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الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات

مت اإ�ـــســـدار الــالئــحــة املـــوحـــدة لــلــدرا�ــســات الــعــلــيــا بــاجلــامــعــات الــ�ــســعــوديــة مبوجب 

اجلــلــ�ــســة يف  املــتــخــذ  و   )1417/6/3( رقــــم  الـــعـــايل  ــيــم  ــعــل ــت ال ــ�ــس  جمــل ـــــرار   ق

1417/8/26هـ، املتوج مبوافقة خادم  )ال�ساد�سة( ملجل�س التعليم العايل املعقودة بتاريخ 

بالتوجيه  العايل  التعليم  جمل�س  رئي�س   - الــوزراء  جمل�س  رئي�س   – ال�سريفني  احلرمني 

الربقي الكرمي رقم 7/ب/8574 وتاريخ 1418/6/17هـ.

ن�س قرار جمل�س التعليم العايل رقم )3( اجلل�سة )6( لعام 1417هـ

اإن جمل�س التعليم العايل بناًء على اأحكام الفقرة ال�ساد�سة من املادة اخلام�سة ع�سرة من 

التعليم  جمل�س  اخت�سا�سات  من  باأن  تق�سي  التي  واجلامعات  العايل  التعليم  جمل�س  نظام 

العايل اإ�سدار اللوائح امل�سرتكة للجامعات.

امل�سرتكة و�سوف  اللوائح  العليا يف اجلامعات من  للدرا�سات  املوحدة  الالئحة  اإن       وحيث 

يوؤدي اإقرارها اإىل تنظيم اجلوانب املتعلقة بالدرا�سات العليا يف اجلامعات.

وبعد الطالع على مذكرة الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل حول املو�سوع، وعلى ن�سخة 

قرر  العر�س  مبذكرة  املرفقة  اجلامعات  يف  العليا  للدرا�سات  املوحدة  الالئحة  م�سروع  من 

املجل�س ما ياأتي :

املرفقة  يغة  لل�سّ وفقًا  اجلامعات  يف  العليا  للدرا�سات  املوحدة  الالئحة  على  »املوافقة 

بالقرار«. 
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الباب الأول

 اأهداف الدرا�سات العليا 

املادة الأوىل

تهدف الدرا�سات العليا اإىل حتقيق الأغرا�س الآتية:

العناية بالدرا�سات الإ�سالمية والعربية والتو�سع يف بحوثها والعمل على ن�سرها.. 1

اإثراء املعرفة الإن�سانية بكافة فروعها عن طريق الدرا�سات املتخ�س�سة . 2 الإ�سهام يف 

والبحث اجلاد للو�سول اإىل اإ�سافات علمية وتطبيقية مبتكرة و الك�سف عن حقائق 

جديدة.

العليا . 3 درا�ساتهم  موا�سلة  من  ال�سهادات اجلامعية  املتميزين من حملة  الطالب  متكني 

حمليًا.

جمالت . 4 يف  عاليًا  تاأهياًل  وتاأهيلهم  املتخ�س�سة  واملهنية  العلمية  الكفايات  اإعــداد 

املعرفة املختلفة.

اإىل . 5 ودفعهم  والتقنية  للعلم  ال�سريع  التقدم  م�سايرة  على  العلمية  الكفايات  ت�سجيع 

الإبداع والبتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه ملعاجلة ق�سايا املجتمع ال�سعودي.

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

العليا.



11

الباب الثاين

الدرجات العلمية 

املادة الثانية

<ÿ“<ÇÈË`iÊ<‹äœ÷]<ã◊•<ÌÈëÁi<Ó◊¬<^fle<ÌÈi˚]<ÌÈ€◊√÷]<l^qÖÇ÷]<Ì√⁄^¢]<ã◊•<xflµ
V^È◊√÷]<l^â]ÖÇ÷]<ÇÈ€¬Ê<ÌÈfl√π]<ÌÈ◊”÷]<ÇÈ€¬<‡⁄

JÍ÷^√÷]<›Á◊eÇ÷]<J M
J4jäq^π]<J N

JÂ]ÖÁj“Ç÷]<JO

املادة الثالثة   

تكون متطلبات الدرا�سة للدرجات العلمية املن�سو�س عليها يف املادة الثانية وفق اأحكام هذه 

الالئحة وي�ستثنى من ذلك:

الدبلومات الطبية.. 1

الزمالت الطبية.. 2

فيطبق عليهما القواعد واللوائح ال�سادرة من جمل�س اجلامعة. 

املتوج  1434/6/4هـــ  وتاريخ   )1434/72/22( رقم  العايل  التعليم  جمل�س  قرار  مبوجب  ال�سابقة  الثانية(  )املادة  تعديل  مت 

باملوافقه ال�سامية رقم 42418 وتاريخ 1434/11/20هـ .
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الباب الثالث

 تنظيم الدرا�سات العليا

املادة الرابعة

العليا  للدرا�سات  اجلامعة  بوكيل  ترتبط  العليا  للدرا�سات  عمادة  جامعة  كل  يف    ُين�ساأ 

والبحث العلمي، وتتوىل الإ�سراف على جميع برامج الدرا�سات العليا باجلامعة والتن�سيق 

فيما بينها، والتو�سية باملوافقة عليها وتقوميها واملراجعة الدائمة لها.  

املادة اخلام�سة

 يكون لعمادة الدرا�سات العليا جمل�س يخت�س بالنظر يف جميع الأمور املتعلقة بالدرا�سات 

العليا باجلامعة واتخاذ القرارات الالزمة ب�ساأنها يف حدود اخت�سا�سه وفق ما تق�سي به 

هذه الالئحة، وله على الأخ�س ما ياأتي: 

اقرتاح ال�سيا�سة العامة للدرا�سات العليا اأو تعديلها، وتن�سيقها يف جميع كليات ومعاهد . 1

اجلامعة ومتابعة تنفيذها بعد اإقرارها. 

اقرتاح اللوائح الداخلية بالتن�سيق مع الأق�سام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدرا�سات . 2

العليا. 

اقرتاح اأ�س�س القبول للدرا�سات العليا وتنفيذها والإ�سراف عليها. . 3

الربامج . 4 وبني  بينها  والتن�سيق  درا�ستها  بعد  امل�ستحدثة  الربامج  باإجازة  التو�سية 

القائمة. 

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

تعديل اأو تبديل. 

التو�سية مب�سميات ال�سهادات العليا باللغتني العربية والإجنليزية بناًء على تو�سية . 6

جمال�س الكليات. 

التو�سية مبنح الدرجات العلمية. . 7

البت يف جميع ال�سوؤون الطالبية املتعلقة بطالب الدرا�سات العليا يف اجلامعة. . 8

املوافقة على ت�سكيل جلان الإ�سراف ومناق�سة الر�سائل العلمية. . 9

العلمية . 10 الر�سالة  كتابة  لكيفية  املنظمة  والقواعد  البحث  خلطة  العام  الإطار  و�سع 

وطباعتها واإخراجها، وتقدميها، ومناذج تقارير جلنة املناق�سة واحلكم على الر�سائل. 
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هيئات . 11 اأو  جلان  بوا�سطة  دوريــة  ب�سفة  اجلامعة  يف  العليا  الدرا�سات  برامج  تقومي 

متخ�س�سة من داخل اأو من خارج اجلامعة. 

درا�سة التقارير الدورية التي تقدمها الأق�سام العلمية يف اجلامعة. . 12

النظر فيما يحيله اإليه جمل�س اجلامعة اأو رئي�سه اأو مدير اجلامعة للدرا�سة واإبداء الراأي. . 13

املادة ال�ساد�سة

يوؤلف جمل�س عمادة الدرا�سات العليا على النحو الآتي :

عميد الدرا�سات العليا وله رئا�سة املجل�س .. 1

عميد البحث العلمي .. 2

وكيل عمادة الدرا�سات العليا وله اأمانة املجل�س .. 3

ع�سو هيئة تدري�س واحد عن كل كلية بها درا�سات العليا بدرجة اأ�ستاذ م�سارك على . 4

الكليات  جمال�س  تو�سية  على  بناًء  اجلامعة  جمل�س  من  بقرار  تعيينهم  يتم  الأقــل 

وموافقة مدير اجلامعة، ويكون تعيينهم ملدة �سنتني قابلة للتجديد.

ويجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه مرة كل �سهر على الأقل ول ي�سح الجتماع اإل بح�سور 

الت�ساوي  وعند  احلا�سرين  الأع�ساء  لأ�سوات  بالأغلبية  قراراته  وت�سدر  اأع�سائه  ثلثي 

يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س، وتعترب قرارات املجل�س نافذة ما مل يرد عليها اعرتا�س 

من مدير اجلامعة خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ و�سولها اإليه.

اأو من غريهم لدرا�سة ما  اأع�سائه  اأو موؤقتة من بني  العمادة ت�سكيل جلان دائمة  وملجل�س 

يكلفهم به.
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الباب الرابع 

الربامج امل�ستحدثة

املادة ال�سابعة

ي�سع جمل�س اجلامعة املعايري التف�سيلية لإقرار برامج الدرا�سات العليا بناًء على تو�سية 

جمل�س عمادة الدرا�سات مع مراعاة ما ياأتي:

 اأن يكون قد توافر لدى الق�سم، العدد الكايف من اأع�ساء هيئة التدري�س من الأ�ساتذة . 1

والأ�ساتذة امل�ساركني املتخ�س�سني يف جمال الربنامج، بالإ�سافة اإىل توفري الإمكانات 

جناح  ل�سمان  وذلــك  وغريها،  احلا�سوب  وت�سهيالت  وخمتربات  معامل  من  البحثية 

الربنامج من حيث التدري�س والإ�سراف والبحث.

كان . 2 اإن  اجلامعية  املرحلة  م�ستوى  على  منا�سبة  خربة  اكت�سب  قد  الق�سم  يكون  اأن   

الربنامج لدرجة املاج�ستري، اأو درجة املاج�ستري اإن كان الربنامج لدرجة الدكتوراه.

 اأن يكون عدد الطالب املتوقع قبولهم يف الربنامج منا�سبًا ل�سمان ا�ستمراريته.. 3

القواعد التنفيذية للمادة ال�سابعة

7-1  على الق�سم الذي يرغب يف ا�ستحداث برنامج للدرا�سات العليا التن�سيق مع عمادة   

          الدرا�سات العليا ومراعاة ال�سوابط التالية:

          اأ. اأن يتوافر يف التخ�س�سات التطبيقية ، ما ل يقل عن معمل واحد لكل م�سار اأو   

               �سعبة من امل�سارات اأو ال�سعب املقرتح فيها برنامج الدرا�سات العليـا.

ج يف الق�سم ما ل يقل عن دفعة واحدة من املرحلة اجلامعية،     اأن يكون قد تخرَّ            ب. 

               وح�سول ما ل يقل عن خم�سة طالب على درجة املاج�ستري اإن كان الربنامج 

              ملرحلة الدكتوراه.
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املادة الثامنة

عن  تف�سيلي  مب�سروع  الكلية  جمل�س  اإىل  الق�سم  يتقدم   )7( املــادة  يف  ورد  ما  مراعاة  مع 

الربنامج يو�سح فيه ما ياأتي:

اأهداف الربنامج ومدى احتياج املجتمع ال�سعودي له.. 1

طبيعة الربنامج من حيث تركيزه الأكادميي واملهني ومنهجه العلمي.. 2

الأخرى . 3 الأق�سام  تقدمه  ما  على  الطالع  بعد  تقدميه،  وم�سوغات  الربنامج  اأهمية 

داخل اجلامعة اأو اجلامعات الأخرى يف اململكة يف جمال التخ�س�س.

الإمكانات املتوافرة، اأو املطلوب توافرها بالق�سم لتقدمي الربنامج على م�ستوى تعليمي . 4

ومهني رفيع، ب�سفة خا�سة حتديد املجالت البحثية الرئي�سة بالق�سم.

معدل ا�ستقرار هيئة التدري�س بالق�سم على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�سية.. 5

مبجال . 6 �سلة  لهم  وملن  بالق�سم،  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  والعلمية  الذاتية  ال�سري 

الربنامج يف اجلامعة.

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة

بعد التن�سيق مع عمادة الدرا�سات العليا، يبداأ الق�سم يف اإعداد الربنامج    1-8

                  متكاماًل وفق ال�سوابط ال�ست املذكورة يف ن�س املادة الثامنة، وُيراعى الآتي:

                  اأ. على الق�سم اإجراء درا�سة مقارنة بني الربنامج والربامج املماثلة يف جامعات   

                    اململكة )و اجلامعات العاملية( لال�ستفادة من اإيجابيات براجمها وتاليف 

                     �سلبياتها، وتو�سيح مدى متيز الربنامج عن غريه من الربامج املماثلة.

                  ب. حتديد طبيعة الربنامج وم�ساراته.

                  ت. حتديد املتطلبات الدرا�سية للدرجة العلمية، وحتديد مقررات 

                   الربنامج، وعدد الوحدات الدرا�سية املعتمدة لكل مقرر وتوزيع املقررات 

                  الإجبارية والختيارية، والر�سالة اأو امل�سروع البحثي باللغتني العربية    

                  والإجنليزية.
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القواعد التنفيذية للمادة الثامنة

        ث. يجب اأن يحتوي الربنامج على وحدات درا�سية )ل تقل عن وحدتني( هدفها    

             متكني الطالب من مناهج البحث العلمي وا�ستخدام تقنياته واأدواته.

         ج.تو�سيف كل مقرر من مقررات الربنامج، باللغتني العربية والجنليزية.

  ح.حتديد رمز ورقم لكل مقرر من مقررات الربنامج، باللغتني العربية والإجنليزية،     

           وذلك وفق طرق ترقيم مقررات الدرا�سات العليا التي وافق عليها جمل�س عمادة   

           الدرا�سات العليا.

  خ. يرفع الق�سم م�سروع الربنامج، بعد اعتماده من جمل�س الق�سم اإىل جمل�س الكلية،   

             وبعد موافقة جمل�س الكلية على الربنامج املقرتح يتم رفعه اإىل جمل�س عمادة  

             الدرا�سات العليا وفق النموذج املعتمد.

         د. على اللجنة الدائمة لتطوير برامج الدرا�سات العليا عر�س برامج الدرا�سات  

              العليا املقرتح ا�ستحداثها، اأو تطويرها على ُمقومني اثنني لهما خربة اأكادميية  

               وا�سعة ومتميزة يف جمال التخ�س�س والدرا�سات العليا، على اأن يكون املقِوَمنينْ   

               من اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعات ذات �سمعة عاملية لدرا�ستها واإبداء الراأي  

               حولها، وذلك قبل عر�سها على جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ، ويتم تقدمي 

                تقارير املقومني مع طلب اإقرار الربنامج . 

          ذ. مراعاة ما جاء يف الباب ال�ساد�س )نظام الدرا�سة( من الالئحة املوحدة 

       للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية والقواعد التنفيذية للمواد )33(

                و )34( من  هذا الباب .
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املادة التا�سعة

متطلباته  بني  التن�سيق  ويتوىل  الربنامج،  م�سروع  العليا  الدرا�سات  عمادة  جمل�س  يدر�س 

لتفادي الزدواجية فيما بينها، ويف حال  اإن وجدت  القائمة  ومتطلبات الربامج الأخرى 

اقتناعه يو�سي به اإىل جمل�س اجلامعة لعتماده.

املادة العا�سرة

جمل�س  من  بقرار  القبول،  �سروط  اأو  الربنامج،  متطلبات  اأو  املقررات،  يف  التعديل  يكون 

اجلامعة بناًء على تو�سية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بالتن�سيق مع الق�سم املخت�س.

القواعد التنفيذية للمادة التا�سعة

ت�سكيل جلنة دائمة لتطوير برامج الدرا�سات العليا  و ذلك بقرار من مدير    1-9

         اجلامعة لتتوىل درا�سة م�سروعات برامج الدرا�سات العليا املقرتح ا�ستحداثها  

وفقا  لالأحكام ومعايري الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات     

وقواعدها التنفيذية  متهيدًا لعر�سها على جمل�س العمادة .  

بعد اكتمال التعديالت املطلوبة على الربامج ، تو�سي اللجنة برفعها اإىل       2-9

                  جمل�س عمادة الدرا�سات العليا. 

ترفع اللجنة تو�سياتها وحما�سرها اإىل عميد الدرا�سات العليا لعتمادها.    3-9

يف حال ا�ستحداث برنامج يف اإحدى الكليات التابعة للجامعة مماثل يف بع�س     4-9

ُمتطلباته لأحد الربامج القائمة يف اجلامعة ، فُيطلب راأي الكلية التي ُيقام     

                 فيها  الربنامج لإبداء راأيها و عر�سه على جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

القواعد التنفيذية للمادة العا�سرة

10-1  يتوىلَّ كل ق�سم اإعداد التقارير الالزمة لتقومي براجمه ب�سكل دوري كل  

                 خم�س �سنوات كحد اأق�سى.

تقرر اللجنة الدائمة لتطوير الربامج يف مدى اإمكانية عر�س الربامج على   2-10

جهات  حتكيم خارجية.   
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املادة احلادية ع�سرة

يجوز اأن ُتن�ساأ يف اجلامعة برامج م�سرتكة للدرا�سات العليا بني ق�سمني اأو اأكرث اأو كليتني اأو 

اأكرث، وفق قواعد ي�سعها جمل�س اجلامعة بناًء على تو�سية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا، 

بعد التن�سيق مع الأق�سام املعنية.

القواعد التنفيذية للمادة العا�سرة

يرفع كل ق�سم اأي تعديل يف مقرراته، اأو متطلبات الربنامج اأو �سروط القبول     3-10

                 اإذا  اقت�ست احلاجة اإجراء تعديل يف املقررات اأو متطلبات الربنامج اأو �سروط 

القبول لكل ق�سم و رفع ذلك ملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بتو�سيِة من جمل�سي    

الق�سم والكلية مت�سمنة مربرات طلب التعديل.   

القواعد التنفيذية للمادة  احلادية ع�سرة

11-1 الربامج امل�سرتكة بني ق�سمني اأو اأكرث:

واحدة  كلية  يف  اأكرث  اأو  ق�سمني،  بني  م�سرتك  برنامج  اإيجاد  امل�سلحة  اقت�ست  اإذا  اأ. 

�سبعة  اأق�سى  بحد  اأكرث  اأو  )ع�سوان  فيه  املتخ�س�سني  من  عددًا  ق�سم  كل  ير�سح   ،

اأع�ساء(، لو�سع ت�سور للربنامج امل�سرتك املقرتح.

ب.  يتم تكوين جلنة م�سرتكة بني الأق�سام املعنية، ي�سارك فيها ع�سوان من كل ق�سم من 

املتخ�س�سني يف الربنامج املقرتح اإن�ساوؤه.

على  يعر�س  ثم  اإن�سائه  �سوابط  وفق  للربنامج  املقرتح  الت�سور  اللجنة  هذه  ت�سع  ت. 

الكلية  جمل�س  اإىل  يرفع  عليه  باملوافقة  التو�سية  وبعد  املعنية  الأق�سام  جمال�س 

لإقراره. 

يقوم  الــذي  العليا  الدرا�سات  عمادة  جمل�س  اإىل  املقرتح  الربنامج  الكلية  ترفع  ث.  

بدرا�سته ورفع تو�سياته اإىل جمل�س اجلامعة. 

ن جمل�س للربنامج امل�سرتك وله �سالحيات جمل�س الق�سم فيما يخ�س الربنامج  ُيكوَّ ج. 

امل�سرتك.
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القواعد التنفيذية للمادة  احلادية ع�سرة

ثالثة  يكون  بحيث  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  اأكرث  اأو  خم�سة  من  املجل�س  يتكون  ح. 

منهم على الأقل برتبة اأ�ستاذ م�سارك، وير�سح كل ق�سم م�سارك يف الربنامج ع�سوان 

فاأكرث يف املجل�س.) ع�سوين اأو ثالثة اأع�ساء كحد اأق�سى ( .

خ.  يراأ�س املجل�س اأحد الأع�ساء من الق�سم الذي له الثقل الأكرب يف الربنامج وعند 

ت�ساوي  حالة  ويف  له،  رئي�سًا  املجل�س  اأع�ساء  ير�سح  الربنامج  يف  الإ�سهام  ت�ساوي 

الأ�سوات ترفع ملجل�س الكلية لالختيار.

د.  يتم اعتماد تعيني رئي�س واأع�ساء املجل�س بقرار من وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا 

والبحث العلمي بتو�سية من جمال�س الكليات امل�ساركة وعمادة الدرا�سات العليا. 

يتوىل كل ق�سم الإ�سراف على تنفيذ ما يخ�سه من متطلبات الربنامج.  ذ. 

الإدارية  مهامه  الكلية  جمل�س  ويحدد  الربنامج  على  م�سرفًا  املجل�س  رئي�س  يكون  ر.  

والأكادميية.

11-2  الربامج امل�سرتكة بني كليتني اأو اأكرث: 

اأكرث  اأو  اأكرث يف كليتني  اأو  اإيجاد برنامج م�سرتك بني ق�سمني  امل�سلحة  اإذا اقت�ست  اأ. 

من كليات اجلامعة ير�سح كل ق�سم عددًا من املتخ�س�سني فيه )ع�سوان اأو اأكرث بحد 

اأق�سى �سبعة اأع�ساء( لو�سع ت�سور للربنامج امل�سرتك املقرتح.

من  اأكــرث  اأو  ع�سو  فيها  ي�سرتك  املعنية  الكليات  بني  م�سرتكة  جلنة  تكوين  يتم  ب. 

املتخ�س�سني يف الربنامج املقرتح اإن�ساوؤه. 

على  يعر�س  ثم  اإن�سائه  �سوابط  وفق  للربنامج  املقرتح  الت�سور  اللجنة  هذه  ت�سع  ت. 

جمال�س الأق�سام وبعد التو�سية باملوافقة عليه يرفع اإىل جمال�س الكليات املعنية 

لإقراره. 

ث.  يرفع الربنامج املقرتح من قبل كل كلية اإىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا الذي 

يقوم بدرا�سته ورفع التو�سية به اإىل جمل�س اجلامعة.
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القواعد التنفيذية للمادة  احلادية ع�سرة

ن جمل�س للربنامج امل�سرتك وله �سالحيات جمل�س الق�سم فيما يخ�س الربنامج  ج.  ُيكوَّ

امل�سرتك. 

التدري�س بحيث يكون ثالثة  اأع�ساء هيئة  اأكرث من  اأو  ح.  يتكون املجل�س من خم�سة 

اأع�ساء  اأوثالثة  م�سارك، وير�سح كل ق�سم ع�سوين  اأ�ستاذ  الأقل برتبة  منهم على 

كحد اأق�سى لع�سوية املجل�س امل�سرتك .  

الربنامج وعند  الأكرب يف  الثقل  له  الذي  الق�سم  الأع�ساء من  اأحد  املجل�س  يراأ�س  خ. 

ت�ساوي الإ�سهام يف الربنامج ير�سح اأع�ساء املجل�س رئي�سًا له وعند ت�ساوي الأ�سوات 

ترفع ملجل�س العمادة لالختيار. 

يتم تعيني رئي�س واأع�ساء املجل�س بقرار من وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث  د. 

العلمي بتو�سية من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا. 

ذ.  يلتزم كل ق�سم يف الكلية امل�ساركة يف الربنامج بالإ�سراف على تنفيذ ما يخ�سه من 

متطلبات الربنامج، وترفع تو�سياته اإىل جمل�س الربنامج امل�سرتك.

لتخاذ  العليا  الدرا�سات  عمادة  ملجل�س  تو�سياته  امل�سرتك  الربنامج  جمل�س  يرفع  ر0. 

الإجراء الالزم ح�سب �سالحياته .

  ويتم اإن�ساء برامج م�سرتكة وفق ال�سوابط التالية:

ل�سروط . 1 ووفقا  املعنية  الأق�سام  بني  م�سرتكة  الربنامج  يف  القبول  اإجــراءات  تكون 

القبول العامة.

يتوىل كل ق�سم الإ�سراف على تنفيذ ما يخ�سه من متطلبات الربنامج.. 2

بت�سجيل . 3 التو�سية  الربنامج  جمل�س  ويتوىل  الربنامج  اإىل  منتميًا  الطالب  يكون   

مو�سوع ر�سالته وتعيني م�سرف له، والتو�سية مبنحه الدرجة.
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الباب اخلام�س

القبول والت�سجيل

�سروط القبول:

املادة الثانية ع�سرة

د جمل�س اجلامعة اأعداد الطالب الذين �سيتم قبولهم �سنويًا يف الدرا�سات العليا، بناًء  يحدِّ

على تو�سية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا، واقرتاح جمال�س الأق�سام والكليات .

املادة الثالثة ع�سرة

ي�سرتط للقبول يف الدرا�سات العليا ب�سفة عامة ما ياأتي:

غري . 1 من  كان  اإذا  العليا  للدرا�سات  ر�سمية  منحة  على  اأو  �سعوديًا،  املتقدم  يكون  اأن 

ال�سعوديني.

جامعة . 2 من  اأو  �سعودية  جامعة  من  اجلامعية  ال�سهادة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 

اأخرى معرتف بها.

القواعد التنفيذية للمادة الثانية ع�سرة

12-1 يتم حتديد اأعداد املقبولني بربامج الدرا�سات العليا بناًء على :

        اأ. القدرة ال�ستيعابية يف التخ�س�س املطلوب، بحيث ل يزيد عدد الطالب عن �ستة  

             لكل ع�سو هيئة تدري�س )6 : 1( 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.

      ب.األ يقل عدد الطالب امللتحقني بربنامج املاج�ستري عن خم�سة طالب وبرنامج   

           الدكتوراه عن ثالثة طالب، وملجل�س عمادة الدرا�سات الُعليا حق ال�ستثناء من 

           ذلك يف �سوء مربرات يبديها جمل�سا الق�سم والكلية.

        ت.يفتح باب القبول و الت�سجيل لربامج الدرا�سات العليا مرة واحدة  يف العام اجلامعي.
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اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ولئقًا طبيًا.. 3

اأن يقدم تزكيتني علميتني من اأ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.. 4

موافقة مرجعه على الدرا�سة اإذا كان موظفًا.. 5

 التفرغ التام للدرا�سة ملرحلة الدكتوراه.. 6

 وملجل�س كل جامعة اأن ي�سيف اإىل هذه ال�سروط العامة ما يراه �سروريا.

املادة الرابعة ع�سرة

يف  الأقــل  على   ) جيد   ( تقدير  على  الطالب  ح�سول  الدبلوم  مبرحلة  للقبول  ُي�سرتط 

املرحلة اجلامعية .

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة ع�سرة

للمعيدين و املحا�سرين العاملني يف اجلامعة احلق يف الإلتحاق يف اأحد برامج    1-13

الدرا�سات العليا باجلامعة ب�سرط موافقة جمل�س الق�سم و الكلية و جلنة    

البتعاث  والتدريب باجلامعة .   

13-2  للمعيدين واملحا�سرين باجلامعات الأولوية يف القبول بربامج الدرا�سات العليا  

                    يف اجلامعة .

ُيقبل املبتعثون من موظفي اجلامعة اأو اجلهات احلكومية وفق �سروط ومعايري    3-13

القبول .  

القواعد التنفيذية للمادة الرابعة ع�سرة

اإذا كان عدد الطالب املتقدمني لربامج الدبلوم اأكرب من احلد الأق�سى الذي    1-14

يقره جمل�س عمادة الدرا�سات العليا فاإن املفا�سلة بني املتقدمني تتم عن طريق   

                  اإعطاء كل متقدم درجة من مائة موزعة كالتايل:



23

املادة اخلام�سة ع�سرة

ي�سرتط للقبول مبرحلة )املاج�ستري( ح�سول الطالب على تقدير )جيد جدًا( على الأقل 

العليا قبول احلا�سلني على تقدير  الدرا�سات  يف املرحلة اجلامعية، ويجوز ملجل�س عمادة 

)جيد مرتفع(. 

الق�سم وتاأييد جمل�س  العليا بناًء على تو�سية جمل�س  كما يجوز ملجل�س عمادة الدرا�سات 

الكلية قبول احلا�سلني على تقدير )جيد( يف بع�س الربامج التي يحددها جمل�س اجلامعة، 

على األ يقل معدل الطالب يف كل الأحوال عن )جيد جدًا( يف مقررات التخ�س�س ملرحلة 

البكالوريو�س.

الكلية  جمل�س  وتاأييد  الق�سم  جمل�س  تو�سية  على  بناًء  العليا  الدرا�سات  عمادة  وملجل�س   

اإ�سافة �سروط اأخرى يراها �سرورية للقبول.

القواعد التنفيذية للمادة الرابعة ع�سرة

                   اأ.60% على الأقل من اإجمايل الدرجة امل�ستحقة ملعدل مرحلة  البكالوريو�س.

                   ب. 30% على الأكرث من اإجمايل الدرجة امل�ستحقة لالختبار التحريري. 

                   ت.10% على الأكرث من اإجمايل الدرجة امل�ستحقة لالختبار ال�سفوي.

يتم القبول بعد ا�ستيفاء املتقدمني لكل ال�سروط والإجراءات الالزمة وح�سب      2-14

                  الأف�سلية يف الدرجات املكت�سبة ووفقا للعدد املحدد.

القواعد التنفيذية للمادة اخلام�سة ع�سرة

بالإ�سافة اإىل ال�سروط الواردة يف املادة ي�سرتط مايلي:  1-15

                    اأ. احل�سول على 70% يف اختبار القدرات اجلامعية.

                   ب. عدد �سنوات املرحلة اجلامعية ل تقل عن اأربع �سنوات .

                    ت.  اأن تكون درا�سة املرحلة اجلامعية بنظام  النتظام وملجل�س عمادة      

                        الدرا�سات  العليا ال�ستثناء من ذلك بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم و الكلية.
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املادة ال�ساد�سة ع�سرة

ُي�سرتط للقبول مبرحلة ) الدكتوراه ( احل�سول على تقدير ) جيد جدًا ( على الأقل يف 

مرحلة املاج�ستري اإذا كانت من جامعة متنحها بتقدير، وملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بناًء 

اإ�سافة �سروط اأخرى يراها �سرورية  على تو�سية جمل�س الق�سم، وتاأييد جمل�س الكلية، 

للقبول .  

القواعد التنفيذية للمادة ال�ساد�سة ع�سرة

بالإ�سافة اإىل ال�سروط الواردة يف املادة ي�سرتط ما يلي:  1-16

                  اأ. احل�سول على 70% يف اختبار القدرات اجلامعية . 

                  ب. اأن تكون درا�سة مرحلة املاج�ستري بالنتظام .

القواعد التنفيذية للمادة اخلام�سة ع�سرة

اإذا كان عدد الطالب املتقدمني لربامج املاج�ستري اأكرب من الأعداد الق�سوى    2-15

                  التي يقرها جمل�س العمادة فاإن املفا�سلة بني املتقدمني تتم عن طريق اإعطاء    

                  كل  متقدم درجة من مائة موزعة كالتايل:

                   اأ.60% على الأقل من اإجمايل الدرجة امل�ستحقة ملعدل مرحلة البكالوريو�س.

                  ب.30% على الأكرث من اإجمايل الدرجة امل�ستحقة لالختبار التحريري.

                  ت.10% على الأكرث من اإجمايل الدرجة امل�ستحقة لالختبار ال�سفوي.

يف حالة قبول احلا�سلني على تقدير جيد ي�سرتط الآتي :-   3-15

                 اأ. اأن يقدم الق�سم مربرات علمية وا�سحة ت�سمح بقبول الطالب، ويعتمدها   

                      جمل�س الكلية.

                   ب. اأن تكون الأعداد املتقدمة للق�سم اأقل من املقاعد املحددة.
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املادة ال�سابعة ع�سرة

على  بناء  تخ�س�سه،  جمال  غري  يف  الدكتوراه  اأو  املاج�ستري  لدرا�سة  الطالب  قبول  يجوز 

تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية املخت�سني، وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا. 

القواعد التنفيذية للمادة ال�ساد�سة ع�سرة

                  ت. احل�سول على درجة )450( يف  اختبار اللغة الإجنليزية ) التوفل ( اأو ما    

                  يعادله من الختبارات املعتمدة من قبل اجلامعة، وي�ستثني من ذلك طالب   

                   ق�سمي  اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية. وملجل�س اجلامعة ال�ستثناء من  

                   �سرط  التوفل بتو�سية من جمل�سي الق�سم والكلية، وموافقة جمل�س عمادة  

                   الدرا�سات العليا .

16-2  اإذا كان عدد الطالب املتقدمني لربامج الدكتوراه يزيد عن احلد الأق�سى  

                   الذي يقره جمل�س العمادة فاإن املفا�سلة بني املتقدمني تتم عن طريق اإعطاء   

                   كل متقدم درجة من مائة موزعة كالتايل:

                            اأ.60% على الأقل ملعدل مرحلتي البكالوريو�س واملاج�ستري على اأن توزع  بالت�ساوي . 

                 ب.30%  على الأكرث من اإجمايل الدرجة امل�ستحقة لالختبار التحريري .

                 ت. 10% على الأكرث من اإجمايل الدرجة امل�ستحقة لالختبار ال�سفوي .

القاعدة التنفيذية للمادة ال�سابعة ع�سرة

17-1  يجب اأن ُيعطي الطالب مقررات تكميلية يحددها الق�سم.
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املادة الثامنة ع�سرة

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 يلي:

اجتياز املقرر التكميلي يف املرة الأوىل بتقدير ل يقل عن )جيد(.. 1

له الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن )جيد جدًا(.. 2 األَّ يقل معدَّ

التكميلية، . 3 املقـررات  اجتيـاز  بعـد  اإلَّ  العليـا  الدرا�سات  برنامج  يف  الت�سجيل  يتم  ل 

ويجوز للق�سم الإذن بالت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا اإذا مل يبق عليه �سوى مقرر 

اأو مقررين من املقررات التكميلية .

للح�سول . 4 املحددة  املدة  �سمن  التكميلية  املقررات  لجتياز  الزمنية  املدة  حُتت�سب  ل 

على الدرجة.

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

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة ع�سرة

األ تزيد عدد املقررات التكميلية عن 8 مقررات.  1-18

18-2  يجب اأن ل تكون املقررات التكميلية قد �سبق للطالب درا�ستها، ما مل يكن   

                    هناك م�سوغ لدى الق�سم لإعادة درا�ستها مرة اأخرى.
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املادة التا�سعة ع�سرة

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

والت�سجيل.

القواعد التنفيذية للمادة التا�سعة ع�سرة

م الطالب بطلبات القبول اإىل عمادة الدرا�سات العليا )للطالب( واإىل   19-1  يتقدَّ

وكالة عمادة الدرا�سات العليا بق�سم الطالبات )للطالبات(، وتقوم العمادة    

بالتاأكد من ا�ستيفاء امللفات لكامل امل�ستندات املطلوبة، وموافقتها للمواد   

                   )الثالثة ع�سرة والرابعة ع�سرة واخلام�سة ع�سرة وال�ساد�سة ع�سرة( من 

                   الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات، وقواعدها التنفيذية اخلا�سة 

                 بهذه املواد يف جامعة �سلمان بن عبد العزيز.

19-2  تتوىل عمادة الدرا�سات العليا تطبيق �سروط القبول الواردة يف مواد هذه  

الالئحة ، وعلى الأق�سام الأكادميية املعنية بالقبول التاأكد من ا�ستيفاء    

                  املتقدم لكافة ال�سروط  حلظه الختبارين التحريري وال�سفوي اإن وجد.

19-3  تتوىل عمادة الدرا�سات العليا اإعالن نتائج القبول النهائي بعد اعتمادها من  

جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.  

19-4  يتم ت�سجيل املقررات التكميلية التي ت�سبق مرحلة املاج�ستري بالتن�سيق بني  

عمادتي الدرا�سات العليا والقبول والت�سجيل .  

19-5  تتوىل عمادة القبول والت�سجيل اإ�سدار ال�سجالت الأكادميية للمقررات  

التكميلية ملرحلة املاج�ستري والدكتوراه.  
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املادة الع�سرون

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

التاأجيل واحلذف:

املادة احلادية والع�سرون

قبول  تاأجيل  العليا  والدرا�سات  الكلية  وعميدي  املخت�س  الق�سم  جمل�س  مبوافقة  يجوز 

�سمن  التاأجيل  مدة  حتت�سب  ول  درا�سيني،  ف�سلني  التاأجيل  مدة  تتجاوز  األ  على  الطالب 

احلد الأق�سى ملدة احل�سول على الدرجة.

املادة الثانية والع�سرون

درا�سة  تاأجيل  العليا  والدرا�سات  الكلية  وعميدي  املخت�س  الق�سم  جمل�س  مبوافقة  يجوز 

الطالب وفق ما ياأتي:

اأن يكون الطالب قد اجتاز ف�ساًل درا�سيًا اأو اأكرث اأو اأجنز قدرًا منا�سبًا من الر�سالة.. 1

األ يتجاوز جمموع مدة التاأجيل اأربعة ف�سول درا�سية )�سنتني درا�سيتني(.. 2

اأن يتقدم بطلب التاأجيل قبل بداية الف�سل الدرا�سي مبا ل يقل عن اأ�سبوعني.. 3

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

القاعدة التنفيذية للمادة الع�سرين

اإذا ثبت التحاق الطالب يف اأي برنامج درا�سي اآخر من برامج الدرا�سات العليا    1-20

داخل اأو خارج اجلامعة يطوى قيده.  

القواعد التنفيذية للمادة احلادية والع�سرين

اأن يتقدم الطالب بطلب تاأجيل القبول اإىل الق�سم املخت�س قبل بدء الدرا�سة.  1-21

21-2  يجوز تاأجيل القبول ملدة ف�سل درا�سي واحد اأو ف�سلني درا�سيني مت�سلني.

21-3  يف حالة حجب الربنامج من قبل الق�سم ميدد تاأجيل الطالب حلني فتحه  اإذا 

مل يلتحق الطالب بربنامج اآخر.   
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املادة الثالثة والع�سرون

يجوز اأن يحذف الطالب جميع مقررات الف�سل الدرا�سي وفق ما ياأتي:

اأن يتقدم بطلب احلذف قبل الختبار النهائي.. 1

موافقة جمل�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.. 2

األ يكون هذا الف�سل الدرا�سي �سمن الفر�س الإ�سافية.. 3

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

القواعد التنفيذية للمادة الثانية والع�سرين

22-1  يجب اأن يكون للتاأجيل مربرات مقنعة.

22-2  ل يعد التاأجيل نافذًا اإل بعد موافقة عميد الدرا�سات العليا.

22-3  يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�س وعميدي الكلية والدرا�سات العليا  

                   تاأجيل درا�سة الطالب يف اأثناء مرحلة املقررات التكميلية امل�سار اإليها يف املادة   

                  )18( وفق ما ياأتي:

                  اأ. اأن يكون الطالب قد اأجتاز ف�ساًل درا�سيًا اأو اأكرث يف املقررات التكميلية. 

                  ب.األ يتجاوز التاأجيل ف�ساًل درا�سيًا واحدًا يف اأثناء مرحلة درا�سة املقررات 

                        التكميلية.

                 ت. اأن يتقدم الطالب بالتاأجيل قبل بداية الف�سل الدرا�سي مبا ل يقل عن 

                        اأ�سبوعني.

                 ث. ل يحت�سب التاأجيل �سمن احلد الأق�سى للمدة املقررة لجتياز املقررات     

                       التكميلية امل�سار اإليها يف املادة )18(.

                 ج. يحت�سب تاأجيل الف�سل الدرا�سي للمقررات التكميلية �سمن مدد التاأجيل    

                     امل�سار اإليها يف الفقرة )2( من اأ�سل املادة.

يجب على الطالب املتفرغ اإبالغ جهة عمله بالتاأجيل بعد املوافقة عليه.  4-22

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والع�سرين

ل يتقدم الطالب بطلب احلذف اإل اأن يكون قد اجتاز ف�ساًل درا�سيًا اأو اأكرث يف    1-23

املقررات املنهجية.  
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الن�سحاب:

املادة الرابعة والع�سرون

اإذا ان�سحب الطالب من الدرا�سات العليا بناء على رغبته ثم اأراد العودة اإليها طبقت عليه 

�سروط اللتحاق وقت الت�سجيل اجلديد. 

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والع�سرين

يقوم الطالب الراغب يف حذف املقررات بتقدمي طلب اإىل الق�سم املخت�س    2-23

                  قبل  بدء  الختبارات النهائية مبا ل يقل عن خم�سة اأ�سابيع لعر�سه 

                 على جمل�س  الق�سم.

يلتزم الطالب باإبالغ جهة عمله باحلذف اإذا كان مفرغًا من جهة عمله.   3-23

األ يكون الطالب قد ا�ستنفذ مدد التاأجيل املقررة نظامًا.  4-23

يجوز اأن يحذف الطالب جميع مقررات الف�سل الدرا�سي يف اأثناء مرحلة    5-23

املقررات التكميلية امل�سار اإليها يف املادة )22( وفق ما ياأتي:  

                   اأ.  اأن يتقدم بطلب احلذف قبل الختبار النهائي بخم�سة اأ�سابيع.

                  ب.  يحت�سب حذف الف�سل الدرا�سي �سمن مدد التاأجيل امل�سار اإليها يف      

                          القاعدة التنفيذية )22(.

                  ت.  ل يحت�سب حذف الف�سل امل�سجل فيه مقررات تكميلية �سمن احلد    

                               الأق�سى للمدة املقررة لجتياز املقررات التكميلية امل�سار اإليها يف املادة )18(.

القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والع�سرين

اإذا ان�سحب الطالب من الدرا�سات العليا بناء على رغبته، ثم اأراد العودة اإليها،    1-24

                  يجوز للق�سم العلمي احت�ساب ما يراه من املقررات التكميلية التي در�سها 

                الطالب قبل ان�سحابه.

ل يتم احت�ساب املقررات املنهجية التي در�سها الطالب قبل ان�سحابه.  2-24
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النقطاع:

املادة اخلام�سة والع�سرون

 يعترب الطالب منقطعًا عن الدرا�سة ويطوى قيده يف احلالت الآتية:

اإذا كان مقبوًل للدرا�سة ومل ي�سجل يف الوقت املحدد.. 1

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

اإلغاء القيد واإعادته:

املادة ال�ساد�سة والع�سرون

 يلغى قيد الطالب بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا يف احلالت الآتية:

اإذا مت قبوله يف الدرا�سات العليا ومل ي�سجل يف الفرتة املحددة للت�سجيل.. 1

اإذا مل يجتز املقررات التكميلية وفق ال�سروط الواردة يف املادة )18(.. 2

اإذا ان�سحب اأو انقطع عن الدرا�سة ملدة ف�سل درا�سي دون عذر مقبول.. 3

اأخل باأي من واجباته الدرا�سية وفقًا لأحكام . 4 اأو  اإذا ثبت عدم جديته يف الدرا�سة 

املادة )52( من هذه الالئحة.

اإذا انخف�س معدله الرتاكمي عن تقدير )جيد جدًا( يف ف�سلني درا�سيني متتاليني.. 5

اإذا جتاوز فر�س التاأجيل املحددة يف املادة )22(.. 6

اإذا اأخل بالأمانة العلمية �سواء يف مرحلة درا�سته للمقررات اأو اإعداده للر�سالة، اأو . 7

قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد اجلامعية.

القواعد للمادة اخلام�سة والع�سرين

25-1  ترفع الكلية املخت�سة لعمادة الدرا�سات العليا باأ�سماء الطالب املقبولني  

ومل ي�سجلوا خالل اأربعة اأ�سابيع من بداية الدرا�سة. للدرا�سة    

25-2  ترفع الكلية املخت�سة لعمادة الدرا�سات العليا اأ�سماء الطالب امل�سجلني ومل  

يبا�سروا الدرا�سة خالل اأربعة اأ�سابيع من بداية الدرا�سة.  

25-3  ُي�سدر جمل�س عمادة الدرا�سات العليا قرارًا بطي قيد الطالب الذين مل  

ي�سجلوا يف الوقت املحدد، اأو �سجلوا ومل يبا�سروا الدرا�سة.  
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اإذا مل يجتز الختبار ال�سامل- اإن وجد- بعد ال�سماح له باإعادته مرة واحدة.. 8

اأو عدم قبولها بعد . 9 للمناق�سة  الر�سالة عدم �سالحيتها  اإذا قررت جلنة احلكم على 

املناق�سة.

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

املادة ال�سابعة والع�سرون

 يجوز يف حالت ال�سرورة الق�سوى اإعادة قيد الطالب الذي األغي 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 ياأتي:

الطالب الذي م�سى على اإلغاء قيده اأكرث من �ستة ف�سول درا�سية يعامل معاملة الطالب . 1

امل�ستجد ب�سرف النظر عما قطع �سابقًا من مرحلة الدرا�سة.

اأقل يعيد درا�سة بع�س . 2 اأو  �ستة ف�سول درا�سية  اإلغاء قيده  الذي م�سى على  الطالب 

القواعد التنفيذية للمادة ال�ساد�سة والع�سرين

تتوىلَّ عمادة الدرا�سات العليا بالتن�سيق مع الأق�سام العلمية ح�سر الطالب    1-26

املقبولني، الذين مل ي�سجلوا خالل اأربعة اأ�سابيع من بداية الف�سل الدرا�سي.  

تتوىلَّ الكلية املخت�سة رفع اأ�سماء الطالب امل�سجلني ولــــــم يبا�سروا الدرا�سة   2-26

                          لعمادة الدرا�سات العليا و ذلك بعد م�سي اأربعة اأ�سابيع من بداية الف�سل الدرا�سي .

عند اإلغاء قيد من قررت جلنة احلكم على الر�سالة عدم �سالحيتها للمناق�سة   3-26

                    اأو عـدم قبولهــــا بعــــد املناق�سة، ُتراعــــى ال�ســـروط اخلم�سة يف كـــــلٍّ مـــن املادتني

                    )54 و55( . 

ُيلنَْغى قيد الطالب اإذا ورد يف تقرير اأحد اأع�ساء جلنة املناقــ�سة اأنـــــه اأخــل    4-26

بالأمانة العلمية يف اإعـداده للر�سالة بعد تاأييد جمل�س الق�سم ما ورد يف التقرير .  

تتوىلَّ عمادة الدرا�سات العليا بالتن�سيق مع الأق�سام العلمية ح�سر احلالت    5-26

املن�سو�س عليها اأعاله.  

ُي�سدر جمل�س عمادة الدرا�سات العليا قرارًا باإلغاء قيد الطالب الذين تنطبق    6-26

عليهم املادة وقواعدها.  
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املقررات التي يحددها له جمل�سا الق�سم والكلية ويوافق عليها جمل�س عمادة الدرا�سات 

العليا وحتت�سب الوحدات التي در�سها �سمن معدله الرتاكمي بعد ا�ستئنافه الدرا�سة 

كما حتت�سب املدة التي ق�ساها الطالب يف الدرا�سة قبل اإلغاء قيده �سمن املدة الق�سوى 

للح�سول على الدرجة.

الفر�س الإ�سافية:

املادة الثامنة والع�سرون

يجوز ا�ستثناء من الفقرة )5( من املادة )26( منح الطالب فر�سة اإ�سافية واحدة لف�سل 

والكلية  الق�سم  جمل�سي  تو�سية  على  بناًء  اأعلى  حدًا  درا�سيني  ف�سلني  اأو  واحد  درا�سي 

وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

القواعد التنفيذية للمادة ال�سابعة والع�سرين

27-1   يتقدم الطالب الذي األغي قيده اإىل رئي�س الق�سم املخت�س ، بطلب اإعادة قيده  

                    مرفقًا به قرار اإلغاء القيد وما يثبت اأن ذلك كان ب�سبب ظروف قهرية   

                    يقدرها  جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

27-2         ت�ستكمل الإجراءات النظامية وفق ما جاء يف اأ�سل املادة ما مل يتخلف �سرط    

                    من �سروط القبول املن�سو�س عليها يف املادتني )15، 16( وقواعدهما 

                    واإجراءاتهما التنظيمية والتنفيذية.

27-3         يجب على الطالب الذي اأعيد قيده بعد اإلغائه وفقًا للفقرة )10( من املادة  

                     )26( اأن ي�سلم ر�سالته خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعادة القيد.

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والع�سرين

له عن جيد جدًا خالل ف�سل درا�سي واحد. َذر الطالب اإذا انخف�س معدَّ ُيننْ  1-28

له عن جيد جدا خالل ف�سلني درا�سيني   ُيوقف ت�سجيل الطالب اإذا انخف�س معدَّ  2-28

                  متتاليني، اأو �سنة درا�سية.
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املادة التا�سعة والع�سرون

يجوز ا�ستثناًء من الفقرة )10( من املادة )26( منح الطالب فر�سة اإ�سافية ل تزيد عن 

وجمل�س  والكلية  الق�سم  جمل�سي  وتو�سية  امل�سرف  من  تقرير  على  بناًء  درا�سيني  ف�سلني 

عمادة الدرا�سات العليا وموافقة جمل�س اجلامعة.  

التحويل:

املادة الثالثون

اأخرى معرتف بها بناًء على تو�سية  اإىل اجلامعة من جامعة  يجوز قبول حتويل الطالب 

جمل�سي الق�سم والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ياأتي:

توافر �سروط القبول يف الطالب املحول واأي �سروط اأخرى يراها الق�سم �سرورية.. 1

األ يكون الطالب مف�سوًل من اجلامعة املحول منها لأي �سبب من الأ�سباب.. 2

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والع�سرين

م املر�سد العلمي لرئي�س الق�سم املخت�س، تقريرًا مف�ساًل عن الطالب املوقف   يقدِّ  3-28

                  ت�سجيله.

ملجل�س الق�سم اأن ُيو�سي مبنح الطالب فر�سة ل تزيد على ف�سلني درا�سيني،   4-28

له الرتاكمي اإذا كان ممكنًا.                   لرفع معدَّ

يجوز اإعادة درا�سة مقرر اأو اأكرث مما ح�سل فيه الطالب على تقدير اأقل من    5-28

له الرتاكمي اإىل )جيد جدًا(. جيد جدًا، لرفع معدَّ  

ُترفع التو�سية مرفقة بتقرير املر�سد وال�سجل الأكادميي للطالب اإىل جمل�س    6-28

الكلية للنظر واتخاذ التو�سية املنا�سبة.  

ُترفع تو�سية جمل�س الكلية اإىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا، لتخاذ القرار   7-28

                  املنا�سب.
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يجوز احت�ساب عدد الوحدات الدرا�سية التي در�سها �سابقًا طبقًا لالآتي:. 3

األ يكون قد م�سى على درا�سته للوحدات املعادلة اأكرث من �ستة ف�سول درا�سية. اأ. 

اأن تتفق من حيث املو�سوع مع متطلبات الربنامج املحول اإليه. ب. 

األ تتعدى ن�سبة هذه الوحدات ثالثني يف املائة من وحدات  الربنامج املحول اإليه. ج. 

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

ل تدخل الوحدات املعادلة �سمن ح�ساب املعدل الرتاكمي. هـ. 

تكون املعادلة بتو�سية من جمل�س الق�سم الذي يتبعه املقرر وموافقة جمل�سي الكلية  و. 

وعمادة الدرا�سات العليا.

    

املادةاحلادية والثالثون

يجوز حتويل الطالب من تخ�س�س اإىل اآخر داخل اجلامعة بناًء على تو�سية جمل�سي الق�سم 

ل اإليه والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ياأتي:  املحوَّ

ل واأي �سروط اأخرى يراها الق�سم �سرورية. . 1 توافر �سروط القبول يف الطالب املحوَّ

الق�سم . 2 راأى  اإذا  اجلامعة  يف  درا�ستها  �سبق  التي  الدرا�سية  الوحدات  احت�ساب  يجوز 

معدله  �سمن  وتدخل  اإليه  التحول  يريد  الــذي  للربنامج  مطابقة  اأنها  املخت�س 

الرتاكمي. 

هذه . 3 من   )26( املــادة  يف  الــواردة  الأ�سباب  من  لأيٍّ  قيده  األغي  قد  الطالب  يكون  األ 

الالئحة. 

ل منه �سمن املدة الق�سوى املحددة . 4 حتت�سب املدة التي ق�ساها الطالب يف الربنامج املحوَّ

للح�سول على الدرجة. 

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

الدرجة. 
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القواعد التنفيذية للمادة احلادية والثالثني

31-1  اأن يكون الطالب قد اأم�سى ما ل يقل عن ف�سل درا�سي يف كليته ول ي�سمل  

                     ذلك ف�سول احلذف.

31-2  اأن تكون املدة املتبقية للطالب كافية للح�سول على الدرجة العلمية يف  

   الربنامج  املحول اإليه.

31-3  يكون التقدم بطلب التحويل قبل بداية الف�سل الدرا�سي مبا ل يقل عن  

                   �سهر، وتكون اإجراءات التحويل على النحو التايل :

                   اأ.  ُيقدم طلب التحويل من تخ�س�س اإىل اآخر، اأو من برنامج اإىل اآخر، داخل 

                     الق�سم  العلمي، اإىل رئي�س الق�سم العلمي املخت�س.

                    ب. يقدم طلب التحويل من ق�سم اإىل اآخر، اإىل عميد الكلية.

                   ت. يقدم طلب التحويل من كلية اإىل اأخرى، اإىل عمادة الدرا�سات العليا.

                   ث. يقدم طلب التحويل اإىل جامعة �سلمان بن عبد العزيز من جامعة اأخرى     

                      داخل اململكة اأو خارجها، اإىل عمادة الدرا�سات العليا، م�سفوعًا بوثيقة  

                     ر�سمية من  اجلامعة التي در�س فيها الطالب، تو�سح حالته الدرا�سية،   

                     واملقررات التي در�سها  وحمتواها، وعدد وحداتها، والتقومي الذي   

                     ح�سل عليه الطالب يف كل مقرر.  

31-4         يجوز ملن �سجل لدرجة املاج�ستري بر�سالة اأو بدونها، ومل يتي�سر له 

                    احل�سول عليها، التحويل اإىل درجة الدبلوم يف التخ�س�س نف�سه )اإن وجد(  

                    بعد تو�سية   جمل�سي الق�سم والكلية، وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات 

                   العليا، وذلك   وفق  القواعد التي ت�سعها كل كلية على حدة.

للطالب احلق يف التحويل فقط من برنامج املاج�ستري باملقررات الدرا�سية    5-31

  والر�سالة اإىل برنامج  املاج�ستري باملقررات الدرا�سية وامل�سروع البحثي بعد  

  اجتياز )50%( من ال�ساعات املعتمدة وفق ال�سوابط التالية:

                   اأ. موافقة جمل�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.

                  ب. األ يكون قد اأم�سى اأكرث من 6 ف�سول درا�سية من مدته النظامية.

                   ت. اأن يكون طلب التحويل قبل بدء الف�سل الدرا�سي مبدة ل تقل عن �سهر.
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الباب ال�ساد�س 

نظام الدرا�سة

املادة الثانية والثالثون

تكون الدرا�سة للدبلوم باملقررات الدرا�سية و الأعمال امليدانية والتطبيقية واملعملية وفق 

ما ياأتي:

ل تقل مدة الدرا�سة عن ف�سلني ول تزيد عن اأربعة ف�سول درا�سية.. 1

ل يقل عدد الوحدات الدرا�سية عن  ) 24 ( وحدة ول تزيد عن ) 36 ( وحدة.. 2

ويحدد جمل�س اجلامعة بناًء على اقرتاح جمل�سي الق�سم والكلية املخت�سني وتو�سية جمل�س 

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

املادة الثالثة والثالثون  

{‚MPORKUKMN<'ËÖ^iÊ<DPMPE<‹ŒÖ<Í÷^√÷]<‹È◊√j÷]<ã◊•<Ö]ÜŒ<gqÁ≤<Ìœe^ä÷]<D·Ám¯n÷]Ê<Ìn÷^n÷]E<ÏÅ^π]<ÿËÇ√i<#<
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:
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القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والثالثني

الدرجة

عدد الوحدات 

عدد الوحدات الدرا�سية للمقررات

الدرا�سية للر�سالة 

اأو للم�سروع البحثي احلد 

الأدنى

احلد 

الأق�سى

- )36()24(الدبلوم

املاج�ستري

م*32)24(باملقررات الدرا�سية والر�سالة

باملقررات الدرا�سية وامل�سروع 

البحثي

**)42(**52 4
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املادة الرابعة والثالثون             

تكون الدرا�سة للدكتوراه باأحد الأ�سلوبني الآتيني:

باملقررات الدرا�سية والر�سالة على األ يقل عدد الوحدات املقررة عن ثالثني وحدة . 1

من مقررات الدرا�سات العليا بعد املاج�ستري م�سافًا اإليها الر�سالة.

بالر�سالة وبع�س املقررات على األ يقل عدد الوحدات املقررة عن اثنتي ع�سرة وحدة . 2

العلمي  التكوين  ح�سب  البحث،  حلقات  اأو  الندوات،  اأو  املوجهة،  للدرا�سات  تخ�س�س 

للطالب و تخ�س�سه الدقيق.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والثالثني

1-34

اجلدول التايل يو�سح احلدود الدنيا والق�سوى للوحدات الدرا�سية والر�سالة العلمية

وامل�سروع البحثي:

الدرجة

عدد الوحدات 

عدد الوحدات الدرا�سية للمقررات

الدرا�سية للر�سالة

 اأو للم�سروع البحثي
احلد 

الأدنى

احلد 

الأق�سى

الدكتوراه

م*42)30(باملقررات الدرا�سية و الر�سالة

م* 18)12(بالر�سالة وبع�س املقررات
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املادة اخلام�سة 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.

وفقًا  الكاملة  الدرا�سية  ال�سنة  اأ�سا�س  على  الكليات  بع�س  يف  الدرا�سة  تكون  اأن  ويجوز 

للقواعد والإجراءات التي يقرها جمل�س اجلامعة مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذه الالئحة.  

املادة ال�ساد�سة والثالثون

املدة املقررة للح�سول على درجة املاج�ستري ل تقل عن اأربعة ف�سول درا�سية ول تزيد . 1

عن ثمانية ف�سول درا�سية، ول حت�سب الف�سول ال�سيفية �سمن هذه املدة.

املدة املقررة للح�سول على درجة الدكتوراه ل تقل عن �ستة ف�سول درا�سية، ول تزيد . 2

عن ع�سرة ف�سول درا�سية، ول حت�سب الف�سول ال�سيفية �سمن هذه املدة.

املادة ال�سابعة والثالثون

مقررات  يف  الت�سجيل  بداية  من  العلمية  الدرجة  على  للح�سول  الق�سوى  املــدة  حت�سب 

الدرا�سات العليا وحتى تاريخ تقدمي امل�سرف على الطالب تقريرًا اإىل رئي�س الق�سم مرفقًا 

به ن�سخة من الر�سالة، اأو اأي متطلبات اأخرى لربناجمه.

القاعدة التنفيذية للمادة اخلام�سة والثالثني

تتاح الدرا�سة يف الف�سل ال�سيفي اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك، بناء على    1-35

                  اقرتاح  جمل�سي الق�سم والكلية، وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

القاعدة التنفيذية للمادة ال�سابعة والثالثني

ينتهي احت�ساب املدة على الطالب - يف حال درا�سته وفق نظام املقررات -     1-37

                  بت�سليم املر�سد الأكادميي تقريرًا اإىل رئي�س الق�سم يت�سمن الإفادة عن انتهاء    

                 الطالب من متطلبات التخرج مرفقًا به امل�سروع البحثي والدرجة املعتمدة له.
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املادة الثامنة والثالثون

التي  اجلامعة  يف  العليا  الدرا�سات  طالب  يدر�سها  التي  الدرا�سية  الوحدات  عدد  تقل  ل 

اأن  �ستمنحه الدرجة العلمية عن �سبعني يف املائة من عدد الوحدات املطلوبة. كما يجب 

يقوم بالإعداد الكامل لر�سالته حتت اإ�سرافها.

املادة التا�سعة والثالثون

عن  يقل  ل  تراكمي  ومبعدل  العلمية،  الدرجة  متطلبات  اإنهاء  بعد  اإل  الطالب  يتخرج  ل 

)جيد جدًا(.

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والثالثني

ل من جامعة اأخرى وفق ما    38-1  ُيح�سب عدد الوحدات الدرا�سية للطالب املحوِّ

                  جاء  يف املادة )30( من هذه الالئحة. 

38-2  يجب اأن يقوم الطالب يف نظام املقررات باإعداد م�سروعه البحثي حتت 

                  اإ�سراف اجلامعة.

القواعد التنفيذية للمادة التا�سعة والثالثني

ل يتخرج طالب املاج�ستري )بنظام الر�سالة( اإل بعد تقدمي ورقه علمية   1-39

واحدة مقبولة للن�سر يف جملة علمية حمكمة اأو يف موؤمتر علمي.   

39-2  ل يتخرج طالب الدكتوراه اإل بعد تقدمي ورقتني علميتني مقبولتني للن�سر يف  

                   جمله علمية حمكمة اأو اأكرث اأو يف موؤمتر علمي.

له الرتاكمي يف   39-3  ُيح�سب التقدير العام عند تخرج الطالب ، بناًء على معدَّ

ل   الدرا�سية فقط، ول تدخل الر�سالة اأو امل�سروع البحثي �سمن املعدَّ املقررات    

                  الرتاكمي. 

39-4  عمادة الدرا�سات العليا هي اجلهة امل�سوؤولة واملخولة حل�ساب املعدل الف�سلي  

والرتاكمي للطالب.  

39-5  ي�سرتط للنجاح يف درجة الدبلوم العايل احل�سول على معدل تراكمي ل يقل 

                  عن )جيد(.
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الباب ال�سابع 

نظام الختبارات

املادة الأربعون

يتم اإجراء الختبارات يف مقررات الدرا�سات العليا لنيل درجة الدبلوم، اأو املاج�ستري، اأو 

اجلامعية  للمرحلة  والختبارات  الدرا�سة  لالئحة  وفقًا  التقديرات،  ور�سد  الدكتوراه، 

11/ 6/ 1416 هـ،  ال�سادرة من جمل�س التعليم العايل يف جل�سته الثانية املعقودة بتاريخ 

فيما عدا ما ياأتي:

ل يعترب الطالب ناجحًا يف املقرر اإل اإذا ح�سل فيه على تقدير »جيد« على الأقل.. 1

فيما يتعلق بالختبارات البديلة واملقررات التي تتطلب درا�ستها اأكرث من ف�سل درا�سي . 2

يتخذ جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ما يراه حيالها بناًء على تو�سية جمل�س الق�سم 

وموافقة جمل�س الكلية املخت�سة.

الدكتوراه . 3 وطالب  ذلك-  درا�سته  برنامج  اقت�سى  اإذا   - املاج�ستري  طالب  يجتاز  اأن 

�ساماًل تعقده جلنة  املطلوبة اختبارًا حتريريًا و�سفويًا  املقررات  اإنهائهما جميع  بعد 

الق�سم  جمل�س  تو�سية  على  بناًء  اجلامعة  جمل�س  يقرها  قواعد  وفــق  متخ�س�سة 

هذا  ويكون  العليا.  الدرا�سات  عمادة  وجمل�س  املخت�سة  الكلية  جمل�س  وموافقة 

ويعد  وجــدت.  اإن  الفرعية  والتخ�س�سات  للطالب  الرئي�س  التخ�س�س  يف  الختبار 

الطالب مر�سحًا لنيل الدرجة اإذا اجتاز الختبار من املرة الأوىل، اأما اإن اأخفق فيه 

اأو يف جزء منه فيعطى فر�سة واحدة خالل ف�سلني درا�سيني. فاإن اأخفق يلغى قيده.

القواعد التنفيذية للمادة الأربعني

40-1  الختبارات والتقديرات:

د جمل�س الق�سم درجة الأعمال الف�سلية لطالب الدرا�سات العليا، مبا ل  40-1- 1  يحدَّ

يقل عن )30%( ول يزيد على )60%( من الدرجة النهائية للمقرر، مع مراعاة   

ما ورد يف املادة )26( من لئحة الدرا�سة والختبارات للمرحلة اجلامعية.  

40-1- 2  يجوز للطالب اإعادة درا�سة اأي مقرر ر�سب فيه مرة واحدة فقط وتدخل 

النتيجتان يف املعدل الرتاكمي .   
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القواعد التنفيذية للمادة الأربعني

40- 2  الختبار ال�سامل: 

40-2-1  اإلزامية الختبار ال�سامل: 

ا مرحلة املاج�ستري فبناًء على                    الختبار ال�سامل اإلزامي ملرحلة الدكتوراه، اأمَّ

                  تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية، وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

40-2- 2 الهدف من الختبار:

                  يهدف الختبار ال�سامل اإىل قيا�س قدرة الطالب يف جانبني رئي�سني :

اأ.  اجلانب التح�سيلي :

                  ويهدف اإىل قيا�س قدرة الطالب عمقًا و�سموًل، يف ا�ستيعاب مو�سوعات 

                  التخ�س�س  الرئي�س، والتخ�س�سات الفرعية امل�ساندة -اإن ُوجدت-.

ب.  اجلانب التحليلي:

                  ويهدف اإىل قيا�س قدرة الطالب املنهجية على التاأمل، والتحليل وال�ستنتاج، 

                  واقرتاح احللول املنا�سبة ملا يعر�س عليه من اأ�سئلة.

40- 2- 3 مكونات الختبار ال�سامل:

                   اأ . يتكون الختبار ال�سامل من �سقني: اأحدهما حتريري والآخر �سفهي.

                  ب . يتكون الختبار التحريري، وكذلك ال�سفهي من جزاأين : اأولها يف   

                    التخ�س�س الرئي�س والثاين يف التخ�س�س اأو التخ�س�سات الفرعية  -اإن ُوجدت-.

40- 2- 4 جلنة الختبار:

ل جمل�س الق�سم املخت�س جلنة واحدة لالختبار التحريري وال�سفوي                    اأ.  ُي�سكِّ

ٌر من الأ�ساتذة والأ�ساتذة                    مكونة من ثالثة اأع�ساء على الأقل، اأحدهم ُمَقرِّ

                  امل�ساركني من ذوي الخت�سا�س يف تخ�س�س الطالب الرئي�س، والتخ�س�س 

ل اأن ل يكون امل�سرف من بينهم،                    اأو التخ�س�سات الفرعية -اإن ُوجدت- وُيف�سَّ

                  ومن �سالحياتها:

داخل                    من  املتخ�س�سني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  ترى  مبن            	•ال�ستعانة 

                  الق�سم  وخارجه.

نتيجته. وحتديد  الختبار  اإعداد  جمالت            	•حتديد 

                  ب. تكون جلنة الختبار التحريري هي جلنة الختبار ال�سفهي.
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القواعد التنفيذية للمادة الأربعني

40-2- 5 الختبار التحريري :

                  اأ. يتقدم الطالب لالختبار خالل الف�سل التايل لإنهائه املقررات  الدرا�سية ،  

                       وله اأن يوؤجل هذا الختبار مدة ف�سل درا�سي واحد بعد موافقة جمل�س الق�سم . 

                 ب. يف حال عدم اجتياز الطالب لالختبار اأو جزء منه، يجوز منحه فر�سة 

                 اأخرى يف مدة ل تتجاوز ف�سلني درا�سيني، ويف حال ف�سله للمرة الثانية يطوى 

                  قيده.

40-2- 6 الختبار ال�سفوي :

                  اأ. بعد اجتياز الطالب لالختبار التحريري بكامله، يتقدم لالختبار  ال�سفهي يف  

                   موعد حتدده جلنة الختبار.

                  ب.   يف حال عدم اجتياز الطالب لالختبار ال�سفهي، يجوز منحه فر�سة اأخرى   

                  خالل الف�سل الدرا�سي التايل، ويف حال ف�سله للمرة الثانية يطوى قيده.

40-2-7  مدة الختبار  

                  يحدد جمل�س الكلية،  بناء على تو�سية جمل�س الق�سم املخت�س، مدة الختبار                   

                  التحريري وكذا الختبار ال�سفوي.

40-2-8 الدرجة لجتياز الختبار ال�سامل 

                  يجتاز الطالب الختبار ال�سامل اإذا ح�سل على متو�سط ل يقل عن80% يف كال                  

                  من الختبارين التحريري وال�سفوي من جميع اأع�ساء جلنة الختبار.  

40 -2- 9  ُيخِطر رئي�س الق�سم عمادة الدرا�سات العليا بنتيجة الختبار ال�سامل ب�سقيه                   

                  التحريري وال�سفوي، خالل اأ�سبوعني على الأكرث من تاريخ اتخاذ القرار من                   

                  قبل جلنة الختبار.
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الباب الثامن 

الر�سائل العلمية

اإعداد الر�سائل والإ�سراف عليها

املادة احلادية والأربعون

يكون لكل طالب درا�سات عليا مر�سد علمي مع بداية التحاقه بالربنامج لتوجيهه يف درا�سته 

من  املعتمدة  القواعد  وفق  البحث  خطة  واإعداد  الر�سالة  مو�سوع  اختيار  يف  وم�ساعدته 

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

املادة الثانية والأربعون

اإنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خم�سني يف املائة  على طالب الدرا�سات العليا بعد 

على الأقل من املقررات الدرا�سية ومبعدل تراكمي ل يقل عن )جيد جدًا( التقدم مب�سروع 

الر�سالة- اإن وجدت- اإىل الق�سم، ويف حال التو�سية باملوافقة عليه يقرتح جمل�س الق�سم 

ا�سم امل�سرف على الر�سالة 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 بناء على تاأييد جمل�س الكلية.

القواعد التنفيذية للمادة احلادية والأربعني

41-1  ُيحدد الق�سم املخت�س املر�سد العلمي للطالب امل�ستجدين عند القبول مبا�سرة   

قبل الرفع بقائمة الطالب املقبولني اإىل عمادة الدرا�سات العليا.  

يقدم املر�سد العلمي اإىل رئي�س الق�سم املخت�س تقريرًا مف�ساًل عن �سري الطالب     2-41

                   يف نهاية كل ف�سل درا�سي وفق النموذج املُعد وتر�سل �سورة منه اإىل عمادة  

الدرا�سات العليا .   

ُيف�سل اأن يكون املر�سد العلمي هو امل�سرف على امل�سروع البحثي، اأو على ر�سالة    3-41

الطالب بعد ت�سجيلها ما مل يتعار�س ذلك مع تخ�س�سه، ومع ما يرد يف املادتني    

)45،48( من هذه الالئحة .  
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املادة الثالثة والأربعون

تتميز  اأن  يجب  كما  والأ�سالة،  باجلدة  املاج�ستري  ر�سائل  مو�سوعات  تتميز  اأن  يجب 

يف  املعرفة  اإمناء  يف  الفاعل  والإ�سهام  والبتكار  بالأ�سالة  الدكتوراه  ر�سائل  مو�سوعات 

تخ�س�س الطالب.

املادة الرابعة والأربعون

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.

املادة اخلام�سة والأربعون

التدري�س  اأع�ساء هيئة  امل�ساركون من  الأ�ساتذة والأ�ساتذة  العلمية  الر�سائل  ي�سرف على 

باجلامعة، ويجوز اأن ي�سرف الأ�ستاذ امل�ساعد على ر�سائل املاج�ستري اإذا م�سى على تعيينه 

على هذه الدرجة �سنتان، وكان لديه بحثان حمكمان على الأقل- يف جمال تخ�س�سه- من 

البحوث املن�سورة اأو املقبولة للن�سر.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والأربعني

44-1  يجب اأن حتتوي الر�سائل على ملخ�س لها باللغة الإجنليزية.

القواعد التنفيذية للمادة اخلام�سة والأربعني

ي�سرتط األ تكون الأبحاث املن�سورة اأو املقبولة للن�سر لالأ�ستاذ امل�ساعد املر�سح    1-45

لالإ�سراف م�ستلة من ر�سالتي املاج�ستري والدكتوراه.  

45-2  يجوز احت�ساب الكتاب املحكم لالأ�ستاذ امل�ساعد املر�سح لالإ�سراف بدياًل عن 

                  اأحد البحثني املحكمني .

45-3  يجوز  لالأ�ستاذ امل�ساعد اأن يكون م�سرفًا م�ساعدًا اإذا م�سى على تعيينه على 

                  هذه الدرجة �سنة واحدة على الأقل .
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املادة ال�ساد�سة والأربعون

يجوز اأن يقوم بالإ�سراف على الر�سائل العلمية م�سرفون من ذوي اخلربة املتميزة والكفاية 

العلمية 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.

املادة ال�سابعة والأربعون

يجوز اأن يقوم بامل�ساعدة يف الإ�سراف على الر�سالة اأحد اأع�ساء هيئة التدري�س من اأق�سام 

الذي يدر�س به  الق�سم  الرئي�س من  امل�سرف  اأن يكون  الر�سالة، على  اأخرى ح�سب طبيعة 

الطالب.

املادة الثامنة والأربعون

ر�سائل  اأربع  على  اأق�سى  بحد  ي�سرف  اأن  غريه  مع  م�سرتكًا  اأو  منفردًا  كان  �سواء  للم�سرف 

وموافقة  الق�سم  جمل�س  من  بتو�سية  الق�سوى  ال�سرورة  حالت  يف  ويجوز  واحد،  وقت  يف 

جمل�سي الكلية املعنية وعمادة الدرا�سات العليا زيادة عدد الر�سائل اإىل خم�س ويحت�سب 

م�سرفًا  كان  اإذا  التدري�س  هيئة  ع�سو  ن�ساب  من  واحدة  ب�ساعة  ر�سالة  كل  على  الإ�سراف 

منفردًا اأو م�سرفًا رئي�سًا.

القاعدة التنفيذية للمادة ال�ساد�سة والأربعني

46-1  يجب اأن تنطبق �سروط الإ�سراف الواردة يف املادة )45( وقواعدها التنفيذية  

                  على امل�سرف املُر�سح من غري اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة.

القاعدة التنفيذية للمادة ال�سابعة والأربعني

يجب اأن تنطبق �سروط الإ�سراف الواردة يف املادة )45( والفقرتني )1( و )2(    1-47

من قواعدها التنفيذية على امل�سرف امل�ساعد املُر�سح.  
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املادة التا�سعة والأربعون

خدمته  انتهاء  اأو  الر�سالة  على  الإ�سراف  يف  ال�ستمرار  من  امل�سرف  متكن  عدم  حال  يف 

املعنية  الكلية  جمل�س  عليه  ويوافق  مقامه  يقوم  بدياًل  م�سرفًا  الق�سم  يقرتح  باجلامعة، 

ويقره جمل�س عمادة الدرا�سات العليا. 

 

املادة اخلم�سون

يقدم امل�سرف- يف نهاية كل ف�سل درا�سي- تقريرًا مف�ساًل اإىل رئي�س الق�سم عن مدى تقدم 

الطالب يف درا�سته وتر�سل �سورة من التقرير اإىل عميد الدرا�سات العليا.

املادة احلادية واخلم�سون

اإىل  اكتمالها  عن  تقريرًا  اإعدادها،  من  الطالب  انتهاء  بعد  الر�سالة،  على  امل�سرف  يقدم 

رئي�س الق�سم، متهيدًا ل�ستكمال الإجراءات التي يحددها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والأربعني

يحق لع�سو هيئة التدري�س ممن تنطبق عليهم �سروط الإ�سراف اأن ي�سرف و    1-48

بحد اأق�سى على اأربع ر�سائل لها عالقة بتخ�س�سه .  

القواعد التنفيذية للمادة احلادية واخلم�سني

يقدم امل�سرف على الر�سالة تقريرًا عن اكتمالها ون�سخة من الر�سالة عند طلب       1-51

                  ت�سكيل جلنة املناق�سة اإىل رئي�س الق�سم املخت�س.

51-2  ت�ستبعد الر�سالة من ن�ساب امل�سرف عليها بعد تقدمي الر�سالة واعتماد جلنة  

املناق�سة من قبل عمادة الدرا�سات العليا.  

ُتراعى القاعدة التنفيذية للمادة 37 .  3-51
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املادة الثانية واخلم�سون

بناًء على  الدرا�سية  باأي من واجباته  اأخل  اأو  الدرا�سة  الطالب يف  اإذا ثبت عدم جدية   

اأنذر  واإذا  املخت�س،  الق�سم  الطالب بخطاب من  اإنذار  يتم  درا�سته  امل�سرف على  تقرير من 

الطالب مرتني ومل يتالف اأ�سباب الإنذار فلمجل�س عمادة الدرا�سات العليا بناًء على تو�سية 

جمل�س الق�سم اإلغاء قيده.

مناق�سة الر�سائل

املادة الثالثة واخلم�سون

بناًء على تو�سية جمل�سي  العليا  الدرا�سات  املناق�سة بقرار من جمل�س عمادة  ُتكون جلنة 

الق�سم والكلية املخت�سني.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية واخلم�سني

يتوىل رئي�س الق�سم املخت�س اإنذار الطالب بخطاب �سري بناُء على تقرير من         1-52

د عمـــادة الدرا�ســات العليــا                  امل�سرف، وُيحفظ التقرير يف ملــــف الطالب، وُتزوَّ

                  ب�سورة  �سرية منه.

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة واخلم�سني

53-1  يقرتح جمل�س الق�سم املخت�س اأع�ساء جلنة املناق�سة، وله اأن يقرتح ع�سوًا  

احتياطيًا  واحدًا  .  

ل يتم توزيع ن�سخ الر�سالة على اأع�ساء جلنة املناق�سة اإل بعد اإقرارها من    2-53

جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.  

يقدم ع�سو جلنة املناق�سة اإىل الق�سم تقريرًا عن الر�سالة و ين�س فيه على    3-53

�سالحية الر�سالة للمناق�سة اأو عدمها.  

1427/4/25هـ  وتاريخ   )1427/2/7( رقم  العايل  التعليم  جمل�س  قرار  مبوجب  ال�سابقة  واخلم�سني(  )الثالثة  املادة  حذف  مت 

املتوج باملوافقة ال�سامية رقم 5997/م ب وتاريخ 1427/8/10هـ(.

ون�سها كما يلي:

لر�سالة  درا�سيني  ف�سلني  عن  الق�سم  اإىل  كاملة  تقدميها  اإىل  العليا  الدرا�سات  عمادة  من  الر�سالة  م�سروع  قبول  من  املدة  "لتقل 
املاج�ستري، واأربعة ف�سول درا�سية للدكتوراه."
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املادة الرابعة واخلم�سون

 ي�سرتط يف جلنة املناق�سة على ر�سائل املاج�ستري ما ياأتي:

اأن يكون عدد اأع�سائها فرديًا ويكون امل�سرف مقررًا لها.. 1

األ يقل عدد اأع�ساء اللجنة عن ثالثة من بني اأع�ساء هيئة التدري�س ول ميثل امل�سرف . 2

وامل�سرف امل�ساعد )اإن وجد( اأغلبية فيها.

اأن تنطبق �سروط الإ�سراف على الر�سائل على اأع�ساء اللجنة.. 3

اأن يكون من بني اأع�ساء اللجنة اأحد الأ�ساتذة، اأو الأ�ساتذة امل�ساركني، على الأقل.. 4

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

املادة اخلام�سة واخلم�سون

  ي�سرتط يف جلنة املناق�سة على ر�سائل الدكتوراه ما ياأتي:

اأن يكون عدد اأع�سائها فرديًا ، ول يقل عن ثالثة ، ويكون امل�سرف مقررًا لها.. 1

تقت�سر ع�سوية جلنة املناق�سة على الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�ساركني، ول ميثل امل�سرف . 2

وامل�سرف امل�ساعد )اإن وجد( اأغلبية بينهم. 

اأن يكون بني اأع�ساء اللجنة اأحد الأ�ساتذة على الأقل.. 3

القواعد التنفيذية للمادة الرابعة واخلم�سني

عند مناق�سة ر�سالة املاج�ستري ُيراعى يف اأع�ساء جلنة املناق�سة ما يلي :  1-54

                   اأ. األَّ يكون قد اأُ�سِند اإىل الع�سو املقرتح ثالث ر�سائل مل يتم مناق�سة    

                        اإحداها.

                   ب. يف�سل اأن يكون اأحد اأع�ساء جلنة مناق�سة ر�سالة املاج�ستري من خارج    

       اجلامعة. كما ل يعد ع�سو هيئة التدري�س املتقاعد من الق�سم العلمي نف�سه    

مناق�سًا خارجيًا.

                   ت. عند مناق�سة ر�سالة املاج�ستري، يكون للم�سرف، وامل�سرف امل�ساعد اأو     

امل�سرفني  امل�ساعدين – اإن وجدوا-�سوت واحد.  

                   ث.ُتراعى الفقرة )1( من القواعد التنفيذية للمادة 39.



51

اأن يكون اأحد اأع�ساء اللجنة من خارج اجلامعة.. 4

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

املادة ال�ساد�سة واخلم�سون

اأو انتهاء  يف حال عدم متكن امل�سرف على الر�سالة من امل�ساركة يف جلنة املناق�سة لوفاته 

خدمته اأو لتواجده يف مهمة خارج البالد لفرتة طويلة، يقرتح الق�سم بدياًل عنه ويوافق 

عليه جمل�س الكلية املعنية ويقره جمل�س عمادة الدرا�سات العليا. 

املادة ال�سابعة واخلم�سون

تعد جلنة املناق�سة تقريرًا يوقع من جميع اأع�سائها، يقدم اإىل رئي�س الق�سم خالل اأ�سبوع 

من تاريخ املناق�سة، مت�سمنًا اإحدى التو�سيات الآتية:

قبول الر�سالة والتو�سية مبنح الدرجة.. 1

القواعد التنفيذية للمادة اخلام�سة واخلم�سني

عند مناق�سة ر�سالة الدكتوراه ُيراعى يف اأع�ساء جلنة املناق�سة ما يلي:   1-55

                   اأ.األَّ يكون قد اأُ�سِند اإىل الع�سو املقرتح ثالث ر�سائل مل يتم مناق�سة اإحداها.

                   ب. يجب اأن يكون اأحد اأع�ساء اللجنة من خارج اجلامعة بغ�س النظر عن  

                        م�سرف  الر�سالة اأو امل�سرف امل�ساعد.

                   ت. ُتراعي الفقرة )2( من  القواعد التنفيذية للمادة 39.

القواعد التنفيذية للمادة ال�ساد�سة واخلم�سني

يف حال وجود امل�سرف يف مهمة خارج البالد فعلى جمل�س الق�سم اإقرتاح م�سرف    1-56

                    بديل اإذا كانت مدة املهمة �ستزيد على ثالثة اأ�سهر من تاريخ تكوين جلنة  

          املناق�سة .

يبقى ا�سم امل�سرف الرئي�سي على غالف الر�سالة.  2-56
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اأحد . 2 قبول الر�سالة مع اإجراء بع�س التعديالت، دون مناق�ستها مرة اأخرى ويفو�س 

اأع�ساء جلنة املناق�سة بالتو�سية مبنح الدرجة بعد التاأكد من الأخذ بهذه التعديالت 

يف مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر من تاريخ املناق�سة وملجل�س اجلامعة ال�ستثناء من ذلك.

يحددها . 3 التي  الفرتة  خالل  مناق�ستها  واإعــادة  الر�سالة،  يف  النق�س  اأوجه  ا�ستكمال 

جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بناًء على تو�سية جمل�س الق�سم املخت�س على األ تزيد 

عن �سنة واحدة من تاريخ املناق�سة.

عدم قبول الر�سالة.. 4

ولكل ع�سو من جلنة املناق�سة على الر�سالة احلق يف اأن يقدم ما له من مرئيات مغايرة اأو 

العليا، يف مدة ل  الق�سم، وعميد الدرا�سات  اإىل كل من رئي�س  حتفظات يف تقرير مف�سل، 

تتجاوز اأ�سبوعني من تاريخ املناق�سة.

املادة الثامنة واخلم�سون

العليا يف مدة ل  الدرا�سات  اإىل عميد  املناق�سة  املخت�س تقرير جلنة  الق�سم  رئي�س  يرفع 

تتجاوز ثالثة اأ�سابيع من تاريخ املناق�سة.

املادة التا�سعة واخلم�سون

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

 

املادة ال�ستون   

مقدارها  مقطوعة  مكافاأة  اجلامعة  خــارج  من  املاج�ستري  ر�سالة  على  للم�سرف  ي�سرف 

)5000( خم�سة اآلف ريال كما ي�سرف للم�سرف على ر�سالة الدكتوراه من خارج اجلامعة 

مكافاأة مقطوعة مقدارها )7000( �سبعة اآلف ريال.

القاعدة التنفيذية للمادة ال�سابعة واخلم�سني

ق النموذج املعتمد من قبل عمادة الدرا�سات  ُيعد تقرير جلنة املناق�سة َوفنْ   1-57

                  العليا.
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املادة احلادية وال�ستون

ي�سرف ملن ي�سرتك يف مناق�سة ر�سالة ماج�ستري اأو دكتوراه مكافاأة مقطوعة مقدارها )1000( 

 األف ريال اإذا كان املناق�س ع�سوًا يف هيئة التدري�س بنف�س اجلامعة التي تقدم لها الر�سالة.

اأما اإذا كان املناق�س من غري اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة التي تناق�س فيها الر�سالة 

مكافاأة  له  فت�سرف  خارجها  من  يدعى  ممن  اأو  اجلامعة  تلك  موظفي  من  كــان  �سواء 

ملناق�سة  ريال  و)1000(  الدكتوراه،  ر�سالة  ملناق�سة  ريال   )1500( مقدارها  مقطوعة 

اإذا كان املناق�س من خارج اململكة.  ر�سالة املاج�ستري وتزاد املكافاأة لت�سبح )2500( ريال 

واإذا كان املناق�س من خارج املدينة التي بها مقر اجلامعة التي تناق�س فيها الر�سالة �سواء 

كان من داخل اململكة اأو من خارجها في�سرف له بالإ�سافة اإىل املكافاأة امل�سار اإليها اأعاله 

ل  اأق�سى  وبحد  والإعا�سة  املنا�سب  ال�سكن  واأجــرة  واإليه  اإقامته  مقر  من  اإركــاب  تذكرة 

وملحرم  كفيفًا  املناق�س  كان  اإذا  املناق�س  ملرافق  اإركاب  تذكرة  ت�سرف  كما  ليلتني.  يتجاوز 

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 اأقت�ست 

، وذلك بناًء على تو�سية من جمل�سي الق�سم و الكلية املخت�سني مع  ذلك طبيعة الدرا�سة 

اإي�ساح املربرات للبقاء مدة تزيد عن ليلتني »  

ويجوز ملجل�س الدرا�سات العليا اإ�سافة ليلة اأو ليلتني يف حالت ال�سرورة، واإذا ما اقت�ست 

مع  املخت�سني  والكلية  الق�سم  جمل�سي  من  تو�سية  على  بناًء  وذلك  الدرا�سة،  طبيعة  ذلك 

اإي�ساح املربرات للبقاء مدة تزيد عن ليلتني.

القاعدة التنفيذية للمادة ال�ستني

60-1  ل ي�سقط حق امل�سرف يف املكافاأة املقررة اإذا مل يح�سل الطالب على الدرجة 

                   لأي �سبب لي�س امل�سرف طرفًا فيه بناًء على تو�سيتي جمل�سي الق�سم والكلية  

                  وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
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القواعد التنفيذية للمادة احلادية وال�ستني

يفو�س جمل�س عمادة الدرا�سات العليا عميد الدرا�سات العليا ب�ساأن اإ�سافة  1-61

                  ليلة  اأو ليلتني يف حالت ال�سرورة يف مدة اإقامة املناق�س من خارج اململكة.

61-2  تقوم الكلية ب�سرف املكافاأة للمناق�س من خارج اجلامعة يف اليوم نف�سه الذي 

          تعقد فيه املناق�سة.
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الباب التا�سع 

اأحكام عامة

املادة الثانية وال�ستون 

اقرتاح  على  بناًء  العليا  الدرا�سات  برامج  لتقومي  املنظمة  القواعد  اجلامعة  جمل�س  ي�سع 

جمل�س عمادة الدرا�سات العليا، على اأن ترفع نتائج التقومي ملجل�س اجلامعة.

املادة الثالثة وال�ستون

يقدم رئي�س الق�سم اإىل كل من عميد الكلية املعنية وعميد الدرا�سات العليا يف نهاية كل عام 

درا�سي تقريرًا عن �سري الدرا�سات العليا فيه.

املادة الرابعة وال�ستون 

العايل  التعليم  جمل�س  نظام  ب�ساأنه  يطبق  الالئحة  هذه  يف  خا�س  ن�س  فيه  يرد  مل  ما 

واجلامعات ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها يف اململكة.

املادة اخلام�سة وال�ستون 

بها  العمل  وي�سري  اجلامعات،  يف  العليا  الدرا�سات  لوائح  من  �سبقها  ما  الالئحة  هذه  تلغي 

حالت  معاجلة  اجلامعة  وملجل�س  اإقرارها.  لتاريخ  تالية  درا�سية  �سنة  اأول  من  اعتبارًا 

الطالب امللتحقني يف ظل اللوائح ال�سابقة لنفاذ هذه الالئحة.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية وال�ستني

ترفع دوريًا نتائج تقومي كل برنامج  ملجل�س اجلامعة يف مدة ل تتجاوز خم�س    1-62

�سنوات. 
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املادة ال�ساد�سة وال�ستون 

الدرا�سات  ل�سري  والتنفيذية  التنظيمية  ــراءات  والإج القواعد  و�سع  اجلامعات  ملجال�س 

العليا بها مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذه الالئحة.

املادة ال�سابعة وال�ستون 

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

القاعدة التنفيذية للمادة ال�ساد�سة وال�ستني

ملجل�س اجلامعة، حق تف�سري  القواعد التنفيذية امل�ساحبة لهذه الالئحة،    1-66

وتعديل ما يحتاج منها اإىل تعديل.












