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تقديم:
تعمل عمادة الدراسات العليا على المسارعة في تطوير الدراسات العليا بما يتوافق مع خطط

التنمية ،وحاجة سوق العمل فيما تطوره ،أو تطرحه من برامج جديدة.

ويأتي هذا الدليل اإلرشادي المختصر مرشدا وموضحا ألساسيات يحتاج معرفتها طالب الدراسات

العليا في أثناء مسيرته التعليمية بالجامعة ،حيث يحتوي على معلومات خاصة بضوابط الخدمات
األكاديمية مثل :القبول ،والتسجيل ،والحذف ،واإلضافة ،والمناقشة ،واالختبارات ...،إلخ.

وإضافةً إلى ما سبق فقد قامت العمادة بإنشاء حساب لها على موقع تويتر
( ،)@qugraduateكوسيلة للتواصل المستمر مع طالب الدراسات العليا ،وفئات المجتمع
كافة ،كما قامت العمادة بتدشين موقع على اإلنترنت ( )http://www.gsd.qu.edu.sa

خصص للعمادة ،وصمم لتقديم عدة خدمات لطالب الدراسات العليا ،منها :إمكانية الحصول على

جميع النماذج الخاصة بالشؤون التعليمية ،والتسجيل ،وشروط القبول ،وإعالنات العمادة .كما يتيح
الموقع للطالب الدخول إلى أهم المكتبات ومصادر المعلومات عبر روابط مباشرة.
ختاماً نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يعين طالب الدراسات العليا على إيضاح مساره

التعليمي وفقاً لالئحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة
القصيم.
وفق اهلل الجميع لما فيه الخير والسداد.

عميد عمادة الدراسات العليا

أ.د .محمد بن إبراهيم الدغيري
www.gsd.qu.edu.sa

موقع عمادة الدراسات العليا على اإلنترنت:

قامت العمادة بتدشني موقع على اإلنرتنت خاص بالدراسات العليا باجلامعة ،وصمم لتقدمي كل ما

حيتا للي طالب يف الدراسات العليا ،ويتضمن معلومات عدة عن القبول والتسجيل ،وروابط مباشرة
للدخول لىل أهم املكتبات ومصادر املعلومات ،كما يتضمن بعض اخلدمات منها لمكانية احلصول على
مجيع النماذ اخلاصة بالشؤون التعليمية والتسجيل والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس واملشرفني،
واستطالع اجلديد عن الربامج ،ومتابعة أخبار العمادة ،واجلامعة ،والدراسات العليا ،كما يتيح املوقع
للطالب االستعالم عن النتائج واستقبال الرسائل اخلاصة ب عرب رقم سر صخص
والشكل التالي يوضح الشاشة الرئيسة لموقع العمادة

لكل طالب وطالبة.

اإللكترونيhttp://www.gsd.qu.edu.sa:
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حساب عمادة الدراسات العليا على تويتر:
 يعد حساب العمادة يف موقع تويرت ( )@qugraduateأحد أهم وسائل التواصل االجتماعياليت تستخدمها العمادة للتواصل مع املستفيدين ،وقد بدأ استخدام حساب العمادة على تويرت
بتاريخ 1433/5/15هـ املوافق 2012/4/7مـ.
 تشري التقارير لىل تصدر جامعة القصيم على عمادات الدراسات العليا باجلامعات السعودية يفعدد التغريدات اليت أصدرهتا العمادة خالل العام اجلامعي 1438/1437هـ ،حيث وصلت لىل
أكثر من ( ) 27000سبعة وعشرين ألف تغريدة كردود لالستفسارات اجملتمعية حول الدراسات
العليا.
 يصل متوسط عدد التغريدات والردود على استفسارات املتابعني يف األيام العادية لىل ( )40تغريدةيومياً.
 يصل متوسط عدد الردود أو التغريدات خالل فرتة القبول لىل ( )250تغريدة يومياً ( 250تغريدة×  2دقيقة =  8 = 60 ÷ 500ساعات تقريباً).
 يضم حساب العمادة على تويرت ( )24200أربعة وعشرون ألفاً ومائيت متابع خالل العاماجلامعي 1438/1437هـ.
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والشكل التالي يوضح الشاشة الرئيسة لحساب العمادة على تويتر@qugraduate:
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التقويم األكاديمي للدراسات العليا:
تضع عمادة الدراسات العليا تقومياً أكادميياً شامالً تبني في مواعيد تأجيل القبول وتأجيل الدراسة
ومواعيد تسجيل املواد ومواعيد مهمة أخرى تعمل على أساسها العمادة ،ويتطلب من طالب الدراسات
العليا االطالع على هذا التقومي والعمل مبوجب  ،يصدر هذا التقومي يف بداية كل عام دراسي ويوزع على
طالب الدراسات العليا والكليات واألقسام باجلامعة.

شروط القبول في برامج الدراسات العليا:
الشروط العامة للقبول:
يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامه ما يأتي:
.1أن يكون املتقدم سعودياً أو على منحة رمسية للدراسات العليا لذا كان من غري السعوديني.
.2أن يكون املتقدم حاصالً على الشهادة اجلامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معرتف
هبا.
.3أن يكون حسن السرية والسلوك والئقاً طبياً.
.4أن يقدم توصيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريس .
.5أال يقل معدل الطالب عن جيدجداً يف مرحلة البكالوريوس.
.6موافقة مرجع على الدراسة لذا كان موظفاً.
.7التفرغ التام للدراسة ملرحلة الدكتوراه.
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المستندات المطلوبة:

.1منوذ طلب االلتحاق بالدراسات العليا باجلامعة باإلضافة لىل صورة من النموذ .
.2صورتان مصدقتان من وثيقة التخر .
.3صورتان مصدقتان من السجل األكادميي.
.4توصيتان أكادمييتان.
.5صورتان من اهلوية الوطنية للسعوديني أو اإلقامة لغري السعوديني.
.6موافقة صرحية من جهة العمل باالنتظام بالدراسة للذين يعملون.
.7موافقة ويل األمر للطالبات.
.8أربع صور شخصي مبقاس ( )6 x4للطالب فقط.
.9مستندات أخرى يراها الطالب مفيدة لقبول .

شروط القبول في برامج الدبلوم:
يشرتط للقبول مبرحلة الدبلوم حصول الطالب على تقدير (جيد) على األقل يف املرحلة اجلامعية.

شروط القبول في برامج الماجيستير:
يشرتط للقبول مبرحلة املاجستريحصول الطالب على تقدير جيد جداً على األقل يف املرحلة
اجلامعية ،وجيوز جمللس الدراسات العليا قبول احلاصلني على تقدير جيدمرتفع ،على أاليقل معدل الطالب
عن جيد جداً يف مقررات التخص

ملرحلة البكالوريوس.

وجمللس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية جملس القسم وتأييد جملس الكلية لضافة شروط
أخرى يراها ضرورية للقبول.
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شروط القبول في برامج الدكتوراه:
يشرتط للقبول مبرحلة الدكتوراه احلصول على تقدير "جيد جدا "على األقل يف مرحلة املاجستري لذا
كانت من جامعة متنحها بتقدير ،وجمللس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية جملس القسم وتأييد
جملس الكلية لضافة أ شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.

المقررات التكميلية:
جيوز للقسم املخت

أن يشرتط لقبول الطالب يف مرحليت املاجستري أو الدكتوراه اجتيازعدد من

املقررات التكميلية من مرحلة سابقة يف مدة ال تزيد عن ثالثة فصول دراسية مع مراعاة مايأيت:
 -1اجتياز املقرر التكميلي يف املرة األوىل بتقدير ال يقل عن (جيد).
 -2أال يقل معدل الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن (جيد جدا).
 -3ال يتم التسجيل يف برنامج الدراسات العليا لال بعد اجتياز املقررات التكميلية ،وجيوز للقسم اإلذن
بالتسجيل يف مقررات الدراسات العليا لذا مل يبق علي سوى مقرر أو مقررين من املقررات
التكميلية.
 -4ال حتتسب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية ضمن املدة احملددة للحصول على الدرجة.
 -5ال تدخل املقررات التكميلية يف احتساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدراسات العليا.
 -6ال يشرتط التفرغ لدراسة املقررات التكميلية وال يتمتع من يدرس تلك املقررات حبقوق الطالب
اجلامعي.
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 -7يعطى من يدرس مقررات تكميلية من مقررات املرحلة اجلامعية رقما جامعيا مؤقتا حيسب من
خالل معدل الفصلي والرتاكمي بالتنسيق بني عمادة الدراسات العليا وعمادة القبول
والتسجيل.
 -8جيوز للقسم اإلذن بالتسجيل يف مقررات الدراسات العليا ملن استوىف مجيع شروط القبول ومل يبق
علي سوى مقرر أو مقررين من املقررات التكميلية وفق ما يلي:
-1

ال تشكل هذه أكثر من  %25من وحدات املقررات التكميلية.

-2

أال يقل معدل فيما اجتازه من املقررات التكميلية عن جيد جدا.

-3

أن يتم تسجيلها يف الفصل الدراسي املقبل دون انقطاع.

-4

جيوز ملن مل جيتز املقررات التكميلية لظروف قهرية يقبلها جملس عمادة
الدراسات العليا ويوصي هبا جملس القسم ،التقدم مرة أخرى للقبول يف
التخص

نفس أو غريه.
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الحركات األكاديمية
-1

تأجيل القبول.

-2

تأجيل الدراسة.

-3

الحذف أو اإلعتذار.

-4

الفرصة األضافية.

-5

طلب التحويل.

-6

طلب طي قيد.

-7

طلب إعادة القيد.
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 -1طلب تأجيل القبول:
 )1يقوم الطالب المستجد الحاصل على رقم جامعي وقبول نهائي غير مشروط بتعبئة نموذج
طلب تأجيل القبول (متوفر على موقع العمادة) مع ذكر األسباب والمبررات.
 )2يقوم مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج حسب التالي:
 التوصية باملوافقة من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها واستكمال تعبئةالنموذ والتوقيع من رئيس القسم مث الرفع لعميد الكلية.
 التوصية برفض الطلب من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض واستكمال تعبئة النموذ والتوقيع من رئيس القسم ولبالغ الطالب واملشرف.
 )3يقوم عميد الكلية (عند قبول الطلب من مجلس القسم) بدراسة الطلب وتنفيذ التوصيات
وتكون النتائج حسب التالي:
 التوصية باملوافقة وتوقيع النموذ من عميد الكلية والرفع لعمادة الدراسات العليا. التوصية برفض الطلب وتوقيع النموذ من عميد الكلية ولرجاع للقسم. خطاب من عميد الكلية يشمل رقم اجللسة وتارخيها جمللس القسم مع البيانات األساسيةللطالب.
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المادة الحادية والعشرون:
جيوز مبوافقة جملس القسم املخت

وعميد الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على أال

تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني ،وال حتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على
الدرجة.
القواعد التنفيذية للمادة الحادية والعشرين:
 )1يقوم الطالب الراغب يف تأجيل قبولة النهائي بتعبئة النموذ املعد لذلك وتقدمية لرئيس القسم
املخت

قبل بداية الفصل الدراسي مبدة ال تقل عن أسبوعني لعرضة على جملس القسم.

 )2يرفع النموذ لىل عميد الكلية مث عميد الدراسات العليا للموافقة علية ولصدار قرار التأجيل.
 )3ال تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني ابتداء من الفصل الذ منح في الطالب القبول النهائي.
 )4لذا جتاوزت املدة فصلني دراسني يلغى قبول الطالب ول أن يقدم تقدميا جديداً وفق شروط
االلتحاق وقت القبول اجلديد.
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 -2طلب تأجيل الدراسة:
 )1يقوم الطالب غير المستجد بتعبئة نموذج طلب تأجيل الدراسة لمدة فصل (متوفر على موقع
العمادة) مع ذكر األسباب والمبررات.
 )2يقوم مجلس القسم بداسة الطلب وتكون النتائج حسب التالي:
 التوصية باملوافقة من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها واستكمال تعبئةالنموذ والتوقيع من رئيس القسم مث الرفع لعميد الكلية.
 التوصية برفض الطلب من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفضواستكمال تعبئة النموذ والتوقيع من رئيس القسم ولبالغ الطالب واملشرف .
 )3يقوم عميد الكلية (عند قبول الطلب من مجلس القسم) بدراسة الطلب وتنفيذ التوصيات
وتكون النتائج حسب التالي :
 التوصية باملوافقة وتوقيع النموذ من عميد الكلية والرفع لعمادة الدراسات العليا . التوصية برفض الطلب وتوقيع النموذ من عميد الكلية ولرجاعة للقسم. خطاب من عميد الكلية يشمل رقم اجللسة وتارخيها جمللس القسم مع البياناتاألساسية للطالب.
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المادة الثانية والعشرون :
جيوز مبوافقة جملس القسم املخت

وعميد الكلية والدراسات العليا تأجيل الطالب وفق ما يأيت:

 )1أن يكون الطالب قد اجتاز فصالً دراسياً أو أكثر أو أجنز قدراً مناسباً من الرسالة.
 )2أال يتجاوز جمموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتني دراسيتني).
 )3أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي مبا ال يقل عن أسبوعني.
 )4ال حتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة.
القواعد التنفيذية للمادةالثانية والعشرين:
 )1يقوم الطال ب الراغب يف تأجيل الدراسة بتعبئة النموذ املعد لذلك وتقدمية لرئيس القسم املخت
قبل بدء الدراسة مبا ال يقل عن أسبوعني لعرض على جملس القسم.
 )2ال يعد التأجيل نافذاً لال بعد موافقيت عميد الكلية وعميد الدراسات العيا الذ يصدر القرار.
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 -3طلب الحذف أو االعتذار:
 )1يقوم الطالب بتعبئة نموذج طلب حذف فصل (متوفر على موقع العمادة) قبل بدء
االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل مع ذكر األسباب والمبررات.
 )2يقوم مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج حسب التالي :
 التوصية باملوافقة من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها واستكمال تعبئةالنموذ والتوقيع من رئيس القسم مث الرفع لعميد الكلية .
 التوصية برفض الطلب من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفضواستكمال تعبئة النموذ والتوقيع من رئيس القسم ولبالغ الطالب واملشرف
 )3يقوم عميد الكلية عند قبول الطلب من مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج حسب
التالي:
 التوصية باملوافقة من عميد الكلية ويشمل رقم اجللسة وتارخيها والرفع لعمادة الدراساتالعليا.
 التوصية برفض الطلب من عميد الكلية ولرجاعة للقسم . خطاب من عميد الكلية يشمل رقم اجللسة وتارخيها جمللس القسم مع البياناتاألساسية للطالب.
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المادة الثالثة والعشرون:
جيوز أن حيذف الطالب مجيع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأيت:
 )1أن يتقدم بطلب احلذف قبل االختبار النهائي.
 )2موافقة جملس القسم وعميد الكلية والدراسات العليا .
 )3أال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية .
 )4حيتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدة التأجيل املشار لليها يف املادة (.)22
القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والعشرين:
 )1يقوم الطالب الراغب يف حذف املقررات بتعبئة النموذ املعد لذلك وتقدمي لىل رئيس القسم
املخت

قبل بدء االختبارات النهائية خبمسة أسابيع على األقل لعرض على جملس القسم.وجمللس

عمادة الدراسات العليا االستثناء من ذلك.
 )2يرفع النموذ لىل عميد الكلية مث عميد الدراسات العليا للموافقة علية ولصدار قرار احلذف.
 )3تبلغ عمادة الدراسات العليا حهة العمل لذا كان الطالب مفرغاً.
 )4جيب أال يكون الطالب قد استنفد مدد التأجيل.
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 -4طلب فرصة إضافية:
 )1يقوم الطالب بتعبئة نموذج طلب فرصة (متوفر على موقع العمادة) مع ذكر الفرصة اإلضافية
(رفع المعدل أو تجاوز المدة) مع التقيد بالتقويم األكاديمي في الرفع ألحد الفرصتين
الختالف التوقيت.
 )2يقوم مجلس القسم بدراسة الطلب وإرسال أحد التوصيتين:
 صورة من مجلس القسم بالتوصية باملوافقة ويشمل رقم اجللسة وتارخيها واستكمال تعبئةالنموذ والتوقيع من رئيس القسم مث الرفع لمجلس الكلية.
 صورة من مجلس القسم بالتوصية برفض الطلب ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسبابالرفض واستكمال تعبئة النموذ والتوقيع من رئيس القسم ولبالغ الطالب واملشرف.
 )3يقوم مجلس الكلية عند قبول الطلب من مجلس القسم بدراسة الطلب وإرسال أحد
التوصيتين :
 صورة من مجلس الكلية بالتوصية باملوافقة من ويشمل رقم اجللسة وتارخيها والرفعلعمادة الدراسات العليا.
 صورة من مجلس الكلية بالتوصية برفض الطلب ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسبابالرفض .
 خطاب من عميد الكلية يشمل رقم اجللسة وتارخيها جمللسي القسم والكلية مع البياناتاألساسية للطالب.
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المادة الثامنة والعشرون:
جيوز استثناءً من الفقرة ( )5من املادة ( )26منح الطالب فرصة لضافية واحدة لفصل دراسي
واحد أو فصلني دراسيني كحد أعلى بناءً على توصية جملسي القسم والكلية وموافقة جملس عمادة
الدراسات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين:
 )1ينذر الطالب لذا اخنفض معدل عن (جيد جداً) خالل فصل دراسي واحد.
 )2يوقف تسجيل الطالب لذا اخنفض معدل عن (جيد جداً) خالل فصلني دراسيني متتالني أو سنة
دراسية.
 )3جمللس القسم بناء على التقرير املقدم من املرشد العلمي أو املشرف على الطالب أن يوصى مبنح
فرصة ال تزيد على فصلني دراسيني لرفع معدلة الرتاكمي لذا كان ذلك ممكناً.
 )4ترفع التوصية مرفقة بالتقرير والسجل األكادميي للطالب لىل جملس الكلية للنظر واختاذ التوصية
املناسبة .
 )5ترفع توصية جملس الكلية لىل جملس عمادة الدراسات العليا الختاذ القراراملناسب.
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المادة التاسعة والعشرون :
جيوز استثناءً من الفقرة ( )10من املادة ( )26منح الطالب فرصة لضافية ال تزيد عن فصلني
دراسيني بناءً على تقرير من املشرف وتوصية جملسي القسم والكلية وجملس عمادة الدراسات العليا وموافقة
جملس اجلامعة (.مت تفويض جملس العمادة)
القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين:
 )1يقدم الطالب طلب الفرصة اإلضافية لرئيس القسم املخت

مشفوعاً بتقرير من املشرف يبني سري

الطالب الدراسي ويقرح مدة الفرصة اإلضافية.
 )2جمللس القسم بناء على اقرتاح املشرف أن يوصى مبنح الطالب فرصة لضافية ال تزيد عن فصل
دراسي يف كل مرة  ،وحبد أعلى مرتني مستقلتني.
 )3يوصى جملس الكلية مبا يراه مناسبا مث ترفع التوصية مشفوعة مبسوغاهتا لىل جملس عمادة الدراسات
العليا الختاذ التوصية املناسبة.
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 -5طلب التحويل من جامعة أخرى أو من داخل الجامعة:
 )1يقوم الطالب بكتابة طلب التحويل مع إرفاق الوثائق المطلوبة (الوثيقة للمؤهل السابق –
السجل األكاديمي للمؤهل السابق – التوصيات – قدرات الجامعيين – السجل األكاديمي
للمؤهل الحالي).
 )2يقوم مجلس القسم بدراسة الطلب وإرسال أحد التوصيتين:
 صورة من مجلس القسم المحول إليه بالتوصية باملوافقة ويشمل رقم اجللسة وتارخيها. صورة من مجلس القسم المحول إليه بالتوصية برفض الطلب ويشمل رقم اجللسةوتارخيها وأسباب الرفض.
 )3يقوم مجلس الكلية عند قبول الطلب من مجلس القسم بدراسة الطلب وإرسال أحد
التوصيتين:
 صورة من مجلس الكلية بالتوصية باملوافقة ويشمل رقم اجللسة وتارخيها. صورة من مجلس الكلية بالتوصية برفض الطلب ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسبابالرفض.
 خطاب من عميد الكلية يشمل رقم اجللسة وتارخيها جمللسي القسم والكلية مع البياناتاألساسية للطالب.
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المادة الثالثون:
جيوز قبول حتويل الطالب لىل اجلامعة من جامعة أخرى معرتف هبا ،بناءً على توصية جملس القسم
والكلية وموافقة جملس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأيت:
 )1توافر شروط القبول يف الطالب احملول ،وأ شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
 )2أال يكون الطالب مفصوالً من اجلامعة احملول منها أل سبب من األسباب.
 )3جيوز احتساب عدد الوحدات الدراسية اليت درسها سابقاً طبقاً لآليت:
أ -أال يكون قد مضى على دراست للوحدات املعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.
ب -أن تتفق من حيث املوضوع مع متطلبات الربنامج احملول للي .
 أال تتعدى نسبة هذه الوحدات  %30من وحدات الربنامج احملول للي .د -أال يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن جيد جداً.
ه -ال تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساب املعدل الرتاكمي.
و -تكون املعادلة بتوصية من جملس القسم الذ يتبع املقرر وموافقة جملسي الكلية
وعمادة الدراسات العليا.
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القواعد التنفيذية للمادة الثالثين:
أوالً :إجراءات التحويل:
 )1يقدم الطالب لعمادة الدراسات العليا طلباً بالتحويل ،مرفقاً ب كشف الدرجات للوحدات اليت
درسها يف اجلامعة املراد التحويل منها ،ووصفاً تفصيلياً معتمداً ملفردات املقررات اليت درسها.
 )2حيال الطلب ومرفقات لىل الكلية املختصة ،لعرض على جملسي القسم والكلية.
 )3ترفع توصية جملسي القسم والكلية لىل عمادة الدراسات العليا الختاذ القرار املناسب.
ثانياً :احتساب الوحدات الدراسية:
 )1حتال املقررات اليت درسها الطالب سابقاً – لذا مت قبول حتويل – لىل القسم أو األقسام املختصة،
ملعادلتها طبقاً ملا جاء يف الفقرة ( )3من أصل املادة.
 )2تكون املعادلة بتوصية من جملس القسم الذ يتبع املقرر ،ومبوافقة جملس الكلية اليت يتبعها القسم.
 )3يعرض األمر على جملس عمادة الدراسات العليا الختاذ القرار املناسب.
 )4تدر الوحدات املعادلة ضمن سجل الطالب ،ويزود القسم احملول للي بعدد الوحدات.
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المادة الحادية والثالثون:
جيوز حتويل الطالب من ختص لىل ختص آخر داخل اجلامعة ،بناءً على توصية جملسي القسم
احملول للي والكلية وموافقة جملس عمادة الدراسات العليا ،مع مراعاة ما يأيت:
 )1توافر شروط القبول يف الطالب احملول ،وأ شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
 )2جيوز احتساب الوحدات الدراسية اليت سبق دراستها يف اجلامعة ،لذا رأى القسم املخت أهنا
مطابقة للربنامج الذ يريد التحويل للي وتدخل ضمن معدل الرتاكمي.
 )3أال يكون الطالب قد ألغي قيده ،أل من األسباب الواردة يف املادة ( )36من هذه الالئحة.
 )4حتتسب املدة اليت قضاها الطالب يف الربنامج احملول من  ،ضمن املدة القصوى احملددة للحصول
على الدرجة.
 )5يكون التحويل من برنامج لىل برنامج آخر ملرة واحدة خالل املدة احملددة للحصول على الدرجة.
القواعد التنفيذية للمادة الحادية والثالثين:
أوالً :شروط التحويل داخلل الجامعة – إضافةً إلى ما في أصل المادة ما يلي:
 )5أن يكون قد أمضى ما ال يقل عن فصل دراسي يف ختصص األول ،وال يشمل ذلك فصول
التأجيل أو احلذف.
 )6أن تكون املدة املتبقية للطالب كافية للحصول على الدرجة العلمية يف الربنامج احملول للي .
ثانياً :إجراءات التحويل:
 )1يقوم الطالب بتعبئة النموذ اخلاص بالتحويل لدى عمادة الدراسات العليا.
 )2حيال الطلب لىل الكلية املعنية مرفقاً ب بيان مصدق (كشف درجات) للوحدات اليت درسها يف
القسم احملول من  ،للعرض على جملسي القسم والكلية.
 )3ترفع توصية جملس الكلية لىل جملس عمادة الدراسات العليا ،الختاذ القرار املناسب.
 )4تستكمل عمادة الدراسات العليا يف حال املوافقة على التحويل ،اإلجراءات الالزمة للتحويل.
ثالثاً :يحدد القسم المحول إليه الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها مما درسه الطالب في
القسم المحول منه.
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 -6طلب طي قيد الطالب:
بناء على مسوغات إلغاء
 )1يقوم المشرف الدراسي أو رئيس القسم بطلب طي قيد الطالب ً
القيد إلى مجلس القسم.
 )2يقوم مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج حسب التالي:
 التوصية باملوافقة من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها. التوصية برفض الطلب من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض. )3يقوم مجلس الكلية عند قبول الطلب من مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج
حسب التالي:
 التوصية باملوافقة من مجلس الكلية ويشمل رقم اجللسة وتارخيها. التوصية برفض الطلب من مجلس الكلية ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض. خطاب من عميد الكلية يشمل رقم اجللسة وتارخيها جمللسي القسم والكلية مع البياناتاألساسية للطالب.
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المادة السادسة والعشرون:
يلغى قيد الطالب من قرار من جملس عمادة الدراسات العليا يف احلاالت اتآتية:
 )1لذا مت قبول يف الدراسات العليا ومل يسجل يف الفرتة احملددة للتسجيل.
 )2لذا مل جيتز املقررات التكميلية وفق الشروط الواردة يف املادة (.)18
 )3لذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
 )4لذا ثبت عدم جديت يف الدراسة أو أخل بأ من واجبات الدراسية وفقاً ألحكام املادة ( )52من
هذه الالئحة.
 )5لذا اخنفض معدل الرتاكمي عن تقدير جيد جداً يف فصلني دراسيني متتاليني.
 )6لذا جتاوز فرص التأجيل احملددة يف املادة (.)22
 )7لذا أخل باألمانة العلمية سواءً يف مرحلة دراست للمقررات أو لعداده للرسالة ،أو قام بعمل خيل
باألنظمة والتقاليد اجلامعية.
 )8لذا مل جيتز االختبار الشامل – لن وجد – بعد السماح ل بإعادت مرة واحدة.
 )9لذا قررت جلنة احلكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم قبوهلا بعد املناقشة.
 )10لذا مل حيصل على الدرجة خالل احلد األقصى ملدهتا وفقاً للمادة (.)36
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 -7طلب إعادة القيد للطالب:
بناء على مسوغات إعادة القيد إلى رئيس القسم.
 )1يقوم الطالب بطلب إعادة القيد ً
 )2يقوم مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج حسب التالي:

 التوصية باملوافقة من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها. التوصية برفض الطلب من مجلس القسم ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض. )3يقوم مجلس الكلية عند قبول الطلب من مجلس القسم بدراسة الطلب وتكون النتائج
حسب التالي:
 التوصية باملوافقة من مجلس الكلية ويشمل رقم اجللسة وتارخيها. التوصية برفض الطلب من مجلس الكلية ويشمل رقم اجللسة وتارخيها وأسباب الرفض. خطاب من عميد الكلية يشمل رقم اجللسة وتارخيها جمللسي القسم والكلية مع البياناتاألساسية للطالب.
المادة السابعة والعشرون:
جيوز يف حاالت الضرورة القصوى لعادة قيد الطالب الذ ألغي قيده لذا كان احلائل دون مواصلة
دراست ظروف قهرية يقبلها جملسي القسم والكلية وتكون لعادة القيد بناءً على توصية من جملس عمادة
الدراسات العليا وبقرار من جملس اجلامعة مع مراعاة ما يأيت:
 )1الطالب الذ مضى على للغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل معاملة الطالب املستجد
بصرف النظر عما قطع سابقاً يف مرحلة الدراسة.
 )2الطالب الذ مضى على للغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة بعض املقررات اليت
حيددها ل جملسا القسم والكلية ويوافق عليها جملس عمادة الدراسات العليا وحتسب الوحدات
اليت درسها ضمن معدل الرتاكمي بعد استئناف الدراسة كما حتتسب املدة اليت قضاها الطالب يف
الدراسة قبل للغاء قيده ضمن املدة القصوى للحصول على الدرجة.
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التخرج:
 -1ال يتخر الطالب لال بعد لهناء متطلبات الدرجة العلمية ،ومبعدل تراكمي ال يقل عن (جيد جداً).
 -2يكون التقدير العام عند ختر الطالب بناءً على معدل الرتاكمي يف مجيع متطلبات الدرجة العلمية
(املقررات الدراسية ،والرسالة ،أو املشروع البحثي).
 -3تتوىل عمادة الدراسات العلي حساب املعدل الفصلي والرتاكمي للطالب.
 -4يتخر الطالب مبوجب شهادة حتمل تقديره العام ومعدل الرتاكمي توقع من عميد الدارسات العليا
ومدير اجلامعة.

االختبارات:
 -1يعد الطالب احلاصل على أقل من  %70راسباً باملقرر ويرمز ل بالرمز هـ.
 -2حتدد درجة األعمال الفصلية لطالب الدراسات العليا مبا ال يقل عن  %30وال يزيد عن %60
من الدرجة النهائية للمقرر ،وجيوز استثناء مقررات الندوات ،واألحباث ،واملقررات ذات
الصبغة العلمية أو امليدانية ،وذلك بناءً على توصية جملس القسم والكلية وتأييد جملس عمادة
الدراسات العليا ،وحيدد املقرتح طريقة قياس حتصيل الطالب يف هذه املقررات.
 -3حيرم الطالب من االستمرار يف دراسة املقرر ودخول االختبار لذا زادت نسبة غياب عن  %25من
جمموع احملاضرات والدروس العلمية وامليدانية ،ويعد الطالب احملروم راسباً يف ذلك املقرر
ويرصد ل التقدير (ح).
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 -4جيوز جمللس الكلية اليت ينتمي لليها املقرر بناءً على تقرير رئيس القسم رفع احلرمان عن الطالب
يعذر قهر يقبل جملس الكلية على أال تزيد نسبة الغياب عن  %40من جمموع احملاضرات
والدروس العملية وامليدانية احملددة للمقرر ،ويكون ذلك قبل لرسال القائمة النهائية لىل عمادة
الدراسات العليا.
 -5ترفع قوائم احلرمان النهائية بعد اعتمادها من قبل جملس الكلية لىل عمادة الدراسات العليا قبل
موعد االختبارات النهائية بثالثة أسابيع على األقل.
 -6يشعر مدرس املقرر الطالب باحلرمان يف حين ويرفع تقريراً لرئيس القسم الذ ينتمي للي املقرر
يوضح في حرمان الطالب من االستمرار يف دراسة املقرر وتواريخ احملاضرات والدروس العملية
اليت تغيب عنها الطالب.
 -7لذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أ من مقررات الفصل لعذر قهر جاز
جمللس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية جملس القسم والكلية قبول عذره والسماح
بإعطائ اختباراً بديالً خالل مدة ال تتجاوز الفصل الدراسي التايل.
 -8جيوز للطالب لعادة دراسة أ مقرر رسب في مرة واحدة فقط وتدخل النتيجتان يف املعدل
الرتاكمي.
 -9احلد األدىن لالختبار النهائي ساعة واحدة.
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تعليمات خاصة بالطالب لدخول االختبارات:

 -1مينع دخول الطالب لىل قاعة االختبار لال بالبطاقة اجلامعية أو بطاقة لثبات الشخصية ،ويف حالة
عدم لحضار أ مما سبق فإن يتوجب على الطالب التوج لىل جلنة االمتحانات إلجراء
الالزم حنو التعرف على الطالب والسماح ل بدخول قاعة االختبار وأداء االختبار.
 -2مينع الدخول بالكتب واملذكرات أو أية أوراق لال مبوافقة أستاذ املادة.
 -3مينع االنتظار خار قاعات االمتحانات ويف املمرات املؤدية لليها بعد االنتهاء من االمتحان.
 -4ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد توزيع األسئلة لال بعذر مقبول من قبل منسق
اللجنة وفيما ال يتجاوز نصف ساعة من بدء االختبار كما ال يسمح ل باخلرو من االختبار
قبل مضي نصف ساعة من بدايت .
 -5الغش يف االختبار ،أو الشروع في  ،أو صخالفة التعليمات ،وقواعد لجراء االختبار أمور يعاقب
عليها الطالب وفق الئحة تأديب الطالب.
 -6مينع تبادل اتآالت احلاسبة بني الطالب داخل قاعة االختبار.
 -7مينع منعاًباتاً استخدام اهلاتف اجلوال داخل قاعات االختبار.

تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب كما يلي:
الدرجة المئوية

التقدير

وصف التقدير

 95لىل100

أ+

ممتاز مرتفع

90لىل أقل من95

أ

ممتاز

85لىل أقل من90

ب+

80لىل أقل من 85

ب

جيد جداً مرتفع

75لىل أقل من80

+

70لىل أقل من75
أقل من70

جيد جداً
جيد مرتفع
جيد

هـ
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راسب

اإلرشاد العلمي:

 -1يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاق بالربنامج لتوجيه يف دراست
ومساعدت يف اختيار موضوع الرسالة ولعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من جملس
اجلامعة بناءً على توصية جملس عمادة الدراسات العليا.
 -2توزع جمالس األقسام مهمة اإلرشـاد العلمي للطالب املستجدين علـى أعضاء هيئة التدريس،
خالل مدة ال تتجاوز أربعة أسـابيع من بدء الدراسة ،وتزود العمادة بصورة من .
 -3يتوىل املرشد العلمي توجي الطالب يف لعداد جدول الدراسي ومتابعة خطوات تسجيل موضوع
الرسالة ،أو املشروع البحثي.
 -4يقدم املرشد العلمي لىل رئيس القسم املخت  ،تقريراً مفصالً عن سري الطالب يف هناية كل فصل
دراسي ترسل صورة من لىل وكيل عمادة الدراسات العليا.
 -5يفضل أن يكون املرشـد العلمي ،هو املشرف على رسـالـة الطالب بعد تسجيلها ما مل يتعارض
ذلك مع ختصص  ،ومع ما ورد يف املادتني ( )48،45من الالئحة املوحدة للدراسات العليا
باجلامعات السعودية.
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رسائل الماجستير والدكتوراه:

 -1جيب أن تتميز موضوعات رسـائل املاجسـتري باجلدة واألصالة ،كمـا جيب أن تتميز موضوعات
رسـائل الدكتوراه باألصالة واالبتكار واإلسـهام الفاعل يف لمناء املعرفة يف ختص الطالب.
 -2تكتب رسـائل املاجستري والدكتوراه باللغة العربية ،وجيوز أن تكتب بلغة أخرى يف بعض
التخصصات بقرار من جملس اجلامعة على توصية جملسي القسم والكلية وجملس عمادة
الدراسات العليا ،على أن حتتو على ملخ واف هلا باللغة العربية.
 -3يشرف على الرسائل العلمية األساتذة واألساتذة املشاركون من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة،
وجيوز أن يشرف األستاذ املساعد على رسائل املاجستري لذا مضى على تعيين على هذه
الدرجة سنتان ،وكان لدي حبثان على األقل –يف جمال ختصص – من األحباث املنشورة أو
املقبولة للنشر يف جملة علمية حمكمة.

مناقشة الرسائل العلمية:

 -1تكون جلنة املناقشـة بقرار من جملس عمادة الدراسات العليا ،بناءً على توصية جملسي القسم
والكلية املختصني.
 -2يشرتط لتكوين جلنة املناقشة ،اجتياز طالب املاجستري لذا اقتضى برنامج دراست ذلك ،وطالب
الدكتوراه االختبار الشامل.
 -3يقرتح جملس القسم املخت أعضاء جلنة املناقشـة ،ول أن يقرتح عضواً أو عضوين احتياطاً.
 -4يوصى جملس الكلية بتكوين اللجنة يف ضوء ما يرده من القسم ،ولذا رأى تغيري أعضاء اللجنة
كلهم أو بعضهم ،فيعاد املوضوع لىل جملس القسم.

لجنة المناقشة للماجستير:

يشرتط يف جلنة املناقشة على رسائل املاجستري ما يأيت:
 -1أن يكون عدد أعضائها فردياً ويكون املشرف مقررا هلا.
 -2أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من بني أعضاء هيئة التدريس ،وال ميثل املشرف واملشرف
املساعد (لن وجد) أغلبية فيها.
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 -3أن يكون من بني أعضاء اللجنة أحد األساتذة ،أو األساتذة املشاركني ،على األقل.
-4أن تتخذ قراراهتا مبوافقة ثلثي األعضاء على األقل.

لجنة المناقشة للدكتوراه:

يشرتط يف جلنة املناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأيت:
 -1أن يكون عدد أعضائها فردياً ،وال يقل عن ثالثة ،ويكون املشرف مقرراً هلا.
 -2تقتصر عضوية جلنة املناقشة على األساتذة ،واألساتذة املشاركني ،وال ميثل املشرف ،واملشرف
املساعد (لن وجد) أغلبية بينهم.
 -3أن يكون بني أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل.
 -4أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خار اجلامعة.
 -5أن تتخذ قرارهتا مبوافقة ثلثي األعضاء على األقل.

تقرير لجنة المناقشة:

 -1يكون تقرير جلنة املناقشة وفق النموذ املعد من قبل عمادة الدراسات العليا.
بناء على مسوغات مقنعة ،على أن
 -2جيوز بإمجاع اللجنة التوصية بطبع الرسالة على نفقة اجلامعةً ،
ختضع ملعايري النشر يف اجلامعة.
 -3حتدد فرتة استكمال أوج النق يف الرسالة مبا ال يزيد عن سنة ويتوىل املشرف – ما أمكن –
متابعة عمل الطالب.
 -4حتسب الدرجة النهائية للرسالة من مائة يف حال قبوهلا وفق ( )2 ، 1من أصل املادة ويكون
تقدير الطالب يف الرسالة بناءً على متوسط ما يقدره أعضاء جلنة املناقشة من درجات.
 -5حتسب الدرجة النهائية للرسالة من مثانني درجة يف حالة قبوهلا وفق الفقرة ( )3من أصل املادة
ويكتفى بإعالن لجازة الرسالة يف حالة قبوهلا بعد لعادة مناقشتها.

إجراءات رفع نتيجة المناقشة:

 -1يرفع رئيس القسم املخت تقرير جلنة املناقشة لىل عميد الدراسات العليا يف مدة ال تتجاوز ثالثة
أسابيع من تاريخ املناقشة.
 -2تتوىل عمادة الدراسات العليا تنفيذ اإلجراءات الالزمة واملناسبة للتوصية اليت يتضمنها تقرير جلنة
املناقشة وفق ما جاء يف هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية.
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 -3لذا تضمن تقرير جلنة املناقشة التوصية رقم ( )2من املادة ( )58يرفع رئيس القسم التوصية مبنح
الدرجة يف مدة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ تسليم الرسالة املعدلة.

منح الدرجة:

 -1يرفع عميد الدراسات العليا التوصية مبنح الدرجة لىل جملس اجلامعة الختاذ القرار.
 -2تزود الكليات عمادة الدراسات العليا بأمساء الطالب املتوقع خترجهم وأعدادهم يف كل فصل
دراسي.
 -3تعد عمادة الدراسات العليا التقارير النهائية ملنح الدرجة العلمية بعد اكتمال متطلبات التخر يف
كل مرحلة مبا يف ذلك حتديد مرتبة الشرف.
 -4متنح الدرجة العلمية بقرار من جملس اجلامعة بناءً على توصية جملس عمادة الدراسات العليا
ومصادقة مدير اجلامعة.
 -5تتوىل عمادة الدراسات العليا لعداد ولصدار الوثائق والشهادات الرمسية للخرجيني واخلرجيات
وحفظ صورة منها.

الخدمات المقدمة للطالب:
المكتبة:

تعد املكتبة املركزية باجلامعة واليت توجد يف منىب لدارة اجلامعة مكتبة رائدة على مستوى منطقة
القصيم ومرجعاً مهماً للدارسني والباحثني ،كما يوجد فروع للمكتبة يف بعض الكليات وقسم الطالبات،
تقدم هذه املكتبات اخلدمات املكتبية كافة للدارسني والباحثني واليت تشمل جتميع مصادر البحث العلمي
يف صختلف فروع  ،وتنظيم عمليات احلفظ واإلعارة وتسهيل لجراءاهتا واالستفادة من أحدث الوسائل التقنية
يف هذا اجملال حلفظ املعلومات املكتبية.
وقد قامت املكتبة مبيكنة اخلدمات والعمليات املكتبية باحلاسب اتآيل ويتم البحث اتآيل حملتويات
املكتبة املركزية وفروعها وتقدم خدمة البحث اتآيل للكاشفات واإلنتا الفكر ألعضاء هيئة التدريس
باجلامعة واملستخلصات والنصوص الكاملة عن طريق شبكة قواعد املعلومات وتقدمي خدمة حفظ
املخطوطات والوثائق القدمية يف برنامج احلاسب اتآيل املتطور ،كما تقدم خدمة اإلنرتنت واالتصال بشبكة
واسعة من قواعد املعلومات العاملية باجملان جلميع منسويب اجلامعة.
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كما خصصت املكتبة مكاتب حمددة لطالب الدراسات العليا الستخدامها ملن يقومون بإجراء
حبوث تستدعي قرهبم من املكتبة ومصادر املعلومات.

الحاسب اآللي:

يتوفر يف اجلامعة نظام حاسب آيل مركز متطور ،خيدم كافة قطاعات اجلامعة ،ويهدف هذا النظام
لىل تقدمي خدمات املعلومات لىل مجيع وحدات اجلامعة ،وذلك يف جماالت ميكنة األعمال اإلدارية واملالية
والقبول والتسجيل والدراسات العليا.
كما يتوفر يف كليات اجلامعة معامل حاسبات شخصية مت جتهيزها باحلاسبات الشخصية احلديثة
والطابعات املتطورة يف كل كلية يوجد فيها دراسات عليا ،وقد خص يف خطة التجهيز للربامج يف مجيع
الكليات أماكن صخصص لطالب الدراسات العليا مزودة باحلاسب اتآيل ومرتبطة بالشبكة العنكبوتية
(اإلنرتنت) لتسهيل وصوهلم للمعلومات والتواصل مع الفعاليات العلمية.

المعامل والمختبرات:

توجد باجلامعة معامل وصختربات موزعة على كلياهتا التطبيقية والنظرية ،لتغطي مجيع احتياجات
اجلامعة املعملية سواء األغراض التعليم أو التدريب أو البحث العلمي وعلى مستوى مجيع الكليات ومزوده
باألجهزة واملعدات واملواد الالزمة ،وهذه املعامل واملختربات قد مت انتقاؤها واختيارها وفق املواصفات الدقيقة
املتعارف عليها باجلامعات ،وتتميز بشموهلا وتغطيتها للمناشط األكادميية والعلمية كافة اليت حتتاجها
اجلامعة ،وهتيئ هذه املعامل واملختربات بنية أساسية وبيئة علمية للدراسات العليا باجلامعة.

مزايا أخرى:

تقدم اجلامعة العديد من اخلدمات واألنشطة عرب عمادة شؤون الطالب والعمادات األخرى
والكليات ،ميكن لطالب وطالبة الدراسات العليا باجلامعة االستفادة منها مثل األنشطة اجلامعية الثقافية
واالجتماعية والرياضية ،واملرافق واخلدمات باجلامعة كالعيادة الصحية ومطاعم اجلامعة واملركز الرتفيهي.
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وسائل االتصال بعمادة الدراسات العليا:
لمزيد من المعلومات عن برامج الدراسات العليا يمكنكم االتصال بـ:
جامعة القصيم
عمادة الدراسات العليا
ص.ب 6650 :بريده 51452
سنترال 1812 –016 / 3800050
فاكس0163801740 :
موقع العمادة اإللكترونيhttp://www.gsd.qu.edu.sa :
البريد اإللكتروني للعمادةgsd@qu.edu.sa :
حساب العمادة على تويتر@qugraduate:
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