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الفصل األول: التعريفات.

املادة األولى:

يقصـــد باأللفـــاظ والعبـــارات اآلتية -أينما وردت يف هـــذه الالئحة- املعاني املبينة أمـــام كل منها، ما لم يقتض 
الســـياق غير ذلك.

 مرحلة دراســـية أعلـــى من مرحلـــة البكالوريوس )كالدبلـــوم العالي، أو املاجســـتير، الدراسات العليا:
أو الدكتوراه(.

التصنيـــف الســـعودي املوحـــد للمســـتويات والتخصصـــات التعليميـــة الصـــادر بقرار التصنيف:
مجلـــس الـــوزراء رقـــم )75( وتاريخ 1٤٤2/1/27هــــ، وما يطرأ عليه مـــن تعديالت أو 

حتديثات. 

اإلطـــار الوطنـــي للمؤهـــالت يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية، الصـــادر بقـــرار مجلس اإلطار:
إدارة هيئـــة تقـــومي التعليم والتدريـــب يف اجتماعه األول للدورة الثانيـــة املنعقد بتاريخ 

1٤٤1/6/6هــــ، ومـــا يطرأ عليـــه من تعديـــالت أو حتديثات. 

النائب أو
الوكيل املختص:

نائـــب رئيس اجلامعة، أو وكيل اجلامعة املعني بشـــؤون الدراســـات العليا يف اجلامعة، 
وفق الهيكل التنظيمـــي املقر للجامعة.

العمـــادة أو اإلدارة أو الوحـــدة املســـؤولة يف اجلامعة عن تنفيذ اإلجـــراءات األكادميية اإلدارة التنفيذية:
املتعلقة بالدراســـات العليا، وفقـــاً للهيكل التنظيمـــي املقر للجامعة.

مجموعة املقررات الدراســـية، والرســـالة العلمية، وبحث التخرج، واالختبار الشـــامل، البرنامج:
أو بعضهـــا. التـــي يدرســـها الطالب خـــالل مدة زمنية محـــددة؛ لنيل درجـــة علمية، أو 

شـــهادة عليا يف مجـــال التخصص.

برنامـــج علمي يشـــترك فيه أكثر من قســـم أو كليـــة من داخل اجلامعـــة، أو من خارجها البرنامج املشترك:
مـــن املؤسســـات التعليميـــة، أو املؤسســـات البحثيـــة داخـــل اململكة، أو خارجهـــا، بنواجت 

محددة. تعلم 

احملاضـــرة النظرية األســـبوعية، أو الندوة العلمية األســـبوعية، أو الدرس الســـريري، الوحدة الدراسية:
أو درس التماريـــن التـــي ال تقـــل مدته عن خمســـن دقيقة، أو الـــدرس العملي الذي ال 

تقـــل مدتـــه عن مئة دقيقـــة، أو الـــدرس امليداني احملدد يف اخلطة الدراســـية.
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املـــادة الدراســـية يف خطـــة كل برنامج. وتشـــتمل على رقـــم ورمز ووصـــف للمحتوى. املقرر:
وتخضـــع يف كل قســـم للمتابعـــة والتقييم والتطويـــر، ويجوز أن تدرس مســـتقلة، أو أن 
يكـــون لهـــا متطلـــب ســـابق أو متزامن معهـــا، وميكن اإلعفاء مـــن املتطلب الســـابق أو 

املتزامـــن بنـــاء على اختبـــار لنواجت تعلـــم محددة.

إرجـــاء تاريـــخ بـــدء دراســـة الطالب بعـــد صـــدور رقمه اجلامعـــي، وقبل تســـجيله أي تأجيل القبول:
مقـــرر دراســـي، ويكـــون ذلـــك مرة واحـــدة، وال ميكـــن حدوثـــه بعد بدء الدراســـة.

إيقـــاف الطالب ســـريان املدة املقررة -بحســـب هذه الالئحة- للحصـــول على الدرجة تأجيل الدراسة:
العلمية بعد بدء دراســـته. 

إنهـــاء الطالـــب عالقتـــه باجلامعـــة املقيـــد بهـــا بشـــكل نهائي، قبـــل إكمالـــه برنامجه االنسحاب:
الدراسي.

إنهـــاء اجلامعـــة عالقتهـــا بالطالـــب قبل إكمالـــه برنامجه الدراســـي؛ ألســـباب محدد إلغاء القيد:
نّصـــت عليها هـــذه الالئحة.

إعادة اجلامعة عالقتها بالطالب الذي ألغي قيده. إعادة القيد:

اختبـــار املعـــارف واملهـــارات املتطلبـــة للحصول على درجـــات برامج الدراســـات العليا االختبار الشامل:
)الدبلـــوم العالـــي، املاجســـتير، الدكتـــوراه(، وقـــد يكون االختبار الشـــامل هـــو املؤهل 

النهائـــي لبعض هـــذه الدرجات عـــدا درجـــة الدكتوراه. 

بحـــث قـــد يســـتغرق فصـــاًل دراســـياً أو فصلن دراســـين، ويكـــون محـــدد املوضوع، بحث التخرج:
ويؤهـــل للدرجـــة العلميـــة، ويكـــون مقـــرراً ضمـــن مقـــررات البرنامج.

األطروحـــة العلميـــة، التـــي متثـــل البحـــث ونتائجـــه، والتي أعدهـــا الطالـــب وقدمها الرسالة العلمية:
لغـــرض احلصـــول علـــى الدرجـــة العلمية.
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الفصل الثاني: أهداف وسريان الالئحة.

املادة الثانية:

مـــع مراعـــاة أحـــكام الئحـــة الدراســـة واالختبـــارات للمرحلـــة اجلامعيـــة يف اجلامعـــات، تهدف هـــذه الالئحة 
إلـــى تنظيـــم الدراســـات العليـــا يف اجلامعـــات، مبا يحقق رفـــع كفاءة وجـــودة العمليـــة التعليميـــة، واإلجراءات 

األكادمييـــة ملراحـــل الدراســـات العليـــا يف اجلامعة.

املادة الثالثة:

تســـري أحـــكام هـــذه الالئحة علـــى اجلامعات التي تطبـــق نظام مجلـــس التعليـــم العالي واجلامعـــات الصادر 
باملرســـوم امللكـــي رقم )م/8( وتاريخ 1٤1٤/6/٤هــــ، واجلامعات التي تطبق نظام اجلامعات الصادر باملرســـوم 

امللكي رقـــم )م/27( وتاريخ 1٤٤1/3/3هـ.

الفصل الثالث: أهداف الدراسات العليا.

املادة الرابعة:

تهدف الدراسات العليا إلى حتقيق اآلتي:

العناية بالدراسات واألبحاث املتقدمة، التي تخدم األهداف الوطنية، والتوسع فيها، والعمل على نشرها. . 1
اإلســـهام يف إثراء املعرفة اإلنســـانية بكافة فروعها، عن طريق الدراســـات املتخصصة والبحث العلمي؛ . 2

للوصـــول إلى إضافـــات علمية وتطبيقية مبتكرة، والكشـــف عن حقائق جديدة. 
إتاحة الفرصة التعليمية؛ ملواصلة الطالب دراساتهم العليا محلياً.. 3
تقـــدمي املـــواد والبرامـــج املؤهلـــة للطـــالب؛ للرفع مـــن مســـتوى تأهيلهم وكفاءتهـــم؛ لتقدمي الدراســـات . ٤

واألبحـــاث التـــي تخـــدم الوطن، وتســـهم يف إثـــراء تخصصاتهم.
اســـتقطاب نخبـــة مـــن الطالب املتميزين مـــن مختلف أنحاء العالـــم يف أهم املجـــاالت البحثية؛ لالرتقاء . 5

مبخرجـــات البحـــث العلمي، وإثراء التنـــوع الثقايف املطلوب يف برامج الدراســـات العليا.
إعداد وتأهيل الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة، التي يحتاجها املجتمع.. 6
التشـــجيع علـــى اإلبـــداع واالبتكار؛ ملســـايرة متطلبات التطور املعـــريف والتقني، واالرتقاء مبســـتوى البحث . 7

العلمـــي، وتوجيهـــه ملعاجلة قضايا وحتديات التنمية املســـتدامة يف املجتمع الســـعودي، واإلقليمـــي، والعاملي. 
تعزيز فرص التعاون والشراكات املختلفة محلياً، وإقليمياً، وعاملياً. . 8
تنمية مخرجات االقتصاد املعريف؛ لإلسهام يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة للمجتمع السعودي.. 9
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الفصل الرابع: املعايير التفصيلية إلقرار برامج الدراسات العليا

املادة الخامسة:

يضع مجلس اجلامعة املعايير التفصيلية إلقرار برامج الدراسات العليا مع التقيد مبا يلي: 

أن تكون اجلامعة حاصلة على االعتماد املؤسسي من هيئة تقومي التعليم والتدريب. . 1
أن يكـــون برنامـــج البكالوريـــوس -يف ذات التخصص- حاصاًل على االعتمـــاد البرامجي من هيئة تقومي . 2

التعليـــم والتدريـــب، أو من إحـــدى الهيئات الدولية التـــي تعتمدها الهيئة؛ إلقرار برنامـــج الدبلوم العالي 
أو املاجســـتير، وأن يكـــون برنامـــج املاجســـتير -يف ذات التخصـــص- حاصاًل على االعتمـــاد البرامجي 
 مـــن هيئـــة تقـــومي التعليـــم والتدريـــب، أو مـــن إحـــدى الهيئـــات الدوليـــة التي تعتمدهـــا الهيئـــة؛ إلقرار 

برنامج الدكتوراه. 
أن يتوفـــر لـــدى القســـم العـــدد الكايف من أعضـــاء هيئة التدريس من األســـاتذة واألســـاتذة املشـــاركن . 3

املتخصصـــن يف مجـــال برنامـــج املاجســـتير أو الدكتـــوراه، إضافـــة إلى توفـــر اإلمكانـــات البحثية، من 
معامـــل ومختبـــرات وتســـهيالت احلاســـوب وغيرهـــا؛ لضمـــان جنـــاح البرنامـــج مـــن حيـــث التدريـــس 

والبحث. واإلشـــراف 
أن يكـــون عـــدد الطـــالب املتوقـــع قبولهـــم يف البرنامـــج مناســـباً لضمـــان اســـتمراريته، وأال يزيـــد عدد . ٤

الطـــالب يف الشـــعبة الواحـــدة عـــن )25( طالباً.
تتقيد اجلامعة عند إقرار برامجها باآلتي حسب الترتيب:. 5

التصنيف السعودي املوحد للمستويات والتخصصات التعليمية.أ. 
اإلطار الوطني للمؤهالت يف اململكة العربية السعودية.ب. 

إيقـــاف القبـــول يف برامـــج املاجســـتير والدكتـــوراه التي ال حتصـــل على االعتمـــاد البرامجـــي من هيئة . 6
تقـــومي التعليـــم والتدريـــس أو من إحـــدى الهيئات الدولية التـــي تعتمدها الهيئة خالل ســـنتن من تخرج 

أول دفعة مـــن البرامج.

القواعد التنفيذية للمادة اخلامسة

5-1  تقـــوم اللجنـــة الدائمة بإبالغ املعايير التفصيلية املعتمدة لبرامج الدراســـات العليـــا والضوابط التنظيمية 
ذات العالقـــة للجهات املعنية.
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الفصل الخامس: تنظيم اللجنة الدائمة للدراسات العليا

املادة السادسة:

تشـــكل جلنـــة دائمـــة للدراســـات العليا يف اجلامعـــة )اللجنـــة الدائمـــة(، وترتبط تنظيميـــاً بالنائـــب أو الوكيل 
املختـــص، وتكـــون برئاســـته وعضويـــة كل من: 

خمســـة مـــن عمـــداء الكليـــات واملعاهـــد، التي تقـــدم برامج دراســـات عليـــا يف اجلامعـــة، ويراعى تنوع . 1
تخصصـــات الكليـــات واملعاهد.

عميد التطوير واجلودة يف اجلامعة.. 2
عميد، أو مدير، أو رئيس وحدة اإلدارة التنفيذية، ويكون أميناً للجنة.. 3
ثالثة أعضاء من ذوي اخلبرة واالختصاص بالدراسات العليا من داخل اجلامعة أو من خارجها.. ٤
ويعـــن األعضـــاء املنصـــوص عليهم يف الفقرتـــن )1( و)٤( من هـــذه املادة، بقرار مـــن مجلس اجلامعة؛ . 5

بنـــاًء على ترشـــيح من رئيـــس اجلامعة، وذلك ملدة ســـنتن قابلـــة للتجديد.

املادة السابعة:

تتولى اللجنة الدائمة وفق أحكام هذه الالئحة املهام اآلتية: 

اقتـــراح السياســـة العامـــة للدراســـات العليـــا يف اجلامعـــة، ومتابعة تنفيذهـــا بعد إقرارهـــا من مجلس . 1
اجلامعة.

التوصيـــة باملوافقة على شـــروط القبـــول لبرامج الدراســـات العليا وحتديثها، بناًء علـــى اقتراح مجالس . 2
األقســـام والكليات واملعاهد املختصة.

اإلشراف على برامج الدراسات العليا املشتركة.. 3
التوصيـــة بإقـــرار برامـــج الدراســـات العليا وتعديلهـــا -بعد دراســـتها وحتكيمها- ملجلـــس اجلامعة، بناًء . ٤

علـــى اقتـــراح من مجلس القســـم، وتأييـــد املقترح من مجلـــس الكلية.
التوصيـــة بإقرار اخلطط الدراســـية واملعاييـــر التفصيلية ملجلس اجلامعة، بناًء علـــى اقتراح من مجلس . 5

القســـم، وتأييد من مجلـــس الكلية، وفق معايير ومقارنـــات مرجعية دولية. 
اقتراح معايير برامج الدراسات العليا؛ إلقرارها من مجلس اجلامعة.. 6
اقتراح القواعد املنظمة لتقومي برامج الدراسات العليا؛ إلقرارها يف مجلس اجلامعة.. 7
اإلشـــراف علـــى تقـــومي برامج الدراســـات العليـــا يف اجلامعة بصفة دوريـــة، من خالل جلـــان أو هيئات . 8

متخصصـــة من داخـــل اجلامعة، أو مـــن خارجها.
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دراســـة التقريـــر الشـــامل املعد مـــن اإلدارة التنفيذيـــة عن برامج الدراســـات العليـــا يف اجلامعة، ونتائج . 9
تقـــومي تلك البرامـــج، ورفعها إلى مجلـــس اجلامعة.

التوصيـــة باملوافقـــة علـــى مقترحـــات مجالـــس الكليات فيمـــا يتعلـــق ببرامج دراســـية عليـــا تتوافق مع . 10
احتياجـــات املجتمـــع، وخطـــط ورؤى اململكـــة، والتوجهـــات العامليـــة؛ إلقرارهـــا من مجلـــس اجلامعة.

تأييـــد مقترحات حتديد الدرجات والشـــهادات العلمية، ومســـمياتها باللغتن العربيـــة واإلجنليزية، بناًء . 11
علـــى مقترحات مجالس األقســـام والكليات.

التوصيـــة بأعـــداد الطـــالب الذيـــن ميكن قبولهـــم كل عام دراســـي يف برامـــج الدراســـات العليا ملجلس . 12
اجلامعـــة، بنـــاًء علـــى اقتـــراح من مجالـــس األقســـام املختصة، وتأييـــد من مجالـــس الكليات.

اقتراح ضوابط تشكيل جلان اإلشراف، ومناقشة الرسائل العلمية.. 13
وضع األطر العامة، واملعايير لالختبارات الشاملة ولبحوث التخرج.. 1٤
وضـــع اإلطـــار العـــام للخطـــط البحثيـــة، والقواعـــد املنظمة لكيفيـــة كتابة الرســـائل العلميـــة وطباعتها . 15

وإخراجهـــا وتقدميهـــا، وإعـــداد منـــاذج تقارير جلنـــة املناقشـــة، واحلكم على الرســـائل.
دراسة التقارير الدورية املتعلقة بالدراسات العليا، التي تقدمها األقسام العلمية يف اجلامعة.. 16
اقتـــراح تقـــدمي برامج دراســـات عليا خارج مقـــر اجلامعة، والرفـــع بذلك إلى مجلـــس اجلامعة؛ التخاذ . 17

ما يراه مناســـباً بشأنها.
التوصيـــة باملوافقـــة علـــى مقترحـــات الكليات بشـــأن املبـــادرات التطويريـــة املتعلقة بالدراســـات العليا؛ . 18

لتنمية املـــوارد املاليـــة للجامعة.
التوصيـــة بتحديـــد املقابـــل املالـــي للتقدمي علـــى برامـــج الدراســـات العليا، واملقابـــل املالي أو الرســـوم . 19

الدراســـية للبرامج، واملقابل املالي للخدمات املســـاندة واملرتبطة بالدراســـات العليا، بناًء على مقترحات 
مجالس األقســـام والكليات.

 التوصيـــة بتخصيـــص منـــح مجانيـــة للطـــالب -كاملـــة أو جزئيـــة- حســـب الضوابـــط التـــي يقرهـــا . 20
مجلس اجلامعة.

التوصيـــة بإغـــالق أو إيقـــاف برامـــج الدراســـات العليـــا، التـــي ال تتوافـــق مع املعاييـــر النوعيـــة، أو مع . 21
اجلامعة. إســـتراتيجية 

النظـــر فيمـــا يحـــال إليهـــا من رئيـــس اللجنة الدائمـــة، أو رئيـــس اجلامعـــة، أو مجلس اجلامعة؛ للدراســـة . 22
وإبـــداء الرأي.

وللجنـــة الدائمـــة تفويـــض بعض صالحياتها إلى رئيســـها، ولهـــا كذلك تكوين جلان دائمـــة أو مؤقتة من . 23
بـــن أعضائها أو من غيرهم؛ لدراســـة مـــا تكلفها به.
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املادة الثامنة:

جتتمـــع اللجنـــة الدائمة بدعوة من رئيســـها مرة واحدة كل شـــهر على األقل، وال يصـــح االجتماع إال بحضور 
ثلثـــي أعضائهـــا علـــى األقـــل مبـــن فيهم الرئيـــس أو مـــن ينيبه مـــن بن أعضـــاء اللجنـــة الدائمـــة، وتصدر 
قراراتهـــا بأغلبيـــة أصـــوات األعضـــاء احلاضريـــن، وعند التســـاوي يُرّجـــح اجلانب الذي صـــّوت معه رئيس 
االجتمـــاع. وتُعـــد قـــرارات اللجنـــة الدائمـــة نافـــذة، ما لـــم يرد عليهـــا اعتراض مـــن رئيـــس اجلامعة خالل 
خمســـة عشـــر يوماً من تاريـــخ وصولها إليه، فإن اعترض عليهـــا رئيس اجلامعة أعادها إلـــى اللجنة الدائمة 
-مشـــفوعة بوجهـــة نظره- لدراســـتها من جديـــد، فإن بقيـــت اللجنة الدائمة علـــى رأييها فتحـــال القرارات 
املعتـــرض عليهـــا إلـــى مجلـــس اجلامعـــة؛ للبت فيهـــا يف أول جلســـة عادية أو اســـتثنائية، وملجلـــس اجلامعة 
تصديـــق القـــرارات أو تعديلهـــا أو إلغاؤهـــا، ويكـــون قرار مجلـــس اجلامعة يف ذلـــك نهائياً، ولرئيـــس اللجنة 
الدائمـــة دعـــوة مـــن يرى ضـــرورة حضوره لبعض جلســـات اللجنـــة الدائمـــة، دون أن يكون له حـــق التصويت.

الفصل السادس: البرامج الدراسية ونظام الدراسة.

املادة التاسعة:

يجوز اســـتحداث برامج مشـــتركة للدراســـات العليا بن األقســـام، أو بـــن الكليات، أو املعاهـــد داخل اجلامعة، 
أو بـــن اجلامعـــة ومؤسســـات تعليميـــة أو بحثية مـــن داخل اململكة أو مـــن خارجها، وفق قواعـــد يُقّرها مجلس 

اجلامعـــة بنـــاًء علـــى توصية اللجنة الدائمة، بعد التنســـيق مـــع الكليات واألقســـام، أو اجلهات املعنية.

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة

9-1 يتـــم تشـــكيل جلنـــة دائمـــة لـــكل برنامـــج مشـــترك بـــن األقســـام أو الكليـــات أو املعاهد داخـــل اجلامعة 
أو خارجهـــا، علـــى أن تشـــكل جلنـــة البرنامـــج املشـــترك بنـــاء على توصيـــة اللجنـــة الدائمـــة املبنية على 
مقترحات اجلهات املشـــاركة يف البرنامـــج، ويكون لها كافة الصالحيات اإلشـــرافية واإلدارية واألكادميية 
 التـــي يتمتـــع بهـــا مجلـــس القســـم فيمـــا يخـــص هـــذا البرنامـــج، وتكون مـــدة جلنـــة البرنامج املشـــترك 

عامن دراسين.
9-2 يســـكن البرنامج املشـــترك يف القســـم ذو الثقل األكبر يف البرنامج، وعند تســـاوي املســـاهمة يف البرنامج 

م القســـم ذو اخلبرة األكبر يف الدراســـات العليا. يُقـــدَّ
9-3 للبرنامج املشـــترك االســـتفادة من املعامل واملواد التعليمية والقاعات الدراســـية يف األقسام والكليات ذات 

العالقة بالتنســـيق مع مجلس القســـم أو الكلية -أو جلنة البرنامج املشـــترك- املعنية. 
9-٤ تلتـــزم األقســـام ذات العالقـــة بتنفيـــذ ما يخصها مـــن متطلبات البرنامـــج ومتكن البرنامج املشـــترك من 
املـــوارد الالزمـــة لتشـــغيله بناء على طلـــب رئيس جلنـــة البرنامج املشـــترك، وللجنة الدائمـــة البت يف أي 

خالف، ويكـــون قرارهـــا نهائًيا يف ذلك.
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املادة العاشرة:

ال تقـــل عـــدد الوحدات الدراســـية التي يدرســـها طالب الدراســـات العليـــا يف اجلامعة التي ســـتمنحه الدرجة 
العلميـــة عـــن خمســـن يف املئـــة من إجمالي عـــدد الوحـــدات املطلوبة ملنـــح الدرجـــة العلمية، ويجـــب أن يُنجز 
الطالـــب بحـــث التخرج أو رســـالته العلمية -إن وجدا- بالكامل حتت إشـــرافها، ويســـتثنى من هذه املادة طالب 

البرامـج املشــتركة.

املادة الحادية عشرة:

تكـــون الدراســـة للدبلوم العالي باملقـــررات الدراســـية واألعمال امليدانيـــة والتطبيقية واملعمليـــة، على أن تكون 
مـــدة دراســـية البرنامج وعدد الوحدات الدراســـية وفق مـــا هو محدد يف التصنيف واإلطـــار، وملجلس اجلامعة 

بنـــاًء علـــى اقتراح اللجنـــة الدائمة زيادة مدة دراســـة أي برنامـــج، مبا ال يتجاوز نصـــف املدة املقررة.

املادة الثانية عشرة:

تكـــون الدراســـة للماجســـتير إّمـــا باملقررات الدراســـية فقـــط، أو باملقـــررات الدراســـية والرســـالة العلمية، أو 
باملقـــررات الدراســـية واالختبـــار الشـــامل، أو باملقررات الدراســـية وبحث التخـــرج، على أن تكون مدة دراســـة 
البرنامـــج وعـــدد الوحـــدات الدراســـية وفق مـــا هو محـــدد يف التصنيف واإلطـــار، وملجلس اجلامعـــة بناًء على 

اقتـــراح اللجنـــة الدائمـــة زيـــادة مـــدة دراســـة أي برنامج، مبا ال يتجـــاوز نصف املـــدة املقررة.

املادة الثالثة عشرة:

يقـــّر مجلـــس اجلامعـــة بناًء على توصية اللجنة الدائمة أســـلوب دراســـة الدكتـــوراه، على أن تكون مدة دراســـة 
البرنامـــج وعـــدد الوحدات الدراســـية املقـــررة وفق ما هو محـــدد يف التصنيف واإلطار، وملجلـــس اجلامعة بناًء 

علـــى اقتـــراح اللجنـــة الدائمة زيادة مدة دراســـة أي برنامـــج، مبا ال يتجاوز نصـــف املدة املقررة.

املادة الرابعة عشرة:

حُتســـب مـــدة احلصـــول على الدرجـــة العلمية مـــن بداية التســـجيل يف مقـــررات الدراســـات العليـــا للبرنامج 
امللتحـــق بـــه الطالـــب حتى تاريخ اســـتكمال متطلبـــات البرنامـــج، أو تقدمي املشـــرف على الطالـــب تقريراً إلى 

رئيـــس القســـم مرفقـــاً به نســـخة من الرســـالة العلميـــة إن وجدت.
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الفصل السابع: القبول

املادة الخامسة عشرة:

تتولـــى اإلدارة التنفيذيـــة تنفيذ اإلجـــراءات األكادميية، مبا يف ذلك قبول الطالب وتســـجيلهم، وفق أحكام هذه 
الالئحة والضوابط املقـــرة من مجلس اجلامعة.

القاعدة التنفيذية للمادة اخلامسة عشر

15-1 تتولى اإلدارة التنفيذية التالي:
اإلشراف على تطبيق شروط القبول لبرامج الدراسات العليا املقرة من مجلس اجلامعة.أ. 
اإلشراف على إدارة شؤون القبول والتسجيل لبرامج الدراسات العليا.ب. 
إعالن نتائج القبول النهائي.ج. 
اقتـــراح احلـــد األدنـــى الـــالزم من الطـــالب املســـتكملن ملســـوغات القبـــول النهائي لتفعيـــل برامج د. 

الدراســـات العليـــا،  وذلـــك دون اإلخـــالل مبـــا ورد يف الفقـــرة  ٤  مـــن املـــادة اخلامســـة من هـــذه الالئحة.

املادة السادسة عشرة:

مـــع مراعـــاة مـــا ورد يف املـــادة )اخلامســـة عشـــرة( مـــن هـــذه الالئحـــة، يجـــوز قبـــول الطالب يف غيـــر مجال 
تخصصـــه بنـــاً علـــى توصيـــة مـــن مجلـــس القســـم املختـــص، وموافقة مـــن مجلـــس الكلية.

املادة السابعة عشرة:

للقســـم املختص أن يشـــترط لقبول الطالب يف مرحلتي املاجســـتير والدكتوراه اجتياز عدد من املقررات التكميلية 
مـــن مرحلـــة ســـابقة، أو جتاوز اختبار نواجت تعلـــم متصلة بها؛ ليصبـــح الطالب مؤهاًل لاللتحـــاق بالبرنامج، وفق 

ضوابـــط تقرهـــا اللجنـــة الدائمة، بناًء على اقتراح من مجلس القســـم وتأييد مـــن مجلس الكلية.

القواعد التنفيذية للمادة السابعة عشر

17-1 مـــع عـــدم اإلخالل بآلية التقييـــم الواردة يف املادة )3٤( مـــن هذه الالئحة، يراعى عنـــد إقرار الضوابط 
اخلاصة باملقـــررات التكميلية التالي:

أال تزيد عدد املقررات التكميلية عن ســـت مقررات ، وأال تزيد مدة دراســـتها عن ســـنة دراســـية أ. 
واحـــدة، وللجنة الدائمة االســـتثناء من ذلك.

عدم احتساب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية ضمن املدة احملددة للحصول على الدرجةب. 
عدم احتساب الدرجات احملصلة للمقررات التكميلية ضمن املعدل التراكمي للطالب.ج. 
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املادة الثامنة عشرة:

يجـــوز قبـــول التحاق الطالب ببرنامجن للدراســـات العليـــا يف وقت واحد، على أن يكـــون البرنامجان من نفس 
املرحلـــة أو مـــن مرحلة ســـابقة، وفق ضوابط يقرها مجلـــس اجلامعة، بناًء على توصيـــة اللجنة الدائمة.

املادة التاسعة عشرة:

يجـــوز معادلـــة مقررات دراســـية ســـبق للطالب اجتيازهـــا يف جامعة أو مؤسســـة تعليمية داخـــل اململكة، أو من 
خـــارج اململكـــة على أن تكون مرخصة من جهة االختصاص يف بلد الدراســـة، بناًء على توصية مجلس القســـم، 
وموافقـــة مـــن مجلـــس الكليـــة، وتُثّبـــت املقررات الدراســـية التـــي مت معادلتها يف الســـجل األكادميـــي للطالب، 
ويحـــدد مجلـــس اجلامعـــة الضوابـــط املنظمـــة لذلك، مبـــا فيهـــا إمكانية احتســـابها ضمـــن املعـــدل التراكمي 

للطالب يف ســـجله األكادميي.

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشر

19-1 يراعى عند إقرار الضوابط اخلاصة مبعادلة املقررات الدراسية ما يلي:

أال يكون الطالب مفصوالً من اجلامعة التي سبق للطالب الدراسة بها.أ. 
أال يتجاوز الطالب املدة الزمنية املقررة من املجالس املعنية لتاريخ اجتياز املقررات املطلوب معادلتها.ب. 
مطابقـــة التوصيـــف للمقـــررات املطلوب معادلتها بنســـبة ال تقـــل عن 70٪ مـــن نظيراتها يف جامعة ج. 

األمير ســـطام بـــن عبدالعزيز.
أال تتجاوز نسبة املقررات املطلوب معادلتها 30٪ من مقررات البرنامج احملول إليه.د. 
أال يقل تقديره يف املقررات املعادلة عن )جيد مرتفع(.هـ. 

املادة العشرون:

يجـــوز مبوافقـــة مجلس القســـم املختص وعميد الكلية تأجيـــل الطالب قبوله، ويكون ملرة واحـــدة، وال ميكن قبول 
التأجيـــل بعـــد بدء الطالب دراســـته، وفق ضوابط يقرها مجلـــس اجلامعة، بناًء على اقتـــراح اللجنة الدائمة.

القواعد التنفيذية للمادة العشرين

20-1 يراعى عند إقرار الضوابط اخلاصة بتأجيل قبول الطالب التالي:
يجوز تأجيل القبول ملدة ال تزيد على عام دراسي كحٍد أعلى.أ. 
ال تقل مدة تقدمي الطالب لطلب تأجيل القبول عن خمسة عشر يوماً قبل بدء الدراسة يف البرنامج.ب. 
ال يعّد الطالب املؤجل لقبوله طالباً منتظماً خالل فترة التأجيل.ج. 
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املادة الحادية والعشرون:

مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون اجلامعات من قرارات، يجوز أن تتقاضى اجلامعة:

رســـوماً دراســـية أو مقابـــاًل ماليـــاً؛ لتقـــدمي برامـــج أو مقررات الدراســـات العليـــا، علـــى أن تكون تلك . 1
البرامـــج حاصلـــة علـــى االعتمـــاد البرامجي، وبعـــدد طالب ال يتجاوز عـــدد الطـــالب املقبولن -لنفس 
البرامـــج أو املقـــررات- بدون رســـوم أو مقابل مالي، ويضـــع مجلس اجلامعة الضوابـــط املنظمة لذلك، 

بنـــاًء على توصيـــة من اللجنـــة الدائمة.
مقابـــاًل ماليـــاً للخدمـــات املرتبطـــة بالدراســـات العليـــا واملســـاندة لهـــا، وفـــق ضوابط يقرهـــا مجلس . 2

اجلامعـــة، بنـــاًء علـــى توصيـــة اللجنـــة الدائمة.

الفصل الثامن: اإلجراءات األكاديمية.

املادة الثانية والعشرون:

يجـــوز للطالـــب تأجيل الدراســـة بتوصية مـــن مجلس القســـم املختص وموافقـــة مجلس الكليـــة، وفق ضوابط 
يقرهـــا مجلـــس اجلامعة، بناًء علـــى اقتراح اللجنـــة الدائمة.

القواعد التنفيذية للمادة الثانية والعشرين

22-1 يراعى عند إقرار الضوابط اخلاصة بتأجيل الدراسة ما يلي:
للطالـــب تأجيـــل فصـــوٍل مجتمعة أو متفرقـــة، على أال يتجـــاوز مجموع مدة التأجيـــل نصف املدة أ. 

املقررة للدراســـة يف البرنامج.
أن يكون الطالب قد أنهى فصاًل دراسياً على األقل.ب. 
أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي مبا ال يقل عن أسبوعن.ج. 
ال حتتسب مدة التأجيل ضمن املدة املقررة للحصول على الدرجة.د. 

املادة الثالثة والعشرون:

يجـــوز للطالـــب االعتذار عن االســـتمرار يف دراســـة مقرر أو أكثـــر، أو جميع مقررات الفصل الدراســـي، وذلك 
بعـــد انتهـــاء فتـــرة التســـجيل، بتوصية من مجلس القســـم املختـــص، وموافقة مـــن عميد الكليـــة، وفق ضوابط 

يقرهـــا مجلس اجلامعة بنـــاًء على اقتراح اللجنـــة الدائمة.
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القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والعشرين

23-1 يراعـــى عنـــد إقـــرار الضوابط اخلاصة بقبول طلبات االعتذار عن االســـتمرار يف دراســـة مقرر أو أكثر، 
أو جميـــع مقررات الفصل الدراســـي ما يلي:

أال يكون الطالب قد استنفذ مدد التأجيل املقررة نظاماً.أ. 
اجتياز فصل واحد على األقل يف املقررات املنهجية.ب. 
أن يتقدم الطالب بطلب االعتذار قبل أسبوعن من بداية االختبارات.ج. 
أال يكون الطالب منقطعاً عن الدراسة.د. 
أال يكـــون الفصـــل الدراســـي املـــراد االعتـــذار عـــن جزء مـــن مقرراتـــه أو جميعها ضمـــن الفصل هـ. 

املكتســـب كفرصـــة إضافية.
عند االعتذار عن الفصل الدراسي يحتسب هذا الفصل ضمن مدد التأجيل املشار إليها يف املادة )22(.و. 

املادة الرابعة والعشرون:

إذا انســـحب طالـــب الدراســـات العليا من اجلامعة ثـــم أراد االلتحاق بها مجدداً يجوز للجامعـــة أن تطبق عليه 
شـــروط القبول وقت التقدمي اجلديد.

املادة الخامسة العشرون:

يُعـــّد الطالـــب منقطعـــاً عن الدراســـة إذا لم يســـجل خالل الفترة احملددة للتســـجيل يف كل فصل دراســـي متاح 
له التســـجيل فيه.

القواعد التنفيذية للمادة اخلامسة والعشرين

 25-1 تقوم الكلية أو جلنة البرنامج املشـــترك املعنية بالرفع إلى اإلدارة التنفيذية بأســـماء الطالب املنقطعن 
عن الدراســـة يف مدة ال تتجاوز األســـبوع الثالث من الفصل الدراســـي النقطاعهم.

املادة السادسة والعشرون:

يُلغى قيد الطالب يف احلاالت اآلتية:
إذا انقطع عن الدراسة، وفقاً ألحكام املادة )اخلامسة والعشرون( من هذه الالئحة.أ. 
إذا لم يجتز املقررات التكميلية، وفق الضوابط التي تقرها اللجنة الدائمة.ب. 
إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير )جيد جداً( يف فصلن دراسين متتالين. ج. 
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إذا اتضح أن قبوله مبني على تقدميه معلومات أو وثائق غير صحيحة كلياً أو جزئياً.د. 
إذا لم يحصل على الدرجة العلمية خالل املدة احملددة للبرنامج.هـ. 

يلغـــى قيـــد الطالب بقـــرار من اللجنة الدائمـــة، بناًء على توصية مجلس القســـم، وتأييد مـــن مجلس الكلية يف 
احلــاالت اآلتــية:

إذا ثبت عدم جديته يف مرحلة الرسالة العلمية وفقاً ألحكام املادة )الرابعة واألربعون( من هذه الالئحة.أ. 
إذا لم يجتز االختبار الشامل بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.ب. 
إذا قررت جلنة احلكم على الرسالة العلمية عدم صالحيتها للمناقشة، أو عدم قبولها بعد املناقشة. ج. 
إذا أخـــّل باألمانـــة العلمية ســـواء يف مرحلة دراســـته للمقـــررات، أو خالل إعداده للرســـالة العلمية، د. 

أو أخـــّل باألنظمـــة، أو اللوائح، أو القـــرارات ذات العالقة.

القواعد التنفيذية للمادة السادسة والعشرين

26-1 ترفع اإلدارة التنفيذية للجنة الدائمة بطلبات إلغاء قيد الطالب وفقا للحاالت الواردة يف هذه الالئحة.

املادة السابعة والعشرون:
يجـــوز إعـــادة قيـــد الطالب الذي أُلغي قيده إذا كان احلائل دون مواصلة دراســـته ظروفاً يقبلها مجلســـا . 1

القســـم والكليـــة، وتكـــون إعادة القيد بقرار مـــن اللجنة الدائمة مـــع مراعاة ما يأتي: 
الطالـــب الـــذي مضـــى على إلغـــاء قيده أكثر من ثالثـــة أعوام دراســـية، يُعامل معاملة الطالب املســـتجد . 2

ا أجنزه ســـابقاً مـــن مرحلة الدراســـة، وملجلس  مـــن حيـــث إعادة دراســـة املقـــررات، بصرف النظـــر عمَّ
اجلامعـــة االســـتثناء مـــن ذلك، وفق ضوابـــط تصدر من مجلـــس اجلامعة بنـــاًء على اقتراح مـــن اللجنة 

الدائمة. 
الطالـــب الـــذي مضـــى علـــى إلغـــاء قيـــده ثالثة أعـــوام دراســـية أو أقـــل، يُعيد دراســـة بعـــض املقررات . 3

التـــي يحددهـــا له مجلس القســـم، ويوافـــق عليها مجلـــس الكلية، وحتســـب الوحدات التي درســـها بعد 
اســـتئنافه الدراســـة ضمـــن معدله التراكمي، كما حتســـب املدة التـــي قضاها الطالب يف الدراســـة قبل 

إلغـــاء قيـــده ضمـــن املدة القصـــوى للحصول علـــى الدرجة.

املادة الثامنة والعشرون:

ملجلـــس الكلية، اســـتثناًء من الفقرة )ج( من البند )1( من املادة )السادســـة والعشـــرون( مـــن هذه الالئحة، منح 
الطالـــب فرصـــة اســـتثنائية واحدة، ال تزيد على عام دراســـي كحٍد أعلى، بناًء على توصية مجلس القســـم.
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القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين

28-1 تقـــوم الكليـــة أو جلنة البرنامج املشـــترك املعنية بإنـــذار الطالب يف حال انخفض معّدلـــه عن تقدير )جيد 
جداً( يف أحد الفصول الدراســـية.

28-2 يجوز إعادة دراسة مقرر أو أكثر لرفع املعدل التراكمي إلى )جيد جداً( بالتنسيق بن القسم والطالب.
28-3 ال مينح الطالب الفرصة االستثنائية إذا تعذر رفع معدله التراكمي بها.

28-٤ يتـــم رفـــع طلـــب الفرصة اإلضافية إلـــى اإلدارة التنفيذية يف مدة ال تتجاوز أســـبوعن دراســـين من تاريخ 
اعتمـــاد املعدل التراكمي للطالـــب املنخفض معدله لفصلن دراســـين متتالين. 

28-5 ال يحتسب على الطالب الفصل الدراسي الذي لم يتمكن القسم فيه من تدريس مقررات الفرصة اإلضافية.
28-6 إذا منـــح الطالـــب فرصـــة إضافيـــة ملدة عام دراســـي، ومتكن من رفـــع معدله يف فصل دراســـي واحد، فإن 

الفصـــول التالية تســـقط عنه تلقائياً.

املادة التاسعة والعشرون:

للجنـــة الدائمـــة، اســـتثناًء من الفقرة )هــــ( من البند )1( من املادة )السادســـة والعشـــرون( من هـــذه الالئحة، 
منـــح الطالـــب فرصـــة اســـتثنائية ال تزيد على عام دراســـي، بنـــاًء على تقرير من املشـــرف، وتوصية مجلســـي 

القســـم والكلية.

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين

29-1 تقوم الكلية أو جلنة البرنامج املشـــترك املعنية بالرفع إلى اإلدارة التنفيذية بطلب منح فرصة اســـتثنائية 
للطالـــب الـــذي يتبـــن عدم إمكانيـــة حصوله على الدرجـــة العلمية خـــالل املدة احملـــددة للبرنامج، وذلك 

خالل أســـبوعن كحـــد أقصى من ذلك.

املادة الثالثون:

مـــع مراعـــاة املـــادة )اخلامســـة عشـــرة( مـــن هـــذه الالئحـــة، لـــإلدارة التنفيذيـــة قبـــول حتويـــل الطالـــب إلى 
اجلامعـــة مـــن جامعـــة أو مؤسســـة تعليميـــة داخـــل اململكـــة أو من خارجهـــا علـــى أن تكون مرخصـــة من جهة 
االختصـــاص يف بلـــد الدراســـة، علـــى أال يكـــون مفصـــوالً منهـــا ألّي ســـبب مـــن األســـباب، بناًء علـــى توصية 
مجلســـي القســـم والكلية. وتُثبَت املقررات الدراســـية التي مت معادلتها يف الســـجل األكادميي للطالب، ويحدد 
 مجلـــس اجلامعـــة الضوابـــط املنظمة يف ذلـــك، مبا فيها إمكانية احتســـابها ضمن املعـــدل التراكمي للطالب يف 

سجله األكادميي.
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القواعد التنفيذية للمادة الثالثني

30-1 مـــع مراعـــاة أحـــكام املـــادة )10( واملـــادة )19( من هذه الالئحة؛ يشـــترط للتحويل إلـــى اجلامعة حتقيق 
التالية: الضوابط 

استيفاء شروط االلتحاق للبرنامج املراد التحويل إليه.أ. 
انتظامه يف اجلامعة احملول منها. ب. 
اجتياز فصل دراسي واحد على األقل ومبعدل ال يقل عن )جيد جًدا( بعد معادلة املقررات.ج. 
تقدمي نسخة معتمدة من السجل األكادميي.د. 
مصادقة الوثائق من امللحقية الثقافية والقنصليات السعودية للجامعات اخلارجية.هـ. 

املادة الحادية والثالثون:

ل  يجـــوز حتويـــل الطالـــب مـــن برنامج إلـــى آخر داخـــل اجلامعـــة، بناًء علـــى توصيـــة مجلس القســـم احملوَّ
 إليـــه، وموافقـــة الكليـــة، وفقـــاً للشـــروط والضوابـــط التـــي يقرهـــا مجلـــس اجلامعـــة، بنـــاًء علـــى اقتـــراح 

اللجنة الدائمة.

القواعد التنفيذية للمادة احلادية والثالثني

31-1 مـــع مراعـــاة أحـــكام املادة )19( من هذه الالئحة، يشـــترط للتحويل من برنامج إلـــى آخر داخل اجلامعة 
التالية: الضوابط  حتقيق 

استيفاء شروط االلتحاق للبرنامج املراد التحويل إليه.أ. 
اجتياز فصل دراسي واحد على األقل ومبعدل ال يقل عن )جيد مرتفع(.ب. 
يجوز احتســـاب الوحدات الدراســـية التي ســـبق دراســـتها يف البرنامج إذا رأى القسم احملول إليه ج. 

مالءمتها، وتدخل ضمـــن معدله التراكمي.
تكون املدة املتبقية للطالب كافية للحصول على الدرجة العلمية يف البرنامج احملول إليه.د. 
ضوابط معادلة املقررات الدراسية الواردة يف القواعد التنفيذية للمادة )19(. هـ. 
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املادة الثانية والثالثون:

لطالـــب الدراســـات العليا -بنـــاًء على توصية مجلس القســـم وموافقـــة مجلس الكلية- دراســـة بعض املقررات 
يف جامعـــة أو مؤسســـة تعليميـــة داخل اململكة أو مـــن خارجها على أن تكون مرخصة مـــن جهة االختصاص يف 
بلـــد الدراســـة، وتعـــادل له الوحدات الدراســـية التي درســـها، وتُثبَت املقررات الدراســـية التـــي مت معادلتها يف 
الســـجل األكادميـــي للطالب، ويحـــدد مجلس اجلامعة الضوابـــط املنظمة يف ذلك، مبا فيها إمكانية احتســـابها 

ضمن املعـــدل التراكمي للطالب يف ســـجله األكادميي.

القواعد التنفيذية للمادة الثانية والثالثني

32-1 تتم معادلة املقررات الدراسية وفقاً ملا ورد يف املادة )19( وقواعدها التنفيذية.
32-2 يلتـــزم الطالـــب بتزويـــد الكلية -أو جلنة البرنامج املشـــترك املعنية- بنتائجه الرســـمية التي حصل عليها 

مـــن اجلامعة التي درس فيها خالل أســـبوعن مـــن حصوله عليها.
32-3 يراعى أال يترتب على دراسة الطالب أي رسوم أو أعباء دراسية على اجلامعة.

املادة الثالثة والثالثون:

لطالـــب الدراســـات العليا من جامعة غير ســـعودية دراســـة بعض املقـــررات يف جامعة ســـعودية، وفقاً لضوابط 
يقرهـــا مجلس اجلامعـــة بناًء على اقتـــراح اللجنة الدائمة.

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والثالثني

33-1 تقوم اإلدارة التنفيذية بتزويد الطالب بسجل أكادميي للمواد التي مت دراستها، بالتنسيق مع اجلهات املعنية. 

الفصل التاسع: آلية التقييم.

املادة الرابعة والثالثون:

يتـــم إجـــراء االختبارات يف مقررات الدراســـات العليا، ورصـــد التقديرات، وفقاً لالئحة الدراســـة واالختبارات 
للمرحلـــة اجلامعية، فيمـــا عدا اآلتي:

ال يُعد الطالب ناجحاً يف املقرر إال إذا حصل فيه على تقدير )جيد مرتفع( على األقل.. 1
اجتيـــاز الطالـــب املقـــرر التكميلـــي يف املـــرة األولـــى بتقدير ال يقـــل عن )جيـــد مرتفع(، وال يقـــل معدله . 2

التراكمـــي يف مجمـــل املقـــررات التكميلية عن )جيـــد جداً(.
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فيمـــا يتعلـــق باالختبـــارات البديلة واملقررات التي تتطلب دراســـتها أكثر من فصل دراســـي يتخذ مجلس . 3
الكليـــة ما يـــراه حيالها، بناًء على توصية مجلس القســـم.

القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والثالثني

3٤-1 يُعتمد وزن التقدير من خمس درجات، وحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:

التقدير وزن التقدير من )5(رمز التقديرالدرجة املئوية

ممتاز مرتفعمن ٤،75 إلى 5أ +من 95 إلى 100 

ممتازمن ٤،5 إلى أقل من ٤،75أمن 90 إلى أقل من 95

جيد جداً مرتفعمن ٤ إلى أقل من ٤،5ب +من 85 إلى أقل من 90

جيد جداًمن 3،5 إلى أقل من ٤بمن80 إلى أقل من 85

جيد مرتفعمن 3 إلى أقل من 3،5ج +من 75 إلى أقل من 80

راسبأقل من 3هــأقل من 75

املادة الخامسة والثالثون:

يضـــع مجلـــس اجلامعة القواعد املنظمة لالختبار الشـــامل بشـــقيه التحريري والشـــفوي -ملرحلتي املاجســـتير 
والدكتـــوراه- بنـــاًء على مقترح اللجنـــة الدائمة.

الفصل العاشر: الرسائل العلمية واإلشراف واملناقشة.

املادة السادسة والثالثون:

يضع مجلس اجلامعة القواعد املنظمة لتســـجيل مشـــروع بحث التخرج، والرســـالة العلمية لطالب الدراســـات 
العليـــا -إن وجـــدت- وآلية حتديد املشـــرف على الرســـالة العلمية، واملشـــرف املســـاعد -إن وجـــد- وذلك بناء 

على توصية اللجنـــة الدائمة.
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القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والثالثني

36-1 يكون تسجيل مقرر مشروع بحث التخرج وفقا للتالي:
يحـــق للطالـــب تســـجيل مقـــرر مشـــروع بحـــث التخرج بعـــد اجتيـــاز ٤0٪ مـــن مجمـــوع املقررات أ. 

بنجــــاح. الدراسية 
ال يحتســـب مشـــروع بحث التخرج كعبء تدريســـي لعضو هيئة التدريس إذا امتد املشـــروع ألكثر ب. 

مـــن املدة املقررة يف اخلطة الدراســـية. 
علـــى الطالـــب احلصـــول علـــى املوافقـــة علـــى عنـــوان مشـــروع بحـــث التخرج ثـــم الرفع للقســـم ج. 

مبشـــروعه متضمًنـــا اإلطـــار الزمني الـــالزم لتنفيـــذ البحث املقتـــرح، على أال تزيد مدة مشـــروع 
بحـــث التخـــرج عن املـــدة املقـــررة يف اخلطة الدراســـية. 

يجوز أن يشترك طالبان يف مشروع بحث التخرج، ويكلف كل طالب بجزء محدد من املشروع.د. 
36-2 يكون تسجيل الرسالة العلمية وفقا للتالي:

علـــى الطالب اختيار موضوع الرســـالة واملقترح البحثي لها وتقدمي خطـــة مكتملة للبحث وعرضه أ. 
على مجلس القســـم يف الفصل الذي يســـبق فصل الرسالة العلمية.

املادة السابعة والثالثون:

تكتـــب رســـائل املاجســـتير والدكتـــوراه بلغـــة التدريس املقـــررة للبرنامج من مجلـــس اجلامعة، علـــى أن حتتوي 
الرســـالة العلميـــة علـــى ملخـــص واٍف لهـــا باللغة العربيـــة يف حال كانـــت الرســـالة العلمية بغير اللغـــة العربية.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة والثالثني

37-1 يجب أن حتتوي الرسائل العلمية املكتوبة باللغة العربية على ملخص واٍف لها باللغة اإلجنليزية. 
37-2 تضع اللجنة الدائمة األدلة التفصيلية لكتابة الرسائل والبحوث العلمية وتعمل على حتديثها بصفة مستمرة.

املادة الثامنة والثالثون:

يشـــرف على الرســـائل العلمية األســـاتذة واألســـاتذة املشـــاركن من أعضـــاء هيئة التدريـــس باجلامعة. ويجوز 
لألســـتاذ املســـاعد أن يشـــرف على أبحاث التخرج ورســـائل املاجستير، واملساعدة يف اإلشـــراف على الرسائل 
العلميـــة ملرحلـــة الدكتـــوراه؛ إذا كان لديه بحثان -يف مجال تخصصه- منشـــوران، أو مقبوالن للنشـــر يف مجلة 

محكمة. علمية 
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املادة التاسعة والثالثون:

يجوز أن يقوم باإلشـــراف أو املســـاعدة يف اإلشـــراف على الرسائل العلمية مشـــرفون من ذوي اخلبرة والكفاءة 
يف مجـــال بحـــث الرســـالة العلميـــة من غير أعضـــاء هيئة التدريس، ســـواء من داخل اجلامعـــة أو من خارجها، 

بنـــاًء على توصية مجلس القســـم وموافقـــة مجلس الكلية.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والثالثني

39-1 يراعى وجود مسوغات مقنعة لإلشراف من خارج القسم أو اجلامعة.
39-2 يشـــترط يف املشـــرف أو املســـاعد علـــى الرســـائل العلمية مـــن غير أعضاء هيئـــة التدريـــس أن يكون لديه 

بحثـــان -يف مجـــال تخصصـــه- منشـــوران، أو مقبوالن للنشـــر يف مجلة علميـــة محكمة.

املادة األربعون:

يضع مجلس اجلامعة ضوابط املشرفن املساعدين على الرسائل العلمية، بناًء على اقتراح اللجنة الدائمة.

املادة الحادية واألربعون:

يجـــوز لعضـــو هيئة التدريس اإلشـــراف على رســـائل علميـــة خارج جامعته -ســـواء داخل اململكـــة أو خارجها- 
مبـــا ال يخـــل بواجباتـــه الوظيفيـــة، وفق ضوابط بقرهـــا مجلس اجلامعة، بنـــاء على اقتراح اللجنـــة الدائمة.

املادة الثانية واألربعون:

يقوم املشـــرف بتقييم أداء الطالب يف نهاية كل فصل دراســـي، وحتديد مدى تقدمه يف الرســـالة العلمية، وفقاً 
لآلليات التـــي تقرها اللجنة الدائمة.

املادة الثالثة واألربعون:

ال يقـــل عدد الطالب املســـجلن يف الشـــعبة ملقـــرر بحث التخرج عن خمســـة طالب، وملجلس الكلية االســـتثناء 
مـــن احلـــد األدنـــى، وفق ضوابط بقرهـــا مجلس اجلامعة، بنـــاء على اقتراح اللجنـــة الدائمة.
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املادة الرابعة واألربعون:

إذا ثبـــت عـــدم جدية الطالب يف مرحلة الرســـالة العلمية، بناًء على تقرير املشـــرف على الرســـالة العلمية، يتم 
إنـــذار الطالـــب بخطاب من القســـم املختـــص، وإذا أُنذر الطالب مرتن ولم يتالف أســـباب اإلنـــذار يُلغى قيده، 

بناًء على توصية مجلســـي القســـم والكلية.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة واألربعني

٤٤-1 على الكلية -أو جلنة البرنامج املشـــترك املعنية- إرســـال نســـخة من اإلنذار املرســـل للطالب إلى اإلدارة 
التنفيذية خالل أســـبوع مـــن تاريخ اإلنذار.

املادة الخامسة واألربعون:

يحق للمشـــرف -ســـواء كان منفرداً أو مشـــتركاً مع غيره- أن يشـــرف بحد أقصى على ســـبع رســـائل علمية يف 
وقـــت واحـــد. وللجنـــة الدائمة االســـتثناء من ذلـــك، بناًء على توصية مجلســـي القســـم والكليـــة، وفق ضوابط 

يقرهـــا مجلس اجلامعة بنـــاًء على اقتراح اللجنـــة الدائمة.

املادة السادسة واألربعون: 

يُحســـب نصاب اإلشـــراف لعضو هيئة التدريس -ســـواء كان رئيســـاً أو مســـاعداً- على كل رسالة ضمن العبء 
التدريســـي، وفـــق ضوابط يقرها مجلـــس اجلامعة بناًء على اقتـــراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة واألربعني

٤6-1 يتم حســـاب نصاب اإلشـــراف للمشـــرف الرئيس على رســـالة املاجســـتير بســـاعة واحدة وعلى رســـالة 
الدكتوراه بســـاعتن، ويتم حســـاب نصاب اإلشـــراف للمشـــرف املســـاعد بســـاعة واحدة فقط.

املادة السابعة واألربعون:

يُقـدم املشـرف علـى الرسـالة العلميـة، بعـد انتهـاء الطالـب مـن إعدادهـا، تقريراً عـن اكتمالها إلى رئيس القسـم، 
مرفقـاً بـه نسـخة مـن الرسـالة العلميـة، متهيـداً السـتكمال إجـراءات املناقشـة، التي يحددها مجلـس الكلية.

القواعد التنفيذية للمادة السابعة واألربعن

٤7-1 ينتهي اإلشراف على الرسالة العلمية بتقدمي املشرف عليها تقريراً عن اكتمالها إلى رئيس القسم.



الالئحة املنظمة للدراسات العليا يف الجامعات
وقواعدها التنفيذية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

27

املادة الثامنة واألربعون:

تُكّون جلنة ملناقشة الرسالة العلمية بقرار من مجلس الكلية، بناًء على توصية مجلس القسم.

املادة التاسعة واألربعون:

يضـــع مجلس اجلامعة ضوابط اختيار أعضاء جلان مناقشـــة رســـائل املاجســـتير والدكتـــوراه وآلية إجراء تلك 
املناقشـــات، بناًء على اقتـــراح اللجنة الدائمة.

املادة الخمسـون: 

تُعـــد جلنـــة املناقشـــة تقريـــراً يُوقـــع مـــن جميع أعضائهـــا، يُقـــّدم إلى رئيس القســـم خالل أســـبوع مـــن تاريخ 
املناقشـــة متضمناً إحـــدى التوصيـــات اآلتية:

قبول الرسالة العلمية والتوصية مبنح الدرجة.. 1
قبول الرسالة العلمية مع إجراء بعض التعديالت، دون مناقشتها مرة أخرى، ويُفوَّض أحد أعضاء جلنة . 2

املناقشة بالتوصية مبنح الدرجة بعد التأكد من األخذ بهذه التعديالت يف مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من 
تاريخ املناقشة، وملجلس الكلية االستثناء من ذلك على أال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ املناقشة.

استكمال أوجه النقص يف الرسالة العلمية، وتُعيد اللجنة مناقشتها خالل الفترة التي يحددها مجلس . 3
الكلية، بناًء على توصية مجلس القسم املختص، على أال تزيد عن سنة واحدة من تاريخ املناقشة.

عدم قبول الرسالة العلمية.. ٤

ولـــكل عضـــو مـــن جلنة املناقشـــة على الرســـالة العلمية احلـــق يف أن يقدم ما لديه مـــن مرئيات مغايـــرة أو حتفظات 
يف تقريـــر مفصـــل إلـــى رئيـــس القســـم يف مـــدة ال تتجاوز أســـبوعاً من تاريخ املناقشـــة، ويُرفـــع إلى عميـــد الكلية مع 

تقرير جلنة املناقشـــة.

القاعدة التنفيذية للمادة واخلمسني

50-1 تكـــون إعـــادة مناقشـــة الرســـالة ملـــرة واحدة فقـــط بناء علـــى توصية من جلنة املناقشـــة الســـتكمال أوجه 
النقص يف الرســـالة العلميـــة، إن وجدت.

50-2 ال تعد توصية جلنة املناقشة منحاً للدرجة.

املادة الحادية والخمسون:
يُصـــرف للمشـــرف علـــى رســـالة املاجســـتير من خـــارج اجلامعـــة مكافأة مقطوعـــة مقدارهـــا )5000( . 1

خمســـة آالف ريـــال، كما يصرف للمشـــرف على رســـالة الدكتـــوراه من خارج اجلامعـــة مكافأة مقطوعة 
مقدارهـــا )۷۰۰۰( ســـبعة آالف ريال.
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يجـــوز إذا اســـتدعى األمر مقابلة األســـتاذ املشـــرف اخلارجي للطلبة املشـــرف عليهـــم ومبوافقة اللجنة . 2
الدائمـــة، بنـــاًء علـــى طلب من اجلامعـــة التي يتبع لهـــا الطالب انتداب املشـــرف اخلارجي على رســـائل 

املاجســـتير أو الدكتـــوراه، وفق ما يلي:
أال يتجاوز مرتن يف كل عام دراسي لكل جامعة خارجية يشرف على رسائل طلبة فيها.أ. 
أال يتجاوز عدد اجلامعات التي ينتدب لها جامعتن يف كل عام دراسي.ب. 
أال تتجاوز مدة االنتداب يف كل مرة ثالثة أيام.ج. 
أال يتجاوز مجموع أيام االنتداب عشرة أيام يف العام الدراسي جلميع اجلامعات.د. 
تتحمـــل اجلامعـــة املســـتفيدة نفقـــات عضو هيئـــة التدريس املنتدب لإلشـــراف على رســـائل طلبتها هـ. 

وفـــق ما هو مقـــرر نظاماً حســـب رتبته. 

للجامعـــة تعديـــل املكافـــأة املقطوعة املشـــار إليها يف الفقرة )1( من هـــذه املادة بعد صدور قـــرار باملوافقة من مجلس 
اجلامعات شؤون 

القاعدة التنفيذية للمادة احلادية واخلمسني

51-1 تصرف مكافأة اإلشراف على الرسالة بعد اكتمال تقرير مناقشتها.  

املادة الثانية والخمسون:

يصرف ملن يشـــترك يف مناقشـــة رســـالة ماجســـتير أو دكتـــوراه مكافـــأة مقطوعة مقدارهـــا )۱۰۰۰( ألف ريال 
إذا كان املناقـــش عضـــواً يف هيئـــة التدريس بنفـــس اجلامعة التي تقدم لها الرســـالة.

أمـــا إذا كان املناقـــش مـــن غيـــر أعضـــاء هيئة التدريـــس يف اجلامعة التي تناقش فيها الرســـالة ســـواء كان من 
موظفـــي تلـــك اجلامعـــة، أو مـــن يُدعى مـــن خارجهـــا؛ فتصرف له مكافـــأة مقطوعـــة مقدارهـــا )1500( ألف 
وخمســـمائة ريال، ملناقشـــة رســـالة الدكتوراه و)1000( ألف ريال، ملناقشـــة رســـالة املاجســـتير وتـــزاد املكافأة 

لتصبـــح )2500( ألفـــن وخمســـمائة ريـــال إذا كان املناقش من خـــارج اململكة.

وإذا كان املناقـــش مـــن خـــارج املدينـــة التـــي بها مقر اجلامعـــة التي تناقش فيها الرســـالة ســـواء كان من داخل 
اململكـــة أو خارجهـــا فيصـــرف له باإلضافة إلى املكافأة املشـــار إليها أعاله تذكرة إركاب مـــن مقر إقامته وإليه 
وأجرة الســـكن املناســـب واإلعاشـــة وبحد أقصـــى ال يتجاور ليلتن، كمـــا تصرف تذكـــرة إركاب ملرافق املناقش 
إذا كان املناقـــش كفيفـــاً، وحملرم املناقشـــة باإلضافة إلى أجرة الســـكن املناســـب بحد أقصـــى ال يتجاوز ليلتن.

ويجـــوز للجنـــة الدائمة إضافـــة ليلة أو ليلتن يف حاالت الضرورة، وإذا ما اقتضت ذلك طبيعة الدراســـة، وذلك 
بنـــاء على توصية من مجلســـي القســـم والكلية املختصن مـــع إيضاح املبررات للبقاء مـــدة تزيد على ليلتن.

وللجامعـــة تعديـــل املكافأة املقطوعة املشـــار إليهـــا يف هذه املادة بعد صـــدور قرار باملوافقة من مجلس شـــؤون 
اجلامعات.
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القاعدة التنفيذية للمادة الثانية واخلمسني

52-1 يجـــب علـــى الكليـــة -أو جلنـــة البرنامـــج املشـــترك املعنيـــة- الرفـــع بطلـــب صـــرف مكافأة أعضـــاء جلنة 
املناقشـــة إلـــى اإلدارة التنفيذيـــة خـــالل مـــدة ال تتجاوز أســـبوعن مـــن تاريخ املناقشـــة.

الفصل الحادي عشر: التخرج ومنح الدرجة.

املادة الثالثة والخمسون:

يرفـــع رئيـــس القســـم املختص تقرير جلنة املناقشـــة إلـــى عميد الكلية يف مـــدة ال تتجاور أســـبوعن من تاريخ 
املناقشـــة؛ لرفعه إلـــى اإلدارة التنفيذية.

املادة الرابعة والخمسون:

يتخـــرج الطالـــب بعـــد إنهـــاء متطلبـــات التخرج بنجاح حســـب خطـــة البرنامج، علـــى أال يقل معدلـــه التراكمي 
عـــن املعـــدل الـــذي يحدده مجلـــس اجلامعة لـــكل برنامـــج، على أال يقـــل يف كل األحوال عـــن تقدير )جيـــد جداً(.

املادة الخامسة والخمسون:

يف حـــال وفـــاة الطالـــب قبل متكنه من املناقشـــة مينح الدرجة، وفـــق ضوابط يقرها مجلـــس اجلامعة بناًء على 
الدائمة. اللجنة  اقتراح 

املادة السادسة والخمسون:

يرفع النائب أو الوكيل املختص التوصية مبنح الدرجة العلمية إلى مجلس اجلامعة؛ التخاذ القرار.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة واخلمسني

56-1 تقـــوم الكليـــة -أو جلنـــة البرنامج املشـــترك املعنية- بالرفـــع بتوصيتها مبنح الدرجـــة العلمية إلى اإلدارة 
التنفيذيـــة خـــالل مدة ال تتجاوز أســـبوعن من إنهـــاء متطلبات تخـــرج الطالب بنجاح.

56-2 تقوم اإلدارة التنفيذية بالتحقق من اكتمال متطلبات منح الدرجة والرفع بها إلى النائب أو الوكيل املختص.
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الفصل الثاني عشر: أحكام عامة.

املادة السابعة والخمسون:
مـــع عـــدم اإلخـــالل مبـــا ورد يف التصنيـــف واإلطار، ووفـــق ضوابط يقرهـــا مجلس اجلامعـــة، بناًء على . 1

اقتـــراح اللجنـــة الدائمـــة، ملجلـــس اجلامعـــة بنـــاًء علـــى تأييد مـــن النائـــب أو الوكيل املختـــص وتوصية 
مجلســـي القســـم والكلية منـــح الطالب:

درجـــة دبلـــوم عالي عنـــد اجتيازه عدداً من مقـــررات برنامج املاجســـتير، دون أن تكـــون مبجموعها أ. 
مؤهلـــة حلصوله على درجة املاجســـتير.

درجـــة املاجســـتير عنـــد اجتيـــازه عدداً مـــن مقررات برنامـــج الدكتـــوراه، دون أن تكـــون مبجموعها ب. 
مؤهلـــة حلصوله علـــى درجـــة الدكتوراه.

مـــع عـــدم اإلخـــالل مبا ورد يف الفقـــرة )1( من هذه املادة؛ لـــإلدارة التنفيذية بناًء على توصية مجلســـي . 2
القســـم والكليـــة منـــح الطالـــب مـــا يُثبت اجتيـــازه عـــدداً من مقـــررات الدراســـات العليـــا دون أن تكون 
مبجموعهـــا مؤهلـــة حلصولـــه على درجة علمية، وفـــق ضوابط يقرها مجلس اجلامعة بنـــاًء على اقتراح 

الدائمة. اللجنة 

املادة الثامنة والخمسون:

يف حـــال حصـــول الطالـــب علـــى الدرجـــة العلميـــة ذاتها مـــن مؤسســـتن تعليميتـــن يف إطار برنامج مشـــترك 
يجـــوز أن تصـــدر وثيقة تخرج مشـــتركة بن املؤسســـتن التعليميتن، أو وثيقة تخرج مســـتقلة مـــن أحد أو كلتا 
املؤسســـتن التعليميتـــن، ويحـــدد مجلـــس اجلامعة الضوابـــط واإلجراءات املنظمـــة يف ذلك بناًء علـــى اقتراح 

من اللجنـــة الدائمة.

املادة التاسعة والخمسون: 

يســـتثنى من أحـــكام هذه الالئحة الدبلومـــات الصحية والزمـــاالت الصحية؛ فيطبق عليهمـــا اللوائح والقواعد 
الصادرة مـــن مجلس اجلامعة.

املادة الستون:

يقر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.
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املادة الحادية والستون:

مـــا لـــم يـــرد فيه نص خـــاص يف هذه الالئحة يُطبق بشـــأنه نظـــام مجلس التعليـــم العالي واجلامعـــات الصادر 
باملرســـوم امللكـــي رقم )م/۸( وتاريخ 1٤1٤/6/٤هـ للجامعات املشـــمولة بتطبيق هـــذا النظام، ونظام اجلامعات 
الصـــادر باملرســـوم امللكي رقـــم )م/27( وتاريـــخ 1٤٤1/3/2هـ للجامعات املشـــمولة بهذا النظـــام، ولوائحهما، 

واألنظمـــة واللوائـــح والقرارات املعمـــول بها يف اململكة.

املادة الثانية والستون:

حتـــل هـــذه الالئحة محـــل الالئحة املوحـــدة للدراســـات العليـــا يف اجلامعات الصـــادرة بقرار مجلـــس التعليم 
العالـــي رقـــم )1٤17/6/3( وتاريـــخ 1٤17/8/26هــــ، وتلغي مـــا يتعارض معها مـــن أحكام.

املادة الثالثة والستون:

ملجلس شؤون اجلامعات تفسير هذه الالئحة.

املادة الرابعة والستون:

يُعمل بهذه الالئحة اعتبارا من تاريخ بداية العام الدراسي 1٤٤٤هـ.
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