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جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية رقم المادة

البند األول: التعريفات

يقصــد باأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة - أينــا وردت يف هــذه الالئحــة - املعــاين املوضحــة أمــام كل منهــا مــا مل يقتــض الســياق غــر 
ذلــك:

الجامعة: جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها.

مجلــس الجامعــة: الســلطة املختصــة بترصيــف الشــؤون العلميــة والتعليميــة واإلداريــة واملاليــة يف الجامعــة، وتنفيــذ السياســة العامــة 
لهــا، وفــق أحــكام النظــام.

الرئيس: رئيس الجامعة.

الكلية: الكلية التي تقدم برنامج دراسات عليا بنظام التعليم املستمر.

أعضــاء هيئــة التدريــس: األســاتذة واألســاتذة املشــاركون واألســاتذة املســاعدون، ويعــد يف حكــم أعضــاء هيئــة التدريــس املحــارضون 
واملعيدون. 

برنامج التعليم املستمر: برنامج تعليمي برسوم دراسية معتمد بنظام املقررات الدراسية.

ــا الدامئــة لــإرشاف عــى برامــج التعليــم املســتمر: لجنــة عــى مســتوى الجامعــة تــرف عــى كافــة برامــج التعليــم  اللجنــة العلي
ــاً.  ــاً ومالي املســتمر بالجامعــة إداري

ــق  ــم املســتمر وتؤمــن ُحســن ســر الربنامــج وتحقي ــة تــرف عــى برنامــج التعلي ــة: لجن ــم املســتمر يف الكلي ــة برنامــج التعلي لجن
ــة. ــه يف الكلي أهداف

ــذي  ــم املســتمر ال ــة لربنامــج التعلي ــة والتعليمي ــة تــرف عــى الجوانــب األكادميي ــم املســتمر يف القســم: لجن ــة برنامــج التعلي لجن
يقدمــه القســم.

الوحدة التدريسية: املحارضة النظرية األسبوعية ملدة خمسني دقيقة، أو الدرس العميل ملدة مائة دقيقة.

المادة األولى

البند الثاني: أهداف الالئحة

1.  تنظيم عمل برامج التعليم املستمر يف الجامعة ومرجعيتها.
2.  تنظيم النواحي املالية لربامج التعليم املستمر وتضمن صحتها ومرجعيتها.

3.  متابعة الربامج وتقوميها وتطويرها.
المادة الثانية
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البند الثالث: الجوانب األكاديمية والتعليمية

الفصل األول: القبول والتسجيل

تتــوىل الكليــة ووكالــة الدراســات العليــا ووكالــة الشــؤون التعليميــة وعــادة القبــول والتســجيل - كالً يف حــدود اختصاصــه - اإلرشاف 
األكادميــي والتعليمــي عــى برنامــج التعليــم املســتمر، ويحــدد مجلــس عــادة الدراســات العليــا أعــداد املقبولــني، ورشوط القبــول، بناًء 

عــى توصيــة كل مــن مجلــي القســم والكليــة، العتادهــا مــن مجلــس الجامعــة.
المادة الثالثة

تتــوىل عــادة الدراســات العليــا إجــراءات القبــول والتســجيل لكافــة طــالب وطالبــات برامــج التعليــم املســتمر، وفقــاً لالئحــة املوحــدة 
للدراســات العليــا بالجامعــات الســعودية والقواعــد التنفيذيــة والتنظيميــة لجامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة.

المادة الرابعة

تتــوىل عــادة القبــول والتســجيل اســتقبال ملفــات الراغبــني يف القبــول بربامــج التعليــم املســتمر، ويتــم قبولهــم وفــق رشوط القبــول 
املعلنــة بالجامعــة والالئحــة املوحــدة للدراســات العليــا بالجامعــات.

المادة الخامسة

يجــوز قبــول الطــالب والطالبــات غــر الســعوديني يف برامــج التعليــم املســتمر، ويتــم احتســابهم يف االحصائيــات التــي تبــني نســبة غــر 
الســعوديني للســعوديني يف الجامعــة.

المادة السادسة

الفصل الثاني: العبء األكاديمي

ــم املســتمر، ويف حــال  ــدوام يف برامــج التعلي ــات ال ــة التدريــس أن يقــوم بتدريــس ســاعات مدفوعــة خــارج أوق يجــوز لعضــو هيئ
ــة التدريــس، تعامــل كشــعبة واحــدة. ــدروس يف أكــر مــن شــعبة واحــدة يف نفــس الوقــت مــن نفــس عضــو هيئ ــم ال تقدي

المادة السابعة

ال تحتســب ســاعات التدريــس املدفوعــة يف برامــج التعليــم املســتمر ضمــن العــبء التدريــي النظامــي لعضــو هيئــة التدريــس يف 
الجامعــة.

المادة الثامنة



 الالئحة التنظيمية والمالية لبرامج الدراسات العليا )دبلوم وماجستير(10

الفصل الثالث: لجان برامج التعليم المستمر

اللجنة العليا الدامئة لإرشاف عى برامج التعليم املستمر: 
تتكــون مــن وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا )رئيســاً(، عميــد الدراســات العليــا، عميــد القبــول والتســجيل، وثالثــة مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس يرشــحهم وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا.
1-  تتوىل اللجنة العليا الدامئة لإلرشاف عى برامج التعليم القيام باملهام التايل: 

أ.  اإلرشاف اإلداري واملايل العام عى جميع برامج التعليم املستمر.
ب.  التنسيق مع العادات املرفة عى برامج التعليم املستمر

2-  تعقــد اللجنــة اجتاعاتهــا مــرة كل فصــل درايس أو كلــا دعــت الحاجــة، بنــاًء عــى طلــب مــن رئيســها أو اثنــني مــن أعضائهــا، 
ويكــون اجتــاع اللجنــة صحيحــاً بحضــور 65% مــن أعضائهــا، وتصــدر القــرارات بأغلبيــة أعضــاء اللجنــة، ويف حــال تســاوي األصــوات 

يعتــرب صــوت رئيــس اللجنــة مرجحــاً للجانــب الــذي صــوت معــه.
3-  مدة اللجنة سنة قابلة للتجديد

المادة التاسعة

لجنة برنامج التعليم املستمر يف الكلية:
 تنشــأ يف كل كليــة لديهــا برامــج التعليــم املســتمر لجنــة برامــج التعليــم املســتمر، وتتكــون اللجنــة مــن: العميــد أو مــن ينــوب عنــه 

والبحــث العلمــي )رئيســاً(، وعضويــة جميــع مقــرري برامــج التعليــم املســتمر. 
1-  تتوىل لجنة برامج التعليم املستمر يف الكلية القيام باملهام التالية:

اإلرشاف عى برامج التعليم املستمر والتنسيق بينها عى مستوى الكلية. أ. 
ــاًء عــى تفويــض مــن مجلــس الكليــة وفقــاً  ــارات، بن ب.  اإلرشاف عــى أعــال القبــول والتســجيل، ونظــام الدراســة، ونظــام االختب

ــا يف الجامعــات الســعودية. للقواعــد املنصــوص عليهــا يف الالئحــة املوحــدة للدراســات العلي
2-  مدة اللجنة سنة قابلة للتجديد.

المادة العاشرة

لجنة برنامج التعليم املستمر يف القسم:
ينشــأ لــكل برنامــج تعليــم مســتمر داخــل القســم لجنــة برنامــج التعليــم املســتمر بقــرار مــن مجلــس القســم أو مــا يوازيــه، وتتكــون 
مــن رئيــس القســم املختــص )رئيســاً(، وثالثــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس املشــاركني يف الربنامــج، باإلضافــة إىل منســق إداري و/أو 

منســقة إداريــة. 
تتوىل لجنة برنامج التعليم املستمر بالقسم القيام باملهام التالية:  -1

ــالزم  ــي واإلداري ال ــم الفن ــم الدع ــارات، وتقدي ــر االختب ــن س ــني حس ــج، وتأم ــذ الربنام ــة تنفي ــول ومتابع ــراءات القب ــني إج تأم أ. 
للربنامــج، عــى أن يفــوض القســم اللجنــة يف كل مــا ســبق، وفقــاً لألحــكام املعمــول بهــا يف الالئحــة التنفيذيــة للدراســات العليــا، 

ــة. ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب ــك ســعود ب بجامعــة املل
مدة اللجنة سنة قابلة للتجديد.  -2

 المادة الحادية
عشرة
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الفصل الرابع: نظام الدراسة

1-  تكون الدراسة للدبلوم باملقررات الدراسية واألعال التطبيقية واملعملية وفق ما ييل: -
أ.    أن ال تقل مدة الدراسة عن فصلني وال تزيد عن أربعة فصول دراسية. 

ب.  أن ال يقل عدد الوحدات الدراسية عن )24( وحدة وال تزيد عن )36( وحدة. 
ويحــدد مجلــس الجامعــة بنــاًء عــى اقــراح مجلــي القســم والكليــة املختصــني وتوصيــة مجلس عــادة الدراســات العليــا املقررات 

املطلوبــة للحصــول عــى الدبلوم ومســمى الشــهادة. 

2-  تكون الدراسة للاجستر بأحد األسلوبني اآلتيني: -
أ.  باملقررات الدراسية والرسالة عى أن ال يقل عدد الوحدات الدراسية عن )24( وحدة مضافاً إليها الرسالة.

ب.  باملقــررات الدراســية يف بعــض التخصصــات ذات الطبيعــة املهنيــة، عــى أن ال يقــل عــدد الوحــدات الدراســية عــن )42( وحــدة 
مــن مقــررات الدراســات العليــا، عــى أن يكــون مــن بينهــا مــروع بحثــي يحســب )3( وحــدات عــى األقــل. 

ويراعــى أن تتضمــن الخطــة الدراســية للاجســتر عــى مقــررات دراســات عليــا ذات عالقــة بالتخصــص مــن أقســام أخــرى كلــا 
أمكــن ذلــك. 

 المادة الثانية
عشرة

الفصل الخامس: التأجيل والحذف

يتم املوافقة عى تأجيل دراسة الطالب يف الحاالت التالية:
1-  نجاح الطالب عى األقل يف فصل درايس واحد من الربنامج.

2-  تسليم طلبات التأجيل قبل أسبوعني عى األقل من بداية الفصل الدرايس
3-  لن تحسب مدة التأجيل ضمن الحد الزمني األقىص للحصول عى الشهادة.

 المادة الثالثة
عشرة

يجوز أن يحذف الطالب الفصل الدرايس وفق ما يأيت:
1-  أن يتقدم بطلب الحذف قبل االختبار النهايئ.

2-  موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
3-  يحتسب هذا الفصل الدرايس ضمن مدة التأجيل.

 المادة الرابعة
عشرة

الفصل السادس: االنسحاب

إذا انســحب الطالــب مــن الدراســات العليــا بنــاًء عــى رغبتــه ثــم أراد العــودة إليهــا، طبقــت عليــه رشوط االلتحــاق وقــت التســجيل 
الجديد. 

 المادة الخامسة
عشرة
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الفصل السابع: االنقطاع والمواظبة

أ.  ســيتم إنهــاء التحــاق الطالــب/ة يف برنامــج الدراســات العليــا بقــرار مــن مجلــس الكليــة يف حــال انخفــض املعــدل الراكمــي عــن 
)3.75( جيــد جــداً يف فصلــني دراســيني متتاليــني.

ب.  الحــد األدىن لدرجــة النجــاح يف املقــررات الدراســية هــو تقديــر )جيــد(، والحــد األدىن ملعــدل التخــرج مــن برنامــج املاجســتر هــو 
)3.75( للتخــرج يتطلــب لطالــب/ة املاجســتر اســتيفاء هذيــن الرطــني مجتمعــني.

ج.  ينذر الطالب يف حال التخلف عن الحضور للفصول الدراسية، حيث يتم إصدار اإلنذار بناًء عى التايل:

1.  اإلنذار األول / مجموع الغياب )15 %(
2.  اإلنذار الثاين / مجموع الغياب )%20(

3.  اإلنذار الثالث / مجموع الغياب )%25(

د.  بعــد اإلنــذار الثالــث واألخــر، فــإن قــرار ســاح التقــدم للطالــب إىل املرحلــة التاليــة مــن الربنامــج )أي دخــول االمتحــان النهــايئ 
و/أو التســجيل يف الفصــل الــدرايس املقبــل( يتــم بنــاًء عــى قــرار مجلــس الكليــة.

ه.  الغيــاب بســبب املــرض والظــروف الشــخصية األخــرى )ظــروف طبيــة/ قانونيــة عــى ســبيل املثــال ال الحــرص( ســيتم مراعاتهــا 
يف حــال تقديــم تقريــر مفصــل مــن )الرطــة/ الوثائــق القانونيــة ... الــخ( لشــؤون الطــالب خــالل ثالثــة أيــام عمــل. وينبغــي أن 
يكــون التقريــر الطبــي صــادراً مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة التابعــة ملدينــة امللــك عبــد العزيــز الطبيــة، للشــؤون الصحيــة بــوزارة 
ــات  ــدورات واالمتحان ــية وال ــارضات الدراس ــات املح ــع أوق ــة م ــات الطبي ــد املراجع ــق مواعي ــب أال تتواف ــي. ويج ــرس الوطن الح

واألنشــطة األخــرى. 

 المادة السادسة
عشرة
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البند الرابع: أحكام الصرف والرقابة المالية

الفصل الثامن: الرسوم الدراسية

يقــر مجلــس الجامعــة الرســوم الدراســية لربامــج التعليــم املســتمر بنــاء عــى توصيــة مجلــي الكليــة وعــادة الدراســات العليــا، عــى 
أن يراعــى يف ذلــك حســاب تكلفــة الوحــدة التدريســية حســب التخصــص، والدرجــة العلميــة املطلوبــة، وتكلفــة تنفيــذ الربنامــج.

 المادة السابعة
عشرة

تودع الرسوم الدراسية للربنامج يف حساب جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية – عادة الدراسات العليا.
 المادة الثامنة

عشرة

ــم املســتمر، وســداد  ــج التعلي ــر برام ــن يفوضــه، لتطوي ــة أو م ــس الجامع ــايل رئي ــة مع ــاًء عــى موافق تــرصف الرســوم الدراســية بن
النفقــات، وتكاليــف تنفيــذ الربنامــج، والخدمــات والتجهيــزات التعليميــة والتدريبيــة والعلميــة بالكليــة، كــا يــرصف منهــا للعــادات 

واإلدارات املســاندة للتطويــر والخدمــات، واللجــان املكلفــة بتنفيــذ برامــج التعليــم املســتمر، وفقــاً الحتياجــات كل منهــا.

 المادة التاسعة
عشرة

الفصل التاسع: مكافآت أعضاء هيئة التدريس

ــم  ــي يت ــني املشــاركني يف الربنامــج، والت ــني والفني ــا عــدا اإلداري ــة التدريــس ومــن يف حكمهــم م ــة أعضــاء هيئ ــآت كاف تــرصف مكاف
ــة والعــرون مــن هــذه الالئحــة. ــة كــا هــو موضــح يف املــادة الثامن ــل وزارة املالي ــا مــن ِقب رصفه

المادة العشرون

تحدد مكافآت أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم عن كل وحدة تدريسية يف برامج التعليم املستمر عى النحو التايل:

أ.  أعضــاء هيئــة التدريــس واملــدرس املدعــو للتدريــس داخــل الكليــة مبســمى )أســتاذ( )حضــوري أو عــن بعــد(: )900 ريــال( للوحــدة 
التدريسية.

ــة مبســمى )أســتاذ مشــارك( )حضــوري أو عــن بعــد(: )800  ــة التدريــس واملــدرس املدعــو للتدريــس داخــل الكلي ب.  أعضــاء هيئ
ــال( للوحــدة التدريســية. ري

ج.  أعضــاء هيئــة التدريــس واملــدرس املدعــو للتدريــس داخــل الكليــة مبســمى )أســتاذ مســاعد( )حضــوري أو عــن بعــد(: )700 ريــال( 
ــية. للوحدة التدريس

د.  املــدرس املدعــو للتدريــس مــن دولــة أخــرى لخربتــه يف مجــال االختصــاص )تدريــس عــن بعــد(: )250 دوالر أمريــي( أو مــا يعادلــه 
يف حينــه للوحدة التدريســية.

ــال(  ــد(: )700 ري ــن بع ــس ع ــاص )تدري ــال االختص ــه يف مج ــعودية )Local( لخربت ــل الس ــن داخ ــس م ــو للتدري ــدرس املدع ه.  امل
ــية. ــدة التدريس للوح

و.  أعضاء هيئة التدريس املحليني )حضوري(: )1000 ريال( لليوم الواحد
ز.  املــدرس املدعــو مــن دولــة أخــرى للتدريــس يف موقــع الجامعــة لخربتــه يف مجــال االختصــاص )حضــوري(: )1000 دوالر أمريــي( 

أو مــا يعادلــه حينــه لليــوم الواحــد.

 المادة الحادية
والعشرون



 الالئحة التنظيمية والمالية لبرامج الدراسات العليا )دبلوم وماجستير(14

ــة أو  ــن داخــل أو خــارج الجامع ــس م ــة التدري ــن أعضــاء هيئ ــب الواحــد )م ــرر مــروع تخــرج للطال ــأة ملــرف مق تحــدد مكاف
كالهــا( – بعــد اجتيــازه – مببلــغ ال يزيــد عــن )4,000( ريــال، وال يزيــد العــدد عــن خمســة طــالب لــكل عضــو هيئــة التدريــس يف 

الفصــل الــدرايس الواحــد.

 المادة الثانية
والعشرون

ــال( للســنة  ــغ )8,000 ري ــة مببل ــم املســتمر يف الجامع ــج التعلي ــى برام ــإلرشاف ع ــة ل ــا الدامئ ــة العلي ــس اللجن ــآت رئي تحــدد مكاف
الدراســية، وتحــدد مكافــأة كل عضــو يف اللجنــة مببلــغ )5,000 ريــال( للســنة الدراســية، وال تتجــاوز مجمــوع املكافــآت لكافــة أعضــاء 

اللجنــة )38,000 ريــال( وتــرصف املكافــآت لــكل فصــل دريس مبوافقــة رئيــس اللجنــة بعــد انتهــاء الفصــل الــدرايس.

 المادة الثالثة
والعشرون

تحــدد مكافــآت رئيــس لجنــة برنامــج التعليــم املســتمر بالقســم مببلــغ )8,000 ريــال( للســنة الدراســية، وتحــدد مكافــأة كل عضــو 
يف اللجنــة مببلــغ )5,000 ريــال( للســنة الدراســية، وال تتجــاوز مجمــوع املكافــآت لكافــة أعضــاء اللجنــة )38,000 ريــال( ويتــم رصف 
املكافــآت لــكل فصــل درايس مبوافقــة مجلــس الكليــة ومجلــس القســم، بعــد انتهــاء كل فصــل درايس، عــى أن يتــم تقديــم تقريــر ســر 

الدراســة يف الربنامــج/ الربامــج يف الكليــة.

 المادة الخامسة
والعشرون

تحدد مكافأة ملدير الربنامج مببلغ )5,000 ريال( لكل شهر.
 المادة السادسة

والعشرون

يخصص )1,500 ريال( للمنسق / ــة األكادميي لكل شهر.
 المادة السابعة

والعشرون
تحتســب مكافــأة اإلداريــني ومســاعدي الباحثــني والفنيــني يف الفصــل الــدرايس الواحــد وفــق منــوذج Overtime Justification وتــرصف 
 23-1431 APP مكافأتهــم بنــاًء عــى عملهــم اإلضــايف خــارج أوقــات وأيــام العمــل الرســمية مــن ِقبــل وزارة املالية كــا هــو موضــح يف

Overtime Stand-By On-Call Compensation

 المادة الثامنة
والعشرون

يتم رصف وسداد املصاريف مبوجب مستندات رسمية، تعود ملكية األصول التي يتم تأمينها للربامج إىل الجامعة.
 المادة التاسعة

والعشرون

الفصل العاشر: إعادة الرسوم الدراسية

تســرد الرســوم كاملــة يف حــال االعتــذار أو االنســحاب خــالل ثالثــة أيــام عمــل مــن اصــدار الرقــم الجامعــي، ويف حــال االعتــذار أو 
االنســحاب بعــد مــرور ثالثــة أيــام عمــل مــن إصــدار الرقــم الجامعــي، تطبــق سياســة اســرداد الرســوم التاليــة:

أ.  يخصــم )25%( مــن الرســوم الدراســية يف حــال االعتــذار أو االنســحاب خــالل الثالثــة أســابيع األوىل مــن بــدء الفصــل الــدرايس، وفقــاً 
للتقويــم الجامعــي املعتمد.

ــل  ــدء الفص ــن ب ــس م ــع والخام ــبوع الراب ــالل األس ــحاب خ ــذار أو االنس ــال االعت ــية يف ح ــوم الدراس ــن الرس ــم )50%( م ب.   يخص
ــد. ــي املعتم ــم الجامع ــاً للتقوي ــدرايس، وفق ال

ج.  ال تسرد الرسوم الدراسية بعد ميض خمسة أسابيع من بدء الفصل الدرايس، وفقاً للتقويم الجامعي املعتمد.

المادة الثالثون
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البند الخامس: أحكام عام

يقــدم كل برنامــج تعليــم مســتمر تقريــراً ســنوياً يف كل عــام درايس عــن أنشــطة الربنامــج إىل عــادة الدراســات العليــا، ويتــم إقــراره 
مــن مجلــس الجامعــة.

 المادة الحادية
والثالثون

يعمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ اعتادها من مجلس الجامعة، وللمجلس حق تفسرها، ويُلغى كل ما يتعارض معها.
 المادة الثانية

والثالثون



تم اعتماد هذه االلئحة بناء على توصيات اللجنة الدائمة أللنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية واإلجرائية 
بجلستها السابعة عشر بتاريخ 3 جمادى األولى 1443هـ، الموافق 7 ديسمبر 2021م




