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 :الالئحة 

 .تاالالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامع

 العمادة:  

 ة اجملمعة.عمادة الدراسات العليا جبامع

 الدبلوم:  

 العالي.الدبلوم 

 الطالب:  

  .الذكور واالناث

 مقررات التخصص:  

 لعالقة املباشرة بالتخصص الدقيق.ااملقررات الدراسية ملرحلة البكالوريوس ذات 

 املقررات املنهجية:  

 املرحلة املقبول بها الطالب.مقررات 

 املقررات التكميلية:  

 الب.سبق املرحلة اليت قبل بها الطمقررات مرحلة ت

 االنسحاب:  

 .اسرتداد الطالب ملفه من اجلامعة بشكل نهائي

 

 املوحدة الالئحة
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 السعودية اجلامعات يف العليا للدراسات

 اجملمعةجبامعة  ةقواعد التنفيذيالو

 

 هـ :1411( لعام 6( اجللسة )3نص قرار جملس التعليم العالي رقم )

ظام جملس سادسة من املادة اخلامسة عشرة من نإن جملس التعليم العالي بناًء على أحكام الفقرة ال

للوائح ات جملس التعليم العالي إصدار االتعليم العالي واجلامعات اليت تقضي بأن من اختصاص

لوائح املشرتكة للدراسات العليا يف اجلامعات من ال وحيث إن الالئحة املوحدة جامعات.املشرتكة لل

إلطالع على دراسات العليا يف اجلامعات. وبعد اوسوف يؤدي إقرارها إىل تنظيم اجلوانب املتعلقة بال

وحدة ئحة املوعلى نسخة من مشروع الال وضوع مذكرة األمانة العامة جمللس التعليم العالي حول امل

 قرر اجمللس ما يأتي : للدراسات العليا يف اجلامعات املرفقة مبذكرة العرض

 رار "اجلامعة وفقا للصيغة املرفقة بالق " املوفقة على الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف

 أهداف الدراسات العليا الباب األول: 

 املـادة األولـى

 آلتية:العليا إىل حتقيق األغراض تهدف الدراسات ا

  وحوثها والعمل على نشرها.العناية بالدراسات اإلسالمية والعربية والتوسع يف .1

لبحث ها عن طريق الدراســات املتخصــصــة وااإلســهام يف إثراء املعرفة اإلنســانية بكافة فروع .2

 و الكشف عن حقائق جديدة. اجلاد للوصول إىل إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة

 لعليا حمليا.ات اجلامعية من مواصلة دراساتهم ان محلة الشهادمتكني الطالب املتميزين م .3

عرفة يلهم تأهيال عاليا يف جماالت املإعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخصــــــــــصــــــــــة وتأه .4

 املختلفة.

إلبداع يع للعلم والتقنية ودفعهم إىل اتشــــــجيع الكفايات العلمية على مســــــايرة التقدم الســــــر .5

 ملعاجلة قضايا اجملتمع السعودي. علمي وتوجيههواالبتكار وتطوير البحث ال
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 عليا.لتتفاعل مع برامج الدراسات ال اإلسهام يف حتسني مستوى برامج املرحلة اجلامعية .6

 الدرجات العلمية الباب الثاني: 

 املادة الثانية

ييد وتأكلية ية بناء على توصية جملسي القسم والمينح جملس اجلامعة الدرجات العلمية اآلت        

 جملس عمادة الدراسات العليا:

 .العالي بلومالد .1

 لعاملية(.املاجستري )ا .2

 الدكتوراه )العاملية العالية(. .3

  املادة الثالثة

ق أحكام هذه ملنصوص عليها يف املادة الثانية وفتكون متطلبات الدراسة للدرجات العلمية ا        

 الالئحة ويستثنى من ذلك:

 الدبلومات الطبية. .1

 الزماالت الطبية. .2

 امعة. فيطبق عليهما القواعد واللوائح الصادرة من جملس اجل

 تنظيم الدراسات العلياالباب الثالث: 

 املادة الرابعـــة

لعليا والبحث للدراســات ا اجلامعةوكيل ب ُينشــأ يف كل جامعة عمادة للدراســات العليا ترتب    

ينها  والتوصية  العليا باجلامعة والتنسيق فيما ب    وتتوىل اإلشراف على مجيع برامج الدراسات   العلمي

   باملوافقة عليها وتقوميها واملراجعة الدائمة هلا.

 املـادة اخلامســـة

http://www.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=201&Lng=AR
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دراسات العليا باجلامعة النظر يف مجيع األمور املتعلقة بالجملس خيتص ب عمادة الدراسات العليايكون ل 

لى األخص فق ما تقضي به هذه الالئحة  وله عواختاذ القرارات الالزمة بشأنها يف حدود اختصاصه و

 ما يأتي: 

عاهد ديلها  وتنســـــيقها يف مجيع كليات ومعاقرتاح الســـــياســـــة العامة للدراســـــات العليا أو ت .1

  اجلامعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

  ات العليا.لعلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراساقرتاح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع األقسام ا .2

  إلشراف عليها.اقرتاح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها وا .3

  امج القائمة.عد دراستها والتنسيق بينها وبني الربب التوصية بإجازة الربامج املستحدثة .4

ن تعديل أو ما يطرأ عليها أو على الربامج مالتوصـــية باملوافقة على مقررات الدراســـات العليا و .5

   تبديل.

ــهادات العليا باللغتني العر  .6 ــميات الشــ ــية مبســ ــيالتوصــ ة جمالس بية واإلجنليزية بناًء على توصــ

  الكليات.

  جات العلمية.التوصية مبنح الدر .7

  لدراسات العليا يف اجلامعة.البت يف مجيع الشؤون الطالبية املتعلقة بطالب ا .8

  ئل العلمية.املوافقة على تشكيل جلان اإلشراف ومناقشة الرسا .9

وطباعتها  لكيفية كتابة الرسالة العلمية  وضع اإلطار العام خلطة البحث والقواعد املنظمة  .11

  نة املناقشة واحلكم على الرسائل.تقارير جلوإخراجها  وتقدميها  ومناذج 

صصة من   ورية بواسطة جلان أو هيئات متخ تقويم برامج الدراسات العليا يف اجلامعة بصفة د   .11

  داخل أو من خارج اجلامعة.

  لعلمية يف اجلامعة.دراسة التقارير الدورية اليت تقدمها األقسام ا .12
 .إبداء الرأيللدراسة و مدير اجلامعةو أ النظر فيما حييله إليه جملس اجلامعة أو رئيسه .13

 
 

 القواعد التنفيذية للمادة اخلامسة

http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://www.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=101&Lng=AR
http://www.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=101&Lng=AR
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 ة.يلية املتوافقة مع هذه الالئحتضع عمادة الدراسات العليا مجيع النماذج التفص -1
 إلرشادية لطالب الدراسات العليا.اتعد عمادة الدراسات العليا األدلة  -2

 
 املـادة السـادســـة 

  نحو اآلتي:على ال عمادة الدراسات العليايؤلف جملس  

  عميد الدراسات العليا وله رئاسة اجمللس. .1

  عميد البحث العلمي. .2

  اجمللس. وله أمانة عمادة الدراسات العلياوكيل  .3

قل ا بدرجة أســـتاذ مشـــارا على األعضـــو هيئة تدريس واحد عن كل كلية بها دراســـات علي .4

ــية جمالس الكليتم تعيينهم بقرار من جملس اجلامعة بناًء على ت مدير ة يات وموافقوصــــــــــــــــ

  جديد.  ويكون تعيينهم ملدة سنتني قابلة للتاجلامعة

وحضور ثلثي  ر على األقل وال يصح االجتماع إالوجيتمع اجمللس بدعوة من رئيسه مرة كل شه        

الذي فيه  اضرين وعند التساوي يرجح اجلانبأعضائه وتصدر قراراته باألغلبية ألصوات األعضاء احل

الل مخسة عشر خ مدير اجلامعةها اعرتاض من الرئيس  وتعترب قرارات اجمللس نافذة ما مل يرد علي

ائه أو من غريهم جلان دائمة أو مؤقتة من بني أعض يوماً من تاريخ وصوهلا إليه. وجمللس العمادة تشكيل

 لدراسة ما يكلفهم به. 

 القواعد التنفيذية للمادة السادسة

 لدراسات العليا.مجيع وكالء العمادة لعضوية جملس عمادة ا فيضا -1
لبحث ة للدراسات العليا والكلييفضل أن يكون ممثل الكلية مبجلس العمادة وكيل ا -2

 ملادة.العلمي  مبا ال خيالف الفقرة الرابعة من هذه ا
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 الربامج املستحدثةالباب الرابع: 

 املـادة السـابعـــة

صية جملس عمادة رامج الدراسات العليا بناًء على تواملعايري التفصيلية إلقرار بيضع جملس اجلامعة 

 الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:

 ضـــــــاء هيئة التدريس من األســـــــاتذة أن يكون قد توافر لدى القســـــــم العدد الكايف من أع .1

ــاركني املتخصــــصــــني يف جمال الربنام  ــاتذة املشــ ــافة إىل توافر اإلمكواألســ نات اج  باإلضــ

مج من ريها  وذلك لضــمان جناح الربناالبحثية من معامل وخمتربات وتســهيالت احلاســوب وغ

 حيث التدريس واإلشراف والبحث.

نامج ملرحلة اجلامعية إن كان الربأن يكون القسم قد اكتسب خربة مناسبة على مستوى ا .2

  ه.نامج لدرجة الدكتورالدرجة املاجستري  أو درجة املاجستري إن كان الرب
 مناسبًا لضمان استمراريته. أن يكون عدد الطالب املتوقع قبوهلم يف الربنامج .3

 القواعد التنفيذية للمادة السابعة

 لية: ت العليا مراعاة الضواب  التاعلى القسم الذي يرغب يف استحداث برنامج للدراسا

 الزدواجية.ام األخرى باجلامعة لتفادي التنسيق مع عمادة الدراسات العليا واألقسا .1
قل رتبتهم العلمية ال تعضاء هيئة التدريس أن يتوافر بالقسم ما ال يقل عن ثالثة من أ .2

تقل رتبتهم  أعضاء هيئة تدريس ال وثالثة  لربامج املاجستري عن أستاذ مشارا

 العلمية عن أستاذ لربامج الدكتوراه. 

 ستعن  قلحلة اجلامعية ال تأن يكون القسم قد اكتسب خربة يف جمال املر .3

أربع ستري عن املاج برنامجالقسم يف  ويف مرحلة الدكتوراه ال تقل خربةسنوات  

 ثناء من ذلك.وجمللس الدراسات العليا حق االست  سنوات

 ولربنامج  طالب 6ج املاجستري عن أال يقل عدد الطالب املتوقع قبوهلم لربنام .4

 طالب. 3الدكتوراه عن 
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 املـادة الثـامنـــة

ضح ي عن الربنامج يوتفصيل ( يتقدم القسم إىل جملس الكلية مبشروع7مراعاة ما ورد يف املادة )مع 

 فيه ما يأتي:

 .أهداف الربنامج ومدى احتياج اجملتمع السعودي له .1

  ومنهجه العلمي.طبيعة الربنامج من حيث تركيزه األكادميي واملهين .2

خل ما تقدمه األقســـــــــــام األخرى داى أهمية الربنامج ومســـــــــــوغات تقدميه  بعد االطالع عل .3

 التخصص. اجلامعة أو اجلامعات األخرى يف اململكة يف جمال

عليمي ومهين القســم لتقديم الربنامج على مســتوى ت أو املطلوب توافرها ب اإلمكانات املتوافرة .4

 سة بالقسم.رفيع  وبصفة خاصة حتديد اجملاالت البحثية الرئي

  لى مدى السنوات اخلمس املاضية.ع معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم .5
امج يف لقسم  وملن هلم صلة مبجال الربنالسري الذاتية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس با .6

 .اجلامعة
 القواعد التنفيذية للمادة الثامنة

( وأن 8دة )حكام الستة اليت نصت عليها املاقوم القسم بإعداد مشروع الربنامج املقرتح وفق األي

 يراعى اآلتي: 
دة الدراسات املعد هلذا الغرض من قبل عما وذجالنموفق  املقرتح ُيقدم الربنامج .1

 .العليا
 جنليزيةإيضاح مسمى الربنامج باللغتني العربية واإل .2
جمموع ودراسية املعتمدة لكل مقرر  مقررات الربنامج  وعدد الوحدات الحتديد  .3

ختيارية  على املقررات اإلجبارية واال وتوزيع املقررات الوحدات لكل مستوى 

  والرسالة أو املشروع البحثي.
متكني  ال تقل عن وحدتني ( هدفها جيب أن حيتوي الربنامج على وحدات دراسية ) .4

  دام تقنياته وأدواته.حث العلمي واستخالطالب من مناهج الب
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نامج  باللغتني العربية حتديد رمز ورقم لكل مقرر جلميع مقررات الرب .5

جملس  قرهاألدراسات العليا اليت واإلجنليزية  وذلك وفق طرق ترقيم مقررات ا

 .عمادة الدراسات العليا

باإلضافة إىل اللغة و  اللغة اليت يقدم بهاب توصيف كل مقرر من مقررات الربنامج .6

 العربية إذا كان الربنامج يقدم بغريها. 
ربة خ حملكمني املقرتحني ممن لديهمالعلمي تقديم قائمة بأمساء اعلى القسم  .7

وذلك قرتح  الربنامج امليف العليا أكادميية متميزة يف جمال التخصص والدراسات

يف هذا  لعمادةاوفقًا لقرار جملس  لعلياعمادة الدراسات اقبل عرضه على جملس 

 . الشأن 
ن يراه مناسبا من احملكمني يتوىل جملس عمادة الدراسات العليا ترشيح م .8

 قرتحني أو من غريهم لدراسة الربنامج.امل
دراسات ية يرفع إىل جملس عمادة العد اعتماد الربنامج من جملسي القسم والكلب .9

 العليا

 
 املـادة التاسعـــة

طلبات الربامج يتوىل التنسيق بني متطلباته ومتيدرس جملس عمادة الدراسات العليا مشروع الربنامج  و

إىل جملس اجلامعة  يما بينها  ويف حال اقتناعه يوصي بهلتفادي االزدواجية فاألخرى القائمة إن وجدت 

 العتماده.

 املـادة العاشـــرة

امعة بناء و شروط القبول  بقرار من جملس اجليكون التعديل يف املقررات  أو متطلبات الربنامج  أ

 القسم املختص. على توصية جملس عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع
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 ملـادة احلاديـة عشــرا

ني أو أكثر عليا بني قسمني أو أكثر أو كليتجيوز أن تنشأ يف اجلامعة برامج مشرتكة للدراسات ال

تنسيق مع عمادة الدراسات العليا بعد ال وفق قواعد يضعها جملس اجلامعة بناء على توصية جملس

 األقسام املعنية.

 القبول والتسجيلاخلامس  الباب

 القــبولشـــروط 

 املـادة الثانيـة عشـــر

يا بناءً على توصية تم قبوهلم سنويا يف الدراسات العلحيدد جملس اجلامعة أعداد الطالب الذين سي       

 قسام والكليات.ألالدراسات العليا واقرتاح جمالس اجملس عمادة 

 دة الثالثـة عشـــراملا

 عامة ما يأتي: صفةراسات العليا بيشرتط للقبول يف الد        

 السعوديني. لدراسات العليا إذا كان من غريل أن يكون املتقدم سعوديا  أو على منحة رمسية .1

رى جامعة ســــــعودية أو من جامعة أخ أن يكون املتقدم حاصــــــال على الشــــــهادة اجلامعية من .2

 معرتف بها.

 أن يكون حسن السرية والسلوا والئقا طبيا. .3

 بق هلم تدريسه.تذة سأن يقدم تزكيتني علميتني من أسا .4

 موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفا. .5

ذلك متى دعت  وجيوز جمللس اجلامعة االستثناء من التفرغ التاماألصل يف دراسة الدكتوراه  .6

 احلاجة لذلك. 

 ط العامة ما يراه ضروريا.وجمللس كل جامعة أن يضيف إىل هذه الشرو         
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 الثالثة عشرالقواعد التنفيذية للمادة 

 ط القبول  ومعايري املفاضلة يفيتم القبول بعد استيفاء املتقدمني لكل شرو .1

مج دراسات دة يف منوذج طلب افتتاح برناالدرجات املكتسبة وأوزانها النسبية املعتم

 عليا   ووفقا للعدد احملدد.

 

 املـادة الرابعـة عشـــر

 ملرحلة اجلامعية.لطالب على تقدير )جيد( على األقل يف اايشرتط للقبول مبرحلة الدبلوم حصول         

 املـادة اخلامسـة عشـــر

يف املرحلة  على تقدير )جيد جدًا( على األقل يشــــرتط للقبول مبرحلة )املاجســــتري( حصــــول الطالب    

 . احلاصلني على تقدير )جيد مرتفع( اجلامعية  وجيوز جمللس عمادة الدراسات العليا قبول

لية قبول وصـية جملس القسـم وتأييد جملس الك  جيوز جمللس عمادة الدراسـات العليا بناء على ت كما 

ــلني على تقدير )جيد( يف بع  الربامج اليت حيد عدل دها جملس اجلامعة  على أال يقل ماحلاصـــــــــــــــ

جمللس عمادة و خصـــــص ملرحلة البكالوريوس.الطالب يف كل األحوال عن )جيد جدًا( يف مقررات الت

ــم وتأي الدرا ــية جملس القسـ ــات العليا بناًء على توصـ ــروط أخرى ي سـ ــافة شـ راها يد جملس الكلية إضـ

 ضرورية للقبول .

 ملـادة السادسـة عشـــرا

ــول على تقد  ــرتط للقبول مبرحلة )الدكتوراه( احلصـــــــ حلة ير )جيد جدًا( على األقل يف مريشـــــــ

ــتري إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير. وجملل ــات العليا بناء عس عمادة ااملاجســــ ــية لدراســــ لى توصــــ

 اها ضرورية للقبول.جملس القسم وتأييد جملس الكلية إضافة شروط أخرى ير
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 املـادة السابعـة عشـــر

ــتري أو الدكتوراه  ــة املاجسـ ــه بناء على تو  جيوز قبول الطالب لدراسـ ــصـ ــية يف غري جمال ختصـ صـ

 ات العليا.لدراسجملسي القسم والكلية املختصني وموافقة جملس عمادة ا

 املـادة الثامنـة عشـــر

تياز عدد ليت املاجســتري أو الدكتوراه اججيوز للقســم املختص أن يشــرتط لقبول الطالب يف مرح 

 ع مراعاة ما يأتي:فصول دراسية م زيد على ثالثةمن املقررات التكميلية من مرحلة سابقة يف مدة ال ت

 تقدير ال يقل عن )جيد(.باجتياز املقرر التكميلي يف املرة األوىل  .1

 عن )جيد جدًا(. ال يقل معدله الرتاكمي يف املقررات التكميليةأ .2

جيوز للقسم  عد اجتياز املقررات التكميلية  وال يتم التسجيل يف برنامج الدراسات العليا إال ب   .3

من   يبق عليه ســــــوى مقرر أو مقرريناإلذن بالتســــــجيل يف مقررات الدراســــــات العليا إذا مل 

 رات التكميلية.املقر

ــول عال حتتســـــــب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكم .4 ــمن املدة احملددة للحصـــــ لى يلية ضـــــ

 الدرجة.

 ا.لرتاكمي ملرحلة الدراسات العليال تدخل املقررات التكميلية يف احتساب املعدل ا .5

 املـادة التاسعـة عشـــر
 التسجيل.بالتنسيق مع عمادة القبول وهم تتوىل عمادة الدراسات العليا قبول الطالب وتسجيل

 القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشر

 : يلي ما وفق العليا الدراسات طالب قبول إجراءات تتم

 من العليا الدراســات عمادة إىل مكتملة مبســتنداتهم القبول يف الراغبون يتقدم .1

 الذي الدراســي الفصــل من اخلامس األســبوع نهاية وحتى الثاني األســبوع بداية

 . الدراسة   بدء يسبق
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ــات العليا بالتأكد من اســـــ  .2 ــتنتقوم عمادة الدراســـ دات تيفاء امللفات لكامل املســـ

ــرة ــة عشـــ املطلوبة  وموافقتها للمواد )الثالثة عشـ ــرة  واخلامسـ رة    والرابعة عشـ

 والسادسة عشرة( 

 املختصــة األقســام إىل للقبول املتقدمني مســتندات العليا الدراســات عمادة حتيل .3

 . الدراسة لبدء السابق الفصل من السادس األسبوع نهاية ال تتجاوز مدة خالل

 األســــبوع تتجاوز ال مدة يف الطالب بقبول املختصــــة األقســــام جمالس توصــــي  .4

 مســــتندات وتعاد   الدراســــة بدء يســــبق الذي الدراســــي الفصــــل من العاشــــر

 . التوصية تاريخ من أسبوعني خالل العليا الدراسات عمادة املتقدمني إىل

 . الطالب قبول قرارات العليا الدراسات عمادة جملس يصدر  .5

ن جملس لقبول النهائي بعد اعتمادها متتوىل عمادة الدراســات العليا إعالن نتائج ا .6

 عمادة الدراسات العليا.

 أصــول كامل العليا الدراســات عمادة ترســل الطالب قبول قرارات صــدور بعد  .7

 وتزود   والتســــــــجيل القبول عمادة إىل منها بصــــــــورة االحتفاظ بعد   الوثائق

 بأسبوعني  املقررات يف التسجيل  فرتة بدء قبل املقبولني بقوائم املختصة  األقسام 

 .األقل  على

 

 املادة العشـــرون

 ليا يف وقت واحد.ال جيوز للطالب أن يلتحق بربناجمني للدراسات الع

 التأجيل واحلذف

  والعشـــرون املـادة احلاديــة

لطالب الدراســــــات العليا تأجيل قبول اجيوز مبوافقة جملس القســــــم املختص وعميدي الكلية و

ــيني  وال حت  ــلني دراسـ ــى مل  على أال تتجاوز مدة التأجيل فصـ ــمن احلد األقصـ ــب مدة التأجيل ضـ دة تسـ

 احلصول على الدرجة.
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 القواعد التنفيذية للمادة احلادية والعشرين

لك وتقدميه نهائي بتعبئة النموذج املعد لذالراغب يف تأجيل قبوله اليقوم الطالب  .1

 لعرضه نيسي مبدة ال تقل عن أسبوعلرئيس القسم املختص قبل بداية الفصل الدرا

 على جملس القسم.
وإصدار  دراسات العليا للموافقة عليهيرفع النموذج إىل عميد الكلية ثم عميد ال  .2

  .قرار التأجيل
الطالب  بتداًء من الفصل الذي منح فيهالتأجيل فصلني دراسيني ا تتجاوز مدة ال .3

 .القبول النهائي
 جديدًا ل الطالب وله أن يقدم تقدميًاإذا جتاوزت املدة فصلني دراسيني يلغى قبو  .4

 .جلديدا التقديموفق شروط االلتحاق وقت 
 

 املـادة الثانيـة والعشـــرون

ــم املختص وعميد ــات العليا  يجيوز مبوافقة جملس القسـ ــة الطالب تالكلية والدراسـ أجيل دراسـ

 وفق ما يأتي:

 الة.و أجنز قدرًا مناسبًا من الرسأن يكون الطالب قد اجتاز فصال دراسيا أو أكثر أ .1

 ة )سنتني دراسيتني(.أال يتجاوز جمموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسي .2

 يقل عن أسبوعني.مبا ال  أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي .3

 صول على الدرجة.ال حتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احل .4

 القواعد التنفيذية للمادة الثانية والعشرين

 رئيس موذج املعد لذلك   وتقدميه إىلتأجيل الدراسة تعبئة النب على من يرغب .1

لى عال يقل عن أسبوعني لعرضه  القسم املختص قبل بداية الفصل الدراسي مبا

 .جملس القسم
 ليني.ال جيوز تأجيل أكثر من فصلني دراسيني متتا .2
 جيب أن يكون للتأجيل مربرات مقنعة. .3
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جيل لكلية والدراسات العليا تأمبوافقة جملس القسم املختص وعميدي اجيوز  .4

وفق  [18ادة  التكميلية املشار إليها يف امل يف أثناء مرحلة املقررات دراسة الطالب

 ما يأتي:

يف املقررات  أو أكثر يكون الطالب قد اجتاز فصال دراسيان أ -أ

 التكميلية.
ررات ق  يف أثناء مرحلة املقللطالب احلق يف تأجيل فصل دراسي واحد ف -ب

 التكميلية.
قل عن بداية الفصل الدراسي مبا ال ي قبلأن يتقدم الطالب بالتأجيل  -ت

 .أسبوعني
ررات املقررة الجتياز املقدة ال حيتسب التأجيل ضمن احلد األقصى للم -ث

 [18التكميلية املشار إليها يف املادة  
كان هذا  إبالغ جهة العمل بوضع الطالب إذاب الكلية امللتحق بها الطالبتقوم  .5

 الطالب متفرغًا للدراسة.
 

 املـادة الثالثـة والعشـــرون

 لدراسي وفق ما يأتي:ررات الفصل اجيوز أن حيذف الطالب مجيع مق

 يتقدم بطلب احلذف قبل االختبار النهائي.أن  .1

 ليا.موافقة جملس القسم وعميدي الكلية والدراسات الع .2

 .أال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية .3

 (.22ر إليها يف املادة )حيتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل املشا .4

 القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والعشرين

ملختص قبل لذلك وتقدميه إىل رئيس القسم ا يقوم من يرغب حذف املقررات بتعبئة النموذج املعد .1

 .أسابيع لعرضه على جملس القسم ربعةأبدء االختبارات النهائية مبا ال يقل عن 

 ية والدراسات العليا.ال يعترب احلذف نافذا إال بعد موافقة عميدي الكل .2
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ت التكميلية املشار الدراسي  يف أثناء مرحلة املقررا ت الفصلجيوز أن حيذف الطالب مجيع مقررا .3

 وفق ما يأتي: [18إليها يف املادة  

 لنهائي بأربعة أسابيع.يتقدم الطالب بطلب احلذف قبل االختبار ان أ -أ

 .دراسات العليا موافقة جملس القسم املختص وعميدي الكلية وال -ب

كميلية ملقررة الجتياز املقررات التاال حيتسب التأجيل ضمن احلد األقصى للمدة  -ت

 [.18املشار إليها يف املادة  

لطالب متفرغًا غ جهة العمل بوضع الطالب إذا كان هذا ابإبال الكلية امللتحق بها الطالبتقوم  .4

 للدراسة.

 

 االنسحاب

 املـادة الرابعـة والعشـــرون

عليه شــروط  غبته ثم أراد العودة إليها طبقتإذا انســحب الطالب من الدراســات العليا بناء على ر 

 االلتحاق وقت التسجيل اجلديد. 

 القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والعشرين

جيوز للقسم   رغبته ثم أراد العودة إليها إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناء على .1

 ابه.ية اليت درسها الطالب قبل انسحاحتساب ما يراه من املقررات التكميلالعلمي 

 

 االنقطاع

 املـادة اخلامسـة والعشـــرون

 يده يف احلاالت اآلتية:ة ويطوى قيعترب الطالب منقطعا عن الدراس

 دد.إذا كان مقبواًل للدراسة ومل يسجل يف الوقت احمل -1
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 باشرته للدراسة هلذا الفصل.ميف حال التسجيل يف أحد الفصول وعدم  -2

 الخامسة والعشرينالقواعد التنفيذية للمادة 
لوا خالل الب املقبولني للدراسة ومل يسجترفع الكلية لعمادة الدراسات العليا أمساء الط .1

 أربعة أسابيع من بدء الدراسة.
لدراسة   خالل ومل يباشروا ا الب املسلجنيترفع الكلية لعمادة الدراسات العليا أمساء الط .2

 .أربعة أسابيع من بدء الدراسة

الوقت  د الطالب الذين مل يسجلوا يفيصدر جملس عمادة الدراسات العليا قرارا بطي قي .3

 [ من هذه الالئحة.26مادة  احملدد  أو سجلوا ومل يباشروا الدراسة وفقا لل

 

 إلغاء القيد وإعادته

 املـادة السـادسـة والعشـــرون

 اسات العليا يف احلاالت اآلتية:ريلغى قيد الطالب بقرار من جملس عمادة الد

 لفرتة احملددة للتسجيل.إذا مت قبوله يف الدراسات العليا ومل يسجل يف ا .1

 (.18اردة يف املادة )إذا مل جيتز املقررات التكميلية وفق الشروط الو .2

 عذر مقبول.ون إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل دراسي د .3

ــة أو أخل بأي من وا .4 ــية وفقح ألحكام املإذا ثبت عدم جديته يف الدراسـ ( 52ادة )جباته الدراسـ

 من هذه الالئحة.

  فصلني دراسيني متتاليني.إذا اخنف  معدله الرتاكمي عن تقدير )جيد جدًا( يف .5

 (.22إذا جتاوز فرص التأجيل احملددة يف املادة ) .6

ة  أو قام بعمل لة دراســـته للمقررات أو إعداده للرســـال  اء يف مرحإذا أخل باألمانة العلمية ســـو  .7

 خيل باألنظمة والتقاليد اجلامعية.

 بعد السماح له بإعادته مرة واحدة. -إن وجد -إذا مل جيتز االختبار الشامل .8

 ملناقشة.لمناقشة أو عدم قبوهلا بعد اإذا قررت جلنة احلكم على الرسالة عدم صالحيتها ل .9
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 (.36للمادة ) دتها وفقًامل على الدرجة خالل احلد األقصىإذا مل حيصل  .11

 

 دة السـابعـة والعشـــرونااملـ

ن احلائل دون يد الطالب الذي ألغي قيده إذا كاجيوز يف حاالت الضرورة القصوى إعادة ق          

ة من توصي  لية وتكون إعادة القيد بناء علىمواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها جملسا القسم والك      

 لس اجلامعة مع مراعاة ما يأتي:جمجملس عمادة الدراسات العليا وبقرار من 

لب ول دراســـــية يعامل معاملة الطاالطالب الذي مضـــــى على إلغاء قيده أكثر من ســـــتة فصـــــ .1

 راسة.املستجد بصرف النظر عما قطع سابقا من مرحلة الد

ملقررات يعيد دراســـة بع  اة أو أقل الطالب الذي مضـــى على إلغاء قيده ســـتة فصـــول دراســـي .2

ا وحتتسب ها جملس عمادة الدراسات العلياليت حيددها له جملسا القسم والكلية ويوافق علي

دة اليت ئنافه الدراسة كما حتتسب امل   الوحدات اليت درسها ضمن معدله الرتاكمي بعد است    

 جة.ردة القصوى للحصول على الدقضاها الطالب يف الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن امل

 الفرص اإلضافية

 املـادة الثامنـة والعشـــرون

ة لفصـــل دراســـي ( منح الطالب فرصـــة إضـــافية واحد26( من املادة )5جيوز اســـتثناء من الفقرة )

عمادة  لســي القســم والكلية وموافقة جملسواحد أو فصــلني دراســيني حدًا أعلى بناء على توصــية جم

 الدراسات العليا.

 والعشروناملادة التاسعة 

ــتثناء من الفقرة )         ــافية ال 26( من املادة )11جيوز اســــ ــة إضــــ  تزيد عن ( منح الطالب فرصــــ

لســــي القســــم والكلية وجملس عمادة   فصــــلني دراســــيني بناء على تقرير من املشــــرف وتوصــــية جم    

 الدراسات العليا وموافقة جملس اجلامعة. 
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 التحويل

 املـادة الثـالثـــون

ى توصـــــــــــــــــــية  ة من جامعة أخرى معرتف بها بناء علل حتويل الطالب إىل اجلامعجيوز قبو        

 اسات العليا مع مراعاة ما يأتي:رجملسي القسم والكلية وموافقة جملس عمادة الد

 خرى يراها القسم ضرورية.توافر شروط القبول يف الطالب احملول وأي شروط أ .1

 ألي سبب من األسباب.ا أال يكون الطالب مفصواًل من اجلامعة احملول منه .2

 يت درسها سابقا طبقا لآلتي:ية الجيوز احتساب عدد الوحدات الدراس .3

 دلة أكثر من ستة فصول دراسية.أال يكون قد مضى على دراسته للوحدات املعا-أ

 نامج احملول إليه.أن تتفق من حيث املوضوع مع متطلبات الرب  -ب

ــدات ثالثني يف ا   أال -ج ــذه الوحـــ ــة هـــ ــبـــ ــدى نســـــــــــــــــــــــ ــدات تتعـــ ــة من وحـــ ــائـــ  ملـــ

 الربنامج احملول إليه.

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

 دل الرتاكمي.ال تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساب املع -هـ

الكلية  ذي يتبعه املقرر وموافقة جملســياملعادلة بتوصــية من جملس القســم ال  تكون -و

 وعمادة الدراسات العليا.

 املادة احلادية والثالثون

ســي القســم خل اجلامعة بناًء على توصــية جملجيوز حتويل الطالب من ختصــص إىل رخر دا        

 ا يأتي: مع مراعاة م ادة الدراسات العلياعماحملوَّل إليه والكلية وموافقة جملس 

 أخرى يراها القسم ضرورية.  توافر شروط القبول يف الطالب احملوَّل وأي شروط .1

http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
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سم املختص أنها  أى القيف اجلامعة إذا ر جيوز احتساب الوحدات الدراسية اليت سبق دراستها       .2

 من معدله الرتاكمي. مطابقة للربنامج الذي يريد التحول إليه وتدخل ض

 ( من هذه الالئحة. 26الواردة يف املادة ) أال يكون الطالب قد ألغي قيده أليٍّ من األسباب .3

ــاها الطالب يف الربنامج احمل  .4 ــب املدة اليت قضـــ ــوى احمل حتتســـ ــمن املدة القصـــ ددة وَّل منه ضـــ

 ول على الدرجة. للحص

 درجة. ل املدة احملددة للحصول على اليكون التحويل من برنامج إىل رخر ملرة واحدة خال .5

 القواعد التنفيذية للمادة احلادية والثالثني

صول صصه األول   وال يشمل ذلك فأن يكون قد أمضى ما ال يقل عن فصل دراسي يف خت .1

 التأجيل أو احلذف

 نامج احملول إليه.لحصول على الدرجة العلمية يف الربللطالب كافية لأن تكون املدة املتبقية  .2

 

 نظام الدراسةالباب السادس: 

 املادة الثانية والثالثون:

ة واملعملية وفق ما سية و األعمال امليدانية والتطبيقي تكون الدراسة للدبلوم باملقررات الدرا         

 يأتي:

 د عن أربعة فصول دراسية.تزيال تقل مدة الدراسة عن فصلني وال  .1

 وحدة.(  36 ) وحدة وال تزيد عن(  24)   ال يقل عدد الوحدات الدراسية عن .2

ية جملس لسي القسم والكلية املختصني وتوص     وحيدد جملس اجلامعة بناًء على اقرتاح جم        

 لى الدبلوم ومسمى الشهادة.عمادة الدراسات العليا املقررات املطلوبة للحصول ع

 ملادة الثالثة والثالثون:ا

  اآلتيني:تكون الدراسة للماجستري بأحد األسلوبني        



 

   أ. فادي الصمادي
 

  

 وديـةـعـــســـة الــيــربــعــة الـكـلـمـــمــــال

 ــيـــالــــعــــم الـــــــيـــلـــــعـــتــوزارة الـ   

 ـــةــــعـــــمــــجـــــمـــة الــــعـــــــامـــجـــ 
 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

  Deanship    of    Graduate  Studies 

Kingdom   of  Saudi  Arabia 
Ministry   of   Higher  Education 
Majmaah                 University                           

23 DGS… 
  

 ـيــــا  ــلــعـــــات الــــــدراســــادة الـــمـــع

 

Vice  Rector for Graduate  Studies 
and            Scientific          Research 

 
وحدة  لوحدات الدراســـية عن أربع وعشـــرينباملقررات الدراســـية والرســـالة على أال يقل عدد ا .1

 مضافا إليها الرسالة.

دد الوحدات على أال يقل ع   ة املهنيةباملقررات الدراســـية يف بع  التخصـــصـــات ذات الطبيع .2

ــية عن اثنتني وأربعني وحدة من مقررات الد ــات العلياالدراســـ ن من بينها   على أن يكو راســـ

 مشروع وحثي حيسب بثالث وحدات على األقل.

القة ســـتري على مقررات دراســـات عليا ذات ع  ويراعى أن تتضـــمن اخلطة الدراســـية للماج          

 كن ذلك.بالتخصص من أقسام أخرى كلما أم

 القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والثالثني

نامج وحدة دراسية إذا كان الرب [11 إىل  [6 تكون الوحدات الدراسية للرسالة ما بني  .1

  .باملقررات والرسالة

وحدات دراسية إذا كان  [5 إىل  [3  كون الوحدات الدراسية للمشروع البحثي ما بنيت .2

 .الربنامج باملقررات واملشروع البحثي

 

 املادة الرابعة والثالثون:

  اآلتيني:تكون الدراسة للدكتوراه بأحد األسلوبني        

ن مقررات لوحدات املقررة عن ثالثني وحدة مباملقررات الدراســية والرســالة على أال يقل عدد ا .1

  إليها الرسالة.مضافًاالدراسات العليا بعد املاجستري 

صــص ت املقررة عن اثنيت عشــرة وحدة ختبالرســالة وبع  املقررات على أال يقل عدد الوحدا .2

ــات املوجهة  أو الندوات  أو حلقات البحث  ــب التكوين العلمي للطالب و للدراســــــــ  حســــــــ

 ختصصه الدقيق.
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 املادة اخلامسة والثالثون:

شر أسبوعًا   ئيسني ال تقل مدة كل منهما عن مخسة ع  ر تنقسم السنة الدراسية إىل فصلني            

ة أسابيع  راسي صيفي ال تقل مدته عن مثاني   وال تدخل ضمنهما فرتتا التسجيل واالختبارات  وفصل د     

 تضاعف خالهلا املدة املخصصة لكل مقرر.

لة وفقأ على أســاس الســنة الدراســية الكام   وجيوز أن تكون الدراســة يف بع  الكليات        

  يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.لقواعد واإلجراءات اليت يقرها جملس اجلامعة مبا الل

 املادة السادسة والثالثون:

د عن مثانية ل عن أربعة فصول دراسية وال تزياملدة املقررة للحصول على درجة املاجستري ال تق .1

 ملدة.فصول دراسية  وال حتسب الفصول الصيفية ضمن هذه ا

زيد عن  تقل عن ســــتة فصــــول دراســــية  وال تللحصــــول على درجة الدكتوراه ال املدة املقررة .2

 هذه املدة. عشرة فصول دراسية  وال حتسب الفصول الصيفية ضمن

 املادة السابعة والثالثون:

ــول على الدرجة ا          ــوى للحصــــ رات لعلمية من بداية التســــــجيل يف مقرحتســــــب املدة القصــــ

قًا به نسـخة من  لى الطالب تقريرا إىل رئيس القسـم مرف قديم املشـرف ع الدراسـات العليا وحتى تاريخ ت 

 الرسالة  أو أي متطلبات أخرى لربناجمه.

 :املادة الثامنة والثالثون

ــية اليت يدر         ــات العليا يف اجلا ال تقل عدد الوحدات الدراســــ ــها طالب الدراســــ معة اليت  ســــ

ــبعني يف املائة من  ــتمنحه الدرجة العلمية عن سـ قوم باإلعداد دد الوحدات املطلوبة. كما جيب أن يعسـ

 الكامل لرسالته حتت إشرافها.
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 املادة التاسعة والثالثون 

با                  هاء متطل عد إن لب إال ب طا لدرجة العلمية  ومبعدل تراكمي ال       ال يتخرج ال قل عن  ت ا  ي

 )جيد جدا(.

 القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والثالثني

تطلبات  على معدله الرتاكمي يف مجيع مالعام عند خترج الطالب بناًءيكون التقدير  .1

 (.أو املشروع البحثي  الدرجة العلمية )املقررات الدراسية   والرسالة

 دير اجلامعةم معدله الرتاكمي توقع منيتخرج الطالب مبوجب شهادة حتمل تقديره العام و .2

 .عميد الدراسات العلياو

 

 االختباراتنظام الباب السابع: 

 املادة األربعون

ــات العليا لنيل درجة الدبلوم  أو ايتم إجراء االختبارات يف مقررات الدرا         ــتري  أو ســـ ملاجســـ

الصـــــادرة من  راســـــة واالختبارات للمرحلة اجلامعيةلتقديرات  وفقًا لالئحة الدالدكتوراه  ورصـــــد ا

 هـ  فيما عدا ما يأتي: 1416/ 6/ 11تاريخ بجملس التعليم العالي يف جلسته الثانية املعقودة 

 يه على تقدير "جيد" على األقل.ال يعترب الطالب ناجحًا يف املقرر إال إذا حصل ف .1

ي يتخذ تتطلب دراســتها أكثر من فصــل دراســ  فيما يتعلق باالختبارات البديلة واملقررات اليت .2

افقة جملس جملس القســم ومو ء على توصــيةجملس عمادة الدراســات العليا ما يراه حياهلا بنا

 الكلية املختصة.

وراه بعد إنهائهما وطالب الدكت -نامج دراســته ذلكإذا اقتضــى بر -أن جيتاز طالب املاجســتري .3

ــفو ــة وف مجيع املقررات املطلوبة اختبارًا حتريريًا وشـ ــاماًل تعقده جلنة متخصـــصـ ق قواعد يًا شـ

ــة مويقرها جملس اجلامعة بناء على توصــــــية جملس القســــــم و  افقة جملس الكلية املختصــــ

ــات العليا. ويكون هذا االختب ــص الرئيس للطالب وجملس عمادة الدراســــــــــ ار يف التخصــــــــــ

تبار من لنيل الدرجة إذا اجتاز االخ والتخصــــصــــات الفرعية إن وجدت. ويعد الطالب مرشــــحًا
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. ســــينييعطى فرصــــة واحدة خالل فصــــلني درااملرة األوىل  أما إن أخفق فيه أو يف جزء منه ف

 فإن أخفق يلغى قيده.

 الباب الثامن: الرسائل

 إعداد الرسائل واإلشراف عليها

 املادة احلادية واألربعون

جيهه يف ع بداية التحاقه بالربنامج لتويكون لكل طالب دراســـــــات عليا مرشـــــــد علمي م        

من جملس  ةطة البحث وفق القواعد املعتمددراســته ومســاعدته يف اختيار موضــوع الرســالة وإعداد خ   

 ا.اجلامعة بناء على توصية جملس عمادة الدراسات العلي

 القواعد التنفيذية للمادة احلادية واألربعني

عضاء هيئة اد العلمي للطالب املستجدين على أاإلرش مهمة  يقوم جملس القسم بتوزيع .1

لدراسات بدء الدراسة   وتزود عمادة ا التدريس   خالل مدة ال تتجاوز أربعة أسابيع من

 ه.العليا بصورة من

جيل دوله الدراسي ومتابعة خطوات تسوىل املرشد العلمي توجيه الطالب يف إعداد جيت .2

 .موضوع الرسالة  أو املشروع البحثي

 نهاية كل ريرَا مفصاًل عن سري الطالب يفيقدم املرشد العلمي إىل رئيس القسم املختص تق  .3

  . لعليافصل دراسي وترسل صورة منه إىل عمادة الدراسات ا

الب بعد ملشروع البحثي وعلى رسالة الطن يكون املرشد العلمي هو املشرف على ايفضل أ .4

 ( من هذه الالئحة48.45رد يف املادتني )ي تسجيلها ما مل يتعارض ذلك مع ختصصه  ومع ما
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 املادة الثانية واألربعون

ــات العليا بعد إنهاء مج         يف املائة  يع متطلبات القبول واجتيازه مخســــــنيعلى طالب الدراســــ

 -الرســـالة قل عن )جيد جدًا( التقدم مبشـــروععلى األقل من املقررات الدراســـية ومبعدل تراكمي ال ي

ــية باملوافقة ع  -وجدت إن ــم  ويف حال التوصــ ــرف ع  إىل القســ ــم املشــ ــم اســ لى ليه يقرتح جملس القســ

سها  ويرفع بذلك  اء أعضاء جلنة اإلشراف مع حتديد رئي  أو أمس -إن وجد -الرسالة واملشرف املساعد   

 الكلية. وافقة عليه بناء على تأييد جملسإىل جملس الكلية  وجملس عمادة الدراسات العليا للم

 املادة الثالثة واألربعون 

ميز باجلدة واألصـــــالة  كما جيب أن تت  جيب أن تتميز موضـــــوعات رســـــائل املاجســـــتري           

ختصــــص  هام الفاعل يف إمناء املعرفة يفموضــــوعات رســــائل الدكتوراه باألصــــالة واالبتكار واإلســــ

 الطالب.

 املادة الرابعة واألربعون

لغة أخرى يف بع  راه باللغة العربية  وجيوز أن تكتب بكتوتكتب رسائل املاجستري والد          

ــية جم  ــات بقرار من جملس اجلامعة بناء على توصــ ــصــ ــم والكلية وجملس عمادة التخصــ ــي القســ  لســ

 اف هلا باللغة العربية.لى ملخص والدراسات العليا. على أن حتتوي ع

 املادة اخلامسة واألربعون

التدريس  األســاتذة املشــاركون من أعضــاء هيئة يشــرف على الرســائل العلمية ا ألســاتذة و         

على هذه  ل املاجســتري إذا مضــى على تعيينه باجلامعة  وجيوز أن يشــرف األســتاذ املســاعد على رســائ   

 املنشورة أو  من البحوث -يف جمال ختصصه   -الدرجة سنتان  وكان لديه وحثان حمكمان على األقل 

 املقبولة للنشر .

 

 



 

   أ. فادي الصمادي
 

  

 وديـةـعـــســـة الــيــربــعــة الـكـلـمـــمــــال

 ــيـــالــــعــــم الـــــــيـــلـــــعـــتــوزارة الـ   

 ـــةــــعـــــمــــجـــــمـــة الــــعـــــــامـــجـــ 
 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

  Deanship    of    Graduate  Studies 

Kingdom   of  Saudi  Arabia 
Ministry   of   Higher  Education 
Majmaah                 University                           

21 DGS… 
  

 ـيــــا  ــلــعـــــات الــــــدراســــادة الـــمـــع

 

Vice  Rector for Graduate  Studies 
and            Scientific          Research 

 
 املادة السادسة واألربعون

يزة والكفاية علمية مشــرفون من ذوي اخلربة املتمجيوز أن يقوم باإلشــراف على الرســائل ال        

امعة بناء اجلامعة وذلك بقرار من جملس اجلالعلمية يف جمال البحث من غري أعضــــــاء هيئة التدريس ب

 لعليا. ية املعنية وجملس عمادة الدراسات االكل على توصية جملس القسم املختص وجملس

 القواعد التنفيذية للمادة السادسة واألربعني

عضاء ( على املشرف املرشح من غري أ45جيب أن تنطبق شروط اإلشراف الواردة يف املادة )

 هيئة التدريس باجلامعة.
 

 املادة السابعة واألربعون

دريس من أقســام إلشــراف على الرســالة أحد أعضــاء هيئة الت اجيوز أن يقوم باملســاعدة يف         

 ب.س من القسم الذي يدرس به الطالأخرى حسب طبيعة الرسالة  على أن يكون املشرف الرئي

 املادة الثامنة واألربعون

سائل  ريه أن يشرف وحد أقصى على أربع ر   للمشرف سواء كان منفردا أو مشرتكا مع غ             

ــوى  يف وقت واحد  وجيوز ــرورة القصــ ــم وموافقة جم  يف حاالت الضــ ــية من جملس القســ ــي بتوصــ لســ

كل  لرســـائل إىل مخس وحيتســـب اإلشـــراف علىالكلية املعنية وعمادة الدراســـات العليا زيادة عدد ا

 .ان مشرفا منفردا أو مشرفا رئيسارسالة بساعة واحدة من نصاب عضو هيئة التدريس إذا ك

 املادة التاسعة واألربعون

ء خدمته  اإلشــــراف على الرســــالة أو انتهايف حال عدم متكن املشــــرف من االســــتمرار يف        

ــرفًا بديال يقوم مقامه وي ــم مشــــ قره جملس وافق عليه جملس الكلية املعنية ويباجلامعة  يقرتح القســــ

 عمادة الدراسات العليا.
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 املادة اخلمسون 

ــرف         ــل درا -يقدم املشـ ــييف نهاية كل فصـ ــاًل إىل رئيس القســـ  -سـ م عن مدى تقريرًا مفصـ

 ميد الدراسات العليا.تقدم الطالب يف دراسته وترسل صورة من التقرير إىل ع

 املادة احلادية واخلمسون 

ــالة  بعد انتهاء ا          ــرف على الرســــ اهلا إىل لطالب من إعدادها  تقريرا عن اكتميقدم املشــــ

 ليا.ليت حيددها جملس عمادة الدراسات العا رئيس القسم  متهيدا الستكمال اإلجراءات

 املادة الثانية واخلمسون

ــة أ         ــية بنإذا ثبت عدم جدية الطالب يف الدراســ اء على تقرير و أخل بأي من واجباته الدراســ

رتني ومل لقســم املختص  وإذا أنذر الطالب م من املشــرف على دراســته يتم إنذار الطالب  طاب من ا  

 لغاء قيده.عليا بناًء على توصية جملس القسم إنذار فلمجلس عمادة الدراسات اليتالف أسباب اإل

 

 القواعد التنفيذية للمادة الثانية واخلمسني

  ري بناء على تقرير من املشرفيتوىل رئيس القسم املختص إنذار الطالب  طاب س .1

  .ة منهسريراسات العليا بصورة وحيفظ التقرير يف ملف الطالب  وتزود عمادة الد

  .الطالب بعد إنذاره مرتني يتم عرض األمر على جملس القسم   إذا مل يتجاوب .2

الختاذ القرار  ؛ لس عمادة الدراسات العلياإىل جم توصية جملس القسمالكلية  ترفع .3

 املناسب يف ضوء أحكام الالئحة. 

 

 مناقشة الرسائل

 املادة الثالثة واخلمسون:

ــة بقرار من جملس عما         ــات العليا بناء على توصـــ تكون جلنة املناقشـ ــي دة الدراسـ ية جملسـ

 القسم والكلية املختصني.
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 القواعد التنفيذية للمادة الثالثة واخلمسني

 ة ممناحلكم على الرسال جملس القسم جلنة اقرتاح بناء على املعنية الكلية جملس يقرتح .1

 . (65(   )55املادتني ) أحكام عليهم تنطبق

 قرار اذالخت العليا الدراسات عمادة جملس إىل املقرتحة احلكم جلنة أعضاء أمساء ترفع .2

 . الكلية جملس قرار تاريخ من شهرا تتجاوز ال مدة يف  بشأنها

 القسم رئيس حييل احلكم جلنة تشكيل على العليا الدراسات عمادة جملس موافقة بعد .3

 . ملناقشتها موعدا وحيدد اللجنة أعضاء إىل الرسالة املختص

 بناء   ذلك األمر استوجب إذا سرية تكون أن وجيوز   علنية الرسائل مناقشة تكون .4

 . املناقشة بعد مباشرة اللجنة حكم ويصدر   املختص القسم تقدير على

 لغاءإل؛ العليا الدراسات عمادة ختطر   متاما للمناقشة الرسالة صالحية عدم حالة يف .5

 . (62املادة ) من (9للفقرة ) وفقا   الطالب قيد

 احلكم جلنة تشكيل على العليا الدراسات عمادة جملس موافقة بني املدة تزيد أال جيب .6

 .  املدة هذه ضمن الرمسية اإلجازات وال حتسب  شهور أربعة على   املناقشة وموعد

 
 

 املادة الرابعة واخلمسون

 ل املاجستري ما يأتي:املناقشة على رسائيشرتط يف جلنة         

 ا.أن يكون عدد أعضائها فرديا ويكون املشرف مقررا هل .1

ف واملشرف  ء هيئة التدريس وال ميثل املشر أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من بني أعضا   .2

 املساعد )إن وجد( أغلبية فيها.

 للجنة.أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء ا .3

 ل.األساتذة املشاركني  على األق يكون من بني أعضاء اللجنة أحد األساتذة  أو أن .4

 قل.أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي األعضاء على األ .5
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 القواعد التنفيذية للمادة الرابعة واخلمسني

ويفضل  جستري من خارج القسم العلمي جيب أن يكون أحد أعضاء جلنة مناقشة رسالة املا .1

 أن يكون من خارج اجلامعة .

 علمي نفسه مناقشا خارجيا.ال يعد عضو هيئة التدريس املتقاعد من القسم ال .2

 .صوت واحد -إن وجد-املشرف املساعد وعند مناقشة رسالة املاجستري يكون للمشرف  .3

 

 اخلامسة واخلمسوناملادة 

 كتوراه ما يأتي:يشرتط يف جلنة املناقشة على رسائل الد        

 ا.  ويكون املشرف مقررا هل ن ثالثة  وال يقل ع أن يكون عدد أعضائها فرديا .1

ف تذة املشــــاركني  وال ميثل املشــــرتقتصــــر عضــــوية جلنة املناقشــــة على األســــاتذة واألســــا .2

 واملشرف املساعد )إن وجد( أغلبية بينهم. 

 قل.أن يكون بني أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األ .3

 أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج اجلامعة. .4

 قل.أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي األعضاء على األ .5

 املادة السادسة واخلمسون

اته أو انتهاء ن املشاركة يف جلنة املناقشة لوف   يف حال عدم متكن املشرف على الرسالة م           

ليه جملس   يقرتح القســــــــــــــم بديال عنه ويوافق عخدمته أو لتواجده يف مهمة خارج البالد لفرتة طويلة

 الكلية املعنية ويقره جملس عمادة الدراسات العليا.

 القواعد التنفيذية للمادة السادسة واخلمسني

بديل  لس القسم العلمي اقرتاح مشرفيف حال وجود املشرف يف مهمة خارج البالد فعلى جم .1

 اريخ تشكيل جلنة املناقشة .إذا كانت مدة املهمة ستزيد على ثالثة أشهر من ت

 يبقى اسم املشرف الرئيس على غالف الرسالة. .2

 



 

   أ. فادي الصمادي
 

  

 وديـةـعـــســـة الــيــربــعــة الـكـلـمـــمــــال

 ــيـــالــــعــــم الـــــــيـــلـــــعـــتــوزارة الـ   

 ـــةــــعـــــمــــجـــــمـــة الــــعـــــــامـــجـــ 
 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

  Deanship    of    Graduate  Studies 

Kingdom   of  Saudi  Arabia 
Ministry   of   Higher  Education 
Majmaah                 University                           

32 DGS… 
  

 ـيــــا  ــلــعـــــات الــــــدراســــادة الـــمـــع

 

Vice  Rector for Graduate  Studies 
and            Scientific          Research 

 
 واخلمسوناملادة السابعة 

الل أســـبوع ع أعضـــائها  يقدم إىل رئيس القســـم ختعد جلنة املناقشـــة تقريرا يوقع من مجي        

 من تاريخ املناقشة  متضمنا إحدى التوصيات اآلتية:

 قبول الرسالة والتوصية مبنح الدرجة. .1

جلنة  شتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء  قبول الرسالة مع إجراء بع  التعديالت  دون مناق  .2

تجاوز ثالثة ألخذ بهذه التعديالت يف مدة ال تاملناقشة بالتوصية مبنح الدرجة بعد التأكد من ا

 اء من ذلك.أشهر من تاريخ املناقشة وجمللس اجلامعة االستثن

ــته  .3 ــالة  وإعادة مناقشـــ ــتكمال أوجه النقص يف الرســـ لس ا خالل الفرتة اليت حيددها جماســـ

ن ســنة واحدة ة جملس القســم املختص على أال تزيد عتوصــيعمادة الدراســات العليا بناء على 

 من تاريخ املناقشة.

 عدم قبول الرسالة. .4

ات مغايرة أو ة احلق يف أن يقدم ما له من مرئيولكل عضــو من جلنة املناقشــة على الرســال         

وز تتجا د الدراســــات العليا  يف مدة الحتفظات يف تقرير مفصــــل  إىل كل من رئيس القســــم  وعمي

 أسبوعني من تاريخ املناقشة.

 السابعة والخمسينالقواعد التنفيذية للمادة 
 ا .بل عمادة الدراسات العليتقرير جلنة املناقشة وفق النموذج املعد من قيعد 

 

 املادة الثامنة واخلمسون

ــات العليا يفيرفع رئيس القســــــم املختص تقرير جلنة امل         ــة إىل عميد الدراســــ  مدة ال ناقشــــ

 تتجاوز ثالثة أسابيع من تاريخ املناقشة.

 املادة التاسعة واخلمسون

 ذ القرار.نح الدرجة إىل جملس اجلامعة الختايرفع عميد الدراسات العليا التوصية مب        
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 للمادة التاسعة واخلمسنيالقواعد التنفيذية 

يف كل  طالب املتوقع خترجهم وأعدادهمتزود الكليات عمادة الدراسات العليا بأمساء ال .1

 فصل دراسي

ل متطلبات ملنح الدرجة العلمية بعد اكتما تعد عمادة الدراسات العليا التقارير النهائية  .2

 .التخرج يف كل مرحلة 

لدراسات معة بناًء على توصية جملس عمادة اامتنح الدرجة العلمية بقرار من جملس اجل .3

 .مصادقة مدير اجلامعةبعد العليا 

 

 املادة الستون

ــتري من خ            ــالة املاجســ ــرف على رســ ــرف للمشــ رها ارج اجلامعة مكافأة مقطوعة مقدايصــ

أة كتوراه من خارج اجلامعة مكاف( مخســة رالف ريال كما يصــرف للمشــرف على رســالة الد 5111)

 ( سبعة رالف ريال.7111مقطوعة مقدارها )

 املادة احلادية والستون

دارها ري أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقيصـــرف ملن يشـــرتا يف مناقشـــة رســـالة ماجســـت         

 لرسالة. س بنفس اجلامعة اليت تقدم هلا ا( ألف ريال إذا كان املناقش عضوا يف هيئة التدري1111)

ــاء هيئ         ــالة  ة التدريس يف اجلامعة اليت تناقشأما إذا كان املناقش من غري أعضـ فيها الرسـ

رجها فتصــــــــــــرف له مكافأة مقطوعة كان من موظفي تلك اجلامعة أو ممن يدعى من خاســــــــــــواء 

اجســـتري وتزاد  ( ريال ملناقشـــة رســـالة امل  1111( ريال ملناقشـــة رســـالة الدكتوراه  و )  1511مقدارها )

 .( ريال إذا كان املناقش من خارج اململكة2511املكافأة لتصبح )

يها الرســــالة ســــواء نة اليت بها مقر اجلامعة اليت تناقش فيوإذا كان املناقش من خارج املد        

عاله تذكرة فة إىل املكافأة املشار إليها أ كان من داخل اململكة أو من خارجها فيصرف له باإلضا   

تني. كما إلعاشــة ووحد أقصــى ال يتجاوز ليل إركاب من مقر إقامته وإليه وأجرة الســكن املناســب وا 



 

   أ. فادي الصمادي
 

  

 وديـةـعـــســـة الــيــربــعــة الـكـلـمـــمــــال

 ــيـــالــــعــــم الـــــــيـــلـــــعـــتــوزارة الـ   

 ـــةــــعـــــمــــجـــــمـــة الــــعـــــــامـــجـــ 
 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

  Deanship    of    Graduate  Studies 

Kingdom   of  Saudi  Arabia 
Ministry   of   Higher  Education 
Majmaah                 University                           

34 DGS… 
  

 ـيــــا  ــلــعـــــات الــــــدراســــادة الـــمـــع

 

Vice  Rector for Graduate  Studies 
and            Scientific          Research 

 
ضــافة إىل أجرة ملناقش كفيفا وحملرم املناقشــة باإلناقش إذا كان اتصــرف تذكرة إركاب ملرافق امل

 السكن املناسب وحد أقصى ال يتجاوز ليلتني. 

إذا ما اقتضــت لة أو ليلتني يف حاالت الضــرورة  ووجيوز جمللس الدراســات العليا إضــافة لي         

إيضاح املربرات   املختصني مع القسم والكلية   ذلك طبيعة الدراسة  وذلك بناًء على توصية من جملسي   

 للبقاء مدة تزيد عن ليلتني. 

 القواعد التنفيذية للمادة احلادية والستني

 ه املناقشة.عة يف اليوم نفسه الذي تعقد فيتقوم الكلية بصرف املكافأة للمناقش من خارج اجلام
 

 أحكام عامةالباب التاسع: 

 املادة الثانية والستون

لى اقرتاح ويم برامج الدراســـــــــات العليا بناء عيضـــــــــع جملس اجلامعة القواعد املنظمة لتق        

 تقويم جمللس اجلامعة.جملس عمادة الدراسات العليا  على أن ترفع نتائج ال

 املادة الثالثة والستون

نهاية كل  ا يفة املعنية وعميد الدراسات العلي يقدم رئيس القسم إىل كل من عميد الكلي         

 عام دراسي تقريرا عن سري الدراسات العليا فيه.

 املادة الرابعة والستون

الي طبق بشـــــــــــــــــــــــأنه نظام جملس التعليم الع ما مل يرد فيه نص خاص يف هذه الالئحة ي        

 لقرارات املعمول بها يف اململكة.واجلامعات ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح وا
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 والستوناملادة اخلامسة 

عمل بها اعتبارا راســات العليا يف اجلامعات  ويســري التلغي هذه الالئحة ما ســبقها من لوائح الد        

ــية تالية لتاريخ إقرارها. وجمللس ا ــنة دراســـ قني يف ظل جلامعة معاجلة حاالت الطالب امللتحمن أول ســـ

 .اللوائح السابقة لنفاذ هذه الالئحة

 املادة السادسة والستون

دراســـات العليا ات التنظيمية والتنفيذية لســـري الجملالس اجلامعات وضـــع القواعد واإلجراء        

 بها مبا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

 املادة السابعة والستون

 ه الالئحة.يم العالي حق تفسري هذجمللس التعل        


