتي: 

ُيشترط لتكوين لجنة املناقشة اجتياز طالب املاجستير والدكتوراه لكافة املقررات  .1

 وكذلك اجتياز االختبار الشامل، إذا اقتض ى برنامج دراسته ذلك.

يقدم املشــرف على الرســالة طلب تكوين لجنة املناقشــة لر يس القســم في موعد ال  .2

 يتجاوز ةهاية األسبوع الثالث عشر من الفصل الدراس ي.

يقترح مجلس الكلية املعنية بناء على اقتراح مجلس القســـــــــــم لجنة املناقشـــــــــــة وفقا  .3

 (.55(، )54ألحكام املادتين )

 سم املختص الذي ينتمي اليه الطالب.أن يكون غالبية اعضاء ال جنة من الق .4
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 -عند تشــــــــكيل لجنة مناقشــــــــة لطالب الدكتوراه يشــــــــترط مشــــــــاركة عضــــــــو خارجي  .5

ليس لديه اي ارتباط ســـــــــابق او حا ي بالجامعة ولم يحصـــــــــل على  -واحد على االقل

ــــــاآلتـــــــي: الـــــــدكـــــــتـــــــوراه مـــــــنـــــــهـــــــا ، مـــــــرفـــــــق نـــــــمـــــــوذج تـــــــكـــــــويـــــــن لـــــــجـــــــنـــــــة مـــــــنـــــــاقشـــــــــــــــــــة ـك

1596https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/. 

6.  

ترفع أســـــــماء أعضـــــــاء لجنة املناقشـــــــة املقترحة إ ى مجلس عمادة الدراســـــــات العليا  .7

 التخاذ قرار بشأةها، في مدة ال تتجاوز شهرا من تارير قرار مجلس الكلية.

موافقة مجلس عمادة الدراســـــــات العليا على تشـــــــكيل لجنة املناقشـــــــة يرســـــــل بعد  .8

ر يس القســــم املختص الرســــالة إ ى أعضــــاء ال جنة، على أال تتم مناقشــــة الرســــالة 

 إال بعد مض ي أسبوع من تارير قرار مجلس عمادة الدراسات العليا.

شــــكيل لجنة يجب أال تزيد املدة بين موافقة مجلس عمادة الدراســــات العليا على ت .9

املناقشـــــــــة وموعد املناقشـــــــــة على أربعة شـــــــــهور، وتحتســـــــــب ضـــــــــمن املدة النظامية 

 ل  صول على الدرجة.

يســتكمل املشــرف الر يس نموذج تحديد موعد مناقشــة رســالة علمية املعتمد من  .10

عمادة الدراســـــــــات العليا وُيعتمد النموذج من كل من ر يس القســـــــــم ووكيل الكلية 

رســـــــــــــل نســـــــــــــخة من النموذج بعد اعتماده إ ى  للدراســـــــــــــات العليا والبحث
ُ
العلمي وت

 عمادة الدراسات العليا.

يعلن القســـــم عن موعد املناقشـــــة في األماكن املخصـــــصـــــة لذلك في القســـــم والكلية  .11

 وعبر القنوات األخرى املتاحة.

تكون مناقشــة الرســا ل علنية، ويجوز اســتثناء أن تكون ســرية إذا اســتوجب األمر  .12

 س الكلية بناء على توصية القسم املختص.ذلك، بقرار من مجل

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1596
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 يصدر حكم ال جنة مباشرة بعد املناقشة. .13

في حال رأى ثلثا أعضاء لجنة املناقشة على األقل عدم صالحية الرسالة للمناقشة  .14

قبل املناقشـــــة ُيعد تقرير تفصـــــيلي باملســـــوغات واألســـــباب وُيرفع التقرير إ ى عمادة 

 للفقرة )الدراســـــــــــــات العليا إللغاء قيد الطال
ا
( من الال حة 26( من املادة )9ب وفقا

 املوحدة للدراسات العليا.

ال يجوز أن تتم أو تبدأ املناقشة في غياب أحد األعضاء وفي حالة حدوث ذلك ُيبلغ  .15

مقرر ال جنة ر يس القســـــــــــــم لتحديد موعد جديد للمناقشـــــــــــــة، على أن ُيســـــــــــــتكمل 

ر يس القســـــــــــــم ووكيــل  طلــب تحــديــد موعــد جــديــد للمنــاقشــــــــــــــة وُيعتمــد من كــل من

الكليــة للــدراســــــــــــــات العليــا والبحــث العلمي وُيرســــــــــــــل إ ى عمــادة الــدراســــــــــــــات العليــا 

 بمبررات تغيب عضو ال جنة.
ا
 مشفوعا

في حال اعتذار أحد أعضــــــــاء لجنة املناقشــــــــة يعوض بعضــــــــو بديل بناء على اقتراح  .16

مجلس القســـــــم وتوصـــــــية مجلس الكلية وموافقة مجلس عمادة الدراســـــــات العليا 

 ُيشفع الطلب بمبررات اعتذار عضو ال جنة.و 
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وبعد تشـــــــــــكيل لجنة املناقشـــــــــــة يقوم املشـــــــــــرف بتهيئة الطالب للمناقشـــــــــــة وطرحها 

 العلمي وآدابها، وذلك من خالل اآلتي:

عرض الطـالـب لرســـــــــــــالتـه في بـدايـة املنـاقشـــــــــــــة، ومـا ينبغي لـه أن يتحـدث عنـه، من  (أ

وامل اور الر يســـــة لرســـــالته، وأهم إيضـــــاح عنوان رســـــالته، وموضـــــوعها، وأهميتها، 

 نتا جها، ونحو ذلك بإيجاز.

تنبيه الطالب على أدب املناقشـــــــــة بحيث يحفظ ألعضـــــــــاء لجنة املناقشـــــــــة مكانتهم  (ب

 وتوقيرهم.

اتباع األســـــــــلوب العلمي في املناقشـــــــــة بإجابته عن النقد املوجه له بما يبرز إحاطته  (ج

 دفاع عن رأيه.برسالته، وعمق إدراكه ملوضوعها، وقدرته على ال

توجيه الطالب إ ى تقبل النقد من املناقشـــــــــــــين في ســـــــــــــبيل الرقي بالبحث وإصـــــــــــــالح  (د

 أخطا ه.

تنبيه الطالب على عدم التواصـــــل مع املناقشـــــين في مدة فحص الرســـــالة أ ي ســـــبب  (ه

 يتعلق بالرسالة، مراعاة ل قهم النظامي في حكمهم عليها ومدة فحصها.

 :تنويه

الرســــــــــالة على أعضــــــــــاء لجنة املناقشــــــــــة إال بعد موافقة مجلس ال يتم توزيع نســــــــــخ 

 الدراسات العليا وإدراج لجنة املناقشة في دراسة ال الة للطالب/ ة. عمادة

املدة امل دد ملناقشــــــــــــة الطالب/ة الرســــــــــــالة بعد قرار مجلس عمادة الدراســــــــــــات العليا  (1

وثالث أشــــهر ملرحلة على تكوين لجنة املناقشــــة هي شــــهرين ملرحلة املاجســــتير  باملوافقة

 كحد أقص ى. الدكتوراه
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على الطالب/ ة متابعة األمور املتعلقة بحجز قاعة املناقشـــــــــــــة وفق اآللية امل ددة لكل  (2

 أكاديمي قسم

ر ر( في املناقشة
َّ
 دور املشرف )املق

بعد أن يتم تحديد موعد املناقشـــة يحســـن باملشـــرف أن يســـتلم تقرير لجنة املناقشــــة 

ذلك للتأكد من صـــ ة املعلومات الواردة فيه. كما يحســـن به مراجعة قبل موعدها بأيام، و 

طريقة احتســاب الدرجة، واحتســاب املعدل التراكمي للطالب، وفق ما هو موضــح في تقرير 

لجنة املناقشــة. ثم في موعد املناقشــة يضــطلع مقرر لجنة املناقشــة بدور كبير في إدارتها، إذ 

ُرها، وتت خص مهمته في الن رَّ
َ
 قاط التالية:هو مق

افتتاح املناقشــــة بعد حمد اهلل بذكر عنوان البحث، واســــم الباحث، والتعريف  (1

 املوجز املناقشين.

 إتاحة املجال للطالب للتعريف بمشروعه بإيجاز. (2

دعوة املناقشـــــــين إ ى مناقشـــــــة الطالب في رســـــــالته، ويحرص على إنزال املناقشـــــــين  (3

ة لكونه ضـــــــــفيا على الجامعة ولو منازلهم، فيقدم املناقش الذي من خارج الجامع

كانت درجته العلمية أدنى من املناقش الذي من داخل الجامعة، ثم يقدم األعلى 

في الــدرجــة العلميــة، ثم يقــدم األقــدم في ال صـــــــــــــول على الــدرجــة العلميــة في حــال 

 تساوي اثنين أو أك ر.

ال رص على ضــــــبط وقت تقديم الطالب لرســــــالته، ووقت كل عضــــــو من أعضــــــاء  (4

ة املناقشــــة كما في دليل املناقش، وهو: نصــــف ســــاعة لكل عضــــو في مناقشـــــة لجن

املشروع البحثي، وساعة في مناقشة رسالة املاجستير، وساعة ونصف في مناقشة 

 رسالة الدكتوراه.



 

206 

 

، دون تــــدخــــل من املنــــاقش اآلخر أو ال ضـــــــــــــور،  (5
ا
تمكين املنــــاقش من وقتــــه ـكـــامال

 مناقشة، واحتواء ما يعكر صفوها.وال رص على توفير الجو العلمي الهادئ لل

عدم تقمص شـــــــــــــخصـــــــــــــية الطالب والدفاع عنه؛ فاملناقشـــــــــــــة للطالب، ومن املهم  (6

معرفـة مـدى إحـاطتـه هبـا، واقتنـاعـه بمـا كتـب فيهـا، وقـدرتـه على الـدفـاع عن رأيـه 

 فيها.

عدم التـدخل في تقـدير درجة املنـاقشـــــــــــــين، بل يضـــــــــــــع درجتـه التي يراها للطـالب،  (7

 ه املناقشين اآلخرين.ويلتزم ال ياد تجا

إكمال نموذج تقرير لجنة املناقشــــــــــة، باختيار التوصــــــــــية املناســــــــــبة، وتوقيعه من  (8

( من الال حــــة املوحــــدة للــــدراســــــــــــــــات العليــــا في 57جميع أعضــــــــــــــــائهــــا، وفق املــــادة )

 الجامعات وقواعدها التنفيذية في الجامعة.

 إعالن التوصية التي اتخذتها لجنة املناقشة بعد املداولة. (9

 متابعة التعديالت على الرسالة

بعد انتهاء املناقشة ينبغي للمشرف )مقرر لجنة املناقشة( أن يحث الطالب على األخذ 

بم  واــات ال جنــة. وبعــد التنســـــــــــــيق مع املنــاقشـــــــــــــين ُيحــدد للطــالــب امل  واــات التي يلزمــه 

األخذ هبا، وامل  واات التي ال تعدو أن تكون وجهات نظر. ويوضــح للطالب املدة النظامية 

( من الال حة 57مال التعديالت وتســــليم النســــخ املطلوبة وفق املادة )املتاحة له قبل اســــتك

املوحدة للدراســـــــــــــات العليا وقاعدتها التنفيذية في الجامعة، وضـــــــــــــوابط املشـــــــــــــروع البحثي. 

ويحســــــــن باملشــــــــرف على املشــــــــروع العلمي بعد منح الطالب الدرجة العلمية أن يشــــــــير عليه 

أو املشــــــــــروع وأهميته، إثراء للبحث  بنشــــــــــره أو نشــــــــــر مســــــــــتالت منه حســــــــــب طبيعة البحث

 العلمي، ونشرا لنتاجه، وتفعيال لتوصياته.
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ا
شثالثا اقِّ

َ
ن
ُ
 : : آليات عمل امل

الهدف من مناقشــــــــــة الرســــــــــا ل العلمية قياس جودتها وتقويمها، وقد نصــــــــــت الال حة 

طبيق املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية على إجراءاتها. وقد تختلف عند الت

واملمارســـــــــــة وجهات النظر من مناقش آلخر، ومن هنا جاءت ال اجة إلعداد إجراءات عمل 

 املناقش الذي يحتوي على امل اور اآلتية:

 .حقوق املناقش 

  .واجبات املناقش 

  .مهارات املناقش 

  .مهام املناقش 

 مفاهيم ومصطلحات

 لجنة املناقشة:

الخبرة في التخصـــــــــــــص الــذين يتم هم مجموعــة من أعضــــــــــــــاء هيئــة التــدريس من ذوي 

تشـــــــــــــكليهم بقرار من املجــالس املختصــــــــــــــة لتقويم مشـــــــــــــروع علمي في مرحلــة املــاجســـــــــــــتير أو 

( من الال حة املنظمة للدراســــات العليا 55(، واملادة )54الدكتوراه. كما نصــــت عليها املادة )

ســـــــــتير بجامعة امللك ســـــــــعود والتي تشـــــــــترط في لجنة املناقشـــــــــة عدد الشـــــــــروط تتعلق باملاج

 والدكتوراه.
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 شروط تكوين لجنة املناقشة:

1.  
ا
إذا -اجتيـاز طـالـب املـاجســـــــــــــتير لجميع املقررات بتقـدير عـام ال يقـل عن جيـد جـد ا

وطالب الدكتوراه االختبار الشـــامل وجميع املقررات -اقتضـــ ى برنامج دراســـته ذلك 

.
ا
 بتقدير ال يقل عن جيد جدا

أن يكون من بين أعضــــاء ال جنة  يشــــترط في لجنة املناقشــــة على رســــا ل املاجســــتير .2

 أحد األساتذة، أو األساتذة املشاركين، على األقل.

يشــــترط في لجنة املناقشــــة على رســــا ل الدكتوراه أن يكون بين أعضــــاء ال جنة أحد  .3

 األساتذة على األقل وأن يكون أحد أعضاء ال جنة من خارج الجامعة.
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اء لجنة املناقشــــــــــة إال بعد موافقة مجلس ال يتم توزيع نســــــــــخ الرســــــــــالة على أعضــــــــــ .1

 عمادة

 الدراسات العليا وإدراج لجنة املناقشة في دراسة ال الة للطالب/ ة. .2

املدة امل دد ملناقشــة الطالب/ة الرســالة بعد قرار مجلس عمادة الدراســات العليا  .3

 باملوافقة

ملرحلة على تكوين لجنة املناقشـــــــــــــة هي شـــــــــــــهرين ملرحلة املاجســـــــــــــتير وثالث أشـــــــــــــهر  .4

 الدكتوراه كحد أقص ى.

على الطالب/ ة متابعة األمور املتعلقة بحجز قاعة املناقشـــــــــــــة وفق اآللية امل ددة  .5

 لكل قسم أكاديمي.

 املقرر:

 عنه 
ا
رُّ بديال

َ
هو املشــرف على املشــروع العلمي، ويتو ى إدارة جلســة املناقشــة، اأو من ُيق

 املناقشة.في حال عدم تمكنه من املشاركة في لجنة 

 تقرير لجنة املناقشة:

 هو النموذج املعد ل  كم على املشروعات العلمية وتقويمها من قبل لجنة املناقشة.

: حقوق املناقش
ا
 أوال

إن مناقشـــــــــــــة الرســـــــــــــا ل العلمية وتقويمها من املهام التي يضـــــــــــــطلع هبا أعضـــــــــــــاء هيئة 

األنظمة له مجموعة  التدريس، ومن أجل قيام املناقش بمهمته على أكمل وجه فقد كفلت

 تتويه
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من ال قوق يحســن باألقســام العلمية والجهات ذات العالقة مراعاتها عند إســناد الرســا ل 

 إ ى املناقشين، ومن تلك ال قوق:

 .تحسن استشارة عضو هيئة التدريس قبل إسناد مشروع علمي له ملناقشته 

  ا لتقويم املشـــــــــــــروع العلمي، وهو ثالثة أشـــــــــــــهر للرســـــــــــــالة منحه الوقت املقرر نظاما

( من الال حة املوحدة للدراســـــات 53العلمية، وشـــــهر للمشـــــروع البحثي وفق املادة )

 العليا وقاعدتها التنفيذية في جامعة امللك سعود وضوابط املشروع البحثي.

  .عدم استعجاله قبل مض ي الوقت املقرر 

 ر ا  ل جنة.مراعاة املوعد املناسب له عند تحديد وقت املناقشة، بالتنسيق مع ُمقرَّ

  إتـاحـة الوقـت لـه لعرض مـا يـاتـه وم  واـاتـه، بحيـث ال يزيـد عن نصـــــــــــــف ســــــــــــــاعـة

 للمشروع البحثي، وساعة لرسالة املاجستير، وساعة ونصف لرسالة الدكتوراه.

 .عدم مقاطعته أثناء املناقشة 

 .شكره وتقديره على ما قام به من جهد في تقويم املشروع العلمي ومناقشته 

 درجة التي يراها لتقويم املشــــــــــــروع العلمي دون ممارســــــــــــة أي إعطاؤه حرية تقدير ال

 ضغوط عليه.

 املبادرة بصرف حقوقه املالية املقررة له وفق اللوا ح. 

 ثانيا: واجبات املناقش

يتحمل املناقش مســــــؤولية تقويم املشــــــروع العلمي، ويشــــــمل ذلك ال كم عليه، وإبداء 

 مهمته على أكمل وجه فإن عليه مراعاة ما يلي:امل  واات واملقترحات التي ترقى به؛ وألداء 

 استالم نسخة الرسالة بعد اعتماد تشكيل لجنة املناقشة. (1

ا لفحص املشروع العلمي. (2  االلتزام بالوقت امل دد نظاما
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 فحص الرسالة كاملة، وعدم االكتفاء بأجزاء منها. (3

مع اقتراح كتابة تقرير عن مدى صـــــــــــــال ية املشـــــــــــــروع العلمي، وتقديمه لعميد الكلية،  (4

 املوعد امل دد للمناقشة.

 إثراء البحث بم  واات ترقى بجودة املشروع العلمي. (5

 النظر عند ال كم على املشروع العلمي من جميع جوانبه؛ علمية كانت أو منهجية. (6

مراعـــاة املوضـــــــــــــوعيـــة في األحكـــام التي يصـــــــــــــــدرهـــا على املشـــــــــــــروع البحثي، وال رص على  (7

 حكام تجاه الرسالة.العدالة والنزاهة عند إصدار األ 

 التحقق من فهم الطالب وإدراكه ملوضوع بحثه. (8

 احترام جهود الباحثين. (9

 قياس إسهام هذه الدراسة في مجال التخصص.  (10

 عدم إعالن مر يات املناقش قبل وقت املناقشة. (11

 االلتزام بحضور املناقشة في الوقت امل دد لها. (12

 عدم االسترسال فيما ال يخدم املشروع البحثي. (13

ديم امل  واات إ ى الطالب بعد املناقشـــة مكتوبة )مســـتقلة أو على حاشـــية املشـــروع تق (14

 العلمي(.

: مهارات املناقش
ا
 ثالثا

إن أداء واجبات املناقش بكفاءة يتطلب أن يتميز املناقش بســــــــمات ومهارات متنوعة، 

 وهذه جملة من املهارات التي تراعى عند املناقشة:

a.  ،وكاشـــــــــــفة عن مضـــــــــــمون الرســـــــــــالة، ومن طرا ق عرض امل  واات بطريقة واضـــــــــــ ة

 عرض امل  واات وترتيبها أثناء املناقشة ما يلي:
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 عرض امل  واات مجملة، ثم تفصيلها مرتبة حسب تسلسل الصفحات. .1

 عرضها مرتبة حسب أهميتها، فيقدم األهم فاألهم.- .2

 عرضها مقسمة: العلمية ثم املنهجية ثم الفنية، ثم تذكر امل  واات التفصيلية. .3

ويختــار املنــاقش من هــذه الطرا ق أو غيرهــا مــا يراه األنســــــــــــــب للمنــاقشــــــــــــــة وملوضـــــــــــــوع 

 البحث.

b.  ت خيص امل  واات األســـــــــــــاســـــــــــــية والفرعية، وتجنب تكرار امل  واات، ما لم تقتض

 املص  ة تكرارها.

c.  فتح مجـــــال ال وار للطـــــالـــــب لســـــــــــــمـــــاع وجهـــــة نظره، واحترام اآلراء األخرى في جميع

 الخالف. املسا ل التي يسع فيها

d.  اســـــــــــتثمار الوقت املتاح له في املناقشـــــــــــة بذكر ما لديه من م  واات وأفكار ووجهات

 نظر شاملة.

e. .تنويع األسئلة الكاشفة عن مضمون الرسالة، ومدى إملام الباحث ببحثه 

f. .القدرة على اإلقناع بما يطرحه من م  واات 

g.  .الدقة في صياغة امل  واات والتدليل عليها من خالل البحث 

h. التزام الطرح العلمي في املناقشة، والقدرة على ضبط النفس 

i. .والتحكم في االنفعاالت، وتركيزه على إبداء مر ياته على عمل الباحث 

j.  توايف نبرة الصـــــــــــــوت املنــاســـــــــــــبــة عنــد إلقــاء امل  واــات، من غير مبــالغــة في خفض

 الصوت أو رفعه.

k.  هبا، وعدم التأثر ضــــــــــــبط التقدير العلمي بغض النظر عن جو املناقشــــــــــــة وما يحيط

 بالضغوط التي قد يتعرض لها الـمناقش.
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: مهام املناقش
ا
 رابعا

 إجراءات ما قبل املناقشة: 

 التأكد من التزام الطالب برسالة الجامعة وأهدافها ومراعاة قيم املجتمع وآدابه. (1

 التأكد من التزام الطالب بالقواعد املنظمة لكتابة الرسا ل العلمية في الجامعة. (2

 التأكد من مناسبة الرسالة للدرجة التي قدمت من أجل نيلها. (3

 التأكد من األمانة العلمية في البحث. (4

 مع مراعاة الجوانب التالية: -كاملة  -فحص الرسالة  (5

  عنوان البحـــث: بـــالتـــأكـــد من أنـــه مصـــــــــــــوغ بـــدقـــة ووضـــــــــــــوح، وموافق للعنوان

 املعتمد.

  ا بموضـــــــــــــوع البحـث، مقـدمـة البحـث: بـالتـأكـد من أةهـا تتضـــــــــــــمن تعريفـا موجز

وأهميته، وأسباب اختياره، وحدوده، وتشير إ ى الدراسات السابقة، مع ذكر 

اإلضــــــــــــــافــة العلميــة للبحــث، والتــأكــد من موافقــة خطــة البحــث )تقســـــــــــــيمــه(، 

 ومنهجه ل خطة املعتمدة من املجالس املختصة.

 :صلب البحث: ويراعي عند فحصه التأكد من 

 جســـتير بالجدة واألصـــالة، كما يجب أن يجب أن تتميز موضـــوعات رســـا ل املا

تتميز موضـــــــوعات رســـــــا ل الدكتوراه باألصـــــــالة واالبتكار واإلســـــــهام الفاعل في 

( من الال حة 43إنماء املعرفة في تخصـــــــــص الطالب، كما نصـــــــــت عليه املادة )

 املوحدة للدراسات العليا في جامعة امللك سعود.



 

214 

 

 .استيفاء املادة العلمية 

 ة، وص ة املعلومات التي يوردها ودقتها.أمانة الباحث العلمي 

 .وضوح العرض والتحليل، وترتيب األفكار، وتنظيمها 

  باعتدال –اهور شخصية الباحث-. 

 .عدم التوسع في االقتباس 

 .ساملة البحث من األخطاء اللغة والطباعة 

  ويراعى في بحوث بعض التخصـــــــــــصـــــــــــات التأكد من ت خيص بيانات الدراســـــــــــة

بيانات في أماكن عرضــها في البحث، مع وضــع الجداول وتوضــيحها، وتفســير ال

 واألشكال في مكاةها املناسب.

  ،الخاتمة: بالتأكد من وجودها في البحوث التي تتطلب ذلك، وحســـــــــــــن ترتيبها

 وشمولها ألهم نتا ج البحث وتوصياته، وأهنا مصوغة بدقة.

عتمدة واســــــــــتيفائها الفهارس، وقا مة املصــــــــــادر واملراجع: بالتأكد من وجود الفهارس امل (6

 وص تها، وأصالة مصادر البحث ومراجعه وحداثتها ومدى صلتها بالدراسة.

تنســـــيق البحث وإخراجه: بالتأكد من مراعاة مواصـــــفات التنســـــيق والطباعة واإلخراج  (7

  املعتمدة في دليل إعداد الرسا ل العلمية واملشروعات البحثية.

: إجراءات أثناء املناقشة:
ا
 ثانيا

 باللغة العربية الفصحى.التحدث  .1

البـدء بـذكر محـاســـــــــــــن البحـث ومزايـا عمـل البـاحـث، ثم إيضـــــــــــــاح ا جوانـب النقص  .2

.
ا
 والضعف إجماال
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اختبـــــار مـــــدى فهم وعمق معرفـــــة الطـــــالـــــب في موضـــــــــــــوع البحـــــث، مع احترام آراء  .3

 الباحث.

ع عن اســـــــــــــتخـــدام الكلمـــات أو  .4
 
اَء والترف أن يكون النقـــد املوجـــه إ ى البحـــث نقـــدا بنـــَّ

 العبارات الجافة أو الجارحة مهما كان تقصير الباحث.

التدليل والتمثيل لكل ما يورده املناقش من م  واات إجمالية، وبخاصــة في حالة  .5

إشــــــــــــــارة املنــاقش إ ى االنتحــال العلمي في املــادة العلميــة التي يقوم بمنــاقشـــــــــــــتهــا، أو 

 وجود خلل علمي.

ذكر املرجع في املادة املناقشـــــــــــــة وبين تحري الدقة في التمييز ما بين الخطأ في عدم  .6

االنتحال العلمي، وتمييز ما إذا كان الخطأ عن دراية وقصــد أم عن ســهو ونقص في 

 خبرة صاحب البحث.

ا لطالب الدراسات العليا، وتسهم  .7
ا
إثراء جلسة املناقشة بأفكار تفتح مجاالت وآفاق

 في االرتقاء العلمي بالتخصص. 

ا، وعد   .8 م التأثير على الزمالء املناقشــــين أو التأثر بهم بما يمكن تقويم الدرجة فرديا

 أن يجعل قراراتهم غير موضوعية.

املوازنة في بيان امل  واات بين كافة جوانب ال كم على البحث: العلمية واملنهجية  .9

 والطباعية وشخصية الباحث، وتشمل:

 أهمية موضوع الرسالة. .1

 مدى الجدة واألصالة واالبتكار. .2

 الرسالة وفصولها، ومدى مطابقتها مع الخطة املعتمدة. تقسيم أبواب .3

 منهج البحث املتبع، ومدى تطبيقه. .4

 مستوى التوثيق العلمي. .5
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 ص ة املعلومات التي يوردها الباحث، والبيانات واإلحصاءات. .6

 ص ة االستنتاج. .7

 ساملة االستدالل. .8

 مستوى التحليل والعرض واملناقشة. .9

 اإلحاطة بجوانب البحث. .10

 تا ج والتوصيات.مستوى الن .11

 ساملة اللغة واإلمالء وعالمات الترقيم. .12

االشـــــــتراطات الفنية أو التنســـــــيقية املعتمدة )لون الغالف، ومقاس الورق، و جم  .13

 الخط ونوعه(.

 مستوى استيعاب الطالب وفهمه للموضوع. .14

 قدرة الطالب على اإلجابة والدفاع عن آرا ه أثناء املناقشة. .15

 ال وار واملناقشة.مستوى التزام الطالب بأدب  .16

طلب تعديل ما ترى لزوم تعديله في املشروع العلمي  -باألغلبية  -ويحق ل جنة املناقشة 

من  -في العنوان خــاصــــــــــــــة-ولو ـكـان في عنوان املشـــــــــــــروع أو خطتــه، على أن يعتمــد التعــديــل 

 .(6)املجالس التي اعتمدت العنوان السابق 

: إجراءات بعد املناقشة
ا
 ثالثا

 .تنفيذ الطالب للم  واات في حال اإللزام بهاالتأكد من 

 

                                                 
 . اإلجراء املتبع في كلا منهما ا يراعى فصل معاملة منح الدرجة عن معاملة طلب تعديل العنوان وفق - 6
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: اللوائح واألنظمة املتعلقة بمناقشة الرسائل العلمية
ا
 (7)خامسا

: الشروط الواجب توفرها في لجنة
ا
 املناقشة: أوال

( 55(، )54مناقشـــــة رســـــا ل املاجســـــتير والدكتوراه كما نصـــــت عليها مادتي ) 

 من الال حة املوحدة للدراسات العليا بجامعة امللك سعود:

 لها. .1
ا
 ويكون املشرف مقررا

ا
 أن يكون عدد أعضائها فرديا

أال يقـل عدد أعضـــــــــــــاء ال جنـة عن ثالثة من بين أعضـــــــــــــاء هيئـة التـدريس وال يمثل  .2

 املساعد )إن وجد( أغلبية فيها.املشرف واملشرف 

 أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسا ل على أعضاء ال جنة. .3

 أن يكون من بين أعضاء ال جنة أحد األساتذة، أو األساتذة املشاركين على األقل. .4

 أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي األعضاء على األقل. .5

 ويضاف للجنة املناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:

أن تقتصــــر عضــــوية لجنة املناقشــــة على األســــاتذة واألســــاتذة املشــــاركين، وال يمثل  .1

 املشرف واملشرف املساعد )إن وجد( أغلبية بينهم.

 أن يكون من بين أعضاء ال جنة أحد األساتذة على األقل. .2

3. .
ا
 أو إقليميا

ا
 أن يكون أحد أعضاء ال جنة من خارج الجامعة محليا

  

                                                 
ِكر في هذا القســــــم مســــــتفاد مما ورد في الال حة املوحدة في للدراســــــات العليا في الجامعات الســــــعودية، وقاعدتها التنفيذية في  - 7

ُ
ما ذ

القة داخل جامعة امللك ســـعود، وكذلك بعض التعليمات الصـــادرة من مجلس عمادة الدراســـات العليا أو غيره من الجهات ذات الع

 الجامعة.
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: بعد التأكد من ت
ا
 وفر الشروط املذكورة:ثانيا

يتم تكوين لجنة املناقشـــــة للرســـــا ل العلمية بقرار من مجلس عمادة الدراســـــات العليا بناء 

 على توصية من مجلس ي القسم والكلية.

: بعد صدور قرار مجلس عمادة الدراسات العليا:
ا
 ثالثا

  ترســـل النســـخ إ ى أعضـــاء لجنة املناقشـــة بخطاب من عميد الكلية في مدة أقصـــاها

 أسبوع من تارير إشعار الكلية بموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.

وال يســــــتلم املناقش نســــــخته من الرســــــالة إال بعد صــــــدور قرار مجلس عمادة الدراســــــات 

 العليا.

   ال تزيــد مــدة فحص الرســــــــــــــالــة عن ثــالثــة أشـــــــــــــهر من تــارير اســـــــــــــتالم عضـــــــــــــو لجنـة

 املناقشة للرسالة.

  امل ـددة فيجوز تعيين منـاقش بـديـل بقرار من مجلس إذا تـأخر املنـاقش عن املـدة

 عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية.

ال يجوز أن يســــــــند أل د األعضــــــــاء مناقشــــــــة أك ر من رســــــــالتين في آن واحد إال إذا 

 (. 8)أكمل قراءة إحداهما، وقدم هبا تقريرا إ ى ر يس القسم

  
ا
 املناقشة:: الحقوق املالية للمناقش بعد رابعا

مكافأة مقطوعة مقدارها (  صــرف ملن يشــترك في مناقشــة رســالة ماجســتير أو دكتوراهي (1

 في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم  ) ألف ريال إذا كان املناقش 1000
ا
عضـــــوا

 في لجنة  لها الرسالة،
ا
 املناقشة.ويستحق املشرف املكافأة باعتباره عضوا

                                                 
 هـ.29/01/1437صدر بذلك قرار ال جنة االستشارية العليا في الجامعة في جلستها الرابعة بتارير  - 8
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التي تناقش فيها الرســــــالة،  إذا كان املناقش من غير أعضــــــاء هيئة التدريس في الجامعة (2

أو ممن يدعى من خارجها، فتصـــــــــــــرف له مكافأة  ســـــــــــــواء كان من موافي تلك الجامعة

ملناقشــــــة  ريال ( 1000 )ريال ملناقشــــــة رســــــالة الدكتوراه، و( 1500 )مقدارها  مقطوعة

ريــال إذا ـكـان املنــاقش من خــارج (  2500 )ملكــافــأة لتصـــــــــــــبحرســــــــــــــالــة املــاجســـــــــــــتير وتزاد ا

 .اململكة.

التي تنــاقش فيهــا الرســــــــــــــالــة،  إذا ـكـان املنــاقش من خــارج املــدينــة التي بهــا مقر الجــامعــة (3

خارجها فيصـــــــرف له باإلضـــــــافة إ ى املكافأة املشـــــــار  ســـــــواء كان من داخل اململكة أو من

واإلعاشــــــــــة،  وإليه، وأجرة الســــــــــكن املناســــــــــب،تذكرة إركاب من مقر إقامته  إليها أعاله:

 وبحد أقص ى ال يتجاوز ليلتين.

في حاالت الضرورة، وإذا ما  يجوز ملجلس عمادة الدراسات العليا إضافة ليلة أو ليلتين (4

بناء على توصـــــــية من مجلســـــــ ي القســـــــم والكلية  اقتضـــــــت ذلك طبيعة الدراســـــــة، وذلك

 عن ليلتين. إيضاح املبررات للبقاء مدة تزيد املختصين مع

5) ،
ا
ومل رم املنــــاقشــــــــــــــــة  تصـــــــــــــرف تــــذكرة إرـكـــاب ملرافق املنــــاقش إذا ـكـــان املنــــاقش كفيفــــا

 أقص ى ال يتجاوز ليلتين. باإلضافة إ ى أجرة السكن املناسب بحد

 املشروع البحثي:

فيراعى حين تســـــــــــــليم ى حين تكون دراســــــــــــــة الطــالــب بنظــام املقررات واملشـــــــــــــروع البحث 

املتعلقة به، التي أقرها مجلس عمادة  ضـــــــــــــوابط الخاصـــــــــــــةاملشـــــــــــــروع البحثي ومناقشـــــــــــــته ال

 الدراسات العليا، وهي:

صـــــــــــــفحة ، وفق ما  ( 100 ) يراعى أن تكون عدد صـــــــــــــفحات املشـــــــــــــروع البحثي في حدود -

  تقتضيه طبيعة البحث.
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مجلس الكلية للموافقة  يقترح مجلس القســـــم أســـــماء لجنة املناقشـــــة، ويرفع بذلك إ ى -

بصـــــــــــــورة من قرار مجلس الكليــة بعــد اعتمــاده  اســــــــــــــات العليــاوتزود عمــادة الــدر  عليــه،

  مباشرة.

، ومناقشــــــــين اثنين من  تتألف لجنة املناقشــــــــة من املشــــــــرف على املشــــــــروع البحثي -
ا
را ِ
مقر 

  قراراتها باألغلبية. أعضاء هيئة التدريس. وتتخذ

 عن مدى صــــالحية املشــــروع -
ا
البحثي للمناقشــــة إ ى ر يس  يقدم كل عضــــو مناقش تقريرا

  من استالمه. القسم املختص خالل شهر

 تكون املناقشة علنية. -

القســــم املختص تقرير لجنة  يقدم املشــــرف خالل أســــبوع من تأرير املناقشــــة إ ى ر يس -

 من جميع
ا
 أعضــــائها، وموضــــ ا فيه الدرجة التي حصــــل الطالب عليها؛ املناقشــــة موقعا

 العتماده، ورصد الدرجة في السجل األكاديمي للطالب.

-  ِ
 
النها ية وفق النموذج  م الطالب النســــــــخ املطلوبة من املشــــــــروع البحثي في صــــــــورتهيســــــــل

 ال تتجاوز أسبوعين من تأرير املناقشة. املعد في عمادة الدراسات العليا في مدة

-  
ا
عرض النتيجة النها ية للطالب على مجلس القســم مرفقا

ُ
معها تقرير لجنة املناقشــة،  ت

 
ا
ســــــتكمال إجراءات منح الدرجة العلمية، وفق املادة ال  ونموذج تســــــليم النســــــخ، تمهيدا

 من ال حة الدراسات العليا. الثانية

 :
ا
 الحكم على الرسالة:خامسا

( من الال حــة املوحــدة للــدراســــــــــــــات العليــا في الجــامعــات 58(، )57)وفق املــادتــان 

بعد فحص عضــــــو الســــــعودية وقاعدتها التنفيذية في جامعة امللك ســــــعود، فأنه يترتب 

 املناقشة للرسالة يكون العمل وفق التا ي:لجنة 
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 قرير عن صالحية الرسالة وتحديد موعد املناقشة:ت (أ

يقـــدم كـــل عضـــــــــــــو منـــاقش إ ى عميـــد الكليـــة تقريرا عن صـــــــــــــــال يـــة الرســـــــــــــــالـــة  .1

 للمناقشة.

إذا اتفق أعضــاء ال جنة )املقرر واملناقشــون( على صــال ية الرســالة للمناقشــة  .2

 تقدم الرسالة للمناقشة.

أعضـــــــــــاء ال جنة )املقرر واملناقشـــــــــــون( على عدم صـــــــــــال ية الرســـــــــــالة  إذا اتفق .3

 للمناقشة يطوى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا.

إذا اختلف أعضــــــــــاء ال جنة في صــــــــــال ية الرســــــــــالة للمناقشــــــــــة تعرض مر يات  .4

 ال جنة على مجلس القسم التخاذ التوصية املناسبة.

د ثالثة أسابيع على األقل من صدور قرار تكوين ال تتم مناقشة الرسالة إال بع .5

 لجنة املناقشة من مجلس عمادة الدراسات العليا.

 تكون مناقشة الرسا ل علنية. .6

 حساب درجات الطالب: (ب

 تحتسب درجة الطالب وفق النموذج املعد لذلك حسب التفصيل التا ي:

من يضــع كل عضــو من أعضــاء لجنة املناقشــة الدرجة التي يراها مناســبة  .1

 درجة. 100

2.  :
ا
 85+  81تجمع الدرجات التي وضـــــعها كل عضـــــو من لجنة املناقشـــــة مثال

 +89  =255. 
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يؤخذ املتوســـــــط لها، وذلك عن طريق قســـــــمة مجموع الدرجات على عدد   .3

 .85=  255÷3أعضاء ال جنة: 

( وذلــك على النحو 5ينظر في النــاتج ومــا يقــابلــه من الوزن التقــديري من ) .4

 التا ي:

 درجة الرسالة الوزن التقديري  الرسالة الوزن التقديري درجة 

 5.0 100-95من 

 4.75  95إلى اقل من  90من 

 4.5 90إلى أقل من  85من 

 4.0 85إلى أقل من  80من 

 3.5 80إلى اقل من  75من 

ل من  70من 
ٌ
 3.0 75إلى ا

 ثم تســــــــتخرج نقاط الرســــــــالة، وذلك بال ســــــــاب التا ي: )الوزن التقديري   .5

 عدد وحدات الرسالة = نقاط الرسالة.

ثم يســـــــــــــتخرج املعـدل التراكمي للطـالب، وذلك بال ســـــــــــــاب التـا ي: مجموع  .6

 .(9)مجموع وحدات املقررات والرسالة ÷ نقاط املقررات + نقاط الرسالة 

 

 التقدير العام للمعدل التراكمي: (ج

                                                 
 بذكر عدد وحدات الرسالة وعدد نقاط املقررات ومجموع وحدات  9

ا
م  واة: يطبع ملف تقرير لجنة املناقشة املستخرج آليا

 املقررات والرسالة.
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( على  ال (1
ا
األقل في معدله تجاز الرســــــــــــالة إال إذا اســــــــــــتحق الطالب تقدير )جيد جدا

 التراكمي.

يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي  (2

 كاآلتي: 

 (. 5.00( من )  4.50)ممتاز( إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن ) (أ

( إذا كان املعدل التراكمي من )  (ب
ا
( من  4.50( إ ى أقل من )  3.75)جيد جدا

 (5.00 .) 

( إ ى )  4.75مرتبة الشـــــــــــرف األو ى للطالب ال اصـــــــــــل على معدل تراكمي من ) تمنح (3

 ( عند التخرج.5.00( من  ) 5.00

( إ ى  4.25وتمنح مرتبة الشــــــرف الثانية للطالب ال اصــــــل على معدل تراكمي من )  (4

 (عند التخرج. 5.00( من )  4.75أقل من ) 

 ما يلي:ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية 

 أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى. -

 أال يكون الطالب قد انخفض معدله عن جيد جدا في فصل دراس ي.-

أال يكون الطــالــب قــد تجــاوز املــدة النظــاميــة ل  صـــــــــــــول على الــدرجــة في إكمــال متطلبــات -

 التخرج، ويشمل:

 فرصة إضافية أو السماح بمناقشة رسالته. من صدر قرار مجلس الجامعة بمنحه

 أال يكون الطالب قد أعيدت مناقشة رسالته. -

 أال يكون الطالب قد حصل على إنذارين. -
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وأال يكون الطالب قد رســـــــــــــب في أي مقرر درســـــــــــــه في الجامعة أو في جامعة أخرى إذا كان  -

 من جامعة أخرى 
ا
 .محوال

 تقرير لجنة املناقشة: (د

بل املشــرف/ة على بعد االنتهاء من  ِّ
 
الرســالة مناقشــة الطالب/ة تعلن النتيجة من ق

 يوقع من جميع أعضـــــــــــــاالها، يقدم إلى رئيس القســـــــــــــم خالل ترفع 
ا
لجنة املناقشـــــــــــــة تقريرا

 إحدى التوصـــــــــــــيات 
ا
أســـــــــــــبوع من تاريخ املناقشـــــــــــــة، وفق النموذج املعد لذلك متضـــــــــــــمنا

 التالية:

  وجود امل  واات غير امللزمة من قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة، وال يمنع

 قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.

  قبول الرســـــــــــــالة مع إجراء بعض التعديالت، دون مناقشـــــــــــــتها مرة أخرى، ويفوض

أحد أعضــــــــاء لجنة املناقشــــــــة بالتوصــــــــية بمنح الدرجة بعد التأكد من األخذ بهذه 

، وملجلس الجامعة التعديالت في مدة ال تتجاوز ثالثة أشـــــــــــــهر من تارير املناقشـــــــــــــة

 االستثناء من ذلك.

  اســــــتكمال أوجه النقص في الرســــــالة، وإعادة مناقشــــــتها خالل الفترة التي يحددها

مجلس عمادة الدراســـات العليا بناءا على توصـــية مجلس القســـم املختص على أال 

 تزيد عن سنة واحدة من تارير املناقشة.

 .عدم قبول الرسالة 

ميع امللحوظات التي يلزم الطالب بتعديلها مما ال يصـــــــل وتشـــــــمل التعديالت املذكورة ج

 إلى درجة النقص في الرسالة.
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وإذا لم يتقدم الطالب بالرســـــــــــالة مســـــــــــتوفية للتعديالت املطلوبة خالل املدة امل ددة 

يطوى قيده بقرار من مجلس عمادة الدراســــــــات العليا بناء على توصــــــــية مجلســــــــ ي القســــــــم 

 والكلية.

  اســــــتكمال أوجه النقص في الرســــــالة، وإعادة مناقشــــــتها خالل الفترة التي يحددها

مجلس عمادة الدراســــــــات العليا بناءا على توصــــــــية مجلس القســــــــم املختص املبني 

 تزيد عن ســـــــــــــنة واحدة من تارير املناقشـــــــــــــة، 
 
على اقتراح لجنة املناقشـــــــــــــة على أال

تمر ال جنة األو ى في عملها متابعة عمل الطالب، وتســــــــ -ما أمكن-ويتو ى املشــــــــرف 

ل ين االنتهـاء من إعادة املنـاقشـــــــــــــة دون ال ـاجة إ ى إعادة تشـــــــــــــكيلهـا، إال في حال 

  .(10)تغيير أحد أعضائها 

  عدم قبول الرســالة، ويلغى قيد الطالب حينها بقرار من مجلس عمادة الدراســات

 العليا.

  تنويه

ملناقشـــــة على ا ن لجنةمكون قرارات لجنة املناقشـــــة باألغلبية، ولكل عضـــــو ت 

مغـــايرة أو تحفظـــات في تقرير  الرســـــــــــــــالـــة ال ق في أن يقـــدم مـــا لـــه من مر يـــات

القســـم، وعميد الدراســـات العليا، في مدة ال تتجاوز  مفصـــل، إ ى كل من ر يس

 من تارير املناقشة. أسبوعين

إةها تعرض على ف إذا قدم أحد أعضـــــــــــــاء ال جنة مر يات مغايرة أو تحفظاتو 

تســــــــــــلم ر يس القســــــــــــم لها التخاذ  م خالل أســــــــــــبوعين من تاريرمجلس القســــــــــــ

 ملجلس ي الكلية، وعمادة الدراسات العليا. التوصية املناسبة، ورفعها
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 للدرجة. ال 
ا
 يعد إعالن النتيجة في مقر املناقشة منحا

 الدرجة منح إجراءات استكمال (ه

 العليا الدراســـات عميد إ ى املناقشـــة لجنة تقرير املختص القســـم ر يس يرفع (1

 املناقشـــــة تارير من أســـــابيع ثالثة تتجاوز  ال مدة في لذلك املعد النموذج وفق

   .تعديالت بدون  الرسالة قبول  حالة في

 التعديالت بعض إجراء مع الرســــــالة قبول  املناقشــــــة لجنة تقرير تضــــــمن إذا (2

  العليا الدراســـــات عميد إ ى الدرجة بمنح التوصـــــية القســـــم ر يس يرفع
ا
 أيضـــــا

 الرســـــــالة تســـــــلمه تارير من أســـــــبوعين تتجاوز  ال مدة في املعد، النموذج وفق

 .معدلة

 الجامعة مجلس إ ى الدرجة بمنح التوصـــــــــــية العليا الدراســـــــــــات عميد يرفع  (3

 .القرار التخاذ

 عمادة مجلس من توصــــــــية على بناءا  الجامعة مجلس من بقرار العلمية الدرجة تمنح

 العليا الدراسات

 تنويه

 مســـــــــجل االســـــــــم أن من والتأكد ة/الطالب خدمات على بياته تحديث ة/الطالب على

 القســـــــــــم ومراجعة الســـــــــــفر جواز في مدون  هو ما وفق) واإلنجليزية العربية)باللغتين 

مرفق رابط   .الرســــــــالة نســــــــ  تســــــــليم أو عمادة الدراســــــــات العليا ملعرفة آلية املختص

 .آلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/fil

.es/imce_images/__0.pdf 

 

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/__0.pdf
https://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/__0.pdf
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 من برامج الدراسات العليا:  التخرج (و

ت املــادة )   الجــامعــات في العليــا للــدراســـــــــــــات املوحــدة الالئحــة من(  59نصـــــــــــــ 

 السعودية" على أنه 

" ال يتخرج الطالب إال بعد االنتهاء من متطلبات الدرجة ومبعدل تراكمي ال يقل عن 

 جيد جداً.

 تنويه

 الفصلي املعدل ل ساب واملخولة املسؤولة الجهة هي العليا الدراسات عمادة (1

 .للطالب والتراكمي

 تحمل) واإلنجليزية العربية (باللغتين تخرج وثيقة) الدكتوراه أو املاجستير (طالب وُيمنح

 والسنة والتخصص، والكلية والقسم التراكمي، ومعدله العام وتقديره الرباعي، اسمه

  العليا الدراسات عميد وتوقيع الدراسية،
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