
 

   
  
  

  
 

  
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ةــاململكة العربية السعودي  
يــم العالــيـلــوزارة التع  

لــــــــائــة حــــعــامــج  
ات العلياـدراسـادة الــمـع  

 الــالئــحـــة

  املــوحــــدة
ي ـالعليا ف للدراسات

  ةـاجلامعات السعودي
  
  و

  
راءات ــد واإلجـواعـقـال

  التنظيمية والتنفيذية
للــدراســـات الـعـلـيـا 

 حـائـــل ـةــبـجـامــعـ

 

 

)ھـ  ١٤٣٣-١٤٣٢(الفصل الدراسي األول   
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  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 
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  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  املــوحــــدة الالئــحـــة
  في الجامعات السعودیة العلیا للدراسات 

  والقواعد واإلجراءات التنظیمیة والتنفیذیة
 للــدراســـات الـعـلـیـا بـجـامــعــة حـائـــل  

  
  

 الجامعات في العلیا للدراسات الموحدة الالئحة
 

لمجلس التعلیم ) السادسة ( المتخذ في الجلسة ) ٣/٦/١٤١٧( الصادرة بقرار مجلس التعلیم العالي رقم       

رئیس مجلس الوزراء  –المتوج بموافقة خادم الحرمین الشریفین ، ھـ  ٢٦/٨/١٤١٧العالي المعقودة بتاریخ 
  .ھـ١٧/٦/١٤١٨وتاریخ  ٨٥٧٤/ب/٧رقم  رئیس مجلس التعلیم العالي بالتوجیھ البرقي الكریم –
  
  

  :  ھـ  ١٤١٧ لعام )  ٦(  الجلسة)  ٣(  رقم العالي التعلیم مجلس قرار نص
 

 التعلیم مجلس نظام من عشرة الخامسة المادة من السادسة الفقرة أحكام على بناءً  العالي التعلیم مجلس إن      

 .للجامعات المشتركة اللوائح إصدار العالي التعلیم سمجل اختصاصات من بأن التي تقضي والجامعات العالي
  

 إقرارھا یؤدي وسوف المشتركة اللوائح من الجامعات في العلیا للدراسات الموحدة الالئحة إن وحیث       

 لمجلس العامة األمانة مذكرة على اإلطالع وبعد .الجامعات في العلیا بالدراسات الجوانب المتعلقة تنظیم إلى

 الجامعات في العلیا للدراسات الموحدة الالئحة مشروع من الموضوع،وعلى نسخة حول العالي التعلیم
 :یأتي ما المجلس قرر العرض بمذكرة المرفقة

  " .بالقرار المرفقة للصیغة وفقا الجامعة في العلیا للدراسات الموحدة الالئحة على الموافقة "
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  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  قائمة المحتويات

  هـ  ٣/٦/١٤١٧العايل رمق  نص قرار جملس التعلمي

  التعریفات 
  

  الصفحة  المواد التي تتضمنھا  الموضوع  األبواب

ٔول راسات العلیا  الباب ا ٔوىل  ٔهداف ا   ٥          ا

ات العلمیة  الباب الثاين ر   ٦        الثالثة  الثانیة  ا

راسات العلیا  الباب الثالث   ٧      السادسة  اخلامسة  الرابعة  تنظمي  ا

دثة  ابعالباب الر  ة  السابعة  الربامج املست   ٩  احلادي عرشة  العارشة  التاسعة  الثام

سجیل  الباب اخلامس ول وال       الق

ول     ١٤  السادسة عرشة  اخلامسة عرشة  الرابعة عرشة  الثالثة عرشة  الثانیة عرشة  رشوط الق

ة عرشة  السابعة عرشة     العرشون  التاسعة عرشة  الثام

ل واحلذف ٔج   ١٧      الثالثة والعرشون  الثانیة والعرشون  ي والعرشوناحلاد  الت

اب   ١٩          الرابعة والعرشون  س

  ٢٠          اخلامسة والعرشون  نقطاع

ادته ٕ د وا لغاء الق   ٢٠      السابعة السادسة   إ

ة ضاف ة والعرشون  الفرص االٕ   ٢١      التاسعة   الثام

  ٢٢        احلادیة والثالثون  نالثالثو  التحویل

الباب 

  السادس

راسة   ٢٥السادسة اخلامسة   الرابعة والثالثون  الثالثة والثالثون  الثانیة والثالثون  نظام ا

ة والثالثون  السابعة والثالثون       التاسعة والثالثون  الثام

بارات  الباب السابع خ ٔربعون  نظام    ٢٨          ا

داد الرسائل  اب الثامنالب   إ

لهيا    واالٕرشاف 

ٔربعون ٔربعون  احلادي وا ٔربعون  الثانیة وا ٔربعون  الثالثة وا   اخلامسة   الرابعة وا

ٔربعونالسابعة السادسة   ٣٢ ة وا   امخلسونالتاسعة   الثام

        الثانیة وامخلسون  احلادیة وامخلسون

اقشة الرسائل ة وامخلسون  السابعة وامخلسونالسادسة   الرابعة وامخلسون  الثالثة وامخلسون  م   ٣٦  الثام

      احلادیة والستون  الستون  التاسعة وامخلسون

امة  الباب التاسع   ٤١السادسة   اخلامسة والستون  الرابعة والستون  الثالثة والستون  الثانیة والستون  ٔحاكم 

          السابعة والستون
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  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  

  األول الباب

 " اـيـلـعـال اتــدراسـال دافــأه" 
  

  
  

  : اآلتیة األغراض تحقیق إلى العلیا الدراسات تھدف    

 .نشرھا على والعمل بحوثھا في والتوسع والعربیة اإلسالمیة بالدراسات العنایة-١

 للوصول الجاد والبحث المتخصصة الدراسات طریق عن ھافروع بكافة اإلنسانیة المعرفة إثراء في اإلسھام-٢

 . جدیدة حقائق عن والكشف مبتكرة وتطبیقیة العلمیة إضافات إلى

 .محلیا العلیا دراساتھم مواصلة من الجامعیة الشھادات حملة من المتمیزین الطالب تمكین -٣

ً عال تأھیالً  وتأھیلھم المتخصصة والمھنیة العلمیة الكفایات إعداد-٤  .المختلفة المعرفة مجاالت في یا

 البحث وتطویر واالبتكار اإلبداع إلى ودفعھم والتقنیة للعلم السریع التقدم مسایرة على العلمیة الكفایات تشجیع-٥

 .السعودي المجتمع قضایا لمعالجة وتوجیھھ العلمي

 .العلیا ساتالدرا برامج مع لتتفاعل الجامعیة المرحلة برامج مستوى تحسین في اإلسھام -٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)١(المادة   
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  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  

  الثاني الباب

  " يةــمـلـعـال اتــدرجــال "
  
 
  
  

 عمادة مجلس وتأیید والكلیة القسم يمجلس توصیة على بناءً  اآلتیة العلمیة الدرجات الجامعة مجلس یمنح    

 : العلیا الدراسات
 .الدبلوم -١

 ).العالمیة(  الماجستیر -٢

 ).العالیة ةالعالمی(الدكتوراه  -٣
  
  

  

  

 ویستثنى الالئحة ھذه أحكام وفق الثانیة المادة في علیھا المنصوص العلمیة للدرجات الدراسة متطلبات تكون     

 : ذلك من

 .الطبیة الدبلومات -١

 .الطبیة الزماالت -٢

 .الجامعة مجلس من الصادرة واللوائح القواعد علیھما فیطبق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)٢(المادة   

)٣(المادة   
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  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  

   الثالث الباب

  " اـيـلـعـال اتــدراسـال مـتنظي " 
  
 
  
  

 وتتولى العلمي والبحث العلیا للدراسات الجامعة بوكیل ترتبط العلیا للدراسات عمادة جامعةكل  في ینشأ    
 وتقویمھا علیھا بالموافقة والتوصیة بینھا، فیما والتنسیق بالجامعة العلیا الدراسات برامج جمیع على اإلشراف

 .لھا مةالدائ والمراجعة
  
  
  

 واتخاذ بالجامعة العلیا بالدراسات المتعلقة األمور جمیع في بالنظر یختص مجلس العلیا الدراسات لعمادة یكون    

 : یأتي ما األخص على ولھ الالئحة، ھذه بھ تقضي ما وفق اختصاصھ حدود في بشأنھا الالزمة القرارات

 تنفیذھا ومتابعة الجامعة ومعاھد لیاتك جمیع في وتنسیقھا یلھا،تعد أو العلیا للدراسات العامة السیاسة اقتراح-١

 .إقرارھا بعد

 .العلیا الدراسات بتنظیم یتعلق فیما العلمیة األقسام مع بالتنسیق الداخلیة اللوائح اقتراح -٢
 .علیھا واإلشراف وتنفیذھا العلیا للدراسات القبول أسس اقتراح -٣
 .القائمة البرامج وبین بینھا والتنسیق دراستھا بعد حدثةالمست البرامج بإجازة التوصیة -٤

 .تبدیل أو تعدیل من البرامج على أو علیھا یطرأ وما العلیا الدراسات مقررات على بالموفقة التوصیة -٥
 .الكلیات مجالس توصیة على بناءً  واإلنجلیزیة العربیة باللغتین العلیا الشھادات بمسمیات التوصیة -٦
 .العلمیة الدرجات بمنح التوصیة -٧

 .الجامعة في العلیا الدراسات بطالب المتعلقة الطالبیة الشؤون جمیع في البت -٨
 .العلمیة الرسائل ومناقشة اإلشراف لجان تشكیل على الموافقة -٩

 وإخراجھا، وطباعتھا العلمیة الرسالة كتابة لكیفیة المنظمة والقواعد البحث لخطة العام اإلطار وضع - ١٠
 .الرسائل على والحكم المناقشة تقاریر ونماذج تقدیمھا،و
 أو داخل من متخصصة ھیئات أو لجان بواسطة دوریة بصفة الجامعة في العلیا الدراسات برامج تقویم - ١١

 . الجامعة خارج

 .الجامعة في العلمیة األقسام تقدمھا التي الدوریة التقاریر دراسة - ١٢
 .الرأي وإبداء للدراسة الجامعة مدیر أو رئیسھ أو الجامعة مجلس إلیھ یحیلھ فیما النظر - ١٣

)٤(المادة   

)٥(المادة   
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  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  
  

  :)١-٥( التنفيذية ةعدالقا
 .تضع عمادة الدراسات العليا جميع النماذج التفصيلية المتوافقة مع هذه الالئحة -١
تباعها للقبول والتسجيل واستحداث البرامج عليا الخطوات واإلجراءات الواجب اتضع عمادة الدراسات ال -٢

 .تقويمهاو 
   .تعد عمادة الدراسات العليا األدلة اإلرشادية للطالب بما فيها أدلة كتابة الرسائل العلمية - ٣

  
  
  

 : اآلتي النحو على العلیا الدراسات عمادة مجلس یؤلف    

 . المجلس رئاسة ولھ العلیا الدراسات عمید -١

 . العلمي البحث عمید -٢

  . لسالمج أمانة ولھ العلیا الدراسات عمادة لوكی -٣

 بقرار تعیینھم یتم األقل على مشارك أستاذ بدرجة علیا دراسات بھا یةكل كل عن واحد تدریس ھیئة عضو -٤

 سنتین لمدة تعیینھم ویكون الجامعة، مدیر وموافقة الكلیات مجالس توصیة على بناءً  الجامعة مجلس من

 .للتجدید قابلة

 أعضائھ ثلثي بحضور إال االجتماع یصح وال األقل على شھر كل مرة رئیسھ من بدعوة المجلس ویجتمع      

 وتعتبر الرئیس، فیھ الذي الجانب یرجح التساوي وعند الحاضرین األعضاء ألصوات باألغلبیة قراراتھ وتصدر

 وصولھا تاریخ من یوما عشر خمسة خالل الجامعة مدیر من اعتراض علیھا یرد لم ما نافذة المجلس قرارات

 .إلیھ

 .بھ یكلفھم ما لدراسة غیرھم من أو أعضائھ بین من مؤقتة أو دائمة لجان تشكیل مادةالع ولمجلس    
  
  

 
  :)١-٦( القاعدة التنفيذية

 .يضاف جميع وكالء العمادة لعضوية مجلس عمادة الدراسات العليا -١
 .يفضل أن يكون عضو هيئة التدريس من كل كلية هو وكيل الكلية للدراسات العليا إن وجد -٢
شتركة بين الكليات يمثلها في مجلس الدراسات العليا عضو هيئة التدريس المنتمي للكلية التي لها ثقل البرامج الم -٣

 .وفي حالة التوازن يتم التمثيل بالتناوب كل سنتين. أكبر في البرامج
  
  
  
  

)٦(المادة   
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  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  

   الرابع الباب

  " ةــدثـحـتـسـامل جــرامـبـال " 
 
  

  

 عمادة مجلس توصیة على بناءً  العلیا الدراسات برامج قرارإل التفصیلیة المعاییر الجامعة مجلس یضع    

 : یأتي ما مراعاة مع العلیا الدراسات

 ینكالمشار واألساتذة األساتذة من التدریس ھیئة أعضاء من الكافي العدد القسم لدى توفر قد یكون أن -١

 وتسھیالت ومختبرات معامل من البحثیة اإلمكانات فراتو إلى باإلضافة ، البرنامج مجال في المتخصصین

 .والبحث واإلشراف التدریس حیث من البرنامج نجاح لضمان وذلك وغیرھا، الحاسوب

 الماجستیر، لدرجة البرنامج نكا إن الجامعیة المرحلة مستوى على مناسبة خبرة سباكت قد القسم یكون أن -٢

 .توراهكالد لدرجة البرنامج كل نكا الماجستیر درجة أو

ً  البرنامج في قبولھم المتوقع الطالب عدد یكون أن -٣   .استمراریتھ لضمان مناسبا

  

  :)١-٧( القاعدة التنفيذية
  :ة الضوابط التاليةاالعليا مراع تللدراساعلى القسم الذي يرغب في استحداث برنامج     

 لتفادي االزدواجيةبالجامعة  األخرى واألقسامالتنسيق مع عمادة الدراسات العليا  - ١

، المشاركين في مجال التخصص  واألساتذة األستاذةمن  التدريسهيئة  أعضاءمن  ةر بالقسم ما ال يقل عن ثالثيتوف أن - ٢
 .ويحق لمجلس الدراسات العليا االستثناء من ذلك على الرسائل العلمية اإلشرافممن يحق لهم 

سنوات ويراعى في مرحلة  بعأر يكون القسم العلمي قد اكتسب خبرة في مجال المرحلة الجامعية ال تقل عن  أن - ٣
 العليا حق االستثناء من ذلك تالدراساالدكتوراه أال تقل خبرة القسم في مجال الماجستير عن سنتين ولمجلس عمادة 

الشعب التي يقترح  أو المساراتيتوافر لدى القسم في التخصصات التطبيقية ما ال يقل عن معمل واحد لكل  أن - ٤
ومنها الحاسب ، الالزمة للبرنامج  األخرىوالتسهيالت  اإلمكاناتومراعاة توافر ، يها استحداث برنامج دراسات عليا ف

 .والكادر الفني واإلداري، والدوريات ، والمراجع ، 

 .تستفيد من البرنامج أنبعدد الطالب المتوقع قبولهم بالبرنامج والجهات التي يمكن  ئيةحصاإعلى القسم تقديم  - ٥

في مرحلة ) ٣(و ، في مرحلة الماجستير ) ٥(م من الطالب والطالبات في البرنامج عن أال يقل عدد المتوقع قبوله - ٦
 .الدكتوراه

  

)٧(المادة   
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  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  
  

  

 ما یوضح البرنامج عن تفصیلي بمشروع الكلیة مجلس إلى القسم یتقدم ) ٧ ( المادة في ورد ما مراعاة مع    

 : یأتي

  .لھ السعودي المجتمع احتیاج ومدى البرنامج أھداف -١
 .ة البرنامج من حیث تركیزه األكادیمي والمھني ومنھجھ العلميطبیع -٢

 الجامعات أو الجامعة داخل األخرى األقسام تقدمھ ما على االطالع بعد تقدیمھ، ومسوغات البرنامج أھمیة-٣

 .التخصص مجال في المملكة في األخرى

 بصفةو رفیع، ومھني تعلیمي مستوى لىع البرنامج لتقدیم بالقسم توافرھا المطلوب أو المتوافرة، اإلمكانات-٤

 .بالقسم الرئیسة البحثیة المجاالت تحدید خاصة

 .الماضیة الخمس السنوات مدى على بالقسم التدریس ھیئة استقرار معدل٥-

 .الجامعة في البرنامج بمجال صلة لھم ولمن ، بالقسم التدریس ھیئة ألعضاء والعلمیة الذاتیة السیر٦-

  

  ):١-٨( القاعدة التنفيذية
  :ن يراعى اآلتيأو ) ٨(يقوم القسم بإعداد مشروع البرنامج المقترح وفق األحكام الستة التي نصت عليها المادة     

 .تحديد مسارات وشعب البرنامج والتخصصات الدقيقة - ١

ة لكل مقرر وعدد الوحدات الدراسية المعتمد، وتحديد مقررات البرنامج ، تحديد المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية  - ٢
إن  واإلنجليزيةباللغتين العربية ،  والرسالة أو المشروع البحثي، وتوزيع المقررات على المقررات اإلجبارية واالختيارية 

 .أمكن

هدفهما تمكين الطالب من مناهج البحث ) ال تقل عن وحدتين ( حدات دراسية يجب أن يحتوي البرنامج على و  - ٣
 .هوأدواتالعلمي واستخدام تقنياته 

 .باللغتين العربية واالنجليزية إن أمكن،  توصيف كل مقرر من مقررات البرنامج - ٤

وذلك وفق طرق ترقيم مقررات الدراسات واإلنجليزية باللغتين العربية ، تحديد رمز ورقم لكل مقرر من مقررات البرنامج  - ٥
 .العليا التي وافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا

 ).مشترك أو منفرد، بالمقررات أو بالرسالة والمقررات  (تحديد نوع البرنامج  - ٦

بعد اعتماده من مجلس القسم إلى مجلس الكلية وبعد موافقة مجلس الكلية على ، يرفع القسم مشروع البرنامج  - ٧
 .البرنامج المقترح يتم رفعه إلى مجلس عمادة الدراسات العليا

 .عد لذلك من عمادة الدارسات العليايتم إعداد مشروع البرنامج المقترح على النموذج الم - ٨

)٨(المادة   



 

١١ 
 

 

  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

لالستفادة من ايجابيات برامجها ، على القسم إجراء دراسة مقارنة بين البرنامج والبرامج المماثلة في جامعات المملكة  - ٩
 .عن غيره من البرامج المماثلةوتوضيح مدى تميز البرنامج ،  سلبياتهاوتالفي 

أو تطويرها على مقيمين اثنين متخصصين لهما خبرة لمقترح استحداثها على القسم عرض برامج الدراسات العليا ا- ١٠
حد المقيمين من أعضاء هيئة على أن يكون أ، تخصص والدراسات العليا أكاديمية واسعة ومتميزة في مجال ال

عليا وذلك قبل عرضها على مجلس عمادة الدراسات ال، التدريس بجامعة مرموقة وذلك لدراستها والتوجيه بإقرارها 
 .ويتم تقديم تقارير المقيمين مع طلب إقرار البرنامج

  

  ):٢-٨(القاعدة التنفيذية 
  :يوضح الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية للمقرات الدراسية والرسالة العلمية والمشروع البحثي اآلتيالجدول     
  

  
  ةـــــدرجــــال

راسیة للرسالة أو عدد الوحدات الد  عدد الوحدات الدراسیة للمقررات
  المشروع البحثي

  الحد األقصى  الحد األدنى  الحد األقصى  الحد األدنى
  -   -   )٣٦(  )٢٤(  الدبلوم

  
  الماجستير

  )١٠(  )٨(  ٣٢  )٢٤(  بالمقررات الدراسية والرسالة

  ٦  )٣(  *٥٢  )*٤٢(  بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي

  ١٢  ١٠  ٤٢  )٣٠(  بالمقررات الدراسية والرسالة  الدكتوراه

  ٣٠  ٢٠  ١٨  )١٢(  بالرسالة وبعض المقررات

  .عدد الوحدات الدراسية المعتمدة في الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات(  ) 
  .شامل للمشروع البحثي*   

  
  
  

 برامجال ومتطلبات متطلباتھ بین التنسیق ویتولى البرنامج، مشروع العلیا الدراسات عمادة مجلس یدرس     

 الجامعة مجلس إلى بھ یوصي اقتناعھ حال وفي بینھا، فیما االزدواجیة لتفادي وجدت إن القائمة األخرى

  .العتماده

  

  

 على بناءً  الجامعة مجلس من بقرار القبول شروط أو البرنامج، متطلبات أو ،قرراتمال في التعدیل یكون    

  .المختص القسم مع بالتنسیق العلیا الدراسات عمادة مجلس توصیة

  

 

)٩(المادة   

)١٠(المادة   



 

١٢ 
 

 

  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  :)١- ١٠(القاعدة التنفيذية 
 .لتقويم برامجه بشكل دوري كل سنتين  وبحد أقصى ال يتجاوز خمس سنوات ةيتولى كل قسم إعداد التقارير الالزم - ١

عند الحاجة  يرفع كل قسم ما يراه مناسبا من تعديالت أو تطوير في المقررات  أو متطلبات البرنامج  أو شروط القبول  - ٢
وتقدم توصية مجلسي القسم والكلية بالتعديالت المطلوبة للبرنامج إلى مجلس عمادة . إلى مجلس الكليةلذلك 

 .الدراسات العليا

 .يتم ترقيم المقررات وفق الطريقة التي أقرها مجلس عمادة الدراسات العليا - ٣

 .الجامعة إلقراره يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا البرنامج المعدل  ومن ثم يرفع توصيته إلى مجلس - ٤

 

  

  

 وفق ثركأ أو لیتینك أو ثركأ أو قسمین بین العلیا للدراسات ةمشترك برامج الجامعة في تنشأ أن یجوز    

 .المعنیة األقسام مع التنسیق بعد العلیا الدراسات عمادة مجلس توصیة على بناءً  الجامعة مجلس یضعھا قواعد

  
  ):١- ١١(القاعدة التنفيذية 

  :ج المشتركة بين قسمين أو تخصصين أو أكثرالبرام)  أ
يتم تكوين لجنة مشتركة بين القسمين المعنيين، يشارك فيها عضوان من كل قسم من المتخصصين في البرنامج المقترح  -١

  .إنشاؤه
تضع هذه اللجنة التصور المقترح للبرنامج وفق ضوابط إنشاء البرنامج ثم يدرس في مجلسي القسمين وبعد الموافقة  -٢

 .ليه يرفع إلى مجلس الكلية إلقرارهع

 .ترفع الكلية البرنامج المقترح إلى مجلس الدراسات العليا الذي يقوم بدراسته ورفع توصياته إلى مجلس الجامعة -٣

ُكوَّن مجلس للبرنامج المشترك -٤  .وله صالحيات مجلس القسم فيما يخص البرنامج المشترك  ي

ث يكون ثالثة منهم على األقل برتبة أستاذ مشارك، ويرشح كل قسم يتكون المجلس من أعضاء هيئة التدريس بحي -٥
 .مشارك في البرنامج عضوين أو أكثر في المجلس

يرأس المجلس أحد األعضاء من القسم الذي له الثقل األكبر في البرنامج وعند تساوي المساهمة في البرنامج يرشح  -٦
 .أعضاء المجلس رئيسًا له

 .جلس بقرار من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بتوصية من مجلس الكليةرئيس وأعضاء الم  يتم تعيين -٧

 .على تنفيذ ما يخصه من متطلبات البرنامج اإلشرافيتولى كل قسم  -٨

 .يكون رئيس المجلس مشرفًا على البرنامج وتحدد مهامه اإلدارية واألكاديمية -٩

  

)١١(المادة   



 

١٣ 
 

 

  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  :البرامج المشتركة بين كليتين أو أكثر)  ب
  .تكوين لجنة مشتركة بين الكليتين يشترك فيها عضو أو أكثر من المتخصصين في البرنامج المقترح إنشاؤهيتم  -١
تضع هذه اللجنة التصور المقترح للبرنامج وفق ضوابط إنشاء البرامج ثم يدرس في كل مجلس قسم له عالقة بالبرنامج  -٢

 .وبعد الموافقة عليه يرفع إلى مجلس الكلية إلقراره

برنامج المقترح من قبل كل كلية إلى مجلس الدراسات العليا الذي يقوم بدراسته ورفع التوصية به إلى مجلس فع الير  -٣
 .الجامعة

ُكون مجلس للبرنامج المشترك -٤  .وله صالحيات مجلس القسم فيما يخص البرنامج المشترك  ي

ة أستاذ مشارك، ويرشح كل قسم منه يتكون المجلس من أعضاء هيئة التدريس بحيث يكون ثالثة منهم على األقل برتب -٥
 .عضوين أو أكثر في المجلس

يرأس المجلس أحد األعضاء من القسم الذي له الثقل األكبر في البرنامج وعند تساوي المساهمة في البرنامج يرشح  -٦
 .أعضاء المجلس رئيسًا له

ث العلمي بتوصية من مجلس عمادة يتم تعيين رئيس وأعضاء المجلس بقرار من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبح -٧
 .الدراسات العليا

  .على تنفيذ ما يخصه من متطلبات البرنامج و اإلشرافيلتزم كل قسم في الكلية المشاركة بالبرنامج  -٨
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 

١٤ 
 

 

  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  

   الخامس الباب
  " يلــجـسـتـوال ولـبـقـال"  

 
  
  : القبول شروط 

 
  

  

ً  قبولھم سیتم ینالذ الطالب أعداد الجامعة مجلس یحدد      مجلس توصیة على بناءً  العلیا الدراسات في سنویا

 .والكلیات األقسام مجالس واقتراح العلیا الدراسات عمادة
  
  

  

 : یأتي ما عامة بصفة العلیا الدراسات في للقبول یشترط    

ً، المتقدم یكون أن -١  .عودیینالس غیر من ناك إذا العلیا للدراسات رسمیة منحة على أو سعودیا

 .بھا معترف أخرى جامعة من أو سعودیة جامعة من الجامعیة الشھادة على صالً اح المتقدم یكون أن -٢

ً  والسلوك السیرة حسن یكون أن -٣ ً  والئقا  .طبیا

 .تدریسھ لھم سبق أساتذة من علمیتین تزكیتن  یقدم أن -٤

ً  نكا إذا الدراسة على مرجعھ موافقة -٥  .موظفا

 .ة الدكتوراه التفرغ التام ویجوز لمجلس الجامعة االستثناء من ذلك متى دعت الحاجة لذلكاألصل في دراس-٦

  
                                                                                                                             ):١- ١٣( ةالتنفيذي القاعدة

  :فيشترط اآلتي، ) ١٣(وإضافة إلى ما ورد في المادة ، بالنسبة للطالب غير السعودي    
 .موافقة صاحب الصالحية على المنحة الرسمية -١
 .أن يكون لدية جواز سفر ساري المفعول -٢
 .أو سفارتها بالبلد المقيم فيه مقدم الطلب، أن تكون الوثائق كافة معتمدة من قبل السلطات بالمملكة  -٣

  
  

)١٢(المادة   

)١٣(المادة   



 

١٥ 
 

 

  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  ):٢- ١٣(عدة التنفيذية القا
 .يجوز أن تكون دراسة طالب الماجستير والدبلوم على نظام التفرغ الجزئي بموافقة جهة العمل التابع لها الموظف - ١

وتكون نتيجة المقابلة الشخصية االجتياز ، يكون القبول في الدراسات العليا بحسب المعدل العام والخاص للطالب - ٢
ويضع مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية . ها حساب في درجة القبولأو عدم االجتياز دون أن يكون ل

 .مجلس القسم نموذج المقابلة الشخصية

 .يتم قبول الطالب بعد استيفاء شروط القبول وإجراءاته بحسب أفضل معدل وفقًا للعدد المحدد - ٣

 .المطلوبة لاللتحاق بالدراسات العليا تضع عمادة الدراسات العليا النماذج الخاصة بالقبول وتفصيل المستندات - ٤

  
  

  

 .الجامعیة المرحلة في األقل على )جید( تقدیر على الطالب حصول الدبلوم بمرحلة للقبول یشترط    

 

  

  

ً  جید( تقدیر على الطالب حصول )الماجستیر( بمرحلة للقبول یشترط      الجامعیة المرحلة في األقل على )جدا

  ).مرتفع جید( تقدیر على الحاصلین قبول العلیا لدراساتا عمادة لمجلس ویجوز ،

قبول  الكلیة مجلس وتأیید القسم مجلس بناء على توصیة العلیا الدراسات عمادة لمجلسكما یجوز     

في  الطالب معدل یقل أالعلى ، في بعض البرامج التي یحددھا مجلس الجامعة ) جید(الحاصلین على تقدیر 

ً  جید( عن كل األحوال   .البكالوریوس لمرحلة التخصص مقررات في )جدا

 أخرى شروط إضافة توصیة مجلس القسم وتأیید مجلس الكلیة على بناءً  العلیا الدراسات عمادة ولمجلس     

  .للقبول ضروریة یراھا

 

  

  

ً  جید( تقدیر على الحصول )توراهالدك( بمرحلة للقبول یشترط     إذا الماجستیر مرحلة في األقل على )جدا

 مجلس وتأیید القسم مجلس توصیة على بناءً  العلیا الدراسات عمادة ولمجلس بتقدیر، تمنحھا جامعة من كانت

  .للقبول ضروریة یراھا أخرى شروط إضافة الكلیة

  

)١٤(المادة   

)١٥(المادة   

)١٦(المادة   



 

١٦ 
 

 

  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  
  

  

 مجلسي توصیة على بناءً  تخصصھ مجاالت غیر في توراهالدك أو الماجستیر لدراسة الطالب قبول یجوز   

  .العلیا الدراسات عمادة مجلس وموافقة المختصین والكلیة القسم

 
  

  

 من عدد اجتیاز توراهالدك أو الماجستیر مرحلتي في الطالب لقبول یشترط أن المختص للقسم یجوز   

 : یأتي ما مراعاة مع دراسیة فصول ثالثة على تزید ال مدة في سابقة مرحلة من التكمیلیة المقررات

 .)جید (عن یقل ال بتقدیر األولى المرة في التكمیلي المقرر اجتیاز -١

ً  جید (عن التكمیلیة المقررات في ميكالترا معدلھ یقل أال -٢  .)جدا

 بالتسجیل اإلذن للقسم ویجوز التكمیلیة، المقررات اجتیاز بعد إال العلیا الدراسات برنامج في التسجیل یتم ال-٣

 .التكمیلیة المقررات من مقررین أو ررمق سوى علیھ یبق لم إذا العلیا الدراسات مقررات في

 .الدرجة على للحصول المحدودة المدة ضمن التكمیلیة المقررات الجتیاز الزمنیة المدة تحتسب ال-٤

 .العلیا الدراسات لمرحلة ميالتراك المعدل احتساب في التكمیلیة المقررات تدخل ال-٥

  
  ):١- ١٨(القاعدة التنفيذية 

 .لمقررات التكميلية وال يتمتع من يدرس تلك المقررات بحقوق الطالب الجامعييشترط التفرغ لدراسة اال  -١

يعطى من يدرس مقررات تكميلية من مقررات المرحلة الجامعية رقمًا جامعيًا مؤقتًا يحسب من خالله معدله الفصلي  -٢
 .والتراكمي بالتنسيق بين عمادة الدراسات العليا وعمادة القبول والتسجيل

بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا لمن استوفى جميع شروط القبول ولم يبق عليه سوى مقرر أو  ذناإليجوز للقسم  -٣
 .مقررين من المقررات التكميلية 

، يجوز لمن لم يجتز المقررات التكميلية لظروف قهرية يقبلها مجلس عمادة الدراسات العليا ويوصي بها مجلس القسم  -٤
 تخصص نفسه أو غيرهالتقدم مره أخرى للقبول في ال

  

  ):٢- ١٨(القاعدة التنفيذية 
 .ضمن المدة المحددة الجتياز المقررات التكميليةالصيفي ال يحتسب الفصل الدراسي  -١

 

)١٧(المادة   

)١٨(المادة   



 

١٧ 
 

 

  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  

  
  

  .والتسجیل القبول عمادة مع بالتنسیق وتسجیلھم الطالب قبول العلیا الدراسات عمادة تتولى       

  
  
  

 .واحد وقت في العلیا للدراسات امجینببرن یلتحق أن للطالب یجوز ال       

  
 : والحذف التأجیل

  

  
 أال على الطالب قبول تأجیل العلیا والدراسات الكلیة وعمیدي المختص القسم مجلس بموافقة یجوز     

 على الحصول لمدة األقصى الحد ضمن التأجیل مدة تحتسب وال دراسیین، فصلین التأجیل مدة تتجاوز
 .الدرجة

  
  ):١- ٢١(تنفيذية القاعدة ال

يقوم الطالب الراغب في تأجيل قبوله النهائي بتعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه لرئيس القسم المختص قبل بداية  - ١
 .لعرضه على مجلس القسم  الفصل الدراسي بمدة ال تقل عن أسبوعين

 .رار التأجيليرفع النموذج إلى عميد الكلية ثم عميد الدراسات العليا للموافقة عليه وإصدار ق - ٢
ً من الفصل الذي منح فيه الطالب القبول النهائي - ٣  .ال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين ابتداء
إذا تجاوزت المدة فصلين دراسيين يلغى قبول الطالب وله أن يقدم تقديمًا جديدًا وفق شروط االلتحاق وقت القبول  - ٤

 .الجديد

  
  

 : یأتي ما وفق الطالب دراسة تأجیل العلیا والدراسات الكلیة ديوعمی المختص القسم مجلس بموافقة یجوز    

ً  فصالً  اجتاز قد الطالب یكون أن -١ ً  أنجز أو ثركأ أو دراسیا ً  قدرا  .الرسالة من مناسبا

 ).نتییدراس سنتین( دراسیة فصول أربعة التأجیل مدة مجموع یتجاوز أال -٢

 .أسبوعین عن یقل ال بما اسيالدر الفصل بدایة قبل التأجیل بطلب یتقدم أن -٣

 .الدرجة على الحصول لمدة األقصى الحد ضمن التأجیل مدة تحتسب ال -٤

)١٩(المادة   

)٢٠(المادة   

)٢١(المادة   

)٢٢(المادة   



 

١٨ 
 

 

  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  
  ):١- ٢٢(القاعدة التنفيذية 

 من فصلين دراسيين متتاليين  أكثر تأجيلال يجوز  - ١

 يكون للتأجيل مبررات مقنعة  أنيجب  - ٢

ماليا حسب األنظمة المتبعة بعمادة خدمة المجتمع فإن البرامج الخاصة تعامل ، عند تأجيل الفصل الدراسي للطالب  - ٣
  .والتعليم المستمر

  

  ):٢- ٢٢(القاعدة التنفيذية 
الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة طالب في أثناء مرحلة المقررات  وعميدييجوز بموافقة مجلس القسم المختص      

  :يأتي  ماوفق م) ١٨(في المادة  إليهاالتكميلية المشار 
 .أكثر في المقررات التكميلية أوكون الطالب قد اجتاز فصال دراسيا أن ي - ١
 .للطالب الحق في تأجيل فصل دراسي واحد فقط في أثناء مرحلة المقررات التكميلية - ٢
 قبل بداية الفصل الدراسي بما ال يقل عن أسبوعين بالتأجيلأن يتقدم الطالب  - ٣
 ).١٨(في المادة  إليهاالجتياز المقررات التكميلية المشار ال يحتسب التأجيل ضمن الحد األقصى للمدة المقررة  - ٤
 ).٢٢(من المادة ) ٢(ضمن الفقرة  إليهايحتسب التأجيل ضمن مدد التأجيالت المشار  - ٥

  
  ):٣- ٢٢(القاعدة التنفيذية 

الدراسة يقوم الطالب الراغب في تأجيل الدراسة بتعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه لرئيس القسم المختص قبل بدء  - ١
 .بما ال يقل عن أسبوعين لعرضه على مجلس القسم

 .عميد الكلية وعميد الدراسات العليا الذي يصدر القرار ر التأجيل نافذًا إال بعد موافقةال يعتب - ٢

 .ال يعدّ الطالب المؤجل لدراسته طالبًا منتظمًا خالل فترة التأجيل - ٣

  .لب مفرغاً تبلغ عمادة الدراسات العليا جهة العمل إذا كان الطا - ٤
  
  
  

 : یأتي ما وفق الدراسي الفصل مقررات جمیع الطالب یحذف أن یجوز     
 .النھائي االختبار قبل الحذف بطلب یتقدم أن -١
 .العلیا والدراسات الكلیة وعمیدي القسم مجلس فقةامو -٢
 .اإلضافیة الفرص ضمن الدراسي الفصل ھذا یكون أال -٣
 .)٢٢ ( المادة في إلیھا المشار التأجیل مدد منض الدراسي الفصل ھذا یحتسب -٤

)٢٣(المادة   



 

١٩ 
 

 

  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

 
 ):١- ٢٣(القاعدة التنفيذية 

يقوم الطالب الراغب في حذف المقررات بتعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه إلى رئيس القسم المختص قبل بدء  - ١
ات العليا االستثناء ولمجلس عمادة الدراس. االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل لعرضه على مجلس القسم 

 .من ذلك
 .يرفع النموذج إلى عميد الكلية ثم عميد الدراسات العليا للموافقة عليه وإصدار قرار الحذف - ٢
 .تُبلغ عمادة الدراسات العليا جهة العمل إذا كان الطالب مفرغًا  - ٣
 .يجب أال يكون الطالب قد أستنفد مدد التأجيل  - ٤

  
 ):٢- ٢٣(القاعدة التنفيذية 

 فصال دراسيا أو أكثر في المقررات المنهجية اجتازأن يكون قد  بعد الطالب بطلب الحذف إال ال يتقدم - ١

من  اعتمادهوال يعتبر الطلب مقبوال إال بعد ، من االختبارات النهائية  أسابيعيتقدم الطالب بطلب الحذف قبل أربعة  - ٢
 .عميد الدراسات العليا

امج الخاصة تعامل ماليا حسب األنظمة المتبعة بعمادة خدمة المجتمع فإن البر ، عند تأجيل الفصل الدراسي للطالب  - ٣
  .والتعليم المستمر

  
 ):٣- ٢٣(القاعدة التنفيذية 

يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي في أثناء مرحلة المقررات التكميلية المشار اليها في المادة      
  :وفق ما يأتي ) ٢٢(

 .بل االختبار النهائي بأربعة أسابيعقأن يتقدم بطلب الحذف  - ١

 .موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا - ٢

 ).١٨(يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار اليها في المادة  - ٣

 
 : االنسحاب**

  
  
  

 االلتحاق شروط لیھع طبقت إلیھا العودة أراد ثم رغبتھ على بناءً  العلیا الدراسات من الطالب انسحب إذا     

 .الجدید التسجیل وقت

)٢٤(المادة   



 

٢٠ 
 

 

  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  
 ):١- ٢٤(القاعدة التنفيذية 

يجوز للقسم العلمي احتساب ما يراه ،  إليهاالعودة  أرادثم ، انسحب الطالب من الدراسات العليا بناء على رغبته  إذا - ١
 .من المقررات التكميلية التي درسها الطالب قبل انسحابه 

 .جية التي درسها الطالب قبل انسحابهال يتم احتساب المقررات المنه - ٢

  
 

  : االنقطاع
  

  

ً  الطالب یعتبر       : اآلتیة الحاالت في قیده ویطوى الدراسة عن منقطعا

 .المحدد الوقت في یسجل ولم للدراسة مقبوالً  انك إذا -١

 .الفصل لھذا للدراسة مباشرتھ وعدم الفصول أحد في التسجیل حال في -٢

  

 ):١- ٢٥(القاعدة التنفيذية 
 . يعدّ الطالب منقطعًا إذا لم يسجل خالل مدة أقصاها أسبوعان من بدء الفصل الدراسي - ١
أسماء الطالب المسجلين الذين لم يباشروا الدراسة بعد مضي ثالثة    ترفع الكلية المختصة لعمادة الدراسات العليا - ٢

   .اسيةأو ستة أسابيع من بداية السنة الدر ، أسابيع من بداية الفصل الدراسي
أو سجلوا ولم يباشروا ، يصدر عميد الدراسات العليا قرارًا بطي قيد الطالب الذين لم يسجلوا في الوقت المحدد  - ٣

 ).٢٦(   الدراسة وفقَا للمادة

  : وإعادتھ القید إلغاء
 

  

 : اآلتیة الحاالت في العلیا الدراسات عمادة مجلس من بقرار الطالب قید یلغي    

 .للتسجیل المحددة الفترة في یسجل ولم العلیا الدراسات في قبولھ تم إذا -١

 )١٨ ( المادة في الواردة الشروط وفق التكمیلیة المقررات یجتز لم إذا -٢

 .مقبول عذر دون دراسي فصل لمدة الدراسة عن انقطع أو انسحب إذا -٣

)٢٥(المادة   

)٢٦(المادة   



 

٢١ 
 

 

  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

ً  الدراسیة واجباتھ من بأي أخل أو الدراسة في جدیتھ عدم ثبت إذا -٤  ھذه من ) ٥٢ ( المادة ألحكام وفقا

 .الالئحة

ً  جید( تقدیر عن يمالتراك معدلھ انخفض إذا -٥  .متتالیین دراسیین فصلین في )جدا

 )٢٢ ( المادة في المحددة التأجیل فرص تجاوز إذا -٦

 األنظمةب یخل بعمل قام أو للرسالة، إعداده أو للمقررات دراستھ مرحلة في سواء العلمیة باألمانة خل أ إذا -٧

 .الجامعیة والتقالید

 .واحدة مرة بإعادتھ لھ السماح بعد - وجد إن - الشامل االختبار یجتز لم إذا -٨

 .المناقشة بعد قبولھا عدم أو للمناقشة صالحیتھا عدم الرسالة على الحكم لجنة قررت إذا -٩

ً  لمدتھا األقصى الحد خالل الدرجة على یحصل لم إذا - ١٠   )٣٦ ( للمادة وفقا

  

 

  

 مواصلة دون الحائل انك إذا قیده ألغى الذي الطالب قید إعادة القصوى الضرورة حاالت في یجوز     

 عمادة مجلس من توصیة على بناءً  القید إعادة وتكون والكلیة القسم مجلسا یقبلھا قھریة ظروف دراستھ

 : یأتي ما مراعاة مع الجامعة مجلس من وبقرار العلیا الدراسات
  
 بصرف المستجد الطالب معاملة یعامل دراسیة فصول ستة من ثركأ قیده إلغاء على مضى الذي لطالبا -١

 .الدراسة مرحلة من سابقا قطع عما النظر
  
 یحددھا التي المقررات بعض دراسة یعید أقل أو دراسیة فصول ستة قیده إلغاء على مضى الذي الطالب -٢

 ضمن درسھا التي الوحدات وتحسب العلیا الدراسات عمادة جلسم علیھا ویوافق والكلیة القسم مجلسا لھ

 قیده إلغاء قبل الدراسة في الطالب قضاھا التي المدة تحتسب اكم الدراسة استئنافھ بعد مياكالتر معدلھ

 .الدرجة على للحصول القصوى المدة ضمن

  
  
  
  

  
 

)٢٧(المادة   



 

٢٢ 
 

 

  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

  : اإلضافیة الفرص
  

  

 أو واحد دراسي لفصل واحدة إضافیة فرصة الطالب منح ) ٢٦ ( المادة من )٥ ( الفقرة من استثناءً  یجوز     

ً  دراسیین فصلین   .العلیا الدراسات عمادة مجلس وموافقة والكلیة القسم مجلسي توصیة على بناءً  أعلى حدا

  
  

  ):١- ٢٨(القاعدة التنفيذية 
ً (ينذر الطالب إذا انخفض معدله عن   -١ . خالل فصل دراسي واحد ) جيد جدا

 -٢ . خالل فصلين دراسيين متتاليين أو سنة دراسية) جيد جداً (جيل الطالب إذا انخفض معدله عن يوقف تس

لمجلس القسم بناء على التقرير المقدم من المرشد العلمي أو المشرف على الطالب أن يوصي بمنح فرصة ال تزيد على 
 . فصلين دراسيين لرفع معدله التراكمي إذا كان ذلك ممكناً 

٣- 

 -٤ .التوصية مرفقة بالتقرير والسجل األكاديمي للطالب إلى مجلس الكلية للنظر واتخاذ التوصية المناسبة ترفع

 -٥ .ترفع توصية مجلس الكلية إلى مجلس عمادة الدراسات العليا التخاذ القرار المناسب

 
  
  

 فصلین عن تزید ال ةإضافی فرصة الطالب منح ) ٢٦ ( المادة من ) ١٠ (الفقرة من استثناء یجوز     
 وموافقة العلیا الدراسات عمادة ومجلس والكلیة القسم مجلسي وتوصیة المشرف من تقریر على بناءً  دراسیین

 .الجامعة مجلس

  

  ):١- ٢٩(القاعدة التنفيذية 
ويقترح  يقدم الطالب طلب الفرصة اإلضافية لرئيس القسم المختص مشفوعًا بتقرير من المشرف يبين سير الطالب الدراسي

 .مدة الفرصة اإلضافية 

١- 

وبحد ، لمجلس القسم بناء على اقتراح المشرف أن يوصي بمنح الطالب فرصة إضافية ال تزيد عن فصل دراسي في كل مرة 
 .أعلى مرتين مستقلتين

٢ 

عليا التخاذ التوصية يوصي مجلس الكلية بما يراه مناسبًا ثم ترفع التوصية مشفوعة بمسوغاتها إلى مجلس عمادة الدراسات ال
 . المناسبة 

٣- 

ترفع توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد مصادقة مدير الجامعة على المحضر إلى مجلس الجامعة التخاذ القرار  ٤- 

)٢٨(المادة   

)٢٩(المادة   



 

٢٣ 
 

 

  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

 .المناسب 

  
  : التحویل

  

  
 والكلیة القسم مجلسي توصیة على بناءً  بھا معترف أخرى جامعة من الجامعة إلى الطالب تحویل قبول یجوز

 : یأتي ما مراعاة مع العلیا الدراسات عمادة مجلس وموافقة
 .ضروریة القسم یراھا أخرى شروط وأي المحول الطالب في القبول شروط توفر -١
 .األسباب من سبب ألي منھا المحول الجامعة من مفصوالً  الطالب یكون أال -٢
 : لآلتي طبقا درسھا التي الدراسیة الوحدات عدد احتساب یجوز -٣

 .دراسیة فصول ستة من ثركأ المعادلة للوحدات دراستھ على مضى قد یكون أال -أ
 .إلیھ المحول البرنامج متطلبات مع الموضوع حیث من تتفق أن - ب
 .إلیھ المحول البرنامج وحدات من المائة في ثالثین الوحدات ھذه نسبة تتعدى أال - ج
ً  جید( عن المعادلة الوحدات في تقدیره یقل أال -د  )جدا
 .ياكمالتر المعدل حساب ضمن المعادلة الوحدات تدخل ال - ه
 وعمادة الكلیة مجلس وموافقة المقرر یتبعھ الذي القسم مجلس من بتوصیة المعادلة تكون -و

  .العلیا الدراسات
  

  ):١- ٣٠(القاعدة التنفيذية 
  :إجراءات التحويل: أوالً 

مرفقًا به كشف الدرجات للوحدات التي درسها في ، طلبًا بالتحويل يقدم الطالب لعمادة الدراسات العليا - ١
 .ووصفًا تفصيليًا معتمدًا لمفردات المقررات التي درسها، الجامعة المراد التحويل منها

ُحال الطلب ومرفقاته إلى الكلية المختصة  - ٢  .لعرضه على مجلسي القسم والكلية، ي
  .ة الدراسات العليا التخاذ القرار المناسبتُرفع توصية مجلسي القسم والكلية إلى عماد - ٣

  
  :احتساب الوحدات الدراسية : ثانيًا 

، إلى القسم أو األقسام المختصة  –إذا تم قبول تحويله  –حال المقررات التي درسها الطالب سابقًا ت - ١
  .من أصل المادة ) ٣(لمعادلتها طبقًا لما جاء في الفقرة 

 .وبموافقة مجلس الكلية التي يتبعها القسم ، سم الذي يتبعه المقرر تكون المعادلة بتوصية من مجلس الق - ٢

ُعرض األمر على مجلس عمادة الدراسات العليا التخاذ القرار المناسب  - ٣  .ي

)٣٠(المادة   
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  المحتسبة ويزود القسم المحول إليه بعدد الوحدات، تُدرج الوحدات المعادلة ضمن سجل الطالب  - ٤
  
  

  

 إلیھ المحول القسم مجلسي توصیة على بناءً  الجامعة داخل خرأ إلى تخصص من الطالب تحویل یجوز    

 : یأتي ما مراعاة مع العلیا الدراسات عمادة مجلس وموافقة والكلیة
 .ضروریة القسم یراھا أخرى شروط وأي المحول الطالب في القبول شروط توفر -١

 مطابقة أنھا المختص القسم يرأ إذا الجامعة في دراستھا سبق التي الدراسیة الوحدات احتساب یجوز -٢

 .مياكالتر معدلھ ضمن وتدخل إلیھ التحویل یرید الذي للبرنامج

 .الالئحة ھذه من )٢٦( المادة في الواردة األسباب من ألي قیده ألغى قد الطالب یكون أال -٣

 على ولللحص المحددة القصوى المدة ضمن منھ المحول البرنامج في الطالب قضاھا التي المدة تحتسب -٤

 .الدرجة

 .الدرجة على للحصول المحددة المدة خالل واحدة لمرة آخر إلى برنامج من التحویل یكون -٥
  
  

  ):١- ٣١(القاعدة التنفيذية 
  :إضافة إلى ما في أصل المادة ما يلي –شروط التحويل داخل الجامعة : أوالً  

 . يشمل ذلك فصول التأجيل أو الحذفوال، أن يكون قد أمضى ما ال يقل عن فصل دراسي في تخصصه األول  -١

 أن تكون المدة المتبقية للطالب كافية للحصول على الدرجة العلمية في البرنامج المحول إليه -٢

 
  :إجراءات التحويل: ثانيًا 

 .يقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بالتحويل لدى عمادة الدراسات العليا -١

ُحال الطلب إلى الكلية المعنية مرفقًا به -٢ ، للوحدات التي درسها في القسم المحول منه ) كشف درجات(بيان مصدق  ي
 .للعرض على مجلسي القسم والكلية 

 .التخاذ القرار المناسب، تُرفع توصية مجلس الكلية إلى مجلس عمادة الدراسات العليا  -٣

 .حويل اإلجراءات الالزمة للت، تستكمل عمادة الدراسات العليا في حال الموافقة على التحويل  -٤

 
، درسه الطالب في القسم المحول منه يحدد القسم المحول إليه الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها مما : ثالثًا 

  .وتدخل تقديراتها ضمن معدله التراكمي وما ال يحتسب منها في يبقى في سجله وال يدخل ضمن معدله
  

)٣١(المادة   



 

٢٥ 
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   السادس الباب
 " ةــــدراسـال امــظـن  "

  
  

  

  
 : یأتي ما وفق والمعملیة والتطبیقیة المیدانیة واألعمال الدراسیة بالمقررات للدبلوم الدراسة كونت    
 .دراسیة فصول أربعة عن تزید وال فصلین عن الدراسة مدة تقل ال -١
 على بناءً  الجامعة مجلس ویحدد .وحدة) ٣٦( عن تزید وال وحدة )٢٤( عن الدراسیة الوحدات عدد یقل ال -٢

 المطلوبة المقررات العلیا الدراسات عمادة مجلس وتوصیة المختصین والكلیة القسم مجلسي حاقترا
 . الشھادة ومسمى الدبلوم على للحصول

  

  ):١- ٣٢(القاعدة التنفيذية 
 .يتم تحديد مدة الدبلوم ومقرراته ووصفه وفق النموذج المخصص إلقرار برامج الدراسات العليا - ١
 .وال تزيد عن خمس عشرة وحدة، الواحد عن تسع وحدات  يراعى أال تقل وحدات الفصل - ٢
  .واسم الشهادة الممنوحة عند إقراره وفق النموذج المخصص، يتم تحديد اسم الدبلوم  - ٣

  
  
  

  
 : اآلتیین األسلوبین بأحد للماجستیر الدراسة تكون

 إلیھا مضافا وحدة ینوعشر أربع عن الدراسیة الوحدات عدد یقل أال على والرسالة الدراسیة بالمقررات -١
 .الرسالة

 عن الدراسیة الوحدات عدد یقل أال على المھنیة، الطبیعة ذات التخصصات بعض في الدراسیة بالمقررات -٢
 بثالث یحسب بحثي مشروع بینھا من یكون أن على العلیا، الدراسات مقررات من وحدة وأربعین اثنتین

 ذات علیا دراسات مقررات على للماجستیر اسیةالدر الخطة تتضمن أن ویراعي.األقل على وحدات
 .ذلك أمكن ماكل أخرى أقسام من بالتخصص عالقة

  
  

  ):١- ٣٣(القاعدة التنفيذية 
  .وحدة دراسية إذا كان البرنامج بالمقررات والرسالة ١٢إلى  ٦تكون الوحدات الدراسية للرسالة ما بين  - ٤

)٣٢(المادة   

)٣٣(المادة   
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  للدراسات العلیا بجامعة حائل والتنفیذیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة  في الجامعات السعودیةالالئحة الموحدة للدراسات العلیا 

وحدات دراسية إذا كان البرنامج بالمقررات والمشروع  ٦ى إل ٣تكون الوحدات الدراسية للمشروع البحثي ما بين  - ٥
  .البحثي

  
 

  

  

 : اآلتیین األسلوبین بأحد توراهللدك الدراسة تكون    

 الدراسات مقررات من وحدة ثالثین عن المقررة الوحدات عدد یقل أال على والرسالة الدراسیة بالمقررات -١
 .الرسالة إلیھا مضافا الماجستیر بعد العلیا

 للدراسات تخصص وحدة عشرة اثنتي عن المقررة الوحدات عدد یقل أال على المقررات وبعض بالرسالة- ٢

  .الدقیق وتخصصھ للطالب العلمي التكوین حسب البحث، حلقات أو الندوات، أو الموجھة،

  
  ):١- ٣٤(القاعدة التنفيذية 

  ذا كان البرنامج بأسلوب المقررات والرسالة وحدة دراسية إ ١٤إلى  ١٠تكون الوحدات الدراسية للرسالة ما بين  - ١
 .وحدة دراسية إذا كان البرنامج بأسلوب الرسالة وبعض المقررات  ٣٠إلى  ٢٠تكون الوحدات الدراسية للرسالة ما بين  - ٢

  
  

  

  

ً  عشر خمسة عن منھما لك مدة تقل ال رئیسین فصلین إلى الدراسیة سنةال تنقسم      ضمنھما تدخل وال أسبوعا

 المدة خاللھا تضاعف أسابیع ثمانیة عن مدتھ تقل ال صیفي دراسي وفصل واالختبارات، التسجیل افترت

 وفقا الكاملة الدراسیة السنة أساس على الكلیات بعض في الدراسة تكون أن ویجوز .مقرر لكل المخصصة

 .الالئحة ھذه أحكام مع یتعارض ال بما الجامعة مجلس یقرھا التي واإلجراءات للقواعد
  
  

  ):١- ٣٥(القاعدة التنفيذية 
ً على اقتراح يرفع من مجلس القسم وتأييد مجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة  - ١ تتاح الدراسة في الفصل الصيفي بناء

  .مجلس الجامعة
يضع مجلس عمادة الدراسات العليا القواعد واإلجراءات التنفيذية للدراسة على أساس السنة الدراسية الكاملة عند  -٢

  .جود برامج تقتضي ذلك وترفع لمجلس الجامعة للموافقةو 
 
 

)٣٤(المادة   

)٣٥(المادة   
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 فصول ثمانیة عن تزید وال دراسیة فصول أربعة عن تقل ال الماجستیر درجة على للحصول المقررة المدة -١
 .المدة ھذه ضمن الصیفیة الفصول تحسب وال دراسیة،

 فصول عشرة عن تزید وال دراسیة، فصول ستة عن تقل ال راهتوالدك درجة على للحصول المقررة المدة -٢

 .المدة ھذه ضمن الصیفیة الفصول تحسب وال دراسیة،
  
  

  

  

 وحتى العلیا الدراسات مقررات في التسجیل بدایة من العلمیة الدرجة على للحصول القصوى المدة تحسب    

 أخرى متطلبات أي أو الة،الرس من نسخة بھ مرفقا القسم رئیس إلى الطالب عن تقریرا المشرف تقدیم تاریخ

 .لبرنامجھ
  
  

  
  

 العلمیة الدرجة ستمنحھ التي الجامعة في العلیا الدراسات طالب یدرسھا التي الدراسیة الوحدات عدد تقل ال    
 .إشرافھا تحت لرسالتھ الكامل باإلعداد یقوم أن یجب اكم المطلوبة، الوحدات عدد من المائة في سبعین عن

  
  

  
  

ً  جید (عن یقل ال كميترا وبمعدل العلمیة، الدرجة متطلبات إنھاء بعد إال الطالب یتخرج ال      ).جدا
  
  

  ):١- ٣٩(القاعدة التنفيذية 
ً على معدله التراكمي في جميع متطلبات الدرجة العلمية  - ١ المقررات الدراسية (يكون التقدير العام عند تخرج الطالب بناء

  ) .أو المشروع البحثي، والرسالة ، 
  .ولى عمادة الدراسات العليا حساب المعدل الفصلي والتراكمي للطالب تت - ٢
 .يتخرج الطالب بموجب شهادة تحمل تقديره العام ومعدله التراكمي توقع من عميد الدراسات العليا ومدير الجامعة - ٣

)٣٦(المادة   

)٣٧(المادة   

)٣٨(المادة   

)٣٩(المادة   
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   السابع الباب
  " اراتــبـتـاالخ امـظـن"  

  
 
  

  

 وراه،الدكت أو الماجستیر أو الدبلوم، درجة لنیل العلیا راساتالد مقررات في االختبارات إجراء یتم      

 في العالي التعلیم مجلس من الصادرة الجامعیة للمرحلة واالختبارات الدراسة لالئحة وفقا التقدیرات، ورصد

 : یأتي ما عدا فیما ،ھـ١١/٦/١٤١٦ بتاریخ المعقودة الثانیة جلستھ

 .األقل على )جید( تقدیر على فیھ حصل إذا الإ المقرر في ناجحا الطالب یعتبر ال -١

 عمادة مجلس یتخذ دراسي فصل من ثركأ دراستھا تتطلب التي والمقررات البدیلة باالختبارات یتعلق فیما -٢

 .المختصة الكلیة مجلس وموفقة القسم مجلس توصیة على بناءً  حیالھا یراه ما العلیا الدراسات

 جمیع إنھائھما بعد راهتوالدك وطالب - ذلك دراستھ برنامج اقتضى اإذ - الماجستیر طالب یجتاز أن -٣

ً  المطلوبة المقررات ً  اختبارا ً  تحریرا  مجلس یقرھا قواعد وفق متخصصة لجنة تعقده وشامالً  شفویا
 العلیا، الدراسات عمادة ومجلس المختصة الكلیة مجلس وموافقة القسم مجلس توصیة على بناءً  الجامعة

 الطالب ویعد .وجدت إن الفرعیة والتخصصات للطالب الرئیس التخصص في ختباراال ھذا ویكون

 فرصة فیعطى منھ جزء في أو فیھ أخفق إن أما األولى، المرة من االختبار اجتاز إذا الدرجة لنیل مرشحا

 .قیده یلغى أخفق فإن دراسیین، فصلین خالل واحدة
  
  

  ):١- ٤٠(القاعدة التنفيذية 
  

  :ت والتقديرات االختبارا: أوالً 
  . راسبًا بالمقرر% ٧٠يعدّ الطالب الحاصل على أقل من  - ١
من الدرجة % ٦٠وال يزيد عن % ٣٠تحدد درجة األعمال الفصلية لطالب الدراسات العليا بما ال يقل عن  - ٢

يعة العلمية أو الميدانية وذلك والمقررات ذات الطب، واألبحاث ، ويجوز استثناء مقررات الندوات ، النهائية للمقرر 
ً على توصية مجلسي القسم والكلية وتأييد مجلس الدراسات العليا ويحدد المقترح طريقة قياس تحصيل  بناء

 .الطالب في هذه المقررات 

)٤٠(المادة   
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من مجموع % ٢٥يحرم الطالب من االستمرار في دراسة المقرر ودخول االختبار إذا زادت نسبة غيابه عن  - ٣
 ).ح(ويعدّ الطالب المحروم راسبًا في ذلك المقرر ويرصد له التقدير ، روس العملية والميدانية المحاضرات والد

ً على تقرير رئيس القسم رفع الحرمان عن الطالب بعذر قهري  - ٤ يجوز لمجلس الكلية التي ينتمي إليها المقرر بناء
اضرات والدروس العملية والميدانية من مجموع المح%) ٤٠(يقبله مجلس الكلية على أال يزيد نسبة الغياب على 

 .ويكون ذلك قبل إرسال القائمة النهائية إلى عمادة الدراسات العليا ، المحددة للمقرر 

ترفع قوائم الحرمان النهائية بعد اعتمادها من قبل مجلس الكلية إلى عمادة الدراسات العليا قبل موعد االختبارات  - ٥
 .النهائية بثالثة أسابيع على األقل 

يشعر مدرس المقرر الطالب بالحرمان في حينه ويرفع تقريرًا لرئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر يوضح فيه حرمان  - ٦
 الطالب من االستمرار في دراسة المقرر وتواريخ المحاضرات والدروس العلمية التي تغيب عنها الطالب

ت الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الدراسات إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مقررا - ٧
ً على توصية مجلسي القسم والكلية قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارًا بديالً خالل مدة ال تتجاوز  العليا بناء

 .الفصل الدراسي التالي 

 .يجوز للطالب إعادة دراسة أي مقرر رسب فيه مرة واحدة فقط وتدخل النتيجتان في المعدل التراكمي  - ٨

   .لحد األدنى لالختبار النهائي ساعة واحدةا - ٩

  
  :االختبار الشامل : ثانيًا 

ً على توصية مجلسي القسم والكلية ، االختبار الشامل إلزامي لمرحلة الدكتوراه  - ١ ، أما مرحلة الماجستير فبناء
  .وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا وذلك عند إقرار البرنامج

 

 :االختبار الشامل إلى قياس قدرة الطالب في جانبين رئيسين يهدف : الهدف من االختبار  - ٢

في استيعاب موضوعات ، ويهدف إلى قياس قدرة الطالب التحصيلية عمقًا وشموالً : الجانب التحصيلي .أ
جدت –والتخصصات الفرعية المساندة ، التخصص الرئيس  ُ   . - إن و

، والتحليل واالستنتاج ، هجية على التأمل ويهدف إلى قياس قدرة الطالب المن: الجانب التحليلي . ب
  .واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه من أسئلة 

  
 :مكونات االختبار الشامل  - ٣

  .أحدهما تحريري واآلخر شفهي : يتكون االختبار الشامل من شقين .أ
ثاني في األول في التخصص الرئيس، وال: وكذلك الشفهي من جزأين ، يتكون االختبار التحريري .ب

جدت  –التخصص أو التخصصات الفرعية  ُ   . - إن و
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 : لجنة االختبار  - ٤

ُشكل مجلس القسم المختص لجنة من ثالثة على األقل .أ قرر من األساتذة واألساتذة ، ي أحدهم مُ
 –والتخصص أو التخصصات الفرعية ، المشاركين من ذوي االختصاص في تخصص الطالب الرئيس 

ُجدت   .الب في مرحلة الدكتوراه، ويفضل أال يكون المشرف من بينهمإذا كان الط - إن و
  . للجنة االستعانة بمن ترى من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين  .ب 
  . عن تحديد مجاالت إعداد االختبار وتحديد نتيجته  مسئولةتكون اللجنة  .ج 
  .يجب أال يكون أحدُ أعضاء اللجنة يمت للطالب بصلة قرابة مباشرة  .د 
من اشتراك  فال بد، ات فرعية من خارج القسم عند احتواء متطلبات البرنامج على تخصص أو تخصص .هـ 

  . أو األقسام ذات العالقة في لجنة االختبار ، أحد المتخصصين من القسم 
 .تكون لجنة االختبار التحريري هي لجنة االختبار الشفهي  .و

 
 :االختبار التحريري  - ٥

وله أن يؤجل هذا االختبار مدة ، ختبار خالل الفصل التالي إلنهائه المقررات الدراسية يتقدم الطالب لال. أ 
  . فصل دراسي واحد بعد موافقة مجلس القسم 

 –وساعتين لكل تخصص فرعي ، تكون مدة االختبار في التخصص الرئيس ثالث ساعات كحد أدنى . ب 
جد  ُ ُفضل أن يكون على فترتين على األقل  –إن و   .وي

يجوز منحه فرصة أخرى في مدة ال تتجاوز فصلين ، في حال عدم اجتياز الطالب لالختبار أو جزء منه . ج 
 .وفي حال فشله للمرة الثانية يطوى قيده ، دراسيين 

 

 : االختبار الشفهي  - ٦
ختبار يتقدم لالختبار الشفهي في موعد تحدده لجنة اال، بعد اجتياز الطالب لالختبار التحريري بكامله    .أ 

 .  
جدت  –والتخصص أو التخصصات الفرعية ، تكون مدة االختبار في التخصص الرئيس    .ب  ُ ساعة  –إن و

  . على األقل 
وفي حال ، يجوز منحه فرصة أخرى خالل الفصل التالي ، في حال عدم اجتياز الطالب لالختبار    .ج 

 .فشله للمرة الثانية يطوى قيده 
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 : موعد االختبار  - ٧
مرة واحدة خالل الفترة من األسبوع الرابع وحتى األسبوع الثاني عشر من كل ، د االختبار الشامل بشقيه يعق    

  .على أن يكون بينهما فترة زمنية ال تقل عن أسبوع ، فصل دراسي 
 

 : أحكام عامة  - ٨
ُعد الطالب بعد اجتيازه لالختبار الشامل بشقيه مرشحًا لنيل درجة الماجستير أو الدك   .أ    . توراه ي
بّلغ رئيس القسم عمادة الدراسات العليا بنتيجة االختبار الشامل بشقيه التحريري والشفهي خالل    .ب  ُ ي

 .أسبوعين على األكثر من تاريخ اتخاذ القرار من قبل لجنة االختبار 
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   الثامن الباب
 "  يةــالعلم لــائـرسـال"   

  
  

 :علیھا واإلشراف لالرسائ إعداد
  

  

  

 في ومساعدتھ دراستھ في لتوجیھھ بالبرنامج التحاقھ بدایة مع علمي مرشد علیا دراسات طالب لكل یكون    

 توصیة على بناءً  الجامعة مجلس من المعتمدة القواعد وفق البحث خطة وإعداد الرسالة موضوع اریاخت

 .العلیا الدراسات عمادة مجلس
 
  

 ):١- ٤١(ة القاعدة التنفيذي
ال   توزع مجالس األقسام مهمة اإلرشاد العلمي للطالب المستجدين على أعضاء هيئة التدريس ، خالل مدة  - ١

    .تتجاوز أربعة أسابيع من بدء الدراسة ، وتزود عمادة الدراسات العليا بصورة منه 

 .ما لم يتعذر ذلك اإلشرافيكون المرشد ممن يحق له  أن اإلرشاديراعى في توزيع  - ٢

يتولى المرشد العلمي توجيه الطالب في إعداد جدوله الدراسي ومتابعة خطوات تسجيل موضوع الرسالة، أو  - ٣
 .المشروع البحثي 

يقدم المرشد العلمي إلى رئيس القسم المختص تقريرَا مفصالً عن سير الطالب في نهاية كل فصل دراسي وترسل  - ٤
 .صورة منه إلى عمادة الدراسات العليا 

ن يكون المرشد العلمي هو المشرف على المشروع البحثي وعلى رسالة الطالب بعد تسجيلها ما لم يفضل أ - ٥
 .من هذه الالئحة ) ٤٥ , ٤٨(يتعارض ذلك مع تخصصه، ومع ما يرد في المادتين 

  
  ):٢- ٤١(القاعدة التنفيذية 

وعلى أن ، لرسالة دراسي وحتى تحديد مشرف على ا طالبيحتسب اإلرشاد العلمي بساعة واحدة عن كل  - ١
 .يكون اإلرشاد لخمسة طالب أو طالبات بحد أعلى

)٤١(المادة   
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 األقل على المائة في خمسین واجتیازه القبول متطلبات جمیع إنھاء بعد العلیا الدراسات طالب على    
ً  جید( عنال یقل  يتراكم وبمعدل الدراسیة مقررات من  إلى - وجدت إن - الرسالة بمشروع التقدم ) جدا

 والمشرف الرسالة على المشرف اسم القسم مجلس یقترح علیھ بالموافقة التوصیة حال فيو قسم،ال

 الكلیة، مجلس إلى بذلك ویرفع رئیسھا، تحدید مع اإلشراف لجنة أعضاء أسماء أو - وجد إن - المساعد

 .الكلیة مجلس تأیید على بناءً  علیھ للموافقة العلیا الدراسات عمادة ومجلس
  

  

  

 موضوعات تتمیز أن یجب ماك واألصالة، بالجدة الماجستیر رسائل موضوعات تتمیز نأ یجب

 .الطالب تخصص في المعرفة إنماء في الفاعل واإلسھام واالبتكار ةباألصال توراهالدك رسائل
  

  

  

 بعض في أخرى بلغة تكتب أن ویجوز العربیة، باللغة وراهوالدكت الماجستیر رسائل تكتب

 الدراسات عمادة ومجلس والكلیة القسم مجلس توصیة على بناءً  الجامعة مجلس من بقرار التخصصات

  .العربیة باللغة لھا واف ملخص على تحتوي أن على العلیا،
  

  ):١- ٤٤(القاعدة التنفيذية 
س فإن المشرف يقترح ذلك على مجل، إذا اقتضت المصلحة كتابة الرسالة العلمية بلغة خالف اللغة األصلية للبرنامج 

  .ويكون ذلك بناء على توصية مجلسي الكلية وعمادة الدراسات العليا، القسم المختص 
 

  

  

)٤٢(المادة   

)٤٣(المادة   

)٤٤(المادة   

)٤٥( المادة  
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 ویجوز بالجامعة، التدریس ھیئة أعضاء من ونالمشارك واألساتذة األساتذة العلمیة الرسائل على یشرف    

 لدیھ انوك سنتان، الدرجة ھذه على تعیینھ على مضى إذا الماجستیر رسائل على المساعد األستاذ یشرف أن

  .محكمة علمیة مجلة في للنشر المقبولة أو المنشورة األبحاث من - تخصصھ مجال في - األقل على بحثان

  
 
  

  ):١- ٤٥(القاعدة التنفيذية 
يتم احتساب الكتب المحكمة في مجال التخصص إذا كان المشرف المرشح أستاًذ مساعدًا ولم يكن لديه بحثان من 

 .أو المقبولة للنشر في مجلة علمية محكمةاألبحاث المنشورة 
  

  ):٢- ٤٥(القاعدة التنفيذية 
يجوز أن يقوم بالمساعدة في اإلشراف على رسائل الماجستير األستاذ المساعد إذا مضى على تعيينه على هذه الرتبة 

بولة للنشر في مجلة من األبحاث المنشورة أو المق –في مجال تخصصه  –وكان لديه بحث واحد على األقل ، سنة واحدة 
  .علمية محكمة في مجال موضوع الرسالة

  
  
  

  

 في العلمیة والكفایة المتمیزة الخبرة ذوي من مشرفون العلمیة الرسائل على باإلشراف یقوم أن یجوز    

 توصیة على بناءً  الجامعة مجلس من بقرار وذلك بالجامعة التدریس ھیئة أعضاء غیر من البحث مجال

  .العلیا الدراسات عمادة ومجلس المعنیة الكلیة ومجلس لمختصا القسم مجلس

  
  ):١- ٤٦(القاعدة التنفيذية 

  .على المشرف المرشح من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة) ٤٥(يجب أن تنطبق شروط اإلشراف الواردة في المادة      
  
 

  
  

 حسب أخرى أقسام من التدریس ھیئة أعضاء أحد الرسالة على اإلشراف في بالمساعدة یقوم أن یجوز     

  .الطالب بھ یدرس الذي القسم من الرئیس المشرف یكون أن على الرسالة، طبیعة

  
  ):١- ٤٧(القاعدة التنفيذية 

)٤٦(المادة   

)٤٧(المادة   
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  .على المشرف المساعد المرشح) ٢- ٤٥(يجب أن تنطبق شروط اإلشراف الواردة في القاعدة التنفيذية     
  

  

  

  

  

  

ً منفر كان سواء للمشرف       ً مشتر أو دا  واحد، وقت في رسائل أربع على أقصى بحد یشرف أن غیره مع كا
 وعمادة المعنیة الكلیة مجلسي وموافقة القسم مجلس من بتوصیة القصوى الضرورة حاالت في ویجوز

 نصاب من واحدة بساعة رسالةكل  على اإلشراف ویحتسب خمس إلى الرسائل عدد زیادة العلیا الدراسات

ً  مشرفا نكا إذا تدریسال ھیئة عضو ً  أو منفردا ً  مشرفا  .رئیسا
  

  

  

 یقترح بالجامعة، خدمتھ انتھاء أو الرسالة على اإلشراف في االستمرار من المشرف تمكن عدم حال في     

ً  القسم  .العلیا الدراسات عمادة مجلس ویقره المعنیة الكلیة مجلس علیھ ویوافق مقامھ یقوم بدیالً  مشرفا
  

  

  

ً  - دراسي فصل كل نھایة في - المشرف یقدم      في الطالب تقدم مدى عن القسم رئیس إلى مفصالً  تقریرا

 .العلیا الدراسات عمید إلى التقریر من صورة وترسل دراستھ
  

  

  

ً  إعدادھا، من الطالب انتھاء بعد الرسالة، على المشرف یقدم     ً  القسم، رئیس إلى تمالھاكا عن تقریرا  تمھیدا
 .العلیا الدراسات عمادة مجلس یحددھا التي اإلجراءات الستكمال

  
  

  

)٤٨(المادة   

)٤٩(المادة   

)٥٠(المادة   

)٥١(المادة   

)٥٢(المادة   
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 المشرف من تقریر على بناءً  الدراسیة واجباتھ من بأي أخل أو الدراسة في الطالب جدیة عدم ثبت إذا     

 اإلنذار أسباب یتالف ولم مرتین الطالب أنذر وإذا المختص، القسم من بخطاب الطالب إنذار یتم دراستھ على

  .قیده إلغاء القسم مجلس توصیة على بناءً  العلیا الدراسات عمادة فلمجلس

  

 
  
  

  ):١- ٥٢(القاعدة التنفيذية 
 : يتم إنذار الطالب في الحاالت التالية  - ١

  . من مجموع ساعات اإلشراف المحدد في كل فصل دراسي % )  ٢٠( أ ـ إذا زادت نسبة غيابه عن   
  . ة ب ـ إذا لم يستجب لتوجيهات المشرف العلمي  

 .ج ـ إذا لم يتمكن من الكتابة التي تتناسب مع المرحلة التي يدرس بها

يتولى رئيس القسم المختص إنذار الطالب بخطاب سري بناء على تقرير من المشرف ، ويحفظ التقرير في ملف الطالب  - ٢
 .، وتزود عمادة الدراسات العليا بصورة سرية منه

لم يتجاوب الطالب بعد إنذاره مرتين في فصلين دراسيين مختلفين ، وكان يتم عرض األمر على مجلس القسم ، إذا  - ٣
 ً  . سبب اإلنذار واحدا

 .ترفع توصية مجلس القسم إلى مجلس عمادة الدراسات العليا التخاذ القرار المناسب في ضوء أحكام الالئحة - ٤

  
  

 : الرسائل مناقشة
  

  

  

 والكلیة القسم مجلسي توصیة على بناءً  العلیا اساتالدر عمادة مجلس من بقرار المناقشة لجنة تكون    

  .المختصین

  
  ):١- ٥٣(القاعدة التنفيذية 

يشترط لتكوين لجنة المناقشة اجتياز طالب الدكتوراه االختبار الشامل، وكذلك طالب الماجستير إذا اقتضى برنامج  - ٥
 . دراسته ذلك

ً يقترح مجلس القسم المختص أعضاء لجنة المناقشة، وله أن ي - ٦  . قترح عضوًا أو عضوين احتياطا

)٥٣(المادة   
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يوصى مجلس الكلية بتكوين اللجنة في ضوء ما يرده من القسم ، وإذا رأى تغيير أعضاء اللجنة كلهم أو بعضهم ، فيعاد  - ٧
 .الموضوع إلى مجلس القسم

  
  

  

  

  

  

  
 : یأتي ما الماجستیر رسائل على المناقشة لجنة في یشترط

ً  أعضائھا عدد یكون أن -١ ً  المشرف یكونو فردیا  .لھا مقررا
 والمشرف المشرف یمثل وال التدریس ھیئة أعضاء بین من ثالثة عن اللجنة أعضاء عدد یقل أال-٢

 .فیھا أغلبیة )وجد إن( المساعد
 .اللجنة أعضاء على الرسائل على اإلشراف شروط تنطبق أن -٣
 .األقل على ین،كارالمش األساتذة أو األساتذة، أحد اللجنة أعضاء بین من یكون أن -٤
  .األقل على األعضاء ثلثي بموافقة قراراتھا تتخذ أن-٥

  
  ):١- ٥٤(القاعدة التنفيذية 

  .عند مناقشة رسالة الماجستير يكون للمشرف والمشرف المساعد أو المشرفين المساعدين إن وجدوا صوت واحد    
 
  

  
 : یأتي ما توراهكالد رسائل على المناقشة لجنة في یشترط

ً، أعضائھا عدد یكون أن -١ ً  المشرف ویكون ثالثة، عن قلی وال فردیا  .لھا مقررا
 والمشرف المشرف یمثل وال ین،المشارك واألساتذة األساتذة على المناقشة لجنة عضویة تقتصر -٢

 . بینھم أغلبیة )وجد إن( المساعد
 .األقل على األساتذة أحد اللجنة أعضاء بین یكون أن -٣
 .الجامعة خارج من اللجنة أعضاء أحد یكون أن -٤
 .األقل على األعضاء ثلثي بموفقة قراراتھا تتخذ أن -٥

  
  

)٥٤(المادة   

)٥٥(المادة   



 

٣٨ 
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  ):١- ٥٥(القاعدة التنفيذية 
  .عند مناقشة رسالة الدكتوراه يكون للمشرف والمشرف المساعد أو المشرفين المساعدين إن وجدوا صوت واحد    
  

  ):٢- ٥٥(القاعدة التنفيذية 
، يقوم عميد الكلية بمخاطبة الجهة التابعة لها المناقش من خارج الجامعة ، ى تشكيل لجنة المناقشة بعد الموافقة عل    

  .نسخة من الرسالة العلمية له وإرسال
  

  ):٣- ٥٥(القاعدة التنفيذية 
من رسائلهم العلمية كأحد متطلبات  بنشر أبحاث علمية مستخلصة الكليات العلميةيلزم طالب درجة الدكتوراه في   - أ

 :التخرج وذلك وفقا لما يلي
 .في مجلة علمية محكمة األقلبحث واحد على ) أو قبول نشر (يتطلب الحصول على درجة الدكتوراه نشر  - ١
 .األقللبحث واحد على )أو قبول نشر( ال يتم تشكيل لجنة المناقشة للرسالة قبل تقديم ما يفيد النشر  - ٢
 .هو من رسالة الدكتوراه) أو القبول للنشر(ن البحث المنشور يقدم المشرف على الرسالة العلمية خطابا يفيد بأ - ٣

 .اإلنسانيةيفضل ذلك لطالب الكليات   -  ب
  
  

  
  

 لتواجده أو خدمتھ إنتھاء أو لوفاتھ المناقشة لجنة في المشاركة من الرسالة على لمشرف تمكن عدم حال في    

 مجلس ویقره المعنیة الكلیة مجلس علیھ افقویو عنھ بدیالً  القسم یقترح طویلة، لفترة البالد خارج مھمة في

 .العلیا الدراسات عمادة
  

  

  

ً یتقر المناقشة لجنة تعد      المناقشة، تاریخ من أسبوع خالل القسم رئیس إلى یقدم أعضائھا، جمیع من یوقع را

 : اآلتیة التوصیات إحدى متضمنا

 .الدرجة بمنح والتوصیة الرسالة قبول -١

 لجنة أعضاء أحد ویفوض أخرى مرة مناقشتھا دون التعدیالت، بعض إجراء مع الرسالة قبول -٢

 ثالثة تتجاوز ال مدة في التعدیالت بھذه األخذ من دكالتأ بعد الدرجة بمنح بالتوصیة المناقشة

 .ذلك من االستثناء الجامعة ولمجلس المناقشة تاریخ من أشھر

)٥٦(المادة   

)٥٧(المادة   



 

٣٩ 
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 عمادة مجلس یحددھا التي الفترة خالل امناقشتھ وإعادة الرسالة، في النقص أوجھ استكمال -٣

 من واحدة سنة عن تزید أال على المختص القسم مجلس توصیة على بناءً  العلیا الدراسات

 .المناقشة تاریخ

 من لھ ما یقدم أن في الحق الرسالة على المناقشة لجنة من عضو ولكل . الرسالة قبول عدم -٤

 الدراسات وعمید القسم، رئیس من لك إلى مفصل، تقریر في تحفظات أو مغایرة مرئیات

 .المناقشة تاریخ من أسبوعین تتجاوز ال مدة في العلیا،
  
  

  ):١- ٥٧(القاعدة التنفيذية 
  . يكون تقرير لجنة المناقشة وفق النموذج المعد من قبل عمادة الدراسات العليا  -١

ً على مسوغات مقنعة، على أن تخضع يجوز بإجماع اللجنة التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ، بنا -٢ ء
 . لمعايير النشر في الجامعة

 

متابعة عمل  –ما أمكن  –تحدد فترة استكمال أوجه النقص في الرسالة بما ال يزيد عن سنة ويتولى المشرف  -٣
 .الطالب

 

  
  

  

 أسابیع ثالثة جاوزتت ال مدة في العلیا الدراسات عمید إلى المناقشة لجنة تقریر المختص القسم رئیس یرفع    

  .المناقشة تاریخ من

  
  ):١- ٥٨(القاعدة التنفيذية 

تتولى عمادة الدراسات العليا تنفيذ اإلجراءات الالزمة والمناسبة للتوصية التي يتضمنها تقرير لجنة المناقشة  -١
 . وفق ما جاء في هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية

 

يرفع رئيس القسم التوصية بمنح الدرجة )  ٥٧( من المادة )  ٢(  إذا تضمن تقرير لجنة المناقشة التوصية رقم -٢
 . في مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسليم الرسالة المعدلة

 

 

  

  

  .القرار التخاذ الجامعة مجلس إلى الدرجة بمنح التوصیة العلیا الدراسات عمید یرفع

  

)٥٨(المادة   

)٥٩(المادة   



 

٤٠ 
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  ):١- ٥٩(القاعدة التنفيذية 
  فصل دراسي    تخرجهم وأعدادهم في كل   بأسماء الطالب المتوقعالكليات تزود عمادة الدراسات العليا  - ١

تعد عمادة الدراسات العليا التقارير النهائية لمنح الدرجة العلمية بعد اكتمال متطلبات التخرج في كل مرحلة  - ٢
 .بما في ذلك تحديد مرتبة الشرف

 

ً على توص - ٣ ية مجلس عمادة الدراسات العليا ومصادقة مدير تمنح الدرجة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بناء
 .الجامعة

 

إعداد وإصدار الوثائق والشهادات الرسمية للخريجين والخريجات وحفظ   تتولى عمادة الدراسات العليا - ٤
 .صورة منها

 

  
  

  

 خمسة ) ٥٠٠٠ ( مقدارھا مقطوعة مكافأة الجامعة خارج من الماجستیر رسالة على للمشرف یصرف    

 ) ٧٠٠٠ ( مقدارھا مقطوعة مكافأة الجامعة خارج من توراهالدك رسالة على للمشرف یصرف ماك لایر آالف

  .لایر آالف سبعة
  

  

  

 لایر ألف ) ١٠٠٠ ( مقدارھا مقطوعة مكافأة راهتودك أو ماجستیر رسالة مناقشة في یشترك لمن یصرف    

 غیر من المناقش انك إذا أما  .الرسالة لھا تقدم التي الجامعة بنفس التدریس ھیئة في عضوا المناقش انك إذا

 یدعى من أو الجامعة تلك موظفي من نكاأ سواء الرسالة فیھا تناقش التي الجامعة في التدریس ھیئة أعضاء

 لمناقشة لایر ١٠٠٠ و راهتوالدك رسالة لمناقشة لایر ١٥٠٠ مقدارھا مقطوعة مكافأة لھ فتصرف خارجھا من

 المناقش انك وإذا  .المملكة خارج من المناقش انك إذا لایر ٢٥٠٠ لتصبح المكافأة زادوت الماجستیر رسالة

 خارجھا أو المملكة داخل من انك سواء الرسالة فیھا تناقش التي الجامعة مقر بھا التي المدینة خارج من

 السكن وأجرة ھوإلی إقامتھ مقر من ابإرك رةتذك أعاله إلیھا المشار المكافأة إلى باإلضافة لھ فیصرف

 المناقش انك إذا المناقش لمرافق ابإرك رةتذك تصرف ماك لیلتین، یتجاوز ال أقصى وبحد واإلعاشة المناسب

ً ك  .لیلتین یتجاوز ال أقصى بحد المناسب السكن أجرة إلى باإلضافة المناقشة ولمحرم فیفا
  

  

  

  

)٦٠(المادة   

)٦١(المادة   



 

٤١ 
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   التاسع الباب   
  "ةــامــع امــكـأح"   

  
  

  

 عمادة مجلس اقتراح على بناءً  العلیا الدراسات برامج لتقویم المنظمة القواعد الجامعة مجلس یضع   

  .الجامعة لمجلس التقویم نتائج ترفع أن على العلیا، الدراسات

  
  ):١- ٦٢(القاعدة التنفيذية 

 : تقوم عمادة الدراسات العليا بإعداد استمارة تقويم البرامج بحيث تتضمن ما يلي  - ١
  . عضاء هيئة التدريس المتخصصين الذين يحق لهم اإلشراف على الرسائل العلمية عدد أ -أ

  . اإلمكانات المتوافرة المطلوبة لهذا التخصص  - ب 
  . عدد الطالب المتقدمين للبرنامج ، وعدد المقبولين ، وعدد الخريجين  - جـ 
  . امج عدد البحوث والمؤلفات التي أنتجها أعضاء هيئة التدريس في البرن - د 

  . هـ أسلوب إرشاد الطالب ، وحل مشكالتهم ومتابعتهم 
  . مشاركة طالب البرنامج في تدريس مواد التخصص في المرحلة الجامعية  - و 
إسهام طالب البرنامج في الندوات وحضور المؤتمرات، وتفاعلهم مع أعضاء هيئة التدريس في  - ز 

  . مجالهم 
  . لنظامية إلى المحتاجين للفرصة اإلضافية نسبة عدد الخريجين في المدة ا. - حـ 
  . نسبة المتعثرين إلى عدد المقبولين في كل دفعة  - .طـ
  . عدد الرسائل الموصى بطبعها  - .ي
  . صالت القسم وأعضائه بالجامعات والمؤسسات العلمية ونوعيتها . - ك 

)٦٢(المادة   



 

٤٢ 
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  . عدد االستشارات المقدمة من القسم لمختلف الجهات، ونوعيتها. - ل 
  . طريقة تجديد المعلومات وأساليب تحديثها ، ومتابعة التطورات العلمية  - .م 

استطالع آراء الطالب واألساتذة ، بخصوص فاعلية المقررات في البرنامج ومدى تحقيقها  - .ن 
   . ألهدافها

؛ للتأكد من المحافظة على الحد األ - ٢ دنى من تتولى عمادة الدراسات العليا تحليل استمارة التقويم سنويًا
 . من القيمة الكبرى ، أو النهائية لالستمارة % ) ٧٠( المستوى المطلوب للنسبة وهي 

 .تعرض نتائج التقويم على مجلس عمادة الدراسات العليا  - ٣

 . ترفع توصية مجلس عمادة الدراسات العليا حيال البرنامج إلى مجلس الجامعة - ٤
  

  

ً  دراسي عام لك نھایة في العلیا الدراسات وعمید المعنیة ةالكلی عمید من لك إلى القسم رئیس یقدم      تقریرا

  .فیھ العلیا الدراسات سیر عن

 
  

  

 ولوائحھ والجامعات العالي التعلیم مجلس نظام بشأنھ یطبق الالئحة ھذه في خاص نص فیھ یرد لم ما    

 .المملكة في بھا المعمول والقرارات واللوائح واألنظمة التنفیذیة
  

  

  

ً  بھا العمل ویسرى الجامعات، في العلیا الدراسات لوائح من سبقھا ما الالئحة ھذه تلغى      أول من اعتبارا

 السابقة اللوائح ظل في الملتحقین الطالب حاالت معالجة الجامعة ولمجلس إقرارھا، لتاریخ تالیة دراسیة سنة

 .الالئحة ھذه لنفاذ
  

  

  

 ال بما بھا العلیا الدراسات لسیر والتنفیذیة التنظیمیة جراءاتواإل القواعد وضع الجامعات لمجالس    

 .الالئحة ھذه أحكام مع یتعارض

  

  

 .الالئحة ھذه تفسیر حق العالي التعلیم لمجلس    

)٦٣(المادة   

)٦٤(المادة   

)٦٥(مادة ال  

)٦٦(المادة   

)٦٧(المادة   



 

٤٣ 
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