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�إن االرتقاء بامل�ستوى العلمي والبحثي لطلبة الدرا�سات العليا ،وحتقيق �أعلى م�ؤ�شرات اجلودة
والتطوير الأكادميي هو هدف رئي�س من �أه��داف عمادة الدرا�سات العليا ،ي�سهر قياداتها
وكوادرها على حتقيقه.
ومن ثمار هذا اجلهد املتوا�صل ُو ِلدَ هذا الدليل الذي حتت�ضنه �أياديكم؛ ليكون مر�شدا لكم
خالل م�سريتكم التعليمية بجامعة اجلوف .حيث يحتوي هذا الإ�صدار على عدد من الف�صول
املهمة والتي تتعلق بالنواحي الأكادميية والإدارية واملالية.
عزيزي طالب  /طالبة الدرا�سات العليا نحن نقدم لكم هذا الدليل �سائلني املوىل عز وجل
�أن جتدوا فيه ما يفيدكم .
كما ي�سعني �أن �أ�شكر �سعادة الدكتور �أ�شرف متويل حممد و الأ�ستاذ خلف حبيب ال�شمري،
على اجلهود املبذولة يف �إعداد و �إخراج هذا الدليل.
ك��م��ا �أت���ق���دم ب��ال�����ش��ك��ر مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة �أ.د �إ���س��م��اع��ي��ل ب���ن حم��م��د ال��ب�����ش��ري
و�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي �أ.د .جنم بن م�سفر احل�صيني على
حر�صهم على �سري العملية التعليمية يف برامج الدرا�سات العليا وتوجيهاتهم ال�سديدة
فجهودهم تذكر فت�شكر.
وفقكم اهلل و�سدد على طريق احلق خطاكم،،،

عميد الدراسات العليا
د .مشرف بن فياض الرويلي
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الباب األول /عمادة الدراسات العليا

مقدمة

�إن جامعة اجلوف هي �إحدى اجلامعات النا�شئة والطموحة يف اململكة العربية ال�سعودية ,
وقد �أخذت على عاتقها م�س�ؤولية االهتمام بالدرا�سات العليا  ,منذ �إن�شاء عمادة الدرا�سات
عام  1434 – 1433هـ  ,وتتوىل هذه العمادة الإ�شراف على جميع برامج الدرا�سات العليا
باجلامعة  ,والتن�سيق فيما بينها ،والتو�صية باملوافقة عليها  ,وتقوميها  ,واملراجعة الدائمة
لها.

الر�ؤية

الريادة على امل�ستوي املحلي و الأقليمي ،يف برامج الدرا�سات العليا.
ِّ

الر�سالة

تنفيذ برامج درا�سات عليا متنوعة ،تتميز باجلودة؛ للإ�سهام يف �إن�شاء
بيئة تعليمية ،وبحثية متميزة ،ملبية الحتياجات املجتمع.
الأهداف
• �إتاحة الفر�صة للطلبة املتميزين احلا�صلني على ال�شهادة اجلامعية؛
لإكمال درا�ستهم العليا.
"• تلبية احتياجات املجتمع من خ�لال تقدمي الربامج املنا�سبة لهو
وت�أهيل خمت�صني قادرين على امل�ساهمة يف تنمية املجتمع وتطويره.
• تقدمي برامج درا�سية مميزة ذات جودة عالية.
• توجيه الربامج املقدمة للإ�سهام يف تن�شيط البحث العلمي يف اجلامعة.
• �إتباع �أ�سلوب التطوير امل�ستمر للربامج الدرا�سية املقدمة.
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منسوبي العمادة:
الأ�سم

الربيد الإلكرتوين

الهاتف  +حتويلة

الوظيفة

د .م�شرف بن فيا�ض الرويلي

mfalruily@ju.edu.sa

)0146238230( 6540

د .هيفاء عبدالعزيز ال�ساكت

haifasakit@ju.edu.sa

)0146238230( 8048

د� .أ�شرف متويل حممد

ammewas@ju.edu.sa

)0146238230( 6542

ا .عدي الروا�شدة

usrawahdeh@ju.edu.sa

)0146238230( 1550

ا .خلف بن حبيب ال�شمري

khshamari@ju.edu.sa

)0146238230( 1551

�إدارة مكتب العميد

ا .عبداهلل الرخي�ص

abdalh@ju.edu.sa

وحدة القبول
والت�سجيل

ا� .سامي اجلار اهلل

aljarallah_sami@ju.edu.sa

)0146238230( 6541

�أ .دالل خ�شمان ال�شمري

dkalshmmari@ju.edu.sa

)0146238230( 8048

�أ .ملكة حممد الثنيان

p.r.w@ju.edu.sa

)0146238230( 8048

عميد الدرا�سات
العليا
وكيلة عمادة
الدرا�سات العليا
�شطر الطالبات
مقرر جمل�س
الدرا�سات العليا
امل�شرف على
املوقع /وحدة
القبول والت�سجيل
�إدارة ال�ش�ؤون
الأكادميية

�إدارة وكالة عمادة
الدرا�سات العليا
�شطر الطالبات

)0146238230( 6543

موقع العمادة على ال�شبكة العنكبوتية:
www.dgs.u.edu.sa
الربيد الإلكرتوين العام للعمادة
الربيد االلكرتوين للقبول والت�سجيل
الربيد االلكرتوين لل�ش�ؤون الأكادميية

gs@ju.edu.sa
gs.admission@ju.edu.sa
gs.academic@ju.edu.sa
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الباب الثاني  /القبول والتسجيل
الشروط العامة للقبول في الدراسات العليا
ي�شرتط للقبول يف الدرا�سات العليا ب�صفة عامة ما ي�أتي:
� -1أن يكون املتقدِّ م �سعودي ًا� ،أو على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا� ،إذا كان من غري ال�سعوديني.
� -2أن يكون املتقدِّ م حا�ص ًال على ال�شهادة اجلامعية من جامعة �سعودية� ،أو جامعة �أخرى
معرتف بها.
� -3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ،والئ ًقا طبي ًا.
� -4أن يقدِّ م تزكيتني علميتني من �أ�ساتذة� ،سبق لهم تدري�سه.
� -5أ ّال يقل معدل الطالب عن جيد جدا يف مرحلة البكالوريو�س.
 -6موافقة مرجعه على الدرا�سة �إذا كان موظف ًا.
 -7التفرغ التام للدرا�سة ملرحلة الدكتوراه.
وملجل�س اجلامعة �أن ُي�ضيف �إىل هذه ال�شروط العامة ما يراه �ضروري ًا

المستندات المطلوبه
 -1تعبئة النموذج االلكرتوين اخلا�ص بطلب االلتحاق بالدرا�سات العليا باجلامعة.
� -2صورتان م�صدقتان من وثيقة التخرج.
� -3صورتان م�صدقتان من ال�سجل الأكادميي.
 -4تو�صيتان �أكادمييتان.
� -5صورتان من البطاقة ال�شخ�صية للطالب.
 -6موافقة �صريحة من جهة العمل للموظف باالنتظام بالدرا�سة بعد القبول .
 -7موافقة ويل �أمر الطالبات.
� -8أربع �صور �شخ�صية مبقيا�س  6x4للطالب فقط.
 -9م�ستندات �أخرى يراها الطالب مفيدة ،وتدعم قبوله.
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شروط القبول في برامج الماجستير
ي�شرتط للقبول مبرحلة املاج�ستري ح�صول الطالب على تقدير جيد جد ًا عى االقل يف
املرحلة اجلامعية ،ويجوز ملجل�س الدرا�سات العليا قبول احلا�صلني على تقدير جيد مرتفع،
على �أ ّال يقل معدل الطالب عن جيد جد ًا يف مقررات التخ�ص�ص ملرحلة البكالوريو�س.
بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وت�أييد جمل�س الكلية �إ�ضافة
وملجل�س عمادة الدرا�سات العليا ً
�شروط �أخرى يراها �ضرورية للقبول.

شروط القبول في برامج الدكتوراه
ُي�شرتط للقبول مبرحلة (الدكتوراه) احل�صول على تقدير (جيد ج��د ًا) على الأق��ل يف
مرحلة املاج�ستري� ،إذا كانت ال�شهادة من جامعة متنحها بتقدير ،وملجل�س عمادة الدرا�سات
العليا بناء على تو�صية جمل�س الق�سم ،وت�أييد جمل�س الكلية� ،إ�ضافة �شروط �أخرى يراها
�ضرورية للقبول.

املقررات التكميلية
يجوز للق�سم املخت�ص �أن ي�شرتط لقبول الطالب يف مرحلتي املاج�ستري �أو الدكتوراه ،اجتياز
عدد من املقررات التكميلية من مرحلة �سابقة ،يف مدة ال تزيد على ثالثة ف�صول درا�سية مع
مراعاة الآتي:
اجتياز املقرر التكميلي يف املرة الأوىل بتقدير ال يقل عن (جيد).
� – 2أ َّ
ال يقل معدَّ له الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن (جيد جد ًا).
 – 3ال يتم الت�سجيل يف برنامج الدرا�سات العليـا �إ َّ
ال بعـد اجتيـاز املقـررات التكميلية ،ويجوز
للق�سم الإذن بالت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا� ،إذا مل يبق عليه �سوى مقرر �أو مقررين
من املقررات التكميلية.
 – 4ال تحُ ت�سب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية �ضمن املدة املحددة للح�صول على
الدرجة.
 – 5ال تدخل املقررات التكميلية يف احت�ساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدرا�سات العليا.
-6ال ي�شرتط التفرغ لدرا�سة املقررات التكميلية ،وال يتمتع من يدر�س تلك املقررات بحقوق
الطالب اجلامعي.
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يعطى من يدر�س مقررات تكميلية من مقررات املرحلة اجلامعية رقم جامعي م�ؤقت ،يح�سب
من خالله معدله الف�صلي والرتاكمي بالتن�سيق بني عمادة الدرا�سات العليا وعمادة القبول
والت�سجيل.
يجوز للق�سم الإذن بالت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا ،ملن ا�ستوفى جميع �شروط القبول،
ومل يبق عليه �سوى مقرر �أو مقررين من املقررات التكميلية وفق الآتي:
ال ت�شكل هذه املقررات �أكرث من  %25من وحدات املقررات التكميلية.
�أ ّال يقل معدله فيما �أجتازه من املقررات التكميلية عن جيد جد ًا.
ج�-أن يتم ت�سجيل املقررات على الف�صل الدرا�سي القادم دون انقطاع.
د-يجوز ملن مل يجتز املقررات التكميلية لظروف قهرية ،يقبلها جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا ،ويو�صي بها جمل�س الق�سم ،التقدم مرة �أخرى للقبول يف التخ�ص�ص نف�سه �أو غريه.
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الباب الثالث  /المكتبة المركزية
مت �إن�شاء عمادة �ش�ؤون املكتبات يف عام  1434هـ  ،وتتطلع خلدمة املن�سوبني يف املنظومة
التعليمية املختلفة من �أع�ضاء هيئة التدري�س  ,والباحثني  ,واملوظفني  ,والطالب والطالبات ،
وجميع من�سوبي اجلامعة ،وهي معنية بارتقاء املجتمع امل�ستفید من خالل دعم برامج التعليم
العايل و�سيا�ساته  ،والبحث العلمي بامل�صادر املعلوماتية املنا�سبة ،والنهو�ض باملجتمع املحيط
علمي ًا وثقافي ًا  ،و ت�سعى مكتبات اجلامعة لتقدمي خدمات معلوماتية متقدمة عن طريق
جمع املعلومات وتنظيمها  ،و �إثراء الو�صول �إىل م�صادر املعلومات وحت�سينها  ,وتوفري م�صادر
املعرفة الب�شرية جميعها  ,ورفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية  ,وتلبية احتياجات
من�سوبي اجلامعة واملجتمع املعلوماتية.

وت�سعى املكتبة املركزية للوفاء مبهمتها  ,من خالل �إجناز العديد من الأهداف مثل  :توفري
م�صادر املعلومات ب�إ�شكالها و�أنواعها ومو�ضوعاتها املختلفة  ,وفق معايري وموا�صفات معتمدة ،
و تلبية حاجات الطالب املعلوماتية يف املرحلة اجلامعية الأوىل والدرا�سات العليا ،.وكذلك
تلبية متطلبات البحث العلمي من م�صادر معلومات  ,تت�سم باجلدة واحلداثة (مطبوعة
و�إلكرتونية)  ،و�سد احتياجات �أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني وجمهور القراء والباحثني
من خارج اجلامعة،.و تنظيم م�صادر املعلومات با�ستخدام التقنيات احلديثة يف هذا املجال
 ,مبا يكفل الو�صول �إليها بال�سرعة والدقة وال�سهولة  ,و�ضمان �سالمتها واملحافظة عليها ,
ويتم تنظيم عمل مكتبات الكليات وفق منظومة واحدة  ,تت�سم بالتكامل والوحدة والتعاون
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 ,مبا ي�ؤمن مركزية الإجراءات الفنية والالمركزية يف الإدارة واخلدمات  ,وتقدم املكتبة
املركزية بجامعة اجلوف اال�ست�شارات الفنية يف جمال املكتبات واملعلومات �إىل من يحتاجها
من اجلهات والأفراد  ,كما تقوم بتقييم اال�شرتاكات وتطويرها يف قواعد املعلومات  ,والتن�سيق
مع املوردين والنا�شرين لعمل دورات و زيارات و دخول جتريبي لقواعد املعلومات ,ومن فروع
مكتبة جامعة اجلوف بالإ�ضافة �إىل املكتبة املركزية باملدينة اجلامعية :
 .1مكتبة كلية الطب.
 .2مكتبة جممع كليات البنات ب�سكاكا.
 .3مكتبة جممع كليات البنات بدومة اجلندل.
 .4مكتبة كلية العلوم والآداب بطربجل.
 .5مكتبة كلية املجتمع بالقريات.
 .6مكتبة كلية العلوم والآداب بالقريات
 .7مكتبة جممع كليات البنات بالقريات.

وتتنوع م�صادر املعلومات املطبوعة والإلكرتونية مبكتبة جامعة اجلوف ومنها:

 الكتب واملراجع (املقررات املعتمدة وامل�ساندة للخطط الدرا�سية). الدوریات العامة واملتخ�ص�صة (التي ترتكز مو�ضوعاتها حول جماالت التخ�ص�صات التيتدر�س باجلامعة) .
 البحوث والر�سائل اجلامعیة. مواد �سمعیة وب�صریة (و�سائط متعددة). م�صادر املعلومات الإلكرتونية. بالإ�ضافة �إىل جمموعة من املو�سوعات املو�ضوعیة وامل�ستخل�صات والأدل��ة واملوجزات،والتقارير اخلا�صة بامل�ؤمترات والندوات..الخ.
 كما يتم تقدمي خدمة الإنرتنت واالت�صال ب�شبكة وا�سعة من قواعد املعلومات العامليةباملجان جلميع من�سوبي اجلامعة ،كما خ�ص�صت املكتبة مكاتب حمددة لطالب الدرا�سات
العليا؛ ال�ستخدامها ملن يقومون ب�إجراء بحوث ،ت�ستدعي قربهم من املكتبة وم�صادر املعلومات.
 كما تقدم عمادة �ش�ؤون املكتبات بجامعة اجلوف جمموعه من اخلدمات االلكرتونية ،منهاعلى �سبيل املثال ال احل�صر:
 .1البحث بامل�صادر الإلكرتونية.
10

 .2البحث بفهر�س مكتبات اجلامعة.
 .3البحث ح�سب التخ�ص�ص.
 .4الكتب الإلكرتونية.
 .5الر�سائل اجلامعية و�أبحاث امل�ؤمترات.
 .6طلب اقتناء كتب.
 .7املكتبة الطبية.
 .8قواعد املعلومات ح�سب النا�شرين.
 .9قواعد املعلومات العربية والأجنبية والتجريبية.
 .10الدخول من خارج اجلامعة.
 .11دليل ا�ستخدام قواعد املعلومات.
 رابط موقع عمادة �ش�ؤون املكتبات على ال�شبكة العنكبوتيةhttp://library.ju.edu.sa/library/Default.aspx
 روابط مكتبات ين�صح بزيارتها:م

املكتبة

املوقع االلكرتوين

1

مكتبة امللك عبد العزيز العامة .

www.kapl.org.sa

2

مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات اال�سالمية

www. Kfcris.com

3

مكتبة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اجلامعية.

www.uqu.edu.sa/lib

4

املكتبة الرقمية ال�سعودية

www. Sdl.edu.sa

5

مكتبة جامعة امللك �سعود

www.library.ksu.edu.sa

6

مكتبة جامعة امللك عبد العزيز

www. library.kau.edu.sa
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الباب الرابع  /اإلجراءات األكاديمية
ت�أجيل القبول

يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�ص وعميدي الكلية والدرا�سات العليا ت�أجيل قبول
الطالب ،علـى �أ َّ
ال تتجاوز مـدة التـ�أجيل ف�صـليـن درا�سيني ،وال حتت�سب مدة الت�أجيل �ضمن
احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة.
 -1يقوم الطالب الراغب بت�أجيل قبوله النهائي بتعبئة النموذج املعد لذلك ،وتقدميه
لرئي�س الق�سم املخت�ص قبل بداية الف�صل الدرا�سي ملدة ال تقل عن �أ�سبوعني؛ لعر�ضه على
جمل�س الق�سم.
 -2يرفع النموذج ايل عميد الكلية للموافقة ثم عميد الدرا�سات العليا للموافقة و�إ�صدار
قرار الت�أجيل.
 -3ال تتجاوز مدة الت�أجيل ف�صلني درا�سيني ابتداء من الف�صل الذي منح فيه الطالب القبول
النهائي
� -4إذا جتاوزت املدة ف�صليني درا�سيني يلغى قبول الطالب وله �أن يقدم تقدميا جديد ًا وفق
�شروط االلتحاق وقت القبول اجلديد.

ت�أجيل الدرا�سة

يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�ص ،وعميدي الكلية والدرا�سات العليا ت�أجيل درا�سة
الطالب وفق ما يلي:
� -1أن يكون الطالب قد اجتاز ف�ص ًال درا�سي ًا �أو �أكرث� ،أو �أجنز قدر ًا منا�سب ًا من الر�سالة.
� -2أ َّ
ال يتجاوز جمموع مدة الت�أجيل �أربعة ف�صول درا�سية (�سنتان درا�سيتان).
� -3أن يتقدَّ م بطلب الت�أجيل قبل بداية الف�صل الدرا�سي مبا ال يقل عن �أ�سبوعني.
 -4ال تحُ ت�سب مدة الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة.
 -5يقوم الطالب الراغب يف ت�أجيل الدرا�سة بتعبئة النموذج املعد لذلك ،وتقدميه �إىل رئي�س
الق�سم املخت�ص قبل بداية الف�صل الدرا�سي مبدة ال تقل عن �أ�سبوعني؛ لعر�ضه على جمل�س
الق�سم.
 -6ال يعترب الت�أجيل نافذ ًا �إ َّ
ال بعد موافقة عميدي الكلية والدرا�سات العليا.
 -7ال يعترب الطالب امل�ؤجل لدرا�سته طالبا منتظما خالل فرتة الت�أجيل.
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 -8تبلغ عمادة الدرا�سات العليا جهة العمل �إن كان الطالب مفرغا للدرا�سة.
 -9ال يجوز ت�أجيل �أكرث من ف�صلني درا�سيني متتاليني.

حذف املقررات

يجوز �أن يحذف الطالب جميع مقررات الف�صل الدرا�سي وفقا ملا يلي:
�- 1أن يتقدَّ م بطلب احلذف قبل االختبار النهائي (اثناء فرتة االعتذار عن الف�صل الدرا�سي
واملو�ضح يف التقومي الأكادميي لعمادة الدرا�سات العليا).
 -2موافقة جمل�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.
� -3أ َّ
ال يكون هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن الفُر�ص الإ�ضافية.
ُ -4يحت�سب هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن مدد الت�أجيل امل�شار �إليها يف املادة (.)22
� -5أن يكون الطالب قد اجتاز ف�صال درا�سيا �أو �أكرث يف املقررات املنهجية.
 -6يقوم من يرغب يف حذف املقررات بتعبئة النموذج املعد لذلك ،وتقدميه �إىل رئي�س الق�سم
املخت�ص قبل بدء االختبارات النهائية ب�أربعة �أ�سابيع على الأق��ل؛ لعر�ضه على جمل�س
الق�سم.
 -7يرفع النموذج �إىل عميد الكلية للموافقة ،ثم عميد الدرا�سات العليا للموافقة و�إ�صدار
قرار احلذف.
 -8تبلغ عمادة الدرا�سات العليا جهة العمل� ،إن كان الطالب مفرغ ًا للدرا�سة.
 -9يجب �أ َّ
ال يكون الطالب قد ا�ستنفد مدد الت�أجيل.

االن�سحاب

�إذا ان�سحب الطالب من الدرا�سات العليا بناء على رغبته ،ثم �أراد العودة �إليها ،طبقت عليه
�شروط االلتحاق وقت الت�سجيل اجلديد.

االنقطاع

ُيعترب الطالب منقطع ًا عن الدرا�سة و ُيطوى قيده يف احلاالت الآتية:
�-1إذا كان مقبو ًال للدرا�سة ،ومل ي�سجل يف الوقت املحدد.
 -2يف حال الت�سجيل يف �أحد الف�صول وعدم مبا�شرته للدرا�سة
لهذا الف�صل.
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 -3يعترب الطالب منقطعا �إذا مل ي�سجل خالل مدة �أق�صاها �أ�سبوعان من بدء الف�صل الدرا�سي.
 -4تتوىل الكلية املخت�صة الرفع لعمادة الدرا�سات العليا �أ�سماء الطالب امل�سجلني ،ومل
يبا�شروا الدرا�سة بعد م�ضي �أربعة �أ�سابيع من بداية الف�صل الدرا�سي� ،أو �ستة من بداية
ال�سنة الدرا�سية.
 -5ي�صدر عميد الدرا�سات العليا قرار ًا بطي قيد الطالب الذين مل ي�سجلوا يف الوقت املحدد،
�أو �سجلوا ومل يبا�شروا الدرا�سة وفقا للمادة .26

�إلغاء القيد

ُيلغى قيد الطالب بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا يف احلاالت الآتية:
�سجل يف الفرتة املحددة للت�سجيل.
� -1إذا مت قبوله يف الدرا�سات العليا ،ومل ُي ِّ
� -2إذا مل يجتز املقررات التكميلية وفق ال�شروط الواردة يف املادة (.)18
� -3إذا ان�سحب �أو انقطع عن الدرا�سة ملدة ف�صل درا�سي دون عذر مقبول.
� -4إذا ثبت عدم جديته يف الدرا�سة �أو �أخل ب� ٍّأي من واجباته الدرا�سية ،وفقا لأحكام املادة
( )52من الالئحة.
� -5إذا انخف�ض معدَّ له الرتاكمي عن تقدير (جيد جد ًا) يف ف�صلني درا�سيني متتالني.
� -6إذا جتاوز فر�ص الت�أجيل املحددة يف املادة(.)22
� -7إذا �أخل بالأمانة العلمية �سواء يف مرحلة درا�سته للمقررات �أو �إعداده للر�سالة� ،أو قام
بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد اجلامعية.
� -8إذا مل يجتز االختبار ال�شامل – �إن وجد – بعد ال�سماح له ب�إعادته مرة واحدة.
� -9إذا ق َّررت جلنة احلكم على الر�سالة عدم �صالحيتها للمناق�شة� ،أو عدم قبولها بعد
املناق�شة.
� -10إذا مل يح�صل على الدرجة خالل احلد الأق�صى ملدتها وفقا للمادة (.)36

�إعادة القيد

يجوز يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى �إعادة قيد الطالب الذي �أُلغي قيده� ،إذا كان احلائل دون
موا�صلة درا�سته ظروف قهرية ،يقبلها جمل�سا الق�سم والكلية ،وتكون �إعادة القيد بناء على
تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ،وبقرار من جمل�س اجلامعة مع مراعاة ما يلي:
 -1الطالب الذي م�ضى على �إلغاء قيده �أكرث من �ستة ف�صول درا�سية ،يعامل معاملة الطالب
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امل�ستجد ب�صرف النظر عما قطع �سابق ًا من مرحلة الدرا�سة.
 -2الطالب الذي م�ضى على �إلغاء قيده �ستة ف�صول درا�سية �أو �أق��ل ،يعيد درا�سة بع�ض
املقررات التي يحددها له جمل�سا الق�سم والكلية ،ويوافق عليها جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا ،وتحُ ت�سب الوحدات التي در�سها �ضمن معدَّ له الرتاكمي بعد ا�ستئنافه الدرا�سة ،كما
تحُ ت�سب املدة التي ق�ضاها الطالب يف الدرا�سة قبل �إلغاء قيده� ،ضمن املدد الق�صوى للح�صول
على الدرجة.

التخرج

 -1ال يتخـرج الطـالب �إ َّ
ال بـعـد �إنهـاء متطـلبات الـدرجـة العـلمـية ،ومبعدل تراكمي ال يقل
عن (جيد جد ًا).
بناء على معدَّ له
 -2يكون التقدير العام عند تخرج الطالب يف املاج�ستري والدكتوراهً ،
الرتاكمي يف املقررات الدرا�سية فقط.
 -3مينح طالب (املاج�ستري والدكتوراه) وثيقة تخرج باللغتني (العربية والإجنليزية)،
تعدها عمادة الدرا�سات العليا ،وحتمل ا�سمه الرباعي ،وتقديره العام ،ومعدله الرتاكمي،
والق�سم ،والكلية ،والتخ�ص�ص ،وال�سنة الدرا�سية ،وتوقيعي عميد الدرا�سات العليا ،ومعايل
مدير اجلامعة.
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الباب الخامس /
(( نظام الدراسة ))
درا�سة املاج�ستري:

ت��ك��ون ال��درا���س��ة للماج�ستري ب ��أح��د
الأ�سلوبني الآتيني:
 -1باملقررات الدرا�سية والر�سالة على
�أال يقل عدد الوحدات الدرا�سية عن
�أربع وع�شرين وحدة م�ضاف ًا �إليها الر�سالة.
 -2باملقررات الدرا�سية يف بع�ض التخ�ص�صات ذات الطبيعة املهنية ،على �أ َّ
ال يقل عدد
الوحدات الدرا�سية عن اثنتني و�أربعني وحدة من مقررات الدرا�سات العليا ،على �أن يكون من
بينها م�شروع بحثي يح�سب بثالث وحدات على الأقل.
 -3و ُيراعى �أن تت�ضمن اخلطة الدرا�سية للماج�ستري على مقررات درا�سات عليا ذات عالقة
بالتخ�ص�ص من �أق�سام �أخرى كلما �أمكن ذلك.
 -4ال تزيد عدد وحدات الف�صل الدرا�سي عن اثنتي ع�شرة وحدة درا�سية.

درا�سة الدكتوراة:

 -1تكون الدرا�سة للدكتوراه ب�أحد الأ�سلوبني الآتيني:
 -2باملقررات الدرا�سية والر�سالة على �أ ّال يقل عدد الوحدات املقررة عن ثالثني وحدة من
مقررات الدرا�سات العليا بعد املاج�ستري م�ضاف ًا �إليها الر�سالة.
 -3بالر�سالة وبع�ض املقررات على �أ َّ
ال يقل عدد الوحدات املقررة عن اثنتي ع�شرة وحدة،
ُتخ�ص�ص للدرا�سات املوجهة� ،أو الندوات� ،أو حلقات البحث ،ح�سب التكوين العلمي للطالب
وتخ�ص�صه الدقيق.

ال�سنة الدرا�سية:

 -1تنق�سم ال�سنة الدرا�سية �إىل ف�صلني رئي�سيني ال تقل مدة كل منهما عن خم�سة ع�شر
�أ�سبوع ًا وال تدخل �ضمنهما فرتتا الت�سجيل واالختبارات وف�صل درا�سي �صيفي ال تقل مدته
عن ثمانية �أ�سابيع ُت�ضاعف خاللها املدة املخ�ص�صة لكل مقرر.
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 -2ويجوز �أن تكون الدرا�سة يف بع�ض الكليات على �أ�سا�س ال�سنة الدرا�سية الكاملة وفق ًا
يقرها جمل�س اجلامعة مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة.
للقواعد والإجراءات التي ُّ
 -3تتاح الدرا�سة يف الف�صل ال�صيفي �إذا دعت احلاجة �إىل ذلك  ,بناء على اقرتاح جمل�سي
الق�سم والكلية  ,وت�أييد جمل�س عمادة الدرا�سات العليا  ,وموافقة جمل�س اجلامعة.
 -4يقرتح جمل�س عمادة الدرا�سات العليا القواعد التنفيذية للدرا�سة على �أ�سا�س ال�سنة
الدرا�سية الكاملة  ,عند وجود الربامج املقت�ضية لذلك  ,ويوافق عليها جمل�س اجلامعة.
 -5احلد الأدنى لت�سجيل املقررات الدرا�سية جلميع درجات الدرا�سات العليا هو �ست وحدات
درا�سية يف الف�صل الدرا�سي الرئي�س ,و ثالث وحدات درا�سية يف الف�صل الدرا�سي ال�صيفي
 ,واحلد الأق�صى اثنتا ع�شرة وحدة درا�سية يف الف�صل الدرا�سي الرئي�س ,و �ست وحدات
درا�سية يف الف�صل ال�صيفي.
 -6ت�ستثنى الر�سالة عند الت�سجيل من احلد الأق�صى املحدد يف (� )2أعاله.

املدة املقررة للح�صول على درجة املاج�ستري والدكتوراة:

 -1املدة املقررة للح�صول على درجة املاج�ستري ال تقل عن �أربعة ف�صول درا�سية وال تزيد عن
ثمانية ف�صول درا�سية وال تحُ �سب الف�صول ال�صيفية �ضمن هذه املدة.
 -2املدة املقررة للح�صول على درجة الدكتوراه ال تقل عن �ستة ف�صول درا�سية وال تزيد عن
ع�شرة ف�صول درا�سية وال تحُ �سب الف�صول ال�صيفية �ضمن هذه املدة.

املدة الق�صوى للح�صول على الدرجة العلمية:

 -1تحُ �سب املدة الق�صوى للح�صول على الدرجة العلمية من بداية الت�سجيل يف مقررات
الدرا�سات العليا وحتى تاريخ تقدمي امل�شرف على الطالب تقرير ًا �إىل رئي�س الق�سم مرفق ًا به
ن�سخة من الر�سالة� ،أو �أي متطلبات �أخرى لربناجمه.
ُ -2يقدِّ م املر�شد الأكادميي �أو امل�شرف على الطالب  ،تقرير ًا ف�صلي ًا عن �سري درا�سة الطالب
لرئي�س الق�سم.
 -3ينتهي احت�ساب املدة على الطالب بت�سليم (املر�شد �أو امل�شرف الأكادميي) تقرير ًا �إىل
رئي�س الق�سم  ،يت�ضمن الإفادة عن �إنهاء الطالب للمتطلبات الدرا�سية للدرجة العلمية.
 -4عدد الوحدات الدرا�سية :
 -5ال تقل عدد الوحدات الدرا�سية التي يدر�سها طالب الدرا�سات العليا يف اجلامعة التي
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�ستمنحه الدرجة العلمية عن �سبعني يف املائة من عدد الوحدات املطلوبة ،كما يجب �أن يقوم
بالإعداد الكامل لر�سالته حتت �إ�شرافها.

التقديرات  ،املعدل الرتاكمي ،وثيقة التخرج:

 -1ال يتخـرج الطـالب �إ َّ
ال بـعـد �إنهـاء متطـلبات الـدرجـة العـلمـية ،ومبعدل تراكمي ال يقل
عن (جيد جد ًا).
بناء على معدَّ له
 -2يكون التقدير العام عند تخرج الطالب يف املاج�ستري والدكتوراهً ،
الرتاكمي يف املقررات الدرا�سية فقط.
 -3مينح طالب (املاج�ستري والدكتوراه) وثيقة تخرج باللغتني (العربية والإجنليزية),
تعدها عمادة الدرا�سات العليا ,حتمل ا�سمه الرباعي ,وتقديره العام  ,ومعدله الرتاكمي ,
والق�سم  ,والكلية  ,والتخ�ص�ص ,وال�سنة الدرا�سية ,وتوقيعي عميد الدرا�سات العليا  ,ومعايل
مدير اجلامعة.
 -4وزن التقدير من خم�سة  ،ح�سب اجلدول الآتي :
التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير

الدرجة املئوية

ممتاز مرتفع

�أ +

5,00

� 95إىل 100

ممتاز

�أ

4,75

� 90إىل �أقل من 95

جيد جدا مرتفع

ب+

4,50

� 85إىل �أقل من 90

جيد جدا

ب

4,00

� 80إىل �أقل من 85

جيد مرتفع

ج+

3,50

� 75إىل �أقل من 80

جيد

ج

3,00

� 70إىل �أقل من 75

را�سب

هــ

1,00

�أقل من 70
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الباب السادس  /اإلختبارات
 -1ال يعترب الطالب ناجح ًا يف املقرر
�إال �إذا ح�صل على تقدير (جيد) على
الأقل.
-2فيما يتعلق باالختبارات البديلة
واملقررات التي تتطلب درا�ستها �أكرث من
ف�صل درا�سي ،يتخذ جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ما يراه منا�سبا حيالها ،بناء على تو�صية
جمل�س الق�سم ،وموافقة جمل�س الكلية املخت�صة.
� -3أن يجتاز طالب املاج�ستري – �إذا اقت�ضى برنامج درا�سته ذلك – وطالب الدكتوراه بعد
�إنهائهما جميع املقررات املطلوبة اختبار ًا حتريري ًا و�شفوي ًا �شام ًال  ,تعقده جلنة متخ�ص�صة
وفق قواعد يقرها جمل�س اجلامعة  ,بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وموافقة جمل�س الكلية
املخت�صة  ,وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا  ,ويكون هذا االختبار يف التخ�ص�ص الرئي�س
للطالب والتخ�ص�صات الفرعية �إن وجدت  ,ويعد الطالب مر�شح ًا لنيل الدرجة �إذا اجتاز
االختبار من املرة الأوىل� ،أما �إن �أخفق فيه �أو يف جزء منه  ,فيعطى فر�صة واحدة خالل
ف�صلني درا�سيني ،ف�إن �أخفق يلغى قيده.
 -4حتدَّ د درجة الأعمال الف�صلية لطالب الدرا�سات العليا ،مبا ال يقل عن ( )%30وال يزيد
على ( )%60من الدرجة النهائية للمقرر ،مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )26من الئحة الدرا�سة
واالختبارات للمرحلة اجلامعية.
ُ -5يحرم الطالب من اال�ستمرار يف درا�سة املقرر ودخول االختبار النهائي� ،إذا زادت ن�سبة
عد
غيابه على ( )%25من جمموع املحا�ضرات النظرية والدرو�س العملية وامليدانية ،و ُي ُّ
الطالب املحروم من دخول االختبار ب�سبب الغياب را�سبا يف املقرر ,و ُير�صد له التقدير (ح) يف
خانة الدرجة يف ك�شف النتيجة ،ويجوز ملجل�س الكلية التي ينتمي �إليها املقرر� ،أو من يفو�ضه
بناء على تقرير مقدم من رئي�س الق�سم (الذي يقدم املقرر) رفع احلرمان عن الطالب � ,إذا
ً
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تقدَّ م لرئي�س الق�سم بعذر قهري يقبله جمل�س الكلية ،على �أ َّ
ال تزيد ن�سبة الغياب على ()%40
من جمموع املحا�ضرات ،والدرو�س العملية وامليدانية ،املحددة للمقرر.
 -6يقوم مد ِّر�س املقرر ب�إ�شعار الطالب باحلرمان يف حينه ،ويرفع تقرير ًا لرئي�س الق�سم
الذي ينتمي �إليه املقرر ،يو�ضح فيه حرمان الطالب من اال�ستمرار يف درا�سة املقرر ،وتواريخ
املحا�ضرات ،والدرو�س العملية التي تغيب فيها الطالب.
ُ -7ي ْ�ش ِعر رئي�س الق�سم الذي ينتمي �إليه املقرر ،ك ًال ِمن :عمادة الدرا�سات العليا ،ورئي�س
الق�سم الذي ينتمي �إليه الطالب ،بحرمانه.
� -8إذا مل يتمكَّن الطالب من ح�ضور االختبار النهائي يف �أي من مواد الف�صل لعذر قهري ،يجوز
ملجل�س الكلية -يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى-قبول عذره ،وال�سماح ب�إعطائه اختبار ًا بدي ًال
خالل مدة ال تتجاوز نهاية الف�صل الدرا�سي التايل ،ويعطى التقدير الذي يح�صل عليه بعد
�أدائه االختبار البديل.
� -9إذا غ�ش الطالب يف االختبار� ،أو �شرع يف الغ�ش� ،أو خالف التعليمات وقواعد �إجراء
االختبار ،يتخذ بحقه ما يلي:
�أ – يقوم مدر�س املقرر� ،أو ع�ضو جلنة املراقبة مبنع الطالب من اال�ستمرار يف االختبار،
وكتابة حم�ضر يبني فيه ما حدث بدقة ،ثم يحيله �إىل رئي�س الق�سم الذي ينتمي �إليه املقرر.
ب-يرفع رئي�س الق�سم �إىل عميد كليته عن حالة الغ�ش� ،أو املخالفة ،ثم يحال املو�ضوع �إىل
جلنة حتقيق ،ت�شكل من قبل جمل�س الكلية.
ج-توقف نتيجة الطالب يف ذلك املقرر �إىل حني �صدور قرار اللجنة ،وير�صد له الرمز (ق)
�أو (.)Q
د-يتم �إبالغ اجلهات املعنية بقرار اللجنة لتنفيذه.
 -10يف حالة تظلم الطالب لوجود ت�ساهل �أو �إجحاف يف حقه ،ف�إنه يرفع بذلك طلبا لرئي�س
الق�سم الذي ينتمي �إليه املقرر ب�إعادة ت�صحيح �أوراق �إجابته ،ح�سب ما ورد يف املادة ()39
من مواد الئحة الدرا�سة واالختبارات للمرحلة اجلامعية ،و�إذا ثبت عدم م�صداقية دعواه،
يحال �إىل اللجنة املذكورة يف (ب) �أعاله.
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 -11حت�سب التقديرات التي يح�صل عليها الطالب كما يلي:
الدرجة املئوية

التقدير

و�صف التقدير

� 95إىل 100

�أ+

ممتاز مرتفع

� 90إىل �أقل من 95

�أ

ممتاز

� 85إىل �أقل من 90

ب+

جيد جدا مرتفع

� 80إىل �أقل من 85

ب

جيد جدا

� 75إىل �أقل من 80

ج+

جيد مرتفع

 70اىل �أقل من 75

ج

جيد

�أقل من 70

هـ

را�سب

إرشادات خاصة بالطلبة لدخول االختبارات :
 -1مينع دخول الطالب �إىل قاعة االختبارات �إال بالبطاقة اجلامعية �أو بطاقة �إثبات
ال�شخ�صية.
 -2مينع الدخول بالكتب واملذكرات �أو �أية �أوراق �إال مبوافقة �أ�ستاذ املادة.
 -3مينع االنتظار خ��ارج قاعات االمتحانات ويف املمرات امل�ؤدية �إليها بعد االنتهاء من
االمتحان.
 -4ال ي�سمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد توزيع الأ�سئلة �إال بعذر مقبول من قبل
من�سق اللجنة ،وفيما ال يتجاوز ن�صف �ساعة من بدء االختبار كما ال ي�سمح له باخلروج من
االختبار قبل م�ضي ن�صف �ساعة من بدايته.
 -5الغ�ش يف االختبار� ،أو ال�شروع فيه� ،أو خمالفة التعليمات ،وكذلك قواعد �إجراء االختبار،
�أمور يعاقب عليها الطالب وفق الئحة ت�أديب الطالب.
 -6مينع تبادل الآالت احلا�سبة بني الطالب داخل قاعة االختبار.
 -7مينع منعا باتا ا�ستخدام الهاتف اجلوال داخل قاعات االختبار.
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الباب السابع  /رسائل الماجستير والدكتوراه
 -1يجب �أن تتميز مو�ضوعات ر�سائل املاج�ستري باجلدة والأ�صالة ،كما يجب �أن تتميز
مو�ضوعات ر�سائل الدكتوراه بالأ�صالة واالبتكار والإ�سهام الفاعل يف �إمن��اء املعرفة يف
تخ�ص�ص الطالب.
 -2تكتب ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه باللغة العربية ،ويجوز �أن تكتب بلغة �أخرى يف بع�ض
بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س
التخ�ص�صات بقرار من جمل�س اجلامعة ً
عمادة الدرا�سات العليا ،على �أن حتتوي على ملخ�ص واف لها باللغة العربية.
 -3ي�شرف على الر�سائل العلمية الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركون من �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة ،ويجوز �أن ي�شرف الأ�ستاذ امل�ساعد على ر�سائل املاج�ستري �إذا م�ضى على تعيينه
على هذه الدرجة �سنتان ،وكان لديه بحث على الأقل – يف جمال تخ�ص�صه – من الأبحاث
املن�شورة �أو املقبولة للن�شر يف جملة علمية حمكمة.

مناق�شة الر�سائل العلمية

بناء على تو�صية جمل�سي
ُ -1ت َك َّون جلنة املناق�شة بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العلياً ،
الق�سم والكلية املخت�صني.
 -2ي�شرتط لتكوين جلنة املناق�شة ،اجتياز طالب املاج�ستري �إذا اقت�ضى برنامج درا�سته ذلك،
وطالب الدكتوراه  ,االختبار ال�شامل.
 -3يقرتح جمل�س الق�سم املخت�ص �أع�ضاء جلنة املناق�شة ،وله �أن يقرتح ع�ضوا �أو ع�ضوين
احتياطيا.
 -4يو�صي جمل�س الكلية بتكوين اللجنة يف �ضوء ما يرده من الق�سم ،و�إذا ر�أى تغري �أع�ضاء
اللجنة كلهم �أو بع�ضهم ،فيعاد املو�ضوع �إىل جمل�س الق�سم.
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جلنة املناق�شة للماج�ستري
ي�شرتط يف جلنة املناق�شة على ر�سائل املاج�ستري ما يلي:

�- 1أن يكون عدد �أع�ضائها فردي ًا ،ويكون امل�شرف مقرر ًا لها.
�- 2أ َّ
ال يقل عدد �أع�ضاء اللجنة عن ثالثة من بني �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وال ميثل امل�شرف
وامل�شرف امل�ساعد (�إن ُوجد) �أغلبية فيها.
�- 3أن تنطبق �شروط الإ�شراف على الر�سائل على �أع�ضاء اللجنة.
�- 4أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي الأع�ضاء على الأقل.

جلنة املناق�شة للدكتوراه
ُي�شرتط يف جلنة املناق�شة على ر�سائل الدكتوراه ما يلي:

�- 1أن يكون عدد �أع�ضائها فردي ًا ،وال يقل عن ثالثة ،ويكون امل�شرف
مقرر ًا لها.
- 2تقت�صر ع�ضوية جلنة املناق�شة على الأ�ساتذة ،والأ�ساتذة امل�شاركني ،وال يمُ ثل امل�شرف،
وامل�شرف امل�ساعد (�إن وجد) �أغلبية بينهم.
�- 3أن يكون بني �أع�ضاء اللجنة� ،أحد الأ�ساتذة على الأقل.
�- 4أن يكون �أحد �أع�ضاء اللجنة من خارج اجلامعة.
�- 5أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي الأع�ضاء على الأقل.

تقريرجلنة املناق�شة

 -1يكون تقرير جلنة املناق�شة َو ْفق النموذج املعد من قبل عمادة الدرا�سات العليا.
بناء على م�سوغّ ات
 -2يجوز ب�إجماع اللجنة التو�صية بطبع الر�سالة على نفقة اجلامعةً ،
مقنعة ،على �أن تخ�ضع ملعايري الن�شر يف اجلامعة.
 -3حتدد فرتة ا�ستكمال �أوجه النق�ص يف الر�سالة مبا ال يزيد عن �سنة ،ويتوىل امل�شرف ما
�أمكن متابعة عمل الطالب.
 -4حت�سب الدرجة النهائية للر�سالة من  100يف حال قبولها وفق ( )1،2من �أ�صل املادة،
بناء على متو�سط ما يقدره �أع�ضاء جلنة املناق�شة من
ويكون تقدير الطالب يف الر�سالة ً
درجات.
 -5حت�سب الدرجة النهائية من ثمانني درجة يف حالة قبولها وفق الفقرة ( )3من �أ�صل املادة
ويكتفى ب�إعالن �إجازة الر�سالة يف حالة قبولها بعد �إعادة مناق�شتها.
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�إجراء رفع نتيجة املناق�شة

 -1يرفع رئي�س الق�سم املخت�ص تقرير جلنة املناق�شة �إىل عميد الدرا�سات العليا يف مدة ال
تتجاوز ثالثة �أ�سابيع من تاريخ املناق�شة.
 -2تتوىل عمادة الدرا�سات العليا تنفيذ الإج��راءات الالزمة واملنا�سبة للتو�صية التي
يت�ضمنها تقرير جلنة املناق�شة  ,وفق ما جاء يف هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية.
� -3إذا ت�ضمن تقرير جلنة املناق�شة التو�صية رقم ( )2من املادة ( ،)58يرفع رئي�س الق�سم
التو�صية مبنح الدرجة يف مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ ت�سليم الر�سالة املعدلة.

منح الدرجة

 -1يرفع عميد الدرا�سات العليا التو�صية مبنح الدرجة �إىل جمل�س اجلامعة التخاذ القرار.
ُ -2تز ِّود الكليات عمادة الدرا�سات العليا ،ب�أ�سماء الطالب املتوقع تخرجهم ،و�أعدادهم مع
كل ف�صل درا�سي.
ُ -3ت ِعد عمادة الدرا�سات العليا ،التقارير النهائية ملنح الدرجة العلمية بعد اكتمال متطلبات
التخرج يف كل مرحلة ،مبا يف ذلك حتديد مرتبة ال�شرف ،وتعيدها �إىل الكليات املعنية.
بناء على تو�صية جمل�س عمادة
 -4تمُ َنح الدرجة العلمية بقرار من جمل�س اجلامعةً ،
الدرا�سات العليا ،وم�صادقة مدير اجلامعة.
 -5تتولىَّ عمادة الدرا�سات العليا� ،إعداد الوثائق وال�شهادات الر�سمية و�إ�صدارها للخريجني
واخلريجات.
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الباب الثامن  /اإلرشاد األكاديمي واإلشراف العلمي
 -1يكون لكل طالب درا�سات عليا مر�شد علمي مع بداية التحاقه بالربنامج؛ لتوجيهه يف
درا�سته وم�ساعدته يف اختيار مو�ضوع الر�سالة ،و�إعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة
بناء على تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
من جمل�س اجلامعة ً
 -2ت��وزع جمال�س الأق�سام مهمة الإر�شاد العلمي للطالب امل�ستجدين على �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،خالل مدة ال تتجاوز �أربعة �أ�سابيع من بدء الدرا�سة ،وتزود عمادة الدرا�سات
العليا ب�صورة منه.
 -3يتوىل املر�شد العلمي توجيه الطالب يف �إعداد جدوله الدرا�سي ،ومتابعة خطوات ت�سجيل
مو�ضوع الر�سالة� ،أو امل�شروع البحثي.
 -4يقدم املر�شد العلمي �إىل رئي�س الق�سم املخت�ص ،تقريرا مف�صال عن �سري الطالب يف نهاية
كل ف�صل درا�سي تر�سل �صورة منه �إىل عميد عمادة الدرا�سات العليا.
 -5يف�ضل �أن يكون املر�شد العلمي ،هو امل�شرف على ر�سالة الطالب بعد ت�سجيلها ما مل يتعار�ض
ذلك مع تخ�ص�صه ،ومع ما يرد يف املادتني ( )48 ،45من هذه الالئحة.
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الباب التاسع  /وحدة الخدمات البحثية لطلبة الدراسات العليا
وحدة اخلدمات البحثية لطالب وطالبات الدرا�سات العليا تهدف اىل توفري جمموعة من
اخلدمات االكادميية امل�ساندة مثل :تطوير مهارات البحث والكتابة االكادميية ،وتنمية
مهارات ا�ستخدام احلا�سب لأغرا�ض البحث العلمي ،والعمليات الإح�صائية وحت�سني م�ستوى
االداء اال�سلوبي يف العربية واالجنليزية ،وذلك لرفع كفاءة االداء لطلبة الدرا�سات العليا
يف الإعداد للخطط البحثية والر�سائل العلمية وذلك بتقدمي اال�ست�شارات للطلبة يف كافة
املهارات الالزمة من خالل اع�ضاء هيئة تدري�س متخ�ص�صني.

* �أهداف الوحدة:

 -1تنمية مهارات البحث والكتابة ورفع درجة كفاءة طالب وطالبات الدرا�سات العليا
البحثية.
 -2تذليل ال�صعوبات التي قد تواجه طالب وطالبات الدرا�سات العليا عند البدء يف اعداد
ر�سائلهم العلمية.
� -3إمداد الطالب والطالبات بالنماذج والأدلة التي ت�سهل عليهم معرفة اللوائح والإجراءات
املتبعة بالدرا�سات العليا.

* مهام الوحدة:

� -1إر�شاد طالب وطالبات الدرا�سات العليا يف كيفية اعداد الر�سائل العلمية.
 -2توفري �أع�ضاء هيئة تدري�س متخ�ص�صني تعمل على تقدمي اال�ست�شارات البحثية حتى
امتام اجناز الر�سائل العلمية.
 -3امل�ساعدة يف حتليل بيانات الر�سائل العلمية اح�صائيا با�ستخدام برنامج .SPSS
 -4امل�ساعدة يف ترجمة م�ستخل�صات الأبحاث والر�سائل العلمية.
 -5امل�ساعدة يف ال�صياغة اللغوية للر�سائل العلمية.
 -6عقد لقاءات توعية للطالب والطالبات يف بداية الدرا�سة تر�شدهم يف نظام ولوائح
الدرا�سات العليا .
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الباب العاشر  /الحقوق المالية
مينح طالب الدرا�سات العليا املنتظم غري املوظف عدة منح وفقا ملا جاء يف املواد  41-42من
الالئحة املنظمة لل�ش�ؤون املالية يف اجلامعات منها:
 -1مكاف�أة �شهرية مقدارها ( )900ت�سعمائة ريال.
 -2مكاف�أة �شهر واحد �سنويا ،بدل كتب ،ومراجع علمية( ،على �أن يقت�صر �صرفها على املدة
املحددة لإنهاء الدرا�سة دون التمديدات).
 -3مكاف�أة مقطوعة مقدارها ( )3000ثالثة الآف ريال ،لطالب املاج�ستري ،و(� )4000أربعة
الآف ريال لطالب الدكتوراه ،بدل طباعة الر�سالة.
� -4إعانة مالية �شهرية للطالب الكفيف م�ساوية ملرتب الدرجة الأوىل من املرتبة اخلام�سة
با�سم بدل قارئ وو�سائل معينة.
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