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الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات
     

        تم إصدار الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات بموجب قرار مجلس التعليم العالي 
بتاريخ  املعقودة  العالي  التعليم  ملجلس  )السادسة(  الجلسة  في  املتخذ   )1417/6/3( الرقم  ذي 
- رئيس مجلس  الوزراء  – رئيس مجلس  الشريفين  الحرمين  بموافقة خادم  املتوج  1417/8/26هـ 

التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم ذي الرقم 7/ب/8574 والتاريخ 1418/6/17هـ.

نص قرار مجلس التعليم العالي
 رقم )3( الجلسة )6( لعام 1417هـ في 1417/8/26هـ

         إن مجلس التعليم العالي بناًء على أحكام الفقرة السادسة من املادة الخامسة عشرة من نظام 
مجلس التعليم العالي والجامعات التي تق�ضي بأن من اختصاصات مجلس التعليم العالي إصدار 

اللوائح املشتركة للجامعات.
       وحيث إن الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات من اللوائح املشتركة وسوف يؤدي 

إقرارها إلى تنظيم الجوانب املتعلقة بالدراسات العليا في الجامعات. 
        وبعد االطالع على مذكرة األمانة العامة ملجلس التعليم العالي حول املوضوع، وعلى نسخة من 
مشروع الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات املرفقة بمذكرة العرض قرر املجلس ما يأتي:

» املوافقة على الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات وفقا للصيغة املرفقة بالقرار«.



جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - عمـــــادة الــدراســات العـليا

2 |

الباب األول
أهداف الدراسات العليا

المادة األولى:
           تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق األغراض اآلتية:

1- العناية بالدراسات اإلسالمية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها. 
2- اإلسهام في إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات املتخصصة والبحث 

الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة.
3- تمكين الطالب املتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا محليا.

املعرفة  مجاالت  في   
ً
عاليا  

ً
تأهيال وتأهيلهم  املتخصصة  واملهنية  العلمية  الكفايات  4- إعداد 

املختلفة.
5- تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إلى اإلبداع 

واالبتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه ملعالجة قضايا املجتمع السعودي.
6- اإلسهام في تحسين مستوى برامج املرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.
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الباب الثاني
الدرجات العلمية

المادة الثانية:
        يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية اآلتية بناًء على توصية مجلس القسم، وتأييد كل من 

عميد الكلية املعنية، وعميد الدراسات العليا:
1- الدبلوم.

2- املاجستير )العاملية(.
3-  الدكتوراه )العاملية العالية(.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية

يتخرج الطالب بموجب شهادة تحمل اسم الكلية/املعهد والبرنامج وتقديره العام ومعدله التراكمي - 1
وتوقع الشهادة من عميد الدراسات العليا.

ُينص في وثيقة التخرج في البرنامج املشترك على اسم كال الكليتين.- 2

المادة الثالثة:
       تكون متطلبات الدراسة للدرجات العلمية املنصوص عليها في املادة الثانية وفق أحكام هذه 

الالئحة ويستثنى من ذلك:
1- الدبلومات الطبية.

2- الزماالت الطبية.

       فيطبق عليهما القواعد واللوائح الصادرة من مجلس الجامعة.
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الباب الثالث
تنظيم الدراسات العليا

المادة الرابعة:
        ينشأ في كل جامعة عمادة للدراسات العليا ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 
العلمي وتتولى اإلشراف على جميع برامج الدراسات العليا بالجامعة والتنسيق فيما بينها، والتوصية 

باملوافقة عليها وتقويمها واملراجعة الدائمة لها.

المادة الخامسة:
      يكون لعمادة الدراسات العليا مجلس يختص بالنظر في جميع األمور املتعلقة بالدراسات العليا 
بالجامعة واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها في حدود اختصاصه وفق ما تق�ضي به هذه الالئحة، وله 

على األخص ما يأتي:
ومعاهد  كليات  جميع  في  وتنسيقها  تعديلها،  أو  العليا  للدراسات  العامة  السياسة  اقتراح    -1

الجامعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2-  اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع األقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.

3-   اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها واإلشراف عليها.
4-  التوصية بإجازة البرامج املستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.

5-   التوصية باملوافقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل.
6-   التوصية بأسماء الشهادات العليا باللغتين العربية واإلنجليزية بناًء على توصية مجالس الكليات.

7-    التوصية بمنح الدراسات العلمية.
8-    البت في جميع الشؤون الطالبية املتعلقة بطالب الدراسات العليا في الجامعة.

9-    املوافقة على تشكيل لجان اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية.
10- وضع اإلطار العام لخطة البحث والقواعد املنظمة لكيفية كتابة الرسالة العلمية وطباعتها 

وإخراجها، وتقديمها، ونماذج تقارير لجنة املناقشة والحكم على الرسائل. 
11- تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة 

من داخل الجامعة أو خارجها. 
12- دراسة التقارير الدورية التي تقدمها األقسام العلمية في الجامعة.

13- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو مدير الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.
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القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة

يختص مجلس العمادة بإقرار النماذج واألدلة اإلرشادية املتعلقة بصالحيات العمادة في تنظيم سير - 1
الدراسات العليا، بما يتوافق مع هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية وبما يتسق مع النماذج واألدلة 

املعتمدة في الجامعة.   
يختص مجلس العمادة بالبت في الشؤون الطالبية التي لم يرد لها نص في هذه الالئحة أو قواعدها التنفيذية.  - 2

المادة السادسة:
       يؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا وله على النحو اآلتي:

1- عميد الدراسات العليا وله رئاسة املجلس.
2- عميد البحث العلمي.

3- وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمانة املجلس.
بها دراسات عليا بدرجة أستاذ مشارك على األقل  كلية  4- عضو هيئة تدريس واحد عن كل 
مدير  وموافقة  الكليات  مجالس  توصية  على  بناًء  الجامعة  مجلس  من  بقرار  تعيينهم  يتم 

الجامعة، ويكون تعيينهم ملدة سنتين قابلة للتجديد.
          ويجتمع املجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي 
أعضائه وتصدر قراراته باألغلبية ألصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي 
فيه الرئيس، وتعتبر قرارات املجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ وصولها إليه. 
          وملجلس العمادة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة مايكلفهم به.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة

يستمر ممثل الكلية/املعهد في املجلس حتى صدور قرار مجلس الجامعة بالتجديد له أو بتعيين بديل. - 1
يضم املجلس جميع وكالء عمادة الدراسات العليا.- 2
يعقد املجلس اجتماعاته في مقر عمادة الدراسات العليا، ويجوز عقد االجتماع في مكان آخر أو عن - 3

بعد عبر استخدام وسائل االتصال الرقمية.
4-  لعضو املجلس االمتناع عن التصويت أو التحفظ على أي قرار أو توصية، على أن يقدم التحفظ 

 لرئيس املجلس خالل يوم واحد من تاريخ انعقاد االجتماع. 
ً
مكتوبا ومسببا

عمادة  مجلس  عضوية  وتحتسب  الكليات،  مجالس  أعضاء  معاملة   
ً
ماليا املجلس  أعضاء  يعامل   -5 

الدراسات العليا بساعة واحدة من نصاب عضو املجلس.
تعامل اللجان املتفرعة عن مجلس عمادة الدراسات العليا معاملة اللجان الدائمة في الجامعة إداريا   -6 
لعدد  األعلى  والحد  أعضائها  وأسماء  اللجنة  تشكيل  على  املجلس  محضر  في  ينص  أن  على  وماليا 

جلسات كل لجنة.
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الباب الرابع
البرامج المستحدثة

المادة السابعة:
        يضع مجلس الجامعة املعايير التفصيلية إلقرار برامج الدراسات العليا بناًء على توصية مجلس 

عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:

1- أن يكون قد توافر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من األساتذة واألساتذة 
املشاركين املتخصصين في مجال البرنامج، باإلضافة إلى توافر اإلمكانات البحثية من معامل 
التدريس  حيث  من  البرنامج  نجاح  لضمان  وذلك  وغيرها،  الحاسوب  وتسهيالت  ومختبرات 

واإلشراف والبحث.

البرنامج  كان  إن  الجامعية  املرحلة  مستوى  على  مناسبة  خبرة  اكتسب  قد  القسم  يكون  2- أن 
لدرجة املاجستير، أو درجة املاجستير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه.

 لضمان استمراريته.
ً
3- أن يكون عدد الطالب املتوقع قبولهم في البرنامج مناسبا

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة

مجلس - 1 توصية  على  بناء  العليا  الدراسات  برامج  إلقرار  التفصيلية  املعايير  الجامعة  مجلس  يضع 
العمادة واللجنة املركزية للخطط واملناهج والكتب واملراجع الدراسية.

 أن يتوفر بالقسم عدد كاٍف من أعضاء هيئة التدريس ال تقل رتبتهم عن أستاذ مشارك في مجال - 2
التخصص، ممن يحق لهم اإلشراف على الرسائل العلمية )املاجستير والدكتوراه(، ويراعى في مرحلة 
املاجستير ما ورد في املادة )45( وقاعدتها التنفيذية لها بشأن استثناء األستاذ املساعد إذا أم�ضى 

أكثر من سنتين في الرتبة وله بحثان محكمان على األقل.
يشترط لفتح برنامج املاجستير في أي تخصص – عدا التخصصات التي ليس لها برامج بكالوريوس – - 3

تخريج دفعتي بكالوريوس على األقل قبل البدء في برنامج املاجستير.
يشترط لفتح برنامج الدكتوراه في أي تخصص وجود برنامج للماجستير على األقل، وأال يقل عمر - 4

برنامج املاجستير عن خمس سنوات وخّرج أكثر من دفعة قبل البدء في برنامج الدكتوراه.
درجة - 5 يشغلون  ممن  تدريس  هيئة  بأعضاء  االستعانة  العالي  الدبلوم  برامج  استحداث  عند  يجوز 

أستاذ مساعد لتنفيذ تلك البرامج.
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المادة الثامنة:
        مع مراعاة ما ورد في املادة )7( يتقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج 

يوضح ما يأتي:
1- أهداف البرنامج ومدى احتياج املجتمع السعودي له.

2- طبيعة البرنامج من حيث تركيزه األكاديمي واملنهي ومنهجه العلمي.
3- أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه، بعد االطالع على ما تقدمه األقسام األخرى داخل الجامعة 

أو الجامعات األخرى في اململكة في مجال التخصص.
4- اإلمكانات املتوافرة، أو املطلوب توافرها بالقسم لتقديم البرنامج على مستوى تعليمي ومنهي 

رفيع، وبصفة خاصة تحديد املجاالت البحثية الرئيسة بالقسم.
5- معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس املاضية.

في  البرنامج  بمجال  صلة  لهم  وملن  بالقسم،  التدريس  هيئة  ألعضاء  والعلمية  الذاتية  6- السير 
الجامعة.

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة

يكون تقديم املشروع التفصيلي عن البرنامج املقترح وفق النماذج املعتمدة في الجامعة. 

المادة التاسعة:
         يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا مشروع البرنامج، ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلبات 
إلى  به  يو�ضي  اقتناعه  حال  وفي  بينها،  فيما  االزدواجية  لتفادي  وجدت  إن  القائمة  األخرى  البرامج 

مجلس الجامعة العتماده.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة

دائمة - 1 لجنة  العليا  الدراسات  عمادة  مجلس  توصية  على  بناء  الجامعة  رئيس  من  بقرار  تشكل 
العرض  بمتطلبات  وفائها  من  والتأكد  لالستحداث  املقترحة  العلمية  البـرامج  مشروعات  لدراسة 

على املجلس، وللجنة إعادة املشروعات غيـر املطابقة للكلية املختصة إلكمال املتطلبات.
يسند مجلس عمادة الدراسات العليا تحكيم مشروع البرنامج املقترح إلى ثالثة من املتخصصين على - 2

األقل من خارج الجامعة ممن رشحهم مجلس القسم العلمي أو من غيرهم، على أن يكونوا من ذوي 
الخبرة األكاديمية أو العملية املتميـزة في مجال التخصص، وتتكفل الجامعة بمكافآت املحكمين. 

النماذج - 3 وفق  مقرراته  وتوصيف  توصيفاته  استكمال  بعد  الجامعة  مجلس  من  البرنامج  يقر 
املعتمدة في الجامعة.
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المادة العاشرة:
         يكون التعديل في املقررات أو متطلبات البرنامج أو شروط القبول بقرار من مجلس الجامعة 

بناًء على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم املختص. 

القاعدة التنفيذية للمادة العاشرة

يكون التعديل في املقررات أو متطلبات البرنامج بالحذف أو اإلضافة أو التطوير بقرار من مجلس - 1
ومجلس  الدراسية  واملراجع  والكتب  واملناهج  للخطط  املركزية  اللجنة  توصية  على  بناء  الجامعة 

العمادة ومجلس القسم العلمي املختص.
يكون التعديل في شروط القبول بناء على توصية مجلس القسم املختص ومجلس العمادة.  - 2
يرفع عميد الكلية/املعهد توصية مجلس القسم املختص وفق النماذج املعتمدة في الجامعة. - 3

المادة الحادية عشرة:
          يجوز أن تنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أو أكثر أو كليتين أو أكثر 
وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة بناًء على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد التنسيق 

مع األقسام املعنية.



جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - عمـــــادة الــدراســات العـليا

9 |

الباب الخامس
القبول والتسجيل 

شروط القبول

المادة الثانية عشرة:
 في الدراسات العليا بناًء على 

ً
       يحدد مجلس الجامعة أعداد الطالب الذين سيتم قبولهم سنويا

توصية مجلس عمادة الدراسات العليا واقتراح مجالس األقسام والكليات.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية عشرة

 ملا يلي:. 1
ً
يكون القبول في برامج الدراسات العليا بناء على القدرة االستيعابية لكل قسم وفقا

عن  يزيد  ال  بما  والرسالة  الدراسية  املقررات  بأسلوب  البرنامج  كان  إذا  القبول  معدل  يكون    أ.  
 لعدد 

ً
خمسة طالب لكل عضو هيئة تدريس ممن يحق له االشراف وتحتسب النسبة وفقا

طالب وطالبات الدراسات العليا املقيدين واملتوقع قبولهم في برنامجي املاجستير والدكتوراه. 
يكون معدل القبول إذا كان البرنامج بأسلوب املقررات الدراسية بما ال يزيد عن خمسة عشر   ب. 

 لكل عضو هيئة تدريس. 
ً
طالبا

 لكل عضو هيئة تدريس.
ً
يكون معدل القبول في برنامج الدبلوم بما ال يزيد عن خمسة وعشرين طالبا ج. 

يجوز زيادة عدد املقبولين في برامج الدراسات العليا عن الحد األعلى املنصوص عليه في الفقرة )1( . 2
من هذه القاعدة التنفيذية، إذا كانت الزيادة من املعيدين واملحاضرين في الجامعة، أو من طالب 

املنح الدراسية غير السعوديين، على أال تتجاوز النسبة )30%( فقط من عدد املقبولين.
 يشترط لفتح أي برنامج استكمال مسوغات القبول النهائي لخمسة طالب كحد أدنى، وملجلس العمادة . 3

االستثناء من هذا الشرط بناء على توصية مسببة من مجل�ضي القسم العلمي والكلية/املعهد.
ُيعد قبول الطالب في البرنامج كأن لم يكن في حال عدم فتح البرنامج لقلة عدد املتقدمين فيه عن الحد . 4

 عند فتح البرنامج.
ً
 جديدا

ً
 للفقرة )3( من هذه القاعدة التنفيذية، وله أن يقدم تقديما

ً
األدنى وفقا
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القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة عشرة

يشترط التقدم بالطلب خالل األوقات املحددة من عمادة الدراسات العليا واملعلنة في املوقع الرسمي. - 1
 لآلتي: - 2

ً
تكون معايير املفاضلة بين املتقدمين وفقا

أ-    معدل املتقدم في الشهادة الجامعية واملاجستير.  
ب-  اختبار القدرات للجامعيين.  

ج-  االختبار التحريري )إن وجد(.   
د-  االختبار الشفوي )املقابلة(.  

     ويحدد مجلس عمادة الدراسات العليا نسبة كل معيار بناًء على توصيتي مجل�ضي القسم العلمي 
املختص و الكلية/املعهد.

يجوز إضافة معايير مفاضلة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس العمادة.- 3
ُيقبل املعيدون واملحاضرون بالجامعة في برامج الدراسات العليا، إذا انطبقت عليهم شروط القبول - 4

العامة في الالئحة، بشرط أن يكون التقديم عن طريق بوابة القبول. 

المادة الثالثة عشرة:
          يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:

، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.
ً
1- أن يكون املتقدم سعوديا

 على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.
ً
2- أن يكون املتقدم حاصال

.
ً
 طبيا

ً
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقا

4- أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
.
ً
5- موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفا

6- األصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التام، ويجوز ملجلس الجامعة االستثناء من ذلك متى دعت 
الحاجة لذلك.

 .
ً
          وملجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضروريا
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القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة عشرة

القاعدة - 1 من   )2( الفقرة   ألحكام 
ً
وفقا املاجستير  في مرحلة  املتقدمين  بين  املفاضلة  معايير  تسري 

التنفيذية للمادة الثالثة عشرة. 
يجوز للقسم العلمي التوصية بإضافة شروط أخرى للقبول في أي برنامج، كحفظ القرآن الكريم - 2

اختبار  زيادة درجة  أو  اإلنجليزية  اللغة  اختبارات  في  الحصول على درجة معينة  أو  منه  أجزاء  أو 
قدرات الجامعيين، وغيرها. 

االختبار - 3 دخول  قبل  والشروط  الوثائق  جميع  توفر  من  التأكد  مسؤولية  العلمية  األقسام  تتولى 
املتقدمين  بين  املفاضلة  تتولى  املطلوبة  واالختبارات  اإلجراءات  جميع  استكمال  وبعد  التحريري، 
 للمعايير املعتمدة، وترشح األقسام العلمية العدد املحدد للقبول فقط، مع احتفاظ وكالة 

ً
وفقا

للمدة  بالقبول  الخاصة  واملحاضر  واملستندات  الوثائق  بجميع  العليا  للدراسات  الكلية/املعهد 
.
ً
املنصوص عليها نظاما

المادة الخامسة عشرة:
في  ( على األقل 

ً
الطالب على تقدير )جيد جدا )املاجستير( حصول  للقبول بمرحلة           يشترط 

املرحلة الجامعية ويجوز ملجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصلين على تقدير )جيد مرتفع(.

            كما يجوز ملجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية 
يقل  أال  على  الجامعة،  مجلس  يحددها  التي  البرامج  بعض  في  )جيد(  تقدير  على  الحاصلين  قبول 

( في مقررات التخصص ملرحلة البكالوريوس.
ً
معدل الطالب في كل األحوال عن )جيد جدا

          وملجلس عمادة الدراسات العليا بناًء على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة 
شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.

المادة الرابعة عشرة:
املرحلة  في  األقل  على  )جيد(  تقدير  على  الطالب  حصول  الدبلوم  بمرحلة  للقبول  يشترط        

الجامعية.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة عشرة

القاعدة - 1 من   )2( الفقرة  ألحكام   
ً
وفقا الدبلوم  مرحلة  في  املتقدمين  بين  املفاضلة  معايير  تسري 

التنفيذية للمادة الثالثة عشرة. 
حسب - 2 واملفاضلة  والوثائق  الشروط  جميع  واستيفاء  القبول  اختبارات  إجراءات  األقسام  تتولى 

املعايير املعتمدة.
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المادة السادسة عشرة:
مرحلة  في  األقل  على   )

ً
جدا )جيد  تقدير  على  الحصول  )الدكتوراه(  بمرحلة  للقبول  يشترط        

املاجستير إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير، وملجلس عمادة الدراسات العليا بناًء على توصية 
مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة عشرة

القاعدة - 1 من   )2( الفقرة  ألحكام   
ً
وفقا الدكتوراه  مرحلة  في  املتقدمين  بين  املفاضلة  معايير  تسري 

التنفيذية للمادة الثالثة عشرة. 
 للدرجة العلمية من خمسة - 2

ً
إذا كانت درجة املاجستير بدون تقدير، فيقدر القسم العلمي معدال

)5٬00( بعد تقييم الرسالة والسجل األكاديمي.
يجوز للقسم العلمي التوصية بإضافة شروط أخرى للقبول في أي برنامج، كحفظ القرآن الكريم - 3

اختبار  زيادة درجة  أو  اإلنجليزية  اللغة  اختبارات  في  الحصول على درجة معينة  أو  منه  أجزاء  أو 
قدرات الجامعيين، وغيرها. 

االختبار - 4 دخول  قبل  والشروط  الوثائق  جميع  توفر  من  التأكد  مسؤولية  العلمية  األقسام  تتولى 
املتقدمين  بين  املفاضلة  تتولى  املطلوبة  واالختبارات  اإلجراءات  جميع  استكمال  وبعد  التحريري، 
وكالة  احتفاظ  مع  فقط،  للقبول  املحدد  العدد  العلمية  األقسام  وترشح  املعتمدة،  ملعايير  وفقا 
للمدة  بالقبول  الخاصة  واملحاضر  واملستندات  الوثائق  بجميع  العليا  للدراسات  الكلية/املعهد 

.
ً
املنصوص عليها نظاما

المادة السابعة عشرة:
          يجوز قبول الطالب لدراسة املاجستير أو الدكتوراه في غير مجاالت تخصصه بناًء على توصية 

مجل�ضي القسم والكلية املختصين وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
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القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة عشرة

 ال يشترط التفرغ لدراسة املقررات التكميلية.- 1
 ال يجوز حذف أو تأجيل املقررات التكميلية. - 2
ينشأ لكل من يدرس مقررات تكميلية رقم جامعي يتم من خالله رصد معدله الفصلي والتراكمي.- 3
 يجب أال تكون املقررات التكميلية مما سبق للطالب دراستها، ما لم يكن هناك مسوغ لدى القسم - 4

إلعادة دراستها مرة أخرى.
 في البرنامج، ما لم تستكمل متطلبات القبول.- 5

ً
 نهائيا

ً
ال يعد اجتياز املقررات التكميلية قبوال

في - 6 املحددة  النسبة  الغياب  بلوغ  عند  التكميلي  للمقرر  النهائي  االختبار  دخول  من  الطالب  ُيحرم 
الفقرة )7( من القاعدة التنفيذية للمادة )40( من هذه الالئحة. 

المادة الثامنة عشرة:
        يجوز للقسم املختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي املاجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد 
من املقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة ال تزيد على ثالثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتي:

1- اجتياز املقرر التكميلي في املرة األولى بتقدير ال يقل عن جيد.
.
ً
2- أال يقل معدله التراكمي في املقررات التكميلية عن جيد جدا

3- ال يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إال بعد اجتياز املقررات التكميلية، ويجوز للقسم 
أو مقررين من  يبق عليه سوى مقرر  لم  إذا  العليا  الدراسات  في مقررات  بالتسجيل  اإلذن 

املقررات التكميلية.
4- ال تحتسب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية ضمن املدة املحدودة للحصول على الدرجة.

5- ال تدخل املقررات التكميلية في احتساب املعدل التراكمي ملرحلة الدراسات العليا.
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المادة العشرون:
          ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.

القاعدة التنفيذية للمادة العشرين

إذا ثبت التحاق الطالب في برنامجين للدراسات العليا في وقت واحد، يلزم الطالب باالستمرار في - 1
أحد البرنامجين واالنسحاب من اآلخر.

 في حال اختار الطالب االنسحاب من البرنامج الذي في الجامعة، فيطوى قيده من البرنامج بقرار - 2
 للقاعدة 

ً
من مجلس الدراسات العليا بناء على توصية مجل�ضي القسم العلمي والكلية/املعهد وفقا

التنفيذية للمادة )25( من هذه الالئحة.
 في حال اختار الطالب االنسحاب من البرنامج الذي خارج الجامعة، فيلتزم الطالب بتقديم ما - 3

يثبت انسحابه من ذلك البرنامج إلى رئيس القسم العلمي املختص، وتزود عمادة الدراسات العليا 
 للفقرة )2( من القاعدة التنفيذية للمادة )24( من هذه الالئحة.  

ً
بذلك وفقا

يسري على الطالب حكم الفقرة )2( من هذه القاعدة التنفيذية في حال عدم تقديمه ما يثبت - 4
فصل  مدة  خالل  املختص،  القسم  رئيس  إلى  الجامعة  خارج  الذي  اآلخر  البرنامج  من  انسحابه 

درا�ضي واحد.

المادة التاسعة عشرة:
     تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الطالب وتسجيلهم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل. 

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة عشرة

وقواعدها - 1 الالئحة  هذه  مواد  في  الواردة  القبول  شروط  تطبيق  العليا  الدراسات  عمادة  تتولى 
التنفيذية بالجامعة، وعلى األقسام العلمية التأكد من استيفاء كل متقدم للشروط قبل االختبار 

التحريري والشفوي.
 تتولى عمادة الدراسات العليا إعالن نتائج القبول النهائي بعد اعتمادها من عميد الدراسات العليا.- 2
 تتولى عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل واألقسام العلمية تسجيل - 3

املقررات وإصدار السجالت األكاديمية. 
أرقامهم - 4 وتفعيل  الطالبية  املعلومات  نظام  في  الطالب  تسجيل  العليا  الدراسات  عمادة  تتولى 

الجامعية وربطهم بالجداول الدراسية قبل الدراسة بوقت كاف.



جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - عمـــــادة الــدراســات العـليا

15 |

التأجيل والحذف

المادة الحادية والعشرون:
          يجوز بموافقة مجلس القسم املختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب 
على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين، وال تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األق�ضى ملدة 

الحصول على الدرجة.

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والعشرين

يجوز تأجيل القبول ملدة فصل درا�ضي واحد أو فصلين دراسيين، ويلتحق الطالب بالبرنامج عند - 1
افتتاحه، فإن تأخر افتتاح البرنامج عن أربعة فصول دراسية فُيلغى قبول الطالب في البرنامج.

تكون فرصة تأجيل القبول مرة واحدة.- 2
 للضوابط التي يصدرها مجلس عمادة الدراسات العليا. - 3

ً
تكون املوافقة على تأجيل القبول وفقا

يتقدم الطالب بطلب تأجيل القبول إلى القسم املختص قبل بدء الدراسة في البرنامج بخمسة عشر - 4
 على األقل، لعرضه على مجلس القسم.

ً
يوما

نهاية األسبوع - 5 في موعد أقصاه  العليا  الدراسات  إلى عمادة   
ً
التأجيل مكتمال أن يصل طلب  يجب 

الثالث من بدء الدراسة. 
إذا أجل الطالب القبول ملدة فصل درا�ضي واحد، فله أن يلتحق في الفصل الدرا�ضي الثاني ما لم - 6

تكن ملقرراته متطلبات من الفصل األول على أن يدرس الفصل الدرا�ضي األول في أقرب فرصة يفتح 
فيها البرنامج بما ال يتجاوز أربعة فصول دراسية.

 إال بعد موافقة عمادة الدراسات العليا. - 7
ً
ال يعد قبول التأجيل نافذا

لعمادة الدراسات العليا الحق في رفض تأجيل القبول، إذا لم تكن األسباب مقنعة، أو كان هناك - 8
.
ً
تأثير في األعداد املحددة للقبول في البرنامج مستقبال

 وال يحظى بميزات الطالب املنتظم.- 9
ً
 منتظما

ً
ال يعّد املؤجل خالل فترة التأجيل طالبا
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القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والعشرين

يكون تأجيل الدراسة وفق ما يلي: 
في موعد - 1 القسم  مجلس  لعرضه على  املختص،  القسم  رئيس  إلى  التأجيل  بطلب  الطالب  يتقدم 

أقصاه نهاية األسبوع الثاني في الفصل الدرا�ضي.
نهاية األسبوع - 2 في موعد أقصاه  العليا  الدراسات  إلى عمادة  التأجيل مكتمال  يجب أن يصل طلب 

الكلية/املعهد  عميدي  موافقة  بعد  إال   
ً
نافذا التأجيل  يعد  وال  الدرا�ضي،  الفصل  من  الرابع 

والدراسات العليا.
إذا كان التأجيل أثناء دراسة املقررات فله أن يلتحق في الفصل الذي يلي مدة التأجيل ما لم تكن - 3

ملقرراته متطلبات من الفصل أو الفصول املؤجلة، وإذا كان ملقرراته متطلبات من الفصل املؤجل 
فيدرسها في أقرب فرصة متاحة بما ال يزيد عن فصلين دراسيين، فإن تعذر ذلك فيتخذ مجلس 

عمادة الدراسات العليا القرار املناسب حياله. 
يحق للطالب التأجيل بعد االنتهاء من املقررات، أو بعد تسجيل موضوع الرسالة.- 4
ويستمر - 5 رسالته،  لتسجيل  موضوع  من  املؤجل  الطالب  به  يتقدم  فيما  العلمية  املجالس  تنظر 

اإلرشاد العلمي واإلشراف خالل فتـرة التأجيل.
 يجوز للطالب أخذ فصول التأجيل متفرقة أو مجتمعة.- 6
إذا منح الطالب فرصة إضافية ولم يكن قد استنفد مدة التأجيل فله أن يؤجل الفرصة اإلضافية - 7

 منها.
ً
أو بعضا

 مسؤولية تامة - 8
ً
يتعهد الطالب املتفرغ بإبالغ جهة عمله بالتأجيل بعد املوافقة عليه، ويكون مسؤوال

عن ذلك.

المادة الثانية والعشرون:
     يجوز بموافقة مجلس القسم املختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب 

وفق ما يأتي:
 من الرسالة.

ً
 مناسبا

ً
 أو أكثر أو أنجز قدرا

ً
 دراسيا

ً
1-  أن يكون الطالب قد اجتاز فصال

2-  أال يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية )سنتين دراستين(.
3-  أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدرا�ضي بما ال يقل عن أسبوعين.

4-  ال تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األق�ضى ملدة الحصول على الدرجة.
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المادة الثالثة والعشرون:
        يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدرا�ضي وفق ما يأتي:

1-  أن يتقدم بطلب الحذف قبل االختبار النهائي.
2-  موفقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.

3-  أال يكون هذا الفصل الدرا�ضي ضمن الفرص اإلضافية.
4-  يحتسب هذا الفصل الدرا�ضي ضمن مدد التأجيل املشار إليها في املادة )22(.

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والعشرين

يشترط لحذف جميع مقررات الفصل الدرا�ضي ما يلي: 
 على األقل، وأال يكون قد استنفد مدد التأجيل املحدد في - 1

ً
 دراسيا

ً
أن يكون الطالب قد اجتاز فصال

املادة )22( وقاعدتها التنفيذية.
يتقدم الطالب بطلب الحذف إلى رئيس القسم املختص قبل نهاية األسبوع الثاني عشر من الفصل - 2

 عن الدراسة.
ً
الدرا�ضي، على أال يكون منقطعا

أن يصل طلب الحذف مكتمال إلى عمادة الدراسات العليا في موعد أقصاه نهاية األسبوع الخامس - 3
 إال بعد موافقة عميدي الكلية/املعهد والدراسات 

ً
عشر من الفصل الدرا�ضي، وال يعد الحذف نافذا

العليا.
 فله أن يلتحق في الفصل التالي ما لم تكن ملقررات الفصل التالي - 4

ً
 دراسيا

ً
إذا حذف الطالب فصال

في  فيدرسها  املحذوف  الفصل  من  متطلبات  ملقرراته  كان  وإذا  املحذوف،  الفصل  من  متطلبات 
أقرب فرصة يتاح فيها دراسة املقررات، على أال تزيد عن فصلين دراسيين، وما زاد عن ذلك فيتخذ 

مجلس عمادة الدراسات العليا القرار املناسب حياله. 
 مسؤولية تامة - 5

ً
يتعهد الطالب املتفرغ بإبالغ جهة عمله بالحذف بعد املوافقة عليه، ويكون مسؤوال

عن ذلك.
ملجلس عمادة الدراسات العليا االستثناء من الشروط املنصوص عليها في هذه القاعدة للحاالت - 6

التي يقررها.
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االنسحاب

المادة الرابعة والعشرون:
        إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناًء على رغبته ثم أراد العودة إليها طبقت عليه شروط 

االلتحاق وقت التسجيل الجديد.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والعشرين

 يتقدم الطالب بطلب االنسحاب إلى رئيس القسم املختص.- 1
تتولى الكلية/املعهد املختص إبالغ عمادة الدراسات العليا بذلك خالل أسبوعين من تاريخ إجراءات - 2

االنسحاب.
 ال تحتسب املقررات املنهجية التي درسها الطالب قبل انسحابه.- 3

االنقطاع

المادة الخامسة والعشرون:
 عن الدراسة ويطوى قيده في الحاالت اآلتية:

ً
           يعتبر الطالب منقطعا

 للدراسة ولم يسجل في الوقت املحدد.
ً
1-  إذا كان مقبوال

2-  في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل.

القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة والعشرين

القسم - 1 مجل�ضي  توصية  على  بناء  العليا  الدراسات  عمادة  مجلس  من  بقرار  الطالب  قيد  يطوى 
م�ضي  بعد  الدراسة  يباشر  ولم  سجل  أو  املحدد  الوقت  في  يسجل  لم  إذا  والكلية/املعهد  العلمي 

أربعة أسابيع من بدء الدراسة.
ال - 2 مدة  خالل  القاعدة  هذه  من   )1( الفقرة  في  إليها  املشار  التوصية  باتخاذ  العلمي  القسم  يلتزم 

تتجاوز األسبوع السابع من كل فصل درا�ضي.
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إلغاء القيد وإعادته
المادة السادسة والعشرون:

      يلغي قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحاالت اآلتية:
1-   إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة املحددة للتسجيل.

2-   إذا لم يجتز املقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في املادة )18(.
3-   إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل درا�ضي دون عذر مقبول.

 ألحكام املادة )52( 
ً
4-   إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقا

من هذه الالئحة.
5-  إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير جيد جًدا في فصلين دراسيين متتاليين.

6-   إذا تجاوز فرص التأجيل املحددة في املادة )22(.
7-   إذا أخل باألمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة، أو قام بعمل 

يخل باألنظمة والتقاليد الجامعية.
8-   إذا لم يجتز االختبار الشامل – إن وجد – بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.

9-   إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد املناقشة.
 للمادة )36(.

ً
10-إذا لم يحصل على الدرجة خالل الحد األق�ضى ملدتها وفقا

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والعشرين

يعد إلغاء القيد وطيه مصطلحين مترادفين في هذا السياق.- 1
 على توصية مجل�ضي القسم والكلية/املعهد ما عدا ما استثني في حكم - 2

ً
يكون قرار إلغاء القيد مبنيا
املادة )52( من هذه الالئحة.

ال ينافي التأجيل والحذف تتالي الفصول الدراسية. - 3
4 - .

ً
 إذا انخفض معدله عن تقدير جيد جدا

ً
 أكاديميا

ً
ُيعد الطالب منذرا

 لالئحة تأديب - 5
ً
 تعد العقوبة الصادرة بالفصل النهائي الرتكاب أحد املخالفات املوجبة للتأديب وفقا

الطالب في الجامعة موجبة لطي القيد في هذه الالئحة. 
 إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد املناقشة فيراعى - 6

ما ورد في املادة )53( وقاعدتها التنفيذية، والفقرة الخامسة من املادة )55(.
إذا انتهت املدة ولم يتم الطالب متطلبات منح الدرجة فيطوى قيده ولو لم يسبق إنذاره.- 7
في - 8 بقية  زال هناك  بعد مناقشة رسالته، وما  تقدير )جيد جدا(  الطالب عن  انخفض معدل  إذا 

مدته فيمنح فرصة إضافية لرفع معدله ما لم يكن منح هذه الفرصة أو استنفد مدته النظامية، 
فيطوى قيده.

إذا طوي قيد الطالب النتهاء مدته فيعامل معاملة املتقدم الجديد على البرنامج.- 9
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المادة السابعة والعشرون:
يجوز في حاالت الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغى قيده إذا كان الحائل دون مواصلة 
دراسته ظروفا قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية وتكون إعادة القيد بناًء على توصية من مجلس 

عمادة الدراسات العليا وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي:
الطالب  معاملة  يعامل  دراسية  فصول  ستة  من  أكثر  قيده  إلغاء  على  م�ضى  الذي  1-  الطالب 

املستجد بصرف النظر عما قطع سابقا من مرحلة الدراسة.
2-  الطالب الذي م�ضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة بعض املقررات 
التي يحددها له مجلسا القسم والكلية ويوافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا وتحتسب 
الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة كما تحتسب املدة التي 

قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن املدة القصوى للحصول على الدرجة.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة والعشرين

 به قرار إلغاء القيد وما يثبت أن ذلك - 1
ً
يقّدم طلب إعادة القيد إلى رئيس القسم املختص، مرفقا

كان بسبب ظروف قهرية.
يخضع تقدير الظروف القهرية للسلطة التقديرية للمجالس املختصة. - 2
عند إعادة قيد الطالب ومعاملته معاملة الطالب املستجد فال يعفى من دراسة ما سبق دراسته - 3

من مقررات قبل طي القيد، وال تعادل له.



جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - عمـــــادة الــدراســات العـليا

21 |

 الفرص اإلضافية

المادة الثامنة والعشرون:
          يجوز استثناء من الفقرة )5( من املادة )26( منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل درا�ضي 
واحد أو فصلين دراسيين حًدا أعلى بناًء على توصية مجل�ضي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة 

الدراسات العليا.

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين

يكون منح الفرصة اإلضافية لرفع املعدل ضمن املدة النظامية للطالب، وال يخل منحها بالحصول على - 1
فرصة إضافية عند انتهاء املدة.

 ال يعطى الطالب فرصة إضافية إذا تعذر رفع معدله بها، أو تبقى من مدته النظامية فصل درا�ضي واحد.- 2
 إذا كان البرنامج في أكثـر من فصلين دراسيين وانخفض معدل الطالب في فصلين متتاليين فتكون الفرصة - 3

اإلضافية في مقررات الفصول املمنوحة، وإذا كان الطالب قد أنهى الفصول الدراسية فيأخذ الفرصة في 
مقررات الفصول السابقة.

ُينّسق في تسجيل مقررات الفرصة اإلضافية بين الطالب والقسم املختص.- 4
يلزم الطالب بدراسة مقرر أو مقررات الفرصة اإلضافية واختبارها.- 5
 ال يحتسب على الطالب الفصل الدرا�ضي الذي لم يتمكن القسم فيه من تدريس مقررات الفرصة - 6

اإلضافية.
إذا منح الطالب فرصة إضافية ملدة فصلين دراسيين، وتمكن من رفع معدله في فصل درا�ضي واحد، فإن - 7

.
ً
الفصل الثاني يسقط عنه تلقائيا

ال يمنح الطالب فرصة إضافية لرفع املعدل إذا انخفض بعد مناقشة الرسالة العلمية، بعد انتهاء مدته - 8
النظامية بتسليم املشرف العلمي لتقريره، أما من لم يستنفد املدة النظامية فيحق له طلب الفرصة 

اإلضافية إذا كان تبقى له فصل أو أكثر.
يتقدم الطالب بطلب الفرصة اإلضافية إلى رئيس القسم املختص في مدة ال تتجاوز أسبوعين دراسيين - 9

من الفصل التالي للفصلين اللذين انخفض فيهما معدله. 
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المادة التاسعة والعشرون:
فصلين  عن  تزيد  ال  إضافية  فرصة  الطالب  منح   )26( املادة  من   )10( الفقرة  من  استثناء  يجوز 
الدراسات  عمادة  ومجلس  والكلية  القسم  مجل�ضي  وتوصية  املشرف  من  تقرير  على  بناًء  دراسيين 

العليا وموافقة مجلس الجامعة.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين

 يتقدم الطالب بطلب الفرصة اإلضافية إلى القسم املختص قبل نهاية الفصل األخير من املدة النظامية - 1
بوقت كاٍف.

 مدة الفرصة - 2
ً
 عن السير الدرا�ضي للطالب مقترحا

ً
 مفصال

ً
 يقدم املشرف لرئيس القسم املختص تقريرا

اإلضافية.
ال ينظر في طلب الفرصة اإلضافية للطالب إال بعد التوصية باملوافقة على مخطط الرسالة من قبل - 3

مجلس القسم املختص على األقل.
يجوز تأجيل الفرصة اإلضافية أو أحد فصليها ملن لم يستفد من التأجيل في أثناء املدة النظامية.- 4
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القاعدة التنفيذية للمادة الثالثين

يكون التحويل إلى الجامعة وفق ما يلي: 
 على األقل، وال يقبل تحويل الطالب املستجد.- 1

ً
 دراسيا

ً
أن يكون الطالب قد اجتاز فصال

أن يتقدم الطالب بطلب التحويل إلى عمادة الدراسات العليا خالل املدة املحددة للتحويل، مع - 2
إرفاق التالي:
أ قرار قبوله في الجامعة املحول منها.	-
أ وصف تفصيلي معتمد ملفردات املقررات التي درسها الطالب.	-
أ عدد الساعات لكل مقرر درا�ضي معتمد من الجامعة املحول منها.	-
أ نسخة معتمدة من السجل األكاديمي.	-

تدرج الوحدات املعادلة ضمن سجل الطالب، وال تحتسب ضمن املعدل التراكمي.- 3
القصوى - 4 املدة  ضمن  منها  املحول  الجامعة  في  البرنامج  من  الطالب  قضاها  التي  املدة  تحتسب 

املقررة للحصول على الدرجة.
يراعى ما ورد في املادة )38( من هذه الالئحة.- 5

التحويل

المادة الثالثون:
      يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناًء على توصية مجل�ضي 

القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
توافر شروط القبول في الطالب املحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.- 1
 من الجامعة املحول منها ألي سبب من األسباب.- 2

ً
أال يكون الطالب مفصوال

يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها طبقا لآلتي:- 3
  أ-  أال يكون قد م�ضى على دراسته للوحدات املعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.

 ب-  أن تتفق من حيث املوضوع مع متطلبات البرنامج املحول إليه.
 ج-  أال تتعدى نسبة هذه الوحدات ثالثين في املائة من وحدات البرنامج املحول إليه.

.)
ً
 د-  أال يقل تقديره في الوحدات املعادلة عن )جيد جدا

 هـ-  ال تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساب املعدل التراكمي.
 و-  تكون املعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه املقرر وموافقة مجلس الكلية 

وعمادة الدراسات العليا.
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المادة الحادية والثالثون:
القسم  بناًء على توصية مجل�ضي  الجامعة  إلى آخر داخل  الطالب من تخصص        يجوز تحويل 

املحول إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
توافر شروط القبول في الطالب املحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية. - 1
يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأى القسم املختص - 2

أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
أال يكون الطالب قد ألغى قيده ألي من األسباب الواردة في املادة )26( من هذه الالئحة.- 3
تحتسب املدة التي قضاها الطالب في البرنامج املحول منه ضمن املدة القصوى املحددة - 4

للحصول على الدرجة.
يكون التحويل من برنامج إلى آخر ملرة واحدة خالل املدة املحددة للحصول على الدرجة.- 5

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والثالثين

يكون التحويل من تخصص إلى آخر داخل الجامعة وفق ما يلي:
 على األقل، وأال يقل معدله التراكمي عن )3.75(. - 1

ً
 دراسيا

ً
أن يكون الطالب قد اجتاز فصال

 أن يتقدم الطالب بطلب التحويل إلى عمادة الدراسات العليا خالل املدة املحددة للتحويل.- 2
يشترط أال يكون الطالب قد أم�ضى أكثر من نصف املدة النظامية في القسم املحول منه، ما لم - 3

ن الطالب من إنهاء البرنامج في املدة املحددة.
ّ

تكن هناك مقررات مشتركة بين البرنامجين تمك
 لضوابط وإجراءات معادلة املقررات في الجامعة. - 4

ً
تكون معادلة املقررات وفقا

يحدد القسم املحول إليه الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها مما درسه الطالب في القسم - 5
املحول منه.

تدخل تقديرات الوحدات الدراسية للطالب املحول ضمن معدله التراكمي وما ال يحتسب منها يبقى - 6
في سجله وال يدخل ضمن معدله.

يحدد القسم املحول إليه الفصل الذي يباشر الطالب فيه الدراسة.- 7
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الباب السادس
نظام الدراسة

المادة الثانية والثالثون:
        تكون الدراسة للدبلوم باملقررات الدراسية واألعمال امليدانية والتطبيقية واملعملية وفق ما 

يأتي:
ال تقل مدة الدراسة عن فصلين وال تزيد عن أربعة فصول دراسية.- 1
ال يقل عدد الوحدات الدراسية عن )24( وحدة وال تزيد عن )36( وحدة. - 2

بناًء على اقتراح مجل�ضي القسم والكلية املختصين وتوصية مجلس         ويحدد مجلس الجامعة 
عمادة الدراسات العليا املقررات املطلوبة للحصول على الدبلوم واسم الشهادة. 

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والثالثين

تحدد مدة الدبلوم ضمن البرنامج عند إقراره مع مراعاة أال تقل وحدات الفصل الواحد عن )8( وحدات، 
وال تزيد عن )15( وحدة.

المادة الثالثة والثالثون:
         تكون الدراسة للماجستير بأحد األسلوبين اآلتيين:

وعشرين - 1 أربع  عن  الدراسية  الوحدات  عدد  يقل  أال  على  والرسالة  الدراسية  باملقررات 
وحدة مضافا إليها الرسالة.

عدد - 2 تحديد  الجامعة  ملجلس  يترك  أن  على  التخصصات،  بعض  في  الدراسية  باملقررات 
الوحدات  عدد  يقل  أال  على  التخصص  طبيعة  حسب  املطلوبة  الدراسية  الوحدات 

الدراسية عن ثالثين وحدة.)1( 
            ويراعى أن تتضمن الخطة الدراسية للماجستير على مقررات دراسات عليا ذات عالقة 

بالتخصص من أقسام أخرى كلما أمكن ذلك.

وتاريخ   1437/2/5 رقم  العالي  التعليم  مجلس  اختصاص  بمباشرة  املكلفة  املؤقتة  اللجنة  قرار  بموجب  املادة  هذه  تعديل  تم   )1(  
1437/3/13ه، حيث كانت سابقا تنص على أال تقل عدد الوحدات عن )42( يكون من بينها مشروع بحثي يحسب بثالث وحدات.
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القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والثالثين

العلمية واملشروع  الدراسية والرسالة  املقررات  الدنيا والقصوى لوحدات )ساعات(  الحدود  تكون       
البحثي على النحو اآلتي:

الدرجة

عدد الوحدات الدراسية 
للمقررات )املنهجية(

عدد وحدات الرسالة 
أو املشروع البحثي

املجموع الكلي 
لساعات البرنامج

عدد فصول 
الدراسية )املنهجية(

الحد األق�ضىالحد األدنيالحد األق�ضىالحد األدنيالحد األق�ضىالحد األدنيالحد األق�ضىالحد األدني

املاجستير

32614324223)24(باملقررات والرسالة

باملقررات
6035*)30(*6036*)30(* أو املشروع البحثي

)     (  عدد الوحدات الدراسية املعتمدة في الالئحة املوحدة للدراسات العليا بالجامعات.

  *     شامل املشروع البحثي، مع استثناء البرامج حسب طبيعة التخصص.

المادة الرابعة والثالثون:
        تكون الدراسة للدكتوراه بأحد األسلوبين اآلتيين:

من - 1 وحدة  ثالثين  عن  املقررة  الوحدات  عدد  يقل  أال  على  والرسالة  الدراسية  باملقررات 
مقررات الدراسات العليا بعد املاجستير مضافا إليها الرسالة.

وحدة - 2 عشرة  اثنتي  عن  املقررة  الوحدات  عدد  يقل  أال  على  املقررات  وبعض  بالرسالة 
العلمي  التكوين  حسب  البحث،  حلقات  أو  الندوات،  أو  املوجهة،  للدراسات  تخصص 

للطالب وتخصصه الدقيق.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والثالثين

       تكون الحدود الدنيا والقصوى لوحدات )ساعات( املقررات الدراسية والرسالة العلمية على النحو 
اآلتي:

الدرجة

عدد الوحدات الدراسية 
للمقررات )املنهجية(

عدد وحدات الرسالة 
املجموع الكلي 

لساعات البرنامج
عدد فصول 

الدراسية )املنهجية(

الحد األق�ضىالحد األدنيالحد األق�ضىالحد األدنيالحد األق�ضىالحد األدنيالحد األق�ضىالحد األدني

الدكتوراه

421215425735)30(باملقررات والرسالة

بالرسالة وبعض 
182030324812)12(املقررات

)     (  عدد الوحدات الدراسية املعتمدة في الالئحة املوحدة للدراسات العليا بالجامعات.
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المادة الخامسة والثالثون:
 وال 

ً
       تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين رئيسين ال تقل مدة كل منهما عن خمسة عشر أسبوعا

تدخل ضمنهما فترتا التسجيل واالختبارات، وفصل درا�ضي صيفي ال تقل مدته عن ثمانية أسابيع 
تضاعف خاللها املدة املخصصة لكل مقرر. ويجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس 
السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد واإلجراءات التي يقرها مجلس الجامعة بما ال يتعارض مع 

أحكام هذه الالئحة.

القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة والثالثين

يجوز عند الحاجة أن تدرس بعض املقررات في الفصل الصيفي في مرحلتـي املاجستير والدكتوراه - 1
بناء على توصيتي مجل�ضي القسم والكلية/املعهد، وموافقة عمادة الدراسات العليا. 

يجب أال يقل عدد الطالب في الفصل الصيفي عن )5( طالب في الشعبة.- 2

المادة السادسة والثالثون:
املدة املقررة للحصول على درجة املاجستير ال تقل عن أربعة فصول دراسية وال تزيد عن - 1

ثمانية فصول دراسية، وال تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه املدة.
املدة املقررة للحصول على درجة الدكتوراه ال تقل عن ستة فصول دراسية، وال تزيد عن - 2

عشرة فصول دراسية، وال تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه املدة. 

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والثالثين

 تدخل ضمن الفصل الدرا�ضي اإلجازة الرسمية العامة الالحقة له.- 1
 ال يو�ضي القسم العلمي بمنح درجة املاجستير أو الدكتوراه قبل إتمام الحد األدنى من املدة املقررة.- 2
على - 3 وبناء  الالئحة،  هذه  من   )5( املادة  من   )8( للفقرة   

ً
استنادا العليا  الدراسات  عمادة  ملجلس 

توصية مجل�ضي القسم والكلية/املعهد، عدم احتساب بعض الفصول من املدة النظامية للطالب 
 للضوابط اآلتية:

ً
في الظروف القهرية بحد أق�ضى ثالثة فصول دراسية، وفقا

القسم  مجل�ضي  توصيتي  مع  حالة  بكل  الخاصة  والوثائق  واملستندات  التقارير  ترفع  أن  أ- 
والكلية/املعهد.

ب- أن تكون املدة كافية إلنجاز متطلبات البرنامج بتقرير من املشرف العلمي.
 كل شهرين ملجلس القسم عن مدى إنجاز الطالب.

ً
ج-  أن يقدم املشرف تقريرا

تكون الحاالت التي يمكن النظر في املوافقة على عدم احتساب فصول تعثرها في اآلتي: - 4
• الحاالت املرضية العضوية أو النفسية، التي تمنع من الدراسة واإلنجاز ملدة فصل أو أكثر، 	

بشرط أن تكون املثبتة بتقارير طبية معتمدة من الجهات املختصة.
• السجن أو اإليقاف في غير جرائم اإلرهاب أو الجرائم التي تخل باألمانة والشرف.	
• تأخر تسجيل الطالب لرسالته لسبب ال يعود إليه.	
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المادة السابعة والثالثون:
          تحتسب املدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات 
العليا وحتى تاريخ تقديم املشرف على الطالب تقريرا إلى رئيس القسم مرفقا به نسخة من الرسالة، 

أو أي متطلبات أخرى لبرنامجه.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة والثالثين

 عن سير دراسة الطالب لرئيس القسم.- 1
ً
 فصليا

ً
يقدم املشرف تقريرا

 بصالحية الرسالة للمناقشة مع تسليم نسخة منها إلى - 2
ً
ينتهي احتساب املدة بتسليم املشرف تقريرا

رئيس القسم.
يراعى ما ورد في املادة )51( من هذه الالئحة وقاعدتها التنفيذية.- 3

 المادة الثامنة والثالثون:
        ال تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه 
باإلعداد  يقوم  أن  يجب  كما  املطلوبة،  الوحدات  عدد  من  املائة  في  سبعين  عن  العلمية  الدرجة 

الكامل لرسالته تحت إشرافها

المادة التاسعة والثالثون:
.
ً
        ال يتخرج الطالب إال بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية، وبمعدل تراكمي ال يقل عن جيد جدا

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والثالثين

فرصة  منحه  يسبق  ولم   ،
ً
جدا جيد  عن  يقل  تراكمي  بمعدل  الدرجة  منح  متطلبات  الطالب  أنهى  إذا   

إضافية لرفع املعدل من قبل، فيمكن النظر في إعطائه فرصة إضافية ملرة واحدة لفصل درا�ضي واحد أو 
 أعلى، بناء على توصية مجل�ضي القسم والكلية/املعهد وذلك لرفع معدله، بإعادة 

ً
فصلين دراسيين حدا

دراسة بعض املقررات التي سبق أن درسها، ويراعى ما ورد في املادة )28( وقاعدتها التنفيذية.
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الباب السابع
نظام االختبارات

المادة األربعون:
أو  املاجستير،  أو  الدبلوم،  لنيل درجة  العليا  الدراسات  في مقررات  إجراء االختبارات  يتم            
من  الصادرة  الجامعية  للمرحلة  واالختبارات  الدراسة  لالئحة  وفقا  التقديرات  ورصد  الدكتوراه، 

مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية املعقودة بتاريخ 1416/6/11هـ، فيما عدا ما يأتي:
ال يعتبر الطالب ناجحا في املقرر إال إذا حصل فيه على تقدير »جيد« على األقل. - 1
فيما يتعلق باالختبارات البديلة واملقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل درا�ضي يتخذ - 2

وموافقة  القسم  مجلس  توصية  على  بناًء  حيالها  يراه  ما  العليا  الدراسات  عمادة  مجلس 
مجلس الكلية املختصة.

بعد - 3 الدكتوراه  وطالب   – ذلك  دراسته  برنامج  اقت�ضى  إذا   – املاجستير  طالب  يجتاز  أن 
متخصصة  لجنة  تعقده   

ً
شامال  

ً
وشفويا تحريرًيا   

ً
اختبارا املطلوبة  املقررات  جميع  إنهائهما 

وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة بناًء على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية 
الرئيس  التخصص  في  االختبار  هذا  ويكون  العليا،  الدراسات  عمادة  ومجلس  املختصة 
اجتاز  إذا  الدرجة  لنيل  مرشحا  الطالب  ويعد  وجدت،  إن  الفرعية  والتخصصات  للطالب 
االختبار من املرة األولى، أما إن أخفق فيه أو في جزء منه فيعطى فرصة واحدة خالل فصلين 

دراسيين، فإن أخفق يلغى قيده. 

القاعدة التنفيذية للمادة األربعين

	وال:أاالختبارا	أوالتقديرا	:أ
1-  فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد التنفيذية فيرجع في إجراء االختبارات ورصد التقديرات 
إلى املواد )22و 23 و28 و29 و30 و33 و34 و35 و37 و39( من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة 

الجامعية وقواعدها التنفيذية بالجامعة.
.
ً
تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر باالختبار أو بالبحث أو بهما معا  -2

ال تقل درجة األعمال الفصلية عن 40% من الدرجة الكلية.  -3
ال تزيد مّدة االختبار التحريري )النهائي والشامل( عن أربع ساعات.  -4
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)تابع( القاعدة التنفيذية للمادة األربعين

5-  يعتمد وزن التقدير من خمسة، وتحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:

وزن التقدير من )5(رمز التقديرالتقديرالدرجة املئوية

5.00أ +ممتاز مرتفعمن 100 إلى 95

4.75أممتازمن 90 إلى أقل من 95

 مرتفعمن 85 إلى أقل من 90
ً
4.5ب +جيد جدا

من80 إلى أقل من 85
ً
4.00بجيد جدا

3.50ج +جيد مرتفعمن 75 إلى أقل من 80

3.00ججيدمن 70 إلى أقل من 75

0هــراسبأقل من 70

 إذا انخفض معدله عن )3,75(، دون الحاجة إلشعار مكتوب. 
ً
 أكاديميا

ً
6-  يعد الطالب منذرا

النهائي في املقرر الذي تزيد نسبة غيابه فيه عن 20% من الوحدات  يحرم الطالب من دخول االختبار   -7
.)DN( أو )الدراسية، ويعد راسبا في املقرر، ويرصد له تقدير محروم )ح

8-  يجوز ملجلس الكلية أو من يفوضه استثناء رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول االختبار شريطة أن 
 يقبله املجلس على أال تقل نسبة الحضور عن 50% من املحاضرات والدروس العلمية 

ً
يقدم الطالب عذرا

املحددة للمقرر. 
يشترط لعقد االختبار البديل ما يلي:  -9

أن يتقدم الطالب إلى رئيس القسم املختص بعذره عن التخلف من وقت نشوء العذر حتى نهاية    أ. 
األسبوع الثاني من نهاية االختبارات، ما لم يكن هناك عذر مقبول.

موافقة مجل�ضي القسم والكلية/املعهد على العذر.  ب. 
يعقد االختبار البديل خالل الشهر األول من بداية الفصل الدرا�ضي التالي.  -10

التالي  أو أكثر، فيعيد ما رسب فيه دراسة واختبارا خالل الفصل الدرا�ضي  11- إذا رسب الطالب في مقرر 
مقررات  من  ألي   

ً
سابقا  

ً
متطلبا فيها  رسب  التي  املقررات  تكن  لم  ما  التالي  الفصل  مقررات  إلى  إضافة 

الفصل التالي.

ثانيا:أاالختبارأالشامل:أ
االختبار الشامل إلزامي ملرحلة الدكتوراه.   -1

يتكون االختبار الشامل من:   -2
االختبار التحريري. في التخصص الرئيس والتخصص الفرعي )إن وجد(،  أ- 

االختبار الشفوي في التخصص الرئيس والتخصص الفرعي )إن وجد(.  ب- 
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)تابع( القاعدة التنفيذية للمادة األربعين

لجنةأاالختبارأالشامل:أ   -3
يكون مجلس القسم املختص لجنة من ثالثة أعضاء على األقل ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف   أ- 
واملناقشة في هذه املرحلة من ذوي االختصاص في التخصص الرئيس والتخصصات الفرعية )إن وجدت(.

 ب-  تحتسب عضوية اللجنة بثالث ساعات من العبء التدري�ضي في الفصل الذي يعقد فيه االختبار

مسؤوليا	ألجنةأاالختبارأالشامل:    -4
              تتولى لجنة االختبار الشامل اآلتي:

التوصية بموضوعات االختبار الشامل ومراجعه.   أ- 
 ب-  وضع أسئلة االختبار التحريري وتصحيح اإلجابة، ورصد النتائج.

 ج-  وضع أسئلة االختبار الشفوي ورصد النتائج.

موعدأاالختبارأالشامل:  -5
يعقد االختبار الشامل بقسميه التحريري والشفوي في الفصل التالي للفصل الذي أنهى فيه الطالب   أ- 
جميع املقررات الدراسية املطلوبة، خالل الفتـرة من األسبوع الرابع وحتى األسبوع الثاني عشر من 

الفصل الدرا�ضي، على أن يكون بينهما فترة زمنية ال تقل عن أسبوع. 
يجوز للطالب تأجيل االختبار الشامل ملدة فصل درا�ضي واحد بناء على موافقة مجلس القسم املختص.  ب- 

يحدد مجلس عمادة الدراسات العليا موعد االختبار الشامل وموضوعاته ومراجعه بناء على توصية   ج- 
مجل�ضي القسم والكلية/املعهد.

درجةأاالختبارأالشامل:   -6
 أ-  درجة االختبار التحريري )100( درجة، وعند تجزئته تحتسب بإخراج متوسط درجة املجموع.

النهائية  الدرجة  الشفهي، وتحتسب  في االختبار  اللجنة )100( درجة  لكل عضو من أعضاء  يكون   ب-  
بقسمة مجموع ما حصل عليه الطالب على عدد األعضاء.

نتيجةأاالختبارأالشامل:  -7
 لالختبار الشامل إذا حصل على 70 % فأكثر في كل واحد من االختبارين.

ً
  أ-  يعد الطالب مجتازا

 إذا أخفق في االختبار الشامل أو أحد قسميه، أو تخلف عن االختبار الشامل أو 
ً
يعد الطالب راسبا  ب- 

أحد قسميه بغير عذر.
يقر مجلس عمادة الدراسات العليا نتيجة االختبار الشامل بناء على توصية مجل�ضي القسم والكلية.  ج- 

اختبارأالرسو	،أواختبارأالبديل:أ  -8
فيه خالل فصلين دراسيين من  الذي رسب  االختبار  الراسب فرصة واحدة إلعادة  الطالب  يعطى   أ- 

الفصل التالي إلعالن النتيجة.
يعقد اختبار بديل للطالب الذي أجل االختبار الشامل، أو من تخلف عن االختبار الشامل أو جزء منه   ب- 

بعذر يقبله مجلسا القسم والكلية/املعهد خالل فصلين دراسيين من الفصل التالي لالختبار الشامل.

 منه بعد استنفاد الفرصة املمنوحة له بقرار 
ً
9-  يلغىأقيدأالطالبأإذاألمأيجتـزأاالختبارأالشاملأ	وأجزءا

من مجلس عمادة الدراسات العليا، بناء على توصية مجل�ضي القسم والكلية/املعهد.
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الباب الثامن
 الرسائل العلمية

إعداد الرسائل واإلشراف عليها

المادة الحادية واألربعون:
يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في دراسته ومساعدته 
في اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من مجلس الجامعة بناًء 

على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا.

القاعدة التنفيذية الحادية واألربعين

توزع مجالس األقسام مهمة اإلرشاد العلمي للطالب املستجدين على أعضاء هيئة التدريس، خالل - 1
مدة ال تتجاوز أربعة أسابيع من بدء الدراسة، وتزود عمادة الدراسات العليا بصورة منه.

يحتسب اإلرشاد العلمي للرسالة ضمن العبء التدري�ضي، بواقع ساعة واحدة لكل طالبين. - 2
يراعى تخصص املرشد العلمي الدقيق ومجال اهتمام الطالب البحثي عند إسناد اإلرشاد.- 3
 يلتزم الطالب باالتصال باملرشد العلمي مرة واحدة على األقل كل شهر.- 4
يقوم املرشد العلمي بمتابعة الطالب وإبالغ القسم العلمي في حال انقطاعه.- 5
 عن سير الطالب، - 6

ً
 مفصال

ً
يقدم املرشد العلمي إلى رئيس القسم في نهاية كل فصل درا�ضي تقريرا

ومدى جديته في اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث، وفق النموذج املعد لذلك.
 تكون تقارير املرشد مؤثرة في النظر فيما يتقدم به الطالب من طلب تأجيل أو فرصة إضافية أو - 7

عرض فكرة بحثية.
 يعقد القسم العلمي لقاءات علمية بين األساتذة وطالب الدراسات العليا؛ للتعرف على االهتمامات - 8

العلمية والبحثية.
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المادة الثانية واألربعون:
على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في املائة على األقل 
( التقدم بمشروع الرسالة - إن وجدت 

ً
من املقررات الدراسية وبمعدل تراكمي ال يقل عن )جيد جدا

الرسالة  على  املشرف  اسم  القسم  مجلس  يقترح  عليه  باملوافقة  التوصية  حال  وفي  القسم،  إلى   -
واملشرف املساعد - إن وجد - أو أسماء أعضاء لجنة اإلشراف مع تحديد رئيسها، ويرفع بذلك إلى 

مجلس الكلية، ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه بناًء على تأييد مجلس الكلية.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية واألربعين

قبل - 1 من  املحددة  واإلجراءات  الضوابط  وفق  الرسالة  خطة  لكتابة  العام  باإلطار  الطالب  يلتزم 
عمادة الدراسات العليا.

 لتسجيل الرسالة.- 2
ً
اجتياز االختبار الشامل شرط للحصول على الدرجة، وليس شرطا

يعامل املشروع البحثي )على سبيل املثال: البحث التكميلي( معاملة املقررات الدراسية وال يأخذ أحكام - 3
الرسائل العلمية، ويكون تسجيله في الفصل الدرا�ضي املحدد في توصيف البرنامج.

إذا كانت خطة الرسالة بلغة أخرى فيقدم ملخص لها باللغة العربية يتضمن تقسيمات البحث. - 4
الدراسات - 5 الرسالة املعتمدة من مجلس عمادة  إلى إجراء تعديل على خطة  إذا كان هناك حاجة 

العليا، فعلى الطالب أن يتقدم للقسم املختص بطلب ذلك، مع توضيح املبررات، وتأييد املشرف 
العلمي، وذلك وفقا لآلتي:

أ يقر التعديل في عنوان الرسالة أو تقسيمات البحث الرئيسة )األبواب أو الفصول بحسب 	-
الدراسات  عمادة  مجلس  من  وأدواتها  الدراسة  وعينة  مجتمع  أو  البحثي  املنهج  أو  الحال( 

العليا بناء على توصية مجل�ضي القسم والكلية/املعهد.
أ تفوض األقسام العلمية املختصة بإجراء ما تراه من إضافة أو تعديل أو حذف في تقسيمات 	-

البحث الفرعية أو عناوين األبواب والفصول واملباحث، مع إشعار عمادة الدراسات العليا 
بذلك.

المادة الثالثة واألربعون:
يجب أن تتميز موضوعات رسائل املاجستير بالجدة واألصالة، كما يجب أن تتميز موضوعات رسائل 

الدكتوراه باألصالة واالبتكار واإلسهام الفاعل في إنماء املعرفة في تخصص الطالب
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المادة الرابعة واألربعون:
بعض  في  أخرى  بلغة  تكتب  أن  ويجوز  العربية،  باللغة  والدكتوراه  املاجستير  رسائل  تكتب 
القسم والكلية ومجلس عمادة  بناًء على توصية مجل�ضي  التخصصات بقرار من مجلس الجامعة 

الدراسات العليا، على أن تحتوي على ملخص واف لها باللغة العربية.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة واألربعين

تضع عمادة الدراسات العليا األدلة التفصيلية لكتابة الرسائل والبحوث العلمية في التخصصات - 1
املختلفة.

إذا كانت الرسالة مكتوبة بلغة أخرى، فيجب تقديم ملخص لها باللغة العربية.- 2
يجب أن تحتوي الرسائل والبحوث العلمية املكتوبة باللغة العربية على ملخص لها باللغة اإلنجليزية.- 3

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة واألربعين

1-  يقصد بالجدة ما يلي:
 أ-    جدة املوضوع بشكل كامل أو في أغلب جزئيات املوضوع.

تغير املعلومات واملصادر واملعرفة بشكل جوهري مؤثر في البحوث السابقة. ب- 
جدة األدوات البحثية التي يعالج املوضوع بها. ج- 

2-  يقصد باألصالة واالبتكار ما يلي:
 أ-    التطرق ملجال لم يسبق بحثه، أو استكمال النقص فيما سبق بحثه.

 نتائج لم يتوصل إليها في الدراسات السابقة.
ً
استعمال البيانات بشكل جديد بما يظهر غالبا ب- 

استعمال أدوات بحثية جديدة تؤدى إلى نتائج بحثية لم يسبق إليها. ج- 
 في سياق يظهر نتائج مختلفة.

ً
استعمال االدوات البحثية املعروفة مسبقا د- 

جمع بيانات جديدة وتحليلها للخروج بنتائج جديدة. ه- 
حل مشكالت مهمة. و- 

استعمال املعرفة النظرية للوصول إلى تطبيقات عملية جديدة. ز- 
3-  يقصد باإلسهام الفاعل في إنماء املعرفة ما يلي:

 أ-   إعادة تأطير معرفة، أو نظرية، أو نموذج موجود في سياق جديد، أو اختبار نظرية في إطار 
جديد، أو اختبار نموذج معين في سياق جديد للتأكد من فاعليته.

التأكد من صالحية نموذج موجود وإعادة تقويمه وفق شروط أو أوضاع مختلفة. ب- 
نقد معرفة، أو نظرية، أو نموذج موجود بأسلوب علمي، أو إثبات خطأ استعمال هذه املجاالت. ج- 

استخراج نظرية أو معرفة جديدة عن طريق دمج أفكار موجودة. د- 
تنفيذ املبادئ النظرية بشكل تطبيقي وإظهار تحديات التطبيق العملي. ه- 

تكييف الظواهر املختلفة بشكل تجريبي للوصول إلى نظريات جديدة. و- 
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المادة الخامسة واألربعون:
          يشرف على الرسائل العلمية األساتذة واألساتذة املشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، 
ويجوز أن يشرف األستاذ املساعد على رسائل املاجستير إذا م�ضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان، 

وكان لديه بحثان على األقل - في مجال تخصصه - من األبحاث املنشورة أو املقبولة للنشر.

القواعد التنفيذية للمادة الخامسة واألربعين

يجوز إسناد اإلشراف إلى عضو هيئة تدريس من خارج القسم وفق اآلتي:- 1
يكن أ-  لم  ما  اكتملت  قد  املختص  بالقسم  التدريس  هيئة  ألعضاء  اإلشراف  أنصبة  تكون  أن 

هناك مسوغ مقنع.
يحتسب اإلشراف ضمن نصاب عضو هيئة التدريس املحدد في املادة )48( من هذه الالئحة ب- 

وقاعدتها التنفيذية.
يجوز لألستاذ املساعد اإلشراف على املشاريع البحثية دون اشتراط م�ضي مدة أو نشر بحثي. - 2
يحتسب اإلشراف على املشاريع البحثية في التخصصات الشرعية واإلنسانية بساعة واحدة لكل - 3

طالبين بما ال يزيد عن خمس ساعات.
يحتسب اإلشراف على املشاريع البحثية في التخصصات العلمية التطبيقية بعدد ساعات املقرر - 4

.
ً
 واحدا

ً
 دراسيا

ً
بما ال يتجاوز فصال

تشمل هذه املادة كل من سبق أن عمل عضو هيئة تدريس، وتوفرت فيه شروط اإلشراف.- 5
يراعى في إسناد اإلشراف اهتمام املشرف بموضوع الرسالة وصلته به.- 6

المادة السادسة واألربعون:
يجوز أن يقوم باإلشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة املتميزة والكفاية العلمية 
في مجال البحث من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناًء على 

توصية مجلس القسم املختص ومجلس الكلية املعنية ومجلس عمادة الدراسات العليا.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة واألربعين

 يراعى اكتمال أنصبة اإلشراف ملنسوبي القسم قبل إسناد اإلشراف ملشرف من خارج الجامعة ما - 1
لم يوجد مسوغ مقنع. 

من - 2  )19( املادة  ألحكام   
ً
وفقا  – أكاديمية  رتبة  على  ليسوا  ممن   – املناسبة  العلمية  الرتبة  تحدد 

الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
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المادة الثامنة واألربعون:
 مع غيره أن يشرف بحد أق�ضى على أربع رسائل في وقت واحد، 

ً
 أو مشتركا

ً
للمشرف سواء كان منفردا

املعنية  الكلية  مجل�ضي  وموافقة  القسم  مجلس  من  بتوصية  القصوى  الضرورة  حاالت  في  ويجوز 
وعمادة الدراسات العليا زيادة عدد الرسائل إلى خمس ويحتسب اإلشراف على كل رسالة بساعة 

.
ً
 رئيسا

ً
 أو مشرفا

ً
واحدة من نصاب عضو هيئة التدريس إذا كان مشرفا منفردا

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة واألربعين

يعامل املشرف املساعد معاملة املشرف الرئيس في احتساب ساعات اإلشراف على الرسائل العلمية.- 1
يطبق الحد األق�ضى على اإلشراف على الرسائل داخل القسم وخارجه.- 2
على القسم العلمي مراعاة اكتمال التقارير الفصلية عن الطالب في الفصول السابقة لكل مشرف - 3

قبل الرفع بالعبء التدري�ضي في كل فصل.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة واألربعين

 ُيعد املشرف املساعد املرجع الرئيس للطالب في الجوانب املحددة من قبل مجلس القسم.- 1
 عند اختالف رأي املشرف الرئيس واملشرف املساعد في مسألة ضمن تخصص املشرف املساعد - 2

فيأخذ الطالب برأي املشرف املساعد.
على املشرف املساعد أن يقدم تقريره الذي يفيد بانتهاء الطالب من الرسالة وصالحيتها للمناقشة - 3

في املدة النظامية.
الالئحة - 4 هذه  من   )48( املادة  في  املحدد  التدريس  هيئة  عضو  نصاب  ضمن  اإلشراف  يحتسب 

وقاعدتها التنفيذية.
تنطبق أحكام اإلشراف املنصوص عليها في هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية على املشرف املساعد - 5

ما لم ينص على خالف ذلك.

المادة السابعة واألربعون:
التدريس من أقسام أخرى  الرسالة أحد أعضاء هيئة  في اإلشراف على  باملساعدة  يجوز أن يقوم 

حسب طبيعة الرسالة، على أن يكون املشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب.



جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - عمـــــادة الــدراســات العـليا

37 |

المادة التاسعة واألربعون:
         في حال عدم تمكن املشرف من االستمرار في اإلشراف على الرسالة أو انتهاء خدمته بالجامعة، 
 يقوم مقامه ويوافق عليه مجلس الكلية املعنية ويقره مجلس العمادة 

ً
 بديال

ً
يقترح القسم مشرفا

الدراسات العليا.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة واألربعين

 يستمر عضو هيئة التدريس في اإلشراف حال إجازة تفرغه العلمي، وال يسند إليه إشراف جديد - 1
إال بموافقته.

للقسم اقتراح نقل اإلشراف إذا استدعت الحاجة ذلك كتعذر تواصل املشرف مع الطالب لفصل - 2
درا�ضي أو أكثر.

3 - 
ً
إذا تزامن إنهاء الطالب للرسالة العلمية مع انتهاء خدمة املشرف بالجامعة، فيجوز استمراره مشرفا

، بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على 
ً
حتى مناقشة رسالة الطالب إذا كان ذلك ممكنا

توصية من مجل�ضي القسم والكلية/املعهد.
يعامل من أمكن استمرار إشرافه على الطالب بعد انتهاء عالقته الوظيفية بالجامعة بالتقاعد أو - 4

االستقالة أو النقل أو انهاء العقد معاملة املشرف الخارجي، ويستمر اإلشراف حتى مناقشة رسالة 
الطالب.  

المادة الخمسون:
 إلى رئيس القسم عن مدى تقدم 

ً
 مفصال

ً
         يقدم املشرف - في نهاية كل فصل درا�ضي - تقريرا

الطالب في دراسته وترسل صورة من التقرير إلى عميد الدراسات العليا.

القاعدة التنفيذية للمادة الخمسين

عمادة - 1 قبل  من  املعد  النموذج  وفق  رسالته  في  الطالب  تقدم  مدى  عن  الفصلي  التقرير  يكون   
الدراسات العليا.

 مع تزويد القسم العلمي - 2
ً
يجب على املشرف عند وجود خلل جوهري في نتاج الطالب البحثي إخطاره كتابيا

بنسخة من اإلخطار لحفظه في ملفه. 
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المادة الثانية والخمسون:
         إذا ثبت عدم جدية الطالب في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية بناًء على تقرير 
من املشرف على دراسته يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم املختص، وإذا أنذر الطالب مرتين 
ولم يتالف أسباب اإلنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناًء على توصية مجلس القسم إلغاء 

قيده.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والخمسين

  يعد الطالب غير جاد في دراسته في إحدى الحاالت التالية على سبيل املثال ال الحصر:- 1
    أ.       إذا حرم الطالب فيما نسبته 50% أو أكثـر من عدد املقررات الدراسية للفصل الدرا�ضي الواحد.

 دون عذر مقبول. 
ً
 كامال

ً
   ب.   إذا انقطع الطالب عن التواصل مع مرشده أو مشرفه فصال

    ج.    إذا لم يتناسب إنجازه مع املدة التي أمضاها وفق تقرير املشرف أو املرشد العلمي ما لم يكن هناك 
عذر مقبول. 

أو - 2 املرشد  من  تقرير  على  بناء  سري  بخطاب  الطالب  إنذار  املختص  العلمي  القسم  رئيس  يتولى 
املشرف العلمي، ويحفظ التقرير في ملف الطالب، وتزود عمادة الدراسات العليا بنسخة منه.

في فصلين دراسيين، فتعرض حالته على - 3 إنذاره مرتين  الطالب أسباب اإلنذار بعد   
َ

إذا لم يتالف
مجلس القسم، فإن أو�ضى مجلس القسم بإلغاء القيد فترفع التوصية إلى مجلس عمادة الدراسات 

العليا.

المادة الحادية والخمسون:
إلى رئيس  اكتمالها   عن 

ً
تقريرا إعدادها،  الطالب من  انتهاء  بعد  الرسالة،  يقدم املشرف على         

 الستكمال اإلجراءات التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا.
ً
القسم، تمهيدا

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والخمسين

تقدم نسخة من الرسالة مع تقرير املشرف واملشرف املساعد – إن وجد – وفق النموذج املعتمد - 1
من مجلس عمادة الدراسات العليا. 

 عن اكتمالها إلى رئيس القسم.- 2
ً
تنتهي مدة اإلشراف على الرسالة بتقديم املشرف تقريرا
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مناقشة الرسائل

المادة الثالثة والخمسون:
        تكون لجنة املناقشة بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا بناًء على توصية مجل�ضي القسم 

والكلية املختصين.

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والخمسين

يشترط لتكوين لجنة املناقشة ما يلي: - 1
 أ.   صالحية الرسالة للمناقشة بناء على تقرير املشرف. 

ب. اجتياز طالب املاجستير والدكتوراه لكافة املقررات واالختبار الشامل )إذا اقت�ضى برنامج 
دراسته ذلك(. 

ج. االلتزام بأحكام املادة )36( في هذه الالئحة وقاعدتها التنفيذية. 
2 - 

ً
يو�ضي مجلس الكلية/املعهد املختص بناء على توصية مجلس القسم بتكوين لجان املناقشة وفقا

ال  مدة  في  العليا  الدراسات  عمادة  مجلس  إلى  وترفع  التنفيذية،  وقواعدهما  و55(   54( للمادتين 
مجلس  من  املعتمدة  النماذج  وفق  الكلية/املعهد،  مجلس  جلسة  تاريخ  من  أسابيع  ثالثة  تتجاوز 

عمادة الدراسات العليا.
 لرسالة املاجستير، وعضوين - 3

ً
 احتياطيا

ً
التوصية بتكوين لجنة املناقشة عضوا يجب أن تتضمن 

احتياطيين أحدهما داخلي واآلخر خارجي لرسالة الدكتوراه.
يجب الحصول على موافقة مبدئية من املرشح لعضوية لجنة املناقشة قبل التوصية بعضويته - 4

في اللجنة.  
إذا كانت توصية مجلس الكلية/املعهد مختلفة عن توصية مجلس القسم، فيلتزم بما ورد في نص - 5

القاعدة التنفيذية للمادة )64( من هذه الالئحة. 
بعد موافقة مجلس عمادة الدراسات العليا على تكوين لجنة املناقشة، تسلم الرسالة عن طريق - 6

الكلية/املعهد إلى أعضاء لجنة املناقشة.
 عن الرسالة وينص فيه على صالحية - 7

ً
يقدم عضو لجنة املناقشة إلى رئيس القسم العلمي تقريرا

الرسالة للمناقشة أو عدمها، على أال تزيد مدة فحص الرسالة من قبل عضو لجنة املناقشة عن 
شهر لرسالة املاجستير وشهرين لرسالة الدكتوراه من تاريخ تسلمها، ويحق للقسم في حال تأخر 

املناقش عن املدة القصوى التوصية بنقل املناقشة إلى العضو االحتياطي.
يجب أال تتجاوز املدة ما بين قرار مجلس عمادة الدراسات العليا بتكوين لجنة املناقشة للطالب - 8

وعقد املناقشة أربعة أشهر كحد أق�ضى.
الطالب - 9 على  فيطبق  باإلجماع  للتعديل  قبولها  وعدم  للمناقشة  الرسالة  صالحية  عدم  تقرر  إذا 

األمر  فيحال  اإلجماع  يتحقق  لم  فإن  التنفيذية،  وقاعدتها   )26( املادة  من   )9( الفقرة  في  ورد  ما 
باألغلبية  الرسالة   بشرط أن يكون تقرير عدم صالحية 

ً
القسم التخاذ ما يراه مناسبا إلى مجلس 

املنصوص عليها في الفقرة )5( من املادة )54( من هذه الالئحة.
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)تابع( القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والخمسين 

الدراسات  الرسالة املعتمد من عمادة  الرئيس نموذج تحديد موعد مناقشة  10-   يستكمل املشرف 
العليا، ويعتمده من رئيس القسم ووكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا، ويعلن القسم عن موعد 
املناقشة في األماكن املخصصة لذلك في القسم والكلية/املعهد وعبر القنوات األخرى املتاحة، مع 

تزويد عمادة الدراسات العليا بنسخة من اإلعالن عن موعد املناقشة. 
بالعضو  فيعوض  الرسالة(  بصالحية  إفادته  )بعد  املناقشة  لجنة  أعضاء  أحد  اعتذار  حال  في   -11
االحتياطي بناء على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية/املعهد، وال تتم املناقشة إال 
بعد تقديم العضو االحتياطي تقريرا عن الرسالة ينص فيه على صالحية الرسالة أو عدمها وفق 

املدة املنصوص عليها في الفقرة )7( من هذه القاعدة التنفيذية.
يصدر حكم اللجان مباشرة بعد املناقشة.  -12

المادة الرابعة والخمسون:
         يشترط في لجنة املناقشة لرسائل املاجستير ما يأتي:

 لها.
ً
 ويكون املشرف مقررا

ً
1-  أن يكون عدد أعضائها فرديا

املشرف  يمثل  وال  التدريس  هيئة  أعضاء  بين  من  ثالثة  عن  اللجنة  أعضاء  عدد  يقل  2-  أال 
واملشرف املساعد )إن وجد( أغلبية فيها.

3-  أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة.
4-  أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة، أو األساتذة املشاركين، على األقل. 

5-  أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي األعضاء على األقل.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والخمسين

 لكل عضو من أعضاء لجنة املناقشة درجة مستقلة بمن فيهم املشرف واملشرف املساعد )إن وجد(.- 1
يجب عند ترشيح أحد األساتذة املساعدين أن ينص على عبارة » تنطبق عليه الشروط الواردة في - 2

املادة )45(« في الخطابات والنماذج املطلوبة.
التكميلي(، - 3 البحث  املثال:  سبيل  )على  البحثي  املشروع  مناقشة  على  املادة  هذه  أحكام  تنطبق  ال 

ويقّيم املشروع البحثي من املشرف دون الحاجة إلى مناقشته من قبل لجنة. 
ال يصح بدء املناقشة في غياب أحد األعضاء، وفي حال حدوث ذلك ُيحدد موعد جديد للمناقشة - 4

وفقا ملا ورد في املادة )53( وقاعدتها التنفيذية.
يستثنى من هذه املادة ما نصت عليه املادة )46( وقاعدتها التنفيذية.- 5
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المادة السادسة والخمسون:
        في حال عدم تمكن املشرف على الرسالة من املشاركة في لجنة املناقشة لوفاته أو انتهاء خدمته 
 عنه ويوافق عليه مجلس الكلية 

ً
أو لتواجده في مهمة خارج البالد لفترة طويلة، يقترح القسم بديال

املعنية ويقره مجلس عمادة الدراسات العليا.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والخمسين

تحدد الفترة الطويلة بشأن وجود املشرف في مهمة خارج البالد لفصل درا�ضي أو أكثر.- 1
 يجوز في الحاالت التي يقدرها مجلس القسم العلمي إجراء املناقشة عن بعد باستخدام األنظمة - 2

التقنية املعتمدة في الجامعة.

المادة الخامسة والخمسون:
      يشترط في لجنة املناقشة لرسائل الدكتوراه ما يأتي:

 لها. 
ً
، وال تقل عن ثالثة، ويكون املشرف مقررا

ً
1-  أن يكون عدد أعضائها فرديا

املشرف  يمثل  وال  املشاركين،  واألساتذة  األساتذة  على  املناقشة  لجنة  عضوية  2-  تقتصر 
واملشرف املساعد )إن وجد( أغلبية بينهم.

3-  أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل.
4-  أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.

5-  أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي األعضاء على األقل.

القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة والخمسين

لكل عضو من أعضاء لجنة املناقشة درجة مستقلة بمن فيهم املشرف واملشرف املساعد )إن وجد(.- 1
يعامل عضو هيئة التدريس املتقاعد من الجامعة على النحو اآلتي:- 2

أ -	.
ً
 داخليا

ً
من تقاعد وتعاقدت الجامعة معه يعد مناقشا

أ -	.
ً
 خارجيا

ً
من تقاعد ولم تتعاقد الجامعة معه يعد مناقشا

ال يصح بدء املناقشة في غياب أحد األعضاء، وفي حال حدوث ذلك ُيحدد موعد جديد للمناقشة - 3
وفقا ملا ورد في املادة )53( وقاعدتها التنفيذية.

يستثنى من هذه املادة ما نصت عليه املادة )46( وقاعدتها التنفيذية.- 4
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المادة السابعة والخمسون:
        تعد لجنة املناقشة تقريًرا يوقع من جميع أعضائها، يقدم إلى رئيس القسم خالل أسبوع من 

تاريخ املناقشة، متضمنا إحدى التوصيات اآلتية:
1-  قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.

2-  قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت، دون مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء 
ال  مدة  في  التعديالت  بهذه  األخذ  من  التأكد  بعد  الدرجة  بمنح  بالتوصية  املناقشة  لجنة 

تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ املناقشة وملجلس الجامعة االستثناء من ذلك.
مجلس  يحددها  التي  الفترة  خالل  مناقشتها  وإعادة  الرسالة،  في  النقص  أوجه  3-  استكمال 
سنة  عن  تزيد  أال  على  املختص  القسم  مجلس  توصية  على  بناًء  العليا  الدراسات  عمادة 

واحدة من تاريخ املناقشة.
4-  عدم قبول الرسالة.

أو  في أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة  املناقشة على الرسالة الحق   ولكل عضو من لجنة 
العليا، في مدة ال تتجاوز  إلى كل من رئيس القسم، وعميد الدراسات  في تقرير مفصل،  تحفظات 

أسبوعين من تاريخ املناقشة.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة والخمسين

حال - 1 في  التعديالت  إلجراء  الكافية  املدة  املناقشة  لجنة  توصية  على  بناء  الجامعة  مجلس  يقرر 
العليا وفق  الدراسات  يرفعه عميد  ما  بناء على  أشهر،  ثالثة  أكثر من  ملدة  االستثناء  إلى  الحاجة 

حكم املادة )58( من هذه الالئحة. 
 تكون إعادة مناقشة الرسالة ملرة واحدة فقط.- 2
 تحسب الدرجة بمتوسط الدرجات املمنوحة من األعضاء على أال تقل عن )70( في حال التوصية - 3

بقبول الرسالة ومنح الدرجة.
4 -.

ً
 للدرجة، وال يعد الخطأ في إعالنها ملزما

ً
 ال يعد إعالن نتيجة املناقشة منحا

إذا انخفض معدل الطالب التراكمي بعد مناقشة الرسالة عن )3.75( فيمنح فرصة إضافية لرفع - 5
معدله إذا لم يسبق منحه هذه الفرصة من قبل.

المادة الثامنة والخمسون:
       يرفع رئيس القسم املختص تقرير لجنة املناقشة إلى عميد الدراسات العليا في مدة ال تتجاوز 

ثالثة أسابيع من تاريخ املناقشة.
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المادة التاسعة والخمسون:
        يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الجامعة التخاذ القرار.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والخمسين

مجلس  لتوصية  الكلية/املعهد  عميد  تأييد  بعد  الدرجة  بمنح  التوصية  العليا  الدراسات  عميد  يرفع 
 ألحكام املادة )2( من هذه الالئحة.

ً
القسم بمنح الدرجة وفقا

المادة الستون:
يصرف للمشرف على رسالة املاجستير من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها )5000( - 1

مكافأة  الجامعة  خارج  من  الدكتوراه  رسالة  على  للمشرف  يصرف  كما  ريال،  آالف  خمسة 
مقطوعة مقدارها )7000( سبعة آالف ريال.

يجوز عند الضرورة، إذا استدعى األمر مقابلة األستاذ املشرف الخارجي للطلبة املشرف عليهم - 2
وبموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا للجامعة التي يتبع لها عضو هيئة التدريس، بناء 
رسائل  على  الخارجي  املشرف  انتداب  الطالبة  أو  الطالب  لها  يتبع  التي  الجامعة  طلب  على 

املاجستير والدكتوراه وفق الترتيب التالي:
مرة واحدة كل فصل درا�ضي لكل جامعة خارجية يشرف على رسائل طلبة فيها. أأأأأأ	-أأأأ

أال يتجاوز عدد الجامعات التي ينتدب لها جامعتين كل فصل درا�ضي. أأأأأ	-أ
أال تتجاوز مدة االنتداب في كل مرة )3( أيام. أأأأأج-أ

لجميع  الكامل  الدرا�ضي  العام  في  أيام  عشرة  االنتداب  أيام  مجموع  يتجاوز  أال  أأأأأأد-أ
الجامعات.

على  لإلشراف  املنتدب  التدريس  هيئة  عضو  نفقات  املستفيدة  الجامعة  تتحمل  أأأأأه-أأ
رسائل طلبتها وفق ما هو مقرر نظاما له حسب رتبته.

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والخمسين

يرفع تقرير املناقشة مع توصية مجلس القسم العلمي بمنح الدرجة.
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القاعدة التنفيذية للمادة الستين

تشمل املكافأة املشرف الرئيس واملشرف املساعد من خارج الجامعة.- 1
 يشترط للحصول على مكافأة اإلشراف اكتمال الرسالة بموجب تقرير اكتمالها، وتصرف املكافأة - 2

بعد مناقشة الرسالة.  

المادة الحادية والستون:
          يصرف ملن يشترك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها )1000( 

ألف ريال إذا كان املناقش عضوا في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم لها الرسالة.
الرسالة  فيها  تناقش  التي  الجامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  غير  من  املناقش  كان  إذا  أما          
سواء كان من موظفي تلك الجامعة أو من يدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها 
املكافأة  وتزاد  املاجستير  رسالة  ملناقشة  ريال  و)1000(  الدكتوراه  رسالة  ملناقشة  ريال   )1500(

لتصبح )2500( ريال إذا كان املناقش من خارج اململكة.
           وإذا كان املناقش من خارج املدينة التي بها مقر الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من 
داخل اململكة أو خارجها فيصرف له باإلضافة إلى املكافأة املشار إليها أعاله تذكرة إركاب من مقر 
إقامته وإليه وأجرة السكن املناسب واإلعاشة وبحد أق�ضى ال يتجاوز ليلتين ، كما تصرف تذكرة 
 وملحرم املناقشة باإلضافة إلى أجرة السكن املناسب 

ً
إركاب ملرافق املناقش إذا كان املناقش كفيفا

بحد أق�ضى ال يتجاوز ليلتين.
ما  وإذا  الضرورة،  حاالت  في  ليلتين  أو  ليلة  إضافة  العليا  الدراسات  عمادة  ملجلس  ويجوز          
والكلية املختصين مع  القسم  بناء على توصية من مجل�ضي  الدراسة، وذلك  اقتضت ذلك طبيعة 

إيضاح املبررات للبقاء مدة تزيد عن ليلتين.

القاعدة التنفيذية للمادة  الحادية والستين

 تشمل املكافأة املشرف الرئيس واملساعد )إن وجد( إذا كان من داخل الجامعة، وأما إن كان من - 1
خارج الجامعة فتطبق بشأنه املادة )60( وقاعدتها التنفيذية.

 ترفع الكلية/املعهد طلب صرف مكافأة أعضاء لجنة املناقشة إلى عمادة الدراسات العليا خالل - 2
مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ املناقشة.

 يفّوض وكالء الكليات واملعاهد العليا للدراسات العليا بالتنسيق مع العالقات العامة إلضافة ليلة - 3
أو ليلتين في مدة إقامة املناقش من خارج مقر املناقشة في حاالت الضرورة.
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الباب التاسع
أحكام عامة

المادة الثانية والستون:
       يضع مجلس الجامعة القواعد املنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا بناًء على اقتراح مجلس 

عمادة الدراسات العليا، على أن ترفع نتائج التقويم ملجلس الجامعة. 

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والستين

يقّوم كل برنامج وفق معايير التقويم املعتمدة في الجامعة مرة كل خمس سنوات، على أال تتجاوز - 1
مدة تقويم أي برنامج ثالثة أشهر. 

يشكل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لجنة لتقويم برامج كل قسم علمي، بتوصية - 2
املختصين  التدريس  ثالثة من أعضاء هيئة  تقل عن  أال  العليا، على  الدراسات  من مجلس عمادة 
القسم،  بدرجة ال تقل عن أستاذ مشارك، على أن يكون واحد من أعضائها على األقل من خارج 

وتعامل معاملة اللجان الدائمة في الجامعة. 
 يرفع إلى مجلس عمادة الدراسات العليا، على أن يتضمن اآلتي:- 3

ً
 ومفصال

ً
 شامال

ً
تعد كل لجنة تقريرا

 أ-   أهداف البرنامج ومدى مالءمتها الحتياجات املجتمع ومتطلبات سوق العمل.
ب-  تحديد مستوى جودة البرنامج.

ج-  تحديد نقاط القوة والضعف في البرنامج.
د-   تحديد مدى تنفيذ البرنامج وفقا للتوصيف املعتمد عند إنشاء البرنامج.

ه- التوصيات واملقترحات حيال تطوير البرنامج، أو استمراره، أو التوسع فيه، أو إلغائه.
يرسل مجلس عمادة الدراسات العليا نسخة من التقرير إلى القسم املختص إلبداء مرئياته خالل - 4

مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر.
يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا تقرير اللجنة ومرئيات القسم املختص حوله.- 5
ترفع توصية مجلس عمادة الدراسات العليا حيال البرنامج إلى مجلس الجامعة بعد مصادقة رئيس - 6

الجامعة عليها.

المادة الثالثة والستون:
        يقدم رئيس القسم إلى كل من عميد الكلية املعنية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام 

 عن سير الدراسات العليا فيه.
ً
درا�ضي تقريرا

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والستين

يكون تقرير سير الدراسات العليا وفق النموذج املعتمد في الجامعة.
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المادة الرابعة والستون:
          ما لم يرد فيه نص خاص في هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات 

ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في اململكة.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والستين

إذا اختلفت توصية مجلس الكلية/املعهد عن توصية مجلس القسم فيعاد املوضوع مع بيان ما استند 
الكلية/ مجلس  لرأي   

ً
وفقا فيه  النظر  القسم إلعادة  مجلس  إلى  توصيته  في  الكلية/املعهد  إليه مجلس 

 من تاريخ وصول رأي مجلس الكلية/املعهد إلى رئيس القسم 
ً
املعهد خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما

إلى عمادة  يراها  التي  التوصية  الكلية/املعهد  فيرفع مجلس  رأيه  القسم على  العلمي، فإن أصر مجلس 
التي  الجلسات  وأرقام  املجلسين  كال  ومبررات  القسم  مجلس  توصية  إلى  اإلشارة  مع  العليا  الدراسات 

عرض فيها املوضوع وتواريخها، والنص على موافقة صاحب الصالحية على محضر الجلسة.   

المادة الخامسة والستون:
 
ً
        تلغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح الدراسات العليا في الجامعات، ويسرى العمل بها اعتبارا

من أول سنة دراسية تالية لتاريخ إقرارها، وملجلس الجامعة معالجة حاالت الطالب امللتحقين في 
ظل اللوائح السابقة لنفاذ هذه الالئحة.

المادة السادسة والستون:
          ملجالس الجامعات وضع القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية لسير الدراسات العليا بها 

بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والستين

ملجلس الجامعة حق تفسير القواعد التنفيذية املصاحبة لهذه الالئحة وتعديل ما يحتاج منها إلى - 1
تعديل.

يعمل بهذه القواعد التنفيذية من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة.- 2

المادة السابعة والستون:
          ملجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة.
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