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البند	األول:	التعريفات
:)Student(	الطالب

كل	منتظم	أو	منتسب	للدراسة	باجلامعة	من	طالب	أو	طالبات	مبختلف	كليات	اجلامعة	وفروعها.

:)Academic	Year(	الدراسية	السنة
فصالن	رئيسان	وفصل	صيفي	إن	وجد.

:	)Semester(	الدراسي	الفصل
مــدة	زمنيــة	ال	تقــل	عــن	مخســة	عشــر	أســبوعا	تــدرس	علــى	مداهــا	املقــررات	الدراســية،	وال	تدخــل	ضمنهــا	فترتــا	التســجيل	واالختبــارات		

النهائيــة.

:)Summer	Semester(	الصيفي	الفصل
مــدة	زمنيــة	ال	تزيــد	عــن	مثانيــة	أســابيع	وال	تدخــل	ضمنهــا	فترتــا	التســجيل	واالختبــارات	النهائيــة،	وتضاعــف	خالهلــا	املــدة	املخصصــة	

لــكل	مقــرر.

:)Level(	الدراسي	املستوى
هو	الدال	على	املرحلة	الدراسية،	وفقا	للخطط	الدراسية	املعتمدة.

	:)Study	Plan(	الدراسية	اخلطة
هــي	جمموعــة	املقــررات	الدراســية	اإلجباريــة،	واالختياريــة،	واحلــرة،	وتشــكل	مــن	جممــوع	وحداهتــا	متطلبــات	التخــرج	الــي	جيــب	علــى	

الطالــب	اجتيازهــا	بنجــاح	للحصــول	علــى	الدرجــة	العلميــة	يف	التخصــص	املحــدد.

:)Course(	الدراسي	املقرر
مــادة	دراســية	ضمــن	اخلطــة	الدراســية	املعتمــدة	يف	كل	ختصــص	)برنامــج(،	ولــكل	مقــرر	رقــم،	ورمــز،	واســم،	ووصــف	مفصــل	ملفرداتــه	مييــزه	
مــن	حيــث	املحتــوى	واملســتوى	عمــا	ســواه	مــن	مقــررات،	وحيتــوي	علــى	ملــف	خــاص	حيتفــظ	بــه	القســم	لغــرض	املتابعــة	والتقييــم	والتطويــر،		

وجيــوز	أن	يكــون	لبعــض	املقــررات	متطلــب،	أو	متطلبــات	ســابقة،	أو	متزامنــة	معــه.	

:)Block(	املدمج	الدارسي	املقرر
وهــو	مــادة	دراســية	ضمــن	اخلطــة	الدراســية	املعتمــدة	يف	بعــض	التخصصــات،	تقــدم	بشــكل	مكثــف	وال	ترتبــط	ببدايــة	أو	هنايــة	الفصــل	
الدراســي،	ويكــون	لــكل	مقــرر	رقــم،	ورمــز،	واســم،	ووصــف	مفصــل	ملفرداتــه	مييــزه	مــن	حيــث	املحتــوى	واملســتوى	عمــا	ســواه	مــن	مقــررات،	
وحيتــوي	علــى	ملــف	خــاص	حيتفــظ	بــه	القســم	لغــرض	املتابعــة،	والتقييــم	والتطويــر،	وجيــوز	أن	يكــون	لبعــض	املقــررات	متطلــب،	أو	

متطلبــات	ســابقة،	أو	متزامنــة	معــه.

ً

ً
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:)Unit(	الدراسية	الوحدة
حماضــرة	نظريــة	أســبوعية	ال	تقــل	مدهتــا	عــن	مخســن	دقيقــة،	أو	درس	ســريري	ال	تقــدل	مدتــه	عــن	مخســن	دقيقــة،	أو	درس	عملــي	أو	

ميــداين	ال	تقــل	مدتــه	عــن	مائــة	دقيقــة.

:)Academic	Warning(	األكادميي	اإلنذار
اإلشعار	الذي	يوجه	للطالب	بسبب	اخنفاض	معدله	التراكمي	عن	احلد	األدىن	املوضح	يف	هذه	االئحة.

:)Continuous	Assessment(	الفصلية	األعمال	درجة
الدرجة	املمنوحة	لألعمال	الي	تبن	حتصيل	الطالب	من	اختبارات،	وحبوث،	وأنشطة	تعليمية	تتصل	باملقرر	الدراسي.

:)Final	Assessment(	النهائي	االختبار
اختبار	يعقد	يف	هناية	كل	مقرر.

:)Final	Assessment	Mark(	النهائي	االختبار	درجة
الدرجة	الي	حيصل	عليها	الطالب	يف	كل	مقرر	يف	االختبار	النهائي	للفصل	الدراسي.

	:)Final	Mark(	النهائية	الدرجة
جمموع	درجات	األعمال	الفصلي،	مضافا	إليها	االختبار	النهائي	لكل	مقرر،	وحتسب	الدرجة	من	مائة.

:)Grade(	التقدير
وصف	للنسبة	املئوية	أو	الرمز	األجبدي	للدرجة	النهائية	الي	حصل	عليها	الطالب	يف	أي	مقرر.

:)Semester	GAP(	الفصلي	املعدل
حاصــل	قســمة	جممــوع	النقــاط	الــي	حصــل	عليهــا	الطالــب	علــى	جممــوع	الوحــدات	املقــررة	جلميــع	املقــررات	الــي	درســها	يف	أي	فصــل	
دراســي،	وُتحســب	النقــاط	بضــرب	الوحــدة	املقــررة	يف	وزن	التقديــر	الــذي	حصــل	عليــه	يف	كل	مقــرر	درســه.	انظــر	امللحــق	)ب(	مــن	الالئحــة	

التنفيذيــة	للدراســة	واالختبــارات

:)General	Grade(	العام	التقدير
وصف	مستوى	التحصيل	العلمي	للطالب	خالل	مدة	دراسته	يف	اجلامعة.

ً
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البند	الثاين:	أهداف	الدراسات	العليا
املادة	الثانية

هتدف	الدراسات	العليا	إىل	حتقيق	األغراض	اآلتية:

1	-العناية	بالدراسات	اإلسالمية	والعربية	املتعلقة	باملجال	الصحي	والتوسع	يف	حبوثها	والعمل	على	نشرها.

2	-اإلسهام	يف	إثراء	املعرفة	اإلنسانية	بكافة	فروعها	عن	طريق	الدراسات	املتخصصة	والبحث	اجلاد	للوصول	إىل	إضافات	عملية	
وتطبيقية	مبتكرة	والكشف	عن	حقائق	جديدة.

3	-متكن	الطالب	املتميزين	من	محلة	الشهادات	اجلامعية	من	مواصلة	دراساهتم	العليا.	يف	جماالت	املعرفة	املختلفة.

4	-إعداد	الكفايات	العلمية	واملهنية	املتخصصة	وتأهيلهم	تأهيال	عاليا.

5	-تشجيع	الكفايات	العلمية	على	مسايرة	التقدم	السريع	للعلم	والتقنية	ودفعهم	إىل	اإلبداع	واالبتكار	وتطوير	البحث	العلمي.

6	-اإلسهام	يف	حتسن	مستوى	برامج	املرحلة	اجلامعية	لتتفاعل	مع	برامج	الدراسات	العليا.

البند	الثالث:	الدرجات	العلمية
املادة	الثالثة

مينح	جملس	اجلامعة	الدرجات	العلمية	اآلتية	بناء	على	توصية	جملس	القســم	والكلية	وتأييد	جملس	عمادة	الدراسات	العليا:

1	-الدبلوم.
2	-املاجستري	)العاملية(.

3	-الدكتوراه	)العاملية	العالية(.

املادة	الرابعة
تكون	متطلبات	الدراسة	للدرجات	العلمية	املنصوص	هلا	يف	املادة	الثالثة	وفق	أحكام	هذه	الالئحة	ويستثىن	من	ذلك:

1	-الدبلومات	الصحية
2	-الزماالت	الصحية.

فيطبق	عليهما	القواعد	واللوائح	الصادرة	من	جملس	اجلامعة.

ًً



11االلئحة التنفيذية للدراسات العليا

البند	الرابع:	تنظيم	الدراسات	العليا	
املادة	اخلامسة

ينشــأ	يف	اجلامعــة	عمــادة	للدراســات	العليــا	ترتبــط	بوكيــل	اجلامعــة	للدراســات	العليــا،	وتتــوىل	اإلشــراف	علــى	مجيــع	برامــج	الدراســات	العليــا	
باجلامعــة	والتنســيق	فيمــا	بينهــا،	والتوصيــة	باملوافقــة	عليهــا	وتقوميهــا	واملراجعــة	الدائمــة	هلــا.

البند	اخلامس:	تنظيم	الدراسات	العليا	
املادة	السادسة

يكــون	لعمــادة	الدراســات	العليــا	جملــس	خيتــص	بالنظــر	يف	مجيــع	األمــور	املتعلقــة	بالدراســات	العليــا	باجلامعــة	وإختــاذ	القــرارات	الالزمــة	
بشــأهنا	يف	حــدود	اختصاصــه	وفــق	مــا	تقتضــي	بــه	هــذه	الالئحــة،	ولــه	علــى	األخــص	مــا	يــأيت:-

1	-اقتراح	السياسة	العامة	للدراسات	العليا	أو	تعديلها،	وتنسيقها	يف	مجيع	كليات	اجلامعة	ومتابعة	تنفيذها	بعد	إقرارها.

2	-اقتراح	اللوائح	الداخلية	بالتنسيق	مع	األقسام	العلمية	فيما	يتعلق	بتنظيم	الدراسات	العليا.

3	-اقتراح	أسس	القبول	للدراسات	العليا	وتنفيذها	واإلشراف	عليها.

4	-التوصية	بإجازة	الربامج	املستحدثة	بعد	دراستها	والتنسيق	بينها	وبن	الربامج	القائمة.

5	-التوصية	باملوافقة	على	مقررات	الدراسات	وما	يطرأ	عليها	أو	على	الربامج	من	تعديل	أو	تبديل.

6	-التوصية	مبسميات	الشهادات	العليا	باللغتن	العربية	واإلجنليزية	بناءً		على	توصية	جمالس	الكليات.

7	-التوصية	مبنح	الدرجات	العلمية.

8	-البــت	يف	مجيــع	الشــؤون	الطالبيــة	املتعلقــة	بطالــب	الدراســات	العليــا	يف	اجلامعــة،	مــع	مراعــاة	مــا	يــرد	يف	اللوائــح	االخــرى	ذات	العالقــة	
بطالــب	الدراســات	العليــا.

9	-املوافقة	على	إنشاء	جلان	اإلشراف	و	مناقشة	الرسائل	العلمية.

10	-وضــع	اإلطــار	العــام	خلطــة	البحــث	والقواعــد	املنظمــة	لكيفيــة	كتابــة	الرســائل	العلميــة	وطباعتهــا	و	إخراجهــا،	وتقدميهــا،	ومنــاذج	
تقاريــر	جلنــة	املناقشــة	واحلكــم	علــى	الرســائل.
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11	-دراسة	التقارير	الدورية	الي	تقدمها	األقسام	العلمية	يف	اجلامعة.

12	-تقومي	برامج	الدراسات	العليا	يف	اجلامعة	بصفة	دورية	بواسطة	جلان	أو	هيئات	متخصصة	من	داخل	أو	من	خارج	اجلامعة.

13	-النظر	فيما	حييله	إليه	جملس	اجلامعة	أو	رئيسه	أو	رئيس	اجلامعة	للدراسة	و	إبداء	الرأي.

14	-يقر	املجلس	العلمي	للدراسات	العليا	مجيع	النماذج	التفصيلية	املتوافقة	مع	هذه	االلئحة.

15	-يقر	اخلطوات	و	اإلجراءات	الواجب	إتباعها	للقبول	و	التسجيل	وأستحداث	الربامج	و	تقوميها.

16	-يعد	املجلس	العلمي	للدراسات	العليا	األدلة	اإلرشادية	للطالب	مبا	فيها	أدلة	كتابة	الرسائل	العلمية.

املادة	السابعة
يؤلف	جملس	عمادة	الدراسات	العليا	على	النحو	اآليت:

1	.عميد	الدراسات	العليا،	وله	رئاسة	املجلس.

2	.الوكيل	املساعد	للبحوث	العلمية.

3	.رئيس	جملس	البحث	العلمي.

4.عضــو	هيئــة	تدريــس	واحــد	عــن	كل	كليــة	هبــا	دراســات	عليــا	بدرجــة	أســتاذ	مشــارك	علــى	األقــل،	يتــم	تعيينهــم	بقــرار	مــن	جملــس	اجلامعــة		
بناءًاعلــى	توصيــة	جمالــس	الكليــات	وموافقــة	رئيــس	اجلامعــة،	ويكــون	تعيينهــم	ملــدة	ســنتن	قابلــة	للتجديــد.	وجيتمــع	املجلــس	بدعــوة	مــن	
رئيــس	املجلــس	مــرة	كل	شــهر	علــى	األقــل	وال	يصــح	االجتمــاع	إال	حبضــور	ثلثــي	أعضائــه	وتصــدر	قراراتــه	باألغلبيــة	ألصــوات	األعضــاء	
احلاضريــن	و	عنــد	التســأوي	يرجــح	اجلانــب	الــذي	فيــه	الرئيــس،		وتعتــرب	قــرارات	املجلــس	نافــذة،	مــا	مل	يــرد	عليهــا	اعتــراض	مــن	رئيــس	
اجلامعــة	خــالل	مخســة	عشــر	يومــً	مــن	تاريــخ	و	صوهلــا	إليــه	وملجلــس	العمــادة	تشــكيل	جلــان	دائمــة	أو	مؤقتــة	مــن	بــن	أعضائــه	أو	مــن	

غريهــم	لدراســة	مــا	يكلفهــم	بــه.

ً
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البند	السادس:	الربامج	املستحدثة
املادة	الثامنة

يضــع	جملــس	اجلامعــة	املعايــري	التفصيليــة	إلقــرار	برامــج	الدراســات	العليــا	بنــًء	علــى	توصيــة	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا	مــع	مراعــاة	
مــا	يــأيت:

1	.أن	يكــون	قــد	توافــر	لــدى	القســم	العــدد	الــكايف	مــن	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	مــن	األســاتذة	و	األســاتذة	املشــاركن	املتخصصــن	يف	جمــال	
الربنامــج،	باإلضافــة	إىل	توافــر	اإلمكانــات	البحثيــة	مــن	معامــل	وخمتــربات	وتســهيالت	احلاســوب	وغريهــا،	وذلــك	لضمــان	جنــاح	

الربنامــج	مــن	حيــث	التدريــس	واإلشــراف	والبحــث.

2	.أن	يكــون	القســم	قــد	اكتســب	خــربة	مناســبة	علــى	مســتوى	املرحلــة	اجلامعيــة	إن	كان	الربنامــج	لدرجــة	املاجســتري،	أو	درجــة	املاجســتري	
إن	كان	الربنامــج	لدرجــة	الدكتوراه.لضمــان	إســتمراريته.

3	.أن	يكون	عدد	الطالب	املتوقع	قبوهلم	يف	الربنامج	مناسبا.

4	.أن	يتوفــر	لــدى	القســم	مــا	ال	يقــل	عــن	عضويــن	مــن	اعضــاء	هيئــة	التدريــس	ال	تقــل	رتبتهــم	العلميــة	عــن	أســتاذ	مشــارك	أو	أســتاذ	
مســاعد	لربامــج	املاجســتري	ومخســة	أعضــاء	مــن	هيئــة	التدريــس	ال	تقــل	رتبتهــم	العلميــة	عــن	أســتاذ	لربامــج	الدكتــوراه.

املادة	التاسعة
مــع	مراعــاة	مــا	ورد	يف	املــادة	)8(	يتقــدم	القســم	بنــاء	علــى	توصيــة	جملســه	إىل	جملــس	الكليــة	مبشــروع	تفصيلــي	عــن	الربامــج	يوضــح	

فيــه	مــا	يــأيت:
1	-أهداف	الربامج	ومدى	احتياج	املجتمع	السعودي	له.

2	-طبيعة	الربنامج	من	حيث	تركيزه	األكادميي	واملهين	ومنهجه	العلمي.
3	-أمهيــة	الربنامــج	ومســوغات	تقدميــه	بعــد	االطــالع	علــى	مــا	تقدمــه	األقســام	األخــرى	داخــل	اجلامعــة	أو	اجلامعــات	األخــرى	يف	اململكــة	

يف	جمــال	التخصــص.
4	-اإلمكانــات	املتوفــره،	أو	املطلــوب	توفرهــا	بالقســم	لتقــدمي	الربنامــج	علــى	مســتوى	تعليمــي	ومهــين	رفيــع،	وبصفــة	خاصــة	حتديــد	

املجــاالت	البحثيــة	الرئيســة	بالقســم.
5	-معدل	استقرار	هيئة	التدريس	بالقسم	على	مدى	السنوات	اخلمس	املاضية.

6	-السري	الذاتية	والعلمية	ألعضاء	هيئه	التدريس	بالقسم،	وملن	هلم	صلة	مبجال	الربنامج	يف	اجلامعة.
7	-يتم	تقدمي	توصيف	الربامج	واملقررات	حسب	متطلبات	املركز	الوطين	لالعتماد	األكادميي.

ً

ً
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املادة	العاشرة
يــدرس	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا	مشــروع	الربنامــج،	ويتــوىل	التنســيق	بــن	متطلباتــه	ومتطلبــات	الربامــج	األخــرى	القائمــة	إن	

وجــدت	لتفــادي	االزدواجيــة	فيمــا	بينهــا،		ويف	حــال	اقتناعــه	يوصــي	بــه	إىل	جملــس	اجلامعــة	العتمــاده.

املادة	احلادية	عشر
يكــون	التعديــل	يف	املقــررات،	أو	متطلبــات	الربنامــج،	أو	شــروط	القبــول،	بنــًء	علــى	توصيــات	مــن	جملــس	الدراســات	العليــا	واللجنــة	الدائمــة	

للمناهــج	واخلطــط	الدراســية،	علــى	أن	يتــم	عرضهــا	علــى	جملــس	اجلامعــة	إن	لــزم	األمــر	يف	حــال	التعديــل	اجلوهــري	فيهــا.

املادة	الثانية	عشر
جيــوز	أن	تنشــأ	يف	اجلامعــة	برامــج	مشــتركة	للدراســات	العليــا	بــن	قســمن	أو	كليتــن	أو	أكثــر	وفــق	قواعــد	يضعهــا	جملــس	اجلامعــة	بنــاء	

علــى	توصيــة	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا	بعــد	التنســيق	مــع	األقســام	املعنيــة.

املادة	الثالثة	عشر
حيــدد	جملــس	اجلامعــة	أعــداد	الطــالب	الذيــن	ســيتم	قبوهلــم	ســنويا	يف	الدراســات	العليــا	بنــًء	علــى	توصيــة	جملــس	عمــادة	الدراســات	

العليــا	و	اقتــراح	جمالــس	األقســام	والكليــات.

املادة	الرابعة	عشر
يشترط	للقبول	يف	الدراسات	العليا	بصفة	عامة	ما	يأيت:

1	.أن	يكون	املتقدم	سعوديا	أو	على	منحة	رمسية	للدراسات	العليا	إذا	كان	من	غري	السعودين.

2	.أن	يكون	املتقدم	حاصال	على	الشهادة	اجلامعية	من	جامعة	سعودية	أو	من	جامعة	أخرى	معترف	هبا.

3	.أن	يكون	حسن	السرية	والسلوك	والئقا	طبيا.

4	.أن	يقدم	تزكيتن	علميتن	من	أساتذه	سبق	هلم	تدريسه.

5	.موافقة	مرجعه	على	الدراسة	إذا	كان	موظفا.

6	.األصل	يف	دراسة	الدكتوراه	التفرغ	التام	وجيوز	ملجلس	اجلامعة	االستثناء	من	ذلك	مىت	دعت	احلاجة	لذلك.

7	.وملجلس	اجلامعة	أن	يضيف	إىل	هذه	الشروط	العامة	ما	يراه	ضروريا.

ً

ً

ًً

ً

ً
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املادة	اخلامسة	عشر
يشترط	للقبول	مبرحلة	الدبلوم	حصول	الطالب	على	تقدير	)جيد(	على	االقل	يف	املرحلة	اجلامعية.

املادة	السادسة	عشر
يشــترط	للقبــول	مبرحلــة	)املاجســتري(	حصــول	الطالــب	علــى	تقديــر	)جيــد	جــدا(	علــى	األقــل	يف	املرحلــة	اجلامعيــة،	وجيــوز	ملجلــس	عمــادة	
الدراســات	العليــا	قبــول	احلاصلــن	علــى	تقديــر	)جيــد	مرتفــع(.	كمــا	جيــوز	ملجلــس	عمــادة	الدراســات	العليــا	بنــاء	علــى	توصيــة	جملــس	
القســم	وتأييــد	جملــس	الكليــة	قبــول	احلاصلــن	علــى	تقديــر	)جيــد(	يف	بعــض	الربامــج	الــي	حيددهــا	جملــس	اجلامعــة	،	علــى	أال	يقــل	
معــدل	الطالــب	يف	كل	األحــوال	عــن		)جيــد	جــدا(	يف	مقــررات	التخصــص	ملرحلــة	البكالوريــوس،	وملجلــس	عمــادة	الدراســات	العليــا	بنــاء	علــى	

توصيــة	جملــس	القســم	وتأييــد	جملــس	الكليــة	إضافــة	شــروط	أخــرى	يراهــا	ضروريــة	للقبــول.

املادة	الثانية	عشر
جيــوز	أن	تنشــأ	يف	اجلامعــة	برامــج	مشــتركة	للدراســات	العليــا	بــن	قســمن	أو	كليتــن	أو	أكثــر	وفــق	قواعــد	يضعهــا	جملــس	اجلامعــة	بنــاء	

علــى	توصيــة	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا	بعــد	التنســيق	مــع	األقســام	املعنيــة.

املادة	السابعة	عشر
يشــترط	للقبــول	مبرحلــة	)الدكتــوراه(	احلصــول	علــى	تقديــر	)جيــد	جــدا(	علــى	األقــل	يف	مرحلــة	املاجســتري	إذا	كانــت	مــن	جامعــة	متنحهــا	
بتقديــر.	وملجلــس	عمــادة	الدراســات	العليــا	بنــاء	علــى	توصيــة	جملــس	القســم	وتأييــد	جملــس	الكليــة	إضافــة	شــروط	أخــرى	يراهــا	ضروريــة	

للقبول.

املادة	الثامنة	عشر
جيــوز	قبــول	الطالــب	لدراســة	املاجســتري	أو	الدكتــوراه	يف	غــري	جمــاالت	ختصصــه	بنــاء	علــى	توصيــة	جملســي	القســم	والكليــة	املختصــن	

وموافقــة	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا	.

ً

ً

ً
ً

ً

ً
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املادة		التاسعة	عشر
جيــوز	للقســم	املختــص	أن	يشــترط	لقبــول	الطالــب	يف	مرحلــي	املاجســتري	أو	الدكتــوراه	اجتيــاز	عــدد	مــن	املقــررات	التكميليــة	مــن	مرحلــة	

ســابقة	يف	مــدة	ال	تزيــد	عــن	)3(	ثالثــة	فصــول	دراســية	مــع	مراعــاة	مــا	يــأيت:

1	.اجتياز	املقرر	التكميلي	يف	املرة	األوىل	بتقدير	ال	يقل	عن	)جيد(.

2	.أال	يقل	معدلة	التراكمي	يف	املقررات	التكميلية	عن	)جيد	جدا(.

3	.ال	يتم	التســجيل	يف	برنامج	الدراســات	العليا	إال	بعد	اجتياز	املقررات	التكميلية،	وجيوز	للقســم	اإلذن	بالتســجيل	يف	مقررات	الدراســات	
العليــا	إذا	مل	يبــق	عليــه	ســوى	مقــرر	أو	مقرريــن	مــن	املقــررات	التكميليــة.

4	.ال	حتتسب	املدة	الزمنية	الجتياز	املقررات	التكميلية	ضمن	املدة	املحددة	للحصول	على	الدرجة.

5	.ال	تدخل	املقررات	التكميلية	يف	احتساب	املعدل	التراكمي	ملرحلة	الدراسات	العليا.

املادة	العشرون
تتوىل	عمادة	الدراسات	العليا	قبول	الطالب	وتسجيلهم	بالتنسيق	مع	عمادة	القبول	والتسجيل.

املادة	احلادية	العشرون	
ال	جيوز	للطالب	أن	يلتحق	بربناجمن	للدراسات	العليا	يف	وقت	واحد.

ً
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البند	السابع:	التأجيل	واحلذف	
املادة		الثانية	والعشرون

علــى الطالــب	 قبــول	 تأجيــل	 العليــا	 والدراســات	 الكليــة	 وعميــدي	 مقامــه،	 يقــوم	 مــن	 أو	 املختــص	 القســم	 جملــس	 مبوافقــة	 جيــوز	
الدرجــة. علــى	 احلصــول	 ملــدة	 األقصــى	 احلــد	 ضمــن	 التأجيــل	 مــدة	 حتتســب	 وال	 دراســين،	 فصلــن	 التأجيــل	 مــدة	 تتجــاوز	 اال	

املادة	الثالثة	والعشرون
جيوز	مبوافقة	جملس	القسم	املختص	أو	من	يقوم	مقامه،	وعميدي	الكلية	والدراسات	العليا	تأجيل	دراسة	الطالب	وفق	ما	يأيت:

1	-أن	يكون	الطالب	قد	اجتاز	فصاًل	دراسيا	أو	اكثر	أو	اجنز	قدرا	مناسبا	من	الرسالة.

2	-اال	يتجأوز	جمموع	مدة	التأجيل	)4(	فصول	دراسية)سنتن	دراسيتن(.

3	-أن	يتقيد	بطلب	التأجيل	قبل	بداية	الفصل	الدراسي	مبا	ال	يقل	عن	اسبوعن.

4	-ال	حتتسب	مدة	التأجيل	ضمن	احلد	األقصى	ملدة	احلصول	على	الدرجة.

املادة	الرابعة	والعشرون
جيوز	أن	حيذف	الطالب	مجيع	مقررات	الفصل	الدراسي	وفق	ما	يأيت:

1	-أن	يتقدم	بطلب	احلذف	قبل	االختبار	النهائي.

2	-موافقة	جملس	القسم	وعميدي	الكلية	والدراسات	العليا.

3	-اال	يكون	هذا	الفصل	الدراسي	ضمن	الفرص	اإلضافية.

4	-حيتسب	هذا	الفصل	الدراسي	ضمن	مدة	التأجيل	املشار	إليها	يف	املادة	)23(.

ًً
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البند	الثامن:	االنسحاب	
املادة		اخلامسة	والعشرون

إذا	انسحب	الطالب	من	الدراسات	العليا	بناء	على	رغبته	مث	اراد	العودة	إليها	طبقت	عليه	شروط	االلتحاق	وقت	التسجيل	اجلديد.

البند	التاسع:	االنقطاع
املادة	السادسة	والعشرون

يعترب	الطالب	منقطعا	عن	الدراسة	ويطوى	قيده	يف	احلاالت	اآلتية:

1	-إذا	كان	مقبواًل	للدراسة	ومل	يسجل	يف	الوقت	املحدد	.

2	-يف	حال	التسجيل	يف	أحد	الفصول	وعدم	مباشرته	للدراسة	هلذا	الفصل.

ً

ً
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البند	العاشر:	إلغاء	القيد	وإعادته
املادة		السابعة	والعشرون

يلغى	قيد	الطالب	بقرار	من	جملس	عمادة	الدراسات	العليا	يف	احلاالت	اآلتية:

1	.إذا	مت	قبوله	يف	الدراسات	العليا	ومل	يسجل	يف	الفترة	املحددة	للتسجيل.

2	.إذا	مل	جيتز	املقررات	التكميلية	وفق	الشروط	الواردة	يف	املادة	)19(.

3	.إذا	انسحب	أو	انقطع	عن	الدراسة	ملدة	فصل	دراسي	دون	عذر	مقبول.

4	.إذا	ثبت	عدم	جديته	يف	الدراسة	أو	أخل	بأي	من	واجباته	الدراسية	وفقا		ألحكام	املادة	)53(	من	هذه	الالئحة.

5	.إذا	اخنفض	معدله	التراكمي	عن	تقدير	)جيد	جدا(	يف	فصلن	دراسين	متتالين.

6	.إذا	جتأوز	فرص	التأجيل	املحددة	يف	املادة	)23(.

7	.إذا	أخل	باألمانة	العلمية	سواء	يف	مرحلة	دراسته	للمقررات	أو	إعداده	للرسالة،	أو	قام	بعمل	خيل	باللوائح	واألنظمة	اجلامعية.

8	.إذا	مل	جيتز	االختبار	الشامل	-إن	وجد-		بعد	السماح	له	بإعادته	مرة	واحدة.

9	.إذا	قررت	جلنة	احلكم	على	الرسالة	عدم	صالحيتها	للمناقشة	أو	عدم	قبوهلا	بعد	املناقشة.

10	.إذا	مل	حيصل	على	الدرجة	خالل	احلد	األقصى	ملدهتا	وفقا	للمادة	)37(.

ً

ً
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املادة		الثامنة	والعشرون
جيــوز	يف	حــاالت	الضــرورة	القصــوى	إعــادة	قيــد	الطالــب	الــذي	ألغــى	قيــده	إذا	كان	احلائــل	دون	مواصلــة	دراســته	ظــروف	قهريــة	يقبلهــا	
جملســي	القســم	والكليــة	وتكــون	إعــادة	القيــد	بنــاء	علــى	توصيــه	مــن	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا	وبقــرار	مــن	جملــس	اجلامعــة	مــع	

مراعــاة	مــا	يــأيت:

1	.الطالــب	الــذي	مضــى	علــى	إلغــاء	قيــده	أكثــر	مــن	ســتة	فصــول	دراســية	يعامــل	معاملــة	الطالــب	املســتجد	بصــرف	النظــر	عــن	مــا	قطــع	
ســابقا	يف	مرحلة	الدراســة.

2	.الطالــب	الــذي	مضــى	علــى	إلغــاء	قيــده	ســتة	فصــول	أو	أقــل	يعيــد	دراســة	بعــض	املقــررات	الــي	حيددهــا	لــه	جملســي	القســم	والكليــة	
ويوافــق	عليهــا	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا	وحتســب	الوحــدات	الــي	درســها	ضمــن	معدلــه	التراكمــي	بعــد	اســتئنافه	الدراســة	كمــا	

حتتســب	املــدة	الــي	قضاهــا	الطالــب	يف	الدراســة	قبــل	إلغــاء	قيــده	ضمــن	املــدة	القصــوى	للحصــول	علــى	الدرجــة.

البند	احلادي	عشر:	الفرص	اإلضافية
املادة		التاسعة	والعشرون

جيــوز	اســتثناء	مــن	الفقــرة	)5(	مــن	املــادة	)27(	منــح	الطالــب	فرصــة	إضافيــة	واحــدة	لفصــل	دراســي	واحــد	أو	فصلــن	دراســين	حدًاأعلــى	
بنــاء	علــى	توصيــة	جملســي	القســم	والكليــة	وموافقــة	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا.

املادة		الثالثون
جيوز	اســتثناء	من	الفقرة	)10(	من	املادة	)27(	منح	الطالب	فرصة	إضافية	ال	تزيد	عن	فصلن	دراســين	بناء	على	تقرير	من	املشــرف	

وتوصية	جملسي	القسم	والكلية	وجملس	عمادة	الدراسات	العليا	وموافقة	جملس	اجلامعة.

ً

ً

ً

ً
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البند	الثاين	عشر:	التحويل
املادة	احلادية	والثالثون

جيــوز	قبــول	حتويــل	الطالــب	إىل	اجلامعــة	مــن	جامعــة	أخــرى	معتــرف	هبــا،	بنــاء	علــى	توصيــة	جملســي	القســم	والكليــة،	وموافقــة	جملــس	
عمــادة	الدراســات	العليــا	مــع	مراعــاة	مــا	يــأيت:-

1	-	توافر	شروط	القبول	يف	الطالب	املحول	وأي	شروط	أخرى	يراها	القسم	ضرورية.

2	-	أال	يكون	الطالب	مفصوال	أكادمييا	من	اجلامعة	املحول	منها	ألي	سبب	من	األسباب.

3	-	جيوز	احتساب	عدد	الوحدات	الدراسية	الي	درسها	سابقا	طبقا	اآليت:

أ.			اال	يكون	قد	مضى	على	دراسته	للوحدات	املعادلة	أكثر	من	ستة	فصول	دراسية.
ب.		أن	تتفق	من	حيث	املوضوع	مع	متطلبات	الربنامج	املحول	إليه.

ج.			اال	تتعدى	نسبة	هذه	الوحدات	ثالثن	يف	املائة	من	وحدات	الربنامج	املحول	إليه.
د.			اال	يقل	تقديره	يف	الوحدات	املعادلة	عن)جيد	جدا(.

ه.			ال	تدخل	الوحدات	املعادلة	ضمن	حساب	املعدل	التراكمي.
و.			تكون	املعادلة	بتوصية	من	جملس	القسم	الذي	يتبعه	املقرر	وموافقة	جملسي	الكلية	وعمادة	الدراسات	العليا.

املادة	الثانية	والثالثون
جيــوز	حتويــل	الطالــب	مــن	ختصــص	إىل	آخــر	داخــل	اجلامعــة،	بنــاًء	علــى	توصيــة	جملســي	القســم	املحــول	إليــه	والكليــة	وموافقــة	جملــس	

عمــادة	الدراســات	العليــا،	مــع	مراعــاة	مــا	يــأيت:

1	-	توافر	شروط	القبول	يف	الطالب	املحول،	وأي	شروط	أخرى	يراها	القسم	ضرورية.

2	-	جيــوز	احتســاب	الوحــدات	الدراســية	الــي	ســبق	دراســتها	يف	اجلامعــة،	إذا	رأى	القســم	املختــص	أهنــا	مطابقــة	للربنامــج	الــذي	يريــد	
التحويــل	إليــه	وتدخــل	ضمــن	معدلــه	التراكمــي.

3	-	اال	يكون	الطالب	قد	ألغى	قيده،	ألي	من	األسباب	الواردة	يف	املادة	)27(	من	هذه	الالئحة.

4	-	حتتسب	املدة	الي	قضاها	الطالب	يف	الربنامج	املحول	منه،	ضمن	املدة	القصوى	املحددة	للحصول	على	الدرجة	.

5	-	يكون	التحويل	من	برنامج	إىل	برنامج	آخر	ملرة	واحدة	خالل	املدة	املحددة	للحصول	على	الدرجة.

ًً

ً ً

ً
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البند	الثالث	عشر:	نظام	الدراسة
املادة	الثالثة	والثالثون

تكون	الدراسة	للدبلوم	باملقررات	الدراسية	واالعمال	امليدانية	والتطبيقية	واملعملية	وفق	ما	يأيت:

1	-	التقل	مدة	الدراسة	عن	فصلن	وال	تزيد	عن	اربعة	فصول	دراسية.

2	-	ال	يقل	عدد	الوحدات	الدراسية	عن	)24(	وحدة	وال	تزيد	عن	)36(	وحدة.

وحيــدد	جملــس	اجلامعــة	بنــاء	علــى	اقتــراح	جملســي	القســم	والكليــة	املختصــن	وتوصيــة	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا	املقــررات	
املطلوبــة	للحصــول	علــى	الدبلــوم	ومســمى	الشــهادة.

املادة	الرابعة	و	الثالثون
مت	تعديــل	املــادة	التاســعة	والعشــرون	بقــرار	رقــم	)5	/1437/2هـــ(	مــن	قبــل	اللجنــة	املؤقتــة	املكلفــة	مبباشــرة	اختصاصــات	جملــس	التعليــم	

العايل)امللغــي(	علــى	أن	تكــون	الصيغــة	النهائيــة	كمــا	يلــي:

تكون	الدراسة	للماجستري	بأحد	األسلوبن	اآلتين:

1-	باملقررات	الدراسية	والرسالة	على	أال	يقل	عدد	الوحدات	الدراسية	عن	)24(	وحدة	مضافا	إليها	الرسالة.

2	-	باملقــررات	الدراســية	يف	بعــض	التخصصــات،	علــى	أن	يتــرك	ملجلــس	اجلامعــة	حتديــد	عــدد	الوحــدات	الدراســية	املطلوبــة	حســب	
طبيعــة	التخصــص	علــى	أال	يقــل	عــدد	الوحــدات	الدراســية	عــن	ثالثــن	وحــدة،	ويراعــي	أن	تتضمــن	اخلطــة	الدراســية	للماجســتري	

علــى	مقــررات	دراســات	عليــا	ذات	عالقــة	بالتخصــص	مــن	أقســام	أخــرى	كلمــا	أمكــن	ذلــك.

املادة	اخلامسة	والثالثون
تكون	الدراسة	للدكتوراه	بأحد	األسلوبن	اآلتين:

1	.	باملقــررات	الدراســية	والرســالة	علــى	أال	يقــل	عــدد	الوحــدات	املقــررة	عــن	ثالثــن	وحــدة	مــن	مقــررات	الدراســات	العليــا	بعــد	املاجســتري	
مضافــا	إليهــا	الرســالة.

2	.	بالرســالة	وبعــض	املقــررات	علــى	اال	يقــل	عــدد	الوحــدات	املقــررة	عــن	اثنــي	عشــرة	وحــدة	ختصــص	للدراســات	املوجهــة،	أو	النــدوات	أو	
حلقــات	البحــث،	حســب	التكويــن	العلمــي	للطالــب	وختصصــه	الدقيــق.

ً

ً

ً
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املادة	السادسة	والثالثون
تنقســم	الســنة	الدراســية	إىل	فصلــن	رئيســين	ال	تقــل	مــدة	كل	منهمــا	عــن	مخســة	عشــر	أســبوعً	وال	تدخــل	ضمنهمــا	فترتــا	التســجيل	
واالختبــارات،	وفصــل	دراســي	صيفــي	ال	تقــل	مدتــه	عــن	مثانيــة	أســابيع	تضاعــف	خالهلــا	املــدة	املخصصــة	لــكل	مقــرر.	وجيــوز	أن	تكــون	

الدراســة	يف	بعــض	الكليــات	كمــا	يلــي:

أ.	على	أساس	السنة	الدراسية	الكاملة.

ب.	عــدة	مقــررات	دراســية	مدجمــة	خــالل	العــام	الدراســي	وتــوزع	متطلبــات	التخــرج	لنيــل	الدرجــة	العلميــة	إىل	مســتويات	وفقــا	للخطــة	
الدراســية	املعتمــدة.

كما	يكون	ذلك	وفقا	للقواعد	واإلجراءات	الي	يقرها	جملس	اجلامعة	مبا	ال	يتعارض	مع	أحكام	هذه	الالئحة.

املادة	السابعة	والثالثون
1	-	املــدة	املقــررة	للحصــول	علــى	درجــة	املاجســتري	ال	تقــل	عــن	أربعــة	فصــول	دراســية	وال	تزيــد	عــن	مثانيــة	فصــول	دراســية،	وال	حتســب	

الفصــول	الصيفيــة	ضمــن	هــذه	املــدة.

2	-	املــدة	املقــررة	للحصــول	علــى	درجــة	الدكتــوراه	ال	تقــل	عــن	ســتة	فصــول	دراســية،	وال	تزيــد	عــن	عشــرة	فصــول	دراســية.	وال	حتســب	
الفصــول	الصيفيــة	ضمــن	هــذه	املــدة.

املادة	الثامنة	والثالثون
حتســب	املــدة	القصــوى	للحصــول	علــى	الدرجــة	العلميــة	مــن	بدايــة	التســجيل	يف	مقــررات	الدراســات	العليــا	وحــىت	تاريــخ	تقــدمي	املشــرف	

علــى	الطالــب	تقريــرًا	إىل	رئيــس	القســم	مرفقــا	بــه	نســخه	مــن	الرســالة،	أو	أي	متطلبــات	أخــرى	لربناجمــة.

املادة	التاسعة	والثالثون
ال	تقــل	عــدد	الوحــدات	الدراســية	الــي	يدرســها	طالــب	الدراســات	العليــا	يف	اجلامعــة	الــي	ســتمنحه	الدرجــة	العلميــة	عــن	ســبعن	يف	املائــة	

مــن	عــدد	الوحــدات	املطلوبــة.	كمــا	جيــب	أن	يقــوم	باإلعــداد	الكامــل	لرســالته	حتــت	إشــرافها.

املادة	االربعون
ًال	يتخرج	الطالب	إال	بعد	إهناء	متطلبات	الدرجة	العلمية،	ومبعدل	تراكمي	ال	يقل	عن	)جيد	جدا(.

ً

ً
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البند	الرابع	عشر:	نظام	االختبارات
املادة	احلادية	واالربعون

يتــم	إجــراء	االختبــارات	يف	مقــررات	الدراســات	العليــا	لنيــل	درجــة	الدبلــوم	أو	املاجســتري،	أو	الدكتــوراة،	ورصــد	التقديــرات،	وفقــا	لالئحــة	
التنفيذيــة	للدراســة	واالختبــارات	فيمــا	عــدا	مــا	يــأيت:

1	.	ال	يعترب	الطالب	ناجحا	يف	املقرر	اال	إذا	حصل	فيه	على	تقدير	)جيد(	على	األقل.

2	.	فيمــا	يتعلــق	باالختبــارات	البديلــة	واملقــررات	الــي	تتطلــب	دراســتها	أكثــر	مــن	فصــل	دراســي	يتخــذ	جملــس	القســم	وموافقــة	جملــس	
الكليــة	املختصة.

3	.	أن	جيتــاز	طالــب	املاجســتري،	إذا	اقتضــى	برنامــج	دراســته	ذلــك.	وطالــب	الدكتــوراه	بعــد	إهنائهمــا	مجيــع	املقــررات	املطلوبــة	اختبــارًا	
حتريريا	و	شفويا	شامال	تعقده	جلنة	متخصصة	وفق	قواعد	يقرها	جملس	اجلامعة	بناء	على	توصية	جملس	القسم	وموافقة	
جملــس	الكليــة	املختصــة	وجملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا.	ويكــون	هــذا	االختبــار	يف	التخصــص	الرئيــس	للطالــب	والتخصصــات	

الفرعيــة	إن	وجــدت.	ويعــد	الطالــب	مرشــحا	لنيــل	الدرجــة	إذا	اجتــاز	االختبــار	مــن	املــرة	األوىل،	أمــا	إن	أخفــق	يلغــى	قيــده.

البند	اخلامس	عشر:	الرسائل	العلمية	وإعداد	الرسائل	واإلشراف	عليها
املادة	الثانية	واالربعون

يكــون	لــكل	طالــب	دراســات	عليــا	مرشــد	علمــي	مــع	بدايــة	التحاقــه	بالربنامــج	لتوجيهــه	يف	دراســته	ومســاعدته	يف	اختيــار	موضــوع	الرســالة	
و	إعــداد	خطــة	البحــث	وفــق	القواعــد	املعتمــدة	مــن	جملــس	اجلامعــة	بنــاء	علــى	توصيــة	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا.

املادة	الثالثة	واالربعون
علــى	طالــب	الدراســات	العليــا	بعــد	إهنــاء	مجيــع	متطلبــات	القبــول	واجتيــازه	)50%(	علــى	األقــل	مــن	املقــررات	الدراســية	ومعــدل	دراســي	ال	
يقــل	عــن	)جيــد	جــدا(		التقــدم	مبشــروع	الرســالة	-إن	ُوجــدت-	إىل	القســم	ويف	حالــة	التوصيــة	باملوافقــة	عليــه	يقتــرح	جملــس	القســم	اســم	
املشــرف	علــى	الرســالة	واملشــرف	املســاعد	-إن	ُوجــد-	أو	أمســاء	أعضــاء	جلنــة	اإلشــراف	مــع	حتديــد	رئيســها،	ويرفــع	بذلــك	إىل	جملــس	

الكليــة،	وجملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا	للموافقــة	عليــه	بنــاًء	علــى	تأييــد	جملــس	الكليــة.

املادة	الرابعة	و	االربعون
جيــب	أن	تتميــز	موضوعــات	رســائل	املاجســتري	باجلــّدة	واألصالــة	كمــا	جيــب	أن	تتميــز	موضوعــات	رســائل	الدكتــوراه	باألصالــة	واالبتــكار	

واإلســهام	الفاعــل	يف	إمنــاء	املعرفــة	يف	ختصــص	الطالــب.

ً

ً ًً

ً

ً

ً

ً
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املادة	اخلامسة	واالربعون
تكتــب	رســائل	املاجســتري	والدكتــوراه	باللغــة	العربيــة	بعــد	موافقــة	جملــس	القســم	أو	باللغــة	اإلجنليزيــة،	وجيــوز	أن	تكتــب	بلغــة	أخــرى	يف	
بعــض	التخصصــات	بقــرار	مــن	جملــس	اجلامعــة	بنــاًء	علــى	توصيــة	جملســي	القســم	والكليــة	وجملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا.	علــى	أن	

حتتــوي	علــى	ملخــص	وايف	هلــا	باللغــة	العربيــة.

املادة	السادسة	واالربعون
يشــرف	علــى	الرســائل	العلميــة	األســاتذة	واألســاتذة	املشــاركون	مــن	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	باجلامعــة،	وجيــوز	أن	يشــرف	األســتاذ	املســاعد	
علــى	رســائل	املاجســتري	إذا		مضــى	علــى	تعينــه	علــى	هــذه	الدرجــة	ســنتان،	وكان	لديــه	حبثــان	علــى	األقــل	-	يف	جمــال	ختصصــه	-	مــن	

األحبــاث	املنشــورة	أو	املقبولــة	للنشــر	يف	جملــة	علميــة	حمكمــة.
املادة	السابعة	واالربعون	

جيــوز	أن	يقــوم	باإلشــراف	علــى	الرســائل	العلميــة	مشــرفون	مــن	ذوي	اخلــربة	املتميــزة	والكفايــة	العلميــة	يف	جمــال	البحــث	مــن	غــري	أعضــاء	
هيئــة	التدريــس	باجلامعــة	وذلــك	بقــرار	مــن	جملــس	اجلامعــة	بنــاًء	علــى	توصيــة	جملــس	القســم	املختــص	و	جملــس	الكليــة	املعنيــة	وجملــس	

عمــادة	الدراســات	العليا.

املادة	الثامنة	واالربعون
جيــوز	أن	يقــوم	باملســاعدة	يف	اإلشــراف	علــى	الرســالة	أحــد	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	مــن	أقســام	أخــرى	حســب	طبيعــة	الرســالة،	علــى	أن	يكــون	

املشــرف	الرئيــس	مــن	القســم	الــذي	يــدرس	بــه	الطالــب.

املادة	التاسعة	واالربعون
للمشــرف	ســواء	كان	منفــردا	أو	مشــتركا	مــع	غــريه	أن	يشــرف	حبــد	أقصــى	علــى	أربــع	رســائل	يف	وقــت	واحــد.	وجيــوز	يف	حــاالت	الضــرورة	
القصوى	بتوصية	من	جملس	القســم	وموافقة	جملســي	الكلية	املعنية	وعمادة	الدراســات	العليا	زيادة	عدد	الرســائل	إىل	مخس	وحيتســب	

اإلشــراف	علــى	كل	رســالة	بســاعة	واحــدة	مــن	نصــاب	عضــو	هيئــة	التدريــس	إذا	كان	مشــرفا	منفــردا	أو	مشــرفا	رئيســا.

املادة	اخلمسون
يف	حــال	عــدم	متكــن	املشــرف	مــن	االســتمرار	يف	اإلشــراف	علــى	الرســالة	أو	انتهــاء	خدمتــه	باجلامعــة،	يقتــرح	القســم	مشــرفا	بديــال	يقــوم	

مقامــه،	ويوافــق	عليــه	جملــس	الكليــة	املعنيــة	ويقــّره	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا.
ًً

ًً

ًًًً
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املادة	احلادية	واخلمسون
يقــدم	املشــرف	-يف	هنايــة	كل	فصــل	دراســي-	تقريــرا	مفصــاًل	إىل	رئيــس	القســم	عــن	مــدى	تقــدم	الطالــب	يف	دراســته	وترســل	صــورة	مــن	

التقريــر	إىل	عميــد	الدراســات	العليــا.

املادة	الثانية	واخلمسون
يقــدم	املشــرف	علــى	الرســالة،	بعــد	انتهــاء	الطالــب	مــن	إعدادهــا،	تقريــرا	عــن	اكتماهلــا	إىل	رئيــس	القســم،	متهيــدا	الســتكمال	اإلجــراءات	

الــي	حيددهــا	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا.

املادة	الثالثة	واخلمسون
1	-	إذا	ثبــت	عــدم	جديــة	الطالــب	يف	الدراســة	أو	أخــل	بــأي	مــن	واجباتــه	الدراســية	بنــاًء	علــى	تقريــر	مــن	املشــرف	علــى	دراســته	يتــم	إنــذار	
الطالــب	خبطــاب	مــن	القســم		املختــص،	و	إذا	أنــذر	الطالــب	مرتــن	ومل	يتــالف	أســباب	اإلنــذار	فلمجلــس	عمــادة	الدراســات	العليــا	بنــاًء	

علــى	توصيــة	جملــس	القســم	إلغــاء	قيــده.

2	-	يتم	إنذار	الطالب	يف	احلاالت	التالية:

أ.	إذا	زادت	نسبة	غيابه	)20	%(	من	جمموع	ساعات	اإلشراف	املحدد	يف	كل	فصل	دراسي.
ب.	إذا	مل	يستجيب	لتوجيهات	املشرف	العلمية.

ج.	إذا	مل	يتمكن	من	الكتابة	الي	تتناسب	مع	املرحلة	الي	يدرس	هبا.

3	-	يتــوىل	رئيــس	القســم	املختــص	إنــذار	الطالــب	خبطــاب	ســري	بنــاء	علــى	تقريــر	مــن	املشــرف،	و	ُيحفــظ	التقريــر	يف	ملــف	الطالــب،	وتــزود	
عمادة	الدراســات	العليا	بصورة	ســرية	منه.

4	-	يتم	عرض	األمر	على	جملس	القســم،	إذا	مل	يتجأوب	الطالب	بعد	إنذاره	مرتن	يف	فصلن	دراســين	خمتلفن،	وكان	ســبب	اإلنذار	
واحدا.

5	-	ترفع	توصية	جملس	القسم	إىل	جملس	عمادة	الدراسات	العليا	إلختاذ	القرار	املناسب	يف	ضوء	أحكام	هذة	الالئحة.

ً

ً

ً

ًً
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البند	السادس	عشر:	مناقشة	الرسائل	
املادةالرابعة	واخلمسون

تكون	جلنة	املناقشة	بقرار	من	جملس	عمادة	الدراسات	العليا،	بناًء	على	توصية	جملسي	القسم	والكلية	املختصن.

املادة	اخلامسة	واخلمسون
يشترط	يف	جلنة	املناقشة	على	رسائل	املاجستري	ما	يأيت:

1-	أن	يكون	عدد	أعضائها	فرديا	ويكون	املشرف	مقررا	هلا.

2-	أال	يقل	عدد	أعضاء	اللجنة	عن	ثالثة	من	بن	أعضاء	هيئة	التدريس	وال	ميثل	املشرف	واملشرف	املساعد)إن	وجد(	أغلبية	فيها.

3-	أن	تنطبق	شروط	اإلشراف	على	الرسائل	على	أعضاء	اللجنة.

4-	أن	يكون	من	بن	أعضاء	اللجنة	أحد	األساتذة،	أو	األساتذة	املشاركن،	على	األقل.

5-	أن	تتخذ	قراراهتا	مبوافقة	ثلثي	األعضاء	على	األقل.

املادة	السادسة	واخلمسون
يشترط	يف	جلنة	املناقشة	على	رسائل	الدكتوراه	ما	يأيت:

1	.	أن	يكون	عدد	أعضائها	فرديا،	وال	يقل	عن	ثالثة،	ويكون	املشرف	مقررا	هلا.

2	.	تقتصر	عضوية	جلنة	املناقشة	على	األساتذة،	واألساتذة	املشاركن،	وال	ميثل	املشرف،	واملشرف	املساعد	)إن	وجد(	أغلبية	بينهم.

3	.	أن	يكون	بن	أعضاء	اللجنة	أحد	األساتذة	على	األقل.

4	.	أن	يكون	أحد	أعضاء	اللجنة	من	خارج	اجلامعة.

5	.	أن	تتخذ	قراراهتا	مبوافقة	ثلثي	األعضاء	على	األقل.

ًً

ًً



االلئحة التنفيذية للدراسات العليا28

املادة	السابعة	واخلمسون
يف	حــال	عــدم	متكــن	املشــرف	علــى	الرســالة	مــن	املشــاركة	يف	جلنــة	املناقشــة	لوفاتــه	أو	انتهــاء	خدمتــه	أو	لتواجــده	يف	مهمــة	خــارج	البــالد	

لفتــرة	طويلــة،	يقتــرح	القســم	بديــاًل	عنــه	ويوافــق	عليــه	جملــس	الكليــة	املعنيــة	ويقــره	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا.

املادة	الثامنة	واخلمسون
تعــد	جلنــة	املناقشــة	تقريــرا	يوقــع	مــن	مجيــع	أعضائهــا،	يقــدم	إىل	رئيــس	القســم	خــالل	أســبوع	مــن	تاريــخ	املناقشــة،	متضمنــا	إحــدى	

التوصيــات	اآلتيــة:

1	.	قبول	الرسالة	والتوصية	مبنح	الدرجة.

2	.	قبــول	الرســالة	مــع	إجــراء	بعــض	التعديــالت،	دون	مناقشــتها	مــرة	أخــرى	ويفــوض	أحــد	أعضــاء	جلنــة	املناقشــة	بالتوصيــة	مبنــح	الدرجــة	
بعــد	التأكــد	األخــذ	هبــذه	التعديــالت	يف	مــدة	ال	تتجــأوز	ثالثــة	أشــهر	مــن	تاريــخ	املناقشــة	وملجلــس	اجلامعــة	االســتثناء	مــن	ذلــك.

3	.	إســتكمال	أوجــه	النقــص	يف	الرســالة،	وإعــادة	مناقشــتها	خــالل	الفتــرة	الــي	حيددهــا	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا	بنــاًء	علــى	توصيــة	
جملــس	القســم	املختــص	علــى	اال	تزيــد	عــن	ســنة	واحــدة	مــن	تاريــخ	املناقشــة.

4	.	عدم	قبول	الرسالة.

5	.	لــكل	عضــو	مــن	جلنــة	املناقشــة	علــى	الرســالة	احلــق	يف	أن	يقــدم	مــا	لــه	مــن	مرئيــات	مغايــرة	أو	حتفظــات	يف	تقريــر	مفصــل،	إىل	كل	
مــن	رئيــس	القســم،	وعميــد	الدراســات	العليــا،	يف	مــدة	ال	تتجــأوز	أســبوعن	مــن	تاريــخ	املناقشــة.

6	.	يكون	تقرير	جلنة	املناقشة	وفق	النموذج	املعد	من	قبل	عمادة	الدراسات	العليا.

7	.	جيــوز	بإمجــاع	اللجنــة	التوصيــة	بطبــع	الرســالة	علــى	نفقــة	اجلامعــة،	بنــاء	علــى	مســوغات	مقنعــه،	علــى	أن	ختضــع	ملعايــري	النشــر	يف	
اجلامعــة.

8	.	حتدد	فترة	إستكمال	أوجه	النقص	يف	الرسالة	مبا	ال	يزيد	عن	سنة	ويتوىل	املشرف	-	ما	أمكن	-	متابعة	عمل	الطالب.

9	.	حتســب	الدرجــة	النهائيــة	للرســالة	مــن	)	80	(	مثانــن	درجــة	يف	حالــة	قبوهلــا	وفــق	الفقــرة	)	3	(	مــن	هــذه	املــادة،	ويكتفــى	بإعــالن	
إجــازة	الرســالة	يف	حالــة	قبوهلــا	بعــد	إعــداد	مناقشــتها.

10.	بعــد	قبــول	الرســالة	والتوصيــة	مبنــح	الدرجــة	العلميــة	يتعهــد	صاحــب	الرســالة	بنشــرها	حمليــا	أو	داخليــا	خــالل	مــدة	عــام	مــن	تاريــخ	
منــح	الدرجــة	العلميــة.

11	.	حيق	للجامعة	طباعة	الرسالة	ونشرها	حمليا	أو	دوليا	وذلك	بعد	مرور	سنة	من	تاريخ	منح	الدرجة	العلمية.

ً

ًً

ًً

ً
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املادة	التاسعة	واخلمسون
يرفع	رئيس	القسم	املختص	تقرير	جلنة	املناقشة	إىل	عميد	الدراسات	العليا	يف	مدة	ال	يتجأوز	ثالثة	أسابيع	من	تاريخ	املناقشة.

املادة	الستون
يرفع	عميد	الدراسات	العليا	التوصية	مبنح	الدرجة	إىل	جملس	اجلامعة	الختاذ	القرار.

املادة	احلادية	والستون
يصــرف	للمشــرف	علــى	رســالة	املاجســتري	مــن	خــارج	اجلامعــة	مكافــأة	مقطوعــة	مقدارهــا	)	5000	(	مخســة	آالف	ريــال،	كمــا	يصــرف	

للمشــرف	علــى	رســالة	الدكتــوراه	مــن	خــارج	اجلامعــة	مكافــأة	مقطوعــة	مقدارهــا	)	7000	(	ســبعة	آالف	ريــال.

املادة	الثانية	والستون
يصــرف	ملــن	يشــترك	يف	مناقشــة	رســالة	ماجســتري	أو	دكتــوراه	مكافــأة	مقطوعــة	مقدارهــا	)	1000	(	الــف	ريــال	إذا	كان	املناقــش	عضــوا	
يف	هيئــة	التدريــس	بنفــس	اجلامعــة	الــي	تقــدم	هلــا	الرســالة.	أمــا	إذا	كان	املناقــش	مــن	غــري	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	يف	اجلامعــة	الــي	
تناقــش	فيهــا	الرســالة	ســواء	كان	مــن	موظفــي	تلــك	اجلامعــة	أو	مــن	يدعــى	مــن	خارجهــا	فتصــرف	لــه	مكافــأة	مقطوعــة	مقدارهــا	)1500(	
الــف	ومخســمائة	ريــال	ملناقشــة	رســالة	الدكتــوراه	و)	1000	(	الــف	ريــال	ملناقشــة	رســالة	املاجســتري	وتــزاد	املكافــأة	لتصبــح	)2500(	الفــن	
ومخســمائة	ريــال	إذا	كان	املناقــش	مــن	خــارج	اململكــة	.	وإذا	كان	املناقــش	مــن	خــارج	املدينــة	الــي	هبــا	مقــر	اجلامعــة	الــي	تناقــش	فيهــا	
الرســالة	ســواء	كان	مــن	داخــل	اململكــة	أو	خارجهــا	فيصــرف	لــه	باإلضافــة	إىل	املكافــأة	املشــار	إليهــا	أعــاله	تذكــرة	إركاب	مــن	مقــر	إقامتــه	
وإليــه	وأجــرة	الســكن	املناســب	واإلعاشــة	وحبــد	أقصــى	ال	يتجــاوز	ليلتــن،	كمــا	تصــرف	تذكــرة	إركاب	ملرافــق	املناقــش	إذا	كان	املناقــش	كفيفــا	
أو	حمرم	هلا	باإلضافة	إىل	أجرة	الســكن	املناســب	حبد	أقصى	ال	يتجأوز	ليلتن.	»وجيوز	ملجلس	الدراســات	العليا	إضافة	ليلة	أو	ليلتن	
يف	حــاالت	الضــرورة،	وإذا	مــا	أقتضــت	ذلــك	طبيعــة	الدراســة،	وذلــك	بنــاًء	علــى	توصيــة	مــن	جملســي	القســم	والكليــة	املختصــن	مــع	إيضــاح	

املــربرات	للبقــاء	مــدة	تزيــد	عــن	ليلتــن«

ً

ً
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البند	السابع	عشر:	أحكام	عامة
املادة	الثالثة	والستون

أ.	تتــوىل	عمــادة	الدراســات	العليــا	إعــداد	القواعــد	اإلجرائيــة	آلليــة	تنفيــذ	مــا	يدخــل	ضمــن	اختصاصهــا	مــن	املــواد	الــوارد	ذكرهــا	يف	هــذه	
االئحــة،	وتعــرض	علــى	اللجنــة	الدائمــة	لألنظمــة	واللوائــح	والقواعــد	التنفيذيــة	واإلجرائيــة.

ب.	تتــوىل	عمــادة	القبــول	والتســجيل	إعــداد	القواعــد	اإلجرائيــة	آلليــة	تنفيــذ	مــا	يدخــل	ضمــن	اختصاصهــا	مــن	املــواد	الــوارد	ذكرهــا	يف	هــذه	
االئحــة،	وتعــرض	علــى	اللجنــة	الدائمــة	لألنظمــة	واللوائــح	والقواعــد	التنفيذيــة	واإلجرائيــة.

املادة	الرابعة	والستون
يضــع	جملــس	اجلامعــة	القواعــد	املنظمــة	لتقــومي	برامــج	الدراســات	العليــا	بنــاًء	علــى	اقتــراح	جملــس	عمــادة	الدراســات	العليــا،	علــى	أن	ترفــع	

نتائــج	التقــومي	ملجلــس	اجلامعــة.
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املادة	اخلامسة	والستون
يقــدم	رئيــس	القســم	إىل	كل	مــن	عميــد	الكليــة	املعنيــة	وعميــد	الدراســات	العليــا	يف	هنايــة	كل	عــام	دراســي	تقريــرا	عــن	ســري	الدراســات	العليــا	

يف	القســم.

املادة	السادسة	والستون
مــا	مل	يــرد	فيــه	نــص	خــاص	يف	هــذه	الالئحــة	يطبــق	بشــأنه	نظــام	جملــس	شــؤون	اجلامعــات	ولوائحــه	التنفيذيــة	واألنظمــة	واللوائــح	و	

القــرارات	املعمــول	هبــا	يف	اململكــة.

املادة	السابعة	والستون
تلغــي	هــذه	الالئحــة	مــا	ســبقها	مــن	لوائــح	الدراســات	العليــا	يف	اجلامعــة،	ويســري	العمــل	هبــا	اعتبــارا	مــن	أول	ســنة	دراســية	تاليــة	لتاريــخ	

إقرارهــا.	وملجلــس	اجلامعــة	معاجلــة	حــاالت	الطــالب	امللتحقــن	يف	ظــل	اللوائــح	الســابقة	لنفــاذ	هــذة	الالئحــة.

املادة	الثامنة	والستون
ملجلس	اجلامعة	وضع	القواعد	واإلجراءات	التنظيمية	والتنفيذية	لسري	الدراسات	العليا	هبا	مبا	ال	يتعارض	مع	أحكام	هذه	الالئحة.

املادة	التاسعة	والستون
ملجلس	اجلامعة	حق	تفسري	هذه	الالئحة.

ً

ً








