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عم���ادة الدرا�سات العلي���ا اإىل تاأهيل اأبناء املجتمع يف املجاالت العلمية املختلفة من خالل ا�ستحداث ت�سعى  
برامج اأكادميية مبختلف الدرجات العلمية العليا يف التخ�س�سات املختلفة، والتي تهدف اإىل تعزيز 
الدور التنموي جلامعة املجمعة، وتعزيز قدرات نظام التعليم العايل الوطني، وتوفري كوادر وكفاءات 
وطني���ة يف كاف���ة املجاالت ؛ لتلبية متطلبات �سوق العمل، وا�ستحداث الربامج التعليمية الداعمة الأهداف التنمية امل�ستدامة 
وفق روؤية 2030 وخطة التحول الوطني2020، م�ستظلة يف ذلك بروؤية اجلامعة امل�ستقبلية، ومراعية معايري اجلودة املعتمدة 
م���ن الهيئ���ة الوطنية لالعتماد والتقومي االأكادميي. وياأتي ه���ذا الدليل الذي اأعدته العمادة يف ه���ذا ال�سياق، وليوؤكد اأي�سا 
حر����س قي���ادة اجلامعة على تطبيق املفاهيم والعمل املوؤ�س�س���ي يف اأداء االأعمال واملهام، واأنها ت�سري وفق نظام وا�سح واأدلة 
حم���ددة، كم���ا اأن الدليل بتفا�سيله لكل اإج���راء، وبيان ما ينبغي اأن ُيتبع من اإجراءات ومناذج يك���ون قد اأجاب عن االأ�سئلة 
املتوقع���ة من طالب الدرا�سات العليا، ويوؤ�س�س اأي�سَا لعالقة اإداري���ة ومهنية عميقة قائمة على الطماأنينة والثقة فيما يتعلق 

بحماية حقوق وواجبات كل االأطراف واملحافظة عليها، و�سدق التعامل وعدالته.

عميد الدرا�سات العليا
د فهد بن عبداهلل اجلدوع

كلمة العميد
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تهدف الدرا�سات العليا اإىل حتقيق االأغرا�س االآتية:
العناية بالدرا�سات االإ�سالمية والعربية والتو�سع يف بحوثها والعمل على ن�سرها. . 1
االإ�سهام يف اإثراء املعرفة االإن�سانية بكافة فروعها عن طريق الدرا�سات املتخ�س�سة والبحث اجلاد للو�سول اإىل اإ�سافات . 2

علمية وتطبيقية مبتكرة والك�سف عن حقائق جديدة.
متكني الطالب املتميزين من حملة ال�سهادات اجلامعية من موا�سلة درا�ساتهم العليا حمليا.. 3

 اإعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخ�س�سة وتاأهيلهم تاأهياًل عاليًا يف جماالت املعرفة املختلفة.4. 
ت�سجيع الكفايات العلمية على م�سايرة التقدم ال�سريع للعلم والتقنية ودفعهم اإىل االإبداع واالبتكار وتطوير البحث العلمي . 5

وتوجيهه ملعاجلة ق�سايا املجتمع ال�سعودي.
 االإ�سهام يف حت�سني م�ستوى برامج املرحلة اجلامعية لتتفاعل مع برامج الدرا�سات العليا.6. 

اأهداف الدرا�سات العليا
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ي�سرتط للقبول يف الدرا�سات العليا ب�سفة عامة ما ياأتي :
اأن يكون املتقدم �سعوديًا، اأو على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا اإذا كان من غري ال�سعوديني.. 1
اأن يكون املتقدم حا�ساًل على ال�سهادة اجلامعية من جامعة �سعودية اأو من جامعة اأخرى معرتف بها.. 2
ح�سول الطالب على تقدير )جيد جدًا( على االأقل يف املرحلة اجلامعية. 3
 اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك والئقًا طبيًا.. 4
  اأن يقدم تزكيتني علميتني من اأ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.. 5
 اجتياز االختبار التحريري، متى كان ذلك �سرًطا من �سروط الق�سم املخت�س.. 6
موافقة مرجعه على الدرا�سة اإذا كان موظفًا.. 7
 االأ�سل يف درا�سة الدكتوراه التفرغ التام، ويجوز ملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من ذلك متى دعت احلاجة لذلك.. 8
 اإرف���اق اختب���ار الق���درات العامة للجامعيني عل���ى اأال تقل الدرجة ع���ن)70( درجة، ويجوز للتخ�س�سات العلمي���ة اعتماد اأحد . 9

االختب���ارات العاملي���ة )GRE( بدال من اختب���ار القدرات للجامعيني على اأن حتدد الدرجة املطل���وب اجتيازها ، بقرار من جمل�س 
عمادة الدرا�سات العليا بناء على تو�سية من جمل�سي الق�سم العلمي والكلية.

حتدد املجال�س املخت�سة معايري املفا�سلة ووزن كل معيار . 10
وللمجال�س املخت�سة اأن ت�سيف اإىل هذه ال�سروط العامة ما تراه �سروريًا.. 11

�سروط القبول العامة

الدليل األكاديمي لطالب الدراسات العليا
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امل�ستندات املطلوبة
�سورة من وثيقة التخرج.. 1
�سورة من ال�سجل االأكادميي.. 2
تو�سيتان علميتان من اأع�ساء هيئة تدري�س ممن يحملون درجة الدكتوراه خمتومة من الق�سم اأو الكلية.. 3
�سورة من الهوية الوطنية اأو دفرت العائلة.. 4
�سورة من اختبار القدرات للجامعيني.. 5

املقررات التكميلية
يج���وز للق�سم املخت����س اأن ي�سرتط لقبول الطالب يف مرحلتي املاج�ستري اأو الدكتوراه اجتياز عدد من املقررات التكميلية من مرحلة 

�سابقة يف مدة ال تزيد على ثالثة ف�سول درا�سية مع مراعاة ما ياأتي:
اجتياز املقرر التكميلي يف املرة االأوىل بتقدير ال يقل عن )جيد(.. 1
 اأال يقل معدله الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن )جيد جدًا(.. 2
ال يت���م الت�سجي���ل يف برنام���ج الدرا�سات العلي���ا اإال بعد اجتياز املقررات التكميلي���ة، ويجوز للق�س���م االإذن بالت�سجيل يف مقررات . 3

الدرا�سات العليا اإذا مل يبق عليه �سوى مقرر اأو مقررين من املقررات التكميلية.
 ال حتت�سب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية �سمن املدة املحددة للح�سول على الدرجة.. 4
 ال تدخل املقررات التكميلية يف احت�ساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدرا�سات العليا.. 5

امل�ستندات املطلوبة  -  املقررات التكميلية
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يج���وز مبوافق���ة جمل�س الق�سم املخت�س وعميدي الكلية والدرا�سات العليا تاأجيل قب���ول الطالب على اأال تتجاوز مدة التاأجيل ف�سلني 
درا�سيني، وال حتت�سب مدة التاأجيل �سمن احلد االأق�سى ملدة احل�سول على الدرجة.

وي�سرتط لتاأجيل القبول ما ياأتي:
يجب اأن يكون لتاأجيل القبول م�سوغات مقنعة.. 1
اأن يتقدم الطالب بطلب تاأجيل القبول اإىل الق�سم املخت�س وفقا للتوقيت الزمني املحدد للتقومي اجلامعي املعتمد يف اجلامعة.. 2
تكون فر�سة تاأجيل قبول الدرا�سة مرة واحدة.. 3
 يج���وز تاأجي���ل القبول ملدة ف�سل درا�سي واحد اأو ف�سلني درا�سيني، فاإن مل يفت���ح الربنامج يف الف�سل الدرا�سي التايل مّكن من . 4

الدرا�سة يف الف�سل الذي يليه، على اأال تزيد املدة عن ف�سلني درا�سيني، فاإن مل يفتح الربنامج يف العام التايل فيطبق على الطالب 
�سروط االلتحاق وقت الت�سجيل.

 لعمادة الدرا�سات العليا رف�س تاأجيل القبول اإذا كان �سيرتتب على تاأجيل القبول اإقفال الربنامج لقلة عدد املتقدمني. 5

تاأجيل القبول

الدليل األكاديمي لطالب الدراسات العليا
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يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�س وعميدي الكلية والدرا�سات العليا تاأجيل درا�سة الطالب وفق ما ياأتي:
اأن يكون الطالب قد اجتاز ف�ساًل درا�سيًا اأو اأكرث اأو اأجنز قدرًا منا�سبًا من الر�سالة.. 1
  اأال يتجاوز جمموع مدة التاأجيل اأربعة ف�سول درا�سية )�سنتني درا�ستني(.. 2
 اأن يتقدم بطلب التاأجيل قبل بداية الف�سل الدرا�سي مبا ال يقل عن اأ�سبوعني.. 3
 ال حتت�سب مدة التاأجيل �سمن احلد االأق�سى ملدة احل�سول على الدرجة.. 4
يجب اأن يكون لطلب تاأجيل درا�سة الطالب م�سوغات مقنعة. 5
اإذا ُمنح الطالب فر�سة اإ�سافية، ومل يكن قد ا�ستنفد مدة التاأجيل فله اأن يوؤجل الفر�سة االإ�سافية اأو بع�سًا منها. 6
تنظر املجال�س العلمية فيما يتقدم به الطالب املوؤجل من مو�سوع لت�سجيل ر�سالته وال يعد قرار املوافقة على ت�سجيل الر�سالة قطعًا . 7

للتاأجيل، اأما ت�سليم الر�سالة فاإنه قطع تلقائي للتاأجيل، ويعد الف�سل الذي انقطع فيه التاأجيل تلقائيًا من الف�سول االأ�سا�سية وال 
يح�سب �سمن الف�سول املوؤجلة

يحق للطالب اأخذ ف�سول التاأجيل متفرقة اأو جمتمعة على اأال يجمع بني اأكرث من ف�سلني من ف�سول التاأجيل يف املرة الواحدة. 8
يقوم الطالب بتعبئة منوذج طلب التاأجيل املتاح على موقع عمادة الدرا�سات العليا وت�سليمه اإىل رئي�س الق�سم املخت�س. 9

يكون نظر الق�سم العلمي يف طلب التاأجيل مبنيًا على تقرير املر�سد اأو امل�سرف. 10
يجب على الطالب املتفرغ اإبالغ جهة عمله بالتاأجيل بعد املوافقة عليه. 11

تاأجيل الدرا�سة
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يجوز اأن يحذف الطالب جميع مقررات الف�سل الدرا�سي وفق ما ياأتي:
اأن يتقدم بطلب احلذف قبل االختبار النهائي.. 1

موافقة جمل�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.2. 
 اأال يكون هذا الف�سل الدرا�سي �سمن الفر�س االإ�سافية.. 3
يحت�سب هذا الف�سل الدرا�سي �سمن مدد التاأجيل . 4
يجب اأن يكون لطلب حذف املقررات م�سوغات مقنعة. 5
يتقدم الطالب بطلب احلذف اإىل رئي�س الق�سم املخت�س قبل االختبار النهائي مبا ال يقل عن ثالثة اأ�سابيع، وفقا للنموذج املعد . 6

من عمادة الدرا�سات العليا
اإذا حذف الطالب ف�ساًل درا�سيًا، فله اأن يلتحق بالف�سل التايل، اإذا مل تكن مقررات الف�سل املحذوف متاحة للدرا�سة، على اأن . 7

يدر�س مقررات الف�سل املحذوف يف اأقرب فر�سة يتاح فيها درا�سة مقررات الف�سل املحذوف، ما مل تكن ملقررات الف�سل التايل 
متطلبات من الف�سل املحذوف

ال يقبل احلذف اإذا كان الطالب قد ا�ستنفد فر�س التاأجيل. 8
يجب على الطالب املتفرغ اإبالغ جهة عمله باحلذف. 9

حذف املقررات

الدليل األكاديمي لطالب الدراسات العليا
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االن�سحاب
اإذا ان�سحب الطالب من الدرا�سات العليا بناًء على رغبته ثم اأراد العودة اإليها طبقت عليه �سروط االلتحاق وقت الت�سجيل اجلديد. 1
يتقدم الطالب بطلب االن�سحاب اإىل عمادة الدرا�سات العليا.. 2
تعاد الر�سوم الدرا�سية يف الربامج املدفوعة وفق ما ياأتي:. 3

يح�سم 25% من الر�سوم الدرا�سية يف حالة االن�سحاب خالل االأ�سابيع الثالثة االأوىل من بدء الدرا�سة- 
يح�سم 50% من الر�سوم الدرا�سية يف حالة االن�سحاب يف االأ�سبوع الرابع واخلام�س من بدء الدرا�سة.- 
ال ت�سرتد الر�سوم الدرا�سية بعد م�سي خم�سة اأ�سابيع من بدء الدرا�سة- 

االنقطاع
يعترب الطالب منقطعًا عن الدرا�سة ويطوي قيده يف احلاالت االآتية:

اإذا كان مقبواًل للدرا�سة ومل ي�سجل يف الوقت املحدد.. 1
 يف حال الت�سجيل يف اأحد الف�سول وعدم مبا�سرته للدرا�سة لهذا الف�سل.. 2
تتوىل الكلية املخت�سة اإبالغ عمادة الدرا�سات العليا بالطالب املقبولني ومل يبا�سروا الدرا�سة بعد م�سى اأربعة اأ�سابيع من بداية . 3

الف�سل الدرا�سي
يكون قرار طي القيد مبنيًا على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا. وي�سدر عميد الدرا�سات العليا . 4

قرارا بذلك

االن�سحاب   -  االنقطاع



14

يلغى قيد الطالب بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا يف احلاالت االآتية:
اإذا مت قبوله يف الدرا�سات العليا ومل ي�سجل يف الفرتة املحددة للت�سجيل.. 1
 اإذا مل يجتز املقررات التكميلية وفق ال�سروط الواردة يف املادة )18( من الئحة الدرا�سات العليا.. 2
  اإذا ان�سحب اأو انقطع عن الدرا�سة ملدة ف�سل درا�سي دون عذر مقبول.. 3
  اإذا ثبت عدم جديته يف الدرا�سة اأو اأخل باأي من واجباته الدرا�سية وفقًا الأحكام املادة )52( من الئحة الدرا�سات العليا. 4
  اإذا انخف�س معدله الرتاكمي عن تقدير جيد جدًا يف ف�سلني درا�سيني متتاليني.. 5
اإذا جتاوز فر�س التاأجيل املحددة يف املادة )22( من الئحة الدرا�سات العليا.. 6
 اإذا اأخل باالأمانة العلمية �سواء يف مرحلة درا�سته للمقررات اأو اإعداده للر�سالة، اأو قام بعمل يخل باالأنظمة والتقاليد اجلامعية.. 7
  اإذا مل يجتز االختبار ال�سامل - اإن وجد - بعد ال�سماح له باإعادته مرة واحدة.. 8
    اإذا قررت جلنة احلكم على الر�سالة عدم �سالحيتها للمناق�سة اأو عدم قبولها بعد املناق�سة.. 9

اإذا مل يح�سل على الدرجة خالل احلد االأق�سى ملدتها . 10
يطوى قيد الطالب اإذا مل ي�سجل يف الوقت املحدد وفقًا للمادة اخلام�سة والع�سرين وقواعدها التنفيذية. 11
ال يعد الطالب جمتازًا للمواد التكميلية اإذا جنح فيها دون التقدير املطلوب وفقًا للمادة الثامنة ع�سرة.. 12
يعد الطالب غري جاد يف درا�سته يف اإحدى احلاالت التالية:. 13

تغيب الطالب يف اأحد ف�سول املقررات الدرا�سية ملدة خم�سة ع�سر يومًا مت�سلة اأو ثالثني يومًا متفرقة دون عذر مقبول.- 
حرمان الطالب فيما ن�سبته 50% اأو اأكرث من عدد املقررات الدرا�سية للف�سل الدرا�سي الواحد.- 
اإذا انقطع الطالب عن مر�سده اأو م�سرفه ف�ساًل كاماًل دون عذر مقبول.- 

اإلغاء القيد 

الدليل األكاديمي لطالب الدراسات العليا
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يج���وز يف حاالت ال�س���رورة الق�سوى اإعادة قيد الطالب الذي األغي قي���ده اإذا كان احلائل دون موا�سلة درا�سته ظروف قهرية يقبلها 
جمل�سا الق�سم والكلية وتكون اإعادة القيد بناًء على تو�سية من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا وبقرار من جمل�س اجلامعة مع مراعاة 

ما ياأتي:
الطالب الذي م�سى على اإلغاء قيده اأكرث من �ستة ف�سول درا�سية يعامل معاملة الطالب امل�ستجد ب�سرف النظر عما قطع �سابقا . 1

من مرحلة الدرا�سة.
الطالب الذي م�سى على اإلغاء قيده �ستة ف�سول درا�سية اأو اأقل يعيد درا�سة بع�س املقررات التي يحددها له جمل�سا الق�سم والكلية . 2

ويوافق عليها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا وحتت�سب الوحدات التي در�سها �سمن معدله الرتاكمي بعد ا�ستئنافه الدرا�سة كما 
حتت�سب املدة التي ق�ساها الطالب يف الدرا�سة قبل اإلغاء قيده �سمن املدة الق�سوى للح�سول على الدرجة.

يكون تقدير الظروف القهرية من اخت�سا�س جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا. 3
يتقدم الطالب الذي مل مي�س على طي قيده اأكرث من �ستة ف�سول بطلب اإعادة قيده اإىل رئي�س الق�سم املخت�س. 4
حتت�سب املقررات التي در�سها الطالب قبل طي قيده �سمن متطلبات منح الدرجة باالإ�سافة للمقررات التي يكلف بها واملقررات . 5

املتبقية
يجوز ملجل�سي الق�سم والكلية يف احلاالت التي يقدرها، تكليف الطالب باختبار املقررات فقط دون اإلزام بالدرا�سة. 6

اإعادة القيد 
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اأوال: يجوز ا�ستثناًء منح الطالب فر�سة اإ�سافية واحدة لف�سل درا�سي واحد اأو ف�سلني درا�سيني حدًا اإذا انخف�س معدله الرتاكمي 
ع���ن تقدي���ر جيد جدًا يف ف�سلني درا�سيني متتاليني اأعلى بناًء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات 

العليا، وفق ال�سوابط االآتية: 
ال يعطى الطالب فر�سة اإ�سافية اإذا تعذر رفع معدله بالفر�سة االإ�سافية. 1
يوقف ت�سجيل الطالب اإذا انخف�س معدله عن جيد جدًا خالل ف�سلني درا�سيني متتاليني. 2
يقدم امل�سرف العلمي لرئي�س الق�سم املخت�س تقريرًا مف�ساًل عن الطالب املوقوف ت�سجيله. 3
اإذا كان الربنامج يف اأكرث من ف�سلني درا�سيني فتكون الفر�سة االإ�سافية يف مقررات الف�سل اأو الف�سلني التاليني، واإذا . 4

كان الطالب قد اأنهى الف�سول الدرا�سية فياأخذ الفر�سة يف مقررات الف�سول ال�سابقة
يل���زم الطالب بدرا�سة مقرر اأو مق���ررات الفر�سة االإ�سافية واختبارها ، ويجوز ملجل�سي الق�سم والكلية يف احلاالت التي . 5

يقدرها تكليف الطالب باختبار املقررات فقط دون اإلزام بالدرا�سة
ال يحت�سب على الطالب الف�سل الدرا�سي الذي ال يتمكن الق�سم فيه من تدري�س مقررات الفر�سة االإ�سافية. 6
يتم التن�سيق يف ت�سجيل مقررات الفر�سة االإ�سافية بني الطالب والق�سم املخت�س.. 7
اإذا منح الطالب فر�سة اإ�سافية ملدة ف�سلني درا�سيني، ومتكن من رفع معدله يف ف�سل درا�سي واحد، فاإن الف�سل الثاين . 8

ي�سقط عنه تلقائيًا.
يتقدم الطالب بطلب الفر�سة االإ�سافية اإىل رئي�س الق�سم املخت�س. 9
يحدد جمل�س العمادة احلاالت التي يكون فيها انخفا�س يف املعدل وحتتاج اإىل فر�سة اإ�سافية لرفع املعدل اأو ال حتتاج. 10

الفر�س االإ�سافية

الدليل األكاديمي لطالب الدراسات العليا
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ثاني��ا: يجوز ا�ستثن���اًء منح الطالب فر�سة اإ�سافية ال تزيد عن ف�سلني درا�سي���ني اإذا مل يح�سل على الدرجة خالل احلد االأق�سى 
ملدتها بناًء على تقرير من امل�س���رف وتو�سية جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا وموافقة جمل�س اجلامعة، وفق 

ال�سوابط االآتية:

ال ينظر يف طلب الفر�سة االإ�سافية للطالب الذي مل ي�سجل مو�سوعًا لر�سالته ما مل تكن قد متت التو�سية باملوافقة عليه . 1
من قبل جمل�س الق�سم املخت�س

يتقدم الطالب بطلب الفر�سة االإ�سافية اإىل الق�سم املخت�س قبل نهاية الف�سل االأخري من املدة النظامية، وفقا للنموذج . 2
املعد من عمادة الدرا�سات العليا

يقدم امل�سرف لرئي�س الق�سم املخت�س تقريرًا مف�ساًل عن ال�سري الدرا�سي للطالب مقرتحًا مدة الفر�سة االإ�سافية. 3
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اأوال: يجوز قبول حتويل الطالب اإىل اجلامعة من جامعة اأخرى معرتف بها بناًء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية وموافقة جمل�س 
عمادة الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ياأتي:

توفر �سروط القبول يف الطالب املحول واأي �سروط اأخرى يراها الق�سم �سرورية. . 1
اأال يكون الطالب مف�سواًل من اجلامعة املحول منها الأي �سبب من االأ�سباب.. 2
يتقدم الطالب بطلب التحويل اإىل عميد الدرا�سات العليا مع اإرفاق بيان معتمد بالوحدات التي در�سها يف اجلامعة املراد . 3

التحويل منها، وو�سف تف�سيلي معتمد ملفردات املقررات التي در�سها، ون�سخة معتمدة من ال�سجل االأكادميي
يجوز احت�ساب عدد الوحدات الدرا�سية التي در�سها طبقا لالآتي:. 4

  اأال يكون قد م�سى على درا�سته للوحدات املعادلة اأكرث من �ستة ف�سول درا�سية.- 
اأن تتفق من حيث املو�سوع مع متطلبات الربنامج املحول اإليه.- 
اأال تتعدى ن�سبة هذه الوحدات ثالثني يف املائة من وحدات الربنامج املحول اإليه.- 
اأال يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن )جيد جدًا(.- 
ال تدخل الوحدات املعادلة �سمن ح�ساب املعدل الرتاكمي.- 
تكون املعادلة بتو�سية من جمل�س الق�سم الذي يتبعه املقرر وموافقة جمل�س الكلية وعمادة الدرا�سات العليا- 

التحويل

الدليل األكاديمي لطالب الدراسات العليا
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ثانيا: يجوز حتويل الطالب من تخ�س����س اإىل اأخر داخل اجلامعة بناًء على تو�س���ية جمل�س���ي الق�س���م املحول اإليه والكلية وموافقة 
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ياأتي:

توافر �سروط القبول يف الطالب املحول واأي �سروط اأخرى يراها الق�سم �سرورية. . 1
يجوز احت�س���اب الوحدات الدرا�سية التي �سبق درا�ستها يف اجلامعة اإذا راأى الق�سم املخت�س اأنها مطابقة للربنامج الذي . 2

يريد التحويل اإليه وتدخل �سمن معدله الرتاكمي.
اأال يكون الطالب قد األغى قيده.. 3
حتت�سب املدة التي ق�ساها الطالب يف الربنامج املحول منه �سمن املدة الق�سوى املحددة للح�سول على الدرجة.. 4
يكون التحويل من برنامج اإىل اآخر ملرة واحدة خالل املدة املحددة للح�سول على الدرجة.. 5
يتقدم الطالب بطلب التحويل اإىل عمادة الدرا�سات العليا خالل املدة املحددة للتحويل يف اجلامعة. 6
ي�سرتط اأال يكون الطالب قد اأم�سى اأكرث من ن�سف املدة النظامية يف الق�سم املحول منه، ما مل تكن هناك مواد م�سرتكة . 7

بني الربناجمني متّكن الطالب من اإنهاء الربنامج يف املدة املحددة ي�س���رتط اأال يكون الطالب قد اأم�س���ى اأكرث من ن�سف 
املدة النظامية يف الق�سم املحول منه، ما مل تكن هناك مواد م�سرتكة بني الربناجمني متّكن الطالب من اإنهاء الربنامج 

يف املدة املحددة
تكون طلبات املعادلة واإجراءاتها وفقًا ل�سوابط معادلة املقررات يف اجلامعة. 8
اأن تكون املدة املتبقية للطالب كافية للح�سول على الدرجة العلمية يف الربنامج املحول اإليه. 9
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يتم اإجراء االختبارات يف مقررات الدرا�سات العليا لنيل درجة الدبلوم، اأو املاج�ستري، اأو الدكتوراه، ور�سد التقديرات، وفقا لالئحة 
الدرا�سة واالختبارات للمرحلة اجلامعية ال�سادرة من جمل�س التعليم العايل يف جل�سته الثانية املعقودة بتاريخ 1416/6/11ه�، فيما 

عدا ما ياأتي :

ال يعترب الطالب ناجحا يف املقرر اإال اإذا ح�سل فيه على تقدير "جيد" على االأقل. . 1

فيما يتعلق باالختبارات البديلة واملقررات التي تتطلب درا�س���تها اأكرث من ف�س���ل درا�سي يتخذ جمل�س عمادة الدرا�سات . 2
العليا ما يراه حيالها بناًء على تو�سية جمل�س الق�سم وموفقة جمل�س الكلية املخت�سة.

اأن يجتاز طالب املاج�ستري - اإذا اقت�سى برنامج درا�سته ذلك - وطالب الدكتوراه بعد اإنهائهما جميع املقررات املطلوبة . 3
اختبارًا حتريرًيا و�س���فويًا �س���اماًل تعقده جلنة متخ�س�س���ة وفق قواعد يقرها جمل�س اجلامعة بناًء على تو�سية جمل�س 
الق�س���م وموافقة جمل�س الكلية املخت�سة وجمل�س عمادة الدرا�س���ات العليا، ويكون هذا االختبار يف التخ�س�س الرئي�س 
للطالب والتخ�س�سات الفرعية اإن وجدت، ويعد الطالب مر�سحا لنيل الدرجة اإذا اجتاز االختبار من املرة االأوىل، اأما اإن 

اأخفق فيه اأو يف جزء منه فيعطى فر�سة واحدة خالل ف�سلني درا�سيني، فاإن اأخفق يلغى قيده.

نظام االختبارات

الدليل األكاديمي لطالب الدراسات العليا
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حت�سب التقديرات التي يح�سل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي :

وزن التقدير من )5( رمز التقدير التقدير الدرجة املئوية
5.00 اأ+ ممتاز مرتفع 100-95
4.75 اأ ممتاز 90 اإىل اأقل من 95
4.50 ب + جيد جدًا مرتفع 85 اإىل اأقل من 90
4.00 ب جيد جدًا 80 اإىل اأقل من 85
3.50 ج + جيد مرتفع 75 اإىل اأقل من 80
3.00 ج جيد 70 اإىل اأقل من 75
1.00 ه� را�سب اأقل من 70
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يكون لكل طالب درا�سات عليا مر�سد علمي مع بداية التحاقه بالربنامج لتوجيهه يف درا�سته وم�ساعدته يف اختيار مو�سوع الر�سالة . 1
واإعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من جمل�س اجلامعة بناًء على تو�سية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

يتوىل جمل�س الق�س���م تعيني مر�سدين علميني من اأع�س���اء هيئة التدري�س للطالب امللتحقني بربنامج الدرا�سات العليا مع بداية . 2
التحاقهم بالربنامج.

ت�سند مهمة االإر�ساد العلمي لالأ�ساتذة الذين هم على درجة اأ�ستاذ م�ساعد، ثم اأ�ستاذ م�سارك، ثم اأ�ستاذ.. 3

ال بد من مراعاة تخ�س�س املر�سد العلمي الدقيق وجمال اهتمام الطالب البحثي عند اإ�سناد االإر�ساد.. 4

يلزم الطالب االت�سال باملر�سد مرة واحدة على االأقل كل �سهر.. 5

تكون تقارير املر�سد موؤثرة يف النظر فيما يتقدم به الطالب من طلب تاأجيل اأو فر�س اإ�سافية اأو عر�س فكرة بحثية.. 6

يعقد الق�سم العلمي لقاءات علمية بني االأ�ساتذة وطالب الدرا�سات العليا؛ للتعرف على اهتمامات كل اأ�ستاذ وبحوثه واأ�سلوبه.. 7

االإر�ساد العلمي

الدليل األكاديمي لطالب الدراسات العليا
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على طالب الدرا�س���ات العليا بعد اإنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خم�س���ني يف املائة على االأقل من املقررات الدرا�سية ومبعدل 
تراكمي ال يقل عن )جيد جدًا( التقدم مب�س���روع الر�س���الة - اإن وجدت - اإىل الق�سم، ويف حال التو�سية باملوافقة عليه يقرتح جمل�س 
الق�سم ا�سم امل�سرف على الر�سالة وامل�سرف امل�ساعد - اإن وجد - اأو اأ�سماء اأع�ساء جلنة االإ�سراف مع حتديد رئي�سها، ويرفع بذلك 

اإىل جمل�س الكلية، وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا للموافقة عليه بناًء على تاأييد جمل�س الكلية، مع مراعاة ما ياأتي:
على طالب الدرا�سات العليا تقدمي حلقة نقا�س علمية )�سمنار( بالق�سم العلمي التابع له عند االنتهاء من مقرتح اخلطة اإذا راأى . 1

الق�س���م العلمي ذلك، وقبل عر�سها على جمل�س الق�س���م، ويعر�س الطالب يف هذه احللقة مقرتح البحث واأهميته، والهدف منه 
وطريقة تنفيذه، ومدى توفر اإمكانيات تنفيذه، ومدى متيز فكرة البحث عما �سبق عمله يف هذا املجال، والفائدة املرجوة منه. 

يلتزم الطالب بالقواعد التنظيمية لكتابة خطة البحث ور�سالة املاج�ستري، وفق االأدلة التي اأقرها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.. 2
ميكن لطالب املاج�ستري ت�سجيل مقرر امل�سروع البحثي ب�سرط اأن يكون قد اجتاز )50 %( من جمموع املقررات الدرا�سية بنجاح.. 3
يجوز اأن ي�سرتك طالبان يف امل�سروع البحثي ويكلف كل طالب بجزء حمدد من امل�سروع ويكون ذلك بهدف حث الطالب وتدريبهم . 4

للعمل كفريق بحثي.
يلتزم الطالب يف اإخراجه للم�س���روع البحثي بالقواعد التنظيمية لكتابة ر�سالة املاج�ستري، وفق االأدلة التي اأقرها جمل�س عمادة . 5

الدرا�سات العليا .
يجب اأن تتميز مو�سوعات ر�سائل املاج�ستري باجلدة واالأ�سالة، كما يجب اأن تتميز مو�سوعات ر�سائل الدكتوراه باالأ�سالة واالبتكار . 6

واالإ�سهام الفاعل يف اإمناء املعرفة يف تخ�س�س الطالب.
تكتب ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه باللغة العربية، ويجوز اأن تكتب بلغة اأخرى يف بع�س التخ�س�سات بقرار من جمل�س اجلامعة . 7

بناًء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا، على اأن حتتوي على ملخ�س واٍف لها باللغة العربية.

اإعداد الر�سائل
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ال يتخرج الطالب اإال بعد اإنهاء متطلبات الدرجة العلمية، ومبعدل تراكمي ال يقل عن )جيد جدًا( .. 1
يرفع رئي�س الق�سم املخت�س تقرير جلنة املناق�سة اإىل عميد الدرا�سات العليا يف مدة ال تتجاوز ثالثة اأ�سابيع من تاريخ املناق�سة. 2
يرفع عميد الدرا�سات العليا التو�سية مبنح الدرجة اإىل جمل�س اجلامعة التخاذ القرار.. 3
مينح جمل�س اجلامعة الدرجات العلمية االآتية بناًء على تو�سية جمل�س الق�سم، وتاأييد كل من عميد الكلية املعنية، وعميد الدرا�سات . 4

العليا
اإخالء الطرف وت�سليم الوثيقة مرتبط باإيداع الن�سخ املعتمدة من الر�سالة العلمية، وفق النموذج املعد من عمادة الدرا�سات العليا.. 5

منح الدرجة

الدليل األكاديمي لطالب الدراسات العليا
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املكتبة
تعت���رب املكتبة املركزية يف املدينة اجلامعية مكتب���ة رائدة ومرجعًا 
مهم���ا للدار�سني والباحثني. كما يوج���د فروع للمكتبة يف بع�س الكليات 
واق�سام الطالبات. تقدم هذه املكتبات كافة اخلدمات املكتبية للدار�سني 
والباحث���ني والت���ي ت�سمل جتمي���ع م�س���ادر البحث العلم���ي يف خمتلف 
فروعه، وتنظيم عمليات احلفظ االإعارة وت�سهيل اإجراءاتها واال�ستفادة 

من اأحدث الو�سائل التقنية يف هذا املجال حلفظ املعلومات املكتبية.
وق���د قامت املكتبة باأمتتة اخلدم���ات والعمليات املكتبية باحلا�سب 
االآيل ويت���م البح���ث االآيل ملحتويات املكتبة املركزي���ة وفروعها وتقدمي 
خدمة البحث االآيل للك�سافات واالإنتاج الفكري الأع�ساء هيئة التدري�س 
باجلامعة وامل�ستخل�سات والن�سو����س الكاملة عن طريق �سبكة قواعد 
املعلومات يف برنامج متطور. كما يتم تقدمي خدمة االإنرتنت واالت�سال 
ب�سبك���ة وا�سعة من قواع���د املعلومات العاملية باملج���ان جلميع من�سوبي 

اجلامعة.

اخلدمات املقدمة للطالبمنح الدرجة



املعامل واملختربات
توج���د باجلامعة معامل وخمتربات موزعة على كلياتها التطبيقية 
والنظري���ة، لتغطية جميع احتياجات اجلامع���ة املعملية �سواء الأغرا�س 
التعليم او البحث العلمي وعلى م�ستوى جميع الكليات ومزوده باالأجهزة 
واملع���دات وامل���وارد الالزمة، ه���ذه املعامل واملختربات ق���د مت انتقائها 
واختيارها وفق املوا�سفات الدقيقة املتعارف عليها باجلامعات. وتتميز 
ب�سموله���ا وتغطيتها لكافة املنا�سط االأكادميي���ة والعلمية التي حتتاجها 
اجلامع���ة، وتهيئ هذه املعام���ل واملختربات بنية اأ�سا�سي���ة وبيئة علمية 

للدرا�سات العليا باجلامعة.
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الدليل األكاديمي لطالب الدراسات العليا



موقع العمادة 
ميك���ن لط���الب الدرا�س���ات العليا االط���الع على موقع 
العمادة على البواب���ة االلكرتونية للجامعة، وقد مت تنظيمه 
وتن�سيقه لي�سه���ل على زواره الو�س���ول اإىل مبتغاهم. ومتت 
مراعاة حاجة الطلبة للمعلومات واالإر�سادات برفع اللوائح 
والقوان���ني املنظمة. ومتا�سيًا مع توجه���ات اجلامعة باأمتته 
العم���ل واالت�ساالت فق���د خ�س�ست العم���ادة م�ساحة على 
موقعه���ا اأدرجت في���ه جميع النماذج اخلا�س���ة بالدرا�سات 
العلي���ا بحيث ي�سهل على الطالب والكلي���ات الو�سول اليها، 
كم���ا ت�سمن املوق���ع الربام���ج املقدمة واخلط���ط الدرا�سية 
و�س���روط القب���ول واأنواع املوافق���ات املطلوب���ة واالختبارات 
املعياري���ة ومعادالتها، واالأدلة واللوائ���ح املنظمة للدرا�سات 
العليا وقواعدها التنفيذية، وروابط للمواقع التي تهم طالب 

الدرا�سات العليا. 
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