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الباب األول
تعريفات:
املادة األولى:

يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه الالئحة املعاني املدونة أمامها:
الكلية :كلية الشرق العربي األهلية للدراسات العليا.
العميد :عميد كلية الشرق العربي األهلية للدراسات العليا.
مجلس الكلية :مجلس كلية الشرق العربي األهلية للدراسات العليا.
القسم :القسم األكادميي في كلية الشرق العربي األهلية للدراسات العليا.
جلنة الكلية :جلنة الدراسات العليا في كلية الشرق العربي األهلية للدراسات العليا.
جلنة الرسائل :جلنة الرسائل العلمية في القسم.
البرامج :برامج الدراسات العليا.
املشرف :املشرف على رسالة الطالب لنيل درجة املاجستير.
الطالب :طالب وطالبة الدراسات العليا.
السنة الدراسية :فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
الفصل الدراسي :مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعاً وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات
النهائية.
الفصل الصيفي :مدة زمنية ال تزيد على ثمانية اسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية
وتضاعف خاللها املدة اخملصصة لكل مقرر.
املستوى الدراسي :هو الدال على املرحلة الدراسية  ،ويكون عدد املستويات الالزمة للتخرج وفقاً للخطط الدراسية
املعتمدة.
اخلطة الدراسية :هي مجموعة املقررات الدراسية اإلجبارية واإلختيارية واحلرة ،والتي تشكل من مجموع ساعاتها
متطلبات التخرج التي يجب على الطالب إجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص احملدد.
املقرر الدراسي :مادة دراسية تتبع مستوى محدداً ضمن خطة الدراسة املعتمدة في كل تخصص )برنامج(.
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الوحدة الدراسية :هي احملاضرة النظرية األسبوعية التي التقل مدتها عن خمسني دقيقة ،أو الدرس العملي أو امليداني
الذي التقل مدته عن مائة دقيقة.
اإلنذار األكادميي :اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن احلد األدنى املوضح في هذه
الالئحة.
درجة األعمال الفصلية :الدرجة املمنوحة لألعمال التي تبني حتصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وبحوث
وأنشطة تعليمية تتصل باملقرر الدراسي.
االختبار النهائي :اختبار في املقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
درجة االختبار النهائي :الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي.
الدرجة النهائية :مجموع درجات األعمال الفصلية مضافاً إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر  ،وحتسب الدرجة من
مائة.
التقدير :وصف للنسبة املئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.
تقدير غير مكتمل :تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في املوعد احملدد  ،ويرمز له
في السجل األكادميي باحلرف )ل( أو ).(IC
تقدير مستمر :تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله  ،ويرمز له بالرمز
)م( أو ).(IP
املعدل الفصلي :حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات املقررة جلميع املقررات
التي درسها في أي فصل دراسي  ،وحتسب النقاط بضرب الوحدة املقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر
درسه الطالب  ،انظر اجلدول في املادة التاسعة والثالثني.
املعدل التراكمي :حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع املقررات التي درسها منذ التحاقه
باجلامعة على مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات  ،انظر اجلدول في املادة التاسعة والثالثني.
التقدير العام :وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته في الكلية.
العبء الدراسي :مجموع الساعات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي ،ويتحدد احلد األعلى
واألدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للكلية.
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الباب الثاني
الدرجات العلمية
املادة الثانية:

متنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية :ـ
• الدبلوم.
• املاجستير
• الدكتوراه.

الباب الثالث
تنظيم الدراسات العليا
املادة الثالثة:

يختص مجلس الكلية بالنظر في جميع األمور املتعلقة بالدراسات العليا واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها في حدود
اختصاصه وفق ما تقضي به هذه الالئحة وله على األخص ما يأتي:
 .۱إقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها  ،وتنسيقها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
 .۲وضع اللوائح الداخلية بالتنسيق مع األقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.
 .۳وضع اسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها واإلشراف عليها.
 .٤التوصية بإجازة البرامج املستحدثة بعد دراساتها والتنسيق بينها وبني البرامج القائمة.
 .٥التوصية باملوافقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل.
 .٦التوصية مبسميات الشهادات العليا باللغتني العربية واإلجنليزية بناءً على توصية مجالس األقسام.
 .۷التوصية مبنح الدرجات العلمية.
 .۸البت في جميع الشؤون الطالبية املتعلقة بطالب الدراسات العليا.
 .۹املوافقة على تشكيل جلان اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية.
 .۱۰وضع اإلطار العام خلطة البحث والقواعد املنظمة لكيفية كتابة الرسالة العلمية وطباعتها وإخراجها  ،وتقدميها،
ومناذج تقارير املناقشة واحلكم على الرسائل.
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 .۱۱تقومي برامج الدراسات العليا بصفة دورية بواسطة جلان أو هيئات متخصصة من داخل أو خارج الكلية.
 .۱۲دراسة التقارير الدورية التي تقدمها األقسام العلمية.
 .۱۳النظر فيما يحيله إليه مجلس األمناء أو عميد الكلية للدراسة وإبداء الرأي.

الباب الرابع
البرامج املستحدثة
املادة الرابعة:

يضع مجلس الكلية املعايير التفصيلية إلقرار برامج الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم مع مراعاة ما يأتي:
 .۱أن يكون توفر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من األساتذة واألساتذة املشاركني املتخصصني
في مجال البرنامج  ،باإلضافة إلى توفر اإلمكانات البحثية من معامل ومختبرات وتسهيالت احلاسوب وغيرها ,
وذلك لضمان جناح البرنامج من حيث التدريس واإلشراف والبحث.
 .۲أن يكون القسم قد اكتسب خبرة مناسبة على مستوى املرحلة اجلامعية إن كان البرنامج لدرجة املاجستير أو درجة
املاجستير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه.
 .۳أن يكون عدد الطالب املتوقع قبولهم في البرنامج مناسباً لضمان استمراريته.
املادة اخلامسة:

مع مراعاة ما ورد في املادة الرابعة يتقدم القسم إلى مجلس الكلية مبشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح ما يأتي:
 .۱أهداف البرنامج ومدى احتياج اجملتمع السعودي له.
 .۲أهمية البرنامج ومسوغات تقدميه.
 .۳اإلمكانات املتوافرة أو املطلوب بالقسم لتقدمي البرنامج على مستوى تعليمي ومهني رفيع  ،بصفة خاصة حتديد
اجملاالت البحثية الرئيسية بالقسم.
 .٤معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم.
 .٥السير الذاتية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم  ،وملن لهم صلة مبجال البرنامج في الكيلة.
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املادة السادسة:

يدرس مجلس الكلية مشروع البرنامج  ،ويتولى التنسيق بني متطلباته ومتطلبات البرامج األخرى القائمة إن وجدت
لتفادي االزدواجية فيما بينها  ،وفي حال اقتناعه يوصي به إلى مجلس األمناء العتماده.
املادة السابعة:

يكون التعديل في القرارات أو متطلبات البرنامج  ،أو شروط القبول بقرار من مجلس األمناء بناءً على توصية مجلس
الكلية بالتنسيق مع القسم اخملتص.
املادة الثامنة:

يجوز أن تنشأ في الكلية برامج مشتركة للدراسات العليا بني قسمني أو أكثر وفق قواعد يضعها مجلس الكلية بناءً على
توصية مجلس الكلية بعد التنسيق مع األقسام املعنية.

الباب اخلامس
القبول والتسجيل
املادة التاسعة

يحدد مجلس الكلية أعداد الطالب الذين سيتم قبولهم سنوياً في الدراسات العليا بناءً على توصية مجالس األقسام.
املادة العاشرة:

يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:
 .۱أن يكون املتقدم حاصالً على الشهادة اجلامعية من جامعة معترف بها.
 .۲أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقاً طبياً.
 .۳أن يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق لهم تدريسه ،أو من رؤسائه في جهة عمل عمِل بها ملدة التقل عن
سنة.
وجمللس الكلية أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضرورياً بناءً على توصية مجلس القسم.
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املادة احلادية عشرة:

يشترط للقبول مبرحلة )املاجستير( حصول الطالب على تقدير )جيد جداً( على األقل في املرحلة اجلامعية ويجوز قبول
احلاصلني على تقدير )جيد( على أال يقل معدل الطالب عن )جيد جداً( في مقررات التخصص ملرحلة البكالوريوس ،
وجمللس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.
املادة الثانية عشرة:

يشترط للقبول مبرحلة )الدكتوراه( احلصول على تقدير )جيد جداً( على األقل في مرحلة املاجستير إذا كانت من
جامعة متنحها بتقدير  ،وجمللس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.
املادة الثالثة عشرة:

يجوز قبول الطالب لدراسة املاجستير أو الدكتوراه في غير مجاالت تخصصه بناءً على توصية مجلس القسم.
املادة الرابعة عشرة:

يجوز للقسم اخملتص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي املاجستير والدكتوراه اجتياز عدد من املقررات التكميلية من
مرحلة السابقة في مدة ال تزيد على فصلني دراسيني مع مراعاة مع يأتي:
 .۱إجتياز املقرر التكميلي في املرة األولى بتقدير ال يقل عن جيد.
 .۲أال يقل معدله التراكمي في املقررات التكميلية عن جيد جداً.
 .۳ال يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إال بعد اجتياز املقررات التكميلية  ،ويجوز للقسم اإلذن بالتسجيل
في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر واحد من املقررات التكميلية.
 .٤ال حتتسب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية ضمن املدة احملددة للحصول على الدرجة.
 .٥ال تدخل املقررات التكميلية في احتساب املعدل التراكمي ملرحلة الدراسات العليا.
املادة اخلامسة عشرة:

ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجني للدراسات العليا في وقت واحد.
املادة السادسة عشرة:

ترفع أسماء الطالب املوصى بقبولهم إلى مجلس الكلية إلقرار القبول.
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املادة السابعة عشرة:

يجوز مبوافقة عميد الكلية تأجيل قبول الطالب على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني  ،وال حتتسب مدة التأجيل
ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة.
املادة الثامنة عشرة:

يجوز مبوافقة مجلس القسم اخملتص وعميد الكلية تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي :ـ
 .۱أن يكون الطالب قد اجتاز فصالً دراسياً أو أكثر أو أجنز قدراً مناسباً من الرسالة.
 .۲أال يتجاوز مجموع مدة التأجيل فصلني دراسيني.
 .۳أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي مبا ال يقل عن أسبوعني.
 .٤ال حتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة.
املادة التاسعة عشرة:

1

يجوز أن يحذف الطالب بعض أو جميع مقررات الفصل وفق ما يأتي:
 .۱أن يتقدم بطلب احلذف قبل بداية موعد االختبارات النهائية بإسبوعني على األقل.
 .۲موافقة مجلس القسم وعميد الكلية.
 .۳أال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية.
 .٤يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل املشار إليها في املادة الثامنة عشر.
 .٥في حالة حذف بعض املقررات يجب أن ال يقل احلد األدنى من العبء التدريسي للطالب عن ست ساعات.
 .٦أن ال يزيد عدد املرات التي يتقدم فيها الطالب بطلب حذف مقررات عن مرتني خالل فترة دراسته بالكلية.
املادة العشرون:

إذا أنسحب الطالب من الدراسات العليا بناءً على رغبته ثم أراد العودة إليها طبقت عليه شروط االلتحاق وقت التسجيل
اجلديد.
املادة احلادية والعشرون:

يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوى قيده في احلاالت اآلتية:
 1معدلة بخطاب الوزارة رقم  ٥٢٢٢٩وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٠هـ وطبقا ً ملا جاء في محضر اجتماع مجلس األمناء رقم  ٢للعام الجامعي  ٣٦/٣٧املنعقد
بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢١هـ
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 .۱إذا كان مقبوالً للدراسة ولم يسجل في الوقت احملدد.
 .۲في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدارسة لهذا الفصل.
املادة الثانية والعشرون:

يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس الكلية في احلاالت اآلتية:
 .۱إذا لم يجتز املقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في املادة الرابعة عشر.
 .۲إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
 .۳إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقاً ألحكام املادة الستني من هذه الالئحة.
 .٤إذا انخفض معدله التراكمي عن  ۳من  ٤في فصلني دراسيني متتالني.
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 .٥إذا جتاوز فرص التأجيل احملددة في املادة الثامنة عشر.
 .٦إذا أخل باألمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة ،أو قام بعمل يخل باألنظمة والتقاليد
اجلامعية.
 .۷إذا لم يجتز االختبار الشامل ـ إن وجد ـ بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
 .۸إذا قررت جلنة احلكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد املناقشة.
 .۹إذا لم يحصل على الدرجة خالل احلد األقصى ملدتها وفقاً للمادة الثانية والثالثني.
املادة الثالثة والعشرون:

يجوز في حاالت الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان احلائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية
يقبلها مجلسا القسم والكلية مع مراعاة ما يأتي:
الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ثالثة فصول أو أكثر يعامل معاملة الطالب املستجد بصرف النظر عما قطع سابقاً من
مرحلة الدراسية.
الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أقل من ثالثة فصول يعيد دراسة بعض املقررات التي يحددها له مجلسا القسم
والكلية وحتسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة كما حتتسب املدة التي قضاها
الطالب في الدارسة قبل إلغاء قيده ضمن املدة القصوى للحصول على الدرجة.

 2معدلة بخطاب الوزارة رقم  ١٠٢٣٩١وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٣هـ وطبقا ً ملا جاء في محضر اجتماع مجلس األمناء رقم  ٣للعام الجامعي  ٣٥/٣٤املنعقد
بتاريخ ١٤٣٥/٨/١٣هـ
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املادة الرابعة والعشرون:

• يجوز استثناء من الفقرة الرابعة من املادة الثانية والعشرين منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو
فصلني دراسيني حداً أعلى بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية.
• يجوز استثناء من الفقرة التاسعة من املادة الثانية والعشرين منح الطالب فرصة إضافية ال تزيد عن فصلني دراسيني بناءً
على تقرير من املشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس األمناء.
املادة اخلامسة والعشرون:

يجوز قبول حتويل الطالب إلى الكلية من جامعة أخرى معترف بها بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية
مع مراعاة ما يأتي:
 .۱توفر شروط القبول في الطالب احملول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
 .۲أال يكون الطالب مفصوالً من اجلامعة احملول منها ألي سبب من األسباب.
 .۳يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها طبقاً لآلتي :ـ
ا.

أال يكون قد مضى على دراسته للوحدات املعادلة أكثر من ثالثة فصول دراسية.

ب .أن تتفق من حيث املوضوع مع متطلبات البرنامج احملول إليه.
ت .أال تتعدى نسبة هذه الوحدات ثالثني في املائة من وحدات البرنامج احملول إليه.
ث .أال يقل تقديره في الوحدات املعادلة عن )جيد جداً(
ج .ال تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساب املعدل التراكمي.
ح .تكون املعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه املقرر وموافقة مجلس الكلية.
املادة السادسة والعشرون:

يجوز حتويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الكلية بناءً على توصية مجلس القسم احملول إليه وموافقة مجلس الكلية
مع مراعاة ما يأتي:
 .۱توفر شروط القبول في الطالب احملول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
 .۲يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها إذا رأى القسم اخملتص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد
التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
 .۳أال يكون الطالب قد ألغى قيده ألي من األسباب الواردة في املادة الثانية والعشرين من هذه الالئحة.
 .٤حتتسب املدة التي قضاها الطالب في البرنامج احملول منه ضمن املدة القصوى احملددة للحصول على الدرجة.
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 .٥يكون التحويل من برنامج إلى آخر ملرة واحدة خالل املدة احملددة للحصول على الدرجة.

الباب السادس
نظام الدراسة
املادة السابعة والعشرون:

تكون الدراسة للدبلومات باملقررات الدراسية واألعمال امليدانية والتطبيقية واملعملية وفق ما يأتي:
 .۱ال تقل مدة الدراسة عن فصلني وال تزيد عن أربعة فصول دراسية.
 .۲ال يقل عدد الوحدات الدراسية عن ) (۲٤وحدة وال تزيد عن ) (۳٦وحدة .ويحدد مجلس الكلية بناءً على
اقتراح مجلس القسم املقررات املطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة.
املادة الثامنة والعشرون:

تكون الدراسة للماجستير بأحد األسلوبني اآلتيني:
 .۱باملقررات الدراسية والرسالة على أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن أربع وعشرين وحدة مضافاً إليها الرسالة.
 .۲باملقررات الدراسية في بعض التخصصات ذات الطبيعة املهنية  ،على أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتني
وأربعني وحدة من مقررات الدراسية العليا  ،على أن يكون من بينها مشروع بحثي يحسب بثالث وحدات على
األقل.
ويراعى أن تتضمن اخلطة الدراسية للماجستير على مقررات دراسات عليا ذات عالقة بالتخصص من أقسام أخرى كلما
أمكن ذلك.
املادة التاسعة والعشرون:

تكون الدراسة للدكتوراه بأحد األسلوبني اآلتيني:
 .۱باملقررات الدراسية والرسالة على أال يقل عدد الوحدات املقررة عن ثالثني وحدة من مقررات الدراسات العليا بعد
املاجستير مضافاً إليها الرسالة.
 .۲بالرسالة وبعض املقررات على أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتي عشرة وحدة تخصص للدراسات
املوجهة  ،أو الندوات  ،أو حلقات البحث  ،حسب التكوين العلمي للطالب وتخصصه الدقيق.
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املادة الثالثون:

تنقسم السنة الدراسية إلى فصلني رئيسني ال تقل مدة كل منهما عن خمسة عشر أسبوعاً وال تدخل ضمنهما فترتا
التسجيل واالختبارات ،وفصل دراسي صيفي ال تقل مدته عن ثمانية أسابيع تضاعف خاللها املدة اخملصصة لكل مقرر.
ويجوز أن تكون الدراسة في بعض األقسام على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد واإلجراءات التي يقرها
مجلس الكلية مبا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
املادة احلادية والثالثون:

على الطالب املنتظم حضور احملاضرات والدروس العملية ويحرم بقرار من مجلس الكلية من دخول االختبار النهائي
للمقررات إذا جتاوزت نسبة غيابه ) (٪۳۰من مجموع الساعات املقررة للمقرر الدراسي  ،وتعتبر درجته في تلك املادة
راسباً ويرصد له تقدير محروم )ح( أو ).(DN
املادة الثانية والثالثون:

 .۱املدة املقررة للحصول على درجة املاجستير ال تقل عن أربعة فصول دراسية وال تزيد عن ثمانية فصول دراسية و ال
حتسب الفصول الصيفية ضمن هذه املدة.
 .۲املدة املقررة للحصول على درجة الدكتوراه ال تقل عن ستة فصول دراسية وال تزيد عن عشرة فصول دراسية و ال
حتسب الفصول الصيفية ضمن هذه املدة.
املادة الثالثة والثالثون:

حتسب املدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات العليا وحتى تاريخ تقدمي
املشرف على الطالب تقريراً إلى رئيس القسم مرفقاً به نسخة من الرسالة  ،أو أي متطلبات أخرى لبرنامجه.
املادة الرابعة والثالثون:

ال تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدارسات العليا في الكلية التي ستمنحه الدرجة العلمية عن سبعني
في املائة من عدد الوحدات املطلوبة  ،كما يجب أن يقوم باإلعداد الكامل لرسالته حتت إشرافها.
املادة اخلامسة والثالثون:

ال يتخرج الطالب إال بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية  ،ومبعدل تراكمي ال يقل عن  ۳من .٤
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املادة السادسة والثالثون:

يحدد مجلس الكلية درجة األعمال الفصلية ما بني  ٦۰ - ٤۰من الدرجة النهائية للمقرر .وحتتسب األعمال الفصلية
على أساس:
ا.

األبحاث واملشاركات واالختبارات القصيرة والنشاط الصفي.

ب .إختبار حتريري واحد على األقل.
ويستثنى من ذلك املقررات التي يصعب تقسيم درجاتها فترصد الدرجة النهائية فقط.
املادة السابعة والثالثون:

إذا لم يتمكن الطالب من إكمال متطلبات املقرر ألسباب يقبلها القسم فيجوز أن ترصد له درجة غير مكتمل )ل( أو
) (ICو ال يحسب ضمن املعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد إكمال متطلبات املقرر.
و إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير غير مكتمل )ل( أو ) (ICبسبب عدم متكن الطالب من إكمال فيسجل
له راسب )هـ( أو ).(F
املادة الثامنة والثالثون:

املقررات التي حتتاج إلى أكثر من فصل دراسي يرصد للطالب فيها تقدير مستمر )م( أو ) .(IPوإذا أكمل متطلباتها
يرصد له التقدير الذي حققه.
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املادة التاسعة والثالثون:

حتسب الدرجات التي يحصل عليها الطالب كما يلي:
نظــام الدرجــات لبرامج املاجستير

Grading System Masters Programs

الدرجة

النقاط

الرمز

Grade

Points

Mark

۱۰۰ - ۹٥

٤.۰۰

أ+

A+

4.00

95 - 100

 - ۹۰أقل من ۹٥

۳.۷٥

أ

A

3.75

90 - less than 95

 - ۸٥أقل من ۹۰

۳.٥۰

ب+

B+

3.50

85 - less than 90

 - ۸۰أقل من ۸٥

۳.۰۰

ب

B

3.00

80 - less than 85

 - ۷٥أقل من ۸۰

۲.٥۰

ج+

C+

2.50

75 - less than 80

 - ۷۰أقل من ۷٥

۲.۰۰

ج

C

2.00

70 - less than 75

 - ٦٥أقل من ۷۰

۱.٥۰

د+

D+

1.50

65 - less than 70

 - ٦۰أقل من ٦٥

۱.۰۰

د

D

1.00

60 - less than 65

أقل من ٦۰

۰.۰۰

هـ

F

0.00

less than 60

۰.۰۰

ح

محروم

Denial

DN

0.00

م

مستمر

In
Progress

IP

ل

Incomple
غير مكتمل
te

IC

ند

ناجح بدون No-Grade
درجة
Pass

NP

هـ د

راسب بدون No-Grade
درجة
Fail

NF

ع

منسحب

Withdraw
n

W

مع

مستمع

Audit

WF

خ

معادل من
خارج
الكليات

Transfer
(out of
)college

AU

لكي يتخرج الطالب يجب احلصول
على معدل تراكمي ال يقل
عن ۳.۰۰/٤.۰۰

راسب

Fail

To graduate, a student
shall attain a G.P.A. of at
least
3.00/4.00
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املادة األربعون:

يضع مدرس املقرر أسئلة االختبارات .ويجوز عن االقتضاء أن يضع االسئلة من يختاره مجلس الكلية بناءً على اقتراح
رئيس القسم.
املادة احلادية واألربعون:

يصحح مدرس املقرر أوراق االختبارات .ويجوز )عند احلاجة( أن يشترك معه متخصص آخر .ويجوز جمللس الكلية عند
الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.
املادة الثانية واألربعون:

يرصد مدرس املقرر الدرجات ويوقع عليها ويصادق عليها رئيس القسم وعميد الكلية.
املادة الثالثة واألربعون:

ال يعتبر الطالب ناجحاً في املقرر إال إذا حصل على تقدير جيد على األقل.
املادة الرابعة واألربعون:

ال يجوز اختبار الطالب في مقررين في يوم واحد .وجمللس الكلية االستثناء من ذلك.
املادة اخلامسة واألربعون:

ال يسمح للطالب دخول قاعة االختبار بعد مضي نصف ساعة من بدايته .كما ال يسمح له باخلروج قبل مضي نصف
وقت االختبار.
املادة السادسة واألربعون:

الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد االختبار أو االعتراض على توجيهات مدرس املقرر أو
مالحظ القاعة أمور يعاقب عليها الطالب وفق الئحة التأديب.
املادة السابعة واألربعون:

يجوز جمللس الكلية ــ في حاالت الضرورة القصوى ــ النظر في إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل مدة ال تتجاوز بداية
اختبار الفصل التالي.
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املادة الثامنة واألربعون:

يضع مجلس الكلية اإلجراءات التي تنظم أعمال اإلختبارات الفصلية والنهائية.
املادة التاسعة واألربعون:

يضع مجلس الكلية اإلجراءات التي تنظم اإلختبارات البديلة وامتحانات املواد التي حتتاج دراستها إلى أكثر من فصل
دراسي.

الباب السابع
الرسائل العلمية
املادة اخلمسون:

إعداد الرسائل واإلشراف عليها:
يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في دراسته ومساعدته في اختيار
موضوع الرسالة وإعداد البحث وفق القواعد املعتمدة من مجلس الكلية.
املادة احلادية واخلمسون:

على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسني في املائة على األقل من مقررات الدراسية
ومبعدل تراكمي )جيد جداً( التقدم مبشروع الرسالة ــ إن وجدت ــ إلى القسم  ،في حال التوصية باملوافقة عليه يقترح
مجلس القسم اسم املشرف على الرسالة واملشرف املساعد ــ إن وجد ــ أو أسماء أعضاء جلنة اإلشراف مع حتديد رئيسها ،
ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية للموافقة عليه.
املادة الثانية واخلمسون:

• يجب أن تتميز موضوعات رسائل املاجستير باجلدة واألصالة  ،كما يجب أن تتميز موضوعات الدكتوراه باألصالة
واالبتكار واإلسهام الفاعل في إمناء املعرفة في تخصص الطالب.
• تكتب رسائل املاجستير والدكتوراه باللغة العربية  ،ويجوز أن تكتب بلغة أخرى في بعض التخصصات بقرار من
مجلس األمناء بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية على أن حتتوي على ملخص واف لها باللغة العربية.
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املادة الثالثة واخلمسون:

يشرف على الرسائل العلمية األساتذة واألساتذة املشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويجوز أن يشرف األستاذ
املساعد على رسائل املاجستير إذا مضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان  ،وكان لديه بحثان على األقل ــ في مجال
تخصصه ــ من األبحاث املنشورة أو املقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة.
املادة الرابعة واخلمسون:

يجوز أن يقوم باإلشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي اخلبرة املتميزة والكفاية العلمية في مجال البحث من
غير أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وذلك بقرار من مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم اخملتص.
املادة اخلامسة واخلمسون:

يجوز أن 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.
املادة السادسة واخلمسون:

للمشرف سواء كان منفرداً أو مشتركاً مع غيره أن يشرف بحد أقصى على أربع رسائل في وقت واحد ،ويجوز في
حاالت الضرورة القصوى بتوصية من مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية زيادة عدد الرسائل إلى خمس ويحتسب
اإلشراف على كل رسالة بساعة واحدة من نصاب عضو هيئة التدريس إذا كان مشرفاً منفرداً أو مشرفاً رئيساً.
املادة السابعة واخلمسون:

في حال عدم متكن املشرف من االستمرار في االشراف على الرسالة أو انتهاء خدمته بالكلية .يقترح القسم مشرفاً بديالً
يقوم مقامه ويوافق عليه مجلس الكلية.
املادة الثامنة واخلمسون:

يقدم املشرف ــ في نهاية كل فصل دراسي ــ تقريراً مفصالً إلى رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب في دراسته وترسل
صورة من التقرير إلى عميد الكلية.
املادة التاسعة واخلمسون:

يقدم املشرف على الرسالة  ،بعد انتهاء الطالب من إعدادها تقريراً عن اكتمالها إلى رئيس القسم  ،متهيداً الستكمال
اإلجراءات التي يحددها مجلس الكلية.
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املادة الستون:

إذا ثبت عدم جدية الطالب في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية بناءً على تقرير من املشرف على دراسته يتم
إنذار الطالب بخطاب من القسم اخملتص  ،وإذا أنذر الطالب مرتني ولم يتالف اإلنذار فلمجلس الكلية بناءً على توصية
مجلس القسم إلغاء قيده.
املادة احلادية والستون:

ال تقل املدة من قبول مشروع الرسالة من مجلس الكلية إلى تقدميها كاملة إلى القسم عن فصلني دراسيني لرسالة
املاجستير وأربعة فصول دراسية للدكتوراه.

مناقشة الرسالة:
املادة الثانية والستون:

تكون جلنة املناقشة بقرار من مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم اخملتص.
املادة الثالثة والستون:

يشترط في جلنة املناقشة على رسائل املاجستير ما يأتي:
 .۱أن يكون عدد أعضائها فردياً ويكون املشرف مقرراً لها.
 .۲أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من بني أعضاء هيئة التدريس وال ميثل املشرف واملشرف املساعد )إن وجد(
أغلبية فيها.
 .۳أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة.
 .٤أن يكون من بني أعضاء اللجنة أحد االساتذة أو االساتذة املشاركني على األقل.
 .٥أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي األعضاء على األقل.
املادة الرابعة والستون:

يشترط في جلنة املناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:
 .۱أن يكون عدد أعضائها فردياً  ،وال تقل عن ثالثة ويكون املشرف مقرراً لها.
 .۲تقتصر عضوية جلنة املناقشة على األساتذة واالساتذة املشاركني وال ميثل املشرف واملشرف املساعد )إن وجد(
أغلبية بينهم.
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 .۳أن يكون بني أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل.
 .٤أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج اجلامعة.
 .٥أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي األعضاء على األقل.
املادة اخلامسة والستون:

في حال عدم متكن املشرف على الرسالة من املشاركة في جلنة املناقشة لوفاته أو انتهاء خدمته أو لتواجده في مهمة خارج
البالد لفترة طويلة  ،يقترح القسم بديالً عنه ويوافق عليه مجلس الكلية.
املادة السادسة والستون:

تعد جلنة املناقشة تقريراً من جميع أعضائها  ،يقدم إلى رئيس القسم خالل أسبوع من تاريخ املناقشة  ،متضمناً إحدى
التوصيات اآلتية:
 .۱قبول الرسالة والتوصية مبنح الدرجة.
 .۲قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت دون مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء جلنة املناقشة بالتوصية مبنح
الدرجة بعد التأكد من األخذ بهذه التعديالت في مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ املناقشة وجمللس الكلية
االستثناء من ذلك.
 .۳استكمال أوجه النقص في الرسالة ،وإعادة مناقشتها خالل الفترة التي يحددها مجلس الكلية بناءً على توصية
مجلس القسم اخملتص على أال تزيد عن سنة واحدة من تاريخ املناقشة.
 .٤عدم قبول الرسالة.
ولكل عضو من جلنة املناقشة على الرسالة احلق في أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة أو حتفظات في تقرير مفصل  ،إلى
كل من رئيس القسم وعميد الكلية في مدة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ املناقشة.
املادة السابعة والستون:

يرفع رئيس القسم اخملتص تقرير جلنة املناقشة إلى عميد الكلية في مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع من تاريخ املناقشة.
املادة الثامنة والستون:

يرفع عميد الكلية التوصية مبنح الدرجة إلى مجلس األمناء التخاذ القرار.
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املادة التاسعة والستون:

يصرف للمشرف على رسالة املاجستير من خارج الكلية مكافأة مقطوعة يقدرها مجلس الكلية .كما يصرف للمشرف
على رسالة الدكتوراه من خارج الكلية مكافأة مقطوعة يقدرها مجلس الكلية.
املادة السبعون:

يصرف ملن يشترك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة يقدرها مجلس الكلية مع مصاريف سفر ملن
من خارج مدينة الرياض.

الباب الثامن
أحكام عامة:
املادة احلادية والسبعون:

يقر مجلس األمناء القواعد املنظمة لتقومي برامج الدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس الكلية.
املادة الثانية والسبعون:

يقدم رئيس القسم إلى عميد الكلية في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن سير الدراسات العليا فيه.
املادة الثالثة والسبعون:

ميكن جمللس الكلية وضع قواعد تنفيذية ملواد الالئحة.
املادة الرابعة والسبعون:

ما لم يرد فيه النص خاص في هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي واجلامعات ولوائحه التنفيذية
واألنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في اململكة.
املادة اخلامسة والسبعون:

جمللس الكلية وضع القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية لسير الدراسات العليا بها مبا ال يتعارض مع أحكام هذه
الالئحة.
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املادة السادسة والسبعون:

جمللس األمناء حق تفسير هذه الالئحة أو تعديلها .ويعمل بها من تاريخ إقرارها.
املصادر:
• وزارة التعليم العالى :نظام مجلس التعليم العالى واجلامعات ولوائحه ۲۰۰۷ - ۱٤۲۸
• الئحة جامعة امللك سعود:

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/Pages/ListOfHighStudy.aspx
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