اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العايل
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة
عمادة الدراسات العليا

دليل الطالب
يف الدراسات العليا
إعداد
عمادة الدراسات العليا


مقدمة :
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه  ،ونعوذ ابهلل
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  ،من يهده هللا فال مضل له  ،ومن
يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده الشريك له
وأشهد أن دمحماً عبده ورسوله .
أخي الطالب يف الدراسات العليا :
يسر عمادة الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية ابلتعاون
والتنسيق مع اللجنة الدائمة للشؤون التعليمية واألكادميية وتطويرها أن
تقدم لك هذا الدليل الذي يشتمل على تعريف موجز ابجلامعة ،
وكذلك التعريف ابلدراسات العليا وتطورها واألنظمة واإلجراءات
املتبعة فيها .

1

وإننا إذ نقدم هذا الدليل ألبنائنا طالب الدراسات العليا أنمل أن
يفيدوا منه  ،وجيدوا فيه مايفيدهم ويعينهم على االنتظام يف دراستهم ،
جبد ومثابـرة لتحقيق طموحاهتم العلمية .
ونتوقع منهم أن يلتزموا مبا جاء فيه من تعليمات وإرشادات تسهم
يف حتقيق أهداف اجلامعة اإلسالمية اليت اختاروا االلتحاق هبا على
وجه العموم وحتقيق أهداف الدراسات العليا على وجه اخلصوص .
وفق هللا اجلميع ملا فيه اخلري والسداد .
وآخر دعواان إن احلمد هلل رب العاملني .
وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني

عمادة الدراسات العليا

تعريف موجز بالجامعة
أوالً  :الجامعة اإلسالمية النشأة واألهداف :
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أنش ـ ـ ــئ اجلامع ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ــالمية ابألم ـ ـ ــر املل ـ ـ ـ ــي رقـ ـ ـ ــم ( )11واتري ـ ـ ـ ـ
1331/3/22هـ .
ووفقـاً للمرسـوم املل ــي ذي الـرقم م 07/املــؤريف يف 1332/3/0ه ـ فـ ن
اجلامعــة اإلســالمية ابملدينــة املنــورة مؤسســة إســالمية عامليــة مــن حي ـ
الغاية عربية سعودية من حي التبعية .
كما حددت أهدافها على النحو التايل :
 .1تبلي ـ ـغ رسـ ــالة اإلسـ ــالم اخلالـ ــدة إ العـ ــا عـ ــن طريـ ــق الـ ــدعوة
والتعليم اجلامعي والدراسات العليا .
 .2غــرا الــروس اإلســالمية وتنميتهــا  ،وتعميــق التــدين العملــي يف
حيـاة الفـرد وامتمـع  ،املبـ علـى إخـالص العبـادة هلل  ،وجتريــد
املتابعة لرسول هللا . 
 .3إعـ ـ ــداد البحـ ـ ــوت العلميـ ـ ــة وترمجتهـ ـ ــا ونشـ ـ ــرها وتشـ ـ ــجيعها يف
جماالت العلوم اإلسالمية والعربية خباصة  ،وسائر العلوم وفروع
املعرفة اإلنسانية اليت حيتاج إليها امتمع اإلسالمي بعامة .
 .4تثقيف من يلتحق هبا من طالب العلـم مـن املسـلمني مـن شـ
األحن ـ ــاء وت ـ ــوين علم ـ ــاء متمصص ـ ــني يف العلـ ـ ــوم اإلس ـ ــالمية
والعربيــة  ،وفقهــاء يف الــدين متــزودين مــن العلــوم واملعــارف مبــا
يــؤهلهم للــدعوة إ اإلســالم  ،وحــل مــايعر للمســلمني مــن
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مش ـ ـ الت يف شـ ــؤون ديـ ــنهم ودنيـ ــاهم علـ ــى هـ ــد ال تـ ــاب
والسنة وعمل السلف الصاحل .
 .2جتميع الرتات اإلسالمي والعناية حبفظه وحتقيقه ونشره .
 .6إقامة الروابط العلمية والثقافية ابجلامعات واهليئات واملؤسسات
العلمية يف العا وتوثيقها خلدمة اإلسالم وحتقيق أهدافه .
ثانياًًً  :نشأة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية وتطورها :

بدأت الدراسـات العليــا يف اجلامعــة اإلسالميــة ابفتتـاس قسـم الدراسـات
العليـا يف 1332/11/23هـ يف شعبة واحدة هي شعبة السنة .
ويف عام 1330/1336هـ افتتح ثالت شعب جديدة  ،وهي :
شعبة التفسري وشعبة أصول الفقه وشعبة الفقه .
ويف عام 1333/1330هـ افتتح شعبة الدعوة .
ويف عام 1477/1333هـ افتتح شعبتان مها :
شعبة العقيدة وشعبة األدب والنقد .
ويف عام 1471/1477هـ افتتح شعبتان مها :
شعبة اللغوايت وشعبة البالغة .
ويف عام 1476/1472هـ افتتح شعبة السرية والتاري اإلسالمي .
ويف عام 1473هـ دجم شعبتا األدب والبالغة يف شعبة واحدة .
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ويف عام 1411هـ مت دمج شعب الدراسـات العليـا يف األقسـام العلميـة
داخل ال ليات ونتج عن ذلك إضافة ختصصات أخر مثل:
الق ـ ـراءات يف كليـ ــة القـ ــرآن ال ـ ــر وعلـ ــوم احلـ ــدي يف كليـ ــة احلـ ــدي
الشريف والرتبية اإلسالمية يف كلية الدعوة وأصول الدين .
يف عام 1416هـ صدرت التوجيهات ال رمية إبنشاء عمادة الدراسات
العليــا ابلقـرار الــوقاري رقــم ( )2/0يف 1416/6/11ه ـ املتــوج ابملوافقــة
السـ ـ ـ ــامية ال رميـ ـ ـ ــة ابلتوجيـ ـ ـ ــه ال قـ ـ ـ ــي رقـ ـ ـ ــم (/0ب )3742/واتري ـ ـ ـ ـ
1416/6/20هـ وهي ترتبط بوكيل اجلامعـة للدراسـات العليـا والبحـ
العلمي  ،وتتـو اإلشـراف علـى مجيـع بـرامج الدراسـات العليـا ابجلامعـة
 ،والتنســيق فيمــا بينهــا  ،والتوصــية ابملوافقــة عليهــا  ،وتقوميهــا واملراجعــة
الدائمــة هلــا  ،كمــا تتــو اســتقبال طلبــات االلتحــاق ابلدراســات العليــا
ودراســة امللفــات واملفاضــلة بــني املتقــدمني وأخــذ موافقــة األقســام علــى
القبول .
أهداف الدراسات العليا :

هتدف الدراسات العليا إ حتقيق األغرا اآلتية -:
 -1العناية ابلدراسات اإلسالمية والعربية والتوسع يف حبوثها
والعمل على نشرها .
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-2

-3
-4
-2

-6

اإلسهام يف إثراء املعرفة اإلنسانية ب افة فروعها عن طريق
الدراسات املتمصصة والبح اجلاد للوصول إ إضافات
علمية وتطبيقية مبت رة وال شف عن حقائق جديدة .
مت ني الطالب املتميزين من محلة الشهادات اجلامعية من
مواصلة دراساهتم العليا حملياً .
إعداد ال فاايت العلمية واملهنية املتمصصة وأتهيلهم
أتهيالً عالياً يف جماالت املعرفة املمتلفة .
تشجيع ال فاايت العلمية على مسايرة التقدم السريع
للعلم والتقنية ودفعهم إ اإلبداع واالبت ار وتطوير
البح العلمي وتوجيهه ملعاجلة قضااي امتمع السعودي.
اإلسهام يف حتسني مستو برامج املرحلة اجلامعية لتتفاعل
مع برامج الدراسات العليا .

شروط القبول ومواعيده والمستندات المطلوبة :

أ -شروط القبول :
يشرتط للقبول يف الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية مايلي :

-1

أن ي ون املتقدم سعودايً  ،أو على منحة رمسية
للدراسات العليا إذا كان من غري السعوديني .
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 -2أن ي ون حاصالً على الشهادة اجلامعية أو شهادة
العاملية (املاجستري) من جامعة سعودية أو من جامعة
أخر معرتف هبا  ،بتقدير اليقل عن (جيدجداً)
للماجستري والدكتوراه واليقل عن (جيد) للدبلوم العايل .
 -3أن ي ون حافظاً (أربعة أجزاء) من القرآن ال ر للدبلوم
 ،و (مخسة أجزاء) للماجستري و(عشرة أجزاء) للدكتوراه
.
 -4أن ي ون حسن السرية والسلوك  ،والئقاً طبياً .
 -2أن يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريسه.
 -6موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً .
 -0التفرغ التام للدراسة .
 -3أن جيتاق ماجير له من اختبارات حتريرية أو شفوية .
 -3أن يتم ترشيحه من جملسي القسم وال لية .
 -17يتوقف قبول الطالب املوظف على إحضاره قرار االبتعات
والتفرغ قبل بدء الفصل الدراسي .
ب -مواعيد القبول وتقدمي طلبات االلتحاق :
تقبل عمادة الدراسات العليا طلبات االلتحاق يف املواعيد التالية:
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 -1مرحلتا الدبلوم و املاجستري .
يبدأ التقد من بداية الفصل الدراسي الثاين من كل عام ،
ويستمر ملدة ثالثة أسابيع .
 -2مرحلة الدكتوراه .
يبدأ التقد من بداية كل فصل دراسي  ،ويستمر ملدة ثالثة
أسابيع .

ج /املستندات املطلوبة عند التقدمي :
-1
-2
-3
-4
-2
-6
-0
-3

تعبئة منوذج طلب االلتحاق ابلدراسات العليا .
أصل املؤهل الدراسي مع صورة مصدقة .
أصل كشف الدرجات مع صورة مصدقة .
أصل شهادة حسن السرية والسلوك مع صورة مصدقة .
تزكيتان علميتان ممن سبق هلم تدريسه (أصل) .
موافقـة جهـة العمل على الدراسة والتفرغ هلا (للموظف) .
صورة البطاقة الشمصية (للسعوديني) .
صورة اجلواق أو اإلقامة (لغري السعوديني) .

3

-3

أربع صور مشسية حديثه .
نظام الدراسة :

أ – مرحلة الدبلوم :
مدته سنة دراسية واحدة (فصالن دراسيان) .

ب – مرحلة املاجستري :
املدة املقررة للحصول على درجة املاجستري التقل عن أربعة فصول
دراسية والتزيد عن مثانية فصول دراسية  ،منها (فصالن دراسيان)
لدراسة املقررات والباقي إلعداد الرسالة العلمية .
ويف بعض التمصصات كالقراءات واألنظمة (أربعة فصول دراسية)
لدراسة املقررات والباقي إلعداد البح الت ميلي .
ج – مرحلة الدكتوراه :
املدة املقررة للحصول على درجة الدكتوراه التقل عن ستة فصول
دراسية والتزيد عن عشرة فصول دراسية  ،منها (فصل دراسي واحد)

3

لدراسة املقررات ويف بعض التمصصات كالقراءات مثالً (فصالن
دراسيان) لدراسة املقررات وابقي املدة إلعداد الرسالة العلمية .
د -معلومات إضافية :
● تنقسم السنة الدراسية إ فصلني دراسيني رئيسيني التقل مدة كل
منهما عن مخسة عشر أسبوعاً والتدخل ضمنهما فرتات التسجيل

واالختبارات  ،وفصل دراسي صيفي التقل مدته عن مثانية أسابيع
تضاعف خالهلا املدة املمصصة ل ل مقرر .
● إذا اجتاق الطالب مقررات الفصل الدراسي ينقل إ مقررات
الفصل الدراسي التايل (إن وجد) .
● الجيوق للطالب أن يلتحق ب انجمني للدراسات العليا يف وق واحد
.
● حتسب املدة القصو للحصول على الدرجة العلمية من بداية
التسجيل يف مقررات الدراسات العليا وح اتري تقد املشرف على
الطالب تقريراً إ رئيس القسم مرفقاً به نسمة من الرسالة  ،أو أي
متطلبات أخر ل انجمه .
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● للطالب أن يستفيد من اإلجاقة اليت تلي الفصل الذي ينتهي بنهاية
املدة القصو حلصوله على الدرجة  ،على أن يسلم رسالته قبل بدء
دراسة الفصل التايل .

هـ ـ ـ -إج ـ ـرااات التقـ ــدمي ملرحلـ ــة الـ ــدكتوراه (للطـ ــالب ـ ــري
السعوديني) :

أوالً  :يف حالة رغبة الطالب غري السعودي يف مواصلة الدراسة يف

مرحلة الدكتوراه يتقدم بطلب إ عمادة الدراسات العليا يف مدة
التزيد عن أسبوعني من اتري املناقشة  ،واليقبل أي طلب بعد هذا
التاري .
اثنياً  :يف حالة اجتياق اختبارات القبول وفتح ال انمج يف الفصل

التايل حيق للطالب أن يبقى يف اجلامعة استعداداً للدراسة .

اثلثاً  :يف حالة عدم فتح ال انمج يف الفصل التايل أو رسوب
الطالب يف أحد اختبارات القبول  ،أو عدم ترشيحه من قبل امالس
فيجب على الطالب مراعاة مايلي :
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-1

-2

-3

السفر لبلده خالل شهر من اتري إجراء املقابلة
الشمصية ابلعمادة ويف حالة أتخره يستبعد ملفه من
الرتشيح  ،ويعد خمالفاً ألنظمة اإلقامة والسفر .
إذا فتح ال انمج فيما بعد تتم املفاضلة بني الطالب
الذين اجتاقوا اختبارات القبول وسافروا إ بلداهنم مع
املتقدمني اجلدد ويتم جتديد املنحة للمرشح وطلب
استقدامه .
الطالب املمالف ألنظمة اإلقامة والسفر املشار إليها
هنا أو املعمول هبا يف اجلامعة الينظر يف قبوله .
برامج الدراسات العليا :

جدول يوضح األقسام العلمية يف الكليات وبرامج الدراسات

الكلية

العليا املتاحة فيها

القسم

الفقه
الشريعة
أصول الفقه
القضاء والسياسة
الشرعية
القرآن الكرمي التفسري

دبلوم ماجستري
*
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*
*
*
(األنظمة)
*

دكتوراه
*
*
*

القراءات

احلديث
الشريف
علوم احلدي
العقيدة
الدعوة
وأصول الدين التاري
الدعوة
الرتبية

فقه السنة ومصادرها

اللغة العربية

*

اللغوايت
األدب والبالغة

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

* تشري إ ال امج املتاحة للدراسة .
مع مالحظة أن بعض األقسام التتاس الدراسة هبا كل عام  ،إذ
ختضع لإلم اانت األكادميية ل ل قسم .
معلومات عامة تهم الطالب :

أ  -التأجيل  -:وهو نوعان :
 -1أتجيل القبول :
جيوق مبوافقة جملس القسم املمتص وعميدي ال لية والدراسات
العليا أتجيل قبول الطالب على أال تتجاوق مدة التأجيل فصلني
دراسيني  ،والحتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول
على الدرجة  ،بشروط :
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 -1أن ت ون فرصة التأجيل ملرة واحدة .
 -2أن يتقدم بطلب التأجيل إ عمادة الدراسات العليا قبل
بداية الدراسة .
 -3إذا يفتح ال انمج يف الفصل التايل فيجوق أن يعامل معاملة
الطالب املستجد .
 -4اليعد املؤجل خالل فرتة التأجيل طالباً منتظماً وال حيظى
مبيزات الطالب املنتظم .
 -2أتجيل الدراسة :
جيوقمبوافقة جملس القسم املمتص وعميدي ال لية والدراسات
العليا أتجيل دراسة الطالب وفق ماأييت -:
 -1أن ي ون الطالب قد اجتـاق فصالً دراسياً أو أكثر أو
أجنز قدراً مناسباً من الرسالة .
 -2أال يتجاوق جمموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية
(سنتني دراسيتني) .
 -3أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي مبا
اليقل عن أسبوعني .
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الحتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول
على الدرجة .
أن ي ون طلب التأجيل مبنياً على م رات موثقة .

-6

اليعد املؤجل خالل فرتة التأجيل طالباً منتظماً والحيظى
مبيزات الطالب املنتظم (ويراعى يف املعيد واحملاضر
الفقراتن ( )4و ( )2من املادة ( )47من الالئحة
املنظمة لشؤون منسويب اجلامعات السعوديني من أعضاء
هيئة التدريس ومن يف ح مهم ).
يتقدم الطالب لعميد الدراسات العليا قبل انتهاء مدة
التأجيل أو قطعها بطلب إعادة انتظامه يف الدراسة .

-2

-0

ب -احلذف :
-:

جيوق أن حيذف الطالب مجيع مقررات الفصل الدراسي وفق ماأييت
-1
-2
-3

أن يتقدم بطلب احلذف قبل االختبار النهائي .
موافقة جملس القسم وعميدي ال لية والدراسات العليا .
أال ي ون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية .
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-4
-2
-6
-0
-3

حيتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل املشار
إليها سابقاً .
يلزم الطالب دراسة املواد اليت حذفها يف أول فصل يفتح
فيه ال انمج .
يعد الطالب منسحباً إذا فتح ال انمج و يلتحق به .
أال ي ون الطالب قد استنفد مدد التأجيل .
أن ي ون احلذف ملرة واحدة يف كل مرحلة .

ج -اإلنسحاب :

إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناءً على رغبته مث أراد
العودة إليها طبق عليه شروط االلتحاق وق التسجيل اجلديد .
د -االنقطاع :

-:

يعت الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطو قيده يف احلاالت اآلتية
-1

إذا كان مقبوالً للدراسة و يسجل يف الوق احملدد .
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-2

يف حال التسجيل يف أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة
هلذا الفصل .

هـ  -اإلنذار :
إذا ثب عدم جدية الطالب يف الدراسة أو أخل أبي من واجباته
الدراسية بناء على تقرير من املشرف على دراسته يتم إنذار الطالب
خبطاب من القسم املمتص  ،وإذا أنذر الطالب مرتني و يتالف
أسباب اإلنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية
جملس القسم إلغاء قيده .
يتم إنذار الطالب خبطاب من رئيس القسم املمتص يف احلاالت
اآلتية :
 -1إذا قادت نسبة غيابه على ( )%22من جمموع ساعات
اإلشراف يف كل فصل دراسي بناء على مايقدمه املشرف إذا يقدم
الطالب عذراً مقبوالً لد جملس القسم  ،ويتم ت رار إنذاره إذا قادت
نسبة الغياب عن  %27ويعرف عدم تالفيه أسباب اإلنذار ببلوغ
النسبة  %02وتزود عمادة الدراسات العليا بصورة من اإلنذار .
 -2إذا يتناسب مقدار ماأجنزه من الرسالة مع الفصل الذي
أمضاه .
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 -3إذا يتقدم إ القسم مبشروع الرسالة قبل هناية الفصل الرابع
من بداية تسجيل املقررات ملرحلة املاجستري وقبل هناية الفصل الرابع
من بداية تسجيل املقررات ملرحلة الدكتوراه .
 -4إذا ينفذ الطالب توجيهات املشرف العلمية املبلغة له عن
طريق جملس القسم كتابياً .
* تعامل التقارير املقدمة من املرشد معاملة التقارير املقدمـة من
املشرف يف إنذار الطالب .
* تزود عمادة الدراسات العليا بصورة من اإلنذار املوجه للطالب
.
و  -إلغاا القيد :

يلغى قيد الطالب بقرار من جملس عمادة الدراسات العليا يف
احلاالت اآلتية -:
 -1إذا مت قبوله يف الدراسات العليا و يسجل يف الفرتة
احملددة للتسجيل .
 -2إذا جيتز املقررات الت ميلية .
 -3إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل دراسي دون
عذر مقبول .
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 -4إذا ثب

عدم جديته يف الدراسة أو أخل أبي من

واجباته الدراسية (.وفقاً ألحكام املادة ( )22من
الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات

وقاعدهتا التنفيذية يف اجلامعة) .
-2
-6
-0

إذا اخنفض معدله الرتاكمي عن تقدير (جيدجداً) يف
فصلني دراسيني متتاليني .
إذا جتاوق فرص التأجيل احملددة يف أتجيل الدراسة .
إذا أخل ابألمانة العلمية سواء يف مرحلة دراسته للمقررات
أو إعداده للرسالة  ،أو قام بعمل خيل ابألنظمة والتقاليد

اجلامعية .
 -3إذا جيتز االختبار الشامل – إن وجد – بعد السماس له
إبعادته مرة واحدة .
 -3إذا قررت جلنة احل م على الرسالة عدم صالحيتها
للمناقشة أو عدم قبوهلا بعد املناقشة .
 -17إذا حيصل على الدرجة خالل احلد األقصى ملدهتا .
 -11إذا أنذر الطالب مرتني و يتالف أسباب اإلنذار .
ز -إعادة القيد :
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جيوق يف حاالت الضرورة القصو إعادة قيد الطالب الذي ألغي
قيده إذا كان احلائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها جملسا
القسم وال لية وت ون إعادة القيد بناءً على توصية من جملس عمادة
الدراسات العليا وبقرار من جملس اجلامعة مع مراعاة ماأييت :
 -1الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة
فصول دراسية يعامل معاملة الطالب املستجد بصرف
النظر عما قطع سابقاً من مرحلة الدراسة .
 -2الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية
أو أقل يعيد دراسة بعض املقررات اليت حيددها له جملسا
القسم وال لية ويوافق عليها جملس عمادة الدراسات
العليا وحتتسب الوحدات اليت درسها ضمن معدله
الرتاكمي بعد استئنافه الدراسة كما حتتسب املدة اليت
قضاها الطالب يف الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن املدة
القصو للحصول على الدرجة .
ح -التحويل :
جيوق حتويل الطالب من ختصص إ آخر داخل اجلامعة بناءً على
توصية جملسي القسم احملول إليه وال لية وموافقة جملس عمادة
الدراسات العليا مع مراعاة ماأييت -:
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-1

توافر شروط القبول يف الطالب احملول وأي شروط أخر
يراها القسم ضرورية .
جيوق احتساب الوحدات الدراسية اليت سبق دراستها يف
اجلامعة إذا رأ القسم املمتص أهنا مطابقة لل انمج
الذي يريد التحول إليه وتدخل ضمن معدله الرتاكمي .
أال ي ون الطالب قد ألغي قيده ألي سبب من األسباب
الواردة يف إلغاء القيد.
حتتسب املدة اليت قضاها الطالب يف ال انمج احملول منه
ضمن املدة القصو احملددة للحصول على الدرجة .
ي ون التحويل من برانمج إ آخر ملرة واحدة خالل
املدة احملددة للحصول على الدرجة .
موافقة عميد ال لية اليت سينتقل منها الطالب ابلتنسيق
مع رئيس القسم املمتص .
جير للطالب اختبارات قبول يف ال انمج الذي يرغب
التحويل إليه .

-3

أن ي ون االنتقال يف السنة األو من قبوله يف ال انمج
الذي هو فيه .

-2

-3
-4
-2
-6
-0
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 -3الجيوق التحاق الطالب يف أي برانمج بعد مضي شهر
من فتح ال انمج .
 -17أن الي ون الطالب حمروماً من دخول االختبار يف شيء
من مقررات ال انمج الذي يدرا فيه .
 -11بيان وضع الطالب يف القسم الذي يدرا فيه من حي
االنتظام والنتائج اليت حصل عليها يف مقررات ال انمج.

مكافآت وإعاانت الطالب :
أوالً  :يصرف للطالب السعودي املنتظم ري املوظف يف مرحلة

الدراسات العليا املكافآت واإلعاانت اآلتية :

 -1م افأة شهرية مقدارها ( )377تسعمائة رايل .
 -2م افأة شهر واحد سنوايً  ،بدل كتب ومراجع على أن
يقتصر صرفها على املدة النظامية احملددة إلهناء الدراسة دون
التمديدات .
 -3م افأة مقطوعة مقدارها ( )3777ثالثة آالف رايل ،
لطالب املاجستري و ( )4777أربعة آالف رايل لطالب الدكتوراه
 ،بدل طباعة الرسالة .
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 -4إعانة مالية شهرية للطالب ال فيف مساوية ملرتب الدرجة
األو من املرتبة اخلامسة ابسم بدل قارئ ووسائل معينة .

اثنياً  :يصرف لطالب املنحة الرمسية من خارج اململكة يف
مرحلة الدراسات العليا املكافآت واإلعاانت اآلتية :
 -2م افأة شهرية مقدارها ( )377تسعمائة رايل .
 -2م افأة شهر واحد سنوايً  ،بدل كتب ومراجع على أن
يقتصر صرفها على املدة النظامية احملددة إلهناء الدراسة دون
التمديدات .
 -3م افأة مقطوعة مقدارها ( )3777ثالثة آالف رايل ،
لطالب املاجستري و ( )4777أربعة آالف رايل لطالب الدكتوراه
 ،بدل طباعة الرسالة .
 -4إعانة مالية شهرية للطالب ال فيف مساوية ملرتب الدرجة
األو من املرتبة اخلامسة ابسم بدل قارئ ووسائل معينة .
 -2تذكرة سفر ابلدرجة السياحية املمفضة عند السفر يف هناية
كل عام دراسي من أقرب طريق ملقر اإلقامة بشرط أن ال ي ون
الطالب قد حصل على تذكرة سفر من جهة أخر .
نظام االختبارات :
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أوالً  :ي ــتم إجـ ـراء االختب ــارات يف مق ــررات الدراس ــات العلي ــا لني ــل
درجــة الــدبلوم العــايل واملاجســتري والــدكتوراه ورصــد التقــديرات وفق ـاً ملــا
أييت :
 -1ت ــون درج ــة األعم ــال الفص ــلية  %37م ــن الدرج ــة النهائي ــة
للمقرر .
 -2الدرج ـ ــة ال ـ ـ ـ ل ـ ــل مق ـ ــرر دراس ـ ــي ( )177مائ ـ ــة درج ـ ــة
والدرجة الصغر للنجاس ( )07سبعون درجة .
 -3اليتمـ ــرج الطالـ ــب إال بعـ ــد إهنـ ــاء متطلبـ ــات الدرجـ ــة العلميـ ــة
ومبعدل تراكمي اليقل عن (جيد جداً) .
 -4اليسمح للطالب بدخول االختبار النهـائي بعـد مضـي نصـف
ســاعة مــن بدايتــه كمــا اليســمح لــه ابخلــروج مــن االختبــار قبــل
مضي نصف ساعة من بدايته .
 -2إذا قــام الطالــب أثنــاء االختبــار إبحــدات ضــجيج وحنــوه يوجــه
إليــه إنــذار يف املــرة األو ف ـ ذا ت ــرر ذلــك منــه أخــذت ورقــة
إجابته وأخرج من قاعة االختبار فوراً .
 -6كل طالب غـ أو حـاول الغـ أو وجـد معـه شـيء لـه صـلة
مبق ــرر االختب ــار – ول ــو يس ــتفد من ــه – يؤخ ــذ من ــه ويس ــلم
للجن ــة االختب ــار ويلغ ــى اختب ــاره يف ه ــذا املق ــرر وتض ــم مجي ــع
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املســتندات املثبتــة لــذلك مــع نســمة مــن احملضــر إ ملفــه فـ ذا
ت ــرر ذل ــك من ــه ألغ ــي اختب ــاره يف مجي ــع املق ــررات ف ـ ن ت ــرر
ذلك منه فصل من اجلامعة ويعلن ذلك يف حينه .
 -0ت ون مدة االختبار ثالت ساعات .
 -3حتس ــب التق ــديرات ال ــيت حيص ــل عليه ــا الطال ــب يف ك ــل مق ــرر
على أساا أن وقن التقدير من ( )2نقاط كما يلي :

الدرجة املئوية

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من ()2

177 - 32

ممتاق مرتفع

أ+

 7ر2

37إ أقل من 32

ممتاق

أ

02ر4

 32إ أقل من 37

جيد جداً مرتفع

ب+

 2ر4

ب

 7ر4
 2ر3

 37إ أقل من 32

جيد جداً
جيد مرتفع

ج+

07إ أقل من 02

جيد

ج

 7ر3

 62إ أقل من 07

مقبول مرتفع

د+

 2ر2

 67إ أقل من 62

مقبول

د

 7ر2

أقل من 67

راسب

هـ

 7ر1

 02إ أقل من 37

 -3ي ون التقدير العام للمعدل الرتاكمي للطالب كاآليت :
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( -1ممت ـ ــاق) إذا ك ـ ــان املع ـ ــدل الرتاكم ـ ــي اليق ـ ــل ع ـ ــن 27ر 4م ـ ــن
77ر. 2
( -2جيد جداً) إذا كان املعدل الرتاكمي مـن 02ر 3إ أقـل مـن
27ر 4من 77ر. 2
( -3جي ــد) إذا ك ــان املعـ ــدل الرتاكم ــي مـ ــن 02ر 2إ أق ــل مـ ــن
02ر 3من 77ر. 2
( -4مقب ــول) إذا ك ــان املع ــدل الرتاكم ــي م ــن 77ر 2إ أق ــل م ــن
02ر 2من 77ر. 2
 - 17مت ــنح مرتب ــة الش ــرف األو للطال ــب احلاص ــل عل ــى مع ــدل
تراكم ــي م ــن (02ر )4إ (77ر )2م ــن (77ر )2عن ــد التم ــرج
ومتــنح مرتبــة الشــرف الثانيــة للطالــب احلاصــل علــى معــدل تراكمــي
من (22ر )4إ أقل من (02ر )4من (77ر. )2
ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األو أو الثانية مايلي :
أ – أال ي ون الطالب قد رسب يف أي مقـرر درسـه يف اجلامعـة أو
يف جامعة أخر .
ب – أن ي ـ ــون الطالـ ــب قـ ــد أكمـ ــل متطلبـ ــات التمـ ــرج يف مـ ــدة
أقصاها أربع سنوات للماجستري ومخس سنوات للدكتوراه .
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ج -أن ي ــون الطالـ ـب ق ــد درا يف اجلامع ــة ال ــيت س ــيتمرج منه ــا
مااليقل عن  %67من متطلبات التمرج .
اثني ـاً  :حيــرم الطالــب مــن دخــول االختبــار النهــائي إذا قل ـ نســبة
حضوره عن  %02من عـدد احملاضـرات ل ـل مقـرر خـالل الفصـل
الدراســي ويعــد الطالــب الــذي حيــرم مــن دخــول االختبــار راســباً يف
املقرر ويعطى الدرجة اليت حصل عليها يف أعمال الفصل .

وجي ــوق مل ــس عم ــادة الدراس ــات العلي ــا أو م ــن يفوض ــه بن ــاء عل ــى
توصية جملس ال لية رفع احلرمان عن الطالـب والسـماس لـه بـدخول
االختب ــار إذا ق ــدم ع ــذراً مقب ــوالً عل ــى أال تق ــل نس ــبة حض ــوره ع ــن
 %27من احملاضرات احملددة للمقرر .

اثلث ـاً ً  :إن أخفــق الطالــب يف مقــرر أو أكثــر بســبب الرســوب أو
احلرمــان مــن دخــول االختبــار يعطــى يف مــدة أقصــاها بدايــة الفصــل
التــايل فرصــة واحــدة إلجـراء اختبــار بــديل مــن ( )07درجــة مضــافاً
إليها درجة (أعمال الفصل) اليت حصـل عليهـا وحتتسـب النتيجتـان
والوحدات الدراسية ضـمن املعـدل الرتاكمـي فـ ن أخفـق يلغـى قيـده
بقـ ـرار م ــن جمل ــس الدراس ــات العلي ــا  ،وق ـ ـرار تنفي ــذي م ــن عم ــادة
الدراسات العليا .
رابعًا  :االختبار الشامل :
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أ  /موعد االختبار :
 -1يعق ــد االختب ــار التحري ــري والش ــفوي خ ــالل الفص ــل الدراس ــي
التايل إلهناء املقررات الدراسية .
 -2ي ون بني االختبـار التحريـري والشـفوي مـدة قمنيـة التقـل عـن
أسبوع .
ب /إجراءات االختبار :
 -1مــدة االختبــار ثــالت ســاعات علــى األقــل للتحريــري وســاعة
على األقل للشفوي .
 -2ي ــون ل ــل مــن االختبــارين درجــة مســتقلة مــن ( )177ويعــد
الطال ــب جمت ــاقاً لالختب ــار إذا حص ــل عل ــى  %07عل ــى األق ــل يف ك ــل
منهما .
 -3جيوق للجنة أن حتـدد بعـض كتـب التمصـص ت ـون هـي احملـور
األساسي لالختبار .
 -4إذا ختلــف الطالــب عــن االختبــار أو عــن شــق منــه بغــري عــذر
تقبله اللجنة يعد راسباً .
 -2إذا أخف ــق الطال ــب يف االختب ــار أو يف ش ــق من ــه فل ــه أن يعي ــد
ماأخفق فيه خالل فصلني دراسيني ف ن أخفق يلغى قيده .
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الرسائل العلمية :

أوالً  :التقدم مبشروع الرسالة :

أ  /علــى الطالــب أن يتقــدم مبشــروع رســالته إ القســم خــالل مــدة
التزيد على مخسة فصول من بداية تسجيل املقرر ملرحلة املاجسـتري
ومخسة فصول من بداية تسجيل املقررات ملرحلة الدكتوراه  ،فـ ن
يتقدم خالل هذه املدة طوي قيده .
ب  /جيــوق للطالــب أن يتقــدم بتعــديل هنــائي خلطــة حبثــه املعتم ــدة
وفق مايلي :
 -1أن يتقــدم بطلــب التعــديل قبــل بدايــة الفصــل األخــري مــن املــدة
النظامية .
 -2أتييد املشرف .
 -3إثبات م رات التعديل .
ج  /جيب أن تتميز موضوعات رسـائل املاجسـتري ابجلـدة واألصـالة
 ،كم ـ ــا جي ـ ــب أن تتمي ـ ــز موض ـ ــوعات رس ـ ــائل ال ـ ــدكتوراه ابألص ـ ــالة
واالبت ار واإلسهام الفاعل يف إمناء املعرفة يف ختصص الطالب .
د  /ت تب رسائل املاجستري والدكتوراه ابللغة العربية .
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اثنياً  :اإلطار العام خلطة البحث والقواعد املنظمة لكيفية كتابة
الرسالة العلمية وطباعتها وإخراجها .

أ – عناصر املشروع يف حالة كون الرسالة موضوعاً :

 -1عنوان الرسالة - :

ويراعى فيه :
أ  /أن ي ون مفصحاً عن املوضوع .
ب /أن يتبني منه حدود املوضوع وأبعاده .
ج  /أن خيلو مما ليس له صلة ابملوضوع .
 -2التعري ــف ابملوض ــوع وإير ــاح مـ ـ رات الكتاب ــة فيـ ـ

م ــن

خالل :
أ  /بيان أهداف املوضوع .
ب /إعطاء ف ـرة عامـة عـن املوضـوع تـ ق فيهـا خصائصـه وحـدوده
.
ج /إيضاس القيمة العلمية للموضوع .
 -3الدراسات السابقة إن وجدت :
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(يوض ــح الباحـ ـ هن ــا أه ــم الدراس ــات ذات الص ــلة ابملوض ــوع إن
وجـ ــدت وأهـ ــم الفـ ــروق بينهـ ــا وبـ ــني حبثـ ــه واإلضـ ــافة العلميـ ــة الـ ــيت
سيقدمها) .
 -4خطة البحث :
تبــا اخلطــة وفــق األصــول العلميــة  ،كمــا تقضــي بــه أصــول البحـ
العلمي  ،وخباصة :
أ  /وض ـ ـ ــوس التقس ـ ـ ــيم وانس ـ ـ ــجام التبوي ـ ـ ــب م ـ ـ ــن غ ـ ـ ــري مبالغ ـ ـ ــة يف
التقسيمات اجلزئية .
ب /مشول أجزاء املوضوع والتدرج يف بنائها .
ج  /أن ختلو اخلطة مما ليس له صلة ابملوضوع .
 -2منهج البحث :
يبني الباح املنهج العلمي الذي سيأخذ به وفق ماتقتضيه أصول
البح ـ ـ ـ ـ العلم ـ ـ ـ ــي  ،حبي ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ــون البح ـ ـ ـ ـ وطرق ـ ـ ـ ــه ووس ـ ـ ـ ــائله
ومصطلحاته واضحة املعا .
ب – عناصر املشروع يف حالة كون الرسالة حتقيقاً :
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 -1عنوان الرسالة :
ويضمن مايلي على الرتتيب :
اسم املمطوط احملقـق  ،واسـم املصـنف  ،واملقـدار املـراد حتقيقـه  ،مث
عبارة (دراسة وحتقيقاً) .
 -2تعريف خمتصر ابملؤلف .
 -3التعريف مبوضوع املخطوط وأمهيت وصلت ابلتخصص .
 -4بيان ابلنسخ املتاحة مترمناً  :مكان النسـخة وحالتهـا
وعدد لوحاهتا ومتوسط عدد األسطر والكلمـات يف السـطر

واتريخ النسخ واسم الناسخ مع إرفاق مناذج منها .
 -2النسخة املختارة وسبب االختيار ومقدار ماسيحقق منها
مع تبيني سبب التحديد .
 -6الدراسات السابقة عن املخطوط ومؤلف إن وجدت .
 -7اخلطة واملنهج (ويراعى فيهما مايلي) :
أ  /أن ي ـ ــوان وف ـ ــق ماتقتض ـ ــيه أص ـ ــول البح ـ ـ ـ العلم ـ ــي وحتقي ـ ــق
املمطوطات .
ب /العناية ابجلوانب االصطالحية واملنهجية للتمصص .
 -7يراعى عند التقدمي الرتتيب املشار إلي .
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اثلثـ ـ ـاً  :القواع ـ ــد املنظم ـ ــة لكيفي ـ ــة كتاب ـ ــة الرس ـ ــائل وطباعته ـ ــا
وإخراجها .

أ  /كتابة الرسائل العلمية :
يراعى يف كتابة الرسائل األصول العلمية والفنية املتعارف عليها.
ب /طباعة الرسائل وإخراجها :
تطبع الرسائل العلمية آلياً وفق مايلي :
 -1أن ي ون مقاا الورق  :أ . )A4( 4
-2
-3
-4
-2
-6

أن ت ون ال تابة على وجه واحد من الورق .
أال يق ــل ع ــدد األسـ ــطر يف الص ــفحة الواحـ ــدة عـ ــن ()23
سطراً .
أن ي ون مقاا احلرف يف املنت ( )13ويف احلاشـية ()16
وت ون العناوين وفروعها مبقاسات أك متناسبة.
ي ــرتك ه ــام مق ــداره (3.2س ــم) يف مي ــني الص ــفحة و (3
سم) يف ابقي اهلوام .
ت ــون البيــاانت املدونــة علــى غــالف الرســالة وكعبهــا كمــا
أييت :
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أ  /ي تــب علــى كعــب الرســالة واجلانــب األميــن مــن أعلــى الغــالف
مانصه :
اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العايل
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة
كلية :

............................

قسم :

............................

ب  /ي تب يف وسط الصفحة عنوان الرسالة املعتمد وي تب حتتـه
مايلي :
املرحلة العلمية .
اسم الباح .
اسم املشرف .
اجلزء إن وجد .
العام اجلامعي .
 -0أن ت ون الرسالة جملدة .
رابعاً  :القواعد املنظمة لتقدمي الرسالة :
أ  /قبل املناقشة :

34

يقدم الطالب النس بعدد أعضاء جلنة املناقشة .

ب /بعد املناقشة :

 -1يقدم الطالب النس احملددة ويراعى :
أبن يتق ــدم بطل ــب اس ــت مال إج ـراءات م ــنح الدرج ــة م ــع مايثب ـ
تس ــليم النس ـ ـ املطلوبـ ــة م ــن الرس ــالة يف صـ ــورهتا النهائي ــة يف مـ ــدة
التتجاوق ثالثة أسابيع من اتري توصية اللجنة مبنح الدرجة وإذا
يتقدم يف الوق احملدد يطو قيده إال أن ي ون أتخره بعـذر تقبلـه
امالس العلمية .
 -3يقـ ــدم لعمـ ــادة الدراسـ ــات العليـ ــا قرص ـ ـاً م ـ ـرانً
(دس ـ ـ ــك) م ـ ـ ــع ملم ـ ـ ــص للرس ـ ـ ــالة ال جت ـ ـ ــاوق
( )377كلمة .
خدمات عامة
اإلدارة الطبية :
تقــدم اجلامعــة خــدمات جمانيــة للطالــب مــن خــالل اإلدارة الطبيــة ،
وتوفر اخلدمات الطبية العالجية والوقائية له ولعائلته .
مكتب اجلامعة جبده :
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ويعا ابستقبال طالب اجلامعة وتسهيل إجراءات سـفرهم وعـودهتم
 ،ومراجع ـ ـ ــة ف ـ ـ ــرع وقارة اخلارجي ـ ـ ــة جب ـ ـ ــدة وقنص ـ ـ ــليات ال ـ ـ ــدول وإهن ـ ـ ــاء
اإلجراءات اخلاصة ابلطالب واجلامعة .

خدمات أخرى
انطالق ـاً مــن حــرص اجلامعــة علــى تقــد اخلــدمات العامــة لطالهبــا

لتــوفري ســبل الراحــة واالطمئنــان هلــم ومــا حيقــق ســرعة االتصــال أبهلهــم
وذويهـ ــم فقـ ــد قام ـ ـ ابلتنسـ ــيق مـ ــع اجلهـ ــات املسـ ــؤولة بتـ ــوفري املرافـ ــق
الضرورية ملنسوبيها وهي :
مكاتب ال يد واهلاتف

مكتب اخلطوط السعودية
املكتبات التجارية
مراكز خدمة الطالب
مراكز التسوق
املطاعم وحمالت الوجبات السريعة

36

تأديب الطالب
املخالفات اليت تستحق التأديب :
 -1األعمال اململة ابلنظام يف اجلامعة وملحقاهتا  ،ومساكن
الطالب واالمتناع املدبر عن حضور احملاضرات والدروا أو
األعمال اجلامعية األخر اليت تقضي اللوائح ابملواظبة عليها
.
 -2كل قول أو فعل ميس الشرف  ،وال رامة  ،أو خيل حبسن
السرية والسلوك واالستقامة يف الدين واخللق داخل اجلامعة
وخارجها .
 -3كل إخالل بنظام االختبار  ،أو ابهلدوء الواجب له
إبحدات ضجيج وحنوه .
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-4
-2
-6
-0

أو

كل غ يف االختبار  ،أو شروع فيه أو حماولة للغ
اصطحاب ما له صلة ابملقرر ولو يستفد منه .
كل تنظيم للجمعيات داخل اجلامعة من غري ترخيص سابق
من اجلهات املمتصة يف اجلامعة .
إساءة استعمال مرافق اجلامعة وملحقاهتا ومساكن الطالب
إصدار نشرات أو توقيعها  ،أو مجع أموال أو توقيعات قبل
احلصول على ترخيص من اجلهات املمتصة يف اجلامعة

العقوابت التأديبية للطالب :
-1
-2
-3

-4
-2

التنبيه كتابة .
اإلنذار .
احلسم من امل افأة الشهرية مبا ال يتجاوق م افأة ثالثة أشهر
على أال يزيد ما حيسم يف الشهر الواحد عن  %22من
امل افأة .
احلرمان من حضور دروا أو حماضرات أحد املقررات مدة
ال تتجاوق شهراً .
إلغاء اختبار الطالب يف مقرر أو أكثر .
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 -6حرمان الطالب من دخول االختبار النهائي يف مقرر أو أكثر
.
 -0الفصل من ال لية أو املعهد ملدة عام دراسي  ،أو أكثر .
 -3الفصل النهائي من اجلامعة .
وليس للطالب أن حيتج بعد علمه بنظم اجلامعة ولوائحها ومبا
تصدره من تعليمات .
أرقام هواتف تهم الطالب :
داخلي

خارجي

اإلدارة
عميد الدراسات العليا

103

3401127

وكيل عمادة الدراسات العليا

137

مدير اإلدارة

113

املسجل (منسق القبول)

276

عميد كلية الشريعة

223

3404763

وكيل كلية الشريعة

267

3407743

وكيل كلية الشريعة للدراسات
العليا

324

3407743

رئيس قسم الفقه

343

رئيس قسم أصول الفقه

343
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327

رئيس قسم القضاء والسياسة
الشرعية

233

عميد كلية الدعوة وأصول

3403263

الدين
وكيل كلية الدعوة وأصول الدين

374

3402303

وكيل ال لية للدراسات العليا

472

3402303

رئيس قسم العقيدة

417

رئيس قسم الدعوة

470

رئيس قسم التاري اإلسالمي

473

رئيس قسم الرتبية

473

عميد كلية القرآن ال ر

230

3407233

وكيل كلية القرآن ال ر

233

3407233

وكيل ال لية للدراسات العليا

323

3407233

رئيس قسم التفسري

367

رئيس قسم القراءات

326

عميد كلية احلدي الشريف

102

3403132

وكيل كلية احلدي الشريف

106

3403132

وكيل ال لية للدراسات العليا

132

3403132

رئيس قسم فقه السنة

100

رئيس قسم علوم احلدي

304

47

عميد كلية اللغة العربية

262

3407032

وكيل كلية اللغة العربية

266

3407032

وكيل ال لية للدراسات العليا

306

3407032

رئيس قسم اللغوايت

301

رئيس قسم األدب والبالغة

307

عميد شؤون الطالب

206

3403232

وكيل عمادة شؤون الطالب

237

3407622

للنشاط
وكيل عمادة شؤون الطالب
لشؤون التوجيه

203

3401667

وكيل عمادة شؤون الطالب
لإلس ان

233

3401667

عميد شؤون القبول والتسجيل

127

3407311

وكيل عمادة شؤون القبول

134

3401334

والتسجيل
وكيل العمادة لشؤون املنح

123

عميد شؤون امل تبات

201

وكيل عمادة شؤون امل تبات

213

عميد البح العلمي

444

وكيل عمادة البح العلمي

442
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3407373
3407243

3404737
3404472
3407131

سنرتال اجلامعة

3401723
3406113
3402742
الفاكس

3404267

التل س العريب

207143

التل س الالتي

207722
107

ص .ب
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الخاتمـة
إن من أهداف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة  :إعداد الطالب
لي ون داعياً إ هللا عز وجل ممتثالً ألوامر ربه ومتحلياً ابألخالق
اإلسالمية ومبتعداً عن نواهيه ومتجنباً للسلوك غري اإلسالمي  ،لذا
ف ن اجلامعة تتوقع من أبنائها الطالب مراعاة اآليت :
 -1تقدير املنحة اليت حصل عليها الطالب للدراسة يف هذه
اجلامعة املباركة وإعطاؤها حقها من اجلد واالجتهاد واحلرص
على طلب العلم .
 -2احلفاظ على الوق وإدراك أمهيته وشغله مبا يرضي هللا – عز
وجل – من الطاعات وحتصيل العلم النافع .
 -3احلرص على اقتناء ال تب اإلسالمية اليت تؤهل الطالب
للدعوة إ هللا على بصرية .

43

-4
-2

-6
-0
-3

احلذر من التهاون يف أداء الشعائر الدينية ومن خمالفة أح ام
الشريعة اإلسالمية .
احلرص على رابطة األخوة اإلسالمية وتقوية هذه األخوة يف
هللا والقيام حبقوقها املشروعة من معاونة احملتاج واحرتام ال بري
والرفق ابلصغري وبشاشة الوجه وعيادة املريض واجتناب كل
مايضعف أواصر وروابط األخوة يف هللا .
احلذر من التجول يف األسواق واملقاهي إال حلاجة ضرورية
االبتعاد عن قراءة ال تب غري النافعة واملنحرفة ف رايً وخلقياً
.
احلرص على االبتعاد عن كل عمل فيه إخالل أبنظمة الدولة
واجلامعة .
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