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تعريفـات
الالئحـــــة

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.

العمـــــادة

عمادة الدراسات العليا بجامعة جدة.

الطـــــالب
المقـررات المنهجية
المقررات التكميلية

مقررات التخصص
االنسحـــاب

كل مــن يلتحــق بأحــد برامــج الدراســات العليــا

با لجا معــة .

مقررات المرحلة المقبول بها الطالب.
مقــررات مرحلــة تســبق المرحلــة التــي ُق ِبــل بهــا

الطالــب.

المقــررات الدراســية لمرحلــة البكالوريــوس ذات
العالقــة المباشــرة بالتخصــص الدقيــق.

استرداد الطالب ملفه من الجامعة بشكل نهائي.

المادة ()1
تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق األغراض اآلتية:
1 .العنايــة بالدراســات العليــا اإلســامية والعربيــة والتوســع فــي بحوثهــا
والعمــل علــى نشــرها.

2 .اإلســهام فــي إثــراء المعرفــة اإلنســانية بكافــة فروعهــا عــن طريــق الدراســات
المتخصصــة والبحــث الجــاد للوصــول إلــى إضافــات علميــة وتطبيقيــة
مبتكــرة والكشــف عــن حقائــق جديــدة.

3 .تمكيــن الطــاب المتميزيــن مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة مــن مواصلــة
محليــا.
دراســاتهم العليــا
ً

عاليــا
4 .إعــداد الكفايــات العلميــة والمهنيــة المتخصصــة وتأهيلهــم
ً
تأهيــا ً
فــي مجــاالت المعرفــة المختلفــة.

5 .تشــجيع الكفايــات العلميــة علــى مســايرة التقــدم الســريع للعلــم والتقنيــة
ودفعهــم إلــى اإلبــداع واالبتــكار وتطويــر البحــث العلمــي وتوجيهــه لمعالجــة
قضايــا المجتمــع الســعودي.

6 .اإلســهام فــي تحســين مســتوى برامــج المرحلــة الجامعيــة لتتفاعــل مــع
برامــج الدراســات العليــا.
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الباب األول :أهداف الدراسات العليا

5

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

6

الباب الثاني :الدرجات العلمية

المادة ()2
ـاء علــى توصيــة مجلــس
يمنــح مجلــس الجامعــة الدرجــات العلميــة اآلتيــة بنـ ً

القســم العلمــي ،وتأييــد كل مــن عميــد الكليــة وعميــد الدراســات العليــا:
1 .الدبلوم العالي.
2 .الماجستير.
3 .الدكتوراه.

المادة ()3
تكــون متطلبــات الدراســة للدرجــات العلميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة

( )2وفــق أحــكام هــذه الالئحــة ويســتثنى مــن ذلــك:
1 .الدبلومات الطبية.
2 .الزماالت الطبية.

فيطبق عليها القواعد واللوائح الصادرة من مجلس الجامعة.

المادة ()4
ُينشــأ فــي كل جامعــة عمــادة للدراســات العليــا ترتبــط بوكيــل الجامعــة

للدراســات العليــا والبحــث العلمــي ،وتتولــى اإلشــراف علــى جميــع برامــج
الدراســات العليــا بالجامعــة والتنســيق فيمــا بينهــا ،والتوصيــة بالموافقــة عليهــا
وتقويمهــا والمراجعــة الدائمــة لهــا.

المادة ()5
يكــون لعمــادة الدراســات العليــا مجلــس يختــص بالنظــر فــي جميــع األمــور

المتعلقــة بالدراســات العليــا بالجامعــة واتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها فــي

حــدود إختصاصــه وفــق مــا تقضــي بــه هــذه الالئحــة ،ولــه علــى األخــص مــا
يأتــي:

1 .اقتــراح السياســة العامــة للدراســات العليــا أو تعديلهــا ،وتنســيقها فــي
جميــع كليــات ومعاهــد الجامعــة ومتابعــة تنفيذهــا بعــد إقرارهــا.

2 .اقتــراح اللوائــح الداخليــة بالتنســيق مــع األقســام العلميــة فيمــا يتعلــق
بتنظيــم الدراســات العليــا.

3 .اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها واإلشراف عليها.
4 .التوصيــة بإجــازة البرامــج المســتحدثة بعــد دراســتها والتنســيق بينهــا وبيــن
البرامــج القائمــة.
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الباب الثالث :تنظيم الدراسات العليا

5 .التوصيــة بالموافقــة علــى مقــررات الدراســات العليــا ومــا يطــرأ عليهــا أو
علــى البرامــج مــن تعديــل أو تبديــل.

ـاء
6 .التوصيــة بمســميات الشــهادات العليــا باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة بنـ ً
علــى توصيــة مجالــس الكليــات.
7 .التوصية بمنح الدرجات العلمية.
8 .البــت فــي جميــع الشــؤون الطالبيــة المتعلقــة بطــاب الدراســات العليــا
فــي الجامعــة.

9 .الموافقة على تشكيل لجان اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية.

7

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الثالث :تنظيم الدراسات العليا
	10.وضــع اإلطــار العــام لخطــة البحــث والقواعــد المنظمــة لكيفيــة كتابــة
الرســالة العلميــة وطباعتهــا وإخراجهــا ،وتقديمهــا ،ونمــاذج تقاريــر لجنــة
المناقشــة والحكــم علــى الرســائل.

	11.تقويــم برامــج الدراســات العليــا فــي الجامعــة بصفــة دوريــة بواســطة لجــان
أو هيئــات متخصصــة مــن داخــل أو مــن خــارج الجامعــة.

	12.دراسة التقارير الدورية التي تقدمها األقسام العلمية في الجامعة.
	13.النظــر فيمــا يحيلــه إليــه مجلــس الجامعــة أو رئيســه أو مديــر الجامعــة
للدراســة وإبــداء الــرأي.

المادة ()6
ُي َؤَّلف مجلس عمادة الدراسات العليا على النحو اآلتي:

1 .عميد الدراسات العليا وله رئاسة المجلس.
2 .عميد البحث العلمي.

3 .وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمانة المجلس.
4 .عضــو هيئــة تدريــس واحــد عــن كل كليــة بهــا دراســات عليــا بدرجــة أســتاذ
ـاء علــى
مشــارك علــى األقــل يتــم تعيينهــم بقــرار مــن مجلــس الجامعــة بنـ ً
توصيــة مجالــس الكليــات وموافقــة مديــر الجامعــة ،ويكــون تعيينهــم لمــدة
ســنتين قابلــة للتجديــد.

ويجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه مــرة كل شــهر علــى األقــل وال يصــح
االجتمــاع إال بحضــور ثلثــي أعضائــه وتصــدر قراراتــه باألغلبية ألصــوات األعضاء

الحاضريــن وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس ،وتعتبــر قــرارات

المجلــس نافــذة مــا لــم يــرد عليهــا اعتــراض مــن مديــر الجامعــة خــال خمســة

يومــا مــن تاريــخ وصولهــا إليــه.
عشــر ً

ولمجلــس العمــادة تشــكيل لجــان دائمــة أو مؤقتــة مــن بيــن أعضائــه أو مــن
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غيرهــم لدراســة مــا يكلفهــم بــه

القاعدة التنفيذية ()1-6

ُ 1 .ي َضم جميع وكالء العمادة لعضوية مجلس عمادة الدراسات العليا.

ُ 2 .ي َف َّضــل أن يكــون وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي هــو
ممثــل الكليــة بمجلــس العمــادة.

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الثالث :تنظيم الدراسات العليا
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الباب الرابع :البرامج المستحدثة

المادة ()7
يضــع مجلــس الجامعــة المعاييــر التفصيليــة إلقــرار برامــج الدراســات العليــا

ـاء علــى توصيــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا مــع مراعــاة مــا يأتــي:
بنـ ً

1 .أن يكــون قــد توافــر لــدى القســم العــدد الكافــي مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن
األســاتذة واألســاتذة المشــاركين المتخصصيــن فــي مجــال البرنامــج ،باإلضافــة

إلــى توافــر اإلمكانــات البحثيــة مــن معامــل ومختبــرات وتســهيالت الحاســوب

وغيرهــا ،وذلــك لضمــان نجــاح البرنامــج مــن حيــث التدريــس واإلشــراف والبحــث.
2 .أن يكــون القســم قــد اكتســب خبــرة مناســبة علــى مســتوى المرحلــة
الجامعيــة إن كان البرنامــج لدرجــة الماجســتير ،أو درجــة الماجســتير إن كان

البرنامــج لدرجــة الدكتــوراه.

3 .أن يكــون عــدد الطــاب المتوقــع قبولهــم فــي البرنامــج مناسـ ًـبا لضمــان
اســتمراريته.

القاعدة التنفيذية ()1-7
علــى القســم الــذي يرغــب فــي اســتحداث برنامــج للدراســات العليــا مراعــاة

الضوابــط التاليــة:

1 .التنســيق مــع عمــادة الدراســات العليــا واألقســام األخــرى بالجامعــة لتفــادي
االزدواجية.

2 .أن يتوافــر بالقســم مــا ال يقــل عــن ثالثــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن
األســاتذة أو األســاتذة المشــاركين أو كليهمــا فــي مجــال تخصــص البرنامــج

(أو اثنيــن علــى األقــل فــي كل مســار فــي حــال تعــدد المســارات).

3 .أن يتوافــر لــدى القســم فــي التخصصــات التطبيقيــة العــدد المناســب
مــن المعامــل الالزمــة للبرنامــج ،واإلمكانــات األخــرى مثــل الحاســوب،
والمراجــع ،والدوريــات ،والــكادر الفنــي واإلداري.
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4 .علــى القســم تقديــم إحصــاءات بعــدد الطــاب المتوقــع قبولهــم للبرنامــج
والجهــات التــي يمكــن أن تســتفيد مــن البرنامــج.

المادة ()8
مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة ( )7يتقــدم القســم إلــى مجلــس الكليــة

بمشــروع تفصيلــي عــن البرنامــج يوضــح فيــه مــا يأتــي:
1 .أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعودي له.

2 .طبيعة البرنامج من حيث تركيزه األكاديمي والمهني ومنهجه العلمي.
3 .أهميــة البرنامــج ومســوغات تقديمــه ،بعــد االطــاع علــى مــا تقدمــه
األقســام األخــرى داخــل الجامعــة أو الجامعــات األخــرى فــي المملكــة فــي
مجــال التخصــص.

4 .اإلمكانــات المتوافــرة ،أو المطلــوب توافرهــا بالقســم لتقديــم البرنامــج
علــى مســتوى تعليمــي ومهنــي رفيــع ،وبصفــة خاصــة تحديــد المجــاالت
البحثيــة الرئيســة بالقســم.

5 .معــدل اســتقرار هيئــة التدريــس بالقســم علــى مــدى الســنوات الخمــس
الماضيــة.

6 .الســير الذاتيــة والعلميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم ،ولمــن لهــم
صلــة بمجــال البرنامــج فــي الجامعــة.

القاعدة التنفيذية ()1-8

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الرابع :البرامج المستحدثة

يقــوم القســم بإعــداد مشــروع البرنامــج المقتــرح وفــق األحــكام الســتة التــي

نصــت عليهــا المــادة ( )8وأن يراعــى اآلتــي:

1 .تحديد مسارات وشعب البرنامج والتخصصات الدقيقة.
2 .تحديــد المتطلبــات الدراســية للدرجــة العلميــة ،وتحديــد مقــررات البرنامــج،
وعــدد الوحــدات الدراســية المعتمــدة لــكل مقــرر وتحديــد المقــررات اإلجبارية

واالختياريــة ،والرســالة أو المشــروع البحثــي ،باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.

3 .إجــراء دراســة مقارنــة بيــن البرنامــج والبرامــج المماثلــة فــي جامعــات
المملكــة ،لالســتفادة مــن إيجابيــات برامجهــا وتالفــي ســلبياتها ،وتوضيــح
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الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الرابع :البرامج المستحدثة
مــدى تميــز البرنامــج عــن غيــره مــن البرامــج المماثلــة.
4 .يتــم إعــداد مشــروع البرنامــج المقتــرح علــى النمــوذج المتــاح علــى موقــع
عمــادة الدراســات العليــا علــى اإلنترنــت.

5 .رفــع مشــروع البرنامــج ،بعــد اعتمــاده مــن مجلــس القســم إلــى مجلــس
الكليــة ،وبعــد موافقــة مجلــس الكليــة علــى البرنامــج المقتــرح يتــم رفعــه

إلــى عمــادة الدراســات العليــا الســتكمال إجــراءات اعتمــاده.

القاعدة التنفيذية ()2-8
وفقا لآلليات التالية:
يكون تحكيم برامج الدراسات العليا
ً

1 .تقــوم األقســام العلميــة بتحكيــم مقتــرح البرنامــج مــن قبــل محكميــن اثنين
فــي مجــال التخصــص مــن داخــل المملكــة أو خارجهــا.

تزامنيــا يبــدأ عــرض مقتــرح البرنامــج علــى مجلســي القســم والكليــة ويتــم
2 .
ً
دوليــا.
إرســاله إلــى عمــادة الدراســات العليــا لدراســته وتحكيمــه
ً

3 .ترســل عمــادة الدراســات العليــا البرنامــج إلــى محكميــن دولييــن مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس ذوي الخبــرة والدرايــة الجيــدة بالبرنامــج فــي جامعــات
عالميــة.

4 .ترســل عمــادة الدراســات العليــا تقاريــر المحكميــن للكليــة ،وعلــى القســم
العلمــي تقديــم تقريــر حيــال مالحظــات المحكميــن.

جذريــا
ـا
5 .عنــد إبــداء المحكميــن (أو أحدهمــا) مالحظــة جوهريــة تتطلــب تعديـ ً
ً
علــى البرنامــج ،فيلــزم إعــادة عــرض البرنامــج علــى مجلــس القســم فقــط

ورفــع تقريــر لعمــادة الدراســات العليــا بــرد القســم.
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القاعدة التنفيذية ()3-8

1 .تكــون المقــررات االختياريــة (مــن داخــل القســم وخارجــه) بنســبة ال تقــل عــن
 %25مــن الحــد األدنــى للوحــدات الدراســية للمقــررات ،وتكــون دراســة هــذه
المقــررات بموافقــة المرشــد األكاديمــي للطالــب.

2 .يجــوز أن تتضمــن برامــج الماجســتير علــى مقــررات اختياريــة حــرة مــن خــارج
الكليــة وذات عالقــة بالتخصــص ،علــى أن يلــزم القســم العلمــي الطالــب

بمقــرر حــر واحــد علــى األقــل بثــاث وحــدات دراســية ،تكــون مــن نفــس
المرحلــة المســجل بهــا الطالــب.

3 .الجــدول التالــي يوضــح الحــد األدنى واألقصى للوحدات الدراســية للمقررات،
والرســالة ،والمشروع البحثي:

الدرجة

عدد الوحدات الدراسية
عدد الوحدات الدراسية
للمقررات
(بدون الرسالة أو المشروع للرسالة أو المشروع البحثي
البحثي)

مجموع عدد
وحدات البرنامج

الماجستير
الدكتوراه

الحد األدنى

الحد األقصى

الحد األدنى

الحد األقصى

الحد األدنى

الحد األقصى

الدبلـــــــــوم

24

36

-

-

24

36

بالمقررات الدراسية
والرسالة

24

32

8

10

32

42

بالمقررات الدراسية
والمشروع البحثي

30

40

3

5

33

45

بالمقررات الدراسية
والرسالة

30

42

12

15

42

57

بالرسالة وبعض
المقررات

12

18

20

30

32

48

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الرابع :البرامج المستحدثة

4 .تُ ســتَ ثنى بعــض برامــج التخصصــات الصحيــة مــن الحــد األقصــى للوحــدات
الدراســية للمقــررات فــي برامــج الماجســتير والدكتــوراه ،وكذلــك مــن الحــد
بنــاء علــى مبــررات يقبلهــا
األدنــى للمقــررات االختياريــة والحــرة ،وذلــك
ً
مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.
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الباب الرابع :البرامج المستحدثة
القاعدة التنفيذية ()4-8

1 .يجــب أن يحتــوي البرنامــج علــى وحــدات دراســية (ال تقــل عــن وحدتيــن)
هدفهــا تمكيــن الطــاب مــن مناهــج البحــث العلمــي واســتخدام تقنياتــه

وأدواتــه.

2 .توصيف كل مقرر من مقررات البرنامج ،باللغتين العربية واإلنجليزية.
3 .تحديــد رمــز ورقــم لــكل مقــرر لجميــع مقــررات البرنامــج ،باللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة.

القاعدة التنفيذية ()5-8
يشــترط الســتحداث برامــج ماجســتير مهنيــة وتنفيذيــة (مدفوعــة التكاليــف)

بالمقــررات الدراســية والمشــروع البحثــي مــا يلــي:

1 .أن يكــون البرنامــج الخــاص أو التنفيــذي ذا طبيعــة مهنيــة ،ويســتهدف
شــريحة محــددة مــن الموظفيــن.

2 .أن يقدم البرنامج في خارج أوقات الدوام الرسمي.

ً
قابل للتصنيف.
ومصنفا أو
مرتبطا بحاجة سوق العمل
3 .أن يكون البرنامج
ً
ً

المادة ()9
يــدرس مجلــس عمــادة الدراســات العليــا مشــروع البرنامج ،ويتولى التنســيق

بيــن متطلباتــه ومتطلبــات البرامــج األخــرى القائمــة إن وجــدت لتفــادي

االزدواجيــة فيمــا بينهــا ،وفــي حــال اقتناعــه يوصــي بــه إلــى مجلــس الجامعــة
العتمــاده.
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القاعدة التنفيذية ()1-9
تُ ِ
نشــئ عمــادة الدراســات العليــا لجنــة دائمــة لبرامــج الدراســات العليــا

وتتولــى المهــام التاليــة:

1 .دراســة برامــج الدراســات العليــا الجديــدة المقتــرح اســتحداثها أو تطويرهــا،
والتأكــد مــن مطابقتهــا للنمــاذج التــي تحددهــا عمــادة الدراســات العليــا.

2 .دراســة البرامــج للتأكــد مــن اســتيفائها األحــكام والمعاييــر التــي نصــت عليها
الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا فــي الجامعــات وقواعدهــا التنفيذيــة،
واقتــراح التعديــات المطلوبــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس عمــادة الدراســات
العليا.

3 .ترفــع اللجنــة محاضرهــا إلــى وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث
العلمــي.

المادة ()10
يكــون التعديــل فــي المقــررات ،أو متطلبــات البرنامــج ،أو شــروط القبــول،

ـاء علــى توصيــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا
بقــرار مــن مجلــس الجامعــة بنـ ً
بالتنســيق مــع القســم المختــص.

القاعدة التنفيذية ()1-10

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الرابع :البرامج المستحدثة

1 .يتولــى كل قســم إعــداد التقاريــر الالزمــة لتقويــم برامجــه بشــكل دوري كل
ســنتين ،وبحــد أقصــى ال يتجــاوز خمــس ســنوات.

2 .يرفــع كل قســم مــا يــراه مــن تعديــات فــي مقرراتــه ،أو متطلبــات البرنامــج،
أو شــروط القبــول ،عنــد الحاجــة لذلــك إلــى مجلــس الكليــة .وتقــدم توصيــة
مجلســي القســم والكليــة بالتعديــات المطلوبــة للبرنامــج إلــى مجلــس
عمــادة الدراســات العليــا.

3 .يــدرس مجلــس عمــادة الدراســات العليــا البرنامــج المعــدل ،ومــن ثــم يرفــع
توصيتــه إلــى مجلــس الجامعــة ،إلقــراره.
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الباب الرابع :البرامج المستحدثة
القاعدة التنفيذية ()2-10
ال يعــد التعديــل فــي المقــررات أو متطلبــات البرنامــج أو شــروط القبــول

ً
تحديثــا فقــط وال ينطبــق عليــه مــا ورد فــي القاعــدة
تطويــرا للبرنامــج وإنمــا
ً
التنفيذيــة ( )1-10إذا توفــر اآلتــي:

1 .أن يكون قد مضى على إقرار أو تطوير البرنامج خمس سنوات أو أقل.
2 .نســبة عــدد الوحــدات الدراســية للمقــررات المــراد تعديلهــا  %20أو أقــل مــن
العــدد اإلجمالــي للوحــدات الدراســية.

3 .يكون التعديل فقط في المقررات أو متطلبات البرنامج أو شروط القبول.

القاعدة التنفيذية ()3-10
يتم اعتماد البرنامج المحدث المشار إليه في المادة ( )2-10وفق اآلتي:

1 .يتــم عــرض مــا يــراد تحديثــه فــي البرنامــج علــى مجلــس القســم دون الحاجــة
لتعبئــة نمــوذج تطويــر برنامــج دراســات عليــا.

2 .يرســل عميــد الكليــة الموضــوع بعــد موافقتــه إلــى عميــد الدراســات العليــا
لعرضــه علــى مجلــس عمــادة الدراســات العليــا واعتمــاده.

المادة ()11
يجــوز أن تنشــأ فــي الجامعــة برامــج مشــتركة للدراســات العليــا بيــن قســمين

بنــاء علــى
أو أكثــر أو كليتيــن أو أكثــر وفــق قواعــد يضعهــا مجلــس الجامعــة
ً
توصيــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا بعــد التنســيق مــع األقســام المعنيــة.
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القاعدة التنفيذية ()1-11

1 .إذا رغبــت إحــدى الكليــات فــي إنشــاء برنامــج مشــترك بيــن قســمين (أو
فيرشــح كل قســم عضويــن أو أكثــر مــن
تخصصيــن) أو أكثــر ،مــن أقســامهاُ ،

المتخصصيــن فــي البرنامــج لوضــع تصــور مشــترك للبرنامــج المقتــرح.
عــرض علــى مجلــس
وبعــد دراســته فــي مجلــس كل قســم علــى حــدةُ ،ي َ

الكليــة إلقــراره ،ثــم رفعــه إلــى مجلــس عمــادة الدراســات العليــا لدراســته،
ورفــع التوصيــة بــه إلــى مجلــس الجامعــة.

2 .يكــون القســم الــذي بــادر باقتــراح البرنامــج هــو القســم المشــرف علــى
البرنامــج بعــد إقــراره مــن حيــث القبــول والتســجيل ومنــح الدرجــة العلميــة.

3 .إذا رغبــت كليتــان أو أكثــر مــن كليــات الجامعــة فــي إنشــاء برنامــج مشــترك
بيــن قســمين (أو تخصصيــن) أو أكثــر فــي كليتيــن أو أكثــر ،يرشــح كل قســم
عضويــن أو أكثــر مــن المتخصصيــن فــي البرنامــج المقتــرح ،لوضــع تصــور
مشــترك للبرنامــج المقتــرح .وبعــد دراســته فــي مجلــس كل قســم علــى

حــدة ،يعــرض علــى مجالــس الكليــات المعنيــة؛ ثــم يرفــع إلــى مجلــس
عمــادة الدراســات العليــا لدراســته ورفــع التوصيــة بــه إلــى مجلــس الجامعــة،

وتكــون الكليــة التــي بــادرت باقتــراح البرنامــج هــي الكليــة المشــرفة علــى

البرنامــج بعــد إقــراره.

4 .تتم إجراءات القبول في البرامج المشتركة وفق شروط القبول العامة.
5 .تســري الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا فــي الجامعــات وقواعدهــا

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الرابع :البرامج المستحدثة

التنفيذيــة علــى جميــع شــؤون البرامــج المشــتركة للدراســات العليــا.
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شروط القبول

المادة ()12

ـنويا فــي
يحــدد مجلــس الجامعــة أعــداد الطــاب الذيــن ســيتم قبولهــم سـ ً

ـاء علــى توصيــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا واقتــراح
الدراســات العليــا بنـ ً

مجالــس األقســام والكليــات.

القاعدة التنفيذية ()1-12

ـنويا بجميع برامج الدراســات
1 .جميــع األقســام العلميــة ملزمــة بفتــح القبول سـ ً
العليــا المعتمــدة لديهــا مــا لــم يكــن هناك أســباب تَ ُحــول دون ذلك.

2 .يحــدد مجلــس عمــادة الدراســات العليــا البرامــج المتــاح فيهــا القبــول
بنــاء علــى اقتراحــات مجالــس األقســام والكليــات.
وكذلــك الغيــر متاحــة
ً

المادة ()13
يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:
حاصــا علــى منحــة رســمية للدراســات
ســعوديا ،أو
1 .أن يكــون المتقــدم
ً
ً
العليــا إذا كان مــن غيــر الســعوديين.

ـا علــى الشــهادة الجامعيــة مــن جامعــة ســعودية
2 .أن يكــون المتقــدم حاصـ ً
أو جامعــة أخــرى معتــرف بهــا.

طبيا.
3 .أن يكون حسن السيرة والسلوك
ً
والئقا ً

4 .أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
موظفا.
5 .موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان
ً

6 .األصــل فــي دراســة الدكتــوراه التفــرغ التــام ويجــوز لمجلــس الجامعــة
االســتثناء مــن ذلــك متــى دعــت الحاجــة لذلــك.
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القاعدة التنفيذية ()1-13
بالنســبة للطــاب غيــر الســعوديين وباإلضافــة إلــى مــا ورد فــي المــادة ()13

ومــا ورد فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )49وتاريــخ 1431/3/29هـــ بشــأن ضوابط

قبــول طــاب المنــح الدراســية لغيــر الســعوديين فــي مؤسســات التعليــم

العالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ورعايتهــم فيشــترط:

1 .أبنــاء الســعوديات ،وأمهــات األبنــاء الســعوديين مــن غيــر الســعوديات
يعاملــون معاملــة الســعوديين.

2 .يشترط للقبول بالمنح الداخلية:
حاصــا علــى الشــهادة الجامعيــة مــن جامعــة
 .أأن يكــون المتقــدم
ً

ســعودية ،أو مــن جامعــة مــن خــارج المملكــة معتــرف بهــا وتكــون

جميــع الوثائــق معتمــدة مــن الســفارة الســعودية (الملحقيــة الثقافيــة)
فــي بلــد الحصــول علــى الدرجــة الجامعيــة.

جدا.
.بأن يكون تقدير الطالب على األقل جيد ً

 .جأال يزيــد ســن المتقدميــن لبرامــج الماجســتير عــن  30ســنة وللدكتــوراه
عــن  35ســنة ولمجلــس الجامعــة االســتثناء مــن ذلــك.

 .دأن يكون مقيم إقامة نظامية بالمملكة وأال يكون على إقامة عمل.
الصحية على السعوديين.
 .هيقتصر القبول في التخصصات
ّ

3 .يشترط للقبول بالمنح الخارجية:

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة
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 .أموافقة صاحب الصالحية على المنحة الرسمية.
.بأن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول.
 .جأن تكــون الوثائــق كافــة معتمــدة مــن قبــل ممثليــات المملكــة المخولــة
في الخــارج.

4 .لمجلــس عمــادة الدراســات العليــا وضــع قواعــد تنظيميــة إضافيــة لمنــح
الدراســات العليــا لغيــر الســعوديين بجميــع أنواعهــا.
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المادة ()14
يشــترط للقبــول بمرحلــة الدبلــوم العالــي حصــول الطالــب علــى تقديــر "جيد"

علــى األقــل فــي المرحلــة الجامعية.

القاعدة التنفيذية ()1-14

1 .عنــد زيــادة عــدد المتقدميــن لبرنامــج الدبلــوم العالــي عــن العــدد المقتــرح

للقبــول ،يقــوم القســم العلمــي بإســتكمال إجــراءات المفاضلــة وفــق اآلتــي:
 .أالمعدل التراكمي العام .%50
.باختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن  ،%50والحصــول علــى الدرجــة الدنيــا
المطلوبــة التــي يحددهــا مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.

2 .يجــوز للقســم العلمــي تحديــد نســبة خاصــة بالخبــرات والــدورات (ال تتجــاوز
 ،)%20ويتــم أخــذ هــذه النســبة مــن نســبة اختبــار القــدرات العامــة للجامعيين

فــي هــذه الحالــة.

3 .يتــم قبــول المتقدميــن وفق نســبهم الموزونــة واألعداد المقترحــة للقبول،
وال يـجــــوز اســتبعاد متقــدم محقــق لشــروط القبــول إذا كان ضمــن العــدد

المقتــرح للقبــول.

المادة ()15
يشــترط للقبــول بمرحلــة (الماجســتير) حصــول الطالــب علــى تقديــر (جيــد

جـ ًـدا) علــى األقــل فــي المرحلــة الجامعيــة ،ويجــوز لمجلــس عمــادة الدراســات
العليــا قبــول الحاصليــن علــى تقديــر (جيــد مرتفــع).

بنــاء علــى توصيــة مجلــس
كمــا يجــوز لمجلــس عمــادة الدراســات العليــا
ً
القســم وتأييــد مجلــس الكليــة قبــول الحاصليــن علــى تقديــر (جيــد) فــي بعــض
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البرامــج التــي يحددهــا مجلــس الجامعــة ،علــى أال يقــل معــدل الطالــب فــي كل
األحــوال عــن (جيــد جـ ًـدا) فــي مقــررات التخصــص لمرحلــة البكالوريــوس.

القاعدة التنفيذية ()1-15

1 .تتم المفاضلة بين المتقدمين لبرامج الماجستير العامة وفق ما يلي:
 .أالمعــدل التراكمــي العــام  ،%60ويمكــن للقســم العلمي أن يضع شــريحة
( %10بحــد أقصــى) لمــدى قــرب تخصــص المتقــدم مــن تخصــص

البرنامــج.

.باختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن  ،%40علــى أن يتــم الحصــول علــى
الدرجــة الدنيــا المطلوبــة التــي يحددهــا مجلــس عمــادة الدراســات العليــا،
ويجــوز للتخصصــات العلميــة إجــراء اختبــار فــي التخصــص أو اعتمــاد

ـدل مــن اختبــار القــدرات بقــرار مــن
أحــد االختبــارات العالميــة ( )GREبـ ً
ـاء علــى توصيــة من مجلســي القســم
مجلــس عمــادة الدراســات العليــا بنـ ً

العلمــي والكليــة.

2 .تتــم المفاضلــة بيــن المتقدميــن لبرامــج الماجســتير المهنيــة أو التنفيذيــة
وفــق مــا يلــي:

 .أالمعدل التراكمي العام .%30
.باختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن  ،%30علــى أن يتــم الحصــول علــى
الدرجــة الدنيــا المطلوبــة التــي يحددهــا مجلــس عمــادة الدراســات العليــا،

بــدل مــن
ويجــوز للتخصصــات العلميــة عمــل اختبــار فــي التخصــص
ً

ـاء علــى
اختبــار القــدرات بقــرار مــن مجلــس عمــادة الدراســات العليــا بنـ ً
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توصيــة مجلســي القســم والكليــة.

 .جالخبرات والدورات في مجال تخصص البرنامج .%30
 .داختبــار اللغــة اإلنجليزيــة  %10ولمجلــس عمــادة الدراســات العليــا وضــع
آليــة احتســاب هــذه النســبة.

3 .يتــم قبــول المتقدميــن وفــق نســبهم الموزونــة واألعــداد المقترحــة
للقبــول ،وال يجــوز اســتبعاد متقــدم محقــق لشــروط القبــول إذا كان ضمــن

العــدد المقتــرح للقبــول.
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القاعدة التنفيذية ()2-15
عنــد اعتمــاد مجلــس الجامعــة القبــول لدرجــة الماجســتير العــام بتقديــر (جيــد)

فــي أحــد التخصصــات ،يتــم االلتــزام بمــا يلــي:

1 .التأكيــد علــى مــا نصــت عليــه المــادة ( )15المشــار إليهــا أعــاه ،فــي أن قبــول
المتقدميــن بتقديــر عــام (جيــد) يكــون فقــط فــي نفــس التخصــص ،حيــث

أن هــذه الحالــة الوحيــدة التــي يكــون فيهــا باإلمــكان حســاب معــدل الطالــب

فــي مقــررات التخصــص لمرحلــة البكالوريــوس.

2 .يقــوم القســم العلمــي بحســاب معــدل المتقدميــن فــي مقــررات
التخصــص ،علــى أال يقــل عــدد الوحــدات الدراســية لتلــك المقــررات عــن 30
وحــدة دراســية.

3 .يجــوز للقســم العلمــي إقــرار مقــررات تكميليــة علــى الطــاب المقبوليــن
وفقــا لمــا ورد فــي المــادة ( )18مــن الالئحــة
بتقديــر عــام (جيــد) عنــد قبولهــم
ً
الموحــدة للدراســات العليــا فــي الجامعــات وقواعدهــا التنفيذيــة بجامعــة

جــدة ،ويتــم إقــرار المقــررات التكميليــة مــن مرحلــة البكالوريــوس التــي

يتوافــر بهــا أحــد الشــرطين اآلتييــن:

 .أمقــررات تخصصيــة أساســية لــم يدرســها الطالــب فــي مرحلــة
ا لبكا لو ر يــو س .

.بمقــررات تخصصيــة أساســية حصــل فيهــا الطالــب علــى درجــة أقــل مــن
 70فــي المائــة فــي مرحلــة البكالوريــوس.

المادة ()16
يشــترط للقبــول بمرحلــة (الدكتــوراه) الحصــول علــى تقديــر "جيــد جـ ًـدا" علــى

األقــل فــي مرحلــة الماجســتير إذا كانــت مــن جامعــة تمنحهــا بتقديــر .ولمجلــس
بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم وتأييــد مجلــس
عمــادة الدراســات العليــا
ً
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الكليــة إضافــة شــروط أخــرى يراهــا ضروريــة للقبــول.

القاعدة التنفيذية ()1-16

 1 .تتم المفاضلة بين المتقدمين لبرامج الدكتوراه وفق ما يلي:
 .أاختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن  ،%30علــى أن يتــم الحصــول علــى

الدرجــة الدنيــا المطلوبــة التــي يحددهــا مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.

.باالختبــار التحريــري بالقســم  ،%40ويجــوز بقــرار مــن مجلــس عمــادة
بنــاء علــى توصيــة مجلســي القســم والكليــة اعتمــاد
الدراســات العليــا
ً

بــدل مــن اختبــار القســم وتحديــد الدرجــة الدنيــا
اختبــار  GREالعالمــي
ً
المطلوبــة.

 .جاإلمكانــات البحثيــة للمتقــدم  ،%30ويتــم تقديرهــا مــن قبــل القســم
العلمــي مقابــل:

مكتوبــا مــن ِق َبــل المتقــدم
•الهــدف مــن الدراســة والــذي يقــدم
ً
(.)Statement of Purpose

•المشــاركات البحثية للمتقدم (نشــر أبحاث ،مشــاركة في مناســبات
بحثيــة علميــة ،أو إســهامات بحثيــة في تخصــص البرنامج).

 2 .يتــم قبــول مــن حصــل علــى  %70علــى األقــل مــن إجمالــي المعاييــر أعــاه
وفقــا للعــدد المقتــرح للقبــول ،ويجــوز لمجلــس القســم العلمــي قبــول مــن
ً

حصــل علــى أقــل مــن هــذه الدرجــة.

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الخامس :القبول والتسجيل

المادة ()17
يجــوز قبــول الطالــب لدراســة الماجســتير أو الدكتــوراه فــي غيــر مجــال

ـاء علــى توصيــة مجلســي القســم والكليــة المختصيــن وموافقــة
تخصصــه بنـ ً

مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.

القاعدة التنفيذية ()1-17
إذا ُا ْعتُ ِمــد فــي شــروط قبــول البرنامــج قبــول غيــر المتخصصيــن ،فــا يلــزم

عــرض ذلــك علــى المجالــس المختصــة كل عــام.
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الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الخامس :القبول والتسجيل

المادة ()18
يجــوز للقســم المختــص أن يشــترط لقبــول الطالــب فــي مرحلتــي الماجســتير

أو الدكتــوراه اجتيــاز عــدد مــن المقــررات التكميليــة مــن مرحلــة ســابقة فــي مــدة
ال تزيــد علــى ثالثــة فصــول دراســية مــع مراعــاة مــا يأتــي:

1 .اجتياز المقرر التكميلي في المرة األولى بتقدير ال يقل عن "جيد".
جدا".
2 .أال يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن "جيد ً

3 .ال يتــم التســجيل فــي برنامــج الدراســات العليــا إال بعــد اجتيــاز المقــررات
التكميليــة ،ويجــوز للقســم اإلذن بالتســجيل فــي مقــررات الدراســات العليــا

إذا لــم يبــق عليــه ســوى مقــرر أو مقرريــن مــن المقــررات التكميليــة.

4 .ال تحتســب المــدة الزمنيــة الجتيــاز المقــررات التكميليــة ضمــن المــدة
المحــددة للحصــول علــى الدرجــة.

5 .ال تدخــل المقــررات التكميليــة فــي احتســاب المعــدل التراكمــي لمرحلــة
الدراســات العليــا.

القاعدة التنفيذية ()1-18

1 .ال يحتســب الفصــل الدراســي الصيفــي ضمــن المــدة المحــددة الجتيــاز
المقــررات التكميليــة.

2 .للقســم العلمــي إضافــة مقــررات تكميليــة للطالــب أو إعفائــه مــن بعــض
المقــررات التكميليــة خــال أول فصليــن دراســيين لــه.

يســجل فيــه مقــررات تكميليــة
3 .يتــم احتســاب الفصــل الدراســي الــذي
َّ
ومقــررات دراســية ضمــن المــدة النظاميــة القصــوى للحصــول علــى الدرجــة.

4 .يتــم إنشــاء المقــررات التكميليــة بحســب ُّ
ــعب الدراســية المتاحــة
الش َ
للمرحلــة الجامعيــة ،وال يتــم إنشــاء شــعب خاصــة بطــاب الدراســات العليــا.
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5 .ال يجــوز إقــرار مقــررات تكميليــة علــى الطالــب بعــد المقــررات المنهجيــة إال
فــي حالــة تغييــر التخصــص.

المادة ()19
تتولــى عمــادة الدراســات العليــا قبــول الطــاب وتســجيلهم بالتنســيق مــع

عمــادة القبــول والتســجيل.

المادة ()20
ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.

القاعدة التنفيذية ()1-20
ال يجــوز للطالــب الملتحــق بــأي برنامــج دراســات عليــا ،أن يلتحــق فــي

الوقــت نفســه بــأي برنامــج آخــر ،ســواء مــن برامــج المرحلــة الجامعيــة أو برامــج
الدراســات العليــا داخــل أو خــارج الجامعــة.

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الخامس :القبول والتسجيل
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الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الخامس :القبول والتسجيل
التأجيل والحذف

المادة ()21

يجــوز بموافقــة مجلــس القســم المختــص وعميــدي الكليــة والدراســات

العليــا تأجيــل قبــول الطالــب علــى أال تتجــاوز مــدة التأجيــل فصليــن دراســيين،
وال تحتســب مــدة التأجيــل ضمــن الحــد األقصــى لمــدة الحصــول علــى الدرجــة.

القاعدة التنفيذية ()1-21

1 .يجب أن يكون لتأجيل القبول مبررات مقنعة.

وفقــا للتوقيــت الزمنــي بالتقويــم الجامعــي
2 .يكــون طلــب تأجيــل القبــول
ً
المعتمــد مــن قبــل عمــادة الدراســات العليــا.

المادة ()22
يجــوز بموافقــة مجلــس القســم المختــص وعميــدي الكليــة والدراســات

العليــا تأجيــل دراســة الطالــب وفــق مــا يأتــي:

ـدرا مناسـ ًـبا مــن
1 .أن يكــون الطالــب قــد اجتــاز فصـ ً
ـا دراسـ ًـيا أو أكثــر أو أنجــز قـ ً
الرسالة.

2 .أال يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتين دراسيتين).
3 .أن يتقــدم بطلــب التأجيــل قبــل بدايــة الفصــل الدراســي بمــا ال يقــل عــن
أســبوعين.

4 .ال تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األقصى لمدة الحصول على الدرجة.
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القاعدة التنفيذية ()1-22

1 .يجب أن يكون لتأجيل الدراسة مبررات مقنعة.

2 .ال يعتمد تأجيل الدراسة إال بموافقة عميد الدراسات العليا.
3 .عنــد تأجيــل الفصــل الدراســي للطالــب ،فــإن البرامــج المهنيــة والتنفيذيــة
ماليــا حســب األنظمــة المتبعــة بعمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم
تعامــل
ً
المســتمر.

القاعدة التنفيذية ()2-22
يجــوز بموافقــة مجلــس القســم المختــص وعميــدي الكليــة والدراســات

العليــا تأجيــل دراســة الطالــب فــي أثنــاء مرحلــة المقــررات التكميليــة المشــار
إليهــا فــي المــادة ( )18وفــق مــا يأتــي:

دراسيا أو أكثر في المقررات التكميلية.
فصل
1 .أن يكون الطالب قد اجتاز
ً
ً

2 .للطالــب الحــق فــي تأجيــل فصــل دراســي واحــد فقــط فــي أثنــاء مرحلــة
المقــررات التكميليــة.

3 .ال يحتســب التأجيــل ضمــن الحــد األقصــى للمــدة المقررة الجتيــاز المقررات
التكميليــة المشــار إليهــا في المــادة (.)18

4 .يحتسب التأجيل ضمن مدد التأجيالت المشار إليها في الفقرة ( )2من المادة (.)22
وفقــا للتوقيــت الزمنــي بالتقويــم
5 .يكــون طلــب تأجيــل الفصــل الدراســي
ً

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الخامس :القبول والتسجيل

الجامعــي المعتمــد مــن قبــل عمــادة الدراســات العليــا.
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الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الخامس :القبول والتسجيل

المادة ()23
يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي:
1 .أن يتقدم بطلب الحذف قبل االختبار النهائي.
2 .موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
3 .أال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية.
4 .يحتســب هــذا الفصــل الدراســي ضمــن مــدد التأجيــل المشــار إليهــا فــي
المــادة (.)22

القاعدة التنفيذية ()1-23

1 .يجب أن يكون للحذف مبررات مقنعة.

2 .ال يعتمــد الحــذف إال بموافقــة عمــادة الدراســات العليــا ويســتمر الطالــب
فــي الدراســة حتــى اعتمــاد الطلــب.

وفقــا للتوقيــت الزمنــي بالتقويــم
3 .يكــون طلــب حــذف الفصــل الدراســي
ً
الجامعــي المعتمــد مــن قبــل عمــادة الدراســات العليــا.

القاعدة التنفيذية ()2-23
يجــوز أن يحــذف الطالــب جميــع مقــررات الفصــل الدراســي فــي أثنــاء مرحلــة

المقــررات التكميليــة المشــار إليهــا فــي المــادة ( )22وفــق مــا يأتــي:

وفقــا للتوقيــت الزمنــي بالتقويــم الجامعــي
1 .أن يتقــدم بطلــب الحــذف
ً
المعتمــد مــن قبــل عمــادة الدراســات العليــا.

2 .يحتســب هــذا الفصــل الدراســي ضمــن مــدد التأجيــل المشــار إليهــا فــي
المــادة (.)22

3 .ال يحتســب الفصــل الدراســي الــذي حذفــت جميــع مقرراتــه ضمــن الحــد
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األقصــى لمــدة المقــررات الجتيــاز المقــررات التكميليــة المشــار إليهــا فــي

المــادة (.)18

القاعدة التنفيذية ()3-23
ال يجــوز االعتــذار عــن الدراســة (التأجيــل أو الحــذف) ألكثــر مــن فصليــن

دراســيين متتالييــن.

القاعدة التنفيذية ()4-23
ال يجــوز تأجيــل قبول/حــذف أول فصــل دراســي لطــاب برامــج الدراســات

العليــا المهنيــة أو التنفيذيــة إال عنــد وجــود مبــررات قهريــة يقبلهــا القســم

العلمــي ،ويشــكل لجنــة ثالثيــة مكونــة مــن (عميــد الدراســات العليــا ،وكيــل
الكليــة المعنيــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي ،ووكيــل عمــادة الدراســات

العليــا للشــئون األكاديميــة  /وكيلــة عمــادة الدراســات العليــا المعنيــة) وتتخــذ
بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم
هــذه اللجنــة قــرار الموافقــة مــن عدمهــا
ً

والكليــة المعنيــة والمبــررات المقدمــة.

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة
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االنسحـاب

المادة ()24

ـاء علــى رغبتــه ثــم أراد العــودة
إذا انســحب الطالــب مــن الدراســات العليــا بنـ ً

إليهــا طبقــت عليــه شــروط االلتحــاق وقــت التســجيل الجديــد.

القاعدة التنفيذية ()1-24

ـاء علــى رغبتــه ،ثــم أراد العــودة
1 .إذا انســحب الطالــب مــن الدراســات العليــا بنـ ً
إليهــا ،يجــوز للقســم العلمــي احتســاب مــا يــراه مــن المقــررات التكميليــة
التــي درســها الطالــب قبــل انســحابه.

القاعدة التنفيذية ()2-24
فيما يخص برامج الدراسات العليا المهنية أو التنفيذية:
1 .إذا رغــب الطالــب فــي االنســحاب مــن الدراســة بعــد حصولــه علــى الرقــم
الجامعــي فــا يتــم اســتعادة التكاليــف الدراســية المدفوعــة إال للفصــل

الــذي رغــب االنســحاب خاللــه ويكــون هنــاك آليــة معينــة يتــم مــن خاللهــا
تحديــد نســبة الحســم مــن التكاليــف الدراســية المدفوعــة حســب األســبوع
الدراســي الــذي يتــم فيــه االنســحاب وذلــك بالتنســيق مــع عمــادة خدمــة
المجتمــع والتعليــم المســتمر.

2 .يتــم حســاب األســابيع الدراســية بحســب التقويــم الجامعــي المعتمــد
بالجامعــة ،وليــس بحســب البدايــة الفعليــة للدراســة.
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االنقطــاع

المادة ()25

منقطعا عن الدراسة ويطوى قيده في الحاالت اآلتية:
يعتبر الطالب
ً

مقبول للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.
1 .إذا كان
ً

2 .فــي حــال التســجيل فــي أحــد الفصــول وعــدم مباشــرته للدراســة لهــذا
الفصــل.
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إلغاء القيد وإعادته

المادة ()26

يلغــى قيــد الطالــب بقــرار مــن مجلــس عمــادة الدراســات العليــا فــي الحــاالت

اآلتية:

1 .إذا تــم قبولــه فــي الدراســات العليــا ولــم يســجل فــي الفتــرة المحــددة
للتســجيل .

2 .إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (.)18
3 .إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
وفقــا
4 .إذا ثبــت عــدم جديتــه فــي الدراســة أو أخــل بــأي مــن واجباتــه الدراســية
ً
ألحــكام المــادة ( )52مــن هــذه الالئحــة.

جدا" في فصلين دراسيين متتاليين.
5 .إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير "جيد ً
6 .إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة (.)22

7 .إذا أخــل باألمانــة العلميــة ســواء فــي مرحلــة دراســته للمقــررات أو إعــداده
للرســالة ،أو قــام بعمــل يخــل باألنظمــة والتقاليــد الجامعيــة.

8 .إذا لم يجتز االختبار الشامل  -إن وجد  -بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
9 .إذا قــررت لجنــة الحكــم علــى الرســالة عــدم صالحيتهــا للمناقشــة أو عــدم
قبولهــا بعــد المناقشــة.

وفقا للمادة (.)36
 -10إذا لم يحصل على الدرجة خالل الحد األقصى لمدتها
ً
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المادة ()27

ُ
ـي قيــده
يجــوز فــي حــاالت الضــرورة القصــوى إعــادة قيــد الطالــب الــذي أ ْل ِغـ َ

إذا كان الحائــل دون مواصلــة دراســته ظــروف قهريــة يقبلهــا مجلســا القســم
ـاء علــى توصيــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا
والكليــة وتكــون إعــادة القيــد بنـ ً
وبقــرار مــن مجلــس الجامعــة مــع مراعــاة مــا يأتــي:

1 .الطالــب الــذي مضــى علــى إلغــاء قيــده أكثــر مــن ســتة فصــول دراســية
ـابقا مــن
يعامــل معاملــة الطالــب المســتجد بصــرف النظــر عمــا قطــع سـ ً
مرحلــة الدراســة.

2 .الطالــب الــذي مضــى علــى إلغــاء قيــده ســتة فصــول أو أقــل يعيــد دراســة
بعــض المقــررات التــي يحددهــا لــه مجلســا القســم والكليــة ويوافــق عليهــا
مجلــس عمــادة الدراســات العليــا وتحتســب الوحــدات التــي درســها ضمــن
معدلــه التراكمــي بعــد اســتئنافه الدراســة كمــا تحتســب المــدة التــي قضاها

الطالــب فــي الدراســة قبــل إلغــاء قيــده ضمــن المــدد القصــوى للحصــول
علــى الدرجــة.
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الفرص اإلضافية

المادة ()28

ـتثناء مــن الفقــرة ( )5مــن المــادة ( )26منــح الطالــب فرصــة إضافيــة
يجــوز اسـ ً

ـاء علــى توصيــة
واحــدة لفصــل دراســي واحــد أو فصليــن دراســيين حـ ًـدا أعلــى بنـ ً
مجلســي القســم والكليــة وموافقــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.

المادة ()29
ـتثناء مــن الفقــرة ( )10مــن المــادة ( )26منــح الطالب فرصــة إضافية
يجــوز اسـ ً

ـاء علــى تقريــر مــن المشــرف وتوصيــة مجلســي
ال تزيــد عــن فصليــن دراســيين بنـ ً
القســم والكليــة ومجلــس عمــادة الدراســات العليــا وموافقة مجلــس الجامعة.

التحـــويل

المادة ()30

يجــوز قبــول تحويــل الطالــب إلــى الجامعــة مــن جامعــة أخــرى معتــرف بهــا

ـاء علــى توصيــة مجلســي القســم والكليــة وموافقــة مجلس عمادة الدراســات
بنـ ً
العليــا مــع مراعــاة مــا يأتــي:

المحــول وأي شــروط أخــرى يراهــا
1 .توافــر شــروط القبــول فــي الطالــب
َّ
القســم ضروريــة.

ـول مــن الجامعــة المحـ َّـول منهــا ألي ســبب مــن
2 .أال يكــون الطالــب مفصـ ً
األســباب.

طبقا لآلتي:
سابقا
3 .يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها
ً
ً

 .أأال يكــون قــد مضــى علــى دراســته للوحــدات المعادلــة أكثــر مــن ســتة
فصــول دراســية.

المحول إليه.
.بأن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج
َّ

 .جأال تتعــدى نســبة هــذه الوحــدات ثالثيــن فــي المائــة مــن وحــدات
المحــول إليــه.
البرنامــج
َّ

جدا".
 .دأال يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن "جيد ً

 .هال تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.
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القاعدة التنفيذية ()1-30
باإلضافــة إلــى شــروط التحويــل مــن جامعــة إلــى جامعــة أخــرى والمنصــوص

عليهــا فــي المــادة ( ،)30يضــاف الشــروط التاليــة:

1 .يقــدم طلــب التحويــل إلــى جامعــة جــدة مــن جامعــة أخــرى مــن داخــل
ـفوعا بوثيقــة رســمية مــن الجامعــة
المملكــة أو خارجهــا ،إلــى العمــادة مشـ ً
التــي درس فيهــا الطالــب مــن قبــل ،توضــح حالتــه الدراســية ،والمقــررات
التــي درســها ومحتواهــا ،وعــدد الوحــدات الدراســية ،والتقديــر الــذي حصــل

عليــه الطالــب فــي كل مقــرر.

ـا دراسـ ًـيا بنجــاح وبمعــدل
2 .أن يكــون المتقـ ّـدم بطلــب التحويــل قــد اجتــاز فصـ ً
ال يقــل عــن ( 3,75مــن .)5

المتقــدم اجتــاز علــى األقــل ( )6وحــدات دراســية منهجيــة (مــن
3 .أن يكــون
ّ
مقــررات الدرجــة المســجل بهــا).

4 .موافقة جهة العمل على التحويل.
5 .يشــترط للتحويــل للبرامــج المهنيــة أو التنفيذيــة أال تقــل النســبة الموزونــة
لمــن يرغــب التحويــل عــن أقــل نســبة تــم قبولهــا فــي ســنة طلــب التحويــل،
علــى أن يكــون التحويــل مــن برنامــج مشــابه مــن جامعــة أخــرى.

المادة ()31
بنــاء علــى
يجــوز تحويــل الطالــب مــن تخصــص إلــى آخــر داخــل الجامعــة
ً
المحــول إليــه والكليــة وموافقــة مجلــس عمــادة
توصيــة مجلســي القســم
َّ

الدراســات العليــا مــع مراعــاة مــا يأتــي:

المحــول وأي شــروط أخــرى يراهــا
1 .توافــر شــروط القبــول فــي الطالــب
َّ
القســم ضروريــة.

2 .يجــوز احتســاب الوحــدات الدراســية التــي ســبق دراســتها فــي الجامعــة إذا
رأى القســم المختــص أنهــا مطابقــة للبرنامــج الــذي يريــد التحــول إليــه
وتدخــل ضمــن معدلــه التراكمــي.

ألي مــن األســباب الــواردة فــي المــادة
3 .أال يكــون الطالــب قــد ألغــي قيــده ٍّ
( )26مــن هــذه الالئحــة.

4 .تحتســب المــدة التــي قضاهــا الطالــب فــي البرنامــج المحـ َّـول منــه ضمــن
المــدة القصــوى المحــددة للحصــول علــى الدرجــة.

5 .يكــون التحويــل مــن برنامــج إلــى آخــر لمــرة واحــدة خــال المــدة المحــددة
للحصــول علــى الدرجــة.
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القاعدة التنفيذية ()1-31

ووفقــا
1 .يكــون التقــدم بطلــب التحويــل قبــل بدايــة الفصــل الدراســي
ً
للتوقيــت الزمنــي بالتقويــم الجامعــي المعتمــد مــن قبــل عمــادة الدراســات
العليــا ،وتكــون إجــراءات التحويــل علــى النحــو التالــي:

 .أيقــدم طلــب التحويــل مــن تخصــص إلــى آخــر ،أو مــن برنامــج إلــى آخــر،
داخــل القســم العلمــي ،إلــى رئيــس القســم العلمــي المختــص.

.بيقدم التحويل من قسم إلى آخر ،إلى عميد الكلية.
 .جيقــدم طلــب التحويــل مــن كليــة إلــى كليــة أخــرى ،إلــى عمــادة الدراســات
العليا.

2 .باإلضافــة إلــى شــروط التحويــل مــن تخصــص إلــى آخــر داخــل الجامعــة
والمنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )31يضــاف الشــروط التاليــة:

دراســيا بنجــاح
فصــا
المتقــدم بطلــب التحويــل قــد اجتــاز
 .أأن يكــون
ً
ً
ّ
وبمعــدل ال يقــل عــن ( 3,75مــن .)5

.بأن يكــون المتقـ ّـدم اجتــاز علــى األقــل ( )6وحــدات دراســية منهجيــة (مــن
مقــررات الدرجــة المســجل بهــا).

موظفا.
 .جموافقة جهة العمل على التحويل إذا كان الطالب
ً

القاعدة التنفيذية ()2-31
للطالــب الحــق فــي التحويــل مــن برنامــج الماجســتير بالمقــررات الدراســية

والرســالة إلــى برنامــج الماجســتير بالمقــررات الدراســية والمشــروع البحثــي

وبالعكــس ولمــرة واحــدة فقــط بعــد اجتيــاز ( )%50مــن الســاعات المعتمــدة لــكل

برنامــج وفــق الضوابــط التاليــة:

1 .موافقة رئيس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
2 .أال يكون قد مضى أكثر من  6فصول دراسية من مدته النظامية.
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3 .أن يكون طلب التحويل قبل بدء دراسة الفصل ووفق التقويم الجامعي المعتمد.
4 .إعداد خطة دراسية للطالب بما تبقى له للحصول على الدرجة.

المادة ()32
تكــون الدراســة للدبلــوم العالــي بالمقــررات الدراســية واألعمــال الميدانيــة

والتطبيقيــة والمعمليــة وفــق مــا يأتــي:

1 .ال تقل مدة الدراسة عن فصلين وال تزيد عن أربعة فصول دراسية.
2 .ال تقل عدد الوحدات الدراسية عن ( )24وحدة وال تزيد عن ( )36وحدة.
بنــاء علــى اقتــراح مجلســي القســم والكليــة
ويحــدد مجلــس الجامعــة
ً
المختصيــن وتوصيــة مجلــس عمــادة الدراســات العليــا المقــررات المطلوبــة
للحصــول علــى الدبلــوم العالــي ومســمى الشــهادة.

القاعدة التنفيذية ()1-32
يجــوز لمــن ســجل لدرجــة الماجســتير برســالة أو بدونهــا ،ولــم يتيســر لــه

الحصــول عليهــا ،التحويــل إلــى درجــة الدبلــوم العالــي فــي التخصــص نفســه
(إن وجــدت) ،بعــد توصيــة مجلســي القســم والكليــة ،وموافقــة مجلــس عمــادة

الدراســات العليــا ،وذلــك وفــق القواعــد التــي تضعهــا كل كليــة علــى حــدة.

المادة ()33
تكون الدراسة للماجستير بأحد اإلسلوبين اآلتيين:

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الخامس :القبول والتسجيل

1 .بالمقــررات الدراســية والرســالة علــى أال يقــل عــدد الوحــدات الدراســية عــن
مضافــا إليهــا الرســالة.
أربــع وعشــرين وحــدة
ً

2 .بالمقــررات الدراســية فــي بعــض التخصصــات ،علــى أن يتــرك لمجلــس
الجامعــة تحديــد عــدد الوحــدات الدراســية المطلوبــة حســب طبيعــة
التخصــص علــى أال يقــل عــدد الوحــدات الدراســية عــن ثالثيــن وحــدة،
ويراعــى أن تتضمــن الخطــة الدراســية للماجســتير علــى مقــررات دراســات
عليــا ذات عالقــة بالتخصــص مــن أقســام أخــرى كلمــا أمكــن ذلــك.
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الباب السادس :نظام الدراسة

المادة ()34
تكون الدراسة للدكتوراه بأحد اإلسلوبين اآلتيين:
1 .بالمقــررات الدراســية والرســالة علــى أال يقــل عــدد الوحــدات المقــررة عــن
مضافــا إليهــا
ثالثيــن وحــدة مــن مقــررات الدراســات العليــا بعــد الماجســتير
ً
الرســالة.

2 .بالرســالة وبعــض المقــررات علــى أال يقــل عــدد الوحــدات المقــررة عــن
اثنتــي عشــرة وحــدة تخصــص للدراســات الموجهــة ،أو النــدوات ،أو حلقــات

البحــث ،حســب التكويــن العلمــي للطالــب وتخصصــه الدقيــق.

المادة ()35
تنقســم الســنة الدراســية إلــى فصليــن رئيســيين ال تقــل مــدة كل منهمــا

ـبوعا وال تدخــل ضمنهمــا فترتــا التســجيل واالختبــارات،
عــن خمســة عشــر أسـ ً

وفصــل دراســي صيفــي ال تقــل مدتــه عــن ثمانيــة أســابيع تضاعــف خاللهــا
المــدة المخصصــة لــكل مقــرر.

ويجــوز أن تكــون الدراســة فــي بعــض الكليــات علــى أســاس الســنة الدراســية

وفقــا للقواعــد واإلجــراءات التــي يقرهــا مجلــس الجامعــة بمــا ال
الكاملــة
ً

يتعــارض مــع أحــكام هــذه الالئحــة.

القاعدة التنفيذية ()1-35
تكون ضوابط تسجيل المقررات الدراسية كاآلتي:
1 .الحــد األدنــى لتســجيل المقــررات الدراســية لجميــع درجــات الدراســات العليــا
هــو  6وحــدات دراســية فــي الفصــل الدراســي الرئيــس ،و  3وحــدات دراســية

فــي الفصــل الدراســي الصيفــي ،والحــد األقصــى  12وحــدة دراســية فــي
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الفصــل الدراســي الرئيــس ،و  6وحــدات دراســية فــي الفصــل الصيفــي.

2 .يحــق للطالــب البــدء فــي تســجيل مقــررات الدراســات العليــا بشــرط أن يتــم
تســجيل مــا تبقــى لــه مــن المقــررات التكميليــة فــي ذلــك الفصــل الدراســي.

3 .فــي حالــة التخــرج ،يجــوز تســجيل  15وحــدة دراســية فــي الفصــل الدراســي

الرئيــس بحــد أقصــى ،وذلــك إذا كان معــدل الطالــب التراكمــي ( )4,5أو أكثــر.

4 .تستثنى الرسالة عند التسجيل من الحد األقصى المحدد في ( )1أعاله.
5 .يكــون تســجيل المقــررات التكميليــة بواســطة الطالــب نفســه عــن طريــق
النظــام اإللكترونــي وذلــك حســب الشــعب الدراســية المتاحــة للمرحلــة

الجامعيــة أو الماجســتير بالنســبة لطــاب الدكتــوراه.

6 .بإمــكان الطالــب حــذف مقــرر دراســي أو أكثــر خــال األســابيع األربعــة األولى
مــن الفصــل الدراســي بعــد موافقــة المرشــد األكاديمــي مــع االلتــزام بالحــد
األدنــى فــي ( )1أعــاه.

القاعدة التنفيذية ()2-35
ال يحق لطالب الدراسات العليا إعــــادة تسجيــــل ودراســـة أي مقـــرر إال بعــــد

إنهــــاء جميـــع مقــــــررات الخطـــة الدراسية ووفق القاعـــدة التنفيـذيــة (.)1-39

المادة ()36

1 .المــدة المقــررة للحصــول علــى درجــة الماجســتير ال تقــل عــن أربعــة فصــول
دراســية وال تزيــد عــن ثمانيــة فصــول دراســية ،وال تحســب الفصــول
الصيفيــة ضمــن هــذه المــدة.

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب السادس :نظام الدراسة

2 .المــدة المقــررة للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه ال تقــل عــن ســتة فصــول
دراســية ،وال تزيــد عــن عشــرة فصــول دراســية ،وال تحســب الفصــول

الصيفيــة ضمــن هــذه المــدة.
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الباب السادس :نظام الدراسة

المادة ()37
تحســب المــدة القصــوى للحصــول علــى الدرجــة العلميــة من بداية التســجيل

فــي مقــررات الدراســات العليــا وحتــى تاريــخ تقديــم المشــرف علــى الطالــب
مرفقــا بــه نســخة مــن الرســالة ،أو أي متطلبــات
تقريــرا إلــى رئيــس القســم
ً
ً

أخــرى لبرنامجــه.

المادة ()38
ال تقــل عــدد الوحــدات الدراســية التــي يدرســها طالــب الدراســات العليــا

فــي الجامعــة التــي ســتمنحه الدرجــة العلميــة عــن ســبعين فــي المائــة مــن

عــدد الوحــدات المطلوبــة .كمــا يجــب أن يقــوم باإلعــداد الكامــل لرســالته تحــت
إشــرافها.

المادة ()39
ال يتخــرج الطالــب إال بعــد إنهــاء متطلبــات الدرجــة العلميــة ،وبمعــدل

جــدا".
تراكمــي ال يقــل عــن "جيــد ً

القاعدة التنفيذية ()1-39
ال يجــوز لطالــب الدراســات العليــا إعــادة دراســة بعــض المقــررات الدراســية

ـا علــى فرصة إضافية
ـذرا (حاصـ ً
بغــرض تحســين المعــدل إال إذا كان الطالــب منـ ً

لتحســين المعــدل) وفــق المــادة ( ،)28ويكــون ذلــك وفــق الضوابــط التاليــة:

1 .أن تتــم إعــادة المقــررات ضمــن الفرصــة اإلضافيــة لتحســين المعــدل
المشــار إليهــا فــي المــادة (.)28

2 .موافقة المرشد األكاديمي  /المشرف العلمي.
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3 .أن يكون الطالب قد أنهى جميع المقررات الدراسية للبرنامج.
جــدا) فــي المقــررات التــي
4 .أن يكــون
ً
حاصــا علــى تقديــر أقــل مــن (جيــد ً
يرغــب فــي إعادتهــا.

المادة ()40
يتــم إجــراء االختبــارات فــي مقــررات الدراســات العليــا لنيــل درجــة الدبلــوم

وفقــا لالئحــة الدراســة
العالــي ،أو الماجســتير ،أو الدكتــوراه ،ورصــد التقديــرات،
ً

واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة الصــادرة مــن مجلــس التعليــم العالــي فــي
جلســته الثانيــة المنعقــدة بتاريــخ 1416/6/11هـــ ،فيمــا عــدا مــا يأتــي:

ناجحــا فــي المقــرر إال إذا حصــل علــى تقديــر "جيــد" علــى
1 .ال يعتبــر الطالــب
ً
األقــل.

2 .فيمــا يتعلــق باالختبــارات البديلــة والمقــررات التــي تتطلــب دراســتها أكثــر
مــن فصــل دراســي يتخــذ مجلــس عمــادة الدراســات العليــا مــا يــراه حيالهــا
ـاء علــى توصيــة مجلــس القســم وموافقــة مجلــس الكليــة المختصــة.
بنـ ً

3 .أن يجتــاز طالــب الماجســتير – إذا اقتضــى برنامــج دراســته ذلــك – وطالــب
ـفويا
ـارا
تحريريا وشـ ً
ً
الدكتــوراه بعــد إنهائهمــا جميــع المقــررات المطلوبــة اختبـ ً
شــامل تعقــده لجنــة متخصصــة وفــق قواعــد يقرهــا مجلــس الجامعــة
ً
بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم وموافقــة مجلــس الكليــة المختصــة
ً

ومجلــس عمــادة الدراســات العليــا .ويكــون هــذا االختبــار فــي التخصــص

الرئيــس للطالــب والتخصصــات الفرعيــة إن وجــدت .ويعــد الطالــب مرشـ ًـحا
لنيــل الدرجــة إذا اجتــاز االختبــار مــن المــرة األولــى ،أمــا إن أخفــق فيــه أو

فــي جــزء منــه فيعطــى فرصــة واحــدة خــال فصليــن دراســيين .فــإن أخفــق

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب السادس :نظام الدراسة

ُيلغــى قيــده.

القاعدة التنفيذية ()1-40
تســجل الدرجــات التــي يحصــل عليهــا الطالــب فــي مقــررات الدراســات

وفقــا لالئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة ،مــع مراعــاة
العليــا
ً

االســتثناءات التــي أوردتهــا المــادة ( )40مــن الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا

فــي الجامعــات.
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الباب السابع :نظام االختبارات
القاعدة التنفيذية ()2-40

1 .يتكون االختبار الشامل من شقين :أحدهما تحريري ،واآلخر شفوي.

2 .يكــون شقـــا االختبــار الشــامل (التحريــري والشــفوي) في التخصــص الرئيس
والتخصصــات الفرعيــة إن وجــدت علــى أال يفصــل بيــن عقــد االختباريــن

الشــفوي والتحريــري أكثــر مــن أســبوع.

3 .يهدف االختبار الشامل إلى قياس قدرة الطالب في جانبين رئيسين:

ـمول،
 .أالجانــب المعرفــي :ويهــدف إلــى قيــاس قــدرة الطالــب،
ً
عمقا وشـ ً
علــى اســتيعاب موضوعــات التخصــص الرئيــس والتخصصــات الفرعيــة

المســاندة ،إن وجدت.

.بالجانــب التحليلــي :ويهــدف إلــى قيــاس قــدرة الطالــب علــى التحليــل
وإحــداث التكامــل بيــن المفاهيــم واالســتنتاج ،واقتــراح الحلــول

المناســبة لمــا يعــرض عليــه مــن أســئلة.

4 .لجنة االختبار الشامل:

 .أيشــكل مجلــس القســم المختــص لجنــة االختبــار الشــامل مــن األســاتذة
واألســاتذة المشــاركين مــن ذوي االختصــاص فــي تخصــص الطالــب
الرئيــس والتخصــص أو التخصصــات الفرعيــة ،إن وجــدت .وبالنســبة

مســاعدا
لدرجــة الماجســتير يمكــن أن يكــون أحــد أعضائهــا أســتاذً ا
ً
مضــى علــى تعيينــه فــي الدرجــة ســنتان.

.بتكــون اللجنــة مســؤولة عــن إعــداد االختبــار الشــامل ،وتقويمــه ،وتحديــد
نتيجتــه .وتعــرض اللجنــة نتيجـــة االختبــار علــى مجلــس القســم إلقرارها.

 .جعنــد احتــواء متطلبــات البرنامــج علــى تخصــص أو تخصصــات فرعيــة
مــن خــارج القســم ،فالبــد مــن اشــتراك أحــد المتخصصيــن مــن القســم

أو األقســام ذات العالقــة فــي لجنــة االختبــار.

5 .االختبار التحريري:

 .أيحدد القسم العلمي المواد المطلوبة لالختبار الشامل.
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 .بيعقــد االختبــار التحريــري خــال الفصــل التالــي إلنهــاء الطالــب المقــررات
الدراســية المطلوبــة لالختبــار الشــامل فــي موعــد تحــدده لجنــة االختبار على

أال يتجــاوز ثالثــة فصــول دراســية مــن بدايــة دراســته للمقــررات المنهجيــة.

 .جفــي حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب لالختبــار ،يعطــى فرصــة واحــدة لإلعــادة،
ويجــب عليــه إعــادة االختبــار فــي الفصــل التالــي.

 .ديلغــى قيــد الطالــب فــي حالــة عــدم اجتيــازه لالختبــار بعــد إعادتــه بتوصية
مــن مجلســي القســم والكليــة وموافقــة مجلــس عمــادة الدراســات
العليــا.

6 .االختبار الشفوي:

 .أبعــد اجتيــاز الطالــب لالختبــار التحريــري يعقــد االختبــار الشــفوي فــي
موعــد أقصــاه الفصــل الدراســي التالــي لعقــد االختبــار التحريــري.

.بفــي حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب لالختبــار الشــفوي فلــه أن يعيــده بمــا ال
يتجــاوز الفصــل الدراســي التالــي.

 .جفــي حالــة عــدم اجتيــازه لالختبــار الشــفوي بعــد إعادتــه ،يلغــى قيــد
الطالــب بتوصيــة مــن مجلســي القســم والكليــة ،وموافقــة مجلــس
عمــادة الدراســات العليــا.

7 .مــدة االختبــار الشــامل :يحــدد مجلــس القســم المختــص ،مــدة االختبــار
التحريــري وكذلــك مــدة االختبــار الشــفوي.

8 .درجة االختبار الشامل:

 .أيكــون لــكل مــن االختبــار التحريــري واالختبــار الشــفوي درجــة مســتقلة
مــن (.)100

.بيجتاز الطالب االختبار التحريري إذا حصل على  %70من درجة االختبار.

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب السابع :نظام االختبارات

 .جيجتــاز الطالــب االختبــار الشــفوي إذا حصــل علــى  %70فــي متوســط
درجــات أعضــاء اللجنــة.

9 .تخطــر الكليــة عمــادة الدراســات العليــا بنتيجــة االختبــار التحريــري والشــفوي
خــال أســبوعين مــن تاريــخ عقــد االختبــار.

45
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الباب الثامن :الرسائل العلمية
إعداد الرسائل واإلشراف عليها

المادة ()41

يكــون لــكل طالــب دراســات عليــا مرشــد علمــي مــع بدايــة التحاقــه بالبرنامــج

لتوجيهــه فــي دراســته ومســاعدته فــي اختيــار موضــوع الرســالة وإعــداد خطــة

بنــاء علــى توصيــة
البحــث وفــق القواعــد المعتمــدة مــن مجلــس الجامعــة
ً
مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.

القاعدة التنفيذية ()1-41

1 .ال تقــل المرتبــة العلميــة للمرشــد العلمــي عــن أســتاذ مســاعد يختــاره
القســم العلمــي لــكل طالــب دراســات عليــا.

2 .يجــب أال يزيــد عــدد طــاب الدراســات العليــا عــن خمســة طــاب لــكل مرشــد
علمي.

3 .يتــم احتســاب اإلرشــاد العلمــي ضمــن العــبء التدريســي للمرشــد العلمــي
بســاعة واحــدة لــكل فصــل دراســي وحتــى تحديــد مشــرف علــى الرســالة،
وذلــك إذا كان عــدد الطــاب الذيــن يتــم اإلرشــاد العلمــي لهــم ثالثــة أو

أكثــر.

القاعدة التنفيذية ()2-41

1 .يفضــل أن يتــم تعييــن المرشــد األكاديمــي (المرشــد العلمــي) للطالــب فــي
مجــال تخصــص الطالــب الدقيــق.

عموما ما يلي:
2 .يكون دور المرشد األكاديمي
ً
 .أإرشاد الطالب لتسجيل جدوله الدراسي.

.بالمتابعــة األكاديميــة للطالــب والتأكــد مــن مشــاركته فــي اللقــاءات
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العلميــة بالقســم العلمــي.

 .جتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الطالب أثناء دراسته.
 .دإحاطة الطالب بلوائح وأنظمة الدراسات العليا بالجامعة.

3 .إذا كانــت دراســة الطالــب بنظــام الرســالة فيضــاف لدور المرشــد األكاديمي
مــع مــا ذُ كِ ــر فــي (ب) مــا يلــي:

 .أتوجيــه الطالــب ومســاعدته فــي اختيــار موضــوع الرســالة بمــا يتناســب
وأهــداف الجامعــة والقســم العلمــي ورغبــة الطالــب.

.بمساعدة الطالب في إعداد مقترح خطة البحث
4 .يقــوم المشــرف العلمــي علــى الرســالة بــدور المرشــد األكاديمــي بمجــرد
ـرفا علــى الرســالة العلميــة للطالــب.
تعيينــه مشـ ً

المادة ()42
علــى طالــب الدراســات العليــا بعــد إنهــاء جميــع متطلبــات القبــول واجتيــازه

خمســين فــي المائــة علــى األقــل مــن المقــررات الدراســية وبمعــدل تراكمــي ال

يقــل عــن "جيــد جـ ًـدا" التقدم بمشــروع الرســالة – إن وجدت – إلى القســم ،وفي
حالــة التوصيــة بالموافقــة عليــه يقتــرح مجلــس القســم اســم المشــرف علــى

الرســالة والمشــرف المســاعد – إن وجد – أو أســماء أعضاء لجنة اإلشــراف مع
تحديــد رئيســها ،ويرفــع بذلــك إلــى مجلــس الكليــة ،ومجلــس عمــادة الدراســات
ـاء علــى تأييــد مجلــس الكليــة.
العليــا للموافقــة عليــه بنـ ً

القاعدة التنفيذية ()1-42
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الباب الثامن :الرسائل العلمية

يجــب علــى طالــب الدراســات العليــا تقديــم حلقــة علميــة (ســمنار) بالقســم

العلمــي التابــع لــه عنــد االنتهــاء مــن مقتــرح الخطــة ،وقبــل عرضهــا علــى مجلس

القســم ،ويعــرض الطالــب فــي هــذه الحلقــة مقتــرح البحــث وأهميتــه ،والهدف
منــه ،وطريقــة تنفيــذه ومــدى توفــر إمكانيــات تنفيــذه ومــدى تميــز فكــرة البحــث

عمــا ســبق عملــه فــي هــذا المجــال والفائــدة المرجــوة مــن تنفيــذه.
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الباب الثامن :الرسائل العلمية
القاعدة التنفيذية ()2-42
تقــوم عمــادة الدراســات العليــا بتســجيل الوحــدات الدراســية المعتمــدة

للرســالة العلميــة للطالــب بعــد تعييــن المشــرف علــى الرســالة ،والموافقــة
علــى مقتــرح مشــروع الرســالة ،واجتيــاز االختبــار الشــامل (إن وجــد).

المادة ()43
يجــب أن تتميــز موضوعــات رســائل الماجســتير بالجـ َّـدة واألصالــة ،كمــا يجــب

أن تتميــز موضوعــات رســائل الدكتــوراه باألصالــة واالبتــكار واإلســهام الفاعــل
فــي إنمــاء المعرفــة فــي تخصــص الطالــب.

المادة ()44
تكتــب رســائل الماجســتير والدكتــوراه باللغــة العربيــة ،ويجــوز أن تكتــب بلغــة

ـاء علــى توصيــة
أخــرى فــي بعــض التخصصــات بقــرار مــن مجلــس الجامعــة بنـ ً

مجلســي القســم والكليــة ومجلــس عمــادة الدراســات العليــا ،علــى أن تحتــوي
ٍ
واف لهــا باللغــة العربيــة.
علــى ملخــص

القاعدة التنفيذية ()1-44

1 .إذا اقتضــت المصلحــة كتابــة الرســالة العلميــة بلغــة خــاف اللغــة األصليــة
للبرنامــج ،فــإن المشــرف يقتــرح ذلــك علــى مجلــس القســم المختــص ،ويكون

ـاء علــى توصيــة مجلــس الكليــة ومجلــس عمــادة الدراســات العليــا.
ذلــك بنـ ً

2 .يتــم كتابــة الرســالة العلميــة وفــق الضوابــط الــواردة بدليــل كتابــة الرســالة
العلميــة بجامعــة جــدة.
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المادة ()45
يشــرف علــى الرســائل العلميــة األســاتذة واألســاتذة المشــاركون مــن أعضاء

هيئــة التدريــس بالجامعــة ،ويجــوز أن يشــرف األســتاذ المســاعد علــى رســائل
الماجســتير إذا مضــى علــى تعيينــه علــى هــذه الدرجــة ســنتان ،وكان لديــه بحثــان

علــى األقــل – فــي مجــال تخصصــه – مــن األبحــاث المنشــورة أو المقبولــة
للنشــر فــي مجلــة علميــة محكمــة.

القاعدة التنفيذية ()1-45

1 .يكــون الحــد األقصــى لعــدد المشــرفين علــى الرســائل العلميــة اثنيــن،
ـتثناء إضافــة مشــرف ثالــث مــن خــارج القســم العلمــي متــى مــا
ويجــوز اسـ ً
دعــت الحاجــة.

ـاعدا ،يمكــن احتســاب كتــاب ُم َح َّكــم
2 .إذا كان المشــرف المرشــح أســتاذً ا مسـ ً
كبديــل ألحــد البحثيــن المطلوبيــن.

3 .يجــوز أن يقــوم بالمســاعدة فــي اإلشــراف علــى الرســائل العلميــة األســاتذة
واألســاتذة المشــاركون مــن القســم العلمــي نفســه.

4 .يجــوز أن يقــوم بالمســاعدة فــي اإلشــراف علــى رســائل الماجســتير األســتاذ
المســاعد إذا كان لديــه بحــث واحــد علــى األقــل – فــي مجــال تخصصــه –
مــن األبحــاث المنشــورة أو المقبولــة للنشــر فــي مجلــة علميــة محكمــة أو
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مؤتمــر علمــي متخصــص فــي مجــال موضــوع الرســالة.

واحدا عند تعيين المشرفين.
علميا
قسما
5 .يعد القسم العلمي بفروعه
ً
ً
ً

المادة ()46
يجــوز أن يقــوم باإلشــراف علــى الرســائل العلميــة مشــرفون مــن ذوي الخبــرة

المتميــزة والكفايــة العلميــة فــي مجــال البحــث مــن غيــر أعضــاء هيئــة التدريــس
ـاء علــى توصيــة مجلــس القســم
بالجامعــة وذلــك بقــرار مــن مجلــس الجامعــة بنـ ً

المختــص ومجلــس الكليــة المعنيــة ومجلــس عمــادة الدراســات العليــا.
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القاعدة التنفيذية ()1-46
يجــب أن تنطبــق شــروط اإلشــراف الــواردة فــي القاعــدة التنفيذيــة ( )45علــى

المشــرف المرشــح مــن غيــر أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة.

المادة ()47
يجــوز أن يقــوم بالمســاعدة فــي اإلشــراف علــى الرســالة أحــد أعضــاء هيئــة

التدريــس مــن أقســام أخــرى حســب طبيعــة الرســالة ،علــى أن يكــون المشــرف
الرئيــس مــن القســم الــذي يــدرس بــه الطالــب.

القاعدة التنفيذية ()1-47
يجــب أن تنطبــق شــروط اإلشــراف الــواردة فــي القاعــدة التنفيذيــة ()1-45

علــى المشــرف المســاعد المرشــح مــن خــارج القســم ،علــى أن يســاعد فــي
اإلشــراف علــى الرســالة عضــو هيئــة تدريــس واحــد علــى األكثــر.

القاعدة التنفيذية ()2-47
إذا كان اإلشــراف علــى رســالة علميــة بقســم علمــي آخــر داخــل الجامعــة فــإن

ضوابــط اإلشــراف تكــون كالتالي:

1 .إذا كان المشــرف المرشــح مــن قســم علمــي آخــر داخــل نفــس الكليــة،
يتقــدم القســم العلمــي التابــع لــه الطالــب بطلــب اإلشــراف لرئيس القســم
التابــع لــه المشــرف المرشــح ألخــذ الموافقــة المبدئيــة.

2 .إذا كان المشــرف المرشــح مــن قســم علمــي بكليــة أخــرى ،فــإن وكيــل
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي للكليــة التابــع لهــا الطالــب يخاطــب
وكيــل الدراســات العليــا والبحــث العلمــي للكليــة التابــع لهــا المشــرف
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ـاء علــى خطــاب مــن القســم
المرشــح ألخــذ الموافقــة المبدئيــة وذلــك بنـ ً
العلمــي التابــع لــه الطالــب.

3 .يتم عرض الموضوع على مجلس القسم العلمي التابع له الطالب.
4 .يتــم احتســاب هــذا اإلشــراف مــن ضمــن العــبء التدريســي أو المهــام التــي
تتعلــق بواجبــات عضــو هيئــة التدريــس فــي قســمه العلمــي بالجامعــة.

القاعدة التنفيذية ()3-47

إذا كان اإلشــراف علــى رســالة علميــة خــارج الجامعــة فــإن ضوابــط اإلشــراف
تكــون كالتالــي:

1 .يكــون اإلشــراف علــى الرســائل العلميــة بالجامعــات أو الكليــات أو المعاهــد
ـاء علــى خطــاب يرســل مــن الجهــة التابــع لهــا
العلميــة ومــا فــي حكمهــا بنـ ً
الطالــب إلــى وكيــل جامعــة جــدة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي.

2 .يتــم عــرض الموضــوع علــى مجلــس القســم العلمــي التابــع لــه عضــو هيئــة
التدريــس المرشــح علــى أن يراعــى عنــد الموافقــة الشــروط التاليــة:

 .أأن يكــون عضــو هيئــة التدريــس مــن ذوي الخبــرات المتميــزة والكفــاءة
العلميــة فــي مجــال البحــث المطلــوب اإلشــراف عليــه.

.بأن تتوافــر شــروط اإلشــراف علــى الرســائل العلميــة الــواردة فــي المــادة
( )45مــن الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا بالجامعــات وقواعدهــا
التنفيذيــة بجامعــة جــدة ويفضــل أال تقــل المرتبــة عــن أســتاذ مشــارك.

 .جال يتــم احتســاب هــذا اإلشــراف مــن ضمــن العــبء التدريســي أو المهــام
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التــي تتعلــق بواجبــات عضــو هيئــة التدريــس فــي قســمه العلمــي
بالجامعــة.

 .دال يترتب على هذا اإلشراف أي أعباء مالية أو إلتزامات على الجامعة.
3 .يكون اإلشراف الخارجي على رسالتين علميتين في نفس الوقت كحد أقصى.
4 .يتقــدم المشــرف بتقريــر مفصــل لقســمه العلمــي عنــد االنتهــاء مــن
الرســالة العلميــة.
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المادة ()48

ـردا أو مشـ ً
ـتركا مــع غيــره أن يشــرف بحــد أقصــى علــى
للمشــرف ســواء كان منفـ ً

أربــع رســائل فــي وقــت واحــد .ويجــوز فــي حــاالت الضــرورة القصــوى بتوصيــة
مــن مجلــس القســم وموافقــة مجلســي الكليــة المعنيــة وعمــادة الدراســات
العليــا زيــادة عــدد الرســائل إلــى خمــس ويحتســب اإلشــراف علــى كل رســالة
منفــردا أو
مشــرفا
بســاعة واحــدة مــن نصــاب عضــو هيئــة التدريــس إذا كان
ً
ً

رئيســا.
ـرفا
مشـ ً
ً

المادة ()49
فــي حالــة عــدم تمكــن المشــرف مــن االســتمرار فــي اإلشــراف علــى الرســالة

ـا يقــوم مقامــه ويوافــق
أو انتهــاء خدمتــه بالجامعــة ،يقتــرح القســم مشـ ً
ـرفا بديـ ً
عليــه مجلــس الكليــة المعنيــة ويقــره مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.

القاعدة التنفيذية ()1-49

1 .يحــق للطالــب أن يتقــدم بطلــب خطــي لرئيــس القســم إلســتبدال مشــرفه
عنــد وجــود أســباب يقتنــع بهــا مجلــس القســم العلمــي.

2 .يحــق للمشــرف العلمــي االعتــذار عــن اســتمرارية اإلشــراف علــى الطالــب من
موضحــا فيــه مبــررات ذلــك،
خــال تقديــم طلــب رســمي لرئيــس القســم،
ً
علــى أن يتــم االســتمرار فــي اإلشــراف حتــى صــدور قــرار لمشــرف آخــر.

3 .يحتفــظ المشــرف الســابق بحقــه األدبــي فــي اإلشــراف علــى الرســالة وفــق
مــا يحــدده مجلــس القســم العلمــي ومــا أنجــزه الطالــب مــن الرســالة.

المادة ()50
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ـا إلــى رئيس
يقــدم المشــرف – فــي نهايــة كل فصــل دراســي – تقريـ ًـرا مفصـ ً

القســم عــن مــدى تقــدم الطالــب فــي دراســته وترســل صــورة مــن التقريــر إلــى
عميــد الدارســات العليــا.

القاعدة التنفيذية ()1-50

يتــم تســجيل مقــرر الرســالة العلميــة بجــدول الطالــب عــن طريــق عمــادة
الدراســات العليــا عنــد تحديــد موضــوع الرســالة وتعييــن المشــرف العلمــي مــن
قبــل مجلــس عمــادة الدراســات العليــا ،علــى أن يكــون كل طالــب دراســات عليــا
فــي شــعبة مســتقلة وفقــا للتالــي:

1 .يتــم تحديــد مواعيــد اللقــاءات مــع المشــرف العلمــي لمقــرر الرســالة بمقــدار
أســبوعيا فــي الموعــد المحــدد لتســجيل الرســالة ،ويظهــر ذلــك
ســاعة
ً
للطالــب والمشــرف.

2 .يلــزم النظــام اإللكترونــي المشــرف العلمــي بتعبئــة التقريــر الفصلــي
فصليــا ،وذلــك وفــق معاييــر التقييــم
للطالــب قبــل رصــده لتقديــر الطالــب
ً
بعمــادة الدراســات العليــا.

3 .يقــوم المشــرف العلمــي نهايــة كل فصــل دراســي برصــد تقديــر ( NPاجتيــاز
بــدون درجــة) ،وبإمكانــه رصــد تقديــر ( NFرســوب بــدون درجــة) عنــد انقطــاع
الطالــب عــن اللقــاءات األســبوعية والمحــددة بالجــدول أو لغيابــه أكثــر مــن
 %25مــن اللقــاءات وفــق مواعيــد الشــعبة أو بســبب تدنــي مســتواه فــي

الرســالة العلميــة وفــق التقويــم اإللكترونــي ألقــل مــن ( ،)%70وفــي هــذه

الحالــة يقــوم المشــرف بتقديــم تقريــر عــن حالــة الطالــب وســبب منــح
الطالــب هــذا التقديــر ،ويقــوم القســم العلمــي بتوجيــه إنــذار أكاديمــي
ـاء علــى نــص المــادة ( )52مــن الالئحــة.
للطالــب بنـ ً
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بنــاء
4 .إذا حصــل الطالــب علــى تقديــر  NFللمــرة الثانيــة فيتــم إلغــاء قيــده
ً
واســتنادا للمــادة ( )26مــن الالئحــة.
علــى توصيــة مجلــس القســم والكليــة،
ً

5 .للطالــب الحــق فــي االعتــراض علــى حصولــه علــى تقديــر  NFفــي الشــهر
األول مــن الفصــل الدراســي التالــي لرصــد التقديــر ،وينظــر مجلــس القســم

العلمــي فــي االعتــراض وللمجلــس حــق التوصيــة بتعديــل التقديــر مــن عدمــه.
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المادة ()51
تقريــرا
يقــدم المشــرف علــى الرســالة ،بعــد انتهــاء الطالــب مــن إعدادهــا،
ً

عــن اكتمالهــا إلــى رئيــس القســم ،تمهيـ ًـدا الســتكمال اإلجــراءات التــي يحددهــا

مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.

القاعدة التنفيذية ()1-51
يجــب علــى طالــب الدراســات العليــا نشــر أبحــاث علميــة مســتخلصة مــن

وفقــا لمــا يلــي:
الرســالة العلميــة كأحــد متطلبــات التخــرج وذلــك
ً

1 .يتطلــب الحصــول علــى درجــة الدكتــوراه نشــر (أو قبــول نشــر) بحثيــن علــى
األقــل فــي مجلــة علميــة محكمــة.

2 .يتطلــب الحصــول علــى درجــة الماجســتير (بالمقــررات الدراســية والرســالة)
نشــر (أو قبــول نشــر) بحــث واحــد علــى األقــل فــي مجلــة علميــة محكمــة.

3 .يتــم قبــول المشــاركة فــي الملتقــى العلمــي الســنوي لطــاب وطالبــات
جــدة أو فــي أحــد المؤتمــرات العلميــة الدوليــة كبديــل عــن (أحــد األبحــاث)

المطلوبــة فــي الفقرتيــن (.)2( ،)1

4 .ال يتــم تشــكيل لجنــة المناقشــة للرســالة قبــل تقديــم مــا يفيــد النشــر
(أو قبــول نشــر) لألبحــاث المطلوبــة فــي الفقرتيــن ( ،)2( ،)1أو اإلفــادة

بالمشــاركة العلميــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة (.)3

خطابــا يفيــد بــأن البحــث أو األبحــاث
5 .يقــدم المشــرف علــى الرســالة العلميــة
ً
المنشــورة (أو المقبولــة للنشــر) ُم ْســتَ َّله مــن رســالة الطالــب.

6 .يتــم تطبيــق ذلــك علــى الطــاب الذيــن يتــم تحديــد مواضيــع رســائلهم
ابتــداء مــن الفصــل الدراســي التالــي العتمــاد هــذه القواعــد
العلميــة
ً
التنفيذيــة مــن مجلــس الجامعــة.
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القاعدة التنفيذية ()2-51

1 .يتــم فحــص الرســالة واألبحــاث مــن قبــل رئيــس القســم العلمــي أو مــن
يســند إليــه ذلــك مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم.

2 .تقوم الكلية بإرسال الرسالة للمجلس العلمي إلجازتها للمناقشة.

المادة ()52
إذا ثبــت عــدم جديــة الطالــب فــي الدراســة أو أخــل بــأي مــن واجباتــه الدراســية

ـاء علــى تقريــر مــن المشــرف علــى دراســته يتــم إنــذار الطالــب بخطــاب مــن
بنـ ً
القســم المختــص ،وإذا أنــذر الطالــب مرتيــن ولــم يتــاف أســباب اإلنــذار
بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم إلغــاء
فلمجلــس عمــادة الدراســات العليــا
ً
قيــده.

القاعدة التنفيذية ()1-52
يرسل صورة لعميد الدراسات العليا من اإلنذار المشار إليه في المادة (.)52

المادة ()53
ـاء علــى
تكــون لجنــة المناقشــة بقــرار مــن مجلــس عمــادة الدراســات العليــا بنـ ً

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة
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توصيــة مجلســي القســم والكليــة المختصيــن.
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المادة ()54
يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما يأتي:
مقررا لها.
فرديا ويكون المشرف
1 .أن يكون عدد أعضائها
ً
ً

2 .أال يقــل عــدد أعضــاء اللجنــة عــن ثالثــة مــن بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس وال
يمثــل المشــرف والمشــرف المســاعد (إن وجــد) أغلبيــة فيهــا.

3 .أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة.
4 .أن يكــون مــن بيــن أعضــاء اللجنــة أحــد األســاتذة ،أو األســاتذة المشــاركين،
علــى األقــل.

5 .أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي األعضاء على األقل.

القاعدة التنفيذية ()1-54

1 .تتكــون لجنــة مناقشــة رســالة الماجســتير مــن ثالثــة أعضاء ،مناقــش خارجي
مــن خــارج الجامعة،ومناقــش داخلــي مــن القســم العلمــي ،والمشــرف
ـررا للجنــة.
الرئيســي ويكــون مقـ ً

ً
مناقشــا
2 .ال يعــد عضــو هيئــة التدريــس المتقاعــد مــن القســم العلمــي نفســه
خارجيا.
ً

المادة ()55
يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:
مقررا لها.
فرديا ،وال يقل عن ثالثة ،ويكون المشرف
1 .أن يكون عدد أعضائها
ً
ً

2 .تقتصــر عضويــة لجنــة المناقشــة علــى األســاتذة واألســاتذة المشــاركين،
وال يمثــل المشــرف والمشــرف المســاعد (إن وجــد) أغلبيــة بينهــم.

3 .أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل.
4 .أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.
5 .أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي األعضاء على األقل.

القاعدة التنفيذية ()1-55
تتكــون لجنــة مناقشــة رســالة الدكتــوراه مــن ثالثــة أعضــاء ،مناقــش خارجــي

مــن خــارج الجامعــة ومناقــش داخلــي والمشــرف الرئيســي أو أحــد المشــرفين

ـررا للجنــة.
المســاعدين ويكــون مقـ ً

القاعدة التنفيذية ()2-55

ً
مناقشــا
1 .ال يعــد عضــو هيئــة التدريــس المتقاعــد من القســم العلمي نفســه
خارجيا.
ً
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2 .بعــد الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة المناقشــة ،يقــوم عميــد الكليــة
بمخاطبــة الجهــة التابــع لهــا المناقــش مــن خــارج الجامعــة ،وإرســال نســخة
مــن الرســالة العلميــة لــه.

3 .تتــم مناقشــة الرســائل العلميــة بحضــور رئيــس القســم العلمــي أو مــن
ينيبــه ،كممثــل لعمــادة الدراســات العليــا ،باإلضافــة إلــى أعضــاء لجنــة

المناقشــة المعتمديــن مــن مجلــس العمــادة.

عضوا في لجنة المناقشة.
4 .ممثل العمادة ال يعد
ً

واحــدا عنــد تشــكيل لجنــة
علميــا
قســما
5 .يعــد القســم العلمــي بفروعــه
ً
ً
ً
المناقشــة.
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المادة ()56
فــي حــال عــدم تمكــن المشــرف علــى الرســالة مــن المشــاركة فــي لجنــة

المناقشــة لوفاتــه أو انتهــاء خدمتــه أو لتواجــده فــي مهمــة خــارج البــاد لفتــرة

ـا عنــه ويوافــق عليــه مجلــس الكليــة المعنيــة ويقــره
طويلــة ،يقتــرح القســم بديـ ً
مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.

القاعدة التنفيذية ()1-56
فــي حــال عــدم تمكــن المشــرف علــى الرســالة مــن المشــاركة فــي لجنــة

المناقشــة لســبب مــن األســباب الــواردة فــي المــادة ( ،)56يتــم ترشــيح أحــد
بديــا يوافــق عليــه
المشــرفين المســاعدين (إن وجــدوا) ،أو يقتــرح القســم
ً
مجلــس الكليــة المعنيــة ويقــره مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.

المادة ()57
تعــد لجنــة المناقشــة تقريـ ًـرا يوقــع مــن جميــع أعضائهــا ،يقــدم إلــى رئيــس

ً
متضمنــا إحــدى التوصيــات اآلتيــة:
القســم خــال أســبوع مــن تاريــخ المناقشــة،
1 .قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.
2 .قبــول الرســالة مــع إجــراء بعــض التعديــات ،دون مناقشــتها مــرة أخــرى
ويفــوض أحــد أعضــاء لجنــة المناقشــة بالتوصيــة بمنــح الدرجــة بعــد التأكــد

مــن األخــذ بهــذه التعديــات فــي مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ

المناقشــة ولمجلــس الجامعــة االســتثناء مــن ذلــك.

3 .اســتكمال أوجــه النقــص فــي الرســالة ،وإعــادة مناقشــتها خــال الفتــرة التي
ـاء علــى توصيــة مجلــس القســم
يحددهــا مجلــس عمــادة الدراســات العليــا بنـ ً

المختــص علــى أال تزيــد عــن ســنة واحــدة مــن تاريــخ المناقشــة.
4 .عدم قبول الرسالة.
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ولــكل عضــو مــن لجنــة المناقشــة علــى الرســالة الحــق فــي أن يقــدم مــا

لــه مــن مرئيــات مغايــرة أو تحفظــات فــي تقريــر مفصــل ،إلــى رئيــس القســم،

وعميــد الدراســات العليــا ،فــي مــدة ال تتجــاوز أســبوعين مــن تاريــخ المناقشــة.

القاعدة التنفيذية ()1-57
يجــب أن يتــم إجــراء المناقشــة فــي مــدة ال تزيــد عــن فصــل دراســي واحــد

مــن تاريــخ تســليم الرســالة العلميــة مكتملــة للقســم العلمــي.

المادة ()58
يرفــع رئيــس القســم المختــص تقريــر لجنــة المناقشــة إلــى عميــد الدراســات

العليــا فــي مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أســابيع مــن تاريــخ المناقشــة.

القاعدة التنفيذية ()1-58
يرفــع رئيــس القســم المختــص تقريــر لجنــة المناقشــة إلــى عميــد الدراســات

العليــا ،مــن خــال عميــد الكليــة.

المادة ()59
يرفــع عميــد الدراســات العليــا التوصيــة بمنــح الدرجــة إلــى مجلــس الجامعــة

التخــاذ القــرار.

القاعدة التنفيذية ()1-59
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ـاء على المعــدل التراكمي للمقررات
أ -يتــم تخــرج طــاب الدبلــوم والماجســتير بنـ ً
الدراســية فقط.

ب -يتم تخرج طالب الدكتوراه بدون معدل أو تقدير.

المادة ()60
يصــرف للمشــرف علــى رســالة الماجســتير مــن خــارج الجامعــة مكافــأة

مقطوعــة مقدارهــا ( )5000خمســة آالف ريــال كمــا يصــرف للمشــرف علــى

رســالة الدكتــوراه مــن خــارج الجامعــة مكافــأة مقطوعــة مقدارهــا ( )7000ســبعة
آالف ريــال.
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المادة ()61
يصــرف لمــن يشــترك فــي مناقشــة رســالة ماجســتير أو دكتــوراه مكافــأة
عضــوا فــي هيئــة
مقطوعــة مقدارهــا ( )1000ألــف ريــال إذا كان المناقــش
ً
التدريــس بنفــس الجامعــة التــي تقــدم لهــا الرســالة.
أمــا إذا كان المناقــش مــن غيــر أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة التــي
تناقــش فيهــا الرســالة ســواء كان مــن موظفــي تلــك الجامعــة أو ممــن يدعــى
مــن خارجهــا فتصــرف لــه مكافــأة مقطوعــة مقدارهــا ( )1500ريــال لمناقشــة
رســالة الدكتــوراه ،و ( )1000ريــال لمناقشــة رســالة الماجســتير وتــزاد المكافــأة
لتصبــح ( )2500ريــال إذا كان المناقــش مــن خــارج المملكــة.
وإذا كان المناقــش مــن خــارج المدينــة التــي بهــا مقــر الجامعــة التــي تناقــش
فيهــا الرســالة ســواء كان مــن داخــل المملكــة أو مــن خارجهــا فيصــرف لــه
باإلضافــة إلــى المكافــأة المشــار إليهــا أعــاه تذكــرة إركاب مــن مقــر إقامتــه
وإليــه وأجــرة الســكن المناســب واإلعاشــة وبحــد أقصــى ال يتجــاوز ليلتيــن .كمــا
كفيفــا ولمحــرم
تصــرف تذكــرة إركاب لمرافــق المناقــش إذا كان المناقــش
ً
المناقشــة باإلضافــة إلــى أجــرة الســكن المناســب بحــد أقصى ال يتجــاوز ليلتين.
ويجــوز لمجلــس الدراســات العليــا إضافــة ليلــة أو ليلتيــن فــي حــاالت الضــرورة،
ـاء علــى توصيــة مــن مجلــس
وإذا مــا اقتضــت ذلــك طبيعــة الدراســة ،وذلــك بنـ ً
القســم والكليــة المختصيــن مــع إيضــاح المبــررات للبقــاء مــدة تزيــد عــن ليلتيــن.

القاعدة التنفيذية ()1-61

1 .يفــوض مجلــس عمــادة الدراســات العليــا عميــد الدراســات العليــا بشــأن
إضافــة ليلــة أو ليلتيــن فــي حــاالت الضــرورة فــي مــدة إقامــة المناقــش مــن

خــارج مدينــة جــدة.

2 .تقــوم إدارة العالقــات العامــة بالجامعــة بمهمــة االســتقبال والتوديــع ،وترتيب
حجــوزات الســفر والســكن ،واإلعاشــة ،للمناقــش مــن خــارج مدينــة جدة.

3 .تقــوم إدارة العالقــات العامــة بالجامعــة بإرســال تذاكــر الســفر للمناقــش
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برقيــا قبــل موعــد المناقشــة بمــدة كافيــة.
مــن خــارج مدينــة جــدة،
ً

4 .تقــوم إدارة العالقــات العامــة بالجامعــة باتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال اســتصدار
وفقــا لألنظمة المعتمدة.
تأشــيرة دخــول للمناقــش مــن خارج المملكةً ،

المادة ()62
يضــع مجلــس الجامعــة القواعــد المنظمــة لتقويــم برامــج الدراســات العليــا

ـاء علــى اقتــراح مجلــس عمــادة الدراســات العليــا ،علــى أن ترفــع نتائــج التقويم
بنـ ً

لمجلــس الجامعــة.

المادة ()63
يقــدم رئيــس القســم إلــى كل مــن عميــد الكليــة المعنيــة وعميــد الدراســات

العليــا فــي نهايــة كل عــام دراســي تقريـ ًـرا عــن ســير الدراســات العليــا فيــه.

القاعدة التنفيذية ()1-63

1 .يرفــع رئيــس القســم العلمــي فــي نهايــة كل عــام دراســي تقريـ ًـرا عــن ســير
الدراســات العليــا فــي القســم ،إلــى وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث

العلمــي.

2 .يقــوم وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي بعمــل تقريــر واحــد
عــن ســير الدراســات العليــا بجميــع أقســام الكليــة ويرفعــه لعميــد الكليــة.

المادة ()64

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب الثامن :الرسائل العلمية

مــا لــم يــرد فيــه نــص خــاص فــي هــذه الالئحــة يطبــق بشــأنه نظــام مجلــس

التعليــم العالــي والجامعــات ولوائحــه التنفيذيــة واألنظمــة والقــرارات المعمــول
بهــا فــي المملكــة.

المادة ()65
تلغــي هــذه الالئحــة مــا ســبقها مــن لوائــح الدراســات العليــا فــي الجامعــات،

ـارا مــن أول ســنة دراســية لتاريــخ إقرارهــا .ولمجلــس
ويســري العمــل بهــا اعتبـ ً

الجامعــة معالجــة حــاالت الطــاب الملتحقيــن فــي ظــل اللوائــح الســابقة لنفــاذ
هــذه الالئحــة.
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الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة

الباب التاسع :أحكام عامة

المادة ()66
لمجالــس الجامعــات وضــع القواعــد واإلجــراءات التنظيميــة والتنفيذيــة

لســير الدراســات العليــا بهــا بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام هــذه الالئحــة.

القاعدة التنفيذية ()1-66
لمجلــس الجامعــة حــق تفســير هــذه القواعــد التنفيذيــة لهــذه الالئحــة بمــا ال

يتعــارض مــع الالئحــة.

القاعدة التنفيذية ()2-66
تضــع كل كليــة قواعــد تنفيذيــة خاصــة بهــا ،بمــا ال يتعــارض مــع الالئحــة

بنــاء علــى
وقواعدهــا التنفيذيــة ،وتعــرض علــى مجلــس الجامعــة العتمادهــا
ً
توصيــة مــن مجلســي الكليــة وعمــادة الدراســات العليــا.

القاعدة التنفيذية ()3-66
ُيعمــل بهــذه القواعــد التنفيذيــة مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن مجلــس الجامعــة،

لغــى كل مــا يتعــارض معهــا مــن قواعــد تنفيذيــة ســابقة.
وي َ
ُ

المادة ()67
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة.
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الالئحة الموحدة للدراسات
العليا في الجامعات

والقواعد التنفيذية
بجامعة جدة

