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نص قرار مجلس التعليم العالي رقم ()3
الجلسة ( )6لعام 1417هـ :

�إن جمل�س التعليم العايل بنا ًء على �أحكام الفقرة ال�ساد�سة
من املادة اخلام�سة ع�شرة من نظام جمل�س التعليم العايل
واجل��ام�ع��ات التي تق�ضي ب ��أن م��ن اخت�صا�صات جمل�س
التعليم العايل �إ�صدار اللوائح امل�شرتكة للجامعات.
وحيث �إن الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات
من اللوائح امل�شرتكة و�سوف ي��ؤدي �إقرارها �إىل تنظيم
اجلوانب املتعلقة بالدرا�سات العليا يف اجلامعات .وبعد
الإط �ل�اع ع�ل��ى م��ذك��رة الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجل�س التعليم
العايل حول املو�ضوع،وعلى ن�سخة من م�شروع الالئحة
املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات املرفقة مبذكرة
العر�ض قرر املجل�س ما ي�أتي :
«امل��وف �ق��ة ع�ل��ى ال�لائ �ح��ة امل��وح��دة ل �ل��درا� �س��ات ال�ع�ل�ي��ا يف
اجلامعة وفقا لل�صيغة املرفقة بالقرار»
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الباب األول  :أهداف الدراسات العليا

المادة األولى :

تهدف الدرا�سات العليا �إىل حتقيق الأغرا�ض الآتية :
1 ) 1العناية بالدرا�سات الإ�سالمية والعربية والتو�سع يف بحوثها والعمل على ن�شرها.
2 ) 2الإ�سه ��ام يف �إث ��راء املعرف ��ة الإن�سانية بكافة فروعها ع ��ن طريق الدرا�س ��ات املتخ�ص�صة والبحث
اجلاد للو�صول �إىل �إ�ضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والك�شف عن حقائق جديدة .
3 ) 3متكني الطالب املتميزين من حملة ال�شهادات اجلامعية من موا�صلة درا�ساتهم العليا حمليا.
�4 ) 4إعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخ�ص�صة وت�أهيلهم ت�أهي ً
ال عالياً يف جماالت املعرفة املختلفة.
5 ) 5ت�شجي ��ع الكفاي ��ات العلمي ��ة على م�سايرة التق ��دم ال�سريع للعل ��م والتقنية ودفعه ��م �إىل الإبداع
واالبتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه ملعاجلة ق�ضايا املجتمع ال�سعودي.
 6 ) 6الإ�سهام يف حت�سني م�ستوى برامج املرحلة اجلامعية لتتفاعل مع برامج الدرا�سات العليا.
الباب الثاني  :الدرجات العلمية
المادة الثانية (:)1

مينح جمل�س اجلامعة الدرجات العلمية الآتية بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم ،وت�أييد كل من عميد
الكلية املعنية وعميد الدرا�سات العليا :
( )1مت تعديل هذه املادة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم ( )1434/72/22املتخذ يف جل�سته (الثانية وال�سبعني) املعقودة بتاريخ 1434/6/4هـ،
املتوج مبوافقة خادم احلرمني ال�رشفني رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س التعليم العايل –يحفظه اهلل -على حم�رض اجلل�سة بالتوجيه الربقي الكرمي رقم
 42418وتاريخ 1434/11/20هـ.
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1 ) 1الدبلوم العايل.
2 ) 2املاج�ستري (العاملية).
3 ) 3الدكتوراه (العاملية العالية).
المادة الثالثة :

تكون متطلبات الدرا�سة للدرجات العلمية املن�صو�ص عليها يف املادة الثانية وفق �أحكام هذه الالئحة
وي�ستثنى من ذلك :
1 ) 1الدبلومات الطبية.
2 ) 2الزماالت الطبية.
فيطبق عليهما القواعد واللوائح ال�صادرة من جمل�س اجلامعة.
الباب الثالث  :تنظيم الدراسات العليا

المادة الرابعة :

ين�ش�أ يف كل جامعة عمادة للدرا�سات العليا ترتبط بوكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
وتتوىل الإ�شراف على جميع برامج الدرا�سات العليا باجلامعة والتن�سيق فيما بينها ،والتو�صية باملوافقة
عليها وتقوميها واملراجعة الدائمة لها.
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المادة الخامسة :

يكون لعمادة الدرا�سات العليا جمل�س يخت�ص بالنظر يف جميع الأم��ور املتعلقة بالدرا�سات العليا
باجلامعة واتخاذ القرارات الالزمة ب�ش�أنها يف حدود اخت�صا�صه وفق ما تق�ضي به هذه الالئحة ،وله على
الأخ�ص ما ي�أتي :
1 ) 1اق�ت�راح ال�سيا�س ��ة العام ��ة للدرا�س ��ات العلي ��ا �أو تعديله ��ا ،وتن�سيقه ��ا يف جمي ��ع كلي ��ات ومعاه ��د
اجلامعة ومتابعة تنفيذها بعد �إقرارها.
2 ) 2اقرتاح اللوائح الداخلية بالتن�سيق مع الأق�سام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدرا�سات العليا.
3 ) 3اقرتاح �أ�س�س القبول للدرا�سات العليا وتنفيذها والإ�شراف عليها.
4 ) 4التو�صية ب�إجازة الربامج امل�ستحدثة بعد درا�ستها والتن�سيق بينها وبني الربامج القائمة.
5 ) 5التو�صي ��ة باملوفق ��ة على مق ��ررات الدرا�سات العليا وما يطر�أ عليه ��ا �أو على الربامج من تعديل
�أو تبديل.
6 ) 6التو�صي ��ة مب�سميات ال�شهادات العليا باللغت�ي�ن العربية والإجنليزية بنا ًء على تو�صية جمال�س
الكليات.
7 ) 7التو�صية مبنح الدرجات العلمية.
8 ) 8البت يف جميع ال�ش�ؤون الطالبية املتعلقة بطالب الدرا�سات العليا يف اجلامعة.
9 ) 9املوافقة على ت�شكيل جلان الإ�شراف ومناق�شة الر�سائل العلمية.
10 )10و�ض ��ع الإطار العام خلط ��ة البحث والقواعد املنظمة لكيفية كتاب ��ة الر�سالة العلمية وطباعتها
و�إخراجها ،وتقدميها ،ومناذج تقارير املناق�شة واحلكم على الر�سائل.
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11 )11تق ��ومي برام ��ج الدرا�سات العليا يف اجلامع ��ة ب�صفة دورية بوا�سطة جل ��ان �أو هيئات متخ�ص�صة
من داخل �أو خارج اجلامعة .
12 )12درا�سة التقارير الدورية التي تقدمها الأق�سام العلمية يف اجلامعة.
13 )13النظر فيما يحيله �إليه جمل�س اجلامعة �أو رئي�سه �أو مدير اجلامعة للدرا�سة و�إبداء الر�أي.
المادة السادسة :

ي�ؤلف جمل�س عمادة الدرا�سات العليا وله على النحو الآتي :
1 ) 1عميد الدرا�سات العليا وله رئا�سة املجل�س .
2 ) 2عميد البحث العلمي .
3 ) 3وكيل عمادة الدرا�سات العليا وله �أمانة املجل�س .
4 ) 4ع�ض ��و هيئ ��ة تدري� ��س واح ��د ع ��ن كل كلي ��ة بها درا�س ��ات علي ��ا بدرجة �أ�ست ��اذ م�شارك عل ��ى الأقل
يت ��م تعيينه ��م بقرار م ��ن جمل�س اجلامعة بن ��ا ًء على تو�صي ��ة جمال�س الكلي ��ات وموافقة مدير
اجلامع ��ة ،ويك ��ون تعيينهم ملدة �سنتني قابل ��ة للتجديد.ويجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه مرة
كل �شه ��ر عل ��ى الأق ��ل وال ي�صح االجتم ��اع �إال بح�ضور ثلثي �أع�ضائه وت�ص ��در قراراته بالأغلبية
لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س ،وتعترب قرارات
املجل�س نافذة ما مل يرد عليها اعرتا�ض من مدير اجلامعة خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
و�صوله ��ا �إليه.وملجل� ��س العم ��ادة ت�شكيل جل ��ان دائمة �أو م�ؤقتة من ب�ي�ن �أع�ضائه �أو من غريهم
لدرا�سة ما يكلفهم به.
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الباب الرابع  :البرامج المستحدثة
المادة السابعة :

ي�ضع جمل�س اجلامعة املعايري التف�صيلية لإقرار برامج الدرا�سات العليا بنا ًء على تو�صية جمل�س
عمادة الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ي�أتي :
�1 ) 1أن يكون قد توفر لدى الق�سم العدد الكايف من �أع�ضاء هيئة التدري�س من الأ�ساتذة؛والأ�ساتذة
امل�شاركني املتخ�ص�صني يف جمال الربنامج ،بالإ�ضافة �إىل توفر الإمكانات البحثية من معامل
وخمت�ب�رات وت�سهي�ل�ات احلا�سوب وغريها ،وذلك ل�ضمان جن ��اح الربنامج من حيث التدري�س
والإ�شراف والبحث.
�2 ) 2أن يك ��ون الق�س ��م ق ��د اكت�س ��ب خربة منا�سب ��ة على م�ستوى املرحل ��ة اجلامعي ��ة �إن كان الربنامج
لدرجة املاج�ستري� ،أو درجة املاج�ستري �إن كان الربنامج لدرجة الدكتوراه.
�3 ) 3أن يكون عدد الطالب املتوقع قبولهم يف الربنامج منا�سباً ل�ضمان ا�ستمراريته.
المادة الثامنة :

مع مراعاة ما ورد يف امل��ادة ( )7يتقدم الق�سم �إىل جمل�س الكلية مب�شروع تف�صيلي عن الربنامج
يو�ضح فيه ما ي�أتي :
�1 ) 1أهداف الربنامج ومدى احتياج املجتمع ال�سعودي له.
�2 ) 2أهمي ��ة الربنام ��ج وم�سوغ ��ات تقدمي ��ه ،بعد االطالع عل ��ى ما تقدمي ��ه الأق�سام الأخ ��رى داخل
اجلامعة �أو اجلامعات الأخرى يف اململكة يف جمال التخ�ص�ص.
3 ) 3الإمكانات املتوافرة� ،أو املطلوب توافرها بالق�سم لتقدمي الربنامج على م�ستوى تعليمي ومهني
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رفيع ،ب�صفة خا�صة حتديد املجاالت البحثية الرئي�سة بالق�سم.
4 ) 4معدل ا�ستقرار هيئة التدري�س بالق�سم على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.
5 ) 5ال�س�ي�ر الذاتي ��ة والعلمي ��ة لأع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم ،وملن له ��م �صلة مبجال الربنامج يف
اجلامعة.
المادة التاسعة :

يدر�س جمل�س عمادة الدرا�سات العليا م�شروع الربنامج ،ويتوىل التن�سيق بني متطلباته ومتطلبات
الربنامج الأخ��رى القائمة �إن وج��دت لتفادي االزدواج�ي��ة فيما بينها ،ويف حال اقتناعه يو�صي به �إىل
جمل�س اجلامعة العتماده.
المادة العاشرة :

يكون التعديل يف املقررات� ،أو متطلبات الربنامج� ،أو �شروط القبول بقرار من جمل�س اجلامعة بنا ًء
على تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بالتن�سيق مع الق�سم املخت�ص.
المادة الحادية عشرة :

يجوز �أن تن�ش�أ يف اجلامعة برامج م�شرتكة للدرا�سات العليا بني ق�سمني �أو �أكرث �أو كليتني �أو �أكرث
وفق قواعد ي�ضعها جمل�س اجلامعة بنا ًء على تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بعد التن�سيق مع
الأق�سام املعنية.
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الباب الخامس  :القبول والتسجيل

شروط القبول
المادة الثانية عشرة :

يحدد جمل�س اجلامعة �أع��داد الطالب الذين �سيتم قبولهم �سنوياً يف الدرا�سات العليا بنا ًء على
تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا واقرتاح جمال�س الأق�سام والكليات.
المادة الثالثة عشرة :

ي�شرتط للقبول يف الدرا�سات العليا ب�صفة عامة ما ي�أتي :
�1 ) 1أن يكون املتقدم �سعودياً� ،أو على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان من غري ال�سعوديني.
�2 ) 2أن يك ��ون املتق ��دم حا�ص�ل�ا عل ��ى ال�شه ��ادة اجلامعية م ��ن جامعة �سعودي ��ة �أو م ��ن جامعة �أخرى
معرتف بها.
�3 ) 3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك والئقاً طبياً.
�4 ) 4أن يقدم تركيتني علميتني من �أ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.
5 ) 5موافقة مرجعه على الدرا�سة �إذا كان موظفاً.
6 ) 6التفرغ التام للدرا�سة ملرحلة الدكتوراه.
وملجل�س كل جامعة �أن ي�ضيف �إىل هذه ال�شروط العامة ما يراه �ضرورياً.
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المادة الرابعة عشرة :

ي�شرتط للقبول مبرحلة الدبلوم ح�صول الطالب على تقدير (جيد) على الأقل يف املرحلة اجلامعية.
المادة الخامسة عشرة :

ي�شرتط للقبول مبرحلة (املاج�ستري) ح�صول الطالب على تقدير (جيد جداً) على الأقل يف املرحلة
اجلامعية ويجوز ملجل�س عمادة الدرا�سات العليا قبول احلا�صلني على تقدير (جيد مرتفع) على �أال يقل
معدل الطالب عن (جيد جداً) يف مقررات التخ�ص�ص ملرحلة البكالوريو�س ،وملجل�س عمادة الدرا�سات
العليا بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم وت�أييد جمل�س الكلية �إ�ضافة �شروط �أخرى يراها �ضرورية للقبول.
المادة السادسة عشرة :

ي�شرتط للقبول مبرحلة (ال��دك�ت��وراه) احل�صول على تقدير (جيد ج��داً) على الأق��ل يف مرحلة
املاج�ستري �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير ،وملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بنا ًء على تو�صية جمل�س
الق�سم وت�أييد جمل�س الكلية �إ�ضافة �شروط �أخرى يراها �ضرورية للقبول.
المادة السابعة عشرة :

يجوز قبول الطالب لدرا�سة املاج�ستري �أو الدكتوراه يف غري جم��ال تخ�ص�صه بنا ًء على تو�صية
جمل�سي الق�سم والكلية املخت�صني وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
المادة الثامنة عشرة :

يجوز للق�سم املخت�ص �أن ي�شرتط لقبول الطالب يف مرحلتي املاج�ستري �أو الدكتوراه اجتياز عدد
من املقررات التكميلية من مرحلة �سابقة يف مدة ال تزيد على ثالثة ف�صول درا�سية مع مراعاة ما ي�أتي :
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)1
)2
)3

)4
)5

1اجتياز املقرر التكميلي يف املرة الأوىل بتقدير ال يقل عن جيد.
�2أال يقل معدله الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن جيد جداً.
3ال يت ��م الت�سجي ��ل يف برنامج الدرا�سات العلي ��ا �إال بعد اجتياز املقررات التكميلية ،ويجوز للق�سم
الإذن بالت�سجي ��ل يف مق ��ررات الدرا�س ��ات العلي ��ا �إذا مل يب ��ق علي ��ه �س ��وى مق ��رر �أو مقرري ��ن من
املقررات التكميلية.
4ال حتت�س ��ب امل ��دة الزمني ��ة الجتي ��از املق ��ررات التكميلي ��ة �ضم ��ن امل ��دة املح ��دودة للح�ص ��ول على
الدرجة.
5ال تدخل املقررات التكميلية يف احت�ساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدرا�سات العليا.

المادة التاسعة عشرة :

تتوىل عمادة الدرا�سات العليا قبول الطالب وت�سجيلهم بالتن�سيق مع عمادة القبول والت�سجيل.
المادة العشرون :

ال يجوز للطالب �أن يلتحق بربناجمني للدرا�سات العليا يف وقت واحد.
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التأجيل والحذف
المادة الحادية والعشرون :

يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�ص وعميدي الكلية والدرا�سات العليا ت�أجيل قبول الطالب على
�أال تتجاوز مدة الت�أجيل ف�صلني درا�سيني ،وال حتت�سب مدة الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول
على الدرجة.
المادة الثانية والعشرون :

يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�ص وعميدي الكلية والدرا�سات العليا ت�أجيل درا�سة الطالب وفق
ما ي�أتي :
�1 ) 1أن يكون الطالب قد اجتاز ف�ص ً
ال درا�سياً �أو �أكرث �أو �أجنز قدراً منا�سباً من الر�سالة.
�2 ) 2أال يتجاوز جمموع مدة الت�أجيل �أربعة ف�صول الدرا�سي (�سنتني درا�ستني).
�3 ) 3أن يتقدم بطلب الت�أجيل قبل بداية الف�صل الدرا�سي مبا ال يقل عن �أ�سبوعني.
4 ) 4ال حتت�سب مدة الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة.
المادة الثالثة والعشرون :

يجوز �أن يحذف الطالب جميع مقررات الف�صل الدرا�سي وفق ما ي�أتي :
�1 ) 1أن يتقدم بطلب احلذف قبل االختبار النهائي.
2 ) 2موافقة جمل�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.
�3 ) 3أال يكون هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن الفر�ص الإ�ضافية.
4 ) 4يحت�سب هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن مدد الت�أجيل امل�شار �إليها يف املادة (.)22
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االنسحاب

المادة الرابعة والعشرون :

�إذا ان�سحب الطالب من الدرا�سات العليا بنا ًء على رغبته ثم �أراد العودة �إليها طبقت عليه �شروط
االلتحاق وقت الت�سجيل اجلديد.
االنقطاع
المادة الخامسة والعشرون :

يعترب الطالب منقطعاً عن الدرا�سة ويطوى قيده يف احلاالت الآتية :
�1 ) 1إذا كان مقبو ًال للدرا�سة ومل ي�سجل يف الوقت املحدد.
2 ) 2يف حال الت�سجيل يف �أحد الف�صول وعدم مبا�شرته للدرا�سة لهذا الف�صل.
إلغاء القيد وإعادته
المادة السادسة والعشرون :

يلغي قيد الطالب بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا يف احلاالت الآتية :
�1 ) 1إذا مت قبوله يف الدرا�سات العليا ومل ي�سجل يف الفرتة املحددة للت�سجيل.
�2 ) 2إذا مل يجتز املقررات التكميلية وفق ال�شروط الواردة يف املادة (.)18
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�3 ) 3إذا ان�سحب �أو انقطع عن الدرا�سة ملدة ف�صل درا�سي دون عذر مقبول.
�4 ) 4إذا ثبت عدم جديته يف الدرا�سة �أو �أخل ب�أي من واجباته الدرا�سية وفقاً لأحكام املادة ( )52من
هذه الالئحة.
�5 ) 5إذا انخف�ض معدله الرتاكمي عن تقدير جيد جداً يف ف�صلني درا�سيني متتاليني.
�6 ) 6إذا جتاوز فر�ص الت�أجيل املحددة يف املادة (.)22
�7 ) 7إذا �أ خ ��ل بالأمان ��ة العلمية �س ��واء يف مرحلة درا�سته للمقررات �أو �إع ��داده للر�سالة� ،أو قام بعمل
يخل بالأنظمة والتقاليد اجلامعية.
�8 ) 8إذا مل يجتز االختبار ال�شامل � -إن وجد  -بعد ال�سماح له ب�إعادته مرة واحدة.
�9 ) 9إذا قررت جلنة احلكم على الر�سالة عدم �صالحيتها للمناق�شة �أو عدم قبولها بعد املناق�شة.
�10 )10إذا مل يح�صل على الدرجة خالل احلد الأق�صى ملدتها وفقاً للمادة (.)36
المادة السابعة والعشرون :

يجوز يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى �إعادة قيد الطالب الذي �ألغى قيده �إذا كان احلائل دون موا�صلة
درا�سته ظروف قهرية يقبلها جمل�سا الق�سم والكلية وتكون �إع��ادة القيد بنا ًء على تو�صية من جمل�س
عمادة الدرا�سات العليا
وبقرار من جمل�س اجلامعة مع مراعاة ما ي�أتي :
1 ) 1الطال ��ب ال ��ذي م�ض ��ى على �إلغ ��اء قيده �أكرث م ��ن �ستة ف�ص ��ول درا�سية يعام ��ل معاملة الطالب
امل�ستجد ب�صرف النظر عما قطع �سابقا من مرحلة الدرا�سة.
2 ) 2الطال ��ب ال ��ذي م�ضى عل ��ى �إلغاء قيده �ستة ف�ص ��ول درا�سية �أو �أقل يعيد درا�س ��ة بع�ض املقررات
التي يحددها له جمل�سا الق�سم والكلية ويوافق عليها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا وحتت�سب
16

الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات

الوح ��دات الت ��ي در�سه ��ا �ضمن معدله الرتاكمي بع ��د ا�ستئنافه الدرا�سة كم ��ا حتت�سب املدة التي
ق�ضاها الطالب يف الدرا�سة قبل �إلغاء قيده �ضمن املدة الق�صوى للح�صول على الدرجة.
الفرص اإلضافية
المادة الثامنة والعشرون :

يجوز ا�ستثناء من الفقرة ( )5من امل��ادة ( )26منح الطالب فر�صة �إ�ضافية واح��دة لف�صل درا�سي
واحد �أو ف�صلني درا�سيني حداً �أعلى بنا ًء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وموافقة جمل�س عمادة
الدرا�سات العليا.
المادة التاسعة والعشرون :

يجوز ا�ستثناء من الفقرة ( )10من امل��ادة ( )26منح الطالب فر�صة �إ�ضافية ال تزيد عن ف�صلني
درا�سيني بنا ًء على تقرير من امل�شرف وتو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا
وموافقة جمل�س اجلامعة.
التحويل
المادة الثالثون :

يجوز قبول حتويل الطالب �إىل اجلامعة من جامعة �أخرى معرتف بها بنا ًء على تو�صية جمل�سي
الق�سم والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا مع
مراعاة ما ي�أتي :
1 ) 1توافر �شروط القبول يف الطالب املحول و�أي �شروط �أخرى يراها الق�سم �ضرورية.
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�2 ) 2أال يكون الطالب مف�صو ًال من اجلامعة املحول منها لأي �سبب من الأ�سباب.
3 ) 3يجوز احت�ساب عدد الوحدات الدرا�سية التي در�سها �سابقا طبقا للآتي :
�أ �	-أال يكون قد م�ضى على درا�سته للوحدات املعادلة �أكرث من �ستة ف�صول درا�سية.
ب� -أن تتفق من حيث املو�ضوع مع متطلبات الربنامج املحول �إليه.
ج � -أال تتعدى ن�سبة هذه الوحدات ثالثني يف املائة من وحدات الربنامج املحول �إليه.
د � -أال يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن (جيد جداً).
هـ  -ال تدخل الوحدات املعادلة �ضمن ح�ساب املعدل الرتاكمي.
و -تكون املعادلة بتو�صية من جمل�س الق�سم الذي يتبعه املقرر وموافقة جمل�سي الكلية وعمادة
الدرا�سات العليا.
المادة الحادية والثالثون :

يجوز حتويل الطالب من تخ�ص�ص �إىل �أخر داخل اجلامعة بنا ًء على تو�صية جمل�سي الق�سم املحول
�إليه والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ي�أتي :
1 ) 1توفر �شروط القبول يف الطالب املحول و�أي �شروط �أخرى يراها الق�سم �ضرورية.
2 ) 2يج ��وز احت�ساب الوح ��دات الدرا�سية التي �سبق درا�ستها يف اجلامعة �إذا ر�أي الق�سم املخت�ص �أنها
مطابقة للربنامج الذي يريد التحول �إليه وتدخل �ضمن معدله الرتاكمي.
�3 ) 3أال يكون الطالب قد �ألغى قيده لأي من الأ�سباب الواردة يف املادة ( )26من هذه الالئحة.
4 ) 4حتت�س ��ب امل ��دة الت ��ي ق�ضاه ��ا الطال ��ب يف الربنام ��ج املح ��ول منه �ضمن امل ��دة الق�ص ��وى املحددة
للح�صول على الدرجة.
5 ) 5يكون التحويل من برنامج �إىل �آخر ملرة واحدة خالل املدة املحددة للح�صول على الدرجة.
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الباب السادس  :نظام الدراسة

المادة الثانية والثالثون :
تكون الدرا�سة للدبلوم باملقررات الدرا�سية والأعمال امليدانية والتطبيقية واملعملية وفق ما ي�أتي :
1 ) 1ال تقل مدة الدرا�سة عن ف�صلني وال تزيد عن �أربعة ف�صول درا�سية.
2 ) 2ال يق ��ل ع ��دد الوح ��دات الدرا�سي ��ة ع ��ن ( )24وح ��دة وال تزيد ع ��ن ( )36وح ��دة .ويحدد جمل�س
اجلامعة بنا ًء على اقرتاح جمل�سي الق�سم والكلية املخت�صني وتو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا املقررات املطلوبة للح�صول على الدبلوم وم�سمى ال�شهادة .
المادة الثالثة والثالثون :

تكون الدرا�سة للماج�ستري ب�أحد الأ�سلوبني الآتيني :
1 ) 1باملق ��ررات الدرا�سي ��ة والر�سالة عل ��ى �أال يقل عدد الوحدات الدرا�سية ع ��ن �أربع وع�شرين وحدة
م�ضافا �إليها الر�سالة.
2 ) 2باملق ��ررات الدرا�سي ��ة يف بع� ��ض التخ�ص�ص ��ات ذات الطبيعة املهني ��ة ،على �أال يقل ع ��دد الوحدات
الدرا�سية عن اثنتني و�أربعني وحدة من مقررات الدرا�سة العليا ،على �أن يكون من بينها م�شروع
بحث ��ي يح�س ��ب بثالث وحدات عل ��ى الأقل .ويراع ��ى �أن تت�ضمن اخلطة الدرا�سي ��ة للماج�ستري
على مقررات درا�سات عليا ذات عالقة بالتخ�ص�ص من �أق�سام �أخرى كلما �أمكن ذلك.
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المادة الرابعة والثالثون :

تكون الدرا�سة للدكتوراه ب�أحد الأ�سلوبني الآتيني :
1 ) 1باملقررات الدرا�سية والر�سالة على �أال يقل عدد الوحدات املقررة عن ثالثني وحدة من مقررات
الدرا�سات العليا بعد املاج�ستري م�ضافا �إليها الر�سالة.
2 ) 2بالر�سال ��ة وبع�ض املق ��ررات على �أال يقل عدد الوحدات املقررة عن اثنتي ع�شرة وحدة تخ�ص�ص
للدرا�س ��ات املوجه ��ة� ،أو الندوات� ،أو حلقات البحث ،ح�س ��ب التكوين العلمي للطالب وتخ�ص�صه
الدقيق.
المادة الخامسة والثالثون :

تنق�سم ال�سنة الدرا�سية �إىل ف�صلني رئي�سني ال تقل مدة كل منهما عن خم�سة ع�شر �أ�سبوعاً وال
تدخل �ضمنهما فرتتا الت�سجيل واالختبارات ،وف�صل درا�سي �صيفي ال تقل مدته عن ثمانية �أ�سابيع
ت�ضاعف خاللها املدة املخ�ص�صة لكل مقرر .ويجوز �أن تكون الدرا�سة يف بع�ض الكليات على �أ�سا�س ال�سنة
الدرا�سية الكاملة وفقا للقواعد والإجراءات التي يقرها جمل�س اجلامعة مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه
الالئحة.
المادة السادسة والثالثون :

1 ) 1امل ��دة املق ��ررة للح�ص ��ول عل ��ى درج ��ة املاج�ستري ال تق ��ل عن �أربعة ف�ص ��ول درا�سي ��ة وال تزيد عن
ثمانية ف�صول درا�سية ،وال حت�سب الف�صول ال�صيفية �ضمن هذه املدة.
2 ) 2املدة املقررة للح�صول على درجة الدكتوراه ال تقل عن �ستة ف�صول درا�سية ،وال تزيد عن ع�شرة
ف�صول درا�سية ،وال حت�سب الف�صول ال�صيفية �ضمن هذه املدة.
20

الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات
المادة السابعة والثالثون :

حت�سب املدة الق�صوى للح�صول على الدرجة العلمية من بداية الت�سجيل يف مقررات الدرا�سات
العليا وحتى تاريخ تقدمي امل�شرف على الطالب تقريرا �إىل رئي�س الق�سم مرفقا به ن�سخة من الر�سالة،
�أو �أي متطلبات �أخرى لربناجمه.
المادة الثامنة والثالثون :

ال تقل عدد الوحدات الدرا�سية التي يدر�سها طالب الدرا�سات العليا يف اجلامعة التي �ستمنحه
الدرجة العلمية عن �سبعني يف املائة من عدد الوحدات املطلوبة ،كما يجب �أن يقوم بالإعداد الكامل
لر�سالته حتت �إ�شرافها.
المادة التاسعة والثالثون :

ال يتخرج الطالب �إال بعد �إنهاء متطلبات الدرجة العلمية ،ومبعدل تراكمي ال يقل عن جيد جداً.
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الباب السابع  :نظام االختبارات

المادة األربعون :

يتم �إجراء االختبارات يف مقررات الدرا�سات العليا لنيل درجة الدبلوم� ،أو املاج�ستري �أو الدكتوراه،
ور�صد التقديرات ،وفقا لالئحة الدرا�سة واالختبارات للمرحلة اجلامعية ال�صادرة من جمل�س التعليم
العايل يف جل�سته الثانية املعقودة بتاريخ 1416/6/11هـ ،فيما عدا ما ي�أتي :
1 ) 1ال يعترب الطالب ناجحا يف املقرر �إال �إذا ح�صل فيه على تقدير «جيد» على الأقل.
2 ) 2فيم ��ا يتعلق باالختبارات البديلة واملق ��ررات التي تتطلب درا�ستها �أكرث من ف�صل درا�سي يتخذ
جمل� ��س عمادة الدرا�س ��ات العلي ��ا م ��ا ي ��راه حياله ��ا بنا ًء عل ��ى تو�صي ��ة جمل�س الق�س ��م وموافقة
جمل�س الكلية املخت�صة.
�3 ) 3أن يجت ��از طال ��ب املاج�ست�ي�ر � -إذا اقت�ض ��ى برنام ��ج درا�ست ��ه ذل ��ك  -وطال ��ب الدكت ��وراه بع ��د
�إنهائهم ��ا جمي ��ع املقررات املطلوب ��ة اختباراً حتري ��راً و�شفوياً و�شام ً
ال تعق ��ده جلنة متخ�ص�صة
وف ��ق قواع ��د يقرها جمل� ��س اجلامعة بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�س ��م وموافقة جمل�س الكلية
املخت�صة وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا ،ويكون هذا االختبار يف التخ�ص�ص الرئي�س للطالب
والتخ�ص�ص ��ات الفرعي ��ة �إن وجدت ،ويعد الطالب مر�شح ��ا لنيل الدرجة �إذا اجتاز االختبار من
امل ��رة الأوىل� ،أم ��ا �إن �أخف ��ق فيه �أو يف ج ��زء منه فيعطى فر�صة واحدة خ�ل�ال ف�صلني درا�سيني،
ف�إن �أخفق يلغى قيده.
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الباب الثامن  :الرسائل العلمية

إعداد الرسائل واإلشراف عليها

المادة الحادية واألربعون :

يكون لكل طالب درا��س��ات عليا مر�شد علمي مع بداية التحاقه بالربنامج لتوجيهه يف درا�سته
وم�ساعدته يف اختيار مو�ضوع الر�سالة و�إعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من جمل�س اجلامعة
بنا ًء على تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
المادة الثانية واألربعون :

على طالب الدرا�سات العليا بعد �إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خم�سني يف املائة على الأقل
من مقررات الدرا�سية ومبعدل تراكمي ال يقل عن (جيد جداً) التقدم مب�شروع الر�سالة � -إن وجدت -
�إىل الق�سم ،يف حال التو�صية باملوافقة عليه يقرتح جمل�س الق�سم ا�سم امل�شرف على الر�سالة وامل�شرف
امل�ساعد � -إن وجد � -أو �أ�سماء �أع�ضاء جلنة الإ�شراف مع حتديد رئي�سها ،ويرفع بذلك �إىل جمل�س الكلية،
وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا للموافقة عليه بنا ًء على ت�أييد جمل�س الكلية.
المادة الثالثة واألربعون :

يجب �أن تتميز مو�ضوعات ر�سائل املاج�ستري باجلدة والأ�صالة ،كما يجب �أن تتميز مو�ضوعات
ر�سائل الدكتوراه بالأ�صالة واالبتكار والإ�سهام الفاعل يف �إمناء املعرفة يف تخ�ص�ص الطالب.

المادة الرابعة واألربعون :

تكتب ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه باللغة العربية ،ويجوز �أن تكتب بلغة �أخرى يف بع�ض التخ�ص�صات
بقرار من جمل�س اجلامعة بنا ًء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا،
على �أن حتتوي على ملخ�ص واف لها باللغة العربية.
المادة الخامسة واألربعون :

ي�شرف على الر�سائل العلمية الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركون من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة،
ويجوز �أن ي�شرف الأ�ستاذ امل�ساعد على ر�سائل املاج�ستري �إذا م�ضى على تعيينه على هذه الدرجة �سنتان،
وكان لديه بحثان على الأقل  -يف جمال تخ�ص�صه  -من الأبحاث املن�شورة �أو املقبولة للن�شر يف جملة
علمية حمكمة.
المادة السادسة واألربعون :

يجوز �أن يقوم بالإ�شراف على الر�سائل العلمية م�شرفون من ذوي اخلربة املتميزة والكفاية العلمية
يف جمال البحث من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة وذلك بقرار من جمل�س اجلامعة بنا ًء على
تو�صية جمل�س الق�سم املخت�ص وجمل�س الكلية املعنية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
المادة السابعة واألربعون :

يجوز �أن يقوم بامل�ساعدة يف الإ�شراف على الر�سالة �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س من �أق�سام �أخرى
ح�سب طبيعة الر�سالة ،على �أن يكون امل�شرف الرئي�س من الق�سم الذي يدر�س به الطالب.
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المادة الثامنة واألربعون :

للم�شرف �سواء كان منفرداً �أو م�شرتكاً مع غريه �أن ي�شرف بحد �أق�صى على �أربع ر�سائل يف وقت
واحد ،ويجوز يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى بتو�صية من جمل�س الق�سم وموافقة جمل�سي الكلية املعنية
وعمادة الدرا�سات العليا زيادة عدد الر�سائل �إىل خم�س ويحت�سب الإ�شراف على كل ر�سالة ب�ساعة واحدة
من ن�صاب ع�ضو هيئة التدري�س �إذا كان م�شرفا منفرداً �أو م�شرفاً رئي�ساً.
المادة التاسعة واألربعون :

يف حال عدم متكن امل�شرف من اال�ستمرار يف الإ�شراف على الر�سالة �أو انتهاء خدمته باجلامعة،
يقرتح الق�سم م�شرفاً ب��دي� ً
لا يقوم مقامه وي��واف��ق عليه جمل�س الكلية املعنية وي�ق��ره جمل�س عمادة
الدرا�سات العليا.
المادة والخمسون :

يقدم امل�شرف  -يف نهاية كل ف�صل درا�سي  -تقريراً مف�ص ً
ال �إىل رئي�س الق�سم عن مدى تقدم الطالب
يف درا�سته وتر�سل �صورة من التقرير �إىل عميد الدرا�سات العليا.
المادة الحادية والخمسون :

يقدم امل�شرف على الر�سالة ،بعد انتهاء الطالب من �إعدادها ،تقريراً عن اكتمالها �إىل رئي�س الق�سم،
متهيداً ال�ستكمال الإجراءات التي يحددها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
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المادة الثانية والخمسون :

�إذا ثبت عدم جدية الطالب يف الدرا�سة �أو �أخ��ل ب��أي من واجباته الدرا�سية بنا ًء على تقرير من
امل�شرف على درا�سته يتم �إنذار الطالب بخطاب من الق�سم املخت�ص ،و�إذا �أنذر الطالب مرتني ومل يتالف
�أ�سباب الإنذار فلمجل�س عمادة الدرا�سات العليا بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم �إلغاء قيده.
المادة الثالثة والخمسون :

ال تقل املدة من قبول م�شروع الر�سالة من عمادة الدرا�سات العليا �إىل تقدميها كاملة �إىل الق�سم عن
ف�صلني درا�سيني لر�سالة املاج�ستري ،و�أربعة ف�صول درا�سية للدكتوراه.
مناقشة الرسائل
المادة الرابعة والخمسون :

تكون جلنة املناق�شة بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بنا ًء على تو�صية جمل�سي الق�سم
والكلية املخت�صني.
المادة الخامسة والخمسون :

ي�شرتط يف جلنة املناق�شة على ر�سائل املاج�ستري ما ي�أتي :
�1 ) 1أن يكون عدد �أع�ضائها فردياً ويكون امل�شرف مقرراً لها.
�2 ) 2أال يقل عدد �أع�ضاء اللجنة عن ثالثة من بني �أع�ضاء هيئة التدري�س وال ميثل امل�شرف وامل�شرف
امل�ساعد (�إن وجد) �أغلبية فيها.
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�3 ) 3أن تنطبق �شروط الإ�شراف على الر�سائل على �أع�ضاء اللجنة.
�4 ) 4أن يكون من بني �أع�ضاء اللجنة �أحد الأ�ساتذة� ،أو الأ�ساتذة امل�شاركني ،على الأقل.
�5 ) 5أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي الأع�ضاء على الأقل.
المادة السادسة والخمسون :

ي�شرتط يف جلنة املناق�شة على ر�سائل الدكتوراه ما ي�أتي :
�1 ) 1أن يكون عدد �أع�ضائها فردياً ،وال تقل �أن ثالثة ،ويكون امل�شرف مقرراً لها.
2 ) 2تقت�ص ��ر ع�ضوي ��ة جلنة املناق�شة على الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركني ،وال ميثل امل�شرف وامل�شرف
امل�ساعد (�إن وجد) �أغلبية بينهم .
�3 ) 3أن يكون بني �أع�ضاء اللجنة �أحد الأ�ساتذة على الأقل.
�4 ) 4أن يكون �أحد �أع�ضاء اللجنة من خارج اجلامعة.
�5 ) 5أن تتخذ قراراتها مبوفقة ثلثي الأع�ضاء على الأقل.
المادة السابعة والخمسون :

يف حال عدم متكن امل�شرف على الر�سالة من امل�شاركة يف جلنة املناق�شة لوفاته �أو انتهاء خدمته �أو
لتواجده يف مهمة خارج البالد لفرتة طويلة ،يقرتح الق�سم بدي ً
ال عنه ويوافق عليه جمل�س الكلية املعنية
ويقره جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
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المادة الثامنة والخمسون :

تعد جلنة املناق�شة تقريرا يوقع من جميع �أع�ضائها ،يقدم �إىل رئي�س الق�سم خالل �أ�سبوع من تاريخ
املناق�شة ،مت�ضمنا �إحدى التو�صيات الآتية :
1 ) 1قبول الر�سالة والتو�صية مبنح الدرجة.
2 ) 2قب ��ول الر�سال ��ة مع �إج ��راء بع�ض التعدي�ل�ات ،دون مناق�شتها مرة �أخرى ويفو� ��ض �أحد �أع�ضاء
جلن ��ة املناق�ش ��ة بالتو�صي ��ة مبن ��ح الدرج ��ة بع ��د الت�أكد م ��ن الأخذ به ��ذه التعدي�ل�ات يف مدة ال
تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ املناق�شة وملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من ذلك.
3 ) 3ا�ستكمال �أوجه النق�ص يف الر�سالة ،و�إعادة مناق�شتها خالل الفرتة التي يحددها جمل�س عمادة
الدرا�س ��ات العلي ��ا بن ��ا ًء عل ��ى تو�صية جمل�س الق�س ��م املخت�ص على �أال تزيد ع ��ن �سنة واحدة من
تاريخ املناق�شة.
4 ) 4ع ��دم قب ��ول الر�سال ��ة .ولكل ع�ضو م ��ن جلنة املناق�شة على الر�سالة احل ��ق يف �أن يقدم ما له من
مرئي ��ات مغاي ��رة �أو حتفظ ��ات يف تقري ��ر مف�ص ��ل� ،إىل كل من رئي� ��س الق�سم ،وعمي ��د الدرا�سات
العليا ،يف مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ املناق�شة.
المادة التاسعة والخمسون :

يرفع رئي�س الق�سم املخت�ص تقرير جلنة املناق�شة �إىل عميد الدرا�سات العليا يف مدة ال تتجاوز ثالثة
�أ�سابيع من تاريخ املناق�شة.
المادة الستون :

يرفع عميد الدرا�سات العليا التو�صية مبنح الدرجة �إىل جمل�س اجلامعة التخاذ القرار.
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المادة الحادية والستون :

ي�صرف للم�شرف على ر�سالة املاج�ستري من خارج اجلامعة مكاف�أة مقطوعة مقدارها ( )5000خم�سة
�آالف ريال كما ي�صرف للم�شرف على ر�سالة الدكتوراه من خارج اجلامعة مكاف�أة مقطوعة مقدارها
(� )7000سبعة �آالف ريال.
المادة الثانية والستون :

ي�صرف ملن ي�شرتك يف مناق�شة ر�سالة ماج�ستري �أو دكتوراه مكاف�أة مقطوعة مقدارها (� )1000ألف
ريال �إذا كان املناق�ش ع�ضوا يف هيئة التدري�س بنف�س اجلامعة التي تقدم لها الر�سالة� .أما �إذا كان املناق�ش
من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة التي تناق�ش فيها الر�سالة �سواء كان من موظفي تلك اجلامعة
�أو ممن يدعى من خارجها فت�صرف له مكاف�أة مقطوعة مقدارها 1500ريال ملناق�شة ر�سالة الدكتوراه و
1000ريال ملناق�شة ر�سالة املاج�ستري وتزاد املكاف�أة لت�صبح 2500ريال �إذا كان املناق�ش من خارج اململكة .و�إذا
كان املناق�ش من خارج املدينة التي بها مقر اجلامعة التي تناق�ش فيها الر�سالة �سواء كان من داخل اململكة
�أو من خارجها في�صرف له بالإ�ضافة �إىل املكاف�أة امل�شار �إليها �أعاله تذكرة �إركاب من مقر �إقامته و�إليه
و�أجرة ال�سكن املنا�سب والإعا�شة وبحد �أق�صى ال يتجاوز ليلتني ،كما ت�صرف تذكرة �إركاب ملرافق املناق�ش
�إذا كان املناق�ش كفيفاً وملحرم املناق�شة بالإ�ضافة �إىل �أجرة ال�سكن املنا�سب بحد �أق�صى ال يتجاوز ليلتني.
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الباب التاسع  :أحكام عامة
المادة الثالثة والستون :

ي�ضع جمل�س اجلامعة القواعد املنظمة لتقومي برامج الدرا�سات العليا بنا ًء على اقرتاح جمل�س
عمادة الدرا�سات العليا ،على �أن ترفع نتائج التقومي ملجل�س اجلامعة.
المادة الرابعة والستون :

يقدم رئي�س الق�سم �إىل كل من عميد الكلية املعنية وعميد الدرا�سات العليا يف نهاية كل عام درا�سي
تقريراً عن �سري الدرا�سات العليا فيه.
المادة الخامسة والستون :

ما مل يرد فيه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة يطبق ب�ش�أنه نظام جمل�س التعليم العايل واجلامعات
ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها يف اململكة.
المادة السادسة والستون :

تلغى هذه الالئحة ما �سبقها من لوائح الدرا�سات العليا يف اجلامعات ،وي�سرى العمل بها اعتباراً من
�أول �سنة درا�سية تالية لتاريخ �إقرارها ،وملجل�س اجلامعة معاجلة حاالت الطالب امللتحقني يف ظل اللوائح
ال�سابقة لنفاذ هذه الالئحة.
المادة السابعة والستون :

ملجال�س اجلامعات و�ضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية ل�سري الدرا�سات العليا بها مبا
ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة.
المادة الثامنة والستون:

ملجل�س التعليم العايل حق تف�سري هذه الالئحة
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