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1دليل طلبة الدراسات العليا

األهداف
• المنافسة•	 على• والقادرة• المتخصصة• العليا• الدراسات• برامج• وتعزيز• توفير•

عالميًا،•والتي•تساهم•في•سد•الحاجة•إلى•التخصصات•البينية•وتساعد•على•
التنمية•الفكرية•واكتساب•المعارف•والمهارات•وتحقيق•النجاح•للطالب.

• الذهنية•	 والقدرات• الكفاءة• ذوي• من• العليا• الدراسات• طالب• استقطاب•
العالية•والحماسة•ورعايتهم•والمحافظة•عليهم.

• تعزيز•البحوث•التي•تتصف•باألصالة•والجودة•العالية.	

• تعزيز•التعاون•بين•البرامج•والكليات•ذات•الصلة•وزيادة•الفرص•المتاحة•للبرامج•	
ذات•التخصصات•البينية.

• إقامة•الشراكات•االستراتيجية•الفاعلة•في•التعليم•العالي•على•الصعيدين•	
الوطني•والعالمي.

• التعليم•	 لدفع•مسيرة• الالزمين• المالي• والدعم• التحتية• البنية• وتعزيز• زيادة•
العالي•واستمرار•تقدمه.

• تعزيز•البنية•التحتية•اإلدارية•لعمادة•الدراسات•العليا.	

الرؤية
نجّد• وأن• العالمي،• المستوى• على• العالي• التعليم• قطاع• في• روادًا• نكون• أن•
بالسعي•وراء•المعرفة•واالكتشاف•والقدرة•على•التفكير•بعقالنية•وموضوعية.

رسالة العمادة
تشجيع•ودعم•التميز•األكاديمي•على•صعيد•التعليم•العالي•داخل•الجامعة،•وما•
األخرى،• التخصصية• والنشاطات• والبحوث• التدريسية• المجاالت• بها•من• يتصل•
الجديدة،• المعارف• ونشر• واكتساب• نشوء• إلى• تؤدي• أن• شأنها• من• والتي•
وكذلك•إعداد•المتميزين•من•الباحثين•وأصحاب•االختصاص•ليعملوا•ضمن•بيئة•

ملهمة•تتسم•بالتنوع.
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الف�صل الأول: 
شروط القبول في برامج الدراسات العليا

اأوًل: �ص��روط القب��ول ال��واردة يف الالئح��ة املوحدة للدرا�ص��ات العلي��ا يف اجلامعات ال�ص��عودية وهي 
التايل:

• ي�ش���رط على �ملتقدمني على درجة �لدكتور�ه يف �لتخ�ش�ش���ات �لإن�شانية ن�شر ورقة علمية �أو تقدمي قبول 	
�لن�ش���ر يف جمل���ة علمية حمكم���ة و�شمن �ش���روط �ملفا�شلة للقب���ول يف بر�مج �لدكت���ور�ه لكليات �جلامعة 

�لأخرى، بالإ�شافة �إىل �شرط �إجتياز �للغة �لإجنليزية.
• �أن يكون �ملتقدم �شعودي �أو على منحة ر�شمية للدر��شات �لعليا �إذ� كان من غري �ل�شعوديني.	
• �أن يكون �ملتقدم حا�شال على �ل�شهادة �جلامعية من جامعة �شعودية �أو من جامعة �أخرى معرف بها.	
• �أن يكون ح�شن �ل�شري و�ل�شلوك ولئقًا طبيًا.	
• �أن يقدم تزكيتني علميتني من �أ�شاتذة �شبق لهم تدري�شه.	
• مو�فقة مرجعه على �لدر��شة �إذ� كان موظفًا، ويجوز يف حالت �ل�شرورة �لق�شوى تاأجيل �إح�شار �لطالب 	

مو�فقة مرجعه على �لدر��شة �إىل حني بدء ت�شجيله �ملقرر�ت )�لتكميلية �و �لدر��شات �لعليا(
• �لأ�ش���ل يف در��ش���ة �لدكتور�ه �لتفرغ �لت���ام ويجوز ملجل�س �جلامعة �ل�شتثناء م���ن ذلك متى دعت �حلاجة 	

لذلك.
• �ش���روط �إ�شافية يرى �لق�شم �إ�شافتها، وميكن �لط���الع عليها مبوقع عمادة �لدر��شات �لعليا على �لر�بط 	

Graduatestudies.Ksu.edu.sa  :لتايل�

ثانيًا: �صروط التقدمي على برامج الدرا�صات العليا بجامعة امللك �صعود للطالب ال�صعوديني واملقيمني 
وهي كالتايل:

�لتقدمي لدرجة �ملاج�شتري ي�شرط �حل�شول على درجة )70( يف �متحان �لقدر�ت �جلامعية كحد �أدنى.. 1
�لتقدمي لدرجة �لدكتور�ه ي�شرط �لآتي:. 2

�حل�شول على درجة )70( يف �متحان �لقدر�ت �جلامعية كحد �أدنى.  -
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�حل�ش���ول عل���ى درج���ة )45( يف �متح���ان TOEFL-IBT �أو )4( يف �متح���ان IELTS �أو )60( يف   -
�متحان كفايات �للغة �لإجنليزية كحد �أدنى.

مالحظة: يف حال كان �شرط �لق�شم �على من �لدرجة �ل�شابقة يوؤخذ ب�شرط �لق�شم.

ثالثًا: �صروط التقدمي لطلبة املنح )الداخلية واخلارجية(:

�أن ل يقل تقدير �ملتقدم للمنحة �لدر��شية عن )جيد جدً�( للمرحلة �ل�شابقة.. 1
�أل يزي���د عمر �ملتقدم ع���ن )30( �شنة ملرحلة �ملاج�شتري و)35( �شنة ملرحل���ة �لدكتور�ه وملجل�س �جلامعة . 2

�ل�شتثناء من ذلك.
�أن ل يكون �ملتقدم قد ح�شل على منحة در��شية �أخرى من �حدى �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف �ململكة.. 3
�أن ت�شدق �ل�شهاد�ت و�لأور�ق �لثبوتية من �جلهات �ملخت�شة �لتي حتددها �جلامعة.. 4
�أن ل يكون مف�شوًل من �حدى �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف �ململكة.. 5
�أن يكون مع �لطالبة حمرم وفقًا للتعليمات �ملنظمة لذلك على �أن يكون م�شموًل مبنحة �أو يكون لديه �إقامة . 6

نظامية �أو يقدم على �شجل �شاحب عمل بحاجة �إىل خدماته.
�لتخ�ش�شات �لطبية غري متاحة لغري �ل�شعوديني.. 7
�جتياز �ختبار GRE �ملعادل لختبار �لقدر�ت �جلامعية.. 8
�حل�شول على درجة )45( يف �متحان TOEFL-IBT �أو)4( يف �متحان IELTS كحد �أدنى.. 9
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الف�صل الثاين:
التسجيل والدراسة ببرامج الدراسات العليا

املقررات التكميلية وفقًا للمادة الثامنة ع�صرة:

يج���وز ملجل����س �لق�شم �ملخت����س �أن ي�شرط لقبول �لطالب يف مرحلت���ي �ملاج�شتري �أو �لدكت���ور�ه �جتياز عدد من 
�ملقرر�ت �لتكميلية للمرحلة �ل�شابقة يف مدة ل تزيد على ثالثة ف�شول در��شية مع مر�عاة ما ياأتي:

�جتياز �ملقرر �لتكميلي يف �ملرة �لأوىل بتقدير ل يقل عن )جيد(. 1
�أل يقل معدله �لر�كمي يف �ملقرر�ت �لتكميلية عن )جيد جدً�(. 2
ل يتم �لت�شجيل يف بر�مج �لدر��شات �لعليا �إل بعد �جتياز �ملقرر�ت �لتكميلية، ويجوز ملجل�س �لق�شم �ملخت�س . 3

�لإذن بالت�شجيل يف مقرر�ت �لدر��شات �لعليا �إذ� مل يبق عليه �شوى مقرر �أو مقررين من �ملقرر�ت �لتكميلية.
ل حتت�شب �ملدة �لزمنية لجتياز �ملقرر�ت �لتكميلية �شمن �ملادة �ملحددة للح�شول على �لدرجة.. 4
ل تدخل �ملقرر�ت �لتكميلية يف �حت�شاب �ملعدل �لر�كمي ملرحلة �لدر��شات �لعليا.. 5

املادة الع�صرون:
ل يجوز للطالب �أن يلتحق بربناجمني للدر��شات �لعليا يف وقت و�حد.
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التأجيل والحذف
احلادية والع�صرون:

يجوز مبو�فقة جمل�س �لق�شم �ملخت�س وعميدي �لكلية و�لدر��شات �لعليا تاأجيل قبول �لطالب على �أل تتجاوز مدة 
�لتاأجيل ف�شلني در��شني، ول حتت�شب مدة �لتاأجيل �شمن �حلد �لأق�شى ملدة �حل�شول على �لدرجة.

املادة الثانية والع�صرون:
يجوز مبو�فقة جمل�س �لق�شم �ملخت�س وعميدي �لكلية و�لدر��شات �لعليا تاأجيل در��شة �لطالب وفق ما يلي:

�أن يكون �لطالب قد �جتاز ف�شاًل در��شيًا �أو �أكرث �أو �أجنز قدرً� منا�شبًا من �لر�شالة.. 1
�أل يتجاوز جمموع مدة �لتاأجيل �أربعة ف�شول در��شية )�شنتني در��شيتني(.. 2
�أن يتقدم بطلب �لتاأجيل قبل بد�ية �لف�شل �لدر��شي مبا ل يقل عن �أ�شبوعني.. 3
ل حتت�شب مدة �لتاأجيل �شمن �حلد �لأق�شى ملدة �حل�شول على �لدرجة.. 4

املادة الثالثة والع�صرون:
يجوز �أن يحذف �لطالب جميع مقرر�ت �لف�شل �لدر��شي وفق ما ياأتي:

1- �أن يتقدم بطلب �حلذف �إىل رئي�س �لق�شم قبل �لختبار �لنهائي بخم�شة �أ�شابيع على �لأقل.
2- مو�فقة جمل�س �لق�شم وعميدي �لكلية و�لدر��شات �لعليا.
3- �أل يكون هذ� �لف�شل �لدر��شي �شمن �لفر�س �لإ�شافية.

4- يحت�شب هذ� �لف�شل �لدر��شي �شمن مدة �لتاأجيل �مل�شار �إليها يف �ملادة �لثانية و�لع�شرون.

االنسحاب)1(
املادة الرابعة والع�صرون:

�إذ� �ن�شحب �لطالب من �لدر��شات �لعليا بناء على رغبته ثم �أر�د �لعودة �إليها طبقت عليه �شروط �للتحاق وقت 
�لقبول �جلديد ويكون �لن�شحاب وفق �لقو�عد �لتالية:

�أ- يتقدم �لطالب بطلب �لن�شحاب �إىل عمادة �لدر��شات �لعليا قبل تاريخ بدء �لمتحانات �لنهائية.
ب- تخطر عمادة �لدر��شات �لعليا كاًل من عمادة �لقبول و�لت�شجيل و�لق�شم �ملخت�س بذلك خالل �أ�شبوعني من 

تاريخ �إكمال �إجر�ء�ت �لن�شحاب.

)1(�لن�شحاب: ��شرد�د �لطالب ملفه من �جلامعة ب�شكل نهائي
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االنقطاع
املادة اخلام�صة والع�صرون:

�إذ� كان مقبوًل ومل ي�شجل يف �لوقت �ملحدد.. 1
يف حال �لت�شجيل يف �أحد �لف�شول وعدم مبا�شرته للدر��شة لهذ� �لف�شل.. 2

إلغاء القيد
املادة ال�صاد�صة والع�صرون:

يلغى قيد �لطالب بقر�ر من جمل�س عمادة �لدر��شات �لعليا يف �حلالت �لآتية:
�إذ� مت قبوله يف �لدر��شات �لعليا ومل ي�شجل يف �لفرة �ملحددة للت�شجيل.. 1
�إذ� مل يجتز �ملقرر�ت �لتكميلية وفق �ل�شروط �لو�ردة يف �ملادة �لثامنة ع�شرة.. 2
�إذ� �ن�شحب �أو �نقطع عن �لدر��شة ملدة ف�شل در��شي دون عذر مقبول.. 3
�إذ� ثب���ت ع���دم جديت���ه يف �لدر��شة �أو �أخل ب���اأي من و�جبات���ه �لدر��شية وفقًا لأحكام �مل���ادة )52( من هذه . 4

�لالئحة.
�إذ� �نخف�س معدله �لر�كمي عن تقدير )جيد جدً�( يف ف�شلني در��شيني متتاليني.. 5
�إذ� جتاوز فر�شا للتاأجيل �ملحددة يف �ملادة )22(.. 6
�إذ� �أخ���ل بالأمان���ة �لعلمية �شو�ء يف مرحلة در��شته للمقرر�ت �أو �إعد�ده للر�شالة، �أو قام بعمل يخل بالأنظمة . 7

و�لتقاليد �جلامعية.
�إذ� مل يجتز �لختبار �ل�شامل - �إن وجد - بعد �ل�شماح له باإعادته مرة �أخرى.. 8
�إذ� قررت جلنة �حلكم على �لر�شالة عدم �شالحيتها للمناق�شة �أو عدم قبولها بعد �ملناق�شة.. 9

�إذ� مل يح�شل على �لدرجة خالل �حلد �لأق�شى ملدتها وفقًا للمادة )36(.. 10

إعادة القيد
املادة ال�صابعة والع�صرون:

يج���وز يف ح���الت �ل�شرورة �لق�شوى �إعادة قيد �لطال���ب �لذي �ألغى قيده �إذ� كان �حلائ���ل دون مو��شلة در��شته 
ظ���روف قهري���ة يقبلها جمل�شا �لق�شم و�لكلية وتكون �إعادة �لقيد بناء عل���ى تو�شية من جمل�س عمادة �لدر��شات 

�لعليا وبقر�ر من جمل�س �جلامعة مع مر�عاة ما ياأتي:
 �لطال���ب �لذي م�شى على �إلغاء قيده �أكرث م���ن �شتة ف�شول در��شية يعامل معاملة �لطالب �مل�شتجد ب�شرف . 1
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�لنظر عما قطع �شابقًا من مرحلة �لدر��شة.
 �لطالب �لذي م�شى على �إلغاء قيده �شتة ف�شول در��شية �أو �أقل يعيد در��شة بع�س �ملقرر�ت �لتي يحددها له . 2

جمل����س �لق�شم و�لكلية ويو�فق عليها جمل�س عمادة �لدر��شات �لعليا، وحتت�شب �لوحد�ت �لتي در�شها �شمن 
معدله �لر�كمي بعد ��شتئنافه �لدر��شة، كما حتت�شب �ملدة �لتي ق�شاها �لطالب يف �لدر��شة قبل �إلغاء قيده 

�شمن �ملدة �لق�شوى للح�شول على �لدرجة.

الفرص اإلضافية
املادة الثامنة والع�صرون:

�إذ� �نخف����س معدل �لطالب �لر�كمي ع���ن تقدير )جيد جدً�( يف ف�شلني در��شيني متتاليني، يجوز ��شتثناءه من 
�لفقرة )5( من �ملادة )26( ومنحه فر�شة �إ�شافية و�حدة لف�شل در��شي و�حد �أو ف�شليني در��شيني كحدً� �أعلى 

بناء على تو�شية جمل�شي �لق�شم و�لكلية ومو�فقة جمل�س عمادة �لدر��شات �لعليا.

املادة التا�صعة والع�صرون:
�إذ� مل يح�ش���ل �لطال���ب عل���ى �لدرجة خالل �حلد �لأق�ش���ى ملدتها وفق �ملادة )36( يج���وز ��شتثناءه من �لفقرة 
)10( من �ملادة )26( ومنحه فر�شة �إ�شافية ل تزيد عن ف�شليني در��شيني بناء على تقرير من �مل�شرف وتو�شية 

جمل�شي �لق�شم و�لكلية وجمل�س عمادة �لدر��شات �لعليا ومو�فقة جمل�س �جلامعة.

التحويل
املادة الثالثون:

يج���وز قبول حتويل �لطالب �إىل �جلامعة من جامعة �أخرى مع���رف بها بناًء على تو�شية جمل�شي �لق�شم و�لكلية 
ومو�فقة جمل�س عمادة �لدر��شات �لعليا مع مر�عاة ما ياأتي:

تو�فر �شروط �لقبول يف �لطالب �ملحول و�أي �شروط �أخرى ير�ها �لق�شم �شرورية.. 1
 �أل يكون �لطالب مف�شوًل من �جلامعة �ملحول منها لأي �شبب من �لأ�شباب.. 2
يجوز �حت�شاب عدد �لوحد�ت �لدر��شية �لتي در�شها �شابقًا طبقًا لالآتي:. 3

�أ- �أل يكون قد م�شى على در��شته للوحد�ت �ملعادلة �أكرث من �شتة ف�شول در��شية.
ب- �أن تتفق من حيث �ملو�شوع مع متطلبات �لربنامج �ملحول �إليه.

ج- �أل تتعدى ن�شبة هذه �لوحد�ت ثالثني يف �ملائة من وحد�ت �لربنامج �ملحول �إليه.
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د- �أل يقل تقديره يف �لوحد�ت �ملعادلة عن )جيد جدً�(.
ه�- ل تدخل �لوحد�ت �ملعادلة �شمن ح�شاب �ملعدل �لر�كمي.

و- تكون �ملعادلة بتو�شية من جمل�س �لق�شم �لذي يتبعه �ملقرر ومو�فقة جمل�شي �لكلية وعمادة �لدر��شات �لعليا.

املادة احلادية والثالثون:
يج���وز حتويل �لطالب من تخ�ش�س �إىل �آخر د�خل �جلامعة بناء على تو�شية جمل�شي �لق�شم �ملحول �إليه و�لكلية 

ومو�فقة جمل�س عمادة �لدر��شات �لعليا، مع مر�عاة ما ياأتي:
 تو�فر �شروط �لقبول يف �لطالب �ملحول و�أي �شروط �أخرى ير�ها �لق�شم �شرورية.. 1
يج���وز �حت�شاب �لوحد�ت �لدر��شية �لتي �شبق در��شتها يف �جلامعة �إذ� ر�أى �لق�شم �ملخت�س �أنها مطابقة . 2

للربنامج �لذي يريد �لتحول �إليه، وتدخل �شمن معدله �لر�كمي.
 �أل يكون �لطالب قد �ألغي قيده لأي من �لأ�شباب �لو�ردة يف �ملادة )26( من هذه �لالئحة.. 3
حتت�ش���ب �ملدة �لتي ق�شاها �لطال���ب يف �لربنامج �ملحول منه �شمن �ملدة �لق�شوى �ملحددة للح�شول على . 4

�لدرجة.
 يكون �لتحويل من برنامج �إىل �آخر ملرة و�حدة خالل �ملدة �ملحددة للح�شول على �لدرجة.. 5
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المدة النظامية للحصول على

درجتي الماجستير والدكتوراه
املادة ال�صاد�صة والثالثون:

�مل���دة �ملق���ررة للح�شول على درج���ة �ملاج�شتري ل تقل عن �أربعة ف�شول در��شي���ة ول تزيد عن ثمانية ف�شول . 1
در��شية ول حت�شب �لف�شول �ل�شيفية �شمن هذه �ملدة.

�مل���دة �ملق���ررة للح�شول على درج���ة �لدكتور�ه ل تقل عن �شت���ة ف�شول در��شية ول تزيد ع���ن ع�شرة ف�شول . 2
در��شية، ول حت�شب �لف�شول �ل�شيفية �شمن هذه �ملدة.

املادة الثامنة والثالثون:
ل تق���ل عدد �لوح���د�ت �لدر��شية �لتي يدر�شها طالب �لدر��شات �لعليا يف �جلامعة �لتي �شتمنحه �لدرجة �لعلمية 

عن �شبعني يف �ملائة من عدد �لوحد�ت �ملطلوبة، كما يجب �أن يقوم بالإعد�د �لكامل لر�شالته حتت �إ�شر�فها.

املادة التا�صعة والثالثون:
ل يتخرج �لطالب �إل بعد �إنهاء متطلبات �لدرجة �لعلمية، ومبعدل تر�كمي ل يقل عن )جيد جدً�(

املادة الأربعون:
يت���م �إج���ر�ء �لختبار�ت يف مق���رر�ت �لدر��شات �لعليا لنيل درج���ة �لدبلوم، �أو �ملاج�شت���ري، �أو �لدكتور�ه، ور�شد 
�لتقدير�ت وفقًا لالئحة �لدر��شة و�لختبار�ت للمرحلة �جلامعية �ل�شادرة من جمل�س �لتعليم  يف جل�شته �لثانية 

�ملعقودة بتاريخ 11/6/1416ه، فيما عد� ما ياأتي:
 ل يعترب �لطالب ناجحًا يف �ملقرر �إل �إذ� ح�شل فيه على تقدير )جيد( على �لأقل.. 1
 فيما يتعلق بالختبار�ت �لبديلة و�ملقرر�ت �لتي تتطلب در��شتها �أكرث من ف�شل در��شي يتخذ جمل�س عمادة . 2

�لدر��شات �لعليا ما ير�ه حيالها بناء على تو�شية جمل�س �لق�شم ومو�فقة جمل�س �لكلية �ملخت�شة.
 �أن يختار طالب �ملاج�شتري- �إذ� �قت�شى برنامج در��شته ذلك- وطالب �لدكتور�ه بعد �إنهائهما جميع �ملقرر�ت . 3

�ملطلوب���ة �ختب���ارً� حتريريًا و�شفويًا �شاماًل تعقده جلنة متخ�ش�شة وف���ق قو�عد يقرها جمل�س �جلامعة بناء 
عل���ى تو�شية جمل�س �لق�شم ومو�فق���ة جمل�س �لكلية �ملخت�شة وجمل�س عمادة �لدر��ش���ات �لعليا، ويكون هذ� 
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�لختب���ار يف �لتخ�ش����س �لرئي�س للطال���ب و�لتخ�ش�شات �لفرعي���ة �إن وجدت، ويعد �لطال���ب مر�شحًا لنيل 
�لدرج���ة �إذ� �جتاز�لختبار م���ن �ملرة �لأوىل، �أما �إن �أخفق فيه �أو يف جزء من���ه فيعطى فر�شة و�حدة خالل 

ف�شلني در��شيني، فاإن �أخفق يلغى قيده.

املادة الثانية والأربعون:
على طالب �لدر��شات �لعليا بعد �إنهاء جميع متطلبات �لقبول و�جتيازه خم�شني يف �ملائة على �لأقل من �ملقرر�ت 
�لدر��شية ومبعدل تر�كمي ل يقل عن )جيد جدً�( �لتقدم مب�شروع �لر�شالة  - �إن وجدت - �إىل �لق�شم، ويف حال 
�لتو�شي���ة باملو�فقة عليه يقرح جمل�س �لق�شم ��شم �مل�شرف على �لر�شالة و�مل�شرف �مل�شاعد -�إن وجد-�أو �أ�شماء 
�أع�ش���اء جلن���ة �لإ�شر�ف مع حتديد رئي�شها، ويرف���ع بذلك �إىل جمل�س �لكلية، وجمل�س عم���ادة �لدر��شات �لعليا 

للمو�فقة عليه على تاأييد جمل�س �لكلية.

املادة الثالثة والأربعون:
يج���ب �أن تتميز مو�شوعات ر�شائل �ملاج�شتري باجلدة و�لأ�شالة، كما يجب �أن تتميز مو�شوعات ر�شائل �لدكتور�ه 

بالأ�شالة و�لبتكار و�لإ�شهام �لفاعل يف �إمناء �ملعرفة يف تخ�ش�س �لطالب.

املادة الرابعة والأربعون:
ُتكت���ب ر�شائل �ملاج�شتري و�لدكتور�ه باللغة �لعربية، ويجوز �أن تكتب بلغة �أخرى يف بع�س �لتخ�ش�شات بقر�ر من 
جمل����س �جلامعة بناء على تو�شية جمل�ش���ي �لق�شم و�لكلية وجمل�س عمادة �لدر��شات �لعليا، على �أن حتتوي على 

ملخ�س و�ف لها باللغة �لعربية.

املادة احلادية واخلم�صون فقرة )و(:
يج���ب �أل تزيد �ملدة بني مو�فقة جمل�س عمادة �لدر��ش���ات �لعليا على ت�شكيل جلنة �حلكم وموعد �ملناق�شة، على 

�أربعة �شهور، ول حتت�شب �لإجاز�ت �لر�شمية �شمن هذه �ملدة.

املادة الثانية واخلم�صون:
�إذ� ثب���ت ع���دم جدية �لطالب يف �لدر��ش���ة �أو �أخل باأي من و�جباته �لدر��شية بناء عل���ى تقرير من �مل�شرف على 
در��شت���ه يتم �إن���ذ�ر �لطالب بخطاب من �لق�شم �ملخت����س، و�إذ� �أنذر �لطالب مرتني ومل يت���الف �أ�شباب �لإنذ�ر 

فلمجل�س عمادة �لدر��شات �لعليا بناًء على تو�شية جمل�س �لق�شم �إلغاء قيده.
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املادة الثامنة واخلم�صون فقرة )2(:
�مل���دة �ملح���ددة لإج���ر�ء �لتعديالت بع���د �ملناق�شة ل تتج���اوز ثالثة �أ�شهر م���ن تاريخ �ملناق�ش���ة وملجل�س �جلامعة 

�ل�شتثناء من ذلك بناء على تو�شية جمل�س عمادة �لدر��شات �لعليا �ملبنية على تقرير جلنة �حلكم.
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الف�صل الثالث:
 قواعد االختبار الشامل لمرحلة الدكتوراه

اأوًل: الهدف من الختبار:
يهدف �لختبار �ل�شامل �إىل قيا�س قدرة �لطالب يف جانبني رئي�شني:

اأ- اجلانب املعريف:
ويه���دف �إىل قيا����س قدرة �لطالب عمق���ًا و�شموًل، يف ��شتيع���اب مو�شوعات �لتخ�ش�س �لرئي����س و�لتخ�ش�شات 

�لفرعية �مل�شاندة )�إن وجدت(.

ب- اجلانب الفكري:
يهدف �إىل قيا�س قدرة �لطالب �ملنهجية على �لتاأمل و�لتحليل و�إحد�ث �لتكامل بني �ملفاهيم و�ل�شتنتاج و�قر�ح 

�حللول �ملنا�شبة ملا يعر�س عليه من �أ�شئلة.

ثانيًا: مكونات الختبار ال�صامل:
يتكون �لختبار �ل�شامل من �شقني: �أحدهما حتريري و�لآخر �شفهي.

يتك���ون �لختبار �لتحري���ري وكذلك �لختبار �ل�شفهي م���ن جزئيني: �أحدهما يف �لتخ�ش����س �لرئي�س و�لآخر يف 
�لتخ�ش�س �أو �لتخ�ش�شات �لفرعية )�إن وجدت(.

ثالثًا: جلنة الختبار:
• ي�ش���كل جمل�س �لق�شم �ملخت�س جلن���ة من ثالثة على �لأقل، من �لأ�شات���ذة �مل�شاركني، من ذوي �لخت�شا�س 	

وللجنة �ل�شتعانة مبن ترى من �أع�شاء هيئة �لتدري�س �ملتخ�ش�شني.
• تكون �للجنة م�شوؤولة عن �إعد�د �لختبار وتقوميه وحتديد نتيجته.	
• عن���د �حتو�ء متطلبات �لربنامج على تخ�ش����س �أو تخ�ش�شات فرعية من خارج �لق�شم فال بد من ��شر�ك 	

�أحد �ملتخ�ش�شني من �لق�شم �أو �لأق�شام ذ�ت �لعالقة يف جلنة �لختبار.
•  جلنة �لختبار �لتحريري هي جلنة �لختبار �ل�شفهي.	
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رابعًا: الختبار التحريري:
• يتقدم �لطالب لالختبار خالل �لف�شل �لتايل لإنهائه �ملقرر�ت �لدر��شية: وله �أن يوؤجل جلو�شه لهذ� �لختبار 	

مدة ف�شل در��شي و�حد بعد مو�فقة جمل�س �لق�شم.
• تك���ون مدة �لختبار يف �لتخ�ش�س �لرئي�س خم�س �شاعات كح���د �أدنى، وثالث �شاعات لكل تخ�ش�س فرعي 	

)�إن وجد(. ويف�شل �أن يكو فرتني يف �لأقل.
• يف حالة عدم �جتياز �لطالب لالختبار، �أو جلزء منه، فله �أن يعيد �جلزء �لذي مل يجتزه يف �لف�شل �لدر��شي 	

�لتايل.
• يلغي قيد �لطالب يف حالة عدم �جتيازه لالختبار بعد �إعادة جزء منه.	

خام�صًا: الختبار ال�صفهي:
�أ- بعد �جتياز �لطالب لالختبار �لتحريري بكامله يتقدم لالختبار �ل�شفهي يف موعد حتدده جلنة �لختبار.

ب- تكون مدة �لختبار، يف �لتخ�ش�س �لرئي�س و�لتخ�ش�س �أو �لتخ�ش�شات �لفرعية )�إن وجدت( �شاعتني على 
�لأقل.

ج- يف حالة عدم �جتياز �لطالب لالختبار، يجوز منحه فر�شة �أخرى خالل �لف�شل �لتايل، ويف حالة ف�شله للمرة 
�لثانية، يلغى قيده.

�صاد�صًا: موعد الختبار:
يعق���د �لختبار �ل�شامل ب�شقيه م���رة و�حدة خالل �لفرة من �لأ�شبوع �لر�بع وحتى �لأ�شبوع �لعا�شر من كل ف�شل 

در��شي، على �أن تكون بينهما فرة زمنية ل تقل عن �أ�شبوعني.

�صابعًا: اأحكام عامة:
يعد �لطالب بعد �جتيازه لالختبار �ل�شامل ب�شقيه، مر�شحًا للدكتور�ه.

يخطر رئي�س �لق�شم عمادة �لدر��شات �لعليا بنتيجة �لختبار �لتحريري و�ل�شفهي خالل �أ�شبوعني على �لأكرث من 
تاريخ �تخاذ �لقر�ر من قبل جلنة �لختبار.
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الف�صل الرابع:
ضوابط النشر لطلبة الدكتوراه

بناًء على قرار جمل�س عمادة الدرا�صات العليا بجل�صته )7( املنعقدة بتاريخ 1433/3/7ه�
• �أن يكون �لبحث من�شورً� �أو مقبوًل للن�شر يف �إحدى �ملجالت �لعلمية �ملحكمة.	
• �أن يكون �لبحث �ملن�شور �أو �ملقبول للن�شر متعلقًا بامل�شروع �لبحثي لر�شالة �لدكتور�ه.	
• �أن ل يكون �لبحث �ملن�شور �أو �ملقبول للن�شر قد �شبق ن�شره قبل �للتحاق بربنامج �لدكتور�ه.	
• 	.)Original article( أن يكون �لبحث �ملن�شور �أو �ملقبول للن�شر �أ�شياًل�
• �أن يكون �لطالب هو �ملوؤلف �لأول.	
• �أن يتم �لإ�شارة �إىل �نتماء �لطالب/�لطالبة �إىل جامعة �مللك �شعود.	
• �أن تق���دم ن�شخ���ة من �لبحث �ملن�شور �أو �ملقبول للن�شر �إىل عمادة �لدر��شات �لعليا قبل ت�شكيل جلنة �ملناق�شة 	

لر�شالة �لطالب �أو �لطالبة.
• تق���وم عم���ادة �لدر��شات �لعلي���ا بالتن�شيق مع �جله���ات ذ�ت �لعالقة باجلامعة للح�ش���ول على �لدعم �ملايل 	

�لالزم للطالب �أو �لطالبة لتغطية تكاليف �لن�شر.
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الف�صل اخلام�س:
المنح الدراسية للدراسات العليا

اأنواع املنح الدرا�صية:
تعل���ن عم���ادة �لدر��شات �لعليا بجامعة �ملل���ك �شعود عن �ملنح �لدر��شية للط���الب �ملتميزين من طالب وطالبات 
�لدر��ش���ات �لعلي���ا غري �ل�شعوديني للح�ش���ول على درجتي �ملاج�شت���ري و�لدكتور�ه يف جمي���ع �لتخ�ش�شات )عد� 

�لتخ�ش�شات �ل�شحية( ويكون �لتقدمي لها �شنويًا �لكرونيًا على بو�بة �لقبول لعمادة �لدر��شات �لعليا
http://dgs.Ksu.edu.sa
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تنق�صم املنح الدرا�صية التناف�صية اإىل ق�صمني هما:
�أ- منح خارجية للطلبة من خارج �ململكة.

ب- منح د�خلية للطلبة �ملقيمني يف �ململكة �إقامة نظامية.
بالإ�شافة �إىل ما �شبق فيوجد:

1- برامج املنح الثقافية:
تتب���ادل �ململكة من خالل �لتفاقيات �ملوقعة ب���ني وز�رة �لتعليم  ومثيالتها يف �لدول �لأخرى بر�مج منح م�شتقلة 
للطالب/�لطالبات غري �ل�شعوديني ويطبق عليهم �ل�شروط �لأ�شا�شية للقبول وياأتي ذلك من خالل تر�شيح �لدولة 
�ل�شديق���ة طالب للدر��شة باجلامعات �ل�شعودية. ومن �ملهم للط���الب �ملر�شحني يف هذه �حلالة �أل يقدمو� على 

�لرب�مج �لتناف�شية �ملذكورة �أعاله.

2- برنامج ا�صتقطاب الباحثني:
تق���وم �لأق�شام ومر�كز �لبحوث و�لكر��شي �لبحثية ع���ادة با�شتقطاب �لباحثني �ملتميزين على وظائف باجلامعة 

وميكنون من �إكمال �لدر��شة �لعليا يف حالة �نطباق �شروط �ملنح �لدر��شية عليهم.
http://aofr.Ksu.edu.sa .وملزيد من �ملعلومات متوفرة لدى وحدة ��شتقطاب �لباحثني



17دليل طلبة الدراسات العليا

الف�صل ال�صاد�س:
المزايا المالية لطلبة الدراسات العليا

ي�شرف �لطالب �ل�شعودي �ملنتظم غري �ملوظف يف مرحلة �لدر��شات �لعليا �ملكافاآت و�لإعانات �لتالية:
 مكافاأة �شهرية مقد�رها )900( ت�شعمائة ريال.. 1
مكاف���اأة �شه���ر و�حد �شنويًا، بدل كت���ب ومر�جع على �أن تقت�شر �شرفها على �مل���دة �لنظامية �ملحددة لإنهاء . 2

�لدر��شة دون �لتمديد�ت.
 مكاف���اأة مقطوع���ة مقد�رها )3000( ثالثة �آلف ري���ال، لطالب �ملاج�شت���ري، و)4000( �أربعة �آلف لطالب . 3

�لدكتور�ه، بدل طباعة �لر�شالة.
�أعان���ة مالية �شهري���ة للطالب �لكفيف م�شاوية ملرت���ب �لدرجة �لأوىل من �ملرتبة �خلام�ش���ة با�شم بدل قارئ . 4

وو�شائل معينة.

املزايا املالية لطلبة املنح الر�صمية من خارج اململكة يف مرحلة الدرا�صات العليا

املكافاآت والإعالنات التالية:
�لدر��شة جمانية.. 1
مكافاأة �شهرية مقد�رها )900( ت�شعمائة ريال.. 2
مكاف���اأة �شه���ر و�حد �شنويًا، بدل كت���ب ومر�جع على �أن تقت�شر �شرفها على �مل���دة �لنظامية �ملحددة لإنهاء . 3

�لدر��شة دون �لتمديد�ت.
مكاف���اأة مقطوع���ة مقد�ره���ا )3000( ثالثة �آلف ريال، لطال���ب �ملاج�شت���ري، و)4000( �أربعة �آلف لطالب . 4

�لدكتور�ه، بدل طباعة �لر�شالة.
تذكرة �شفر بالدرجة �ل�شياحية �ملخف�شة عند �ل�شفر يف نهاية كل عام در��شي من �أقرب طريق ملقر �لإقامة . 5

ب�شرط �أن ل يكون �لطالب قد ح�شل على تذكرة �شفر من جهة �أخرى.
ي�شرف مكافاأة �شهرين بدل جتهيز عند قدومه.. 6
ي�شرف مكافاأة ثالثة �أ�شهر بدل تخرج ل�شحن �لكتب.. 7
كم���ا يت���م �شرف لطالب �لدر��شات �لعليا �إذ� كان �لربنامج �لأكادمي���ي يتطلب �شفره خارج مدينة �لدر��شة، . 8

بن���اء على تو�شي���ة جمل�شي �لق�شم و�لكلية ومو�فقة مدي���ر �جلامعة، تذكرة �شفر بالدرج���ة �ل�شياحية ذهابًا 
و�إيابًا وملرة و�حدة خالل �ملرحلة �لدر��شية �لو�حدة.
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بالإ�شافة �إىل ما �شبق فاإنه تتاح �لفر�شة للطالب �ملتميزين بال�شر�ك يف برنامج:
1- �ل�شتعانة )لطلبة �ملنح(.

2- �لت�شغيل )لطلبة �ملنح و�لطلبة �ل�شعوديني(.

م�صادر دعم اجراء بحوث طالب وطالبات الدرا�صات العليا:
•  برنامج منح طالب �لدر��شات �لعليا مبدينة �مللك عبد �لعزيز للعلوم و�لتقنية.	
•  مر�كز �لبحوث بالكليات.	
•  �ل�شر�ك يف برنامج �لكر��شي �لبحثية.	
•  �ل�شر�ك يف برنامج �ملجموعات �لبحثية.	
•  �ل�شر�ك يف برنامج �أ�شتاذ ز�ئر.	
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الف�صل ال�صابع:
الخدمات االلكترونية بعمادة الدراسات العليا

بوابة القبول اللكرتوين للدرا�صات العليا:
بو�ب���ة �لقب���ول �للكروين للدر��شات �لعليا تتيح �لتق���دمي على بر�مج �لدر��شات �لعلي���ا �لكرونيا وي�شهل للق�شم 

و�لكلية فرز �لطلبات و�لتو�شية بقبول �لطالب و�إر�شالها �إىل عمادة �لدر��شات �لعليا لعتمادها ب�شكل نهائي.

بوابة اعتماد مقرتح اخلطط البحثية:
نظ���ام �عتم���اد مقرح �خلط���ط �لبحثية يتيح لطلب���ة �لدر��شات �لعلي���ا تقدمي مقرح �خلط���ة �لبحثية �لكرونيا 
وي�شه���ل لرئي�س �لق�ش���م وعميد �لكلية وعميد �لدر��ش���ات �لعليا �عتماد �لطلبات و�لبح���ث عنها وتغيري �مل�شرفني 

ويتيح للطالب متابعة حالة �لطلب.

بوابة اعتماد الر�صائل اجلامعية:
نظ���ام �عتماد �لر�شائل �جلامعية يتيح للم�شرف على �لطالب تق���دمي طلب جاهزية �لر�شالة للمناق�شة �لكرونيا 

وي�شهل لرئي�س �لق�شم وعميد �لكلية وعميد �لدر��شات �لعليا �عتماد �لطلبات و�لبحث عنها.

بوابة الإ�صراف والإر�صاد:
نظام متابعة �لإ�شر�ف و�لإر�شاد �لإلكروين لي�شتخدمه مر�شدو وم�شرفو طلبة �لدر��شات �لعليا يف مر�جعة وتقومي 
تقدميهم �لأكادميي ور�شد م�شتوياتهم و�أد�ئهم يف �لف�شل �لدر��شي وكذلك ي�شتخدمه �لطالب و�لطالبات لرفع 
مرئياته���م للمر�شدي���ن و�مل�شرفني ومعرفة م���دى �لتميز و�ل�شع���ف يف �أد�ئهم. و�شي�شهم ه���ذ� �لنظام يف تي�شري 

�لتو��شل بني �مل�شرفني و�لطالب و�لطالبات ومتابعة رفع تقارير �لإ�شر�ف و�لإر�شاد �لدورية.
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بوابة م�صادر التمويل:
بو�بة م�شادر �لتمويل تي�شر وتعزز قدرة طلبة �لدر��شات �لعليا يف �إجر�ء بحوث تعود بالفائدة للمجتمع �ل�شعودي 
وحت���ى يتمك���ن �لطلبة من تاأدية و�كم���ال در��شتهم دون �أن تعيق �ملو�رد �ملالية �لالزم���ة �إجر�ءهم بحوث در��شية 

عالية �جلودة وذ�ت م�شتوى يحقق �لغاية.

بوابة النظام الأكادميي:
بو�ب���ة �لنظ���ام �لأكادميي تتي���ح للطالب �مللتحق���ني برب�مج جامع���ة �مللك �شع���ود بجميع مر�حله���ا للو�شول �إىل 
�ملعلومات �لتالية )�لبيانات �ل�شخ�شية، �ل�شج���ل �لأكادميي، �خلطة �لدر��شية، �ملكافاآت، �حلركات �لأكادميية، 
�ل�شلف و�لإعانات( وي�شتطيع �لطالب ت�شجيل �ملقرر�ت و�لتقدم باحلركات �لأكادميية عن طريقها )مثل �لتاأجيل 

و�لعتذ�ر(.

بوابة اعتماد طلب تخريج لطلبة الدرا�صات العليا:
نظ���ام �عتماد طل���ب �لتخرج لطلبة �لدر��ش���ات �لعليا، ويرتبط ه���ذ� �لنظام بقاعدة �لإنت���اج �لعلمي �لتي حُتمل 
عليه���ا �لر�شائ���ل �جلامعية �لكرونيًا دون �حل�شور �إىل �جلامعة، وي�شاع���د هذ� �لنظام �لطلبة يف تنفيذ خطو�ت 

تخرجهم ومتابعتها ومن ثم �إكمال �إجر�ء�ت ��شتالم وثيقة �لتخرج يف مدة زمنية وجيزة.

بوابة امل�صاركة يف املوؤمترات العلمية:
نظ���ام �عتم���اد طلبات ح�شور �ملوؤمتر�ت �لعلمية، يتي���ح لطلبة �لدر��شات �لعليا تق���دمي طلبات ح�شور �ملوؤمتر�ت 
�لكرونيا ويي�شر لرئي�س �لق�شم وعميد �لكلية وعميد �لدر��شات �لعليا �عتماد �لطلبات ومن ثم �ر�شالها �لكرونيًا 

�إىل عمادة �شوؤون �لطالب ل�شتكمل �لإجر�ء�ت �لنهائية.
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الف�صل الثامن:
األسئلة الشائعة

متى يتم التقدمي على الدرا�صات العليا بجامعة امللك �صعود؟. 1
يعلن عن مو�عيد �لتقدمي على �ملوقع �لتايل:
http://graduatestudies.ksu.edu.sa

كيف يتم التقدمي على الدرا�صات العليا بجامعة امللك �صعود؟. 2
يت���م عن طري���ق �لتقدمي �للكروين على بو�بة �لقب���ول �أثناء فرة �لتقدمي �ملعلن عنه���ا مبوقع عمادة �لدر��شات 

�لعليا
http://dgs.ksu.edu.sa

ه��ل ي�ص��تطيع الطال��ب التقدمي على الدرا�ص��ات العليا دون احل�ص��ول على درجة اختب��ار القدرات . 3
العامة للجامعيني؟

ل ي�شتطي���ع �لطال���ب �ل�شعودي �أو �ملقيم �لتق���دمي على �لدر��شات �لعليا دون �حل�ش���ول على �لدرجة �ملطلوبة من 
�ختبار �لقدر�ت �لعامة للجامعيني �لتابع ملركز قيا�س �ململكة �لعربية �ل�شعودية فقط.

http://www.qiyas.sa/Pages/default.aspx

 كيف يتم معرفة الأق�صام املتاحة للتقدمي على الدرا�صات العليا؟. 4
يت���م ذل���ك بالدخ���ول عل���ى بو�بة �لقب���ول �للك���روين حيث يوج���د �أيقون���ة كتب فيه���ا )لالطالع عل���ى �لرب�مج 

و�لتخ�ش�شات �ملتاحة(.
كيف يتم معرفة �صروط قبول الق�صم املراد التقدمي عليه بالدرا�صات العليا؟. 5

يت���م ذل���ك بالدخول على بو�بة �لقبول �للكروين حيث يوجد بها �أيقون���ة مو�شح فيها �ل�شروط �لعامة و�ل�شروط 
�خلا�شة لكل ق�شم.

http://dgs.ksu.sa/DGS/Login.aspx
�أو عن طريق موقع عمادة �لدر��شات �لعليا )�لربنامج �لعتيادي – �لربنامج �ملو�زي(.

http://ksu.edu.sa.sites/KSUArabic/Deanships/Grad/Pages/default.aspx
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 كي��ف ي�ص��تطيع الطالب ا�ص��تعادة الريد اللكرتوين ال��ذي مت التقدمي عليه ع��ر بوابة القبول . 6
اللكرتوين يف حال ن�صيانه؟

عن طريق �لتو��شل مع م�شوؤول بو�بة �لقبول �أو من�شق �لدر��شات �لعليا عرب �لربيد �للكروين:
Dgsad@ksu.edu.sa  )م�شوؤول بو�بة �لقبول(

dgsado@ksudu.sa  )خا�س بالأق�شام �لإن�شانية للطالبات(
dgsadm@ksu.edu.sa  )خا�س لالأق�شام �لعلمية و�لطبية للطالبات(

كي��ف ي�ص��تطيع الطالب ا�ص��تعادة كلمة املرور للري��د الإلكرتوين الذي مت التق��دمي عليه يف حال . 7
ن�صيانه؟

عن طريق �لدخول على �أيقونة )طلب ��شتعادة كلمة �ملرور( �ملو�شحة يف بو�بة �لقبول �للكروين
ما �صبب عدم ار�صال امييل تفعيل عند التقدمي عر بوابة القبول؟. 8

�إدخال كلمة �ملرور �أكرث من ثمان خانات.
 هل يحق للطالب التقدمي على الدرا�صات العليا بعد انتهاء فرتة التقدمي املعلن عنها باملوقع؟. 9

ل يحق للطالب �لتقدمي على �لدر��شات �لعليا بعد �نتهاء فرة �لتقدمي �ملعلن عنها باملوقع.
هل يحق للطالب تعديل رغبته بعد انتهاء فرتة التقدمي اللكرتوين؟. 10

ل يح���ق للطال���ب تعديل رغبته بع���د �نتهاء فرة �لتقدمي �للك���روين ويف حالة تعديل �لرغب���ة بعد فرة �لتقدمي 
يحذف �لطلب.

هل درجة اختبار GRE تعادل اختبار القدرات العامة للجامعيني؟. 11
نعم يعادل �ختبار GRE �ختبار �لقدر�ت ويف حال �حل�شول على درجة �ختبار GRE ير�شل �لطالب درجته �إىل 

�لإمييل dgs-admission@ksu.edu.sa  حتى يتم فتح بو�بة �لقبول له بالتقدمي.
ما هي مدة �صالحية الختبارات امل�صروطة للقبول يف الدرا�صات العليا؟. 12

�لقدر�ت �لعامة للجامعيني - مدته خم�س �شنو�ت
GRE – مدته خم�س �شنو�ت

�للغة �لإجنليزية – مدته �شنتان
كيف يتم تقدمي الطالب الذي لي�س له جن�صية )بدون( على بوابة القبول؟. 13

يق���دم عل���ى �أنه طالب مقيم ويرفق خانة �ملحرم هوية و�لده وم���كان جو�ز �ل�شفر، يحمل �شفحة يف برنامج �لورد 
ي�شجل فيها بياناته ��شمه كامل و�أنه تابع لو�لده ولي�س له هوية.
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ما �صبب عدم قبول ادخال تاريخ امليالد ببوابة القبول؟. 14
عدم �إدخال تاريخ �مليالد من خانتني بحيث يكون مكون من )�آحاد، ع�شر�ت( 1408/02/06ه�.

عدم ظهور الرغبة التي يود الطالب التقدمي عليها؟. 15
يرج���ع ذل���ك �إما ملعدل �لطالب �أو تخ�ش�شه �أو �جلهة �ملتخرج منها �لطالب على ح�شب ما ي�شرطه �لق�شم �لذي 

مت �لتقدمي عليه.
كي��ف يتم تعديل البيانات )ج��وال – بريد( التي مت اإ�صافتها ببوابة القبول بعد انتهاء فرتة . 16

القبول املعلن عنها باملوقع؟
عن طريق �لتو��شل مع موظفي وحدة �لقبول بعمادة �لدر��شات �لعليا

Dgsad@ksu.edu.sa      )عام(
dgsado@ksu.eu.sa     )�لأق�شام �لإن�شانية للطالبات(

dgsadm@ksu.edu.sa    )�لأق�شام �لعلمية و�ل�شحية و�لطبية للطالبات(
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كيف يتعرف على اأن الطالب مت قبوله بالدرا�صات العليا؟. 17
عن طريق �لدخول على بو�بة �لقبول �للكروين و�لنظر �إىل حالة �لطلب

- �إذ� كانت حالة �لطلب )قيد �لدر��شة( �أي �أنه مقبول مبدئيا من قبل �لق�شم و�لكلية ويلزمه ��شتكمال �لختبار�ت 
�لتي �شرطها �لق�شم.

- �إذ� كانت حالة �لطلب )مت قبول �لطلب( �أي �أنه مقبول قبول نهائي ويلزمه فقط �إن كان موظف )مو�فقة جهة 
�لعمل للربنامج �لعتيادي(

كيف تقدم املعيدات واملحا�صرات بجامعة امللك �صعود؟. 18
تقدم �لكرونيا على بو�بة �لقبول ثم يقوم �لق�شم �لتابع لها برفع خطاب باملو�فقة على در��شتها مع ��شعار �لقبول 

�إىل عمادة �شوؤون �أع�شاء هيئة �لتدري�س و�ملوظفني.
ما هو المييل الذي يجري التوا�صل عره عند وجود م�صكلة تقدمي بعد فرتة التقدمي؟. 19

�لمييل �لذي يتم �لتو��شل عربه عند وجود م�شكلة تقدمي بعد فرة �لتقدمي
كتبت �لإمييل �ملبني يف فقرة �ل�شوؤ�ل 16

ما هي ال�صروط الواجب توفرها ل�صدور رقم جامعي للطالبة بعمادة الدرا�صات العليا؟. 20
�ل�شروط �لو�جب تو�فرها ل�شدور رقم جامعي للطالبة بعمادة �لدر��شات �لعليا:

�لتقدمي على بو�بة �لقبول �للكروين �أثناء فرة �لتقدمي �ملعلن عنها مبوقع �لعمادة.  .1
قبول �لق�شم و�لكلية �لذي مت �لتقدمي عليها.  .2

حتقيق جميع �شروط �لق�شم  .3
4.  �إر�شال �مللف بالربيد �ملمتاز مرفقًا به �لأور�ق �لتالية:

- �شورة من �إ�شعار �لقبول )ن�شختني للطالبات(
- �شورة من ��شتمارة طلب �للتحاق )ن�شختني للطالبات(

- وثيقة �لتخرج )�شورة طبق �لأ�شل( )ن�شختني للطالبات(
- �ل�شجل �لكادميي )�شورة طبق �لأ�شل( )ن�شختني للطالبات(

- �شورة من �لهوية )ن�شختني للطالبات(
- �شورة من �ختبار�ت �لدرجة �ملطلوبة من �لق�شم )ن�شختني للطالبات(

- مو�فقة جهة �لعمل )للربنامج �لعتيادي فقط(
هل يتطلب الرنامج املوازي موافقة جهة العمل لإ�صدار الرقم اجلامعي؟. 21

ل يتطلب �لربنامج �ملو�زي مو�فقة جهة �لعمل لإ�شد�ر �لرقم �جلامعي.
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من اأين ت�صدر موافقة جهة العمل للطالب املوظف؟. 22
�إذ� كان �لطالب موظف بجهة معينة من جهة عمله.

�إذ� كان �لطالب موظف بجامعة �مللك �شعود ت�شدر �ملو�فقة من عمادة �أع�شاء هيئة �لتدري�س و�ملوظفني.
�إذ� كان �لطالب مبتعث من جامعة �أخرى فت�شدر �ملو�فقة من �إد�رة �لتدريب و�لبتعاث بجامعته.

م��ا الميي��ل ال��ذي يت��م التوا�ص��ل مع��ه يف حالة وج��ود م�صكل��ة تق��دمي اأثناء ف��رتة التقدمي . 23
اللكرتوين املعلن عنها باملوقع؟

�لمييل �لذي يتم �لتو��شل معه عند وجود م�شكلة تقدمي �أثناء فرة �لتقدمي.
مبني يف فقرة �ل�شوؤ�ل 16

 ما املطلوب لقبول طالب املنح؟. 24
يتطلب قبول طالب �ملنح مو�فقة �لق�شم و�لكلية �لذي مت �لتقدمي عليهما وعمادة �لدر��شات �لعليا ووز�رة �لتعليم.

Aspx.fellowships-researchers.1

 هل يتطلب الرنامج املوازي دفع ر�صوم درا�صية؟. 25
يلزم �لطالب دفع ر�شوم در��شية )2000 ريال لكل وحدة در��شية(.

اإذا مل ي�صتطي��ع الطال��ب املوظف الذي مت قبوله من الق�صم والكلية وعم��ادة الدرا�صات العليا . 26
احل�صول على موافقة جهة العمل اأثناء فرتة ا�صدار الأرقام اجلامعية هل يلغى قبوله؟

-  �إذ� كان �لطال���ب مت قبول���ه يف )�لربنامج �لعتيادي( يتم حفظ قبوله �شنة كاملة فقط ل�شتكمال مو�فقة 
جهة �لعمل فقط.

-  �إذ� كان �لطالب مت قبوله يف )�لربنامج �ملو�زي( يلغى قبوله �إذ� مل ي�شتكمل جميع متطلبات �لقبول �أثناء 
فرة ��شد�ر �لأرقام �جلامعية.

ما هي خطوات التقدمي على برامج الدرا�صات العليا؟. 27
1- �لط���الع على �لأق�شام و�لتخ�ش�شات �ملتاحة بجامعة �مللك �شعود و�شروط كل ق�شم عن طريق �لدخول 

/http://ksu.edu.sa/sites/KSUArbic/Deanshipsعلى موقع عمادة �لدر��شات �لعليا
Grad/Pages/default.aspx         

حتقي���ق �ل�شروط �لعامة و�خلا�شة للق�شم �ملر�د �لتقدمي عليه )�ختبار �لقدر�ت �لعامة للجامعيني من   -2
مركز قيا�س �شرط عام جلميع �لأق�شام( )�ختبار �للغة �لإجنليزية على ح�شب �شرط �لق�شم( قبل فتح 
بو�ب���ة �لقبول �للكروين لأن فت���ح �لبو�بة مقيد باختبار �لقدر�ت �لعام���ة و�لختبار�ت �لتي ي�شرطها 

�لق�شم.
3-  يت���م �لإعالن ع���ن مو�عيد �لتقدمي عرب بو�بة �لقبول �للكروين وموق���ع �لعمادة �للكروين و�شحيفة 
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ر�شالة �جلامعة من قبل مدير �لقبول:
       موعد �لتقدمي على �لدر��شات �لعليا �لربنامج �لعتيادي:

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/programs/Pages/
programs11aspx

4-   موقع �لتقدمي على �لدر��شات �لعليا �لربنامج �ملو�زي:
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/admission/Pages/aspx.

admission20
5- يتقدم �لطالب عرب بو�بة �لربيد �للكروين يف مدة تر�وح ما بني 3-6 �أ�شابيع من تاريخ �لإعالن ويتاح 

للطالبة خاللها �لتعديل و�لتغيري ح�شب �لرغبة.
6- يت���م تلق���ي ��شتف�شار�ت �لطال���ب بحل �مل�شكالت �لطارئ���ة �أثناء �لتقدمي تليفونيًا �أو ع���ن طريق �ملقابلة 
�ل�شخ�شية �أو عن طريق �لربيد �للكروين من قبل من�شق �لقبول عرب �لمييل �ملوحد مل�شكالت �لتقدمي.
 dgsad@ksu.edu.sa

dgsado@ksu.edu.sa      )خا�س لالأق�شام �لإن�شانية(   
dgsadm@ksu.edu.sa     )خا�س لالأق�شام �لعلمية و�لطبية(   

7- �إذ� حالة طلبك ببو�بة �لقبول )�ن�شاء( فتقدميك مل يكتمل للدر��شات �لعليا
8- �إذ� حالة طلبك ببو�بة �لقبول )مت �ر�شال �لطلب( فتقدميك مكتمل للدر��شات �لعليا

9- �إذ� حالة طلبك ببو�بة �لقبول )قيد �لدر��شة( مت قبولك من �لق�شم و�لكلية �لتي مت �لتقدمي عليها.
 10- �إذ� حالة طلبك ببو�بة �لقبول )مت قبول �لطلب( مت قبولك قبول نهائي من �لدر��شات �لعليا

11- يتم �لإعالن عن �ملقابالت و�لختبار�ت �لتي ي�شرطها �لق�شم للقبول على موقع �لق�شم.
12- تعلن نتائج �لقبول �ملبدئي من �لق�شم و�لكلية للطالب عن طريق �لأق�شام.

13- يق���وم �لق�ش���م بتحويل حال���ة �لطلب ببو�بة �لقب���ول للطالب �ملقبول���ني من �لق�شم و�لكلي���ة �إىل )قيد 
�لدر��شة(.

14-  يت���م �دخال �ملو�د �لتكميلية من قبل �لق�شم للطالب �ملقبولني قبول مبدئي من �لق�شم و�لكلية ب�شرط 
�ملو�د �لتكميلية.

15- عر�س قو�ئم للطالب �ملقبولني على جمل�س �لعمادة لعتماده من قبل عميد �لدر��شات �لعليا.
16- يت���م تثبيت �لقبول للطالبات عرب بو�بة �لقبول �للكروين و�إتاحة طباعة ��شعار �لقبول من قبل مدير 
�لقب���ول وم�شاعد مدير �لقبول بعد ��شتيفاء جميع �لختبار�ت �لتي ي�شرطها �لق�شم بحيث تتغري حالة 

�لطلب ببو�بة �لقبول من )قيد للدر��شة – �إىل مت قبول �لطلب(.
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17- ير�شل �لطالب �مل�شتوفني ل�شروط �لق�شم و�لعمادة ملفهم كامل عرب �لربيد �ملمتاز.
18- يتم ��شد�ر رقم جامعي للطالب �مل�شتويف جميع �شروط �لقبول ومو�فقة جهة �لعمل �إذ� كانت �لطالبة 

تعمل و�عالمها به عن طريق ر�شالة sms  على جو�لها.
19- يف حال���ة كتب���ت �لطالبة �أثناء �لتقدمي ببو�بة �لقبول �أنها تعم���ل عليها تقدمي مو�فقة جهة �لعمل حتى 

يتم ��شتخر�ج رقم جامعي.
موافقة جهة العمل املعتمدة:

1/ يف حال���ة ك���ون �لطالبة �ملتقدم���ة معيده �أو حما�شرة من خ���ارج جامعة �مللك �شعود يطل���ب منها تقدمي قر�ر 
�بتعاث.

2/ يف حال���ة ك���ون �لطالب���ة �ملتقدمة موظفة من خ���ارج جامعة �مللك �شع���ود يطلب منها تق���دمي مو�فقة �لرئي�س 
�ملبا�شر ب�شرط توجيه كتاب �ملو�فقة �إىل عميد �لدر��شات �لعليا.

3/ يف حال���ة ك���ون �لطالبة �ملتقدمة معيده �أو حما�شرة �أو موظفة �إد�ري���ة بجامعة �مللك �شعود يطلب منها تقدمي 
مو�فقة �ملو�رد �لب�شرية.

4/ يف حالة كون �لطالبة �ملتقدمة معلمه يطلب منها تقدمي قر�ر �يفاد من وز�رة �لربية و�لتعليم.
5/ يف حال���ة كون �لطالب���ة �ملتقدمة موظفة يف قطاع خا����س يطلب منها تقدمي مو�فقة �لرئي����س �ملبا�شر ب�شرط 

توجيه كتاب �ملو�فقة �إىل عميد �لدر��شات �لعليا.
6/ �لإجازة �ل�شتثنائية ل تقبل كمو�فقة جهة عمل.

7/ يف ح���ال ذك���رت �لطالبة �أثناء �لتقدمي ببو�ب���ة �لقبول �أنها تعمل يف قطاع حكومي ث���م ��شتقالت عليها تقدمي 
)قر�ر ��شتقالة و�خالء طرف( حتى يتم ��شتخر�ج رقم جامعي.

8/ �لطالب���ة �ملوظف���ة عل���ى نظام )�لتعاقد – �لتع���اون( يف قطاع حكوم���ي �أو خا�س ل تذكر �أثن���اء �لتقدمي �أنها 
موظفة.
•  يف حال���ة ذكرت �لطالبة �أثناء �لتقدمي يف بو�ب���ة �لقبول �أنها تعمل يف قطاع خا�س ثم ��شتقالت عليها تقدمي 	

)�خالء طرف( حتى يتم ��شتخر�ج رقم جامعي.
- قبول طالب املنح )من اخلارج اأو املقيمني(

1/ مطابق���ة لإج���ر�ء�ت تق���دمي �لطالب���ات �ل�شعوديات ت�ش���اف فقط نقطة وه���ي بعد ��شتالم قو�ئ���م �لطالبات 
�ملقب���ولت من �لق�شم و�لكلية يتم عر�شها عل���ى جلنة �ملنح �لتابعة لوكالة �جلامعة لل�شوؤون �لتعليمية و�لأكادميية 

وبعد �عتمادها تعر�س على وز�رة �لتعليم 
وبعد �عتمادها من وز�رة �لتعليم  يتم تدقيق ومطابقة ملف �لطالبة ومن ثم �إ�شد�ر رقم جامعي لها.

 هل يجوز لطالب الدرا�صات العليا التقدمي يف جمال غري تخ�ص�صه؟. 28
يجوز بناء على تو�شية جمل�شي �لق�شم و�لكلية �ملخت�شني ومو�فقة جمل�س عمادة �لدر��شات �لعليا.
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�س: هل حتت�شب �ملدة �لزمنية للمقرر�ت �لتكميلية �شمن �ملدة �ملحددة للح�شول على �لدرجة؟
ل حتت�شب �ملدة �لزمنية لجتياز �ملقرر�ت �لتكميلية �شمن �ملدة �ملحددة للح�شول على �لدرجة.

ل تدخل �ملقرر�ت �لتكميلية يف �حت�شاب �ملعدل �لر�كمي ملرحلة �لدر��شات �لعليا.
 هل يحق للطالب تاأجيل القبول؟ ولكم ف�صل درا�صي؟. 29

يج���وز مبو�فق���ة جمل�س �لق�شم وعميد �لكلية وعميد �لدر��شات �لعليا تاأجيل قبول �لطالب على �أن ل يتجاوز مدة 
�لتاأجيل ف�شلني در��شيني.

 كيف حت�صب املدة الق�صوى للح�صول على الدرجة؟. 30
حت�ش���ب م���ن بد�ية �لت�شجيل يف مقرر�ت �لدر��شات �لعليا وحتى تاريخ تقدمي �مل�شرف على �لطلب تقريرً� لرئي�س 

�لق�شم مرفقًا به ن�شخة من �لر�شالة �أو �أي متطلبات �أخرى لربناجمه.
 عند التحاق الطالب بالرنامج هل يخ�ص�س له مر�صد علمي اأو م�صرف؟. 31

يك���ون لكل طال���ب در��شات عليا مر�ش���د علمي مع بد�ية �لتحاق���ه بالربنامج لتوجيهه يف در��شت���ه وم�شاعدته يف 
�ختي���ار مو�ش���وع �لر�شالة �عد�د �خلطة �لبحثي���ة وفق �لقو�عد �ملعتم���دة من جمل�س �جلامعة بن���اء على تو�شية 

جمل�س عمادة �لدر��شات �لعليا.
هل يجوز اأن يكون املر�صد العلمي هو نف�صه امل�صرف على الر�صالة؟. 32

نعم يجوز ذلك �أن حتققت �شروط �لإ�شر�ف على �ملر�شد �لعلمي.
 هل يحق للطالب اأن يتقدم مب�صروع الر�صالة وهو يف مرحلة املقررات الدرا�صية؟. 33

يح���ق ل���ه ذلك ب�شرط �أن يجتاز جميع متطلبات �لقبول و�جتياز 50% عل���ى �لأقل من �ملقرر�ت �لدر��شية ومبعدل 
تر�كمي ل يقل عن جيد جد�.

ويتق���دم مب�ش���روع �لر�شالة ليقرح جمل�س �لق�ش���م يف حال �ملو�فقة عليها، ��شم �مل�ش���رف على �لر�شالة و�مل�شرف 
�مل�شاع���د �إن وج���د �أو �أ�شماء جلن���ة �ل�شر�ف مع حتديد رئي�شها ويرفع بذل���ك �إىل جمل�س �لكلية، وجمل�س عمادة 

�لدر��شات �لعليا للمو�فقة عليه بناء على تاأييد جمل�س �لكلية.
هل يحق للطالب كتابة ر�صالته بلغة اأخرى غري العربية؟ وهل جلميع التخ�ص�صات؟. 34

تكت���ب ر�شائل �ملاج�شتري و�لدكتور�ه باللغة �لعربية، ويجوز �أن تكتب بلغة �أخرى يف بع�س �لتخ�ش�شات بقر�ر من 
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جمل����س �جلامعة بناء على تو�شية جمل�ش���ي �لق�شم و�لكلية وجمل�س عمادة �لدر��شات �لعليا، على �أن حتتوي على 
ملخ�س و�ف لها باللغة �لعربية.

 اإذا اأثبت الطالب عدم جديته بالدرا�صة اأو اأخل بال�صروط الدرا�صية هل يلغى قيده؟. 35
نعم .. بناء على تقرير �مل�شرف على �لطالب �إذ� �أثبت عدم جديته �أو �أخل بو�جباته �لدر��شية يتم �إنذ�ره بخطاب 

من رئي�س �لق�شم �أوًل.
�إذ� �أن���ذر �لطل���ب مرتني ومل يت���الف �أ�شباب �لإنذ�ر فلمجل�س عم���ادة �لدر��شات �لعليا بن���اء على تو�شية جمل�س 

�لق�شم مناق�شة �لر�شائل.
ما هو احلل اإذا مل يتمكن امل�صرف على الر�صالة من امل�صاركة يف جلنة املناق�صة لأي �صبب؟. 36

يف حال���ة ع���دم متكن �مل�شرف م���ن �مل�شاركة يف جلنة �ملناق�ش���ة ب�شبب �لوفاة �أو �نتهاء خدمت���ه �أو لتو�جده خارج 
�لبالد لفرة طويلة ، يقرح �لق�شم بدياًل عنه ويو�فق عليه جمل�س �لكلية �ملعنية ويقره جمل�س عمادة �لدر��شات 

�لعليا.
ما هو الإجراء املتبع بعد انتهاء مناق�صة الطالب؟. 37

تعد جلنة �ملناق�شة تقريرً� يوقع من جميع �أع�شائها، ويقدم لرئي�س �لق�شم خالل �أ�شبوعني من تاريخ �ملناق�شة.
هناك حالت مل يرد فيها ن�س بالالئحة كيف يتم التعامل معها؟. 38

م���ا مل ي���رد فيه ن�س خا�س بالالئحة يطبق ب�شاأنه نظام جمل�س �لتعليم  و�جلامعات ولو�ئحه �لتنفيذية و�لأنظمة 
و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ملعمول بها يف �ململكة.

من امل�صوؤول ع��ن و�صع القواعد والإجراءات التنفيذية والتنظيمية املوحدة للدرا�صات العليا . 39
يف اجلامعات ال�صعودية؟

جمال����س �جلامعات لها �حل���ق يف ذلك مبا ل يتعار�س مع �أحكام �لالئحة �ملوح���دة، وملجل�س �لتعليم  حق تف�شري 
�لالئحة.
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