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 شقراءالقواعد التنفيذية لالئـحــــة الدراســـات العليا بجامعة 
 مقدمة:

من خالل برامج الدراسات العليا إلى إعدداد الالدالو أتدلهيلهأ تدلهيال  شقراءتهدف جامعة 

علميا راقيا يأازي أعلى المستأيات العلميدة الدديةدةل ليحدبدأا قدادرين مهعيدا علدى أداء مهدامهأ 

لعلميددة أ العمليددةل ألتدقيددا هددف  اههددداف بسددهألة أيسددر تالبددا الجامعددة الأظيفيددة  ددا ديدداتهأ ا

الالئدددة المأددددد للدراسددات العليددا  ددا الجامعدداتل الحددادرد بقددرار مجلددق التعلدديأ العددالا رقددأ 

هددددال  المتخددددف  ددددا الجلسددددة السادسددددة لمجلددددق التعلدددديأ العددددالا المعقددددأد بتدددداري  3/6/1417)

درمين الشريفين رئيق مجلق التعلديأ العدالا بالتأجيد  ها أالمتأج بمأا قة خادأ ال26/8/1417

ها ل أالقأاعد التعفيفية الخاحة بجامعدة 17/6/1418ها أتاري  1418/و/7البرقا الكريأ رقأ 

 .شقراء

 مسؤولية الطالب:
 

الطالب مسئول عن معرفة ومتابعة نظام الدراسات العليا بالجامعة وعليه االستتمرار فت  

التسجيل للدراسات العليا ف  الجامعة. ويتحمل الطالب مسئولية متابعة استشارة مكتب القبول و

ومعرفة نظام الدراسة واالختبارات ومتطلبات التخرج واللوائح المنظمة لها بكل دقتة وشتمول. 

 وأن يسعى باستمرار لإللمام بما يستجد من أنظمة أكاديمية .

 
 شقراءأهداف الدراسات العليا بجامعة 

 ىالمـادة األولـ
 تهدف الدراسات العليا إلى تدقيا اهغراض اآلتية:

 الععاية بالدراسات اإلسالمية أالعربية أالتأسع  ا بدأةها أالعمل على عشرها. .1

اإلسهاأ  ا إةدراء المعر دة اإلعسداعية بكا دة  رأعهدا عدن الريدا الدراسدات المتخححدة  .2

عددن دقددائا  أالبدددا الجدداد للأحددأل إلددى إمددا ات علميددة أتالبيقيددة مبتكددرد أ الكشددف

 جديدد.

تمكددين الالددالو المتميددزين مددن دملددة الشددهادات الجامعيددة مددن مأاحددلة دراسدداتهأ العليددا  .3

 مدليا.

إعداد الكفايات العلمية أالمهعية المتخححة أتلهيلهأ تلهيال عاليدا  دا مجداات المعر دة  .4

 المختلفة.
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عهدأ إلدى اإلبددا  تشجيع الكفايات العلميدة علدى مسدايرد التقددأ السدريع للعلدأ أالتقعيدة أد  .5

 أاابتكار أتالأير البدا العلما أتأجيه  لمعالجة قمايا المجتمع السعأدي.

 اإلسهاأ  ا تدسين مستأى برامج المردلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا. .6

 

 شقراءالدرجات العلمية التا تمعدها جامعة 

 المادة الثانية

لعلمية اآلتية بعاء على تأحية مجلسا القسأ أالكلية يمعح مجلق الجامعة الدرجات ا        

 أتلييد مجلق عمادد الدراسات العليا:

 الدبلأأ. .1

 الماجستير )العالميةل. .2

 الدكتأرا  )العالمية العاليةل. .3

  المادة الثالثة
تكأن متاللبات الدراسة للدرجات العلمية المعحأص عليها  دا المدادد الةاعيدة أ دا أدكداأ         

 ئدة أيستةعى من فلك:هف  الال

 الدبلأمات الالبية. .1

 الزماات الالبية. .2

  يالبا عليهما القأاعد أاللأائح الحادرد من مجلق الجامعة. 

 تعظيأ الدراسات العليا

 المادة الرابعـــة

للدراسات العليا والبحث  وكيل الجامعةبُيعشل  ا كل جامعة عمادد للدراسات العليا ترتبال   

ل أتتددألى اإلشددراف علددى جميددع بددرامج الدراسددات العليددا بالجامعددة أالتعسدديا  يمددا بيعهددال العلمتت 

   أالتأحية بالمأا قة عليها أتقأيمها أالمراجعة الدائمة لها.

 المـادة الخامســـة

مجلق يختص بالعظر  ا جميع اهمأر المتعلقة بالدراسات  عمادد الدراسات العليايكأن ل 

العليا بالجامعة أاتخاف القرارات الالزمة بشلعها  ا ددأد اختحاح  أ ا ما تقما ب  هف  

 الالئدةل أل  على اهخص ما يلتا: 

http://www.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=201&Lng=AR
http://www.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=201&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
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للدراسدات العليدا أأ تعدديلهال أتعسديقها  دا جميدع كليدات أمعاهدد  اقتراح السياسدة العامدة .1

 الجامعة أمتابعة تعفيفها بعد إقرارها. 

 اقتراح اللأائح الداخلية بالتعسيا مع اهقساأ العلمية  يما يتعلا بتعظيأ الدراسات العليا.  .2

 اقتراح أسق القبأل للدراسات العليا أتعفيفها أاإلشراف عليها.  .3

 ازد البرامج المستددةة بعد دراستها أالتعسيا بيعها أبين البرامج القائمة. التأحية بإج .4

التأحية بالمأا قة على مقررات الدراسات العليا أمدا يالدرأ عليهدا أأ علدى البدرامج مدن  .5

 تعديل أأ تبديل. 

التأحددية بمسددميات الشددهادات العليددا بددالليتين العربيددة أاإلعجليزيددة بعدداء  علددى تأحددية  .6

 ت. مجالق الكليا

 التأحية بمعح الدرجات العلمية.  .7

 البت  ا جميع الشؤأن الالالبية المتعلقة بالالو الدراسات العليا  ا الجامعة.  .8

 المأا قة على تشكيل لجان اإلشراف أمعاقشة الرسائل العلمية.  .9

أمددع اإلالددار العدداأ لخالددة البدددا أالقأاعددد المعظمددة لكيفيددة كتابددة الرسددالة العلميددة  .10

 ال أتقديمهال أعمافج تقارير لجعة المعاقشة أالدكأ على الرسائل. أالباعتها أإخراجه

تقددأيأ بددرامج الدراسددات العليددا  ددا الجامعددة بحددفة دأريددة بأاسددالة لجددان أأ هيئددات  .11

 متخححة من داخل أأ من خارج الجامعة. 

 دراسة التقارير الدأرية التا تقدمها اهقساأ العلمية  ا الجامعة.  .12

 للدراسة أإبداء الرأي.  مدير الجامعةجلق الجامعة أأ رئيس  أأ العظر  يما يديل  إلي  م .13

 القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة من الئحة الدراسات العليا

 :عمل بها أها الخاحة بتسيير الالعمافج  إعتمادمجلق عمادد الدراسات العليا أل:  5-1

 عمأفج اللو االتداا ببرعامج الدراسات العليا-أ

 عمأفج مأا قة مجلسا القسأ أالكلية على االتداا بالبرامج الدراسية بالدراسات العليا-و

 عمأفج التدأيل من تخحص إلى آخر.-ج

 عمأفج تقرير عمأ لجعة المعاقشة.-د

 عمأفج تقرير لجعة المعاقشة.-ها

 ائلل أالباعتها.مأابال إخراج الرس-أ

http://www.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=101&Lng=AR
http://www.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=101&Lng=AR
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 القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة من الئحة الدراسات العليا

 استمارد تقأيأ البرامج.-ز

 عمأفج تقرير سير الدراسات العليا  ا اهقساأ.-ح

 عمأفج تقرير سير الالالو  ا الدراسات العليا.-ال

العمافج اإلجرائية الالزمة لتلجيل القبألل أتلجيل الدراسدةل أالفدرص اإلمدا يةل أددفف -ك

 المقررات.

 اإلفن بالالباعة أالتقرير العهائا عن الرسالة. العمافج اإلجرائية الالزمة لتقرير-ل

العمافج اإلجرائية الالزمة للتقرير العهائا لمعح الدرجدة أحدرف اسدتدقاا بددل الالباعدة -أ 

 أعدأها.

 

 المـادة السـادســـة 

 على العدأ اآلتا:  الدراسات العليا عمادديؤلف مجلق  

 عميد الدراسات العليا أل  رئاسة المجلق.  .1

 عميد البدا العلما.  .2

 أل  أماعة المجلق.  عمادد الدراسات العلياأكيل  .3

بها دراسات عليا بدرجة أستاف مشارك على اهقل عمأ هيئة تدريق أادد عن كل كلية  .4

مددير يتأ تعييعهأ بقرار من مجلق الجامعة بعداء  علدى تأحدية مجدالق الكليدات أمأا قدة 

 ل أيكأن تعييعهأ لمدد سعتين قابلة للتجديد. الجامعة

المجلق بدعأد من رئيس  مرد كل شهر على اهقدل أا يحدح ااجتمدا  إا  أيجتمع        

بدمددأر ةلةددا أعمددائ  أتحدددر قراراتدد  باهغلبيددة هحددأات اهعمدداء الدامددرين أععددد 

التساأي يرجح الجاعو الفي  ي  الدرئيقل أتعتبدر قدرارات المجلدق عا دفد مدا لدأ يدرد عليهدا 

 خالل خمسة عشر يأما  من تاري  أحألها إلي .  مدير الجامعةاعتراض من 

ألمجلق العمادد تشكيل لجان دائمة أأ مؤقتة من بين أعمائ  أأ من غيرهأ لدراسة         

 ما يكلفهأ ب . 

 

 

 

http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
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 البرامج المستددةة

 المـادة السـابعـــة

ايير التفحيلية إلقدرار بدرامج الدراسدات العليدا بعداء  علدى تأحدية يمع مجلق الجامعة المع

 مجلق عمادد الدراسات العليا مع مراعاد ما يلتا:

أن يكددأن قددد تددأا ر لدددى القسددأ العدددد الكددا ا مددن أعمدداء هيئددة التدددريق مددن اهسدداتفد  .1

 أاهساتفد المشاركين المتخححين  ا مجال البرعدامجل باإلمدا ة إلدى تدأا ر اإلمكاعدات

البدةيددة مددن معامددل أمختبددرات أتسددهيالت الداسددأو أغيرهددال أفلددك لمددمان عجدداح 

 البرعامج من ديا التدريق أاإلشراف أالبدا.

أن يكأن القسأ قد اكتسو خبرد معاسبة على مستأى المردلة الجامعية إن كان البرعدامج  .2

 لدرجة الماجستيرل أأ درجة الماجستير إن كان البرعامج لدرجة الدكتأرا .

 ن يكأن عدد الالالو المتأقع قبألهأ  ا البرعامج معاسبا  لممان استمراريت .أ .3

 القاعدة التنفيذية للمادة السابعة من الئحة الدراسات العليا

7-1  : 

 على القسأ الفي يرغو  ا استدداا برعامج للدراسات العليا مراعاد المأابال التالية: 

 دأأ اهسداتفعماء هيئة التدريق من اهسداتفد أن يتأا ر بالقسأ ما ا يقل عن ةالةة من أ .1

  .المشاركين  ا مجال التخحص

الدراسدددات العليدددا  يجدددأز ااسدددتعاعة  العددالا دبلأأالدددإفا رغددو القسدددأ اسدددتدداا بدددرامج  .2

ممن بلعماء هيئة تدريق ممن يشيلأن درجة أستاف مساعد لإلشراف على هف  البرامج 

 . 45تعالبا عليهأ الشرأال  ا عص المادد 

عددن كامددل مدددد برعددامج ن يكددأن القسددأ قددد اكتسددو خبددرد  ددا مجددال المردلددة الجامعيددة أ .3

. أيراعى  ا مردلدة الددكتأرا  أا تقدل خبدرد القسدأ  دا مجدال الماجسدتير البكالأريأق

ل ألمجلدق الدراسدات العليدا ددا ااسدتةعاء مدن  عن كامدل مددد تعفيدف برعدامج الماجسدتير

 فلك.

حات التالبيقية ما ا يقل عن معمل أادد لكل المسارات أن يتأا ر لدى القسأ  ا التخح .4

أأ الشعو التا يقترح استدداا برعدامج دراسدات عليدا  يهدال أمراعداد تدأا ر اإلمكاعدات 
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أالتسدددهيالت اهخدددرى الالزمدددة للبرعدددامجل أمعهدددا الداسدددأول أالمراجدددعل أالددددأرياتل 

 أالكادر الفعا أاإلداري. 

الو المتأقع تقدمهأ للبرعامجل أالجهات التدا يمكدن على القسأ تقديأ إدحاءات بعدد الال .5

 أن تستفيد من البرعامج.

الالو ألمردلة الدكتأرا   5أا يقل عدد الالالو المتأقع قبألهأ لبرعامج الماجستير عن  .6

 الالو. 3عن 

 

 المـادة الثـامنـــة

عددن ل يتقدددأ القسددأ إلددى مجلددق الكليددة بمشددرأ  تفحدديلا 7مددع مراعدداد مددا أرد  ددا المددادد )

 البرعامج يأمح  ي  ما يلتا:

 أهداف البرعامج أمدى ادتياج المجتمع السعأدي ل . .1

 البيعة البرعامج من ديا تركيز  اهكاديما أالمهعا أمعهج  العلما. .2

أهمية البرعامج أمسأغات تقديم ل بعدد ااالدال  علدى مدا تقدمد  اهقسداأ اهخدرى داخدل  .3

 مجال التخحص.الجامعة أأ الجامعات اهخرى  ا المملكة  ا 

اإلمكاعات المتدأا رد أأ الماللدأو تأا رهدا بالقسدأ لتقدديأ البرعدامج علدى مسدتأى تعليمدا  .4

 أمهعا ر يعل أبحفة خاحة تدديد المجاات البدةية الرئيسة بالقسأ.

 معدل استقرار هيئة التدريق بالقسأ على مدى السعأات الخمق المامية. .5

دريق بالقسأل ألمن لهأ حلة بمجال البرعامج  ا السير الفاتية أالعلمية هعماء هيئة الت .6

 الجامعة

 القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة من الئحة الدراسات العليا

8-1 : 

ل 8يقأأ القسأ بإعداد مشرأ  البرعدامج المقتدرح أ دا اهدكداأ السدتة التدا عحدت عليهدا المدادد )

 أأن يراعى اآلتا: 

 الدقيقة. تدديد مسارات أشعو البرعامج أالتخححات .1

تدديد المتاللبات الدراسية للدرجدة العلميدةل أتدديدد مقدررات البرعدامجل أعددد الأدددات  .2
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الدراسية المعتمدد لكل مقرر أتأزيع المقررات على المقدررات اإلجباريدة أااختياريدةل 

 أالرسالة أأ المشرأ  البدةال بالليتين العربية أاإلعجليزية. 

ت دراسدية ) ا تقدل عدن أدددتين ل هدد ها تمكدين يجو أن يدتدأي البرعدامج علدى أدددا .3

 الالالو من معاهج البدا العلما أاستخداأ تقعيات  أأدأات .

 ل أيكأن عحيو الرسالةلدرجة الماجستير بالمقررات الدراسية أالرسالة  الدراسةتكأن  .4

 أددات دراسية.  10أبدد أقحى  بدد أدعى أددات دراسية 6

أيكدأن عحديو الرسدالة بالمقررات الدراسدية أالرسدالةل لدرجة الدكتأرا   الدراسةتكأن  .5

بديددا أددددد دراسدديةل ألدرجددة الدددكتأرا  برسددالة أبعددض المقددرراتل  12بدددد أقحددى 

 أددد دراسية.  30بدد أدعى ل أبدد أقحى  أددد دراسية 20يكأن عحيو الرسالة 

 تأحيف كل مقرر من مقررات البرعامجل بالليتين العربية أاإلعجليزية.  .6

يد رمدز أرقدأ لكدل مقدرر لجميدع مقدررات البرعدامجل بدالليتين العربيدة أاإلعجليزيدةل تدد .7

 . عمادد الدراسات العليا بالتعسيا معأفلك أ ا الرا ترقيأ مقررات الدراسات العليا 

مقارعة بدين البرعدامج أالبدرامج المماةلدة  دا جامعدات المملكدةل  على القسأ إجراء دراسة .8

لالسددتفادد مددن إيجابيددات برامجهددا أتال ددا سددلبياتهال أتأمدديح مدددى تميددز البرعددامج عددن 

 غير  من البرامج المماةلة. 

ير ع القسأ مشدرأ  البرعدامجل بعدد اعتمداد  مدن مجلدق القسدأ إلدى مجلدق الكليدةل أبعدد  .9

 .عمادد الدراسات العلياى البرعامج المقترح يتأ ر ع  إلى مجلق مأا قة مجلق الكلية عل

 

 المـادة التاسعـــة

يدددرق مجلددق عمددادد الدراسددات العليددا مشددرأ  البرعددامجل أيتددألى التعسدديا بددين متاللباتدد  

اهخرى القائمة إن أجددت لتفدادي اازدأاجيدة  يمدا بيعهدال أ دا ددال اقتعاعد   أمتاللبات البرامج

 يأحا ب  إلى مجلق الجامعة اعتماد .

 القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة من الئحة الدراسات العليا

9-1: 

ل عمادد الدراسدات العليداشكلها مجلق يبرامج الدراسات العليا التا الدائمة للجعة التتألى  .1

http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
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دراسة مشرأعات برامج الدراسات العليدا الجديددد المقتدرح اسدتدداةهال تمهيددا  لعرمدها 

 على مجلق العمادد.

تقأأ اللجعدة بدراسدة البدرامج للتلكدد مدن اسدتيفائها اهدكداأ أالمعدايير التدا عحدت عليهدا  .2

الالئدة المأددد للدراسات العليا  دا الجامعدات أقأاعددها التعفيفيدةل أاقتدراح التعدديالت 

 الماللأبة. 

عمدددادد بعدددد اكتمدددال التعدددديالت الماللأبدددةل تأحدددا اللجعدددة بر دددع البدددرامج إلدددى مجلدددق  .3

 . لعلياالدراسات ا

 تر ع اللجعة تأحياتها أمدامرها إلى عميد الدراسات العليا اعتمادها.   .4

 

 المـادة العاشـــرة

يكأن التعديل  دا المقدرراتل أأ متاللبدات البرعدامجل أأ شدرأال القبدألل بقدرار مدن مجلدق 

 الجامعة بعاء على تأحية مجلق عمادد الدراسات العليا بالتعسيا مع القسأ المختص.

 دة التنفيذية للمادة العاشرة من الئحة الدراسات العلياالقاع

10-1: 

 يتألى كل قسأ إعداد التقارير الالزمة للتقأيأ الدأري لبرامج  الدراسية. .1

يتألى كل قسأ اقتراح شرأال القبأل الخاحة ب  بما ا يتعارض مع الشرأال المعحأص  .2

 عليها  ا الالئدة ل أما جاء  ا ائدتها التعفيفية.

 كل قسأ بتدديد المتاللبات التا يدتاجها كل برعامج دراسا مقترح يقأأ .3

من مدتأى البرعامج يكتفى بقدرار مدن مجلدق عمدادد  % 20افا كان التعديل ا يتجاأز  .4

 الدراسات العليا

 

 المـادة الحاديـة عشــر

أأ  يجأز أن تعشل  ا الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أأ أكةر أأ كليتين

أكةر أ ا قأاعد يمدعها مجلدق الجامعدة بعداء علدى تأحدية مجلدق عمدادد الدراسدات العليدا بعدد 

 التعسيا مع اهقساأ المععية.
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 القاعدة التنفيذية للمادة الحادية عشر من الئحة الدراسات العليا
 

11-1: 

إفا اقتمت المحلدة إيجداد برعدامج مشدترك بدين تخححدين أأ أكةدر  دا كليدة أادددد ل  .1

يرشح كل قسأ عددا  من المتخححين  ي  عمأان أأ أكةر بدد أقحى سدبعة أعمداء ل 

لأمع تحأر للبرعامج المشدترك المقتدرح بعدد دراسدت   دا كدل قسدأ علدى دددد يعدرض 

إقرار  ةأ ر ع  إلى مجلق عمادد الدراسات العليدا لدراسدت  ب للتأحية على مجلق الكلية

 اف القرار.أر ع التأحية ب  إلى مجلق الجامعة اتخ

إفا اقتمت المحلدة إيجاد برعامج مشترك بين تخححدين أأ أكةدر  دا كليتدين أأ أكةدر  .2

من كليدات الجامعدة يرشدح كدل قسدأ عدددا  مدن المتخححدين  يد  عمدأان أأ أكةدر بددد 

أقحى سبعة أعماء لأمع تحأر للبرعامج المشدترك المقتدرح ل أبعدد دراسدت   دا كدل 

ليات المععية ةأ ير ع إلى مجلق عمادد الدراسات قسأ على ددد يعرض على مجالق الك

 العليا لدراست  أر ع التأحية ب  إلى مجلق الجامعة.

 ويتم ذلك وفق الضوابط التالية:         

 تكأن إجراءات القبأل  ا البرعامج مشتركة بين اهقساأ المععية أأ قا لشرأال القبأل العامة.-أ 

 ا يخح  من متاللبات البرعامج.يتألى كل قسأ اإلشراف على تعفيف م-و

يكأن الالالو معتميا  إلى البرعدامج أيتدألى القسدأ التأحدية بتسدجيل مأمدأ  رسدالت  أتعيدين -ج

 مشر ا  ل ل أالتأحية بمعد  الدرجة.

يرشح مجلدق الكليدة أأ الكليدات المععيدة مشدر ا  عامدا  علدى البرعدامج ل أتدددد مهامد  اإلداريدة -د

 أاهكاديمية.
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 أالتسجيلالقبأل 

 شـــروط القــبول

 المـادة الثانيـة عشـــر
يددد مجلق الجامعة أعداد الالالو الفين سيتأ قبألهأ سعأيا  ا الدراسات العليدا بعداء  علدى 

 تأحية مجلق عمادد الدراسات العليا أاقتراح مجالق اهقساأ أالكليات.

 علياالقاعدة التنفيذية للمادة الثانية عشر من الئحة الدراسات ال
 

12-1: 

 برامج الدراسات العليا بعاء  على :تدديد أعداد المقبألين بيتأ         

القدرد ااستيعابية  ا التخحص الماللأو ل بديا أا يزيد معدل الالو لكل عمأ هيئة  .1

الالو لكل عمأ هيئة تدريق ألمجلق عمادد الدراسدات  خمسةل  1:  5تدريق عن ) 

عاء على تأحية مجلسا القسدأ أالكليدة أبمدا ا يدؤةر علدى العليا دا ااستةعاء من فلك ب

 جأدد المخرجات.

الالو أبرعامج الددكتأرا   خمسةأا يقل عدد الالالو الملتدقين ببرعامج الماجستير عن  .2

عن ةالةة الالو ل أيعتبر هفا العدد هأ الدد اهدعدى لفدتح البدرامج الدراسدية ل ألمجلدق 

اء مدن فلدك بعداء علدى تأحدية مجلسدا القسدأ أالكليدة عمادد الدراسات الُعليا دا ااسدتةع

أالفي يرجع إليهما  ا تدديد الدد اهدعى أاهقحى للقبأل  ا البرامج الدراسية المشدار 

 إليها  ا مأء مبررات يبديها مجلسا القسأ أالكلية أيقدرها مجلق العمادد .
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 المادة الثالثـة عشـــر

 راسات العليا بحفة عامة ما يلتا:يشترال للقبأل  ا الد        

أن يكددأن المتقدددأ سددعأديال أأ علددى معدددة رسددمية للدراسددات العليددا إفا كددان مددن غيددر  .1

 السعأديين.

أن يكأن المتقدأ داحال على الشهادد الجامعية من جامعة سعأدية أأ من جامعة أخدرى  .2

 معترف بها.

 أن يكأن دسن السيرد أالسلأك أائقا البيا. .3

 ين علميتين من أساتفد سبا لهأ تدريس .أن يقدأ تزكيت .4

 مأا قة مرجع  على الدراسة إفا كان مأظفا. .5

اهحل  ا دراسة الدكتأرا  التفرغ التاأ أيجأز لمجلق الجامعة ااستةعاء من فلك متى  .6

 دعت الداجة لفلك. 

 ألمجلق كل جامعة أن يميف إلى هف  الشرأال العامة ما يرا  مرأريا.         

 نفيذية للمادة الثالثة عشر من الئحة الدراسات العلياالقاعدة الت
 

13-1: 

ل  يشددترال  13بالعسددبة للالالددو غيددر السددعأدي ل أامددا ة الددى مدداأرد  ددا المددادد )         

 التالا:

 مأا قة حادو الحالدية على المعدة الرسمية .1

 أن يكأن ل  جأاز سفر ساري المفعأل .2

لالات بالمملكة أأ سفارتها بالبلد المقيأ أن تكأن الأةائا كا ة معتمدد من قبل الس .3

  ي  مقدأ الاللو
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 المـادة الرابعـة عشـــر

يشترال للقبأل بمردلة الدبلأأ دحأل الالالو على تقدير )جيدل على اهقل  ا المردلة         

 الجامعية.

 القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة عشر من الئحة الدراسات العليا
 

14-1: 

إفا كان عدد الالالو المتقدمين لبرامج الدبلأأ اكبر من اهعداد القحأى التدا يقرهدا         

مجلق العمادد  ان المفاملة بين المتقدمين تتأ عن الريا إعالاء كل متقدأ درجدة مدن مائدة 

 مأزعة كالتالا:

درجدددة مدددن إجمدددالا الدرجدددة  45معددددل التخدددرج  دددا مردلدددة البكدددالأريأق ألهدددا  .1

 المستدقة.

درجة من إجمالا الدرجة المسدتدقة علدى  40ات التدريرية أالشفهية ألها ااختبار .2

درجة مدن اهربعدين درجدة المخححدة  30أا تقل درجات الجاعو التدريري عن 

لهفا الجاعو أ لدمأر المتقدأ ااختبارات الشفهية يجدو أن يكدأن قدد دحدل علدى 

 على اهقل  ا ااختبار التدريري . % 60

 جمالا الدرجات إلى تقدير المتقدأ  ا مأاد التخحص.درجة من إ 15تخحص  .3

يددتأ القبدددأل بعددد اسدددتيفاء المتقددددمين لكددل الشدددرأال أاإلجددراءات الالزمدددة أدسدددو  .4

اه ملية  ا الدرجات المكتسبة أأ قا للعدد المددد ديا يتأ ترتيو المتقدمين أ قدا 

 . ا البرعامجلدرجاتهأ أاخف اهأائل دتى يتأ استكمال العدد اهقحى المسمأح ب   

 

 المـادة الخامسـة عشـــر

يشترال للقبأل بمردلة )الماجستيرل دحأل الالالو على تقدير )جيد جدا ل علدى اهقدل  دا  

المردلددة الجامعيددةل أيجددأز لمجلددق عمددادد الدراسددات العليددا قبددأل الداحددلين علددى تقدددير )جيددد 

 مرتفعل .

حدية مجلددق القسددأ أتلييددد مجلددق كمدا يجددأز لمجلددق عمددادد الدراسدات العليددا بعدداء علددى تأ

الكلية قبأل الداحلين على تقدير )جيدل  ا بعض البرامج التا يدددها مجلق الجامعةل على أا 

يقل معدل الالالو  ا كل اهدأال عن )جيد جدا ل  ا مقررات التخحص لمردلة البكدالأريأق. 
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مجلددق الكليددة إمددا ة  ألمجلددق عمددادد الدراسددات العليددا بعدداء  علددى تأحددية مجلددق القسددأ أتلييددد

 شرأال أخرى يراها مرأرية للقبأل . 

 القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة عشر من الئحة الدراسات العليا
 

15-1: 

إفا كان عدد الالالو المتقددمين لبدرامج الماجسدتير اكبدر مدن اهعدداد القحدأى التدا         

الريا إعالاء كل متقدأ درجة من  يقرها مجلق العمادد  ان المفاملة بين المتقدمين تتأ عن

 مائة مأزعة كالتالا:

درجدددة مدددن إجمدددالا الدرجدددة  45معددددل التخدددرج  دددا مردلدددة البكدددالأريأق ألهدددا  .1

المستدقة إفا كان التقدأ لمردلة الماجستير مباشرد دأن المرأر على برعامج دبلدأأ 

تخححددا أمددا إفا كددان هعدداك دبلددأأ يدحددل عليدد  المتقدددأ قبيددل التداقدد  ببرعددامج 

درجة لمعدل   ا مردلة البكالأريأق أ  20الماجستير  تتأز  الدرجة على أساق 

 درجة لمعدل   ا مردلة الدبلأأ التخححا 25

درجة من إجمالا الدرجة المسدتدقة علدى  40ااختبارات التدريرية أالشفهية ألها  .2

درجة من اهربعين الدرجة المخححدة  30أا تقل درجات الجاعو التدريري عن 

الجاعو أ لدمأر المتقدأ ااختبارات الشفهية يجدو أن يكدأن قدد دحدل علدى  لهفا

 على اهقل  ا ااختبار التدريري . % 60

 درجة من إجمالا الدرجات إلى تقدير المتقدأ  ا مادد التخحص . 15تخحص  .3

يددتأ القبدددأل بعددد اسدددتيفاء المتقددددمين لكددل الشدددرأال أاإلجددراءات الالزمدددة أدسدددو  .4

ت المكتسبة أأ قا للعدد المددد ديا يتأ ترتيو المتقدمين أ قدا اه ملية  ا الدرجا

 لدرجاتهأ أاخف اهأائل دتى يتأ استكمال العدد اهقحى المسمأح ب   ا البرعامج .

للمعيدين بالجامعة اهألأية  ا القبأل ببرامج الدراسات العليا بهدا أا يترتدو علدى  .5

 فلك إعفائهأ من اختبارات القبأل المقررد.

 

 

 

 

 



 
 يةالمملكة العربية السعود

 وزارة التعليم العالي
 جامعة شقراء

 ميالعلوالبحث   وكالة الجامعة للدراسات العليا
 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Higher Education 

Shaqra University 
Vice Presidency for Graduate Studies and Scientific Research 
Deanship of Graduate Studies 

 
 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي
 جامعة شقراء

 ميالعلوالبحث   وكالة الجامعة للدراسات العليا
 عمادة الدراسات العليا

 
 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي
 جامعة شقراء

 ميالعلوالبحث   وكالة الجامعة للدراسات العليا
 عمادة الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 القواعد التنفيذية لالئحة الدراسات العليا بجامعة شقراءـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 14 - 

 المـادة السادسـة عشـــر

يشترال للقبأل بمردلة )الدكتأرا ل الدحأل على تقدير )جيد جددا ل علدى اهقدل  دا مردلدة 

الماجستير إفا كاعت من جامعة تمعدها بتقدير. ألمجلق عمادد الدراسات العليا بعاء على تأحدية 

 أل.مجلق القسأ أتلييد مجلق الكلية إما ة شرأال أخرى يراها مرأرية للقب

 القاعدة التنفيذية للمادة السادسة عشر من الئحة الدراسات العليا
 

16-1: 

إفا كان عدد الالالو المتقدمين لبرامج الدكتأرا  يزيد عن الددد اهقحدى الدفي يقدر          

مجلق العمادد  ان المفاملة بين المتقدمين تتأ عن الريا إعالاء كل متقدأ درجدة مدن مائدة 

 مأزعة كالتالا:

درجة مدن إجمدالا الدرجدة المسدتدقة  30ل التخرج  ا مردلة الماجستير ألها معد .1

 درجة من إجمالا الدرجة المستدقة. 15أمعدل التخرج  ا البكالأريأق ألها 

درجة من إجمالا الدرجة المسدتدقة علدى  40ااختبارات التدريرية أالشفهية ألها  .2

بعين الدرجة المخححدة درجة من اهر 30أا تقل درجات الجاعو التدريري عن 

لهفا الجاعو أ لدمأر المتقدأ ااختبارات الشفهية يجدو أن يكدأن قدد دحدل علدى 

 على اهقل  ا ااختبار التدريري . % 60

 درجة من إجمالا الدرجات إلى تقدير المتقدأ  ا مادد التخحص . 15تخحص  .3

أدسدددو  يددتأ القبدددأل بعددد اسدددتيفاء المتقددددمين لكددل الشدددرأال أاإلجددراءات الالزمدددة .4

اه ملية  ا الدرجات المكتسبة أأ قا للعدد المددد ديا يتأ ترتيو المتقدمين أ قدا 

 لدرجاتهأ أاخف اهأائل دتى يتأ استكمال العدد اهقحى المسمأح ب   ا البرعامج .

للمدامرين بالجامعة اهألأية  دا القبدأل ببدرامج الدراسدات العليدا بهدا أا يترتدو  .5

 بارات القبأل المقررد.على فلك إعفائهأ من اخت

 

 المـادة السابعـة عشـــر

يجدأز قبدأل الالالدو لدراسددة الماجسدتير أأ الددكتأرا   دا غيددر مجدال تخححد  بعداء علددى 

 تأحية مجلسا القسأ أالكلية المختحين أمأا قة مجلق عمادد الدراسات العليا.
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 المـادة الثامنـة عشـــر

الو  ا مردلتا الماجستير أأ الددكتأرا  اجتيداز يجأز للقسأ المختص أن يشترال لقبأل الال

عدد من المقررات التكميليدة مدن مردلدة سدابقة  دا مددد ا تزيدد علدى ةالةدة  حدأل دراسدية مدع 

 مراعاد ما يلتا:

 اجتياز المقرر التكميلا  ا المرد اهألى بتقدير ا يقل عن )جيدل. .1

 جدا ل. أا يقل معدل  التراكما  ا المقررات التكميلية عن )جيد .2

ا يتأ التسجيل  ا برعامج الدراسات العليدا إا بعدد اجتيداز المقدررات التكميليدةل أيجدأز  .3

للقسددأ اإلفن بالتسددجيل  ددا مقددررات الدراسددات العليددا إفا لددأ يبددا عليدد  سددأى مقددرر أأ 

 مقررين من المقررات التكميلية.

لمدددد للدحأل علدى ا تدتسو المدد الزمعية اجتياز المقررات التكميلية ممن المدد ا .4

 الدرجة.

 ا تدخل المقررات التكميلية  ا ادتساو المعدل التراكما لمردلة الدراسات العليا. .5

 القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة عشر من الئحة الدراسات العليا

18-1: 

ا يشترال التفرغ لدراسة المقررات التكميلية أا يتمتع من يدرق تلك المقررات   .1

  . لو الجامعابدقأا الالا

يعالى من يدرق مقررات تكميلية من مقررات المردلة الجامعية رقما  جامعيا  مؤقتا   .2

يدسو من خالل  معدل  الفحلا أالتراكما بالتعسيا بين عمادد الدراسات العليا أعمادد 

 .القبأل أالتسجيل

أال يجأز للقسأ اهفن بالتسجيل  ا مقررات الدراسات العليا لمن استأ ى جميع شر .3

 :القبأل ألأ يبا علي  سأى مقرر أأ مقررين من المقررات التكميلية أ ا ما يلا

  .من أددات المقررات التكميلية %25ا تشكل هف  المقررات أكةر من  -أ

  .أا يقل معدل   يما اجتاز  من المقررات التكميلية عن جيد جدا   -و

  .عقالا أن يتأ تسجيلها  ا الفحل الدراسا المقبل دأن ا -ج

يجأز لمن لأ يجتز المقررات التكميلية لظرأف قهرية يقبلها مجلق عمادد الدراسات  -د
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 القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة عشر من الئحة الدراسات العليا

  العليا أيأحا بها

 .مجلق القسأ ل التقدأ مر  أخرى للقبأل  ا التخحص عفس  أأ غير  

 

 

 المـادة التاسعـة عشـــر

 ادد القبأل أالتسجيل.تتألى عمادد الدراسات العليا قبأل الالالو أتسجيلهأ بالتعسيا مع عم

 

 المادة العشـــرون

 ا يجأز للالالو أن يلتدا ببرعامجين للدراسات العليا  ا أقت أادد.

 

 التلجيل أالدفف
 

  المـادة الحاديــة والعشـــرون

يجأز بمأا قة مجلق القسأ المختص أعميدي الكلية أالدراسات العليا تلجيدل قبدأل الالالدو 

ل  حلين دراسيينل أا تدتسو مدد التلجيل ممن الدد اهقحى لمدد على أا تتجاأز مدد التلجي

 الدحأل على الدرجة.

 القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والعشرون من الئحة الدراسات العليا

21-1: 

يقأأ الالالو المقبأل الفي يرغو تلجيل قبألد  بتعبئدة العمدأفج المعدد لدفلك أتقديمد  إلدى  .1

يعد قبدأل التلجيدل  القسأ أادء الدراسة لعرم  على مجلق رئيق القسأ المختص قبل ب

 ل.22عا فا  إا بعد مأا قة مجلق عمادد الدراسات العليا أ قا  لما جاء بالمادد )

إفا تجاأزت المدد  حلين دراسديين يليدى قبدأل الالالدو ألد  أن يقددأ تقدديما  جديددا  أ دا  .2

 شرأال االتداا أقت القبأل الجديد.
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 ثانيـة والعشـــرونالمـادة ال

يجأز بمأا قة مجلق القسأ المختص أعميدي الكلية أالدراسات العليا تلجيل دراسة الالالو أ ا 

 ما يلتا:

 أن يكأن الالالو قد اجتاز  حال دراسيا أأ أكةر أأ أعجز قدرا  معاسبا  من الرسالة. .1

 أا يتجاأز مجمأ  مدد التلجيل أربعة  حأل دراسية )سعتين دراسيتينل. .2

 أن يتقدأ باللو التلجيل قبل بداية الفحل الدراسا بما ا يقل عن أسبأعين. .3

 ا تدتسو مدد التلجيل ممن الدد اهقحى لمدد الدحأل على الدرجة. .4

 

 القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والعشرون من الئحة الدراسات العليا

22-1: 

ك ل أتقديمد  إلدى رئديق القسدأ يقأأ من يرغو تلجيل الدراسة بتعبئدة العمدأفج المعدد لدفل .1

المختص قبل بداية الفحل الدراسا بما ا يقل عن أسبأعين لعرم  على مجلدق القسدأ 

 إلبداء مرئيات   ا مأء الفقرد اهألى من فات المادد.

 ا يعتبر التلجيل عا فا إا بعد مأا قة عميدي الكلية أالدراسات العليا. .2

 البا معتظما. ترد التلجيل ال الالالو خاللا يعتبر  .3

تقددأأ عمددادد الدراسددات العليددا بددإبالغ جهددة العمددل بأمددع الالالددو  إفا كددان هددفا الالالددو  .4

 متفرغا  للدراسة.

يتقدأ الالالو بعد اعتهاء مددد التلجيدل أأ قالعهدا باللدو ترشديح مشدرف علدى رسدالت   دا  .5

علددى مأا قددة مجلددق القسددأ  تعددفر اسددتمرار  مددع مشددر   السددابا افا كددان داحددال  دالددة 

لمخددتص علددى مأمددأ  الرسددالة قبددل التلجيددل  إفا كاعددت هددف  المدددد ا تزيددد عددن  حددل ا

دراسددا أادددد ألعمددادد الدراسددات العليددا ااسددتةعاء مددن هددفا الشددرال  أ قددا ل سددباو التددا 

 تراها .
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 المـادة الثالثـة والعشـــرون

 يجأز أن يدفف الالالو جميع مقررات الفحل الدراسا أ ا ما يلتا:

 دأ باللو الدفف قبل ااختبار العهائا.أن يتق .1

 مأا قة مجلق القسأ أعميدي الكلية أالدراسات العليا. .2

 أا يكأن هفا الفحل الدراسا ممن الفرص اإلما ية. .3

 ل. 22يدتسو هفا الفحل الدراسا ممن مدد التلجيل المشار إليها  ا المادد ) .4

 دراسات العلياالقاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والعشرون من الئحة ال

23-1: 

يقأأ من يرغو دفف المقررات بتعبئة العمأفج المعد لفلك أتقديم  إلى رئيق القسأ  .1

المختص قبل بدء ااختبارات العهائية بما ا يقل عن خمسة أسابيع لعرم  على مجلق 

 القسأ.

 ا يعتبر الدفف عا فا إا بعد مأا قة عميدي الكلية أالدراسات العليا. .2

 الدراسات العليا بإبالغ جهة العمل بالدفف إفا كان الالالو متفرغا  من عمل .  تقأأ عمادد .3

 أا يكأن الالالو قد استعفف مدد التلجيل المقررد عظاما . .4

 
 ااعسداو

 المـادة الرابعـة والعشـــرون
إفا اعسدو الالالو من الدراسات العليا بعداء علدى رغبتد  ةدأ أراد العدأدد إليهدا البقدت عليد  

 التداا أقت التسجيل الجديد. شرأال ا

 

 ااعقالا 
 المـادة الخامسـة والعشـــرون

 يعتبر الالالو معقالعا عن الدراسة أيالأى قيد   ا الداات اآلتية:

 إفا كان مقبأا  للدراسة ألأ يسجل  ا الأقت المددد. -1
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  ا دال التسجيل  ا أدد الفحأل أعدأ مباشرت  للدراسة لهفا الفحل. -2

 

 ذية للمادة الخامسة والعشرون من الئحة الدراسات العلياالقاعدة التنفي

25-1: 

تبلغ الكلية عمادد الدراسات العليا بالالالو المقبألين للدراسة ألأ يسجلأا خالل أسبأعين من  .1

بداية الدراسة أأ الأقت المددد للتسجيل الدفي تدأ اإلعدالن ععد  مدن خدالل الكليدة أتدأ إعدالأ 

 فلك.العمادد بالمأاعيد الخاحة ب

مدن  ةالةدة أسدابيعتقأأ الكلية بر ع أسماء الالالو المسجلين ألأ يباشرأا الدراسة بعد ممدا  .2

 بداية كل  حل دراسا .

الدفين لدأ يسدجلأا  دا الأقدت المددددل أأ  لبدةُيحدر عميد الدراسات العليا قرارا  بالا قيد الال .3

لدأ تباشددر  ددا الأقددت سدجلأا ألددأ يباشددرأا الدراسدة ل أللعمددادد اسددتةعاء بعدض الددداات التددا 

المددد أفلك ععد أجأد عدفر قهدري يقبلد  مجلدق العمدادد  دا دددأد أسدبأ  أخدر مدن بدايدة 

 الفحل الدراسا أأ ستة أسابيع من بداية العاأ الدراسا.

 

 

 إلغاء القيد وإعادته

 المـادة السـادسـة والعشـــرون
 داات اآلتية:يليى قيد الالالو بقرار من مجلق عمادد الدراسات العليا  ا ال

 إفا تأ قبأل   ا الدراسات العليا ألأ يسجل  ا الفترد المدددد للتسجيل. .1

 ل.18إفا لأ يجتز المقررات التكميلية أ ا الشرأال الأاردد  ا المادد ) .2

 إفا اعسدو أأ اعقالع عن الدراسة لمدد  حل دراسا دأن عفر مقبأل. .3

تد  الدراسدية أ قدح هدكداأ المدادد إفا ةبت عدأ جديت   دا الدراسدة أأ أخدل بدلي مدن أاجبا .4

 ل من هف  الالئدة.52)

 إفا اعخفض معدل  التراكما عن تقدير )جيد جدا ل  ا  حلين دراسيين متتاليين. .5
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 ل.22إفا تجاأز  رص التلجيل المدددد  ا المادد ) .6

إفا أخل باهماعة العلمية سأاء  دا مردلدة دراسدت  للمقدررات أأ إعدداد  للرسدالةل أأ قداأ  .7

 يخل باهعظمة أالتقاليد الجامعية.بعمل 

 بعد السماح ل  بإعادت  مرد أاددد. -إن أجد -إفا لأ يجتز ااختبار الشامل .8

 إفا قررت لجعة الدكأ على الرسالة عدأ حالديتها للمعاقشة أأ عدأ قبألها بعد المعاقشة. .9

 ل.36إفا لأ يدحل على الدرجة خالل الدد اهقحى لمدتها أ قا  للمادد ) .10

 دة السـابعـة والعشـــرونالمـا

يجأز  ا داات المرأرد القحدأى إعدادد قيدد الالالدو الدفي أليدا قيدد  إفا كدان الدائدل         

دأن مأاحلة دراست  ظدرأف قهريدة يقبلهدا مجلسدا القسدأ أالكليدة أتكدأن إعدادد القيدد بعداء علدى 

 اعاد ما يلتا:تأحية من مجلق عمادد الدراسات العليا أبقرار من مجلق الجامعة مع مر

الالالو الفي ممى على إلياء قيد  أكةر من ستة  حأل دراسدية يعامدل معاملدة الالالدو  .1

 المستجد بحرف العظر عما قالع سابقا من مردلة الدراسة.

الالالددو الددفي ممددى علددى إليدداء قيددد  سددتة  حددأل دراسددية أأ أقددل يعيددد دراسددة بعددض  .2

ا دا عليهدا مجلدق عمدادد الدراسدات المقررات التا يدددها ل  مجلسدا القسدأ أالكليدة أيأ

العليا أتدتسو الأددات التا درسها مدمن معدلد  التراكمدا بعدد اسدتئعا   الدراسدة كمدا 

تدتسددو المدددد التددا قمدداها الالالددو  ددا الدراسددة قبددل إليدداء قيددد  مددمن المدددد القحددأى 

 للدحأل على الدرجة.

 ات العلياالقاعدة التنفيذية للمادة السابعة والعشرون من الئحة الدراس

27-1: 

                                       باللددددو إعدددادد قيددددد   المخدددتصليتقددددأ الالالدددو الددددفي أليدددا قيددددد  إلدددى رئددديق القسددددأ  .1

) بالعمافج المعدد لفلك اليرض ل مر قا  ب  قرار إلياء القيد أما يةبت أن فلك كان بسدبو 

 ظرأف قهرية يدددها مجلق عمادد الدراسات العليا.

مل اإلجراءات العظامية أ ا ما جاء  ا أحل المادد ما لأ يتخلف شرال من شرأال تستك .2

ل أقأاعدددهما أإجراءاتهمددا التعظيميددة 16ل 15القبددأل المعحددأص عليهددا  ددا المددادتين )

 أالتعفيفية.
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 الفرص اإلضافية

 المـادة الثامنـة والعشـــرون

و  رحددة إمددا ية أاددددد لفحددل ل مددعح الالالدد26ل مددن المددادد )5يجددأز اسددتةعاء مددن الفقددرد )

دراسا أادد أأ  حدلين دراسديين دددا  أعلدى بعداء علدى تأحدية مجلسدا القسدأ أالكليدة أمأا قدة 

 مجلق عمادد الدراسات العليا.

 القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والعشرون من الئحة الدراسات العليا

28-1: 

ل  حلين دراسيين متتاليين ل يأقف تسجيل الالالو إفا اعخفض معدل  عن جيد جدا  خال .1

 أأ سعة دراسية.

يقدأ المشرف العلما لرئيق القسأ المختص تقريرا  مفحال  عن الالالو المأقأف  .2

 تسجيل .

لمجلق القسأ أن يأحا بمعح الالالو  رحة ا تزيد على  حلين دراسيين لر ع معدل   .3

 التراكما إلى جيد جدا .

لالالو على تقدير )جيدل لر ع معدل  يجأز إعادد مقرر أأ أكةر مما دحل  ي  ا .4

 التراكما إلى )جيد جدا ل ألمرد أاددد.

تر ع التأحية مر قة بتقرير المشرف أالسجل اهكاديما للالالو إلى مجلق الكلية  .5

 للعظر أاتخاف التأحية المعاسبة.

 تر ع تأحية مجلسا القسأ أ الكلية إلى عمادد الدراسات العليا اتخاف القرار المعاسو. .6

 

 

 المادة التاسعة والعشرون

ل معح الالالو  رحة إما ية ا تزيد عن 26ل من المادد )10يجأز استةعاء من الفقرد )        

 حلين دراسيين بعاء على تقرير من المشرف أتأحية مجلسا القسأ أالكلية أمجلق عمادد 

 الدراسات العليا أمأا قة مجلق الجامعة. 
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 تاسعة والعشرون من الئحة الدراسات العلياالقاعدة التنفيذية للمادة ال

29-1: 

يتقدأ الالالو إلى المشرف باللو  رحة إما ية إلتماأ متاللبات الدحأل علدى الدرجدة  .1

العلمية أ قا للعمأفج المعد لفلك اليرض ألن يقبل الاللو  ا دالة استخداأ عمدأفج غيدر 

 تابع للعمادد.

ال  عن السير الدراسا للالالدو مقترددا  يقدأ المشرف لرئيق القسأ المختص تقريرا  مفح .2

 مدد الفرحة اإلما ية.

لمجلق القسأ بعاء على اقتراح المشرف أن يأحا بمعح الالالو  رحة إما ية ا تزيدد  .3

 على  حليين دراسيين.

 يأحا مجلق الكلية بما يرا  معاسبا  ديال المأمأ . .4

لدراسدات العليدا تعرض تأحدية مجلدق الكليدة مشدفأعة بمبرراتهدا علدى مجلدق عمدادد ا .5

 اتخاف التأحية المعاسبة.

تر ددع تأحددية مجلددق عمددادد الدراسددات العليددا بعددد محددادقة مدددير الجامعددة إلددى مجلددق  .6

 الجامعة اتخاف القرار الالزأ

 

 التحويل

 المـادة الثـالثـــون

يجأز قبأل تدأيل الالالو إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بهدا بعداء علدى تأحدية         

 سا القسأ أالكلية أمأا قة مجلق عمادد الدراسات العليا مع مراعاد ما يلتا:مجل

 تأا ر شرأال القبأل  ا الالالو المدأل أأي شرأال أخرى يراها القسأ مرأرية. .1

 أا يكأن الالالو مفحأا  من الجامعة المدأل معها هي سبو من اهسباو. .2

 البقا لآلتا: يجأز ادتساو عدد الأددات الدراسية التا درسها سابقا .3

 أا يكأن قد ممى على دراست  للأددات المعادلة أكةر من ستة  حأل دراسية.-أ

 أن تتفا من ديا المأمأ  مع متاللبات البرعامج المدأل إلي .-و
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 أا تتعددددددددى عسدددددددبة هدددددددف  الأدددددددددات ةالةدددددددين  دددددددا المائدددددددة مدددددددن أدددددددددات-ج

 البرعامج المدأل إلي .

 عن )جيد جدا ل.أا يقل تقدير   ا الأددات المعادلة -د

 ا تدخل الأددات المعادلة ممن دساو المعدل التراكما.-ها

تكأن المعادلة بتأحية من مجلق القسأ الفي يتبع  المقرر أمأا قة مجلسا الكلية -أ

 أعمادد الدراسات العليا.

 القاعدة التنفيذية للمادة الثالثون من الئحة الدراسات العليا

30-1: 

 يل:أوالً : إجراءات التحو

يتقدأ الالالو باللو التدأيل ) باستخداأ العمأفج المعد لفلك اليرض ل إلدى عميدد عمدادد   .1

الدراسات العليا مر قا  ب  بيان معتمد بالأددات التا درسها  ا الجامعدة المدراد التدأيدل 

بددالمقررات  معادلددةمعهددا ل أأحددف تفحدديلا معتمددد لمفددردات المقددررات التددا درسددها ) 

ها الالالدو أ عددد السداعات لكدل مقدرر دراسدا معتمدد مدن الجامعدة الدراسية التدا درسد

 المدأل معها ل.

 يدال الاللو أمر قات  إلى عميد الكلية المختحة لعرم  على مجلسا القسأ أالكلية. .2

 تر ع تأحية مجلسا القسأ أ الكلية إلى عمادد الدراسات العليا اتخاف القرار المعاسو. .3

 سية:ثانياً : احتساب الوحدات الدرا

إلدى القسدأ أأ اهقسداأ  -إفا تدأ قبدأل تدأيلد -ُتدال المقدررات التدا درسدها الالالدو سدابقا   .1

 ل من أحل المادد.3المختحة لمعادلتها لما جاء  ا الفقرد )

تكأن المعادلة بتأحية من مجلق القسأ الفي يتبع  المقررل أبمأا قة مجلق الكلية التدا  .2

 يتبعها القسأ.

أيددرق الالالدو الأدددات غيدر المعادلدة لمدمن سدجل الالالدو  تدرج الأددات المعادلة .3

 بالجامعة المدأل لها.

 يعرض اهمر على مجلق عمادد الدراسات العليا اتخاف القرار المعاسو. .4
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 المادة الحادية والثالثون

يجأز تدأيل الالالدو مدن تخحدص إلدى آخدر داخدل الجامعدة بعداء  علدى تأحدية مجلسدا         

 مع مراعاد ما يلتا:  عمادة الدراسات العليال إلي  أالكلية أمأا قة مجلق القسأ المدأ  

ل أأي شرأال أخرى يراها القسأ مرأرية.  .1  تأا ر شرأال القبأل  ا الالالو المدأ 

تدددا سدددبا دراسدددتها  دددا الجامعدددة إفا رأى القسدددأ يجدددأز ادتسددداو الأدددددات الدراسدددية ال .2

 المختص أعها مالابقة للبرعامج الفي يريد التدأل إلي  أتدخل ممن معدل  التراكما. 

ل مددن هددف  26أا يكددأن الالالددو قددد أليددا قيددد  هيب مددن اهسددباو الددأاردد  ددا المددادد ) .3

 الالئدة. 

ل معدد .4   مددمن المدددد القحددأى تدتسددو المدددد التددا قمدداها الالالددو  ددا البرعددامج المدددأ 

 المدددد للدحأل على الدرجة. 

يكددأن التدأيددل مددن برعددامج إلددى آخددر لمددرد أاددددد خددالل المدددد المدددددد للدحددأل علددى  .5

 الدرجة. 

 القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والثالثون من الئحة الدراسات العليا

31-1: 

إضتافة إلتى متا جتاء -الجامعتة أوالً : شروط التحويل من تخصص ألخر أو من قسم ألختر داختل

 ما يل :-ف  أصل المادة

أن يكأن الالالو قد أممى ما ا يقل عن  حل دراسا  ا كليت  أا يشمل فلك  حدأل  .1

 الدفف.

أن تكأن المدد المتبقية للالالو كا ية للدحأل على الدرجة العلمية  ا البرعامج المددأل  .2

 إلي .

 أن يكأن هعاك قسأ معاظر للقسأ المدأل مع . .3

 ثانياً : إجراءات التحويل ما يل :

 يقأأ الالالو بتعبئة العمأفج الخاص بالتدأيل لدى عمادد الدراسات العليا. .1

يدال الاللو إلى عميد الكلية المععية ل مر ا ب  بيدان معتمدد بالأدددات التدا درسدها  دا  .2

 القسأ المدأل مع  للعرض على مجلسا القسأ أالكلية.

ليددة إلددى مجلدق عمددادد الدراسددات العليدا اتخدداف القددرار تر دع تأحددية مجلسددا القسدأ أالك .3

http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
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 القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والثالثون من الئحة الدراسات العليا

المعاسو. ا دالة رغبة الالالو التدأيل من تخحص أأ قسأ إلى أخر داخل عفق الكلية 

ل أما  ا دالة رغبة الالالو التدأيل من كلية إلدى أخدرى داخدل الجامعدة  تر دع تأحدية 

 .مادد الدراسات العليامجلسا القسأ أالكلية المدأل معها أالمدأل إليها إلى مجلق ع

 ددا دالددة المأا قددة علددى التدأيددل  ددا كلتددا الدددالتين ل تسددتكمل عمددادد الدراسددات العليددا  .4

 اإلجراءات الالزمة للتدأيل.

 ثالثاً : اختصاصات القسم المحول إليه :

يددد القسأ المدأل إلي  الأددات الدراسية التدا يمكدن ادتسدابها ممدا درسد  الالالدو  دا  .1

 ع القسأ المدأل م

تدخل تقديرات الأددات الدراسية للالالو المدأل ممن معدل  التراكما أما ا يدتسو  .2

 معها يبقى  ا سجل  أا يدخل ممن معدل .

 

 

 

 

 

 عظاأ الدراسة

 المادة الثانية والثالثون:

تكأن الدراسة للدبلأأ بالمقررات الدراسية أ اهعمال الميداعية أالتالبيقية أالمعمليدة أ دا         

 ا يلتا:م

 ا تقل مدد الدراسة عن  حلين أا تزيد عن أربعة  حأل دراسية. .1

 ل أددد. 36ل أددد أا تزيد عن )  24ا يقل عدد الأددات الدراسية عن  )  .2
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أيددد مجلق الجامعة بعاء  على اقتراح مجلسا القسأ أالكلية المختحين أتأحية مجلق         

 لأبة للدحأل على الدبلأأ أمسمى الشهادد.عمادد الدراسات العليا المقررات المال

 المادة الثالثة والثالثون:

 تكأن الدراسة للماجستير بلدد اهسلأبين اآلتيين:        

بالمقررات الدراسية أالرسالة على أا يقل عدد الأدددات الدراسدية عدن أربدع أعشدرين  .1

 أددد مما ا إليها الرسالة.

فات الالبيعدة المهعيدة ل علدى أا يقدل عددد  بالمقررات الدراسدية  دا بعدض التخححدات .2

الأددات الدراسية عدن اةعتدين أأربعدين أدددد مدن مقدررات الدراسدات العليدا ل علدى أن 

 يكأن من بيعها مشرأ  بدةا يدسو بةالا أددات على اهقل.

أيراعى أن تتممن الخالة الدراسية للماجستير على مقدررات دراسدات عليدا فات عالقدة         

 من أقساأ أخرى كلما أمكن فلك. بالتخحص

 

 المادة الرابعة والثالثون:

 تكأن الدراسة للدكتأرا  بلدد اهسلأبين اآلتيين:        

بالمقررات الدراسية أالرسالة على أا يقل عدد الأددات المقررد عن ةالةدين أدددد مدن  .1

 مقررات الدراسات العليا بعد الماجستير مما ا  إليها الرسالة.

ة أبعض المقررات على أا يقل عدد الأددات المقدررد عدن اةعتدا عشدرد أدددد بالرسال .2

تخحددص للدراسددات المأجهددةل أأ العدددأاتل أأ دلقددات البدددال دسددو التكددأين العلمددا 

 للالالو أ تخحح  الدقيا.

 المادة الخامسة والثالثون:

مسدة عشدر أسدبأعا  تعقسأ السعة الدراسية إلى  حلين رئيسين ا تقل مدد كل معهما عن خ        

أا تدخل ممعهما  ترتا التسجيل أااختباراتل أ حل دراسدا حديفا ا تقدل مدتد  عدن ةماعيدة 

 أسابيع تماعف خاللها المدد المخححة لكل مقرر.

أيجددأز أن تكددأن الدراسددة  ددا بعددض الكليددات علددى أسدداق السددعة الدراسددية الكاملددة أ قددل         

 ق الجامعة بما ا يتعارض مع أدكاأ هف  الالئدة.للقأاعد أاإلجراءات التا يقرها مجل

 المادة السادسة والثالثون:



 
 يةالمملكة العربية السعود

 وزارة التعليم العالي
 جامعة شقراء

 ميالعلوالبحث   وكالة الجامعة للدراسات العليا
 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Higher Education 

Shaqra University 
Vice Presidency for Graduate Studies and Scientific Research 
Deanship of Graduate Studies 

 
 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي
 جامعة شقراء

 ميالعلوالبحث   وكالة الجامعة للدراسات العليا
 عمادة الدراسات العليا

 
 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي
 جامعة شقراء

 ميالعلوالبحث   وكالة الجامعة للدراسات العليا
 عمادة الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 القواعد التنفيذية لالئحة الدراسات العليا بجامعة شقراءـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 27 - 

المدد المقررد للدحأل على درجة الماجستير ا تقل عن أربعة  حأل دراسية أا تزيد  .1

 عن ةماعية  حأل دراسيةل أا تدسو الفحأل الحيفية ممن هف  المدد.

ل عن ستة  حدأل دراسديةل أا تزيدد المدد المقررد للدحأل على درجة الدكتأرا  ا تق .2

 عن عشرد  حأل دراسيةل أا تدسو الفحأل الحيفية ممن هف  المدد.

 المادة السابعة والثالثون:

تدسددو المدددد القحددأى للدحددأل علددى الدرجددة العلميددة مددن بدايددة التسددجيل  ددا مقددررات         

ى رئيق القسأ مر قا  ب  عسخة الدراسات العليا أدتى تاري  تقديأ المشرف على الالالو تقريرا إل

 من الرسالةل أأ أي متاللبات أخرى لبرعامج .

 المادة الثامنة والثالثون :

ا تقددل عدددد الأددددات الدراسددية التددا يدرسددها الالددو الدراسددات العليددا  ددا الجامعددة التددا         

ن يقدأأ ستمعد  الدرجة العلمية عدن سدبعين  دا المائدة مدن عددد الأدددات الماللأبدة. كمدا يجدو أ

 باإلعداد الكامل لرسالت  تدت إشرا ها.

 

 المادة التاسعة والثالثون 

ا يتخرج الالالدو إا بعدد إعهداء متاللبدات الدرجدة العلميدةل أبمعددل تراكمدا ا يقدل عدن         

 )جيد جدال.

 القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والثالثون من الئحة الدراسات العليا

39-1: 

العاأ للالالو المتخدرج علدى أسداق معدلد  التراكمدا  دا جميدع متاللبدات يدسو التقدير  .1

أالرسدالة العلميدة التدا -الدرجة العلمية الملتدا بها أالتا تتمةل  ا )المقررات الدراسية

 أعدها أأ المشرأ  البدةا الفي قاأ ب  الالالو أةعاء دراست  بالدرجة العلمية ل.

 دل الفحلا أالتراكما للالالو.تتألى عمادد الدارسات العليا دساو المع .2

 يتخرج الالالو بمأجو شهادد تدمل تقدير  العاأ أمعدل  التراكما أتخحح . .3
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 عظاأ ااختبارات

 المادة األربعون

يتأ إجراء ااختبارات  ا مقررات الدراسات العليا لعيل درجة الدبلأأل أأ الماجسدتيرل أأ         

الئدة الدراسة أااختبارات للمردلة الجامعيدة الحدادرد مدن الدكتأرا ل أرحد التقديراتل أ قا  ل

 هال  يما عدا ما يلتا: 1416/ 6/ 11مجلق التعليأ العالا  ا جلست  الةاعية المعقأدد بتاري  

 ا يعتبر الالالو عاجدا   ا المقرر إا إفا دحل  ي  على تقدير "جيد" على اهقل. .1

ت التا تتاللو دراستها أكةدر مدن  حدل دراسدا  يما يتعلا بااختبارات البديلة أالمقررا .2

يتخددف مجلددق عمددادد الدراسددات العليددا مددا يددرا  ديالهددا بعدداء علددى تأحددية مجلددق القسددأ 

 أمأا قة مجلق الكلية المختحة.

أالالددو الدددكتأرا  بعددد  -إفا اقتمددى برعددامج دراسددت  فلددك -أن يجتدداز الالددو الماجسددتير .3

تدريريا  أشفأيا  شامال  تعقد  لجعة متخححة إعهائهما جميع المقررات الماللأبة اختبارا  

أ ا قأاعد يقرها مجلق الجامعة بعاء على تأحية مجلق القسدأ أمأا قدة مجلدق الكليدة 

المختحة أمجلق عمادد الدراسات العليا. أيكدأن هدفا ااختبدار  دا التخحدص الدرئيق 

فا اجتداز للالالو أالتخححات الفرعية إن أجدت. أيعد الالالدو مرشددا  لعيدل الدرجدة إ

ااختبار من المرد اهألىل أما إن أخفا  ي  أأ  ا جزء مع   يعالى  رحة أاددد خالل 

  حلين دراسيين.  إن أخفا يليى قيد .

 
 إعداد الرسائل أاإلشراف عليها

 المادة الحادية واألربعون
 ددا يكددأن لكددل الالددو دراسددات عليددا مرشددد علمددا مددع بدايددة التداقدد  بالبرعددامج لتأجيهدد          

دراست  أمساعدت   ا اختيار مأمأ  الرسالة أإعدداد خالدة البددا أ دا القأاعدد المعتمددد مدن 

 مجلق الجامعة بعاء على تأحية مجلق عمادد الدراسات العليا.

 المادة الثانية واألربعون

على الالو الدراسات العليا بعد إعهاء جميع متاللبات القبأل أاجتيداز  خمسدين  دا المائدة         

اهقددل مددن المقددررات الدراسددية أبمعدددل تراكمددا ا يقددل عددن )جيددد جدددا ل التقدددأ بمشددرأ   علددى

إلددى القسددأل أ ددا دددال التأحددية بالمأا قددة عليدد  يقتددرح مجلددق القسددأ اسددأ  -إن أجدددت -الرسددالة

أأ أسماء أعماء لجعة اإلشراف مدع تدديدد  -إن أجد -المشرف على الرسالة أالمشرف المساعد
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ك إلى مجلق الكليةل أمجلق عمادد الدراسات العليا للمأا قدة عليد  بعداء علدى رئيسهال أير ع بفل

 تلييد مجلق الكلية.

 المادة الثالثة واألربعون 

يجددو أن تتميددز مأمددأعات رسددائل الماجسددتير بالجدددد أاهحددالةل كمددا يجددو أن تتميددز         

إعمدداء المعر ددة  ددا مأمددأعات رسددائل الدددكتأرا  باهحددالة أاابتكددار أاإلسددهاأ الفاعددل  ددا 

 تخحص الالالو.

 

 المادة الرابعة واألربعون

تكتددو رسددائل الماجسددتير أالدددكتأرا  بالليددة العربيددةل أيجددأز أن تكتددو بليددة أخددرى  ددا         

بعض التخححات بقرار من مجلق الجامعة بعاء علدى تأحدية مجلسدا القسدأ أالكليدة أمجلدق 

 لخص أاف لها باللية العربية.عمادد الدراسات العليا. على أن تدتأي على م

 

 

 المادة الخامسة واألربعون

يشرف على الرسائل العلمية ا هساتفد أاهسداتفد المشداركأن مدن أعمداء هيئدة التددريق         

بالجامعةل أيجأز أن يشرف اهستاف المساعد على رسائل الماجستير إفا ممى على تعييع  علدى 

مدن البددأا  - دا مجدال تخححد  -مدكمدان علدى اهقدل هف  الدرجة سعتانل أكدان لديد  بدةدان

 المعشأرد أأ المقبألة للعشر .

 المادة السادسة واألربعون

يجددأز أن يقددأأ باإلشددراف علددى الرسددائل العلميددة مشددر أن مددن فأي الخبددرد المتميددزد         

ن أالكفايددة العلميددة  ددا مجددال البدددا مددن غيددر أعمدداء هيئددة التدددريق بالجامعددة أفلددك بقددرار مدد

مجلق الجامعة بعاء على تأحية مجلق القسدأ المخدتص أمجلدق الكليدة المععيدة أمجلدق عمدادد 

 الدراسات العليا. 

 المادة السابعة واألربعون

يجأز أن يقأأ بالمساعدد  ا اإلشراف على الرسالة أدد أعماء هيئة التدريق من أقساأ         

 ئيق من القسأ الفي يدرق ب  الالالو.أخرى دسو البيعة الرسالةل على أن يكأن المشرف الر

 المادة الثامنة واألربعون
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للمشرف سأاء كان معفردا أأ مشتركا مع غير  أن يشرف بدد أقحى على أربدع رسدائل         

 ا أقت أاددل أيجأز  ا داات المرأرد القحأى بتأحية من مجلق القسأ أمأا قة مجلسا 

زيادد عدد الرسائل إلى خمق أيدتسو اإلشراف على كل الكلية المععية أعمادد الدراسات العليا 

 رسالة بساعة أاددد من عحاو عمأ هيئة التدريق إفا كان مشر ا معفردا أأ مشر ا رئيسا.

 

 المادة التاسعة واألربعون

 ا دال عدأ تمكن المشرف من ااستمرار  ا اإلشدراف علدى الرسدالة أأ اعتهداء خدمتد          

سأ مشر ا  بديال يقأأ مقام  أيأا ا علي  مجلق الكليدة المععيدة أيقدر  مجلدق بالجامعةل يقترح الق

 عمادد الدراسات العليا.

 المادة الخمسون 

تقريرا  مفحال  إلى رئيق القسأ عن مدى تقدأ  - ا عهاية كل  حل دراسا -يقدأ المشرف        

 يا.الالالو  ا دراست  أترسل حأرد من التقرير إلى عميد الدراسات العل

 المادة الحادية والخمسون 

يقدأ المشدرف علدى الرسدالةل بعدد اعتهداء الالالدو مدن إعددادهال تقريدرا عدن اكتمالهدا إلدى         

 رئيق القسأل تمهيدا استكمال اإلجراءات التا يدددها مجلق عمادد الدراسات العليا.

 المادة الثانية والخمسون

اسة أأ أخل بلي من أاجبات  الدراسية بعاء على تقريدر إفا ةبت عدأ جدية الالالو  ا الدر        

من المشرف على دراست  يتأ إعفار الالالو بخالاو من القسأ المختصل أإفا أعفر الالالو مرتين 

ألأ يتالف أسباو اإلعفار  لمجلق عمادد الدراسات العليدا بعداء  علدى تأحدية مجلدق القسدأ إليداء 

 قيد .

 مناقشة الرسائل

 والخمسون:المادة الثالثة 

تكأن لجعة المعاقشة بقرار من مجلق عمدادد الدراسدات العليدا بعداء علدى تأحدية مجلسدا         

 القسأ أالكلية المختحين.

 المادة الرابعة والخمسون

 يشترال  ا لجعة المعاقشة على رسائل الماجستير ما يلتا:        
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 أن يكأن عدد أعمائها  رديا أيكأن المشرف مقررا لها. .1

يقل عدد أعماء اللجعة عن ةالةة من بين أعماء هيئدة التددريق أا يمةدل المشدرف أا  .2

 أالمشرف المساعد )إن أجدل أغلبية  يها.

 أن تعالبا شرأال اإلشراف على الرسائل على أعماء اللجعة. .3

 أن يكأن من بين أعماء اللجعة أدد اهساتفدل أأ اهساتفد المشاركينل على اهقل. .4

 مأا قة ةلةا اهعماء على اهقل.أن تتخف قراراتها ب .5

 المادة الخامسة والخمسون

 يشترال  ا لجعة المعاقشة على رسائل الدكتأرا  ما يلتا:        

 أن يكأن عدد أعمائها  رديا ل أا يقل عن ةالةة ل أيكأن المشرف مقررا لها. .1

لمشدرف تقتحر عمأية لجعة المعاقشة علدى اهسداتفد أاهسداتفد المشداركينل أا يمةدل ا .2

 أالمشرف المساعد )إن أجدل أغلبية بيعهأ. 

 أن يكأن بين أعماء اللجعة أدد اهساتفد على اهقل. .3

 أن يكأن أدد أعماء اللجعة من خارج الجامعة. .4

 أن تتخف قراراتها بمأا قة ةلةا اهعماء على اهقل. .5

 المادة السادسة والخمسون

المشدداركة  ددا لجعددة المعاقشددة لأ اتدد  أأ  ددا دددال عدددأ تمكددن المشددرف علددى الرسددالة مددن         

اعتهاء خدمت  أأ لتأاجد   ا مهمة خارج البالد لفترد الأيلةل يقترح القسأ بديال عع  أيأا ا علي  

 مجلق الكلية المععية أيقر  مجلق عمادد الدراسات العليا.

 المادة السابعة والخمسون

هال يقددأ إلدى رئديق القسدأ خدالل أسدبأ  تعد لجعة المعاقشة تقريرا يأقع من جميع أعمائ        

 من تاري  المعاقشةل متممعا إددى التأحيات اآلتية:

 قبأل الرسالة أالتأحية بمعح الدرجة. .1

قبددأل الرسددالة مددع إجددراء بعددض التعددديالتل دأن معاقشددتها مددرد أخددرى أيفددأض أدددد  .2

عدديالت  دا أعماء لجعة المعاقشة بالتأحية بمعح الدرجدة بعدد التلكدد مدن اهخدف بهدف  الت

 مدد ا تتجاأز ةالةة أشهر من تاري  المعاقشة ألمجلق الجامعة ااستةعاء من فلك.
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استكمال أأج  العقص  دا الرسدالةل أإعدادد معاقشدتها خدالل الفتدرد التدا يددددها مجلدق  .3

عمادد الدراسات العليا بعاء على تأحية مجلق القسدأ المخدتص علدى أا تزيدد عدن سدعة 

 اقشة.أاددد من تاري  المع

 عدأ قبأل الرسالة. .4

ألكل عمأ من لجعة المعاقشة على الرسالة الدا  ا أن يقدأ مدا لد  مدن مرئيدات ميدايرد         

أأ تدفظات  دا تقريدر مفحدلل إلدى كدل مدن رئديق القسدأل أعميدد الدراسدات العليدال  دا مددد ا 

 تتجاأز أسبأعين من تاري  المعاقشة.

 

 المادة الثامنة والخمسون

ير ع رئيق القسأ المخدتص تقريدر لجعدة المعاقشدة إلدى عميدد الدراسدات العليدا  دا مددد ا         

 تتجاأز ةالةة أسابيع من تاري  المعاقشة.

 المادة التاسعة والخمسون

 ير ع عميد الدراسات العليا التأحية بمعح الدرجة إلى مجلق الجامعة اتخاف القرار.        

 

 

 المادة الستون

للمشددرف علددى رسددالة الماجسددتير مددن خددارج الجامعددة مكا ددلد مقالأعددة مقدددارها يحددرف         

ل خمسددة آاف ك كمددا يحددرف للمشددرف علددى رسددالة الدددكتأرا  مددن خددارج الجامعددة 5000)

 ل سبعة آاف ك.7000مكا لد مقالأعة مقدارها )

 المادة الحادية والستون

دكتددأرا  مكا دلد مقالأعددة مقدددارها  يحدرف لمددن يشدترك  ددا معاقشددة رسدالة ماجسددتير أأ        

ل ألددف ك إفا كددان المعدداق  عمددأا  ددا هيئددة التدددريق بددعفق الجامعددة التددا تقدددأ لهددا 1000)

 الرسالة. 

أما إفا كان المعاق  من غير أعماء هيئة التدريق  ا الجامعة التا تعداق   يهدا الرسدالة         

ارجهدا  تحدرف لد  مكا دلد مقالأعدة سأاء كدان مدن مدأظفا تلدك الجامعدة أأ ممدن يددعى مدن خ

ل ك لمعاقشددة رسددالة الماجسددتير 1000ل ك لمعاقشددة رسددالة الدددكتأرا ل أ )1500مقدددارها )

 ل ك إفا كان المعاق  من خارج المملكة.2500أتزاد المكا لد لتحبح )
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الرسدالة سدأاء أإفا كان المعاق  من خارج المديعة التا بها مقر الجامعة التا تعاق   يها         

كان مدن داخدل المملكدة أأ مدن خارجهدا  يحدرف لد  باإلمدا ة إلدى المكا دلد المشدار إليهدا أعدال  

تفكرد إركداو مدن مقدر إقامتد  أإليد  أأجدرد السدكن المعاسدو أاإلعاشدة أبددد أقحدى ا يتجداأز 

شددة ليلتددين. كمددا تحددرف تددفكرد إركدداو لمرا ددا المعدداق  إفا كددان المعدداق  كفيفددا ألمدددرأ المعاق

 باإلما ة إلى أجرد السكن المعاسو بدد أقحى ا يتجاأز ليلتين. 

أيجددأز لمجلددق الدراسددات العليددا إمددا ة ليلددة أأ ليلتددين  ددا ددداات المددرأردل أإفا مددا         

اقتمت فلك البيعة الدراسةل أفلك بعاء  على تأحدية مدن مجلسدا القسدأ أالكليدة المختحدين مدع 

 د عن ليلتين. إيماح المبررات للبقاء مدد تزي

 

 

 

 أحكام عامة
 المادة الثانية والستون

يمع مجلق الجامعدة القأاعدد المعظمدة لتقدأيأ بدرامج الدراسدات العليدا بعداء علدى اقتدراح         

 مجلق عمادد الدراسات العليال على أن تر ع عتائج التقأيأ لمجلق الجامعة.

 المادة الثالثة والستون

كل من عميد الكلية المععية أعميد الدراسات العليا  ا عهاية كل عاأ  يقدأ رئيق القسأ إلى        

 دراسا تقريرا عن سير الدراسات العليا  ي .

 المادة الرابعة والستون

مددا لددأ يددرد  يدد  عددص خدداص  ددا هددف  الالئدددة يالبددا بشددلع  عظدداأ مجلددق التعلدديأ العددالا         

 القرارات المعمأل بها  ا المملكة.أالجامعات ألأائد  التعفيفية أاهعظمة أاللأائح أ

 المادة الخامسة والستون

تليا هف  الالئدة ما سبقها من لأائح الدراسات العليدا  دا الجامعداتل أيسدري العمدل بهدا         

اعتبارا مدن أأل سدعة دراسدية تاليدة لتداري  إقرارهدا. ألمجلدق الجامعدة معالجدة دداات الالدالو 

 قة لعفاف هف  الالئدة.الملتدقين  ا ظل اللأائح الساب

 المادة السادسة والستون



 
 يةالمملكة العربية السعود

 وزارة التعليم العالي
 جامعة شقراء

 ميالعلوالبحث   وكالة الجامعة للدراسات العليا
 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Higher Education 

Shaqra University 
Vice Presidency for Graduate Studies and Scientific Research 
Deanship of Graduate Studies 

 
 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي
 جامعة شقراء

 ميالعلوالبحث   وكالة الجامعة للدراسات العليا
 عمادة الدراسات العليا

 
 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي
 جامعة شقراء

 ميالعلوالبحث   وكالة الجامعة للدراسات العليا
 عمادة الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 القواعد التنفيذية لالئحة الدراسات العليا بجامعة شقراءـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 34 - 

لمجالق الجامعات أمع القأاعد أاإلجراءات التعظيمية أالتعفيفية لسدير الدراسدات العليدا         

 بها بما ا يتعارض مع أدكاأ هف  الالئدة.

 المادة السابعة والستون

 لمجلق التعليأ العالا دا تفسير هف  الالئدة.         

 ملوفقواهلل ا


