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ن�س قرار جمل�س التعليم العايل 

رقم )3( اجلل�سة)6( لعام 1417هـ
القرار رقم )1417/6/3( يف     1417/8/26هـ

 اإنَّ جمل�س التعليم العايل بناء على اأحكام الفقرة ال�ساد�سة من املادة اخلام�سة ع�سرة 

من نظام جمل�س التعليم العايل واجلامعات، التي تق�سي باأنَّ من اخت�سا�سات جمل�س 

التعليم العايل اإ�سدار اللوائح امل�سرتكة للجامعات.

امل�سرتكة،  اللوائح  من  اجلامعات  يف  العليا  للدرا�سات  املــوحــدة  الالئحة  اإنَّ  وحيث   

و�سوف يوؤدِّي    اإقرارها اإلى تنظيم اجلوانب املتعلقة بالدرا�سات العليا يف اجلامعات.

 وبعد الطالع على مذكرة الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل حول املو�سوع، وعلى 

ن�سخة من م�سروع الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف   اجلامعات، املرفقة مبذكرة 

ر املجل�س ما ياأتي : العر�س قرَّ

العليا  للدرا�سـات  املوحــدة  الالئــحة  ))املوافقــة على 
فـي اجلامعـات وفـــقـاً لل�سيغـة املرفقة بالقرار((.
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القواعد التنفيذية لالئحة جامعة اجلوف 

 �سدرت بقرار جمل�س جامعة اجلوف بجل�سته ) الرابعة(
للعام 1434 / 1435 هــ  املنعقدة بتاريخ  13 /04 /1435 هــ
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تعريفات

يق�سد بامل�سطلحات التالية الواردة يف هذه القواعد التنفيذية ما يلي:
w اجلامعة: جامعة اجلوف. 

w جمل�س اجلامعة: جمل�س جامعة اجلوف.
w العمادة: عمادة الدرا�سات العليا.

w الكلية: اأي من كليات جامعة اجلوف.
w الق�سم: اأي من اأق�سام الكليات بجامعة اجلوف.

»ال�سنة  لنيله عن  الدرا�سة  التي ل تقل مدة  ال�سهادة  العايل(: هو  الدبلوم: )الدبلوم   w
الدرا�سية الواحدة« على الأقل بعد مرحلة البكالوريو�س.

w املاج�ستري: �سهادة جامعية خا�سة بالدرا�سات العليا اجلامعية متنح بعد احل�سول على 
لنظام  تبعا  بحثاً  نهايتها  قد يطلب يف  درا�سية حمددة  وبعد مدة  البكالوريو�س  �سهادة 

الدرا�سة يف الق�سم.

بعد احل�سول  ، متنح  العليا اجلامعية  بالدرا�سات  �سهادة جامعية خا�سة  الدكتوراه:    w
على �سهادة املاج�ستري وبعد مدة درا�سية حمددة قد يطلب يف نهايتها بحث تبعا لنظام 

الدرا�سة يف الق�سم.

w الطالب: طالب اأو طالبة الدرا�سات العليا بجامعة اجلوف.
w ال�سنة الدرا�سية: ف�سالن درا�سيان رئي�سان، وف�سل �سيفي اإن وجد.

مداها  على  تدر�س  اأ�سبوعاً،  ع�سر  خم�سة  عن  تقل  ل  زمنية  مــدة  الــدرا�ــســي:  الف�سل   w
املقررات الدرا�سية، ول تدخل �سمنها فرتتا الت�سجيل والختبارات النهائية.

فرتتا  �سمنها  تدخل  ول  اأ�سابيع،  ثمانية  على  تزيد  ل  زمنية  مدة  ال�سيفي:  الف�سل   w
الت�سجيل والختبارات النهائية، وت�ساعف خاللها املدة املخ�س�سة لكل مقرر .

w املدة النظامية: الفرتة املتاحة لإنهاء متطلبات املرحلة الدرا�سية.
w املـــقـــرر الـــدرا�ـــســـي: مـــــادة درا�ـــســـيـــة تــتــبــع مــ�ــســتــوى حمــــــدداً �ــســمــن خــطــة الـــدرا�ـــســـة 
اأو �ــســنــة درا�ـــســـيـــة. املـــعـــتـــمـــدة يف كــــل تــخــ�ــســ�ــس )بــــرنــــامــــج( خـــــالل فــ�ــســل درا�ــــســــي ، 
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املحتوى،  حيث  من  مييِّزه  ملفرداته  ل  مف�سّ وو�سف  ورمــز،  ورقــم،  ا�سٌم،  مقرر  لكل  ويكون 

وامل�ستوى عما �سواه من مقررات، وملف خا�س يحتفظ به الق�سم لغر�س املتابعة، والتقومي، 

والتطوير، ويجوز اأن يكون لبع�س املقررات متطلب، اأو متطلبات �سابقة ، اأو متزامنة معه.

w رمز املقرر:
ينق�سم رمز املقرر اإلى ق�سمني:

اأوًل: الق�سم الرقمي، وُيتََّبع فيه النظام الآتي:
يعطى كل مقرر رقماً مكوناً من ثالث خانات.. 1
ترمز )اخلانة املئوية( للدرجة العلمية ويكون على النحو الآتي:. 2

ترمز )اخلانة الع�سرية( للتخ�س�س، ويكون على النحو الآتي:. 3
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 بالن�سبة للكليات التي تزيد مقرراتها الأ�سا�سية عن ع�سرين مقرراً، ميكن ا�ستخدام . 4

الرقم الع�سري )2( اأي�ساً �سمن املقررات الأ�سا�سية، وبذلك ت�سبح الأرقام املخ�س�سة 

الأرقــام من  املاج�ستري، مثاًل: هي  الكليات يف  لهذه  والإجبارية  الأ�سا�سية  للمقررات 

)600 اإلى 629(، وتتحول مقررات التخ�س�س الدقيق الأول اإلى الأرقام الع�سرية )3 ، 

4(، ومقررات التخ�س�سات الدقيقة التالية اإلى الأرقام )8-5 (.

يرمز رقم الآحاد لت�سل�سل املقررات ح�سب اعتماد اأحدها على الآخر كمتطلب �سابق، . 5

وي�سبق املتطلب ال�سابق املقرر الذي يعتمد عليه.

اخلا�سة، . 6 الطبيعة  ذات  للمقررات  الآحـــاد  اأرقـــام  مــع   )9( الع�سري  بالرقم  يحتفظ 

كالآتي:

)ويالحظ اأن �س ترمز لالأرقام 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 وذلك للدللة على املرحلة الدرا�سية ح�سب املراد(
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ويف حال ا�ستحداث اأو وجود مقررات اأخرى ل ي�سعها الرتقيم، اأو يف حال احلاجة اإلى تكرار 

مقرر معني با�سٍم اآخر، وخ�سو�ساً من املقررات اخلا�سة، فيتم ا�ستخدام الأرقام )90 ، 91 ، 

92 ، 93( علماً باأنَّه مت تثبيت الرقم )96( للمو�سوعات اخلا�سة اأو املختارة )1( والرقم )97( 

للمو�سوعات اخلا�سة اأو املختارة )2(.

ثانياً: الق�سم احلريف من الرمز، ويتبع النظام الآتي:
1- تتكون اأحرف املقرر من ثالثة اأحرف باللغة العربية واأربعة اأحرف باللغة الجنليزية.

2-  يتم اختيار هذه الأحــرف من قبل الق�سم املعني، ح�سب املتعارف عليه حملياً ودولياً. 

مثاًل ق�سم اللغة العربية ميكن اأن يعتمد »عرب« للعربي 

و »Arab« للغة الإجنليزية، والإ�سالمي يعتمد »�سلم« للغة العربية 

و »Islm« للغة الجنليزية، وهكذا.

خم�سني  عن  مدتها  تقل  ل  التي  الأ�سبوعية  النظرية  املحا�سرة    : الدرا�سية  الوحدة   w
دقيقة، اأو الدر�س العملي، اأو امليداين الذي ل تقل مدته عن مائة دقيقة . 

له الرتاكمي  ه اإلى الطالب ب�سبب انخفا�س معدَّ w الإنذار الأكادميي:   الإ�سعار الذي يوجَّ
ح يف هذه الالئحة. عن احلد الأدنى املو�سَّ

ملا  للمقرر  النهائية  الدرجة  ُيخ�س�س -من  ما  ال�سنوية:   اأو  الف�سلية،  الأعمال  درجة   w
مه الطالب من اختبارات، وبحوث، واأن�سطة تعليمية تت�سل باملقرر الدرا�سي خالل  ُيقدِّ

فرتة زمنية حمّددة. 

w الختبار النهائي:   اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف نهاية الف�سل الدرا�سي، اأو ال�سنة 
الدرا�سية.

النهائي يف  الطالب يف الختبار  التي يح�سل عليها  الدرجة  النهائي:   w درجة الختبار 
املقرر الدرا�سي.

م�سافاً  ال�سنوية  اأو  الف�سلية،  الأعمال  )درجــات  الدرجات  جمموع  النهائية:   الدرجة   w
اإليها درجة الختبار النهائي( يف املقرر الدرا�سي، وُت�سب الدرجة من مئًة.

التفكري  من  م�ستوى  عن  ُيْنبئ  والتح�سيل  للقدرات  عــاٍل  قيا�ٌس  ال�سامل:   الختبار   w
ُح حلمل الدرجة التي متنح لل�شخ�ص يف م�شتوى معني .  والتحليل واال�شتنباط ُيَر�شِّ
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w التقدير:  و�سف للن�سبة املئوية، اأو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي ح�سل عليها 
الطالب يف اأي مقرر.

ا�ستكمال  يتعذر عليه  اأي مقرر  للطالب يف  ُير�سد موؤقتاً  w تقدير غري مكتمل:  تقدير 
.) IC ( اأو )متطلباته يف املوعد املحدد ، وُيرمز له يف ال�سجل الأكادميي باحلرف )ل

طبيعة  تقت�سي  الــذي  املــقــرر  يف  للطالب  مــوؤقــتــاً  ُيــر�ــســد  تقدير  م�ستمر:   تقدير   w
بالرمز  له  وُيرمز  درا�سية، ل�ستكماله،  �سنة  اأو  درا�سي  اأكرث من ف�سل  درا�سته على 

. ) IP(اأو )م(

w تقدير حمروم: تقدير ُير�سد للطالب يف اأي مقرر ُيحرم فيه من ال�ستمرار يف درا�سته 
ودخول الختبار النهائي له، ب�سبب جتاوز الن�سبة املحددة للغياب، وُيرمز له يف ال�سجل 

.)DN(اأو )الأكادميي باحلرف )ح

w العتذار عن الدرا�سة:  تقديٌر ُير�سد للطالب يف جميع مقررات الف�سل الدرا�سي الذي 
ال�سجل  اأو حذفها، وُيرمز له يف  الدرا�سة  يقبل فيه اعتذار الطالب عن ال�ستمرار يف 

الأكادميي باحلرف )ع( اأو )W(، وت�سب �سمن املدة املقررة للح�سول على الدرجة.

w الرمز - ق اأو)Ch( للغ�س اأو ال�سروع فيه: رمٌز ُير�سد للطالب يف ال�سجل الأكادميي اإذا 
غ�س يف الختبار، اأو �سرع يف الغ�س، اأو خالف التعليمات وقواعد اإجراء الختبار. 

w املعدل الف�سلي اأو ال�سنوي:  هو حا�شل ق�شمة جمموع النقاط التي ح�شل عليها الطالب 
على جمموع وحدات املقررات التي در�سها يف اأي ف�سل درا�سي اأو �سنة درا�سية، وُت�سب 

وزن  درا�شية( يف  �شنة  درا���ش��ي، )و�شعفها يف  امل��ق��ررة يف ف�شل  ال��وح��دة  ب�شرب  النقاط 

التقدير الذي ح�سل عليه الطالب يف كل مقرر در�سه.

الطالب يف جميع  التي ح�شل عليها  النقاط  الرتاكمي: حا�شل ق�شمة جمموع  املعدل   w
املقررات التي در�سها منذ التحاقه بالربنامج ، مبا يف ذلك املقررات التي تكرر ر�سوبه 

فيها، اأو التي اأعاد درا�ستها، على جمموع الوحدات املقررة لتلك املقررات .

w التقدير العام:  قيا�س م�ستوى التح�سيل العلمي للطالب خالل فرتة درا�سته ملتطلبات 
برنامج الدرجة العلمية.

ه من اجلامعة ب�سكل نهائي. w الن�سحاب:  ا�سرتداد الطالب ملفَّ
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د، اأو عدم مبا�سرة الدرا�سة بعد الت�سجيل خالل  w الإنقطاع:  عدم الت�سجيل يف الوقت املحدَّ
مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سابيع يف الدرا�سة الف�سلية، اأو �ستة اأ�سابيع يف الدرا�سة ال�سنوية 

ملن اأم�سى ما ل يقل عن ف�سل درا�سي.

w طي القيد: عدم متكني الطالب الذي اأم�سى ما ل يقل عن ف�سل درا�سي من الت�سجيل 
اأو الدرا�سة، وذلك ب�سبب انقطاعه دون مربر نظامي. 

اإنهاء عالقة الطالب بالدرا�سات العليا، وعدم ال�سماح له بال�ستمرار يف  اإلغاء القيد:    w
الدرا�سة.

بعدها  يبا�سر  قبوله،  بعد  للطالب  مُتــنــح   ، ف�سلني  تتجاوز  ل  مــدة  الــقــبــول:  تاأجيل   w
كما ل تت�سب �سمن مدة  الدرجة،  الدرا�سة، ول تت�سب �سمن مدة احل�سول على 

تاأجيل الدرا�سة.

درا�ــســي، ول  يقل عن ف�سل  اجتيازه ما ل  بعد  للطالب  مُتنح  مــدة  الــدرا�ــســة:   تاأجيل   w
ُتت�سب �سمن مدة احل�سول على الدرجة. 

w احلذف:  طلب اإلغاء درا�سة جميع مقررات ف�سل درا�سي اأو �سنة درا�سية بعد ت�سجيلها، 
قبل الختبار النهائي، وتت�سب مدته �سمن مدد تاأجيل الدرا�سة.

 

تعريف بع�س الرموز امل�ستخدمة يف التقديرات ومرادفتها باللغة العربية والجنليزية:
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املادة الأولى:
 تهدف الدرا�سات العليا اإلى تقيق الأغرا�س الآتية :

ن�سرها.. 1 على  والعمل   ، بحوثها  يف  والتو�سع   ، والعربية  الإ�سالمية  بالدرا�سات  العناية 

الإ�سهام يف اإثراء املعرفة الإن�سانية بكافة فروعها، عن طريق الدرا�سات املتخ�س�سة والبحث . 2

جديدة. حقائق  عن  والك�سف  مبتكرة،  وتطبيقية  علمية  اإ�سافات  اإلــى  للو�سول  اجلــاد؛ 

العليا حملياً.. 3 درا�ستهم  اجلامعية من موا�سلة  ال�سهادات  املتميزين من حملة  الطالب  متكني 

اإعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخ�س�سة، وتاأهيلهم تاأهياًل عالياً يف جمالت املعرفة املختلفة.. 4

اإلــى . 5 ودفعهم  والتقنية،  للعلم  ال�سريع  التقدم  م�سايرة  على  العلمية  الكفايات  ت�سجيع   

ال�سعودي. املجتمع  ق�سايا  ملعاجلة  وتوجيهه  العلمي  البحث  وتطوير  والبتكار  الإبـــداع 

الإ�سهام يف ت�سني م�ستوى برامج املرحلة اجلامعية ؛ لتتفاعل مع برامج الدرا�سات العليا .. 6

الباب الأول ))اأهداف الدرا�سات العليا((
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املادة الثانية:
مينح جمل�س اجلامعة الدرجات العلمية الآتية ، بناء على تو�سية جمل�سى الق�سم و الكلية 

وتاأييد جمل�س عمادة الدرا�سات العليا :
الدبلوم.. 1
املاج�ستري ) العاملية(.. 2
الدكتوراه ) العاملية العالية(.  . 3

  
املادة الثالثة:

تكون متطلبات الدرا�سة للدرجات العلمية املن�سو�س عليها يف املادة الثانية، وفق اأحكام هذه 
الالئحة، وي�ستثنى من ذلك : 

الدبلومات الطبية.. 1
الزمالت الطبية.. 2

 فُيطبَّق عليها القواعد واللوائح ال�سادرة من جمل�س اجلامعة.

الباب الثاين ))الدرجات العلمية((
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املادة الرابعة:
ُين�ساأ يف كل جامعة عمادة للدرا�سات العليا، ترتبط بوكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث 
فيما  والتن�سيق  باجلامعة  العليا  الدرا�سات  برامج  جميع  على  الإ�ــســراف  وتتولى  العلمي، 

بينها، والتو�سية باملوافقة عليها وتقوميها واملراجعة الدائمة لها.

املادة اخلام�سة:
يكون لعمادة الدرا�سات العليا جمل�س يخت�س بالنظر يف جميع الأمور املتعلقة بالدرا�سات 
العليا باجلامعة، واتخاذ القرارات الالزمة ب�ساأنها يف حدود اخت�سا�سه، وفق ما تق�سي به 

هذه الالئحة، وله على الأخ�س ما ياأتي :
اقرتاح ال�سيا�سة العامة للدرا�سات العليا اأو تعديلها، وتن�سيقها يف جميع كليات ومعاهد . 1

اجلامعة ومتابعة تنفيذها بعد اإقرارها.
اقرتاح اللوائح الداخلية، بالتن�سيق مع الأق�سام العلمية، فيما يتعلق بتنظيم الدرا�سات . 2

العليا.
اقرتاح اأ�س�س القبول للدرا�سات العليا وتنفيذها والإ�سراف عليها.. 3
الربامج . 4 وبــني  بينها  والتن�سيق  درا�ستها  بعد  امل�ستحدثة  الــربامــج  بــاإجــازة  التو�سية 

القائمة.
التو�سية باملوافقة على مقررات الدرا�سات العليا، وما يطراأ عليها اأو على الربامج من . 5

تعديل اأو تبديل.
التو�سية مب�سميات ال�سهادات العليا باللغتني العربية والإجنليزية بناء على تو�سية . 6

جمال�س الكليات.
التو�سية مبنح الدرجات العلمية.. 7
البت يف جميع ال�سوؤون الطالبية املتعلقة بطالب الدرا�سات العليا يف اجلامعة.. 8
املوافقة على ت�سكيل جلان الإ�سراف ومناق�سة الر�سائل العلمية.. 9

العلمية، . 10 الر�سالة  املنظمة لكيفية كتابة  البحث، والقواعد  العام خلطة  الإطــار  و�سع 
وطباعتها، واإخراجها، وتقدميها، ومناذج تقارير جلنة املناق�سة واحلكم على الر�سائل.

الباب الثالث ))تنظيم الدرا�سات العليا((



15

هيئات . 11 اأو  جلــان  بوا�سطة  دوريـــة،  ب�سفة  اجلامعة  يف  العليا  الدرا�سات  برامج  تقومي 
متخ�س�سة من داخل اأو من خارج اجلامعة.

درا�سة التقارير الدورية التي تقدمها الأق�سام العلمية يف اجلامعة.. 12
النظر فيما يحيله اإليه جمل�س اجلامعة، اأو رئي�سه، اأو مدير اجلامعة للدرا�سة واإبداء . 13

الراأي.
القواعد التنفيذية للمادة اخلام�سة:

لتنظيم . 1 الالزمة  العليا  الدرا�سات  مناذج  جميع  العليا  الدرا�سات  عمادة  جمل�س  ُيِعدُّ 

�سري الدرا�سات العليا. 

لكتابة الر�سائل العلمية، ياأخذ يف . 2 اإر�سادّياً  ُيِعدُّ جمل�س عمادة الدرا�سات العليا دلياًل 

العتبار مرونة كافية لالأق�سام العلمية يف الكتابة.

املادة ال�ساد�سة:
ُيوؤلَّف جمل�س عمادة الدرا�سات العليا على النحو التايل:

عميد الدرا�سات العليا وله رئا�سة املجل�س.. 1

عميد البحث العلمي.. 2

وكيل عمادة الدرا�سات العليا وله اأمانة املجل�س.. 3

اأ�ستاذ م�سارك على . 4 بدرجة  درا�سات عليا  بها  كلية  واحــد عن كل  تدري�س  ع�سو هيئة 

الكليات  جمال�س  تو�سية  على  بناء  اجلامعة  جمل�س  من  بقرار  تعيينهم  يتم  الأقــل، 

وموافقة مدير اجلامعة. ويكون تعيينهم مدة �سنتني قابلة للتجديد. 

ويجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه مرة كل �سهر على الأقل 

ول ي�سح الجتماع اإل بح�سور ثلثي اأع�سائه، وت�سدر قراراته بالأغلبية لأ�سوات الأع�ساء 

املجل�س  قــرارات  وتعترب  الرئي�س.  فيه  الــذي  اجلانب  يرجح  الت�ساوي  وعند  احلا�سرين، 

نافذة، ما مل يرد عليها اعرتا�س من مدير اجلامعة خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

من  اأو  اأع�سائه،  بني  من  موؤقتة  اأو  دائمة  جلــان  ت�سكيل  العمادة  وملجل�س  اإلــيــه.  و�سولها 

غريهم لدرا�سة ما يكلفهم به.

القواعد التنفيذية للمادة ال�ساد�سة:
يكون جميع وكالء عمادة الدرا�سات العليا اأع�ساء يف جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.. 1

ل اأن يكون ممثل الكلية هو وكيل الكلية للدرا�سات العليا.. 2 ُيف�سَّ

15
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املادة ال�سابعة:
ي�سع جمل�س اجلامعة املعايري التف�سيلية لإقرار برامج الدرا�سات العليا بناًء على تو�سية 

جمل�س عمادة الدرا�سات مع مراعاة ما ياأتي:
اأن يكون قد توافر لدى الق�سم، العدد الكايف من اأع�ساء هيئة التدري�س من الأ�ساتذة . 1

والأ�ساتذة امل�ساركني املتخ�س�سني يف جمال الربنامج، بالإ�سافة اإلى توافر الإمكانات 
ل�سمان جناح  وذلك  وت�سهيالت احلا�سوب وغريها،  البحثية من معامل وخمتربات 

الربنامج من حيث التدري�س والإ�سراف والبحث.
كان . 2 اإن  اجلامعية  املرحلة  م�ستوى  على  منا�سبة  خــربة  اكت�سب  قد  الق�سم  يكون  اأن 

الربنامج لدرجة املاج�ستري، اأو درجة املاج�ستري اإن كان الربنامج لدرجة الدكتوراه.

اأن يكون عدد الطالب املتوقع قبولهم يف الربنامج منا�سباً ل�سمان ا�ستمراريته.. 3

القواعد التنفيذية للمادة ال�سابعة:
على الق�سم الذي يرغب يف ا�ستحداث برنامج للدرا�سات العليا التن�سيق مع عمادة الدرا�سات 

العليا ومراعاة ال�سوابط الآتية:
اأن يتوافر لدى الق�سم ما ل يقل عن ثالثة من الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�ساركني ممن . 1

يحق لهم الإ�سراف على الر�سائل العلمية .
للربامج . 2 الالزمة  الت�سهيالت  وكافة  املعامل  التطبيقية  التخ�س�سات  يف  يتوافر  اأن 

املقرتح ا�ستحداثها.
اأن يكون الق�سم العلمي قد اكت�سب خربة يف جمال املرحلة اجلامعية ل تقل عن اأربع . 3

األ تقل خربة الق�سم يف جمال املاج�ستري عن  �سنوات ، ويراعى يف مرحلة الدكتوراه 
ثالث �سنوات ، وملجل�س عمادة الدرا�سات العليا حق ال�ستثناء من ذلك.

يتم القبول يف برامج الدرا�سات العليا بناء على القدرة ال�ستيعابية يف التخ�س�س، على . 4
اأن ل يقل العدد عند القبول يف الربامج عن)5( طالب اأو طالبات يف املاج�ستري، و)3( 
، وُيَعدُّ هذا العدد هو احلد الأدنــى لفتح املجموعات،  اأو طالبات يف الدكتوراه  طالب 
جمل�سي  تو�سية  على  بناء  ذلك؛  من  ال�ستثناء  حق  العليا  الدرا�سات  عمادة  وملجل�س 

الق�سم والكلية.

الباب الرابع ))الربامج امل�ستحدثة((
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املادة الثامنة:
مع مراع�ة م� ورد يف امل�دة )7( يتقدم الق�ضم اإلى جمل�س الكلية مب�ضروع تف�ضيلي عن الربن�مج يو�ضح فيه م� ي�أتي:

اأهداف الربنامج ومدى احتياج املجتمع ال�سعودي له.. 1

طبيعة الربنامج من حيث تركيزه الأكادميي واملهني ومنهجه العلمي.. 2

الأخــرى . 3 الأق�سام  تقدمه  ما  على  الطــالع  بعد  تقدميه،  وم�سوغات  الربنامج  اأهمية 

داخل اجلامعة اأو اجلامعات الأخرى يف اململكة يف جمال التخ�س�س.

م�ستوى . 4 على  الربنامج  لتقدمي  بالق�سم  توافرها  املطلوب  اأو  املــتــوافــرة،  الإمــكــانــات 

تعليمي ومهني رفيع، وب�سفة خا�سة تديد املجالت البحثية الرئي�سة بالق�سم.

ل ا�ستقرار هيئة التدري�س بالق�سم على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�سية.. 5 ُمعدَّ

مبجال . 6 �سلة  لهم  وملــن  بالق�سم،  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  والعلمية  الذاتية  ال�سري 

الربنامج يف اجلامعة.

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة:
وفق  متكاماًل  الربنامج  اإعــداد  يف  الق�سم  يبداأ  العليا،  الدرا�سات  عمادة  مع  التن�سيق  بعد 

ال�سوابط ال�ستة املذكورة يف ن�س املادة الثامنة مع مراعاة الآتي:

د مقررات الربنامج، مع و�سف لكل مقرر باللغتني العربية والإجنليزية.. 1 ُتدَّ

تــديــد رمـــز ورقــــم لــكــل مــقــرر مــن جــمــيــع مـــقـــررات الــربنــامــج بــالــلــغــتــني: العربية . 2

والإجنليزية وفق ما يرد يف الأدلة الجرائية للعمادة.  

يرفع الق�سم م�سروع الربنامج بعد اعتماده من جمل�سي الق�سم والكلية اإلى جمل�س . 3

عمادة الدرا�سات العليا. 

م الربنامج وفق ال�سوابط والنماذج املعدة لهذا الغر�س.. 4 ُيقدَّ

احلدود الدنيا والق�سوى للوحدات الدرا�سية والر�سالة العلمية وامل�سروع البحثي وفق . 5

اجلدول الآتي:

17
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املادة التا�سعة:
التن�سيق بني متطلباته  العليا م�سروع الربنامج، ويتولى  الدرا�سات  يدر�س جمل�س عمادة 
بينها، ويف حال  لتفادي الزدواجية فيما  ُوجــدت  اإن  القائمة  الأخــرى  الربامج  ومتطلبات 

اقتناعه يو�سي به اإلى جمل�س اجلامعة لعتماده.
القواعد التنفيذية للمادة التا�سعة:

الأحكام . 1 ا�ستيفائها  من  للتاأكد  الربامج  درا�سة  العليا  الدرا�سات  برامج  جلنة  تتولى 
واملعايري التي ن�ست عليها الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية، 

واقرتاح التعديالت املطلوبة.
على . 2 ا�ستحداثها  املقرتح  العليا  الدرا�سات  برامج  عر�س  العليا  الدرا�سات  عمادة  على 

مقيمني اثنني متخ�س�سني، لهما خربة اأكادميية وا�سعة ومتميزة يف جمال التخ�س�س 
جمل�س  على  عر�سها  قبل  وذلك   ، باإقرارها  والتوجيه  لدرا�ستها  ؛  العليا  والدرا�سات 

عمادة الدرا�سات العليا.

املادة العا�سرة:
جمل�ص  من  بقرار  القبول،  �شروط  اأو  الربنامج،  متطلبات  اأو  املقررات،  يف  التعديل  يكون 

اجلامعة؛ بناًء على تو�سية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بالتن�سيق مع الق�سم املخت�س.

)  ( عدد الوحدات الدرا�سية املعتمدة يف الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات.
 x      �سامل للوحدات الدرا�سية للم�سروع البحثي.
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القواعد التنفيذية للمادة العا�سرة:
 يتولَّى كل ق�سم اإعداد التقارير الالزمة لتقومي براجمه ب�سكل دوري كل �سنتني.. 1
يرفع كل ق�شم عن اأي تعديل يف مقرراته، اأو متطلبات الربنامج اأو �شروط القبول عند . 2

م الربنامج بعد التعديل ملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بتو�سيِة  احلاجة لذلك. وُيقدَّ
جمل�سي الق�سم والكلية.

ل ويو�سي به اإلى جمل�س اجلامعة . 3 يدر�س جمل�س عمادة الدرا�سات العليا الربنامج املعدَّ
لعتماده.

املادة احلادية ع�سر:
يجوز اأن ُتن�ساأ يف اجلامعة برامج م�سرتكة للدرا�سات العليا بني ق�سمني اأو اأكرث اأو كليتني اأو 
اأكرث وفق قواعد ي�سعها جمل�س اجلامعة بناًء على تو�سية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا، 

بعد التن�سيق مع الأق�سام املعنية.
القواعد التنفيذية للمادة احلادية ع�سرة:

اأو . 1 )اأو تخ�س�سني(  ق�سمني  برنامج م�سرتك بني  اإيجاد  الكليات يف  اإحــدى  رغبت  اإذا 
اأو اأكرث  �َسنْيِ يف الربنامج ع�سوين  ُح ُكلُّ ق�سم من املتخ�سِّ �سِّ اأكرث، من اأق�سامها، فرُيَ
لو�سع ت�سور م�سرتك للربنامج املقرتح، وبعد درا�سته يف جمل�س كل ق�سم على حده 
اإلى جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ؛  يعر�س على جمل�س الكلية ؛ لإقــراره ثم رفعه 

لدرا�سته ورفع التو�سية به اإلى جمل�س اجلامعة.
اإذا رغبت كليتان اأو اأكرث من كليات اجلامعة يف اإيجاد برنامج م�سرتك بني ق�سمني )اأو . 2

تخ�س�سني( اأو اأكرث يف كليتني اأو اأكرث من كليات اجلامعة، ير�سح كل ق�سم ع�سوين اأو 
ر م�سرتك للربنامج املقرتح.  اأكرث ِمن املتخ�س�سني يف الربنامج املقرتح؛ لو�سع ت�سوُّ
والكليات  الأق�سام  ُيعر�س على جمال�س  ُكلِّ ق�سم على حده،  درا�سته يف جمل�ِس  وبعد 
املعنية، ثم يرفع اإلى جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ؛ لدرا�سته ورفع التو�سية به اإلى 

جمل�س اجلامعة.
 يتم ما يف )2،1( وفق ال�سوابط التالية:. 3

        اأ- تتم اإجراءات القبول يف الربامج امل�شرتكة، وفق �شروط القبول العامة.
ه من متطلبات الربنامج.        ب- يتولى كل ق�سم الإ�سراف على تنفيذ ما يُخ�سُّ

د مهامـــــه           اأو الكليـات املعنيــــة م�سرفـــاً عامـــاً على الربنامـــج، وتــــدِّ ت- تقتـــرح الكلية 
الإداريـــة والأكادميية.



20

املادة الثانية ع�سر:
د جمل�س اجلامعة اأعداد الطالب الذين �سيتم قبولهم �سنوياً يف الدرا�سات العليا، بناء على  يحدِّ

تو�سية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا، واقرتاح جمال�س الأق�سام والكليات.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية ع�سرة:
اأعداد  تتولى عمادة الدرا�سات العليا يف كل عام التن�سيق مع الكليات ؛ لرفع تو�سياتها ب�ساأن 
الطالب املقرتح قبولهم يف كل برنامج وفق املادة ال�سابعة من هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية.

املادة الثالثة ع�سر:
ي�شرتط للقبول يف الدرا�شات العليا ب�شفة عامة ما ياأتي:

م �سعودياً ، اأو على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا اإذا كان من غري ال�سعوديني.. 1 اأن يكون املتقدِّ
اأخرى . 2 اأو جامعة  �سعودية،  ال�سهادة اجلامعية من جامعة  م حا�ساًل على  املتقدِّ اأن يكون 

معرتف بها.
اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك، ولئًقا طبياً .. 3
م تزكيتني علميتني من اأ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه .. 4 اأن يقدِّ
موافقة مرجعه على الدرا�سة اإذا كان موظفاً .. 5
ذلك . 6 من  ال�ستثناء  اجلامعة  ملجل�س  ويجوز  ؛  التام  التفرغ  الدكتوراه  درا�سة  يف  الأ�سل 

متى دعت احلاجة لذلك.وملجل�ص كل جامعة اأن ُي�شيف اإلى هذه ال�شروط العامة ما يراه 
�سرورياً.

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة ع�سرة:
القاعدة التنفيذية )1-13( 

يجوز اأن تكون درا�سة طالب املاج�ستري والدبلوم على نظام التفرغ اجلزئي مبوافقة من . 1
جهة العمل التابع لها املوظف.

التفرغ التام للدرا�سة يكون بناء على اأحد الأمور الآتية:. 2
اأ - عدم االرتباط بعمل وظيفي مدة ال تقل عن اأدنى املدة املن�شو�ص عليها للح�شول على املوؤهل.

الباب اخلام�س ))القبول والت�سجيل((

�شروط القبول
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ب- قرار اإداري من �ساحب ال�سالحية بالتفرغ مدة ل تقل عن اأدنى املدة املن�سو�س عليها 
للح�سول على املوؤهل.

القاعدة التنفيذية )2-13(
للربامج التي ت�شرتط اللغة االجنليزية يف القبول يتم اختيار اأحد االختبارات االآتية:

• 	)TOEFL( توفل
• 	  )IELTS( اأيلت�س
• 	)STEP( الكفايات يف اللغة
• ول تقبل اأي دورات كبديل لتلك الختبارات. 	

املادة الرابعة ع�سر:
ُي�شرتط للقبول مبرحلة الدبلوم ح�شول الطالب على تقدير )جيد( على االأقل يف املرحلة 

اجلامعية.

املادة اخلام�سة ع�سر:
ي�شرتط للقبول مبرحلة )املاج�شتري( ح�شول الطالب على تقدير )جيد جداً( على االأقل 
يف املرحلة اجلامعية، ويجوز ملجل�س عمادة الدرا�سات العليا قبول احلا�سلني على تقـديـر 
)جيد مرتفع(، كما يجوز ملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بناًء على تو�سية جمل�س الق�سم ؛ 
وتاأييد جمل�س الكلية قبول احلا�سلني على تقدير )جيد( يف بع�س الربامج التي يحددها 
جمل�س اجلامعة، على األ يقل معدل الطالب يف كل الأحــوال عن )جيد جداً( يف مقررات 

التخ�س�س ملرحلة البكالوريو�س. 
الكلية،  جمل�س  وتاأييد  الق�سم،  جمل�س  تو�سية  على  بناء  العليا  الدرا�سات  عمادة  وملجل�س 

اإ�شافة �شروط اأخرى يراها �شرورية للقبول.
القاعدة التنفيذية للمادة اخلام�سة ع�سرة:

القبول مبرحلة  املعنية؛ يكون  العليا والأق�سام  الدرا�سات  بالتن�سيق ما بني جمل�س عمادة 
املاج�ستري وفق بع�س اأو كل املعايري الآتية:

• املعدل الرتاكمي للبكالوريو�س.	
• الختبار التحريري.	
• اجتياز املقابلة ال�سخ�سية.	
• اللغة الجنليزية.	
• اختبار القدرات للجامعيني.	

يراها  اأخ��رى  �شروط  اأي  اإ�شافة  الكليات  مع  بالتن�شيق  العليا  ال��درا���ش��ات  عمادة  وملجل�ص 
�سرورية.

21
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املادة ال�ساد�سة ع�سر:
االأق��ل يف  الدكتوراه( احل�شول على تقدير )جيد ج��داً( على   ( للقبول مبرحلة  ُي�شرتط 
مرحلة املاج�ستري اإذا كانت من جامعة متنحها بتقدير، وملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بناء 
اإ�شافة �شروط اأخرى يراها �شرورية  على تو�شية جمل�ص الق�شم، وتاأييد جمل�ص الكلية، 

للقبول.
القواعد التنفيذية للمادة ال�ساد�سة ع�سرة:

ي�شرتط للقبول مبرحلة )الدكتوراه( احل�شول على ن�شبة ال تقل عن 80% يف مقررات . 1
مرحلة املاج�ستري ؛ اإذا كان املتقدم من جامعة ل متنح املاج�ستري بتقديٍر.

القبول . 2 يكون  املعنية   والأقــ�ــســام  العليا  الــدرا�ــســات  عمادة  جمل�س  بني  ما  بالتن�سيق   
مبرحلة الدكتوراه وفق بع�س اأو كل املعايري الآتية:

• املعدل الرتاكمي للماج�ستري.  	
• الختبار التحريري. 	
• اجتياز املقابلة ال�سخ�سية.	
• اللغة الجنليزية.	
• اختبار القدرات للجامعيني.	

يراها  اأخ��رى  �شروط  اأي  اإ�شافة  الكليات  مع  بالتن�شيق  العليا  الدرا�شات  عمادة  وملجل�ص 
�سرورية.

املادة ال�سابعة ع�سر:
على  بناء  تخ�س�سه،  الدكتوراه يف غري جمال  اأو  املاج�ستري  لدرا�سة  الطالب  قبول  يجوز 

تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية املخت�سني، وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

املادة الثامنة ع�سر:
الدكتوراه،  اأو  املاج�شتري  مرحلتي  يف  الطالب  لقبول  ي�شرتط  اأن  املخت�ص  للق�شم  يجوز 
اجتياز عدد من املقررات التكميلية من مرحلة �سابقة، يف مدة ل تزيد على ثالثة ف�سول 

درا�سية مع مراعاة ما ياأتي:
 اجتياز املقرر التكميلي يف املرة الأولى بتقدير ل يقل عن )جيد(.. 1
له الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن )جيد جداً(.. 2 األَّ يقل معدَّ
ل يتم الت�سجيل يف برنامج الدرا�سات العليـا اإلَّ بعـد اجتيـاز املقـررات التكميلية، ويجوز . 3

اأو  اإذا مل يبق عليه �سوى مقرر  للق�سم الإذن بالت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا 
مقررين من املقررات التكميلية .
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ل ُتت�سب املدة الزمنية لجتياز املقررات التكميلية �سمن املدة املحددة للح�سول على . 4
الدرجة.

ل تدخل املقررات التكميلية يف احت�ساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدرا�سات العليا.. 5
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة ع�سرة:

ال ُي�شرتط التفرغ لدرا�شة املقررات التكميلية .   . 1
املرحلة اجلامعية رقم جامعي . 2  يكون لكل من يدر�س مقررات تكميلية من مقررات 

لني الف�سلي والرتاكمي بالتن�سيق بني عمادة الدرا�سات  موؤقت، ُيح�سب من خالله املعدَّ
العليا وعمادة القبول والت�سجيل.

املادة التا�سعة ع�سر:
القبول  عــمــادة  مــع  بالتن�سيق  وت�سجيلهم  الــطــالب  قبول  العليا  الــدرا�ــســات  عــمــادة  تتولَّى 

والت�سجيل.

املادة الع�سرون:
ل يجوز للطالب اأن يلتحق بربناجمني للدرا�سات العليا يف وقت واحد. 

التاأجيل والحذف

املادة احلادية و الع�سرون:
قبول  تاأجيل  العليا  والدرا�سات  الكلية  وعميدي  املخت�س  الق�سم  جمل�س  مبوافقة  يجوز 
الطالب، علـى األَّ تتجاوز مـدة التـاأجيل ف�سـليـن درا�سيني، ول تت�سب مدة التاأجيل �سمن 

احلد الأق�سى ملدة احل�سول على الدرجة.

املادة الثانية و الع�سرون:
تاأجيل درا�سة  العليا  الكلية والدرا�سات  ، وعميدي  الق�سم املخت�س  يجوز مبوافقة جمل�س 

الطالب وفق ما ياأتي:
اأن يكون الطالب قد اجتاز ف�ساًل درا�سياً اأو اأكرث، اأو اأجنز قدراً منا�سباً من الر�سالة.. 1
األَّ يتجاوز جمموع مدة التاأجيل اأربعة ف�سول درا�سية ) �سنتني درا�سيتني(.. 2
م بطلب التاأجيل قبل بداية الف�سل الدرا�سي مبا ل يقل عن اأ�سبوعني.. 3 اأن يتقدَّ
ل ُتت�سب مدة التاأجيل �سمن احلد الأق�سى ملدة احل�سول على الدرجة.. 4



24

القواعد التنفيذية للمادة الثانية والع�سرين:
 يقوم من يرغب يف تاأجيل الدرا�سة بتعبئة النموذج املعد لذلك ، وتقدميه اإلى رئي�س . 1

الق�سم املخت�س قبل بداية الف�سل الدرا�سي مبدة ل تقل عن اأ�سبوعني ؛ لعر�سه على 
جمل�س الق�سم.

بعد . 2 املحدد  الزمني  التقومي  عن  املتاأخرين  ا�ستثناء  العليا  الدرا�سات  لعميد  يجوز 
تقدمي املربرات الكافية.

 ل يعدُّ التاأجيل نافذاً اإلَّ بعد موافقة عميدي الكلية والدرا�سات العليا.. 3
ل يجوز تاأجيل اأكرث من ف�سلني درا�سيني متتاليني.. 4
تبلغ عمادة الدرا�سات العليا جهة العمل اإن كان الطالب مفرغا للدرا�سة.. 5
الطالب . 6 مبــيــزات  يحظى  ول  منتظماً.  طالباً  التاأجيل  فــرتة  خــالل  املــوؤجــل  يعدُّ  ل   

املنتظم.
العليا . 7 والــدرا�ــســات  الكلية  وعــمــيــدي  املخت�س  الق�سم  جمل�س  مبــوافــقــة  يــجــوز   

املادة  يف  اإليها  امل�سار  التكميلية  املقررات  مرحلة  اأثناء  يف  طالب  درا�سة  تاأجيل 
ياأتي: ملا  وفقا    )18(

اأ - اأن يكون الطالب قد اجتاز ف�سال درا�سيا اأو اأكرث يف املقررات التكميلية.
املــقــررات  اأثــنــاء مرحلة  يف  واحـــد فقط  درا�ــســي  تــاأجــيــل ف�سل  احلــق يف  للطالب  ب- 

التكميلية.
ت- اأن يتقدم الطالب بالتاأجيل قبل بداية الف�سل الدرا�سي مبا ل يقل عن اأ�سبوعني.

ث- ل يحت�سب التاأجيل �سمن احلد الأق�سى للمدة املقررة لجتياز املقررات التكميلية 
امل�سار اإليها يف املادة )18(.

 )2( الفقرة  �سمن  اإليها  امل�سار  التاأجيالت  مــدد  �سمن  التاأجيل  يحت�سب  ج- 
من املادة )22(.

املادة الثالثة و الع�سرون:
يجوز اأن يحذف الطالب جميع مقررات الف�سل الدرا�سي وفقا ملا ياأتي:

م بطلب احلذف قبل الختبار النهائي .. 1 اأن يتقدَّ
موافقة جمل�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.. 2
األَّ يكون هذا الف�سل الدرا�سي �سمن الُفر�س الإ�سافية.. 3
ُيحت�سب هذا الف�سل الدرا�سي �سمن مدد التاأجيل امل�سار اإليها يف  املادة )22(.. 4
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القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والع�سرين:
 اأن يكون الطالب قد اجتاز ف�سال درا�سيا اأو اأكرث يف املقررات املنهجية.. 1
رئي�س . 2 اإلــى  وتقدميه  لذلك  املعد  النموذج  بتعبئة  املقررات  يقوم من يرغب يف حذف 

الق�سم املخت�س قبل بدء الختبارات النهائية باأربعة اأ�سابيع على الأقل ؛ لعر�سه على 
جمل�س الق�سم. ول يعد الطلب مقبول اإل بعد اعتماده من عميد الدرا�سات العليا.

يجب األَّ يكون الطالب قد ا�ستنفد مدد التاأجيل. . 3
تبلغ عمادة الدرا�سات العليا جهة العمل اإن كان الطالب مفرغاً للدرا�سة.. 4
ل يعدُّ املوؤجل خالل فرتة التاأجيل طالباً منتظماً. ول يحظى مبيزات الطالب املنتظم.. 5
املقررات . 6 مرحلة  اأثناء  يف  الدرا�سي  الف�سل  مقررات  جميع  الطالب  يحذف  اأن  يجوز 

التكميلية امل�سار اإليها يف املادة )18( وفقا ملا ياأتي:
اأ- اأن يتقدم بطلب احلذف قبل الختبار النهائي باأربعة اأ�سابيع.

ب- موافقة جمل�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.
ت- يحت�سب هذا الف�سل الدرا�سي �سمن مدد التاأجيل امل�سار اإليها يف املادة )22(.

الن�سحاب

املادة الرابعة و الع�سرون:
اإذا ان�سحب الطالب من الدرا�سات العليا بناء على رغبته ثم اأراد العودة اإليها طبقت عليه 

�شروط االلتحاق وقت الت�شجيل اجلديد.
القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والع�سرين:

 يجوز للق�سم العلمي احت�ساب ما يراه من املقررات التكميلية التي در�سها الطالب قبل . 1
ان�سحابه.

 فيما يتعلق باملقررات املنهجية يعامل الطالب وفقا للمادة )27( وقواعدها التنفيذية.. 2

النقطاع

املادة اخلام�سة و الع�سرون:
ُيعترب الطالب منقطعاً عن الدرا�سة وُيطوى قيده يف احلالت الآتية:

اإذا كان مقبوًل للدرا�سة ومل ي�سجل يف الوقت املحدد.. 1
يف حال الت�سجيل يف اأحد الف�سول وعدم مبا�سرته للدرا�سة لهذا الف�سل.. 2

القواعد التنفيذية للمادة اخلام�سة والع�سرين:
تتولى الكلية املخت�سة اإبالغ عمادة الدرا�سات العليا بالطالب املقبولني للدرا�سة ومل . 1

ي�سجلوا خالل اأربعة اأ�سابيع من بداية الدرا�سة ، بناء على ما يردها من الأق�سام.
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 تتولى الكلية املخت�سة رفع اأ�سماء الطالب امل�سجلني ومل يبا�سروا الدرا�سة بعد م�سي . 2
اأربعة اأ�سابيع من بداية الف�سل الدرا�سي، اأو �ستة من بداية ال�سنة الدرا�سية.

ي�سدر عميد الدرا�سات العليا قــراراً بطي قيد الطالب الذين مل ي�سجلوا يف الوقت . 3
املحدد، اأو �سجلوا ومل يبا�سروا الدرا�سة.

اإلغاء القيد واإعادته

املادة ال�ساد�سة و الع�سرون:
ُيلغى قيد الطالب بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا يف احلالت الآتية:

ل يف الفرتة املحددة للت�سجيل. . 1 اإذا مت قبوله يف الدرا�سات العليا ومل ُي�سجِّ
اإذا مل يجتز املقررات التكميلية وفق ال�شروط الواردة يف املادة )18(.. 2
اإذا ان�سحب اأو انقطع عن الدرا�سة ملدة ف�سل درا�سي دون عذر مقبول.. 3
اإذا ثبت عدم جديته يف الدرا�سة اأو اأخل باأيٍّ من واجباته الدرا�سية وفقا لأحكام املادة . 4

)52( من هذه الالئحة.
له الرتاكمي عن تقدير )جيد جداً( يف ف�سلني درا�سيني متتالني.. 5 اإذا انخف�س معدَّ
 اإذا جتاوز فر�س التاأجيل املحددة يف املادة)22(.. 6
اإذا اأخل بالأمانة العلمية �سواء يف مرحلة درا�سته للمقررات اأو اإعداده للر�سالة، اأو قام . 7

بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد اجلامعية. 
اإذا مل يجتز الختبار ال�سامل – اإن وجد – بعد ال�سماح له باإعادته مرة واحدة. . 8
بعد . 9 اأو عدم قبولها  للمناق�سة  الر�سالة عدم �سالحيتها  رت جلنة احلكم على  قــرَّ اإذا 

املناق�سة. 
اإذا مل يح�سل على الدرجة خالل احلد الأق�سى ملدتها وفقا للمادة )36(.. 10

القواعد التنفيذية للمادة ال�ساد�سة والع�سرين:
 تتولَّى عمادة الدرا�سات العليا بالتن�سيق مع الأق�سام العلمية، ح�سر احلالت املن�سو�س . 1

عليها اأعاله.
ُي�سدر جمل�س عمادة الدرا�سات العليا، قراراً باإلغاء قيد الطالب الذين تنطبق عليهم . 2

املادة املذكورة اأعاله.

املادة ال�سابعة و الع�سرون:
يجوز يف حالت ال�سرورة الق�سوى اإعادة قيد الطالب الذي اأُلغي قيده اإذا كان احلائل دون 
موا�سلة درا�سته ظروف قهرية يقبلها جمل�سا الق�سم والكلية وتكون اإعادة القيد بناء على 

تو�سية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا وبقرار من جمل�س اجلامعة مع مراعاة ما ياأتي:
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درا�سية  يعامل معاملة . 1 �ستة ف�سول  اأكــرث من  اإلغاء قيده  الــذي م�سى على  الطالب 
الطالب امل�ستجد ب�سرف النظر عما قطع �سابقاً من مرحلة الدرا�سة.

درا�ــســة . 2 يعيد   ، اأقـــل  اأو  درا�ــســيــة  �ستة ف�سول  قــيــده  اإلــغــاء  الـــذي م�سى على  الــطــالــب 
بع�س املقررات التي يحددها له جمل�سا الق�سم والكلية ويوافق عليها جمل�س عمادة 
له الرتاكمي بعد ا�ستئنافه  الدرا�سات العليا وُتت�سب الوحدات التي در�سها �سمن معدَّ
الدرا�سة، كما ُتت�سب املدة التي ق�ساها الطالب يف الدرا�سة قبل اإلغاء قيده ، �سمن 

املدد الق�سوى للح�سول على الدرجة. 
القواعد التنفيذية للمادة ال�سابعة والع�سرين:

م الطالب الذي اأُلغي قيده اإلى رئي�س الق�سم املخت�س، بطلب اإعادة قيده، مرفقاً . 1 يتقدَّ
به قرار اإلغاء القيد، وما يثبت اأنَّ ذلك كان ب�سبب ظروف قهرية.

امل��ادة، ما مل يتخلف �شرط من . 2 اأ�شل  ملا ج��اء يف  النظامية وفقاً  االإج���راءات  ُت�شتكمل 
�شروط القبول.

الُفَر�س الإ�سافية 

املادة الثامنة و الع�سرون:
يجوز ا�ستثناًء من الفقرة )5( من املادة )26(، منح الطالب فر�سة اإ�سافية واحدة لف�سل 
والكلية  الق�سم  جمل�سي  تو�سية  على  بناء  اأعــلــى،  حــداً  درا�سيني  ف�سلني  اأو  واحــد  درا�ــســي 

وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والع�سرين:

درا�سيني . 1 ف�سلني  خــالل  جــدا  جيد  عن  له  معدَّ انخف�س  اإذا  الطالب  ت�سجيل  ُيوقف 
متتاليني، اأو �سنة درا�سية.

املوقف . 2 الطالب  مف�ساًل عن  تقريراً  املخت�س،  الق�سم  لرئي�س  العلمي  املر�سد  م  يقدِّ   
ت�سجيله.

 ملجل�س الق�سم اأن ُيو�سي مبنح الطالب فر�سة ل تزيد على ف�سلني درا�سيني، لرفع . 3
له الرتاكمي اإذا كان ممكناً. معدَّ

 يجوز اإعــادة درا�سة مقرر اأو اأكرث مما ح�سل فيه الطالب على تقدير )جيد(، لرفع . 4
له الرتاكمي اإلى )جيد جداً(. معدَّ

 ُترفع التو�سية مرفقة بتقرير املر�سد وال�سجل الأكادميي للطالب اإلى جمل�س الكلية . 5
؛ للنظر واتخاذ التو�سية املنا�سبة.

 ُترفع تو�سية جمل�س الكلية اإلى جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ؛ لتخاذ القرار املنا�سب.. 6
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املادة التا�سعة و الع�سرون:
اإ�سافية ل تزيد عن  املادة )26( منح الطالب فر�سة  ا�ستثناًء من الفقرة )10( من  يجوز 
ف�سلني درا�سيني، بناء على تقرير من امل�سرف، وتو�سية جمل�سى الق�سم والكلية، وجمل�س 

عمادة الدرا�سات العليا، وموافقة جمل�س اجلامعة.
القواعد التنفيذية للمادة التا�سعة والع�سرين:

م الطالب اإلى امل�سرف بطلب فر�سة اإ�سافية ؛ لإمتام متطلبات احل�سول على . 1  يتقدَّ
الدرجة العلمية .

الدرا�سي . 2 الطالب  �سري  عن  مف�ساًل  تقريراً  املخت�س،  الق�سم  لرئي�س  امل�سرف  م  ُيقدِّ  
مقرتحاً مدة الفر�سة الإ�سافية.

اإ�سافية ل . 3  ملجل�س الق�سم بناء على اقرتاح امل�سرف، اأن يو�سي مبنح الطالب فر�سة 
تزيد عن ف�سلني درا�سيني.

 يو�سي جمل�س الكلية مبا يراه منا�سباً حيال املو�سوع.. 4
الدرا�سات . 5 عمادة  جمل�س  على  مبربراتها  م�سفوعة  الكلية  جمل�س  تو�سية  ُتعر�س   

العليا، لتخاذ التو�سية املنا�سبة.
 ُترفع تو�سية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بعد م�سادقة مدير اجلامعة، اإلى جمل�س . 6

اجلامعة لتخاذ القرار املنا�سب.

التحويل

املادة الثالثون:
يجوز قبول تويل الطالب اإلى اجلامعة من جامعة اأخرى معرتف بها بناء على تو�سية 

جمل�سي الق�سم والكلية، وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا مع مراعاة ما ياأتي:
ل، واأي �شروط اأخرى يراها الق�شم �شرورية .. 1 توافر �شروط القبول يف الطالب املحوِّ
ل منها لأي �سبب من الأ�سباب .. 2 األَّ يكون الطالب مف�سوًل من اجلامعة املحوَّ
يجوز احت�ساب عدد الوحدات الدرا�سية التي در�سها �سابقاً طبقاً لالآتي:. 3

اأ  - األ  يكون قد م�سى على درا�سته للوحدات املعادلة اأكرث من �ستة ف�سول درا�سية.
ل اإليه. ب- اأن تتفق من حيث املو�سوع مع متطلبات الربنامج املحوَّ

ت - األَّ تتعدى ن�سبة هذه الوحدات ثالثني يف املائة من وحدات الربنامج املحول اإليه.
ث - األ يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن )جيد جداً(.

ل الرتاكمي. ج - ل تدخل الوحدات املعادلة �سمن ح�ساب املعدَّ
ح - تكون املعادلة بتو�سية من جملـ�س الق�سـم الــذي يتبعــه املقـــرر وموافقـــة جمل�ســـي 

الكليـــة وعمادة الدرا�سات العليا.
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القواعد التنفيذية للمادة الثالثني:
م الطالب بطلب تويل اإلى عمادة الدرا�سات العليا، مرفقاً بياناً م�سدقاً )ك�سف . 1 يتقدَّ

تف�سيلياً  وو�سفاً  منها،  التحويل  املــراد  اجلامعة  يف  در�سها  التي  للوحدات  درجـــات( 
معتمداً ملفردات املقررات التي در�سها.

ُيحال الطلب ومرفقاته اإلى الكلية املخت�سة لعر�سه على جمل�سي الق�سم والكلية.. 2
القرار . 3 لتخاذ  ؛  العليا  الدرا�سات  عمادة  اإلــى  والكلية  الق�سم  جمل�سي  تو�سية  ُترفع 

املنا�سب.
اأو . 4 الق�سم  –اإلى  قبول تويله  – اإذا مت  �سابقاً  الطالب  در�سها  التي  املقررات  ُتــال   

الأق�سام املخت�سة، ملعادلتها طبقا ملا جاء يف الفقرة )3( من اأ�سل املادة.
تكون املعادلة بتو�سية من جمل�س الق�سم الذي يتبعه املقرر، ومبوافقة جمل�س الكلية . 5

التي يتبعها الق�سم. 
 ُيعر�س الأمر على جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ؛ لتخاذ القرار املنا�سب.  . 6
ل اإليه بعدد الوحدات . 7 د الق�سم املحوَّ  ُتدرج الوحدات املعادلة �سمن �سجل الطالب، ويزوَّ

املحت�سبة.

املادة احلادية و الثالثون:
جمل�سي  تو�سية  على  بناء  اجلامعة  داخــل  اآخــر  اإلــى  تخ�س�س  من  الطالب  تويل  يجوز 

ل اإليه والكلية وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا  مع مراعاة ما ياأتي: الق�سم املحوَّ
ل واأي �شروط اأخرى يراها الق�شم �شرورية.. 1 توافر �شروط القبول يف الطالب املحوِّ
الق�سم . 2 راأى  اإذا  اجلامعة  يف  درا�ستها  �سبق  التي  الدرا�سية  الــوحــدات  احت�ساب  يجوز 

له  معدَّ �سمن  وتــدخــل  اإلــيــه  التحويل  يريد  الــذي  للربنامج  مطابقة  ــهــا  اأنَّ املخت�س 
الرتاكمي .

)26( من هذه . 3 املــادة  يف  الـــواردة  الأ�سباب  لأي من  قيده  اأُلــغــي  قد  الطالب  يكون  األ 
الالئحة.

الق�سوى . 4 املــدة  �سمن  منه  ل  املــحــوَّ الربنامج  يف  الطالب  ق�ساها  التي  املــدة  ُتت�سب 
املحددة للح�سول على الدرجة.

يكون التحويل من برنامج اإلى برنامج اآخر ملرة واحدة خالل املدة املحددة للح�سول . 5
على الدرجة.
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القواعد التنفيذية للمادة احلادية والثالثني:
الربنامج . 1 يف  العلمية  الــدرجــة  على  للح�سول  كافية  للطالب  املتبقية  املــدة  تكون  اأن 

املحول اإليه.
يكون التقدمي بطلب التحويل قبل بداية الف�سل الدرا�سي مبا ل يقل عن �سهر، وتكون . 2

اإجراءات التحويل على النحو الآتي:
اأ- يقدم طلب التحويل من تخ�س�س اإلى اآخر، اأو من برنامج اإلى اآخر، داخل الق�سم 

العلمي، اإلى رئي�س الق�سم العلمي املخت�س.
ب- يقدم التحويل من ق�سم اإلى اآخر، اإلى عميد الكلية.

ت- يقدم طلب التحويل من كلية اإلى كلية اأخرى، اإلى عمادة الدرا�سات العليا.
در�سه  مما  احت�سابها  ميكن  التي  الدرا�سية  الوحدات  اإليه  املحول   الق�سم  يحدد  ث- 
وما ل   ، الرتاكمي  تقديراتها �سمن معدله  وتدخل  منه،  املحول  الق�سم  الطالب يف 

يحت�سب منها يبقى يف �سجله ول يدخل �سمن معدله.
اإلى . 3 والر�سالة  الدرا�سية  باملقررات  املاج�ستري  برنامج  التحويل من  للطالب احلق يف 

برنامج  املاج�ستري باملقررات الدرا�سية ، وامل�سروع البحثي وبالعك�س ، وملرة واحدة فقط 
بعد اجتياز )50%( من ال�ساعات املعتمدة لكل برنامج وفق ال�سوابط الآتية:

اأ-  موافقة رئي�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.
ب- األ يكون قد م�سى اأكرث من �ستة ف�سول درا�سية من مدته النظامية.

ت-  اأن يكون طلب التحويل قبل بدء درا�سة الف�سل مبدة ل تقل عن �سهر.
ث-  اإعداد خطة درا�سية للطالب مبا تبقى له للح�سول على الدرجة.
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املادة الثانية والثالثون:
امليدانية والتطبيقية واملعملية وفق  الدرا�سية والأعمال  باملقررات  الدرا�سة للدبلوم  تكون 

ما يلي:
 ل تقل مدة الدرا�سة عن ف�سلني، ول تزيد عن اأربعة ف�سول درا�سية .. 1
ل يقل عدد الوحدات الدرا�سية عن )24(وحدة، ول تزيد عن )36( وحدة.. 2

وتو�سية  املخت�سني  والكلية  الق�سم  جمل�سي  اقــرتاح  على  بناء  اجلامعة  جمل�س  د  ويــحــدِّ
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا املقررات املطلوبة للح�سول على الدبلوم وم�سمى ال�سهادة.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والثالثني:
يقدم الربنامج وفق النموذج املعد من قبل عمادة الدرا�سات العليا.

املادة الثالثة و الثالثون:
تكون الدرا�سة للماج�ستري باأحد الأ�سلوبني الآتيني:

 باملقررات الدرا�سية والر�سالة على األ يقل عدد الوحدات الدرا�سية عن اأربع وع�سرين . 1
وحدة م�سافاً اإليها الر�سالة.

عدد . 2 يقل  األَّ  على  املهنية،  الطبيعة  ذات  التخ�س�سات  بع�س  يف  الدرا�سية  باملقررات 
اأن  الوحدات الدرا�سية عن اثنتني واأربعني وحدة من مقررات الدرا�سات العليا، على 

يكون من بينها م�سروع بحثي يح�سب بثالث وحدات على الأقل.
اأن تت�سمن اخلطة الدرا�سية للماج�ستري على مقررات درا�سات عليا ذات عالقة   وُيراعى 

بالتخ�س�س من اأق�سام اأخرى كلما اأمكن ذلك.
القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والثالثني:

ل تزيد عدد وحدات الف�سل الدرا�سي عن اثنتي ع�سرة وحدة درا�سية.

املادة الرابعة و الثالثون:
تكون الدرا�سة للدكتوراه باأحد الأ�سلوبني الآتيني:

باملقررات الدرا�سية والر�سالة على اأّل يقل عدد الوحدات املقررة عن ثالثني وحدة من . 1
مقررات الدرا�سات العليا بعد املاج�ستري م�سافاً اإليها الر�سالة.

بالر�سالة وبع�س املقررات على األَّ يقل عدد الوحدات املقررة عن اثنتي ع�سرة وحدة، . 2

الباب ال�ساد�س ))نظام الدرا�سة((
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العلمي  التكوين  ح�سب  البحث،  حلقات  اأو  الندوات،  اأو  املوجهة،  للدرا�سات  ُتخ�س�س 

للطالب وتخ�س�سه الدقيق.

املادة اخلام�سة والثالثون:
تنق�سم ال�سنة الدرا�سية اإلى ف�سلني رئي�سيني ل تقل مدة كل منهما عن خم�سة ع�سر اأ�سبوعاً 

ول تدخل �سمنهما فرتتا الت�سجيل والختبارات وف�سل درا�سي �سيفي ل تقل مدته عن 

ثمانية اأ�سابيع  ُت�ساعف خاللها املدة املخ�س�سة لكل مقرر.

ويجوز اأن تكون الدرا�سة يف بع�س الكليات على اأ�سا�س ال�سنة الدرا�سية الكاملة وفقاً للقواعد 

ها جمل�س اجلامعة مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذه الالئحة. والإجراءات التي يقرُّ
القواعد التنفيذية للمادة اخلام�سة والثالثني:

تتاح الدرا�سة يف الف�سل ال�سيفي اإذا دعت احلاجة اإلى ذلك ، بناء على اقرتاح جمل�سي . 1

الق�سم والكلية ، وتاأييد جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ، وموافقة جمل�س اجلامعة.

يقرتح جمل�س عمادة الدرا�سات العليا القواعد التنفيذية للدرا�سة على اأ�سا�س ال�سنة . 2

جمل�س  عليها  ويــوافــق   ، لــذلــك  املقت�سية  الــربامــج  وجـــود  عند   ، الكاملة  الــدرا�ــســيــة 

اجلامعة.

�ست . 3 هو  العليا  الدرا�سات  درجــات  جلميع  الدرا�سية  املــقــررات  لت�سجيل  الأدنـــى  احلــد 

الف�سل  درا�ــســيــة يف  وثـــالث وحـــدات  الرئي�س،  الــدرا�ــســي  الف�سل  درا�ــســيــة يف  وحـــدات 

الدرا�سي  الف�سل  يف  درا�سية  وحــدة  ع�سرة  اثنتا  الأق�سى  واحلــد   ، ال�سيفي  الدرا�سي 

الرئي�س، و �ست وحدات درا�سية يف الف�سل ال�سيفي. 

ت�ستثنى الر�سالة عند الت�سجيل من احلد الأق�سى املحدد يف )1( اأعاله.. 4

املادة ال�ساد�سة والثالثون:
املدة املقررة للح�سول على درجة املاج�ستري ل تقل عن اأربعة ف�سول درا�سية ول تزيد . 1

عن ثمانية ف�سول درا�سية ول ُت�سب الف�سول ال�سيفية �سمن هذه املدة.

املدة املقررة للح�سول على درجة الدكتوراه ل تقل عن �ستة ف�سول درا�سية ول تزيد . 2

عن ع�سرة ف�سول درا�سية ول ُت�سب الف�سول ال�سيفية �سمن هذه املدة.
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املادة ال�سابعة والثالثون:
مقررات  يف  الت�سجيل  بداية  من  العلمية  الــدرجــة  على  للح�سول  الق�سوى  املــدة  ُت�سب 
الدرا�سات العليا وحتى تاريخ تقدمي امل�سرف على الطالب تقريراً اإلى رئي�س الق�سم مرفقاً 

به ن�سخة من الر�سالة، اأو اأي متطلبات اأخرى لربناجمه.
القواعد التنفيذية للمادة ال�سابعة والثالثني:

درا�سة . 1 �سري  عــن  ف�سلياً  تقريراً   ، الطالب  على  امل�سرف  اأو  الأكــادميــي  املر�سد  م  ُيــقــدِّ
الطالب لرئي�س الق�سم.

تقريراً . 2 الأكــادميــي(  امل�سرف  اأو  )املر�سد  بت�سليم  الطالب  على  املــدة  احت�ساب  ينتهي   
اإنهاء الطالب للمتطلبات الدرا�سية للدرجة  اإلى رئي�س الق�سم ، يت�سمن الإفادة عن 

العلمية.

املادة الثامنة والثالثون:
التي  اجلامعة  يف  العليا  الدرا�سات  طالب  يدر�سها  التي  الدرا�سية  الــوحــدات  عــدد  تقل  ل 
اأن  املطلوبة، كما يجب  الوحدات  املائة  من عدد  العلمية عن �سبعني يف  الدرجة  �ستمنحه 

يقوم بالإعداد الكامل لر�سالته تت اإ�سرافها.
القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والثالثني:

ل من جامعة اأخرى ، وفق ما جاء يف املادة  ُيحَت�سب عدد الوحدات الدرا�سية للطالب املحوِّ
)30( من هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية.

املادة التا�سعة والثالثون:
ل يتخـرج الطـالب اإ لَّ بـعـد اإنهـاء متطـلبات الـدرجـة العـلمـية، ومبعدل تراكمي ل يقل عن 

)جيد جداً(.
القواعد التنفيذية للمادة التا�سعة والثالثني:

له . 1 معدَّ على  بناًء  والدكتوراه،  املاج�ستري  يف  الطالب  تخرج  عند  العام  التقدير  يكون 
الرتاكمي يف املقررات الدرا�سية فقط.

مينح طالب )املاج�ستري والدكتوراه( وثيقة تخرج باللغتني )العربية والإجنليزية(، . 2
ومعدله   ، الــعــام  وتــقــديــره  الــربــاعــي،  ا�سمه  تمل  العليا،  الــدرا�ــســات  عــمــادة  تعدها 
الرتاكمي، والق�سم، والكلية، والتخ�س�س، وال�سنة الدرا�سية، وتوقيعي عميد الدرا�سات 

العليا، ومعايل مدير اجلامعة.
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املادة الأربعون:
اأو  املاج�ستري،  اأو  الدبلوم،  درجة  لنيل  العليا  الدرا�سات  الختبارات يف مقررات  اإجــراء  يتم 
اجلامعية  للمرحلة  والخــتــبــارات  الدرا�سة  لالئحة  وفقاً  التقديرات،  ور�سد  الــدكــتــوراه، 
ال�سادرة من جمل�س التعليم العايل يف جل�سته الثانية املعقودة بتاريخ 1416/6/11هـ، فيما 

عدا ما ياأتي:
ل يعترب الطالب ناجحاً يف املقرر اإل اإذا ح�سل على تقدير )جيد( على الأقل.. 1
فيما يتعلق بالختبارات البديلة واملقررات التي تتطلب درا�ستها اأكرث من ف�سل درا�سي . 2

يتخذ جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ما يراه حيالها بناء على تو�سية جمل�س الق�سم 
وموافقة جمل�س الكلية املخت�سة.

الدكتوراه . 3 – وطالب  درا�سته ذلك  اقت�سى برنامج  – اإذا  املاج�ستري  اأن يجتاز طالب 
�ساماًل تعقده جلنة  و�سفوياً  اختباراً تريرياً  املطلوبة  املقررات  اإنهائهما جميع  بعد 
الق�سم  جمل�س  تو�سية  على  بناء  اجلامعة  جمل�س  يقرها  قــواعــد  وفــق  متخ�س�سة 
وموافقة جمل�س الكلية املخت�سة وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا. ويكون هذا الختبار 
الطالب  ويعد  وجـــدت.  اإن  الفرعية  والتخ�س�سات  للطالب  الرئي�س  التخ�س�س  يف 
مر�سحاً لنيل الدرجة اإذا اجتاز الختبار من املرة الأولى، اأما اإن اأخفق فيه اأو يف جزء 

منه فيعطى فر�سة واحدة خالل ف�سلني درا�سيني، فاإن اأخفق يلغى قيده.
القواعد التنفيذية للمادة الأربعني وما يتعلق بها ِمن لئحة الدرا�سة اجلامعية:

اأوًل: الختبارات والتقديرات:
يقل عن )30%( ول . 1 العليا، مبا ل  الدرا�سات  الف�سلية لطالب  الأعمال  درجــة  د  تــدَّ

يزيد على )60%( من الدرجة النهائية للمقرر، مع مراعاة ما ورد يف املادة )26( من 
لئحة الدرا�سة والختبارات للمرحلة اجلامعية.

 ُيحرم الطالب من ال�ستمرار يف درا�سة املقرر ودخول الختبار النهائي، اإذا زادت ن�سبة . 2
وامليدانية،  العملية  والــدرو�ــس  النظرية  املحا�سرات  جمموع  من   )%25( على  غيابه 
وُيعدُّ الطالب املحروم من دخول الختبار ب�سبب الغياب را�سبا يف املقرر، وُير�سد له 

الباب ال�سابع ))نظام الختبارات((
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التقدير )ح( يف خانة الدرجة يف ك�سف النتيجة، ويجوز ملجل�س الكلية التي ينتمي اإليها 
املقرر(  الق�سم )الــذي يقدم  بناًء على تقرير مقدم من رئي�س  اأو من يفو�سه  املقرر، 
م لرئي�س الق�سم بعذر قهري يقبله جمل�س الكلية،  رفع احلرمان عن الطالب ، اإذا تقدَّ
العملية  والدرو�س  املحا�سرات،  جمموع  من   )%40( على  الغياب  ن�سبة  تزيد  األَّ  على 

وامليدانية، املحددة للمقرر.
يقوم مدرِّ�س املقرر باإ�سعار الطالب باحلرمان يف حينه، ويرفع تقريراً لرئي�س الق�سم . 3

اإليه املقرر، يو�سح فيه حرمان الطالب من ال�ستمرار يف درا�سة املقرر،  الذي ينتمي 
وتواريخ املحا�سرات، والدرو�س العملية التي تغيب فيها الطالب.

ُي�ْسِعر رئي�س الق�سم الذي ينتمي اإليه املقرر، كاًل ِمن: عمادة الدرا�سات العليا، ورئي�س . 4
الق�سم الذي ينتمي اإليه الطالب، بحرمانه.

اإذا مل يتمكَّن الطالب من ح�سور الختبار النهائي يف اأي من مواد الف�سل لعذر قهري، . 5
باإعطائه  وال�سماح  عــذره،  قبول  الق�سوى-  ال�سرورة  حــالت  -يف  الكلية  ملجل�س  جاز 
اختباراً بدياًل خالل مدة ل تتجاوز نهاية الف�سل الدرا�سي التايل، ويعطى التقدير 

الذي يح�سل عليه بعد اأدائه الختبار البديل.
ثانياً: الختبار النهائي:

اإجــراء . 1 وقواعد  التعليمات  اأو خالف  الغ�س،  يف  �سرع  اأو  الختبار،  الطالب يف  غ�س  اإذا 
الختبار، يتخذ بحقه ما يلي:

فـي  ال�ستمــرار  مــن  الطالــب  مبنــع  املراقبة  جلنة  ع�سو  اأو  املــقــرر،  مدر�س  يقوم   - اأ 
الختبار، وكتابة حم�سر يبني فيه ما حدث بدقة، ثم يحيله اإلى رئي�س الق�سم الذي 

ينتمي اإليه املقرر.
ب- يرفع رئي�س الق�سم اإلى عميد كليته عن حالة الغـ�س ، اأو املخالفــة ثــم يحــال املو�سوع 

اإلـى جلنة تقيق ، ت�سكل من قبل جمل�س الكلية.
له  ، وير�سد  اللجنة  قــرار  اإلــى حني �سدور  املقرر  ذلــك  الطالب يف  نتيجة  ت- توقف 

.)Q( اأو )الرمز )ق
ث- يتم اإبالغ اجلهات املعنية بقرار اللجنة لتنفيذه.

بذلك طلبا . 2 يرفع  فاإنه   ، اإجحاف يف حقه   اأو  ت�ساهل  لوجود  الطالب  يف حالة تظلم 
لرئي�س الق�سم الذي ينتمي اإليه املقرر باإعادة ت�سحيح اأوراق اإجابته ، ح�سب ما ورد يف 
املادة )39( من مواد لئحة الدرا�سة والختبارات للمرحلة اجلامعية ، واإذا ثبت عدم 

م�سداقية دعواه ، يحال اإلى اللجنة املذكورة يف )ب( اأعاله.

35
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ثالثاً: الختبار ال�سامل: 
،  فبناًء على تو�سية  املاج�ستري  ــا مرحلة  اأمَّ  ، الدكتوراه  اإلزامي ملرحلة  ال�سامل   الختبار 
جمل�سي الق�سم والكلية، وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ، ويكون ذلك من �سمن 

متطلبات الدرجة.
الهدف من الختبار ال�سامل: . 1

يهدف الختبار ال�سامل اإلى قيا�س قدرة الطالب يف جانبني رئي�سني :
على  و�سموًل،  الطالب عمقاً  قدرة  قيا�س  اإلى  ويهدف   : )املعريف(  التح�سيلي  اجلانب  اأ-   

ا�ستيعاب مو�سوعات التخ�س�س الرئي�س، والتخ�س�سات الفرعية امل�ساندة،اإن ُوجدت.
ب-  اجلانب التحليلي:  ويهدف اإلى قيا�س قدرة الطالب املنهجية على التاأمل والتحليل 

وال�ستنتاج ،  واقرتاح احللول املنا�سبة ملا يعر�س عليه من اأ�سئلة.
2.   مكونات الختبار ال�سامل:

اأ- يتكون الختبار ال�سامل من �سقني: اأحدهما تريري ، والآخر �سفوي.
الرئيــــ�س  التخ�ســــ�س  فـــي  وال�سفـوي(  )الــتــحــريــري  ال�سامل  الخــتــبــار  �سقا  يــكــون  ب- 

والتخ�س�ســـات الفرعية اإن ُوجدت.
3.  جلنة الختبار ال�سامل:

والأ�ساتذة   ، الأ�ساتذة  الأقــٌل من  املخت�س جلنة من ثالثة على  الق�سم  ُي�سكِّل جمل�س  اأ-  
اأو  والــتــخــ�ــســ�ــس  الــرئــيــ�ــس،  الــطــالــب  املــ�ــســاركــني مــن ذوي الخــتــ�ــســا�ــس يف تخ�س�س 
التخ�س�سات الفرعية - اإن  ُوجدت – ويف�سل اأن ل يكون امل�سرف من بينهم. وبالن�سبة 
لدرجة املاج�ستري، ميكن اأن يكون  اأحد اأع�سائها اأ�ستاذا م�ساعداً ، م�سى على تعيينه يف 

الدرجة �سنتان. 
ب- تكون اللجنة م�سوؤولة عن اإعداد الختبار ال�سامل، وتقوميه، وتديد نتيجته. وتعر�س 

اللجنة نتيجة الختبار على جمل�س الق�سم لإقرارها.
ت- عند احتواء متطلبات الربنامج على تخ�س�س ، اأو تخ�س�سات فرعية من خارج الق�سم، 
جلنة  يف  العالقة  ذات  الأق�سام  اأو  الق�سم،  من  املتخ�س�سني  اأحــد  ا�ــســرتاك  من  فالبد 

الختبار.
ث- تكون جلنة الختبار التحريري هي جلنة الختبار ال�سفوي.

4.  الختبار التحريري:
اأ - يعقد الختبار التحريري خالل الف�سل التايل لإنهاء الطالب املقررات الدرا�سية، يف 

موعد تدده جلنة الختبار. 
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ب- يجوز للطالب، بعد موافقة جمل�س الق�سم، اأن يوؤجل الختبار ال�سامل مدة ف�سل درا�سي 
واحد ، ول يعد الطالب منقطعاً عن الدرا�سة.

ت- فـي حالة عدم اجتياز الطالب لالختبار، يعطى فر�سة واحدة لالإعــــادة، ويجـــــب عليــه 
عن  منقطعاً  الطالب  يعد  ول   ، التاليني  الدرا�سيني  الف�سلني  خالل  الختبار  اإعـــادة 

الدرا�سة يف هذين الف�سلني الدرا�سيني.  
اإعادته بتو�سية من جمل�سي  ث-  يلغى قيد الطالب يف حالة عدم اجتيازه لالختبار بعد 

الق�سم والكلية ، وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
5.  الختبار ال�سفوي:

اأ-  يتقدم الطالب  لالختبار ال�سفوي بعد اجتيازه لالختبار التحريري فـي موعـــد تـــدده 
جلنـــة الختبار.

ب- فـي حال عدم اجتياز الطالب لالختبار ال�سفوي ، فله اأن يعيده مبا ل يتجاوز الف�سل 
الدرا�سي التايل.

بتو�سية من  اإعادته  بعد  ال�سفوي  اجتيازه لالختبار  الطالب يف حالة عدم  قيد  يلغى  ت- 
جمل�سي الق�سم والكلية، وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

6. مدة الختبار ال�سامل:
يحدد جمل�س الكلية ، بناء على تو�سية جمل�س الق�سم املخت�س ، مدة الختبار التحريري ، 

وكذلك مدة الختبار ال�سفوي. 
7. موعد الختبار:

يعقد الختبار ال�سامل ب�سقيه ، مرة واحدة خالل الفرتة من الأ�سبوع الرابع وحتى الأ�سبوع 
الثاين ع�سر من كل ف�سل درا�سي ، على اأن يكون بينهما فرتة زمنية ل تقل عن اأ�سبوع.

8. الدرجة لجتياز الختبار ال�سامل:
اأ - يكون لكل من الختبار التحريري والختبار ال�سفوي درجة م�ستقلة من )100(.

فــي  التحريـــري  )الختبــار  ال�سامل  الختبار  مراحل  من  مرحلة  اأي  اجتياز  يكون   - ب 
وجــد(،الخــتــبــار  )اإن  الفرعي  التخ�س�س  يف  التحريري  الختبار  الرئي�س،  التخ�ســـ�س 

ال�سفوي( بنــاء علـــى متو�سط الدرجات املعطاة بحيث ل تقل عن 70% لكل مرحلة.
9. اأحكام عامة:

اأ -  ُيعدُّ الطالب بعد اجتيازه لالختبار ال�سامل ب�سقيه مر�سحاً للدكتوراه.
التحريري  ب�سقيه  ال�سامل  الختبار  بنتيجة  العليا  الــدرا�ــســات  عمادة  الكلية  تخطر  ب- 

وال�سفوي، خالل اأ�سبوعني من تاريخ عقد الختبار. 
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املادة احلادية و الأربعون:
يف  لتوجيهه  بالربنامج   التحاقه  بداية  مع  علمي  مر�سد  عليا  درا�ــســات  طالب  لكل  يكون 
درا�سته وم�ساعدته يف اختيار مو�سوع الر�سالة، واإعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة 

من جمل�س اجلامعة، بناًء على تو�سية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة احلادية والأربعني:

 توزِّع جمال�س الأق�سام مهمة الإر�ساد العلمي للطالب امل�ستجدين على اأع�ساء هيئة . 1
التدري�س، خالل مدة ل تتجاوز اأربعة اأ�سابيع من بدء الدرا�سة، وتزّود عمادة الدرا�سات 

العليا ب�سورة منه. 
 يح�سب الإر�ساد العلمي ب�ساعة معتمدة واحدة يف ن�ساب  ع�سو هيئة التدري�س، وحتى . 2

تديد م�سرف على الر�سالة، على اأن يكون الإر�ساد خلم�سة طالب بحد اأق�سى.
اإعــداد جدوله الدرا�سي ، ومتابعة خطوات . 3   يتولَّى املر�سد العلمي توجيه الطالب يف 

ت�سجيل مو�سوع الر�سالة، اأو امل�سروع البحثي.
م املر�سد العلمي اإلى رئي�س الق�سم املخت�س، تقريراً مف�ساًل عن �سري الطالب يف . 4  يقدِّ

نهاية كل ف�سل درا�سي، تر�َسل �سورة منه اإلى عميد الدرا�سات العليا.
اأن يكون املر�سد العلمي، هو امل�سرف على ر�سالة الطالب بعد ت�سجيلها ما مل . 5 يف�سل 

يتعار�س ذلك مع تخ�س�سه، ومع ما جاء يف املادتني )45، 48( من هذه الالئحة. 

املادة الثانية والأربعون:
اإنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خم�سني يف املائة  على طالب الدرا�سات العليا بعد 
على الأقل من املقررات الدرا�سية، ومبعدل تراكمي ل يقل عن )جيد جداً(، التقدم مب�سروع 
باملوافقة عليه، يقرتح جمل�س  التو�سية  ، ويف حالة  الق�سم  – اإلــى  – اإن وجــدت  الر�سالة 
اأع�ساء جلنة  اأ�سماء  – اأو  اإن وجد   - امل�ساعد  وامل�سرف  الر�سالة،  امل�سرف على  ا�سم  الق�سم 
اإلى جمل�س الكلية، وجمل�س عمادة الدرا�سات  الإ�سراف مع تديد رئي�سها، ويرفع بذلك 

العليا؛ للموافقة عليه بناًء على تاأييد جمل�س الكلية.

الباب الثامن ))الر�سائل العلمية((
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القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والأربعني:
لكي يقدم الطالب م�سروع الر�سالة )خطة البحث( ، يجب اأن يتم وفقا لالإجراءات التالية:
الدرا�سية، واجتاز الختبار  املقررات  الأقــل من  اأن يكون الطالب قد اجتاز 50% على  اأ-   

ال�سامل )اإن كان �سرطا لت�سجيل املو�سوع(.
ب-   يف�سل اأن يقدم الطالب مو�سوعه يف حلقة درا�سية )Seminar( جترى قبل عر�س 

مو�سوعه على جمل�س الق�سم، اأو تعتمد خطته من جلنة متخ�س�سة يقررها الق�سم.
ت-  يقدم الطالب مو�سوعه اإلى جمل�س الق�سم، ويف حالة املوافقة عليه، يعني اأحد الأع�ساء 

م�سرفا على الر�سالة، وم�سرفا م�ساعدا )اإن وجد(.
ث- يرفع بذلك اإلى جمل�س الكلية للم�سادقة على قرار الق�سم اأو اإبداء الراأي.

ج-  يدرج مو�سوع الر�سالة والإ�سراف يف جمل�س عمادة الدرا�سات العليا لأخذ املوافقة.

املادة الثالثة والأربعون:
تتميز  اأن  يجب  كما  والأ�ــســالــة،  بــاجلــدة  املاج�ستري  ر�ــســائــل  مو�سوعات  تتميز  اأن  يجب 
يف  املعرفة  اإمنــاء  يف  الفاعل  والإ�سهام  والبتكار،  بالأ�سالة  الدكتوراه  ر�سائل  مو�سوعات 

تخ�س�س الطالب.

املادة الرابعة والأربعون:
ُتكتب ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه باللغة العربية، ويجوز اأن ُتكتب بلغة اأخرى يف بع�س 
التخ�س�سات بقرار من جمل�س اجلامعة، بناًء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية، وجمل�س 

عمادة الدرا�سات العليا. على اأن تتوي على ملخ�س واٍف لها باللغة العربية.
القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والأربعني:

غري . 1 بلغة  فيه  العلمية  الر�سائل  كتابة  تخ�س�سه  ي�ستدعي  الــذي  املقرتح،  الربنامج   
العربية، ُيَن�سُّ فيه على ذلك.

اإذا مل ُيَن�ّس يف اأ�سل الربنامج على كتابة الر�سائل العلمية فيه بغري العربية، واقت�ست . 2
امل�سلحة كتابة الر�سالة بلغة اأخرى ، فاإنَّ امل�سرف يقرتح ذلك على الق�سم املخت�س، ثم 

ُت�ستكمل اإجراءات املوافقة كما يف اأ�سل املادة.
العليا . 3 الدرا�سات  عمادة  اأعدته  الــذي  العلمية،  الر�سائل  كتابة  بدليل  اللتزام  يجب   

بجامعة اجلوف.
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املادة اخلام�سة والأربعون:
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  امل�ساركون  والأ�ساتذة  الأ�ساتذة،  العلمية  الر�سالة  على  ُي�سرف 
باجلامعة، ويجوز اأن ي�سرف الأ�ستاذ امل�ساعد على ر�سائل املاج�ستري ، اإذا م�سى على تعيينه 
على هذه الدرجة �سنتان، وكان لدية بحثان على الأقل – يف جمال تخ�س�سه – من الأبحاث 

املن�سورة اأو املقبولة للن�سر يف جملة علمية حُمكَّمة.
القاعدة التنفيذية للمادة اخلام�سة والأربعني:

، وي�شرتط  �شنتني  ملدة  املاج�شتري  ر�شائل  باالإ�شراف على  االإذن  امل�شاعدون  االأ�شاتذة  مينح 
لتجديد الإذن بالإ�سراف على طلبة اآخرين ن�سر بحثني اآخرين، اأو الرتقية اإلى درجة اأ�ستاذ 

م�سارك.

املادة ال�ساد�سة والأربعون:
يجوز اأن يقوم بالإ�سراف على الر�سائل العلمية م�سرفون من ذوي اخلربة املتميزة والكفاية 
العلمية يف جمال البحث من غري اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة، وذلك بقرار من جمل�س 
اجلامعة بناًء على تو�سية جمل�س الق�سم املخت�س وجمل�س الكلية املعنية  وجمل�س عمادة 

الدرا�سات العليا.
القاعدة التنفيذية للمادة ال�ساد�سة والأربعني:

ُتذكر املربرات العلمية الكافية يف حال اقرتاح جمل�س الق�سم م�سرفاً من غري اأع�ساء هيئة 
التدري�س باجلامعة.

املادة ال�سابعة والأربعون:
يجوز اأن يقوم بامل�ساعدة يف الإ�سراف على الر�سالة اأحد اأع�ساء هيئة التدري�س من اأق�سام 
به  الذي يدر�س  الق�سم  الرئي�س من  امل�سرف  اأن يكون  الر�سالة، على  اأخــرى ح�سب طبيعة 

الطالب.
القواعد التنفيذية للمادة ال�سابعة والأربعني:

َيْقرِتح مر�ِسُد الطالب، اأو م�سرُفه امل�سرَف امل�ساعَد اإذا اقت�ست طبيعة مو�سوع الر�سالة . 1
ذلك.

 اإذا كان امل�سرف امل�ساعد املقرَتح من خارج الق�سم ومن داخل اجلامعة فيكّمل الآتي:. 2
اأ-  يتم التن�سيق بني الق�سم الذي يدر�س به الطالب، والق�سم الذي ينتمي اإليه امل�سرف 

امل�ساعد.
ب- يف حال موافقة  الق�سم الذي ينتمي اإليه امل�سرف امل�ساعد ، ت�ستكمل الإجراءات وفق 

ما جاء يف املادة )42(من هذه الالئحة.
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اإذا كان امل�سرف امل�ساعد املقرتح من خارج اجلامعة، فيكمل الآتي:. 3
اأ- يتم التن�سيق بني الق�سم واجلهة التي ينتمي اإليها امل�سرف امل�ساعد.

املــادتــني )42، 46( من  وفــق  الإجــــراءات  ُت�ستكمل   ، ــح  املــر�ــسَّ ب- يف حــال موافقة جهة 
الالئحة.

املادة الثامنة والأربعون:
للم�سرف، �سواء كان منفردا اأو م�سرتكاً مع غريه اأن ي�سرف بحد اأق�سى على اأربع ر�سائل 
يف وقت واحد. ويجوز يف حالت ال�سرورة الق�سوى بتو�سية من جمل�س الق�سم وموافقة 
وُيحت�سب  اإلى خم�س  الر�سائل  زيادة عدد  العليا  الدرا�سات  املعنية وعمادة  الكلية  جمل�سي 
م�سرفا  كان  اإذا  التدري�س  هيئة  ن�ساب ع�سو  واحــدة من  ب�ساعة  ر�سالة  كل  على  الإ�سراف 

منفردا اأو م�سرفا رئي�ساً.
القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والأربعني:

تنتهي فرتة الإ�سراف باأحد اأمرين:
اأ-  اإعطاء الإذن بطباعة الر�سالة.

ب - انتهاء مدة الطالب وفقاً للمادتني )29-36( من هذه الالئحة.

املادة التا�سعة والأربعون:
خدمته  انتهاء  اأو  الر�سالة  على  الإ�ــســراف  يف  ال�ستمرار  من  امل�سرف  ن  متكَّ عــدم  حــال  يف 
املعنية  الكلية  جمل�س  عليه  ويوافق  مقامه  يقوم  بدياًل  م�سرفا  الق�سم  يقرتح  باجلامعة، 

ويقره جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
القاعدة التنفيذية للمادة التا�سعة والأربعني:

يتم اإدراج ا�سم امل�سرف ال�سابق يف الن�سر العلمي امل�ستخل�س من الر�سالة اإذا اأجنز يف الإ�سراف 
العلمي على الطالب ما ل  يقل عن 50% من فرتة العمل يف الر�سالة.

املادة اخلم�سون:
م  يقدم امل�سرف -يف نهاية كل ف�سل درا�سي- تقريراً مف�ساًل اإلى رئي�س الق�سم عن مدى تقدُّ

الطالب يف درا�سته، وتر�َسل �سورة من التقرير اإلى عميد الدرا�سات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة اخلم�سني:

الدرا�سات . 1 عمادة  اأعدته  الــذي  للنموذج  وفقا  امل�سرف  قبل  من  التقرير  تعبئة  يجب 
العليا، وي�سادق عليه من قبل رئي�س الق�سم.

بنهاية . 2 العليا  الدرا�سات  عميد  اإلــى  رفعه  ثم  ومن  الكلية،  عميد  اإلــى  التقرير  ير�سل 
الف�سل الدرا�سي.
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املادة احلادية واخلم�سون:
م امل�سرف على الر�سالة، بعد انتهاء الطالب من اإعدادها، تقريراً عن اكتمالها اإلى رئي�س  يقدِّ

الق�سم، متهيداً ل�ستكمال الإجراءات التي يحددها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة احلادية واخلم�سني:

بعد  انتهاء الطالب من اإعــداد الر�سالة ،  يتقدم امل�سرف بطلب ت�سكيل جلنة للحكم . 1
على الر�سالة اإلى رئي�س الق�سم املخت�س، ويرفق به ن�سخة نهائية من الر�سالة ؛ متهيداً 

لعر�سها على جمل�س الق�سم ؛ لقرتاح جلنة احلكم على الر�سالة.
يقرتح جمل�س الكلية املعنية بناًء على اقرتاح جمل�س الق�سم جلنة احلكم على الر�سالة . 2

ممن تنطبق عليهم اأحكام املادتني )54 و 55( وقواعدهم التنفيذية.
ترفع اأ�سماء اأع�ساء جلنة احلكم املقرتحة اإلى جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ل�ستكمال . 3

الإجراءات.

املادة الثانية واخلم�سون:
اإذا ثبت عدم جديَّة الطالب يف الدرا�سة اأو اأخل باأيٍّ من واجباته الدرا�سية بناًء على تقرير 
من امل�سرف على درا�سته  يتم اإنذار الطالب بخطاب من الق�سم املخت�س، واإذا اأُنذر الطالب 
مرتني ومل يتالف اأ�سباب الإنذار فلمجل�س عمادة الدرا�سات العليا بناًء على تو�سية جمل�س 

الق�سم 
اإلغاء قيده.

القواعد التنفيذية للمادة الثانية واخلم�سني:
تر�سل �سورة من الإنذارات امل�سار اإليها يف اأ�سل املادة اإلى عميد الدرا�سات العليا.

مناق�سة الر�سائل
املادة الثالثة واخلم�سون:

العليا، بناًء على تو�سية جمل�سي  املناق�سة بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات  ن جلنة  ُتَكوَّ
الق�سم والكلية املخت�سني.

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة واخلم�سني:
يقرتح جمل�س الق�سم املخت�س اأع�ساء جلنة املناق�سة، وله اأن يقرتح ع�سواً اأو ع�سوين . 1

احتياطيا.
يو�سي جمل�س الكلية بتكوين اللجنة بناًء على ما يرده من الق�سم ، واإذا راأى تغيري كل . 2

اأو بع�س اأع�ساء اللجنة ، فيعاد املو�سوع اإلى جمل�س الق�سم.
ترفع تو�سية جمل�س الكلية اإلى جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ؛ لتخاذ القرار الالزم.. 3
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ل يتم توزيع ن�سخ الر�سالة على اأع�ساء جلنة املناق�سة اإل بعد م�سادقة مدير اجلامعة . 4
على قرار جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

 يقدم كل ع�سو مناق�س اإلى عميد الكلية املخت�سة تقريراً مف�سال عن الر�سالة وفق . 5
اإلـــى تاريـــخ  اإر�سال الن�سخــة  املــــدة مـــن تاريخ  األ تزيــــد  النموذج املعـــد لذلك ،  علـــى 
املناق�ســة املقتــرح عن �سهرين للماج�ستري ، وثالثة اأ�سهر للدكتوراه ، اعتبار من تاريخ 

اإر�سال ن�سخة الر�سالة.
  اإذا تاأخر اأحد اأو كل اأع�ساء اللجنة عن املوعد  املحدد لتقدمي التقرير ،  يتم عر�س . 6

الأمر على جمل�س الق�سم املخت�س ؛ لتخاذ ما يراه منا�سبا.
 يجب اأن يتم اإجراء املناق�سة يف مدة ل تزيد عن ف�سل درا�سي واحد من تاريخ قرار . 7

جمل�س عمادة الدرا�سات العليا بت�سكيل اللجنة.

املادة الرابعة واخلم�سون:
ي�شرتط يف جلنة املناق�شة على ر�شائل املاج�شتري ما ياأتي:

 اأن يكون عدد اأع�سائها فردياً ويكون امل�سرف مقرراً لها.. 1
األَّ يقل عدد اأع�ساء اللجنة عن ثالثة من بني اأع�ساء هيئة التدري�س ول ميثل امل�سرف . 2

وامل�سرف امل�ساعد )اإن ُوجد( اأغلبية فيها.
اأن تنطبق �شروط االإ�شراف على الر�شائل على اأع�شاء اللجنة.. 3
اأن يكون من بني اأع�ساء اللجنة اأحد الأ�ساتذة، اأو الأ�ساتذة امل�ساركني، على الأقل.. 4
اأن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي الأع�ساء على الأقل.. 5

القواعد التنفيذية للمادة الرابعة واخلم�سني:
يف�سل اأن يكون اأحد اأع�ساء جلنة املناق�سة من خارج الق�سم العلمي، ويف�سل اأن يكون . 1

من خارج اجلامعة. 
امل�سرفني . 2 اأو  امل�ساعد  وامل�سرف  امل�سرفني،  اأو  للم�سرف  يكون  الر�سالة،  مناق�سة  عند 

امل�ساعدين – اإن وجدوا-�سوت واحد. 
املادة اخلام�سة واخلم�سون:

ُي�شرتط يف جلنة املناق�شة على ر�شائل الدكتوراه ما ياأتي:
اأن يكون عدد اأع�سائها فردياً، و ل يقل عن ثالثة ، ويكون امل�سرف مقرراً لها.. 1
تقت�سر ع�سوية جلنة املناق�سة على الأ�ساتذة، والأ�ساتذة امل�ساركني، ول مُيثل امل�سرف، . 2

وامل�سرف امل�ساعد )اإن وجد( اأغلبية بينهم. 
اأن يكون بني اأع�ساء اللجنة، اأحد الأ�ساتذة على الأقل.. 3
 اأن يكون اأحد اأع�ساء اللجنة من خارج اجلامعة.. 4
اأن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي الأع�ساء على الأقل.. 5
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القواعد التنفيذية للمادة اخلام�سة واخلم�سني:
بعد املوافقة على ت�سكيل جلنة املناق�سة، يقوم عميد الكلية مبخاطبة اجلهة التابع لها . 1

املناق�س من خارج اجلامعة، واإر�سال ن�سخة من الر�سالة العلمية له.

عند مناق�سة الر�سالة، يكون للم�سرف، وامل�سرف امل�ساعد اأو امل�سرفني امل�ساعدين – اإن . 2

وجدوا-�سوت واحد.

تتم مناق�سة الر�سائل العلمية بح�سور رئي�س الق�سم العلمي ، ووكيل عمادة الدرا�سات . 3

العليا، كممثل لعمادة الدرا�سات العليا بالإ�سافة اإلى اأع�ساء جلنة املناق�سة املعتمدين 

من جمل�س العمادة. 

ممثل العمادة ل يعد ع�سوا يف املناق�سة.. 4

املادة ال�ساد�سة واخلم�سون:
انتهاء  اأو  املناق�سة، لوفاته  امل�ساركة يف جلنة  الر�سالة من  امل�سرف على  ن  يف حال عدم متكُّ

خدمته، اأو لتواجده يف مهمة خارج البالد لفرتة طويلة، يقرتح الق�سم بدياًل عنه، ويوافق 

ه جمل�س عمادة الدرا�سات العليا. عليه جمل�س الكلية املعنية وُيقرُّ

القواعد التنفيذية للمادة ال�ساد�سة واخلم�سني:
 يقرتح جمل�س الق�سم، البديل عن امل�سرف، يف حال وجوده يف مهمة خارج البالد اإذا . 1

كانت مدة املهمة �ستزيد على ثالثة اأ�سهر من تاريخ تكوين جلنة املناق�سة.

 يعدُّ البديل عن امل�سرف، ع�سواً يف جلنة املناق�سة من حيث احلقوق املالية، وهو مقرر . 2

اللجنة.

املادة ال�سابعة واخلم�سون:

م اإلى رئي�س الق�سم خالل اأ�سبوع  ع من جميع اأع�سائها، يقدَّ ُتِعد جلنة املناق�سة تقريراً يوقَّ

من تاريخ املناق�سة، مت�سمنا اإحدى التو�سيات الآتية:-

 قبول الر�سالة والتو�سية مبنح الدرجة.. 1

اأحد . 2 �س  اأخرى ويفوَّ اإجراء بع�س التعديالت، دون مناق�ستها مرة  قبول الر�سالة مع 

اأع�ساء جلنة املناق�سة بالتو�سية مبنح الدرجة، بعد التاأكد من الأخذ بهذه التعديالت 

يف مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر من تاريخ املناق�سة، وملجل�س اجلامعة ال�ستثناء من ذلك.
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دها . 3 يحدِّ التي  الفرتة  خــالل  مناق�ستها  واإعـــادة  الر�سالة،  يف  النق�س  اأوجــه  ا�ستكمال 

جمل�س عمادة الدرا�سات العليا، بناًء على تو�سية جمل�س الق�سم املخت�س، على األَّ تزيد 

عن �سنة واحدة من تاريخ املناق�سة.

عدم قبول الر�سالة.. 4

ولكل ع�سو من جلنة املناق�سة على الر�سالة، احلق يف اأن يقدم ما له من مرئيات مغايرة اأو 

ل، اإلى رئي�س الق�سم، وعميد الدرا�سات العليا، يف مدة ل تتجاوز  تفظات يف تقرير مف�سَّ

اأ�سبوعني من تاريخ املناق�سة.

القواعد التنفيذية للمادة ال�سابعة واخلم�سني:
يكون تقرير جلنة املناق�سة َوْفق النموذج املعد من قبل عمادة الدرا�سات العليا. . 1

يجوز باإجماع اللجنة التو�سية بطبع الر�سالة على نفقة اجلامعة، بناًء على م�سوّغات . 2

مقنعة، على اأن تخ�سع ملعايري الن�سر يف اجلامعة.

ُتعَر�س على جمل�س . 3 فاإنَّها  اأو تفظات،  اللجنة مرئيات مغايرة  اأع�ساء  اأحد  اإذا قدم 

الق�سم، خالل اأ�سبوعني من تاريخ ت�سلم رئي�س الق�سم لها، لتخاذ التو�سية املنا�سبة، 

وِمن َثّم ُتعَر�ُس على جمل�س الكلية، ثم على جمل�س الدرا�سات العليا ؛ لتخاذ القرار 

املنا�سب.

املادة الثامنة واخلم�سون:
العليا يف مدة ل  الدرا�سات  اإلــى عميد  املناق�سة  تقرير جلنة  املخت�س  الق�سم  رئي�س  يرفع 

تتجاوز ثالثة اأ�سابيع من تاريخ املناق�سة.

 

املادة التا�سعة واخلم�سون:
يرفع عميد الدرا�سات العليا التو�سية مبنح الدرجة اإلى جمل�س اجلامعة لتخاذ القرار.

القواعد التنفيذية للمادة التا�سعة واخلم�سني:
د الكليات عمادة الدرا�سات العليا، باأ�سماء الطالب املتوقع تخرجهم، واأعدادهم مع  1- ُتزوِّ

كل ف�سل درا�سي.

د عمادة الدرا�سات العليا، الكليات بال�سجالت التعليمية للطالب يف مدة ل تتجاوز  2-  ُتزوِّ

الأ�سبوع ال�ساد�س من بدء الدرا�سة، ملراجعتها قبل الأ�سبوع العا�سر من الف�سل الدرا�سي.
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3-  ُتِعد عمادة الدرا�سات العليا، التقارير النهائية ملنح الدرجة العلمية بعد اكتمال متطلبات 
التخرج يف كل مرحلة، مبا يف ذلك تديد مرتبة ال�سرف، وتعيدها اإلى الكليات املعنية.
4- يتم عر�س التقارير على جمال�س الأق�سام والكليات املخت�سة، لتخاذ التو�سيات الالزمة، 

ورفعها اإلى عمادة الدرا�سات العليا.
عمادة  جمل�س  تو�سية  على  بناًء  اجلامعة،  جمل�س  من  بقرار  العلمية  الــدرجــة  مُتَنح   -5

الدرا�سات العليا، وم�سادقة مدير اجلامعة.
6- تتولَّى عمادة الدرا�سات العليا، اإعداد واإ�سدار الوثائق وال�سهادات الر�سمية للخريجني 

واخلريجات، وحفظ �سورة منها.

املادة ال�ستون:
مقدارها  مقطوعة  مكافاأة  اجلامعة،  خــارج  من  املاج�ستري  ر�سالة  على  للم�سرف  ُي�سرف 
)5000( خم�سة اآلف ريال، كما ي�سرف للم�سرف على ر�سالة الدكتوراه من خارج اجلامعة، 

مكافاأة مقطوعة مقدارها )7000( �سبعة اآلف ريال.
القواعد التنفيذية للمادة ال�ستني:

، بدءاً . 1 اأو ر�سالة  دكتوراه  ُتــوزَّع املكافاأة يف حالة تعدد امل�سرفني على ر�سالة ماج�ستري 
النظامية ومدة  املدة  املناق�سة ما مل تتجاوز  املو�سوع حتى تكوين جلنة  ت�سجيل  من 

الفر�سة الإ�سافية – اإن وجدت – وفقاً ملا يلي: 
اأ- )50%( ُتت�سب للمدة التي يق�سيها امل�سرف مع الطالب بعد ت�سجيل املو�سوع.

ب- )50%( ُت�سب مبقدار ما اأجنز من الر�سالة مع كل م�سرف.
ل ي�سقط حق امل�سرف يف املكافاأة املقررة اإذا مل يح�سل الطالب على الدرجة لأي �سبب . 2

لي�س امل�سرف طرفاً فيه، وُتت�سب املكافاأة بح�سب الفقرة )1(. 

املادة احلادية وال�ستون:
مقدارها  مقطوعة  مكافاأة  دكــتــوراه  اأو  ماج�ستري  ر�سالة  مناق�سة  يف  ي�سرتك  ملن  ُي�سرف 
م لها  )1000( األف ريال اإذا كان املناق�س ع�سواً يف هيئة التدري�س بنف�س اجلامعة التي ُتقدَّ

الر�سالة.
 اأّما اإذا كان املناق�س من غري اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة التي تناق�س فيها الر�سالة 
�سواء كان من موظفي تلك اجلامعة اأو ممن يْدعى من خارجها فت�سرف له مكافاأة مقطوعة 
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مقدارها )1500( ريال ملناق�سة ر�سالة الدكتوراه، و )1000( ريال ملناق�سة ر�سالة املاج�ستري 
وتزاد املكافاأة لت�سبح )2500( ريال اإذا كان املناق�س من خارج اململكة.

واإذا كان املناق�س من خارج املدينة التي بها مقر اجلامعة التي ُتناق�س فيها الر�سالة �سواء 
كان من داخل اململكة اأو من خارجها َفُي�سرف له بالإ�سافة اإلى املكافاأة امل�سار اإليها اأعاله 
تذكرة اإركاب من مقر اإقامته واإليه واأجرة ال�سكن املنا�سب والإعا�سة وبحد اأق�سى ل يتجاوز 
املناق�سة  وملحرم  كفيفاً  املناق�س  كان  اإذا  املناق�س  ملرافق  اإركــاب  تذكرة  ُت�سرف  كما  ليلتني. 
بالإ�سافة اإلى اأجرة ال�سكن املنا�سب بحد اأق�سى ل يتجاوز ليلتني. ويجوز ملجل�س الدرا�سات 
الدرا�سة،  طبيعة  ذلك  اقت�ست  ما  واإذا  ال�سرورة،  حــالت  يف  ليلتني  اأو  ليلة  اإ�سافة  العليا 
املــربرات للبقاء  اإي�ساح  وذلك بناء على تو�سية من جمل�س الق�سم والكلية املخت�سني مع 

مدة تزيد عن ليلتني.

القاعدة التنفيذية للمادة احلادية وال�ستني:
 يفو�س جمل�س عمادة الدرا�سات العليا عميد الدرا�سات العليا ب�ساأن اإ�سافة ليلة اأو ليلتني 

يف حالت ال�سرورة يف مدة اإقامة املناق�س من خارج منطقة اجلوف.
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املادة الثانية وال�ستون:

العليا بناًء على اقرتاح  مة لتقومي برامج الدرا�سات  املنظِّ ي�سع جمل�س اجلامعة القواعد 

جمل�س عمادة الدرا�سات العليا، على اأن ترفع نتائج التقومي ملجل�س اجلامعة.

القواعد التنفيذية للمادة الثانية وال�ستني:

تقوم عمادة الدرا�سات العليا باإعداد ا�ستمارة تقومي الربامج بحيث تت�سمن ما يلي:. 1

اأ- عدد اأع�ساء هيئة التدري�س املتخ�س�سني، الذين يحق لهم الإ�سراف على الر�سائل العلمية.

ب- الإمكانات املتوافرة املطلوبة لهذا التخ�س�س.

ت- عدد الطالب املتقدمني للربنامج، وعدد املقبولني، وعدد اخلريجني.

ث- عدد البحوث واملوؤلفات التي اأنتجها اأع�ساء هيئة التدري�س يف الربنامج.

ج - اأ�سلوب اإر�ساد الطالب، وحل م�سكالتهم ومتابعتهم.

ح - م�ساركة طالب الربنامج يف تدري�س مواد التخ�س�س يف املرحلة اجلامعية.

خ - اإ�سهام طالب الربنامج يف الندوات وح�سور املوؤمترات.

د - ن�سبة عدد اخلريجني يف املدة النظامية اإلى املحتاجني للفر�سة الإ�سافية.

ذ- ن�سبة املتعرثين اإلى عدد املقبولني يف كل دفعة.

ى بطبعها. ر- عدد الر�سائل امْلُو�سَ

ز - �سالت الق�سم واأع�سائه باجلامعات واملوؤ�س�سات العلمية ونوعيتها.

�س - عدد ال�ست�سارات ونوعيتها، املقدمة من الق�سم ملختلف اجلهات.

�س -طريقة جتديد املعلومات واأ�ساليب تديثها، ومتابعة التطورات العلمية.

ومدى  الربنامج،  يف  املقررات  فاعلية  بخ�سو�س  والأ�ساتذة،  الطالب  اآراء  ا�ستطالع  �س- 

تقيقها لأهدافها، ونحو ذلك.

الباب التا�سع ))اأحكام عامة((
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املحافظة . 2 للتاأكد من  �سنوياً؛  التقومي  ا�ستمارة  العليا تليل  الدرا�سات  عمادة  تتولى 

اأو  الكربى،  القيمة  للن�سبة وهي )70%( من  املطلوب  امل�ستوى  الأدنــى من  على احلد 

النهائية لال�ستمارة.

ُتعَر�س نتائج التقومي على جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.. 3

ُترفع تو�سية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا حيال الربنامج اإلى جمل�س اجلامعة بعد . 4

م�سادقة معايل مدير اجلامعة عليها.

املادة الثالثة وال�ستون:
م رئي�س الق�سم اإلى كل من عميد الكلية املعنية وعميد الدرا�سات العليا يف نهاية كل عام  ُيقدِّ

درا�سي، تقريراً عن �سري الدرا�سات العليا فيه.

املادة الرابعة وال�ستون:
العايل  التعليم  جمل�س  نظام  ب�ساأنه  يطبَّق  الالئحة  هــذه  يف  خا�س  ن�س  فيه  يــرد  مل  مــا 

واجلامعات ولوائحه التنفيذية، والأنظمة والقرارات املعمول بها يف اململكة.

املادة اخلام�سة وال�ستون:
ُتلِغي هذه الالئحة ما �سبقها من لوائح الدرا�سات العليا يف اجلامعات، وي�سري العمل بها 

الطالب  حالت  معاجلة  اجلامعة،  وملجل�س  اإقرارها،  لتاريخ  درا�سية  �سنة  اأول  من  اعتباراً 

امللتحقني يف ظل اللوائح ال�سابقة لنفاذ هذه الالئحة.

املادة ال�ساد�سة وال�ستون:
ملجال�س اجلامعات و�سع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية ل�سري الدرا�سات العليا 

بها مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذه الالئحة.

القاعدة التنفيذية للمادة ال�ساد�سة وال�ستني:
ملجل�س اجلامعة، حق تف�سري القواعد التنفيذية امل�ساحبة لهذه الالئحة، وتعديل ما . 1

يحتاج منها اإلى تعديل.
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ت�سع كل كلية قواعد تنفيذية خا�سة بها ، مبا ل يتعار�س مع هذه الالئحة وقواعدها . 2

بناء على تو�سية من جمل�سي  التنفيذية، وتعر�س على جمل�س اجلامعة لعتمادها 

الكلية وعمادة الدرا�سات العليا.

يتم العمل بهذه القواعد التنفيذية من تاريخ اعتمادها من جمل�س اجلامعة، وتلغي . 3

كل ما يتعار�س معها من قواعد تنفيذية �سابقة.

املادة ال�سابعة وال�ستون:
ملجل�س التعليم العايل، حق تف�سري هذه الالئحة.
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