الالئحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية
وقواعدها التنفيذية بجامعة المجمعة
1439هـ 201٨ -م
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ال�ص ��ادرة بقرار جمل�س التعليم العايل رق ��م ( )1417/6/3واملتخذ يف اجلل�سة (ال�ساد�سة) ملجل�س التعليم
العايل املعقودة بتاريخ 1417/8/26هـ .املتوج مبوافقة خادم احلرمني ال�شريفني – رئي�س جمل�س الوزراء -
رئي�س جمل�س التعليم العايل بالتوجيه الربقي الكرمي رقم /7ب 8574/وتاريخ 1418/6/17هـ.

�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 واجلامعات
التي تق�ضي ب�أن من 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.
وبع ��د االطالع على مذكرة الأمانة العامة ملجل�س التعلي ��م 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:
«املوافقة على الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات وف ًقا لل�صيغة املرفقة بالقرار».
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الباب الأول

�أهداف الدرا�سات العليا
6

١

املادة الأوىل
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 عن طري ��ق الدرا�سات املتخ�ص�ص ��ة والبحث اجلاد للو�ص ��ول �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 عالي ًا يف جماالت املعرفة املختلفة.
5.5ت�شجي ��ع الكفاي ��ات العلمية على م�سايرة التقدم ال�سري ��ع للعلم والتقنية ودفعهم �إىل الإبداع واالبت ��كار 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.
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الباب الثاين

الدرجات العلمية
8

٢

املادة الثانية
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:
1.1الدبلوم العايل.
2.2املاج�ستري (العاملية).
3.3الدكتوراه (العاملية العالية) (.)1

٣

املادة 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.

( )١عدلت هذه املادة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم ( )1434/72/22وتاريخ 1434/6/4هـ املتوج باملوافقة ال�سامية رقم ( )42418وتاريخ 1434/11/20هــ.
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الباب الثالث

تنظيم الدرا�سات العليا
10

٤
٥

املادة الرابعة
ين�ش� ��أ يف كل جامع ��ة عم ��ادة للدرا�سات العليا ترتبط بوكيل اجلامع ��ة للدرا�سات العليا والبحث العلمي وتت ��وىل الإ�شراف على جميع
برامج الدرا�سات العليا باجلامعة والتن�سيق فيما بينها ،والتو�صية باملوافقة عليها وتقوميها واملراجعة الدائمة لها.

املادة اخلام�سة
يكون لعمادة الدرا�سات العليا جمل�س يخت�ص بالنظر يف جميع الأمور 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 .1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للدرا�سات العليا �أو تعديلها ،وتن�سيقها يف جميع كليات ومعاهد 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�صية باملوافقة على مقررات الدرا�سات العليا وما يطر�أ عليها �أو على الربامج من تعديل �أو تبديل.
6 .6التو�صية مب�سميات ال�شهادات العليا باللغتني 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.
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9 .9املوافقة على ت�شكيل جلان الإ�شراف ومناق�شة الر�سائل العلمية.
1010و�ض ��ع الإطار العام خلطة البحث والقواعد املنظمة لكيفية كتابة الر�سال ��ة العلمية وطباعتها و�إخراجها ،وتقدميها ،ومناذج تقارير
جلنة املناق�شة واحلكم على الر�سائل.
1111تقومي برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة ب�صفة دورية بوا�سطة جلان �أو هيئات متخ�ص�صة من داخل �أو من خارج اجلامعة .
1212درا�سة التقارير الدورية التي تقدمها الأق�سام العلمية يف اجلامعة.
1313النظر فيما يحيله �إليه جمل�س اجلامعة �أو رئي�سه �أو مدير اجلامعة للدرا�سة و�إبداء الر�أي.
القواعد التنفيذية للمادة اخلام�سة
5-555ي�صدر جمل�س عمادة الدرا�سات العليا الأدلة الالزمة للدرا�سات العليا املتوافقة مع هذه الالئحة.
5-555ي�صدر جمل�س عمادة الدرا�سات العليا جميع النماذج الإلكرتونية والورقية الالزمة؛ لت�سيري الأعمال ذات العالقة بالدرا�سات
العليا باجلامعة.
5-555يبت جمل�س عمادة الدرا�سات العليا يف �أي �ش�أن طالبي مل يرد فيه ن�ص نظامي.
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٦

املادة ال�ساد�سة
ي�ؤلف جمل�س عمادة الدرا�سات العليا 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�ضو هيئة تدري�س واحد عن كل كلية بها درا�سات عليا بدرجة �أ�ستاذ م�شارك على الأقل يتم تعيينهم بقرار من جمل�س اجلامعة بنا ًء
على تو�صية جمال�س الكليات وموافقة مدير اجلامعة ،ويكون تعيينهم ملدة �سنتني قابلة للتجديد.
ويجتم ��ع املجل� ��س بدعوة من رئي�سه مرة كل �شهر عل ��ى الأقل وال ي�صح االجتماع �إال بح�ضور ثلثي �أع�ضائ ��ه وت�صدر قراراته بالأغلبية
لأ�ص ��وات الأع�ضاء احلا�ضرين وعند الت�ساوي يرج ��ح اجلانب الذي فيه الرئي�س ،وتعترب قرارات املجل�س نافذة ما مل يرد عليها اعرتا�ض
م ��ن مدي ��ر اجلامعة خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ و�صولها �إليه .وملجل�س العمادة ت�شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من بني �أع�ضائه �أو من
غريهم لدرا�سة ما يكلفهم به.
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الباب الرابع

الربامج امل�ستحدثة
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٧

املادة ال�سابعة
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 يك ��ون قد توافر ل ��دى الق�سم العدد الكايف من �أع�ضاء هيئة التدري�س من الأ�سات ��ذة والأ�ساتذة امل�شاركني املتخ�ص�صني يف جمال
الربنام ��ج ،بالإ�ضاف ��ة �إىل تواف ��ر الإمكانات البحثية م ��ن معامل وخمتربات وت�سهي�ل�ات احلا�سوب وغريها ،وذل ��ك ل�ضمان جناح
الربنامج من حيث التدري�س والإ�شراف والبحث.
�2 .2أن يكون الق�سم قد اكت�سب خربة منا�سبة على م�ستوى املرحلة اجلامعية �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�سب ًا ل�ضمان ا�ستمراريته.
القواعد التنفيذية للمادة ال�سابعة
7-777يراعى يف مرحلة املاج�ستري ما ورد يف املادة ( )45والقاعدة التنفيذية لها.
7-777يراعى يف برامج الدرا�سات العليا ما جاء يف الإطار الوطني للتعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية.
�7-777أن يوجد يف الق�سم ما ال يقل عن ثالثة من �أع�ضاء هيئة التدري�س من الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركني يف جمال تخ�ص�ص الربنامج
7-777ال يتم فتح الربنامج ما مل ي�صل عدد الطالب والطالبات عند فتح الربنامج �إىل ع�شرة متقدمني ممن ا�ستكملوا متطلبات القبول
م�شفوعا مبربرات ذلك
النهائي للربنامج ،وملجل�س العمادة اال�ستثناء من �شرط العدد بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية
ً
7-777ميكن الدمج عن طريق ال�شبكة بني برنامج الطالب وبرنامج الطالبات لتحقيق �شرط العدد.
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القواعد التنفيذية للمادة ال�سابعة
7-777ي�شرتط لفتح برنامج املاج�ستري يف �أي تخ�ص�ص – عدا التخ�ص�صات التي لي�س لها برامج بكالوريو�س – تخريج ثالث دفعات
بكالوريو�س على الأقل قبل البدء يف برنامج املاج�ستري.
7-777احل�صول على الت�صنيف الوظيفي للربنامج من وزارة اخلدمة املدنية؛ ا�ستنادا لربقية معايل وزير التعليم رقم  34230وتاريخ
1437/5/19هـ املت�ضمنة �ضرورة قيام اجلامعات واجلهات احلكومية التي لديها م�ؤ�س�سات تعليمية بالتن�سيق امل�سبق مع وزارة
اخلدمة املدنية قبل ال�شروع يف تقدمي �أي م�ؤهل علمي؛ للح�صول على الت�صنيف الوظيفي له .وللتخ�ص�صات ال�صحية يلزم
احل�صول على الت�صنيف الوظيفي للربنامج من الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية.
7-777يتم ت�شكيل جلنة �إ�شرافية عليا؛ للإ�شراف على الربامج املدفوعة بقرار من مدير اجلامعة ،وتهدف �إىل:
	-و�ضع خطة ا�سرتاتيجية للدرا�سات العليا باجلامعة.
	-حتديد الربامج امل�ستحدثة وف ًقا ملتطلبات �سوق العمل.
	-حتديد و�إقرار الر�سوم املالية لكل برنامج ،بناء على تو�صية جمل�س الكلية.
	-و�ضع �آلية ال�صرف و�ضوابطه للر�سوم املدفوعة؛ مبا يكفل ت�سيري �أعمال الربنامج.
	-اعتماد امليزانية اخلتامية لكل برنامج.
	-تخ�صي�ص ماال يقل عن  % 30من دخل الربنامج ل�صندوق اال�ستثمارات باجلامعة.
	-تخ�صي�ص الن�سبة املتبقية لل�صرف على الربنامج؛ مبا يحقق جودة الربنامج وكفاءته من النواحي الأكادميية،
والإدارية ،والبحثية ،واالعتماد الأكادميي وذلك وف ًقا ملا تعتمده اللجنة الإ�شرافية العليا.
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8

املادة الثامنة
مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )7يتقدم الق�سم �إىل جمل�س الكلية مب�شروع تف�صيلي عن الربنامج يو�ضح ما ي�أتي:
�1 .1أهداف الربنامج ومدى احتياج املجتمع ال�سعودي له.
2 .2طبيعة الربنامج من حيث تركيزه الأكادميي واملهني ومنهجه العلمي .
�3 .3أهمي ��ة الربنام ��ج وم�سوغات تقدميه ،بعد االطالع على ما تقدمه الأق�سام الأخرى داخل اجلامعة �أو اجلامعات الأخرى يف اململكة يف
جمال التخ�ص�ص.
4 .4الإمكان ��ات املتواف ��رة� ،أو املطلوب توافرها بالق�سم لتقدمي الربنامج على م�ستوى تعليمي ومهني رفيع ،ب�صفة خا�صة حتديد املجاالت
البحثية الرئي�سة بالق�سم.
5 .5معدل ا�ستقرار هيئة التدري�س بالق�سم على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.
6 .6ال�سري الذاتية والعلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم ،وملن لهم �صلة مبجال الربنامج يف اجلامعة.
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القواعد التنفيذية للمادة الثامنة
8-888يتم �إعداد م�شروع الربنامج املقرتح على النموذج املتاح على موقع عمادة الدرا�سات العليا.
8-888يتقدم الق�سم بتو�صية من جمل�سه �إىل جمل�س الكلية مب�شروع تف�صيلي عن الربنامج يت�ضمن بالإ�ضافة �إىل ما ورد يف املادة
(الثامنة) الأمور الآتية:
 .أا�سم املرحلة.
 .ب�أ�سلوب الدرا�سة املختار.
 .جبيا ًنا باملقررات وعدد وحداتها ،وتوزيعها على الف�صول الدرا�سية.
 .داملواد الأ�سا�سية واملواد االختيارية.
 .هتوزيع املقررات الدرا�سية لكل ف�صل درا�سي على النحو الآتي:
  ا�سم املقرر.
 رمز املقرر ورقمه.
 �أهداف املقرر.
 تو�صيف املقرر.
 مراجع املقرر.
 .ومقررات من �أق�سام �أخرى ت�ضمنها م�شروع الربنامج �إن وجدت.
 .زالتن�سيق مع الأق�سام الأخرى �إذا ت�ضمن الربنامج مقررات تابعة لها من حيث تدري�س املقرر وتو�صيفه و�إقراره من
جمل�سي الق�سم والكلية .
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القواعد التنفيذية للمادة الثامنة
8-888يجب �أن يحتوي الربنامج على وحدات درا�سية ( ال تقل عن وحدتني ) هدفها متكني الطالب من مناهج البحث العلمي
وا�ستخدام تقنياته و�أدواته ،ا�ستنادًا لتو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا يف جل�سته (الثالثة) املنعقدة بتاريخ
1436/3/13هـ.
8-888يعر�ض الق�سم م�شروع الربنامج على ثالثة حمكمني على الأقل من خارج اجلامعة؛ لتحكيمه على �أن يكونوا ممن لهم خربة
�أكادميية متميزة يف جمال التخ�ص�ص والدرا�سات العليا.
8-888يرفع الق�سم م�شروع الربنامج ،بعد اعتماده من جمل�س الق�سم �إىل جمل�س الكلية وبعد موافقة جمل�س الكلية على الربنامج
املقرتح يتم رفعه �إىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا وفق النماذج املعتمدة ملتطلبات اجلودة.
8-888مراعاة ما جاء يف الباب ال�ساد�س ( نظام الدرا�سة) من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية والقواعد
التنفيذية للمادة ( )33من هذا الباب.
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9

املادة التا�سعة
يدر� ��س جمل� ��س عمادة الدرا�سات العليا م�ش ��روع الربنامج ،ويتوىل التن�سيق بني متطلباته ومتطلب ��ات الربامج الأخرى القائمة �إن وجدت
لتفادي االزدواجية فيما بينها ،ويف حال اقتناعه يو�صي به �إىل جمل�س اجلامعة العتماده.
القواعد التنفيذية للمادة التا�سعة

١٠

9-999يجوز لعمادة الدرا�سات العليا ت�شكيل جلان فرعية؛ لدرا�سة م�شروعات الربامج العلمية ،وو�ضع �ضوابط ال�صرف للربامج
املدفوعة وفق ال�ضوابط املعتمدة.

املادة العا�شرة
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.
القواعد التنفيذية للمادة العا�شرة.
101110يرفع كل ق�سم �أي تعديل يف مقرراته �أو متطلبات الربنامج �أو �شروط القبول �إذا اقت�ضت احلاجة ذلك مبا ال يتعار�ض مع
ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الالئحة ،وما جاء يف قواعدها التنفيذية ،على �أن تر�سل تلك التعديالت �أو ال�شروط مت�ضمنة
موافقة جمل�سي الق�سم والكلية �إىل عمادة الدرا�سات العليا العتمادها ،وت�ضاف �إىل �إعالن الرت�شح لربامج الدرا�سات
العليا ،وتتوىل الأق�سام العلمية املتخ�ص�صة الت�أكد من توافر �شروط القبول للمتقدمني للربنامج.
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١١

املادة احلادية ع�شرة
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.
القواعد التنفيذية للمادة احلادية ع�شرة
111111على الكليات التوجه نحو الربامج امل�شرتكة (البينية) بني الأق�سام العلمية املختلفة كل ما �أمكن ذلك ور�أت امل�صلحة فيها.
111111يق�صد بالربنامج امل�شرتك:
 ا�شرتاك ق�سمني �أو �أكرث يف كلية واحدة يف و�ضع مقررات خطة الربنامج الدرا�سية.
 ا�شرتاك ق�سمني �أو �أكرث يف كليتني خمتلفتني يف برنامج تتطلب طبيعته تعدد ًا يف التخ�ص�صات.
111111ي�شرف على الربنامج علمي ًا الق�سم الذي له العدد الأكرب من الوحدات يف تقدمي متطلباته ،و�إداري ًا الكلية التي يقام فيها
الربنامج ،ويف حال الت�ساوي ي�شرف الق�سم الذي تقدم مبقرتح �إن�شاء الربنامج.
111111و�ضع ت�صور للربنامج وفق ًا للمادة ( )8وقاعدتها التنفيذية.
111111يعر�ض م�شروع الربنامج امل�شرتك يف جمل�س كل ق�سم ،وبعد اعتماده من جمل�س الق�سم يرفع ملجل�س الكلية.
111111تكوين جلنة م�شرتكة بني الأق�سام املعنية ي�شارك بها ع�ضوان �أو �أكرث من كل ق�سم من املتخ�ص�صني يف الربنامج و يقوم
عميد الكلية بتعيني رئي�س لها ,ويف حالة الربامج امل�شرتكة بني كليتني يقوم عميد الدرا�سات العليا بتعيني الرئي�س.
111111ت�سري الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات وقواعدها التنفيذية باجلامعة على جميع �ش�ؤون الربامج امل�شرتكة
للدرا�سات العليا.
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الباب اخلام�س

القبول والت�سجيل
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١٢

�شروط القبول
املادة الثانية ع�شرة
يح ��دد جمل�س اجلامع ��ة �أعداد الطالب الذين �سيتم قبولهم �سنوي ًا يف الدرا�سات العليا بنا ًء عل ��ى تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا
واقرتاح جمال�س الأق�سام والكليات.
القواعد التنفيذية للمادة الثانية ع�شرة

١٣

121112يراعى زيادة عدد الطالب املقبولني يف الربامج التي ت�شتمل على م�شاريع بحثية دون وجود ر�سائل علمية.

املادة الثالثة ع�شرة
ي�شرتط للقبول يف الدرا�سات العليا ب�صفة عامة ما ي�أتي:
�1 .1أن يكون املتقدم �سعودي ًا� ،أو على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان من غري ال�سعوديني.
�2 .2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على ال�شهادة اجلامعية من جامعة �سعودية �أو من جامعة �أخرى معرتف بها.
�3 .3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك والئق ًا طبي ًا.
�4 .4أن يقدم تزكيتني علميتني من �أ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.
5 .5موافقة مرجعه على الدرا�سة �إذا كان موظف ًا.
6 .6الأ�صل يف درا�سة الدكتوراه التفرغ التام ،ويجوز ملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من ذلك متى دعت احلاجة لذلك(.)2
( )٢مت تعديل هذه الفقرة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم (  )1427/42/7وتاريخ 1427/4/25هــ املتوج باملوافقة ال�سامية رقم (/5997م ب ) وتاريخ 1427/ 8 /10هــ.
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وملجل�س كل جامعة �أن ي�ضيف �إىل هذه ال�شروط العامة ما يراه �ضروري ًا.
القواعد التنفيذية للمادة الثالثة ع�شرة
131113ي�شرتط التقدم بالطلب خالل الأوقات املحددة من العمادة وال تقبل �أي طلبات بعد التاريخ املحدد مهما كانت املربرات.
131113ي�شرتط اجتياز االختبار التحريري ،متى كان ذلك ً
�شرطا من �شروط الق�سم املخت�ص.
131113ي�شرتط على جميع املتقدمني �إرفاق اختبار القدرات العامة للجامعيني على �أال تقل الدرجة عن( )70درجة ،ا�ستنادا
لتو�صية جمل�س الدرا�سات العليا يف جل�سته (الثانية) املنعقدة بتاريخ 1437/3/2هـ ،ويجوز للتخ�ص�صات العلمية اعتماد
�أحد االختبارات العاملية ( )GREبدال من اختبار القدرات للجامعيني على �أن حتدد الدرجة املطلوب اجتيازها ،بقرار من
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بناء على تو�صية من جمل�سي الق�سم العلمي والكلية.
131113ال يتم قبول موافقة جهة العمل �إال وفق الإجراءات املعتمدة من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ،واملو�ضحة مبوقع العمادة
على البوابة االلكرتونية للجامعة .
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القواعد التنفيذية للمادة الثالثة ع�شرة
131113تكون معايري املفا�ضلة بني املتقدمني وفق الآتي:
 .أاملعدل الرتاكمي يف مرحلة البكالوريو�س .
.بدرجة املقابلة ال�شخ�صية.
 .جدرجة اختبار القدرات للجامعيني.
 .ددرجة االختبار التحريري.
 .هالعالقة املبا�شرة بالتخ�ص�ص.
 .ووملجل�س العمادة �إ�ضافة �أي معايري �أخرى يراها منا�سبة .ويحدد جمل�س العمادة وزن كل معيار من معايري املفا�ضلة
املذكورة �أعاله بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية.
�131113إذا مل يتم ت�سديد الطالب للر�سوم الدرا�سية يف الربامج املدفوعة وف ًقا للمواعيد املحددة ،فيعد القبول ملغى وغري ملزم
للجامعة.
131113ي�شرتط يف قبول الطالب غري ال�سعوديني ما ورد يف املادة ( ،)13وما ورد يف قرار جمل�س الوزراء رقم ( )49وتاريخ
1431/3/29هـ ،ب�ش�أن �ضوابط قبول طالب املنح الدرا�سية لغري ال�سعوديني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة العربية
ال�سعودية.
131113ميكن اال�ستفادة من طالب الدرا�سات العليا مبا ينا�سب و�ضعهم الدرا�سي مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )19من الئحة
االبتعاث واملادة ( )46من الالئحة املنظمة لل�ش�ؤون املالية يف اجلامعات.

25

١٤
١٥

املادة الرابعة ع�شرة
ي�شرتط للقبول مبرحلة الدبلوم ح�صول الطالب على تقدير (جيد) على الأقل يف املرحلة اجلامعية.

املادة اخلام�سة ع�شرة

()3

ي�شرتط للقبول مبرحلة (املاج�ستري) ح�صول الطالب على تقدير (جيد جد ًا) على الأقل يف املرحلة اجلامعية ،ويجوز ملجل�س عمادة
الدرا�سات العليا قبول احلا�صلني على تقدير (جيد مرتفع).
كما يجوز ملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وت�أييد جمل�س الكلية قبول احلا�صلني على تقدير (جيد) يف بع�ض
الربامج التي يحددها جمل�س اجلامعة ،على �أال يقل معدل الطالب يف كل الأحوال عن (جيدجد ًا) 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.
القواعد التنفيذية للمادة اخلام�سة ع�شرة
151115تعامل برامج الدرا�سات العليا مدفوعة الر�سوم معاملة املاج�ستري ال�صباحي يف جميع الأحكام .
151115ي�شرتط لدخول املقابلة ال�شخ�صية ح�صول املتقدم على ن�سبة يحددها جمل�س الق�سم من درجة االختبار التحريري �إن وجد.
151115تتوىل الأق�سام املعنية ،الت�أكد من توافر جميع الوثائق قبل دخول االختبار �أو املقابلة وا�ستيفاء جميع ال�شروط.
151115ي�شرتط �أن تكون درا�سة املرحلة اجلامعية بنظام االنتظام ،وملجل�س عمادة الدرا�سات العليا اال�ستثناء من ذلك بناء على
تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية.
( )٣مت تعديل هذه املادة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم ( )1420/16/8وتاريخ 1420/6/23هـ املتوج باملوافقة ال�سامية رقم (/7ب  )11987/وتاريخ 1420/7/30هـ.

26

القواعد التنفيذية للمادة اخلام�سة ع�شرة
151115يتم القبول بعد ا�ستيفاء املتقدمني �شروط القبول ،بناء على معايري املفا�ضلة يف الدرجات املكت�سبة و�أوزانها الن�سبية ،ووفقا
للعدد املحدد.

١٦

151115عند اعتماد جمل�س اجلامعة قبول احلا�صلني على تقدير (جيد) يف �أحد التخ�ص�صات ،يتم االلتزام مبا ي�أتي:
 .أالت�أكيد على ما ن�صت عليه املادة ( )15امل�شار �إليها �أعاله ،يف �أن قبول املتقدمني بتقدير عام (جيد) يكون
للحا�صلني على درجة البكالوريو�س يف نف�س تخ�ص�ص الربنامج فقط؛ �إذ �أن هذه هي احلالة الوحيدة التي يكون
بالإمكان ح�ساب معدل الطالب يف مقررات التخ�ص�ص ملرحلة البكالوريو�س.
 .ب يقوم الق�سم العلمي بح�ساب معدل املتقدمني يف مقررات التخ�ص�ص ،على �أال يقل عدد الوحدات الدرا�سية لتلك
املقررات عن ( )30وحدة درا�سية.
 .جللق�سم العلمي النظر يف ا�شرتاط اجتياز عدد من املقررات التكميلية على الطالب املقبولني بتقدير عام (جيد) وفقا
ملا ورد يف املادة ( )18من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية والقواعد التنفيذية لها .ويتم
�إقرار املقررات التكميلية من مرحلة البكالوريو�س التي يتوافر بها �أحد ال�شرطني الآتيني:
 مقررات تخ�ص�صية �أ�سا�سية مل يدر�سها الطالب يف مرحلة البكالوريو�س.
 مقررات تخ�ص�صية �أ�سا�سية ح�صل فيها الطالب على درجة �أقل من ( )70يف املائة يف مرحلة البكالوريو�س.

املادة ال�ساد�سة ع�شرة:
ي�ش�ت�رط للقب ��ول مبرحلة (الدكت ��وراه) احل�صول على تقدير (جيد ج ��د ًا) على الأقل يف مرحلة املاج�ست�ي�ر �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.
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١٧
١٨

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

املادة الثامنة ع�شرة:
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:
1 .1اجتياز املقرر التكميلي يف املرة الأوىل بتقدير ال يقل عن (جيد).
�2 .2أال يقل معدله الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن (جيد جد ًا).
3 .3ال يتم الت�سجيل يف برنامج الدرا�سات العليا �إال بعد اجتياز املقررات التكميلية ،ويجوز للق�سم الإذن بالت�سجيل يف مقررات الدرا�سات
العليا �إذا مل يبق عليه �سوى مقرر �أو مقررين من املقررات التكميلية.
4 .4ال حتت�سب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية �ضمن املدة املحددة للح�صول على الدرجة.
5 .5ال تدخل املقررات التكميلية يف احت�ساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدرا�سات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة ع�شرة
181118ال ي�شرتط التفرغ لدرا�سة املقررات التكميلية وال يتمتع من يدر�س تلك املقررات بحقوق الطالب اجلامعي.
181118يكون لكل من يدر�س مقررات تكميلية من مقررات املرحلة اجلامعية رقم جامعي م�ؤقت يح�سب من خالله املعدل الف�صلي
والرتاكمي.
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القواعد التنفيذية للمادة الثامنة ع�شرة
181118يجب �أن تكون املقررات التكميلية مما مل ي�سبق للطالب درا�ستها ،ما مل يكن هناك م�سوغ لدى الق�سم لإعادة درا�ستها مرة �أخرى.

١٩
٢٠

181118يعامل الطالب من حيث الغياب خالل درا�سته للمواد التكميلية وفقا للمادة (.)40

املادة التا�سعة ع�شرة:
تتوىل عمادة الدرا�سات العليا قبول الطالب وت�سجيلهم بالتن�سيق مع عمادة القبول والت�سجيل.

املادة الع�شرون:
ال يجوز للطالب �أن يلتحق بربناجمني للدرا�سات العليا يف وقت واحد.
القواعد التنفيذية للمادة الع�شرين
202220ال يجوز للطالب امللتحق ب�أي برنامج درا�سات عليا �أن يلتحق يف الوقت نف�سه ب�أي برنامج �آخر� ،سواء من برامج املرحلة
اجلامعية �أو برامج الدرا�سات العليا.
�202220إذا ثبت التحاق الطالب يف �أي برنامج درا�سي �آخر يطوى قيده بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
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٢١

الت�أجيل واحلذف:
املادة احلادية والع�شرون:
يج ��وز مبوافق ��ة جمل�س الق�س ��م املخت�ص وعميدي الكلي ��ة والدرا�سات العلي ��ا ت�أجيل قبول الطال ��ب على �أال تتجاوز م ��دة الت�أجيل ف�صلني
درا�سيني ،وال حتت�سب مدة الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة.
القواعد التنفيذية للمادة احلادية والع�شرين
212221ي�شرتط لت�أجيل القبول ما ي�أتي:
 .أيجب �أن يكون لت�أجيل القبول م�سوغات مقنعة.
 .ب�أن يتقدم الطالب بطلب ت�أجيل القبول �إىل الق�سم املخت�ص وفقا للتوقيت الزمني املحدد للتقومي اجلامعي املعتمد يف
اجلامعة.
 .جتكون فر�صة ت�أجيل قبول الدرا�سة مرة واحدة.
 .ديجوز ت�أجيل القبول ملدة ف�صل درا�سي واحد �أو ف�صلني درا�سيني ،ف�إن مل يفتح الربنامج يف الف�صل الدرا�سي التايل
م ّكن من الدرا�سة يف الف�صل الذي يليه ،على �أال تزيد املدة عن ف�صلني درا�سيني ،ف�إن مل يفتح الربنامج يف العام التايل
فيطبق على الطالب �شروط االلتحاق وقت الت�سجيل.
 .هلعمادة الدرا�سات العليا رف�ض ت�أجيل القبول �إذا كان �سيرتتب على ت�أجيل القبول �إقفال الربنامج لقلة عدد املتقدمني.
212221ال ي ٌعد امل�ؤجل خالل فرتة الت�أجيل طالب ًا منتظم ًا وال يتمتع مبيزات الطالب املنتظم.
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٢٢

املادة الثانية والع�شرون
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�سي ًا �أو �أكرث �أو �أجنز قدر ًا منا�سب ًا من الر�سالة.
�2 .2أال يتجاوز جمموع مدة الت�أجيل �أربعة ف�صول درا�سية (�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.
القواعد التنفيذية للمادة الثانية والع�شرين
222222يجب �أن يكون لطلب ت�أجيل درا�سة الطالب م�سوغات مقنعة
�222222إذا ُمنح الطالب فر�صة �إ�ضافية ،ومل يكن قد ا�ستنفد مدة الت�أجيل فله �أن ي�ؤجل الفر�صة الإ�ضافية �أو بع�ض ًا منها.
222222تنظر املجال�س العلمية فيما يتقدم به الطالب امل�ؤجل من مو�ضوع لت�سجيل ر�سالته وال يعد قرار املوافقة على ت�سجيل
الر�سالة قطع ًا للت�أجيل� ،أما ت�سليم الر�سالة ف�إنه قطع تلقائي للت�أجيل ،ويعد الف�صل الذي انقطع فيه الت�أجيل تلقائي ًا من
الف�صول الأ�سا�سية وال يح�سب �ضمن الف�صول امل�ؤجلة.
222222يحق للطالب �أخذ ف�صول الت�أجيل متفرقة �أو جمتمعة على �أال يجمع بني �أكرث من ف�صلني من ف�صول الت�أجيل يف املرة الواحدة.
222222يقوم الطالب بتعبئة منوذج طلب الت�أجيل املتاح على موقع عمادة الدرا�سات العليا وت�سليمه �إىل رئي�س الق�سم املخت�ص.
222222يكون نظر الق�سم العلمي يف طلب الت�أجيل مبني ًا على تقرير املر�شد �أو امل�شرف.
222222يجب على الطالب املتفرغ �إبالغ جهة عمله بالت�أجيل بعد املوافقة عليه.
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٢٣

املادة الثالثة والع�شرون
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
القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والع�شرين
232223يجب �أن يكون لطلب حذف املقررات م�سوغات مقنعة
232223يتقدم الطالب بطلب احلذف �إىل رئي�س الق�سم املخت�ص قبل االختبار النهائي مبا ال يقل عن ثالثة �أ�سابيع ،وفقا للنموذج
املعد من عمادة الدرا�سات العليا.
�232223إذا حذف الطالب ف�ص ًال درا�سي ًا ،فله �أن يلتحق بالف�صل التايل� ،إذا مل تكن مقررات الف�صل املحذوف متاحة للدرا�سة،
على �أن يدر�س مقررات الف�صل املحذوف يف �أقرب فر�صة يتاح فيها درا�سة مقررات الف�صل املحذوف ،ما مل تكن ملقررات
الف�صل التايل متطلبات من الف�صل املحذوف.
232223ال يقبل احلذف �إذا كان الطالب قد ا�ستنفد فر�ص الت�أجيل.
232223يجب على الطالب املتفرغ �إبالغ جهة عمله باحلذف.
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٢٤

االن�سحاب

()4

املادة الرابعة والع�شرون:
�إذا ان�سحب الطالب من الدرا�سات العليا بنا ًء على رغبته ثم �أراد العودة �إليها طبقت عليه �شروط االلتحاق وقت الت�سجيل اجلديد.
القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والع�شرين
242224يتقدم الطالب بطلب االن�سحاب �إىل عمادة الدرا�سات العليا.
242224تعاد الر�سوم الدرا�سية يف الربامج املدفوعة وفق ما ي�أتي:
	-يح�سم  %25من الر�سوم الدرا�سية يف حالة االن�سحاب خالل الأ�سابيع الثالثة الأوىل من بدء الدرا�سة
	-يح�سم  %50من الر�سوم الدرا�سية يف حالة االن�سحاب يف الأ�سبوع الرابع واخلام�س من بدء الدرا�سة.
	-ال ت�سرتد الر�سوم الدرا�سية بعد م�ضي خم�سة �أ�سابيع من بدء الدرا�سة.

( )٤االن�سحاب :هو ا�سرتداد الطالب ملفه من اجلامعة ب�شكل نهائي .
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٢٥

االنقطاع
املادة اخلام�سة والع�شرون:
يعترب الطالب منقطع ًا عن الدرا�سة ويطوي 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.
القواعد التنفيذية للمادة اخلام�سة والع�شرين
252225تتوىل الكلية املخت�صة �إبالغ عمادة الدرا�سات العليا بالطالب املقبولني ومل يبا�شروا الدرا�سة بعد م�ضى �أربعة �أ�سابيع من
بداية الف�صل الدرا�سي.
252225يكون قرار طي القيد مبني ًا على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا .وي�صدر عميد الدرا�سات
العليا قرارا بذلك.
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٢٦

�إلغاء القيد و�إعادته
املادة ال�ساد�سة والع�شرون:
يلغى 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
�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 وفق ًا لأحكام املادة ( )52من هذه الالئحة.
�5 .5إذا انخف�ض معدله الرتاكمي عن تقدير جيد جد ًا يف ف�صلني درا�سيني متتاليني.
�6 .6إذا جتاوز فر�ص الت�أجيل املحددة يف املادة (.)22
�7 .7إذا �أخل بالأمانة العلمية �سواء يف مرحلة درا�سته للمقررات �أو �إعداده 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.
�1010إذا مل يح�صل على الدرجة خالل احلد الأق�صى ملدتها وفق ًا للمادة (.)36
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القواعد التنفيذية للمادة ال�ساد�سة والع�شرين
262226يعد �إلغاء القيد وطيه م�صطلحني مرتادفني يف هذا ال�سياق.
262226يكون قرار طي القيد مبني ًا على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية.
262226يطوى قيد الطالب �إذا مل ي�سجل يف الوقت املحدد وفق ًا للمادة اخلام�سة والع�شرين وقواعدها التنفيذية.
262226ال يعد الطالب جمتاز ًا للمواد التكميلية �إذا جنح فيها دون التقدير املطلوب وفق ًا للمادة الثامنة ع�شرة.
262226يعد الطالب غري جاد يف درا�سته يف �إحدى احلاالت التالية:
 تغيب الطالب يف �أحد ف�صول املقررات الدرا�سية ملدة خم�سة ع�شر يوم ًا مت�صلة �أو ثالثني يوم ًا متفرقة دون عذر
مقبول.
 حرمان الطالب فيما ن�سبته � %50أو �أكرث من عدد املقررات الدرا�سية للف�صل الدرا�سي الواحد.
 �إذا انقطع الطالب عن مر�شده �أو م�شرفه ف�ص ًال كام ًال دون عذر مقبول.
�262226إذا قررت جلنة احلكم على الر�سالة عدم �صالحيتها للمناق�شة �أو عدم قبولها بعد املناق�شة فرياعى ما ورد يف الفقرة
اخلام�سة من املادة اخلام�سة واخلم�سني.
�262226إذا مل يح�صل على الدرجة خالل احلد الأق�صى ملدتها ومل يتم متطلبات منح الدرجة فيطوى قيده ولو مل ي�سبق �إنذاره.
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٢٧

املادة ال�سابعة والع�شرون:
يجوز يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى �إعادة قيد الطالب الذي �ألغي قيده �إذا كان احلائل دون موا�صلة درا�سته ظروف قهرية يقبلها جمل�سا
الق�سم والكلية وتكون �إعادة القيد بنا ًء على تو�صية من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا وبقرار من جمل�س اجلامعة مع مراعاة ما ي�أتي:
1 .1الطالب الذي م�ضى على �إلغاء قيده �أكرث من �ستة ف�صول درا�سية يعامل معاملة الطالب امل�ستجد ب�صرف النظر عما قطع �سابقا من
مرحلة الدرا�سة.
2 .2الطال ��ب ال ��ذي م�ضى على �إلغاء قيده �ستة ف�صول درا�سية �أو �أق ��ل يعيد درا�سة بع�ض املقررات التي يحددها له جمل�سا الق�سم والكلية
ويواف ��ق عليه ��ا جمل�س عمادة الدرا�س ��ات العليا وحتت�سب الوحدات الت ��ي در�سها �ضمن معدله الرتاكمي بع ��د ا�ستئنافه الدرا�سة كما
حتت�سب املدة التي ق�ضاها الطالب يف الدرا�سة قبل �إلغاء قيده �ضمن املدة الق�صوى للح�صول على الدرجة.
القواعد التنفيذية للمادة ال�سابعة والع�شرين
272227يكون تقدير الظروف القهرية من اخت�صا�ص جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
272227يتقدم الطالب الذي مل مي�ض على طي قيده �أكرث من �ستة ف�صول بطلب �إعادة قيده �إىل رئي�س الق�سم املخت�ص.
272227حتت�سب املقررات التي در�سها الطالب قبل طي قيده �ضمن متطلبات منح الدرجة بالإ�ضافة للمقررات التي يكلف بها
واملقررات املتبقية.
272227يجوز ملجل�سي الق�سم والكلية يف احلاالت التي يقدرها ،تكليف الطالب باختبار املقررات فقط دون �إلزام بالدرا�سة.
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٢٨

الفر�ص الإ�ضافية
املادة الثامنة والع�شرون
يج ��وز ا�ستثن ��ا ًء من الفقرة ( )5من املادة ( )26منح الطالب فر�صة �إ�ضافية واح ��دة لف�صل درا�سي واحد �أو ف�صلني درا�سيني حد ًا �أعلى
بنا ًء على تو�صية م�شجل�سي الق�سم والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والع�شرين
282228ال يعطى الطالب فر�صة �إ�ضافية �إذا تعذر رفع معدله بالفر�صة الإ�ضافية.
282228يوقف ت�سجيل الطالب �إذا انخف�ض معدله عن جيد جد ًا خالل ف�صلني درا�سيني متتاليني.
282228يقدم امل�شرف العلمي لرئي�س الق�سم املخت�ص تقرير ًا مف�ص ًال عن الطالب املوقوف ت�سجيله.
�282228إذا كان الربنامج يف �أكرث من ف�صلني درا�سيني فتكون الفر�صة الإ�ضافية يف مقررات الف�صل �أو الف�صلني التاليني ،و�إذا
كان الطالب قد �أنهى الف�صول الدرا�سية في�أخذ الفر�صة يف مقررات الف�صول ال�سابقة.
282228يلزم الطالب بدرا�سة مقرر �أو مقررات الفر�صة الإ�ضافية واختبارها ،ويجوز ملجل�سي الق�سم والكلية يف احلاالت التي
يقدرها تكليف الطالب باختبار املقررات فقط دون �إلزام بالدرا�سة.
282228ال يحت�سب على الطالب الف�صل الدرا�سي الذي ال يتمكن الق�سم فيه من تدري�س مقررات الفر�صة الإ�ضافية.
282228يتم التن�سيق يف ت�سجيل مقررات الفر�صة الإ�ضافية بني الطالب والق�سم املخت�ص.
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القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والع�شرين
�282228إذا منح الطالب فر�صة �إ�ضافية ملدة ف�صلني درا�سيني ،ومتكن من رفع معدله يف ف�صل درا�سي واحد ،ف�إن الف�صل الثاين
ي�سقط عنه تلقائي ًا.
282228يتقدم الطالب بطلب الفر�صة الإ�ضافية �إىل رئي�س الق�سم املخت�ص.
2828228ترفع تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية �إىل عمادة الدرا�سات العليا التخاذ القرار املنا�سب.

٢٩

2828228يحدد جمل�س العمادة احلاالت التي يكون فيها انخفا�ض يف املعدل وحتتاج �إىل فر�صة �إ�ضافية لرفع املعدل �أو ال حتتاج.

املادة التا�سعة والع�شرون
يج ��وز ا�ستثن ��ا ًء من الفقرة ( )10من املادة ( )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.
القواعد التنفيذية للمادة التا�سعة والع�شرين
292229ال ينظر يف طلب الفر�صة الإ�ضافية للطالب الذي مل ي�سجل مو�ضوع ًا لر�سالته ما مل تكن قد متت التو�صية باملوافقة عليه
من قبل جمل�س الق�سم املخت�ص.
292229يتقدم الطالب بطلب الفر�صة الإ�ضافية �إىل الق�سم املخت�ص قبل نهاية الف�صل الأخري من املدة النظامية ،وفقا للنموذج
املعد من عمادة الدرا�سات العليا.
292229يقدم امل�شرف لرئي�س الق�سم املخت�ص تقرير ًا مف�ص ًال عن ال�سري الدرا�سي للطالب مقرتح ًا مدة الفر�صة الإ�ضافية.
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٣٠

40

التحويل
املادة الثالثون
يج ��وز قب ��ول حتويل الطالب �إىل اجلامعة م ��ن جامعة �أخرى معرتف بها بنا ًء عل ��ى تو�صية جمل�سي الق�سم والكلي ��ة 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 .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 طبقا للآتي:
 �أال يكون قد م�ضى على درا�سته للوحدات املعادلة �أكرث من �ستة ف�صول درا�سية.
 �أن تتفق من حيث املو�ضوع مع متطلبات الربنامج املحول �إليه.
 �أال تتعدى ن�سبة هذه الوحدات ثالثني يف املائة من وحدات الربنامج املحول �إليه.
 �أال يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن (جيد جد ًا).
 ال تدخل الوحدات املعادلة �ضمن ح�ساب املعدل الرتاكمي.
 تكون املعادلة بتو�صية من جمل�س الق�سم الذي يتبعه املقرر وموافقة جمل�س الكلية وعمادة الدرا�سات العليا.

القواعد التنفيذية للمادة الثالثني
�303330أو ًال� :إجراءات التحويل:
 �أ .يتقدم الطالب بطلب التحويل �إىل عميد الدرا�سات العليا مع �إرفاق بيان معتمد بالوحدات التي در�سها يف اجلامعة
املراد التحويل منها ،وو�صف تف�صيلي معتمد ملفردات املقررات التي در�سها ،ون�سخة معتمدة من ال�سجل الأكادميي.
 ب .يحال الطلب ومرفقاته �إىل عميد الكلية املخت�صة لعر�ضه على جمل�سي الق�سم والكلية.
 ج .ترفع تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية �إىل عمادة الدرا�سات العليا.
303330ثاني ًا :احت�ساب الوحدات الدرا�سية:
 �أ .تحُ ال املقررات التي در�سها الطالب �سابق ًا�-إذا مت قبول حتويله� -إىل الق�سم �أو الأق�سام املخت�صة ملعادلتها ملا جاء
يف الفقرة ( )3من �أ�صل املادة.
 ب .تكون املعادلة بتو�صية من جمل�س الق�سم الذي يتبعه املقرر ،ومبوافقة جمل�س الكلية التي يتبعها الق�سم.
 ج .تكون طلبات املعادلة و�إجراءاتها وفق ًا ل�ضوابط معادلة املقررات يف اجلامعة
 د .تدرج الوحدات املعادلة �ضمن �سجل الطالب ،ويدر�س الطالب الوحدات غري املعادلة باجلامعة املحول لها.
 هـ .ترفع تو�صية جمل�سي الق�سم و الكلية �إىل عمادة الدرا�سات العليا.
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٣١

املادة احلادية والثالثون
يج ��وز حتوي ��ل الطالب من تخ�ص�ص �إىل �أخر داخل اجلامعة بنا ًء عل ��ى تو�صية جمل�سي الق�سم املحول �إليه 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.
2 .2يج ��وز احت�س ��اب الوح ��دات الدرا�سية التي �سبق درا�سته ��ا يف اجلامعة �إذا ر�أى الق�س ��م املخت�ص �أنها مطابق ��ة للربنامج الذي يريد
التحويل �إليه وتدخل �ضمن معدله الرتاكمي.
�3 .3أال يكون الطالب قد �ألغى قيده لأي من الأ�سباب الواردة يف املادة ( )26من هذه الالئحة.
4 .4حتت�سب املدة التي ق�ضاها الطالب يف الربنامج املحول منه �ضمن املدة الق�صوى املحددة للح�صول على الدرجة.
5 .5يكون التحويل من برنامج �إىل �آخر ملرة واحدة خالل املدة املحددة للح�صول على الدرجة.
القواعد التنفيذية للمادة احلادية والثالثني
�313331أو ًال� :شروط التحويل من تخ�ص�ص لآخر �أو من ق�سم لأخر داخل اجلامعة�-إ�ضافة �إىل ما جاء يف �أ�صل املادة -ح�سب ما يلي:
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�أ .يتقدم الطالب بطلب التحويل �إىل عمادة الدرا�سات العليا خالل املدة املحددة للتحويل يف اجلامعة.
ب .ي�شرتط �أال يكون الطالب قد �أم�ضى �أكرث من ن�صف املدة النظامية يف الق�سم املحول منه ،ما مل تكن هناك مواد
م�شرتكة بني الربناجمني مت ّكن الطالب من �إنهاء الربنامج يف املدة املحددة.
ج .تكون طلبات املعادلة و�إجراءاتها وفق ًا ل�ضوابط معادلة املقررات يف اجلامعة.
د� .أن تكون املدة املتبقية للطالب كافية للح�صول على الدرجة العلمية يف الربنامج املحول �إليه.

القواعد التنفيذية للمادة احلادية والثالثني
313331ثاني ًا� :إجراءات التحويل ح�سب ما يلي:





�أ .يقوم الطالب بتعبئة النموذج اخلا�ص بالتحويل لدى عمادة الدرا�سات العليا.
ب .يحال الطلب �إىل عميد الكلية املعنية ،مع �إرفاق بيان معتمد بالوحدات التي در�سها يف الق�سم املحول منه للعر�ض
على جمل�سي الق�سم والكلية.
ج .ترفع تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية �إىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
 د .يف حالة املوافقة على التحويل ،ت�ستكمل عمادة الدرا�سات العليا الإجراءات الالزمة للتحويل.

313331ثالث ًا :اخت�صا�صات الق�سم املحول �إليه:
 �أ .يحدد الق�سم املحول �إليه الوحدات الدرا�سية التي ميكن احت�سابها مما در�سه الطالب يف الق�سم املحول منه.
 ب .تدخل تقديرات الوحدات الدرا�سية للطالب املحول �ضمن معدله الرتاكمي وما ال يحت�سب منها يبقى يف �سجله
وال يدخل �ضمن معدله.
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الباب ال�ساد�س

نظام الدرا�سة
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٣٢
٣٣

املادة 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 يقل عدد الوحدات الدرا�سية عن ( )24وحدة وال تزيد عن ( )36وحدة.
ويح ��دد جمل� ��س اجلامعة بنا ًء على اقرتاح جمل�سي الق�سم والكلية املخت�صني وتو�صية جمل�س عم ��ادة الدرا�سات العليا املقررات املطلوبة
للح�صول على الدبلوم وم�سمى ال�شهادة .

املادة الثالثة والثالثون
تكون الدرا�سة للماج�ستري ب�أحد الأ�سلوبني الآتيني:
1 .1باملقررات الدرا�سية والر�سالة على �أال يقل عدد الوحدات الدرا�سية عن �أربع وع�شرين وحدة م�ضافا �إليها الر�سالة.
2 .2باملقررات الدرا�سية يف بع�ض التخ�ص�صات ذات الطبيعة املهنية.
عل ��ى �أن ي�ت�رك ملجل�س اجلامعة حتديد عدد الوحدات الدرا�سية املطلوبة ح�سب طبيع ��ة التخ�ص�ص على �أال يقل عدد الوحدات الدرا�سية
عن ثالثني وحدة ويراعى �أن تت�ضمن اخلطة الدرا�سية للماج�ستري على مقررات درا�سات عليا ذات عالقة بالتخ�ص�ص من �أق�سام �أخرى
كلما �أمكن ذلك.
(مت تعدي ��ل ه ��ذه املادة مبوجب قرار اللجن ��ة امل�ؤقتة املكلفة مببا�ش ��رة اخت�صا�صات جمل� ��س التعليم العايل رق ��م ( )1437/2/5وتاريخ
1437/3/13هـ)
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القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والثالثني
�333333إذا ت�ضمن الأ�سلوب الثاين م�شروعا بحثيا فيعامل معاملة املقررات الدرا�سية ،وال يحق للطالب الت�سجيل يف م�شروع البحث
�إال بعد �إجنازه  %50من املقررات الدرا�سية.
333333يقيد للطالب تقدير غري مكتمل (ل) ( ICللم�شروع البحثي �إذا كان �إجنازه يتطلب �أكرث من ف�صل درا�سي).

٣٤
٣٥
46

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

املادة اخلام�سة والثالثون
تنق�سم ال�سنة الدرا�سية �إىل ف�صلني رئي�سني ال تقل مدة كل منهما عن خم�سة ع�شر �أ�سبوع ًا وال تدخل �ضمنهما فرتتا الت�سجيل واالختبارات،
وف�ص ��ل درا�س ��ي �صيف ��ي ال تقل مدته عن ثمانية �أ�سابيع ت�ضاع ��ف خاللها املدة املخ�ص�صة لكل مقرر .ويج ��وز �أن تكون الدرا�سة يف بع�ض
الكلي ��ات عل ��ى �أ�سا� ��س ال�سنة الدرا�سي ��ة الكاملة وفقا للقواع ��د والإجراءات التي يقرها جمل� ��س اجلامعة مبا ال يتعار� ��ض مع �أحكام هذه
الالئحة.

٣٦

املادة ال�ساد�سة والثالثون
1 .1املدة املقررة للح�صول على درجة املاج�ستري ال تقل عن �أربعة ف�صول درا�سية 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.
القواعد التنفيذية للمادة ال�ساد�سة والثالثني
363336ال يحت�سب الف�صل الدرا�سي الذي ال ميكن للق�سم تدري�س املقررات فيه �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة.

٣٧

363336ال تتم التو�صية بت�شكيل جلنة ملناق�شة ر�سالة املاج�ستري من قبل الق�سم العلمي ما مل يكمل احلد الأدنى من املدة املقررة.

املادة ال�سابعة والثالثون
حت�س ��ب امل ��دة الق�صوى للح�صول على الدرجة العلمية من بداية الت�سجيل يف مق ��ررات 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.
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٣٨

املادة الثامنة والثالثون
ال تق ��ل ع ��دد الوحدات الدرا�سية التي يدر�سها طالب الدرا�سات العلي ��ا 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.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والثالثني
383338يحت�سب عدد الوحدات الدرا�سية للطالب املحول من جامعة �أخرى وفق ما جاء يف هذه الالئحة وهو ما ورد يف (ج) من
الفقرة ( )3من املادة (.)30
383338يجب �أن يقوم الطالب يف نظام املقررات ب�إعداد م�شروعه البحثي حتت �إ�شراف اجلامعة.

٣٩
48

املادة التا�سعة والثالثون
ال يتخرج الطالب �إال بعد �إنهاء متطلبات الدرجة العلمية ،ومبعدل تراكمي ال يقل عن (جيد جد ًا).

الباب ال�سابع

نظام االختبارات
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٤٠

املادة الأربعون
يت ��م �إجراء االختب ��ارات يف مقررات الدرا�سات العليا لنيل درجة الدبل ��وم� ،أو املاج�ستري� ،أو الدكتوراه ،ور�ص ��د التقديرات ،وفقا لالئحة
الدرا�س ��ة واالختب ��ارات للمرحلة اجلامعية ال�صادرة من جمل� ��س التعليم العايل يف جل�سته الثانية املعق ��ودة 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 .2فيما يتعلق باالختبارات البديلة واملقررات التي تتطلب درا�ستها �أكرث من ف�صل درا�سي يتخذ جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ما يراه
حيالها بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم وموفقة جمل�س الكلية املخت�صة.
�3 .3أن يجت ��از طال ��ب املاج�ستري � -إذا اقت�ضى برنامج درا�سته ذل ��ك  -وطالب الدكتوراه بعد �إنهائهما جميع املق ��ررات املطلوبة اختبار ًا
حترير ًي ��ا و�شفوي� � ًا �شام ًال تعقده جلنة متخ�ص�صة وفق قواعد يقرها جمل�س اجلامعة بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم وموافقة جمل�س
الكلي ��ة املخت�ص ��ة وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا ،ويك ��ون هذا االختبار يف التخ�ص�ص الرئي�س للطال ��ب والتخ�ص�صات الفرعية �إن
وجدت ،ويعد الطالب مر�شحا لنيل الدرجة �إذا اجتاز االختبار من املرة الأوىل� ،أما �إن �أخفق فيه �أو يف جزء منه فيعطى فر�صة واحدة
خالل ف�صلني درا�سيني ،ف�إن �أخفق يلغى قيده.
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الباب الثامن

الر�سائل العلمية
51

٤١

�إعداد الر�سائل والإ�شراف عليها:
املادة احلادية والأربعون
يك ��ون لكل طالب درا�سات عليا مر�ش ��د 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.
القواعد التنفيذية للمادة احلادية والأربعني
414441يتوىل جمل�س الق�سم تعيني مر�شدين علميني من �أع�ضاء هيئة التدري�س للطالب امللتحقني بربنامج الدرا�سات العليا مع
بداية التحاقهم بالربنامج.
414441ت�سند مهمة الإر�شاد العلمي للأ�ساتذة الذين هم على درجة �أ�ستاذ م�ساعد ،ثم �أ�ستاذ م�شارك ،ثم �أ�ستاذ.
414441ال بد من مراعاة تخ�ص�ص املر�شد العلمي الدقيق وجمال اهتمام الطالب البحثي عند �إ�سناد الإر�شاد.
414441يلزم الطالب االت�صال باملر�شد مرة واحدة على الأقل كل �شهر.
414441تكون تقارير املر�شد م�ؤثرة يف النظر فيما يتقدم به الطالب من طلب ت�أجيل �أو فر�ص �إ�ضافية �أو عر�ض فكرة بحثية.
414441يعقد الق�سم العلمي لقاءات علمية بني الأ�ساتذة وطالب الدرا�سات العليا؛ للتعرف على اهتمامات كل �أ�ستاذ وبحوثه
و�أ�سلوبه.
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٤٢

املادة الثانية والأربعون
عل ��ى طالب الدرا�سات العليا بع ��د �إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خم�سني يف املائة على الأقل من املقررات الدرا�سية ومبعدل
تراكمي ال يقل عن (جيد جد ًا) التقدم مب�شروع الر�سالة � -إن وجدت � -إىل الق�سم ،ويف 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.
القواعد التنفيذية للمادة الثانية والأربعني
424442على طالب الدرا�سات العليا تقدمي حلقة نقا�ش علمية (�سمنار) بالق�سم العلمي التابع له عند االنتهاء من مقرتح اخلطة
�إذا ر�أى الق�سم العلمي ذلك ،وقبل عر�ضها على جمل�س الق�سم ،ويعر�ض الطالب يف هذه احللقة مقرتح البحث و�أهميته،
والهدف منه وطريقة تنفيذه ،ومدى توفر �إمكانيات تنفيذه ،ومدى متيز فكرة البحث عما �سبق عمله يف هذا املجال،
والفائدة املرجوة منه.
424442يلتزم الطالب بالقواعد التنظيمية لكتابة خطة البحث ور�سالة املاج�ستري ،وفق الأدلة التي �أقرها جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا.
424442ميكن لطالب املاج�ستري ت�سجيل مقرر امل�شروع البحثي ب�شرط �أن يكون قد اجتاز ( )% 50من جمموع املقررات الدرا�سية
بنجاح.
424442تطبق �شروط الإ�شراف على الر�سائل العلمية على (�أ�ستاذ مقرر امل�شروع البحثي)
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القواعد التنفيذية للمادة الثانية والأربعني
424442يكون العبء التدري�سي ( لأ�ستاذ مقرر امل�شروع البحثي) هو عدد الوحدات الدرا�سية ملقرر امل�شروع البحثي ،ومبا ال يقل
عن خم�سة طالب ،وال يتم احت�ساب عبء تدري�سي �إ�ضايف �إذا امتد امل�شروع البحثي لطالب املقرر (�أو بع�ضهم) لأكرث من
ف�صل درا�سي.
424442ال يتم احت�ساب مقرر امل�شروع البحثي لأ�ستاذ املقرر لأكرث من ف�صل درا�سي واحد ،و�إن ر�صد لهم تقدير غري مكتمل (ل) (.)IC
424442يجوز �أن ي�شرتك طالبان يف امل�شروع البحثي ويكلف كل طالب بجزء حمدد من امل�شروع ويكون ذلك بهدف حث الطالب
وتدريبهم للعمل كفريق بحثي.

٤٣
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424442يلتزم الطالب يف �إخراجه للم�شروع البحثي بالقواعد التنظيمية لكتابة ر�سالة املاج�ستري ،وفق الأدلة التي �أقرها جمل�س
عمادة الدرا�سات العليا .

املادة الثالثة والأربعون
يج ��ب �أن تتمي ��ز مو�ضوعات ر�سائ ��ل املاج�ستري باجلدة والأ�صال ��ة ،كما يجب �أن تتميز مو�ضوع ��ات ر�سائل الدكت ��وراه بالأ�صالة واالبتكار
والإ�سهام الفاعل يف �إمناء املعرفة يف تخ�ص�ص الطالب.

٤٤

املادة الرابعة والأربعون
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
واف لها باللغة العربية.
تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا ،على �أن حتتوي على ملخ�ص ٍ
القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والأربعني
�444444إذا اقت�ضت امل�صلحة كتابة الر�سالة العلمية بلغة خالف اللغة الأ�صلية للربنامج ،فيتقدم امل�شرف على الر�سالة باملقرتح
للعر�ض على جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
444444ت�ضع عمادة الدرا�سات العليا الأدلة التف�صيلية لكتابة الر�سائل العلمية يف التخ�ص�صات املختلفة.
444444يجب تقدمي ملخ�ص خلطة الر�سالة باللغة العربية لعر�ضها على جمل�س العمادة.

٤٥

444444يجب �أن حتتوي الر�سائل على ملخ�ص لها باللغة الإجنليزية.

املادة اخلام�سة والأربعون

()5

ي�ش ��رف عل ��ى الر�سائل العلمية الأ�ساتذة والأ�سات ��ذة امل�شاركون من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،ويج ��وز �أن ي�شرف الأ�ستاذ امل�ساعد
على ر�سائل املاج�ستري �إذا م�ضى على تعيينه على هذه الدرجة �سنتان ،وكان لديه بحثان حمكمان على الأقل  -يف جمال تخ�ص�صه  -من
الأبحاث املن�شورة �أو املقبولة للن�شر.
( )٥مت تعديل هذه املادة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم ( )1421/18/10وتاريخ 1421/3/10هـ املتوج باملوافقة ال�سامية رقم ( )8/225وتاريخ 1421/3/17هـ.
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القواعد التنفيذية للمادة اخلام�سة والأربعني
454445يجب �أن تنطبق �شروط الإ�شراف الواردة يف هذه املادة وقواعدها التنفيذية على �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يقومون
بتدري�س مقررات الدرا�سات العليا� ،سواء كانوا من داخل اجلامعة �أو من خارجها.
454445يحت�سب العبء التدري�سي يف برامج الدرا�سات العليا وفقا للمادة الأربعني من الالئحة املنظمة ل�ش�ؤون من�سوبي اجلامعات
ال�سعوديني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم.
454445يجوز �إ�سناد الإ�شراف �إىل ع�ضو هيئة التدري�س من خارج الق�سم وفق التايل:
 �أ� .أن تكون �أن�صبة الإ�شراف لأع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم املخت�ص قد اكتملت� ،أو يوجد م�سوغ مقنع لإ�سنادها
لغري �أع�ضاء الق�سم.
 ب .موافقة الق�سم الذي ينتمي �إليه امل�شرف املقرتح.
454445ت�شمل هذه املادة كل من �سبق �أن عمل ع�ضو هيئة تدري�س ،وتوافرت فيه �شروط الإ�شراف.
454445املر�شد العلمي �أوىل بالإ�شراف على الطالب الذي �أر�شده� ،إذا كان ممن يحق له الإ�شراف على الر�سائل العلمية.
454445يراعى يف �إ�سناد الإ�شراف اهتمام امل�شرف مبو�ضوع الر�سالة و�صلته به.
454445ي�شرتط �أال تكون الأبحاث املن�شورة �أو املقبولة للن�شر للأ�ستاذ امل�ساعد املر�شح للإ�شراف م�ستلة من ر�سالتي املاج�ستري �أو
الدكتوراه.
454445يجوز احت�ساب الكتاب املحكم للأ�ستاذ امل�ساعد للإ�شراف بدي ًال عن �أحد البحثني املحكمني.
454445يجوز للأ�ستاذ امل�ساعد �أن يكون م�شرف ًا م�ساعد ًا �إذا م�ضى على تعيينه على هذه الدرجة �سنة واحدة على الأقل.
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القواعد التنفيذية للمادة اخلام�سة والأربعني
�4545445إذا كان الإ�شراف على ر�سالة علمية خارج اجلامعة ف�إن �ضوابط الإ�شراف تكون وفقا ملا ن�صت عليه تو�صية جمل�س عمادة
الدرا�سات العليا يف جل�سته (الرابعة) املنعقدة بتاريخ 1437/5/5هـ ،وهي كالآتي:
1 .1يكون الإ�شراف على الر�سائل العلمية باجلامعات �أو الكليات بناء على خطاب ير�سل من اجلهة التابع لها الطالب
�إىل وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي.
2 .2يعر�ض مو�ضوع الإ�شراف اخلارجي على جمل�سي الق�سم العلمي والكلية التابع لهما ع�ضو هيئة التدري�س املر�شح
با�ستخدام النموذج املعد من عمادة الدرا�سات العليا ،على �أن يراعى عند املوافقة ال�شروط التالية:
 �أن يكون ع�ضو هيئة التدري�س من ذوي اخلربة املتميزة والكفاية العلمية يف جمال البحث املطلوب
الإ�شراف عليه.
 �أن تتوفر �شروط الإ�شراف على الر�سائل العلمية واملن�صو�ص عليها يف الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا.
 ال يتم احت�ساب الإ�شراف اخلارجي من �ضمن العبء التدري�سي �أو املهام التي تتعلق بواجبات ع�ضو هيئة
التدري�س يف اجلامعة.
 ال يرتتب على الإ�شراف �أي �أعباء مالية �أو التزامات على اجلامعة.
3 .3يتم خماطبة اجلهة التابع لها الطالب باملوافقة من قبل �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي.
4 .4يتقدم امل�شرف بتقرير لق�سمه العلمي عند االنتهاء من الإ�شراف على الر�سالة العلمية.
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٤٦

املادة ال�ساد�سة والأربعون
يج ��وز �أن يق ��وم بالإ�شراف على الر�سائل العلمي ��ة م�شرفون من ذوي اخلربة املتميزة والكفاية العلمي ��ة 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.
القواعد التنفيذية للمادة ال�ساد�سة والأربعني
464446يقت�صر �إ�سناد الإ�شراف وفق هذه املادة عند اكتمال �أن�صبة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الق�سم� ،أو توفر م�سوغ مقنع.
464446تذكر املربرات العلمية الكافية يف حالة اقرتاح جمل�س الق�سم م�شرف ًا من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة.

٤٧

464446يجب �أن تنطبق �شروط الإ�شراف الواردة يف املادة ( )45وقواعدها التنفيذية على امل�شرف من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة.

املادة ال�سابعة والأربعون
يج ��وز �أن يق ��وم بامل�ساعدة يف الإ�شراف على الر�سالة �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س من �أق�س ��ام �أخرى ح�سب طبيعة الر�سالة ،على �أن يكون
امل�شرف الرئي�س من الق�سم الذي يدر�س به الطالب.
القواعد التنفيذية للمادة ال�سابعة والأربعني
474447يعد امل�شرف امل�ساعد املرجع الرئي�س للطالب يف اجلوانب املحددة من قبل جمل�س الق�سم.
474447تنطبق �أحكام الإ�شراف املن�صو�ص عليها يف املادة ( )45وقواعدها التنفيذية على امل�شرف امل�ساعد.
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٤٨
٤٩

املادة الثامنة والأربعون
للم�ش ��رف �س ��واء كان منف ��رد ًا �أو م�ش�ت�رك ًا مع غريه �أن ي�ش ��رف بحد �أق�صى على �أرب ��ع ر�سائل يف وقت واحد ،ويج ��وز يف حاالت ال�ضرورة
الق�ص ��وى بتو�صي ��ة من جمل�س الق�سم وموافق ��ة جمل�سي الكلية املعنية وعمادة الدرا�سات العليا زيادة ع ��دد 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 منفرد ًا �أو م�شرف ًا رئي�س ًا.

املادة التا�سعة والأربعون
يف حال عدم متكن امل�شرف من اال�ستمرار يف الإ�شراف على الر�سالة �أو انتهاء خدمته باجلامعة ،يقرتح الق�سم م�شرف ًا بدي ًال يقوم مقامه
ويوافق عليه جمل�س الكلية املعنية ويقره جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة التا�سعة والأربعني
�494449إذا تزامن �إنهاء الطالب للر�سالة العلمية مع انتهاء خدمة امل�شرف باجلامعة ،في�ستمر امل�شرف حتى مناق�شة ر�سالة
الطالب ،متى ما كان ذلك ممكن ًا.
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٥٠

املادة اخلم�سون
يق ��دم امل�ش ��رف  -يف نهاي ��ة كل ف�صل درا�سي  -تقرير ًا مف�ص�ل ً�ا �إىل رئي�س الق�سم عن مدى تقدم الطال ��ب يف درا�سته وتر�سل �صورة من
التقرير �إىل عميد الدرا�سات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة اخلم�سني

٥١

505550يقدم امل�شرف وامل�شرف امل�ساعد – �إن وجد – تقرير ًا مف�ص ًال عن �سري الطالب يف بحثه ،وفق النموذج املعد من قبل
عمادة الدرا�سات العليا �إىل رئي�س الق�سم الذي يتبعه الطالب.

املادة احلادية واخلم�سون
يقدم امل�شرف على الر�سالة ،بعد انتهاء الطالب من �إعدادها ،تقرير ًا عن اكتمالها �إىل رئي�س الق�سم ،متهيد ًا ال�ستكمال الإجراءات التي
يحددها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة احلادية واخلم�سني
515551يقدم امل�شرف وامل�شرف امل�ساعد – �إن وجد – التقرير ح�سب النموذج املعد من عمادة الدرا�سات العليا ،مت�ضمن ًا العنا�صر
التالية:
 .أعنوان الر�سالة وتق�سيماتها الإجمالية وعدد �صفحاتها.
 .بم�ستواها العلمي ومدى مطابقتها للمخطط املعتمد.
 .ج�صالحيتها للمناق�شة.
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٥٢

املادة الثانية واخلم�سون
�إذا ثب ��ت ع ��دم جدية الطالب يف الدرا�سة �أو �أخل ب�أي من واجبات ��ه الدرا�سية بنا ًء على تقرير من امل�شرف على درا�سته يتم �إنذار الطالب
بخط ��اب م ��ن الق�سم املخت�ص ،و�إذا �أن ��ذر الطالب مرتني ومل يتالف �أ�سباب الإن ��ذار فلمجل�س عمادة الدرا�سات العلي ��ا بنا ًء على تو�صية
جمل�س الق�سم �إلغاء قيده.
القواعد التنفيذية للمادة الثانية واخلم�سني
525552يوجه الإنذار للطالب يف احلاالت التالية:
 .أ�إذا مل يراجع م�شرفه �أو مر�شده العلمي خالل ف�صل درا�سي دون عذر.
 .ب�إذا مل يقدم الطالب عم ًال يتنا�سب مع املدة التي �أم�ضاها وفق تقرير امل�شرف �أو املر�شد العلمي.
 .ج�إذا مل ينفذ الطالب التوجيهات العلمية مل�شرفه �أو مر�شده ،واملبلغة له كتابي ًا عن طريق الق�سم املخت�ص.
525552يتوىل رئي�س الق�سم العلمي �إنذار الطالب بخطاب �سري بناء على تقرير من امل�شرف ،ويحفظ يف ملف الطالب ،وتزود
عمادة الدرا�سات العليا ب�صورة �سرية منه.
525552يتم عر�ض الأمر على جمل�س الق�سم �إذا مل يتجاوب الطالب بعد �إنذاره مرتني يف ف�صلني درا�سيني خمتلفني وكان �سبب
الإنذار واحد ًا.
525552ترفع تو�صيه جمل�س الق�سم �إىل عمادة الدرا�سات العليا التخاذ القرار املنا�سب يف �ضوء �أحكام الالئحة.
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٥٣

مناق�شة الر�سائل
املادة الثالثة واخلم�سون
تك َّون جلنة املناق�شة بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بنا ًء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية املخت�صني.
القواعد التنفيذية للمادة الثالثة واخلم�سني
535553تت�ضمن جلنة مناق�شة الر�سالة ع�ضو ًا احتياطي ًا.
�535553إذا كانت تو�صية جمل�س الكلية خمتلفة عن تو�صية جمل�س الق�سم فلمجل�س عمادة الدرا�سات العليا اتخاذ ما يراه منا�سب ًا.
535553بعد موافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا على ت�شكيل جلنة املناق�شة ير�سل رئي�س الق�سم املخت�ص الر�سالة العلمية �إىل
�أع�ضاء اللجنة ،على �أال تتم مناق�شة الر�سالة �إال بعد م�ضي �أ�سبوع من تاريخ قرار جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
535553ال تزيد مدة فح�ص الر�سالة من قبل ع�ضو جلنة املناق�شة عن ثالثة �أ�شهر لر�سالة املاج�ستري من تاريخ �إر�سال ن�سخة
الر�سالة �إىل الع�ضو املناق�ش .ويحق للق�سم يف حال ت�أخر املناق�ش عن املدة الق�صوى التو�صية بنقل املناق�شة �إىل ع�ضو �آخر.
535553يقدم ع�ضو جلنة املناق�شة �إىل الكلية تقرير ًا عن الر�سالة وين�ص فيه على �صالحية الر�سالة �أو عدمها وفق النموذج املعد
من قبل عمادة الدرا�سات العليا.
�535553إذا ر�أى �أحد �أع�ضاء اللجنة – قبل املناق�شة – رد الر�سالة فيحال تقريره �إىل جمل�س الق�سم التخاذ ما يراه منا�سب ًا.
�535553إذا ر�أى ثلثا الأع�ضاء على الأقل عدم �صالحية الر�سالة للمناق�شة فتدعى اللجنة لالجتماع ،ف�إذا تقرر بالأغلبية عدم
�صالحية الر�سالة للمناق�شة وعدم قبولها للتعديل فيطبق على الطالب الفقرة ( )9من املادة (.)26
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القواعد التنفيذية للمادة الثالثة واخلم�سني
535553ي�ستكمل امل�شرف على الر�سالة منوذج (حتديد موعد مناق�شة ر�سالة علمية) املعد من عمادة الدرا�سات العليا ويعتمد
النموذج من كل رئي�س الق�سم وعميد الكلية وتر�سل ن�سخة منه �إىل عمادة الدرا�سات العليا.
535553يعلن الق�سم عن موعد املناق�شة يف الأماكن املخ�ص�صة لذلك يف الق�سم والكلية وعرب القنوات الأخرى املتاحة .
5353553تكون مناق�شة الر�سالة علنية ،ويجوز ا�ستثناء �أن تكون �سرية �إذا ا�ستوجب الأمر ذلك ،بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم املخت�ص والكلية.
5353553ي�صدر حكم اللجنة مبا�شرة بعد املناق�شة.

٥٤

املادة الرابعة واخلم�سون
ي�شرتط يف جلنة املناق�شة لر�سائل املاج�ستري ما ي�أتي:
�1 .1أن يكون عدد �أع�ضائها فردي ًا ويكون امل�شرف مقرر ًا 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.
�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 قرارتها مبوافقة ثلثي الأع�ضاء على الأقل.
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القواعد التنفيذية للمادة الرابعة واخلم�سني
545554لكل ع�ضو من �أع�ضاء جلنة املناق�شة درجة م�ستقلة مبن فيهم امل�شرف.

٥٥
٥٦
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545554عند مناق�شة ر�سالة املاج�ستري يكون للم�شرف وامل�شرف امل�ساعد �أو امل�شرفني امل�ساعدين � -إن وجدوا � -صوت واحد.

املادة اخلام�سة واخلم�سون
ي�شرتط يف جلنة املناق�شة على ر�سائل الدكتوراه ما ي�أتي:
�1 .1أن يكون عدد �أع�ضائها فردي ًا،وال يقل عن ثالثة ،ويكون امل�شرف مقرر ًا لها.
2 .2تقت�صر ع�ضوية 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.

املادة ال�ساد�سة واخلم�سون
يف ح ��ال عدم متك ��ن امل�شرف على الر�سالة من امل�شاركة يف جلنة املناق�شة لوفاته �أو انتهاء خدمته �أو لوجوده 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.

٥٧

املادة ال�سابعة واخلم�سون
تعد جلنة املناق�شة تقرير ًا 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 .2قبول الر�سالة مع �إجراء بع�ض التعديالت ،دون مناق�شتها مرة �أخرى ويفو�ض �أحد �أع�ضاء جلنة املناق�شة بالتو�صية مبنح الدرجة بعد
الت�أكد من الأخذ بهذه التعديالت يف مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ املناق�شة وملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من ذلك.
3 .3ا�ستكم ��ال �أوج ��ه النق�ص يف الر�سالة ،و�إعادة مناق�شتها خالل الفرتة التي يحددها جمل� ��س عمادة الدرا�سات العليا بنا ًء على تو�صية
جمل�س الق�سم املخت�ص على �أال تزيد عن �سنة واحدة من تاريخ املناق�شة.
4 .4عدم قبول الر�سالة.
ولكل ع�ضو من جلنة املناق�شة على الر�سالة احلق يف �أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة �أو حتفظات يف تقرير مف�صل� ،إىل كل من رئي�س
الق�سم ،وعميد الدرا�سات العليا ،يف مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ املناق�شة.
القواعد التنفيذية للمادة ال�سابعة واخلم�سني
575557يجوز �أن يت�ضمن التقرير التو�صية بطباعة الر�سالة ،وذلك ب�إجماع اللجنة ،وتخ�ضع ملعايري الن�شر والتحكيم يف اجلامعة.
575557يقرتح جمل�س الق�سم املدة الكافية لإجراء التعديالت يف حال احلاجة �إىل اال�ستثناء ويو�صي بذلك كل من جمل�س الكلية
وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
�575557إذا �أعيدت مناق�شة الر�سالة مرة �أخرى ور�أت اللجنة عدم ا�ستكمال �أوجه النق�ص يف الر�سالة فللجنة اتخاذ قرار بعدم
قبول الر�سالة .ويتخذ القرار بعدم قبول الر�سالة بالأغلبية.
575557حتت�سب الدرجة مبتو�سط درجات الأع�ضاء.
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٥٨
٥٩

املادة الثامنة واخلم�سون
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.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة واخلم�سني
585558يرفع رئي�س الق�سم املخت�ص تقرير جلنة املناق�شة �إىل عميد الدرا�سات العليا وفقا للنموذج املعد من عمادة الدرا�سات العليا.

املادة التا�سعة واخلم�سون
يرفع عميد الدرا�سات العليا التو�صية مبنح الدرجة �إىل جمل�س اجلامعة التخاذ القرار.
القواعد التنفيذية للمادة التا�سعة واخلم�سني
595559يراعى ما جاء يف املادة الثانية من هذه الالئحة.
�595559إخالء الطرف وت�سليم الوثيقة مرتبط ب�إيداع الن�سخ املعتمدة من الر�سالة العلمية ،وفق النموذج املعد من عمادة الدرا�سات
العليا.
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٦٠
٦١

املادة ال�ستون
1 .1ي�ص ��رف للم�ش ��رف عل ��ى ر�سالة املاج�ستري من خ ��ارج اجلامعة مكاف�أة مقطوع ��ة مقدارها ( )5000خم�س ��ة �آالف ريال كما ي�صرف
للم�شرف على ر�سالة الدكتوراه من خارج اجلامعة مكاف�أة مقطوعة مقدارها (� )7000سبعة �آالف ريال.
2 .2يجوز عند ال�ضرورة� ،إذا ا�ستدعى الأمر مقابلة الأ�ستاذ امل�شرف اخلارجي للطلبة امل�شرف عليهم ومبوافقة جمل�س عمادة الدرا�سات
العلي ��ا للجامع ��ة التي يتبع له ��ا ع�ضو هيئة التدري�س ،بن ��ا ًء عل طلب من اجلامعة التي يتب ��ع لها الطالب �أو الطالب ��ة انتداب امل�شرف
اخلارجي على ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه وفق الرتتيب التايل:
 .أمرة واحدة كل ف�صل درا�سي لكل جامعة خارجية ي�شرف على ر�سائل طلبة فيها .
 .ب�أال يتجاوز عدد اجلامعات التي ينتدب لها جامعتني كل ف�صل درا�سي .
 .ج�أال تتجاوز مدة االنتداب يف كل مرة ( � ) 3أيام .
 .د�أال يتجاوز جمموع �أيام االنتداب ع�شرة �أيام يف العام الدرا�سي الكامل جلميع اجلامعات .
نظاما
 .هتتحم ��ل اجلامع ��ة امل�ستفيدة نفقات ع�ضو هيئة التدري�س املنتدب للإ�شراف عل ��ى ر�سائل طلبتها وفق ما هو مقرر ً
()6
له ح�سب رتبته

املادة احلادية وال�ستون
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.
( )٦عدلت هذه املادة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم (  )1431 / 62 / 15وتاريخ 1431/ 12/29هـ املتوج باملوافقة ال�سامية رقم (  /446م ب ) وتاريخ 1432/1/21هـ .
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�أم ��ا �إذا كان املناق� ��ش م ��ن غري �أع�ضاء هيئة التدري� ��س يف اجلامعة التي تناق�ش فيها الر�سالة �سواء كان م ��ن موظفي تلك اجلامعة �أو من
يدع ��ى م ��ن خارجها فت�صرف له مكاف�أة مقطوعة مقداره ��ا 1500ريال ملناق�شة ر�سالة الدكتوراه و 1000ري ��ال ملناق�شة ر�سالة املاج�ستري
وتزاد املكاف�أة لت�صبح 2500ريال �إذا كان املناق�ش من خارج اململكة.
و�إذا كان املناق� ��ش م ��ن خارج املدينة التي بها مقر اجلامعة التي تناق�ش فيها الر�سالة �سواء كان من داخل اململكة �أو خارجها في�صرف له
بالإ�ضاف ��ة �إىل املكاف� ��أة امل�شار �إليها �أعاله تذك ��رة �إركاب من مقر �إقامته و�إليه و�أجرة ال�سكن املنا�س ��ب والإعا�شة وبحد �أق�صى ال يتجاوز
ليلت�ي�ن ،كم ��ا ت�ص ��رف تذكرة �إركاب ملرافق املناق� ��ش �إذا كان املناق�ش كفيف ًا وملح ��رم املناق�شة بالإ�ضافة �إىل �أج ��رة ال�سكن املنا�سب بحد
�أق�صى ال يتجاوز ليلتني « .ويجوز ملجل�س الدرا�سات العليا �إ�ضافة ليلة �أو ليلتني يف حاالت ال�ضرورة ،و�إذا ما اقت�ضت ذلك طبيعة الدرا�سة،
()7
وذلك بناء على تو�صية من جمل�سي الق�سم والكلية املخت�صني مع �إي�ضاح املربرات للبقاء مدة تزيد عن ليلتني»

( )٧متت �إ�ضافة اجلزء الأخري من املادة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم (  ) 1421/ 18 /9وتاريخ 1421/2/10هـ املتوج باملوافقة ال�سامية رقم (  ) 8 / 225وتاريخ 1421/ 3/ 17هـ.
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الباب التا�سع

�أحكام عامة
69

٦٢
٦٣

املادة الثانية وال�ستون
ي�ض ��ع جمل� ��س اجلامعة القواعد املنظمة لتقومي برام ��ج الدرا�سات العليا بنا ًء على اقرتاح جمل�س عم ��ادة الدرا�سات العليا ،على �أن ترفع
نتائج التقومي ملجل�س اجلامعة.

املادة الثالثة وال�ستون
يقدم رئي�س الق�سم �إىل كل من عميد الكلية املعنية وعميد الدرا�سات العليا يف نهاية كل عام درا�سي تقرير ًا عن �سري الدرا�سات العليا فيه.
القواعد التنفيذية للمادة الثالثة وال�ستني
 1-63يعد رئي�س الق�سم املخت�ص تقريرا عن �سري الدرا�سات العليا وفقا للنموذج املعد من عمادة الدرا�سات العليا.
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القواعد التنفيذية للمادة الثالثة وال�ستني
 2-63ي�شمل التقرير عن �سري الدرا�سات العليا العنا�صر التالية:
 1 .الربامج املفتوحة يف الق�سم.
�2 .2أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يقومون بالتدري�س يف كل برنامج مت�ضمنا درجاتهم العلمية وتخ�ص�صاتهم و�أن�صبتهم
التدري�سية واجلامعة التي يعملون بها �إن كانوا من خارج اجلامعة.
3 .3عدد الطالب املقبولني يف كل برنامج.
4 .4بيان الو�ضع الدرا�سي لطالب كل برنامج من حيث:
			� االنقطاع واالن�سحاب.
		�	 االنتظام.
		�	 الت�أجيل بنوعيه �		.احلذف.
		� الفر�ص الإ�ضافية.
		�	�إلغاء القيد و�إعادته.
			� الر�سوب.
		�	 التحويل.
		�	 تفعيل مهمة الإر�شاد العلمي لطالب الدرا�سات العليا.
		�	 عدد الر�سائل امل�سجلة يف كل برنامج.
		�	 عدد الر�سائل املناق�شة يف كل برنامج.
		�	 عدد الطالب املت�أخرين يف ت�سجيل مو�ضوعات الر�سائل و�أ�سباب ذلك.
		�	 ال�صعوبات والعقبات التي واجهت �سري الدرا�سات العليا يف كل برنامج ،واالقرتاحات املقدمة للتغلب عليها.
		�	 تو�صيات رئي�س الق�سم.
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٦٤
٦٥
٦٦

املادة الرابعة وال�ستون
م ��ا مل ي ��رد فيه ن�ص خا�ص يف ه ��ذه الالئحة يطبق ب�ش�أنه نظام جمل�س التعليم العايل واجلامع ��ات ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح
والقرارات املعمول بها يف اململكة.

املادة اخلام�سة وال�ستون
تلغ ��ي ه ��ذه الالئحة ما �سبقها م ��ن لوائح الدرا�سات العلي ��ا يف اجلامعات ،وي�سري العمل به ��ا اعتبار ًا من �أول �سنة درا�سي ��ة تالية لتاريخ
�إقرارها ،وملجل�س اجلامعة معاجلة حاالت الطالب امللتحقني يف ظل اللوائح ال�سابقة لنفاذ هذه الالئحة.

املادة ال�ساد�سة وال�ستون
ملجال�س اجلامعات و�ضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية ل�سري الدرا�سات العليا بها مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة.
القواعد التنفيذية للمادة ال�ساد�سة وال�ستني
 1-66ملجل�س اجلامعة حق تف�سري القواعد التنفيذية امل�صاحبة لهذه الالئحة وتعديل ما يحتاج منها �إىل تعديل.
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٦٧

 2-66يعمل بهذه القواعد التنفيذية من تاريخ اعتمادها من جمل�س اجلامعة.

املادة ال�سابعة وال�ستون
ملجل�س التعليم العايل حق تف�سري هذه الالئحة.

للتوا�صل مع
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