
 

 

 

 

 

 لالئحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعاتا

 ( يةذالتنفي واإلجراءات القواعد و الضوابطحين اعتماد لؤقتة م)

  



 25من   2الصفحة 
 

 لمحتوى ا

 الصفحة  الموضوع

( الصصص  م 1444/ 9/ 2نصصق اصصمام مالصصل الاللصصي  اللصص ل  ماصص    

 بموابه الالئحة الموح ة لل ماس ت الللي  ب لا مل ت
3 

 4 الالميف ت (  1 

 6 أه اف وسمي ن الالئحة(  2 

 7 أه اف ال ماس ت الللي  (  3 

 8  المل ييم الافصيلية إلامام بمامج ال ماس ت الللي  (4 

 9 انظي  ال ماس ت الللي   (5 

 12 البمامج ال ماسية ونظ   ال ماسة (6 

 14  القبول (7 

 16 اإلاماءات األك  يمية  (8 

 21 الاقيي  آلية  (9 

 22 المس ئل الللمية واإلشماف والمن اشة (10 

 30  الاخميج ومنح ال ماة (11 

 31 أحك   ع مة (12 
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 لفصل األول: التعريفات ا

 المادة األولى: 

الملصص ن  المبينصصة أمصص   كصصل  -أينمصص  وم ت  صص  هصصئح الالئحصصة-يقصصص  ب أللفصص ظ واللبصص مات ا ايصصة 

 ئلك:م ل  يقاض السي ق غيم  منه ،

أو  اللصصص ل ،: ممحلصصصة  ماسصصصية أعلصصصة مصصصن ممحلصصصة البكصصص لوميول ك لصصص بلو  الدراساااات العلياااا

 أو ال كاوماح. الم اسايم،

: الاصصصصنيف السصصصلو ح الموحصصص  للمسصصصاوي ت والاخصصصصص ت الالليميصصصة الصصصص  م بقصصصمام التصاااني 

هصصصص ومصصص  ييصصصمأ عليصصصه مصصصن الصصص يالت أو  1442/  1/  27اصصص مي  ( و75مالصصصل الصصصوقماء ماصصص   

 اح يث ت.

ين  للمصصصتهالت  صصص  المملكصصصة اللمبيصصصة السصصصلو ية، الصصصص  م بقصصصمام مالصصصل و: اإليصصص م الصصصاإلطاااار

/  6/  6إ امة هيئصصة اقصصوي  الاللصصي  والاصص ميم  صص  ااام عصصه األول للصص ومة الث نيصصة المنلقصص  باصص مي  

 الت أو اح يث ت.هص وم  ييمأ عليه من ال ي  1441

أو وكيصصصل الا ملصصصة الملنصصص  بشصصصتون  الا ملصصصة،: ن ئصصصم مئصصصيل المخااات  النائاااو او الو يااال

 للا ملة.ال ماس ت الللي     الا ملة، و ق الهيكل الانظيم  المقم 

: اللمصصص  ة أو اإل امة أو الوحصصص ة المسصصصتولة  صصص  الا ملصصصة عصصصن انفيصصصئ اإلاصصصماءات التنفيذياااة اإلدارة

 للهيكل الانظيم  المقم للا ملة. قة ب ل ماس ت الللي ، و ق   األك  يمية المالل

: ماموعصصصة المقصصصممات ال ماسصصصية، والمسصصص لة الللميصصصة، وبحصصص  الاخصصصم ، وا خابصصص م البرناااام 

لنيصصل  ماصصة علميصصة، أو  ؛سصصه  الي لصصم خصصالل مصص ة قمنيصصة محصص  ةالشصص مل، أو بلاصصه ، الاصص  ي م

 شه  ة علي     ما ل الاخصق.

: بمنصص مج علمصص  يشصصامك  يصصه أكثصصم مصصن اسصص  أو كليصصة مصصن  اخصصل الا ملصصة، أو المشااتر  البرنااام 

مصصن خ ماهصص  مصصن المتسسصص ت الالليميصصة، أو المتسسصص ت البحثيصصة  اخصصل المملكصصة أو مصصن خ ماهصص ، 

 بنوااج الل  مح  ة.

الصصص مل : المح اصصصمة النظميصصصة األسصصصبوعية، أو النصصص وة الللميصصصة األسصصصبوعية، أو الدراساااية الوحاادة

أو الصص مل الللمصص  الصصئح    ،عصصن خمسصصين  ايقصصةم اصصه السصصميمح، أو  مل الامصص مين الاصص    اقصصل 

    الخية ال ماسة.أو ال مل المي ان  المح    ،اقل م اه عن مئة  ايقة

واشصصمل علصصة ماصص  وممصصق ووصصصف للمحاصصو ،  ،: المصص  ة ال ماسصصية  صص  خيصصة كصصل بمنصص مجالمقاارر

وياصصوق أن اصص مل مسصصاقلة، أو أن يكصصون لهصص   ،لاقيصصي  والايصصويمواخاصصف  صص  كصصل اسصص  للما بلصصة وا

ويمكصصن اإلعفصص ء مصصن المايلصصم السصص بق أو الماصصقامن بنصص ء  علصصة  ملهصص ،مايلصصم سصص بق أو ماصصقامن 

 اخاب م لنوااج الل  مح  ة.

إماصص ء اصص مي  بصص ء  ماسصصة الي لصصم بلصص  صصص وم مامصصه الاصص مل ، وابصصل اسصصايله : القبااول تأجياال

 . ماس ، ويكون ئلك ممة واح ة، و  يمكن ح وثه بل  ب ء ال ماسةأح مقمم 
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للحصول علة ال ماة    – بحسم هئح الالئحة    – : إيق ف الي لم سمي ن الم ة المقممة  الدراسة   تأجيل

 الللمية بل  ب ء  ماساه. 

  ماس .   به  بشكل نه ئ ، ابل إكم له بمن ماه ال: إنه ء الي لم عالااه ب لا ملة المقي  االنسحاو

: إنهصص ء الا ملصصة عالااهصص  ب لي لصصم، ابصصل إكم لصصه بمن ماصصه ال ماسصص ؛ ألسصصب م محصص  ة إلغاااء القيااد

 نصت عليه  هئح الالئحة.

 اي ح.  : إع  ة الا ملة عالااه  ب لي لم الئح ألغالقيد إعادة

: اخابصصص م الملصصص مف والمهصصص مات المايلبصصصة للحصصصصول علصصصة  ماصصص ت بصصصمامج الشاااامل االختباااار

اللليصص   الصص بلو  اللصص ل  / الم اسصصايم / الصص كاوماح(، واصص  يكصصون ا خابصص م الشصص مل هصصو  ال ماسصص ت 

 المتهل النه ئ  لبلض هئح ال ما ت ع ا  ماة ال كاوماح.

: بحصصص  اصصص  يسصصصاغمق  صصصصال   ماسصصصي   أو  صصصصلين  ماسصصصيين، ويكصصصون محصصص   التخااار  بحااا 

 بمن مج.المواوع، ويتهل لل ماة الللمية، ويكون مقمما  امن مقممات ال

: األيموحصصصة الللميصصصة، الاصصص  امثصصصل البحصصص  ونا ئاصصصه، والاصصص  أعصصص ه  الي لصصصم العلمياااة الرساااالة

 وا مه  لغمض الحصول علة ال ماة الللمية.
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 الفصل الثاني: أهدا  وسريان الالئحة 

 المادة الثانية: 

هصصئح مصصف مماعصص ة أحكصص    ئحصصة ال ماسصصة وا خابصص مات للممحلصصة الا مليصصة  صص  الا ملصص ت، اهصص ف 

الالئحصصة إلصصة انظصصي  ال ماسصص ت اللليصص   صص  الا ملصص ت، بمصص  يحقصصق م صصف كفصص ءة واصصو ة اللمليصصة 

 الالليمية، واإلاماءات األك  يمية لمماحل ال ماس ت الللي     الا ملة.

 المادة الثالثة

ئح الالئحصصة علصصة الا ملصص ت الاصص  ايبصصق نظصص   الاللصصي  اللصص ل  والا ملصص ت الصصص  م اسصصمح أحكصص   هصص

والا ملصصص ت الاصصص  ايبصصصق نظصصص    ،هصصصص 1414/  6/  4 واصصص مي  (8ب لممسصصصو  الملكصصص  ماصصص     / 

 هص. 1441/  3/ 2 وا مي  (27   / الا مل ت الص  م الممسو  الملك  ما  
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 العليا : أهدا  الدراسات الثال الفصل 

 المادة الرابعة 

 اه ف ال ماس ت الللي  الة احقيق ا ا :

اللن يصصصة ب ل ماسصصص ت واألبحصصص   الماق مصصصة، والاصصص  اخصصص   األهصصص اف الوينيصصصة، والاوسصصصف  يهصصص ،  -1

 واللمل علة نشمه .

والبح     -2 الماخصصة  ال ماس ت  يميق  عن  بك  ة  موعه ،  اإلنس نية  الملم ة  إثماء  اإلسه      

 والكشف عن حق ئق ا ي ة.   ، صول إلة إا   ت علمية وايبيقية مباكمةللو ؛الللم 

 إا حة الفمصة الالليمية لمواصلة اليالم  ماس اه  الللي  محلي  . -3

اقصصص ي  المصصصوا  والبصصصمامج المتهلصصصة لليصصصالم، للم صصصف مصصصن مسصصصاو  اصصص هيله  وكقصصص ئاه ؛ لاقصصص ي   -4

 إثماء اخصص اه .ال ماس ت واألبح   الا  اخ   الوين، واسه     

اسصصاقي م نخبصصة مصصن اليصصالم الماميصصقين مصصن مخالصصف أنحصص ء اللصص ل   صص  أهصص  الماصص  ت البحثيصصة؛  -5

لالماقصص ء بمخماصص ت البحصص  الللمصص ، وإثصصماء الانصصوع الثقصص    الميلصصوم  صص  بصصمامج ال ماسصص ت 

 الللي .

 مف.إع ا  وا هيل الكف ءات الللمية والمهنية الماخصصة، الا  يحا اه  الماا -6

الاشصصايف علصصة اإلبصص اع وا باكصص م؛ لمسصص يمة مايلبصص ت الايصصوم الملم صص  والاقنصص ، وا ماقصص ء  -7

بمسصصاو  البحصص  الللمصص ، واوايهصصه لمل لاصصة ااصص ي  واحصص ي ت الانميصصة المسصصا امة  صص  الماامصصف 

 السلو ح، واإلاليم ، والل لم .

 وع لمي  . القيق  مق الال ون والشماك ت المخالفة محلي  ، وإاليمي  ، -8

 انمية مخما ت ا ااص   الملم  ؛ لإلسه      احقيق أه اف الانمية المسا امة للماامف السلو ح.  -9
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 الفصل الرابع: المعايير التفصيلية إلقرار برام  الدراسات العليا 

 المادة الخامسة

 الاقي  بم  يل : ياف مالل الا ملة المل ييم الافصيلية إلامام بمامج ال ماس ت الللي  مف 

 ن اكون الا ملة ح صلة علة ا عام   المتسس  من هيئة اقوي  الاللي  والا ميم. أ -1

  ح صال  علة ا عام   البماما  من هيئة   -   ئات الاخصق    -ن يكون بمن مج البك لوميول  أ  -2

الهيئة، إلامام بمن مج ال بلو  الل ل   ح   الهيئ ت ال ولية الا  الام ه   إاقوي  الاللي  والا ميم، أو من  

ح صال  علة ا عام   البماما     -    ئات الاخصق    - ن يكون بمن مج الم اسايم  أأو الم اسايم، و

أو من    من هيئة والا ميم،  الاللي   الهي إاقوي   الهيئةح    الام ه   الا   ال ولية  بمن مج    ؛ئ ت  إلامام 

 ال كاوماح. 

الل   أ  -3 القس   ل    ياو م  المش مكين    ن  واألس ائة  األس ائة  من  الا ميل  هيئة  أعا ء  من  الك    

الماخصصين    ما ل بمن مج الم اسايم أو ال كاوماح، إا  ة إلة او م اإلمك ن ت البحثية، من مل مل  

واإلشماف   الا ميل  حي   من  البمن مج  نا ح  لام ن  وغيمه ؛  الح سوم  واسهيالت  ومخابمات 

 والبح . 

ليالم الماواف ابوله     البمن مج من سب   لام ن اساممامياه، وأ  يقي  ع   اليالم  ن يكون ع   اأ  -4

 ( ي لب  . 25   الشلبة الواح ة عن  

 الا ملة عن  إامام بماماه  ب  ا  حسم الامايم:   ياقا -5

 الاصنيف السلو ح الموح  للمساوي ت والاخصص ت الالليمية.  -أ

 للمتهالت    المملكة اللمبية السلو ية. اإلي م الوين   -م 

إيقصص ف القبصصول  صص  بصصمامج الم اسصصايم والصص كاوماح الاصص    احصصصل علصصة ا عامصص   البماماصص   -6

حصص   الهيئصص ت ال وليصصة الاصص  الامصص ه  الهيئصصة خصصالل إة اقصصوي  الاللصصي  والاصص ميم أو مصصن مصصن هيئصص

 سناين من اخم  أول   لة من البمامج.
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 العليا   للدراساتالفصل الخامس: تنظيم اللجنة الدائمة 

 المادة السادسة

اشصصكل لانصصة  ائمصصة لل ماسصص ت اللليصص   صص  الا ملصصة  اللانصصة ال ائمصصة(، واصصمابي انظيميصص   ب لن ئصصم أو 

 الوكيل المخاق، واكون بمئ ساه وعاوية كل من:

 ماسصص ت عليصص   صص  الا ملصصة، ويماعصصة خمسصصة مصصن عمصص اء الكليصص ت والمل هصص ، الاصص  اقصص   بصصمامج  -1

 انوع اخصص ت الكلي ت والمل ه .

 عمي  الايويم والاو ة    الا ملة. -2

 عمي  أو م يم، أو مئيل وح ة اإل امة الانفيئية، ويكون أمين   للانة. -3

 .   خ ماه   ت الللي  من  اخل الا ملة أو منثالثة أعا ء من ئوح الخبمة وا خاص ق ب ل ماس -4
 

( مصصن هصصئح المصص  ة، بقصصمام مصصن مالصصل 4( و  1ين األعاصص ء المنصصصوق علصصيه   صص  الفقصصماين  ويلصص

 سناين ا بلة للاا ي . ةالا ملة، بن ء  علة امشيح من مئيل الا ملة، وئلك لم  
 

 المادة السابعة

 ااولة اللانة ال ائمة و ق أحك   هئح الالئحة المه   ا اية: 

وما بلصصة انفيصصئه  بلصص  إامامهصص  مصصن اااصصماح السي سصصة الل مصصة لل ماسصص ت اللليصص   صص  الا ملصصة،  -1

 مالل الا ملة.

الاوصصصصية ب لموا قصصصة علصصصة شصصصموي القبصصصول لبصصصمامج ال ماسصصص ت اللليصصص  واحصصص يثه ، بنصصص ء  علصصصة  -2

 اااماح ما لل األاس   والكلي ت والمل ه  المخاصة.

 اإلشماف علة بمامج ال ماس ت الللي  المشامكة. -3

لمالصصصل  –بلصصص   ماسصصصاه  واحكيمهصصص   –ليصصص  والصصص يله  الاوصصصصية بصصصبامام بصصصمامج ال ماسصصص ت الل -4

 الا ملة، بن ء  علة اااماح من مالل القس ، وا يي  المقامح من مالل الكلية.

الاوصصصية بصصبامام الخيصصي ال ماسصصية والملصص ييم الافصصصيلية لمالصصل الا ملصصة، بنصص ء  علصصة اااصصماح  -5

  ت ممالية  ولية.من مالل القس ، وا يي  من مالل الكلية، و ق مل ييم ومق من

 اااماح مل ييم بمامج ال ماس ت الللي ، إلامامه  من مالل الا ملة. -6

 اااماح القواع  المنظمة لاقوي  بمامج ال ماس ت الللي ؛ إلامامه  من مالل الا ملة. -7

اإلشصصماف علصصة اقصصوي  بصصمامج ال ماسصص ت اللليصص   صص  الا ملصصة بصصصفة  وميصصة، مصصن خصصالل لاصص ن  -8

 صصة من  اخل الا ملة، أو من خ ماه .أو هيئ ت ماخ
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 ماسصصصة الاقميصصصم الشصصص مل الملصصص  مصصصن اإل امة الانفيئيصصصة عصصصن بصصصمامج ال ماسصصص ت اللليصصص   صصص   -9

 الا ملة، ونا ئج اقوي  الك البمامج، وم له  إلة مالل الا ملة.

ااوا  -10 علي   ببمامج  ماسية  ياللق  الكلي ت  يم   ما لل  مقامح ت  علة  ب لموا قة  مف  الاوصية   ق 

 احاي ا ت الماامف، وخيي ومت  المملكة، والاواه ت الل لمية؛ إلامامه  من مالل الا ملة. 

ا يي  مقامح ت اح ي  ال ما ت والشه  ات الللمية، ومسمي اه  ب للغاين اللمبية وا ناليقية، بن ء     -11

 .  ت الكلياألاس   و علة مقامح ت ما لل 

كن ابوله  كل ع    ماس     بمامج ال ماس ت الللي  لمالل  الاوصية ب ع ا  اليالم الئين يم  -12

 الا ملة، بن ء  علة اااماح من ما لل األاس   المخاصة، وا يي  من ما لل الكلي ت. 

 اااماح اوابي اشكيل لا ن اإلشماف، ومن اشة المس ئل الللمية.  -13

  .واف األيم الل مة، والمل ييم لالخاب مات الش ملة ولبحو  الاخم -14

واصصف اإليصصص م اللصص   للخيصصصي البحثيصصصة، والقواعصص  المنظمصصصة لكيفيصصصة كا بصصة المسصصص ئل الللميصصصة  -15

 ويب عاه  وإخمااه  واق يمه ، وإع ا  نم ئ  اق ميم لانة المن اشة، والحك  علة المس ئل.

  ملة.  ماسة الاق ميم ال ومية الماللقة ب ل ماس ت الللي ، الا  اق مه  األاس   الللمية    الا -16

اااصصصماح اقصصص ي  بصصصمامج  ماسصصص ت عليصصص  خصصص م  مقصصصم الا ملصصصة، والم صصصف بصصصئلك إلصصصة مالصصصل  -17

 الا ملة؛  اخ ئ م  يماح من سب   بش نه .

الاوصصصصصية ب لموا قصصصصة علصصصصة مقامحصصصص ت الكليصصصص ت بشصصصص ن المبصصصص  مات الايويميصصصصة الماللقصصصصة  -18

 ب ل ماس ت الللي ؛ لانمية الموام  الم لية للا ملة.

ل المصص ل  أو بصصة باح يصص  المق بصصل المصص ل  للاقصص ي  علصصة بصصمامج ال ماسصص ت اللليصص ، والمق الاوصصصي -19

المسصصو  ال ماسصصية للبصصمامج، والمق بصصل المصص ل  للخصص م ت المسصص ن ة والممابيصصة ب ل ماسصص ت اللليصص ، 

 بن ء  علة مقامح ت ما لل األاس   والكلي ت.

، حسصصم الاصصوابي الاصص  -اقئيصصة ك ملصصة أو  –الاوصصصية باخصصصيق مصصنح ما نيصصة لليصصالم  -20

 يقمه  مالل الا ملة.

غالق أو إيقصص ف بصصمامج ال ماسصص ت اللليصص ، الاصص    ااوا صصق مصصف الملصص ييم النوعيصصة، بالاوصصصية بصص -21

 أو مف اسامااياية الا ملة.

النظصصم  يمصص  يحصص ل إليهصص  مصصن مئصصيل اللانصصة ال ائمصصة، أو مئصصيل الا ملصصة، أو مالصصل الا ملصصة  -22

 المأح. لل ماسة وإب اء
 

وللانصصة ال ائمصصة افصصويض بلصصض صصصالحي اه  الصصة مئيسصصه ، ولهصص  كصصئلك اكصصوين لاصص ن  ائمصصة او 

 ل ماسة م  اكلفه  به. ؛متااة من بين أعا ئه  او من غيمه 



 25من  10الصفحة 
 

 المادة الثامنة 

هم علصصة األاصصل، و  يصصصح ا اامصص ع ااامصف اللانصصة ال ائمصصة بصص عوة مصن مئيسصصه  مصصمة واحصص ة كصصل شص

و مصصن ينيبصصه مصصن بصصين أعاصص ء اللانصصة أ  بحاصصوم ثلثصص  أعاصص ئه  علصصة األاصصل بمصصن  صصيه  الصصمئيل إ

وعنصصص  الاسصصص وح يصصصماح  ،واصصصص م امامااهصصص  ب غلبيصصصة أصصصصوات األعاصصص ء الح اصصصمين ،ال ائمصصصة

مصص  لصص  يصصم   ،والصص  اصصمامات اللانصصة ال ائمصصة ن  صصئة ،ح صصصوت ملصصه مئصصيل ا اامصص عئ الا نصصم الصص

ن ب صص ،ليصصهإمصصن اصص مي  وصصصوله   ا ملصصة خصصالل خمسصصة عشصصم يومصص   عليهصص  اعاصصماض مصصن مئصصيل ال

ل ماسصصاه   - مشصصفوعة بواهصصة نظصصمح - ع  هصص  الصصة اللانصصة ال ائمصصةأاعاصصمض عليهصص  مئصصيل الا ملصصة 

لصصة مالصصل إن بقيصصت اللانصصة ال ائمصصة علصصة مأيهصص   احصص ل القصصمامات الملاصصمض عليهصص  ب صص ،مصصن ا يصص  

و أو اسصصاثن ئية، ولمالصصل الا ملصصة اصصص يق القصصمامات أول السصصة ع  يصصة أالا ملصصة للبصصت  يهصص   صص  

ولصصمئيل اللانصصة ال ائمصصة  ،ويكصصون اصصمام مالصصل الا ملصصة  صص  ئلصصك نه ئيصص    ،لغ تهصص إالصص يله  او 

ن يكصصون لصصه حصصصق أ ون  ،مح لصصصبلض السصص ت اللانصصة ال ائمصصة عصصوة مصصن يصصم  اصصمومة حاصصو

 الاصويت.

  



 25من  11الصفحة 
 

 الفصل السادس: البرام  الدراسية ونظام الدراسة

 المادة التاسعة

و المل هصص  أ ،و بصصين الكليصص ت أياصصوق اسصصاح ا  بصصمامج مشصصامكة لل ماسصص ت اللليصص  بصصين األاسصص  ، 

و مصصصن أو بحثيصصصة مصصصن  اخصصصل المملكصصصة أو بصصصين الا ملصصصة ومتسسصصص ت الليميصصصة أ ، اخصصصل الا ملصصصة

بلصص  الانسصصيق مصصف  ،و صصق اواعصص  يقمهصص  مالصصل الا ملصصة بنصص ء علصصة اوصصصية اللانصصة ال ائمصصة ،خ ماهص 

 و الاه ت الملنية.أاس  ، الكلي ت واأل
 

 المادة العاشرة

  اقصصل عصص   الوحصص ات ال ماسصصية الاصص  ي مسصصه  ي لصصم ال ماسصص ت اللليصص   صص  الا ملصصة الاصص  سصصامنحه 

امصص ل  عصص   الوحصص ات الميلوبصصة لمصصنح ال ماصصة إال ماصصة الللميصصة عصصن خمسصصين  صص  المئصصة مصصن 

ب لك مصصل احصصت  - ن واصص اإ - و مسصص لاه الللميصصةأن يناصصق الي لصصم بحصص  الاخصصم  أالللميصصة، وياصصم 

 نة من هئح الم  ة يالم البمامج المشامكة.ويساث ،شما ه إ

 المادة الحادية عشر 

والايبيقيصصصصة  ،واألعمصصصص ل المي انيصصصصة ،ال ماسصصصصيةاكصصصصون ال ماسصصصصة للصصصص بلو  اللصصصص ل  بصصصص لمقممات 

ن اكصصون مصص ة  ماسصصة البمنصص مج وعصص   الوحصص ات ال ماسصصية و صصق مصص  هصصو محصص   أعلصصة  ،والململيصصة

علصصة اااصصماح اللانصصة ال ائمصصة قيصص  ة مصص ة  ماسصصة  ولمالصصل الا ملصصة بنصص ء   ، صص  الاصصصنيف واإليصص م

 أح بمن مج، بم    ياا وق نصف الم ة المقممة.
 

 المادة الثانية عشرة 

و بصص لمقممات ال ماسصصية والمسصص لة أ ،مصص  بصص لمقممات ال ماسصصية  قصصيإاكصصون ال ماسصصة للم اسصصايم 

و بصص لمقممات ال ماسصصية وبحصص  الاخصصم ، أ ،و بصص لمقممات ال ماسصصية وا خابصص م الشصص ملأ ،الللميصصة

ن اكصصون مصص ة  ماسصصة البمنصص مج وعصص   الوحصص ات ال ماسصصية و صصق مصص  هصصو محصص    صص  الاصصصنيف أعلصصة 

علصصة اااصصماح اللانصصة ال ائمصصة قيصص  ة مصص ة  ماسصصة أح بمنصص مج،  ولمالصصل الا ملصصة بنصص ء   ،واإليصص م

 بم    ياا وق نصف الم ة المقممة.

 المادة الثالثة عشرة 

ن اكصصون أعلصصة  ،علصصة اوصصصية اللانصصة ال ائمصصة أسصصلوم  ماسصصة الصص كاوماح قصصم مالصصل الا ملصصة بنصص ء  ي  

و صصق مصص  هصصو محصص    صص  الاصصصنيف  ،مصص ة  ماسصصة البمنصص مج وعصص   الوحصص ات ال ماسصصية المقصصممة

علصصة اااصصماح اللانصصة ال ائمصصة قيصص  ة مصص ة  ماسصصة أح بمنصص مج بمصص   ولمالصصل الا ملصصة بنصص ء   ،واإليصص م

   ياا وق نصف الم ة المقممة.

 

 

 



 25من  12الصفحة 
 

 المادة الرابعة عشرة 

احسصصم مصص ة الحصصصول علصصة ال ماصصة الللميصصة مصصن ب ايصصة الاسصصايل  صص  مقصصممات ال ماسصص ت اللليصص  

المشصصمف علصصة و اقصص ي  أ ،للبمنصص مج الملاحصصق بصصه الي لصصم حاصصة اصص مي  اسصصاكم ل مايلبصص ت البمنصص مج

 .- ان وا ت  - به نسخة من المس لة الللمية لة مئيل القس  مم ق   إ الي لم اقميما  

  



 25من  13الصفحة 
 

 الفصل السابع: القبول 

 المادة الخامسة عشرة 

ك  يميصصة، بمصص   صص  ئلصصك ابصصول اليصصالم واسصصايله ، ااصصولة اإل امة الانفيئيصصة انفيصصئ اإلاصصماءات األ

 حك   هئح الالئحة والاوابي المقمة من مالل الا ملة.أو ق 

 المادة السادسة عشرة 

ياصصوق ابصصول الي لصصم  صص   ،مصصف مماعصص ة مصص  وم   صص  المصص  ة  الخ مسصصة عشصصمة( مصصن هصصئح الالئحصصة

وموا قصصة مصصن مالصصل  ،علصصة اوصصصية مصصن مالصصل القسصص  المخصصاق  بنصص ء   ،غيصصم ماصص ل اخصصصصه

 الكلية.

 المادة السابعة عشرة 

ن يشصصامي لقبصصول الي لصصم  صص  ممحلاصص  الم اسصصايم والصص كاوماح ااايصص ق عصص   مصصن أللقسصص  المخصصاق 

و ااصص وق اخابصص م نصصوااج اللصص  ماصصصلة بهصص : ليصصصبح أالمقصصممات الاكميليصصة مصصن ممحلصصة سصص بقة، 

علصصة اااصصماح مصصن  للانصصة ال ائمصصة، بنصص ء  و صصق اصصوابي اقمهصص  ا ،لاللاحصص ق ب لبمنصص مج الي لصصم مصصتهال  

 مالل القس  وا يي  من مالل الكلية.

 المادة الثامنة عشرة 

يكصصصون ن أياصصصوق ابصصصول الاحصصص ق الي لصصصم ببمنصصص ماين لل ماسصصص ت اللليصصص   صصص  واصصصت واحصصص ، علصصصة 

 بنصص ء   ،و صصق اصصوابي يقمهصص  مالصصل الا ملصصة ،و مصصن ممحلصصة سصص بقةأالبمن ماصص ن مصصن نفصصل الممحلصصة 

 علة اوصية اللانة ال ائمة.

 المادة التاسعة عشرة 

و متسسصصة الليميصصة  اخصصل أة ياصصوق مل  لصصة مقصصممات  ماسصصية سصصبق للي لصصم اااي قهصص   صص  ا ملصص

ن اكصصصون ممخصصصصة مصصصن اهصصصة ا خاصصصص ق  صصص  بلصصص  أو مصصصن خصصص م  المملكصصصة علصصصة أ ،المملكصصصة

واثبصصت المقصصممات  ،وموا قصصة مصصن مالصصل الكليصصة ،علصصة اوصصصية مالصصل القسصص  بنصص ء   ،ال ماسصصة

ويحصص   مالصصل الا ملصصة الاصصوابي  ،ال ماسصصية الاصص  اصص  مل  لاهصص   صص  السصصال األكصص  يم  للي لصصم 

بمصصص   يهصصص  إمك نيصصصة احاسصصص به  اصصصمن الملصصص ل الاماكمصصص  للي لصصصم  صصص  سصصصاله  ،لصصصئلك المنظمصصصة

 األك  يم .

 المادة العشرون

ويكصصصون لمصصصمة  ،ياصصصوق بموا قصصصة مالصصصل القسصصص  المخصصصاق وعميصصص  الكليصصصة ا ايصصصل الي لصصصم ابولصصصه
و صصصق اصصصوابي يقمهصصص  مالصصصل  ،و  يمكصصصن ابصصصول الا ايصصصل بلصصص  بصصص ء الي لصصصم  ماسصصصاه ،واحصصص ة
 بن ء علة اااماح اللانة ال ائمة. ،الا ملة



 25من  14الصفحة 
 

 المادة الحادية والعشرون 
 ن ااق اة الا ملة:أياوق  ،مف مماع ة م  يص م من مالل شتون الا مل ت من امامات 

ن اكصصون أعلصصة  ،و مقصصممات ال ماسصص ت اللليصص ألاقصص ي  بصصمامج  ؛و مقصص بال م ليصص   أ ماسصصية  مسصصوم   ( 1

   يااصص وق عصص   اليصصالم المقبصصولين الصصك البصصمامج ح صصصلة علصصة ا عامصص   البماماصص . وبلصص   يصصالم 

لصصل الا ملصصة الاصصوابي وياصصف ما ،و مق بصصل مصص ل أبصص ون مسصصو   صصصصص لصصنفل البصصمامج والمقصصممات  صصصصص

  ائمة.بن ء علة اوصية اللانة ال ،المنظمة لئلك

و صصق اصصوابي يقمهصص  مالصصل  ،ب ل ماسصص ت اللليصص  والمسصص ن ة لهصص  للخصص م ت الممابيصصة م ليصص    مقصص بال  ( 2

 بن ء علة اوصية اللانة ال ائمة. ،الا ملة

  



 25من  15الصفحة 
 

  اديمية الفصل الثامن: اإلجراءات األ

 المادة الثانية والعشرون 

 ،وموا قصصة مالصصل الكليصصةلقسصص  المخصصاق ياصصوق للي لصصم ا ايصصل ال ماسصصة باوصصصية مصصن مالصصل ا

 علة اااماح اللانة ال ائمة. بن ء   ،و ق اوابي يقمه  مالل الا ملة

  المادة الثالثة والعشرون 

. أو اميصصف مقصصممات الفصصصل أكثصصمياصصوق للي لصصم ا عاصصئام عصصن ا سصصاممام  صص   ماسصصة مقصصمم او 

وموا قصصة مصصن  ،باوصصصية مصصن مالصصل القسصص  المخصصاق  ،وئلصصك بلصص  اناهصص ء  اصصمة الاسصصايل ،ال ماسصص 

 علة اااماح اللانة ال ائمة. و ق اوابي يقمه  مالل الا ملة بن ء   ،عمي  الكلية

 المادة الرابعة والعشرون. 

ن أياصصوق للا ملصصة  حصص ق بهصص  ماصص  ا  إئ انسصصحم ي لصصم ال ماسصص ت اللليصص  مصصن الا ملصصة ثصص  أما  ا لا

 الاق ي  الا ي . ايبق عليه  شموي القبول وات 

 المادة الخامسة والعشرون. 

 صص  كصصل  صصصل  ة للاسصصايل ة إئا لصص  يسصصال خصصالل الفاصصمة المحصص  عصصن ال ماسصص يلصص  الي لصصم منقيلصص   

  يه.  ماس  ما ح له الاسايل

 المادة السادسة والعشرون. 

 الح  ت الا لية:لغة اي  الي لم    ي  -1

  . ق  ألحك   الم  ة  الخ مسة واللشمون( من هئح الالئحةو ،إئا انقيف عن ال ماسة-أ

 و ق الاوابي الا  اقمه  اللانة ال ائمة. ،إئا ل  يااق المقممات الاكميلية-م 

 إئا انخفض مل لة الاماكم  عن اق يم  اي  ا ا(     صلين  ماسيين ماا ليين.- 

 و اقئي  .اق يمه مللوم ت أو وث ئق غيم صحيحة كلي   أن ابوله مبن  علة أإئا اااح -  

 ال ماة الللمية خالل الم ة المح  ة للبمن مج.ئا ل  يحصل علة إ -هص

علصة اوصصية مالصل القسص  وا ييص  مصن مالصل   يلغة ايص  الي لصم بقصمام مصن اللانصة ال ائمصة بنص ء  -2

  اية:الكلية    الح  ت ا

ا ياصصه  صص  ممحلصصة المسصص لة الللميصصة و قصص  ألحكصص   المصص  ة  المابلصصة وا مبلصصون( مصصن إئا ثبصصت عصص   -أ

 هئح الالئحة.

 إئا ل  يااق ا خاب م الش مل بل  السم ح له ببع  اه ممة واح ة.-م 

 إئا اممت لانة الحك  علة المس لة الللمية ع   صالحياه  للمن اشة أو ع   ابوله  بل  المن اشة. - 

أو خصصصالل إعصصص ا ح للمسصصص لة  صصص  ممحلصصصة  ماسصصصاه للمقصصصممات   نصصصة الللميصصصة سصصصواء  إئا أخصصصل ب ألم-  

 أو القمامات ئات اللالاة. ،أو أخل ب ألنظمة أو اللوائح، الللمية



 25من  16الصفحة 
 

 لمادة السابعة والعشرون.ا

و    يقبله  مالس  القس   ياوق إع  ة اي  الي لم الئح ألغ  اي ح إئا ك ن الح ئل  ون مواصلة  ماساه ظم

 واكون إع  ة القي  بقمام من اللانة ال ائمة مف مماع ة م  ي ا :   ،والكلية

اا  من  يل مل مل ملة الي لم المس  ، اي ح أكثم من ثالثة أعوا   ماسيةالي لم الئح ماة علة إلغ ء  -1

ولمالل الا ملة    ،م  أناقح س بق  من ممحلة ال ماسة بصمف النظم ع  ،حي  إع  ة  ماسة المقممات 

 علة اااماح من اللانة ال ائمة.  و ق اوابي اص م من مالل الا ملة بن ء   ،ا ساثن ء من ئلك

الي لم الئح ماة علة إلغ ء اي ح ثالثة أعوا   ماسية أو أال يلي   ماسة بلض المقممات الا   -2

ن  ه ال ماسة  واحسم الوح ات الا   مسه  بل  اسائ  ،القس  ويوا ق عليه  مالل الكلية  يح  ه  له مالل 

كم  احسم الم ة الا  اا ه  الي لم    ال ماسة ابل إلغ ء اي ح امن الم ة    ، لة الاماكم امن مل

 ال ماة. القصو  للحصول علة 

 المادة الثامنة والعشرون. 

لس  سصصة واللشصصمون( مصصن هصصئح ( مصصن المصص  ة  ا1اسصصاثن ء مصصن الفقصصمة   (مصصن البنصص    ،لمالصصل الكليصصة

 بنصص ء   ، ماسصص  كحصص  أعلصصة اقيصص  علصصة عصص     ، مصصصة اسصصاثن ئية واحصص ة مصصنح الي لصصم  ،الالئحصصة

 .علة اوصية مالل القس 

 المادة التاسعة والعشرون. 

لس  سصصة واللشصصمون( مصصن هصصئح المصص  ة  ا مصصن( 1مصصن البنصص    اسصصاثن ء مصصن الفقصصمة  هصصص( ،للانصصة ال ائمصصة

علصصة اقميصصم مصصن   مصصصة اسصصاثن ئية   اقيصص  علصصة عصص    ماسصص ، بنصص ء   مصصنح الي لصصم  ،الالئحصصة

 المشمف واوصية مالس  القس  والكلية.

 المادة الثالثون  

لصصإل امة الانفيئيصصة ابصصول احويصصل الي لصصم  ،ة  الخ مسصصة عشصصمة( مصصن هصصئح الالئحصصةمصصف مماعصص ة المصص   

ن اكصصون أأو متسسصصة الليميصصة  اخصصل المملكصصة أومصصن خ ماهصص  علصصة  إلصصة الا ملصصة مصصن ا ملصصة

مفصصصو  منهصص  ألح سصصبم مصصن  أ  يكصصون ةعلصص ،ال ماسصصةممخصصصة مصصن اهصصة ا خاصصص ق  صص  بلصص  

الاصصص  اصصص  ال ماسصصصية  واثبصصصت المقصصصممات  ،سصصص  والكليصصصةعلصصصة اوصصصصية مالسصصص  الق بنصصص ء   ،األسصصصب م 

 ،ويحصص   مالصصل الا ملصصة الاصصوابي المنظمصصة  صص  ئلصصك ، لاهصص   صص  السصصال األكصص  يم  للي لصصم مل 

 إمك نية احاس به  امن المل ل الاماكم  للي لم    ساله األك  يم . بم   يه 

 المادة الحادية والثالثون 

قسصص  علصصة اوصصصية مالصصل ال بنصص ء   ،مصصن بمنصص مج إلصصة أخصصم  اخصصل الا ملصصة ياصصوق احويصصل الي لصصم 

علصصة  بنصص ء   ،مالصصل الا ملصصةو قصص  للشصصموي والاصصوابي الاصص  يقمهصص  ، الكليصصة المحصصول إليصصة وموا قصصة

 .اااماح اللانة ال ائمة



 25من  17الصفحة 
 

 المادة الثانية والثالثون 

 ماسصصة  صصصصمالصصل القسصص  وموا قصصة مالصصل الكليصصة علصصة اوصصصية  بنصص ء   صصصصلي لصصم ال ماسصص ت اللليصص  

ن اكصصون أو مصصن خ ماهصص  علصصة أو متسسصصة الليميصصة  اخصصل المملكصصة أ بلصصض المقصصممات  صص  ا ملصصة

 ،والصص  ل لصصه الوحصص ات ال ماسصصية الاصص   مسصصه  ، خاصصص ق  صص  بلصص  ال ماسصصةاهصصة اممخصصصة مصصن 

ويحصص   مالصصل  ، لاهصص   صص  السصصال األكصص  يم  للي لصصم واثبصصت المقصصممات ال ماسصصية الاصص  اصص  مل 

الا ملصصة الاصصصوابي المنظمصصصة  صصص  ئلصصصك، بمصصص   يهصصص  إمك نيصصصة احاسصصص به  اصصصمن الملصصص ل الاماكمصصص  

 األك  يم . للي لم    ساله

 المادة الثالثة والثالثون  

سصصصة بلصصصض المقصصصممات  صصص  ا ملصصصة لي لصصصم ال ماسصصص ت اللليصصص  مصصصن ا ملصصصة غيصصصم سصصصلو ية  ما

 علة اااماح اللانة ال ائمة. مالل الا ملة بن ء   و ق  لاوابي يقمه  ،سلو ية

  



 25من  18الصفحة 
 

 الفصل التاسع: آلية التقييم

  المادة الرابعة والثالثون

و قصصص  لالئحصصصة  ،ومصصصص  الاقصصص يمات  ،بصصص مات  صصص  مقصصصممات ال ماسصصص ت اللليصصص يصصصا  إاصصصماء ا خا

  يم  ع ا ا ا : ،الا ملية مات للممحلةال ماسة وا خاب 

 علة اق يم  اي  ممافف( علة األال.    المقمم إ  إئا حصل  يه الي لم ن اح      ل  ي  -1

و  يقصصل  ،لصصة باقصص يم   يقصصل عصصن  ايصص  ممافصصف(ااايصص ق الي لصصم المقصصمم الاكميلصص   صص  المصصمة األو-2

 المقممات الاكميلية عن  اي  ا ا(. مل لة الاماكم     مامل

 يم  ياللق ب  خاب مات الب يلة والمقممات الا  اايلم  ماساه  أكثم من  صل  ماس ، ياخئ مالل  -3

 علة اوصية مالل القس .  بن ء    ،الكلية م  يماح حي له 

 المادة الخامسة والثالثون. 

الش مل   لالخاب م  المنظمة  القواع   الا ملة  مالل  والشفوح    - ياف  الاحميمح  لممحلا     -بشقية 

 علة مقامح اللانة ال ائمة.   بن ء    ،الم اسايم وال كاوماح

  



 25من  19الصفحة 
 

 الفصل العاشر: الرسائل العلمية واإلشرا  والمناقشة 

 والثالثون المادة السادسة 

ياصصف مالصصصل الا ملصصة القواعصصص  المنظمصصة لاسصصصايل مشصصموع بحصصص  الاخصصميج، والمسصصص لة الللميصصصة 

والمشصصمف  ،وآليصصة اح يصص  المشصصمف علصصة المسصص لة الللميصصة -إن واصص ت  -لي لصصم ال ماسصص ت اللليصص  

 ن ء  علة اوصية اللانة ال ائمة.بئلك و -إن وا  - المس ع  

 المادة السابعة والثالثون 

علصصة  ،المقصصمة للبمنصص مج مصصن مالصصل الا ملصصةل الم اسصصايم والصص كاوماح بلغصصة الاصص ميل اكاصصم مسصص ئ

أن احاصصصوح المسصصص لة الللميصصصة علصصصة ملخصصصق  واف  لهصصص  ب للغصصصة اللمبيصصصة  صصص  حصصص ل ك نصصصت المسصصص لة 

 الللمية بغيم اللغة اللمبية.

 المادة الثامنة والثالثون 

يشصصصمف علصصصة المسصصص ئل الللميصصصة األسصصص ائة واألسصصص ائة المشصصص مكين مصصصن أعاصصص ء هيئصصصة الاصصص ميل 

أبحصصص   الاخصصصم  ومسصصص ئل الم اسصصصايم  ب لا ملصصصة، وياصصصوق لاسصصصا ئ المسصصص ع  أن يشصصصمف علصصصة

 صص   –إئا كصص ن ل يصصه بحثصص ن  ،يصصة الممحلصصة الصص كاوماحوالمسصص ع ة  صص  اإلشصصماف علصصة المسصص ئل الللم

 منشومان، أو مقبو ن للنشم    مالة علمية محكمة. -ما ل اخصصه

  المادة التاسعة والثالثون

ياصصوق أن يقصصو  ب إلشصصماف أو المسصص ع ة  صص  اإلشصصماف علصصة المسصص ئل الللميصصة مشصصم ون مصصن ئوح 

مصصن  سصصواء   ،للميصصة مصصن غيصصم أعاصص ء هيئصصة الاصص ميلالخبصصمة والكفصص ءة  صص  ماصص ل بحصص  المسصص لة ال

 علة اوصية مالل القس  وموا قة مالل الكلية. بن ء   خ ماه  اخل الا ملة أو من 

 المادة األربعون 

 بن ء  علة اااماح اللانة ال ائمة.   ،ل الللميةياف مالل الا ملة اوابي المشم ين المس ع ين علة المس ئ

  المادة الحادية واألربعون 

سصصصواء  اخصصصل  –مسصصص ئل علميصصصة خصصص م  ا ملاصصصه ياصصصوق للاصصصو هيئصصصة الاصصص ميل اإلشصصصماف علصصصة 

، بمصص    يخصصل بوااب اصصه الوظيفيصصة، و صصق اصصوابي يقمهصص  مالصصل الا ملصصة، -المملكصصة أو خ ماهصص 

 بن ء  علة اااماح اللانة ال ائمة.

 المادة الثانية واألربعون

واح يصص  مصص   اق مصصه  صص  المسصص لة  ،اء الي لصصم  صص  نه يصصة كصصل  صصصل  ماسصص يقصصو  المشصصمف باقيصصي  أ  

 الللمية، و ق   لآللي ت الا  اقمه  اللانة ال ائمة.

 

 



 25من  20الصفحة 
 

 المادة الثالثة واألربعون 

بحصص  الاخصصم  عصصن خمسصصة يصصالم، ولمالصصل  لمقصصمم  يقصصل عصص   اليصصالم المسصصالين  صص  الشصصلبة 

ماح الكليصصة ا سصصاثن ء مصصن الحصص  األ نصصة، و صصق اصصوابي يقمهصص  مالصصل الا ملصصة، بنصص ء  علصصة اااصص

 اللانة ل ائمة.

 بعة واألربعون االمادة الر

علصصة اقميصصصم المشصصصمف علصصصة    ممحلصصصة المسصص لة الللميصصصة، بنصصص ء  إئا ثبصصت عصصص   ا يصصصة الي لصصم  صصص

المسصص لة الللميصصة، يصصا  إنصصئام الي لصصم بخيصص م مصصن القسصص  المخصصاق، وإئا أنصصئم الي لصصم مصصماين ولصص  

 س  القس  والكلية.لياالف أسب م اإلنئام يلغة اي ح، بن ء  علة اوصية ما

 المادة الخامسة وألربعون 

يحصصق للمشصصمف، سصصواء  كصص ن منفصصم ا  أو مشصصامك   مصصف غيصصمح، أن يشصصمف بحصص  أاصصصة علصصة سصصبف 

ال ائمصصة ا سصصاثن ء مصصن ئلصصك بنصص ء  علصصة اوصصصية مالسصص  مسصص ئل علميصصة  صص  واصصت واحصص ، وللانصصة 

 القس  والكلية، و ق اوابي يق مه  مالل الا ملة بن ء  علة اااماح اللانة ال ائمة.

  المادة السادسة واألربعون

يحسصصم نصصص م اإلشصصماف للاصصو هيئصصة الاصص ميل، سصصواء  كصص ن مئيسصص  أو مسصص ع ا ، علصصة كصصل مسصص لة 

 الا ميس ، و ق اوابي يقمه  مالل الا ملة بن ء  علة اااماح اللانة ال ائمة.امن اللمء 

 المادة السابعة واألربعون 

يقصص   المشصصمف علصصة المسصص لة الللميصصة، بلصص  اناهصص ء الي لصصم مصصن إعصص ا ه ، اقميصصما  عصصن اكام لهصص  إلصصة 

المن اشصصة، الاصص  مئصصيل القسصص ، مم قصص   بصصه نسصصخة مصصن المسصص لة الللميصصة، امهيصص ا   سصصاكم ل إاصصماءات 

 يح  ه  مالل الكلية.

 المادة الثامنة واألربعون 

 . اكون لانة لمن اشة المس لة الللمية بقمام من مالل الكلية، بن ء  علة اوصية مالل القس 

 المادة التاسعة واألربعون 

ياصصف مالصصل الا ملصصة اصصوابي اخايصص م أعاصص ء لاصص ن من اشصصة مسصص ئل الم اسصصايم والصص كاوماح 

 علة ااامح اللانة ال ائمة. إاماء الك المن اش ت، بن ء  وآلية 

 

 

 

 



 25من  21الصفحة 
 

 المادة الخمسون

ال  لانة المن اشة اقميما  من اميف أعا ئه ، يق   إلة مئيل القس  خالل أسبوع من ا مي  المن اشة،  

 ماامن   إح   الاوصي ت ا اية: 

 ابول المس لة الللمية والاوصية بمنح ال ماة.( 1

ابصصول المسصص لة الللميصصة مصصف إاصصماء بلصصض الالصص يالت،  ون من اشصصاه  مصصمة أخصصم ، ويفصصوض ( 2

أحصص  أعاصص ء لانصصة المن اشصصة ب لاوصصصية بمصصنح ال ماصصة بلصص  الا كصص  مصصن األخصصئ بهصصئح الالصص يالت  صص  

  أالكليصصة ا سصصاثن ء مصصن ئلصصك علصصة مصص ة   اااصص وق ثالثصصة أشصصهم مصصن اصص مي  المن اشصصة، ولمالصصل 

 من ا مي  المن اشة. وق ساة أشهم ياا

اساكم ل أواه النقق    المس لة الللمية، والي  اللانة من اشاه  خالل الفامة الا  يح  ه  مالل  (  3

 عن سنة واح ة من ا مي  المن اشة. الكلية، بن ء  علة اوصية مالل القس  المخاق، علة أ  اقي  

 ع   ابول المس لة الللمية.( 4

 

ولكصصل عاصصو مصصن لانصصة المن اشصصة علصصة المسصص لة الللميصصة الحصصق  صص  أن يقصص   مصص  ل يصصه مصصن ممئيصص ت 

مغصص يمة أو احفظصص ت  صص  اقميصصم مفصصصل إلصصة مئصصيل القسصص   صص  مصص ة   اااصص وق أسصصبوع   مصصن 

 المن اشة. لانةويم ف إلة عمي  الكلية مف اقميم ا مي  المن اشة، 

 المادة الحادية والخمسون 

( 5000 مقصصص امه  صصصصمف للمشصصصمف علصصصة المسصصص لة الم اسصصصايم مصصصن خصصص م  الا ملصصصة مك  صصص ة ي  ( 1

خمسصصة ا ف  ، كمصص  يصصصمف للمشصصمف علصصة المسصص لة الصص كاوماح مصصن خصص م  الا ملصصة مك  صص ة 

 ( سبلة ا ف  .7000 مق امه  مقيوعة 

المشصصصمف علصصصيه  ياصصصوق إئا اسصصصا عة األمصصصم مق بلصصصة األسصصصا ئ المشصصصمف الخصصص ما  لليلبصصصة ( 2

وبموا قصصة اللانصصة ال ائمصصة، بنصص ء  علصصة يلصصم مصصن الا ملصصة الاصص  يابصصف لهصص  الي لصصم اناصص ام المشصصمف 

 و ق م  يل : ،مس ئل الم اسايم أو ال كاوماح ةالخ ما  عل

 أ  ياا وق مماين    كل ع    ماس  لكل ا ملة خ ماية يشمف علة مس ئل يلبة  يه .  (أ

 ينا م له  ا ملاين    كل ع    ماس .     ياا وق ع   الا مل ت الا أ (م 

 أ  ياا وق م ة ا نا ام    كل ممة ثالثة أي  .   ( 

 .   ياا وق ماموع أي   ا نا ام عشمة أي      الل   ال ماس  لاميف الا مل ت أ (  

و ق  ،  لمنا م اإلشماف علة مس ئل يلباه ااحمل الا ملة المسافي ة نفق ت عاو هيئة الا ميل ا (ح

 نظ م   حسم ماباه. م  هو مقمم  

( من هئح الم  ة بل  ص وم امام ب لموا قة  1للا ملة ال يل المك   ة المقيوعة المش م اليه     الفقمة  (  3

 من مالل شتون الا مل ت. 



 25من  22الصفحة 
 

 المادة الثانية والخمسون 

( ألف  1000صمف لمن يشامك    المن اشة مس لة م اسايم أو  كاوماح مك   ة مقيوعة مق امه   ي  

   إئا ك ن المن اش عاوا     هيئة الا ميل بنفل الا ملة الا  اق   له  المس لة. 
 

 

أم  إئا ك ن المن اش من غيم أعا ء هيئة الا ميل    الا ملة الا  ان اش  يه  المس لة سواء ك ن من  

 ألف( 1500 مق امه   موظف  الك الا ملة، أو من ي عة من خ ماي   اصمف له مك   ة مقيوعة 

 ( ألف  ، لمن اشة  1000وخمل مئة   المن اشة مس لة ال كاوماح و 

( ألف وخمل مئة   إئا ك ن المن اش من خ م   2500مس لة الم اسايم واقا  المك   ة لاصبح  

 المملكة.

ك ن من  اخل   وإئا ك ن المن اش من خ م  الم ينة الا  به  مقم الا ملة الا  ان اش  يه  المس لة سواء  

المملكة أو خ ماه   يصمف له ب إلا  ة إلة المك   ة المش م إليه  أعالح ائكمة إمك م من مقم إا ماه  

صمف ائكمة إمك م  وإليه وأامة السكن المن سم واإلع شة وبح  أاصة   ياا وق ليلاين، كم  ا  

إلة أامة السكن المن سم بح   المما ق المن اش إئا ك ن المن اش كفيف   ولمحم  المن اشة ب إلا  ة 

 أاصة   ياا وق ليلاين. 
 

وياوق للانة ال ائمة إا  ة ليلة أو ليلاين    ح  ت الامومة، وإئا م  اااات ئلك يبيلة ال ماسة،  

وئلك بن ء  علة اوصية من مالس  القس  والكلية المخاصين مف إيا ح المبممات للبق ء م ة اقي   علة  

 ليلاين. 
 

وللا ملة ال يل المك   ة المقيوعة المش م إليه     هئح الم  ة بل  ص وم امام ب لموا قة من مالل  

 شتون الا مل ت. 

  



 25من  23الصفحة 
 

 الفصل الحادي عشر: التخري  ومنح الدرجة

 المادة الثالثة والخمسون 

أسصصبوعين ااصص وق يم صف مئصصيل القسصص  المخصصاق اقميصصم لانصصة المن اشصصة إلصصة عميصص  الكليصصة  صص  مصص ة   ا

 لم له إلة اإل امة الانفيئية.؛ من ا مي  المن اشة

  المادة الربعة والخمسون 

علصصة أ  يقصصل مل لصصه  ،ياخصصم  الي لصصم بلصص  إنهصص ء مايلبصص ت الاخصصم  بناصص ح حسصصم خيصصة البمنصص مج

الاماكمصص  عصصن الملصص ل الصصئح يحصص  ح مالصصل الا ملصصة لكصصل بمنصص مج، علصصة أ  يقصصل  يكصصل األحصصوال 

 ا ".عن اق يم "اي  ا  

  المادة الخامسة والخمسون 

 صص  حصص ل و صص ة الي لصصم ابصصل امكنصصه مصصن المن اشصصة يمصصنح ال ماصصة، و صصق اصصوابي يقمهصص  مالصصل 

 الا ملة بن ء  علة اااماح اللانة ال ائمة.

  المادة السادسة والخمسون

  اخ ئ القمام. الوكيل المخاق الاوصية بمنح ال ماة الللمية إلة مالل الا ملة أو يم ف الن ئم 

 

 

  



 25من  24الصفحة 
 

 الفصل الثاني عشر: أح ام عامة 

 المادة السابعة والخمسون 

مصصف عصص   اإلخصصالل بمصص  وم   صص  الاصصصنيف واإليصص م، وو صصق اصصوابي يقمهصص  مالصصل الا ملصصة ( 1

بنصصص ء  علصصصة اااصصصماح اللانصصصة ال ائمصصصة، لمالصصصل الا ملصصصة بنصصص ء  علصصصة ا ييصصص  مصصصن الن ئصصصم أو الوكيصصصل 

 القس  والكلية منح الي لم:المخاق واوصية مالس  

 ماصصصة  بلصصصو  عصصص ل  عنصصص  ااايصصص قح عصصص  ا  مصصصن مقصصصممات بمنصصص مج الم اسصصصايم،  ون أن اكصصصون  -أ

 بماموعه  متهلة لحصوله علة  ماة الم اسايم.

 ماصصصة الم اسصصصايم عنصصص  ااايصصص قح عصصص  ا  مصصصن مقصصصممات بمنصصص مج الصصص كاوماح،  ون أن اكصصصون  -م 

 اوماح.بماموعه  متهلة لحصوله علة  ماة ال ك

( مصصن هصصئح المصص  ة، لصصإل امة الانفيئيصصة بنصص ء  علصصصة 1مصصف عصص   اإلخصصالل بمصص  وم   صص  الفقصصمة  ( 2

مصصن مقصصممات ال ماسصص ت  ا  مصصنح الي لصصم مصص  يثبصصت ااايصص قح عصص    اوصصصية مالسصص  القسصص  والكليصصة

اللليصصص   ون أن اكصصصون بماموعهصصص  متهلصصصة لحصصصصوله علصصصة  ماصصصة علميصصصة، و صصصق اصصصوابي يقمهصصص  

 مالل الا ملة بن ء  علة اااماح اللانة ال ائمة.

 المادة الثامنة والخمسون 

 صص  حصص ل حصصصول الي لصصم علصصة ال ماصصة الللميصصة ئااهصص  مصصن متسسصصاين الليمياصصين  صص  إيصص م 

المتسسصصاين الالليمياصصين، أو وثيقصصة بمنصص مج مشصصامك ياصصوق أن اصصص م وثيقصصة اخصصم  مشصصامكة بصصين 

ويحصصص   مالصصصل الا ملصصصة الاصصصوابي  ،  أو كلاصصص  المتسسصصصاين الالليمياصصصيناخصصصم  مسصصصاقلة مصصصن أحصصص

 واإلاماءات المنظمة    ئلك بن ء  علة اااماح من اللانة ال ائمة.

 المادة التاسعة والخمسون 

 ييبصصق عليهمصص  اللصصوائح  يسصصاثنة مصصن أحكصص   هصصئح الالئحصصة الصص بلوم ت الصصصحية والقمصص  ت الصصصحية

 والقواع  الص  مة من مالل الا ملة.

 المادة الستون

 يقم مالل كل ا ملة القواع  الانفيئية لهئح الالئحة. 

 

 

 

 

 

 



 25من  25الصفحة 
 

 المادة الحادية والستون 

م ل  يم   يه نق خ ق    هئح الالئحة، ييبق بش نه نظ   مالل الاللي  الل ل  والا مل ت الص  م  

هص للا مل ت المشمولة بايبيق هئا النظ  ، ونظ     1414/  6/   4وا مي   (8ب لممسو  الملك  ما     / 

لمشمولة بهئا  هص للا مل ت ا 2/3/441وا مي   ( 27/     الا مل ت الص  م ب لممسو  الملك  ما  

 النظ  ، ولوائحهم ، واألنظمة واللوائح والقمامات الملمول به   

    المملكة. 

 المادة الثانية والستون 

 احصصصل هصصصئح الالئحصصصة محصصصل الالئحصصصة الموحصصص ة لل ماسصصص ت اللليصصص   صصص  الا ملصصص ت الصصصص  مة بقصصصمام 

غصصص  مصصص  يالصصص مض لهصصصص وا   1417/  8/  26( واصصص مي  1417/  6/  3مالصصصل الاللصصصي  اللصصص ل  ماصصص   

 .مله  من أحك  

 المادة الثالثة والستون 

 لمالل شتون الا مل ت افسيم هئح الالئحة. 

 المادة الرابعة والستون 

 .صه1444ا مي  ب اية الل   ال ماس    يلمل بهئح الالئحة اعاب ما  من

 


