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الباب األول :أهداف الدراسات العليا
املادة األولى
تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق األغراض اآلتية:
• العناية بالدراسات اإلسالمية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها.
• اإلسهام في إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات املتخصصة والبحث الجاد
للوصول إلى إضافات العلمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة.
• تمكين الطالب املتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا محليا.
ً
ً
• إعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخصصة وتأهيلهم تأهيال عاليا في مجاالت املعرفة املختلفة.
• تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إلى اإلبداع
واالبتكاروتطويرالبحث العلمي وتوجيهه ملعالجة قضايا املجتمع السعودي.
• اإلسهام في تحسين مستوى برامج املرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.

2

الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات
( القواعد واإلجراءات التنظيمية واالتنفيذية لجامعة أم القرى )

الباب الثاني :الدرجات العلمية
املادة الثانية:
يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية اآلتية ً
بناء على توصية مجلس القسم ،وتأييد كل من
عميد الكلية املعنية وعميد الدراسات العليا:
 )1الدبلوم العالي.
 )2املاجستير(العاملية).
الدكتوراه (العاملية العالية).

املادة الثالثة:
تكون متطلبات الدراسة للدرجات العلمية املنصوص عليها في املادة الثانية وفق أحكام هذه
الالئحة ويستثنى من ذلك:
 )1الدبلومات الطبية.
 )2الزماالت الطبية.
فيطبق عليهما القواعد واللوائح الصادرة من مجلس الجامعة.
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الباب الثالث :تنظيم الدراسات العليا
املادة 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 باملو افقة عليها وتقويمها واملراجعة الدائمة لها.

املادة الخامسة:
يكون لعمادة الدراسات العليا مجلس يختص بالنظر في جميع األمور املتعلقة بالدراسات العليا
بالجامعة و اتخاذ القرارات الالزمة بشأنها في حدود اختصاصه وفق ما تقض ي به هذه الالئحة،
وله على األخص ما يأتي:
 )1اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها ،وتنسيقها في جميع كليات ومعاهد الجامعة ومتابعة
تنفيذها بعد إقرارها.
 )2اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع األقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.
 )3اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها واإلشراف عليها.
 )4التوصية بإجازة البرامج املستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.
 )5التوصية باملو افقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل.
 )6التوصية بمسميات الشهادات العليا باللغتين العربية واإلنجليزية ً
بناء على توصية مجالس الكليات.
 )7التوصية بمنح الدرجات العلمية.
 )8البت في جميع الشؤون الطالبية املتعلقة بطالب الدراسات العليا في الجامعة.
 )9املو افقة على تشكيل لجان اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية.
 )10وضع اإلطار العام لخطة البحث والقواعد املنظمة لكيفية كتابة الرسالة العلمية وطباعتها وإخراجها،
وتقديمها ،ونماذج تقاريراملناقشة والحكم على الرسائل.
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)11تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة من
داخل أو خارج الجامعة.
 )12دراسة التقاريرالدورية التي تقدمها األقسام العلمية في الجامعة.
 )13النظرفيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو مديرالجامعة للدراسة و إبداء الرأي.
القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الخامسة
 )1تتولى عمادة الدراسات العليا وضع النماذج املذكورة في الالئحة وقواعدها التنفيذية،
وتعديلها.
 )2تضع عمادة الدراسات العليا األدلة اإلرشادية الالزمة لألساتذة والطالب.
 )3يفوض مجلس الجامعة ،مجلس عمادة الدراسات العليا في حدود اختصاصاته النظامية
باتخاذ القرارللفصل في أي اختالفات تقع بين األقسام العلمية فيما بينها أو مع الكليات
ً
املعنية أو مجالس الكليات على أال يكون املجلس طرفا في الخالف.

املادة السادسة:
يؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا على النحو التالي:
 -1عميد الدراسات العليا وله رئاسة املجلس.
 -2عميد البحث العلمي.
 -3وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمانة املجلس.
 -4عضو هيئة تدريس واحد عن كل كلية بها دراسات العليا بدرجة أستاذ مشارك على األقل يتم
تعيينهم بقرارمن مجلس الجامعة ً
بناء على توصية مجالس الكليات ومو افقة مديرالجامعة ،ويكون
تعيينهم ملدة سنتين قابلة للتجديد .ويجتمع املجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرعلى األقل وال
يصح االجتماع إال بحضورثلثي أعضائه وتصدرقراراته باألغلبية ألصوات األعضاء الحاضرين وعند
التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ،وتعتبرقرارات املجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من
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مديرالجامعة خالل خمسة عشريوما من تاريخ وصولها إليه .وملجلس العمادة تشكيل لجان دائمة أو
مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم.
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القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السادسة
يؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا على النحو التالي:
 )1عميد الدراسات العليا وله رئاسة املجلس.
 )2عميد البحث العلمي عضوا.
 )3وكالء الكليات واملعاهد للدراسات العليا والبحث العلمي التي تقدم برامج دراسات عليا بالجامعة،
أعضاء وهم على درجة أستاذ مشارك.
 )4وكالء عمادة الدراسات العليا أعضاء.
 )5ثالثة أعضاء كحد أقص ى من هيئة التدريس بالجامعة من ذوي الخبرة ،بدرجة أستاذ مشارك على األقل
وتكون العضوية ملدة عام دراس ي قابلة للتجديد تلقائيا من مجلس العمادة ويتم ترشيحهم من قبل
عميد الدراسات العليا وصدورقرارمن معالي مديرالجامعة بذلك.
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الباب الرابع :البرامج املستحدثة
املادة السابعة:
يضع مجلس الجامعة املعايير التفصيلية إلقرار برامج الدراسات العليا ً
بناء على توصية مجلس عمادة
الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
 )1أن يكون تو افرلدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من األساتذة ،واألساتذة املشاركين
املتخصصين في مجال البرنامج ،باإلضافة إلى توفر اإلمكانات البحثية من معامل ومختبرات وتسهيالت
الحاسوب وغيرها ،وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس واإلشراف والبحث.
 )2أن يكون القسم قد اكتسب خبرة مناسبة على مستوى املرحلة الجامعية إن كان البرنامج لدرجة
املاجستير ،أو درجة املاجستيرإن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه.
ً
 )3أن يكون عدد الطالب املتوقع قبولهم في البرنامج مناسبا لضمان استمراريته.

املادة الثامنة:
مع مراعاة ما ورد في املادة ( )7يتقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح
ما يأتي:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
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أهداف البرنامج ومدى احتياج املجتمع السعودي له.
طبيعة البرنامج من حيث تركيزه األكاديمي واملنهي ومنهجه العلمي.
أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه ،بعد االطالع على ما تقدمه األقسام األخرى داخل الجامعة أو
الجامعات األخرى في اململكة في مجال التخصص.
اإلمكانات املتو افرة ،أو املطلوب تو افرها بالقسم لتقديم البرنامج على مستوى تعليمي ومنهي رفيع،
بصفة خاصة تحديد املجاالت البحثية الرئيسة بالقسم.
معدل استقرارهيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس املاضية.
السيرالذاتية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم ،وملن لهم صلة بمجال البرنامج في الجامعة.
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القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثامنة
 )1يتم إعداد مشروع البرنامج املقترح (املحدث ،املستحدث) وفقآ للشروط والجدول الزمني
والنماذج املعدة من قبل عمادة الدراسات العليا والخاصة بتحديث  /استحداث برنامج.
 )2مراعاة ما ورد في املواد ( )39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32من الباب السادس وقواعدها
التنظيمية.
 )3تقوم عمادة الدراسات العليا بتحكيم مشروع البرنامج من جهات محلية و اقليمية وخارجية
للتخصصات باللغة االنجليزية وجهات محلية و اقليمية للتخصصات باللغة العربية ومن جامعات
ذات تصنيف أكاديمي إن وجد في مجال التخصص والدراسات العليا ،حسب ما هو محدد في النماذج
املعدة من قبل العمادة والخاصة باستحداث وتحديث البرامج.

املادة التاسعة:
يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا مشروع البرنامج ،ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلبات
البرامج األخرى القائمة إن وجدت لتفادي االزدواجية فيما بينها ،وفي حال اقتناعه يوص ي به إلى مجلس
الجامعة العتماده.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة التاسعة
 )1إذا وجدت برامج مماثلة أو مطابقة في الكليات األخرى التي تتبع الجامعة ،يتم دراسة إلغاء أحدها،
أو ضمها في برنامج واحد مشترك.
 )2إذا طلب استحداث برنامج في إحدى الكليات التابعة للجامعة ،ومماثل ألحد البرامج املوجودة في
الجامعة ،فيطلب رأي الكلية التي ُيقام فيها البرنامج إلبداء رأيها وعرضه على مجلس عمادة
الدراسات العليا التخاذ التوصية املناسبة.
 )3ينش ئ مجلس عمادة الدراسات العليا لجنة دائمة للبرامج من أهدافها النظر في برامج الدراسات
العليا ودراسة استيفاء البرامج لألحكام واملعايير التي نصت عليها الالئحة املوحدة للدراسات العليا
وقواعدها التنظيمية و اقتراح التعديالت املطلوبة.
ً
 )4ترفع اللجنة الدائمة للبرامج توصياتها ملجلس عمادة الدراسات العليا تمهيدا لرفعها ملجلس
الجامعة.
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املادة العاشرة:
يكون التعديل في املقررات ،أو متطلبات البرنامج ،أو شروط القبول ،بقرارمن مجلس الجامعة ً
بناء على
توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم املختص.

املادة الحادية عشرة:
يجوزأن تنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أو أكثرأو كليتين أو أكثروفق
قواعد يضعها مجلس الجامعة ً
بناء على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد التنسيق مع
األقسام املعنية.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الحادية عشرة
إذا اقتضت املصلحة إيجاد برنامج مشترك بين تخصصين أوأكثرفي كلية واحدة يرشح كل قسم
)1
من املتخصصين فيه عضوين أو أكثرلوضع تصورمشترك للبرنامج املقترح وبعد دراسته في كل قسم
على حدة يعرض على مجلس الكلية إلقراره ثم رفعه إلى مجلس عمادة الدراسات العليا لدراسته
ورفع التوصية به إلى مجلس الجامعة.
إذا اقتضت املصلحة إيجاد برنامج مشترك بين تخصصين أو أكثر في كليتين أو أكثر من كليات
)2
الجامعة يرشح كل قسم من املتخصصين فيه عضوين أو أكثر لوضع تصورمشترك للبرنامج املقترح
وبعد دراسته في كل قسم على حدة يعرض على مجالس الكليات املعنية ثم يرفع إلى مجلس عمادة
الدراسات العليا لدراسته ورفع التوصية به إلى مجلس الجامعة.
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 )3يتم ما في ( )2 ،1وفق الضوابط التالية:
• تكون إجراءات القبول في البرنامج مشتركة بين األقسام املعنية في البرنامج.
• يتولى كل قسم اإلشراف على تنفيذ ما يخصه من متطلبات البرنامج.
ً
• يكون الطالب منتميا إلى البرنامج ويتولى القسم الذي يوص ي بتسجيل موضوع رسالته وتعيين
مشرف له ،التوصية بمنحه الدرجة.
ً ً
• تقترح الكلية أو الكليات املعنية مشرفا عاما على البرنامج ،وتحدد مهامه اإلدارية واألكاديمية.
• إذا كا ن البرنامج املشترك بين تخصصين من كلية واحدة أو كليات متعددة فيرشح املشرف على
ً
البرنامج عضوا في مجلس الكلية أو الكليات املعنية.
ً
ً
 )4يشرف على البرنامج علميا القسم الذي له العدد األكبرمن الوحدات في تقديم متطلباته ،وإداريا الكلية
أو املعهد الذي يقام فيه البرنامج ،وفي حال التساوي يشرف القسم الذي تقدم بمقترح إنشاء البرنامج.
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الباب الخامس :القبول والتسجيل

شروط القبول
املادة الثانية عشرة:
ً
سنويا في الدراسات العليا ً
بناء على
يحدد مجلس الجامعة أعداد الطالب الذين سيتم قبولهم
توصية مجلس عمادة الدراسات العليا و اقتراح مجالس األقسام والكليات.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثانية عشرة
ً
 )1جميع األقسام العلمية ملزمة بفتح القبول سنويا بجميع برامج الدراسات العليا املعتمدة لديها ما
لم يكن هناك أسباب تحول دون ذلك.
 )2تضع عمادة الدراسات العليا الخطوات واإلجراءات الواجب اتباعها للقبول.
 )3تتولى عمادة الدراسات العليا في كل عام التنسيق مع الكليات واألقسام املختصة لرفع توصياتها
بأعداد الطالب املقترح قبولهم في كل برنامج ،على أن يتم تحديد أعداد الطلبة ً بالبرنامج بناء على:
• القدرة االستيعابية لكل قسم ،بحيث ال يزيد معدل القبول عن ( )5:1خمسة طالب/ة لكل عضو
هيئة تدريس بالنظر الى مجموع طالب البرنامج؛ متمشيا مع املادة الثامنة واألربعون ،ويشمل ذلك
املعيدين واملحاضرين في الجامعة أو الجامعات السعودية األخرى ،وملجلس عمادة الدراسات العليا
حق االستثناء من ذلك بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية وبما ال يؤثرعلى جودة املخرجات.
• أال يقل عدد الطالب املقبولين في الدفعة الواحدة ببرنامج املاجستيرعن  5طالب ،وببرنامج الدكتوراه
عن  3طالب ،وملجلس عمادة الدراسات العليا حق االستثناء من ذلك؛ ً بناء على توصية مجلس ي القسم
والكلية.
 )4ال تحتسب النسبة املقررة لقبول طالب املنح ،وهي  %5ضمن العدد املحدد للقبول في البرنامج.
 )5ال يحتسب الطلبة املؤجلون للقبول ضمن العدد املحدد للقبول في العام انفسه ،ويحق لعمادة
الدراسات العليا استدعاء غيرهم من قائمة ّ االحتياط في حال عدم اكتمال العدد املحدد ،على أن
تحسب أعداد املؤجلين ضمن العدد املحدد للقبول في العام التالي.
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الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات
( القواعد واإلجراءات التنظيمية واالتنفيذية لجامعة أم القرى )

املادة الثالثة عشرة:
يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:
ً
 )1أن يكون املتقدم سعوديا ،أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غيرالسعوديين.
ً
 )2أن يكون املتقدم حاصال على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.
ً ً
 )3أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقا طبيا.
 )4أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
ً
 )5مو افقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفا.
 )6األصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التام ويجوزملجلس الجامعة االستثناء من ذلك متى ما دعت الحاجة
ً
لذلك ،وملجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضروريا.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثالثة عشرة
 )1يجوز أن تكون دراسة طالب املاجستير على نظام التفرغ الجزئي بمو افقة من صاحب الصالحية في
جهة العمل التابع لها املوظف.
 )2التفرغ التام لدراسة الدكتوراه يكون بأحد األموراآلتية:
• االبتعاث من جهة العمل.
• قرارإداري من صاحب الصالحية في جهة عمل املتقدم بالتفرغ التام ملدة ال تقل عن الحد األدنى املقرر
ً
نظاما للحصول على املؤهل العلمي.
 )3يفوض مجلس الجامعة مجلس عمادة الدراسات العليا في االستثناء الوارد في الفقرة ( )6من املادة
ً
أعاله متى توفرت املبررات الكافية وذلك ً
سواء كان تقدير
بناء على توصية من مجلس ي القسم والكلية
الحاجة لالستثناء لحاالت فردية أو من خالل اتفاقية تبرم مع جهات عمل امللتحقين ببرامج الدراسات
العليا.
 )4ال يشترط مو افقة العمل والتفرغ التام للدراسة إذا كان برنامج الدراسات العليا يقدم في الفترة
املسائية أو العطالت الرسمية.
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الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات
( القواعد واإلجراءات التنظيمية واالتنفيذية لجامعة أم القرى )

 )5بالنسبة للطالب غيرالسعوديين وباإلضافة إلى ما ورد في املادة ( )13وما ورد في قرارمجلس الوزراء رقم
( )49وتاريخ 1431/3/29هـ بشأن ضوابط قبول طالب املنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات
التعليم العالي في اململكة العربية السعودية ورعايتهم يشترط:
أ .يعامل أبناء السعوديات ،وأمهات األبناء السعوديين من غيرالسعوديات معاملة السعوديين.
ب .يشترط للقبول باملنح الداخلية:
ً
• أن يكون املتقدم حاصال على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية ،أومن جامعة من خارج اململكة
معترف بها وتكون جميع الوثائق معتمدة من السفارة السعودية (امللحقية الثقافية) في بلد الحصول
على الدرجة الجامعية.
• أال يزيد سن املتقدمين لبرامج املاجستير عن  30سنة وللدكتوراه عن  35سنة وملدير الجامعة
االستثناء من ذلك.
• أن يكون مقيم إقامة نظامية باململكة وأال يكون على إقامة عمل.
ت .يشترط للقبول باملنح الخارجية:
• مو افقة صاحب الصالحية على املنحة الرسمية.
• أن يكون لدية جوازسفرساري املفعول
• أن تكون الوثائق كافة معتمدة من قبل ممثليات اململكة املخولة في الخارج.
ملجلس عمادة الدراسات العليا وضع قواعد تنظيمية إضافية ملنح الدراسات العليا لغير السعوديين
بجميع أنواعها.
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الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات
( القواعد واإلجراءات التنظيمية واالتنفيذية لجامعة أم القرى )

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

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الرابعة عشرة
 )1تتم املفاضلة بين املتقدمين -وفقا للعدد املحدد للقبول -ممن تنطبق عليهم الشروط وفقا ملا يلي:
• معدل املتقدم في مرحلة البكالوريوس ويخصص له (.)%50
• اختبارالقدرات العامة للجامعيين ويخصص له ( )%50والحص ــول على الدرجة الدنيا املطلوبة التي
يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا.
 )2إذا تساوت درجات بعض املتقدمين في املفاضلة يجوزللقسم املختص تحديد نس ــبة خاصة
بالخبرات والدورات للمتقدمين للمفاضلة بينهم وفق العدد املحدد للقبول.

املادة الخامسة عشرة:
ً
يشترط للقبول بمرحلة (املاجستير) حصول الطالب على تقدير(جيد جدا) على األقل في املرحلة
الجامعية ،ويجوزملجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصلين على تقدير(جيد مرتفع).
كما يجوزملجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية
قبول الحاصلين على تقدير(جيد) في بعض البرامج التي يحددها مجلس الجامعة ،على أال يقل معدل
ً
الطالب في كل األحوال عن (جيد جدا) في مقررات التخصص ملرحلة البكالوريوس.
وملجلس عمادة الدراسات العليا ً
بناء على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة
شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.
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الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات
( القواعد واإلجراءات التنظيمية واالتنفيذية لجامعة أم القرى )

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الخامسة عشرة
 )1تتم املفاضلة بين املتقدمين لبرامج املاجستيرالعامة وفق ما يلي:
• املعدل التراكمي للبكالوريوس يخصص له (.)٪60
• اختبارالقدرات العامة للجامعيين يخصص لها ( )٪40على أن يتم الحصول على الدرجة الدنيا
املطلوبة التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا ،ويجوزللتخص ـصــات العلمية اعتماد أحد
االختبارات العاملية مثل ال ( (GREبدال من اختبارالقدرات بقرارمن مجلس عمادة الدراسات العليا
بناء على توصية من مجلس ي القسم العلمي والكلية.
• يجوزللقسم املختص الذي يتطلب القبول فيه قياس بعض املهارات الخاصة تخصيص نسبة ال تزيد
عن ( )%20للمهارات املطلوبة ويتم أخذ هذه النسبة من نسبة اختبارالقدرات العامة للجامعيين،
وبقرارمن مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية من مجلس ي القسم املختص والكلية.
 )2عند اعتماد مجلس عمادة الدراسات العليا القبول لدرجة املاجستيرالعام بتقدير(جيد) في أحد
التخصصات ،يتم االلتزام بما يلي:
• يقوم القسم املختص بحساب معدل املتقدمين في مقررات التخصص ،على أال يقل عدد الوحدات
الدراسية لتلك املقررات عن  30وحدة دراسية.
• يجوزللقسـم املختص إقرارمقررات تكميلية على الطالب املقبولين بتقديرعام (جيد) عند قبولهم ً
وفقا ملا ورد في املادة ( )18من الالئحة املوحدة للدراس ـ ـ ــات العليا في الجامعات وقواعدها التنفيذية
بجامعة ام القرى ،ويتم إق ـراراملق ــررات التكميلية من م ــرحلة البكالوريوس التي يتو افربها أحد
الشرطين اآلتيين:
✓ مقررات تخصصية أساسية لم يدرسها الطالب في مرحلة البكالوريوس .
✓ مقررات تخصصية أساسية حصل فيها الطالب على درجة أقل من  70في املائة في مرحلة
البكالوريوس.
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الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات
( القواعد واإلجراءات التنظيمية واالتنفيذية لجامعة أم القرى )

املادة السادسة عشرة:
ً
يشترط للقبول بمرحلة (الدكتوراه) الحصول على تقدير(جيد جدا) على األقل في مرحلة املاجستيرإذا
كانت من جامعة تمنحها بتقدير.
وملجلس عمادة الدراسات العليا ً
بناء على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط
أخرى يراها ضرورية للقبول.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السادسة عشرة
 )1تتم املفاضلة بين املتقدمين لبرامج الدكتوراه وفق ما يلي :
• املعدل التراكمي للماجستيرويخصص له (.)٪ 30
• اختبارالقدرات العامة للجامعيين ويخصص له ( )٪ 20على أن يتم الحصول على الدرجة الدنيا
املطلوبة التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا.
• االختبارالتحريري بالقسم ( )٪40ويجوزللتخصصات العلمية اعتماد أحد االختبارات العاملية مثل
ال  GREبدال من اختبارالقسم بقرارمن مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس ي
القسم املختص والكلية.
• اإلمكانات البحثية للمتقدم ويخصص لها ( )٪10ويتم تقديرها من قبل القسم املختص للتالي:
✓ اختبارالكفايات البحثية ان وجد.
✓ املشاركات البحثية للمتقدم( .نشرأبحاث ،مشاركة في مناسبات بحثية علمية ،او اسهامات
بحثية في تخصص البرنامج).

املادة السابعة عشرة:
يجوزقبول الطالب لدراسة املاجستيرأو الدكتوراه في غيرمجال تخصصه ً
بناء على توصية مجلس ي
القسم والكلية املختصين ومو افقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
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الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات
( القواعد واإلجراءات التنظيمية واالتنفيذية لجامعة أم القرى )

املادة الثامنة عشرة:
يجوزللقسم املختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي املاجستيرأو الدكتوراه اجتيازعدد من
املقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة ال تزيد على ثالثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتـي:
-1اجتيازاملقررالتكميلي في املرة األولى بتقديرال يقل عن (جيد).
ً
-2أال يقل معدله التراكمي في املقررات التكميلية عن (جيد جدا).
-3ال يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إال بعد اجتيازاملقررات التكميلية ،ويجوزللقسم اإلذن
بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقررأو مقررين من املقررات التكميلية.
-4ال تحتسب املدة الزمنية الجتيازاملقررات التكميلية ضمن املدة املحددة للحصول على الدرجة.
-5ال تدخل املقررات التكميلية في احتساب املعدل التراكمي ملرحلة الدراسات العليا.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثامنة عشرة
يجوزللطالب املكلف بدراسة مقررات تكميلية تأجيل مقررات الفصل الدراس ي ،على أال يزيد التأجيل
عن فصلين دراسيين ،وال يحتسب هذا التأجيل ضمن الحد األقص ى للمدة املقررة الجتيازاملقررات
التكميلية.

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

املادة العشرون:
ال يجوزللطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة العشرون
إذا ثبت التحاق الطالب في أي برنامج دراس ي آخرمن برامج الدراسات العليا يطوي قيده بقرارمن
مجلس عمادة الدراسات العليا.
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الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات
( القواعد واإلجراءات التنظيمية واالتنفيذية لجامعة أم القرى )

الباب الخامس :القبول والتسجيل

التأجيل والحذف
املادة الحادية والعشرون:
يجوزبمو افقة مجلس القسم املختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على أال
تتجاوزمدة التأجيل فصلين دراسيين ،وال تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األقص ى ملدة الحصول على
الدرجة.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الحادية والعشرون
 )1يقوم الطالب املقبول في حالة رغبته بتأجيل قبوله بتعبئة النموذج املعد لذلك وتقديمه إلى عمادة
الدراسات العليا وذلك خالل املدة الزمنية التي تحددها عمادة الدراسات العليا وتحيل العمادة
املوضوع للقسم املختص.
 )2ال يعد الطالب املؤجل خالل فترة التأجيل طالبا ًمنتظما ،وال يحظى بحقوق الطالب املنتظم.
 )3يخضع الطالب املؤجل بعد انتهاء مدة التأجيل واستئناف دراسته لإلجراءات اإلدارية واالشتراطات
األكاديمية واملتطلبات العلمية التي تطبق على برنامج الدراسات العليا وطالبه في عام استئناف الدراسة.
 )4في حالة تعليق البرنامج من قبل القسم؛ يمدد تأجيل الطالب لحين استئناف البرنامج ،ولو امتد
التعليق أكثرمن فصلين دراسيين إذا لم يلتحق الطالب ببرنامج آخر.
 )5يراعى عند تأجيل القبول للطالب ما ورد في القاعدة التنفيذية رقم ( )5من املادة (.)12
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الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات
( القواعد واإلجراءات التنظيمية واالتنفيذية لجامعة أم القرى )

املادة الثانية والعشرون:
يجوزبمو افقة مجلس القسم املختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق
ما يأتـي:
ً
ً
ً
ً
 )1أن يكون الطالب قد اجتاز فصال دراسيا أو أكثرأو أنجزقدرا مناسبا من الرسالة.
 )2أال يتجاوزمجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتين دراسيتين).
 )3أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراس ي بما ال يقل عن أسبوعين.
 )4ال تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األقص ى ملدة الحصول على الدرجـة.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثانية والعشرون
 )1أن يتقدم الطالب بطلب التأجيل بمبررات إلى القسم املختص عبرالبوابة اإللكترونية وخالل املدة
الزمنية املبينة في التقويم األكاديمي الخاص بعمادة الدراسات العليا؛ لعرضه على مجلس القسم.
 )2ال يعد الطالب خالل فترة التأجيل طالبا ً منتظما ،وال يتمتع بحقوق الطالب املنتظم.
 )3يطبق على الطالب املؤجل بعد انتهاء مدة التأجيل كل ما يطبق على الطالب في الفصل الذي
سيلتحق به.

املادة الثالثة والعشرون:
يجوزأن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراس ي وفق ما يأتي:
 )1أن يتقدم بطلب الحذف قبل االختبارالنهائي.
 )2مو افقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
 )3أال يكون هذا الفصل الدراس ي ضمن الفرص اإلضافية.
 )4يحتسب هذا الفصل الدراس ي ضمن مدد التأجيل املشارإليها في املادة (.) 22
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الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات
( القواعد واإلجراءات التنظيمية واالتنفيذية لجامعة أم القرى )

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثالثة والعشرون
 )1يقوم من يرغب حذف املقررات بتعبئة النموذج املعد لذلك وتقديمه عبرالبوابة اإللكترونية إلى
رئيس القسم املختص قبل بدء االختبارات النهائية وفقا للتقويم الزمني للدراسات العليا.
 )2أال يكون الطالب قد استنفد مدد التأجيل.
 )3ال يتمتع الطالب الذي حذف مقرراته بحقوق الطالب الجامعي املالية.

الباب الخامس :القبول والتسجيل

االنسحاب
املادة الرابعة والعشرون:
إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا ً
بناء على رغبته ثم أراد العودة إليها طبقت عليه شروط
االلتحاق وقت التسجيل الجديد.

الباب الخامس :القبول والتسجيل

االنقطاع
املادة الخامسة والعشرون:
ً
يعتبرالطالب منقطعا عن الدراسة ويطوي قيده في الحاالت اآلتية:
ً
 )1إذا كان مقبوال للدراسة ولم يسجل في الوقت املحدد.
 )2في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصـل.
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الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات
( القواعد واإلجراءات التنظيمية واالتنفيذية لجامعة أم القرى )

الباب الخامس :القبول والتسجيل

إلغاء القيد وإعادته
املادة السادسة والعشرون:
يلغى قيد الطالب بقرارمن مجلس عمادة الدراسات العليا في الحاالت اآلتيـة:
 )1إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة املحددة للتسجيل.
 )2إذا لم يجتزاملقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في املادة (.)18
 )3إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل دراس ي دون عذرمقبول.
ً
 )4إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقا ألحكام املادة ( )52من هذه
الالئحـة.
ً
 )5إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير(جيد جدا) في فصلين دراسيين متتاليين.
 )6إذا تجاوزفرص التأجيل املحددة في املادة (.)22
 )7إذا أخل باألمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة ،أو قام بعمل يخل
باألنظمة والتقاليد الجامعية.
 )8إذا لم يجتزاالختبارالشامل  -إن وجد  -بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
 )9إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد املناقشة.
ً
 )10إذا لم يحصل على الدرجة خالل الحد األقص ى ملدتها وفقا للمادة (.)36
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الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات
( القواعد واإلجراءات التنظيمية واالتنفيذية لجامعة أم القرى )

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السادسة والعشرون
 )1يجب إنذار الطالب إذا انخفض ً معدله التراكمي عن (جيد جدا) خالل فصل دراس ي واحد ،ويراعى
ّ
انخفض معدله عن هذا التقديرفي فصلين دراسيين متتاليين ،ما ورد في املادة (. )28
في إلغاء قيده إذا
 )2يلغى قيد الطالب إذا أخل باألمانة العلمية ،ومنها( :الغش ،محاولة الشروع فيه ،اإلعانة عليه،
انتحال البحوث والتقارير ،أو استكتابها ،أو استاللها ،السرقات العلمية بأنواعها) ،بعد التحقيق معه
من قبل لجنة يشكلها رئيس القسم أو عميد الكلية ،وترفع توصيتها بعد ذلك لعمادة الدراسات العليا.
 )3يلغى قيد الطالب إذا أخل بشروط القبول الواجب استمرارها طيلة مدة البرنامج ويحدد مجلس
عمادة الدراسات العليا هذه الشروط ويعدلها متى ما دعت الحاجة لذلك.
 )4يراعى في إلغاء قيد من قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد
املناقشة الشرط الخامس في كل من املادتين ( )55 ،54وما ورد في املادة ( )57وقواعدها التنفيذية.
 )5يجب أن يرفق بطلب إلغاء قيد الطالب سجله األكاديمي وكل اإلجراءات املتخذة معه كالتنبيهات
واإلنذارات ،وأن ّيضمن به املبررات التي بنى عليها مجلسا القسم والكلية املو افقة على إلغاء قيده،
خاصة في الحاالت ( )7 ،6 ،5 ،4من هذه املادة.
 -6تتولى الكلية بالتنسيق مع القسم العلمي املختص إبالغ عمادة الدراسات العليا بما لديها من الحاالت
املنصوص عليها في هذه املادة.
 -7يعتبرقرارمجلس عمادة الدراسات العليا نهائيا ،ويصبح نافذا بعد اعتماد املحضرواملو افقة عليه.
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( القواعد واإلجراءات التنظيمية واالتنفيذية لجامعة أم القرى )

املادة السابعة والعشرون:
يجوزفي حاالت الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغى قيده إذا كان الحائل دون مواصلة
دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية وتكون إعادة القيد ً
بناء على توصية من مجلس
عمادة الدراسات العليا ،وبقرارمن مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي:
 )1الطالب الذي مض ى على إلغاء قيده أكثرمن ستة فصول دراسية يعامل معاملة الطالب
املستجد بصرف النظرعما قطع سابقا من مرحلة الدراسة.
 )2الطالب الذي مض ى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة بعض املقررات التي
يحددها له مجلسا القسم والكلية ويو افق 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.
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( القواعد واإلجراءات التنظيمية واالتنفيذية لجامعة أم القرى )

الباب الخامس :القبول والتسجيل

الفرص اإلضافية
املادة الثامنة والعشرون:
يجوزاستثناء من الفقرة ( )5من املادة ( )26منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراس ي واحد أو
ً
حدا أعلى ً
بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية ومو افقة مجلس عمادة الدراسات
فصلين دراسيين
العليا.

املادة التاسعة والعشرون:
يجوزاستثناء من الفقرة ( )10من املادة ( )26منح الطالب فرصة إضافية ال تزيد عن فصلين دراسيين
ً
بناء على تقريرمن املشرف وتوصية مجلس ي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا ومو افقة
مجلس الجامعة.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة التاسعة والعشرون
يقوم الطالب بتعبئة النموذج املعد للفرصة اإلضافية من قبل العمادة وتقديمه إلى املشرف عبرالبوابة
اإللكترونية وفقا للتقويم الزمني لعمادة الدراسات العليا.
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الباب الخامس :القبول والتسجيل

التحويل
املادة الثالثون :
يجوزقبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها ً
بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية
ومو افقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
 )1توفرشروط القبول في الطالب املحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
ً
 )2أال يكون الطالب مفصوال من الجامعة املحول منها ألي سبب من األسباب.
 )3يجوزاحتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها طبقا لآلتي:
أ .أال يكون قد مض ى على دراسته للوحدات املعادلة أكثرمن 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).
ه .ال تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساب املعدل التراكمي.
و .تكون املعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه املقررومو افقة مجلس الكلية وعمادة الدراسات العليا.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثالثون
ً
 )1يتقدم الطالب بطلب التحويل إلى عميد الدراسات العليا وفقا للجدول الزمني للتحويل بعد تعبئته
ً
للنموذج الخاص بذلك واملعد من قبل عمادة الدراسات العليا ,وفقا للتالي:
• بيان مصدق بالوحدات التي درسها في الجامعة املراد التحويل منها ،ووصف تفصيلي معتمد ملفردات
املقررات التي درسها.
• وثيقة رسمية من الجامعة املحول منها موضح فيها حالته الدراسية وسجله الدراس ي.
ً
ً
• مو افقة جهة العمل على التحويل إن كان موظفا أو مبتعثا.
 )2يحال الطلب ومرفقاته إلى عميد الكلية املختصة لعرضه على مجلس ي القسم والكلية مع مراعاة ما
ورد في الفقرة ( )3من أصل املادة فيما يخص معادلة املقررات إن لزم.
 )3ترفع توصية مجلس الكلية إلى عمادة الدراسات العليا التخاذ القراراملناسب.
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املادة الحادية والثالثون:
يجوزتحويل الطالب من تخصص إلى آخرداخل الجامعة ً
بناء على توصية مجلس ي القسم املحول
إليه والكلية ومو افقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
تو افرشروط القبول في الطالب املحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
)1
 )2يجوزاحتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأي القسم املختص أنها
مطابقة للبرنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
)3أال يكون الطالب قد ألغى قيده ألي من األسباب الواردة في املادة ( )26من هذه الالئحة.
 )4تحتسب املدة التي قضاها الطالب في البرنامج املحول منه ضمن املدة القصوى املحددة للحصول
على الدرجة.
 )5يكون التحويل من برنامج إلى آخرمرة واحدة خالل املدة املحددة للحصول على الدرجة.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الحادية والثالثون
ً
يتقدم الطالب بطلب التحويل إلى عميد الدراسات العليا وفقا للجدول الزمني للتحويل بعد تعبئته
للنموذج الخاص بذلك واملعد من قبل عمادة الدراسات العليا.
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الباب السادس :نظام الدراسة
املادة الثانية والثالثون:
تكون الدراسة للدبلوم باملقررات الدراسية واألعمال امليدانية والتطبيقية واملعملية وفق ما يأتي:
 )1ال تقل مدة الدراسة عن فصلين وال تزيد عن أربعة فصول دراسية.
 )2ال يقل عدد الوحدات الدراسية عن ( )24وحدة وال تزيد عن ( )36وحدة.
ويحدد مجلس الجامعة ً
بناء على اقتراح مجلس ي القسم والكلية املختصين وتوصية مجلس عمادة
الدراسات العليا املقررات املطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثانية والثالثون
 )1تحدد مدة الدبلوم ضمن البرنامج عند إقراره مع مراعاة أال تقل وحدات الفصل الواحد (إذا
كان الدبلوم لفصلين دراسيين) عن  12وحدة ،وال تزيد عن ( )18وحدة.
 )2يحدد ضمن البرنامج اسم الدبلوم ،ووصفه ،واسم الشهادة املمنوحة ،ويتضمن البيانات
التالية (أهداف البرنامج العامة ،توصيف املقررات ويشمل أهداف كل مقررواملحتوى واألنشطة
ً
وطرق التقويم ،والفئة املستهدفة) ،وفقا للنموذج الذي تعده عمادة الدراسات العليا.
 )3يجوزبمو افقة مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية
احتساب درجة الدبلوم في التخصص ذاته ملن هو مقيد في برنامج املاجستيرو انهى دراسة املقررات.
 )4يجوزللكلية أن تحول طالب املاجستيروالدكتوراه عند تعثرهم الدراس ي أو عدم تسجيل الرسالة
إلى برنامج الدبلوم العالي ،شرط استيفاء متطلبات الدبلوم األساسية على أن تكون نقاط
التحويل والخروج قد تم اعتمادها في أصل البرنامج.
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املادة الثالثة والثالثون:
تكون الدراسة للماجستير بأحد األسلوبين اآلتيين:
 )1باملقررات الدراسية والرسالة على أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن أربع وعشرين وحدة
مضافا إليها الرسالة.
 )2باملقررات الدراسية في بعض التخصصات ذات الطبيعة املهنية ،على أال يقل عدد الوحدات
الدراسية عن اثنتين وأربعين وحدة من مقررات الدراسية العليا ،على أن يكون من بينها مشروع
بحثي يحسب بثالث وحدات على األقل.
ويراعى أن تتضمن الخطة الدراسية للماجستيرعلى مقررات دراسات عليا ذات عالقة
بالتخصص من أقسام أخرى كلما أمكن ذلك.

املادة الرابعة والثالثون:
تكون الدراسة للدكتوراه بأحد األسلوبين اآلتيين:
 )1باملقررات الدراسية والرسالة على أال يقل عدد الوحدات املقررة عن ثالثين وحدة من مقررات
الدراسات العليا بعد املاجستيرمضافا إليها الرسالة.
 )2بالرسالة وبعض املقررات على أال يقل عدد الوحدات املقررة عن اثنتي عشرة وحدة تخصص
للدراسات املوجهة ،أو الندوات ،أو حلقات البحث ،حسب التكوين العلمي للطالب وتخصصه
الدقيق.

املادة الخامسة والثالثون:

ً
تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين رئيسين ال تقل مدة كل منهما عن خمسة عشرأسبوعا وال

تدخل ضمنهما فترتا التسجيل واالختبارات ،وفصل دراس ي صيفي ال تقل مدته عن ثمانية أسابيع
تضاعف خاللها املدة املخصصة لكل مقرر.
ويجوزأن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد
واإلجراءات التي يقرها مجلس الجامعة بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
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املادة السادسة والثالثون:
 )1املدة املقررة للحصول على درجة املاجستيرال تقل عن أربعة فصول دراسية وال تزيد عن ثمانية
فصول دراسية ،وال تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه املدة.
 )2املدة املقررة للحصول على درجة الدكتوراه ال تقل عن ستة فصول دراسية ،وال تزيد عن عشرة
فصول دراسية ،وال تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه املدة.

املادة السابعة والثالثون:
تحسب 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.

املادة الثامنة والثالثون:
ال يقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه الدرجة
العلمية عن سبعين في املائة من عدد الوحدات املطلوبة ،كما يجب أن يقوم باإلعداد الكامل لرسالته
تحت إشر افها.

املادة التاسعة والثالثون:
ً
ال يتخرج الطالب إال بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية ،وبمعدل تراكمي ال يقل عن (جيد جدا).
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الباب السابع :نظام االختبارات
املادة األربعون:
يتم إجراء االختبارات في مقررات الدراسات العليا لنيل درجة الدبلوم ،أو املاجستيرأو الدكتوراه،
ورصد التقديرات ،وفقا لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية الصادرة من مجلس التعليم
العالي في جلسته الثانية املعقودة بتاريخ 1416/6/11هـ ،فيما عدا ما يأتي:
 )1ال يعتبرالطالب ناجحا في املقررإال إذا حصل فيه على تقدير(جيد) على األقل.
 )2فيما يتعلق باالختبارات البديلة واملقررات التي تتطلب دراستها أكثرمن فصل دراس ي يتخذ مجلس
عمادة الدراسات العليا ما يراه حيالها ً
بناء على توصية مجلس القسم ومو افقة مجلس الكلية
املختصة.
 )3أن يجتازطالب املاجستير -إذا اقتض ى برنامج دراسته ذلك  -وطالب الدكتوراه بعد إنهائهما جميع
ً
ً
ً
ً
املقررات املطلوبة اختبارا تحريرا وشفويا وشامال تعقده لجنة متخصصة وفق قواعد يقرها
مجلس الجامعة ً
بناء على توصية مجلس القسم ومو افقة مجلس الكلية املختصة ومجلس عمادة
الدراسات العليا ،ويكون هذا االختبارفي التخصص الرئيس للطالب والتخصصات الفرعية إن
وجدت ،ويعد الطالب مرشحا لنيل الدرجة إذا اجتازاالختبارمن املرة األولى ،أما إن أخفق فيه أو
في جزء منه فيعطى فرصة واحدة خالل فصلين دراسيين ،فإن أخفق يلغى قيده.
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القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة االربعون
ً
 )1يتم تسجيل الدرجات التي يحصل عليها الطالب في مقررات الدراسات العليا وفقا لالئحة الدراسة
واالختبارات للمرحلة الجامعية ،مع مراعاة االستثناءات التي أوردتها املادة ( )40واملادة ( )59وقواعدها
التنفيذية من الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات.
 )2يتكون االختبار الشامل (إن وجد) من شقين :أحدهما تحريري ،واآلخر شفوي ،في التخصص
الرئيس والتخصصات الفرعية إن وجدت على أن ال يفصل بين عقد االختبارين الشفوي والتحريري
أكثرمن أسبوع.
• يهدف االختبارالشامل إلى قياس قدرة الطالب في جانبين رئيسيين:
ً
ً
أ .الجانب املعرفي :ويهدف إلى قياس قدرة الطالب ،عمقا وشموال ،على استيعاب موضوعات التخصص
الرئيس والتخصصات الفرعية املساندة ،إن وجدت.
ب .الجانب التحليلي :ويهدف إلى قياس قدرة الطالب على التحليل وإحداث التكامل بين املفاهيم
واالستنتاج ،و اقتراح الحلول املناسبة ملا يعرض عليه من أسئلة.
ُ
• تشكل لجنة االختبار الشامل بقرار من مجلس القسم ،من ثالثة أعضاء على األقل من تتوفر فيهم
شروط اإلشراف واملناقشة ،من ذوي االختصاص في تخصص الطالب الرئيس والتخصص أو
التخصصات الفرعية ،إن وجدت .على أن يرأس اللجنة أستاذ إذا كان االختبار في مرحلة الدكتوراه.
ً
ً
ويمكن أن يكون أحد أعضائها أستاذا مساعدا إذا كان اإلختبارلدرجة املاجستير .
أ .توص ي اللجنة باملراجع ومصادر البحث والقراءات الضرورية لألختبار الشامل ويصادق عليها مجلس
القسم ،وتكون هي املحوراألساس لالختبار.
ب .تكون اللجنة مسؤولية عن إعداد االختبارالشامل ،وتقويمه ،وتحديد نتيجتة ،وتعرض اللجنة نتيجة
االختبارعلى مجلس القسم إلقرارها.
ت .عند احتواء متطلبات البرنامج على تخصص أو تخصصات فرعية من خارج القسم ،فال بد من
اشتراك أحد املتخصصين من القسم أو األقسام ذات العالقة في لجنة االختبار.
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• يعقد االختبار الشامل في الفصل التالي من انتهاء دراسة جميع املقررات الدراسية وخالل أربع
أسابيع من بداية الفصل التالي كحد اقص ى.
أُ .يقدم االختبار الشامل مرة في كل عام دراس ي على األقل ،على أن يعلن القسم املختص موعد االختبار
قبل فصل دراس ي على األقل.
ب .يحدد مجلس القسم املختص ،مدة االختبارالتحريري وكذلك مدة االختبارالشفوي.
• يكون تقييم االختبارالشامل كالتالي:
أ .يجتازالطالب االختبارالتحريري إذا حصل على ( )٪70من درجة االختبار.
ب .يجتاز الطالب االختبار الشفوي إذا اجتاز االختبار التحريري وحصل على ( )%70في متوسط درجات
أعضاء اللجنة.
ج .في حالة عدم اجتيازالطالب أي مرحلة من مرحلتي االختبارالشامل ،يعطى فرصة واحدة إلعادتها في
مدة ال تتجاوزفصليين دراسيين.
د .يلغى قيد الطالب في حالة عدم اجتيازه ملرحلة االختبارالتحريري أو الشفوي بعد إعادته بتوصية من
مجلس ي القسم والكلية ومو افقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
تقوم الكلية بإرسال نتيجة االختبارالتحريري والشفوي إلى عمادة الدراسات العليا خالل شهرمن
تاريخ عقد االختبار.
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الباب الثامن :الرسائل العلمية
املادة الحادية واألربعون:
يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في دراسته
ومساعدته في اختيارموضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من مجلس الجامعة
ً
بناء على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الحادية واالربعون
 )1ال تقل املرتبة العلمية للمرشد العلمي عن أستاذ مس ــاعد يختاره القس ــم العلمي لكل طالب دراسات
عليا.
 )2يجب أال يزيد عدد طالب الدراسات العليا عن ستة طالب لكل مرشد علمي .
 )3يتم احتســاب اإلرشاد العلمي ضمن العبء التدريســي للمرشد العلمي بســاعة واحدة لكل طالبين،
لكل فصــل دراس ي وحتى تحديد مشــرف على الرسالة ،ويفضــل أن يتم تعيين املرشد األكاديمي (املرشد
العلمي) للطالب في مجال تخصــص الطالب الدقيق .
ً
عموما ما يلي:
 )4يكون دوراملرشد األكاديمي
• ارشاد الطالب لتسجيل جدوله الدراس ي .
• املتابعة األكاديمية للطالب والتأكد من مش ــاركته في اللقاءات العلمية بالقس ــم املختص.
• تذليل املعوقات والصعوبات التي تواجه الطالب أثناء دراسته.
• إحاطة الطالب بلوائح و أنظمة الدراسات العليا بالجامعة .
• إذا كانت دراسة الطالب بنظام الرسالة فيضـ ــاف لدوراملرشد األكاديمي مع ما ذكرفي ( )4ما يلي :
✓ توجيه الطالب ومساعدته في اختيار موضوع الرسالة بما يتناسب وأهداف الجامعة والقسم
العلمي ورغبة الطالب .
✓ مساعدة الطالب في إعداد مقترح خطة البحث .
ً
 )5يقوم املشـ ــرف العلمي على الرسالة بدوراملرشد األكاديمي بمجرد تعيينه مش ـ ــرفا على الرسالة
العلمية للطالب.
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املادة الثانية واألربعون:
على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في املائة على
ً
األقل من مقررات الدراسية وبمعدل تراكمي عن (جيد جدا) التقدم بمشروع الرسالة  -إن وجدت -
إلى القسم ،في حال التوصية باملو افقة عليه يقترح مجلس القسم اسم املشرف على الرسالة
واملشرف املساعد  -إن وجد  -أو أسماء أعضاء لجنة اإلشراف مع تحديد رئيسها ،ويرفع بذلك إلى
مجلس الكلية ،ومجلس عمادة الدراسات العليا للمو افقة عليه ً
بناء على تأييد مجلس الكلية.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثانية واالربعون
ً
لكي يقدم الطالب مشروع الرسالة (خطة البحث) يجب أن يتم ذلك وفقا لإلجراءات التالية:
 )1أن يكون الطالب قد اجتازأكثرمن ( )%50من املقررات الدراسية على األقل ،أواجتيازاالختبار
ً
الشامل (إن كان شرطا لتسجيل املوضوع).
 )2يفضل أن يكون عرض املوضوع للقسم من قبل الطالب في حلقة دراسية . seminar

املادة الثالثة واألربعون:
يجب أن تتميزموضوعات رسائل املاجستيربالجدة واألصالة ،كما يجب أن تتميزموضوعات رسائل
الدكتوراه باألصالة واالبتكارواإلسهام الفاعل في إنماء املعرفة في تخصص الطالب.

املادة الرابعة واألربعون:
تكتب رسائل املاجستيروالدكتوراه باللغة العربية ،ويجوزأن تكتب بلغة أخرى في بعض
التخصصات بقرارمن مجلس الجامعة ً
بناء على توصية مجلس القسم والكلية ومجلس عمادة
الدراسات العليا ،على أن تحتوي على ملخص واف لها باللغة العربية.
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القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الرابعة واالربعون
يتم كتابة الرسائل العلمية وفق الضوابط الواردة بدليل كتابة الرسائل العلمية بجامعة أم القرى.

املادة الخامسة واألربعون:
يشرف على الرسائل العلمية األساتذة واألساتذة املشاركون من أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة ،ويجوزأن يشرف األستاذ املساعد على رسائل املاجستيرإذا مض ى على تعيينه على هذه
الدرجة سنتان ،وكان لديه بحثان على األقل  -في مجال تخصصه  -من األبحاث املنشورة أو املقبولة
للنشرفي مجلة علمية محكمة.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الخامسة واالربعون
 )1يمنح األساتذة املساعدون اإلذن باإلشراف واملناقشة على الرسائل العلمية ملدة سنتان ،ويشترط
لتجديد اإلذن نشربحثين آخرين ،أو كتاب محكم كبديل الحد البحثين.
ً
 )2يكون الحد األقص ى لعدد املشـرفين على الرسائل العلمية اثنين ،ويجوزاستثناء إضافة مشرف ثالث
من خارج القسم متى ما دعت الحاجة.

املادة السادسة واألربعون:
يجوزأن يقوم باإلشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة املتميزة والكفاية

العلمية في مجال البحث من غيرأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بقرارمن مجلس الجامعة ً
بناء
على توصية مجلس القسم املختص ومجلس الكلية املعنية ومجلس عمادة الدراسات العليا.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السادسة واالربعون
يجب أن تنطبق شروط اإلشراف الواردة في القاعدة التنفيذية للمادة ( )45على املشرف
املرشح من غيرأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

املادة السابعة واألربعون:
يجوزأن يقوم باملساعدة في اإلشراف على الرسالة أحد أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى
حسب طبيعة الرسالة ،على أن يكون املشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب.
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القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السابعة واالربعون
 )1يقترح مرشد الطالب أو مشرفه املشرف املساعد إذا اقتضت طبيعة موضوع الرسالة ذلك.
 )2إذا كان املشرف املساعد املقترح من خارج القسم ومن داخل الجامعة ،تكون ضوابط اإلشراف كالتالي:
• إذا كان املرشح من قسم آخر داخل نفس الكلية ،يتقدم القسم التابع له الطالب بطلب اإلشراف لرئيس
القسم التابع له املشرف املرشح ألخذ املو افقة املبدئية.
• إذا كان املرشح من قسم بكلية أخرى ،فإن وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي للكلية التابع لها الطالب
يخاطب وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي للكلية التابع لها املرشح ألخذ املو افقة املبدئية وذلك بناء
على خطاب من القسم التابع له الطالب.
• يتم عرض املوضوع على مجلس القسم التابع له الطالب.
• يتم احتساب هذا اإلشراف من ضمن العبء التدريس ي أو املهام التي تتعلق بواجبات عضو هيئة التدريس
في قسمه بالجامعة.
 )3إذا كان املشرف املساعد املقترح من خارج الجامعة ،تكون ضوابط اإلشراف كالتالي:
• يكون اإلشراف على الرسائل العلمية بالجامعات أو الكليات أو املعاهد العلمية وما في حكمها ً
بناء على
خطاب يرسل من الجهة التابع لها الطالب إلى وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي.
• يتم عرض املوضوع على مجلس القسم العلمي التابع له عضو هيئة التدريس املرشح على أن يراعي عند
املو افقة الشروط التالية:
✓ أن يكون عضو هيئة التدريس من ذوي الخبرات املتميزة والكفاءة العلمية في مجال البحث املطلوب
اإلشراف عليه.
✓ أن تتو افر شروط اإلشراف على الرسائل العلمية الواردة في املادة ( )45من الالئحة املوحدة للدراسات
العليا بالجامعات وقواعدها التنفيذية بجامعة ويفضل أال تقل املرتبة عن أستاذ مشارك.
✓ال يتم احتساب هذا اإلشراف من ضمن العبء التدريس ي أواملهام التي تتعلق بواجبات عضو هيئة التدريس
في قسمه بالجامعة.
✓ال يترتب على هذا اإلشراف أي أعباء مالية أو التزامات على الجامعة.
• يكون اإلشراف الخارجي على رسالتين علميتين في نفس الوقت كحد أقص ى.
• يتقدم املشرف بتقريرمفصل لقسمة العلمي عند االنتهاء من الرسالة العلمية.
 )4تستكمل اإلجراءات وفق املادتين ( )46 ،42من هذه الالئحة.
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املادة الثامنة واألربعون:
ً
ً
للمشرف سواء كان منفردا أو مشتركا مع غيره أن يشرف بحد أقص ى على أربع رسائل في وقت
واحد ،ويجوزفي حاالت الضرورة القصوى بتوصية من مجلس القسم ومو افقة مجلس ي الكلية املعنية
وعمادة الدراسات العليا زيادة عدد الرسائل إلى خمس ويحتسب اإلشراف على كل رسالة بساعة
ً
ً
ً
واحدة من نصاب عضو هيئة التدريس إذا كان مشرفا منفردا أو مشرفا رئيسا.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثامنة واالربعون
يحتسب اإلشراف للمشرف املساعد بساعة واحدة من نصاب عضو هيئة التدريس.

املادة التاسعة واألربعون:
في حال عدم تمكن املشرف من االستمرارفي اإلشراف على الرسالة أو انتهاء خدمته بالجامعة،
ً
ً
يقترح القسم مشرفا بديال يقوم مقامه ويو افق عليه مجلس الكلية املعنية ويقره مجلس العمادة
الدراسات العليا.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة التاسعة واالربعون
 )1يحق للمشرف االعتذار عن استمرارية االشراف على الطالب من خالل تقديم طلب رسمي لرئيس
القسم املختص موضحا فيه مبررات ذلك على أن يستمرفي االشراف حتى صدور قراراملشرف اآلخر.
ً
ً
ً
 )2يسلم املشرف السابق تقريرا تفصيليا لكامل املدة التي قضاها مشرفا على الطالب يبين فيه سير
ً
الطالب ووضعه دراسيا ومدى انجازه لرئيس القسم الذي ينتمي له املشرف ويحتفظ بحقه االدبي
واملادي حسب احكام املادة وفق ما يقرره مجلس القسم.
يحق للطالب أن يتقدم بطلب خطي لرئيس القسم الستبدال مشرفه عند وجود أسباب يقتنع فيها
مجلس القسم املختص وملجلس القسم حق التوصية بتغيراالشراف من عدمه.

املادة الخمسون:
ً
ً
يقدم املشرف  -في نهاية كل فصل دراس ي  -تقريرا مفصال إلى رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب في
دراسته وترسل صورة من التقريرإلى عميد الدراسات العليا.
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القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الخمسون
يتم تس ـ ــجيل مقرر الرسالة العلمية بجدول الطالب عن طريق عمادة الدراسات العليا عند
تحديد موضوع الرسالة وتعيين املش ـ ـ ـ ــرف العلمي من قبل مجلس عمادة الدراسات العليا ،على أن يكون
كل طالب دراسات عليا في شعبة مستقلة وفقا للتالي:
 )1يتم تحديد مواعيد اللقاءات مع املش ـ ـ ـ ــرف العلمي ملقرر الرسالة بمقدار ساعة واحدة أسبوعيا في
املوعد املحدد لتسجيل الرسالة ،ويظهر ذلك للطالب واملشرف.
 )2يلزم النظام االلكتروني املش ــرف العلمي بتعبئة التقرير الفصـ ــلي للطالب قبل رصده لتقدير الطالب
فصليا ،وذلك وفق معاييرالتقييم بعمادة الدراسات العليا.
 )3يقوم املش ـ ــرف العلمي نهاية كل فص ـ ــل دراس ي برصد تقدير ( )NPاجتياز بدون درجة وبإمكانه رص ـ ـ ــد
تقدير ( (NFرس ـ ـ ــوب بدون درجة (عند انقطاع الطالب عن اللقاءات األس ـ ــبوعية واملحددة بالجدول أو
لغيابه أكثر من  ٪25من اللقاءات وفق مواعيد الشـ ــعبة أو بس ـ ـبب تدني مس ـ ــتواه في الرسالة العلمية
وفق التقويم االلكتروني ألقل من ( 70من  ,)100وفي هذه الحالة يقوم املشـرف بتقديم تقرير عن حالة
الطالب وسبب منح الطالب هذا التقدير ,ويقوم القس ـ ــم العلمي بتوجيه إنذارأكاديمي للطالب بناء على
نص املادة ( )52من الالئحة.
 )4إذا حصـ ـ ـ ــل الطالب على تقدير NFللمرة الثانية فيتم إلغاء قيده بناء على توصية مجلس القسم
والكلية ،واستنادا للمادة ( )26من الالئحة.
 )5للطالب الحق في االعتراض على حصـ ــوله على تقدير NFفي الشـ ــهراألول من الفص ـ ـ ــل الدراس ي التالي
لرصد التقدير ،وينظرمجلس القس ـ ـ ــم العلمي في االعتراض وللمجلس حق التوصية بتعديل التقدير
من عدمه.
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املادة الحادية والخمسون:
ً
يقدم املشرف على الرسالة ،بعد انتهاء الطالب من إعدادها ،تقريرا عن اكتمالها إلى رئيس القسم،
ً
تمهيدا الستكمال اإلجراءات التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الحادية والخمسون
ً
يقوم املشرف بتقديم التقرير النهائي إيذانا بأن الرسالة مكتملة في صورتها النهائية مع تقديم
طلب تكوين لجنة املناقشة ويلزم:
 )1تسليم نسخة من الرسالة للقسم املختص (ورقية واليكترونية بصيغة وورد أو  PDFصادرمن وورد)
وفقا لضوابط اخراج الرسائل العلمية املعتمدة بجامعة أم القرى (ان وجدت) وذلك الستكمال
إجراءات تشكيل املناقشة .
 )2ارفاق تقريربنسبة االستالل وفق الضوابط املعتمدة في جامعة أم القرى.
 )3ارفاق الطالب ما يثبت املشاركة في مؤتمرعلمي او نشرأو قبول نشربحث على األقل ملرحلة املاجستير
(للبرامج التي تكون على هيئة مقررات ورسالة) مستخلص من الرسالة العلمية للطالب باسم جامعة أم
القرى ،ويتم قبول املشاركة في امللتقى العلمي السنوي لطلبة جامعة ام القرى في الجامعة.
 )4ارفاق الطالب ما يثبت نشربحث واحد على األقل ملرحلة الدكتوراه في مجلة علمية محكمة
ومصنفة من هيئة التقويم واالعتماد مستخلص من الرسالة العلمية للطالب باسم جامعة أم
القرى.

املادة الثانية والخمسون:

إذا ثبت عدم جدية الطالب في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية ً
بناء على تقريرمن

املشرف على دراسته يتم إنذارالطالب بخطاب من القسم املختص ،وإذا أنذرالطالب مرتين ولم
يتالف أسباب اإلنذارفلمجلس عمادة الدراسات العليا ً
بناء على توصية مجلس القسم إلغاء قيده.

املادة الثالثة والخمسون:
تكون لجنة املناقشة بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا ً
بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية
املختصين.
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القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثالثة والخمسون
 )1يشترط لتكوين لجنة املناقشة اجتياز طالب املاجستير والدكتوراه لكافة املقررات وكذلك اجتياز االختبار
الشامل ،إذا اقتض ى برنامج دراسته ذلك.
 )2يقترح مجلس الكلية املعنية بناء على اقتراح مجلس القسم لجنة املناقشة وفقا ألحكام املادتين ( )54و (.)55
ً
ً
وعليه أن يقترح عضوا أو عضوين احتياطيا.
 )3ترفع أسماء أعضاء لجنة املناقشة املقترحة إلى مجلس عمادة الدراسات العليا التخاذ قراربشأنها ،في مدة ال
تتجاوزشهرا من تاريخ املصادقة على قرارمجلس الكلية.
 )4ال يتم توزيع نسخ الرسالة على أعضاء لجنة املناقشة إال بعد اعتماد عمادة الدراسات العليا للجنة املناقشة.
ً
ً
 )5يقدم كل عضو مناقش إلى رئيس القسم املختص تقريرا مفصال عن الرسالة وفق النموذج املعد لذلك.
 )6يجب أال تزيد املدة بين مو افقة مجلس عمادة الدراسات العليا على تشكيل لجنة املناقشة وموعد املناقشة
على فصل دراس ي واحد.
 )7يستكمل املشرف الرئيس نموذج تحديد موعد مناقشة رسالة علمية املعتمد ُمن عمادة الدراسات العليا
ويعتمد النموذج من كل من رئيس القسم ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي وترسل نسخة من
النموذج بعد اعتماده إلى عمادة الدراسات العليا.
 )8يعلن القسم عن موعد املناقشة في األماكن املخصصة لذلك في القسم والكلية وعبرالقنوات األخرى املتاحة.
 )9تكون مناقشة الرسائل علنية ،ويجوز استثناء أن تكون مغلقة إذا استوجب األمر ذلك ،بقرار من مجلس
الكلية بناء على توصية القسم املختص.
 )10يصدرحكم اللجنة مباشرة بعد املناقشة.
 )11في حال رأى ثلثا أعضاء لجنة املناقشة على األقل عدم صالحية الرسالة للمناقشة قبل املناقشة يعد تقرير
تفصيلي باملسوغات واألسباب ويرفع التقرير إلى عمادة الدراسات العليا إللغاء قيد الطالب وفقا للفقرة
( )9من املادة ( )26من الالئحة املوحدة للدراسات العليا.
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 )12ال يجوزأن تتم أو تبدأ املناقشة في غياب أحد األعضاء وفي حالة حدوث ذلك يبلغ مقرراللجنة رئيس القسم
لتحديد موعد جديد للمناقشة.
 )13يستكمل طلب تحديد موعد جديد للمناقشة ويعتمد من كل من رئيس القسم ووكيل الكلية للدراسات
ً
العليا والبحث العلمي ويرسل إلى عمادة الدراسات العليا مشفوعا بمبررات تغيب عضو اللجنة.
 )14في حال اعتذارأحد أعضاء لجنة املناقشة يعوض بالعضو البديل املقترح من مجلس القسم املضاف
في تشكيل اللجنة وتوصية مجلس الكلية ومو افقة مجلس عمادة الدراسات العليا ويشفع الطلب
بمبررات اعتذارعضو اللجنة.
 )15إذا تأخرأحد أو كل أعضاء اللجنة عن املوعد املحدد لتقديم التقريرأو عن مناقشة الطالب في
ً
املوعد املحدد يتم عرض األمرعلى مجلس القسم املختص التخاذ ما يراه مناسبا واشعارعمادة الدراسات
العليا بالتوصية الالزمة.

املادة الرابعة والخمسون:
يشترط في لجنة املناقشة على رسائل املاجستيرما يأتي :
ً
ً
 )1أن يكون عدد أعضائها فرديا ويكون املشرف مقررا لها.
 )2أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من بين أعضاء هيئة التدريس وال يمثل املشرف
واملشرف املساعد (إن وجد) أغلبية فيها.
 )3أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة.
 )4أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة ،أو األساتذة املشاركين ،على األقل.
 )5أن تتخذ قراراتها بمو افقة ثلثي األعضاء على األقل.
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املادة الخامسة والخمسون:
يشترط في لجنة املناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:
ً
ً
 )1أن يكون عدد أعضائها فرديا ،وال تقل عن ثالثة ،ويكون املشرف مقررا لها.
 )2تقتصرعضوية لجنة املناقشة على األساتذة واألساتذة املشاركين ،وال يمثل املشرف
واملشرف املساعد (إن وجد) أغلبية بينهم.
 )3أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل.
 )4أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.
 )5أن تتخذ قراراتها بمو افقة ثلثي األعضاء على األقل.

املادة السادسة والخمسون:
في حال عدم تمكن املشرف على الرسالة من املشاركة في لجنة املناقشة لوفاته أو انتهاء خدمته
ً
أو لتواجده في مهمة خارج البالد لفترة طويلة ،يقترح القسم بديال عنه ويو افق عليه مجلس الكلية
املعنية ويقره مجلس عمادة الدراسات العليا.
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املادة السابعة والخمسون:
ً
تعد لجنة املناقشة تقريرا يوقع من جميع أعضائها ،يقدم إلى رئيس القسم خالل أسبوع من
تاريخ املناقشة ،متضمنا إحدى التوصيات اآلتية:
 )1قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.
 )2قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت ،دون مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء لجنة
املناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من األخذ بهذه التعديالت في مدة ال تتجاوزثالثة
أشهرمن تاريخ املناقشة وملجلس الجامعة االستثناء من ذلك.
 )3استكمال أوجه النقص في الرسالة ،وإعادة مناقشتها خالل الفترة التي يحددها مجلس عمادة
الدراسات العليا ً
بناء على توصية مجلس القسم املختص على أال تزيد عن سنة واحدة من تاريخ
املناقشة.
 )4عدم قبول الرسالة.
ولكل عضو من لجنة املناقشة على الرسالة الحق في أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة أو تحفظات في
تقريرمفصل ،إلى كل من رئيس القسم ،وعميد الدراسات العليا ،في مدة ال تتجاوزأسبوعين من تاريخ
املناقشة.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السابعة والخمسون
 )1تحدد املدة الزمنية ملناقشة الرسائل العلمية بما ال يتجاوزأربع ساعات .ويخصص منها نصف
ساعة للمشرف والطالب للتقديم.
 )2يتولى مقرراللجنة واملشرف على الرسالة ،واملشرف املساعد إن وجد ،االلتزام بالوقت املحدد.
 )3البد من إجماع اللجنة عند التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وال يعد ذلك حقا
للطالب ملزم على الجامعة وبما يتو افق مع لوائح الجامعة في هذا الخصوص.
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املادة الثامنة والخمسون:
يرفع رئيس القسم املختص تقريرلجنة املناقشة إلى عميد الدراسات العليا في مدة ال تتجاوزثالثة
أسابيع من تاريخ املناقشة.

املادة التاسعة والخمسون:
يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الجامعة التخاذ القرار.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة التاسعة والخمسون

ً
• يتم تخرج طالب الدبلوم واملاجسـ ـ ـ ــتيربناء على املعدل التراكمي للمقررات الدراسية فقط.
• يتم تخرج طالب الدكتوراه بدون معدل أو تقدير .

املادة الستون:
 .1يصرف للمشرف على رسالة املاجستيرمن خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها ( )5000خمسة
اآلف ريال ،كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدراها
( )7000اآلف ريال.
 .2يجوزعند الضرورة ،إذا استدعى األمرمقابلة األستاذ املشرف الخارجي للطلبة املشرف عليهم
وبمو افقة مجلس عمادة الدراسات العليا للجامعة التي يتبع لها عضو هيئة التدريسً ،
بناء على طلب
من الجامعة التي يتبع لها الطالب أو الطالبة انتداب املشرف الخارجي على رسائل املاجستير
والدكتوراه وفق الترتيب التالي:
أ .مرة واحدة كل فصل دراس ي لكل جامعة خارجية يشرف على رسائل طلبة فيها.
ب .أال يتجاوزعدد الجامعات التي ينتدب لها جامعتين كل فصل دراس ي.
ج .أال تتجاوزمدة االنتداب في كل مرة ( )3أيام.
د .أال يتجاوزمجموع أيام االنتداب عشرة أيام في العام الدراس ي الكامل لجميع الجامعات.
ه .تتحمل الجامعة املستفيدة نفقات عضو هيئة التدريس املنتدب لإلشراف على رسائل طلبتها وفق ما
ً
هو مقررنظاما له حسب رتبته.
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املادة الحادية والستون:
يصرف ملن يشترك في مناقشة رسالة ماجستيرأو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها ()1000
ألف ريال إذا كان املناقش عضوا في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم لها الرسالة.
أما إذا كان املناقش من غيرأعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء
كان من موظفي تلك الجامعة أو من يدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها
( )1500ريال ملناقشة رسالة الدكتوراه و( )1000ريال ملناقشة رسالة املاجستيروتزاد املكافأة
لتصبح ( )2500ريال إذا كان املناقش من خارج اململكة.
وإذا كان املناقش من خارج املدينة التي بها مقرالجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من
داخل اململكة أو خارجها فيصرف له باإلضافة إلى املكافأة املشارإليها أعاله تذكرة إركاب من مقر
إقامته وإليه وأجرة السكن املناسب واإلعاشة وبحد أقص ى ال يتجاوز ليلتين ،كما تصرف تذكرة إركاب
ً
ملر افق املناقش إذا كان املناقش كفيفا وملحرم املناقشة باإلضافة إلى أجرة السكن املناسب بحد
أقص ى ال يتجاوز ليلتين .ويجوزملجلس الدراسات العليا إضافة ليلة أو ليلتين في حاالت الضرورة ،وإذا
ما اقتضت ذلك طبيعة الدراسة ،وذلك بناء على توصية من مجلس القسم والكلية املختصين مع
إيضاح املبررات للبقاء مدة تزيد عن ليلتين.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الستون
• يفوض مجلس عمادة الدراسات العليا عميد الدراسات العليا بشأن إضافة ليلة أو ليلتين في حاالت
الضرورة في مدة إقامة املناقش من خارج مدينة مكة.
• تقوم إدارة العالقات العامة بالجامعة بمهمة االستقبال والتوديع ،وترتيب حجوزات السفروالسكن،
واإلعاشة ،للمناقش من خارج مدينة مكة.
ً
• تقوم إدارة العالقات العامة بالجامعة بإرسال تذاكر السفر للمناقش من خارج مدينة مكة برقيا قبل
موعد املناقشة بمدة كافية.
• تقوم إدارة العالقات العامة بالجامعة باتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال استصدار تأشيرة دخول
ً
للمناقش من خارج اململكة ،وفقا لألنظمة املعتمدة.
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الباب التاسع :أحكام عامة
املادة الثانية والستون:
يضع مجلس الجامعة القواعد املنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا ً
بناء على اقتراح مجلس عمادة
الدراسات العليا ،على أن ترفع نتائج التقويم ملجلس الجامعة.

املادة الثالثة والستون:
ً
يقدم رئيس القسم إلى كل من عميد الكلية املعنية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراس ي تقريرا
عن سيرالدراسات العليا فيه.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثالثة والستون
يرفع رئيس القسم تقرير عن سيرالدراسات العليا الى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث
ً
العلمي الذي يقوم بدوره برفع تقريرواحد عن جميع األقسام الى عميد الكلية وفقا للنماذج املعدة من
عمادة الدراسات العليا

املادة 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.

املادة الخامسة والستون:

ً
تلغى 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.
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املادة السادسة والستون:
ملجالس الجامعات وضع القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية لسيرالدراسات العليا بها
بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السادسة والستون
 )1مجلس الجامعة حق تفسيرهذه القواعد التنفيذية بما ال يتعارض مع الالئحة.
ُ
 )2يعمل بهذه القواعد التنفيذية من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة ويلغى كل ما يتعارض معها من
اللوائح الداخلية والقواعد التنفيذية األخرى.
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