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كلمة العميد
تس ع ععاى رؤية اململكة  2030إلى س ع ععد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات س ع ععوق العمل،
وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية واملهنية املناسبة ،و إتاحة الفرصة إلعادة تأهيلهم واملرونة في
التنقل بين مختلف املسععارات التعليمية ،كما تس ع هدف الرؤية الطموحة للمملكة 2030م إلى أن تصععبح
خمس جامعات سعودية على األقل من أفضل ( )200جامعة دولية بحلول عام ( 1452هع 2030 -م).
األمرالذي فرض على جامعة امللك س ع ع عععود أن تعززريادتها اإلقليمية ودعم رؤية اململكة 2030م
ا
واملحافظة على ما وصع ع ع ععلت إليه في التصع ع ع ععميف العاملي ضع ع ع ععمن أفضع ع ع ععل الجامعات عامليا ووضع ع ع ععع خطة
مستقبلية بما يمكنها من إحرازمراكز متقدمة في التصميف العاملي.
تأتي عمادة الدراسععات العليا في طليعة الجهات املسععئولة عن الرتقاء باملسععتوى البحيي والعلمي
ُ
للجععامعععة ،وتعععد قوة دافعععة نحو الوص ع ع ع ععول بهععا إلى أهععدافهععا .ممععا يجعلهععا دائمععة التفكير في التحس ع ع ع ععين
ا
والتطوير لتتو افق مع توجععه الجععامعععة اس ع ع ع ععتراتيجيععا إلى التركير على البحععث العلمي وبرام الععدراس ع ع ع ععات
العليا ،والتوسع فيها ،وزيادة أعداد الطالب والطالبات في تلك البرام .
وفي الختام ،فإنه من دواعي سععروري النضععمام إلى كوكبة متميرة من ممسععواي وممسععوبات عمادة
الععدراسع ع ع ع ععات العليععا ذوي الكفععاءة والخبرة في تقععديم كععافععة أوجععه الععدعم واملسع ع ع ع ععانععدة لخععدمععة ش ع ع ع ععرائح
املسععتفيدين  -طالب الدراسععات العليا ،األقسععام األكاديمية ،التليات ،والجهات الخارجية ذات العالقة
– وذلك بأعلى مستويات الجودة.

عميد الدراسات العليا
أ.د .عادل بن حممد اهلدلق
aalhadlaqq@KSU.EDU.SA
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مُقــَــــــــــــــــــــــدمة:
حرصــــ من العم دة على حتقيق أهدافه  ،والقي م مبه مه  ،وتســــيم أعم ط قةرصقة صــــميمة ،د م قهعداد ه
الدليل اإلجرائي املختصــــر لل ائأل واة ومة واةدلة ق م دعه اإللي و ي؛ ليي ن مرشــــداو وم جه و ميس املســــت يدصن من
أدســـ م العم دة ،واليلي مل املع،ية ،واةدســـ م العلمية ،وأعئـــ ت هيسة التدلصّ ،والةللكة ،قل وليل من ل عالدة ق ملســـمة
العلمية لةُالب وط لل مل الدلاس مل العلي ق ج معة امللك سع د .وه ق احلقيقة مستمداو من الالئمة امل حدة للدلاس مل
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
جمم عة من اة ومة والل ائأل اليت صقره جملّ ا معة ،او جملّ عم دة الدلاس مل العلي جب معة امللك سع د.
وه ا الدليل صتئـــمن مجلة كلمة من اإلجراتامل الت،ويمية واحلرك مل اةك د ية اليت حيت جه ط لب الدلاســـ مل العلي
أث ،ت مســــمت التعليمية ق معة ،وصئــــي قم ج،لي معل م مل ومهمة ومالحق ولواقط ،قدتاو من طلب االلتم ق قربامج
الدلاســ مل العلي  ،وا ته ت مب،أل الدلجة العلمية واحلصــ ى على ال ثيقة ،ومن لك شــروو القل ى ،ومتةلل مل التســ يل،
و و م الدلاســــة ،واحلرك مل اةك د ية (التأجيل ،احل ف ،اإل ــــ فة ،ال را ،والتم صل ،واالرتل لامل ،ق إل ــــ فة مله م
وواجل مل الة لب واملرشد واملشرف اةك د ي ،واإل شراف على الرس ئل العلمية وم ،دشته  ،واإلجراتامل امل لية ،وكل
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.
وة  ،ة ئـــس ه ا الدليل قم أصدُ طُالق ،وط لل ت ،ق الدلاســـ مل العلي رج من ا طي الع ن والت فيق ،و أمل م،هي
أن صلتزم ا مب ج ت في من ل ائأل وتعليم مل؛ من أجل أن صسموا ق دلاستهي وفق م،هج علميك وةدالُك وا أل.

مس دع ئ ،لل ميس ق لت فيق وال ،ح ؛؛
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رؤية عمادة الدراسات العليا ورسالتها وأهدافها
الرؤية:
أن نكون روادا في قطاع التعليم العالي على املس ــتول العاملوأ وأن نجد بالس ــوي وراء املعر ة
واالكتشاف والقدرة على التفكير بعقالنية وموضوعية.

رسالة العمادة
تش ـ ــجيا ودعم التمي األكاديمي على ص ـ ــعيد التعليم العالي داخل ا جامعةأ وما يتص ـ ــل ا
من املجاالت التدريس ــية والبوول والاش ــاطات الت ص ـص ــية األخرلأ والتي من ش ــأأ ا أن ت د
إلى نشـ ــوء واكتسـ ــاا ونشـ ــر املعارف ا جديدةأ وكذلك إعداد املتمي ين من الباحثين وأص ـ ـ اا
االختصاص ليعملوا ضمن بيئة ملهمة تتسم بالتنوع.

األهداف
( )1تو ير وتعزيز برامج الدراسـ ـ ـ ــات العليا املت صـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة والقادرة على املنا سـ ـ ـ ــة عاملياأ والتي
تس ــا م في س ــد ا ا ة إلى الت صـ ـص ــات البياية وتس ــاعد على التنمية الفكرية واكتس ــاا
املعارف واملهارات وتوقيق النجاح للطالب.
( )2اس ــتقطاا طالب الدراس ــات العليا من ذو الكفاءة والقدرات الذ نية العالية وا ماس ــة
ورعايت م وامل ا ظة علي م.
( )3تعزيز البوول التي تتصف باألصالة وا جودة العالية.
( )4تعزيز التعـ ــاون بين ال رامج والكليـ ــات ذات الص ـ ـ ـ ـل ــة وزي ــادة الفرص املت ــاحـ ـة لل رامج ذات
الت صصات البياية.
( )5إقامة الشراكات االستراتيجية الفاعلة في التعليم العالي على الصعيدين الوطني والعاملو.
( )6زيادة وتعزيز الباية التوتية والدعم املالي الالزمين لد ا مسـ ـ ـ ــيرة التعليم العالي واسـ ـ ـ ــتمرار
تقدمه.
( )7تعزيز الباية التوتية اإلدارية لعمادة الدراسات العليا.
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اإلجراءات التي يمربها طالب الدراسات العليا:

ّ
التقدم بطلب القبول اإللكترونو خالل الفترة الزمنية املعلن عن ا من قبل عمادة الدراسات العليا.
.1
ّ
العلمية.
 .2إ راء اختبارات املفاضلة واملقابالت الشخصية التي تجري ا األقسام
 .3القبول الن ائوأ ومنح الرقم ا جاموي.
 .4تسجيل املقررات الدراسيةأ واالنتظام في الدراسة.
 .5تعين املرشد العلمي.
 .6االختبار الشامل لطالا مرحلة الدكتوراه.
 .7التقدم بمش ــروع الرس ــالة عدد ا تياز ( )%50على األقل من املقررات الدراس ــيةأ و مدل تراكمي ال
يقل عل ( يد دا).
ّ
العلمي املختصأ وتعيين املشرف.
 .8إقرار موضوع الرسالة في القسم
 .9تسليم الرسالة بعد االنت اء من إعداد ا.
ّ
العلمية بعد اعتماد جنة املناقشة من عمادة الدراسات العليا.
 .10مناقشة الرسالة
 .11صدور قرار مجلس ا جامعة بمنح الطالب الدر ة العلمية بعد االنت اء من متطلبات ا.
 .12إحضار إخالء الطرفأ واستالم وثيقة الت رج.
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القبول (شروطه ،وإجراءاته ،واملستندات املطلوبة( :
ا
َّ
أول :اللوائح املتعلقة بالقبول:

نص عت املادة الثانية عش ععرة ( :)12من الئوة الدراس ــات العليا على مجلس ا جامعة و حمن يودد

أعداد الطالا الذين س ـ ــيتم قبولهم س ـ ــنويا في الدراس ـ ــات العلياأ بناء على توص ـ ــية مجلس عمادة
الدراسات العليا واقتراح مجالس األقسام والكليات.
ا
َ
ثانيا :شروط القبول في الالئحة املوحدة للدراسات العليا:
ا
ا
وفقا للمادة ( )13فإنه يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:
https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/848
 .1أن يكون املتقدم سعود أو على منوة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.
 .2أن يكون املتقدم حاصال على الشهادة ا جامعية من امعة سعودية أو من امعة أخرل
معترف ا.
 .3أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقا طبيا.
 .4أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
 .5موا قة مر عه على الدراسة إذا كان موظفا.
القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
 يجوز في حاالت الضرورة القصول تأ يل إحضار الطالب موا قة مر عه على الدراسة إلى
حين بدء تسجيله املقررات (التكميلية أو الدراسات العليا).
 موا قة مجلس ي القسم والكلية على استثناء القبول في برنامج مرحلة الدكتوراه من شرط
التفرغ كليا أو زئيا.
 موا قة هة العمل على الدراسة.
 .6األصــل في دراســة الدكتوراه التفرغ التامأ ويجوز ملجلس ا جامعة االســتثناء من ذلك متى دعت
ا ا ة لذلك .وملجلس كل امعة أن ُيض ـ ــيف إلى ذه الش ـ ــروط العامة ما يراه ض ـ ــروريا .يلزم
مراعاة أن ال تقل نس ـ ـ ـ ــبة الطالا املقبولين بتفرغ كلي عن  % 40من مجموع الطالا املقبولين
في ال رنامج.
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كما نص ععت املادة الخامس ععة عش ععرة ( :)15يش ــترط للقبول بمرحلة (املا س ــتير) حص ــول الطالب على
تقدير ( يد دا) على األقل في املرحلة ا جامعيةأ ويجوز ملجلس عمادة الدراســات العليا قبول ا اصــلين
على تقدير ( يد مرتفا).
 كما يجوز ملجلس عمادة الدراس ـ ــات العليا بناء على توص ـ ــية مجلس القس ـ ــم وتأييد مجلس الكلية
قبول ا ـاص ـ ـ ـ ــلين على تقـدير( يـد) في بعض ال رامج التي يوـدد ا مجلس ا جـامعـةأ على أال يقـل
معدل الطالب في كل األحوال عن ( يد دا) في مقررات الت صص ملرحلة البكالوريوس.
 وملجلس عمادة الدراسـ ــات العليا بناء على توصـ ــية مجلس القسـ ــم وتأييد مجلس الكلية إضـ ــا ة
شروط أخرل يرا ا ضرورية للقبول.
تتضمن املادة السادسة عشرة:
يشـ ــترط للقبول بمرحلة (الدكتوراه) ا صـ ــول على تقدير ( يد دا) على األقل في مرحلة املا سـ ــتير
إذا كانت من امعة تمنوها بتقدير .وملجلس عمادة الدراس ـ ـ ـ ــات العليا بناء على توص ـ ـ ـ ــية مجلس القس ـ ـ ـ ــم
وتأييد مجلس الكلية إضا ة شروط أخرل يرا ا ضرورية للقبول.
نصت املادة السابعة عشرة:
يجوز قبول الطالب لدراســة املا ســتير أو الدكتوراه في غير مجال ت صـصــه بناء على توصــية مجلسـ ي
القسم والكلية املختصين وموا قة مجلس عمادة الدراسات العليا.
وجاء في املادة الثامنة عشرة:
يجوز ملجلس القس ـ ـ ــم املختص أن يش ـ ـ ــترط لقبول الطالب في مرحلتي املا س ـ ـ ــتير أو الدكتوراه ا تياز
عدد من املقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة ال تزيد على ثالثة صول دراسية ما مراعاة ما يأتو:
)1

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

)2

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

)3

ال يتم التس ـ ـ ـ ــجيل في برنامج الدراس ـ ـ ـ ــات العليا إال بعد ا تياز املقررات التكميليةأ ويجوز ملجلس
القس ـ ـ ــم املختص اإلذن بالتس ـ ـ ــجيل في مقررات الدراس ـ ـ ــات العليا إذا لم يبق عليه س ـ ـ ــول مقرر أو
مقررين من املقررات التكميلية.

)4

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

)5

ال تدخل املقررات التكميلية في احتساا املعدل التراكمي ملرحلة الدراسات العليا.
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وفي املادة التاسعة عشرة:
تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الطالا وتسجيلهم بالتاسيق ما عمادة القبول والتسجيل.
ا
وفقا للمادة العشرون فإنه:
ال يجوز للطالب أن يلتوق ب رنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.

َ
ا
ثانيا :إجراءات القبول والتقديم:1
 .1تتولى عمادة الدراس ــات العليا في كل عام التاس ــيق ما الكليات واألقس ــام املختص ــة لر ا توص ــيات ا
ح
بال رامج املتاحةأ وأعداد الطالا املقترح قبولهم في كل برنامجأ وشــروط القبول اإلضــا ية ا خاصــة
ا.
 .2تقوم عم ــادة ال ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات العلي ــا ب ــاإلعالن عن ال رامج املت ــاح ــة والش ـ ـ ـ ــروط الوا ــب توا ر ــا في
املتقــدمينأ واملس ـ ـ ـ ــتنــدات املطلو ــة لاللتوــا بنــاء على مــا ير ا إلي ــا من الكليــاتأ قبــل التقــديم
بأسبوعين على األقل.
 .3يكون التقــديم عن طريق البوابــة اإللكترونيــةأ وخالل املــدة الزمنيــة املعلن عن ــا من قبــل العمــادة.
مر ق أ.
 .4تر ا الوثائق واملس ـ ــتندات املطلو ة إلى البوابة اإللكترونية املخصـ ـ ـص ـ ــة للقبول حس ـ ــب اإل راءات
املتبعة في البوابة.

.https://dgs.ksu.edu.sa

 .5بعــد انت ــاء ترة القبول تقوم عمــادة الــدراسـ ـ ـ ـ ــات العليــا بتــدقيق البيــان ـات والتــأكــد من اس ـ ـ ـ ــتيفــاء
الشروط.

 .6يتم إرسـ ـ ـ ـ ــال وثــائق املتقــدمين للكليــاتأ وتتولى األقسـ ـ ـ ـ ــام العلم ّي ـة التــأكــد من انطبــا الش ـ ـ ـ ــروط
واستيفاء الوثائق.
 .7تتولى األقس ـ ـ ــام العلمية املفاض ـ ـ ــلة بين املتقدمين بناء على ما تودده من اختبارات ومقابالتأ ومن
در ات ونسـب ومعايير للمفاضـلة بين املتقدمينأ كل قسـم بما يتناسـب طبيعتهأ في مدة ال تتجاوز
األس ــبوع العاش ــر من الفص ــل الدرا ـ ي الذ يس ــبق بدء الدراس ــة م وتعاد مس ــتندات املتقدمين إلى
عمادة الدراسات العليا خالل أسبوعين من تاريخ التوصية.
 .8يصدر مجلس عمادة الدراسات العليا قرارات قبول الطالا.
 .9ترس ــل عمادة الدراس ــات العليا كامل أص ــول الوثائقأ بعد االحتفا بص ــورة من ا إلى عمادة القبول
والتسجيل .
 * - 1ميا ذه ا خطوات واملراحل تتم و ق دول زمني معتمد من عمادة الدراسات العليا.
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ُ .10يلغى طلب القبول للطالا الذين تم إبالغهم بالترش ـ ـ ـ ــيح للقبولأ ولم يوض ـ ـ ـ ــروا إلكمال قبولهم في
املواعيد امل ددةأ أو تأخروا عن االختبارات املقررة أو املقابلة الشخصية.
 .11تعتمد نتائج املفاض ـ ـ ـ ــلة بين املتقدمين في مجالس األقس ـ ـ ـ ــام والكليات املعنية قبل ر عها إلى عمادة
الدراسات العليا.
 .12تر ا النتائج الن ائية للمفاضلة إلى عمادة الدراسات العليا العتماد ا.
 .13يتم استيفاء بقية متطلبات وإ راءات القبول لل رنامج كالتفرغ وموا قة هة العمل ونوو ا.
ّ
العلميةأ وتزود األقسام
 .14ترسل عمادة الدراسات العليا أسماء املقبولين أ ائيا إلى األقسام
املختصة بقوائم املقبولين قبل بدء ترة التسجيل في املقررات بأسبوعين في األقل.
 .15إصدار الرقم ا جامويأ وطباعة البطاقة ا جامعية.
 .16البدء في تسجيل املقررات آليا في األسبوع األول من الدراسة.

ا
ثالثا :املستندات املطلوبة
 .1طباعة طلب التقديم بعد االنت اء من تعبئتهأ واالحتفا برقم الطلب.
 .2صورة مصدقة من وثيقة الت رج.
 .3صورة ّ
مصدقة من السجل األكاديمي.
 .4تزكيتان علميتان من أستاذين من أعضاء يئة التدريس سبق لهما تدريسه.
 .5صورة من الهوية أو واز السفر لغير السعوديين أو د تر العائلة للطالبات.
 .6شهادة األيلتس ()IELTSأ أو التو ل ( (TOEFLأ أو ((GREأ أو (  ) STEPأو ما يعادلهما للمتقدمين
على ال رامج التي تشترطهاأ ما توقق الدر ة املطلو ة لكل برنامج.
 .7شهادة قدرات ا جامعيين العامة لل رامج التي تشترطهاأ ما توقق الدر ة املطلو ة لكل برنامج.
 .8موا قة صاحب الصالحية في هة العمل التي يتبا لها املوظف موا قة صريوة باالنتظام في
الدراسة ملرحلة املا ستير.
 .9التفرغ التامأ أو اإل ازة الدراسية مدة دراسة املقررات في مرحلة الدكتوراه.
ّ
العلميةأ أو ترا ا العمادة ضرورية لقبوله.
 .10مستندات أخرل تطلب ا بعض األقسام
مالحظة :جيب إحضار أصول الوثائق للمطابقة بعد إعالن أمساء املقبولني قبوالً هنائياً ،ويف وقت حتدده العمادة الحقاً.
ا
رابعا :إجراءات القبول لطالب املنح.
تعلن عمادة الدراس ـ ـ ــات العليا بجامعة امللك س ـ ـ ــعود عن املنح الدراس ـ ـ ــية للطالا املتمي ين من طالا
وط ــالب ــات ال ــدراس ـ ـ ـ ـ ـات العلي ــا غير الس ـ ـ ـ ــعوديين لل ص ـ ـ ـ ـول على در تي امل ــا س ـ ـ ـ ــتير وال ــدكتوراه في ميا
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الت ص ـصــات (عدا الت ص ـصــات الص ـ ية)أ ويكون التقديم لها ســنويا الكترونيا على بوابة القبول لعمادة
الدراسات العليا.

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

ا
تقدم الجامعات السعودية منحا دراسية للطلبة غيرالسعوديين للدراسات العليا ،على نوعين:
( )1منح داخلية للطلبة غير السعوديين املقيمين في اململكة إقامة نظامية.
( )2منح خار ية للطلبة غير السعوديين من خارج اململكة.
ّ
وتطبق على طالا املنح الداخلية وا خار ية اللوائح واألنظمة والتعليمات املعمول ا في ا جامعةأ وال
ينظر إلى الطالب املخالف ألنظمة اإلقامة والسفر.
ويتم قبول طالا املنح و ق اآلليـة التي توـدد ـا عمـادة الـدراس ـ ـ ـ ــات العليـاأ ابتـداء من التقـديم بطلـب
االلتوا إلى عمادة الدراسـ ـ ــات العلياأ مر قا به كل الوثائق واملسـ ـ ــتندات املطلو ةأ و يانات التواصـ ـ ــلأ ثم
توويلها إلى الكليات املعنية للمعادلة واملوا قةأ ومن ثم إلى عمادة الدراس ـ ـ ـ ــات العليا الس ـ ـ ـ ــتيفاء اإل راءات
الالزمةأ ثم ير ا الطلب إلى وزارة التعليم ألخذ املوا قة الن ائية.
باإلضافة إلى ما سبق فيوجد:
برام املنح الثقافية:
-1
تتبادل اململكة من خالل االتفاقيات املوقعة بين وزارة التعليم ومثيالت ا في الدول األخرل برامج منح
مستقلة للطالا/الطالبات غير السعوديين ويطبق علي م الشروط األساسية للقبول ويأتو ذلك من خالل
ترشيح الدولة الصديقة طالا للدراسة با جامعات السعودية .ومن املهم للطالا املر ش ين في ذه
ا الة أال يقدموا على ال رامج التنا سية املذكورة أعاله.
 -2برنام استقطاب الباحثين:
تقوم األقسام ومراكز البوول والكرا ي البوثية عادة باستقطاا الباحثين املتمي ين على وظائف
با جامعة ويمكنون من إكمال الدراسة العليا في حالة انطبا شروط املنح الدراسية علي م .وملزيد من
املعلومات متو رة لدل وحدة استقطاا الباحثين.http://aofr.Ksu.edu.sa .
شروط القبول لطالب املنح:

تطبق على طالا املنح الداخلية وا خار ية ومنح التبادل الثقافي ش ـ ــروط القبول ّ
املطبقة على الطالا
السعوديين باإلضا ة إلى اآلتو:
 )1أال يزيد س ــن الطالب عن ( )30س ــنة ملرحلة املا س ــتيرأ و( )35س ــنة للدكتوراهأ ويوق ملجلس
القسم والكلية االستثناء من ذلك.
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 )2أال يكون الطـالـب قـد حص ـ ـ ـ ــل على منوـة دراس ـ ـ ـ ـيـة أخرل من إحـدل امل س ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم ّيـة
باململكة.
 )3أال يكون الطالب مفصوال من إحدل امل سسات التعليمية في اململكة.
 )4أن يكون ما الطالبة مورمأ و قا للتعليمات املنظمةأ على أن يكون مش ـ ــموال بمنوةأ أو تكون
لديه إقامة نظامية أو يقدم على سجل صاحب عمل بوا ة إلى خدماته.

املستندات املطلوبة:

ا
باإلضافة إلى املستندات املطلوبة لقبول الطالب السعوديين يشترط إحضاراآلتي:
 )5صورة من اإلقامة للمقيمين داخل اململكة.
 )6صورة من واز السفر ملن م خارج اململكة.
 )7أن ُت ّ
صد ميا الشهادات واملستندات من ا جهات املختصة في اململكة.
 )8إذا ـكـان طــالــب املنوــة على كفــالــة خــاص ـ ـ ـ ــة يش ـ ـ ـ ــترط موا قــة الكفيــل مص ـ ـ ـ ــدقــة من الغر ــة
التجارية.

املزايا املالية لطلبة الدراسات العليا
يصرف الطالب السعود املنتظم غر املوظف في مرحلة الدراسات العليا املكا آت واإلعانات التالية:
 .1مكا أة شهرية مقدار ا ( )900تسعمائة ريال.
 .2مكا أة شهر واحد سنوياأ بدل كتب ومرا ا على أن تقتصر صر ها على املدة النظامية امل ددة إلأ اء
الدراسة دون التمديدات.
 .3مكا أة مقطوعة مقدار ا ( )3000ثالثة آالف ريالأ لطالب املا ستيرأ و( )4000أربعة آالف لطالب
الدكتوراهأ بدل طباعة الرسالة.
 .4أعانة مالية شهرية للطالب الكفيف مساوية مرتب الدر ة األولى من املرتبة ا خامسة باسم بدل قارئ
ووسائل معينة.
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املزايا املالية لطلبة املنح الرسمية من خارج اململكة في مرحلة الدراسات العليا

املتافآت واإلعانات اللية:
 )1الدراسة املجانية.
 )2مكا أة شهرية مقدار ا ( ) 900تسعمائة ريال.
 )3مكا أة ش ــهر واحد س ــنوياأ بدل كتب ومرا ا على أن تقتص ــر ص ــر ها على املدة النظامية امل ددة
إلأ اء الدراسة دون التمديدات.
 )4مكــا ـأة مقطوعــة مقــدار ــا ( )3000ثالثــة آالف ريــالأ لطــالــب املــا س ـ ـ ـ ــتيرأ و( )4000أربعــة آالف
لطالب الدكتوراهأ بدل طباعة الرسالة.
 )5تذكرة سفر بالدر ة السياحية املخفضة عند السفر في أ اية كل عام درا ي من أقرا طريق ملقر
اإلقامة بشرط أن ال يكون الطالب قد حصل على تذكرة سفر من هة أخرل.
 )6يصرف مكا أة شهرين بدل تجهي عند قدومه.
 )7يصرف مكا أة ثالثة أشهر بدل ت رج لش ن الكتب.
 )8كما يتم ص ـ ـ ـ ــرف لطالب الدراس ـ ـ ـ ــات العليا إذا كان ال رنامج األكاديمي يتطلب س ـ ـ ـ ــفره خارج مدينة
الدراســةأ بناء على توصــية مجلس ـ ي القســم والكلية وموا قة مدير ا جامعةأ تذكرة ســفر بالدر ة
السياحية ذ ابا وملرة واحدة خالل املرحلة الدراسية الواحدة.
باإلضافة إلى ما سبق فإنه تتاح الفرصة للطالب املتميرين بالشتراك في برنام :
- 1االستعانة (لطلبة املنح) بساعات تدريس في األقسام حسب ا ا ة لذلك.
- 2التشغيل (لطلبة املنح والطلبة السعوديين).
مصادر دعم ا راء بوول طالب وطالبات الدراسات العليا:
• برنامج منح طالب الدراسات العليا مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
• مراكز البوول بالكليات.
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• االشتراك في برنامج الكرا ي البوثية.
• االشتراك في برنامج املجموعات البوثية.
• االشتراك في برنامج أستاذ زائر.
ا
خامسا :مواعيد القبول:
القبول س ـ ـ ـ ــنو أ ويتم اإلعالن للقبول ملرحلتي املا س ـ ـ ـ ــتير والدكتوراه على املوقا الرئيس ـ ـ ـ ـ ي للجامعةأ
وعلى موقا عمادة الدراسات العلياأ ويمتد عادة ألسبوعين إلى ثالثة.
البرام املتاحة( :يراجع دليل البرام الدراسية).
ُيعلن في كل عام قبل ترة القبول بمدة كا ية على موقا العمادة عن ميا الت ص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات املتاحةأ
َّ
ّ
العلمية قد تقوم بتعليق أو اس ـ ـ ـ ــتودال
وتودل قائمة ال رامج املتاحة كل عام نظرا ألن بعض األقس ـ ـ ـ ــام
بعض ال رامجأ ويرا ا في ذلك دليل القبول.
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الدراسة:
نظام ِّ

ا
أول :اللوائح ذات العالقة بنظام الدراسة (أساليب الدراسة):
نصت املادة ( )33على أن الدراسة للماجستير بأحد األسلوبين اآلتيين.
( )1املقررات الدراسية والرسالةأ على أال يقل عدد الوحدات الد راسية عن أربا وعشرين وحدةأ
مضا ا إلي ا الرسالة.
( )2بــاملقررات الــدراس ـ ـ ـ ـيــة في بعض الت ص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاتأ على أ ن يترك ملجلس ا جــامعــة توــديــد عــدد
الوحدات الدراسـ ــية املطلو ة حسـ ــب طبيعة الت صـ ــص على أال يقل عد الوحدات الدراسـ ــية
عن ثالثين وحدةأ ويراعى أن تتضــمن ا خطة الدراســية للما ســتير على مقررات دراســات عليا
ذات عالقة بالت صص من أقسام أخرل كلما أمكن ذلك.

وجاء في املادة ( )34ا
أيضا ما نصه :تكون الدراسة للدكتوراه بأحد األسلوبين اآلتيين:
( )1باملقررات الدراســية والرســالةأ على أال تقل عدد الوحدات الدراســية عن ثالثين وحدة من مقررات
الدراسات العليا بعد املا ستيرأ مضا إلي ا الرسالة.

ُ
( )2بــالرسـ ـ ـ ـ ــالــة وبعض املقرراتأ على أال يقــل عــدد الوحــدات املقررة اثني عش ـ ـ ـ ــرة وحــدةأ ت ص ـ ـ ـ ــص
للــدراس ـ ـ ـ ـ ــات العليــا املو هــةأ أو النــدواتأ أو حلقــات البوــتأ حس ـ ـ ـ ـ ــب التكوين العلمي للطــالــب
وت صصه الدقيق.

ا
ووفقا للمادة (:)35
إن الس ــنة الدراس ــية تنقس ــم إلى ص ــلين دراس ــيين ال تقل مدة كل ص ــل كل من ما عن خمس ــة عش ــر
أس ـ ــبوعاأ وال تدخل ض ـ ــمن ا ترة التس ـ ــجيل واالختباراتأ و ص ـ ــل درا ـ ـ ي ص ـ ــيفوأ ال تقل مدته عن ثمانية
ُ
أسابياأ تضاعف خاللها املدة املخصصة لكل مقرر.
كمــا يجوز أن تكون الــدراسـ ـ ـ ـ ــة في الكليــات على أسـ ـ ـ ـ ــاس الس ـ ـ ـ ـنــة الــدراس ـ ـ ـ ـيــة الكــاملــةأ و قــا للقواعــد
واإل راءات التي يقر ــا مجلس ا جــامعــةأ بمــا ال يتعــار ما أحكــام الئوــة الــدراسـ ـ ـ ـ ــات العليــا املوحــدة في
اململكة والقواعد التنفيذية في اما امللك سعود.
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ا
ثانيا :املدة املقررة للحصول على الدرجة العلمية:
حعددت املعادة ( :)36املـدة املقررة لل صـ ـ ـ ــول على الـدر ـة العلميـة في برامج الـدراس ـ ـ ـ ــات العليا
باآلتو:
()1

()2

املدة املقررة لل صــول على در ة املا ســتيرأ ال تقل على أربعة صــول دراســيةأ وال
ُ
تزيد عن ثمانية صــول دراسـ ّـيةأ وال توســب الفصــول الصــيفية وال صــول ا ذف
والتأ يل ضمن ذه املدة.
املدة املقررة لل صـ ــول على در ة الدكتوراهأ ال تقل عن سـ ــته صـ ــول دراسـ ـ ّـيةأ وال
تزيد عن عشرة صول در ّ
اسيةأ وال توسب الفصول الصيفية ضمن ذه املدة.
عن كيفيععة احتس ع ع ع ععاب املععدة القص ع ع ع ععوى بع ا
عدءا و ان هععاء جععاء في املععادة ( :)37من الالئحععة املوحععدة

للدراس ع ع ع ععات العليا في الجامعات الس ع ع ع عععودية القواعد التنفيذية للدراس ع ع ع ععات العليا بجامعة امللك

س ع ع ع عععود ما نص ع ع ع ععه" :توس ـ ـ ـ ــب املدة القص ـ ـ ـ ــول على الدر ة العلمية من بداية التس ـ ـ ـ ــجيل في مقررات
الدراس ــات العليا وحتى تاريخ تقديم املش ــرف على الطالب تقريرا إلى رئيس القس ــم مر قا به نس ــخة من
الرسالةأ أو أ متطلبات أخرل ل رنامجه".
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ا
ثالثا :تسجيل الجداول واملقررات الدراسية:

( )1إعداد ا جدول الفص ـ ــل الدرا ـ ـ ـ ي التالي قبل أ اية الفص ـ ــل الدرا ـ ـ ـ ي ا ّ
الي من قبل مس ـ ــجل عام
الكلية.
ُ
( )2تسجيل املقررات للط ّلبة حسب الشعب الدراسية املتاحة.
( )3تسجيل املقررات للطلبة املستجدين والطلبة املنتظمين بدون رسوا آليا.
( )4تسجيل املقررات للطلبة املتعثرين بالتاسيق ما مسجل الكلية وعمادة الدراسات العليا دويا.
( )5يسـ ــجل كل طالب املقررات الدراسـ ــية بشـ ــكل كامل في كل صـ ــل درا ـ ـ ي حسـ ــب ا خطة الدراسـ ــية
لل رنامج.
( )6قيام الطالب مرا عة مس ـ ــجل الكلية للدراس ـ ــات العليا عند ا ص ـ ــول على أ مش ـ ــاكل إلكترونية
أثناء تسجيل املقررات.

ا
رابعا :اللوائح ذات العالقة باملقررات التكميلية
ا
بناء على ما نص في املادة الثامنة عشععرة :يجوز ملجلس القســم املختص أن يشــترط لقبول الطالب

في مرحلتي املا ستير أو الدكتوراه ا تياز عدد من املقررات التكميلية للمرحلة السابقة في مدة
ال تزيد على ثالثة صول دراسية ما مراعاة ما يأتو:
 .1ا تياز املقرر التكميلي في املرة األولى بتقدير ال يقل عن( يد).
 .2أال يقل معدله التراكمي في املقررات التكميلية عن ( يد دا)
 . 3ال يتم التسـ ـ ـ ــجيــل في برامج الــدراس ـ ـ ـ ــات العليــا إال بعــد ا تيــاز املقررات التكميليــةأ ويجوز
ملجلس القسـ ــم املختص اإلذن بالتسـ ــجيل في مقررات الدراسـ ــات العليا إذا لم يبق عليه سـ ــول
مقرر ومقررين من املقررات التكميلية.
 . 4ال توت سب املدة الزمنية ال تياز املقررات التكميلية ضمن املادة امل ددة لل صول على
الدر ة.
 . 5ال تدخل املقررات التكميلية في احت ساا املعدل التراكمي ملرحلة الدراسات العليا.
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اإلجراءات املتبعة:
ّ
ّ
 .1تر ا األقس ــام بأس ــماء الطالا املقبولين املكلفين بمقررات تكميلية ُمدونة اما كل طالب ما س ـ ُـيكلف به
من املقررات إلى عمادة الدراسات العليا.
ُ
 .2تسجل املقررات التكميلية للطالبأ وتدرج في سجله األكاديمي مستقلة عن املقررات املنهجية للمرحلة
التي سيدرس ا.
 .3يعامل الطالب خالل دراســته للمقررات التكميلية و قا لالئوة الدراســة واالختبارات للمرحلة الســابقة
التي ي ــدرس من مقررات ــاأ بم ــا ال يتع ــار ما م ــا ورد في نص امل ــادة الث ــامن ــة عش ـ ـ ـ ــرة لالئو ــة املوح ــدة
للدراسات العليا في ا جامعة السعودية وقواعد ا التنفيذية في امعة امللك سعود.
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الحركات األكاديمية:
الحركات األكاديمية1

تنويه عام
 )1على الطــالــب/ة الر وع إلى ــذا الــدليــل عنــد الرغبــة بــالقيــام بــأ إ راء أ ـكـاديمي من تــأ يــل أو
حذف أو  .....إلى آخره وااللت ام بما ورد يه من لوائح وتنوي ات.
 )2على الطالب/ة التو ه إلى القسم املختص أوال إن كان لديه أ صعو ات أو استفسارات ومن
ح
ث ّم التو ه إلى عمادة الدراس ـ ــات العليا ع ر وس ـ ــائل التواص ـ ــل املش ـ ــار إلي ا أدناه في حال عدم
تمكن القسم والكلية من حل املشكلة.
 )3على الطالب/ة التواصـ ـ ـ ــل املس ـ ـ ــتمر ما القسـ ـ ـ ــم املختص واملرش ـ ـ ــد األكاديمي واملش ـ ـ ــرف على
ُ
ّ
يعر الطالب/ة نفس ـ ـ ـ ــه إلى
الرس ـ ـ ـ ــالة – إن و د – وعد الت اون في ذلك أو االنقطاع حتى ال ِ
تطبيق ما اء في اللوائح واألنظمة بما في ذلك طو القيد.
 )4على الطــالــب/ة املتــابعــة املس ـ ـ ـ ــتمرة ملوقا عمــادة الــدراس ـ ـ ـ ــات العليــا ملعر ــة املس ـ ـ ـ ــتجــدات من
تعديالت على النماذج أو القرارات الصـ ــادرة والتعاميم ا خاصـ ــة بإ راءات القبول التسـ ــجيل
والش ون األكاديمية.

التأجيل :وهو نوعان (تأجيل قبول ،وتأجيل دراسة)

أ) تأجيل القبول:
َ
ا
أول :اللوائح ذات العالقة بتأجيل القبول:
نصت املادة الحادية والعشرون ( )21من لئحة الدراسات العليا املوحدة في الجامعات السعودية:
"على أنــه يجوز بموا قــة مجلس القس ـ ـ ـ ــم املختص وعميــد الكليــة والــدراس ـ ـ ـ ــات العليــا تــأ يــل قبول
الطالب على أال تتجاوز مدة التأ يل صلين دراسيينأ وال توتسب مدة التأ يل ضمن ا د األقص ى ملدة
ا صول على الدر ة".

 - 1 - 1أصدرت عمادة الدراسات العليا دليال خاصا با ركات األكاديمية يتضمن كل ما يتعلق ا من إ راءاتأ ليرا ا وسيتم إر ا روابطها في الدليل.
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ا
ثانيا :اإلجراءات املتبعة:
 )1يتقد الطالب بطلب تأ يل القبول إلكترونياأ متض ـ ـ ـ ــمنا م ررات الط لبأ خالل املدة الزمنية
ّ
املبينة في التقويم األكاديمي ا خاص بعمادة الدراسات العليا وعلى موقعها اإللكترونو.
 )2يتم عر الطلب على مجلس القس ـ ـ ـ ــمأ ثم ير ا إلى عميد الكليةأ ومنه إلى عميد الدراس ـ ـ ـ ــات
العليا.
ُّ )3ي ّ
عد التأ يل نا ذا بعد موا قة عميد الدراسيات العليا.

ب)

تأجيل الدراسة:

ا
أول :اللوائح ذات العالقة بتأجيل الدراسة:
و قــا للمــادة الثــانيــة والعش ـ ـ ـ ــرون من الئوــة الــدراس ـ ـ ـ ــات العليــا في ا جــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة وقواعــد ــا
التنفيذية في امعة امللك سعودأ والتي تنص على أنه:
" يجوز بموا قة مجلس القس ـ ـ ــم املختص وعميد الكلية والدراس ـ ـ ــات العليا تأ يل دراس ـ ـ ــة الطالب
و ق اآلتو:
 - 1 )1أن يكون الطالب قد ا تاز صال دراسيا أو أكثر أو أنجز قدرا مناسبا من الرسالة.
 - 2 )2أال يتجاوز مجموع مدة التأ يل أربعة صول دراسية (ساتين دراسيتين).
 - 3 )3أن يتقدم بطلب التأ يل قبل بداية الفصل الدرا ي بما ال يقل عن أسبوعين.
 - 4 )4ال توتس ـ ــب مدة التأ يل ض ـ ــمن ا د األقصـ ـ ـ ى ملدة ا ص ـ ــول على الدر ة كما يظهر في
الصورة التوضيوية رقم (.)1
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مخطط رقم ( )1يبين خطوات تأجيل الدراسة.

اإلجراءات املتبعة:
( )1يتم التاسيق بين الطالب واملرشد العلمي أو املشرف.
( )2يتقدم الطالب بطلب تأ يل ع ر البوابة اإللكترونيةأ متض ـ ـ ـ ــمنا م ررات الطالبأ وخالل املدة
الزمنية في التقويم األكاديمي ا خاص بعمادة الدراسات العليا.
( )3يتم عر الطلب على مجلس القس ـ ـ ـ ــمأ ثم ير ا إلى عميد الكليةأ ومنه إلى عميد الدراس ـ ـ ـ ــات
العليا.
( )4يعد التأ يل نا ذا بعد مو قة عميد الدراسات العلياأ م طط رقم (.)2

مخطط رقم ( )2يوضح اإلجراءات املتعبة في التأجيل
تنويه:

ا
ا
ل يعتبراملؤجل خالل فترة التأجيل طالبا منتظما ول يتمتع بحقوق الطالب.
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ج)حذف املقررات:
ا
أول :اللوائح ذات العالقة بحذف املقررات:
ن ّ
ص ـ ـ ـ ـت املادة املادة الثالثة والعش ـ ـ ـ ــرون ( )22من الئوة الدراس ـ ـ ـ ــات العليا في ا جامعات الس ـ ـ ـ ــعودية
وقواعد ا التنفيذية في امعة امللك س ـ ــعودأ والتي تنص على أنه ":يجوز أن يوذف الطالب ميا مقررات
الفصل الدرا ي و ق ما يأتو:
 - 1أن يتقدم بطلب ا ذف إلى رئيس القسم قبل االختبار الن ائو ب مسة أسابيا على األقل.
 - 2موا قة مجلس القسم وعميد الكلية والدراسات العليا.
 - 3أال يكون ذا الفصل الدرا ي ضمن الفرص اإلضا ية.
 - 4يوتسب ذا الفصل الدرا ي ضمن مدة التأ يل كما و موضح بالشكل التوضيحي رقم (.)3

شتل رقم ( )3يوضح عمليات حذف املقررات الدراسية.

ا
ثانيا :اإلجراءات املتبعة:
( )5يتم التاسيق بين الطالب واملرشد العلمي أو املشرف.
( )6يتقــدم الطــالــب بطلــب حــذف الفصـ ـ ـ ـ ــل ( ميا املقررات) ع ر البوابــة اإللكترونيــةأ متض ـ ـ ـ ــمنــا
م ررات الطالبأ وخالل املدة الزمنية في التقويم األكاديمي ا خاص بعمادة الدراسات العليا.
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( )7يتم عر الطلب على مجلس القس ـ ـ ـ ــمأ ثم ير ا إلى عميد الكليةأ ومنه إلى عميد الدراس ـ ـ ـ ــات
العليا.
( )8يعد ا ذف نا ذا بعد مو قة عميد الدراسات العلياأ م طط رقم (.)4

شتل رقم ( )4يوضح إجراءات حذف املقررات الدراسية.

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

د) النسحاب:1
ا
أول :اللوائح ذات العالقة بالنسحاب:
جاء في املادة الرابعة والعشععرون ( )24على أنه " :إذا انس ـ ب الطالب من الدراس ــات العليا بناء
على رغبته ثم أراد العودة إلي ا طبقت عليه شروط االلتوا وقت القبول ا جديد" .لذا نصت القاعدة
التنفيذية بجامعة امللك سعود على أن االنس اا ويكون و ق القواعد التالية:

( )1يتقــدم الطــالــب بطلــب االنس ـ ـ ـ ـ ــاا إلى عمــادة الــدراسـ ـ ـ ـ ــات العليــا قبــل تــاريخ بــدء
االمتوانات الن ائية.
( )2ت طر عمادة الدراس ــات العليا كال من عمادة القبول والتس ــجيل والقس ــم املختص
بذلك خالل أسبوعين من تاريخ إكمال إ راءات االنس اا.

 - 1االنس اا :و استرداد الطالب ملفه من ا جامعة بشكل أ ائو.
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ا
ثانيا :اإلجراءات املتبعة:
( )1أن يتقد الطالب بطلب االنس اا ع ر اإللكترونية.

ُ
( )2إذا كان االنس اا أثناء الدراسة يلزم الطالب إحضار إخالء طرف و ق النموذج املعد.
ُ
ُ
( )3تبلغ الكليات واألقسـ ــام العلمية بموا قة العمادة على االنس ـ ـ ااأ كما يظهر شـ ــكل توضـ ــيحي
رقم (.)5

ه) طيق القيد (النقطاع):
ا
أول :اللوائح ذات العالقة بطي القيد:
يعت ر الطالب منقطعا عن الدراسة ويطول قيده كما وردة في املادة ا خامسة والعشرون ( )25من
الئوة الدراسات العليا املوحدة با جامعات السعوديةأ في ا االت اآلتية:
 - 1إذا كان مقبوال للدراسة ولم يسجل في الوقت امل دد.
 - 2في حال التس ــجيل في أحد الفص ــول وعدم مباش ــرته للدراس ــة لهذا الفص ــلأ ويش ــمل ذلك االنقطاع
عن التواصل ما املشر ــ/ة على الرسالة.

ا
ثانيا اإلجراءات املتبعة في طي القيد أو النقطاع:
( )1تتولى الكلية املختص ـ ـ ـ ــة الر ا بأس ـ ـ ـ ــماء الطالا املنقطعين عن الدراس ـ ـ ـ ــة دون عذر مقبول إلى
ّ
والكلية.
عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس ي القسم
( )2يتم طو قيد الطالبة الذين لم يباشـ ــروا الدراسـ ــة أو املنقطعين عن ا بناء على توصـ ــية مجلس ـ ـ ي
القسـ ــم والكلية وموا قة عميد الدراسـ ــات العلياأ كما يظهر بالشـ ــكل التوضـ ــيح رقم ( )6الذ
ُيبين اإل راءات املتبعة في عملية طو القيد.
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و) إلغاء القيد:
ا
أول :اللوائح ذات العالقة بإلغاء القيد:
بناء على املادة السادسة والعشرون ( )26من الئوة الدراسات العليا التي تنص على أنه " :يلغى قيد
الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في ا االت اآلتية:
( )1إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة امل ددة للتسجيل.
( )2إذا لم يجت املقررات التكميلية و ق الشروط الواردة في املادة (.)18
( )3إذا انس ب أو انقطا عن الدراسة ملدة صل درا ي دون عذر مقبول.
( )4إذا ثبت عدم ديته في الدراسة أو أخل بأ من وا باته الدراسية و قا ألحكام املادة ( )52من ذه
الالئوة.
( )5إذا ان فض معدله التراكمي عن تقدير ( يد دا) في صلين دراسيين متتاليين.
( )6إذا تجاوز رص التأ يل امل ددة في املادة (. )22
( )7إذا أخل باألمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالةأ أو قام بعمل ي ل
باألنظمة والتقاليد ا جامعية.
( )8إذا لم يجت االختبار الشامل  -إن و د  -بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
( )9إذا قررت جنة ا كم على الرسالة عدم صالحيت ا للمناقشة أو عدم قبولها بعد املناقشة.

( )10إذا لم يوصل على الدر ة خالل ا د األقص ى ملدت ا و ق املادة (.)36
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كما يمكن تلخيص املادة السادسة والعشرون املتعلقة بإلغاء قيد الطالب ،كما تظهرفي الشتل رقم
(.)7

ا
ثانيا :اإلجراءات املتبعة في إلغاء قيد الطالب:
ّ
العلمي املختص إبالغ عمادة الدراسات العليا بما لدي ا من
( )1تتولى كل كلية بالتاسيق ما القسم
ا االت املنصوص علي ا.
(ُ )2ير ق كل ما يتعلق بوالة الطالب من امل ررات واإل راءات املت ذة معه كالتابي ات واإلنذارات
ومواضـ ـ ــر الغ ،ونوو اأ وكل ما بني عليه مجلسـ ـ ــا القسـ ـ ــم والكلية املوا قة على إلغاء قيدهأ
خاصة في ا االت ( )4.5.6.7من املادة السادسة والعشرون من الئوة الدراسات العليا.
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( )3يص ـ ـ ـ ــبح قرار مجلس عمادة الدراس ـ ـ ـ ــات العليا نا ذا بعد اعتماد امل ض ـ ـ ـ ــر واملوا قة عليه من
معالي مدير ا جامعةأ والشكل رقم ( )8يوضح اإل راءات املتبعة.

ز) إعادة القيد
ا
أول :اللوائح ذات العالقة بإعادة القيد:
نص ع عت املادة السع ععابعة والعشع ععرون ( ،)27من لئحة الدراسع ععات العليا على أنه :يجوز في حاالت
الض ــرورة القص ــول إعادة قيد الطالب الذ ألغي قيده إذا كان ا ائل دون مواص ــلة دراس ــته ظروف
قهرية يقبلها مجلسـا القسـم والكلية وتكون إعادة القيد بناء على توصـية من مجلس عمادة الدراسـات
العليا و قرار من مجلس ا جامعة ما مراعاة ما يأتو:
 )9الطالب الذ مض ـ ـ ى على إلغاء قيده أكثر من س ـ ــتة ص ـ ــول دراس ـ ــية يعامل معاملة الطالب
املستجد بصرف النظر عما قطا سابقا من مرحلة الدراسة.
 )10الطالب الذ مض ـ ـ ى على إلغاء قيده سـ ــتة صـ ــول دراسـ ــية أو أقل يعيد دراسـ ــة بعض
املقررات التي يودد ا له مجلسا القسم والكلية ويوا ق علي ا مجلس عمادة الدراسات العلياأ
وتوتسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنا ه الدراسة.
 )11كما توتسب املدة التي قضا ا الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن املدة القصول
لل صول على الدر ة.
 )12يجوز في حاالت الض ـ ـ ـ ــرورة القص ـ ـ ـ ــول إعادة قيد الطالب الذ ألغى قيده إذا كان ا ائل دون
مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية.
 )13تكون إعادة القيد بناء على توص ـ ـ ـ ــية من مجلس عمادة الدراس ـ ـ ـ ــات العلياأ و قرار من مجلس
ا جامعة.
 )14توتسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنا ه الدراسة.
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ا
ثانيا :اإلجراءات املتبعة إلعادة القيد:
()1

يتقــدم الطــالــب إعــادة القيــد إلى القس ـ ـ ـ ــم املختصأ مر قــا بــه مــا ُيثبــت الظروف وامل ررات

ال ـق ـه ـري ـ ــة ال ـتــي ح ـ ــال ـ ــت دون مــواص ـ ـ ـ ـ ـل ـ ــة دراس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ــهأ ب ـمــو ـ ــب ال ـن ـمــوذج مــر ــق ال ـرابــط:
.https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1599

()2

ُ
يعر الطــالــب على مجلس القس ـ ـ ـ ــمأ وير ا توص ـ ـ ـ ــيتــه إلى مجلس الكليــةأ ثم إلى مجلي عمــادة
الدراس ـ ـ ــات العاليأ وبعد ذلك على مجلس ا جامعة العتمادهأ والش ـ ـ ــكل التوض ـ ـ ــيح رقم ( )9ي ن
اإل راءات والطر املتبعة إلعادة القيد.

مخطط رقم (ُ )9يبين اإلجراءات املتبعة للفرصة اإلضافية.

ح)الفرص اإلضافية:
وهي نوعان ( :رصة إضا ية لر ا املعدلأ و رصة إضا ية لعدم تمكن الطالب من ا صول على
الدر ة في املدة امل ددة و ق ا للمادة (.)126
أ .الفرصة اإلضافية لرفع املعدل:
ا
أول :اللوائح ذات العالقة بالفرصة اإلضافية لرفع املعدل:
ن ّ
ص ـ ـت املادة ( )28على أنه يجوز اسـ ــتثناء من الفقرة ( )5من املادة ( )26منح الطالب رصـ ــة إضـ ــا ية
واحدة لفصل درا ي واحد أو صلين دراسيين حدا أعلى بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية وموا قة
مجلس عمادة الدراس ـ ـ ــات العلياأ وفي الش ـ ـ ــكل التوض ـ ـ ــيحي رقم ( )10الذ ُيلخص املادة ( )28لر ا املعدل
التراكمي.

 - 1نصت املادة ( )26على أنه ُيلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في عدة حاالتأ و اء في الفقرة ( )5من املادة نفسها :إذا ان فض
معدله التراكمي عن تقدير ( يد دا) في صلين دراسيين متتاليين
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ا
ثانيا :اإلجراءات املتبعة في رفع املعدل التراكمي:
 .1ينظر القس ـ ـ ــم العلمي املختص في وض ـ ـ ــا الطالب األكاديمي ليرل مدل إمكانية ر ا معدله التراكمي إلى
( يد دا) يما تبقى له من مقررات.
 .2إذا كان ر ا املعدل التراكمي إلى ( يد دا) ممكناأ يتقدم بطلب الفرصـة اإلضـا ة بعد التاسـيق ما
العلمي أو املشرف إلى مجلس القسمأ و ق النموذج ّ
ّ
املعد.
املرشد
ُ
 .3تر ا توص ــية مجلس القس ــم إلى مجلس الكليةأ ومنه إلى مجلس عمادة الدراس ــات العلياأ وفي الش ــكل
التوضيحي رقم ( )11الذ ُيلخص املادة ( )28لر ا املعدل التراكمي..

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

ب .الفرصة اإلضافية لعدم تمكن الطالب من الحصول على الدرجة في املدة املحددة:
ا
أول :اللوائح ذات العالقة بالفرصة اإلضافية للحصول على الدرجة العلمية:
و قا للمادة رقم ( )29التي تنص على أنه" :يجوز استثناء من الفقرة ( )10من املادة ( )261منح الطالب
رصــة إضــا ية ال تزيد عن صــلين دراســيين بناء على تقرير من املشــرف وتوصــية مجلس ـ ي القســم والكلية
 - 1نصت املادة ( )26على أنه ُيلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في عدة حاالتأ و اء في الفقرة ( )10من املادة نفسها :إذا لم
يوصل على الدر ة خالل ا د األقص ى ملدت ا و ق املادة (.)36
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ومجلس عمادة الدراس ــات العليا وموا قة مجلس ا جامعةأ وفي الش ــكل التوض ــيحي رقم ( )12الذ ُيلخص
املادة ( )28منح الفرصة اإلضا ية.

ا
ثانيا :اإلجراءات:

 )1يتقـدم الطـالـب في بـدايـة الفص ـ ـ ـ ــل األخير من مـدتـه النظـاميـةأ بطلـب إلى املش ـ ـ ـ ــرف ُيبين في حـا تـه
للفرصة اإلضا يةأ كما يظهر في املخطط رقم (.)13
ُ )2ير ا الطلـب ما تقرير املش ـ ـ ـ ــرف إلى رئيس القس ـ ـ ـ ــم املختص و قـا بـه مـا يفيـد تس ـ ـ ـ ــجيلـه ملوض ـ ـ ـ ــوع
الرسـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ــةأ وقـ ــدرتـ ــه على تس ـ ـ ـ ــليمهـ ــا في املـ ــدة امل ـ ــددةأ وامل ررات الالزمـ ــةأ و ق ـ ــذا النموذج
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
ُ
ُ )3يعر الطلب على مجلس القس ـ ـ ـ ــمأ ومنه إلى مجلس الكليةأ وتر ا إلى مجلس عمادة الدراس ـ ـ ـ ــات

العلياأ ومنه إلى مجلس ا جامعة.

صورة رقم ( )13توضح اإلجراءات املتبعة للفرصة اإلضافية.
تنويه
الفرصة اإلضا ية لل صول على الدر ة العلمية هي آخر رصة للطالب/ة وال يوق للطالب التقدم بطلب تأ يل الفرصة
اإلضا ية حتى وإن لم تستنفذ مدة التأ يل امل ددة (أربا صول دراسية).
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ط)

التحويل:

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

أ /التحويل إلى الجامعة من جامعة أخرى:

ا
أول :اللوائح ذات العالقة بالتحويل إلى الجامعة من جامعة أخرى:
نص ع ع ع عت املادة الثالثون ( :)30على أنه يجوز قبول توويل الطالب إلى ا جامعة من امعة أخرل معترف ا
بناء على توصـ ـ ــية مجلس ـ ـ ـ ي القسـ ـ ــم والكلية وموا قة مجلس عمادة الدراسـ ـ ــات العليا ما مراعاة الشـ ـ ــروط
اآلتية:
 - 1توا ر شروط القبول في الطالب امل ول وأ شروط أخرل يرا ا القسم ضرورية.
 - 2أال يكون الطالب مفصوال من ا جامعة امل ول من ا أل سبب من األسباا.
 - 3يجوز احتساا عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقا طبقا لآلتو:
أ  -أال يكون قد مض ى على دراسته للوحدات املعادلة أكثر من ستة صول دراسية.
ا  -أن تتفق من حيت املوضوع ما متطلبات ال رنامج امل ول إليه.
ج  -أال تتعدل نسبة ذه الوحدات ثالثين في املائة من وحدات ال رنامج امل ول إليه.
د  -أال يقل تقديره في الوحدات املعادلة عن ( يد دا).
ه  -ال تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساا املعدل التراكمي.
و  -تكون املعادلة بتوصـ ــية من مجلس القسـ ــم الذ يتبعه املقرر وموا قة مجلس ـ ـ ي الكلية وعمادة
الدراسات العليا.
ا
ثانيا :إجراءات التحويل إلى الجامعة من جامعة أخرى:
.1

ت ـع ـب ـئ ـ ــة ال ـن ـمــوذج مــن ق ـب ـ ــل ال ـط ـ ــال ـ ــب/ة امل ـع ـ ــد ل ـ ــذل ـ ــك وت ـق ـ ــدي ـم ـ ــه ل ـع ـم ـ ــادة ال ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات

ال ـع ـل ـي ـ ــا،.

.https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1608
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 .2يتقدم الطالب بعد اس ـ ـ ــتيفاء الش ـ ـ ــروط بطلب توويل إلى عمادة الدراس ـ ـ ــات العليا قبل بداية الفص ـ ـ ــل
الدرا ي بما ال يقل عن أسبوعينأ متضمنا اآلتو:
 السجل األكاديمي من ا جامعة املراد التوويل من ا.
 وصف تفصيلي معتمد للمقررات التي درسهاأ وعدد وحدات ا.
ِ خطاا من عمادة الدراسـ ــات العليا امل ّ ول من ا موض ـ ـ ا يه أنه لم يكن مفصـ ــوال أل سـ ــبب
من األسبااأ ولم يت ذ قرار تأدبو.
ُ .3يرسل الطالب إلى الكلية املعنية ومن ا اغلى القسم العلمي املختص.
 .4يقوم القسم بمعادلة املقررات التي درسها الطالبأ ما ضرورة مراعاة اآلتو:
ّ
أ .أال تقــل عــدد الوحــدات الــدراس ـ ـ ـ ـيــة لكــل مقرر من املقررات التي درس ـ ـ ـ ـهــا الطــالــب عن الوحــدات
الدراسية للمقرر املناظر في ال رنامج امل ول إليهأ كما و موضح في الصورة رقم (.)14
ُ
ا .تطابق امل تول الدرا ي للمقررين باسبة ال تقل عن .%75
ُ ح
ُ
 .5تر ا توصية مجلس القسم إلى مجلس الكلليةأ و دور ا إلى عمادة الدراسات العليا.
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ب /التحويل من تخصص إلى تخصص آخرداخل الجامعة:

ا
أول :اللوائح ذات العالقة بالتحويل من تخصص إلى تخصص آخرداخل الجامعة:
في املععادة الحععاديععة والثالثون( :)31يجوز توويــل الطــالــب من ت ص ـ ـ ـ ــص إلى آخر داخــل ا جــامعــة بنــاء على
توصية مجلس ي القسم امل ول إليه والكلية وموا قة مجلس عمادة الدراسات العلياأ ما مراعاة ما يأتو :
توا ر شروط القبول في الطالب امل ول وأ شروط أخرل يرا ا القسم ضرورية.
يجوز احتساا الوحدات الدراسية التي سبق دراست ا في ا جامعة إذا رأل القسم املختص أأ ا مطابقة
لل رنامج الذ يريد التوول إليهأ وتدخل ضمن معدله التراكمي.
أال يكون الطالب قد ألغي قيده أل من األسباا الواردة في املادة (  ) 26من ذه الالئوة.
توتسب املدة التي قضا ا الطالب في ال رنامج امل ول منه ضمن املدة القصول امل ددة لل صول على
الدر ة.
يكون التوويل من برنامج إلى آخر ملرة واحدة خالل املدة امل ددة لل صول على الدر ة.
كما أنه يمكن أنه إضافة بعض الشروط كاآلتي:
 )1موا قة مجلس ي القسم امل ول إليه والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا.
 )2أن يكون الطالب/ة قد أمض ى ما ال يقل عن صل درا ي في كليته وال يشمل ذلك صول ا ذف.
 )3أن تكون املدة املتبقية للطالب/ة كا ية لل صول على الدر ة العلمية في ال رنامج امل ول إليه.

ا
ثانيا :اإلجراءات املتبعة في التحويل داخل الجامعة:
 )1تعبئـ ــة النموذج من قبـ ــل الطـ ــالـ ــب/ة املعـ ــد لـ ــذلـ ــك وتقـ ــديمـ ــه لعمـ ــادة الـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ــات العليـ ــا.
.https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1611
 )2يوال الطلب إلى عميد الكلية املعنيةأ مر قا ببيان مص ـ ـ ــد الوحدات التي درس ـ ـ ــها في القس ـ ـ ــم
امل ول منه للعر على مجلس ي القسم والكلية.
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 )3يتق ـدم الط ــال ــب بطل ــب تووي ــل إلى القس ـ ـ ـ ــم العلمي املختص في الفترة الزمني ــة امل ــددة و ق
ح
التقويم الزمني لعمــادة الــدراسـ ـ ـ ـ ــات العليــا بجــامعــة امللــك س ـ ـ ـ ــعودأ ُمر ِ ق ـا بــه النموذج املعـ ّـد
للتوويلأ وس ــجل الطالب األكاديمي للت ص ــص املراد التوويل منهأ ووص ــفا تفص ــيليا معتمدا
للمقررات التي درسها.
 )4يقوم القسم بمعادلة املقررات التي درسها الطالبأ ما ضرورة مراعاة اآلتو:
ّ
أ .أال تقل عدد الوحدات الدراس ـ ــية لكل مقرر من املقررات التي درس ـ ــها الطالبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ/ة عن
الوحدات الدراسـ ــية للمقرر املناظر في ال رنامج امل ول إليهأ وتدخل تقديرات ا ضـ ــمن
معدله التراكمي وما ال يوتسب من ا يبقى في سجله وال يدخل ضمن معدله.
ُ
ا .تطابق امل تول الدرا ي للمقررين باسبة ال تقل عن .%75
ُ ح
ُ
 )5تر ا توص ـ ـ ــية مجلس القس ـ ـ ــم إلى مجلس الكليةأ و دور ا إلى عمادة الدراس ـ ـ ــات العليا الت اذ
القرار املناسبأ كما و ُمبين في الصورة رقم (.)15
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ي) اإلنذارات األكاديمية
ا
أول :اللوائح ذات العالقة باإلنذارات:
نص ععت املادة الثانية والخمس ععون ( )52من لئحة الدراس ععات العليا املوحدة وقاعدتها التنفيذية في
جامعة امللك س ع عععود على أنه :إذا ثبت عدم دية الطالب في الدراس ـ ــة أو أخل بأ من وا باته الدراس ـ ــية
بناء على تقرير من املشــرف على دراســته يتم إنذار الطالب ب طاا من القســم املختصأ وإذا أنذر الطالب
مرتين ولم يتالف أسـ ــباا اإلنذار لمجلس عمادة الدراسـ ــات العليا بناء على توصـ ــية مجلس القسـ ــم إلغاء
قيده.

ا
ثانيا :يضاف إلى ما نصت عليه املادة الحالت اآلتية:
ّ
العلمي أو
أ) إذا زاد غياا الطالبـ ـ ـ ـ ــ/ة بدون عذر مقبول عن شـهرين في كل صـل درا ـ ّي في مرحلة اإلرشـاد
اإلشراف األكاديمي.
ّ
العلمية ولم يتقدم على القسم بموضوع الرسالة
ا) إذا تجاوز نصف املدة امل ددة لل صول على الدر ة
ملرحلتي املا ستير والدكتوراهأ و قا للمادة ( )36من الالئوة املوحدة للدراسات العليا.
ُ
ج) إذا تأخر الطالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ/ة في إنجاز ما طلب من ِقبل املجالس العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو
إعداده للرسالة.
ّ
العلمي أو املشرف على رسالته.
د) إذا لم يستجب لتو ي ات املرشد
ّ
العلمية التي تتناسب ما املرحلة التي يدرس
ه) إذا لم يتمكن من الكتابة

ا.

ا
ثالثا :اإلجراءات املتبعة في اإلنذارات األكاديمية:

ّ
العلمي أو املش ــرف األكاديمي بتقرير مفص ــل عن الطالب إلى رئيس القس ــم الذ ياتمي
 )1يتقدم املش ــرف
إليه الطالب.
 )2يتم إنذار الطالب ب طاا سر ّ من رئيس القسم.
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ُ
 )3إذا لم يتجاوا الطالب بعد إنذاره مرتين لس ـ ـ ـ ــبب واحد يتم عر أمره على مجلس القس ـ ـ ـ ــمأ وتر ا
توص ـ ـ ـ ـ ّيـة مجلس القس ـ ـ ـ ــم على عميـد الكل ّيـة ومنـه إلى مجلس عمـادة الـدراس ـ ـ ـ ــات العليـا الت ـاذ اإل راء

املناسب في حقه.
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إعداد الرسائل العلمية واإلشراف عليها

40

ُ

ا
أول :آليات عمل املرشد العلمي.
اإلرشاد األكاديمي (العلمي):
ّ
األكاديمي(العلمي) لطالب الدراس ـ ـ ــات العليا
و العمل الذ يكلف به عض ـ ـ ــو يئة التدريس للتو يه
ما بداية التواقه بال رنامج لتو ي ه في دراسته ومساعدته في اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البوت
و ق القواعد املعتمدة من مجلس ا جامعة بناء على توص ـ ــية مجلس عمادة الدراس ـ ــات العلياأ كما نص ـ ــت
عليه املادة ( )41من الالئوة املوحدة للدراسات العليا في امعة امللك سعود.
املرشد األكاديمي (العلمي):
و عضــو يئة التدريس من :األســاتذةأ أو األســاتذة املشــاركينأ أو األســاتذة املســاعدين الذ يعينه
القس ـ ـ ـ ــم مرش ـ ـ ـ ــدا علميا للطالب منذ بداية التواقه بال رنامج لتو ي ه في دراس ـ ـ ـ ــته ومس ـ ـ ـ ــاعدته في اختيار
موضــوع الرســالة وإعداد خطة البوت و ق القواعد املعتمدة من مجلس ا جامعة بناء على توصــية مجلس
عمادة الدراســات العلياأ كما نصــت عليه املادة ( )41من الالئوة املوحدة للدراســات العليا في امعة امللك
سعود.
ا
أول :حقوق املرشد األكاديمي(العلمي)
 )1احتس ـ ـ ــاا اإلرش ـ ـ ــاد األكاديمي(العلمي) بس ـ ـ ــاعة واحدة لكل طالب في نص ـ ـ ــاا عض ـ ـ ــو يئة التدريس من
ساعات العمل اإلدارية البالغة خمسا وثالثين ساعة عمل أسبوعيا.
 )2مراعاة أولويته في اإلشراف على الطالب إن أمكن ذلك.
 )3معادلة تقاريره عن الطالب معادلة تقارير املشرف.
 )4الت ام الطالب بالتواصل ما مرشده في األوقات التي حدد ا له.
 )5مراعاة حقه في التمتا بإ ازاته الرسمية.
 )6أن يكون و املر ا األكاديمي(العلمي) األول للطالب في حل املشكالت والصعو ات التي توا هه في إعداد
خطة بوثه أو مشروعه.
 )7تمكينه من االطالع على كا ة املعلومات األكاديمية عن الطالب.

41

ثانيا :واجبات املرشد األكاديمي(العلمي).
 )1االطالع على الالئوة املوحدة للدراسـ ـ ــات العليا في امعة امللك سـ ـ ــعود وقواعد ا التنفيذيةأ وضـ ـ ــوابط
املشروع البوثيأ ودليل إعداد الرسائل العلمية واملشروعات البوثية.
ّ
األكاديمي(العلمي) على الطالب منذ تعيينه مرشدا علميا له.
 ) 2مباشرة مهام اإلرشاد
 )3التأكد من إملام الطالب بما ي صه من اللوائح واألنظمة.
 )4تو يه الطالب إلى االلت ام باألدلة املتعلقة به (دليل الطالب في الدراسات العليا (دليل طالب املا ستير)
 دليل إعداد الرسائل العلمية واملشروعات البوثية). )5أن يودد للطالب وقت اللقاءأ ووسائل التواصل معهأ وأن يلت م بذلك.
 )6إثبات حضور الطالب وغيابه حسب النموذج املعد لذلك.
 )7متابعة سير الطالب في دراسته.
 )8تقديم التقرير الفصـ ـ ـ ــلي عن الطالب (انظر املل ق )1:كما نصـ ـ ـ ــت علي ا املادة ( )50من الالئوة املوحدة
للدراسات العليا في امعة امللك سعود.
 )9مساعدة الطالب في بنائه األكاديمي(العلمي) والبوثي.
 )10املتابعة املستمرة للطالب في خطوات اختيار املوضوع وإعداد خطة بوثه.
 )11تقويم خطة البوت قبل تقديمها للقس ـ ـ ـ ــم األكاديمي(العلمي)أ والتأكد من مراعات ا للجوانب العلمية
واملنهجية حسب دليل إعداد الرسائل العلمية واملشروعات البوثية.
 )12إيضاح كرة البوت عند عر خطة البوت على مجلس القسم األكاديمي(العلمي).
1313متابعة إ راء التعديالت املطلو ة على خطة البوت من املجالس املختصة.
ثالثا :مهام املرشد األكاديمي(العلمي).

ُ
للمرش ـ ــد األكاديمي(العلمي) مهام متنوعة تس ـ ـ ِـهم  -عند تطبيقها على الو ه األمثل  -في توقيق أ داف

الــدراس ـ ـ ـ ــات العليــاأ وتس ـ ـ ـ ــاعــد الطــالــب على ا تيــاز مرحلتــه بكفــاءة عــاليــة .ويمكن تفص ـ ـ ـ ـيــل آليــات وطر
وإ راءات مهام املرشــد في ثالل مراحل :أثناء دراســة الطالب للمقرراتأ وعند اختياره ملوضــوع بوثهأ وعند
إعداد خطة البوت.
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.1

آليات ومهام املرشد األكاديمي(العلمي) أثناء دراسة الطالب للمقررات:


توديد وقت للقاء الطالب.



تعريف الطالب بوقوقه ووا باته التي بينت ا اللوائح واألنظمة.



متابعة سير الطالب في دراسته.



تو يه الطالب االستكمال وانب النقص العلمي لديه في ت صصه.



حت الطالب على استثمار دراسته في ابتكار موضوعات مناسبة ملشروعه العلمي.



مساعدة الطالب على معا جة ما يعترضه من إشكاالت أثناء دراسته.



تنبيــه الطــالــب على أن يكون تقــديمــه خطــة بوثــه في الوقــت املس ـ ـ ـ ــموح بــه نظــام ـا ابتــداء
وانت اء.

.2

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


تــذكير الطــالــب بــأ مي ــة البوــت العلميأ وض ـ ـ ـ ــرورة االلت ام بــأخالقيــاتــهأ ومس ـ ـ ـ ـ ولي ــاتــهأ
وأساليبه.



مراعاة أن تتمي موض ــوعات رس ــائل املا س ــتير با َّ
جدة واألص ــالةأ وأن تتس ــم موض ــوعات
الرس ــائل باألص ــالة واالبتكارأ واإلس ــهام الفاعل في إنماء املعر ة في ت ص ــص الطالبأ كما
نصت عليه املادة ( )43من الالئوة املوحدة للدراسات العليا في امعة امللك سعود.



أن يكون إرشـ ـ ـ ـ ــاده للطــالــب ومسـ ـ ـ ـ ــاعــدتــه في اختيــار موض ـ ـ ـ ــوع البوــت ِ بمــا يالئم أ ــداف
ا جامعةأ والقسم األكاديمي(العلمي)أ ويراعي األولويات البوثية با جامعة.



تعريف الطالب بأ مية اختيار املوضوعأ والصفات التي يابغي أن يتوخا ا في اختياره.



تعريف الط ــال ــب بطر اختي ــار املوض ـ ـ ـ ــوعأ وأوعي ــة املعلوم ــاتأ ومس ـ ـ ـ ـ ــارات الكت ــاب ــة في
ت صصه.



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



مناقشة الطالب في الدراسات السابقة ومدل اإلضا ة العلمية التي يتمي با موضوعه.



مسـ ـ ـ ــاعدة الطالب في إعداد كرة البوت -إن دعت ا ا ة لذلك -لعرضـ ـ ـ ــها على مجلس
القسم.


.3

توضيح كرة البوت عند عرضها على مجلس القسم.

إجراءات املرشد األكاديمي(العلمي) أثناء إعداد الطالب خطة بحثه أو مشروعه:
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إرش ـ ــاد الطالب للمرا ا العلمية في موض ـ ــوعهأ واالس ـ ــتفادة من خطط املش ـ ــاريا العلمية
السابقة املشا ة.



مناقش ـ ــة الطالب في منهج البوت املناس ـ ــب للموض ـ ــوع الذ اختاره من بين مناهج البوت
املعرو ةأ وإ راءاته.



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



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



توقيا املرشد األكاديمي(العلمي) على خطة البوت تمهيدا لعرضها على املجالس العلميةأ
ويراعى ما يلي:



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



إذا لم يقتنا املرشــد بصــا ية املوضــوع أو ا خطة كتب علي ا( :للعر على املجلس)أ وله
ا ق في إبداء م ررات توفظه على املوضوع أو ا خطة أثناء مناقشة املجلس للموضوع.



متابعة خطوات تقديم الطالب خطة بوثه في املجالس املختصة.



مس ـ ـ ـ ــاعــدة الطــالــب في معــا جــة املالحظــات الواردة على خطــة البوــت من مجلس القس ـ ـ ـ ــم
وغيره من املجالس واللجان العلمية.

ويشـ ـ ـ ــار إلى أن مهمة املرشـ ـ ـ ــد األكاديمي(العلمي) تبدأ منذ تعيينه مرشـ ـ ـ ــدا علمياأ وتاتهي عند اعتماد خطة
بوت الطالبأ ومن مهامه في ميا مراحل اإلرش ـ ـ ــاد األكاديمي(العلمي) الس ـ ـ ــابقة تقديم تقرير ص ـ ـ ــلي عن
الطالب و ق النموذج املعد لذلكأ كما نص ـ ـ ـ ــت علي ا املادة ( )50من الالئوة املوحدة للدراس ـ ـ ـ ــات العليا في
امعة امللك سعود.
.
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ا
ُ
شرف األكاديمي:
ثانيا :آليات عمل امل ِّ
املشرف األكاديمي
إن اإلش ـ ـ ـ ـراف على املش ـ ـ ـ ــروعــات العلميــة يتطلــب القيــام بمهــام متنوعــةأ تتم و ق ض ـ ـ ـ ــوابط وأنظمــة
موددةأ وا ا ة ماس ـ ـ ـ ــة إلى إيض ـ ـ ـ ــاح حقو املش ـ ـ ـ ــرف العلميأ ووا باتهأ ومهامهأ واإل راءات النظامية
املتعلقة بذلكأ في ض ـ ــوء األنظمة واللوائح والض ـ ــوابط املعمول ا في امعة امللك س ـ ــعود لتعين املش ـ ــرف
على أداء اإلش ـ ـ ـ ـراف على أكم ــل و ــهأ ولتكون مر ع ـا للكلي ــات واألقس ـ ـ ـ ـ ــام العلمي ــة في ض ـ ـ ـ ــبط اإل راءات
األكاديمية املتعلقة باإلشراف على املشروعات العلمية.

ومن هنا جاءت أهمية إصدارآليات عمل املشرف الذي يحتوي على:
 )1حقوق املشرف.
 )2واجبات املشرف.
 )3توزيع اإلشراف على أعضاء هيئة التدريس.
 )4مهام املشرف.
املشروع العلمي:
و عمل بوثي علمي أكاديمي يتقدم به طالب الدراسـ ـ ـ ــات العليا السـ ـ ـ ــتكمال متطلبات ا صـ ـ ـ ــول على
در ة الدكتوراه أو املا ستيرأ ويشمل ذلك الرسائل العلمية واملشروعات البوثية (البوول التكميلية).
اإلشراف:
و العمل األكاديمي الذ يكلف به عض ــو يئة التدريس للقيام بتو يه طالب في الدراس ــات العليا في
مش ـ ــروعه العلمي لل ص ـ ــول على در ة الدكتوراه أو املا س ـ ــتير من بداية اعتماد خطة املش ـ ــروع حتى إأ اء
إ راءات املناقشة.
املشرف:
ّ
العلميأ و ق
و عض ـ ــو يئة التدريس الذ ُع َّي حن مو َّ ها لطالب الدراس ـ ــات العليا في إعداد مش ـ ــروعه
اللوائح املنظمة لذلك.
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املشرف املساعد:
و عضو يئة التدريس الذ ُع َّين -عند ا ا ة -مساعدا للمشرفأ و ق اللوائح املنظمة لذلك.
لجنة اإلشراف:
هي مجموعــة من أعض ـ ـ ـ ــاء يئــة التــدريس من ذو ا خ رة املتمي ة والكفــايــة العلميــة في مجــال البوــت
العلمي يشـ ـ ـ ــر ون على طالب في مشـ ـ ـ ــروع علمي في برامج الدراسـ ـ ـ ــات العلياأ و ق اللوائح املنظمة لذلك كما
نص ـ ـ ـ ــت علي ا املادة ( )46من الالئوة املوحدة للدراس ـ ـ ـ ــات العليا في امعة امللك س ـ ـ ـ ــعود وذلك بقرار من
مجلس ا جامعة بناء على توصية مجلس القسم املختص ومجلس الكلية املعنية ومجلس عمادة الدراسات
العليا و ق الشروط اآلتية:
أ  -رسائل املاجستير:
 - 1أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه.
 - 2أن يكون قد مض ى على حصوله على در ة الدكتوراه ثالل سنوات على األقل.
 - 3أن يكون لديه ثالثة أبوال على األقل  -في مجال ت ص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــه  -من األبوال املاش ـ ـ ـ ــورة أو املقبولة
للاشر في مجالت علمية موكمة.
ب  -رسائل الدكتوراه:
 - 1أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه.
 - 2أن يكون قد مض ى على حصوله على در ة الدكتوراه خمس سنوات على األقل.
 - 3أن يكون لديه سـ ـ ـ ــتة أبوال على األقل  -في مجال ت ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــه -من األبوال املاشـ ـ ـ ــورة أو املقبولة
للاشر في مجالت علمية موكمة.
ا
أول :حقوق املشرف
اإلشـ ـراف العلمي على املش ــروعات العلمية من مهام عض ــو يئة التدريس وتيس ــيرا األداء ذه املهمة
بيات اللوائح واألنظمة ما للمشرف من حقو أ وأ م ذلك:
 )1مراعاة النصاا التدريس ي عند توزيا اإلشراف (حسب اللوائح واألنظمة).
 )2أن يكون و املر ا العلمي األول للطالب في حل املشكالت والصعو ات التي توا هه في البوت.
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 )3اإلقرار بدوره العلمي من خالل ذكر اسمه على البوول التي أشرف علي ا حين نشر ا.
 )4الت ام الطالب بالتواصل ما مشر ه في األوقات التي حدد ا له.
 )5تمكينه من االطالع على كا ة املعلومات األكاديمية عن الطالب.
 )6مراعاة حقه في التمتا بإ ازاته الرسمية.
 )7ا صـ ــول على املكا أة املالية املقررة لإلش ـ ـراف على املشـ ــروع العلمي في حال اإلش ـ ـراف ا خارجي أو
التعليم املواز كما نص ـ ـ ــت عليه املادة ( )60من الالئوة املوحدة دليل املرش ـ ـ ــد العلمي واملش ـ ـ ــرف
واملناق ،للدراسات العلياأ ونظام التعليم املواز املقر من مجلس ا جامعة.
 )8في حال تعاقب املشــر ين يســتوق املشــرف من املكا أة ما يقابل املدة التي تولى اإلش ـراف علي ا كما
نصت عليه القاعدة التنفيذية للمادة ( )60من الالئوة املوحدة للدراسات العليا.
 )9ا صـ ــول على املكا أة املالية املقررة بوصـ ــفه أحد أعضـ ــاء جنة املناقشـ ــة كما نصـ ــت عليه املادة
( )61من الالئوة املوحدة للدراسات العليا في امعة امللك سعود وا جامعات السعودية.
ا
ثانيا :واجبات املشرف
تتلخص وا بات املش ـ ـ ـ ــرف في متابعة س ـ ـ ـ ــير الطالب في بوثهأ وتعر يه بمهامهأ ووا باتهأ وحقوقهأ
و أ مية البوت العلميأ وض ــرورة االلت ام بأخالقياتهأ وأس ــاليبهأ لي رج البوت على أكمل و هأ وتفص ــيل
ذلك يما يأتو:
 .1االطالع على الالئوة املوحدة للدراس ــات العليا في ا جامعات الس ــعودية وقواعد ا التنفيذية في امعة
امللك سعودأ وضوابط املشروع البوثيأ ودليل إعداد الرسائل العلمية واملشروعات البوثية.
 .2التأكد من إملام الطالب بما ي صه من اللوائح واألنظمة.
 .3مباشرة مهام اإلشراف العلمي على الطالب بعد اعتماد خطة مشروعه العلمي.
 .4تو يه الطالب إلى االلت ام بدليل إعداد الرسائل العلمية واملشروعات البوثية بجامعة امللك سعود.
 .5مساعدة الطالب في تجاوز الصعو ات أثناء إعداد مشروعه العلمي.
تقديم تقرير ص ــلي عن س ــير الطالب في مش ــروعه العلمي كما نص ــت علي ا املادة ( )50من الالئوة املوحدة
للدراسات العليا في امعة امللك سعود( .انظر املل ق .)2:
.1
.2

املتابعة املستمرة للطالب في الت امه بمنهج البوت العلمي وأخالقياته.
وص املشروع العلمي عند استالم مسودته الن ائية قبل كتابة تقرير اكتماله.
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.3

ت يئـة الطـالـب للمنـاقش ـ ـ ـ ــة ومس ـ ـ ـ ــاعـدتـه في إعـداد طرحـه العلمي في التعريف بمش ـ ـ ـ ــروعـه في بـدايـة
املناقشة.

.4

تاسيق موعد املناقشة بالتعاون ما عمادة الكلية.

.5

متابعة إ راء التص يوات املطلو ة من قبل أعضاء جنة املناقشة.
كما يحسن باملشرف أن يعتني بأمورأخرى ،منها:
 )1حت الطالب على حضور امل تمرات والندوات واملشاركة بتقديم أورا عمل.
 )2حت الطالب على حضور مناقشات الرسائل العلمية في ت صصه.
 )3تو يه الطالب لاشر رسالته العلمية أو أ زاء من ا في صورة أبوال مستله من الرسالة العلمية.

ثالثا :توزيع اإلشراف على أعضاء هيئة التدريس بالقسم
ما مراع ــاة مــا ورد في املواد ( )49، 48، 47، 46، 45، 42من الالئو ــة املوح ــدة لل ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات العلي ــا في
ا جامعات السـ ــعودية وقواعد ا التنفيذية في امعة امللك سـ ــعود وضـ ــوابط املشـ ــروع البوثي يتم اختيار
املش ـ ـ ــر ين على املش ـ ـ ــروعات العلمية في ض ـ ـ ــوء أس ـ ـ ــس ومعايير موددة تتناس ـ ـ ــب ما كفاءات أعض ـ ـ ــاء يئة
التدريس وت صصات م العلمية الدقيقةأ و ق ما يلي:
 )1يقترح مجلس القســم اســم املشــرف على املشــروع العلمي بالت امن ما التوصــية باملوا قة على قبول
املشروع /الرسالة.
 )2يراعى عند توزيا اإلشراف الت صص الدقيق ألعضاء يئة التدريس.
ُ )3ي حو َّزع اإلشراف و ق نصاا اإلشراف ألعضاء يئة التدريس.
 )4ما مراعاة ما ذكر في الفقرتين الس ــابقتين يتم توزيا اإلشـ ـراف بين أعض ــاء يئة التدريس بالقسـ ــم
بالتساو قدر اإلمكان.
 )5تراعى أولوية إسناد اإلشرا على الطالب ملرشده العلمي ما أمكن.
 )6توسن استشارة عضو يئة التدريس قبل اقتراح اسمه مشر ا على املشروع العلمي.
ّ
العلمي /الرس ـ ــالة بما يتوا ق ما
 )7يوس ـ ــن االس ـ ــتماع لرأ الطالب في اختيار املش ـ ــرف على املش ـ ــروع
اللوائح واألنظمة.
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 )8يراعى عـدم اللجوء إلى املش ـ ـ ـ ــرف ا خـارجي عنـد و ود من يقوم مقـامـه من أعض ـ ـ ـ ــاء يئـة التـدريس
داخل ا جامعة كما نصـت عليه املادة التنفيذية للمادة ( )45من الالئوة املوحدة للدراسـات العليا
في ا جامعات السعودية وقواعد ا التنفيذية في امعة امللك سعود.
لجان اإلشراف:
يراعى في املش ـ ــروعات العلمية التي يقترح مجلس القس ـ ــم جنة لإلشـ ـ ـراف علي ا و ود قدر من التعاون
والتاس ــيق بين ميا املش ــاركين في عملية اإلشـ ـرا أ واملتابعةأ وتوديد املسـ ـ وليات وتوزيعها بش ــكل يوقق
األ داف املاشودةأ ما مراعاة ما يلي:
 )1يكون تشــكيل جان اإلش ـرا املشــتركة حســب املادة ( )42من الالئوة املوحدة للدراســات العليا في
ا جامعات السعودية وقواعد ا التنفيذية في امعة امللك سعود.
 )2يقترح مجلس القسم أسماء أعضاء جنة اإلشرا ما توديد أحد م رئيسا لها.
 )3يعامل أعضاء اللجنة في نصاا اإلشرا معاملة املشرف الرئيس.
 )4تضا اللجنة آلية عملهاأ ويزود القسم باسخة من ا.
رابعا :مهام املشرف
تبدأ مهام املش ـ ــرف ما الطالب ور اعتماد ا خطة البوثية وتعيينه مش ـ ــر اأ ويس ـ ــتمر معه إلى ما بعد
االنت اء من إعداد الرسالة وحتى انت اء اإل راءات النظامية بعد املناقشةأ ولذا من املناسب تقسيم مهامه
إلى مهام ٍ قبل بداية املشروعأ ومهام أثناءهأ ومهام بعد االنت اء منهأ وذلك على النوو التالي:
ا
أول :قبل بدء العمل في املشروع البحيي
اللقاء األول وأهميته:
اللق ــاء األول بين املش ـ ـ ـ ــرف والط ــال ــب ذا أ مي ــة كبيرة ألن ــه يوض ـ ـ ـ ــح يع ـ ُّـد للط ــال ــب القواع ــد العلمي ــة
والنظامية وآلية التواص ـ ـ ـ ــلأ ويرس ـ ـ ـ ــم ا خطوط العريض ـ ـ ـ ــة لعملهأ ويوض ـ ـ ـ ــح له ر ية املش ـ ـ ـ ــرف وطريقته في
مس ـ ــاعدة الطالب على إنجاز مش ـ ــروعه العلمي في الوقت امل دد بإتقان .لذلك يابغي على املش ـ ــرف اإلعداد
ا جيد لهذا اللقاء وذلك بمراعاة ما يلي:
 )1التأكد من استالم املشرف والطالب خطة املشروع املعتمدة.
 )2إطالع الطالب على اللوائح واألدلة ا خاص ـ ـ ـ ــة بالدراس ـ ـ ـ ــات العلياأ ما التأكيد على االلت ام بدليل
إعداد الرسائل العلمية واملشروعات البوثية.
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 )3توديد وقت اللقاء ومكانه و ق ما يلي:
 )1توديد سـ ــاعات اإلش ـ ـرا بواقا سـ ــاعة أسـ ــبوعياأ وتوثيقها في البوابة الكرتونية لعضـ ــو يئة
التدريس.
- )2مراعاة مناسبة املواعيد لكل من املشرف والطالب.
 )4بيان منهجه في اإلشرافأ وطريقة قراءة ما يكتبه الطالب ومتابعة التعديالت املطلو ة.
 )5حت الطالب على التولي بأخال الباحت ا جيد وصــفاته العلميةأ والتنبيه على األخطاء الشــائعة
بين الباحثين.
 )6االس ــتماع إلى الطالب عن كرة مش ــروعه العلميأ ومرئياته عن كيفية س ــيره يهأ وكيفية تنظيمه
لوقت العمل عليه.
 )7تكلفو الطالب بإعداد خطة عمل تنفيذية ملش ــروعه العلمي تس ــاعده على إنجازه في املدة النظامية.
(املل ق )3 :وتوضيح ذلك يما يلي:
ا
ثانيا :مساعدة الطالب في وضع خطة عمل إلعداد البحث:
ذه خطوة مهمة يو ه املشــرف الطالب إلي ا أثناء اللقاء األول إذ الت طيط لتنفيذ أ عمل وإنجازه
 وخصـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـا العمل العلمي -له أثره الكبير في خروج املشـ ـ ـ ــروع العلمي بصـ ـ ـ ــورة مرضـ ـ ـ ــية في الوقت امل ددللمرحلة .والطالب في مرحلة الدراس ـ ـ ـ ــات العليا عليه أن ينظم وقته إلنجاز عمله حتى ال يجد نفس ـ ـ ـ ــه قد
ضا عليه الوقتأ مما يضطره حيائذ إلى العمل املكثف بدون إتقان.
على املشرف مساعدة الطالب وتو ي ه إلعداد خطة تنفيذية إلنجاز بوثه ما مراعاة ما يلي:
تقس ـ ـ ـ ــيم ا خطة التنفيذية على مدة املرحلةأ ما مراعاة أن يتم االنت اء من البوت قبل انت اء
كاف.
املدة النظامية للمرحلة بوقت ٍ
أن يكون تقس ـ ـ ــيم ا خطة التنفيذية على الفص ـ ـ ــول الدراس ـ ـ ــية ليتمكن املش ـ ـ ــرف من توديد
نس ــبة ما أنجزه الطالبأ وتس ــجيلها في تقرير اإلشـ ـراف الفص ــليأ كما نص ــت علي ا املادة ()50
من الالئوة املوحدة للدراسات العليا في امعة امللك سعود.
أن يقوم املشرف باعتماد ا خطة التنفيذية وإبقاء نسخة من ا عندهأ وأخرل ما الطالب.
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ا
ثالثا :أثناء العمل على املشروع
تتضمن مهام املشرف أثناء عمل الطالب على املشروع العلمي:
املتابعة العلميةأ واملتابعة النظاميةأ وتفصيل ذلك يما يلي:
.1

املتابعة العلمية الطالب:
املتابعة العلمية للطالب هي العمل األساس للمشرفأ ولها انبان:

األول :الجانب املنهجي.
الثاني :الجانب األخالقي.
وذلك على النوو التالي:
ا
أول :الجانب املنهجي:
ويتعلق بمنهج البوت وإ راءات العمل يهأ وذلك من خالل اآلتو:
 )1توضيح املنهج العلمي املعتمد للبوتأ وإرشاده إلى أ م املرا ا في ذلك.
 )2قراءة مـا يكتبـه الطـالـب تبـاعـا قراءة نقـديـةأ والتـأكـد من الت ام البـاحـت بمنهج بوثـهأ وتابي ـه على
األخطاء العلمية.
 )3التأكد من قيام الطالب بتعديل املل وظات على بوثه.
 )4متابعة الطالب في تنفيذ مشروعه العلمي و قا للخطة التنفيذية الزمنية املخطط لها.
 )5تــدريــب الطــالــب على التفكير املتعمق في حــل املش ـ ـ ـ ــكالت العلميــة واملنهجيــة التي توا هــهأ واقتراح
البدائل لها.
 )6التـأكـد من الت ام الطـالـب بـاألس ـ ـ ـ ــلوا العلمي في الكتـابـةأ وانتقـاء األلفـا املنـاس ـ ـ ـ ـبـةأ والبعـد عن
ا شو.
 )7التأكد من استيفاء الباحت جميا وانب بوثهأ ما استقصاء املادة العلمية ي ا.
 )8إتاحة الفرصة للطالب إلبداء رأيه واملناقشة في القضايا العلمية.
 )9املرا عة الن ائية ملجمل الرس ـ ـ ــالة مطبوعة قبل تس ـ ـ ــليمهاأ مما يس ـ ـ ــاعد على تجهي ا للمناقش ـ ـ ــة
بأ ضل صورة من الناحية العلمية واملنهجية.

51

ا
ثانيا :الجانب األخالقي:
البوت العلمي عملية أخالقيةأ إضــا ة إلى كونه عملية علمية منهجيةأ ومن الثابت أن البوت العلمي
ُُ
إذا لم يكتنفـه إطـار خلقوأ يلت م بـه البـاحـتأ كـان ذلـك س ـ ـ ـ ــببـا في ظهور ا خلـل في نتـائج البوـت وتطبيقـاتـه.
يو ه املشرف الطالب إلى ملة من الصفات واألخال التي يجب عليه التولي اأ ولعل أبرز ا:
 )1األمانة العلميةأ يتورل الص ة والدقة في النقلأ ونسبة األعمال إلى أص ا ا.
 )2التواضا العلميأ بعدم االعتداد بالرأ أ وتجنب ازدراء اآلخرين.
 )3املرونة الفكرية وعدم التعصب لشخص أو لفكرة.
 )4املوضوعيةأ بالتجرد من امليول واأل واء التي تنأل بالباحت عن املنهج العلمي الدقيق.
 )5تقدير هود السابقين وعدم التنكر لها.
 )6االطالع على خر ات اآلخرينأ وا رص على االستفادة من ا.
.2

املتابعة النظامية للطالب:
من مهــام املش ـ ـ ـ ــرف املتــابعــة النظــاميـة للطــالــبأ وهي قرينــة املتــابعــة العلميــة لــهأ وال تقــل أ ميــة عن ــاأ

وتشتمل على أمرين:
األول :إثبات انتظام الطالب في لسات اإلشراف األسبوعية امل ددة و ق النموذج املعد لذلكأ الذ
يوال في أ اية كل ص ـ ـ ــل درا ـ ـ ـ ي لرئيس القس ـ ـ ــم لالطالع وات اذ ما يلزم من إنذار أو طلب إلغاء قيدأ و ق
املادتين ( 26أ )52من الالئوة املوحدة للدراس ـ ـ ـ ــات العليا وقواعد ا التنفيذية في ا جامعة .وقد تقتض ـ ـ ـ ـ ي
طبيعة البوت في بعض مراحله عدم قدرة الطالب على تقديم عمل أســبوعي ملشــر ه ال يابغي حيائذ أن
ينقطا عن مشــر هأ بل يكون بينه و ين مشــر ه تواصــل يبين له من خالله في أ مرحلة و من بوثهأ وأين
وصل في إنجازه طبقا للخطة التنفيذية املوضوعة مسبقا.
الثانو :كتابة تقرير ص ــلي عن الطالب ومدل تقدمه في مش ــروعه العلميأ ومواظبته و ديتهأ ونس ــبة
ما أنجزهأ ومناس ـ ـ ـ ــبته ملا مض ـ ـ ـ ـ ى من املدة النظامية للطالبأ و ق النموذج املعد لذلك (املل ق)2:أ الذ
يوال لرئيس القســم لالطالع وات اذ ما يلزم .ويترتب على ذا التقرير معر ة مدل تقدم الطالبأ ومتابعته ُ
إنذار له إن في معا جتهأ أو تو يه لدل القس ـ ـ ــم العلميأ والس ـ ـ ــوي كان مقصـ ـ ـ ـراأ أو إلغاء قيده حس ـ ـ ــب ما
تفتض ـ ـ ــيه املواد ( 26أ 50أ )52من الالئوة املوحدة للدراس ـ ـ ــات العليا في ا جامعات وقواعد ا التنفيذية في
ا جامعة.
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وعند حا ة الطالب إلى رصـ ـ ــة إضـ ـ ــا ية إلكمال رسـ ـ ــالته العلمية (التمديد) إن دور املشـ ـ ــرف يكون
بتابيه الطالب إلى وقت تقديم الفرصةأ وإرشاده إلى ما يترتب على ذلك من حرمانه من مرتبة الشرف
عند منوه الدر ةأ وإذا رأل حا ة الطالب ا قيقية إلى ذه الفرص ـ ــة يقوم بكتابة تقرير عن مدل
حا ة الطالب لهذه الفرصــة اإلضــا ية و ق النموذج املعد لذلك بناء على املادة ( )29من الالئوة املوحدة
للدراسات العليا في ا جامعات وقاعدت ا التنفيذية في ا جامعة.
العالقة التربوية بين املشرف والطالب
يابغي أال تقتص ــر عملية اإلشـ ـراف على املتابعة العلمية والنظاميةأ بل تمتد لتص ــبح عالقة أبوية بين
املشــرف والطالب بويت يبني ذور الص ــلة بين ماأ ويس ــتش ــعر أنه بذلك يبني يل املس ــتقبلأ ويس ــا م في
تكوين مالمح ذلــك ا جيــلأ وال يكون ذلــك إال بــإيجــاد ص ـ ـ ـ ـلــة قويــةأ يتمكن من خاللهــا من ترس ـ ـ ـ ــيخ مبــادئ
البوت العلمي وأخالقياته لدل طالبهأ وتعميق معر ته بالت ص ــص وتبوره يهأ وتعزيز األخال الفاض ــلة
لديه.
وال ي فى أن أخالق املش ـ ــرف وس ـ ــماته الش ـ ــخص ـ ــية ترتك أثرا بالغا في الطالب إما أن يكون دا عا له
ومشجعاأ أو معوقا له ومثبطا .ومما يوقق ذلك أمورأ من ا:
 بناء الود بينه و ين الطالبأ بتلمس احتيا اته النفسية واال تماعية والص ية.
 تقدير رأ الطالبأ وتنمية ثقته بنفسهأ والثناء عليه إن أحسنأ والر ق به في تعليمه موطن
ا خطأ إن أخطأأ وا ذر من إضعاف ثقته بنفسه.
 مس ـ ــاعدة الطالب في تكوين ش ـ ــخص ـ ــيته العلميةأ وإرش ـ ــاده إلى إكمال وانب النقص لديه في
معر ته بت صصه.
 مساعدة الطالب في تكوين ملكة الباحت الذ يتناول القضايا بموضوعية.
 أن يكون املشرف نموذ ا يوتذ به الطالب في أخالقه وأدبه ومناقشاته وطرحه العلميأ وأن
يبتعد عما ي ثر على سمعته مثل استغالل الطالب في مصا ه الشخصية.
ثالثا :بعد االنت اء من املشروع العلمي املوا قة على اكتمال املشروع العلمي بعد إنجاز الطالب ملشروعه
العلمي  -بمتابعة مشر ه – يطلا املشرف عليه في صورته الن ائيةأ ليقوم بما يلي:
أ) التأكد من اكتمال املشروع و ق ا خطة واملنهج املعتمدين.
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ا) التأكد من موا قة إخراج املشروع من حيت الترتيب والطباعة والتجليد للمواصفات امل ددة
في دليل إعداد الرسائل العلمية واملشروعات البوثية.
ج) كتابة تقريره باكتمال املش ـ ــروع العلمي و ق النموذج املعد لذلك (املل ق )4:ويقدمه إلى رئيس
القسـ ــم مر قا باس ـ ـ املشـ ــروع املطلو ةأ تمهيدا ملطابقته من ِقبل القسـ ــم و قا للمادة ()37
من الالئوة املوحدة للدراس ـ ـ ـ ــات العليا وقاعدت ا التنفيذية في ا جامعة وض ـ ـ ـ ــوابط املش ـ ـ ـ ــروع
البوثي.
تهيئة الطالب للمناقشة:
ا
يقدم املش ع ع ع ععرف على الرس ع ع ع ععالة ،بعد ان هاء الطالب من إعدادها ،تقريرا عن اكتمالها وص ع ع ع ععالحي ها
ا
للمناقشة إلى رئيس القسم ،تمهيدا لستكمال اإلجراءات التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا
من خالل القعدة التنفيذية التي تنص باآلتي.
القاعدة التنفيذية لجامعة امللك سعود
لتشكيل لجان املناقشة واملقرة من مجلس عمادة الدراسات العليا بجلسته ( ) 12
للعام الجاماي  1435 / 1434ه بتاريخ  1435 /7 / 28ه.
ومن هذه اإلجراءات التي نصع ع ععت بها املادة الحادية والخمسع ع ععون من الالئحة املوحدة للدراسع ع ععات العليا
بجامعة امللك سعود وهي كاآلتي:
.1

ُيش ــترط لتكوين جنة املناقش ــة ا تياز طالب املا س ــتير والدكتوراه لكا ة املقررات وكذلك ا تياز
االختبار الشاملأ إذا اقتض ى برنامج دراسته ذلك.

.2

يقدم املش ـ ــرف على الرس ـ ــالة طلب تكوين جنة املناقش ـ ــة لرئيس القس ـ ــم في موعد ال يتجاوز أ اية
األسبوع الثالت عشر من الفصل الدرا ي.

.3

يقترح مجلس الكلية املعنية بناء على اقتراح مجلس القس ـ ـ ـ ــم جنة املناقش ـ ـ ـ ــة و قا ألحكام املادتين
()54أ (.)55

.4

أن يكون غالبية اعضاء اللجنة من القسم املختص الذ ياتمي اليه الطالب.

.5

عند تش ـ ــكيل جنة مناقش ـ ــة لطالب الدكتوراه يش ـ ــترط مش ـ ــاركة عض ـ ــو خارجي  -واحد على االقل-
ليس لديه ا ارتباط سـابق او حالي با جامعة ولم يوصـل على الدكتوراه من اأ مر ق نموذج تكوين
جنة مناقشة كاآلتو.https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1596 :

.6
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.7

تر ا أس ـ ـ ـ ــماء أعض ـ ـ ـ ــاء جنة املناقش ـ ـ ـ ــة املقترحة إلى مجلس عمادة الدراس ـ ـ ـ ــات العليا الت اذ قرار
بشأأ اأ في مدة ال تتجاوز شهرا من تاريخ قرار مجلس الكلية.

.8

بعد موا قة مجلس عمادة الدراس ـ ـ ــات العليا على تش ـ ـ ــكيل جنة املناقش ـ ـ ــة يرس ـ ـ ــل رئيس القس ـ ـ ــم
املختص الرســالة إلى أعضــاء اللجنةأ على أال تتم مناقشــة الرســالة إال بعد مض ـ ي أســبوع من تاريخ
قرار مجلس عمادة الدراسات العليا.

.9

يجب أال تزيد املدة بين موا قة مجلس عمادة الدراسـات العليا على تشـكيل جنة املناقشـة وموعد
املناقشة على أربعة شهورأ وتوتسب ضمن املدة النظامية لل صول على الدر ة.

.10

يس ـ ـ ـ ــتكمــل املش ـ ـ ـ ــرف الرئيس نموذج توــديــد موعــد منــاقش ـ ـ ـ ــة رس ـ ـ ـ ــالــة علميــة املعتمــد من عمــادة
الدراسات العليا ُويعتمد النموذج من كل من رئيس القسم ووكيل الكلية للدراسات العليا والبوت

.11

يعلن القس ـ ــم عن موعد املناقش ـ ــة في األماكن املخص ـ ـص ـ ــة لذلك في القس ـ ــم والكلية وع ر القنوات

ُ
العلمي وترسل نسخة من النموذج بعد اعتماده إلى عمادة الدراسات العليا.

األخرل املتاحة.
.12

تكون مناقشــة الرســائل علنيةأ ويجوز اســتثناء أن تكون ســرية إذا اســتو ب األمر ذلكأ بقرار من
مجلس الكلية بناء على توصية القسم املختص.

.13

يصدر حكم اللجنة مباشرة بعد املناقشة.

.14

في حال رأل ثلثا أعضــاء جنة املناقشــة على األقل عدم صــالحية الرســالة للمناقشــة قبل املناقشــة
ُيعد تقرير تفصـ ـ ــيلي باملسـ ـ ــوغات واألسـ ـ ــباا ُوير ا التقرير إلى عمادة الدراسـ ـ ــات العليا إللغاء قيد
الطالب و قا للفقرة ( )9من املادة ( )26من الالئوة املوحدة للدراسات العليا.

.15

ال يجوز أن تتم أو تبدأ املناقشـ ـ ـ ــة في غياا أحد األعضـ ـ ـ ــاء وفي حالة حدول ذلك ُيبلغ مقرر اللجنة
رئيس القس ـ ـ ـ ــم لتوــديــد موعــد ــديــد للمنــاقش ـ ـ ـ ــةأ على أن ُيس ـ ـ ـ ــتكمــل طلــب توــديــد موعــد ــديــد
للمناقشــة ُويعتمد من كل من رئيس القســم ووكيل الكلية للدراســات العليا والبوت العلمي ُويرســل
إلى عمادة الدراسات العليا مشفوعا بم ررات تغيب عضو اللجنة.

.16

في حال اعتذار أحد أعض ـ ــاء جنة املناقش ـ ــة يعو بعض ـ ــو بديل بناء على اقتراح مجلس القس ـ ــم
وتوص ـ ــية مجلس الكلية وموا قة مجلس عمادة الدراس ـ ــات العليا ُويش ـ ــفا الطلب بم ررات اعتذار
عضو اللجنة.
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واعد تش ع ع ععكيل لجنة املناقش ع ع ععة يقوم املش ع ع ععرف ب هيئة الطالب للمناقش ع ع ععة وطرحها العلمي وآدابها،
وذلك من خالل اآلتي:
أ) عر الطالب لرس ـ ـ ـ ــالته في بداية املناقش ـ ـ ـ ــةأ وما يابغي له أن يتودل عنهأ من إيض ـ ـ ـ ــاح عنوان
رسالتهأ وموضوعهاأ وأ ميت اأ وامل اور الرئيسة لرسالتهأ وأ م نتائجهاأ ونوو ذلك بإيجاز.
ا) تنبيه الطالب على أدا املناقشة بويت يوفظ ألعضاء جنة املناقشة مكانت م وتوقير م.
ج) اتباع األسـ ــلوا العلمي في املناقشـ ــة بإ ابته عن النقد املو ه له بما ي رز إحاطته برسـ ــالتهأ وعمق
إدراكه ملوضوعهاأ وقدرته على الد اع عن رأيه.
د) تو يه الطالب إلى تقبل النقد من املناقشين في سبيل الرقي بالبوت وإصالح أخطائه.
ه) تنبيه الطالب على عدم التواصــل ما املناقشــين في مدة وص الرســالة ألي ســبب يتعلق بالرســالةأ
مراعاة قهم النظامو في حكمهم علي ا ومدة وصها.

تنويه:
ال يتم توزيا نس ـ ـ الرسـ ــالة على أعضـ ــاء جنة املناقشـ ــة إال بعد موا قة مجلس عمادة الدراسـ ــات
العليا وإدراج جنة املناقشة في دراسة ا الة للطالب /ة.
 )1املدة امل دد ملناقشة الطالب/ة الرسالة بعد قرار مجلس عمادة الدراسات العليا باملوا قة على تكوين
جنة املناقشة هي شهرين ملرحلة املا ستير وثالل أشهر ملرحلة الدكتوراه كود أقص ى.
 )2على الطالب /ة متابعة األمور املتعلقة بحجز قاعة املناقشة و ق اآللية امل ددة لكل قسم أكاديمي
َّ
دوراملشرف (املقرر) في املناقشة
بعد أن يتم توديد موعد املناقش ـ ــة يوس ـ ــن باملش ـ ــرف أن يس ـ ــتلم تقرير جنة املناقش ـ ــة قبل موعد ا
بأيامأ وذلك للتأكد من صـ ـ ـ ـ ة املعلومات الواردة يه .كما يوس ـ ـ ــن به مرا عة طريقة احتس ـ ـ ــاا الدر ةأ
واحتس ـ ـ ــاا املعدل التراكمي للطالبأ و ق ما و موض ـ ـ ــح في تقرير جنة املناقش ـ ـ ــة .ثم في موعد املناقش ـ ـ ــة
ح
يضطلا مقرر جنة املناقشة بدور كبير في إدارت اأ إذ و مق َّر ُر اأ وتتلخص مهمته في النقاط التالية:
 )1ا تت ــاح املن ــاقش ـ ـ ـ ـ ــة بع ــد حم ــد ا ل ــل ب ــذكر عنوان البو ــتأ واس ـ ـ ـ ــم الب ــاح ــتأ والتعريف املو ز
املناقشين.
 )2إتاحة املجال للطالب للتعريف بمشروعه بإيجاز.
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 )3دعوة املناقشـ ــين إلى مناقشـ ــة الطالب في رسـ ــالتهأ ويورص على إنزال املناقشـ ــين منازلهمأ يقدم
املناق ،الذ من خارج ا جامعة لكونه ض ـ ـ ـ ـفيا على ا جامعة ولو كانت در ته العلمية أدنى من
املن ــاق ،ال ــذ من داخ ــل ا ج ــامع ــةأ ثم يق ــدم األعلى في ال ــدر ــة العلمي ــةأ ثم يق ــدم األق ــدم في
ا صول على الدر ة العلمية في حال تساو اثنين أو أكثر.
 )4ا رص على ضبط وقت تقديم الطالب لرسالتهأ ووقت كل عضو من أعضاء جنة املناقشة كما
في دليل املناق،أ و و :نصــف ســاعة لكل عضــو في مناقشــة املشــروع البوثيأ وســاعة في مناقشــة
رسالة املا ستيرأ وساعة ونصف في مناقشة رسالة الدكتوراه.
 )5تمكين املناق ،من وقته كامالأ دون تدخل من املناق ،اآلخر أو ا ض ـ ـ ـ ــورأ وا رص على تو ير
ا جو العلمي الهادئ للمناقشةأ واحتواء ما يعكر صفو ا.
 )6عدم تقمص شــخصــية الطالب والد اع عنه املناقشــة للطالبأ ومن املهم معر ة مدل إحاطته
باأ واقتناعه بما كتب ي اأ وقدرته على الد اع عن رأيه ي ا.
 )7عدم التدخل في تقدير در ة املناقشـ ـ ــينأ بل يضـ ـ ــا در ته التي يرا ا للطالبأ ويلت م ا ياد تجاه
املناقشين اآلخرين.
 )8إكمال نموذج تقرير جنة املناقش ـ ــةأ باختيار التوص ـ ــية املناس ـ ــبةأ وتوقيعه من ميا أعض ـ ــا اأ
و ق املــادة ( )57من الالئوــة املوحــدة للــدراسـ ـ ـ ـ ــات العليــا في ا جــامعــات وقواعــد ــا التنفيــذيــة في
ا جامعة.
 )9إعالن التوصية التي ات ذت ا جنة املناقشة بعد املداولة.
متابعة التعديالت على الرسالة
بعد انت اء املناقش ـ ـ ــة يابغي للمش ـ ـ ــرف (مقرر جنة املناقش ـ ـ ــة) أن يوت الطالب على األخذ بمل وظات
اللجنة .وبعد التاس ـ ـ ــيق ما املناقش ـ ـ ــين ُيودد للطالب املل وظات التي يلزمه األخذ باأ واملل وظات التي ال
تعدو أن تكون و هات نظر .ويوضـ ــح للطالب املدة النظامية املتاحة له قبل اسـ ــتكمال التعديالت وتسـ ــليم
الاس ـ ـ ـ ـ املطلو ة و ق املادة ( )57من الالئوة املوحدة للدراس ـ ـ ـ ــات العليا وقاعدت ا التنفيذية في ا جامعةأ
وضوابط املشروع البوثي .ويوسن باملشرف على املشروع العلمي بعد منح الطالب الدر ة العلمية أن يشير
عليه باشــره أو نشــر مس ــتالت منه حســب طبيعة البوت أو املش ــروع وأ ميتهأ إثراء للبوت العلميأ ونش ـرا
لنتا هأ وتفعيال لتوصياته.
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ا
َُ
ثالثا :آليات عمل املنا ِّقش:
الهدف من مناقشــة الرســائل العلمية قياس ودت ا وتقويمهاأ وقد نصــت الالئوة املوحدة للدراســات
العليــا في ا جــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة على إ راءات ــا .وقــد ت تلف عنــد التطبيق واملمــارس ـ ـ ـ ــة و هــات النظر من
مناق ،آلخرأ ومن نا اءت ا ا ة إلعداد إ راءات عمل املناق ،الذ يوتو على امل اور اآلتية:


حقوق املناقش.



واجبات املناقش.



مهارات املناقش.



مهام املناقش.

مفاهيم ومصطلحات
لجنة املناقشة:
م مجموعة من أعض ـ ــاء يئة التدريس من ذو ا خ رة في الت ص ـ ــص الذين يتم تش ـ ــكلي م بقرار من
املجالس املختص ـ ــة لتقويم مش ـ ــروع علمي في مرحلة املا س ـ ــتير أو الدكتوراه .كما نص ـ ــت علي ا املادة ()54أ
واملادة ( )55من الالئوة املنظمة للدراسات العليا بجامعة امللك سعود والتي تشترط في جنة املناقشة عدد
الشروط تتعلق باملا ستير والدكتوراه.
شروط تكوين لجنة املناقشة:
.1

ا تياز طالب املا س ـ ـ ـ ــتير جميا املقررات بتقدير عام ال يقل عن يد د ا-إذا اقتض ـ ـ ـ ـ ى برنامج
دراسته ذلك -وطالب الدكتوراه االختبار الشامل و ميا املقررات بتقدير ال يقل عن يد دا.

.2

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

.3

يش ـ ــترط في جنة املناقش ـ ــة على رس ـ ــائل الدكتوراه أن يكون بين أعض ـ ــاء اللجنة أحد األس ـ ــاتذة على
األقل وأن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج ا جامعة.
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تتويه
.1

ال يتم توزيا نس الرسالة على أعضاء جنة املناقشة إال بعد موا قة مجلس عمادة

.2

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

.3

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

.4

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

.5

على الطــالــب /ة متــابعــة األمور املتعلقــة بحجز قــاعــة املنــاقشـ ـ ـ ـ ــة و ق اآلليــة امل ــددة لكــل قس ـ ـ ـ ــم
أكاديمي.

املقرر:
ح
و املش ـ ــرف على املش ـ ــروع العلميأ ويتولى إدارة لس ـ ــة املناقش ـ ــةأ أو من ُيق ُّر بديال عنه في حال عدم
تمكنه من املشاركة في جنة املناقشة.
تقريرلجنة املناقشة:
و النموذج املعد لل كم على املشروعات العلمية وتقويمها من قبل جنة املناقشة.

ا
أول :حقوق املناقش
إن مناقشـ ــة الرسـ ــائل العلمية وتقويمها من املهام التي يضـ ــطلا با أعضـ ــاء يئة التدريسأ ومن أ ل
قيــام املنــاق ،بمهمتــه على أكمــل و ــه قــد كفلــت األنظمــة لــه مجموعــة من ا قو يوس ـ ـ ـ ــن بــاألقسـ ـ ـ ـ ــام
العلمية وا جهات ذات العالقة مراعات ا عند إسناد الرسائل إلى املناقشينأ ومن تلك ا قو :


توسن استشارة عضو يئة التدريس قبل إسناد مشروع علمي له ملناقشته.



منوه الوقت املقرر نظاما لتقويم املش ـ ـ ـ ــروع العلميأ و و ثالثة أش ـ ـ ـ ــهر للرس ـ ـ ـ ــالة العلميةأ وش ـ ـ ـ ــهر
للمش ـ ـ ـ ــروع البوثي و ق املادة ( )53من الالئوة املوحدة للدراس ـ ـ ـ ــات العليا وقاعدت ا التنفيذية في
امعة امللك سعود وضوابط املشروع البوثي.



عدم استعجاله قبل مض ي الوقت املقرر.



مراعاة املوعد املناسب له عند توديد وقت املناقشةأ بالتاسيق ما ُم َّ
قرر اللجنة.
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إتاحة الوقت له لعر مائياته ومل وظاتهأ بويت ال يزيد عن نص ـ ـ ــف س ـ ـ ــاعة للمش ـ ـ ــروع البوثيأ
وساعة لرسالة املا ستيرأ وساعة ونصف لرسالة الدكتوراه.



عدم مقاطعته أثناء املناقشة.



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



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



املبادرة بصرف حقوقه املالية املقررة له و ق اللوائح.

ثانيا :واجبات املناقش
يتومـل املنـاق ،مس ـ ـ ـ ـ وليـة تقويم املش ـ ـ ـ ــروع العلميأ ويش ـ ـ ـ ـمـل ذلـك ا كم عليـهأ وإبـداء املل وظـات
واملقترحات التي ترقى به وألداء مهمته على أكمل و ه إن عليه مراعاة ما يلي:
 )1استالم نسخة الرسالة بعد اعتماد تشكيل جنة املناقشة.
 )2االلت ام بالوقت امل دد نظاما لفوص املشروع العلمي.
 )3وص الرسالة كاملةأ وعدم االكتفاء بأ زاء من ا.
 )4كتــابــة تقرير عن مــدل ص ـ ـ ـ ــا يــة املش ـ ـ ـ ــروع العلميأ وتقــديمــه لعميــد الكليــةأ ما اقتراح املوعــد امل ــدد
للمناقشة.
 )5إثراء البوت بمل وظات ترقى بجودة املشروع العلمي.
 )6النظر عند ا كم على املشروع العلمي من ميا وانبه علمية كانت أو منهجية.
 )7مراعاة املوضـ ــوعية في األحكام التي يصـ ــدر ا على املشـ ــروع البوثيأ وا رص على العدالة والن ا ة عند
إصدار األحكام تجاه الرسالة.
 )8التوقق من هم الطالب وإدراكه ملوضوع بوثه.
 )9احترام هود الباحثين.
 )10قياس إسهام ذه الدراسة في مجال الت صص.
 )11عدم إعالن مرئيات املناق ،قبل وقت املناقشة.
 )12االلت ام بوضور املناقشة في الوقت امل دد لها.
 )13عدم االسترسال يما ال ي دم املشروع البوثي.
 )14تقديم املل وظات إلى الطالب بعد املناقشة مكتو ة (مستقلة أو على حاشية املشروع العلمي).
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ا
ثالثا :مهارات املناقش
إن أداء وا بات املناق ،بكفاءة يتطلب أن يتمي املناق ،بس ـ ـ ــمات ومهارات متنوعةأ و ذه ملة من
املهارات التي تراعى عند املناقشة:
 .aعر املل وظات بطريقة واضـ ـ ـ ةأ وكاش ـ ــفة عن مض ـ ــمون الرس ـ ــالةأ ومن طرائق عر املل وظات
وترتيب ا أثناء املناقشة ما يلي:
.1

عر املل وظات مجملةأ ثم تفصيلها مرتبة حسب تسلسل الصفوات.

.2

-عرضها مرتبة حسب أ ميت اأ يقدم األ م األ م.

.3

عرضها مقسمة :العلمية ثم املنهجية ثم الفنيةأ ثم تذكر املل وظات التفصيلية.
وي تار املناق ،من ذه الطرائق أو غير ا ما يراه األنسب للمناقشة وملوضوع البوت.

 .bتلخيص املل وظات األساسية والفرعيةأ وتجنب تكرار املل وظاتأ ما لم تقتض املصل ة تكرار ا.
 .cتح مجال ا وار للطالب لس ــماع و هة نظرهأ واحترام اآلراء األخرل في ميا املس ــائل التي يس ــا ي ا
ا خالف.
 .dاستثمار الوقت املتاح له في املناقشة بذكر ما لديه من مل وظات وأ كار وو هات نظر شاملة.
 .eتنويا األسئلة الكاشفة عن مضمون الرسالةأ ومدل إملام الباحت ببوثه.
 .fالقدرة على اإلقناع بما يطرحه من مل وظات.
 .gالدقة في صياغة املل وظات والتدليل علي ا من خالل البوت.
 .hالت ام الطرح العلمي في املناقشةأ والقدرة على ضبط النفس
 .iوالتوكم في االنفعاالتأ وتركي ه على إبداء مرئياته على عمل الباحت.
 .jتوظيف ن رة الصوت املناسبة عند إلقاء املل وظاتأ من غير مبالغة في خفض الصوت أو ر عه.
 .kضـبط التقدير العلمي بغض النظر عن و املناقشـة وما يويط باأ وعدم التأثر بالضـغوط التي قد
يتعر لها الـمناق.،
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ا
رابعا :مهام املناقش
إجراءات ما قبل املناقشة:
 )1التأكد من الت ام الطالب برسالة ا جامعة وأ دا ها ومراعاة قيم املجتما وآدابه.
 )2التأكد من الت ام الطالب بالقواعد املنظمة لكتابة الرسائل العلمية في ا جامعة.
 )3التأكد من مناسبة الرسالة للدر ة التي قدمت من أ ل نيلها.
 )4التأكد من األمانة العلمية في البوت.
 )5وص الرسالة  -كاملة  -ما مراعاة ا جوانب التالية:


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



مقدمة البوت :بالتأكد من أأ ا تتض ـ ــمن تعريفا مو زا بموض ـ ــوع البوتأ وأ ميتهأ وأس ـ ــباا
اختيارهأ وحدودهأ وتشــير إلى الدراســات الســابقةأ ما ذكر اإلضــا ة العلمية للبوتأ والتأكد
من موا قة خطة البوت (تقسيمه)أ ومنهجه للخطة املعتمدة من املجالس املختصة.



صلب البوت :ويراعي عند وصه التأكد من:



يجب أن تتمي موضوعات رسائل املا ستير با جدة واألصالةأ كما يجب أن تتمي موضوعات
رس ــائل الدكتوراه باألص ــالة واالبتكار واإلس ــهام الفاعل في إنماء املعر ة في ت ص ــص الطالبأ
كما نصت عليه املادة ( )43من الالئوة املوحدة للدراسات العليا في امعة امللك سعود.



استيفاء املادة العلمية.



أمانة الباحت العلميةأ وص ة املعلومات التي يورد ا ودقت ا.



وضوح العر والتوليلأ وترتيب األ كارأ وتنظيمها.



ظهور شخصية الباحت – باعتدال.-



عدم التوسا في االقتباس.



ساملة البوت من األخطاء اللغة والطباعة.



ويراعى في بوول بعض الت صصات التأكد من تلخيص بيانات الدراسة وتوضيوهاأ وتفسير
البيانات في أماكن عرضها في البوتأ ما وضا ا جداول واألشكال في مكاأ ا املناسب.
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ا خاتمة :بالتأكد من و ود ا في البوول التي تتطلب ذلكأ وحس ـ ـ ـ ــن ترتيب اأ وش ـ ـ ـ ــمولها ألهم
نتائج البوت وتوصياتهأ وأ نا مصوغة بدقة.

 )6الفهارسأ وقائمة املصــادر واملرا ا :بالتأكد من و ود الفهارس املعتمدة واســتيفا ا وص ـ ت اأ وأصــالة
مصادر البوت ومرا عه وحداثت ا ومدل صلت ا بالدراسة.
 )7تاســيق البوت وإخرا ه :بالتأكد من مراعاة مواصــفات التاســيق والطباعة واإلخراج املعتمدة في دليل
إعداد الرسائل العلمية واملشروعات البوثية.
ا
ثانيا :إجراءات أثناء املناقشة:
.1

التودل باللغة العر ية الفصحى.

.2

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

.3

اختبار مدل هم وعمق معر ة الطالب في موضوع البوتأ ما احترام آراء الباحت.
ّ
أن يكون النقد املو ه إلى البوت نقدا َّبن حاء والتر ا عن اس ـ ـ ـ ــت دام الكلمات أو العبارات ا جا ة أو

.4

ا جارحة مهما كان تقصير الباحت.
.5

التدليل والتمثيل لكل ما يورده املناق ،من مل وظات إ ماليةأ و اص ــة في حالة إش ــارة املناق،
إلى االنتوال العلمي في املادة العلمية التي يقوم بمناقشت اأ أو و ود خلل علمي.

.6

تور الدقة في التميي ما بين ا خطأ في عدم ذكر املر ا في املادة املناقش ـ ـ ــة و ين االنتوال العلميأ
وتميي ما إذا كان ا خطأ عن دراية وقصد أم عن سهو ونقص في خ رة صاحب البوت.

.7

إثراء لس ـ ـ ــة املناقش ـ ـ ــة بأ كار تفتح مجاالت وآ اقا لطالب الدراس ـ ـ ــات العلياأ وتس ـ ـ ــهم في االرتقاء
العلمي بالت صص.

.8

تقويم الــدر ــة ردي ـاأ وعــدم التــأثير على الزمالء املنــاقش ـ ـ ـ ــين أو التــأثر م بمــا يمكن أن يجعــل
قرارات م غير موضوعية.

.9

املوازنــة في بيــان املل وظــات بين كــا ــة وانــب ا كم على البوــت :العلميــة واملنهجيــة والطبــاعيــة
وشخصية الباحتأ وتشمل:

.1

أ مية موضوع الرسالة.

.2

مدل ا جدة واألصالة واالبتكار.

.3

تقسيم أبواا الرسالة و صولهاأ ومدل مطابقت ا ما ا خطة املعتمدة.
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.4

منهج البوت املتباأ ومدل تطبيقه.

.5

مستول التوثيق العلمي.

.6

ص ة املعلومات التي يورد ا الباحتأ والبيانات واإلحصاءات.

.7

ص ة االستاتاج.

.8

ساملة االستدالل.

.9

مستول التوليل والعر واملناقشة.

.10

اإلحاطة بجوانب البوت.

.11

مستول النتائج والتوصيات.

.12

ساملة اللغة واإلمالء وعالمات الترقيم.

.13

االشتراطات الفنية أو التاسيقية املعتمدة (لون الغالفأ ومقاس الور أ وحجم ا خط ونوعه).

.14

مستول استيعاا الطالب و همه للموضوع.

.15

قدرة الطالب على اإل ابة والد اع عن آرائه أثناء املناقشة.

.16

مستول الت ام الطالب بأدا ا وار واملناقشة.
ويوق للجنة املناقش ـ ـ ـ ــة  -باألغلبية  -طلب تعديل ما ترل لزوم تعديله في املش ـ ـ ـ ــروع العلمي ولو كان في

عنوان املشـ ــروع أو خطتهأ على أن يعتمد التعديل -في العنوان خاصـ ــة -من املجالس التي اعتمدت العنوان
السابق (.)1
ا
ثالثا :إجراءات بعد املناقشة
التأكد من تنفيذ الطالب للمل وظات في حال اإللزام ا.

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

()1

ا
أول :الشروط الواجب توفرها في لجنة املناقشة:

مناقش ـ ـ ــة رس ـ ـ ــائل املا س ـ ـ ــتير والدكتوراه كما نص ـ ـ ــت علي ا مادتو ()54أ ( )55من الالئوة
املوحدة للدراسات العليا بجامعة امللك سعود:
.1

أن يكون عدد أعضا ا رديا ويكون املشرف مقررا لها.

.2

أال يقل عدد أعض ـ ــاء اللجنة عن ثالثة من بين أعض ـ ــاء يئة التدريس وال يمثل املش ـ ــرف واملش ـ ــرف
املساعد (إن و د) أغلبية ي ا.

.3

أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة.

.4

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

.5

أن تت ذ قرارات ا بموا قة ثلثي األعضاء على األقل.
ويضاف للجنة املناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:

.1

أن تقتصر عضوية جنة املناقشة على األساتذة واألساتذة املشاركينأ وال يمثل املشرف واملشـرف
املساعد (إن و د) أغلبية بين م.

.2

أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل.

.3

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

ُ
 - 1ما ذ ِكر في ذا القس ـ ــم مس ـ ــتفاد مما ورد في الالئوة املوحدة في للدراس ـ ــات العليا في ا جامعات الس ـ ــعوديةأ وقاعدت ا التنفيذية في امعة امللك س ـ ــعودأ
وكذلك بعض التعليمات الصادرة من مجلس عمادة الدراسات العليا أو غيره من ا جهات ذات العالقة داخل ا جامعة.
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ا
ثانيا :بعد التأكد من توفرالشروط املذكورة:
يتم تكوين جنة املناقش ــة للرس ــائل العلمية بقرار من مجلس عمادة الدراس ــات العليا بناء على توص ــية من
مجلس ي القسم والكلية.

ا
ثالثا :بعد صدورقرارمجلس عمادة الدراسات العليا:


ترســل الاسـ إلى أعضــاء جنة املناقشــة ب طاا من عميد الكلية في مدة أقصــا ا أســبوع من تاريخ
إشعار الكلية بموا قة مجلس عمادة الدراسات العليا.

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


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



إذا تأخر املناق ،عن املدة امل ددة يجوز تعيين مناق ،بديل بقرار من مجلس عمادة الدراسات
العليا بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية.
ال يجوز أن يس ـ ـ ـ ــند أ د األعض ـ ـ ـ ــاء مناقش ـ ـ ـ ــة أكثر من رس ـ ـ ـ ــالتين في آن واحد إال إذا أكمل قراءة
إحدا ماأ وقدم

با تقريرا إلى رئيس القسم(.) 1

ا
رابعا :الحقوق املالية للمناقش بعد املناقشة:
 )1يصـ ــرف ملن يشـ ــترك في مناقشـ ــة رسـ ــالة ما سـ ــتير أو دكتوراه مكا أة مقطوعة مقدار ا )  ( 1000ألف
ريــال إذا ـكـان املنــاق ،عض ـ ـ ـ ــوا في يئــة التــدريس بنفس ا جــامعــة التي تقــدم لهــا الرس ـ ـ ـ ــالــةأ ويس ـ ـ ـ ــتوق
املشرف املكا أة باعتباره عضوا في جنة املناقشة.
 )2إذا كان املناق ،من غير أعضـ ـ ــاء يئة التدريس في ا جامعة التي تناق ،ي ا الرسـ ـ ــالةأ سـ ـ ــواء كان من
موظفو تلك ا جامعة أو ممن يدعى من خار هاأ تص ـ ـ ـ ــرف له مكا أة مقطوعة مقدار ا ( ) 1500ريال
ملناقش ــة رس ــالة الدكتوراهأ و(  ) 1000ريال ملناقش ــة رس ــالة املا س ــتير وتزاد املكا أة لتص ــبح( ) 2500
ريال إذا كان املناق ،من خارج اململكة..
 )3إذا كان املناق ،من خارج املدينة التي ا مقر ا جامعة التي تناق ،ي ا الرس ــالةأ س ــواء كان من داخل
اململكة أو من خار ها يصرف له باإلضا ة إلى املكا أة املشار إلي ا أعاله :تذكرة إركاا من مقر إقامته
وإليهأ وأ رة السكن املناسبأ واإلعاشةأ و ود أقص ى ال يتجاوز ليلتين.

 - 1صدر بذلك قرار اللجنة االستشارية العليا في ا جامعة في لست ا الرابعة بتاريخ  1437/01/29ـ.
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 )4يجوز ملجلس عمادة الدراس ــات العليا إض ــا ة ليلة أو ليلتين في حاالت الض ــرورةأ وإذا ما اقتض ــت ذلك
طبيعة الدراسـ ــةأ وذلك بناء على توصـ ــية من مجلس ـ ـ ي القسـ ــم والكلية املختصـ ــين ما إيضـ ــاح امل ررات
للبقاء مدة تزيد عن ليلتين.
 )5تص ـ ـ ـ ــرف تذكرة إركاا ملرا ق املناق ،إذا كان املناق ،كفيفاأ ومل رم املناقش ـ ـ ـ ــة باإلض ـ ـ ـ ــا ة إلى أ رة
السكن املناسب بود أقص ى ال يتجاوز ليلتين.

املشروع البحيي:
حين تكون دراسـ ـ ـ ــة الطالب بنظام املقررات واملشـ ـ ـ ــروع البوث ى يراعى حين تسـ ـ ـ ــليم املشـ ـ ـ ــروع البوثي
ومناقشته الضوابط ا خاصة املتعلقة بهأ التي أقر ا مجلس عمادة الدراسات العلياأ وهي:
 يراعى أن تكون عدد صـ ـ ـ ــفوات املشـ ـ ـ ــروع البوثي في حدود (  ) 100صـ ـ ـ ــفوة أ و ق ما تقتضـ ـ ـ ــيه طبيعةالبوت.
 يقترح مجلس القس ـ ـ ـ ــم أس ـ ـ ـ ــماء جنة املناقش ـ ـ ـ ــةأ وير ا بذلك إلى مجلس الكلية للموا قة عليهأ وتزودعمادة الدراسات العليا بصورة من قرار مجلس الكلية بعد اعتماده مباشرة.
ّ
مقرراأ ومناقش ـ ـ ــين اثنين من أعض ـ ـ ــاء يئة
 تتألف جنة املناقش ـ ـ ــة من املش ـ ـ ــرف على املش ـ ـ ــروع البوثي ِالتدريس .وتت ذ قرارات ا باألغلبية.
 يقدم كل عضــو مناق ،تقريرا عن مدل صــالحية املشــروع البوثي للمناقشــة إلى رئيس القســم املختصخالل شهر من استالمه.
 تكون املناقشة علنية. يقدم املشــرف خالل أســبوع من تأريخ املناقشــة إلى رئيس القســم املختص تقرير جنة املناقشــة موقعامن ميا أعضـ ـ ـ ــا اأ وموض ـ ـ ـ ـ ا يه الدر ة التي حصـ ـ ـ ــل الطالب علي ا العتمادهأ ورصـ ـ ـ ــد الدر ة في
السجل األكاديمي للطالب.
ّ
 يس ـ ـ ـ ِـلم الطالب الاس ـ ـ ـ املطلو ة من املش ـ ـ ــروع البوثي في ص ـ ـ ــورته الن ائية و ق النموذج املعد في عمادةالدراسات العليا في مدة ال تتجاوز أسبوعين من تأريخ املناقشة.
ُ
 تعر النتيجة الن ائية للطالب على مجلس القســم مر قا معها تقرير جنة املناقشــةأ ونموذج تســليمالاس ـ ـ ـ ـ أ تمهيدا الس ـ ـ ـ ــتكمال إ راءات منح الدر ة العلميةأ و ق املادة الثانية من الئوة الدراس ـ ـ ـ ــات
العليا.
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ا
خامسا :الحكم على الرسالة:
و ق املادتان ()57أ ( )58من الالئوة املوحدة للدراس ــات العليا في ا جامعات الس ــعودية وقاعدت ا
التنفيذية في امعة امللك سـ ـعودأ أنه يترتب بعد وص عض ــو جنة املناقش ــة للرس ــالة يكون العمل
و ق التالي:

أ) تقرير عن صالحية الرسالة وتحديد موعد املناقشة:
 .1يقدم كل عضو مناق ،إلى عميد الكلية تقريرا عن صا ية الرسالة للمناقشة.
 .2إذا اتفق أعض ــاء اللجنة (املقرر واملناقش ــون) على ص ــا ية الرس ــالة للمناقش ــة تقدم الرس ــالة
للمناقشة.
 .3إذا اتفق أعضـاء اللجنة (املقرر واملناقشـون) على عدم صـا ية الرسـالة للمناقشـة يطول قيد
الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا.
 .4إذا اختلف أعض ــاء اللجنة في ص ــا ية الرس ــالة للمناقش ــة تعر مرئيات اللجنة على مجلس
القسم الت اذ التوصية املناسبة.
 .5ال تتم مناقشــة الرســالة إال بعد ثالثة أســابيا على األقل من صــدور قرار تكوين جنة املناقشــة
من مجلس عمادة الدراسات العليا.
 .6تكون مناقشة الرسائل علنية.

ب) حساب درجات الطالب:
توتسب در ة الطالب و ق النموذج املعد لذلك حسب التفصيل التالي:
.1

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

.2

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

.3

ي خذ املتوس ـ ــط لهاأ وذلك عن طريق قس ـ ــمة مجموع الدر ات على عدد أعض ـ ــاء اللجنة:
.85 = 255÷3

.4

ينظر في الناتج وما يقابله من الوزن التقدير من ( )5وذلك على النوو التالي:
درجة الرسالة الوزن التقديري درجة الرسالة الوزن التقديري
5.0
من 100-95
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درجة الرسالة الوزن التقديري درجة الرسالة الوزن التقديري
4.75
من  90إلى اقل من 95

.5

من  85إلى أقل من 90

4.5

من  80إلى أقل من 85

4.0

من  75إلى اقل من 80
ٌ
من  70إلى ال من 75

3.5
3.0

ثم تس ـ ـ ـ ــت رج نقاط الرس ـ ـ ـ ــالةأ وذلك با س ـ ـ ـ ــاا التالي( :الوزن التقدير * عدد وحدات
الرسالة = نقاط الرسالة.

.6

ثم يس ـ ـ ـ ــت رج املعدل التراكمي للطالبأ وذلك با س ـ ـ ـ ــاا التالي :مجموع نقاط املقررات +
نقاط الرسالة ÷ مجموع وحدات املقررات والرسالة (.)1

ج) التقديرالعام للمعدل التراكمي:
 )1ال تجاز الرسالة إال إذا استوق الطالب تقدير ( يد دا) على األقل في معدله التراكمي.
 )2يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند ت رج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتو:
أ) (ممتاز) إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن ( ) 4.50من ( .) 5.00
ا) ( يد دا) إذا كان املعدل التراكمي من ( ) 3.75إلى أقل من (  ) 4.50من ( .) 5.00
 )3تمنح مرتبة الشـرف األولى للطالب ا اصـل على معدل تراكمي من ( ) 4.75إلى (  ) 5.00من ()5.00
عند الت رج.
 )4وتمنح مرتبة الشــرف الثانية للطالب ا اصــل على معدل تراكمي من (  ) 4٫25إلى أقل من ( ) 4٫75
من ( ) 5٫00عند الت رج.
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.-أال يكون الطالب قد ان فض معدله عن يد دا في صل درا ي.

 1مل وظة :يطبا ملف تقرير جنة املناقشة املست رج آليا بذكر عدد وحدات الرسالة وعدد نقاط املقررات ومجموع وحدات املقررات والرسالة.
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أال يكون الطالب قد تجاوز املدة النظامية لل صول على الدر ة في إكمال متطلبات الت رجأ ويشمل: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. وأال يكون الطالب قد رسـ ـ ــب في أ مقرر درسـ ـ ــه في ا جامعة أو في امعة أخرل إذا كان مووال من امعةأخرل.

د) تقرير لجنة املناقشة:
بعد الن هاء من مناقش ع ع ع ععة الطالب/ة تعلن النتيجة من ِّقبل املش ع ع ع ععرف/ة على الرس ع ع ع ععالة ترفع لجنة
ا
املناقشة تقريرا يوقع من جميع أعضائها ،يقدم إلى رئيس القسم خالل أسبوع من تاريخ املناقشة ،وفق
ا
النموذج املعد لذلك متضمنا إحدى التوصيات التالية:
 قبول الرس ــالة والتوص ــية بمنح الدر ةأ وال يمنا و ود املل وظات غير امللزمة من قبول الرس ــالة
والتوصية بمنح الدر ة.
 قبول الرس ــالة ما إ راء بعض التعديالتأ دون مناقش ــت ا مرة أخرلأ ويفو أحد أعض ــاء جنة
املناقش ـ ـ ـ ــة بالتوص ـ ـ ـ ــية بمنح الدر ة بعد التأكد من األخذ ذه التعديالت في مدة ال تتجاوز ثالثة
أشهر من تاريخ املناقشةأ وملجلس ا جامعة االستثناء من ذلك.
 اس ـ ـ ــتكمال أو ه النقص في الرس ـ ـ ــالةأ وإعادة مناقش ـ ـ ــت ا خالل الفترة التي يودد ا مجلس عمادة
الدراســات العليا بناء على توص ـية مجلس القســم املختص على أال تزيد عن ســنة واحدة من تاريخ
املناقشة.
 عدم قبول الرسالة.
وتشمل التعديالت املذكورة جميع امللحوظات التي يلزم الطالب بتعديلها مما ل يصل إلى درجة النقص
في الرسالة.
وإذا لم يتقدم الطالب بالرس ــالة مس ــتو ية للتعديالت املطلو ة خالل املدة امل ددة يطول قيده بقرار
من مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية.
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 اس ـ ـ ــتكمال أو ه النقص في الرس ـ ـ ــالةأ وإعادة مناقش ـ ـ ــت ا خالل الفترة التي يودد ا مجلس عمادة
الدراسـ ــات العليا بناء على توصـ ــية مجلس القسـ ــم املختص املبني على اقتراح جنة املناقشـ ــة على
ّ
أال تزيد عن سـ ـ ـ ــنة واحدة من تاريخ املناقشـ ـ ـ ــةأ ويتولى املشـ ـ ـ ــرف -ما أمكن -متابعة عمل الطالبأ
وتســتمر اللجنة األولى في عملها ين االنت اء من إعادة املناقشــة دون ا ا ة إلى إعادة تشــكيلهاأ
إال في حال تغيير أحد أعضا ا (.)1
 عدم قبول الرسالةأ ويلغى قيد الطالب حين ا بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا.
تنويه
تكون قرارات جنة املناقش ــة باألغلبيةأ ولكل عض ــو من جنة املناقش ــة على الرس ــالة ا ق في
أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة أو توفظات في تقرير مفص ـ ـ ـ ــلأ إلى كل من رئيس القس ـ ـ ـ ــمأ
وعميد الدراسات العلياأ في مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ املناقشة.
وإذا قدم أحد أعض ـ ـ ـ ــاء اللجنة مرئيات مغايرة أو توفظات إأ ا تعر على مجلس القس ـ ـ ـ ــم
خالل أس ــبوعين من تاريخ تس ــلم رئيس القس ــم لها الت اذ التوص ــية املناس ــبةأ ور عها ملجلس ـ ي
الكليةأ وعمادة الدراسات العليا.
ال يعد إعالن النتيجة في مقر املناقشة منوا للدر ة.

ه) استكمال إجراءات منح الدرجة
 )1ير ا رئيس القسـ ــم املختص تقرير جنة املناقشـ ــة إلى عميد الدراسـ ــات العليا و ق النموذج
املعد لذلك في مدة ال تتجاوز ثالثة أسـ ــابيا من تاريخ املناقشـ ــة في حالة قبول الرسـ ــالة بدون
تعديالت.
 )2إذا تضــمن تقرير جنة املناقشــة قبول الرســالة ما إ راء بعض التعديالت ير ا رئيس القســم
التوصــية بمنح الدر ة إلى عميد الدراســات العليا أيضــا و ق النموذج املعدأ في مدة ال تتجاوز
أسبوعين من تاريخ تسلمه الرسالة معدلة.
 )3ير ا عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدر ة إلى مجلس ا جامعة الت اذ القرار.
تمنح الدرجة العلمية بقرار من مجلس الجامعة ا
بناء على توصية من مجلس عمادة الدراسات العليا
تنويه

 - 1ورد النص على ذلك في موضر معتمد ملجلس عمادة الدراسات العليا برقم  1490/41وتاريخ  1433 / 08 / 13ه.
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على الطالب/ة تحديث بياته على خدمات الطالب/ة والتأكد من أن الس ععم مس ععجل باللغتين (العربية
واإلنجليرية( وفق ما هو مدون في جواز السع ععفر ومراجعة القسع ععم املختص أو عمادة الدراسع ععات العليا
مل ع ع ععع ع ععرفع ع ععة آلع ع عيع ع ععة تسع ع ع ع ع ع علع ع عيع ع ععم نسع ع ع ع ع ع ع الع ع ععرسع ع ع ع ع ع ععالع ع ععة .مع ع ععرفع ع ععق رابع ع ععط آلع ع عيع ع ععات إجع ع عراءات الع ع عتع ع عخع ع ععرج.
https://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_ima
ges/__0.pdf.

و) التخرج من برام الدراسات العليا:
نصت املادة ( ) 59من الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية" على أنه

" ال صتخرج الة لب ةال قعد اال ته ت من متةلل مل الدلجة ومبعدى تراكمي ال صقل عن جيد جداو.
تنويه
 )1عمادة الدراس ـ ـ ــات العليا هي ا جهة املس ـ ـ ـ ولة واملخولة س ـ ـ ــاا املعدل الفص ـ ـ ــلي والتراكمي
للطالب.
ُ )2ويمنح طـالـب )املـا س ـ ـ ـ ــتير أو الـدكتوراه( وثيقـة ت رج بـاللغتين) العر يـة واإلنجلي يـة (تومـل
اس ـ ـ ــمه الر اعيأ وتقديره العام ومعدله التراكميأ والقس ـ ـ ــم والكلية والت ص ـ ـ ــصأ والس ـ ـ ــنة
الدراسيةأ وتوقيا عميد الدراسات العليا.
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