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مقدمة:
دف هذﻩ الالئحة املنبثقة عن الالئحة املوحدة للدراسات العليا ي الجامعات السعودية إ ى تنظيم الجوانب املتعلقة
بالدراسات العليا ي جامعة فهد بن سلطان ،وتبيان اإلجراءات والشروط الالزمة لقبول الطلبة ي الدراسات العليا ي
الجامعة ،أو فتح برامج جديدة ،وكذلك كافة اإلجراءات املتعلقة بمنح الشهادة العلمية ،أو التعديل ،أو إجراء تغي ﺮ ع ى
الخطط الدراسية ي الجامعة.

الباب األول :التعريفات
يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت ي هذﻩ الالئحة املعاني املدونة إزاءها ما لم ترد قرينة تدل ع ى خالف ذلك:
الجامعة:

جامعة فهد بن سلطان.

الكلية:

الكلية األكاديمية ال يطرح ف ا برنامج الدراسات العليا.

القسم:

قسم التخصص الذي ينوي الطالب الدراسة فيه.

املجلس:

مجلس عمادة الدراسات العليا.

لجنة الكلية:

لجنة الدراسات العليا ي الكلية املعنية.

لجنة القسم:

لجنة الدراسات العليا ي قسم الكلية املعنية.

الخطة الدراسية :الخطة الدراسية املعتمدة من مجلس الجامعة.
السنة الدراسية :فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.

ً
أسبوعا تدرس ع ى مداها املقررات الدراسية وال تدخل من ضم ا
الفصل الدراﺳ  :مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر
ف ﺮتا التسجيل – إن وجدت  -واالختبارات ال ائية.
الفصل الصيفي :مدة زمنية ال تزيد ع ى ثمانية أسابيع  ،وال تدخل من ضم ا ف ﺮتا التسجيل – إن وجدت –،
واالختبارات ال ائية ،وتضاعف خاللها املدة املخصصة لكل مقرر.
املستوى الد اﺳ  :هو الدال ع ى املرحلة الد اسيةً ،
وفقا للخطط الدراسية املعتمدة.
ر
ر
ً
املقرر الدراﺳ  :مادة دراسية تتبع مستوى
محددا ضمن خطة الدراسة املعتمدة ي كل تخصص )برنامج( ويكون لكل
مقرر رقم  ،ورمز ،واسم  ،ووصف مفصل ملفرداته يم ﻩ من حيث املحتوى ،واملستوى عما سواﻩ من
مقررات  ،وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض املتابعة ،والتقييم ،والتطوير ,ويجوز أن يكون
لبعض املقررات متطلب ،أو متطلبات سابقة ،أو م امنة معه.
الوحدة
الدراسية:

املحاضرة النظرية األسبوعية ال ال تقل مد ا عن خمس ن دقيقة ،أو الدرس العم ي أو امليداني الذي
ال تقل مدته عن مائة دقيقة.

اإلنذار األكاديمي :اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله ال ﺮاكم عن الحد األدنى املوضح ي هذﻩ الالئحة.
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درجة األعمال
الفصلية:

الدرجة املمنوحة لألعمال ال تب ن تحصيل الطالب خالل فصل دراﺳ من اختبارات ،وبحوث ،وأنشطة
تعليمية تتصل باملقرر الدراﺳ .

االختبار ال ائي:

اختبار ي املقرر يعقد مرة واحدة ي اية الفصل الدراﺳ .

درجة االختبار ال ائي :الدرجة ال يحصل عل ا الطالب ي كل مقرر ي االختبار ال ائي للفصل الدراﺳ .
ً
الدرجة ال ائية :مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا إل ا درجة االختبار ال ائي لكل مقرر ،وتحسب الدرجة من مائة.
وصف للنسبة املئوية أو الرمز األبجدي للدرجة ال ائية ال حصل عل ا الطالب ي أي مقرر.
التقدير:
تقدير غ ﺮ مكتمل :تقدير يرصد ً
مؤقتا لكل مقرر يتعذر ع ى الطالب استكمال متطلباته ي املوعد املحدد ويرمز له ي
السجل األكاديم بالرمز )ل( أو ).(IC
تقدير يرصد ً
مؤقتا لكل مقرر تقت طبيعة دراسته أك ﺮ من فصل دراﺳ الستكماله ويرمز له ي
تقدير مستمر:
السجل األكاديم بالرمز )م( أو ).(IP
املعدل الفص ي:

حاصل قسمة مجموع النقاط ال حصل عل ا الطالب ع ى مجموع الوحدات املقررة لجميع املقررات
ال درسها ي أي فصل دراﺳ  ،وتحسب النقاط بضرب الوحدة املقررة ي وزن التقدير الذي يحصل
عليه ي كل مقرر درسه الطالب.

املعدل ال ﺮاكمي:

حاصـ ـ ــل قسـ ـ ــمة مجموع النقاط ال حصـ ـ ــل عل ا الطالب ي جميع املقررات ال درسـ ـ ــها منذ التحاقه
بالجامعة ع ى مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات.

التقدير العام:

قياس مستوى التحصيل العلم للطالب خالل مدة دراسته ي الجامعة.

الباب الثاني :أهداف الدراسات العليا
املادة ):(1

دف الدراسات العليا إ ى تحقيق األغراض اآلتية :
أ( العناية بالدراسات اإلسالمية والعربية والتوسع ي بحو ا والعمل ع ى نشرها.
ب( اإلسهام ي إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات املتخصصة والبحث الجاد
للوصول إ ى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة.
ج( تمك ن الطالب املتم ين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراسا م العليا محلياً.
ً
تأهيال ً
عاليا ي مجاالت املعرفة املختلفة.
د( إعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخصصة وتأهيلهم
ه( تشجيع الكفايات العلمية ع ى مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إ ى اإلبداع واالبتكار
وتطوير البحث العلم وتوج ه ملعالجة قضايا املجتمع السعودي.
و( اإلسهام ي تحس ن مستوى برامج املرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.
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الباب الثالث :الحوكمة
املادة ):(2
املادة ):(3

عمادة للدراسات العليا ترتبط بوكيل الجامعة وتتو ى اإلشراف ع ى جميع برامج الدراسات العليا بالجامعة
والتنسيق فيما بي ا والتوصية باملوافقة عل ا وتقويمها واملراجعة الدائمة لها.
ً
مجلسا يختص بالنظر ي جميع األمور املتعلقة بالدراسات العليا بالجامعة
يكون لعمادة الدراسات العليا

واتخاذ القرارات الالزمة بشأ ا ي حدود اختصاصه وفق ما تق به هذﻩ الالئحة ،وله ع ى األخص ما ي ي:
أ( اق ﺮاح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها ،وتنسيقها ي جميع كليات ومعاهد الجامعة
ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
ب( اق ﺮاح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع األقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.
ج( اق ﺮاح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها واإلشراف عل ا.
د( التوصية للمجلس العلم بإجازة ال ﺮامج املستحدثة بعد دراس ا والتنسيق بي ا وب ن ال ﺮامج القائمة.
ه( التوصية للمجلس العلم باملوافقة ع ى مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عل ا أو ع ى ال ﺮامج من
تعديل أو تبديل.
ً
و( التوصية بمسميات الشهادات العليا باللغت ن العربية واإلنجل ية بناء ع ى توصية لجان األقسام.
ز( التوصية إ ى املجلس العلم ي الجامعة بمنح الدرجات العلمية و الشهادات.
ح( البت ي جميع الشؤون الطالبية املتعلقة بطالب الدراسات العليا ي الجامعة.
ط( املوافقة ع ى تشكيل لجان اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية بناء ع ى تنسيب من لجان األقسام.
ي( وضع اإلطار العام لخطة البحث والقواعد املنظمة لكيفية كتابة الرسالة العلمية وطباع ا وإخراجها،
وتقديمها ،ونماذج تقارير املناقشة والحكم ع ى الرسائل.
ك( تقويم برامج الدراسات العليا ي الجامعة بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة من داخل
أو خارج الجامعة.
ل( دراسة التقارير الدورية ال تقدمها األقسام العلمية ي الجامعة وإبداء املالحظات عل ا.
ً
م( إقرار مق ﺮحات الرسائل العلمية و تعي ن املشرف ن عل ا وتشكيل لجان املناقشة وذلك بناء ع ى
ترشيح من لجنة الكلية املعنية و توصية لجنة القسم.
ن( النظر بكل التوصيات الواردة من لجان األقسام والتنسيب إ ى املجلس العلم بقرارته املتعلقة بتلك
التوصيات إن كانت خارج صالحياته.
س( توف ﺮ فرص التفاعل ب ن طلبة الدراسات العليا من التخصصات املختلفة عن طريق إيجاد عدد من
ال ﺮامج الدراسية املش ﺮكة ب ن األقسام املختلفة ي الجامعة.
ع( دراسة ما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو مدير الجامعة أو عميد الدراسات العليا للدراسة
وإبداء الرأي.

املادة ):(4

يؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا وله ع ى النحو اآلتي :
أ( عميد الدراسات العليا وله رئاسة املجلس.
ب( عميد البحث العلم .
ج( وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمانة املجلس.
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د( عضو هيئة تدريس واحد عن كل كلية ا دراسات العليا بدرجة أستاذ مشارك ع ى األقل يتم تعيي م
بقرار من مجلس الجامعة ً
بناء ع ى توصية مجالس الكليات وموافقة مدير الجامعة ،ويكون تعيي م
ملدة سنت ن قابلة للتجديد.
ه( خ ﺮاء من املجتمع املح ي بما ال يزيد عن عضوين اثن ن يعي م مدير الجامعة بتنسيب من عميد
الدراسات العليا.
املادة ):(5

املادة ):(6

املادة ):(7

أ( يجتمع املجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر ع ى األقل وال يصح االجتماع إال بحضور ثل أعضائه
وتصدر قراراته باألغلبية ألصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس،
وتعت ﺮ قرارات املجلس نافذة ما لم يرد عل ا اع ﺮاض من مدير الجامعة خالل خمسة عشر ً
يوما من
تاريخ وصولها إليه.
ب( للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من ب ن أعضائه أو من غ ﺮهم لدراسة ما يكلفهم املجلس به.
عميد الدراسات العليا مسؤول عن إدارة شؤون الكلية اإلدارية والتعليمية واملالية ويمارس جميع
الصالحيات لضمان س ﺮ العمل بالكلية بدقة وفاعلية وشفافية بما ال يتعارض مع هذﻩ الالئحة ويقوم باملهام
التالية:
أ( متابعة شؤون الكلية مع إدارة الجامعة.
ب( تنسيق عمل الكلية مع عمداء الكليات األخرى ي الجامعة.
ج( التواصل مع املؤسسات املختلفة داخل وخارج اململكة لتعزيز دورالجامعة ي مجال الدراسات العليا.
د( متابعة تطبيق األنظمة والتعليمات املتعلقة ي الدراسات العليا ي الجامعة.
ه( رفع تقرير سنوي إ ى إدارة الجامعة عن الكلية ونشاطا ا وكذلك إعداد موازنة الكلية السنوية ورفعها
إ ى إدارة الجامعة.
أ(
ب(
ج(
د(

ه(

ينشأ ي كل قسم أكاديم يمنح درجة علمية عليا )دبلوم ،أو ماجست ﺮ ،أو دكتوراﻩ( لجنة تسم لجنة
الدراسات العليا.
يتم تشكيل لجنة الدراسات العليا ي األقسام املعنية ي بداية كل عام دراﺳ .
يكون ي كل قسم أكاديم يمنح درجة علمية عليا )دبلوم ،أو ماجست ﺮ ،أو دكتوراﻩ( منسق للدراسات
العليا ويرأس لجنة الدراسات العليا ي القسم.
تؤلف لجنة القسم بقرار من مجلس القسم املع ع ى النحو اآلتي:
ً
/رئيسا.
 .1منسق الدراسات العليا ي القسم
 .2عضوان ع ى األقل من أعضاء هيئة التدريس ي القسم برتبة أستاذ أو رتبة أستاذ مشارك و ي حالة
عدم توفر من هم ذﻩ الرتب يجوز أن تضم اللجنة أعضاء هيئة تدريسية برتبة أستاذ مساعد.
تشمل صالحيات لجنة القسم اآلتي:
 .1اإلشراف ع ى أمور الدراسات العليا ي القسم.
 .2متابعة أمور طلبة الدراسات العليا وتعي ن املرشدين لكل برنامج ي القسم.
 .3تقديم التوصيات املتعلقة باآلتي ورفعها إ ى لجنة الكلية:
 -إنشاء برامج دراسية جديدة.
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املادة ):(8
املادة ):(9

 إعداد الخطط الدراسية أو تعديلها. أعداد الطلبة املقبول ن. مراجعة الطلبات املقدمة ي كل فصل والتوصية ملجلس الكلية بقبول الطلبة. تحديد مسار الطلبة ي ال ﺮامج املختلفة ي القسم)رسالة أو شامل(. تعي ن املشرفي ن وأعضاء لجان املناقشة. تحديد مواعيد املناقشة للرسائل وإدارة االمتحان الشامل. املنح الدراسية. التنسيب ملجلس القسم بمنح الدرجات العلمية.يبت مجلس الجامعة ي اإلشكاليات ال تنشأ عن تطبيق مواد هذﻩ الالئحة.
مدير الجامعة و وكيل الجامعة وعميد الدراسات العليا وعمداء الكليات ومنسقي الدراسات العليا ي األقسام
ومدير وحدة القبول والتسجيل مسؤولون عن تطبيق هذﻩ الالئحة.

الباب الرابع :الدرجات العلمية

املادة ):(10

يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية اآلتية ً
بناء ع ى توصية مجلس القسم والكلية وتأييد مجلس عمادة
الدراسات العليا:
أ( الدبلوم.
ب( املاجست ﺮ )العاملية(.
ج( الدكتوراﻩ )العاملية العالية(.

املادة ) :(11تكون متطلبات الدراسة للدرجات العلمية املنصوص عل ا ي املادة ) (10من هذﻩ الالئحة ويستث من ذلك
الدبلومات الطبية و الزماالت الطبية حيث تطبق عل ما القواعد واللوائح الصادرة من مجلس الجامعة.
املادة ) :(12أ(

ب(
ج(
د(
ه(

يجوز أن تنشأ ي الجامعة برامج مش ﺮكة للدراسات العليا ب ن قسم ن أو أك ﺮ أو كليت ن أو أك ﺮ وفق
قواعد يضعها مجلس الجامعة ً
بناء ع ى توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد التنسيق مع
األقسام و الكليات.
يش ﺮط ي فتح ال ﺮامج املش ﺮكة موافقة األقسام األكاديمية والكليات املعنية ال ستش ﺮك ي تقديم
ال ﺮنامج.
يوطن ال ﺮنامج ي القسم الذي يطرح العدد األك ﺮ من املواد )الساعات املعتمدة( ي ال ﺮنامج باستثاء
ساعات الرسالة أو املشروع )لغ ﺮ مسار الرسالة(.
يحق ألي عضو هيئة تدريس ي األقسام املشاركة ي املشروع اإلشراف ع ى الرسائل العلمية لطلبة
ال ﺮنامج بما ال يتعارض مع هذﻩ الالئحة حسب املادة  57من هذﻩ الالئحة.
تضع األقسام املشاركة ي ال ﺮنامج األسس التنفيذية لل ﺮنامج و تنسب بذلك لعمادة الدراسات العليا،
و ي حالة إقرار األسس تصبح ً
جزءا ال يتجزء من هذﻩ الالئحة.
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الباب الخامس :ال ﺮامج املستحدثة

املادة ) :(13يضع مجلس الجامعة املعاي ﺮ التفصيلية إلقرار برامج الدراسات العليا ً
بناء ع ى توصية مجلس عمادة
الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :
أ( أن يكون توفر لدى القسم العدد الكا ي من أعضاء هيئة التدريس من األساتذة واألساتذة املشارك ن
املتخصص ن ي مجال ال ﺮنامج ،باإلضافة إ ى توفر اإلمكانات البحثية من معامل ومخت ﺮات وتسهيالت
الحاسوب وغ ﺮها ،وذلك لضمان نجاح ال ﺮنامج من حيث التدريس واإلشراف والبحث.
ب( أن يكون القسم قد اكتسب خ ﺮة مناسبة ع ى مستوى املرحلة الجامعية إن كان ال ﺮنامج لدرجة
املاجست ﺮ ،أو درجة املاجست ﺮ إن كان ال ﺮنامج لدرجة الدكتوراﻩ.
ً
مناسبا لضمان استمراريته.
ج( أن يكون عدد الطالب املتوقع قبولهم ي ال ﺮنامج
املادة ) :(14تتقدم لجنة الدراسات العليا ي القسم ا ى مجلس القسم بمشروع تفصي ي عن ال ﺮنامج املنوي استحداثه
يوضح فيه ما يأتي:
أ( أهداف ال ﺮنامج ومدى احتياج املجتمع السعودي له.
ب( أهمية ال ﺮنامج ومسوغات تقديمه ،بعد االطالع ع ى ما تقدمه األقسام األخرى داخل الجامعة أو
الجامعات أخرى ي اململكة ي مجال التخصص.
ج( اإلمكانات املتوافرة ،أو املطلوب بالقسم لتقديم ال ﺮنامج ع ى مستوى تعليم وم رفيع ،بصفة
خاصة تحديد املجاالت البحثية الرئيسة بالقسم.
د( معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم ع ى مدى السنوات الخمس املاضية.
ه( الس ﺮ الذاتية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم ،وملن لهم صلة بمجال ال ﺮنامج ي الجامعة.
يدرس مجلس القسم مشروع ال ﺮنامج ,ويرفع تنسيبه إ ى مجلس الكلية املع .
املادة ):(15

يدرس مجلس الكلية املع مشروع ال ﺮنامج ،ويتو ى التنسيق ب ن متطلباته ومتطلبات ال ﺮامج األخرى القائمة
ي الكلية املعنية إن وجدت لتفادي االزدواجية فيما بي ا ،و ي حال اقتناعه يو به إ ى مجلس الدراسات
العليا العتمادﻩ.

املادة ) :(16يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا مشروع ال ﺮنامج ،ويتو ى التنسيق ب ن متطلباته ومتطلبات ال ﺮنامج
األخرى القائمة إن وجدت لتفادي االزدواجية فيما بي ا ،و ي حال اقتناعه يو به إ ى مجلس الجامعة
العتمادﻩ.
املادة ) :(17يدرس مجلس الجامعة مشروع ال ﺮنامج وتوصية مجلس عمادة الدراسات العليا ويصدر قرارﻩ باعتماد ال ﺮنامج
أو تعديله أو رفضه.
املادة ) :(18يكون التعديل ي القرارات ،أو متطلبات ال ﺮنامج ،أو شروط القبول بقرار من مجلس الجامعة ً
بناء ع ى توصية
مجلس عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم املختص.
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الباب السادس :القبول والتسجيل

ً
سنويا ي الدراسات العليا ً
بناء ع ى توصية مجلس
املادة ) :(19يحدد مجلس الجامعة أعداد الطالب الذين سيتم قبولهم
عمادة الدراسات العليا واق ﺮاح مجالس األقسام والكليات.
املادة ) :(20يش ﺮط للقبول ي برامج الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي :
ً
سعوديا ،أو ع ى منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غ ﺮ السعودي ن.
أ( أن يكون املتقدم
ب( أن يكون املتقدم حاصال ع ى الشهادة الجامعية من جامعة السعودية أو من جامعة أخرى مع ﺮف
ا.
ً
ج( أن يكون حسن الس ﺮة والسلوك والئقا ً
طبيا.
د( أن يقدم تزكيت ن علميت ن من أساتذة سبق لهم تدريسه.
ً
موظفا.
ه( موافقة مرجعه ع ى الدراسة إذا كان
و( التفرغ التام للدراسة ملرحلة الدكتوراﻩ ويجوز ملجلس الجامعة االستثناء من ذلك م دعت الحاجة.
ً
ضروريا ع ى ان تطبق بعد إعال ا.
وملجلس الجامعة أن يضيف إ ى هذﻩ الشروط ما يراﻩ

املادة ) :(21يش ﺮط للقبول بمرحلة املاجست ﺮ:
ً
أ( حصول الطالب ع ى تقدير )جيد جدا( ع ى األقل ي املرحلة الجامعية األو ى )البكالوريس( ،ويجوز
ملجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصل ن ع ى تقدير )جيد مرتفع(.
ب( كما يجوز ملجلس عمادة الدراسات العليا بناء ع ى توصية مجلس القسم و تأييد مجلس الكلية قبول
الحاصل ن ع ى تقدير )جيد( ي بعض ال ﺮامج ال يحددها مجلس الجامعة ,ع ى أال يقل معدل
الطالب ي كل األحوال عن )جيد ً
جدا( ي مقررات التخصص ملرحلة البكالوريس.
ج( تحقيق الشروط األخرى ال تق ﺮحها لجنة القسم املع ويقرها مجلس عمادة الدراسات العليا،
ويكون من بي ا املقررات التكميلية ال يجب أن يدرسها الطالب كمتطلبات ضمن برنامجه وليست
ي من خطة ال ﺮنامج الذي قبل به الطالب.
املادة ) :(22يجوز قبول الطالب لدراسة املاجست ﺮ ي غ ﺮ مجاالت تخصصه ً
بناء ع ى توصية مجلﺴ القسم والكلية
املختص ن وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
املادة ) :(23أ(
ب(
ج(
د(
ه(
و(

يجوز للقسم املختص أن يش ﺮط لقبول الطالب ي برامج الدراسات العليا اجتياز عدد من املقررات
التكميلية من مرحلة السابقة ي مدة ال تزيد ع ى ثالثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتي :
اجتياز املقرر التكمي ي ي املرة األو ى بتقدير ال يقل عن جيد.
أال يقل معدله ال ﺮاكم ي املقررات التكميلية عن جيد ً
جدا.
ال يتم التسجيل ي برنامج الدراسات العليا إال بعد اجتياز املقررات التكميلية ،ويجوز للقسم اإلذن
بالتسجيل ي مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من املقررات التكميلية.
ال تحتسب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية ضمن املدة املحدودة للحصول ع ى الدرجة.
ال تدخل املقررات التكميلية ي احتساب املعدل ال ﺮاكم ملرحلة الدراسات العليا.
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املادة ) :(24أ( تقدم جميع طلبات االلتحاق ب ﺮامج الدراسات العليا إ ى دائرة القبول والتسجيل ،وال يبت ي أي طلب
إال إذا استو ى جميع األوراق الثبوتية والرسوم الالزمة ،حيث يتم تحويل جميع الطلبات املستوفية
الشروط إ ى عمادة الدراسات العليا.
ب( تتو ى عمادة الدراسات العليا قبول الطلبة و تسجيلهم بالتنسيق مع الكليات واألقسام املعنية و دائرة
القبول والتسجيل.
ج( يتم قبول الطالب بقرار من عميد الدراسات العليا ً
بناء ع ى تنسيب لجنة القسم ويبلغ عميد الدراسات
العليا القرار إ ى الطالب و دائرة القبول والتسجيل العام والكلية والقسم املعني ن.
املادة ) :(25ال يجوز للطالب أن يلتحق ب ﺮنامج ن للدراسات العليا ي وقت واحد.
الفصل األول :التأجيل والحذف
املادة ) :(26أ( املدة املقررة للحصول ع ى درجة املاجست ﺮ ال تقل عن أربعة فصول دراسية وال تزيد عن ثمانية فصول
دراسية ،وال تحسب الفصول الصيفية ضمن هذﻩ املدة.
ب( تحسب املدة ال يقض ا الطالب ي ال ﺮنامج للحصول ع ى الدرجة العلمية من بداية التسجيل ي
ً
تقريرا إ ى رئيس القسم مرفقا به
مقررات الدراسات العليا وح تاريخ تقديم املشرف ع ى الطالب
نسخة من الرسالة أو الفصل الذي يتقدم به الطالب لالمتحان الشامل ي غ ﺮ مسار الرسالة ،أو إ اء
أي متطلبات أخرى ل ﺮنامجه.
املادة ) :(27أ( يجوز بموافقة مجلس القسم املختص وعميد الكلية و عميد الدراسات العليا تأجيل قبول الطالب ع ى
أال تتجاوز مدة التأجيل فصل ن دراسي ن ،وال تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األق ملدة الحصول
ع ى الدرجة.
ب( يتقدم الطالب بطلب تأجيل القبول إ ى عمادة الدراسات العليا ي موعد أقصاﻩ اية األسبوع الثاني
من بدء الدراسة.
املادة ) :(28يجوز بموافقة مجلس القسم املختص وعميد الكلية و عميد الدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما
يأتي :
ً
أ( أن يكون الطالب قد اجتاز ما ال يقل عن  12ساعة معتمدة أو أنجز ً
مناسبا من الرسالة بناء
قدرا
ع ى تقرير املشرف ع ى رسالة الطالب.
ب( أال يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية )سنت ن دراست ن( طيلة ف ﺮة دراسته.
ج( أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراﺳ بما ال يقل عن أسبوع ن.
د( ال تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األق ملدة الحصول ع ى الدرجة أو ألية غاية أخرى.
املادة ) :(29يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراﺳ وفق ما يأتي :
أ( أن يتقدم إ ى رئيس القسم بطلب الحذف قبل االختبار ال ائي.
ب( موافقة مجلس القسم وعميد الكلية و عميد الدراسات العليا.
ج( أال يكون هذا الفصل الدراﺳ ضمن الفرص اإلضافية.
د( يحتسب هذا الفصل الدراﺳ ضمن مدد التأجيل املشار إل ا ي املادة ) (28من هذﻩ الالئحة.
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الفصل الثاني :االنسحاب
املادة ) :(30أ( إذا رغب الطالب ي االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب انسحاب ا ى رئيس القسم الذي
يرفع توصيته ا ى عميد الدراسات العليا.
ب( اذا وافق عميد الدراسات العليا ع ى انسحاب الطالب تثبت له ي سجله األكاديم مالحظة )منسحب(
و يفقد مقعدﻩ ويل ى قيدﻩ ي الجامعة و يبلغ عميد الدراسات العليا عميد الكلية و رئيس القسم و
دائرة القبول والتسجيل بذلك.
الفصل الثالث :االنقطاع
ً
ً
املادة ) :(31يعت ﺮ الطالب منقطعا و فاقدا ملقعدﻩ ويل ى قيدﻩ ،و تثبت له ي سجله األكاديم مالحظة )منقطع( ي الحاالت
اآلتية :
ً
أ( إذا انقطع الطالب عن الدراسة لفصل دراﺳ و كان مسجال ولم يقدم ً
عذرا يقبل به عميد الدراسات
العليا خالل األسبوع ن األول ن من بدء الدراسة للفصل الذي ي ي فصل االنقطاع ،و ي حالة قبول
عذرﻩ فيحسب مدة االنقطاع من الحد األع ى ملدة الدراسة ،ويتحمل الرسوم الدراسية لفصل
االنقطاع.
ً
ب( إذا كان مقبوال للدراسة و لم يسجل ي الوقت املحدد.
املادة )(32

يبلغ رؤساء األقسام عميد الدراسات العليا بالطالب الذين انقطعوا لفصل كامل قبل ان اء الفصل الدراﺳ
بأسبوع ن ع ى األقل مع ذكر أسباب االنقطاع إن وجدت.

الفصل الرابع :إلغاء القيد وإعادته
املادة ) :(33يل ي قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا ي الحاالت اآلتية :
أ( إذا كانت هنالك مالحظة " منسحب" أو "منقطع" ي سجله األكاديم .
ب( إذا لم يج املقررات التكميلية وفق الشروط الواردة ي املادة ) (23من هذﻩ الالئحة.
ج( إذا ثبت عدم جديته ي الد اسة أو أخل بأي من واجباته الد اسية ً
وفقا ألحكام املادة ) (64من هذﻩ
ر
ر
الالئحة.
د( إذا انخفض معدله ال ﺮاكم عن تقدير جيد ً
جدا ي فصل ن دراسي ن متتالي ن.
ه( إذا تجاوز فرص التأجيل املحددة ي املادة ) (28من هذﻩ الالئحة.
و( إذا ثبت انه أخل باألمانة العلمية سواء ي مرحلة دراسته للمقررات أو إعدادﻩ للرسالة ،أو قام بعمل
يخل باألنظمة والتقاليد الجامعية بتنسيب من لجنة تأديب الطلبة ي كلية الدراسات العليا إ ى عميد
الدراسات العليا الذي يتخذ القرار ال ائي ذا الشأن.
ز( إذا لم يج االختبار الشامل  -إن وجد  -بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
ح( إذا قررت لجنة الحكم ع ى الرسالة عدم صالحي ا للمناقشة أو عدم قبولها بعد املناقشة.
ط( إذا لم يحصل ع ى الدرجة خالل الحد األق ملد ا وف ًقا للمادة ) (26من هذﻩ الالئحة.
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املادة ) :(34يجوز ي حاالت الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي أل ى قيدﻩ و لم يفصل من ال ﺮنامج إذا كان الحائل
دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية وتكون إعادة القيد ً
بناء ع ى توصية من
مجلس عمادة الدراسات العليا وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي :
أ( يتقدم الطالب الذي أل ي قيدﻩ بطلب جديد للقبول.
ً
ب( ي حالة قبوله يحتفظ بسجله األكاديم كامال ع ى أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية
املعمول ا عند عودته.
ج( تحتسب املدة ال قضاها الطالب ي الدراسة قبل إلغاء قيدﻩ ضمن املدة القصوى للحصول ع ى
الدرجة ،و ي حالة اختالف الخطة الدراسية املعمول ا عند عودته ،يحسم فصل دراﺳ واحد من
املدة ال قضاها الطالب مقابل كل  9ساعات معتمدة من املساقات ال لم تحتسب للطالب بسبب
اختالف الخطة الدراسية.
الفصل الخامس :الفرص اإلضافية
املادة ) :(35يجوز استثناء من الفقرة )د( من املادة ) (33من هذﻩ الالئحة منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراﺳ
واحد أو فصل ن دراسي ن ً
حدا أع ى ً
بناء ع ى توصية مجلﺴ القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات
العليا.
املادة ) :(36يجوز استثناء من الفقرة )ط( من املادة ) (33من هذﻩ الالئحة منح الطالب فرصة إضافية ال تزيد عن فصل ن
دراسي ن ً
بناء ع ى تقرير من املشرف وتوصية مجلﺴ القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة
مجلس الجامعة.
الفصل السادس :التحويل
ً
املادة ) :(37يجوز قبول تحويل الطالب إ ى الجامعة من جامعة أخرى مع ﺮف ا بناء ع ى توصية مجلﺴ القسم والكلية
وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :
أ( توفر شروط القبول ي الطالب املحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
ً
ب( أال يكون الطالب مفصوال من الجامعة املحول م ا ألي سبب من األسباب.
املادة ) :(38يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية ال درسها الطالب ي جامعة أخرى طبقا لآلتي :
أ( ع ى الطالب أن يتقدم بطلب احتساب املساقات إ ى القسم املع خالل األسبوع األول من قبوله ي
الجامعة وتقديم كافة األوراق الثبوتية الالزمة إلجراء املعادلة.
ب( أال يكون قد م ع ى دراسته للوحدات املعادلة أك ﺮ من ستة فصول دراسية.
ج( أن تتفق من حيث املوضوع مع متطلبات ال ﺮنامج املحول إليه.
د( أال تتعدى نسبة هذﻩ الوحدات ثالث ن ي املائة من وحدات ال ﺮنامج املحول إليه.
ه( أال يقل تقديرﻩ ي الوحدات املعادلة عن )جيد ً
جدا(.
و( ال تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساب املعدل ال ﺮاكم .
ز( تكون املعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه املقرر وموافقة مجلس الكلية وعمادة
الدراسات العليا.
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املادة ) :(39يجوز تحويل الطالب من تخصص إ ى أخر داخل الجامعة ً
بناء ع ى توصية مجلﺴ القسم املحول إليه والكلية
وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :
أ( توفر شروط القبول ي الطالب املحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
ب( يجوز احتساب الوحدات الدراسية ال سبق دراس ا ي الجامعة إذا رأي القسم املختص أ ا مطابقة
لل ﺮنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله ال ﺮاكم .
ج( أال يكون الطالب قد أل ى قيدﻩ ألي من األسباب الواردة ي املادة ) (33من هذﻩ الالئحة.
د( تحتسب املدة ال قضاها الطالب ي ال ﺮنامج املحول منه ضمن املدة القصوى املحددة للحصول
ع ى الدرجة.
ه( يكون التحويل من برنامج إ ى آخر ملرة واحدة خالل املدة املحددة للحصول ع ى الدرجة.

الباب السابع :نظام الدراسة
املادة ) :(40تكون الدراسة للماجست ﺮ بأحد األسلوب ن اآلتي ن :
ً
أ( باملقررات الدراسية والرسالة ع ى أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن أربع وعشرين وحدة مضافا
إل ا الرسالة.
ب( باملقررات الدراسية ي بعض التخصصات ذات الطبيعة املهنية ،ع ى أال يقل عدد الوحدات
الدراسية عن اثنت ن وأربع ن وحدة من مقررات الدراسية العليا ،ع ى أن يكون من بي ا مشروع بح
يحسب بثالث وحدات ع ى األقل.
ويرا ي أن تتضمن الخطة الدراسية للماجست ﺮ ع ى مقررات دراسات عليا ذات عالقة بالتخصص من أقسام
أخرى كلما أمكن ذلك.
ً
أسبوعا وال تدخل ضم ما
املادة ) :(41تنقسم سنة الدراسية إ ى فصل ن رئيس ن ال تقل مدة كل م ما عن خمسة عشر
ف ﺮتا التسجيل واالختبارات ،وفصل دراﺳ صيفي ال تقل مدته عن ثمانية أسابيع تضاعف خاللها املدة
املخصصة لكل مقرر.
ويجوز أن تكون الد اسة ي بعض الكليات ع ى أساس السنة الد اسية الكاملة ً
وفقا للقواعد واإلجراءات ال
ر
ر
يقرها مجلس الجامعة بما ال يتعارض مع أحكام هذﻩ الالئحة.
املادة ) :(42ال تقل عدد الوحدات الدراسية ال يدرسها طالب الدراسات العليا ي الجامعة ال ستمنحه الدرجة العلمية
عن سبع ن ي املائة من عدد الوحدات املطلوبة ،كما يجب أن يقوم باإلعداد الكامل لرسالته تحت إشرافها.
املادة ) :(43ال يتخرج الطالب إال بعد إ اء متطلبات الدرجة العلمية ،وبمعدل تراكم ال يقل عن جيد ً
جدا.
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الباب الثامن :نظام االختبارات
الفصل األول :االختبارات و توزيع الدرجات
املادة ) :(44أ( يحدد مجلس الكلية ال يتبعها املقرر – بناء ع ى اق ﺮاح مجلس القسم – درجة لألعمال الفصلية ال
تقل عن ) (%30من الدرجة ال ائية للمقرر.
ب( تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقت ن اآلتيت ن:
 .1االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو م ا جميعا أو من
بعضها واختبار تحريري واحد ع ى األقل.
 .2اختبارين تحريرين ع ى األقل.
ج( يجوز ملجلس الكلية ال بتبعها املقرر  -بناء ع ى توصية مجلس القسم – أن ّ
يضمن االختبار ال ائي ي
أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية ،ويحدد الدرجات ال تخصص لها من درجات االختبار ال ائي.
د( يجوز ملجلس القسم الذي يتو ى تدريس املقرر بناء ع ى توصية مدرس املادة السماح للطالب باستكمال
متطلبات أي مقرر ي الفصل الدراﺳ التا ي ويرصد الطالب ي سجله األكاديم تقدير غ ﺮ مكتمل )ل( أو
) (ICوال يحسب ضمن املعدل الفص ي أو ال ﺮاكم إال التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال
متطلبات ذلك املقرر ،وإذا م فصل دراﺳ واحد ولم يغ ﺮ تقدير غ ﺮ مكتمل )ل( أو ) (ICي سجل
الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسب )هـ( أو ) (Fويحسب ضمن املعدل الفص ي وال ﺮاكم .
ه( يجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاث واملقررات ذات الصبغة العملية أو امليدانية من أحكام البنود
)أ،ب،ج( من املادة ) (43من هذﻩ الالئحة أو بعضها ،وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء ع ى توصية
مجلس القسم الذي يتو ى تدريس املقرر ،ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب ي هذﻩ املقررات.
و( إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أك ﺮ من فصل دراﺳ ف ﺮصد للطالب تقدير مستمر )م( أو ).(IP
وبعد ان اء الطالب من دراسة املقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه ،وإذا لم يستكمل املقرر ي الوقت
املحدد فيجوز ملجلس القسم الذي يتو ى تدريسه املوافقة ع ى رصد تقدير غ ﺮ مكتمل )ل( أو ) (ICي
سجل الطالب.
الفصل الثاني :اجراءات االختبار ال ائي
ً
املادة ) :(45يتم إجراء االختبارات ي مقررات الدراسات العليا لنيل ورصد التقديرات ،وفقا ملا ي ي:
أ( يجوز ملجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع األقسام ي تنظيم أعمال االختبار ال ائي ،وتكون مهامها
مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة املختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ
اختبار أي مقرر.
ب( يجوز ملجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية ي إجراءات االختبارات ال ائية.
ج( يضع مدرس املقرر أسئلة االختبار ،ويجوز عند االقتضاء بناء ع ى اق ﺮاح رئيس القسم أن يضعها
من يختارﻩ مجلس الكلية.

الئحة الدراسات العليا

12

18/12/2017

د(

ه(
و(
ز(
ح(
ط(
ي(
ك(
ل(

يصحح مدرس املقرر أوراق االختبار ال ائي ملقررﻩ ،ويجوز لرئيس القسم )عند الحاجة( أن يشرك
ً
معه
متخصصا أو أك ﺮ ي التصحيح ،ويجوز ملجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إ ى من
يراﻩ مناسباً.
ال يجوز اختبار الطالب ي أك ﺮ من مقررين ي يوم واحد ،وملجلس الجامعة االستثناء من ذلك.
ال يسمح للطالب بدخول االختبار ال ائي بعد م نصف ساعة من بدايته ،كما ال يسمح له بالخروج
من االختبار قبل م نصف ساعة من بدايته.
يرصد من يقوم بتصحيح االختبار ال ائي الدرجات ال يحصل عل ا الطالب ي كشوف رصد
الدرجات املعدة لذلك ويوقع عل ا ،ثم يصادق عل ا رئيس القسم.
يجب رصد الدرجة من قبل املدرس ع ى نظام القبول و التسجيل اإللك ﺮوني و بعد االن اء من ذلك
ً
اعتمادا ً
ائيا حيث ال يمكن له تعديل الدرجة إال بموافقة عميد كلية الدراسات العليا.
يعتمدها
يقوم عميد الدراسات العليا باعتماد الدرجات و إرسالها إلك ً
ﺮونيا إ ى مدير القبول و التسجيل.
ً
اعتمادا ً
ائيا حيث يتم إرسالها إ ى سجل الطالب
يقوم مدير القبول و التسجيل باعتماد الدرجات
األكاديم .
يحدد مجلس الكلية بناء ع ى توصية مجلس القسم املختص مدة االختبار التحريري ال ائي ع ى أال
تقل عن ساعة وال تزيد ع ى ثالث ساعات.
ملجلس الكلية ،ي حاالت الضرورة ،املوافقة ع ى إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل ف ﺮة ال تتعدى
بداية اختبارات الفصل التا ي.

املادة ) :(46الغش ي االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عل ا الطالب وفق
الئحة تأديب الطالب ال يصدرها مجلس الجامعة.
املادة ) :(47ال يسمح بعد اعتماد العالمات من قبل مدير القبول و التسجيل تعديل أي عالمة إال بموجب نموذج معد
لهذﻩ الغاية يحمل توقيع مدرس املقرر و رئيس القسم و عميد الدراسات العليا.
املادة ) :(48يجوز للطالب الذي يرغب ي تحس ن وضعه األكاديم إعادة املقررات ال حصل ف ا ع ى عالمة)ج( أو)(C
وتحتسب له آخر عالمة حصل عل ا لذلك املقرر و ي حال أعاد الطالب مقرر معينة لتحس ن وضعه األكاديم
ورسب ف ا فيجب عليه إعادة املقرر وتدخل آخر درجة ي حساب معدل الطالب الك ي ي الشهادة.
املادة ) :(49أ( فيما يتعلق باالختبارات البديلة واملقررات ال تتطلب دراس ا أك ﺮ من فصل دراﺳ يتخذ مجلس
عمادة الدراسات العليا ما يراﻩ حيالها ً
بناء ع ى توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية املختصة.
ً
اختبارا
ب( أن يجتاز طالب املاجست ﺮ  -إذا اقت برنامج دراسته ذلك  -بعد إ ائه جميع املقررات املطلوبة
ً
ً
شامال تعقدﻩ لجنة متخصصة وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة ً
ً
بناء ع ى توصية
وشفويا
تحريرا
مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية املختصة ومجلس عمادة الدراسات العليا ،ويكون هذا االختبار ي
ً
مرشحا لنيل الدرجة إذا
التخصص الرئيس للطالب والتخصصات الفرعية إن وجدت ،ويعد الطالب
اجتاز االختبار من املرة األو ى ،أما إن أخفق فيه أو ي جزء منه فيعطى فرصة واحدة خالل فصل ن
دراسي ن ،فإن أخفق يفصل من ال ﺮنامج و يل ى قيدﻩ.
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الفصل الثالث :التقديرات
املادة ) :(50تحسب التقديرات ال يحصل عل ا الطالب ي كل مقرر كما ي ي:
رمز التقدير وزن التقدير من )(5
التقدير
الدرجة املئوية
5.0
أ+
ممتاز مرتفع
100 – 95
4.75
أ
ممتاز
 90إ ى أقل من 95
جيد ً
4.5
ب+
جدا مرتفع
 85إ ى أقل من 90
ً
4.0
ب
جيد جدا
 80إ ى أقل من 85
ج+
جيد مرتفع
 75إ ى أقل من 80
3.5
هـ
راسب
أقل من 75
3.0
املادة ) :(51يكون التقدير العام للمعدل ال ﺮاكم عند التخرج الطالب بناء ع ى معدله ال ﺮاكم كاآلتي:
أ( )ممتاز مع مرتبة الشرف األو ى( :إذا كان املعدل ال ﺮاكم ال يقل عن  4.75من 5.00
ب( )ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية( :إذا كان املعدل ال ﺮاكم من  4.5إ ى أقل من  4.75من 5.00
ج( )جيد ً
جدا مع مرتبة الشرف الثانية( :إذا كان املعدل ال ﺮاكم من  4.25إ ى أقل من  4.5من 5,00
د( )جيد ً
جدا( :إذا كان املعدل ال ﺮاكم من  3.75إ ى أقل من  4.25من .5.00
املادة ) :(52ويش ﺮط للحصول ع ى مرتبة الشرف األو ى أو الثانية ما ي ي:
أ( أال يكون الطالب قد رسب ي أي مقرر درسه ي الجامعة أو ي جامعة أخرى.
ب( أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج ي مدة أقصاها متوسط املدة ب ن الحد األدنى والحد
األق للبقاء ي كليته.

الباب التاسع :الرسائل العلمية
الفصل األول :إعداد الرسائل واإلشراف عل ا
املادة ) :(53يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علم مع بداية التحاقه بال ﺮنامج لتوج ه ي دراسته ومساعدته ي اختيار
موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من مجلس الجامعة ً
بناء ع ى توصية مجلس
عمادة الدراسات العليا.
املادة ) :(54ع ى طالب الدراسات العليا بعد إ اء جميع متطلبات القبول واجتيازﻩ خمس ن ي املائة ع ى األقل من مقررات
الدراسية وبمعدل تراكم ال يقل عن )جيد ً
جدا( التقدم بمشروع الرسالة  -إن وجدت  -إ ى القسم ،ي حال
التوصية باملوافقة عليه يق ﺮح مجلس القسم اسم املشرف ع ى الرسالة واملشرف املساعد  -إن وجد  -أو
أسماء أعضاء لجنة اإلشراف مع تحديد رئيسها ،ويرفع بذلك إ ى املجلس إلقرارﻩ.
املادة ) :(55يجب أن تتم موضوعات رسائل املاجست ﺮ بالجدة واألصالة.
املادة ) :(56أ( تكتب الرسائل العلمية باللغة العربية ،ويجوز أن تكتب بلغة أخرى ي بعض التخصصات بقرار من
مجلس الجامعة ً
بناء ع ى توصية مجلس القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا ،ع ى أن
واف لها باللغة العربية.
تحتوي ع ى ملخص ٍ
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ب(

ج(
د(
ه(

تحتوي الصفحة األو ى ي الرسالة ع ى اآلتي :عنوان الرسالة واسم الطالب كما هو مسجل ي كشوفات
الجامعة ،واسم املشرف واملشرف املشارك )إن وجد( ،والتاريخ والعبارة التالية" :قدمت هذﻩ الرسالة
ً
إستكماال ملتطلبات الحصول ع ى درجة املاجست ﺮ ي جامعة فهد بن سلطان" أو ما يعادلها باللغة
اإلنجل ية.
تحتوي الصفحة الثانية ي الرسالة أسماء أعضاء لجنة املناقشة وتواقيعهم.
تحتوي الصفحة الثالثة ي الرسالة قائمة باألوراق البحثية الناتجة من الرسالة و املنشورة أو ال تم
إرسالها للنشر ي مؤتمرات أو مجالت علمية.
تقدم الرسالة مطبوعة حسب النموذج املعتمد ي عمادة الدراسات العليا.

املادة ) :(57يشرف ع ى الرسائل العلمية األساتذة واألساتذة املشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،ويجوز أن
يشرف األستاذ املساعد ع ى رسائل املاجست ﺮ إذا م ع ى تعيينه ع ى هذﻩ الدرجة سنتان ،وكان لديه بحثان
ع ى األقل  -ي مجال تخصصه  -من األبحاث املنشورة أو املقبولة للنشر ي مجلة علمية محكمة.
املادة ) :(58يجوز أن يقوم باإلشراف ع ى الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخ ﺮة املتم ة والكفاية العلمية ي مجال
البحث من غ ﺮ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بقرار من مجلس الجامعة ً
بناء ع ى توصية مجلس
القسم و تنسيب املجلس.
املادة ) :(59يجوز أن يقوم باملساعدة ي اإلشراف ع ى الرسالة أحد أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى حسب طبيعة
الرسالة ،ع ى أن يكون املشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب
ً
ً
منفردا أو مش ﺮكا مع غ ﺮﻩ أن يشرف بحد أق ع ى أربع رسائل ي وقت واحد ،ويجوز
املادة ) :(60للمشرف سواء كان
ي حاالت الضرورة القصوى بتوصية من مجلس القسم وموافقة مجلﺴ الكلية املعنية وعمادة الدراسات
العليا زيادة عدد الرسائل إ ى خمس ويحتسب اإلشراف ع ى كل رسالة بساعة واحدة من نصاب عضو هيئة
ً
ً
مشرفا ً
رئيسا.
منفردا أو
التدريس إذا كان مشرفا
املادة ) :(61ي حال عدم تمكن املشرف من االستمرار ي اإلشراف ع ى الرسالة أو ان اء خدمته بالجامعة ،يق ﺮح القسم
ً
ً
مشرفا بديال يقوم مقامه ويوافق عليه مجلس الكلية املعنية ويقرﻩ مجلس عمادة الدراسات العليا.
ً
ً
تقريرا مفصال إ ى رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب ي دراسته
املادة ) :(62يقدم املشرف  -ي اية كل فصل دراﺳ –
وترسل صورة من التقرير إ ى عميد الدراسات العليا.
ً
ً
تمهيدا
تقريرا عن اكتمالها إ ى رئيس القسم،
املادة ) :(63يقدم املشرف ع ى الرسالة ،بعد ان اء الطالب من إعدادها،
الستكمال اإلجراءات ال يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا.

املادة ) :(64إذا ثبت عدم جدية الطالب ي الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية ً
بناء ع ى تقرير من املشرف ع ى
دراسته )رسالته( يتم إنذار الطالب بخطاب من رئيس القسم املختص ،وإذا أنذر الطالب مرت ن ولم يتالف
أسباب اإلنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا ً
بناء ع ى توصية مجلس القسم إلغاء قيدﻩ وفصله من
ال ﺮنامج.
املادة ) :(65ال تقل مدة من قبول مشروع الرسالة من عمادة الدراسات العليا إ ى تقديمها كاملة إ ى القسم عن فصل ن
دراسي ن لرسالة املاجست ﺮ.
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الفصل الثاني :مناقشة الرسائل
املادة ) :(66تكون لجنة املناقشة بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا ً
بناء ع ى توصية مجلﺴ القسم والكلية.
املادة ) :(67ي حال عدم تمكن املشرف ع ى الرسالة من املشاركة ي لجنة املناقشة لوفاته أو إن اء خدمته أو لتواجدﻩ ي
ً
مهمة خارج البالد أو مرضه لف ﺮة طويلة تزيد عن شهرين ،يق ﺮح القسم بديال عنه ويوافق عليه مجلس الكلية
املعنية ويقرﻩ مجلس عمادة الدراسات العليا.
املادة ) :(68يش ﺮط ي لجنة املناقشة ع ى رسائل املاجست ﺮ ما يأتي :
فرديا ويكون املشرف ً
أ( أن يكون عدد أعضا ا ً
مقررا لها.
ب( أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من ب ن أعضاء هيئة التدريس وال يمثل املشرف واملشرف
املساعد )إن وجد( أغلبية ف ا.
ج( أن تنطبق شروط اإلشراف ع ى الرسائل ع ى أعضاء اللجنة.
د( أن يكون من ب ن أعضاء اللجنة أحد األساتذة ،أو األساتذة املشارك ن ،ع ى األقل.
ه( أن تتخذ قرار ا بموافقة ثل األعضاء ع ى األقل.
ً
عضوا إضافيا ي لجنة املناقشة
املادة ) :(69أ( يع ن عميد الدراسات العليا أحد أعضاء هيئة التدريس ي الجامعة
بصفة ممثل عمادة الدراسات العليا و ال يحق له املشاركة ي النقاش أو التصويت ع ى نتيجة الطالب.
ب( يحضر ممثل عمادة الدراسات العليا مداوالت اللجنة الخاصة بعد املناقشة.
ً
ج( يقدم ممثل الدراسات العليا
تقريرا لعميد الدراسات العليا حسب النموذج املعد لذلك واملتعلق بس ﺮ
اإلجراءات واملداوالت ي جلسة مناقشة الطالب لرسالته مع النموذج الخاص بتقييم الرسالة من كل
عضو من أعضاء اللجنة.
املادة ) :(70أ( ال يجوز للطالب التقدم ملناقشة رسالته أمام لجنة املناقشة إال بعد إتمام كافة املتطلبات األخرى
حسب خطة دراسته.
ب( بناء ع ى اق ﺮاح املشرف و تنسيب لجنة القسم يحدد موعدا ملناقشة رسالة املاجست ﺮ للطالب أمام
اللجنة.
ج( يقدم الطالب نسخة من رسالته لكل عضو من أعضاء لجنة املناقشة مع النموذج الخاص بتقييم
الرسالة قبل موعد املناقشة بأسبوع ن ع ى األقل.
د( يل م كل عضو من أعضاء لجنة املناقشة بتسليم النموذج الخاص بتقييم الرسالة قبل بدء جلسة
املناقشة إ ى ممثل عمادة الدراسات العليا.
ه( يل م كل من لجنة املناقشة والطالب بارتداء األرواب الجامعية أثناء جلسة املناقشة.
و( تتو ى عمادة الدراسات العليا بالتعاون مع وحدة العالقات العامة اإلعالن عن موعد املناقشة و مكان
املناقشة وتجه القاعة لذلك وكذلك توزيع األرواب الجامعية للطالب وأعضاء اللجنة وتصوير جلسة
مناقشة الطالب لرسالته.
املادة ) :(71تعد لجنة املناقشة تقري ًرا يوقع من جميع أعضا ا ،يقدم إ ى رئيس القسم خالل أسبوع من تاريخ املناقشة،
ً
متضمنا إحدى التوصيات اآلتية :
أ( قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.
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ب( قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت ،دون مناقش ا مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء لجنة
املناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من األخذ ذﻩ التعديالت ي مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر
من تاريخ املناقشة وملجلس الجامعة االستثناء من ذلك.
ج( استكمال أوجه النقص ي الرسالة ،وإعادة مناقش ا خالل الف ﺮة ال يحددها مجلس عمادة
الدراسات العليا ً
بناء ع ى توصية مجلس القسم املختص ع ى أال تزيد عن سنة واحدة من تاريخ
املناقشة.
د( عدم قبول الرسالة.
ولكل عضو من لجنة املناقشة ع ى الرسالة الحق ي أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة أو تحفظات ي تقرير
مفصل ،إ ى كل من رئيس القسم ،وعميد الدراسات العليا ،ي مدة ال تتجاوز أسبوع ن من تاريخ املناقشة.
املادة ) :(72يرفع رئيس القسم املختص تقرير لجنة املناقشة إ ى عميد الدراسات العليا ي مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع من
تاريخ املناقشة.
املادة ) :(73يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إ ى مجلس الجامعة التخاذ القرار.
املادة ) :(74يصرف للمشرف الرئيﺴ ع ى رسالة املاجست ﺮ من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها ) (5,000خمسة
آالف ريال ع ى النحو التا ي (1,000) :الف ريال عن كل  3ساعات معتمدة يسجلها الطالب و ) (2,000الف ن
ريال تصرف دفعة واحدة بعد مناقشة الرسالة.
املادة ) :(75يصرف للمشرف الرئيﺴ ع ى رسالة املاجست ﺮ مبلغ ) (5,000خمسة آالف ريال ع ى النحو التا ي(1,000) :
ألف ريال عن كل  3ساعات معتمدة يسجلها الطالب و ) (2,000الف ن ريال تصرف دفعة واحدة بعد مناقشة
الرسالة.
املادة ) :(76يصرف ملن يش ﺮك ي مناقشة الرسائل العلمية مكافأة مقطوعة مقدارها ) (1,000ألف ريال إذا كان املناقش
ً
عضوا ي هيئة التدريس بنفس الجامعة ال تقدم لها الرسالة.
أما إذا كان املناقش من غ ﺮ أعضاء هيئة التدريس ي الجامعة ال تناقش ف ا الرسالة سواء كان من موظفي
تلك الجامعة أو من يد ى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها و ) (1,000ألف ريال ملناقشة
رسالة املاجست ﺮ وتزاد املكافأة لتصبح ) (2,500ألفان وخمسمائة ريال إذا كان املناقش من خارج اململكة.
وإذا كان املناقش من خارج املدينة ال ا مقر الجامعة ال تناقش ف ا الرسالة سواء كان من داخل اململكة
أو خارجها فيصرف له باإلضافة إ ى املكافأة املشار إل ا أعالﻩ تذكرة إركاب من مقر إقامته وإليه وأجرة السكن
املناسب واإلعاشة وبحد أق ال يتجاوز ليلت ن ،كما تصرف تذكرة إركاب ملرافق املناقش إذا كان املناقش
ً
كفيفا وملحرم املناقشة باإلضافة إ ى أجرة السكن املناسب بحد أق ال يتجاوز ليلت ن.
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الباب العاشر :أحكام عامة

املادة ) :(77يضع مجلس الجامعة القواعد املنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا ً
بناء ع ى اق ﺮاح مجلس عمادة الدراسات
العليا ،ع ى أن ترفع نتائج التقويم ملجلس الجامعة.
املادة ) :(78يقدم رئيس القسم إ ى كل من عميد الكلية املعنية وعميد الدراسات العليا ي اية كل عام دراﺳ تقري ًرا عن
س ﺮ الدراسات العليا فيه.
املادة ) :(79ما لم يرد فيه النص خاص ي هذﻩ الالئحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العا ي والجامعات ولوائحه
التنفيذية واألنظمة واللوائح والقرارات املعمول ا ي اململكة.
املادة ) :(80تصرف مكافأة مالية عن كل ساعة معتمدة للمدرس ي برنامج ماجست ﺮ اإلدارة التنفيذية بغض النظر عن
عبئه الدراﺳ وذلك ) (2,250الفان ومائ وخمسون ريال لألستاذ و ) (2,000الفي ريال لألستاذ املشارك و
) (1,750الف وسبعمائة وخمسون ريال لألستاذ املساعد.
املادة ) :(81أ( ي الحاالت االضطرارية ب ﺮنامج ماجست ﺮ اإلدارة التنفيذية وال تستلزم دراسة طالب أو أك ﺮ مادة
ليست مطروحة ي الفصل الدراﺳ  ,يتقدم الطالب بطلب خطي لعميد الدراسات العليا مبينا األسباب
للتسجيل للمساق الذي يرغب بطرحة.
ب( بناء ع ى موافقة عميد الدراسات العليا ,يقوم الطالب بدفع رسوم الساعات املعتمدة للمادة ال يرغب
الطالب ي التسجيل ا إضافة لرسوم الفصل الدراﺳ املسجل فيه.
ج( يقوم عميد الدراسات العليا بالتنسيق مع التسجيل و القسم بطرح املادة.
د( يجوز للطالب طلب دراسة اك ﺮ من مادة غ ﺮ مطروحة شرط ان ال يتجاوز مجموع الساعات املسجل
ف ا الطالب ي الفصل  12ساعة معتمدة.
املادة ) :(82تل ى هذﻩ الالئحة أي لوائح او تعليمات أو قرارات سابقة ذا الشأن اعتبارا من اعتماد هذﻩ الالئحة.
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