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�إعداد
عمادة الدرا�سات العليا

د

تصدير
احلمد هلل الذي �سخر لنا �أ�سباب العلم واملعرفة  ،وال�صالة وال�سالم على مر�شد الب�شرية
جمعاء �إىل �أنفع العلوم و�أجدى املعارف � ،سيدنا حممد بن عبداهلل وعلى �آله و�صحابته
الأخيار ..
مملكتنا الغالية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  ،و�سمو
ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما اهلل)
واحلكومة الر�شيدة تويل بالغ االهتمام بالتعليم عامة وبالتعليم العايل ب�صورة خا�صة،
واليخفى على �أح��د �أن من �أعمدة التعليم العايل جم��ال ( الدرا�سات العليا ) التي
ت�صب �أبحاثها يف رفد خطط التنمية ال�شاملة يف كل جوانب احلياة العلمية والثقافية
واالجتماعية واالقت�صادية .
من هذا املنطلق ف�إن اجلامعات تويل عناية فائقة بطالب وطالبات الدرا�سات العليا من
خالل االهتمام بكل الكوادر الب�شرية التي تقوم على عمادات الدرا�سات العليا والعمل على
ا�ستمرارية تدريبهم  ،وكذلك تطوير كل الإجراءات التي تقود �إىل نتائج علمية طيبة .
لذلك تعمد جامعة امللك عبدالعزيز ممثلة يف وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ممثلة يف عمادة الدرا�سات العليا بالقيام ب�إعداد ( دليل �إج��راءات ) �سنوي ًا ،
يكون وافي ًا وحاوي ًا لكل الإجراءات املطلوبة يف كل خطوات التعامل مع عمادة الدرا�سات
العليا بدء ًا من اال�ستف�سار عن ال�شروط املطلوبة للتقدم لربامج الدرا�سات العليا  ،ومرور ًا

ه

بكل اخلطوات الإجرائية خالل مدة الدرا�سة  ،وو�صو ًال �إىل الإجراءات املطلوبة لتقدمي
الر�سالة للمناق�شة والتحكيم  ،وا�ستالم ًا للوثيقة ب�إذن اهلل .
هذا الدليل الذي بني �أيدينا (دليل �إجراءات عمادة الدرا�سات العليا 1434 – 1433هـ)
�إمنا هو امتداد لكل اجلهود املبذولة من �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي و�سعادة عميد الدرا�سات العليا من �أجل توحيد وتي�سري وت�سريع الإجراءات لكل
طالب وطالبات الدرا�سات العليا  ،من �أج��ل درا�سات عليا بعيدة عن البريوقراطية
والروتني املكتبي ،واال�ستفادة يف هذا ال�صدد من التقنيات املتوافرة .
ال�شكر والتقدير لكل من �أ�سهم يف �إعداد هذا الدليل و�إخراجه بهذه ال�صورة الوافية ،
�سائ ًال املوىل عزوجل �أن ينفع به و�أن تكون فيه الفائدة املرجوة لأبنائنا وبناتنا طالب
وطالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك عبدالعزيز.
متمني ًا للجميع التوفيق وال�سداد  ،ولعمادة الدرا�سات العليا املزيد من الإجنازات.
واهلل املوفق ،،،،،
أ.د .أسامة بن صادق طيب
مدير اجلامعة

و

تقـــــــــــديم
احلمد هلل رب العاملني  ..الذي ع ّلم بالقلم علم الإن�سان ما مل يعلم ..
وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد الذي و�ضع �أمة الإ�سالم
على طريق العلم واحل�ضارة و�سنَّ لها �أ�سباب الرفعة واالرتقاء وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
يح�سب جلامعة امللك عبد العزيز �أنها منحت الدرا�سات العليا م�ساحات وا�سعة للتطور
وقيمة البذل وبناء الطموح والتنمية العلمية الأكادميية كا�ستجابة طبيعية للواقع التنموي
العلمي الذي ت�أ�س�س على خمرجات متميزة للمناهج واللوائح واحرتام توجهات الدار�سني
وت�شجيعها وحتقيق �آمالها.
وعمادة الدرا�سات العليا وهي تقدم (دليل �إجراءات عمادة الدرا�سات العليا) يف طبعته
الثانية اجلديدة �إمن��ا ت�سعى ل�شحذهم و طاقات الكليات والأق�سام العلمية والطالب
والطالبات ملنت جديد يحمل بني دفتيه كافة اللوائح وال�ضوابط والآل �ي��ات اخلا�صة
بالإجراءات تفيد املت�صفح وامل�ستفيد و�صاحب ال�ش�أن واملطلع مبا ميليه عليه واجب اجلودة
والتحديث والتطوير والدور الأكادميي بجوهره وعلومه و�آدابه وقيمه.
وقد بذلت عمادة الدرا�سات العليا يف هذا الدليل الكثري من اجلهد ليكون بهذا ال�شكل

ز

الذي يحمل يف متونه وخارطته التطوير النوعي واملكانة اخلا�صة بالدرا�سات العليا يف
�صدقها وفعالياتها العلمية.
�أ�شكر عميد الدرا�سات العليا وكافة من�سوبي العمادة  ،هذا ال�صحب الذين �ألفنا منهم
التجديد واالبتكار يف طفرة نوعية و انتقائية عائدها املزيد من الفاعلية ل�صالح جامعة
امللك عبدالعزيز التي ت�سعى وحتر�ص دوم ًا على توظيف (الإبداع) بكل ثقافته و لت�سطريه
يف �إ�صداراتها املتنوعة لهدف يف غاية ال�سمو وهي جديرة بذلك.
وهكذا  ..هي جامعة امللك عبدالعزيز تقدِّ ر كل عمل يحقق الر�سالة الأكادميية الرامية
لتحفيز املهتمني بالعطاءات وااللتزام املنهجي العلمي و�سمو الفكر وابتكاريه الأداءات.
�أ�س�أل املوىل عز وجل �أن يوفق اجلهود ال�صادقة و�أن يوفقنا وي�سدد خطانا .

أ.د .عدنان بن حمزة محمد زاهد
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

ح

توطئة
احلم ُد هلل الذي يبد�أ به كل خطاب ..
وال�صالة وال�سالم على من ع ّلم الرجال والن�ساء ال�شيوخ وال�شباب �سيدنا حممد بن عبداهلل وعلى
�آله و�صحبه �إىل يوم احل�ساب  ..وبعد:
نحن يف عمادة الدرا�سات العليا نح�شد القدرات العلمية والتقنية كي ند�شن مناهجنا �ضمن
والتوجه نحو فتح �آفاق علمية و�أكادميية لأبنائنا وبناتنا للرفع من
�أهداف التحديث والتطوير
ّ
م�ستوى طموحاتهم واالرتقاء بهم �إىل �أعلى درجات التح�صيل اجلامعي العلمي..
وحني ن�صدر مطبوعاتنا �إمنا لكي ترمي �إىل تنمية التطلعات يف نيل امل�ستويات العليا املدعومة
باملزيد من م�شاريع البحث ومناهج الدرا�سة باعتبارها حا�ضنة لها ورائدة يف التطوير املعريف
والوفاء باحتياجات املجتمع ..
من كل ذلك نقدم الطبعة الثانية من (دليل �إجراءات عمادة الدرا�سات العليا) والذي يت�ضمن:
�1.1إجراءات القبول
 2.2الإجراءات الأكادميية
3.3الإجراءات املالية
كي يكون �إطار ًا مرجعي ًا لكل الكليات والأق�سام العلمية بجامعة امللك عبد العزيز ..وحتى ي�صبح يف
متناول كل الطالب والطالبات يف خمتلف درجات الدرا�سات العليا  ..كما �أنه احتوى يف متنه على:
•الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا باجلامعات.
•القواعد التنظيمية لالئحة املوحدة للدرا�سات العليا باجلامعة.

ط

•لوائح التعليم العايل ذات ال�صلة ،مثل الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعة
والالئحة املنظمة لل�ش�ؤون املالية يف اجلامعات .
•ال�ضوابط ذات العالقة بربامج الدرا�سات العليا التي �أقرها جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا.
ٌ
منوط بنا يف عمادة الدرا�سات العليا نه�ضة البحث العلمي وال��ذي امتلك دعم ًا متوا�ص ًال من
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب وبرعاية من �سعادة وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن حمزة حممد زاهد متوا�صلني �إىل
بنية بحثية متميزة لت�شرح يف هذا الدليل ماهيات الإجراءات مع �ضرورة االلتزام بجودة الأداء
الإجرائي ون�شر ثقافته لت�صبح مي�سرة ..
�شكر ًا  ..لزمالئي بالعمادة الذين �أعدوا هذا الدليل �سواء من الوكالء �أو امل�ست�شارين والفنيني
واملوظفني يف �شطري العمادة (الطالب والطالبات) ,و�أخ�ص بالذكر زميلي مدير وحدة ال�شئون
الأكادميية اال�ستاذ �أمين بخا�ش  ..مع تقديري واعتزازي باجلميع ليكون هذا الدليل يف �صورة
مثالية حمتوى وم�ضمون ًا و�إخراج ًا ..
زادنا اهلل ب�سطة يف العلم  ..و�أقلنا �إىل حتقيق �أهدافنا مع�صومني ..
د .عدنان بن سالم الحميدان
عميد الدرا�سات العليا
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�إعداد الربنامج على النموذج املعد لذلك بالعمادة
حتكيم الربنامج من قبل حمكمني �أحدهم داخلي و�آخر خارجي
العر�ض على جمل�س الق�سم العلمي
العر�ض على جمل�س الكلية
العر�ض على اللجنة الدائمة لتطوير برامج الدرا�سات العليا
العر�ض على جمل�س العمادة
العر�ض على جلنة العمداء الإ�ست�شارية
�إقرار جمل�س اجلامعة

3

إجــــــراء

 .1استحداث (إقرار) برنامج دراسات عليا جديد
ورقـــــــي

النماذج واملرفقات
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م�سار الإجراء

•من� ��وذج �إق� � ��رار ب��رن��ام��ج درا�� �س���ات عليا جمل�س الق�سم العلمي ⇠ جمل�س الكلية ⇠
(بالإمكان حتميل النموذج من موقع العمادة اللجنة الدائمة لتطوير برامج الدرا�سات العليا
على الإنرتنت)
⇠ جمل�س عمادة الدرا�سات العليا⇠جمل�س
•عر�ض الربنامج املقرتح على مقيمني اثنني اجلامعة
خمت�صني لهما خ�ب�رة �أك��ادمي �ي��ة وا�سعة
ومتميزة يف جمال التخ�ص�ص والدرا�سات
العليا ،وذلك مبعرفة الق�سم العلمي.
مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)7ي�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 جمال الربنامج ،بالإ�ضافة �إىل توافر الإمكانات البحثية من معامل
وخمتربات وت�سهيالت احلا�سوب وغريها ،وذل��ك 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 – 7على الق�سم الذي يرغب يف ا�ستحداث برنامج للدرا�سات العليا
مراعاة ال�ضوابط التالية:

ورقــــي

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 للربنامج واجلهات التي ميكن �أن
ت�ستفيد من الربنامج.
املادة ( :)8مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )7يتقدم الق�سم �إىل جمل�س الكلية مب�شروع تف�صيلي عن
الربنامج يو�ضح فيه ما ي�أتي:
�1.1أهداف الربنامج ومدى احتياج املجتمع ال�سعودي له.
2.2طبيعة الربنامج من حيث تركيزه الأكادميي واملهني ومنهجه العلمي.
�3.3أهمية الربنامج وم�سوغات تقدميه ،بعد االطالع على ما تقدمه الأق�سام الأخرى داخل اجلامعة �أو
اجلامعات الأخرى يف اململكة يف جمال التخ�ص�ص.
4.4الإمكانات 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.
5.5معدل ا�ستقرار هيئة التدري�س بالق�سم على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.
6.6ال�سري الذاتية والعلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم ،وملن لهم �صلة مبجال الربنامج يف اجلامعة.
القاعدة التنفيذية ( :)1-8يقوم 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.
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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.
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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.
7)7يتم �إعداد م�شروع الربنامج املقرتح على النموذج املتاح على موقع عمادة الدرا�سات العليا على
االنرتنت .
8)8على الق�سم �إج��راء درا��س��ة مقارنة بني الربنامج وال�برام��ج 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 اجلديدة ،املقرتح ا�ستحداثها �أو تطويرها على
مقيمني اثنني متخ�ص�صني لهما خ�برة �أك��ادمي�ي��ة وا�سعة ومتميزة يف جم��ال التخ�ص�ص
والدرا�سات العليا ،على �أن يكون �أحد املقيمني 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 املقيمني مع طلب �إقرار الربنامج .

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

الدبلوم

باملقررات الدرا�سية
والر�سالة
املاج�ستري
باملقررات الدرا�سية
وامل�شروع البحثي
باملقررات الدرا�سية
والر�سالة
الدكتوراه
بالر�سالة وبع�ض
املقررات

عدد الوحدات الدرا�سية
عدد الوحدات الدرا�سية
للر�سالة وامل�شروع البحثي
للمقررات
احلد الأدنى احلد الأق�صى احلد الأدنى احلد الأق�صى

()24

()36

-

-

()24

32

()8

()10

(*)42

*52

()3

5

()30

42

10

12

()12

18

20

30

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

املادة ( :)9يدر�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.
القاعدة التنفيذية (:)1-9
1)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.
2)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.
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3)3بعد اكتمال التعديالت املطلوبة ،تو�صي اللجنة برفع الربامج �إىل جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا.
4)4ترفع اللجنة تو�صياتها وحما�ضرها �إىل عميد الدرا�سات العليا العتمادها.
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مواد الئحة التعليم عن بعد ذات العالقة:
املادة ( :)8ي�شرتط يف امل�ؤ�س�سة التعليمية التي تقدم برامج تنتهي بدرجة علمية بنمط التعليم عن بعد
مايلي:
�1)1أن يكون للم�ؤ�س�سة التعليمية التي تقدم الربنامج وجود تنظيمي ومادي مرخ�ص له باململكة.
2)2وجود وحدة �أكادميية متخ�ص�صة بامل�ؤ�س�سة التعليمية ت�شرف على منط وبرامج التعليم عن
بعد وتعنى ب�ضبط اجلودة وتطبيق املعايري والقواعد التنفيذية اخلا�صة التي تتبناها امل�ؤ�س�سة
التعليمية لهذا الغر�ض.
3)3توفري التجهيزات والربجميات والبنية التحتية والكوادر الالزمة لن�شاطات التعليم عن بعد
لدى امل�ؤ�س�سة التعليمية.
4)4توفري نظام فعال لإدارة التحقق من الهوية ،ور�صد �ساعات االت�صال االلكرتوين ،وحماية
اخل�صو�صية ور�صد االنتحال ،و�ضمان �أم��ان اخلدمات ،ور�صد الأداء الدرا�سي والتعليمي
للمعلمني واملتعلمني.
املادة ( :)9يجوز مل�ؤ�س�سة التعليم العايل التي تقدم التعليم االعتيادي ومبا ال تياعر�ض مع �أحكام
هذه الالئحة ،ا�ستخدام منط التعليم عن بعد جزئي ًا يف بع�ض مقررات برنامج التعليم االعتيادي بها
�ضمن خطط الدرا�سة املعتمدة لها على �أال تتجاوز الوحدات املكت�سبة ب�أ�سلوب التعليم عن بعد ما ن�سبته
 %25كحد �أق�صى من الوحدات املطلوبة للتخرج من خطة درا�سة برنامج التعليم االعتيادي الذي ينتهي
بدرجة علمية.
املادة ( :)11ي�شرتط �أكادميي ًا لتقدمي برامج التعليم عن بعد ،مايلي:
1)1وجود برنامج �أكادميي قائم مناظر لربنامج التعليم عن بعد يف خطته الدرا�سية� ،أو �أن يتم
الرتخي�ص للربنامج من جهة االخت�صا�ص بوزارة التعليم العايل.

2)2ح�صول �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب على التدريب والتهيئة الالزمني لنمط التعليم عن بعد.
� 3)3أال يقل ما يدر�س عن  %25من الوحدات التدري�سية لكل مقرر درا�سي بالربنامج.
�4)4أال تقل ن�سبة ما يدر�س من الوحدات التدري�سية لكل مقرر بالربنامج عن  %25بالأ�سلوب
التفاعلي بالإ�ضافة ملا يدر�س تزامني ًا.
5)5ح�ضور الطالب لأداء االختبارات الف�صلية والنهائية للربنامج وتوفر �آليات للتحقق و�إثبات
هوية الطالب عند ذلك.
�6)6أن تكون �أ�سئلة ومدة االختبار النهائي متكافئ ًة للمتعلمني باملقرر الواحد.
الفقرة ( )1من املادة ( :)12تكون الدرا�سة عن طريق التعليم عن بعد يف التخ�ص�صات التي ت�سمح
طبيعة الدرا�سة فيها بذلك بقرار من جهة الرتخي�ص والإ�شراف وذلك وفق ال�ضوابط الآتية:
�1.1أال يقل عدد الوحدات الدرا�سية املطلوبة لتخرج الطالب يف برامج التعليم عن بعد عن الوحدات
الدرا�سية املكافئة لها واملطلوبة لتخرج الطالب املنتظم بالربامج االعتيادية.
إجــــــراء

 .2تطوير برنامج دراسات عليا قديم
النماذج واملرفقات

ورقـــــــي

م�سار الإجراء

•من� ��وذج �إق� � ��رار ب��رن��ام��ج درا�� �س���ات عليا جم�ل����س ال�ق���س��م العلمي⇠جمل�س الكلية
(بالإمكان حتميل النموذج من موقع العمادة ⇠اللجنة الدائمة لتطوير برامج الدرا�سات
على الإنرتنت)
العليا⇠جمل�س ع � �م� ��ادة ال� ��درا� � �س� ��ات
•عر�ض الربنامج املقرتح تطويره على مقيمني العليا⇠جمل�س اجلامعة
اثنني خمت�صني لهما خربة �أكادميية وا�سعة
ومتميزة يف جمال التخ�ص�ص والدرا�سات
العليا ،وذلك مبعرفة الق�سم العلمي .

9

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)10يكون 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.
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القاعدة التنفيذية ( :)1-10يقوم 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)1يتوىل كل ق�سم �إعداد التقارير الالزمة لتقومي براجمه ب�شكل دوري كل �سنتني ،وبحد �أق�صى
ال يتجاوز خم�س �سنوات.
2)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.
3)3يتم ترقيم املقررات وفق الطريقة التي �أقرها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
4)4يدر�س جمل�س عمادة الدرا�سات العليا الربنامج املعدل ،ومن ثم يرفع تو�صيته �إىل جمل�س
اجلامعة ،لإقراره.
إجــــــراء

 .3تحديث برنامج دراسات عليا قائم

ورقـــــــي

م�سار الإجراء

النماذج واملرفقات
•مذكرة عر�ض مقدمة من جمل�س الكلية جمل�س الق�سم العلمي⇠جمل�س الكلية ⇠
للعر�ض على جمل�س العمادة .
اللجنة الدائمة لتطوير برامج الدرا�سات العليا
⇠ جمل�س عمادة الدرا�سات العليا

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
القاعدة التنفيذية ( :)3-10ال 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 �أق��ل من العدد الإجمايل
للوحدات الدرا�سية.
3)3يكون التعديل فقط يف املقررات �أو متطلبات الربنامج �أو �شروط القبول.
القاعدة التنفيذية ( :)4-10يتم 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.
إجــــــراء

 .4استحداث برنامج دراسات عليا مشترك
م�سار الإجراء

ورقـــــــي

النماذج واملرفقات
•من� ��وذج �إق�� ��رار ب��رن��ام��ج درا�� �س ��ات عليا جمل�سي الق�سمني العلمية ⇠ جمل�س الكلية ⇠
(ب��الإم �ك��ان حت�م�ي��ل ال �ن �م��وذج م��ن موقع اللجنة الدائمة لتطوير برامج الدرا�سات العليا
العمادة على الإنرتنت)
⇠ جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ⇠ جمل�س
•عر�ض الربنامج املقرتح على مقيمني اثنني اجلامعة
خمت�صني لهما خ�ب�رة �أك��ادمي �ي��ة وا�سعة
ومتميزة يف جمال التخ�ص�ص والدرا�سات
العليا ،وذلك مبعرفة الق�سم العلمي.
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مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)11يجوز �أن تن�ش�أ يف اجلامعة برامج م�شرتكة للدرا�سات العليا بني ق�سمني �أو �أكرث �أو كليتني
�أو �أكرث وفق القواعد ي�ضعها جمل�س اجلامعة بنا ًء على تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بعد
التن�سيق مع الأق�سام املعنية .

12

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 ،فري�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 لإقراره ،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 .
�2)2إذا رغبت كليتان �أو �أك�ثر 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 جمال�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 .

تعليمات هامة عند إعداد برنامج دراسات عليا
1.1مراعاة مواد الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات وقواعدها التنفيذية بجامعة امللك
عبد العزيز وبالأخ�ص (. )2-8

�2.2إمتام مالحظات وحدة الربامج والتعاون معها لإخراج الربنامج يف �أف�ضل �صورة ممكنة .
 3.3بالن�سبة للربامج اخلا�صة :يجب �إرفاق حم�ضر عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر بتحديد
تكلفة الوحدة الدرا�سية .
4.4بالن�سبة لربامج التعليم عن بعد :يجب �إرفاق موافقة التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد على
الربنامج مع الأخذ يف االعتبار « الئحة التعليم عن بعد ال�صادرة من وزارة التعليم العايل» .
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الفصل األول
الثاني
الفصل

استحداث /تطوير
إجراءات القبول
برنامج الدراسات العليا

16

التسلسل اإلجرائي للقبول
اعتماد الأعداد املقرتحة للقبول
تر�شح املتقدمني للقبول عن طريق الإنرتنت نظام (قبول)
ير�سل املتقدمني طلباتهم الإلكرتونية عن طريق نظام (قبول)
عملية تدقــــيق الطلبات
يتم ا�ستبعاد الطلبات غري املكتملة
�أو غري م�ستوفية �شروط القبول
تر�سل العمادة ملفات املر�شحني للقبول للكليات عن طريق نظام
(معامالت الدرا�سات العليا)
�إجراء اختبارات املفا�ضلة �إن وجدت (عن طريق الأق�سام العلمية)
تر�سل الكليات �أ�سماء املر�شحني للقبول لعمادة الدرا�سات العليا
عن طريق نظام (معامالت الدرا�سات العليا)
اعتماد �أ�سماء املقبولني من ِقبل عمادة الدرا�سات العليا
�إر�سال ر�سائل ن�صية للمتقدمني بنتيجة القبول
مراجعة العمادة ملطابقة امل�ستندات ومنح الرقم اجلامعي
(عن طريق عمادة الدرا�سات العليا)
مالحظة :جميع هذه اخلطوات الإجرائية تتم وفق التقومي الزمني املعتمد من عمادة الدرا�سات العليا.
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إجــــــراء

 .1اعتماد األعداد المقترحة للقبول
النماذج واملرفقات
• ال يوجد

18

ورقـــــــي

م�سار الإجراء
جمل�س الق�سم العلمي ⇠ جمل�س الكلية ⇠
جمل�س ع�م��ادة ال��درا��س��ات العليا ⇠ جمل�س
اجلامعة

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)12يحدد جمل�س اجلامعة �أعداد الطالب الذين �سيتم قبولهم �سنوي ًا يف الدرا�سات العليا
بناء على تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا واقرتاح جمال�س الأق�سام والكليات.

 .2شروط القبول
مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)13ي�شرتط للقبول يف الدرا�سات العليا ب�صفة عامة ما ي�أتي:
�1.1أن يكون املتقدم �سعودي ًا� ،أو على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان من غري ال�سعوديني.
�2.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على ال�شهادة اجلامعية من جامعة �سعودية �أو جامعة �أخرى معرتف بها.
�3.3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك والئق ًا طبي ًا.
�4.4أن يقدم تزكيتني علميتني من �أ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.
5.5موافقة مرجعه على الدرا�سة �إذا كان موظف ًا.
6.6الأ�صل يف درا�سة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز ملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من ذلك متى دعت
اجلامعة لذلك .وملجل�س كل جامعة �أن ي�ضيف �إىل هذه ال�شروط العامة ما يراه �ضروري ًا.
املادة ( :)14ي�شرتط للقبول مبرحلة الدبلوم ح�صول الطالب على تقدير «جيد» على الأقل يف املرحلة
اجلامعية.

املادة ( :)15ي�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 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
بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وت�أييد جمل�س الكلية �إ�ضافة �شروط �أخرى يراها �ضرورية للقبول.
املادة ( :)16ي�شرتط للقبول مبرحلة (الدكتوراة) 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.
املادة ( :)17يجوز قبول الطالب لدرا�سة املاج�ستري �أو الدكتوراه يف غري جمال تخ�ص�صه بناء على
تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية املخت�صني وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
املادة ( :)20ال يجوز للطالب �أن يلتحق بربناجمني للدرا�سات العليا يف وقت واحد.
القاعدة التنفيذية ( :)1-20ال 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.
مواد الئحة التعليم عن بعد ذات العالقة:
املادة ( :)10ي�شرتط لقبول الطالب امل�ستجد يف برنامج التعليم عن بعد الذي ينتهي بدرجة علمية �أن
يكون حا�ص ًال على الدرجة العلمية ال�سابقة للدرجة املتقدم �إليها �أو ما يعادلها وملجل�س امل�ؤ�س�سة التعليمية
�إ�ضافة �أي �شروط �أخرى يراها لقبول الطالب يف الربنامج.
الفقرة ( )2من املادة ( :)12تكون الدرا�سة عن طريق التعليم عن بعد يف التخ�ص�صات التي ت�سمح
طبيعة الدرا�سة فيها بذلك بقرار من جهة الرتخي�ص والإ�شراف وذلك وفق ال�ضوابط الآتية:
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 )2يعامل الطالب يف برامج التعليم عن بعد من حيث القبول ،ور�صد التقديرات ،والتحويل،
والف�صل ،و�إعادة القيد ،معاملة الطالب املنتظم يف التعليم االعتيادي.
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إجــــــراء

 .3الترشيح للقبول عن طريق اإلنترنت
(للسعوديين فقط)

إلكتروني

م�سار الإجراء
النماذج واملرفقات
• التقدم عن طريق بوابة القبول الإلكرتونية احل�صول على رقم تر�شيح عن طريق الإنرتنت
�إر�سال الأوراق املطلوبة لعمادة الدرا�سات العليا
مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املواد املذكورة �سابق ًا يف �شروط القبول.

 .4الترشيح للقبول لغير السعوديين المقيمين
بالمملكة وخارجها

إجــــــراء

إلكتروني

م�سار الإجراء

النماذج واملرفقات
• التقدم عن طريق بوابة القبول الإلكرتونية عميد الدرا�سات العليا ⇠ الكلية ⇠ لإجراء
•الطلبات امل��ذك��ورة يف القاعدة التنفيذية املفا�ضلة والرت�شيح للقبول ⇠ عمادة الدرا�سات
العليا ⇠ معايل مدير اجلامعة للرفع لوزير
(� )1-13أدناه
التعليم العايل للموافقة
مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
القاعدة التنفيذية ( :)1-13بالن�سبة للطالب غري ال�سعودي ،و�إ�ضافة �إىل ما ورد يف املادة (،)13

في�شرتط الآتي:
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.
قرار جمل�س العمادة :
رقم ( )2يف االجتماع اخلام�س املنعقد بتاريخ 1433/03/06ه �ـ ،والذي ين�ص على« :يو�صي جمل�س
عمادة الدرا�سات العليا باملوافقة على �شروط قبول املتقدمني من غري ال�سعوديني املقيمني باململكة
كالآتي:
•�أن يحقق املتقدم �شروط القبول بالربنامج.
•�أن يكون تقدير املتقدم يف م�ؤهله جيد جد ًا على الأقل.
•�أن ال يزيد �سن املتقدم لربامج املاج�ستري عن � 30سنة وللدكتوراه عن � 35سنة.
•�أن يكون مقيم �إقامة نظامية باململكة ،على �أن ال تكون �إقامة عمل».
مالحظات ي�شرتط لقبول املتقدمني غري ال�سعوديني من املقيمني باململكة ما يلي:
•�أن يكون تقديره «جيدجد ًا» يف درجة البكالوريو�س� ،أو درجة املاج�ستري (�إذا كان متقدم ًا لدرجة
الدكتوراه).
•�أال يكون قد م�ضى على �شهادته �أكرث من خم�س �سنوات.
•يقت�صر القبول على التخ�ص�صات العلمية فقط با�ستثناء التخ�ص�صات ال�صحية .
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 .5إرسال ملفات المتقدمين للكليات للمفاضلة
وترشيح المقبولين

إجــــــراء

إلكتروني

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
القاعدة التنفيذية (:)1-16
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 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 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 .%40
ب -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)
ملدى قرب تخ�ص�ص املتقدم من تخ�ص�ص الربنامج.
•االختبار التحريري بالق�سم (�أو اختبار القدرات للجامعيني) .%40
ج -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 عند ح�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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الفصل األول
الثالث
الفصل
استحداث /تطوير
األكاديمية
اإلجراءات
برنامج الدراسات العليا
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مراحل الدراسة لطالب الدراسات العليا
القبول ومنح الرقم اجلامعي
ت�سجيل املقررات الدرا�سية (عن طريق االنرتنت بداية كل ف�صل درا�سي)
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االختبار ال�شامل (�إن وجد)
الدرا�سة ب�أ�سلوب الر�سالة

الدرا�سة بدون ر�سالة

�إقرار مو�ضوع الر�سالة وتعيني امل�شرف (واعتماد ذلك من عمادة
الدرا�سات العليا)
مرحلة الر�سالة
ت�سليم الر�سالة مكتملة للق�سم العلمي
�إجازة الر�سالة للمناق�شة (عن طريق املجل�س العلمي)
مناق�شة الر�سالة العلمية (بعد اعتماد جلنة املناق�شة من جمل�س عمادة
الدرا�سات العليا)
طلب �صرف م�ستحقات �أع�ضاء جلنة املناق�شة يف اليوم التايل من املناق�شة
عن طريق نظام معامالت الدرا�سات العليا (بوا�سطة امل�شرف)
منح الدرجة العلمية (بعد االنتهاء من متطلبات الدرجة وعن طريق
جمل�س اجلامعة)

�إجراءات الر�سالة

�إعداد خطة البحث (قبل االنتهاء من  %50من املقررات الدرا�سية)

إجــــــراء

 .1تعيين /استبدال المرشد العلمي
النماذج واملرفقات
•النموذج املوحد للإجراءات الأكادميية
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ورقـــــــي

م�سار الإجراء
رئي�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل الكلية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي ⇠ عميد الكلية ⇠
عميد الدرا�سات العليا

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)41يكون 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�إعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من جمل�س
اجلامعة بناء على تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
القاعدة التنفيذية ( :)1 -41يحت�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.

 .2إقرار /إعفاء من مقررات تكميلية
(بعد انتظام الطالب بالدراسة)
النماذج واملرفقات
•ال يوجد

إجــــــراء

إجــــــراء

إلكتروني

ورقـــــــي

م�سار الإجراء
رئي�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل الكلية للدرا�سات
ال�ع�ل�ي��ا وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي ⇠ وك �ي��ل ع �م��ادة
الدرا�سات العليا لل�ش�ؤون الأكادميية واملتابعة

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)18يجوز 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:
1.1اجتياز املقرر التكميلي يف املرة الأوىل بتقدير ال يقل عن «جيد» .
�2.2أال يقل معدل الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن «جيد جد ًا».
3.3ال يتم الت�سجيل يف برنامج الدرا�سات العليا �إال بعد اجتياز املقررات التكميلية ،ويجوز للق�سم
الإذن بالت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا �إذا مل يبق عليه �سوى مقرر �أو مقررين من املقررات
التكميلية.
4.4ال حتت�سب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية �ضمن املدة املحددة للح�صول على الدرجة.
5.5ال تدخل املقررات التكميلية يف احت�ساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدرا�سات العليا.
مالحظة :يتم �إقرار املقررات التكميلية للطالب عند قبولهم ،وللق�سم العلمي �إعفاء الطالب من درا�سة
بع�ض املقررات التكميلية بعد انتظامه بالدرا�سة.
إجــــــراء

 .3تأجيل القبول
النماذج واملرفقات
•ثبوتيات مربرات الطلب

إلكتروني

م�سار الإجراء
الطالب ⇠ رئي�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل
الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ⇠
عميد الكلية ⇠ عميد الدرا�سات العليا

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)21يجوز 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.
مالحظة :يكون طلب ت�أجيل القبول وفق التوقيت الزمني بالتقومي اجلامعي املعتمد من قبل عمادة
للدرا�سات العليا.
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إجــــــراء

 .4تأجيل فصل دراسي
النماذج واملرفقات
•ثبوتيات مربرات الطلب
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إلكتروني

م�سار الإجراء
الطالب ⇠ رئي�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل
الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ⇠
عميد الكلية ⇠ عميد الدرا�سات العليا

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)22يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�ص وعميدي الكلية والدرا�سات العليا ت�أجيل درا�سة
الطالب وفق ما ي�أتي:
�1.1أن يكون الطالب قد اجتاز ف�ص ًال درا�سي ًا �أو �أكرث �أو �أجنز قدر ًا منا�سب ًا من الر�سالة.
�2.2أال يتجاوز جمموع مدة الت�أجيل �أربعة ف�صول درا�سية (�سنتني درا�سيتني).
�3.3أن يتقدم بطلب الت�أجيل قبل بداية الف�صل الدرا�سي مبا ال يقل عن �أ�سبوعني.
4.4ال 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 مدفوعة التكاليف تعامل مالي ًا ح�سب
الأنظمة املتبعة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر.
القاعدة التنفيذية ( :)2-22يجوز 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
مالحظة :يكون طلب ت�أجيل الف�صل الدرا�سي وفق التوقيت الزمني بالتقومي اجلامعي املعتمد للدرا�سات
العليا.
إجــــــراء

 .5إنشاء مقررات فصل دراسي على
النظم اإللكترونية بالجامعة
النماذج واملرفقات
•منوذج �إن�شاء املقررات

إلكتروني

م�سار الإجراء
رئي�س الق�سم العلمي ⇠ م�شرفة العلمي ⇠
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ⇠
وكيلة الكلية ⇠ وكيل عمادة الدرا�سات العليا
لل�ش�ؤون الأكادميية واملتابعة ⇠ وكيلة عمادة
الدرا�سات العليا ب�شطر الطالبات

مالحظة:
•يتم �إن�شاء مقررات الطالب عن طريق الكليات ذات العالقة.
•ال يتم �إن�شاء املقررات التكميلية بهذه الطريقة املو�ضحة �أعاله ،ويكون �إن�شا�ؤها بح�سب ال�شعب
الدرا�سية املتاحة للمرحلة اجلامعية.

 .6تسجيل الجدول الدراسي
(الحذف /اإلضافة)

إجــــــراء

إلكتروني

ي�ك��ون ت�سجيل اجل ��دول ال��درا� �س��ي (احل� ��ذف /الإ� �ض��اف��ة) ع��ن ط��ري��ق الإن�ترن��ت وب��وا��س�ط��ة نظام
) (ODUS PLUSبا�ستخدام الرقم اجلامعي للطالب والرقم ال�سري الذي مينح له عند قبوله ،ويكون
الت�سجيل وفق ًا لتقومي الدرا�سات العليا.
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مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
القاعدة التنفيذية (:)1-35
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1)1احلد الأدنى لت�سجيل املقررات الدرا�سية جلميع درجات الدرا�سات العليا هو  6وحدات 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.
2)2يف 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.
3)3ت�ستثني الر�سالة عند الت�سجيل من احلد الأق�صى املحدد يف (� )1أعاله.
القاعدة التنفيذية ( :)1-42تقوم 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).
مالحظات:
•يكون ت�سجيل املقررات التكميلية عن طريق االنرتنت بوا�سطة الطالب نف�سه عن طريق نظام
) (ODUS PLUSح�سب ال�شعب الدرا�سية املتاحة للمرحلة اجلامعية �أو املاج�ستري بالن�سبة لطلبة
الدكتوراه .
•ب�إمكان الطالب حذف مقرر درا�سي �أو �أكرث خالل الأ�سابيع الأربعة الأوىل من الف�صل الدرا�سي
بعد موافقة عميدي الكلية والدرا�سات العليا على �أن يتوافق جدولة بعد احلذف مع املادة ()1-35
امل�شار �إليها �أعاله.
• ال يلزم الطالب تكرار ت�سجيل املقررات التي ح�صل فيها على تقدير � ICأو تقدير .IP

إجــــــراء

 .7منح فرصة إضافية لتحسين المعدل
النماذج واملرفقات
•ال يوجد

إلكتروني

م�سار الإجراء
يقوم النظام الإلكرتوين ب�إنذار الطالب املتدنية
معدالتهم �آلي ًا

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( )26فقرة ( :)5يلغى قيد الطالب بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا لعدة حاالت
ومنها ما جاء يف الفقرة اخلام�سة (�إذا انخف�ض معدله الرتاكمي عن تقدير «جيد جد ًا» يف ف�صلني
درا�سيني متتاليني).
املادة ( :)28يجوز ا�ستثناء من الفقرة ( )5من املادة ( )26منح الطالب فر�صة �إ�ضافية واحدة
لف�صل درا�سي واحد �أو ف�صلني درا�سيني حد ًا �أعلى بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وموافقة
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
إجــــــراء

 .8حذف مقررات فصل دراسي
(االعتذار عن الدراسة)
النماذج واملرفقات
•ثبوتيات مربرات الطلب

إلكتروني

م�سار الإجراء
الطالب ⇠ رئي�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل
الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ⇠
عميد الكلية ⇠ عميد الدرا�سات العليا

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)23يجوز �أن يحذف الطالب جميع مقررات الف�صل الدرا�سي وفق ما ي�أتي:
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�1.1أن يتقدم بطلب احلذف قبل االختبار النهائي.
2.2موافقة جمل�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.
�3.3أال يكون هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن الفر�ص الإ�ضافية.
4.4يحت�سب هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن مدد الت�أجيل امل�شار �إليها يف املادة (.)22
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القاعدة التنفيذية (:)1-23
1)1يتقدم 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 ،ف�إن الربامج اخلا�صة تعامل مالي ًا ح�سب الأنظمة املتبعة
بعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر.
القاعدة التنفيذية ( :)2-23يجوز �أن يحذف الطالب جميع مقررات الف�صل الدرا�سي يف �أثناء
مرحلة املقررات التكميلية امل�شار �إليها يف املادة ( )23وفق 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 املادة (.)2-22
4)4ال يحت�سب حذف املقررات �ضمن احلد الأق�صى للمدة املقررة الجتياز املقررات التكميلية
امل�شار �إليها يف املادة (.)18
مالحظة :يكون طلب حذف الف�صل الدرا�سي وفق التقومي اجلامعي املعتمد للدرا�سات العليا.
بالن�سبة للربامج التنفيذية:
•�إذا رغب الطالب يف االعتذار عن الدرا�سة خالل الأ�سبوع الأول فيتم ح�سم  %5من الر�سوم
الدرا�سية املدفوعة .
•�إذا رغب الطالب يف االعتذار عن الدرا�سة خالل الفرتة من بداية الأ�سبوع الثاين وحتى نهاية
الأ�سبوع الثامن فيتم ح�سم %40من الر�سوم الدرا�سية املدفوعة .
•�إذا رغب الطالب يف االعتذار عن الدرا�سة بعد الأ�سبوع الثامن فال يتم ا�سرتجاع �أي جزء من

الر�سوم املدفوعة .
•يتم ح�ساب الفرتات �أعاله بح�سب التقومي اجلامعي املعتمد باجلامعة ،ولي�س بح�سب البداية الفعلية
للدرا�سة .
إجــــــراء

 .9تعيين /تعديل لجنة األشراف
(وإقرار موضوع الرسالة)

إلكتروني

م�سار الإجراء

النماذج واملرفقات
•ال�سرية الذاتية للم�شرف املر�شح �إذا كانت جمل�س الق�سم العلمي ⇠ جمل�س الكلية ⇠ جمل�س
مرتبته �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا
عمادة الدرا�سات العليا ⇠ جمل�س اجلامعة (�إذا
كان امل�شرف املر�شح من خارج اجلامعة).
مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)42على طالب الدرا�سات العليا بعد �إنها جميع متطلبات القبول واجتيازه خم�سني يف املائة
على الأقل 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 ا�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 ( :)1-42تقوم 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).
املادة ( :)43يجب �أن تتميز مو�ضوعات ر�سائل املاج�ستري باجلدة 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 ( :)44تكتب ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه باللغة العربية ،ويجوز �أن تكتب بلغة �أخرى يف بع�ض
التخ�ص�صات بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة
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واف لها باللغة العربية.
الدرا�سات العليا ،على �أن حتتوي على ملخ�ص ٍ
القاعدة التنفيذية (� :)1-44إذا 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 بنا ًء على تو�صية
جمل�سي الكلية وعمادة الدرا�سات العليا.
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املادة ( :)45ي�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 ( :)1-45يتم 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 ( :)2-45يجوز �أن يقوم بامل�ساعدة يف الإ�شراف الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركون
من الق�سم العلمي 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 واح��دة ،وك��ان لديه بحث واح��د على الأق��ل -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 ( :)46يجوز �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 بناء على تو�صية جمل�س الق�سم املخت�ص وجمل�س الكلية املعنية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
القاعدة التنفيذية ( :)1-46يجب �أن تنطبق �شروط الإ�شراف ال��واردة يف امل��ادة ( )45على
امل�شرف املر�شح من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة.

املادة ( :)47يجوز �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 ( :)1-47يجب �أن تنطبق �شروط الإ�شراف الواردة يف املادة ( )2 -45على
امل�شرف امل�ساعد املر�شح.
املادة ( :)48للم�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.
املادة ( :)49يف 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.
مالحظة� :إذا كان �أحد املر�شحني للإ�شراف من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،ف�إن على الكلية
رفع تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ملجل�س اجلامعة للموافقة.
إجــــــراء

 .10اإلشراف على رسائل علمية خارج القسم
العلمي (داخل الجامعة)
م�سار الإجراء

إلكتروني

النماذج واملرفقات
•ال�سرية الذاتية للم�شرف املر�شح �إذا كان جمل�س الق�سم العلمي ⇠ جمل�س الكلية ⇠
�أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا.
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا
•خ�ط��اب مبوافقة الكلية والق�سم العلمي
التابع له امل�شرف املر�شح
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مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
يخ�ضع هذا الإجراء لنف�س الأحكام واللوائح الواردة يف الإجراء ال�سابق ،بالإ�ضافة لل�شروط وال�ضوابط
التالية:
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�1.1إذا كان امل�شرف املر�شح من ق�سم علمي �آخر داخل نف�س الكلية ،يتقدم الق�سم العلمي التابع له
الطالب بطلب الإ�شراف لعميد الكلية لتتم خماطبة الق�سم العلمي التابع له امل�شرف املر�شح لأخذ
املوافقة املبدئية.
�2.2إذا كان امل�شرف املر�شح من ق�سم علمي يتبع كلية �أخرى ،يخاطب عميد الكلية التابع لها الطالب
عميد الكلية التابع لها امل�شرف املر�شح لأخذ املوافقة املبدئية من الق�سم العلمي التابع له امل�شرف
املر�شح ،وذلك بنا ًء على خطاب من الق�سم العلمي التابع لها الطالب.
3.3يتم عر�ض املو�ضوع كاملعتاد على جمل�سي الق�سم العلمي والكلية التابع لها الطالب وفق ًا للأحكام
والأنظمة التي تن�ص عليها الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات ،والآليات املتبعة بعمادة
الدرا�سات العليا.
4.4يتم احت�ساب الإ��ش��راف اخلارجي من �ضمن العبء التدري�سي �أو املهام التي تتعلق بواجبات
ع�ضو هيئة التدري�س يف ق�سمه العلمي باجلامعة ،وذلك وفق ًا لالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف
اجلامعات.
5.5يتقدم امل�شرف بتقرير نهائي مف�صل لق�سمه العلمي عن �سري الإ�شراف وذلك عند االنتهاء من
الر�سالة العلمية.
إجــــــراء

 .11اإلشراف على رسائل علمية خارج الجامعة
النماذج واملرفقات
•منوذج تر�شيح �إ�شراف خارج اجلامعة

ورقـــــــي

م�سار الإجراء
امل�شرف املر�شح ⇠ جمل�س الق�سم العلمي ⇠
جمل�س الكلية ⇠ جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا ⇠ وك�ي��ل اجل��ام�ع��ة ل�ل��درا��س��ات العليا
وال�ب�ح��ث العلمي ⇠ اجل�ه��ة اخل��ارج�ي��ة التي
يدر�س بها الطالب

ضوابط اإلشراف على رسالة علمية خارج الجامعة:
1.1يكون الإ�شراف على الر�سائل العلمية باجلامعات �أو الكليات �أو املعاهد العلمية وما يف حكمها بناء
على خطاب ير�سل من اجلهة التابع لها الطالب �إىل وكيل جامعة امللك عبدالعزيز للدرا�سات العليا
والبحث العلمي.
2.2يعر�ض مو�ضوع الإ�شراف اخلارجي على جمل�س الق�سم العلمي وجمل�س الكلية التابع لها ع�ضو هيئة
التدري�س املر�شح وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا با�ستخدام النموذج املرفق ،على �أن يراعى عند
املوافقة ال�شروط التالية:
�أ�	-أن يكون ع�ضو هيئة التدري�س من ذوي اخلربة املتميزة والكفاية العلمية يف جمال البحث
املطلوب الإ�شراف عليه.
ب�	-أال تقل مرتبته العلمية عن �أ�ستاذ م�شارك.
ج	-ال يتم احت�ساب الإ��ش��راف اخلارجي من �ضمن العبء التدري�سي �أو املهام التي تتعلق
بواجبات ع�ضو هيئة التدري�س يف اجلامعة.
د	-ال يرتتب على الإ�شراف �أي �أعباء مالية �أو التزامات على اجلامعة.
3.3يكون الإ�شراف اخلارجي على ر�سالتني علميتني يف نف�س الوقت بحد �أق�صى.
4.4يتم خماطبة اجلهة التابع لها الطالب باملوافقة من قبل �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي.
5.5يتقدم امل�شرف بتقرير نهائي مف�صل لق�سمه العلمي عن �سري الأ�شراف اخلارجي وذل��ك عند
االنتهاء من الر�سالة العلمية.
إجــــــراء

 .12تعديل عنوان الرسالة
النماذج واملرفقات
•ال يوجد

إلكتروني

م�سار الإجراء
جمل�س الق�سم العلمي ⇠ جمل�س الكلية ⇠
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا
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إجــــــراء

 .13تقرير دراسي فصلي عن طالب دراسات عليا
النماذج واملرفقات
•ال يوجد
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إلكتروني

م�سار الإجراء
امل�شرف العلمي ⇠ رئي�س الق�سم العلمي ⇠
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ⇠
عميد الكلية ⇠ عميد الدرا�سات العليا

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)50يقدم 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 الدرا�سات العليا.

 .14توزيع استبيانات طالب الدراسات العليا
(طالب من داخل الجامعة أو خارجها) على
قطاعات الجامعة
م�سار الإجراء

إجــــــراء

ورقـــــــي

النماذج واملرفقات
•خ��ط��اب م ��ن ال �ب��اح��ث ل��وك �ي��ل اجل��ام �ع��ة الباحث (الباحثة) ⇠ وكيل اجلامعة للدرا�سات
للدرا�سات العليا والبحث العلمي .
العليا والبحث العلمي ⇠ عميد ال��درا��س��ات
•ن�سخة من الإ�ستبانة.
ال�ع�ل�ي��ا ⇠ وك �ي��ل ع �م��ادة ال��درا� �س��ات العليا
للربامج والتطوير (وكيلة ع�م��ادة الدرا�سات
العليا ب�شطر الطالبات) ⇠ القطاعات املطلوب
تعبئة اال�ستبانات من قبلها ⇠ وكيل عمادة
ال��درا� �س��ات العليا للربامج والتطوير (وكيلة
عمادة الدرا�سات العليا ب�شطر الطالبات) ⇠
الباحث (الباحثة).

 .15تكليف المبتعثين من مؤسسات تعليمية
أخرى بأعمال إدارية أو تدريسية
النماذج واملرفقات
•ال يوجد

إجــــــراء

ورقـــــــي

م�سار الإجراء
جمل�س الق�سم العلمي املبتعث �إليه الطالب ⇠
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي
⇠ عميد الكلية ⇠ عميد الدرا�سات العليا

مواد الئحة االبتعاث والتدريب ذات العالقة :
املادة ( :)19يكلف املعيد واملحا�ضر املبتعث للدرا�سات العليا بالداخل ب�أعمال �إدارية �أو تدري�سية
منا�سبة لتخ�ص�صه الدرا�سي على �أال ي�ؤثر ذلك على حت�صيله العلمي وفق ًا ملا يقرره جمل�س الق�سم
املبتعث �إليه.
إجــــــراء

 .16طلب تمديد ايفاد للدراسة من جهة العمل
النماذج واملرفقات
•ال يوجد

ورقـــــــي

م�سار الإجراء
امل�شرف العلمي ⇠ رئي�س الق�سم العلمي ⇠
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ⇠
عميد الكلية ⇠ عميد الدرا�سات العليا ⇠
جهة عمل الطالب

مواد الئحة االبتعاث والتدريب ذات العالقة:
املادة ( :)10يجوز ملجل�س اجلامعة متديد فرتة االبتعاث الأ�صلية يف الداخل واخلارج �سنة واحدة
للماج�ستري ،و�سنتني للدكتوراه والزماالت الطبية ،بناء على اقرتاح امل�شرف على درا�سة الطالب وتو�صية
جمل�سي الق�سم والكلية �أو املعهد وما يف حكمهما ،وجلنة االبتعاث والتدريب ،كما يجوز ملجل�س اجلامعة
بناء على اقرتاح امل�شرف على درا�سة الطالب وتو�صية جمل�سي الق�سم والكلية� ،أو املعهد وما يف حكمهما،
وللجنة االبتعاث والتدريب �إ�ضافة �سنة �أخرى  -حد ًا �أق�صى  -لكل مرحلة بعد تقدمي املربرات املقنعة
لذلك ،وبالن�سبة لالبتعاث للخارج يلزم �أن ي�ؤيد ر�أي امل�شرف على درا�سة الطالب من امللحق الثقايف.
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 .17تسليم الرسالة للقسم العلمي وإجازتها
للمناقشة

42

النماذج واملرفقات
•ن�سخة من الر�سالة
•منوذج رقم ()1
•منوذج رقم ()2
•منوذج رقم ( )3للر�سائل العلمية البحتة
•�أو منوذج رقم ( )4للر�سائل الأخرى

إجــــــراء

ورقـــــــي

م�سار الإجراء
امل�شرف العلمي ⇠ رئي�س الق�سم العلمي ⇠
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ⇠
عميد الكلية ⇠ رئي�س اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون
املجل�س العلمي ⇠ عميد الكلية (مع �إحاطة
عميد الدرا�سات العليا بالرد).

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)51يقدم 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
1)1يتم 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.
2)2يتم �إر�سال الر�سالة للمجل�س العلمي لإجازتها للمناق�شة.
مالحظات:
•جميع النماذج املذكورة يف هذا الإجراء تخ�ص املجل�س العلمي وميكن احل�صول عليها من موقع
املجل�س العلمي على الإنرتنت.
•يجب �أن تكتب الر�سائل العلمية وفق الدليل املعتمد لكتابة الر�سائل العلمية بجامعة امللك عبدالعزيز.

إجــــــراء

 .18تشكيل  /تعديل لجنة مناقشة رسالة علمية

إلكتروني

م�سار الإجراء

النماذج واملرفقات
• ال�سرية الذاتية للمناق�ش املر�شح �إذا كانت جمل�س الق�سم العلمي ⇠ جمل�س الكلية ⇠
مرتبته العلمية �أ�ستاذ م�ساعد
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا
مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)53تكون جلنة املناق�شة بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بناء على تو�صية جمل�سي
الق�سم والكلية املخت�صني.
القاعدة التنفيذية ( :)1-53يجب �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 ( :)54ي�شرتط يف جلنة املناق�شة على ر�سائل املاج�ستري ما ي�أتي:
�1.1أن يكون عدد �أع�ضائها فردي ًا ويكون امل�شرف مقرر ًا لها.
�2.2أال 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.
�3.3أن تنطبق �شروط الإ�شراف على الر�سائل على �أع�ضاء اللجنة.
�4.4أن يكون من بني �أع�ضاء اللجنة �أحد الأ�ساتذة �أو الأ�ساتذة امل�شاركني ،على الأقل.
�5.5أن 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 امل�شرف وامل�شرف امل�ساعد �أو امل�شرفني امل�ساعدين �إن
وجدوا �صوت واحد.
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املادة ( :)55ي�شرتط يف جلنة املناق�شة على ر�سائل الدكتوراه ما ي�أتي:
�1.1أن يكون عدد �أع�ضائها فردي ًا ،وال يقل عن ثالثة ،ويكون امل�شرف مقرر ًا لها.
2.2تقت�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.
�3.3أن يكون بني �أع�ضاء اللجنة �أحد الأ�ساتذة على الأقل.
�4.4أن يكون �أحد �أع�ضاء اللجنة من خارج اجلامعة.
�5.5أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي الأع�ضاء على الأقل.
القاعدة التنفيذية ( :)1-55عند مناق�شة ر�سالة الدكتوراة يكون للم�شرف وامل�شرف امل�ساعد �أو
امل�شرفني امل�ساعدين �إن وجدوا �صوت واحد.
الفقرة ( )1من القاعدة التنفيذية (:)2-55
بعد 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.
املادة ( :)56يف حال عدم متكن امل�شرف على الر�سالة من امل�شاركة يف جلنة املناق�شة لوفاته �أو انتهاء
خدمته �أو لتواجده يف خارج البالد لفرتة طويلة ،يقرتح الق�سم بدي ًال عنه يوافق عليه جمل�س الكلية
املعنية ويقره جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
املادة ( :)57تعد 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:
1.1قبول الر�سالة والتو�صية مبنح الدرجة.
2.2قبول 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.

3.3ا�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.
4.4عدم قبول الر�سالة.
5.5ولكل ع�ضو من جلنة املناق�شة على الر�سالة احلق يف �أن يقدم ماله 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 ( :)58يرفع 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.
القاعدة التنفيذية ( :)1-58يرفع رئي�س الق�سم املخت�ص تقرير جلنة املناق�شة �إىل عميد
الدرا�سات العليا ،من خالل عميد الكلية.
إجــــــراء

 .19إعادة مناقشة الرسالة العلمية
النماذج واملرفقات
•�صورة من تقرير جلنة مناق�شة الر�سالة

ورقـــــــي

م�سار الإجراء
جمل�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل الكلية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي ⇠ عميد الكلية ⇠ عميد
الدرا�سات العليا

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
�أنظر الفقرة ( )3من املادة ( )57امل�شار �إليها يف الإجراء ال�سابق.
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إجــــــراء

 .20اإلعالن عن مناقشة رسالة علمية
النماذج واملرفقات
•ال يوجد

إلكتروني

م�سار الإجراء
رئي�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل الكلية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي ⇠ امل�شرف على �إدارة
�ش�ؤون العالقات العامة والإعالم
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إجــــــراء

 .21أثناء مناقشة الرسالة العلمية
يكون رئي�س الق�سم العلمي� ،أو من ينيبه ممث ًال لعمادة الدرا�سات العليا �أثناء املناق�شة،
ويقوم بتعبئة النماذج التالية:
1.1منوذج تقرير ممثل عمادة الدرا�سات العليا.
2.2منوذج تقرير جلنة املناق�شة (مع عدم الت�أثري على قرار اللجنة).

ورقـــــــي

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
الفقرتني ( )3( ،)2من القاعدة التنفيذية (:)2-55
 .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.
 .3ممثل العمادة ال يعد ع�ضو ًا يف جلنة املناق�شة.

 .22منح فرصة إضافية لتجاوز المدة النظامية
للحصول على الدرجة العلمية
النماذج واملرفقات
•ال يوجد

إجــــــراء

إلكتروني

م�سار الإجراء
امل�شرف العلمي ⇠ جمل�س الق�سم العلمي ⇠
جمل�س الكلية ⇠ جمل�س ع�م��ادة ال��درا��س��ات
العليا ⇠ جمل�س اجلامعة

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة (:)36
1.1املدة 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.
2.2املدة 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.
املادة ( :)37حت�سب املدة الق�صوى للح�صول على الدراجة 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.
الفقرة ( )10من املادة ( :)26يلغى قيد الطالب بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا يف
احلاالت الآتية :ومنها ما جاء يف الفقرة العا�شرة (�إذا مل يح�صل على الدرجة خالل احلد الأق�صى
ملدتها وفق ًا للمادة (.)26
املادة ( :)29يجوز ا�ستثناء من الفقرة ( )10من املادة ( )26منح الطالب فر�صة �إ�ضافية ال تزيد عن
ف�صلني درا�سيني بناء على تقرير من امل�شرف وتو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وجمل�س عمادة الدرا�سات
العليا وموافقة جمل�س اجلامعة.
مالحظة :تقوم عمادة الدرا�سات العليا برفع تو�صية منح الفر�صة الإ�ضافية لتجاوز املدة النظامية
ملجل�س اجلامعة للموافقة.
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 .23التحويل (من قسم آلخر /من كلية ألخرى/
من جامعة أخرى للجامعة)
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النماذج واملرفقات
• خطاب من الطالب مرفق به :
�أ /ك�شف درج��ات ووثيقة التخرج ملرحلة
البكالوريو�س (وملرحلة املاج�ستري �إذا
كان طالب دكتوراه)
ب /ك�شف درجات يو�ضح ما �أجنزه الطالب
يف املرحلة احلالية
ج /حمتوى املقررات التي در�سها (فقط �إذا
كان التحويل من خ��ارج اجلامعة �إىل
جامعة امللك عبدالعزيز)

إجــــــراء

ورقـــــــي

م�سار الإجراء
(طلب التحويل من تخ�ص�ص �إىل �آخر �أو برنامج
�إىل �آخ��ر داخ��ل الق�سم العلمي) :الطالب ⇠
رئي�س الق�سم العلمي املخت�ص ⇠ عميد الكلية
⇠ عميد الدرا�سات العليا
(طلب التحويل من ق�سم �إىل �آخر داخل الكلية �أو
خارجها) :الطالب ⇠ عميد الكلية التابع لها
الق�سم املراد التحويل �إليه ⇠جمل�س الكلية ⇠
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا
(طلب التحويل م��ن جامعة �أخ ��رى م��ن داخ��ل
امل�م�ل�ك��ة �أو خ��ارج��ه��ا) :ال �ط��ال��ب ⇠ عميد
الدرا�سات العليا ⇠ عميد الكليات التابع لها
الق�سم املراد التحويل �إليه ⇠ جمل�س الق�سم
امل ��راد التحويل �إل�ي��ه ⇠ جمل�س الكلية ⇠
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)30يجوز قبول حتويل الطالب �إىل اجلامعة من جامعة �أخرى معرتف بها بناء على تو�صية
جمل�سي الق�سم والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ي�أتي:
1.1توافر �شروط القبول يف الطالب املحول و�أي �شروط �أخرى يراها الق�سم �ضرورية.
�2.2أال يكون الطالب مف�صوال من اجلامعة املحول منها لأي �سبب من الأ�سباب.
3.3يجوز 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 املحول �إليه.
ج) �أال تتعدى ن�سبة هذه الوحدات ثالثني يف املائة من وحدات الربنامج املحول �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 الذي يتبعه املقرر وموافقة جمل�سي الكلية وعمادة
الدرا�سات العليا.
املادة ( :)31يجوز حتويل الطالب من تخ�ص�ص �إىل �آخر داخل اجلامعة بناء على تو�صية جمل�سي
الق�سم املحول �إليه والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ي�أتي:
1.1توافر �شروط القبول يف الطالب املحول و�أي �شروط �أخرى يراها الق�سم �ضرورية.
2.2يجوز 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.
�3.3أال يكون الطالب قد �ألغى قيده لأي من الأ�سباب الواردة يف املادة ( )26من هذه الالئحة.
4.4حتت�سب املدة التي ق�ضاها الطالب يف الربنامج املحول منه �ضمن املدة الق�صوى املحددة للح�صول
على الدرجة.
5.5يكون التحويل من برنامج �إىل �آخر ملرة واحدة خالل املدة املحددة للح�صول على الدرجة.
القاعدة التنفيذية ( :)1-31يكون 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 �أخ��رى 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 ( :)2-31يجوز ملن �سجل لدرجة املاج�ستري بر�سالة �أو بدونها ،ومل يتي�سر له
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احل�صول عليها ،التحويل �إىل درجة الدبلوم يف التخ�ص�ص نف�سه (�إن وجدت) ،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.
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القاعدة التنفيذية ( :)3-31للطالب 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.
مواد الئحة التعليم عن بعد ذات العالقة:
الفقرة ( )2من املادة ( :)12تكون الدرا�سة عن طريق التعليم عن بعد يف التخ�ص�صات التي ت�سمح
طبيعة الدرا�سة فيها بذلك بقرار من جهة الرتخي�ص والإ�شراف وذلك وفق ال�ضوابط الآتية:
 .2يعامل الطالب يف برامج التعليم عن بعد من حيث القبول ،ور�صد التقديرات ،والتحويل ،والف�صل،
و�إعادة القيد ،معاملة الطالب املنتظم يف التعليم االعتيادي.
املادة ( :)13مع مراعاة �أحكام التحويل يف الئحة الدرا�سات واالختبارات واللوائح ذات العالقة ،يجوز
للطالب التحويل من برنامج التعليم االعتيادي �إىل برنامج التعليم عن بعد وبالعك�س ،وي�سري عليه بعد
التحويل �أحكام الئحة الدرا�سات واالختبارات و�أحكام هذه الالئحة ،مع االلتزام بال�ضوابط التالية:
1.1يعامل الطالب بعد حتويله من برنامج التعليم االعتيادي �إىل برنامج التعليم عن بعد وفق �أحكام
هذه الالئحة.
2.2يلزم الطالب املحول من برنامج التعليم عن بعد �إىل برنامج التعليم االعتيادي درا�سة ما اليقل عن
 75%من وحدات اخلطة الدرا�سية لربنامج التعليم االعتيادي املحول �إليه.

قرار جمل�س العمادة :
رقم ( )5يف االجتماع (الثاين) املنعقد بتاريخ 1433/11/21هـ ،والذي ين�ص على التايل « :بالإ�ضافة
�إىل �شروط التحويل من جامعة �أخرى �إىل جامعة امللك عبدالعزيز �أو من تخ�ص�ص �إىل تخ�ص�ص �آخر
داخل اجلامعة واملن�صو�ص عليها يف املادتني ( )30و ( )31من الالئحة ،ي�ضاف ال�شرط التايل :
�أن يكون قد اجتاز ف�ص ًال درا�سي ًا بنجاح ومبعدل ال يقل عن ( 3.75من  ،)5و�أن يكون اجتاز على الأقل
( )6وحدات درا�سية منهجية (من مقررات الدرجة امل�سجل بها) ».
إجــــــراء

 .24تعديل تقدير  ICوتقدير IP
النماذج واملرفقات
• منوذج تعديل تقدير  ICوتقدير IP

• ك�شف درجات

إلكتروني

م�سار الإجراء
(للمقررات التي تدر�س من قبل ق�سم الطالب)
�أ�ستاذ املقرر ⇠ رئي�س الق�سم العلمي ⇠
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ⇠
وكيل عمادة الدرا�سات العليا لل�ش�ؤون الأكادميية
واملتابعة
(للمقررات التي تدر�س من قبل ق�سم الطالبات)
�أ�ستاذة املقرر ⇠ م�شرفة الق�سم العلمي ⇠
وكيلة الكلية ⇠ وكيلة عمادة الدرا�سات العليا
ب�شطر الطالبات

المواد الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية ذات العالقة :
املادة ( :)25يجوز ملجل�س الق�سم الذي يتوىل تدري�س املقرر -بناء على تو�صية مدر�س املادة -ال�سماح
للطالب با�ستكمال متطلبات �أي مقرر يف الف�صل الدرا�سي التايل ،وير�صد للطالب يف �سجله الأكادميي
تقدير غري مكتمل (ل) �أو ( ،)ICوال يح�سب �ضمن املعدل الف�صلي� ،أو الرتاكمي �إال التقدير الذي
يح�صل عليه الطالب بعد ا�ستكمال متطلبات ذلك املقرر .و�إذا م�ضى ف�صل درا�سي واحد ومل يغري تقدير
غري مكتمل (ل) �أو ( )ICيف �سجل الطالب لعدم ا�ستكماله ،في�ستبدل به تقدير را�سب (هـ) �أو ()F
ويح�سب �ضمن املعدل الف�صلي والرتاكمي.
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املادة (� :)27إذا كانت درا�سة مقررات الأبحاث تتطلب �أكرث من ف�صل درا�سي فري�صد للطالب تقدير
م�ستمر (م) ( ،)IPوبعد انتهاء الطالب من درا�سة املقرر مينح التقدير الذي ح�صل عليه ،و�إذا مل
ي�ستكمل املقرر يف الوقت املحدد فيجوز ملجل�س الق�سم الذي يتوىل تدري�سه املوافقة على ر�صد تقدير غري
مكتمل (ل) ( )ICيف �سجل الطالب.
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مالحظات:
•يتم تعديل تقدير ( )ICوتقدير (� )IPإلكرتونيا بوا�سطة �أ�ستاذ امل��ادة وع��ن طريق نظام
( ،)ODUS PLUSويتم تنفيذه بالطريقة املو�ضحة �أعاله �إذا تعذر تنفيذه �إلكرتونيا.
•ال يلزم الطالب تكرار ت�سجيل املقررات التي ح�صل فيها على تقدير (� )ICأو تقدير (.)IP
إجــــــراء

 .25تعديل درجة مقرر
النماذج واملرفقات
• منوذج تعديل درجة
• ك�شف درجات

ورقـــــــي

م�سار الإجراء
�أ�ستاذ املقرر ⇠ رئي�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل
الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ⇠
عميد الكلية ⇠ عميد الدرا�سات العليا

القواعد التنفيذية لالئحة ال��دراس��ة واالختبارات للمرحلة الجامعية
بجامعة الملك عبدالعزيز ذات العالقة:
املادة (:)15
1.1تقوم عمادة القبول والت�سجيل بتعديل درجات املواد لأي طالب بنا ًء على خطاب من عميد الكلية،
مبنى على قرار جلنة ثالثية م�شكلة برئا�سة وكيل الكلية وع�ضوية كل من رئي�س الق�سم املخت�ص
و�أ�ستاذ املادة ذات العالقة ،مو�ضح به �أ�سباب طلب تعديل الدرجات.
2.2يتم تعديل درجات الطالب عن الف�صل الدرا�سي خالل فرتة ال تتجاوز ال�شهر الأول من بداية
الف�صل الدرا�سي الذي يليه.

3.3حت�صى طلبات تعديل الدرجات لكل �أ�ستاذ وكل ق�سم علمي ،وينظر جمل�س الكلية يف تلك الإح�صائية
بنهاية كل ف�صل درا�سي ،لو�ضع �ضوابط وجزاءات �إن احتاج الأمر لذلك� ،إن كانت هناك ظاهرة
معينة يف تعديل الدرجات لدى �أ�ستاذ معني �أو ق�سم معني.
يف حالة �شك الطالب يف �صحة الدرجات املمنوحة له يجب �إتباع التايل:
1.1يراجع الطالب �أ�ستاذ املادة للت�أكد من درجته ،ويقوم �أ�ستاذ املادة مبراجعة ورقة الطالب ،ف�إذا
ات�ضح �أن هناك حاجة �إىل تعديل الدرجة ،يقوم برفع ذلك �إىل رئي�س الق�سم للعر�ض على اللجنة
املخت�صة يف �إط��ار اخلطوات � 3 ،2 ،1أما يف حالة عدم احلاجة �إىل تعديل الدرجة فيتم �إفادة
الطالب بعدم �صحة �شكه.
�2.2إذا مل يقتنع الطالب عليه �أن يقوم بتقدمي طلب بذلك �إىل رئي�س الق�سم املخت�ص ويقوم رئي�س
الق�سم بدرا�سة الطلب مع �أ�ستاذ املادة ف�إذا �أ�صر �أ�ستاذ املادة على موقفه من حيث تقدير الدرجات
يجوز لرئي�س الق�سم حتويل ورقة االختبار لت�صحيحها من قبل ع�ضو هيئة تدري�س �آخر بنف�س
التخ�ص�ص بالق�سم وفق ًا للمادة ( )34من الئحة الدرا�سة واالختبارات باملرحلة اجلامعية ومن ثم
يعر�ض املو�ضوع على اللجنة املخت�صة التخاذ القرار املنا�سب ووفق ًا للخطوات .3 ،2 ،1

 .26االختبار الشامل (تشكيل اللجنة /اعتماد
النتيجة)
النماذج واملرفقات
•ال يوجد

إجــــــراء

ورقـــــــي

م�سار الإجراء
جمل�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل الكلية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي ⇠ عميد الكلية ⇠
عميد الدرا�سات العليا

مالحظة :م�سار الإج��راء املو�ضح �أع�لاه هو لت�شكيل جلنة االختبار ال�شامل و�أي�ض ًا العتماد نتيجة
االختبار ال�شامل.
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مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
القاعدة التنفيذية (:)2-40
1)1يتكون االختبار ال�شامل من �شقني� :أحدهما حتريري ،والآخر �شفوي.
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2)2يكون �شقا االختبار ال�شامل (التحريري وال�شفوي) يف التخ�ص�ص الرئي�س والتخ�ص�صات
الفرعية �إن وجدت.
3)3يهدف االختبار ال�شامل �إىل قيا�س قدرة الطالب يف جانبني رئي�سني:
(�أ) اجلانب امل�ع��ريف :ويهدف �إىل قيا�س ق��درة 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.
4)4جلنة االختبار:
(�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 تعينه يف الدرجة �سنتني.
(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.
5)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.
(ب) يف حالة عدم اجتياز الطالب لالختبار ،يعطى فر�صة واحدة للإعادة ،ويجب عليه �إعادة
االختبار خالل الف�صلني الدرا�سيني التاليني.

(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.
6)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�شفهي فله �أن يعيده مبا ال يتجاوز الف�صل
الدرا�سي التايل.
(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:
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 وال�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.
إجــــــراء

 .27إلغاء القيد
النماذج واملرفقات
•ال يوجد

ورقـــــــي

م�سار الإجراء
امل�شرف العلمي ⇠ جمل�س الق�سم العلمي
⇠ جمل�س الكلية ⇠ جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا
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مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)25يعترب الطالب منقطع ًا عن الدرا�سة ويطوي قيده يف احلاالت الآتية:
�1.1إذا كان مقبو ًال للدرا�سة ومل ي�سجل يف الوقت املحدد.
2.2يف حال الت�سجيل يف �أحد الف�صول وعدم مبا�شرته للدرا�سة لهذا الف�صل.
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املادة ( :)26يلغى قيد الطالب بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا يف احلاالت الآتية:
�1.1إذا مت قبوله يف الدرا�سات العليا ومل ي�سجل يف الفرتة املحددة للت�سجيل.
�2.2إذا مل يجتز املقررات التكميلية وفق ال�شروط الواردة يف املادة (.)18
�3.3إذا ان�سحب �أو انقطع عن الدرا�سة ملدة ف�صل درا�سي دون عذر مقبول.
�4.4إذا ثبت عدم جديته يف الدرا�سة �أو �أخل ب�أي من واجباته الدرا�سية وفق ًا لأحكام املادة ( )52من
هذه الالئحة.
�5.5إذا انخف�ض معدله الرتاكمي عن تقدير «جيد جد ًا» يف ف�صلني درا�سيني متتاليني.
�6.6إذا جتاوز فر�ص الت�أجيل املحددة يف املادة (.)22
�7.7إذا �أخل بالأمانة العلمية �سواء يف مرحلة درا�سته للمقررات �أو �إعداده للر�سالة� ،أو قام بعمل يخل
بالأنظمة والتقاليد اجلامعية.
�8.8إذا مل يجتز االختبار ال�شامل� -إن وجد -بعد ال�سماح له ب�إعادته مرة واحدة.
�9.9إذا قررت جلنة احلكم على الر�سالة عدم �صالحيتها للمناق�شة �أو عدم قبولها بعد املناق�شة.
�1010إذا مل يح�صل على الدرجة خالل احلد الأق�صى ملدتها وفق ًا للمادة (.)26
املادة (� :)52إذا 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 بناء على تو�صية جمل�س الق�سم �إلغاء قيده.
املادة ( :)1-52ير�سل �صورة لعميد الدرا�سات العليا من الإنذار امل�شار �إليه يف املادة (.)52

إجــــــراء

 .28إعادة القيد
النماذج واملرفقات

ورقـــــــي

م�سار الإجراء

•النموذج املوحد للإجراءات الأكادميية
جمل�س الق�سم العلمي ⇠ جمل�س الكلية ⇠
•مذكرة للعر�ض على اللجنة الثالثية لإعادة جمل�س ع�م��ادة ال��درا� �س��ات العليا ⇠ جمل�س
قيد طالب الدرا�سات العليا
اجلامعة
• قائمة باملواد املعادلة �أو املحت�سبة للطالب
• ك�شف درجات
مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)27يجوز يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى �إعادة قيد الطالب الذي �ألغى 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:
1.1الطالب الذي م�ضى على �إلغاء قيده �أكرث من �سنة ف�صول درا�سية يعامل معاملة الطالب امل�ستجد
ب�صرف النظر عما قطع �سابق ًا من مرحلة الدرا�سة.
 2.2الطالب 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 ( :)1-27ال يجوز �إعادة قيد الطالب املن�سحب نهائي ًا من اجلامعة.
مواد الالئحة التعليم عن بعد ذات العالقة:
الفقرة ( )2من املادة ( :)12تكون الدرا�سة عن طريق التعليم عن بعد يف التخ�ص�صات التي ت�سمح
طبيعة الدرا�سة فيها بذلك بقرار من جهة الرتخي�ص والإ�شراف وذلك وفق ال�ضوابط الآتية:
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 .2يعامل الطالب يف برامج التعليم عن بعد من حيث القبول ،ور�صد التقديرات ،والتحويل ،والف�صل،
و�إعادة القيد ،معاملة الطالب املنتظم يف التعليم االعتيادي.
مالحظة:
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•تتكون اللجنة الثالثية لإعادة قيد طالب الدرا�سات العليا من عميد الدرا�سات العليا رئي�س ًا ووكيل
الكلية املعنية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ع�ضو ًا ،ووكيل عمادة الدرا�سات العليا لل�ش�ؤون
الأكادميية واملتابعة (وكيلة عمادة الدرا�سات العليا ب�شطر الطالبات) مقرر ًا.
•بعد تو�صية اللجنة الثالثية باملوافقة ،تقوم الكلية برفع التو�صية ملجل�س اجلامعة للموافقة.
إجــــــراء

 .29إخالء الطرف
النماذج واملرفقات
• منوذج �إخالء الطرف
• البطاقة اجلامعية

ورقـــــــي

م�سار الإجراء
الطالب ⇠ الق�سم والكلية ⇠ توقيع النموذج
م��ن جميع اجل �ه��ات الأخ� ��رى امل���ش��ار �إل�ي�ه��ا يف
النموذج ⇠ عمادة الدرا�سات العليا

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة (� :)24إذا ان�سحب الطالب من الدرا�سات العليا بناء على رغبته ثم �أراد العودة �إليها طبقت
عليه �شروط االلتحاق وقت الت�سجيل اجلديد.
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.
مالحظة :بالن�سبة لطالب الربامج التنفيذية ،يكون االن�سحاب وفق ال�ضوابط التالية:

�1.1إذا رغب الطالب يف �سحب ملفه قبل بدء الف�صل الدرا�سي للربنامج يح�سم  %10من املبلغ كر�سوم �إدارية.
�2.2إذا رغب الطالب يف االعتذار عن الدرا�سة قبل نهاية الأ�سبوع الرابع من الدرا�سة يح�سم  %25من
التكاليف.
�3.3إذا رغب الطالب يف االعتذار عن الدرا�سة بعد مرور �أربع �أ�سابيع من بداية الدرا�سة وقبل نهاية
الأ�سبوع الثامن يح�سم  %50من التكاليف.
4.4ال يحق للطالب ا�سرتداد �أي قدر من املبلغ عند االعتذار عن الدرا�سة بعد ثمانية �أ�سابيع.
إجــــــراء

 .30منح الدرجة العلمية

إلكتروني

م�سار الإجراء

النماذج واملرفقات
•�صورة من خطاب اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون جمل�س الق�سم العلمي ⇠ جمل�س الكلية ⇠
املجل�س العلمي الذي يفيد ب�إجازة الر�سالة اللجنة الثالثية بالكلية ⇠ جمل�س عمادة
للمناق�شة.
الدرا�سات العليا ⇠ جمل�س اجلامعة
•م�ستخل�ص عربي �إجنليزي معتمد موقع من
رئي�س الق�سم وامل�شرف.
•�إخالء طرف اجلامعة.
•و�إذا كانت الدرجة بدون ر�سالة:
•�إخالء طرف اجلامعة.
مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)2مينح جمل�س اجلامعة الدرجات العلمية الآتية بنا ًء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية
وت�أييد جمل�س عمادة الدرا�سات العليا:
1.1الدبلوم.
2.2املاج�ستري (العاملية).
3.3الدكتوراه (العاملية العالية).
املادة ( :)39ال يتخرج الطالب �إال بعد �إنهاء متطلبات الدرجة العلمية ،ومبعدل تراكمي ال يقل عن
«جيد جد ًا».
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القاعدة التنفيذية ( :)1-39يكون 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.
القاعدة التنفيذية ( :)1-40ت�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.
املادة ( :)59يرفع عميد الدرا�سات العليا التو�صية مبنح الدرجة �إىل جمل�س اجلامعة التخاذ القرار.
مواد الئحة التعليم عن بعد ذات العالقة:
الفقرتني ( )4( ،)1من املادة ( :)12تكون الدرا�سة عن طريق التعليم عن بعد يف التخ�ص�صات
التي ت�سمح طبيعة الدرا�سة فيها بذلك بقرار من جهة الرتخي�ص والإ�شراف وذلك وفق ال�ضوابط الآتية:
�1.1أال يقل عدد الوحدات الدرا�سية املطلوبة لتخرج الطالب يف برامج التعليم عن بعد عن الوحدات
الدرا�سية املكافئة لها واملطلوبة لتخرج الطالب املنتظم بالربامج االعتيادية.
 .4يثبت يف ال�سجل الأكادميي ووثيقة التخرج خلريج برنامج التعليم عن بعد ،ما يفيد ب�أن درا�سة
الطالب متت بالتعليم عن بعد.

 .31التقرير السنوي عن سير الدراسات العليا
بالقسم العلمي
م�سار الإجراء

إجــــــراء

ورقـــــــي

النماذج واملرفقات
• منوذج التقرير ال�سنوي عن �سري الدرا�سات رئي�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل الكلية للدرا�سات
العليا بالق�سم العلمي
العليا والبحث العلمي ⇠ عميد الكلية ⇠ عميد
الدرا�سات العليا

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)63يقدم 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.
مالحظة :يرفع الق�سم العلمي تقريره ال�سنوي عن �سري الدرا�سات العليا بالق�سم نهاية الف�صل
الدرا�سي الثاين من كل عام.
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الفصل األول
الرابع
تطوير
استحداث/المال ِّية
اإلجراءات
برنامج الدراسات العليا
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 .1سداد رسوم تكاليف الدراسة لطالب البرامج
التنفيذية

إجــــــراء

إلكتروني

1.1يكون �سداد ر�سوم الدرا�سة للربامج التنفيذية عن طريق (نظام �سداد) وفق ًا للجدول الزمني لذلك
وال�ضوابط املالية التالية:
�2.2إذا رغب الطالب يف االعتذار عن الدرا�سة خالل الأ�سبوع الأول فيتم ح�سم  %5من الر�سوم
الدرا�سية املدفوعة .
�3.3إذا رغب الطالب يف االعتذار عن الدرا�سة خالل الفرتة من بداية الأ�سبوع الثاين وحتى نهاية
الأ�سبوع الثامن فيتم ح�سم %40من الر�سوم الدرا�سية املدفوعة .
�4.4إذا رغب الطالب يف االعتذار عن الدرا�سة بعد الأ�سبوع الثامن فال يتم ا�سرتجاع �أي جزء من
الر�سوم املدفوعة .
5.5يتم ح�ساب الفرتات �أعاله بح�سب التقومي اجلامعي املعتمد باجلامعة ،ولي�س بح�سب البداية الفعلية
للدرا�سة .

 .2مكافآت وإعانات طالب الدراسات العليا (الطالب
السعوديين غير الموظفين ،وطالب المنح)
املكاف�آت والإعانات
مكاف�أة �شهرية
بدل كتب ومراجع
بدل طباعة ر�سالة
تذكرة �سفر من و�إىل
مقر �إقامة الطالب

الطالب غري املوظفني
(ال�سعوديون)
 900ريال
 900ريال عن كل �سنة درا�سية
 3000ريال لطالب املاج�ستري
و 4000ريال لطالب الدكتوراه
ال يوجد

إجــــــراء

ورقـــــــي

طالب املنح (غري
ال�سعوديني)
 900ريال
 900ريال عن كل �سنة درا�سية
 3000ريال لطالب املاج�ستري
و 4000ريال لطالب الدكتوراه
تذكرة �سفر بالدرجة ال�سياحية
املخف�ضة نهاية كل عام درا�سي

مالحظة :عمادة �ش�ؤون الطالب م�س�ؤولة عن �صرف املكاف�آت والإعانات لطالب الدرا�سات العليا من
ال�سعوديني غري املوظفني ،وطالب املنح.
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مواد الئحة الشؤون المالية في الجامعات ذات العالقة:
الفقرة (ب) من املادة ( :)41ي�صرف للطالب ال�سعودي املنتظم غري املوظف يف املرحلة اجلامعية،
ومرحلة الدرا�سات العليا ،املكاف�آت ،والإعانات الآتية:
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(ب) مرحلة الدرا�سات العليا:
•مكاف�أة �شهرية مقدارها ( )900ت�سعمائة ريال.
•مكاف�أة �شهر واحد �سنوي ًا ،بدل كتب ومراجع ،على �أن يقت�صر �صرفها على املدة النظامية املحددة
لإنهاء الدرا�سة دون التمديدات.
•مكاف�أة مقطوعة مقدارها ( )3000ثالثة �آالف ريال ،لطالب املاج�ستري (� )4000أربعة �آالف ريال
لطالب الدكتوراه ،بدل طباعة الر�سالة.
•�إعانة مالية �شهرية للطالب الكفيف م�ساوية ملرتب الدرجة الأوىل من املرتبة اخلام�سة با�سم بدل
قارئ وو�سائل معينة.
مادة ( :)42ي�صرف لطالب املنحة الر�سمية من خارج اململكة يف املرحلة اجلامعية ،ويف مرحلة
الدرا�سات العليا ،املكاف�آت والإعانات الآتية:
1.1مكاف�أة �شهرية وفق ما ي�صرف ال�سعودي.
2.2مكاف�أة امتياز مقدارها ( )1000الف ريال ،للطالب يف املرحلة اجلامعية احلا�صل على تقدير
ممتاز يف كل عام درا�سي.
(3.3ج) مكاف�أة �شهر واحد �سنوي ًا ،بدل كتب ومراجع ،على �أن يقت�صر �صرفها على املدة النظامية
املحددة لإنهاء الدرا�سة دون التمديدات.
(4.4د) مكاف�أة مقطوعة مقدارها ( )3000ثالثة �آالف ريال لطالب املاج�ستري ،و( )4000و�أربعة
�آالف ريال لطالب الدكتوراه ،بدل طباعة الر�سالة.
(5.5هـ) تذكرة �سفر بالدرجة ال�سياحية املخف�ضة عند ال�سفر يف نهاية كل عام درا�سي من �أقرب
طريق ملقر الإقامة ب�شرط �أن ال يكون الطالب قد ح�صل على تذكرة �سفر من جهة �أخرى.
مادة ( :)43يجوز للجامعة �إ�سكان الطالب غري املوظف املنتظم يف املرحلة اجلامعية� ،أو مرحلة
الدرا�سات العليا يف حال توفر ال�سكن لدى اجلامعة.

مادة (� :)44إذا كان الربنامج الأكادميي للطالب يتطلب �سفره خارج مدينة الدرا�سة ،فت�صرف
له اجلامعة بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم ،والكلية ،وموافقة مدير اجلامعة ،تذكرة �سفر بالدرجة
ال�سياحية ذهاب ًا و�إياب ًا ،وملرة واحدة خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة.
مادة ( :)45يجوز �أن تقدم اجلامعة للطالب ،وجبات غذائية ب�أ�سعار خمف�ضة ،ويحدد جمل�س
اجلامعة املبلغ الذي يدفعه كل طالب مقابل كل وجبة.
مادة ( :)46يجوز بقرار من مدير اجلامعة ت�شغيل الطالب املنتظمني يف كليات اجلامعة يف بع�ض
الأعمال املنا�سبة خارج وقت الدرا�سة وفق ال�ضوابط الآتية:
1.1توافر اعتماد مايل.
�2.2أن يكون التعاقد على نظام ال�ساعات� ،أو الوظائف امل�ؤقتة.
�3.3أن ال تزيد املكاف�أة عن (� )1000ألف ريال ،يف ال�شهر.

 .3طلب دعم مادي لدعم البحث الرسالة
العلمية

إجــــــراء

ورقـــــــي

م�سار الإجراء

النماذج واملرفقات
•من���وذج دع ��م ط��ال��ب درا�� �س ��ات ع�ل�ي��ا من الطالب ⇠ امل�شرف العلمي ⇠ رئي�س الق�سم
ميزانية عمادة البحث العلمي
العلمي ⇠ وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ⇠ عميد الكلية ⇠ عميد البحث العلمي
⇠ عميد ال��درا� �س��ات العليا ⇠ جلنة دعم
�أبحاث الدرا�سات العليا
مالحظة :تتكون جلنة دعم �أبحاث الدرا�سات العليا من /عميد الدرا�سات العليا ،ووكيل عمادة
الدرا�سات العليا للربامج والتطوير ،ووكيل عمادة البحث العلمي.
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 .4طلب صرف بدل كتب ومراجع (للطالب من
منسوبي الجامعة :المعيدون والمحاضرون)
النماذج واملرفقات
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•ال يوجد

إجــــــراء

إلكتروني

م�سار الإجراء
رئي�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل الكلية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي ⇠ عميد الكلية ⇠
عميد ال��درا��س��ات العليا ⇠ �إدارة التخطيط
وامليزانية واملتابعة

مواد الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة ذات العالقة:
املادة ( :)24ي�صرف للمبتعث �سنوي ًا بدل كتب ومراجع يعادل راتب �شهر واحد على �أن يقت�صر �صرفه
على املدة الأ�سا�سية لالبتعاث دون التمديد.
املادة ( :)26يعامل املعيد �أو املحا�ضر الذي يلتحق برامج الدرا�سات العليا داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية
والواحدة يف املقر نف�سه ،معاملة املبتعث داخلي ًا.
مالحظة :عمادة الدرا�سات العليا م�س�ؤولة عن �صرف هذا البدل فقط للمعيدين واملحا�ضرين من
من�سوبي اجلامعة ،ويتم ال�صرف للطالب غري املوظفني �أو طالب املنح عن طريق عمادة �ش�ؤون الطالب.

 .5طلب صرف بدل طباعة (للطالب من منسوبي
الجامعة :المعيدون والمحاضرون)
م�سار الإجراء

إجــــــراء

ورقـــــــي

النماذج واملرفقات
•من��وذج طلب االرت �ب��اط با�ستحقاق مايل رئي�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل الكلية للدرا�سات
لبدل طباعة ر�سالة
العليا والبحث العلمي ⇠ عميد الكلية ⇠ عميد
•ك�شف الدرجات
الدرا�سات العليا ⇠ مدير �إدارة التخطيط
•�صورة من وثيقة التخرج
وامليزانية واملتابعة
•الفواتري

مواد الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة ذات العالقة:
املادة ( :)25ي�صرف للمبتعث وملرة واحدة بدل طباعة وجتليد الر�سالة لدرجة املاج�ستري مبلغ قدره
( )3000ثالثة �آالف ريال ،ولدرجة الدكتوراه مبلغ قدره (� )4000أربعة �آالف ريال.
مالحظة :عمادة الدرا�سات العليا م�س�ؤولة عن �صرف هذا البدل فقط للمعيدين واملحا�ضرين من
من�سوبي اجلامعة ،ويتم ال�صرف للطالب غري املوظفني �أو طالب املنح عن طريق عمادة �ش�ؤون الطالب.
إجــــــراء

 .6طلب صرف استحقاق مشرف من خارج الجامعة

ورقـــــــي

م�سار الإجراء

النماذج واملرفقات
•موافقة جمل�س اجلامعة على تعيني امل�شرف رئي�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل الكلية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي ⇠ عميد الكلية ⇠ عميد
ال��درا��س��ات العليا ⇠ مدير �إدارة التخطيط
وامليزانية واملتابعة
مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)60ي�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.
إجــــــراء

 .7طلب صرف استحقاقات لجنة مناقشة رسالة علمية
النماذج واملرفقات
•ال يوجد

إلكتروني

م�سار الإجراء
رئي�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل الكلية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي ⇠ عميد الكلية ⇠ عميد
ال��درا��س��ات العليا ⇠ مدير �إدارة التخطيط
وامليزانية واملتابعة
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مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة ( :)61ي�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.
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�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 من خارج اململكة...

 .8طلب تذكرة إركاب وأجرة السكن واإلعاشة
للمناقش من خارج مدينة جدة
النماذج واملرفقات
• منوذج طلب ا�ست�ضافة مناق�ش من خارج
مدينة جدة
•منوذج طلب �أ�ستاذ زائرو�صورة من جواز
�سفر املناق�ش (�إذا كان من خارج اململكة).

إجــــــراء

ورقـــــــي

م�سار الإجراء
رئي�س الق�سم العلمي ⇠ وكيل الكلية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي ⇠عميد الكلية ⇠ مدير
عام التخطيط وامليزانية واملتابعة ⇠امل�شرف
العام على �إدارة العالقات العامة والإعالم

مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة:
املادة (� .... :)61أما �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 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)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.
2)2تقوم �إدارة العالقات العامة والإعالم باجلامعة مبهمة اال�ستقبال والتوديع ،وترتيب حجوزات
ال�سفر وال�سكن ،والإعا�شة ،للمناق�ش من خارج مدينة جدة.
3)3تقوم �إدارة العالقات العامة والإع�لام باجلامعة ب�إر�سال تذاكر ال�سفر للمناق�ش من خارج
مدينة جدة ،برقي ًا قبل موعد املناق�شة مبدة كافية.
4)4تقوم �إدارة العالقات العامة والإعالم باجلامعة باتخاذ الإجراءات الالزمة حيال ا�ست�صدار
ت�أ�شرية دخول للمناق�ش من خارج اململكة وفق ًا للأنظمة املعتمدة.
5)5تقوم الكلية ب�صرف املكاف�أة للمناق�ش من خ��ارج اجلامعة يف اليوم نف�سه ال��ذي 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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الفصل الخامس
آل ِّية اإلجراءات اإللكترون ِّية
لمعامالت الدراسات العليا
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مقدمة تعريفية بآلية الدخول على النظام:
�إن غالبية �إجراءات الدرا�سات العليا بجامعة امللك عبدالعزيز �إلكرتونية ،حيث قامت عمادة الدرا�سات العليا
بالتعاون مع عمادة تقنية املعلومات بت�صميم نظام �إلكرتوين متكامل لهذا الغر�ض (نظام معامالت الدرا�سات
العليا) ،وتتفرد اجلامعة بهذا النظام االلكرتوين عن بقية اجلامعات باملنطقة ،وفيما يلي �شرح موجز لطريقة
ا�ستخدام النظام:
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قم بالدخول على موقع اجلامعة الإلكرتوين من خالل الرابط التايلhttp://www.kau.edu.sa:
و�ستظهر لك ال�صفحة اخلا�صة مبوقع اجلامعة كما هو مو�ضح يف ال�شكل �أدناه .

ا�ضغط بالف�أرة على (اخلدمات الإلكرتونية) كما هو مو�ضح .
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�ستظهر لك ال�صفحة التالية ،قم من خاللها بال�ضغط على
(اخلدمات الأكادميية طالب) كما هو مو�ضح يف ال�شكل �أدناه .

ثم قم بال�ضغط على (نظام اخلدمات الأكادميية للطالب والأ�ساتذة )ODUS Plus
كما هو مو�ضح يف ال�شكل �أدناه .
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ا�ضغط على (دخول) كما هو مو�ضح .

ادخل البيانات املطلوبة ثم ا�ضغط على (ت�سجيل دخول) .
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ا�ضغط على (الطالب) كما هو مو�ضح .

ثم �ستفتح لك ال�صفحة املو�ضحة �أدناه كما هو مو�ضح يف ال�شكل �أدناه ،من خاللها ا�ضغط على رابط
املعامالت االلكرتونية(الدرا�سات العليا) .
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ادخل البيانات املطلوبة ثم ا�ضغط على (دخول) كما هو مو�ضح .
* وين�صح بحفظ هذه ال�صفحة مبت�صفحكم وبالتايل عدم احلاجة للدخول
على ال�صفحات ال�سابقة يف املرة القادمة .

قم باختيار رابط (معاملة جديدة) كما هو مو�ضح .
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قم اختيار الإجراء املطلوب ثم ا�ضغط على (لال�ستمرار) .

الفصل السادس
مساهمات الجهات المختلفة
داخل الجامعة في تسيير
الدراسات العليا
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 .1عمادة شؤون الطالب
�1.1إ�سكان الطالب غري املوظف �أو طالب املنح يف مرحلة الدرا�سات العليا يف حالة توفر �سكن لدى
اجلامعة.
2.2توفري الوجبات الغذائية ب�أ�سعار مدعمة.
3.3تكرمي طالب مرحلة الدرا�سات العليا يف احلفل اخلتامي لتكرمي الطالب املتفوقني الذي يرعاه
معايل مدير اجلامعة.
4.4تقدمي �شهادات تفوق وكذلك بع�ض املزايا التي تقدمها بع�ض امل�ؤ�س�سات وال�شركات الأخرى داخل
اململكة للطالب املتفوقني.
�5.5إتاحة الفر�صة للم�شاركة يف برامج و�أن�شطة العمادة املختلفة الطالبية منها والريا�ضية ون�شاط
نادي الفرو�سية وكافة الأندية ومركز الهوايات الطالبية.

 .2عمادة شؤون المكتبات
1.1ا�ستعارة الكتب واملراجع مبعدل  6كتب يف ال�شهر.
2.2االطالع على الر�سائل العلمية واملطبوعات واملخطوطات املتوفرة يف املكتبة.
3.3اال�ستفادة من قواعد املعلومات ( )CD-ROMاملتوافرة باملكتبة.
4.4ا�ستخدام معامل احلا�سب الآيل للدخول �إىل �شبكة الإنرتنت واحل�صول على املقاالت العلمية يف
جمال التخ�ص�ص.

 .3عمادة تقنية المعلومات
1.1احل�صول على رمز م�ستخدم للدخول على الإنرتنت.
2.2احل�صول على عنوان بريد �إلكرتوين.
3.3احل�صول على رمز م�ستخدم للدخول على نظام �ش�ؤون الطالب الإلكرتوين للإطالع على اجلدول
الدرا�سي وك�شف الدرجات واخلطة الدرا�سية للطالب.
4.4ا�ستخدام معامل تقنية املعلومات.
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 .4مركز تطوير التعليم الجامعي
تقدمي العديد من اللقاءات الرت�شيدية والدورات التدريبية وخا�صة يف جمال البحث العلمي والربامج
الإح�صائية لطالب وطالبات الدرا�سات العليا كل ف�صل درا�سي.
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 .5عمادة البحث العلمي
دعم �أبحاث ر�سائل طالب وطالبات الدرا�سات العليا.

 .6معهد البحوث واالستشارات
دعم بحوث طالب وطالبات الدرا�سات العليا مالي ًا ح�سب الإمكانات املتاحة.

 .7إدارة العالقات العامة واإلعالم
�إ�ست�ضافة املناق�شني اخلارجيني وت�أمني ال�سكن والإعا�شة وتذاكر ال�سفر لهم.

85

86

