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ـاء علــى أحــكام الفقــرة السادســة مــن المــادة الخامســة
إن مجلــس التعليــم العالــي بنـ ً
عشــرة مــن نظــام مجلــس التعليــم العالــي والجامعــات ،التــي تقضــي بــأن مــن
اختصاصــات مجلــس التعليــم العالــي إصــدار اللوائــح المشــتركة للجامعــات.
وحيــث إن الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا فــي الجامعــات مــن اللوائــح المشــتركة،
وســوف يــؤدي إقرارهــا إلــى تنظيــم الجوانــب المتعلقــة بالدراســات العليــا فــي
الجامعــات.
وبعــد االطــاع علــى مذكــرة األمانــة العامــة لمجلــس التعليــم العالــي حــول الموضــوع،
وعلــى نســخة مــن مشــروع الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا فــي الجامعــات -
المرفقــة بمذكــرة العــرض  -قــرر المجلــس مــا يأتــي:
«الموافقــة علــى الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا فــي الجامعــات وفقــا للصيغــة
المرفقــة بالقــرار
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كلمة معالي مدير الجامعة
تبــذل وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي جهــودا حثيثــة لالرتقــاء ببرامــج
الدراســات العليــا فــي الجامعــة ،انطالقــا مــن رؤيــة اســتراتيجية تراعــي التحــوالت ،وتحــرص
علــى المعاييــر التــي تعتمدهــا الجامعــة لتحقيــق الجــودة.
ومــع التوســع فــي افتتــاح البرامــج ،وزيــادة اإلقبــال عليهــا ،فإنــه يصبــح مــن الضــروري ضبــط
مســألة اســتحداث برامــج الدراســات العليــا وتنفيذهــا وفــق قواعــد تنفيذيــة موحــدة رأت
الوكالــة ضــرورة اعتمادهــا ،سـ ً
ـعيا إلــى وتوحيــد اإلجــراءات علــى مســتوى الجامعــة ،وتيســيرها
للقائميــن علــى البرامــج.
ومراعاتهــا للتخصصــات المختلفــة التــي تزخــر بهــا الجامعــة ،كمــا أشــارت إلــى ســعي الوكالــة
إلــى قــرب اقتــراح قواعــد تنفيذيــة للزمــاالت الطبيــة ،كونهــا ذات طبيعــة تدريبيــة مختلفــة.
نســأل اللــه أن يوفقهــم لمــا فيــه خيــر الجامعــة والوطــن ،وأن يحقــق طموحهــم وطمــوح
الجامعــة لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية وفــق رؤيتهــا.
مــديــــر الجــامــعـــة
أد .عبد الله بن محمد الربيش
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كلمة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
الحمــد للــه رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ،نبينــا محمــد
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن ،وبعــد :فيســر عمــادة الدراســات العليــا أن تقــدم الالئحــة الموحــدة
للدراســات العليــا والقواعــد التنفيذيــة فــي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل.
وتهــدف هــذه القواعــد التنفيذيــة إلــى تنظيــم العمــل فــي الدراســات العليــا ،علــى مســتوى
البرامــج والدراســة ،بحيــث تســهم فــي تيســير اإلجــراءات للقائميــن علــى هــذه البرامــج ،وتحقيــق
معاييــر الجــودة فــي بنائهــا وتنفيذهــا.
وقــد صيغــت مــواد القواعــد التنفيذيــة بمرونــة ،ولــم تضــع قواعــد إال لمــا تحتــاج إليــه الجامعــة
لتيســير اإلجــراءات ،وضبطهــا لمــا يحقــق األهــداف المنشــودة ،بينمــا تركــت لألقســام
األكاديميــة مســاحة ومرونــة لبنــاء برامجهــا وتنفيذهــا مراعيــة تنــوع التخصصــات وطبيعتهــا
المختلفــة ،لكنهــا ظلــت ضمــن اإلطــار العــام لالئحــة الموحــدة.
واستنادا إلى المادة الثالثة من الالئحة التي استثنت الدبلومات أو الزماالت الطبية،
«ليطبــق عليهمــا القواعــد واللوائــح الصــادرة عــن مجلــس الجامعــة» فقــد اســتثنت هــذه
القواعــد التنفيذيــة الزمــاالت والدبلومــات الطبيــة ،وشــرعت بالتعــاون مــع الكليــات الصحيــة
بإعــداد قواعــد تنفيذيــة خاصــة بهــا ،وقــد شــارفت علــى االنتهــاء مــن قواعدهــا التنفيذيــة
الخاصــة ،وســتصدر قريبــا إن شــاء اللــه.
نأمل أن تؤدي هذه القواعد األهداف المرجوة ،والله الموفق.
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
أ.د .عبد السالم بن عبد الله السليمان
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التعريفات
السنة الدراسية:
فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
الفصل الدراسي:
ــد َّرس علــى مداهــا المقــررات الدراســية ،وال
مــدة زمنيــة ال تقــل عــن خمســة عشــر
أســبوعا تُ َ
ً
تدخــل مــن ضمنهــا فتــرة التســجيل  -إن وجــدت  -واالختبــارات النهائيــة.
الفصل الصيفي:
مــدة زمنيــة ال تزيــد علــى ثمانيــة أســابيع ،وال تدخــل مــن ضمنهــا فترتــا التســجيل  -إن وجدتــا -
واالختبــارات النهائيــة ،وتضاعــف خاللهــا المــدة المخصصــة لــكل مقــرر.
المستوى الدراسي:
ً
وفقا للخطط الدراسية المعتمدة.
هو الدال على المرحلة الدراسية،
المقرر الدراسي:
مــادة دراســية تتبــع مســتوى محـ ً
ـددا ضمــن خطــة الدراســة المعتمــدة فــي كل تخصــص (برنامــج)،
ويكــون لــكل مقــرر رقــم ،ورمــز ،واســم ،ووصــف مفصــل لمفرداتــه ،يميــزه مــن حيــث المحتــوى،
والمســتوى ممــا ســواه مــن مقــررات ،ولــه ملــف خــاص يحتفــظ بــه لغــرض المتابعــة ،والتقييــم،
والتطويــر ،ويجــوز أن يكــون لبعــض المقــررات متطلــب ،أو متطلبــات ،ســابقة ،أو متزامنــة.
الوحدة الدراسية:
المحاضــرة النظريــة األســبوعية التــي ال تقــل مدتهــا عــن خمســين دقيقــة ،أو الــدرس (العملــي
أو الميدانــي) األســبوعي الــذي ال تقــل مدتــه عــن مائــة دقيقــة.
اإلنذار األكاديمي:
اإلشــعار الــذي يوجــه للطالــب بســبب انخفــاض معدلــه التراكمــي عــن الحــد األدنــى الموضــح
فــي
هذه الالئحة.
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درجة األعمال الفصلية:
الدرجــة الممنوحــة لألعمــال التــي تبيــن تحصيــل الطالــب خــال فصــل دراســي مــن اختبــارات وبحــوث
وأنشــطة تعليميــة تتصــل بالمقــرر الدراســي.
االختبار النهائي:
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
درجة االختبار النهائي:
الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي.
الدرجة النهائية:
ً
مضافا إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر وتحسب الدرجة
مجموع درجات األعمال الفصلية
من مائة.
التقدير:
وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.
المعدل الفصلي:
حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب علــى مجمــوع الوحــدات المقــررة للمقــررات
التــي درســها جميعهــا فــي كل فصــل دراســي ،وتحســب النقــاط بضــرب الوحــدة المقــررة فــي وزن
التقديــر الــذي يحصــل عليــه الطالــب فــي كل مقــرر درســه.
المعدل التراكمي:
ً
جميعا
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في المقررات التي درسها
 منذ التحاقه بالجامعة  -على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات.التقدير العام:
قياس مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته في الجامعة.
العبء الدراسي:
مجمــوع الوحــدات الدراســية التــي يســمح للطالــب التســجيل فيهــا فــي فصــل دراســي ،ويتحــدد الحــد
األعلــى والحــد األدنــى للعــبء الدراســي حســب القواعــد التنفيذيــة للجامعــة.
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الباب األول  :أهداف الدراسات العليا
المادة األولى
تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق األغراض اآلتية:
1 .1العناية بالدراسات اإلسالمية والعربية ،والتوسع في بحوثها ،والعمل على نشرها.
2 .2اإلســهام فــي إثــراء المعرفــة اإلنســانية بفروعهــا كافــة ،عــن طريــق الدراســات المتخصصــة،
والبحــث الجــاد؛ للوصــول إلــى إضافــات علميــة وتطبيقيــة مبتكــرة ،والكشــف عــن حقائــق
جديــدة.
3 .3تمكيــن الطــاب المتميزيــن مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة مــن مواصلــة دراســاتهم العليــا
محليـ ًـا.
ً
تأهيــا عاليــا فــي مجــاالت
4 .4إعــداد الكفايــات العلميــة والمهنيــة المتخصصــة وتأهيلهــم
ً
المعرفــة المختلفــة.
5 .5تشــجيع الكفايــات العلميــة علــى مســايرة التقــدم الســريع للعلــم والتقنيــة ودفعهــم إلــى
اإلبــداع واالبتــكار وتطويــر البحــث العلمــي وتوجيهــه لمعالجــة قضايــا المجتمــع الســعودي.
6 .6اإلســهام فــي تحســين مســتوى برامــج المرحلــة الجامعيــة؛ لتتفاعــل مــع برامــج الدراســات
العليــا.

14

الباب الثاني  :الدرجات العلمية
المادة الثانية
ـاء علــى توصيــة مجلــس القســم ،وتأييــد
يمنــح مجلــس الجامعــة الدرجــات العلميــة اآلتيــة ،بنـ ً
كل مــن عميــد الكليــة المعنيــة وعميــد الدراســات العليــا:
1 .1الدبلوم.
2 .2الماجستير (العالمية).
3 .3الدكتوراه (العالمية العالية).
المادة الثالثة
تكــون متطلبــات الدراســة للدرجــات العلميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثانيــة وفــق
أحــكام هــذه الالئحــة ،ويســتثنى مــن ذلــك:
 .1الدبلومات الطبية.
 .2الزماالت الطبية.
فيطبق عليهما القواعد واللوائح الصادرة عن مجلس الجامعة.

15

الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية

الباب الثالث  :تنظيم الدراسات العليا
المادة الرابعة
ينشــأ فــي كل جامعــة عمــادة للدراســات العليــا ،ترتبــط بوكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث
العلمــي ،وتتولــى اإلشــراف علــى برامــج الدراســات العليــا جميعهــا بالجامعــة ،والتنســيق بينهــا،
والتوصيــة بالموافقــة عليهــا ،وتقويمهــا ،والمراجعــة الدائمــة لهــا.
المادة الخامسة
يكــون لعمــادة الدراســات العليــا مجلــس ،يختــص بالنظــر فــي األمــور المتعلقــة بالدراســات
العليــا كلهــا بالجامعــة ،واتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها  -فــي حــدود اختصاصــه  -وفــق مــا
تقضــي بــه هــذه الالئحــة ،ولــه علــى األخــص مــا يأتــي:
1 .1اقتــراح السياســة العامــة للدراســات العليــا أو تعديلهــا ،وتنســيقها فــي كليــات الجامعــة
ومعاهدهــا جميعهــا ،ومتابعــة تنفيذهــا بعــد إقرارهــا.
2 .2اقتــراح اللوائــح الداخليــة بالتنســيق مــع األقســام العلميــة ،فيمــا يتعلــق بتنظيــم الدراســات
العليــا.
3 .3اقتراح أسس القبول للدراسات العليا ،وتنفيذها ،واإلشراف عليها.
4 .4التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها ،والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.
5 .5التوصيــة بالموافقــة علــى مقــررات الدراســات العليــا ،ومــا يطــرأ عليهــا أو علــى البرامــج مــن
تعديــل أو تبديــل.
بنــاء علــى توصيــة
6 .6التوصيــة بتســميات الشــهادات العليــا باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة،
ً
مجالــس الكليــات.
7 .7التوصية بمنح الدرجات العلمية.
8 .8البت في الشؤون الطالبية جميعها المتعلقة بطالب الدراسات العليا في الجامعة.
9 .9الموافقة على تشكيل لجان اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية.
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1010وضــع اإلطــار العــام لخطــة البحــث ،والقواعــد المنظمــة لكيفيــة كتابــة الرســالة العلميــة،
وطباعتهــا ،وإخراجهــا ،وتقديمهــا ،ونمــاذج تقاريــر المناقشــة والحكــم علــى الرســائل.
1111تقويــم برامــج الدراســات العليــا فــي الجامعــة بصفــة دوريــة ،بواســطة لجــان أو هيئــات
متخصصــة مــن داخــل الجامعــة.
1212دراسة التقارير الدورية التي تقدمها األقسام العلمية في الجامعة أو خارجها.
1313النظر فيما يحيله مجلس الجامعة أو رئيسه أو مدير الجامعة؛ للدراسة وإبداء الرأي.

المادة السادسة
ُي َّ
ؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا على النحو اآلتي:
 .1عميد الدراسات العليا ،وله رئاسة المجلس.
 .2عميد البحث العلمي.
 .3وكيل عمادة الدراسات العليا ،وله أمانة المجلس.
 .4عضو هيئة تدريس واحد عن كل كلية بها دراسات عليا بدرجة أستاذ مشارك على األقل،
بناء على توصية مجالس الكليات ،وموافقة مدير
يتم تعيينه بقرار من مجلس الجامعةً ،
قابال للتجديد.
الجامعة ،ويكون التعيين لمدة سنتين
ً
ويجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه مــرة كل شــهر علــى األقــل ،وال يصــح االجتمــاع إال بحضــور
ثلثــي أعضائــه ،وتصــدر قراراتــه باألغلبيــة ألصــوات األعضــاء الحاضريــن ،وعنــد التســاوي يرجــح
الجانــب الــذي فيــه الرئيــس .وقــرارات المجلــس نافــذة ،مــا لــم يــرد عليهــا اعتــراض مــن مديــر الجامعــة
ً
يومــا مــن تاريــخ وصولهــا إليــه .ولمجلــس العمــادة تشــكيل لجــان دائمــة أو
خــال خمســة عشــر
مؤقتــة  -مــن بيــن أعضائــه أو مــن غيرهــم  -لدراســة مــا يكلفهــم بــه.
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الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية

الباب الرابع  :البرامج المستحدثة
المادة السابعة
ـاء علــى توصيــة
يضــع مجلــس الجامعــة المعاييــر التفصيليــة إلقــرار برامــج الدراســات العليــا ،بنـ ً
مجلــس عمــادة الدراســات العليــا ،مــع مراعــاة مــا يأتــي:
1 .1توفــر العــدد الكافــي مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن األســاتذة واألســاتذة المشــاركين
المتخصصيــن فــي مجــال البرنامــج ،باإلضافــة إلــى توفــر اإلمكانــات البحثيــة مــن معامــل
ومختبــرات وتســهيالت الحاســوب وغيرهــا ،وذلــك لضمــان نجــاح البرنامــج مــن حيــث التدريــس
واإلشــراف والبحــث.
2 .2أن يكــون القســم قــد اكتســب خبــرة مناســبة علــى مســتوى المرحلــة الجامعيــة إن كان البرنامج
لدرجــة الماجســتير ،وعلــى مســتوى درجــة الماجســتير إن كان البرنامــج لدرجة الدكتوراه.
ً
مناسبا لضمان استمراريته.
3 .3أن يكون عدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج
القواعد التنفيذية للمادة السابعة
7-1

يراعى في مرحلة الماجستير ما ورد في المادة ( )45والقاعدة التنفيذية لها.

7-2

أن يتوفر لدى القسم من أعضاء هيئة التدريس ما ال يقل عن أستاذين مشاركين
لمرحلة الماجستير ويضاف إلى ذلك أستاذ في مرحلة الدكتوراه.

7-3

أن يتوفر في التخصصات التطبيقية ما ال يقل عن معمل واحد لكل مسار ،أو شعبة
من المسارات أو الشعب المقترح لها برنامج الدراسات العليـا.

7-4

يشترط إلقرار برنامج الماجستير في كل تخصص  -عدا التخصصات التي ليس
لها برامج بكالوريوس  -تخرج دفعة بكالوريوس على األقل قبل البدء في برنامج

7-5

يشترط إلقرار برنامج الدكتوراه في كل تخصص تدريس من برامج الماجستير تخرج
دفعة ماجستير على األقل قبل البدء في برنامج الدكتوراه.

الماجستير.
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المادة الثامنة
مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة ( )7يتقــدم القســم إلــى مجلــس الكليــة بمشــروع تفصيلــي عــن البرنامــج،
يوضــح مــا يأتــي:
1 .1أهداف البرنامج ،ومدى احتياج المجتمع السعودي إليه.
2 .2طبيعة البرنامج من حيث تركيزه األكاديمي والمهني ومنهجه العلمي.
3 .3أهميــة البرنامــج ،ومســوغات تقديمــه ،بعــد االطــاع علــى مــا تقدمــه األقســام األخــرى داخــل
الجامعــة أو الجامعــات األخــرى فــي المملكــة فــي مجــال التخصــص.
4 .4اإلمكانــات المتوفــرة ،أو المطلوبــة لتقديــم البرنامــج علــى مســتوى تعليمــي ومهنــي رفيــع،
بصفــة خاصــة تحديــد المجــاالت البحثيــة الرئيســة بالقســم.
5 .5معدل استقرار هيئة التدريس على مدى السنوات الخمس الماضية.
6 .6الســير الذاتيــة والعلميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم ،ولمــن لهــم صلــة بمجــال البرنامــج فــي
الجامعة.
المادة التاسعة
يــدرس مجلــس عمــادة الدراســات العليــا مشــروع البرنامــج ،ويتولــى التنســيق بيــن متطلباتــه ومتطلبــات
البرامــج األخــرى القائمــة إن وجــدت لتفــادي االزدواجيــة فيمــا بينهــا ،وفــي حــال اقتناعــه يوصــي بــه إلــى
مجلــس الجامعــة العتمــاده.
القواعد التنفيذية للمادة التاسعة
9-1

يشكل مجلس عمادة الدراسات العليا لجنة دائمة للبرامج العلمية؛ لدراسة البرامج
المقترحة ،واستحداثها ،والتأكد من وفائها بمتطلبات العرض على المجلس.

9-2

ً
مشابها في بعض متطلباته ألحد
إذا كان البرنامج في إحدى الكليات التابعة للجامعة
البرامج القائمة في الجامعة ،يتم التنسيق مع الكلية التي يقام فيها البرنامج إلبداء
رأيها وعرضه على عمادة الدراسات العليا.

9-3

ُيراعى توحيد الفصول في حال وجود فصول مشتركة بين برنامجين.

19

الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية

المادة العاشرة
يكــون التعديــل فــي القــرارات ،أو متطلبــات البرنامــج ،أو شــروط القبــول ،بقــرار مــن مجلــس الجامعــة،
ـاء علــى توصيــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا ،بالتنســيق مــع القســم المختــص.
بنـ ً

المادة الحادية عشرة
يجــوز أن تنشــأ فــي الجامعــة برامــج مشــتركة للدراســات العليــا بيــن قســمين أو أكثــر ،أو كليتيــن أو
ـاء علــى توصيــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا ،بعــد
أكثــر ،وفــق قواعــد يضعهــا مجلــس الجامعــة ،بنـ ً
التنســيق مــع األقســام والكليــات المعنيــة.

القواعد التنفيذية للمادة الحادية عشرة
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11-1

يقصد بالبرنامج المشترك:
اشتراك قسمين أو أكثر  -في كلية واحدة أو أكثر  -في وضع مقررات خطة البرنامج
ً
تعددا في التخصصات.
الدراسية وتدريسها في برنامج ،تتطلب طبيعته

11-2

اإلشراف العلمي على البرنامج المشترك يكون للقسم الذي له العدد األكبر من
الوحدات في تقديم متطلباته ،واإلشراف اإلداري يكون للكلية أو المعهد الذي يقام
فيه البرنامج ،وفي حال التساوي يشرف القسم الذي تقدم بمقترح إنشاء البرنامج.

11-3

ً
وفقا للمادة ( )8وقاعدتها التنفيذية.
وضع خطة للبرنامج،

11-4

كون لجنة مشتركة بين األقسام المعنية من المتخصصين في البرنامج لهدف
تُ َّ
التنسيق ،ويقوم عميد الكلية بتعيين رئيس لها.

الباب الخامس  :القبول والتسجيل
شروط القبول
المادة الثانية عشرة
يحــدد مجلــس الجامعــة أعــداد الطــاب الذيــن ســيتم قبولهــم سـ ً
ـنويا فــي الدراســات العليــا،
ـاء علــى توصيــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا ،واقتــراح مجالــس األقســام والكليــات.
بنـ ً

القواعد التنفيذية للمادة الحادية عشرة
12-1

ُيحدد عدد الطالب المقبولين بعدد أعضاء هيئة التدريس في القسم العلمي ،بحيث
ال تزيد النسبة على ( ،)1:5للبرامج التي تحتوي متطلباتها على رسائل و ()1:10
للبرامج األخرى.

12-2

بناء على القدرة االستيعابية في التخصص،
يتم القبول في برامج الدراسات العليا ً
على أال يقل العدد عند القبول في البرامج عن ( )5طالب أو طالبات في الماجستير،
و( )3طالب أو طالبات في الدكتوراه.

21
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المادة الثالثة عشرة
يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:
ً
سعوديا ،أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.
1 .1أن يكون المتقدم
حاصــا علــى الشــهادة الجامعيــة مــن جامعــة ســعودية أو مــن جامعــة أخــرى
2 .2أن يكــون المتقــدم
ً
معتــرف بهــا.
ً
ً
طبيا.
والئقا
3 .3أن يكون حسن السيرة والسلوك،
4 .4أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
ً
موظفا.
5 .5موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان
6 .6األصــل فــي دراســة الدكتــوراه التفــرغ التــام ،ويجــوز لمجلــس الجامعــة االســتثناء مــن ذلــك متــى
دعــت الحاجــة.
ً
ضروريا.
ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه
القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة
13-1

حاصال على المؤهالت العلمية باالنتظام.
يشترط أن يكون المتقدم
ً

13-2

يقتصر التفرغ العلمي المطلوب للدراسة في مرحلة الدكتوراه على المدة الدراسية
المنهجية وفصل دراسي بعدها ،على أال تقل المدة الكاملة للتفرغ عن فصلين
دراسيين وأال تزيد على ستة فصول دراسية.

المادة الرابعة عشرة
يشترط للقبول بمرحلة الدبلوم حصول الطالب على تقدير (جيد) على األقل في المرحلة الجامعية.
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المادة الخامسة عشرة
يشــترط للقبــول بمرحلــة (الماجســتير) حصــول الطالــب علــى تقديــر (جيــد جـ ً
ـدا) علــى األقــل فــي المرحلــة
الجامعيــة ،ويجــوز لمجلــس عمــادة الدراســات العليــا قبــول الحاصليــن علــى تقديــر (جيــد مرتفــع).
ـاء علــى توصيــة مجلــس القســم وتأييــد مجلــس الكليــة -
كمــا يجــوز لمجلــس عمــادة الدراســات العليــا  -بنـ ً
قبــول الحاصليــن علــى تقديــر (جيــد) فــي بعــض البرامــج التــي يحددهــا مجلــس الجامعــة ،علــى أال يقــل
معــدل الطالــب فــي كل األحــوال عــن (جيــد جـ ً
ـدا) فــي مقــررات التخصــص لمرحلــة البكالوريــوس.
ـاء علــى توصيــة مجلــس القســم وتأييــد مجلــس الكليــة  -إضافــة
ولمجلــس عمــادة الدراســات العليــا  -بنـ ً
شــروط أخــرى يراهــا ضروريــة للقبــول.
القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة
15-1

يتم القبول بعد استيفاء المتقدمين لكل الشروط واإلجراءات الالزمة ،وحسب معايير
يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا بتوصية مجلس القسم المختص ،ووفقا
للعدد المحدد المعتمد.

15-2

ُيعامل برنامج الماجستير الموازي معاملة الماجستير الصباحي في األحكام جميعها.

المادة السادسة عشرة
يشــترط للقبــول بمرحلــة (الدكتــوراه) الحصــول علــى تقديــر (جيــد جـ ً
ـدا) على األقل في مرحلة الماجســتير،
ـاء علــى توصيــة مجلــس
إذا كانــت مــن جامعــة تمنحهــا بتقديــر ،ولمجلــس عمــادة الدراســات العليــا  -بنـ ً
القســم وتأييــد مجلــس الكليــة  -إضافــة شــروط أخــرى يراهــا ضروريــة للقبــول.
المادة السابعة عشرة
ـاء علــى توصيــة
يجــوز قبــول الطالــب لدراســة الماجســتير أو الدكتــوراه فــي غيــر مجــاالت تخصصــه ،بنـ ً
مجلســي القســم والكليــة المختصيــن ،وموافقــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.
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المادة الثامنة عشرة
يجــوز للقســم المختــص أن يشــترط لقبــول الطالــب فــي مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه اجتيــاز عــدد
مــن المقــررات التكميليــة مــن مرحلــة ســابقة فــي مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة فصــول دراســية ،مــع مراعــاة
مــا يأتــي:
1 .1اجتياز المقرر التكميلي في المرة األولى بتقدير ال يقل عن (جيد).
2 .2أال يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن (جيد ً
جدا).
3 .3أال يتــم التســجيل فــي برنامــج الدراســات العليــا إال بعــد اجتيــاز المقــررات التكميليــة ،ويجــوز للقســم
اإلذن بالتســجيل فــي مقــررات الدراســات العليــا إذا لــم يبــق عليــه ســوى مقــرر أو مقرريــن مــن
المقــررات التكميليــة.
4 .4ال تحتسب المدة الزمنية الجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة.
5 .5ال تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة عشرة
18-1

ال يشترط التفرغ لدراسة المقررات التكميلية.

18-2

يشترط في المقررات التكميلية أال يكون الطالب درسها من قبل ،ما لم يكن هناك
مسوغ إلعادة دراستها مرة أخرى.

المادة التاسعة عشرة
تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الطالب وتسجيلهم ،بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.
القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة
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19-1

تتولى عمادة الدراسات العليا تطبيق شروط القبول الواردة في مواد هذه الالئحة
وأية شروط أخرى تُ قر ،وتتولى األقسام األكاديمية المعنية بالقبول التأكد من
استيفاء كل متقدم للشروط.

19-2

تتولى عمادة الدراسات العليا إعالن نتائج القبول النهائي ،بعد اعتمادها من عميد
الدراسات العليا.

المادة العشرون
ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.
القواعد التنفيذية للمادة العشرون
20-1

ُيطوى قيد الطالب إذا ثبت التحاقه بأي برنامج دراسي آخر من برامج الدراسات العليا
داخل الجامعة أو خارجها.

20-2

ال يجوز الجمع بين أسلوبين في برنامج واحد.

التأجيل و الحذف
المادة الحادية والعشرون
يجــوز  -بموافقــة مجلــس القســم المختــص وعميــدي الكليــة والدراســات العليــا  -تأجيــل قبــول الطالــب،
علــى أال تتجــاوز مــدة التأجيــل فصليــن دراســيين ،وال تحتســب مــدة التأجيــل ضمــن الحــد األقصــى لمــدة
الحصــول علــى الدرجــة.
القواعد التنفيذية للمادة الحادية والعشرين
21-1

يشترط لتأجيل القبول ما يأتي:

21-1-1

التقدم بطلب تأجيل القبول إلى القسم المختص في موعد أقصاه نهاية األسبوع
الثاني من بدء الدراسة.

21-1-2

تكون فرصة تأجيل قبول الدراسة مرة واحدة.

21-1-3

يكون تأجيل القبول لمدة فصل دراسي واحد ،أو فصلين دراسيين للبرامج التي تُ طرح
ً
فصليا فقط.
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21-1-4

ً
سنويا.
يكون تأجيل القبول لمدة فصلين دراسيين للبرامج التي تطرح

21-1-5

أجل الطالب القبول لبرنامج ولم ُيطرح ألربعة فصول فإنه يعامل معاملة الطالب
إذا َّ
الجديد.

21-1-6

يقتصر التأجيل على فصلين في برامج الدبلوم.

21-2

ً
ً
منتظما وال يحصل على ميزات الطالب
طالبا
ال ُيعد المؤجل خالل فترة التأجيل
المنتظم.

21-3

ً
الحقا على فتح التسجيل في برنامجه.
تتوقف دراسة الطالب المؤجل

المادة الثانية والعشرون
يجــوز بموافقــة مجلــس القســم المختــص وعميــدي الكليــة والدراســات العليــا تأجيــل دراســة الطالــب
وفــق مــا يأتــي:
ً
ً
ً
مناسبا من الرسالة.
قدرا
دراسيا أو أكثر أو أنجز
فصال
 .1أن يكون الطالب قد اجتاز
ً
 .2أال يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتين دراسيتين).
 .3أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما ال يقل عن أسبوعين.
 .4ال تُ حتسب مدة التأجيل ضمن الحد األقصى لمدة الحصول على الدرجة.

القواعد التنفيذية للمادة الثانية والعشرين
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22-1

ً
قدرا
إذا كان التأجيل بعد تسجيل موضوع الرسالة جاز تأجيل إعدادها إذا أنجز الطالب
بناء على تقرير المشرف.
منها يتناسب مع المدة التي أمضاها بعد التسجيل ،وذلك ً

22-2

يوصي مجلس القسم بطلب التأجيل بناء على تقرير المرشد أو المشرف.

المادة الثالثة والعشرون
يجوز أن يحذف الطالب مقررات الفصل الدراسي جميعها ،وفق ما يأتي:
 .1أن يتقدم بطلب الحذف قبل االختبار النهائي.
 .2موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
 .3أال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية.
 .4يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة (.)22

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والعشرين
23-1

يتقدم الطالب بطلب الحذف إلى رئيس القسم المختص قبل االختبار النهائي بما ال
يقل عن ثالثة أسابيع.

23-2

ً
دراسيا ،فله أن يلتحق بالفصل التالي ،إذا لم تكن مقررات
فصال
إذا حذف الطالب
ً
الفصل المحذوف متاحة للدراسة ،على أن يدرس مقررات الفصل المحذوف في
أقرب فرصة تتاح فيها دراستها ،ما لم تكن لمقررات الفصل التالي متطلبات من
الفصل المحذوف.

23-3

ال ُيقبل الحذف إذا كان الطالب قد استنفد فرص التأجيل.

23-4

ال يتمتع الطالب الذي حذف مقرراته بحقوق الطالب الجامعي..

االنسحاب
المادة الرابعة والعشرون
ـاء علــى رغبتــه ،ثــم أراد العــودة إليهــا ُطبقــت عليــه شــروط
إذا انســحب الطالــب مــن الدراســات العليــا بنـ ً
االلتحــاق وقــت التســجيل الجديــد.
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االنقطاع
المادة الخامسة والعشرون
ً
ويطوى قيده في الحاالت اآلتية:
يعد الطالب
منقطعا عن الدراسة ُ
مقبوال للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.
 .1إذا كان
ً
 .2إذا سجل في أحد الفصول ولم يباشر دراسة هذا الفصل.
إلغاء القيد وإعادته
المادة السادسة والعشرون
ُيلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحاالت اآلتية:
تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل.
 .1إذا ّ
 .2إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (.)18
 .3إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
ً
وفقا ألحكام المادة ()52
 .4إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية
من هذه الالئحة.
 .5إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير (جيد ً
جدا) في فصلين دراسيين متتاليين.
 .6إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة (.)22
 .7إذا أخل باألمانة العلمية ،سواء في مرحلة دراسته للمقررات ،أو إعداده للرسالة ،أو قام بعمل
يخل باألنظمة والتقاليد الجامعية.
 .8إذا لم يجتز االختبار الشامل  -إن وجد  -في المرة الثانية.
 .9إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة.
ً
وفقا للمادة (.)36
 .10إذا لم يحصل على الدرجة خالل الحد األقصى لمدتها،
المادة السابعة والعشرون
يجــوز فــي حــاالت الضــرورة القصــوى إعــادة قيــد الطالــب الــذي ُألغي قيــده ،إذا كان الحائــل دون مواصلة
ـاء علــى توصيــة مــن
دراســته ظــروف قهريــة يقبلهــا مجلســا القســم والكليــة ،وتكــون إعــادة القيــد بنـ ً
مجلــس عمــادة الدراســات العليــا وبقــرار مــن مجلــس الجامعــة مــع مراعــاة مــا يأتــي:
 .1الطالــب الــذي مضــى علــى إلغــاء قيــده أكثــر مــن ســتة فصــول دراســية يعامــل معاملــة الطالــب
المســتجد بصــرف النظــر عمــا قطعــه سـ ً
ـابقا مــن المرحلــة الدراســية.
 .2الطالــب الــذي مضــى علــى إلغــاء قيــده ســتة فصــول دراســية أو أقــل يعيــد دراســة بعــض المقــررات
التــي يحددهــا لــه مجلســا القســم والكليــة ،ويوافــق عليهــا مجلــس عمــادة الدراســات العليــا ،وتحســب
الوحــدات التــي درســها ضمــن معدلــه التراكمــي بعــد اســتئنافه الدراســة ،كمــا تحتســب المــدة التــي
قضاهــا الطالــب فــي الدراســة قبــل إلغــاء قيــده ضمــن المــدة القصــوى للحصــول علــى الدرجــة.
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القواعد التنفيذية للمادة السابعة والعشرين
27-1

إذا ُألغي قيد الطالب النتهاء مدة البرنامج القصوى ُيعامل معاملة الطالب المستجد.

27-2

تُ حدد الظروف القهرية وفق تقدير مجلسي القسم والكلية وتأييد مجلس عمادة
الدراسات العليا.

27-3

عند إعادة قيد الطالب ال تُ حتسب في معدله مقررات الفصل الذي ُألغي قيده فيه.

27-4

إذا لم يمض على إلغاء القيد أكثر من ستة فصول دراسية ،تُ حتسب المقررات التي
درسها الطالب قبل إلغاء قيده ضمن متطلبات منح الدرجة ،باإلضافة إلى المقررات
التي ُيكلف بها ،والمقررات المتبقية.

27-5

ال تُ حسب فترة االنقطاع ضمن المدة النظامية.

الفرص اإلضافية
المادة الثامنة والعشرون
يجــوز  -اســتثناء مــن الفقــرة ( )5مــن المــادة ( - )26منــح الطالــب فرصــة إضافيــة واحــدة لفصــل دراســي
واحــد أو فصليــن دراســيين حـ ً
ـاء علــى توصيــة مجلســي القســم والكليــة وموافقــة مجلــس
ـدا أعلــى ،بنـ ً
عمــادة الدراســات العليــا.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين
28-1

ُيمنح الطالب فرصة إضافية واحدة إذا أمكن رفع معدله بالفرصة اإلضافية.

28-2

ُيلغى قيد الطالب إذا انخفض معدله عن (جيد ً
جدا) خالل فصلين دراسيين متتاليين،
أو سنة دراسية.

28-3

ُيلزم الطالب بدراسة مقرر أو مقررات الفرصة اإلضافية وأداء اختبارها.

28-4

ال ُيحتسب على الطالب الفصل الدراسي الذي ال ُيتمكن فيه من تدريس مقررات
الفرصة اإلضافية.
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28-5

يحدد القسم مقررات الفرصة اإلضافية.

28-6

يتقدم الطالب بطلب الفرصة اإلضافية إلى رئيس القسم المختص.

28-7

تُ رفع توصية مجلسي القسم والكلية إلى عمادة الدراسات العليا التخاذ القرار
المناسب.

28-8

ُيمنح الطالب فرصة لرفع معدله إلى الحد الذي يسمح له بالتخرج فقط.

المادة التاسعة والعشرون
يجــوز  -اســتثناء مــن الفقــرة ( )10مــن المــادة ( - )26منــح الطالــب فرصــة إضافيــة ال تزيــد
ـاء علــى تقريــر مــن المشــرف ،وتوصيــة مجلســي القســم والكليــة
علــى فصليــن دراســيين ،بنـ ً
ومجلــس عمــادة الدراســات العليــا ،وموافقــة مجلــس الجامعــة.

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين

30

29-1

تسجيل موضوع الرسالة شرط لطلب الفرصة اإلضافية.

29-2

قدم طلب الفرصة اإلضافية إلى القسم المختص قبل نهاية الفصل األخير من
ُي َّ
المدة النظامية.

29-3

ً
مفصال عن السير الدراسي للطالب
تقريرا
يقدم المشرف لرئيس القسم المختص
ً
ً
المعد لذلك.
مقترحا مدة الفرصة اإلضافية ،وفق النموذج ُ

29-4

يتم عرض الطلب على المجالس المعنية كما ورد في نص المادة.

التحويل
المادة الثالثون
ـاء علــى توصيــة مجلســي
يجــوز قبــول تحويــل الطالــب إلــى الجامعــة مــن جامعــة أخــرى ُمعتــرف بهــا ،بنـ ً
القســم والكليــة ،وموافقــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا ،مــع مراعــاة مــا يأتــي:
المحول وأي شروط أخرى ضرورية.
 .1توافر شروط القبول في الطالب ُ
المحول منها ألي سبب من األسباب.
 .2أال يكون الطالب
ً
مفصوال من الجامعة ُ
ً
سابقا طبقا لآلتي:
 .3يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها
•أال يكون قد مضى على دراسته الوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.
المحول إليه.
•أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج ُ
المحول إليه.
•أال تتعدى نسبة هذه الوحدات ثالثين في المائة من وحدات البرنامج ُ
•أال يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن (جيد ً
جدا).
•عدم دخول الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.
•تكــون المعادلــة بتوصيــة مــن مجلــس القســم الــذي يتبعــه المقــرر ،وموافقــة مجلــس الكليــة
وعمــادة الدراســات العليــا.
المادة الحادية والثالثون
بنــاء علــى توصيــة مجلســي القســم
يجــوز تحويــل الطالــب مــن تخصــص إلــى آخــر داخــل الجامعــة،
ً
المحــول إليــه والكليــة وموافقــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا مــع مراعــاة مــا يأتــي:
ُ
المحول وأي شروط أخرى ضرورية.
 .1توافر شروط القبول في الطالب ُ
 .2يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق للطالب دراستها في الجامعة إذا رأى القسم
المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحول إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
 .3أال يكون الطالب قد ُألغي قيده ألي من األسباب الواردة في المادة ( )26من هذه الالئحة.
المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة
 .4تُ حتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج ُ
للحصول على الدرجة.
 .5يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خالل المدة المحددة للحصول على الدرجة.
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29-1

يشترط للتحويل من تخصص إلى آخر ،أو من قسم إلى آخر داخل الجامعة  -إضافة
إلى ما جاء في أصل المادة  -ما يلي:

29-2

يتقدم الطالب بطلب التحويل إلى عمادة الدراسات العليا خالل المدة المحددة
للتحويل.

29-3

أال يقل تقديره العام عن جيد جدا.

29-4

أن يكون هناك قسم مناظر للقسم المحول منه.

29-1

تتم إجراءات التحويل وفق ما يلي:

29-2

يقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بالتحويل لدى عمادة الدراسات العليا.

29-3

ً
مرفقا به بيان ُمعتمد بالوحدات التي درسها
ُيحال الطلب إلى عميد الكلية المعنية،
المحول منه؛ للعرض على مجلسي القسم والكلية.
في القسم ُ

29-4

المحول إليهما إلى مجلس عمادة الدراسات
تُ رفع توصية مجلسي القسم والكلية ُ
العليا؛ التخاذ القرار المناسب.

29-1

إذا تمت الموافقة على التحويل  -في كلتا الحالتين  -تستكمل عمادة الدراسات العليا
اإلجراءات الالزمة للتحويل.

29-2

المحول إليه لظروف يقبلها مجلسا القسم
إذا لم يباشر الطالب الدراسة في القسم ُ
والكلية ،فال يمنع ذلك من طلب التحويل مرة أخرى.

29-3

المحول إليه بما يلي:
يختص القسم ُ

29-4

المحول
تحديد الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها مما درسه الطالب في القسم ُ

29-4

المحول ضمن معدله التراكمي.
إدخال تقديرات الوحدات الدراسية للطالب ُ

منه.

الباب السادس  :نظام الدراسة
شروط القبول
المادة الثانية والثالثون
تكــون الدراســة للدبلــوم بالمقــررات الدراســية واألعمــال الميدانيــة والتطبيقيــة والمعمليــة،
وفــق مــا يأتــي:
 .1ال تقل مدة الدراسة عن فصلين ،وال تزيد على أربعة فصول دراسية.
 .2ال يقل عدد الوحدات الدراسية عن ( )24وحدة ،وال يزيد على ( )36وحدة .ويحدد مجلس
بناء على اقتراح مجلسي القسم والكلية المختصين ،وتوصية مجلس عمادة
الجامعة ً -
الدراسات العليا  -المقررات المطلوبة للحصول على الدبلوم ،واسم الشهادة.
القواعد التنفيذية للمادة الثانية والثالثين
32-1

تُ حدد مدة الدبلوم ضمن البرنامج عند إقراره ،مع مراعاة أال تقل وحدات الفصل
الواحد عن تسع وحدات ،وال تزيد على خمس عشرة وحدة.

32-2

ُيحدد ضمن البرنامج اسم الدبلوم ،ووصفه ،واسم الشهادة الممنوحة باللغة
العربية واإلنجليزية ،ويتضمن البيانات التالية( :أهداف البرنامج العامة ،وتوصيف
المقررات ،وأهداف كل مقرر ،والمحتوى ،واألنشطة ،وطرق التقويم ،والفئة
ً
ووفقا للنموذج الذي تعده عمادة الدراسات العليا.
المستهدفة)
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المادة الثالثة والثالثون
تكون الدراسة للماجستير بأحد األسلوبين اآلتيين:
 .1بالمقررات الدراسية والرسالة على أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن أربع وعشرين وحدة
ً
مضافا إليها الرسالة.
 .2بالمقررات الدراسية في بعض التخصصات ذات الطبيعة المهنية ،على أال يقل عدد الوحدات
الدراسية عن اثنتين وأربعين وحدة من مقررات الدراسات العليا ،على أن يكون من بينها
مشروع بحثي ُيحسب بثالث وحدات على األقل .ويراعي أن تتضمن الخطة الدراسية للماجستير
على مقررات دراسات عليا ذات عالقة بالتخصص من أقسام أخرى كلما أمكن ذلك .

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة و الثالثون
33-1

ً
مضافا إليها الرسالة
ال يزيد عدد الوحدات الدراسية المقررة على  30وحدة دراسية،
عند اختيار األسلوب األول ،وال يزيد عدد الوحدات الدراسية المقررة على  42وحدة
دراسية عند اختيار األسلوب الثاني.

33-2

ال يقل عدد الفصول  -لدراسة الوحدات الدراسية  -عن فصلين دراسيين ،وال يقل
عدد الفصول الدراسية عن ثالثة فصول دراسية عند اختيار األسلوب الثاني.

المادة الرابعة والثالثون
تكون الدراسة للدكتوراه بأحد األسلوبين اآلتيين:
 .1بالمقررات الدراسية والرسالة ،على أال يقل عدد الوحدات المقررة عن ثالثين وحدة من
ً
مضافا إليها الرسالة.
مقررات الدراسات العليا بعد الماجستير،
 .2بالرسالة وبعض المقررات ،على أال يقل عدد الوحدات المقررة عن اثنتي عشرة وحدة،
تخصص للدراسات الموجهة ،أو الندوات ،أو حلقات البحث ،حسب التكوين العلمي للطالب
وتخصصه الدقيق.
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القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والثالثين
34-1

ال يزيد عدد الوحدات الدراسية المقررة على  40وحدة دراسية عند اختيار األسلوب
األول ،وال يزيد عدد الوحدات الدراسية على  24وحدة دراسية عند اختيار األسلوب
الثاني.

34-2

ال يقل عدد الفصول  -لدراسة الوحدات الدراسية  -عن ثالثة فصول دراسية ،وال
يزيد على خمسة فصول دراسية عند اختيار األسلوب األول ،وال تزيد دراسة الوحدات
الدراسية على فصلين دراسيين عند اختيار األسلوب الثاني.

المادة الخامسة والثالثون
ً
ـبوعا،
تنقســم الســنة الدراســية إلــى فصليــن رئيســين ،ال تقــل مــدة كل منهمــا عــن خمســة عشــر أسـ
وال تدخــل ضمنهمــا فترتــا التســجيل واالختبــارات .وفصــل دراســي صيفــي ،ال تقــل مدتــه عــن ثمانيــة
أســابيع تضاعــف خاللهــا المــدة المخصصــة لــكل مقــرر .ويجــوز أن تكــون الدراســة فــي بعــض الكليــات
علــى أســاس الســنة الدراســية الكاملــة وفقـ ًـا للقواعــد واإلجــراءات التــي يقرهــا مجلــس الجامعــة ،بمــا
ال يتعــارض مــع أحــكام هــذه الالئحــة.
القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والثالثين
35-1

يجوز أن تُ درس بعض المقررات في الفصل الصيفي ،بعد التنسيق مع عمادة
الدراسات العليا.

35-2

ُيحرم الطالب من دخول االختبار النهائي في المقرر الذي تزيد نسبة غيابه فيه على
 %25من الوحدات الدراسية.

35-3

تحدد الكليات والمعاهد الموعد النهائي لقبول تقديم األعذار في كل فصل دراسي،
ولمجلس الكلية النظر في أعذار الطالب الذين لم تتجاوز نسبة غيابهم .%50
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المادة السادسة والثالثون
 .1المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير ال تقل عن أربعة فصول دراسية ،وال تزيد على
ثمانية فصول دراسية ،وال تُ حسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.
 .2المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه ال تقل عن ستة فصول دراسية ،وال تزيد على
عشرة فصول دراسية ،وال تُ حسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.
المادة السابعة والثالثون
تُ حســب المــدة القصــوى للحصــول علــى الدرجــة العلميــة مــن بدايــة التســجيل فــي مقــررات الدراســات
ً
مرفقــا بــه نســخة مــن
العليــا حتــى تاريــخ تقديــم المشــرف عــن الطالــب تقريــره إلــى رئيــس القســم
الرســالة ،أو أي متطلبــات أخــرى لبرنامجــه.
المادة الثامنة والثالثون
ال تقــل عــدد الوحــدات الدراســية التــي يدرســها طالــب الدراســات العليــا فــي الجامعــة التــي ســتمنحه
الدرجــة العلميــة عــن ســبعين فــي المائــة مــن عــدد الوحــدات المطلوبــة ،كمــا يجــب أن يقــوم باإلعــداد
الكامــل لرســالته تحــت إشــرافها.
المادة التاسعة والثالثون
ال يتخرج الطالب إال بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية ،وبمعدل تراكمي ال يقل عن (جيد ً
جدا).

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة و الثالثون
39-1

إذا أنهى الطالب متطلبات منح الدرجة بمعدل تراكمي يقل عن جيد ً
جدا فيمكن النظر
في إعطائه فرصة إضافية لمرة واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حداً
أعلى بناء على توصية مجلسي القسم والكلية أو المعهد وذلك لرفع معدله بدراسة
بعض المقررات التي سبق أن درسها.
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الباب السابع  :نظام االختبارات
المادة األربعون
يتــم إجــراء االختبــارات فــي مقــررات الدراســات العليــا  -لنيــل درجــة الدبلــوم ،أو الماجســتير أو
الدكتــوراه  -ورصــد التقديــرات ،وفقــا لالئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة الصــادرة
مــن مجلــس التعليــم العالــي فــي جلســته الثانيــة المعقــودة بتاريــخ 1416/6/11هـــ ،فيمــا عــدا مــا
يأتــي:
ً
ناجحا في المقرر إال إذا حصل فيه على تقدير (جيد) على األقل.
1 .1ال ُيعتبر الطالب
2 .2فيمــا يتعلــق باالختبــارات البديلــة والمقــررات التــي تتطلــب دراســتها أكثــر من فصل دراســي،
ـاء علــى توصيــة مجلــس القســم
يتخــذ مجلــس عمــادة الدراســات العليــا مــا يــراه حيالهــا ،بنـ ً
وموافقــة مجلــس الكليــة المختصــة.
3 .3أن يجتــاز طالــب الماجســتير -إذا اقتضــى برنامــج دراســته ذلــك – وطالــب الدكتــوراه بعــد
ً
إنهائهمــا جميــع المقــررات المطلوبــة اختبـ ً
ـامال تعقــده لجنــة متخصصــة
ـارا تحريريـ ًـا وشـ
ـفويا شـ ً
ـاء علــى توصيــة مجلــس القســم وموافقــة مجلــس
وفــق قواعــد يقرهــا مجلــس الجامعــة بنـ ً
الكليــة المختصــة ومجلــس عمــادة الدراســات العليــا .ويكــون هــذا االختبــار فــي التخصــص
ويعــد الطالــب مرشـ ً
ـحا لنيــل الدرجــة إذا
الرئيــس للطالــب والتخصصــات الفرعيــة إن وجــدتُ .
فيعطــى فرصــة واحــدة
اجتــاز االختبــار مــن المــرة األولــى ،أمــا إن أخفــق فيــه أو فــي جــزء منــه ُ
خــال فصليــن دراســيين .فــإن أخفــق ُيلغــى قيــده.
القواعد التنفيذية للمادة األربعين
40-1

ُيرجع في مواعيد إجراء االختبارات ورصد التقديرات إلى المواد من الثانية والعشرين
إلى الحادية واألربعين من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية.

40-2

يعتمد وزن التقدير من خمسة.

40-3

ً
معا.
تُ حتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر باالختبار ،أو بالبحث ،أو بهما
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40-4

ال تقل درجة األعمال الفصلية عن  %40من الدرجة الكلية

40-5

متوسط المدة المنصوص عليها في المادة السادسة والثالثين :ستة فصول لمرحلة
الماجستير ،وثمانية فصول لمرحلة الدكتوراه ،تُ حتسب من بداية التحاق الطالب
ً
مصحوبا بنسخة من الرسالة،
بالبرنامج إلى تاريخ تسليم المشرف على الرسالة تقريره
أو تاريخ إنهاء الطالب متطلبات منح درجة الماجستير بما فيها تسليم البحث ،وال تدخل
فيها الفصول المؤجلة أو المحذوفة.

40-6

ُينذر الطالب إذا انخفض معدله عن (.)3,75

40-7

ً
راسبا في المقرر في كل من الحاالت اآلتية:
ُيعد الطالب

40-7-1

إذا ُحرم من دخول اختبار المقرر الدراسي.

40-7-2

إذا قل تقديره في المقرر عن (جيد).

40-7-3

حاالت الطالب الراسب من حيث وزن التقدير:
الدرجة

الوزن

النتيجة

أقل من 60

1

راسب

من  60إلى أقل من 65

2

راسب

من  65إلى أقل من 70

2.5

راسب

40-8

ً
واختبارا في أقرب فرصة ُيتاح فيها دراسة
دراسة
ً
إذا رسب الطالب يعيد ما رسب فيه
الفصل الذي رسب فيه.

40-9

ُيشترط لعقد االختبار البديل أن يتقدم الطالب بعذره عن التخلف من وقت نشوء
العذر حتى نهاية األسبوع الثاني من نهاية االختبارات.

40-10

ُيعقد االختبار البديل خالل أسبوعين من بداية الفصل الدراسي التالي.

40-11

موعد االختبار الشامل:

40-11-1

يعقد االختبار الشامل في الفصل التالي للفصل الذي أنهى فيه الطالب المقررات
الدراسية المطلوبة جميعها.

40-11-2

بناء على موافقة
يجوز للطالب تأجيل االختبار الشامل مدة فصل دراسي واحد ً
مجلس القسم المختص ،وتُ بلغ عمادة الدراسات العليا بذلك.

40-11-3

بناء
يحدد مجلس الكلية أو المعهد موعد االختبار الشامل ،وموضوعاته ،ومراجعهً ،
على اقتراح اللجنة المختصة وتوصية مجلس القسم.

40-12

لجنة االختبار الشامل:

40-12-1

يشكل مجلس القسم المختص لجنة لالختبار الشامل -ال تقل عن ثالثة  -ممن تنطبق
عليهم شروط اإلشراف في هذه المرحلة من ذوي االختصاص في التخصص الرئيس
والتخصصات الفرعية (إن وجدت).

40-12-2

يجوز للجنة االختبار الشامل  -عند الحاجة  -االستعانة بمن تراه من أعضاء هيئة
بناء على موافقة مجلس القسم المختص.
التدريس المختصينً ،

40-12-3

تتولى لجنة االختبار الشامل األمور اآلتية:
• التوصية بموضوعات االختبار الشامل ومراجعه.
إجراء االختبارين الشفوي والتحريري ،وتحديد زمن اإلجابة ،وإعداد النتيجة.
• وضع األسئلة ،وتصحيح اإلجابة.

•

40-13

أقسام االختبار الشامل:

40-13-1

االختبار التحريري في التخصص الرئيس والتخصص الفرعي (إن وجد).

40-13-2

االختبار الشفوي في التخصص الرئيس والتخصص الفرعي (إن وجد).

40-14

درجة االختبار الشامل:

40-14-1

درجة االختبار التحريري مائة درجة.
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40-14-2

يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة مائة درجة في االختبار الشفوي ،وتحتسب الدرجة
النهائية بقسمة مجموع ما حصل عليه الطالب في االختبار على عدد األعضاء.

40-14-3

تُ حسب الدرجة النهائية لالختبار التحريري الشامل عند تجزئته بإخراج متوسط درجة
المجموع.

40-15

نتيجة االختبار الشامل:

40-15-1

ً
مجتازا لالختبار الشامل إذا حصل على  %70فأكثر في كل واحد من
ُيعد الطالب
االختبارين.

40-15-2

ً
راسبا في االختبار الشامل في الحالتين اآلتيتين:
ُيعد الطالب
• إذا أخفق في االختبار الشامل أو أحد جزئيه.
• إذا تخلف عن االختبار الشامل أو أحد جزئيه بغير عذر.

40-16

الفرصة اإلضافية واالختبار البديل:

40-16-1

ُيعطى الطالب الراسب فرصة واحدة إلعادة االختبار الذي رسب فيه خالل فصلين
دراسيين من الفصل التالي إلعالن النتيجة.

40-16-2

ُيعقد اختبار للطالب الذي تخلف عن االختبار الشامل أو جزء منه بعذر تقبله مجالس
القسم والكلية أو المعهد والدراسات العليا خالل فصلين دراسيين من الفصل التالي
لالختبار الشامل.

40-17

ً
جزءا منه بعد استنفاد الفرصة
ُيلغى قيد الطالب إذا لم يجتز االختبار الشامل أو
بناء على توصية مجلسي
الممنوحة له بقرار من مجلس عمادة الدراسات العلياً ،
القسم والكلية.

40-18

ً
شرطا لتسجيل
اجتياز االختبار الشامل  -إن ُوجد  -شرط للحصول على الدرجة ،وليس
إال بعد اجتياز
أال يتم تكوين لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ّ
الرسالة ،على ّ
االمتحان الشامل.

الباب الثامن  :الرسائل العلمية
إعداد الرسائل واإلشراف عليها
المادة الحادية واألربعون
يكــون لــكل طالــب دراســات عليــا مرشــد علمــي مــع بدايــة التحاقــه بالبرنامــج؛ لتوجيهــه فــي
دراســته ،ومســاعدته فــي اختيــار موضــوع الرســالة وإعــداد خطــة البحــث ،وفــق القواعــد
بنــاء علــى توصيــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.
المعتمــدة مــن مجلــس الجامعــة،
ً
القواعد التنفيذية للمادة الحادية واألربعين
41-1

يتولى مجلس القسم تعيين مرشدين علميين من أعضاء هيئة التدريس للطالب
الملتحقين ببرنامجي الماجستير والدكتوراه مع بداية التحاقهم بالبرنامج ،وتُ رفع
أسماؤهم إلى عمادة الدراسات العليا في األسبوع الرابع.

41-2

ُيراعى تخصص المرشد العلمي الدقيق وتخصص الطالب عند إسناد اإلرشاد.

41-3

ُيلزم الطالب باالتصال بالمرشد مرة واحدة على األقل كل شهر.

41-4

يقوم المرشد بمتابعة الطالب واالتصال به عند انقطاعه أثناء الفصل ،وإبالغ القسم
العلمي بذلك.

41-5

ً
مفصال عن سير
تقريرا
يقدم المرشد إلى رئيس القسم في نهاية كل فصل دراسي
ً
الطالب ،ومدى جديته في اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث ،وفق النموذج
المعد لذلك.
ُ

41-6

تُ عتمد تقارير المرشد في النظر في كل ما يتقدم به الطالب من تأجيل أو فرص

41-7

يتولى المرشد إرشاد الطالب الختيار فكرة بحثه وتقديمها بعد إنجاز  %50من المقررات
الدراسية.

إضافية أو عرض فكرة بحثية.
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المادة الثانية واألربعون
علــى طالــب الدراســات العليــا بعــد إنهــاء جميــع متطلبــات القبــول واجتيــازه خمســين فــي المائــة علــى
األقــل مــن المقــررات الدراســية وبمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن (جيــد جـ ً
ـدا) التقــدم بمشــروع الرســالة  -إن
وجــدت  -إلــى القســم ،وفــي حــال التوصيــة بالموافقــة عليــه يقتــرح مجلــس القســم اســم المشــرف
علــى الرســالة والمشــرف المســاعد  -إن وجــد  -أو أســماء أعضــاء لجنــة اإلشــراف مــع تحديــد رئيســها،
ـاء علــى تأييــد
ويرفــع بذلــك إلــى مجلــس الكليــة ،ومجلــس عمــادة الدراســات العليــا للموافقــة عليــه بنـ ً
ُ
مجلــس الكليــة.
القواعد التنفيذية للمادة الثانية واألربعين
42-1

يجوز للطالب تقديم فكرة بحثية  -وفق الضوابط التي يقرها مجلس العمادة  -بعد
إنهاء  %50من المقررات الدراسية بتقدير (جيد ً
جدا).

42-2

يلتزم الطالب باإلطار العام لكتابة خطة الرسالة وفق الضوابط التي يقرها مجلس
العمادة.

المادة الثالثة واألربعون
يجــب أن تتميــز موضوعــات رســائل الماجســتير بالجــدة واألصالــة ،كمــا يجــب أن تتميــز موضوعــات رســائل
الدكتــوراه باألصالــة واالبتــكار واإلســهام الفاعــل فــي إنمــاء المعرفــة فــي تخصــص الطالب.
المادة الرابعة واألربعون
تُ كتــب رســائل الماجســتير والدكتــوراه باللغــة العربيــة ،ويجــوز أن تُ كتــب بلغــة أخــرى فــي بعــض
ـاء علــى توصيــة مجلســي القســم والكليــة ومجلــس عمــادة
التخصصــات ،بقــرار مــن مجلــس الجامعــة ،بنـ ً
واف لهــا باللغــة العربيــة.
ٍ
الدراســات العليــا .علــى أن تحتــوي علــى ملخــص
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القواعد التنفيذية للمادة الرابعة واألربعين
44-1

تضع عمادة الدراسات العليا األدلة التفصيلية لكتابة الرسائل العلمية في التخصصات
المختلفة.

44-2

يجب أن تحتوي الرسائل العربية على ملخص لها باللغة اإلنجليزية ،والرسائل غير
العربية على ملخص باللغة العربية.

المادة الخامسة واألربعون
يشــرف علــى الرســائل العلميــة األســاتذة واألســاتذة المشــاركون مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة،
ويجــوز أن يشــرف األســتاذ المســاعد علــى رســائل الماجســتير إذا مضــى علــى تعيينــه علــى هــذه الدرجــة
ســنتان ،وكان لديــه بحثــان علــى األقــل  -فــي مجــال تخصصــه  -مــن األبحــاث المنشــورة أو المقبولــة
للنشر .
القواعد التنفيذية للمادة الخامسة واألربعين
45-1

يشرف على الرسائل األساتذة واألساتذة المشاركون إن وجدوا ،ويشرف األساتذة
المساعدون الذين تتوفر فيهم المعايير المحددة في المادة ( ،)45على رسائل
الماجستير في حال نقص األساتذة واألساتذة المشاركين ،أو بوجود مسوغ مقنع.

45-2

المرشد األكاديمي أولى باإلشراف على الطالب الذي أرشده ،إذا كان ممن تتوفر فيه
شروط اإلشراف.

45-3

ُيراعى في إسناد اإلشراف التخصص واهتمام المشرف بموضوع الرسالة
وصلته به.
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المادة السادسة واألربعون
يجــوز أن يقــوم باإلشــراف علــى الرســائل العلميــة مشــرفون مــن ذوي الخبرة المتميــزة والكفاية العلمية
ـاء
فــي مجــال البحــث مــن غيــر أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة ،وذلــك بقــرار مــن مجلــس الجامعــة ،بنـ ً
علــى توصيــة مجلــس القســم المختــص ،ومجلــس الكليــة المعنيــة ،ومجلــس عمــادة الدراســات العليــا.
القواعد التنفيذية للمادة السادسة واألربعين
46-1

يقتصر إسناد اإلشراف وفق هذه المادة عند اكتمال أنصبة أعضاء هيئة التدريس في
القسم ،أو عدم وجود متخصص.

46-2

يجب أن تنطبق شروط اإلشراف الواردة في المادة ( )45وقواعدها التنفيذية على
المشرف من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

المادة السابعة واألربعون
يجــوز أن يقــوم بالمســاعدة فــي اإلشــراف علــى الرســالة أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس مــن أقســام أخــرى
حســب طبيعــة الرســالة ،علــى أن يكــون المشــرف الرئيــس مــن القســم الــذي يــدرس بــه الطالــب.
المادة الثامنة واألربعون
ـردا أم مشـ ً
للمشــرف  -ســواء أكان منفـ ً
ـتركا مــع غيــره  -أن يشــرف بحــد أقصــى علــى أربــع رســائل فــي
وقــت واحــد ،ويجــوز فــي حــاالت الضــرورة القصــوى  -بتوصيــة مــن مجلــس القســم وموافقــة مجلســي
الكليــة المعنيــة وعمــادة الدراســات العليــا  -زيــادة عــدد الرســائل إلــى خمــس ،ويحتســب اإلشــراف علــى
ـردا أو مشـ ً
ـرفا منفـ ً
كل رســالة بســاعة واحــدة مــن نصــاب عضــو هيئــة التدريــس إذا كان مشـ ً
ـرفا رئيسـ ًـا.
المادة التاسعة واألربعون
فــي حــال عــدم تمكــن المشــرف مــن االســتمرار فــي اإلشــراف علــى الرســالة ،أو انتهــاء خدمتــه
بالجامعــة ،يقتــرح القســم مشـ ً
ـا يقــوم مقامــه ،ويوافــق عليــه مجلــس الكليــة المعنيــة ،ويقــره
ـرفا بديـ ً
مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.
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القواعد التنفيذية للمادة التاسعة واألربعين
49-1

يجوز أن يستمر عضو هيئة التدريس في اإلشراف خالل إجازة تفرغه العلمي.

49-2

يجوز استمرار المشرف في اإلشراف على الرسالة بعد انتهاء خدمته بالجامعة ،على
أال يقل ما أنجز منها عن  ،%70وأن يصدر بذلك قرار مجلس عمادة الدراسات العليا،
ّ
بناء على اقتراح مجلسي القسم والكلية.

49-3

إذا تزامن إنهاء الطالب للرسالة العلمية مع انتهاء خدمة المشرف بالجامعة فيجوز أن
ً
ممكنا.
يستمر المشرف حتى مناقشة رسالة الطالب ،ما كان ذلك

المادة الخمسون
يقــدم المشــرف  -فــي نهايــة كل فصــل دراســي  -تقريـ ً
ـا إلــى رئيــس القســم عــن مــدى تقــدم
ـرا مفصـ ً
الطالــب فــي دراســته وتُ رســل صــورة مــن التقريــر إلــى عميــد الدراســات العليــا.
المادة الحادية والخمسون
يقــدم المشــرف علــى الرســالة  -بعــد انتهــاء الطالــب مــن إعدادهــا  -تقريـ ً
ـرا عــن اكتمالهــا إلــى رئيــس
ً
تمهيــدا الســتكمال اإلجــراءات التــي يحددهــا مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.
القســم؛
المادة الثانية والخمسون
ـاء علــى تقريــر مــن
إذا ثبــت عــدم جديــة الطالــب فــي الدراســة ،أو إخاللــه بــأي مــن واجباتــه الدراســية  -بنـ ً
المشــرف علــى دراســته  -يتــم إنــذار الطالــب بخطــاب مــن القســم المختــص ،وإذا أنــذر الطالــب مرتيــن،
ـاء علــى توصيــة مجلــس
ـاف أســباب اإلنــذار ،فلمجلــس عمــادة الدراســات العليــا إلغــاء قيــده ،بنـ ً
ولــم يتـ َ
القسم.
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القواعد التنفيذية للمادة الثانية والخمسين
52-1

ُيوجه اإلنذار للطالب في الحاالت اآلتية:

52-1-1

إذا لم يراجع مشرفه أو مرشده العلمي خالل فصل دراسي دون عذر.

52-1-2

عمال يتناسب مع المدة التي أمضاها وفق تقرير المشرف أو المرشد
إذا لم يقدم
ً
العلمي.

52-2

بناء على تقرير من
يتولى رئيس القسم المختص إنذار الطالب بخطاب سريً ،
ويحفظ في ملف الطالب ،وتزود عمادة الدراسات العليا بصورة سرية منه.
المشرفُ ،

52-3

يتم عرض األمر على مجلس القسم ،إذا لم يتجاوب الطالب بعد إنذاره مرتين في
ً
واحدا.
فصلين دراسيين مختلفين وكان سبب اإلنذار

52-4

تُ رفع توصيه مجلس القسم إلى عمادة الدراسات العليا؛ التخاذ القرار المناسب في
ضوء أحكام الالئحة.

مناقشة الرسائل
المادة الثالثة والخمسون
ـاء علــى توصيــة مجلســي القســم
تُ كـ َّـون لجنــة المناقشــة بقــرار مــن مجلــس عمــادة الدراســات العليــا ،بنـ ً
والكليــة المختصيــن.
القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والخمسين
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53-1

ال يجوز تكوين لجنة المناقشة للرسالة إال بعد اجتياز الطالب االختبار الشامل إن ُوجد.

53-2

ال تزيد المدة بين موافقة مجلس عمادة الدراسات العليا والمناقشة عن ثالثة أشهر،
وال تحتسب اإلجازات ضمنها.

المادة الرابعة والخمسون
ُيشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما يأتي:
ً
ً
مقررا لها.
فرديا ،ويكون المشرف
 .1أن يكون عدد أعضائها
 .2أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من بين أعضاء هيئة التدريس ،وال يمثل المشرف
والمشرف المساعد  -إن وجد  -أغلبية فيها.
 .3أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة.
 .4أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة ،أو األساتذة المشاركين ،على األقل.
 .5أن تتخذ اللجنة قراراتها بموافقة ثلثي األعضاء على األقل.
المادة الخامسة والخمسون
ُيشترط في لجنة المناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:
ً
ً
مقررا لها.
فرديا ،وال تقل عن ثالثة ،ويكون المشرف
 .1أن يكون عدد أعضائها
 .2تقتصر عضوية لجنة المناقشة على األساتذة واألساتذة المشاركين ،وال يمثل المشرف
والمشرف المساعد  -إن وجد  -أغلبية بينهم.
 .3أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل.
 .4أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.
 .5أن تتخذ اللجنة قراراتها بموافقة ثلثي األعضاء على األقل.
المادة السادسة والخمسون
فــي حــال عــدم تمكــن المشــرف علــى الرســالة مــن المشــاركة فــي لجنــة المناقشــة لوفاتــه أو انتهــاء
بديــا عنــه ويوافــق عليــه
خدمتــه أو لوجــوده فــي مهمــة خــارج البــاد لفتــرة طويلــة ،يقتــرح القســم
ً
مجلــس الكليــة المعنيــة ،ويقــره مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.
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القواعد التنفيذية للمادة السادسة والخمسين
56-1

تُ حدد الفترة الطويلة بشأن وجود المشرف في مهمة خارج البالد بأربعة أشهر ،تبدأ
من تاريخ تقديم المشرف تقريره عن انتهاء الطالب من إعداد الرسالة ،ما لم يتمكن
من العودة لحضور المناقشة.

56-2

إذا تزامن إنهاء الطالب للرسالة العلمية مع انتهاء خدمة المشرف بالجامعة ،يستمر
ً
ممكنا.
المشرف حتى مناقشة رسالة الطالب ،ما كان ذلك

56-3

يجوز في الحاالت الضرورية أن يشارك المشرف في المناقشة عبر وسائل التقنية
الحديثة ،وتُ عد األحكام المترتبة على ذلك جميعها صحيحة.

المادة السابعة والخمسون
تُ عــد لجنــة المناقشــة تقريـ ً
وقــع مــن جميــع أعضائهــاُ ،يقــدم إلــى رئيــس القســم خــال أســبوع مــن
ـرا ُي َّ
تاريــخ المناقشــة ،متضمنـ ًـا إحــدى التوصيــات اآلتيــة:
 .1قبول الرسالة ،والتوصية بمنح الدرجة.
ويفوض أحد أعضاء لجنة
 .2قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت ،دون مناقشتها مرة أخرىُ ،
المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من األخذ بهذه التعديالت في مدة ال تتجاوز ثالثة
أشهر من تاريخ المناقشة ،ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك.
 .3استكمال أوجه النقص في الرسالة ،وإعادة مناقشتها خالل الفترة التي يحددها مجلس
بناء على توصية مجلس القسم المختص ،على أال تزيد على سنة
عمادة الدراسات العلياً ،
واحدة من تاريخ المناقشة.
 .4عدم قبول الرسالة .ولكل عضو من لجنة المناقشة على الرسالة الحق في أن يقدم ما له
من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل ،إلى كل من رئيس القسم ،وعميد الدراسات
العليا ،في مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة.
المادة الثامنة والخمسون
يرفــع رئيــس القســم المختــص تقريــر لجنــة المناقشــة إلــى عميــد الدراســات العليــا فــي مــدة ال تتجــاوز
ثالثــة أســابيع مــن تاريــخ المناقشــة.
المادة التاسعة والخمسون
يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الجامعة؛ التخاذ القرار.
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القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والخمسين
59-1

َّ
تتولى عمادة الدراسات العليا إعداد الوثائق والشهادات الرسمية ،وإصدارها ،وحفظ
صور منها ،بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.

59-2

يودع الطالب النسخ المعتمدة من الرسالة العلمية  -وفق النموذج المعد من عمادة
الدراسات العليا  -قبل إخالء طرفه.

المادة الستون
ُيصــرف للمشــرف علــى رســالة الماجســتير مــن خــارج الجامعــة مكافــأة مقطوعــة مقدارهــا ( )5000خمســة
آالف ريــال ،كمــا يصــرف للمشــرف علــى رســالة الدكتــوراه مــن خــارج الجامعــة مكافــأة مقطوعــة مقدارهــا
( )7000ســبعة آالف ريال.
القواعد التنفيذية للمادة الستون
60-1

تشمل المكافأة المشرف الرئيس والمشرف المساعد – إن وجد.

60-2

يتم صرف المكافأة للمشرف بصرف النظر عن نتيجة الحكم على الرسالة.

المادة الحادية والستون
ُيصــرف لمــن يشــترك فــي مناقشــة رســالة ماجســتير أو دكتــوراه مكافــأة مقطوعــة مقدارهــا ()1000
ألــف ريــال إذا كان المناقــش عضــوا فــي هيئــة التدريــس بالجامعــة نفســها التــي تقــدم لهــا الرســالة.
أمــا إذا كان المناقــش مــن غيــر أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة التــي تناقــش فيهــا الرســالة -ســواء
أكان مــن موظفــي تلــك الجامعــة أم مــن خارجهــا  -فتصــرف لــه مكافــأة مقطوعــة مقدارهــا 1500ريــال
لمناقشــة رســالة الدكتــوراه ،و1000ريــال لمناقشــة رســالة الماجســتير ،وتــزاد المكافــأة لتصبــح 2500ريــال
إذا كان المناقــش مــن خــارج المملكــة .وإذا كان المناقــش مــن خــارج المدينــة التــي بهــا مقــر الجامعــة التي
تناقــش فيهــا الرســالة  -ســواء أكان مــن داخــل المملكــة أم مــن خارجهــا  -فيصــرف لــه باإلضافــة إلــى
المكافــأة المشــار إليهــا أعــاه تذكــرة إركاب مــن مقــر إقامتــه وإليــه ،وأجــرة الســكن المناســب واإلعاشــة
بحــد أقصــى ال يتجــاوز ليلتيــن ،كمــا تصــرف تذكــرة إركاب لمرافــق المناقــش إذا كان المناقــش كفيفـ ًـا،
وكذلــك لمحــرم المناقشــة باإلضافــة إلــى أجــرة الســكن المناســب بحــد أقصــى ال يتجــاوز ليلتيــن.
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الباب التاسع  :أحكام عامة

المادة الثانية والستون
ـاء علــى اقتــراح
يضــع مجلــس الجامعــة القواعــد المنظمــة لتقويــم برامــج الدراســات العليــا ،بنـ ً
مجلــس عمــادة الدراســات العليــا ،علــى أن تُ رفــع نتائــج التقويــم لمجلــس الجامعــة.
القواعد التنفيذية للمادة الثانية والستين
62-1

قوم برنامج الماجستير كل أربع سنوات ،وفق المعايير والنماذج المعتمدة من عمادة
ُي َّ
الدراسات العليا.

62-2

قوم برنامج الدكتوراه كل خمس سنوات ،وفق المعايير والنماذج المعتمدة من عمادة
ُي َّ
الدراسات العليا.

62-3

يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا نتائج التقويم؛ ويرفعها إلى مجلس الجامعة
إلقرارها.

المادة الثالثة والستون
يقــدم رئيــس القســم إلــى كل مــن عميــد الكليــة المعنيــة وعميــد الدراســات العليــا  -فــي نهايــة
كل عــام دراســي  -تقريـ ً
ـرا عــن ســير الدراســات العليــا فــي القســم.
القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والستين
63-1
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ُيعد التقرير عن سير الدراسات العليا وفق النموذج المعد من عمادة الدراسات العليا.

المادة الرابعة والستون
مــا لــم يــرد فيــه نــص خــاص فــي هــذه الالئحــة يطبــق بشــأنه نظــام مجلــس التعليــم العالــي والجامعــات
ولوائحــه التنفيذيــة واألنظمــة واللوائــح والقــرارات المعمــول بهــا فــي المملكــة.
المادة الخامسة والستون
تلغــي هــذه الالئحــة مــا ســبقها مــن لوائــح الدراســات العليــا فــي الجامعــات ،ويســرى العمــل بهــا مــن
أول ســنة دراســية تاليــة لتاريــخ إقرارهــا ،ولمجلــس الجامعــة معالجــة حــاالت الطــاب الملتحقيــن فــي
ظــل اللوائــح الســابقة لنفــاذ هــذه الالئحــة.
المادة السادسة والستون
لمجالــس الجامعــات وضــع القواعــد واإلجــراءات التنظيميــة والتنفيذيــة لســير الدراســات العليــا بهــا ،بمــا
ال يتعــارض مــع أحــكام هــذه الالئحــة.

المادة السابعة والستون
لمجلس التعليم العالي  -أو من يكلف بمباشرة اختصاصه  -حق تفسير هذه الالئحة.
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المصادر و المراجع
•نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ،مجلس التعليم العالي ،ط،3
الرياض1428 ،هـ.
•الالئحة الموحدة للجامعات السعودية المقترحة (مسودة).
•اإلطار الوطني للمؤهالت للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية ،الهيئة
الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،مايو 2009م.
•لالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية والقواعد واإلجراءات
التنظيمية والتنفيذية للدراسات العليا بجامعة الملك سعود.
•الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة الملك عبد العزيز.
•الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة أم القرى.
•الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة اإلمام.

52

عمادة الدراسات العليا
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
www.iau.edu.sa
هاتف0133332562 :

بريد الكترونيgs@iau.edu.sa :

