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بقيادة  املباركة  البالد  هذه  قادة  تطلعات  لتحقيق  جاهدة  خالد  امللك  جامعة  ت�سعى   
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل، وويل عهده الأمني �ساحب 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  عهده  ويل  وويل  عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  حممد  الأمري:  امللكي  ال�سمو 
الأمري: حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز؛ يف اإثراء املعرفة الإن�سانية بكافة فروعها، وتطوير 
م�سرية التعليم العايل، من خالل توفري بيئة اأكادميية متميزة، واإيجاد برامج اأكادميية وفق 
معايري اجلودة والعتماد الأكادميي، ومتكني الطلبة املتميزين من حملة ال�سهادات اجلامعية 
من موا�سلة درا�ساتهم العليا؛ لإعداد كفاءات علمية ومهنية متخ�س�سة وموؤهلة تاأهيال عاليًا 

يف جمالت املعرفة املختلفة.
ت�سريرّ  اأن  العليا  الدرا�سات  عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  حر�ست  الأهداف  هذه  ولتحقيق   
الالئحة  بتطبيق  اهتمامها  اإىل  فبالإ�سافة  ر�سينة؛  واأ�س�س  �سليمة،  منهجية  وفق  اأعمالها 
التي  التنفيذية  القواعد  باإعداد  قامت  ال�سعودية،  اجلامعات  يف  العليا  للدرا�سات  املوحدة 
الَقبول  وعملية  الربامج  ا�ستحداث  لتنظيم  والتف�سيلية  العامة  القواعد  من  جملة  تت�سمن 
بالدرا�سات  املتعلقة  اجلوانب  وكافة  العلمية،  الدرجات  ومنح  والمتحانات  الدرا�سة  و�سري 

العليا.
رئي�سًا  مرجعًا  �ستكون  التنفيذية  وقواعدها  الالئحة  هذه  باأن  ة  تامرّ ثقة  على  واإننا   
وجودة  وريادتها،  اجلامعة،  اأهداف  حتقيق  يف  و�ست�سهم  العليا،  الدرا�سات  تعامالت  جلميع 
براجمها وخمرجاتها، والوفاء باحتياجات طلبة الدرا�سات العليا يف جميع مراحل م�سريتهم 

التعليمية؛ للو�سول اإىل م�ستوى علمي، وبحثي، وخدمي متميز للجامعة. 
وبهذه املنا�سبة اأ�سكر عمادة الدرا�سات العليا ممثلة يف �سعادة عميدها وجميع من�سوبيها؛   
على ما بذلوه من جهد ووقت يف اإعداد هذه القواعد، وال�سكر مو�سول لكل من �ساهم يف اإجناز 
اأبنائنا وبناتنا طلبة  اأن يحقق به املق�سود، واأن ينفع به  هذا العمل، �سائاًل املوىل عز وجل 

الدرا�سات العليا. 

مع متنياتي للجميع مب�سرية جناح حافلة بالإجنازات العلمية والعملية املتوا�سلة.  

مدير الجامعة

اأ.د. فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي



اإنَّ وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي توؤمن بدورها الرئي�س واملحوري يف حتقيق   
ر�سالة اجلامعة واأهدافها يف ظل الدعم غري املحدود الذي تتلقاه جامعة امللك خالد من مقام خادم 
احلرمني ال�سريفني، و�سمو ويل عهده الأمني، و�سمو ويل ويل عهده -حفظهم اهلل، الذي يعترب احلافز 
الأكرب والداعم الرئي�س للعاملني بها؛ من اأجل حتقيق تطلعاتها، والقيام مبهامها وم�سوؤولياتها، التي 

تن�سجم مع املتطلبات الأ�سا�سية للعمل الريادي اجلامعي. 
والريادة  التميز  حتقيق  اإىل  تتطلرّع  وهي  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  ووكالة   
دائمًا  وت�سعى  بها؛  للملتحقني  واجلاذبة  املثلى  البيئة  توفري  على  وحتر�س  العليا،  الدرا�سات  يف 
لالرتقاء مب�ستوى براجمها وخمرجاتهما، مبا يتوافق مع معايري العتماد الأكادميي، وين�سجم مع 
تعامالتها  تكون  اأن  على  العليا  الدرا�سات  عمادة  يف  ممثلة  حر�ست  فقد  الوطنية،  التنمية  خطط 
وفق منهج �سحيح، واأ�س�س وا�سحة، فبالإ�سافة اإىل عنايتها البالغة بتطبيق اللوائح والأنظمة، فقد 
قامت باإعداد القواعد التنفيذية لالئحة املوحدة للدرا�سات العليا؛ رغبًة يف �سبط العمل وتنظيمه، 
ويف ت�سيري اإجراءات اأبنائنا وبناتنا طلبة الدرا�سات العليا مبا يحقق اآمالهم، وي�سمن لهم العدالة 

والنزاهة يف جميع مراحل م�سريتهم التعليمية.
واإننا بهذه املنا�سبة لنتقدم بال�سكر اجلزيل لعمادة الدرا�سات العليا ممثلة يف �سعادة عميدها   
وجميع من�سوبيها، ولكل من �ساهم يف اإعداد هذه القواعد التنفيذية على ما بذلوه من جهد ووقت يف 

اجناز هذا العمل، ون�ساأل اهلل تعاىل اأن ينفع به، واأن يحقق به املق�سود.

راجني للجميع التوفيق والنجاح وال�سداد،،،

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

د/ ماجد بن عبدالكرمي احلربي



، وذلك من خالل  واأهدافها  روؤية اجلامعة ور�سالتها  العليا على حتقيق  الدرا�سات  حتر�س عمادة   
زة، ترتقي بربامج الدرا�سات العليا وخمرجاتها وفًقا ملعايري  توفري بيئة اأكادميية وبحثية جاذبة وحمفِّ
اجلودة العاملية، وت�سعى العمادة لتحقيق دور ريادي يف جمال الدرا�سات العليا، وذلك من خالل دورها يف 
كليات  مع  والتكامل  بالتن�سيق  العليا،  بالدرا�سات  يتعلق  ما  لكل  والتطوير  واملراجعة  واملتابعة  الإ�سراف 

اجلامعة واأق�سامها العلمية؛ اإ�سهاًما منها يف حتقيق اأهداف التنمية الوطنية احلديثة وخططها. 
القواعد  باإعداد  قامت  تعامالتها  جميع  يف  والتنفيذ  الأداء  بجودة  العمادة  اهتمام  اإطار  ويف   
وامل�ساواة  العدالة  وحتقق   ، عملها  ت�سبط  اأن  �ساأنها  من  التي  العليا  للدرا�سات  املوحدة  لالئحة  التنفيذية 
بني طالبها ، وهو اإجناز كبري جاء ح�سيلة جهود ا�ستمرت على مدى اأكرث من عامني، ُجِمعت خاللهما خربات 
اجلامعات ال�سعودية يف هذا املجال، ومقرتحات الكليات والأق�سام العلميِّة باجلامعة يف خمتلف التخ�س�سات، 
حتى اأثمرت هذا العمل ب�سورته النهائية، والذي توج مبوافقة جمل�س اجلامعة بالقرار 37/36/8/10، يف 

جل�سته الثامنة، والتي ُعقدت بتاريخ 1437/8/15ه�، واعُتِمدت تو�سياتها من معايل وزير التعليم .
اإن هذه القواعد التنفيذية �ستوؤ�س�س باإذن اهلل مل�سرية تعليمية ناجحة، ت�ساعد يف ت�سيري اإجراءات    
وتعامالت طلبة الدرا�سات العليا باجلامعة وت�سريعها، وفق منهج �سليم ي�سمن الدقة يف العمل، وال�سفافية، 
العليا ذات جودة  الدرا�سات  برامج  اأن تكون خمرجات  وت�سهيلها، مع احلر�س على  الإجراءات  وت�سريع 

عالية وكفاءة علميِّة وبحثية .
ال�سلمي،  اهلل  رجاء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  اأ�سكر  اأن  اأحب  اخلتام  ويف     
على  احلربي،  عبدالكرمي  بن  ماجد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  و�سعادة 
العمادة،  وكيليرّ  واأخ�س  فُت�سكر،  ُتذكر  جهوًدا  بذلوا  الذين  الزمالء  والإخوة  للعمادة،  املتوا�سل  الدعم 
ة ، واأع�ساء جمل�س العمادة، ومن�سوبيها،   وجميع الزمالء الكرام عمداء الكليات وروؤ�ساء الأق�سام العلميِّ
على تعاونهم وحر�سهم على خروج هذه الالئحة بهذه ال�سورة التي �سيكون لها باإذن اهلل دور وا�سح يف 

تطوير العمل الأكادميي ، والرتقاء بكل ما يخدم طالب وطالبات الدرا�سات العليا يف اجلامعة. 
وُكلِّي اأمل اأن ينفع اهلل بهذا العمل، ويحقق به املق�سود، واأن يفي بجميع احتياجات اأبنائنا   

وبناتنا طالب الدرا�سات العليا يف جميع مراحل درا�ستهم .
راجًيا للجميع التوفيق والنجاح ،،،

عميد الدراسات العليا

د. اأحمد بن يحيى اآل فائع
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الفرتة املتاحة لإنهاء متطلبات احل�سول على الدرجة العلمية.املدة النظامية

مداها الف�سل الدرا�سي على  تدر�س  اأ�سبوعًا،  ع�سر  خم�سة  عن  تقل  ل  زمنية  مدة   
املقررات الدرا�سية، ول تدخل �سمنها فرتتا الت�سجيل والختبارات 

النهائية.

 ف�سالن درا�سيان، وف�سل �سيفي اإن وجد.ال�سنة الدرا�سية

هو الدال على املرحلة الدرا�سية، وفقًا للخطط الدرا�سية املعتمدة.امل�ستوى الدرا�سي

مادة درا�سية، تتبع م�ستوى حمددًا �سمن خطة الدرا�سة املعتمدة يف املقرر الدرا�سي
كل تخ�س�س )برنامج( خالل ف�سل درا�سي، اأو �سنة درا�سية، ويكون 

ل. لكل مقرر ا�سٌم، ورقم، ورمز، وتو�سيف مف�سرّ

املحا�سرة النظرية الأ�سبوعية التي ل تقل مدتها عن خم�سني دقيقة، الوحدة الدرا�سية
اأو املحا�سرة العملية، اأو امليدانية التي ل تقل مدتها عن مئة دقيقة .

يف الربنامج امل�سرتك تعددًا  طبيعته  تتطلب  وتكوينه،  اأهدافه  يف  م�ستقل  برنامج 
التخ�س�سات، ي�سرتك يف تقدميه ق�سمان اأو اأكرث، اأو كليتان اأو اأكرث. 

التعريف بالمصطلحات الواردة في الالئحة وقواعدها التنفيذية
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درجة الأعمال 
الف�سلية اأو ال�سنوية

هي الدرجة املمنوحة لالأعمال التي تبني حت�سيل الطالب خالل ف�سل 
درا�سي اأو �سنة درا�سية من اختبارات، وبحوث، واأن�سطة تعليمية تت�سل 

باملقرر الدرا�سي، ول تقل عن )30%( من الدرجة النهائية للمقرر.

اأو الختبار النهائي الدرا�سي،  الف�سل  نهاية  يف  واحدة  مرة  يعقد  املقرر  يف  اختبار 
ال�سنة الدرا�سية.

الدرجة التي يح�سل عليها الطالب يف الختبار النهائي يف املقرر الدرا�سي.درجة الختبار النهائي

 جمموع الدرجات )درجات الأعمال الف�سلية اأو ال�سنوية، م�سافًا اإليها الدرجة النهائية
درجة الختبار النهائي( يف املقرر الدرا�سي، وحُت�سب الدرجة من مئة، 
ول تقل درجة النجاح يف املقرر عن )70%( من الدرجة النهائية للمقرر

املقررات املعدل الف�سلي اأو ال�سنوي يف  الطالب  عليها  ح�سل  التي  النقاط  جمموع  ق�سمة  حا�سل  هو 
لة على جمموع وحدات املقررات التي در�سها يف اأي ف�سل درا�سي اأو �سنة  امل�سجرّ
درا�سية، وحُت�سب النقاط ب�سرب الوحدة املقررة يف ف�سل درا�سي، )و�سعفها 
يف �سنة درا�سية( يف وزن التقدير الذي ح�سل عليه الطالب يف كل مقرر در�سه.

التعريف بالمصطلحات الواردة في الالئحة وقواعدها التنفيذية
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حا�سل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�سل عليها الطالب يف جميع املقررات املعدل الرتاكمي
التي در�سها منذ التحاقه بالربنامج ، مبا يف ذلك املقررات التي تكرر ر�سوبه 

فيها، اأو التي اأعاد درا�ستها، على جمموع الوحدات املقررة لتلك املقررات .

التي التقدير النهائية  للدرجة  الأبجدي  الرمز  اأو  املئوية،  للن�سبة  و�سف 
ح�سل عليها الطالب يف املقرر.

مقدار م�ستوى التح�سيل العلمي للطالب خالل فرتة درا�سته ملتطلبات برنامج ما.التقدير العام

الدرا�سية، ال�سجل الأكادميي ووحداتها  الطالب،  در�سها  التي  للمقررات  �سامل  بيان 
واملعدل  ال�سنوي،  املعدل  اأو  الف�سلي  واملعدل  فيها،  وتقديراته 

الرتاكمي، والإنذارات الأكادميية التي وجهت للطالب اإن وجدت.

مدة ل تتجاوز ف�سلني درا�سيني، مُتنح للطالب بعد قبوله، وقبل ت�سجيله تاأجيل القبول
للمقررات، ول حتت�سب �سمن احلد الأق�سى ملدة احل�سول على الدرجة.

وقبل تاأجيل الدرا�سة درا�سي،  ف�سل  عن  يقل  ل  ما  اجتيازه  بعد  للطالب  مُتنح  مدة 
ت�سجيله ملقررات الف�سل الدرا�سي املراد تاأجيله، ول حُتت�سب �سمن 

احلد الأق�سى ملدة احل�سول على الدرجة.
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وقبل احلذف اأو العتذار ت�سجيلها  بعد  الدرا�سي  الف�سل  مقررات  جميع  حذف  طلب 
ملدة  الأق�سى  احلد  �سمن  مدته  حتت�سب  ول  النهائي،  الختبار 

احل�سول على الدرجة.

ه من اجلامعة ب�سكل نهائي .الن�سحاب ا�سرتداد الطالب ملفَّ

بعد النقطاع الدرا�سة  مبا�سرة  عدم  اأو  د،  املحدَّ الوقت  يف  الت�سجيل  عدم 
الت�سجيل خالل مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سابيع يف الدرا�سة الف�سلية، اأو 
�ستة اأ�سابيع يف الدرا�سة ال�سنوية ملن اأم�سى ما ل يقل عن ف�سل درا�سي.

عدم متكني الطالب من الدرا�سة، وذلك باأي �سبب من الأ�سباب التي طي القيد
ن�ست عليها الالئحة وقواعدها التنفيذية. 

اإنهاء عالقة الطالب باجلامعة، وعدم ال�سماح له بال�ستمرار يف الدرا�سة.اإلغاء القيد

له الرتاكمي عن )جيد جدًا(، الإنذار الأكادميي ه اإىل الطالب ب�سبب انخفا�س معدَّ  ما يوجَّ
ته يف الدرا�سة، اأو اإخالله باأيٍّ من واجباته الدرا�سية. اأو عدم جديَّ





الباب األول : أهداف الدراسات العليا
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المادة األولى

 تهدف الدرا�سات العليا اإىل حتقيق الأغرا�س الآتية:
 1- العناية بالدرا�سات الإ�سالمية والعربية والتو�سع يف بحوثها والعمل على ن�سرها.

2- الإ�سهام يف اإثراء املعرفة الإن�سانية بكافة فروعها، عن طريق الدرا�سات املتخ�س�سة والبحث اجلاد؛ 
للو�سول اإىل اإ�سافات علمية وتطبيقية مبتكرة، والك�سف عن حقائق جديدة.

3- متكني الطالب املتميزين من حملة ال�سهادات اجلامعية من موا�سلة درا�ساتهم العليا حمليًا.
4- اإعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخ�س�سة، وتاأهيلهم تاأهياًل عاليًا يف جمالت املعرفة املختلفة.

الإبداع  اإىل  ودفعهم  والتقنية،  للعلم  ال�سريع  التقدم  م�سايرة  على  العلمية  الكفايات  ت�سجيع   -5
والبتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه ملعاجلة ق�سايا املجتمع ال�سعودي.

6- الإ�سهام يف حت�سني م�ستوى برامج املرحلة اجلامعية؛ لتتفاعل مع برامج الدرا�سات العليا .



الباب الثاني : الدرجات العلمية
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المادة الثانية 

مينح جمل�س اجلامعة الدرجات العلمية الآتية، بناء على تو�سية جمل�س الق�سم، وتاأييد كل من عميد 
الكلية املعنية، وعميد الدرا�سات العليا:      

1- الدبلوم العايل.
2- املاج�ستري )العاملية(.

3- الدكتوراه )العاملية العالية(.  

  
المادةالثالثة

تكون متطلبات الدرا�سة للدرجات العلمية املن�سو�س عليها يف املادة الثانية، وفق اأحكام هذه الالئحة، 
وي�ستثنى من ذلك : 

1- الدبلومات الطبية.
2- الزمالت الطبية.

 فُيطبَّق عليها القواعد واللوائح ال�سادرة من جمل�س اجلامعة.



الباب الثالث : تنظيم الدراسات العليا
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المادة الرابعة
 

ُين�ساأ يف كل جامعة عمادة للدرا�سات العليا، ترتبط بوكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي، 
والتو�سية  بينها،  فيما  والتن�سيق  باجلامعة  العليا  الدرا�سات  برامج  جميع  على  الإ�سراف  وتتوىل 

باملوافقة عليها وتقوميها واملراجعة الدائمة لها.

المادة الخامسة

العليا  بالدرا�سات  املتعلقة  الأمور  جميع  يف  بالنظر  يخت�س  جمل�س  العليا  الدرا�سات  لعمادة  يكون 
باجلامعة، واتخاذ القرارات الالزمة ب�ساأنها يف حدود اخت�سا�سه، وفق ما تق�سي به هذه الالئحة، وله 

على الأخ�س ما ياأتي :-
اأو تعديلها، وتن�سيقها يف جميع كليات ومعاهد اجلامعة  العليا  للدرا�سات  العامة  ال�سيا�سة  1- اقرتاح 

ومتابعة تنفيذها بعد اإقرارها.
2- اقرتاح اللوائح الداخلية، بالتن�سيق مع الأق�سام العلمية، فيما يتعلق بتنظيم الدرا�سات العليا.

3- اقرتاح اأ�س�س القبول للدرا�سات العليا وتنفيذها والإ�سراف عليها.
4- التو�سية باإجازة الربامج امل�ستحدثة بعد درا�ستها والتن�سيق بينها وبني الربامج القائمة.

5- التو�سية باملوافقة على مقررات الدرا�سات العليا، وما يطراأ عليها اأو على الربامج من تعديل اأو تبديل.

6- التو�سية مب�سميات ال�سهادات العليا باللغتني العربية والإجنليزية بناء على تو�سية جمال�س الكليات.
7- التو�سية مبنح الدرجات العلمية.

8- البت يف جميع ال�سوؤون الطالبية املتعلقة بطالب الدرا�سات العليا يف اجلامعة.
9- املوافقة على ت�سكيل جلان الإ�سراف ومناق�سة الر�سائل العلمية.

10- و�سع الإطار العام خلطة البحث، والقواعد املنظمة لكيفية كتابة الر�سالة العلمية، وطباعتها، 
واإخراجها، وتقدميها، ومناذج تقارير جلنة املناق�سة واحلكم على الر�سائل.

11- تقومي برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة ب�سفة دورية، بوا�سطة جلان اأو هيئات متخ�س�سة من 
داخل اأو من خارج اجلامعة.

12- درا�سة التقارير الدورية التي تقدمها الأق�سام العلمية يف اجلامعة.
13- النظر فيما يحيله اإليه جمل�س اجلامعة، اأو رئي�سه، اأو مدير اجلامعة للدرا�سة واإبداء الراأي.
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القواعد التنفيذية:

1� تتوىل عمادة الدرا�سات العليا و�سع النماذج املذكورة يف الالئحة وقواعدها التنفيذية.
2� ت�سع عمادة الدرا�سات العليا الأدلة الإر�سادية الالزمة لالأ�ساتذة والطالب.

3� يكون ملجل�س عمادة الدرا�سات العليا احلقرّ يف الف�سل عند الختالف اأو عدم التوافق يف الأق�سام 
العلمية اأو الكليات املعنية يف كل ما يتعلق بالدرا�سات العليا. 

المادة السادسة

ُيوؤلَّف جمل�س عمادة الدرا�سات العليا على النحو الآتي:
 1- عميد الدرا�سات العليا وله رئا�سة املجل�س.

 2- عميد البحث العلمي.
 3- وكيل عمادة الدرا�سات العليا وله اأمانة املجل�س.

اأ�ستاذ م�سارك على الأقل، يتم   4- ع�سو هيئة تدري�س واحد عن كل كلية بها درا�سات عليا بدرجة 
تعيينهم بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�سية جمال�س الكليات وموافقة مدير اجلامعة. ويكون 

تعيينهم مدة �سنتني قابلة للتجديد. 
ثلثي  بح�سور  اإل  الجتماع  ي�سح  ول  الأقل  على  �سهر  كل  مرة  رئي�سه  من  بدعوة  املجل�س  ويجتمع 
اجلانب  يرجح  الت�ساوي  وعند  احلا�سرين،  الأع�ساء  لأ�سوات  بالأغلبية  قراراته  وت�سدر  اأع�سائه، 
الذي فيه الرئي�س. وتعترب قرارات املجل�س نافذة، ما مل يرد عليها اعرتا�س من مدير اجلامعة خالل 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ و�سولها اإليه. 
وملجل�س العمادة ت�سكيل جلان دائمة اأو موؤقتة من بني اأع�سائه، اأو من غريهم لدرا�سة ما يكلفهم به.

القواعد التنفيذية:

ما  مراعاة  مع  العليا،  للدرا�سات  الكلية  وكيل  العمادة  مبجل�س  الكلية  ممثل  يكون  اأن  ل  ُيف�سرّ  -1
ت عليه الفقرة الرابعة من اأ�سل هذه املادة. ن�سرّ

ل الربنامج امل�سرتك يف جمل�س العمادة رئي�س جمل�سه.   2- مُيثرّ





الباب الرابع : البرامج المستحدثة
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المادة السابعة

ي�سع جمل�س اجلامعة املعايري التف�سيلية لإقرار برامج الدرا�سات العليا بناًء على تو�سية جمل�س عمادة 
الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ياأتي:

1 – اأن يكون قد توافر لدى الق�سم، العدد الكايف من اأع�ساء هيئة التدري�س من الأ�ساتذة والأ�ساتذة 
امل�ساركني املتخ�س�سني يف جمال الربنامج، بالإ�سافة اإىل توافر الإمكانات البحثية من معامل وخمتربات 

وت�سهيالت احلا�سوب وغريها، وذلك ل�سمان جناح الربنامج من حيث التدري�س والإ�سراف والبحث.
2 – اأن يكون الق�سم قد اكت�سب خربة منا�سبة على م�ستوى املرحلة اجلامعية اإن كان الربنامج لدرجة 

املاج�ستري، اأو درجة املاج�ستري اإن كان الربنامج لدرجة الدكتوراه.
3 – اأن يكون عدد الطالب املتوقع قبولهم يف الربنامج منا�سبًا ل�سمان ا�ستمراريته.

القواعد التنفيذية:

باعها ل�ستحداث الربنامج. 1� ت�سع عمادة الدرا�سات العليا اخلطوات والإجراءات الواجب اترّ
2� اأن يتوافر يف الق�سم الذي يرغب يف ا�ستحداث برنامج للدرا�سات العليا )ماج�ستري( ما ل يقل 
التخ�س�س  جمال  يف  امل�ساركني  والأ�ساتذة  الأ�ساتذة  من  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  ثالثة  عن 
للربنامج، ويف برنامج الدكتوراه ما ل يقل عن ثالثة من اأع�ساء هيئة التدري�س، اثنان منهم على 

درجة اأ�ستاذ.
3� اأن يكون للق�سم العلمي خربة ل تقل عن �ست �سنوات يف مرحلة البكالوريو�س اإذا كان الربنامج 

ملرحلة املاج�ستري، و مثلها يف مرحلة املاج�ستري اإذا كان الربنامج ملرحلة الدكتوراه.
نف�سه  التخ�س�س  يف  برنامج  به  يكن  مل  واإن  ماج�ستري  برنامج  ا�ستحداث  للق�سم  يجوز   �4
للبكالوريو�س، بناء على مربرات كافية يو�سي بها جمل�سا الق�سم والكلية، ويوافق عليها جمل�س 

الدرا�سات العليا. 
5� ُتراعى معايري اجلودة والعتماد الأكادميي يف بناء اخلطط والربامج عند التقدم باأي برنامج 

م�ستحدث.
اأو  خارجية  عالقة،  ذات  جهة  من  التقييم  اأو  للتحكيم  امل�ستحدثة  الربامج  جميع  تخ�سع   �6
ها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا،  داخلية، ير�سحها جمل�س الق�سم، ويوؤيدها جمل�س الكلية، ويقررّ

َمني على الأقل، اأحدهما خارجي من ذوي الخت�سا�س الدقيق.  اأو من حمكِّ
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المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد يف املادة )7( يتقدم الق�سم اإىل جمل�س الكلية مب�سروع تف�سيلي عن الربنامج يو�سح 
فيه ما ياأتي:

1 – اأهداف الربنامج ومدى احتياج املجتمع ال�سعودي له.
2 – طبيعة الربنامج من حيث تركيزه الأكادميي واملهني ومنهجه العلمي.

3 – اأهمية الربنامج وم�سوغات تقدميه، بعد الطالع على ما تقدمه الأق�سام الأخرى داخل اجلامعة 
اأو اجلامعات الأخرى يف اململكة يف جمال التخ�س�س.

4 – الإمكانات املتوافرة، اأو املطلوب توافرها بالق�سم لتقدمي الربنامج على م�ستوى تعليمي ومهني رفيع، 
وب�سفة خا�سة حتديد املجالت البحثية الرئي�سة بالق�سم.

ل ا�ستقرار هيئة التدري�س بالق�سم على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�سية. 5 – ُمعدَّ
6- ال�سري الذاتية والعلمية لأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم، وملن لهم �سلة مبجال الربنامج يف اجلامعة.

القواعد التنفيذية:

وخطته  الربنامج،  تو�سيف  تقدمي:  الق�سم  على  يجب  املادة  هذه  يف  ورد  ما  اإىل  بالإ�سافة   �1
للتقومي  الوطنية  الهيئة  من  الغر�س  لهذا  ة  املعدرّ النماذج  وفق  مقرراته  وتو�سيف  الدرا�سية، 

والعتماد الأكادميي، باللغتني العربية والإجنليزية.
الأخرى؛  اجلامعات  يف  املماثلة  والربامج  الربنامج  بني  مقارنة  درا�سة  تقدمي  الق�سم  على   �2
لال�ستفادة من الإيجابيات، وتاليف ال�سلبيات، وتو�سيح ما يتميز به الربنامج عن غريه من الربامج 

املماثلة.
اإن   � عالية  اأكادميية  �سمعة  ذات  عاملية  بربامج  ال�سرت�ساد  برامج  اأي  ا�ستحداث  عند  يجب   �3

ل اأن تكون حا�سلة على العتماد الأكادميي. وجدت � ويف�سرّ
واإرفاق  الربنامج  يف  لها  تابعة  مقررات  بتقدمي  �ستقوم  التي  الأخرى  الأق�سام  مع  التن�سيق   �4

تو�سية جمال�س الأق�سام والكليات املعنية.
الدائمة  اللجنة  اإىل  النهائية  ب�سورته  ا�ستحداثه  املراد  للربنامج  التف�سيلي  امل�سروع  ُيرفع   �5
الق�سم  جمل�سي  من  اعتماده  بعد  العليا  الدرا�سات  عمادة  جمل�س  اإىل  ومنها  واملناهج  للخطط 

والكلية، مرفقًا به تقارير املحكمني.
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المادة التاسعة

يدر�س جمل�س عمادة الدرا�سات العليا م�سروع الربنامج، ويتوىل التن�سيق بني متطلباته ومتطلبات الربامج الأخرى 
القائمة- اإن ُوجدت- لتفادي الزدواجية فيما بينها، ويف حال اقتناعه يو�سي به اإىل جمل�س اجلامعة لعتماده.

القواعد التنفيذية:

اأو  ا�ستحداثها  املقرتح  الربامج  درا�سة  تتوىل  دائمًة  جلنًة  العليا  الدرا�سات  عمادة  ل  ُت�َسكِّ  �1
تطويرها، والتاأكد من ا�ستيفائها املعايري املعتمدة؛ متهيدًا لعر�سها على جمل�س العمادة.

2� اإذا وجدت برامج مماثلة اأو متطابقة يف الكليات الأخرى باجلامعة؛ فيتم درا�سة اإلغاء اأحدها، 
ها يف برنامج واحد م�سرتك، ما مل يَر جمل�س عمادة الدرا�سات العليا خالف ذلك �سواء يف  اأو �سمرّ
الق�سم  بها جمل�سا  بناء على مربرات منطقية يو�سي  امل�ستحدثة  اأو  القائمة  الدرا�سية  الربامج 

والكلية، مع �سرورة اأخذ راأي الكلية التي يقام فيها الربنامج الأول.  

المادة العاشرة

يكون التعديل يف املقررات، اأو متطلبات الربنامج، اأو �سروط القبول، بقرار من جمل�س اجلامعة؛ بناًء 
على تو�سية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بالتن�سيق مع الق�سم املخت�س.

القواعد التنفيذية:

1� على كل ق�سم اإعداد التقارير الالزمة لتقومي براجمه وتطويرها ب�سكل دوري، وبحدرّ اأق�سى ل يتجاوز 
خم�س �سنوات.

م تو�سية بذلك من  2� عند حتديث الق�سم ملقررات الربنامج، اأو متطلباته، اأو �سروط القبول، تقدرّ
جمل�س الق�سم وترفع من خالل عميد الكلية ومنه اإىل اللجنة الدائمة للخطط واملناهج ثم اإىل 

جمل�س عمادة الدرا�سات العليا، مت�سمنة مربرات التعديل.
ن لكل ق�سم به برنامج درا�سات عليا جلنة خا�سة بالدرا�سات العليا تتوىل كل ما  3� يجب اأن ُيكوَّ

ي�سند اإليها من مهام بهذا اخل�سو�س .
مدى  الربنامج  بتطوير  الق�سم  قيام  حال  يف  العليا  الدرا�سات  لربامج  الدائمة  اللجنة  ر  تقررّ  �4

اإمكانية عر�سه على جهات حتكيم خارجية اأو داخلية.
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المادة الحادية عشرة

يجوز اأن ُتن�ساأ يف اجلامعة برامج م�سرتكة للدرا�سات العليا بني ق�سمني اأو اأكرث اأو كليتني اأو اأكرث، وفق 
مع  التن�سيق  بعد  العليا،  الدرا�سات  عمادة  جمل�س  تو�سية  على  بناًء  اجلامعة  جمل�س  ي�سعها  قواعد 

الأق�سام املعنية.

القواعد التنفيذية:

الكليات  اأو  الأق�سام  من  م�سرتكة  جلنة  ن  فتكورّ م�سرتك؛  برنامج  اإن�ساء  امل�سلحة  اقت�ست  اإذا   -1
ر له. املعنية، من املتخ�س�سني يف الربنامج املقرتح اإن�ساوؤه؛ لو�سع ت�سورّ

2- ت�سع اللجنة امل�سرتكة ت�سورًا كاماًل للربنامج املقرتح وفق املادة )8( وقواعدها التنفيذية، 
ويدر�س يف جمل�س كل ق�سم على ِحدة، ويعر�س على جمال�س الكليات املعنية، ثم يرفع بعد التو�سية 
باملوافقة عليه اإىل اللجنة الدائمة للخطط واملناهج ومنها اإىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

3- تراعى يف اإن�ساء الربامج امل�سرتكة ال�سوابط الآتية:
اأ( تتوىل الأق�سام املعنية اإجراءات الَقبول يف الربنامج امل�سرتك وفقًا ل�سروط القبول العامة.

ملجل�س  ويرتك  وم�سوؤولياته،  الق�سم  جمل�س  �سالحيات  له  جمل�س  امل�سرتك  للربنامج  يكون  ب( 
عمادة الدرا�سات العليا التو�سية بتحديد ارتباطه اإداريًا واأكادمييًا. 

ج( يتكون جمل�س الربنامج من خم�سة اأع�ساء كحدرّ اأدنى، منهم ثالثة على الأقل برتبة اأ�ستاذ 
اأو اأ�ستاذ م�سارك، ير�سح كل ق�سم م�سارك ع�سوين على الأقل من اأع�ساء هيئة التدري�س، ويعني 

رئي�س املجل�س بناء على اقرتاح جمل�س الربنامج، وتو�سية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا .
د( يلتزم كل ق�سم م�سارك بالإ�سراف على تنفيذ ما يخ�سه من متطلبات الربنامج، وُترفع تو�سياته 

اإىل جمل�س الربنامج امل�سرتك.
ه�( يرفع جمل�س الربنامج امل�سرتك تو�سياته اإىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
و( فيما عدا ما ن�سرّ عليه اأعاله، يخ�سع هذا النوع من الربامج ملواد هذه الالئحة.





الباب الخامس : القبول والتسجيل
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شروط القبول
المادة الثانية عشرة

د جمل�س اجلامعة اأعداد الطالب الذين �سيتم قبولهم �سنويًا يف الدرا�سات العليا، بناء على تو�سية  يحدِّ
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا، واقرتاح جمال�س الأق�سام والكليات .

القواعد التنفيذية:

باعها للَقبول والت�سجيل.  1� ت�سع عمادة الدرا�سات العليا اخلطوات والإجراءات الواجب اترّ
لرفع  املخت�سة  والأق�سام  الكليات  مع  التن�سيق  عام  كل  يف  العليا  الدرا�سات  عمادة  تتوىل   �2
الطالب  اأعداد  حتديد  يتم  اأن  على  برنامج،  كل  يف  َقبولهم  املقرتح  الطالب  باأعداد  تو�سياتها 

بالربامج بناًء على:
اأ( القدرة ال�ستيعابية لكل ق�سم، بحيث ل يزيد معدل القبول عن )5 : 1( خم�سة طالب لكل 
ع�سو هيئة تدري�س بالنظر اإىل جمموع طالب الربنامج؛ مت�سيًا مع املادة )الثامنة والأربعني(، 
وي�سمل ذلك املعيدين واملحا�سرين يف اجلامعة اأو اجلامعات ال�سعودية الأخرى، وملجل�س عمادة 
الدرا�سات العليا حق ال�ستثناء من ذلك بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية ومبا ل يوؤثر 

على جودة املخرجات.
طالب،   )5( عن  املاج�ستري  بربنامج  الواحدة  الدفعة  يف  املقبولني  الطالب  عدد  يقل  األ  ب( 
ذلك؛  من  ال�ستثناء  حق  الُعليا  الدرا�سات  عمادة  وملجل�س  طالب،   )3( عن  الدكتوراه  وبربنامج 

بناًء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية.
يف  للقبول  املحدد  العدد  �سمن   )%  5( وهي  املنح،  طالب  لقبول  املقررة  الن�سبة  حتت�سب  ل   �3

الربنامج.
4� ل يحت�سب الطالب املوؤجلون للقبول �سمن العدد املحدد للقبول يف العام احلايل، ويحق لعمادة 
د، على  الدرا�سات العليا ا�ستدعاء غريهم من قائمة الحتياط يف حال عدم اكتمال العدد املحدرّ

اأن حت�سب اأعداد املوؤجلني �سمن العدد املحدد للقبول يف العام التايل.
5� يجوز للق�سم تعليق الَقبول يف الربنامج الذي يحدث به عجز يف اأع�ساء هيئة التدري�س، اأو يف 

الإمكانات املادية الالزمة.
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المادة الثالثة عشرة

ي�سرتط للقبول يف الدرا�سات العليا ب�سفة عامة ما ياأتي:
م �سعوديًا، اأو على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا اإذا كان من غري ال�سعوديني.. 1 اأن يكون املتقدِّ
م حا�ساًل على ال�سهادة اجلامعية من جامعة �سعودية، اأو من جامعة اأخرى معرتف بها.. 2  اأن يكون املتقدِّ
 اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك، ولئًقا طبيًا.. 3
م تزكيتني علميتني من اأ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.. 4  اأن يقدِّ
 موافقة مرجعه على الدرا�سة اإذا كان موظفًا.. 5
الأ�سل يف درا�سة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز ملجل�س اجلامعة ال�ستثناء من ذلك متى دعت احلاجة لذلك*.. 6
وملجل�س كل جامعة اأن ُي�سيف اإىل هذه ال�سروط العامة ما يراه �سروريًا.. 7

القواعد التنفيذية:

1� بالإ�سافة اإىل ال�سروط املن�سو�س عليها يف اأ�سل هذه املادة ي�سرتط اأن يجتاز الطالب بنجاح 
اأي اختبار اأو مقابلة �سخ�سية يحددها جمل�س الق�سم اأو جمل�س الكلية.

للرفع  املخت�سة  والأق�سام  الكليات  مع  التن�سيق  عام  كل  يف  العليا  الدرا�سات  عمادة  تتوىل   �2
الالئحة، وما جاء يف قواعدها  ن�ست عليه  ما  يتعار�س مع  بها مبا ل  القبول اخلا�سة  ب�سروط 

التنفيذية.
ال�سروط  واإعالن  اآليًا،  بالقبول  اخلا�سة  النماذج  و�سع  العليا  الدرا�سات  عمادة  تتوىل   �3
ُيرفع  ما  على  بناء  العليا؛  الدرا�سات  بربامج  لاللتحاق  املطلوبة  امل�ستندات  وتو�سح  للمتقدمني، 

اإليها من الكليات. 
ِقبل  من  عنها  املعلن  الزمنية  املدة  وخالل  الإلكرتونية،  البوابة  طريق  عن  التقدمي  يكون   �4

العمادة.
ح للقبول، ومل يح�سروا لإكمال اإجراءات  5� ُيلغى طلب القبول للطالب الذين مت اإبالغهم بالرت�سُّ

َقبولهم يف املواعيد املحددة، اأو تاأخروا عن الختبارات املقررة اأو املقابلة ال�سخ�سية.
�ساحب  من  مبوافقة  اجلزئي  التفرغ  نظام  على  املاج�ستري  طالب  درا�سة  تكون  اأن  يجوز   �6

ال�سالحية يف جهة العمل التابع لها املوظف.

*-  عدلت هذه املادة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم )2427/42/7( وتاريخ 1427/4/25ه�، املتوج باملوافقة ال�سامية 
رقم )5997/م ب( وتاريخ 1427/8/10ه�، لت�سبح بهذه ال�سياغة .
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7� التفرغ التام لدرا�سة الدكتوراه يكون باأحد الأمور الآتية:
اأ( عدم الرتباط بعمل وظيفي مدة ل تقل عن اأدنى املدة املن�سو�س عليها للح�سول على املوؤهل.

 البتعاث من جهة العمل.
م بالتفرغ التام ملدة ل تقل عن فرتة   ب( قرار اإداري من �ساحب ال�سالحية يف جهة عمل املتقدِّ

الدرا�سة املنهجية للمقررات.
ة ول تقت�سي التفرغ التام،  8� يجوز اأن ي�ستثنى من �سرط التفرغ احلالت التي لها مربرات ملحرّ
مع �سرورة موافقة مرجعه، وذلك بناء على تو�سية من جمل�سي الق�سم والكلية، وتاأييد عميد 

الدرا�سات العليا، واإقرار جمل�س اجلامعة.

المادة الرابعة عشرة

ُي�سرتط للقبول مبرحلة الدبلوم ح�سول الطالب على تقدير ) جيد ( على الأقل يف املرحلة اجلامعية.

القواعد التنفيذية:

1- توزع درجات املفا�سلة على النحو الآتي:
اأ( 60% على الأقل من اإجمايل الدرجة امل�ستحقة ملعدل مرحلة البكالوريو�س. 

ب(  30% على الأكرث من اإجمايل الدرجة امل�ستحقة لالختبار التحريري. 
ج( 10 % على الأكرث من اإجمايل الدرجة امل�ستحقة لالختبار ال�سفوي.

 2- لدخول الختبارات ال�سفوية؛ يجب األرّ تقل درجة املتقدم يف الختبار التحريري عن %50 .
 3- يجب األرّ يقل اإجمايل املجموع عن 60%  لدخول املفا�سلة .

 4- يتم القبول بعد ا�ستيفاء املتقدمني لكل ال�سروط والإجراءات الالزمة وح�سب الأف�سلية يف 
الدرجات املكت�سبة ووفقًا للعدد املحدد. 
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المادة الخامسة عشرة **

ي�سرتط للقبول مبرحلة )املاج�ستري( ح�سول الطالب على تقدير )جيد جدًا( على الأقل يف املرحلة 
اجلامعية، ويجوز ملجل�س عمادة الدرا�سات العليا قبول احلا�سلني على تق�دي�ر )جيد مرتفع(.

كما يجوز ملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بناًء على تو�سية جمل�س الق�سم وتاأييد جمل�س الكلية قبول 
األَّ  يقل مع�دل  التي يحددها جمل�س اجلامعة، ع�لى  احلا�سلني على تقدير )جيد( يف بع�س الربامج 

الط�الب يف كل الأحوال عن )جيد جدًا( يف مقررات التخ�س�س ملرحلة البكالوريو�س. 
وملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بناء على تو�سية جمل�س الق�سم، وتاأييد جمل�س الكلية، اإ�سافة �سروط 

اأخرى يراها �سرورية للقبول .

القواعد التنفيذية:   

ثم  الوثائق،  جميع  وتوافر  القبول،  �سروط  ا�ستيفاء  من  التاأكد  العلمية  الأق�سام  تتوىل   �1
املفا�سلة بني املتقدمني عن طريق اإعطاء كل متقدم درجة من مئة موزعة على النحو الآتي:

م يف مرحلة البكالوريو�س ويخ�س�س له )50 %(. اأ( معدل املتقدرّ
ب( الختبارات التحريرية اأو ال�سفوية اأو اختبار القدرات العامة للجامعيني اأو ما يراه الق�سم 

من معايري اأخرى، ويخ�س�س لها )50 %(، وللق�سم توزيعها مبا يراه منا�سبًا لطبيعة الربنامج.
ج( ي�سرتط لدخول املتقدم املفا�سلة النهائية ح�سوله على ن�سبة ل تقل عن )60 %( من جمموع 

الدرجة الكلية يف الفقرة )ب(.
جمموع  من  مكت�سبة  درجة  اأعلى  ح�سب  والإجراءات  ال�سروط  ا�ستيفاء  بعد  القبول  يتم  د( 

الفقرتني )اأ،ب(، ووفقًا للعدد املحدد.
2� ي�سرتط يف حال قبول احلا�سلني على تقدير )جيد( بالإ�سافة اإىل ما ُذكر يف هذه املادة، اأن 
اأقل مما حددته القاعدة التنفيذية رقم )2( من املادة )12(،  تكون الأعداد املتقدمة للق�سم 

واأن يكون ذلك بناء على مربرات علمية وا�سحة يقدمها الق�سم، ويعتمدها جمل�س الكلية.

**- عدلت هذه املادة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم )1420/16/8(، وتاريخ 1420/6/23ه�، املتوج باملوافقة 
ال�سامية رقم )7/ ب /11987(، وتاريخ 1420/7/30ه�، لت�سبح بهذه ال�سياغة .



33 w w w . k k u . e d u . s a

المادة السادسة عشرة

مرحلة  يف  الأقل  على  جدًا(  )جيد  تقدير  على  احل�سول  )الدكتوراه(،  مبرحلة  للقبول  ُي�سرتط 
املاج�ستري اإذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.

وملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بناء على تو�سية جمل�س الق�سم، وتاأييد جمل�س الكلية، اإ�سافة �سروط 
اأخرى يراها �سرورية للقبول.

القواعد التنفيذية:

1� ُي�سرتط للقبول مبرحلة ) الدكتوراه (، اجتياز مرحلة املاج�ستري بتقدير ) جيد جدًا ( على 
الأقل، اأو مبعدل ل يقل عن )3،75( من اأ�سل )5( اأو )2،75( من اأ�سل )4( اأو ما يعادلهما، اإذا كان 

املتقدم من جامعة ل متنح املاج�ستري بتقدير.
ا�ستيفاء  من  بالتاأكد  العلمية  الأق�سام  وتقوم  للكليات،  وم�ستنداتهم  املتقدمني  وثائق  تر�سل   �2

�سروط القبول، وتوافر جميع الوثائق. 
اإعطاء كل متقدم درجة من مئة  العلمية املفا�سلة بني املتقدمني عن طريق  3� تتوىل الأق�سام 

موزعة كالآتي:
م يف مرحلة املاج�ستري، ويخ�س�س له )50 %(. اأ( معدل املتقدرّ

ب( الختبارات التحريرية اأو ال�سفوية اأو اختبار القدرات العامة للجامعيني اأو ما يراه الق�سم 
من معايري اأخرى، ويخ�س�س لها )50 %(، وللق�سم توزيعها مبا يراه منا�سبًا لطبيعة الربنامج.

م على ن�سبة ل تقل عن )70 %( من  ج( ي�سرتط لدخول املتقدم املفا�سلة النهائية ح�سول املتقدرّ
جمموع الدرجة الكلية يف الفقرة )ب(.

جمموع  من  مكت�سبة  درجة  اأعلى  ح�سب  والإجراءات  ال�سروط  ا�ستيفاء  بعد  القبول  يتم  د( 
الفقرتني )اأ،ب(، ووفقًا للعدد املحدد.

ن�سبة  خف�س  الأق�سام  من  املقرتحة  الأعداد  ت�ستوِف  مل  اإذا  العليا  الدرا�سات  لعمادة  يجوز  ه�( 
املفا�سلة النهائية اإىل )60 %( كحدرّ اأدنى.

المادة السابعة عشرة

يجوز قبول الطالب لدرا�سة املاج�ستري اأو الدكتوراه يف غري جمال تخ�س�سه، بناء على تو�سية جمل�سي 
الق�سم والكلية املخت�سني، وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
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القاعدة التنفيذية:

يجب اأن ُيكلرّف الطالب املقبول يف غري تخ�س�سه مبقررات تكميلية يحددها الق�سم املخت�س.

المادة الثامنة عشرة
يجوز للق�سم املخت�س اأن ي�سرتط لقبول الطالب يف مرحلتي املاج�ستري اأو الدكتوراه، اجتياز عدد من 
املقررات التكميلية من مرحلة �سابقة، يف مدة ل تزيد على ثالثة ف�سول درا�سية مع مراعاة ما ياأتي:

1 -اجتياز املقرر التكميلي يف املرة الأوىل بتقدير ل يقل عن )جيد(.
له الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن )جيد جدًا(. 2 – األَّ يقل معدَّ

3 – ل يتم الت�سجيل يف برنامج الدرا�سات العلي�ا اإلَّ بع�د اجتي�از املق�ررات التكميلية، ويجوز للق�سم الإذن 
بالت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا اإذا مل يبق عليه �سوى مقرر اأو مقررين من املقررات التكميلية .
4 – ل حُتت�سب املدة الزمنية لجتياز املقررات التكميلية �سمن املدة املحددة للح�سول على الدرجة.

5 – ل تدخل املقررات التكميلية يف احت�ساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدرا�سات العليا.

القواعد التنفيذية:

1� يجب على الأق�سام العلمية حني الرفع باأ�سماء املقبولني للدرا�سات العليا اإفادة عمادة الدرا�سات العليا 
باأ�سماء الطالب املقبولني املكلرّفني مبقررات تكميلية، ُمدِونًة اأمام كل طالب ما �سُيكلرّف به من املقررات. 

2� ل ي�سرتط التفرغ لدرا�سة املقررات التكميلية.
3� يعامل الطالب خالل درا�سته للمقررات التكميلية وفقًا لالئحة املرحلة ال�سابقة التي يدر�س 

من مقرراتها مبا ل يتعار�س مع ما ورد يف اأ�سل هذه املادة.
املقررات  عن  م�ستقلًة  الأكادميي  �سجله  يف  وتدرج  للطالب،  التكميلية  املقررات  ت�سجيل  يتم   �4

املنهجية للمرحلة التي �سيدر�س بها.
ار�س �سوى مقرر  5� يجوز للق�سم اأن ياأذن بالت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا اإذا مل يبَق على الدرّ
اأو مقررين من املقررات التكميلية ب�سرط: األ يقل معدله الرتاكمي فيما اجتازه منها عن )جيد 

جدًا(، وي�ستثنى من هذا ما ورد يف القاعدة التنفيذية للمادة ال�سابعة ع�سرة.
6� يجوز ملن مل يجتز املقررات التكميلية لظروف قهرية يو�سي بها جمل�سا الق�سم والكلية ويقبلها 

جمل�س عمادة الدرا�سات العليا التقدم مرة اأخرى للقبول.



35 w w w . k k u . e d u . s a

المادة التاسعة عشرة

تتوىلَّ عمادة الدرا�سات العليا قبول الطالب وت�سجيلهم بالتن�سيق مع عمادة القبول والت�سجيل.

القواعد التنفيذية:

1� تتوىل عمادة الدرا�سات العليا الإعالن عن الربامج املتاحة، ومواعيد القبول، و�سروطه، وو�سع 
النماذج املطلوبة للت�سجيل اآليًا.

اآليًا، وتقوم مبدئيًا بالتاأكد من ا�ستيفائها،  2� ت�ستقبل عمادة الدرا�سات العليا طلبات املتقدمني 
وانطباق �سروط القبول عليها ثم ُتر�سل جميع الوثائق اإىل لكليات وبدورها اإىل الأق�سام العلمية 
ي�ستوف  مل  من  ا�ستبعاد  لها  ويحق  للمقبولني،  النهائية  النتيجة  اعتماد  قبل  الأخري  للتدقيق 

ال�سروط ولو بعد اإجراء الختبارات املقررة.
3� يعتمد جمل�س عمادة الدرا�سات العليا نتائج القبول النهائي بعد اعتمادها من جمال�س الأق�سام 

والكليات املعنية.
4� ُت�سدر عمادة الدرا�سات العليا قرار قبول الطالب بعد ا�ستكمال اإجراءات قبوله يف الربنامج.

المادة العشرون

ل يجوز للطالب اأن يلتحق بربناجمني للدرا�سات العليا يف وقت واحد. 
 

القاعدة التنفيذية:

اإذا ثبت التحاق الطالب باأي برنامج اآخر من برامج الدرا�سات العليا، داخل اجلامعة اأو خارجها، 
فيطوى قيده من الربناجمني.
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التأجيل والحذف
المادة الحادية والعشرون

يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�س وعميدي الكلية والدرا�سات العليا تاأجيل قبول الطالب، عل�ى 
األَّ تتجاوز م�دة التاأجيل ف�سلني درا�سيني، ول حتت�سب مدة التاأجيل �سمن احلد الأق�سى ملدة احل�سول 

على الدرجة.

القواعد التنفيذية:

1- يعدرّ قبول التاأجيل نافذًا بعد موافقة عميد الدرا�سات العليا.
ل خالل فرتة التاأجيل طالبًا منتظمًا، ول يحظى بحقوق الطالب املنتظم. 2- ل يعد الطالب املوؤجِّ
3- اإذا جتاوزت مدة التاأجيل ف�سلني درا�سيني فيلغى قبول الطالب، وله اأن يتقدم مرة اأخرى وفق 

�سروط اللتحاق للت�سجيل اجلديد.
امللتحقني  الطالب  على  يطبق  ما  كل  بالدرا�سة  التحاقه  حني  ل  املوؤجِّ الطالب  على  ُيطبق   -4

بالربنامج يف ال�سنة اجلديدة.
5- يف حالة تعليق الربنامج من ِقبل الق�سم؛ ميدد تاأجيل الطالب حلني ا�ستئناف الربنامج، ولو 

امتد التعليق اأكرث من ف�سلني درا�سيني اإذا مل يلتحق الطالب بربنامج اآخر. 
6- يراعى عند تاأجيل القبول للطالب ما ورد يف القاعدة التنفيذية رقم )4( من املادة )12(. 
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المادة الثانية والعشرون

يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�س وعميدي الكلية والدرا�سات العليا تاأجيل درا�سة الطالب وفق ما ياأتي:
1-اأن يكون الطالب قد اجتاز ف�ساًل درا�سيًا اأو اأكرث، اأو اأجنز قدرًا منا�سبًا من الر�سالة.

2-األَّ يتجاوز جمموع مدة التاأجيل اأربعة ف�سول درا�سية )�سنتني درا�سيتني(.
م بطلب التاأجيل قبل بداية الف�سل الدرا�سي مبا ل يقل عن اأ�سبوعني. 3-اأن يتقدَّ

4-ل حُتت�سب مدة التاأجيل �سمن احلد الأق�سى ملدة احل�سول على الدرجة.

القواعد التنفيذية:

1� اأن يتقدم الطالب بطلب التاأجيل مربرًا اإىل الق�سم املخت�س عرب البوابة الإلكرتونية وخالل 
املدة الزمنية املبينة يف التقومي الأكادميي اخلا�س بعمادة الدرا�سات العليا؛ لعر�سه على جمل�س 

الق�سم. 
2� يعدرّ قبول التاأجيل نافذًا بعد موافقة عميد الدرا�سات العليا.

3� ل ُيعدرّ الطالب خالل فرتة التاأجيل طالبًا منتظمًا، ول يتمتع بحقوق الطالب املنتظم. 
ل بعد انتهاء مدة التاأجيل كل ما يطبق على الطالب يف الف�سل الذي  4� ُيطبق على الطالب املوؤجِّ

�سيلتحق به.
5� يجوز للطالب املكلرّف بدرا�سة مقررات تكميلية تاأجيل مقررات الف�سل الدرا�سي وفق ال�سوابط 
ول  درا�سيني،  ف�سلني  عن  التاأجيل  يزيد  األرّ  على  التنفيذية،  وقواعدها  املادة  هذه  يف  ال�سابقة 
يحت�سب هذا التاأجيل �سمن املدد امل�سار اإليها يف الفقرة )2( من هذه املادة، ول �سمن احلد الأق�سى 

للمدة املقررة لجتياز املقررات التكميلية امل�سار اإليها يف املادة )18(.
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المادة الثالثة والعشرون

يجوز اأن يحذف الطالب جميع مقررات الف�سل الدرا�سي وفق ما ياأتي:
م بطلب احلذف قبل الختبار النهائي. 1 - اأن يتقدَّ

 2- موافقة جمل�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.
 3- األَّ يكون هذا الف�سل الدرا�سي �سمن الُفر�س الإ�سافية.

 4- ُيحت�سب هذا الف�سل الدرا�سي �سمن مدد التاأجيل امل�سار اإليها يف املادة )22(.

القواعد التنفيذية:

يكون احلذف لف�سل درا�سي كامل، ول يجوز للطالب اأن يحذف مقررًا واحدًا اأو اأكرث. . 1
اأن يتقدم الطالب بطلب احلذف مربرًا اإىل الق�سم املخت�س عرب البوابة الإلكرتونية، وخالل . 2

املدة الزمنية املبينة يف التقومي الأكادميي اخلا�س بعمادة الدرا�سات العليا؛ لعر�سه على 
جمل�س الق�سم.

ُيعُد احلذف نافذًا بعد موافقة عميد الدرا�سات العليا.. 3
ُيطبق على الطالب بعد انتهاء مدة احلذف كل ما يطبق على الطالب يف الف�سل الذي �سيلتحق به.. 4
وفق . 5 الدرا�سي  الف�سل  مقررات  حذف  التكميلية  املقررات  درا�سته  اأثناء  للطالب  يجوز 

�سمن  الف�سل  حذف  يحت�سب  ول  التنفيذية،  وقاعدتها  املادة  هذه  يف  ال�سابقة  ال�سوابط 
احلد الأق�سى للمدة املقررة لجتياز املقررات التكميلية امل�سار اإليها يف املادة )18(.
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االنسحاب
 المادة الرابعة والعشرون

�سروط  عليه  طبقت  اإليها  العودة  اأراد  ثم  رغبته،  على  بناء  العليا  الدرا�سات  من  الطالب  ان�سحب  اإذا 
اللتحاق وقت الت�سجيل اجلديد.

القواعد التنفيذية:

اأن يتقدم الطالب بطلب الن�سحاب اإىل عمادة الدرا�سات العليا، عرب البوابة الإلكرتونية، . 1
ويبلرّغ الق�سم العلمي املخت�س بذلك خالل اأ�سبوعني من تاريخ انتهاء اإجراءات الن�سحاب.

قبل . 2 در�سها  التي  املنهجية  املقررات  احت�ساب  يتم  فال  العودة؛  اأراد  ثم  الطالب  ان�سحب  اإذا 
ان�سحابه.
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االنقطاع
المادة الخامسة والعشرون

ُيعترب الطالب منقطعًا عن الدرا�سة، وُيطوى قيده يف احلالت الآتية:
1- اإذا كان مقبوًل للدرا�سة ومل ي�سجل يف الوقت املحدد.

 2- يف حال الت�سجيل يف اأحد الف�سول، وعدم مبا�سرته للدرا�سة لهذا الف�سل.

القواعد التنفيذية:

اإىل عمادة الدرا�سات  باأ�سماء الطالب املنقطعني عن الدرا�سة  الكلية املخت�سة الرفع  1� تتوىل 
العليا بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية.

2� ُي�سدر عميد الدرا�سات العليا بالتفوي�س من جمل�س العمادة قرارًا بطي قيد الطلبة املنقطعني 
عن الدرا�سة. 
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إلغاء القيد وإعادته
المادة السادسة والعشرون

ُيلغى قيد الطالب بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا يف احلالت الآتية:
ل يف الفرتة املحددة للت�سجيل.  1- اإذا مت قبوله يف الدرا�سات العليا ومل ُي�سجِّ

2- اإذا مل يجتز املقررات التكميلية وفق ال�سروط الواردة يف املادة )18(.
3- اإذا ان�سحب اأو انقطع عن الدرا�سة، ملدة ف�سل درا�سي دون عذر مقبول.

4- اإذا ثبت عدم جديته يف الدرا�سة اأو اأخل باأيٍّ من واجباته الدرا�سية وفقا لأحكام املادة 
)52( من هذه الالئحة.

له الرتاكمي عن تقدير )جيد جدًا( يف ف�سلني درا�سيني متتاليني. 5- اإذا انخف�س معدَّ
6- اإذا جتاوز فر�س التاأجيل املحددة يف املادة )22(.

7- اإذا اأخل بالأمانة العلمية، �سواء يف مرحلة درا�سته للمقررات اأو اإعداده للر�سالة، اأو قام 
بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد اجلامعية. 

8- اإذا مل يجتز الختبار ال�سامل – اإن وجد – بعد ال�سماح له باإعادته مرة واحدة. 
رت جلنة احلكم على الر�سالة عدم �سالحيتها للمناق�سة، اأو عدم قبولها بعد املناق�سة.  9- اإذا قرَّ

10- اإذا مل يح�سل على الدرجة خالل احلد الأق�سى ملدتها وفقا للمادة )36(.

القواعد التنفيذية:

1� يجب اإنذار الطالب اإذا انخف�س معدله الرتاكمي عن )جيد جدًا( خالل ف�سل درا�سي واحد، ويراعى 
له عن هذا التقدير يف ف�سلني درا�سيني متتالني، ما ورد يف املادة )28(  يف اإلغاء قيده اإذا انخف�س معدَّ

وقواعدها التنفيذية.
2� ُيلغى قيد الطالب اإذا اأخل بالأمانة العلمية، ومنها: )الغ�س، حماولة ال�سروع فيه، الإعانة عليه، 
انتحال البحوث والتقارير، اأو ا�ستكتابها، اأو ا�ستاللها، ال�سرقات العلمية باأنواعها(، بعد التحقيق معه 
لها رئي�س الق�سم اأو عميد الكلية، وترفع تو�سيتها بعد ذلك لعمادة الدرا�سات العليا. من ِقبل جلنة ي�سكرّ
3� ُيلغى قيد الطالب اإذا اأخل ب�سيء من �سروط القبول املن�سو�س عليها يف املادة )13( وقواعدها التنفيذية.
رت جلنة احلكم على الر�سالة عدم �سالحيتها للمناق�سة،  4� ُيراعى يف اإلغاء قيد من قرَّ
اأو عدم قبولها بعد املناق�سة ال�سرط اخلام�س يف كل من املادتني )54 ، 55(، وما ورد يف 

املادة )57( وقواعدها التنفيذية.
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اإلغاء قيد الطالب �سجلرّه الأكادميي وكل الإجراءات املتخذة  ُيرفق بطلب  اأن  5� يجب 
الق�سم  جمل�سا  عليها  بنى  التي  املربرات  به  ن  ي�سمرّ واأن  والإنذارات،  كالتنبيهات  معه 

والكلية املوافقة على اإلغاء قيده، خا�سة يف احلالت )4، 5، 6، 7( من هذه املادة.
6� تتوىل الكلية بالتن�سيق مع الق�سم العلمي املخت�س اإبالغ عمادة الدرا�سات العليا مبا 

لديها من احلالت املن�سو�س عليها يف هذه املادة.
7� يعترب قرار جمل�س عمادة الدرا�سات العليا نهائيًا، وي�سبح نافذًا بعد اعتماد املح�سر واملوافقة عليه. 

المادة السابعة والعشرون

يجوز يف حالت ال�سرورة الق�سوى، اإعادة قيد الطالب الذي اأُلغي قيده، اإذا كان احلائل دون موا�سلة 
درا�سته ظروفًا قهرية يقبلها جمل�سا الق�سم والكلية، وتكون اإعادة القيد بناء على تو�سية من جمل�س 

عمادة الدرا�سات العليا، وبقرار من جمل�س اجلامعة مع مراعاة ما يلي:
1- الطالب الذي م�سى على اإلغاء قيده اأكرث من �ستة ف�سول درا�سية، يعامل معاملة الطالب امل�ستجد، 

ب�سرف النظر عما قطع �سابقًا من مرحلة الدرا�سة.
2- الطالب الذي م�سى على اإلغاء قيده �ستة ف�سول درا�سية اأو اأقل، يعيد درا�سة بع�س املقررات التي 
يحددها له جمل�سا الق�سم والكلية، ويوافق عليها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا، وحُتت�سب الوحدات 
له الرتاكمي بعد ا�ستئنافه الدرا�سة، كما حُتت�سب املدة التي ق�ساها الطالب يف  التي در�سها �سمن معدَّ

الدرا�سة قبل اإلغاء قيده، �سمن املدة الق�سوى للح�سول على الدرجة. 

القواعد التنفيذية:

1� ل يجوز اإعادة قيد الطالب اأكرث من مرة واحدة، وملجل�س اجلامعة ال�ستثناء من ذلك حال 
ال�سرورة، بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية، وتاأييد جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

ن به املربرات  2� يجب اأن ُيرفق بطلب اإعادة القيد ما ُيثبت الظروف القهرية للطالب، واأن ي�سمرّ
التي قبلها جمل�سا الق�سم والكلية.

اإذا كان مف�سوًل لأ�سباب تاأديبية، واإذا ات�سح بعد  3� ل يجوز اإعادة قيد الطالب املطوي قيده 
اإعادة قيده اأنه �سبق ف�سله لهذه الأ�سباب؛ فُيعُد قيده ُملغى من تاريخ اإعادة قيده.
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الُفَرص اإلضافية
المادة الثامنة والعشرون

درا�سي  لف�سل  واحدة  اإ�سافية  فر�سة  الطالب  منح   ،)26( املادة  من   )5( الفقرة  من  ا�ستثناًء  يجوز 
واحد اأو ف�سلني درا�سيني حدًا اأعلى، بناًء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية وموافقة جمل�س عمادة 

الدرا�سات العليا.

القاعدة التنفيذية:

يف  ممكنًا،  ذلك  كان  اإذا  جدًا(  )جيد  اإىل  الرتاكمي  معدله  لرفع  اإ�سافية  فر�سة  الطالب  مينح 
احلالت الآتية:

اأ( اإذا تبقى له مقررات يف اخلطة الرئي�سة مل يدر�سها.
ب( اإعادة درا�سة املقررات التي ر�سب فيها.

درا�سة  له  يحق  فال  الختيار؛  للطالب  و�سبق  اختيارية  مقررات  على  اخلطة  ا�ستملت  اإذا  ج( 
املقررات الختيارية الأخرى، ول تدخل �سمن املقررات التي متنح له يف الفر�سة الإ�سافية. 

المادة التاسعة والعشرون

ف�سلني  عن  تزيد  ل  اإ�سافية  فر�سة  الطالب  منح   )26( املادة  من  الفقرة)10(  من  ا�ستثناًء  يجوز 
الدرا�سات  عمادة  وجمل�س  والكلية،  الق�سم  جمل�سي  وتو�سية  امل�سرف،  من  تقرير  على  بناء  درا�سيني، 

العليا، وموافقة جمل�س اجلامعة.

القواعد التنفيذية:

ل مو�سوعًا للر�سالة يف الربامج التي تكون الدرا�سة فيها باأ�سلوب  1� على الطالب اأن يكون قد �سجرّ
املقررات الدرا�سية والر�سالة بناء على التقرير املعدرّ من امل�سرف.

2� يقدم الطالب طلب الفر�سة الإ�سافية وفق النموذج املعدرّ يف بداية الف�سل الأخري من مدته 
النظامية، وملجل�س الكلية ال�ستثناء من ذلك بناء على تو�سية جمل�س الق�سم.
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التحويل
المادة الثالثون

يجوز قبول حتويل الطالب اإىل اجلامعة من جامعة اأخرى معرتف بها، بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم 
والكلية، وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ياأتي:

ل، واأي �سروط اأخرى يراها الق�سم �سرورية . 1- توافر �سروط القبول يف الطالب املحوِّ
ل منها لأي �سبب من الأ�سباب . 2-  األَّ يكون الطالب مف�سوًل من اجلامعة املحوَّ

3-  يجوز احت�ساب عدد الوحدات الدرا�سية التي در�سها �سابقًا طبقًا لالآتي:
اأ( األ  يكون قد م�سى على درا�سته للوحدات املعادلة اأكرث من �ستة ف�سول درا�سية.

ل اإليه. ب( اأن تتفق من حيث املو�سوع مع متطلبات الربنامج املحوَّ
ج( األَّ تتعدى ن�سبة هذه الوحدات ثالثني يف املئة من وحدات الربنامج املحول اإليه.

د( األ يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن )جيد جدًا(.
ل الرتاكمي. ه�( ل تدخل الوحدات املعادلة �سمن ح�ساب املعدَّ

وعمادة  الكلية  جمل�سي  وموافقة  املقرر  يتبعه  الذي  الق�سم  جمل�س  من  بتو�سية  املعادلة  تكون  و( 
الدرا�سات العليا.

القواعد التنفيذية:

ل اإىل اجلامعة قد اجتاز ف�ساًل درا�سيًا اأو اأكرث، ومبعدل ل يقل عن  1- ي�سرتط اأن يكون الطالب املحورّ
)3،75( من )5( اأو )2،75( من )4(.

بني  املفا�سلة  وتكون  التخ�س�س،  اأو  للق�سم  ال�ستيعابية  للطاقة  التحويل  طلبات  جميع  تخ�سع  اأن   -2
الطالب وفقًا للمعدل الرتاكمي.

3- يجب اأن يكون التخ�س�س الذي يرغب الطالب التحويل اإليه مرتبطًا مبجال تخ�س�سه يف اجلامعة املحول منها.
4- اأن يكون التقدم بطلب التحويل قبل بداية الف�سل الدرا�سي مبا ل يقل عن اأ�سبوعني. 

5- يتقدم الطالب بطلب التحويل وفق النموذج املعدرّ لهذا الغر�س اإىل عمادة الدرا�سات العليا مرفقًا به امل�ستندات الآتية:
اأ( �سجلرّه الأكادميي من اجلامعة املراد التحويل منها. 

ب( و�سفًا تف�سيليًا معتمدًا للمقررات التي در�سها وعدد وحداتها؛ ملعادلتها طبقًا ملا ورد يف الفقرة )3( من اأ�سل هذه املادة. 
ل منها مو�سحًا فيه اأنه مل يكن مف�سوًل لأي �سبب  ج( خطابًا من عمادة الدرا�سات العليا التابعة للجامعة املحورّ
من الأ�سباب.ُتْدرج الوحدات املعادلة �سمن �سجل الطالب، ويزود الق�سم املحول اإليه بعدد الوحدات املحت�سبة.
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المادة الحادية والثالثون

ل  يجوز حتويل الطالب من تخ�س�س اإىل اآخر داخل اجلامعة، بناًء على تو�سية جمل�سي الق�سم املحوَّ
اإليه والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا، مع مراعاة ما ياأتي:

ل، واأي �سروط اأخرى يراها الق�سم �سرورية. 1- توافر �سروط القبول يف الطالب املحوِّ
اأنَّها  املخت�س  الق�سم  راأى  اإذا  اجلامعة،  يف  درا�ستها  �سبق  التي  الدرا�سية  الوحدات  احت�ساب  يجوز   -2

له الرتاكمي . مطابقة للربنامج الذي يريد التحويل اإليه وتدخل �سمن معدَّ
3- األ يكون الطالب قد اأُلغي قيده، لأي من الأ�سباب الواردة يف املادة )26( من هذه الالئحة .

ل منه، �سمن املدة الق�سوى املحددة للح�سول  4- حُتت�سب املدة التي ق�ساها الطالب يف الربنامج املحوَّ
على الدرجة.

5- يكون التحويل من برنامج اإىل اآخر، ملرة واحدة خالل املدة املحددة للح�سول على الدرجة.

القواعد التنفيذية:

1- ي�سرتط اأن يكون الطالب املحول قد اجتاز ف�ساًل درا�سيًا اأو اأكرث، ومبعدل ل يقل عن )3،75( 
من )5(، وي�ستثنى من ذلك طالب املنح الدرا�سية داخل الكلية يف حال تعليق الربنامج الدرا�سي.

2- تخ�سع جميع طلبات التحويل للطاقة ال�ستيعابية للتخ�س�س املحول اإليه، وتكون املفا�سلة بني 
الطالب وفقًا للمعدل الرتاكمي.

3- ي�سرتط للتحويل من تخ�س�س اإىل اآخر داخل اجلامعة اإ�سافًة اإىل ما ورد يف هذه املادة ما ياأتي:
ل منه. اأ(يجب اأن يكون التخ�س�س الذي يرغب الطالب التحويل اإليه ذا طبيعة مرتبطة مبجال تخ�س�سه املحورّ

ل اإليه. ب(اأن تكون املدة الزمنية املتبقية للطالب كافيًة للح�سول على الدرجة العلمية يف الربنامج املحورّ
4- ل يجوز التحويل اإىل اأي برنامج بعد م�سي اأكرث من اأ�سبوعني من بداية الدرا�سة .

5- يتقدم الطالب بطلب التحويل وفق النموذج املعدرّ اإىل عمادة الدرا�سات العليا مرفقًا به �سجله 
الأكادميي للتخ�س�س املراد التحويل منه، وو�سفًا تف�سيليًا معتمدًا للمقررات التي در�سها؛ ملعادلتها 

طبقًا ملا ورد يف الفقرة )2( من اأ�سل هذه املادة.
6- يحدد الق�سم املحول اإليه الطالب الوحدات الدرا�سية التي ميكن احت�سابها مما در�سه الطالب يف الق�سم 
املحول منه، وتدخل �سمن معدله الرتاكمي، وما ل يحت�سب منها يبقى يف �سجله، ول يدخل �سمن معدله .



الباب السادس : نظام الدراسة
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المادة الثانية والثالثون

تكون الدرا�سة للدبلوم باملقررات الدرا�سية والأعمال امليدانية والتطبيقية واملعملية وفق ما ياأتي:
1- ل تقل مدة الدرا�سة عن ف�سلني، ول تزيد عن اأربعة ف�سول درا�سية .

2- ل يقل عدد الوحدات الدرا�سية عن )24( وحدة، ول تزيد عن )36( وحدة.
د جمل�س اجلامعة بناء على اقرتاح جمل�سي الق�سم والكلية املخت�سني، وتو�سية جمل�س عمادة  ويحدِّ

الدرا�سات العليا، املقررات املطلوبة للح�سول على الدبلوم وم�سمى ال�سهادة.

القواعد التنفيذية:

1- يتم حتديد مدة الدبلوم ومقرراته وو�سفه وفق النموذج املخ�س�س لإقرار برامج الدرا�سات 
العليا.

2- يراعى األرّ تقل وحدات الف�سل الواحد عن ت�سع وحدات، ول تزيد عن ثماين ع�سرة وحدة. 
3- يحدد �سمن الربنامج ا�سم الدبلوم، وو�سفه، وا�سم ال�سهادة املمنوحة. 

المادة الثالثة والثالثون ***

تكون الدرا�سة للماج�ستري باأحد الأ�سلوبني الآتيني:
اأربع وع�سرين وحدة،  الدرا�سية عن  الوحدات  األ يقل عدد  والر�سالة، على  الدرا�سية  باملقررات   -1

م�سافًا اإليها الر�سالة.
اأن يرتك ملجل�س اجلامعة حتديد عدد الوحدات  2- باملقررات الدرا�سية يف بع�س التخ�س�سات، على 
الدرا�سية املطلوبة ح�سب طبيعة التخ�س�س على األَّ يقل عدد الوحدات الدرا�سية عن ثالثني وحدة، 
ويراعى اأن تت�سمن اخلطة الدرا�سية للماج�ستري على مقررات درا�سات عليا ذات عالقة بالتخ�س�س من 

اأق�سام اأخرى كلما اأمكن ذلك.

***-  عدلت هذه املادة مبوجب خطاب معايل وزير التعليم رقم )371(، وتاريخ 1437/3/25ه�، املبني على قرار اللجنة 
املوؤقتة املكلفة مببا�سرة اخت�سا�سات جمل�س التعليم العايل )امللغى( رقم )1437/2/5(، لت�سبح بهذه ال�سياغة .
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القواعد التنفيذية:

الدرجة  متطلبات  من   )%30( عن  يزيد  ل  مبا  للر�سالة  الدرا�سية  الوحدات  الق�سم  د  يحدرّ  -1
العلمية اإذا كان الربنامج باملقررات والر�سالة.

�ساعات على  اأن يت�سمن م�سروعا بحثيا بثالث  الدرا�سية فيجب  اإذا كان الربنامج باملقررات   -2
الأقل. 

المادة الرابعة والثالثون

تكون الدرا�سة للدكتوراه باأحد الأ�سلوبني الآتيني:
1- باملقررات الدرا�سية والر�سالة، على األرّ يقل عدد الوحدات املقررة عن ثالثني وحدة من مقررات 

الدرا�سات العليا بعد املاج�ستري، م�سافًا اإليها الر�سالة.
2- بالر�سالة وبع�س املقررات، على األَّ يقل عدد الوحدات املقررة عن اثنتي ع�سرة وحدة، ُتخ�س�س 

للدرا�سات املوجهة، اأو الندوات، اأو حلقات البحث، ح�سب التكوين العلمي للطالب وتخ�س�سه الدقيق.

القواعد التنفيذية:

الدرجة  متطلبات  من   )%40( عن  يزيد  ل  مبا  للر�سالة  الدرا�سية  الوحدات  الق�سم  د  يحدرّ  )1
العلمية اإذا كان الربنامج باملقررات والر�سالة.

الدرجة  متطلبات  من   )%70( عن  يزيد  ل  مبا  للر�سالة  الدرا�سية  الوحدات  الق�سم  د  يحدرّ  )2
العلمية اإذا كان الربنامج بالر�سالة وبع�س املقررات . 
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المادة الخامسة والثالثون

تنق�سم ال�سنة الدرا�سية اإىل ف�سلني رئي�سني ل تقل مدة كل منهما عن خم�سة ع�سر اأ�سبوعًا، ول تدخل 
�سمنهما فرتتا الت�سجيل والختبارات، وف�سل درا�سي �سيفي، ل تقل مدته عن ثمانية اأ�سابيع، ُت�ساعف 

خاللها املدة املخ�س�سة لكل مقرر.
للقواعد  وفقًا  الكاملة،  الدرا�سية  ال�سنة  اأ�سا�س  على  الكليات  بع�س  يف  الدرا�سة  تكون  اأن  ويجوز 

ها جمل�س اجلامعة، مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذه الالئحة. والإجراءات التي يقرُّ

القاعدة التنفيذية:

في�سع  الكاملة؛  الدرا�سية  ال�سنة  اأ�سا�س  الربنامج على  الدرا�سة يف  يقت�سي جعل  ما  عند وجود 
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بالتن�سيق مع الأق�سام العلمية القواعد والإجراءات التنظيمية  

للدرا�سة.

المادة السادسة والثالثون

1- املدة املقررة للح�سول على درجة املاج�ستري، ل تقل عن اأربعة ف�سول درا�سية، ول تزيد عن ثمانية 
ف�سول درا�سية، ول حُت�سب الف�سول ال�سيفية �سمن هذه املدة.

2- املدة املقررة للح�سول على درجة الدكتوراه، ل تقل عن �ستة ف�سول درا�سية، ول تزيد عن ع�سرة 
ف�سول درا�سية، ول حُت�سب الف�سول ال�سيفية �سمن هذه املدة.

القاعدة التنفيذية:

ل يحت�سب �سمن احلد الأق�سى ملدة احل�سول على الدرجة الف�سل الدرا�سي الذي ل ميكن للق�سم 
تدري�س املقررات الدرا�سية فيه.
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المادة السابعة والثالثون

حُت�سب املدة الق�سوى للح�سول على الدرجة العلمية، من بداية الت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا، 
وحتى تاريخ تقدمي امل�سرف عن الطالب تقريرًا اإىل رئي�س الق�سم مرفقًا به ن�سخة من الر�سالة، اأو اأي 

متطلبات اأخرى لربناجمه.

القواعد التنفيذية:

1� للطالب اأن ي�ستفيد من الإجازة التي تلي الف�سل الذي تنتهي بنهايته املدة الق�سوى حل�سوله 
على الدرجة، على اأن ي�سلم ر�سالته قبل بدء درا�سة الف�سل التايل.

املقررات با�ستيفاء متطلبات التخرج،  باأ�سلوب  2� ينتهي احت�ساب املدة للطالب يف حال درا�سته 
على األرّ تتجاوز املدة ما ن�ست عليه املادة رقم )36(.

ت عليه هذه املادة ما ورد يف املادة رقم  3� يجب األرّ يتجاوز تاريخ تقدمي امل�سرف للتقرير الذي ن�سرّ
)36( وقاعدتها التنفيذية.

المادة الثامنة والثالثون

ل تقل عدد الوحدات الدرا�سية التي يدر�سها طالب الدرا�سات العليا يف اجلامعة التي �ستمنحه الدرجة 
العلمية، عن �سبعني يف املئة )70%( من عدد الوحدات املطلوبة، كما يجب اأن يقوم بالإعداد الكامل 

لر�سالته حتت اإ�سرافها.

القاعدة التنفيذية:

ار�س باأ�سلوب املقررات باإعداد م�سروعه البحثي حتت اإ�سراف اجلامعة  يجب اأن يقوم الطالب الدرّ
التي �ستمنحه الدرجة العلمية.

المادة التاسعة والثالثون

)جيد  عن  يقل  ل  تراكمي  ومبعدل  الع�لم�ية،  ال�درج�ة  متط�لبات  اإنه�اء  ب�ع�د  اإلَّ  الط�الب  يتخ�رج  ل 
جدًا(.





الباب السابع : نظام االختبارات
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المادة األربعون

يتم اإجراء الختبارات يف مقررات الدرا�سات العليا لنيل درجة الدبلوم، اأو املاج�ستري، اأو الدكتوراه، 
ور�سد التقديرات، وفقًا لالئحة الدرا�سة والختبارات للمرحلة اجلامعية ال�سادرة من جمل�س التعليم 

العايل يف جل�سته الثانية املعقودة بتاريخ 1416/6/11ه�، فيما عدا ما ياأتي:
1- ل يعترب الطالب ناجحًا يف املقرر اإل اإذا ح�سل فيه على تقدير )جيد( على الأقل.

2- فيما يتعلق بالختبارات البديلة واملقررات التي تتطلب درا�ستها اأكرث من ف�سل درا�سي يتخذ جمل�س 
عمادة الدرا�سات العليا ما يراه حيالها بناء على تو�سية جمل�س الق�سم وموافقة جمل�س الكلية املخت�سة.
3- اأن يجتاز طالب املاج�ستري – اإذا اقت�سى برنامج درا�سته ذلك – وطالب الدكتوراه بعد اإنهائهما جميع 
املقررات املطلوبة اختبارًا حتريريًا و�سفويًا �ساماًل تعقده جلنة متخ�س�سة وفق قواعد يقرها جمل�س 
اجلامعة بناء على تو�سية جمل�س الق�سم وموافقة جمل�س الكلية املخت�سة وجمل�س عمادة الدرا�سات 
اإن وجدت. ويعد  الفرعية  والتخ�س�سات  للطالب  الرئي�س  التخ�س�س  العليا. ويكون هذا الختبار يف 
اأو يف جزء منه  اإن اأخفق فيه  اأما  اإذا اجتاز الختبار من املرة الأوىل،  الطالب مر�سحًا لنيل الدرجة 

فيعطى فر�سة واحدة خالل ف�سلني درا�سيني، فاإن اأخفق يلغى قيده.

مواد الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
المحال إليها في المادة )األربعون( 

أواًل: االختبارات والتقديرات:
1-)المادة الثانية والعشرون(:

د جمل�س الكلية التي يتبعها املقرر – بناًء على اقرتاح جمل�س الق�سم – درجة لالأعمال الف�سلية ل  يحدِّ
تقل عن )30%( من الدرجة النهائية للمقرر.

القاعدة التنفيذية:

الختبارات  ببداية  وم�سروعات(  بحوث  اأو  وواجبات  اختبارات  )من  الف�سلية  الأعمال  تنتهي 
النهائية.
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2-)المادة الثالثة والعشرون(:
حتت�سب درجة الأعمال الف�سلية للمقرر باإحدى الطريقتني الآتيتني:

) اأ ( الختبارات ال�سفهية، اأو العملية، اأو البحوث، اأو اأنواع الن�ساط ال�سفي الأخرى، اأو منها جميعًا، اأو 
من بع�سها، واختبار حتريري واحد على الأقل.

)ب( اختبارين حتريريني على الأقل.

3-)المادة الرابعة والعشرون(:
ن الختبار النهائي يف  مرّ يجوز ملجل�س الكلية التي يتبعها املقرر – بناًء على تو�سية جمل�س الق�سم – اأن ُي�سَ
د الدرجات التي تخ�س�س لها من درجات الختبار النهائي. اأي مقرر، اختبارات عملية، اأو �سفوية، ويحدِّ

4-)المادة الخامسة والعشرون(:
يجوز ملجل�س الق�سم الذي يتوىلَّ تدري�س املقرر – بناًء على تو�سية مدر�س املادة – ال�سماح للطالب/
الطالبة با�ستكمال متطلبات اأي مقرر يف الف�سل الدرا�سي التايل، وير�سد للطالب/الطالبة يف �سجله 
الأكادميي تقدير غري مكتمل )ل( اأو )IC(، ول يح�سب �سمن املعدل الف�سلي اأو الرتاكمي، اإلًّ التقدير 
الذي يح�سل عليه الطالب/الطالبة بعد ا�ستكمال متطلبات ذلك املقرر، واإذا م�سى ف�سل درا�سي واحد 
ا�ستكماله، في�ستبدل به  اأو )IC( يف �سجل الطالب/الطالبة لعدم  ُيَغريَّ تقدير غري مكتمل )ل(  ومل 

تقدير را�سب )ه�( اأو )F(، ويح�سب �سمن املعدل الف�سلي والرتاكمي.

5-)المادة السادسة والعشرون(:
اأحكام  اأو امليدانية، من  يجوز ا�ستثناء مقررات الندوات، والأبحاث، واملقررات ذات ال�سبغة العملية، 
املواد )22 ،23 ،25( اأو بع�سها، وذلك بقرار من جمل�س الكلية بناًء على تو�سية جمل�س الق�سم الذي 

د جمل�س الكلية قيا�س حت�سيل الطالب/الطالبة يف هذه املقررات. يتوىل تدري�س املقرر، ويحدِّ

6-)المادة السابعة والعشرون(:
تقدير  للطالب/الطالبة  فري�سد  درا�سي،  ف�سل  من  اأكرث  تتطلب  الأبحاث  مقررات  درا�سة  كانت  اإذا 
التقدير الذي ح�سل عليه،  انتهاء الطالب/الطالبة من درا�سة املقرر مينح  م�ستمر )م( )IP(، وبعد 
واإذا مل ي�ستكمل املقرر يف الوقت املحدد فيجوز ملجل�س الق�سم الذي يتوىلَّ تدري�سه املوافقة على ر�سد 

تقدير غري مكتمل )ل( اأو )IC( يف �سجل الطالب/الطالبة.
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القاعدة التنفيذية:

يجب مراعاة ما جاء يف اأ�سل املادة )40( من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف املقررات التي 
تتطلب درا�ستها اأكرث من ف�سل درا�سي.

7-)المادة الثامنة والعشرون(:
حُت�سب التقديرات التي يح�سل عليها الطالب/الطالبة يف كل مقرر كما ياأتي:

الدرجة املئوية التقدير رمز التقدير وزن التقدير من )5(
100 – 95 ممتاز مرتفع اأ + 5

90 اإىل اأقل من 95 ممتاز اأ 4،75
85 اإىل اأقل من 90 جيد جدًا مرتفع ب + 4،50
80 اإىل اأقل من 85 جيد جدًا ب 4
75 اإىل اأقل من 80 جيد مرتفع ج + 3،5
70 اإىل اأقل من 75 جيد ج 3

القاعدة التنفيذية:

يجب مراعاة ما جاء يف اأ�سل املادة )40( من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا فيما اإذا ح�سل 
طالب الدرا�سات العليا على اأقل من )70( درجة يف املقرر.

 8-)المادة التاسعة والعشرون(:
له الرتاكمي كالآتي: ل الرتاكمي عند تخرج الطالب/الطالبة بناًء على معدَّ يكون التقدير العام للمعدَّ

1- )ممتاز(: اإذا كان املعدل الرتاكمي ل يقل عن )4،50(.
ل الرتاكمي من )3،75( اإىل اأقل من )4،50(. 2- )جيد جدًا(: اإذا كان املعدَّ
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9-)المادة الثالثون(:
اإىل )5،00(  ل تراكمي من )4،75(  للطالب/الطالبة احلا�سل على معدَّ الأوىل  ال�سرف  مُتنح مرتبة 
عند التخرج، ومُتنح مرتبة ال�سرف الثانية للطالب احلا�سل على معدل تراكمي من )4،25( اإىل اأقل 

من )4،75( عند التخرج.
وُي�سرتط للح�سول على مرتبة ال�سرف الأوىل، اأو الثانية:

) اأ ( األَّ يكون الطالب قد ر�سب يف اأي مقرر در�سه يف اجلامعة، اأو يف جامعة اأخرى.
)ب( اأن يكون الطالب قد اأكمل متطلبات التخرج يف مدة اأق�ساها متو�سط املدة بني احلد الأدنى واحلد 

الأق�سى للبقاء يف كليته.

القاعدة التنفيذية:
ي�سرتط يف طالب الدرا�سات العليا اأن يكون قد در�س يف اجلامعة التي �سيتخرج منها ما ل يقل عن 
)70%( ِمن متطلبات التخرج، وفقًا للمادة )38( من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات.

ثانيًا: إجراءات االختبار النهائي:
1-)المادة الحادية والثالثون(:

يجوز ملجل�س الكلية تكوين جلنة تتعاون مع الأق�سام يف تنظيم اأعمال الختبار النهائي، وتكون مهامها 
مراجعة ك�سوف ر�سد الدرجات، وت�سليمها للجنة املخت�سة خالل مدة ل تزيد عن ثالثة اأيام من تاريخ 

اختبار اأي مقرر.

2-)المادة الثانية والثالثون(:
يجوز ملجل�س الكلية اأن يقرر تطبيق ال�سرية يف اإجراءات الختبارات النهائية.

3-)المادة الثالثة والثالثون(:
ي�سع مدر�س املقرر اأ�سئلة الختبار، ويجوز عند القت�ساء بناًء على اقرتاح رئي�س الق�سم اأن ي�سعها َمن 

يختاره جمل�س الكلية.
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4-)المادة الرابعة والثالثون(:
ُي�سحح مدر�س املقرر اأوراق الختبار النهائي ملقرره، ويجوز لرئي�س الق�سم – عند احلاجة- اأن ُي�سرك معه 

متخ�س�سًا اأو اأكرث يف الت�سحيح، ويجوز ملجل�س الكلية – عند ال�سرورة- اأن ُي�سند الت�سحيح اإىل من يراه.

5-)المادة الخامسة والثالثون(:
ر�سد  ك�سوف  يف  الطالب  عليها  يح�سل  التي  الدرجات  النهائي  الختبار  بت�سحيح  يقوم  من  ير�سد 

ع عليها، ثم ي�ساِدق عليها رئي�س الق�سم. ة لذلك، ويوقِّ الدرجات املعدَّ

6-)المادة السادسة والثالثون(:
ل يجوز اختبار الطالب/الطالبة يف اأكرث من مقررين يف يوم واحد، وملجل�س اجلامعة ال�ستثناء من ذلك.

7-)المادة السابعة والثالثون(:
ل ُي�سمح للطالب/الطالبة بدخول الختبار النهائي بعد ُم�سي ن�سف �ساعة من بدايته، كما ل ُي�سمح له 

باخلروج من الختبار قبل ُم�سي ن�سف �ساعة من بدايته.

8-)المادة الثامنة والثالثون(:
الغ�س يف الختبار، اأو ال�سروع فيه، اأو خمالفة التعليمات، وقواعد اإجراء الختبار، اأمور ُيعاَقب عليها 

الطالب/الطالبة وفق لئحة تاأديب الطالب التي ي�سدرها جمل�س اجلامعة .

القاعدة التنفيذية:

ا يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه؛ فيجب مراعاة ما ورد يف  هذه املادة خا�سة بالبكالوريو�س اأمرّ
ت على اأنه ُيلغى قيد الطالب بقرار  املادة )26( من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا حيث ن�سرّ
من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا اإذا اأخل بالأمانة العلمية، �سواء يف مرحلة درا�سته املقررات 
اأو اإعداده الر�سالة، اأو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد اجلامعية، ويراعى يف هذا ما ورد يف 

الفقرة )8( من املادة اخلام�سة من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا. 
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9-)المادة التاسعة والثالثون(:
اأوراق  ت�سحيح  اإعادة  على  املوافقة  ال�سرورة-  حالت  -يف  املقرر  تدري�س  تتوىلَّ  التي  الكلية  ملجل�س 

الإجابة خالل فرتة ل تتعدى بداية اختبارات الف�سل التايل.

10-)المادة األربعون(:
د جمل�س الكلية بناء على تو�سية جمل�س الق�سم املخت�س مدة الختبار التحريري النهائي، على  يحدِّ

األَّ تقل عن �ساعة ول تزيد عن ثالث �ساعات.

القاعدة التنفيذية:

اإذا مل يتمكن الطالب من ح�سور الختبار النهائي يف اأي مقرر لعذر قهري؛ جاز ملجل�سي الق�سم 
الف�سل  نهاية  تتجاوز  ل  مدة  خالل  بدياًل،  اختبارًا  باإعطائه  وال�سماح  عذره  قبول  والكلية 

الدرا�سي التايل.

11-)المادة الحادية واألربعون(:
مع عدم الإخالل بالأحكام الواردة يف املواد ِمن )31-40( َي�سع جمل�س اجلامعة التنظيمات اخلا�سة 

باإجراءات الختبارات النهائية.





الباب الثامن : الرسائل العلمية
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إعداد الرسائل واإلشراف عليها:
المادة الحادية واألربعون

درا�سته،  يف  لتوجيهه  بالربنامج؛  التحاقه  بداية  مع  علمي  مر�سد  عليا  درا�سات  طالب  لكل  يكون 
جمل�س  من  املعتمدة  القواعد  وفق  البحث  خطة  واإعداد  الر�سالة،  مو�سوع  اختيار  يف  وم�ساعدته 

اجلامعة، بناًء على تو�سية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

القواعد التنفيذية:

بداية . 1 من  واحد  �سهر  عن  تزيد  ل  مدة  يف  م�ستجد  طالب  لكل  العلمي  املر�سد  املخت�س  الق�سم  يحدد 
التحاق الطالب بالربنامج.

يتوىل املر�سد العلمي توجيه الطالب وحلرّ م�سكالته، ومتابعته يف: �سري درا�سته، وانتظامه، واختيار . 2
مو�سوع الر�سالة، واإعداد خطة البحث، ومراحل ت�سجيل الر�سالة.

تبداأ فرتة الإر�ساد العلمي من حني اإقرار ال�سم يف جمل�س الق�سم، وتنتهي باإقرار ا�سم امل�سرف العلمي . 3
يف جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

ُيحت�سب الإر�ساد العلمي على كل ثالثة طالب ب�ساعة واحدة يف ن�ساب ع�سو هيئة التدري�س ب�سرط . 4
اأن ُيفعل املر�سد العلمي ما ورد من مهام يف اأ�سل هذه املادة وقواعدها التنفيذية، على األرّ يزيد عدد 

الطالب عن خم�سة لكل مر�سد علمي.
يجب على املر�سد العلمي حتديد �ساعة الإر�ساد العلمي يف جدوله الدرا�سي واإعالنها للطلبة.. 5
يجب على الطالب اأن يتوا�سل مع املر�سد طيلة فرتة الإر�ساد العلمي، واأن يح�سر اإليه يف ال�ساعة املحددة لالإر�ساد.. 6
يف حال عدم توا�سل الطالب مع املر�سد يف مدة ل تزيد عن �سهرين؛ فيطبق بحقه ما ورد يف املادة )52( . 7

من هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية.
يقدم املر�سد العلمي اإىل رئي�س الق�سم املخت�س تقريرًا مف�ساًل عن م�سرية الطالب العلمية، نهاية كل . 8

ف�سل درا�سي، وفق النموذج املعدرّ من عمادة الدرا�سات العليا.
يجوز اأن يكون املر�سد العلمي اأ�ستاذًا م�ساعدًا.. 9

الإر�ساد . 10 عن  اعتذار  بطلب  يتقدم  اأن  للطالب  ا  علميًّ مر�سًدا  تعيينه  بعد  التدري�س  هيئة  لع�سو  يجوز 
مربرًا باأ�سباب مقنعة، يقبلها جمل�س الق�سم.

ل اأن يكون املر�سد العلمي هو امل�سرف على ر�سالة الطالب اأو م�سروعه البحثي ما مل يتعار�س ذلك . 11 يف�سرّ
مع تخ�س�سه، ومع ما يف املادتني )45 ، 48( من هذه الالئحة. 



الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا وقواعدها التنفيذية62 62

المادة الثانية واألربعون

على طالب الدرا�سات العليا بعد اإنهاء جميع متطلبات القبول، واجتيازه خم�سني يف املئة على الأقل من 
– اإن وجدت  املقررات الدرا�سية، ومبعدل تراكمي ل يقل عن )جيد جدًا(، التقدم مب�سروع الر�سالة 
الق�سم ، ويف حالة التو�سية باملوافقة عليه، يقرتح جمل�س الق�سم ا�سم امل�سرف على الر�سالة،  – اإىل 
وامل�سرف امل�ساعد - اإن وجد – اأو اأ�سماء اأع�ساء جلنة الإ�سراف مع حتديد رئي�سها، ويرفع بذلك اإىل 

جمل�س الكلية، وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا؛ للموافقة عليه بناًء على تاأييد جمل�س الكلية.
القواعد التنفيذية:

1� ل يحق للطالب التقدم مب�سروع الر�سالة ملجل�س الق�سم اإلرّ بعد اعتماده من املر�سد العلمي.
اأمام  نقا�س  اإىل ذلك، يف حلقة  اإذا احتاج الأمر   ،)Seminar( نبذًة عن مو�سوعه الطالب  2� يقدم 

اأع�ساء جمل�س الق�سم.
له  يعني  اأن  احلاجة  عند  ويجوز  ر�سالته،  على  م�سرف  له  يعني  الطالب  مو�سوع  على  املوافقة  عند   �3

م�سرفان، اأحدهما: رئي�س، والآخر م�ساعد. 
4� يف حال حاجة الطالب اإىل القيام بتعديل جوهري على خطة بحثه املعتمدة يف العنوان اأو فيما اإذا 
جتاوز التعديل ن�سبة 25 %؛ فيتقدم للق�سم املخت�س بطلب التعديل، مع ذكر مربرات التعديل، وتاأييد 

امل�سرف لها، ويرفع بذلك اإىل جمل�س الكلية، ثم اإىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
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المادة الثالثة واألربعون

يجب اأن تتميز مو�سوعات ر�سائل املاج�ستري باجلدة والأ�سالة، كما يجب اأن تتميز مو�سوعات ر�سائل 
الدكتوراه بالأ�سالة والبتكار، والإ�سهام الفاعل يف اإمناء املعرفة يف تخ�س�س الطالب.

القاعدة التنفيذية:

ه الطالب لتحقيق الكتب الرتاثية ذات القيمة العلمية يف جمال التخ�س�س؛ فيكون  يف حال اجترّ
طالب  بني  املو�سوعات  ت�سجيل  يف  التنويع  مراعاة  �سرورة  مع  فقط،  املرحلتني  اإحدى  يف  ذلك 
الدفعة الواحدة ما بني حتقيق كتب الرتاث وت�سجيل مو�سوع بحث يف الكليات التي تهتم بذلك.

المادة الرابعة واألربعون

ُتكتب ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه باللغة العربية، ويجوز اأن ُتكتب بلغة اأخرى يف بع�س التخ�س�سات 
بقرار من جمل�س اجلامعة، بناًء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية، وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا. 

على اأن حتتوي على ملخ�س واٍف لها باللغة العربية.

القواعد التنفيذية:

التي تكتب  اللغة  العلمية على  الر�سالة  ُيَن�سرّ يف تو�سيف كل برنامج من متطلباته  اأن  1� يجب 
اأخرى فتتبع  بلغة  الر�سالة  امل�سلحة كتابة  فاإن مل ين�س فيه على ذلك واقت�ست  الر�سالة،  بها 

الإجراءات التي يف اأ�سل هذه املادة.
باع دليل كتابة الر�سائل العلمية املعدرّ من ِقبل عمادة الدرا�سات العليا . 2� يجب اترّ

3� يجب اأن حتتوي الر�سائل العلمية املكتوبة باللغة العربية على ملخ�س لها باللغة الإجنليزية.
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المادة الخامسة واألربعون ****

التدري�س باجلامعة،  اأع�ساء هيئة  امل�ساركون من  والأ�ساتذة  الأ�ساتذة،  العلمية  الر�سالة  ُي�سرف على 
ويجوز اأن ي�سرف الأ�ستاذ امل�ساعد على ر�سائل املاج�ستري اإذا م�سى على تعيينه على هذه الدرجة �سنتان، 
وكان لدية بحثان حمكمان على الأقل – يف جمال تخ�س�سه – من البحوث املن�سورة اأو املقبولة للن�سر.

القاعدة التنفيذية: 

 يراعى يف تعيني امل�سرف على الر�سالة التخ�س�س الدقيق والهتمامات البحثية.

المادة السادسة واألربعون

اأن يقوم بالإ�سراف على الر�سائل العلمية م�سرفون من ذوي اخلربة املتميزة والكفاية العلمية  يجوز 
يف جمال البحث من غري اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة، وذلك بقرار من جمل�س اجلامعة بناًء، على 

تو�سية جمل�س الق�سم املخت�س، وجمل�س الكلية املعنية، وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

القواعد التنفيذية:  

1� ي�سرتط لإ�سناد الإ�سراف مل�سرف من خارج اجلامعة ا�ستكمال اأن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س يف 
الق�سم، وللق�سم املخت�س متى دعت احلاجة ال�ستثناء من ذلك بناء على مربرات مقنعة.

2� ي�سع الق�سم املخت�س �سابطًا دقيقًا للخربة املتميزة والكفاية العلمية امل�سار اإليها يف اأ�سل هذه املادة.

3� ل يجوز اإ�سناد الإ�سراف اإلرّ للحا�سلني على درجة الدكتوراه يف التخ�س�س امل�سجل فيه البحث.

****-  عدلت هذه املادة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم )1421/18/10( وتاريخ 1421/2/10ه�، املتوج باملوافقة 
ال�سامية رقم )8/225( وتاريخ 1421/3/17ه�، لت�سبح بهذه ال�سياغة .
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المادة السابعة واألربعون

اأخرى،  اأق�سام  من  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأحد  الر�سالة  على  الإ�سراف  يف  بامل�ساعدة  يقوم  اأن  يجوز 
ح�سب طبيعة الر�سالة، على اأن يكون امل�سرف الرئي�س من الق�سم الذي يدر�س به الطالب.

القواعد التنفيذية:  

في�سرتط  اجلامعة؛  يف  اآخر  ق�سم  من  م�ساعد  م�سرف  تر�سيح  املو�سوع  طبيعة  اقت�ست  اإذا   �1
ثم  امل�ساعد،  امل�سرف  لهما  يتبع  التي  والكلية  الق�سم  جمل�سي  وموافقة  الق�سمني،  بني  التن�سيق 

موافقة جمل�سي الق�سم والكلية التابع لهما الربنامج.
ذلك،  الر�سالة  مو�سوع  طبيعة  اقت�ست  اإذا  اجلامعة  خارج  من  م�ساعد  م�سرف  تر�سيح  يجوز   �2
ح، وموافقة جهة املر�سح، مع مراعاة ما ورد يف املادة  ي�سرتط التن�سيق بني اجلامعة وجهة املر�سرّ

)46( من الالئحة، وا�ستكمال الإجراءات وفق ما جاء يف املادة نف�سها.
3� يجوز تر�سيح م�سرف م�ساعد من الق�سم نف�سه اإذا اقت�ست طبيعة مو�سوع الر�سالة ذلك، اأو يف 

حال وجود م�سارات متعددة يف الق�سم.
4� ي�سرتط يف امل�سرف امل�ساعد ما ي�سرتط يف امل�سرف الرئي�س، وملجل�س الق�سم حق ال�ستثناء من 

هذا ال�سرط يف حالت ال�سرورة، مع اإي�ساح املربرات.
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المادة الثامنة واألربعون

للم�سرف، �سواء كان منفردا اأو م�سرتكًا مع غريه، اأن ي�سرف بحد اأق�سى على اأربع ر�سائل يف وقت واحد. 
املعنية،  الكلية  جمل�سي  وموافقة  الق�سم،  جمل�س  من  بتو�سية  الق�سوى  ال�سرورة  حالت  يف  ويجوز 
وعمادة الدرا�سات العليا زيادة عدد الر�سائل اإىل خم�س، وُيحت�سب الإ�سراف على كل ر�سالة ب�ساعة 

واحدة من ن�ساب ع�سو هيئة التدري�س، اإذا كان م�سرفا منفردا اأو م�سرفا رئي�سًا.

القواعد التنفيذية:  

1� تبداأ فرتة الإ�سراف من حني اعتماد ا�سم امل�سرف العلمي يف جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
2� تنتهي فرتة الإ�سراف على الطالب باأحد اأمرين:

اأ/ تقدمي  امل�سرف تقريرًا اإىل الق�سم بعد املناق�سة يفيد باكتمال ر�سالة الطالب وا�ستيفاء جميع 
متطلبات الدرجة العلمية، مرفقًا به ن�سخة من الر�سالة ب�سورتها النهائية.

هذه  من   )  36( للمادة  وفقًا  العلمية  الدرجة  على  الطالب  حل�سول  املقررة  املدة  انتهاء  ب/ 
الالئحة، مع مراعاة ما ورد يف املادة رقم )29(.

ن يف جدوله الدرا�سي، وُتعلن  3� يجب اأن يحدد امل�سرف لكل طالب �ساعة مكتبية يف كل اأ�سبوع، ُت�سمرّ
للطلبة.

4� ل جتوز املوافقة على زيادة ن�ساب امل�سرف اإىل خم�س ر�سائل اإذا كان يف الق�سم اأ�ساتذة اآخرون 
موؤهلون لالإ�سراف يف التخ�س�س ذاته غري مكتملي الن�ساب.

5� يجب تو�سيح املربرات يف حال اكتمال ن�ساب ع�سو هيئة التدري�س يف الإ�سراف واحلاجة اإىل 
اإ�سافة ر�سالة خام�سة اإليه.

6� يعامل امل�سرف امل�ساعد معاملة امل�سرف الرئي�س يف احت�ساب الإ�سراف على كل ر�سالة ب�ساعة 
ن يف جدوله  واحدة من ن�سابه، ويجب عليه اأن يحدد لكل طالب �ساعة مكتبية يف كل اأ�سبوع، ُت�سمرّ

الدرا�سي، وُتعلن للطلبة.
اإليه يف ال�ساعة  اأن يتوا�سل مع امل�سرف طيلة فرتة الإ�سراف، واأن يح�سر  7� يجب على الطالب 

املحددة لالإ�سراف.
8� يف حال عدم توا�سل الطالب مع امل�سرف يف مدة ل تزيد عن �سهرين؛ فيطبق بحقه ما ورد يف 

املادة )52( من هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية.
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المادة التاسعة واألربعون

انتهاء خدمته باجلامعة، يقرتح  اأو  ن امل�سرف من ال�ستمرار يف الإ�سراف على الر�سالة،  يف حال عدم متكَّ
الدرا�سات  عمادة  جمل�س  ه  ويقررّ املعنية،  الكلية  جمل�س  عليه  ويوافق  مقامه،  يقوم  بدياًل  م�سرفا  الق�سم 

العليا.

القواعد التنفيذية:  

على  بناء  باجلامعة  خدمته  انتهاء  بعد  الر�سالة  على  الإ�سراف  يف  امل�سرف  ا�ستمرار  يجوز   �1
تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية، وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا. 

2� يجب على امل�سرف اأو امل�سرف امل�ساعد يف حال العتذار عن ال�ستمرار يف الإ�سراف على الر�سالة 
اأن يتقدم مبربرات كافية يقبلها جمل�س الق�سم. 

3� اإذا راأى جمل�س الكلية تغيري امل�سرف املقرتح من جمل�س الق�سم املخت�س؛ فيعاد املو�سوع اإىل جمل�س 
الق�سم مبربرات كافية، ويف حال الختالف بني املجل�سني؛ فلمجل�س عمادة الدرا�سات العليا البترّ يف 

الأمر.
4� يف حال عدم متكن امل�سرف من ال�ستمرار يف الإ�سراف على الر�سالة لنتهاء خدمته باجلامعة؛ 

فيجب اأن ي�سار يف الر�سالة اإىل اإ�سهامه فيها. 
5� ي�ستمر ع�سو هيئة التدري�س يف الإ�سراف حال اإجازة تفرغه العلمي.

المادة الخمسون

م الطالب يف  يقدم امل�سرف -يف نهاية كل ف�سل درا�سي- تقريرًا مف�ساًل اإىل رئي�س الق�سم، عن مدى تقدُّ
درا�سته، وتر�َسل �سورة من التقرير اإىل عميد الدرا�سات العليا.

القاعدة التنفيذية:
  

تتوىل عمادة الدرا�سات العليا و�سع �سيغة الكرتونية لهذا التقرير على النظام الأكادميي، بحيث 
يعباأ اآليًا، ويحفظ؛ ليمكن الطالع عليه عند احلاجة. 
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المادة الحادية والخمسون

اإىل رئي�س الق�سم،  اإعدادها، تقريرًا عن اكتمالها  انتهاء الطالب من  م امل�سرف على الر�سالة بعد  يقدِّ
متهيدًا ل�ستكمال الإجراءات التي يحددها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

القواعد التنفيذية:  

1� يكون التقرير وفق النموذج املعدرّ على النظام الإلكرتوين، مرفقًا به ن�سخة من الر�سالة.
2� يعر�س التقرير على جمل�س الق�سم لت�سكيل جلنة املناق�سة واحلكم على الر�سالة.

م ع�سو هيئة التدري�س املكلف  3� يف حال درا�سة الطالب باأ�سلوب املقررات وامل�سروع البحثي فيقدِّ
بتدري�س مقرر امل�سروع البحثي تقريرًا اإىل رئي�س الق�سم يفيد با�ستيفاء الطالب ملتطلبات التخرج 

وانتهائه من امل�سروع البحثي، ور�سد الدرجة املعتمدة؛ متهيدًا ل�ستكمال منح الدرجة العلمية.
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المادة الثانية والخمسون

من  تقريٍر  بناًء على  الدرا�سية،  واجباته  باأيٍّ من  اأخل  اأو  الدرا�سة،  الطالب يف  ة  اإذا ثبت عدم جديَّ
امل�سرف على درا�سته، يتم اإنذار الطالب بخطاب من الق�سم املخت�س، واإذا اأُنذر الطالب مرتني ومل يتالف 

اأ�سباب الإنذار فلمجل�س عمادة الدرا�سات العليا بناًء على تو�سية جمل�س الق�سم اإلغاء قيده.

القواعد التنفيذية:  

ت عليه هذه املادة، بالإ�سافة  1� يتم اإنذار الطالب بخطاب ر�سمي من قبل رئي�س الق�سم فيما ن�سرّ
اإىل احلالت الآتية:

اأ( اإذا زاد غيابه بدون عذر مقبول عن �سهرين يف مرحلة الإر�ساد العلمي اأو الإ�سراف يف كل ف�سل 
درا�سي.

م اإىل الق�سم مبو�سوع  ب( اإذا جتاوز ن�سف املدة املحددة للح�سول على الدرجة العلمية ومل يتقدرّ
الر�سالة ملرحلتي املاج�ستري والدكتوراه، وفقًا للمادة )36( من هذه الالئحة.

ج( اإذا تاأخر الطالب يف اإجناز ما ُطلب منه من ِقبل املجال�س العلمية املخت�سة �سواء يف مرحلة 
درا�سته املقررات اأو اإعداده الر�سالة.

د�( اإذا مل ي�ستجب لتوجيهات املر�سد العلمي اأو امل�سرف على ر�سالته.
ه�( اإذا مل يتمكن من الكتابة العلمية التي تتنا�سب مع املرحلة التي يدر�س بها.

مة من املر�سد العلمي معاملة التقارير املقدمة من امل�سرف. 2� تعامل التقارير املقدرّ
ه للطالب. 3� تزود عمادة الدرا�سات العليا ب�سورة من الإنذار املوجرّ

4� اإذا مل يتجاوب الطالب بعد اإنذاره مرتني ل�سبب واحد؛ فيتم عر�س اأمره على جمل�س الق�سم، 
وترفع تو�سية جمل�س الق�سم اإىل عميد الكلية ومنه اإىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا لتخاذ 

الإجراء املنا�سب يف حقه.
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مناقشة الرسائل
المادة الثالثة والخمسون

جمل�سي  تو�سية  على  بناًء  العليا،  الدرا�سات  عمادة  جمل�س  من  بقرار  املناق�سة  جلنة  ن  ُتَكوَّ
الق�سم والكلية املخت�سني.

القواعد التنفيذية:  

على . 1 واحلكم  املناق�سة  جلنة  لت�سكيل  متهيدًا  الق�سم؛  جمل�س  على  امل�سرف  تقرير  ُيعر�س 
الر�سالة.

يقرتح جمل�س الق�سم املخت�س اأع�ساء جلنة املناق�سة، وله اأن يقرتح ع�سًوا احتياطيًا.. 2
يجوز للم�سرف اأن يقرتح ا�سم اأحد اأع�ساء جلنة املناق�سة. . 3
اإذا راأى جمل�س عمادة الدرا�سات العليا اإجراء تغيري يف اأع�ساء اللجنة املقرتحة من الكلية؛ . 4

فيتم التن�سيق مع الكلية. 
يتم اإر�سال الن�سخ لأع�ساء جلنة املناق�سة بخطاب من رئي�س الق�سم املخت�س يف مدة اأق�ساها . 5

اأ�سبوع من تاريخ اإ�سعار الق�سم مب�سادقة مدير اجلامعة على قرار جمل�س عمادة الدرا�سات 
العليا.

اًل عن الر�سالة وفق النموذج . 6 يقدم كل ع�سو مناق�س اإىل رئي�س الق�سم املخت�س تقريرًا مف�سرّ
اأ�سهر للدكتوراه،  األرّ تزيد مدة فح�س الر�سالة عن �سهرين للماج�ستري، وثالثة  ، على  املعدرّ

اعتبارًا من تاريخ اإر�سال الن�سخة اإىل ع�سو جلنة املناق�سة.
اإذا تاأخر ع�سو جلنة املناق�سة عن املدة املحددة لتقدمي التقرير؛ فيجوز ملجل�س الق�سم - . 7

بعد اإ�سعار الع�سو بانتهاء املدة - اقرتاح مناق�س بديل.
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المادة الرابعة والخمسون

ي�سرتط يف جلنة املناق�سة على ر�سائل املاج�ستري ما ياأتي:
1 - اأن يكون عدد اأع�سائها فرديًا ويكون امل�سرف مقررًا لها.

2 - األَّ يقل عدد اأع�ساء اللجنة عن ثالثة من بني اأع�ساء هيئة التدري�س، ول ميثل امل�سرف وامل�سرف 
امل�ساعد )اإن ُوجد( اأغلبية فيها.

3 - اأن تنطبق �سروط الإ�سراف على الر�سائل على اأع�ساء اللجنة.
4 - اأن يكون من بني اأع�ساء اللجنة اأحد الأ�ساتذة، اأو الأ�ساتذة امل�ساركني، على الأقل.

5 - اأن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي الأع�ساء على الأقل.

القواعد التنفيذية:  

1� عند مناق�سة الر�سالة يكون للم�سرف وامل�سرف امل�ساعد � اإن وجد � �سوت واحد يف حال اتفاقهما، 
ويف حال ت�ساوي الأ�سوات يغلرّب اجلانب الذي فيه امل�سرف الرئي�س.

املناق�سني  اآخر  اأ�سابيع من تاريخ ت�سليم  الطالب يف مدة ل تزيد عن ثالثة  اأن تتم مناق�سة   �2
تقريره عن الر�سالة اإىل رئي�س الق�سم، مع مراعاة ما ورد يف القاعدة التنفيذية رقم )6( من 

املادة )53(.
3� ُيعلن عن موعد املناق�سة يف الق�سم والكلية واملوقع الإلكرتوين للجامعة قبل موعدها باأ�سبوع على 

الأقل.
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المادة الخامسة والخمسون

ُي�سرتط يف جلنة املناق�سة على ر�سائل الدكتوراه ما ياأتي:
1 - اأن يكون عدد اأع�سائها فرديًا، و ل يقل عن ثالثة، ويكون امل�سرف مقررًا لها.

2 - تقت�سر ع�سوية جلنة املناق�سة على الأ�ساتذة، والأ�ساتذة امل�ساركني، ول مُيثل امل�سرف، وامل�سرف 
امل�ساعد )اإن وجد( اأغلبية بينهم. 

3 - اأن يكون بني اأع�ساء اللجنة، اأحد الأ�ساتذة على الأقل.
4 - اأن يكون اأحد اأع�ساء اللجنة من خارج اجلامعة.

5 - اأن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي الأع�ساء على الأقل.

القواعد التنفيذية:  

1� عند مناق�سة الر�سالة يكون للم�سرف وامل�سرف امل�ساعد � اإن وجد � �سوت واحد يف حال اتفاقهما، 
ويف حال ت�ساوي الأ�سوات يغلرّب اجلانب الذي فيه امل�سرف الرئي�س.

املناق�سني  اآخر  اأ�سابيع من تاريخ ت�سليم  الطالب يف مدة ل تزيد عن ثالثة  اأن تتم مناق�سة   �2
تقريره عن الر�سالة اإىل رئي�س الق�سم، مع مراعاة ما ورد يف القاعدة التنفيذية رقم )6( من 

املادة )53(.
3� ُيعلن عن موعد املناق�سة يف الق�سم والكلية واملوقع الإلكرتوين للجامعة قبل موعدها باأ�سبوع على 

الأقل.
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المادة السادسة والخمسون

ن امل�سرف على الر�سالة من امل�ساركة يف جلنة املناق�سة، لوفاته اأو انتهاء خدمته، اأو  يف حال عدم متكُّ
لتواجده يف مهمة خارج البالد لفرتة طويلة، يقرتح الق�سم بدياًل عنه، ويوافق عليه جمل�س الكلية 

ه جمل�س عمادة الدرا�سات العليا. املعنية وُيقرُّ

القواعد التنفيذية:  

1� يقرتح الق�سم بدياًل عن امل�سرف حال وجوده يف مهمة خارج البالد اإذا كانت مدة املهمة تزيد 
على ثالثة اأ�سهر من تاريخ ت�سكيل جلنة املناق�سة.

2� ُيعُد البديل عن امل�سرف مقررًا للجنة املناق�سة، على اأن يبقى ا�سم امل�سرف الأ�سا�سي مدونًا على غالف الر�سالة.
3� ُيعُد البديل عن امل�سرف ع�سوًا يف جلنة املناق�سة من حيث احلقوق املالية، مع مراعاة ما ورد يف 

املادة )60( وقواعدها التنفيذية فيما ي�ستحقه امل�سرف الأ�سا�سي فيما ق�ساه من وقت مع الطالب. 
الق�سم  اإىل  املناق�سة، فيتقدم بطلب  املناق�سني عن ال�ستمرار يف جلنة  اأحد  اعتذار  4� يف حال 
املخت�س م�سفوعًا مبربرات كافية، ويقرتح الق�سم بدياًل عنه، يوافق عليه جمل�س الكلية املعنية، 

ه جمل�س عمادة الدرا�سات العليا. وُيقرُّ

المادة السابعة والخمسون

م اإىل رئي�س الق�سم خالل اأ�سبوع من تاريخ  ع من جميع اأع�سائها، يقدَّ ُتِعد جلنة املناق�سة تقريرًا يوقَّ
املناق�سة، مت�سمنا اإحدى التو�سيات الآتية:-
1 - قبول الر�سالة والتو�سية مبنح الدرجة.

�س اأحد اأع�ساء جلنة  2 - قبول الر�سالة مع اإجراء بع�س التعديالت، دون مناق�ستها مرة اأخرى ويفوَّ
ثالثة  تتجاوز  ل  مدة  يف  التعديالت  بهذه  الأخذ  من  التاأكد  بعد  الدرجة،  مبنح  بالتو�سية  املناق�سة 

اأ�سهر من تاريخ املناق�سة، وملجل�س اجلامعة ال�ستثناء من ذلك.
دها جمل�س عمادة الدرا�سات  3 - ا�ستكمال اأوجه النق�س يف الر�سالة، واإعادة مناق�ستها خالل الفرتة التي يحدِّ

العليا، بناًء على تو�سية جمل�س الق�سم املخت�س، على األَّ تزيد عن �سنة واحدة من تاريخ املناق�سة.
4 - عدم قبول الر�سالة.

ولكل ع�سو من جلنة املناق�سة على الر�سالة، احلق يف اأن يقدم ما له من مرئيات مغايرة اأو حتفظات يف تقرير 
ل، اإىل كل من رئي�س الق�سم، وعميد الدرا�سات العليا، يف مدة ل تتجاوز اأ�سبوعني من تاريخ املناق�سة. مف�سَّ
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القواعد التنفيذية:  

. 1� يقدم كل ع�سو من جلنة املناق�سة تقريرًا عن �سالحية الر�سالة للمناق�سة اإىل رئي�س الق�سم، وفق النموذج املعدرّ
2� اإذا اتفق اأع�ساء اللجنة على �سالحية الر�سالة للمناق�سة؛ تقدم الر�سالة للمناق�سة.

3� اإذا اتفق اأع�ساء اللجنة على عدم �سالحية الر�سالة للمناق�سة يطوى قيد الطالب بناء على 
الفقرة )9( من املادة )26( من هذه الالئحة.

4� اإذا اختلف اأع�ساء اللجنة يف �سالحية الر�سالة للمناق�سة تعر�س مرئيات اللجنة على جمل�س 
الق�سم لتخاذ التو�سية املنا�سبة، ثم ترفع تو�سيته ملجل�س عمادة الدرا�سات العليا للبترّ فيها. 

5� ل يجوز مناق�سة الر�سالة العلمية اأكرث من مرتني، وتعدرّ املناق�سة الثانية نهائية.
6� يتوىل مقرر اللجنة � وهو امل�سرف � اإدارة جل�سة املناق�سة واحلكم على الر�سالة. 

. 7� تقدم جلنة املناق�سة تقريرها بعد املناق�سة وفق النموذج املعدرّ
8� يجوز باإجماع اللجنة التو�سية بطبع الر�سالة على نفقة اجلامعة، بناء على م�سوغات مقنعة.

9� يتوىل امل�سرف متابعة عمل الطالب يف التو�سيتني رقم )2،3( يف هذه املادة .
10� على الطالب ت�سليم الن�سخ املطلوبة من الر�سالة يف �سورتها النهائية وفق النموذج املعد، يف 

مدة ل تتجاوز �سهرًا من تاريخ تو�سية اللجنة مبنح الدرجة وفق الفقرة )1( من هذه املادة.
خالل  الق�سم  جمل�س  على  تعر�س  فاإنها  حتفظات؛  اأو  مغايرة  مرئيات  اللجنة  اأع�ساء  اأحد  م  قدرّ اإذا   �11
اأ�سبوع من تاريخ ت�سلم رئي�س الق�سم لها لتخاذ التو�سية املنا�سبة، ورفعها ملجل�سي الكلية والدرا�سات العليا.
12� ل ُيعدرّ اإعالن النتيجة يف مقررّ املناق�سة منحًا للدرجة العلمية حتى اإقرارها من جمل�س اجلامعة.

المادة الثامنة والخمسون

يرفع رئي�س الق�سم املخت�س، تقرير جلنة املناق�سة اإىل عميد الدرا�سات العليا يف مدة ل تتجاوز ثالثة 
اأ�سابيع من تاريخ املناق�سة.

القواعد التنفيذية:  

1� يرفع رئي�س الق�سم تقرير جلنة املناق�سة اإىل عميد الدرا�سات العليا من خالل عميد الكلية، 
ت عليه املادة رقم )2( من هذه الالئحة. وفق ما ن�سرّ

الق�سم  رئي�س  فريفع  )57(؛  املادة  من   )2( رقم  التو�سية  املناق�سة  جلنة  تقرير  ت�سمن  اإذا   �2
لة.  التو�سية مبنح الدرجة يف مدة ل تتجاوز اأ�سبوعني من تاريخ ت�سليم الر�سالة املعدرّ
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المادة التاسعة و الخمسون

يرفع عميد الدرا�سات العليا التو�سية مبنح الدرجة اإىل جمل�س اجلامعة لتخاذ القرار.

المادة الستون*****

 )5000( مقدارها  مقطوعة  مكافاأة  اجلامعة،  خارج  من  املاج�ستري  ر�سالة  على  للم�سرف  ُي�سرف   -1
مقطوعة  مكافاأة  اجلامعة،  خارج  من  الدكتوراه  ر�سالة  على  للم�سرف  ي�سرف  كما  ريال،  اآلف  خم�سة 

مقدارها )7000( �سبعة اآلف ريال.
عليهم  امل�سرف  للطلبة  اخلارجي  امل�سرف  الأ�ستاذ  مقابلة  الأمر  ا�ستدعى  اإذا  ال�سرورة  عند  يجوز   -2
على  بناًء  التدري�س،  هيئة  ع�سو  لها  يتبع  التي  للجامعة  العليا  الدرا�سات  عمادة  جمل�س  ومبوافقة 
املاج�ستري  ر�سائل  امل�سرف اخلارجي على  انتداب  الطالبة  اأو  الطالب  لها  يتبع  التي  من اجلامعة  طلب 

والدكتوراه وفق الرتتيب التايل:
اأ( مرة واحدة كل ف�سل درا�سي لكل جامعة خارجية ي�سرف على ر�سائل طلبة فيها.

ب( األ يتجاوز عدد اجلامعات التي ينتدب لها جامعتني كل ف�سل درا�سي.
ج( األ تتجاوز مدة النتداب يف كل مرة )3( اأيام.

د( األ يتجاوز جمموع اأيام النتداب ع�سرة اأيام يف العام الدرا�سي الكامل جلميع اجلامعات.
ه�( تتحمل اجلامعة امل�ستفيدة نفقات ع�سو هيئة التدري�س املنتدب لالإ�سراف على ر�سائل طلبتها وفق 

ما هو مقرر نظامًا له ح�سب رتبته.

القاعدة التنفيذية: 

يف حالة تعاقب امل�سرفني على الر�سالة؛ يتوىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا حتديد ما ي�ستحقه 
توزيع  يكون  بحيث  والكلية،  الق�سم  جمل�سي  تو�سية  على  بناء  الإ�سراف  مكافاأة  من  م�سرف  كل 

املكافاأة وفقًا ملا ياأتي:
اأ( )50%( مقابل املدة التي توىل الإ�سراف فيها، بناء على الوقت الذي ا�ستغرقه الطالب يف الر�سالة.

ب( )50%( مقابل ما اأجنزه من الر�سالة مع الطالب. 

*****- عدلت هذه املادة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم )1431/62/15(، وتاريخ 1431/12/29ه�، املتوج 
باملوافقة ال�سامية رقم )446/م . ب(، وتاريخ 1432/1/21ه� .
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المادة الحادية والستون

األف  اأو دكتوراه، مكافاأة مقطوعة مقدارها )1000(  ُي�سرف ملن ي�سرتك يف مناق�سة ر�سالة ماج�ستري 
اإذا كان  ا  اأمرّ م لها الر�سالة.  اإذا كان املناق�س ع�سوًا يف هيئة التدري�س بنف�س اجلامعة التي ُتقدَّ ريال، 
املناق�س من غري اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة التي تناق�س فيها الر�سالة، �سواء كان من موظفي 
تلك اجلامعة، اأو ممن يْدعى من خارجها، فت�سرف له مكافاأة مقطوعة مقدارها )1500( ريال ملناق�سة 
ر�سالة الدكتوراه، َو )1000( ريال ملناق�سة ر�سالة املاج�ستري، وتزاد املكافاأة لت�سبح )2500( ريال اإذا 

كان املناق�س من خارج اململكة.
�سواء كان من  الر�سالة،  فيها  ُتناق�س  التي  بها مقر اجلامعة  التي  املدينة  املناق�س من خارج  واإذا كان 
داخل اململكة اأو من خارجها، َفُي�سرف له بالإ�سافة اإىل املكافاأة امل�سار اإليها اأعاله تذكرة اإركاب من مقر 

اإقامته واإليه، واأجرة ال�سكن املنا�سب والإعا�سة، وبحد اأق�سى ل يتجاوز ليلتني. 
كما ُت�سرف تذكرة اإركاب، ملرافق املناق�س اإذا كان املناق�س كفيفًا وملحرم املناق�سة، بالإ�سافة اإىل اأجرة 

ال�سكن املنا�سب بحد اأق�سى ل يتجاوز ليلتني.
ويجوز ملجل�س الدرا�سات العليا اإ�سافة ليلة اأو ليلتني يف حالت ال�سرورة، واإذا ما اقت�ست ذلك طبيعة 
الدرا�سة، وذلك بناء على تو�سية من جمل�س الق�سم والكلية املخت�سني مع اإي�ساح املربرات للبقاء مدة 

تزيد عن ليلتني. 

القواعد التنفيذية:

1� ي�ستحق امل�سرف املكافاأة املن�سو�س عليها يف هذه املادة باعتباره ع�سوًا يف جلنة املناق�سة.
2� اإذا ا�سرتك امل�سرف امل�ساعد يف مناق�سة الر�سالة العلمية؛ في�ستحق املكافاأة املن�سو�س عليها يف 

هذه املادة باعتباره ع�سوًا يف جلنة املناق�سة.
وفقًا  مناق�ستها  واإعادة  الر�سالة،  النق�س يف  اأوجه  با�ستكمال  املناق�سة  اأو�ست جلنة  3� يف حال 
للفقرة )3( من املادة )57( من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات؛ فت�ستحق اللجنة 

املكافاأة املالية التي ن�ست عليها هذه املادة.
4� تقوم اإدارة العالقات العامة باجلامعة مبهمة ترتيب حجوزات ال�سفر وال�سكن واملوا�سالت والإعا�سة 

وال�ستقبال والتوديع، واإر�سال تذاكر ال�سفر للمناق�س اخلارجي قبل موعد املناق�سة بوقٍت كاٍف.
تاأ�سرية  ا�ست�سدار  الالزمة حيال  العامة باجلامعة باتخاذ الإجراءات  العالقات  اإدارة  5� تقوم 

دخول للمناق�س من خارج اململكة، وفقًا لالأنظمة املعتمدة.
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المادة الثانية والستون

مة لتقومي برامج الدرا�سات العليا بناًء على اقرتاح جمل�س عمادة  ي�سع جمل�س اجلامعة القواعد املنظِّ
الدرا�سات العليا، على اأن ترفع نتائج التقومي ملجل�س اجلامعة.

القواعد التنفيذية:

1� تتوىل عمادة الدرا�سات العليا بالتن�سيق مع عمادة التطوير الأكادميي واجلودة اإعداد متطلبات 
تقومي الربامج، على اأن تر�سل للكليات املعنية لإكمال عملية التقومي، ثم الرفع للعمادة بالنتائج. 
2� ترفع نتائج تقومي كل برنامج من الكليات املعنية اإىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا، ثم اإىل  

جمل�س اجلامعة يف مدة ل تتجاوز خم�س �سنوات.
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المادة الثالثة والستون

م رئي�س الق�سم اإىل كل من عميد الكلية املعنية، وعميد الدرا�سات العليا يف نهاية كل عام درا�سي،  ُيقدِّ
تقريرًا عن �سري الدرا�سات العليا فيه.

القاعدة التنفيذية:

م من رئي�س الق�سم على الآتي: ي�ستمل التقرير املقدرّ
1- الربامج املفتوحة، وعدد الطالب املتقدمني، واملقبولني، واخلريجني يف كل برنامج. 

2- عدد الطالب املتعرثين يف كل برنامج، ون�سبتهم اإىل عدد املقبولني يف كل دفعة.
3- عدد اأع�ساء هيئة التدري�س يف كل برنامج.

4- عدد اأع�ساء هيئة التدري�س الذين يحق لهم الإ�سراف على الر�سائل العلمية.
5- بيان باأع�ساء هيئة التدري�س امل�سرفني على الر�سائل العلمية، واأن�سبتهم يف الإ�سراف.

والتاأجيل  والن�سحاب؛  والنقطاع  النتظام  حيث  من  برنامج  كل  يف  الطالب  و�سع  بيان   -6
واحلذف؛ واإلغاء القيد والإعادة والفر�س الإ�سافية؛ والتحويل.

7- عدد الر�سائل امل�سجلة واملناق�سة يف كل برنامج.
8- عدد الطالب املتاأخرين يف ت�سجيل املو�سوعات واأ�سباب ذلك.

ة للتغلب عليها.  9- ال�سعوبات التي تواجه الدرا�سات العليا يف كل برنامج، واملقرتحات املعدرّ
10- مقرتحات وتو�سيات يراها رئي�س الق�سم.
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المادة الرابعة والستون

واجلامعات  العايل  التعليم  جمل�س  نظام  ب�ساأنه  ق  يطبَّ الالئحة،  هذه  يف  خا�س  ن�س  فيه  يرد  مل  ما 
ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها يف اململكة.

المادة الخامسة والستون

ُتلِغي هذه الالئحة ما �سبقها من لوائح الدرا�سات العليا يف اجلامعات، وي�سري العمل بها اعتبارًا من اأول 
�سنة درا�سية تالية لتاريخ اإقرارها، وملجل�س اجلامعة، معاجلة حالت الطالب امللتحقني يف ظل اللوائح 

ال�سابقة لنفاذ هذه الالئحة.

المادة السادسة والستون

ملجال�س اجلامعات و�سع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية ل�سري الدرا�سات العليا بها، مبا ل 
يتعار�س مع اأحكام هذه الالئحة.
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القواعد التنفيذية:

1� ملجل�س اجلامعة حق تف�سري هذه القواعد التنفيذية مبا ل يتعار�س مع الالئحة.
2� ُيعمل بهذه القواعد التنفيذية من تاريخ اعتمادها من جمل�س اجلامعة، وُيلغى كل ما يتعار�س 

معها من اللوائح الداخلية والقواعد التنفيذية الأخرى.
الالئحة  هذه  مع  يتعار�س  ل  مبا  بها  اخلا�سة  التنظيمية  الإجراءات  ت�سع  اأن  ة  كليرّ لكل   �3
من  تو�سية  على  بناء  لعتمادها  العليا  الدرا�سات  جمل�س  على  وتعر�س  التنفيذية،  وقواعدها 

. جمل�س الكلية واملجل�س املخت�سرّ

المادة السابعة والستون

ملجل�س التعليم العايل، حق تف�سري هذه الالئحة.
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