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 المقدمة:

 ين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ...الحمد هللا رب العالم

 طلبتنا األعزاء 

 سالم هللا عليكم ورحمته وبركاته 

يح يطيب لقسم أصول التربية بكلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تقديم هذا الدليل ، آمال أن يكون فيه توض

 مرحلة دراستكم العليا في القسم.وبيان لحقوقكم وواجباتكم خالل 

 سائلين المولى التوفيق والنجاح لكم

 

 

 قسم أصول التربية 

 

  الرؤية :
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 ربقيق مكانة رائدة عادليان على مستول التعليم كالبحث العلمي كخدمة اجملتمع يف رلايل أصوؿ الًتبية كالًتبية اإلسالمية .

 : الرسالة

اـ يف  يف رلايل أصوؿ الًتبية كالًتبية اإلسالمية   كجراا  الدراسات كالبحوث الًتبوةة   كتقدًن اخلدمات اساستاارةة كالتدرةبية   كاإلس تتمثل رسالة القسم يف تأىيل ادلتخصصُت
 فعالية يف ىذه اجل ود .التنمية اسارتماعية كخدمة اجملتمع   كالدفع جب ود التوريو اإلسالمي للعلـو الًتبوةة   كجعداد الباحثُت ادلؤىلُت لذلك   كاإلس اـ ب

 :األىداف

 .اإلس اـ يف تأصيل العلـو الًتبوةة كتوري  ا على أسس جسالمية كصوسان جىل استخالص مناىج فكاةة كعملية كنظم تابوةة مناسبة 
 . جعداد البحوث كالدراسات الًتبوةة كتقودي ا علميان يف ضو  الثوابت كادلسلمات كاحلقائق كاألطا اإلسالمية 
 يما ةتعلق بتخصصاهتم لدارسُت يف زبصصي أصوؿ الًتبية كالًتبية اإلسالمية باألطا العلمية ادلتعمقة يف رلاسات الدراسات الًتبوةة ليكونوا على معافة تامة فتزكةد ا

 الدقيقة؛ مع اإلطالع على ادلستجدات الًتبوةة احلدةثة زلليان كعادليان.
  الدراسات العليا من جكماؿ دراست م يف زبصص أصوؿ الًتبية كالًتبية اإلسالمية دبا حيقق أىداف م كأىداؼ ادلؤسسات سبكُت الدارسُت ادلؤىلُت الااغبُت يف مواصلة

 اليت ةعملوف هبا كأىداؼ القسم يف جثاا  كتعميق ادلعافة يف رلاؿ التخصص.
 الن تابوةان عاليان ليس موا يف تطوةا الربامج كالنظم الًتبوةة كحبث ادلاكالت الًتبوةة جعداد الكفا ات العلمية كادل نية ادلتخصصة يف ميداف الًتبية كالتعليم  كتأىيل م تأىي

 دبا ةعود بالنفع على التعليم كتطوره يف مااحلو ادلختلفة .
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 لتعليم كفاعليتو يف خدمة الفاد اإلس اـ يف ججياد حلوؿ علمية كعملية للماكالت الًتبوةة دبا ةعزز من قدرات ادلؤسسات الًتبوةة على ربقيق أىداف ا يف تطوةا ا
 كاجملتمع .

 . اإلس اـ يف خدمة اجملتمع كتنميتو كحل ماكالتو الًتبوةة كاسارتماعية كتوظيف ادلعافة يف رلايل التخصص بالقسم يف سبيل ذلك 
 وفاة لدل أعضا  القسم يف ذلك .تقدًن اخلدمات اساستاارةة كالتدرةبية يف رلاؿ الًتبية كالتعليم  كتوظيف ادلعافة كاخلربة التخصصية ادلت 

 
 
 
 
 
 
 
 

 البرامج العلمية التي يقدمها القسم والخطة الدراسية لكل برنامج :
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فيما ةلي عاض دلواد ىذه ةقدـ قسم أصوؿ الًتبية زبصصُت تابوةُت مها :زبصص أصوؿ الًتبية كزبصص الًتبية اإلسالمية ككل ما لربنارلي ادلارستَت كالدكتوراه ك 
 الربامج:

 واًل:برنامج الماجستير في التربية اإلسالمية :أ

 الوحدات رقم ورمز المقرر اسم المقرر المستوى

 األول 

 )اإلعداد العام(

 3 966تاب  التعليم يف ادلملكة العابية السعودةة

 3 966تاب  التوريو اإلسالمي للًتبية

 6 963تاب  التقوًن الًتبوم

 6 :96ثقف الثقافة اإلسالمية

 اني الث

 )اإلعداد العام (

 3 966تاب  مناىج البحث الًتبوم

 3 909نفس  اإلحصا  الًتبوم 

 3 963تاب  استخداـ احلاسب اآليل يف التعليم كتطبيقاتو

 6 36:سال أساسيات الًتبية اإلسالمية  الثالث
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 6 36:سال  ماكالت الًتبية يف العامل اإلسالمي 

 3 33:سال طبيقاهتا الًتبوةة النظاةة اإلسالمية للمعافة كت

 6 37:سال تارةخ الفكا الًتبوم اإلسالمي

 الرابع

 6 76:سال نظاةة الًتبية اإلسالمية 

 6 76:سال الًتبية األخالقية اإلسالمية 

 3 73:سال قاا ات يف الًتبية اإلسالمية 

 6 77:سال حلقة البحث يف الًتبية اإلسالمية 

 9 0>:ال س مااكع البحث  لخامسا

 76 المجموع

 
 

 ثانياً:برنامج الماجستير في أصول التربية :
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 الوحدات رقم المقرر ورمزه اسم المقرر المستوى

 األول

 )اإلعداد العام(

 3 966تاب  التعليم يف ادلملكة العابية السعودةة

 3 966تاب  التوريو اإلسالمي للًتبية

 6 963تاب  التقوًن الًتبوم

 6 :96ثقف سالميةالثقافة اإل

 الثاني

 )اإلعداد العام(

 3 966تاب  مناىج البحث الًتبوم

 3 909نفس  اإلحصا  الًتبوم

 3 963تاب استخداـ احلاسب اآليل يف التعليم كتطبيقاتو

 الثالث

 3 36:اصت النظاةات يف أصوؿ الًتبية

 6 36:اصت اقتصادةات التعليم

 6 33:اصت الًتبية ادلقارنة
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 6 37:اصت ماعيات الًتبيةارت

 الرابع

 6 76:اصت تارةخ الفكا الًتبوم

 6 76:اصت قاا ات يف أصوؿ الًتبية

 6 73:اصت الًتبية كماكالت اجملتمع

 3 77:اصت قاعة البحث

 9 0>:اصت مااكع البحث الخامس

 24 المجموع

 

 

 

 ثالثاً:برنامج الدكتوراه في التربية اإلسالمية :
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 الوحدات رقم المقرر ورمزه المقرراسم  المستوى

 األول

 )اإلعداد العام(

 6 66;تاب  األصوؿ العقدةة للًتبية

 6 66;تاب  مناىج البحث الًتبوم )متقدـ(

 6 63;تاب  تطوةا ادلن ج كتطبيقاتو

 6 67;تاب نظاـ التعليم )دراسة مقارنة(

 6 08;نفس اإلحصا  )متقدـ(

 الثاني

 3 66>سال  ضو  اإلسالـالنظاةات الًتبوةة يف

 3 66>سال الفكا الًتبوم اإلسالمي ادلعاصا

 3 63>سال قاا ات خاصة يف الًتبية اإلسالمية

 الثالث
 6 36>سال الًتبية ادلقارنة

 6 36>سال الًتبية اإلسالمية كالتحدةات ادلعاصاة
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 6 33>سال فلسفة ادلن ج الًتبوم من منظور جسالمي

 3 37>سال الًتبية اإلسالمية كتطبيقاهتامناىج البحث يف 

 الرابع
 3 76>سال  تارةخ الًتبية اإلسالمية

 3 76>سال  ادلبادئ الًتبوةة يف القااف كالسنة

 الخامس

  80>سال اسامتحاف الاامل

  86>سال ادلخطط

 ;6 >>>سال الاسالة

 24 المجموع
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 رابعاً:برنامج الدكتوراه في أصول التربية:

 الوحدات رقم المقرر ورمزه اسم المقرر توىالمس

 األول

 )اإلعداد العام(

 6 66;تاب  األصوؿ العقدةة للًتبية

 6 66;تاب  مناىج البحث الًتبوم )متقدـ(

 6 63;تاب تطوةا ادلن ج كتطبيقاتو

 6 67;تاب  نظاـ التعليم )دراسة مقارنة(

 6 08;نفس اإلحصا )متقدـ(

 الثاني

 3 66>اصت يادلن ج الكيف

 6 66>اصت التعليم العاـ:النظاةة كالتطبيق

 3 63>اصت اذباىات معاصاة يف الًتبية

 6 67>اصت اقتصادةات التعليم يف ادلملكة



13 
 

 الثالث

 3 36>اصت تطبيقات يف مناىج البحث

 3 36>اصت  قضاةا تابوةة معاصاة

 6 33>اصت قاا ات يف الفكا الًتبوم العادلي ادلعاصا

 رابعال

 6 76>اصت التعليم العايل:النظاةة كالتطبيق

 6 76>اصت الًتبية كاجملتمع

 6 73>اصت الًتبية كدراسة ادلستقبل

 الخامس

  80>اصت اسامتحاف الاامل

  86>اصت ادلخطط

 ;6 >>>اصت الاسالة

 24 المجموع
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 ثالثاً: نظام الدراسة في قسم أصول التربية :

 نظام الدراسة في قسم أصول التربية يحسن على طالب/ــــة  الدراسات العليا أن يعرف المصطلحات التالية : قبل البدء بالحديث عن

 فصالف رئيساف كفصل صيفي جف كرد .: السنة الدراسية

  .ىو الداؿ على ادلاحلة الدراسية  كفقان  للخطط الدراسية ادلعتمدة: الدراسي فصلال

 اةة األسبوعية اليت سا تقل مدهتا عن مخسُت دقيقةاحملاضاة النظ: الوحدة الدراسية

 .ا الدليل كالذم تنص عليو سائحة الدراسات العليا مي عن احلد األدىن ادلوضح يف ىذاإلشعار الذم ةورو للطالب بسبب اخنفاض معدلو الًتاك: اإلنذار األكاديمي

رلموع الوحدات ادلقارة جلميع ادلقارات اليت درس ا يف أم فصل دراسي   كربسػب النقػاط بضػاب الوحػدة ادلقػارة يف كزف  حاصل قسمة رلموع النقاط اليت حصل علي ا الطالب على: المعدل الفصلي
 التقدةا الذم حيصل عليو يف كل مقار درسو الطالب.

 .ادلقارة لتلك ادلقارات باجلامعة على رلموع الوحداتعلي ا الطالب يف صبيع ادلقارات اليت درس ا منذ التحاقو  حاصل قسمة رلموع النقاط اليت حصل :المعدل التراكمي

كسا ربسب فًتة التأريل ضمن  أك تأريل البحث يف ماحلة البحث قارات دراستو للسنة الدراسية أك الفصل الدراسي ادلااد تأريل الدراسة فيو  م تقدـ الطالب/ػػػػػػػػػػػػػة بطلب عدـ تسجيلتأجيل الدراسة:
 .ادلدة النظامية للتخاج

 .مدد التأريل عدـ مواصلة الطالب الدراسة للسنة الدراسية أك الفصل الدراسي الذم سجل فيو بعذر مقبوؿ مع احتساب فًتة اساعتذار ضمناالعتذار أو الحذف:
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 عدـ تسجيل الطالب أم مقار دراسي ألم سنة أك فصل دكف جشعار اجلامعة بذلك. االنقطاع:

 امعة سوا  كاف عن طاةق الفصل أك اسانسحاب أك اسانقطاع .جهنا  عالقة الطالب باجل طي القيد:

ه . كتكوف الدراسة على أربع مستوةات كمدة كل ةسَت نظاـ الدراسة على نظاـ ادلستوةات كىي بأسلوب ادلقارات كالبحث التكميلي دلاحلة ادلارستَت  كادلقارات كالاسالة دلاحلة الدكتورانظام الدراسة :
  دراسة مقارات الاسوب دراسة كاختباران. كةنتقل الطالب/ػػػػػػػػػػػػة من مستول جىل ادلستول الذم ةليو جذا ارتاز بنجاح مقارات ذلك ادلستول كةلـز الطالب/ػػػػػػػػػػة بإعادة مستول فصل دراسي كامل

 % من عدد الوحدات.60كحيـا الطالب/ػػػػػػػػػػػػة من دخوؿ اسامتحاف الن ائي يف ادلقار اليت تزةد نسبة غيابو فيو عن 

 كادلدة ادلقارة للحصوؿ على دررة ادلارستَت يف قسم أصوؿ الًتبية أربع سنوات )شباف فصوؿ (

 .  أما ادلدة ادلقارة للحصوؿ على دررة الدكتوراه ف ي مخس سنوات )عااة فصوؿ (

دمو ادلااؼ ةفيد باكتماؿ الاسالة كصالحيت ا للمناقاة   كليس بتارةخ تاكيل اللجنة أك تارةخ ادلناقاة . كبنا  من تارةخ بد  الدراسة   كةنت ي بتارةخ التقاةا الذم ةق ويبدأ حساب المدة النظامية
 على ذلك ةتم معافة استحقاؽ ماتبة الااؼ األكىل أك الثانية من عدم ا .

 ويستحق الطالب/ـــــــــــة مرتبة الشرف إذا تحقق فيو الشروط التالية :

  فأكثا )دلاتبة الااؼ الثانية (. 7.68فأكثا )دلاتبة الااؼ األكىل(   أك معدؿ  8:.7تااكمي احلصوؿ على معدؿ 

 . أسا ةكوف قد رسب يف أحد ادلقارات اليت درس ا يف ىذه ادلاحلة 

 .أف ةن ي متطلبات احلصوؿ على الدررة يف مدة سا تزةد عن ستة فصوؿ دراسية للمارستَت   كشبانية فصوؿ دراسية للدكتوراه 
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 التأجيل :

 :على أسا تتجاكز مدة التأريل فصلُت دراسيُت  كسا ربتسب مدة التأريل ضمن  /ػػػػػػػػػػػػػػػػةجيوز دبوافقة رللس القسم ادلختص كعميدم الكلية كالدراسات العليا تأريل قبوؿ الطالب تأجيل القبول
 كةاًتط لتأريل القبوؿ ما ةلي: احلد األقصى دلدة احلصوؿ على الدررة.

  نهاية األسبوع الثاني من بدء الدراسةأف ةتقدـ بطلب تأريل القبوؿ جىل القسم يف موعد أقصاه. 

 .تكوف فاصة تأريل قبوؿ الدراسة ماة كاحدة 

 ذم ةليػو  علػى أسا تزةػد ادلػدة عػن أربعػة الػ جيوز تأريل القبوؿ دلدة فصل دراسي كاحد أك فصلُت دراسيُت  فإف مل ةفتح الربنامج يف الفصل الدراسي التػايل مكنػن مػن الدراسػة يف الفصػل
 فصوؿ دراسية  فإف مل ةفتح الربنامج يف الفصل الدراسي اخلامس فيطبق على الطالب شاكط اسالتحاؽ كقت التسجيل.

 على أف ةدرس الفصل األكؿ يف وافقة رللس القسمبعد م جذا أرل الطالب القبوؿ دلدة فصل دراسي كاحد  فلو أف ةلتحق بالفصل الثاين ما مل تكن دلقاراتو متطلبات من الفصل األكؿ  
 أقاب فاصة ةفتح في ا الربنامج.

 .جمللس عمادة الدراسات العليا رفض تأريل القبوؿ 
 ادلنتظم. /ػػػػػػػػػػػػةسا ةعهد ادلورل خالؿ فًتة التأريل طالبان منتظمان كسا حيض دبيزات الطالب 

 
 كفق ما ةأيت : /ػػػػػػػػػػةالكلية كالدراسات العليا تأريل دراسة الطالب مختص كعميدلس القسم ادلجيوز دبوافقة رل :تأجيل الدراسة 
 قد ارتاز فصالن دراسيان أك أكثا أك أجنز قدران مناسبان من الاسالة. /ػػػػػػػػػػػػػػػةأف ةكوف الطالب 
  سنتُت دراستُت(. دراسيةع مدة التأريل أربعة فصوؿ أسا ةتجاكز رلمو( 
  قبل بداية الفصل الدراسي بما ال يقل عن أسبوعين.التأريل أف ةتقدـ بطلب 
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 .سا ربتسب مدة التأريل ضمن احلد األقصى دلدة احلصوؿ على الدررة 
 يُتسا حيتسب من مدة التأريل الفصل الدراسي الذم سا ةتمكن القسم فيو من تدرةس مقارات الفصل الدراسي ادلؤرل على أسا ةزةد عن فصلُت دراس. 
 ااؼ فًتة التأريل ما مل تكتمل أنصبة أعضا  القسم العلمي من اإلشااؼ فيقًتح القسم للطالب ماافان بدةالن بعد انت ا  فًتة التأريل.ةستما اإلش 
  اساستفادة من بقيت ا يف كقت آخاالطالب حيق للطالب أخذ فصوؿ التأريل متفاقة أك رلتمعة على أسا جيمع بُت أكثا من فصلُت من فصوؿ التأريل يف ادلاة الواحدة ما مل ةتعذر على. 
 .ةكوف نظا القسم العلمي يف طلب التأريل مبنيان على تقاةا ادلاشد أك ادلااؼ 
 ساسية .ةعد قاار ادلوافقة على تسجيل الاسالة قطعان للتأريل   ككذلك تسليم الاسالة فإنو قطع تلقائي للتأريل . كةعد ذلك الفصل من الفصوؿ األ 
 تفاغ جبالغ ر ة عملو بالتأريل بعد ادلوافقة عليو.جيب على الطالب ادل 
 .على الطالب/ػػػػػػػػػػػػة تعبئة النموذج اخلاص بالتأريل 
 

 الحذف:
 صبيع مقارات الفصل الدراسي كفق ما ةأيت : /ػػػػػػػػػةجيوز أف حيذؼ الطالب 
 أال يكون قد بلغ نسبة الحرمان يقل عن ثالثة أسابيع ، على بما ال ذؼ قبل اساختبار الن ائيأف ةتقدـ بطلب احل. 
 .موفقة رللس القسم كعميدم الكلية كالدراسات العليا 
 .أسا ةكوف ىذا الفصل الدراسي ضمن الفاص اإلضافية 
 .حيسب ىذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأريل 
 . سا ةقبل احلذؼ جذا كاف الطالب قد استنفد فاص التأريل 
 و باحلذؼ.جيب على الطالب ادلتفاغ جبالغ ر ة عمل 
 .سا ةتمتع الطالب الذم حذؼ مقاراتو حبقوؽ الطالب اجلامعي 
 (66منوذج رقم ) ػػػة تعبئة النموذج اخلاص باحلذؼعلى الطالب/ػػػػػػػػػػػ. 
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 الفرص اإلضافية:
كموافقة رللس  توصية رللسي القسم كالكلية كموافقة رللس عمادة الدراسات العليا جيوز منح الطالب/ػػػػػػػػػػػػػػػػػة فاصة جضافية كاحده لفصل دراسي كاحد أك فصلُت دراسيُت كحد أعلى بنا ن على 

 كةلـز الطالب/ػػػػػػػػػػػػة ماةلي:  ويجوز للطالب/ـــــــــــة إذا منح فرصة إضافية، ولم يكن استنفذ مدة التأجيل فلو أن يؤجل الفرصة اإلضافية أو بعضاً منها .. اجلامعة
  قبل نهاية الفصل األخير من المدة النظاميةة اإلضافية جىل القسم ادلختص بطلب الفاصأف ةتقدـ. 
  ةقدـ ادلااؼ لائيس القسم ادلختص تقاةاان مفصالن عن السَت الدراسي للطالب مقًتحان مدة الفاصة اإلضافية.أف 

 االنسحاب:
ويفسر االنسحاب بأنو استرداد الطالب ملفو من  راد العودة جلي ا طبقت عليو شاكط اسالتحاؽ كقت التسجيل اجلدةدمن الدراسات العليا بنا ن على رغبتو مث أ /ػػػػػػػػػػػػػػػةجذا انسحب الطالب 

 كةلزمو ماةلي:الجامعة بشكل نهائي  
 .ةتقدـ الطالب/ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بطلب اسانسحاب جىل عمادة الدراسات العليا 
 انسحابو. سا ةتم احتساب ادلقارات اليت درس ا الطالب قبل 
 .سا جيوز تسجيلو يف القسم الذم انسحب منو جسا بعد مضي الفصلُت الدراسيُت التاليُت على األقل 

 :االنقطاع     
 ةعد الطالب/ػػػػػػػػػػػػػػػػة منقطعا عن الدراسة كةطول قيده يف احلاسات التالية:

 .جذا كاف مقبوسان للدراسة كمل ةسجل يف الوقت احملدد 
 يف أحد الفصوؿ كعدـ مباشاتو الدراسة يف ىذا الفصل. يف حالت تسجيلو 
 :إلغاء القيد

 ةلغى قيد الطالب/ػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقاار من رللس الدراسات العليا يف احلاسات التالية:
 

 .جذا مت قبولو يف الدراسات العليا كمل ةسجل يف الفًتة احملددة للتسجيل 
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  كط ادلطلوبة الواردة ضمن شاكط القبوؿ .جذا مل جيتز ادلقارات التكميلية كفق الاا 
 .جذا انسحب أك انقطع عن الدراسة دلدة فصل دراسي دكف عذر مقبوؿ 
 سائحة الدراسات العليا جذا ثبت عدـ ردةتو يف الدراسة أك أخل بأم من كارباتو الدراسية كفقان ألحكاـ. 
  تتاليُت.جذا اخنفض معدلو الًتاكمي عن تقدةا ريد ردان يف فصلُت دراسيُت م 
 .جذا ذباكز فاص التأريل احملددة 
 .جذا أخل باألمانة العلمية سوا  يف ماحلة دراستو للمقارات أك جعداده للاسالة  أك قاـ بعمل خيل باألنظمة كالتقاليد اجلامعية 
  بعد السماح لو بإعادتو ماة كاحدة. -جف كرد  -جذا مل جيتز اساختبار الاامل 
 لاسالة عدـ صالحيت ا للمناقاة أك عدـ قبوذلا بعد ادلناقاة.جذا قارت جلنة احلكم على ا 
  جذا مل حيصل على الدررة خالؿ احلد األقصى دلدهتا. 

 
 :إعادة القيد

وف جعادة القيد بنا ن على توصية من رللس الكلية كتكجيوز يف حاسات الضاكرة القصول جعادة قيد الطالب الذم ألغى قيده جذا كاف احلائل دكف مواصلة دراستو ظاكؼ ق اةة ةقبل ا رللسا القسم ك  
 عمادة الدراسات العليا كبقاار من رللس اجلامعة مع مااعاة ما ةأيت :

 الطالب الذم مضى على جلغا  قيده أكثا من ستة فصوؿ دراسية ةعامل معاملة الطالب ادلستجد بصاؼ النظا عما قطع سابقا من ماحلة الدراسية. 
  ا كربسب الوحدات قيده ستة فصوؿ دراسية أك أقل ةعيد دراسة بعض ادلقارات اليت حيددىا لو رللسا القسم كالكلية كةوافق علي ا رللس عمادة الدراسات العلي الطالب الذم مضى على جلغا

 ادلدة القصول للحصوؿ على الدررة. اليت درس ا ضمن معدلو الًتاكمي بعد استئنافو الدراسة كما ربتسب ادلدة اليت قضاىا الطالب يف الدراسة قبل جلغا  قيده ضمن
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 التحويل:

بنا ن على توصية رللسي القسم كالكلية كموافقة رللس عمادة الدراسات العليا أك التحوةل من زبصص جىل آخا داخل اجلامعة  جىل اجلامعة من رامعة أخال معًتؼ هبا  /ػػػػػػػػػػػػػػةجيوز قبوؿ ربوةل الطالب
 مع مااعاة ما ةأيت :

  شاكط القبوؿ يف الطالب احملوؿ كأم شاكط أخال ةااىا القسم ضاكرةة. توفا 
 أك ملغى قيده من القسم احملوؿ منو  أسا ةكوف الطالب مفصوسان من اجلامعة احملوؿ من ا ألم سبب من األسباب. 
 : جيوز احتساب عدد الوحدات الدراسية اليت درس ا طبقا لآليت 

 حدات ادلعادلة أكثا من ستة فصوؿ دراسية.أسا ةكوف قد مضى على دراستو للو   -أ
 أف تتفق من حيث ادلوضوع مع متطلبات الربنامج احملوؿ جليو.   -ب 
 أسا تتعدل نسبة ىذه الوحدات ثالثُت يف ادلائة من كحدات الربنامج احملوؿ جليو.    -ج 
 أسا ةقل تقدةاه يف الوحدات ادلعادلة عن )ريد ردان(.      -د 
 خل الوحدات ادلعادلة ضمن حساب ادلعدؿ الًتاكمي.سا تد      -ق 
 تكوف ادلعادلة بتوصية من رللس القسم الذم ةتبعو ادلقار كموافقة رللس الكلية كعمادة الدراسات العليا.    -ك

 . ةكوف التحوةل من بانامج جىل آخا دلاة كاحده خالؿ ادلدة احملددة للحصوؿ على الدررة 

 الب يف الربنامج احملوؿ منو ضمن ادلدة القصول احملددة للحصوؿ على الدررة .ربتسب ادلدة اليت قضاىا الط 
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 آلية تقديم وسير طلبات التأجيل والحذف في قسم أصول التربية :

 :آلية تقديم الطلب 

 . كحدأقصى للدكتوراه العاشا كالفصل   أقصى كحد َتللمارست الثامن الفصل بد  قبل أم   النظامية ادلدة من للتأريل قابل األقل على كاحد فصل كرود من التأكد : أوالً 
 . األقل على بأسبوعُت الن ائية اساختبارات قبل حىت عليو التقدًن كحيق البحث سا الدراسة ماحلة يف ىم دلن خاص ف و الدراسية ادلقارات حذؼ أما

- تواصل كسيلة - اجلامعي الاقم - التخصص- اساسم) األساسية الطالب بيانات على ماتمالن  القسم لائيس خطاب تقدًن : ثانًيا
 .سجل األساة بالنسبة للطالبات  باإلضافة جىل صورة من اذلوةة الوطنية أك ادلربرات ىذه ةعزز ما بو كمافقنا   مربراتالطلب كمبيننا   (ادلطلوبة ادلدة 

 . اخلطاب مع كجرفاقو (66) رقم كاحلذؼ التأريل منوذج تعبئة : ثالثًا
 . اسارتماعية العلـو كلية يف الثاين الدكر (الارايل القسم) الًتبية أصوؿ قسم يف العليا الدراسات دلكتب مكتمالن  الطلب سليمت : رابًعا

 . ادلختصة كاجملالس اللجاف يف مساره كةأخذ مكتمالن  الطلب ةصبح عندئذو 
 : مالحظة

 . ادلعاملة سَت انت ا  بعد جسا عليو ادلوافقة اكتمالو بعد الطلب استالـ ةعٍت سا
 

 الطلب: سير آلية 
  . الطلب اكتماؿ بعد كاحلذؼ كالتأريالت األعذار جلنة على جدخاذلا أوالً 
 . الكلية لعميد لافع ا القسم رللس على عاض ا اللجنة موافقة بعد : ثانًيا
 . العليا الدراسات لعميد لافعو الطلب على الكلية عميد موافقة : ثالثًا
 . الطلب على العليا الدراسات ميدع موافقة : رابًعا

 . للطلب اإلداري التسلسل ىذا حسب موضوعو متابعة ـة / الطالبـ ويتولى
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 : آلية تقديم طلب الفرصة اإلضافية 
كجرفاؽ صورة من اذلوةة الوطنية أك  -فصالف أك فصل ادلطلوبة ادلدة - التواصل ةلكسي - اجلامعي الاقم - التخصص- اساسم) ػة / للطالبػ األساسية البيانات فيو مبيننا القسم لائيس مورو خطابأواًل:

 (سجل األساة بالنسبة للطالبات 
 (;6) رقم جضافية فاصة طلب منوذجثانيًا:
 . ػة / علىالطالبػ ادلااؼ ِقبل من كةوقع ةكتب (60) رقم الطالب َتسل الفصلي التقاةا منوذج:ثالثاً 
 

 نظام االختبارات:
ستو ادلارستَت أك الدكتوراه  كرصد التقدةاات  كفقا لالئحة الدراسة كاساختبارات للماحلة اجلامعية الصادرة من رللس التعليم العايل يف رل لدراسات العليا لنيل دررةيف مقارات اةتم جراا  اساختبارات 
 ىػ  فيما عدا ما ةأيت :66/9/6769الثانية ادلعقودة بتارةخ 

 دررة فأكثا  0: جذا حصل فيو على تقدةا "ريد" على األقل سا ةعترب الطالب نارحا يف ادلقار جسا . 
  بنا ن على توصية رللس القسم كموفقة رللس الكلية فيما ةتعلق باساختبارات البدةلة كادلقارات اليت تتطلب دراست ا أكثا من فصل دراسي ةتخذ رللس عمادة الدراسات العليا ما ةااه حياذلا

 ادلختصة.
  لقسم كموافقة رللس صبيع ادلقارات ادلطلوبة اختباران رباةاان كشفوةان كشامالن تعقده جلنة متخصصة كفق قواعد ةقاىا رللس اجلامعة بنا ن على توصية رللس ا وكتوراه بعد جهنائالد أف جيتاز طالب

ت الفاعية جف كردت  كةعد الطالب ماشحا لنيل الدررة جذا ارتاز اساختبار الكلية ادلختصة كرللس عمادة الدراسات العليا  كةكوف ىذا اساختبار يف التخصص الائيس للطالب كالتخصصا
 من ادلاة األكىل  أما جف أخفق فيو أك يف رز  منو فيعطى فاصة كاحدة خالؿ فصلُت دراسيُت  فإف أخفق ةلغى قيده.

 .ربتسب دررة األعماؿ الفصلية للمقار باساختبار أك بالبحث أك هبما معان 
 الًتاكمي يف ادلقارات التأىيلية صبيعان م طالب دبقارات تأىيلية للربنامج فال بد من ارتيازىا يف ادلاة األكىل بتقدةا سا ةقل عن ريد كيف الوقت نفسو ةاًتط أف سا ةقل معدلو جذا سبت مطالبة أ

 ( دررة فأكثا.0;عن ريد ردان كجذا كاف الطالب مطالبان دبقار تأىيلي كاحد فقط فال بد أف جيتازه بتقدةا ريد ردان )
 مل ةكن ىناؾ عذر مقبوؿ ةقتنع بو رللس القسم. ةاًتط لعقد اساختبار البدةل أف ةتقدـ الطالب بعذره عن التخلف من كقت ناو  العذر حىت هناةة األسبوع الثاين من هناةة اساختبارات  ما 
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 .ةعقد اساختبار البدةل خالؿ أسبوعُت من بداةة الفصل الدراسي التايل 
 ر الشامل لمرحلة الدكتوراه:االختبا 

 .ةعقد اساختبار الاامل يف الفصل التايل للفصل الذم أهنى فيو الطالب صبيع ادلقارات الدراسية ادلطلوبة 

 .جيوز للطالب تأريل اساختبار الاامل مدة فصل دراسي كاحد بنا  على موافقة رللس القسم ادلختص  كتبلغ عمادة الدراسات العليا بذلك 

  الكلية أك ادلع د موعد اساختبار الاامل كموضوعاتو كماارعو بنا  على اقًتاح اللجنة ادلختصة كتوصية رللس القسم.حيدد رللس 
 :أقساـ اساختبار الاامل 

 .)اساختبار التحاةام يف التخصص الائيس كالتخصص الفاعي )جف كرد 

 .)اساختبار الاف ي يف التخصص الائيس كالتخصص الفاعي )جف كرد 
 ختبار الاامل:نتيجة اسا 

  فأكثا يف كل كاحد من اساختبارةن.0:ةعد الطالب رلتازان لالختبار الاامل جذا حصل على % 

 :ةعد الطالب راسبان يف اساختبار الاامل يف احلالتُت التاليتُت 

 .جذا أخفق يف اساختبار الاامل أك أحد رزئيو 

 .جذا زبلف عن اساختبار الاامل أك أحد رزئيو بغَت عذر 
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 لس عمادة الدراسات العليا نتيجة اساختبار الاامل بنا  على توصية رللسي القسم كالكلية.ةقا رل 
 .ةعطى الطالب الااسب فاصة كاحدة إلعادة اساختبار الذم رسب فيو خالؿ فصلُت دراسيُت من الفصل التايل إلعالف النتيجة 

  ر تقبلو رلالس القسم كالكلية أك ادلع د كالدراسات العليا خالؿ فصلُت دراسيُت من الفصل التايل لالختبار الاامل.ةعقد اختبار للطالب الذم زبلف عن اساختبار الاامل أك رز  منو بعذ 
   سم كالكلية.بنا  على توصية رللسي القةلغى قيد الطالب جذا مل جيتز اساختبار الاامل أك رز ان منو بعد استنفاد الفاصة ادلمنوحة لو بقاار من رللس عمادة الدراسات العليا 

 
 الرسائل العلمية :

 : إجراءات تسجيل الرسائل العلمية 

 الدكتوراه بعدة جراا ات يف األقساـ العلمية بالكلية كتتخذ اإلراا ات التالية :رسالة  ادلارستَت ك البحث التكميلي دلاحلة ديا تسجيل

 ؤىل لتسجيل الاسالة العلميةربدد اللجنة العلمية أك القسم بنا  على توصية اللجنة ماشدان للطالب ادل. 

 .)من م اـ ادلاشد مساعدة الطالب يف خطواتو األكلية باذباه اختيار موضوع البحث )ادلاكلة 

 دة من أعضا  ىيئة د أف ةور و لالستفاةعاض الطالب على ادلاشد ما لدةو من أفكار كجيام النقاش بين ما هبدؼ ربدةد ماكلة البحث اليت ةعتـز تسجيل ا موضوعا لاسالتو   كللماش
 التدرةس يف التخصص يف ىذه ادلاحلة .

  دبوضوعو بصورة مورزة هبدؼ ربدةد ماكلة البحث كبياف تصوره األكيل لكيفية دراست ا.جلنة الدراسات العليا بالقسم بنا  على توريو ادلاشد ةتقدـ الطالب جىل 
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 الفكاة على عدد أعضا  اجمللس ذكوران كجناثان لعاض ا على رللس القسم . أما يف  يف ماحلة الدكتوراه /ػػػػػػػػػػةالطالبةصور    قسممن قبل جلنة الدراسات العليا بال يف حاؿ ادلوافقة على ادلوضوع
 ماحلة ادلارستَت فيبدأ الطالب بإعداد البحث كامالن.

 سلطط الاسالة بإشااؼ ادلاشدلة الدكتوراه يف حاؿ ادلوافقة على ادلوضوع من قبل أعضا  رللس القسم ةعد الطالب/ػػػػػػػػػػػػة يف ماح. 

 ةلتـز الطالب/ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بإرساؿ نسخة الكًتكنية  ادلخطط كالتوصية دبناقاتو يف حلقة مناقاة البحوث )السمينار(. يف ماحلة الدكتوراه ةقدـ ادلاشد خطابان جىل اللجنة العلمية ةفيد بإجناز الطالب(
 قية جىل القسم رراؿ كنسا  كةكوف ذلك قبل عقد حلقة النقاش بأسبوع على األقل (.جىل اللجنة ككذلك نسخ كر 

 . كفق منوذج التعدةالت ادلاسل لو من قبل اللجنة. بعد ادلناقاة يف ) السمينار( كاستماع ادلاشد كالطالب دللحوظات اللجنة ةقـو الطالب بإراا  التعدةالت الالزمة 

  لإلفادة بإراا  التعدةالت كالتوصية بإقاار ادلخطط كعاض ا على رللس القسم .ةافع ادلاشد خطابان جىل اللجنة 

  ادلااؼ. تاشيحبعد تأكد اللجنة من جراا  التعدةالت الالزمة ةافع رئيس اللجنة خطابا جىل رللس القسم باعتماد ادلخطط ك 

  مع جرفاؽ نسخة كاحده من ادلخطط ك (68ا معو منوذج تسجيل موضوع رسالة علمية )مافقن  الكليةجىل رللس من رللس القسم ةافع ادلخطط بعد التوصية باعتماد ادلخطط(cd للنظا فيو )
  كرفعو جىل عمادة الدراسات العليا .

 .ةعاض ادلخطط على رللس عمادة الدراسات العليا ساعتماده 

 :جعداد الاسالة 

 http://www.imamu.edu.sa/clscر العاـ الذم حدد من كلية العلـو اسارتماعية على الاابط التايل:لتو باإلطاػػػػػػػة يف جعداد رساضوابط جعداد الاسالة: ةلتـز الطالب/ػػػػػػػػػػ
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 تقاةاان مفصالن جىل رئيس القسم عن مدل تقدـ الطالب يف دراستو كتاسل صورة من التقاةا جىل عميد الدراسات العليا. -يف هناةة كل فصل دراسي –ةقدـ ادلااؼ 

 ئل:مناقاة الاسا 

ان لعاض ا على رللس القسم لتاكيل جلنة ادلناقاة كةلتـز بعد جهنا  الطالب/ػػػػػػػػػػػػة الاسالة كتسليم ا للمااؼ ةافع ادلااؼ تقاةاان جىل رئيس القسم بصالحية الاسالة للمناقاة كذلك سب يد
 .الطالب/ػػػػػػػػػػػػػة بتسليم النسخ للمناقاُت ىذا بالنسبة دلاحلة ادلارستَت 

لجنة الفحص العلمية يف اجلامعة كبعد أف تقا من جلنة ل جحدامها للقسم كاألخال نسختُت أما بالنسبة دلاحلة الدكتوراه فبعد أف ةافع ادلااؼ تقاةاان جىل رئيس القسم بصالحيت ا للمناقاة تافع 
 كذلا حالتاف :الفحص العلمية تعاد للقسم 

  بإراا  الطالب/ػػػػػػػػػػػػػػػػػة للتعدةل من خالؿ رفع خطاب للجنة بإراا  التعدةل .جراا  التعدةالت ادلذكورة كجقاار القسم 

 راا  التعدةالت ادلذكورة كجعادة النسخة ادلعدلة جىل اللجنة لإلطالع علي ا كالتأكد من جراا  التعدةالت.ج 

(+ جرازة جلنة 36متضمنة )صورة من غالؼ الاسالة+ صورة من مستخلص الاسالة+ منوذج طلب تاكيل جلنة رقم )بعد اسانت ا  من جلنة الفحص تافع التوصية بتاكيل جلنة ادلناقاة من رللس القسم 
 .تعاض على رللس الكلية مث تافع جىل رللس العمادة إلصدار قاار بتكوةن جلنة ادلناقاة . الفحص(

 خطاب جىل كل عضو من أعضا  جلنة ادلناقاة مع نسخة من الاسالة للحكم على مدل صالحيت ا للمناقاة .بعد صدكر قاار عمادة الدراسات العليا بالتوصية بتاكيل جلنة ادلناقاة ةاسل 

 ةاسل كل عضو تقاةاان عن الاسالة ةفيد مدل صالحيت ا للمناقاة   كجذا أفادت التقارةا بصالحيت ا للمناقاة حيدد موعد للمناقاة .

 ة بإهنا  متطلبات التخاج للدررة العلمية رةثما ةتم منحو كثيقة التخاج األصلية بعد مصادقة رللس اجلامعة على زبارو.دينح الطالب /ػػػػػػػػػػػػػػػػػة جذا رغب جفاد
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 تعلن ادلناقاة بعد حجز القاعة الائيسة يف الكلية أك ماكز الطالبات.

 : بالنسبة للطالبات آلية حجز قاعات المناقشات العلمية

 لو أك من خالؿ الطالبة مع منسقة الدراسات العليا بالقسم لتحدةد األةاـ ادلتاحة لعقد ادلناقاة في ا قبل اساتفاؽ مع ادلناقاُت .ةتواصل ادلااؼ العلمي من خال -1

 واصل منسقة الدراسات العليا بالقسم مع ككالة الكلية لتحدةد قاعة عقد ادلناقاة العلمية بصورة مبدئية .تت -6

 ادلااؼ أك مسؤكؿ ادلناقاات باقم القاعة احملددة للمناقاة العلمية كرقم اتصاذلا . تبلغ منسقة الدراسات العليا  -3

 قبل ادلناقاة بأسبوع . ئيس القسم لوكالة الكليةاستكماؿ جراا ات جرساؿ خطاب ادلناقاة ادلوقع عليو من قبل عميد كلية العلـو اسارتماعية أك ر  -7

 دلسؤكلة ادلناقاات بوكالة كلية العلـو اسارتماعية   جضافة جىل توقيع ا على تع د ادلناقاات كبذلك ةتم تأكيد حجز القاعة ذلا .أف تسلم الدارسة صورة من خطاب ادلناقاة  -8

 كمنح الدررة العلمية . ماد النتيجةتعاض توصية جلنة ادلناقاة دبنح الدررة العلمية على رللس القسم مث رللس الكلية مث رللس عمادة الدراسات العليا مث رللس اجلامعة ساعت

 آلية اعتماد النتائج في القسم :

 : آلية اعتماد النتائج في مرحلة الماجستير 

 عدد حبثو بطباعة ةقـو مااؼ  من كاعتمادىا ادلناقاة بعد التعدةالت من ػة / الطالبػ انت ا  بعد (6+نسخ60;cd) كما ةلي:  اجمللد داخل األكراؽ كتاتب فاخا ذبليد رللدة 
 اخلارري األخضا. الغالؼ -6
 كرؽ أبيض مقول سادة. -6
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 بيانات رسالة علمية )سلتومة كملونة(. -3
 صفحة الغالؼ الداخلية )مذىبة(. -7
 كرقة اعتماد النتيجة )سلتومة كملونة(. -8
 البسملة. -9

 .مع اسالتزاـ باللوف األخضا للغالؼ اخلارري
 التالية ادلستندات مع للقسم اخلمسة النسخ بتسليم ػة / الطالبػ ةقـو : 

 . للطالبات عائلةال سجل أك الوطنية اذلوةة من صورة -6
 . ادلافق النموذج كفق الذاتية السَتة -6
 . الطاؼ جخال  عند لو حلارتو للنسخ تسليمو أثنا  القسم من تكميلي حبث بتسليم جفادة منوذج ػة / الطالبػ خيتم -3

 كاىاذ  السابق الااكط كفق الااؼ دلاتبة كاستحقاقو الًتاكمي معدلو كحساب ػة / للطالبػ البحث دررة رصد ةتم السابقة األكراؽ اكتماؿ بعد . 
 اجلامعة رللس جىل مث العليا الدراسات عمادة رللس جىل مث الكلية رللس جىل مث ساعتمادىا القسم جمللس تدخل مث . 
 كتسليم ا الوثيقة ردك بص عالقة للقسم س كلي بالقسم الطالب عالقة تنت ي للكلية كرفع ا القسم لسرل يف النتيجة اعتماد كبعد . 
 للطالبات الدكر الثاين. 366ٌت العمادة للطالب كمبٌت بدب -قسم الوثائق – ةقـو الطالب/ػػػػػػػػػػػػػػة باستالـ الوثائق من عمادة الدراسات العليا 
 :كةتطلب استالـ كثيقة التخاج جحضار ادلستندات التالية 

 ثي )حبث تكميلي( موقعان كسلتومان من قسم أصوؿ الًتبية .منوذج جفادة بتسليم مااكع حب 
 أك ادلوقع اسالكًتكين للجامعة . لقسم أك ككالة الكلية منوذج )جخال  طاؼ طالب/ػػػػػػة (موقعا كسلتومان من اجل ات احملددة يف النموذج. كديكن احلصوؿ على النموذج من ا 

 الدكتوراه في مرحلة نتائجال اعتماد آلية : 
 رسالتو بطباعة ةقـو   ماافو من كاعتمادىا ادلناقاة بعد التعدةالت من ػة / الطالبػ انت ا  بعد (60نسخة +66cd) – كتاتب بنفس تاتيب رسالة ادلارستَت السابق ذكاه-

  (الداخلي للمناقش نسخة+للمااؼ نسخة+cd مع القسم دلكتبة نسختُت) للقسم كةسلم 
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 لاألخا  النسخ تسليم كةكمل . األخضا باللوف فاخا ذبليد رللدة (cd+نسخ ثالث)للكلية كةسلم   اخلارري ادلناقش نسخة جةصاؿ الطالب كةتوىل
 .بقسم الطالبات اإلضافة جىل نسخة جىل ككالة الكليةب علمية رسالة تسليم جفادة منوذج يف موضح ىو ما سبحب
 التالية ادلستندات مع للقسم النسخ بتسليم ػة / الطالبػ ةقـو : 

 . للطالبات عائلةال سجل أك الوطنية اذلوةة من صورة -6
 . زلدد منوذج دكف عادم باكل الذاتية السَتة -6

 اذكاى السابق الااكط كفق الااؼ دلاتبة كاستحقاقو الًتاكمي معدلو كحساب ػة / للطالبػ الاسالة دررة رصد ةتم السابقة األكراؽ اكتماؿ بعد. 
 اجلامعة رللس جىل مث العليا الدراسات عمادة رللس جىل مث الكلية رللس جىل مث ساعتمادىا القسم جمللس تدخل مث . 
 بالقسم الطالب عالقة تنت ي للكلية كرفع ا القسم لسرل يف النتيجة اعتماد بعد . 
  للطالبات الدكر الثاين. 366مبٌت ٌت العمادة للطالب ك بدب -قسم الوثائق  –ةقـو الطالب/ػػػػػػػػػػػػػػة باستالـ الوثائق من عمادة الدراسات العليا 
 :كةتطلب استالـ كثيقة التخاج جحضار ادلستندات التالية 

 . منوذج جفادة بتسليم مااكع حبثي )حبث تكميلي( موقعان كسلتومان من قسم أصوؿ الًتبية 
 ى النموذج من القسم أك ككالة الكلية للدراسات العليا أك ادلوقع منوذج )جخال  طاؼ طالب/ػػػػػػة (موقعا كسلتومان من اجل ات احملددة يف النموذج. كديكن احلصوؿ عل

 اسالكًتكين للجامعة .
 

 حقوق الطالب/ـــــــــــــــــــة :

 ةكمل اإلراا ات ادلوضحة  دمات الذاتيةةستحق الطالب/ػػػػػػػػة عند قبولو كابتدا  الدراسة مكافأة ش اةة تصاؼ لو من قبل عمادة شؤكف الطالب بعد أف ةقـو بتفعيل حسابو يف اخل
كذب يزىا للتوزةع كتعلن أمسائ م يف بفازىا  ادلكافآت  كعند جصدار البطاقة ككصوذلا من البنك تقـو جدارة   http://adm_imamu.edu.sa/std_affيف الاابط التايل : 

 imamu_edu_sa@حساب عمادة شؤكف الطالب بتوةًت 

http://adm_imamu.edu.sa/std_aff
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 ( 00>ةستحق الطالب بدؿ ادلصادر كادلاارع كل سنة دراسية دبقدار)  دع يف حسابو مباشاة من خالؿ جدارة ادلكافآتةو لاير . 

 بعد مناقاة رسالتو بدؿ للطباعة من خالؿ تعبئة منوذج بدؿ الطباعة اخلاص بالطالب كرفعو لاؤكف الطالب. يف ماحلة الدكتوراه ةستحق الطالب 

 ساستخدام ا يف األغااض ادلختلفة مثل : جثبات اذلوةة يف ادلدةنة اجلامعية   اساستفادة  رامعية من عمادة الدراسات العليا بطاقة مقبوؿ يف الدراسات العليا طالب/ػػػػػػةلكل  تصاؼ
 .من ادلكتبة  اساستفادة من اخلدمات الصحية   اساستفادة من اخلدمات الطالبية داخل ادلدةنة اجلامعية 

 : للطالب/ػػػػػػػػة اساستفادة من خدمات ادلكتبة سوا  اسالكًتكنية أك التقليدةة من خالؿ 

 قبل مستفيدةن آخاةن .طالب الدراسات العليا من حقو استعارة مخس كتب دلدة ش ا كامل كديكنو ذبدةد اإلعارة دلاة كاحدة بااط أسا ةكوف ىناؾ طلب من نظاـ اإلعارة -6

 ة جما عن طاةق احلضور شخصيان للمكتبة أك عن طاةق اذلاتف.كديكن ذبدةد اإلعار 

 ةلـز الطالب/ػػػػػػػػػػػػػة اآليت:خدمة قواعد ادلعلومات كلالستفادة من ا -6

 :احلصوؿ على اسم مستخدـ ككلمة ماكر من عمادة تقنية ادلعلومات من خالؿ الاابط التايلhttp://ug.imamu.edu.sa/sdl login  

 اسم ادلستخدـ ككلمة ادلاكر ديكن جتباع اخلطوات التالية: بعد احلصوؿ على 

  مث الدخوؿ باسم ادلستخدـ ككلمة ادلاكر. –الدخوؿ للمكتبة الاقمية السعودةة  –ادلكتبات  –الدخوؿ جىل موقع اجلامعة الائيسي 

 عن قواعد ادلعلومات اسالكًتكنية كديكن معافة أكقات الورش من خالؿ: مالحظة : لالستفادة من قواعد ادلعلومات تقدـ عمادة شؤكف ادلكتبات باكل دكرم كرش تدرةبية
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 >;6;>68رقم اذلاتف:

 infocenter@imamu.edu.saادييل ادلكتبة : 

  imamlib_girls@معاؼ العمادة بتوةًت: 

 ـة:لخدمات الذاتية للطالب/ــــــــــــكيفية الدخول ل

 لاقم اجلامعي للطالب.ديكن الدخوؿ جىل اخلدمات الذاتية العامة من خالؿ اسم ادلستخدـ كالامز السام  كديكن للطالب احلصوؿ على اسم ادلستخدـ كىو عبارة عن ا -6

ستخدـ كتاؾ خانة الاقم السام خالية مث عند الدخوؿ ألكؿ ماة ةتورب على الطالب جناا  رمز سام خاص بو كذلك من خالؿ جدخاؿ الاقم اجلامعي يف خانة اسم ادل -6
اـ أك أكثا اضغط على )ىل نسيت الاقم السام( مث أدخل رقم السجل ادلدين مث اضغط )تقدًن اإلرابة( سيطلب منك جدخاؿ رقم سام ردةد ةتكوف من ستة أرق

 كتكوف أرقاـ بدكف حاكؼ.

 أم فوف ( سابد من استخداـ األرقاـ باللغة اساجنليزةة . –)أم باد  تنبيو: عند الدخوؿ على اخلدمات الذاتية من خالؿ األر زة الذكية

متابعة( لكي ةتم الدخوؿ قد تعاض غالبان صفحة جرشادةة من اجلامعة في ا بعض اإلرشادات أك التعليمات أك اإلعالنات ادل مة فتتم قاا ة ادلعلومات مث ةضغط على ) -3
 على النظاـ.

ديكن مااىدة رابط للمعلومات الاخصية   كرابط خلدمات الطالب  كةورد دائمان أعلى الصفحة خاةطة ادلوقع للاروع جىل القوائم يف صفحة القائمة األساسية للطالب  -7
 على ىيكلة شجاة  كةورد اخلاكج كادلساعدة كالعودة جىل القائمة الائيسة .

mailto:infocenter@imamu.edu.sa
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 عاض معلومات العناكةن كاذلواتف. –تغيَت الامز السام  –رابة اخلاصُت باحلماةة رابط ادلعلومات الاخصية حيث ةستطيع الطالب/ػػػػػػػػػػػػة تغيَت السؤاؿ كاإل -8

 الفاص اساستثنائية. -اساعتذار –التأريل  –حالة التسجيل  –ردكؿ الطالب  -اجلدكؿ الدراسي -رابط خدمات الطالب/ػػػػػػػػػػػػػػػػة ةظ ا فيو الفصل الدراسي -9

 عاض معلومات عن الطالب.–دليل ادلقارات  -اجلدكؿ الدراسي -السجل األكادديي –ساطالع على الدررات الن ائية سجالت الطالب/ػػػػػػػػػػػػػػػة كديكن ا -:

 : ديكن للطالب/ػػػػػػػػػة تفعيل الربةد اإللكًتكين اخلاص بطالب اجلامعة من خالؿ اتباع اخلطوات التالية 

 http://sm.imamu.edu.saالتورو جىل موقع الربةد اإللكًتكين :  -6

كىو نفس طلب اسم ادلستخدـ الذم ةستخدـ  )طلب باةد الكًتكين ردةد(ةتم جدخاؿ اسم ادلستخدـ ككلمة ادلاكر اليت كصلتك باسالة على اجلواؿ. جذا مل ةتم استالم ا فيتم اختيار  -6
 للدخوؿ جىل أر زة اجلامعة كأنظمت ا.

 امعي كرقم السجل ادلدين.ةتم جدخاؿ الاقم اجل -3

 ل.بعد ذلك سيتم جرساؿ بيانات الدخوؿ )اسم ادلستخدـ ككلمة ادلاكر ( على رقم اجلواؿ ادلسجل يف النظاـ األكادديي )بنا( مع طاةقة التفعي -7

   https://sm.imamu.edu.sa/supportيف حالة تغيَت الطالب/ػػػػػػػػػػػػػػة لاقم اجلواؿ أك موار تو ألم خلل ةارى زةارة بوابة الدعم الفٍت:  -8

  itsupport@imamu.edu.saأك جرساؿ رسالة من خالؿ الربةد اسالكًتكين 

 

http://sm.imamu.edu.sa/
mailto:itsupport@imamu.edu.sa
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 أمور عامة:

 جحضار اساستبانة جىل القسم موقعة من قبل ادلااؼ على صبيع صفحاهتا كةسلم القسم  خطابات تس يل ادل مة جذا احتاج الطالب/ػػػػػػػػػػػػػػة خلطاب تس يل ادل مة ةتعلق بتوزةع اساستبانة فإنو ةلزمو
ات للدراس لبحث العلمي  بعد سلاطبة ككيل اجلامعةللدراسات العليا ك ا   كةعبأ الطالب/ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة منوذج طلب تس يل ادل مة مث  تافع األكراؽ لوكالة اجلامعة cdمع نسخة على  نسخة من ا

 .لبحث العلمي ةنتظا الطالب/ػػػػػة حىت ةصدر اخلطاب يف مدة زمنية تستغاؽ من أسبوع جىل أسبوعُتالعليا كا

 نسا  .الطالبات من قسم ال اراؿ كالقسم وؿ على جفادة للمقا عملو تسلم للطالب من اإلفادات حيق للطالب/ػػػػػػػػػػػػػة احلص 

 كةاًتط يف العضو ادلوصي أف ةكوف قد درس الطالب/ػػػػػػػػة يف ادلاحلة السابقة مية للطالب/ػػػػػػػػػة أف حيضا معو السجل األكادديي للماحلة السابقة التوصيات العلمية سابد عند عمل توصية عل. 

 ناقاة العلمية   جسا يف حالة كرود مناقاة خاررية فيتوىل القسم عند حجز القاعة للطالبة كقت ادلناقاة سا ةتأكد حجز القاعة جسا بتوقيع تع د من قبل الطالبة بعدـ جحضار الضيافة أثنا  ادل
 .63تعميم رقم    كةكوف ذلك يف حدكد ضيقة368العلمي جدخاؿ الضيافة ادلناسبة خبطاب منو ةورو جىل مدةاة األمن دببٌت 

 قنوات تهمك:

 تويتر:

 imamu_coss@حساب كلية العلوم االجتماعية :

 _postgraduate@:جتماعية للدراسات العليا للطالباتحساب وكالة كلية العلوم اال

 imam_trb@:  حساب قسم أصول التربية
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 graduate_imam@ عمادة الدراسات العليا )القبول والتسجيل(:

 graduate_imsiu@:للطالبات وكالة الدراسات العليا

 تيلجرام:

 https://telegram.me/ossoltrb: قناة القسم

 الهواتف:

 83>7;68-0>9:;68رراؿ : ات العليا )القبول والتسجيل (عمادة الدراس

 ;6:;>68->6:;>68-68:;>68نسا : عمادة الدراسات العليا )القبول والتسجيل(

 7939;68:وحدة اإلرشاد األكاديمي بعمادة الدراسات العليا

 ;06:;68-030:;68-8:96;68->06:;68-:6>8;68)رراؿ(: قسم أصول التربية

 :للقسم النسائيالبريد االلكتروني 

i.imam.trb@hotmail.com 

 البريد االلكتروني للدراسات العليا في القسم الرجالي:

mailto:i.imam.trb@hotmail.com
mailto:i.imam.trb@hotmail.com
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Alderasat.trb@hotmail.com 

 

 موقع القسم :

 الدكر الثاين. -مبٌت كلية العلـو اسارتماعية-ادلدةنة اجلامعية  الرجال 

 .األكؿ الربج –الدكر الثالث  – 368مبٌت  -ة ادللك عبد اهلل للطالباتمدةن النساء
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 المراجع:

 الالئحة ادلوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودةة كقواعدىا التنفيذةة جبامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية  .ق6739رامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية .

 الكًتكنية . . نسخةـ6068 -ىػ 6739
 ق. القواعد ادلنظمة لتسجيل الاسائل العلمية ككتابت ا كطباعت ا كتقددي ا.الاةاض.مطابع رامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية .6736رامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية .

 اـ زلمد بن سعود اإلسالمية .رامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية.دت. قسم أصوؿ الًتبية. الاةاض .مطابع رامعة اإلم

 ق. دليل الطالب. الاةاض .مطابع رامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية.6769رامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية.

 مد بن سعود اإلسالمية.مطابع رامعة اإلماـ زل رامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية.دت. قواعد ادلعلومات اسالكًتكنية )ادلكتبة الاقمية( دليل ادلستخدـ.

 مطابع رامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية رامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية .دت.عمادة تقنية ادلعلومات.
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 المالحق
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