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 املقدمة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه و الصالة و السالم على الرمحة املهداة و النعمة املسداة حممد ابن عبداهلل 

 : و على آله و صحابته و من وااله و بعد

بكلية هـ إذ افتتح أول قسم للدراسات العليا الشرعية  1388فتعود بدايات الدراسات العليا يف جامعة أم القرى إىل عام 

الشريعة والدراسات اإلسالمية، وبهذا تكون اجلامعة رائدة يف جمال الدراسات العليا يف مملكتنا احلبيبة، ثم تتابع افتتاح 

أقسام الدراسات العليا حتى زادت على مثانني برناجمًا لدرجات: الدبلوم واملاجستري والدكتوراه يف خمتلف الكليات 

للمجلس األعلى جلامعة أم القرى يف جلسته  9عمادة الدراسات العليا مبوجب القرار رقم  هـ أنشئت1413واألقسام، ويف عام 

هـ لتتوىل اإلشراف على أقسام الدراسات العليا باجلامعة ومتابعة شئونها وأصبحت حبمد  1413/  2/  17( بتاريخ 25)

ًا باستقباهلم لاللتحاق بالربنامج وانتهاًء مبنحهم اهلل تؤدي دورًا بارزًا وملموسًا جتاه طالب وطالبات الدراسات العليا بدء

 .الدرجات العلمية

وتسعى عمادة الدراسات العليا اىل تهيئة السبل للطالب والطالبات امللتحقني بالربامج اليت تقدمها كليات اجلامعة 

 السعوديةلعليا يف اجلامعات املختلفة وتوعيتهم مبا هلم من حقوق وواجبات وفق ما نصت عليه الالئحة املوحدة للدراسات ا

 .وقواعدها التنظيمية

ولذا يسعدنا ان نقدم بني يدي الطالب/ه هذا الدليل املختصر لتقديم اإلجابة على أهم األسئلة املتكررة من الطلبة 

التنظيمية  من خالل القاء الضوء على أهم مواد الالئحة املوحدة للدراسات العليا باجلامعات السعودية والقواعد واإلجراءات

 .خالل فرتة الدراسة والتنبه هلاوالتنفيذية باجلامعة؛ اليت جيدر بالطالب/ ه االملام بها 

ونأمل من أبناءنا وبناتنا الطلبة قراءة هذا الدليل قراءة جيدة ومتأنية واتباع ما ورد فيه من لوائح وتنويهات. وملزيد من املعلومات 

 :ميكن الرجوع إىل موقع العمادة التالي

https://uqu.edu.sa/gs 

ــام  يــــا دي طلبــــة و طالبــــات الدراســــات العل وحنــــن ومــــن خــــالل إتاحــــة هــــذا الــــدليل بــــني أيــــ    نــــثمن الــــدعم واالهتمــ

لبحـــــ  البـــــالي الـــــذي تتلقـــــاه العمـــــادة مـــــن صـــــاحب املعـــــالي مـــــدير اجلامعـــــة ومـــــن وكيـــــل اجلامعـــــة للدراســـــات العليـــــا وا  

 .إخراج هذ الدليل بصورته النهائية، ونشكر كل من ساهم يف أمورهاالعلمي لتعزيز براجمها ومجيع 

 

الطالبـــــات خـــــالل الـــــدليل اإلجابـــــة عـــــن االستفســـــارات واألســـــئلة الـــــيت تواجـــــه الطـــــالب و آملـــــني أن ذقـــــق هـــــذا 

 .التحاقهم بربامج الدراسات العليا

 . واهلل ولي التوفيق و صلى اهلل على نبينا حممد و على آله و صحابته أمجعني

 

 

 عميد الدراسات العليا                                                                                                                                                  

 

    د. سعيد بن عبد الرمحن احلارثي                                                                                                                                       

 

 

 

  

https://uqu.edu.sa/gs
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 الرؤية    

أن تكون عمادة الدراسات العليا رائدة يف تنظيم وتطوير برامج الدراسات العليا على مستوى 

 اململكة العربية السعودية.

 الرسالة                                                            

إدارة برامج الدراسااااااااااااااااااااااات العليا وامعة أم القرى ختطيطا  وتنظيما  وتطويرا وف  اللوائح 

 .2030واألنظمة مبا خيدم الفرد ومبا يسهم يف تنمية اجملتمع حتقيقا لرؤية اململكة 

 األهداف                                                                      

 تهدف الدراسات العليا إىل حتقي  األغراض اآلتية:

 العناية بالدراسات العليا اإلسالمية والعربية والتوسع يف حبوثها والعمل على نشرها. .1

اإلسااهام يف إثراء املعرفة اإلنسااانية بكافة فروعها عن  ري  الدراسااات املتخصااصاة   .2

للوصااااول إىل إضااااافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشاااا  عن حقائ    والبحث اجلاد 

 جديدة.

متكني الطالب املتميزين من محلة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراساتهم العليا      .3

 حمليا .

إعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخصاااااااصاااااااة وتأهيلهم تأهيال  عاليا  يف  االت   .4

 املعرفة املختلفة.

علمية على مسااااايرة التقدم السااااريع للعلم والتقنية ودفعهم إىل  شااااايع الكفايات الت .5

 اإلبداع واالبتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه ملعاجلة قضايا اجملتمع السعودي.

اإلساااهام يف حتساااني مساااتوى برامج املرحلة اجلامعية لتتفاعل مع برامج الدراساااات     .6

 العليا.
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 مناذج عمادة الدراسات العليا 

 

 .مجيع النماذج اخلاصة باإلجراءات األكادميية موجودة على موقع عمادة الدراسات العليا 

  

 

 أكادميي منعلى الطالبا/اة الرجوع إىل هذا الدليل عند الرغبة بالقيام بأي إجراء  .1

 تأجيل أو حذف أو ..... إىل آخره وااللتزام مبا ورد فيه من لوائح وتنويهات 

 أو على الطالبا/اة التوجه إىل القسم املختص أوال  إن كان لديه أي صعوبات .2

استفسارات ومن َثّم التوجه إىل عمادة الدراسات العليا عرب وسائل التواصل املشار إليها 

 املشكلة.حل  لكلية منواأدناه يف حال عدم متكن القسم 

على الطالبا/اة التواصل املستمر مع القسم املختص واملرشد األكادميي واملشرف على  .3

وعد التهاون يف ذلك أو االنقطاع حتى ال يعرِّض الطالبا/اة نفسه إىل  –إن ُوجد  –الرسالة 

 القيد.تطبي  ما جاء يف اللوائح واألنظمة مبا يف ذلك  ي 

ابعة املستمرة ملوقع عمادة الدراسات العليا ملعرفة املستادات من على الطالبا/اة املت .4

والتسايل تعديالت على النماذج أو القرارات الصادرة والتعاميم اخلاصة بإجراءات القبول 

 .والشؤون األكادميية

  

 بيه عامنت
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  أوال     

 نظام الدراسة 

 

 مدة الدراسة 
 

 ":من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  36" املادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأجيل الدراسة 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  22املادة " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتياز فصالً دراسيا او اكثر
أو انجاز قدرا مناسباً من 

 الرسالة

  انتهاء مدة التأجيل كل ما يطب  على الطالب يف الفصل يطب  على الطالب املؤجل بعد

 الذي سيلتح  به.
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 املتبعإلجراء ا

 

 

  ال يعترب املؤجل خالل فرتة التأجيل  البا  منتظما  وال يتمتع حبقوق الطالب. 

 

 حذف املقررات 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  23املادة " 

 اإلجراء املتبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع ذكر المبررات

 نويهت
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  .ال يتمتع الطالب الذي حذف مقرراته حبقوقه كطالبا/ااة جامعي 

  ال جييز النظام حذف مقرر واحد والبد من حذف مجيع مقررات الفصل الدراسي. 

 

 االنسحاب 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  24املادة " 

من الدراسات العليا بناًء على رغبته ثم أراد العودة إليها  بقت عليه شروط  الطالبا/ااةإذا انسحب 

  االلتحاق وقت التسايل اجلديد.

                                                                                                                                                                          اإلجراء املتبع

 

 االنقطاع 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  25املادة " 

 إذا كان:ويطوى قيده منقطعا  عن الدراسة  ااة/يعترب الطالبا

 مقبوال  للدراسة ومل يسال يف الوقت احملدد. .1

ويشاامل   يف حال التسااايل يف أحد الفصااول وعدم مباشاارته للدراسااة لذا الفصاال       .2

 ذلك االنقطاع عن التواصل مع املشرفا / اة على الرسالة.

 

 

 

يلغى قيد الطالب/ـة من قبل جملس عمادة 

 الدراسات العليا

 نويهت
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 إلغاء القيد 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  26املادة " 

 هو إنهاء عالقة الطالب بالدراسات العليا وعدم السماح له باالستمرار يف الدراسة

 ويلغى قيد الطالب يف احلاالت التالية:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اإلجراء املتبع 
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 إعادة القيد 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  27املادة " 

 الشروط

جيوز يف حاالت الضاااااااارورة القصااااااااوى إعادة قيد الطالب الذي ألغى قيده إذا كان  .1

 .هرية يقبلها  لسا القسم والكليةاحلائل دون مواصلة دراسته ظروف ق

من  لس عمادة الدراساااات العليا  وبقرار من  تكون إعادة القيد بناًء على توصاااية .2

 . لس اجلامعة

الطالب الذي مضااااى على إلغاء قيده أكنر من سااااتة فصااااول دراسااااية يعامل معاملة   .3

 الطالب املستاد بصرف النظر عما قطع سابقا من مرحلة الدراسة.

الطالب الذي مضاااى على إلغاء قيده ساااتة فصاااول دراساااية أو أقل يعيد دراساااة بع    .4

املقررات اليت حيددها له  لسااااااااااااا القساااااااااااام والكلية ويواف  عليها  لس عمادة   

أن تكون املدة املتبقية للطالباااا/ااااة كافية للحصول على الدرجة  على  الدراسات العليا

 العلمية.

 حتتسب الوحدات اليت درسها ضمن معدله الرتاكمي بعد استئنافه الدراسة. .5

الدراسااة قبل إلغاء قيده ضاامن املدة القصااوى  حتتسااب املدة اليت قضاااها الطالب يف   .6

 للحصول على الدرجة.  

 

   اإلجراء املتبع

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 موافقة المجالس المختصة

 قسم / كلية / عمادة
 مجلس الجامعةموافقة 
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 الفرصة اإلضافية لرفع املعدل 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  28املادة " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اإلجراء املتبع

 

 

  على الدرجة العلميةالفرصة اإلضافية إلمتام احلصول 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  29املادة " 

 
 

 

منح فرصة 

إضافية لرفع 

المعدل لفصل 

 واحد أو أكثر

 

 إذا اخنف  معدل الطالب/اة عن جيدجدا  يف فصليني متتاليني

 موافقة  لسي القسم والكلية و لس العمادة

 إعادة مقرر واحد أو أكنر لرفع املعدل
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   اإلجراء املتبع

 

 

 

 

 التحويل إىل اجلامعة من جامعة أخرى 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  30املادة " 

 الشروط

 التحويل إىل اجلامعة من جامعة أخرى معرتف بها  .1

 موافقة  لسي القسم والكلية و لس عمادة الدراسات العليا  .2

  توفر شروط القبول يف الطالب احملول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية. .3

 أال يكون الطالب مفصوال  من اجلامعة احملول منها ألي سبب من األسباب. .4

 العمل على التحويل إذا كان موظفا  أو مبتعنا .موافقة جهة  .5

 

 

   اإلجراء املتبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعبئة النموذج املعد لذلك من قبل 

الطالب/اة وتقدمييه اىل عميد 

وفقا  للادول  الدراسات العليا

  الزمين للتحويل.

 

حيال الطلب اىل الكلية املختصة 

 لعرضه على  لسي القسم والكلية

وتقدميه إىل رئيس القسم املختص وذلك خالل 

املدة الزمنية احملددة مرفقا  بالطلب بيان 

لوحدات اليت درسها يف اجلامعة املراد مصدق ل

احملول منها مع وص  تفصيلي معتمد ملفردات 

 املقررات اليت درسها.
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  آخر داخل اجلامعةالتحويل من ختصص إىل ختصص 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  31املادة " 

 

   اإلجراء املتبع

وفقا  للتقويم  تعبئة النموذج من قبل الطالباااااااااا/ااااااااااة املعد لذلك وتقدميه لعمادة الدراسات العليا .1

 الزمين للتحويل.

مصدق الوحدات اليت درسها يف القسم    حيال الطلب إىل عميد الكلية املعنية  مرفقا ببيان  .2

 احملول منه للعرض على  لسي القسم والكلية.

 ترفع توصية  لس الكلية إىل  لس عمادة الدراسات العليا الختاذ القرار املناسب. .3

حيدد القسم احملول إليه الوحدات الدراسية اليت ميكن احتسابها مما درسه الطالب/ ااااااااااااة يف  .4

وتدخل تقديراتها ضااااامن معدله الرتاكمي وما ال حيتساااااب منها يبقى يف القسااااام احملول منه  

 ساله وال يدخل ضمن معدله.

 

 

 

 

 

  حتتسب املدة اليت قضاها الطالب يف الربنامج احملول منه ضمن املدة احملددة للحصول

 على الدرجة.

 .يكون التحويل مرة واحدة 

  قيده.أال يكون الطالب قد ألغي 

 يراها القسم ضرورية. توافر شروط القبول أو أي شروط أخرى 

  

 نويهت
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  ثانيا 

 نظام االختبارات

 

 تقدير ومصطلحات 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  40املادة " 

 

 حتسب التقديرات اليت حصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:

 

  

 4مزن التقدير من  التقديررمز  التقدير الدرجة املئوية

 4.0 +أ ممتاز مرتفع 100 – 95

 3.75 أ ممتاز 95إىل أقل من  90

 3.5 +ب جيد جدا  مرتفع 90إىل أقل من  85

 3.0 ب جيد جدا  85إىل أقل من  80

 2.5 +ج جيد مرتفع 80إىل أقل من  75

 2.0 ج جيد 75إىل أقل من  70

 0 ها راسب 70أقل من 
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التقدير )ل( على أال مير على التعديل أكنر من فصل دراسي واحد وإال سيحّول ميكن تعديل 

 )ل( إىل )ها(.

 

 

 

 التعري  التقدير

تقادياار غيار مكتمال 

 ويرمااز لاه باااا )ل(

تقدير يرصد مؤقتا  لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته يف املوعد 

 احملدد.

تقدير مستمر ويرمز 

 لاااااااااه باااااااااا )م(

تقدير يرصد مؤقتا  لكل مقرر تقتضي  بيعة دراسته أكنر من فصل دراسي 

 الستكماله.

تقدير حمروم ويرمز 

 لااااااااااه بااااااااا )ح(

تقدير يرصد لكل مقرر حيرم الطالب من االستمرار يف دراسته ودخول االختبار 

 النهائي له بسبب جتاوز النسبة احملددة للغياب.

تأجياااااااااال أو حذف 

 ويرمااز لمااا با )ع(

فيه اعتذار الطالب عن تقدير يرصد جلميع مقررات الفصل الدراسي الذي يقبل 

 االستمرار يف الدراسة أو حذفها.

املعاادل الفصلااي أو 

 السنااااااااااااااااااااوي

حاصل قسمة  موع النقاط اليت حصل عليها الطالب على  موع وحدات 

املقررات اليت درسها يف أي فصل دراسي أو سنة دراسية  وُتحسب النقاط بضرب 

اسي  وضعفها يف سنة دراسية يف وزن التقدير الذي الوحدة املقررة يف فصل در

 حصل عليه الطالب يف كل مقرر درسه.

 املعااادل الرتاكماااااي

حاصل قسمة  موع النقاط اليت حصل عليها الطالب يف مجيع املقررات اليت 

درسها منذ التحاقه بالربنامج مبا يف ذلك املقررات اليت تكرر رسوبه فيها أو اليت 

 دراستها على  موع الوحدات املقررة لتلك املقررات.أعاد 

 نويهت
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 صة     يتحلدم اجتياز الطالب أي مرحلة من مريف حالة ع شامل يعطى فر االختبار ال

 واحدة إلعادتها يف مدة ال تتااوز فصليني دراسيني.

  سية        يعقد سة مجيع املقررات الدرا صل التالي من إنهاء درا االختبار الشامل يف الف

 أسابيع من بداية الفصل التالي كحد أقصى. 4خالل 

 ( 70جيتاز الطالب االختبار التحريري إذا حصل على  )%.من درجة االختبار 

  ( 70اجتاز االختبار التحريري وحصل على ) إذا  جيتاز الطالب االختبار الشفوي% 

 يف متوسط درجات أعضاء اللانة.

  بعد إعادته. مرحلة االختبار التحريري أو الشفوييلغى قيد الطالب إذا مل جيتز 

 االختبار الشامل 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  40املادة " 

 ألقل ويتكون من املراحل التالية:يقدم االختبار الشامل مرة يف كل عام دراسي على ا

 

 

 

 )إن وجد(التخصص الفرعي  و في التخصص الرئيس شفوياختبار   

 )إن وجد(التخصص الفرعي  و اختبار تحريري في التخصص الرئيس

 

 نويهت

 



 

17 

  ثالنا 

 إعداد الرسائل العلمية واإلشراف عليها 

 

 خطة البحث وترشيح مشرف 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  50   42   41 وادامل" 

يكون لكل  الب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالربنامج لتوجيهه يف دراسته 

 ومساعدته يف اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث.

 

 إىل القسم –إن وجدت  –شروط التقديم مبشروع الرسالة )خطة البحث( 

 

األقل من مقررات إنهاء مجيع متطلبات القبول واجتيازه مخسااااااااااااااااااني يف املائة على  .1

ل )إن كان الدراسااااية ومبعدل تراكمي ال يقل عن )جيد جدا ( واجتياز االختبار الشااااام 

 .شر ا  لتسايل املوضوع(

جيب أن تتميز موضوعات رسائل املاجستري باجلدية واألصالة  كما جيب أن تتميز        .2

املعرفة يف موضااوعات رسااائل الدكتوراه باألصااالة واالبتكار واإلسااهام الفاعل يف إمناء 

 ختصص الطالب.

تكتب رسائل املاجستري والدكتوراه باللغة العربية  وجيوز أن تكتب بلغة أخرى يف  .3

بع  التخصاااصاااات بقرار من  لس اجلامعة بناًء على توصاااية  لس القسااام والكلية  

 لا باللغة العربية. و لس عمادة الدراسات العليا  على أن حتتوي على ملخص واٍف
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  يتم حتديد مواعيد اللقاءات العلمية مع املشرف العلمي ملقرر الرسالة مبقدار ساعة واحدة

 أسبوعيا .

 حي  ل( لمشرف رصد تقريرNF:رسوب بدون درجة عند ) 

 .انقطاع الطالب عن اللقاءات األسبوعية 

  من مواعيد اللقاءات. 25غياب الطالب ألكنر من % 

  70تدني مستوى الطالب يف الرسالة العلمية ألقل من .% 

 ( إذا حصل الطالب على تقديرNF.يلغى قيده ) 

 ( للطالب احل  غي االعرتاض على حصوله على تقديرNF يف الشهر األول من الفصل )

 التالي.الدراسي 

 .جمللس القسم ح  التوصية بتعديل التقدير من عدمه 

 
 

 تغيري املشرف 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  49املادة " 

يف حال عدم متكن املشرف من االستمرار يف اإلشراف على الرسالة أو انتهاء خدمته باجلامعة  

 مقامه.يقرتح القسم مشرفا  بديال  عنه ويوم 

 

 

 .حي  للمشرف االعتذار عن االستمرار يف اإلشراف على الطالب مع توضيح املربرات 

  أسباب حي  للطالب أن يتقدم بطلب خطي لرئيس القسم الستبدال املشرف عند وجود

 يقتنع فيها  لس القسم.

 .جمللس القسم ح  التوصية بتغيري اإلشراف من عدمه 

 

 

 نويهت

 

 نويهت
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  تقرير اكتمال الرسالة العلمية 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  51املادة " 

 يقدم املشرف على الرسالة  بعد انتهاء الطالب من إعداد رسالته  تقريرا  عن اكتمالا إىل

 رئيس القسم  متهيدا  الستكمال اإلجراءات مبا يف ذلك تكوين جلنة املناقشة.

 

   الشروط

 

 أن يكون الطالبا/اة ضمن املدة النظامية لدراسته. .1

 أال يقل معدله الرتاكمي عن جيد جدا . .2

 أن يكون الطالب قد اجتاز مجيع املقررات. .3

 .والكرتونية بصيغة وورد(تسليم نسخة من الرسالة للقسم املختص ) ورقية  .4

 ارفاق تقرير بنسبة االستالل وف  ضوابط اجلامعة. .5

ارفاق الطالب ما ينبت نشر واحد على األقل يف  لة علمية حمكمة ومصنفة  ملرحلة الدكتوراه .6

 مستخلص من الرسالة العلمية للطالب باسم جامعة أم القرى.

ارفاق الطالب ما ينبت املشاركة يف ( ورسالةللربامج اليت تكون مبقررات )ملرحلة املاجستري  .7

مؤمتر علمي أو نشر أو قبول نشر حبث على األقل يف  لة علمية حمكمة ومصنفة مستخلص 

من الرسالة العلمية للطالب باسم جامعة أم القرى  ويتم قبول املشاركة يف امللتقى العلمي السنوي 

 رى يف اجلامعة.لطلبة جامعة أم الق
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  رابعا   

 مناقشة الرسائل العلمية ومنح الدرجة

 

  املناقشةولانة التكوين 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  54  53املادتان " 

ية  لسي القسم ُتكون جلنة املناقشة بقرار من  لس عمادة الدراسات العليا بناًء على توص

 .والكلية املختصني

   الشروط

إذا اقتضااااااااى -اجتياز  الب املاجسااااااااتري جلميع املقررات بتقدير عام ال يقل عن جيد جدا  .1

و الب الدكتوراه االختبار الشاااامل ومجيع املقررات بتقدير ال يقل -برنامج دراساااته ذلك 

 عن جيد جدا . 

يشااارتط يف جلنة املناقشاااة على رساااائل املاجساااتري أن يكون من بني أعضااااء اللانة أحد       .2

 أو األساتذة املشاركني  على األقل. األساتذة 

يشاااااارتط يف جلنة املناقشااااااة على رسااااااائل الدكتوراه أن يكون بني أعضاااااااء اللانة أحد  .3

 األساتذة على األقل وأن يكون أحد أعضاء اللانة من خارج اجلامعة.

 

 

 

    افقة  لس عمادة ال يتم توزيع نسااااااا الرسااااااالة على أعضاااااااء جلنة املناقشااااااة إال بعد مو

 .الدراسات العليا

 العليا على تشاكيل جلنة املناقشاة    بني موافقة  لس عمادة الدراساات  جيب أال تزيد املدة

 وموعد املناقشة عن فصل دراسي واحد.

   على الطالبااا/ ااااااة متابعة األمور املتعلقة حباز قاعة املناقشة وف  اآللية احملددة لكل قسم

 أكادميي.

 .تكون مناقشة الرسائل العلمية علنية 

  لس الكلية والقسااام جيوز اساااتنناًء أن تكون مغلقة إذا اساااتوجب األمر ذلك بقرار من 

 املختص.

 نويهت
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 الدرجة منح 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  58  57املادتان " 

 

 احلكم على الرسالة

بعد االنتهاء من مناقشة الطالب/اة تعلن النتياة من ِقبل املشرفا/اة على الرسالة وف  النموذج املعد لذلك 

إحدى التوصيات اآلتية:متضمنا 

 قبول الرسالة والتوصية مبنح الدرجة. .1

قبول الرسالة مع إجراء بع  التعديالت  دون مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء   .2

جلنة املناقشة بالتوصية مبنح الدرجة بعد التأكد من األخذ بهذه التعديالت يف مدة ال 

 تتااوز ثالثة أشهر من تاريا املناقشة وجمللس اجلامعة االستنناء من ذلك.

وإعادة مناقشتها خالل الفرتة اليت حيددها  لس  استكمال أوجه النقص يف الرسالة  .3

عمادة الدراسات العليا بناًء على توصية  لس القسم املختص على أال تزيد عن سنة 

 واحدة من تاريا املناقشة.

 عدم قبول الرسالة. .4

 

 

 

  إذا مت اختيار التوصااااااااية األوىل يف النموذج اخلال من ِقبل جلنة املناقشااااااااة وهي قبول

الرساااااااااالة بدون تعديالت فعلى الطالب التقدم بطلب منح الدرجة مباشااااااااارة يف أقرب  

 املناقشة. لس قسم بعد 

   إذا مت اختيار التوصااية النانية يف النموذج من ِقبل جلنة املناقشااة وهي قبول الرسااالة مع

احملددة للتعديالت هي ثالثة أشااااهر فقط كحد أقصااااى   التعديالت فاملدةإجراء بع  

 إىل  لس اجلامعة لالستنناء من ذلك.ريفع األمر سوإال 

 

 

 نويهت
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  التخرج 

 : "من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات  59دة املا" 

 

 

 

 

 

 

  

حتديث بياته على خدمات الطالب/ااااااااة والتأكد من أن االسم مسال على الطالباااااااا/ااااااااة 

لقساااام املختص امدون يف جواز الساااافر ومراجعة  وباللغتني )العربية واإلجنليزية( وف  ما ه

 الرقمية ملعرفة اآللية املتبعة يف تسليم نسا الرسالة. زبن عبد العزي ومكتبة امللك عبد اهلل

 يتم تخريج طالب الدبلوم والماجستير بناء على المعدل
 التراكمي للمقررات الدراسية فقط

 يتم تخريج طالب الدكتوراه بدون معدل أو تقدير

 نويهت
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