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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 الأول:

شروط القبول في برامج الدراسات العليا
�أو ًال� :ش��روط القب��ول ال��واردة يف الالئح��ة املوحدة للدرا�س��ات العلي��ا يف اجلامعات ال�س��عودية وهي
التايل:

•ي�ش�ت�رط على املتقدمني على درجة الدكتوراه يف التخ�ص�ص ��ات الإن�سانية ن�شر ورقة علمية �أو تقدمي قبول
الن�ش ��ر يف جمل ��ة علمية حمكم ��ة و�ضمن �ش ��روط املفا�ضلة للقب ��ول يف برامج الدكت ��وراه لكليات اجلامعة
الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل �شرط �إجتياز اللغة الإجنليزية.
•�أن يكون املتقدم �سعودي �أو على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان من غري ال�سعوديني.
•�أن يكون املتقدم حا�صال على ال�شهادة اجلامعية من جامعة �سعودية �أو من جامعة �أخرى معرتف بها.
•�أن يكون ح�سن ال�سري وال�سلوك والئق ًا طبي ًا.
•�أن يقدم تزكيتني علميتني من �أ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.
•موافقة مرجعه على الدرا�سة �إذا كان موظف ًا ،ويجوز يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى ت�أجيل �إح�ضار الطالب
موافقة مرجعه على الدرا�سة �إىل حني بدء ت�سجيله املقررات (التكميلية او الدرا�سات العليا)
•الأ�ص ��ل يف درا�س ��ة الدكتوراه التفرغ الت ��ام ويجوز ملجل�س اجلامعة اال�ستثناء م ��ن ذلك متى دعت احلاجة
لذلك.
•�ش ��روط �إ�ضافية يرى الق�سم �إ�ضافتها ،وميكن االط�ل�اع عليها مبوقع عمادة الدرا�سات العليا على الرابط
التايلGraduatestudies.Ksu.edu.sa :
ثاني ًا� :شروط التقدمي على برامج الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود للطالب ال�سعوديني واملقيمني
وهي كالتايل:

1 .1التقدمي لدرجة املاج�ستري ي�شرتط احل�صول على درجة ( )70يف امتحان القدرات اجلامعية كحد �أدنى.
2 .2التقدمي لدرجة الدكتوراه ي�شرتط الآتي:
	-احل�صول على درجة ( )70يف امتحان القدرات اجلامعية كحد �أدنى.
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	احل�ص ��ول عل ��ى درج ��ة ( )45يف امتح ��ان � TOEFL-IBTأو ( )4يف امتح ��ان � IELTSأو ( )60يفامتحان كفايات اللغة الإجنليزية كحد �أدنى.
مالحظة :يف حال كان �شرط الق�سم اعلى من الدرجة ال�سابقة ي�ؤخذ ب�شرط الق�سم.
ثالث ًا� :شروط التقدمي لطلبة املنح (الداخلية واخلارجية):

�1 .1أن ال يقل تقدير املتقدم للمنحة الدرا�سية عن (جيد جد ًا) للمرحلة ال�سابقة.
�2 .2أال يزي ��د عمر املتقدم ع ��ن (� )30سنة ملرحلة املاج�ستري و(� )35سنة ملرحل ��ة الدكتوراه وملجل�س اجلامعة
اال�ستثناء من ذلك.
�3 .3أن ال يكون املتقدم قد ح�صل على منحة درا�سية �أخرى من احدى امل�ؤ�س�سات التعليمية يف اململكة.
�4 .4أن ت�صدق ال�شهادات والأوراق الثبوتية من اجلهات املخت�صة التي حتددها اجلامعة.
�5 .5أن ال يكون مف�صو ًال من احدى امل�ؤ�س�سات التعليمية يف اململكة.
�6 .6أن يكون مع الطالبة حمرم وفق ًا للتعليمات املنظمة لذلك على �أن يكون م�شمو ًال مبنحة �أو يكون لديه �إقامة
نظامية �أو يقدم على �سجل �صاحب عمل بحاجة �إىل خدماته.
7 .7التخ�ص�صات الطبية غري متاحة لغري ال�سعوديني.
8 .8اجتياز اختبار  GREاملعادل الختبار القدرات اجلامعية.
9 .9احل�صول على درجة ( )45يف امتحان � TOEFL-IBTأو( )4يف امتحان  IELTSكحد �أدنى.
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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
6
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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
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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.

18
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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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الف�صل الثامن:

األسئلة الشائعة
1 .1متى يتم التقدمي على الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود؟

يعلن عن مواعيد التقدمي على املوقع التايل:

http://graduatestudies.ksu.edu.sa

2 .2كيف يتم التقدمي على الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود؟

يت ��م عن طري ��ق التقدمي االلكرتوين على بوابة القب ��ول �أثناء فرتة التقدمي املعلن عنه ��ا مبوقع عمادة الدرا�سات
العليا

http://dgs.ksu.edu.sa

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

ال ي�ستطي ��ع الطال ��ب ال�سعودي �أو املقيم التق ��دمي على الدرا�سات العليا دون احل�ص ��ول على الدرجة املطلوبة من
اختبار القدرات العامة للجامعيني التابع ملركز قيا�س اململكة العربية ال�سعودية فقط.
http://www.qiyas.sa/Pages/default.aspx

 4 .4كيف يتم معرفة الأق�سام املتاحة للتقدمي على الدرا�سات العليا؟

يت ��م ذل ��ك بالدخ ��ول عل ��ى بوابة القب ��ول االلك�ت�روين حيث يوج ��د �أيقون ��ة كتب فيه ��ا (لالطالع عل ��ى الربامج
والتخ�ص�صات املتاحة).

5 .5كيف يتم معرفة �شروط قبول الق�سم املراد التقدمي عليه بالدرا�سات العليا؟

يت ��م ذل ��ك بالدخول على بوابة القبول االلكرتوين حيث يوجد بها �أيقون ��ة مو�ضح فيها ال�شروط العامة وال�شروط
اخلا�صة لكل ق�سم.
http://dgs.ksu.sa/DGS/Login.aspx

�أو عن طريق موقع عمادة الدرا�سات العليا (الربنامج االعتيادي – الربنامج املوازي).

http://ksu.edu.sa.sites/KSUArabic/Deanships/Grad/Pages/default.aspx

دليل طلبة الدراسات العليا
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 6 .6كي��ف ي�س��تطيع الطالب ا�س��تعادة الربيد االلكرتوين ال��ذي مت التقدمي عليه ع�بر بوابة القبول
االلكرتوين يف حال ن�سيانه؟

عن طريق التوا�صل مع م�س�ؤول بوابة القبول �أو من�سق الدرا�سات العليا عرب الربيد االلكرتوين:
( Dgsad@ksu.edu.saم�س�ؤول بوابة القبول)
( dgsado@ksudu.saخا�ص بالأق�سام الإن�سانية للطالبات)
( dgsadm@ksu.edu.saخا�ص للأق�سام العلمية والطبية للطالبات)

7 .7كي��ف ي�س��تطيع الطالب ا�س��تعادة كلمة املرور للربي��د الإلكرتوين الذي مت التق��دمي عليه يف حال
ن�سيانه؟

عن طريق الدخول على �أيقونة (طلب ا�ستعادة كلمة املرور) املو�ضحة يف بوابة القبول االلكرتوين
8 .8ما �سبب عدم ار�سال امييل تفعيل عند التقدمي عرب بوابة القبول؟

�إدخال كلمة املرور �أكرث من ثمان خانات.

 9 .9هل يحق للطالب التقدمي على الدرا�سات العليا بعد انتهاء فرتة التقدمي املعلن عنها باملوقع؟

ال يحق للطالب التقدمي على الدرا�سات العليا بعد انتهاء فرتة التقدمي املعلن عنها باملوقع.
1010هل يحق للطالب تعديل رغبته بعد انتهاء فرتة التقدمي االلكرتوين؟

ال يح ��ق للطال ��ب تعديل رغبته بع ��د انتهاء فرتة التقدمي االلك�ت�روين ويف حالة تعديل الرغب ��ة بعد فرتة التقدمي
يحذف الطلب.
1111هل درجة اختبار  GREتعادل اختبار القدرات العامة للجامعيني؟

نعم يعادل اختبار  GREاختبار القدرات ويف حال احل�صول على درجة اختبار  GREير�سل الطالب درجته �إىل
الإمييل  dgs-admission@ksu.edu.saحتى يتم فتح بوابة القبول له بالتقدمي.
1212ما هي مدة �صالحية االختبارات امل�شروطة للقبول يف الدرا�سات العليا؟

القدرات العامة للجامعيني  -مدته خم�س �سنوات
 – GREمدته خم�س �سنوات
اللغة الإجنليزية – مدته �سنتان

1313كيف يتم تقدمي الطالب الذي لي�س له جن�سية (بدون) على بوابة القبول؟

يق ��دم عل ��ى �أنه طالب مقيم ويرفق خانة املحرم هوية والده وم ��كان جواز ال�سفر ،يحمل �صفحة يف برنامج الورد
ي�سجل فيها بياناته ا�سمه كامل و�أنه تابع لوالده ولي�س له هوية.
22
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1414ما �سبب عدم قبول ادخال تاريخ امليالد ببوابة القبول؟

عدم �إدخال تاريخ امليالد من خانتني بحيث يكون مكون من (�آحاد ،ع�شرات) 1408/02/06هـ.
1515عدم ظهور الرغبة التي يود الطالب التقدمي عليها؟

يرج ��ع ذل ��ك �إما ملعدل الطالب �أو تخ�ص�صه �أو اجلهة املتخرج منها الطالب على ح�سب ما ي�شرتطه الق�سم الذي
مت التقدمي عليه.

1616كي��ف يتم تعديل البيانات (ج��وال – بريد) التي مت �إ�ضافتها ببوابة القبول بعد انتهاء فرتة
القبول املعلن عنها باملوقع؟

عن طريق التوا�صل مع موظفي وحدة القبول بعمادة الدرا�سات العليا
( Dgsad@ksu.edu.saعام)
( dgsado@ksu.eu.saالأق�سام الإن�سانية للطالبات)
( dgsadm@ksu.edu.saالأق�سام العلمية وال�صحية والطبية للطالبات)

دليل طلبة الدراسات العليا
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1717كيف يتعرف على �أن الطالب مت قبوله بالدرا�سات العليا؟

عن طريق الدخول على بوابة القبول االلكرتوين والنظر �إىل حالة الطلب
 �إذا كانت حالة الطلب (قيد الدرا�سة) �أي �أنه مقبول مبدئيا من قبل الق�سم والكلية ويلزمه ا�ستكمال االختباراتالتي �شرطها الق�سم.
 �إذا كانت حالة الطلب (مت قبول الطلب) �أي �أنه مقبول قبول نهائي ويلزمه فقط �إن كان موظف (موافقة جهةالعمل للربنامج االعتيادي)
1818كيف تقدم املعيدات واملحا�ضرات بجامعة امللك �سعود؟

تقدم الكرتونيا على بوابة القبول ثم يقوم الق�سم التابع لها برفع خطاب باملوافقة على درا�ستها مع ا�شعار القبول
�إىل عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني.

1919ما هو االمييل الذي يجري التوا�صل عربه عند وجود م�شكلة تقدمي بعد فرتة التقدمي؟

االمييل الذي يتم التوا�صل عربه عند وجود م�شكلة تقدمي بعد فرتة التقدمي
كتبت الإمييل املبني يف فقرة ال�س�ؤال 16

2020ما هي ال�شروط الواجب توفرها ل�صدور رقم جامعي للطالبة بعمادة الدرا�سات العليا؟

ال�شروط الواجب توافرها ل�صدور رقم جامعي للطالبة بعمادة الدرا�سات العليا:
	.1التقدمي على بوابة القبول االلكرتوين �أثناء فرتة التقدمي املعلن عنها مبوقع العمادة.
 .2قبول الق�سم والكلية الذي مت التقدمي عليها.
 .3حتقيق جميع �شروط الق�سم
� .4إر�سال امللف بالربيد املمتاز مرفق ًا به الأوراق التالية:
 �صورة من �إ�شعار القبول (ن�سختني للطالبات) �صورة من ا�ستمارة طلب االلتحاق (ن�سختني للطالبات) وثيقة التخرج (�صورة طبق الأ�صل) (ن�سختني للطالبات) ال�سجل االكادميي (�صورة طبق الأ�صل) (ن�سختني للطالبات) �صورة من الهوية (ن�سختني للطالبات) �صورة من اختبارات الدرجة املطلوبة من الق�سم (ن�سختني للطالبات) موافقة جهة العمل (للربنامج االعتيادي فقط)2121هل يتطلب الربنامج املوازي موافقة جهة العمل لإ�صدار الرقم اجلامعي؟

ال يتطلب الربنامج املوازي موافقة جهة العمل لإ�صدار الرقم اجلامعي.
24
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2222من �أين ت�صدر موافقة جهة العمل للطالب املوظف؟

�إذا كان الطالب موظف بجهة معينة من جهة عمله.
�إذا كان الطالب موظف بجامعة امللك �سعود ت�صدر املوافقة من عمادة �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني.
�إذا كان الطالب مبتعث من جامعة �أخرى فت�صدر املوافقة من �إدارة التدريب واالبتعاث بجامعته.
2323م��ا االميي��ل ال��ذي يت��م التوا�ص��ل مع��ه يف حالة وج��ود م�شكل��ة تق��دمي �أثناء ف�ترة التقدمي
االلكرتوين املعلن عنها باملوقع؟

االمييل الذي يتم التوا�صل معه عند وجود م�شكلة تقدمي �أثناء فرتة التقدمي.
مبني يف فقرة ال�س�ؤال 16
 2424ما املطلوب لقبول طالب املنح؟

يتطلب قبول طالب املنح موافقة الق�سم والكلية الذي مت التقدمي عليهما وعمادة الدرا�سات العليا ووزارة التعليم.

Aspx.fellowships-researchers.1

 2525هل يتطلب الربنامج املوازي دفع ر�سوم درا�سية؟

يلزم الطالب دفع ر�سوم درا�سية ( 2000ريال لكل وحدة درا�سية).
�2626إذا مل ي�ستطي��ع الطال��ب املوظف الذي مت قبوله من الق�سم والكلية وعم��ادة الدرا�سات العليا
احل�صول على موافقة جهة العمل �أثناء فرتة ا�صدار الأرقام اجلامعية هل يلغى قبوله؟

 �إذا كان الطال ��ب مت قبول ��ه يف (الربنامج االعتيادي) يتم حفظ قبوله �سنة كاملة فقط ال�ستكمال موافقةجهة العمل فقط.
 �إذا كان الطالب مت قبوله يف (الربنامج املوازي) يلغى قبوله �إذا مل ي�ستكمل جميع متطلبات القبول �أثناءفرتة ا�صدار الأرقام اجلامعية.

2727ما هي خطوات التقدمي على برامج الدرا�سات العليا؟

 -1االط�ل�اع على الأق�سام والتخ�ص�صات املتاحة بجامعة امللك �سعود و�شروط كل ق�سم عن طريق الدخول
على موقع عمادة الدرا�سات العليا/http://ksu.edu.sa/sites/KSUArbic/Deanships
Grad/Pages/default.aspx

 -2حتقي ��ق ال�شروط العامة واخلا�صة للق�سم املراد التقدمي عليه (اختبار القدرات العامة للجامعيني من
مركز قيا�س �شرط عام جلميع الأق�سام) (اختبار اللغة الإجنليزية على ح�سب �شرط الق�سم) قبل فتح
بواب ��ة القبول االلكرتوين لأن فت ��ح البوابة مقيد باختبار القدرات العام ��ة واالختبارات التي ي�شرتطها
الق�سم.
 -3يت ��م الإعالن ع ��ن مواعيد التقدمي عرب بوابة القبول االلكرتوين وموق ��ع العمادة االلكرتوين و�صحيفة
دليل طلبة الدراسات العليا
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ر�سالة اجلامعة من قبل مدير القبول:
موعد التقدمي على الدرا�سات العليا الربنامج االعتيادي:

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

 -4موقع التقدمي على الدرا�سات العليا الربنامج املوازي:

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/admission/Pages/aspx.
admission20

 -5يتقدم الطالب عرب بوابة الربيد االلكرتوين يف مدة ترتاوح ما بني � 6-3أ�سابيع من تاريخ الإعالن ويتاح
للطالبة خاللها التعديل والتغيري ح�سب الرغبة.
 -6يت ��م تلق ��ي ا�ستف�سارات الطال ��ب بحل امل�شكالت الطارئ ��ة �أثناء التقدمي تليفوني ًا �أو ع ��ن طريق املقابلة
ال�شخ�صية �أو عن طريق الربيد االلكرتوين من قبل من�سق القبول عرب االمييل املوحد مل�شكالت التقدمي.
dgsad@ksu.edu.sa

( dgsado@ksu.edu.saخا�ص للأق�سام الإن�سانية)
( dgsadm@ksu.edu.saخا�ص للأق�سام العلمية والطبية)
� -7إذا حالة طلبك ببوابة القبول (ان�شاء) فتقدميك مل يكتمل للدرا�سات العليا
� -8إذا حالة طلبك ببوابة القبول (مت ار�سال الطلب) فتقدميك مكتمل للدرا�سات العليا
� -9إذا حالة طلبك ببوابة القبول (قيد الدرا�سة) مت قبولك من الق�سم والكلية التي مت التقدمي عليها.
� -10إذا حالة طلبك ببوابة القبول (مت قبول الطلب) مت قبولك قبول نهائي من الدرا�سات العليا
 -11يتم الإعالن عن املقابالت واالختبارات التي ي�شرتطها الق�سم للقبول على موقع الق�سم.
 -12تعلن نتائج القبول املبدئي من الق�سم والكلية للطالب عن طريق الأق�سام.
 -13يق ��وم الق�س ��م بتحويل حال ��ة الطلب ببوابة القب ��ول للطالب املقبول�ي�ن من الق�سم والكلي ��ة �إىل (قيد
الدرا�سة).
 -14يت ��م ادخال املواد التكميلية من قبل الق�سم للطالب املقبولني قبول مبدئي من الق�سم والكلية ب�شرط
املواد التكميلية.
 -15عر�ض قوائم للطالب املقبولني على جمل�س العمادة العتماده من قبل عميد الدرا�سات العليا.
 -16يت ��م تثبيت القبول للطالبات عرب بوابة القبول االلكرتوين و�إتاحة طباعة ا�شعار القبول من قبل مدير
القب ��ول وم�ساعد مدير القبول بعد ا�ستيفاء جميع االختبارات التي ي�شرتطها الق�سم بحيث تتغري حالة
الطلب ببوابة القبول من (قيد للدرا�سة – �إىل مت قبول الطلب).
دليل طلبة الدراسات العليا
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 -17ير�سل الطالب امل�ستوفني ل�شروط الق�سم والعمادة ملفهم كامل عرب الربيد املمتاز.
 -18يتم ا�صدار رقم جامعي للطالب امل�ستويف جميع �شروط القبول وموافقة جهة العمل �إذا كانت الطالبة
تعمل واعالمها به عن طريق ر�سالة  smsعلى جوالها.
 -19يف حال ��ة كتب ��ت الطالبة �أثناء التقدمي ببوابة القبول �أنها تعم ��ل عليها تقدمي موافقة جهة العمل حتى
يتم ا�ستخراج رقم جامعي.
موافقة جهة العمل املعتمدة:
 /1يف حال ��ة ك ��ون الطالبة املتقدم ��ة معيده �أو حما�ضرة من خ ��ارج جامعة امللك �سعود يطل ��ب منها تقدمي قرار
ابتعاث.
 /2يف حال ��ة ك ��ون الطالب ��ة املتقدمة موظفة من خ ��ارج جامعة امللك �سع ��ود يطلب منها تق ��دمي موافقة الرئي�س
املبا�شر ب�شرط توجيه كتاب املوافقة �إىل عميد الدرا�سات العليا.
 /3يف حال ��ة ك ��ون الطالبة املتقدمة معيده �أو حما�ضرة �أو موظفة �إداري ��ة بجامعة امللك �سعود يطلب منها تقدمي
موافقة املوارد الب�شرية.
 /4يف حالة كون الطالبة املتقدمة معلمه يطلب منها تقدمي قرار ايفاد من وزارة الرتبية والتعليم.
 /5يف حال ��ة كون الطالب ��ة املتقدمة موظفة يف قطاع خا� ��ص يطلب منها تقدمي موافقة الرئي� ��س املبا�شر ب�شرط
توجيه كتاب املوافقة �إىل عميد الدرا�سات العليا.
 /6الإجازة اال�ستثنائية ال تقبل كموافقة جهة عمل.
 /7يف ح ��ال ذك ��رت الطالبة �أثناء التقدمي ببواب ��ة القبول �أنها تعمل يف قطاع حكومي ث ��م ا�ستقالت عليها تقدمي
(قرار ا�ستقالة واخالء طرف) حتى يتم ا�ستخراج رقم جامعي.
 /8الطالب ��ة املوظف ��ة عل ��ى نظام (التعاقد – التع ��اون) يف قطاع حكوم ��ي �أو خا�ص ال تذكر �أثن ��اء التقدمي �أنها
موظفة.
• يف حال ��ة ذكرت الطالبة �أثناء التقدمي يف بواب ��ة القبول �أنها تعمل يف قطاع خا�ص ثم ا�ستقالت عليها تقدمي
(اخالء طرف) حتى يتم ا�ستخراج رقم جامعي.
 قبول طالب املنح (من اخلارج �أو املقيمني) /1مطابق ��ة لإج ��راءات تق ��دمي الطالب ��ات ال�سعوديات ت�ض ��اف فقط نقطة وه ��ي بعد ا�ستالم قوائ ��م الطالبات
املقب ��والت من الق�سم والكلية يتم عر�ضها عل ��ى جلنة املنح التابعة لوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
وبعد اعتمادها تعر�ض على وزارة التعليم
وبعد اعتمادها من وزارة التعليم يتم تدقيق ومطابقة ملف الطالبة ومن ثم �إ�صدار رقم جامعي لها.
 2828هل يجوز لطالب الدرا�سات العليا التقدمي يف جمال غري تخ�ص�صه؟

يجوز بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية املخت�صني وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
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�س :هل حتت�سب املدة الزمنية للمقررات التكميلية �ضمن املدة املحددة للح�صول على الدرجة؟
ال حتت�سب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية �ضمن املدة املحددة للح�صول على الدرجة.
ال تدخل املقررات التكميلية يف احت�ساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدرا�سات العليا.
 2929هل يحق للطالب ت�أجيل القبول؟ ولكم ف�صل درا�سي؟

يج ��وز مبوافق ��ة جمل�س الق�سم وعميد الكلية وعميد الدرا�سات العليا ت�أجيل قبول الطالب على �أن ال يتجاوز مدة
الت�أجيل ف�صلني درا�سيني.

 3030كيف حت�سب املدة الق�صوى للح�صول على الدرجة؟

حت�س ��ب م ��ن بداية الت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا وحتى تاريخ تقدمي امل�شرف على الطلب تقرير ًا لرئي�س
الق�سم مرفق ًا به ن�سخة من الر�سالة �أو �أي متطلبات �أخرى لربناجمه.
 3131عند التحاق الطالب بالربنامج هل يخ�ص�ص له مر�شد علمي �أو م�شرف؟

يك ��ون لكل طال ��ب درا�سات عليا مر�ش ��د علمي مع بداية التحاق ��ه بالربنامج لتوجيهه يف درا�ست ��ه وم�ساعدته يف
اختي ��ار مو�ض ��وع الر�سالة اعداد اخلطة البحثي ��ة وفق القواعد املعتم ��دة من جمل�س اجلامعة بن ��اء على تو�صية
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
3232هل يجوز �أن يكون املر�شد العلمي هو نف�سه امل�شرف على الر�سالة؟

نعم يجوز ذلك �أن حتققت �شروط الإ�شراف على املر�شد العلمي.

 3333هل يحق للطالب �أن يتقدم مب�شروع الر�سالة وهو يف مرحلة املقررات الدرا�سية؟

يح ��ق ل ��ه ذلك ب�شرط �أن يجتاز جميع متطلبات القبول واجتياز  %50عل ��ى الأقل من املقررات الدرا�سية ومبعدل
تراكمي ال يقل عن جيد جدا.
ويتق ��دم مب�ش ��روع الر�سالة ليقرتح جمل�س الق�س ��م يف حال املوافقة عليها ،ا�سم امل�ش ��رف على الر�سالة وامل�شرف
امل�ساع ��د �إن وج ��د �أو �أ�سماء جلن ��ة اال�شراف مع حتديد رئي�سها ويرفع بذل ��ك �إىل جمل�س الكلية ،وجمل�س عمادة
الدرا�سات العليا للموافقة عليه بناء على ت�أييد جمل�س الكلية.
3434هل يحق للطالب كتابة ر�سالته بلغة �أخرى غري العربية؟ وهل جلميع التخ�ص�صات؟

تكت ��ب ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه باللغة العربية ،ويجوز �أن تكتب بلغة �أخرى يف بع�ض التخ�ص�صات بقرار من
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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.
� 3535إذا �أثبت الطالب عدم جديته بالدرا�سة �أو �أخل بال�شروط الدرا�سية هل يلغى قيده؟

نعم  ..بناء على تقرير امل�شرف على الطالب �إذا �أثبت عدم جديته �أو �أخل بواجباته الدرا�سية يتم �إنذاره بخطاب
من رئي�س الق�سم �أو ًال.
�إذا �أن ��ذر الطل ��ب مرتني ومل يت�ل�اف �أ�سباب الإنذار فلمجل�س عم ��ادة الدرا�سات العليا بن ��اء على تو�صية جمل�س
الق�سم مناق�شة الر�سائل.
3636ما هو احلل �إذا مل يتمكن امل�شرف على الر�سالة من امل�شاركة يف جلنة املناق�شة لأي �سبب؟

يف حال ��ة ع ��دم متكن امل�شرف م ��ن امل�شاركة يف جلنة املناق�ش ��ة ب�سبب الوفاة �أو انتهاء خدمت ��ه �أو لتواجده خارج
البالد لفرتة طويلة  ،يقرتح الق�سم بدي ًال عنه ويوافق عليه جمل�س الكلية املعنية ويقره جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا.
3737ما هو الإجراء املتبع بعد انتهاء مناق�شة الطالب؟

تعد جلنة املناق�شة تقرير ًا يوقع من جميع �أع�ضائها ،ويقدم لرئي�س الق�سم خالل �أ�سبوعني من تاريخ املناق�شة.
3838هناك حاالت مل يرد فيها ن�ص بالالئحة كيف يتم التعامل معها؟

م ��ا مل ي ��رد فيه ن�ص خا�ص بالالئحة يطبق ب�ش�أنه نظام جمل�س التعليم واجلامعات ولوائحه التنفيذية والأنظمة
واللوائح والقرارات املعمول بها يف اململكة.
3939من امل�س�ؤول ع��ن و�ضع القواعد والإجراءات التنفيذية والتنظيمية املوحدة للدرا�سات العليا
يف اجلامعات ال�سعودية؟

جمال� ��س اجلامعات لها احل ��ق يف ذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام الالئحة املوح ��دة ،وملجل�س التعليم حق تف�سري
الالئحة.
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