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  لمحة عن الكلیة
مھمة ألي تشتمل الكلیة على عدد من األقسام تمنح درجة البكالوریوس والماجستیر في تخصصات تمثل ركائز 

استوحت الكلیة فلسفتھا من حقیقة أن المعرفة واالقتصاد المبني علیھا في عالم الیوم تقدم علمي وبحثي فعال. 

یقتضیان وجود علماء وخبراء في مجاالت مختلفة یتعاونون على تطویر مجموعة واسعة من المھارات 
  المجتمع. والمعارف واستغاللھا بھدف إیجاد حلول تلبي احتیاجات 

ن سعود اإلسالمیة إلى تحقیق األھداف التنمویة للمملكة، ومن ھذا المنطلق رأت تسعى جامعة اإلمام محمد ب 

ع المتزایدة لتقنیة الجامعة ضرورة التماشي مع عصر المعلومات بإنشاء برامج أكادیمیة تلبي احتیاجات المجتم
ة الحادیة عشر بالجلس 4/11/1419تحقیقا لتلك الرؤیة صدرت موافقة مجلس التعلیم العالي رقم المعلومات، و

. وقد االجتماعیةھـ على تأسیس قسم الحاسب ونظم المعلومات في كلیة العلوم 13/2/1419المعقودة بتاریخ 

 ھـ.1421-1420بدأت الدراسة في القسم في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

وتاریخ  3/1422واستمر القسم بالقبول والتوسع حتى صدرت موافقة مجلس التعلیم العالي رقم 

ھـ على 1/4/1423و تاریخ  10465ب//7ھـ والتي توجت بموافقة المقام السامي الكریم رقم 22/11/1422

: قسم علوم الحاسب وقسم نظم ب و المعلومات و تشتمل على قسمینتحویل القسم إلى كلیة علوم الحاس
والتي توجت  21/44/1427رقم ھـ صدرت موافقة مجلس التعلیم العالي 21/10/1427المعلومات. وفي تاریخ 

ھـ على إلحاق قسم دراسات المعلومات 26/1/1428م ب و تاریخ /1086بموافقة المقام السامي الكریم رقم 

  الثالث فیھا. بالكلیة لیكون القسم

تم اعتماد أسالیب تعلیمیة حدیثة ذات جودة عالیة منھا تمحور التعلم حول الطالب  ورسالتھا تطبیقا لرؤیة الكلیة و
كما تم توظیف أسلوب حل المشكالت في عملیة التعلیم. ومن التقنیات الحدیثة التي ساھمت  العملي،و التدریب 

ي جامعة اإلمام محمد بن إحدى الكلیات الرائدة ف وتعتبر الكلیةفي تطبیق ھذه األسالیب نظام التعلم اإللكتروني 
 سعود اإلسالمیة التي بادرت بتطبیق ھذه التقنیة بھدف مواكبة التطور العلمي والعالمي.

تقوم الكلیة بدعم األبحاث العملیة التطبیقیة في مختلف تخصصات الحاسب من خالل تأسیس مجموعات بحثیة 

خدمة . كما تقدم الكلیة برامج متجددة لوالدولیةمع مختلف الجھات المحلیة  والتي تتعاونداخل أقسامھا المختلفة 

  تدریبیة تحقیقا ألھدافھا التي أنشأت من أجلھا. تودیبلوماالمجتمع من ورش عمل ودورات 

  برامج الدراسات العلیا في الكلیة
  الراسات العلیا التالیة:تقدم كلیة علوم الحاسب والمعلومات برامج 

 :  علوم الحاسبالعلوم في  ماجستیر -

مقررات دراسیة موزعة  9یتولى اإلشراف على البرنامج قسم علوم الحاسب، ویتكون البرنامج من 

 على ثالثة فصول دراسیة، تلیھا رسالة الماجستیر.

 ماجستیر العلوم في نظم المعلومات:  -
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مقررات دراسیة موزعة  9یتولى اإلشراف على البرنامج قسم نظم المعلومات، ویتكون البرنامج من 

  على ثالثة فصول دراسیة، تلیھا رسالة الماجستیر .
 ماجستیر العلوم في أمن المعلومات:  -

مقررات دراسیة موزعة  10یتولى اإلشراف على البرنامج قسم علوم الحاسب، ویتكون البرنامج من 

  على ثالثة فصول دراسیة، تلیھا رسالة الماجستیر.

 رة المعلومات: ماجستیر العلوم في إدا -

مقررات دراسیة موزعة  9یتولى اإلشراف على البرنامج قسم إدارة المعلومات، ویتكون البرنامج من  -

 على ثالثة فصول دراسیة، تلیھا رسالة الماجستیر .

بدرجة تعكس التزام الكلیة بالتدریس المبني على البحث والتطبیق العملي في ھذه البرامج وقد تم تصمیم المناھج 

لتطویر التدریجي لقدرات الطالب البحثیة بما یتناسب ومستواھم األكادیمي. كل المناھج الدراسیة تشمل على وا
ً الیوم.   مجموعة متنوعة من المواضیع الشیقة وذات الصلة بالمواضیع المطروحة عالمیا

  لالستزادة عن الخطط الدراسیة الرجاء زیارة الرابط باألسفل: 

   للبرامج أعاله الدراسیة الخطط
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  شروط القبول
  الدراسات العلیا بصفة عامة ما یأتي:برامج یشترط للقبول في 

ً، أو حاصل على منحة رسمیةأن یكون المتقدم سعو .1  یینلسعوداللدراسات العلیا إذا كان من غیر  دیا
ً على الشھادة الجامعیة من جامعة سعودیة أو من جامعة أخرى مع .2  ھا.ترف بأن یكون المتقدم حاصال
3.  ً ً طبیا  أن یكون حسن السیرة والسلوك والئقا
 أن یقدم تزكیتین علمیتین من أساتذة سبق لھم تدریسھ  .4
ً. موافقة مرجعھ على الدراسة إذا كان م .5  1وظفا
ً) على األقل في المرحلة  .6 یشترط للقبول بمرحلة الماجستیر حصول الطالب/ة على تقدیر (جیدجدا

الجامعیة، ویجوز لمجلس عمادة الدراسات العلیا قبول الحاصلین على تقدیر (جید مرتفع)، كما یجوز 
یة قبول الحاصلین على لمجلس عمادة الدراسات العلیا بناًء اعلى توصیة مجلس القسم وتأیید مجلس الكل

تقدیر (جید) في بعض البرامج التي یحددھا مجلس الجامعة، على أال یقل معدل الطالب في كل 
ً) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوریوس  . 2األحوال عن (جیدجدا

 .واحد وقت في العلیا للدراسات ببرنامجین یلتحق أن للطالب یجوز ال .7

  :علوم الحاسب والمعلومات لبرامجھا كلیة تشترط لھذه الشروط، باإلضافة

 .والمعلومات الحاسب علوم تخصصات أحد في البكالوریوس شھادة على الحصول .1
 قل عنیشترط لبرنامج ماجستیر علوم الحاسب الحصول على معدل تراكمي في البكالوریوس ال ی .2

  .5من  4
 ).70( عن تقل ال بدرجة للجامعیین العامة القدرات اختبار اجتیاز .3
  اجتیاز االختبار التحریري الذي یعقده القسم التابع لھ البرنامج. .4
  :التالیة الدرجات بأحد اإلنجلیزیة اللغة اجتیاز .5

  IBT  CBT  PBT  IELTS  STEP  االختبار نوع
  83  5  417  107  35  المطلوبة الدرجة

ً بأن    :التالیة األوزان حسب ستكون المتقدمین بین المفاضلةعلما

 

 

  نظام الدراسة
  

تكون الدراسة بالمقررات الدراسیة ،حیث 3اجستیر یعتمد مسار الرسالةامج المنظام الدراسة في بر
 یقل وال وعشرین وحدة مضافا إلیھا الرسالة. والرسالة على أال یقل عدد الوحدات الدراسیة عن أربع

 فصول خمسة على یزید وال دراسیة، فصول ثالثة عن الدراسیة الوحدات لدراسة الفصول عدد
   دراسیة.

                                                        

1 ً  من الئحة الدراسات العلیا )13( لمادةوفقا
2 ً   من الئحة الدراسات العلیا )15( لمادةوفقا
3  ً  من الئحة الدراسات العلیا )33( لمادةوفقا

  %30  التراكمي المعدل
  %40  االختبار التحریري

  %30  العامة القدرات
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ً إلیھا مساعة معتمدة  25من مقررات دراسیة بعدد  الحاسبفي علوم الماجستیر  برنامجتكون لذا ت ضافا
ة مقررات ساع 27عدد  أمن المعلوماتبرنامج الماجستیر في و  ساعات معتمدة)، 6الماجستیر (رسالة 

ن من وبرنامج ماجستیر نظم المعلومات یتكو ساعات)،9دراسیة باإلضافة الى رسالة الماجستیر(
لمعلومات ا، وإدارة ساعات معتمدة) 6ساعة معتمدة باإلضافة إلى الرسالة ( 26مقررات دراسیة بعدد 

    .ساعات) 9( ساعة مقررات باإلضافة الى الرسالة 27بعدد 

  واألنظمة المتعلقة بنظام الدراسة:اللوائح 

    عن تزید وال دراسیة فصول أربعة عن تقل ال الماجستیر درجة على للحصول المقررة المدة 
 الحد ضمن یحتسب وال .4المدة ھذه ضمن الصیفیة الفصول تحسب وال دراسیة، فصول ثمانیة

 المقررات تدریس للقسم یمكن ال الذي الدراسي الفصل الدرجة على الحصول لمدة األقصى
 .فیھ

 مقررات في التسجیل بدایة من العلمیة الدرجة على للحصول القصوى المدة تحسب 
 بھ مرفقا القسم رئیس إلى الطالب عن تقریرا المشرف تقدیم تاریخ وحتى العلیا الدراسات

 .5لبرنامجھ أخرى متطلبات أي أو الرسالة، من نسخة
 عن یقل ال تراكمي وبمعدل العلمیة، الدرجة متطلبات إنھاء بعد إال الطالب یتخرج ال 

 ً  :6جیدجدا
ً  جید عن یقل تراكمي بمعدل الدرجة منح متطلبات الطالب أنھى إذا -  نفیمك جدا

 فصلین أو واحد دراسي لفصل واحدة لمرة إضافیة فرصة إعطائھ في النظر
ً  دراسیین  معدلھ لرفع وذلك والكلیة القسم مجلسي توصیة على بناء أعلى حدا
 . درسھا أن سبق التي المقررات بعض بدراسة

ً  إلى معدلھ رفع من یتمكن لم إذا -  .قیده فیطوى اإلضافیة الفرصة بعد جیدجدا

    

                                                        

4  ً   من الئحة الدراسات العلیا )36( لمادةوفقا
ً لمادة  5  من الئحة الدراسات العلیا) 37(وفقا
ً لمادة  6   من الئحة الدراسات العلیا) 39(وفقا
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  نظام االختبارات
 وفقا التقدیرات، ورصد الماجستیر، درجة لنیل العلیا الدراسات مقررات في االختبارات إجراء یتم  

 الثانیة جلستھ في العالي التعلیم مجلس من الصادرة الجامعیة للمرحلة واالختبارات الدراسة لالئحة
 یأتي: ما عدا فیما ھـ،11/6/1416 بتاریخ المعقودة

 . األقل %) على70(" جید" تقدیر على فیھ حصل إذا إال المقرر في ناجحا الطالب یعتبر ال  .1
 .خمسة من التقدیر وزن یعتمد   .2
ً  بھما أو بالبحث أو باالختبار للمقرر الفصلیة األعمال درجة تحتسب  .3  .معا
) 5,00( إلى) 4,75( من تراكمي معدل على الحاصل للطالب األولى الشرف مرتبة تمنح  .4

) 4,25( من تراكمي معدل على الحاصل للطالب الثانیة الشرف مرتبة وتمنح التخرج، عند
 :یلي ما الثانیة أو األولى الشرف مرتبة على للحصول ویشترط ،)4,75( من أقل إلى
 أخرى جامعة في أو الجامعة في درسھ مقرر أي في رسب قد الطالب یكون أال. 
 لمرحلة فصول ستة أقصاھا مدة في التخرج متطلبات أكمل قد الطالب یكون أن 

 الرسالة على المشرف تسلیم تاریخ إلى بالبرنامج الطالب التحاق بدایة من تحتسب الماجستیر،
ً  العلمي القسم إلى تقریره  منح متطلبات الطالب إنھاء تاریخ أو الرسالة، من بنسخة مصحوبا
 .المحذوفة أو المؤجلة الفصول فیھا تدخل وال البحث، تسلیم فیھا بما الماجستیر درجة

 ).3,75( عن معدلھ انخفض إذا الطالب ینذر .5
ً  الطالب یعد .6  :التالیة الحاالت إحدى في المقرر في راسبا

 الدراسي المقرر اختبار دخول من الطالب حرمان 
 70(" جید" عن تقدیر الدراسي المقرر اختبار في الطالب درجة قلت إذا%(. 
  مقرر في حصل من أن الجامعیة للمرحلة واالختبارات الدراسة الئحة من یستثنى 

 نقطة،) 2.5-2( بین ما یعطى) 69- 60( بین ما) جید( تقدیر على المقررات من
ً  ویعد  .الحالتین في راسبا

 التقدیر وزن حیث من الراسب الطالب حاالت: 

 النتیجة  الوزن  الدرجة
 راسب  1  60 من أقل

 راسب  2  65 من أقل إلى 60 من
 راسب  2.5  70 من أقل إلى 65 من

  

 

 :اآلتي النحو على الراسب الطالب یعامل .7
 دراسة فیھ رسب ما فیعید الطالب رسب إذا  ً  .واختبارا
 الذي الفصل مقررات تكن لم إذا التالي، الفصل دراسة من الراسب الطالب تمكین جوزی 

 الفصل من متطلبات الثاني الفصل لمقررات تكن لم ما للدراسة، متاحة فیھ رسب
ً  دراسة فیھ رسب ما یعید أن على. األول الدراسي  فیھا یتاح فرصة أقرب في واختبارا

 .فیھ رسب الذي الفصل دراسة
 : البدیل االختبار  .8
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  یشترط لعقد االختبار البدیل أن یتقدم الطالب بعذره عن التخلف من وقت نشوء العذر حتى
 .نھایة األسبوع الثاني من نھایة االختبارات

 .یعقد االختبار البدیل خالل أسبوعین من بدایة الفصل الدراسي التالي 
 دراسیین نفصلی خالل فیھ رسب الذي االختبار إلعادة واحدة فرصة الراسب الطالب یعطى 

 .النتیجة إلعالن التالي الفصل من
  

   



 

 

 لیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة عمادة الدراسات الع  9

  وطلب اإلفادات آلیة التواصل
  

  للتواصل مع القسم العلمي: 
  

  cs.grad@imamu.edu.sa  قسم علوم الحاسب

  s.grad@imamu.edu.sai  قسم نظم المعلومات

 im.grad@imamu.edu.sa   قسم إدارة المعلومات

  

  
  ccis.graduate@imamu.edu.sa: والبحث العلمي لدراسات العلیال الكلیة وكالة

  طلبات اإلفادة

 الطالب/ةوفي حال الرغبة بالحصول على تعریف أو إفادة یرجى إرسال برید إلكتروني یحتوي على  اسم 

 ،الرقم الجامعي، القسم وكذلك شرح لإلفادة المطلوبة.

  

  

  

  

 



 

 

 لیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة عمادة الدراسات الع  10

  تأجیل القبول
  آخر موعد للتقدیم  مسار اإلجراء  النماذج

نموذج تأجیل القبول  + 
خطاب لطلب التأجیل + 

األحوال  صورة من بطاقة
  )21نموذج(

 مجلس ⇠ القسم العلمي ⇠  ة/الطالب
 عمید ⇠عمید الكلیة  ⇠القسم 

 االعلی الدراسات
  

 الفصل من الثاني األسبوع نھایة
  الدراسي

  

  : الضوابط

 یبتدئ أن ھعلی وجب الدكتوراه أو الماجستیر مرحلتي في العلیا الدراسات الطالب/ة في قبول قرار صدر إذا
 الدراسة الإكم من یمنعھ مانع لھ عرض فإذا ، فیھ قبولھ قرار صدر الذي الدراسي الفصل بدایة مع الدراسة

  وفق الضوابط التالیة:  العلیا الدراسات في قبولھ قرار تنفیذ تأجیل یطلب أن لھ جاز

 التأجیل مدة تحتسب وال ،7 دراسیین فصلین التأجیل مدة تتجاوز أال علىة /الطالب قبول  تأجیل یجوز 
  الدرجة على الحصول لمدة األقصى الحد ضمن

 مستجدا الباط بوصفھ الدراسة وابتدأ التأجیل قبل السابق وضعھ إلى عاد قبولھ تأجیل مدة انتھت وإذا   
 تكون فرصة تأجیل قبول الدراسة مرة واحدة .  
 الفصل في البرنامج یفتح لم فإن ، دراسیین فصلین أو واحد دراسي فصل لمدة القبول تأجیل یجوز 

 فصول أربعة عن المدة تزید ال أن على ، یلیھ الذي الفصل في الدراسة من مكن التالي الدراسي
 وقت تحاقاالل شروط الطالب على فیطبق الخامس الدراسي الفصل في البرنامج یفتح لم فإن ، دراسیة
  . التسجیل

 تكن لم ما ، الثاني الدراسي بالفصل یلتحق أن فلھ ، واحد دراسي فصل لمدة القبول الطالب أجل إذا 
 في األول الدراسي الفصل الطالب یدرس أن على ، األول الدراسي الفصل من متطلبات لمقرراتھ

 . البرنامج فیھا یفتح فرصة أقرب
 الفصلین ذینھ یلي الذي الدراسي الفصل في فعلیھ متتالین دراسیین فصلین لمدة قبولھ الطالب أجل إذا 

 البرنامج تحافت قد المختص القسم كان إذا فیھ قبل الذي بالبرنامج یلتحق أن)  الثالث الفصل وھو( 
 فصل لمدة یلالتأج طلب الذي الطالب لوضع مماثل حینئذ الطالب فوضع البرنامج یفتتح لم وإذا ، نفسھ

  . واحد دراسي

 ة  الدراساتعماد قبل من المعتمد الجامعي بالتقویم الزمني التوقیت وفق القبول تأجیل طلب یكون: مالحظة
    .العلیا

                                                        

ً لمادة 7  من الئحة الدراسات العلیا) 21(وفقا



 

 

 لیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة عمادة الدراسات الع  11

  التسجیل
  للتقدیم موعد أخر      مسار اإلجراء     النماذج

نموذج تسجیل المقررات + 
  السجل األكادیمي
  (نموذج التسجیل)

رئیس   ⇠المرشد األكادیمي ⇠ ة/الطالب
   الدراسات العلیا في الكلیةوكالة  ⇠ القسم

نھایة األسبوع األول من بدایة 
  الفصل الدراسي 

  

  : اإلجراءات

لتسجیل الطالب/ة في الفصل الدراسي علیھ أن یمأل نموذج تسجیل المقررات (نموذج تسجیل المقررات)  ومن 
  ثم یتم رفعھ للمشرف األكادیمي ومن ثم للقسم . 

   



 

 

 لیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة عمادة الدراسات الع  12

  الدراسة تأجیل
  أخر موعد للتقدیم  اإلجراءمسار   النماذج

نموذج تأجیل الدراسة + خطاب 
  السجل األكادیمي+لطلب التأجیل 

 (نموذج21)
 

 مجلس ⇠المرشد األكادیمي⇠ ة/الطالب
 عمید ⇠عمید الكلیة  ⇠ العلمي القسم

 االعلی الدراسات
  

 الدراسي الفصل بدایة قبل
 على بأسبوعین تأجیلھ المراد
  األقل

  

  الضوابط: 

  تي: یجوز بموافقة القسم المختص وعمیدي الكلیة والدراسات العلیا تأجیل دراسة الطالب وفق ما یأ

ً من الرسا .1 ً مناسبا ً أو أكثر أو أنجز قدرا ً دراسیا  لة أن یكون الطالب قد اجتاز فصال
 أال یتجاوز مجموع مدة التأجیل أربعة فصول دراسیة (سنتین دراسیتین) .2
  .8ال تحتسب مدة التأجیل ضمن الحد األقصى لمدة الحصول على الدرجة .3
 لقسما رئیس إلى التأجیل بطلب الطالب/ة ) ویتقدم21یمأل الطالب/ة نموذج التأجیل نموذج ( .4

  . األقل على بأسبوعین تأجیلھ المراد الدراسي الفصل بدایة قبل المختص،
  . العلیا والدراسات الكلیة وعمیدي ، القسم مجلس موافقة من بد ال .5
 فصال جتازا قد الطالب كان إذا تأجیلھا فیجوز ، المقررات دراسة أثناء الدراسة تأجیل كان إذا .6

  . أكثر أو دراسیا
 من قدرا الطالب أنجز إذا تأجیلھا فیجوز ، الرسالة موضوع تسجیل بعد الدراسة تأجیل كان إذا .7

  . المشرف تقریر على بناءً  وذلك ، التسجیل بعد أمضاھا التي المدة مع یتناسب الرسالة
 الفصل مقررات تدریس من فیھ القسم یتمكن ال الذي الدراسي الفصل التأجیل مدة من یحتسب ال .8

 مجلس على یعرض ذلك على زاد وما دراسیین، فصلین عن یزید أال على المؤجل، الدراسي
  .حیالھ المناسب القرار تخاذ ال العلیا؛ الدراسات عمادة

 اإلضافیة صةالفر یؤجل أن فلھ ، التأجیل مدة استنفد قد یكن ولم ، إضافیة فرصة الطالب منح إذا .9
  . منھا بعضا أو ،

 قرار دویع ، رسالتھ لتسجیل موضوع من المؤجل الطالب بھ یتقدم فیما العلمیة المجالس تنظر .10
 من لقائیات التأجیل فیھ انقطع الذي الفصل ویعد.  للتأجیل قطعا الرسالة تسجیل على الموافقة
  . المؤجلة الفصول ضمن یحسب وال األساسیة الفصول

 مشرفا مالقس فیقترح ، العلمي القسم أعضاء أنصبة تكتمل لم ما التأجیل فترة اإلشراف یستمر .11
  . التأجیل فترة انتھاء بعد بدیال

 من فصلین من أكثر بین یجمع أال على ، مجتمعة أو متفرقة التأجیل فصول أخذ للطالب یحق .12
  . آخر وقت في بقیتھا من االستفادة الطالب على یتعذر لم ما ، الواحدة المرة في التأجیل فصول

  . المختص القسم رئیس إلى ذلك بطلب یتقدم أن فلھ ، التأجیل قطع في الطالب رغب إذا .13
   المشرف أو المرشد تقریر على مبنیا التأجیل طلب في العلمي القسم نظر یكون .14
 حسبت ال أنھا كما ، الدرجة على الحصول لمدة األقصى الحد ضمن المؤجلة الفصول یحسب ال .15

  . الشرف مرتبة على للحصول المشترطة المدة ضمن
 تلقائیا قطعا لكذ ویعد ، تأجیلھ أثناء یسلمھا أن فلھ ، رسالتھ إعداد من المؤجل الطالب انتھى إذا .16

 . للتأجیل

                                                        

ً لمادة  8   من الئحة الدراسات العلیا) 22(وفقا



 

 

 لیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة عمادة الدراسات الع  13

 عمادة  الدراسات قبل من المعتمد الجامعي بالتقویم الزمني التوقیت وفق الدراسة تأجیل طلب یكون: مالحظة
 .العلیا

   



 

 

 لیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة عمادة الدراسات الع  14

  المقررات حذف
  آخر موعد للتقدیم  مسار اإلجراء  النماذج

نموذج الحذف + خطاب لطلب 
  الحذف + السجل األكادیمي 
 (نموذج21)

 ⇠ المرشد األكادیمي⇠ ة/الطالب
 ⇠عمید الكلیة  ⇠ العلمي القسم مجلس
 االعلی الدراسات عمید

  

 یقل ال بما النھائي االختبار قبل
  أسابیع ثالثة عن

  

  الضوابط: 

  یجوز أن یحذف الطالب جمیع مقررات الفصل الدراسي وفق ما یأتي: 

 أن یتقدم بطلب الحذف قبل االختبار النھائي .1
 موافقة مجلس القسم وعمیدي الكلیة والدراسات العلیا .2
 أال یكون ھذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافیة  .3
  یحتسب ھذا الفصل الدراسي ضمن مدة التأجیل  .4
 رئیس إلى الحذف بطلب الطالب ) ویتقدم21یمأل الطالب/ة نموذج حذف المقررات نموذج ( أن .5

 نسبة بلغ قد یكون ال أن على ، أسابیع ثالثة عن یقل ال بما النھائي االختبار قبل ، المختص القسم
  . الحرمان

  . الدراسي الفصل مقررات لجمیع الحذف یكون .6
 فال الثاني الدراسي الفصل في الدراسة من یمكن ولم واحد دراسي فصل مقررات الطالب حذف إذا .7

  . واحد فصل إال علیھ یحسب
 الفصل مقررات تكن لم إذا ، التالي الدراسي بالفصل یلتحق أن فلھ ، دراسیا فصال الطالب حذف إذا .8

  .المحذوف الفصل من متطلبات التالي الفصل لمقررات تكن لم ما ، للدراسة متاحة المحذوف
 تحسب ال أنھا كما ، الدرجة على الحصول لمدة األقصى الحد ضمن المحذوفة الفصول تحسب ال .9

  . الشرف مرتبة على للحصول المشترطة المدة ضمن

  .العلیا عمادة  الدراسات قبل من المعتمد الجامعي بالتقویم الزمني التوقیت وفق الحذف طلب یكون: مالحظة

   



 

 

 لیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة عمادة الدراسات الع  15

  االنسحاب
  مسار اإلجراء  النماذج

   طلب االنسحاب
  

  

 االعلی الدراسات عمید ⇠عمید الكلیة  ⇠ القسم العلمي⇠ ة/الطالب
  

  

   :الضوابط

 یتقدم الطالب للقسم العلمي بطلب االنسحاب ویرفع الى عمادة الدراسات العلیا . .1
انسحب الطالب من الدراسات العلیا بناًء على رغبتھ ثم أراد العودة إلیھا طبقت علیھ شروط إذا  .2

  . 9االلتحاق وقت التسجیل الجدید
 األقل ن علىال یجوز تسجیلھ في القسم الذي انسحب منھ إال بعد مضي الفصلین الدراسیین التالیی .3

   

                                                        

ً لمادة  9   من الئحة الدراسات العلیا) 24(وفقا



 

 

 لیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة عمادة الدراسات الع  16

  االنقطاع
ً ویطوى قیده في الحاالت اآلتیة :    یعتبر الطالب منقطعا

ً للدراسة ولم یسجل في الوقت المحدد  .1  إذا كان مقبوال
  10في حال التسجیل في أحد الفصول وعدم مباشرتھ للدراسة في ھذا الفصل .2
ً من تاریخ قبولھ دون عذر مقبول .3  تحدد عدم المباشرة بخمسة عشر یوما
4.  ً  على توصیة مجلسي القسم والكلیة یكون قرار طي القید مبنیا

  

   

                                                        

ً لمادة  10   علیامن الئحة الدراسات ال) 25(وفقا



 

 

 لیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة عمادة الدراسات الع  17

  إلغاء القید 
  مسار اإلجراء  النماذج

  ایالعل الدراسات مجلس عمادة ⇠الكلیة  مجلس ⇠ مجلس القسم العلمي  ⇠المرشد األكادیمي  ال یوجد

  الضوابط:  

  : 11یلغى قید الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العلیا في الحاالت اآلتیة 

 إذا تم قبولھ في الدراسات العلیا ولم یسجل في الفترة المحددة للتسجیل.  .1
 إذا لم یجتز المقررات التكمیلیة  .2
 إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول  .3
في  ر جادإذا ثبت عدم جدیتھ في الدراسة أو أخل بأي من واجباتھ الدراسیة ،و یعد الطالب غی .4

 إحدى الحاالت التالیة: دراستھ في 
 متصلة، أ ً و تغیب الطالب في أحد فصول المقررات الدراسیة لمدة خمسة عشر یوما

ً متفرقة دون عذر مقبول  ثالثین یوما
  راسي % أو أكثر من عدد المقررات الدراسیة للفصل الد50حرمان الطالب فیما نسبتھ

 الواحد
  ً ً كامال   دون عذر مقبولإذا انقطع الطالب عن مرشده أو مشرفھ فصال

5. ) (ً ، ویقصد )في فصلین دراسیین متتالیین:3.75إذا انخفض معدلھ التراكمي عن تقدیر (جیدجدا
لفصلین؛ اتابع تبفصلین دراسیین متتالیین تتابع التحصیل العلمي؛ لذا فالتأجیل والحذف ال ینفیان 

 ألنھ لیس فیھما تحصیل علمي 
 إذا تجاوز فرص التأجیل  .6
ً في مرحلة دراستھ للمقررات أو إعداده للرسالة، إذا أخل باألما .7  بعمل یخل و قامأنة العلمیة سواءا

 باألنظمة والتقالید الجامعیة
 اقشةإذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صالحیتھا للمناقشة أو عدم قبولھا بعد المن .8
 إذا لم یحصل على الدرجة خالل الحد األقصى لمدتھا  .9

 مبنیاً على توصیة مجلسي القسم والكلیة یكون قرار طي القید    .10
  ناقشةإذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صالحیتھا للمناقشة أو عدم قبولھا بعد الم  .11
  إذا انتھت المدة ولم یتم متطلبات منح الدرجة یطوى قیده  ولو لم یسبق إنذاره .12

   

                                                        

ً لمادة  11   من الئحة الدراسات العلیا) 26(وفقا



 

 

 لیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة عمادة الدراسات الع  18

  إعادة القید
  مسار اإلجراء  النماذج

  نموذج إعادة قید
  )24نموذج (

 ⇠الكلیة  مجلس ⇠مجلس القسم   ⇠المرشد األكادیمي   ⇠الطالب/ة
 االعلی مجلس الدراسات

  
  

  : الضوابط

یجوز في حاالت الضرورة القصوى إعادة قید الطالب الذي ألغي قیده إذا كان الحائل دون مواصلة دراستھ 
ظروف قھریة یقبلھا مجلسا القسم والكلیة وتكون إعادة القید بناًء على توصیة من مجلس عمادة الدراسات العلیا 

  : 12وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما یأتي 

 د لمستجعلى إلغاء قیده أكثر من ستة فصول دراسیة یعامل معاملة الطالب ا الطالب الذي مضى
ً من مرحلة الدراسة  بصرف النظر عما قطع سابقا

 ي ت التالطالب الذي مضى على إلغاء قیده ستة فصول دراسیة أو أقل یعید دراسة بعض المقررا
حدات ب الوالعلیا  وتحتس یحددھا لھ مجلسا القسم والكلیة ویوافق علیھا مجلس عمادة الدراسات

الب في ا الطالتي درسھا ضمن معدلھ التراكمي بعد استئنافھ الدراسة كما تحتسب المدة التي قضاھ
 الدراسة قبل إلغاء قیده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة

  لى عحتسب من طوي قیده بدایة الفصل الذي یدرس فیھ بعض المقررات فإنھ عند إعادة قیده ال ت
 عدلھ مقررات الفصل الذي طوي قیده في بدایتھ م

  

  

 

   

                                                        

ً لمادة  12  من الئحة الدراسات العلیا) 27(وفقا



 

 

 لیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة عمادة الدراسات الع  19

  الفرص اإلضافیة لرفع المعدل
  

  آخر موعد للتقدیم  مسار اإلجراء  النماذج

نموذج طلب فرصة إضافیة 
  لرفع المعدل

  )33نموذج (

 القسم مجلس⇠ المرشد األكادیمي ⇠ ة/الطالب
 مجلس عمادة ⇠الكلیة  مجلس  ⇠ العلمي

 االعلی الدراسات
  

نھایة األسبوع األول من بدایة 
  الفصل الدراسي

  

   :الضوابط

ً أعلى بناًء على توصیة  یجوز منح الطالب فرصة إضافیة واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلین دراسیین حدا
ً للضوابط التالیة:  13مجلسي القسم والكلیة وموافقة مجلس عمادة الدراسات العلیا   وفقا

 ال یعطى الطالب فرصة إضافیة إذا تعذر رفع معدلھ بالفرصة اإلضافیة  .1
أو  إذا كان البرنامج أكثر من فصلین دراسیین فتكون الفرصة اإلضافیة في مقررات الفصل .2

 لفصولاررات الفصلین التالیین، وإذا كان الطالب قد أنھى الفصول الدراسیة فیأخذ الفرصة في مق
 السابقة 

 یلزم الطالب بدراسة مقرر أو مقررات الفرصة اإلضافیة واختبارھا  .3
فرصة ال یحتسب على الطالب الفصل الدراسي الذي ال یتمكن القسم فیھ من تدریس مقررات ال .4

 اإلضافیة 
 یتم التنسیق في تسجیل مقررات الفرصة اإلضافیة بین الطالب والقسم المختص .5
سي إذا منح الطالب فرصة إضافیة لمدة فصلین دراسیین، وتمكن من رفع معدلھ في فصل درا .6

 ً  واحد، فإن الفصل الثاني یسقط عنھ تلقائیا
 لیة یتقدم الطالب بطلب الفرصة اإلضافیة إلى وكیل الدراسات العلیا والبحث العلمي للك .7
صة لى فرإخفاض في المعدل وتحتاج ینظر : قرار مجلس العمادة حول الحاالت التي یكون فیھا ان .8

 إضافیة لرفع المعدل أو ال تحتاج 
  
  

  الفرصة اإلضافیة إلتمام متطلبات الحصول على الدرجة العلمیة
 

  آخر موعد للتقدیم  مسار اإلجراء  النماذج

نموذج طلب فرصة إضافیة إلتمام 
متطلبات الحصول على الدرجة 

  )28نموذج العلمیة (

 ⇠ المرشد األكادیمي ⇠ ة/الطالب
الكلیة  مجلس  ⇠ العلمي القسم مجلس
 االعلی الدراسات مجلس عمادة ⇠
  

 من األخیر الفصل نھایة قبل
  النظامیة المدة

  
                                                        

ً لمادة  13   من الئحة الدراسات العلیا) 28(وفقا
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  : الضوابط

من المشرف وتوصیة مجلسي  یجوز منح الطالب فرصة إضافیة ال تزید عن فصلین دراسیین بناًء على تقریر
ً للضوابط التالیة:14القسم والكلیة ومجلس عمادة الدراسات العلیا وموافقة مجلس الجامعة   وفقا

ً لرسالتھ مال .1  م تكنال ینظر في طلب الفرصة اإلضافیة للطالب الذي لم یسجل موضوعا
 قد تمت التوصیة بالموافقة علیھ من قبل مجلس القسم المختص

 المرشد أو المشرف إلعطاء الطالب فرصة إضافیة ال بد من تأیید  .2
ن خیر میتقدم الطالب بطلب الفرصة اإلضافیة إلى القسم المختص قبل نھایة الفصل األ .3

 المدة النظامیة 
  
  

   

                                                        

ً لمادة  14   من الئحة الدراسات العلیا) 29(وفقا



 

 

 لیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة عمادة الدراسات الع  21

  التحویل
  آخر موعد للتقدیم  مسار اإلجراء  النماذج

  ) 19نموذج نموذج التحویل (
خطاب من الطالب مرفق باإلضافة إلى  

  :بھ
 التخرج ووثیقة درجات شفك   Bأ

 ولمرحلة( سة البكالوریولمرحل
 ).ا كان طالب دكتوراهإذ الماجستیر

 أنجزه ما یوضح درجات شفك   Bب
  الحالیةمرحلة لب االطال

 سھاقررات التي درمتوى المح  Bت
 ارجا كان التحویل من خإذ فقط(

  )اإلمامجامعة  إلى الجامعة

 داخل رآخ إلى برنامج أو آخر إلى صصطلب التحویل من تخ(
  : العلمي) القسم

 مجلس عمادة ⇠ الكلیة مجلس ⇠ العلمي القسم مجلس ⇠ الطالب
  العلیا ساتالدرا

   :كلیة إلى أخرى داخل الجامعة )طلب التحویل من ( 
 یھإل التحویل المراد سمالق لھا التابع الكلیة مجلس ⇠الطالب  
   العلیا الدراسات عمادة مجلس ⇠ الكلیة مجلس⇠

  : ملكة)ملا داخل من أخرى جامعة نطلب التحویل م(
 لھا عالتاب الكلیات عمید ⇠ العلیا ساتالدرا عمید عمادة ⇠ الطالب

 ⇠ یھإل التحویل مرادال القسم مجلس ⇠التحویل إلیھ  المراد سمالق
  ایالعل الدراسات عمادة سلجم ⇠ الكلیة مجلس

نھایة األسبوع 
األول قبل بدایة 

 الفصل الدراسي

  

  الضوابط: أوالً 

یجوز قبول تحویل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بھا بناًء على توصیة مجلسي القسم والكلیة 
  : 15وموافقة مجلس عمادة الدراسات العلیا مع مراعاة ما یأتي

 توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى یراھا القسم ضروریة  .1
ً من الجامعة المحول منھا ألي سبب من األسباب .2  أال یكون الطالب مفصوال
  إلى عمادة الدراسات العلیا التخاذ القرار المناسب. یحال الطلب ومرفقاتھ .3

   ضوابط التحویل من تخصص إلى آخر داخل الجامعة:

یجوز تحویل الطالب من تخصص إلى أخر داخل الجامعة بناًء على توصیة مجلسي القسم المحول إلیھ والكلیة 
  :16وموافقة مجلس عمادة الدراسات العلیا مع مراعاة ما یأتي 

  .توفر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى یراھا القسم ضروریة  
 طابقة نھا مق دراستھا في الجامعة إذا رأي القسم المختص أیجوز احتساب الوحدات الدراسیة التي سب

  للبرنامج الذي یرید التحویل إلیھ وتدخل ضمن معدلھ التراكمي.
  من األسبابسبب أال یكون الطالب قد ألغى قیده ألي  
 لحصولتحتسب المدة التي قضاھا الطالب في البرنامج المحول منھ ضمن المدة القصوى المحددة ل 

  على الدرجة.
 .یكون التحویل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خالل المدة المحددة للحصول على الدرجة  
 للتحویل المحددة المدة خالل العلیا الدراسات عمادة إلى التحویل بطلب الطالب یتقدم. 
 تكن لم ما منھ، المحول القسم في النظامیة المدة نصف من أكثر أمضى قد الطالب یكون أال یشترط 

 .المحددة المدة في البرنامج إنھاء من الطالب تمّكن البرنامجین بین مشتركة مواد ھناك
 وإجراءاتھا المعادلة طلبات تكون  ً  .الجامعة في المقررات معادلة لضوابط وفقا

                                                        

ً للمادة  15   من الئحة الدراسات العلیا) 30(وفقا
ً لمادة  16  الدراسات العلیامن الئحة ) 31(وفقا
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 إلیھ المحول البرنامج في العلمیة الدرجة على للحصول كافیة للطالب المتبقیة المدة تكون أن. 
 منھ المحول للقسم مناظر قسم ھناك یكون أن. 

 ً  :یلي ما التحویل إجراءات:  ثانیا

 العلیا الدراسات عمادة لدى بالتحویل الخاص النموذج بتعبئة الطالب یقوم. 
 المحول القسم في درسھا التي بالوحدات معتمد بیان بھ مرفق المعنیة، الكلیة عمید إلى الطلب یحال 

 .والكلیة القسم مجلسي على للعرض منھ
  حالة المناسب في القرار التخاذ العلیا الدراسات عمادة مجلس إلى والكلیة القسم مجلسي توصیة ترفع 

 الطالب رغبة حالة في أما الكلیة، نفس داخل أخر إلى قسم أو تخصص من التحویل الطالب رغبة
 والمحول منھا المحول والكلیة القسم مجلسي توصیة فترفع الجامعة داخل أخرى إلى كلیة من التحویل

 .العلیا الدراسات عمادة مجلس إلى إلیھا
 الالزمة اإلجراءات العلیا الدراسات عمادة تستكمل الحالتین، كلتا في التحویل على الموافقة حالة في 

 .للتحویل
  ذلك یمنع فال والكلیة، القسم مجلسا یقبلھا لظروف إلیھ المحول القسم في الدراسة الطالب یباشر لم إذا 

 .أخرى مرة التحویل طلب من

 ً  :إلیھ المحول القسم اختصاصات: ثالثا

 المحول القسم في الطالب درسھ مما احتسابھا یمكن التي الدراسیة الوحدات إلیھ المحول القسم یحدد 
 .منھ

 في یبقى منھا یحتسب ال وما التراكمي معدلھ ضمن المحول للطالب الدراسیة الوحدات تقدیرات تدخل 
  .معدلھ ضمن یدخل وال سجلھ

  الرسالة العلمیة (إعدادھا واإلشراف علیھا)

  الرسالة
ھي عمل بحثي علمي أكادیمي، یتقدم بھ طالب/ة الدراسات العلیا الستكمال متطلبات الحصول على درجة 
الماجستیر أو الدكتوراه، والتي تم اعتماد عنوانھا ومقترح خطتھا من قبل مجلس القسم، وعمادة الدراسات العلیا 

ً ب ل العلمیة المعتمدة من لدلیل كتابة الرسائناًء على توصیة مجلسي القسم العلمي والكلیة. على أن یتم ذلك وفقا
   .عمادة الدراسات العلیا

  لغة الرسالة
في كلیة علوم الحاسب والمعلومات في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، تُصاغ الرسائل باللغة 

  اإلنجلیزیة، ومعھا ملخص واٍف باللغة العربیة.

  مراحل إعداد الرسالة

  اختیار موضوع الرسالة: 
  اإلجراءمسار   النماذج

نموذج تسجیل رسالة 
  )25نموذج علمیة (

 االعلی الدراسات مجلس ⇠الكلیة  مجلس ⇠ العلمي القسم مجلس ⇠ ة/الطالب
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  الضوابط: 

) بما لعلميیقوم الطالب/ة باختیار موضوع الرسالة وكتابة مقترح خطة البحث (بمساعدة المرشد ا .1
 لھ فيیتناسب وأھداف الجامعة والقسم العلمي بناًء على التخصص الذي تم اعتماده عند قبو

 برنامج الدراسات العلیا. 
جلس مي لعرضھ على میجب على الطالب/ة تقدیم مقترح خطة البحث بعد اكتمالھ لمرشده العل .2

ً للتواریخ التي یحددھا القسم   القسم، وذلك وفقا
 یجب أن یشتمل مقترح خطة البحث للرسالة على:  .3

 العنوان باللغتین العربیة واإلنجلیزیة  
 مقدمة عن البحث  
 مشكلة البحث  
 أھداف البحث  
 أھمیة البحث  
 الخطة المقترحة للتنفیذ  
 ترحاإلطار الزمني الالزم لتنفیذ البحث المق  
  .أھم المراجع في موضوع الرسالة 

) ومن 25لتسجیل موضوع الرسالة على الطالب/ة أن یمأل نموذج تسجیل رسالة علمیة  (نموذج  .4
 ثم یتم رفعھ للقسم

 موضوعات تتمیز أن یجب كما واألصالة، بالجدة الماجستیر رسائل موضوعات تتمیز أن یجب .5
 .17الطالب تخصص في المعرفة إنماء في الفاعل واإلسھام واالبتكار باألصالة الدكتوراه رسائل

 یلي مما أي بالجدة یقصد: 
o الموضوع جزئیات أغلب في أو كامل بشكل الموضوع جدة. 
o السابقة البحوث على مؤثر جوھري بشكل والمعرفة والمصادر المعلومات تغیر. 
o خاللھا من الموضوع معالجة تتم التي الزوایا أو األدوات جدة. 

 یلي مما أي واالبتكار باألصالة یقصد: 
o تعارفالم سیاقھا عن مختلف سیاق في اإلجراءات أو التقنیات أو األدوات استخدام 

 .علیھ
o بحثھ یسبق لم لمجال التطرق. 
o  یظھر بما مختلف بشكل البیانات استخدام  ً  .جدیدة نتائج غالبا
o  المعروفة البحثیة النتائج استخدام  ً  .مختلفة نتائج یظھر سیاق في مسبقا
o جدیدة بنتائج للخروج وتحلیلھا جدیدة بیانات جمع. 
o مھمة مشكالت حل. 
o النظریة المعرفة توسیع على للمساعدة العملیة التطبیقات استخدام. 

 یلي مما أي المعرفة إنماء في الفاعل باإلسھام یقصد: 
o أو ،مختلف سیاق في باستخدامھا موجود نموذج أو نظریة، أو معرفة، تأطیر إعادة 

 من دللتأك مختلف سیاق في معین نموذج اختبار أو مختلف، إطار في نظریة اختبار
 .فاعلیتھ

o  مختلفة أوضاع أو شروط وفق تقییمھ وإعادة موجود نموذج صالحیة من التأكد. 
o  خطئھا إثبات أو علمي بأسلوب موجود نموذج أو نظریة، أو معرفة، نقد. 

                                                        

ً للمادة  17   من الئحة الدراسات العلیا) 43(وفقا
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o  موجودة أفكار دمج طریق عن جدیدة معرفة أو نظریة استخراج. 
o  العملي التطبیق تحدیات وإظھار تطبیقي بشكل النظریة المبادئ تنفیذ. 
o  تصنیفھا أو تجریبي، بشكل المختلفة الظواھر تكییف.  
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  اإلشراف وتواصل الطالب مع المشرف والقسم العلمي: 
 

  مسار اإلجراء  النماذج

  العلمي القسم رئیس ⇠ المشرف  تقریر المشرف

  

یقوم طالب/ة الدراسات العلیا بالتواصل مع المشرف (أو المشرفین) على الرسالة بصورة مستمرة  .1
 في لقاءات منتظمة، على أال یقل التواصل عن مرة واحدة كل أسبوعین وبطریقة مجدولة. 

 یلتزم بحضور الدورات والمحاضرات التي یوصي بھا المشرف.  .2
 ات العلیا تقدیم عدد من الحلقات العلمیة (سمنارات)قد یطلب القسم العلمي من طالب/ة الدراس .3

ً لما یأتي:   بالقسم العلمي التابع لھ أثناء مرحلة الرسالة العلمیة، وذلك وفقا
  عند االنتھاء من مقترح الخطة، وقبل عرضھا على مجلس القسم، وبعرض الطالب في

دى توفر إمكانیات ھذه الحلقة مقترح البحث وأھمیتھ، والھدف منھ، وطریقة تنفیذه وم
تنفیذه ومدى تمیز فكرة البحث عما سبق عملھ في ھذه المجال والفائدة المرجوة من 

 تنفیذه. 
  یقوم بتقدیم عرض لرسالتھ ً ً نھائیا عند تسلیم طالب الدراسات العلیا رسالتھ العلمیة تسلیما

ات في حلقة علمیة یحضرھا المشرف/المشرفون وأعضاء ھیئة التدریس وطالب الدراس
 العلیا بالقسم. 

على المشرف مساعدة الطالب في وضع جدول زمني لمراحل الرسالة العلمیة (البحث  .4
 واالستقصاء، محاور البحث، تسلیم الرسالة...الخ) والمدة الزمنیة المتوقعة لالنتھاء منھا.

عند تغیب الطالب عن لقاء المشرف لمدة شھر بدون عذر مقبول یقوم المشرف بإبالغ رئیس  .5
  لقسم العلمي التخاذ الالزم. ا

  مسؤولیات وواجبات الطالب/ة: 

أن یلتزم بخطة البحث المتفق علیھا والمعتمدة من قبل مجلسي القسم العلمي والكلیة، وعمادة  .1
 الدراسات العلیا

ً دون تأخیر أو تقصیر.  .2  أن یتسم بالجدیة واالھتمام بكل ما یطلب منھ علمیا
 التي یقدمھا لھ المشرف مباشرة. التقید باإلرشادات والتوجیھات  .3
على الطالب اإلعداد الجید ألدوات بحثھ وتطویر مھاراتھ فیھا، وھو مسؤول مسؤولیة كاملة عن  .4

 إدارة أنشطة البحث والقیام بھا وبالمھام المختلفة الالزمة إلنجاز رسالتھ. 
مباشرة عند  مناقشة سبل حل المشكالت أو الصعوبات التي تواجھ البحث مع المشرف الرئیس .5

 حدوثھا. 
یتحمل الطالب مسؤولیة إبالغ القسم العلمي بالجدول الزمني لخطة البحث، والمراحل التي نفذت،  .6

ومتابعة إجراء تغییر المشرف أو موضوع الرسالة نظامیاً. (في حال حدوث طارئ للمشرف 
 مرض، تقاعد، إنھاء عقد، وفاة،..الخ). (الرئیس 

العلمي المتعارف علیھا، فضالً عن األعراف األكادیمیة، مثل توثیق االلتزام بأخالقیات البحث  .7
 المعلومات وإرجاع الفضل ألصحابھ. 

أن تحتوي الرسالة العلمیة على الشكر الالزم للشخصیات التي مدت لھ العون العلمي، أو الجھات  .8
 .ً ً مادیا  التي تعاونت معھ بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أو التي قدمت لھ دعما

أن یقوم الطالب بإجراء جمیع التعدیالت التي تطلبھا لجنة المناقشة، في الوقت المحدد والتقید  .9
  وااللتزام بموافقة مقرر اللجنة علیھا، ویكون ذلك تحت إشراف المشرف الرئیس.
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   :الضوابط

 ومساعدتھ دراستھ في لتوجیھھ بالبرنامج التحاقھ بدایة مع علمي مرشد علیا دراسات طالب لكل یكون -1
 على بناءً  الجامعة مجلس من المعتمدة القواعد وفق البحث خطة وإعداد الرسالة موضوع اختار في

 .18العلیا الدراسات عمادة مجلس توصیة
 امجببرن الملتحقین للطالب التدریس ھیئة أعضاء من علمیین مرشدین تعیین القسم مجلس یتولى -2

 .بالبرنامج التحاقھم بدایة مع الماجستیر
 .شھر كل األقل على واحدة مرة بالمرشد االتصال الطالب یلزم -3
 .بذلك علميال القسم إبالغ أو الفصل أثناء انقطاعھ عند بھ واالتصال الطالب بمتابعة المرشد یقوم -4
ً  دراسي فصل كل نھایة في القسم رئیس إلى العلمي المرشد یقدم -5  طالب،ال سیر عن مفصالً  تقریرا

 .لذلك المعد النموذج وفق البحث، خطة وإعداد الرسالة موضوع اختیار في جدیتھ ومدى
 أو ةإضافی فرص أو تأجیل طلب من الطالب بھ یتقدم فیما النظر في مؤثرة المرشد تقاریر تكون -6

 .بحثیة فكرة عرض
 األقل على المائة في خمسین واجتیازه القبول متطلبات جمیع إنھاء بعد العلیا الدراسات طالب على  -7

ً  جید( عن تراكمي وبمعدل الدراسیة مقررات من  إلى - وجدت إن - الرسالة بمشروع التقدم) جدا
 والمشرف الرسالة على المشرف اسم القسم مجلس یقترح علیھ بالموافقة التوصیة حال في القسم،

 مجلس إلى بذلك ویرفع رئیسھا، تحدید مع اإلشراف لجنة أعضاء أسماء أو - وجد إن - المساعد
 .19الكلیة مجلس تأیید على بناءً  علیھ للموافقة العلیا الدراسات عمادة ومجلس ة،الكلی

 العمادة مجلس یقرھا التي الضوابط وفق بحثیة فكرة تقدیم للطالب یجوز. 
 لسمج یقرھا التي الضوابط وفق الرسالة خطة لكتابة العام باإلطار الطالب یلتزم 

 .العمادة
ً  إعدادھا، من الطالب انتھاء بعد الرسالة، على المشرف یقدم   -8  القسم، رئیس إلى اكتمالھا عن تقریرا

 ً   .20العلیا الدراسات عمادة مجلس یحددھا التي اإلجراءات الستكمال تمھیدا
 عمادة من عدالم النموذج حسب التقریر – وجد إن – المساعد والمشرف المشرف یقدم 

ً  العلیا، الدراسات  :التالیة العناصر متضمنا
o صفحاتھا وعدد اإلجمالیة وتقسیماتھا الرسالة عنوان. 
o المعتمد للمخطط مطابقتھا ومدى العلمي مستواھا. 
o للمناقشة صالحیتھا. 

ً  المشرف بتقدیم الرسالة على اإلشراف مدة تنتھي -9   .مناقشتھا بعدو القسم رئیس إلى اكتمالھا عن تقریرا
 المشرف من تقریر على بناءً  الدراسیة واجباتھ من بأي أخل أو الدراسة في الطالب جدیة عدم ثبت إذا - 10

 أسباب یتالف ولم مرتین الطالب أنذر وإذا المختص، القسم من بخطاب الطالب إنذار یتم دراستھ على
 .21قیده إلغاء القسم مجلس توصیة على بناءً  العلیا الدراسات عمادة فلمجلس اإلنذار
 التالیة الحاالت في للطالب اإلنذار یوجھ: 

o عذر دون دراسي فصل خالل العلمي مرشده أو مشرفھ یراجع لم إذا. 
o الطالب یقدم لم إذا  ً  أو فالمشر تقریر وفق أمضاھا التي المدة مع یتناسب عمال

 .العلمي المرشد
o لھ المبلغة العلمیة مرشده أو مشرفھ توجیھات الطالب ینفذ لم إذا  ً  طریق عن كتابیا

 .المختص القسم
 الحالة ھذه في القید طي على الكلیة مجلس موافقة تشترط ال. 

                                                        

ً للمادة  18   من الئحة الدراسات العلیا) 41(وفقا
ً للمادة  19   من الئحة الدراسات العلیا) 42(وفقا
ً للمادة  20  من الئحة الدراسات العلیا) 51(وفقا
ً للمادة  21   من الئحة الدراسات العلیا) 52(وفقا
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 المشرف، من تقریر على بناء سرى بخطاب الطالب إنذار المختص القسم رئیس یتولى 
 .منھ سریة بصورة العلیا الدراسات عمادة وتزود الطالب، ملف في ویحفظ

 نفصلی في مرتین إنذاره بعد الطالب یتجاوب لم إذا القسم مجلس على األمر عرض یتم 
ً  اإلنذار سبب وكان مختلفین دراسیین  .واحدا

 إحكام ضوء في المناسب القرار التخاذ العلیا الدراسات عمادة الى القسم مجلس توصیھ ترفع 
  .الالئحة

 ال تقل المدة من قبول مشروع الرسالة من عمادة الدراسات العلیا إلى تقدیمھا كاملة إلى القسم   - 11
  المختص عن فصلین دراسیین لرسالة الماجستیر. 
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  مناقشة الرسالة
  مسار اإلجراء  النماذج

نموذج تكوین لجنة المناقشة 
) + تقریر من 32نموذج(

  المشرف

 مجلس ⇠ مجلس القسم ⇠ العلمي القسم رئیس ⇠المشرف⇠ ة/الطالب
 االعلی الدراسات مجلس ⇠الكلیة 

  
  

  : الضوابط

 والكلیة القسم مجلسي توصیة على بناءً  العلیا الدراسات عمادة مجلس من بقرار المناقشة لجنة تكون
 .22المختصین

 إذا قررت اللجنة باألغلبیة عدم صالحیة الرسالة للمناقشة یلغى قید الطالب .1
ً یوقع المناقشة لجنة تعد .2  تاریخ من أسبوع خالل القسم رئیس إلى یقدم أعضائھا، جمیع من تقریرا

 :23 اآلتیة التوصیات إحدى متضمنا المناقشة،
  الدرجة بمنح والتوصیة الرسالة قبول. 
 أعضاء أحد ویفوض أخرى مرة مناقشتھا دون التعدیالت، بعض إجراء مع الرسالة قبول 

 تتجاوز ال دةم في التعدیالت بھذه األخذ من التأكد بعد الدرجة بمنح بالتوصیة المناقشة لجنة
 .ذلك من االستثناء الجامعة ولمجلس المناقشة تاریخ من أشھر ثالثة

  عمادة لسمج یحددھا التي الفترة خالل مناقشتھا وإعادة الرسالة، في النقص أوجھ استكمال 
 من ةواحد سنة عن تزید أال على المختص القسم مجلس توصیة على بناءً  العلیا الدراسات

 .المناقشة تاریخ
 الرسالة قبول عدم. 

 تقریر في تتحفظا أو مغایرة مرئیات من لھ ما یقدم أن في الحق الرسالة على المناقشة لجنة من عضو ولكل 
  .لمناقشةا تاریخ من أسبوعین تتجاوز ال مدة في العلیا، الدراسات وعمید القسم، رئیس من كل إلى مفصل،

 ثالثة تتجاوز ال مدة في العلیا الدراسات عمید إلى المناقشة لجنة تقریر المختص القسم رئیس یرفع .3
  .24المناقشة تاریخ من أسابیع

  

   

                                                        

ً للمادة  22  من الئحة الدراسات العلیا) 54(وفقا
ً للمادة  23   من الئحة الدراسات العلیا) 58(وفقا
ً للمادة  24   من الئحة الدراسات العلیا) 59(وفقا
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  التسلیم النھائي للرسالة وطباعتھا
بعد اعتماد الرسالة من قبل لجنة المناقشة ورئیس القسم العلمي ؛ على الطالب/ة  طباعة الرسالة وفق القالب 

 والتعلیمات المشار إلیھا في الملحق (ا).
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  التخریجآلیة 
  

  مسار اإلجراء  النماذج

یتم طباعتھ  نموذج إخالء الطرف
الكتروني في وكالة الدراسات العلیا 

+ نموذج إفادة  والبحث العلمي بالكلیة
بتسلیم رسالة علمیة + صورة الھویة 

  + السجل األكادیمي.
  (النماذج في ملحق ب)

 الدراسات عمید ⇠ عمید الكلیة ⇠ مجلس القسم العلمي⇠ ة/الطالب
  االعلی

  

  إجراءات التخریج
بعد إنھاء الرسالة واعتماد نتیجتھا یرفع مجلس القسم العلمي التوصیة بتخریج الطالب ومنحھ الدرجة إلى عمید 

 ة/للطالب الھویة صورة: التالیة الكلیة والذي بدوره یؤید القرار ویرفعھا إلى عمید الدراسات العلیا بالمرفقات
  األكادیمي والسجل

  

  إخالء الطرف وتسلم الوثیقة
َ من وكالة الدراسات العلیا بالكلیة وھو مرتبط    الرسالة من المعتمدة النسخ بإیداعإجراء اخالء الطرف یتم بدیتا

  مع مراعاة ما یلي: 17 النموذج وفق العلمیة،

ل المشرف یجب اعتماد نسخ الرسالة النھائیة (ینظر الملحق ج) من الرسالة العلمیة المعتمدة من قب .1
 وذلك بالتوقیع علیھا.

 یتم تختیم جمیع النسخ بختم الكلیة وتسلیم نسخة الكلیة لوكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحث العلمي .2
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  دلیل رسالة الماجستیر العلمیة ملحق أ:
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MSc Scope 

Your thesis’s "scope" defines its limits—what you intend to cover and what you intend not to cover. 
Your "procedure" describes the manner in which you intend to conduct your research. By defining the 
scope and procedure of your thesis, you provide an initial outline or model for yourself as you 
research your topic.  

Writing style 

The following styles are accepted. Please, refer to your program committee/ advisor for preferred 
style. Below are the different style manuals and please click on the links to the websites on how to 
use the particular style. You are required to use the adopted style consistently throughout your 
thesis. 

 APA 

Publica on Manual of the American Psychological Associa on (APA Style Manual), 7th ed. 
Washington: American Psychological Association.  
h p://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01 

 Harvard  

Holland, M., 2003. Harvard system. Online. Bournemouth University. Available from: 
http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/harvard_system.html 

 IEEE 

Layout and Arrangement of Contents 

Title page (must contain the following):  

 Title of thesis 

 Full name of candidate  

 Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of (Master of Science). 

 Month and year of thesis was submitted for examination 

 Do not number this page 

Acknowledgements 

 This is a statement of appreciation to supervisor (s), source of scholarship, assistance 
obtained during research etc. 

 Number this page “ii”. 

Table of contents 

 Comprises the titles of parts, sections or chapters and their subdivisions. 

 Must be worded exactly as in the text. Must have Headings (1, 2, 3, and so on), sub-
heading (1.1, 1.2, 1.3) and sub sub-heading (1.2.1, 1.2.2 and so on). 

 Further divisions to be indicated by small le ers in parenthesis e.g. 1.2.1 (a) 1.2.1. (b) 
and so on. 

 Number this page “iii”. 
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List of Tables and Figures 

 Must be worded exactly as in the text 

 Page number begins with “iv” and so on. 

List of Symbols and Abbreviations 

 If applicable, this should appear after the list of tables and figures. 

 Page numbered in Roman numeral accordingly 

Abstract 

An abstract is a summary of the entire thesis and should contain a brief write-up of the problem 
statement, objective, methodology, and summary of the findings in context of the whole study.  

 Must be in Arabic and English language  
 The Arabic language abstract appears first 
 Both versions must have their respective titles. 
 Not more than 400 words and double spacing 
 Placed immediately before Chapter 1. 
 Page numbered in Roman numeral accordingly 

 

References: see appendix 6 

Length of thesis 

Generally, Masters Theses ranged from 30,000 to 60,000 words.  

Typing format 

 Typed on one side 

 Times New Roman 

 Font size 11 – 12 

 All narratives, tables, and graphs must be typeset and NOT handwritten 

Spacing 

 Double spacing for text 

 Single spacing for long tables, table titles, long quotations, notes, footnotes, multiline 
caption and bibliographic entries. 

 

Margins 

 All Text, Tables, Figures and their captions must conform to the following margins: 
 Tope edge: 2.5 cm 
 Bo om edge: 2.5 cm 
 Right side: 2.5 cm 
 Le  side: 4.0 cm 

CHAPTER ORGANIZATION AND CONTENT 
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This section outlines the content of your thesis. The text is made up of chapters with number of 
sections and subsections. All these sections must begin on new page. It’s usually comprises of; 
introduction, materials and methods, results and discussion, recommendation for future research, 
summary and conclusion. 

Chapter 1 introduc on 

 Background 
 Problem statement 
 Research questions 
 Research objectives 
 Scope of the study 
 Organization of thesis 

 

Chapter 2 Literature review 

Include a fully-reference review of existing literature that related to the issue being proposed. Should 
be comprehensive and include the latest research in the field. The survey of the literature may 
include (journals, conferences, book chapters) on the areas those are relevant to your research 
questions. The chapter should conclude with a summary of the previous research results that you 
want to develop further or challenge. The summary could be presented in a model, a list of issues, 
etc. They should definitely be discussed in the discussion / conclusion of the thesis. 

Chapter 3 Methodology 

Contains detailed description of experiments carried out 

Experimental methods should be described so that another researcher will have no difficulty 
replicating them.  

Chapter 4 Results and Discussion 

Consist of results obtained from the study. 

Can be presented as a series of figures, tables etc, with descriptive text 

Analysis of data such as statistical analysis can be stated 

Discusses the outcome of research in relation to results obtained and existing evidence/reports 

Chapter 5 Summary and Conclusion 

Recapitulation of the study findings 

Discussion of the findings 

Recommendation for future research 

Conclusion of the study 
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  بطالب الدراسات العلیا خاصةنماذج  ملحق ب:
  

ً، الرجاء زیارة موقع    : عمادة الدراسات العلیا على الرابط التاليللحصول على النماذج محدثة

https://units.imamu.edu.sa/deanships/GRADUATE/FilesLibrary/Pages/default.aspx  
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  : التأجیل والحذف21نموذج 
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  خطاب طلب تأجیل
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 خطاب طلب حذف
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  للمعیدین والمحاضرین بالجامعة فقط نموذج إخالء الطرف
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  : تحویل19نموذج 
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  : تسجیل رسالة25نموذج 
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  : تكوین لجنة مناقشة32نموذج 
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 إلتمام متطلبات الدرجة إضافیة: طلب فرصة 28نموذج 
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  لرفع المعدل إضافیة: طلب فرصة 33نموذج 
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  بتسلیم رسالة علمیة: إفادة 17نموذج 
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  نموذج طلب صرف بدل مصادر ومراجع
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  : طلب إعادة قید24نموذج 
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  التسجیلنموذج 
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  ج: تعلیمات طباعة النسخة الفاخرة الملحق
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  تعلیمات طباعة النسخ الفاخرة للتسلیم النھائي:

 اللون الخارجي یجب أن یكون باألزرق الغامق  
  تحتاج إلى ألوان في كل األطروحة أو المشروعیجب طباعة الصفحات التي  
  یجب االلتزام بالشكل والتصمیم حسب ما ورد في تعلیمات القسم والتي تجدونھا في موقع الكلیة أو

  مراسلة لجنة الدراسات العلیا
  ً   یجب أن تكون األطروحة أو المشروع مدقق لغویا
 تثبیت (السي دي) بطریقة الئقة 
 اللغة العربیة على (السي دي)أن یكتب االسم بالكامل ب 
 أن یكتب الرقم الجامعي 
  أن یكتب الفصل الدراسي والسنة 
 ) یجب أن یكون المشروع أو األطروحة في ملف واحد فقط بصیغةPDFفي السي دي ( 
 أن ال یكون الغالف من المخمل 
  لن تقبل أي أطروحة أو مشروع غیر ملتزمة بالتعلیمات  

  

 

  


