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دليل طلبة
الدراسات العليا
إعداد
عمادة الدراسات العليا

األهداف
•توفير وتعزيز برامج الدراسات العليا المتخصصة والقادرة على المنافسة
عالمي ًا ،والتي تساهم في سد الحاجة إلى التخصصات البينية وتساعد على
التنمية الفكرية واكتساب المعارف والمهارات وتحقيق النجاح للطالب.
•استقطاب طالب الدراسات العليا من ذوي الكفاءة والقدرات الذهنية
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.
•زيادة وتعزيز البنية التحتية والدعم المالي الالزمين لدفع مسيرة التعليم
العالي واستمرار تقدمه.
•تعزيز البنية التحتية اإلدارية لعمادة الدراسات العليا.

الرؤية
نجد
أن نكون رواد ًا في قطاع التعليم العالي على المستوى العالمي ،وأن
ّ
بالسعي وراء المعرفة واالكتشاف والقدرة على التفكير بعقالنية وموضوعية.

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

التسجيل والدراسة ببرامج الدراسات العليا
املقررات التكميلية وفق ًا للمادة الثامنة ع�شرة:

يج ��وز ملجل� ��س الق�سم املخت� ��ص �أن ي�شرتط لقبول الطالب يف مرحلت ��ي املاج�ستري �أو الدكت ��وراه اجتياز عدد من
املقررات التكميلية للمرحلة ال�سابقة يف مدة ال تزيد على ثالثة ف�صول درا�سية مع مراعاة ما ي�أتي:
1 .1اجتياز املقرر التكميلي يف املرة الأوىل بتقدير ال يقل عن (جيد)
�2 .2أال يقل معدله الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن (جيد جد ًا)
3 .3ال يتم الت�سجيل يف برامج الدرا�سات العليا �إال بعد اجتياز املقررات التكميلية ،ويجوز ملجل�س الق�سم املخت�ص
الإذن بالت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا �إذا مل يبق عليه �سوى مقرر �أو مقررين من املقررات التكميلية.
4 .4ال حتت�سب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية �ضمن املادة املحددة للح�صول على الدرجة.
5 .5ال تدخل املقررات التكميلية يف احت�ساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدرا�سات العليا.
املادة الع�شرون:

ال يجوز للطالب �أن يلتحق بربناجمني للدرا�سات العليا يف وقت واحد.
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التأجيل والحذف
احلادية والع�شرون:

يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�ص وعميدي الكلية والدرا�سات العليا ت�أجيل قبول الطالب على �أال تتجاوز مدة
الت�أجيل ف�صلني درا�سني ،وال حتت�سب مدة الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة.
املادة الثانية والع�شرون:

يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�ص وعميدي الكلية والدرا�سات العليا ت�أجيل درا�سة الطالب وفق ما يلي:
�1 .1أن يكون الطالب قد اجتاز ف�ص ًال درا�سي ًا �أو �أكرث �أو �أجنز قدر ًا منا�سب ًا من الر�سالة.
�2 .2أال يتجاوز جمموع مدة الت�أجيل �أربعة ف�صول درا�سية (�سنتني درا�سيتني).
�3 .3أن يتقدم بطلب الت�أجيل قبل بداية الف�صل الدرا�سي مبا ال يقل عن �أ�سبوعني.
4 .4ال حتت�سب مدة الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة.
املادة الثالثة والع�شرون:

يجوز �أن يحذف الطالب جميع مقررات الف�صل الدرا�سي وفق ما ي�أتي:
� -1أن يتقدم بطلب احلذف �إىل رئي�س الق�سم قبل االختبار النهائي بخم�سة �أ�سابيع على الأقل.
 -2موافقة جمل�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.
� -3أال يكون هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن الفر�ص الإ�ضافية.
 -4يحت�سب هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن مدة الت�أجيل امل�شار �إليها يف املادة الثانية والع�شرون.

االنسحاب

()1

املادة الرابعة والع�شرون:

�إذا ان�سحب الطالب من الدرا�سات العليا بناء على رغبته ثم �أراد العودة �إليها طبقت عليه �شروط االلتحاق وقت
القبول اجلديد ويكون االن�سحاب وفق القواعد التالية:
�أ -يتقدم الطالب بطلب االن�سحاب �إىل عمادة الدرا�سات العليا قبل تاريخ بدء االمتحانات النهائية.
ب -تخطر عمادة الدرا�سات العليا ك ًال من عمادة القبول والت�سجيل والق�سم املخت�ص بذلك خالل �أ�سبوعني من
تاريخ �إكمال �إجراءات االن�سحاب.
()1االن�سحاب :ا�سرتداد الطالب ملفه من اجلامعة ب�شكل نهائي
دليل طلبة الدراسات العليا
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االنقطاع
املادة اخلام�سة والع�شرون:

�1 .1إذا كان مقبو ًال ومل ي�سجل يف الوقت املحدد.
2 .2يف حال الت�سجيل يف �أحد الف�صول وعدم مبا�شرته للدرا�سة لهذا الف�صل.

إلغاء القيد
املادة ال�ساد�سة والع�شرون:

يلغى قيد الطالب بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا يف احلاالت الآتية:
�1 .1إذا مت قبوله يف الدرا�سات العليا ومل ي�سجل يف الفرتة املحددة للت�سجيل.
�2 .2إذا مل يجتز املقررات التكميلية وفق ال�شروط الواردة يف املادة الثامنة ع�شرة.
�3 .3إذا ان�سحب �أو انقطع عن الدرا�سة ملدة ف�صل درا�سي دون عذر مقبول.
�4 .4إذا ثب ��ت ع ��دم جديت ��ه يف الدرا�سة �أو �أخل ب� ��أي من واجبات ��ه الدرا�سية وفق ًا لأحكام امل ��ادة ( )52من هذه
الالئحة.
�5 .5إذا انخف�ض معدله الرتاكمي عن تقدير (جيد جد ًا) يف ف�صلني درا�سيني متتاليني.
�6 .6إذا جتاوز فر�صا للت�أجيل املحددة يف املادة (.)22
�7 .7إذا �أخ ��ل بالأمان ��ة العلمية �سواء يف مرحلة درا�سته للمقررات �أو �إعداده للر�سالة� ،أو قام بعمل يخل بالأنظمة
والتقاليد اجلامعية.
�8 .8إذا مل يجتز االختبار ال�شامل � -إن وجد  -بعد ال�سماح له ب�إعادته مرة �أخرى.
�9 .9إذا قررت جلنة احلكم على الر�سالة عدم �صالحيتها للمناق�شة �أو عدم قبولها بعد املناق�شة.
�1010إذا مل يح�صل على الدرجة خالل احلد الأق�صى ملدتها وفق ًا للمادة (.)36

إعادة القيد
املادة ال�سابعة والع�شرون:

يج ��وز يف ح ��االت ال�ضرورة الق�صوى �إعادة قيد الطال ��ب الذي �ألغى قيده �إذا كان احلائ ��ل دون موا�صلة درا�سته
ظ ��روف قهري ��ة يقبلها جمل�سا الق�سم والكلية وتكون �إعادة القيد بناء عل ��ى تو�صية من جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا وبقرار من جمل�س اجلامعة مع مراعاة ما ي�أتي:
 1 .1الطال ��ب الذي م�ضى على �إلغاء قيده �أكرث م ��ن �ستة ف�صول درا�سية يعامل معاملة الطالب امل�ستجد ب�صرف
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النظر عما قطع �سابق ًا من مرحلة الدرا�سة.
 2 .2الطالب الذي م�ضى على �إلغاء قيده �ستة ف�صول درا�سية �أو �أقل يعيد درا�سة بع�ض املقررات التي يحددها له
جمل� ��س الق�سم والكلية ويوافق عليها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ،وحتت�سب الوحدات التي در�سها �ضمن
معدله الرتاكمي بعد ا�ستئنافه الدرا�سة ،كما حتت�سب املدة التي ق�ضاها الطالب يف الدرا�سة قبل �إلغاء قيده
�ضمن املدة الق�صوى للح�صول على الدرجة.

الفرص اإلضافية
املادة الثامنة والع�شرون:

�إذا انخف� ��ض معدل الطالب الرتاكمي ع ��ن تقدير (جيد جد ًا) يف ف�صلني درا�سيني متتاليني ،يجوز ا�ستثناءه من
الفقرة ( )5من املادة ( )26ومنحه فر�صة �إ�ضافية واحدة لف�صل درا�سي واحد �أو ف�صليني درا�سيني كحد ًا �أعلى
بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
املادة التا�سعة والع�شرون:

�إذا مل يح�ص ��ل الطال ��ب عل ��ى الدرجة خالل احلد الأق�ص ��ى ملدتها وفق املادة ( )36يج ��وز ا�ستثناءه من الفقرة
( )10من املادة ( )26ومنحه فر�صة �إ�ضافية ال تزيد عن ف�صليني درا�سيني بناء على تقرير من امل�شرف وتو�صية
جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا وموافقة جمل�س اجلامعة.

التحويل
املادة الثالثون:

يج ��وز قبول حتويل الطالب �إىل اجلامعة من جامعة �أخرى مع�ت�رف بها بنا ًء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية
وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ي�أتي:
1 .1توافر �شروط القبول يف الطالب املحول و�أي �شروط �أخرى يراها الق�سم �ضرورية.
� 2 .2أال يكون الطالب مف�صو ًال من اجلامعة املحول منها لأي �سبب من الأ�سباب.
3 .3يجوز احت�ساب عدد الوحدات الدرا�سية التي در�سها �سابق ًا طبق ًا للآتي:
�أ� -أال يكون قد م�ضى على درا�سته للوحدات املعادلة �أكرث من �ستة ف�صول درا�سية.
ب� -أن تتفق من حيث املو�ضوع مع متطلبات الربنامج املحول �إليه.
ج� -أال تتعدى ن�سبة هذه الوحدات ثالثني يف املائة من وحدات الربنامج املحول �إليه.
دليل طلبة الدراسات العليا
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د� -أال يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن (جيد جد ًا).
هـ -ال تدخل الوحدات املعادلة �ضمن ح�ساب املعدل الرتاكمي.
و -تكون املعادلة بتو�صية من جمل�س الق�سم الذي يتبعه املقرر وموافقة جمل�سي الكلية وعمادة الدرا�سات العليا.
املادة احلادية والثالثون:

يج ��وز حتويل الطالب من تخ�ص�ص �إىل �آخر داخل اجلامعة بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم املحول �إليه والكلية
وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ،مع مراعاة ما ي�أتي:
 1 .1توافر �شروط القبول يف الطالب املحول و�أي �شروط �أخرى يراها الق�سم �ضرورية.
2 .2يج ��وز احت�ساب الوحدات الدرا�سية التي �سبق درا�ستها يف اجلامعة �إذا ر�أى الق�سم املخت�ص �أنها مطابقة
للربنامج الذي يريد التحول �إليه ،وتدخل �ضمن معدله الرتاكمي.
� 3 .3أال يكون الطالب قد �ألغي قيده لأي من الأ�سباب الواردة يف املادة ( )26من هذه الالئحة.
4 .4حتت�س ��ب املدة التي ق�ضاها الطال ��ب يف الربنامج املحول منه �ضمن املدة الق�صوى املحددة للح�صول على
الدرجة.
 5 .5يكون التحويل من برنامج �إىل �آخر ملرة واحدة خالل املدة املحددة للح�صول على الدرجة.
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المدة النظامية للحصول على
درجتي الماجستير والدكتوراه
املادة ال�ساد�سة والثالثون:

1 .1امل ��دة املق ��ررة للح�صول على درج ��ة املاج�ستري ال تقل عن �أربعة ف�صول درا�سي ��ة وال تزيد عن ثمانية ف�صول
درا�سية وال حت�سب الف�صول ال�صيفية �ضمن هذه املدة.
2 .2امل ��دة املق ��ررة للح�صول على درج ��ة الدكتوراه ال تقل عن �ست ��ة ف�صول درا�سية وال تزيد ع ��ن ع�شرة ف�صول
درا�سية ،وال حت�سب الف�صول ال�صيفية �ضمن هذه املدة.

املادة الثامنة والثالثون:

ال تق ��ل عدد الوح ��دات الدرا�سية التي يدر�سها طالب الدرا�سات العليا يف اجلامعة التي �ستمنحه الدرجة العلمية
عن �سبعني يف املائة من عدد الوحدات املطلوبة ،كما يجب �أن يقوم بالإعداد الكامل لر�سالته حتت �إ�شرافها.

املادة التا�سعة والثالثون:

ال يتخرج الطالب �إال بعد �إنهاء متطلبات الدرجة العلمية ،ومبعدل تراكمي ال يقل عن (جيد جد ًا)
املادة الأربعون:

يت ��م �إج ��راء االختبارات يف مق ��ررات الدرا�سات العليا لنيل درج ��ة الدبلوم� ،أو املاج�ست�ي�ر� ،أو الدكتوراه ،ور�صد
التقديرات وفق ًا لالئحة الدرا�سة واالختبارات للمرحلة اجلامعية ال�صادرة من جمل�س التعليم يف جل�سته الثانية
املعقودة بتاريخ 11/6/1416ه ،فيما عدا ما ي�أتي:
 1 .1ال يعترب الطالب ناجح ًا يف املقرر �إال �إذا ح�صل فيه على تقدير (جيد) على الأقل.
 2 .2فيما يتعلق باالختبارات البديلة واملقررات التي تتطلب درا�ستها �أكرث من ف�صل درا�سي يتخذ جمل�س عمادة
الدرا�سات العليا ما يراه حيالها بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وموافقة جمل�س الكلية املخت�صة.
� 3 .3أن يختار طالب املاج�ستري� -إذا اقت�ضى برنامج درا�سته ذلك -وطالب الدكتوراه بعد �إنهائهما جميع املقررات
املطلوب ��ة اختب ��ار ًا حتريري ًا و�شفوي ًا �شام ًال تعقده جلنة متخ�ص�صة وف ��ق قواعد يقرها جمل�س اجلامعة بناء
عل ��ى تو�صية جمل�س الق�سم وموافق ��ة جمل�س الكلية املخت�صة وجمل�س عمادة الدرا�س ��ات العليا ،ويكون هذا
دليل طلبة الدراسات العليا
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االختب ��ار يف التخ�ص� ��ص الرئي�س للطال ��ب والتخ�ص�صات الفرعي ��ة �إن وجدت ،ويعد الطال ��ب مر�شح ًا لنيل
الدرج ��ة �إذا اجتازاالختبار م ��ن املرة الأوىل� ،أما �إن �أخفق فيه �أو يف جزء من ��ه فيعطى فر�صة واحدة خالل
ف�صلني درا�سيني ،ف�إن �أخفق يلغى قيده.
املادة الثانية والأربعون:

على طالب الدرا�سات العليا بعد �إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خم�سني يف املائة على الأقل من املقررات
الدرا�سية ومبعدل تراكمي ال يقل عن (جيد جد ًا) التقدم مب�شروع الر�سالة � -إن وجدت � -إىل الق�سم ،ويف حال
التو�صي ��ة باملوافقة عليه يقرتح جمل�س الق�سم ا�سم امل�شرف على الر�سالة وامل�شرف امل�ساعد �-إن وجد�-أو �أ�سماء
�أع�ض ��اء جلن ��ة الإ�شراف مع حتديد رئي�سها ،ويرف ��ع بذلك �إىل جمل�س الكلية ،وجمل�س عم ��ادة الدرا�سات العليا
للموافقة عليه على ت�أييد جمل�س الكلية.
املادة الثالثة والأربعون:

يج ��ب �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 �إمناء املعرفة يف تخ�ص�ص الطالب.
املادة الرابعة والأربعون:

ُتكت ��ب ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه باللغة العربية ،ويجوز �أن تكتب بلغة �أخرى يف بع�ض التخ�ص�صات بقرار من
جمل� ��س اجلامعة بناء على تو�صية جمل�س ��ي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا ،على �أن حتتوي على
ملخ�ص واف لها باللغة العربية.
املادة احلادية واخلم�سون فقرة (و):

يج ��ب �أال تزيد املدة بني موافقة جمل�س عمادة الدرا�س ��ات العليا على ت�شكيل جلنة احلكم وموعد املناق�شة ،على
�أربعة �شهور ،وال حتت�سب الإجازات الر�سمية �ضمن هذه املدة.

املادة الثانية واخلم�سون:

�إذا ثب ��ت ع ��دم جدية الطالب يف الدرا�س ��ة �أو �أخل ب�أي من واجباته الدرا�سية بناء عل ��ى تقرير من امل�شرف على
درا�ست ��ه يتم �إن ��ذار الطالب بخطاب من الق�سم املخت� ��ص ،و�إذا �أنذر الطالب مرتني ومل يت�ل�اف �أ�سباب الإنذار
فلمجل�س عمادة الدرا�سات العليا بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم �إلغاء قيده.
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املادة الثامنة واخلم�سون فقرة (:)2

امل ��دة املح ��ددة لإج ��راء التعديالت بع ��د املناق�شة ال تتج ��اوز ثالثة �أ�شهر م ��ن تاريخ املناق�ش ��ة وملجل�س اجلامعة
اال�ستثناء من ذلك بناء على تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا املبنية على تقرير جلنة احلكم.
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الف�صل الثالث:

قواعد االختبار الشامل لمرحلة الدكتوراه
�أو ًال :الهدف من االختبار:

يهدف االختبار ال�شامل �إىل قيا�س قدرة الطالب يف جانبني رئي�سني:
�أ -اجلانب املعريف:

ويه ��دف �إىل قيا� ��س قدرة الطالب عمق� � ًا و�شمو ًال ،يف ا�ستيع ��اب مو�ضوعات التخ�ص�ص الرئي� ��س والتخ�ص�صات
الفرعية امل�ساندة (�إن وجدت).
ب -اجلانب الفكري:

يهدف �إىل قيا�س قدرة الطالب املنهجية على الت�أمل والتحليل و�إحداث التكامل بني املفاهيم واال�ستنتاج واقرتاح
احللول املنا�سبة ملا يعر�ض عليه من �أ�سئلة.
ثاني ًا :مكونات االختبار ال�شامل:

يتكون االختبار ال�شامل من �شقني� :أحدهما حتريري والآخر �شفهي.
يتك ��ون االختبار التحري ��ري وكذلك االختبار ال�شفهي م ��ن جزئيني� :أحدهما يف التخ�ص� ��ص الرئي�س والآخر يف
التخ�ص�ص �أو التخ�ص�صات الفرعية (�إن وجدت).
ثالث ًا :جلنة االختبار:

•ي�ش ��كل جمل�س الق�سم املخت�ص جلن ��ة من ثالثة على الأقل ،من الأ�سات ��ذة امل�شاركني ،من ذوي االخت�صا�ص
وللجنة اال�ستعانة مبن ترى من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني.
•تكون اللجنة م�س�ؤولة عن �إعداد االختبار وتقوميه وحتديد نتيجته.
•عن ��د احتواء متطلبات الربنامج على تخ�ص� ��ص �أو تخ�ص�صات فرعية من خارج الق�سم فال بد من ا�شرتاك
�أحد املتخ�ص�صني من الق�سم �أو الأق�سام ذات العالقة يف جلنة االختبار.
• جلنة االختبار التحريري هي جلنة االختبار ال�شفهي.
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رابع ًا :االختبار التحريري:

•يتقدم الطالب لالختبار خالل الف�صل التايل لإنهائه املقررات الدرا�سية :وله �أن ي�ؤجل جلو�سه لهذا االختبار
مدة ف�صل درا�سي واحد بعد موافقة جمل�س الق�سم.
•تك ��ون مدة االختبار يف التخ�ص�ص الرئي�س خم�س �ساعات كح ��د �أدنى ،وثالث �ساعات لكل تخ�ص�ص فرعي
(�إن وجد) .ويف�ضل �أن يكو فرتتني يف الأقل.
•يف حالة عدم اجتياز الطالب لالختبار� ،أو جلزء منه ،فله �أن يعيد اجلزء الذي مل يجتزه يف الف�صل الدرا�سي
التايل.
•يلغي قيد الطالب يف حالة عدم اجتيازه لالختبار بعد �إعادة جزء منه.

خام�س ًا :االختبار ال�شفهي:

�أ -بعد اجتياز الطالب لالختبار التحريري بكامله يتقدم لالختبار ال�شفهي يف موعد حتدده جلنة االختبار.
ب -تكون مدة االختبار ،يف التخ�ص�ص الرئي�س والتخ�ص�ص �أو التخ�ص�صات الفرعية (�إن وجدت) �ساعتني على
الأقل.
ج -يف حالة عدم اجتياز الطالب لالختبار ،يجوز منحه فر�صة �أخرى خالل الف�صل التايل ،ويف حالة ف�شله للمرة
الثانية ،يلغى قيده.
�ساد�س ًا :موعد االختبار:

يعق ��د االختبار ال�شامل ب�شقيه م ��رة واحدة خالل الفرتة من الأ�سبوع الرابع وحتى الأ�سبوع العا�شر من كل ف�صل
درا�سي ،على �أن تكون بينهما فرتة زمنية ال تقل عن �أ�سبوعني.
�سابع ًا� :أحكام عامة:

يعد الطالب بعد اجتيازه لالختبار ال�شامل ب�شقيه ،مر�شح ًا للدكتوراه.
يخطر رئي�س الق�سم عمادة الدرا�سات العليا بنتيجة االختبار التحريري وال�شفهي خالل �أ�سبوعني على الأكرث من
تاريخ اتخاذ القرار من قبل جلنة االختبار.

دليل طلبة الدراسات العليا
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الف�صل الرابع:

ضوابط النشر لطلبة الدكتوراه
بناء على قرار جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بجل�سته ( )7املنعقدة بتاريخ 1433/3/7هـ
ً

•�أن يكون البحث من�شور ًا �أو مقبو ًال للن�شر يف �إحدى املجالت العلمية املحكمة.
•�أن يكون البحث املن�شور �أو املقبول للن�شر متعلق ًا بامل�شروع البحثي لر�سالة الدكتوراه.
•�أن ال يكون البحث املن�شور �أو املقبول للن�شر قد �سبق ن�شره قبل االلتحاق بربنامج الدكتوراه.
•�أن يكون البحث املن�شور �أو املقبول للن�شر �أ�صي ًال (.)Original article
•�أن يكون الطالب هو امل�ؤلف الأول.
•�أن يتم الإ�شارة �إىل انتماء الطالب/الطالبة �إىل جامعة امللك �سعود.
•�أن تق ��دم ن�سخ ��ة من البحث املن�شور �أو املقبول للن�شر �إىل عمادة الدرا�سات العليا قبل ت�شكيل جلنة املناق�شة
لر�سالة الطالب �أو الطالبة.
•تق ��وم عم ��ادة الدرا�سات العلي ��ا بالتن�سيق مع اجله ��ات ذات العالقة باجلامعة للح�ص ��ول على الدعم املايل
الالزم للطالب �أو الطالبة لتغطية تكاليف الن�شر.
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الف�صل اخلام�س:

المنح الدراسية للدراسات العليا
�أنواع املنح الدرا�سية:

تعل ��ن عم ��ادة الدرا�سات العليا بجامعة املل ��ك �سعود عن املنح الدرا�سية للط�ل�اب املتميزين من طالب وطالبات
الدرا�س ��ات العلي ��ا غري ال�سعوديني للح�ص ��ول على درجتي املاج�ست�ي�ر والدكتوراه يف جمي ��ع التخ�ص�صات (عدا
التخ�ص�صات ال�صحية) ويكون التقدمي لها �سنوي ًا الكرتوني ًا على بوابة القبول لعمادة الدرا�سات العليا
http://dgs.Ksu.edu.sa

دليل طلبة الدراسات العليا
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تنق�سم املنح الدرا�سية التناف�سية �إىل ق�سمني هما:

�أ -منح خارجية للطلبة من خارج اململكة.
ب -منح داخلية للطلبة املقيمني يف اململكة �إقامة نظامية.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق فيوجد:
 -1برامج املنح الثقافية:

تتب ��ادل اململكة من خالل االتفاقيات املوقعة ب�ي�ن وزارة التعليم ومثيالتها يف الدول الأخرى برامج منح م�ستقلة
للطالب/الطالبات غري ال�سعوديني ويطبق عليهم ال�شروط الأ�سا�سية للقبول وي�أتي ذلك من خالل تر�شيح الدولة
ال�صديق ��ة طالب للدرا�سة باجلامعات ال�سعودية .ومن املهم للط�ل�اب املر�شحني يف هذه احلالة �أال يقدموا على
الربامج التناف�سية املذكورة �أعاله.
 -2برنامج ا�ستقطاب الباحثني:

تق ��وم الأق�سام ومراكز البحوث والكرا�سي البحثية ع ��ادة با�ستقطاب الباحثني املتميزين على وظائف باجلامعة
وميكنون من �إكمال الدرا�سة العليا يف حالة انطباق �شروط املنح الدرا�سية عليهم.
وملزيد من املعلومات متوفرة لدى وحدة ا�ستقطاب الباحثنيhttp://aofr.Ksu.edu.sa .
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الف�صل ال�ساد�س:

المزايا المالية لطلبة الدراسات العليا
ي�صرف الطالب ال�سعودي املنتظم غري املوظف يف مرحلة الدرا�سات العليا املكاف�آت والإعانات التالية:
 1 .1مكاف�أة �شهرية مقدارها ( )900ت�سعمائة ريال.
2 .2مكاف� ��أة �شه ��ر واحد �سنوي ًا ،بدل كت ��ب ومراجع على �أن تقت�صر �صرفها على امل ��دة النظامية املحددة لإنهاء
الدرا�سة دون التمديدات.
 3 .3مكاف� ��أة مقطوع ��ة مقدارها ( )3000ثالثة �آالف ري ��ال ،لطالب املاج�ست�ي�ر ،و(� )4000أربعة �آالف لطالب
الدكتوراه ،بدل طباعة الر�سالة.
�4 .4أعان ��ة مالية �شهري ��ة للطالب الكفيف م�ساوية ملرت ��ب الدرجة الأوىل من املرتبة اخلام�س ��ة با�سم بدل قارئ
وو�سائل معينة.
املزايا املالية لطلبة املنح الر�سمية من خارج اململكة يف مرحلة الدرا�سات العليا
املكاف�آت والإعالنات التالية:

1 .1الدرا�سة جمانية.
2 .2مكاف�أة �شهرية مقدارها ( )900ت�سعمائة ريال.
3 .3مكاف� ��أة �شه ��ر واحد �سنوي ًا ،بدل كت ��ب ومراجع على �أن تقت�صر �صرفها على امل ��دة النظامية املحددة لإنهاء
الدرا�سة دون التمديدات.
4 .4مكاف� ��أة مقطوع ��ة مقداره ��ا ( )3000ثالثة �آالف ريال ،لطال ��ب املاج�ست�ي�ر ،و(� )4000أربعة �آالف لطالب
الدكتوراه ،بدل طباعة الر�سالة.
5 .5تذكرة �سفر بالدرجة ال�سياحية املخف�ضة عند ال�سفر يف نهاية كل عام درا�سي من �أقرب طريق ملقر الإقامة
ب�شرط �أن ال يكون الطالب قد ح�صل على تذكرة �سفر من جهة �أخرى.
6 .6ي�صرف مكاف�أة �شهرين بدل جتهيز عند قدومه.
7 .7ي�صرف مكاف�أة ثالثة �أ�شهر بدل تخرج ل�شحن الكتب.
8 .8كم ��ا يت ��م �صرف لطالب الدرا�سات العليا �إذا كان الربنامج الأكادمي ��ي يتطلب �سفره خارج مدينة الدرا�سة،
بن ��اء على تو�صي ��ة جمل�سي الق�سم والكلية وموافقة مدي ��ر اجلامعة ،تذكرة �سفر بالدرج ��ة ال�سياحية ذهاب ًا
و�إياب ًا وملرة واحدة خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة.

دليل طلبة الدراسات العليا
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بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ف�إنه تتاح الفر�صة للطالب املتميزين باال�شرتاك يف برنامج:
 -1اال�ستعانة (لطلبة املنح).
 -2الت�شغيل (لطلبة املنح والطلبة ال�سعوديني).
م�صادر دعم اجراء بحوث طالب وطالبات الدرا�سات العليا:

• برنامج منح طالب الدرا�سات العليا مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
• مراكز البحوث بالكليات.
• اال�شرتاك يف برنامج الكرا�سي البحثية.
• اال�شرتاك يف برنامج املجموعات البحثية.
• اال�شرتاك يف برنامج �أ�ستاذ زائر.
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الف�صل ال�سابع:

الخدمات االلكترونية بعمادة الدراسات العليا

بوابة القبول االلكرتوين للدرا�سات العليا:

بواب ��ة القب ��ول االلكرتوين للدرا�سات العليا تتيح التق ��دمي على برامج الدرا�سات العلي ��ا الكرتونيا وي�سهل للق�سم
والكلية فرز الطلبات والتو�صية بقبول الطالب و�إر�سالها �إىل عمادة الدرا�سات العليا العتمادها ب�شكل نهائي.
بوابة اعتماد مقرتح اخلطط البحثية:

نظ ��ام اعتم ��اد مقرتح اخلط ��ط البحثية يتيح لطلب ��ة الدرا�سات العلي ��ا تقدمي مقرتح اخلط ��ة البحثية الكرتونيا
وي�سه ��ل لرئي�س الق�س ��م وعميد الكلية وعميد الدرا�س ��ات العليا اعتماد الطلبات والبح ��ث عنها وتغيري امل�شرفني
ويتيح للطالب متابعة حالة الطلب.
بوابة اعتماد الر�سائل اجلامعية:

نظ ��ام اعتماد الر�سائل اجلامعية يتيح للم�شرف على الطالب تق ��دمي طلب جاهزية الر�سالة للمناق�شة الكرتونيا
وي�سهل لرئي�س الق�سم وعميد الكلية وعميد الدرا�سات العليا اعتماد الطلبات والبحث عنها.
بوابة الإ�شراف والإر�شاد:

نظام متابعة الإ�شراف والإر�شاد الإلكرتوين لي�ستخدمه مر�شدو وم�شرفو طلبة الدرا�سات العليا يف مراجعة وتقومي
تقدميهم الأكادميي ور�صد م�ستوياتهم و�أدائهم يف الف�صل الدرا�سي وكذلك ي�ستخدمه الطالب والطالبات لرفع
مرئياته ��م للمر�شدي ��ن وامل�شرفني ومعرفة م ��دى التميز وال�ضع ��ف يف �أدائهم .و�سي�سهم ه ��ذا النظام يف تي�سري
التوا�صل بني امل�شرفني والطالب والطالبات ومتابعة رفع تقارير الإ�شراف والإر�شاد الدورية.
دليل طلبة الدراسات العليا
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بوابة م�صادر التمويل:

بوابة م�صادر التمويل تي�سر وتعزز قدرة طلبة الدرا�سات العليا يف �إجراء بحوث تعود بالفائدة للمجتمع ال�سعودي
وحت ��ى يتمك ��ن الطلبة من ت�أدية واكم ��ال درا�ستهم دون �أن تعيق املوارد املالية الالزم ��ة �إجراءهم بحوث درا�سية
عالية اجلودة وذات م�ستوى يحقق الغاية.
بوابة النظام الأكادميي:

بواب ��ة النظ ��ام الأكادميي تتي ��ح للطالب امللتحق�ي�ن بربامج جامع ��ة امللك �سع ��ود بجميع مراحله ��ا للو�صول �إىل
املعلومات التالية (البيانات ال�شخ�صية ،ال�سج ��ل الأكادميي ،اخلطة الدرا�سية ،املكاف�آت ،احلركات الأكادميية،
ال�سلف والإعانات) وي�ستطيع الطالب ت�سجيل املقررات والتقدم باحلركات الأكادميية عن طريقها (مثل الت�أجيل
واالعتذار).
بوابة اعتماد طلب تخريج لطلبة الدرا�سات العليا:

نظ ��ام اعتماد طل ��ب التخرج لطلبة الدرا�س ��ات العليا ،ويرتبط ه ��ذا النظام بقاعدة الإنت ��اج العلمي التي تحُ مل
عليه ��ا الر�سائ ��ل اجلامعية الكرتوني ًا دون احل�ضور �إىل اجلامعة ،وي�ساع ��د هذا النظام الطلبة يف تنفيذ خطوات
تخرجهم ومتابعتها ومن ثم �إكمال �إجراءات ا�ستالم وثيقة التخرج يف مدة زمنية وجيزة.
بوابة امل�شاركة يف امل�ؤمترات العلمية:

نظ ��ام اعتم ��اد طلبات ح�ضور امل�ؤمترات العلمية ،يتي ��ح لطلبة الدرا�سات العليا تق ��دمي طلبات ح�ضور امل�ؤمترات
الكرتونيا ويي�سر لرئي�س الق�سم وعميد الكلية وعميد الدرا�سات العليا اعتماد الطلبات ومن ثم ار�سالها الكرتوني ًا
�إىل عمادة �ش�ؤون الطالب ال�ستكمل الإجراءات النهائية.
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