المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
األمانة العامة

الالحئة املوحدة
للدراسات العليا يف اجلامعات

الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم ( )1418/6/3المتخذ في الجلسة (السادسة) لمجلس التعليم
العالي المعقودة بتاريخ 1417/8/26هـ المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين – رئيس مجلس الوزراء
– رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم /7ب 8574/وتاريخ 1418/6/17هـ

الطبعة األولى
1418هـ 1997 -م

الباب األولى
((أهداف الدراسات العليا))
المادة األولى
هتدف الدراسات العليا إىل حتقيق األغراض اآلتي -:
 -1العناي بالدراسات اإلسالمي والعربي والتوسع يف حبوثها والعمل على نشرها.
 -2اإلسهام يف إثراء املعرف اإلنساني بكاف فروعها عن طريق الدراسات املتخصص والبةث اجلاد للوصول
إىل إضافات علمي وتطبيقي مبتكرة والكسف عن حقاحئق جديدة.
 -3متكني الطالب املتميزين من محل الشهادات اجلامعي من مواصل دراساهتم العليا حمليا.
 -4إعداد الكفايات العلمي واملهني املتخصص وتأهيلهم تأهيال عاليا يف جماالت املعرف املختلف .
 -5تشجيع الكفايات العلمي على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقني ودفعهم إىل اإلبداع والبتكار وتطوير
البةث العلمي وتوجيهه ملعاجل ضاايا اتجمتمع السعود..
 -6اإلسهام يف حتسني مستوى برامج املرحل اجلامعي لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.
الباب الثاني
((الدرجات العلمية))
المادة الثانية
مينح جملس اجلامع الدرجات العلمي اآلتي بناء على توصي جملسي القسم والكلي وتأييد جملس عمادة
الدراسات العليا-:
 -1الدبلوم.
 -2املاجسرت (العاملي ).
 -3الدكتوراه (العاملي العالي ).

المادة الثالثة
تكون متطلبات الدراس للدرجات العلمي املنصوص عليها يف املادة الثاني وفق أحكام هذه الالحئة
ويستثىن من ذلك-:
 -1الدبلومات الطبي .
 -2الزماالت الطبي .
فيطبق عليهما القواعد واللواحئح الصادرة من جملس اجلامع .
الباب الثالث
((تنظيم الدراسات العليا))
المادة الرابعة
ينشأ يف كل جامع عمادة للدراسات العليا ترتبط بوكيل اجلامع للدراسات العليا والبةث العلمي وتتوىل
اإلشراف على مجيع برامج الدراسات العليا باجلامع والتنسيق فيما بينها ،والتوصي باملوافق عليها وتقوميها
واملراجع الداحئم هلا.
المادة الخامسة
يكون لعمادة الدراسات العليا جملس خيتص بالنظر يف مجيع األمور املتعلق بالدراسات العليا باجلامع
واختاذ القرارات الالزم بشأهنا يف حدود اختصاصه وفق ما تقاي به هذه الالحئة  ،وله على األخص ما يأيت-:
 -1اضرتاح السياس العام للدراسات العليا أو تعديلها ،وتنسيقها يف مجيع كليات ومعاهد اجلامع ومتابع
تنفيذها بعد إضرارها.
 -2اضرتاح اللواحئح الداخلي بالتنسيق مع األضسام العلمي فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.
 -3اضرتاح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها واإلشراف عليها.
 -4التوصي
 -5التوصي
 -6التوصي
 -7التوصي

بإجازة الربامج املستةدث بعد دراسته والتنسيق بينها وبني الربامج القاحئم .
باملوافق على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على الربامج من تعديل أو تبديل.
مبسميات الشهادات العليا باللغتني العربي واإلجنليزي بناء على توصي جمالس الكليات.
مبنح الدرجات العلمي .

 -8البت يف مجيع الشؤون الطالبي املتعلق بطالب الدراسات العليا يف اجلامع .
 -9املوافق على تشكيل جلان اإلشراف ومناضش الرساحئل العلمي .
-11وضع اإلطار العام خلط البةث والقواعد املنظم لكيفي كتاب الرسال العلمي وطباعتها وإخراجها،
وتقدميها ،ومناذج تقارير جلن املناضش واحلكم على الرساحئل.
-11تقومي برامج الدراسات العليا يف اجلامع بصف دوري بواسط جلان أو هيئات متخصص من داخل أو
من خارج اجلامع .
-12دراس التقارير الدوري اليت تقدمها األضسام العلمي يف اجلامع .
-13النظر فيما حييله إليه جملس اجلامع أو رحئيسه أو مدير اجلامع للدراس وإبداء الرأ..
المادة السادسة
يؤلف جملس عمادة الدراسات العليا على النةو اآليت-:
 -1عميد الدراسات العليا وله رحئاس اتجملس.
 -2عميد البةث العلمي.
 -3وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمان اتجملس.
 -4عاو هيئ تدريس واحد عن كل كلي هبا دراسات عليا بدرج أستاذ مشارك على األضل يتم تعيينهم
بقرار من جملس اجلامع بناء على توصي جمالس الكليات وموافق مدير اجلامع  ،ويكون تعيينهم ملدة
سنتني ضابل للتجديد.
وجيتمع اتجملس بدعوة من رحئيسه مرة كل شهر على األضل وال يصح االجتماع إالّ حباور ثلثي أعااحئه

وتصدر ضراراته باألغلبي ألصوات األعااء احلاضرين وعند التساو .يرجح اجلانب الذ .فيه الرحئيس ،وتعترب
ضرارات اتجملس نافذة ما مل يرد عليها اعرتاض من مدير اجلامع خالل مخس عشر يوما من تاريخ وصوهلا إليه.
وتجملس العمادة تشكيل جلان داحئم أو مؤضت من بني أعااحئه أو من غريهم لدراس ما يكلفهم به.

الباب الرابع
((البرامج المستحدثة))
المادة السابعة
ياع جملس اجلامع املعايري التقصيلي إلضرار برامج الدراسات العليا بناء على توصي جملس عمادة
الدراسات العليا مع مراعاة ما يأيت-:
 -1أن يكون ضد توافر لدى القسم العدد الكايف من أعااء هيئ التدريس من األساتذة واألساتذة املشاركني
املتخصصني يف جمال الربنامج ،باإلضاف إىل توافر اإلمكانات البةثي من معامل وخمتربات وتسهيالت
احلاسوب وغريها ،وذلك لامان جناح الربنامج من حيث التدريس واإلشراف والبةث.
 -2أن يكون القسم ضد اكتسب خربة مناسب على مستوى املرحل اجلامعي أن كان الربنامج لدرج
املاجسرت ،أو درج املاجسرت أن كان الربنامج لدرج الدكتوراه.
 -3أن يكون عدد الطالب املتوضع ضبوهلم يف الربنامج مناسبا لامان استمراريته.
المادة الثامنة
مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )7يتقدم القسم إىل جملس الكلي مبشروع تفصيلي عن الربنامج يوضح فيه
ما يأيت-:
 -1أهداف الربنامج ومدى احتياج اتجمتمع السعود .له.
 -2طبيع الربنامج من حيث تركيزه األكادميي واملهين ومنهجه العلمي.
 -3أمهي الربنامج ومسوغات تقدميه ،بعد االطالع على ما تقدمه األضسام األخرى داخل اجلامع أو
اجلامعات األخرى يف اململك يف جمال التخصص.
 -4اإلمكانات املتوافرة ،أو املطلوب توافرها بالقسم لتقدمي الربنامج على مستوى تعليمي وحمين رفيع ،وبصف
خاص حتديد اتجماالت البةثي الرحئيس بالقسم.
 -5معدل استقرار هيئ التدريس بالقسم على مدى السنوات اخلمس املاضي .
 -6السري الذاتي والعلمي ألعااء هيئ التدريس بالقسم ،وملن هلم صل مبجال الربنامج يف اجلامع .

المادة التاسعة
يدرس جملس عمادة الدراسات العليا مشروع الربنامج ،ويتوىل التنسيق بني متطلباته ومتطلبات الربامج
األخرى القاحئم إن وجدت لتفاد .االزدواجي فيما بينها ،ويف حال اضتناعه يوصي به إىل جملس اجلامع
العتماده.
المادة العاشرة
يكون التعديل يف املقررات ،أو متطلبات الربنامج ،أو شروط القبول ،بقرار من جملس اجلامع بناء على
توصي جملس عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم املختص.
المادة الحادية عشرة
جيوز أن تنشأ يف اجلامع برامج مشرتك للدراسات العليا بني ضسمني أو أكثر أو كليتني أو أكثر وفق
ضواعد ياعها جملس اجلامع بناء على توصي جملس عمادة الدراسات العليا بعد التنسيق مع األضسام املعني .
الباب الخامس
((القبول والتسجيل))
شروط القبول:
المادة الثانية عشرة
حيدد جملس اجلامع اعداد الطالب الذين سيتم ضبوهلم سنويا يف الدراسات العليا بناء على توصي جملس
عمادة الدراسات العليا واضرتاح جمالس األضسام والكليات.

المادة الثالثة عشرة
يشرتط للقبول يف الدراسات العليا بصف عام ما يأيت-:
 -1أن يكون املتقدم سعوديا ،أو على منة رمسي للدراسات العليا إذا كان من غري السعوديني.
 -2أن يكون املتقدم حاصال على الشهادة اجلامعي من جامع سعودي أو من جامع أخرى معرتف هبا.
 -3أن يكون حسن السرية والسلوك والحئقا طبيا.
 -4أن يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريسه.
 -5موافق مرجعه على الدراس إذا كان موظفا.
 -6األصل يف دراس الدكتوراه التفرغ التام وجيوز تجملس اجلامع االستثناء من ذلك مىت دعت احلاج
لذلك .1وتجملس كل جامع أن يايف إىل هذه الشروط العام ما يراه ضروريا.
المادة الرابعة عشرة
يشرتط للقبول مبرحل الدبلوم حصول الطالب على تقدير (جيد) على األضل يف املرحل اجلامعي .
المادة الخامسة عشرة
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"يشرتط للقبول مبرحل (املاجستري) حصول الطالب على تقدير (جيد جدا) على األضل يف املرحل
اجلامعي  ،وجيوز تجملس عمادة الدراسات العليا ضبول احلاصلني على تقدير (جيد مرتفع).
كما جيوز تجملس عمادة الدراسات العليا بناء على توصي جملس القسم وتأييد جملس الكلي ضبول
احلاصلني على تقدير (جيد) يف بعض الربامج اليت حيددها جملس اجلامع  ،على أال يقل معدل الطالب يف كل
األحوال عن (جيد جدا) يف مقررات التخصص ملرحل البكالوريوس.
مت تعديل هذه الفقرة مبوجب ضرار جملس التعليم العايل رضم ( )1427/42/7وتاريخ 1427/4/25هـ املتوج باملوافق السامي رضم (/5997م ب)
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وتاريخ 1427/8/11هـ.
مت تعديل هذه املادة مبوجب ضرار جملس التعليم العايل رضم ( )1421/16/8وتاريخ 1421/6/23هـ املتوج باملوافق السامي رضم (/7ب)11987/
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وتاريخ 1421/7/31هـ.

وتجملس عمادة الدراسات العليا بناء على توصي جملس القسم وتأييد جملس الكلي إضاف شروط أخرى
يراها ضروري للقبول".
المادة السادسة عشرة
يشرتط للقبول مبرحل (الدكتوراه) احلصول على تقدير (جيد جدا) على األضل يف مرحل املاجستري إذا
كانت من جامع متنةها بتقدير .وتجملس عمادة الدراسات العليا بناء على توصي جملس القسم وتأييد جملس
الكلي إضاف شروط أخرى يراها ضروري للقبول.
المادة السابعة عشرة
جيوز ضبول الطالب لدراس املاجستري أو الدكتوراه يف غري جمال ختصصه بناء على توصي جملسي القسم
والكلي املختصني وموافق جملس عمادة الدراسات العليا.
المادة الثامنة عشرة
جيوز للقسم املختص أن يشرتط لقبول الطالب يف مرحليت املاجستري أو الدكتوراه اجتياز عدد من
املقررات التكميلي من مرحل سابق يف مدة ال تزيد على ثالث فصول دراسي مع مراعاة ما يأيت-:
 -1اجتياز املقرر التكميلي يف املرة األوىل بتقدير ال يقل عن (جيد).
 -2أال يقل معدله الرتاكمي يف املقررات التكميلي عن (جيد جدا).
 -3ال يتم التسجيل يف برنامج الدراسات العليا إال بعد اجتياز املقررات التكميلي  ،وجيوز للقسم اإلذن
بالتسجيل يف مقررات الدراسات العليا إذا مل يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من املقررات التكميلي .
 -4ال حتتسب املدة الزمني الجتياز املقررات التكميلي ضمن املدة احملددة للةصول على الدرج .
 -5ال تدخل املقررات التكميلي يف احتساب املعدل الرتاكمي ملرحل الدراسات العليا.

المادة التاسعة عشرة
تتوىل عمادة الدراسات العليا ضبول الطالب وتسجيلهم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.
المادة العشرون
ال جيوز للطالب أن يلتةق بربناجمني للدراسات العليا يف وضت واحد.
التأجيل والحذف:
المادة الحادية والعشرون
جيوز مبوافق جملس القسم املختص وعميد .الكلي والدراسات العليا تأجيل ضبول الطالب على أال
تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني ،وال حتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األضصى ملدة احلصول على الدرج .
المادة الثانية والعشرون
جيوز مبوافق جملس القسم املختص وعميد .الكلي والدراسات العليا تأجيل دراس الطالب وفق ما
يأيت-:
 -1أن يكون الطالب ضد اجتاز فصال دراسيا أو أكثر أو أجنز ضدرا مناسبا من الرسال .
 -2أال يتجاوز جمموع مدة التأجيل أربع فصول دراسي (سنتني دراسيتني).
 -3أن يتقدم بطلب التأجيل ضبل بداي الفصل الدراسي مبا ال يقل عن أسبوعني.
 -4ال حتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األضصى ملدة احلصول على الدرج .
المادة الثالثة والعشرون
جيوز أن حيذف الطالب مجيع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأيت-:
 -1أن يتقدم بطلب احلذف ضبل االختبار النهاحئي.
 -2موافق جملس القسم وعميد .الكلي والدراسات العليا.
 -3أال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافي .
 -4حيتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل املشار إليها يف املادة (.)22

اإلنسحاب:1
المادة الرابعة والعشرون
إذا ا نسةب الطالب من الدراسات العليا بناء على رغبته مث أراد العودة إليها طبقت عليه شروط
االلتةاق وضت التسجيل اجلديد.
االنقطاع:
المادة الخامسة والعشرون
يعترب الطالب منقطعا عن الدراس ويطوى ضيده يف احلاالت اآلتي -:
 -1إذا كان مقبوال للدراس ومل يسجل يف الوضت احملدد.
 -2يف حال التسجيل يف أحد الفصول وعدم مباشرته للدراس هلذا الفصل.
إلغاء القيد وإعادته:
المادة السادسة والعشرون
يلغى ضيد الطالب بقرار من جملس عمادة الدراسات العليا يف احلاالت اآلتي -:
 -1إذا مت ضبوله يف الدراسات العليا ومل يسجل يف الفرتة احملددة للتسجيل.
 -2إذا مل جيتز املقررات التكميلي وفق الشروط الواردة يف املادة (.)18
 -3إذا انسةب أو انقطع عن الدراس ملدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
 -4إذا ثبت عدم جديته يف الدراس أو أخل بأ .من واجباته الدراسي وفقا ألحكام املادة ( )52من هذه
الالحئة .
 -5إذا اخنفض معدله الرتاكمي عن تقدير (جيد جدا) يف فصلني دراسيني متتاليني.
 -6إذا جتاوز فرص التأجيل احملددة يف املادة (.)22
 -7إذا أخل باألمان العلمي سواء يف مرحل دراسته للمقررات أو إعداده للرسال  ،أو ضام بعمل خيل باألنظم
والتقاليد اجلامعي .
اإلنسةاب :هو اسرتداد الطالب ملفه من اجلامع بشكل هناحئي.
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 -8إذا مل جيتز االختبار الشامل – أن وجد – بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
 -9إذا ضررت جلن احلكم على الرسال عدم صالحيتها للمناضش أو عدم ضبوهلا بعد املناضش .
-11إذا مل حيصل على الدرج خالل احلد األضصى ملدهتا وفقا للمادة (.)36

نص قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )3الجلسة ( )6لعام 1417هـ
القرار رضم ()1417/6/3
يف 1414/8/26هـ
إن جملس التعليم العايل.
بناء على أحكام الفقرة السادس من املادة اخلامس عشرة من نظام جملس التعليم العايل واجلامعات اليت
تقاي بان من اختصاصات جملس التعليم العايل إصدار اللواحئح املشرتك للجامعات.
وحيث إن الالحئة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات من اللواحئح املشرتك وسوف يؤد .إضرارها إىل
تنظيم اجلوانب املتعلق بالدراسات العليا يف اجلامعات.
وبعد االطالع على مذكرة األمان العام تجملس التعليم العايل حول املوضوع ،وعلى نسخ من مشروع
الالحئة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات املرفق مبذكرة العرض ضرر اتجملس ما يأيت:
"الموافقة على الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات وفقا للصيغة المرفقة بالقرار"

المادة السابعة والعشرون
جيوز يف حاالت الارورة القصوى إعادة ضيد الطالب الذ .ألغي ضيده إذا كان احلاحئل دون مواصل
دراسته ظروف ضهري يقبلها جملسا القسم والكلي وتكون إعادة القيد بناء على توصي من جملس عمادة الدراسات
العليا وبقرار من جملس اجلامع مع مراعاة ما يأيت-:
 -1الطالب الذ .ماى على إلغاء ضيده أكثر من ست فصول دراسي يعامل معامل الطالب املستجد بصرف
النظر عما ضطع سابقا من مرحل الدراس .
 -2الطالب الذ .ماى على إلغاء ضيده ست فصول دراسي أو أضل يعيد دراس بعض املقررات اليت حيددها
له جملسا القسم والكلي ويوافق عليها جملس عمادة الدراسات العليا وحتتسب الوحدات اليت درسها
ضمن معدله الرتاكمي بعد استئنافه الدراس كما حتتسب املدة اليت ضااها الطالب يف الدراس ضبل إلغاء
ضيده ضمن املدة القصوى للةصول على الدرج .
الفرص اإلضافية:
المادة الثامنة والعشرون
جيوز استثناء من الفقرة ( )5من املادة ( ) 26منح الطالب فرص إضافي واحدة لفصل دراسي واحد أو
فصلني دراسيني حدا أعلى بناء على توصي جملسي القسم والكلي وموافق جملس عمادة الدراسات العليا.
المادة التاسعة والعشرون
جيوز استثناء من الفقرة ( )11من املادة ( )26منح الطالب فرص إضافي ال تزيد عن فصلني دراسيني
بناء على تقرير من املشرف وتوصي جملسي القسم والكلي وجملس عمادة الدراسات العليا وموافق جملس اجلامع .

التحويل:
المادة الثالثون
جيوز ضبول حتويل الطالب إىل اجلامع من جامع أخرى معرتف هبا بناء على توصي جملسي القسم
والكلي وموافق جملس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأيت-:
 -1توافر شروط القبول يف الطالب احملول وأ .شروط أخرى يراها القسم ضروري .
 -2أال يكون الطالب مفصوال من اجلامع احملول منها أل .سبب من األسباب.
 -3جيوز احتساب عدد الوحدات الدراسي اليت درسها سابقا طبقا لآليت-:
أ .أال يكون ضد ماى على دراسته للوحدات املعادل أكثر من ست فصول دراسي .
ب .أن نتفق من حيث املوضوع مع متطلبات الربنامج احملول إليه.
ج .أال تتعدى نسب هذه الوحدات ثالثينن يف املاحئ من وحدات الربنامج احملول إليه.
د .أال يقل تقديره يف الوحدات املعادل عن (جيد جدا).
ه .ال تدخل الوحدات املعادل ضمن حساب املعدل الرتاكمي.
و .تكون املعادل بتوصي من جملس القسم الذ .يتبعه املقرر وموافق جملسي الكلي وعمادة
الدراسات العليا.
المادة الحادية والثالثون
جيوز حتويل الطالب من ختصص إىل آخر داخل اجلامع بناء على توصي جملسي القسم احملول إليه
والكلي وموافق جملس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأيت-:
 -1توافر شروط القبول يف الطالب احملول وأ .شروط أخرى يراها القسم ضروري .
 -2جيوز احتساب الوحدات ال دراسي اليت سبق دراستها يف اجلامع إذا رأى القسم املختص أهنا مطابق
للربنامج الذ .يريد التةول إليه وتدخل ضمن معدله الرتاكمي.
 -3أال يكون الطالب ضد ألغي ضيده أل .من األسباب الواردة يف املادة ( )26من هذه الالحئة .
 -4حتتسب املادة اليت ضااها الطالب يف الربنامج احملول منه ضمن املادة القصوى احملددة للةصول على
الدرج .
 -5يكون التةويل من برنامج إىل آخر ملرة واحدة خالل املدة احملددة للةصول على الدرج .

الباب السادس
((نظام الدراسة))
المادة الثانية والثالثون
تكون الدراس للدبلوم باملقررات الدراس واألعمال امليداني والتطبيقي واملعملي وفق ما يأيت-:
 -1ال تقل مدة الدراس عن فصلني وال تزيد عن أربع فصول الدراسي .
 -2ال يقل عدد الوحدات الدراسي عن ( )24وحدة وال تزيد عن ( )36وحدة.
وحيدد جملس اجلامع بناء على اضرتاح جملسي القسم والكلي املختصني وتوصي جملس عمادة الدراسات العليا
املقررات املطلوب للةصول على الدبلوم ومسمى الشهادة.
المادة الثالثة والثالثون
تكون الدراس للماجستري بأحد األسلوبني اآلتيني-:
 -1باملقررات الدراسي والرسال على أال يقل عدد الوحدات الدراسي عن أربع وعشرين وحدة ماافا إليها
الرسال .
 -2باملقررات الدراسي يف بعض التخص صات ذات الطبيع املهني  ،على أال يقل عدد الوحدات الدراسي عن
اسنتني وأربعني وحدة من مقررات الدراسات العليا ،على أن يكون من بينها مشروع حبثي حيسب بثالث
وحدات على األضل.
ويراعي أن تتامن اخلط الدراسي للماجستري على مقررات دراسات عليا ذات عالض بالتخصص من أضسام
أخرى كلما أمكن ذلك.

المادة الرابعة والثالثون
تكون الدراس للدكتوراه بأحد األسلوبني اآلتيني-:
 -1باملقررات الدراسي والرسال على أال يقل عدد الوحدات املقررات عن ثالثني وحدةمن مقررات
الدراسات العليا بعد املاجستري ماافا إليها الرسال .
 -2بالرسال وبعض املقررات على أال يقل عدد الوحدات املقررة عن اثنيت عشرة وحدة ختصص للدراسات
املوجه  ،أو الندوات ،أو حلقات البةث ،حسب التطوين العلمي للطالب وختصصه الدضيق.
المادة الخامسة والثالثون
تنقسم السن الدراسي إىل فصلني رحئيسني ال تقل املدة كل منهما عن مخس عشر أسبوعا وال تدخل
ضمنهما فرتتا التسجيل واالختبارات ،وفصل دراسي صيفي ال تقل مدته عن مثاني أسابيع تااعف خالهلا املدة
املخصص لكل مقرر.
وجيوز أن تكون الدراس يف بعض الكليات على أساس السن الدراسي الكامل وفقا للقواعد واإلجراءات
اليت يقرها جملس اجلامع مبا ال يتعارض مع أحكام هذه الالحئة .
المادة السادسة والثالثون
 -1املدة املقررة للةصول على الدرج املاجستري ال تقل عن أربع فصول دراسي وال تزيد عن مثاني فصول
دراسي  ،وال حتسب الفصول الصيفي ضمن هذه املدة.
 -2املدة املقررة للةصول على الدرج الدكتوراه ال تقل عن ست فصول دراسي  ،وال تزيد عن عشرة فصول
دراسي  ،وال حتسب الفصول الصيفي ضمن هذه املدة.

المادة السابعة والثالثون
حتسب املدة القصوى للةصول على الدرج العلمي من بداي التسجيل يف مقررات الدراسات العليا
وحىت تاريخ تقدمي املشرف على الطالب تقريرا إىل رحئيس القسم مرفقا به نسخ من الرسال  ،أو أ .متطلبات
أخرى لربناجمه.
المادة الثامنة والثالثون
ال تقل عدد الوحدان الدراسي اليت يدرسها طالب الدراسات العليا يف اجلامع اليت ستمنةه الدرج
العلمي عن سبعني يف املاحئ من عدد الوحدات املطلوب  .كما جيب أن يقوم باإلعداد الكامل لرسالته حتت
إشرافها.
المادة التاسعة والثالثون
ال يتخرج الطالب إال بعد إهناء متطلبات الدرج العلمي  ،ومبعدل تراكمي ال يقل عن (جيد جدا).
الباب السابع
((نظام االختبارات))
المادة األربعون
يتم إجراء االختبارات يف مقررات الدراسات العليا لنيل درج الدبلوم ،أو املاجستري ،أو الدكتوراه ،ورصد
التقديرات ،وفقا لالحئة الدراس واالختبارات للمرحل اجلامعي الصادرة من جملس التعليم العايل يف جلسته الثاني
املعقودة بتاريخ 1416/6/11هـ ،فيما عدا ما يأيت-:
 -1ال يعترب الطالب ناجةا يف املقرر إال إذا حصل فيه على تقدير ((جيد)) على األضل.
 -2فيما يتعلق باالحتبارات البديل واملقررات اليت تتطلب دراستها أكثر من فصل دراسي يتخذ جملس عمادة
الدراسات العليا ما يراه حياهلا بناء على توصي جملس القسم وموافق جملس الكلي املختص .
 -3أن جيتاز طالب املاجستري -إذا اضتاى برنامج دراسته ذلك – وطالب الدكتوراه بعد إهناحئهما مجيع
املقررات املطلوب اختبارا حتريريا وشفويا شامال تعقده جلن متخصص وفق ضواعد يقرها جملس اجلامع بناء

على توصي جملس القسم وموافق جملس الكلي املختص وجملس عمادة الدراس العليا .ويكون هذا
االختبار يف التخصص الرحئيس للطالب والتخصصات الفرعي إن وجدت .ويعد الطالب مرشةا لنيل
الدرج إذا اجتاز االختبار من املرة األوىل ،أما إن أخفق فيه أو يف جزء منه فيعطى فرص واحدة خالل
فصلني دراسيني .فإن أخفق يلغى ضيده.
الباب الثامن
((الرسائل العلمية))
إعداد الرسائل واإلشراف عليها:
المادة الحادية واألربعون
يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداي التةاضه بالربنامج لتوجيهه يف دراسته
ومساعدته يف اختيار موضوع الرسال وإعداد خط البةث وفق القواعد املعتمدة من جملس اجلامع بناء
على توصي جملس عمادة الدراسات العليا.
المادة الثانية واألربعون
على الطالب الدراسات العليا بعد إهناء مجيع متطلبات القبول واجتيازه مخسني يف املاحئ على
األضل من املقررات الدراسي ومبعدل تراكمي ال يقل على (جيد جدا) التقدم مبشروع الرسال – إن
وجدت – إىل القسم ،ويف حال التوصي باملوافق عليه يقرتح جملس القسم اسم املشرف عل الرسال
واملشرف املساعد  -إن وجد – أو أمساء أعااء جلن اإلشراف مع حتديد رحئيسها ،ويرفع بذلك إىل
جملس الكلي  ،وجملس عمادة الدراسات العليا للموافق عليه بناء على تأييد جملس الكلي .
المادة الثالثة واألربعون
جيب أن تتميز موضوعات رساحئل املاجستري باجلدة واألصال .كما جيب أن تتميز موضوعات
رساحئل الدكتوراه باألصال واالبتكار واإلسهام الفاعل يف إمناء املعرف يف ختصص الطالب.

المادة الرابعة واألربعون
تكتب رساحئل املاجستري والدكتوراه باللغ العربي  ،وجيوز أن تكتب بلغ أخرى يف بعض
التخصصات بقرار من جملس اجلامع بناء على توصي جملسي القسم والكلي وجملس عمادة الدراسات
العليا .على أن حتتو .على خملص واف هلا باللغ العربي .
المادة الخامسة واألربعون

1

يشرف على الرساحئل العلمي األساتذة ،واألساتذة املشاركون من أعااء هيئ التدريس باجلامع
وجيوز أن يشرف األستاذ املساعد على رساحئل املاجستري إذا ماى على تعيينه على هذه الدرج سنتان
وكان لديه حبثان حمكمان على األضل .يف جمال ختصصه .من البةوث املنشورة أو املقبول للنشر.
المادة السادسة واالربعون
جيوز أن يقوم باإلشراف على الرساحئل العلمي مشرفون من ذو .اخلربة املتميزة والكفاي العلمي
يف جمال البةث من غري أعااء هيئ التدريس باجلامع وذلك بقرار من جملس اجلامع بناء على توصي
جملس القسم املختص وجملس الكلي املعني وجملس عمادة الدراسات العليا.
المادة السابعة واألربعون
جيوز أن يقوم باملساعدة يف اإلشراف على الرسال أحد أعااء هيئ التدريس من أضسام أخرى
حسب طبيع الرسال  ،عل أن يكون املشرف الرحئيس من القسم الذ .يدرس به الطالب.

مت تعديل هذه املادة مبوجب ضرار جملس التعليم العايل رضم ( )1421/18/1.وتاريخ 1421/2/11هـ املتوج باملوافق السامي رضم ( )8/225وتاريخ

1

1421/3/17هـ.

المادة الثامنة واألربعون
للمشرف سواء كان منفردا أو مشرتكا مع غريه أن يشرف حبد أضصى على أربع رساحئل يف وضت
واحد .وجيوز يف حاالت الارورة القصوى بتوصي من جملس القسم وموافق جملسي الكلي املعني وعمادة
الدراسات العليا زيادة عدد الرساحئل إىل مخس وحيتسب اإلشراف على كل رسال بساع واحدة من
نصاب عاو هيئ التدريس إذا كان مشرفا منفردا أو مشرفا رحئيسا.
المادة التاسعة واألربعون
يف حال عدم متكن املشرف من االستمرار اإلشراف على الرسال أو انتهاء خدمته باجلامع ،
يقرتح القسم مشرفا بديال يقوم مقامه ويوافق عليه جملس الكلي املعني ويقره جملس عمادة الدراسات
العليا.
المادة الخمسون
يقدم املشرف – يف هناي كل فصل دراسي – تقريرا مفصال إىل رحئيس القسم عن مدى تقدم
الطالب يف دراسته وترسل صورة من التقرير إىل عميد الدراسات العليا.
المادة الحادية والخمسون
يقدم املشرف على الرسال  ،بعد انتهاء الطالب من إعدادها ،تقريرا عن اكتماهلا إىل رحئيس
القسم ،متهيدا الستكمال اإلجراءات اليت حيددها جملس عمادة الدراسات العليا.
المادة الثانية والخمسون
إذا ثبت عدم جدي الطالب يف الدراس أو أخل بأ .من واجباته الدراسي بناء على تقرير من
املشرف على دراسته يتم إنذار الطالب خبطاب من القسم املختص .وإذا أنذر الطالب مرتني ومل يتالف
أسباب اإلنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصي جملس القسم إلغاء ضيده.

مناقشة الرسائل:
المادة الثالثة والخمسون

1

تكون جلن املناضش بقرار من جملس عمادة الدراسات العليا بناء على توصي جملسي القسم
ّ
والكلي املختصني.
المادة الرابعة والخمسون
يشرتط يف جلن املناضش على رساحئل املاجستري ما يأيت-:
 -1أن يكون عدد أعااحئها فرديا ويكون املشرف مقررا هلا.
 -2أال يقل عدد أعااء اللجن عن ثالث من بني أعااء هيئ التدريس وال ميثل املشرف واملشرف املساعد
(إن وجد) أغلبي فيها.
 -3أن تنطبق شروط اإلشراف على الرساحئل على أعااء اللجن .
 -4أن يكون من بني أعااء اللجن أحد األساتذة ،أو األساتذة املشاركني ،على األضل.
 -5أن تتخذ ضراراهتا مبوافق ثلثي األعااء على األضل.
المادة الخامسة والخمسون
يشرتط يف جلن املناضش على رساحئل الدكتوراه ما يأيت-:
 -1أن يكون عدد أعااحئها فرديا ،وال يقل عن ثالث  ،ويكون املشرف مقررا هلا.
 -2تقتصر عاوي جلن املناضش على األساتذة واألساتذة املشاركني ،وال ميثل املشرف واملشرف املساعد (إن
وجد) أغلبي بينهم.
 -3أن يكون بني أعااء اللجن أحد األساتذة على األضل.
 -4أن يكون أحد أعااء اللجن من خارج اجلامع .
 -5أن تتخذ ضراراهتا مبوافق ثلثي األعااء على األضل.

مت حذف املادة (الثالث واخلمسني) السابق مبوجب ضرار جملس التعليم العايل رضم ( )1427/42/7وتاريخ 1427/4/25هـ املتوج باملوافق السامي
رضم (/5997م.ب) وتاريخ  1427/8/11هـ .ونصها كما يلي" :ال تقل املدة من ضبول مشروع الرسال من عمادة الدراسات العليا إىل تقدميها كامل
إىل القسم عن فصلني دراسيني لرسال املاجستري ،وأربع فصول دراسي الدكتوراه".
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المادة السادسة والخمسون
يف حال عدم متكن املشرف على الرسال من املشارك يف جلن املناضش لوفاته أو إنتهاء خدمته أو لتواجده
يف مهم خارج البالد لفرتة طويل  ،يقرتح القسم بديال عنه ويوافق عليه جملس الكلي املعني ويقره جملس عمادة
الدراسات العليا.
المادة السابعة والخمسون
تعد جلن املناضش تقريرا يوضع من مجيع أعااحئها ،يقدم إىل رحئيس القسم خالل أسبوع من تاريخ املناضش ،
متامنا إحدى التوصيات اآلتي -:
 -1ضبول الرسال والتوصي مبنح الدرج .
 -2ضبول الرسال مع إجراء بعض التعديالت ،دون مناضشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعااء جلن املناضش
بالتوصي مبنح الدرج بعد التأكد من األخذ هبذه التعديالت يف مدة ال تتجاوز ثالث أشهر من تاريخ
املناضش وتجملس اجلامع االستثناء من ذلك.
 -3استكمال أوجه النقص يف الرسال  ،وإعادة مناضشتها خال الفرتة اليت حيددها جملس عمادة الدراسات
العليا بناء على توصي جملس القسم املختص على اال تزيد عن سن واحدة من تاريخ املناضش .
 -4عدم ضبول الرسال .
ولكل عاو م ن جلن املناضش على الرسال احلق يف أن يقدم ما له من مرحئيات مغايرة أو حتفظات يف
تقرير مفصل ،إىل كل من رحئيس القسم ،وعميد الدراسات العليا ،يف مدة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ
املناضش .
المادة الثامنة والخمسون
يرفع رحئيس القسم املختص تقرير جلن املناضش إىل عميدالدراسات العليا يف مدة ال تتجاوز ثالث أسابع
من تاريخ املناضش .

المادة التاسعة والخمسون
يرفع عميد الدراسات العليا التوصي مبنح الدرج إىل جملس اجلامع الختاذ القرار.
المادة الستون
يصرف للمشرف على رسال املاجستري من حارج اجلامع مكافأة مقطوع مقدارها ( )5111مخس
آالف لاير كما يصرف للمشرف على رسال الدكتوراه من خارج اجلامع مكافأة مقطوع مقدارها ( )7111سبع
آالف لاير.
المادة الحادية والستون
يصرف ملن يشرتك يف مناضش رسال ماجستري أو دكتوراه مكافأة مقطوع مقدارها ( )1111ألف لاير إذا
كان املناضش عاوا يف هيئ التدريس بنفس اجلامع اليت تقدم هلا الرسال .
أما إذا كان املناضش من غري أعااء هيئ التدريس يف اجلامع اليت تناضش فيها الرسال سواء كان من
موظفي تلك اجلامع أو ممن يدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوع مقدارها ( )1511لاير ملناضش رسال
الدكتورة ،و( )1111لاير ملناضش رسال املاجستري وتزاد املكافأة لتصبح ()2511لاير إذا كان املناضش من خارج
اململك .
وإذا كان املناضش من خارج املدين اليت هبا مقر اجلامع اليت تناضش فيها الرسال سواء كان من داخل
اململك أو من خارجها.
فيصرف له باألضاف إىل املكافأة امل شار إليها أعاله تذكرة إركاب من مقر إضامته وإليه وأجرة السكن
املناسب واإلعاش وحبد أضصى ال يتجاوز ليلتني .كما تصرف تذكرة إركاب ملرافق املناضش إذا كان املناضش كفيفا
وحملرم املناضش باإلضاف إىل أجرة السكن املناسب حبدأضصى ال يتجاوز ليلتني.

"وجيوز تجملس الدراسات العليا إضاف ليل أو ليلتني يف حاالت الارورة .وإذا ما أضتات ذلك طبيع
الدراس  ،وذلك بناء على توصي من جملسي القسم والكلي املختصني مع إيااح املربرات للبقاء مدة تزيد عن
ليلتني".1
الباب التاسع
((أحكام عامة))
المادة الثانية والستون
ياع جملس اجلامع القواعد املنظم لتقومي برامج الدراسات العليا بناء على اضرتاح جملس عمادة
الدراسات العليا ،على أن ترفع نتاحئج التقومي تجملس اجلامع .
المادة الثالثة والستون
يقدم رحئيس القسم إىل كل من عميد الكلي املعني وعميد الدراسات العليا يف هناي كل عام دراسي تقريرا
عن سري الدراسات العليا فيه.
المادة الرابعة والستون
ما مل يرد فيه نص خاص يف هذه الالحئة يطبق بشأنه نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولواحئةه
التنفيذي واألنظم واللواحئح والقرارات املعمول هبا يف اململك .

متت إضاف اجلزء األخري من املادة مبوجب ضرار جملس التعليم العايل رضم ( )1421/18/9وتاريخ 1421/2/11هـ املتوج باملوافق السامي رضم
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( )8/225وتاريخ  1421/3/17هـ.

المادة الخامسة والستون
تلغى هذه االحئة ما سبقها من لواحئح الدراسات العليا يف اجلامعات ،ويسرى العمل هبا اعتبارا من أول
سن دراسي تالي لتاريخ إضرارها .وتجملس اجلامع معاجل حاالت الطالب امللتةقني يف ظل اللواحئح السابق لنفاذ
هذه الالحئة .
المادة السادسة والستون
تجمالس اجلامعات وضع القواعد واإلجراءات التنظيمي والتنفيذي لسري الدراسات العليا هبا ال يتعارض مع
أحكام هذه الالحئة .
المادة السابعة والستون
تجمالس التعليم العايل حق تفسري هذه الالحئة .

