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بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

صدرت توصية اللجنة الدائمة لألنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية واإلجرائية على هذه الالئحة بجلستها الواحدة والعشرون المنعقدة 
بتاريخ ١١ صفر ١٤٤٤هـ، الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٢؛ والمستمدة من قرار مجلس شؤون الجامعات رقم )١٤٤٤/9/٢( وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٤٤هـ.







  Executive Summary

 Postgraduate Studies Bylaws

The executive regulations for postgraduate studies aims to regulate the course of the scientific 
educational process for the postgraduate phase and to introduce the mechanism and methods 
used in the university. The bylaws was prepared based on the decision of the University Affairs 
Council No. (2/9/1444) dated 3/1/1444 by the Deanship of Postgraduate Education in coordination 
with the Deanship of Development and it was presented to the Standing Committee for Rules, 
Regulations, and Executive Rules in its session No.(21)  on 7th September 2022  which include 
the following: 

  Chapter One: Definitions

  Chapter Two: Objectives and Application of Regulation

  Chapter Three: Objectives of Postgraduate Studies

  Chapter Four: Detailed Criteria for Approval of Postgraduate Programs

  Chapter Five: Organizing the Permanent Committee for Graduate Studies

  Semester Six: Study Programs and Study System

  Chapter Seven: Acceptance

  Chapter Eight: Academic Procedures

  Chapter Nine: Evaluation Mechanism

  Chapter Ten: Theses, Supervision and Discussion

  Chapter Twelve: General Provisions



المحتــــــــــوى

الفصل األول: التعريفات 

الفصل الثاني: أهداف وسريان الالئحة 

الفصل الثالث: أهداف الدراسات العليا 

الفصل الرابع: المعايير التفصيلية إلقرار برامج الدراسات العليا 

الفصل الخامس: تنظيم اللجنة الدائمة للدراسات العليا 

الفصل السادس: البرامج الدراسية ونظام الدراسة 

الفصل السابع: القبول

الفصل الثامن: اإلجراءات األكاديمية

الفصل التاسع: آلية التقييم

الفصل العاشر: الرسائل العلمية واإلشراف والمناقشة

الفصل الحادي عشر: التخرج ومنح الدرجة

الفصل الثاني عشر: أحكام عامة
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الفصل األول: التعريفات المادة

:)Postgraduate Education( الدراسات العليا
مرحلة دراسية أعلى من مرحلة البكالوريوس كالدبلوم العالي، أو الماجستير، أو الدكتوراه.

:)The Saudi Standard Classification of Educational Levels and Specializations( التصنيف
التصنيــف الســعودي الموحــد للمســتويات والتخصصــات التعليميــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )٧5( وتاريــخ ٢٧/ ١ / 

ــات أو تحديثــات. ١٤٤٢هـــ، ومــا يطــرأ عليــه مــن تعدي

:)The National Qualifications Framework( اإلطار
اإلطــار الوطنــي للمؤهــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب فــي 

اجتماعــه األول للــدورة الثانيــة المنعقــد بتاريــخ ٦ / ١٤٤١/٦هـــ ، ومــا يطــرأ عليــه مــن تعديــات أو تحديثات.

:)The Vice President of Postgraduate Education( الوكيل المختص
وكيل الجامعة المعني بشؤون الدراسات العليا في الجامعة، وفق الهيكل التنظيمي المقر للجامعة.

)The Standing Committee for Postgraduate Education( اللجنة الدائمة للدراسات العليا
هــي لجنــة مرتبطــة تنظيميــً بوكيــل الجامعــة للدراســات العليــا، وتعنــى بدعــم مجلــس الجامعــة فــي تنفيــذ واجباتــه فيمــا 

يخــص شــؤون الدراســات العليــا.

:)Deanship of Postgraduate Education( عمادةالدراسات العليا
يقصــد بهــا اإلدارة التنفيذيــة المســؤولة فــي الجامعــة عــن تنفيــذ اإلجــراءات األكاديميــة المتعلقة بالدراســات العليا، وفقــً للهيكل 

التنظيمي المقــر للجامعة.

:)Program( البرنامج
مجموعــة المقــررات الدراســية، والرســالة العلميــة، وبحــث التخــرج، واالختبــار الشــامل، أو بعضهــا، التــي يدرســها الطالــب خــال 

مــدة زمنيــة محــددة؛ لنيــل درجــة علميــة، أو شــهادة عليــا فــي مجــال التخصــص.

:)Joint Program( البرنامج المشترك
برنامــج علمــي يشــترك فيــه أكثــر مــن قســم أو كليــة مــن داخــل الجامعــة، أو مــن خارجهــا مــن المؤسســات التعليميــة، أو 

ــج تعلــم محــددة. ــة داخــل المملكــة، أو خارجهــا، بنوات المؤسســات البحثي

:)Unit( الوحدة الدراسية
ــه عــن  ــة األســبوعية، أو النــدوة العلميــة األســبوعية، أو الــدرس الســريري، أو درس التماريــن التــي ال تقــل مدت المحاضــرة النظري
خمســين دقيقــة، أو الــدرس العملــي الــذي ال تقــل مدتــه عــن مئــة دقيقــة، أو الــدرس الميدانــي المحــدد فــي الخطــة الدراســية.

المادة

 األولى
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:)Course( المقرر
المــادة الدراســية فــي خطــة كل برنامــج، وتشــتمل علــى رقــم ورمــز ووصــف للمحتــوى، وتخضــع فــي كل قســم للمتابعــة 
ــن  ــاء م ــن اإلعف ــا، ويمك ــن معه ــابق أو متزام ــب س ــا متطل ــون له ــتقلة، أو أن يك ــدرس مس ــوز أن ت ــر، ويج ــم والتطوي والتقيي

ــج تعلــم محــددة. ــار لنوات ــاء علــى اختب المتطلــب الســابق أو المتزامــن بن

:)Block( المقرر الدراسي المدمج
وهــو مــادة دراســية ضمــن الخطــة الدراســية المعتمــدة فــي بعــض التخصصــات، تقــدم بشــكل مكثــف وال ترتبــط ببدايــة أو نهايــة 
الفصــل الدراســي، ويكــون لــكل مقــرر رقــم، ورمــز، واســم، ووصــف مفصــل لمفرداتــه يميــزه مــن حيــث المحتــوى والمســتوى 
ــر، ويجــوز أن  ــه القســم لغــرض المتابعــة، والتقييــم والتطوي عمــا ســواه مــن مقــررات، ويحتــوي علــى ملــف خــاص يحتفــظ ب

يكــون لبعــض المقــررات متطلــب، أو متطلبــات ســابقة، أو متزامنــة معــه.

:)Postponement of Admission( تأجيل القبول
إرجــاء تاريــخ بــدء دراســة الطالــب بعــد صــدور رقمــه الجامعــي، وقبــل تســجيله أي مقــرر دراســي، ويكــون ذلــك مــرة واحــدة، وال 

يمكــن حدوثــه بعــد بــدء الدراســة.

:)Postponement of Study( تأجيل الدراسة
إيقاف الطالب سريان المدة المقررة - بحسب هذه الائحة - للحصول على الدرجة العلمية بعد بدء دراسته.

:)University Withdrawal( االنسحاب
إنهاء الطالب عاقته بالجامعة المقيد بها بشكل نهائي، قبل إكماله برنامجه الدراسي.

:)Enrollment Termination( إلغاء القيد
إنهاء الجامعة عاقتها بالطالب، قبل إكماله برنامجه الدراسي؛ ألسباب محددة نصت عليها هذه الائحة.

:)Re-enrollment( إعادة القيد
إعادة الجامعة عاقتها بالطالب الذي ألغي قيده.

:)Comprehensive Exam( االختبار الشامل
اختبــار المعــارف والمهــارات المتطلبــة للحصــول علــى درجــات برامــج الدراســات العليــا )الدبلــوم العالي/الماجســتير/ الدكتــوراه(. 

وقــد يكــون االختبــار الشــامل هــو المؤهــل النهائــي لبعــض هــذه الدرجــات عــدا درجــة الدكتــوراه.

:)Graduation Research( بحث التخرج
ــة، ويكــون مقــررًا  ــد يســتغرق فصــاً دراســيً أو فصليــن دراســيين. ويكــون محــدد الموضــوع، ويؤهــل للدرجــة العلمي بحــث ق

ضمــن مقــررات البرنامــج.

:)Scientific Research( الرسالة العلمية
األطروحة العلمية، التي تمثل البحث ونتائجه، والتي أعدها الطالب وقدمها لغرض الحصول على الدرجة العلمية.
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:)University( الجامعة
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجميع فروعها.

:)Student( الطالب
كل منتظم أو منتسب للدراسة بالجامعة من طاب أو طالبات بمختلف كليات الجامعة وفروعها.

:)Academic Year( العام الدراسي
فصان دراسيان أو أكثر وفصل صيفي إن وجد، أو أربع مستويات أو أكثر ومستوى صيفي أو مستويين صيفيين إن وجد.

:)Semester( الفصل الدراسي
مــدة زمنيــة ال تقــل عــن خمســة عشــر أســبوعً فــي نظــام الفصليــن الدراســيين، وال تقــل عــن اثنــى عشــر أســبوعً فــي نظــام 

الفصــول الدراســية الثاثــة، وال تدخــل ضمنهــا فتــرات التســجيل والحــذف واإلضافــة واالختبــارات النهائيــة.

 :)Summer Semester( الفصل الصيفي
ــية  ــول الدراس ــام الفص ــابيع لنظ ــتة أس ــن س ــل ع ــيين، وال تق ــن الدراس ــام الفصلي ــابيع لنظ ــة أس ــن ثماني ــل ع ــة ال تق ــدة زمني م

ــي. ــرر دراس ــكل مق ــة ل ــدة المخصص ــا الم ــف خاله ــة، وُتضاع الثاث

 :)Summer Level( المستوى الصيفي
مدة زمنية ال تقل عن أربعة أسابيع لنظام المستوى الدراسي، وُتضاعف خالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.

:)Academic Warning( اإلنذار األكاديمي
اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح في هذه الائحة.

:)Class Works Grade( درجة األعمال الفصلية
ــب خــال الدراســة فــي مســتوى دراســي، أو فصــل دراســي، أو الســنة  الدرجــة الممنوحــة لألعمــال التــي يتحصــل عليهــا الطال

ــي. ــرر الدراس ــل بالمق ــي تتص ــة الت ــطة التعليمي ــوث واألنش ــارات والبح ــمل االختب ــدت -، وتش ــة - إن وج ــية الكامل الدراس

:)Final Assessment( االختبارالنهائي
ــل  ــي، أو الفص ــتوى الدراس ــي المس ــي ف ــرر الدراس ــس المق ــة تدري ــي نهاي ــدة ف ــره واح ــد م ــي، يعق ــرر الدراس ــي المق ــار ف اختب

الدراســي، أو الســنة الدراســية الكاملــة.

:)Final Assessment Mark( درجة االختبار النهائي
الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي.

:)Final Mark( الدرجة النهائية
مجموع درجات األعمال الفصلي، مضافً إليها االختبار النهائي لكل مقرر، وتحسب الدرجة من مئة.



11الالئحة المنظمة للدراسات العليا

:)Grade( التقدير
وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.

:)GPA( المعدل الفصلي
حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب علــى مجمــوع الوحــدات المقــررة لجميــع المقــررات الدراســية التــي 
درســها فــي أي فصــل دراســي، أو مســتوى دراســي، وتحســب النقــاط بضــرب الوحــدة المقــررة فــي وزن التقديــر الــذي حصــل عليــه 

فــي كل مقــرر دراســي درســه الطالــب.

:)General Grade( التقدير العام
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خال مدة دراسته في الجامعة.
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الفصل الثاني: أهداف وسريان الالئحة

ــي  ــا ف ــات العلي ــم الدراس ــى تنظي ــة إل ــذه الائح ــدف ه ــة، ته ــة الجامعي ــارات للمرحل ــة واالختب ــة الدراس ــكام الئح ــاة أح ــع مراع م
الجامعــة، بمــا يحقــق رفــع كفــاءة وجــودة العمليــة التعليميــة، واإلجــراءات األكاديميــة لمراحــل الدراســات العليــا فــي الجامعــة.

المادة

 الثانية

ــي والجامعــات الصــادر بالمرســوم  تســري أحــكام هــذه الائحــة علــى الجامعــات التــي تطبــق نظــام مجلــس التعليــم العال
الملكــي رقــم )م/8( وتاريــخ ٤/ ٦/ ١٤١٤ هـــ، والجامعــات التــي تطبــق نظــام الجامعــات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٢٧( 

وتاريــخ ٢/ ٣/ ١٤٤١هـــ.

المادة
الثالثة

الفصل الثالث: أهداف الدراسات العليا

تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق اآلتي:
١. العناية بالدراسات واألبحاث المتقدمة، التي تخدم األهداف الوطنية، والتوسع فيها، والعمل على نشرها. 

٢. اإلســهام فــي إثــراء المعرفــة اإلنســانية بكافــة فروعهــا، عــن طريــق الدراســات المتخصصــة والبحــث العلمــي؛ للوصــول إلــى 
إضافــات علميــة وتطبيقيــة مبتكــرة، والكشــف عــن حقائــق جديــدة.

٣. إتاحة الفرصة التعليمية لمواصلة الطاب دراستهم العليا محليً.   
٤. تقديــم المــواد والبرامــج المؤهلــة للطــاب؛ للرفــع مــن مســتوى تأهيلهــم وكفاءتهــم؛ لتقديــم الدراســات واألبحــاث التــي 

تخــدم الوطــن، وتســهم فــي إثــراء تخصصاتهــم. 
5. اســتقطاب نخبــة مــن الطــاب المتميزيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم فــي أهــم المجــاالت البحثيــة؛ لارتقــاء بمخرجــات البحــث 

العلمــي، وإثــراء التنــوع الثقافــي المطلــوب فــي برامــج الدراســات العليــا. 
٦. إعداد وتأهيل الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة، التي يحتاجها المجتمع. 

ــداع واالبتــكار خاصــة فــي المجــال الصحــي؛ لمســايرة متطلبــات التطــور المعرفــي والتقنــي، واالرتقــاء  ٧. التشــجيع علــى اإلب
بمســتوى البحــث العلمــي، وتوجيهــه لمعالجــة قضايــا وتحديــات التنميــة المســتدامة فــي المجتمــع الســعودي، واإلقليمي، 

والعالمــي. 
8. تعزيز فرص التعاون والشراكات المختلفة محليً، وإقليميً، وعالميً. 

9. تنمية مخرجات االقتصاد المعرفي؛ لإلسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع السعودي. 
١0. زيــادة عــدد برامــج الدبلــوم العالــي، والماجســتير، والدكتــوراه؛ حســب احتيــاج المجتمــع وتحقيقــً لرؤيــة المملكــة فــي تطوير 

التعليــم الصحــي والوعــي المجتمعي. 
١١. استحداث برامج دراسات عليا مشتركة.

المادة

 الرابعة
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الفصل الرابع: المعايير التفصيلية إلقرار برامج الدراسات العليا

يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية إلقرار برامج الدراسات العليا مع التقييد بما يلي:
١. أن تكون الجامعة حاصلة على االعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب. 

٢. أن يكــون برنامــج البكالوريــوس - فــي ذات التخصــص - حاصــاً علــى االعتمــاد البرامجــي مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب، 
أو مــن إحــدى الهيئــات الدوليــة التــي تعتمدهــا الهيئــة؛ إلقــرار برامــج الدبلــوم العالــي أو الماجســتير، وأن يكــون برنامــج 
الماجســتير- فــي ذات التخصــص - حاصــاً علــى االعتمــاد البرامجــي مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب، أو مــن إحــدى 

الهيئــات الدوليــة التــي تعتمدهــا الهيئــة؛ إلقــرار برامــج الدكتــوراه.
٣. أن يتوفــر لــدى القســم العــدد الكافــي مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن األســاتذة واألســاتذة المشــاركين المتخصصيــن فــي 
ــرات  ــة، مــن معامــل ومختب ــات البحثي ــر اإلمكان ــى توف ــة إل ــي والماجســتير والدكتــوراه، إضاف مجــال برنامــج الدبلــوم العال

وتســهيات الحاســوب وغيرهــا؛ لضمــان نجــاح البرنامــج مــن حيــث التدريــس واإلشــراف والبحــث.
ــد عــدد الطــاب فــي الشــعبة  ــع قبولهــم فــي البرنامــج مناســبً لضمــان اســتمراريته، وأال يزي ٤. أن يكــون عــدد الطــاب المتوق

ــً. الواحــدة عــن )٢5( طالب
5. تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها باآلتي حسب الترتيب:

أ. التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
ب. اإلطار الوطني للمؤهات في المملكة العربية السعودية.

ــم  ــم التعلي ــة تقوي ــن هيئ ــي م ــاد البرامج ــى االعتم ــل عل ــي ال تحص ــوراه الت ــتير والدكت ــج الماجس ــي برام ــول ف ــاف القب ٦. إيق
ــج. ــن البرام ــة م ــرج أول دفع ــن تخ ــنتين م ــال س ــة خ ــا الهيئ ــي تعتمده ــة الت ــات الدولي ــدى الهيئ ــن إح ــب أو م والتدري

المادة

 الخامسة

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الخامســة( يتقــدم القســم بنــاًء علــى توصيــة مجلســه إلــى مجلــس الكليــة بمشــروع تفصيلــي عــن البرامــج 
المقترحــة يوضــح فيــه مــا يأتــي:

١. أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعودي له.
٢. طبيعة البرنامج من حيث تركيزه األكاديمي والمهني ومنهجه العلمي. 

٣. أهميــة البرنامــج ومســوغات تقديمــه بعــد االطــاع علــى ماتقدمــه األقســام األخــرى داخــل الجامعــة أو الجامعــات األخــرى فــي 
المملكــة فــي مجــال التخصــص. 

ــة  ــع، وبصف ــي رفي ــي ومهن ــتوى تعليم ــى مس ــج عل ــم البرنام ــم لتقدي ــا بالقس ــوب توفره ــرة، أوالمطل ــات المتوف ٤. اإلمكان
ــم.  ــة بالقس ــة الرئيس ــاالت البحثي ــد المج ــة تحدي خاص

5. معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس الماضية. 
٦. السير الذاتية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم، ولمن لهم صلة بمجال البرنامج في الجامعة. 

٧. يتم تقديم توصيف البرامج والمقررات حسب متطلبات المركز الوطني لاعتماد األكاديمي.

المادة

السادسة
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تكون آلية اعتماد البرامج المقترحة الواردة في المادة )السادسة(، كاآلتي:
١. تــدرس اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا مشــروع البرنامــج المقتــرح، وتتولــى التنســيق بيــن متطلباتــه ومتطلبــات البرامــج 

األخــرى القائمــة إن وجــدت لتفــادي االزدواجيــة فيمــا بينهــا. 
٢. فــي حــال إقــرار البرنامــج المقتــرح توصــي بــه اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا إلــى اللجنــة الدائمة للمناهــج والخطط الدراســية 

ويرفــع لمجلــس الجامعــة العتماده.

المادة

 السابعة

ــة  ــة الدائم ــات اللجن ــى توصي ــاًء عل ــول، بن ــروط القب ــتحدث، أو ش ــج المس ــات البرنام ــررات، أو متطلب ــي المق ــل ف ــون التعدي يك
للدراســات العليــا واللجنــة الدائمــة للمناهــج  والخطــط الدراســية، علــى أن يتــم عرضهــا علــى مجلــس الجامعــة إن لــزم األمــر 

ــل الجوهــري فيهــا، حســب أنظمــة الجامعــة. فــي حــال التعدي

المادة

الثامنة
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الفصل الخامس: تنظيم اللجنة الدائمة للدراسات العليا

ــات  ــة للدراس ــل الجامع ــًا بوكي ــط تنظيمي ــا(، وترتب ــات العلي ــة للدراس ــة الدائم ــة )اللجن ــي الجامع ــا ف ــات العلي ــة للدراس ــة دائم ــكل لجن تش
ــن: ــة كل م ــته وعضوي ــون برئاس ــا وتك العلي

١.  خمســة مــن عمــداء الكليــات والمعاهــد، التــي تقــدم برامــج دراســات عليــا فــي الجامعــة، ويراعــى تنــوع تخصصــات الكليــات 
والمعاهــد. 

٢. عميد التطوير والجودة في الجامعة.
٣. عميد عمادة الدراسات العليا، ويكون أمينً للجنة.  

٤. ثاثة أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص بالدراسات العليا من داخل الجامعة أو من خارجها.
ويعيــن األعضــاء المنصــوص عليهــم فــي الفقرتيــن )١( و)٤( مــن هــذه المــادة، بقــرار مــن مجلــس الجامعــة، بنــاًء علــى ترشــيح مــن 

رئيــس الجامعــة، وذلــك لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد.

المادة

 التاسعة

تتولى اللجنة الدائمة للدراسات العليا وفق أحكام هذه الالئحة المهام اآلتية:
١. اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا في الجامعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الجامعة. 

٢. التوصيــة بالموافقــة علــى شــروط القبــول لبرامــج الدراســات العليــا وتحديثهــا، بنــاء علــى اقتــراح مجالــس األقســام والكليــات 
والمعاهــد المختصــة. 

٣. اإلشراف على برامج الدراسات العليا المشتركة. 
ــن  ــراح م ــى اقت ــاًء عل ــة، بن ــس الجامع ــا- لمجل ــتها وتحكيمه ــد دراس ــا - بع ــا وتعديله ــات العلي ــج الدراس ــرار برام ــة بإق ٤. التوصي

ــة. ــس الكلي ــن مجل ــرح م ــد المقت ــم، وتأيي ــس القس مجل
5. التوصيــة بإقــرار الخطــط الدراســية والمعاييــر التفصيليــة لمجلــس الجامعــة، بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس القســم، وتأييــد 

مــن مجلــس الكليــة، وفــق معاييــر ومقارنــات مرجعيــة دوليــة. 
٦. اقتراح معايير برامج الدراسات العليا؛ إلقرارها من مجلس الجامعة. 

٧. اقتراح القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا؛ إلقرارها من مجلس الجامعة.
8. اإلشــراف علــى تقويــم برامــج الدراســات العليــا فــي الجامعــة بصفــة دوريــة، مــن خــال لجــان أو هيئــات متخصصــة مــن داخــل 

الجامعــة، أو مــن خارجهــا. 
9. دراســة التقريــر الشــامل المعــد مــن عمــادة الدراســات العليــا عــن برامــج الدراســات العليــا فــي الجامعــة. ونتائــج تقويــم تلــك 

البرامــج، ورفعهــا إلــى مجلــس الجامعــة.
١0. التوصيــة بالموافقــة علــى مقترحــات مجالــس الكليــات فيمــا يتعلــق ببرامــج دراســية عليــا تتوافــق مــع احتياجــات المجتمــع، 

وخطــط ورؤى المملكــة، والتوجيهــات العالميــة؛ إلقرارهــا مــن مجلــس الجامعــة. 
ــات  ــى مقترح ــاًء عل ــة، بن ــة واإلنجليزي ــن العربي ــمياتها باللغتي ــة، ومس ــهادات العلمي ــات والش ــد الدرج ــات تحدي ــد مقترح ١١. تأيي

ــات.  ــام والكلي ــس األقس مجال
١٢. التوصيــة بأعــداد الطــاب الذيــن يمكــن قبولهــم كل عــام دراســي فــي برامــج الدراســات العليــا لمجلــس الجامعــة، بنــاء علــى 

اقتــراح مــن مجالــس األقســام المختصــة، وتأييــد مــن مجالــس الكليــات. 
١٣. اقتراح ضوابط تشكيل لجان اإلشراف، ومناقشة الرسائل العلمية.

المادة

العاشرة
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١٤. وضع األطر العامة، والمعايير لاختبارات الشاملة ولبحوث التخرج.   
١5. وضــع اإلطــار العــام للخطــط البحثيــة، والقواعــد المنظمــة لكيفيــة كتابــة الرســائل العلميــة وطباعتهــا وإخراجهــا وتقديمهــا، 

وإعــداد نمــاذج تقاريــر لجنــة المناقشــة، والحكــم علــى الرســائل. 
١٦. دراسة التقارير الدورية المتعلقة بالدراسات العليا، التي تقدمها األقسام العلمية في الجامعة.

 ١٧. اقتراح تقديم برامج دراسات عليا خارج مقر الجامعة، والرفع بذلك إلى مجلس الجامعة؛ التخاذ ما يراه مناسبً بشأنها. 
١8. التوصيــة بالموافقــة علــى مقترحــات الكليــات بشــأن المبــادرات التطويريــة المتعلقــة بالدراســات العليــا؛ لتنميــة المــوارد 

الماليــة للجامعــة. 
١9. التوصيــة بتحديــد المقابــل المالــي للتقديــم علــى برامــج الدراســات العليــا، والمقابــل المالــي أو الرســوم الدراســية للبرامــج، 

والمقابــل المالــي للخدمــات المســاندة والمرتبطــة بالدراســات العليــا، بنــاًء علــى مقترحــات مجالــس األقســام والكليــات.
 ٢0. التوصية بتخصيص منح مجانية للطاب - كاملة أو جزئية -، حسب الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.

 ٢١. التوصية بإغاق أو إيقاف برامج الدراسات العليا، التي ال تتوافق مع المعايير النوعية، أو مع استراتيجية الجامعة.
٢٢. النظــر فيمــا يحــال إليهــا مــن رئيــس اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا، أو رئيــس الجامعــة، أو مجلــس الجامعــة للدراســة 

وإبــداء الــرأي. 
٢٣. وللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا تفويــض بعــض صاحياتهــا إلــى رئيســها، ولهــا كذلــك تكويــن لجــان دائمــة أو مؤقتــة مــن 

بيــن أعضائهــا أو مــن غيرهــم؛ لدراســة مــا تكلفهــا بــه.

تجتمع اللجنة الدائمة للدراسات العليا على النحو التالي:
١. بدعــوة مــن رئيســها مــرة واحــدة كل شــهر علــى األقــل، وال يصــح االجتمــاع إال بحضــور ثلثــي أعضائهــا علــى األقــل بمــن فيهــم 

الرئيــس أو مــن ينيبــه مــن بيــن أعضــاء اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا. 
ــن، وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتمــاع، وتعــد  ٢. تصــدر قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضري
قــرارات اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا نافــذة، مــا لــم يــرد عليهــا اعتــراض مــن رئيــس الجامعــة خــال خمســة عشــر يومــً 
مــن تاريــخ وصولهــا إليــه، فــإن اعتــرض عليهــا رئيــس الجامعــة أعادهــا إلــى اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا- مشــفوعة بوجهــة 
ــا علــى رأيهــا فتحــال القــرارات المعتــرض عليهــا  ــد، فــإن بقيــت اللجنــة الدائمــة للدراســات العلي نظــره -  لدراســتها مــن جدي
إلــى مجلــس الجامعــة للبــت فيهــا فــي أول جلســة عاديــة أو اســتثنائية، ولمجلــس الجامعــة تصديــق القــرارات أو تعديلهــا أو 

إلغاؤهــا، ويكــون قــرار مجلــس الجامعــة فــي ذلــك نهائيــً. 
٣. لرئيــس اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا دعــوة مــن يــرى ضــرورة حضــوره لبعــض جلســات اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا، 

دون أن يكــون لــه حــق التصويــت.

 المادة
الحادية عشر
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الفصل السادس: البرامج الدراسية ونظام الدراسة

يجوز استحداث برامج مشتركة للدراسات العليا بين كل من:
١. األقسام.

٢. الكليات. 
٣. المعاهد داخل الجامعة. 

٤. الجامعة ومؤسسات تعليمية أو بحثية من داخل المملكة أو من خارجها.
ويكــون ذلــك وفــق قواعــد يقرهــا مجلــس الجامعــة بنــاًء علــى توصيــة اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا، بعــد التنســيق مــع 

ــة. ــات المعني ــام، أو الجه ــات واألقس الكلي

المادة

الثانية عشر 

ال تقــل عــدد الوحــدات الدراســية التــي يدرســها طالــب الدراســات العليــا فــي الجامعة التــي ســتمنحه الدرجة العلمية عن خمســين 
ــالته  ــرج أو رس ــث التخ ــب بح ــز الطال ــب أن ُينج ــة، ويج ــة العلمي ــح الدرج ــة لمن ــدات المطلوب ــدد الوح ــي ع ــن إجمال ــة م ــي المئ ف

العلميــة - إن وجــدا - بالكامــل تحــت إشــرافها، ويســتثنى مــن هــذه المــادة طــاب البرامــج المشــتركة.

المادة

الثالثة

 عشر

تكــون الدراســة للدبلــوم العالــي بالمقــررات الدراســية واألعمــال الميدانيــة والتطبيقيــة والمعمليــة، علــى أن تكــون مدة دراســة 
البرنامــج وعــدد الوحــدات الدراســية وفــق مــا هــو محــدد فــي التصنيــف واإلطــار، ولمجلــس الجامعــة بنــاًء علــى اقتــراح اللجنــة 

الدائمــة للدراســات العليــا زيــادة مــدة دراســة أي برنامــج، بمــا ال يتجــاوز نصــف المــدة المقــررة.

المادة

الرابعة

عشر

١. تكون الدراسة للماجستير بأحد الطرق اآلتية: 
أ. بالمقررات الدراسية فقط. 

ب. بالمقررات الدراسية والرسالة العلمية. 
ج. بالمقررات الدراسية واالختبار الشامل. 

د. بالمقررات الدراسية وبحث التخرج.
٢. علــى أن تكــون مــدة دراســة البرنامــج وعــدد الوحــدات الدراســية وفــق مــا هــو محــدد فــي التصنيــف واإلطــار، ولمجلــس الجامعــة 

بنــاًء علــى اقتــراح اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا زيــادة مــدة دراســة أي برنامــج، بمــا ال يتجــاوز نصــف المــدة المقــررة.

المادة

الخامسة

 عشر

يقــر مجلــس الجامعــة بنــاًء علــى توصيــة اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا أســلوب دراســة الدكتــوراه، علــى أن تكــون مــدة 
دراســة البرنامــج وعــدد الوحــدات الدراســية المقــررة، وفــق مــا هــو محــدد فــي التصنيــف واإلطــار، ولمجلــس الجامعــة بنــاًء علــى 

اقتــراح اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا زيــادة مــدة دراســة أي برنامــج، بمــا ال يتجــاوز نصــف المــدة المقــررة.

المادة

السادسة

 عشر

تحســب مــدة الحصــول علــى الدرجــة العلميــة مــن بدايــة التســجيل فــي مقــررات الدراســات العليــا للبرنامــج الملتحــق بــه الطالــب 
حتــى تاريــخ اســتكمال متطلبــات البرنامــج، أو تقديــم المشــرف علــى الطالــب تقريــرًا  إلــى رئيــس القســم مرفقــً بــه نســخة مــن 

الرســالة العلميــة - إن وجــدت -.

المادة

السابعة

عشر
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الفصل السابع: القبول

تتولــى عمــادة الدراســات العليــا بالتنســيق مــع عمــادة القبــول والتســجيل تنفيــذ اإلجــراءات األكاديميــة، بمــا فــي ذلــك قبــول 
الطــاب وتســجيلهم، وفــق أحــكام هــذه الائحــة والضوابــط المقــرة مــن مجلــس الجامعــة.

المادة

الثامنة عشر 

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الثامنــة عشــر( مــن هــذه الائحــة، يجــوز قبــول الطالــب فــي غيــر مجــال تخصصــه، بنــاًء علــى 
ــة. ــة مــن مجلــس القســم المختــص، وموافقــة مــن مجلــس الكلي توصي

المادة

التاسعة

 عشر

للقســم المختــص أن يشــترط لقبــول الطالــب فــي مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه اجتيــاز عــدد مــن المقــررات التكميليــة 
مــن مرحلــة ســابقة، أو تجــاوز اختبــار نواتــج تعلــم متصلــة بهــا؛ ليصبــح الطالــب مؤهــا لالتحــاق بالبرنامــج، وفــق ضوابــط تقرهــا 

اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا، بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس القســم وتأييــد مــن مجلــس الكليــة.

المادة

العشرون

يجــوز قبــول التحــاق الطالــب ببرنامجيــن للدراســات العليــا فــي وقــٍت واحــد. علــى أن يكــون البرنامجــان مــن نفــس المرحلــة أو 
مــن مرحلــة ســابقة، وفــق ضوابــط يقرهــا مجلــس الجامعــة، بنــاًء علــى توصيــة اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا.

المادة

الحادية

 والعشرون

ــارج  ــن خ ــة، أو م ــل المملك ــة داخ ــة تعليمي ــة أو مؤسس ــي جامع ــا ف ــب اجتيازه ــبق للطال ــية س ــررات دراس ــة مق ــوز معادل يج
المملكــة علــى أن تكــون مرخصــة مــن جهــة االختصــاص فــي بلــد الدراســة، بنــاًء علــى توصيــة مجلــس القســم، وموافقــة مــن 
مجلــس الكليــة، وتثبــت المقــررات الدراســية التــي تــم معادلتهــا فــي الســجل األكاديمــي للطالــب، ويحــدد مجلــس الجامعــة 

الضوابــط المنظمــة لذلــك، بمــا فيهــا إمكانيــة احتســابها ضمــن المعــدل التراكمــي للطالــب فــي ســجله األكاديمــي.

المادة

الثانية

 والعشرون

ــول  ــن قب ــدة، وال يمك ــرة واح ــون لم ــه، ويك ــب قبول ــل الطال ــة تأجي ــد الكلي ــص وعمي ــم المخت ــس القس ــة مجل ــوز بموافق يج
التأجيــل بعــد بــدء الطالــب دراســته، وفــق ضوابــط يقرهــا مجلــس الجامعــة، بنــاًء علــى اقتــراح اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا.

المادة

الثالثة

والعشرون

مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز أن تتقاضى الجامعة:
ــى  ــة عل ــج حاصل ــك البرام ــون تل ــى أن تك ــا، عل ــات العلي ــررات الدراس ــج أو مق ــم برام ــً؛ لتقدي ــاً مالي ــية أو مقاب ــومً دراس  ١. رس
ــل  ــوم أو مقاب ــدون رس ــررات - ب ــج أو المق ــس البرام ــن - لنف ــاب المقبولي ــدد الط ــاوز ع ــاب ال يتج ــدد ط ــي، وبع ــاد البرامج االعتم

ــا. ــة الدائمــة للدراســات العلي ــة مــن اللجن ــاًء علــى توصي ــك، بن ــط المنظمــة لذل ــي، ويضــع مجلــس الجامعــة الضواب مال
ــى  ــاًء عل ــة، بن ــس الجامع ــا مجل ــط يقره ــق ضواب ــا، وف ــاندة له ــا والمس ــات العلي ــة بالدراس ــات المرتبط ــً للخدم ــاً مالي ٢. مقاب

ــا. ــات العلي ــة للدراس ــة الدائم ــة اللجن توصي

المادة

الرابعة

والعشرون
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الفصل الثامن: اإلجراءات األكاديمية

يجــوز للطالــب تأجيــل الدراســة بتوصيــة مــن مجلــس القســم المختــص أو مــن يقــوم مقامــه، وموافقــة مجلــس الكليــة، وفــق ضوابــط 
يقرهــا مجلــس الجامعــة، بنــاًء علــى اقتــراح اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا. وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:

١. أن يكون الطالب قد اجتاز فصاً دراسيً، أو أكثر أو أنجز قدرًا مناسبً من الرسالة. 
٢. أال يتجاوز مجموع مدة التأجيل )سنتين دراسيتين(. 

٣. أن يتقيد بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما ال يقل عن أسبوعين. 
٤. ال تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األقصى لمدة الحصول على الدرجة.

المادة

الخامسة

 والعشرون

يجــوز للطالــب االعتــذار عــن االســتمرار فــي دراســة مقــرر أو أكثــر، أو جميــع مقــررات الفصــل الدراســي وذلــك بعــد انتهــاء فتــرة التســجيل، 
بتوصيــة مــن مجلــس القســم المختــص، وموافقــة مــن عميــد الكليــة. وفــق الضوابــط المقــررة مــن مجلــس الجامعــة بنــاًء علــى اقتــراح 

اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا، وهــي كالتالــي:
١. أن يتقدم بطلب االعتذار قبل االختبار النهائي بأسبوعين على األقل. 

٢. موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا. 
٣. أال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية. 

٤. يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدة التأجيل المشار إليها في الفقرة )٢( من المادة )الخامسة والعشرون(.

المادة

السادسة

والعشرون

اذا انســحب طالــب الدراســات العليــا مــن الجامعــة ثــم أراد االلتحــاق بهــا مجــددًا يجــوز للجامعــة أن تطبــق عليــه شــروط القبــول 
وقــت التقديــم الجديــد.

المادة
السابعة

والعشرون

يعد الطالب منقطعًا عن الدراسة في الحاالت التالية:
١. إذا كان مقبوالً للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد. 

٢. في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل.

المادة

الثامنة

 والعشرون

١. يلغى قيد الطالب في الحاالت اآلتية:
أ. إذا انقطع عن الدراسة، وفقً ألحكام المادة )الثامنة والعشرون( من هذه الائحة. 

ب. إذا لم يجتز المقررات التكميلية، وفق الضوابط التي تقرها اللجنة الدائمة للدراسات العليا. 
ج. إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير)جيد جدًا( في فصلين دراسيين متتالين.

د. إذا اتضح أن قبوله مبني على تقديمه معلومات أو وثائق غير صحيحة كليً أو جزئيً.
ه. إذا لم يحصل على الدرجة العلمية خال المدة المحددة للبرنامج.

ــي  ــة ف ــس الكلي ــن مجل ــد م ــم وتأيي ــس القس ــة مجل ــى توصي ــاء عل ــا بن ــات العلي ــة للدراس ــة الدائم ــن اللجن ــرار م ــب بق ــد الطال ــى قي ٢. يلغ
ــة: ــاالت اآلتي الح

أ. إذا ثبت عدم جديته في مرحلة الرسالة العلمية وفقً ألحكام المادة )الخمسون( من هذه الائحة. 
ب. إذا لم يجتز االختبار الشامل بعد السماح له بإعادته مرة واحدة. 

ج. إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة العلمية عدم صاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة. 
ــة العلميــة ســواًء فــي مرحلــة دراســته للمقــررات، أو خــال إعــداده للرســالة العلميــة، أو أخــل باألنظمــة، أو  د. إذا أخــل باألمان

ــة. ــح، أو القــرارات ذات العاق اللوائ

المادة

التاسعة

 والعشرون
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يجــوز إعــادة قيــد الطالــب الــذي ألغــي قيــده إذا كان الحائــل دون مواصلــة دراســته ظروفــًا يقبلهــا مجلســا القســم والكليــة، وتكــون إعــادة 
القيــد بقــرار مــن اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا مــع مراعــاة مــا يأتــي:

١. الطالــب الــذي مضــى علــى إلغــاء قيــده أكثــر مــن ثاثــة أعــوام دراســية، يعامــل معاملــة الطالــب المســتجد مــن حيــث إعــادة 
ــق  ــك، وف ــن ذل ــتثناء م ــة االس ــس الجامع ــة، ولمجل ــة الدراس ــن مرحل ــابقً م ــزه س ــا أنج ــر عم ــرف النظ ــررات، بص ــة المق دراس

ضوابــط تصــدر مــن مجلــس الجامعــة بنــاًء علــى اقتــراح مــن اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا.
٢. الطالــب الــذي مضــى علــى إلغــاء قيــده ثاثــة أعــوام دراســية أو أقــل، يعيــد دراســة بعــض المقــررات التــي يحددهــا لــه مجلــس 
القســم ويوافــق عليهــا مجلــس الكليــة، وتحســب الوحــدات التــي درســها بعــد اســتئنافه الدراســة ضمــن معدلــه التراكمــي، 

كمــا تحســب المــدة التــي قضاهــا الطالــب فــي الدراســة قبــل إلغــاء قيــده ضمــن المــدة القصــوى للحصــول علــى الدرجــة.

المادة الثالثون

لمجلــس الكليــة اســتثناًء مــن الفقــرة )ج( مــن البنــد )١( مــن المــادة )التاســعة والعشــرون( مــن هــذة الائحــة، منــح الطالــب فرصــة 
اســتثنائيًة واحــدًة، ال تزيــد علــى عــام دراســي كّحــٍد أعلــى، بنــاًء علــى توصيــة مجلــس القســم.

 المادة الحادية

والثالثون

للجنــة الدائمــة للدراســات العليــا، اســتثناء مــن الفقــرة )هـــ( مــن البنــد )١( مــن المــادة )التاســعة والعشــرون( مــن هــذه الائحــة، منح 
الطالــب فرصــة اســتثنائية  ال تزيــد علــى عــام دراســي، بنــاًء علــى تقريــر مــن المشــرف وتوصيــة مجلســي القســم والكليــة.

 المادة الثانية
والثالثون

مــع مراعــاة المــادة )الثامنــة عشــر( مــن هــذه الالئحــة، لعمــادة الدراســات العليــا قبــول تحويــل الطالــب إلــى الجامعــة مــن جامعــة أو مؤسســة 
تعليميــة داخــل المملكــة أو مــن خارجهــا علــى أن تكــون مرخصــة مــن جهــة االختصــاص فــي بلــد الدراســة، علــى أال يكــون مفصــواًل منهــا ألي 
ســبب مــن األســباب، بنــاًء علــى توصيــة مجلســي القســم والكليــة، وتثبــت المقــررات الدراســية التــي تــم معادلتهــا فــي الســجل األكاديمــي 

للطالــب، بمــا فيهــا إمكانيــة احتســابها ضمــن المعــدل التراكمــي للطالــب فــي ســجله األكاديمــي. وفــق الضوابــط التاليــة:
١. توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.

٢. أال يكون الطالب مفصوالً أكاديميً من الجامعة المحول منها ألي سبب من األسباب. 
٣. يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقً طبقً لآلتي:

أ. أال يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية. 
ب. أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه. 

ج. أال تتعدى نسبة هذه الوحدات ثاثين في المائة من وحدات البرنامج المحول إليه.
 د. أال يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن )جيد جدًا(. 

ه. ال تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.
٤. تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلسي الكلية وعمادة الدراسات العليا.

 المادة الثالثة

والثالثون



21الالئحة المنظمة للدراسات العليا

ــًا  ــة، وفق ــة الكلي ــه وموافق ــول إلي ــم المح ــس القس ــة مجل ــى توصي ــاًء عل ــة، بن ــل الجامع ــر داخ ــى آخ ــج إل ــن برنام ــب م ــل الطال ــوز تحوي يج
ــي: ــا يأت ــاة م ــع مراع ــا. م ــات العلي ــة للدراس ــة الدائم ــراح اللجن ــى اقت ــاًء عل ــة، بن ــس الجامع ــا مجل ــي يقره ــط الت ــروط والضواب للش

١. توافر شروط القبول في الطالب المحول، وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية. 
٢. يجــوز احتســاب الوحــدات الدراســية التــي ســبق دراســتها فــي الجامعــة، إذا رأى القســم المختــص أنهــا مطابقــة للبرنامــج الــذي 

يريــد التحويــل إليــه وتدخــل ضمــن معدلــُه التراكمــي. 
٣. أال يكون الطالب قد ألغى قيده، ألي من األسباب الواردة في المادة )التاسعة والعشرون( من هذه الائحة. 

٤. تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه، ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة. 
5. يكون التحويل من برنامج إلى برنامج آخر لمرة واحدة خال المدة المحددة للحصول على الدرجة.

 المادة الرابعة

والثالثون

لطالــب الدراســات العليــا - بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم وموافقــة مجلــس الكليــة - دراســة بعــض المقــررات فــي جامعــة 
أو مؤسســة تعليميــة داخــل المملكــة أو مــن خارجهــا علــى أن تكــون مرخصــة مــن جهــة االختصــاص فــي بلــد الدراســة وتعــادل 
لــه الوحــدات الدراســية التــي درســها، وتثبــت المقــررات الدراســية التــي تــم معادلتهــا فــي الســجل األكاديمــي للطالــب، ويحــدد 

مجلــس الجامعــة الضوابــط المنظمــة فــي ذلــك، بمــا فيهــا إمكانيــة احتســابها ضمــن المعــدل التراكمــي للطالــب فــي
سجله األكاديمي.

 المادة الخامسة

والثالثون

لطالــب الدراســات العليــا مــن جامعــة غيــر ســعودية دراســة بعــض المقــررات فــي جامعــة ســعودية، وفقــً لضوابط يقرهــا مجلس 
الجامعــة بنــاًء علــى اقتــراح اللجنــة الدائمــة للدراســات العليا.

 المادة السادسة

والثالثون
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الفصل التاسع: آلية التقييم

يتــم إجــراء االختبــارات فــي مقــررات الدراســات العليــا، ورصــد التقديــرات، وفقــًا لالئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة، فيمــا عــدا 
اآلتــي:

١. ال يعد الطالب ناجحً في المقرر إال إذا حصل فيه على تقدير )جيد مرتفع( على األقل. 
ــي  ــي ف ــه التراكم ــل معدل ــع(، وال يق ــد مرتف ــن )جي ــل ع ــر ال يق ــى بتقدي ــرة األول ــي الم ــي ف ــرر التكميل ــب المق ــاز الطال ٢. اجتي

ــدًا(.  ــد ج ــن )جي ــة ع ــررات التكميلي ــل المق مجم
٣. فيمــا يتعلــق باالختبــارات البديلــة والمقــررات التــي تتطلــب دراســتها أكثــر مــن فصــل دراســي، يتخــذ مجلــس الكليــة مــا يــراه 

حيالهــا، بنــاًء علــى توصيــة مجلــس القســم.

 المادة السابعة

والثالثون

يضــع مجلــس الجامعــة القواعــد المنظمــة لاختبــار الشــامل - بشــقيه التحريــري والشــفوي - لمراحــل الدبلــوم العالــي 
والماجســتير والدكتــوراه، بنــاًء علــى مقتــرح اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا.

 المادة

 الثامنة

والثالثون

الفصل العاشر: الرسائل العلمية واإلشراف والمناقشة

يضــع مجلــس الجامعــة القواعــد المنظمــة لتســجيل مشــروع بحــث التخــرج، والرســالة العلميــة لطالــب الدراســات العليــا - إن 
ــة  ــة اللجن ــى توصي ــاًء عل ــك بن ــد - وذل ــاعد - إن وج ــرف المس ــة، والمش ــالة العلمي ــى الرس ــرف  عل ــد المش ــة تحدي ــدت -  وآلي وج

ــا. الدائمــة للدراســات العلي

 المادة التاسعة

والثالثون

يكــون لــكل طالــب دراســات عليــا مرشــد علمــي مــع بدايــة التحاقــه بالبرنامــج لتوجيهــه فــي دراســته ومســاعدته فــي اختيــار 
موضــوع الرســالة وإعــداد خطــة البحــث  وفــق القواعــد المعتمــدة مــن مجلــس الكليــة وتوصيــة اللجنــة الدائمــة للدراســات العليا.

المادة األربعون

ــية  ــررات الدراس ــن المق ــل م ــى األق ــازه 50% عل ــول واجتي ــات القب ــع متطلب ــاء جمي ــد إنه ــا بع ــات العلي ــب الدراس ــى طال ــب عل يج
ــة التوصيــة بالموافقــة  ومعــدل دراســي ال يقــل عــن )جيــد جــدًا( التقــدم بمشــروع الرســالة - إن وجــدت - إلــى القســم وفــي حال
عليــه يقتــرح مجلــس القســم اســم المشــرف علــى الرســالة والمشــرف المســاعد - إن ُوجــد - أو أســماء أعضــاء لجنــة اإلشــراف 
مــع تحديــد رئيســها، ويرفــع بذلــك إلــى مجلــس الكليــة، وفــي حالــة تأييــده؛ يتــم رفعــه إلــى اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا 

للموافقــة عليــه.

المادة

 الحادية 

واألربعون

يجــب أن تتميــز موضوعــات رســائل الماجســتير بالّجــدة واألصالــة، كمــا يجــب أن تتميــز موضوعــات رســائل الدكتــوراه باألصالــة 
واالبتــكار واإلســهام الفاعــل فــي إنمــاء المعرفــة فــي تخصــص الطالــب.

المادة

 الثانية 

واألربعون

ــالة  ــوي الرس ــى أن تحت ــة، عل ــس الجامع ــن مجل ــج م ــرة للبرنام ــس المق ــة التدري ــوراه بلغ ــتير والدكت ــائل الماجس ــب رس تكت
ــة. ــر اللغــة العربي ــة بغي ــت الرســالة العلمي ــة فــي حــال كان ــة علــى ملخــٍص واٍف لهــا باللغــة العربي العلمي

المادة

 الثالثة 

واألربعون
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يشــرف علــى الرســائل العلميــة األســاتذة واألســاتذة المشــاركين مــن أعضــاء هيئة التدريــس بالجامعة، ويجوز لألســتاذ المســاعد 
أن يشــرف علــى أبحــاث التخــرج ورســائل الماجســتير والمســاعدة فــي اإلشــراف علــى الرســائل العلميــة لمرحلــة الدكتــوراه، إذا 

كان لديــه بحثــان - فــي مجــال تخصصــه - منشــوران أو مقبــوالن للنشــر فــي مجلــة علميــة محكمــة.

 المادة الرابعة

واألربعون

يجــوز أن يقــوم باإلشــراف أو المســاعدة فــي االشــراف علــى الرســائل العلميــة مشــرفون مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي مجــال 
بحــث الرســالة العلميــة مــن غيــر  أعضــاء هيئــة التدريــس، ســواًء مــن داخــل الجامعــة أو مــن خارجهــا، بنــاًء علــى توصيــة مجلــس 

القســم وموافقــة مجلــس الكليــة.

 المادة الخامسة

واألربعون

يضــع مجلــس الجامعــة ضوابــط المشــرفين المســاعدين علــى الرســائل العلميــة، بنــاًء علــى اقتــراح اللجنــة الدائمــة للدراســات 
العليــا.

 المادة السادسة

واألربعون

ــل  ــا ال يخ ــا - بم ــة أو خارجه ــل المملك ــواء داخ ــة - س ــارج  جامعت ــة خ ــائل علمي ــى رس ــراف عل ــس اإلش ــة التدري ــو هيئ ــوز لعض يج
ــا. ــات العلي ــة للدراس ــة الدائم ــراح اللجن ــى اقت ــاًء عل ــة، بن ــس الجامع ــا مجل ــط يقرره ــق ضواب ــة، وف ــة الوظيفي بواجبات

 المادة السابعة

واألربعون

يقــوم المشــرف بتقييــم أداء الطالــب فــي نهايــة كل فصــل دراســي، وتحديــد مــدى تقــدم فــي الرســالة العلميــة، وفقــً لآلليــات 
التــي تقرهــا اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا.

المادة

 الثامنة 

واألربعون

ال يقــل عــدد الطــاب المســجلين فــي الشــعبة لمقــرر بحــث التخــرج عــن خمســة طــاب، ولمجلــس الكليــة االســتثناء مــن الحــد 
األدنــى، وفــق ضوابــط يقرهــا مجلــس  الجامعــة، بنــاًء علــى اقتــراح اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا.

المادة

 التاسعة 

واألربعون

إذا ثبــت عــدم جديــة الطالــب فــي مرحلــة الرســالة العلميــة، بنــاًء علــى تقريــر المشــرف علــى الرســالة العلميــة، يتــم إنــذار الطالــب بخطــاب 
ــة.  ــم والكلي ــي القس ــة مجلس ــى توصي ــاًء عل ــده، بن ــى قي ــذار يلغ ــباب اإلن ــالف أس ــم يت ــن ول ــب مرتي ــذر الطال ــص، وإذا أن ــم المخت ــن القس م

وذلــك وفــق الضوابــط التاليــة:
١. يتم إنذار الطالب في الحاالت اآلتية: 

أ. إذا زادت نسبة غيابه )٢0%( من مجموع ساعات اإلشراف المحددة في كل فصل دراسي.
ب. إذا لم يستجيب لتوجيهات المشرف العلمية.

ج. إذا لم يتمكن من الكتابة التي تتناسب مع المرحلة التي يدرس بها. 
٢. يتولــى رئيــس القســم المختــص إنــذار الطالــب بخطــاب ســري بنــاًء علــى تقريــر مــن المشــرف، ويحفــظ التقريــر فــي ملــف 

الطالــب بصــورة ســرية منــه. 
٣. يتــم عــرض األمــر علــى مجلــس القســم، إذا لــم يتجــاوب الطالــب بعــد إنــذاره مرتيــن فــي فصليــن دراســيين مختلفيــن، وكان 

ســبب اإلنــذار واحــدًا. 
٤. ترفــع توصيــة مجلــس القســم إلــى مجلــس الكليــة ويتــم رفعــه للجنــة الدائمــة للدراســات العليــا التخــاذ القــرار وفقــً ألنظمــة 

الجامعة.

 المادة

الخمسون
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يحــق للمشــرف، ســواء كان منفــردًا أو مشــتركً مــع غيــره، أن يشــرف بحــد أقصــى علــى ســبع رســائل علميــة فــي وقــٍت واحــد، 
وللجنــة الدائمــة االســتثناء مــن ذلــك، بنــاًء علــى توصيــة مجلســي القســم والكليــة، وفــق ضوابــط يقرهــا مجلــس الجامعــة بنــاًء 

علــى اقتــراح اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا.

 المادة الحادية

والخمسون

يحســب نصــاب اإلشــراف لعضــو هيئــة التدريــس، ســواًء كان رئيســً أو مســاعدًا، علــى كل رســالة ضمــن العــبء التدريســي، وفــق 
ضوابــط يقرهــا مجلــس الجامعــة بنــاًء علــى اقتــراح اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا.

 المادة الثانية

والخمسون

يقــدم المشــرف علــى الرســالة العلميــة، بعــد انتهــاء الطالــب مــن إعدادهــا، تقريــرًا عــن اكتمالهــا إلــى رئيــس القســم، مرفقــً بــه 
نســخة مــن الرســالة العلميــة، تمهيــدًا  الســتكمال إجــراءات المناقشــة، التــي يحددهــا مجلــس الكليــة.

 المادة الثالثة

والخمسون

فــي حــال عــدم تمكــن المشــرف مــن االســتمرار فــي اإلشــراف علــى الرســالة أو انتهــاء خدمتــه بالجامعــة، يقتــرح القســم مشــرفً 
بديــاً يقــوم مقامــه، ويوافــق عليــه مجلــس الكليــة المعنيــة.

 المادة الرابعة

والخمسون

تكون لجنة لمناقشة الرسالة العلمية بقرار من مجلس الكلية، بناًء على توصية مجلس القسم.
 المادة الخامسة

والخمسون

يضــع مجلــس الجامعــة ضوابــط اختيــار أعضــاء لجــان مناقشــة رســائل الماجســتير والدكتــوراه وآليــة إجــراء تلــك المناقشــات، بنــاًء علــى 
اقتــراح اللجنــة الدائمــة  للدراســات العليــا، مــع مراعــاة اآلتــي:
١. يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما يأتي:

أ. أن يكون عدد أعضائها فرديً ويكون المشرف مقررًا لها. 
ب.أال يقــل عــدد أعضــاء اللجنــة عــن ثاثــة مــن بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس وال يمثــل المشــرف والمشــرف المســاعد ) إن وجــد (

أغلبيــة فيهــا. 
ج.أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة. 

د. أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة، أو األساتذة المشاركين، على األقل. 
ه. أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي األعضاء على األقل.

٢.  يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي: 
أ. أن يكون عدد أعضائها فرديً، وال يقل عن ثاثة، ويكون المشرف مقررًا لها. 

ــة لجنــة المناقشــة علــى األســاتذة، واألســاتذة المشــاركين، وال يمثــل المشــرف، والمشــرف المســاعد )إن  ب. يتقتصــر عضوي
وجــد( أغلبيــة بينهــم. 

ج.أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل. 
د.أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة. 

ه. أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي األعضاء على األقل.

 المادة السادسة

والخمسون
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١. تعــد لجنــة المناقشــة تقريــرًا يوقــع مــن جميــع أعضائهــا، يقــدم إلــى رئيــس القســم خــال أســبوع من تاريــخ المناقشــة، متضمنً 
إحــدى التوصيــات اآلتية:

أ. قبول الرسالة العلمية والتوصية بمنح الدرجة. 
ب. قبــول الرســالة العلميــة مــع إجــراء بعــض التعديــات، دون مناقشــتها مــرة أخــرى، ويفــوض أحــد أعضــاء لجنــة المناقشــة 
ــة،  ــخ المناقش ــن تاري ــهر م ــة أش ــاوز ثاث ــدة ال تتج ــي م ــات ف ــذه التعدي ــذ به ــن األخ ــد م ــد التأك ــة بع ــح الدرج ــة بمن بالتوصي

ــخ المناقشــة. ــك علــى أال يتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاري ولمجلــس الكليــة االســتثناء مــن ذل
ج. اســتكمال أوجــه النقــص فــي الرســالة العلميــة، وتعيــد اللجنــة مناقشــتها خــال الفتــرة التــي يحددهــا مجلــس الكليــة، 

بنــاًء علــى توصيــة مجلــس القســم المختــص، علــى أال تزيــد عــن ســنة واحــدة مــن تاريــخ المناقشــة.
د. عدم قبول الرسالة العلمية.

٢. ولــكل عضــو مــن لجنــة المناقشــة علــى الرســالة العلميــة الحــق فــي أن يقــدم مــا لديــه مــن مرئيــات مغايــرة أو تحفظــات فــي 
تقريــر مفصــل إلــى رئيــس القســم فــي مــدة ال تتجــاوز أســبوعً مــن تاريــخ المناقشــة، ويرفــع إلــى عميــد الكليــة مــع تقريــر 

لجنــة المناقشــة. 
٣. يكون تقرير لجنة المناقشة وفق النموذج المعد من قبل اللجنة الدائمة للدراسات العليا. 

٤. يجــوز بإجمــاع اللجنــة التوصيــة بطبــع الرســالة علــى نفقــة الجامعــة، بنــاًء علــى مســوغات مقنعــة، علــى أن تخضــع لمعاييــر 
النشــر فــي الجامعــة. 

5. تحدد فترة استكمال أوجه النقص في الرسالة بما ال يزيد عن سنة ويتولى المشرف - ما أمكن - متابعة عمل الطالب. 
٦. تحســب الدرجــة النهائيــة للرســالة مــن )80( ثمانيــن درجــة فــي حالــة قبولهــا وفــق الفقــرة )٣( مــن هــذه المــادة، ويكتفــى بإعــان 

إجــازة الرســالة فــي حالــة قبولهــا بعــد إعــداد مناقشــتها. 
٧. بعــد قبــول الرســالة والتوصيــة بمنــح الدرجــة العلميــة يتعهــد صاحــب الرســالة بنشــرها محليــً أو دوليــً خــال مــدة عــام مــن 

تاريــخ منــح الدرجــة العلميــة. 
8. يجــــوز بعــــد موافقــــة المجلــــس العلمــــي نشــر بعــض رســــائل الماجســتير والدكتــوراه التــي يكــــون فــي نشــرها فائــدة 

علميــــة عامــــة أو ترتبــط بأهــــداف التنميــة فــي المملكــة.

 المادة السابعة

والخمسون

ــال، كمــا  ــة مقدارهــا )5000( خمســة آالف ري ــأة مقطوع ــارج الجامعــة مكاف ١. يصــرف للمشــرف علــى رســالة الماجســتير مــن خ
ــال. ــبعة آالف ري ــا )٧000( س ــة مقداره ــأة مقطوع ــة مكاف ــارج الجامع ــن خ ــوراه م ــالة الدكت ــى رس ــرف عل ــرف للمش يص

٢. يجــوز إذا اســتدعى األمــر مقابلــة األســتاذ المشــرف الخارجــي للطلبــة المشــرف عليهــم وبموافقــة اللجنــة الدائمــة للدراســات 
العليــا، بنــاًء علــى طلــب مــن الجامعــة التــي يتبــع لهــا الطالــب انتــداب المشــرف الخارجــي علــى رســائل الماجســتير أو 

الدكتــوراه، وفــق مــا يلــي:  
أ. أال يتجاوز مرتين في كل عام دراسي لكل جامعة خارجية يشرف على رسائل طلبة فيها.  

ب. أال يتجاوز عدد الجامعات التي ينتدب لها جامعتين في كل عام دراسي. 
ج. أال اتتجاوز مدة االنتداب في كل مرة ثاثة أيام. 

د. أال يتجاوز مجموع أيام االنتداب عشرة أيام في العام الدراسي لجميع الجامعات.
 ه. تتحمــل الجامعــة المســتفيدة نفقــات عضــو هيئــة التدريــس المنتــدب لإلشــراف علــى رســائل طلبتهــا وفــق مــا هــو مقــرر 

نظامــً حســب رتبتــه.
ــن  ــة م ــرار بالموافق ــدور ق ــد ص ــادة بع ــذه الم ــن ه ــرة )١( م ــي الفق ــا ف ــار إليه ــة المش ــأة المقطوع ــل المكاف ــة تعدي ٣. للجامع

مجلــس شــؤون الجامعــات.

 المادة

 الثامنة

والخمسون
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١. يصــرف لمــن يشــترك فــي مناقشــة رســالة ماجســتير أو دكتــوراه مكافــأة مقطوعــة مقدارهــا )١000( ألــف ريــال إذا كان المناقــش 
عضــوًا فــي هيئــة التدريــس بنفــس الجامعــة التــي تقــدم لهــا الرســالة.  

٢. أمــا إذا كان المناقــش مــن غيــر أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة التــي تناقــش فيهــا الرســالة ســواء كان مــن موظفــي 
تلــك الجامعــة، أو مــن يدعــى مــن خارجهــا فتصــرف لــه مكافــأة مقطوعــة مقدارهــا )١500( ألــف وخمســمائة ريــال لمناقشــة 
ــال إذا  ــزاد المكافــأة لتصبــح )٢500( ألفيــن وخمســمائة ري ــال لمناقشــة رســالة الماجســتير وت رســالة الدكتــوراه و )١000( ألــف ري

كان المناقــش مــن خــارج المملكــة.
٣. وإذا كان المناقــش مــن خــارج المدينــة التــي بهــا مقــر الجامعــة التــي تناقــش فيهــا الرســالة ســواء كان مــن داخــل المملكــة 
ــه وأجــرة الســكن  ــه وإلي ــأة المشــار إليهــا أعــاه تذكــرة إركاب مــن مقــر إقامت ــى المكاف ــة إل ــه باإلضاف أو خارجهــا فيصــرف ل
المناســب واإلعاشــة وبحــد أقصــى ال يتجــاوز ليلتيــن، كمــا تصــرف تذكــرة إركاب لمرافــق المناقــش إذا كان المناقــش كفيفــً 

ولمحــرم المناقشــة باإلضافــة إلــى أجــرة الســكن المناســب بحــد أقصــى ال يتجــاوز ليلتيــن.
٤. ويجــوز للجنــة الدائمــة إضافــة ليلــة أو ليلتيــن فــي حــاالت الضــرورة، وإذا مــا اقتضــت ذلــك طبيعــة الدراســة، وذلــك بنــاًء علــى 

توصيــة مــن مجلســي القســم والكليــة المختصيــن مــع إيضــاح المبــررات للبقــاء مــدة تزيــد عــن ليلتيــن.
ــل المكافــأة المقطوعــة المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة بعــد صــدور قــرار بالموافقــة مــن مجلــس شــؤون  5. للجامعــة تعدي

ــات. الجامع

 المادة

 التاسعة

والخمسون
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الفصل الحادي عشر: التخرج ومنح الدرجة

يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية اآلتية بناًء على توصية مجلس القســم والكلية وتأييد اللجنة الدائمة للدراسات العليا:
١. الدبلوم العالي. 

٢. الماجستير. 
٣. الدكتوراه.

المادة الستون

يرفــع رئيــس القســم المختــص تقريــر لجنــة المناقشــة إلــى عميــد الكليــة فــي مــدة ال تتجــاوز أســبوعين مــن تاريــخ المناقشــة؛ 
لرفعــه إلــى عمــادة الدراســات العليــا.

 المادة الحادية

والستون

يتخــرج الطالــب بعــد إنهــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب خطــة البرنامــج، علــى أال يقــل معدلــه التراكمــي عــن المعــدل الــذي 
يحــدده مجلــس الجامعــة لــكل برنامــج، علــى أال يقــل فــي كل األحــوال عــن تقديــر )جيــد جــدًا(.

 المادة  الثانية

والستون

فــي حــال وفــاة الطالــب قبــل تمكنــه مــن المناقشــة يمنــح الدرجــة، وفــق ضوابــط يقرهــا مجلــس الجامعــة بنــاًء علــى اقتــراح 
ــا. ــة الدائمــة للدراســات العلي اللجن

 المادة الثالثة

والستون

يرفع النائب أو الوكيل المختص التوصية بمنح الدرجة العلمية إلى مجلس الجامعة التخاذ القرار.
 المادة الرابعة

والستون
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الفصل الثاني عشر: أحكام عامة

١. مــع عــدم اإلخــال بمــا ورد فــي التصنيــف واإلطــار، ووفــق ضوابــط يقرهــا مجلــس الجامعــة بنــاًء علــى اقتــراح اللجنــة الدائمــة 
للدراســات العليــا، لمجلــس الجامعــة بنــاًء علــى تأييــد مــن وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا وتوصيــة مجلســي القســم 

والكليــة منــح الطالــب:
أ. درجــة )دبلــوم عالــي( عنــد اجتيــازه عــددًا مــن مقــررات برنامــج الماجســتير، دون أن تكــون بمجموعهــا مؤهلــة لحصولــه علــى 

درجــة الماجســتير. 
ــه علــى درجــة  ــة لحصول ــوراه، دون أن تكــون بمجموعهــا مؤهل ــازه عــددًا مــن مقــررات الدكت ــد اجتي ب. درجــة )الماجســتير( عن

ــوراه. الدكت
٢. مــع عــدم اإلخــال بمــا ورد فــي الفقــرة )١( مــن هــذه المــادة، لعمــادة الدراســات العليــا بنــاًء علــى توصيــة مجلســي القســم 
والكليــة منــح الطالــب مــا يثبــت اجتيــازه عــددًا مــن مقــررات الدراســات العليــا دون أن تكــون بمجموعهــا مؤهلــة لحصولــه 

علــى درجــة علميــة، وفــق ضوابــط يقرهــا مجلــس الجامعــة بنــاًء علــى اقتــراح اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا.

 المادة الخامسة

والستون

فــي حــال حصــول الطالــب علــى الدرجــة العلميــة ذاتهــا مــن مؤسســتين تعليميتيــن فــي إطــار برنامــج مشــترك يجــوز أن تصــدر 
وثيقة تخرج مشــتركة بين المؤسســتين  التعليميتين، أو وثيقة تخرج مســتقلة من أحد أو كلتا المؤسســتين التعليميتين، 

ويحــدد مجلــس الجامعــة الضوابــط واإلجــراءات المنظمــة فــي ذلــك بنــاًء علــى اقتــراح مــن اللجنــة الدائمــة للدراســات العليا.

 المادة السادسة

والستون

ــد الصــادرة مــن  ــح والقواع ــق عليهمــا اللوائ ــة فيطب ــة والزمــاالت الصحي يســتثنى مــن أحــكام هــذه الائحــة الدبلومــات الصحي
ــة. ــات الصحي ــة التخصص ــع هيئ ــيق م ــة بالتنس ــس الجامع مجل

 المادة  السابعة

والستون

ــا،  ــا يخصه ــكيلها فيم ــخ تش ــن تاري ــوم م ــال )٦0( ي ــة خ ــذه الائح ــة له ــد التنفيذي ــا القواع ــات العلي ــة للدراس ــة الدائم ــع اللجن ترف
وبالتعــاون مــع عمــادة القبــول والتســجيل فيمــا يخــص القبــول والتســجيل، ثــم تعــرض علــى اللجنــة الدائمــة لألنظمــة واللوائــح 

والقواعــد التنفيذيــة واإلجرائيــة.

 المادة

 الثامنة

والستون

يقر مجلس الجامعة القواعد التنفيذية لهذه الائحة.
 المادة التاسعة

والستون

مــا لــم يــرد فيــه نــص خــاص فــي هــذه الائحــة، يطبــق بشــأنه نظــام مجلــس التعليــم العالــي والجامعــات الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/8( وتاريــخ ٤/ ٦/ ١٤١٤هـــ للجامعــات المشــمولة بتطبيــق هــذا النظــام ، ونظــام الجامعــات الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/٢٧( وتاريــخ ٢/ ٣/ ١٤٤١هـــ للجامعــات المشــمولة بهــذا النظــام، ولوائحهمــا، واألنظمــة واللوائــح والقــرارات 

المعمــول بهــا فــي المملكــة.

المادة السبعون

ــم  ــي رق ــم العال ــس التعلي ــرار مجل ــادرة بق ــات الص ــي الجامع ــا ف ــات العلي ــدة للدراس ــة الموح ــل الائح ــة مح ــذه الائح ــل ه تح
ــكام. ــن أح ــا م ــارض معه ــا يتع ــي م ــخ ٢٦/ 8/ ١٤١٧هـــ وتلغ )٣/٦/١٤١٧( وتاري

 المادة الحادية 

والسعبون

لمجلس شؤون الجامعات تفسير هذه الائحة.
 المادة الثانية

والسبعون

يعمل بهذه الائحة اعتبارًا من تاريخ بداية العام الدراسي ١٤٤٤هـ
 المادة الثالثة

والسبعون






