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�صادرة بقرار جمل�س التعليم العايل رقم ( )1417/6/3املتخذ يف جل�سته (ال�ساد�سة) ملجل�س التعليم العايل
املنعقد بتاريخ 1417/8/26ه��ـ ،وت�شمل هذه الطبعة جميع التعديالت التي جرت حتى نهاية �شهر جمادى
الآخرة 1428هـ.

القواعد التنفيذية لالئحة
بجامعة الملك عبد العزيز
�صادرة بقرار جمل�س جامعة امللك عبد العزيز بجل�سته (الرابعة) للعام 1429/1428ه��ـ املنعقدة بتاريخ
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املنعقدة بتاريخ 1431/10/20هـ.
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ال�صفحة

تعريفـــــــات
•الالئحـــــة :
الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات.
•العمـــــادة :
عمادة الدرا�سات العليا بجامعة امللك عبدالعزيز.
•الدبلـــــوم:
الدبلوم العايل.
•الطـــــالب:
الذكر والأنثى.
•الطـــــالب:
الذكور والإناث.
•مقررات التخ�ص�ص :
املقررات الدرا�سية ملرحلة البكالوريو�س ذات العالقة املبا�شرة بالتخ�ص�ص الدقيق.
•املقـررات املنهجية:
مقررات املرحلة املقبول بها الطالب.
•املقررات التكميلية:
مقررات مرحلة ت�سبق املرحلة التي ُق ِبل بها الطالب.
•االن�سحـــاب:
ا�سرتداد الطالب ملفه من اجلامعة ب�شكل نهائي.
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الباب األول
أهداف الدراسات العليا
املادة ()1
تهدف الدرا�سات العليا �إىل حتقيق الأغرا�ض الآتية:
 -1العناية بالدرا�سات العليا الإ�سالمية والعربية والتو�سع يف بحوثها والعمل على ن�شرها.
 -2الإ�سهام يف �إث��راء املعرفة الإن�سانية بكافة فروعها عن طريق الدرا�سات املتخ�ص�صة والبحث اجلاد
للو�صول �إىل �إ�ضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والك�شف عن حقائق جديدة.
 -3متكني الطالب املتميزين من حملة ال�شهادات اجلامعية من موا�صلة درا�ساتهم العليا حملي ًا.
� -4إعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخ�ص�صة وت�أهيلهم ت�أهي ًال عالي ًا يف جماالت املعرفة املختلفة.
 -5ت�شجيع الكفايات العلمية على م�سايرة التقدم ال�سريع للعلم والتقنية ودفعهم �إىل الإبداع واالبتكار وتطوير
البحث العلمي وتوجيهه ملعاجلة ق�ضايا املجتمع ال�سعودي.
 -6الإ�سهام يف حت�سني م�ستوى برامج املرحلة اجلامعية لتتفاعل مع برامج الدرا�سات العليا.
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الباب الثاني
الدرجات العلمية
املادة ()2
مينح جمل�س اجلامعة الدرجات العلمية الآتية بنا ًء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وت�أييد جمل�س عمادة
الدرا�سات العليا:
 -1الدبلوم.
 -2املاج�ستري (العاملية).
 -3الدكتوراه (العاملية العالية).
املادة ()3
تكون متطلبات الدرا�سة للدرجات العلمية املن�صو�ص عليها يف املادة الثانية وفق �أحكام هذه الالئحة وي�ستثنى
من ذلك:
 -1الدبلومات الطبية.
 -2الزماالت الطبية.
فيطبق عليها القواعد واللوائح ال�صادرة من جمل�س اجلامعة.
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الباب الثالث
تنظيم الدراسات العليا
املادة ()4
ُين�ش�أ يف كل جامعة عمادة للدرا�سات العليا ترتبط بوكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،وتتوىل
الإ�شراف على جميع برامج الدرا�سات العليا باجلامعة والتن�سيق فيما بينها ،والتو�صية باملوافقة عليها
وتقوميها واملراجعة الدائمة لها.

املادة ()5
يكون لعمادة الدرا�سات العليا جمل�س يخت�ص بالنظر يف جميع الأمور املتعلقة بالدرا�سات العليا باجلامعة
واتخاذ القرارات الالزمة ب�ش�أنها يف حدود اخت�صا�صه وفق ما تق�ضي به هذه الالئحة ،وله على الأخ�ص ما
ي�أتي:
 -1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للدرا�سات العليا �أو تعديلها ،وتن�سيقها يف جميع كليات ومعاهد اجلامعة ومتابعة
تنفيذها بعد �إقرارها.
 -2اقرتاح اللوائح الداخلية بالتن�سيق مع الأق�سام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدرا�سات العليا.
 -3اقرتاح �أ�س�س القبول للدرا�سات العليا وتنفيذها والإ�شراف عليها.
 -4التو�صية ب�إجازة الربامج امل�ستحدثة بعد درا�ستها والتن�سيق بينها وبني الربامج القائمة.
 -5التو�صية باملوافقة على مقررات الدرا�سات العليا وما يطر�أ عليها �أو على الربامج من تعديل �أو تبديل.
 -6التو�صية مب�سميات ال�شهادات العليا باللغتني العربية والإجنليزية بنا ًء على تو�صية جمال�س الكليات.
 -7التو�صية مبنح الدرجات العلمية.
 -8البت يف جميع ال�ش�ؤون الطالبية املتعلقة بطالب الدرا�سات العليا يف اجلامعة.
 -9املوافقة على ت�شكيل جلان الإ�شراف ومناق�شة الر�سائل العلمية.
 -10و�ضع الإطار العام خلطة البحث والقواعد املنظمة لكيفية كتابة الر�سالة العلمية وطباعتها و�إخراجها،
وتقدميها ،ومناذج تقارير جلنة املناق�شة واحلكم على الر�سائل.
 -11تقومي برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة ب�صفة دورية بوا�سطة جلان �أو هيئات متخ�ص�صة من داخل
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�أو من خارج اجلامعة.
 -12درا�سة التقارير الدورية التي تقدمها الأق�سام العلمية يف اجلامعة.
 -13النظر فيما يحيله �إليه جمل�س اجلامعة �أو رئي�سه �أو مدير اجلامعة للدرا�سة و�إبداء الر�أي.

املادة ()6
ي�ؤلف جمل�س عمادة الدرا�سات العليا على النحو الآتي:
 -1عميد الدرا�سات العليا وله رئا�سة املجل�س.
 -2عميد البحث العلمي.
 -3وكيل عمادة الدرا�سات العليا وله �أمانة املجل�س.
 -4ع�ضو هيئة تدري�س واحد عن كل كلية بها درا�سات عليا بدرجة �أ�ستاذ م�شارك على الأقل يتم تعيينهم
بقرار من جمل�س اجلامعة بنا ًء على تو�صية جمال�س الكليات وموافقة مدير اجلامعة ،ويكون تعيينهم
ملدة �سنتني قابلة للتجديد.
ويجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه مرة كل �شهر على الأقل وال ي�صح االجتماع �إال بح�ضور ثلثي �أع�ضائه وت�صدر
قراراته بالأغلبية لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س ،وتعترب
قرارات املجل�س نافذة ما مل يرد عليها اعرتا�ض من مدير اجلامعة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ و�صولها
�إليه.
وملجل�س العمادة ت�شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من بني �أع�ضائه �أو من غريهم لدرا�سة ما يكلفهم به.

القاعدة التنفيذية ()1-6

1 -1ي�ضاف جميع وكالء العمادة لع�ضوية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
2 -2يف�ضل �أن يكون ممثل الكلية مبجل�س العمادة وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي.
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الباب الرابع
البرامج المستحدثة
املادة ()7
ي�ضع جمل�س اجلامعة املعايري التف�صيلية لإقرار برامج الدرا�سات العليا بنا ًء على تو�صية جمل�س عمادة
الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ي�أتي:
�1 -1أن يكون قد توافر لدى الق�سم العدد الكايف من �أع�ضاء هيئة التدري�س من الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركني
املتخ�ص�صني يف جم��ال الربنامج ،بالإ�ضافة �إىل توافر الإمكانات البحثية من معامل وخمتربات
وت�سهيالت احلا�سوب وغريها ،وذلك ل�ضمان جناح الربنامج من حيث التدري�س والإ�شراف والبحث.
�2 -2أن يكون الق�سم قد اكت�سب خربة منا�سبة على م�ستوى املرحلة اجلامعية �إن كان الربنامج لدرجة
املاج�ستري� ،أو درجة املاج�ستري �إن كان الربنامج لدرجة الدكتوراه.
�3 -3أن يكون عدد الطالب املتوقع قبولهم يف الربنامج منا�سب ًا ل�ضمان ا�ستمراريته.

القاعدة التنفيذية ()1-7
على الق�سم الذي يرغب يف ا�ستحداث برنامج للدرا�سات العليا مراعاة ال�ضوابط التالية:
1 -1التن�سيق مع عمادة الدرا�سات العليا والأق�سام الأخرى باجلامعة لتفادي االزدواجية.
�2 -2أن يتوافر بالق�سم ما ال يقل عن ثالثة من �أع�ضاء هيئة التدري�س من الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركني يف
جمال التخ�ص�ص ،ممن يحق لهم الإ�شراف على الر�سائل العلمية.
�3 -3أن يكون الق�سم العلمي قد اكت�سب خربة يف جمال املرحلة اجلامعية ال تقل عن �أربع �سنوات ويراعى يف
مرحلة الدكتوراه �أال تقل خربة الق�سم يف جمال املاج�ستري عن �سنتني وملجل�س عمادة الدرا�سات العليا
حق اال�ستثناء من ذلك.
�4 -4أن يتوافر لدى الق�سم يف التخ�ص�صات التطبيقية ما ال يقل عن معمل واحد لكل امل�سارات �أو ال�شعب التي
يقرتح ا�ستحداث برنامج درا�سات عليا فيها ،ومراعاة توافر الإمكانات والت�سهيالت الأخرى الالزمة
للربنامج ،ومنها احلا�سوب ،واملراجع ،والدوريات ،والكادر الفني والإداري.
5 -5على الق�سم تقدمي �إح�صاءات بعدد الطالب املتوقع قبولهم بالربنامج واجلهات التي ميكن �أن ت�ستفيد
من الربنامج.
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املادة ()8
مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )7يتقدم الق�سم �إىل جمل�س الكلية مب�شروع تف�صيلي عن الربنامج يو�ضح فيه
ما ي�أتي:
� -1أهداف الربنامج ومدى احتياج املجتمع ال�سعودي له.
 -2طبيعة الربنامج من حيث تركيزه الأكادميي واملهني ومنهجه العلمي.
� -3أهمية الربنامج وم�سوغات تقدميه ،بعد االط�لاع على ما تقدمه الأق�سام الأخ��رى داخل اجلامعة �أو
اجلامعات الأخرى يف اململكة يف جمال التخ�ص�ص.
 -4الإمكانات املتوافرة� ،أو املطلوب توافرها بالق�سم لتقدمي الربنامج على م�ستوى تعليمي ومهني رفيع،
وب�صفة خا�صة حتديد املجاالت البحثية الرئي�سة بالق�سم.
 -5معدل ا�ستقرار هيئة التدري�س بالق�سم على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.
 -6ال�سري الذاتية والعلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم ،وملن لهم �صلة مبجال الربنامج يف اجلامعة.

القاعدة التنفيذية ()1-8
يقوم الق�سم ب�إعداد م�شروع الربنامج املقرتح وفق الأحكام ال�ستة التي ن�صت عليها املادة ( )8و�أن يراعى
الآتي:
1 -1حتديد م�سارات و�شعب الربنامج والتخ�ص�صات الدقيقة.
2 -2حتديد املتطلبات الدرا�سية للدرجة العلمية ،وحتديد مقررات الربنامج ،وعدد الوحدات الدرا�سية
املعتمدة لكل مقرر وتوزيع املقررات على املقررات الإجبارية واالختيارية ،والر�سالة �أو امل�شروع البحثي،
باللغتني العربية والإجنليزية.
3 -3يجب �أن يحتوي الربنامج على وحدات درا�سية ( ال تقل عن وحدتني ) هدفها متكني الطالب من مناهج
البحث العلمي وا�ستخدام تقنياته و�أدواته.
4 -4تو�صيف كل مقرر من مقررات الربنامج ،باللغتني العربية والإجنليزية.
5 -5حتديد رمز ورقم لكل مقرر جلميع مقررات الربنامج ،باللغتني العربية والإجنليزية ،وذلك وفق طرق
ترقيم مقررات الدرا�سات العليا التي وافق عليها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
6 -6يرفع الق�سم م�شروع الربنامج ،بعد اعتماده من جمل�س الق�سم �إىل جمل�س الكلية ،وبعد موافقة جمل�س
الكلية على الربنامج املقرتح يتم رفعه �إىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
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7 -7يتم �إع��داد م�شروع الربنامج املقرتح على النموذج املتاح على موقع عمادة الدرا�سات العليا على
االنرتنت.
8 -8على الق�سم �إجراء درا�سة مقارنة بني الربنامج والربامج املماثلة يف جامعات اململكة ،لال�ستفادة من
�إيجابيات براجمها وتاليف �سلبياتها ،وتو�ضيح مدى متيز الربنامج عن غريه من الربامج املماثلة.
9 -9على الق�سم عر�ض برامج الدرا�سات العليا املقرتح ا�ستحداثها �أو تطويرها على مق ِّيمني اثنني متخ�ص�صني
لهما خربة �أكادميية وا�سعة ومتميزة يف جمال التخ�ص�ص والدرا�سات العليا ،على �أن يكون �أحد املق ِّيمني
من �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة عاملية وذلك لدرا�ستها والتوجيه ب�إقرارها ،وذلك قبل عر�ضها على
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ،ويتم تقدمي تقارير املق ِّيمني مع طلب �إقرار الربنامج.

القاعدة التنفيذية ()2-8
اجلدول التايل يو�ضح احلدود الدنيا والق�صوى للوحدات الدرا�سية للمقررات الدرا�سية والر�سالة العلمية
وامل�شروع البحثي:
الدرجة

عدد الوحدات الدرا�سية
عدد الوحدات
الدرا�سية للمقررات للر�سالة �أو للم�شروع البحثي
احلد
الأدنى

()24
الدبلـ ـ ــوم
()24
باملقررات الدرا�سية والر�سالة
املاج�ستري
باملقررات الدرا�سية وامل�شروع البحثي (*)42
()30
باملقررات الدرا�سية والر�سالة
الدكتوراه
()12
بالر�سالة وبع�ض املقررات

احلد
الأق�صى

()36
32
*52
42
18

احلد الأدنى

احلد الأق�صى

ــ
()8
()3
10
20

ــ
()10
5
12
30

( ) عدد الوحدات الدرا�سية املعتمدة يف الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات.
* �شامل للوحدات الدرا�سية للم�شروع البحثي.

املادة ()9
يدر�س جمل�س عمادة الدرا�سات العليا م�شروع الربنامج ،ويتوىل التن�سيق بني متطلباته ومتطلبات الربامج الأخرى
القائمة �إن وجدت لتفادي االزدواجية فيما بينها ،ويف حال اقتناعه يو�صي به �إىل جمل�س اجلامعة العتماده.
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القاعدة التنفيذية ()1-9
-1
-2
-3
-4

1تتوىل اللجنة الدائمة لتطوير برامج الدرا�سات العليا درا�سة برامج الدرا�سات العليا اجلديدة املقرتح
ا�ستحداثها �أو تطويرها ،متهيد ًا لعر�ضها على جمل�س العمادة.
2تقوم اللجنة بدرا�سة الربامج للت�أكد من ا�ستيفائها الأحكام واملعايري التي ن�صت عليها الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات وقواعدها التنفيذية ،واقرتاح التعديالت املطلوبة.
3بعد اكتمال التعديالت املطلوبة ،تو�صي اللجنة برفع الربامج �إىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
4ترفع اللجنة تو�صياتها وحما�ضرها �إىل عميد الدرا�سات العليا العتمادها.

املادة ()10
يكون التعديل يف املقررات� ،أو متطلبات الربنامج� ،أو �شروط القبول ،بقرار من جمل�س اجلامعة بنا ًء على
تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بالتن�سيق مع الق�سم املخت�ص.

القاعدة التنفيذية ()1-10
يقوم كل ق�سم علمي بتحديد �أهدافه التنفيذية لربامج الدرا�سات العليا التابعة له بداية كل عام درا�سي ويتم
تزويد عمادة الدرا�سات العليا بذلك.

القاعدة التنفيذية ()2-10
-1
-2

-3
-4

1يتوىل كل ق�سم �إعداد التقارير الالزمة لتقومي براجمه ب�شكل دوري كل �سنتني ،وبحد �أق�صى ال يتجاوز
خم�س �سنوات.
2يرفع كل ق�سم ما يراه من تعديالت يف مقرراته� ،أو متطلبات الربنامج� ،أو �شروط القبول ،عند احلاجة
لذلك �إىل جمل�س الكلية .وتقدم تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية بالتعديالت املطلوبة للربنامج �إىل جمل�س
عمادة الدرا�سات العليا.
3يتم ترقيم املقررات وفق الطريقة التي �أقرها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
4يدر�س جمل�س عمادة الدرا�سات العليا الربنامج املعدل ،ومن ثم يرفع تو�صيته �إىل جمل�س اجلامعة،
لإقراره.
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القاعدة التنفيذية ()3-10
ال يعد التعديل يف املقررات �أو متطلبات الربنامج �أو �شروط القبول تطوير ًا للربنامج و�إمنا حتديث ًا فقط وال
ينطبق عليه ما ورد يف القاعدة التنفيذية (� )2-10إذا توفر الآتي:
�1 -1أن يكون قد م�ضى على �إقرار �أو تطوير الربنامج خم�س �سنوات �أو �أقل.
2 -2ن�سبة عدد الوحدات الدرا�سية للمقررات امل��راد تعديلها � %20أو �أقل من العدد الإجمايل للوحدات
الدرا�سية.
3 -3يكون التعديل فقط يف املقررات �أو متطلبات الربنامج �أو �شروط القبول.

القاعدة التنفيذية ()4-10
يتم اعتماد الربنامج املحدث امل�شار �إليه يف القاعدة التنفيذية ( )3-10وفق الآتي:
1 -1يتم عر�ض ما يراد حتديثه يف الربنامج على جمل�س الق�سم دون احلاجة لتعبئة منوذج تطوير برنامج
درا�سات عليا.
2 -2ير�سل عميد الكلية املو�ضوع بعد موافقته �إىل عميد الدرا�سات العليا لعر�ضه على جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا واعتماده.

املادة ()11
يجوز �أن تن�ش�أ يف اجلامعة برامج م�شرتكة للدرا�سات العليا بني ق�سمني �أو �أكرث �أو كليتني �أو �أكرث وفق قواعد
ي�ضعها جمل�س اجلامعة بنا ًء على تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بعد التن�سيق مع الأق�سام املعنية.

القاعدة التنفيذية ()1-11
�1 -1إذا رغبت �إحدى الكليات يف �إن�شاء برنامج م�شرتك بني ق�سمني (�أو تخ�ص�صني) �أو �أكرث ،من �أق�سامها،
فيرُ �شح كل ق�سم ع�ضوين �أو �أكرث من املتخ�ص�صني يف الربنامج لو�ضع ت�صور م�شرتك للربنامج املقرتح.
وبعد درا�سته يف جمل�س كل ق�سم على حدة ،يعر�ض على جمل�س الكلية لإق��راره ،ثم رفعه �إىل جمل�س
عمادة الدرا�سات العليا لدرا�سته ،ورفع التو�صية به �إىل جمل�س اجلامعة .ويكون الق�سم الذي بادر
باقرتاح الربنامج هو الق�سم امل�شرف على الربنامج بعد �إقراره.
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�2 -2إذا رغبت كليتان �أو �أكرث من كليات اجلامعة يف �إن�شاء برنامج م�شرتك بني ق�سمني (�أو تخ�ص�صني) �أو
�أكرث يف كليتني �أو �أكرث ،ير�شح كل ق�سم ع�ضوين �أو �أكرث من املتخ�ص�صني يف الربنامج املقرتح ،لو�ضع
ت�صور م�شرتك للربنامج املقرتح .وبعد درا�سته يف جمل�س كل ق�سم على حدة ،يعر�ض على جمال�س
الكليات املعنية؛ ثم يرفع �إىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا لدرا�سته ورفع التو�صية به �إىل جمل�س
اجلامعة ،وتكون الكلية التي بادرت باقرتاح الربنامج هي الكلية امل�شرفة على الربنامج بعد �إقراره.
3 -3تتم �إجراءات القبول يف الربامج امل�شرتكة وفق �شروط القبول العامة.
4 -4ت�سري الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات وقواعدها التنفيذية ،على جميع �ش�ؤون الربامج
امل�شرتكة للدرا�سات العليا.
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الباب الخامس
القبول والتسجيل
�شروط القبول:
املادة ()12
يحدد جمل�س اجلامعة �أعداد الطالب الذين �سيتم قبولهم �سنوي ًا يف الدرا�سات العليا بنا ًء على تو�صية جمل�س
عمادة الدرا�سات العليا واقرتاح جمال�س الأق�سام والكليات.

املادة ()13
ي�شرتط للقبول يف الدرا�سات العليا ب�صفة عامة ما ي�أتي:
�	-1أن يكون املتقدم �سعوديا� ،أو على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان من غري ال�سعوديني.
�	-2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على ال�شهادة اجلامعية من جامعة �سعودية �أو جامعة �أخرى معرتف بها.
�	-3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك والئق ًا طبي ًا.
�	-4أن يقدم تزكيتني علميتني من �أ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.
 -5موافقة مرجعه على الدرا�سة �إذا كان موظف ًا.
 -6التفرغ التام للدرا�سة ملرحلة الدكتوراه.
وملجل�س كل جامعة �أن ي�ضيف �إىل هذه ال�شروط العامة ما يراه �ضروري ًا.
مت تعديل الفقرة ( )6من املادة ( )13لت�صبح:
 -6الأ�صل يف درا�سة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز ملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من ذلك متى دعت احلاجة
لذلك.

القاعدة التنفيذية ()1-13
بالن�سبة للطالب غري ال�سعودي ،و�إ�ضافة �إىل ما ورد يف املادة ( ،)13في�شرتط التايل:
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1 -1موافقة �صاحب ال�صالحية على املنحة الر�سمية.
�2 -2أن يكون لديه جواز �سفر �ساري املفعول.
�3 -3أن تكون الوثائق كافة معتمدة من قبل ال�سلطات باململكة� ،أو �سفارتها بالبلد املقيم فيه مقدم الطلب.

املادة ()14
ي�شرتط للقبول مبرحلة الدبلوم ح�صول الطالب على تقدير (جيد) على الأقل يف املرحلة اجلامعية.

املادة ()15
ي�شرتط للقبول مبرحلة (املاج�ستري) ح�صول الطالب على تقدير (جيد جد ًا) على الأقل يف املرحلة اجلامعية،
ويجوز ملجل�س عمادة الدرا�سات العليا قبول احلا�صلني على تقدير (جيد مرتفع).
كما يجوز ملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم وت�أييد جمل�س الكلية قبول احلا�صلني
على تقدير (جيد) يف بع�ض الربامج التي يحددها جمل�س اجلامعة ،على �أال يقل معدل الطالب يف كل الأحوال
عن (جيد جد ًا) يف مقررات التخ�ص�ص ملرحلة البكالوريو�س.
وملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم وت�أييد جمل�س الكلية �إ�ضافة �شروط �أخرى
يراها �ضرورية للقبول.

املادة ()16
ي�شرتط للقبول مبرحلة (الدكتوراه) احل�صول على تقدير (جيد جد ًا) على الأقل يف مرحلة املاج�ستري �إذا
كانت من جامعة متنحها بتقدير .وملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم وت�أييد
جمل�س الكلية �إ�ضافة �شروط �أخرى يراها �ضرورية للقبول.

القاعدة التنفيذية ()1-16
1 -1عند انطباق ال�شروط الواردة بالالئحة على املتقدم ،تقوم العمادة بتحويل امللفات للكليات التي حتولها
بدورها �إىل الأق�سام العلمية ،ليقوم كل ق�سم بح�ساب املعدل الرتاكمي للمقررات التخ�ص�صية للطالب
احلا�صلني على تقدير (جيد) فقط ,والت�أكد من ح�صول الطالب على تقدير (جيد جد ًا) فيها لإدراج
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ا�سمه يف قائمة التناف�س لاللتحاق بالربنامج ،على �أن يحدد كل ق�سم علمي قائمة مبقررات التخ�ص�ص
التي تدخل عادة يف احت�ساب املعدل الرتاكمي ،ويتم تزويد عمادة الدرا�سات العليا بن�سخة منها م�سبق ًا،
وكذلك ما يطر�أ عليها من تعديالت الحقة ،لغر�ض املتابعة.
2 -2بالن�سبة للطالب الذين يتقدمون لاللتحاق بربامج درا�سات العليا يف غري جمال تخ�ص�صهم� ،أو الطالب
املقبولني� ،أو املحولني من جامعات �أخرى ،حتدد مواد التخ�ص�ص ح�سب النظم التي ت�ضعها الكليات يف
القواعد التنفيذية اخلا�صة بها.
3 -3عند زيادة عدد املتقدمني للربنامج عن العدد املقرتح للقبول ،يقوم الق�سم العلمي با�ستكمال �إجراءات
املفا�ضلة وفق الآتي:
�أ -تتم املفا�ضلة بني املتقدمني لربامج الدكتوراه وفق ما يلي:
 االختبار التحريري بالق�سم  ،%60وميكن للق�سم العلمي �أن ي�ضع �شريحة ( %10بحد �أق�صى)ملدى قرب تخ�ص�ص املتقدم من تخ�ص�ص الربنامج.
 اختبار القدرات للجامعيني .%40ب -تتم املفا�ضلة بني املتقدمني لربامج املاج�ستري العامة وفق ما يلي:
 املعدل الرتاكمي العام  ،%60وميكن للق�سم العلمي �أن ي�ضع �شريحة ( %10بحد �أق�صى) ملدىقرب تخ�ص�ص املتقدم من تخ�ص�ص الربنامج.
 االختبار التحريري بالق�سم (�أو اختبار القدرات للجامعيني) .%40ج -تتم املفا�ضلة بني املتقدمني لربامج الدرا�سات العليا اخلا�صة وفق ما يلي:
 املعدل الرتاكمي العام .%30 اختبار القدرات للجامعيني .%40 اخلربات والدورات .%20 اختبار اللغة الإجنليزية (توفل �أو ما يعادله)  %10على �أن يح�سب للمتقدم الدرجة الكاملة عندح�صوله على  400درجة �أو �أكرث وللحا�صلني على درجة �أقل من  400يتم احت�ساب الن�سبة لهم
بحيث تكون  400هي الدرجة الق�صوى.
4 -4حتتفظ الكلية ب�صور من وثائق الطالب املقبولني ،وتر�سل �صور وثائق املقبولني وغري املقبولني �إىل عمادة
الدرا�سات العليا.
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القاعدة التنفيذية ()2-16
عند اعتماد جمل�س اجلامعة القبول بتقدير عام (جيد) يف �أحد التخ�ص�صات وذلك وفق ما ن�صت عليه املادة
( ،)15يتم االلتزام مبا يلي:
�أ -الت�أكيد على ما ن�صت عليه املادة ( )15امل�شار �إليها �أعاله ،يف �أن قبول املتقدمني بتقدير عام (جيد)
يكون فقط يف نف�س التخ�ص�ص ،حيث �أن هذه هي احلالة الوحيدة التي يكون فيها بالإمكان ح�ساب معدل
الطالب يف مقررات التخ�ص�ص ملرحلة البكالوريو�س.
ب -يقوم الق�سم العلمي بح�ساب معدل املتقدمني يف مقررات التخ�ص�ص ،على �أن ال يقل عدد الوحدات
الدرا�سية لتلك املقررات عن  30وحدة درا�سية.
ج -يقوم الق�سم ب�إقــرار مقــررات تكميليــة على الطالب املقبولني بتقدير ع��ام (جيد) وفق ًا ملا ورد
يف املادة ( )18من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات وقواعدها التنفيذية بجامعة امللك
عبدالعزيز ،ويتم �إق��رار املقررات التكميلية من مرحلة البكالوريو�س التي يتوفر بها �أحد ال�شرطني
الآتيني:
 مقررات تخ�ص�صية �أ�سا�سية مل يدر�سها الطالب يف مرحلة البكالوريو�س. مقررات تخ�ص�صية �أ�سا�سية ح�صل فيها الطالب على درج��ة �أق��ل من  70يف املائة يف مرحلةالبكالوريو�س.

املادة ()17
يجوز قبول الطالب لدرا�سة املاج�ستري �أو الدكتوراه يف غري جمال تخ�ص�صه بنا ًء على تو�صية جمل�سي الق�سم
والكلية املخت�صني وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

املادة ()18
يجوز للق�سم املخت�ص �أن ي�شرتط لقبول الطالب يف مرحلتي املاج�ستري �أو الدكتوراه اجتياز عدد من املقررات
التكميلية من مرحلة �سابقة يف مدة ال تزيد على ثالثة ف�صول درا�سية مع مراعاة ما ي�أتي:
 -1اجتياز املقرر التكميلي يف املرة الأوىل بتقدير ال يقل عن (جيد).
�	-2أال يقل معدله الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن (جيد جد ًا).
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	-3ال يتم الت�سجيل يف برنامج الدرا�سات العليا �إال بعد اجتياز املقررات التكميلية ،ويجوز للق�سم الإذن
بالت�سجيل يف مقررات الدار�سات العليا �إذا مل يبق عليه �سوى مقرر �أو مقررين من املقررات التكميلية.
	-4ال حتت�سب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية �ضمن املدة املحددة للح�صول على الدرجة.
	-5ال تدخل املقررات التكميلية يف احت�ساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدرا�سات العليا.

القاعدة التنفيذية ()1-18
ال يحت�سب الف�صل الدرا�سي ال�صيفي �ضمن املدة املحددة الجتياز املقررات التكميلية.

املادة ()19
تتوىل عمادة الدرا�سات العليا قبول الطالب وت�سجيلهم بالتن�سيق مع عمادة القبول والت�سجيل.

املادة ()20
ال يجوز للطالب �أن يلتحق بربناجمني للدرا�سات العليا يف وقت واحد.

القاعدة التنفيذية ()1-20
ال يجوز للطالب امللتحق ب�أي برنامج درا�سات عليا� ،أن يلتحق يف الوقت نف�سه ب�أي برنامج �آخر� ،سواء من
برامج املرحلة اجلامعية �أو برامج الدرا�سات العليا.

الت�أجيل واحلذف:
املادة ()21
يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�ص وعميدي الكلية والدرا�سات العليا ت�أجيل قبول الطالب على �أال تتجاوز
مدة الت�أجيل ف�صلني درا�سيني ،وال حتت�سب مدة الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة.
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املادة ()22
يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�ص وعميدي الكلية والدرا�سات العليا ت�أجيل درا�سة الطالب وفق ما ي�أتي:
� -1أن يكون الطالب قد اجتاز ف�ص ًال درا�سي ًا �أو �أكرث �أو �أجنز قدر ًا منا�سب ًا من الر�سالة.
� -2أال يتجاوز جمموع مدة الت�أجيل �أربعة ف�صول درا�سية (�سنتني درا�سيتني).
� -3أن يتقدم بطلب الت�أجيل قبل بداية الف�صل الدرا�سي مبا ال يقل عن �أ�سبوعني.
 -4ال حتت�سب مدة الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة.

القاعدة التنفيذية ()1-22
1 -1ال يجوز ت�أجيل �أكرث من ف�صلني درا�سيني متتاليني.
2 -2يجب �أن يكون للت�أجيل مربرات مقنعة.
3 -3عند ت�أجيل الف�صل الدرا�سي للطالب ،ف�إن الربامج اخلا�صة تعامل مالي ًا ح�سب الأنظمة املتبعة بعمادة
خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر.

القاعدة التنفيذية ()2-22
يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�ص وعميدي الكلية والدرا�سات العليا ت�أجيل درا�سة الطالب يف �أثناء مرحلة
املقررات التكميلية امل�شار �إليها يف املادة ( )18وفق ما ي�أتي:
�1 -1أن يكون الطالب قد اجتاز ف�ص ًال درا�سي ًا �أو �أكرث يف املقررات التكميلية.
2 -2للطالب احلق يف ت�أجيل ف�صل درا�سي واحد فقط يف �أثناء مرحلة املقررات التكميلية.
�3 -3أن يتقدم الطالب بالت�أجيل قبل بداية الف�صل الدرا�سي مبا ال يقل عن �أ�سبوعني.
4 -4ال يحت�سب الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى للمدة املقررة الجتياز املقررات التكميلية امل�شار �إليها يف املادة
(.)18
5 -5يحت�سب الت�أجيل �ضمن مدد الت�أجيالت امل�شار �إليها يف الفقرة ( )2من املادة (.)22

املادة ()23
يجوز �أن يحذف الطالب جميع مقررات الف�صل الدرا�سي وفق ما ي�أتي:
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-1
-2
-3
-4

�أن يتقدم بطلب احلذف قبل االختبار النهائي.
موافقة جمل�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.
�أال يكون هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن الفر�ص الإ�ضافية.
يحت�سب هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن مدد الت�أجيل امل�شار �إليها يف املادة (.)22

القاعدة التنفيذية ()1-23

1 -1ال يتقدم الطالب بطلب احلذف �إال �أن يكون قد اجتاز ف�ص ًال درا�سي ًا �أو �أكرث يف املقررات املنهجية.
2 -2يتقدم الطالب بطلب احلذف قبل �أربعة �أ�سابيع من االختبار النهائي ،وال يعترب الطلب مقبو ًال �إال بعد
اعتماده من عميد الدرا�سات العليا.
3 -3عند حذف الف�صل الدرا�سي للطالب ،فان الربامج اخلا�صة تعامل مالي ًا ح�سب الأنظمة املتبعة بعمادة
خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر.

القاعدة التنفيذية ()2-23
يجوز �أن يحذف الطالب جميع مقررات الف�صل الدرا�سي يف �أثناء مرحلة املقررات التكميلية امل�شار �إليها يف
املادة ( )22وفق ما ي�أتي:
�1 -1أن يتقدم بطلب احلذف قبل االختبار النهائي ب�أربعة �أ�سابيع.
2 -2موافقة جمل�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.
3 -3يحت�سب هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن مدد الت�أجيل امل�شار �إليها يف القاعدة التنفيذية (.)2-22
4 -4ال يحت�سب حذف املقررات �ضمن احلد الأق�صى للمدة املقررات الجتياز املقررات التكميلية امل�شار �إليها
يف املادة (.)18

االن�سحـاب:
املادة ()24
�إذا ان�سحب الطالب من الدرا�سات العليا بنا ًء على رغبته ثم �أراد العودة �إليها طبقت عليه �شروط االلتحاق
وقت الت�سجيل اجلديد.
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القاعدة التنفيذية ()1-24
�1 -1إذا ان�سحب الطالب من الدرا�سات العليا بناء على رغبته ،ثم �أراد العودة �إليها ،يجوز للق�سم العلمي
احت�ساب ما يراه من املقررات التكميلية التي در�سها الطالب قبل ان�سحابه.
2 -2ال يتم احت�ساب املقررات املنهجية التي در�سها الطالب قبل ان�سحابه.

االنقطــاع:
املادة ()25
يعترب الطالب منقطع ًا عن الدرا�سة ويطوى قيده يف احلاالت الآتية:
� -1إذا كان مقبو ًال للدرا�سة ومل ي�سجل يف الوقت املحدد.
 -2يف حال الت�سجيل يف �أحد الف�صول وعدم مبا�شرته للدرا�سة لهذا الف�صل.

�إلغاء القيد و�إعادته:
املادة ()26
يلغى قيد الطالب بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا يف احلاالت الآتية:
� -1إذا مت قبوله يف الدرا�سات العليا ومل ي�سجل يف الفرتة املحددة للت�سجيل.
� -2إذا مل يجتز املقررات التكميلية وفق ال�شروط الواردة يف املادة (.)18
� -3إذا ان�سحب �أو انقطع عن الدرا�سة ملدة ف�صل درا�سي دون عذر مقبول.
� -4إذا ثبت عدم جديته يف الدرا�سة �أو �أخل ب�أي من واجباته الدرا�سية وفق ًا لأحكام املادة ( )52من هذه
الالئحة.
�	-5إذا انخف�ض معدله الرتاكمي عن تقدير (جيد جد ًا) يف ف�صلني درا�سيني متتاليني.
�	-6إذا جتاوز فر�ص الت�أجيل املحددة يف املادة (.)22
�	-7إذا �أخل بالأمانة العلمية �سواء يف مرحلة درا�سته للمقررات �أو �إعداده للر�سالة� ،أو قام بعمل يخل بالأنظمة
والتقاليد اجلامعية.
�	-8إذا مل يجتز االختبار ال�شامل � -إن وجد  -بعد ال�سماح له ب�إعادته مرة واحدة.
�	-9إذا قررت جلنة احلكم على الر�سالة عدم �صالحيتها للمناق�شة �أو عدم قبولها بعد املناق�شة.

25

25

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات
وقواعدها التنفيذية بجامعة الملك عبد العزيز

�	-10إذا مل يح�صل على الدرجة خالل احلد الأق�صى ملدتها وفق ًا للمادة (.)36

املادة ()27
يجوز يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى �إعادة قيد الطالب الذي �ألغي قيده �إذا كان احلائل دون موا�صلة درا�سته
ظروف قهرية يقبلها جمل�سا الق�سم والكلية وتكون �إعادة القيد بنا ًء على تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا وبقرار من جمل�س اجلامعة مع مراعاة ما ي�أتي:
 -1الطالب الذي م�ضى على �إلغاء قيده �أكرث من �ستة ف�صول درا�سية يعامل معاملة الطالب امل�ستجد ب�صرف
النظر عما قطع �سابق ًا من مرحلة الدرا�سة.
 -2الطالب الذي م�ضى على �إلغاء قيده �ستة ف�صول �أو �أقل يعيد درا�سة بع�ض املقررات التي يحددها له
جمل�سا الق�سم والكلية ويوافق عليها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا وحتت�سب الوحدات التي در�سها �ضمن
معدله الرتاكمي بعد ا�ستئنافه الدرا�سة كما حتت�سب املدة التي ق�ضاها الطالب يف الدرا�سة قبل �إلغاء
قيده �ضمن املدد الق�صوى للح�صول على الدرجة.

القاعدة التنفيذية ()1-27
ال يجوز �إعادة قيد الطالب املن�سحب نهائي ًا من اجلامعة.

الفر�ص الإ�ضافية:
املادة ()28
يجوز ا�ستثنا ًء من الفقرة ( )5من املادة ( )26منح الطالب فر�صة �إ�ضافية واحدة لف�صل درا�سي واحد �أو
ف�صلني درا�سيني حد ًا �أعلى بنا ًء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

املادة ()29
يجوز ا�ستثنا ًء من الفقرة ( )10من املادة ( )26منح الطالب فر�صة �إ�ضافية ال تزيد عن ف�صلني درا�سيني
بنا ًء على تقرير من امل�شرف وتو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا وموافقة جمل�س
اجلامعة.
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التحـــويل:
املادة ()30
يجوز قبول حتويل الطالب �إىل اجلامعة من جامعة �أخرى معرتف بها بنا ًء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية
وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ي�أتي:
 -1توافر �شروط القبول يف الطالب املح َّول و�أي �شروط �أخرى يراها الق�سم �ضرورية.
� -2أال يكون الطالب مف�صو ًال من اجلامعة املح َّول منها لأي �سبب من الأ�سباب.
 -3يجوز احت�ساب عدد الوحدات الدرا�سية التي در�سها �سابق ًا طبق ًا للآتي:
�أ �	-أال يكون قد م�ضى على درا�سته للوحدات املعادلة �أكرث من �ستة ف�صول درا�سية.
ب�	-أن تتفق من حيث املو�ضوع مع متطلبات الربنامج املح َّول �إليه.
ج�	-أال تتعدى ن�سبة هذه الوحدات ثالثني يف املائة من وحدات الربنامج املح َّول �إليه.
د �	-أال يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن (جيد جد ًا).
هـ	-ال تدخل الوحدات املعادلة �ضمن ح�ساب املعدل الرتاكمي.
و  -تكون املعادلة بتو�صية من جمل�س الق�سم ال��ذي يتبعه املقرر وموافقة جمل�سي الكلية وعمادة
الدرا�سات العليا.

املادة ()31
يجوز حتويل الطالب من تخ�ص�ص �إىل �آخر داخل اجلامعة بنا ًء على تو�صية جمل�سي الق�سم املح َّول �إليه والكلية
وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ي�أتي:
 -1توافر �شروط القبول يف الطالب املح َّول و�أي �شروط �أخرى يراها الق�سم �ضرورية.
 -2يجوز احت�ساب الوحدات الدرا�سية التي �سبق درا�ستها يف اجلامعة �إذا ر�أى الق�سم املخت�ص �أنها مطابقة
للربنامج الذي يريد التحول �إليه وتدخل �ضمن معدله الرتاكمي.
� -3أال يكون الطالب قد �ألغي قيده ل ٍّأي من الأ�سباب الواردة يف املادة ( )26من هذه الالئحة.
 -4حتت�سب املدة التي ق�ضاها الطالب يف الربنامج املح َّول منه �ضمن املدة الق�صوى املحددة للح�صول على
الدرجة.
 -5يكون التحويل من برنامج �إىل �آخر ملرة واحدة خالل املدة املحددة للح�صول على الدرجة.
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القاعدة التنفيذية ()1-31
يكون التقدم بطلب التحويل قبل بداية الف�صل الدرا�سي مبا ال يقل عن �شهر ،وتكون �إجراءات التحويل على
النحو التايل:
1 -1يقدم طلب التحويل من تخ�ص�ص �إىل �آخر� ،أو من برنامج �إىل �آخر ،داخل الق�سم العلمي� ،إىل رئي�س
الق�سم العلمي املخت�ص.
2 -2يقدم التحويل من ق�سم �إىل �آخر� ،إىل عميد الكلية.
3 -3يقدم طلب التحويل من كلية �إىل كلية �أخرى� ،إىل عمادة الدرا�سات العليا.
4 -4يقدم طلب التحويل �إىل جامعة امللك عبد العزيز ،من جامعة �أخرى من داخل اململكة �أو خارجها� ،إىل
العمادة ،م�شفوع ًا بوثيقة ر�سمية من اجلامعة التي در�س فيها الطالب من قبل ،تو�ضح حالته الدرا�سية،
واملقررات التي در�سها وحمتواها ،وعدد الوحدات الدرا�سية ،والتقومي الذي ح�صل عليه الطالب يف كل
مقرر.

القاعدة التنفيذية ()2-31
يجوز ملن �سجل لدرجة املاج�ستري بر�سالة �أو بدونها ،ومل يتي�سر له احل�صول عليها ،التحويل �إىل درجة الدبلوم
يف التخ�ص�ص نف�سه (�إن وجد) ،بعد تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية ،وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا،
وذلك وفق القواعد التي ت�ضعها كل كلية على حدة.

القاعدة التنفيذية ()3-31
للطالب احلق يف التحويل من برنامج املاج�ستري باملقررات الدرا�سية والر�سالة �إىل برنامج املاج�ستري
باملقررات الدرا�سية وامل�شروع البحثي وبالعك�س وملرة واحدة فقط بعد اجتياز ( )%50من ال�ساعات املعتمدة
لكل برنامج وفق ال�ضوابط التالية:
1 -1موافقة رئي�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.
�2 -2أال يكون قد م�ضى �أكرث من  6ف�صول درا�سية من مدته النظامية.
�3 -3أن يكون طلب التحويل قبل بدء درا�سة الف�صل مبدة ال تقل عن �شهر.
�4 -4إعداد خطة درا�سية للطالب مبا تبقى له للح�صول على الدرجة.
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الباب السادس
نظام الدراسة
املادة ()32
تكون الدرا�سة للدبلوم باملقررات الدرا�سية والأعمال امليدانية والتطبيقية واملعملية وفق ما ي�أتي:
	-1ال تقل مدة الدرا�سة عن ف�صلني وال تزيد عن �أربعة ف�صول درا�سية.
	-2ال يقل عدد الوحدات الدرا�سية عن ( )24وحدة وال تزيد عن ( )36وحدة.
ويحدد جمل�س اجلامعة بنا َء على اقرتاح جمل�سي الق�سم والكلية املخت�صني وتو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا املقررات املطلوبة للح�صول على الدبلوم وم�سمى ال�شهادة.

املادة ()33
تكون الدرا�سة للماج�ستري ب�أحد الأ�سلوبني الآتيني:
 -1باملقررات الدرا�سية والر�سالة على �أال يقل عدد الوحدات الدرا�سية عن �أربع وع�شرين وحدة م�ضاف ًا �إليها
الر�سالة.
 -2باملقررات الدرا�سية يف بع�ض التخ�ص�صات ذات الطبيعة املهنية ،على �أال يقل عدد الوحدات الدرا�سية
عن اثنتني و�أربعني وحدة من مقررات الدرا�سات العليا على �أن يكون من بينها م�شروع بحثي يح�سب
بثالث وحدات على الأقل.
ويراعى �أن تت�ضمن اخلطة الدرا�سية للماج�ستري على مقررات درا�سات عليا ذات عالقة بالتخ�ص�ص من
�أق�سام �أخرى كلما �أمكن ذلك.

املادة ()34
تكون الدرا�سة للدكتوراه ب�أحد الأ�سلوبني الآتيني:
 -1باملقررات الدرا�سية والر�سالة على �أال يقل عدد الوحدات املقررة عن ثالثني وحدة من مقررات الدرا�سات
العليا بعد املاج�ستري م�ضاف ًا �إليها الر�سالة.
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 -2بالر�سالة وبع�ض املقررات على �أال يقل عدد الوحدات املقررة عن اثنتي ع�شرة وحدة تخ�ص�ص للدرا�سات
املوجهة� ،أو الندوات� ،أو حلقات البحث ،ح�سب التكوين العلمي للطالب وتخ�ص�صه الدقيق.

املادة ()35
تنق�سم ال�سنة الدرا�سية �إىل ف�صلني رئي�سيني ال تقل مدة كل منهما عن خم�سة ع�شر �أ�سبوع ًا وال تدخل �ضمنهما
فرتتا الت�سجيل واالختبارات ،وف�صل درا�سي �صيفي ال تقل مدته عن ثمانية �أ�سابيع ت�ضاعف خاللها املدة
املخ�ص�صة لكل مقرر.
ويجوز �أن تكون الدرا�سة يف بع�ض الكليات على �أ�سا�س ال�سنة الدرا�سية الكاملة وفق ًا للقواعد والإجراءات التي
يقرها جمل�س اجلامعة مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة.

القاعدة التنفيذية ()1-35
-1

-2
-3
-4

1احلد الأدن��ى لت�سجيل املقررات الدرا�سية جلميع درج��ات الدرا�سات العليا هو  6وح��دات درا�سية يف
الف�صل الدرا�سي الرئي�س ،و  3وحدات درا�سية يف الف�صل الدرا�سي ال�صيفي ،واحلد الأق�صى  12وحدة
درا�سية يف الف�صل الدرا�سي الرئي�س ،و  6وحدات درا�سية يف الف�صل ال�صيفي.
2يحق للطالب البدء يف ت�سجيل املقررات املنهجية ب�شرط �أن يتم ت�سجيل ما تبقى له من املقررات التكميلية
يف ذلك الف�صل الدرا�سي.
3يف حالة التخرج ،يجوز ت�سجيل  15وحدة درا�سية يف الف�صل الدرا�سي الرئي�س بحد �أق�صى ،وذلك �إذا
كان معدل الطالب الرتاكمي � 4,5أو �أكرث.
4ت�ستثنى الر�سالة عند الت�سجيل من احلد الأق�صى املحدد يف (� )1أعاله.

املادة ()36
 -1املدة املقررة للح�صول على درجة املاج�ستري ال تقل عن �أربعة ف�صول درا�سية وال تزيد عن ثمانية ف�صول
درا�سية ،وال حت�سب الف�صول ال�صيفية �ضمن هذه املدة.
 -2املدة املقررة للح�صول على درجة الدكتوراه ال تقل عن �ستة ف�صول درا�سية ،وال تزيد عن ع�شرة ف�صول
درا�سية ،وال حت�سب الف�صول ال�صيفية �ضمن هذه املدة.
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املادة ()37
حت�سب املدة الق�صوى للح�صول على الدرجة العلمية من بداية الت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا وحتى
تاريخ تقدمي امل�شرف على الطالب تقرير ًا �إىل رئي�س الق�سم مرفق ًا به ن�سخة من الر�سالة� ،أو �أي متطلبات
�أخرى لربناجمه.

املادة ()38
ال تقل عدد الوحدات الدرا�سية التي يدر�سها طالب الدرا�سات العليا يف اجلامعة التي �ستمنحه الدرجة العلمية
عن �سبعني يف املائة من عدد الوحدات املطلوبة .كما يجب �أن يقوم بالإعداد الكامل لر�سالته حتت �إ�شرافها.

املادة ()39
ال يتخرج الطالب �إال بعد �إنهاء متطلبات الدرجة العلمية ،ومبعدل تراكمي ال يقل عن (جيد جد ًا).

القاعدة التنفيذية ()1-39
يكون التقدير العام ،عند تخرج الطالب ،بنا ًء على معدله الرتاكمي ،يف املقررات الدرا�سية فقط ،وذلك يف
حال الأخذ ب�أ�سلوب الدرا�سة باملقررات الدرا�سية والر�سالة.
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الباب السابع
نظام االختبارات
املادة ()40
يتم �إجراء االختبارات يف مقررات الدرا�سات العليا لنيل درجة الدبلوم� ،أو املاج�ستري� ،أو الدكتوراه ،ور�صد
التقديرات ،وفق ًا لالئحة الدرا�سة واالختبارات للمرحلة اجلامعية ال�صادرة من جمل�س التعليم العايل يف
جل�سته الثانية املعقودة بتاريخ 1416/6/11هـ ،فيما عدا ما ي�أتي:
	-1ال يعترب الطالب ناجح ًا يف املقرر �إال �إذا ح�صل على تقدير (جيد) على الأقل.
 -2فيما يتعلق باالختبارات البديلة واملقررات التي تتطلب درا�ستها �أكرث من ف�صل درا�سي يتخذ جمل�س
عمادة الدرا�سات العليا ما يراه حيالها بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم وموافقة جمل�س الكلية املخت�صة.
�	-3أن يجتاز طالب املاج�ستري – �إذا اقت�ضى برنامج درا�سته ذلك – وطالب الدكتوراه بعد �إنهائهما جميع
املقررات املطلوبة اختبار ًا حترير ًا و�شفوي ًا �شام ًال تعقده جلنة متخ�ص�صة وفق قواعد يقرها جمل�س
اجلامعة بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم وموافقة جمل�س الكلية املخت�صة وجمل�س عمادة الدرا�سات
العليا .ويكون هذا االختبار يف التخ�ص�ص الرئي�س للطالب والتخ�ص�صات الفرعية �إن وجدت .ويعد
الطالب مر�شح ًا لنيل الدرجة �إذا اجتاز االختبار من املرة الأوىل� ،أما �إن �أخفق فيه �أو يف جزء منه
فيعطى فر�صة واحدة خالل ف�صلني درا�سيني .ف�إن �أخفق يلغى قيده.

القاعدة التنفيذية ()1-40
ت�سجل الدرجات التي يح�صل عليها الطالب يف مقررات الدرا�سات العليا وفق ًا لالئحة الدرا�سة واالختبارات
للمرحلة اجلامعية ال�صادرة من جمل�س التعليم العايل يف جل�سته الثانية املنعقدة بتاريخ 1416/6/11هـ ،مع
مراعاة اال�ستثناءات التي �أوردتها املادة ( )40من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات.

القاعدة التنفيذية ()2-40
1 -1يتكون االختبار ال�شامل من �شقني� :أحدهما حتريري ،والآخر �شفوي.
2 -2يكون �شقا االختبار ال�شامل (التحريري وال�شفوي) يف التخ�ص�ص الرئي�س والتخ�ص�صات الفرعية �إن
وجدت.
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-3

-4

-5

-6

3يهدف االختبار ال�شامل �إىل قيا�س قدرة الطالب يف جانبني رئي�سني:
(�أ) اجلانب املعريف :ويهدف �إىل قيا�س قدرة الطالب ،عمق ًا و�شمو ًال ،على ا�ستيعاب مو�ضوعات
التخ�ص�ص الرئي�س والتخ�ص�صات الفرعية امل�ساندة� ،إن وجدت.
(ب) اجلانب التحليلي :ويهدف �إىل قيا�س قدرة الطالب على التحليل و�إحداث التكامل بني املفاهيم
واال�ستنتاج ،واقرتاح احللول املنا�سبة ملا يعر�ض عليه من �أ�سئلة.
4جلنة االختبار ال�شامل:
(�أ) ي�شكل جمل�س الق�سم املخت�ص جلنة اختبار ،يكون عدد �أع�ضائها فردي ًا ،من الأ�ساتذة والأ�ساتذة
امل�شاركني من ذوي االخت�صا�ص يف تخ�ص�ص الطالب الرئي�س والتخ�ص�ص �أو التخ�ص�صات
الفرعية� ،إن وجدت .وبالن�سبة لدرجة املاج�ستري ميكن �أن يكون �أحد �أع�ضائها �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا
م�ضى على تعيينه يف الدرجة �سنتان.
(ب) تكون اللجنة م�س�ؤولة عن �إعداد االختبار ال�شامل ،وتقوميه ،وحتديد نتيجته .وتعر�ض اللجنة نتيجة
االختبار على جمل�س الق�سم لإقرارها.
(ج) عند احتواء متطلبات الربنامج على تخ�ص�ص �أو تخ�ص�صات فرعية من خارج الق�سم ،فالبد من
ا�شرتاك �أحد املتخ�ص�صني من الق�سم �أو الأق�سام ذات العالقة يف جلنة االختبار.
5االختبار التحريري:
(�أ) يعقد االختبار التحريري خالل الف�صل التايل لإنهاء الطالب املقررات الدرا�سية ،يف موعد حتدده
جلنة االختبار .ويجوز للطالب ،بعد موافقة جمل�س الق�سم� ،أن ي�ؤجل �أداءه لهذا االختبار مدة
ف�صل درا�سي واحد وال يعد الطالب منقطع ًا عن الدرا�سة.
(ب) يف حالة عدم اجتياز الطالب لالختبار ،يعطى فر�صة واحدة للإعادة ،ويجب عليه �إعادة االختبار
خالل الف�صلني الدرا�سيني التاليني وال يعد الطالب منقطع ًا عن الدرا�سة يف هذين الف�صلني
الدرا�سيني.
(ج) يلغى قيد الطالب يف حالة عدم اجتيازه لالختبار بعد �إعادته بتو�صية من جمل�سي الق�سم والكلية
وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
6االختبار ال�شفوي:
(�أ) بعد اجتياز الطالب لالختبار التحريري يعقد االختبار ال�شفوي يف موعد حتدده جلنة االختبار.
(ب) يف حالة عدم اجتياز الطالب لالختبار ال�شفوي فله �أن يعيده مبا ال يتجاوز الف�صل الدرا�سي
التايل.
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(ج) يف حالة عدم اجتيازه لالختبار ال�شفوي بعد �إعادته ،يلغى قيد الطالب بتو�صية من جمل�سي الق�سم
والكلية ،وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
7 -7مدة االختبار ال�شامل :يحدد جمل�س الكلية ،بناء على تو�صية جمل�س الق�سم املخت�ص ،مدة االختبار
التحريري وكذلك مدة االختبار ال�شفوي.
8 -8الدرجة الجتياز االختبار ال�شامل:
(�أ) يكون لكل من االختبار التحريري واالختبار ال�شفوي درجة م�ستقلة من (.)100
(ب) يجتاز طالب الدكتوراه االختبار التحريري �أو االختبار ال�شفوي �إذا ح�صل على  %70على الأقل
من جميع �أع�ضاء جلنة االختبار.
(ج) يجتاز طالب املاج�ستري االختبار التحريري �أو االختبار ال�شفوي �إذا ح�صل على  %70على الأقل
من غالبية �أع�ضاء جلنة االختبار.
9 -9تخطر الكلية عمادة الدرا�سات العليا بنتيجة االختبار التحريري وال�شفوي خالل �أ�سبوعني من تاريخ
عقد االختبار.
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الباب الثامن
الرسائل العلمية
�إعداد الر�سائل والإ�شراف عليها:
املادة ()41
يكون لكل طالب درا�سات عليا مر�شد علمي مع بداية التحاقه بالربنامج لتوجيهه يف درا�سته وم�ساعدته يف
اختيار مو�ضوع الر�سالة و�إع��داد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من جمل�س اجلامعة بنا ًء على تو�صية
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

القاعدة التنفيذية ()1-41
يحت�سب الإر�شاد العلمي ب�ساعة واحدة عن كل ف�صل درا�سي وحتى حتديد م�شرف على الر�سالة ،على �أن يكون
الإر�شاد خلم�سة طالب �أو طالبات بحد �أعلى.

املادة ()42
على طالب الدرا�سات العليا بعد �إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خم�سني يف املائة على الأق��ل من
املقررات الدرا�سية ومبعدل تراكمي ال يقل عن "جيد جد ًا" التقدم مب�شروع الر�سالة – �إن وجدت – �إىل
الق�سم ،ويف حالة التو�صية باملوافقة عليه يقرتح جمل�س الق�سم �إ�سم امل�شرف على الر�سالة وامل�شرف امل�ساعد
– �إن وجد – �أو �أ�سماء �أع�ضاء جلنة الإ�شراف مع حتديد رئي�سها ،ويرفع بذلك �إىل جمل�س الكلية ،وجمل�س
عمادة الدرا�سات العليا للموافقة عليه بنا ًء على ت�أييد جمل�س الكلية.

القاعدة التنفيذية ()1-42
تقوم عمادة الدرا�سات العليا بت�سجيل الوحدات الدرا�سية املعتمدة للر�سالة العلمية للطالب بعد تعيني امل�شرف
على الر�سالة ،واملوافقة على مقرتح م�شروع الر�سالة ،واجتياز االختبار ال�شامل (�إن وجد).
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املادة ()43
يجب �أن تتميز مو�ضوعات ر�سائل املاج�ستري باجل َّدة والأ�صالة ،كما يجب �أن تتميز مو�ضوعات ر�سائل الدكتوراه
بالأ�صالة واالبتكار والإ�سهام الفاعل يف �إمناء املعرفة يف تخ�ص�ص الطالب.

املادة ()44
تكتب ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه باللغة العربية ،ويجوز �أن تكتب بلغة �أخرى يف بع�ض التخ�ص�صات بقرار
من جمل�س اجلامعة بنا ًء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا ،على �أن حتتوي
واف لها باللغة العربية.
على ملخ�ص ٍ

القاعدة التنفيذية ()1-44
�إذا اقت�ضت امل�صلحة كتابة الر�سالة العلمية بلغة خالف اللغة الأ�صلية للربنامج ،ف�إن امل�شرف يقرتح ذلك على
جمل�س الق�سم املخت�ص ،ويكون ذلك بناء على تو�صية جمل�سي الكلية وعمادة الدرا�سات العليا.

املادة ()45
ي�شرف على الر�سائل العلمية الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركون من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،ويجوز �أن
ي�شرف الأ�ستاذ امل�ساعد على ر�سائل املاج�ستري �إذا م�ضى على تعيينه على هذه الدرجة �سنتان ،وكان لديه
بحثان على الأقل – يف جمال تخ�ص�صه – من الأبحاث املن�شورة �أو املقبولة للن�شر يف جملة علمية حمكمة.

القاعدة التنفيذية ()1-45
يتم احت�ساب الكتب املحكمة �إذا كان امل�شرف املر�شح �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا ومل يكن لديه بحثان من الأبحاث
املن�شورة �أو املقبولة للن�شر يف جملة علمية حمكمة.

القاعدة التنفيذية ()2-45
يجوز �أن يقوم بامل�ساعدة يف الإ�شراف على الر�سائل العلمية الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركون من الق�سم العلمي
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نف�سه ،ويجوز �أن يقوم بامل�ساعدة يف الإ�شراف على ر�سائل املاج�ستري الأ�ستاذ امل�ساعد �إذا م�ضى على تعيينه
على هذه املرتبة �سنة واحدة ,وكان لديه بحث واحد على الأقل – يف جمال تخ�ص�صه – من الأبحاث املن�شورة
�أو املقبولة للن�شر يف جملة علمية حمكمة �أو م�ؤمتر علمي متخ�ص�ص يف جمال مو�ضوع الر�سالة.

املادة ()46
يجوز �أن يقوم بالإ�شراف على الر�سائل العلمية م�شرفون من ذوي اخلربة املتميزة والكفاية العلمية يف جمال
البحث من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة وذلك بقرار من جمل�س اجلامعة بنا ًء على تو�صية جمل�س
الق�سم املخت�ص وجمل�س الكلية املعنية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

القاعدة التنفيذية ()1-46
يجب �أن تنطبق �شروط الإ�شراف الواردة يف املادة ( )45على امل�شرف املر�شح من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة.

املادة ()47
يجوز �أن يقوم بامل�ساعدة يف الإ�شراف على الر�سالة �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س من �أق�سام �أخرى ح�سب طبيعة
الر�سالة ،على �أن يكون امل�شرف الرئي�س من الق�سم الذي يدر�س به الطالب.

القاعدة التنفيذية ()1-47
يجب �أن تنطبق �شروط الإ�شراف الواردة يف القاعدة التنفيذية ( )2-45على امل�شرف امل�ساعد املر�شح.

املادة ()48
للم�شرف �سواء كان منفرد ًا �أو م�شرتك ًا مع غريه �أن ي�شرف بحد �أق�صى على �أربع ر�سائل يف وقت واحد .ويجوز
يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى بتو�صية من جمل�س الق�سم وموافقة جمل�سي الكلية املعنية وعمادة الدرا�سات
العليا زيادة عدد الر�سائل �إىل خم�س ويحت�سب الإ�شراف على كل ر�سالة ب�ساعة واحدة من ن�صاب ع�ضو هيئة
التدري�س �إذا كان م�شرف ًا منفرد ًا �أو م�شرف ًا رئي�س ًا.
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املادة ()49
يف حالة عدم متكن امل�شرف من اال�ستمرار يف الإ�شراف على الر�سالة �أو انتهاء خدمته باجلامعة ،يقرتح
الق�سم م�شرف ًا بدي ًال يقوم مقامه ويوافق عليه جمل�س الكلية املعنية ويق ّره جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

املادة ()50
يقدم امل�شرف – يف نهاية كل ف�صل درا�سي – تقرير ًا مف�ص ًال �إىل رئي�س الق�سم عن مدى تقدم الطالب يف
درا�سته وتر�سل �صورة من التقرير �إىل عميد الدار�سات العليا.

املادة ()51
يقدم امل�شرف على الر�سالة ،بعد انتهاء الطالب من �إعدادها ،تقرير ًا عن اكتمالها �إىل رئي�س الق�سم ،متهيد ًا
ال�ستكمال الإجراءات التي يحددها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

القاعدة التنفيذية ()1-51
يتم فح�ص الر�سالة من قبل رئي�س الق�سم العلمي �أو من ي�سند �إليه ذلك من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم.
يتم �إر�سال الر�سالة للمجل�س العلمي لإجازتها للمناق�شة.

املادة ()52
�إذا ثبت عدم جدية الطالب يف الدرا�سة �أو �أخل ب�أي من واجباته الدرا�سية بنا ًء على تقرير من امل�شرف على
درا�سته يتم �إنذار الطالب بخطاب من الق�سم املخت�ص ،و�إذا �أنذر الطالب مرتني ومل يتالف �أ�سباب الإنذار
فلمجل�س عمادة الدرا�سات العليا بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم �إلغاء قيده.

القاعدة التنفيذية ()1-52
ير�سل �صورة لعميد الدرا�سات العليا من الإنذار امل�شار �إليه يف املادة (.)52
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مناق�شة الر�سائل:
املادة ()53
تكون جلنة املناق�شة بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بنا ًء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية
املخت�صني.

القاعدة التنفيذية ()1-53
يجب �أن يتم �إجراء املناق�شة يف مدة ال تزيد عن ف�صل درا�سي واحد من تاريخ قرار جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا بت�شكيل اللجنة.

املادة ()54
ي�شرتط يف جلنة املناق�شة على ر�سائل املاج�ستري ما ي�أتي:
� -1أن يكون عدد �أع�ضائها فردي ًا ويكون امل�شرف مقرر ًا لها.
� -2أال يقل عدد �أع�ضاء اللجنة عن ثالثة من بني �أع�ضاء هيئة التدري�س وال ميثل امل�شرف وامل�شرف امل�ساعد
(�إن وجد) �أغلبية فيها.
� -3أن تنطبق �شروط الإ�شراف على الر�سائل على �أع�ضاء اللجنة.
� -4أن يكون من بني �أع�ضاء اللجنة �أحد الأ�ساتذة� ،أو الأ�ساتذة امل�شاركني ،على الأقل.
� -5أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي الأع�ضاء على الأقل.

القاعدة التنفيذية ()1-54
1 -1يجب �أن يكون �أحد �أع�ضاء جلنة مناق�شة ر�سالة املاج�ستري من خارج الق�سم العلمي ،ويف�ضل �أن يكون من
خارج اجلامعة ،كما ال يعد ع�ضو هيئة التدري�س املتقاعد من الق�سم العلمي نف�سه مناق�ش ًا خارجي ًا.
2 -2عند مناق�شة ر�سالة املاج�ستري يكون للم�شرف وامل�شرف امل�ساعد �أو امل�شرفني امل�ساعدين �إن وجدوا �صوت
واحد.
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املادة ()55
ي�شرتط يف جلنة املناق�شة على ر�سائل الدكتوراه ما ي�أتي:
� -1أن يكون عدد �أع�ضائها فردي ًا ،وال يقل عن ثالثة ،ويكون امل�شرف مقرر ًا لها.
 -2تقت�صر ع�ضوية جلنة املناق�شة على الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركني ،وال ميثل امل�شرف وامل�شرف امل�ساعد
(�إن وجد) �أغلبية بينهم.
� -3أن يكون بني �أع�ضاء اللجنة �أحد الأ�ساتذة على الأقل.
� -4أن يكون �أحد �أع�ضاء اللجنة من خارج اجلامعة.
� -5أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي الأع�ضاء على الأقل.

القاعدة التنفيذية ()1-55
عند مناق�شة ر�سالة الدكتوراه يكون للم�شرف وامل�شرف امل�ساعد �أو امل�شرفني امل�ساعدين �إن وجدوا �صوت واحد.

القاعدة التنفيذية ()2-55
1 -1بعد املوافقة على ت�شكيل جلنة املناق�شة ،يقوم عميد الكلية مبخاطبة اجلهة التابع لها املناق�ش من خارج
اجلامعة ،و�إر�سال ن�سخة من الر�سالة العلمية له.
2 -2تتم مناق�شة الر�سائل العلمية بح�ضور رئي�س الق�سم العلمي �أو من ينيبه ،كممثل لعمادة الدرا�سات العليا،
بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء جلنة املناق�شة املعتمدين من جمل�س العمادة.
3 -3ممثل العمادة ال يعد ع�ضو ًا يف جلنة املناق�شة.

القاعدة التنفيذية ()3-55
يلزم طالب درجة الدكتوراه بن�شر �أبحاث علمية م�ستخل�صة من ر�سائلهم العلمية ك�أحد متطلبات التخرج
وذلك وفق ًا ملا يلي:
1 -1يتطلب احل�صول على درج��ة الدكتوراه ن�شر (�أو قبول ن�شر) بحث واح��د على الأق��ل يف جملة علمية
حمكمة.
2 -2ال يتم ت�شكيل جلنة املناق�شة للر�سالة قبل تقدمي ما يفيد الن�شر (�أو قبول ن�شر) لبحث واحد على الأقل.
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3 -3يقدم امل�شرف على الر�سالة العلمية خطاب ًا يفيد ب�أن البحث املن�شور (�أو املقبول للن�شر) هو من ر�سالة
الدكتوراه.
4 -4يتم تطبيق ذلك على الطالب امل�سجلني لدرجة الدكتوراه ابتدا ًءا من الف�صل الدرا�سي الأول للعام
اجلامعي 1430/1429هـ.

املادة ()56
يف حال عدم متكن امل�شرف على الر�سالة من امل�شاركة يف جلنة املناق�شة لوفاته �أو انتهاء خدمته �أو لتواجده
يف مهمة خارج البالد لفرتة طويلة ،يقرتح الق�سم بدي ًال عنه ويوافق عليه جمل�س الكلية املعنية ويقره جمل�س
عمادة الدرا�سات العليا.

املادة ()57
تعد جلنة املناق�شة تقرير ًا يوقع من جميع �أع�ضائها ،يقدم �إىل رئي�س الق�سم خالل �أ�سبوع من تاريخ املناق�شة،
مت�ضمن ًا �إحدى التو�صيات الآتية:
 -1قبول الر�سالة والتو�صية مبنح الدرجة.
 -2قبول الر�سالة مع �إجراء بع�ض التعديالت ،دون مناق�شتها مرة �أخرى ويفو�ض �أحد �أع�ضاء جلنة املناق�شة
بالتو�صية مبنح الدرجة بعد الت�أكد من الأخذ بهذه التعديالت يف مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ
املناق�شة وملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من ذلك.
 -3ا�ستكمال �أوجه النق�ص يف الر�سالة ،و�إعادة مناق�شتها خالل الفرتة التي يحددها جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم املخت�ص على �أال تزيد عن �سنة واحدة من تاريخ املناق�شة.
 -4عدم قبول الر�سالة.
ولكل ع�ضو من جلنة املناق�شة على الر�سالة احلق يف �أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة �أو حتفظات يف تقرير
مف�صل� ،إىل رئي�س الق�سم ،وعميد الدرا�سات العليا ،يف مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ املناق�شة.

املادة ()58
يرفع رئي�س الق�سم املخت�ص تقرير جلنة املناق�شة �إىل عميد الدرا�سات العليا يف مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�سابيع
من تاريخ املناق�شة.
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القاعدة التنفيذية ()1-58
يرفع رئي�س الق�سم املخت�ص تقرير جلنة املناق�شة �إىل عميد الدرا�سات العليا ،من خالل عميد الكلية.

املادة ()59
يرفع عميد الدرا�سات العليا التو�صية مبنح الدرجة �إىل جمل�س اجلامعة التخاذ القرار.

القاعدة التنفيذية ()1-59
تكون وثائق التخ ّرج لطلبة الدكتوراه بدون معدل �أو تقدير.

املادة ()60
ي�صرف للم�شرف على ر�سالة املاج�ستري من خارج اجلامعة مكاف�أة مقطوعة مقدارها ( )5000خم�سة �آالف
ريال كما ي�صرف للم�شرف على ر�سالة الدكتوراه من خارج اجلامعة مكاف�أة مقطوعة مقدارها (� )7000سبعة
�آالف ريال.

املادة ()61
ي�صرف ملن ي�شرتك يف مناق�شة ر�سالة ماج�ستري �أو دكتوراه مكاف�أة مقطوعة مقدارها (� )1000ألف ريال �إذا
كان املناق�ش ع�ضو ًا يف هيئة التدري�س بنف�س اجلامعة التي تقدم لها الر�سالة.
�أما �إذا كان املناق�ش من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة التي تناق�ش فيها الر�سالة �سواء كان من
موظفي تلك اجلامعة �أو ممن يدعى من خارجها فت�صرف له مكاف�أة مقطوعة مقدارها ( )1500ريال ملناق�شة
ر�سالة الدكتوراه ،و ( )1000ريال ملناق�شة ر�سالة املاج�ستري وتزاد املكاف�أة لت�صبح ( )2500ريال �إذا كان
املناق�ش من خارج اململكة.
و�إذا كان املناق�ش من خارج املدينة التي بها مقر اجلامعة التي تناق�ش فيها الر�سالة �سواء كان من داخل
اململكة �أو من خارجها في�صرف له بالإ�ضافة �إىل املكاف�أة امل�شار �إليها �أعاله تذكرة �إركاب من مقر �إقامته و�إليه
و�أجرة ال�سكن املنا�سب والإعا�شة وبحد �أق�صى ال يتجاوز ليلتني .كما ت�صرف تذكرة �إركاب ملرافق املناق�ش �إذا
كان املناق�ش كفيف ًا وملحرم املناق�شة بالإ�ضافة �إىل �أجرة ال�سكن املنا�سب بحد �أق�صى ال يتجاوز ليلتني .ويجوز
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ملجل�س الدرا�سات العليا �إ�ضافة ليلة �أو ليلتني يف حاالت ال�ضرورة ،و�إذا ما اقت�ضت ذلك طبيعة الدرا�سة ،وذلك
بنا ًء على تو�صية من جمل�س الق�سم والكلية املخت�صني مع �إي�ضاح املربرات للبقاء مدة تزيد عن ليلتني.

القاعدة التنفيذية ()1-61
-1
-2
-3
-4
-5

1يفو�ض جمل�س عمادة الدرا�سات العليا عميد الدرا�سات العليا ب�ش�أن �إ�ضافة ليلة �أو ليلتني يف حاالت
ال�ضرورة يف مدة �إقامة املناق�ش من خارج مدينة جدة.
2تقوم �إدارة العالقات العامة باجلامعة مبهمة اال�ستقبال والتوديع ،وترتيب حجوزات ال�سفر وال�سكن،
والإعا�شة ،للمناق�ش من خارج مدينة جدة.
3تقوم �إدارة العالقات العامة باجلامعة ب�إر�سال تذاكر ال�سفر للمناق�ش من خارج مدينة جدة ،برقي ًا قبل
موعد املناق�شة مبدة كافية.
4تقوم �إدارة العالقات العامة باجلامعة باتخاذ الإج��راءات الالزمة حيال ا�ست�صدار ت�أ�شرية دخول
للمناق�ش من خارج اململكة ،وفق ًا للأنظمة املعتمدة.
5تقوم الكلية ب�صرف املكاف�أة للمناق�ش من خارج اجلامعة يف اليوم نف�سه الذي تعقد فيه املناق�شة ،وذلك
عرب �سلفة خا�صة ت�سلم لعميد الكلية مع بداية كل عام درا�سي ،على �أن يتم �سداد ال�سلفة من قبل الكلية
وفق �سندات قب�ض ترفع نهاية العام الدرا�سي.
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الباب التاسع
أحكام عامة
املادة ()62
ي�ضع جمل�س اجلامعة القواعد املنظمة لتقومي برامج الدرا�سات العليا بنا ًء على اق�تراح جمل�س عمادة
الدرا�سات العليا ،على �أن ترفع نتائج التقومي ملجل�س اجلامعة.

املادة ()63

يقدم رئي�س الق�سم �إىل كل من عميد الكلية املعنية وعميد الدرا�سات العليا يف نهاية كل عام درا�سي تقرير ًا
عن �سري الدرا�سات العليا فيه.

القاعدة التنفيذية ()1-63

1 -1يرفع رئي�س الق�سم العلمي يف نهاية كل عام درا�سي تقرير ًا عن �سري الدرا�سات العليا يف الق�سم� ،إىل وكيل
الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي.
2 -2يقوم وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي بعمل تقرير واحد عن �سري الدرا�سات العليا بجميع
�أق�سام الكلية ويرفعه لعميد الكلية.
3 -3ير�سل عميد الكلية التقرير لعميد الدرا�سات العليا.

املادة ()64
ما مل يرد فيه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة يطبق ب�ش�أنه نظام جمل�س التعليم العايل واجلامعات ولوائحه
التنفيذية والأنظمة والقرارات املعمول بها يف اململكة.

املادة ()65

تلغي هذه الالئحة ما �سبقها من لوائح الدرا�سات العليا يف اجلامعات ،وي�سري العمل بها اعتبار ًا من �أول �سنة درا�سية
لتاريخ �إقرارها .وملجل�س اجلامعة معاجلة حاالت الطالب امللتحقني يف ظل اللوائح ال�سابقة لنفاذ هذه الالئحة.
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القاعدة التنفيذية ()1-65
الطالب الذين مت قبولهم يف برامج الدرا�سات العليا قبل �صدور الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا وقواعدها
التنفيذية ،يطبق عليهم ما ورد بها وبقواعدها التنفيذية مع مراعاة التايل:
1 -1يتم ا�ستثنا�ؤهم من املتطلبات الدرا�سية وعدد وحداتها مبا فيها الر�سالة.
2 -2تتم تغطية املدد الزائدة عما ورد يف �إطار املادة ( )66واخلا�صة مبعاجلة حاالت الطالب امللتحقني يف
ظل اللوائح ال�سابقة.

املادة ()66
ملجال�س اجلامعات و�ضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية ل�سري الدرا�سات العليا بها مبا ال يتعار�ض
مع �أحكام هذه الالئحة.

القاعدة التنفيذية ()1-66
ملجل�س اجلامعة حق تف�سري هذه القواعد التنفيذية مبا ال يتعار�ض مع الالئحة.

القاعدة التنفيذية ()2-66
ت�ضع كل كلية قواعد تنفيذية خا�صة بها ،مبا ال يتعار�ض مع الالئحة وقواعدها التنفيذية ،وتعر�ض على جمل�س
اجلامعة العتمادها بناء على تو�صية من جمل�سي الكلية وعمادة الدرا�سات العليا.

القاعدة التنفيذية ()3-66
ُيعمل بهذه القواعد التنفيذية من تاريخ اعتمادها من جمل�س اجلامعة ،وتلغي كل ما يتعار�ض معها من قواعد
تنفيذية �سابقة.

املادة ()67
ملجل�س التعليم العايل حق تف�سري هذه الالئحة.
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الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات
وقواعدها التنفيذية بجامعة الملك عبد العزيز
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