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 المقدمة
 

ً اا ماا أاااك و القام،  للمعرفاة مناارة   املرأة رؤيتها لتكون قد وضعت الرمحن بنت عبد نورة عة األمريةجام إن   فكارة  تبنات أي
ومان أجال  املساتدامة  و التنمماة يف تفعمل اقتصاد املعرفاة  أساسم ا لتكون عنصر ا  وتطوير قدراهتا وصقل مهاراهتا   وتدريبها  تأهملها

ة أداء تًامن جااود واضاا ة وداددة آلماا و  خاصاة  علا  وضاأ أنةمااة ا امعاة يف عملاات عماادة ضامان ا ااودة حتقما  تلاا الرؤياة 
ة الييطانماااااااة اهلمئااااااا ماااااااأ يعملاااااااون خاااااااياء دولمااااااان بالتعااااااااون ماااااااأ وذلاااااااا ( (QMS نةاااااااا  إدارة ا اااااااودة يف دلمااااااال مجماااااااأ إداراهتاااااااا 

  ( QAA) :األكادميي لالعتماد
 جامعة غايا  من (السادسة) الغاية من اإلسرتاتمجمة األهداف بنود معة، فشملت مستوفمة  األنةمة تلا جاء  ولقد    

 األداء حتقم  إىل الوصول أجل من الًرورية واألنةمة العملما  تأسمس ضرورة" :عل  تَانُّص واليت الرمحن  عبد بنت نورة األمرية
 متطلبا  من أساسم ا متطلب ا الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة يف اإلسرتاتمجمة للخطة(  السادسة) الغاية وتُاَعدُّ  للجامعة  الفعال
 واللوائح منالسماسما  شاملة   جمموعة   املؤسسة لدى تكون أن: "عل  يَانُّص والذي األكادميي  واالعتماد للتقومي الوطنمة اهلمئة

 وللوحدا  الدائمة  أو الرئمسة للجان العمل إجراءا  و نطاقالصالحما  بوضوح حُتدد واسأ   بشكل   متاحة   وتكون التنةمممة 
   ( 2.6 املعمار) املؤسسة يف القمادية وللوظائف اإلدارية 

مااان اإلجاااراءا   ىسلسااالة   إىل دميياالعتمااااد األكااااالوطنماااة للتقاااومي و  معاااايري اهلمئاااةيااارتج،  أنااا  وتكمااان أ ماااة هاااذا النةاااا  يف  
 لالعتمااااد املؤسساااي  بنااات عباااد الااارمحن ناااورة تؤهااال جامعاااة األمااارية و ة الوطنماااة جاااودة مجماااأ معاااايري اهلمئااا السماساااا  الااايت تًااامنو 
  (للتقومي واالعتماد األكادميي أجزاء الدلمل ملعايري اهلمئة الوطنمةمجمأ  بالتفصمل استمفاءالذي يوضح و  (6ة )صف  ا دول انةر)

التابعااااااة  املساااااااندة والكلمااااااا  العمااااااادا  مااااااأ بالتعاااااااون وضااااااأ أناااااا   يف جامعتنااااااا نةااااااا  إدارة ا ااااااودة ماااااازأهاااااا، مااااااا مي إن 
ة  مقنناااااااااااااة   آلماااااااااااااا    حسااااااااااااا و  هلاااااااااااااا  اااااااااااااة  سماساااااااااااااا    مااااااااااااان بمنهاااااااااااااا دراساااااااااااااة ماااااااااااااا لااااااااااااادى ا امعاااااااااااااة مااااااااااااان و واضااااااااااااا   و  وأنةم 
تًامن تطبما  معاايري اهلمئاة  و  تتماشا  ماأ لاوائح وةارة التعلام، عالمة   جودة   ذا  اخلروج بأنةمة   َثم  من و دولمة   مبمارسا    مقارنتها

  الوطنمة للتقومي و االعتماد األكادميي 
 ا ها  قبل من االستعمال لسهولة وذلا منفصل   كتم    يف وضأ منها جزء كل أجزاء  ستة   إىل الدلمل هذا قس، قد و    

 كامال كنةاا  منهاا جازء كل إىل ينةر أن أو منفصلة  كأنةمة تؤخذ  أن ميكن ال و البعض  لبعًها مكملة األجزاء وهذه املعنمة 
  :هي األجزاء وهذه ذات   حبد

 للجودة  اإلداري أ  التنةم،
 الينامج  جودة ب  معايري

  

 للينامج  التنةمممة اللوائحج  
 الطالبا   تعل ، د  جودة 
  

   العلمي  والب ث العلما ه  الدراسا 
 اجملتمأ  مشاركة و    
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-شاائةكواااا جامعااة نا- بناات عبااد الاارمحن نااورة وعلاا  الاارغ، ماان املتغااريا  العدياادة الاايت طاارأ  علاا  أنةمااة جامعااة األماارية  
ساااااعادة  بإشاااااراف العممااااال  وبنااااات دماااااد  هااااادى الااااادكتورة  ا امعاااااة معاااااار ماااااديرة بتوجمااااا  ث  أن العماااااادة حبماااااد ا  وتوفمقااااا  إال 
الدكتورة  عممدة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي  من وبدع، ل الزامبنت عبد ا   فاتن الدكتورة وا ودة  ا امعة للتطوير كملة و

ماااان وضااااأ نةااااا  يتممااااز  نااااتمتك وفرياااا  الرتمجااااة  الاااادلمل  عماااال فرياااا و  العمااااادة  موظفااااا  وبتعاااااون  أمساااااء بناااات شااااايأ الشااااعمفان
بالعملماااة  مباشااارة )املرتبطاااة مجماااأ أنةمااة ضااامان ا اااودة يف إدارا  ا امعااة ربطااا  أال وهااي  مهماااة مبَز يماااة ا امعاااا  اةلمااة أنةماااة عاان

 ما يلي: تًمن متناسقة   واحدة   مبنةومة   التعلمممة(
  واألهداف  وضوح الرؤية •
 مأ بعض  املسؤولما  بعًهاعد  تداخل  •
   اهلمئة الوطنمة ملكاف ة الفساد )نزاهة(  هبا واليت تنادي قائم ا عل  أسس املتابعة واملواةنة  موضوعمة العمل كون  •

 
ولاا  علماا توكلات  إلجنااةه  اللها، هاذا اجتهااديووفقاين   أن سهل ر هاذا العمال-عز وجل-  فإنين أشكر ا وختام ا 

تأساام ا  وذلااا  وإتقاناا  ونياسااا  يف إخااالع العماال الدينمااة والوطنمااة  هااذا الاادلمل مب ابااة منااارة للقاام، بااأن يكااون وكلااي أماال أخلصاات  
  إن ا  حي  إذا عمل أحدك، عمال  أن يتقن  " فهو القائل" :- علم  وسل، صل  ا - دمد نبمنا بسنة
  
  
  
 مديرة مشروع نظام إدارة الجودة                                                                                

  المحسن السديري أ. د. مشاعل بنت عبد                                                                            
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 بمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي QMSنظام إدارة الجودة ( من هـالبند ) عالقة 
 

 الوطنمة للتقومي و االعتماد األكادميي معايري اهلمئة نةا  ادارة ا ودة دتويا  البند
8 املساندة املعايري 10 4 3املعايرياألساسمة الدراسا  العلما والب ث العلمي هاا  
1 ها    العلممة ليامج الدراسا  العلماالدرجا   
 8  1  8/ 3  4/ 2  4/ 1  1  4 ختطمط اليامج و تصمممها 2  ها
3 هاا  7  3  4/ 1  1  4  نة قبول برامج الدراسا  العلما 
4هاا    12  7  4/ 6  3  4/ 6  1  4/ 3  1  4/ 3  1  3  نة برنامج الدراسا  العلما 
 5  4/ 3  5  3/ 5  3/ 5  2  3 والتقومي ليامج الدراسا  العلما نة االختبارا   5   ها
 3  1  5/ 1  5 القًايا التشغملمة لينامج الدراسا  العلما 6  ها
 4  3 خطة برنامج الدراسا  العلما 7  ها
8  ها  5  1  10 التعاون الب  ي 
9  ها  3  1  3/ 1  3 ضمان جودة برامج الدراسا  العلما 
 4  4/ 1  4/ 7  3  3/ 7  1  3 املتابعة السنوية 10  ها
 9  1  10 أخالقما  الب ث العلمي 11  ها
   4  10/ 1  3  10/ 2  10/ 1  10 األحباث العلممة ألعًاء همئة التدريس 12  ها
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 QMS االختصارات الواردة في نظام إدارة الجودة جدول 
 

PNU 

 Princess Nourah Bint Abdulrahman عبدالرمحنجامعة األمرية نورة بنت 
University 

DQAA 

 Deanship of Quality Assurance and عمادة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي
Accreditation 

QA 

 Quality Assurance ضمان ا ودة

QMS 

 Quality Management System نةا  إدارة ا ودة

QMIS 

 Quality Management Information System إدارة معايري ا ودةنةا  معلوما  

HCQAAA 

 Higher Committee of Quality Assurance االعتماد األكادميياللجنة العلما لًمان ا ودة و 
and Academic Accreditation 

CQAC 

 College Quality Assurance Committee  نة ضمان ا ودة يف الكلمة

PAP 

 Program Approval Panel  نة قبول/ إقرار الينامج األكادميي

APR 

 Annual Program Report التقرير السنوي للينامج األكادميي

ACR 

 Annual Course Report التقرير السنوي للمقرر الدراسي

APCMR 

عملمة املراقبة السنوية الشاملة للينامج األكادميي 
 واملقررا  الدراسمة

Annual Program and Course Monitoring 
Reporting Process 

AMPR 

 Annual Monitoring Program Report تقرير املراقبة السنوية الشاملة للينامج األكادميي

KPIs 

  Key Performance Indicator مؤشرا  األداء الرئمسمة

PPR 

 Periodic Program Review املراجعة الدورية للينامج األكادميي

SSLM 

http://www.corporater.com/KPI-Software
http://www.corporater.com/KPI-Software
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للتواصل بن الطالبا   االجتماع الرئمسي
 واملوظفا 

Staff Student Liaison Meeting 

VLE 

 Virtual Learning Environment ببمئة التعل، االفرتاضي

PES 

 Program Evaluation Survey استبانا  تقمم، الينامج األكادميي

CES 

 Course Evaluation Survey استبانة تقمم، املقرر الدراسي

ILOs 

 Intended Learning Outcomes خمرجا  التعل، املستهدفة

GPA 

 Grade Point Average املعدل التااراكمي

NCAAA 

 National Commission for Academic االعتماد األكادميياهلمئة الوطنمة للتقومي و 
Accreditation and Assessment 

NQF 

 National Qualifications Framework اإلطار الوطين للمؤهال 

PSRBs 

املشرعة للوائح واألنةمة/ ا ها  املتخصصة و 
 اهلمئا  املهنمة والقانونمة والرقابمة

Professional, Statutory and Regulatory 
Bodies 

QAA 

 The Quality Assurance Agency for Higher وكالة إدارة جودة التعلم، العار )اململكة املت دة(
Education (UK) 

ICT 

 Information and Communications تقنمة املعلوما  واالتصاال 
Technology 

IT 

 Information Technology تقنمة املعلوما 

VR 

 Vice Rector وكملة ا امعة

VR-Academic Affairs  

  Vice-Rectorate of Academic Affairs وكالة ا امعة للشؤون التعلمممة

VR-Higher Studies  

 & Vice-Rectorate of Higher Studies وكالة ا امعة للدراسا  العلما والب ث العلمي
Scientific Research  

DAR 
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  Deanship of Admissions and Registration عمادة القبول والتسجمل

ELOs 

 Expected learning outcomes خمرجا  التعل، املتوقعة

DGS 

 Deanship of Graduate Studies عمادة الدراسا  العلما

HSPC 

 Higher Studies Program Committee  نة برنامج الدراسا  العلما

Adm 

 Administration إدارة

SR Council 

 Scientific Research Council العلمي الب ث جملس

ACR 

 A Course Report املقرر تقرير

SME 

 Small and Moderate Establishments واملتوسطة الصغرية املؤسسا 

PC 

  Program Committee  نة الينامج

EC 

 Examination Committee التابعة للجنة الينامج نة االختبارا  

PAC 

 Program Approval Committtee قبول الينامج نة 

LTAC 

 Learning, Teaching, & Assessment  نة التعل، والتعلم، والتقومي 
Committee 

APC 

 Academic Planning Committee  نة التخطمط األكادميي

HSPC 

 Higher Studies Program Committee  نة الينامج للدراسا  العلما

HSEC 

 نة االختبارا  التابعة للجنة برنامج الدراسا  
 العلما

Higher Studies Examination Committee 

HSPAC 

  نة قبول برنامج الدراسا  العلما
 

Higher Studies Progam Approval 
Committee  
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 على المجلدات  QMSجدول توزيع أجزاء نظام إدارة الجودة 
 

 البند  المجلد رقم 
 التنظيم اإلداري واألكاديمي للجودة :البند )أ( 1

     QMS  الغاية من نةا  إدارة ا ودة 1أ 
  اهلماكل التنةمممة للجان 2أ 

 معايير البرامج وجودتها: البند )ب( 2
   مقدمة 1ب 
  التخطمط )املرحلة األوىل(مرحلة  2ب 
  مرحلة است داث الينامج ا ديد )املرحلة ال انمة( 3ب 
  توصمفا  اخلية املمدانمة 4ب 
  املوافقة عل  الينامج 5ب 
   مراقبة الينامج وتقممم  6ب 
   التعديال  عل  اليامج 7ب 
   املراجعة الدورية 8ب 
  إغالق الينامج 9ب 
  تقمم، الطالبة 10ب 
 تواصل الطالبا  واملوظفا  11ب 

 البند)ج( : لوائح الجامعة وأنظمتها 3
  اإلطار األكادميي  والساعا  املعتمدة 1ج 
  بناء املقرر الدراسي 2ج 
   إدارة اليامج واملقررا  الدراسمة 3ج 
  صو  الطالبا  ومت ملهن 4ج 
   سماسة التقومي 5ج 
   اخلياء اخلارجمن 6ج 
   التقوميإدارة  7ج  
   التص مح ورصد الدرجا  8ج 
   تقد  الطالبة الدراسي 9ج  
  منح الدرجة العلممة) التخرج( 10ج  
   الطالبا  ذوا  االحتماجا  اخلاصة 11ج  
   مالءمة حالة الطالبة النفسمة وا سدية للدراسة يف ا امعة 12ج  
  أنةمة التةل، والشكاوى 13ج 
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   امللزمة للطالبا القواعد األخالقمة  14ج  
  سماسة القبول 15ج  

 البند )د(: جودة تجربة الطالبات التعليمية 4
  مقدمة 1د 
  اإلرشاد والدع، األكادميي 2د 
  دع، الطالبا  غري السعوديا  3د 
   املكتبة 4د 
   تقنمة املعلوما  5د  
    VLEبمئة التعل، االفرتاضمة 6د 
 اخلدما  الطبمة 7د 
  الوظمفي ودع، اخلية املمدانمةالدع،  8د 

 البند )هـ(: الدراسات العليا والبحث العلمي 5
  الدرجا  العلممة ليامج الدراسا  العلما 1ها 
   ختطمط اليامج وتصممم : 2ها 
     نة قبول برامج الدراسا  العلما3ها 
   نة برنامج الدراسا  العلما 4ها 
  ليامج الدراسا  العلما نة االختبارا  والتقومي  5ها 
  ا وان  االجرائمة ليامج الدراسا  العلما6ها  
     خطة برنامج الدراسا  العلما7ها 
 التعاون الب  ي 8ها 
  ضمان جودة برامج الدراسا  العلما9ها 
  املتابعة السنوية 10ها 
 أخالقما  الب ث العلمي11ها 
 التدريس همئة ألعًاء العلممة األحباث12 ها

 العالقات المجتمعية(: البند )و  6
 إشراك اجملتمأ 1و 
   اخلرجيا  2و  
   اللجنة التوجمهمة 3و 
  مركز دع، و تطوير األعمال 4و 
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  (ه) البند محتوياتفهرس 
 3 ............................................................................................................................................ المقدمة

 5 ...................................................... األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة بمعايير QMS الجودة إدارة نظام من( هـ) البند  عالقة

 QMS ........................................................................................... 6  الجودة إدارة نظام في الواردة االختصارات جدول

 5 ............................................................................................................ العلمي والبحث العليا الدراسات) هـ) البند

 5 .................................................................................................... :العلما الدراسا  ليامج العلممة الدرجا  1 ها

 5 ............................................................................................................................... :املقدمة 1.1 ها

 6 ................................................................................................................ :العلما الدراسا  عمادة 2  1 ها

 7 .......................................................................................................... :العلما الدراسا  عمادة جملس 3  1 ها

 8 ................................................................................................................ :وتصمممها اليامج ختطمط 2 ه

 8 ......................................................................................................... (األوىل املرحلة:) التخطمط مرحلة1.2 ه

 9 ......................................................................................... (ال انمة املرحلة: )ا ديد الينامج است داث مرحلة2  2 ه

 10 ........................................................................................................ :العلما الدراسا  برامج قبول  نة  3 ها

 12 ............................................................................................................. :العلما الدراسا  برنامج  نة 4 ها

 14 ............................................................................................ :العلما الدراسا  ليامج والتقومي االختبارا   نة 5 ها

 16 ................................................................................................. :العلما الدراسا  ليامج االجرائمة ا وان 6  ها

 16 ........................................................................................... :التسجمل ومؤهال  بالينامج االلت اق طل 1  6 ها

 16 ........................................................................................................... :العلما الدراسا  برنامج خطة  7 ها

 16 .................................................................................................................. (:املاجستري) درجة 1  7 ها

 17 ................................................................................................................... (:الدكتوراه) درجة 2  7 ها

 17 ........................................................................................................................ :الب  ي التعاون 8 ها

 18 ............................................................................................. :ا امعة خارج بالب ث القما  عل  املوافقة 1  8  ها

 18 ....................................................................................................... :العلما الدراسا  برامج جودة ضمان9 ها

 18 ............................................................................................................................. :مقدمة1  9 ها
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 والبحث العلميالعليا  الدراسات) هـالبند )

 الدرجات العلمية لبرامج الدراسات العليا: 1هـ.

 المقدمة: 1.1هـ.
اليت تتطل  و   للطالبا  لاللت اق بيامج الدراسا  العلما ناسبةامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تلتز  بتوفري فرع مج إن      

و حىت يكون إطار   ة رسالة علممةة و كتابَ دراسم   إعداد أحباث علممة  و تشمل برامج )املاجستري( و)الدكتوراه( و كال ا يً، مقررا   
من اللجان  تنةممي   ا امعة  فقد مت إنشاء همكل  ا مأ إطار درجا  برامج )البكالوريوس( اليت تطرحها درجا  الدراسا  العلما متماشم  

يناظر همكل برامج )البكالوريوس(  و يتًمن هذا اإلطار وجود أعًاء خارجمن يف عملما    و العملما  ليامج الدراسا  العلما
 بل   امعا  الوطنمة والدولمة األخرىمماثلة ملعايري ا ا ودة العالمة  الرمحن عبد بنتضمان ا ودة إلثبا  أن معايري جامعة األمرية نورة 

عل  االلتزا  باملواد الواردة يف الالئ ة املوحدة  الرمحن عبد بنتكما حترع جامعة األمرية نورة  ا ودة  ناحمة منال تقل عنها 
ا  جامعة األمرية نورة و هذا النهج املتكامل و املتواةن هو األساس الذي تقو  علم  إجراء  (1 -انةر املل  : )ه  للدراسا  العلما

و تً، الالئ ة املوحدة للدراسا  العلما املواد اليت حُتدد  اجملال  هذا يفيعكس أفًل املمارسا  الدولمة  أن  بنت عبد الرمحن  كما
ً ا اهلماكل التنةمممة الرئمسة    أي

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ( الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي1)هـ.الشكل 

 
راسا  العلما الد عمادة قو  باإلشراف عل ( أن وكملة الدراسا  العلما والب ث العلمي ت1 -ه) الشكل: ويتًح من      
من هذه العمادا  دور مه، يتًح من خالل هماكلها التنةمممة  كما  ولكل عمادة  عمادة شؤون املكتبا   العلمي عمادة الب ثو 

 هو موضح 

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 مكتب الوكيلة 

 العلوم والتقنية وحدة امانة المجلس العلمي 

 عمادة الدراسات العليا

 

 عمادة شؤون المكتبات

 

 عمادة البحث العلمي 

 
دارة االبتعاث واإلشراف إ

 المشترك

 

 دارة المؤتمرات والندواتإ

 

 دارة الكراسي البحثيةإ

 

 إدارة الجمعيات العلمية
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بنت عبد  نورة األمرية جامعة وتلتز اهلماكل الرئمسة للوكالة   أيًا تعرف يتال املواداملوحدة للدراسا  العلما  وتتًمن الالئ ة      
 التنفمذية والعمادا  يف مكااا الص مح  ماكلوالذي يوضح اهل  أعاله( 1 ها: )الشكل يف موضح هو كما  التنةم، هبذاالرمحن 

  العلمي الب ث وأنشطة العلما الدراسا   ان العالقة بن( 2 ها) :ويبن الشكل 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 االعالقة بين لجان الدراسات العلي :(2الشكل )هـ.

 :عمادة الدراسا  العلما 2  1ها 
 وتتوىل هذه  للدراسا  العلما لدع، الطالبا  أثناء دراساهت، العلما عبد الرمحن أنشأ  عمادة   بنتجامعة األمرية نورة  إن       

برامج الدراسا   ودع،  نةالدراسا  العلما بتنةم،  عمادةتقو   والعمادة اإلشراف عل  برامج الدراسا  العلما بالتعاون مأ الكلما   
هذا  وتتبىن ا امعة  معنمة بوضأ سماسة الدراسا  العلما  امعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن وهي  نةالعلما مبوافقة جملس ا امعة  

 لماهتن اليت ينتمن إلمها جودة عالمة بغض النةر عن ك متسقة  ذا النهج لتًمن حصول مجمأ الطالبا  عل  خية 
 أهداف عمادة الدراسا  العلما فهي كالتار:  أما

   املعرفة   وةيادة مستوىتوفري بمئة مالئمة تعزة بناء ثقافة الب ث العلمي 
  وتطلعا   وتدع، احتماجا   اجملاال  اليت هت، املصل ة الوطنمة ومتخصصة يف العالمة إعداد قوة عاملة تتممز بالكفاءة

 التطوير االسرتاتمجي  امعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن  سها  يف اال إىل تسع و   منسوبا  ا امعة

College Council 

Department Council 

 مجلس عمادة البحث العلمي

 لجنة أخالقيات
العلمي البحث  

برنامج الدراسات العليا  لجنة االختبارات والتقويم نةلج   

مجلس عمادة الدراسات العليا

برامج  قبوللجنة 
 الدراسات العليا

   مكتب وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

الكلية مجلس  
 

 
 بالكليةلجنة ضمان الجودة                        

القسم مجلس  

   مجلس الجامعة

 لجنة التخطيط األكاديمي  األكاديميلضمان الجودة واالعتماد  العليا اللجنة
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  فه،  عل الطالبا   قدرا وتطور  لسعودية ااململكة العربمة احتماجا   تف  مأت  للب ث العلمي ولوائح مناسبةوضأ قواعد
 الب ث العلمي وأسالمب  يف خمتلف جماال  الدراسة  

 النهج عناية خاصة  وسُمور هذاحلول مناسبة وف  أسس علممة مدروسة   والب ث عن  الرتكمز عل  دراسة املشاكل املل ة
سالة حترع العمادة عل  أن تكون مقرتحا  الب ث العلمي تعكس ر  ومن خالل مبسا ة ا امعة يف إشراك اجملتمأ  

 ا امعة  
   اإلشراف عل  طالبا  الدراسا  العلما بالتنسم  مأ الكلما  املعنمة 
  ،بالتعاون مأ  وذلا  املتاحة لطالبا  جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن للدراسة داخل وخارج اململكة ومتابعة الفرعتنةم

 ا ها  اليت مت ل اململكة يف اخلارج  

 الدراسات العليا: مجلس عمادة  3. 1هـ.
 وما خيتص  الالئ ة املوحدة عًوية جملس عمادة الدراسا  العلما والواردتان يف( )السادسة( 6امسة( و )( )اخل5توضح املادتان )     

 بالنةر فم  كالتار: 
 .ومتابعة تنفمذها بعد إقرارها  ومعاهد ا امعةكلما  يف مجمأ     وتنسمق أو تعديلهااقرتاح السماسة العامة للدراسا  العلما -1
 .اقرتاح اللوائح الداخلمة بالتنسم  مأ األقسا  العلممة فمما يتعل  بتنةم، الدراسا  العلما-2
 .واإلشراف علمها وتنفمذها اقرتاح أسس القبول للدراسا  العلما -3
 .وبن اليامج القائمة والتنسم  بمنهاالتوصمة بإجاةة اليامج املست دثة بعد دراستها -4
 .تبديل علمها أو عل  اليامج من تعديل أو وما يطرأفقة عل  مقررا  الدراسا  العلما االتوصمة باملو -5
 .األقسا  جمالستوصمة   بناء  عل واإلجنلمزية التوصمة مبسمما  ا لشهادا  العلما باللغتن: العربمة -6
 .التوصمة مبنح الدرجا  العلممة-7
 . مجمأ الشؤون الطالبمة املتعلقة بطالب الدراسا  العلما يف ا امعةالبت يف-8
 .املوافقة عل  تشكمل  ان اإلشراف ومناقشة الرسائل العلممة-9
   ومناذج تقاريروتقدميها  وإخراجهالعلممة وطباعتها ا لرسالةلكمفمة كتابة ا والقواعد املنةمةوضأ اإلطار العا  خلطة الب ث  – 10

 .واحلك، عل  الرسائلاملناقشة 
 أو خارجها  ا امعة اخلمتخصصة من د أو همئا تقومي برامج الدراسا  العلما يف ا امعة بصفة دورية بواسطة  ان  – 11
    .دراسة التقارير الدورية اليت تقدمها األقسا  العلممة يف ا امعة – 12
 .مدير ا امعة للدراسة وإبداء الرأي رئمس  أو جملس ا امعة أو احيمل  إلمه النةر يف ما – 13

 عضوية المجلس:
 العلما  الدراسا  عممدة  الرئمس: 

 العلما الدراسا  عمادة كملةو   أممنة اجمللس: 
 العلمي الب ث عممدة  األعًاء: 
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 تعممنه، يت، األقل عل  مشارك أستاذ بدرجة علما دراسا  هبا كلمة كل عن واحد تدريس همئة عًو
 ملدة ويكون تعممنه، ا امعة  مديرة وموافقة الكلما  جمالس توصمة عل  بناء ا امعة جملس بقرار من

  .للتجديد قابلة نسنت
 موظفة إدارية                                                                  السكرتري: 

 باألغلبمة قرارات   وتصدر أعًائ  ثل ي حبًور إال االجتماع يت، وال األقل عل  كل شهر مرة رئمس  من بدعوة اجمللسوجيتمأ  
 من يرد علمها اعرتاض مل ما نافذة اجمللس وتعتي قرارا   الرئمس فم  الذي ا ان  يرجح التساوي وعند احلاضرين األعًاء ألصوا 
من  أو أعًائ  بن من مؤقتة أو دائمة  ان تشكمل العمادة وجمللس .تاريخ وصوهلا إلمها من يوما عشر مخسة خالل ا امعة مديرة

 .ب  ما يكلفه، غريه، لدراسة

 :وتصميمهاتخطيط البرامج  2.ه
يتًااااح االهتمااااا   وجياااا  أن  مهمااااان لتصاااال الاااايامج إىل املسااااتويا  األكادميمااااة املطلوبااااة وختطمطهااااا جانبااااانإن تصاااامم، الاااايامج        

  للماؤهال  واإلطاار الاوطين واالعتماد األكاادميي م ل: معايري اهلمئة الوطنمة لًمان ا ودة   باملرجعما  اخلارجمة املعنمة بالتعلم، العار
  العالقة باملسار املهين للخرجية ذات املهنمة ومتطلبا  اهلمئا 

 هذه األمور، تقوم الجامعة باتباع أسلوب مرحلي في وضع البرامج الجديدة:  وإلدارة وتنظيم   
 عان مانح املوافقاة علا  التخطامط األور للايامج  اللجناة املساؤولةهاي  واالعتماد األكاادميي اللجنة العلما لًمان ا ودة  تكون

 العلما  لدراسا ل الشؤون وكالة شرافإ حتت األكادميي التخطمط  نة عمل خالل من وذلا  ا ديدة
  وتقااد  الوثااائ   حمااث تقاو  باحلصااول علاا  املوافقااة علا  توصاامف الينااامج  الكلمااا  هااي املسااؤولة عان وضااأ الاايامج تكاون 

 الكلمة من خالل جملس الكلمة  يفالنهائمة للجنة ضمان ا ودة 
  ُتشاكللحماث   ملوافقة املبدئماة علا  الايامجاسؤولة عن امل هي العلما  لدراسا ا عمادةراف إشاليامج حتت  قبول نة  تكون 

باعتماد املؤهل الذي  إما  اليامج قبولإىل  نة  رفأ التوصما الينامج ودراسة املقرتح و  لف ص ريقا  مؤقتا  ف نة قبول اليامج 
  العلما لدراسا واليت بدورها ترفأ توصماهتا لوكالة ا  رفً بمين   هذا الينامج أو 

 مرحلة التخطيط :)المرحلة األولى(1.2.ه
  إىل التأكااد ماان أن األفكااار ا دياادة لطاارح الاايامج متماشاامة مااأ متطلبااا  اجملتمااأ األكااادميي هتاادف هااذهإن املرحلااة األوىل       

اليت تقدمها الكلما  لتطوير الايامج الفارع املمنوحاة لكال كلماة  وتعكس املقرتحا  وتوجهها االسرتاتمجي خطط ا امعة  ومتوافقة مأ
 وج  اخلطة االسرتاتمجمة للجامعة مأ ت واليت تتواف   املناسبة وطرح املقررا   برامج الكلما  األخرى ومتابعة تطوير  براجمها لتطوير
 انةاارقدمااة )ي بدراسااة الوثااائ  املكااادميكااادميي نمابااة عاان اللجنااة العلمااا لًاامان ا ااودة واالعتماااد األالتخطاامط األ وتقااو   نااة     

 االقتصااادية  وجاادواها االساارتاتمجمة الناحمااة ماان قرتحااا امل تلااا مناساابة ماادى دراسااة وبعااد الاايامج  مقرتحااا  لاادع،( 1-: باملل اا 
  برامج جديدة لتخصصا  جديدة الست داثأن اإلجراءا  الالةمة  من املعلو  ووتوصي بتطويرها   ملناسبةا املقرتحا  اللجنة تعتمد
ضارورة حادوث  يرجاأ اىل وجاود دورة التطاوير والساب  يف وجهادا   اتاج وقت  حي واعتمادها   املوافقة احلصول عل و ا مبراحل التصمم، مرور  

  مشاورا  واسعة مأ األطراف اخلارجمة ذا  العالقة
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 الجامعة مجلس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جديد برنامج ث الستحدا التخطيط خطوات (: 2ه.الشكل )
 (األولى)المرحلة 

 
ث محب فمها  للنةر األكادميي التخطمط  نة عل  أوال   جديد برنامج بتطوير املتعلقة االقرتاحا  مجمأ تعرض أن ومن الًروري       

 جملااس إىل اليناامج  نااة عاي ويرفاأ املقاارتح  (3ب املل اا : ) ا للنماوذج يفساات داث وتطاوير برنااامج جدياد وفق اااليكاون تقاادمي الطلا  
وكالاة  إىل االقارتاح يرفاأ  وبعادها واإلفادة للدراسة الكلمة ا ودة يف ضمان  نة إىلبدوره  الذي يرفعها الكلمة جملس إىل ثم  ومن القس، 

  لإلفادةكادميي رفأ إىل  نة التخطمط األيويف حال املوافقة علم    ا امعة العلما يفالدراسا  

 )المرحلة الثانية(: الجديدمرحلة استحداث البرنامج 2. 2.ه
املكون الرئمس للجنة  الفري  هذاوسمكون   عل  تطويره  نة التخطمطبرنامج مقرتح وافقت جي  تشكمل فري  تطوير لكل        

 والعاملمة   اةلمة واإلطارا  األكادميمة  : املرجعما  اخلارجمةمن كالاالعتبار   بعنأن تًأ  واليت جي   اليامج اليت ستشكل مستقبال  
والتجارة بقطاع الصناعة  واملدخال  املتعلقةاملعلوما   وسمت، مجأ هلمئا  املهنمة  اتطرحها ا ها والقًايا اليت والبنمة الت تمة 
 و ستؤخذ  املخطط هلا يامج الدراسا  العلمارتبط بًمان أن اليامج تل لا  باإلضافة إىل العناية اخلاصةاحلاجة لذ واخلرجين عند

 مجلس القسم
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وكالة الجامعة للدراسات العليا 

 والبحث العلمي

 

 الكلية مجلس

 بالكلية الجودة ضمان لجنة

 

 

العليا لضمان الجودة  اللجنة

 األكاديميواالعتماد 

 

 

 العليالجنة برنامج الدراسات 
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و بعد تلا املشاورا  يقو  فري    املقررا  وصمفمشورة املستشارين اخلارجمن أو اخلياء فور االنتهاء من كتابة توصمف الينامج و ت
  و سمصاح  املقرتح إشارة من العممدة املعنمة إىل أن املوارد اةددة لدع، الينامج متوفرة  التطوير بإعداد الصورة النهائمة للينامج

و عندما   ايقد  فري  التطوير املقرتح إىل  نة الينامج املوجودة أو اليت مت إنشاؤها حدي    ثم  منو   و خدما  الدع، الفين  كتبةكامل
 وكالةيسل، الينامج إىل   و نة ا ودة يف الكلمة  والكلمة لقس،ا يجملس موافقة وبعد  ةتقتنأ  نة الينامج بأن كل مراحل التصمم، كامل  

  الينامج  لف ص فريقا  مؤقتا  اليامج للدراسة و النةر من قبل   قبولىل  نة إ حتملم  بدورهااليت  و العلما الدراسا 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

الثانية(استحداث برنامج جديد )المرحلة خطوات  (:3الشكل )ه.  

للمستجدا  واملتغريا   ولكن نةرا وا امعة مقرتحا  إنشاء برامج جديدة تلتز  باخلطط االسرتاتمجمة للكلما   عادة فإن و  
يف علاااو  املعرفااااة  قااااد تنتهاااز بعااااض الكلمااااا  هاااذه املسااااتجدا  لتفااااتح باااارامج جديااادة وتقااااو  بااااأجراء بااابعض التعااااديال  علاااا  خطتهااااا 

 (3: )ب ا زء انةر برنامج  تصمم، كمفمة ولالطالع عل   االسرتاتمجمة أثر ذلا

 برامج الدراسات العليا: قبول. لجنة 3هـ.
إن عملمة إقرار املقررا  اليت ُتدرلس يف برامج الدراسا  العلما مرحلة مهمة ضمن أنشطة ضمان ا ودة املستمرة بالنسبة  امعة  

 حتق  هدفن:األمرية نورة بنت عبد الرمحن فهي الوسملة اليت 
 املقررا  الدراسمة يف برامج الدراسا  العلما اليت تطرحها الكلما   جودة مستوى 
   أن الطالبا  سم ةن بتجربة تعلمممة ذا  جودة عالمة 
: ومنها واملعايري األكادميمة يف ضوء معايري التخطمط  يت،النةر يف املصادقة عل  برامج الدراسا  العلما ا ديدة املقرتحة  إن  

(  1-انةر املل  : )ها  تطبمٌ  ملا ذُكر يف الفصل الرابأ من اللوائح املوحدة وهذه العملمة  اليت يتًمنها الينامج املقرتحالنةر يف املوارد 
 :كاآليتا ولكن عملمة املصادقة علمها تت،  هو من ميلا الصالحمة العتماد اليامج األكادميمة للدراسا  العلم ا امعةجملس و 

  نة برنامج الدراسا  العلما

 

وكالة ا امعة للدراسا  العلما والب ث 
 العلمي

 

 اللجنة العلما للجودة

 

 جملس ا امعة

 

اللجنة املؤقتة لف ص 
 برنامج الدراسا  العلما

 

 نة قبول برامج 
 الدراسا  العلما 

 ةجملس الكلم 

  نة ضمان ا ودة بالكلمة

 جملس القس، 
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يت، إحالة أي استفسارا  إىل  نة برنامج  ثم  منو   (1.2)ه  عمادة الدراسا  العلما ف ص مبدئي يقو  ب  جملس  
عل  توصمة  نة ضمان ا ودة بالكلمة عل   بناء الكلمةو جملس  القس،  جملسالدراسا  العلما ذا  الصلة  و لكن حاملا تت، موافقة 

بصفتها ا هة  وذلا  باستقبال الطل  املقرتح رمسما   حمنئذ  توصمف الينامج و الوثائ  اليت تدعم   فستقو  عمادة الدراسا  العلما 
 فريقا  مؤقتا  سا  العلما أن ُتشكلل برامج الدرا قبولطل   عمادة الدراسا  العلما من  نة تث   التنفمذية جمللس عمادة الدراسا  العلما

والذي ورد وصف  يف   امجني ال لف ص املؤقتفري  الو يُعَرف هذا الفري  ب  أو جمموعة اليامج املتشاهبة املرتبطة ببعض الينامج لف ص
 بمل  : ) انةر امج الي  لف ص املؤقت بالفري الرجوع للكتم  اخلاع  ميكنو ملزيد من التفاصمل عن الفري     (2 -ها(املل  : 

2 ) 
إىل  برفع  تقو بدورها  واليت لعلما  ا الدراسا  برامج قبولامج من قبل  نة ني ال لف ص املؤقتفري  التوصمة  ويت، اعتماد

ىل جملس إتسلم   اليتو   كادمييقبل إحالت  إىل اللجنة العلما لًمان ا ودة واالعتماد األ وذلا علم  عمادة الدراسا  العلما للموافقة 
( ليامج وبالعملمة الشاملة اإلجراءا  املعمول هبا يف البند: )أ  وتعكس هذه  عل  تلا التوصمة ةالنهائم للموافقةا امعة 

 )البكالوريوس(  كما ينبغي استخدا  مناذج التخطمط نفسها  
ىل إباإلضافة   برامج الدراسا  العلما من أعًاء من الكلما  املختلفة يف ا امعة لف ص مؤقت فري تكون كل ي وجي  أن

فري  إلضافة جان  املقارنة ال  باإلضافة إىل مشاركة خياء خارجمن كأعًاء يف وتأسمس التفاه،هبدف بناء القدرا    أعًائها
 مقرتح فور االنتهاء من دراسة كل برنامج  وذلا  وجملس عمادة الدراسا  العلما  الينامج قبول للجنةث يرفأ الفري  توصمت   املرجعمة 

والنماذج تفاصمل الوثائ  الواردة  ولالطالع عل   إلقرارهاا امعة  جملس إىل بدورهااليت حتملها و   العلما للجودة للجنةترفأ  وبعد ذلا
 (  3:) ب  ملل  لكل  نة بشكل أوضح  انةر ا الداعمة

 مهام اللجنة وصالحياتها:
  األعًاء من كلما  خمتلفة يف  وعدد  من  من بعض أعًاء اللجنة برامج الدراسا  العلما مؤلف لف ص مؤقت فري تكوين

 عل  برنامج الدراسا  العلما  املوافقة ولتم مل  نة  للنةر يف كل مقرتح من املقرتحا  وذلا  ا امعة
   تعمن خياء أو مستشارين خارجمن هلذه اللجنة الفرعمة 
  النةاار فممااا إذا كاناات املقااررا  الاايت تُاادرلس يف برنااامج الدراسااا  العلمااا املقاارتح قااد مت تطويرهااا يف ضااوء اإلدراك الكاماال للبنمااة

أو  واألهلمااااة  احلكوممااااةكتطلعااااا  ا هااااا    علمهااااا دلم ااااا املتفاااا  واةكااااا املعااااايري  وتشااااري إىل  الت تمااااة األكادميمااااة الوطنمااااة
 اخلرجيا   إىلا معما  املهنمة 

  النةر فمما إذا كان تصمم، الينامج املقرتح يًمن وجود سوق عمل خلرجيا  الينامج  
  النةر فمما إذا كان الينامج يًمن وجود موارد التعل، الالةمة 
  ولوائ هاالنةر فمما إذا كان الينامج يلتز  بإطار ا امعة األكادميي  
 عان طريا  جملاس عماادة  وذلاا  جمللاس ا امعاة ملصاادقةرفأ توصما  بشأن املصادقة علا  برناامج الدراساا  العلماا أو عاد  ا

 الدراسا  العلما 
  القة الع وا ها  ذا النةر يف املها  اليت حتملها إلمها اللجان املعنمة 

 عضوية اللجنة:
الفرعمة حس  احلاجة لتفي مبتطلبا  الكلما   وُتشكل اللجان  جتتمأ اللجنة مرة واحدة عل  األقل يف الفصل الدراسي     

 وتأكمد ثالثةبعد إقرار  وذلا  اللجنة أن يعتمد تشكمل اللجنة الفرعمة وحي  لرئمس  للمصادقة عل  الينامج أو إعادة املصادقة علم 

College Council 
Department Council 



 QMS نظام ادارة الجودة 

 
 

 12 

 

اخلياء اخلارجمن املرش ن يتمتعون بالكفاءة للقما   أنو  مناس  من أعًاء اللجنة عل  األقل بأن التشكمل املقرتح للجنة الفرعمة 
للرئمس دعوة خمتصن لمسوا أعًاء يف اللجنة حلًور  وحي   %(من أعًائها66اللجنة إال حبًور ) وال تنعقدبعمل اللجنة  
 هل، التصويت  حي ال و املعلوما  املتخصصة الالةمة إلثراء النقاش   وذلا لتقدمي  االجتماعا 
  نة من: وتتألف كل
 عممدة الدراسا  العلما              الرئمس:  

 أعًاء اللجنة:        عممدة الب ث العلمي 
 عممدة التطوير وتنممة املهارا                        
 عممدة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي                         
 أستاذتا حبث من كلمتن                        
 عًوتان منتدبتان حبد أقص                        
 إدارية من إداريا  عمادة الدراسا  العلما السكرتري:             

 اإلعداد:
دًار اجتمااع اللجناة  ويات، إرساال  لشكل املتعارف علم  باإلضافة إىل أي عناصر يواف  علمها الارئمسيتبأ جدول األعمال ا        

 ويت، تبلمغ  )عشرة( أيا  عمل بعد عقد االجتماع (10عادة خالل ) مصداقمت   ويت، ذلا واعتماده والت ق  منلألعًاء بعد تدقمق  
وكافاة األعماال  وتوةياأ جادولبإعاداد  وتقو  الساكرترية  الكلمة صاحبة املقرتح بنتائج مداوال  اللجنة بشأن إقرار توصما  فري  التقومي

 خالل سنة واحدة مقبلة عل  األقل الكلمة الزمين جدول االجتماعا  املزمأ عقدها  وحيدد تقومي األوراق 

 امج الدراسات العليا:نلجنة بر  4هـ.
 مقدمة:
و هلذه املقررا  إطار   ة علممة  ة و كتابة رسال  دراسم   يً، مقررا     ا أو أك ر للدراسا  العلماا واحد  قد تطرح أي كلمة برناجم             

  وافقاةو امل  التصامم،و  التخطمطفمماا يتعلا  باعلا  اليناامج لماة املصاادقة وبالتاار تكاون عم  مياثل إطار مقررا  مرحلة )البكالوريوس(
)شااكل  للجااان املوضاا ة يف هااذا ا اازء ماان دلماال نةااا  إدارة ا ااودةا ماان خااالل هماكاالواملراجعااة الدوريااة   واملتابعااة الساانوية  التشااغملو 

املقررا  بنفس متابعة واليت يقأ عل  عاتقها مسؤولمة   امج الدراسا  العلمانشاء  نة واحدة أو عدة  ان لي وقد تقو  الكلمة بإ  (2ه 
 الطريقة اليت تتوىل فمها  ان برامج مستوى )البكالوريوس( مسؤولمة مقررا  )البكالوريوس( 

 :مهام اللجنة وصالحياتها من إن
 ويشمل ذلا مجمأ جوان  الينامج مبا يف ذلا املوافقة أو العمل عل  كل  من:  إعداد اخلطة التنفمذية واالسرتاتمجمة للينامج 

  ومتناسقة واض ة دراسمة ووضأ خطط التقومي  وأسالم  والتعلم،  التعل، بعملمة واملتعلقة املعتمدة االسرتاتمجما  
 التخصص يف تستجد اليت والتغريا  للتطورا  مواكبتها وبالتار ضمان الدراسمة  اليامج خلطط الدورية املراجعة  
  االسرتاتمجمة ا امعة خطة يف الينامج إسها  
 وحتسن املطروحة  القًايا ملعا ة املناسبة اإلجراءا  واختاذ وآرائهن فم   للينامج الطالبا  تقمم، عل  االطالع 

  التعل، يف الطالبة جتربة أو الينامج  جودة
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 الينامج وصف عملمة وإدارة الوطنمة  اهلمئة اعتمدهتا اليت اليامج جودة معايري مأ يتواف  الينامج أن من التأكد 
 ( 3-أ(: مل   انةر  الينامج أعًاء قبل من املمدانمة واخلية ومقررات  

 إحالة ترشم ا  أي خياء خارجمن يقرتح الينامج االستعانة هب، يف املقررا  إىل جملس عمادة الدراسا  العلما  
 عن طري   نة ضمان ا ودة بالكلمة   وذلا

  متابعة سنوي للجنة ضمان  وإعداد تقرير  واملقررا عل  الرسالة العلممة  ومتابعت  والرتكمزالنةر يف فعالمة الينامج
يً، مؤشرا  األداء اليت تعطي تفاصمل دقمقة عن األنشطة اليت متت خالل العا    ا ودة بالكلمة حول الينامج

الوطنمة للتقومي معايري اهلمئة  توافقها مأ الينامج  ومدىهذه األنشطة يف تعزيز جودة  ومدى فعالمةالدراسي  
 واالعتماد األكادميي والتزامها هبا 

  متابعة تقد  طالبا  الدراسا  العلما داخل الكلمة 
  العلما عل  موافقة  نة األخالقما  عند احلاجة  برامج الدراسا ضمان حصول كل برنامج من 
  تنفمذ أي مها  أخرى توكلها إلمه، عمادة الدراسا  العلما 
 داف املشاركة اجملتمعمة با امعة إجياد بمئة تعزة أه 
  عل  مراجعة النتائج بناء    والتوصمة بالتغمريا  والتعديال  الرئمسة علم  وعل  مقررات  املتاح النةر يف الينامج  

جملس الكلمة  إىلو   التوصما  إىل  نة ضمان ا ودة بالكلمة ورفأ هذه  ودراسة تقارير املقررا  واخلية املمدانمة
 رفعها لعمادة الدراسا  العلما   ومن ثم   قة علمهاللمواف

  االطالع عل   وذلا بعد  وكتابة تقارير بشأاا  واملوافقة علمها  ومقررات النةر يف التعديال  املقرتحة عل  الينامج
 إىلو   رفأ هذه التقارير إىل  نة ضمان ا ودة بالكلمة ومن ثم   والتجارب املمدانمة  وتقارير املقررا   نتائج الطالبا 
 الختاذ ما يلز  حس  األنةمة املعمول هبا  العلما الدراسا رفعها لوكالة  ومن ث  جملس الكلمة

  إعداد دراسة ذاتمة للينامج كل مخس سنوا  ضمن املراجعة الدورية 
   عن طري   نة  وذلا  نشطة العامة ومدى فعالمة اللجنةاأل العلما  حولرفأ التقارير السنوية لعمادة الدراسا

 ضمان ا ودة بالكلمة 
 اللجنة:عضوية 
 للجان اليتهذه اللجان مشاهبة و   ثالث مرا  عل  األقل يف الفصل الدراسي الواحد العلما جتتمأ ان برامج الدراسا   إن      

من برامج  ولكل برنامج  )البكالوريوس(  ولكنها مسؤولة عن املقررا  املكونة ليامج الدراسا  العلما مستوى برامجتعمل عل  
  غرار برامج )البكالوريوس( خاصة عل الدراسا  العلما  نة 
دعوة خمتصن لمسوا أعًاء يف اللجنة حلًور  وحي  للرئمس%(من أعًائها  66أي  نة من اللجان إال حبًور ) وال تنعقد

وذلا لتقدمي املعلوما  املتخصصة الالةمة إلثراء النقاش  ولكن ال حي  هل، التصويت  أملا األعًاء الذين يت، ترشم ه،   االجتماعا 
 وميكن إعادة ترشم ه، ملدة أقصاها ثالث سنوا    أو انتداهب، فتكون مدة عًويته، سنة واحدة

 جنة عًوية كل من:وتً، الل
 الرئمس:                عممدة الكلمة أو من ترش   لمنوب عنها )مديرة الينامج(

 مديرة الينامج    أعًاء اللجنة:    
 وكملة ا ودة بالكلمة او من ينوب عنها
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 منسقة ا ودة
 منسقا  املقررا 

 .علممةممن يشرفن أو سب  هلن اإلشراف عل  رسائل  أعًاء همئة تدريس أربأ
 مم لة من إحدى العمادا  املساندة عل  أن يكون لديها دراية بًمان ا ودة يف عمادهتا

 عًوين منتدبن حبد أقص 
 سنة دراسمة لتم ل بقمة الطالبا  من كلحبمث تنتخ  طالبة الطالبا   طالبة منتخبة مت ل 

 السكرتري:              إدارية للينامج
 اإلعداد:

  واملواضمأ اليت ترفأ إىل جملس عمادة الدراسا  العلما عن طري  جملس الكلمة حالما  يً، جدول األعمال املواضمأ القائمة        
أي مواضمأ تواف  علمها رئمسة اجمللس  ويت، إرسال دًر اجتماع اللجنة لألعًاء بعد تدقمق  وإقراره  اللجنة  أوواملواضمأ اليت تقرتحها 

)عشرة( أيا  عمل بعد عقد االجتماع  ويت، االحتفاظ بنسخة من اةًر يف إدارة الكلمة كمرجأ ونسخة أخرى ( 10عادة خالل )
بإعداد وتوةيأ جدول  تقو  السكرترية و لمتاح للجممأ االطالع علم   وذلا  عل  قاعدة بمانا  مركزية مشرتكة خاصة با امعة
أيا  عل  األقل  وحيدد تقومي الكلمة الزمين جدول االجتماعا  املزمأ عقدها خالل األعمال وكافة األوراق قبل عقد االجتماع خبمسة 

 سنة واحدة مقبلة عل  األقل 
وتكون مسؤولمتها األساسمة إدارة   علماالدراسا  الما يعادل هذا املسم  لكل برنامج من برامج  مديرة برنامج أو ويت، تعمن     

وإىل إعادة توصمف من خالل املراجعة الدورية من وقت آلخر  ويت، النةر يف   سنويةالتابعة امل وخيًأ كل برنامج منها إىل الينامج 
 قًايا ا ودة خالل عملميت املتابعة السنوية واملراجعة الدورية  ويعتي تقمم، الطالبا  جزء ا مهم ا من هذه العملمة 

 لجنة االختبارات والتقويم لبرامج الدراسات العليا: 5هـ.
 المقدمة:

مقاارر  إن املعااايري األكادميمااة ألي برنااامج ال تقتصاار علاا  كواااا جممااوع الاادرجا  الاايت مين هااا عًااو همئااة التاادريس يف كاال        
علا  كاهال طااق، اليناامج   وجبود ة عالمة  تقأ متممزة   تعلمممة   ة طالبمة  وجترب   ناجحمسؤولمة تقدمي برنامج  ف  أطروحة الب ث ونتائج مرحلة

 نة االختبارا  والتقمم، لينامج الدراسا  العلما يف النةر  وتكمن مهمة  لدراسا  العلمالامج نكما هو معتمد يف مها   نة الي  كل  
 وذلا مبساعدة ودع، خبري خارجي   واإلفادة مبا ي بت أن هذه الدرجا  متوافقة مأ املستوى املناس   امجنيف درجة كل مقرر للي 

مان بعاض قبال  مناسابةفالنةر يف درجا  االختبارا  يف هذه املرحلة يساه، يف حالل املشاكال  املرتبطاة بوضاأ درجاا  غاري 
ومبا أن مسؤولمة املعايري تقأ عل  عات  مجمأ أفراد الفري  فإن    أو أية أخطاء أخرى يف عملمة الرلصد  أعًاء همئة التدريس قلملي اخلية

فاإن علا  اجمللاس مساؤولمة وضاأ   مقرر من املقررا  عن نتاائج ال تتاواء  ماأ املعاايري املطلوباة لليناامج ككاليف حال أسفر تص مح أي 
-مل  :) أ انةر  -إن تطل  األمر-خارجي وبدع، أي خبري   مجاعي   أكادميي   أو قرار   الدرجا  يف املستوى املناس   بناء  عل  حك،  

6 ) 
اختاذ اإلجراءا  املتعلقة بالقًايا التأديبمة املتعلقة باالختبارا  أو أعذار الطالبا   كما تت مل اللجنة مسؤولمة الت ق  من 

وأاا تنعكس يف أي قرار من القرارا  أو التوصما  اليت تتخذها اللجنة  وترفأ اللجنة توصماهتا إىل جملاس عماادة الدراساا  العلماا عان 
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برنامج بتفعمل  نة لالمت انا  تتبأ  ويقو  كل ا للجامعة العتمادها رفعها الحق   الكلمة وجملس الكلمة لمت، يفطري   نة ضمان ا ودة 
 البنمة املفصلة أدناه:

 مهام اللجنة وصالحياتها:
  حول إجراءا  تقمم، الطالبا  يف املقررا   (7-)أمل  :  ومالحةاهت،  انةرالنةر يف إفادا  اخلياء اخلارجمن

 املرجوة  مأ املعايريالدراسمة مبا يتناس  
   وعل  اللجنةالتقمم، ضمن الالئ ة املوحدة للجامعا    وفقا  لالئ ة ومواصفا  املقررا مراجعة نتائج الطالبا 

أن تنقس، اللجنة إىل  ومن املمكنمسؤولمة التأكد من أن درجا  الطالبا  يف املقررا  تكون باملستويا  املطلوبة  
  ان فرعمة 

 جراءا  املناسبة حماهلا أن  مت اختاذ اإل منوالتأكد   اليت تقدمها الطالبا  وف  اللوائح والتنةمما  تلقي األعذار 
 ،جراءا  املناسبة حماهلا والتأكد من اختاذ اإل  تلقي بالغا  خمالفة اللوائح والتنةمما  اخلاصة باالختبارا  والتقمم 
  مرحلة من مراحل  أيأو من   التعل، املرجوة من املقررا  حتديد الطالبا  الاليت مل حيققن األهداف أو خمرجا

 الينامج  
  رفأ التوصما  للجنة ضمان ا ودة بالكلمة 
  رفأ تقرير سنوي إىل جملس عمادة الدراسا  العلما عن أنشطة اللجنة ومدى فعالمتها 

 اللجنة:عضوية 
وال تنعقد أي  نة من اللجان إال    نة برامج الدراسا  العلما جتتمأ مرة واحدة عل  األقل يف الفصل الدراسي الواحد إن

وذلا لتقدمي املعلوما    دعوة خمتصن لمسوا أعًاء يف اللجنة حلًور االجتماعا  وحي  للرئمس  %( من أعًائها66(حبًور 
 ن ال حي  هل، التصويت املتخصصة الالةمة إلثراء النقاش  ولك

 اللجنة من: تألفوت
 )رئمسة القس،(    اكختتار لتكون املرش ة عنها   منالرئمس:              عممدة الكلمة أو 

 مديرة الينامج    أعًاء اللجنة:    
 وكملة ا ودة بالكلمة او من ينوب عنها

 منسقة ا ودة
 مديرة الينامج

 عادة منسقة املقرر ويكونجمموعة من املقررا  املتشاهبة  عن الينامج  أوعًو عن كل مقرر من مقررا  
 خياء خارجمن

 :              إدارية للينامجالسكرتري
  اإلعداد:

تواف  علمها رئمسة اللجنة  ويت، إرسال دًر اجتماع  وأي مواضمأ حالما  القائمة  يً، املواضمأجدول األعمال  إن       
مناقشا  اللجنة      )عشرة( أيا  عمل بعد عقد االجتماع  ويت، رفأ نتائج ( 10اللجنة لألعًاء بعد تدقمق  وإقراره عادة خالل )

وتقو  السكرترية بإعداد   صادقتهاالكلمة مل يفعن طري   نة ضمان ا ودة  وذلا  إىل جملس عمادة الدراسا  العلما وإعادة التقمم،
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وحُيدد تقومي الكلمة الزلمين جدول االجتماعا  املزمأ عقدها خالل سنة واحدة مقبلة عل    جدول األعمال وكافة األوراق وتوةعها
 األقل 

 
 لبرامج الدراسات العليا: جوانب االجرائيةال 6هـ. 
 طلب االلتحاق بالبرنامج ومؤهالت التسجيل:1. 6هـ.

الواردة يف الفصل )اخلامس( من الالئ ة املوحدة  قبولء عل  اللوائح ومتطلبا  البنا   الينامج يفتتقد  الطالبة بطل  القبول  
 للدراسا  العلما وذلا لل صول عل :

 ( درجة )املاجستري 
  )درجة )الدكتوراه 

( من عشرة)السادسة  (16و ) (عشرة)اخلامسة ( 15يتوفر يف املتقدمة املؤهال  املنصوع علمها يف املادتن ) وجي  أن     
(   وسمكون النةر يف مدى حتقم  املتقدمة للمعايري 1-ها:) املل  انةر   الالئ ة املوحدة للنةر يف طل  قبوهلا اخلامس( من) الباب

  الدراسا  العلما القرار النهائي وجمللس عمادة  ا يف الكلمةاملطلوبة مبدئم  

 ا:برنامج الدراسات العلي خطة. 7هـ.
ضمنهما فرتتا  وال تدخل   ال تقل مدة كل منهما عن مخسة عشر أسبوعا  نإىل فصلن رئمس الدراسمة تنقس،السنة  إن      

تكون الدراسة يف بعض الكلما  عل  أساس  وجيوة أن التسجمل واالختبارا   وفصل دراسي صمفي ال تقل مدت  عن مثانمة أسابمأ 
 ال يتعارض مأ أحكا  هذه الالئ ة ا للقواعد واإلجراءا  اليت يقرها جملس ا امعة مبا السنة الدراسمة الكاملة وفق  

 :فهي( وال الثن)اخلامسة  والتنفمذية للمادة واإلجراءا  التنةمممة وأما القواعد
)سات( وحادا  دراسامة يف الفصال الدراساي  (6سامة  مماأ درجاا  الدراساا  العلماا هاو)احلد األدىن لتساجمل املقاررا  الدرا  1

يف  دراسامة   وحادة   (ة عشار)اثنتاا  (12)واحلاد األقصا   لفصال الدراساي الصامفيوحادا  دراسامة يف ا )ثاالث( (3و )  الرئمس
 )ست( وحدا  دراسمة يف الفصل الصمفي  (6الفصل الدراسي الرئمس و)

كان معدل   وذلا إذا  ( وحدة دراسمة يف الفصل الدراسي الرئمس حبد أقص عشرة)مخس  (15جيوة تسجمل)يف حالة التخرج   2
 ( أو أك ر 4.5) الطالبة الرتاكمي

 أعاله ( 1تست ىن الرسالة عند التسجمل من احلد األقص  اةدد يف )  3
والتنفمذية للدراسة عل  أساس السنة الدراسمة الكاملة عند جراءا  التنةمممة يقرتح جملس عمادة الدراسا  العلما القواعد واإل   4

 وجود اليامج املقتًمة لذلا 

 درجة )الماجستير(: 1. 7هـ.
عل  أال يقل عدد الوحدا  الدراسمة عن أربأ وعشرين وحدة   باملقررا  الدراسمة والرسالة تكوندراسة )املاجستري(   إن      

    التار:ا إلمها الرسالة عل  الن و مًاف  
 وال تزيد عن ثالثة فصول دراسمة   وال تقل مدة الدراسة عن فصلن  ( )ثالثن( وحدة  30ال يزيد عدد الساعا  عن )  1
 عل  مدار الينامج الدراسي ينبغي أن تقس، الساعا  املعتمدة عل  حنو متناس     2
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باملقررا  برنامج )ماجستري(  والرسالة إىلبرنامج )ماجستري( باملقررا  الدراسمة  من-فقطمرة واحدة -جيوة للطالبة الت ويل  3
 %(من الوحدا  املعتمدة املطلوبة حس  الشروط التالمة: 50)من والعكس بعد االنتهاء   فقط الدراسمة
  الكلمة والدراسا  العلما يتوعممد  موافقة جملس القس،  أ 
 دراسمة من مدهتا النةاممة  أن ال يكون قد مً  أك ر من ستة فصول   ب 
 جي  أن تتقد  الطالبة بطل  الت ويل قبل مدة ةمنمة ال تقل عن شهر من بداية الفصل الدراسي   ج 

 املنتة،  سنوا  للطال  أربأتزيد عن  سنتن  والمدة برنامج )املاجستري( ال تقل عن  وبالتار فإن   

 درجة )الدكتوراه(: 2 .7هـ.
 دراسة )الدكتوراه( تكون بأحد األسلوبن اآلتمن: إن      
عل  أال يقل عدد الوحدا  املقررة عن ثالثن وحدة من مقررا  الدراسا  العلما بعد   باملقررا  الدراسمة والرسالة  1

 )املاجستري( مًافا إلمها الرسالة 
ختصص للدراسا  املوجهة  أو الندوا    عل  أال يقل عدد الوحدا  املقررة عن اثنيت عشرة وحدة    بالرسالة وبعض املقررا   2

 أو حلقا  الب ث  حس  التكوين العلمي للطال  وختصص  الدقم  
 

 (:والثالثين الرابعة)والتنفيذية للمادة القواعد واإلجراءات التنظيمية 
 الدراسمة عن( )أربعن( وحدة دراسمة  وال يقل عدد الفصول لدراسة الوحدا  40أن ال يزيد عدد الوحدا  الدراسمة عن )  1

 حالة الدراسة باألسلوب األول(  وذلا يفعن مخسة فصول ) وال يزيدثالثة فصول دراسمة  
وال يزيد عدد الفصول لدراسة الوحدا  ( وحدة دراسمة  وعشرين( )أربأ 24أن ال يزيد عدد الوحدا  الدراسمة عن )  2

 حالة الدراسة باألسلوب ال اين(  وذلا يفالدراسمة عن فصلن دراسمن )
 تقس، الوحدا  الدراسمة يف كال األسلوبن مبا يتناس  مأ الينامج   3

 املنتة،   سنوا  للطالتزيد عن)مخس(  سنوا   والال تقل عن )ثالث(  مدة برنامج )الدكتوراه( وبالتار فإن    
 ( مدة الدراسة بشكل أوسأ 1-ها: )مل   انةر  الالئ ة املوحدة السادس( من) ويوضح الباب 

وال ميكن اعتماد    ملتطلبا  احلصول عل  درجة )املاجستري( أو )الدكتوراه(الطالبا  كتابة رسالة علممة استكماال   ويطل  من    
كما أن هذا اجمللس مسؤول عن النةر يف توصما  ممت ين الرسالة    موضوع الرسالة إال بعد موافقة أعًاء جملس عمادة الدراسا  العلما

 ا امعة  ورفعها جمللس  هذه التوصما    واملوافقة عل للطالبة العلممة ومنح الدرجة  بإجاةة الرسالة

 التعاون البحثي: 8هـ.
علا  الدرجاة العلمماة يف جماال  وذلاا لل صاول  ةأو حب م ا  ةأو مهنم ا  أو جتارياة   صناعمة   مأ مؤسسا    تشجأ التعاونا امعة  إن      

 هذا التعاون: ومن أهداف  الب ث
  عل  جتارب اآلخرين وعل  األحباث ذا  الصلة  الطالبةتشجمأ اطالع 
   املستقبلمة توسمأ خيا  الطالبة ورؤيتها 
   ييف تطوير مشروعها البهاتقدمي خيا  وجتارب أوسأ تساعد    
  اآلخرين وبن بمنهاحتقم  املنفعة املتبادلة  
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  قدر االستطاعة-حب ي يف جمتمأ   عًو ا منتجا  لتصبح  احلدي ة  ومناهج  العلمي الب ث أصول منمتكن الطالبة-   
 

وذلاا   ويشار إىل هذه ا ها  عل  أاا مؤسسا  متعاونة  خارج ا امعة منالتعاون الرمسي مأ أك ر من جهة  وقد يكون
أن يتًمن التعاون الرمسي استخدا  الطالبة للمرافا  وغريهاا مان املصاادر  مباا  وعادة جي  والب ث العلمي وف  أنةمة الدراسا  العلما 

يرفاا  خطاااب  أنهااذه احلاااال  جياا   ويف م االسسااة املتعاونااة  ؤ يف ذلااا اإلشااراف واملشااورة  والاايت ياات، توفريهااا بالتعاااون باان ا امعااة وامل
ا ماان مااأ طلاا  التقاادمي  إال إذا كااان التعاااون جاازء   ويكااون ذلااا  يؤكااد املوافقااة علاا  الرتتمبااا  املتفاا  علمهااا  مؤسسااة التعاااون رمسااي ماان
 املشروع 

 الموافقة على القيام بالبحث خارج الجامعة: 1. 8هـ. 
 :نجملس عمادة الدراسا  العلما عل  أن تقو  الطالبة بالب ث خارج ا امعة بشرط وقد يواف    

   وجود أدلة كافمة عل  توفر املراف  الالةمة للب ث يف ا امعة ويف مقر عمل الطالبة 
  مباااا يف ذلاااا مقابلاااة املشااارف  أن تسااامح الرتتمباااا  املقرتحاااة لإلشاااراف بوجاااود تواصااال مساااتمر بااان الطالباااة واملشااارفن 

 أن تقًي ما ال يقل عن ما معدل  )ستة( أسابمأ خالل السنة يف ا امعة  احلالة هذه يفالطالبة  وجي  عل ما  شخص  
 ضمان جودة برامج الدراسات العليا:9هـ.
 مقدمة:1. 9هـ.
من خالل  نة برامج  وذلا  كافة الكلما  تتوىل مسألة ضمان جودة املقررا  اليت تدرس يف برامج الدراسا  العلما  إن        

 األقسا   جمالساليت ترفأ التقارير إىل جملس عمادة الدراسا  العلما عن طري   وو تقو   نة برامج الدراسا  العلما   الدراسا  العلما
و أن  قد مت النةر فمها  خاصة  فمما      مبتابعة التسجمل وضمان املعايري األخالقمةبالكلمة ا ودة  نضما و نة الكلما   وجمالس

 ا مماثال  كما أن هلا دور     التأجمل وأي تغمري يتعل  بذلا أو يتعل  بالرسالة  و تتوىل كذلا مسؤولمة حتويل الطالبا  و طلبا  التمديد
كما يتوىل جملس عمادة الدراسا  من برنامج الدراسا  العلما  فمما يتصل باملقررا  اليت هي جزءٌ لدور  نة برنامج )البكالوريوس( 

 لعامة للدراسا  العلما با امعة واملعايري ا  العلما نمابة عن جملس ا امعة  مسؤولما  ا ودة

 األدوار والمسؤوليات:2.9هـ. 
 وومنسق  مدراء اليامج بنجاح  ه،  ضمان ا ودة وتعزيزها يف ا امعة تعمل ا هة الرئمسة املسؤولة عن جعل عملما إن           

ا ؛ وبذلا فإن من الًروري أن يدرك ا ممأ جمد  والرسائلعل  األحباث العلممة  وبالطبأ املشرفون  املقررا  الذين يقومون باملساندة
همئة  ويقو  أعًاء كلمة خياء يعملون ضمن طاقمها اإلداري ويدعمون عملما  ضمان ا ودة   وسمكون لكل  هذه األدوار الرئمسة

وسمشار إلمه، يف هذا الدلمل عل  أا،   اليت ت بت حسن سري الينامج وجناح  يف كل مراحل و   التدريس هؤالء بتجممأ الوثائ  املناسبة
  من الكفاءة والفعالمة بوجود التفاعل القوي والفعال بن مدير الينامج و عال  إداريو الينامج  وميكن ضمان تشغمل الينامج عل  حن  

  الينامج الرسائل  وإداريي واملشرفن عل 
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 إجراءات االختبارات والتقويم: 3. 9هـ.
 :المقررات الدراسية.1 .3 .9هـ. 
فإن  ومن هنامياثل نةا  ضمان ا ودة ملقررا )البكالوريوس(متاما    ة شامل  ضمان جود   يتبأ نةا كل مقرر دراسي   إن    

كما تدار يف   عملما  التقومي فمها وُتدار مجمأ  تقو  باإلشراف علمها  للمقررا  يف كل برنامج  نة برامج دراسا  علما
  وينطب  األمر نفس  عل  وتؤكد ص تها  سمةمبراجعة درجا  املقررا  الدرا والتقوميختبارا  المقررا )البكالوريوس(  وتقو   نة ا

 تعمن خياء خارجمن عند احلاجة األعًاء اخلارجمن  حمث يت، 
هذا اإلجراء تًمن ا امعة أن املقررا  الدراسمة املطروحة يف برامج الدراسا  العلما حتق  معايري اإلطار الوطين  ومن خالل

عة األمرية نورة متن ها جام العلممة اليتة يف مجمأ الدرجا  ة مستمر  عالم   ةة عل  جودة  ي يف اةافقوٌ  للمؤهال   كما سمكون ل  دورٌ 
إن استخدا  القوال  والنماذج كما هو مفصل يف برامج )البكالوريوس( يف البند )ب( سمكون األساس الذي يُبىن  بنت عبد الرمحن 
 علم  هذا اإلجراء  

 وتقييم الرسالة: ،تقديم التسجيل . طلب2. 3. 9.هـ
 مقررا  الدراسمة ( عل  ا ألقل من يف املائةمخسن واجتماةها )مجمأ متطلبا  القبول  الدراسا  العلما بعد إااء ةعل  طالب       

يقرتح   علم  يف حال التوصمة باملوافقةو   إىل القس، – إن وجد  – التقد  مبشروع الرسالة  جدا ( تراكمي ال يقل عن )جمد ومبعدل
 مأ حتديد رئمسها   اإلشراف أمساء أعًاء  نة أو – إن وجد – املشرف املساعد اس،و   جملس القس، اس، املشرف عل  الرسالة

 .(3:) هاملل   انةر  ويرفأ بذلا إىل جملس الكلمة  وجملس عمادة الدراسا  العلما للموافقة علم  بناء  عل  تأيمد جملس الكلمة
ومقدمة قوية    والشروح النصمة  لنهائي لألطروحة أو الرسالة نسخة من النص أو النصوع اةررةالتسلم، ا وقد يتًمن

  كما جي  أن تتواف  الرسالة مأ املتطلبا  العلممة املتعارف والنةري والنقدي املناس يًأ املوضوع يف سماق  التارخيي  وعرض نقدي
 ( )األربعون( من الالئ ة املوحدة للدراسا  العلما متطلبا  مناقشة الرسالة  40) وتوضح املادة   وأن تكون حبج، مناس  علمها

 االختبار الشفهي:. 3. 3. 9هـ.
 قل عل  األ ساعتن-وجد إن -  تكون مدة االختبار يف التخصص الرئمس أو التخصصا  الفرعمة 1
عد  اجتماةها للمرة ال انمة  يلغ   ويف حالة  يف حالة عد  اجتماة الطالبة لالختبار  جيوة من ها فرصة أخرى خالل الفصل التار  2

 جملس عمادة الدراسا  العلما  وبعد موافقة والكلمة قمدها بتوصمة من جملسي القس، 

 درجة اجتياز االختبار:4. 3. 9.هـ 
عل  ( )مئة(  جتتاةه طالبة )الدكتوراه(إذا حصلت 100ة من )مستقل   رجة  د واالختبار الشفوير الت ريري لكل من االختبا إن       
ختي  وء اللجنة املاجستري( إذا حصلت عل  تلا الدرجة من غالبمة أعًاوطالبة )%( عل  األقل من مجمأ أعًاء  نة االختبار  70)

أسبوعن من تاريخ عقد االختبار  و عل   نة برامج  والشفوي خاللعمادة الدراسا  العلما بنتمجة االختبار الت ريري  الكلمة
ولُتعد الرسالة  وذلا لٌتكمل برنامج الدراسة عل  حنو مرض    الدراسا  العلما أن تتأكد من أن الطالبة متمكنة من لغة التقمم،

ويُطل  اإلذن بتقدمي   يف احلاال  اليت يسمح فمها بأن تكت  الرسالة و تناقش بلغة غري اللغة العربمةوتناقشها باللغة العربمة  إال 
  عل  توصمة جملسي القس، والكلمة موافقة جملس ا امعة بناء   ذلاالرسالة بلغة أخرى عادة  عند تقدمي طل  التسجمل  ويتطل  
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إال إذا كان موضوع الرسالة يتعل  باللغا  وما يتصل   استخدا  لغة غري العربمة عادة  وال مُينح اإلذن ب  وجملس عمادة الدراسا  العلما
 هبا  و يشرتط يف هذه احلالة وجود ملخص باللغة العربمة 

 المناقشة:مسؤوليات الطالبة في مرحلة  5. 3. 9.ه
   )لنمل الدرجة العلممة)األطروحة( أو ما يعادهلا  أوُتشري كلمة )رسالة( يف هذا ا زء إىل الرسالة   ( 
امج الدراسا  ن نة بر  يف العًو الينامج مديرةطري   تسل، الرسالة عنقد  القس، رئمسة أنتأكد من ت أنعل  الطالبة  جي      

ن ختالف ومأ أن  من غري احلكمة أ  يكون قرار تسلم، الرسالة للمناقشة قرار الطالبة وحدها وجي  أنالعلما قبل انتهاء فرتة التسجمل  
وكذلا ال جي  أن تفرتض الطالبة أن موافقة املشرف عل    الطالبة رأي مشرفها إذا نص ها بعد  التسلم،  فإن  حي  هلا تسلم، الرسالة

اليت وضعها جملس برامج و   عل  الطالبة استمفاء شروط صالحمة الرسالة للمناقشة وجي   تسلم، الرسالة تًمن حصوهلا عل  الدرجة
 مباشرة مأ أعًاء  نة املناقشة  تتواصل وأن ال  عل  الطالبة أن ال تشارك يف ترتم  إجراءا  املناقشةو   لعلماالدراسا  ا

قبوهلا من قبل لل صول عل  درجة علممة  أو تقدميهاأن ُتؤكد أن الرسالة مل يت،   حن تسجمل رسالتهاالطالبة  وجي  عل 
وال مُتنأ الطالبة إذا كانت رسالتها   (6-انةر املل  : )ها  علممةرسالة  موضوع عن إفادة طل من خالل تقدمي منوذج  ذلاو   مماثلة

ا من أن يكون جزء من الرسالة عمل سب  تقدمي  لل صول عل  درجة علممة مماثلة  بشرط أن تذكر يف منوذج التعهد واسع   تغطي جماال  
 ت إضافتها  ويف الرسالة األجزاء اليت مت

الرسالة  وميكن تسلم،  تأكد من أن شكل الرسالة النهائي وتنسمقها متواف  مأ متطلبا  الئ ة ا امعةالطالبة ال جي  عل و 
الرسالة بالتغلمف النهائي  وجي  تسلم،عد  إضافة صف ا  أو إةالتها   لًمانذلا و ا أو مؤقتا   للمناقشة بعد تغلمفها تغلمفا  اائم  

تلا الرسالة جي  أن تكون بشكلها النهائي    فإنويف حال تسلم، الرسالة بتغلمف مؤقت    حس  املواصفا  املطلوبة قبل منح الدرجة
عل  الطالبة أن تتعهد بأن تكون دتويا  الرسالة املغلفة  جي  احلالة فإن ويف هذه   فمما يتعل  بكافة ا وان  األخرى عدا التغلمف

 د املناقشة ة  إال فمما يتعل  بالتعديال  اليت يشرتطها املناقشون بعمتاما  للنسخة املقدمة للمناقش ا مطابقة  ا اائم  تغلمف  

 الرسالة:ُنَسخ  6. 3. 9هـ.
لنسخة إلكرتونمة  يعادهلا  باإلضافةعل  الدرجة  عل  الطالبة توفري العدد الالة  من النسخ الورقمة للرسالة أو ما  وبعد احلصول      

 ( CD-ROMيف قرع مًغوط )واحدة تقد  
 جي  عل  سكرترية جملس برامج الدراسا  العلما:و    

    تقدمي نسخة من الرسالة أو ما يعادهلا بالتجلمد الفاخر ملكتبة ا امعة 
     إيداع نسخة إلكرتونمة يف مستودع أحباث ا امعة 

 
 عل  قرع   تكون النسخة اإللكرتونمة للرسالة مطابقة متاما  للنسخة النهائمة املطبوعة  كما جي  أن تقد  يف ملف   وجي  أن

جملس عمادة الدراسا  العلما أن سرية حبث الطالبة حتول دون توافر الرسالة يف مكتبة ا امعة   وإذا رأى  (CD-ROM) مًغوط  
تهائها مأ تقممد الوصول إلمها  وال يتاح الوصول للرسالة إال ملن ل  عالقة مباشرة بالب ث مج  عل  ا امعة أن حتتفظ هبا بعد انف

 تتجاوة الفرتة اةددة   ولفرتة ال  فقط
أو حلماية معلوما    جملس عمادة الدراسا  العلما املوافقة عل  طل  محاية سرية الب ث إال حلماية براءة اخرتاع وال مينح

  وال جي  تقممد الوصول للرسالة لغرض محاية معلوما  يف الب ث قد تؤدي إىل اكتشافا  مستقبلمة  أو سماسمة حساسة  جتارية
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أقص  مدة متنح حلماية سرية الب ث عامان  وقد يواف  جملس عمادة الدراسا  العلما يف ظروف است نائمة عل  منح مدة  بأن علما  
 تبق  النسخ ونح محاية السرية لعامن  جي  عل  اجمللس تلقائما  م إن ف  ية السرية تقل عن عامناملدة الكافمة حلما وإذا كانتأطول  

 املقدمة لالختبار ُملكا  للجامعة  ولكن يبق  ح  التألمف للطالبة  
 يف تنسم  الرسالة النهائي فهي: هبااليت جي  التقمد  وأما الشروط 

  أن تكون الرسالة(،حبجAوقد مينح جملس  )  عمادة الدراسا  العلما اإلذن بتسلم، الرسالة حبج، آخر  إذا اقتنأ بأن تقدمي
( بأن نسخ A4وجي  تنوي  الطالبة اليت تستخد  حجما  أكي من )  دتويا  الرسالة هبذا احلج، سمكون أفًل

 قد ال يكون ممكنا     والتكبري لل ج، الكامل  شرائح الصور املصغرة :أي)املايكروفمش( 

 بطابعة؛ حمث يت، إنتاج النسخ بعملما  التصوير اليت  يتأكدإما مكتوبة و مقروءة  إماثابتة   تقد  نسخ الرسالة يف صورة   أن
تعتي ذا  طبمعة ثابتة  باستخدا  معاجل نصوع وأجهزة طباعة  وجي  أن تكون الطابعة قادرة عل  إنتاج نص جبودة 

( 14) حج، أو بنط واحلواشي عند  بالنص الرئمس مبا يف ذلا الشرح ُمرضمة  كما جي  أن ال يقل حج، اخلط املستخ
 ( للغة اإلجنلمزية عشرة)اثنتا ( 12للغة العربمة و ) (عشرة)أربعة 

    األمين للغة اإلجنلمزية  كما  وعل  الوج   حبمث تكون عل  الوج  األيسر للغة العربمة  فقط واحد   أن ُتطبأ الرسالة عل  وج
  2 /   ( جرا100إىل )  2/  ( جرا 70)نطاق  أبمًا   وبداخلجي  أن يكون الورق 

  بأن ا ان  األمين للغة العربمة علما    مل، من الصف ة )أربعن( (40عن) واةاذي للتجلمدأن ال يقل اهلامش املوجود  
 مل،   (عشرة)مخسة  (15) اإلجنلمزية  كما جي  أن ال تقل بقمة اهلوامش عن واأليسر للغة

  أن تكون املسافة بن األسطر يف الطباعة مبقدار الًعف أو سطر ونصف  باست ناء االقتباسا  الطويلة أو احلواشي حمث
 ميكن استخدا  مسافة سطر  

 مبا يف ذلا الصور والرسو  البمانمة اليت تةهر عل    أن تكون الصف ا  مرقمة عل  التوار يف صف ا  النص األصلي
 صف ا  كاملة 

 :أن تشتمل صف ة الغالف عل  املعلوما  التالمة 
 عنوان الرسالة كامال    1
  الطال ( كامال   أواس، الكات  )الباحث   2
 العلممة  للدرجة املاحنة ا هةفهي  جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن اس،  3
 اليت قدمت الطالبة الرسالة كجزء من متطلبا  احلصول علمها الدرجة العلممة   4
  -يف حال ُوجد -املؤسسا  املتعاونة  5
 ( واملمالديةتاريخ تسلم، الب ث بالشهر والسنة )اهلجرية   6

 
 أن يكون بالطريقة التالمة: ا امعة فمج نسخة مكتبة  وأما تغلمف
  أو استبداهلا  كما جي  أن يكون الغالفان األمامي واخللفي  أن يكون التغلمف من نوع ثابت لكمال ميكن إةالة صف ا

 ة لدع، وةن العمل حن يكون واقفا  بوضأ مستقم،  كافم    صلبان صالبة  
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  وتاريخ تقدمي الرسالة عل   العلمي واألحرف األوىل من امسها  واملؤهل   باإلضافة الس، الطالبة  ت، طباعة عنوان الرسالةيأن
الرسالة  أسفل أوكما ُتطبأ املعلوما  نفسها عل  كع     (وعشرين)أربعة  (24حبج، طباعة ال يقل عن )الغالف األمامي 
 تكون مقروءة  من األعل  لألسفل   حبمث  ما عدا العنوان

 طلب ضمان السرية:7 . 3. 9ه.
الطالبة أو ا امعة أو املؤسسة املتعاونة يف أن تبق  الرسالة أو جزءا  منها سرية لفرتة من الزمن بعد اكتمال  تيف حال رغب       

ويف احلاال  اليت ال تةهر فمها احلاجة إىل   جي  إرسال طل  اإلذن بذلا جمللس عمادة الدراسا  العلما وقت التسجمل العمل  فإن 
فمج  عل  الفور القما  بطل  خاع لل فاظ عل  سرية الرسالة  وجي  أن ال تزيد املدة املمنوحة  محاية السرية إال يف مرحلة الحقة 
 عن عامن من تاريخ املناقشة  

 المتابعة السنوية: 10هـ.
        ً عل   وتكون مبنمةا  إن متابعة املقررا  الدراسمة وأنشطة الطالبا  الب  مة تتطل  إجراءا  منفصلة يكمل بعًها بع

جبممأ جوان  األنشطة الب  مة اليت تتًمن مساقا  دراسمة   وفمما يتعل   ة كما هو موضح يف القسمن التالمنقائم   حالم ة جراءا   إ
( ويف 6)ب  ف مة إجراءا  متابعة سنوية تتماش  مأ إجراءا  املتابعة ملساقا  مرحلة )البكالوريوس(  كما هو موضح يف القس،:

 ( أدناه 3.5.2)ها  فسنذكرها يف القس،:  أما إجراءا  متابعة مرحلة الرسالة اه أدن (3.5.1)ها  :القس،

 المتابعة السنوية للمقررات الدراسية: 1.10هـ.
بنفس اإلجراءا  والعملما  املتبعة يف مقررا  مرحلة  تسريعملمة املتابعة السنوية ملقررا  برامج الدراسا  العلما إن       

و   (  و تقو   نة برامج الدراسا  العلما بإكمال تقارير املقررا  السنوية واليامج6)ب  توضم ها يف البند: واليت مت )البكالوريوس(
وستًمن  نة ضمان ا ودة بالكلمة   و ذلا باستخدا  مناذج اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األكادميي ملتابعة املقررا   النةر فمها

ُيصدر جملس الكلمة املوافقة عل  التقرير الشامل الذي تعده عممدة الكلمة  يت، إرسال  إىل جملس عمادة  عندماو   التقمد هبذه اإلجراءا 
( مسار املعلوما  15 -)ها ويُةهر املل  :  وبالتار ال يتغري مسار التقرير إال عندما يصل إىل هذه اللجنة العلما  الدراسا  العلما

   العلما السنوية  قررا  الدراساحول دورة متابعة م
ولت قم  ذلا يقو   والتقمم، متابعة املقررا  عملمة مستمرة يت، من خالهلا إخًاع عملمة تعل، الطالبا  للمتابعة  أن كما

تلا  يقو  بتقمم،وكذلا   بالسعي املستمر يف مجأ األدلة والياهن والتغذية الراجعة  فري  بالتعاون مأ  نة برامج الدراسا  العلما
 أما التغذية و  وعملما  التشغمل وطرح املقررا    أجل تعزيز املخرجا  ذلا  مناألدلة وعمل التعديال  الالحقة املرتتبة عل  

مهمة عل  وج  اخلصوع  وتستخد  ا امعة مسح تقمم، املقررا  املعتمد لدى اهلمئة الوطنمة للتقومي  فهيالراجعة من الطالبا  
شاملة ينخرط فمها  وهي عملمة  هبذه املعلوما  يف عملمة املتابعة وذلا لتستنري  ملسح خيا  الطالب   باإلضافةاألكادمييواالعتماد 

مدير الينامج ومجمأ أعًاء همئة التدريس الذين يدرسون املقررا  يف الينامج  وجي  كذلا أن تشمل العملمة التغذية الراجعة من 
  واخلرجيا   االستشارية اخلارجمن  واللجانكاخلياء   لةمن جها  مستق واستشارا     الطالبا 

 ومقارنة أداء واألدلة  وحتلمل املشاكل  املقررا  تقارير يف والنةر  مجأ األدلة الواقأ عن طري : تعكسالعملمة  هذه أن كما
وهذا من شأن  أن يؤدي إىل حتسن   بعمل مقارنة مرجعمة مأ جها  أخرى يف نفس اجملال الرئمسة  أوالينامج مبؤشرا  األداء 
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مراجعة مدى حداثة الينامج مأ  وتؤدي إىل  األساس يف عملما  ا ودة واملقررا  هيفإن املراقبة السنوية للينامج  ومن هناالينامج  
 ربة الطالبا  وكذلا جناح جت  العلممة اليت مين ها الينامج وجناحها العمل  ومناسبة الدرجةضمان استمرار أ مت  يف سوق 

 أهداف عملمة املتابعة السنوية الشاملة للينامج واملقررا  هي: إن    
 وخترجهنيف الدراسة  ومدى تقدمهن  حصائمة حول نتائج الطالبا تقمم، البمانا  اإل  
  واللجان   وهمئا  االعتماد  كا معما  املهنمة  خارجمة وأي جها   واخلياء اخلارجمن  النةر يف إفادا  الطالبا

 حماهلا  واختاذ الالة   امنه، مجمع   والتغذية الراجعة  -إن وجد-االستشارية
  ،توصما  بالتغمري  ودراسة أي  والتعلم، والتقومي املفعلةالنةر والتفكري بعم  يف اسرتاتمجما  التعل 
  وغايات التعل، يف حتقم  أهداف الينامج  وفعالمة خمرجا مراجعة مدى مناسبة  
  التوصمة بتعديال  لت سن جتربة الطالبة التعلمممة أو دتوى املناهج 
   باستخدا  مناذج اهلمئة الوطنمة  وذلا  واليامجإكمال مناذج املتابعة السنوية عل  مستوى املقررا 

 م:اإلطار الزمني العا 1.1.10هـ.
 بأن مستويا  الدرجا  معا  أن تزيد من ثقة ا امعة إمجاال  إن من شأن األنشطة اليت سنوردها بالتفصمل أدناه إذا نفذ          

 ومن الًروري إمتا  كافة األنشطة يف الوقت املناس  دون  املعايري املطلوبة وأاا حتق   العلممة اليت متن ها هي عل  الوج  املأمول
الطالبا  بينامج  مطل  ا امعة يف أن حتة  وحىت تةهر قدرة النةا  عل  تلبمة  حىت يتسىن تنفمذ عملما  الت سن وذلا  تأخري 

 عار ا ودة  
  للمقرر بالتشاور مأ فري  تدريس املقرر من منسقي املقررا  بإعداد تقرير   منس    دراسي يقو  كلُ  ويف ااية كل فصل  

كتقمم، الطالبا    األخرىوعل  مصادر املعلوما    ا عل  البمانا  اإلحصائمة اليت تصدرها ا امعةوسمكون الت لمل مبنم  
و جي  أن يعكس تقرير املقرر عملميت التعل، و التعلم، خالل الفصل   أو اللجنة االستشارية  ومالحةا  املستشار اخلارجي 

ةر عل  توصمف املقرر يتعن عل  فري  الينامج الن  يقد  التوصمة بأي تعديال   و من ثم   و كذلا أسالم  التقومي املتبعة  الدراسي
-وسمت، تقدمي  للمستشار اخلارجي  و جي  أن يتوفر هذا التقرير قبل أن تنعقد  نة االختبارا  و التقومي ملناقشة نتائج الطالبا   فمها

 مأ مناذج من تقمم، الطالبا   -نةيف حال وجوده ضمن اللج
التقرير السنوي للينامج إىل  نة برامج الدراسا   ، املسؤولون عن تقدميألا  ملدراء اليامج أ مة كبرية يف املرحلة التالمة إن

وسوف تقو   نة الينامج بدراسة هذا التقرير قبل ااية األسبوع   وجي  كتابة هذا التقرير خالل شهرين من انتهاء الينامج  العلما
من دراست  واملوافقة علم   يت، إرسال كافة  وفور االنتهاء  )الرابأ( من بداية السنة الدراسمة التالمة بعد الفرتة اليت خًعت للتقمم،

تتسل،  نة ضمان ا ودة   ثم  و من   إىل  نة ضمان ا ودة بالكلمة املعلوما  الواردة يف تقرير املتابعة السنوية الشاملة للينامج واملقررا
تقو  بعد ذلا بالتدقم  يف هذه التقارير لتتأكد من أن  و   كافة تقارير املراقبة السنوية الشاملة للينامج واملقررا  كجزء من صالحماهتا

كما  أاا ستقف عل  التعديال  اليت مت اقرتاحها عل  الينامج    و أن خطط العمل املناسبة قمد التنفمذ  قد مت تطبم  العملمة بالكامل
وستجري مقارنة البمانا    فصل الدراسيوتتخذ اإلجراءا  الالةمة لًمان العمل عل  هذه التعديال  قبل ااية ال  أو املقررا 

و   وكذلا ستت، مقارنتها بأي بمانا  متوفرة ليامج نةرية تؤخذ كنقاط مرجعمة  اإلحصائمة أو أي براهن أخرى بن اليامج يف الكلمة
    ث يسل، للعممدة للنةر فم  مبساعدة إدارة الكلمة ر شامل  ستقو  سكرترية  نة ضمان ا ودة بكتابة تقري  
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 يت، إرسال  إىل جملس عمادة الدراسا  ومن ثم   الكلمة بتقدمي هذا التقرير للجنة ضمان ا ودة للموافقة علم  ويقو  جملس
حمث   و يف هذه املرحلة يبدأ الدور امله، جمللس عمادة الدراسا  العلما األقل  العلما قبل ااية الفصل الدراسي بأربعة أسابمأ عل 

ودراسة وحتلمل مجمأ البمانا  و املعلوما  الواردة من   أي عملما  مراجعة يرى اجمللس إمكانمة القما  هبا يف هذا الوقتيتوىل النةر يف 
كالتقارير   وغريها من املعلوما  املهمة  البمانا  الناجتة عن املقارنا  املرجعمة حتلملوكذلا   الكلما  والناجتة عن عملمة املراجعة

وسمقو  اجمللس كذلا بوضأ خطة عمل هي عبارة عن قائمة باألنشطة الالةمة لتناول القًايا   ملستشارين اخلارجمنالعامة عن تقارير ا
 العلما للجنة  وخطة العمل  باإلضافة إىل كتابة تقرير موجز جمللس ا امعة  وسمت، تقدمي التقرير املقرتح  وفرع الت سن  املختلفة
 ااية الفصل الدراسي   وجملس ا امعة قبل األكادميي واالعتماد للجودة

أي  حمالوالتأكد من اختاذ إجراءا    ا امعة بدراسة تقرير جملس عمادة الدراسا  العلما يف اجتماع  التار وسمقو  جملس
 فمجلس ا امعة م ال    تليب حاجة اللجنة اليت تنةر يف املعلوما  وفرةها حبمثالبمانا   وستت، تصفمة  وفرع الت سن  تقصريا 

يريد رؤية مستوى أداء كل قس، مقارنة باألقسا   وجملس الكلمة  حيتاج أن يرى مستوى أداء كل كلمة مقارنة بأداء الكلما  األخرى
را  قاراا ببمانا  املقر تل ذلاو   يف حن أن  نة برامج الدراسا  العلما حتتاج إىل النةر يف بمانا  كل مقرر  األخرى يف الكلمة

 األخرى 
وعند   اللجنة عند املقارنة بمنها تساعد النماذج تلا ألن  اخلاصة باليامج واملقررا  يف مناذج موحدة تُعرض املعلوما و  

عات  جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن توحمد النماذج  ويقأ عل   مقارنتها أيًا  مبؤشرا  األداء أو مصادر البمانا  اخلارجمة
 منةمة  وفرةها بطريق   اخلاصة جبمأ املعلوما 

 تستخد  لقماس ا وان  التالمة: الوقت حبمثمرور  وتنقم ها مأجمموعة البمانا   وسمت، إنشاء   
 والكلمة  والينامج  عل  مستوى املقرر ومعدال  النجاح  التقد  الطاليب  
  نسبة حصول اخلرجيا  عل  وظائف 
   مدى رضا الطالبا  عن الينامج األكادميي 
  مدى فعالمة التدريس 
   وإجناةاهتنا التعريف مبواصفا  الطالبا  عموم   
  مؤشرا  األداء الرئمسة عل  مستوى ا امعة 

 جوان  عملمة كتابة التقارير:   وبصورة عامة  التار باختصار ا دولويوضح 
 

 التوقيت المستندات أو الحدث النشاط

 التقرير السنوي للمقرر
 معلوما  إحصائمة عن تقد  املقرر. 
  تقمم، الطالبا  للمقرر )مناذج اهلمئة

 .(واالعتماد األكادمييالوطنمة للتقومي 

 ااية الفصل الدراسي  بانتهاء املقرر الدراسي 

 تقرير الكلية العام

  مجمأ تقارير برامج الدراسا  العلما
 السنوية 

  وبمانا  املقارنةمعلوما  إحصائمة 
 املرجعمة 

قبل ااية الفصل الدراسي الذي يلي السنة 
أسابمأ بأقص   والتقمم، بستةالدراسمة قمد املراجعة 

 .حد

ااية الفصل الدراسي الذي يلي السنة الدراسمة   وخطط العملمجمأ تقارير الكلمة العامة    اجتماع مجلس عمادة الدراسات العليا
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  وبمانا  املقارنةمعلوما  إحصائمة 
 املرجعمة 

 .والتقمم،قمد املراجعة 

 اجتماع مجلس الجامعة
   تقرير اجتماع جملس عمادة الدراسا

 العلما الشامل وخطة العمل 
االجتماع األول للفصل الدراسي ال اين الذي يلي 

 والتقمم،راجعة العا  الدراسي قمد امل

 

 :الرسالةمتابعة تقدم  2. 10هـ.
حىت  وذلا ومراجعة حب ها املشرف عل  الرسالة يقو  باملتابعة املستمرة ملدى تقد  طالبة الدراسا  العلما يف دراستها  إن       

ويُتوقأ من   ذلا عادة  مرة واحدة يف كل فصل دراسي يكونو   تكمل رسالة )املاجستري( أو)الدكتوراه( خالل الفرتة الزمنمة النةاممة
 تقتًم  ماحبمث تقو  مشرفة واحدة عل  األقل بالتواصل مأ الطالبة حس   الرسائل  عل القس، أن ُتدير عملمة اإلشراف  رئمسة

وتقدمي  لكل املشرفن   كما جي  إعداد سجل رمسي من كل اجتماع   واحدة يف الشهر عل  األقل ذلا ومرة احلاجة  ويكون
واليت تعمل   القس، املعنمة وعل  رئمسة الينامج يف تدرسسب  من تعلمما   فإن  جي  عل  كل طالبة  باإلضافة ملا و  والطالبا 

 بمان ُمفصل عن مدى التقد    عدادإ حلاجة بالنمابة عن املشرفن مجمعا  حس  ا
لتقمم، مستوى تقد  مجمأ  وذلا  بعة سنوية للجنة برامج الدراسا  العلماجي  عل  مجمأ الكلما  إقامة اجتماعا  متا كما

 وغريها من املواد املشاهبة حس  توافرها    الطالبا  السنوية وتقارير تقد   الطالبا   وذلا باستخدا  تقارير اإلشراف
 دا  التقديرا  التالمة:برامج الدراسا  العلما يف كل كلمة بتقمم، مستوى تقد  الطالبة باستخ وستقو   نة  

 ( تقد )الرسالة يف الوقت اةدد  ويُتوقأ إكمال  ممتاة من غري مشاكل أ 
 ( تقد )إكمال الرسالة يف الوقت اةدد  ولكن يُتوقأ  ُمرضي مأ بعض املشاكل ب 
 (مت )إحراة بعض التقد   ولكن هنالا شا كبري حول ما إذا كانت الطالبة سُتنهي كتابة الرسالة يف الوقت اةدد  ج 
 ( التقد )غري ُمرض    د 

تقرير املشرفة األكادميمة  فإن عد  التزا  الطالبة يف دراستها وواجباهتا األكادميمة األخرى كما يتبن من خالل  وبناء  عل      
ويف حال حصول   حصوهلا عل  درجة )ج(أو)د( سمؤدي إىل حصوهلا عل  إنذار أكادميي من  نة برامج الدراسا  العلما املختصة

ا بفصل فإن  حي  جمللس عمادة الدراسا  العلما أن يصدر قرار   حتُسن بعد ا أاا مل ُتةهر أي  تبنو  إنذارين أكادميمن الطالبة عل  
جي  أن تقو   نة برامج الدراسا  العلما بالتأُكد من  القس،  كماجملس  وموافقة  امج الدراسا  العلمانعل  توصمة  نة بر  الطالبة بناء  

 استوفمت    والتطوير املناسبة قدأن احتماجا  التدري

 :ومناقشتها الرسالة على الحكم3.10.هـ
أو ما يعادهلا من املتطلبا    إىل األطروحة اليت تقدمها الطالبة لنمل درجة علممة ا زء يشريمصطلح )الرسالة( يف هذا  إن   

وتتمقن تتأكد  واملناقشة أن( فإن من واجبا   نة احلك، و)الدكتوراهرسائل )املاجستري(  عند مناقشة و اخلاصة بنمل الدرجة العلممة 
أن تقطأ  عل  اللجنة العلممة  فإنحدوث أي اشتباه يف نزاهة الطالبة  ويف حال  وحدهاأن الب ث املقد  هو نتاج جهد الطالبة  من

قرر أن الرسالة مل تستوف متطلبا  احلصول للجنة عد  نزاهة الطالبة العلممة  فإن اللجنة ت وإذا ثبتالشا بالمقن من خالل املناقشة  
  واإلخالل هبااألمانة العلممة  ودرجة خمالفةحلج،  األحكا  الواردة يف الئ ة الدراسا  العلما وفق ا وختتار أحد  عل  الدرجة
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النموذج  باستخدا عنها   مستقل   أور   تقرير   كتابة ومن َثل   كل عًو من أعًاء اللجنة قراءة الرسالة وتقمممها  وجي  عل 
ويتعن عل  أعًاء اللجنة   أو القما  بأي إجراء بديل ل   امج الدراسا  العلما قبل املناقشةنإىل سكرترية  نة بر  تسلممة ويت،املعتمد 
أ توصمة مناسبة وض ويف إمكانمة  ا مستوفمة ملتطلبا  احلصول عل  الدرجةئم  التقرير األورل النةر فمما إذا كانت الرسالة مبد عند كتابة
 التوصمة مرهونة بنتمجة املناقشة عل  أن تكون هذه   حماهلا

أن  وذلا لتًمن الكلمة  يف العلما وكملة الدراسا  تكونعادة شخص ا مستقال  لريأس  نة املناقشة  وغالب ا ما  وتعن ا امعة
عادة  الطالبة  ويكونال يكون للرئمس أي صلة بينامج  جي  أن و  وموثوق اونزيها  منصف ا و  ايكون تقمم، اللجنة للطالبة يف املناقشة دقمق  

أو يف نفس مستوى الدرجة العلممة اليت   ة يف مناقشة رسائل علممة من مستوى أعل واسعٌ  ولدي  خيةٌ   من كبار أعًاء همئة التدريس
عات  أعًاء  نة املناقشة  ويقأ عل   بأنةمة ا امعة وإجراءاهتاكما يجب أن يكون الرئيس على وعي تام   اليت سمرتأسهاستمن ها اللجنة 

ال  مناقشة هلا سمكون أمرا   وأن إجراء  ااملمت نون أن الرسالة غري مقبولة أبد   وإذا رأى ن الطالبة أمسؤولمة اختاذ أي قرارا  أكادميمة بش
احلالة تقو   نة املناقشة بتزويد  نة  ويف هذه  علمها تعديال والب ث وإجراء طائل من   فُممكن إرشاد الطالبة لبذل مزيد من ا هد 

 نة احلك،  وال تصدر  بشأن أوج  النقص يف الرسالة لتسرتشد هبا الطالبة وتوجمها  مكتوبةامج الدراسا  العلما بإرشادا  نبر 
 توصمتها بأن الطالبة قد أخفقت قبل عقد املناقشة 

وذلااااااا   ا باتفاااااااق مجمااااااأ أعًااااااائها حتاااااادد فماااااا  التوصاااااامة بشااااااأن ماااااانح الدرجااااااة للطالبااااااةقرياااااار  تعااااااد اللجنااااااة ت وبعااااااد املناقشااااااة      
 جملااااااس(  ث ترفااااااأ هااااااذا التقرياااااار إىل جملااااااس عمااااااادة الدراسااااااا  العلمااااااا عااااااي 17-هاااااااالنمااااااوذج املعتمااااااد انةاااااار املل اااااا : ) باسااااااتخدا 

مفصلااااااالة وافماااااااة عااااااان  ساااااااتزود جملاااااااس عماااااااادة الدراساااااااا  العلماااااااا مبعلوماااااااا    والتوصااااااامة املشااااااارتكة  هاااااااذه التقاااااااارير األولماااااااة إن،  القسااااااا
كااااااال هاااااااذه املعطماااااااا    وبنااااااااء  علااااااا   لمطمااااااائن اجمللاااااااس إىل أن قااااااارار التوصااااااامة مبااااااانح الدرجاااااااة قااااااارار سااااااالم، وذلاااااااا  الب اااااااث وجودتااااااا 
لاااااوب مبوجااااا  املاااااادة الن اااااو املط ا امعاااااة علااااا جملاااااس عماااااادة الدراساااااا  العلماااااا بتقااااادمي توصااااامة اائماااااة إىل جملاااااس  والتوصاااااما  يقاااااو 

ئااااااذ  تقاااااادمي تقااااااارير وتوصااااااما  ء أعًاااااااء  نااااااة املناقشااااااة  فمجاااااا  عندوإذا اختلفاااااات آرا ( ماااااان الالئ ااااااة واخلمسااااااون( )التاسااااااعة 59)
 (  17-هاوتكت  تلا التوصما  يف النموذج املعتمد انةر املل  : ) منه، فردية 

 من اآليت: املناقشة  ُتوصي اللجنة بأي   وبعد انتهاء
  العلممةجة منح الدر 
  مدة ال تزيد عن ستة أشهر   الرسالة يفبعد إجراء التعديال  املطلوبة عل   العلممةمنح الدرجة 
 و قد ال   و قد يطل  منها إعادة املناقشة  تقدمي الرسالة من قبل الطالبة وذلا لف صها و تقمممها مرة أخرى إعادة

 يطل  ذلا 
   عد  منح الدرجة و عد  السماح بإعادة تقمممها و مناقشتها 

 
حتتاج إىل إجراء بعض  ولكن الرسالة الدرجة العلممة  وبأاا تست     نة املناقشة مبستوى الطالبة العا  وإذا اقتنعت
لبة بعد إجراء التعديال  اليت الدرجة للطا وأوصت مبنح  ومعدلةتستدعي إعادة تسلم، رسالة ُمنق ة  واليت الالتعديال  الطفمفة 
تتوصل  نة املناقشة إىل توصمة  وإذا مل  والتصويبا  املطلوبةفإن عل  اللجنة أن تبلغ الطالبة خطما  بالتعديال    يطلبها املمت نون

 من اإلجراءا  التالمة: اائمة باإلمجاع  فلمجلس عمادة الدراسا  العلما اختاذ أي  
 ممت ن خارجي واحد عل  األقلة أن يكون من ضمنهشريط-قبول توصمة األغلبمة ،  
  قبول توصمة املمت ن اخلارجي 
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  طل  تعمن ممت ن خارجي إضايف للتوصل إىل قرار اائي 
 

علاا  الرسااالة  وإذا اقتًاات الًاارورة عقااد مناقشااة    فعلماا  إعااداد تقرياار أوَر مسااتقل بناااء  مماات ن خااارجي إضااايف تعماانوعنااد     
وعناااد اساااتال  التقريااار مااان املمااات ن اإلضاااايف  فاااإن جملاااس عماااادة   جيااا  أن ال يطلاااأ علااا  توصاااما  املمت نااان اآلخااارين فإنااا   أخااارى

جملس عمادة الدراسا  العلما عد  منح الدرجة  فإن عل  أعًاء  نة املناقشة  وإذا قرر ا يتخذ القرار النهائي للمناقشة الدارسا  العلم
جملاس عماادة الدراساا   وتقاو  ساكرتريةيوض ون فم  أوجا  الانقص يف األطروحاة  وساب  اختماار هاذه التوصامة    باالتفاق إعداد بمان  

التنويا  باأن القارار  ولكان علامه،  وقد يبلغ أعًاء  نة املناقشة الطالبة بنتمجة املناقشة بصورة غري رمسماة العلما بإحالة البمان إىل الطالبة 
  وجملس القس،علما امج الدراسا  النبمد  نة بر 

 :والتقييمإعادة المناقشة  4. 10 .هـ
إىل األطروحااة الاايت تقاادمها الطالبااة لنماال درجااة علممااة أو مااا يعادهلااا ماان املتطلبااا   يشااريمصااطلح )الرسااالة( يف هااذا ا اازء  إن      

 عل  الشروط التالمة: عمادة الدراسا  العلما أن يسمح بإعادة املناقشة بناء   وحي  جمللس اخلاصة بنمل الدرجة العلممة 
 ثالرسااالة  معتماادة  مبراجعااةاتباااع أي وسااملة تقماام، أخاارى  بعاادأو   يساامح للطالبااة الاايت ال جيمااز املمت نااون رسااالتها بعااد املناقشااة األوىل

 عمادة الدراسا  العلما  وموافقة جملس واحلك، ة املناقشة عل  توصمة  ن وذلا بناء    لخًوع للتقمم، مرة ثانمةل تقدميها
 من خالل جملس عمادة الدراسا  العلما  وذلا  فمها وأوج  النقصعل  اللجنة أن تزود الطالبة خطما  مبالحةاهتا حول عموب الرسالة 

ثانماة وذلاا إلعااادة التقمام، خاالل ماادة ال تزياد عان )اثااين  الرساالة ماارةتسال،  حب ااي  أن علا  الطالباة الايت تعماال ضامن برناامج  
 عمادة الدراسا  العلما املوافقة عل  متديد هذه املدة إذا اقتنأ باألسباب  وحي  جمللس( من تاريخ املناقشة؛ عشر شهرا

 وقد يطل  اجمللس تعمن ممت ن خارجي إضايف إلعادة التقمم، 
  :يت  وهي كاآلمخس حاال    وإلعادة التقومي

   غاري  كانات ولكان الرساالة  أي وساملة تقمام، أخارى معتمادة اتباع يف املناقشة األوىل أو من خالل إذا كان أداء الطالبة مقبوال
فاإن جمللاس عماادة الدراساا    ةمقبول ا املنق اة أصاب تد املمت ناون باأن الرساالة افاأ أخرى مرةث بعد إعادة تقمممها  مقبولة 

 أي وسائل تقمم، إضافمة كاملناقشة أو غريها  الطالبة منالعلما إعفاء 
   و كذلا كانت الرسالة   يف املناقشة األوىل أو من خالل اتباع أي وسملة تقمم، أخرى معتمدة إذا كان أداء الطالبة غري مقبول

الرسالة  إذا كانت•أي وسملة تقمم، أخرى معتمدة  اتباعأو   و املناقشة  غري مقبولة  فإن إعادة التقمم، تشمل: ف ص الرسالة
و رأى جملس عماادة الدراساا  العلماا عاد  جادوى عقاد مناقشاة  فاإن   عل  الف ص األور للممت نن ا بناء  غري مقبولة أبد  

 .و تقمممها مرة أخرى  إعادة التقمم، تشمل: إعادة ف ص الرسالة بالكامل
 يف املناقشاة أو يف أي وساملة تقمام، الباة مل يكان مقباوال  و لكان أداء الط  إذا كانت الرسالة مقبولة بناء علا  ف اص املمت نان 

دون أن يطل  من الطالبة  و  وسائل أخرى حس  املدة املقررة استعمالمناقشة الرسالة أو تقمممها يعاد ب فإن  متبعةأخرى 
 و إعادة تسلممها   مراجعة الرسالة

   فممااا يتعلاا  باملتطلبااا  األخاارى الطالبااة مل يكاان مقبااوال   علاا  ف ااص املمت ناان  و لكاان أداء إذا كاناات الرسااالة مقبولااة بناااء 
لل صول عل  الدرجة  فإن للجنة املناقشة أن تقرتح إعادة تقمم، الطالبة بطريقة أخرى لقماس قدراهتا؛ وهذا ال يت، إال مبوافقة 

 جملس عمادة الدراسا  العلما 
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  و   يتعان علا  كال عًاو يف  ناة املناقشاة االطاالع علا  الرساالة فإنا التقمم، يف احلاال  ال الث األوىل أعاله   عند إعادةو
إىل ساكرترية جملاس  تسالممة يات،و   باساتخدا  النماوذج املعتماد عنهاا ل   مساتقأور   تقريار   كتاباةو مان َثل    و تقمممها  ف صها

التقرير األورل النةر  اللجنة عند كتابةويتعن عل  أعًاء   أو القما  بأي إجراء بديل هلا  عمادة الدراسا  العلما قبل املناقشة
علا  أن   و يف إمكانماة وضاأ توصامة مناسابة حماهلاا  ا مساتوفمة ملتطلباا  احلصاول علا  الدرجاةم  ئفمما إذا كانات الرساالة مباد

 تكون هذه التوصمة مرهونة بنتمجة املناقشة 
 وذلاا باساتخدا   م  التوصامة بشاأن مانح الدرجاة للطالباةباتفاق مجمأ أعًائها حتدد ف التقمم، تعد اللجنة تقريرا   بعد إعادة و 

سااتزود جملااس  والتوصاامة املشاارتكة   هااذه التقااارير األولمااة إنجملااس عمااادة الدراسااا  العلمااا   وتساالم  ألممنااةالنمااوذج املعتمااد  
التوصمة مبنح الدرجاة  لمطمئن اجمللس إىل أن قرار وذلا  وافمة عن الب ث وجودت و عمادة الدراسا  العلما مبعلوما  مفصللة 

   سلم،ٌ  قرارٌ 
 وتكت  تلا التوصما  يف النموذج   تقدمي تقارير وتوصما  فردية فمج  عندئذ   آراء أعًاء  نة املناقشة  وإذا اختلفت

 املعتمد  
   من اآليت: وبعد انتهاء إعادة التقمم، واملناقشة  تُوصي اللجنة بأي 
  منح الدرجة العلممة 
 تعديال  املطلوبة عل  الرسالة  إجراء البعد  منح الدرجة 
 سماح بإعادة تقمممها و مناقشتها عد  منح الدرجة و عد  ال 

     
 حتتااااج إىل إجاااراء بعاااض ولكااان الرساااالة العلمماااة الدرجاااة  وبأااااا تسااات     ناااة املناقشاااة مبساااتوى الطالباااة العاااا  وإذا اقتنعااات
الدرجاااة للطالباااة بعاااد إجاااراء  وأوصااات مبااانحالرساااالة   ومعدلاااة مااانساااخة ُمنق اااة الااايت ال تساااتدعي إعاااادة تسااالم، نو التعاااديال  الطفمفاااة 

تتوصل  نة املناقشة  وإذا مل  والتصويبا  املطلوبةفإن عل  اللجنة أن تبلغ الطالبة خطما  بالتعديال    التعديال  اليت يطلبها املمت نون
 من اإلجراءا  التالمة:  إىل توصمة اائمة باإلمجاع  فلمجلس عمادة الدراسا  العلما اختاذ أي  

 نه، ممت ن خارجي واحد عل  األقلشريطة أن يكون من ضم-قبول توصمة األغلبمة  
  قبول توصمة املمت ن اخلارجي 
  طل  تعمن ممت ن خارجي إضايف 

باارامج  التنوياا  بااأن القاارار بمااد  نااة ولكاان علاامه،  ء  نااة املناقشااة الطالبااة بنتمجااة املناقشااة بصااورة غااري رمسمااةأعًااا وقااد يبلااغ     
عقااد تعلاا  الرسااالة  وإذا اقتًاات الًاارورة  مماات ن خااارجي إضااايف  فعلماا  إعااداد تقرياار أوَر مسااتقل بناااء   وعنااد تعماان الدراسااا  العلمااا 
وعند استال  التقرير من املمت ن اإلضاايف  فاإن جملاس   ال يطلأ عل  توصما  املمت نن اآلخرين وجي  أنالطالبة   مأ مناقشة أخرى

 عمادة الدارسا  العلما ينهي عملمة إعادة التقمم، 
 ا ال جدوى من   فلها،هلا سمكون أمر   مناقشة   وأن إجراء  ااملمت نون أن الرسالة بعد إعادة ف صها غري مقبولة أبد   وإذا رأى     

عماادة الدراساا  العلماا عاد   جملاس وإذا قاررالدرجاة   وال متانحرفأ توصمة جمللس عمادة الدراسا  العلما بأن ال تعقاد املناقشاة  يف احل 
وأوج  النقص فمها  وسب  اختماار هاذه   بمان باالتفاق يوض ون فم  عموب الرسالة الدرجة  فإن عل  أعًاء  نة املناقشة إعدادمنح 

  نة برامج الدراسا  العلما بإحالة البمان إىل الطالبة  و  سكرتريةوتقالتوصمة  
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 التماس إعادة النظر في قرار لجنة المناقشة: . 5. 10. هـ
عنااد إعااادة  وذلااا يف التقماام، ألول ماارة أ أكااانجيااوة للطالبااة يف احلاااال  املبمنااة أدناااه اسااتئناف قاارار  نااة املناقشااة  سااواء يف       

الطالباة  وإذا ادعات  علا  توصامة  ناة املناقشاة مان جملاس عماادة الدراساا  العلماا بنااء   قبول استئناف التقمام، إال بقارار   يت،وال  التقمم، 
الستئناف القرار فاال جياوة قباول  ذريعة   واختذ  ذلا  وجود تقصري من جهة املشرف أو قصور يف أي ترتمبا  أخرى أثناء فرتة الدراسة

كان ميكن للطالبة اللجوء هلا أثناء فرتة و   وحاال  التةل، خالل فرتة الدراسة  الطالبا  بشكاوىإجراءا  خاصة  وذلا لوجود  طلبها
 دراستها 
 باستئناف قرار  نة املناقشة إال يف احلاال  التالمة فقط: وال ُيسمح

  أثناء املناقشة مل تكن  نة املناقشة عل  عل، هبا و   مؤثرة عل  أداء الطالبةو  قاهرةوجود ظروف 
  من شأاا  اليتو يدخل يف ذلا األخطاء اإلدارية  وجود دلمل عل  خمالفا  يف إجراءا  الف ص و املناقشة

 النتمجة يف حال عد  وجود تلا املخالفا   ختتلف  فقدالتأثري عل  نتمجة املناقشة 
  نة املناقشة وجود دلمل عل  اخلطأ أو عد  اإلنصاف يف تقمم، واحد أو أك ر من أعًاء  
  )أكادميي تتخذه  نة املناقشة للطالبة يف غري هذه احلاال  االعرتاض عل  أي قرار   وال حي (*       

 
 فهي العلما  للدراسا  ا امعة وكملةتوجه  إىل  رمسيوعل  الطالبة اليت ترغ  يف االستئناف أن تتقد  بطلبها يف خطاب        

أو كانت أسباب   أو يتًمن شكوى كمدية  إذا كان الطل  غري مقنأ أماو   اليت تقرر إن كانت القًمة واض ة و تست   الرفأ
ًلح  العلما  للدراسا  ا امعة وكملةالطالبة ال تدخل ضمن امليرا  املسموح هبا  فعل  الطالبة مناقشة الطل  مأ  أن ب للوكملةوإذا ات

إذا كانت القًمة واض ة وأسباهبا وأدلتها  أماو  االستئناف  طل  يقبل فالتنقصها األدلة و امليرا  املقنعة   القًمة ال أساس هلا و
و يتًمن   مجأ األدلة اليت من شأاا مساعدة اللجنة يف مراجعة القًمة و النةر فمها طل  العلما للدراسا  ا امعة وكملةمقنعة  فعل  

أو  الطالبة  عل أو من املشرف   شهدوا املناقشة آخرينأو من أشخاع   ة من املمت ننأو شفهم   مكتوبة   ذلا احلصول عل  إفادا   
 خرى تًمفها الطالبة للتوضمح     أو عل  أي أدلة أو إفادا  أ  غريه، من أعًاء همئة التدريس من

ذوي خية يف اإلشراف عل   تً، أساتذة    طل  االستئناف أعًاء  نة يشكلها جملس عمادة الدراسا  العلما وينةر يف
 وال يسمح ألي طالبة أن تكون عًو ا ضمن  نة مراجعة قرار  نة املناقشة    هل، برسالة الطالبة وقًمتها وال صلة ومناقشتها الرسائل 

 مما يلي: اللجنة بأي  يف القًمة  توصي  و بعد النةر
  دعوة  نة املناقشة إىل إعادة النةر يف قرارها  
  تعمن   نة مناقشة جديدة 
 تأكمد قرار  نة املناقشة األوىل 

أن تكون  نة املراجعة هي  نة املناقشة ا ديدة  كما لمس  وال جيوة استئناف بعد اختاذ  نة املراجعة قرارها  هناك أيُ  ولن يكون     
 هلا صالحمة التوصمة مبنح الدرجة  لمسوبالتار   هلا صالحمة تن مة أو جتاهل قرار جملس عمادة الدراسا  العلما
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 أخالقيات البحث العلمي:11هـ.

  مقدمة:1 .11هـ.
كاانوا مان أاألخالقمة العامة اليت ينبغي عل  كل الباح ن واملستشارين يف ا امعة مراعاهتاا  ساواء  لهذا الدلمل حيدد املسائ إن

 املرحلة جامعمة  طالبا  من  الدراسا  العلما أ طالبا  أ  منأعًاء همئة التدريس 
و يتولااون اإلشااراف   و تقاادمي اخلاادما  االستشااارية  أعًاااء همئااة التاادريس الااذين يقومااون بالب ااث العلمااي مسااؤولمة ماان إن

لدراساا  العلماا أو ماا بعاد )الادكتوراه(  أن يًامنوا اطاالع كافاة املشااركن يف هاذه املشاااريأ لو   علا  املشااريأ الب  ماة للمرحلاة ا امعماة
و كذلا عل  أعًاء همئة التدريس املنخرطن يف الب ث العلمي االطالع عل    ل  مبادئ أخالقما  الب ث العلمي و التزامه، هباع

 مماناستشاارية  فاإن علا  أحاد األعًااء  أو خدماة   علا  مشاروع حب اي مقارتح   وحن تت، املوافقة  هذه املبادئ و اختاذ اإلجراءا  الالةمة
أو أحاد البااح ن يف   أو رئامس الفريا  الب  اي  علا  الب اث ا  مشارف وأ  اكاان مستشاار  أراقبة اإلجاراءا   ساواء ملنس  األ  كونل يرشح

تفاصمل املسائل األخالقمة  بمنما يفصلل  ( كافة1-)أ يوضح املل   و ألخالقمة يف املشروع ومعا تها الفري   مسؤولمة حتديد املسائل ا
 خالقما  دور  نة األ ا زء )أ( من نةا  إدارة ا ودة

       الكلية:خالقيات على مستوى سفراء األ 11.2.هـ
  األشخاع ذوو املناص  التنفمذية ذلا وُيست ىن من  الب ث العلمي ألخالقما  سفرية  ترشح  أن عل  كل كلمة   جي 

 ويتوج  عل  العًو املرشح القما  باملسؤولما  التالمة:
 امج نوعًو ا يف  نة بر   يف  نة ضمان ا ودة يف الكلمة با امعة  وعًو االفرعمة لألخالقما   اللجنةعًو ا يف   كون  قبول

 الدراسا  العلما 
  االهتما  منها  واليت تستدعيتقدمي املشورة إىل عممدة الكلمة يف أي مسألة تتعل  بتطبم  سماسة أخالقما  ا امعة 
 طالع أعًاء همئة التدريس بالكلمة عل  سماسة أخالقما  ا امعة  إ 
  ترتم  أنشطة لتطوير ألعًاء همئة التدريس وتقدميها لًمان التطبم  الفعلال لسماسة أخالقما  ا امعة 

 التدريس:األبحاث العلمية ألعضاء هيئة 12هـ.

 مقدمة:12.1هـ.
تتعل  بطالب برامج الدراسا  العلما  وتتناول املقررا  الدراسمة وكتابة الرسالة  أما هذا إن األجزاء السابقة من البند )ها(            

 القس، فمتناول األنشطة الب  مة ألعًاء همئة التدريس بشكل عا   باإلضافة إىل مسائل عديدة بدء ا باملشاركة يف املؤمترا  ووصوال  إىل
قة هبذه املسائل اإلجراءا  والعملما  املعمول هبا حالم ا  واهلدف من ذلا هو مجأ كافة املراكز الب  مة  وتتًمن ن أجزاء املل   املتعل

املعلوما  وترتمبها يف دلمل  واحد   وبالتار مساعدة القارئ عل  سرعة وسهولة الوصول إىل أي معلومة  وعالوة  عل  اإلجراءا  اليت 
جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن  فإن هذه األنشطة ختًأ كذلا لالئ ة  وضعتها عمادة الب ث العلمي إلدارة األنشطة الب  مة يف

 املوحدة للب ث العلمي يف ا امعا  السعودية 
مرية نورة بنت عبد الرمحن تدع، أعًاء همئة التدريس وتشجعهن عل  املشاركة الفعلالة يف كافة األنشطة إن جامعة األ 

أعًاء همئة التدريس الاليت ينشطن يف الب ث العلمي باتباع منهجمة  عبد الرمحن نورة بنترية العلممة  ولت قم  ذلا تدع، جامعة األم
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ريس  كما هو موضح يف الب ث العلمي أحباث أعًاء همئة التد وتدع، عمادة  وتلخص األقسا  الفرعمة التالمة هذه املنهجمة  منةمة
 الدع، معة، العملما  املبمنة يف هذا البند من دلمل نةا  إدارة ا ودة  ويشمل هذا(  16-املل   :)ه

 مجلس عمادة البحث العلمي:12.2هـ.
 من: العلمي يتألفجملس عمادة الب ث  إن   

 عممدة الب ث العلمي  الرئمس
 وكمال  الب ث العلميإحدى  أممنة اجمللس
  وكمال  الب ث العلمي  األعًاء 

 مديرة ا امعة بناء عل  توصمة جملس ا امعة خيتارهن مراكز األحباث مديرا  من )مخس(عن  بزبدما ال 
أعًاء همئة التدريس املتممزا  يف جمال األحباث العلممة خيتارهن جملس ا امعة بعًوية  سبعة( منما ال يزيد عن )

 ا امعة ةمدهتا سنتان قابلة للتجديد  بناء عل  توصمة مدير 
 

( من نةا  جملس التعلم، العار يف ا امعا  وال الثن( )اخلامسة 35 ث العلمي وف  ما تقًي ب  املادة )الب ويعمل جملس     
 واحدة عل  األقل يف الفصل الدراسي الواحد  ويعقد مرة  %( من األعًاء66)حبًور اجمللس إال  وال ينعقدالسعودية  

 هي: البحث العلمي مهام مجلس عمادةإن 
  ا  وإعداد مشروع املمزانمة الالةمة هلا  األحباث السنوية للجامعةاقرتاح خطة لعرضها عل  اجمللس  وذلا متهمد 

 العلمي 
 جراءا  املنةمة حلركة الب ث العلمي يف ا امعة اقرتاح اللوائح والقواعد واإل 
  القواعد والصرف علمها وف  وحتكممها  ومتابعة تنفمذها  املوافقة عل  مشروعا  األحباث والدراسا  

 املنةمة لذلا 
 والتعاون معها    اقرتاح وسائل تنةم، الصلة مأ مراكز األحباث املختلفة خارج ا امعة 
   وتشجمأ   دائهاأوالعمل عل  إلغاء االةدواجمة يف   ا امعة كلما تنسم  العمل بن مراكز األحباث يف

 اعلمة استخدا  املوارد املتاحة لرفأ كفاءة وف وذلا  األحباث املشرتكة بن األقسا  والكلما 
  بعد حتكممها  وذلا  املبنمة عل  الياهن والتطبم  العلمي للمعرفةو التوصمة باملوافقة عل  نشر األحباث املتممزة

 وف  قواعد الت كم، والنشر با امعة 
 وهتمئة   وح ه، عل  إجراء األحباث العلممة املبتكرة  تشجمأ أعًاء همئة التدريس وغريه، من الباح ن

نه، من إااء أحباثه، يف جو مومتك  وخاصة املتفرغن منه، تفرغا  علمما    الوسائل واإلمكانما  الب  مة هل،
 علمي مالئ، 

  التعاون وتنممة   ا امعا  اةلمة واألجنبمة منخارج ا امعة  األخرىتنةم، عملمة االتصال مبراكز األحباث
 معها لالستفادة من كل ما هو حديث 

 وتبادل املعلوما  الب  مة مأ ا امعا  ومراكز   واملنتهمة يف ا امعة  إنشاء قاعدة معلوما  لألحباث ا ارية
 األحباث األخرى 
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 ا امعة قبل تقدميها إىل وكملة  السنوي والبمان اخلتامي للب ث العلمي يف ا امعة  تقرير األداء مراجعة
 العلما والب ث العلمي  للدراسا 

  كل جهة حس  ختصصها    ومتابعتها اإلشراف عل  األحباث اليت متوهلا جها  خارجمة 
  غريه، منمن أعًاء اجمللس العلمي أو  أكانواتشكمل  ان متخصصة عند احلاجة  سواء. 
 أو وكملة الدراسا  العلما والب ث   دراسة ما حيال إىل جملس عمادة الب ث العلمي من مديرة ا امعة

 أو عممدة الب ث العلمي    العلمي
عبد الرمحن وكمف تتعامل ا امعة مأ ا معما   نورة بنتواض ة تبن آلمة إنشاء ا معما  العلممة يف جامعة األمرية  هناك الئ ة و 

  (5.7ها انةر البند :)  العلممة احلالمة
 حضور المؤتمرات: 12.3.هـ
: ويبان املل ا   التادريس احلا  يف حًاور املاؤمترا  يف جماال ختصصا  ولعًاو همئاة  هباذا الشاأن واضا ة   إن للجامعة سماسامة        
( علاا  منااوذج طلاا  الاادع، 4-: )هاااوحيتااوي املل اا ( اإلجاراءا  الاايت جياا  اتباعهااا عنااد تقاادمي طلاا  حًااور املاؤمترا  أو الناادوا   ه)

مجمأ أعًاء همئة التدريس الاذين يساا ون  وذلا بدع،  ةوشفافم   ستخدا  املوارد املادية املتاحة بعدل  ويتمح هذا النةا  ا  املار املمكن
 مسا ة فعلالة يف الب ث العلمي ضمن ختصصاهت، 

 ا امعة  يف تبعةهمئة التدريس السعودين التقد  بطل  حًور املؤمترا  والندوا  الدولمة باتباع اإلجراءا  امل وميكن ألعًاء
هذا النةا   يشرتط عل  كل  وملتابعة فعالمة حمث تًمن هذه اإلجراءا  دقة إدارة عمادة الب ث العلمي لكافة جوان  هذا النشاط 

 ة أن يقد  تقرير ا عن الفعالمة اليت حًرها  ا أو ندو  عًو همئة تدريس حيًر مؤمتر  
 إجازة التفرغ العلمي: 12.4.هـ

لعًو همئة التدريس لمتفرغ للقما  بإجراء األحباث يف مراحل متعددة خالل مسريت  األكادميمة  هي إجاةة متن ها ا امعة       
وتعود علم  بفائدة كبرية  وميكن أن حيصل علمها يف مرحلة معمنة من مراحل الب ث العلمي تست   تكريس الوقت  أو عندما يكون 

إن  .علمها للعديد من األسباب األخرى ا من الناحمة العملمة احلصولحباجة إىل التفرغ إلحراة التقد  يف موضوع مه،  وميكن كذل
دور اجمللس العلمي هو النةر يف طل  إجاةة التفرغ العلمي  املبنمة عل  توصما  جملسي ا لقس، والكلمة  واملوافقة عل  الطلبا  اليت 

  إجراءا  طل  إجاةة التفرغ العلمي( مجمأ التفاصمل املتعللقة ب7-تستويف الشروط املطلوبة  ويوضح املل  : )ها
 العلمي:تمويل البحث  12.5.هـ

بالتعاون مأ  وأن العملالعديد من األحباث من خالل االجتهاد الشخصيل والعمل ا اد فقط   سلل، ب  أن  ميكن إجراءمالُ من        
هو أن العمل الب  ي يف بعض  شا فم باح ن آخرين كذلا ميكن أن يكون أك ر إنتاجمة وفائدة من العمل عل  انفراد  ومما ال 

 هذا يًمن و ؤولمة النةر يف مقرتحا  التمويل عات  جملس الب ث العلمي مس ويقأ عل   ةاحلاال  حيتاج إىل مصادر دع، إضافم  
الفعلال ملصادر التمويل  والنةر يف املوارد املتاحة من خالل املراكز الب  مة للت ق  مما إذا كان ميكن االستفادة منها  حتقم  االستخدا  

ا لقواعد وإجراءا  متويل األحباث  واالسرتاتمجمة اليت سمت، عل  أساسها ا واض   ( شرح  9-)ها و( 8-ها: )املل قن وجند يف  كذلا
  النةر يف املقرتحا 
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 العلمية:الجمعيات  12.6.هـ
وتنص عل : "أن ا امعا    داخل اململكة وةارة التعلم، العار أصدر  الئ ة تنةمممة توضح دور ا معما  العلممة إن      

ومتارس أنشطتها العامة املتعلقة بتطوير املعارف النةرية والتطبمقمة    السعودية قد تنشئ مجعما  علممة تعمل حتت إشرافها املباشر
ويوضح  " لألحكا  اليت تتًمنها هذه القواعد واخلاصة  وفق االعامة  والتطبمقمة  للقطاعا   والدراسا  العلممة وتقدمي االستشارا 

 ن ملتابعة أنشطة ا معما  العلممة ( القواعد اليت تتلبعها جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمح10- )ه :املل  

 العلمي:نشر البحث  12.7هـ.
إن النشاط الرئمس لك ري من الباح ن هو نشر نتاج نشاطه، العلمي  سواء أكان يف صورة أحباث يف جمال  علممة  أو        

تدرك أ مة هذا ا ان   الرمحنعبد  بنتنورة  وجامعة األمرية  أو غريها من صور نشر املعلوما   أو كت  دراسمة  عروض يف املؤمترا 
ويساعد هذا   عل  املشاركة من خالل جمموعة متنوعة من اآللما  واإلجراءا  التدريس  وتشجمعهنوتسع  إىل دع، أعًاء همئة 

 ث يف سجلها الب  ي دها من األحباإطار سعي ا امعة لزيادة رصم وذلا يف  النةا  املتبأ عل  رفأ مستويا  العمل واةافةة علمها
حباث العلممة  كما يوضح سماسة جملس الب ث ( اإلجراءا  اليت تتبعها ا امعة يف حتكم، األ12-ه: )ويوضح املل  

 ومنسوبا  ا امعةومُتكلن هذه العملمة الواض ة والشفافة منسويب   العلمي يف منح النقاط اليت تساه، يف ترقمة أعًاء همئة التدريس
 اليت من خالهلا تفًي جهوده، الب  مة إىل الرتقمة و من حتديد الوسائل 

 التعيين والترقية: 12.8.هـ
عن االعتبار باملعايري اليت ميكن أخذها  يفكذلا و   ة معمنة  أو درج   ة بشأن تعمن املرشح عل  رتبة  واض    إن للجامعة سماسة  

وهذا يتف  مأ إجراءا  ا امعا  السعودية املناظرة لًمان تكافؤ املعايري   عل  األحباث العلممة لرتقمة أعًاء همئة التدريس بناء  
-)ها :يوضح املل   ومطلوب منه، لل صول عل  الرتقمة  عما هو أعًاء همئة التدريس بوضوح   ويلز  إعال والتوقعا  يف اململكة  

 وظائف األكادميمة انطالق ا من )داضر( إىل )بروفمسور(  ( إجراءا  التعمن والرتقمة باإلضافة إىل مسار ال13

 النقل داخل الجامعة: 12.9هـ.
إىل كون  عًو ا يف  وهذا يرجأ عادة    يتقد  أعًاء همئة التدريس بطل  النقل إىل أقسا  أو كلما  أخرى ألسباب عديدة

ا بسب  تغمري التخصص الب  ي  آخر  أو فري  حب ي يعمل أعًاؤه اآلخرون يف قس،   إن يص  يف مصل ة قس، آخر   للعًو حبمثرمبل
إجراءا  واض ة وضعتها ملساعدة  الرمحن عبد بنتنورة  و امعة األمرية للنقل أسباب عدة  وقد يكونمعة، حاال  النقل نادرة  

باملراجعة الدورية هلذه  ا امعة يفواجمللس العلمي   العلماا امعة للدراسا   وتقو  وكملة  أعًاء همئة التدريس فمما يتعل  مبسائل النقل
 من خالل جملس الب ث العلمي  وذلا  اإلجراءا 

 عبد الرمحن يف مسألة النقل نورة بنت( اإلجراءا  اليت تتبعها جامعة األمرية 14-ها: )ويوضح املل  
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 الالئحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات  (1-الملحق )هـ
 األميرة نورة بنت عبد الرحمن والتنفيذية لجامعة والقواعد واإلجراءات التنظيمية

 هـ1432/  1431
 الطبعة الثانية

 العليا الدراسات أهداف األول: الباب
 :األولى المادة
 :اآلتمة األغراض حتقم  إىل العلما الدراسا  هتدف
 .نشرها عل  والعمل حبوثها يف والتوسأ والعربمة اإلسالممة بالدراسا  العناية-1
 إضاافا  علمماة إىل للوصاول ا ااد والب اث املتخصصاة الدراساا  طريا  عن فروعها بكافة اإلنسانمة املعرفة إثراء يف اإلسها -2

 .جديدة حقائ  عن والكشف مبتكرة وتطبمقمة
 .دلما العلما دراساهت، مواصلة من ا امعمة الشهادا  محلة من املتممزين الطالب متكن-3
 .املختلفة املعرفة جماال  يف عالما   تأهمال   وتأهمله، املتخصصة واملهنمة العلممة الكفايا  إعداد-4
 وتطوير واالبتكار اإلبداع إىل ودفعه، والتقنمة للعل، السريأ التقدمي مسايرة عل  العلممة الكفايا  تشجمأ-5

 .السعودي اجملتمأ قًايا ملعا ة وتوجمه  العلمي الب ث
 .العلما الدراسا  برامج مأ لتتفاعل ا امعمة املرحلة برامج مستوى حتسن يف اإلسها -6
 العلمية الدرجات: الثاني الباب
 :الثانية المادة
 :العلما الدراسا  عمادة جملس وتأيمد والكلمة القس، جملس توصمة عل  بناء   اآلتمة العلممة الدرجا  ا امعة جملس مينح

 .الدبلو -1
 املاجستري )العاملمة( -2
 العالمة(  الدكتوراه )العاملمة-3
 :الثالثة المادة
 :ذلا من ويست ىن الالئ ة هذه أحكا  وف  ال انمة املادة يف علمها املنصوع العلممة للدرجا  الدراسة متطلبا  تكون

 .الطبمة الدبلوما -1
 .الطبمة الزماال -2
 .ا امعة جملس من الصادرة واللوائح القواعد علمهما فمطب 
 العليا الدراسات تنظيم الثالث: الباب
 :الرابعة المادة
 مجماأ بارامج علا  اإلشاراف وتتاوىل العلماي والب اث العلماا للدراساا  ا امعة بوكمل ترتبط العلما للدراسا  عمادة جامعة كل يف ينشأ

 .هلا الدائمة واملراجعة وتقوميها علمها باملوافقة والتوصمة بمنها  فمما والتنسم  با امعة العلما الدراسا 



             

QMS  نظام إدارة الجودة  

 

 35 

 
 

 
 

 :الخامسة المادة
 يف بشأاا القرارا  الالةمة واختاذ با امعة العلما بالدراسا  املتعلقة األمور مجمأ يف بالنةر خيتص جملس العلما الدراسا  لعمادة يكون
 :يأيت ما األخص عل  ول  الالئ ة  هذه ب  تقًي ما وف  اختصاص  حدود
 .إقرارها بعد تنفمذها ومتابعة ا امعة ومعاهد كلما  مجمأ يف وتنسمقها تعديلها  أو العلما للدراسا  العامة السماسة اقرتاح-1
 .العلما الدراسا  بتنةم، يتعل  فمما العلممة األقسا  مأ بالتنسم  الداخلمة اللوائح اقرتاح-2
 .علمها واإلشراف وتنفمذها العلما للدراسا  القبول أسس اقرتاح-3
 .القائمة اليامج وبن بمنها والتنسم  دراستها بعد املست دثة اليامج بإجاةة التوصمة-4
 .تبديل أو تعديل من اليامج عل  أو علمها يطرأ وما العلما الدراسا  مقررا  عل  باملوفقة التوصمة-5
 .الكلما  جمالس توصمة عل  بناء   واإلجنلمزية العربمة باللغتن العلما الشهادا  مبسمما  التوصمة-6
 .العلممة الدرجا  مبنح التوصمة-7
 .ا امعة يف العلما الدراسا  بطالب املتعلقة الطالبمة الشؤون مجمأ يف البت-8
 .العلممة الرسائل ومناقشة اإلشراف  ان تشكمل عل  املوافقة-9
 ومناذج تقارير وتقدميها  وإخراجها  وطباعتها العلممة الرسالة كتابة لكمفمة املنةمة والقواعد الب ث خلطة العا  اإلطار وضأ- 10

 .الرسائل عل  واحلك، املناقشة
 .ا امعة خارج أو داخل من متخصصة همئا  أو  ان بواسطة دورية بصفة ا امعة يف العلما الدراسا  برامج تقومي- 11
 .ا امعة يف العلممة األقسا  تقدمها اليت الدورية التقارير دراسة- 12
 .الرأي وإبداء للدراسة ا امعة مدير أو رئمس  أو ا امعة جملس إلم  حيمل  فمما النةر- 13

 :السادسة المادة
 :اآليت الن و عل  العلما الدراسا  عمادة جملس يؤلف

 .اجمللس رئاسة ول  العلما الدراسا  عممد-1
 .العلمي الب ث عممد-2
 .اجمللس أمانة ول  العلما الدراسا  عمادة وكمل-3
 جملس ا امعة من بقرار تعممنه، يت، األقل عل  مشارك أستاذ بدرجة العلما دراسا  هبا كلمة عن كل واحد تدريس همئة عًو-4
 .للتجديد قابلة سنتن ملدة تعممنه، ويكون ا امعة  مدير وموافقة الكلما  جمالس توصمة عل  بناء  
ألصوا   باألغلبمة قرارات  وتصدر أعًائ  ثل ي حبًور إال االجتماع يصح وال األقل عل  شهر كل مرة رئمس  من اجمللس بدعوة وجيتمأ
 مان مادير اعارتاض علمهاا يارد مل ماا نافاذة اجمللاس قارارا  وتعتاي الارئمس  فما  الاذي ا انا  يارجح التسااوي وعناد احلاضارين األعًااء
 .إلم  وصوهلا تاريخ من يوما عشر مخسة خالل ا امعة
 .ب  يكلفه، ما لدراسة غريه، أو من أعًائ  بن من مؤقتة أو دائمة  ان تشكمل العمادة وجمللس

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة السادسة:
 وية جملس عمادة الدراسا  العلما يًاف مجمأ وكالء العمادة لعً
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 المستحدثة البرامج :الرابع الباب
 :السابعة المادة
  :يأيت ما مأ مراعاة العلما الدراسا  عمادة جملس توصمة عل  بناء   العلما الدراسا  برامج إلقرار التفصملمة املعايري ا امعة جملس يًأ

جماال  يف املتخصصان املشااركن األسااتذة واألسااتذة مان التادريس همئاة أعًااء مان الكاايف العادد القسا، لادى تاوافر يكاون أن-1
 جناح اليناامج لًمان وذلا وغريها  احلاسوب وتسهمال  وخمتيا  معامل من الب  مة اإلمكانا  توافر إىل باإلضافة الينامج 

 .والب ث واإلشراف التدريس حمث من
 املاجستري  لدرجة الينامج كان إن ا امعمة املرحلة مستوى عل  مناسبة خية اكتس  قد القس، يكون أن-2
 .الدكتوراه لدرجة الينامج كان إن املاجستري درجة أو
 .استمراريت  لًمان مناسبا   الينامج يف قبوهل، املتوقأ الطالب عدد يكون أن-3

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة السابعة:
 عل  القس، الذي يرغ  باست داث برنامج للدراسا  العلما مراعاة الًوابط التالمة:

 واألقسا  األخرى با امعة لتفادي االةدواجمة التنسم  مأ عمادة الدراسا  العلما   1
أن يكون قد خترج من القسا، ماا ال يقال عان دفعاة واحادة مان املرحلاة ا امعماة  إن كاان اليناامج ملرحلاة املاجساتري  وإن كاان   2

نوا  الينامج ملرحلة الدكتوراه فمشرتط إماا حصاول عادد ثاالث طالباا  علا  األقال علا  درجاة املاجساتري أو مًاي ثاالث سا
 عل  األقل عل  القمد يف برنامج املاجستري 

أن يتوافر اإلمكانا  والتسهمال  الالةمة للينامج املقرتح  كما يتوافر يف التخصصاا  التطبمقماة ماا ال يقال عان معمال واحاد   3
 لكل املسارا  أو التخصصا  املقرتح است داث برنامج دراسا  علما فمها 

 املتوقأ الت اقهن للينامج  وا ها  اليت ميكن أن تستفمد من الينامج عل  القس، حتديد أعداد الطالبا    4
 :الثامنة المادة
 :يأيت ما يوضح الينامج عن تفصملي مبشروع الكلمة جملس إىل القس، السابعة يتقد  املادة يف ورد ما مراعاة مأ

 .ل  السعودي اجملتمأ احتماج ومدى الينامج أهداف .1
 تركمزه األكادميي واملهين ومنهج  العلمي طبمعة الينامج من حمث  .2
 يف ا امعاا  األخارى أو ا امعاة داخال األخارى األقساا  تقدما  ماا علا  االطاالع بعاد تقدميا   ومساوغا  اليناامج أ ماة .3

 .التخصص جمال يف اململكة
اجملااال   حتدياد خاصاة وبصافة رفماأ  ومهاين تعلمماي مساتوى علا  اليناامج لتقادمي بالقسا، املطلاوب أو املتاوافرة  اإلمكاناا  .4

 بالقس،  الرئمسة الب  مة
 .املاضمة اخلمس السنوا  مدى عل  بالقس، التدريس همئة استقرار معدل .5
 .ا امعة يف الينامج مبجال صلة هل، وملن بالقس،  التدريس همئة ألعًاء والعلممة الذاتمة السري .6

 منة:القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة ال ا
 يقو  القس، مبا يلي:
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 حتديد مسارا  وشع  الينامج والتخصصا  الدقمقة واملتطلبا  الدراسمة وأسلوب الدراسة الذي يوصي ب    1
حتديااد مقااررا  الينااامج  وعاادد الوحاادا  الدراساامة املعتماادة لكاال مقاارر والرسااالة أو املشااروع الب  ااي  وتوةيااأ املقااررا  علاا    2

 اإلجبارية واالختمارية منها  وذلا وف  النماذج املعدة هلذا الغرض الفصول الدراسمة وبمان 
 توصمف املقررا  وحتديد رموةها وأرقامها وف  الطرق املعتمدة   3
إذا تًمن الينامج مقررا  من أقسا  أخارى يات، التنسام  معهاا الساتكمال مجماأ ماا ساب  ذكاره والتوصامة باإقراره مان جملساي   4

 القس، والكلمة 
 ما سب  باللغتن العربمة واإلجنلمزية إعداد مجمأ   5
 مقارنة الينامج مب مل  يف جامعا  اململكة األخرى وبمان ما متمز ب  عن غريه   6
 :التاسعة المادة
 إن وجاد  القائماة األخارى اليناامج ومتطلباا  متطلباتا  بان التنسام  ويتاوىل اليناامج  مشاروع العلماا الدراساا  عماادة جملاس يادرس
 .العتماده ا امعة جملس إىل ب  يوصي اقتناع  حال ويف بمنها  فمما االةدواجمة لتفادي
 :العاشرة المادة
 عمادة الدراسا  جملس توصمة عل  بناء   ا امعة جملس من بقرار القبول  شروط أو الينامج  متطلبا  أو القرارا   يف التعديل يكون
 .املختص القس، مأ بالتنسم  العلما

 واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة العاشرة:القواعد 
 يتوىل كل قس، إعداد التقارير الالةمة لتقومي براجم  بشكل دوري كل سنتن وحبد أقص  ال يتجاوة مخس سنوا    1
  يت، إعداد الينامج املقرتح تعديل  وتطويره وف  النموذج والطرق املعتمدة يف الرتقم،  مأ بمان ميرا  طل  التعديل  2
 النةر يف إمكانمة عرض  عل  جها  حتكم، خارجمة   3
 :عشرة الحادية المادة
 بناء   جملس ا امعة يًعها قواعد وف  أك ر أو كلمتن أو أك ر أو قسمن بن العلما للدراسا  مشرتكة برامج ا امعة يف تنشأ أن جيوة
 .املعنمة األقسا  مأ التنسم  بعد العلما الدراسا  عمادة جملس توصمة عل 

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة احلادية عشرة:
إذا رغباات إحاادى الكلمااا  إجياااد برنااامج مشاارتك باان ختصصاان أو أك اار يف كلمااة واحاادة أو يف كلمتاان أو أك اار ماان كلمااا    1

رتح وبعد دراست  يف كل قس، ا امعة  يرشح كل قس، من املتخصصن فم  عًوين أو أك ر لوضأ تصور مشرتك للينامج املق
علاا  حاادة يعاارض علاا  جملااس الكلمااة إلقااراره ث رفعاا  إىل جملااس عمااادة الدراسااا  العلمااا لدراساات  ورفااأ التوصاامة باا  إىل جملااس 

 ا امعة 
 يت، ذلا وف  الًوابط التالمة:  2

 تكون إجراءا  القبول يف الينامج مشرتكة بن األقسا  املعنمة يف الينامج    أ
 قس، اإلشراف عل  تنفمذ ما خيص  من متطلبا  الينامج يتوىل كل    ب

جا  تكون الطالبة منتممة إىل اليناامج ويتاوىل القسا، الاذي يوصاي بتساجمل موضاوع رساالت  وتعمان مشارف لا   التوصامة 
 مبن   الدرجة 

 كادميمة د  تقرتح الكلمة أو الكلما  املعنمة مشرفا  عاما  عل  الينامج وحتديد مهام  اإلدارية واأل
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 والتسجيل القبول س:الخام الباب
 :القبول شروط
 :عشرة الثانية المادة
 العلما واقرتاح الدراسا  عمادة جملس توصمة عل  بناء   العلما الدراسا  يف سنويا   قبوهل، سمت، الذين الطالب أعداد ا امعة جملس حيدد
 .والكلما  األقسا  جمالس

 والتنفمذية للمادة ال انمة عشرة:القواعد واالجراءا  التنةمممة 
تتااوىل عمااادة الدراسااا  العلمااا يف كاال عااا  التنساام  مااأ الكلمااا  لرفااأ توصااماهتا بشااأن أعااداد الطالبااا  املقاارتح قبااوهلن يف كاال   1

 برنامج 
 ال يفتح القبول إال مرة واحدة يف كل عا  جامعي لكل مرحلة   2
 يراع  يف القبول القدرة االستمعابمة للقس،   3
 :عشرة الثالثة المادة
 :يأيت ما عامة بصفة العلما الدراسا  يف للقبول يشرتط
 .السعودين غري من كان إذا العلما للدراسا  رمسمة من ة عل  أو سعوديا   املتقد  يكون أن -1
 .هبا معرتف أخرى جامعة من أو سعودية جامعة من ا امعمة الشهادة عل  حصال   املتقد  يكون أن  -2
 .طبما   والئقا   والسلوك السرية حسن يكون أن -3
 .تدريس  هل، سب  أساتذة من علممتن تزكمتن يقد  أن -4
 .موظفا   كان إذا الدراسة عل  مرجع  موافقة  -5
 كل وجمللس .وجيوة جمللس ا امعة االست ناء من ذلا مىت دعت احلاجة لذلا للدراسة التا  األصل يف دراسة الدكتوراه التفرغ -6

 .ضروريا   يراه ما العامة الشروط هذه إىل يًمف أن جامعة
 :عشرة الرابعة المادة
 .ا امعمة املرحلة يف األقل تقدير )جمد( عل  عل  الطال  حصول الدبلو  مبرحلة للقبول يشرتط
 :عشرة الخامسة المادة
 جمللاس عماادة وجياوة ا امعماة  املرحلاة يف األقال علا  جادا ( تقادير )جماد علا  الطالا  )املاجساتري( حصاول مبرحلاة للقباول يشارتط

 مرتفأ(  )جمد تقدير عل  احلاصلن قبول العلما الدراسا 
كما جيوة جمللس عمادة الدراسا  العلما بناء  عل  توصمة جملس القس، وتأيمد جملس الكلمة قبول احلاصلن عل  تقدير )جمد( يف بعض   

 ملرحلاة مقاررا  التخصاص يف جادا ( )جماد عان األحاوالالطالا  يف كال  معادل يقال أال الايامج الايت حياددها جملاس ا امعاة  علا 
 البكالوريوس 

 .للقبول ضرورية يراها أخرى إضافة شروط الكلمة جملس وتأيمد القس، جملس توصمة عل  بناء   العلما الدراسا  عمادة وجمللس 
 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة اخلامسة عشرة:

 شروط  وإجراءات  حس  أفًل درجة مكتسبة وفقا  للعدد اةدد يت، القبول بعد استمفاء   1
 للمعمدا  با امعة األولوية يف القبول بيامج الدراسا  العلما فمها ويعفن من اختبارا  القبول   2
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 :عشرة السادسة المادة
 متن ها بتقدير  جامعة من كانت إذا املاجستري مرحلة يف األقل عل  جدا ( )جمد تقدير عل  احلصول )الدكتوراه( مبرحلة للقبول يشرتط

 .ضرورية للقبول يراها أخرى شروط إضافة الكلمة جملس وتأيمد القس، جملس توصمة عل  بناء   العلما الدراسا  عمادة وجمللس 
 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة السادسة عشرة:

% يف مرحلة املاجستري  إذا كانات املتقدماة مان جامعاة ال 80عل  نسبة ال تقل عن يشرتط للقبول مبرحلة الدكتوراه احلصول   1
 متنح املاجستري بتقدير  ويشتمل برناجمها عل  مقررا  دراسمة 

( ماان الالئ ااة  تتقااد  الطالبااة يف موعااد القبااول الااذي ياات، 16  15  14  13بعااد اسااتمفاء شااروط القبااول الااواردة يف املااواد )  2
 مي الزمين اةدد لذلا  ويطل  من كل طالبة التار:إعالن  وف  التقو 

 صورة مصدقة من وثمقة التخرج  -
 صورة مصدقة من كشف الدرجا   -
 تزكمتان علممتان من عًوي همئة تدريس سب  هلما التدريس هلا  -
 صورة من بطاقة إثبا  اهلوية  -
 شهادة حسن سرية وسلوك  -
 واإلجنلمزية  استمارة القبول معبأة بالكامل باللغتن العربمة -
شروط الالئ ة أو تعهد بتقدمي موافقة جهة العمل الحقا  إذا كانت  وف -موظفةإذا كانت املتقدمة -موافقة جهة العمل  -

 املتقدمة غري ملت قة بعمل عند قبوهلا ث الت قت بعمل بعد قبوهلا يف الدراسة 
ا يعادل  من االختبارا  املعتمدة من قبال ا امعاة( ويسات ىن حتقم  الدرجة املطلوبة يف اختبار اللغة اإلجنلمزية )التوفل أو م -

ماااان ذلااااا الطالبااااا  احلاصااااال  علاااا  مؤهاااال ماااان جامعااااة بدولااااة ناطقااااة باللغااااة اإلجنلمزيااااة أو احلاصااااال  علاااا  درجااااة 
 البكالوريوس يف ختصص اللغة اإلجنلمزية 

 ن كل طالبة التار:( فمطل  م2بالنسبة للطالبة غري السعودية وإضافة إىل ما ورد يف الفقرة )  3
 خطاب املن ة الدراسمة اليت صدر  للطالبة  -
 صورة من جواة سفر ساري املفعول  -
 تكون الوثائ  كافة معتمدة من قبل ا ها  املختصة باململكة أو سفارهتا بالبلد املقممة فم  مقدمة الطل   -

ري جماااال ختصصاااهن  أو الطالباااا  املقباااوال   أو بالنسااابة للطالباااا  الااااليت يتقااادمن لاللت ااااق بااايامج الدراساااا  العلماااا يف غااا  4
اةااوال  ماان جامعااا  أخاارى  حتاادد مااواد التخصااص الاايت تاادخل يف احتساااب املعاادل الرتاكمااي حساا  الاانة، الاايت تًااعها 

 الكلما  يف القواعد التنفمذية اخلاصة هبا 
 ريريااااة  أو الشاااافهمة  أو املقااااابال  بعااااد احتساااااب املعاااادل الرتاكمااااي ملااااواد التخصااااص  تقااااو  الكلمااااة بااااإجراء االختبااااارا  الت  5

الشخصمة إن وجد   ويتوالها القس، العلمي وف  ما حتدده القواعد التنفمذية لكل كلمة مأ األخذ باملعايري التالمة للمفاضالة 
 بن املتقدما  عند احلاجة:

 املعدل الرتاكمي العا     أ
 االختبار الت ريري    ب
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 جا  االختبار الشفهي أو املقابلة الشخصمة 
د  ميكاان لكاال قساا، علمااي أن يًااأ شاارحية معمنااة ماان النساا  يف الفقاارا  )أ  ب  ج( أعاااله  كمااا ميكاان أن يًاااف نساابة 
للخية العملمة ملا بعد شهادة البكالوريوس بالنسبة لألقسا  اليت تفًل ذوا  اخلية يف جمال التخصاص لاللت ااق بالدراساا  

 العلما 
% من إمجار نس  معايري التفاضل بالفقرا  80دراسا  العلما هو حصوهلا عل  نسبة ها  يكون احلد األدىن لقبول طالبة ال

)أ  ب  ج( مااان هاااذه الفقااارة  ويااارتك للكلماااا  حتدياااد النسااا  التفصاااملمة املطلوباااة لتلاااا املعاااايري  علااا  أن تًاااعها بالقواعاااد 
 التنفمذية اخلاصة هبا 

 رسل صور وثائ  املقبوال  إىل عمادة الدراسا  العلما   حتتفظ الكلمة بصور من وثائ  الطالبا  املقبوال   وت6
 :عشرة السابعة المادة
 وموافقاة والكلماة املختصان القسا، جملساي توصامة علا  بنااء   ختصصا  جمااال  غاري يف الادكتوراه أو املاجستري لدراسة الطال  قبول جيوة
 .العلما الدراسا  عمادة جملس
 :عشرة الثامنة المادة
 ساابقة مان مرحلاة التكمملمة املقررا  من عدد اجتماة الدكتوراه أو املاجستري مرحليت يف الطال  لقبول يشرتط أن املختص للقس، جيوة
 :يأيت ما مراعاة مأ دراسمة فصول ثالثة عل  تزيد ال مدة يف

 .)جمد( عن يقل ال بتقدير األوىل املرة يف التكمملي املقرر اجتماة-1
 .جدا ( )جمد عن التكمملمة املقررا  يف الرتاكمي معدل  يقل أال-2
 مقاررا  يف بالتساجمل اإلذن للقسا، وجياوة التكمملماة  املقاررا  اجتمااة بعاد إال العلما الدراسا  برنامج يف التسجمل يت، ال-3

 .التكمملمة املقررا  من مقررين أو مقرر سوى علم  يب  مل إذا العلما الدراسا 
 .الدرجة عل  لل صول اةدودة املدة ضمن التكمملمة املقررا  الجتماة الزمنمة املدة حتتس  ال-4
 .العلما الدراسا  ملرحلة الرتاكمي املعدل احتساب يف التكمملمة املقررا  تدخل ال-5

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة ال امنة عشرة:
ملان اساتوفت شاروط القباول ومل يتبا  علمهاا ساوى مقارر أو مقاررين  جيوة للقس، اإلذن بالتساجمل يف مقاررا  الدراساا  العلماا  1

 من املقررا  التكمملمة وف  ما يلي:
 %( من وحدا  املقررا  التكمملمة 25أال تشكل هذه املقررا  أك ر من )   أ

 أال يقل معدهلا فمما اجتاةت  من املقررا  التكمملمة عن جمد جدا     ب
 لةروف قهرية التقد  مرة أخرى للقبول يف التخصص نفس  جيوة ملن مل جتتز املقررا  التكمملمة   2
 :عشرة التاسعة المادة
 .والتسجمل القبول عمادة مأ بالتنسم  وتسجمله، الطالب قبول العلما الدراسا  عمادة تتوىل

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة التاسعة عشرة:
مكتملة من بداية األسبوع ال اين وحىت ااية األسبوع اخلامس من الفصل الدراسي الذي تتقد  الراغبا  يف القبول مبستنداهتن   1

 يسب  فصل بدء الدراسة 
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توصي جمالس األقسا  املختصاة بقباول الطالباا  يف مادة ال تتجااوة األسابوع التاساأ مان الفصال الدراساي الاذي يساب  فصال   2
 راسا  العلما خالل أسبوعن من تاريخ التوصمة بدء الدراسة  وترسل مستندا  املتقدما  إىل عمادة الد

  14  13تتاااوىل عماااادة الدراساااا  العلماااا التأكاااد مااان اساااتمفاء امللفاااا  لكامااال املساااتندا  املطلوباااة  وموافقتهاااا ماااأ املاااواد )  3
 ( من الالئ ة املوحدة للدراسا  العلما يف ا امعا   وقواعدها التنفمذية اخلاصة هبذه املواد 16 15

قرارا  قبول الطالبا  ترسل عمادة الدراسا  العلما كامل أصول الوثائ   بعد االحتفااظ بصاورة منهاا إىل عماادة بعد صدور   4
 القبول والتسجمل  وتزود األقسا  املختصة بقوائ، املقبوال  قبل بدء فرتة التسجمل يف املقررا  بأسبوعن عل  األقل 

 ملاجستري بالتنسم  بن عماديت الدراسا  العلما والقبول والتسجمل يت، تسجمل املقررا  التكمملمة اليت تسب  مرحلة ا  5
 تتوىل عمادة القبول والتسجمل إصدار السجال  التعلمممة للمقررا  التكمملمة ملرحلة املاجستري    6
 تتوىل عمادة الدراسا  العلما إصدار السجال  التعلمممة للمقررا  التكمملمة ملرحلة الدكتوراه   7
 :العشرون المادة

 .واحد وقت يف العلما للدراسا  بيناجمن يلت   أن للطال  جيوة ال
 :والحذف التأجيل
 :والعشرون الحادية المادة
فصالن  التأجمال مادة تتجااوة أال علا  الطالا  قباول تأجمال العلماا والدراساا  الكلماة وعممادي املخاتص القسا، جملاس مبوافقاة جياوة

 .الدرجة عل  احلصول ملدة األقص  احلد ضمن التأجمل مدة حتتس  وال دراسمن 
 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة احلادية والعشرين:

 أن تتقد  الطالبة بطل  تأجمل القبول إىل القس، املختص قبل بدء الدراسة   1
  الدراساي التاار هلماا يطبا  جيوة تأجمل القبول ملدة فصل دراسي واحد أو فصلن دراسمن  فإن مل يفتح الينامج خالل العا  2

 عل  الطالبة شروط االلت اق وقت التسجمل 
 :والعشرون الثانية المادة
 :يأيت ما وف  الطال  دراسة تأجمل العلما والدراسا  الكلمة وعممدي املختص القس، جملس مبوافقة جيوة

 .الرسالة من مناسبا   قدرا   أجنز أو أك ر أو دراسما   فصال   اجتاة قد الطال  يكون أن-1
 .دراستن( )سنتن دراسمة فصول أربعة التأجمل مدة جمموع يتجاوة أال-2
 .أسبوعن عن يقل ال مبا الدراسي الفصل بداية قبل التأجمل بطل  يتقد  أن-3
 .الدرجة عل  احلصول ملدة األقص  احلد ضمن التأجمل مدة حتتس  ال-4

 للمادة ال انمة والعشرين:القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية 
 أن يكون للتأجمل ميرا  مقنعة تستدعي التوقف عن الدراسة   1
 أال يكون التأجمل املطلوب عن فرتا  سابقة   2
ال حيتس  من مدة التأجمل الفصل الدراسي الذي ال يتمكن القس، فما  مان تادريس مقاررا  الفصال الدراساي املؤجال  علا    3

 ةاد عل  ذلا يعرض عل  جملس عمادة الدراسا  العلما الختاذ القرار املناس  حمال   أال يزيد عل  فصلن دراسمن  وما
 ال يعد التأجمل نافذا  إال بعد موافقة عممدة الدراسا  العلما   4
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جيوة مبوافقة جملس القس، املختص وعممديت الكلمة والدراسا  العلما تأجمل دراسة الطالبة يف أثناء مرحلاة املقاررا  التكمملماة   5
 ( وف  ما يأيت:18ملشار إلمها يف املادة )ا
 أن تكون الطالبة قد اجتاة  فصال  دراسما  أو أك ر يف املقررا  التكمملمة    أ

 أال يتجاوة التأجمل فصال  واحدا  يف أثناء مرحلة دراسة املقررا  التكمملمة    ب
 أسبوعن جا  أن تتقد  الطالبة بالتأجمل قبل بداية الفصل الدراسي مبا ال يقل عن 

 ( 18د  ال حيتس  التأجمل ضمن احلد األقص  للمدة املقررة الجتماة املقررا  التكمملمة املشار إلمها يف املادة )
 ( من أصل املادة 2ها  حيتس  التأجمل ضمن مدد التأجمل املشار إلمها يف الفقرة )

 :والعشرون الثالثة المادة
 :يأيت ما وف  الدراسي الفصل مقررا  مجمأ الطال  حيذف أن جيوة

 .النهائي االختبار قبل احلذف بطل  يتقد  أن-1
 .العلما والدراسا  الكلمة وعممدي القس، جملس موفقة-2
 .اإلضافمة الفرع ضمن الدراسي الفصل هذا يكون أال-3
  ) 22املادة ) يف إلمها املشار التأجمل مدد ضمن الدراسي الفصل هذا حيتس -4

 التنةمممة والتنفمذية للمادة ال ال ة والعشرين:القواعد واالجراءا  
 ال جيوة حذف أك ر من فصلن دراسمن متتالمن   1
تتقد  الطالبة بطل  احلذف قبل االختبار النهائي مبا ال يقل عن مخسة أسابمأ  وال يعتي الطل  مقبوال  إال بعد اعتماده من   2

 عممدة الدراسا  العلما 
( وفا  ماا 22مقررا  الفصل الدراسي يف أثناء مرحلة املقررا  التكمملمة املشاار إلمهاا يف املاادة )جيوة أن حتذف الطالبة مجمأ   3

 يأيت:
 أن تتقد  الطالبة بطل  احلذف قبل االختبار النهائي بأربعة أسابمأ    أ

 موافقة جملس القس، وعممديت الكلمة والدراسا  العلما    ب
 ( 22( من املادة )2ا يف الفقرة )إلمهجا  حيتس  هذا الفصل ضمن مدد التأجمل املشار 

 :االنسحاب
 :والعشرون الرابعة المادة

 .ا ديد التسجمل وقت االلت اق شروط علم  طبقت إلمها العودة أراد ث رغبت  عل  بناء   العلما الدراسا  من الطال  انس   إذا
 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة الرابعة والعشرين:

 تتقد  بطل  االنس اب إىل القس، املختص قبل االختبار الفصلي الدراسي األول للمرحلة عل  أال تكون منقطعة أن   1
إذا انس بت الطالبة من الدراسا  العلما بناء  عل  رغبتها  ث أراد  العودة إلمها  جيوة للقس، العلمي احتسااب ماا ياراه مان   2

 ل انس اهبا املقررا  التكمملمة اليت درستها الطالبة قب
 ال يت، احتساب املقررا  األساسمة اليت درستها الطالبة قبل انس اهبا   3

 :االنقطاع
 :والعشرون الخامسة المادة
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 :اآلتمة احلاال  يف قمده ويطوي الدراسة عن منقطعا   الطال  يعتي
 .اةدد الوقت يف يسجل ومل للدراسة مقبوال   كان إذا-1
 .الفصل هلذا للدراسة مباشرت  وعد  الفصول أحد يف التسجمل حال يف-2

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة اخلامسة والعشرين:
تتااوىل الكلمااة املختصااة إبااالغ عمااادة الدراسااا  العلمااا بالطالبااا  املقبااوال  للدراسااة ومل يسااجلن خااالل أساابوعن ماان بدايااة   1

 راسة بعد مًي أربعة أسابمأ من بداية الفصل الدراسي الدراسة  والطالبا  املسجال  ومل يباشرن الد
 تصدر عممدة الدراسا  العلما قرارا  بطي قمد الطالبا  الاليت مل يسجلن يف الوقت اةدد  أو سجلن ومل يباشرن الدراسة   2

 :وإعادته القيد إلغاء
 :والعشرون السادسة المادة
 :اآلتمة احلاال  يف العلما الدراسا  عمادة جملس من بقرار الطال  قمد يلغي

 .للتسجمل اةددة الفرتة يف يسجل ومل العلما الدراسا  يف قبول  مت إذا-1
 ( 18) املادة يف الواردة الشروط وف  التكمملمة املقررا  جيتز مل إذا-2
 .مقبول عذر دون دراسي فصل ملدة الدراسة عن انقطأ أو انس   إذا-3
 .الالئ ة هذه من (52) املادة ألحكا  وفقا   الدراسمة واجبات  من بأي أخل أو الدراسة يف جديت  عد  ثبت إذا-4
 .متتالمن دراسمن فصلن يف جدا ( )جمد تقدير عن الرتاكمي معدل  اخنفض إذا-5
 ( 22) املادة يف اةددة التأجمل فرع جتاوة إذا-6
 .ا امعمة والتقالمد باألنةمة خيل بعمل قا  أو للرسالة  إعداده أو للمقررا  دراست  مرحلة يف سواء العلممة باألمانة أخل إذا-7
 .واحدة مرة بإعادت  ل  السماح بعد- وجد إن- الشامل االختبار جيتز مل إذا-8
 .املناقشة بعد قبوهلا عد  أو للمناقشة صالحمتها عد  الرسالة عل  احلك،  نة قرر  إذا-9
 ( 36للمادة ) وفقا   ملدهتا األقص  احلد خالل الدرجة عل  حيصل مل إذا- 10

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة السادسة والعشرين:
يراع  يف إلغاء قمد من قرر   نة احلك، عل  الرسالة عد  صاالحمتها للمناقشاة أو عاد  قبوهلاا بعاد املناقشاة الشارط اخلاامس   1

 ( من هذه الالئ ة 57التنفمذية للمادة )( وما ورد يف القواعد 55  54يف كل من املادتن )
يلغ  قمد الطالبة إذا ورد يف تقرير أحد أعًااء  ناة احلكا، أااا أخلات باألماناة العلمماة يف إعادادها للرساالة بعاد تأيماد جملاس   2

 القس، ما ورد يف التقرير 
 لمها أعاله تتوىل عمادة الدراسا  العلما بالتنسم  مأ األقسا  العلممة حصر احلاال  املنصوع ع  3
 يصدر جملس عمادة الدراسا  العلما قرارا  بإلغاء قمد الطالبا  الاليت تنطب  علمهن فقرا  املادة وقواعدها   4
 :والعشرون السابعة المادة
 يقبلهاا جملساا قهرياة ظاروف دراست  مواصلة دون احلائل كان إذا قمده ألغ  الذي الطال  قمد إعادة القصوى الًرورة حاال  يف جيوة
 :يأيت ما مراعاة مأ ا امعة جملس من العلما وبقرار الدراسا  عمادة جملس من توصمة عل  بناء   القمد إعادة وتكون والكلمة  القس،
قطاأ  عماا النةار بصارف املساتجد الطالا  معاملاة يعامال دراسامة فصاول ساتة مان أك ار قماده إلغااء علا  مًا  الاذي الطالا -1

 .الدراسمة مرحلة من سابقا
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القسا،  جملساا لا  حياددها الايت املقاررا  بعاض دراساة يعماد أقال أو دراسامة فصاول ساتة قماده إلغااء علا  مًا  الاذي الطالا -2
 الدراسة آما استئناف  بعد الرتاكمي معدل  ضمن درسها اليت الوحدا  وحتس  العلما الدراسا  عمادة جملس علمها ويواف  والكلمة
 .الدرجة عل  لل صول القصوى املدة ضمن قمده إلغاء قبل الدراسة يف الطال  قًاها اليت املدة حتتس 

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة السابعة والعشرين:
( أن تسل، رساالتها خاالل ثالثاة أشاهر مان تااريخ إعاادة 26( من املادة )10جي  عل  الطالبة اليت أعمد قمدها بعد إلغائ  وفقا  للفقرة )

 القمد 
 :اإلضافية الفرص
 :والعشرون الثامنة المادة
 بناء   حدا  أعل  دراسمن فصلن أو واحد دراسي لفصل واحدة إضافمة فرصة الطال  منح (26) املادة من (5)الفقرة  من است ناء جيوة
 .العلما الدراسا  عمادة جملس وموافقة والكلمة القس، جملسي توصمة عل 

 والتنفمذية للمادة ال امنة والعشرين:القواعد واالجراءا  التنةمممة 
 يوقف تسجمل الطالبة إذا اخنفض معدهلا عن جمد جدا  خالل فصلن دراسمن متتالمن  أو سنة دراسمة   1
 يقد  املرشد العلمي لرئمس القس، املختص تقريرا  مفصال  عن الطالبة املوقف تسجملها   2
 فصلن دراسمن لرفأ معدهلا الرتاكمي إذا كان ممكنا   جمللس القس، أن يوصي مبنح الطالبة فرصة ال تزيد عن  3
 جيوة إعادة دراسة مقرر أو أك ر لرفأ معدل الطالبة الرتاكمي إىل )جمد جدا (   4
 :والعشرون التاسعة المادة
 مان املشارف تقريار علا  بنااء   دراسامن فصالن عان تزياد ال إضاافمة فرصاة الطالا  مانح (26)املاادة  مان (10) الفقارة مان اسات ناء   جياوة

 .ا امعة جملس وموافقة العلما الدراسا  عمادة وجملس والكلمة القس، جملسي وتوصمة
 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة التاسعة والعشرين:

 يراع  عند التقد  بطل  فرصة إضافمة ما يلي:
 أن يكون الطل  ميرا     أ

  الالئ ةفمة قبل فصل دراسي عل  األقل من انتهاء املدة أن تتقد  الطالبة بطل  الفرصة اإلضا   ب
 :التحويل

 :الثالثون المادة
 جملاس عماادة وموافقاة والكلماة القسا، جملساي توصامة علا  بنااء   هباا معارتف أخارى جامعاة مان ا امعاة إىل الطالا  حتويال قباول جياوة

 :يأيت ما مأ مراعاة العلما الدراسا 
 .ضرورية القس، يراها أخرى شروط وأي اةول الطال  يف القبول شروط توفر-1
 .األسباب من سب  ألي منها اةول ا امعة من مفصوال   الطال  يكون أال-2
 :لآليت طبقا درسها اليت الدراسمة الوحدا  عدد احتساب جيوة-3

 .دراسمة فصول ستة من أك ر املعادلة للوحدا  دراست  عل  مً  قد يكون أال-أ
 .إلم  اةول الينامج متطلبا  مأ املوضوع حمث من تتف  أن- ب
 .إلم  اةول الينامج وحدا  من املائة يف ثالثن الوحدا  هذه نسبة تتعدى أال- ج
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 جدا (  )جمد عن املعادلة الوحدا  يف تقديره يقل أال-د
 .الرتاكمي املعدل حساب ضمن املعادلة الوحدا  تدخل ال- ه
 .العلما الدراسا  وعمادة الكلمة جملس وموافقة املقرر يتبع  الذي القس، جملس من بتوصمة املعادلة تكون-و

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة ال الثن:
 أوال : إجراءا  الت ويل:

املراد الت ويل تتقد  الطالبة بطل  الت ويل إىل عممدة الدراسا  العلما مرفقا  ببمان مصدق للوحدا  اليت درستها يف ا امعة   1
 منها ووصف تفصملي معتمد ملفردا  املقررا  اليت درستها 

 حيال الطل  ومرفقات  إىل عممدة الكلمة املختصة لعرض  عل  جملسي القس، والكلمة   2
 ترفأ توصمة جملس الكلمة إىل عمادة الدراسا  العلما الختاذ القرار املناس    3

 ثانما : احتساب الوحدا  الدراسمة:
( 3ملا جاء يف الفقرة ) طبقا  -حتويلهاإذا مت قبول -يقو  القس، أو األقسا  املختصة مبعادلة املقررا  اليت درستها الطالبة سابقا    1

 من أصل املادة 
 تكون املعادلة بتوصمة من جملس القس، الذي يتبع  املقرر  ومبوافقة جملس الكلمة اليت يتبعها القس،   2
 ة الدراسا  العلما الختاذ القرار املناس  يعرض األمر عل  جملس عماد  3
 تدرج الوحدا  املعادلة ضمن سجل الطالبة  ويزود القس، اةول إلم  بعدد الوحدا  اةتسبة   4
 :والثالثون الحادية المادة
 جملاس عماادة وموافقاة والكلماة إلما  اةاول القسا، جملساي توصامة علا  بنااء   ا امعاة داخال أخار إىل ختصاص مان الطالا  حتويال جياوة

 :يأيت ما مراعاة مأ العلما الدراسا 
 .ضرورية القس، يراها أخرى شروط وأي اةول الطال  يف القبول شروط توافر-1
 مطابقة أاا املختص القس، رأي إذا ا امعة يف دراستها سب  اليت الدراسمة الوحدا  احتساب جيوة-2

 .الرتاكمي معدل  ضمن وتدخل إلم  الت ويل يريد الذي للينامج
 .الالئ ة هذه من (26) املادة يف الواردة األسباب من ألي قمده ألغي قد الطال  يكون أال-3
 .الدرجة عل  لل صول اةددة القصوى املدة ضمن من  اةول الينامج يف الطال  قًاها اليت املدة حتتس -4
 .الدرجة عل  لل صول اةددة املدة خالل واحدة ملرة آخر إىل برنامج من الت ويل يكون-5

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة احلادية وال الثن:
 أن تكون املدة املتبقمة للطالبة كافمة لل صول عل  الدرجة العلممة يف الينامج اةول إلم    1
ة يف القس، اةول من   وتدخل تقديراهتا ضمن حيدد القس، اةول إلم  الوحدا  الدراسمة اليت ميكن احتساهبا مما درست  الطالب  2

 معدهلا الرتاكمي وما ال حيتس  منها يبق  يف سجلها وال يدخل ضمن معدهلا 
 الدراسة نظام السادس: الباب
 :والثالثون الثانية المادة
 :يأيت ما وف  واملعملمة والتطبمقمة املمدانمة واألعمال الدراسمة باملقررا  للدبلو  الدراسة تكون

 .دراسمة فصول أربعة عن تزيد وال فصلن عن الدراسة مدة تقل ال-1
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  .وحدة (36)عن  تزيد وال وحدة (24)عن  الدراسمة الوحدا  عدد يقل ال-2
 املطلوباة املقاررا  العلماا الدراساا  عماادة جملاس وتوصامة املختصان والكلماة جملساي القسا، اقارتاح علا  بناء   ا امعة جملس وحيدد

 .الشهادة ومسم  الدبلو  عل لل صول 
 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة ال انمة وال الثن:

حتاادد ماادة الاادبلو  ضاامن الينااامج عنااد إقااراره مااأ مراعاااة أال تقاال وحاادا  الفصاال الواحااد عاان تسااأ وحاادا   وال تزيااد علاا    1
 مخس عشرة وحدة 

 لشهادة املمنوحة حيدد ضمن الينامج اس، الدبلو   ووصف  واس، ا  2
جيوة ملن سجلت لدرجة املاجستري برسالة أو بادواا  ومل يتمسار هلاا احلصاول علمهاا  الت ويال إىل درجاة الادبلو  يف التخصاص   3

نفساا  )إن وجااد (  بعااد توصاامة جملسااي القساا، والكلمااة  وموافقااة جملااس عمااادة الدراسااا  العلمااا  وذلااا وفاا  القواعااد الاايت 
 تًعها كل كلمة عل  حدة 

 :والثالثون الثالثة المادة
 :اآلتمن األسلوبن بأحد للماجستري الدراسة تكون

 .الرسالة إلمها مًافا وحدة وعشرين أربأ عن الدراسمة الوحدا  عدد يقل أال عل  والرسالة الدراسمة باملقررا -1
 وأربعن وحدة اثنتن عن الدراسمة الوحدا  عدد يقل أال عل  املهنمة  الطبمعة ذا  التخصصا  بعض يف الدراسمة باملقررا -2
 .األقل عل  وحدا  ب الث حيس  حب ي مشروع بمنها من يكون أن عل  العلما  دراسا  مقررا  من

 أمكان كلماا أخارى أقسا  من بالتخصص عالقة ذا  علما دراسا  مقررا  عل  للماجستري الدراسمة تتًمن اخلطة أن ويراع 
 .ذلا

 التنةمممة والتنفمذية للمادة ال ال ة وال الثن:القواعد واالجراءا  
( وحدة دراسمة وال يقل عدد الفصول لدراسة الوحدا  الدراسمة عن فصلن 30ال يزيد عدد الوحدا  الدراسمة املقررة عل  )  1

 دراسمن  وال يزيد عل  ثالثة فصول دراسمة )وذلا يف حالة الدراسة باألسلوب األول( 
 ة يف كال األسلوبن مبا يتناس  مأ الينامج توةع الوحدا  الدراسم  2
للطالبة احل  يف الت ويل من برنامج املاجستري بااملقررا  الدراسامة والرساالة إىل برناامج املاجساتري بااملقررا  الدراسامة واملشاروع   3

 لتالمة:( من الساعا  املعتمدة لكل برنامج وف  الًوابط ا50الب  ي وبالعكس وملرة واحدة  فقط بعد اجتماة )
 موافقة جملس القس، وعممديت الكلمة والدراسا  العلما    أ

 فصول دراسمة من مدهتا النةاممة  6أال يكون قد مً  أك ر من    ب
 جا  أن يكون طل  الت ويل قبل بدء دراسة الفصل مبدة ال تقل عن شهر 

 إعداد خطة دراسمة للطالبة مبا تبق  هلا لل صول عل  الدرجة    د
 :والثالثون الرابعة المادة
 :اآلتمن األسلوبن بأحد للدكتوراه الدراسة تكون

 بعاد املاجساتري العلماا الدراسا  مقررا  من وحدة ثالثن عن املقررة الوحدا  عدد يقل أال عل  والرسالة الدراسمة باملقررا -1
 .الرسالة إلمها مًافا
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 أو النادوا   املوجهاة  للدراسا  ختصص وحدة عشرة اثنيت عن املقررة الوحدا  عدد يقل أال عل  املقررا  وبعض بالرسالة-2
 .الدقم  وختصص  للطال  العلمي التكوين حس  الب ث  حلقا  أو

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة الرابعة وال الثن:
الوحدا  الدراسمة عن ثالثة فصاول ( وحدة دراسمة وال يقل عدد الفصول لدراسة 40ال يزيد عدد الوحدا  الدراسمة عل  )  1

 دراسمة  وال يزيد عن مخسة فصول دراسمة  )وذلا يف حالة الدراسة باألسلوب األول( 
( وحدة دراسمة  كما ال يزيد عدد الفصول لدراسة الوحدا  الدراسامة عان فصالن 24ال يزيد عدد الوحدا  الدراسمة عل  )  2

 ل اين( دراسمن  )وذلا يف حالة الدراسة باألسلوب ا
 توةع الوحدا  الدراسمة يف كال األسلوبن مبا يتناس  مأ الينامج   3
 :والثالثون الخامسة المادة

التساجمل  فرتتاا ضامنهما تادخل وال أسابوعا   عشار مخساة عان منهماا كال مادة تقال ال رئمسان فصالن إىل الدراسامة تنقسا، السانة
 .مقرر لكل املخصصة املدة خالهلا تًاعف أسابمأ مثانمة عن مدت  تقل ال صمفي دراسي وفصل واالختبارا  

ال  مبا ا امعة جملس يقرها اليت واإلجراءا  للقواعد وفقا الكاملة الدراسمة السنة أساس عل  الكلما  بعض يف الدراسة أن تكون وجيوة
 .الالئ ة هذه أحكا  مأ يتعارض

 وال الثن:القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة اخلامسة 
 3ووحدا  دراسمة يف الفصل الدراسي الرئمس  6احلد األدىن لتسجمل املقررا  الدراسمة  ممأ درجا  الدراسا  العلما هو   1

وحااادا   6وحااادة دراسااامة يف الفصااال الدراساااي الااارئمس و 12دراسااامة يف الفصااال الدراساااي الصااامفي واحلاااد األقصااا   وحااادا 
 دراسمة يف الفصل الصمفي 

وحااادة دراسااامة يف الفصااال الدراساااي الااارئمس حباااد أقصااا  وذلاااا إذا كاااان معااادل الطالباااة  15التخااارج جياااوة تساااجمل يف حالاااة   2
 أو أك ر  4.5الرتاكمي 

 ( أعاله 1تست ىن الرسالة عند التسجمل من احلد األقص  اةدد يف )  3
ة عل  أساس السنة الدراسمة الكاملة عند يقرتح جملس عمادة الدراسا  العلما القواعد واإلجراءا  التنةمممة والتنفمذية للدراس  4

 وجود اليامج املقتًمة لذلا 
 :والثالثون السادسة المادة
 وال حتسا  دراسامة  فصاول مثانماة عان تزياد وال دراسامة فصاول أربعاة عان تقال ال املاجساتري درجاة علا  لل صاول املقاررة املادة-1

 .املدة هذه ضمن الصمفمة الفصول
 وال حتسا  دراسامة  فصاول عشارة عان تزياد وال دراسامة  فصاول سات  عان تقال ال الادكتوراه درجاة علا  لل صاول املقاررة املادة-2

 .املدة هذه ضمن الصمفمة الفصول
 :والثالثون السابعة المادة
 املشارف علا  تقادمي تااريخ وحاىت العلماا الدراساا  مقاررا  يف التساجمل بداية من العلممة الدرجة عل  لل صول القصوى املدة حتس 
 .ليناجم  أخرى متطلبا  أي أو الرسالة  من نسخة ب  مرفقا القس، رئمس إىل تقريرا الطال 
 :والثالثون الثامنة المادة
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 املائاة مان يف سابعن عان العلمماة الدرجاة ساتمن   الايت ا امعاة يف العلما الدراسا  طال  يدرسها اليت الدراسمة الوحدا  عدد تقل ال
 .إشرافها حتت لرسالت  الكامل باإلعداد يقو  أن جي  كما املطلوبة  الوحدا  عدد

 :والثالثون التاسعة المادة
 .جدا ( )جمد عن يقل ال تراكمي ومبعدل العلممة  الدرجة متطلبا  إااء بعد إال الطال  يتخرج ال

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة التاسعة وال الثن:
خترج الطالبة  بناء  عل  معدهلا الرتاكمي  يف املقررا  الدراسمة فقط  وذلا يف حال األخذ بأسلوب يكون التقدير العا  عند   1

 الدراسة باملقررا  الدراسمة والرسالة 
 يشرتط يف النجاح يف درجة الدبلو  احلصول عل  معدل تراكمي ال يقل عن )جمد(   2
 االختبارات نظام السابع: الباب
 :األربعون المادة
 وفقاا لالئ اة التقاديرا   ورصاد الادكتوراه  أو املاجساتري  أو الادبلو   درجاة لنمال العلماا الدراساا  مقاررا  يف االختباارا  إجاراء يات،

 ما عدا فمما 1416/ 6/ 11بتاريخ  املعقودة ال انمة جلست  يف العار التعلم، جملس من الصادرة ا امعمة للمرحلة واالختبارا  الدراسة
 يأيت:

 .األقل عل  "جمد" تقدير عل  فم  حصل إذا إال املقرر يف ناج ا الطال  يعتي ال-1
ماا  العلماا الدراساا  عماادة جملس يتخذ دراسي فصل من أك ر دراستها تتطل  اليت واملقررا  البديلة باالختبارا  يتعل  فمما-2
 .املختصة الكلمة جملس وموفقة القس، جملس توصمة عل  بناء   حماهلا يراه
 املطلوباة اختباارا   املقاررا  مجماأ إاائهماا بعاد الادكتوراه وطالا - ذلاا دراسات  برناامج اقتًا  إذا- املاجساتري طال  جيتاة أن-3

 الكلماة وموافقة جملس القس، جملس توصمة عل  بناء   ا امعة جملس يقرها قواعد وف  متخصصة  نة تعقده وشامال   وشفويا   حتريرا  
 وجاد   إن والتخصصاا  الفرعماة للطال  الرئمس التخصص يف االختبار هذا ويكون العلما  الدراسا  عمادة وجملس املختصة
 خالل واحدة فرصة من  فمعط  جزء يف أو فم  أخف  إن أما األوىل  املرة من االختبار اجتاة إذا الدرجة لنمل مرش ا الطال  ويعد
 .قمده يلغ  أخف  فإن دراسمن  فصلن

 واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة األربعن:القواعد 
 جيوة إعادة دراسة أي مقرر رسبت فم  الطالبة مرة واحدة فقط   1
 ( من هذه الالئ ة وقواعدها التنفمذية 28يراع  عند إعادة دراسة أي مقرر رسبت فم  الطالبة ما ورد يف املادة )  2
"( راسبة يف املقرر إذا مل تسل، مشروعها الب  ي إىل القس، املختص 33ة "" من املاد2تعد الطالبة )امللت قة وف  األسلوب "  3

 يف أثناء األسابمأ اخلمسة األخرية من الفصل الدراسي التار للفصل الدراسي األخري لدراسة املقررا  الدراسمة 
يف حاااال  -لااس الكلمااة إذا مل تااتمكن الطالبااة ماان حًااور االختبااار النهااائي يف أي ماان مااواد الفصاال لعااذر قهااري  جاااة جمل  4

عاذرها والساماح بإعطائهاا اختباارا  باديال  خاالل مادة ال تتجااوة ااياة الفصال الدراساي التاار وتعطا   قباول-القصاوىالًرورة 
 التقدير الذي حتصل علم  بعد أدائها االختبار البديل 

 االختبار الشامل:
 أوال : اهلدف من االختبار:

 قدرة الطالبة يف جانبن رئمسن:يهدف االختبار الشامل إىل قماس 
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 ا ان  املعريف:   أ
ويهااادف إىل قمااااس قااادرة الطالباااة عمقاااا  و اااوال   يف اساااتمعاب موضاااوعا  التخصاااص الااارئمس والتخصصاااا  الفرعماااة املسااااندة )إن 

 وجد ( 
 ا ان  الت لملي:   ب

فاهم، واالستنتاج واقرتاح احللاول املناسابة ملاا ويهدف إىل قماس قدرة الطالبة املنهجمة عل  التأمل والت لمل وإحداث التكامل بن امل
 يعرض علمها من أسئلة 

 ثانما : مكونا  االختبار:
 يتكون االختبار الشامل من شقن: أحد ا حتريري واآلخر شفهي   1
: أحاااد ا يف التخصاااص الااارئمس واآلخااار يف التخصاااص أو جااازئمنيتكااون االختباااار الت رياااري وكاااذلا االختباااار الشااافهي مااان   2

 صا  الفرعمة )إن وجد ( التخص
 ثال ا :  نة االختبار:

يشكل جملس القس، املختص  نة من ثالثة عل  األقل  من األساتذة واألساتذة املشاركن  من ذوي االختصاع يف ختصص   1
 الطالبة الرئمس والتخصص أو التخصصا  الفرعمة )إن وجد ( 

 صصن للجنة االستعانة مبن ترى من أعًاء همئة التدريس املتخ  2
 تكون اللجنة مسؤولة عن إعداد االختبار وتقومي  وحتديد نتمجت    3
عند احتواء متطلبا  الينامج عل  ختصص أو ختصصاا  فرعماة مان خاارج القسا، فاال باد مان اشارتاك أحاد املتخصصان مان   4

 القس، أو األقسا  ذا  العالقة يف  نة االختبار 
 شفهي  نة االختبار الت ريري هي  نة االختبار ال  5
حتاادد كاال  نااة جمااال وأهااداف وإجااراءا  كاال نااوع ماان مراحاال االختبااار الشااامل مااأ احلاارع علاا  الساارية يف كاماال خطواهتااا    6

 ويًأ جملس القس، اإلطار العا  لإلجراءا  املطلوبة من اللجنة 
ادقة جملااس القساا، حتاادد مراجااأ ومصااادر الب ااث والقااراءا  الًاارورية يف كاال جمااال بتوصاامة ماان  نااة االختبااار الشااامل ومصاا  7

 وتكون هي اةور األساس لالختبار 
 رابعا : االختبار الت ريري:

يعقد االختبار الت ريري خالل الفصل التار إلااء الطالبة املقررا  الدراسمة يف موعد حتدده  نة االختبار وجيوة للطالبة بعد   1
 واحد  موافقة جملس القس، أن تؤجل أدائها هلذا االختبار مدة فصل دراسي

تكاااون مااادة االختباااار يف التخصاااص الااارئمس مخاااس سااااعا  ك اااد أدىن  وثاااالث سااااعا  لكااال ختصاااص فرعاااي )إن وجاااد(    2
 ويفًل أن يكون عل  فرتتن عل  األقل 

 يف حالة عد  اجتماة الطالبة لالختبار  أو  زء من   فلها أن تعمد ا زء الذي مل جتتزه يف الفصل الدراسي التار   3
 الطالبة يف حالة عد  اجتماةها لالختبار بعد إعادت   أو إعادة جزء من  يلغ  قمد   4

 خامسا : االختبار الشفهي:
 بعد اجتماة الطالبة لالختبار الت ريري بكامل  تتقد  لالختبار الشفهي يف موعد حتدده  نة االختبار   1
 جد  ساعتن عل  األقل تكون مدة االختبار  يف التخصص الرئمس والتخصص أو التخصصا  الفرعمة إن و   2
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يف حالة عد  اجتماة الطالبة لالختبار  جيوة من ها فرصة أخرى خالل الفصل التاار  ويف حالاة عاد  اجتماةهاا للمارة ال انماة    3
 يلغ  قمدها بتوصمة من جملسي القس، والكلمة وموافقة جملس عمادة الدراسا  العلما 

 سادسا : درجة اجتماة االختبار:
(  جتتاااةه طالبااة الاادكتوراه إذا حصاالت 100الختبااار الت ريااري واالختبااار الشاافوي درجااة مسااتقلة ماان )يكااون لكاال ماان ا -

% علاا  األقاال ماان مجمااأ أعًاااء  نااة االختبااار  وطالبااة املاجسااتري إذا حصاالت علاا  تلااا الدرجااة ماان غالبمااة 70علاا  
 أعًاء اللجنة 

 ر الت ريري والشفوي خالل أسبوعن من تاريخ عقد االختبار ختطر الكلمة عمادة الدراسا  العلما بنتمجة االختبا سابعا :
 العلمية الرسائل ن:الثام الباب
 :عليها واإلشراف الرسائل إعداد
 :واألربعون الحادية المادة
 موضاوع الرساالة اختماار يف ومسااعدت  دراسات  يف لتوجمها  باليناامج الت اقا  بداياة ماأ علماي مرشاد علماا دراساا  طالا  لكال يكاون
 .العلما الدراسا  عمادة جملس توصمة عل  بناء   ا امعة جملس من املعتمدة القواعد وف  الب ث خطة وإعداد

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة احلادية واألربعن:
اد أن يكااون اإلرشااحيتساا  اإلرشاااد العلمااي بساااعة واحاادة لكاال طالبااة عاان كاال فصاال دراسااي وحااىت حتديااد مشاارف علاا  الرسااالة  علاا  

 العلمي خلمس طالبا  حبد أعل  
 :واألربعون الثانية المادة
 تراكمي الدراسمة ومبعدل املقررا  من األقل عل  املائة يف مخسن واجتماةه القبول متطلبا  مجمأ إااء بعد العلما الدراسا  طال  عل 
 عل  املشرف اس، جملس القس، يقرتح علم  باملوافقة التوصمة حال يف القس،  إىل- وجد  إن- الرسالة مبشروع جدا ( التقد  )جمدعن 

 عمادة وجملس الكلمة  جملس بذلا إىل ويرفأ رئمسها  حتديد مأ اإلشراف  نة أعًاء أمساء أو- وجد إن- املساعد واملشرف الرسالة
 .الكلمة جملس تأيمد عل  بناء   علم  للموافقة العلما الدراسا 

 التنةمممة والتنفمذية للمادة ال انمة واألربعن:القواعد واالجراءا  
 يف حال اقرتاح مشرف منفرد من خارج القس، داخل ا امعة أو خارجها يف التخصص نفس  جي  أن يكون ميرا   -
 :واألربعون الثالثة المادة
 باألصاالة واالبتكاار الادكتوراه رساائل موضاوعا  تتمماز أن جيا  آماا واألصاالة  با ادة املاجساتري رساائل موضاوعا  تتمماز أن جيا 

 .الطال  ختصص يف املعرفة إمناء يف الفاعل واإلسها 
 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة ال ال ة واألربعن:

 جيوة أن يكون موضوع إحدى الرسالتن )املاجستري أو الدكتوراه( يف جمال التألمف  -
 قة من الكت  النادرة واةكمة يراع  يف الت قم  أن تكون الكت  اةق -

 :واألربعون الرابعة المادة
 عل  بناء   جملس ا امعة من بقرار التخصصا  بعض يف أخرى بلغة تكت  أن وجيوة العربمة  باللغة والدكتوراه املاجستري رسائل تكت 
 .باللغة العربمة هلا واف   ملخص عل  حتتوي أن عل  العلما  الدراسا  عمادة وجملس والكلمة القس، جملسي توصمة
 :واألربعون الخامسة المادة
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 علا  األستاذ املسااعد يشرف أن وجيوة با امعة  التدريس همئة أعًاء من املشاركون واألساتذة األساتذة العلممة الرسائل عل  يشرف
 األحباث من- جمال ختصص  يف- األقل عل  حب ان دكمان لدي  وكان سنتان  الدرجة هذه عل  تعممن  عل  مً  إذا املاجستري رسائل
 .للنشر املقبولة أو املنشورة

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة اخلامسة واألربعن:
 يشرتط أال تكون األحباث املنشورة أو املقبولة للنشر مستل  من رساليت املاجستري والدكتوراه   1
 ة واألساتذة املشاركون من القس، العلمي نفس  جيوة أن يقو  باملساعدة يف اإلشراف األساتذ  2
 :واألربعون السادسة المادة
 همئاة غاري أعًااء مان الب اث جماال يف العلمماة والكفاياة املتممازة اخلاية ذوي مان مشرفون العلممة الرسائل عل  باإلشراف يقو  أن جيوة

 الدراسا  عمادة املعنمة وجملس الكلمة وجملس املختص القس، جملس توصمة عل  بناء   ا امعة جملس من بقرار وذلا با امعة التدريس
 .العلما

 :واألربعون السابعة المادة
 أن يكاون علا  الرساالة  طبمعاة حسا  أخارى أقساا  مان التدريس همئة أعًاء أحد الرسالة عل  اإلشراف يف باملساعدة يقو  أن جيوة

 .الطال  ب  يدرس الذي القس، من الرئمس املشرف
 واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة السابعة واألربعن:القواعد 

 ية( عل  املشرف املساعد املقرتح التنفمذ وإجراءاهتا-45جي  أن تنطب  شروط اإلشراف الواردة يف املادة )
 :واألربعون الثامنة المادة

 حااال  الًارورة يف وجياوة واحاد  وقات يف رساائل أرباأ علا  أقصا  حباد يشارف أن غاريه ماأ مشارتكا   أو منفاردا   كاان ساواء للمشارف
 وحيتسا  إىل مخاس  الرساائل عادد ةياادة العلماا الدراساا  وعماادة املعنماة الكلماة جملساي وموافقاة القسا، جملاس مان بتوصامة القصاوى
 .رئمسا   مشرفا   أو منفردا   مشرفا كان إذا التدريس همئة عًو نصاب من واحدة بساعة رسالة كل عل  اإلشراف

 :واألربعون التاسعة المادة
 يقاو  مقاما  باديال   مشارفا   القس، يقرتح با امعة  خدمت  انتهاء أو الرسالة عل  اإلشراف يف االستمرار من املشرف متكن عد  حال يف

 .العلما الدراسا  العمادة جملس ويقره املعنمة الكلمة جملس علم  ويواف 
 :والخمسون المادة
صورة من التقريار  وترسل دراست  يف الطال  تقد  مدى عن القس، رئمس إىل مفصال   تقريرا  - دراسي فصل كل ااية يف- املشرف يقد 

 إىل عممد الدراسا  العلما 
 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة اخلمسن:

 يقد  املشرف تقارير عن سري الطالبة الدراسي بعد املوافقة عل  تعممن  مشرفا  عل  الرسالة 
 :والخمسون الحادية المادة
 اإلجاراءا  الايت الساتكمال متهمادا   القسا،  رئامس إىل اكتماهلاا عان تقريارا   إعادادها  من الطال  انتهاء بعد الرسالة  عل  املشرف يقد 

 .العلما الدراسا  عمادة جملس حيددها
 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة احلادية واخلمسن:

 الرسالة عل  جملس القس، املختص لف صها والنةر يف  نة املناقشة واحلك، املقرتحة تعرض   1
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 تنتهي مدة اإلشراف عل  الرسالة بتقدمي الرسالة إىل جملس القس، بعد مناقشتها   2
ال عية لتغمريه ي بت عل  غالف الرسالة ويف اةاضر املتعلقة بإجاةهتا ومناقشتها اس، املشرف الذي قد  التقرير النهائي عنها و   3

 بعد ذلا ألي طارئ 
إىل رئمس القس، عن انتهاء الطالبة من متطلبا   تقريرا  -الدراسمةكانت الدراسة للماجستري باملقررا    إذا-العلمييقد  املرشد   4

 برناجمها مرفقا  ب  املشروع الب  ي والدرجة املعتمدة هلا متهمدا  الستكمال إجراءا  منح الدرجة العلممة 
 :والخمسون الثانية المادة

 إناذار الطالا  يات، دراست  عل  املشرف من تقرير عل  بناء   الدراسمة واجبات  من بأي أخل أو الدراسة يف الطال  جدية عد  ثبت إذا
 توصامةعلا   بنااء   العلماا الدراساا  عماادة فلمجلاس اإلناذار أساباب ياتالف ومل مارتن الطالا  أناذر وإذا املخاتص  القسا، مان خبطاب
 .قمده إلغاء القس، جملس

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة ال انمة واخلمسن:
يوج  إنذار للطالبة إذا مل تراجأ مشرفها مدة شهرين متتابعن دون عاذر أو مل تقاد  عماال  يتناسا  ماأ املادة الايت أمًاتها أو   1

 مل تنفذ توجمها  مشرفها العلممة 
، املخااتص إنااذار الطالبااة خبطاااب سااري بناااء  علاا  تقرياار ماان املشاارف وحيفااظ التقرياار يف ملااف الطالبااة وتاازود تتااوىل رئمسااة القساا  2

 عمادة الدراسا  العلما بصورة سرية من  
ياات، عاارض األماار علاا  جملااس القساا، بإذا مل تتجاااوب الطالبااة بعااد إنااذارها ماارتن يف فصاالن دراساامن خمتلفاان وكااان سااب    3

 اإلنذار واحدا  
 توصمة جملس القس، إىل جملس عمادة الدراسا  العلما الختاذ القرار املناس  يف ضوء أحكا  الالئ ة  ترفأ  4

 مناقشة الرسائل
 :والخمسون الثالثة المادة

 تكون  نة املناقشة بقرار من جملس عمادة الدراسا  العلما بناء  عل  توصمة جملسي القس، والكلمة املختصن 
 التنةمممة والتنفمذية للمادة ال ال ة واخلمسن:القواعد واالجراءا  

 يراع  أال يكون مجمأ أعًاء اللجنة من نفس القس، والكلمة وا امعة يف حال كون املشرف من خارج ا امعة   1
 أال يكون قد أسند إىل العًو املرشح للمناقشة رسالتان مل يت، مناقشة إحدا ا   2
 ناقشة واحلك، ول  أن يقرتح عًوا  أو عًوين احتماطا  يقرتح جملس القس، املختص أعًاء  نة امل  3
( وإذا رأى 55( و )54يوصي جملس الكلمة بتكوين اللجنة عل  ضوء ما يرده من القس، ممن تنطب  علمه، أحكا  املاادتن )  4

 تغمري كل أو بعض أعًاء اللجنة فمعاد املوضوع إىل جملس القس، 
 الدراسا  العلما الختاذ القرار الالة  ترفأ توصمة جملس الكلمة إىل جملس عمادة   5
ال يت، توةيأ نسخ الرسالة عل  أعًاء  نة املناقشة واحلكا، مان قبال الكلماة إال بعاد مصاادقة ماديرة ا امعاة علا  قارار جملاس   6

 عمادة الدراسا  العلما املتًمن تشكمل اللجنة 
 عل  صالحمة الرسالة أو عدمها وف  النموذج املعتمد  يقد  عًو  نة املناقشة إىل الكلمة تقريرا  عن الرسالة وينص فم   7
إذا تًمنت أغل  التقارير عد  صالحمة الرسالة للمناقشة فتدع  اللجنة لالجتماع فإذا تقرر باألغلبمة عد  صالحمة الرسالة   8

 ( 26( من املادة )9للمناقشة وعد  قبوهلا للتعديل فمطب  عل  الطالبة الفقرة )
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 بعد اطالع أعًاء  نة املناقشة واحلك، عل  الرسالة وتقدمي ما يفمد صالحمتها للمناقشة حيدد موعد املناقشة   9
جي  أال تقل املدة بن تاريخ مصادقة مديرة ا امعة عل  قرار جملس عمادة الدراسا  العلما بتشكمل اللجناة وموعاد املناقشاة   10

 عن أسبوعن 
ر ماان تاااريخ مصااادقة مااديرة ا امعااة علاا  قاارار جملااس عمااادة الدراسااا  جياا  أن تاات، املناقشااة يف ماادة ال تزيااد عاان أربعااة أشااه  11

 العلما بتشكمل اللجنة وال حتتس  اإلجاةا  الرمسمة ضمن هذه املدة 
تت، مناقشة الرسائل العلمماة حبًاور رئامس القسا، العلماي أو مان ينمبا   ومم ال لعماادة الدراساا  العلماا  باإلضاافة إىل أعًااء   12

 ، املعتمدين من جملس العمادة  نة املناقشة واحلك
 :والخمسون الرابعة المادة
 :يأيت ما املاجستري رسائل عل  املناقشة  نة يف يشرتط
 .هلا مقررا   املشرف ويكون فرديا   أعًائها عدد يكون أن-1
 .أغلبمة فمها وجد( )إن املساعد واملشرف املشرف مي ل وال التدريس همئة أعًاء بن من ثالثة عن اللجنة أعًاء عدد يقل أال-2
 .اللجنة أعًاء عل  الرسائل عل  اإلشراف شروط تنطب  أن-3
 .األقل عل  املشاركن  األساتذة أو األساتذة  أحد اللجنة أعًاء بن من يكون أن-4
 .األقل عل  األعًاء ثل ي مبوافقة قراراهتا تتخذ أن-5

 الرابعة واخلمسن:القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة 
 جي  أن يكون أحد أعًاء  نة مناقشة رسالة املاجستري من خارج القس، العلمي  ويفًل أن يكون من خارج ا امعة   1
 عند مناقشة رسالة املاجستري يكون للمشرف واملشرف املساعد أو املشرفن املساعدين إن وجدوا صو  واحد   2
 :والخمسون الخامسة المادة
 :يأيت ما الدكتوراه رسائل عل  املناقشة  نة يف يشرتط
 .هلا مقررا   املشرف ويكون ثالثة إن  تقل وال فرديا   أعًائها عدد يكون أن-1
 .بمنه،أغلبمة  وجد( )إن املساعد واملشرف املشرف مي ل وال املشاركن  واألساتذة األساتذة عل  املناقشة  نة عًوية تقتصر-2
 .األقل عل  األساتذة أحد اللجنة أعًاء بن يكون أن-3
 .ا امعة خارج من اللجنة أعًاء أحد يكون أن-4
 .األقل عل  األعًاء ثل ي مبوفقة قراراهتا تتخذ أن-5

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة اخلامسة واخلمسن:
مشاارف الرسااالة أو املشاارف املساااعد ماان ( أن يكااون أحااد أعًاااء اللجنااة ماان خااارج ا امعااة سااواء أكااان 4يرعاا  يف الفقاارة )  1

 ا امعة أو خارجها 
 عند مناقشة رسالة الدكتوراه  يكون للمشرف واملشرف املساعد أو املشرفن املساعدين إن وجدوا صو  واحد   2
 :والخمسون السادسة المادة

 لفارتة خاارج الابالد مهماة يف لتواجاده أو خدمتا  انتهااء أو لوفات  املناقشة  نة يف املشاركة من الرسالة عل  املشرف متكن عد  حال يف
 .العلما الدراسا  عمادة جملس ويقره املعنمة الكلمة جملس علم  ويواف  عن  بديال   القس، يقرتح طويلة 

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة السادسة واخلمسن:
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خارج البالد إذا كانت مدة املهمة ستزيد علا  أربعاة أشاهر مان  يقرتح جملس القس، البديل عن املشرف حالة وجوده يف مهمة  1
 تاريخ تكوين  نة املناقشة 

يعد البديل عن املشرف عًوا  يف  نة املناقشة من حمث احلقوق املالمة وهو مقرر اللجنة عل  أن يبق  اس، املشرف األصمل   2
 )األساس( عل  غالف الرسالة 

 :والخمسون السابعة المادة
 إحادى التوصاما  متًامنا املناقشاة  تااريخ مان أسابوع خاالل القسا، رئامس إىل يقاد  أعًاائها  مجماأ مان يوقأ تقررا   املناقشة  نة تعد
 :اآلتمة

 .الدرجة مبنح والتوصمة الرسالة قبول-1
 املناقشة  نة أعًاء أحد ويفوض أخرى مرة مناقشتها دون التعديال   بعض إجراء مأ الرسالة قبول-2

ا امعاة  وجمللاس املناقشاة تااريخ مان أشاهر ثالثاة تتجااوة ال مادة يف التعاديال  هباذه األخاذ مان التأكاد بعاد الدرجاة مبانح بالتوصامة
 .ذلا من االست ناء

توصامة  علا  بنااء   العلماا الدراساا  عمادة جملس حيددها اليت الفرتة خالل مناقشتها وإعادة الرسالة  يف النقص أوج  استكمال-3
 .املناقشة تاريخ من واحدة سنة عن تزيد أال عل  املختص القس، جملس
  .الرسالة قبول عد -4
 رئامس مان كال إىل مفصل  يف تقرير حتفةا  أو مغايرة مرئما  من ل  ما يقد  أن يف احل  الرسالة عل  املناقشة  نة من عًو ولكل
 .املناقشة تاريخ من أسبوعن تتجاوة ال مدة يف العلما  الدراسا  وعممد القس، 

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة السابعة واخلمسن:
إذا قد  أحد أعًاء اللجنة مرئما  مغايرة أو حتفةاا  فإااا تعارض علا  جملاس القسا، خاالل أسابوعن مان تااريخ تسال، رئمساة القسا، 

 س عمادة الدراسا  العلما الختاذ القرار املناس  هلا  الختاذ التوصمة املناسبة ومن ث تعرض عل  جملس الكلمة ث عل  جمل
 :والخمسون الثامنة المادة
 .املناقشة تاريخ من أسابمأ ثالثة تتجاوة ال مدة يف العلما الدراسا  عممد إىل املناقشة  نة تقرير املختص القس، رئمس يرفأ
 

 :والخمسون التاسعة المادة
 الدرجة إىل جملس ا امعة الختاذ القرار يرفأ عممد الدراسا  العلما التوصمة مبنح 

 :الستون المادة
 يصرف للمشرف كما لاير  آالف مخسة (5000) مقدارها مقطوعة مكافأة ا امعة خارج من املاجستري رسالة عل  للمشرف يصرف
 .لاير آالف سبعة) 7000) مقدارها مقطوعة مكافأة ا امعة خارج من الدكتوراه رسالة عل 

 واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة الستن:القواعد 
توةع املكافآ  يف حالة تعدد املشرفن عل  رسالة املاجستري أو الدكتوراه بدءا  من تسجمل املوضوع حىت تكوين  ناة املناقشاة   1

 ملا يلي: وفقا  -وجد إن -ما مل تتجاوة املدة النةاممة ومدة الفرصة اإلضافمة 
 يت يقًمها املشرف مأ الطال  بعد تسجمل املوضوع %( حتتس  للمدة ال50)   أ

 %( حتتس  باعتبار مقدار ما أجنز من الرسالة مأ كل مشرف 50)   ب
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ال يسااقط حاا  املشاارف يف املكافااآ  املقااررة إذا مل حتصاال الطالبااة علاا  الدرجااة ألي سااب  لاامس املشاارف طرفااا  فماا  وحتتساا    2
 ( 2املكافأة حبس  الفقرة )

 :والستون الحادية المادة
 همئاة عًاوا يف املنااقش كاان إذا لاير ألف (1000) مقدارها مقطوعة مكافأة دكتوراه أو ماجستري رسالة مناقشة يف يشرتك ملن يصرف
 الرسالة  هلا تقد  اليت ا امعة بنفس التدريس

 يدع  من أو ا امعة تلا موظفي من كان سواء الرسالة فمها اليت تناقش ا امعة يف التدريس همئة أعًاء غري من املناقش إذا كان أما 
 وتازاد املاجساتري رساالة ملناقشاة لاير 1000و الادكتوراه  رساالة ملناقشاة لاير 1500مقادارها  مقطوعاة مكافاأة لا  فتصارف خارجهاا مان

  اململكة  خارج من كان املناقش إذا لاير 2500 لتصبح املكافأة
 ل  فمصرف خارجهاأومن  اململكة من داخل كان سواء الرسالة فمها تناقش اليت ا امعة مقر هبا اليت املدينة خارج من املناقش كان وإذا

 يتجااوة ال أقصا  وحباد واإلعاشاة الساكن املناسا  وأجارة وإلما  إقامتا  مقار مان إركااب تاذكرة أعااله إلمهاا املشاار املكافاأة إىل باإلضاافة
 ال أقص  حبد املناس  السكن أجرة إىل باإلضافة وةر  املناقشة املناقش كفمفا   كان إذا املناقش ملراف  إركاب تذكرة تصرف كما لملتن 
 .لملتن يتجاوة

وجيوة جمللس الدراسا  العلما إلضافة لملة أو لملتن يف حاال  الًرورة  وإذا ما اقتًت ذلا طبمعاة الدراساة  وذلاا بنااء  علا  توصامة 
 يرا  للبقاء مدة  تزيد عن لملتن من جملسي القس، والكلمة املختصن مأ إيًاح امل

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة احلادية والستن:
 تقو  إدارة العالقا  العامة واإلعال  با امعة مبا يلي:  1

 مهمة االستقبال والتوديأ وترتم  حجوةا  السفر والسكن واإلعاشة للمناقش من خارج مدينة الرياض  -
 السفر للمناقش من خارج مدينة الرياض  برقما  قبل موعد املناقشة مبدة كافمة إرسال تذاكر  -
 اختاذ اإلجراءا  الالةمة حمال استصدار تأشرية دخول للمناقش من خارج اململكة وفقا  لألنةمة املعتمدة  -

 عامة أحكام : التاسع الباب
 :والستون الثانية المادة
 نتاائج أن ترفاأ علا  العلماا  الدراساا  عماادة جملاس اقارتاح عل  بناء   العلما الدراسا  برامج لتقومي املنةمة القواعد ا امعة جملس يًأ
 .ا امعة جمللس التقومي
 :والستون الثالثة المادة

 العلما فم  يقد  رئمس القس، إىل كل من عممد الكلمة املعنمة وعممد الدراسا  العلما يف ااية كل عا  دراسي تقريرا  عن سري الدراسا  
 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة ال ال ة والستن:

 تقد  رئمسة القس، العلمي يف ااية كل عا  دراسي عن سري الدراسا  العلما يف القس، إىل وكملة الكلمة للدراسا  العلما   1
 لما جبممأ أقسا  الكلمة إىل عممدة الكلمة تقد  وكملة الكلمة للدراسا  العلما تقريرا  واحدا  عن سري الدراسا  الع  2
 ترسل عممدة الكلمة التقرير إىل عممدة الدراسا  العلما   3
 :والستون الرابعة المادة

واللاوائح  واألنةماة التنفمذياة ولوائ ا  وا امعاا  العاار التعلام، جملاس نةاا  بشاأن  يطبا  الالئ اة هاذه يف خااع ناص فما  يارد مل ماا
 .اململكة يف هبا املعمول والقرارا 
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 :والستون الخامسة المادة
 ها تلغي هذه الالئ ة ما سبقها من لوائح الدراسا  العلما يف ا امعا   ويسري العمل هبا اعتبارا  من أول سنة دراسمة تالمة لتاريخ إقرار 

 وجمللس القس، معا ة حاال  الطالبا  امللت قا  يف ظل اللوائح السابقة لنفاذ هذه الالئ ة 
 :والستون السادسة المادة
 .هذه الالئ ة أحكا  مأ يتعارض ال مبا هبا العلما الدراسا  لسري والتنفمذية التنةمممة واإلجراءا  القواعد وضأ ا امعا  جملالس

 القواعد واالجراءا  التنةمممة والتنفمذية للمادة السادسة والستن:
 التنةمممة والتنفمذية املصاحبة هلذه الالئ ة وتعديل ما حيتاج منها جمللس ا امعة ح  تفسري القواعد واإلجراءا    1
 يعمل هبذه القواعد التنفمذية من تاريخ اعتمادها من جملس ا امعة وتلغ  كل ما يتعارض معها من قواعد تنفمذية سابقة   2
 :والستون السابعة المادة
 الالئ ة  هذه تفسري ح  العار التعلم، جمللس
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 الفريق المؤقت لفحص برامج الدراسات العليا (2-الملحق )هـ
 )المرحلة األولى(

 
فقاد قارر  عماادة الدراساا  العلماا  بارامج  واخلاصاة باسات داثبناء علا  املقرتحاا  الايت ترفعهاا الكلماا  املختلفاة با امعاة 

السادسااة ماان الالئ ااة املوحاادة  ووفاا  املااادةتشااكمل الفرياا  املؤقاات لف ااص باارامج الدراسااا  العلمااا اسااتنادا إىل توصااما  جملااس العمااادة 
 دراسة برامج العلما املست دثة   وتتوىل اللجنةللدراسا  العلما  

 
 :وصالحياتهامهام اللجنة 

 يلي:خيتص الفري  مبا 
دراسااة اخلطااط والاايامج األكادميمااة يف ضااوء توصااما  جمااالس األقسااا  والكلمااا  وفقااا لالحتماااج ومبااا يالئاا، متطلبااا  التنممااة   1

 وحاجة سوق العمل 
 مراجعة آلما  الشراكة والتوأمة مأ ا امعا  والقطاعا  اليت يت، اختمارها من قبل األقسا  التعلمممة   2
 مممة من شروط للقبول ونةا  الدراسة واالجتماة يف الينامج مبا يتف  مأ التوجها  احلدي ة دراسة ما تقدمة األقسا  التعل  3
 رفأ اليامج واخلطط الدراسمة للت كم، واالشراف عل  اجراء التعديال  املقرتحة علمها   4
 دراسة ما حيال إلمها من مقرتحا  وموضوعا  تُعىن بيامج الدراسا  العلما   5

 (2عن الفريق، الرجوع للكتيب الخاص بالفريق المؤقت لفحص البرامج )ملحق ب التفاصيل  ولمزيد من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 QMS نظام ادارة الجودة 

 
 

 58 

 

 

 اإلشراف على الرسائل العلمية (3-الملحق )هـ
 

أن يتااوفر يف الفرياا  املشاارف  وال باادعلاا  مشاارف الب ااث أن يكااون باح ااا  نشااطا  وميتلااا خااية  واسااعة  يف جمااال حبااث الطالبااة      
 عل  برامج الب ث العلمي أيا  مما يلي: 

  خيٌة باإلشراف حبمث يكون قد سب  لا  اإلشاراف الكامال علا  ماا ال يقال عان طاالبتن حاىت اكتماال حصاوهلن علا  الدرجاة
 الدرجة املراد اإلشراف علمها   واليت تعادلالعلممة للينامج املقمدا  ب  

 جمال برنامج الب ث املقرتح  والتألمف يفسجل يف الب ث  أو 
 

املرشاح مساؤولمة التأكاد  ضامن  وعل  املشارف  ومنتة،الرئمس مسؤولمة اإلشراف عل  الطالبة عل  حنو دائ،  ويتوىل املشرف
   مما يلي:والكلمة املعنمةإجراءا  ا امعة 

   موافقة الستخدا  تلا املصادر من القس، املعين بذلا   وتقدمي خطاب  واملصادر الالةمةإعال  عممدة الكلمة باملراف 
    حصول الطالبة عل  اإلرشاد الالة  ملتابعة برنامج الب ث 
   واملتابعة واالختباراملساعدة يف العملما  املتعلقة بالتسجمل  
    حصول الطالبة عل  برنامج تطوير ددد  والتزامها ب 
  

ألعًاء همئة التدريس من املؤسسا  األخرى  وال يسمحهمئة التدريس با امعة   جي  أن يكون املشرف الرئمس من أعًاء
وجود مستشار  للب ث  إضافة  إىل املشرفن  بغرض االستفادة من خيت  العلممة  وقد يُقرتح اإلشراف إال يف ظروف  است نائمة بأن يتولوا 

طل  لتغمري ترتمبا  اإلشراف إىل  نة برامج الدراسا   يرفأ أي و  واملنةما  اخلارجمةاملتخصصة  أو لمكون  زة وصل بن الباحث 
    20) العلما بالكلمة يف منوذج خمصص لذلا  )انةر إىل املل  

حث بقمة املشرفن  وجي  كذلامجمأ املشرفن ا دد حًور دورة تدريبمة يف اإلشراف عل  الرسائل العلممة   ويتوج  عل      
 قو  باقي أعًاء الفري  بإرشاده  ملشرف املبتدئ إىل فري  إشراف عل  إحدى الرسائل العلممة عل  أن يا وقد يًافعل  احلًور  

املشرف الرئمس إدارة عملمة اإلشراف حبماث يكاون واحاد مان املشارفن علا  األقال علا  تواصال ماأ طالباة الب اث   ويُتوقأ من
األهاداف املاراد حتقمقهااا  واملشارف يتًامنرمساي لكال اجتمااع  باان الطالباة  ويُعاد دًاريقال عان مارة واحاادة شاهري ا   ومباا الكماا جيا   

داضار االجتماعاا  إىل  ناة بارامج الب اث  وكذلا ُتسل،  وكذلا للطالبةكل اجتماع   ممأ املشرفن   ويسل، دًرلالجتماع التار  
 إذا طُل   ذلا  كجزء  من التقرير السنوي  
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 مهمة وثيقة أداء (4-الملحق )هـ
 

 بناء على االنتداب الموضح رقمه وتاريخه أعاله فقد تم إنهاء المهمة.
  الجهة                          علما بأن وسيلة السفر على حساب                     الموظفة  -
 الجهة                           والسكن على حساب                                     الموظفة -
 الجهة                          الموظفة     والطعام على حساب                                   -

 الجهة                          الموظفة     والمواصالت للعمل الرسمي على حساب            -
 
 
 

 البمانا  املوض ة بعالم  ص م ة وعل  مسئولميت    
 اعتماد الرئمس املباشر           

 االساااا،:         االس،: 
 :التوقمأ                                                                التوقمأ :                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسمى الوظيفة: االسم 
  تاريخه: رق، االنتداب:  المرتبة أستاذ مساعد 

 االنتداب:مدة  جهة االنتداب: جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 بداية االنتداب: 

 احلساب: رق،

 البنا: اس،

 االتصال هاتف

 

 :االتصال هاتف
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 إجراءات المشاركة في المؤتمرات (5-الملحق )هـ
 

 ملشاركة أعًاء همئة التدريس يف ا امعة يف املؤمترا  والندوا القواعد التنةمممة واالجرائمة 
 الفعلمة أو مسؤولما  علمها  بتخصصها أن يكون موضوع الندوة أو املؤمتر الذي تشارك فم  العًو املرش ة ذا عالقة   1
الايت يتباأ هلاا عًااو جملااس القسا، والكلماة  علا عناد ترشامح أي عًاو للمشااركة يف النادوة أو املااؤمتر الباد مان عارض املوضاوع   2

 التدريس همئة 
 مسااعد(أساتاذ  مشاارك   أساتاذ )أساتاذتقتصر املشاركة يف املؤمترا  والنادوا  علا  أعًااء همئاة التادريس الساعوديا  فقاط   3

 ا امعا  ( من الالئ ة املنةمة لشؤون أعًاء التدريس يف 67.1من منسوبا  ا امعة كما ورد يف املادتن )
حًااور أعًاااء همئااة التاادريس غااري السااعوديا   علاا ء علاا  توصاامة جملااس القساا، وجملااس الكلمااة أن توافاا  ملااديرة ا امعااة بنااا  4

مان الئ اة توظماف غاري الساعودين  (27)ما ورد يف الفقرة ال انمة من املاادة  عل بناء  اخلاصة للمؤمتر أو الندوة علي نفقتهن 
 ا امعا  يف 

 العًو أو املؤمتر الذي تشارك فم  العًو فم   الندوة كون مدة االنتداب هي مدة يف حالة املوافقة عل  املشاركة بورقة عمل ت  5
كاان خاارج اململكاة   إذا‘وياومن قبال املناسابة وياومن بعادها  اململكاة إذا كاان داخال  بعادها مأ إضافة يو  قبل املناسبة ويو  

 الدراسي أال تزيد املدة عن أربعة عشر يوما خالل العا   عل ‘
 ا امعي همئة التدريس للمشارة يف املؤمترا  أو الندوا  ك د أقص  أربأ مرا  يف العا   يرشح عًو  6
يسمح لعًو همئة التدريس املشاركة باحلًور أو بورقة عمل يف املؤمترا  أو الندوا  وإن مل يت، ترشم ها وذلا عل  نفقتها   7

 اخلاصة 
 الندوة  املؤمتر  أوقس، عن فعالما  تفد  عًو همئة التدريس بعد عودتا تقريرا  موجزا  الل ال  8
أو الندوة يف الداخل أو اخلارج املشاركة ملدة عا  ما  املؤمتر ال حي  للعًو اليت تتخلف بعد ترشم ها للمشاركة بورقة عمل يف   9

 مقبول مل تتقد  جمللسي القس، والكلمة بعذر 
 لإلجاةة ال يعد حًور عًو همئة التدريس للمؤمترا  أو الندوا  أثناء اإلجاةة الرمسمة قطعا    10

 هبا:عمادة الب ث العلمي بوقت كاف مرفقا   الندوا  إىل  ترفأ أمساء املرش ا  للمشاركة يف املؤمترا  أو 11     
  ،صورة من جملس القس 
  الكلمة صورة من جملس 
  استمارة املشاركة 

 هبا نبذة خمتصرة عن الب ث أو ورقة العمل اليت تشارك 
  املار:ضوابط االست قاق   11

  يساامج لعًااو همئااة التاادريس املشاااركة بب ااث أو ورقااة عماال ثااالث ماارا  يف العااا  الدراسااي ويصاارف هلااا يف مجمااأ
 انتداب مشاركاهتا ال الث تذاكر سفر هلا وةرمها ورسو  التسجمل وبدل 
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 احلًور فقاط فمصارف هلاا يف املارة األور يف السانة األوىل تاذاكر سافر هلاا وةرمهاا وبادل ورساو  كانت املشاركة ب  إذا
  باحلًور فقطوإذا كانت املرة ال انمة فمأذن هلا  تسجمل 

 
 االجراءا  اخلاصة مبشاركة أعًاء همئة التدريس يف املؤمترا  والندوا  الداخلي  

ناادوة داخاال اململكااة  مااؤمتر أويف حااال رغاا  عًااو همئااة التاادريس السااعودي )أسااتاذ  أسااتاذ مشااارك  أسااتاذ مساااعد( املشاااركة يف أي  
 العربمة السعودية  فتتلبأ اإلجراءا  التالمة:

 : تصل املعاملة من الكلما  لعمادة الب ث العلمي متًمنة:أوالا  
 خطاب الرتشمح من عممدة الكلمة -1
 من قرار موافقة جملس القس، صورة -2
 صورة من قرار موافقة جملس الكلمة -3
 موافقة ا هة املنةمة للمؤمتر يف حال كان العًو مشاركا  بب ث أو ورقة عمل -4
 ملخص الب ث أو رقة العمل اليت سمت، املشاركة هبا يف املؤمتر يف حال كان العًو مشاركا  -5
 اةمول اخلاع بالعًو   اهلاتفورق، اس، املراف  املصاح  للعًو  -6

 لطل  املوافقة عل  احلًور أو املشاركة   والب ث العلمييرفأ خطاب ملعار وكملة ا امعة للدراسا  العلما  :ثانياا 
  يرسل خطاب طل  صارف التاذاكر والب ث العلميبعد صدور املوافقة اخلطمة من مكت  معار وكملة ا امعة للدراسا  العلما ثالثاا: 

حااال كااان املااؤمتر خااارج مدينااة  وذلااا يف  والب ااث العلماايلاا  إىل معااار وكملااة ا امعااة للدراسااا  العلمااا  واةاار  املرافاا للعًااو املشااارك 
 الرياض   

 يقو  العًو بأخذ خطاب املوافقة اخلطمة الصادر من الكلمة حلًور املؤمتر أو املشاركة فم    : رابعاا 
  املؤمترا  والندوا  يف قاعدة البمانا  اخلاصة بعمادة الب ث العلمي دراج مشاركة العًو يفخامساا: إ

: عند عودة العًو مان املشااركة يتقاد  إىل جملاس القسا، بتقريار عان مهماة علمماة ويات، الرفاأ إىل عماادة الب اث العلماي مباا يلاي سادساا 
 لصرف بدل االنتداب: 

 شهادة حًور املؤمتر   -1
 وثمقة أداء مهمة )مرف (  -2
 مهمة علممة )مرف (  تقرير -3
 سند رسو  املشاركة )إن وجد(  -4
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 نموذج طلب إفادة عن موضوع بحث مقترح لرسالة علمية (6-الملحق )هـ
 (5نموذج )

اهلدف من هذا النموذج هو إثبا  أن املوضوع الذي اختارت  الطالبة لرسالة الدكتوراه أو املاجستري مل يسب  الب اث فما   وعلا  الطالباة 
 اختمار املوضوع تعبئة هذا النموذج وإرسال  إىل ا امعا  واملراكز الب  مة للتأكد من ذلا عند 
 

 أوال : ا زء اخلاع بالكلمة اليت تطل  اإلفادة:
 نفيدكم بأن العنوان التالي مقترح ليكون موضوع رسالة علمية بكليتنا:

 الكلمة القس،/التخصص الدرجة العلممة العنوان
    
    
    
    

 

 نأمل من سعادتكم تعبئة البيانات الواردة أدناه:
 رئيسة القسم:

 ........................................د.
 التوقمأ: خت، الكلمة:

                                         

 ثانما : ا زء خاع با هة املرسل إلمها:
 الموضوع المذكور أعاله لديكم؟نأمل التكرم بإفادتنا هل تم بحث أو تسجيل 

 ال □نعم                                □
 إذا كانت اإلجابة بـ )نعم( نأمل تعبئة البيانات التالية:

 الكلمة/ ا امعة القس،/التخصص العا  ا امعي الدرجة العلممة العنوان
     
     
     
     

 

 ..............................................وإعادة الرد على البريد اإللكتروني التالي: 
 شاكرين حسن تعاونكم

 رئيسة القسم المختص:  ...............................                                                      ختم الجهة:
 ..............................................  :التوقيع
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 إجازة التفرغ العلمي (7-الملحق )هـ
 القواعد اإلجرائية

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
 العلمي:تعريف التفرغ  أوال :

دراساا  علمماة نةرياة أو تطبمقماة يف  التفرغ العلمي هو إجاةة علممة متن ها ا امعة لعًو همئة التدريس لمتفرغ للقما  بإجراء أحباث أو
 جمال ختصص  

 العلمي:شروط منح إجاةة التفرغ ثانما : 
 الكلمة بالفرع املخصصة هلا  التزا ( 1
( مياانح عًااو همئااة التاادريس إجاااةة تفاارغ علمااي ملاادة عااا  دراسااي بعااد مًااي مخااس ساانوا  ماان تعمامااان  أو متتعاا  بإجاااةة تفاارغ علمااي 2

وال حتتساا  ماادة  سااابقة أو ملاادة فصاال دراسااي واحااد بعااد مًااي ثااالث ساانوا  ماان تعمامااان  أو متتعاا  بإجاااةة تفاارغ علمااي  سااابقة 
 اإلعارة وما يف حكمها ضمن املدة املطلوبة 

  علمي حصل علم  اتصالوبعد آخر تفرغ علمي أو  احلالمة ( أن يكون املتاقد  قد أجنز حب ا  منشورا  أو مقبوال  يف مرتبت  3
 ( أن يتوفر بالقس، العلمي من يقو  بعمل املرشح أثاناء فرتة التفرغ العلمي 4
الرتاث(  حتقم  أعمال –ترمجة كتاب  –تألمف كتاب  –( يتاقد  عًو همئة التدريس بينامج علمي يف جمال ختصص  )حبث علمي 5

 يلتاز  بإجناةه خالل متتع  بإجاةة التفرغ العلمي 
 علمي  اتصالالسابقة من تفرغ أو  بالتزامات أوىف ( أن يكون املرشح قد 6
الل أو سرقة علممة غأو صدر حبق  قرار إست ا امعة أو صدر حبق  قرار تأدييب من إدارة  التأديبمة ( أن ال يكون املرشح قمد املسائلة 7

 من اجمللس العلمي يف العامن األخريين عل  األقل 
 العلمي:برنامج التفرغ ثال ا : 
 برنامج التفرغ العلمي عل  العناصر الرئمسمة اآلتمااة:يشمل 
 ( موضوع الب ث أو الدراسة 1
 ( ميرا  وأ مة املوضوع 2
 ( أهداف الب ث أو الدراسة 3
 ( تصمم، الينامج 4
 ( خطة العمل  5
 ( ا دول الزمين 6
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 املطلوبة:الوثائ  رابعا : 
القسا،  وينةار جملاس العلماي يقد  عًو همئة التدريس طل  إجاةة التفرغ العلمي إىل جملس القس، وفقا  للمواعمد الايت حياددها اجمللاس 

وحياال الطلا  بعاد إجاراء املفاضالة جمللاس الكلماة خاالل األسابوع  عاا  يف طلبا  التفرغ العلماي خاالل الفصال الدراساي األول مان كال 
 يأتااي:ين  ويتًمن ما ال الث من الفصل ال ا

 ( إستمفاء منوذج طل  إجاةة التفرغ العلمي 1
 ( برنامج التفرغ العلمي وفقا  ملا ورد يف ثال ا  أعاله 2
 ( خطاب القبول موض ا  فم  مقدار الرسو  إن وجد 3
 ( صورة من امللف األكادميي 4
 ( صورة من قرار اجمللس العلمي بإجاةة تقارير مشاركات  السابقة 5
 ( منوذج طل  اإلركاب 6
 اإلجاراءا : خامساا :
الشروط والوثائ  واملعايمار والنماذج     ويوصي برفأ الطل  إىل  استمفاء( ينةر جملس القس، يف طل  التفرغ العلمي للتأكد من 1

 جملس الكلمة 
 ( من الالئ ة 62املادة )( يقو  جملس القس، باملفاضلة يف حالة تقد  عدد أعل  من النسبة املسموح هبا يف 2
   وإجراء املفاضلة عل  توصما  جمالس األقسا  رغ العلمي  ممأ املتقدمن بناء  ( ينةر جملس الكلمة يف طلبا  التف3
علاا  توصااما  جملسااي القساا، والكلمااة ووفقااا  للمعااايري والتعلممااا   طلبااا  إجاااةة التفاارغ العلمااي بناااء  ( ينةاار اجمللااس العلمااي يف 4

 والفرع املخصصة لكل كلمة ويرفأ توصمت  جمللس ا امعة 
 العلمي:تقرير عن إجناةا  إجاةة التفرغ  تقدميسادسا : 
ماادة أقصاااها الفصاال ( يقااد  عًااو همئااة التاادريس بعااد عودتاا  ماان إجاااةة التفاارغ العلمااي إىل جملااس القساا، تقرياارا  مفصااال  خااالل 1

 التقرير:الدراسي التار النتهاء إجاةة التفرغ العلمي ويرف  مأ 
 نسخة من األعمال العلممة اليت أجنزها  - 
 منوذج تقومي إجناةا  التفرغ العلمي  - 

 ( يقو  عًو همئة التدريس بإلقاء داضرة يف القس، يلخص ويناقش فمها ما مت إجناةه 2
( يقو  جملس القس، بدراسة التقرير يف ضوء الينامج العلمي املقر من جملس ا امعة ويتأكد من أن عًو همئة التدريس قد أوىف 3

 ويوصي برفأ التقرير ونسخة من األعمال العلممة اليت أجنزها املتفرغ إىل جملس الكلمة  بالتزامات 
امج العلمي املقر من جملس ا امعة ويتأكد من أن     عًو همئة التادريس قاد ( يقو  جملس الكلمة بدراسة التقرير يف ضوء الين4

 ث يرفأ عممد الكلمة التقرير مأ مخس نسخ من األعمال اليت أجنزها إىل اجمللس العلمي  بالتزامات أوىف 
 القس، والكلمة  ( يقم، اجمللس العلمي التقرير واإلجناةا  املقدمة من عًو همئة التدريس ويف ضوء توصميت جملسي5
 األساسامة ( ينةر اجمللس العلمي يف حالة اختالف ما أجنزه عًو همئة التدريس خالل إجاةة التفرغ العلماي عان مشاروع اخلطاة 6

أو عنااد تااأخره عاان تاااقدمي التاااقرير املطلااوب عاان إجناةاتاا  ولاا  يف هااذه احلالااة إختاااذ اإلجااراء الااالة  ماان تأجماال أو حجاا  طلاا  
 علمي الح   اتصالإجاةة تفرغ علمي أو طل   عًو همئة التدريس

 مساءلت  وفقا  لألنةمة واللوائح ( يف حالة عد  وفاء عًو همئة التدريس مبا التاز  ب  تات، 7
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 العلمي:تأجمل إجاةة التفرغ  سابعا :
موضا ا    با  األساباب ( جيوة لعًو همئة التادريس التقاد  بطلا  تأجمال بداياة إجااةة التفارغ العلماي شاريطة أن يتقاد  بالطلا  1

  ويصاادر قاارار امعااةواملاايرا  لطلاا  التأجماال لاارئمس القساا، العلمااي قباال تاااريخ بدايااة التفاارغ الااذي صاادر  علماا  موافقااة جملااس ا 
 عل  توصمة جملسي القس، والكلمة وتوصمة اجمللس العلمي  التأجمل معار مدير ا امعة بناء  

حباد أقصا  للعاا   تكاون املوافقاة علا  تأجملهاا بادايتها ( احلاصل عل  إجاةة تفرغ علمي ملدة عا  دراساي وتقاد  بطلا  تأجمال 2
 عل  حاجة ا امعة  األساس إال إذا كان التأجمل بناء  الدراسي الذي يلم  وإن جتاوة ذلا يلغ  الطل  

  تكااون املوافقااة علاا  تأجملهااا حبااد أقصاا  بطلاا  تأجماال باادايتها دراسااي وتقااد  ( احلاصاال علاا  إجاااةة تفاارغ علمااي ملاادة فصاال3
 للفصل الدراسي الذي يلم  وإن جتاوة ذلا يلغ  الطل  األساس إال إذا كان التأجمل بناء  عل  حاجة ا امعة 

 عل  توصمة اجمللس العلمي   ساس بقرار من جملس ا امعة بناء  ( يت، إلغاء الطل  األ4
 العلمي:تفرغ قطأ إجاةة ال ثامنا :

ال جيااوة للمتفااارغ قطااأ إجااااةة تفرغاا  العلماااي إال ألسااباب طارئاااة يوافاا  علمهاااا اجمللااس العلماااي بناااء  علااا  توصاامة جملساااي القساا، والكلماااة 
 املعنمامان 
حيا  ( احلاصل عل  إجاةة تفرغ علمي ملدة عا  دراسي وانقطأ عن التفرغ بعد بداية الفصل الدراسي ال اين من تافرغ  العلمي ال 1

 وعلما  الوفااء مبا التاز  بإجنااةه وفاقا  للينامج املعتمد من جملس ا امعة  اإلجااةة ل  التاقاد  بطل  إستكماال بقماة مادة 
( احلاصل عل  إجاةة تفرغ علمي ملدة عا  دراسي وانقطأ عن التفرغ قبل ااية الفصل الدراسي األول من تفرغ  يت، الرفأ جمللس 2

 تساب مدة اإلجاةة ملدة فصل دراسي واحد ا امعة بإح
 اإلجاااةة ( احلاصاال علاا  إجاااةة تفاارغ علمااي ملاادة فصاال دراسااي واحااد وانقطااأ عاان التفاارغ ال حياا  لاا  طلاا  إسااتكمال ماادة بقمااة 3

 وعلم  الوفاء مبا ألتاز  بإجناةه وفقا  للينامج املعتمد من جملس ا امعة  
 بد هلا من إبداء األسباب وامليرا  وإقاتاناع اجمللس العلمي هبا  ( أي حاال  قطأ إجاةة التفرغ العلمي ال4
علاا  طلاا  إدارة ا امعااة يتخااذ اجمللااس العلمااي القاارار املناساا  حمااال ذلااا يف  لاا  قطااأ إجاااةة التفاارغ العلمااي بناااء  ( إذا كااان ط5

 حمن  
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 قواعد تمويل المشروعات البحثية (8-الملحق )هـ
 المقترحة:مقدمة للقواعد 

علا  تشاجمأ الب اث العلماي يف كافاة اجملااال  النةرياة والتطبمقماة  وتقادمي الادع،  عبد الارمحنحترع جامعة األمرية نورة بنت 
 اهتمااامه،  وذلاااإلجااراء الب ااوث يف جماااال   والطااالب والبمئااة الب  مااة املالئمااة ألعًاااء همئااة التاادريس واةاضاارين واملعماادين  املااار 

 ر من أنةمة ولوائح هبذا اخلصوع دبتفعمل ما ص
وقد نصت املادة ال ال ة من الالئ ة املوحدة للب ث العلمي يف ا امعا  عل  أن  من الواج  أن "حيفز الباح ون من أعًاء 

  1سبل إجناةها همئة التدريس والطالب عل  إجراء الب وث األصملة واملبتكرة اليت تسه، يف إثراء املعرفة املتخصصة وختد  اجملتمأ  وتوفري
تشاجمأ أعًااء همئاة التادريس العلماي "كما نصت الفقرة )ة( من املادة السادسة من الالئ ة نفسها عل  أن من مها  عمادة الب ث 

     2وغريه، من الباح ن  وح ه، عل  إجراء الب وث العلممة املبتكرة وهتمئة الوسائل واإلمكانا  الب  مة هل،
نورة بنت عبدالرمحن إىل متويل املشاريأ الب  مة وفقا  للنة، املعمول هبا يف ا امعا  متشما  ماأ نةاا  جملاس وبذلا تسع  جامعة األمرية 

التعلم، العار وا امعا   الالئ اة املنةماة للشاؤون املالماة يف ا امعاا   قواعاد مكافاآ  الب اوث العلمماة مان داخال ا امعاة واملعتمادة 
يف االجتماع الواحد واألربعن  7هاا واملعتمدة من اجمللس األعل  للجامعا  بالقرار رق، 3/6/1409ة يف من قبل اللجنة الرباعمة املنعقد

هاا  ويف ضوء الالئ ة املوحدة للب ث العلمي املعتمدة من املقا  السامي مبوج  التوجم  اليقي الكرمي رق، 12/7/1410املنعقد بتاريخ 
 هاا 2/4/1419وتاريخ  4403/ب/7

العماال يف هااذا اجملااال أصاابح ماان الااالة  وضااأ قواعااد تنةمممااة خاصااة بتموياال املشااروعا  الب  مااة وإعااداد اإلجااراءا   ولتنةاام،
واإلجااراءا  املنةمااة والنماااذج اخلاصااة باااذلا  إىل جاناا  االتفاقمااة الالةمااة للتموياال   ومت ذلاااا وفقااا  للفقاارتن )ب( و)ج( ماان املاااادة 

علمااي الاايت تاانص علااا  أن ماان مهااا  جملااس عمااادة الب اااث العلمااي "اقاارتاح اللااوائح والقواعاااد السادسااة ماان الالئ ااة املوحاادة للب اااث ال
واإلجراءا  املنةمة حلركة الب ث العلمي يف ا امعة" و " املوافقة عل  مشروعا  الب اوث " " والدراساا  ومتابعاة تنفماذها وحتكممهاا 

ماااديرة جامعاااة األمااارية ناااورة بنااات عبااادالرمحن علااا  هاااذه القواعاااد والصااارف علمهاااا " وفااا  القواعاااد املنةماااة لاااذلا  وقاااد صااادر  موافقاااة 
 هاا 22/1/1430    ( املنعقادة بتااريخ 3      املتخاذ يف ا لساة رقا، )    59/3واإلجراءا  مبوج  قرار اجمللس العلماي رقا،      

 ها 13/11/1429املبين عل  توصمة جملس عمادة الب ث العلمي املنعقدة يف ا لسة األوىل املنعقدة بتاريخ 
  عامة:تعريفا  

  :3تعين التعبريا  الواردة يف هذه القواعد املعاين املوض ة أدناه
 

                                                           
1  األولى،الطبعة  العالي،الصادرة عن األمانة العامة لمجلس التعليم  الجامعات،( من الالئحة الموحدة للبحث العلمي في 3المادة رقم ) 

م 1999هــ،1419الرياض،   
2

( من الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات.6نص الفقرة )ز( من المادة رقم )   
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  الجامعة:المشروع البحثي الممول من  
هو اإلجناة الذي يعتمد عل  األسس العلممة املتعارف علمها  ويقو  ب  عًو واحد أو أك ر مان أعًااء ء همئاة التادريس با امعاة  إماا 

أو باالسااتعانة مبستشااار أو أك اار  ومبساااعد  أو أك اار ماان اةاضاارين واملعماادين وطااالب ا امعااة  خلدمااة ختصااص أو أك اار ماان لوحااده،  
لرتاك، التخصصا  العلممة اليت هتت، هبا ا امعة  وهو إما أن يكون جهدا  نةريا  )حب ا   أو تألمفا   أو حتقمقا   أو ترمجة( يهدف إىل دع، ا

 الذي يتناول   أو جهدا  تطبمقما  يستهدف الوصول إىل نتائج تتكامل مأ غريها إلثراء اجملال الذي تت، دراست   العلمي يف التخصص
 :فيوتبعاا لذلك تتمثل المشروعات البحثية التي يمكن تمويلها من قبل الجامعة، 

 .النةريةإجراء الب وث   1
 .إجراء الب وث التطبمقمة  2

 المدة والمبالغ التي تنفق على تمويلها إلى:وتنقسم المشروعات البحثية من حيث 
  :وهو املشروع الذي المشروع الصغير:  1

 ( شهرا  12ال تزيد مدة إجناةه عن ) - أ
 .)للب وث التطبمقمة( لاير 100.000ولاير )للب وث النةرية(  50.000ال يزيد مبلغ متويل  عن  - ب
 نتائجها من املشروع الب  ي  مستل علممة اةكمة اجملال  ال إحدىال يقل نتاج  العلمي عن ورقة علممة منشورة يف  - ج

  :وهو املشروع الذي المشروع الكبير:  2
 ( شهرا  24ال تزيد مدة إجناةه عن ) - أ

 .)للب وث التطبمقمة( لاير 200.000ولاير )للب وث النةرية(  100.000ال يزيد مبلغ متويل  عن  - ب
 نتائجها من املشروع الب  ي  مستل اجملال  العلممة اةكمة  إحدىال يقل نتاج  العلمي عن ورقتن علممتن منشورة يف  - ج

 اللجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية:
هاااي  ناااة ُيَكوسااااا جملاااس عماااادة الب اااث العلماااي  مااان بااان أعًاااائ   أو مااان خاااارجه،  هبااادف القماااا  جبمماااأ املهاااا  الااايت يتطلبهاااا متويااال 

  وجااا  اخلصاااوع: اساااتقبال طلباااا  التمويااال  ومراجعتهاااا  واختماااار اةكمااان  ومتابعاااة ردودهااا،  املشاااروعا  الب  ماااة يف ا امعاااة  وعلااا
 والتوصمة وفقا  لاذلا بالتمويال  ومقاداره  ومبلاغ متويال املشاروع اائماا  غاري قابال للزياادة  ماأ متابعاة تنفماذ املشاروعا   والتوصامة بصارف

 هلذا ا ان   والرفأ جمللس عمادة الب ث العلمي إلقرار التوصما  املست قا  املالمة للباح ن وف  التنةمما  املعدة 
  التمويل:قواعد  

تعلن عمادة الب ث العلمي اخلطة السنوية للب ث العلمي با امعة متًمنة اجتاهاا  املشاروعا   واملباالغ الالةماة لتمويال هاذه   1
 وفقا  ملا يراه جملس العمادة متفقا  مأ اخلطة االسرتاتمجمة للعمادة   املشروعا  

سواء كان منفردا   أو رئمسا  لفري  حب ي أحد أعًاء همئة التدريس با امعة وقات تقادمي طلا  –البدم أن يكون الباحث الرئمس   2
 التمويل 

 وأن الجهااا علاا  أن تكااون املشاااريأ الب  مااة اساارتاتمجمة يشاارتط يف املوافقااة علاا  االسااتعانة باملستشااارين ماان داخاال اململكااة وخار   3
 تت مل العمادة النفقا  املالمة )تذاكر السفر داخل اململكة وخارجها( 

جياا  أن يكااون املشااروع الب  ااي الااذي يطلاا  متويلاا  جدياادا  يف فكرتاا  ومعا تاا   ويساات ىن ماان ذلااا الدراسااا  التتبعمااة الاايت ياات،   4
 من يف ظاهرة معمنة إجراؤها ملعرفة أثر مرور الز 

 جي  أال يكون املشروع املقد  لطل  التمويل قد ُفرغ من  قبل التقد  بطل  متويل    5
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 جي  أال يكون املشروع املقد  لطل  التمويل مستال  من كتاب أو رسالة علممة   6
  وتقااارير اةكماانللمشااروع    بناااء علاا  اخلطااة املالمااة املعتماادة ة للمشااروعا  الب  مااة بشااكل مرحلاايُتْصااَرف املساات قا  املالماا  7

 حول ما ُأجن َز من املشروع  حس  إطاره املعتمد 
ال حيا  للفرياا  الب  اي بعااد املوافقااة علا  متوياال مشااروع  إجاراء أي تعااديال  جذريااة علا  املشااروع  وعلاا  وجا  اخلصااوع )نااوع   8

ة التفصاملمة للمشاروع( إال بعاد موافقاة اللجناة املشروع  عنوان املشاروع إضاافة باحاث أو أك ار  اخلطاة املنهجماة للمشاروع  املمزانما
 الدائمة لتمويل املشروعا  الب  مة عل  ذلا 

ومل يُاَنَجاز  فمجاوة للجناة الدائماة ملتابعاة متويال املشاروعا   املعتماد إذ انتهت املدة الزمنمة اةددة للمشروع الب  ي  وفقا  إلطاره   9
الباحااث  أو الفرياا  الب  ااي  ماادة إضااافمة إلجناااة  ماانح-ماايرا ث الاارئمس ماان بناااء علاا  اقتناعهااا مبااا يتقااد  باا  الباحاا-الب  مااة 

املشروع عل  أال تتجاوة هذه املادة سانة واحادة  وأال يرتتا  علمهاا حصاول الفريا  الب  اي للمشاروع علا  أيس مسات قا  مالماة 
 جديدة  

إذا غااادر الباحااث الاارئمس ا امعااة وملم ينتاا  املشااروع الب  ااي املمااول الااذي يعماال علماا   وجاا  علماا  تقاادمي تقرياار لعمااادة الب ااث   10
 العلمي وبعد عرض التقرير عل  اللجنة الدائمة ملتابعة متويل املشروعا  الب  مة توصي مبا تراه  

يومااا  علاا   (30العلمااي قباال تاااريخ انتهاااء فاارتة الب ااث ب الثاان )للباحااث التقااد  بطلاا  متديااد ماادة الب ااث إىل عمااادة الب ااث   11
 يلي:األقل مشتمال  عل  ما 

 التمديد تييرا  لطل  التمديد موض ا  ب  ما مت إجناةه يف الب ث حىت وقت طل   .1
خطماة مان خطوا  العمل إلمتاا  ا ازء املتبقاي مان الب اث خاالل فارتة التمدياد وال يكاون ذلاا سااري املفعاول إال مبوافقاة  .2

 العلمي عمادة الب ث 
يف حالااة عااد  إمكانمااة اسااتمرار الفرياا  الب  ااي يف اسااتكمال الب ااث األساسااي ألي سااب  ماان األسااباب جمللااس عمااادة الب ااث   12

 اخلمارين:العلمي بناء عل  توصمة اللجنة الدائمة ملتابعة املشاريأ الب  مة إتباع أحد 
 با امعة ملالمة املتبقمة من اعتمادات  إىل ممزانمة الب وث إيقاف مشروع الب ث وتصفمت  وإعادة املبالغ ا .1
اسااتكمال مشااروع الب ااث باختمااار أحااد الباااح ن املشاااركن يف املشااروع أو ماان خارجاا  كباحااث رئاامس حبمااث ياات، إعااادة  .2

 ذلا حصول الباحث البديل عل  مست قا  الباحث الرئمس  ويرتت  عل التعاقد مع  الستكمال مشروع الب ث 
تقاادمي التقرياار الفااين النهااائي للمشااروع الب  ااي ال يعااين اايااة ارتباااط الفرياا  الب  ااي بااأي التزامااا  أو متطلبااا  يطلاا  تنفمااذها    13

لتغطمة أوج  النقص يف ذلا التقرير أو الستكمال أي من االهداف الواج  حتقمقها يف الب ث وذلا دون أي التزاما  مالمة 
 مي العلإضافمة من قبل عمادة الب ث 

للب ااث العلمااي والصااادرة مبوجاا  قاارار جملااس التعلاام،  الالئ ااة املوحاادةماان  (12للمااادة )تصاارف مكافااآ  الفرياا  الب  ااي وفقااا    14
 ها 2/4/1419وتاريخ  4403/ب /7العار املعتمد بالتوجم  اليقي الكرمي رق، 

مبقاادار  (ISI)أحاادى اجملااال  العلممااة املتمماازة تصاارف مكافااأة التممااز الب  ااي يف النشاار للنتااائج املسااتلة ماان املشااروع الب  ااي يف   15
  لاير لكل عًو من أعًاء الفري  الب  ي عن كل ورقة علمي 5000
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 إجراءات تمويل المشاريع البحثية (9-الملحق )هـ
 

 أوالا: طريقة تقديم الطلب:  
 استمارة طل  متويل مشروع حب ي(  وهي )تُقد  طلبا  متويل املشاريأ الب  مة باستخدا  االستمارة املعتمدة من اجمللس العلمي  

 ثانياا: مراحل دراسة الطلب لدى عمادة البحث العلمي:
والاايت املشاااريأ الب  مااة يف العمااادة  باا  إىل اللجنااة الدائمااة ملتابعاة متوياال واملساتندا  اخلاصااةحتمال عمماادة الب ااث العلمااي املشااروع   1

 املقرتح  الب  ي املشروع تقمم، استمارة بنود تًمنتها مبدئما  وفقا  للنصوع اليت وتقممم  تقممما  بدراسة املشروع  تقو 
تقو  اللجنة الدائمة ملتابعة متويل املشاريأ الب  مة  يف حال املوافقة املبدئمة عل  املشروع  برفأ توصمتها إىل جملس عمادة الب ث   2

ااان إمجااااال  عااان ثالثاااة دكمااان  وتقاااو  باختماااارالعلماااي   ُدَكَمااان مَتخصصاااْن يف جماااال املشاااروع الب  اااي  علااا  أال يقااال عااادد اةكم 
  االعتبار عند اختمارها أال تقل رتبة اةك، العلممة عن أستاذ  أو أستاذ مشارك إذا لز  األمر     أساسمن  آخذة يف

تكلمااف اةكماان موقع ااا ماان  ويكااون خطااابُتسااند مهمااة التواصاال مااأ اةكماان للجنااة الدائمااة ملتابعااة متوياال املشاااريأ الب  مااة    3
ماان  وقااد يُطلاا خاااع بت كاام، مشاااريأ الب ااث املقرتحااة للم كماان   وذجويُقااد  منااعمماادة الب ااث العلمااي أو ماان ينااوب عنهااا  

 اةكمن كتابة تقرير مفصل  غري مطول إضافة  إىل تعبئة النموذج   
تقو  اللجنة الدائمة ملتابعة متويل املشاريأ الب  ماة بدراساة تقاارير  ناة معايناة املشاروع حاال اكتماهلاا  وكتاباة ملخاص واف  تاذكر   4

املالمااة الالةمااة لتموياال املشاااريأ الاايت  ومقاادار املبااالغاملواعمااد  وحتاادد فماا متها باملوافقااة علاا  املشااروع الب  ااي أو عااد  املوافقااة  فماا  توصاا
 جمللس عمادة الب ث العلمي إلقرار التوصما   ويرفأ امللخصأوصت باملوافقة علمها بناء  عل  تقارير اةكمن  

 وتتاوىل مهماةالباح ن عل  مالحةا  اةكمان لألخاذ مباا ورد فمهاا   باطالعمتويل املشاريأ العلممة تقو  اللجنة الدائمة ملتابعة   5
 التأكد من ذلا 

يقل متوسط الدرجا  اليت حيصل علمهاا املشاروع عان  وأن اليلز  لقبول متويل املشروع احلصول عل  موافقة اثنن من اةكمن    6
 درجة   70

 لمشاريع البحثية للتمويل:ثالثاا: كيفية اختيار ا
 يت، متويل املشاريأ الب  مة وف  ما تسمح ب  املمزانمة املعتمدة للسنة املالمة    1
تكااون املفاضاالة باألولويااة عنااد اختمااار املشااروع يف التخصااص الواحااد الااذي ساامت، متويلاا  وفقااا  ملااا ياارد بتقااارير اةكماان  ويف ظاال   2

 الًوابط التالمة:
 املشروع احلاصل عل  الدرجة األعل  يف تقمم، اةكمن   -
  يف حالة التساوي يف درجا  الت كم، يرجح السجل الب  ي وغزارة النشر للفري  الب  ي  -

 رابعاُ: طريقة متابعة المشاريع البحثية:
منوذج ددد  وذلا يفالب  مة كل ستة شهور  للجنة الدائمة ملتابعة متويل املشاريأ  وآخر علمييقد  الباحث الرئمس تقرير ا مالم ا   1

 يبن فم  ما مت إجناةه من املشروع الب  ي حس  اخلطة الزمنمة ل   
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 تقاو  اللجنااة الدائمااة ملتابعااة متوياال املشاااريأ الب  مااة بعااد انتهائهااا ماان دراسااة التقرياار برفااأ توصااماهتا جمللااس عمااادة الب ااث العلمااي  2
 الستكمال االجراءا  النةاممة   

 إلنجاز المشروع البحثي: واألجهزة المستخدمةخامساا: المعدات 
عاتقا  مساؤولمة  ويقاأ علا إلجناة مشروع الب ث يف عهدة الباحث الرئمس طوال مدة تنفمذ املشروع   واملعدا  املؤمنةتكون األجهزة   

الب اث العلماي احلا  يف  ويكاون لعماادةإىل القس، أو الكلمة أو ا هة التاابأ هلاا مبوجا  دًار تسالم،   ويتوىل تسلممهاسالمة األجهزة 
 مشروع جديد   واملعدا  ألياستخدا  تلا األجهزة 

 سادساا: كيفية الصرف على المشروع البحثي والمعالجة المالية:
ومت ل متويل مشروع حب ي   واستمارة طل االتفاقمة  والتوقمأ عل روع  الدفعة األوىل: تست   الدفأ مباشرة  بعد املوافقة عل  املش  1

 النسبة بناء  عل  طبمعة املشروع  وميكن ةيادة% من إمجار التكلفة املعتمدة للمشروع الب  ي  40 الدفعة
 ومت ال هااذه اث العلماي  جملاس عمااادة الب وقبولا  مانالدفعاة ال انماة: تسات   الادفأ بعااد تقادمي التقريار الادوري النصااف السانوي   2

 % من إمجار التكلفة املعتمدة للمشروع الب  ي  30الدفعة 
الدفعة ال ال ة: مت ل هذه الدفعة مكافآ  الفري  الب  ي وفق ا ملا جاء يف البند )السابأ( من هذه اإلجراءا   وتست   الدفأ بعد   3

ت قباول النتااج العلمااي للمشاروع الب  اي أو نشاره  وكااذلا قبولا  مان جملااس ي باا وتقادمي ماا(  واملالماةتقادمي التقاارير النهائماة )العلممااة 
% من إمجار التكلفاة املعتمادة للمشاروع  وتعتاي الدفعاة األخارية املتبقماة مان تكاالمف 30الدفعة  ومت ل هذهعمادة الب ث العلمي  

 ممزانمة املشروع  
 جملاس يراهاا وجاود مايرا  حالاة يف الب  ي املعتمدة  املشروع ممزانمة بنود بن املناقلة إجراء العلمي الب ث عممدة مبوافقة جيوة  4

 النموذج املمزانمة عل  تعديل طل  يقد  أن عل  الب  مة  املشروعا  ملتابعة الدائمة اللجنة عل  توصمة بناء   العلمي الب ث عمادة
 .العلمي الب ث لعمادة لذلا املخصص

 طرف الباحث والفريق البحثي للمشروع: سابعاا: اإلجراءات الختامية وإخالء
 (  للباحث الرئمس للمشروع الب  ي إال بعد استمفاء البنود التالمة: 3ال تصرف الدفعة ال ال ة  وفق ا ألحكا  البند )السادس /

 أن يقد  الباحث الرئمسي التقرير النهائي للب ث يف نسختن مطبوعة والكرتونمة لعمادة الب ث العلمي      1
 أن ُتَسلل، داضر استال  عهدة األجهزة اليت تسلمتها عمادة الب ث العلمي   2
نَجاز حسا  البناد الاذي يات، مبوجبا  متويال   3

ُ
أن تعاد املباالغ املتبقماة )إن وجاد ( بعاد انتهااء اإلجاراءا  املالماة اخلاصاة باملشاروع امل

 ممدة الب ث العلمي  بعدها يت، إخالء طرف الفري  الب  ي عل  خطاب من ع وذلا بناء  املشاريأ الب  مة يف ممزانمة ا امعة  
 ال ُتسل، الدفعة ال ال ة إال بعد تقدمي ما ي بت نشر نتائج الب ث أو قبوهلا للنشر   4
 ة املشروع الب  ي وف   للخطة    ترسل التقارير النهائمة إىل اةكمن للتأكد من إجنا  5
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 للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية المنظمةالقواعد  (10-الملحق )هـ
 المادة األولى

 جيوة للجامعا  السعودية إنشاء مجعما  علممة تعمل حتت أشرافها املباشر ومتارس نشاطاهتا العامة يف تطور املعارف النةرية والتطبمقمة 
   وف  األحكا  اليت تتًمنها هذه القواعد  وتقدمي االستشارا  والدراسا  العلممة والتطبمقمة للقطاعا  العامة واخلاصة

 المادة الثانية
 أهداف ا معما  العلممة 

  يلي:هتدف ا معما  العلممة إىل ما 
  وتنشمط  تنممة الفكر العلمي يف جمال التخصص والعمل عل  تطويره      1   
  ا معمة حتقم  التواصل العلمي ألعًاء      2   
  التخصص العلممة يف جمال تقدمي املشورة      3   
  ا معمة تطوير األداء العلمي واملهين ألعًاء      4   
واألفكااار العلممااة يف جمااال اهتمامااا  ا معمااة باان اهلمئااا  واملؤسسااا  املعنمااة داخاال اململكااة  العلمااي تمسااري تبااادل اإلنتاااج      5   

 وخارجها 
 المادة الثالثة

 نشاط ا معما  العلممة 
 للجمعما  العلممة يف سبمل حتقم  األهداف املنصوع علمها يف املادة ال انمة ما يلي: 

 تشجمأ إجراء الب وث واالستشارا  العلممة       1   
 تألمف وترمجة الكت  العلممة يف جمال اهتمامها وما يتصل هبا من جماال  أخرى       2   
  التطبمقمة املمارسة  إجراء الدراسا  العلممة لتطور جوان      3   
  اهتمامها عقد الندوا  واحللقا  الدراسمة والدورا  اليت تتصل مبجال       4   
 إصدار الدراسا  والنشرا  والدوريا  العلممة اليت تتصل مبجاال  اهتمامها       5   
  والدولمة املشاركة يف املعارض اةلمة      6   
  لذلا ن ذوي العالقة للمشاركة يف نشاطا  ا معمة وذلا وف  اإلجراءا  املنةمة دعوة العلماء واملفكري     7   
 تنةم، رحال  علممة ألعًائها وإقامة مسابقا  علممة يف جمال ختصصها      8   

 المادة الرابعة 
 إجراءا  إنشاء ا معما  العلممة 

تنشاأ ا معماة بقارار مان  األخارى  امعة أو يف جامعاا  اململكاة مأ مراعاة عد  تكرار ا معمة ذا  التخصص الواحد سواء يف ا 1   
  هبا جملس ا امعة بناء  عل  توصمة من اجمللس العلمي 
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تتااوىل كافااة االختصاصااا  وتقااو  جبممااأ اإلجااراءا   نااة  ا معمااة واىل أن ياات، تكااوين همئااا   ا معمااة بعااد صاادور قاارار إنشاااء  2   
تأسمسمة مؤقتة يكواا اجمللس العلماي مان مخساة أعًااء خيتاارون أحاده، رئمساا  هلاا وينتهاي عمال هاذه اللجناة بعقاد أول مجعماة واختماار 

  العموممة وتقد  اللجنة تقريرا  مفصال  عما قامت ب  إىل ا معمة  اإلدارة أعًاء جملس 
 ادة الخامسة الم 

 العًوية وشروطها وإجراءاهتا 
  أنواع:تكون العًوية عل  ثالث 

  هلا:عًوية عاملة: ويشرتط  1    
  ا معمة يكون طال  العًوية حاصال  عل  درجة علممة أو ما يعادهلا يف جمال ختصص  أ( أن
  السنوية يدفأ االشرتاكا   ( أن ب

  شروط جا( ما يراه جملس اإلدارة من 
  اإلدارة يصدر بقبول  قرار من جملس  أن د(

 معنوياة أو قاد  خادما  مالماة أو  ا معماة متنح بقرار من ا معمة العموممة ملن أسه، يف تطاوير جمااال  اهتماا   شرفمة:عًوية  2    
  املناقشا  وجيوة ل  حًور جلسا  ا معمة العموممة و ااا املختلفة واالشرتاك يف  االشرتاك ويعف  عًو الشرف من شرط سداد 

  انتساب:عًوية  3    
  هبا:يتمتأ 

 ا امعمون يف جمال ختصص ا معمة   ( الطالب أ
ويعفااا  العًاااو  العلماااي اةااادد للعًاااوية العاماااة  واملهتماااون يف جماااال ا معماااة ممااان ال يتاااوافر فااامه، شااارط املؤهااال ( العااااملون ب

وجيااوة لاا  حًااور جلسااا  ا معمااة العموممااة و ااااا املختلفااة واالشاارتاك يف  الساانوي % ماان قممااة االشاارتاك 50املنتساا  ماان 
  التصويت املناقشا  دون أن يكون ل  ح  

 المادة السادسة 
 إااء العًوية 

  التالمة:تنتهي العًوية يف ا معمة يف احلاال  
 وفات   انس اب العًو أو     1
 إذا مل يسدد االشرتاك السنوي بعد مًي سنة من است قاق       2
  العًوية إذا فقد شرطا  من شروط     3
وال تسقط العًوية يف هذه احلالة إال مبوافقة  أدبما  إذا قا  بأي عمل أو نشاط يرتت  علم  إحلاق ضرر با معمة ماديا  كان أ      4

  ا معمة جملس إدارة 
 المادة السابعة  

 إعادة العًوية 
 لت أسباب إسقاط العًوية السابقة جيوة بقرار من جملس اإلدارة إعادة العًوية إىل العًو الذي فقدها عل  طلب  إذا ةا

 المادة الثامنة 
 ا معمة العموممة 
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 تكوين ا معمة العموممة واجتماعاهتا 
  العاملن تتكون ا معمة العموممة من األعًاء 

فااإذا مل  األعًاااء وتعقااد اجتماعااا  عاديااا  ماارة كاال عااا  باادعوة ماان رئاامس جملااس اإلدارة وال يكااون االجتماااع صاا م ا  إال حبًااور أغلبمااة  
  حًر حتًر األغلبمة جاة عقد اجتماع آخر بعد أسبوعن ويعتي هذا االجتماع ص م ا  مبن 

 ة العموممة عقد اجتماع غري عادي إذا اقتًت الًرورة ذلا وجيوة بناء  عل  طل  من جملس اإلدارة أو مخس أعًاء ا معم
 المادة التاسعة 

 اختصاصا  ا معمة العموممة 
 تسع  ا معمة العموممة إىل حتقم  أهداف ا معمة وهلا عل  وج  اخلصوع ما يأيت: 

  ا معمة إصدار القواعد املنةمة لسري العمل الداخلي يف     1
  سنة إقرار املمزانمة السنوية للجمعمة واملوافقة عل  حساهبا اخلتامي كل     2
  للجمعمة اعتماد التقرير السنوي     3
 اختمار أعًاء جملس اإلدارة      4
  اإلدارة إقرار خطة العمل اليت يقدمها جملس     5
  اإلدارة اقرتاح إنشاء فروع للجمعمة بناء  عل  توصمة جملس     6
  أتعاب  تعمن مراجأ خارجي حلسابا  ا معمة وحتديد     7
  أخرى اقرتاح نقل مقر ا معمة من جامعة إىل     8
 اقرتاح حل ا معمة      9

 المادة العاشرة
 رئمس شرف ا معمة 

املعروفاااة باهتمامهاااا  ترشااامح رئااامس شااارف للجمعماااة العلمماااة مااان بااان الشخصاااما  اإلدارة بنااااء  علااا  اقااارتاح جملاااس  العمومماااة للجمعماااة 
  .جلسا ول  رئاسة ما حيًره من  ا امعة مبجاال  عمل ا معمة لفرتة واحدة مدهتا ثالث سنوا  وذلا بقرار من جملس 

 المادة الحادية عشرة 
 موارد ا معمة وممزانمتها 

 أوال : تعتمد بصفة أساسمة عل  مواردها الذاتمة وهي: 
  لألعًاء حصملة االشرتاكا  السنوية      1   
  أهدافها وما تقدم  من خدما  يف حدود  دورية ونشرا   مطبوعا  حصملة ما تبمع  ا معمة من      2   
 إيرادا  ما تعقده من دورا  وبرامج       3   
   واألفراد اهلمئا اهلبا  والتيعا  واملنح اليت تقدمها ا امعا  أو      4   
  اخلتاممة ممزانمة ا معمة واحلسابا   ثانما :

  للجامعة تبدأ السنة املالمة للجمعمة وتنتهي مأ السنة املالمة      1   
 فقا  للقواعد واألعراف املهنمة  تعد احلسابا  اخلتاممة و      2   

 المادة الثانية عشرة 
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 تكوين جملس اإلدارة 
يتكون جملس اإلدارة من عدد من األعًااء العااملن ال يزياد علا  تساعة ختتااره، ا معماة العمومماة بااالقرتاح الساري مان      1   

  ا معمة عل  أن يكون ثل ه، عل  األقل من منسويب ا امعة اليت أنشأ   العاملن بن أعًائها 
 رة واحدة  مدة عًوية اجمللس ثالث سنوا  قابلة لتجديد م     2   
أعًااء جملاس اإلدارة عان اجتماعاا  اجمللاس ثاالث مارا  متتالماة  دون عاذر مقباول جااة جمللاس اإلدارة  أحدإذا تغم       3   

 اعتباره مستقمال   
أعًااء جملاس اإلدارة املختاارين مان ا معماة العمومماة لساب  مان األساباب خيتاار اجمللاس عًاوا   أحدعند شغور عًوية      4   

  هلا وتشرتط موافقة ا معمة العموممة عل  ذلا يف أول اجتماع  بديال  
خيتااار جملااس اإلدارة باااالقرتاع السااري ماان باان أعًااائ  رئمسااا  لاا  ملاادة ثااالث ساانوا  قابلااة للتجديااد ماارة واحاادة علاا  أن      5   

 نائبا  وأممنا  للمجلس وأممنا  للمال   يكون من منسويب ا امعة اليت تتبعها ا معمة  كما خيتار اجمللس من بن أعًائ 
يعتااي رئاامس جملااس اإلدارة مماا ال  للجمعمااة أمااا  الغااري وينااوب عنهااا يف االتصااال با هااا  الرمسمااة وغااري الرمسمااة يف اململكااة      6   

  العموممة وخارجها وف  اإلجراءا  النةاممة املقررة ول  رئاسة ا معمة 
 المادة الثالثة عشرة

 لس اإلدارة اجتماع جم
وجياوة لا  عقاد اجتماعاا   أعًاائ  وال يكون اجتماع  صا م ا  إال حبًاور أغلبماة  أشهر يعقد جملس اإلدارة اجتماعا  عاديا  كل ثالثة 

ويف هااذه  اإلدارة غاري عادياة كلماا طلا  ذلااا أك ار مان نصاف أعًااائ  أو طلبا  مخاس عادد أعًااء ا معمااة العمومماة أو رئامس جملاس 
  اجلها االجتماع عل  حبث املوضوعا  اليت عقد اجمللس من  احلالة يقتصر

 تساوي األصوا  يكون صو  رئمس اجمللس مرج ا    احلاضرين  وعندوتصدر قرارا  جملس اإلدارة بأغلبمة أصوا  
 المادة الرابعة عشرة  

 اختصاصا  جملس اإلدارة 
  يلي:خيتص جملس اإلدارة مبا 

  ا معمة اقرتاح ممزانمة   1   
  العموممة عداد جدول أعمال ا معمة إ  2   
  إلقرارها وعرضها عل  ا معمة العموممة  القواعد اقرتاح السماسة العا  للجمعمة يف إطار األهداف الواردة يف هذه   3   
  عملها للجمعمة وتنةم،  الداخلمة القواعداقرتاح   4   
  ونشاطها مها  ا معمة تكوين اللجان واجملموعا  املتخصصة ألداء   5   
 أعداد التقرير السنوي لنشاط ا معمة ورفع  إىل اجمللس املختصة يف ا امعة بعد اعتماده من ا معمة العموممة    6   
  لألعًاء حتديد االشرتاكا  السنوية   7   
 التكلمف بأعداد الدراسا  واألحباث    8   
 املوافقة عل  عقد الندوا  والدورا  واحللقا  الدراسمة وف  األنةمة املتعلقة بذلا واليت تتبعها ا امعا     9   
 ا  والتيعا  واملنح واملعونا   قبول اهلب  10 

 المادة الخامسة عشرة
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 أحكا  عامة 
  يفوض  ترتبط ا معمة يف أنشطتها مبدير ا امعة اليت أنشئت فمها أو من   1   
  فمها تًأ ا معمة قواعدها التنفمذية مبا ال يتعارض مأ مواد هذه القواعد ويت، إقرارها من قبل جملس ا امعة اليت أنشئت   2   
 يعتمد دًر ا معمة العموممة وجملس اإلدارة من قبل مدير ا امعة اليت تتبعها أو من يفوض    3   
يف حالة االختالف بن مدير ا امعة وا معمة العموممة أو جملاس اإلدارة يرفاأ املوضاوع إىل جملاس ا امعاة ويكاون قاراره يف ذلاا   4   

  اائما  
  أنشأهتا تؤول ممتلكاهتا إىل ا امعة اليت  سب (إذا حلت ا معمة العلممة )ألي   5   
 إذا مت نقل ا معمة من جامعة إىل أخرى تنتقل مجمأ ممتلكاهتا ووثائقها إىل ا امعة ا ديدة    6   
  القواعد جمللس التعلم، العار ح  تفسري هذه   7   
  علمها يعمل هبذه القواعد من تاريخ املوافقة   8   
 تطب  هبذه أحكا  هذه القواعد عل  ا معما  القائمة حالما     9   
 معها تلغي هذه القواعد ما يتعارض   10  
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 دليل عمادة البحث العلمي (11-الملحق )هـ
 عمادة البحث العلمي:

 االرتباط التنةممي:   أ
 ترتبط بوكملة ا امعة للدراسا  العلما والب ث العلمي 

 اهلدف:   ب
 العلمي يف ا امعة وتوفري بمئة حب مة دفزة للباح ن تشجمأ ودع، إعداد الب وث العلممة املتممزة مبا يتف  وسماسا  الب ث 

 ج  املها :
   إعداد اخلطط اخلمسمة والسنوية لعمادة الب ث العلمي ومتابعة تنفمذها بعد اعتمادها 1
   اقرتاح األهداف والسماسا  العامة لنشاط الب وث يف ا امعة ومتابعة تنفمذها بعد اعتمادها 2
 واعد واإلجراءا  املنةمة لنشاط الب ث العلمي يف ا امعة ومتابعة تنفمذها بعد اعتمادها   اقرتاح اللوائح والق3
   متابعة إعداد الب وث وحتكممها واعتماد تقاريرها الفنمة واملالمة 4
   تشجمأ أعًاء همئة التدريس وح ه، عل  إجراء الب وث العلممة املبتكرة 5
 تنفمذها ملتابعة مراحل التنفمذ حس  اخلطة املعتمدة لكل حبث    إنشاء قاعدة معلوما  لألحباث ا اري6
   إنشاء قاعدة معلوما  لألحباث املنتهمة لتبادهلا مأ ا امعا  ومراكز الب وث ذا  العالقة بطبمعة كل حبث 7
   التنسم  مأ مراكز الب وث يف كلما  ا امعة يف كل ما يتعل  بإعداد الب وث داخل تلا املراكز 8
 بادل املعلوما  واخليا  مأ مراكز الب وث ذا  األهداف والنشاطا  املماثلة داخل وخارج ا امعة   ت9
   حتديد احتماجا  العمادة من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها 10
لرتشاام هن للاايامج املالئمااة لتلبمااة   حتديااد االحتماجااا  التدريبمااة ملوظفااا  العمااادة والتنساام  مااأ عمااادة تطااوير املهااارا  11

 ذلا االحتماج 
  إعداد تقارير دورية عن نشاطا  العمادة وإجناةاهتا ومقرتحا  تطويرهاا ورفعهاا لوكملاة ا امعاة للدراساا  العلماا والب اث 12

 العلمي 
   القما  بأية مها  أخرى تكلف هبا يف جمال اختصاصها 13

 :مهام وكيلة العمادة
 الب وث السنوية للجامعة واملمزانمة الالةمة هلا إعداد خطة   1
 اإلشراف عل  إدارة امللكمة الفكرية وبراءا  االخرتاع   2

 إدارة امللكمة الفكرية وبراءا  االخرتاع:
 وضأ القواعد واإلجراءا  اخلاصة هبذه اإلدارة اليت تًمن محاية احلقوق الفكرية لألعًاء   1
 حس  اإلجراءا  املعمول هبا يف هذا الشأن وضأ الشروط واألنةمة وصماغة العقود   2
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التواصل مأ ا ها  اةلمة واإلقلمممة والدولمة الايت تساجل باراءا  االخارتاع  أو ا هاا  الايت تعاىن بااحلقوق الفكرياة للمؤلاف   3
 واملرتج، 

 التمويل املادي إلجراءا  التسجمل   4
 التمويل املادي حلقوق الفكرية للرتمجة   5
 خلاع الراغ  يف است مار تلا النتائج التواصل مأ القطاع ا  6
 تقدمي االستشارا  اخلاصة بياءا  االخرتاع   7
 تكرمي الفرق الب  مة والباح ن احلاصلن عل  براءا  اخرتاع أو الذين أسهموا يف تسجمل براءا  اخرتاع باس، ا امعة   8
 اقرتاح اليامج التطويرية اخلاصة باإلدارة   9
 اليامج:
 برنامج دع، تألمف الكتاب االشراف عل    1
 االشراف عل  برنامج دع، الرتمجة   2
 االشراف عل  برنامج النشر العلمي   3
 االشراف عل  برنامج دع، الباح ا  الناشئا    4

 وكيلة العمادة لشؤون البحث العلمي:
 أمانة جملس عمادة الب ث العلمي   1
 وطالبا  الدراسا  العلما  دراسة طلبا  دع، املشاريأ الب  مة اخلاصة بأعًاء همئة التدريس  2
 متابعة الب وث املمولة من قطاعا  أخرى خارج ا امعة   3
 االشراف عل  املراكز الب  مة   4
النةر يف مجمأ املعامال  الواردة لعمادة الب ث العلمي من جمالس الكلما  فمماا خياص الب اوث العلمماة ودراساة ماا يساتجد   5

 من أعمال 
 راف علمها متابعة االستبانا  العلممة واإلش  6
 اإلشراف عل  برنامج رائدا  املستقبل   7
 دراسة ومتابعة ما حيال إلمها من عممدة الب ث العلمي   8

 وحدة التمويل الب  ي )داخلي(:
مراجعة االستمارة مراجعة فنماة والتأكاد مان اكتماال بناود االساتمارة وأن تكاون ممزانماة املكافاآ  صا م ة والتأكاد مان وجاود   1

 والتواصل مأ الباحث  E-mailأو  CDنسخة إلكرتونمة 
 التواصل مأ اةكمن   2
 إعداد صمغة االتفاقمة مأ حساب الدفعا  واملكافآ    3
 متابعة خطابا  الكلما  فمما خيص الب وث العلممة   4
 متابعة قرارا  وداضر  نة متويل املشاريأ و نة االستشارا    5

 وحدة التمويل الب  ي )خارجي(:



 QMS نظام ادارة الجودة 

 
 

 78 

 

املديناة واالسااتذة والبااح ن يف ا امعاة وتعرياف املديناة علا  القادرا  الب  ماة للبااح ن يف ا امعاة والعماال  توثما  العالقاة بان   1
 ك لقة وصل بن الكلما  واملدينة 

 التنسم  مأ الباح ن من منسويب ا امعة لالطالع عل  االولويا  الب  مة وتقدمي املقرتحا  الب  مة   2
وإجاااراءا  التقااادمي اخلاصاااة بيناااامج مااانح البااااح ن ألسااااتذة ا امعاااة وبرناااامج مااانح طلباااة  االعاااالن عااان الًاااوابط واملتطلباااا   3

 الدراسا  العلما 
حصاار املقرتحااا  الب  مااة املقدمااة ماان ا امعااة وعماال التقااارير حااول األحباااث املوافاا  علاا  دعمهااا ضاامن برنااامج ماانح طااالب   4

 الدراسا  العلما سنويا  
ملمولة مبا يشمل الفواتري  سندا  االستال   التقارير املالمة النهائمة  الشمكا  وداضر استال  حصر التقارير املالمة للمشاريأ ا  5

 األجهزة 
 حصر ممزانمة املشاريأ مبا يشمل مناذج طل  التعديل واملمزانمة التفصملمة   6
 االحتفاظ بنسخ من املشاريأ املمولة من املدينة   7

 مها  املراكز الب  مة:
 بشأن املقرتحا  اخلاصة باملراكز الب  مة  التواصل مأ الكلما   1
 متابعة اإلشراف عل  املراكز الب  مة   2
 متابعة خطة عمل املراكز الب  مة   3
 متابعة طلبا  إنشاء مراكز حبوث جديدة   4
 متابعة تقارير املراكز الب  مة   5

 مها  وكملة العمادة لليامج والتطوير:
 عرف عل  املشكال  اليت تواج  التطوير واقرتاح احللول هلا دراسة ومتابعة اخلطط التطويرية للعمادة والت  1
 العمل عل  تطوير اللوائح واإلجراءا  بعمادة الب ث العلمي   2
 تكريس ونشر مفهو  وثقافة ا ودة عل  مستوى العمادة   3
 االشراف عل  عملمة تقومي األداء والتقومي الذايت للعمادة   4
 العمادة  إعداد التقارير الدورية الالةمة لنشاطا   5
 االشراف عل  املطبوعا  اليت تعدها وتنشرها العمادة   6
 التنسم  مأ وسائل االعال  لتغطمة الفعالما  اليت تنةمها العمادة   7
 تشكمل اللجان املختصة من أعًاء العمادة وخارجها حس  احلاجة   8
 دراسة ومتابعة ما حيال إلمها من عممدة الب ث العلمي   9
 واحلساب اخلتامي لنشاط الب ث العلمي يف العمادة كتابة التقرير السنوي   10
 إنشاء قاعدة معلوما  لألحباث ا ارية واملنتهمة يف ا امعة وتبادل املعلوما  الب  مة مأ ا امعا  األخرى   11

 مها  إدارة التطوير وا ودة:
 اقرتاح احللول هلا دراسة ومتابعة اخلطط التطويرية للعمادة والتعرف عل  املشكال  اليت تواج  التطوير و   1
 العمل عل  تطوير اللوائح واإلجراءا  بعمادة الب ث العلمي   2
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 االشراف عل  عملمة تقومي األداء والتقومي الذايت للعمادة   3
 إعداد التقارير الدورية الالةمة لنشاطا  العمادة   4
 االشراف عل  املطبوعا  اليت تعدها وتنشرها العمادة   5
 دة ومتابعة التزا  العمادة هبا العمل عل  تطبم  معايري ا و   6

 مها  وحدة التوثم :
 توثم  اصدارا  ا امعة العلممة وإعداد دلمل هلا   1
 نشر وتوثم  الدراسا  والتقارير املقدمة يف الندوا  العلممة واملؤمترا  واللقاءا  العلممة   2
 متابعة ومجأ املعلوما  اخلاصة باألنشطة العلممة والب  مة للجامعة   3
   توثم  جممل االنتاج العلمي ألعًاء همئة التدريس ومن يف حكمه، العمل عل  4
 اإلشراف عل  موقأ عمادة الب ث العلمي اإللكرتوين   5

 وحدة التممز الب  ي:
 العمل عل  تنممة مهارا  الب ث العلمي والتممز الب  ي   1
  ISIالعمل عل  مساعدة أعًاء همئة التدريس عل  النشر يف قواعد املعلوما  العلممة العاملمة واملدرجة يف بمانا    2
 اإلشراف عل  إقامة الدورا  التدريبمة واةاضرا  املختصة بالب ث والنشر العلمي والتممز الب  ي   3
 العمل عل  وضأ معايري للنشر العلمي ومعايري للتممز الب  ي   4
 لعمل عل  تطوير اللوائح واإلجراءا  اخلاصة بالب ث العلمي ا  5
 التواصل مأ املؤسسا  واملراكز الب  مة الداخلمة واخلارجمة لتبادل اخلية فمما يتعل  بالنشر العلمي والتممز الب  ي   6
 العمل عل  االستفادة من تطبمقا  احلاس  اآلر وبنوك املعلوما  لإلسها  يف النشر االلكرتوين   7
 دراسة واقرتاح آلما  لتشجمأ عًوا  همئة التدريس حنو التممز كجوائز التممز الب  ي   8
 توجم  االعًاء وتشجمعه، عل  النشر يف أوعمة النشر العاملمة املرموقة   9

 الجوائز:
 جائزة جامعة األمرية نورة للتممز الب  ي   1
 متابعة الرتشمح للجوائز األخرى خارج ا امعة   2
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 والنشر العلميإجراءات التحكيم  (12-)هـالملحق 
 واإلجراءات:التعليمات 

جياوة لعًاو همئاة التادريس التقاد  بطلا  الت كام، لكتااب / مؤلاف أو ماا مي ال وحادة واحادة  شاريطة أن يكاون ماا تقاد  با  مان إنتااج -1
 ختصص  علمي قد نشر أثناء شغل  ملرتبت  احلالمة ويف جمال 

 النموذج الكتاب ا امعي يوث  اعتماده كمقرر دراسي من جملس القس، العلمي كما هو موضح يف -2
يتقد  عًو همئة التدريس بطلباة إىل وكمال ا امعاة للدراساا  العلماا والب اث العلماي مباشارة حسا  النماوذج وان يرفا  ثالثاة نساخ  -3

 املؤلف من الكتاب أو 
 ترسل سريا إىل وكمل ا امعة للدراسا  العلما والب ث العلمي  متخصصن ، من مخسة أشخاع يقرتح القس، العلمي  نة حتكم-4 
  القس،(أن يكونوا من غري مرش ي  )ميكنيشكل اجمللس العلمي  نة حتكم، من ثالثة أشخاع ال الث منه، احتماطما -5 
لعلمي إجراءا  احلصول عل  موافقا   نة الت كم، وإرساال يستكمل وكمل ا امعة للدراسا  العلما والب ث العلمي ورئمس اجمللس ا-6 

 املؤلف الكتاب أو 
 من الالئ ة املوحدة للب ث العلمي يف ا امعا   (31)اةك، وفقا للمادة  يعامل-7 
ف/املااؤلفن بصااورة ماان اجمللااس العلمااي قااراره علاا  ضااوء تقااارير اةكماان ويبلااغ القاارار للجنااة الدائمااة للرتقمااا  العلممااة وياازود املؤل يصاادر-8 

 خطاب التبلمغ  
( مان الالئ اة املنةماة لشاؤون منساويب ا امعاا  الساعودين مان أعًااء 34العمال حسا  نةاا  الوحادا  وفقاا للماادة ) حيتس -9

 همئة التدريس ومن يف حكمه،   
 ئة التدريس بغرض الرتقمة العلممةاملعايري اخلاصة بأوعمة النشر العلمي ألعًاء هم

 
 :التالية أوعية النشر المحكمة يتم تبنى المعايير يتعلق بمعايير قبولفيما 
 مجعما  علممة( -حبوث مراكز-معاهد-)جامعا هبا  ( أن تصدر عن جهة علممة معرتف1
 .األكادميمن من حترير همئة( أن يكون هلا 2
 .أمكن علممة إن استشارية همئة( أن يكون هلا 3
 .ب  الب وث( أن يةهر بوعاء النشر قواعد تبن كمفمة قبول 4
 .وعاء النشر يف جمال التخصص للمتقد  ( أن يكون5
 .( أن يكون لوعاء النشر ترقم، دور6
 صدورها  يكون قد صدر من  أربعة أعداد منتةمة عل  األقل ويست ىن من ذلا جملة ا امعة عند ( أن7
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 :اآلتيللنشر تكون وفق  ث المقبولةفيما يتعلق بخطابات البحو 

 . للجهة اليت تقو  بالنشر الرمسمة املطبوعا النشر مطبوعة عل   ( أن تكون اإلفادة بقبول1 
والندوا  أو رئمس مركز  القبول موقعا  من قبل رئمس الت رير للمجال  أو رئمس اللجنة العلممة للمؤمترا  أن يكون خطاب( 2

  .الب وث
خطابا  القبول الغري  بشروط م ل القما  بإجراء تص م ا  لغوية وخالف  خطابا  القبول املبدئمة أو املشروطةال تقبل  ( 3

 الدائمة للتعمن والرتقما  والتفرغ العلمي  اللجنة مناقشتها يف  فمما سب  ذكره يت،  واردة
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 وترقياتهمتعيين أعضاء هيئة التدريس  (13-الملحق )هـ
 التعيين والقواعد التنفيذية لهاالئحة 

 
 المادة الحادية عشر:

يشرتط للتعمان علا  رتباة أساتاذ مسااعد احلصاول علا  درجاة الادكتوراه أو ماا يعادهلاا مان جامعاة ساعودية أو جامعاة أخارى معارتف هباا  
 وجمللس ا امعة إضافة شروط أخرى 
 القواعد التنفمذية للمادة احلادية عشر:

 رتبة أستاذ مساعد ما يلي:يشرتط للتعمن عل  
 احلصول عل  درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا   1
 تعادل الدرجة العلممة من ا هة املختصة بوةارة التعلم، العار   2
 الشروط اليت وضعها جملس ا امعة للتعمن عل  رتبة "أستاذ مساعد"   3

 المادة الثانية عشرة:
جمللااس ا امعااة يف حااال الًاارورة وبناااء  علاا  توصاامة ماان جملااس القساا، وجملااس الكلمااة املختصاان واجمللااس العلمااي التعماان علاا  رتبااة جيااوة 

 أستاذ مساعد دون اشرتاط احلصول عل  درجة )الدكتوراه( يف التخصصا  اليت ال متنح فمها درجة الدكتوراه وف  الًوابط التالمة:
 درجة املاجستري أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا  أن يكون املرشح حاصال  عل   1
 أن يكون قد أمً  ثالث سنوا  عل  األقل يف وظمفة داضر   2
أن يتقد  بإنتاج علمي ال يقل عن ثالث وحدا  منشاورة بعاد حصاول  علا  درجاة املاجساتري منهاا وحادة واحادة علا  األقال   3

 ( من هذه الالئ ة 29ي املقد  متفقا  مأ ما جاء يف املادة )فردية وأن يكون اإلنتاج العلم
 القواعد التنفمذية للمادة ال انمة عشرة:

جيااوة جمللااس ا امعااة يف حااال الًاارورة وبناااء  علاا  توصاامة ماان جملااس القساا، وجملااس الكلمااة املختصاان واجمللااس العلمااي التعماان   1
 )الدكتوراه( عل  رتبة أستاذ مساعد دون اشرتاط احلصول عل  درجة 

 ( إال عل  التخصصا  اليت ال متنح فمها درجة الدكتوراه وف  الًوابط اآلتمة:1ال تطب  الفقرة )  2
 أن يكون املرشح حاصال  عل  درجة املاجستري أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا   1
 تعادل الدرجة من قبل ا هة املختصة بوةارة التعلم، العار   2
 ن يكون قد أمً  ثالث سنوا  عل  األقل يف وظمفة داضر أ  3
 أن يكون قد أمً  ثالث سنوا  من العمل يف جمال ختصص    4
أن يتقد  بإنتااج علماي ال يقال عان ثاالث وحادا  منشاورة بعاد حصاول  علا  درجاة املاجساتري منهاا وحادة واحادة علا    5

 األقل فردية 
 ( من هذه الالئ ة وهي:29جاء يف املادة ) أن يكون اإلنتاج العلمي املقد  متفقا  مأ ما  6
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 "يدخل ضمن احلد األدىن لإلنتاج العلمي املطلوب لرتقمة عًو همئة التدريس ما يأيت:
 الب وث املنشورة أو املقبولة للنشر يف جمال  علممة دكمة ويًأ اجمللس العلمي معايري قبول اجملال  اةكمة    أ

والناادوا  العلممااة املتخصصااة إذا كاناات منشااورة بأكملهااا أو مقبولااة للنشاار  ويقباال الب ااوث اةكمااة املقدمااة للمااؤمترا     ب
 منها وحدة واحدة فقط 

 الب وث اةكمة املنشورة أو املقبولة للنشر من مراكز الب وث ا امعمة املختصة     
 اةك، من الكت  ا امعمة واملراجأ العلممة ويقبل منها وحدة واحدة فقط    ث
 رة اةك، ويقبل منها وحدة واحدة فقط حتقم  الكت  الناد   ج
 الرتمجة اةكمة للكت  العلممة املتخصصة ويقبل منها وحدة واحدة فقط    ح
الكت  والب وث املطبوعة من قبال همئاا  علمماة يعتمادها اجمللاس العلماي وتكاون خاضاعة للت كام، ويقبال منهاا وحادة    خ

 واحدة فقط 
   من مكات  براءا  االخرتاع اليت يعرتف هبا اجمللس العلمي االخرتاعا  واالبتكارا  اليت صدر  هلا براءا   د
النشاااط اإلبااداعي املتممااز وفاا  قواعااد يعتماادها جملااس ا امعااة بنااا  علاا  توصاامة اجمللااس العلمااي ويقباال مناا  وحاادة واحاادة    ذ

 فقط 
 المادة الثالثة عشرة:

 مشارك:مأ مراعاة أحكا  املادة ال انمة عشرة يشرتط للتعمن عل  رتبة أستاذ 
 احلصول عل  درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا   1
خية يف عًوية همئة التدريس با امعة أو ا امعا  األخرى املعرتف هبا ال تقل عن أربأ سنوا  من التعمن عل  رتبة أستاذ   2

 مساعد 
 ودية أو جامعة أخرى معرتف هبا أن تكون قد متت ترقمت  علمما  إىل رتبة أستاذ مشارك من جامعة سع  3

 القواعد التنفمذية للمادة ال ال ة عشرة:
 يشرتط للتعمن عل  رتبة أستاذ مشارك ما يلي:

 احلصول عل  درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا   1
 تعادل الدرجة العلممة من ا هة املختصة بوةارة التعلم، العار   2
وة جمللااس ا امعااة يف حااال الًاارورة وبناااء  علاا  توصاامة ماان جملااس القساا، وجملااس الكلمااة املختصاان واجمللااس العلمااي التعماان جياا  3

 عل  رتبة أستاذ مشارك دون اشرتاط احلصول عل  درجة )الدكتوراه( 
 ة:( إال عل  التخصصا  اليت ال متنح فمها درجة الدكتوراه وف  الًوابط اآلتم3ال تنطب  الفقرة )  4

 أن يكون املرشح حاصال  عل  درجة املاجستري أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا    أ
 أن يكون قد أمً  ثالث سنوا  عل  األقل يف وظمفة داضر    ب

جا  أن يتقد  بإنتاج علمي ال يقل عن ثالث وحدا  منشورة بعد حصول  عل  درجة املاجستري منها وحدة واحدة علا  
 األقل فردية 

 ( من هذه الالئ ة وهي:29أن يكون اإلنتاج العلمي املقد  متفقا  مأ ما جاء يف املادة )   د
 يدخل ضمن احلد األدىن لإلنتاج العلمي املطلوب لرتقمة عًو همئة التدريس ما يأيت:
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 قبول اجملال  اةكمة الب وث املنشورة أو املقبولة للنشر يف جمال  علممة دكمة ويًأ اجمللس العلمي معايري   1
الب وث اةكمة املقدمة للمؤمترا  والندوا  العلممة املتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها أو مقبولة للنشر ويقبل   2

 منها وحدة واحدة فقط 
 الب وث اةكمة املنشورة أو املقبولة للنشر من مراكز الب وث ا امعمة املتخصصة   3
 جأ العلممة ويقبل منها وحدة واحدة فقط اةك، من الكت  ا امعمة واملرا  4
 حتقم  الكت  النادرة اةك، ويقبل منها وحدة واحدة فقط   5
 الرتمجة اةكمة للكت  العلممة املتخصصة ويقبل منها وحدة واحدة فقط   6
الكتاا  والب ااوث املطبوعااة ماان قباال همئااا  علممااة يعتماادها اجمللااس العلمااي وتكااون خاضااعة للت كاام، ويقباال منهااا   7

 ة واحدة فقط وحد
 االخرتاعا  واالبتكارا  اليت صدر  هلا براءا  من مكات  براءا  االخرتاع اليت يعرتف هبا اجمللس العلمي   8
النشاط اإلبداعي املتممز وف  قواعد يعتمدها جملس ا امعة بنا  عل  توصمة اجمللس العلمي ويقبل من  وحدة واحادة   9

 فقط 
امعة أو ا امعا  األخارى املعارتف هباا ال تقال عان أرباأ سانوا  مان التعمان علا  رتباة ها  خية يف عًوية همئة التدريس با 

 أستاذ مساعد 
  25و  أن تكون قد متت ترقمت  علمما  إىل رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معارتف هباا وفقاا  للماواد )

27  28  29  30  31  32  34  35  36 ) 
 رة:المادة الرابعة عش

 مأ مراعاة أحكا  املادة ال انمة عشرة يشرتط للتعمن عل  رتبة أستاذ:
 احلصول عل  درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا   1
خية يف عًوية همئة التدريس با امعة أو جامعة أخرى معرتف هبا ال تقل عن مثااين سانوا   منهاا أرباأ سانوا  علا  األقال   2

 مشارك أستاذ 
 أن تكون قد متت ترقمت  علمما  إىل رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا   3

 القواعد التنفمذية للمادة الرابعة عشرة:
 يشرتط للتعمن عل  رتبة أستاذ:

 مراعاة أحكا  املادة ال انمة عشرة   1
 احلصول عل  درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معرتف هبا   2
 تعادل الدرجة العلممة من قبل ا هة املختصة بوةارة التعلم، العار   3
 خية يف عًوية همئة التدريس با امعة أو جامعة معرتف هبا ال تقل عن مثاين سنوا   منها أربأ سنوا  أستاذ مشارك   4
 هبا أن تكون قد متت ترقمت  علمما  إىل رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف   5

 المادة الخامسة عشرة:
باالتعمن  يت، تعمن أعًاء همئة التدريس بناء  عل  توصمة من جملس القس، وجملس الكلمة املختصن وتوصمة من اجمللس العلمي ويصدر

 قرار من جملس ا امعة 
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 القواعد التنفمذية للمادة اخلامسة عشرة:
 تعممن  يتقد  طال  التعمن إىل رئمس القس، خبطاب يطل  فم    1
 يشكل جملس القس،  نة من بن أعًائ  تكون مهمتها:  2

 النةر يف طل  التعمن والتأكد من اكتمال مسوغا  الطل     أ
 ( 14  13  12  11التأكد من انطباق الشروط النةاممة الواردة يف املواد )   ب

 جا  إجراء مقابلة شخصمة وف  استمارة معدة من قبل اجمللس العلمي 
 النموذجي الذي يقدم  طال  التعمن د  تقومي الدرس 

 ها  توصي اللجنة بالتعمن أو عدم  مأ ذكر امليرا  
 و  ترفأ اللجنة توصمتها إىل جملس القس، 

   يعرض املوضوع عل  جملس القس، املختص ويصدر من جملس القس، توصمت  بالتعمن أو عدم  مأ ذكر امليرا  3
 الكلمة ومن ث يرفأ جملس الكلمة توصمة إىل اجمللس العلمي    يرفأ جملس القس، توصمت  إىل جملس4
  ياات، تعماان أعًاااء همئااة التاادريس بناااء  علاا  توصاامة ماان جملااس القساا، وجملااس الكلمااة املختصاان وتوصاامة ماان اجمللااس العلمااي ويصاادر 5

 بالتعمن قرار من جملس ا امعة 
 أحكا  عامة:

 ( ماان الالئ ااة املنةماااة لشااؤون منسااويب ا امعااا  مااان 15  14  13  12  11مت إعااداد هااذه القواعااد اساااتنادا  إىل املااواد )
 أعًاء همئة التدريس ومن يف حكمه، 

  يسري العمل هباذه القواعاد مان تااريخ اعتمادهاا مان اجمللاس العلماي والعمال هباا واخًااعها للتجرباة ملادة عاا  علا  األقال قبال
 عرضها عل  جملس ا امعة العتمادها 

 استفسارا :
 ( 11وط اليت عرضها جملس ا امعة للتعمن عل  رتبة أستاذ مساعد أو استاذ مشارك )قواعد املادة الشر   1
 ( 13  12  11من أين تعرف ا امعا  املعرتف هبا؟ املادة )  2
 ( 15استمارة املقابال  الشخصمة ملن يتقد  بطل  التعمن )املادة   3
 (15استمارة تقومي درس منوذجي )املادة   4
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 والجامعةنقل أعضاء هيئة التدريس داخل الكليات  (14-الملحق )هـ
 :(املادة التاسعة والسبعون) النقل داخل الكلية

جيوة نقل عًو همئة التدريس ومن يف حكمه، يف نطاق ختصص  العلمي من قس، إىل آخر داخل الكلمة ذاهتا بقرار مان مادير ا امعاة 
 وجملس الكلمة وجملسي القسمن املختصن بناء  عل  توصمة من اجمللس العلمي 

 نفمذية للمادة التاسعة والسبعون:القواعد الت
 جيوة نقل عًو همئة التدريس ومن يف حكم  يف نطاق ختصص  العلمي من قس، إىل آخر داخل الكلمة ذاهتا وف  اإلجراءا  التالمة:

الذي يتبع  عًو همئة التدريس ماأ ذكار مايرا  طلا   يتقد  عًو همئة التدريس الذي يرغ  النقل خبطاب إىل رئمسة القس،  1
 النقل 

يعرض املوضوع عل  جملس القس، الذي يتبع  عًو همئة التدريس ويوصي اجمللس باملوافقة أو بعدمها ماأ ذكار املايرا  ث يرفاأ   2
 اةًر لعممد الكلمة 

 لم  حيمل عممد الكلمة اةًر إىل القس، الذي يرغ  عًو همئة التدريس النقل إ  3
 يعرض الطل  عل  جملس القس، الذي يرغ  النقل إلم  ويوصي اجمللس باملوافقة أو بعدمها مأ ذكر امليرا    4
 ترفأ توصمة جملس القسمن إىل جملس الكلمة   5
 يعرض املوضوع عل  جملس الكلمة ومن ث ترفأ توصمة جملس الكلمة إىل اجمللس العلمي   6
 ء  عل  توصمة من اجمللس العلمي يصدر مدير ا امعة قرارا  بالنقل بنا  7

 :(املادة ال مانون) النقل بين الكليات داخل الجامعة
جيوة نقل عًو همئة التدريس ومن يف حكم  من كلمة إىل كلمة أخارى يف ا امعاة بقارار مان مادير ا امعاة بنااء  علا  توصامة مان اجمللاس 

 والكلمة املنقول إلمهما العلمي وجملسي القس، والكلمة املنقول منهما وجملسي القس، 
 القواعد التنفمذية للمادة ال مانون:

 جيوة نقل عًو همئة التدريس ومن يف حكم  من كلمة إىل أخرى يف ا امعة وف  اإلجراءا  التالمة:
يتقد  عًو همئة التدريس الذي يرغ  النقل خبطاب إىل رئمس القس، الذي يتبع  عًو همئاة التادريس ماأ ذكار مايرا  طلا    1

 النقل 
 يعرض الطل  عل  جملس القس، الذي يتبع  عًو همئة التدريس ويوصي اجمللس باملوافقة أو عدمها مأ ذكر امليرا    2
 ترفأ توصمة جملس القس، إىل جملس الكلمة ومن ث ترفأ توصمة جملس الكلمة إىل اجمللس العلمي   3
رغ  النقل إلمها لعرض املوضوع عل  جملس القس، الاذي يرغا  حيمل أمن اجمللس العلمي توصمة جملس الكلمة إىل الكلمة اليت ي  4

 النقل إلم  
 يرفأ جملس القس، املنقول إلم  توصمت  إىل جملس الكلمة ومن ث ترفأ توصمة جملس الكلمة إىل اجمللس العلمي   5
 ناء  عل  توصمة من اجمللس العل،ا امعة قرارا  بالنقل ب يصدر مدير   6
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 المتابعة السنوية لمقررات الدراسات العليا( 51-الملحق )هـ
                     

                         
                        

                              
                                         
                             

                        
                              
                              
                                                               

                                                                                                    
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

يف ااية كل فصل 
 دراسي

يف ااية كل سنة 
 دراسمة

 نة برامج الدراسا  العلما جتتمأ خالل أربعة 
 التالمةأسابمأ من السنة الدراسمة 

خطة العمل تص  يف الدورة 
 وتغذيهاالسنوية التالمة للجودة 

 جملس عمادة الدراسا  العلما
 )عن طري  جمالس الكلما (

أسابمأ من  6خالل جتتمأ  ان ا ودة بالكلما  
 بداية السنة الدراسمة

 يقو  كل منس  مقرر بكتابة تقرير املقرر باستخدا  منوذج اهلمئة
كتابة كافة تقارير   وكذلا تت،الوطنمة لالعتماد األكادميي  

التقارير تعكس كافة املالحةا   وكل هذهاخليا  املمدانمة  
 كما تعكس مؤشرا  األداء الرئمسمة وتأخذ هبا  الواردة 

 

 واخلية املمدانمة وتكت  تقريرتستل، مديرة الينامج تقارير املقررا  
املالحةا  اليت مت استالمها ويتًمن كل املتابعة السنوي للينامج  
املتابعة   نة برامج الدراسا  العلما يف تقريرتنةر  دة األداء اةد وكل مؤشرا اخلارجمن  مبا فمها تقرير املستشارين

 إىل:واملقررا  باإلضافة السنوي لليامج 

رفعها للجنة واعتمادها قبل مراجعة التقارير  (1
 ا ودة بالكلمة 

إىل  والرفأ بذلااقرتاح التعديال  عل  اليامج  (2
 التابعة جمللس الكلمة   نة ا ودة بالكلمة

والتدريس والتقومي مراجعة اسرتاتمجما  التعل،  (3
أو املقرر قبل طرحة مرة  الينامج لت سن
 أخرى 

 يتسل، جملس ا امعة تقرير ا ودة السنوي
ويواف  من جملس عمادة الدراسا  العلما 

 خطة العمل املقرتحة بناء علم  عل  

 وكافة تقارير الكلمة  واملقررا  يفمراجعة كافة تقارير املتابعة السنوية لليامج 
ليامج الدراسا   االختبارا وداضر جمالس  وتقارير املستفمديناالعتماد 
 واعتمادالتوصما   برامج الدراسا  العلما )متًمنة وداضر  انالعلما 

 (التغمريا 

 العلما  وعمادة الدراسا  يعتمد التقارير العامة الواردة من العممدا 
يعتمد تقرير ا ودة  منها  واخلطط املنب قةيعتمد تقارير املتابعة السنوية 

 عمادة الدراسا  العلما( والذي ترفع ) السنوي املوج  للمجلس
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 المجلس العلميأمانة  (16-الملحق )هـ 
 

 الرؤية والرسالة
 :الرؤية

إرسااء القواعاد األساساامة اخلاصاة بااأداء املهاا  املنوطااة بااجمللس العلماي و اناا   وأداء ناوعي ألعًاااء همئاة التاادريس يف ا انا  األكااادميي 
 .املعرفةيسه، يف حتقم  الريادة والتممز يف بناء جمتمأ 

 :الرسالة
حتقماا  أهااداف وكالااة الدراسااا  العلمااا والب ااث العلمااي يف ا امعااة  والاايت ياات، حتقمقهااا ضاامن مهااا  تااتلخص رسااالة اجمللااس العلمااي يف 

اجمللااس العلمااي الااذي يسااع  لت قماا  الشاائون العلممااة ألعًاااء همئااة التاادريس يف اعتماااد ترقماااهت، واجناااةاهت، املتمماازة ومؤلفاااهت، والشاائون 
 .األكادميمة للجامعة

  العلمي:أهداف أمانة اجمللس 
 :يفأهداف اجمللس العلمي هي هدف منب   عن أهداف ا امعة وأهداف وكالة الدراسا  العلما والب ث العلمي واليت تتم ل 

  التممزالسعي لتطوير اللوائح واألنةمة اليت تسه، يف دفأ عجلة الب ث العلمي أعًاء همئة التدريس بنشر ثقافة. 
  األخرىاجملالس العلممة يف ا امعا  تعزيز الشراكة بن اجمللس العلمي با امعة و. 
  اجملتمأتعزيز الشراكة بن ا امعا  واملؤسسا  املوجودة يف. 
 حتقم  الوضوح والشفافمة يف مجمأ أعمال اجمللس العلمي  
 العمل عل  ةيادة الكفاءة الداخلمة وممارسة العمل بأعل  مستويا  ا ودة يف اجمللس  
 العالمةال  بشكل فاعل لتسهمل عمل اجمللس العمي مبا يكفل الدقة استخدا  تقنمة املعلوما  واالتصا. 
  العمل عل  محاية حقوق أعًاء همئة التدريس املتعلقة باجمللس العلمي وسرية املعلوما  
 بناء قاعدة بمانا  ذا  عالقة باجمللس العلمي خاصة باةكمن. 
  الكرتونمة نقل اجمللس العلمي من إدارة ورقمة إىل إدارة 

 العلمي:مها  أمانة اجمللس 
  لألعًاءوإرساهلا وجدول األعمال واملوضوعا   الدعوة وتشمل إعداداإلعداد الجتماعا  اجمللس العلمي. 
  والرفأ لالعتماد األعًاء إعداد اةاضر واالجتماعا  ومتابعة توقمأ. 
 ومتابعتها إعداد خطابا  التبلمغ لقرارا  وتوصما  اجمللس العلمي. 
  اإلنتاااج العلمااي لطلبااا  الرتقمااا  العلممااة ودكمااي الكتاا   بمانااا  مكافااآ  أعًاااء اجمللااس و اناا  الدائمااة وفاااحصإعااداد

 .ملست قمها ومتابعتها مأ ا ها  املختصة حىت إرساهلا العلممة املقدمة للنشر العلمي
 سلممها  هاهتاو ان  الدائمة اإلدارية وت إصدار وتوةيأ كافة املخاطبا  اخلاصة باجمللس العلمي. 
  القرارا واللوائح و متابعة تطبم  األنةمة. 
  للمجلس العلمي و ان  الدائمة النماذج  وطباعة التقارير السنوية وتصمم، كافةإعداد. 
  الدائمة توثم  وممكنة األعمال اخلاصة باجمللس و ان. 
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  واملوضوعا  وامللفا حفظ اةاضر. 
 والنماذجدريس وتزويده، باللوائح الرد عل  استفسارا  أعًاء همئة الت. 
  ومتابعتها إبداء الرأي والرد عل  املعامال. 
 إدارة شئون منسويب األمانة والعمل عل  تأمن متطلبا  العمل. 
   جدولة توصما  اللجان وبقمة املوضوعا  األخرى والرفأ هبا إىل اجمللس العلمي الختاذ القارارا  والتوصاما  املناسابة بشاأاا

ذلا اعتماد دًر كال اجتمااع مان اجتماعاا  اجمللاس مان معاار ماديرة ا امعاة لبادء تنفماذ القارارا  املتخاذة أو رفاأ ث يلي 
 التوصما  إىل جملس ا امعة 

  : ان اجمللس العلمي
 اللجنة الدائمة لرتقما  أعًاء همئة التدريس والنشر العلمي  -
 اللجنة الدائمة للب ث العلمي  -
 الدائمة لتعممنا  أعًاء همئة التدريس اللجنة  -
 لجنة الدائمة للدراسا  والتطوير ال -

 أوال : اللجنة الدائمة لرتقما  أعًاء همئة التدريس والنشر العلمي: 
 اللجنة:مها  
  بنشر:اقرتاح ضوابط تفصملمة   1

  املنهجمة الكت  الدراسمة  
  املكتبمة املؤلفا  واملراجأ 
  العلممة الب وث  
  العلممة الرسائل  
  رتمجا  من

ُ
  املراجأ امل

 اقرتاح اإلجراءا  املنةمة ألعمال اللجنة   2
 مناقشة النماذج اخلاصة بأعمال اللجنة واعتماد استخدامها بعد إبداء املرئما  علمها   3
 بعدمها دراسة الطلبا  املقدمة من أعًاء همئة التدريس للرتقمة والتوصمة بالرتقمة أو   4

التوصمة باملوافقة أو بعدمها علا  احتسااب الكتااب ضامن احلاد األدىن لإلنتااج العلماي للرتقماة  خماطباة أماناة اجمللاس العلماي حاال 
 عد  استمفاء الطل  للمسوغا  املطلوبة    

 نشره التأكد من إجراء التعديال  املطلوبة من اةكمن عل  الكتاب املطلوب   5
  املرش ن من األقسا  العلممة مبختلف الكلما  إعداد قائمة بأمساء اةكمن   6
 إعداد اةاضر اخلاصة باللجنة والتوصما  املطلوبة واخلاصة باملوضوعا  املعروضة   7
 للجنة إعداد النماذج اخلاصة بصرف مكافأة ا لسا  الدائمة   8

 اللجنة الدائمة للب ث العلمي ثانما :
 اللجنة:مها  
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دراسة الطلبا  املقدمة من أعًاء همئة التدريس لطل  التفرغ العلماي والتوصامة باملوافقاة أو بعادمها  وخماطباة أماناة اجمللاس العلماي   1
 املطلوبة يف حال عد  استمفاء الطل  للمسوغا  

 إرسال برنامج التفرغ العلمي إىل اةكمن إلقراره يف ضوء تصورا  اللجنة   2
 بعد االنتهاء من إجاةة التفرغ العلمي لعًو همئة التدريس  إقرار الينامج العلمي  3
 وضأ آلمة حتكم، برامج التفرغ العلمي يف ضوء تصورا  اللجنة   4
 التوصمة باملوافقة أو عد  املوافقة عل  )تأجمل أو إلغاء أو قطأ( إجاةة التفرغ العلمي ألعًاء همئة التدريس    5
  العلمي ث اليت يقو  هبا عًو همئة التدريس أثناء إجاةة تفرغ  اقرتاح القواعد واإلجراءا  املنةمة للب و   6
 بعدمها باملوافقة أو  علمي والتوصمةدراسة الطلبا  املقدمة للقما  باتصال   7
  للجنة إعداد النماذج اخلاصة بصرف مكافأة ا لسا  الدائمة   8
 املعروضة إعداد اةاضر اخلاصة باللجنة والتوصما  املطلوبة واخلاصة باملوضوعا    9
 اقرتاح القواعد واإلجراءا  املنةمة ألعمال اللجنة   10
 مناقشة النماذج اخلاصة بأعمال اللجنة واعتماد استخدامها بعد إبداء املرئما  علمها  11
 اللجنة الدائمة لتعممنا  أعًاء همئة التدريس: ثال ا :

 ةمها  اللجن
 دراسة الطلبا  املقدمة من اةاضرا  بعد احلصول عل  درجة الدكتوراه بتعممنهن أعًاء همئة     1

 يف حال عد  استمفاء  التدريس با امعة وخماطبة أمانة اجمللس العلمي الختاذ اإلجراءا  الالةمة
 املطلوبة الطل  للمسوغا  

 معة للتعمن عل  درجة أستاذ مساعد دراسة الطلبا  املقدمة من املواطنا  غري املنسوبا  للجا  2
 بعدمها اختاذ ما يلز  من إجراء مقابال  أو اختبارا  للمتقدمن ث التوصمة باملوافقة أو   3
 التوصمة باملوافقة أو بعدمها عل  طلبا  االستعانة بأستاذ غري متفرغ أو جتديدها   4
 بكر املالتوصمة باملوافقة أو بعدمها عل  طلبا  االستقالة والتقاعد   5
 التوصمة باملوافقة أو بعدمها عل  طلبا  انتقال أعًاء همئة التدريس أو من يف حكمه،    6
 مناقشة النماذج واعتماد استخدامها بعد إبداء املرئما  علمها   7
 إعداد اةاضر اخلاصة باللجنة والتوصما  املطلوبة واخلاصة باملوضوعا  املعروضة   8
 إعداد النماذج اخلاصة بصرف مكافأة ا لسا  الدائمة للجنة التعممنا     9
 استقطاهب، مناقشة أي مقرتحا  تعرض عل  اللجنة خاصة بتعمن أعًاء همئة التدريس أو   10
 اقرتاح القواعد واإلجراءا  املنةمة ألعمال اللجنة   11
 اء املرئما  علمها مناقشة النماذج اخلاصة بأعمال اللجنة واعتماد استخدامها بعد إبد  12

 رابعا : اللجنة الدائمة للدراسا  والتطوير:
 اللجنة:مها  

 التدريس اخلاصة باجمللس العلمي من الالئ ة املنةمة لشئون أعًاء همئة  الالئ ةوضأ القواعد التنفمذية للمواد   1
 العلمي اقرتاح ودراسة اليامج وسبل تطوير أعمال اجمللس   2



             

QMS  نظام إدارة الجودة  

 

 91 

 
 

 للجنة دراسة املوضوعا  ذا  العالقة اليت حيملها اجمللس العلمي أو رئمس اجمللس أو األمن   3
 اجمللس تنفمذ ورش العمل واللقاءا  اليت تساه، يف تطوير أعمال اجمللس والقًايا املتعلقة بالب ث والنشر العلمي وأعمال   4
 من ا امعة وضأ الًوابط واإلجراءا  املنةمة لإلنفاق عل  الب وث املمولة  5
 وضأ الًوابط للب وث املمولة من مؤسسا  حب مة حكوممة أو غريها   6

  املتممزين اقرتاح ضوابط ومعايري وقواعد ملنح جوائز ومكافآ  تشجمعمة سنويا  للباح ن 
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 نماذج تقرير الممتحنين والتوصيات (17-الملحق )هـ
 العلميةنموذج تقرير لجنة المناقشة والحكم للرسائل 

 )الماجستير/ الدكتوراه(

 

 الدرجة المعطاة الدرجة الكلية ثانياا: معلومات خاصة بالرسالة والمناقشة:
  10 الب ث:ملوضوع  للمادة العلممةاستمفاء الرسالة  1

  6 غري مستوف   8 مستوف  إىل حد ما 10 مستوف  متاما  
  9 الب ث:أ مة موضوع  2

  5 غري مه، 7 مه، نوعا  ما 9 مه،
  9 األصالة: 3

  7 مستوف  إىل حد ما 9 مستوف  
  9 سالمة املنهجمة ومدى توافقها مأ موضوع الب ث وأهداف : 4

  5 إىل حد ما 7 غري موضوعي 9 موضوعي
  9 مستوى الت لمل للجان  النةري وللنتائج املمدانمة: 5

  5 غري مقنأسط ي  7 عمم  ومقنأ نوعا  ما 9 عمم  ومقنأ
 
6 

  9 -والصماغة: اسلوب الكتابة 
 5 ضعمف 6 مقبول 7 جمد 8 جمد جدا   9 ممتاة

  9 -الرسالة: التنةم، وترابط اجزاء  7
 5 ضعمف 6 مقبول 7 جمد 8 جمد جدا   9 ممتاة

  9 واملراجأ(: )املصادرالتوثم  العلمي  8
 5 ضعمف 6 مقبول 7 جمد 8 جمد جدا   9 ممتاة

  9 -الب ث: التصور بنتائج  التوصما  أومدى ارتباط االستنتاجا  أو  9
 5 ارتباط ضعمف وهامشي 7 ارتباط متوسط مقبول 9 ارتباط وثم  وددد

  9 -املناقشة: مستوى العرض اثناء  10
 5 ضعمف 6 مقبول 7 جمد 8 جمد جدا   9 ممتاة

  9 املناقشة:مستوى تفاعل وجتاوب الطالبة أثناء  11
 5 ضعمف 6 مقبول 7 جمد 8 جمد جدا   9 ممتاة

  درجة( 100) المجموع الكلي للدرجات:
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 ( يرفأ تقرير من رئمس القس، خالل أسبوع من تاريخ املناقشة عل  أن تسل، الرسالة يف مدة ال تتجاوة ثالثة أشهر 1)
ثالثة أشهر من تاريخ  حالة األخذ هبذه التوصمة يفوض أحد أعًاء  نة املناقشة بالتوصمة مبنح الدرجة بعد التأكد من األخذ هبذه التعديال  يف مدة ال تتجاوة ( يف2)

 املناقشة  وجمللس ا امعة االست ناء من ذلا بناء عل  توصمة  نة احلك، وجملس عمادة الدراسا  العلما 
سنة واحدة من األخذ هبذه التوصمة حيدد جملس عمادة الدراسا  العلما بناء عل  توصمة جملس القس، املختص موعد إعادة املناقشة عل  أال يزيد ذلا عل  حالة  ( يف3)

 تاريخ املناقشة األوىل 
مغايرة أو حتفةا  يف تقرير مفصل إىل كل من رئمس القس، حالة االختالف يف الرأي لكل عًو من أعًاء  نة احلك، عل  الرسالة ح  تقدمي ما ل  من مرئما   ( يف4)

 وعممدة الدراسا  العلما يف مدة ال تتجاوة أسبوعن من تاريخ املناقشة 

 -(: 2التوقيعات )
                                                                                                                              أساسي( املشرف ومقرر اللجنة )-1
                                                                                                                              مساعد( ومقرر اللجنة ) املشرف-2
                                عًوا                                                                                                                         -3
                                  عًوا                                                                                                                         -4
                                                                                               عًوا                                                            -5

 التوصية بقبول الرسالة ومنح الدرجة:-ثالثاا: 
 (1)قبول الرسالة والتوصمة مبنح الدرجة   

 (2)قبول الرسالة مأ إجراء بعض التعديال   دون مناقشتها مرة أخرى   
 (4( )3)استكمال أوج  النقص يف الرسالة  وإعادة مناقشتها   

 -للنشر: صالحية الرسالة  مدى-رابعاا: 
 صاحلة للنشر  
 صاحلة للنشر بعد التعديل  
 للنشر يصلح جزء منها  
 التعديل يصلح جزء منها للنشر بعد  
 غري صاحلة للنشر  

 -أخرى: مالحظات وتوصيات  خامساا:
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

 
 (3التوقيعات )
 أساسي(                                                                                               قرر اللجنة )مشرف وم

 مساعد(                                                                                               مشرف ومقرر اللجنة )
                                                                                                            عًوا                 

                                                                                                     عًوا                        
                                                                                                              عًوا               
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 سادساا: تقرير موجز للجنة المناقشة والحكم
               اىل                     ها من الساعة  14املواف           /         /        يو                                   أن  يف 

 من:اجتمعت  نة املناقشة واحلك، املكونة 
                                                                                                مشرف ومقرر اللجنة )أساسي( -1
 مشرف ومقرر اللجنة )مساعد(                                                                                               -2
                                                                                             عًوا   -3
                                                                                              عًوا   -4
                                                                                              عًوا   -5

 منها                                                            يف الرسالة املقدمة وذلا ملناقشة الطالبة/                                
 لنمل درجة                                            يف التخصص                                         

 -بالتار: وقد أوصت اللجنة 
 (1)قبول الرسالة والتوصمة مبنح الدرجة-أ
                              درجة:                                                                                       الطالبة:ص  اللجنة مبنح تو 

                  وتقدير:                                                           بقس،:ختصص:                                                  
 

  النسبة املئوية جملموع الدرجا  يف املقررا  الدراسمة

  النسبة املئوية للتقدير الذي حصلت علم  أثناء املناقشة

  النسبة املئوية النهائمة )متوسط النسبتن السابقتن(
  التقدير

 
 (:2)الرسالة مأ إجراء بعض التعديال  قبول-ب

                     اللجنة بقبول رسالة                                     املقدمة من الطالبة:                                                   توص  
 عل  أن تقو  بإجراء بعض التعديال  التالمة:

 أوج  النقص يف الرسالة:
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                 
                                                                     عًو اللجنة املفوض للتأكد من األخذ بالتعديال  املطلوبة هو:                        

 ( 3)النقص يف الرسالة وإعادة مناقشتها أوج   استكمال-جا
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       
 املناقشة يقد  التقرير إىل رئمسة القس، خالل أسبوع من  (1)
 جوهرية( لغوية أو إمالئمة أو مطبعمة أو تنةمممة أو عملمة أو غري )التعديال :( تقد  يف مدة ال تتجاوة ثالثة أشهر من تاريخ املناقشة 2)
 شة األوىل ( حيدد جملس عمادة الدراسا  العلما فرتة املناقشة بناء عل  توصمة جملسي القس، والكلمة عل  أال تزيد الفرتة عن سنة من تاريخ املناق3)
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 اختت، اةًر ومت توقمأ أعًاء  نة املناقشة واحلك، وه،: ها 14/       املواف : /إن  يف يو                               

 التوقمأ صفت  باللجنة االس،

  مشرف ومقرر اللجنة )أساسي( 

  مشرف ومقرر اللجنة )مساعد( 

  عًوا   

  عًوا   

  عًوا   

 اعتماد جملسي القس، والكلمة:
 ها14رق،                                                 بتاريخ      /    /       القس،:جملس 
 ها14رق،                                              بتاريخ       /    /       الكلمة:جملس 

 الكلمة عممدة                                              العلما:  وكملة الكلمة للدراسا  
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 تقرير بنتيجة المناقشة (17نموذج )
 

 أوالا: بيانات عامة:

 اس، الطالبة:
 ا امعة: الكلمة: القس،: التخصص:

 الدكتوراه □املاجستري      □الدرجة املقمدة هبا: 
 املشرف/ املشرفن:

 نوع االشراف االس،
1   
2   
3   

 

 

 عنوان الب ث باللغة العربمة:
 عنوان الب ث باللغة اإلجنلمزية:

 اس، الدرجة:
 تاريخ انعقاد املناقشة:
 مكان انعقاد املناقشة:

 ها14(  بتاريخ      /     /               ) أعًاء  نة املناقشة واحلك، حس  قرار جملس عمادة الدراسا  العلما جلسة 
 صفة العًوية املرتبة العلممة االس،  
 )رئمس(مشرف ومقرر اللجنة    1
 املشرف املساعد )إن وجد(   2
 عًوا     3
 عًوا     4
  عًوا     5
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 ثانياا: التقييم

 :تقمم، العناصر الشكلمة للرسالة
 الدرجة املست قة الدرجة النهائمة العنصر
  2 اللغة

  2 األسلوب
  2 الرتابط

  2 الرسائل العلممة وأصول كتابةاتباع قواعد 
  2 اإلخراج النهائي

   10 اجملموع

 
 :تقمم، دتوى الرسالة

 املست قةالدرجة  الدرجة النهائمة العنصر
  6 وسماق هدف الب ث 

  6 الدراسا  السابقة
  6 منهجمة الب ث

  6 والبمانا األدوا  
  6 الت لمل
  6 النتائج
   36 اجملموع

 :ونتائجها وقممتها العلممةتقمم، موضوع الرسالة 
 الدرجة املست قة الدرجة النهائمة العنصر

  4 أ مة املوضوع
  4 واالبتكاراألصالة 

  4 إثراء املعرفة اإلنسانمة سواء يف النةرية أو التطبم 
  6 للتكرار وقابلمة النتائجموثوقمة النتائج 

   18 اجملموع
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 :والشخصمة وقدراهتا الب  مةتقمم، أداء الطالبة أثناء كتابة الب ث 
 الدرجة املست قة الدرجة النهائمة العنصر

  3 أخالقما  الب ث العلمي
  3 االستقاللمة

  3 العم 
  3 والنًج الفكريالرأي الناقد 
  4 املوضوعمة

  8 تقمم، الطالبة من خالل تقارير املشرف
   24 اجملموع

 تقمم، أداء الطالبة أثناء املناقشة:
 الدرجة املست قة الدرجة النهائمة العنصر

  6 مستوى العرض الشفوي
  6 وجتاوب الطالبةتفاعل 
   12 اجملموع

 اجملموع النهائي للتقمم،:
 الدرجة املكتسبة العنصر

  تقمم، العناصر الشكلمة للرسالة
  تقمم، دتوى الرسالة

  ونتائجها وقممتها العلممةتقمم، موضوع الرسالة 
  والشخصمة وقدراهتا الب  مةتقمم، أداء الطالبة أثناء كتابة الب ث 

  تقمم، أداء الطالبة اثناء املناقشة
   اجملموع النهائي

 

 ثالثاا: النتيجة النهائية للطالبة:
 

  النسبة املئوية جملموع الدرجا  يف املقررا  الدراسمة
  النسبة املئوية للتقمم، أثناء املناقشة

  النسبة املئوية النهائمة )متوسط النسبتن السابقتن(
  التقدير
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رابعاا: توصية لجنة المناقشة:

 خامسا: توقيعات أعضاء لجنة المناقشة:

                                                                                  املشرف الرئمس ومقرر اللجنة -1
                                                                                  املشرف املساعد )إن وجد( -2
                                                                                  عًوا   -3
                                                                                  عًوا   -4

                                                                                  عًوا   -5

 

 -بالتار: أوصت  نة املناقشة 
 الدرجة:قبول الرسالة والتوصمة مبنح  -أ 

                              ختصص:                                         درجة:                                             الطالبة:توص  اللجنة مبنح 
                                                                   وتقدير:         بقس،:
 :قبول الرسالة مأ إجراء بعض التعديال  دون مناقشتها مرة أخرى -ب 

        املقدمة من الطالبة:                                                                       توص  اللجنة بقبول رسالة                              
 الالئ ة  ( من57  التالمة يف مدة ال تتجاوة سنة واحدة من تاريخ املناقشة األوىل استنادا  إىل املادة )عل  أن تقو  بإجراء التعديال

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       
                                                         عًو اللجنة املفوض للتأكد من األخذ بالتعديال  املطلوبة ومنح الدرجة هو:                       

 الرسالة وإعادة مناقشتها:استكمال أوج  النقص يف  -ج 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       
 قبول الرسالة: عد -د
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 نموذج تغيير مشرف (18-الملحق )هـ
 (7منوذج )

 الييد اإللكرتوين: اهلاتف ال ابت:            الطالبة:  اس، 
 ا وال:

 ا امعة: الكلمة: القس،: التخصص:
 الدكتوراه □املاجستري      □الدرجة املقمدة هبا: 
 تاريخ االنتهاء من الدراسة املنهجمة:                                    بالينامج:  تاريخ االلت اق 

 املدة اليت قًتها مأ املشرف الساب :
 املدة املتبقمة الئ ما:

 عنوان الب ث: 
                  آخر:            □                    الساب  املشرف □الطالبة                □             اقرتاح:فكرة الب ث من 

 الب ث:التاريخ املتوقأ لالنتهاء من 
  نوع اإلشراف املشرف/املشرفن السابقن:

 هاتف:
 هاتف:
 هاتف:

 
 بريد إلكرتوين:
 بريد إلكرتوين:
 بريد إلكرتوين:

1-  
2-  
3- 

 
 
 

 املشرف/املشرفن املقرتحن:
1-  
2-  
3- 

 
 
 
 

 هاتف:
 هاتف:
 هاتف:

 بريد إلكرتوين:
 إلكرتوين:بريد 

 بريد إلكرتوين:

 أسباب تغمري اإلشراف:
                                                                                                                                           

                                                                                                                                           
                       

 هل سمرتت  عل  هذا التغمري أي تغمري يف الب ث أو أهداف  أو منهجمت  أو أدوات ؟
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

                       
 ها 14سمكون هذا التغمري ساري املفعول من تاريخ:   /    /      

 نعبد الرمحنورة بنت احلقوق الفكرية للطالبة واملشرف الساب  خالل فرتة إشراف  دفوظة بالكامل استنادا إىل الئ ة محاية امللكمة الفكرية  امعة األمرية 
 وذلا بناء عل  القدر الذي أشرف علم  املشرف الساب  من الب ث 

 أا  املشرف الساب  مأ الطالبة من الب ث ما نسبت :
□ 5 - 20                 %□ 20-40                 %□ 40-60                %□ 60-80               %□  80-95        % 

 وعلم  سمتخذ اإلجراء اآليت:
 : كالتار الب ث عل  املشرفن أمساء ستكت  □
 إجراء □     الساب  ث ا ديد رفاملش اس، □      ا ديد ث الساب  املشرف اس، □     األلفبائي بالرتتم  □ 

                                      آخر
  الب ث مقدمة يف امس  إىل سمشار □
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  إلم  رال يشا □

 موافقة املشرف/املشرفن والطالبة:

 موافقة املشرف الساب :
  وعل  الب ثأعتذر عن اإلشراف عل  الطالبة  □

 االس،:
 االس،:

 التاريخ:
 التاريخ:

 التوقمأ:
 التوقمأ:

 التوقمأ: التاريخ: االس،:
 موافقة املشرف البديل:

 وقعت اتفاقمة تفاه، مأ الطالبة  وأقرٌّ بأين وعل  الب ثأواف  عل  اإلشراف عل  الطالبة  □
 موافقة الطالبة:

 وقعت اتفاقمة تفاه، مأ املشرف  وأقرٌّ بأين البديل اإلشراف عل  أواف  □
  التوقمأ: التاريخ: االس،:

 يف حال ترت  عل  تغمري املشرف تغمري يف الب ث أو أدوات  يتطل  موافقة اللجنة( وتبعات  )موافقة  نة أخالقما  الب ث العلمي عل  التغمري 
 

 :والكلمةتوصمة جملسي القس، 

 بتاريخ: ا لسة: رق، قرار جملس القس، باملوافقة:  1
 يف حال الرفض يرج  ذكر األسباب:

                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

                       
                                          التوقمأ:                                         رئمسة القس، املختص: د  

 بتاريخ: ا لسة: رق، قرار جملس الكلمة باملوافقة:  2
 يف حال الرفض يرج  ذكر األسباب:

                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

                       
                                          التوقمأ:                                         عممدة الكلمة: د  

 رأي وكملة شؤون الطالبا  بعمادة الدراسا  العلما:
 البمانا  مستوفاة    
                                                                                                          لالستكماإعادة االستمارة  
                                           االس،:  

                                         التوقمأ: 
 ها 14/     /         :التاريخ
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