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مقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد ...
تعمل عمادة الدراسات العليا على توظيف القدرات العلمية والتقنية لتطوير الدراسات العليا مبا يتوافق مع خطط التنمية،
وحاجة سوق العمل ،وذلك لفتح آفاق علمية وأكادميية ألبنائنا وبناتنا للرفع من مستوى طموحاهتم واالرتقاء هبم إىل أعلى
درجات التحصيل العلمي.
ويأيت دليل إجراءات العمل بعمادة الدراسات العليا جبامعة القصيم كي يكون إطاراً مرجعياً لكل الكليات واألقسام جبامعة
القصيم ،وحىت يصبح يف متناول مجيع الطالب والطالبات يف خمتلف مراحل الدراسات العليا ،مراعياً يف ذلك االلتزام مبواد
الالئحة املوحدة للدراسات العليا باجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية جبامعة القصيم ،وقد تضمن هذا الدليل اإلجراءات
التالية:
-

إجراءات استحداث/تطوير برامج الدراسات العليا.
إجراءات القبول.
اإلجراءات األكادميية.
إجراءات الرسائل العلمية.

 إجراءات منح درجة املاجستري/الدكتوراه وتسليم الوثيقة. إجراءات استالم رسائل املاجستري/الدكتوراه وإيداعها.ويف اخلتام أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من ساهم من منسويب عمادة الدراسات العليا يف إعداد هذا الدليل سائالً
املوىل عز وجل أن جيعل ذلك يف موازين حسناهتم.
وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري والسداد ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
عميد عمادة الدراسات العليا

د .محمد بن إبراهيم الدغيري
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مراحل استحداث/تطوير برنامج دراسات عليا
رفع طلب إقرار البرنامج من الكلية إلى عمادة الدراسات العليا

رفع طلب إقرار البرنامج من عمادة الدراسات العليا إلى سعادة وكيل
الجامعة للتخطيط والجودة

بعد موافقة وكيل الجامعة للتخطيط والجودة على طلب إقرار البرنامج تقوم
عمادة الدراسات العليا بمخاطبة الكلية إلرسال خطة البرنامج للعمادة

بعد إرسال الكلية خطة البرنامج إلى عمادة الدراسات العليا تقوم
العمادة بإرسالها للجنة الدائمة للخطط الدراسية والبرامج بالجامعة

يرفع رئيس اللجنة الدائمة للخطط الدراسية والبرامج خطاب إلى
عميد عمادة الدراسات العليا بالتوصية بإقرار خطة البرنامج

يرفع عميد عمادة الدراسات العليا خطة البرنامج إلى مجلس العمادة

توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بإقرار خطة البرنامج

إقرار أو إعادة دراسة خطة البرنامج من قبل مجلس الجامعة

بعد موافقة معالي مدير الجامعة على محضر مجلس العمادة ترفع خطة
البرنامج إلى مجلس الجامعة
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أوالً :استحداث )إقرار( برنامج دراسات عليا جديد:
مسار اإلجراء

النماذج والمرفقات

عمادة الدراسات
جملس الكلية
 منوذج طلب إقرار برنامج دراسات عليا (متوفر مبوقع جملس القسماللجنة الدائمة للخطط والربامج
العليا
العمادة).
جملس عمادة الدراسات العليا
باجلامعة
 منوذج خطة برنامج دراسات عليا جديد.جملس اجلامعة

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
المادة السابعة:
يض ع ع ع ععة املعا ير ااتف يلتايإلق ير بر ع ع ع ععاعاف ا بيا ًبياى يرصاي ع ع ع ععا يرتعاا ً ا
يرصاي ا يرتعاا اة ابي ا اا يأتي:

ع ع ع ععاف املعا

ا

 /1أن يك ن ص يفب رصى يرقسععل يرتص يركامن اع أ ضععا لادف ير صااا اع ي ععا ذ اي ععا ذ يلصععاا إلن يل ر عر عإلن من
املال يربقنااىً ،ااضعافف لى يفب يااكانا يرحثياف اع اتاا اا بقي اتسعالا يرسا ع غ اهإلقلا ،ا رض رضع ان نملا
يربقنااى اع حاث ير صااا اياشبيف ايرحثث.
 /2أن يك ن يرقس ع ع ععل ص ي نس ع ع ععت ىبق ا ا ع ع ععحف اس ع ع ع ى يلبحعف ير ااتاف لن ان يربقنااى رصا ف يلا س ع ع ع إلق ،أا ا ف
يلا س إلق لن ان يربقنااى رصا ف يرص ايه.
 /3أن يك ن ص يرط غ يل ة ح رالل من يربقنااى ا ا حا رض ان ي بياي ه.
القواعد التنفيذية للمادة السابعة:

يبيعن يرقسل يربيهت من ي ثصيث ًبنااى اي ا عاا اا ي ن:
 -1أن ي فب رصى يرقسععل ااي يق ع ث ثف أ ضععا لادف ير صااا ي ق ا حالل يرتع اف ع أ ع ا اصععاا ربقياى يلا س ع إلق
اى سف أ ضا لادف صااا ي ق ا حالل يرتع اف ع أ ا ربقياى يرص ايه.
 -2أن يك ن ص اضعععل لءصععا يرقسععل تى ا ع ي ا أا أ لق ل ي ان يربقنااى لبحعف يلا س ع إلق ،ا ععج ان ًص ًبنااى
يلا س إلق ل ي ان يربقنااى لبحعف يرص ايه الملعا يرصاي ا يرتعاا حق يي ث ا اع رض.
 -3أي يقع ععص يل ة ح رالل اع يرط غ ايرطععارحععا من يربقنععااى ع ت5ا من ابحعععف يلععا س ع ع ع ع إلق ،ات3ا من ابحعععف يرععص ايه.
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المادة الثامنة:
اة ابي ا اا اا من يلا ت7ا ي قصم يرقسل لى املعا يركعاف ً صباع برا ن ع يربقنااى ي ضح فاه اا يأتي:
 /1ألصيف يربقنااى ااصى يح ااج يلمل ة يرست ي ره.
 /2طحاتف يربقنااى اع حاث ب إلزه ي ا يمي ايلنهي اا ه ه يرتعمي.
 /3أل اعف يربقنعااى ااس ع ع ع ع هعا قعصي عه تعص ييط ع اعا قعصاعه ي سع ع ع ع ععام ي ىبى يىع ير عااتعف أا ير عااتعا ي ىبى من
يل عكف من املال ير رص.
 /4يااكانا يل يفب  ،أا يلطع غ يفبلا ًارقسع ععل ر قصيل يربقنااى اس ع ع ى تتعامي اانهي افاة ،اارع ععبف ىا ع ععف ثصيص
يلملاي يرحثياف يربئيسف ًارقسل.
 /5اتصل ي قبيا لادف ير صااا ًارقسل اصى يرس ي يرخ ا يلاضاف.
 /6يرسإلق يرذي اف ايرتع اف ضا لادف ير صااا ًارقسل ،الع رالل عف ً ملال يربقنااى من ير ااتف.
الثامنة:

ًااضافف لى اا اا من نص يلا
رذرض اا ي ن:
ا يرصاي ا يرتعاا.
ُ -1يقصم يربقنااى افق ير ا ج يلتص رالذي يرغبض اع ح
 -2ليضا اسمل يربقنااى ًارعغ إلن يرتبااف ايانملعإلزيف.
 -3ثصيص ن ع يربقنااى تًالقباي أا ًارب ارف ايلقباي  ،اصتق أا ا بب ا.
 -4يلسااي ايرتق إلز رعبقنااى.
 -5يرتت ير صااسعي رأل ضا من يرقسل ااملال يتلل من يرحثث يرتعمي ا إلقلل يرذي اف.
 -6ثصيص اقباي يربقنااى اة ا ف اقبا ًارعغ إلن يرتبااف ايانملعإلزيف.
 -7يرك ت ايلبي ة يلقتقحف رع قباي .
 -8باإلز ا ب ال يل ي ًار جساق اة ا يرصاي ا يرتعاا.
 -9زاة يلقباي ًثست يلس يا ا ثصيص ير حصي يلثنسحف رك اا اامل ع ير حصي رك اس ى.
 -10تص ي ا يربقنااى اع املعسعي يرقسل ايركعاف يبفة لى املعا ا يرصاي ا يرتعاا.
يرياا ف ي ضح يرقسل يربيهت من ي ثصيث ًبنااى اي ا

عاا اع ى ل ير

ج يلتص

المادة التاسعة:
يصاس املعا ا ه يرصاي ع ععا يرتعاا اص ع ععباع يربقنااى ،اي ى ير جس ع ععاق ًإلن ا طعحا ه اا طعحا يربقياى ي ىبى يرقائ ف لن
ا ص ر با ي ييز اي اف فا ا ًانلا ،امن حال ي ا ه ي صعي ًه لى املعا ير ااتف ي ا ه.

www.gsd.qu.edu.sa

ثانياً :تطوير برنامج دراسات عليا قائم:
مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
المادة العاشرة:
يك ن ير تصي من يلقباي  ،أا ا طعحا يربقنااى ،أا شباط يرقح لً ،قبيا اع املعا ير ااتف ً ا
يرصاي ا يرتعاا ًار جساق اة يرقسل يل ص.

اف املعا

اه

ثالثاً :استحداث برنامج دراسات عليا مشترك:
مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
المادة الحادية عشرة:
يمل ز أن جص ع ععأ من ير ااتف ًبياى اص ع ععتق ف رعصاي ع ععا يرتعاا ًإلن س ع ع إلن أا أ لق أا عا إلن أا أ لق افق ي ص يض ع ععتالا املعا
اف املعا ا يرصاي ا يرتعاا تص ير جساق اة ي سام يلت اف.
ير ااتف ً ا
القواعد التنفيذية للمادة الحادية عشرة:
أ ) البرامج المشتركة بين قسمين أو تخصصين أو أكثر:

سع ععل اع يل ر ع عر ع عإلن من يربقنااى يلقتق

 -1ي ل ك يع ر ف اصع ععتق ف ًإلن يرقس ع ع إلن يلت اإلن ،صع ععاا ف لا ض ع ع ين اع
لءصاؤه.
 -2ضععة لذه يرن ف ير ر ع ا يلقتق رعبقنااى افق ض ع يًء لءصععا يربقنااى ثل يصاس من املعسعععي يرقس ع إلن اعتص يل يفقف عاه
يبفة لى املعا يركعاف ا بياه.
 -3بفة يركعاف يربقنااى يلقتق لى املعا يرصاي ا يرتعاا يرذي يق م ًصاي ه اافة اا ه لى املعا ير ااتف.
ُ -4يك َّ ن املعا رعبقنااى يلصتق اره حاا املعا يرقسل فا ا ي ص يربقنااى يلصتق .
سع ع ع ععل
 -5ي ك ن يلملعا اع أ ضع ع ع ععا لادف ير صااا ًثاث يك ن ث ثف انلل ي ًب حف أ ع ع ع ع ا اصع ع ع ععاا  ،ايب ع ع ع ععح
اصاا من يربقنااى ض يع أا أ لق من يلملعا.
 -6يبأس يلملعا أحص ي ضععا اع يرقسععل يرذي ره يريق ي بق من يربقنااى ا ص تسععااي يلسععال ف من يربقنااى يب ععح أ ضععا
يلملعا ائيسا ره.
 -7ي ل تتاإلن ائيا اأ ضا يلملعا ًقبيا اع ا ا ير ااتف رعصاي ا يرتعاا ايرحثث يرتعمي ً اف اع املعا يركعاف.
باذ اا ي ره اع ا طعحا يربقنااى.
سل ي شبيف
 -8ي ى
 -9يك ن ائيا يلملعا اصبفا يربقنااى ا ثص االااه يا يايف اي ا ي اف.
ب ) البرامج المشتركة بين كليتين أو أكثر:

 -1ي ل ك يع ر ف اصتق ف ًإلن يركعا إلن صتق ف لا ض أا أ لق اع يل ررإلن من يربقنااى يلقتق لءصاؤه.
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 -2ض ع ععة لذه يرن ف ير ر ع ع ا يلقتق رعبقنااى افق ض ع ع يًء لءص ع ععا يربقياى ثل يصاس من
اعتص يل يفقف عاه يبفة لى املعا يركعاف ا بياه.
عاف لى املعا يرصاي ع ع ع ع ععا يرتعاا يرذي يق م ًصاي ع ع ع ع ع ه اافة ير ع ع ع ععاف ًه لى املعا
 -3يبفة يربقنااى يلقتق اع ح
ير ااتف.
ُ -4يك ن املعا رعبقنااى يلصتق اره حاا املعا يرقسل فا ا ي ص يربقنااى يلصتق .
س ععل ا ه
 -5ي ك ن يلملعا اع أ ض ععا لادف ير صااا ًثاث يك ن ث ثف انلل ي ًب حف أ ع ع ا اص ععاا  ،ايب ععح
ض يع أا أ لق من يلملعا.
 -6يبأس يلملعا أحص ي ضععا اع يرقسععل يرذي ره يريق ي بق من يربقنااى ا ص تسععااي يلسععال ف من يربقنااى يب ععح أ ضععا
يلملعا ائيسا ره.
 -7ي ل تتاإلن ائيا اأ ض ع ع ع ععا يلملعا ًقبيا اع ا ا ير ااتف رعصاي ع ع ع ععا يرتعاا ايرحثث يرتعمي ً ع ع ع ععاف اع املعا ا
يرصاي ا يرتعاا.
باذ اا ي ره اع ا طعحا يربقنااى
سل من يركعاف يلصاا ف ًاربقنااى ي شبيف
 -8يعتزم
املعا س ع ععل ره
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ف ًاربقنااى

ثانياً :إجراءات القبول
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تسلسل إجراءات القبول
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شروط القبول في برامج الدراسات العليا:
الشروط العامة للقبول:
يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامه ما يأتي:
.1أن يكون املتقدم سعودياً أو على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان من غري السعوديني.
.2أن يكون املتقدم حاصالً على الشهادة اجلامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معرتف هبا.
.3أن يكون حسن السرية والسلوك والئقاً طبياً.
.4أن يقدم توصيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريسه.
.5أال يقل معدل الطالب عن جيد جداً يف مرحلة البكالوريوس.
.6موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.
.7التفرغ التام للدراسة ملرحلة الدكتوراه.

المستندات المطلوبة:
.1منوذج طلب االلتحاق بالدراسات العليا باجلامعة باإلضافة إىل صورة من النموذج.
.2صورتان مصدقتان من وثيقة التخرج.
.3صورتان مصدقتان من السجل األكادميي.
.4توصيتان أكادمييتان.
.5صورتان من اهلوية الوطنية للسعوديني أو اإلقامة لغري السعوديني.
.6موافقة صرحية من جهة العمل باالنتظام بالدراسة للذين يعملون.
.7موافقة ويل األمر للطالبات.
.8أربع صور شخصيه مبقاس ( )6 x4للطالب فقط.
.9مستندات أخرى يراها الطالب مفيدة لقبوله.
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شروط القبول في برامج الدبلوم:
يشرتط للقبول مبرحلة الدبلوم حصول الطالب على تقدير (جيد) على األقل يف املرحلة اجلامعية.

شروط القبول في برامج الماجيستير:
يشرتط للقبول مبرحلة املاجستري حصول الطالب على تقدير جيد جداً على األقل يف املرحلة اجلامعية ،وجيوز جمللس

الدراسات العليا قبول احلاصلني على تقدير جيد مرتفع ،على أال يقل معدل الطالب عن جيد جداً يف مقررات التخصص
ملرحلة البكالوريوس.
وجمللس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية جملس القسم وتأييد جملس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية

للقبول.

شروط القبول في برامج الدكتوراه:
يشرتط للقبول مبرحلة الدكتوراه احلصول على تقدير "جيد جدا "على األقل يف مرحلة املاجستري إذا كانت من
جامعة متنحها بتقدير ،وجمللس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية جملس القسم وتأييد جملس الكلية إضافة أي شروط
أخرى يراها ضرورية للقبول.

المقررات التكميلية:
جيوز للقسم املختص أن يشرتط لقبول الطالب يف مرحليت املاجستري أو الدكتوراه اجتياز عدد من املقررات التكميلية
من مرحلة سابقة يف مدة ال تزيد عن ثالثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأيت:
 -1اجتياز املقرر التكميلي يف املرة األوىل بتقدير ال يقل عن (جيد).
 -2أال يقل معدله الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن (جيد جدا).
-3

ال يتم التسجيل يف برنامج الدراسات العليا إال بعد اجتياز املقررات التكميلية ،وجيوز للقسم اإلذن بالتسجيل
يف مقررات الدراسات العليا إذا مل يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من املقررات التكميلية.
ال حتتسب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية ضمن املدة احملددة للحصول على الدرجة.
ال تدخل املقررات التكميلية يف احتساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدراسات العليا.

-6

ال يشرتط التفرغ لدراسة املقررات التكميلية وال يتمتع من يدرس تلك املقررات حبقوق الطالب اجلامعي.

-4
-5
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-7

يعطى من يدرس مقررات تكميلية من مقررات املرحلة اجلامعية رقما جامعيا مؤقتا حيسب من خالله معدله

-8

الفصلي والرتاكمي بالتنسيق بني عمادة الدراسات العليا وعمادة القبول والتسجيل.
جيوز للقسم اإلذن بالتسجيل يف مقررات الدراسات العليا ملن استوىف مجيع شروط القبول ومل يبق عليه سوى
مقرر أو مقررين من املقررات التكميلية وفق ما يلي:
-1
-2
-3
-4

ال تشكل هذه أكثر من  %25من وحدات املقررات التكميلية.
أال يقل معدله فيما اجتازه من املقررات التكميلية عن جيد جدا.
أن يتم تسجيلها يف الفصل الدراسي املقبل دون انقطاع.
جيوز ملن مل جيتز املقررات التكميلية لظروف قهرية يقبلها جملس عمادة الدراسات العليا ويوصي
هبا جملس القسم ،التقدم مرة أخرى للقبول يف التخصص نفسه أو غريه.
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ثالثاً :اإلجراءات األكاديمية
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-1طلب تأجيل القبول:
 )1يقوم الطالب المستجد الحاصل على رقم جامعي وقبول نهائي غير مشروط بتعبئة نموذج طلب تأجيل
القبول (متوفر على موقع العمادة) مع ذكر األسباب والمبررات.
 )2يقوم مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج حسب التالي:
 التوصية باملوافقة من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها واستكمال تعبةة النموذج والتوقيع منرئيس القسم مث الرفع لعميد الكلية.
 التوصية برفض الطلب من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض واستكمال تعبةةالنموذج والتوقيع من رئيس القسم وإبالغ الطالب واملشرف.
 )3يقوم عميد الكلية (عند قبول الطلب من مجلس القسم) بدراسة الطلب وتنفيذ التوصيات وتكون النتائج
حسب التالي:
 التوصية باملوافقة وتوقيع النموذج من عميد الكلية والرفع لعمادة الدراسات العليا. التوصية برفض الطلب وتوقيع النموذج من عميد الكلية وإرجاعه للقسم. خطاب من عميد الكلية يشمل رقم اجللسة وتارخيها جمللس القسم مع البيانات األساسية للطالب.المادة الحادية والعشرون:
جيوز مبوافقة جملس القسم املختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على أال تتجاوز مدة
التأجيل فصلني دراسيني ،وال حتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة.
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القواعد التنفيذية للمادة الحادية والعشرين:
 )1يقوم الطالب الراغب يف تأجيل قبوله النهائي بتعبةة النموذج املعد لذلك وتقدمية لرئيس القسم املختص قبل بداية
الفصل الدراسي مبدة ال تقل عن أسبوعني لعرضة على جملس القسم.
 )2يرفع النموذج إىل عميد الكلية مث عميد الدراسات العليا للموافقة علية وإصدار قرار التأجيل.
 )3ال تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني ابتداء من الفصل الذي منح فيه الطالب القبول النهائي.
 )4إذا جتاوزت املدة فصلني دراسني يلغى قبول الطالب وله أن يقدم تقدميا جديداً وفق شروط االلتحاق وقت القبول
اجلديد.

-2طلب تأجيل الدراسة:
 )1يقوم الطالب غير المستجد بتعبئة نموذج طلب تأجيل الدراسة لمدة فصل (متوفر على موقع العمادة) مع
ذكر األسباب والمبررات.
 )2يقوم مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج حسب التالي:
 التوصية باملوافقة من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها واستكمال تعبةة النموذج والتوقيع منرئيس القسم مث الرفع لعميد الكلية.
 التوصية برفض الطلب من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض واستكمال تعبةةالنموذج والتوقيع من رئيس القسم وإبالغ الطالب واملشرف.
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 )3يقوم عميد الكلية (عند قبول الطلب من مجلس القسم) بدراسة الطلب وتنفيذ التوصيات وتكون النتائج
حسب التالي:
 التوصية باملوافقة وتوقيع النموذج من عميد الكلية والرفع لعمادة الدراسات العليا. التوصية برفض الطلب وتوقيع النموذج من عميد الكلية وإرجاعه للقسم. خطاب من عميد الكلية يشمل رقم اجللسة وتارخيها جمللس القسم مع البيانات األساسية للطالب.المادة الثانية والعشرون:
جيوز مبوافقة جملس القسم املختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل الطالب وفق ما يأيت:
 )1أن يكون الطالب قد اجتاز فصالً دراسياً أو أكثر أو أجنز قدراً مناسباً من الرسالة.
 )2أال يتجاوز جمموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتني دراسيتني).
 )3أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي مبا ال يقل عن أسبوعني.
 )4ال حتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة.
القواعد التنفيذية للمادة الثانية والعشرين:
 )1يقوم الطالب الراغب يف تأجيل الدراسة بتعبةة النموذج املعد لذلك وتقدمية لرئيس القسم املختص قبل بدء الدراسة
مبا ال يقل عن أسبوعني لعرضه على جملس القسم.
 )2ال يعد التأجيل نافذاً إال بعد موافقيت عميد الكلية وعميد الدراسات العليا الذي يصدر القرار.
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-3طلب الحذف أو االعتذار:
 )1يقوم الطالب بتعبئة نموذج طلب حذف فصل (متوفر على موقع العمادة) قبل بدء االختبارات النهائية
بخمسة أسابيع على األقل مع ذكر األسباب والمبررات.
 )2يقوم مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج حسب التالي:
 التوصية باملوافقة من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها واستكمال تعبةة النموذج والتوقيع منرئيس القسم مث الرفع لعميد الكلية.
 التوصية برفض الطلب من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض واستكمال تعبةةالنموذج والتوقيع من رئيس القسم وإبالغ الطالب واملشرف
 )3يقوم عميد الكلية عند قبول الطلب من مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج حسب التالي:
 التوصية باملوافقة من عميد الكلية ويشمل رقم اجللسة وتارخيها والرفع لعمادة الدراسات العليا. التوصية برفض الطلب من عميد الكلية وإرجاعه للقسم. خطاب من عميد الكلية يشمل رقم اجللسة وتارخيها جمللس القسم مع البيانات األساسية للطالب.المادة الثالثة والعشرون:
جيوز أن حيذف الطالب مجيع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأيت:
 )1أن يتقدم بطلب احلذف قبل االختبار النهائي.
 )2موافقة جملس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
 )3أال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية.
 )4حيتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدة التأجيل املشار إليها يف املادة (.)22
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القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والعشرين:

 )1يقوم الطالب الراغب يف حذف املقررات بتعبةة النموذج املعد لذلك وتقدميه إىل رئيس القسم املختص قبل بدء
االختبارات النهائية خبمسة أسابيع على األقل لعرضه على جملس القسم ،وجمللس عمادة الدراسات العليا االستثناء
من ذلك.
 )2يرفع النموذج إىل عميد الكلية مث عميد الدراسات العليا للموافقة علية وإصدار قرار احلذف.
 )3تبلغ عمادة الدراسات العليا جهة العمل إذا كان الطالب مفرغاً.
 )4جيب أال يكون الطالب قد استنفد مدد التأجيل.

-4طلب فرصة إضافية:
 )1يقوم الطالب بتعبئة نموذج طلب فرصة (متوفر على موقع العمادة) مع ذكر الفرصة اإلضافية (رفع المعدل
أو تجاوز المدة) مع التقيد بالتقويم األكاديمي في الرفع ألحد الفرصتين الختالف التوقيت.
 )2يقوم مجلس القسم بدراسة الطلب وإرسال أحد التوصيتين:
 صورة من مجلس القسم بالتوصية باملوافقة ويشمل رقم اجللسة وتارخيها واستكمال تعبةة النموذج والتوقيعمن رئيس القسم مث الرفع لمجلس الكلية.
 صورة من مجلس القسم بالتوصية برفض الطلب ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض واستكمالتعبةة النموذج والتوقيع من رئيس القسم وإبالغ الطالب واملشرف.
 )3يقوم مجلس الكلية عند قبول الطلب من مجلس القسم بدراسة الطلب وإرسال أحد التوصيتين:
 صورة من مجلس الكلية بالتوصية باملوافقة من ويشمل رقم اجللسة وتارخيها والرفع لعمادة الدراساتالعليا.
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 صورة من مجلس الكلية بالتوصية برفض الطلب ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض. خطاب من عميد الكلية يشمل رقم اجللسة وتارخيها جمللسي القسم والكلية مع البيانات األساسيةللطالب.
المادة الثامنة والعشرون:
جيوز استثناءً من الفقرة ( )5من املادة ( )26منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلني
دراسيني كحد أعلى بناءً على توصية جملسي القسم والكلية وموافقة جملس عمادة الدراسات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين:
 )1ينذر الطالب إذا اخنفض معدله عن (جيد جداً) خالل فصل دراسي واحد.
 )2يوقف تسجيل الطالب إذا اخنفض معدله عن (جيد جداً) خالل فصلني دراسيني متتالني أو سنة دراسية.
 )3جمللس القسم بناء على التقرير املقدم من املرشد العلمي أو املشرف على الطالب أن يوصى مبنح فرصة ال تزيد على
فصلني دراسيني لرفع معدلة الرتاكمي إذا كان ذلك ممكناً.
 )4ترفع التوصية مرفقة بالتقرير والسجل األكادميي للطالب إىل جملس الكلية للنظر واختاذ التوصية املناسبة.
 )5ترفع توصية جملس الكلية إىل جملس عمادة الدراسات العليا الختاذ القرار املناسب.
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المادة التاسعة والعشرون:

جيوز استثناءً من الفقرة ( )10من املادة ( )26منح الطالب فرصة إضافية ال تزيد عن فصلني دراسيني بناءً على

تقرير من املشرف وتوصية جملسي القسم والكلية وجملس عمادة الدراسات العليا وموافقة جملس اجلامعة( .مت تفويض جملس
العمادة)
القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين:
 )1يقدم الطالب طلب الفرصة اإلضافية لرئيس القسم املختص مشفوعاً بتقرير من املشرف يبني سري الطالب الدراسي
ويقرح مدة الفرصة اإلضافية.
 )2جمللس القسم بناء على اقرتاح املشرف أن يوصى مبنح الطالب فرصة إضافية ال تزيد عن فصل دراسي يف كل مرة،
وحبد أعلى مرتني مستقلتني.
 )3يوصى جملس الكلية مبا يراه مناسبا مث ترفع التوصية مشفوعة مبسوغاهتا إىل جملس عمادة الدراسات العليا الختاذ
التوصية املناسبة.

-5طلب التحويل من جامعة أخرى أو من داخل الجامعة:
 )1يقوم الطالب بكتابة طلب التحويل مع إرفاق الوثائق المطلوبة (الوثيقة للمؤهل السابق – السجل األكاديمي
للمؤهل السابق – التوصيات – قدرات الجامعيين – السجل األكاديمي للمؤهل الحالي).
 )2يقوم مجلس القسم بدراسة الطلب وإرسال أحد التوصيتين:
 صورة من مجلس القسم المحول إليه بالتوصية باملوافقة ويشمل رقم اجللسة وتارخيها. صورة من مجلس القسم المحول إليه بالتوصية برفض الطلب ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسبابالرفض.
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 )3يقوم مجلس الكلية عند قبول الطلب من مجلس القسم بدراسة الطلب وإرسال أحد التوصيتين:
 صورة من مجلس الكلية بالتوصية باملوافقة ويشمل رقم اجللسة وتارخيها. صورة من مجلس الكلية بالتوصية برفض الطلب ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض. خطاب من عميد الكلية يشمل رقم اجللسة وتارخيها جمللسي القسم والكلية مع البيانات األساسيةللطالب.
المادة الثالثون:
جيوز قبول حتويل الطالب إىل اجلامعة من جامعة أخرى معرتف هبا ،بناءً على توصية جملس القسم والكلية وموافقة
جملس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأيت:
 )1توافر شروط القبول يف الطالب احملول ،وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
 )2أال يكون الطالب مفصوالً من اجلامعة احملول منها ألي سبب من األسباب.
 )3جيوز احتساب عدد الوحدات الدراسية اليت درسها سابقاً طبقاً لآليت:
أ -أال يكون قد مضى على دراسته للوحدات املعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.
ب -أن تتفق من حيث املوضوع مع متطلبات الربنامج احملول إليه.
ج -أال تتعدى نسبة هذه الوحدات  %30من وحدات الربنامج احملول إليه.
د -أال يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن جيد جداً.
ه -ال تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساب املعدل الرتاكمي.
و -تكون املعادلة بتوصية من جملس القسم الذي يتبعه املقرر وموافقة جملسي الكلية وعمادة الدراسات
العليا.
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القواعد التنفيذية للمادة الثالثين:
أوالً :إجراءات التحويل:
 )1يقدم الطالب لعمادة الدراسات العليا طلباً بالتحويل ،مرفقاً به كشف الدرجات للوحدات اليت درسها يف اجلامعة
املراد التحويل منها ،ووصفاً تفصيلياً معتمداً ملفردات املقررات اليت درسها.
 )2حيال الطلب ومرفقاته إىل الكلية املختصة ،لعرضه على جملسي القسم والكلية.
 )3ترفع توصية جملسي القسم والكلية إىل عمادة الدراسات العليا الختاذ القرار املناسب.
ثانياً :احتساب الوحدات الدراسية:
 )1حتال املقررات اليت درسها الطالب سابقاً – إذا مت قبول حتويله – إىل القسم أو األقسام املختصة ،ملعادلتها طبقاً
ملا جاء يف الفقرة ( )3من أصل املادة.
 )2تكون املعادلة بتوصية من جملس القسم الذي يتبعه املقرر ،ومبوافقة جملس الكلية اليت يتبعها القسم.
 )3يعرض األمر على جملس عمادة الدراسات العليا الختاذ القرار املناسب.
 )4تدرج الوحدات املعادلة ضمن سجل الطالب ،ويزود القسم احملول إليه بعدد الوحدات.
المادة الحادية والثالثون:
جيوز حتويل الطالب من ختصص إىل ختصص آخر داخل اجلامعة ،بناءً على توصية جملسي القسم احملول إليه والكلية

وموافقة جملس عمادة الدراسات العليا ،مع مراعاة ما يأيت:
 )1توافر شروط القبول يف الطالب احملول ،وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
 )2جيوز احتساب الوحدات الدراسية اليت سبق دراستها يف اجلامعة ،إذا رأى القسم املختص أهنا مطابقة للربنامج الذي
يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله الرتاكمي.
 )3أال يكون الطالب قد ألغي قيده ،ألي من األسباب الواردة يف املادة ( )36من هذه الالئحة.
 )4حتتسب املدة اليت قضاها الطالب يف الربنامج احملول منه ،ضمن املدة القصوى احملددة للحصول على الدرجة.
 )5يكون التحويل من برنامج إىل برنامج آخر ملرة واحدة خالل املدة احملددة للحصول على الدرجة.
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القواعد التنفيذية للمادة الحادية والثالثين:
أوالً :شروط التحويل داخل الجامعة – إضافةً إلى ما في أصل المادة ما يلي:

 )5أن يكون قد أمضى ما ال يقل عن فصل دراسي يف ختصصه األول ،وال يشمل ذلك فصول التأجيل أو احلذف.
 )6أن تكون املدة املتبقية للطالب كافية للحصول على الدرجة العلمية يف الربنامج احملول إليه.

ثانياً :إجراءات التحويل:

 )1يقوم الطالب بتعبةة النموذج اخلاص بالتحويل لدى عمادة الدراسات العليا.
 )2حيال الطلب إىل الكلية املعنية مرفقاً به بيان مصدق (كشف درجات) للوحدات اليت درسها يف القسم احملول منه،
للعرض على جملسي القسم والكلية.
 )3ترفع توصية جملس الكلية إىل جملس عمادة الدراسات العليا ،الختاذ القرار املناسب.
 )4تستكمل عمادة الدراسات العليا يف حال املوافقة على التحويل ،اإلجراءات الالزمة للتحويل.

ثالثاً :يحدد القسم المحول إليه الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها مما درسه الطالب في القسم المحول منه.

-6طلب طي قيد الطالب:
بناء على مسوغات إلغاء القيد إلى مجلس
 )1يقوم المشرف الدراسي أو رئيس القسم بطلب طي قيد الطالب ً
القسم.

 )2يقوم مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج حسب التالي:
 التوصية باملوافقة من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها. التوصية برفض الطلب من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض. )3يقوم مجلس الكلية عند قبول الطلب من مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج حسب التالي:
 التوصية باملوافقة من مجلس الكلية ويشمل رقم اجللسة وتارخيها. التوصية برفض الطلب من مجلس الكلية ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض. خطاب من عميد الكلية يشمل رقم اجللسة وتارخيها جمللسي القسم والكلية مع البيانات األساسيةللطالب.
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المادة السادسة والعشرون:
يلغى قيد الطالب من قرار من جملس عمادة الدراسات العليا يف احلاالت اآلتية:
 )1إذا مت قبوله يف الدراسات العليا ومل يسجل يف الفرتة احملددة للتسجيل.
 )2إذا مل جيتز املقررات التكميلية وفق الشروط الواردة يف املادة (.)18
 )3إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
 )4إذا ثبت عدم جديته يف الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقاً ألحكام املادة ( )52من هذه الالئحة.
 )5إذا اخنفض معدله الرتاكمي عن تقدير جيد جداً يف فصلني دراسيني متتاليني.
 )6إذا جتاوز فرص التأجيل احملددة يف املادة (.)22
 )7إذا أخل باألمانة العلمية سواءً يف مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة ،أو قام بعمل خيل باألنظمة والتقاليد
اجلامعية.
 )8إذا مل جيتز االختبار الشامل – إن وجد – بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
 )9إذا قررت جلنة احلكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم قبوهلا بعد املناقشة.
 )10إذا مل حيصل على الدرجة خالل احلد األقصى ملدهتا وفقاً للمادة (.)36
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-7طلب إعادة القيد للطالب:
بناء على مسوغات إعادة القيد إلى رئيس القسم.
 )1يقوم الطالب بطلب إعادة القيد ً
 )2يقوم مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج حسب التالي:

 التوصية باملوافقة من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها. التوصية برفض الطلب من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض. )3يقوم مجلس الكلية عند قبول الطلب من مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج حسب التالي:
 التوصية باملوافقة من مجلس الكلية ويشمل رقم اجللسة وتارخيها. التوصية برفض الطلب من مجلس الكلية ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض. خطاب من عميد الكلية يشمل رقم اجللسة وتارخيها جمللسي القسم والكلية مع البيانات األساسيةللطالب.
المادة السابعة والعشرون:

جيوز يف حاالت الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان احلائل دون مواصلة دراسته ظروف
قهرية يقبلها جملسي القسم والكلية وتكون إعادة القيد بناءً على توصية من جملس عمادة الدراسات العليا وبقرار من جملس

اجلامعة مع مراعاة ما يأيت:
 )1الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل معاملة الطالب املستجد بصرف النظر
عما قطع سابقاً يف مرحلة الدراسة.
 )2الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة بعض املقررات اليت حيددها له جملسا
القسم والكلية ويوافق عليها جملس عمادة الدراسات العليا وحتسب الوحدات اليت درسها ضمن معدله الرتاكمي
بعد استةنافه الدراسة كما حتتسب املدة اليت قضاها الطالب يف الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن املدة القصوى
للحصول على الدرجة.
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التخرج:
 -1ال يتخرج الطالب إال بعد إهناء متطلبات الدرجة العلمية ،ومبعدل تراكمي ال يقل عن (جيد جداً).
 -2يكون التقدير العام عند خترج الطالب بناءً على معدله الرتاكمي يف مجيع متطلبات الدرجة العلمية (املقررات
الدراسية ،والرسالة ،أو املشروع البحثي).
 -3تتوىل عمادة الدراسات العلي حساب املعدل الفصلي والرتاكمي للطالب.
 -4يتخرج الطالب مبوجب شهادة حتمل تقديره العام ومعدله الرتاكمي توقع من عميد الدارسات العليا ومدير اجلامعة.

االختبارات:
-1
-2

-3
-4

-5
-6
-7

يعد الطالب احلاصل على أقل من  %70راسباً باملقرر ويرمز له بالرمز هـ.

حتدد درجة األعمال الفصلية لطالب الدراسات العليا مبا ال يقل عن  %30وال يزيد عن  %60من الدرجة
النهائية للمقرر ،وجيوز استثناء مقررات الندوات ،واألحباث ،واملقررات ذات الصبغة العلمية أو امليدانية ،وذلك
بناءً على توصية جملس القسم والكلية وتأييد جملس عمادة الدراسات العليا ،وحيدد املقرتح طريقة قياس حتصيل
الطالب يف هذه املقررات.
حيرم الطالب من االستمرار يف دراسة املقرر ودخول االختبار إذا زادت نسبة غيابه عن  %25من جمموع
احملاضرات والدروس العلمية وامليدانية ،ويعد الطالب احملروم راسباً يف ذلك املقرر ويرصد له التقدير (ح).
جيوز جمللس الكلية اليت ينتمي إليها املقرر بناءً على تقرير رئيس القسم رفع احلرمان عن الطالب يعذر قهري

يقبله جملس الكلية على أال تزيد نسبة الغياب عن  %40من جمموع احملاضرات والدروس العملية وامليدانية
احملددة للمقرر ،ويكون ذلك قبل إرسال القائمة النهائية إىل عمادة الدراسات العليا.
ترفع قوائم احلرمان النهائية بعد اعتمادها من قبل جملس الكلية إىل عمادة الدراسات العليا قبل موعد
االختبارات النهائية بثالثة أسابيع على األقل.
يشعر مدرس املقرر الطالب باحلرمان يف حينه ويرفع تقريراً لرئيس القسم الذي ينتمي إليه املقرر يوضح فيه
حرمان الطالب من االستمرار يف دراسة املقرر وتواريخ احملاضرات والدروس العملية اليت تغيب عنها الطالب.
إذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي من مقررات الفصل لعذر قهري جاز جمللس عمادة
الدراسات العليا بناء على توصية جملس القسم والكلية قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديالً خالل مدة
ال تتجاوز الفصل الدراسي التايل.
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-8

جيوز للطالب إعادة دراسة أي مقرر رسب فيه مرة واحدة فقط وتدخل النتيجتان يف املعدل الرتاكمي.

-9

احلد األدىن لالختبار النهائي ساعة واحدة.

-1

مينع دخول الطالب إىل قاعة االختبار إال بالبطاقة اجلامعية أو بطاقة إثبات الشخصية ،ويف حالة عدم إحضار

-2

أي مما سبق فإنه يتوجب على الطالب التوجه إىل جلنة االمتحانات إلجراء الالزم حنو التعرف على الطالب
والسماح له بدخول قاعة االختبار وأداء االختبار.
مينع الدخول بالكتب واملذكرات أو أية أوراق إال مبوافقة أستاذ املادة.

تعليمات خاصة بالطالب لدخول االختبارات:

-3
-4

مينع االنتظار خارج قاعات االمتحانات ويف املمرات املؤدية إليها بعد االنتهاء من االمتحان.
ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد توزيع األسةلة إال بعذر مقبول من قبل منسق اللجنة وفيما
ال يتجاوز نصف ساعة من بدء االختبار كما ال يسمح له باخلروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة من
بدايته.

-5

الغش يف االختبار ،أو الشروع فيه ،أو خمالفة التعليمات ،وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب
وفق الئحة تأديب الطالب.
مينع تبادل اآلالت احلاسبة بني الطالب داخل قاعة االختبار.

-7

مينع منعاً باتاً استخدام اهلاتف اجلوال داخل قاعات االختبار.

-6

تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب كما يلي:
الدرجة المئوية

التقدير

وصف التقدير

 95إىل100

أ+

ممتاز مرتفع

90إىل أقل من95

أ

ممتاز

85إىل أقل من90

ب+

جيد جداً مرتفع

80إىل أقل من 85

ب

75إىل أقل من80

ج+

جيد جداً
جيد مرتفع

70إىل أقل من75

ج

جيد

أقل من70

هـ

راسب
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رابعاً :إجراءات الرسائل العلمية
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إجراءات الرسائل العلمية

• تعيين مرشد علمي للطالب المستجد.

• تغيير مشرف.

• تقديم التقرير الدراسي.

• تعديل لجنة المناقشة.

()1
()3
()5
()7

• إقرار خطة الطالب وتعيين مشرف له.

• تعديل عنوان خطة الطالب.

• تشكيل لجان المناقشة.

• منح الطالب الدرجة العلمية.
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()2
()4
()6
()8

إجراءات الرسائل العلمية
 .1تعيين مرشد علمي للطالب المستجد:


ويكون تعيينه باألسبوع الرابع من بدء الدراسة بتوصية من مجلس القسم.

 .2خطوات طلب إقرار خطة الطالب وتعيين مشرف له:


إدخال البيانات الخاصة بالطالب والمشرف وتكون عن طريق رئيس القسم وتشمل:
 بيانات الطالب األساسية ( السم – الرقم الجامعي – المرحلة )
 بيانات المشرف األساسية مع تاريخ التعيين لألستاذ المساعد وعدد األبحاث.
 عنوان الرسالة باللغة العربية والنجليزية مع إرفاقها.



التوصية بالموافقة من مجلس القسم على خطة البحث مع تعيين المشرف ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.



التوصية بالموافقة من مجلس الكلية على خطة البحث مع تعيين المشرف ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.



اإلقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا على خطة البحث مع تعيين المشرف ويشمل رقم الجلسة
وتاريخها.

ويلزم األخذ بالعتبار التالي بناء على الالئحة:


أن تكون هناك خاصية إرفاق الملفات كخطة الطالب.



أن يكون تقدير الطالب ل يقل عن جيد جدا واجتيازه خمسين في المائة على األقل من المقررات الدراسية.



إذا كان المشرف على رتبة أستاذ مساعد يلزم أن يكون مضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان ،وأن يكون لديه
بحثان على األقل -في مجال تخصصه -من األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة.



يجوز أن يقوم بالمساعدة في اإلشراف على الرسالة أحد أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى حسب طبيعة
الرسالة ،على أن يكون المشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب.



للمشرف سواء كان منفرداا أو مشتركا ا مع غيره أن يشرف بحد أقصى على أربع رسائل في وقت واحد .ويجوز في
حالت الضرورة القصوى بتوصية من مجلس القسم وموافقة مجلسي الكلية المعنية وعمادة الدراسات العليا زيادة
عدد الرسائل الى خمس ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.

والشكل البياني التالي يوضح خطوات طلب إقرار خطة الطالب وتعيين مشرف له:
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خطوات طلب إقرار خطة الطالب وتعيين مشرف له
إدخال البيانات الخاصة بالطالب
والمشرف عن طريق رئيس القسم

التوصية بالموافقة من مجلس القسم ويشمل رقم
الجلسة وتاريخها

التوصية بالموافقة من مجلس الكلية ويشمل رقم
الجلسة وتاريخها

اإلقرار من مجلس
عمادة الدراسات
العليا ويشمل رقم
الجلسة وتاريخها

قبول

إقرار الخطة وتعيين المشرف
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مالحظات

خطوات طلب تغيير مشرف:


إدخال البيانات األساسية للمشرف وتكون عن طريق رئيس القسم وهي بيانات المشرف األساسية مع تاريخ
التعيين لألستاذ المساعد وعدد األبحاث.



إدخال مبررات تغيير المشرف وتكون عن طريق رئيس القسم.



التوصية بالموافقة من مجلس القسم على تغيير المشرف ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.



التوصية بالموافقة من مجلس الكلية على تغيير المشرف ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.



اإلقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا على تغيير المشرف ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.

والشكل البياني التالي يوضح خطوات طلب تغيير مشرف:
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خطوات طلب تغيير مشرف
إدخال البيانات األساسية للمشرف عن
طريق رئيس القسم

إدخال مبررات تغيير المشرف عن طريق رئيس القسم

التوصية بالموافقة من مجلس القسم على تغيير
المشرف ويشمل رقم الجلسة وتاريخها

التوصية بالموافقة من مجلس الكلية على تغيير
المشرف ويشمل رقم الجلسة وتاريخها

اإلقرار من مجلس
عمادة الدراسات
العليا على تغيير
المشرف ويشمل رقم
الجلسة وتاريخها

قبول

تغيير المشرف
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مالحظات

 .3خطوات طلب تعديل عنوان خطة الطالب:


إدخال البيانات األساسية للطالب والعنوان الجديد للخطة وتكون عن طريق رئيس القسم وهي بيانات الطالب
األساسية مع عنوان الخطة باللغة العربية والنجليزية مع إرفاق الخطة.



إدخال مبررات تغيير عنوان الخطة وتكون عن طريق رئيس القسم.



التوصية بالموافقة من مجلس القسم على خطة البحث مع العنوان الجديد ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.



التوصية بالموافقة من مجلس الكلية على خطة البحث مع العنوان الجديد ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.



اإلقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا على خطة البحث مع العنوان الجديد ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.

والشكل البياني التالي يوضح خطوات طلب تعديل عنوان خطة الطالب:
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خطوات طلب تعديل عنوان خطة الطالب
إدخال البيانات األساسية للطالب والعنوان
الجديد للخطة عن طريق رئيس القسم

التوصية بالموافقة من مجلس القسم على خطة البحث مع
العنوان الجديد ويشمل رقم الجلسة وتاريخها

التوصية بالموافقة من مجلس الكلية على خطة البحث مع
العنوان الجديد ويشمل رقم الجلسة وتاريخها

اإلقرار من مجلس
عمادة الدراسات العليا
لخطة البحث مع
العنوان الجديد
ويشمل رقم الجلسة
وتاريخها

قبول

تعديل عنوان خطة البحث
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مالحظات

 .4خطوات تقديم التقرير الدراسي:





إدخال البيانات األساسية للطالب وعنوان الخطة وأسم المشرف وتكون عن طريق المشرف الدراسي وهي
بيانات الطالب األساسية مع كتابة تقرير عن سير الطالب دراسياا.
العتماد من رئيس القسم
العتماد من عميد الكلية
العتماد من عميد الدراسات العليا مع خاصية إرسال المالحظات.

والشكل البياني التالي يوضح خطوات تقديم التقرير الدراسي:
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خطوات تقديم التقرير الدراسي
إدخال البيانات األساسية للطالب وعنوان الخطة
واسم المشرف عن طريق المشرف الدراسي

العتماد من رئيس القسم

العتماد من عميد الكلية

العتماد من عميد
الدراسات العليا مع
خاصية إرسال
المالحظات

مالحظات

قبول

تنفيذ
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 .5خطوات تشكيل لجان المناقشة:









إدخال البيانات األساسية للطالب والمشرف والمناقشين الرئيسين وعددهم  2والحتياطيين وعددهم 2
وتكون عن طريق رئيس القسم وهي البيانات األساسية مع تاريخ التعيين لألستاذ المساعد سواء كان مشرفا ا
أو مناقشا ا وعدد األبحاث.
إدخال تاريخ تسليم الرسالة من المشرف لرئيس القسم عن طريق رئيس القسم.
إدراج السيرة الذاتية للمناقش الخارجي عن طريق رئيس القسم.
إدراج كامل الرسالة عن طريق رئيس القسم.
التوصية بالموافقة من مجلس القسم على تشكيل لجنة المناقشة ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.
التوصية بالموافقة من مجلس الكلية على تشكيل لجنة المناقشة ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.
اإلقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا على تشكيل لجنة المناقشة ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.

ويلزم األخذ بالعتبار التالي بناء على الالئحة عند التشكيل:
 يشترط لتكوين لجنة المناقشة لطالب الدكتوراه اجتيازه الختبار الشامل ،وكذلك طالب الماجستير إذا اقتضى
برنامج دراسته ذلك.
 يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما يأتي:
 أن يكون عدد أعضائها فرديا ا ويكون المشرف مقرراا لها.
 أل يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من بين أعضاء هيئة التدريس ،ول يمثل المشرف
والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية فيها.
 أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة ،أو األساتذة المشاركين ،على األقل.
 يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:
 أن يكون عدد أعضائها فردياا ،ول يقل عن ثالثة ،ويكون المشرف مقرراا لها.
 تقتصر عضوية لجنة المناقشة على األساتذة ،واألساتذة المشاركين ،ول يمثل المشرف،
والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية بينهم.
 أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل.
 أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.

والشكل البياني التالي يوضح خطوات تشكيل لجان المناقشة:
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خطوات تشكيل لجان المناقشة
إدخال البيانات األساسية للطالب والمشرف
والمناقشين الرئيسيين والحتياطيين عن طريق
رئيس القسم

إدخال تاريخ تسليم الرسالة من المشرف لرئيس القسم عن
طريق رئيس القسم

إدراج السيرة الذاتية للمناقش الخارجي عن طريق رئيس القسم

إدراج كامل الرسالة عن طريق رئيس القسم

التوصية بالموافقة من مجلس القسم على تشكيل لجنة المناقشة
ويشمل رقم الجلسة وتاريخها

التوصية بالموافقة من مجلس الكلية على تشكيل لجنة المناقشة
ويشمل رقم الجلسة وتاريخها

اإلقرار من مجلس
عمادة الدراسات العليا
على تشكيل لجنة
المناقشة ويشمل رقم
الجلسة وتاريخها

قبول
تشكيل لجنة المناقشة
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مالحظات

 .6خطوات طلب تعديل لجنة المناقشة:









إدخال البيانات األساسية للطالب والمشرف والمناقشين الرئيسين وعددهم  2والحتياطيين وعددهم 2
وتكون عن طريق رئيس القسم وهي البيانات األساسية مع تاريخ التعيين لألستاذ المساعد سواء كان مشرفا ا
أو مناقشا ا وعدد األبحاث.
إدخال تاريخ تسليم الرسالة من المشرف لرئيس القسم عن طريق رئيس القسم.
إدراج السيرة الذاتية للمناقش الخارجي عن طريق رئيس القسم.
إدراج كامل الرسالة عن طريق رئيس القسم.
التوصية بالموافقة من مجلس القسم على تشكيل لجنة المناقشة المعدلة ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.
التوصية بالموافقة من مجلس الكلية على تشكيل لجنة المناقشة المعدلة ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.
اإلقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا على تشكيل لجنة المناقشة المعدلة ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.

والشكل البياني التالي يوضح خطوات طلب تعديل لجنة المناقشة:
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خطوات طلب تعديل لجنة المناقشة
إدخال البيانات األساسية للطالب والمشرف
والمناقشين الرئيسيين والحتياطيين عن طريق
رئيس القسم

إدخال تاريخ تسليم الرسالة من المشرف لرئيس القسم عن
طريق رئيس القسم

إدراج السيرة الذاتية للمناقش الخارجي عن طريق رئيس القسم

إدراج كامل الرسالة عن طريق رئيس القسم

التوصية بالموافقة من مجلس القسم على تشكيل لجنة المناقشة
ويشمل رقم الجلسة وتاريخها

التوصية بالموافقة من مجلس الكلية على تشكيل لجنة المناقشة
ويشمل رقم الجلسة وتاريخها

اإلقرار من مجلس
عمادة الدراسات العليا
على تشكيل لجنة
المناقشة ويشمل رقم
الجلسة وتاريخها

قبول
تعديل لجنة المناقشة
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مالحظات

 .7خطوات منح الطالب الدرجة العلمية:








إدخال البيانات األساسية للطالب والمشرف عن طريق رئيس القسم وهي البيانات األساسية للطالب
والمشرف والدرجة العلمية للطالب.
إدخال تاريخ المناقشة عن طريق رئيس القسم.
إدخال درجة المناقشة مع اختيار أحد التوصيات التالية:
 قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.
 قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت ،دون مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء لجنة
المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من األخذ بهذه التعديالت في مدة ل تتجاوز ثالثة
أشهر من تاريخ المناقشة ولمجلس الجامعة الستثناء من ذلك.
 استكمال أوجه النقص في الرسالة ،وإعادة مناقشتها خالل الفترة التي يحددها مجلس عمادة
الدراسات العليا بنا اء على توصية مجلس القسم المختص على ألا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ
المناقشة.
 عدم قبول الرسالة.
التوصية بالموافقة من مجلس القسم على منح الطالب الدرجة العلمية ويشمل رقم الجلسة وتاريخها في مدة
ل تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة.
تأييد عميد الكلية التوصية بالموافقة على منح الطالب الدرجة العلمية.
تأييد عميد عمادة الدراسات العليا على منح الطالب الدرجة العلمية.

والشكل البياني التالي يوضح خطوات منح الطالب الدرجة العلمية:
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خطوات منح الطالب الدرجة العلمية
إدخال البيانات األساسية للطالب والمشرف
عن طريق رئيس القسم

إدخال تاريخ المناقشة عن طريق رئيس القسم

إدخال درجة المناقشة مع اختيار أحد التوصيات

التوصية بالموافقة من مجلس القسم على منح الطالب
الدرجة العلمية ويشمل رقم الجلسة وتاريخها في مدة ل
تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة.

تأييد عميد الكلية التوصية بالموافقة على منح
الطالب الدرجة العلمية

تأييد عميد عمادة
الدراسات العليا
التوصية بالموافقة
على منح الطالب
الدرجة العلمية

قبول
منح الطالب الدرجة العلمية
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مالحظات

خامساً :إجراءات منح درجة

الماجستير/الدكتوراه وتسليم الوثيقة
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مراحل منح درجة الماجستير أو الدكتوراه وتسليم الوثيقة في عمادة الدراسات العليا
رفع نموذج تقرير لجنة الحكم على الرسالة المقدمة لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه
بعد موافقة مجلس القسم إلى عميد الكلية

رفع نموذج تقرير لجنة الحكم على الرسالة وخطاب موافقة عميد الكلية إلى العمادة

رفع خطاب إلى معالي مدير الجامعة بأسماء الطالب المراد منحهم الدرجة

بعد موافقة معالي مدير الجامعة على منح الدرجة يتم تسجيل درجة المناقشة بالنظام
األكاديمي للجامعة

بعد تسجيل درجة المناقشة يتم تخريج الطالب إلكترونيا ا

بعد تخريج الطالب يتم طباعة الوثيقة وتوقيعها من عميد الدراسات العليا

بعد توقيع الوثيقة من عميد الدراسات العليا يتم رفعها إلى معالي مدير الجامعة للتوقيع

بعد توقيع الوثيقة من عميد الدراسات العليا ومعالي مدير الجامعة يتم تسليمها للطالب
بشرط النتهاء من نموذج تسليم وإيداع الرسالة وإخالء الطرف من الجامعة
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أوالً :إجراءات منح درجة الماجستير والدكتوراه:
النماذج والمرفقات
-

مسار اإلجراء

عميد الكلية
منوذج تقرير جلنة احلكم على الرسالة املقدمة لنيل درجة جملس القسم
معايل مدير اجلامعة
املاجستري أو الدكتوراه.
معايل مدير اجلامعة
ترمجة عنوان الرسالة باللغة اإلجنليزية.
الطالب أو الطالبة.
جملس القسم.
خطاب عميد الكلية.

عميد الدراسات
الدراسات
عميد
الدراسات
عميد

العليا
العليا
العليا

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:

املادة (التاسعة واخلمسون)( :يرفع رئيس القسم املختص تقرير جلنة املناقشة إىل عميد الدراسات العليا يف مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع من
تاريخ املناقشة)
القاعدة التنفيذية (( :)1تتوىل عمادة الدراسات العليا تنفيذ اإلجراءات الالزمة واملناسبة للتوصية اليت يتضمنها تقرير جلنة املناقشة وفق ما
جاء يف هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية)
القاعدة التنفيذية (( :)2إذا تضمن تقرير جلنة املناقشة التوصية رقم ( )2من املادة ( )58يرفع رئيس القسم التوصية مبنح الدرجة يف مدة ال
تتجاوز أسبوعني من تاريخ تسليم الرسالة املعدلة)
املادة (الستون)( :يرفع عميد الدراسات العليا التوصية مبنح الدرجة إىل جملس اجلامعة الختاذ القرار)
القاعدة التنفيذية (( :)1تزود الكليات عمادة الدراسات العليا بأمساء الطالب املتوقع خترجهم وأعدادهم يف كل فصل دراسي)
القاعدة التنفيذية (( :)2تعد عمادة الدراسات العليا التقارير النهائية ملنح الدرجة العلمية بعد اكتمال متطلبات التخرج يف كل مرحلة مبا يف
ذلك حتديد مرتبة الشرف)
القاعدة التنفيذية (( :)3متنح الدرجة العلمية بقرار من جملس اجلامعة بناءً على توصية جملس الدراسات العليا ومصادقة مدير اجلامعة)
القاعدة التنفيذية (( :)4تتوىل عمادة الدراسات العليا إعداد وإصدار الوثائق والشهادات الرمسية للخرجيني واخلرجيات وحفظ صورة منها)

ثانياً :ما بعد منح الدرجة واستالم الوثيقة:
أ .بعد استالم وثيقة التخرج للماجستري أو الدكتوراه مينح الطالب أو الطالبة مكافأة ماليه يتم رفع صورة من وثيقة
التخرج لقسم املكافآت بعمادة القبول والتسجيل إذا كان الطالب أو الطالبة غري موظف .أما إذا كان الطالب
معيد أو حماضر فرتفع لشعبة االبتعاث والتدريب بعمادة شؤن املوظفني باجلامعة.
ب .مينح الطالب بدل طباعة وبدل كتب ومراجع بعد تعبةة النموذج اخلاص هبا يف عمادة البحث العلمي وترفع هلم.
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سادساً :إجراءات استالم رسائل
الماجستير/الدكتوراه وإيداعها
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مراحل استالم رسائل الماجستير أو الدكتوراه وإيداعها
يسلم الطالب خمس نسخ من الرسالة العلمية الورقية واإللكترونية ( )CDلعمادة
الدراسات العليا.

التدقيق على النسخة الورقية من الرسالة من حيث مطابقتها لشروط دليل
اعداد الرسائل العلمية.

التدقيق على النسخة اإللكترونية من الرسالة من حيث مطابقتها لشروط دليل اعداد
الرسائل العلمية.

ختم الرسائل العلمية بختم الجودة بعد التدقيق.

استالم نسختين من الرسالة الورقية والرسالة اإللكترونية

تسلم نسخة لمكتبة الدراسات العليا والنسخة الثانية تسلم لمكتبة الملك فهد الوطنية

يست لم الطالب نموذجين نموذج اخالء طرف ونموذج شهادة إيداع رسالة ليقوم الطالب
بتعبئتها للحصول على الوثيقة

www.gsd.qu.edu.sa

سابعاً :وسائل االتصال بعمادة الدراسات
العليا بجامعة القصيم

www.gsd.qu.edu.sa

الموقع اإللكتروني لعمادة الدراسات العليا:
قامت العمادة بتدشني موقع على اإلنرتنت خاص بالدراسات العليا باجلامعة ،وصمم لتقدمي كل ما حيتاج إليه
طالب يف الدراسات العليا ،ويتضمن معلومات عدة عن القبول والتسجيل ،وروابط مباشرة للدخول إىل أهم املكتبات
ومصادر املعلومات ،كما يتضمن بعض اخلدمات منها إمكانية احلصول على مجيع النماذج اخلاصة بالشؤون التعليمية
والتسجيل والتواصل مع أعضاء هيةة التدريس واملشرفني ،واستطالع اجلديد عن الربامج ،ومتابعة أخبار العمادة ،واجلامعة،
والدراسات العليا ،كما يتيح املوقع للطالب االستعالم عن النتائج واستقبال الرسائل اخلاصة به عرب رقم سري خمصص لكل
طالب وطالبة.
والشكل التالي يوضح الشاشة الرئيسة لموقع العمادة اإللكتروني:

http://www.gsd.qu.edu.sa

www.gsd.qu.edu.sa

وسائل االتصال بعمادة الدراسات العليا:
لمزيد من المعلومات عن برامج الدراسات العليا يمكنكم االتصال بـ:
جامعة القصيم
عمادة الدراسات العليا
ص.ب 6650 :بريده 51452
سنترال 1812 –016 / 3800050
فاكس0163801740 :
موقع العمادة اإللكترونيhttp://www.gsd.qu.edu.sa :
البريد اإللكتروني للعمادةgsd@qu.edu.sa :
حساب العمادة على تويتر@qugraduate:

www.gsd.qu.edu.sa

