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الباب األول

أهداف الدراسات العليا

املادة األوىل :
تهدف الدراسات العليا إىل حتقيق األغراض اآلتية :
- 0العناية بالدراسات اإلسالمية والعربية والتوسع يف حبوثها والعمل على نشرها .
- 2اإلسهام يف إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات املتخصصة
والبحث اجلاد للوصول إىل إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق
جديدة .
- 4متكني الطالب املتميزين من محلة الشهادات اجلامعيةمن مواصلة دراساتهم العليا
حملياً .
- 3إعـداد الكفايـات العلميـة واملهنيـة املتخصصـة وتأهيلـهم تـأهيالً عاليـا يف جمـاتت
املعرفة املختلفة .
- 5تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ودفعهـم إىل
اإلبـدا واتبتكـار وتطـوير البحـث العلمـي وتوجيهـ ملعاجلـة قضـايا اجملتمـع
السعودي .
- 6اإلسهام يف حتسني مستوى برامج املرحلة اجلامعية لتتفاعل مع بـرامج الدراسـات
العليا .
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الباب الثاني
الدرجات العلمية

املادة الثانية :
مينح جملس اجلامعة الدرجات العلمية اآلتية بناء على توصية جملسي القسم وكلية
وتأييد جملس عمادة الدراسات العليا

:

 0ــ الدبلوم .
 2ــ املاجستري (العاملية) .
 4ــ الدكتوراه (العاملية العالية) .

املادة الثالثة :
تكون متطلبات الدراسة للدرجات العلمية املنصوص عليها يف املادة الثانيـة وفـق
أحكام هذه الالئحة ويستثنى من ذلك :
 0ــ الدبلومات الطبية .
 2ــ الزماتت الطبية .
فيطبق عليهما القواعد واللوائح الصادرة من جملس اجلامعة .
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الباب الثالث

تنظيم الدراسات العليا

املادة الرابعة :
ينشأ يف كـل جامعـة عمـادة للدراسـات العليـا تـرتب بوكيـل اجلامعـة للدراسـات
العليا والبحث العلمي وتتوىل اإلشراف على مجيع برامج الدراسـات العليـا باجلامعـة
والتنسيق فيما بينها والتوصية باملوافقة عليها وتقوميها واملراجعة الدائمة هلا .

املادة اخلامسة :
يكون لعمـادة الدراسـات العليـا جملـس خيـت بـالنرر يف مجيـع األمـور املتعلقـة
بالدراسات العليا باجلامعة واختاذ القرارات الالزمة بشأنها يف حدود اختصاص وفق ما
تقضي ب هذه الالئحة  ،ول على األخ ما يأتي :
 0ــ اقرتاح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها  ،وتنسيقها يف مجيع كليـات
ومعاهد اجلامعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .
 2ــ اقرتاح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع األقسام العلمية فيما يتعلق بتنريم الدراسات
العليا .
 4ــ اقرتاح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها واإلشراف عليها .
 3ـــ التوصـية بإجـازة الـاامج املسـتحدثة بعـد دراسـتها والتنسـيق بينهـا وبـني الـاامج
القائمة .
 5ــ التوصية باملوافقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على الاامج من تعـديل أو
تبديل .
 6ـــ التوصـية مبسـميات الشـهادات العليـا بـالل تني العربيـة واإلجنليزيـة بنـاء علـى توصـية جمـالس
الكليات .
 7ــ التوصية مبنح الدرجات العلمية .
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 8ــ البت يف مجيع الشؤون الطالبية املتعلقة بطالب الدراسات العليا يف اجلامعة .
 9ــ املوافقة على تشكيل جلان اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية .
01ــ وضع اإلطار العام خلطة البحث والقواعد املنرمـة لكيفيـة كتابـة الرسـالة العلميـة
وطباعتها وإخراجها وتقدميها ومناذج تقارير جلنة املناقشة واحلكم على الرسائل 1
00ــ تقويم برامج الدراسـات العليـا يف اجلامعـة بصـفة دوريـة بواسـطة جلـان أو هياـات
متخصصة من داخل أو من خارج اجلامعة .
02ــ دراسة التقارير الدورية اليت تقدمها األقسام العلمية يف اجلامعة .
04ــ النرر فيما حييل إلي جملس اجلامعة أو رئيس أو مدير اجلامعة للدراسة وإبداء الرأي
.

املادة السادسة

:

يؤلف جملس عمادة الدراسات العليا على النحو اآلتي
عميد الدراسات العليا ول رئاسة اجمللس .عميد البحث العلمي .وكيل عمادة الدراسات العليا ول أمانة اجمللس .عضو هياة تدريس واحد عن كل كلية بها دراسات عليا بدرجـة أسـتاذ مشـارعلى األقل يتم تعيينهم بقرار من جملس اجلامعة بناء على توصية جمالس الكليات
وموافقة مدير اجلامعة ويكون تعيينهم ملدة سنتني قابلة للتجديد .
:

0
2
4
3

وجيتمع اجمللس بدعوة من رئيس مرة كل شهر على األقـل وت يصـح اتجتمـا
إت حبضور ثلثي أعضائ وتصدر قرارات باألغلبية ألصوات األعضاء احلاضرين وعنـد
التساوي يرجح اجلانب الذي في الرئيس  ،وتعتا قرارات اجمللس نافذة ما مل يرد عليها
اعرتاض من مدير اجلامعة خالل مخسة عشر يوما مـن تـاري وصـوهلا إليـ  .وجمللـس
العمادة تشكيل جلان دائمة أو مؤقتة من بني أعضائ أو من غريهم لدراسة ما يكلفهـم
ب .
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الباب الرابع

البرامج المستحدثة

املادة السابعة :
يضع جملس اجلامعة املعايري التفصـيلية إلقـرار بـرامج الدراسـات العليـا بنـاء علـى
توصية جملس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي

:

- 0أن يكـون قـد تـوافر لـدى القسـم العـدد الكـايف مـن أعضـاء هياـة التـدريس مـن
األساتذة واألساتذة املشاركني املتخصصني يف جمال الانامج

,

باإلضافة إىل توافر

اإلمكانـات البحثيـة مـن معامـل وخمتـاات وتسـهيالت احلاسـوب وغريهـا وذلـك
لضمان جناح الانامج من حيث التدريس واإلشراف والبحث .
- 2أن يكون القسم قد اكتسب خاة مناسبة على مستوى املرحلة اجلامعيـة إن كـان
الانامج لدرجة املاجستري ،أو درجة املاجستري إن كان الانامج لدرجة الدكتوراه .
- 4أن يكون عدد الطالب املتوقع قبوهلم يف الانامج مناسبا لضمان إستمراريت .

املادة الثامنة

:

مـع مراعـاة مـا ورد يف املـادة السـابعة يتقـدم القسـم إىل جملـس الكليـة مبشـرو
تفصيلي عن الانامج يوضح في ما يأتي .:
- 0أهداف الانامج ومدى احتياج اجملتمع السعودي ل .
- 2طبيعة الانامج من حيث تركيزه األكادميي واملهين ومنهج العلمي .
- 4أهمية الانامج ومسوغات تقدمي  ،بعد اتطال على ما تقدم األقسـام األخـرى
داخل اجلامعة أو اجلامعات األخرى يف اململكة يف جمال التخص

.

- 3اإلمكانات املتوافرة  ،أو املطلوب توافرها بالقسم لتقديم الانـامج علـى مسـتوى
تعليمي ومهين رفيع  ،وبصفة خاصة حتديد اجملاتت البحثية الرئيسة بالقسم .
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- 5معدل استقرار هياة التدريس بالقسم على مدى السنوات اخلمس املاضية .
- 6السـري الذاتيـة والعلميـة ألعضـاء هياـة التـدريس بالقسـم وملـن هلـم صـلة مبجـال
الانامج يف اجلامعة .

املادة التاسعة:
يـدر

جملـس عمـادة الدراسـات العليـا مشـرو الانـامج  ،ويتـوىل التنسـيق بـني

متطلبات ومتطلبات الاامج األخرى القائمة إن وجدت لتفادي اتزدواجية فيما بينهـا
 ،ويف حال اقتناع يوصي ب إىل جملس اجلامعة تعتماده .

املادة العاشرة :
يكون التعديل يف املقررات  ،أو متطلبات الانامج  ،أو شروط القبـول بقـرار مـن
جملس اجلامعة بناء على توصـية جملـس عمـادة الدراسـات العليـا بالتنسـيق مـع القسـم
املخت

.

املادة احلادية عشرة :
جيوز أن تنشأ يف اجلامعة برامج مشرتكة للدراسات العليا بني قسمني أو أكثر أو
كليتني أو أكثر وفق قواعـد يضـعها جملـس اجلامعـة بنـاء علـى توصـية جملـس عمـادة
الدراسات العليا بعد التنسيق مع األقسام املعنية .
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الباب اخلامس
القبول والتسجيل

شروط القبول
املادة الثانية عشرة :
حيدد جملس اجلامعة أعداد الطالب الذين سيتم قبوهلم سنويا يف الدراسات العليا
بناء على توصية جملس عمادة الدراسات العليا واقرتاح جمالس األقسام والكليات .

املادة الثالثة عشرة

:

يشرتط للقبول يف الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي

:

- 0أن يكون املتقـدم سـعودي أو علـى منحـة رمسيـة للدراسـات العليـا إذا كـان مـن غـري
السعوديني .
- 2أن يكون املتقدم حاصـال علـى الشـهادة اجلامعيـة مـن جامعـة سـعودية أو مـن جامعـة أخـرى
معرتف بها .
- 4أن يكون حسن السري والسلو وتئقا طبيا .
- 3أن يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريس .
- 5موافقة مرجع على الدراسة إذا كان موظفا ،وجيوز يف حاتت الضرورة القصـوى
تأجيـل إحضـار الطالـب موافقـة مرجعـ علـى الدراسـة إىل حـني بـدء تسـجيل
املقررات (التكميلية أو الدراسات العليا) .
- 6األصل يف دراسة الدكتوراه التفرغ التام وجيوز جمللـس اجلامعـة اتسـتثناء مـن ذلـك متـى
دعت احلاجة لذلك .
وجمللس كل جامعة أن يضيف إىل هذه الشروط العامة ما يراه ضروريا .
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املادة الرابعة عشرة :
يشرتط للقبول مبرحلة الدبلوم حصول الطالب على تقدير (جيد) علـى األقـل يف
املرحلة اجلامعية .

املادة اخلامسة عشرة :
يشرتط للقبول مبرحلة (املاجستري) حصول الطالب على تقـدير (جيـد جـدا) علـى
األقل يف املرحلة اجلامعية  ،وجيوز جمللس عمادة الدراسات العليا قبول احلاصلني على
تقدير (جيد مرتفع) .
كما جيوز جمللس عمادة الدراسات العليا بناءً علـى توصـية جملـس القسـم وتأييـد جملـس
الكلية قبول احلاصلني على تقدير(جيد) يف بعض الاامج اليت حيددها جملس اجلامعة  ،على
أت يقل معدل الطالب يف كل األحوال عن (جيـد جـدا) يف مقـررات التخصـ

ملرحلـة

البكالوريو .
وجمللس عمادة الدراسات العليـا بنـاءً علـى توصـية جملـس القسـم وتأييـد جملـس
الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول .

املادة السادسة عشرة

:

يشرتط للقبول مبرحلة (الدكتوراه) احلصول على تقدير (جيـد جـدا) علـى األقـل يف
مرحلة املاجستري إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير .وجمللس عمـادة الدراسـات العليـا
بناء على توصية جملس القسم وتأييد جملس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية
للقبول .

املادة السابعة عشرة :
جيوز قبول الطالب لدراسة املاجسـتري أو الـدكتوراه يف غـري جمـال ختصصـ بنـاء
على توصية جملسي القسم والكلية املختصني وموافقة جملس عمادة الدراسات العليا .
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املادة الثامنة عشرة :
جيوز جمللس القسم املخت

أن يشرتط لقبـول الطالـب يف مـرحليت املاجسـتري أو

الدكتوراه اجتياز عدد من املقررات التكميلية من مرحلة سـابقة يف مـدة ت تزيـد علـى
ثالثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتي.:
- 0اجتياز املقرر التكميلي يف املرة األوىل بتقدير ت يقل عن (جيد) .
- 2أت يقل معدل الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن (جيد جدا) .
- 4ت يتم التسجيل يف برنامج الدراسات العليا إت بعـد اجتيـاز املقـررات التكميليـة ،
وجيوز جمللس القسم املخت

اإلذن بالتسجيل يف مقررات الدراسات العليا إذا مل

يبق علي سوى مقرر أو مقررين من املقررات التكميلية .
- 3ت حتتسب املدة الزمنية تجتياز املقررات التكميلية ضـمن املـدة احملـددة للحصـول
على الدرجة .
- 5ت تدخل املقررات التكميلية يف احتساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدراسات العليا .

املادة التاسعة عشرة

:

تتـوىل عمـادة الدراسـات العليـا قبـول الطـالب وتسـجيلهم بالتنسـيق مـع عمـادة
القبول والتسجيل  ،وتتم إجراءات قبول طالب الدراسات العليا وفق ما يلي :
أ ) يتقدم الراغبون يف القبول مبستنداتهم مكتملة إىل عمادة الدراسات العليا من بداية
األسبو الثاني وحتى نهاية األسبو اخلامس من الفصـل الدراسـي الـذي يسـبق
بدء الدراسة .
ب ) حتيل عمادة الدراسات العليا مستندات الـراغبني يف القبـول إىل األقسـام املختصـة
خالل مدة ت تتجاوز نهاية األسبو الساد

من الفصل السابق لبدء الدراسة .
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ج ) توصي جمالس األقسام املختصة بقبول الطالب يف مدة ت تتجاوز األسبو العاشر
مـن الفصـل الدراسـي الـذي يسـبق بـدء الدراسـة  ،وتعـاد مسـتندات املتقـدمني إىل
عمادة الدراسات العليا خالل أسبوعني من تاري التوصية .
د ) يصدر جملس عمادة الدراسات العليا قرارات قبول الطالب .
هـ ) بعد صدور قرارات قبول الطالب ترسل عمـادة الدراسـات العليـا كامـل أصـول
الوثائق ،بعد اتحتفاظ بصورة منها إىل عمادة القبول والتسجيل  ،وتزود األقسام
املختصة بقوائم املقبولني قبل بدء فرتة التسجيل يف املقررات بأسبوعني يف األقل .

املادة العشرون :
ت جيوز للطالب أن يلتحق باناجمني للدراسات العليا يف وقت واحد .

التأجيل والحذف
املادة احلادية والعشرون :
جيوز مبوافقة جملس القسـم املخـت

وعميـدي الكليـة والدراسـات العليـا تأجيـل

قبول الطالب على أت تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني  ،وت حتتسب مدة التأجيل
ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة .
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املادة الثانية والعشرون :
جيوز مبوافقة جملس القسـم املخـت

وعميـدي الكليـة والدراسـات العليـا تأجيـل

دراسة الطالب وفق ما يأتي

:

- 0أن يكون الطالب قد اجتاز فصال دراسيا أو أكثر أو أجنز قدرا مناسبا من الرسالة
.
- 2أت يتجاوز جممو مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتني دراسيتني) .
- 4أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي مبا ت يقل عن أسبوعني .
- 3ت حتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة .

املادة الثالثة والعشرون:
جيوز أن حيذف الطالب مجيع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي

:

- 0أن يتقدم بطلب احلذف إىل رئيس القسم قبل اتختبار النهائي خبمسة أسابيع يف
األقل .
- 2موافقة جملس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا .
- 4أت يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية .
- 3حيتسـب هـذا الفصـل الدراسـي ضـمن مـدة التأجيـل املشـار إليهـا يف املـادة الثانيـة
والعشرون .
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االنسحاب

()1

املادة الرابعة والعشرون :
إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناء على رغبت ثم أراد العـودة إليهـا
طبقت علي شروط اتلتحاق وقت القبـول اجلديـد ويكـون اتنسـحاب وفـق القواعـد
التالية :
أ

-

يتقدم الطالب بطلب اتنسحابإىلعمادة الدراساتالعليا قبل تاري بدء اتمتحانات
النهائية .

ب -ختطر عمادة الدراسات العليا كـال مـن عمـادة القبـول والتسـجيلوالقسـم املخـت
بذلك خالل أسبوعني من تاري إكمال إجراءات اتنسحاب .

االنقطاع
املادة اخلامسة والعشرون :
يعتا الطالب منقطعا عن الدراسة ويطوى قيده يف احلاتت اآلتية:
- 0إذا كان مقبوت للدراسة ومل يسجل يف الوقت احملدد .
- 2يف حال التسجيل يف أحد الفصول وعدم مباشرت للدراسة هلذا الفصل .

إلغاء القيد
املادة السادسة والعشرون:
يل ى قيد الطالب بقرار من جملس عمادة الدراسات العليا يف احلاتت اآلتية

:

- 0إذا مت قبول يف الدراسات العليا ومل يسجل يف الفرتة احملددة للتسجيل .
- 2إذا مل جيتز املقررات التكميلية وفق الشروط الواردة يف املادة الثامنة عشرة .
- 4إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل دراسي دون عذر مقبول .
( )0اتنسحاب :هو اسرتداد الطالب ملف من اجلامعة بشكل نهائي.
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- 3إذا ثبت عدم جديت يف الدراسة أو أخل بأي من واجبات الدراسية وفقـا ألحكـام
املادة ( )25من هذه الالئحة .
- 5إذا اخنفض معدل الرتاكمي عن تقدير(جيد جدا) يف فصلني دراسيني متتاليني .
- 6إذا جتاوز فرص التأجيل احملددة يف املادة (. )22
- 7إذا أخل باألمانة العلميـة سـواء يف مرحلـة دراسـت للمقـررات أو إعـداده للرسـالة
،أو قام بعمل خيل باألنرمة والتقاليد اجلامعية .
- 8إذا مل جيتز اتختبار الشامل

-

إن وجد

-

بعد السماح ل بإعادت مرة واحدة .

- 9إذا قررت جلنة احلكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشـة أو عـدم قبوهلـا بعـد
املناقشة .
- 01إذا مل حيصل على الدرجة خالل احلد األقصى ملدتها وفق ا للمادة (. )64

املادة السابعة والعشرون :
جيوز يف حاتت الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي أل ـى قيـده إذا كـان
احلائل دون مواصلة دراست ظروف قهرية يقبلها جملسا القسـم والكليـة وتكـون إعـادة
القيد بناء على توصية من جملس عمادة الدراسات العليا وبقرار مـن جملـس اجلامعـة
مع مراعاة ما يأتي :
- 0الطالب الذي مضى على إل اء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامـل معاملـة
الطالب املستجد بصرف النرر عما قطع سابقا من مرحلة الدراسة .
- 2الطالب الذي مضى علـى إل ـاء قيـده سـتة فصـول دراسـية أو أقـل يعيـد دراسـة
بعض املقررات اليت حيددها ل جملس القسم والكلية ويوافق عليها جملس عمادة
الدراسات العليا  ،وحتتسب الوحدات الـيت درسـها ضـمن معدلـ الرتاكمـي بعـد
استاناف الدراسة  ،كما حتتسب املدة اليت قضاها الطالب يف الدراسـة قبـل إل ـاء
قيده ضمن املدة القصوى للحصول على الدرجة .
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الفرص اإلضافية
املادة الثامنة والعشرون :
جيوز استثناء من الفقرة ( )5من املـادة ( )62مـنح الطالـب فرصـة إضـافية واحـدة
لفصل دراسي واحد أو فصلني دراسيني حدا أعلى بنـاء علـى توصـية جملسـي القسـم
والكلية وموافقة جملس عمادة الدراسات العليا ،

املادة التاسعة والعشرون :
جيوز استثناء من الفقرة ( )01من املادة ( )62منح الطالب فرصة إضافية ت تزيـد
عـن فصـلني دراسـيني بنـاء علـى تقريـر مـن املشـرف وتوصـية جملسـي القسـم والكليـة
وجملس عمادة الدراسات العليا وموافقة جملس اجلامعة .

التحويل
املادة الثالثون :
جيوز قبول حتويل الطالب إىل اجلامعة مـن جامعـة أخـرى معـرتف بهـا بنـاءً علـى
توصـية جملسـي القسـم والكليـة وموافقـة جملـس عمـادة الدراسـات العليـا مـع مراعـاة
ما يأتي :
 - 0تـوافر شـروط القبـول يف الطالـب احملـول وأي شـروط أخـرى يراهـا القسـم
ضرورية .
 - 2أت يكون الطالب مفصوت من اجلامعة احملول منها ألي سبب من األسباب .
 - 4جيوز احتساب عدد الوحدات الدراسية اليت درسها سابقا طبقا لألتي

:

أت يكـون قـد مضـى علـى دراسـت للوحـدات املعادلـة أكثـر مـن سـتة

أ

-

فصول دراسية .
ب

-

أن تتفق من حيث املوضو مع متطلبات الانامج احملول إلي .
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أت تتعدى نسبة هذه الوحدات ثالثـني يف املائـة مـن وحـدات الانـامج

ج

-

احملول إلي .
أت يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن (جيد جدا) .

د

-

ت تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساب املعدل الرتاكمي .

هـ

تكون املعادلـة بتوصـية مـن جملـس القسـم الـذي يتبعـ املقـرر وموافقـة

و

-

جملسي الكلية وعمادة الدراسات العليا .

املادة احلادية والثالثون

:

جيـوز حتويـل الطالـب مـن ختصـ

إىل آخـر داخـل اجلامعـة بنـاء علـى توصـية

جملسي القسم احملول إلي والكلية وموافقة جملس عمادة الدراسات العليا

,

مع مراعاة

ما يأتي

:

- 0توافر شروط القبول يف الطالب احملول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية .
- 2جيوز احتساب الوحدات الدراسية اليت سبق دراستها يف اجلامعة إذا رأى القسـم
املخت

أنها مطابقة للانـامج الـذي يريـد التحـول إليـ  ،وتـدخل ضـمن معدلـ

الرتاكمي .
- 4أت يكون الطالب قد أل ي قيده ألي من األسباب الواردة يف املادة ( )62من هذه
الالئحة .
- 3حتتسب املدة اليت قضاها الطالـب يف الانـامج احملـول منـ ضـمن املـدة القصـوى
احملددة للحصول على الدرجة .
- 5يكون التحويل من برنامج إىل أخر ملرة واحدة خالل املدة احملددة للحصول على
الدرجة .
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الباب السادس
نظام الدراسة

املادة الثانية والثالثون :
تكون الدراسة للدبلوم باملقررات الدراسية واألعمال امليدانية والتطبيقية واملعملية وفق مـا
يأتي :
- 0ت تقل مدة الدراسة عن فصلني وت تزيد عن أربعة فصول دراسية .
- 2ت يقل عدد الوحدات الدراسية عن ( )32وحدة وت تزيد عن ( )64وحدة .
وحيدد جملس اجلامعة بناء على اقرتاح جملسي القسم والكليـة املختصـني وتوصـية
جملـس عمـادة الدراسـات العليـا املقـررات املطلوبـة للحصـول علـى الـدبلوم ومسـمى
الشهادة .

املادة الثالثة والثالثون :
تكون الدراسة للماجستري بأحد األسلوبني اآلتيني :
 - 0باملقررات الدراسية والرسالة على أت يقل عـدد الوحـدات الدراسـية عـن أربـع
وعشرين وحدة من مقررات الدراسات العليا مضاف ا إليها الرسالة .
 - 2باملقررات الدراسية يف بعض التخصصـات ذات الطبيعـة املهنيـة  ،علـى أت يقـل
عدد الوحدات الدراسية عن اثنتني وأربعني وحدة من مقررات الدراسات العليـا
 ،وعلى أن يكون من بينها مشرو حبثي حيسب بثالث وحدات على األقل .
ويراعي أن تشتمل اخلطة الدراسية للماجستري على مقررات دراسات عليـا ذات
عالقة بالتخص

من أقسام أخرى كلما أمكن ذلك .
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املادة الرابعة والثالثون :
تكون الدراسة للدكتوراه بأحد األسلوبني اآلتيني :
- 0باملقررات الدراسـية والرسـالة علـى أت يقـل عـدد الوحـدات املقـررة عـن ثالثـني
وحدة من مقررات الدراسات العليا بعد املاجستري مضافا إليها الرسالة .
- 2بالرسالة وبعض املقررات على أت يقل عدد الوحدات املقـررة عـن اثـنيت عشـرة
وحدة من مقررات الدراسات العليا  ،ختص

للدراسات املوجهـة أو النـدوات ،

أو حلقات البحث  ،حسب التكوين العلمي للطالب وختصص الدقيق .

املادة اخلامسة والثالثون :
تنقسم السنة الدراسية إىل فصلني رئيسني ت تقل مدة كل منهما عن مخسة عشر
أسبوعا وت تدخل ضمنها فرتتا التسجيل واتختبارات  ،وفصل دراسي صيفي ت تقل
مدت عن مثانية أسابيع تضاعف خالهلا املدة املخصصة لكل مقرر .
وجيوز أن تكون الدراسة يف بعض الكليات على أسا

السنة الدراسية الكاملة وفق ا

للقواعد واإلجراءات اليت يقرها جملس اجلامعة مبا ت يتعارض مع أحكام هذه الالئحـة
.

املادة السادسة والثالثون :
 - 0املدة املقررة للحصول على درجة املاجستري ت تقل عن أربعة فصول دراسية وت
تزيد عن مثانية فصول دراسية وت حتسب الفصول الصيفية ضمن هذه املدة .
 - 2املدة املقررة للحصول على درجة الدكتوراه ت تقل عن ستة فصول دراسية وت
تزيد عن عشرة فصول دراسية  ،وت حتسب الفصول الصيفية ضمن هذه املدة .
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املادة السابعة والثالثون :
حتسـب املـدة القصـوى للحصـول علـى الدرجـة العلميـة مـن بدايـة التسـجيل يف
مقررات الدراسات العليا وحتى تاري تقديم املشرف على الطالـب تقريـرا إىل رئـيس
القسم مرفقا ب نسخة من الرسالة  ،أو أي متطلبات أخرى لاناجم .

املادة الثامنة والثالثون :
ت تقل عدد الوحدات الدراسية اليت يدرسها طالب الدراسات العليا يف اجلامعـة
اليت ستمنح الدرجة العلمية عن سبعني يف املائة من عـدد الوحـدات املطلوبـة  ،كمـا
جيب أن يقوم باإلعداد الكامل لرسالت حتت إشرافها .

املادة التاسعة والثالثون :
ت يتخرج الطالب إت بعـد إنهـاء متطلبـات الدرجـة العلميـة  ،ومبعـدل تراكمـي ت
يقل عن (جيد جدا) .
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الباب السابع
نظام االختبارات

املادة األربعون :
يتم إجـراء اتختبـارات يف مقـررات الدراسـات العليـا لنيـل درجـة الـدبلوم
املاجستري

,

,

أو

أو الدكتوراه,ورصد التقديرات :وفقا لالئحـةالدراسـةواتختبـارات للمرحلـة

اجلامعيـةالصـادرةمـن جملـس التعلـيم العـالي يف جلسـت الثانيـة املعقـودة بتـاري
0306/6/00هـ ،فيماعدا ما يأتي

:

- 0ت يعتا الطالب ناجحا يف املقرر إت إذا حصل في على تقدير (جيد) علىاألقل .
- 2فيما يتعلق باتختبارات البديلة واملقررات اليت تتطلـب دراسـتها أكثـر مـن فصـل
دراسي يتخذ جملس عمادة الدراسات العليا ما يراه حياهلا بناء على توصية جملس
القسم وموافقة جملس الكلية املختصة .
- 4أن جيتاز طالب املاجستري -إذا اقتضى برنامج دراست ذلك -وطالبالدكتوراه بعد
إنهائهمـا مجيـع املقـررات املطلوبـة اختبـارا حتريريـا وشـفويا شـامال تعقـده جلنـة
متخصصـة وفـق قواعـد يقرهـا جملـس اجلامعـة بنـاء علـى توصـية جملـس القسـم
وموافقة جملـس الكليـة املختصـة وجملـس عمـادة الدراسـات العليـا  ،ويكـون هـذا
اتختبار يف التخص

الرئيس للطالب والتخصصات الفرعية إن وجدت  ،ويعـد

الطالب مرشحا لنيل الدرجة إذا اجتاز اتختبار مـن املـرة األوىل  ،أمـا إن أخفـق
في أو يف جزء من فيعطى فرصة واحدة خالل فصلني دراسيني  ،فإن أخفق يل ى
قيده .
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الباب الثامن
الرسائل العلمية

إعداد الرسائل واإلشراف عليها
املادة احلادية واألربعون :
يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاق بالانامج لتوجيه
يف دراست ومساعدت يف اختيار موضو الرسالة وإعـداد خطـة البحـث وفـق القواعـد
املعتمدة من جملس اجلامعة بناء على توصية جملس عمادة الدراسات العليا .
املادة الثانية واألربعون :
على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء مجيع متطلبات القبول واجتيازه مخسـني
يف املائة على األقـل مـن املقـررات الدراسـية ومبعـدل تراكمـي ت يقـل عـن (جيـد جـدا)
التقدم مبشرو الرسالة

-

إن وجدت

-

إىل القسم  ،ويف حال التوصـية باملوافقـة عليـ

يقرتح جملس القسـم اسـم املشـرف علـى الرسـالة واملشـرف املسـاعد

-

إن وجـد

-

أو

أمسـاء أعضـاء جلنـة اإلشـراف مـع حتديـد رئيسـها  ،ويرفـع بـذلك إىل جملـس الكليـة،
وجملس عمادة الدراسات العليا للموافقة علي بناء على تأييد جملس الكلية .

املادة الثالثة واألربعون :
جيب أن تتميز موضوعات رسائل املاجستري باجلدة واألصالة ,كما جيب أن تتميز
موضوعات رسائل الدكتوراه باألصالة واتبتكار واإلسهام الفاعل يف إمنـاء املعرفـة يف
ختص

الطالب .

املادة الرابعة واألربعون

:

تكتب رسائل املاجستري والدكتوراه بالل ة العربية  ،وجيوز أن تكتب بل ـة أخـرى
يف بعض التخصصات بقرار من جملس اجلامعة بناء على توصية جملسي القسم والكلية
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وجملس عمادة الدراسات العليا ،على أن حتتوى على ملخ

واف هلا بالل ـة العربيـة

.

املادة اخلامسة واألربعون

:

يشرف على الرسـائل العلميـة األسـاتذة واألسـاتذة املشـاركون مـن أعضـاء هياـة
التدريس باجلامعة  ،وجيوز أن يشرف األستاذ املساعد على رسائل املاجستري إذا مضى
على تعيين على هذه الدرجة سنتان  ،وكان لدي حبثان على األقل

-

يف جمال ختصص

-

من األحباث املنشورة أو املقبولة للنشر يف جملة علمية حمكمة .

املادة السادسة واألربعون

:

جيوز أن يقوم باإلشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي اخلاة املتميـزة
والكفاية العلمية يف جمال البحث من غري أعضاء هياة التدريس باجلامعة وذلـك بقـرار
من جملس اجلامعـة بنـاء علـى توصـية جملـس القسـم املخـت

وجملـس الكليـة املعنيـة

وجملس عمادة الدراسات العليا وفق الشروط التالية :
أ ) رسائل املاجستري

:

- 0أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه .
- 2أن يكون قد مضى على حصول على درجة الدكتوراه ثالث سنوات يف األقل .
 4ــ أن يكون لدي ثالث أحباث يف األقل

-

يف جمال ختصص

-

من األحباث املنشورة

أو املقبولة للنشر يف جمالت علمية حمكمة .
ب) رسائل الدكتوراه :
- 0أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه

.

- 2أن يكون قد مضى على حصول على درجة الدكتوراه مخس سنوات يف األقـل
.
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- 4أن يكون لدي ستة أحباث يف األقـل -يف جمـال ختصصـ

-

مـن األحبـاثاملنشـورة أو

املقبولة للنشر يف جمالت علمية حمكمة

.

املادة السابعة واألربعون :
جيوز أن يقوم باملساعدة يف اإلشراف على الرسالة أحد أعضاء هياة التدريس من
أقسام أخرى حسب طبيعة الرسالة  ،على أن يكون املشرف الرئيس من القسم الذي
يدر

ب الطالب .

املادة الثامنة واألربعون

:

للمشرف سواء كان منفردا أو مشرتكا مع غريه أن يشرف حبد أقصى على أربـع
رسائل يف وقت واحد  .وجيوز يف حاتت الضرورة القصوى بتوصية من جملس القسم
وموافقة جملسي الكلية املعنية وعمادة الدراسات العليا زيادة عـدد الرسـائل إىل مخـس
 ،وحيتسب اإلشراف على كل رسالة بساعة واحدة من نصاب عضـو هياـة التـدريس
إذا كان مشرفا منفردا أو مشرفا رئيسا .

املادة التاسعة واألربعون

:

يف حال عدم متكـن املشـرف مـن اتسـتمرار يف اإلشـراف علـى الرسـالة أوانتهـاء
خدمت باجلامعة ،يقـرتح جملـس القسـم مشـرفا بـديال يقـوم مقامـ ويوافـق عليـ جملـس
الكلية املعنية ويقره جملس عمادة الدراسات العليا  ،على أن يشار إىل إسهام املشـرف
السابق يف الرسالة .
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املادة اخلمسون :
يقدم املشرف

-

يف نهاية كل فصل دراسي

-

تقرير ا مفصال إىل رئيس القسـم

عن مدى تقدم الطالـب يف دراسـت وترسـل صـورة مـن التقريـر إىل عميـد الدراسـات
العليا .

املادة احلادية واخلمسون :
يقـدم املشـرف علـى الرسـالة  ،بعـد انتهـاء الطالـب مـن إعـدادها  ،تقريـرا عـن
اكتماهلا وصالحيتها للمناقشـة إىل رئـيس القسـم  ،متهيـدا تسـتكمال اإلجـراءاتالـيت
حيددهاجملسعمادة الدراسات العلياوهي :
أ

-

يقرتح جملس الكلية املعنية بناءعلى اقرتاح جملسالقسمجلنة احلكمعلىالرسـالةممـن
تنطبق عليهم أحكام املادتني (. )65( , )55

ب -ترفع أمساء أعضاء جلنة احلكم املقرتحة إىل جملس عمادة الدراسات العليا تختاذ
قرار بشأنها ،يف مدة ت تتجاوز شهرا من تاري قرار جملس الكلية .
ج  -بعد موافقة جملس عمادة الدراسات العليا على تشكيل جلنة احلكـم حييـل رئـيس
القسم املخت
د

-

الرسالة إىل أعضاء اللجنة وحيدد موعدا ملناقشتها

.

تكون مناقشة الرسائل علنية  ،وجيوز أن تكون سرية إذا استوجب األمر ذلك
 ،بناء على تقدير القسم املخت

 ،ويصدر حكم اللجنة مباشرة بعد املناقشة .

هـ -يف حالة عدم صالحية الرسالة للمناقشـة متامـا  ،ختطـر عمـادة الدراسـات العليـا ،
إلل اء قيد الطالب  ،وفقا للفقرة ( )9من املادة (. )62
و

-

جيب أت تزيد املدة بني موافقة جملس عمادة الدراسات العليا علـى تشـكيل جلنـة
احلكم وموعد املناقشة  ،على أربعة شهور  ،وت حتسب اإلجازات الرمسية ضمن
هذه املدة .
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املادة الثانية واخلمسون

:

إذا ثبت عدم جدية الطالب يف الدراسة أو أخل بأي من واجبات الدراسـية بنـاء
على تقرير من املشرف على دراست يتم إنذار الطالب خبطاب من القسم املخت

،

وإذا أنذر الطالب مرتني ومل يتالف أسباب اإلنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليـا
بناء على توصية جملس القسم إل اء قيده .

املادة الثالثة واخلمسون :
حذفت بناءً على قرار جملس التعليم العالي يف جلست (الثانية واألربعني) املعقودة بتاري
0327/3/25هـ .

مناقشة الرسائل
املادة الرابعة واخلمسون :
تكون جلنة املناقشة بقرار من جملـس عمـادة الدراسـات العليـا بنـاء علـى توصـية
جملسي القسم والكلية املختصني .
املادة اخلامسة واخلمسون :
يشرتط يف جلنة املناقشة على رسائل املاجستري ما يأتي :
 0ــ أن يكون عدد أعضائها فرديا ويكون املشرف مقررا هلا .
 2ــ أت يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة مـن بـني أعضـاء هياـة التـدريس وت ميثـل
املشرف واملشرف املساعد (إن وجد) أغلبية فيها .
 4ــ أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة .
 3ــ أن يكـون مـن بـني أعضـاء اللجنـة أحـد األسـاتذة  ،أو األسـاتذة املشـاركني علـى
األقل .
 5ــ أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي األعضاء على األقل .
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املادة السادسة واخلمسون :
يشرتط يف جلنة املناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي :
- 0أن يكون عدد أعضائها فرديا  ،وت يقل عن ثالثة  ،ويكون املشرف مقررا هلا .
- 2تقتصر عضوية جلنة املناقشة على األساتذة واألساتذة املشاركني  ،وت ميثل املشرف
واملشرف املساعد (إن وجد) أغلبية بينهم .
- 4أن يكون بني أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل .
- 3أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج اجلامعة .
- 5أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي األعضاء على األقل .
املادة السابعة واخلمسون :
يف حال عدم متكن املشرفعلى الرسالةمناملشاركةيفجلنة املناقشـة لوفاتـ أوانتهـاء
خدمت أو لتواجده يف مهمة خارج البالد لفرتة طويلة  ،يقرتح القسم بديال عن ويوافق
علي جملس الكلية املعنية ويقره جملس عمادة الدراسات العليا .
املادة الثامنة واخلمسون :
تعد جلنة املناقشة تقريرا يوقع من مجيع أعضائها

,

يقدم إىل رئيس القسم خالل

أسبو من تاري املناقشة  ،متضمنا إحدى التوصيات اآلتية :
- 0قبول الرسالة والتوصية مبنح الدرجة .
- 2قبول الرسالة مع إجراء بعـض التعـديالت  ،دون مناقشـتها مـرة أخـرى ويفـوض
أحد أعضـاء جلنـة املناقشـة بالتوصـية مبـنح الدرجـة بعـد التأكـد مـن األخـذ بهـذه
التعـديالت يف مـدة ت تتجـاوز ثالثـة أشـهر مـن تـاري املناقشـة وجمللـس اجلامعـة
اتستثناء من ذلك بناء على توصـية جملـس عمـادة الدراسـات العليـا املبنيـة علـى
تقرير جلنة احلكم .
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- 4استكمال أوج النق

يف الرسالة  ،وإعادة مناقشتها خـالل الفـرتة الـيت حيـددها

جملس عمادة الدراسات العليا بناء على توصـية جملـس القسـم املخـت

علـى أت

تزيد عن سنة واحدة من تاري املناقشة .
- 3عدم قبول الرسالة .
ولكل عضو من جلنة احلكم علـى الرسـالة احلـق يف أن يقـدم مالـ مـن مرئيـات
م ايرة أو حتفرات يف تقرير مفصل  ،إىل كل مـن رئـيس القسـم  ،وعميـد الدراسـات
العليا  ،يف مدة ت تتجاوز أسبوعني من تاري املناقشة .
املادة التاسعة واخلمسون :
يرفع رئيس القسم املخت

تقرير جلنة املناقشة إىل عميد الدراسات العليا يف مدة

ت تتجاوز ثالثة أسابيع من تاري املناقشة .
املادة الستون :
يرفـع عميـد الدراسـات العليـا التوصـية مبـنح الدرجـة إىل جملـس اجلامعـة تختـاذ
القرار .
املادة احلادية والستون :
يصـرف للمشـرف علـى رسـالة املاجسـتري مـن خـارج اجلامعـة مكافـأة مقطوعـة
مقدارها ( )5111مخسة آتف ريال  ،كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من
خارج اجلامعة مكافأة مقطوعة مقدارها ( )7111سبعة آتف ريال .
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املادة الثانية والستون :
يصرف ملن يشرت يف مناقشة رسالة ماجستري أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها
( )0111ألف ريال إذا كـان املنـاقش عضـو ا يف هياـة التـدريس بـنفس اجلامعـة الـيت
تقدم هلا الرسالة  .أما إذا كان املناقش من غري أعضاء هياة التدريس يف اجلامعـة الـيت
تناقش فيها الرسالة سواء كان من موظفي تلك اجلامعـة أو ممـن يـدعى مـن خارجهـا
فتصـرف لـ مكافـأة مقطوعـة مقـدارها ( )0511ريـال ملناقشـة رسـالة الـدكتوراه  ،و
( )0111ريال ملناقشة رسالة املاجستري وتزاد لتصبح ( )2511ريال إذا كان املناقش من
خارج اململكة .
وإذا كان املناقش من خارج املدينة اليت بها مقر اجلامعة اليت تناقش فيها الرسالة
سواء كان من داخل اململكة أو من خارجها فيصرف ل باإلضافة إىل املكافـأة املشـار
إليها أعاله تذكرة إركاب من مقر إقامت وإلي وأجرة السكن املناسب واإلعاشة وحبد
أقصى ت يتجاوز ليلتني  .كما تصرف تـذكرة إركـاب ملرافـق املنـاقش إذا كـان املنـاقش
كفيفا وحملرم املناقشة باإلضافة إىل أجرة السكن املناسب حبد أقصى ت يتجاوز ليلتني .
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الباب التاسع
أحـكـام عامة

املادة الثالثة الستون :
يضع جملس اجلامعة القواعد املنرمة لتقويم برامج الدراسات العليا بناء على
اقرتاح جملس عمادة الدراسات العليا  ،على أن ترفع نتائج التقويم جمللس اجلامعة .

املادة الرابعة والستون :
يقدم رئيس القسم إىل كل من عميد الكلية املعنية وعميـد الدراسـات العليـا
يف نهاية كل عام دراسي تقريرا عن سري الدراسات العليا في .

املادة اخلامسة والستون :
ما مل يرد في ن

خاص يف هذه الالئحة يطبق بشـأن نرـام جملـس التعلـيم

العـالي واجلامعـات ولوائحـ التنفيذيـة واألنرمـة واللـوائح والقـرارات املعمـول بهـا يف
اململكة .

املادة السادسة والستون :
تل ي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح الدراسات العليا يف اجلامعات ويسري
العمل بها اعتبارا من أول سنة دراسية تالية لتاري إقرارها  .وجمللـس اجلامعـة معاجلـة
حاتت الطالب امللتحقني يف ظل اللوائح السابقة لنفاذ هذه الالئحة .

املادة السابعة والستون :
جملـالس اجلامعـات وضـع القواعـد واإلجـراءات التنريميـة والتنفيذيـة لسـري
الدراسات العليا بها مبا ت يتعارض مع أحكام هذه الالئحة .

املادة الثامنة والستون :
جمللس التعليم العالي حق تفسري هذه الالئحة .
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