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 كلمة العميد 

إلى سععععععععد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سععععععععوق العمل،  2030تسععععععععاى رؤية اململكة 

واملرونة في وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية واملهنية املناسبة، وإتاحة الفرصة إلعادة تأهيلهم 

م إلى أن تصععبح 2030التنقل بين مختلف املسععارات التعليمية، كما تسعع هدف الرؤية الطموحة للمملكة 

 م(.2030 -هع  1452( جامعة دولية بحلول عام )200خمس جامعات سعودية على األقل من أفضل )

م 2030ؤية اململكة األمر الذي فرض على جامعة امللك سععععععععععععود أن تعزز ريادتها اإلقليمية ودعم ر     

 ووضععععععععععععع خطة 
ا
واملحافظة على ما وصععععععععععععلت إليه في التصععععععععععععميف العاملي ضععععععععععععمن أفضععععععععععععل الجامعات عامليا

 مستقبلية بما يمكنها من إحراز مراكز متقدمة في التصميف العاملي.

تأتي عمادة الدراسعععات العليا في طليعة الجهات املسعععئولة عن الرتقاء باملسعععتوى البحيي والعلمي     

عععد قوة دافعععة نحو الوصعععععععععععععول بهععا إلى أهععدافهععا. ممععا يجعلهععا دائمععة التفكير في التحسعععععععععععععين 
ُ
للجععامعععة، وت

 إلى التركير على البحععث العلمي وبرام  الععدراسععععععععععععععات 
ا
افق مع توجععه الجععامعععة اسعععععععععععععتراتيجيععا والتطوير لتتو

 .العليا، والتوسع فيها، وزيادة أعداد الطالب والطالبات في تلك البرام 

لختام، فإنه من دواعي سعععروري النضعععمام إلى كوكبة متميرة من ممسعععواي وممسعععوبات عمادة وفي ا    

ععافعععة أوجعععه العععدعم واملسعععععععععععععععانعععدة لخعععدمعععة شعععععععععععععرائح  العععدراسعععععععععععععععات العليعععا ذوي الكفعععاءة والخبرة في تقعععديم كع

طالب الدراسععات العليا، األقسععام األكاديمية، التليات، والجهات الخارجية ذات العالقة  -املسععتفيدين 

 .وذلك بأعلى مستويات الجودة –

 

 عميد الدراسات العليا 
 

 أ.د. عادل بن حممد اهلدلق  
 

aalhadlaqq@KSU.EDU.SA              
 

mailto:aalhadlaqq@KSU.EDU.SA
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 :مةد  ــَــــــــــــــــــــــقمُ

وتســــيم أعم ط  قةرصقة صــــميمة، د م  قهعداد ه   ه ، ممبه  م، والقي أهدافه لى حتقيق ع العم دة منحرصــــ   

؛ ليي ن مرشــــداو وم جه و  ميس املســــت يدصن من   الدليل اإلجرائي املختصــــر لل ائأل واة ومة واةدلة ق م دعه  اإللي و ي

عالدة ق ملســـمة أدســـ م العم دة، واليلي مل املع،ية، واةدســـ م العلمية، وأعئـــ ت هيسة التدلصّ، والةللكة، قل وليل من ل  

وه  ق احلقيقة مستمداو من الالئمة امل حدة للدلاس مل   العلمية لةُالب وط لل مل الدلاس مل العلي  ق ج معة امللك سع د.

العلي  ود اعده  الت، ي صة جب معة امللك ســــع د، واإلجراتامل الت،ويمية املتلعة ليل عملية وحركة أك د ية، ة ــــ فة على 

 الل ائأل اليت صقره  جملّ ا  معة، او جملّ عم دة الدلاس مل العلي  جب معة امللك سع د.جمم عة من اة ومة و

ط لب الدلاســـ مل العلي  حيت جه   اليتمجلة كلمة من اإلجراتامل الت،ويمية واحلرك مل اةك د ية  صتئـــمن ه ا الدليلو

ولواقط، قدتاو من طلب االلتم ق قربامج  أث، ت مســــمت  التعليمية ق   معة، وصئــــي قم ج،لي  معل م مل ومهمة ومالحق

الدلاســ مل العلي ، وا ته ت مب،أل الدلجة العلمية واحلصــ ى على ال ثيقة، ومن  لك  شــروو القل ى، ومتةلل مل التســ يل، 

رك مل اةك د ية )التأجيل، احل ف، اإل ــــ فة، ال را، والتم صل، واالرتل لامل، ق إل ــــ فة مله م و و م الدلاســــة، واحل

شته ، واإلجراتامل امل لية، وكل مل الة لب واملرشد واملشرف اةك د يوواجل  ، واإلشراف على الرس ئل العلمية وم، د

 لك من أجل تقدصي ردمة مميزة صســــتةيس املســــت يد من رالط  أن صتعرف على الل ائأل واة ومة واإلجراتامل الت،ويمية، 

 قةرصقة م،ومة، وقأسل ب مُيَسْر.

طي الع ن والت فيق، و أمل م،هي وة ،  ة   ئـــس ه ا الدليل قم أصدُ طاُلق،  وط لل ت،  ق الدلاســـ مل العلي   رج  من ا  

 وةدالُك وا أل. وتعليم مل؛ من أجل أن صسموا ق دلاستهي وفق م،هج علميك ل ائألمن   أن صلتزم ا مب  ج ت في

 مس دع ئ،  لل ميس ق لت فيق وال،  ح ؛؛
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 وأهدافها ورسالتها العليا الدراسات عمادة رؤية
 

 :الرؤية

 
 
بالســـوي وراء املعر ة  في قطاع التعليم العالي على املســـتول العاملوأ وأن نجد أن نكون روادا

 وموضوعية. بعقالنيةوالقدرة على التفكير  واالكتشاف

 

 رسالة العمادة

يتصـــــــل   ا  على صـــــــعيد التعليم العالي داخل ا جامعةأ وما األكاديميتشـــــــجيا ودعم التمي  

والتي من شــــأأ ا أن ت د   أاألخرل التدريســــية والبوول والاشــــاطات الت صــــصــــية  املجاالتمن 

وكذلك إعداد املتمي ين من الباحثين وأصـــــ اا  إلى نشـــــوء واكتســـــاا ونشـــــر املعارف ا جديدةأ

 .ملهمة تتسم بالتنوع ليعملوا ضمن بيئة االختصاص

 األهداف

  عاملياأ والتي  تو ير وتعزيز برامج الدراســـــــــــات العليا املت صـــــــــــصـــــــــــة والقادرة على املنا ســـــــــــة (1)

التنمية الفكرية واكتســـــاا  البياية وتســـــاعد على تإلى الت صـــــصـــــاســـــد ا  ا ة  في تســـــا م

 املعارف واملهارات وتوقيق النجاح للطالب.

العالية وا  ماســــة  والقدرات الذ نيةاســــتقطاا طالب الدراســــات العليا من ذو  الكفاءة  (2)

 ورعايت م وامل ا ظة علي م.

 وا جودة العالية. باألصالةتعزيز البوول التي تتصف  (3)

ذات  لل رامج ةالفرص املتـــــاحـــــتعزيز التعـــــاون بين ال رامج والكليـــــات ذات الصــــــــــــلـــــة وزيـــــادة  (4)

 الت صصات البياية.

 الوطني والعاملو. لي على الصعيدينالفاعلة في التعليم العا االستراتيجيةإقامة الشراكات  (5)

العالي واســــــــــــتمرار  لد ا مســــــــــــيرة التعليم الالزمينزيادة وتعزيز الباية التوتية والدعم املالي  (6)

 تقدمه.

 لعمادة الدراسات العليا. اإلداريةتعزيز الباية التوتية  (7)
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 التي يمر بها طالب الدراسات العليا: اإلجراءات

 .خالل الفترة الزمنية املعلن عن ا من قبل عمادة الدراسات العليابطلب القبول اإللكترونو التقّدم  .1

 .سام العلمّيةإ راء اختبارات املفاضلة واملقابالت الشخصية التي تجري ا األق .2

 القبول الن ائوأ ومنح الرقم ا جاموي. .3

 تسجيل املقررات الدراسيةأ واالنتظام في الدراسة. .4

 تعين املرشد العلمي. .5

 لطالا مرحلة الدكتوراه.االختبار الشامل  .6

%( على األقل من املقررات الدراســــيةأ و مدل تراكمي ال 50التقدم بمشــــروع الرســــالة عدد ا تياز ) .7

ا(.  يقل عل ) يد  د 

 إقرار موضوع الرسالة في القسم العلمّي املختصأ وتعيين املشرف. .8

 من إعداد ا. االنت اءتسليم الرسالة بعد  .9

 اعتماد  جنة املناقشة من عمادة الدراسات العليا.مناقشة الرسالة العلمّية بعد  .10

 صدور قرار مجلس ا جامعة بمنح الطالب الدر ة العلمية بعد االنت اء من متطلبات ا. .11

 إحضار إخالء الطرفأ واستالم وثيقة الت رج. .12
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 :) املطلوبة واملستندات وإجراءاته، ،)شروطه القبول 

بول:
َّ
: اللوائح املتعلقة بالق

ا
 أول

ن يودد  :(12) الثانية عشععععرة املادة تنصعععع    من الئوة الدراســــات العليا على مجلس ا جامعة  و مح

 في الدراســــــــات العلياأ 
 
بناء على توصــــــــية مجلس عمادة أعداد الطالا الذين ســــــــيتم قبولهم ســــــــنويا

 والكليات. الدراسات العليا واقتراح مجالس األقسام

 :
ا
بول اشروط ثانيا

َ
 :لدراسات العليال الالئحة املوحدة في لق

 للمادة )
ا
رط( 13وفقا

ا
 :عامة ما يأتيصفة ب العليافي الدراسات  للقبول  فإنه يشت

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

 .غير السعوديينمن  أن يكون املتقدم سعود  أو على منوة رسمية للدراسات العليا إذا كان .1

 على الشهادة  .2
 
 امعة أخرل  ا جامعية من  امعة سعودية أو منأن يكون املتقدم حاصال

 معترف   ا.

ا. .3 ا طبي   أن يكون حسن السيرة والسلوك والئق 

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

5. .
 
 موا قة مر عه على الدراسة إذا كان موظفا

 

 

  يجوز في حاالت الضرورة القصول تأ يل إحضار الطالب موا قة مر عه على الدراسة إلى

 (.التكميلية أو الدراسات العليا)حين بدء تسجيله املقررات 

 الدكتوراه من شرط  موا قة مجلس ي القسم والكلية على استثناء القبول في برنامج مرحلة

ا. ا أو  زئي   التفرغ كلي 

 الدراسة. موا قة  هة العمل على 

 دعتتى مذلك  ا جامعة االســتثناء منس لوز ملججيأ و ماألصــل في دراســة الدكتوراه التفرغ التا .6

ا.م العامةذه الشـــــــروط  ُيضـــــــيف إلى  نأ  امعةس كل لوملج لذلك. ا  ا ة يلزم  ا يراه ضـــــــروري 

املقبولين مجموع الطالا  % من 40نســـــــــــــبة الطالا املقبولين بتفرغ كلي عن  لال تقمراعاة أن 

 في ال رنامج.

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
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حصـــــول الطالب على  (املا ســـــتير)يشـــــترط للقبول بمرحلة  :(15) املادة الخامسعععععة عشعععععرةكما نصعععععت 

 )تقدير 
 
ا  اصـــلين  على األقل في املرحلة ا جامعيةأ ويجوز ملجلس عمادة الدراســـات العليا قبول (  يد  دا

 .( يد مرتفا)على تقدير 

  وتأييد مجلس الكلية  العليا بناء  على توصـــــــية مجلس القســـــــمكما يجوز ملجلس عمادة الدراســـــــات

يوـدد ا مجلس ا جـامعـةأ على أال يقـل  في بعض ال رامج التي ( يـد)قبول ا  ـاصـــــــــــــلين على تقـدير

   يد)معدل الطالب في كل األحوال عن 
 
 في مقررات الت صص ملرحلة البكالوريوس. ( دا

 إضـــــا ة الكلية مجلس وتأييد القســـــم مجلس توصـــــية على بناء   العليا الدراســـــات عمادة وملجلس 

 .للقبول  ضرورية يرا ا أخرل  شروط

 عشرة:املادة السادسة تتضمن 

 )ا  صــــــول على تقدير  (الدكتوراه)يشــــــترط للقبول بمرحلة 
 
األقل في مرحلة املا ســــــتير  على ( يد  دا

توصـــــــــــــية مجلس القســـــــــــــم عمادة الدراســـــــــــــات العليا بناء  على  إذا كانت من  امعة تمنوها بتقدير. وملجلس

 شروط أخرل يرا ا ضرورية للقبول. وتأييد مجلس الكلية إضا ة

 املادة السابعة عشرة:نصت 

بناء  على توصــية مجلســ ي  يجوز قبول الطالب لدراســة املا ســتير أو الدكتوراه في غير مجال ت صــصــه

 الدراسات العليا. القسم والكلية املختصين وموا قة مجلس عمادة

 ادة الثامنة عشرة:املوجاء في  

املا ســــــــــتير أو الدكتوراه ا تياز  يجوز ملجلس القســــــــــم املختص أن يشــــــــــترط لقبول الطالب في مرحلتي

 في مدة ال تزيد على ثالثة  صول دراسية ما مراعاة ما يأتو: عدد من املقررات التكميلية من مرحلة سابقة

 (. يد)ا تياز املقرر التكميلي في املرة األولى بتقدير ال يقل عن  (1

 )أال يقل معدله التراكمي في املقررات التكميلية عن  (2
 
 (. يد  دا

التكميليةأ ويجوز ملجلس  ال يتم التســـــــــــــجيل في برنامج الدراســـــــــــــات العليا إال بعد ا تياز املقررات (3

ت العليا إذا لم يبق عليه ســـــــــــول مقرر أو الدراســـــــــــا القســـــــــــم املختص اإلذن بالتســـــــــــجيل في مقررات

  التكميلية. مقررين من املقررات

 . لل صول على الدر ة ال توتسب املدة الزمنية ال تياز املقررات التكميلية ضمن املدة امل ددة (4

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



12 
 

 عشرة:املادة التاسعة وفي 

 والتسجيل. القبول  تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الطالا وتسجيلهم بالتاسيق ما عمادة

 ل
ا
  فإنه: لمادة العشرونوفقا

  ال يجوز للطالب أن يلتوق ب رنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.

ا:   ثانيا
َ
 :1بول والتقديمإجراءات الق

عليا في كل عام التاســــيق ما الكليات واألقســــام املختصــــة لر ا توصــــيات ا ادة الدراســــات العمتتولى  .1

بولهم في كل برنامجأ وشــروط القبول اإلضــا ية ا خاصــة 
ح
بال رامج املتاحةأ وأعداد الطالا املقترح ق

   ا. 

تقوم عمــــادة الــــدراســـــــــــــــــات العليــــا بــــاإلعالن عن ال رامج املتــــاحــــة والشـــــــــــــروط الوا ــــب توا ر ــــا في  .2

مـــا ير ا إلي ـــا من الكليـــاتأ قبـــل التقـــديم  ملســـــــــــــتنـــدات املطلو ـــة لاللتوـــا   بنـــاء  علىاملتقـــدمينأ وا

 بأسبوعين على األقل.

 العمــادة.أ وخالل املــدة الزمنيــة املعلن عن ــا من قبــل اإللكترونيــةيكون التقــديم عن طريق البوابــة  .3

   مر ق أ.

املخصــــــــصــــــــة للقبول حســــــــب اإل راءات  اإللكترونيةة بلى البوااملطلو ة إ واملســــــــتنداتتر ا الوثائق  .4

 .https://dgs.ksu.edu.sa                                                                       تبعة في البوابة.امل

رة انت ــاء بعــد .5
 
 اســـــــــــــتيفــاء من والتــأكــد اتنــالبيــا بتــدقيق العليــا الــدراســـــــــــــــات عمــادة تقوم القبول   ت

 الشروط.

ةاألق وتتولى ألكليـــاتل املتقـــدمين وثـــائق إرســـــــــــــــال يتم .6  الشـــــــــــــروط  طبـــانا نم التـــأكـــد ســـــــــــــــام العلميـــّ

 .الوثائق واستيفاء

 نمو  التأبقامو  اختبارات نم تودده ما لىع ناءب املتقدمين بين املفاضـــــــــلة يةعلمال ســـــــــاماألق تتولى .7

في مدة ال تتجاوز  أنسـب ومعايير للمفاضـلة بين املتقدمينأ كل قسـم بما يتناسـب طبيعتهو  در ات

الذ  يســــبق بدء الدراســــة م وتعاد مســــتندات املتقدمين إلى  العاشــــر من الفصــــل الدرا ــــ ي األســــبوع

 الدراسات العليا خالل أسبوعين من تاريخ التوصية. عمادة

 يصدر مجلس عمادة الدراسات العليا قرارات قبول الطالا. .8

عمادة القبول من ا إلى  ترســــل عمادة الدراســــات العليا كامل أصــــول الوثائقأ بعد االحتفا  بصــــورة .9

 .والتسجيل 

                                                           
 الدراسات العليا. ميا  ذه ا خطوات واملراحل تتم و ق  دول زمني معتمد من عمادة * - 1

file:///C:/Users/433108378/Downloads/دليل%20التقديم%20على%20بوابة%20القبول%20اإللكرتوني.pdf
https://dgs.ksu.edu.sa./
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ُيلغى طلب القبول للطالا الذين تم إبالغهم بالترشــــــــــــيح للقبولأ ولم يوضــــــــــــروا إلكمال قبولهم في   .10

 املواعيد امل ددةأ أو تأخروا عن االختبارات املقررة أو املقابلة الشخصية.

ر عها إلى عمادة تعتمد نتائج املفاضـــــــــــــلة بين املتقدمين في مجالس األقســـــــــــــام والكليات املعنية قبل  .11

 الدراسات العليا.

 العتماد ا. تر ا النتائج الن ائية للمفاضلة إلى عمادة الدراسات العليا  .12

 يتم استيفاء بقية متطلبات وإ راءات القبول لل رنامج كالتفرغ وموا قة  هة العمل ونوو ا. .13

 إلى األقسام العلميّ  .14
 
األقسام وتزود أ ةترسل عمادة الدراسات العليا أسماء املقبولين أ ائيا

 بقوائم املقبولين قبل بدء  ترة التسجيل في املقررات بأسبوعين في األقل. املختصة

 ا جامعية. ةوطباعة البطاقإصدار الرقم ا جامويأ  .15

 في األسبوع األول من الدراسة .16
 
 .البدء في تسجيل املقررات آليا

: املستندات املطلوبة
ا
 ثالثا

  .برقم الطلب واالحتفا  من تعبئتهأ بعد االنت اء التقديم طلب طباعة .1

 .الت رج وثيقة من صورة مصدقة .2

 .األكاديمي السجل من مصّدقة صورة .3

 .لهما تدريسه سبق التدريس  يئة ضاءعأمن  أستاذين من تزكيتان علميتان .4

 .د تر العائلة للطالبات أو لغير السعوديين السفر  واز أو الهوية نم صورة .5

 للمتقدمين يعادلهما امأو   ( STEPأ أو ) GRE)) أوأ TOEFL) ) التو لأ أو (IELTSشهادة األيلتس ) .6

  التي جمال را لىع
 
 .برنامج لكل املطلو ة الدر ة توقق ام طهاأر تشت

 .برنامج لكل املطلو ة الدر ة توقق ما ا جامعيين العامة لل رامج التي تشترطهاأ قدرات شهادة .7

 في باالنتظام يوةصر  وا قةم املوظف اله يتبا التي لعمال  هة في الصالحية صاحب وا قةم .8

 الدراسة ملرحلة املا ستير. 

 .الدكتوراه ةلحمر  في املقررات دراسة دةم الدراسية اإل ازة أو أمالتا التفرغ .9

 بعض األقسام العلمّيةأ أو ترا ا العمادة ضرورية لقبوله.مستندات أخرل تطلب ا  .10

 .حقاًالعمادة ال حتدده وقت يفإعالن أمساء املقبولني قبوالً هنائياً، و دبع قةبطاللم الوثائق أصول إحضار جيب: حظةمال

 :
ا
 .طالب املنحلإجراءات القبول رابعا

املتمي ين من طالا  الاللط ســــــــــيةنح الدراعن امل ســــــــــعودالعليا بجامعة امللك  ســــــــــاتالدرا ن عمادةتعل

والــــدكتوراه في  ميا  ريســـــــــــــت املــــا ول على در تيصـــــــــــــلل  ســـــــــــــعوديينات العليــــا غير الالــــدراســــــــــــــــ وطــــالبــــات
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 ويكون التقديم لها (أ صـــ يةال الت صـــصـــات عدا) صـــصـــاتالت 
 
  ســـنويا

 
 على بوابة القبول لعمادة الكترونيا

 sa.edu.Ksu.dgs://http.                                 ا. العلي ساتالدرا

ة للطلبة غير السعوديين للدراسات العليا، على نوعين الجامعات السعودية متقد  دراسي 
ا
 :منحا

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

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

املعمول   ا في ا جامعةأ وال  والتعليمات واألنظمة اللوائح وا خار ية الداخلية املنح طالا على وتطّبق

 املخالف ألنظمة اإلقامة والسفر. الطالب إلى ينظر

ب لـطبيم ن التقـدم تـداء  بأ االعليـاادة الـدراســـــــــــــات عمـا  ـو ق اآلليـة التي توـدد املنحطالا  ل ويتم قبو 

ا مأ العلياالدراســــــــات  عمادة إلى االلتوا  التواصــــــــلأ ثم ات نيا أ و املطلو ة واملســــــــتنداتكل الوثائق  بهر ق 

ســـــــــــــتيفاء اإل راءات ال  العلياادة الدراســـــــــــــات عمإلى ومن ثم أ واملوا قة املعنية للمعادلة الكلياتإلى  لهاتووي

 الن ائية. املوا قةألخذ التعليم ب إلى وزارة لةأ ثم ير ا الطمالالز 

 فيوجد: سبقما  إلى ضافةباإل  

 رام  املنح الثقافية:ب -1

منح  برامجاألخرل وزارة التعليم ومثيالت ا في الدول  يناملوقعة ب االتفاقياتادل اململكة من خالل تتب

 خالل من ذلك أتوللقبول وي ساسيةاأل  شروطويطبق علي م ال سعوديينالطالبات غير ال/للطالا ستقلةم

في  ذه  ش يناملر  الا. ومن املهم للطسعوديةبا جامعات ال سةة طالا للدراالصديقة الدول شيحتر 

 .أعاله املذكورة سيةالتنا  ال رامج يقدموا على أالا  الة 

  الباحثين: ستقطاببرنام  ا  -2

الباحثين املتمي ين على وظائف  ستقطاادة بااالبوثية ع   يومراكز البوول والكرا  ساموم األقتق

من  وملزيد  علي م. سيةاملنح الدرا شروطالعليا في حالة انطبا   سةاالدر  إكمالمن  ويمكنون  با جامعة

 .http://aofr.Ksu.edu.sa الباحثين. ستقطاااملعلومات متو رة لدل وحدة ا

 

 شروط القبول لطالب املنح:

تطبق على طالا املنح الداخلية وا خار ية ومنح التبادل الثقافي شــــــروط القبول املطّبقة على الطالا 

 باإلضا ة إلى اآلتو:السعوديين 

أ ويوق ملجلس ه( ســـــنة للدكتورا35( ســـــنة ملرحلة املا ســـــتيرأ و)30أال يزيد ســـــن الطالب عن ) (1

 .القسم والكلية االستثناء من ذلك

http://dgs.ksu.edu.sa/
http://dgs.ksu.edu.sa/
http://aofr.ksu.edu.sa/
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ة  (2 أال يكون الطـالـب قـد حصـــــــــــــل على منوـة دراســـــــــــــيـة أخرل من إحـدل امل ســـــــــــــســـــــــــــات التعليميـّ

 باململكة.

 من إحدل امل سسات  (3
 
 التعليمية في اململكة.أال يكون الطالب مفصوال

 بمنوةأ أو تكون  (4
 
 للتعليمات املنظمةأ على أن يكون مشــــــــموال

 
أن يكون ما الطالبة مورمأ و قا

 أو يقدم على سجل صاحب عمل بوا ة إلى خدماته. لديه إقامة نظامية

 املستندات املطلوبة:

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

 .اململكةداخل  للمقيمينة من اإلقامصورة   (5

 .ملن  م خارج اململكة السفرن  واز مصورة  (6

صّد  نأ (7
ُ
 .اململكةفي  املختصة ا جهاتن م واملستنداتالشهادات   ميا  ت

 يلى كفــالــة خــاصــــــــــــــة  ع املنوــةطــالــب  نإذا ـكـا   (8
 
ر ــة غن المصــــــــــــــدقــة موا قــة الكفيــل مط ر شـــــــــــــت

 التجارية.

 

 لطلبة الدراسات العليااملزايا املالية 

 :التالية واإلعانات املكا آت العليا الدراسات مرحلة في املوظف غر   املنتظم السعود  الطالب صرفي

 .ريال ( تسعمائة900) مقدار ا شهرية . مكا أة1

 إلأ اء امل ددة النظامية املدة على صر ها تقتصر أن على ومرا ا كتب بدل سنوياأ واحد شهر . مكا أة2

 .التمديدات دون  سةالدرا

 لطالب آالف ( أربعة4000)و أاملا ستير لطالب ريالأ آالف ثالثة (3000) مقدار ا مقطوعة . مكا أة3

 .سالةالدكتوراهأ بدل طباعة الر 

 قارئ  بدل باسم ةا خامس املرتبة من األولى الدر ة مرتب مساوية الكفيف للطالب شهرية مالية . أعانة4

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

 واإلعانات اللية: املتافآت

 .املجانية سةالدرا (1

 .ريال تسعمائة ( 900) مقدار ا شهريةمكا أة  (2

 امل ددة النظامية املدةها على صــــر  تقتصــــر أن على ومرا ا كتب بدل ســــنوياأ واحد شــــهر أةمكا  (3

 .التمديدات دون  سةالدرا إلأ اء

 آالف ( أربعـــة4000)و أاملـــا ســـــــــــــتير لطـــالـــب ريـــالأ آالف( ثالثـــة 3000) مقـــدار ـــا مقطوعـــة أةمكـــا ـــ (4

 .سالةالدكتوراهأ بدل طباعة الر  لطالب

 ملقر طريق أقرا من   يأ اية كل عام درا في السفر عند املخفضة السياحية بالدر ة سفرتذكرة  (5

 .أخرل   هة من سفر تذكرة على حصل قد الطالب يكون  ال أن شرطب اإلقامة

 .قدومه عند تجهي  بدل شهرين مكا أة صرفي (6

 .الكتب لش ن ت رج بدل أشهر ثالثة مكا أة صرفي (7

 مدينة خارج ســـــــــــــفره يتطلب األكاديمي ال رنامجكان  إذا العليا الدراســـــــــــــات لطالب صـــــــــــــرف يتم اكم (8

 بالدر ة ســـفر تذكرة أا جامعة مدير وموا قة والكلية القســـم مجلســـ ي توصـــية على اءبن الدراســـةأ

 .الواحدة سيةالدرا املرحلة خاللواحدة  وملرة ذ ابا السياحية

 :برنام  في بالشتراك املتميرين للطالب الفرصة تتاح فإنه سبق ما إلى ضافةباإل 

 بساعات تدريس في األقسام حسب ا  ا ة لذلك. (املنح لطلبة) االستعانة- 1

 (.السعوديين والطلبة املنح لطلبة) شغيلالت- 2

 :العليا الدراسات وطالبات طالب بوول ا راء دعم صادرم

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

 مراكز البوول بالكليات.•   
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 .البوثية الكرا  ي برنامج في االشتراك•   

 .البوثية املجموعات برنامج في االشتراك•   

 .زائر أستاذ برنامج في االشتراك•   

: مواعيد القبول:
ا
 خامسا

ملرحلتي املا ســـــــــــــتير والدكتوراه على املوقا الرئيســـــــــــــ ي للجامعةأ  عالن للقبول ســـــــــــــنو أ ويتم اإل  ل القبو 

 ألسبوعين إلى ثالثة.وعلى موقا عمادة الدراسات العلياأ ويمتد عادة 

 (.الدراسيةيراجع دليل البرام  املتاحة: )البرام  

عن  ميا الت صـــــــــــــصـــــــــــــات املتاحةأ كل عام قبل  ترة القبول بمدة كا ية على موقا العمادة في  ُيعلن

 ألن بعض األقســـــــــــــام العلمّية قد تقوم بتعليق أو اســـــــــــــتودال 
 
ل قائمة ال رامج املتاحة كل عام  نظرا وتودَّ

 بعض ال رامجأ ويرا ا في ذلك دليل القبول.
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راسة ِّ
 :نظام الد 

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

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

وحدةأ  نشريعا و بأر  عندد الوحدات الد راسية عيقل  اللى أعقررات الدراسية والرسالةأ ملا  (1)

ا إلي ا الرسالةم
 
 .ضا 

بعض الت صـــــــــــــصــــــــــــــاتأ على أ ن يترك ملجلس ا جــامعــة توــديــد عــدد في  بــاملقررات الــدراســـــــــــــيــة  (2)

 الوحدات الدراســــــية املطلو ة حســــــب طبيعة الت صــــــص على أال يقل عد الوحدات الدراســــــية

عن ثالثين وحدةأ ويراعى أن تتضـــمن ا خطة الدراســـية للما ســـتير على مقررات دراســـات عليا 

  صص من أقسام أخرل كلما أمكن ذلك.ذات عالقة بالت

ا  (34)وجاء في املادة   األسلوبين اآلتيين:أحد بدكتوراه لالدراسة ل ن : تكو هص  نا مأيضا

عن ثالثين وحدة من مقررات  باملقررات الدراســـية والرســـالةأ على أال تقل عدد الوحدات الدراســـية (1)

 إلي ا الرسالة.
 
 الدراسات العليا بعد املا ستيرأ مضا

 صـــــــــــــص بـــالرســـــــــــــــالـــة وبعض املقرراتأ على أال يقـــل  (2)
ُ
عـــدد الوحـــدات املقررة اثني عشـــــــــــــرة وحـــدةأ ت

أو النـــدواتأ أو حلقـــات البوـــتأ حســـــــــــــــب التكوين العلمي للطـــالـــب  للـــدراســـــــــــــــات العليـــا املو هـــةأ

 .وت صصه الدقيق

 للمادة )
ا
  : (35ووفقا

 إن الســــنة الدراســــية تنقســــم إلى  صــــلين دراســــيين ال تقل مدة كل  صــــل كل من ما عن خمســــة عشــــر 

أ وال 
 
تدخل ضـــــــمن ا  ترة التســـــــجيل واالختباراتأ و صـــــــل درا ـــــــ ي صـــــــيفوأ ال تقل مدته عن ثمانية أســـــــبوعا

ضاعف خاللها املدة املخصصة لكل مقرر. أسابياأ
ُ
 ت

 للقواعــد كمــا يجوز أن تكون الــدراســــــــــــــة في الكليــات على أ
 
ســــــــــــــاس الســـــــــــــنــة الــدراســـــــــــــيــة الكــاملــةأ و قــا

ما أحكـــام الئوـــة الـــدراســـــــــــــــات العليـــا املوحـــدة في واإل راءات التي يقر ـــا مجلس ا جـــامعـــةأ بمـــا ال يتعـــار  

 اململكة والقواعد التنفيذية في  اما امللك سعود.
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ا
 :العلمية الدرجة على للحصول  املقررة املدة :ثانيا

املـدة املقررة لل صــــــــــــول على الـدر ـة العلميـة في برامج الـدراســـــــــــــات العليا  (:36)حعددت املعادة 

 باآلتو:

در ة املا ســـتيرأ ال تقل على أربعة  صـــول دراســـيةأ وال املدة املقررة لل صـــول على  (1)

وســب الفصــول الصــيفية وال  صــول ا  ذف 
ُ
تزيد عن ثمانية  صــول دراســّيةأ وال ت

 .والتأ يل ضمن  ذه املدة
املدة املقررة لل صـــــول على در ة الدكتوراهأ ال تقل عن ســـــته  صـــــول دراســـــّيةأ وال  (2)

  ول الصيفية ضمن  ذه املدة.تزيد عن عشرة  صول دراسّيةأ وال توسب الفص

ا وان هععاء  من الالئحععة املوحععدة  (:37جععاء في املععادة )عن كيفيععة احتسععععععععععععععاب املععدة القصعععععععععععععوى بععدءا

بجامعة امللك  القواعد التنفيذية للدراسعععععععععععععات العليا للدراسعععععععععععععات العليا في الجامعات السععععععععععععععودية

 التســـــــــــــجيل في مقرراتتوســـــــــــــب املدة القصـــــــــــــول على الدر ة العلمية من بداية " ما نصعععععععععععععه:  سععععععععععععععود

 إلى
 
 به نســــخة من  الدراســــات العليا وحتى تاريخ تقديم املشــــرف على الطالب تقريرا

 
رئيس القســــم مر قا

 ."الرسالةأ أو أ  متطلبات أخرل ل رنامجه
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: تسجيل الجداول واملقررات الدراسية:
ا
 ثالثا

ا  الّي من قبل مســــــــجل عام الفصــــــــل الدرا ــــــــ ي التالي قبل أ اية الفصــــــــل الدرا ــــــــ ي  ل جدو ا اد دإع (1)

 الكلية.

عب الدراسية املتاحة.تسجيل املقررات للط (2)
ُ
 لّبة حسب الش

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

(4) .
 
 تسجيل املقررات للطلبة املتعثرين بالتاسيق ما مسجل الكلية وعمادة الدراسات العليا دويا

املقررات الدراســــــية بشــــــكل كامل في كل  صــــــل درا ــــــ ي حســــــب ا خطة الدراســــــية  يســــــجل كل طالب (5)

 لل رنامج.

قيام الطالب مرا عة مســــــــجل الكلية للدراســــــــات العليا عند ا  صــــــــول على أ  مشــــــــاكل إلكترونية  (6)

 أثناء تسجيل املقررات.

 :
ا
 اللوائح ذات العالقة باملقررات التكميليةرابعا

لقبول الطالب  شـــترطي أناملختص  ســـموز ملجلس القيج :شعععرةنة عملادة الثامبناءا على ما نص في ا

مدة في  سابقةالتكميلية للمرحلة ال املقررات وراه ا تياز عدد منالدكت أو ستيرفي مرحلتي املا 

 :أتوما مراعاة ما ي سيةدرا صول تزيد على ثالثة   ال

 (. يد)ا تياز املقرر التكميلي في املرة األولى بتقدير ال يقل عن .1

 )كمي في املقررات التكميلية عن اتر أال يقل معدله ال 2.
 
 ( يد  دا

املقررات التكميليــةأ ويجوز  بعــد ا تيــاز إالالعليــا  ســــــــــــــاتفي برامج الــدرا ســــــــــــجيــل. ال يتم الت 3

 ســــــول لم يبق عليه  إذاا العلي ســــــاتفي مقررات الدرا ســــــجيلبالت اإلذنص املخت ســــــمالق سلملج

 املقررات التكميلية. مقررين منو مقرر 

على  صول املادة امل ددة لل  ضمناملدة الزمنية ال تياز املقررات التكميلية  سب. ال توت  4

 الدر ة.

 العليا. ساتكمي ملرحلة الدرااتر املعدل ال ساا. ال تدخل املقررات التكميلية في احت  5
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 :املتبعة اإلجراءات

 اما كل طالب ما ســــُيكلف به تر ا األقســــام بأســــماء الطالا املقبولين  .1
 
ة
ّ
فين بمقررات تكميلية ُمدون

ّ
املكل

 من املقررات إلى عمادة الدراسات العليا.

سجل املقررات التكميلية للطالبأ وتدرج في سجله األكاديمي مستقلة عن املقررات املنهجية للمرحلة  .2
ُ
ت

   ا. التي سيدرس

3.  
 
الســابقة  ة لالئوة الدراســة واالختبارات للمرحليعامل الطالب خالل دراســته للمقررات التكميلية و قا

عشـــــــــــــرة لالئوــــة املوحــــدة    ما مــــا ورد في نص املــــادة الثــــامنــــةالتي يــــدرس من مقررات ــــاأ بمــــا ال يتعــــار 

 .للدراسات العليا في ا جامعة السعودية وقواعد ا التنفيذية في  امعة امللك سعود
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 : الحركات األكاديمية
 1الحركات األكاديمية

 تنويه عام
 على الطــالــب/ة الر وع إلى  ــذا الــدليــل عنــد الرغبــة بــالقيــام بــأ  إ راء أـكـاديمي من تــأ يــل أو (1

 .حذف أو ..... إلى آخره وااللت ام بما ورد  يه من لوائح وتنوي ات

 إن كان لديه أ  صعو ات أو استفسارات ومن (2
 
 على الطالب/ة التو ه إلى القسم املختص أوال

ّم التو ه إلى ع
ح
 مادة الدراســـــــات العليا ع ر وســـــــائل التواصـــــــل املشـــــــار إلي ا أدناه في حال عدمث

 تمكن القسم والكلية من حل املشكلة.

 على الطالب/ة التواصـــــــــــل املســـــــــــتمر ما القســـــــــــم املختص واملرشـــــــــــد األكاديمي واملشـــــــــــرف على (3

 إلى وعد الت اون في ذلك أو االنقطاع حتى ال يعّرِ  الطالب/ة نفســـــــــــــه –إن ُو د  –الرســـــــــــــالة 

 تطبيق ما  اء في اللوائح واألنظمة بما في ذلك طو القيد.

على الطــالــب/ة املتــابعــة املســـــــــــــتمرة ملوقا عمــادة الــدراســــــــــــــات العليــا ملعر ــة املســـــــــــــتجــدات من  (4

 القبول التســــــجيلعلى النماذج أو القرارات الصــــــادرة والتعاميم ا خاصــــــة بإ راءات  تعديالت

 .األكاديمية والش ون

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

 تأجيل القبول: (أ

بول:
َ
: اللوائح ذات العالقة بتأجيل الق

ا
 أول

ت   :( من لئحة الدراسات العليا املوحدة في الجامعات السعودية21) املادة الحادية والعشروننص 

قبول  تــأ يــليجوز بموا قــة مجلس القســـــــــــــم املختص وعميــد  الكليــة والــدراســــــــــــــات العليــا "على أنــه 

التأ يل ضمن ا  د األقص ى ملدة  الطالب على أال تتجاوز مدة التأ يل  صلين دراسيينأ وال توتسب مدة

 ."ا  صول على الدر ة

  

                                                           
 با  ركات األكاديمية يتضمن كل ما يتعلق   ا من إ راءاتأ  ليرا ا وسيتم إر ا  روابطها في - 1 - 1

 
 خاصا

 
 الدليل. أصدرت عمادة الدراسات العليا دليال
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ا
 :ت املتبعةاإلجراءا :ثانيا

املدة الزمنية  لالخ بألالط  رراتم متضـــــــــــــمنا أإلكترونيا القبول  لتأ ي بطلبيتقد الطالب   (1

 األكاديمي ا خاص بعمادة الدراسات العليا وعلى موقعها اإللكترونو.املبّينة في التقويم 

يتم عر  الطلب على مجلس القســـــــــــــمأ ثم ير ا إلى عميد الكليةأ ومنه إلى عميد الدراســـــــــــــات  (2

 العليا.

عّد  (3  بعد موا قة عميد الدراسيات العليا.يُّ
 
  التأ يل نا ذا

 

 تأجيل الدراسة:  (ب

: اللوائح ذات العالقة بتأجيل 
ا
 الدراسة:أول

 ل
 
من الئوــة الــدراســــــــــــــات العليــا في ا جــامعــات الســـــــــــــعوديــة وقواعــد ــا  لمــادة الثــانيــة والعشـــــــــــــرونو قــا

 :على أنه أ والتي تنصالتنفيذية في  امعة امللك سعود

دراســـــــــة الطالب  يجوز بموا قة مجلس القســـــــــم املختص وعميد  الكلية والدراســـــــــات العليا تأ يل"  

 :اآلتوو ق 

 منأن يكون  - 1 (1
 
 مناسبا

 
 أو أكثر أو أنجز قدرا

 
 دراسيا

 
 الرسالة. الطالب قد ا تاز  صال

 .(ساتين دراسيتين)أال يتجاوز مجموع مدة التأ يل أربعة  صول دراسية  - 2 (2

 أن يتقدم بطلب التأ يل قبل بداية الفصل الدرا  ي بما ال يقل عن أسبوعين. - 3 (3

كما يظهر في  ملدة ا  صــــــــول على الدر ةال توتســــــــب مدة التأ يل ضــــــــمن ا  د األقصــــــــ ى  - 4 (4

 .(1الصورة التوضيوية رقم )
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 خطوات تأجيل الدراسة.( يبين 1طط رقم )مخ

 :اإلجراءات املتبعة

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

 اإللكترونيةيتقدم الطالب بطلب تأ يل ع ر البوابة  (2)
 
م ررات الطالبأ وخالل املدة  أ متضـــــــــــــمنا

 الزمنية في التقويم األكاديمي ا خاص بعمادة الدراسات العليا.

يتم عر  الطلب على مجلس القســـــــــــــمأ ثم ير ا إلى عميد الكليةأ ومنه إلى عميد الدراســـــــــــــات  (3)

 العليا.

 بعد مو قة عميد الدراسات العليا (4)
 
 .(2أ م طط رقم )يعد التأ يل نا ذا

 
 يوضح اإلجراءات املتعبة في التأجيل (2مخطط رقم )

 :تنويه

 ول يتمتع بحقوق الطالب.
ا
 منتظما

ا
 ل يعتبر املؤجل خالل فترة التأجيل طالبا
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  حذف املقررات: (ج

 
ا
 :املقررات بحذف العالقة ذات اللوائح :أول

ت املادة الســـــــــــــعودية الئوة الدراســـــــــــــات العليا في ا جامعات من  (22) املادة الثالثة والعشـــــــــــــرون نصـــــــــــــّ

يجوز أن يوذف الطالب  ميا مقررات " :وقواعد ا التنفيذية في  امعة امللك ســـــــعودأ والتي تنص على أنه

 :الفصل الدرا  ي و ق ما يأتو

 أسابيا على األقل. أن يتقدم بطلب ا  ذف إلى رئيس القسم قبل االختبار الن ائو ب مسة - 1

 والدراسات العليا.موا قة مجلس القسم وعميد  الكلية  - 2

 أال يكون  ذا الفصل الدرا  ي ضمن الفرص اإلضا ية. - 3

 .(3كما  و موضح بالشكل التوضيحي رقم ) التأ يليوتسب  ذا الفصل الدرا  ي ضمن مدة  - 4

 

 
 حذف املقررات الدراسية. عمليات( يوضح 3شتل رقم )

 

: اإلجراءات
ا
 :املتبعة ثانيا

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

  حــذف الفصــــــــــــــل ) ميا املقررات(يتقــدم الطــالــب بطلــب  (6)
 
ع ر البوابــة اإللكترونيــةأ متضـــــــــــــمنــا

 م ررات الطالبأ وخالل املدة الزمنية في التقويم األكاديمي ا خاص بعمادة الدراسات العليا.
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د الدراســـــــــــــات يتم عر  الطلب على مجلس القســـــــــــــمأ ثم ير ا إلى عميد الكليةأ ومنه إلى عمي (7)

 العليا.

 بعد مو قة عميد الدراسات العلياأ م طط رقم ) ا  ذفيعد  (8)
 
 (.4نا ذا

 
 ( يوضح إجراءات حذف املقررات الدراسية.4شتل رقم )

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

 

 :1النسحاب (د

: اللوائح ذات العالقة بالنسحاب:
ا
 أول

إذا انســـ ب الطالب من الدراســـات العليا بناء " : على أنه (24) جاء في املادة الرابعة والعشعععرون

لذا نصت القاعدة  ". االلتوا  وقت القبول ا جديدطبقت عليه شروط  على رغبته ثم أراد العودة إلي ا

 التالية:ويكون و ق القواعد  بجامعة امللك سعود على أن االنس اا تنفيذيةال

 يتقـــدم الطـــالـــب بطلـــب االنســــــــــــ ـــاا إلى عمـــادة الـــدراســــــــــــــات العليـــا قبـــل تـــاريخ بـــدء (1)

 االمتوانات الن ائية.

 من عمادة القبول  (2)
 
املختص  والتســــجيل والقســــمت طر عمادة الدراســــات العليا كال

 .بذلك خالل أسبوعين من تاريخ إكمال إ راءات االنس اا

  

                                                           
 االنس اا:  و استرداد الطالب ملفه من ا جامعة بشكل أ ائو. - 1
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: اإلجراءات املتبعة:
ا
 ثانيا

 بطلب االنس اا ع ر اإللكترونية.يتقد الطالب  نأ (1)

عد. (2)
ُ
 إذا كان االنس اا أثناء الدراسة  يلزم الطالب إحضار إخالء طرف و ق النموذج امل

(3)  
ُ
بلغ الك

ُ
العلمية بموا قة العمادة على االنســـــ ااأ كما يظهر شـــــكل توضـــــيحي ليات واألقســـــام ت

 (.5رقم )

 

 :()النقطاع طيق القيد (ه

: اللوائح ذات العالقة بطي القيد:
ا
 أول

  الطالب يعت ر
 
( من 25والعشرون ) ا خامسة املادةكما وردة في  قيده ويطول  الدراسة عن منقطعا

 :اآلتيةالئوة الدراسات العليا املوحدة با جامعات السعوديةأ في ا  االت 

  كان إذا - 1
 
 .امل دد الوقت في يسجل ولم للدراسة مقبوال

أ ويشــــمل ذلك االنقطاع الفصــــل لهذا للدراســــة مباشــــرته وعدم الفصــــول  أحد في التســــجيل حال في - 2

 .عن التواصل ما املشر ــــ/ة على الرسالة

 
ا
 :املتبعة في طي القيد أو النقطاع اإلجراءات ثانيا

تتولى الكلية املختصـــــــــــــة الر ا بأســـــــــــــماء الطالا املنقطعين عن الدراســـــــــــــة دون عذر مقبول إلى  (1)

 عمادة الدراسات العليا بناء  على توصية مجلس ي القسم والكلّية.

على توصــــــية مجلســــــ ي  يتم طو قيد الطالبة الذين لم يباشــــــروا الدراســــــة أو املنقطعين عن ا بناء (2)

( الذ  6أ كما يظهر بالشـــــكل التوضـــــيح رقم )القســـــم والكلية وموا قة عميد الدراســـــات العليا

 .ُيبين اإل راءات املتبعة في عملية طو القيد
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 :القيد إلغاء (و

 
ا
 :القيد بإلغاء العالقة ذات اللوائح: أول

 قيد يلغى العليا التي تنص على أنه: "من الئوة الدراسات  (26بناء  على املادة السادسة والعشرون )

 :اآلتية ا  االت في العليا الدراسات عمادة مجلس من بقرار الطالب

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

 .(18) املادة في الواردة الشروط و ق التكميلية املقررات يجت  لم إذا (2)

 .مقبول  عذر دون  درا  ي  صل ملدة الدراسة عن انقطا أو انس ب إذا (3)

  الدراسية وا باته من بأ  أخل أو الدراسة في  ديته عدم ثبت إذا (4)
 
  ذه من (52) املادة ألحكام و قا

 .الالئوة

   يد) تقدير عن التراكمي معدله ان فض إذا (5)
 
 .متتاليين دراسيين  صلين في ( دا

 . (22) املادة في امل ددة التأ يل  رص تجاوز  إذا (6)

 ي ل بعمل قام أو للرسالةأ إعداده أو للمقررات دراسته مرحلة في سواء العلمية باألمانة أخل إذا (7)

 .ا جامعية والتقاليد باألنظمة

 .واحدة مرة بإعادته له السماح بعد - و د إن - الشامل االختبار يجت  لم إذا (8)

 .املناقشة بعد قبولها عدم أو للمناقشة صالحيت ا عدم الرسالة على ا  كم  جنة قررت إذا (9)

 .(36) املادة و ق ملدت ا األقص ى ا  د خالل الدر ة على يوصل لم إذا (10)
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ظهر في الشتل رقم تكما املتعلقة بإلغاء قيد الطالب، ص املادة السادسة والعشرون يتلخكما يمكن 

(7.) 

 

: اإلجراءات املتبعة في إلغاء قيد الطالب:
ا
 ثانيا

القسم العلمّي املختص إبالغ عمادة الدراسات العليا بما لدي ا من بالتاسيق ما كلية كل تتولى  (1)

 .ا  االت املنصوص علي ا

 واإلنذاراتُير ق كل ما يتعلق بوالة الطالب من امل ررات واإل راءات املت ذة معه كالتابي ات  (2)

ومواضــــــــر الغ، ونوو اأ وكل ما بني عليه مجلســــــــا القســــــــم والكلية املوا قة على إلغاء قيدهأ 

 ( من املادة السادسة والعشرون من الئوة الدراسات العليا.4.5.6.7صة في ا  االت )خا
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 بعد اعتماد امل ضــــــــــــر واملوا قة عليه من  (3)
 
يصــــــــــــبح قرار مجلس عمادة الدراســــــــــــات العليا نا ذا

 ( يوضح اإل راءات املتبعة.8أ والشكل رقم )معالي مدير ا جامعة

 

 إعادة القيد (ز

 
ا
 :القيد بإعادة العالقة ذات اللوائح :أول

ت املادة السعععععابعة والعشعععععرون )  حاالت في يجوز على أنه:  (، من لئحة الدراسعععععات العليا27نصععععع 

 ظروف دراســــته مواصــــلة دون  كان ا  ائل إذا قيده ألغي الذ  الطالب قيد إعادة القصــــول  الضــــرورة

 الدراسـات عمادة مجلس من توصـية على بناء   القيد وتكون إعادة والكلية القسـم مجلسـا يقبلها قهرية

 :يأتو ما مراعاة ما مجلس ا جامعة من و قرار العليا

 الطالب يعامل معاملة دراســــــية  صــــــول  ســــــتة من أكثر قيده إلغاء على مضــــــ ى الذ  الطالب (9

 .الدراسة مرحلة من سابقا قطا عما النظر بصرف املستجد

 بعض دراســــــةيعيد  أقل أو دراســــــية  صــــــول  ســــــتة قيده إلغاء على مضــــــ ى الذ  الطالب  (10

 العلياأ الدراسات عمادة علي ا مجلس ويوا ق والكلية القسم مجلسا له يودد ا التي املقررات

 .الدراسة استئنا ه بعد معدله التراكمي ضمن درسها التي الوحدات وتوتسب

 القصول  املدة ضمن قيده إلغاء قبل الدراسة الطالب في قضا ا التي املدة توتسب كما  (11

 .الدر ة على لل صول 
 دون  ا  ائل كان إذا قيده ألغى الذ  الطالب قيد إعادة القصـــــــــــــول  الضـــــــــــــرورة حاالت في يجوز  (12

 .والكلية القسم مجلسا يقبلها قهرية ظروف دراسته مواصلة

 مجلس من و قرار العلياأ الدراســـــــــــــات عمادة مجلس من توصـــــــــــــية على بناء   القيد إعادة تكون  (13

 .ا جامعة

 .الدراسة استئنا ه بعد ميالتراك معدله ضمن درسها التي الوحدات توتسب (14
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: اإلجراءات املتبعة
ا
  :القيد عادةإل  ثانيا

 بــه مــا ُيثبــت الظروف وامل ررات  (1)
 
يتقــدم الطــالــب إعــادة القيــد إلى القســـــــــــــم املختصأ مر قــا

الــنــمــوذج مــر ــق الــرابــط: ريــــــة الــتــي حــــــالــــــت دون مــواصـــــــــــــــلــــــة دراســـــــــــــــتــــــهأ بــمــو ــــــب الــقــهــ

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

ليــةأ ثم إلى مجلي عمــادة  (2)
ُ
يعر  الطــالــب على مجلس القســـــــــــــمأ وير ا توصـــــــــــــيتــه إلى مجلس الك

( ي ن 9رقم )أ والشـــــــــكل التوضـــــــــيح الدراســـــــــات العاليأ وبعد ذلك على مجلس ا جامعة العتماده

 .اإل راءات والطر  املتبعة إلعادة القيد

 
 .اإلضافية للفرصة املتبعة اإلجراءات ُيبين( 9) رقم مخطط

 اإلضافية: الفرص (ح

 على ا  صول  من الطالب تمكن لعدم إضا ية و رصة املعدلأ لر ا إضا ية ) رصة نوعان: وهي

  و ق امل ددة املدة في الدر ة
 
  (.261للمادة ) ا

 :املعدل لرفع اإلضافية الفرصة .أ

 
ا
 :املعدل لرفع اإلضافية بالفرصة العالقة ذات اللوائح: أول

ت املادة )  رصــــــة إضــــــا ية  الطالب منح (26) املادة من (5) الفقرة من اســــــتثناء   يجوز  ( على أنه28نصــــــّ

  دراسيين  صلين أو واحد درا  ي لفصل واحدة
 
 وموا قةوالكلية  مجلس ي القسم توصية على بناء   أعلى حدا

 املعدل لر ا( 28) املادة ُيلخص الذ ( 10) رقم التوضـــــــــــيحي الشـــــــــــكل وفي أالعليا الدراســـــــــــات عمادة مجلس

 .التراكمي

                                                           

( من املادة نفسها: إذا ان فض 5( على أنه ُيلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في عدة حاالتأ و اء في الفقرة )26نصت املادة ) - 1

( في  صلين دراسيين متتاليين 
 
 معدله التراكمي عن تقدير ) يد  دا

 

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1599
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ا
 :املتبعة في رفع املعدل التراكمي اإلجراءات: ثانيا

ينظر القســــــــــم العلمي املختص في وضــــــــــا الطالب األكاديمي ليرل مدل إمكانية ر ا معدله التراكمي إلى  .1

(  يما تبقى له من مقررات.) يد 
 
  دا

أ  يتقدم بطلب الفرصـة اإلضـا ة بعد التاسـيق ما  إذا كان ر ا املعدل التراكمي .2
 
( ممكنا

 
إلى ) يد  دا

  املرشد العلمّي أو املشرف إلى مجلس القسمأ و ق النموذج املعّد.

ر ا توصـــية مجلس القســـم إلى مجلس الكليةأ ومنه إلى مجلس عمادة الدراســـات  .3
ُ
 الشـــكل وفي أعلياالت

 ..التراكمي املعدل لر ا( 28) املادة ُيلخص الذ ( 11) رقم التوضيحي

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

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

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

 للمادة رقم )
 
 الطالب منح (126) املادة من (10) الفقرة من استثناء   يجوز التي تنص على أنه: " (29و قا

 القســـم والكلية مجلســـ ي وتوصـــية املشـــرف من تقرير على بناء   دراســـيين  صـــلين عن ال تزيد إضـــا ية  رصـــة

                                                           
( من املادة نفسها: إذا لم 10( على أنه ُيلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في عدة حاالتأ و اء في الفقرة )26نصت املادة ) - 1

 (.36يوصل على الدر ة خالل ا  د األقص ى ملدت ا و ق املادة )
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لخص ( الذ  يُ 12رقم ) أ وفي الشـــكل التوضـــيحيا جامعة مجلس وموا قة العليا الدراســـات عمادة ومجلس

 .منح الفرصة اإلضا ية( 28ملادة )ا

 

: اإلجراءات:ث
ا
 انيا

يتقـدم الطـالـب في بـدايـة الفصـــــــــــــل األخير من مـدتـه النظـاميـةأ بطلـب إلى املشـــــــــــــرف ُيبين في حـا تـه  (1

 .(13أ كما يظهر في املخطط رقم )للفرصة اإلضا ية

 بـه مـا يفيـد تســـــــــــــجيلـه ملوضـــــــــــــوع ُير ا الطلـب ما تقرير  (2
 
املشـــــــــــــرف إلى رئيس القســـــــــــــم املختص و قـا

أ و ق  ــــــذا النموذج الرســــــــــــــــــالــــــةأ وقــــــدرتــــــه على تســـــــــــــليمهــــــا في املــــــدة امل ــــــددةأ وامل ررات الالزمــــــة

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_ima

ges/nmwdhj_ltqryr_lfsly_llmshrf_n_md_tqdm_ltlb_fy_drsth_0.pdf. 

ر ا إلى مجلس  (3
ُ
عمادة الدراســـــــــــــات ُيعر  الطلب على مجلس القســـــــــــــمأ ومنه إلى مجلس الكليةأ وت

 .أ ومنه إلى مجلس ا جامعةالعليا

 
 اإلجراءات املتبعة للفرصة اإلضافية. توضح( 13رقم ) صورة

 تنويه           

 الفرصة تأ يل التقدم بطلب للطالب يوق وال ة/للطالب  رصة آخر هي العلمية الدر ة على لل صول  اإلضا ية الفرصة

 (.دراسية  صول  )أربا امل ددة التأ يل مدة تستنفذ لم وإن حتى اإلضا ية

 

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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 :التحويل (ط

التوويل إلى ا جامعة من  امعة أخرلأ والتوويل من ت صص إلى ت صص آخر داخل )و نوعان:  و 

 .(ا جامعة

 أ/ التحويل إلى الجامعة من جامعة أخرى:

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

ت  يجوز قبول توويل الطالب إلى ا جامعة من  امعة أخرل معترف   ا  على أنه :(30) الثالثون املادة نصععععععععععع 

الشـــــــــروط مراعاة  على توصـــــــــية مجلســـــــــ ي القســـــــــم والكلية وموا قة مجلس عمادة الدراســـــــــات العليا ما بناء  

 :اآلتية

 ضرورية. توا ر شروط القبول في الطالب امل ول وأ  شروط أخرل يرا ا القسم - 1

 من ا جامعة امل ول من ا أل  سبب من األسباا. - 2
 
 أال يكون الطالب مفصوال

 يجوز احتساا عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقا طبقا لآلتو: - 3

 دراسية. أال يكون قد مض ى على دراسته للوحدات املعادلة أكثر من ستة  صول  -أ 

  ول إليه.أن تتفق من حيت املوضوع ما متطلبات ال رنامج امل -ا 

 امل ول إليه. أال تتعدل نسبة  ذه الوحدات ثالثين في املائة من وحدات ال رنامج -ج 

 )أال يقل تقديره في الوحدات املعادلة عن  -د 
 
 .( يد  دا

 ال تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساا املعدل التراكمي. -ه 

مجلســــــ ي الكلية وعمادة  وموا قةتكون املعادلة بتوصــــــية من مجلس القســــــم الذ  يتبعه املقرر  -و 

 الدراسات العليا.

 :
ا
 :إلى الجامعة من جامعة أخرى  جراءات التحويلإثانيا

، تـــعـــبـــئــــــة الـــنـــمـــوذج مـــن قـــبــــــل الـــطــــــالــــــب/ة املـــعــــــد لــــــذلــــــك وتـــقــــــديـــمــــــه لـــعـــمــــــادة الــــــدراســـــــــــــــــــات الـــعـــلـــيــــــا. .1

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

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1608
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يتقدم الطالب بعد اســــــــــتيفاء الشــــــــــروط بطلب توويل إلى عمادة الدراســــــــــات العليا قبل بداية الفصــــــــــل  .2

 اآلتو:
 
 الدرا  ي بما ال يقل عن أسبوعينأ متضمنا

 .السجل األكاديمي من ا جامعة املراد التوويل من ا  

  التي درسهاأ وعدد وحدات ا.وصف تفصيلي معتمد للمقررات 

  أل  ســــــبب 
 
  يه أنه لم يكن مفصــــــوال

 
ِخطاا من عمادة الدراســــــات العليا املّ ول من ا موضــــــ ا

 من األسبااأ ولم يت ذ قرار تأدبو.

 املعنية ومن ا اغلى القسم العلمي املختص.  ُيرسل الطالب إلى الكلية .3

 ضرورة مراعاة اآلتو:يقوم القسم بمعادلة املقررات التي درسها الطالبأ ما  .4

 تقـــل عـــدد الوحـــدات الـــدراســـــــــــــيـــة لكـــل مقرر من املقررات التي درســـــــــــــهـــا الطـــالـــب عن الوحـــدات  .أ
ّ
أال

 .(14أ كما  و موضح في الصورة رقم )الدراسية للمقرر املناظر في ال رنامج امل ول إليه

طابق امل تول الدرا  ي للمقررين باسبة ال تقل عن  .ا
ُ
 %.75ت

ا توصية مجلس القس .5
ح
ر 
ُ
لليةأ و دور ا إلى عمادة الدراسات العليا.ت

ُ
  م إلى مجلس الك
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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
 أول

يجوز توويــل الطــالــب من ت صـــــــــــــص إلى آخر داخــل ا جــامعــة بنــاء  على  (:31في املععادة الحععاديععة والثالثون)

 توصية مجلس ي القسم امل ول إليه والكلية وموا قة مجلس عمادة الدراسات العلياأ ما مراعاة ما يأتو :

 ضرورية. توا ر شروط القبول في الطالب امل ول وأ  شروط أخرل يرا ا القسم 

القسم املختص أأ ا مطابقة  بق دراست ا في ا جامعة إذا رأليجوز احتساا الوحدات الدراسية التي س 

 ضمن معدله التراكمي. لل رنامج الذ  يريد التوول إليهأ وتدخل

  ذه الالئوة. من ( 26 )أال يكون الطالب قد ألغي قيده أل  من األسباا الواردة في املادة  

القصول امل ددة لل صول على  ملدةتوتسب املدة التي قضا ا الطالب في ال رنامج امل ول منه ضمن ا 

 الدر ة.

 لل صول على الدر ة. يكون التوويل من برنامج إلى آخر ملرة واحدة خالل املدة امل ددة 

 كاآلتي: أنه إضافة بعض الشروطكما أنه يمكن 

 موا قة مجلس ي القسم امل ول إليه والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا. (1

 ا  ذف. ال يقل عن  صل درا  ي في كليته وال يشمل ذلك  صول  أن يكون الطالب/ة قد أمض ى ما (2

 إليه. أن تكون املدة املتبقية للطالب/ة كا ية لل صول على الدر ة العلمية في ال رنامج امل ول  (3

 
ا
 :املتبعة في التحويل داخل الجامعة اإلجراءات :ثانيا

 الـــــدراســـــــــــــــــات العليـــــا.تعبئـــــة النموذج من قبـــــل الطـــــالـــــب/ة املعـــــد لـــــذلـــــك وتقـــــديمـــــه لعمـــــادة  (1

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

يوال الطلب إلى عميد الكلية املعنيةأ مر قا ببيان مصـــــــــد  الوحدات التي درســـــــــها في القســـــــــم  (2

 امل ول منه للعر  على مجلس ي القسم والكلية.

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1611
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بطلــــب توويــــل إلى القســـــــــــــم العلمي املختص في الفترة الزمنيــــة امل ــــددة و ق دم الطــــالــــب يتقــــ (3

 بـــه النموذج املعـــّد 
 
ا
ح
ِ قـــ التقويم الزمني لعمـــادة الـــدراســـــــــــــــات العليـــا بجـــامعـــة امللـــك ســـــــــــــعودأ ُمر 

 
 
  للتوويلأ وســـجل الطالب األكاديمي للت صـــص املراد التوويل منهأ ووصـــفا

 
 معتمدا

 
تفصـــيليا

 للمقررات التي درسها.

 يقوم القسم بمعادلة املقررات التي درسها الطالبأ ما ضرورة مراعاة اآلتو: (4

 تقل عدد الوحدات الدراســــــــية لكل مق .أ
ّ
عن  رر من املقررات التي درســــــــها الطالبـــــــــــــــــــــ/ةأال

تقديرات ا ضـــــمن وتدخل  أ الوحدات الدراســـــية للمقرر املناظر في ال رنامج امل ول إليه

 معدله التراكمي وما ال يوتسب من ا يبقى في سجله وال يدخل ضمن معدله.

طابق امل تول الدرا  ي للمقررين باسبة ال تقل عن  .ا
ُ
 %.75ت

ا  (5
ح
ر 
ُ
لت

ُ
الت اذ  يةأ و دور ا إلى عمادة الدراســــــــــات العلياتوصــــــــــية مجلس القســــــــــم إلى مجلس الك

 . (15الصورة رقم )  و ُمبين فيأ كما القرار املناسب
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 األكاديمية تاإلنذارا (ي

: اللوائح ذات العالقة باإلنذارات:
ا
 أول

( من لئحة الدراسعععععات العليا املوحدة وقاعدتها التنفيذية في 52نصعععععت املادة الثانية والخمسعععععون )

 الدراســــــيةإذا ثبت عدم  دية الطالب في الدراســــــة أو أخل بأ  من وا باته  :جامعة امللك سعععععععود على أنه

املختصأ وإذا أنذر الطالب  بناء  على تقرير من املشــرف على دراســته يتم إنذار الطالب ب طاا من القســم

الدراســــــات العليا بناء  على توصــــــية مجلس القســــــم إلغاء  مرتين ولم يتالف أســــــباا اإلنذار  لمجلس عمادة

 قيده.

:ثاني
ا
 املادة الحالت اآلتية: هعلي تص  يضاف إلى ما ن ا

إذا زاد غياا الطالبــــــــــــــ/ة بدون عذر مقبول عن شـهرين في كل  صـل درا ـ ّي في مرحلة اإلرشـاد العلمّي أو  (أ

 اإلشراف األكاديمي.

العلمّية ولم يتقدم على القسم بموضوع الرسالة  نصف املدة امل ددة لل صول على الدر ة تجاوز إذا  (ا

 للمادة )
 
 ئوة املوحدة للدراسات العليا.( من الال 36ملرحلتي املا ستير والدكتوراهأ و قا

لب من ِقبل املجالس العلمية سواء   (ج
ُ
ــــــــــ/ة في إنجاز ما ط ـــــــــــ ـــــــــــ دراسته للمقررات أو  في مرحلة إذا تأخر الطالبـ

 إعداده للرسالة.

 إذا لم يستجب لتو ي ات املرشد العلمّي أو املشرف على رسالته. (د

 .التي يدرس   اإذا لم يتمكن من الكتابة العلمّية التي تتناسب ما املرحلة  (ه

 :
ا
 األكاديمية: تاملتبعة في اإلنذارا اإلجراءاتثالثا

يتقدم املشـــــرف العلمّي أو املشـــــرف األكاديمي بتقرير مفصـــــل عن الطالب إلى رئيس القســـــم الذ  ياتمي  (1

 إليه الطالب.

 يتم إنذار الطالب ب طاا سرّ  من رئيس القسم. (2



39 
 

ر ا  واحد  يتم عر  أمره على مجلس القســـــــــــــمأإذا لم يتجاوا الطالب بعد إنذاره مرتين لســـــــــــــبب  (3
ُ
وت

ة ومنـه إلى مجلس عمـادة الـدراســــــــــــــات العليـا الت ـاذ اإل راء  ة مجلس القســـــــــــــم على عميـد الكليـّ توصـــــــــــــيـّ

  .املناسب في حقه
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 عليها واإلشراف العلمية الرسائل إعداد
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ا
رشد آليات عمل: أول

ُ
 .العلمي امل

 : األكاديمي )العلمي( اإلرشاد

 لطالب الدراســــــــــات العليا (األكاديمي)العلميّ  و العمل الذ  يكلف به عضــــــــــو  يئة التدريس للتو يه 

ما بداية التواقه بال رنامج لتو ي ه في دراسته ومساعدته في اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البوت 

أ كما نصــــــــت العلياو ق القواعد املعتمدة من مجلس ا جامعة بناء  على توصــــــــية مجلس عمادة الدراســــــــات 

 ( من الالئوة املوحدة للدراسات العليا في  امعة امللك سعود.41عليه املادة )

 :األكاديمي  )العلمي( املرشد

املســـاعدين الذ  يعينه  األســـاتذةاملشـــاركينأ  أو  األســـاتذةأ أو األســـاتذة و عضـــو  يئة التدريس من:  

ا لتو ي ه في دراســـــــــــــته ومســـــــــــــاعدته في اختيار  منذ بداية التواقه بال رنامج للطالب القســـــــــــــم مرشـــــــــــــدا علمي 

القواعد املعتمدة من مجلس ا جامعة بناء على توصــية مجلس  البوت و ق موضــوع الرســالة وإعداد خطة

( من الالئوة املوحدة للدراســـات العليا في  امعة امللك 41عليه املادة ) أ كما نصـــتالعليا عمادة الدراســـات

 .سعود

: حقوق املرشد  
ا
 األكاديمي)العلمي(أول

 يئة التدريس من  نصــــــــــاا عضــــــــــو فيبســــــــــاعة واحدة لكل طالب  األكاديمي)العلمي( اإلرشــــــــــاداحتســــــــــاا  (1

ا اإلدارية ساعات العمل ا. وثالثين البالغة خمس   ساعة عمل أسبوعي 

  على الطالب إن أمكن ذلك. اإلشراف فيمراعاة أولويته  (2

 لة تقارير املشرف.دتقاريره عن الطالب معالة دمعا (3

 التي حدد ا له. األوقات فيالت ام الطالب بالتواصل ما مرشده  (4

 التمتا بإ ازاته الرسمية. فيمراعاة حقه ( 5

إعداد  فيوالصعو ات التي توا هه املشكالت حل  فيللطالب  األول  األكاديمي)العلمي(أن يكون  و املر ا ( 6

 مشروعه.خطة بوثه أو 

 عن الطالب. األكاديميةعلى كا ة املعلومات  االطالعتمكينه من  (7
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 األكاديمي)العلمي(.ثانيا: واجبات املرشد 

التنفيذيةأ وضــــــــوابط وقواعد ا  امعة امللك ســــــــعود  فياملوحدة للدراســــــــات العليا  الالئوةعلى  ( االطالع1

 البوثية. واملشروعات ةلعلميااملشروع البوثيأ ودليل إعداد الرسائل 

ا له. على الطالب منذ تعيينه مرشدا (األكاديمي)العلميّ  اإلرشادمهام  ( مباشرة  2  علمي 

 .واألنظمةمن إملام الطالب بما ي صه من اللوائح  ( التأكد3

املا ستير( العليا )دليل طالب الدراسات  في دليل الطالب)املتعلقة به  باألدلة االلت امالطالب إلى  ( تو يه4

 (.واملشروعات البوثية ةالعلميدليل إعداد الرسائل  -

 يلت م بذلك. يودد للطالب وقت اللقاءأ ووسائل التواصل معهأ وأن ( أن5

 حضور الطالب وغيابه حسب النموذج املعد لذلك. ( إثبات6

 دراسته. فيسير الطالب  ( متابعة7

الالئوة املوحدة  ( من50نصـــــــــــت علي ا املادة )كما  (1املل ق:انظر )التقرير الفصـــــــــــلي عن الطالب  ( تقديم8

 .للدراسات العليا في  امعة امللك سعود

 والبوثي. األكاديمي)العلمي(بنائه  فيالطالب  ( مساعدة9

 وإعداد خطة بوثه. خطوات اختيار املوضوع فيملتابعة املستمرة للطالب ( ا10

ة العلميللجوانب  مراعات ا والتأكد منأ األكاديمي)العلمي(تقويم خطة البوت قبل تقديمها للقســـــــــــــم ( 11

 ة واملشروعات البوثية.لعلمياسائل الر  دليل إعداد واملنهجية حسب

 .األكاديمي)العلمي(القسم  إيضاح  كرة البوت عند عر  خطة البوت على مجلس( 12

 .ةمن املجالس املختص املطلو ة على خطة البوت التعديالتمتابعة إ راء 1313

 األكاديمي)العلمي(.ثالثا: مهام املرشد 

  األكاديمي)العلمي(للمرشـــــــد 
ُ
توقيق أ داف  في - األمثل عند تطبيقها على الو ه -م ســـــــهِ مهام متنوعة ت

آليــات وطر  ويمكن تفصـــــــــــــيــل  ا تيــاز مرحلتــه بكفــاءة عــاليــة. الطــالــب على العليــاأ وتســــــــــــــاعــدالــدراســــــــــــــات 

أ وعند ملوضــوع بوثهللمقرراتأ وعند اختياره  أثناء دراســة الطالبل مراحل: ال ث فيمهام املرشــد وإ راءات 

 إعداد خطة البوت.
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 أثناء دراسة الطالب للمقررات: األكاديمي)العلمي( املرشدمهام آليات و  .1

 وقت للقاء الطالب. توديد 

  واألنظمةالطالب بوقوقه ووا باته التي بينت ا اللوائح  يفتعر. 

 دراسته. فيسير الطالب  متابعة 

 ت صصه. في لديه العلمي وانب النقص  االستكمالالطالب  تو يه 

 العلميمناسبة ملشروعه  ابتكار موضوعات فيالطالب على استثمار دراسته  حت. 

 أثناء دراسته.إشكاالت من  يعترضهالطالب على معا جة ما  مساعدة 

 ا  الوقـــت فيالطـــالـــب على أن يكون تقـــديمـــه  خطـــة بوثـــه  تنبيـــه ابتـــداء املســـــــــــــموح بـــه نظـــامـــ 

 .وانت اء  

 أثناء اختيار الطالب للموضوع: األكاديمي)العلمي( املرشد ومهام آليات .2

 أ ومســـــــــــــ وليـــاتـــهأ االلت ام بـــأخالقيـــاتـــهأ وضـــــــــــــرورة العلميالطـــالـــب بـــأ ميـــة البوـــت  تـــذكير

 وأساليبه.

  أ وأن تتســــم موضــــوعات واألصــــالة ةأن تتمي  موضــــوعات رســــائل املا ســــتير با جدَّ  مراعاة

الطالبأ كما  ت صــــص فيإنماء املعر ة  فيالفاعل  واإلســــهامأ باألصــــالة واالبتكاررســــائل ال

 .في  امعة امللك سعود للدراسات العليا املوحدة الالئوة ( من43)نصت عليه املادة 

 أ ـــداف  يالئم بمـــا  ِ اختيـــار موضـــــــــــــوع البوـــت فييكون إرشـــــــــــــــاده للطـــالـــب ومســـــــــــــــاعـــدتـــه  أن

 البوثية با جامعة. وياتاألولويراعي أ األكاديمي)العلمي(ا جامعةأ والقسم 

  اختياره. فييابغي أن يتوخا ا  الطالب بأ مية اختيار املوضوعأ والصفات التي فيتعر 

  فيومســـــــــــــــــارات الكتـــــابـــــة  الطـــــالـــــب بطر  اختيـــــار املوضـــــــــــــوعأ وأوعيـــــة املعلومـــــاتأ فيتعر 

 ت صصه.

  يه. االبتكار أ مية املوضوع الذ  اختارهأ و دتهأ ومدل فيالطالب  مناقشة  

 التي يتمي   با موضوعه. ةالعلمي اإلضا ةالدراسات السابقة ومدل  فيالطالب  مناقشة 

  لعرضـــــــــــها على مجلس  -لذلك إن دعت ا  ا ة-إعداد  كرة البوت  فيالطالب  مســـــــــــاعدة

 القسم.

  كرة البوت عند عرضها على مجلس القسم. توضيح  

 :بحثه أو مشروعهأثناء إعداد الطالب خطة  (األكاديمي)العلمي   املرشد إجراءات .3
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 ة العلميمن خطط املشــــــــاريا واالســــــــتفادة موضــــــــوعهأ  فية العلميالطالب للمرا ا  إرشــــــــاد

 .املشا  ةالسابقة 

 اختاره من بين مناهج البوت  منهج البوت املناســــــب للموضــــــوع الذ  فيالطالب  مناقشــــــة

 املعرو ةأ وإ راءاته.

 والفرعيةأ ومناقشته  ي ا.الك رل تورير خطة بوثه وتقسيماته  فيالطالب  متابعة 

 ة واملشروعات البوثية.العلمي من أن خطة الطالب موا قة لدليل إعداد الرسائل التأكد 

 ةأ العلميعلى املجالس  على خطة البوت  تمهيدا لعرضها األكاديمي)العلمي(املرشد  توقيا

 ويراعى ما يلي:

    أرل صا  ية املوضوع وا خطة" علي ا ية املوضوع وا خطة كتبإذا اقتنا املرشد بصا". 

 (أ ولهللعر  على املجلس)علي ا:  إذا لم يقتنا املرشـــد بصـــا  ية املوضـــوع أو ا خطة كتب 

 املجلس للموضوع. توفظه على املوضوع أو ا خطة أثناء مناقشة م ررات إبداء فيا  ق 

 املختصة. املجالس فيخطوات تقديم الطالب  خطة بوثه  متابعة 

 البوــت من مجلس القســـــــــــــم  الواردة على خطــة املالحظــاتمعــا جــة  فيالطــالــب  مســــــــــــــاعــدة

 ة.العلمي وغيره من املجالس واللجان

اأ وتاتهي عند اعتماد خطة  تبدأ منذ تعيينه مرشــــــــــــدا األكاديمي)العلمي(ويشــــــــــــار إلى أن مهمة املرشــــــــــــد  علمي 

الســــــــــابقة تقديم تقرير  صــــــــــلي عن  األكاديمي)العلمي( اإلرشــــــــــادمراحل   ميا فيبوت الطالبأ ومن مهامه 

( من الالئوة املوحدة للدراســـــــــــــات العليا في 50أ كما نصـــــــــــــت علي ا املادة )النموذج املعد لذلك الطالب و ق

  امعة امللك سعود.

. 

  



45 
 

 
ا
شرِّفآليات عمل : ثانيا

ُ
 :األكاديمي امل

 املشرف األكاديمي 

إن اإلشـــــــــــــراف على املشـــــــــــــروعـــات العلميـــة يتطلـــب القيـــام بمهـــام متنوعـــةأ تتم و ق ضـــــــــــــوابط وأنظمـــة 

موددةأ وا  ا ة ماســـــــــــــة إلى إيضـــــــــــــاح حقو  املشـــــــــــــرف العلميأ ووا باتهأ ومهامهأ واإل راءات النظامية 

  لتعين املشــــــرف  امعة امللك ســــــعود في   ااملتعلقة بذلكأ في ضــــــوء األنظمة واللوائح والضــــــوابط املعمول 

ا للكليـــات  على أكمـــل و ـــهأ ولتكون  اإلشـــــــــــــرافعلى أداء   اإل راءاتضـــــــــــــبط  فيالعلميـــة  واألقســــــــــــــــاممر عـــ 

 على املشروعات العلمية. باإلشرافاملتعلقة األكاديمية 

 املشرف الذي يحتوي على: آليات عملومن هنا جاءت أهمية إصدار 

 حقوق املشرف.  (1

 واجبات املشرف.  (2

 على أعضاء هيئة التدريس. اإلشرافتوزيع   (3

 مهام املشرف.  (4

 العلمي: املشروع

متطلبات ا  صـــــــــــول على  الســـــــــــتكمالالعليا   و عمل بوثي علمي أكاديمي يتقدم به طالب الدراســـــــــــات

 .(البوول التكميلية) أو املا ستيرأ ويشمل ذلك الرسائل العلمية واملشروعات البوثية در ة الدكتوراه

 :اإلشراف

 فيالدراســــات العليا  فيبتو يه طالب  الذ  يكلف به عضــــو  يئة التدريس للقيام األكاديمي و العمل 

إأ اء حتى  على در ة الدكتوراه أو املا ســــــــتير من بداية اعتماد خطة املشــــــــروع مشــــــــروعه العلمي لل صــــــــول 

 إ راءات املناقشة.

 :املشرف

ها لطالب الدراســــــات ال و عضــــــو  يئة التدريس الذ  ُعيَّ   و قعليا في إعداد مشــــــروعه العلمّيأ نح مو َّ

 اللوائح املنظمة لذلك.
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 :املساعد املشرف

ن و عضو  يئة التدريس الذ  عُ   للمشرفأ و ق -عند ا  ا ة -يَّ
 
 اللوائح املنظمة لذلك. مساعدا

 :اإلشراف لجنة

من ذو  ا خ رة املتمي ة والكفــايــة العلميــة في مجــال البوــت  هي مجموعــة من أعضــــــــــــــاء  يئــة التــدريس

لذلك كما املنظمة  برامج الدراســــــــــــات العلياأ و ق اللوائح فيمشــــــــــــروع علمي  في على طالب العلمي يشــــــــــــر ون 

بقرار من  من الالئوة املوحدة للدراســـــــــــــات العليا في  امعة امللك ســـــــــــــعود  وذلك (46نصـــــــــــــت علي ا املادة )

 على توصية مجلس القسم املختص ومجلس الكلية املعنية ومجلس عمادة الدراسات مجلس ا جامعة بناء  

 العليا و ق الشروط اآلتية:

 رسائل املاجستير: -أ 

 على شهادة الدكتوراه. - 1
 
 أن يكون حائزا

 أن يكون قد مض ى على حصوله على در ة الدكتوراه ثالل سنوات على األقل. - 2

من األبوال املاشـــــــــــــورة أو املقبولة  -في مجال ت صـــــــــــــصـــــــــــــه  -ل على األقل أن يكون لديه ثالثة أبوا - 3

 للاشر في مجالت علمية موكمة.

 رسائل الدكتوراه: -ب 

 على شهادة الدكتوراه. - 1
 
 أن يكون حائزا

 أن يكون قد مض ى على حصوله على در ة الدكتوراه خمس سنوات على األقل. - 2

املاشـــــــــــورة أو املقبولة  من األبوال-في مجال ت صـــــــــــصـــــــــــه  - أن يكون لديه ســـــــــــتة أبوال على األقل - 3

 للاشر في مجالت علمية موكمة.

 
ا
 : حقوق املشرفأول

 ذه املهمة  األداء التدريس  وتيســـــيرا   العلمي على املشـــــروعات العلمية من مهام عضـــــو  يئة اإلشـــــراف

 للمشرف من حقو أ وأ م ذلك: ما واألنظمةبيات اللوائح 

 واألنظمة(.  حسب اللوائح) اإلشرافالنصاا التدريس ي عند توزيا  مراعاة (1

 البوت. فيوالصعو ات التي توا هه املشكالت حل  فيللطالب  األول يكون  و املر ا العلمي  أن (2
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 أشرف علي ا حين نشر ا. ذكر اسمه على البوول التياإلقرار بدوره العلمي من خالل  (3

 التي حدد ا له. األوقات فيالطالب بالتواصل ما مشر ه  الت ام (4

 عن الطالب.األكاديمية على كا ة املعلومات  االطالعمن  تمكينه (5

 التمتا بإ ازاته الرسمية. فيحقه  مراعاة (6

ا خارجي أو  اإلشــــــرافحال  فياملشــــــروع العلمي  على لإلشــــــرافعلى املكا أة املالية املقررة  ا  صــــــول  (7

 واملشــــــــــرفالعلمي  املرشــــــــــددليل  املوحدة الالئوة ( من60)املواز  كما نصــــــــــت عليه املادة  التعليم

  ا جامعة. للدراسات العلياأ ونظام التعليم املواز  املقر من مجلسواملناق، 

علي ا كما  اإلشـــرافما يقابل املدة التي تولى  تعاقب املشـــر ين يســـتوق املشـــرف من املكا أة في حال (8

 العليا. ملوحدة للدراساتا الالئوة ( من60)القاعدة التنفيذية للمادة  نصت عليه

 جنة املناقشـــــة كما نصـــــت عليه املادة  ا  صـــــول على املكا أة املالية املقررة بوصـــــفه أحد أعضـــــاء (9

 .في  امعة امللك سعود وا جامعات السعودية املوحدة للدراسات العلياالالئوة  ( من61)

 
ا
 : واجبات املشرفثانيا

بمهامهأ ووا باتهأ وحقوقهأ  ه يبوثهأ وتعر  فيمتابعة ســـــــــــــير الطالب  فيتتلخص وا بات املشـــــــــــــرف 

أ وأســــاليبهأ لي رج البوت على أكمل و هأ وتفصــــيل االلت ام بأخالقياتهو أ مية البوت العلميأ وضــــرورة 

 :يأتو يما  ذلك

 امعة  فيالســـــعودية وقواعد ا التنفيذية  ا جامعات فياملوحدة للدراســـــات العليا  الالئوةعلى  االطالع .1

 البوثية. املشروع البوثيأ ودليل إعداد الرسائل العلمية واملشروعات وابطأ وضامللك سعود

 .واألنظمةمن إملام الطالب بما ي صه من اللوائح  التأكد .2

 مشروعه العلمي. العلمي على الطالب بعد اعتماد خطة اإلشرافمهام  مباشرة .3

 .جامعة امللك سعودالبوثية بواملشروعات  بدليل إعداد الرسائل العلمية االلت امالطالب إلى  تو يه .4

 مشروعه العلمي. تجاوز الصعو ات أثناء إعداد فيمساعدة الطالب  .5

( من الالئوة املوحدة 50كما نصــــت علي ا املادة ) مشــــروعه العلمي فيتقرير  صــــلي عن ســــير الطالب  تقديم

  .(2انظر املل ق :) للدراسات العليا في  امعة امللك سعود.

 .وأخالقياتهالعلمي  الت امه بمنهج البوت فياملستمرة للطالب  املتابعة .1

 كتابة تقرير اكتماله. مسودته الن ائية قبل استالماملشروع العلمي عند   وص .2
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بـدايـة  فيبمشـــــــــــــروعـه  التعريف في إعـداد طرحـه العلمي فيالطـالـب للمنـاقشــــــــــــــة ومســــــــــــــاعـدتـه  ت يئـة .3

 املناقشة.

 ة الكلية.موعد املناقشة بالتعاون ما عمادتاسيق  .4

  جنة املناقشة. متابعة إ راء التص يوات املطلو ة من قبل أعضاء .5

 كما يحسن باملشرف أن يعتني بأمور أخرى، منها:

 بتقديم أورا  عمل. حت الطالب على حضور امل تمرات والندوات واملشاركة  (1

 ت صصه. في حت الطالب على حضور مناقشات الرسائل العلمية  (2

 العلمية. من الرسالة مستلهأبوال  صورة فيتو يه الطالب لاشر رسالته العلمية أو أ زاء من ا   (3

 بالقسم على أعضاء هيئة التدريس اإلشرافثالثا: توزيع 

 فياملوحـــدة للـــدراســـــــــــــــات العليـــا الالئوـــة من ( 49، 48، 47، 46، 45، 42)املواد  فيما مراعـــاة مـــا ورد 

وضــــــوابط املشــــــروع البوثي  يتم اختيار   امعة امللك ســــــعود في ا جامعات الســــــعودية وقواعد ا التنفيذية

ما كفاءات أعضـــــــــاء  يئة  ضـــــــــوء أســـــــــس ومعايير موددة تتناســـــــــب فيعلى املشـــــــــروعات العلمية  املشـــــــــر ين

 و ق ما يلي: العلمية الدقيقةأ وت صصات مالتدريس 

بالت امن ما التوصـــية باملوا قة على قبول  مجلس القســـم اســـم املشـــرف على املشـــروع العلمي يقترح (1

 الرسالة. /املشروع

 التدريس.  يئة ألعضاءالت صص الدقيق  اإلشرافعند توزيا  يراعى (2

زَّع  (3   يئة التدريس. ألعضاء اإلشرافو ق نصاا  اإلشرافُيوح

بين أعضـــــاء  يئة التدريس بالقســـــم اإلشـــــراف توزيا الفقرتين الســـــابقتين يتم  فيمراعاة ما ذكر  ما (4

 .اإلمكانبالتساو  قدر 

 ما أمكن. على الطالب ملرشده العلمي اإلشرا أولوية إسناد  تراعى (5

ا اقتراحاستشارة عضو  يئة التدريس قبل  توسن (6
 
 على املشروع العلمي. اسمه مشر 

بما يتوا ق ما  / الرســـــــالةالعلميّ املشـــــــروع  اختيار املشـــــــرف على فيلرأ  الطالب  االســـــــتماع يوســـــــن (7

 .واألنظمةاللوائح 



49 
 

 مقـامـه من أعضـــــــــــــاء  يئـة التـدريس عـدم اللجوء إلى املشـــــــــــــرف ا خـارجي عنـد و ود من يقوم يراعى (8

للدراسـات العليا  املوحدة الالئوة ( من45)التنفيذية للمادة  املادةعليه  داخل ا جامعة كما نصـت

 ذية في  امعة امللك سعود.السعودية وقواعد ا التنفي ا جامعات في

 :اإلشراف لجان

علي ا و ود قدر من التعاون  لإلشــــــــراف مجلس القســــــــم  جنة يقترحاملشــــــــروعات العلمية التي  فييراعى 

وتوزيعها بشـــــكل يوقق  أ واملتابعةأ وتوديد املســـــ ولياتاإلشـــــرا عملية  فياملشـــــاركين  والتاســـــيق بين  ميا

 املاشودةأ ما مراعاة ما يلي: األ داف

 فياملوحدة للدراســـات العليا  الالئوةمن ( 42)حســـب املادة  املشـــتركة اإلشـــرا تشـــكيل  جان  يكون  (1

  امعة امللك سعود. فيوقواعد ا التنفيذية  ا جامعات السعودية

ا لها. ما توديد اإلشرا مجلس القسم أسماء أعضاء  جنة  يقترح (2  أحد م رئيس 

 املشرف الرئيس. معاملة اإلشرا نصاا  فيأعضاء اللجنة  يعامل (3

 اللجنة آلية عملهاأ ويزود القسم باسخة من ا. تضا (4

 رابعا: مهام املشرف

اأ ويســـــــتمر معه إلى ما بعد  وتعيينه ا خطة البوثيةتبدأ مهام املشـــــــرف ما الطالب  ور اعتماد 
 
مشـــــــر 

مهامه  النظامية بعد املناقشةأ ولذا  من املناسب تقسيم اإل راءاتانت اء  من إعداد الرسالة وحتى االنت اء

 منهأ وذلك على النوو التالي:االنت اء إلى مهام ٍ قبل بداية املشروعأ ومهام أثناءهأ ومهام بعد 

 
ا
 البحيي املشروع في: قبل بدء العمل أول

 وأهميته: األول اللقاء 

للطــــالــــب القواعــــد العلميــــة  يعــــدُّ  بين املشـــــــــــــرف والطــــالــــب ذا أ ميــــة كبيرة  ألنــــه يوضـــــــــــــح األول اللقــــاء 

 فيالعريضـــــــــــــة لعملهأ ويوضـــــــــــــح له ر ية املشـــــــــــــرف وطريقته  والنظامية وآلية التواصـــــــــــــلأ ويرســـــــــــــم ا خطوط

 اإلعدادلذلك يابغي على املشــــــــرف  الوقت امل دد بإتقان. فيعلى إنجاز مشــــــــروعه العلمي  مســــــــاعدة الطالب

 بمراعاة ما يلي: د لهذا اللقاء  وذلكا جي

 املعتمدة. املشرف والطالب  خطة املشروع استالممن  التأكد (1

بدليل  االلت امالعلياأ ما التأكيد على  ا خاصـــــــــــــة بالدراســـــــــــــات واألدلةالطالب على اللوائح  إطالع (2

 واملشروعات البوثية. إعداد الرسائل العلمية
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 وقت اللقاء ومكانه و ق ما يلي: توديد (3

اأ وتوثيقها اإلشـــــرا توديد ســـــاعات  (1 لعضـــــو  يئة  الكرتونيةالبوابة  في بواقا ســـــاعة أســـــبوعي 

 التدريس.

 مراعاة مناسبة املواعيد لكل من املشرف والطالب.- (2

 املطلو ة. التعديالتومتابعة  أ وطريقة قراءة ما يكتبه الطالباإلشراف فيمنهجه  بيان (4

الشـــائعة  األخطاءالعلميةأ والتنبيه على  الباحت ا جيد وصـــفاته بأخال الطالب على التولي  حت (5

 بين الباحثين.

تنظيمه  وكيفيةســــيره  يهأ  كيفيةعن  إلى الطالب عن  كرة مشــــروعه العلميأ ومرئياته االســــتماع (6

 لوقت العمل عليه.

النظامية. املدة  فيتســــاعده على إنجازه  الطالب بإعداد خطة عمل تنفيذية ملشــــروعه العلمي فو( تكل7

 وتوضيح ذلك  يما يلي: (3املل ق: )

 :
ا
 البحث: إلعدادوضع خطة عمل  فيمساعدة الطالب ثانيا

إذ الت طيط لتنفيذ أ  عمل وإنجازه   األول  ذه خطوة مهمة يو ه املشـــرف الطالب إلي ا أثناء اللقاء 

ا العمل  - امل دد  الوقت فيخروج املشـــــــــــروع العلمي بصـــــــــــورة مرضـــــــــــية  فيأثره الكبير  له -العلميوخصـــــــــــوصـــــــــــ 

عمله حتى ال يجد نفســـــــــــــه قد إلنجاز مرحلة الدراســـــــــــــات العليا عليه أن ينظم وقته  فيوالطالب  .للمرحلة

 إلى العمل املكثف بدون إتقان. ضا  عليه الوقتأ مما يضطره حيائذ

 بوثه ما مراعاة ما يلي: نجازإل  خطة تنفيذية إلعداد على املشرف مساعدة الطالب وتو ي ه 

من البوت قبل انت اء  االنت اءيتم  ا خطة التنفيذية على مدة املرحلةأ ما مراعاة أن تقســـــــــــــيم 

  .بوقت كاٍف  املدة النظامية للمرحلة

ليتمكن املشــــــــــرف من توديد  يكون تقســــــــــيم ا خطة التنفيذية على الفصــــــــــول الدراســــــــــية  أن 

( 50أ كما نصـــــت علي ا املادة )الفصـــــلي اإلشـــــرافتقرير  فيوتســـــجيلها  نســـــبة ما أنجزه الطالبأ

 من الالئوة املوحدة للدراسات العليا في  امعة امللك سعود.

 عندهأ وأخرل ما الطالب. يقوم املشرف باعتماد ا خطة التنفيذية وإبقاء نسخة من ا أن 
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ا
 املشروع: أثناء العمل على ثالثا

 املشروع العلمي: تتضمن مهام املشرف أثناء عمل الطالب على

 املتابعة العلميةأ واملتابعة النظاميةأ وتفصيل ذلك  يما يلي:

 املتابعة العلمية الطالب: .1

  انبان: للمشرفأ ولها األساساملتابعة العلمية للطالب هي العمل 

 : الجانب املنهجي.األول 

 .األخالقي: الجانب الثاني

 وذلك على النوو التالي:

: أ
ا
 الجانب املنهجي:ول

 خالل اآلتو:ويتعلق بمنهج البوت وإ راءات العمل  يهأ وذلك من 

 ذلك. فياملرا ا  املنهج العلمي املعتمد للبوتأ وإرشاده إلى أ م توضيح (1

ا قراءة نقـديـةأ والتـأكـد من الت ام قراءة (2 البـاحـت بمنهج بوثـهأ وتابي ـه على  مـا يكتبـه الطـالـب تبـاعـ 

 العلمية. األخطاء

 بتعديل املل وظات على بوثه.من قيام الطالب  التأكد (3

ا للخطة فيالطالب  متابعة (4  التنفيذية الزمنية املخطط لها. تنفيذ مشروعه العلمي و ق 

 واقتراحالعلميــة واملنهجيــة التي توا هــهأ املشـــــــــــــكالت حــل  فيالطــالــب على التفكير املتعمق  تــدريــب (5

 البدائل لها.

املنـاســـــــــــــبـةأ والبعـد عن  األلفـا  الكتـابـةأ وانتقـاء فيالعلمي  بـاألســـــــــــــلوامن الت ام الطـالـب  التـأكـد (6

 ا  شو.

 املادة العلمية  ي ا. الباحت  جميا  وانب بوثهأ ما استقصاء استيفاءمن  التأكد (7

 القضايا العلمية. فيرأيه واملناقشة  إلبداءالفرصة للطالب  إتاحة (8

تجهي  ا للمناقشـــــــــــة مما يســـــــــــاعد على  الن ائية ملجمل الرســـــــــــالة مطبوعة قبل تســـــــــــليمهاأ املرا عة (9

 العلمية واملنهجية. بأ ضل صورة من الناحية
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ا: الجانب   :األخالقيثانيا

منهجيةأ ومن الثابت أن البوت العلمي  أ إضـــا ة إلى كونه عملية علميةأخالقيةالبوت العلمي عملية 

  إذا لم يكتنفـه إطـار
ُ
 خ
ُ
ا ل   البوـت وتطبيقـاتـه. نتـائج فيظهور ا خلـل  فيقوأ يلت م بـه البـاحـتأ كـان ذلـك ســـــــــــــببـ 

 أبرز ا:ولعل أ   ايجب عليه التولي  التي واألخال يو ه املشرف الطالب إلى  ملة من الصفات 

 .أص ا  اإلى  األعمال النقلأ ونسبة فيالعلميةأ  يتورل الص ة والدقة  األمانة  (1

 .اآلخرينبالرأ أ وتجنب ازدراء  االعتدادالعلميأ بعدم  التواضا  (2

 وعدم التعصب لشخص أو لفكرة.املرونة الفكرية  (3

 عن املنهج العلمي الدقيق. التي تنأل بالباحت واأل واءاملوضوعيةأ بالتجرد من امليول  (4

  هود السابقين وعدم التنكر لها. تقدير (5

 من ا. االستفادةأ وا  رص على اآلخرينعلى خر ات  االطالع (6

 املتابعة النظامية للطالب: .2

تقــل أ ميــة عن ــاأ  العلميــة لــهأ وال ة للطــالــبأ وهي قرينــة املتــابعــةمن مهــام املشـــــــــــــرف املتــابعــة النظــاميــ

 وتشتمل على أمرين:

امل ددة و ق النموذج املعد لذلكأ الذ  األسبوعية  اإلشراف لسات  في: إثبات انتظام الطالب األول 

قيدأ و ق  وات اذ ما يلزم من إنذار أو طلب إلغاء لالطالعدرا ــــــــــ ي لرئيس القســــــــــم  كل  صــــــــــل أ اية فييوال 

وقد تقتضـــــــــــــ ي  ا جامعة. فيوقواعد ا التنفيذية  املوحدة للدراســـــــــــــات العليا الالئوة ( من52أ 26)املادتين 

على تقديم عمل أســـبوعي ملشـــر ه   ال يابغي حيائذ أن  بعض مراحله عدم قدرة الطالب فيطبيعة البوت 

أ  مرحلة  و من بوثهأ وأين  في خاللهعن مشــر هأ بل يكون بينه و ين مشــر ه تواصــل يبين له من  ينقطا

ا للخطة التنفيذية فيوصل  ا. إنجازه طبق   املوضوعة مسبق 

و ديتهأ ونســـــبة  ومواظبتهالعلميأ  مشـــــروعه في: كتابة تقرير  صـــــلي عن الطالب ومدل تقدمه الثانو

 الذ  أ(2املل ق:)من املدة النظامية للطالبأ و ق النموذج املعد لذلك  ما أنجزهأ ومناســـــــــــــبته ملا مضـــــــــــــ ى

  ُ على  ذا التقرير معر ة مدل تقدم الطالبأ ومتابعته ويترتب وات اذ ما يلزم. يوال لرئيس القســم لالطالع

لدل القســــــــــم العلميأ والســــــــــوي  كان مقصــــــــــراأ أو إلغاء قيده حســــــــــب ما  معا جتهأ أو تو يه في إنذار له إن

 فيالتنفيذية  ا جامعات وقواعد ا في املوحدة للدراســـــــــات العليا الالئوةمن  (52أ 50أ 26)املواد  تفتضـــــــــيه

 ا جامعة.
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 إن دور املشـــــــــرف يكون  (التمديد) رســـــــــالته العلمية إلكمالوعند حا ة الطالب إلى  رصـــــــــة إضـــــــــا ية 

 على ذلك من حرمانه من مرتبة الشرف يترتبالفرصةأ وإرشاده إلى ما  بتابيه الطالب إلى وقت تقديم

 يقوم بكتابة تقرير عن مدل  ا  قيقية إلى  ذه الفرصــــــة عند منوه الدر ةأ وإذا رأل حا ة الطالب

 املوحدة الالئوةمن ( 29)و ق النموذج املعد لذلك  بناء على املادة اإلضــا ية حا ة الطالب لهذه الفرصــة 

 ا جامعة. فيالتنفيذية  وقاعدت اا جامعات  فيللدراسات العليا 

 ة التربوية بين املشرف والطالبالعالق

   على املتابعة العلمية والنظاميةأ اإلشـــــرافتقتصـــــر عملية  أاليابغي 
 
أبوية بين   بل تمتد لتصـــــبح عالقة

 فيويســـا م   ذور الصـــلة بين ماأ ويســـتشـــعر أنه بذلك يبني  يل املســـتقبلأ املشـــرف والطالب  بويت يبني

مبــادئ من ترســـــــــــــيخ  خاللهــاصـــــــــــــلــة قويــةأ يتمكن من  بــإيجــاد إالذلــك ا جيــلأ وال يكون ذلــك  مالمحتكوين 

الفاضــــلة  األخال وتعزيز  لدل طالبهأ وتعميق معر ته بالت صــــص وتبوره  يهأ وأخالقياته العلمي البوت

  لديه.

ا وال
 
ا له  في ي فى أن أخالق املشـــــــرف وســـــــماته الشـــــــخصـــــــية ترتك أثرا بالغ الطالب   إما أن يكون دا ع 

ا.
 
ا له ومثبط

 
اأ أو معوق  من ا: ومما يوقق ذلك أمورأ ومشجع 

 والص ية. واال تماعية الود بينه و ين الطالبأ بتلمس احتيا اته النفسية بناء 

 تعليمه موطن  فيإن أحسنأ والر ق به  رأ  الطالبأ وتنمية ثقته بنفسهأ والثناء عليه تقدير

 من إضعاف ثقته بنفسه. ا خطأ إن أخطأأ وا  ذر

 فيإكمال  وانب النقص لديه  ىتكوين شــــــخصــــــيته العلميةأ وإرشــــــاده إل فيالطالب  مســــــاعدة 

 معر ته بت صصه.

 بموضوعية. تكوين ملكة الباحت الذ  يتناول القضايا فيالطالب  مساعدة 

 ا يوتذ  به الطالب  أن ومناقشاته وطرحه العلميأ وأن  أخالقه وأدبه فييكون املشرف نموذ  

 مصا  ه الشخصية. فيالطالب  استغاللمثل  يبتعد عما ي ثر على سمعته

: بعد ثا
 
بعد إنجاز الطالب ملشروعه  املوا قة على اكتمال املشروع العلمي العلمي املشروعمن  االنت اءلثا

 صورته الن ائيةأ ليقوم بما يلي: فياملشرف عليه  يطلا –بمتابعة مشر ه  -العلمي 

 من اكتمال املشروع و ق ا خطة واملنهج املعتمدين. التأكد (أ
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والتجليد للمواصفات امل ددة  والطباعة الترتيبمن موا قة إخراج املشروع من حيت  التأكد (ا

 العلمية واملشروعات البوثية. دليل إعداد الرسائل في

ويقدمه إلى رئيس  (4املل ق:)لذلك  تقريره باكتمال املشـــــــروع العلمي و ق النموذج املعد كتابة (ج

ا باســــــ  ا ِقبلطابقته من املشــــــروع املطلو ةأ تمهيدا مل القســــــم مر ق   (37للمادة ) القســــــم  و ق 

من الالئوة املوحدة للدراســـــــــــــات العليا وقاعدت ا التنفيذية في ا جامعة وضـــــــــــــوابط املشـــــــــــــروع 

 البوثي.

 :تهيئة الطالب للمناقشة 

 عن اكتمالها وصعععععععععععععالحي ها 
ا
يقدم املشعععععععععععععرف على الرسعععععععععععععالة، بعد ان هاء الطالب من إعدادها، تقريرا

 لستكمال اإلجراءات التي يحللمناقشة إلى رئيس 
ا
 ددها مجلس عمادة الدراسات العلياالقسم، تمهيدا

 .من خالل القعدة التنفيذية التي تنص باآلتي

 القاعدة التنفيذية لجامعة امللك سعود

 ( 12لتشكيل لجان املناقشة واملقرة من مجلس عمادة الدراسات العليا بجلسته ) 

 ه. 1435 /7/  28بتاريخ ه  1435/  1434للعام الجاماي 

املادة الحادية والخمسععععععععون من الالئحة املوحدة للدراسععععععععات العليا اإلجراءات التي نصععععععععت بها  ومن هذه 

 وهي كاآلتي:  بجامعة امللك سعود

املقررات وكذلك ا تياز  والدكتوراه لكا ةُيشـــترط لتكوين  جنة املناقشـــة ا تياز طالب املا ســـتير  .1

 االختبار الشاملأ إذا اقتض ى برنامج دراسته ذلك.

يقدم املشــــــــرف على الرســــــــالة طلب تكوين  جنة املناقشــــــــة لرئيس القســــــــم في موعد ال يتجاوز أ اية  .2

 األسبوع الثالت عشر من الفصل الدرا  ي.

و قا ألحكام املادتين  يقترح مجلس الكلية املعنية بناء على اقتراح مجلس القســـــــــــــم  جنة املناقشـــــــــــــة .3

 (.55(أ )54)

 ن يكون غالبية اعضاء اللجنة من القسم املختص الذ  ياتمي اليه الطالب.أ .4

 -واحد على االقل -خارجي  عند تشــــــكيل  جنة مناقشــــــة لطالب الدكتوراه يشــــــترط مشــــــاركة عضــــــو .5

نموذج تكوين أ مر ق ولم يوصـل على الدكتوراه من ا ليس لديه ا  ارتباط سـابق او حالي با جامعة

 .https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1596 جنة مناقشة كاآلتو: 

6.  

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1596
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العليا الت اذ قرار  تر ا أســـــــــــــماء أعضـــــــــــــاء  جنة املناقشـــــــــــــة املقترحة إلى مجلس عمادة الدراســـــــــــــات .7

 الكلية. شهرا من تاريخ قرار مجلسبشأأ اأ في مدة ال تتجاوز 

بعد موا قة مجلس عمادة الدراســـــــــات العليا على تشـــــــــكيل  جنة املناقشـــــــــة يرســـــــــل رئيس القســـــــــم  .8

تتم مناقشـــة الرســـالة إال بعد مضـــ ي أســـبوع من تاريخ  أالاملختص الرســـالة إلى أعضـــاء اللجنةأ على 

 قرار مجلس عمادة الدراسات العليا.

 قة مجلس عمادة الدراسـات العليا على تشـكيل  جنة املناقشـة وموعد يجب أال تزيد املدة بين موا .9

 املناقشة على أربعة شهورأ وتوتسب ضمن املدة النظامية لل صول على الدر ة.

يســـــــــــــتكمــل املشـــــــــــــرف الرئيس نموذج توــديــد موعــد منــاقشــــــــــــــة رســــــــــــــالــة علميــة املعتمــد من عمــادة  .10

ووكيل الكلية للدراسات العليا والبوت  الدراسات العليا وُيعتمد النموذج من كل من رئيس القسم

رسل نسخة من النموذج بعد اعتماده إلى عمادة الدراسات العليا.
ُ
 العلمي وت

يعلن القســـــــم عن موعد املناقشـــــــة في األماكن املخصـــــــصـــــــة لذلك في القســـــــم والكلية وع ر القنوات  .11

 األخرل املتاحة.

بقرار من  ذلكأة إذا اســـتو ب األمر ويجوز اســـتثناء أن تكون ســـري علنيةأتكون مناقشـــة الرســـائل  .12

 مجلس الكلية بناء على توصية القسم املختص.

 املناقشة.يصدر حكم اللجنة مباشرة بعد  .13

للمناقشـــة قبل املناقشـــة  في حال رأل ثلثا أعضـــاء  جنة املناقشـــة على األقل عدم صـــالحية الرســـالة .14

ادة الدراســــــــات العليا إللغاء قيد التقرير إلى عم ُيعد تقرير تفصــــــــيلي باملســــــــوغات واألســــــــباا وُير ا

 للفقرة 
 
 الالئوة املوحدة للدراسات العليا. ( من26)املادة  من (9)الطالب و قا

ذلك ُيبلغ مقرر اللجنة  ال يجوز أن تتم أو تبدأ املناقشـــــــــــة في غياا أحد األعضـــــــــــاء وفي حالة حدول .15

موعــد  ــديــد  أن ُيســـــــــــــتكمــل طلــب توــديــد رئيس القســـــــــــــم لتوــديــد موعــد  ــديــد للمنــاقشــــــــــــــةأ على

القســم ووكيل الكلية للدراســات العليا والبوت العلمي وُيرســل  للمناقشــة وُيعتمد من كل من رئيس

 بم ررات تغيب عضو اللجنة.
 
 إلى عمادة الدراسات العليا مشفوعا

في حال اعتذار أحد أعضـــــــاء  جنة املناقشـــــــة يعو  بعضـــــــو بديل بناء على اقتراح مجلس القســـــــم  .16

وموا قة مجلس عمادة الدراســـــــات العليا وُيشـــــــفا الطلب بم ررات اعتذار وتوصـــــــية مجلس الكلية 

 عضو اللجنة.
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، وآدابهاوطرحها العلمي  اعد تشعععععععععععكيل لجنة املناقشعععععععععععة يقوم املشعععععععععععرف ب هيئة الطالب للمناقشعععععععععععةو 

 وذلك من خالل اآلتي:

عنوان أن يتودل عنهأ من إيضـــــــــــــاح  بداية املناقشـــــــــــــةأ وما يابغي له فيالطالب لرســـــــــــــالته  عر  (أ

 ذلك بإيجاز. وأ ميت اأ وامل اور الرئيسة لرسالتهأ وأ م نتائجهاأ ونوو رسالتهأ وموضوعهاأ

 املناقشة مكانت م وتوقير م.  جنة ألعضاءالطالب على أدا املناقشة بويت يوفظ  تنبيه (ا

عمق إحاطته برســــــالتهأ و  ي رزله بما  املناقشــــــة بإ ابته عن النقد املو ه فيالعلمي  األســــــلوا اتباع (ج

 على الد اع عن رأيه. إدراكه ملوضوعهاأ وقدرته

 أخطائه. وإصالحبالبوت  سبيل الرقي فيالطالب إلى تقبل النقد من املناقشين  تو يه (د

الرســـالة ألي ســـبب يتعلق بالرســـالةأ  مدة  وص فيالطالب على عدم التواصـــل ما املناقشـــين  تنبيه (ه

 .حكمهم علي ا ومدة  وصها في مراعاة   قهم النظامو

 :تنويه

الدراســــــات  ال يتم توزيا نســــــ  الرســــــالة على أعضــــــاء  جنة املناقشــــــة إال بعد موا قة مجلس عمادة

 العليا وإدراج  جنة املناقشة في دراسة ا  الة للطالب/ ة.

على تكوين  املدة امل دد ملناقشة الطالب/ة الرسالة بعد قرار مجلس عمادة الدراسات العليا باملوا قة (1

 كود أقص ى. املناقشة هي شهرين ملرحلة املا ستير وثالل أشهر ملرحلة الدكتوراه جنة 

 أكاديمي على الطالب/ ة متابعة األمور املتعلقة بحجز قاعة املناقشة و ق اآللية امل ددة لكل قسم (2

 )دور املشرف 
َّ
 في املناقشة ر( ر املق

تقرير  جنة املناقشـــــــة قبل موعد ا  بعد أن يتم توديد موعد املناقشـــــــة يوســـــــن باملشـــــــرف أن يســـــــتلم

كما يوســـــــــــن به مرا عة طريقة احتســـــــــــاا الدر ةأ  املعلومات الواردة  يه. بأيامأ وذلك للتأكد من صـــــــــــ ة

موعد املناقشـــــــــــة  فيثم  تقرير  جنة املناقشــــــــــة. فيللطالبأ و ق ما  و موضــــــــــح  التراكمي واحتســــــــــاا املعدل

رَّ في إدارت ا يضطلا مقرر  جنة املناقشة بدور كبير
ح
 النقاط التالية: فيوتتلخص مهمته ُر اأ أ إذ  و مق

املو ز  والتعريفالبــــاحــــتأ  املنــــاقشــــــــــــــــة بعــــد حمــــد ا لــــل بــــذكر عنوان البوــــتأ واســـــــــــــم ا تتــــاح (1

 .املناقشين

 بمشروعه بإيجاز. للتعريفاملجال للطالب  إتاحة (2
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منازلهمأ  يقدم على إنزال املناقشــــــين  رســــــالتهأ ويورص فياملناقشــــــين إلى مناقشــــــة الطالب  دعوة (3

العلمية أدنى من  ا على ا جامعة ولو كانت در تهفيخارج ا جامعة لكونه ضـــــــــــــ املناق، الذ  من

 في األقــــدمالــــدر ــــة العلميــــةأ ثم يقــــدم  في األعلى املنــــاق، الــــذ  من داخــــل ا جــــامعــــةأ ثم يقــــدم

 حال تساو  اثنين أو أكثر. فيالدر ة العلمية  ا  صول على

كل عضو من أعضاء  جنة املناقشة كما  م الطالب لرسالتهأ ووقتعلى ضبط وقت تقدي ا  رص (4

مناقشـــة  فيوســـاعة  مناقشـــة املشـــروع البوثيأ فيو و: نصـــف ســـاعة لكل عضـــو  دليل املناق،أ في

 رسالة الدكتوراه. مناقشة فيرسالة املا ستيرأ وساعة ونصف 

أ دون تدخل من املناق، اآلخر تمكين املناق (5
 
ا  ضـــــــــــــورأ وا  رص على تو ير أو ، من وقته كامال

 للمناقشةأ واحتواء ما يعكر صفو ا. ا جو العلمي الهادئ

للطالبأ ومن املهم معر ة مدل إحاطته  تقمص شــخصــية الطالب والد اع عنه   املناقشــة عدم (6

 كتب  ي اأ وقدرته على الد اع عن رأيه  ي ا.  باأ واقتناعه بما

يرا ا للطالبأ ويلت م ا  ياد تجاه  يضـــــــــا در ته التيتقدير در ة املناقشـــــــــينأ بل  فيالتدخل  عدم (7

 .اآلخريناملناقشين 

املناســـــــبةأ وتوقيعه من  ميا أعضـــــــا  اأ  نموذج تقرير  جنة املناقشـــــــةأ باختيار التوصـــــــية إكمال (8

 فيالتنفيـــذيـــة  ا جـــامعـــات وقواعـــد ـــا فياملوحـــدة للـــدراســـــــــــــــات العليـــا  الالئوـــةمن  (57)و ق املـــادة 

 ا جامعة.

  جنة املناقشة بعد املداولة. ات ذت اية التي التوص إعالن (9

 على الرسالة التعديالتمتابعة 

بمل وظات  األخذأن يوت الطالب على (  جنة املناقشــــــــــة للمشــــــــــرف )مقرر بعد انت اء املناقشــــــــــة يابغي 

األخذ  باأ واملل وظات التي ال  د للطالب املل وظات التي يلزمهوبعد التاســـــــــــيق ما املناقشـــــــــــين ُيود اللجنة.

وتســــــليم  التعديالت ويوضــــــح للطالب املدة النظامية املتاحة له قبل اســــــتكمال تعدو أن تكون و هات نظر.

ا جامعةأ  فيالتنفيذية  وقاعدت ااملوحدة للدراســـــــــــــات العليا الالئوة من ( 57)الاســـــــــــــ  املطلو ة و ق املادة 

العلمية أن يشير  على املشروع العلمي بعد منح الطالب الدر ة ويوسن باملشرف املشروع البوثي. وضوابط

شـــروع وأ ميتهأ إثراء للبوت العلميأ ونشـــرا طبيعة البوت أو املمنه حســـب  مســـتالتعليه باشـــره أو نشـــر 

 لتوصياته.وتفعيال لنتا هأ 
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ا
  آليات عمل: ثالثا

ُ
 امل
َ
 : شاقِّ ن

وتقويمهاأ وقد نصــت الالئوة املوحدة للدراســات الهدف من مناقشــة الرســائل العلمية قياس  ودت ا 

العليــا في ا جــامعــات الســـــــــــــعوديــة على إ راءات ــا. وقــد ت تلف عنــد التطبيق واملمــارســــــــــــــة و هــات النظر من 

 :امل اور اآلتية على املناق، الذ  يوتو   إ راءات عمل إلعدادأ ومن  نا  اءت ا  ا ة آلخر مناق،

 .حقوق املناقش 

  .واجبات املناقش 

  .مهارات املناقش 

  .مهام املناقش 

 مفاهيم ومصطلحات

 :املناقشة لجنة

الذين يتم تشـــــــكلي م بقرار من  رة في الت صـــــــص ذو  ا خ من م مجموعة من أعضـــــــاء  يئة التدريس 

 أ(54كما نصــــــــت علي ا املادة ) علمي في مرحلة املا ســــــــتير أو الدكتوراه. املجالس املختصــــــــة لتقويم مشــــــــروع

تشترط في  جنة املناقشة عدد  ياملنظمة للدراسات العليا بجامعة امللك سعود والت الالئوةمن ( 55واملادة )

 والدكتوراه.الشروط تتعلق باملا ستير 

 شروط تكوين لجنة املناقشة:

1.  
 
إذا اقتضـــــــــــــ ى برنامج -ا تياز طالب املا ســـــــــــــتير  جميا املقررات بتقدير عام ال يقل عن  يد  د ا

.وطالب -دراسته ذلك 
 
 الدكتوراه االختبار الشامل و ميا املقررات بتقدير ال يقل عن  يد  دا

يشــترط في  جنة املناقشــة على رســائل املا ســتير أن يكون من بين أعضــاء اللجنة أحد األســاتذةأ أو  .2

 األساتذة املشاركينأ على األقل.

حد األســـــــاتذة على يشـــــــترط في  جنة املناقشـــــــة على رســـــــائل الدكتوراه أن يكون بين أعضـــــــاء اللجنة أ .3

 األقل وأن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج ا جامعة.
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 ال يتم توزيا نس  الرسالة على أعضاء  جنة املناقشة إال بعد موا قة مجلس عمادة .1

 الدراسات العليا وإدراج  جنة املناقشة في دراسة ا  الة للطالب/ ة. .2

 بعد قرار مجلس عمادة الدراسات العليا باملوا قةاملدة امل دد ملناقشة الطالب/ة الرسالة  .3

 على تكوين  جنة املناقشة هي شهرين ملرحلة املا ستير وثالل أشهر ملرحلة الدكتوراه كود أقص ى. .4

على الطــالــب/ ة متــابعــة األمور املتعلقــة بحجز قــاعــة املنــاقشــــــــــــــة و ق اآلليــة امل ــددة لكــل قســـــــــــــم  .5

 أكاديمي.

 :املقرر 

   العلميأ ويتولى إدارة  لســــــــة املناقشــــــــةأ و املشــــــــرف على املشــــــــروع 
 
رُّ بديال

ح
عنه في حال عدم أو من ُيق

 املناقشة. تمكنه من املشاركة في  جنة

 :املناقشة لجنةتقرير 

 .من قبل  جنة املناقشة  و النموذج املعد لل كم على املشروعات العلمية وتقويمها

 
ا
 : حقوق املناقشأول

 با أعضـــــاء  يئة التدريسأ ومن أ ل  وتقويمها من املهام التي يضـــــطلاإن مناقشـــــة الرســـــائل العلمية 

 بــاألقســــــــــــــام لــه مجموعــة من ا  قو  يوســـــــــــــن األنظمــةأكمــل و ــه  قــد كفلــت  قيــام املنــاق، بمهمتــه على

 إلى املناقشينأ ومن تلك ا  قو : عند إسناد الرسائل مراعات االعلمية وا جهات ذات العالقة 

 له ملناقشته. تدريس قبل إسناد مشروع علميتوسن استشارة عضو  يئة ال 

 ا لتقويم املشــــــــــــروع العلميأ و و منوه أشــــــــــــهر للرســــــــــــالة العلميةأ وشــــــــــــهر  ثالثة الوقت املقرر نظام 

التنفيذية في وقاعدت ا املوحدة للدراســـــــــــــات العليا  الالئوة ( من53)املادة  للمشـــــــــــــروع البوثي و ق

 املشروع البوثي. امللك سعود وضوابط  امعة

 استعجاله قبل مض ي الوقت املقرر. عدم  

 ر  مراعاة املوعد املناسب له عند توديد وقت املناقشةأ  اللجنة. بالتاسيق ما ُمقرَّ

 تتويه
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 عن نصــــــــــف ســــــــــاعة للمشــــــــــروع البوثيأ  يزيد الومل وظاتهأ بويت  مائياتهالوقت له لعر   إتاحة

 وساعة ونصف لرسالة الدكتوراه. وساعة لرسالة املا ستيرأ

 مقاطعته أثناء املناقشة. عدم 

 العلمي ومناقشته. وتقديره على ما قام به من  هد في تقويم املشروع شكره 

 دون ممارسة أ  ضغوط عليه. حرية تقدير الدر ة التي يرا ا لتقويم املشروع العلمي إعطا ه 

 بصرف حقوقه املالية املقررة له و ق اللوائح املبادرة. 

 ثانيا: واجبات املناقش

ا  كم عليـهأ وإبـداء املل وظـات  املنـاق، مســـــــــــــ وليـة تقويم املشـــــــــــــروع العلميأ ويشـــــــــــــمـل ذلـكيتومـل 

 مهمته على أكمل و ه  إن عليه مراعاة ما يلي:وألداء التي ترقى به   واملقترحات

 نسخة الرسالة بعد اعتماد تشكيل  جنة املناقشة. استالم (1

ا لفوص املشروع العلمي. االلت ام (2  بالوقت امل دد نظام 

 بأ زاء من ا. االكتفاءالرسالة كاملةأ وعدم   وص (3

املوعــد امل ــدد  اقتراحلعميــد الكليــةأ ما  تقرير عن مــدل صــــــــــــــا  يــة املشـــــــــــــروع العلميأ وتقــديمــه كتــابــة (4

 للمناقشة.

 البوت بمل وظات ترقى بجودة املشروع العلمي. إثراء (5

 منهجية. علمية كانت أو عند ا  كم على املشروع العلمي من  ميا  وانبه  النظر (6

أ وا  رص على العدالة والن ا ة عند البوثي التي يصـــــدر ا على املشـــــروع األحكاماملوضـــــوعية في  مراعاة (7

 تجاه الرسالة.األحكام إصدار 

 من  هم الطالب وإدراكه ملوضوع بوثه. التوقق (8

  هود الباحثين. احترام (9

 ياس إسهام  ذه الدراسة في مجال الت صص.ق  (10

 مرئيات املناق، قبل وقت املناقشة. إعالنعدم  (11

 بوضور املناقشة في الوقت امل دد لها. االلت ام (12

 .البوثيي دم املشروع  ال يما  عدم االسترسال (13

 .(مستقلة أو على حاشية املشروع العلمي) تقديم املل وظات إلى الطالب بعد املناقشة مكتو ة (14
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ا
 : مهارات املناقشثالثا

ومهارات متنوعةأ و ذه  ملة من  بكفاءة يتطلب أن يتمي  املناق، بســـــــــماتإن أداء وا بات املناق، 

 املهارات التي تراعى عند املناقشة:

a.  مضـــــــمون الرســـــــالةأ ومن طرائق عر  املل وظات  املل وظات بطريقة واضـــــــ ةأ وكاشـــــــفة عن عر

 أثناء املناقشة ما يلي: وترتيب ا

 الصفوات.تسلسل  عر  املل وظات مجملةأ ثم تفصيلها مرتبة حسب .1

 . األ م األ معرضها مرتبة حسب أ ميت اأ  يقدم - .2

 تذكر املل وظات التفصيلية. عرضها مقسمة: العلمية ثم املنهجية ثم الفنيةأ ثم .3

 للمناقشة وملوضوع البوت.األنسب وي تار املناق، من  ذه الطرائق أو غير ا ما يراه 

b.  املل وظاتأ ما لم تقتض املصل ة تكرار ا. والفرعيةأ وتجنب تكرار األساسيةتلخيص املل وظات 

c.  في  ميا املســــائل التي يســــا  ي ا  اآلراء األخرل  واحترام تح مجال ا  وار للطالب لســــماع و هة نظرهأ

 ا خالف.

d. مل وظات وأ كار وو هات نظر شاملة. الوقت املتاح له في املناقشة بذكر ما لديه من استثمار 

e.  الباحت ببوثه. لرسالةأ ومدل إملامالكاشفة عن مضمون ا األسئلةتنويا 

f. بما يطرحه من مل وظات. اإلقناععلى  القدرة 

g.  البوت.خالل في صياغة املل وظات والتدليل علي ا من  الدقة 

h. الت ام الطرح العلمي في املناقشةأ والقدرة على ضبط النفس 

i.  الباحت. على عمل مرئياتهأ وتركي ه على إبداء االنفعاالتوالتوكم في 

j. خفض الصوت أو ر عه. غير مبالغة في الصوت املناسبة عند إلقاء املل وظاتأ من ن رة توظيف 

k. يويط  باأ وعدم التأثر بالضـغوط التي قد  ضـبط التقدير العلمي بغض النظر عن  و املناقشـة وما

 الـمناق،. يتعر  لها
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:
ا
 مهام املناقش رابعا

 :املناقشةقبل إجراءات ما  

 قيم املجتما وآدابه. من الت ام الطالب برسالة ا جامعة وأ دا ها ومراعاة التأكد (1

 العلمية في ا جامعة. من الت ام الطالب بالقواعد املنظمة لكتابة الرسائل التأكد (2

 من مناسبة الرسالة للدر ة التي قدمت من أ ل نيلها. التأكد (3

 العلمية في البوت. األمانةمن  التأكد (4

 ما مراعاة ا جوانب التالية: -ة كامل -الرسالة   وص (5

 وموا ق للعنوان املعتمد. عنوان البوت: بالتأكد من أنه مصوغ بدقة ووضوحأ 

  بموضـــــــوع البوتأ وأ ميتهأ وأســـــــباا مو زا أأ ا تتضـــــــمن تعريفامقدمة البوت: بالتأكد من 

للبوتأ والتأكد  العلمية اإلضــا ةوتشــير إلى الدراســات الســابقةأ ما ذكر  اختيارهأ وحدودهأ

 ومنهجه للخطة املعتمدة من املجالس املختصة.(أ تقسيمه)من موا قة خطة البوت 

 :صلب البوت: ويراعي عند  وصه التأكد من 

  يجب أن تتمي  موضوعات رسائل املا ستير با جدة واألصالةأ كما يجب أن تتمي  موضوعات

ي إنماء املعر ة في ت صـــــص الطالبأ رســـــائل الدكتوراه باألصـــــالة واالبتكار واإلســـــهام الفاعل ف

 ( من الالئوة املوحدة للدراسات العليا في  امعة امللك سعود.43كما نصت عليه املادة )

 املادة العلمية. استيفاء 

  يورد ا ودقت اأمانة الباحت العلميةأ وص ة املعلومات التي. 

  أ وتنظيمها.األ كاروضوح العر  والتوليلأ وترتيب 

 باعتدال –حت ظهور شخصية البا-. 

  االقتباسعدم التوسا في. 

  اللغة والطباعة األخطاءساملة البوت من. 

 تلخيص بيانات الدراسة وتوضيوهاأ وتفسير  ويراعى في بوول بعض الت صصات التأكد من

 املناسب. مكاأ افي واألشكال في أماكن عرضها في البوتأ ما وضا ا جداول  البيانات
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  ذلكأ وحســـــــــــــن ترتيب اأ وشـــــــــــــمولها ألهم  و ود ا في البوول التي تتطلبا خاتمة: بالتأكد من

 وتوصياتهأ وأ نا مصوغة بدقة. نتائج البوت

وصــ ت اأ وأصــالة  واســتيفا  االفهارس املعتمدة  أ وقائمة املصــادر واملرا ا: بالتأكد من و ودالفهارس (6

 البوت ومرا عه وحداثت ا ومدل صلت ا بالدراسة. مصادر

املعتمدة في دليل  واإلخراجالتاســـيق والطباعة  إخرا ه: بالتأكد من مراعاة مواصـــفاتتاســـيق البوت و  (7

  الرسائل العلمية واملشروعات البوثية. إعداد

 :
ا
 :املناقشةأثناء إجراءات ثانيا

 باللغة العر ية الفصحى. التودل .1

.  وانب النقص والضعف   بذكر مواسن البوت ومزايا عمل الباحتأ ثم إيضاح البدء .2
 
 إ ماال

 .آراء الباحت احترامما  مدل  هم وعمق معر ة الطالب في موضوع البوتأ اختبار .3

ا أن يك .4
ّ
اءح والتر  اســـــــــــــت دام الكلمات أو العبارات ا جا ة أو  عنون النقد املو ه إلى البوت نقدا بنَّ

 كان تقصير الباحت. ا جارحة مهما

 إ ماليةأ و  اصـــــة في حالة إشـــــارة املناق، والتمثيل لكل ما يورده املناق، من مل وظات التدليل .5

 خلل علمي. العلمي في املادة العلمية التي يقوم بمناقشت اأ أو و وداالنتوال إلى 

العلميأ  االنتوالاملادة املناقشـــــــــة و ين  الدقة في التميي  ما بين ا خطأ في عدم ذكر املر ا في تور   .6

 البوت. صاحب خ رةونقص في  ا خطأ عن دراية وقصد أم عن سهو تميي  ما إذا كانو 

ا لطالب مجاالت لســــــــــة املناقشــــــــــة بأ كار تفتح  إثراء .7
 
 االرتقاءالدراســــــــــات العلياأ وتســــــــــهم في  وآ اق

  العلمي بالت صص.

اأ وعـــدم التـــأثير على  تقويم   .8 بمـــا يمكن أن يجعـــل    مالتـــأثر  املنـــاقشـــــــــــــين أو الزمالءالـــدر ـــة  رديـــ 

 غير موضوعية. قرارات م

البوـــت: العلميـــة واملنهجيـــة والطبـــاعيـــة  في بيـــان املل وظـــات بين ـكــا ـــة  وانـــب ا  كم على املوازنـــة .9

 وتشمل: وشخصية الباحتأ

 أ مية موضوع الرسالة. .1

 .واالبتكار واألصالةمدل ا جدة  .2

 ا خطة املعتمدة. تقسيم أبواا الرسالة و صولهاأ ومدل مطابقت ا ما .3
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 منهج البوت املتباأ ومدل تطبيقه. .4

 ثيق العلمي.مستول التو  .5

 .واإلحصاءات ص ة املعلومات التي يورد ا الباحتأ والبيانات .6

 .االستاتاجص ة  .7

 .االستداللساملة  .8

 مستول التوليل والعر  واملناقشة. .9

 بجوانب البوت. اإلحاطة .10

 مستول النتائج والتوصيات. .11

 .الترقيم وعالمات واإلمالءساملة اللغة  .12

 .(ومقاس الور أ وحجم ا خط ونوعه أالغالفلون ) املعتمدةالفنية أو التاسيقية  االشتراطات .13

 مستول استيعاا الطالب و همه للموضوع. .14

 والد اع عن آرائه أثناء املناقشة. اإل ابةقدرة الطالب على  .15

 مستول الت ام الطالب بأدا ا  وار واملناقشة. .16

العلمي ولو كان في تعديله في املشـــــــــــــروع  طلب تعديل ما ترل لزوم - باألغلبية -ويوق للجنة املناقشـــــــــــــة 

اعتمدت العنوان  من املجالس التي -في العنوان خاصـــــة-على أن يعتمد التعديل  عنوان املشـــــروع أو خطتهأ

 .(1) السابق

:
ا
 املناقشةبعد  إجراءات ثالثا

 .  ا اإللزامالتأكد من تنفيذ الطالب للمل وظات في حال 

 

  

                                                           
 . اإل راء املتبا في كٍل من ما ٍ يراعى  صل معاملة منح الدر ة عن معاملة طلب تعديل العنوان و ق - 1
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ا
 (1)العلمية املتعلقة بمناقشة الرسائل واألنظمة: اللوائح خامسا

 
ا
 املناقشة: لجنة: الشروط الواجب توفرها في أول

من الالئوة  (55(أ )54كما نصــــــــــت علي ا مادتو ) املا ســــــــــتير والدكتوراه مناقشــــــــــة رســــــــــائل 

 :املوحدة للدراسات العليا بجامعة امللك سعود

 لها. .1
 
 ويكون املشرف مقررا

 
 أن يكون عدد أعضا  ا  رديا

أال يقل عدد أعضــــــاء اللجنة عن ثالثة من بين أعضــــــاء  يئة التدريس وال يمثل املشــــــرف واملشــــــرف  .2

 املساعد )إن و د( أغلبية  ي ا.

 أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة. .3

 أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد األساتذةأ أو األساتذة املشاركين على األقل. .4

 ا بموا قة ثلثي األعضاء على األقل.أن تت ذ قرارات  .5

 :يأتيما لجنة املناقشة على رسائل الدكتوراه ويضاف ل

تقتصر عضوية  جنة املناقشة على األساتذة واألساتذة املشاركينأ وال يمثل املشرف واملشـرف  أن .1

 املساعد )إن و د( أغلبية بين م.

 أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل. .2

  يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج ا جامعة أن .3
 
 أو إقليميا

 
 .موليا

  

                                                           
ِكر في  ذا القســــــــم مســــــــتفاد مما ورد في الالئوة املوحدة في للدراســــــــات العليا في ا جامعات الســــــــعوديةأ وقاعدت ا التنفيذية في  امعة  - 1

ُ
امللك ســــــــعودأ ما ذ

 القة داخل ا جامعة.وكذلك بعض التعليمات الصادرة من مجلس عمادة الدراسات العليا أو غيره من ا جهات ذات الع
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: بعد التأكد من توفر الشروط املذكورة:
ا
 ثانيا

يتم تكوين  جنة املناقشــــة للرســــائل العلمية بقرار من مجلس عمادة الدراســــات العليا بناء على توصــــية من 

 مجلس ي القسم والكلية.

: بعد صدور قرار مجلس عمادة 
ا
 الدراسات العليا:ثالثا

 مدة أقصــا ا أســبوع من تاريخ  يالاســ  إلى أعضــاء  جنة املناقشــة ب طاا من عميد الكلية ف ترســل

 إشعار الكلية بموا قة مجلس عمادة الدراسات العليا.

 مجلس عمادة الدراسات العليا. بعد صدور قرار  إل يستلم املناقش نسخته من الرسالة  ول 

  عضو  جنة املناقشة للرسالة.استالم تزيد مدة  وص الرسالة عن ثالثة أشهر من تاريخ  ال 

 عمادة الدراساتذا تأخر املناق، عن املدة امل ددة  يجوز تعيين مناق، بديل بقرار من مجلس إ 

 العليا بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية.

إذا أكمل قراءة  إالتين في آن واحد ال يجوز أن يســـــــــــــند أ  د األعضـــــــــــــاء مناقشـــــــــــــة أكثر من رســـــــــــــال

 .( 1)رئيس القسمإحدا ماأ وقدم  با تقريرا إلى 

  
ا
 املناقشة:: الحقوق املالية للمناقش بعد رابعا

) ألف  1000مكا أة مقطوعة مقدار ا (  صــــــرف ملن يشــــــترك في مناقشــــــة رســــــالة ما ســــــتير أو دكتوراهي (1

 في  يئــة التــدريس  ريــال إذا ـكـان املنــاق،
 
ويســـــــــــــتوق  بنفس ا جــامعــة التي تقــدم لهــا الرســــــــــــــالــةأعضـــــــــــــوا

 في  جنة املناقشة.
 
 املشرف املكا أة باعتباره عضوا

التي تناق،  ي ا الرســـــــــالةأ ســـــــــواء كان من  إذا كان املناق، من غير أعضـــــــــاء  يئة التدريس في ا جامعة (2

ريال ( 1500 )مقدار ا  أو ممن يدعى من خار هاأ  تصـــــــــــــرف له مكا أة مقطوعة موظفو تلك ا جامعة

 ( 2500 )ملناقشـــــة رســـــالة املا ســـــتير وتزاد املكا أة لتصـــــبح ريال ( 1000 )ملناقشـــــة رســـــالة الدكتوراهأ و

 .ريال إذا كان املناق، من خارج اململكة.

التي تناق،  ي ا الرســــالةأ ســــواء كان من داخل  إذا كان املناق، من خارج املدينة التي   ا مقر ا جامعة (3

تذكرة إركاا من مقر إقامته  خار ها  يصرف له باإلضا ة إلى املكا أة املشار إلي ا أعاله: اململكة أو من

 واإلعاشةأ و ود أقص ى ال يتجاوز ليلتين. وإليهأ وأ رة السكن املناسبأ

                                                           
  ـ.29/01/1437صدر بذلك قرار اللجنة االستشارية العليا في ا جامعة في  لست ا الرابعة بتاريخ  - 1
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في حاالت الضــــرورةأ وإذا ما اقتضــــت ذلك  يجوز ملجلس عمادة الدراســــات العليا إضــــا ة ليلة أو ليلتين (4

إيضــــــاح امل ررات  بناء على توصــــــية من مجلســــــ ي القســــــم والكلية املختصــــــين ما ذلكطبيعة الدراســــــةأ و 

 للبقاء مدة تزيد عن ليلتين.

أ (5
 
ومل رم املناقشـــــــــــــة باإلضـــــــــــــا ة إلى أ رة  تصـــــــــــــرف تذكرة إركاا ملرا ق املناق، إذا كان املناق، كفيفا

 أقص ى ال يتجاوز ليلتين. السكن املناسب بود

 املشروع البحيي:

 يراعى حين تســــــــــــليم املشــــــــــــروع البوثي ى دراســــــــــــة الطالب بنظام املقررات واملشــــــــــــروع البوث حين تكون 

 املتعلقة بهأ التي أقر ا مجلس عمادة الدراسات العلياأ وهي: ومناقشته الضوابط ا خاصة

صـــــــــــفوة أ و ق ما تقتضـــــــــــيه طبيعة  ( 100 ) يراعى أن تكون عدد صـــــــــــفوات املشـــــــــــروع البوثي في حدود -

  البوت.

وتزود  مجلس الكلية للموا قة عليهأ لس القســـــــــــــم أســـــــــــــماء  جنة املناقشـــــــــــــةأ وير ا بذلك إلىيقترح مج -

  بصورة من قرار مجلس الكلية بعد اعتماده مباشرة. عمادة الدراسات العليا

أ ومناقشــــــــــين اثنين من أعضــــــــــاء  يئة  تتألف  جنة املناقشــــــــــة من املشــــــــــرف على املشــــــــــروع البوثي -
 
را مقّرِ

  قرارات ا باألغلبية. التدريس. وتت ذ

 عن مدل صــالحية املشــروع -
 
البوثي للمناقشــة إلى رئيس القســم املختص  يقدم كل عضــو مناق، تقريرا

  من استالمه. خالل شهر

 تكون املناقشة علنية. -

  يقدم املشـــرف خالل أســـبوع من تأريخ املناقشـــة إلى رئيس -
 
القســـم املختص تقرير  جنة املناقشـــة موقعا

العتمادهأ ورصــــــــــــد الدر ة في  وموضــــــــــــ ا  يه الدر ة التي حصــــــــــــل الطالب علي ا  أعضــــــــــــا  اأ من  ميا

 السجل األكاديمي للطالب.

م الطالب الاســــــــــ  املطلو ة من املشــــــــــروع البوثي في صــــــــــورته - ِ
ّ
الن ائية و ق النموذج املعد في عمادة  يســــــــــل

 ال تتجاوز أسبوعين من تأريخ املناقشة. الدراسات العليا في مدة

عر  النتيجة -
ُ
  ت

 
معها تقرير  جنة املناقشـــةأ ونموذج تســـليم  الن ائية للطالب على مجلس القســـم مر قا

 
 
من الئوة الدراســـــــــــــات  الســـــــــــــتكمال إ راءات منح الدر ة العلميةأ و ق املادة الثانية الاســـــــــــــ أ تمهيدا

 العليا.
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ا
 الحكم على الرسالة:: خامسا

العليا في ا جامعات الســــعودية وقاعدت ا ( من الالئوة املوحدة للدراســــات 58(أ )57)املادتان و ق 

بعد  وص عضـــــو  جنة املناقشـــــة للرســـــالة يكون العمل عودأ  أنه يترتب التنفيذية في  امعة امللك ســـــ

 و ق التالي:

 قرير عن صالحية الرسالة وتحديد موعد املناقشة:ت (أ

 يقدم كل عضو مناق، إلى عميد الكلية تقريرا عن صا  ية الرسالة للمناقشة. .1

الرســــالة للمناقشــــة تقدم الرســــالة  على صــــا  ية (املقرر واملناقشــــون )إذا اتفق أعضــــاء اللجنة  .2

 للمناقشة.

صـا  ية الرسـالة للمناقشـة يطول قيد  على عدم (املقرر واملناقشـون )إذا اتفق أعضـاء اللجنة  .3

 مجلس عمادة الدراسات العليا. الطالب بقرار من

مرئيات اللجنة على مجلس  ســــالة للمناقشــــة تعر صــــا  ية الر  يإذا اختلف أعضــــاء اللجنة ف .4

 ت اذ التوصية املناسبة.القسم ال

قرار تكوين  جنة املناقشــة  من صــدور  األقلأســابيا على  ثالثةبعد  تتم مناقشــة الرســالة إال ال .5

 من مجلس عمادة الدراسات العليا.

 تكون مناقشة الرسائل علنية. .6

 حساب درجات الطالب: (ب

 و ق النموذج املعد لذلك حسب التفصيل التالي:توتسب در ة الطالب 

 در ة. 100يضا كل عضو من أعضاء  جنة املناقشة الدر ة التي يرا ا مناسبة من  .1

2.  :
 
 .255=  89+  85+  81تجما الدر ات التي وضعها كل عضو من  جنة املناقشة مثال

للجنة: ي خذ املتوســــــط لهاأ وذلك عن طريق قســــــمة مجموع الدر ات على عدد أعضــــــاء ا  .3

3÷255  =85. 

 على النوو التالي: وذلك (5)ينظر في الناتج وما يقابله من الوزن التقدير  من  .4

 درجة الرسالة الوزن التقديري  درجة الرسالة الوزن التقديري 

 5.0 100-95من 
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 درجة الرسالة الوزن التقديري  درجة الرسالة الوزن التقديري 

 4.75  95إلى اقل من  90من 

 4.5 90إلى أقل من  85من 

 4.0 85إلى أقل من  80من 

 3.5 80من إلى اقل  75من 

ل من  70من 
ٌ
 3.0 75إلى ا

عدد وحدات  الوزن التقدير  *ثم تســـــــــــــت رج نقاط الرســـــــــــــالةأ وذلك با  ســـــــــــــاا التالي: ) .5

 .الرسالة = نقاط الرسالة

مجموع نقاط املقررات +  التالي: ثم يســـــــــــــت رج املعدل التراكمي للطالبأ وذلك با  ســـــــــــــاا .6

 .(1)مجموع وحدات املقررات والرسالة ÷ نقاط الرسالة 

 

 التقدير العام للمعدل التراكمي: (ج

( على األقل في معدله التراكمي. ال (1
 
 تجاز الرسالة إال إذا استوق الطالب تقدير ) يد  دا

  كون التقدير العام للمعدل التراكمي عند ت رج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتو:ي (2

 (. 5.00( من )  4.50)إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن  (ممتاز) (أ

( إذا يد )  (ا
 
 (. 5.00( من )  4.50إلى أقل من ) (  3.75)كان املعدل التراكمي من   دا

 (5.00)( من   5.00( إلى )  4.75)تمنح مرتبة الشـرف األولى للطالب ا  اصـل على معدل تراكمي من  (3

 عند الت رج.

 ( 4٫75 )إلى أقل من  ( 4٫25 )تراكمي من  وتمنح مرتبة الشـــرف الثانية للطالب ا  اصـــل على معدل (4

 الت رج. عند( 5٫00 )من 

 ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:

 أال يكون الطالب قد رسب في أ  مقرر درسه في ا جامعة أو في  امعة أخرل. -

 ال يكون الطالب قد ان فض معدله عن  يد  دا في  صل درا  ي.أ-

                                                           
 بذكر عدد وحدات الرسالة وعدد نقاط املقررات ومجموع وحدات املقررات والرسالة. 1

 
 مل وظة: يطبا ملف تقرير  جنة املناقشة املست رج آليا
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 تجاوز املدة النظامية لل صول على الدر ة في إكمال متطلبات الت رجأ ويشمل:أال يكون الطالب قد -

 من صدر قرار مجلس ا جامعة بمنوه  رصة إضا ية أو السماح بمناقشة رسالته.

 أال يكون الطالب قد أعيدت مناقشة رسالته. -

 أال يكون الطالب قد حصل على إنذارين. -

 من  امعة  وأال يكون الطالب قد رســـــــــب في أ  مقرر  -
 
درســـــــــه في ا جامعة أو في  امعة أخرل إذا كان مووال

 .أخرل 

 تقرير لجنة املناقشة: (د

بل املشعععععععععععععرف/ة على  ِّ
 
لجنة  الرسعععععععععععععالة ترفعبعد الن هاء من مناقشعععععععععععععة الطالب/ة تعلن النتيجة من ق

 يوقع من جميع أعضائها، يقدم إلى
ا
وفق قشة، رئيس القسم خالل أسبوع من تاريخ املنا املناقشة تقريرا

 إحدى التوصيات التالية:النموذج املعد لذلك 
ا
 متضمنا

  قبول الرســــالة والتوصــــية بمنح الدر ةأ وال يمنا و ود املل وظات غير امللزمة من قبول الرســــالة

 والتوصية بمنح الدر ة.

  قبول الرســـــالة ما إ راء بعض التعديالتأ دون مناقشـــــت ا مرة أخرلأ ويفو  أحد أعضـــــاء  جنة

املناقشـــــــــــــة بالتوصـــــــــــــية بمنح الدر ة بعد التأكد من األخذ   ذه التعديالت في مدة ال تتجاوز ثالثة 

 أشهر من تاريخ املناقشةأ وملجلس ا جامعة االستثناء من ذلك.

  اســـــــــتكمال أو ه النقص في الرســـــــــالةأ وإعادة مناقشـــــــــت ا خالل الفترة التي يودد ا مجلس عمادة

ية مجلس القســـم املختص على أال تزيد عن ســـنة واحدة من تاريخ الدراســـات العليا بناء  على توصـــ

 املناقشة.

 .عدم قبول الرسالة 

وتشمل التعديالت املذكورة جميع امللحوظات التي يلزم الطالب بتعديلها مما ل يصل إلى درجة النقص 

 في الرسالة.

امل ددة يطول قيده بقرار وإذا لم يتقدم الطالب بالرســــالة مســــتو ية للتعديالت املطلو ة خالل املدة 

 من مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية.
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  اســـــــــتكمال أو ه النقص في الرســـــــــالةأ وإعادة مناقشـــــــــت ا خالل الفترة التي يودد ا مجلس عمادة

ى الدراســــــات العليا بناء  على توصــــــية مجلس القســــــم املختص املبني على اقتراح  جنة املناقشــــــة عل

 تزيد عن ســــــــــــنة واحدة من تاريخ املناقشــــــــــــةأ ويتولى املشــــــــــــرف 
ّ
متابعة عمل الطالبأ  -ما أمكن-أال

وتســـتمر اللجنة األولى في عملها   ين االنت اء من إعادة املناقشـــة دون ا  ا ة إلى إعادة تشـــكيلهاأ 

  .(1) إال في حال تغيير أحد أعضا  ا

  بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا.عدم قبول الرسالةأ ويلغى قيد الطالب حين ا 

  تنويه

املناقشـــــة على الرســـــالة ا  ق في  تكون قرارات  جنة املناقشـــــة باألغلبيةأ ولكل عضـــــو من  جنة 

القســـــــــــــمأ  مغايرة أو توفظات في تقرير مفصـــــــــــــلأ إلى كل من رئيس أن يقدم ما له من مرئيات

 تاريخ املناقشة.من  وعميد الدراسات العلياأ في مدة ال تتجاوز أسبوعين

 إأ ا تعر  على مجلس القســـــــــــــم  وإذا قدم أحد أعضـــــــــــــاء اللجنة مرئيات مغايرة أو توفظات 

ملجلســــ ي  تســــلم رئيس القســــم لها الت اذ التوصــــية املناســــبةأ ور عها خالل أســــبوعين من تاريخ

 الكليةأ وعمادة الدراسات العليا.

 للدر ة. ال 
 
 يعد إعالن النتيجة في مقر املناقشة منوا

 الدرجة منح إجراءات استكمال (ه

 النموذج و ق العليا الدراســــــات عميد إلى املناقشــــــة  جنة تقرير املختص القســــــم رئيس ير ا (1

 بدون  الرســــــالة قبول  حالة في املناقشــــــة تاريخ من أســــــابيا ثالثة تتجاوز  ال مدة في لذلك املعد

   .تعديالت

 القســم رئيس ير ا التعديالت بعض إ راء ما الرســالة قبول  املناقشــة  جنة تقرير تضــمن إذا (2

  العليا الدراســات عميد إلى الدر ة بمنح التوصــية
 
 تتجاوز  ال مدة في املعدأ النموذج و ق أيضــا

 .معدلة الرسالة تسلمه تاريخ من أسبوعين

 .القرار الت اذ ا جامعة مجلس إلى الدر ة بمنح التوصية العليا الدراسات عميد ير ا  (3

 العليا الدراسات عمادة مجلس من توصية على بناءا  الجامعة مجلس من بقرار العلمية الدرجة تمنح

 تنويه
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 العربية) باللغتين مسععععجل السععععم أن من والتأكد ة/الطالب خدمات على بياته تحديث ة/الطالب على

أو عمادة الدراسععععععات العليا  املختص القسععععععم ومراجعة السععععععفر جواز في مدون  هو ما وفق) واإلنجليرية

 .مععععععععرفععععععععق رابععععععععط آلععععععععيععععععععات إجععععععععراءات الععععععععتععععععععخععععععععرج  .الععععععععرسععععععععععععععععععععالععععععععة نسعععععععععععععععععععع  تسععععععععععععععععععععلععععععععيععععععععم آلععععععععيععععععععةملعععععععععععععععععرفععععععععة 

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_ima

.ges/__0.pdf 

 

 من برام  الدراسات العليا:  التخرج (و

ت املادة )  السعودية" على أنه   الجامعات في العليا للدراسات املوحدة الالئحة ( من 59نص 

 متةلل مل الدلجة ومبعدى تراكمي ال صقل عن جيد جداو." ال صتخرج الة لب ةال قعد اال ته ت من 

 تنويه

 والتراكمي الفصـــــــــلي املعدل   ســـــــــاا واملخولة املســـــــــ ولة ا جهة هي العليا الدراســـــــــات عمادة (1

 .للطالب

 تومـل )واإلنجلي يـة العر يـة( بـاللغتين ت رج وثيقـة )الـدكتوراه أو املـا ســـــــــــــتير (طـالـب وُيمنح (2

 والســـــــــــنة والت صـــــــــــصأ والكلية والقســـــــــــم التراكميأ ومعدله العام وتقديره الر اعيأ اســـــــــــمه

.العليا الدراسات عميد وتوقيا الدراسيةأ

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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