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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد اهلل الذي علم بالقلم والصالة والسالم على النيب األكرم وعلى آله وصحبه
وبعد:
تضع عمادة الدراسات العليا بني يدي الطالب املتقدمني يف خمتلف برامج الدراسات
العليا هذا الدليل والذي يشتمل على الضوابط واللوائح املنظمة للعملية األكادميية
واملرتبطة بالتقديم والقبول والتسجيل وكل ما حيتاجه الطالب من اجراءات اكادميية
وقد استندت يف وضع هذه الضوابط واإلجراءات على الالئحة املوحدة للدراسات العليا
يف اجلامعات السعودية حيث هي املرجعية لكل مؤسسات التعليم العالي يف اململكة
العربية السعودية.
إن هذا الدليل املختصر حيوي معلومات مهمة ومفيدة لطالب الدراسات العليا مبا يف
ذلك شروط القبول ،ومتطلبات التسجيل ،واحلذف ،والتأجيل ،والتسجيل،
واالختبارات وغريها من االجراءات.
ويف اخلتام آمل أن جييب هذا الدليل على استفسارات الراغبني يف االلتحاق بربامج
الدراسات العليا متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

عميد الدراسات العليا
د /سعيد بن أمحد الغامدي
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أهداف الدراسات العليا
 .0العناية بالدراسات اإلسالمية والعربية والتوسع يف حبوثها والعمل على نشرها.
 .1اإلسهام يف إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات
املتخصصة والبحث اجلاد للوصول إىل إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة
والكشف عن حقائق جديدة.
 .3متكني الطالب املتميزين من محلة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراساتهم
العليا حمليًا.
 .4إعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخصصة وتأهيلهم تأهيالً عاليًا يف جماالت
املعرفة املختلفة.
 .5تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقديم السريع للعلم والتقنية ودفعهم
إىل اإلبداع واالبتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه ملعاجلة قضايا اجملتمع
السعودي.
 .6اإلسهام يف حتسني مستوى برامج املرحلة اجلامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات
العليا.
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نبذة عن عمادة الدراسات العليا
منذ نشأة عمادة الدراسات العليا يف جامعة الباحة شرعت يف بناء القواعد األساسية
للعمل فبدأت يف إعداد وتنظيم اللوائح والقوانني املنظمة لعملها ،واستحداث النماذج
الالزمة لتسهيل عملها.
وقد بدأت العمادة بالشراكة مع جامعات عاملية يف عدد من براجمها يف كلية الرتبية
وكلية العلوم وكلية إدارة األعمال.
وتسعى العمادة بالتعاون مع كليات اجلامعة املختلفة إىل التوسع يف استحداث برامج
جديدة وتطوير الربامج القائمة مبا حيقق اجلودة واحتياج سوق العمل وحتقيق رؤية
اململكة .1131
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رؤية العمادة
تقديم برامج دراسات عليا ذات جودة وتنافسية عالية.

رسالة العمادة
إجياد برامج دراسات عليا متميزة ومتنوعة ترتقي بالبحث العلمي وتليب االحتياجات
التنموية وخدمة اجملتمع.

أهداف العمادة
 .0العمل على حتقيق أهداف ورؤية اململكة يف التعليم اجلامعي.
 .1انسجام خطط العمادة مع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة.
 .3االرتقاء جبودة برامج الدراسات العليا للحصول على االعتماد األكادميي.
 .4تعزيز القدرات البحثية لطالب الدراسات العليا وتشجيع الكفاءات العلمية.
 .5العمل على حتقيق الشراكة اجملتمعية.
 .6التعاون مع اجلامعات واملراكز البحثية املتميزة يف برامج الدراسات العليا.
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القبول
الشروط العامة للقبول:
 .0أن يكون املتقدم سعوديًا ،أو على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان من
غري السعوديني.
 .1أن يكون املتقدم حاصلًا على الشهادة اجلامعية من جامعة سعودية أو من جامعة
أخرى معرتف بها.
 .3أن يكون حسن السرية والسلوك والئقاً طبياً.
 .4أن يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريسه.
 .5موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.
 .6األصل يف دراسة الدكتوراه التفرغ التام وجيوز جمللس اجلامعة االستثناء من
ذلك متى دعت احلاجة لذلك.
 وجمللس اجلامعة أن يضيف إىل هذه الشروط العامة ما يراه ضروريًا.
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آلية التقديم لربامج الدراسات العليا
عند اإلعالن عن تقدي م برامج دراسات عليا باجلامعة يقوم املتقدم بالدخول على بوابة
القبول لعمادة الدراسات العليا ويرفق املستندات التالية بشكل واضح على هيئة
) (PDFوهي:
 .0صورة من اهلوية الوطنية.
 .1صورة من شهادة البكالوريوس.
 .3صورة من شهادة الدبلوم العام يف الرتبية (حسب شروط اإلعالن).
 .4صورة من موافقة جهة العمل للموظفني.
 .5صورة من شهادة اللغة اإلجنليزية (حسب شروط اإلعالن).
 .6صورة من خطابات التزكية العلمية.
 .7صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيني.

مطابقة مستندات الرتشح للقبول النهائي
 .0أصل وصورة بطاقة األحوال املدنية للطالب ،أو سجل العائلة للطالبات.
 .1أصل وصورة وثيقة املرحلة اجلامعية.
 .3أصل وصورة السجل األكادميي.
 .4تزكيتني علمية.
 .5درجة اختبار اللغة االجنليزية حسب الشروط اخلاصة لكل برنامج.
 .6نتيجة اختبار القدرات اجلامعيني.
 .7موافقة جهة العمل للموظفني.
 .8طباعة وتوقيع االقرار والتعهد.
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نظام الدراسة
 الدبلوم (املادة الثانية والثالثون)
تكون الدراسة للدبلوم باملقررات الدراسية واألعمال امليدانية والتطبيقية
واملعملية وفق ما يأتي:
0.

ال تقل مدة الدراسة عن فصلني وال تزيد عن أربعة فصول دراسية.

.1

ال يقل عدد الوحدات الدراسية عن  ٤٢وحدة وال تزيد عن  ٦٣وحدة.

وحيدد جملس اجلامعة بناءً على اقرتاح جملسي القسم والكلية املختصني
وتوصية جملس عمادة الدراسات العليا املقررات املطلوبة للحصول على الدبلوم
ومسمى الشهادة.
 املاجستري (املادة الثالثة والثالثون)
تكون الدراسة للماجستري بأحد األسلوبني اآلتيني:
.0

باملقررات الدراسية والرسالة على أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن

أربع وعشرين وحدة مضافا إليها الرسالة.
.1

باملقررات الدراسية يف بع

التخصصات ،على أن يرتك جمللس

اجلامعة حتديد عدد الوحدات الدراسية املطلوبة حسب طبيعة التخصص على
أال يقل عدد الوحدات الدراسية املطلوبة عن ثالثني وحدة ،ويراعى أن تتضمن
اخلطة الدراسية للماجستري على مقررات دراسات عليا ذات عالقة بالتخصص
من أقسام أخرى كلما أمكن ذلك.
 الدكتوراه (املادة الرابعة والثالثون)
تكون الدراسة للدكتوراه بأحد األسلوبني اآلتيني:
.0

باملقررات الدراسية والرسالة على أال يقل عدد الوحدات املقررة عن

ثالثني وحدة من مقررات الدراسات العليا بعد املاجستري مضافا إليها الرسالة.
.1

بالرسالة وبع

املقررات على أال يقل عدد الوحدات املقررة عن اثنيت

عشرة وحدة ختصص للدراسات املوجهة ،أو الندوات ،أو حلقات البحث،
حسب التكوين العلمي للطالب وختصصه الدقيق.
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تأجيل القبول
(املادة احلادية والعشرون)
جيوز مبوافقة جملس القسم املختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول
الطالب على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني ،وال حتتسب مدة التأجيل ضمن
احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة.

تأجيل الدراسة
(املادة الثانية والعشرون)
جيوز مبوافقة جملس القسم املختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة
الطالب وفق ما يأتي:
0.

أن يكون الطالب قد اجتاز فصالً دراسياً أو أكثر أو أجنز قدراً مناسباً من

الرسالة.
.1

أال يتجاوز جمموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتني دراستني).

.3

أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي مبا ال يقل عن أسبوعني.

.4

ال حتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة.
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املقررات التكميلية
(املادة الثامنة عشر)
جيوز للقسم املختص أن يشرتط لقبول الطالب يف مرحليت املاجستري أو الدكتوراه
اجتياز عدد من املقررات التكميلية من مرحلة سابقة يف مدة ال تزيد على ثالثة فصول
دراسية مع مراعاة ما يأتي:
.0

اجتياز املقرر التكميلي يف املرة األوىل بتقدير ال يقل عن (جيد).

.1

أال يقل معدله الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن (جيد جداً).

.3

ال يتم التسجيل يف برنامج الدراسات العليا إال بعد اجتياز املقررات التكميلية،

وجيوز للقسم اإلذ ن بالتسجيل يف مقررات الدراسات العليا إذا مل يبق عليه سوى مقرر
أو مقررين من املقررات التكميلية.
4.

ال حتتسب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية ضمن املدة احملددة

للحصول على الدرجة.
.5

ال تدخل املقررات التكميلية يف احتساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدراسات

العليا.
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نظام االختبارات
(املادة األربعون)
يتم إجراء االختبارات يف مقررات الدراسات العليا لنيل درجة الدبلوم ،أو املاجستري أو
الدكتوراه ،ورصد التقديرات ،وفقا˝ لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية
الصادرة من جملس التعليم العالي يف جلسته الثانية املعقودة بتاريخ 0406/6/00هـ،
فيما عدا ما يأتي:
0.

ال يعترب الطالب ناجحا يف املقرر إال إذا حصل فيه على تقدير "جيد" على األقل.

.1

فيما يتعلق باالختبارات البديلة واملقررات اليت تتطلب دراستها أكثر من فصل

دراسي يتخذ جملس عمادة الدراسات العليا ما يراه حياهلا بناءً على توصية جملس
القسم وموفقة جملس الكلية املختصة.
.3

أن جيتاز طالب املاجستري

-إذا اقتضى برنامج دراسته ذلك

-وطالب

الدكتوراه بعد إنهائهما مجيع املقررات املطلوبة اختباراً حتريراً وشفوياً وشامالً تعقده
جلنة متخصصة وفق قواعد يقرها جملس اجلامعة بناءً على توصية جملس القسم
وموافقة جملس الكلية املختصة وجملس عمادة الدراسات العليا ،ويكون هذا
االختبار يف التخصص الرئيس للطالب والتخصصات الفرعية إن وجدت ،ويعد الطالب
مرشحا لنيل الدرجة إذا اجتاز االختبار من املرة األوىل ،أما إن أخفق فيه أو يف جزء
منه فيعطى فرصة واحدة خالل فصلني دراسيني ،فإن أخفق يلغى قيده.

12

احلذف
(املادة الثالثة والعشرون)
جيوز أن حيذف الطالب مجيع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي:
0.

أن يتقدم بطلب احلذف قبل االختبار النهائي.

1.

موفقة جملس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.

.3

أال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية.

.4

حيتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل املشار إليها يف املادة (.)٤٤

االنسحاب
(املادة الرابعة والعشرون)
إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بنا ًء على رغبته ثم أراد العودة إليها طبقت عليه
شروط االلتحاق وقت التسجيل اجلديد.

االنقطاع
(املادة اخلامسة والعشرون)
يعترب الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوي قيده يف احلاالت اآلتية:
0.

إذا كان مقبوالً للدراسة ومل يسجل يف الوقت احملدد.

.1

يف حال التسجيل يف أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة هلذا الفصل.
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إلغاء القيد وإعادته (طي القيد)
(املادة السادسة والعشرون)
يلغي قيد الطالب بقرار من جملس عمادة الدراسات العليا يف احلاالت اآلتية:
0.

إذا مت قبوله يف الدراسات العليا ومل يسجل يف الفرتة احملددة للتسجيل.

.1

إذا مل جيتز املقررات التكميلية وفق الشروط الواردة يف املادة (.)٨١

.3

إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل دراسي دون عذر مقبول.

.4

إذا ثبت عدم جديته يف الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقاً

ألحكام املادة ( )٢٤من هذه الالئحة.
.5

إذا اخنف

معدله الرتاكمي عن تقدير (جيد جداً) يف فصلني دراسيني

متتاليني.
.6

إذا جتاوز فرص التأجيل احملددة يف املادة (.)٤٤

7.

إذا أخل باألمانة العلمية سواء يف مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة،

أو قام بعمل خيل باألنظمة والتقاليد اجلامعية.
8.

إذا مل جيتز االختبار الشامل  -إن وجد  -بعد السماح له بإعادته مرة

واحدة.
.9

إذا قررت جلنة احلكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم قبوهلا

بعد املناقشة.
.01

إذا مل حيصل على الدرجة خالل احلد األقصى ملدتها وفقاً للمادة (.)٦٣
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إعادة القيد
(املادة السابعة والعشرون)
جيوز يف حاالت الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغى قيده إذا كان احلائل
دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها جملسا القسم والكلية وتكون إعادة القيد
بناءً على توصية من جملس عمادة الدراسات العليا وبقرار من جملس اجلامعة مع
مراعاة ما يأتي:
.0

الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل معاملة

الطالب املستجد بصرف النظر عما قطع سابقا ˝من مرحلة الدراسة.
.1

الطا لب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة

بع

املقررات اليت حيددها له جملسا القسم والكلية ويوافق عليها جملس عمادة

الدراسات العليا وحتسب الوحدات اليت درسها ضمن معدله الرتاكمي بعد استئنافه
الدراسة كما حتتسب املدة اليت قضاها الطالب يف الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن املدة
القصوى للحصول على الدرجة.
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التحويل
أوالً /التحويل من جامعة أخرى إىل جامعة الباحة:
(املادة الثالثون)
جيوز قبول حتويل الطالب إىل اجلامعة من جامعة أخرى معرتف بها بناءً على توصية
جملسي القسم والكلية وموافقة جملس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
0.

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

1.

أال يكون الطالب مفصوالً من اجلامعة احملول منها ألي سبب من األسباب.

.3

جيوز احتساب عدد الوحدات الدراسية اليت درسها طبقا لآلتي:
أ -

أال يكون قد مضى على دراسته للوحدات املعادلة أكثر من ستة

فصول دراسية.
ب -

أن تتفق من حيث املوضوع مع متطلبات الربنامج احملول إليه.

ج -

أال تتعدى نسبة هذه الوحدات ثالثني يف املائة من وحدات الربنامج

احملول إليه.
د -

أال يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن (جيد جدًا).

ه -

ال تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساب املعدل الرتاكمي.

و -

تكون املعادلة بتوصية من جملس القسم الذي يتبعه املقرر وموافقة

جملس الكلية وعمادة الدراسات العليا.
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ثانيًا /التحويل من ختصص إىل آخر داخل اجلامعة:
(املادة احلادية والثالثون)
جيوز حتويل الطالب من ختصص إىل أخر داخل اجلامعة بناءً على توصية جملسي
القسم احملول إليه والكلية وموافقة جملس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
0.

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

.1

جيوز احتساب الوحدات الدراسية اليت سبق دراستها يف اجلامعة إذا رأي القسم

املختص أنها مطابقة للربنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله الرتاكمي.
.3

أال يكون الطالب قد ألغى قيده ألي من األسباب الواردة يف املادة ( )٤٣من هذه

الالئحة.
4.

حتتسب املدة اليت قضاها الطالب يف الربنامج احملول منه ضمن املدة القصوى

احملددة للحصول على الدرجة.
.5

يكون التحويل من برنامج إىل آخر ملرة واحدة خالل املدة احملددة للحصول

على الدرجة.

التخرج
(املادة التاسعة والثالثون)
ال يتخرج الطالب إال بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية ،ومبعدل تراكمي ال يقل عن
(جيد جداً).
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برامج املاجستري املتاحة
الكلية

م

اسم الربنامج

0

ماجستري الرتبية اخلاصة لرعاية املوهوبني واملتفوقني

1

ماجستري التوجيه واإلرشاد النفسي

3

ماجستري القيادة الرتبوية

4

ماجستري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الرتبية

5

ماجستري املناهج وطرق التدريس

6

ماجستري الرياضيات التطبيقية

7

ماجستري الكيمياء

8

ماجستري اللغويات التطبيقية

كلية اآلداب

9

ماجستري الكتاب والسنة

والعلوم اإلنسانية

01

ماجستري إدارة األعمال التنفيذي

ملحوظة :علق القبول يف بع

كلية الرتبية

كلية العلوم

كلية إدارة
األعمال

الربامج وختضع للتطوير وسيتم استحداث برامج

جديدة بعد اعتمادها من جملس اجلامعة.
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:
هو عضو هيئة التدريس والذي خيتاره القسم العلمي لكل طالب دراسات عليا مع بداية
التحاقه بالربنامج ،ويقوم بتوجيه الطالب ومساعدته يف اختيار املوضوع ،وكتابة مقرتح
خطة البحث.
هو عضو هيئة التدريس الذي مت اعتماده مشرفاً على الطالب من قبل جملس عمادة
الدراسات العليا ،بناء على توصية جملسي القسم والكلية ،وهو املشرف الرئيس يف حال
اعتماد أكثر من مشرف على الرسالة.
هو عضو هيئة التدريس الذي مت اعتماده مشرفاً مساعدا للمشرف الرئيس على الرسالة
العلمية املسجل بها الطالب ،أو من مت اعتماده مسؤو ًال عن جزء حمدد من الرسالة.

- 0يشرف على الرسائل العلمية األساتذة ،واألساتذة املشاركون من أعضاء هيئة
التدريس باجلامعة.
- 1جيوز أن يتوىل اإلشراف على رسائل املاجستري عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ
مساعد ،على أن يكون قد أمضى سنتني يف العمل اجلامعي ولدية حبثان حمكمان
على األقل يف جمال ختصصه ،وغري مُستلني من رساليت املاجستري والدكتوراه ،وفق
أحكام املادة ( )45وقواعدها التنفيذية.
- 3جيوز أن يكون اإلشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي اخلربة املتميزة
والكفايات العلمية يف جمال البحث من غري أعضاء هيئة التدريس باجلامعة بقرار من
جملس اجلامعة بناء على توصية من جملسي القسم والكلية وجملس عمادة الدراسات
العليا وفق أحكام املادة ( )46من الالئحة املوحدة للدراسات العليا باجلامعات.
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- 4جيوز أن يقوم باملساعدة يف اإلشراف على الرسالة أحد أعضاء هيئة التدريس من
أقسام أخرى حسب طبيعة الرسالة على أن يكون املشرف الرئيس من القسم الذي
يدرس به الطالب وفق أحكام املادة ( )47من الالئحة وقواعدها وإجراءاتها التنظيمية
والتنفيذية.
- 5احلد األقص ى لإلشراف على الرسائل العلمية اليت حيق للمشرف اإلشراف عليها
سواء كان منفرداًُ أو مشرتكاً مع غرية يف وقت واحد أربع رسائل علمية وجيوز زيادة
عدد الرسائل إىل مخسة يف حاالت الضرورة القصوى وبعد توصية من جملس القسم
وموافقة جملسي الكلية وعمادة الدراسات العليا ،وحيتسب اإلشراف على كل رسالة
بساعة واحدة من نصاب عضو هيئة التدريس ،إن كان مشرفاً منفرداً ،أو مشرتكاً،
وفق أحكام املادة ( )48من الالئحة.
- 6يف حال عدم متكن املشرف من االستمرار يف اإلشراف على الرسالة – ملرض أو
وفاة أو ظروف قاهرة – أو انتهاء خدماته باجلامعة فأن القسم يقرتح مشرفاً بديال يقوم
مقامه ،بعد موافقة جملس الكلية ،واعتماد جملس عمادة الدراسات العليا ،وفق
أحكام املادة ( )49من الالئحة.
أوالً :وفقاً ملا حددته الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف املواد ()51،50،51
- 0إرسال صورة من التقرير الذي يقدمه املشرف يف نهاية كل فصل دراسي إىل عميد
الدراسات العليا.
- 1يقوم القسم بعرض الرسالة عل جملس القسم املختص لفحصها والنظر يف جلنة
املناقشة واحلكم املقرتحة.
- 3إذا ثبت عدم جدية الطالب يف الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية بناءً على
تقرير من املشرف على دراسته يتم إنذاره من القسم املختص وفقاً ملا يلي:
 توجيه إنذار للطالب إذا مل يراجع مشرفه مدة شهرين متتابعني دون عذر ،أو مل
يقدم عمالً يتناسب مع املدة اليت أمضاها ،أو مل ينفذ توجيهات املشرف العلمية.
 يتوىل رئيس القسم املختص إنذار الطالب خبطاب سري  ،بناء على تقرير من املشرف،
وحيفظ يف ملف الطالب.
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 يقوم رئيس القسم بعرض أمر الطالب على جملس القسم إذا مل يتجاوب بعد إنذاره
مرتني يف فصليني دراسيني خمتلفني،وكان سبب اإلنذار واحداً للتوصية بإلغاء القيد.
 ترفع توصية جملس القسم إىل جملس عمادة الدراسات العليا ،الختاذ القرار املناسب
يف ضوء أحكام الالئحة.
حينما يتوىل عضو هيئة التدريس مهمة اإلشراف على طالب الدراسات العليا ،جيب
علية أن يعمل بنزاهة وحيادية تامة يف مجيع جوانب العمل املتعلقة بذلك ،من تدريس
وحبث ونشر وتأليف ،وهذا يقتضي تفهم كل من املشرف والطالب حلقوق وواجبات
كل منهما دون وجود تعارض ملصاحلهما .وأن تؤدي مجيع املعلومات والبيانات حتت
مسئولية ،مبا يف ذلك النشر والتأليف موزع حسب األحقية .وقد ختتلف أساليب
املمارسات اإلشرافية حسب طبيعة التخصص.
 .0يُلزم املشرف مبسئولياته اإلشرافية اليت حددتها الالئحة املوجدة للدراسات
العليا ،والقواعد التنفيذية اليت أقرتها اجلامعة ،أو ما يتطلبه القسم ،واالطالع
على لوائح وقواعد اجلامعة املتعلقة بالرسائل العملية ،والتأكد من إملام
الطالب مبا خيصه فيها.
 .1توعية الطالب مبهامه وواجباته وحقوقه ،وبأهمية البحث العملي ،وضرورة
االلتزام بأخالقياته ومسئولياته.
 .3يُلزم املشرف العمل على تأسيس عالقة إشرافية بناءة مع الطالب ،وبالتالي دعم
الطالب ومساعدته يف هذا اجلانب ،واالتفاق على جدول زمين لالجتماعات
الدورية بالطالب وتدوينها.
 .4التأكد من أن موضوع البحث جاد وأصيل ،ويتوافق مع أنظمة اململكة
وأهداف اجلامعة.
 .5يوضح املشرف للطالب كيف سيتم تقويم عمل وإجناز الطالب ،وآلية الرد
املتوقعة ويتفقان على آلية العمل حنو األمور الطارئة ،سواء هاتفيا أو بالربيد
االلكرتوني ،وعقد اجتماع طارئ هلا.
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 .6حيتفظ املشرف والطالب بنسخة من حمضر كل اجتماع ،وما يتم االتفاق
عليه.
 .7يلتزم املشرف بوضع جدول زمين ،وخطة عمل الطالب متضمنة األهداف
القريبة والبعيدة ،والوقت الالزم واحملدد لتحقيقها ،مبا يف ذلك مراجعة
الدراسات السابقة ،ومقرتح الرسالة ،أو املشروع البحثي ،والتقنيات اليت يلزم
الطالب بها إن لزم األمر.
 .8يُ لزم املشرف التأكد من أن مشروع الرسالة ميكن إمتامه يف الوقت احملدد،
وتوجيه الطالب بذلك.
 .9على املشرف مساعدة الطالب يف وضع جدول زمين ملراحل الرسالة العلمية،
(البحث واالستقصاء ،حماور البحث ،تسليم الرسالة  ...اخل) واملدة الزمنية
املتوقعة لالنتهاء منها.
 .01يُلزم املشرف التنسيق مع الطالب لعرض عمله ضمن سلسلة حلقات النقا

اليت

يعدها القسم.
 .00مساعدة الطالب قدر اإلمكان لرفع مستوى التحصيل العلمي عنده ،وتوفري ما
حيتاج إليه من تدريب ،ومتطلبات التجارب املعملية ،واألجهزة ،والربامج
احلاسوبية ،وغري ذلك.
 .01تقديم النصح واملساعدة يف الوصول إىل اجلهات ،أو األشخاص الذين هلم قدره
على مساعدته العلمية لتجاوز الصعوبات أثناء إعداد الرسالة.
 .03يُلزم املشرف إطالع الطالب على أي قصور من جانب الطالب ،أو عندما يكون
إجناز الطالب وعمله ال يرتقي إىل املستوى املطلوب ،وتقديم االقرتاحات
املناسبة ملعاجلتها.
 .04توجيه الطالب إىل االلتزام بإجراءات كتابة الرسالة طبقاً لدليل كتابة
الرسائل العلمية للجامعة ،وختصيص جلسة كل أسبوعني للطالب طبقاً
جلدول حمدد ،لتوجيه الطالب ومتابعته يف كافة مراحل إعداد الرسالة،
حسب اجلدول الزمين ملراحل الرسالة ،واملدة الزمنية املتوقعة لالنتهاء.
 .05يُلزم املشرف إبالغ الطالب عند ختطيطه للغياب عن القسم لفرتة طويلة،
خاصة عندما يصادف أوقات االجتماع بالطالب املتفق عليه يف اجلدول الزمين.
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 .06تقديم تقرير عن الطالب إذا ثبت عدم جديته يف الدراسة ،أو أخل بأي من
واجباته العلمية وفق أحكام املادة ( )51من الالئحة.
 .07عند تغيب الطالب عن االجتماعات الدورية باملشرف ملدة شهر بدون عذر
مقبول ،يقوم املشرف بإبالغ رئيس القسم العلمي الختاذ الالزم.
 .08تقديم تقرير يف نهاية كل فصل دراسي إىل رئيس القسم ،يوضح مدى تقديم
الطالب وفق أحكام املادة ( )51من الالئحة.
 .09تقديم تقرير عن اكتمال الرسالة وذلك بعد انتهاء الطالب من إعدادها وفق
أحكام املادة ( )50من الالئحة.
 .11تهيئة الطالب وإعداده ملناقشة الرسالة.
 .10تقويم الرسالة العلمية بصورة دقيقة ،وإفادة الطالب بالتعديالت على أال
يتجاوز ذلك ثالثة أشهر من استالمه ملسودة الرسالة.
 .11اقرتاح جلنة املناقشة واحلكم على الرسالة ،ورفعها إىل رئيس القسم بوقت
كاف.
 .13متابعة اإلجراءات االدارية املتعلقة بلجنة املناقشة وحتديد موعد املناقشة.
 .14متابعة إجراءات التصحيحات املطلوبة – ان وجدت من قبل أعضاء جلنة
املناقشة ،ويلتزم املشرف بإكمال دعمه ،ومساندته للطالب يف حال طلب إعادة
تسليم الرسالة.
 .1يعد املشرف املساعد نقطة التواصل الثانية مع طالب الدراسات العليا بعد املشرف
الرئيس.
 .2يقوم بقراءة ومناقشة عمل الطالب ،ويقدمه حسب ما هو متفق عليه ،وبالتنسيق مع
املشرف الرئيس .
 .3حيل حمل املشرف الرئيس أثناء غيابه .
 .4حضور االجتماعات بني املشرف الرئيس والطالب ،حبيث ال تقل عدد مرات
احلضور عن مرة واحدة خالل الفصل الدراسي الواحد.
 .5االحتفاظ بنسخة من خطة البحث املتفق عليها ،واليت أقرت من جملسي القسم
والكلية.
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 .6االحتفاظ بنسخة من اجلد ول الزمين إلمتام الرسالة العلمية .
 .7املساهمة مع املشرف الرئيس يف اإلشراف على الطالب  ،واقرتاح ما يساعد على
تسهيل إمتام الرسالة العلمية.
 .8املساهمة مع املشرف الرئيس يف توفري احتياجات البحث .
يف حالة حدوث طارئ للمشرف الرئيس (مرض أو وفاة ،أو إنهاء عقد ...اخل( يلتزم
املشرف املساعد مبا يأتي :
أ  -اإلشراف الرئيس عل الطالب إىل أن يتم تعيني مشرف رئيس بديل .
ب -يف حالة عدم توفر الشروط النظامية لتولي مهمة اإلشراف الرئيس على الطالب،
أو اختالف التخصص الرئيس للرسالة عن ختصصه ،فأنه يتوىل اإلشراف على املراحل
واإلجراءات النظامية لتعيني مشرف ،أو تغيري موضوع الرسالة.
يسعى هذا الدليل إىل إعطاء رؤية واضحة ملا هو متوقع من طالب الدراسات العليا يف
اجلامعة ،سواء من اجلوانب العلمية ،أو األخالقية والسلوكية .وبناء على ذلك فعلى
طالب الدراسات العليا االلتزام بالتعليمات الواردة يف هذا الدليل.
املتوقع من الطالب:
 .1االستفادة التامة من خدمات اجلامعة املتاحة ،ومن التدريس ،واإلشراف .
 .2التفكري النقدي التحليلي ا إلبداعي .
.3استقاللية البحث والتعلم .
 .4خلفية علمية وتقنية.
 .5إمكانية العمل ضمن فريق .
 .6التميز يف مهارات التواصل والكتابة .
 .7الكفاءة يف تطبيق معارفه ومهاراته .
 .8القدرة على التأقلم والتكيف مع البيئة األكادميية.
املهارات املطلوبة من الطالب:
 .1مستوى علمي عا ٍل.
 .2التزام جاد حنو حبث علمي عميق وجاد ،واملقدرة على اختيار موضوع الدراسة.
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 .3احلماس ودرجة عالية من الرغبة يف التعلم.
 .4حب االستطالع والرغبة واملستمرة يف البحث والتقصي.
 .5االلتزام بأخالقيات البحث العلمي.
 .6التحلي بالصرب والعزمية القوية.
 .7دقة املالحظة ليتمكن من االستنباط واالستنتاج واملوازنة والنقد.


:

 .1جيب عل كل طالب دراسات عليا أن حيدث أرقام ووسائل االتصال لدى القسم .
 .2احملافظة على ممتلكات القسم وأدواته .
 .3االطالع على اللوائح واألنظمة اخلاصة بالدراسات العليا ،واملمارسات املهنية املرتبطة
بها.
 .4يلزم طالب الدراسات العليا احلصول عل بريد الكرتوني ،ومتابعته بانتظام .
 مسئوليات الطالب جتاه املشرف :
 .1يناقش الطالب مع املشرف أهم االحتياجات ،واإلرشادات الالزمة مبا يف ذلك
االلتزام حبضور الدورات التدريبية إن دعت احلاجة إليها .
 .2يعمل الطالب مع املشرف على إجياد عالقة إشرافية بناءة  ،واالستفادة من املصادر
املتاحة والبيئة األكادميية اليت توفرها اجلامعة .
 .3وضع آلية لتدوين االجتماعات مع املشرف وما يتم االتفاق علية واالحتفاظ بنسخة مع
الطالب وأخرى لدى املشرف .
 .4يناقش الطالب مع املشرف االحتياجات املالية للبحث  ،والسبل املتاحة لتوفريها مبا
يتوافق مع أنظمة ولوائح اجلامعة .
 .5يتفق الطالب مع املشرف على وضع جدول زمين الجتماعاتهم الدورية .
 .6يتفق الطالب مع املشرف على وضع جدول زمين للمهام املطلوب إجنازها .
 .7يتوقع من طالب الدراسات العليا أن حيدد موضوع لرسالته (إذا كانت خطة
الربنامج حتتوي على رسالة) بعد االنتهاء من الفصل الدراسي األول واجتيازه بتقدير
جيد جداً
 .8إعداد خطة الرسالة بتوجيه من املرشد العلمي ،ويتم مناقشتها يف جلسة عامه
حبضور األساتذة املتخصصني واملعنيني مبوضوع البحث .
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 .9االلتزام خبطة البحث املوصى بها من قبل جملسي القسم والكلية .
 .10أن يتم الطالب باجلدية واالهتمام بكل ما يطلب منه علمياً والتقيد باإلرشادات
والتوجيهات اليت يقدمها له املشرف مباشرة .
 .11مناقشة سبل حل املشكالت أو الصعوبات اليت تواجه البحث مع املشرف
الرئيس ،أو املشرف املساعد إن وجدت .
 .12عدم إجراء أي جتارب داخل اجلامعة ،أو خارجها ،متعلقة بالباحث إال بعد موافقة
املشرف .
 .13القيام جبميع التعديالت اليت تطلبها جلنة املناقشة واحلكم بعد املناقشة يف الوقت
احملدد .

آلية تواصل الطالب مع املشرف والقسم العلمي :
 يقوم طالب الدراسات العليا بالتواصل مع املشرف أو (املشرفني) على الرسالة بصورة
مستمرة يف لقاءات منتظمة وبطريقة جمدولة .
 يلتزم حبضور الدورات واحملاضرات اليت يوصي بها املشرف .
 جيب على طالب الدراسات العليا تقديم عدد من احللقات العلمية (مسنارات) بالقسم
العلمي التابع له أثناء مرحلة الرسالة العلمية ،وفقاً ملا يأتي :
أ -عند االنتهاء من مقرتح اخلطة وقبل عرضها على جملس القسم ،يعرض الطالب يف
هذه احللقة مقرتح البحث وأهميته واهلدف منه وطريقة تنفيذه ومدى توفر إمكانات
تنفيذه ومدى فكرة البحث عما سبق عمله يف هذا اجملال والفائدة املرجوة من تنفيذه.
ب  -عند تسليم طالب الدراسات العليا رسالته العلمية تسليماً نهائياً يقوم بتقديم
عرض لرسالته يف حلقة حيضرها املشرف  /املشرفون ،وأعضاء هيئة التدريس وطالب
الدراسات العليا بالقسم.

تغيري املشرف أو االعتذار عن االستمرار يف اإلشراف
 )0حيق للطالب أن يتقدم بطلب خطي لرئيس القسم لتغيري مشرفه العلمي شارحاً
السبب يف ذلك.
 )1حيق للمشرف االعتذار عن استمرارية اإلشراف على الطالب من خالل تقديم
طلب رمسي لرئيس القسم ،موضحاً فيه مربرات ذلك ،على أن يتم االستمرار
يف اإلشراف حتى صدور قرار ملشرف آخر.
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التواصل مع عمادة الدراسات العليا:
سنرتال اجلامعة1077157711 :
مكتب عميد الدراسات العليا 05335
مكتب وكيل عمادة الدراسات العليا 05337
مكتب مدير اإلدارة 05331

05330 -

مكتب وحدة اخلرجيني 05333

الربيد االلكرتوني:

dgs@bu.edu.sa

املوقع االلكرتونيhttps://portal.bu.edu.sa/web/15362001/home :
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