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يداع رقم

11556/2012  
I.S.B.N: 

6-06-5220-977-978  

  والمستقبلية ا�ستراتيجية للدراسات العصر مركز
  لندن

  www.alasersfs.com: ا"لكتروني الموقع

Email: alaser1427@gmail.com  

  
  العالمية ا�ستشارية المجموعة

  أكتوبر ٦ – أكتوبر ٦ محافظة بجوار ١٤ مجاورة سوميد غرب ١٠

  )٠٢( ٣٨٣٥٢٢٢٤: فاكس -) ٠٢( ٣٨٣٥٤٠٣٥: ھاتف

  ٠١٢٢٣٣٠٥٥٥٢: جوال

GCGegypt@gmail.com: ailEm  

  CO.net-www.GCG: ا"لكتروني الموقع

  

  والتوزيع للنشر العلمية الدراسات دار
  قريش بطحاء  - المكرمة مكة - السعودية العربية المملكة

  ٢١٩٥٥: البريدي الرمز -  ١٤٧٠٠: ب.ص

  +٩٦٦-٢- ٥٣٥٥٥٧٧: فاكس -  +٩٦٦-٢-٥٣٥٥٥٦٦: ھاتف

Email: alaser1427@gmail.com 

 ssc.com-www.gcg:  الكتروني الموقع
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ا%مد هللا رب العا� والصالة والسالم � خ� خلق اهللا أ�ع نبينا 
  :/مد و� آ- وصحابته وا)ابع وبعد

Cا فإن ?ية ا;عوة وأصول ا;ين 9امعة أم القرى من ال2يات ال0 
األسبقية  G فتح برامج ا;راسات العليا فقد بدأت ا;راسات العليا من 

Xرج فيها أكT من ألف وستمائة طالب وطاOة من Nلة  ،هJ��KLم 
ا�اجست� وا;كتوراه X Gصصات العقيدة وا)فس� وا%ديث والقراءات 

زل علمية ومنا ،شغل معظمهم مناصب قيادية ،وا;عوة واaقافة اإلسالمية
  .مرموقة G عدد من اmامعات وا�راكز ا;عوية G داخل ا�ملكة وخارجها

 pناqال G ال2ية G ا;راسات العليا G ومع تزايد أعداد ا�قبول
الصبا{ وا�سا| ظهرت ا%اجة إz إصدار دxل wتv مفيد يلu الضوء 

�قررات وعدد الساJت � ا)خصصات ال0 تضمها ال2ية مشتمًال � ا
وا�نهج ا�تبع G دراسة تلك الqامج مع بيان ألهم مواد الال�ة ا�وحدة 

وا)عقيب بتنبيهات هامة   ،لتراسات العليا والقواعد ا)نفيذية Cذه ا�واد
و�تم  ،�در بالطالب معرفتها وا)نبه إxها وعدم إغفاCا من مواد الال�ة

  .راج الرسائل العلمية وطباعتها ا;xل ببيان لضوابط إخ
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فضيلة الشيخ  � رأسهمنشكر � من ساهم G إخراج هذا ا;xل و
األستاذ سلمان ا;كتور فيصل غزاوي و�يل ال2ية لتراسات العليا، و

   .و�لة ا;راسات العليا بال2ية ا%ر� سكرت�

G  آمل أن �قق هذا ا;xل اإلجابة عن  استفسارات الراغب
اال)حاق بال2ية وللطالب وطاOات ا;راسات العليا ا�نتظم G ا;راسة 

  .xمضوا G دراستهم وطلبهم للعلم G هذه ال2ية � نور وبص�ة  

 �فاد نسخ هذا ا;xل في�نا إصدار الطبعة اaانية منه بعد 
ً
ونظرا

  .تنقيحها ومراجعتها 

نبينا /مد و� آ- وصحبه � وسلم واهللا و� ا)وفيق وص� اهللا 
   .أ�ع
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 ماجست� تفس� طالب -�

 ماجست� تفس� طاOات -�

 ماجست� حديث طالب -�

 ماجست� حديث طاOات  -�

 دكتوراه تفس� طالب  -�

 Oاتدكتوراه تفس� طا -�

 دكتوراه حديث طالب -�

  دكتوراه حديث طاOات - 

���א������W� �

 ماجست� طالب -�

 ماجست� طاOات -�

 دكتوراه طالب -�

  دكتوراه طاOات -�
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���א���א�א�W� �

 ماجست� طالب -�

 ماجست� طاOات -�

 دكتوراه طالب -�

  دكتوراه طاOات -�

���وא���	���وא����������א��W� �

 ماجست� دعوة طالب -�

 ماجست� دعوة طاOات -�

 ست� ثقافة طالبماج -�

 ماجست� ثقافة طاOات -�

 دكتوراه دعوة طالب -�

 دكتوراه دعوة طاOات -�

 دكتوراه ثقافة طالب -�

 دكتوراه ثقافة طاOات - 
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  صفحة بيضاء
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? G اجست��ية ا;عوة وأصول ا;ين ا)خصصات يشتمل برنامج ا
  :ا)اxة

 ،العقيدة، ا)فس� وعلوم القرآن، ا%ديث وعلومه، القراءات، ا;عوة
  .وتقدم هذه الqامج للطالب والطاOات ،اaقافة اإلسالمية

�W)���'&��א%	$�
#"�وط�א�� �ل� �

 G وحدة لتراسات العليا�ة ع£ة من الال�ة اaاaادة ا�تنص ا
mة  امعات وقواعدها اإلجرائيةاxاالش¥اطات ا)ا �:  

، أو � منحة رسمية لتراسات العليا إذا    -�
ً
أن يكون ا�تقدم سعوديا

  .§ن من غ� السعودي

أن يكون ا�تقدم حاصًال � الشهادة اmامعية من جامعة سعودية أو   -�
  .من جامعة أخرى مع¥ف بها

 أن يكون حسن الس�ة والسلوك وال  -�
ً
 طبيا

ً
  .ئقا

  .أن يقدم تز�يت علميت من أساتذة سبق Cم تدريسه  -�

�-   
ً
  .موافقة مرجعه � ا;راسة إذا §ن موظفا

�وز أن تكون دراسة طالب ا�اجست� وا;بلوم � نظام ا)فرغ   -�
  .اmز» بموافقة من صاحب الصالحية G اmهة ا)ابع Cا ا�وظف
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�ملكة إذا حصل � إبتعاث من يتم قبول ا�عيدين من جامعات ا  -�
  .جامعة توافرت فيه ¯وط القبول يع من اختبارات القبول 

 اجتياز االمتحان ا)حريري ثم ا�قابلة الشخصية   - 

K- أحد ا)خصصات ال£عية G لوريوس±Oأن يكون حاصًال � ا 

�L-  
ً
  أن ال يقل تقديره G اO±لوريوس عن جيد جدا

��-  :´ن تنطبق عليهم ال£وط وفقا �ا ي³  تتم ا�فاضلة ب ا�تقدم

  %) .�L(معدل ا�تقدم G مرحلة اO±لوريوس و�صص -   -أ 

¸يث ال %) �L(االختبارات ا)حريرية والشفوية و�صص Cا   -ب 
 %) .�L(تقل درجة االختبار ا)حريري عن 

يش¥ط ;خول االختبار الشفوي حصول ا�تقدم � نسبة ال تقل   -ج 
  . االختبار ا)حريريمن درجة %) �L(عن 

  :وقد أضاف قسم القراءات ال�طي�  ا�ا�� 

 � . G اCلوريوس أو ما يعاد±Oتقدم حاصًال � شهادة ا�أن يكون ا
  .Xصص القراءات 

� . G اCلوريوس أو ما يعاد±Oتقدم حاصًال � شهادة ا�أو يكون ا
وأن تكون  ،Xصص ¯º ب£ط أن �مل إجازة G القراءات السبع

  .معتمدة من أحد القراء ا�عتqة إجازتهم 
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  :نظام الدراسة

يقدم الqنامج بأسلوب ا�قررات ا;راسية والرسالة وهو األسلوب األول 
ا½ي نصت عليه الال�ة ا�وحدة لتراسات العليا G اmامعات G مادتها 

  اaاaة واaالث

  :متطلبات البرنام

وحده دراسية ) ��(يتطلب برنامج ا�اجست� بقسم العقيدة اجتياز 
وحدة ) ��(وحدة دراسية مقررات تدرس G فصل إضافة إz )  ��( منها 

  .Xصص للرسالة 

  :أهداف البرنام

  .وبيان ما يضادها ،ترسيخ اإليمان بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة -�

نه¿ عند الفرق وا� ،تعريف الطالب بمظاهر اال¾راف العقدي -�
وخطرها �  ،وبيان آثارها، والفرق ا�نتسبة إz اإلسالم، اإلسالمية

    .وحدة األمة 

    .اإلطالع � آراء الفالسفة ونقدها -�



�د��������א���א����א������� � ١٤  

وبمنهج  ����إحياء ا�نهج اإلسالÁ ا�ستند إz كتاب اهللا وسنة رسو-  -�
الصحابة رضوان اهللا عليهم ومن تبعهم من علماء األمة G دراسة 

  .ة اإلسالمية وتناول قضاياهاالعقيد

والرد عليها � ضوء منهج  ،دراسة نقدية لعقائد الفرق G اإلسالم -�
 .Âلي³ مقارن

وحاجة الب£ية إz  ،إبراز ´Ãات العقيدة اإلسالمية وخصائصها -�
    .اإلسالم

وÅعداد  ،تدريب الطالب � ا�نهج العلÄ لكتابة اOحوث العلمية -�
    .الرسائل اmامعية
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  طة الدراسيةاخل
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â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @

Q@ @���-�L�   العقيـــدة)�(  �  

R@ @���-�L�   العقيدة G دراسة نصية)�(  �  

S@ @���-�L�   نطق�نقد ا)�(  �  

T@ @���-�L�  األديان الوضعية  �  

U@ @���-�L�   الفرق)�(  �  

V@ @���-�L�  
نقد الفلسفة القديمة 

  الوسطىو
�  

W@ @� �-�L�  ةÈعا�ذاهب الفكرية ا�ا  �  

X@ @�K�-�L�  Äحث العلOمنهج ا  
�  

  ساعة عم³+

Y@ @�LL-�L�  العقيدة G مناهج ا)صنيف  �  

Þëþa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©  �   
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â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @

Q@ @���-�L�  ة العقيـــد)�(  �  

R@ @���-�L�   العقيدة G دراسة نصية)�(  �  

S@ @���-�L�   نطق�نقد ا)�(  �  

T@ @���-�L�  انيةvهودية وا�xا  �  

U@ @���-�L�   الفرق)�(  �  

V@ @���-�L�  مÊنقد علم ال  �  

W@ @� �-�L�  
ا�ذاهب الفكرية ا�عاÈة 

)�(  
�  

X@ @�K�-�L�  قيق ال¥اثÂ منهج  
�  

  ساعة عم³+

Y@ @���-�L�  (خريج ودراسة األسانيدا  �  

ïãbrÛa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©  �   

  )�L��KK(وحدة من متطلبات ا�رحلة برقم ) ��(�صص للرسالة 
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  :نظام الدراسة 

يقدم الqنامج بأسلوب ا�قررات ا;راسية والرسالة وهو األسلوب األول 
�ة ا�وحدة لتراسات العليا G اmامعات G مادتها ا½ي نصت عليه الال

  اaاaة واaالث

  :متطلبات البرنام

يتطلب برنامج ا�اجست� بقسم الكتاب والسنة Xصص ا)فس� وعلوم 
وحدة دراسية مقررات )  ��( وحده دراسية منها ) �L(القرآن اجتياز 

 zأربعة فصول دراسية إضافة إ G تدرس)�  (X صص للرسالةوحدة  

  :أهداف البرنام

�- ËياOوتعريفه بوجوه إعجاز القرآن الكريم من  ،تنمية تذوق الطالب ا
 .خالل دراسته Íصائص � من السور ا�كية وا�دنية 

تمرين الطالب � دراسة القرآن دراسة موضوعية من خالل �عه  -�
 لآليات ا�تعلقة بموضوع واحد ودراستها دراسة موضوعية مت±ملة

 .شاملة 
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تكامل ا)كوين العلÄ للطالب بتحصيله معارف وأنواع علوم  -�
 zالقرآن الكريم ال0 تعينه � حسن فهم كتاب اهللا تعا. 

ووقوفه  ،تعريف الطالب بمنهج الصحابة وا)ابع G فهم كتاب اهللا -�
وأشهر كتب  ،وخصائص � منهج ،� مناهج ا�ف�ين وطرقهم

  . ا)فس� وقيمتها العلمية

باaقافة القرآنية الواسعة ال0 تمكنه  طالب ا;راسات العليا تثقيف -�
  .من ا;فاع عن اإلسالم ورد الشبهات عنه 
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  اخلطة الدراسية

�W&$1�א	�א�0/��א���א
.�א-ول� �

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @

Q@ @���-�L�   (ا)فس��(  �  

R@ @���-�L�  ºوضو�ا)فس� ا  �  

S@ @���-�L�  وم القرآن عل)�(  �  

T@ @���-�L�  ف�ين�مناهج ا  �  

U@ @���-�L�  علوم القراءات  �  

V@ @�K�-�L�  
منهج اOحث و�تابة الرسائل 

  العلمية
�  

W@ @���-�L�  ا)خريج ودراسة األسانيد  �  

X@ @���-�L�  ح ا%ديث¯  �  

Y@ @�KK-�L�  الرسالة    

Þëþa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©  ��  
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â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @

Q@ @���-�L�   (ا)فس��(  �  

R@ @���-�L�  علوم القرآن  �  

S@ @���-�L�  تفس� آيات األح±م  �  

T@ @���-�L�  توجيه القراءات  �  

U@ @� �-�L�  
مصادر ا)فس� وعلوم 

  القرآن
�  

V@ @���-�L�  ائيلياتÑاإل  �  

W@ @���-�L�  الغةOا  �  

X@ @�K�-�L�  خطوطات�قيق اÂ منهج  �  

ïãbrÛa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©  ��  

  )�L��KK(وحدة من متطلبات ا�رحلة برقم )  �(�صص للرسالة 
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  :نظام الدراسة

يقدم الqنامج بأسلوب ا�قررات ا;راسية والرسالة وهو األسلوب األول 
ا�وحدة لتراسات العليا G اmامعات G مادتها ا½ي نصت عليه الال�ة 

  اaاaة واaالث

  :متطلبات البرنام

يتطلب برنامج ا�اجست� بقسم الكتاب والسنة Xصص ا%ديث 
وحدة دراسية مقررات )  ��( وحده دراسية منها ) �L(وعلومه اجتياز 

 zأربعة فصول دراسية إضافة إ G صص للرسالة)  �(تدرسX وحدة  

  :أهداف البرنام

تعريف الطالب بأهمية علوم ا%ديث وبيان أثرها G حفظ السنة  -�
  .ا�طهرة وصيانتها من ا)حريف 

وبيان اmهود العلمية  ،بيان فضل ا�حدث G ابت±رهم علوم ا%ديث -�
وبيان أمانتهم  ،ا�ضنية ال0 بذلوها G خدمة السنة ا�طهرة وا½ب عنها

ان ا�نهج العلÄ ا;قيق ا½ي اتبعوه G إثبات السنة وبي ،العلمية الفائقة
 .وتنقيتها من ا;خيل بما وضعوه من موازين منضبطة وقواعد /كمة 
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إ�ام الطالب بالعلوم األساسية G علوم ا%ديث حÓ يتمكن من  -�
 .معرفة ما يقبل من األحاديث وما يرد 

 وأداءً  -�
ً
بيان الغاية ال0 و ،تعريف الطالب بآداب Nلة هذا العلم تلقيا

وما يلزم G ذلك من اإلخالص G القول . من أجلها يطلب العلم 
وتعريفه بم±نة الصحابة رÖ اهللا عنهم مع ذكر األدلة ال0  ،والعمل

  .تنوه بشأنهم وÂبط الطعون ال0 وجهت إz بعضهم 

 � تمحيص  -�
ً
 قادرا

ً
تكوين ملكة اOحث عند الطالب ×عل منه باحثا

 ،وبيان حال الراوي وا�روي G ضوء علم أصول ا%ديثالروايات 
وتمكنه من الوقوف � أساxب ا�حدث G تأxفهم وبيان مسلكهم 

 .G رفع ما يوهم ا)عارض أو اإلش±ل ب األحاديث 

 .الرد � ا�لحدين وتفنيد ُشبهاتهم ال0 يث�ونها حول بعض األحاديث  -�

  



������א�����و
	�ل�א���� �  ٢٣  

  اخلطة الدراسية

�Wא���א
.�א-ول�&$1�א	�א�0/�� �

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @

Q@ @���-�L�   (ا)فس��(  �  

R@ @���-�L�  ح ا%ديث¯  �  

S@ @���-�L�   علوم القرآن)�(  �  

T@ @���-�L�  علوم ا%ديث  �  

U@ @���-�L�  الكتب الستة G دراسات  �  

V@ @� �-�L�  مصادر ا%ديث وعلومه  �  

W@ @�K�-�L�  Äحث العلOمنهج ا  �  

X@ @���-�L�  ا)خريج ودراسة االسانيد  �  

Þëþa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©  ��  

  



�د��������א���א����א������� � ٢٤  

�W&$1�א	�א�0/��א���א
.�א��2'.� �

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @

Q@ @���-�L�   (ا)فس��(  �  

R@ @���-�L�  تلف ا%ديث ومش2هw  �  

S@ @�� -�L�  
مناهج ا)صنيف عند 

  ا%دث
�  

T@ @�� -�L�  ا%ديث ¯ح  �  

U@ @���-�L�  
دراسات تطبيقية G اmرح 

  وا)عديل
�  

V@ @�K�-�L�  منهج ا)حقيق  �  

W@ @���-�L�  علوم ا%ديث  �  

X@ @���-�L�  الكتب الستة G دراسات  �  

Þëþa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©  ��  

 )�L��KK(وحدة من متطلبات ا�رحلة برقم )  �(�صص للرسالة 
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  :نظام الدراسة

يقدم الqنامج بأسلوب ا�قررات ا;راسية و¸ث تكمي³ وهو 
 G وحدة لتراسات العليا�ا½ي نصت عليه الال�ة ا Ëاaاألسلوب ا

  اmامعات G مادتها اaاaة واaالث

  :متطلبات البرنام

 وحده دراسية) ��(يتطلب برنامج ا�اجست� بقسم القراءات ة اجتياز 
وحدة دراسية مقررات تدرس G أربعة فصول دراسية إضافة )   �( منها 

 zحث) �(إO£وع ا�صص X وحدات  

  :أهداف البرنام

�-    إحياء سنة أخذ القرآن والقراءات با)لu من أفواه ا�شايخ الضابط
 عن سلف

ً
  .خلفا

  .إحياء علم القراءات ون£ه ب طالب العلم   -�

الصغرى من طريu الشاطبية وا;رة،  دراسة القراءات الع£ -�
  .والقراءات الع£ الكqى من طريقة الطيبة
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�-   Üف إعداد الكوادر من ا�تخصص G هذا العلم ا½ين �معون ب
 G هذا الفن

ً
  .القراءات رواية ودراسة ويكونون مرجعا

وسائل اإلسهام G حفظ هذا العلم ا�ادر ون£ه ب ا�سلم بشÓ ال  -�
 تعليم

ً
 وÂقيقا

ً
 وتأxفا

ً
  .ا

وا;فاع رد الشبهات ال0 يث�ها أعداء اإلسالم ×اه القرآن والقراءات   -�
  .عن الطعون ا�تعلقة بذلك

تكامل ا)كوين العلÄ لطالب القراءات وذلك عن طريق تلقيه هذا   -�
 G العلم عن طريق طيبة الن£ بعد تلقيه طريق الشاطبية وا;رة

  .ا�رحلة اmامعية

  –قوف � ا�سائل اÍالفية ب العلماء الو  - 
ً
 ومبسوطا

ً
 مفردا

ً
و¸ثها ¸ثا

 باألدلة وا�ناقشات
ً
  .مدعما



������א�����و
	�ل�א���� �  ٢٧  

  اخلطة الدراسية

�W&$1�א	�א�0/��א���א
.�א-ول�&��א� ��4א-و3 �

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @pbÃìzÜß@ @

Q@        ) �( القراءات الع£ الكqى   ���-���@

R@ @�K�-���  
اOحث العلÄ  منهج

  وا)حقيق
�    

S@     �  توجيه القراءات  ���-���@
Þëþa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©@   وحدة ��@

�W&$1�א	�א�0/��א���א
.�א��2'.�&��א� ��4א-و�3 �

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @
@…†Ç

pa†yìÛa@ @
pbÃìzÜß@ @

Q@ @���-���  
القراءات الع£ 

  )�(الكqى 
  )���(ا�تطلب السابق    

R@ @���-���  
ا)خريج ودراسة 

  األسانيد
  من قسم الكتاب والسنة  �

S@   من قسم الكتاب والسنة  �  ا)فس�  ���-���@
ïãbrÛa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©@   وحدة ��@
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  اخلطة الدراسية

�W&$1�א	�א�0/��א���א
.�א-ول�&��א� ��4א��2'�� �

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @
@…†Ç

pa†yìÛa@ @
pbÃìzÜß@ @

Q@ @���-���  
القراءات الع£ 

  ) �( الكqى 
   

ا�تطلب السابق 
)���(  

R@     �  علم الرسم  ���-���@
S@     �  قاعة ¸ث قراءات  ���-���@

sÛbrÛa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©@   وحدة ��@

�W&$1�א	�א�0/��א���א
.�א-ول�&��א� ��4א��2'�� �

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @
@…†Ç

pa†yìÛa@ @
pbÃìzÜß@ @

Q@ @���-���  
القراءات الع£ 

  )�(الكqى 
   

ا�تطلب السابق 
)���(  

R@     �  علم الفواصل  ���-���@
S@ @�L�-���  الوقف واالبتداء  �    

ÉiaŠÛa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©@   وحدة ��@

Ý / م£وع ¸ث برقم�KK-���  وحدات دراسية)  �( ب  
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  :نظام الدراسة

مج بأسلوب ا�قررات ا;راسية والرسالة وهو األسلوب األول يقدم الqنا
ا½ي نصت عليه الال�ة ا�وحدة لتراسات العليا G اmامعات G مادتها 

  .اaاaة واaالث

  :متطلبات البرنام

وحده دراسية منها ) �L(يتطلب برنامج ا�اجست� بقسم ا;عوة  اجتياز 
G أربعة فصول دراسية إضافة إz وحدة دراسية مقررات تدرس )  ��( 
  .وحدة Xصص للرسالة) ��(

  :أهداف البرنام

 مواد ودارß خري¿ نفوس G الصحيحة اإلسالمية العقيدة ترسيخ -�
  .لطالب وطاOات ا;راسات العليا تقدم ال0 ا�واد خالل من القسم

 أرجاء G اإلسالمية ا;عوة لن£ وا;Jة العلماء من كو�بة Xريج -�
 ،ا%سنة وا�وعظة ا%كمة � القائم اإلسالÁ ا�نهج وفق عمورةا�

 .ا%ق الوسطية دعوته G ���� ا�à بهدي اقتداء

تنمية ا�لكة العلمية واالستنباطية ;ى ا;ارس لإلفادة من ا�صوص  -�
القرآنية وا�بوية عن األنبياء ومواقف األمم منهم ورد الشبهات ال0 

 . هم السالمصقت بدعوة األنبياء عليأل
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إ�ام الطالب ãصائص الرسالة اÍاتمة واألسس والقواعد ال0 قامت  -�
 àواالقتداء به  ����عليها دعوة ا� ßا;عوة )حقيق ا)أ G ومنهجه

مع زيادة قدرة ا;ارس � اOحث واالستنباط لتروس ا;عوية  ����
ورد شبهات  ،G مراحلها ا�ختلفة ����والعq من خالل س�ته 

Èعا�ااCين حو . 

�-  G تهاJليلة ومراmوأهدافها ا  zاهللا تعا zا)أكيد � مقاصد ا;عوة إ
 .�يع القضايا ا;عوية

تنمية قدرة ا;ارس � معاmة القضايا ا;عوية ا�عاÈة ا�بنية �  -�
الفقه ال£º ا�ظرة الشموxة لإلسالم وتعاxمه السمحة وتأصيل 

 . الصحيح Cذه القضية

ا)عامل مع اآلخرين ومعاmة  ،ا�قد ا½اä ،أخالقيات ا%وارغرس  -�
اmوانب السلبية Oعض ا�فاهيم اÍاطئة Cذه القضايا وبناء ا�واقف 

 ����� أسس متينة وقواعد راسخة من كتاب اهللا تعاz وسنة نبيه 
 .ومنهج السلف الصالح رضوان اهللا تعاz عليهم

 -  
ً
 علميا

ً
 با�نهج العلp G Äال  إعداد ا;ارس xكون باحثا

ً
ملçما

 � ا)فك� ا�بÜ � القواعد العلمية 
ً
 . Xصصه قادرا

K-  سن ا)عامل مع وسائل اإلعالمÂ 0إعداد الشخصية ا;عوية ال
 . Â Gقيق أهداف ا;عوة إz اهللا ا�عاÈة وتطويعها لإلفادة منها

�L- وجهة إ�بعض زعماء تنمية قدرة ا;ارس � الرد � الشبهات ا z
èا%ا vالع G zاهللا تعا zاإلصالح وا;عوة إ.  
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  اخلطة الدراسية

�W&$1�א	�א�0/��א-ول �

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @
@…†Ç

pa†yìÛa@ @
pbÃìzÜß@ @

Q@ @�L�-�L�  
اaقافة اإلسالمية  

  وخصائصها
�  

مش¥�ة مع 
  Xصص اaقافة

R@ @���-�L�  
دعوة الرسل عليهم 

  السالم
�    

S@ @���-�L�  ا;عوة  فقه)�(  �    
T@ @���-�L�  بهاxوسائل ا;عوة وأسا  �    
U@ @���-�L�  فقه االحتساب  �    

V@ @� �-�L�  
ا�ذاهب الفكرية 

  )�(ا�عاÈة 
�  

مقدم من قسم 
  العقيدة

W@ @�K�-�L�  
 Äحث العلOمنهج ا

  وÂقيق ال¥اث
�    

Þëþa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©@   سبعة ع£ وحدة ��@
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���Wא��2'.&$1�א	�א�0/ �

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @
@…†Ç

pa†yìÛa@ @
pbÃìzÜß@ @

Q@ @���-�L�  ا;عوة G دراسات نصية  �    

R@ @���-�L�   فقه ا;عوة)�(  �    

S@ @���-�L�  اإلسالم G uلÍنهج ا�ا  �  
مش¥�ة مع 

  Xصص اaقافة

T@ @���-�L�  ا)خريج ودراسة األسانيد  �  
مقدم من قسم 
  الكتاب والسنة

U@ @���-�L�  عالم ا;عوياإل  �    

V@ @���-�L�  جددون�ا)جديد وا  �    

W@ @� �-�L�  
ا�ذاهب الفكرية 

  ) �( ا�عاÈة 
�  

مقدم من قسم 
  العقيدة

ïãbrÛa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©@   سبعة ع£ وحدة ��@

  )�L��KK(وحدة من متطلبات ا�رحلة برقم ) ��(�صص للرسالة 
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  :نظام الدراسة

يقدم الqنامج بأسلوب ا�قررات ا;راسية والرسالة وهو األسلوب األول 
ا½ي نصت عليه الال�ة ا�وحدة لتراسات العليا G اmامعات G مادتها 

  .اaاaة واaالث

  :متطلبات البرنام

وحده ) �L(يتطلب برنامج ا�اجست� بقسم اaقافة اإلسالمية  اجتياز 
وحدة دراسية مقررات تدرس G أربعة فصول دراسية ) ��(منها دراسية 

 zصص للرسالة) ��(إضافة إX وحدة.  

  :أهداف البرنام

وقوف اOاحث � عورات ا%ضارة الغربية ا�عاÈة ونزعتها ا�ادية  -�
 .تقدمها ا�ادي وعوامل انهيارهاالوثنية ا;موية وأسباب 

من معطيات ا%ضارة الغربية تنمية قدرة ا;ارس � بناء مواقفه  -�
وا)عامل معها � أسس علمية متينة وقواعد راسخة بعيدة عن 

 .العواطف وردود األفعال

 با�نهج العلp G Äال  -�
ً
 ملçما

ً
 علميا

ً
إعداد ا;ارس xكون باحثا

 � ا)فك� ا�بÜ � القواعد العلمية
ً
 .Xصصه قادرا
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وتقوية اعçازه بدينه وقيمه  ،تقوية ا%صانة الفكرية ;ى الطالب -�
 . الفكرية بعيدة عن الو{ اإللéوبيان Xبطات الب£

وبيان  ،وقوف اOاحث � ا�ناهج ا�خالفة للمنهج اÍلG u اإلسالم -�
 . ا�خاطر ا�ا�ة عن ذلك

ضعية عند الفهم ا�تعمق لê إبراز تمÃ ا�ظم اإلسالمية عن ا�ظم الو -�
 . منها

م لإلنسان من خالل دراسة حقوق اإلنسان G بيان تكريم اإلسال -�
 .اإلسالم

 .دراسة تطبيقية تأصيلية �بادئ حقوق اإلنسان G ال£يعة اإلسالمية - 

K- اإلسالم G Äبيان أصالة وعمق منهجية ا)فك� العل. 

�L- اإلسالم وفق خطط منهجية  ا)أكيد � وجوب ا)صدي للحر�ة ضد
 .متناسقة



������א�����و
	�ل�א���� �  ٣٥  

  اخلطة الدراسية

�W/��א-ول&$1�א	�א�0 �

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @
@…†Ç

pa†yìÛa@ @
pbÃìzÜß@ @

Q@ @�L�-�L�  
اaقافة اإلسالمية 

  وخصائصها
�    

R@ @�L�-�L�   ا�ظم اإلسالمية )�(  �    

S@ @�L�-�L�   حقوق اإلنسان )�(  �    

T@ @�L�-�L�  
منهجية ا)فك� 
  العلG Ä اإلسالم

�    

U@ @���-�L�   فقه ا;عوة )� (  �  
مش¥�ة مع 

  عوةXصص ا;

V@ @� �-�L�  
ا�ذاهب الفكرية 

  )�(ا�عاÈة 
  من قسم العقيدة  �

W@ @�K�-�L�  
 Äحث العلOمنهج ا

  وÂقيق ال¥اث
�  

مش¥�ة مع 
  Xصص ا;عوة

Þëþa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©@   )سبعة ع£ وحدة  ( وحدة   ��@
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�W&$1�א	�א�0/��א��2'. �

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @
@…†Ç

pa†yìÛa@ @
zÜßpbÃì@ @

Q@ @�L�-�L�   ا�ظم اإلسالمية)�(  �    
R@ @�L�-�L�   حقوق اإلنسان)�(  �    
S@ @�L -�L�  ا%رية الفكرية ضد اإلسالم  �    

T@ @���-�L�   فقه ا;عوة)�(  �  
مش¥�ة مع 

  Xصص ا;عوة
U@ @���-�L�  اإلسالم G uلÍنهج ا�ا  �    

V@ @���-�L�  ا)خريج ودراسة األسانيد  �  
من قسم 

  الكتاب والسنة

W@ @���-�L�  اإلعالم ا;عوي  �  
مش¥�ة مع 

  Xصص ا;عوة

X@ @� �-�L�  
ا�ذاهب الفكرية ا�عاÈة 

)�(  
�  

من قسم 
  العقيدة

ïãbrÛa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©@ @
سبعة ع£ ( وحدة   ��

  )وحدة  

  )��K -�L(متطلبات ا�رحلة برقم من ) وحدة دراسية ��(�صص للرسالة 
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�bîãbqZ@Šßêa‰ìn×†Ûa@òÜy@ @
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  صفحة بيضاء
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يشتمل برنامج ا;كتوراه G ?ية ا;عوة وأصول ا;ين ا)خصصات 
  :ا)اxة

وسيفتح  ،القراءات ،ا%ديث وعلومه ،ا)فس� وعلوم القرآن ،العقيدة
 برنامج ا;عوة واaقافة اإل

ً
سالمية بإذن اهللا وتقدم هذه الqامج قريبا

  .للطالب والطاOات

�W"�وط�א�� �ل�+	���� �

 G وحدة لتراسات العليا�ة ع£ة من الال�ة اaاaادة ا�تنص ا
  :اmامعات وقواعدها اإلجرائية � االش¥اطات ا)اxة

، أو � منحة رسمية لتراسات العليا إذا §ن  -�
ً
أن يكون ا�تقدم سعوديا

  .ن غ� السعوديم
أن يكون ا�تقدم حاصًال � الشهادة اmامعية من جامعة سعودية أو   -�

  .من جامعة أخرى مع¥ف بها
�-   

ً
 طبيا

ً
  .أن يكون حسن الس�ة والسلوك والئقا

  .أن يقدم تز�يت علميت من أساتذة سبق Cم تدريسه  -�
�-   

ً
  .موافقة مرجعه � ا;راسة إذا §ن موظفا

يكون بناء � أحد G مرحلة ا;كتوراه أن لتراسة ا)فرغ ا)ام   -�
  :األمور ا)اxة
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عدم االرتباط بعمل وظيí مدة ال تقل عن أدì ا�دة ا�نصوص   - أ
  .عليها للحصول � ا�ؤهل

طاب موافقة صاحب ã االبتعاث من اmهة ذات العالقة  - ب
الصالحية �وظí القطاJت ا%كومية با)فرغ ا)ام ;راسة 

ا�نصوص عليها للحصول �  ةأدì ا�د�دة ال تقل عن  اه ا;كتور
  . ا�ؤهل

يتم قبول ا�عيدين من جامعات ا�ملكة إذا حصل � إبتعاث من  -�
 .جامعة توافرت فيه ¯وط القبول يع من اختبارات القبول 

  أن يكون حاصًال � ا�اجست� G ا)خصص ا;قيق   - 
K-   تقدم عن جيد�اجست�أن اليقل تقدير ا�مرحلة ا G 

ً
  جدا

  :وأضاف قسم القراءات ال£وط ا)اxة

أن يكون ا�تقدم لتكتوراه حاصًال � شهادة ا�اجست� X Gصص  -�
حفظ أبيات مï طيبة (القراءات وذلك بدراسة ا�تطلب السابق وهو 

̄حها §مالً   ).الن£ إz آخر فرش سورة اإلÑاء ودراسة 

ة ا�اجست� للمتقدم �رحلة ا;كتوراه G أن يكون حاصًال � شهاد -�
Xصص ¯º ب£ط  أن �صل � شهادة من أحد القراء ا�عتqة  
إجازتهم  تتضمن إفادة عن عرض ا�تقدم �ا يقل عن نصف القرآن 
 zإ ï�ى بمضمن طيبة الن£ وحفظه ألبيات اqبالقراءات الع£ الك

  .آخر فرش سورة اإلÑاء 
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  :نظام الدراسة

يقدم الqنامج بأسلوب الرسالة وا�قررات ا;راسية والرسالة وهو 
 G وحدة لتراسات العليا�ا½ي نصت عليه الال�ة ا Ëاaاألسلوب ا

  .اmامعات G مادتها الرابعة واaالث

  :متطلبات البرنام

وحده دراسية منها ) �L(يتطلب برنامج ا;كتوراه بقسم العقيدة اجتياز 
 )��  ( zإضافة إ وحدة ) ��(وحدة دراسية مقررات تدرس G فصل

  .Xصص للرسالة

  :أهداف البرنام

�- Äنهج العل�ناء ،تنمية اOادف اCوا�قد ا.    
�- Áبراز قيمته ،و/بته ،غرس العناية بال¥اث اإلسالÅوحاجة الب£ية  ،و

وÅخراج  ،حقيق ال¥اث ون£هإxه؛ مع الوقوف � ا�ناهج العلمية )
    .الع عليها ؛ )عمò الفائدة منهاوتيس� االط ،ا�خطوطات

وÅعداد  ،تدريب الطالب � ا�نهج العلÄ لكتابة اOحوث العلمية -�
    .الرسائل اmامعية

�- وا�é  ،ا)أكيد � ما جاء به اإلسالم من èورة �ع ?مة ا�سلم
    .ن األسباب ا�ؤدية إz ذلكعن ا)فرق واالختالف ؛ وا%ذر م
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�-  إمداد اmامعات وا�عاهد العليا وا�راكز العلمية ا�تخصصة بمؤهل
    .من Nلة ا;كتوراه G ا;راسات العقدية

    .وبيان ما يضادها ،ترسيخ اإليمان بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة -�
وا�نه¿ عند الفرق  ،تعريف الطالب بمظاهر اال¾راف العقدي -�

وخطرها �  ،وبيان آثارها، والفرق ا�نتسبة إz اإلسالم ،اإلسالمية
    .وحدة األمة

    .اإلطالع � آراء الفالسفة ونقدها - 
K-  ستجدة�ة وا�وازل اÈعا�برنامج ا;كتوراه � القضايا ا G Ã�¥ال

الó 0 من طبيعة هذا العv وتنمية ملكة ا;ارس ا�قدية 
 وا)حليلية وا)دريب � ذلك وال¥ج

ً
يح ب األدلة حÓ يكون ملما
 � ا)عامل معها 

ً
بما حو- من القضايا وا�ستجدات ا�عاÈة قادرا

 � األصول 
ً
بمÃان الكتاب والسنة وا�نهج السلí السليم /افظا

  .واaوابت ورد شبهات ا�ست£ق وأمثاCم حوCا
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â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @Ô½a@á�a‰Š@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @

Q@ @���-�L�  مسائل عقدية  �  

R@ @���-�L�  حثOنطق ا%ديث ومناهج ا�ا  �  

S@ @���-�L�  ةÈعا�الفرق ا G دراسات  �  

T@ @� �-�L�  Èعا�الفكر ا G دراسات نقدية  �  

�W&$1�א	�א�0/��א���א
.�א��2'.�-ب �

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @

Q@ @ ��-�L�  نوازل عقدية  �  

R@ @ ��-�L�  نصوص عقدية  �  

S@ @ ��-�L�  ةÈعا�األديان ا G دراسات  �  

T@ @ ��-�L�  ةÈعا�الفلسفة ا%ديثة وا  �  

  ) . �KKK-�L(وحدة من متطلبات ا�رحلة برقم ) ��(�صص للرسالة  -ج
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  :نظام الدراسة

�قررات ا;راسية والرسالة وهو يقدم الqنامج بأسلوب الرسالة وا
 G وحدة لتراسات العليا�ا½ي نصت عليه الال�ة ا Ëاaاألسلوب ا

  .اmامعات G مادتها الرابعة واaالث

  :متطلبات البرنام

) �L(يتطلب برنامج ا;كتوراه بقسم ا)فس� وعلوم القرآن  اجتياز 
درس G فصل إضافة وحدة دراسية مقررات ت)  ��( وحده دراسية منها 

 zصص للرسالة) ��(إX وحدة.  

  :أهداف البرنام

�-  G ا%ديث وعلومه قادرين � ا)عمق G إعداد باحث متخصص
 .دراسة ما أنتجه علماء األمة G ا%ديث وعلومه

Âقيق األهداف العامة لتراسات العليا با�ملكة العربية السعودية  -�
ية ا;عوة وأصول ا;ين وقسم الكتاب وmامعة أم القرى خاصة ول2

 .والسنة � وجه اÍصوص

�-  àسنة ا� G  .����ا)صدي لشبهات ا�ست£ق ومن تابعهم الطاعن
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ربط ا�قررات وا�ناهج بالواقع ا½ي يعيشه ا;ارس لإلسهام G تنشئة  -�
 .جيل صالح Jمل بناء متخصص يسهم G تنمية pتمعه وبالده 

عاهد العليا ومراكز اOحوث G ا�ملكة وخارجها إمداد اmامعات وا� -�
  .بأساتذة وباحث وخqاء من Nلة ا;كتوراه G ا;راسات ا%ديثة
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â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @

Q@ @�L����  القرآن إعجاز �  

R@ @�L����  دفاع عن القرآن  �  

S@ @�L����  ا)فس� وم G صادره دراسات�  �  

T@ @�L����  فقه الكتاب والسنة  �  

� �

�W&$1�א	�א�0/��א���א
.�א��2'. �

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @

Q@ @�L� ��  ºوضو�ا)فس� ا �  

R@ @�L� ��   ا)فس� ومصادره G دراسات�  �  

S@ @�L� ��   فقه الكتاب والسنة�  �  

T@ @�L� �   دفاع عن السنة  �  
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  :نظام الدراسة

يقدم الqنامج بأسلوب الرسالة وا�قررات ا;راسية والرسالة وهو 
 G وحدة لتراسات العليا�ا½ي نصت عليه الال�ة ا Ëاaاألسلوب ا

  .اmامعات G مادتها الرابعة واaالث

  :متطلبات البرنام

وحده دراسية منها ) �L(ا%ديث وعلومه اجتياز قسم ا;كتوراه برنامج 
 )��  ( zإضافة إ وحدة ) ��(وحدة دراسية مقررات تدرس G فصل

  .Xصص للرسالة

  :أهداف البرنام

�-  G ا%ديث وعلومه قادرين � ا)عمق G إعداد باحث متخصص
 .دراسة ما أنتجه علماء األمة G ا%ديث وعلومه

لكة العربية السعودية Âقيق األهداف العامة لتراسات العليا با�م -�
وmامعة أم القرى خاصة ول2ية ا;عوة وأصول ا;ين وقسم الكتاب 

 .والسنة � وجه اÍصوص

�-  àسنة ا� G  .����ا)صدي لشبهات ا�ست£ق ومن تابعهم الطاعن
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ربط ا�قررات وا�ناهج بالواقع ا½ي يعيشه ا;ارس لإلسهام G تنشئة  -�
 .سهم G تنمية pتمعه وبالدهخصص يجيل صالح Jمل بناء مت

إمداد اmامعات وا�عاهد العليا ومراكز اOحوث G ا�ملكة وخارجها  -�
  .بأساتذة وباحث وخqاء من Nلة ا;كتوراه G ا;راسات ا%ديثة
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  اخلطة الدراسية

��W&$1�א	�א�0/��א���א
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â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @

Q@ @�L����  و�ا%ديث اºضو �  

R@ @�L����  فقه الكتاب والسنة  �  

S@ @�L����  السنة G اإلعجاز  �  

T@ @�L���K  ا�قد G   �  منهج ا�حدث

�W&$1�א	�א�0/��א���א
.�א��2'. �

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @

Q@ @�L� ��  علل ا%ديث G دراسات �  

R@ @�L� ��   فقه الكتاب والسنة�  �  

S@ @�L� ��  قضايا حديثية  �  

T@ @�L� �   دفاع عن السنة  �  
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  :نظام الدراسة

يقدم الqنامج بأسلوب الرسالة وا�قررات ا;راسية والرسالة وهو 
 G وحدة لتراسات العليا�ا½ي نصت عليه الال�ة ا Ëاaاألسلوب ا

  .اmامعات G مادتها الرابعة واaالث

  :متطلبات البرنام

) �L(وحده دراسية منها )  �L(القراءات اجتياز قسم ا;كتوراه برنامج 
 zإضافة إ وحدة Xصص )  �L(وحدة دراسية مقررات تدرس G فصل

  .للرسالة

  :أهداف البرنام

بعد  ،دراسة القراءات الع£ الكqى من طريق الطيبة دراية ورواية -�
وا;ّرة G ا�رحلة بية دراسة القراءات الع£ الصغرى من طريu الشاط

 .اmامعية

 عن  -�
ً
إحياء سنة أخذ  القرآن با)لuّ من أفواه الشيوخ الضابط خلفا

 .وثقة عن ثقة ؛ ألن القراءة سنّة متبعة يأخذها اآلخر عن األول ،سلف

  .العلم ونقله ون£ه ب ا�سلم ا�ساهمة G حفظ هذا -�
  .ت اaابتة الصحيحةفس�ه بالقراءاالوصول إz فهم معاË القرآن وت  -�
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 .ح±م ال£عية من القراءات الشاذةاستنباط بعض األ -�

االطالع � كث� من اللغات واللهجات العربية الواردة G القراءات  -�
 .الشاذة

 .الرد � ا%مالت الفكرية االست£اقية G القرآن الكريم والقراءات -�

بعد  ،ايةدراسة القراءات الع£ الكqى من طريق الطيبة دراية ورو - 
طبية وا;رة G ا�رحلة دراسة القراءات الع£ الصغرى من طريu الشا

 .اmامعية

K- نxا القراءات من ا)عريف بطبقات القراء وأسانيدهم ال0 وصلت إ
 .خالCا عq العصور

�L- العصور � G بالقرآن الكريم واmهد العظيم  ،بيان عناية ا�سلم
 .فة الطرق والروايات وتميÃهاا½ي بذ- علماء القراءات G معر

ا�نهج ا½ي اتبعه  وبيان ،تميÃ ما يقرأ به من القراءات ´ا ال يُقرأ به -��
 .G ذلك القراء
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â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @pbÃìzÜß@ @

QN��� - �L�  
القراءات الع£ 

  )�(الكqى 
�  

ا�تطلب 
  )���(السابق 

RN��� - �L�  
القراءات الشاذة 

  وتوجيهها
�    

SN��� - �L�  دفاع عن القرآن  �  
من قسم 
الكتاب 
  والسنة

Þëþa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©@ @�L وحدات  
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â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @pbÃìzÜß@ @

QN ��� - �L�   £القراءات الع
  )�(الكqى 

ا�تطلب   �
  )��L(لسابق ا

RN �L� - �L�   طبقات القّراء
  وأسانيدهم

�    

SN ��L – �L�  دراسات تأصيلية
 G علم ا;راية

�   

@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©
ïãbrÛa@ @

�L وحدات  

  �KKK- �Lوحدة دراسية من متطلبات ا�رحلة برقم )  �L( �صص للرسالة 
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  :الدراسةنظام 

يقدم الqنامج بأسلوب الرسالة وا�قررات ا;راسية والرسالة وهو 
 G وحدة لتراسات العليا�ا½ي نصت عليه الال�ة ا Ëاaاألسلوب ا

  .اmامعات G مادتها الرابعة واaالث

  :متطلبات البرنام

) ��(وحده دراسية منها )  �L(القراءات اجتياز قسم ا;كتوراه برنامج 
وحدة Xصص )  ��(حدة دراسية مقررات تدرس G فصل إضافة إz و

  .للرسالة

  :أهداف البرنام

تنمية الشعور واإليمان بارتباط الب£ية منذ بدء اÍليقة بو{ السماء  -�
ورساالت األنبياء وأنه ال سعادة للب£ية اال بتوثيق هذا االرتباط 

األسس وا;Jئم وا�حافظة عليه وا;عوة إxه مع Âرير وتأصيل 
öاهللا تعا zدعوتهم ا G الرسل عليهم السالم  .ا�ش¥�ة ب

إعداد كواد وطنية متخصصة G ا;عوة االسالمية وسد حاجة  -�
ا�ؤسسات ا;عوية G ا�ملكة العربية السعودية وخارجها من دول 
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العالم االسالÁ من خالل تأهيل طلبة � مستوى ا�اجست� 
 .وا;كتوراه

اء اOحوث ا)طبيقية ذات الصلة ا�با¯ة بقضايا ومشÊت إجر -�
  .تمع االسالÁ داخل وخارج ا�ملكةا�ج

ا�قد ا½اä، ا)عامل مع االخرين ومعاmة  ،غرس أخالقيات ا%وار -�
اmوانب السلبية Oعض ا�فاهيم اÍاطئة Cذه القضايا وبناء ا�واقف 

 تعاz وسنة نبيه ص� � أسس متينة وقواعد راسخة من كتاب اهللا
  .اهللا عليه وسلم ومنهج السف الصالح رضوان اهللا تعاz عليهم 

توسعة مدارك ا;ارس للوقوف � الوسائل ا�عاÈة وتطويعها واإلفادة  -�
منها G خدمة ن£ ا;عوة اإلسالمية بالضوابط ال£عية واالفادة منها 

 .G ا)وجيه وال¥بية

ستنباط مسائل وقضايا ا;عوة من نصوص تنمية قدرة ا;ارس � ا -�
القرآن والسنة � وفق فهم السلف الصالح باعتبارها ا�ورد ا;ائم 

 .للتلu واالستمداد

توسعة مدارك ا;ارس للوقوف � الوسائل ا�عاÈة وتطويعها واالفادة  -�
 G ن£ ا;عوة اإلسالمية بالضوابط ال£عية واالفادة منها G منها

 .ال¥بيةا)وجيه و

تطوير األداء األكاديÄ بصفة Jمة ´ا ينعكس بصورة ا�ابية بإذن اهللا  - 
�Jعربيا و Ãاي� ا)م. 
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K-  طرح برامج ا;راسات العليا بالقسم وال0 تساعد � تشجيع االبتعاث
ا;اخ³ ودفع حر�ة اOحث العلÄ وتنشيطها وÅثرائها والشك أن ذلك 

العلÄ ب مثيالتها من مستواها يساهم G رفع م±نة اmامعة و
  .  اmامعات

�W&$1�א	�א�0/��א���א
.�א-ول �

  

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @pbÃìzÜß@ @

QN @ @��� – �L�  ةÈقضايا معا  �    

RN @ @��� – �L�  ونvن�ا)نص� وا  �    

SN @ @��� – �L�   مناهج ا;عوة
  ا�عاÈة

�    

TN @ @���-�L�    الفرق G دراسات
  ا�عاÈة

�    

©Þëþa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà@   وحدات  @
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�W&$1�א	�א�0/��א���א
.�א��2'. �

  

â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @pbÃìzÜß@ @

QN @ @ �� – �L�  نوازل عقدية  �    

RN @ @ �� - �L�   ا;راسات
االست£اقية 

  ا%ديثة

�    

SN @ @ �� – �L�  فقه األقليات
 اإلسالمية

�   

TN @ @ �� – �L�  األدي G ان دراسات
  ا�عاÈة

�    

ïãbrÛa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©@   وحدات  @

  �KKK- �Lوحدة دراسية من متطلبات ا�رحلة برقم )  ��( �صص للرسالة 
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�4א�6+�*	�(�
�Wא���	���א���������א��5 �

  :نظام الدراسة

يقدم الqنامج بأسلوب الرسالة وا�قررات ا;راسية والرسالة وهو 
Ë ا½ي نصت عليه الال�ة ا�وحدة لتراسات العليا G األسلوب اaا

  .اmامعات G مادتها الرابعة واaالث

  :متطلبات البرنام

) ��(وحده دراسية منها )  �L(القراءات اجتياز قسم ا;كتوراه برنامج 
 zإضافة إ وحدة Xصص )  ��(وحدة دراسية مقررات تدرس G فصل

  .للرسالة

  :أهداف البرنام

إعداد كواد وطنية متخصصة G اaقافة اإلسالمية وسد ا�ؤسسات  -�
 Áملكة العربية السعودية وخارجها من دول العالم االسال�ا G قافيةaا

 .مستوى ا;كتوراه من خالل تأهيل طلبة �

إجراء اOحوث ا)طبيقية ذات الصلة ا�با¯ة بقضايا ومشÊت  -�
 .لكةا�جتمع االسالÁ داخل وخارج ا�م

ة االسالمية ا)أكيد � بعض ا�عالم الرئيسة واÍصائص ا�مÃة للثقاف -�
  .وأثرها G االنسانية
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ها ا�ادية وقوف اOاحث � عورات ا%ضارة الغربية وا�عاÈة ونزعت  -�
  .الوثنية ا;موية

تنمية قدرة ا;ارس � بناء موقفه من معطيات ا%ضارة الغربية  -�
راسخة بعيدة عن علمية متينة وقواعد وا)عامل معها � اسس 

 .فعالالعواطف وردود األ

توسعة مدارك ا;ارس للوقوف � الوسائل ا�عاÈة وتطويعها واإلفادة  -�
الفادة منها منها G خدمة ن£ ا;عوة االسالمية بالضوابط ال£عية وا

 .G ا)وجيه وال¥بية

رة ا�ابية بإذن اهللا تطوير االداء اال§ديÄ بصفة Jمة ´ا ينعكس بصو -�
 .� ا)مÃ عربيا وJ�يا

طرح برامج ا;راسات العليا بالقسم وال0 تساعد � تشجيع االبتعاث  - 
وال شك أن ذلك  ،ا;اخ³ ودفع حر�ة اOحث العلÄ وتنشيطها وÅثرائها

يساهم G رفع م±نة اmامعة ومستواها العلÄ ب مثيالتها من 
 .اmامعات
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â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @pbÃìzÜß@ @

QN @ @�L� – �L�  
دراسات G واقع 
Áالعالم اإلسال  

�    

RN @ @��� – �L�  
ا)نص� 
  وا�نvون

�  
مش¥�ة مع 

Xصص 
  ا;عوة

SN @ @
��� – 

�L�  
  �  قضايا معاÈة

مش¥�ة مع 
Xصص 
  ا;عوة

TN @ @���-�L�  
دراسات G الفرق 

  ا�عاÈة
�    

@Êìà©Þëþa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@   وحدات  @
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â@ @‰ŠÔ½a@áÓ‰@ @‰ŠÔ½a@á�a@ @pa†yìÛa@…†Ç@ @pbÃìzÜß@ @

QN @ @ L� – �L�  Gقاaا èا%ا  �    

RN @ @ �� - �L�  
ا;راسات 

االست£اقية 
  ا%ديثة

�  
مش¥�ة مع 

Xصص 
  ا;عوة

SN @ @ �� – �L� 
دراسات G األديان 

 ا�عاÈة
�   

TN @ @ �� – �L�  
الفلسفة ا%ديثة 

  وا�عاÈة
�    

ïãbrÛa@ï�a‰†Ûa@Ý–ÐÛa@¿@pa†yìÛa@Êìà©@   وحدات  @

  �KK - �Lوحدة دراسية من متطلبات ا�رحلة برقم )  ��( �صص للرسالة 
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  صفحة بيضاء
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�brÛbq@Z@ÁiaìšÛa@‹Šic@Þìy@pbèîjäm@ @

bîÜÈÛa@pb�a‰†ÜÛ@ñ†yì½a@òzöýÛa@¿    
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صفحة بيضاء
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� 
اختيار أبرز ا�واد ال0 تهم الطالب من مواد الال�ة ا�وحدة تم 

ها ببعض ا)نبيهات اCامة لتراسات العليا وقواعدها ا)نفيذية مع تذيل
 .للطالب

        ::::املادة العشروناملادة العشروناملادة العشروناملادة العشرون

 لتراسات العليا G وقت واحدالال �وز للطpناqب أن يلتحق ب.  

  :تنبيه

�- pبرنا  G جامعة أو جامعت يطوى قيدها)نبيه إz أن من �ع ب. 

�-  ø من ßن طوي قيده التسجيل من جديد إال بعد فصل درا�ال �ق 
  .قيده

ÝîudnÛaÝîudnÛaÝîudnÛaÝîudnÛa Òˆ§aëÒˆ§aëÒˆ§aëÒˆ§aëZZZZ@ @@ @@ @@ @

                      ::::املادة احلادية والعشروناملادة احلادية والعشروناملادة احلادية والعشروناملادة احلادية والعشرون

�وز بموافقة pلس القسم ا�ختص وعميدي ال2ية وا;راسات العليا 
أجيل فصل دراسي، وال تأجيل قبول الطالب � أال تتجاوز مدة ا)

  .Âتسب مدة ا)أجيل ضمن ا%د األقù �دة ا%صول � ا;رجة
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  :والع�ون للمادة ا/ادية القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية

يقوم الطالب ا�قبول G حالة رغبته تأجيل قبو- بتعبئة ا�موذج ا�عد 
دء ا;راسة لعرضه � ½لك وتقديمه إz رئيس القسم ا�ختص قبل ب

  .pلس القسم 

  :تنبيه

QQQQNNNN ïÈßb¦a@áÓŠÛa@óÜÇ@Þì–§a@†Èi@ÞìjÔÛa@Ýîudm@kÛbĐÜÛ@Õ°@üïÈßb¦a@áÓŠÛa@óÜÇ@Þì–§a@†Èi@ÞìjÔÛa@Ýîudm@kÛbĐÜÛ@Õ°@üïÈßb¦a@áÓŠÛa@óÜÇ@Þì–§a@†Èi@ÞìjÔÛa@Ýîudm@kÛbĐÜÛ@Õ°@üïÈßb¦a@áÓŠÛa@óÜÇ@Þì–§a@†Èi@ÞìjÔÛa@Ýîudm@kÛbĐÜÛ@Õ°@üNNNN 

عدم مبا¯ة الطالب لتراسة بعد إنها إجراءات امتحانات القبول ال 
 و�رم من فرصة 

ً
 جامعيا

ً
يعتq تأجيًال لتراسة إذ يعطى مبا¯ة رقما

ب ا)أجيل قبل استكمال أوراق القبول و�ن عليه أن يتقدم بطل ،ا)أجيل
  .وقبل بدء ا;راسة 

                       ::::والعشرونوالعشرونوالعشرونوالعشرون املادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانية

ا �وز بموافقة pلس القسم ا�ختص وعميدي ال2ية وا;راسات العلي
äتأجيل دراسة الطالب وفق ما يأ:  

�- 
ً
 مناسبا

ً
 أو أكT أو أúز قدرا

ً
 أن يكون الطالب قد اجتاز فصًال دراسيا

 .من الرسالة

  ).سنت دراسيت(أال يتجاوز pموع مدة ا)أجيل أربعة فصول دراسية -�

أن يتقدم بطلب ا)أجيل قبل بداية الفصل ا;راسية بما ال يقل عن -�
  .أسبوع

  .ال Âتسب مدة ا)أجيل ضمن ا%د األقù �دة ا%صول � ا;رجة-  �
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  :للمادة ا�انية والع�ون ةالقواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذي

�-  zعد ½لك، وتقديمه إ�يقوم من يرغب تأجيل ا;راسة بتعبئة ا�موذج ا
رئيس القسم ا�ختص قبل بداية الفصل ا;راß بما ال يقل عن 

  .أسبوع لعرضه � pلس القسم

  .ال يعتq ا)أجيل نافذا إال بعد موافقة عميدي ال2ية وا;راسات العليا -�

 تبلغ عما -�
ً
üدة ا;راسات العليا جهة العمل إذا §ن الطالب مفر.  

  .ال يعتq ا�ؤجل خالل ف¥ة ا)أجيل طاOا منتظما -�

يتقدم الطالب بعد انتهاء مدة ا)أجيل أو قطعها بطلب ترشيح م£ف  -�
  .إذا §نت قد تمت ا�وافقة � موضوع رسا)ه قبل ا)أجيل

  :تنبيه

 ويعطى م±فأة إذا §ن متف -تتوقف م±فأة الطالب  -�
ً
üحال  -ر G

 ا)أجيل 

 إال إذا وافق ا�£ف االستمرار  -�
ً
 يتوقف اإل¯اف عن الطالب رسميا

قد يتغ� ا�£ف السابق ويع م£ف آخر بعد انتهاء ف¥ة ا)أجيل  -�
 وÅن §ن ذلك G حاالت قليلة

يبý بعض الطالب فقط � موافقة القسم أو ال2ية دون أن يتأكد من  -�
 عمادة ا;راسات العليا وتنفيذ ذلك G سجله األكاديÄ  موافقة
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يش¥ط أن يكون ا)أجيل أثناء ا�دة ا;راسية ال بعد انتهاء ا�دة  -�
ا;راسية وال ينتبه بعض ا;ارس ½لك إال بعد انتهاء ف¥ة ا)أجيل 

 ).ا)مديد(فيضطرون لطلب الفرصة اإلضافية 

        ::::والعشرونوالعشرونوالعشرونوالعشرون املادة الثالثةاملادة الثالثةاملادة الثالثةاملادة الثالثة

  :ذف الطالب �يع مقررات الفصل ا;راß وفق ما يأ�äوز أن �

 .أن يتقدم بطلب ا%ذف قبل االختبار ا�ها| -�

  .موافقة pلس القسم وعميدي ال2ية وا;راسات العليا -�

  .أال يكون هذا الفصل ا;راß ضمن الفرص اإلضافية -�

�ادة �تسب هذا الفصل ا;راß ضمن مدد ا)أجيل ا�شار إxها G ا-�
)�� .(  

  :للمادة ا�ا�ة والع�ون القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية

�-  zعد ½لك وتقديمه إ�قررات بتعبئة ا�موذج ا�يقوم من يرغب حذف ا
رئيس القسم ا�ختص قبل بدء االختبارات ا�هائية بما ال يقل عن 

  .þسة أسابيع لعرضه � pلس القسم

راسات العليا جهة العمل با%ذف إذا §ن الطالب تبلغ عمادة ا; -�
 
ً
üمفر. 

  .أال يكون الطالب قد استنفد مدد ا)أجيل -�
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  :تنبيه

قد يكتشف الطالب بأن ا�واد لم Âذف فتسجل عليه وهو G غفلة  -�
 G �يع ا�واد وذلك لعدم متابعته إلجراءات 

ً
عن ذلك ´ا �عله /روما

 .تنفيذ طلب ا%ذف 

 .حذف ا�واد من مدد ا)أجيل للطالبÂسب فرصة  -�

  

lbz�ãüalbz�ãüalbz�ãüalbz�ãüaZZZZ   @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@ @@ @

  .اس¥داد الطالب ملفه من اmامعة بشê نها| هو: االنسحاب* 

                      ::::املادة الرابعة والعشروناملادة الرابعة والعشروناملادة الرابعة والعشروناملادة الرابعة والعشرون

إذا انسحب الطالب من ا;راسات العليا بناًء � رغبته ثم أراد العودة 
  اmديد إxها طبقت عليه ¯وط اال)حاق وقت التسجيل

  :تنبيه

يهمل بعض ا;ارس فرصة االنسحاب مع أن ;يه العزم � عدم 
 
ً
 ثم مفصوال

ً
 ف¥ة من الزمن ثم منقطعا

ً
مواصلة ا;راسة فيب� رقمه منشطا

 
ً
و�رم نفسه من فرصة العودة العاجلة إz ا)قديم لتراسة مره  ،أكاديميا

  .أخرى لعدم طلبه االنسحاب
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        ::::ننننخلامسة والعشروخلامسة والعشروخلامسة والعشروخلامسة والعشرودة ادة ادة ادة ااملااملااملااملا

 عن ا;راسة ويطوي قيده G ا%االت اآلتية
ً
 :يعتq الطالب منقطعا

 لتراسة ولم يسجل G الوقت ا�حدد -�
ً
 .إذا §ن مقبوال

  .G حال التسجيل G أحد الفصول وعدم مبا¯ته لتراسة Cذا الفصل -�

  :�ونللمادة ا8امسة والع القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية

�-  تتو� ال2ية ا�ختصة إبالغ عمادة ا;راسات العليا بالطالب ا�قبول
  .لتراسة ولم يسجلوا خالل أسبوع من بداية ا;راسة

تتو� ال2ية ا�ختصة رفع أسماء الطالب ا�سجل ولم يبا¯وا  -�
ا;راسة بعد م� ثالثة أسابيع من بداية الفصل ا;راß، أو ستة 

 .ن بداية السنة ا;راسيةأسابيع م

يُصدر عميد ا;راسات العليا قراراً بطي قيد الطالب ا½ين لم يسجلوا  -�
  .G الوقت ا�حدد، أو سجلوا ولم يبا¯وا ا;راسة

  :تنبيه

�-  
ً
ال يش¥ط أن يتقدم الطالب بطلب تسجيل ا�واد فبمجرد منحه رقما

 
ً
 تسجل - ا�واد G سجله األكاديÄ آxا

ً
 .جامعيا
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 بعد ي -�
ً
طوى قيد الطالب إذا تأخر عن تسجيل ا�وضوع فصًال دراسيا

 مرة أخرى إذا سجل ا�وضوع أثناء  ،ا;راسة ا�نهجية
ً
ويعاد منتظما

 .ا�دة ا;راسية بعد قبول القسم عذره

يهمل بعض الطالب إشعار القسم بعدم رغبته G االنتظام G الفصل  -�
  .آل ø القيدا;راß وطلب حذف ا�واد ´ا يوقعه G م
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        ::::املادة السادسة والعشروناملادة السادسة والعشروناملادة السادسة والعشروناملادة السادسة والعشرون

يل� قيد الطالب بقرار من pلس عمادة ا;راسات العليا G ا%االت 
 :اآلتيـة

 .إذا تم قبو- G ا;راسات العليا ولم يسجل G الف¥ة ا�حددة للتسجيل -�

  ). �(G ا�ادة  إذا لم �ç ا�قررات ا)كميلية وفق ال£وط الواردة -�

 .إذا انسحب أو انقطع عن ا;راسة �دة فصل دراß دون عذر مقبول -�

�-  
ً
إذا ثبت عدم جديته G ا;راسة أو أخل بأي من واجباته ا;راسية وفقا

 .من هذه الال�ـة) ��(ألح±م ا�ادة 

 (إذا ا�فض معد- ال¥اكÄ عن تقدير  -�
ً
G فصل دراسي ) جيد جدا

xمتتا. 

 ).��(اوز فرص ا)أجيل ا�حددة G ا�ادة إذا × -�
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إذا أخل باألمانة العملية سواء G مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده  -�
 .للرسالة، أو قام بعمل �ل باألنظمة وا)قاxد اmامعية

بعد السماح - بإJدته مرة  -إن وجد  -إذا لم �ç االختبار الشامل  - 
 .واحدة

K-  � نة ا%كمm الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم إذا قررت
 .قبوCا بعد ا�ناقشة

�L-  للمادة 
ً
 ).��(إذا لم �صل � ا;رجة خالل ا%د األقù �دتها وفقا

  :للمادة السادسة والع�ون القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية

يل� قيد من طوى قيده النقطاعه، بعد م� فصل دراß إن لم يتقدم  -�
  .قبولبعذر م

 (يل� قيد من ا�فض معد- ال¥اكÄ عن  -�
ً
G فصل ) جيد جدا

 .وقواعدها ا)نفيذية)  �(دراسي متتال، بعد مراJة ما ورد G ا�ادة 

يل� قيد من أخل باألنظمة وا)قاxد اmامعية، ومن ذلك اإلخالل  -�
ب�ء من ¯وط القبول ا�نصوص عليها G القواعد ا)نفيذية للمادة 

)��.(  

يرا	 G إلغاء قيد من قررت mنة ا%كم � الرسالة عدم صالحيتها  -�
للمناقشة أو عدم قبوCا بعد ا�ناقشة، ال£ط اÍامس G � من 

 من هذه )  �)وما ورد G القواعد ا(نفيذية للمادة ) ��، ��(ا�ادت
  .الال�ة
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شة أنه أخل يل� قيد الطالب إذا ورد G تقرير أحد أعضاء mنة ا�ناق -�
 G لس القسم ما وردp إعداده للرسالة، بعد تأييد G باألمانة العلمية

  .ا)قرير

�-  vتتو� عمادة ا;راسات العليا با)نسيق مع األقسام العلمية ح
  .ا%االت ا�نصوص عليها أعاله

 بإلغاء قيد الطالب ا½ين  -�
ً
يصدر pلس عمادة ا;راسات العليا قرارا

  .ا�ادة وقواعدها G نهاية � فصل دراß تنطبق عليهم فقرات

  :تنبيه

�- xأمرين متتا G تأخر الطالب عن التسجيل الرسالة يوقعه:                                                               
إذ يطوى قيده ثم بعد فصل دراß آخر يل� قيده وهذه من ا%االت   -

 .ن الطالب ال0 ال ينتبه إxها العديد م

من أبرز أوجه اإلخالل باش¥اطات القبول وال0 قد يكون مآل  -�
الطالب إz إلغاء القيد ا)حايل G إخفاء حا- الوظيG í بداية 

أو أثناء دراسته إذا ا)حق بوظيفة بعد قبو- وانتظامه G  ،دراسته
 .ا;راسة

ل وال يفوت بعض الطالب � نفسه طلب الفرصة اإلضافية لرفع ا�عد -�
 
ً
ينتبه إz ذلك إال G نهاية ا�دة G وقت قد يكون الqنامج موقوفا

 .                                                            فتنق� عليه ا�دة ويكون مآ- إz إلغاء القيد

 ) جيد جدا(أال يقل معد- ال¥اكÄ عن )  �(ال£وط الواردة G ا�ادة  -�
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وال0 إذا أخل بها يل� قيد الطالب تنص G ا%االت ) ��(تنص ا�ادة  -�
  :ا)اxة

من pموع % ��إذا  زادت نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر �   -أ 
ßفصل درا � G حددة�ت اإل¯اف اJسا. 

 . إذا لم يستجب )وجيهات ا�£ف العلمية   -ب 

 إذا لم يتمكن من الكتابة العلمية ال0 تتناسب مع ا�رحلة ال0   -ج 
 .يدرس بها

وا%د األقù لتراسة ثمانية فصول دراسية للماجست� وع£ة   -د 
  .فصول دراسية لتكتوراه

        ::::املادة السابعة والعشروناملادة السابعة والعشروناملادة السابعة والعشروناملادة السابعة والعشرون

�وز G حاالت ال
ورة القصوى إJدة قيد الطالب ا½ي أل� قيده إذا 
§ن ا%ائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها pلسا القسم وال2ية 

Jلس عمادة ا;راسات العليا، وتكون إp دة القيد بناًء � توصية من
äة مايأJامعة مع مراmلس اp وبقرار من:  

الطالب ا½ي م� � إلغاء قيده أكT من ستة فصول دراسية يعامل  -�
معاملة الطالب ا�ستجد بvف ا�ظر عما قطع سابقا من مرحلة 

 .ا;راسية
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قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد الطالب ا½ي م� � إلغاء  -�
دراسة بعض ا�قررات ال0 �ددها - pلسا القسم وال2ية ويوافق 
عليها pلس عمادة ا;راسات العليا وÂتسب الوحدات ال0 درسها 
ضمن معد- ال¥اكÄ بعد استئنافه ا;راسة كما Âتسب ا�دة ال0 

ا�دة القصوى للحصول  قضاها الطالب G ا;راسة قبل إلغاء قيده ضمن
  .� ا;رجة

  :للمادة السابعة والع�ون القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية

يتقدم الطالب ا½ي أل� قيده إz رئيس القسم ا�ختص، بطلب إJدة  -�
 به قرار إلغاء القيد وما يثبت أن ذلك §ن بسبب ظروف 

ً
قيده مرفقا

  .قهرية

امية وفق ما جاء G أصل ا�ادة ما لم يتخلف تستكمل اإلجراءات ا�ظ -�
 ) ��، ��(¯ط من ¯وط القبول ا�نصوص عليها G ا�ادت

  .وقواعدهما وÅجراءاتهما ا)نظيمية وا)نفيذية
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        ::::املادة الثامنة والعشروناملادة الثامنة والعشروناملادة الثامنة والعشروناملادة الثامنة والعشرون

منح الطالب فرصة إضافية ) ��(من ا�ادة ) �(�وز استثناء من الفقرة 
 أ� بناًء � توصية واحدة لفص

ً
ل دراß واحد أو فصل دراسي حدا

 .pل القسم وال2ية وموافقة pلس عمادة ا;راسات العليا

  :للمادة ا�امنة والع�ون القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية

�-   خالل فصل
ً
يوقف تسجيل الطالب إذا ا�فض معد- عن جيد جدا

، أxمتتا   .و سنة دراسيةدراسي

يقدم ا�رشد العلÄ لرئيس القسم ا�ختص تقريراً مفصًال عن الطالب  -�
 .ا�وقف تسجيله

�-  �جلس القسم أن يو� بمنح الطالب فرصة ال تزيد � فصل
 
ً
  .دراسي لرفع معد- ال¥اكÄ إz جيد جدا

لرفع  )جيد(�وز إJدة مقرر أو أكT ´ا حصل فيه الطالب � تقدير  -�
 zإ Äمعد- ال¥اك) 

ً
  ).جيد جدا

�-  zللطالب إ Äرشد والسجل األكادي�ترفع ا)وصية مرفقة بتقرير ا
  .pلس ال2ية للنظر واXاذ ا)وصية ا�ناسبة

ترفع توصية pلس ال2ية إz عمادة ا;راسات العليا الXاذ القرار  -�
  .ا�ناسب
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  :تنبيه

صيات وال تكون نافذة حÓ تتم � إجراءات األقسام وال2يات تو
وال يصح أي إجراء مالم يبدأ من  ،موافقة ا;راسات العليا � ذلك

  . األقسام العلمية

        ::::املادة التاسعة والعشروناملادة التاسعة والعشروناملادة التاسعة والعشروناملادة التاسعة والعشرون

منح الطالب فرصة إضافية ) ��(من ا�ادة ) �L(�وز استثناء من الفقرة 
pل  ال تزيد عن فصل دراسي بناًء � تقرير من ا�£ف وتوصية

  .القسم وال2ية وpلس عمادة ا;راسات العليا وموافقة pلس اmامعة

  :للمادة ا�اسعة والع�ون القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية 

يتقدم الطالب إz ا�£ف بطلب فرصة إضافية إلتمام متطلبات  -�
  .ا%صول � ا;رجة العلمية

 مفصًال عن س� الطالب  يقدم ا�£ف لرئيس القسم ا�ختص -�
ً
تقريرا

 مدة الفرصة اإلضافية
ً
 .ا;راß مق¥حا

�جلس القسم بناء � اق¥اح ا�£ف أن يو� بمنح الطالب فرصة  -�
  .إضافية ال تزيد � فصلي دراسي

 حيال ا�وضوع -�
ً
  .يو� pلس ال2ية بما يراه مناسبا

ها � pلس عمادة تعرض توصية pلس ال2ية مشفوعة بمqرات -�
  .ا;راسات العليا الXاذ ا)وصية ا�ناسبة
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ترفع توصية pلس عمادة ا;راسات العليا بعد مصادقة مدير اmامعة  -�
  .إp zلس اmامعة الXاذ القرار الالزم

  :تنبيه

ó آخر  فرصة للطالب وال �ق - بعدها ) ا)مديد(الفرصة اإلضافية 
ويفرط بعض الطالب G  ،حر�ة أكاديميةا%صول � تأجيل أو أي 

استغالل فرصة ا)أجيل ا;راß أثناء ا�دة فيفقد فرصة تأجيل دراسية من 
فصل إz أربعة فصول دراسية ويضطر إz الفرصة اإلضافية وال0 ال 

  .تتجاوز فصلي دراسي

        ::::والثالثونوالثالثونوالثالثونوالثالثون املادة الثالثةاملادة الثالثةاملادة الثالثةاملادة الثالثة

  :�تكون اEراسة للماجستB بأحد األسلوب� اآلتي

با�قررات ا;راسية والرسالة � أال يقل عدد الوحدات ا;راسية عن  -�
 .أربع وع£ين وحدة مضافا إxها الرسالة

با�قررات ا;راسية G بعض ا)خصصات ذات الطبيعة ا�هنية، � أال  -�
يقل عدد الوحدات ا;راسية عن اثنت وأربع وحدة من مقررات 

ن يكون من بينها م£وع ¸� �سب بثالث ا;راسية العليا، � أ
  .وحدات � األقل

ويرا	 أن تتضمن اÍطة ا;راسية للماجست� � مقررات دراسات 
  .عليا ذات عالقة با)خصص من أقسام أخرى ?ما أمكن ذلك
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  :للمادة ا�ا�ة وا�الثون القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية

G اmامعة G حالة اختيار األسلوب األول تكون دراسة ا�اجست�  -�
من متطلبات ا;رجة للرسالة و� %) �L(بتحديد ما ال يزيد � نسبة 

ضوء ذلك يتم Âديد عدد الوحدات ا;راسية بما ال يتعارض مع ما جاء 
  .وقواعدها ا)نفيذية) ��(و ) ��(G ا�ادة 

�-  � G قررات�دراسة ا G ßبما يتناسب يوزع العبء ا;را األسلوب
 .مع الqنامج

  :تنبيه

األسلوب األول هو ا�نفذ G برنامج ا�اجست� X Gصصات العقيدة  -�
 .وا)فس� وا%ديث وا;عوة واaقافة

  األسلوب اaاË هو ا�نفذ G ماجست� القراءات  -�

� أن ا�دة ا�قررة للحصول � درجة ا�اجست� ) ��( تنص ا�ادة
  .أربعة فصول دراسية وال تزيد عن ثمانية فصول دراسيةالتقل عن 

pلس ا)عليم    السابقة بموجب قرار) اaاaة واÍمس(ا�ادة  ُحذفت
Ýا�توج با�وافقة السامية رقم ����/�/��وتاريخ  )����/��/�( العاö رقم

)�KK�/وتاريخ) ب.م�L/ /����³دة من قبول :" ه، ونصها كما ي�ال تقل ا
ا;راسات العليا إz تقديمها §ملة إz القسم  وع الرسالة من عمادةم£

  .وأربعة فصول دراسية لتكتوراه عن فصل دراسي لرسالة ا�اجست�،

 )��(وال تعارض ب حذف هذه ا�ادة وا�دة ا�نصوص عليها G ا�ادة  
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        ::::والثالثونوالثالثونوالثالثونوالثالثون املادة الرابعةاملادة الرابعةاملادة الرابعةاملادة الرابعة

  :ب� اآلتي�تكون اEراسة لتكتوراه بأحد األسلو

با�قررات ا;راسية والرسالة � أال يقل عدد الوحدات ا�قررة عن  -�
ثالث وحدة من مقررات ا;راسات العليا بعد ا�اجست� مضافا إxها 

 .الرسالة

بالرسالة وبعض ا�قررات � أال يقل عدد الوحدات ا�قررة عن اثن0  -�
�دوات، أو حلقات ع£ة وحدة Xصص لتراسات ا�وجهة، أو ا

  .اOحث، حسب ا)كوين العلÄ للطالب وXصصه ا;قيق

  :للمادة الرابعة وا�الثون القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية 

تكون دراسة ا;كتوراه G حالة اختيار األسلوب األول بتحديد ما ال  -�
يتم  من متطلبات ا;رجة للرسالة و� ضوء ذلك%) �L(يزيد � نسبة 

) ��(Âديد عدد الوحدات ا;راسية بما ال يتعارض مع ما جاء G ا�ادة 
  .وقواعدها ا)نفيذية) ��(و 

تكون دراسة ا;كتوراه G حالة اختيار األسلوب اaاË بتحديد ما ال  -�
لرسالة و� ضوء ذلك يتم Âديد عدد الوحدات %) �L(يقل عن 

 G ادة ا;راسية بما ال يتعارض مع ما جاء�وقواعدها ) ��(و ) ��(ا
 .ا)نفيذية

يوزع العبء ا;راG ß دراسة ا�قررات G � األسلوب بما يتناسب  -�
  .مع الqنامج
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  :تنبيه

  .األسلوب اaاË هو ا�نفذ G �يع أقسام ال2ية G مرحلة ا;كتوراه 

                     ::::املادة السادسة والثالثوناملادة السادسة والثالثوناملادة السادسة والثالثوناملادة السادسة والثالثون

� درجة ا�اجست� ال تقل عن أربعة فصول  ا�دة ا�قررة للحصول -�
دراسية وال تزيد عن ثمانية فصول دراسية، وال Âسب الفصول 

  .الصيفية ضمن هذه ا�دة

ا�دة ا�قررة للحصول � درجة ا;كتوراه ال تقل عن ستة فصول  -�
دراسية، وال تزيد عن ع£ة فصول دراسية، وال Âسب الفصول 

  .الصيفية ضمن هذه ا�دة

  :تنبيه

يكون متوسط ا�دة للحصول � درجة ا�اجست� ستة فصول أو  -�
والG 0 ضوئها يتم حساب حصول الطالب �  ،ثالث سنوات دراسية

G ا�ادة اaالثون ) متوسط ا�دة (وهو ما يشار إxه بـ  ،مراتب ال£ف
 )ب(من مواد ال�ة ا;راسة واالختبارات للمرحلة اmامعية الفقرة 

متوسط ا�دة للحصول � درجة ا;كتوراه ثمانية فصول أو أربع  يكون -�
والG 0 ضوئها يتم حساب حصول الطالب � مراتب  ،سنوات دراسية

G ا�ادة اaالثون من مواد ) متوسط ا�دة(وهو ما يشار إxة بـ  ،ال£ف
 )ب(ال�ة ا;راسة واالختبارات للمرحلة اmامعية الفقرة 
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        ::::والثالثونوالثالثونوالثالثونوالثالثون املادة السابعةاملادة السابعةاملادة السابعةاملادة السابعة

Âسب ا�دة القصوى للحصول � ا;رجة العلمية من بداية التسجيل 
G مقررات ا;راسات العليا وحÓ تاريخ تقديم ا�£ف � الطالب تقريرا 
إz رئيس القسم مرفقا به نسخة من الرسالة، أو أي متطلبات أخرى 

  .لqناpه

  :السابعة وا�الثون للمادة القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية

ينتé احتساب ا�دة � الطالب G حالة دراسته � نظام ا�قررات 
 به ا�£وع 

ً
 إz رئيس القسم مرفقا

ً
بتسليم ا�رشد األكاديÄ تقريرا

  .اOح� وا;رجة ا�عتمدة -

  :تنبيه

نظام ا�قررات هو األسلوب اaاË وا�نفذ G ماجست� القراءات ويسبق  -�
الطباعة ويش¥ط أن يكون خالل ما ال يزيد عن أربعة أشهر  ذلك إذن

 .ضمن ا�دة ا;راسية 

ينتé احتساب ا�دة للطالب G األسلوب األول ا�نفذ G بقية أقسام  -�
 زال2ية ¸صول الطالب � إذن الطباعة � ويش¥ط أال يتجاو

  .األربعة األشهر وأن يكون ضمن ا�دة ا;راسية للطالب
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                      ::::والثالثونوالثالثونوالثالثونوالثالثون التاسعةالتاسعةالتاسعةالتاسعة    املادةاملادةاملادةاملادة

ال يتخرج الطالب إال بعد إنهاء متطلبات ا;رجة العلمية، وبمعدل 
  ).جيد جداً (تراكÄ ال يقل عن 

  :للمادة ا�اسعة وا�الثون القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية

�- G Äرج الطالب بناء � معد- ال¥اكX يكون ا)قدير العام عند
أو -والرسالة-ا�قررات ا;راسية(يع متطلبات ا;رجة العلمية �

  ).ا�£وع اOح�

 .تتو� عمادة ا;ارسات العليا حساب ا�عدل الفص³ وال¥اكÄ للطالب-�

�-Äمل تقديره العام ومعد- ال¥اكÂ يتخرج الطالب بموجب شهادة.  
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        ::::املادة األربعوناملادة األربعوناملادة األربعوناملادة األربعون

تم إجراء االختبارات G مقررات ا;راسات العليا �يل درجة ا;بلوم، ي
أو ا�اجست� أو ا;كتوراه، ورصد ا)قديرات، وفقا لال�ة ا;راسة 
 G öلس ا)عليم العاp امعية الصادرة منmواالختبارات للمرحلة ا

  :ه، فيما عدا ما يأ����ä/�/��جلسته اaانية ا�عقودة بتاريخ 

) جيد( يعتq الطالب ناجحا G ا�قرر إال إذا حصل فيه � تقدير ال -�
  .� األقل

ويعد الطالب مرشحا  ،ش¥ط اجتياز االختبار الشامل �رحلة ا;كتوراها -�
 G رة األو�، أما إن أخفق فيه أو�يل ا;رجة إذا اجتاز االختبار من ا�

،فإن أخفق يل�  جزء منه فيعطى فرصة واحدة خالل فصل دراسي
  .قيده

إ�ها R اNادة  مواد الQة اEراسة واالختبارات للمرحلة اOامعية اNحال

  :األربعون

 
ً
  .االختبارات وا)قديرات: أوال

   :ا�ادة اaانية والع£ون
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بناًء � اق¥اح pلس القسم ا½ي يتو� تدريس  -�دد pلس ال2ية 
من ا;رجة ا�هائية %) �L(قل عن درجة األعمال الفصلية ال ت -ا�قرر 
  .للمقرر

  :تنبيه

فقد حدد لالمتحان  ،وهذا هو ا�عمول به G ال2ية �رحلة ا�اجست�
درجة )�L(درجة و) �L(ا�ها| G مواد Xصصات ال2ية �رحلة ا�اجست� 

لألعمال الفصلية ا�تضمنة المتحان دوري واحد ويستثý من ذلك ا�واد 
Oقيق ال¥اثذات الطبيعة اÂحث وOحثية ا)طبيقية كمواد منهج ا.  

            ::::املادة الرابعة والعشروناملادة الرابعة والعشروناملادة الرابعة والعشروناملادة الرابعة والعشرون

�وز �جلس القسم ا½ي يتو� تدريس ا�قرر بناًء � توصية مدرس 
 ßالفصل ا;را G ادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر�ا

أو ) ل(ا)اö، ويرصد للطالب G سجله األكاديÄ تقدير غ� مكتمل 
)IC ( إال ا)قدير ا½ي Äعدل الفص³ أو ال¥اك�وال �سب ضمن ا

حصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك ا�قرر وÅذا م� فصل 
G سجل الطالب ) IC(أو ) ل(دراß واحد ولم يغ� تقدير غ� مكتمل 

و�سب ضمن ) F(أو ) ه(لعدم استكما-، فيستبدل به تقدير راسب 
  .فص³ وال¥اكÄا�عدل ال
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  :تنبيه

 Ëاaالفصل ا G ة وضعه باالمتحانmمعا G هنا يفرط بعض الطالب
�طئ بعض الطالب G ظنه أن ) Ý(مبا¯ة فتتحول ا;رجة إz راسب 
 )حس ا;رجة

ً
Jادة م£و�تعليق ا.  

            ::::املادة اخلامسة والعشروناملادة اخلامسة والعشروناملادة اخلامسة والعشروناملادة اخلامسة والعشرون

  :يت�Zتسب درجة األعمال الفصلية بإحدى الطريقت� اآلت

االختبارات الشفهية أو العملية أو اOحوث أو أنواع النشاط الصí  -أ
 أو من بعضها واختبار Âريري واحد � األقل

ً
  .األخرى أو منها �يعا

  .اختبارين Âريري � األقل-ب

            ::::املادة السادسة والعشروناملادة السادسة والعشروناملادة السادسة والعشروناملادة السادسة والعشرون

�وز استثناء مقررات ا�دوات واأل¸اث وا�قررات ذات الصبغة 
أو بعضها وذلك ) ��/�، ��/�، ��/�(ية، أو ا�يدانية من أح±م ا�واد العمل

بقرار من pلس ال2ية، بناًء � توصية pلس القسم ا½ي يتو� تدريس 
  .ا�قرر، و�دد pلس ال2ية قياس Âصيل الطالب G هذه ا�قررات

  :تنبيه

  .وهذا ا�نفذ  G مواد منهج اOحث وا)حقيق
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            ::::ة والعشرونة والعشرونة والعشرونة والعشروناملادة الثامناملادة الثامناملادة الثامناملادة الثامن

  :Âسب ا)قديرات ال0 �صل عليها الطالب G � مقرر كما ي³

òíì÷½a@òu‰†Ûa@ @Ší†ÔnÛa@ @Ší†ÔnÛa@Œß‰@ @
@Ší†ÔnÛa@æ‹ë

@åßITH@ @

K�-�LL  أ   ´تاز مرتفع+  �,L  

KL  أقل من zإK�  أ  ´تاز  �,��  

 مرتفع  KLإz أقل من  � 
ً
  �,�  +ب   جيد جدا

 L  أقل من zإ �   
ً
  L,�  ب  جيد جدا

  �,�  +ج   جيد مرتفع  L إz أقل من  ��

�L  أقل من zج  جيد  ��إ  �,L  

  L  ه  راسب  �Lأقل من 

            ::::املادة التاسعة والعشروناملادة التاسعة والعشروناملادة التاسعة والعشروناملادة التاسعة والعشرون

يكون ا)قدير العام للمعدل ال¥اكÄ عند Xرج الطالب بناًء � 
äآل§ Äمعد- ال¥اك:  

  ).�,�(إذا §ن ا�عدل ال¥اكÄ ال يقل عن  :)´تاز(    -أ

 ( -ب
ً
  ).�,�(إz أقل من ) ��,�(إذا §ن ا�عدل ال¥اكÄ من  :)جيد جدا

  ).��,�(إz أقل من ) �(إذا §ن ا�عدل ال¥اكÄ من  :)جيد(  -ج
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            ::::املادة الثالثوناملادة الثالثوناملادة الثالثوناملادة الثالثون

تمنح مرتبة ال£ف األو� للطالب ا%اصل � معدل تراكÄ من 
)�,�� ( zإ)�,LL (انيةaللطالب  عند ا)خرج، وتمنح مرتبة ال£ف ا

. عند ا)خرج) ��,�(إz أقل من ) ��,�(ا%اصل � معدل تراكÄ من 
  :ويش¥ط للحصول � مرتبة ال£ف األو� أو اaانية

أال يكون الطالب قد رسب G أي مقرر درسه G اmامعة، أو G جامعة  -أ
  Âول منها G ا�رحلة ا;راسية ال0 يدرس بها.أخرى

كمل متطلبات ا)خرج G مدة أقصاها متوسط أن يكون الطالب قد أ-ب
  .ا�دة ب ا%د األدì وا%د األقG ù للبقاء G ?يته

�bîãbq�bîãbq�bîãbq�bîãbq@Z@Z@Z@ZïöbèäÛa@‰bjn�üa@paõaŠugïöbèäÛa@‰bjn�üa@paõaŠugïöbèäÛa@‰bjn�üa@paõaŠugïöbèäÛa@‰bjn�üa@paõaŠugNNNN@ @@ @@ @@ @

            ::::املادة السابعة والثالثوناملادة السابعة والثالثوناملادة السابعة والثالثوناملادة السابعة والثالثون

ال يسمح للطالب بدخول االختبار ا�ها| بعد م� نصف ساعة من 
قبل م� نصف ساعة من بدايته، كما ال يسمح - باÍروج من االختبار 

  .بدايته

        ::::املادة الثامنة والثالثوناملادة الثامنة والثالثوناملادة الثامنة والثالثوناملادة الثامنة والثالثون

الغش G االختبار أو ال£وع فيه أو wالفة ا)عليمات وقواعد إجراء 
االختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق ال�ة تأديب الطالب ال0 

  .يصدرها pلس اmامعة
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            ::::املادة األربعوناملادة األربعوناملادة األربعوناملادة األربعون

القسم ا�ختص مدة االختبار �دد pلس ال2ية بناًء � توصية pلس 
  .ا)حريري ا�ها| � أال تقل عن ساعة وال تزيد � ثالث ساJت

  :للمادة األربعون القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية

 
ً
  :االختبارات وا�قديرات :أوال

�رم الطالب من االستمرار G دراسة ا�قرر ودخول االختبار ا�ها|،  -�
من pموع %) ��(ابه بعذر أو بدون عذر عن إذا زادت نسبة غي

 ، ا�حاèات وا;روس العملية وا�يدانية
ً
ويعتq الطالب ا�حروم راسبا

G خانة ا;رجة G كشف ) ح(G ذلك ا�قرر ويرصد - ا)قدير
 .ا�تيجة

 لرئيس  -�
ً
يشعر مدرس ا�قرر الطالب با%رمان G حينه، ويرفع تقريرا

�قرر يوضح فيه حرمان الطالب من االستمرار القسم ا½ي ينتÄ إxه ا
G دراسة ا�قرر، وتواريخ ا�حاèات، وا;روس العملية ال0 تغيب فيها 

 الطالب

إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار ا�ها| G أي من مواد  -�
-G حاالت ال
ورة القصوى-الفصل لعذر قهري، جاز �جلس ال2ية 

 بديًال خالل مدة ال تتجاوز قبول عذره والسماح بإعطا
ً
ئه اختبارا

الفصل ا;راß ا)اö، ويعطى ا)قدير ا½ي �صل عليه بعد أدائه 
  .االختبار اOديل
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�وز إJدة دراسة أي مقرر رسب فيه الطالب مرة واحدة فقط وتدخل   -�
Äعدل ال¥اك�ا G ا�تيجتان. 

�- aوط ا%صول � مرتبة ال£ف األو� أو ا¯ zدراسة  :انيةيضاف إ
 %) � (ما ال يقل عن 

ً
من متطلبات ا)خرج G اmامعة إذا §ن /وال

  من جامعة أخرى

  :االختبار ا[ها\: اثانيً 

إذا غش الطالب G االختبار أو ¯ع G الغش أو خالف ا)عليمات -�
  :وقواعد إجراء االختبار يتخذ ¸قه ما ي³

ة بمنع الطالب من االستمرار يقوم مدرس ا�قرر، أو عضو mنة ا�راقب-أ
 zفيه ما حدث بدقة، ثم �يله إ G االختبار، و�تابة /
 يب

  .رئيس القسم ا½ي ينتÄ إxه ا�قرر

يرفع رئيس القسم إz عميد ?يته عن حالة الغش أو ا�خالفة ثم -ب
�ال ا�وضوع إm zنة تشê من قبل pلس ال2ية أحد أعضائها 

  .لعلياعميد ا;راسات ا

توقف نتيجة الطالب G ذلك ا�قرر إz ح صدور قرار اللجنة -ج
  ).Q(أو ) ق(ويرصد - الرمز 

  .يتم إبالغ اmهات ا�عنية بقرار اللجنة )نفيذه-د
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  :االختبار الشامل :ثا�ًا

تكون mنة االختبار الشامل G بداية � Jم دراß بقرار من pلس -�
 األقل من تتوفر فيهم ¯وط اإل¯اف القسم، من ثالثة أعضاء �

وا�ناقشة، � أن يرأس اللجنة أستاذ إذا §ن االختبار G مرحلة 
  .ا;كتوراه

  :يكون االختبار الشامل من ا�راحل ا)اxة-�

  .اختبار Âريري G ا)خصص الرئيس-أ

  ).إن وجد(اختبار Âريري G ا)خصص الفرº -ب

  ).إن وجدت(حث اختبار Âريري G مهارات اO-ج

  .اختبار شفوي -د

و�وز G حالة . ويش¥ط اجتياز ا�رحلة السابقة ;خول ا�رحلة الالحقة
  .إقراره G مرحلة ا�اجست� االكتفاء با)خصص الرئيس

Âدد � mنة pال وأهداف وÅجراءات � نوع من مراحل االختبار -�
 شامًال، مع ا%

ً
رص � ال�ية G §مل ال0 �تq فيها الطالب اختبارا

خطواتها، ويضع pلس القسم اإلطار العام لإلجراءات ا�طلوبة من 
  .اللجنة
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Âدد مراجع ومصادر اOحث والقراءات ال
ورية p � Gال بتوصية -�
من mنة االختبار الشامل، ومصادقة pلس القسم، وتكون ó ا�حور 

  .األساس لالختبار

  .ة J � Gم دراß � األقليقدم االختبار الشامل مر-�

يكون اجتياز أي مرحلة من مراحل االختبار الشامل بناء � متوسط -�
  %).�L(ا;رجات ا�عطاة ¸يث ال تقل عن 

تعلن نتائج االختبار الشامل بعد اعتمادها من pلس القسم G موعد ال -�
 من تاريخ عقد آخر مرحلة منه

ً
  .يتجاوز شهرا

از الطالب أي مرحلة من مراحل االختبار الشامل، G حالة عدم اجتي- 
  .يعطى فرصة واحدة إلJدتها G مدة ال تتجاوز فصلي دراسي

  

òîàÜÈÛa@Ýöb�ŠÛaòîàÜÈÛa@Ýöb�ŠÛaòîàÜÈÛa@Ýöb�ŠÛaòîàÜÈÛa@Ýöb�ŠÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @
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        ::::املادة احلادية واألربعوناملادة احلادية واألربعوناملادة احلادية واألربعوناملادة احلادية واألربعون

يكون لê طالب دراسات عليا مرشد علÄ مع بداية ا)حاقه 
ه ومساعدته G اختيار موضوع الرسالة وÅعداد بالqنامج )وجيهه G دراست

خطة اOحث وفق القواعد ا�عتمدة من pلس اmامعة بناًء � توصية 
  .pلس عمادة ا;راسات العليا
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  :للمادة ا/ادية واألربعون القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية

�  توزع pالس األقسام مهمة اإلرشاد العلÄ للطالب ا�ستجدين-�
أعضاء هيئة ا)دريس، خالل مدة ال تتجاوز أربعة أسابيع من بدء 

   .ا;راسة

يتو� ا�رشد العلÄ توجيه الطالب G إعداد جدو- ا;راß ومتابعة  -�
  .خطوات تسجيل موضوع الرسالة، أو ا�£وع اOح�

 مفصًال عن س� -�
َ
يقدم ا�رشد العلÄ إz رئيس القسم ا�ختص، تقريرا

الب G نهاية � فصل دراß ترسل صورة منه إz عميد ا;راسات الط
  .العليا

يفضل أن يكون ا�رشد العلÄ، هو ا�£ف � رسالة الطالب بعد -�
 ، ��(تسجيلها ما لم يتعارض ذلك مع Xصصه، ومع ما جاء G ا�ادت

  .من هذه الال�ة)  �

                       ::::واألربعونواألربعونواألربعونواألربعون املادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانية

الب ا;راسات العليا بعد إنهاء �يع متطلبات القبول واجتيازه � ط
جيد (þس G ا�ائة � األقل من مقررات ا;راسية وبمعدل تراكÄ عن 

 
ً
إz القسم، G حال ا)وصية  -إن وجدت  -ا)قدم بم£وع الرسالة ) جدا

با�وافقة عليه يق¥ح pلس القسم اسم ا�£ف � الرسالة وا�£ف 
أو أسماء أعضاء mنة اإل¯اف مع Âديد رئيسها،  -إن وجد  -�ساعد ا
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ويرفع بذلك إp zلس ال2ية، وpلس عمادة ا;راسات العليا للموافقة 
  .عليه بناًء � تأييد pلس ال2ية

                       ::::واألربعونواألربعونواألربعونواألربعون املادة الثالثةاملادة الثالثةاملادة الثالثةاملادة الثالثة

كما �ب  �ب أن تتمÃ موضوJت رسائل ا�اجست� باmدة واألصالة،
 G ت رسائل ا;كتوراه باألصالة واالبت±ر واإلسهام الفاعلJموضو Ãأن تتم

  .إنماء ا�عرفة X Gصص الطالب

  :للمادة ا�ا�ة واألربعون القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية

يقبل Âقيق الكتب ال¥اثية ذات القيمة العلمية p Gال ا)خصص،  -�
 للرسالة 

ً
Jموضو مع ا)قديم - بدراسة جادة G إحدى ا�رحلت

  ).ا�اجست� أو ا;كتوراه(

�- 
ً
Jال ا)خصص موضوp G يقبل تر�ة الكتب ذات القيمة العلمية

ا�اجست� أو (G إحدى ا�رحلت . للرسالة مع ا)قديم - بدراسة جادة
  ).ا;كتوراه

لة بعد كتابتها عن يرا	 عند إقرار ا�وضوJت أال يزيد حجم الرسا-�
  .ألف صفحة لتكتوراه، وþسمائة صفحة للماجست�

  :تنبيه

 G اجست� وا;كتوراه�أي ال يصح أن �صص الطالب � مرحل0 ا
 .pال ا)حقيق
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يتجاوز بعض الطالب ا%جم ا�خصص لرسا)ه والوارد Âديده لê من 
  ا�اجست� وا;كتوراه وهذا wالف لال�ة

                      ::::واألربعونواألربعونواألربعونواألربعون عةعةعةعةاملادة الراباملادة الراباملادة الراباملادة الراب

تكتب رسائل ا�اجست� وا;كتوراه باللغة العربية، و�وز أن تكتب 
بلغة أخرى G بعض ا)خصصات بقرار من pلس اmامعة بناًء � توصية 
pل القسم وال2ية وpلس عمادة ا;راسات العليا، � أن Âتوي � 

  .ملخص واف Cا باللغة العربية

  :للمادة السابعة واألربعون واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية القواعد

يق¥ح مرشد الطالب أو م£فه ا�£ف ا�ساعد إذا اقتضت طبيعة -�
  .موضوع الرسالة ذلك

إذا §ن ا�£ف ا�ساعد ا�ق¥ح من خارج القسم ومن داخل اmامعة، -�
äفيكمل اآل:  

الب والقسم ا½ي ينتÄ يتم ا)نسيق ب القسم ا½ي يدرس به الط-أ
  .إxه ا�£ف ا�ساعد

G حال موافقة pلس القسم ا½ي ينتÄ إxه ا�£ف ا�ساعد -ب
  .من هذه الال�ة) ��(تستكمل اإلجراءات وفق ما جاء G ا�ادة 

�-äامعة فيكمل اآلmق¥ح من خارج ا�ساعد ا�£ف ا�إذا §ن ا:  

  . ينتÄ إxها ا�£ف ا�ساعديتم ا)نسيق ب القسم واmهة ال0-أ
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، ��(G حال موافقة جهة ا�رشح تستكمل اإلجراءات وفق ا�ادت -ب
  .من هذه الال�ة) ��

  :للمادة ا�امنة واألربعون القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية

�- G £ف الرئيس�نفرد أو ا�£ف ا�يتم اإل¯اف � الرسائل من ا
  .لك ساعة G � أسبوعا�±ن ا�عد ½

  :تنتé ف¥ة اإل¯اف بأحد أمرين-�

  .إعطاء اإلذن بطباعة الرسالة-أ

 للمادت -ب
ً
  .من هذه الال�ة) ��، �K(انتهاء مدة الطالب وفقا

  :للمادة ا/ادية وا8مسون القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية

�-G بأن الرسالة مكتملة 
ً
  . صورتها ا�هائيةا)قرير ا�ها| إيذانا

يش¥ط لإلذن بطباعة الرسالة ا%صول � تقرير عن الطالب من عمادة -�
  .ا;راسات العليا

  .ويرا	 فيه عدم ×اوز الطالب للمدة ا�حددة

                ::::املادة الثانية واخلمسوناملادة الثانية واخلمسوناملادة الثانية واخلمسوناملادة الثانية واخلمسون

إذا ثبت عدم جدية الطالب G ا;راسة أو أخل بأي من واجباته 
 تقرير من ا�£ف � دراسته يتم إنذار الطالب ãطاب ا;راسية بناًء �

من القسم ا�ختص، وÅذا أنذر الطالب مرت ولم يتالف أسباب اإلنذار 
  .فلمجلس عمادة ا;راسات العليا بناًء � توصية pلس القسم إلغاء قيده
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  :للمادة ا�انية وا8مسون القواعد واإلجراءات ا�نظيمية وا�نفيذية 

  :إنذار الطالب G ا%االت ا)اxة يتم-�

من pموع %) ��(إذا زادت نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر � -أ
ßفصل درا � G حددة�ت اإل¯اف اJسا.  

  .إذا لم يستجب  )وجيهات ا�£ف العلمية-ب

إذا لم يتمكن من الكتابة العلمية ال0 تتناسب مع ا�رحلة ال0 -ج
  .يدرس بها

القسم ا�ختص إنذار الطالب ãطاب Ñي بناء � تقرير  يتو� رئيس-�
  .من ا�£ف، و�فظ ا)قرير G ملف الطالب

يتم عرض األمر � pلس القسم إذا لم يتجاوب الطالب بعد إنذاره -�
 
ً
  .مرت G فصل دراسي wتلف و�ن سبب اإلنذار واحدا

ات العليا الXاذ ترفع توصية pلس القسم إp zلس عمادة ا;راس-�
وال0 تنص � ) ��(وفق ا�ادة.القرار ا�ناسب G ضوء أح±م الال�ة

  إلغاء قيد الطالب

  :تنبيه

 دهنا يتهاون عدد من الطالب G ا�حاذير ا)اxة وال ينتبهون إال بع
 صدور قرار إلغاء القيد فمنهم من يقطع صلته با�£ف وال2ية �دة فصل

ولكن النقطاع تواصله وسبل اتصا- با�£ف وال2ية فيوجه - إنذاران 
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أو يتهاون G إúاز ما �ب عليه  ،ال يعلم إال بعد صدور قرار إلغاء القيد
وهنا  ،إúازه من الرسالة وال يباö باإلنذارات ال0 توجه إxه حÓ يل� قيده

 نؤ�د � وجوب تواصل الطالب مع ا�£ف والقسم ويبلغ بأرقام االتصال
  .G حال تغي�ها حÓ ال يقع G هذه ا�حاذير
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        واإلخراجواإلخراجواإلخراجواإلخراج    الطباعةالطباعةالطباعةالطباعة

  �K,� (A4×��(   الصفحة مقاس  �

�  
 الطباعة كتلة مقاس

  الصفحة داخل
  سم �,��×  ��

  الصفحات ترقيم  �
 كتلة انتهاء من سم � بعد � يكون

  سم �,��: عند أي الصفحة أسفل الطباعة

�  
 �يط ا½ي الفراغ

  الطباعة بكتلة

  سم �,�: األيمن اmانب من
  سم �,�: األي� اmانب من

  سم �: أ� من
 ترقيم موضع حÓ - سم �: أسفل من

  الصفحة

�  
 األسطر عدد متوسط

G الواحدة الصفحة  
��  

ً
  تقريبا سطرا

  ��  ا�ï طباعة بنط  �
  �L  اCامش طباعة بنط  �

  اÍط نوع   
 للطباعة خط أي أو ،النسخ خط يفضل

 بالرسم القرآنية اآليات كونوت العادية،
Ëإال العثما G قراءة إثبات حال.  
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K  ط العناوين تكتب  العناوين كتابةã مقü.  
�L  سافة�ا   . � للهامش/  �� للمï  السطور ب
  .فقط للمï �  الفقرات ب ا�سافة  ��

  الرسالة ملخص  ��

 العربية باللغة الرسالة عن ملخص يوضع
 حدود G ?مة ��L عن يزيد ال واالúلÃية

  :� �توي واحدة صفحة
 فكرة ا;رجة، اOاحث، اسم الرسالة، عنوان

 الرسالة، موضوع ا;راسة، هدف ا�وضوع،
 وا)وصيات ا�تائج أهم الرسالة، أبواب

 حقيقة عن ا�لخص هذا ويكشف
  .ا�وضوع

  وا)عديل الشطب  ��
 � اxد ãط ا)عديل أو الشطب يقبل ال

  .الرسالة من ?مة أي

  الصفحات عدد  ��
 عن الرسالة من اmزء صفحات عدد يزيد ال

�LL صفحة.  

  الفهارس  ��
 وا�راجع للموضوJت بفهارس الرسالة تزود

  .األقل �

  الرسائل ×ليد  ��
 جت لون ويكون pتة الرسائل تقدم
 رسائل جت ولون أسود، ا;كتوراه رسائل

  .أخ
 ا�اجست�
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  وانالعن صفحة  ��

 صفحة � ا)اxة ا)فاصيل تكتب
  :الرسالة كعب بطول تكتب و العنوان

 ا)عليم وزارة السعودية، العربية ا�ملكة -
،öقسم....  ?ية - القرى أم جامعة العا .....
G انب من الصفحة أ�mاأليمن ا  

 G أقر ا½ي باللفظ - الرسالة عنوان -
  العليا ا;راسات عمادة pلس

  ماجست� أو دكتوراه: ا;رجة نوع -
  رباعيا الطالب اسم-

  اmام� الرقم-
  .العلمية ودرجته ا�£ف اسم -

 من أكT الرسالة §نت إن(  األجزاء ترقيم -
  )جزء

  سنة ا)قديم -
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  فهرس ا�حتويات

  �  ..................................................................................................  مقدمة

  �  ................................................................  برامج ا;راسات العليا بال2ية

 
ً
  K  ..........................................................................  مرحلة ا�اجست�: أوال

  ��  .......  ة لqنامج ا;راسات العليا �رحلة ا�اجست�الqامج واÍطط ا;راسي

  ��  .........................................................  G مرحلة ا�اجست�¯وط القبول 

  ��  ..............................................................................  برنامج قسم العقيدة

  ��  ........................................................  ا)فس� وعلوم القرآنبرنامج قسم 

  ��  .................................................................  ا%ديث وعلومهبرنامج قسم 

  ��  ...........................................................................  القراءاتبرنامج قسم 

  �K  ................................................................  ا;عوة اإلسالميةبرنامج قسم 

  ��  ...............................................................  اaقافة اإلسالميةبرنامج قسم 

 
ً
  ��  ............................................................................مرحلة ا;كتوراه :ثانيا

  �K  .........  الqامج واÍطط ا;راسية لqنامج ا;راسات العليا �رحلة ا;كتوراه

  �K  ...........................................................................  ¯وط القبول بالقسم

  ��  ................................................................  قسم العقيدةا;كتوراه برنامج 
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  ��  ..........................................  ا)فس� وعلوم القرآنقسم ا;كتوراه برنامج 

  ��  ...................................................  ا%ديث وعلومهقسم ا;كتوراه برنامج 

  �L  .............................................................  القراءاتقسم ا;كتوراه برنامج 

  ��  ..................................................  ا;عوة اإلسالميةقسم ا;كتوراه برنامج 

   �  .................................................  اaقافة اإلسالميةقسم ا;كتوراه برنامج 

 
ً
  ��  ......  تنبيهات حول أبرز الضوابط G الال�ة ا�وحدة لتراسات العليا: ثاaا

  ��  ..................................................................................  وا%ذف ا)أجيل

  �K  ............................................................................................  االنسحاب

  �L  ..............................................................................................  االنقطاع

  ��  ...............................................................................  وJÅدته إلغاء القيد

  ��  ...................................................................................  اإلضافية الفرص

  �   ...................................................................................  نظام االختبارات

      ......................................................................  إجراءات االختبار ا�ها|

  �K  ............................................................  واإل¯اف عليها إعداد الرسائل

  KK  .................................................................................  واإلخراج الطباعة


