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 أهداف الدراسات العليا/ الدراسات العليا 

 املادة األوىل 
 -:هتدف الدراسات العليا إىل حتقيق األغراض اɇتية

 . العناية بالدراسات اإلسالمية والعربية والتوسع يف Ɯوثها والعمل على نشرها- ١
ة والبحث اجلاد للوصول  اإلسهام يف إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات املتخصص- ٢

 .إىل إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة و الكشف عن حقائق جديدة
٣ -ǔلة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراساهتم العليا حمليƥ املتميزين من ǡالطال ƙكƢ . 
 . وتأهيلهم تأهيال عاليǔ يف جماالت املعرفة املختلفة إعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخصصة- ٤
 تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إىل اإلبداț واالبتكار - ٥

 .وتطوير البحث العلمي وتوجيهه ملعاجلة قضايا اجملتمع السعودي
 . لتتفاعل مع برامǰ الدراسات العليا اإلسهام يف حتسƙ مستوى برامǰ املرحلة اجلامعية - ٦



 الدرجات العلمية/ الدراسات العليا 

 املادة الثانية 
ƹنح جملس اجلامعة الدرجات العلمية اɇتية بناء على توصية جملسي القسم والكلية وتأييد جملس عمادة 

 -:الدراسات العليا
 . ا لد بلوم- ١
 ).ا لعا ملية( املا جستري - ٢
 ).العاملية العالية( الدكتوراه - ٣

 املادة الثالثة 
تكون متطلبات الدراسة للدرجات العلمية املنصوص عليها يف املادة الثانية وفق أحكام هذه الالئحة ويستثƖ من 

 :ذلك
 . الدبلومات الطبية- ١
 . الزماالت الطبية- ٢

 . فيطبق عليهما القواعد واللوائح الصادرة من جملس اجلامعة



 تنظيم الدراسات العليا/ الدراسات العليا 

 املادة الرابعة 
ينشأ يف كل جامعة عمادة للدراسات العليا ترتبط بوكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتتوىل 

والتنسيق فيما بينها، والتوصية باملوافقة عليها وتقوƹها . اإلشراف على مجيع برامǰ الدراسات العليا باجلامعة
 .واملراجعة الدائمة هلا

 املادة اخلامسة 
يكون لعمادة الدراسات العليا جملس Ƹتص بالنظر يف مجيع األمور املتعلقة بالدراسات العليا باجلامعة واختاذ 

źا يف حدود اختصاصه وفق ما تقضي به هذه الالئحة، وله على األخص ما يأŒالقرارات الالزمة بشأ:- 
مة للدراسات العليا أو تعديلها، وتنسيقها يف مجيع كليات ومعاهد اجلامعة ومتابعة  اقتراح السياسة العا- ١

 .تنفيذها بعد إقرارها
 . اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع األقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا- ٢
 . اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها واإلشراف عليها- ٣
 .التوصية بǚجازة الƎامǰ املستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبƙ الƎامǰ القائمة - ٤
 . التوصية باملوافقة على مقررات الدرسات العليا وما يطرأ عليها أو على الƎامǰ من تعديل أو تبديل- ٥
 .ية جمالس الكليات التوصية ƞسميات الشهادات العليا باللغتƙ العربية واإلƱليزية بناء على توص- ٦
 . التوصية ƞنح الدرجات العلمية- ٧
 . البت يف مجيع الشؤون الطالبية املتعلقة بطالǡ الدراسات العليا يف اجلامعة- ٨
Ĕ -املوافقة على تشكيل جلان اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية . 
١ċ -والقواعد املنظمة لكيفية كتابة الرسالة العلمية وطباعتها وإخراجها،  وضع اإلطار العام خلطة البحث 

 .وتقدƹها، وƴاذǯ تقارير جلنة املناقشة واحلكم على الرسائل
 تقوƇ برامǰ الدراسات العليا يف اجلامعة بصفة دورية بواسطة جلان أو هيǞات متخصصة من داخل أو من - ١١

 .خارǯ اجلامعة
 .لدورية اليت تقدمها األقسام العلمية يف اجلامعة دراسة التقارير ا- ١٢
 .  النظر فيما Ʒيله إليه جملس اجلامعة أو رئيسه أو مدير اجلامعة للدراسة وإبداء الرأي- ١٣

 
 
 
 
 
 
 
 



 املادة السادسة 
źɇيؤلف جملس عمادة الدراسات العليا على النحو ا:- 

 . عميد الدراسات العليا وله رئاسة اجمللس- ١
 .عميد البحث العلمي - ٢
 . وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمانة اجمللس- ٣
 عضو هيǞة تدريس واحد عن كل كلية هبا دراسات عليا بدرجة أستاذ مشارȫ على األقل يتم تعيينهم - ٤

ƙقابلة بقرار من جملس اجلامعة بناء على توصية جمالس الكليات وموافقة مدير اجلامعة، ويكون تعيينهم ملدة سنت 
 .للتجديد

وجيتمع اجمللس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل وال يصح ا الجتماț إال Ɯضور ثلثي أعضائه وتصدر 
قراراته باألغلبية ألصوات األعضاء احلاضرين وعند التساوي يرجح اجلانǢ الذي فيه الرئيس، وتعتƎ قرارات 

 .امعة خالل Ʀسة عشر يومأ من تاريǸ وصوهلا إليهاجمللس نافذة ما مل يرد عليها اعتراض من مدير اجل
 .وجمللس العمادة تشكيل جلان دائمة أو مؤقته من بƙ أعضائه أو من غريهم لدراسة ما يكلفهم به

 



 الƎامǰ املستحدتة/ الدراسات العليا 

 املادة السابعة 
يضع جملس اجلامعة املعايري التفصيلية إلقرار برامǰ الدراسات العليا بناء على توصية جملس عمادة الدراسات 

źالعليا مع مراعاة ما يأ:- 
 واألساتذة املشاركƙ  أن يكون قد توافر لدى القسم العدد الكايف من أعضاء هيǞة التدريس من األساتذة- ١

 ǡات وتسهياللت احلاسوƎتƯباإلضافة إىل توافر اإلمكانات البحثية من معامل و ،ǰنامƎيف جمال ال ƙاملتخصص
 .وغريها، وذلك لضمان Ʊاح الƎنامǰ من حيث التدريس واإلشراف والبحث

كان الƎنامǰ لدرجة  أن يكون القسم قد اكتسǢ خƎة مناسبة على مستوى املرحلة اجلامعية إن - ٢
 .املاجستري، أو درجة املاجستري إن كان الƎنامǰ لدرجة الدكتوراه

 . أن يكون عدد الطالǡ املتوقع قبوهلم يف الƎنامǰ مناسبǔ لضمان استمراريته- ٣
 املادة الثامنة 

 يوضح فيه ما يتقدم القسم إىل جملس الكلية ƞشروț تفصيلي عن الƎنامǰ) ٧(مع مراعاة ما ورد يف املادة 
źيأ:- 
 . أهداف الƎنامǰ ومدى احتياǯ اجملتمع السعودي له- ١
 . طبيعة الƎنامǰ من حيث تركيزه األكادƹي واملهƗ ومنهجه العلمي- ٢
رى داخل اجلامعة أو اجلامعات  أƵية الƎنامǰ ومسوغات تقدƹه، بعد االطالț على ما تقدمه األقسام األخ- ٣

 .األخرى يف اململكة يف جمال التخصص
 اإلمكانات املتوافرة، أو املطلوǡ توافرها بالقسم لتقدƇ الƎنامǰ على مستوى تعليمي ومهƗ رفيع، - ٤

 .وبصفة خاصة حتديد اجملاالت البحثية الرئيسة بالقسم
 .نوات اخلمس املاضية معدل استقرار هيǞة التدريس بالقسم على مدى الس- ٥
 . السري الذاتية والعلمية إلعضاء هيǞة التدريس بالقسم، وملن هلم صلة ƞجال الƎنامǰ يف اجلامعة- ٦

 املادة التاسعة 
يدرس جملس عمادة الدراسات العليا مشروț الƎنامǰ، ويتوىل التنسيق بƙ متطلباته ومتطلبات الƎامǰ األخرى 

 .زدواجية فيما بينها، ويف حال اقتناعه يوصي به إىل جملس اجلامعة العتمادهالقائمة إن وجدت لتفادي اال
 املادة العاشرة 

يكون التعديل يف املقررات، أو متطلبات الƎنامǰ، أو شروȓ القبول، بقرار من جملس اجلامعة بناء على توصية 
 .جملس عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم املختص

 عشر املادة احلادية 
جيوز أن تنشأ يف اجلامعة برامǰ مشتركة للدراسات العليا بƙ قسمƙ أو أكثر أو كليتƙ أو أكثر وفق قواعد 

 .يضعها جملس اجلامعة بناء على توصية جملس عمادة الدراسات العليا بعد التنسيق مع األقسام املعنية
 



 القبول والتسجيل/ الدراسات العليا 

 : شروȓ القبول 
 املادة الثانية عشر 

Ʒدد جملس اجلامعة أعداد الطألǡ الذين سيتم قبوهلم سنويأ يف الدراسات العليا بناȟ على توصية جملس عمادة 
 .الدراسات العليا واقتراح جمالس ا ألقسام والكليات

 املادة الثالثة عشر 
 -:دراسات العليا بصفة عامة ما يأźيشترȓ للقبول يف ال

١ -ƙأو على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان من غري السعودي ،ǔأن يكون املتقدم سعودي . 
 . أن يكون املتقدم حاصأل على الشهادة اجلامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف هبا- ٢
٣ -ǔطبي ǔوالئق ȫأن يكون حسن السرية والسلو . 
 . أن يقدم تزكيتƙ علميتƙ من أساتذة سبق هلم تدريسه- ٤
٥ -ǔفșموافقة مرجعه على الدراسة إذا كان مو . 
 . التفرȟ التام للدراسة ملرحلة الدكتوراه- ٦

ǔالعامة ما يراه ضروري ȓوجمللس كل جامعة أن يضيف إىل هذه الشرو. 
 املادة الرابعة عشر 

 .على األقل يف املرحلة اجلامعية) جيد( الطالǢ على تقدير يشترȓ للقبول ƞرحلة الدبلوم حصول
 املادة اخلامسة عشر 

على األقل يف املرحلة اجلامعية، ) جيد جدأ(حصول الطالǢ على تقدير ) املاجستري(يشترȓ للقبول ƞرحلة 
 الطالǢ عن على أال يقل معدل) جيد مرتفع(وجيوز جمللس عمادة الدراسات العليا قبول احلاصلƙ على تقدير 

 .يف مقررات التخصص ملرحلة ا لبكا لوريوس) جيد جدأ(
وجمللس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية جملس القسم وتأييد جملس الكلية إضافة شروȓ أخرى يراها 

 . ضرورية للقبول
 املادة السادسة عشر 

على األقل يف مرحلة املاجستري إذا كانت ) جيد جدأ(تقدير احلصول على ) الدكتوراه(يشترȓ للقبول ƞرحلة 
وجمللس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية جملس القسم وتأييد جملس الكلية . من جامعة Ƣنحها بتقدير

 .إضافة شروȓ أخرىا يراها ضرورية للقبول
 املادة السابعة عشر 

 يف غري جمال ختصصه بناء على توصية جملسي القسم والكلية جيوز قبول الطالǢ لدراسة املاجستري أو الدكتوراه
 .املختصƙ وموافقة جملس عمادة الدراسات العليا

 



 املادة الثامنة عشر 
جيوز للقسم املختص أن يشترȓ لفبول الطالǢ يف مرحليت املاجستري أو الدكتوراه اجتياز عدد من املقررات 

 -:على ثالثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأźالتكميلية من مرحلة سابقة يف مدة ال تزيد 
 ).جيد( اجتياز املقرر التكميلي يف املرة األوىل بتقدير ال يقل عن - ١
 ).جيد جدǓ( إال يقل معدله التراكمي يف املقررات التكميلية عن - ٢
ز للقسم اإلذن  ال يتم التسجيل يف برنامǰ الدراسات العليا إال بعد اجتياز املقررات التكميلية، وجيو- ٣

 .بالتسجيل يف مقررات الدراسات العليا إذا مل يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من املقررات التكميلية
 . ال حتتسǢ املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية ضمن املدة اǂددة للحصول على الدرجة- ٤
 .رحلة الدراسات العليا ال تدخل املقررات التكميلية يف احتساǡ املعدل التراكمي مل- ٥

 املادة التاسعة عشر 
 .تتوىل عمادة الدراسات العليا قبول الطالǡ وتسجيلهم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل

 املادة العشرون 
 .ال جيوز للطالǢ أن يلتحق بƎناجمƙ للدراسات العليا يف وقت واحد

 



 القبول والتسجيل/ الدراسات العليا 

  :التأجيل واحلذف 
 املادة احلادية والعشرون 

جيوز ƞوافقة جملس القسم املختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالǢ على أال تتجاوز مدة 
 .رجةالتأجيل فصلƙ دراسيƙ، وال حتتسǢ مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على الد

 املادة الثانية والعشرون 
źوفق ما يأ Ǣوافقة جملس القسم املختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالƞ جيوز:- 

 . أن يكون الطالǢ قد اجتاز فصال دراسيا أو أكثر أو أƱز قدرǓ مناسبǔ من الرسالة- ١
 ).سنتƙ دراسيتț)ƙ مدة التأجيل أربعة فصول دراسية  أال يتجاوز جممو- ٢
٣ -ƙا ال يقل عن أسبوعƞ التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي Ǣأن يتقدم بطل . 
 . ال حتتسǢ مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة- ٤

 املادة الثالثة والعشرون 
 -:سي وفق ما يأźجيوز أن Ʒذف الطالǢ مجيع مقررات الفصل الدرا

 . أن يتقدم بطلǢ احلذف قبل االختبار النهائي- ١
 . موافقة جملس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا- ٢
 . أال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية- ٣
 ). ٢٢( ƷتسǢ هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل املشار إليها يف املادة - ٤
 



 القبول والتسجيل/ الدراسات العليا 

 ǡاøøاإلنسح:  
 املادة الرابعة والعشرون 

إذا انسحǢ الطالǢ من الدراسات العليا بناء على رغبته Ż أراد العودة إليها طبقت عليه شروȓ االلتحاق 
 . وقت التسجيل اجلديد

 



 القبول والتسجيل/ الدراسات العليا 

 țاالنقطا:  
 املادة اخلامسة والعشرون 

 -:يعتƎ الطالǢ منقطعا عن الدراسة ويطوى قيده يف احلاالت اɇتية
 . إذا كان مقبوɇ للدراسة ومل يسجل يف الوقت اǂدد- ١
 . يف حال التسجيل يف أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة هلذا الفصل- ٢

 



 القبول والتسجيل/ الدراسات العليا 

  :إلغاء القيد وإعادته 
 املادة السادسة والعشرون 

 -:يلغى قيد الطالǢ بقرار من جملس عمادة الدراسات العليا يف احلاالت اɇتية
 . إذا Ź قبوله يف الدراسات العليا ومل يسجل يف الفترة اǂددة للتسجيل- ١
 ).١٨(يلية وفق الشروȓ الواردة يف املادة  إذا مل جيتز املقررات التكم- ٢
 . إذا انسحǢ أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل دراسي دون عذر مقبول- ٣
من هذه ) ٥٢( إذا ثبت عدم جديته يف الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقǔ ألحكام املادة - ٤

 .الالئحة
 .يف فصلƙ دراسيƙ متتاليƙ) جيد جدأ( إذا اƳفض معدله التراكمي عن تقدير - ٥
 ).٢٢( إذا Ɵاوز فرص التأجيل اǂددة يف املادة - ٦
 إذا أخل باألمانة العلمية سواء يف مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة، أو قام بعمل Ƹل باألنظمة - ٧

 .والتقاليد اجلامعية
 .ǚعادته مرة واحدة بعد السماح له ب- إن وجد- إذا مل جيتز االختبار الشامل- ٨
Ĕ -إذا قررت جلنة احلكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم قبوهلا بعد املناقشة . 
١ċ - للمادة ǔصل على الدرجة خالل احلد األقصى ملدهتا وفقƷ ٣٦( إذا مل.( 

 املادة السابعة والعشرون 
وى إعادة قيد الطالǢ الذي ألغي قيده إذا كان احلائل دون مواصلة دراسته جيوز يف حاالت الضرورة القص

șروف قهرية يقبلها جملسا القسم والكلية وتكون إعادة القيد بناء على توصية من جملس عمادة الدراسات 
źالعليا وبقرار من جملس اجلامعة مع مراعاة ما يأ:- 

تة فصول دراسية يعامل معاملة الطالǢ املستجد بصرف  الطالǢ الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من س- ١
 .النظر عما قطع سابقǔ من مرحلة الدراسة

 الطالǢ الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة بعض املقررات اليت Ʒددها له - ٢
ت اليت درسها ضمن معدله جملسا القسم والكلية ويوافق عليها جملس عمادة الدراسات العليا وحتتسǢ الوحدا

التراكمي بعد استǞنافه الدراسة كما حتتسǢ املدة اليت قضاها الطالǢ يف الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن املدة 
 .القصوى للحصول على الدرجة

 



 القبول والتسجيل/ الدراسات العليا 

  :الفرص اإلضافية 
 املادة الثامنة والعشرون 
منح الطالǢ فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلƙ ) ٢٦(من املادة ) ٥(جيوز استثناء من الفقرة 

 .والكلية وموافقة جملس عمادة الدراسات العليادراسيƙ حدأ أعلى بناء على توصية جملسي القسم 
 املادة التاسعة والعشرون 
منح الطالǢ فرصة إضافية ال تزيد عن فصلƙ دراسيƙ بناء على ) ٢٦(من املادة ) ١ċ(جيوز استثناء من الفقرة 

 . امعةتقرير من املشرف وتوصية جملسي القسم والكلية وجملس عمادة الدراسات العليا وموافقة جملس اجل



 القبول والتسجيل/ الدراسات العليا 

  :التحويل 
 املادة الثالثون 

جيوز قبول حتويل الطالǢ إىل اجلامعة من جامعة أخرى معترف هبا بناء على توصية جملسي القسم والكلية 
źوموافقة جملس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأ:- 

 .وȓ أخرى يراها القسم ضرورية توافر شروȓ القبول يف الطالǢ اǂول وأي شر- ١
٢ -ǡمن األسبا Ǣول منها ألي سبǂمن اجلامعة ا ɇمفصو Ǣأال يكون الطال . 
٣ -źɈعدد الوحدات الدراسية اليت درسها سابقا طبقا ل ǡجيوز احتسا :- 
 . أɇ يكون قد مضى على دراسته للوحدات املعادلة أكثر من ستة فصول دراسية-أ 

 ǡ-ول إليه أن تتفق من حيثǂا ǰنامƎمع متطلبات ال țاملوضو . 
 ǯ-يف املائة من وحدات ƙأال تتعدى نسبة هذه الوحدات ثالث  

 .الƎنامǰ اǂول إليه
 ).جيد جدأ( أال يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن -د 

 øاملعدل التراك-ه ǡمي ال تدخل الوحدات املعادلة ضمن حسا. 
 .  تكون املعادلة بتوصية من جملس القسم الذي يتبعه املقرر وموافقة جملسي الكلية وعمادة الدراسات العليا-و 

 املادة احلادية والثالثون 
جيوز حتويل الطالǢ من ختصص إىل Ǔخر داخل اجلامعة بناء على توصية جملسي القسم اǂول إليه والكلية 

 -:لعليا مع مراعاة ما يأźوموافقة جملس عمادة الدراسات ا
 . توافر شروȓ القبول يف الطالǢ اǂول وأي شروȓ أخرى يراها القسم ضرورية- ١
 جيوز احتساǡ الوحدات الدراسية اليت سبق دراستها يف اجلامعة إذا رأى القسم املختص أŒا مطابقة - ٢

 . معدله التراكمي-للƎنامǰ الذي يريد التحول إليه وتدخل ضمن
 .من هذه الالئحة) ٢٦(ال يكون الطالǢ قد ألغي قيده ألي من األسباǡ الواردة يف املادة  أ- ٣
 حتتسǢ املدة اليت قضاها الطالǢ يف الƎنامǰ اǂول منه ضمن املدة القصوى اǂددة للحصول على - ٤

 .الدرجة
 . لى الدرجة يكون التحويل من برنامǰ إىل Ǔخر ملرة واحدة خالل املدة اǂددة للحصول ع- ٥



 نظام الد راسة / الدراسات العليا 

 املادة الثانية والثالثون 
źتكون الدراسة للدبلوم باملقررات الدراسية وا ألعمال امليدانية والتطبيقية واملعملية وفق ما يأ:- 

 . ال تقل مدة الدراسة عن فصلƙ وال تزيد عن أربعة فصول دراسية- ١
 .وحدة] ٣٦[ وحدة وال تزيد عن ]٢٤[ ال يقل عدد الوحدات الدراسية عن - ٢

وƷدد جملس اجلامعة بناء على اقتراح جملسي القسم والكلية املختصƙ وتوصية جملس عمادة الدراسات العليا 
 .املقررات املطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة

 املادة الثالثة والثالثون 
ƙتيɇا ƙتكون الدراسة للماجستري بأحد األسلوب:- 

 باملقررات الدراسية والرسالة على أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن أربع وعشرين وحدة مضافǔ إليها - ١
 .الرسالة

 باملقررات الدراسية يف بعض التخصصات ذات الطبيعة املهنية، على أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن - ٢
ن من بينها مشروƜ țثي ƷسǢ بثالǫ اثنتƙ وأربعƙ وحدة من مقررات الدراسات العليا، على أن يكو

 .وحدات على األقل
ويراعى أن تتضمن اخلطة الدراسية للماجستري على مقررات دراسات عليا ذات عالقة بالتخصص من أقسام 

 .أخرى كلما أمكن ذلك
 املادة الرابعة والثالثون 

ƙتيɇا ƙتكون الدراسة للدكتوراه بأحد ا ألسلوب:- 
ية والرسالة على أال يقل عدد الوحدات املقررة عن ثالثƙ وحدة من مقررات الدراسأت  باملقررات الدراس- ١

 .العليا بعد املاجستري مضافǔ إليها الرسالة
 بالرسالة وبعض املقررات على أال يقل عدد الوحدات املقررة عن اثنيت عشرة وحدة ختصص للدراسات - ٢

 .كوين العلمي للطالǢ و ختصصه الدقيقاملوجهة، أو الندوات، أو حلقات البحث، حسǢ الت
 املادة اخلامسة والثالثون 

تنقسم السنة الدراسية إىل فصلƙ رئيسƙ ال تقل مدة كل منهما عن Ʀسة عشر أسبوعأ وال تدخل ضمنهما 
ƣ انية أسابيع تضاعف خالهلا املدة فترتا التسجيل واالختبارات، وفصل دراسي صيفي ال تقل مدته عن

 .املخصصة لكل مقرر
وجيوز أن تكون الدراسة يف بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقأ للقواعد واإلجراءات اليت 

 .يقرها جملس اجلامعة ƞا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة
 
 
 



 املادة السادسة والثالثون 
 
 على درجة املاجستري ال تقل عن أربعة فصول دراسية وال تزيد عن ƣانية فصول  املدة املقررة للحصول- ١

 .دراسية، وال حتسǢ الفصول الصيفية ضمن هذه املدة
 املدة املقررة للحصول على درجة الدكتوراه ال تقل عن ستة فصول دراسية، وال تزيد عن عشرة فصول - ٢

 .ةدراسية، وال حتسǢ الفصول الصيفية ضمن هذه املد
 املادة السابعة والثالثون 

 
 Ɠاملدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل يف مقررات الدراسات العليا وح Ǣحتس

تاريǸ تقدƇ املشرف على الطالǢ تقريرأ إىل رئيس القسم مرفقأ به نسخة من الرسالة، أو أي متطلبات أخرى 
 .لƎناجمه

 :املادة الثامنة والثالثون 
 

ال تقل عدد الوحدات الدراسية اليت يدرسها طالǢ الدراسات العليا يف اجلامعة اليت ستمنحه الدرجة العلمية 
 .كما جيǢ أن يقوم باإلعداد الكامل لرسالته حتت إشرافها. عن سبعƙ يف املائة من عدد الوحدات املطلوبة

 :املادة التاسعة والثالثون 
 

 ) جيد جدأ(تطلبات الدرجة العلمية، وƞعدل تراكمي ال يقل عن ال يتخرǯ الطالǢ إال بعد إŒاء م
 



 نظام االختبارات/ الدراسات العليا 

 املادة األربعون 
يتم إجراء االختبارات يف مقررات الدراسات العليا لنيل درجة الدبلوم، أو ا ملاجستري، أو الدكتوراه، ورصد ا 

لتقديرات، وفقاǄ لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية الصادرة من جملس التعليم العايل يف جلسته 
 -: هø، فيما عدا ما يأتى١٤١٦/ ٦/ ١١انية املعقودة بتاريǸ الث
 .على األقل" جيد" ال يعتƎ الطالǢ ناجحاǄ يف املقرر إال إذا حصل فيه على تقدير - ١
 فيما يتعلق باالختبارات البديلة واملقررات اليت تتطلǢ دراستها أكثر من فصل دراسي يتخذ جملس عمادة - ٢

 .ه حياهلا بناء على توصية جملس القسم وموافقة جملس الكلية املختصةالدراسات العليا ما يرا
 وطالǢ الدكتوراه بعد إŒائهما مجيع - إذا اقتضى برنامǰ دراسته ذلك- أن جيتاز طالǢ املاجستري- ٣

جلنة متخصصة وفق قواعد يقرها جملس اجلامعة بناء على املقررات املطلوبة اختباراǄ حتريرياǄ وشفوياǄ شامالǄ تعقده 
ويكون هذا االختبار يف . توصية جملس القسم وموافقة جملس الكلية املختصة وجملس عمادة الدراسات العليا

ويعد الطالǢ مرشحǔ لنيل الدرجة إذا اجتاز . التخصص الرئيس للطالǢ والتخصصات الفرعية إن وجدت
فǚن . ىل، أما إن أخفق فيه أو يف جزء منه فيعطى فرصة واحدة خالل فصلƙ دراسيƙاالختبار من املرة األو

 . أخفق يلغى قيده



 الرسائل العلمية/ الدراسات العليا 

  :إعداد الرسائل واإلشراف عليها 
 املادة احلادية واألربعون 

يكون لكل طالǢ دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالƎنامǰ لتوجيهه يف دراسته ومساعدته يف 
معة بناء على توصية جملس اختيار موضوț الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من جملس اجلا

 .عمادة الدراسات العليا
 املادة الثانية واألربعون 

على طالǢ الدراسات العليا بعد إŒاء مجيع متطلبات القبول واجتيازه Ʀسƙ يف املائة على األقل من املقررات 
قسم، ويف حال  إىل ال- إن وجدت-التقدم ƞشروț الرسالة) جيد جدأ(الدراسية وƞعدل تراكمي ال يقل عن 

 أو أمساء - إن وجد-التوصية باملوافقة عليه يقترح جملس القسم اسم املشرف على الرسالة واملشرف املساعد
أعضاء جلنة اإلشراف مع حتديد رئيسها، ويرفع بذلك إىل جملس الكلية، وجملس عمادة الدراسات العليا 

 .للموافقة عليه بناء على تأييد جملس الكلية
 ثة واألربعون املادة الثال

جيǢ أن تتميز موضوعات رسائل املاجستري باجلدة واألصالة، كما جيǢ أن تتميز موضوعات رسائل الدكتوراه 
Ǣاء املعرفة يف ختصص الطالƴباألصالة واالبتكار واإلسهام الفاعل يف إ. 
 املادة الرابعة واألربعون 

 أن تكتǢ بلغة أخرى يف بعض التخصصات بقرار من تكتǢ رسائل املاجستري والدكتوراه باللغة العربية، وجيوز
على أن حتتوي على . جملس اجلامعة بناء على توصية جملسي القسم والكلية وجملس عمادة الدراسات العليا

 .ملخص واف هلا باللغة العربية
 املادة اخلامسة واألربعون 

ء هيǞة التدريس باجلامعة، وجيوز أن يشرف على الرسائل العلمية ا ألساتذة وا ألساتذة املشاركون من أعضا
يشرف األستاذ املساعد على رسائل املاجستري إذا مضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان، وكان لديه Ɯثان 

 . من األƜاǫ املنشورة أو املقبولة للنشر يف جملة علمية حمكمة- يف جمال ختصصه-على األقل
 املادة السادسة واألربعون 

باإلشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي اخلƎة املتميزة والكفاية العلمية يف جمال البحث جيوز أن يقوم 
من غري أعضاء هيǞة التدريس باجلامعة وذلك بقرار من جملس اجلامعة بناء على توصية جملس القسم املختص 

 . وجملس الكلية املعنية وجملس عمادة الدراسات العليا
 املادة السابعة واألربعون 

جيوز أن يقوم باملساعدة يف اإلشراف على الرسالة أحد أعضاء هيǞة التدريس من أقسام أخرى حسǢ طبيعة 
Ǣالرسالة، على أن يكون املشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطال. 



 املادة الثامنة واألربعون 
وجيوز . رف Ɯد أقصى على أربع رسائل يف وقت واحدللمشرف سواء كان منفردأ أو مشتركأ مع غريه أن يش

يف حاالت الضرورة القصوى بتوصية من جملس القسم وموافقة جملسي الكلية املعنية وعمادة الدراسات العليا 
زيادة عدد الرسائل إىل Ʀس وƷتسǢ اإلشراف على كل رسالة بساعة واحدة من نصاǡ عضو هيǞة التدريسر 

 .أو مشرفأ رئيسأإذا كان مشرفأ منفردأ 
 املادة التاسعة واألربعون 

يف حال عدم Ƣكن املشرف من االستمرار يف اإلشراف على الرسالة أو انتهاء خدمته باجلامعة، يقترح القسم 
 .مشرفأ بديأل يقوم مقامه ويوافق عليه جملس الكلية املعنية ويقره جملس عمادة الدراسات العليا

 املادة اخلمسون 
 تقريرأ مفصأل إىل رئيس القسم عن مدى تقدم الطالǢ يف دراسته - يف Œاية كل فصل دراسي-يقدم املشرف

 .وترسل صورة من التقرير إىل عميد الدراسات العليا
 املادة احلادية واخلمسون 

يقدم املشرف على الرسالة، بعد انتهاء الطالǢ من إعدادها، تقريرأ عن اكتماهلا إىل رئيس القسم، Ƣهيدأ 
 .مال اإلجراءات اليت Ʒددها جملس عمادة الدراسات العلياالستك

 املادة الثانية واخلمسون 
إذا ثبت عدم جدية الطالǢ يف الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية بناء على تقرير من املشرف على 

باǡ اإلنذار دراسته يتم إنذار الطالƝ Ǣطاǡ من القسم املختص، وإذا أنذر الطالǢ مرتƙ ومل يتالف أس
 .فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناȟ على توصية جملس القسم إلغاء قيده

 املادة الثالثة واخلمسون 
 ƙها كاملة إىل القسم عن فصلƹالرسالة من عمادة الدراسات العليا إىل تقد țال تقل املدة من قبول مشرو

 .دراسيƙ لرسالة املاجستري، وأربعة فصول درا سية للدكتوراه
 



 الرسائل العلمية/ الدراسات العليا 

  :مناقشة الرسائل 
 املادة الرابعة واخلمسون 

ƙتكون جلنة املناقشة بقرار من جملس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية جملسي القسم والكلية املختص. 
 املادة اخلامسة واخلمسون 

źيف جلنة املناقشة على رسائل املاجستري ما يأ ȓيشتر:- 
 . أن يكون عدد أعضائها فرديǔ ويكون املشرف مقررǓ هلا- ١
 أأل يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من بƙ أعضاء هيǞة التدريس وال ƹثل املشرف واملشرف املساعد - ٢
 .أغلبية فيها) إن وجد(
 . أن تنطبق شروȓ اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة- ٣
 .نة أحد األساتذة، أو األساتذة املشاركƙ، على األقل أن يكون من بƙ أعضاء اللج- ٤
 . أن تتخذ قراراهتا ƞوافقة ثلثي األعضاء على األقل- ٥

 املادة السادسة واخلمسون 
źيف جلنة املناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأ ȓيشتر: 

 . أن يكون عدد أعضائها فرديǔ، وال يقل عن ثالثة، ويكون املشرف مقررǓ هلا- ١
إن ( تقتصر عضوية جلنة املناقشة على األساتذة واألساتذة املشاركƙ، وال ƹثل املشرف واملشرف املساعد - ٢

 . أغلبية بينهم) وجد
 . أن يكون بƙ أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل- ٣
 . أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارǯ اجلامعة- ٤
 .اء على األقل أن تتخذ قراراهتا ƞوافقة ثلثي االعض- ٥

 املادة السابعة واخلمسون 
يف حال عدم Ƣكن املشرف على الرسالة من املشاركة يف جلنة املناقشة لوفاته أو انتهاء خدمته أو لتواجده يف 

مهمة خارǯ البالد لفترة طويلة، يقترح القسم بديأل عنه ويوافق عليه جملس الكلية املعنية ويقره جملس عمادة 
 .الدراسات العليا

 
 
 
 
 
 
 
 



 املادة الثامنة واخلمسون 
تعد جلنة املناقشة تقريرأ يوقع من مجيع أعضائها، يقدم إىل رئيس القسم خالل أسبوț من تاريǸ املناقشة، 

 -:متضمنأ إحدى التوصيات اɇتية
 . قبول الرسالة والتوصية ƞنح الدرجة- ١
  قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت، دون- ٢

رة أخرى ويفوض أحد أعضاء جلنة املناقشة بالتوصية ƞنح الدرجة بعد التأكد من األخذ هبذه مناقشتها م
 .التعديالت يف مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريǸ املناقشة وجمللس اجلامعة االستثناء من ذلك

 وإعادة مناقشتها خالل الفترة اليت Ʒددها جملس عمادة الدراسات  استكمال أوجه النقص يف الرسالة،- ٣
 .العليا بناء على توصية جملس القسم املختص على أال تزيد عن سنة واحدة من تاريǸ املناقشة

 . عدم قبول الرسالة- ٤
 تقرير ولكل عضو من جلنة املناقشة على الرسالة احلق يف أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة أو حتفظات يف

 مفصل، إىل كل من رئيس القسم، وعميد الدراسات العليا، يف مدة ال تتجاوز أسبوعƙ من تاريǸ املناقشة
 . 

 املادة التاسعة واخلمسون
يرفع رئيس القسم املختص تقرير جلنة املناقشة إىل عميد الدراسات العليا يف مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع من 

 .تاريǸ املناقشة
 تون املادة الس

 .يرفع عميد الدراسات العليا التوصية ƞنح الدرجة إىل جملس اجلامعة الختاذ القرار
 املادة احلادية والستون 

Ʀسة Ǔالف ريال ) ٥ċċċ(يصرف للمشرف على رسالة املاجستري من خارǯ اجلامعة مكافأة مقطوعة مقدارها 
سبعة Ǔالف ) ٧ċċċ(ة مقطوعة مقدارها كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارǯ اجلامعة مكافأ

 .ريال
 املادة الثانية والستون 

ألف ريال إذا ) ١ċċċ(يصرف ملن يشترȫ يف مناقشة رسالة ماجستري أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها 
ء أما إذا كان املناقȈ من غري أعضا. كان املناقȈ عضوأ يف هيǞة التدريس بنفس اجلامعة اليت تقدم هلا الرسالة

هيǞة التدريس يف اجلامعة اليت تناقȈ فيها الرسالة سواء كان من موșفي تلك اجلامعة أو ưن يدعى من خارجها 
ريال ملناقشة رسالة ) ١ċċċ(ريال ملناقشة رسالة الدكتوراه، و ) ١٥ċċ(فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها 

 . من خارǯ اململكةريال إذا كان املناق٢٥ċċ (Ȉ(املاجستري وتزاد املكافأة لتصبح 
وإذا كان املناقȈ من خارǯ املدينة اليت هبا مقر اجلامعة اليت تناقȈ فيها الرسالة سواء كان من داخل اململكة أو 

من خارجها فيصرف له با إلضافة إىل املكافأة املشار إليها أعاله تذكرة إركاǡ من مقر إقامته وإليه وأجرة 
كما تصرف تذكرة إركاǡ ملرافق املناقȈ إذا كان . ال يتجاوز ليلتƙالسكن املناسǢ واإلعاشة وƜد أقصى 

ƙد أقصى ال يتجاوز ليلتƜ Ǣرم املناقشة باإلضافة إىل أجرة السكن املناسǂكفيفأ و Ȉاملناق. 



 أحكام عامة/ الدراسات العليا 

 املادة الثالثة والستون 
يضع جملس اجلامعة القواعد املنظمة لتقوƇ برامǰ الدراسات العليا بناء على اقتراح جملس عمادة الدراسات 

 .العليا، على أن ترفع نتائǰ التقوƇ جمللس اجلامعة
 املادة الرابعة والستون 

لكلية املعنية وعميد الدراسات العليا يف Œاية كل عام دراسي تقريرا عن يقدم رئيس القسم إىل كل من عميد ا
 .سري الدراسǚت العليا فيه
 املادة اخلامسة والستون 

ما مل يرد فيه نص خاص يف هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه التنفيذية 
 .مة واللوائح والقرارات املعمول هبا يف اململكةواألنظ

 املادة السادسة والستون 
تلغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح الدراسات العليا يف اجلامعات، ويسري العمل هبا اعتبارا من أول سنة 

 السابقة لنفاذ هذه وجمللس اجلامعة معاجلة حاالت الطالǡ امللتحقƙ يف șل اللوائح. دراسية تالية لتاريǸ إقرارها
 .الالئحة

 املادة السابعة والستون 
جملالس اجلامعات وضع القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية لسري الدراسات العليا هبا ƞا ال يتعارض مع 

 .أحكام هذه الالئحة
 املادة الثامنة والستون 

 . جمللس التعليم العايل حق تفسري هذه الالئحة
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