
   
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالئحة املنظمة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية
 (2/9/4111الصادرة بقرار جملس شؤون اجلامعات رقم )

 م4/8/2222هـ، املوافق 3/4/4111املتخذ يف االجتماع التاسع املعقود بتاريخ 
  ه1/4/4111( واتريخ 1122220813واملبلغ ابلتعميم رقم )
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 الفصل األول: التعريفات

  
 املادة األوىل:

مل يقتض املعاين املبينة أمام كل منها، ما  -أينما وردت يف هذه الالئحة-يقصد ابأللفاظ والعبارات االتية 
 السياق غري ذلك.

 مرحلة دراسية أعلى من مرحلة البكالوريوس )كالدبلوم العايل، أو املاجستري، أو الدكتوراه(. الدراسات العليا:

( 57: التصنيف السعودي املوحد للمستوايت والتخصصات التعليمية الصادر بقرار جملس الوزراء رقم )التصنيف
  ه من تعديالت أو حتديثات.هـ، وما يطرأ علي٧5/١/١٤٤٧واتريخ 

: اإلطار الوطين للمؤهالت يف اململكة العربية السعودية، الصادر بقرار جملس إدارة هيئة تقومي التعليم اإلطار
  هـ، وما يطرأ عليه من تعديالت أو حتديثات.6/6/١٤٤١والتدريب يف اجتماعه األول للدورة الثانية املنعقد بتاريخ 

انئب رئيس اجلامعة، أو وكيل اجلامعة املعين بشؤون الدراسات العليا يف اجلامعة، وفق  تص:النائب أو الوكيل املخ
 اهليكل التنظيمي املقر للجامعة.

العمادة أو اإلدارة أو الوحدة املسؤولة يف اجلامعة عن تنفيذ اإلجراءات األكادميية املتعلقة  اإلدارة التنفيذية:
 نظيمي املقر للجامعة.ابلدراسات العليا، وفقاً للهيكل الت

جمموعة املقررات الدراسية، والرسالة العلمية، وحبث التخرج، واالختبار الشامل، أو بعضها. اليت يدرسها  الربانمج:
 الطالب خالل مدة زمنية حمددة؛ لنيل درجة علمية، أو شهادة عليا يف جمال التخصص.

أو كلية من داخل اجلامعة، أو من خارجها من برانمج علمي يشرتك فيه أكثر من قسم  الربانمج املشرتك:
 املؤسسات التعليمية، أو املؤسسات البحثية داخل اململكة، أو خارجها، بنواتج تعلم حمددة.

احملاضرة النظرية األسبوعية، أو الندوة العلمية األسبوعية، أو الدرس السريري، أو درس التمارين  الوحدة الدراسية:
ني دقيقة، أو الدرس العملي الذي ال تقل مدته عن مئة دقيقة، أو الدرس امليداين احملدد اليت ال تقل مدته عن مخس

 يف اخلطة الدراسية.

املادة الدراسية يف خطة كل برانمج. وتشتمل على رقم ورمز ووصف للمحتوى. وختضع يف كل قسم للمتابعة  املقرر:
ا متطلب سابق أو متزامن معها، وميكن اإلعفاء من والتقييم والتطوير، وجيوز أن تدرس مستقلة، أو أن يكون هل

 املتطلب السابق أو املتزامن بناء على اختبار لنواتج تعلم حمددة.
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إرجاء اتريخ بدء دراسة الطالب بعد صدور رقمه اجلامعي، وقبل تسجيله أي مقرر دراسي، ويكون  أتجيل القبول:
 ذلك مرة واحدة، وال ميكن حدوثه بعد بدء الدراسة.

للحصول على الدرجة العلمية بعد بدء  -حبسب هذه الالئحة-إيقاف الطالب سراين املدة املقررة  أتجيل الدراسة:
  دراسته.

 إهناء الطالب عالقته ابجلامعة املقيد هبا بشكل هنائي، قبل إكماله برانجمه الدراسي. االنسحاب:

 انجمه الدراسي؛ ألسباب حمدد نّصت عليها هذه الالئحة.إهناء اجلامعة عالقتها ابلطالب قبل إكماله بر  إلغاء القيد:

  : إعادة اجلامعة عالقتها ابلطالب الذي ألغي قيده.إعادة القيد

اختبار املعارف واملهارات املتطلبة للحصول على درجات برامج الدراسات العليا )الدبلوم العايل،  االختبار الشامل:
ار الشامل هو املؤهل النهائي لبعض هذه الدرجات عدا درجة الدكتوراه. املاجستري، الدكتوراه(، وقد يكون االختب

: حبث قد يستغرق فصاًل دراسيًا أو فصلني دراسيني، ويكون حمدد املوضوع، ويؤهل للدرجة العلمية، حبث التخرج
 ويكون مقرراً ضمن مقررات الربانمج.

ه، واليت أعدها الطالب وقدمها لغرض احلصول على األطروحة العلمية، اليت متثل البحث ونتائج الرسالة العلمية:
 الدرجة العلمية.

 

 الفصل الثاين: أهداف وسراين الالئحة

 

 املادة الثانية:

مع مراعاة أحكام الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية يف اجلامعات، هتدف هذه الالئحة إىل 
كفاءة وجودة العملية التعليمية، واإلجراءات األكادميية تنظيم الدراسات العليا يف اجلامعات، مبا حيقق رفع  

 ملراحل الدراسات العليا يف اجلامعة.

 

 املادة الثالثة:

تسري أحكام هذه الالئحة على اجلامعات اليت تطبق نظام جملس التعليم العايل واجلامعات، الصادر 
بق نظام اجلامعات الصادر ابملرسوم هـ، واجلامعات اليت تط٤/6/١٤١٤( واتريخ 8ابملرسوم امللكي رقم )م/

 هـ.٧/3/١٤٤١واتريخ ( ٧5امللكي رقم )م/
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 الفصل الثالث: أهداف الدراسات العليا

 
 

 املادة الرابعة:

 الدراسات العليا إىل حتقيق اآليت: هتدف

  نشرها.العناية ابلدراسات واألحباث املتقدمة، اليت ختدم األهداف الوطنية، والتوسع فيها، والعمل على  .١
اإلسهام يف اثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها، عن طريق الدراسات املتخصصة والبحث العلمي؛ للوصول  .٧

  إىل إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة، والكشف عن حقائق جديدة.
 إاتحة الفرصة التعليمية؛ ملواصلة الطالب دراساهتم العليا حملياً. .3
اليت  للطالب؛ للرفع من مستوى أتهيلهم وكفاءهتم؛ لتقدمي الدراسات واألحباثتقدمي املواد والربامج املؤهلة  .٤

 ختدم الوطن، وتسهم يف إثراء ختصصاهتم.
استقطاب خنبة من الطالب املتميزين من خمتلف أحناء العامل يف أهم اجملاالت البحثية؛ لالرتقاء مبخرجات  .7

 ج الدراسات العليا.البحث العلمي، وإثراء التنوع الثقايف املطلوب يف برام
 إعداد وأتهيل الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة، اليت حيتاجها اجملتمع. .6
التشجيع على اإلبداع واالبتكار؛ ملسايرة متطلبات التطور املعريف والتقين، واالرتقاء مبستوى البحث العلمي،  .5

  دي، واإلقليمي، والعاملي.وتوجيهه ملعاجلة قضااي وحتدايت التنمية املستدامة يف اجملتمع السعو 
  تعزيز فرص التعاون والشراكات املختلفة حملياً، وإقليمياً، وعاملياً. .8
 تنمية خمرجات االقتصاد املعريف؛ لإلسهام يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة للمجتمع السعودي. .9

 

 الفصل الرابع: املعايري التفصيلية إلقرار برامج الدراسات العليا

 

 
 اخلامسة:املادة 

  يضع جملس اجلامعة املعايري التفصيلية إلقرار برامج الدراسات العليا مع التقيد مبا يلي:

  أن تكون اجلامعة حاصلة على االعتماد املؤسسي من هيئة تقومي التعليم والتدريب. .١
حاصاًل على االعتماد الرباجمي من هيئة  -يف ذات التخصص-أن يكون برانمج البكالوريوس  .٧

 التعليم والتدريب، أو من إحدى اهليئات الدولية اليت تعتمدها اهليئة؛ إلقرار برانمج الدبلومتقومي 
حاصاًل على االعتماد  -يف ذات التخصص-العايل أو املاجستري، وأن يكون برانمج املاجستري 
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ئة؛ الرباجمي من هيئة تقومي التعليم والتدريب، أو من إحدى اهليئات الدولية اليت تعتمدها اهلي
  .اهإلقرار برانمج الدكتور 

أن يتوفر لدى القسم العدد الكايف من أعضاء هيئة التدريس من األساتذة واألساتذة املشاركني  .3
املتخصصني يف جمال برانمج املاجستري أو الدكتوراه، إضافة إىل توفر اإلمكاانت البحثية، من 

انمج من حيث التدريس معامل وخمتربات وتسهيالت احلاسوب وغريها؛ لضمان جناح الرب 
 واإلشراف والبحث.

يد عدد ز ناسبًا لضمان استمراريته، وأال يأن يكون عدد الطالب املتوقع قبوهلم يف الربانمج م .٤
 ( طالباً.٧7الطالب يف الشعبة الواحدة عن )

 تتقيد اجلامعة عند إقرار براجمها ابآليت حسب الرتتيب: .7
 تخصصات التعليمية.التصنيف السعودي املوحد للمستوايت وال -أ

 اإلطار الوطين للمؤهالت يف اململكة العربية السعودية. -ب

مي إيقاف القبول يف برامج املاجستري والدكتوراه اليت ال حتصل على االعتماد الرباجمي من هيئة تقو   .6
أو من إحدى اهليئات الدولية اليت تعتمدها اهليئة خالل سنتني من خترج أول دفعة  التعليم والتدريب

 من الربامج.
 تنفيذيةالقاعدة ال

ىل اللجنة الدائمة إالتفصيلية إلقرار برامج الدراسات العليا والرفع هبا  املعايريعمادة الدراسات العليا  تقرتح. ١
 واعتمادها من جملس اجلامعة. بشأهنا للدراسات العليا للتوصية

املعايري املرتبطة ابالعتماد  ابجلامعة عمادة التطوير واجلودةمع . تقرتح عمادة الدراسات العليا ابلتنسيق ٧
 الرباجمي لربامج الدراسات العليا، والرفع هبا للجنة الدائمة للدراسات العليا.

 

 العلياالفصل اخلامس: تنظيم اللجنة الدائمة للدراسات 

 
 املادة السادسة:

تشكل جلنة دائمة للدراسات العليا يف اجلامعة )اللجنة الدائمة(، وترتبط تنظيميًا ابلنائب أو الوكيل 
  املختص، وتكون برائسته وعضوية كل من:
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مخسة من عمداء الكليات واملعاهد، اليت تقدم برامج دراسات عليا يف اجلامعة، ويراعى تنوع  .١
 واملعاهد.ختصصات الكليات 

 عميد التطوير واجلودة يف اجلامعة. .٧
 عميد، أو مدير، أو رئيس وحدة اإلدارة التنفيذية، ويكون أميناً للجنة. .3
 ثالثة أعضاء من ذوي اخلربة واالختصاص ابلدراسات العليا من داخل اجلامعة أو من خارجها. .٤

بقرار من جملس اجلامعة؛ بناًء  ( من هذه املادة،٤( و)١ويعني األعضاء املنصوص عليهم يف الفقرتني )
 على ترشيح من رئيس اجلامعة، وذلك ملدة سنتني قابلة للتجديد.

 

 املادة السابعة:

  تتوىل اللجنة الدائمة وفق أحكام هذه الالئحة املهام اآلتية:

 اقرتاح السياسة العامة للدراسات العليا يف اجلامعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرار جملس اجلامعة. .١
التوصية ابملوافقة على شروط القبول لربامج الدراسات العليا وحتديثها، بناًء على اقرتاح جمالس  .٧

 األقسام والكليات واملعاهد املختصة.
 اإلشراف على برامج الدراسات العليا املشرتكة. .3
ًء على جمللس اجلامعة، بنا -بعد دراستها وحتكيمها-التوصية إبقرار برامج الدراسات العليا وتعديلها  .٤

 اقرتاح من جملس القسم، وأتييد املقرتح من جملس الكلية.
التوصية إبقرار اخلطط الدراسية واملعايري التفصيلية جمللس اجلامعة، بناًء على اقرتاح من جملس  .7

  القسم، وأتييد من جملس الكلية، وفق معايري ومقارانت مرجعية دولية.
 ارها من جملس اجلامعة.اقرتاح معايري برامج الدراسات العليا؛ إلقر  .6
 اقرتاح القواعد املنظمة لتقومي برامج الدراسات العليا؛ إلقرارها يف جملس اجلامعة. .5
اإلشراف على تقومي برامج الدراسات العليا يف اجلامعة بصفة دورية، من خالل جلان أو هيئات  .8

 متخصصة من داخل اجلامعة، أو من خارجها.
اإلدارة التنفيذية عن برامج الدراسات العليا يف اجلامعة، ونتائج دراسة التقرير الشامل املعد من  .9

 تقومي تلك الربامج، ورفعها إىل جملس اجلامعة.
التوصية ابملوافقة على مقرتحات جمالس الكليات فيما يتعلق بربامج دراسية عليا تتوافق مع  .١1

 من جملس اجلامعة.احتياجات اجملتمع، وخطط ورؤى اململكة، والتوجهات العاملية؛ إلقرارها 
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أتييد مقرتحات حتديد الدرجات والشهادات العلمية، ومسمياهتا ابللغتني العربية واإلجنليزية، بناًء  .١١
 على مقرتحات جمالس األقسام والكليات.

التوصية أبعداد الطالب الذين ميكن قبوهلم كل عام دراسي يف برامج الدراسات العليا جمللس  .١٧
 من جمالس األقسام املختصة، وأتييد من جمالس الكليات.اجلامعة، بناًء على اقرتاح 

 اقرتاح ضوابط تشكيل جلان اإلشراف، ومناقشة الرسائل العلمية. .١3
 وضع األطر العامة، واملعايري لالختبارات الشاملة ولبحوث التخرج. .١٤
ا وضع اإلطار العام للخطط البحثية، والقواعد املنظمة لكيفية كتابة الرسائل العلمية وطباعته .١7

 وإخراجها وتقدميها، وإعداد مناذج تقارير جلنة املناقشة، واحلكم على الرسائل.
 األقسام العلمية يف اجلامعة.تقدمها دراسة التقارير الدورية املتعلقة ابلدراسات العليا، اليت  .١6
اقرتاح تقدمي برامج دراسات عليا خارج مقر اجلامعة، والرفع بذلك إىل جملس اجلامعة؛ الختاذ ما  .١5

 يراه مناسباً بشأهنا.
التوصية ابملوافقة على مقرتحات الكليات بشأن املبادرات التطويرية املتعلقة ابلدراسات العليا؛  .١8

 لتنمية املوارد املالية للجامعة.
التوصية بتحديد املقابل املايل للتقدمي على برامج الدراسات العليا، واملقابل املايل أو الرسوم  .١9

قابل املايل للخدمات املساندة واملرتبطة ابلدراسات العليا، بناًء على مقرتحات الدراسية للربامج، وامل
 جمالس األقسام والكليات.

حسب الضوابط اليت يقرها جملس  -كاملة أو جزئية-التوصية بتخصيص منح جمانية للطالب  .٧1
 اجلامعة.

يري النوعية، أو مع التوصية إبغالق أو إيقاف برامج الدراسات العليا، اليت ال تتوافق مع املعا .٧١
 اجلامعة. اسرتاتيجية

النظر فيما حيال إليها من رئيس اللجنة الدائمة، أو رئيس اجلامعة، أو جملس اجلامعة؛ للدراسة  .٧٧
 وإبداء الرأي.

وللجنة الدائمة تفويض بعض صالحياهتا إىل رئيسها، وهلا كذلك تكوين جلان دائمة أو مؤقتة من بني 
 سة ما تكلفها به.أعضائها أو من غريهم؛ لدرا

 
 

 

 



   
 

7 

 القاعدة التنفيذية

شكل بعمادة الدراسات العليا اللجان الدائمة املوضحة أدانه لدراسة شؤون الدراسات العليا يف اجلامعة ت  
 :وفق قرار تشكيلها من معايل رئيس اجلامعة مهامهاومتارس ، واإلجراءات األكادميية املتعلقة هبا

 اللجنة الدائمة للقبول . 
 اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية . 
  الدراسيةاللجنة الدائمة للربامج. 
 ربامج الدراسات العليا املشرتكة. اللجنة الدائمة ل 
 .اللجنة الدائمة للجداول الدراسية 
  .اللجنة الدائمة العتماد مقرتحات اخلطط البحثية والرسائل اجلامعية 
  .اللجنة الدائمة للشؤون املالية لطلبة الدراسات العليا 
  .اللجنة الدائمة للنظر يف املشكالت الطالبية 
  .اللجنة الدائمة لتطبيق السياسات املالية لطلبة الدراسات العليا يف اجلامعة 
  .اللجنة الدائمة لتسوية شكاوى وتظلمات طلبة الدراسات العليا 
 ج الدراسات العليا. اللجنة الدائمة جلودة برام 
 قبول.لاللجنة الدائمة لتطوير اخلدمات اإللكرتونية ل 
  .اللجنة الدائمة للشؤون األكادميية لربامج املاجستري التنفيذي 
 .اللجنة الدائمة األكادميية لربامج الدراسات العليا بنظام التعليم املستمر 

  .ذلك اقتضت طبيعة العمل للجنة الدائمة للدراسات العليا تشكيل أي جلان أخرى إذاو 

 
 املادة الثامنة:

جتتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال حبضور 
ثلثي أعضائها على األقل مبن فيهم الرئيس أو من ينيبه من بني أعضاء اللجنة الدائمة، وتصدر قراراهتا أبغلبية 

معه رئيس االجتماع. وت عد قرارات أصوات األعضاء احلاضرين، وعند التساوي ي رّجح اجلانب الذي صّوت 
اللجنة الدائمة انفذة، ما مل يرد عليها اعرتاض من رئيس اجلامعة خالل مخسة عشر يومًا من اتريخ وصوهلا 

لدراستها من  -مشفوعة بوجهة نظره-إليه، فإن اعرتض عليها رئيس اجلامعة أعادها إىل اللجنة الدائمة 
فتحال القرارات املعرتض عليها إىل جملس اجلامعة؛ للبت فيها يف رأيها جديد، فإن بقيت اللجنة الدائمة على 
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أول جلسة عادية أو استثنائية، وجمللس اجلامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، ويكون قرار جملس 
ئمة، اجلامعة يف ذلك هنائياً، ولرئيس اللجنة الدائمة دعوة من يرى ضرورة حضوره لبعض جلسات اللجنة الدا

 دون أن يكون له حق التصويت.
 

 الفصل السادس: الربامج الدراسية ونظام الدراسة

 
 املادة التاسعة:

جيوز استحداث برامج مشرتكة للدراسات العليا بني األقسام، أو بني الكليات، أو املعاهد داخل اجلامعة، 
خارجها، وفق قواعد ي قّرها جملس أو بني اجلامعة ومؤسسات تعليمية أو حبثية من داخل اململكة أو من 

 اجلامعة بناًء على توصية اللجنة الدائمة، بعد التنسيق مع الكليات واألقسام، أو اجلهات املعنية.
 
 

 القاعدة التنفيذية

بناًء  أو من تفوضهاللجنة الدائمة للدراسات العليا  وتوصيةجياز هذا النوع من الربامج مبوافقة جملس اجلامعة 
كل من جمالس األقسام والكليات املشاركة يف الربانمج، وأتييد عمادة الدراسات العليا، وتتوىل اقرتاح  على 

على النحو عمادة الدراسات العليا تنسيق نشاطات الربانمج مع جمالس األقسام والكليات ذات العالقة 
 التايل:
 إنشاء الربانمج املشرتك: أواًل:

من طرف جلنة أتسيسية ال يقل عدد أعضائها عن مخسة من املهتمني الربانمج املشرتك ي قرتح   .١ 
 ابلدراسات العليا البينية يتم اختيارهم من األقسام املشاركة.

 األعضاء املؤسسني. بنييتم اختيار رئيس اللجنة من   .٧ 

 يقدم رئيس اللجنة التأسيسية طلب املوافقة املبدئية إىل عميد الدراسات العليا. .3        

يرفع رئيس اللجنة التأسيسية مشروع الربانمج املشرتك إىل عمادة الدراسات العليا وترفع   .٤ 
 توصيتها إىل اللجنة الدائمة للدراسات العليا.
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 تبعية الربامج املشرتكة: اثنًيا:      ج. 

صالحيات جملس القسم، .  يكون للربانمج املشرتك بني األقسام التابعة لكلية واحدة جملس مشرتك له ١ 
 يقرتح أعضاؤه من األقسام املشاركة يف الربانمج ويتبع إدارايً وأكادميياً للكلية املعنية.

يكون للربانمج املشرتك بني قسمني أو أكثر من كليتني أو أكثر جملس مشرتك له صالحيات جملس   .٧ 
ويرشح رئيسه عضوا يف اللجنة الدائمة للربامج ، بعمادة الدراسات العليا القسم ويرتبط إداراًي وأكادميياً 

 املشرتكة.

 : العضوية يف اجمللس املشرتك:اثلثًا

يتم تعيني أعضاء جملس الربانمج املشرتك املقدم من قسمني أو أكثر يف كلية واحدة بقرار من جملس     .١
 الربانمج.الكلية املعنية؛ بناًء على توصية جمالس األقسام املشاركة يف ختصصات 

اللجنة يتم تعيني أعضاء اجمللس املشرتك املقدم من قسمني أو أكثر من كليتني أو أكثر بقرار من     .٧
 بناًء على توصية جمالس األقسام املشرتكة يف الربانمج. الدائمة للدراسات العليا أو من تفوضه؛

على األقل من أعضاء هيئة احدًا و يرشح جملس كل قسم من األقسام املشاركة يف الربانمج عضوًا     .3
 التدريس.

 ال يقل عدد أعضاء اجمللس عن مخسة من املتخصصني يف جمال الربانمج.    .٤

 مدة العضوية سنتني قابلة للتجديد.    .7

يعني رئيس جملس الربانمج املشرتك بني كليتني وأكثر من األساتذة أو األساتذة املشاركني، أحد     .6
بناًء على توصية أعضاء جملس الربانمج، بقرار من وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي؛ 

 ، ملدة سنتني على أن يتوىلواقرتاح جملس الربانمج املشرتك أو من تفوضهللدراسات العليا اللجنة الدائمة 
 تصريف أعمال اجمللس حىت تعيني جملس جديد. مدة تكليفهم مسؤوليات الرئيس واألعضاء املنتهية

يعني رئيس جملس الربانمج املشرتك بني قسمني وأكثر يف كلية واحدة من األساتذة أو األساتذة     .5
بناًء امعة للدراسات العليا والبحث العلمي املشاركني أحد أعضاء جملس الربانمج، بقرار من وكيل اجل

واقرتاح جملس الكلية بناًء على ترشيح  على توصية اللجنة الدائمة للدراسات العليا أو من تفوضه
 مدة تكليفهم مسؤوليات أن يتوىل الرئيس واألعضاء املنتهيةجملس الربانمج املشرتك، ملدة سنتني 

 تصريف أعمال اجمللس حىت تعيني جملس جديد.

 فيما عدا ما نص عليه أعاله، خيضع الربانمج املشرتك للوائح برامج الدراسات العليا يف اجلامعة.    .8

رئيس جملس الربانمج املشرتك معاملة رئيس القسم األكادميي فيما يتعلق ابجلوانب املالية ي عامل     .9
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واألعباء التدريسية، كما يعامل أعضاء اجمللس املشرتك ماليًا كمعاملة أعضاء األقسام  واإلدارية
 األكادميية فيما يتعلق مبكافآت حضور اجللسات.

جيوز للمعاهد األكادميية التابعة للجامعة االشرتاك مع كلية أو أكثر يف تقدمي برامج للدراسات    .١1
 العليا وفق القواعد احملددة أعاله.

جيوز للوحدات أو املراكز البحثية ابجلامعة االشرتاك مع كلية أو أكثر يف تقدمي برامج للدراسات    .١١
العليا وفق القواعد املنظمة إلقرار برامج الدراسات العليا املستحدثة يف الوحدات البحثية ابجلامعة، 

ه ١٤3٧/ ١٤3١امعي جبلسته األوىل للعام اجل ٧٤/١/3١الصادرة مبوجب قرار جملس اجلامعة رقم 
 ه.١٤3١/ ١1/ ١5املعقودة بتاريخ 

 

 املادة العاشرة:

ال تقل عدد الوحدات الدراسية اليت يدرسها طالب الدراسات العليا يف اجلامعة اليت ستمنحه الدرجة العلمية 
حبث عن مخسني يف املئة من إمجايل عدد الوحدات املطلوبة ملنح الدرجة العلمية، وجيب أن ي نجز الطالب 

ابلكامل حتت إشرافها، ويستثىن من هذه املادة طالب الربامج  -إن وجدا-التخرج أو رسالته العلمية 
 املشرتكة.

 

  القاعدة التنفيذية
ال تقل عدد الوحدات الدراسية املعتمدة اليت يدرسها طالب الدراسات العليا يف اجلامعة اليت ستمنحه  

 .إمجايل عدد الوحدات املطلوبةالدرجة العلمية عن سبعني يف املئة من 

 

 املادة احلادية عشرة:

تكون الدراسة للدبلوم العايل ابملقررات الدراسية واألعمال امليدانية والتطبيقية واملعملية، على أن تكون 
مدة دراسية الربانمج وعدد الوحدات الدراسية وفق ما هو حمدد يف التصنيف واإلطار، وجمللس اجلامعة بناًء 

 رتاح اللجنة الدائمة زايدة مدة دراسة أي برانمج، مبا ال يتجاوز نصف املدة املقررة.على اق

 

 املادة الثانية عشرة:

تكون الدراسة للماجستري إّما ابملقررات الدراسية فقط، أو ابملقررات الدراسية والرسالة العلمية، أو 
ابملقررات الدراسية واالختبار الشامل، أو ابملقررات الدراسية وحبث التخرج، على أن تكون مدة دراسة 
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جمللس اجلامعة بناًء على اقرتاح الربانمج وعدد الوحدات الدراسية وفق ما هو حمدد يف التصنيف واإلطار، و 
 اللجنة الدائمة زايدة مدة دراسة أي برانمج، مبا ال يتجاوز نصف املدة املقررة.

 

 املادة الثالثة عشرة:

يقّر جملس اجلامعة بناًء على توصية اللجنة الدائمة أسلوب دراسة الدكتوراه، على أن تكون مدة دراسة 
قررة وفق ما هو حمدد يف التصنيف واإلطار، وجمللس اجلامعة بناًء على الربانمج وعدد الوحدات الدراسية امل

 اقرتاح اللجنة الدائمة زايدة مدة دراسة أي برانمج، مبا ال يتجاوز نصف املدة املقررة.
 

 املادة الرابعة عشرة:

سب مدة احلصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل يف مقررات الدراسات العليا للربانمج  حت 
امللتحق به الطالب حىت اتريخ استكمال متطلبات الربانمج، أو تقدمي املشرف على الطالب تقريراً إىل رئيس 

 القسم مرفقاً به نسخة من الرسالة العلمية إن وجدت.

 

 الفصل السابع: القبول

 

 املادة اخلامسة عشرة:

قبول الطالب وتسجيلهم، وفق أحكام هذه تتوىل اإلدارة التنفيذية تنفيذ اإلجراءات األكادميية، مبا يف ذلك 
 الالئحة والضوابط املقرة من جملس اجلامعة.

 القاعدة التنفيذية

القبول وفق أحكام هذه الالئحة والضوابط اليت تقرها اللجنة  إجراءاتتتوىل عمادة الدراسات العليا  .١
 الدائمة للدراسات العليا أو جملس اجلامعة.

متابعة تسجيل املقررات الدراسية يف األقسام والكليات خالل الفرتة  تتوىل عمادة الدراسات العليا .٧
 النظامية للتسجيل، ومعاجلة اإلشكاليات املرتبطة هبا.

يتم تنفيذ اإلجراءات األكادميية مبوافقة عمادة الدراسات العليا وفق أحكام هذه الالئحة والضوابط  .3
 .اجلامعة اليت تقرها اللجنة الدائمة للدراسات العليا أو جملس

  

 املادة السادسة عشرة:

مع مراعاة ما ورد يف املادة )اخلامسة عشرة( من هذه الالئحة، جيوز قبول الطالب يف غري جمال ختصصه 
 بناًء على توصية من جملس القسم املختص، وموافقة من جملس الكلية.
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 املادة السابعة عشرة:

املاجستري والدكتوراه اجتياز عدد من املقررات للقسم املختص أن يشرتط لقبول الطالب يف مرحليت 
التكميلية من مرحلة سابقة، أو جتاوز اختبار نواتج تعلم متصلة هبا؛ ليصبح الطالب مؤهاًل لاللتحاق 

 ابلربانمج، وفق ضوابط تقرها اللجنة الدائمة، بناًء على اقرتاح من جملس القسم وأتييد من جملس الكلية.
 

 القاعدة التنفيذية
 .املقررات التكميلية مجيع إال بعد اجتيازوتسجيل مقرراهتا يف برامج الدراسات العليا  البدءال يتم  .١
 ال حتتسب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية ضمن املدة احملددة للحصول على الدرجة. .٧
 العليا.تدخل املقررات التكميلية يف احتساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدراسات  ال .3

 
 املادة الثامنة عشرة:

جيوز قبول التحاق الطالب بربانجمني للدراسات العليا يف وقت واحد، على أن يكون الربانجمان من نفس 
 املرحلة أو من مرحلة سابقة، وفق ضوابط يقرها جملس اجلامعة، بناًء على توصية اللجنة الدائمة.

 
 القاعدة التنفيذية

عليا يف وقت واحد، والرفع هبا الدراسات للالتحاق الطالب بربانجمني  ضوابطتقرتح عمادة الدراسات العليا 
 اللجنة الدائمة للدراسات العليا للتوصية بشأهنا واعتمادها من جملس اجلامعة. إىل
 

 املادة التاسعة عشرة:

مؤسسة تعليمية داخل اململكة، أو من جيوز معادلة مقررات دراسية سبق للطالب اجتيازها يف جامعة أو 
خارج اململكة على أن تكون مرخصة من جهة االختصاص يف بلد الدراسة، بناًء على توصية جملس القسم، 
وموافقة من جملس الكلية، وت ثّبت املقررات الدراسية اليت مت معادلتها يف السجل األكادميي للطالب، وحيدد 

لك، مبا فيها إمكانية احتساهبا ضمن املعدل الرتاكمي للطالب يف سجله جملس اجلامعة الضوابط املنظمة لذ
 األكادميي.
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 القاعدة التنفيذية

 ي شرتط لقبول طلب معادلة املقررات الدراسية ما يلي:

أكثر من ثالث  للوحدات الدراسية املعتمدة املراد معادلتهاأال يكون قد مضى على دراسة الطالب  .١
 سنوات.

 ئة على األقل مع مقرر الربانمج املراد التحويل إليه.توصيف للمقرر بنسبة سبعني يف املأن يتطابق ال .٧

 أال تقل الوحدات الدراسية املعتمدة للمقرر املراد معادلته عن املقرر يف الربانمج احملّول إليه. .3

 إليه. احملّولة من وحدات الربانمج ئثالثني يف امل الوحدات الدراسية املعتمدة عنأال تتجاوز نسبة هذه  .٤

 أن يكون املقرر الذي سبق اجتيازه مساٍو يف الدرجة العلمية للمقرر املطلوب معادلته. .7

  أال يقل تقدير املقرر عن )جيد جداً( يف الوحدات الدراسية املعتمدة املراد معادلتها. .6

عادلته ضمن املعدل الرتاكمي يف السجل يتم احتساب درجة املقرر )إن وجدت( بعد املوافقة على م .5
 األكادميي.

 

 

 املادة العشرون:

جيوز مبوافقة جملس القسم املختص وعميد الكلية أتجيل الطالب قبوله، ويكون ملرة واحدة، وال ميكن 
 قبول التأجيل بعد بدء الطالب دراسته، وفق ضوابط يقرها جملس اجلامعة، بناًء على اقرتاح اللجنة الدائمة.

 

 القاعدة التنفيذية

حتدده عمادة الدراسات العليا، على أال تتجاوز  الذي زمينالدول اجلاعتماد طلبات أتجيل القبول وفق م يت
 مدة التأجيل سنة دراسية واحدة وال حتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة.

 

  املادة احلادية والعشرون:

 جملس شؤون اجلامعات من قرارات، جيوز أن تتقاضى اجلامعة: مع مراعاة ما يصدر من

رسومًا دراسية أو مقاباًل مالياً؛ لتقدمي برامج أو مقررات الدراسات العليا، على أن تكون تلك  .١
لنفس -الربامج حاصلة على االعتماد الرباجمي، وبعدد طالب ال يتجاوز عدد الطالب املقبولني 

رسوم أو مقابل مايل، ويضع جملس اجلامعة الضوابط املنظمة لذلك، بدون  -الربامج أو املقررات
 بناًء على توصية من اللجنة الدائمة.
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مقاباًل ماليًا للخدمات املرتبطة ابلدراسات العليا واملساندة هلا، وفق ضوابط يقرها جملس  .٧
 .اجلامعة، بناًء على توصية اللجنة الدائمة

 
 القاعدة التنفيذية

مع اجلهات ذات العالقة ابجلامعة آليات حتديد املقابل املايل لربامج ابلتنسيق عمادة الدراسات العليا  قرتحت
وأي  ضوابط تنظيم املقابل املايل يف اإلجراءات التفصيلية لتنفيذ الربامج التعليميةمع مراعاة الدراسات العليا 

 بشأهنا ة الدائمة للدراسات العليا للتوصيةىل اللجنإوالرفع هبا  ،ضوابط مالية مقرة من جملس اجلامعة
 واعتمادها من جملس اجلامعة.

 
 الفصل الثامن: اإلجراءات األكادميية

 

 املادة الثانية والعشرون:

جيوز للطالب أتجيل الدراسة بتوصية من جملس القسم املختص وموافقة جملس الكلية، وفق ضوابط يقرها 
 اللجنة الدائمة.جملس اجلامعة، بناًء على اقرتاح 

 

 القاعدة التنفيذية

كل فصل لعمادة الدراسات العليا  حتددهاعتماد طلبات أتجيل الدراسة وفق اجلدول الزمين الذي يتم 
 دراسي، ومبا يتوافق مع ما يلي:

 أن يكون الطالب قد اجتاز فصاًل دراسياً أو أكثر أو أجنز قدراً مناسباً من الرسالة.  . ١

  جمموع مدة التأجيل واالعتذار سنتني دراسيتني.أال يتجاوز   .٧

 الدرجة.التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على  فصولال حتتسب   .3

 

 املادة الثالثة والعشرون:

جيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة مقرر أو أكثر، أو مجيع مقررات الفصل الدراسي، وذلك 
بتوصية من جملس القسم املختص، وموافقة من عميد الكلية، وفق ضوابط يقرها بعد انتهاء فرتة التسجيل، 

 جملس اجلامعة بناًء على اقرتاح اللجنة الدائمة.
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 القاعدة التنفيذية

يتم اعتماد طلبات االعتذار عن االستمرار يف دراسة مقرر أو أكثر، أو مجيع مقررات الفصل الدراسي، وفق  
 ما يلي: ومبا يتوافق مععمادة الدراسات العليا يف كل فصل دراسي  الذي حتددهزمين الدول اجل

 أال يكون هذا الفصل ضمن الفرص اإلضافية أو فرص رفع املعدل الرتاكمي. .1

  أال يتجاوز جمموع مدة االعتذار وأتجيل الدراسة سنتني دراسيتني. .٧
التأجيل املشار إليها حيتسب الفصل الذي يتم فيه حذف مجيع مقررات الفصل الدراسي ضمن مدة  .3

 ( من هذه الالئحة.٧٧يف املادة )
  ال حتتسب فصول االعتذار ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة. .4

 ال حيق للطالب االعتذار عن مقرر أو أكثر من املقررات التكميلية. .5

 الفصل الدراسي بشرط أال يقل عدد حيق للطالب التقدم بطلب االعتذار عن مقرر أو أكثر خالل .6
 ثالث وحدات دراسية. الوحدات الدراسية املعتمدة املسجلة للطالب بعد االعتذار عن

أال تتجاوز عدد مرات االعتذار "عن مقرر أو أكثر" عن مرتني كحد أقصى خالل املرحلة  .7
  الدراسية.

 دمي املقرر يف الفصل الذي يليه.يف حال االعتذار عن مقرر أو أكثر ال يلزم القسم األكادميي بتق .8

 

 

 املادة الرابعة والعشرون:

إذا انسحب طالب الدراسات العليا من اجلامعة مث أراد االلتحاق هبا جمددًا جيوز للجامعة أن تطبق عليه 
 شروط القبول وقت التقدمي اجلديد.

 

 املادة اخلامسة العشرون:

خالل الفرتة احملددة للتسجيل يف كل فصل دراسي متاح ي عّد الطالب منقطعًا عن الدراسة إذا مل يسجل 
 له التسجيل فيه.

 

 املادة السادسة والعشرون:

 ي لغى قيد الطالب يف احلاالت اآلتية: .١
 إذا انقطع عن الدراسة، وفقاً ألحكام املادة )اخلامسة والعشرون( من هذه الالئحة. -أ

 اليت تقرها اللجنة الدائمة.إذا مل جيتز املقررات التكميلية، وفق الضوابط  -ب
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  إذا اخنفض معدله الرتاكمي عن تقدير )جيد جداً( يف فصلني دراسيني متتاليني. -ج

 إذا اتضح أن قبوله مبين على تقدميه معلومات أو واثئق غري صحيحة كلياً أو جزئياً. -د

 إذا مل حيصل على الدرجة العلمية خالل املدة احملددة للربانمج. -هـ

الطالب بقرار من اللجنة الدائمة، بناًء على توصية جملس القسم، وأتييد من جملس الكلية يف  يلغى قيد .٧
 احلاالت اآلتية:

إذا ثبت عدم جديته يف مرحلة الرسالة العلمية وفقًا ألحكام املادة )الرابعة واألربعون( من هذه  -أ
 الالئحة.

 مرة واحدة. إذا مل جيتز االختبار الشامل بعد السماح له إبعادته -ب

إذا قررت جلنة احلكم على الرسالة العلمية عدم صالحيتها للمناقشة، أو عدم قبوهلا بعد  -ج
  املناقشة.

إذا أخّل ابألمانة العلمية سواء يف مرحلة دراسته للمقررات، أو خالل إعداده للرسالة العلمية، أو  -د
 أخّل ابألنظمة، أو اللوائح، أو القرارات ذات العالقة.

 ادة السابعة والعشرون:امل

 

جيوز إعادة قيد الطالب الذي أ لغي قيده إذا كان احلائل دون مواصلة دراسته ظروفًا يقبلها جملسا القسم 
  والكلية، وتكون إعادة القيد بقرار من اللجنة الدائمة مع مراعاة ما أييت:

ي عامل معاملة الطالب املستجد الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ثالثة أعوام دراسية،  .١
من حيث إعادة دراسة املقررات، بصرف النظر عمَّا أجنزه سابقًا من مرحلة الدراسة، وجمللس اجلامعة 

  االستثناء من ذلك، وفق ضوابط تصدر من جملس اجلامعة بناًء على اقرتاح من اللجنة الدائمة.
أو أقل، ي عيد دراسة بعض املقررات اليت  الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ثالثة أعوام دراسية .٧

حيددها له جملس القسم، ويوافق عليها جملس الكلية، وحتسب الوحدات اليت درسها بعد استئنافه 
الدراسة ضمن معدله الرتاكمي، كما حتسب املدة اليت قضاها الطالب يف الدراسة قبل إلغاء قيده 

 ضمن املدة القصوى للحصول على الدرجة.
 

 الثامنة والعشرون:املادة 

( من املادة )السادسة والعشرون( من هذه الالئحة، ١جمللس الكلية، استثناًء من الفقرة )ج( من البند )
 منح الطالب فرصة استثنائية واحدة، ال تزيد على عام دراسي كحٍد أعلى، بناًء على توصية جملس القسم.



   
 

17 

 القاعدة التنفيذية

دراسة تفصيلية عن املقررات الدراسية املتبقية ، ومدى إمكانية رفع املعدل يقدم القسم املختص يف توصيته  
 الرتاكمي للطالب.

 

 

 املادة التاسعة والعشرون:
 

( من املادة )السادسة والعشرون( من هذه الالئحة، ١للجنة الدائمة، استثناًء من الفقرة )هـ( من البند )
دراسي، بناًء على تقرير من املشرف، وتوصية جملسي القسم منح الطالب فرصة استثنائية ال تزيد على عام 

 والكلية.
 

 املادة الثالثون:
 

مع مراعاة املادة )اخلامسة عشرة( من هذه الالئحة، لإلدارة التنفيذية قبول حتويل الطالب إىل اجلامعة من 
ختصاص يف جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل اململكة أو من خارجها على أن تكون مرخصة من جهة اال

بلد الدراسة، على أال يكون مفصواًل منها ألّي سبب من األسباب، بناًء على توصية جملسي القسم والكلية. 
وت ثَبت املقررات الدراسية اليت مت معادلتها يف السجل األكادميي للطالب، وحيدد جملس اجلامعة الضوابط 

 الرتاكمي للطالب يف سجله األكادميي. املنظمة يف ذلك، مبا فيها إمكانية احتساهبا ضمن املعدل

 

 

 القاعدة التنفيذية

 ي شرتط يف طلبات التحويل إىل اجلامعة حتقيق ما يلي:

 الشروط العامة للقبول ابجلامعة. .١

 شروط القبول يف الربانمج املطلوب التحويل إليه وأي شروط أخرى يراها القسم. .٧

 وحدات دراسية معتمدة( من برانجمه يف جامعته احملول منها. 9إجناز الطالب ما ال يقل عن ) .3

 ( أو ما يعادله.7( من )3757أال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن ) .٤

 أن حيدد القسم األكادميي املقررات اليت ميكن معادلتها عند طلب التحويل. .7
يف جامعة  احملول منها مشاهبا لنظام الدراسة يف الربانمج احملول إليه. أن يكون نظام الدراسة يف اجلامعة 5

 امللك سعود.
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 املادة احلادية والثالثون:

جيوز حتويل الطالب من برانمج إىل آخر داخل اجلامعة، بناًء على توصية جملس القسم احملوَّل إليه، 
 اجلامعة، بناًء على اقرتاح اللجنة الدائمة.وموافقة الكلية، وفقاً للشروط والضوابط اليت يقرها جملس 

 

 

 القاعدة التنفيذية

 ي شرتط يف طلبات التحويل من برانمج آلخر داخل اجلامعة حتقيق ما يلي:

 وأي شروط أخرى يراها القسم. للربانمج احملول اليه شروط القبول .١

 وحدات دراسية معتمدة( يف برانجمه احملول منه. 9إجناز الطالب ما ال يقل عن ) .٧

 (.7( من )3757أال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن ) .3

 أن حيدد القسم األكادميي املقررات اليت ميكن معادلتها عند طلب التحويل. .٤

 احملددة للحصول على الدرجة.أن يكون التحويل من برانمج إىل آخر ملرة واحدة خالل املدة . 7

 

 املادة الثانية والثالثون:

دراسة بعض املقررات يف  -بناًء على توصية جملس القسم وموافقة جملس الكلية-لطالب الدراسات العليا 
جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل اململكة أو من خارجها على أن تكون مرخصة من جهة االختصاص يف 

الوحدات الدراسية اليت درسها، وت ثَبت املقررات الدراسية اليت مت معادلتها يف السجل  بلد الدراسة، وتعادل له
األكادميي للطالب، وحيدد جملس اجلامعة الضوابط املنظمة يف ذلك، مبا فيها إمكانية احتساهبا ضمن املعدل 

 الرتاكمي للطالب يف سجله األكادميي.
 

 القاعدة التنفيذية

 من هذه الالئحة.  ةالدراسية وفق القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة عشر تتم معادلة املقررات 
 

 املادة الثالثة والثالثون:

لطالب الدراسات العليا من جامعة غري سعودية دراسة بعض املقررات يف جامعة سعودية، وفقًا لضوابط 
 يقرها جملس اجلامعة بناًء على اقرتاح اللجنة الدائمة.
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 التاسع: آلية التقييمالفصل 

 
 املادة الرابعة والثالثون:

يتم إجراء االختبارات يف مقررات الدراسات العليا، ورصد التقديرات، وفقًا لالئحة الدراسة واالختبارات 
 للمرحلة اجلامعية، فيما عدا اآليت:

 األقل.ال ي عد الطالب انجحاً يف املقرر إال إذا حصل فيه على تقدير )جيد مرتفع( على  .١
اجتياز الطالب املقرر التكميلي يف املرة األوىل بتقدير ال يقل عن )جيد مرتفع(، وال يقل معدله  .٧

 الرتاكمي يف جممل املقررات التكميلية عن )جيد جداً(.
فيما يتعلق ابالختبارات البديلة واملقررات اليت تتطلب دراستها أكثر من فصل دراسي يتخذ جملس  .3

 ا، بناًء على توصية جملس القسم.الكلية ما يراه حياهل
 املادة اخلامسة والثالثون:

ملرحليت املاجستري -يضع جملس اجلامعة القواعد املنظمة لالختبار الشامل بشقيه التحريري والشفوي 
 بناًء على مقرتح اللجنة الدائمة. -والدكتوراه

 

 القاعدة التنفيذية

االختبار الشامل لطلبة درجة املاجستري نظام )املقررات الدراسية ت طبق القواعد التنفيذية التالية لتنظيم 
 واالختبار الشامل( ودرجة الدكتوراه على النحو التايل:

 أواًل: مكوانت االختبار الشامل:

يتكون االختبار الشامل من شقني: أحدمها حتريري واآلخر شفهي، يتكون كل منهما من جزأين،       
واآلخر يف التخصص أو التخصصات الفرعية )إن وجدت( حسب اخلطة  أحدمها يف التخصص الرئيس

 الدراسية املعتمدة للربانمج من جملس اجلامعة.

 اثنياً: تنظيم املادة العلمية لالختبار الشامل:

 .مرحلة املاجستري )خيار املقررات واالختبار الشامل( ( )أ

يتم حتديد املادة العلمية لالختبار الشامل من قبل جلنة الدراسات العليا ابلقسم، وهلا االستعانة أبساتذة 
آخرين من القسم، على أن تكون االسئلة يف مواضيع معينة ذات صلة ابملقررات الدراسية اليت تضمنتها 

الطالب يف االستعداد لالختبار  أن حيدد مراجع ميكن أن يستعني هبااخلطة الدراسية للربانمج، وللقسم 
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من عمادة  بذلك االشامل، وي بلغ هبا الطالب عند طلبه اجللوس لالختبار الشامل، وي وقع منوذجا م عد
 الدراسات العليا.

 )ب( مرحلة الدكتوراه.

تذة يتم حتديد املادة العلمية لالختبار الشامل من قبل جلنة الدراسات العليا ابلقسم وهلا االستعانة أبسا
أن حيدد مراجع ميكن أن آخرين من القسم، على أن تكون املواضيع من كتب ومراجع علمية وللقسم 

يستعني هبا الطالب يف االستعداد لالختبار الشامل، وي بلغ هبا الطالب عند طلبه اجللوس لالختبار 
 من عمادة الدراسات العليا. بذلك الشامل، وي وقع منوذجا م عد

 االختبار الشامل:اثلثاً: موعد 

 حتدد عمادة الدراسات العليا اجلدول الزمين إلجراءات االختبار الشامل يف كل فصل دراسي.      

 رابعاً: تشكيل جلنة االختبار الشامل:

وتقرها اللجنة الدائمة تشكل جلنة االختبار الشامل ابلقسم بتوصية من جملس القسم وجملس الكلية 
 يف الفصل الذي ينهي فيه الطالب مقرراته، وفق الضوابط التالية: تفوضهللدراسات العليا أو من 

مراعاة جوانب التخصص الرئيسية والفرعية )إن وجدت( حسب اخلطة الدراسية املعتمدة للربانمج من . ١
 جملس اجلامعة.

واألساتذة أن تتكون اللجنة ملرحلة الدكتوراه من ثالثة على األقل، وال تزيد عن مخسة من األساتذة  .٧
املشاركني من ذوي االختصاص يف ختصص الطالب أو التخصصات الفرعية )إن وجدت( حسب 

مقرراً  /املشرفيكون املرشد األكادميي أالعلى اخلطة الدراسية املعتمدة للربانمج من جملس اجلامعة 
للجنة االختبار الشامل، وحيتسب العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس يف االختبار الشامل بساعة 

  واحدة.

أن تتكون اللجنة ملرحلة املاجستري من ثالثة على األقل، وال تزيد عن مخسة من األساتذة واألساتذة . 3
الب الرئيس أو التخصصات املشاركني واألساتذة املساعدين من ذوي االختصاص يف ختصص الط

وحيتسب العبء حسب اخلطة الدراسية املعتمدة للربانمج من جملس اجلامعة )إن وجدت(  الفرعية
  التدريسي لعضو هيئة التدريس يف االختبار الشامل بساعة واحدة.

    للجنة االستعانة مبن تراه من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني. .٤

 فهي هي نفسها جلنة االختبار التحريري.جلنة االختبار الشتكون  .7

 خامساً: مهام جلنة االختبار الشامل:
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 تتوىل جلنة االختبار الشامل املهام التالية:      

للشق التحريري وتصحيحها، وهلا االستعانة أبساتذة  واالجابة النموذجيةوضع أسئلة االختبار الشامل  .١
آخرين من القسم أو من خارجه على أن تكون األسئلة يف إطار التخصص العلمي الرئيس والفرعي )إن 

 وجد( حسب اخلطة الدراسية املعتمدة للربانمج من جملس اجلامعة للطالب.

 تقييم الطالب وفق النماذج املعدة لذلك. .٧

عقد اجلزء عن نتائج الطالب إىل جملس القسم خالل أسبوعني على األكثر من اتريخ رفع تقرير  .3
 .الشفهي من االختبار الشامل

 سادساً: شروط التقدم لالختبار الشامل:

 :يتبار الشامل أن يتوافر لديه مايليشرتط فيمن يتقدم لالخ     

وال يدخل يف ضمنها ( 3757مبعدل تراكمي ال يقل عن ) مقررات اخلطة الدراسية بنجاحإهناء مجيع  .١
  مقرر إعداد خطة البحث ملرحلة الدكتوراه

األقسام واللجنة الدائمة للدراسات العليا أو من إهناء كافة شروط الربانمج اليت حددهتا جمالس  .٧
 تفوضه.

 لدراسات العليا.عمادة اتعبئة الطالب منوذج إقرار اجللوس لالختبار الشامل، املَعد من  .3

 سابعاً: إجراءات االختبار الشامل:

للجزء التحريري، ويكون على زمن االختبار عن ثالث ساعات وال يزيد عن مخس ساعات ال يقل  .١
 .من االختبارالشفهي فرتتني على األكثر، إىل جانب ساعة واحدة على األقل للجزء 

 الختبار التحريري.خيترب الطالب االختبار الشفهي يف حال جنح يف ا .٧

فيه أو يف جزء منه فيعطى فرصة واحدة خالل سنة دراسية إلعادة اجلزء الذي أخفق فيه،  أخفقأما إن  .3
 -التالية: وفق إحدى احلاالت 

 .إذا أخفق الطالب يف اجلزء التحريري، فله أن يعيده ملرة واحدة، فإن أخفق فيطوى قيده 
  التحريري يف املرة األوىل وأخفق يف اجلزء الشفهي فيعطى فرصة يف حال اجتياز الطالب االختبار

  واحدة إلعادة اجلزء الشفهي، فإن أخفق فيطوى قيده.
 .يف حال اجتياز الطالب االختبار التحريري بعد إعادته وأخفق يف اجلزء الشفهي فيطوى قيده 
 االختبار الشامل.من قبل نفس جلنة  –الذي أخفق فيه الطالب  –يعاد االختبار الشامل  .٤

إذا ختلف الطالب عن االختبار الشامل أو عن أحد شقيه بغري عذر تقبله جلنة االختبار الشامل يعد  .7
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 راسبا.

جيوز للطالب أن يؤجل دخوله االختبار الشامل ملدة فصل دراسي واحد بعد موافقة جملس القسم  .6
 واللجنة الدائمة للدراسات العليا أو من تفوضه.

  أحكام عامة: :اثمنا  

نح الطالب درجة املاجستري بعد اجتيازه االختبار الشامل بشقيه التحريري والشفهي )إن  .١  وجد(. مي 

ي عد الطالب مرشحًا لدرجة الدكتوراه بعد اجتيازه االختبار الشامل بشقيه التحريري   .٧
 والشفهي.

إىل عمادة الدراسات العليا وفق يرفع رئيس القسم نتيجة االختبار الشامل بشقيه التحريري والشفهي   .3
  .إلجراءات االختبار الشامل اجلدول الزمين

ختتص اللجنة الدائمة للدراسات العليا أو من تفوضه إبضافة ضوابط وإجراءات غري منصوص عليها . ٤
 احلاالت الطالبية املرتبطةئحة الدراسة واالختبارات للفصل يف ( من ال36ابلقاعدة التنفيذية للمادة )

 الختبار الشامل.اب
 

 
 الفصل العاشر: الرسائل العلمية واإلشراف واملناقشة

 
 املادة السادسة والثالثون:

 

يضع جملس اجلامعة القواعد املنظمة لتسجيل مشروع حبث التخرج، والرسالة العلمية لطالب الدراسات 
وذلك بناء  -إن وجد-وآلية حتديد املشرف على الرسالة العلمية، واملشرف املساعد  -إن وجدت-العليا 

 على توصية اللجنة الدائمة.
 

 القاعدة التنفيذية

  أواًل: الضوابط التنظيمية خلطة البحث:

ئة على األقل من ات القبول واجتيازه مخسني يف املعلى طالب الدراسات العليا بعد إهناء مجيع متطلب
واجتياز االختبار الشامل لطلبة ملرحلة املاجستري املقررات الدراسية، مبعدل تراكمي ال يقل عن )جيد جداً( 

إىل القسم، ويف حال التوصية ابملوافقة عليه يقرتح جملس القسم اسم  الدكتوراه، التقدم مبشروع خطة البحث
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أو أمساء أعضاء جلنة اإلشراف مع حتديد رئيسها،  -د إن وج -املشرف على الرسالة واملشرف املساعد 
ويرفع بذلك إىل جملس الكلية، واللجنة الدائمة للدراسات العليا أو من تفوضه العتماده بناًء على أتييد 

 ت نظم إجراءات مشروع خطة البحث وفق الضوابط التالية:جملس الكلية. 

 مسمى ورقم ورمز املقرر:. ١

" إعداد خطة حبث " على أن أيخذ رقم ورمز اخلطة الدراسية املدرج هبا لكل برانمج  يكون مسمى املقرر    
 على حده.

 اهلدف من املقرر: .٧

 مساعدة الطالب يف اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق اإلطار العام خلطة البحث.    

  الفئة املستهدفة من املقرر:  .3

  خيار الرسالة(. املاجستريمجيع الطالب املقبولني بربامج( 
 .مجيع الطالب املقبولني بربامج الدكتوراه 

 عدد وحدات املقرر: . ٤

 حتتسب عدد الوحدات الدراسية املعتمدة للمقرر بوحدة دراسية واحدة للطالب.      

 نظام التسجيل يف املقرر: .7

 وملدة ثالثة فصول لة( الرسا)خيار  دراسيني لدرجة املاجستري حيق للطالب تسجيل املقرر ملدة فصلني
كحد أقصى، ينهي الطالب خالهلا خطته البحثية ويقدمها اىل القسم، وجيوز لدرجة الدكتوراه   دراسية

متديد الفرتة بتوصية جملسي القسم والكلية املبين على تقرير مرشد الطالب موضحا به االسباب 
 وموافقة عمادة الدراسات العليا.

 الرسالة لباً لتسجيل الطالب ملقرريعترب اجتياز املقرر متط. 
 نظام الرصد للمقرر: .6

يعترب الطالب جمتازًا للمقرر بعد االعتماد النهائي خلطة البحث من اللجنة الدائمة للدراسات العليا أو من 
 تفوضه، وترصد له درجة )ند( جمتاز، ويف حال التمديد للطالب برصد له درجة )م( مستمر.

 تدريس املقرر: .5

  ( 38)يشرتط أن ي َدّرس املقرر أعضاء هيئة تدريس ممن تتوافر لديهم شروط اإلشراف وفقا للمادة
من الالئحة املنظمة للدراسات العليا يف اجلامعات والقواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية 

  للدراسات العليا.
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 على الرسالة بعد اعتماد خطة  رشداً مهيأ لإلشرافالتدريس القائم بتدريس املقرر م يكون عضو هيئة
 البحث.

 التدريسي: ءالعب .8

 دراسية  وحدةلتدريس القائم على تدريس املقرر تسب عدد الوحدات الدراسية املعتمدة لعضو هيئة احت
   .فقط

 لضوابط التنظيمية لتسجيل مقرر )مشروع حبث التخرج(:اثنياً: ا

التخرج للمرة األوىل ومل يتمكن من إكمال متطلبات املقرر  مقرر مشروع حبثعند تسجيل الطالب . ١
 يرصد تقدير)م( للطالب، ويعاد تسجيله الحقاً.

يف حال مل يكمل الطالب متطلبات املقرر يف الفصل الذي يليه يرصد له تقدير)ل( إلكمال متطلبات  .٧
 املقرر دون إعادة تسجيله مرة أخرى.

 املقرر يف هذه احلالة يرصد له تقدير )هـ(.إذا مل يكمل الطالب متطلبات  .3

تطبق الفقرات أعاله بناء على توصية جملس القسم وموافقة جملس الكلية، وموافقة عمادة الدراسات  .٤
 العليا.

 

 املادة السابعة والثالثون:

حتتوي الرسالة تكتب رسائل املاجستري والدكتوراه بلغة التدريس املقرة للربانمج من جملس اجلامعة، على أن 
 العلمية على ملخص واٍف هلا ابللغة العربية يف حال كانت الرسالة العلمية بغري اللغة العربية.

 

 املادة الثامنة والثالثون:

يشرف على الرسائل العلمية األساتذة واألساتذة املشاركني من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة. وجيوز 
التخرج ورسائل املاجستري، واملساعدة يف اإلشراف على الرسائل لألستاذ املساعد أن يشرف على أحباث 

منشوران، أو مقبوالن للنشر يف جملة علمية  -يف جمال ختصصه-العلمية ملرحلة الدكتوراه؛ إذا كان لديه حبثان 
 حمكمة.

 

 املادة التاسعة والثالثون:

ة مشرفون من ذوي اخلربة والكفاءة جيوز أن يقوم ابإلشراف أو املساعدة يف اإلشراف على الرسائل العلمي
يف جمال حبث الرسالة العلمية من غري أعضاء هيئة التدريس، سواء من داخل اجلامعة أو من خارجها، بناًء 

 على توصية جملس القسم وموافقة جملس الكلية.



   
 

25 

 

 القاعدة التنفيذية

 رسائل املاجستري: :أوالً 

 .ما يوازيهاأو  أن يكون حائزاً على شهادة الدكتوراه .١

 أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه ثالث سنوات على األقل. .٧

 أن يكون متخصصا يف موضوع رسالة الطالب. .3

من األحباث املنشورة أو املقبولة للنشر يف  –يف جمال ختصصه  –أن يكون لديه ثالثة أحباث على األقل  .٤
 جمالت علمية حمكمة.

 ل على اإلشراف على رسالة الطالب.موافقة جهة العم .7

 : رسائل الدكتوراه:اثنياً 

 .أو ما يوازيها أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه .١

 أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه مخس سنوات على األقل. .٧

 أن يكون متخصصا يف موضوع رسالة الطالب. .3

من األحباث املنشورة أو املقبولة للنشر يف  –يف جمال ختصصه  –أن يكون لديه ست أحباث على األقل  .٤
 جمالت علمية حمكمة.

 أن يكون املشرف الرئيس على األقل برتبة أستاذ مشارك أو ما يوازيه. .7

 .موافقة جهة العمل على اإلشراف على رسالة الطالب .6

 
 املادة األربعون:

 اجلامعة ضوابط املشرفني املساعدين على الرسائل العلمية، بناًء على اقرتاح اللجنة الدائمة.يضع جملس 
 القاعدة التنفيذية

اللجنة  إىلضوابط املشرفني املساعدين على الرسائل العلمية والرفع هبا حتديد عمادة الدراسات العليا  تتوىل
 من جملس اجلامعة.للتوصية بشأهنا واعتمادها الدائمة للدراسات العليا 

 

 املادة احلادية واألربعون:

 -سواء داخل اململكة أو خارجها-جيوز لعضو هيئة التدريس اإلشراف على رسائل علمية خارج جامعته 
 مبا ال خيل بواجباته الوظيفية، وفق ضوابط يقرها جملس اجلامعة، بناء على اقرتاح اللجنة الدائمة.
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 القاعدة التنفيذية

علمية الرسائل الإشراف أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة على ضوابط حتديد عمادة الدراسات العليا  تتوىل
للتوصية اللجنة الدائمة للدراسات العليا  إىلوالرفع هبا  -سواء داخل اململكة أو خارجها-خارج اجلامعة 

 بشأهنا واعتمادها من جملس اجلامعة. 

 
 املادة الثانية واألربعون:

املشرف بتقييم أداء الطالب يف هناية كل فصل دراسي، وحتديد مدى تقدمه يف الرسالة العلمية، وفقاً يقوم 
 لآلليات اليت تقرها اللجنة الدائمة.

 القاعدة التنفيذية

داء الطالب ومدى تقدمه يف الرسالة العلمية والرفع هبا سات العليا آليات تقييم املشرف ألتقرتح عمادة الدرا
 قرارها.اللجنة الدائمة للدراسات العليا إلاىل 

 

 

 املادة الثالثة واألربعون:

ال يقل عدد الطالب املسجلني يف الشعبة ملقرر حبث التخرج عن مخسة طالب، وجمللس الكلية االستثناء 
 من احلد األدىن، وفق ضوابط يقرها جملس اجلامعة، بناء على اقرتاح اللجنة الدائمة.

 التنفيذيةالقاعدة 

ضوابط االستثناء من احلد حتديد  هات ذات العالقة ابجلامعةلتنسيق مع اجلابعمادة الدراسات العليا تتوىل 
لدراستها األدىن لتسجيل الطلبة يف الشعبة ملقرر حبث التخرج والرفع هبا إىل اللجنة الدائمة للدراسات العليا 

 .وتقدميها كمقرتح إىل جملس اجلامعة العتمادها

 
 املادة الرابعة واألربعون:

إذا ثبت عدم جدية الطالب يف مرحلة الرسالة العلمية، بناًء على تقرير املشرف على الرسالة العلمية، يتم 
إنذار الطالب خبطاب من القسم املختص، وإذا أ نذر الطالب مرتني ومل يتالف أسباب اإلنذار ي لغى قيده، 

 ة.بناًء على توصية جملسي القسم والكلي
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 القاعدة التنفيذية

  .أن تكون اإلنذارات يف فصلني متتالني .١
  .ت رسل الكلية كل إنذار يف حينه لعمادة الدراسات العليا .٧
لجنة الدائمة للدراسات العليا أو من تفوضه وفقاً إىل اليتم رفع طلب إلغاء قيد الطالب من الكلية  .3

 ( من هذه الالئحة.٧( فقرة )٧6للمادة )
 

 اخلامسة واألربعون:املادة 

أن يشرف حبد أقصى على سبع رسائل علمية يف  -سواء كان منفرداً أو مشرتكاً مع غريه-حيق للمشرف 
وقت واحد. وللجنة الدائمة االستثناء من ذلك، بناًء على توصية جملسي القسم والكلية، وفق ضوابط يقرها 

 جملس اجلامعة بناًء على اقرتاح اللجنة الدائمة.
 القاعدة التنفيذية

ىل اللجنة الدائمة إوالرفع هبا  ضوابط اإلشراف على عدد الرسائل العلمية،عمادة الدراسات العليا  قرتحت
 واعتمادها من جملس اجلامعة. بشأهنا للدراسات العليا للتوصية

 

  املادة السادسة واألربعون:

سب نصاب اإلشراف لعضو هيئة التدريس  على كل رسالة ضمن  -أو مساعداً  سواء كان رئيساً -حي 
 العبء التدريسي، وفق ضوابط يقرها جملس اجلامعة بناًء على اقرتاح اللجنة الدائمة.

 القاعدة التنفيذية

نصاب  ضوابط احتسابحتديد لتنسيق مع اجلهات ذات العالقة ابجلامعة ابعمادة الدراسات العليا  تتوىل
والرفع  على كل رسالة ضمن العبء التدريسي -سواء كان رئيساً أو مساعداً -اإلشراف لعضو هيئة التدريس 

 .لدراستها وتقدميها كمقرتح إىل جملس اجلامعة العتمادهالجنة الدائمة للدراسات العليا إىل الهبا 
 

 املادة السابعة واألربعون:

بعد انتهاء الطالب من إعدادها، تقريراً عن اكتماهلا إىل رئيس القسم، ي قدم املشرف على الرسالة العلمية، 
 مرفقاً به نسخة من الرسالة العلمية، متهيداً الستكمال إجراءات املناقشة، اليت حيددها جملس الكلية.

 املادة الثامنة واألربعون:

 توصية جملس القسم.ت كّون جلنة ملناقشة الرسالة العلمية بقرار من جملس الكلية، بناًء على 
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 القاعدة التنفيذية

يشرتط لتكوين جلنة املناقشة اجتياز طالب املاجستري والدكتوراه لكافة املقررات الدراسية واجتياز االختبار . ١
 الشامل )إن وجد(.

 أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من القسم املختص الذي ينتمي إليه الطالب. .٧
بعد موافقة جملس الكلية على تشكيل جلنة املناقشة يرسل رئيس القسم املختص الرسالة اىل أعضاء  .3

تنفيذها من قبل عمادة الدراسات العليا يف  مضي أسبوع من اللجنة، على أال تتم مناقشة الرسالة إال بعد
 .البوابة االلكرتونية

جيب أال تزيد املدة بني موافقة جملس الكلية على تشكيل جلنة املناقشة وموعد املناقشة على ثالثة أشهر،  .٤
 وحتتسب ضمن املدة النظامية للحصول على الدرجة وال حتتسب اإلجازة الصيفية ضمن هذه املدة.

بعد اعتماده من رئيس يستكمل املشرف الرئيس منوذج حتديد موعد املناقشة، وترسل نسخة من النموذج  .7
 القسم إىل عميد الكلية.

يعلن القسم عن موعد املناقشة يف األماكن املخصصة لذلك يف القسم والكلية وعرب القنوات األخرى  .6
 املتاحة.

تكون مناقشة الرسائل علنية، وجيوز استثناء أن تكون سرية إذا استوجب األمر ذلك، بقرار من جملس  .5
 ية القسم املختص.الكلية بناء على توص

 يصدر حكم اللجنة مباشرة بعد املناقشة. .8
يف حال رأى ثلثا أعضاء جلنة املناقشة على األقل عدم صالحية الرسالة للمناقشة قبل املناقشة يعد تقرير  .9

تفصيلي ابملسوغات واألسباب ويرفع التقرير بناًء على توصية جملسي القسم والكلية إىل اللجنة الدائمة 
( ٧6)ج( من البند الثاين للمادة )لغاء قيد الطالب وفقا  للفقرة طلب إللدراسات العليا أو من تفوضه ل

 من الالئحة املوحدة للدراسات العليا.
ال جيوز أن تتم أو تبدأ املناقشة يف غياب أحد األعضاء ويف حال حدوث ذلك يبلغ مقرر اللجنة رئيس  .١1

القسم لتحديد موعد جديد للمناقشة، على أن يستكمل طلب حتديد موعد جديد للمناقشة ويعتمد 
 وعميد الكلية.من رئيس القسم 

يف حال اعتذار أحد أعضاء جلنة املناقشة يرشح عضو بديل بناء على اقرتاح جملس القسم وموافقة  .١١
 جملس الكلية ويشفع الطلب مبربرات اعتذار عضو اللجنة.

نشر ورقة علمية أو قبول نشرها يف جملة علمية حمكمة  لتشكيل جلنة املناقشة لرسالة الدكتوراه ي شرتط. ١٧
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 وفق الضوابط التالية:
 أن يكون البحث منشوراً أو مقبوالً للنشر يف إحدى اجملالت العلمية احملكمة. - أ

 ملشروع البحثي لرسالة الدكتوراه.أن يكون البحث املنشور أو املقبول للنشر متعلقاً اب - ب
 أال يكون البحث املنشور أو املقبول للنشر قد سبق نشره قبل االلتحاق بربانمج الدكتوراه. - ج
 .(Original article)أن يكون البحث املنشور أو املقبول للنشر أصياًل  - د
 أن يكون الطالب هو الباحث الرئيس )األول(. - ه
 أن يتم اإلشارة إىل انتماء الطالب/الطالبة إىل جامعة امللك سعود. -و      

 

 
 املادة التاسعة واألربعون:

يضع جملس اجلامعة ضوابط اختيار أعضاء جلان مناقشة رسائل املاجستري والدكتوراه وآلية إجراء تلك 
 املناقشات، بناًء على اقرتاح اللجنة الدائمة.

 

 القاعدة التنفيذية

 ُيشرتط يف تشكيل جلنة مناقشة رسالة املاجستري ما أييت:

 أن يكون عدد أعضاء اللجنة فردايً ويكون املشرف مقرراً هلا. .١

أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من بني أعضاء هيئة التدريس وال ميثل املشرف واملشرف املساعد  .٧
 )إن وجد( أغلبية بينهم.

 أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة. .3

 أن يكون من بني أعضاء اللجنة أحد األساتذة، أو األساتذة املشاركني على األقل. .٤

 أن تتخذ قراراهتا مبوافقة ثلثي األعضاء على األقل. .7

لة املاجستري، ويستثىن أال يكون هناك نشر علمي مشرتك بني املناقش والطالب خالل فرتة دراسته مبرح .6
  من ذلك املشرف واملشرف املساعد )إن وجد(.

 

 وُيشرتط يف تشكيل جلنة مناقشة رسالة الدكتوراه ما أييت:

  أن يكون عدد أعضاء اللجنة مخسة أعضاء مبن فيهم املشرف الرئيس ويكون مقرراً هلا. .١

املشاركني وال ميثل املشرف واملشرف املساعد تقتصر عضوية جلنة املناقشة على األساتذة واألساتذة أن  .٧
  )إن وجد( أغلبية بينهم.
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 أن يكون من بني أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل. .3

ومل حيصل ابجلامعة  سابقأو حايل  أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج اجلامعة وليس لديه أي ارتباط .٤
 على الدكتوراه منها.

 أن تتخذ قراراهتا مبوافقة ثلثي األعضاء على األقل. .7

أال يكون هناك نشر علمي مشرتك بني املناقش والطالب خالل فرتة دراسته مبرحلة الدكتوراه، ويستثىن  .6
  من ذلك املشرف واملشرف املساعد )إن وجد(.

 
  املادة اخلمسون:

ي قّدم إىل رئيس القسم خالل أسبوع من اتريخ املناقشة ت عد جلنة املناقشة تقريراً ي وقع من مجيع أعضائها، 
 متضمناً إحدى التوصيات اآلتية:

 قبول الرسالة العلمية والتوصية مبنح الدرجة. .١
قبول الرسالة العلمية مع إجراء بعض التعديالت، دون مناقشتها مرة أخرى، وي فوَّض أحد أعضاء  .٧

من األخذ هبذه التعديالت يف مدة ال تتجاوز ثالثة  جلنة املناقشة ابلتوصية مبنح الدرجة بعد التأكد
أشهر من اتريخ املناقشة، وجمللس الكلية االستثناء من ذلك على أال يتجاوز ستة أشهر من اتريخ 

 املناقشة.
استكمال أوجه النقص يف الرسالة العلمية، وت عيد اللجنة مناقشتها خالل الفرتة اليت حيددها جملس  .3

 وصية جملس القسم املختص، على أال تزيد عن سنة واحدة من اتريخ املناقشة.الكلية، بناًء على ت
 عدم قبول الرسالة العلمية. .٤

ولكل عضو من جلنة املناقشة على الرسالة العلمية احلق يف أن يقدم ما لديه من مرئيات مغايرة أو حتفظات 
ملناقشة، وي رفع إىل عميد الكلية مع يف تقرير مفصل إىل رئيس القسم يف مدة ال تتجاوز أسبوعًا من اتريخ ا

 تقرير جلنة املناقشة.

 املادة احلادية واخلمسون:

( مخسة 7111ي صرف للمشرف على رسالة املاجستري من خارج اجلامعة مكافأة مقطوعة مقدارها ) .١
آالف رايل، كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج اجلامعة مكافأة مقطوعة مقدارها 

 سبعة آالف رايل.( ۰۷۷۷)
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جيوز إذا استدعى األمر مقابلة األستاذ املشرف اخلارجي للطلبة املشرف عليهم ومبوافقة اللجنة  .٧
الدائمة، بناًء على طلب من اجلامعة اليت يتبع هلا الطالب انتداب املشرف اخلارجي على رسائل 

 املاجستري أو الدكتوراه، وفق ما يلي:
 دراسي لكل جامعة خارجية يشرف على رسائل طلبة فيها. أال يتجاوز مرتني يف كل عام -أ

 أال يتجاوز عدد اجلامعات اليت ينتدب هلا جامعتني يف كل عام دراسي. -ب

 أال تتجاوز مدة االنتداب يف كل مرة ثالثة أايم. -ج

 أال يتجاوز جمموع أايم االنتداب عشرة أايم يف العام الدراسي جلميع اجلامعات. -د

اجلامعة املستفيدة نفقات عضو هيئة التدريس املنتدب لإلشراف على رسائل طلبتها تتحمل  -ه
  وفق ما هو مقرر نظاماً حسب رتبته.

( من هذه املادة بعد صدور قرار ابملوافقة ١للجامعة تعديل املكافأة املقطوعة املشار إليها يف الفقرة ) .3
 من جملس شؤون اجلامعات.

 

 املادة الثانية واخلمسون:

ألف رايل ( ۰۷۷۷رف ملن يشرتك يف مناقشة رسالة ماجستري أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها )يص
 إذا كان املناقش عضواً يف هيئة التدريس بنفس اجلامعة اليت تقدم هلا الرسالة.

أما إذا كان املناقش من غري أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اليت تناقش فيها الرسالة سواء كان من 
( ألف ١711في تلك اجلامعة، أو من ي دعى من خارجها؛ فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها )موظ

( ألف رايل، ملناقشة رسالة املاجستري وتزاد املكافأة ١111رايل، ملناقشة رسالة الدكتوراه و)ومخسمائة 
 رايل إذا كان املناقش من خارج اململكة. ألفني ومخسمائة( ٧711لتصبح )

املناقش من خارج املدينة اليت هبا مقر اجلامعة اليت تناقش فيها الرسالة سواء كان من داخل وإذا كان 
اململكة أو خارجها فيصرف له ابإلضافة إىل املكافأة املشار إليها أعاله تذكرة إركاب من مقر إقامته وإليه 

ة إركاب ملرافق املناقش إذا  وأجرة السكن املناسب واإلعاشة وحبد أقصى ال يتجاور ليلتني، كما تصرف تذكر 
 كان املناقش كفيفاً، وحملرم املناقشة ابإلضافة إىل أجرة السكن املناسب حبد أقصى ال يتجاوز ليلتني.

 

وجيوز للجنة الدائمة إضافة ليلة أو ليلتني يف حاالت الضرورة، وإذا ما اقتضت ذلك طبيعة الدراسة، 
 ة املختصني مع إيضاح املربرات للبقاء مدة تزيد على ليلتني.وذلك بناء على توصية من جملسي القسم والكلي
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وللجامعة تعديل املكافأة املقطوعة املشار إليها يف هذه املادة بعد صدور قرار ابملوافقة من جملس شؤون 
 اجلامعات.

 

 الفصل احلادي عشر: التخرج ومنح الدرجة

 
 املادة الثالثة واخلمسون:

تقرير جلنة املناقشة إىل عميد الكلية يف مدة ال تتجاور أسبوعني من اتريخ يرفع رئيس القسم املختص 
 املناقشة؛ لرفعه إىل اإلدارة التنفيذية.

 

 املادة الرابعة واخلمسون:

يتخرج الطالب بعد إهناء متطلبات التخرج بنجاح حسب خطة الربانمج، على أال يقل معدله الرتاكمي 
 ة لكل برانمج، على أال يقل يف كل األحوال عن تقدير )جيد جداً(.عن املعدل الذي حيدده جملس اجلامع

 

 املادة اخلامسة واخلمسون:

يف حال وفاة الطالب قبل متكنه من املناقشة مينح الدرجة، وفق ضوابط يقرها جملس اجلامعة بناًء على 
 اقرتاح اللجنة الدائمة.

 
 القاعدة التنفيذية

ضوابط منح الطالب الدرجة العلمية يف حال وفاته قبل متكنه من املناقشة عمادة الدراسات العليا  قرتحت
 .اجلامعة لتوصية بشأهنا، واعتمادها من جملسلدائمة للدراسات العليا للجنة اإىل الوالرفع هبا 

 
 املادة السادسة واخلمسون:

 اجلامعة؛ الختاذ القرار.يرفع النائب أو الوكيل املختص التوصية مبنح الدرجة العلمية إىل جملس 
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 الفصل الثاين عشر: أحكام عامة

 
 املادة السابعة واخلمسون:

مع عدم اإلخالل مبا ورد يف التصنيف واإلطار، ووفق ضوابط يقرها جملس اجلامعة، بناًء على اقرتاح  .١
جملسي القسم اللجنة الدائمة، جمللس اجلامعة بناًء على أتييد من النائب أو الوكيل املختص وتوصية 

 والكلية منح الطالب:
درجة دبلوم عايل عند اجتيازه عددًا من مقررات برانمج املاجستري، دون أن تكون مبجموعها  -أ

 مؤهلة حلصوله على درجة املاجستري.

درجة املاجستري عند اجتيازه عدداً من مقررات برانمج الدكتوراه، دون أن تكون مبجموعها مؤهلة  -ب
 ة الدكتوراه.حلصوله على درج

( من هذه املادة؛ لإلدارة التنفيذية بناًء على توصية جملسي القسم ١مع عدم اإلخالل مبا ورد يف الفقرة ) .٧
والكلية منح الطالب ما ي ثبت اجتيازه عددًا من مقررات الدراسات العليا دون أن تكون مبجموعها 

 اجلامعة بناًء على اقرتاح اللجنة الدائمة.مؤهلة حلصوله على درجة علمية، وفق ضوابط يقرها جملس 
 القاعدة التنفيذية

درجة حتديد ضوابط منح الطالب ابلتنسيق مع اجلهات ذات العالقة تتوىل عمادة الدراسات العليا  .١
ربانمج دون أن تكون مبجموعها العند اجتيازه عدداً من مقررات علمية ملرحلة دراسية أدىن من املقيد هبا 

لجنة الدائمة للدراسات العليا لدراستها وتقدميها  إىل الوالرفع هبا املقيد هبا،  درجةالمؤهلة حلصوله على 
 كمقرتح إىل جملس اجلامعة العتمادها.

الطالب ما ي ثبت ابلتنسيق مع اجلهات ذات العالقة حتديد ضوابط منح تتوىل عمادة الدراسات العليا  .٧
، اجتيازه عددًا من مقررات الدراسات العليا دون أن تكون مبجموعها مؤهلة حلصوله على درجة علمية

 لجنة الدائمة للدراسات العليا لدراستها وتقدميها كمقرتح إىل جملس اجلامعة العتمادها.إىل الوالرفع هبا 
 

 املادة الثامنة واخلمسون:

ذاهتا من مؤسستني تعليميتني يف إطار برانمج مشرتك جيوز يف حال حصول الطالب على الدرجة العلمية 
أن تصدر وثيقة خترج مشرتكة بني املؤسستني التعليميتني، أو وثيقة خترج مستقلة من أحد أو كلتا املؤسستني 

 التعليميتني، وحيدد جملس اجلامعة الضوابط واإلجراءات املنظمة يف ذلك بناًء على اقرتاح من اللجنة الدائمة.
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  ادة التاسعة واخلمسون:امل

يستثىن من أحكام هذه الالئحة الدبلومات الصحية والزماالت الصحية؛ فيطبق عليهما اللوائح والقواعد 
 الصادرة من جملس اجلامعة.

 

 املادة الستون:

 يقر جملس كل جامعة القواعد التنفيذية هلذه الالئحة.

 

 املادة احلادية والستون:

هذه الالئحة ي طبق بشأنه نظام جملس التعليم العايل واجلامعات الصادر  ما مل يرد فيه نص خاص يف
هـ للجامعات املشمولة بتطبيق هذا النظام، ونظام اجلامعات ٤/6/١٤١٤واتريخ ( ۸ابملرسوم امللكي رقم )م/

 هـ للجامعات املشمولة هبذا النظام، ولوائحهما،٧/3/١٤٤١( واتريخ ٧5الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/
 واألنظمة واللوائح والقرارات املعمول هبا يف اململكة.

 

 املادة الثانية والستون:

حتل هذه الالئحة حمل الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات الصادرة بقرار جملس التعليم العايل 
 هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.٧6/8/١٤١5( واتريخ 3/6/١٤١5رقم )

 

 املادة الثالثة والستون:

 جمللس شؤون اجلامعات تفسري هذه الالئحة.

 

 املادة الرابعة والستون:

 هـ.١٤٤٤ي عمل هبذه الالئحة اعتبارا من اتريخ بداية العام الدراسي 

                                                                  


