University of Jeddah

عمادة الدراسات العليا

القواعد المنظمة
لبرنامج طالبات اإلشراف المشترك

بجامعة جدة
إعداد

عمادة الدراسات العليا

1441هـ 2020 -م

1

القواعد المنظمة لبرنامج طالبات اإلشراف المشترك بجامعة جدة

2

الفهرس
المحتويات
تعريفـات

4

الباب األول :برنامج اإلشراف المشترك وأهدافه

5

الباب الثاني :الدرجة العلمية الممنوحة

8

الباب الثالث :القبول والتسجيل

9

الباب الرابع :اإلشراف العلمي واألكاديمي

11

الباب الخامس :الزيارات والرحالت العلمية

14

الباب السادس :مدة الدراسة األصلية والتمديد

17

الباب السابع :تغيير التخصص أو الجامعة

18

الباب الثامن :العبء التدريسي أثناء الدراسة

19

الباب التاسع :المستحقات المالية

21

الباب العاشر :مناقشة الرسالة العلمية

23

الباب الحادي عشر :إنهاء التسجيل بالبرنامج

24

الباب الثاني عشر :قواعد عامة

25

القواعد المنظمة لبرنامج طالبات اإلشراف المشترك بجامعة جدة

المحتويات

3

القواعد المنظمة لبرنامج طالبات اإلشراف المشترك بجامعة جدة

تعريفـات
القواعد
البرنامج
الجامعة
الجامعة الخارجية
العمـــــادة
اللجنة الدائمة
الطـــــالبة

قواعد برنامج طالبات اإلشراف المشترك.
برنامج الدراسات العليا لطالبات اإلشراف
المشترك.

جامعة جدة.
الجامعــة األجنبيــة المســجل فيهــا الطالبــة ،والتــي
تــم االتفــاق معهــا علــى تولــي اإلشــراف العلمــي

المباشــر علــى دراســة الطالبــة.

عمادة الدراسات العليا بجامعة جدة.
اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.
المعيــدة أو المحاضــرة الملتحقــة ببرنامــج اإلشــراف

المشترك.

القسـم

القسم العلمي بالكلية المعنية بجامعة جدة.

الكلية

الكلية  /المعهد المعنيين بجامعة جدة.

المشرف الخارجي

المشرف الخارجي
المساعد

هــو عضــو هيئــة التدريــس المرشــح مــن قبــل
الجامعــة الخارجيــة لإلشــراف علــى الطالبــة بصفتــه
رئيســيا.
مشــرفا
ً
ً

هــو عضــو هيئــة التدريــس المرشــح مــن قبــل
القســم العلمــي بالجامعــة الخارجيــة للمشــاركة فــي

مشــرفا
اإلشــراف علــى دراســة الطالبــة بصفتــه
ً

مســاعدا.
ً

هــو عضــو هيئــة التدريس المرشــح من قبل القســم
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المشرف المحلــي

العلمــي بالجامعــة للمشــاركة فــي اإلشــراف علــى

ـرفا مشـ ً
ـاركا للمشــرف
دراســة الطالبــة بصفتــه مشـ ً

الخارجــي.

المادة ()1
برنامــج اإلشــراف المشــترك هــو برنامــج أكاديمــي يهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة

لمحاضــرات الجامعــة أو المعيــدات الحاصــات علــى درجــة الماجســتير إلكمــال
دراســتهن العليــا والحصــول علــى درجــة الدكتــوراه مــن أحــد الجامعــات العالميــة
خارجيــا ،وذلــك فــي حــال تعــذر ســفرهن خــارج المملكــة ،ويكــون
دون ابتعاثهــن
ً

ذلــك مــن خــال إبــرام اتفاقيــة مــع أحــد الجامعــات الخارجيــة العالميــة.
المادة ()2
يهدف برنامج الدراسات العليا لطالبات اإلشراف المشترك إلى:

 .1إتاحــة الفرصــة للمحاضــرات أو المعيــدات الحاصــات علــى درجــة الماجســتير
إلكمــال دراســاتهن العليــا والحصــول علــى درجة الدكتوراه مــن أحد الجامعات

العالميــة الموصــي بها.

 .2دعم الجامعة بعضوات هيئة تدريس متميزات.
 .3توثيــق الروابــط العلميــة بيــن الجامعــة ونظيراتهــا مــن الجامعــات العالميــة
المرموقــة.

 .4اإلسهام في إثراء المعرفة بإضافات علمية متنوعة ومميزة.
 .5تشــجيع إجــراء األبحــاث العلميــة المشــتركة وتبــادل الخبــرات بيــن أعضــاء
هيئــة التدريــس بجامعــة جــدة والجامعــات الخارجيــة.

القواعد المنظمة لبرنامج طالبات اإلشراف المشترك بجامعة جدة

الباب األول :برنامج اإلشراف المشترك وأهدافه

 .6اســتقطاب أفضــل الخبــرات التعليميــة والبحثيــة مــن خــال إبــرام اتفاقيــات
تعــاون مــع جامعــات عالميــة مرموقــة.
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الباب األول :برنامج اإلشراف المشترك وأهدافه
المادة ()3
تقــوم عمــادة الدراســات العليــا بالجامعــة بالعمــل كحلقــة وصــل بيــن الطالبــات
الملتحقــات بالبرنامــج والجامعــات الخارجيــة المعنيــة ،باإلضافــة إلــى اإلشــراف
المباشــر علــى شــؤون طالبــات اإلشــراف المشــترك.
المادة ()4
يتبع برنامج اإلشراف المشترك عمادة الدراسات العليا.
المادة ()5
تختــص عمــادة الدراســات العليــا بالنظــر فــي جميــع األمــور المتعلقــة باإلشــراف

المشــترك بالجامعــة واتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنه فــي حــدود اختصاصاتهــا
وفــق مــا تقضــي بــه هــذه القواعــد ،ولهــا علــى األخــص مــا يأتــي:

 .1مراجعــة بنــود االتفاقيــات القائمــة مــع الجامعــات الخارجيــة مراجعــة دوريــة،
وكذلــك النظــر فــي إبــرام اتفاقيــات مــع جامعــات أخــرى وفــق النظــام المتبــع
بالجامعــة.

 .2اقتــراح القواعــد العامــة والتنظيميــة لإلشــراف المشــترك والتنســيق مــع
جميــع الجهــات المعنيــة بالجامعــة ومتابعــة تنفيذهــا بعــد إقرارهــا.

 .3اقتراح قواعد القبول لبرنامج اإلشراف المشترك وتنفيذها واإلشراف عليها.
 .4التوصيــة باعتمــاد الشــهادات الممنوحــة للطالبــات مــن الجامعــات الخارجيــة
ـاء علــى توصيــة مجالــس األقســام العلميــة والكليــات.
بنـ ً

 .5البــت فــي جميــع اإلجــراءات الطالبية/األكاديميــة المتعلقــة بطالبــات
اإلشــراف المشــترك فــي الجامعــة ،وفــق مــا تنظمــه هــذه القواعــد.

ـاء علــى توصيــة مجلــس القســم العلمــي
 .6اعتمــاد تعييــن المشــرف المحلــي بنـ ً
وموافقــة عميــد الكليــة.
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 .7دراســة التقاريــر الدوريــة التــي يقدمهــا أطــراف البرنامــج :الطالبــة ،المشــرف
الخارجــي ،والمشــرف المحلــي.

المادة ()6
األســس التــي تحكــم عالقــة الجامعــة مــع الجامعــات الخارجيــة هــي بنــود
االتفاقيــات التــي تبرمهــا الجامعــة مــع الجامعــات الخارجيــة المشــاركة فــي

برنامــج اإلشــراف المشــترك ،وتشــكل اإلطــار التنظيمــي الــذي يحــدد حقــوق

والتزامــات الطرفيــن.

القواعد المنظمة لبرنامج طالبات اإلشراف المشترك بجامعة جدة

الباب األول :برنامج اإلشراف المشترك وأهدافه
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الباب الثاني :الدرجة العلمية الممنوحة
المادة ()7
طبقا للشروط والمعايير الخاصة بها.
أ .تمنح الجامعة الخارجية الدرجة العلمية
ً

ب.يرفــع عميــد الدراســات العليــا التوصيــة بقبــول الدرجــة العلميــة الممنوحــة
بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم العلمــي
للطالبــة إلــى اللجنــة الدائمــة
ً

وموافقــة عميــد الكليــة.

المادة ( )8شروط القبول
أ .تضــع عمــادة الدراســات العليــا شــروط قبــول طالبــات اإلشــراف المشــترك
ويتــم مراجعــة شــروط القبــول كل ثــاث ســنوات.

ب.يشترط للقبول في برنامج اإلشراف المشترك ما يأتي:
عاما.
 .1أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأال يزيد عمرها عن (ً )40

 .2أن تكــون المتقدمــة حاصلــة علــى درجــة الماجســتير وتعمــل معيــدة أو
محاضــرة بالجامعــة ،ويجــوز قبــول متقدمــات مــن جامعــات ســعودية
اخــري مقابــل تكاليــف دراســية تتكفــل بهــا الجامعــة المبتعــث منهــا

الطالبــة وفــق قواعــد يحددهــا مجلــس الجامعــة.

 .3أن يكون تسجيل الطالبة ببرنامج في مجال تخصصها.
 .4أن تجتــاز المتقدمــة البرنامــج اإلعــدادي للمعيديــن والمحاضريــن الــذي
تنظمــه الجامعــة.

 .5أن تحقــق المتقدمــة شــروط القبــول فــي الجامعــات الخارجيــة بمــا فــي
ذلــك شــرط اللغــة اإلنجليزيــة.

 .6أن تلتــزم المتقدمــة بشــروط الجامعــة الخارجيــة المتفــق عليهــا فــي
العقــود المبرمــة ومــن ذلــك االلتــزام بالمــدة المفتــرض قضائهــا فــي
الجامعــة الخارجيــة.

 .7أن تلتــزم المتقدمــة بالتســجيل فــي جامعــة مــن الجامعــات المعلــن

القواعد المنظمة لبرنامج طالبات اإلشراف المشترك بجامعة جدة

الباب الثالث :القبول والتسجيل

عنهــا علــى موقــع برنامــج اإلشــراف المشــترك أو أى جامعــة أخــرى

يكــون تصنيفهــا ضمــن أول  300جامعــة وفقــأ لتصنيــف شــنغهاي أو
 QSللجامعــات ،ولوكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي

االســتثناء مــن التصنيــف متــى مــا دعــت الحاجــة.

 .8أن تلتــزم المتقدمــة بتقديــم جميــع المســتندات المطلوبــة والمعلــن
عنهــا بموقــع عمــادة الدراســات العليــا.

ج .لمجلس عمادة الدراسات العليا الحق في إضافة أي شروط يرى ضرورتها.
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الباب الثالث :القبول والتسجيل
المادة ()9
تكون آلية التقدم للبرنامج كالتالي:
مدعومــا بالمســتندات المطلوبــة الــى الرئيــس المباشــر
 .1يتــم تقديــم الطلــب
ً
فــي القســم العلمــي لعرضــه علــى مجلــس القســم العلمــي.

 .2يحيل عميد الكلية الطلب إلى عميد الدراسات العليا.
 .3بعــد التأكــد مــن اســتيفاء الطلــب لشــروط القبــول يتــم رفعــه لوكيــل الجامعة
للدراســات العليــا والبحــث العلمــي.

المادة ()10
ـاء
يتــم التســجيل ببرنامــج اإلشــراف المشــترك بقــرار مــن مجلــس الجامعــة بنـ ً
علــى توصيــة مجلــس القســم العلمــي وموافقــة عميــدي الكليــة والدراســات
العليــا وموافقــة اللجنــة الدائمــة ويتضمــن القــرار تحديــد الدرجــة العلميــة
للطالبــة ،والتخصــص العــام ،والتخصــص الدقيــق ،والجامعــة الخارجيــة التــي

وفقــا ألحــكام المــادة ( )23مــن هــذه
ســتمنح الدرجــة العلميــة ،ومــدة الدراســة
ً
القواعــد.

المادة ()11
ال يجــوز لطالبــة اإلشــراف المشــترك أن تلتحــق فــي الوقــت نفســه بــأي برنامــج

ـواء مــن برامــج المرحلــة الجامعيــة أو برامــج الدراســات العليــا داخــل أو
آخــر ،سـ ً

خــارج الجامعــة.
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المادة ()12
خارجيــا مــن بيــن أعضــاء هيئــة تدريســها
مشــرفا
أ .ترشــح الجامعــة الخارجيــة
ً
ً

طبقــا للشــروط والقواعــد الخاصــة بهــا وتبعــا للشــروط المبرمــة فــي العقــد
ً

أو االتفاقيــة المبرمــة مــع الجامعــة الخارجيــة ،ويكــون المشــرف الخارجــي

هــو المشــرف الرئيســي علــى الرســالة العلميــة.

بُ .يعتمــد ترشــيح المشــرف الخارجــي بموافقــة مجلــس القســم العلمــي
وعميــدي الكليــة والدراســات العليــا بالجامعــة.

ج .يجــوز إضافــة مشــرف خارجــي مســاعد أو اســتبدال المشــرف الخارجــي عنــد

الحاجــة ،ويتــم اعتمــاد الترشــيح وفــق أنظمــة الجامعــة الخارجيــة والعقــد المبــرم.

د .يطلــب مــن المشــرف الخارجــي علــى األقــل تقريــر نصــف ســنوي عــن تقــدم
الطالبــة فــي رســالتها العلميــة ،باإلضافــة الــى تقريــر عــن كل زيــارة تقــوم بهــا

الطالبــة للجامعــة الخارجيــة أو يقــوم بهــا المشــرف الــى مقــر الجامعــة ،وفقــا

لبــاب الزيــارات والرحــات العلميــة.

المادة ()13
أُ .يعيــن لــكل طالبــة مشــرف محلــي مــن بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم

ـاء علــى توصيــة مجلس القســم العلمــي وموافقة عميــدي الكلية
العلمــي بنـ ً

مســاعدا للمشــرف
مشــرفا
والدراســات العليــا والجامعــة الخارجيــة ،ويعــد
ً
ً
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الخارجــي.

ب.يجــب أال تقــل مرتبــة المشــرف المحلــي عــن درجــة أســتاذ مشــارك ،وفــي
حالــة تعــذر ذلــك يمكــن االســتعانة بعضــو هيئــة تدريــس علــى درجــة أســتاذ
مســاعد شــريطة أن يكــون مضــى علــى تعيينــه ســنتان ولديــه علــى األقــل
بحثــان منشــوران بمجلتيــن محكمتيــن.

ج .أولويــة اإلشــراف المحلــي تكــون لعضــوات هيئــة التدريــس مــن الســيدات،

علــى أن يجيــد المشــرف المحلــي فــي جميــع األحــوال لغــة دراســة الطالبــة.

د .يجــوز أن يكــون المشــرف المحلــي مــن قســم آخــر داخــل الجامعــة علــى أن
يكــون تخصصــه لــه عالقــة ببحــث الطالبــة.
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المادة ()14
تكون مهام المشرف المحلي كما يلي:
 .1اإلشــراف علــى تنفيــذ الخطــة الدراســية والبحثيــة للطالبــة والمعتمــدة مــن
المشــرف الخارجــي.

 .2مســاعدة الطالبــة فــي التغلــب علــى مــا يواجههــا مــن صعوبــات علميــة
وبحثيــة خــال فتــرة دراســتها ،ويقــوم بــدور المرشــد األكاديمــي للطالبــة
طــوال فتــرة دراســتها.

 .3التنســيق مــع الجهــات المختصــة والمعنيــة فيمــا يخــص جميــع احتياجــات
الطالبــة مــن مــواد وأجهــزة علميــة واحتياجــات أخــرى.

 .4تقديــم تقريــر نصــف ســنوي مفصــل عــن دراســة الطالبــة باإلضافــة لتقديــم
تقاريــر عــن الزيــارات العلميــة للجامعــة الخارجيــة والمنصــوص عليهــا فــي
المــادة (.)16

 .5إشــعار وكالــة عمــادة الدارســات العليــا لبرنامــج اإلشــراف المشــترك فــي
حــال حــدوث تقصيــر مــن الطالبــة أو عــدم انتظامهــا فــي دراســتها.

ـنويا ،ويقــوم برفــع
 .6اإلشــراف علــى حلقــة البحــث التــي تقدمهــا الطالبــة سـ ً
تقريــر عنهــا إلــى عمــادة الدراســات العليــا.

المادة ()15
أ .للمشــرف المحلــي أن يشــرف بحــد أقصــى علــى طالبتيــن فــي برنامــج
اإلشــراف المشــترك في وقت واحد ،على أال يتجاوز العدد الكلي لإلشــراف

علــى طالبــات برنامــج اإلشــراف المشــترك أو طــاب الدراســات العليــا داخــل

أو خــارج الجامعــة عــن ( )5رســائل علميــة ،ويحتســب اإلشــراف علــى كل

رســالة ببرنامــج اإلشــراف المشــترك بوحدتيــن دراســيتين مــن نصــاب عضــو
هيئــة التدريــس.

ب.فــي حالــة عــدم تمكــن المشــرف المحلــي مــن االســتمرار فــي اإلشــراف
ـا يقــوم مقامــه ويوافــق
علــى الطالبــة ،يقتــرح القســم العلمــي مشـ ً
ـرفا بديـ ً

عليــه مجلــس القســم العلمــي المعنــي ويقـَّـره كل مــن عميــد الكليــة وعميــد

الدراســات العليــا.

ج .يحــق للطالبــة أن تتقــدم بطلــب اســتبدال مشــرفها المحلــي عنــد وجــود
أســباب مقنعــة ،وتتقــدم بطلبهــا للقســم العلمــي ،ويتــم الرفــع لعمــادة
الدراســات العليــا بذلــك.
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المادة ()16
تلتــزم الطالبــة بزيــارة مقــر الجامعة الخارجية للقاء المشــرف الخارجي ومناقشــته

فــي النتائــج التــي توصلــت إليهــا فــي بحــث الرســالة العلميــة ،واالطــاع علــى
بعــض التقنيــات المتعلقــة بالدراســة ،وتكــون الزيــارات بواقــع مــرة أو مرتيــن
ســنويا (مــا لــم تنــص االتفاقيــة المبرمــة مــع الجامعــة الخارجيــة أو أنظمــة
ً

الجامعــة الخارجيــة علــى خــاف ذلــك) ،وذلــك وفــق الضوابــط التاليــة:

يومــا) بحســب مــا تتطلبه
 .1تكــون فتــرة الزيــارة الواحــدة للطالبــة (مــن  5إلــى ً 15
الزيــارة ،ويحــدد هــذه المــدة المشــرف الخارجــي ويتــم اعتمادهــا مــن عميــد
ـاء علــى موافقــة القســم العلمــي وعميــد الكليــة.
الدراســات العليــا بنـ ً

 .2يجــوز للطالبــة فــي حالــة احتياجهــا حضــور دورات فــي الجامعــة الخارجيــة
ويكــون ذلــك بطلــب مــن المشــرف الخارجــي ،ويجــوز فــي هــذه الحالــة زيــادة
يومــا) كحــد أقصــى بموافقــة عمــادة الدراســات العليــا
مــدة الزيــارة الــى (ً 30

وتأييــد القســم العلمــي والكليــة.

المادة ()17
يحــق للطالبــة ولمــرة واحــدة خــال فتــرة دراســتها المشــاركة فــي مؤتمــر أو
نــدوة علميــة ،بشــرط أن يكــون لهــا عالقــة مباشــرة بتخصصهــا أو موضــوع
بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم العلمــي وموافقــة عميــدي
بحثهــا وذلــك
ً

الكليــة والدراســات العليــا ،وذلــك وفــق التالــي:

 .1موافقــة مجلــس القســم العلمــي وكل مــن عميــد الدراســات العليــا وعميــد
الكليــة.

 .2تأييد المشرف الخارجي.
 .3تقديم ورقة علمية.
ـتثناء حضــور مؤتمــر أو نــدوة علميــة للمــرة الثانيــة بموافقــة وكيــل
ويجــوز اسـ ً
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الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي.

المادة ()18
ســنويا (وفــق االتفاقيــة
للمشــرف الخارجــي القيــام بزيــارة الجامعــة مرتيــن
ً

المبرمــة بيــن الجامعتيــن) وذلــك لاللتقــاء بالطالبــة والمشــرف المحلــي

والوقــوف علــى ســير دراســة الطالبــة ومناقشــتهما فــي النتائــج التــي توصلــت

إليهــا فــي بحــث الرســالة العلميــة.

المادة ()19
يقــوم المشــرف المحلــي بزيــارة الجامعــة الخارجيــة خــال زيــارات الطالبــة مــرة

ـنويا بحــد أقصــى ،علــى أال تزيــد عــدد زياراتــه اإلجماليــة خــال فتــرة
واحــدة سـ ً

دراســة الطالبــة عــن ثــاث زيــارات بخــاف الزيــارة الخاصــة بالمناقشــة وبحــد

أقصــى ( )5أيــام للزيــارة الواحــدة.

المادة ()20
بخــاف التقاريــر الدوريــة ،تقــدم الطالبــة والمشــرف المحلي تقريريــن منفصلين
عــن أي زيــارة لوكيلــة عمــادة الدراســات العليــا لبرنامــج اإلشــراف المشــترك،

ويحــاط القســم العلمــي بهــذه التقاريــر.

المادة ()21

القواعد المنظمة لبرنامج طالبات اإلشراف المشترك بجامعة جدة

الباب الخامس :الزيارات والرحالت العلمية

يجــوز للطالبــة القيــام برحلــة علميــة (بخــاف الزيــارات) أثنــاء فتــرة دراســتها لمــرة
واحــدة إلــى داخــل أو خــارج المملكــة وفقـ ًـا للضوابــط اآلتيــة:

موضحــا فيــه
 .1أن تكــون الرحلــة العلميــة بطلــب مــن المشــرف الخارجــي
ً
األســباب الداعيــة لذلــك.

 .2موافقــة اللجنــة الدائمــة بنــاء علــى توصيــة مجلس القســم العلمي وموافقة
عميــدي الكليــة والدراســات العليا.

 .3أال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة أشهر.
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 .4إذا كانــت الرحلــة العلميــة داخــل المملكــة فيجــب أن تكــون تحــت إشــراف

المشــرف المحلــي والــذي ُي َ
تقريــرا عــن هــذه الرحلــة العلميــة.
طلــب منــه
ً

ـا عــن الرحلــة العلميــة إلــى
 .5فــي جميــع األحــوال ،تقــدم الطالبــة تقريـ ًـرا مفصـ ً
المشــرف الخارجــي ويحــاط كل مــن القســم العلمــي والمشــرف المحلــي

وعمــادة الدراســات العليــا بصــورة مــن التقريــر.

الم ِ
يوما.
حاضرة ً
كليا إذا كانت مدة الرحلة العلمية أكثر من (ً )14
 .6تفرغ ُ
المادة ()22
خارجيــا للجامعــة الخارجيــة لمــدة عــام واحــد ولمــرة
يجــوز للطالبــة االبتعــاث
ً

ـاء علــى توصيــة
واحــدة خــال فتــرة الدراســة ،وذلــك بقــرار مــن اللجنــة الدائمــة بنـ ً

مجلــس القســم العلمــي وموافقــة عميــدي الكليــة والدراســات العليــا ،وتعامــل

خارجيــا وفــق الئحــة ابتعــاث
ماليــا خــال هــذه الفتــرة معاملــة المبتعــث
الطالبــة
ً
ً
وتدريــب منســوبي الجامعــات ،وتحتســب مــدة االبتعــاث الخارجــي ضمــن المــدة
األساســية للتســجيل.

المادة ()23
تكــون مــدة الدراســة األصليــة خمــس ســنوات للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه،

يبــدأ احتســابها مــن تاريــخ صــدور قــرار مجلــس الجامعــة الخــاص بتســجيل
الطالبــة ببرنامــج اإلشــراف المشــترك.

المادة ()24
أ .يجــوز للجنــة الدائمــة تمديــد فتــرة الدراســة للطالبــة لمــدة ســنة (تمديــد أول)،
ـاء علــى تقريــر مــن المشــرف الخارجــي وتوصيــة مجلــس القســم
وذلــك بنـ ً

العلمــي وموافقــة عميــدي الكليــة والدراســات العليــا ،بمبــررات تقبلهــا

اللجنــة الدائمــة.

ب.يجــوز لمجلــس الجامعــة تمديــد فتــرة الدراســة للطالبــة لمــدة ســنة أخــرى
بنــاء علــى تقريــر مــن
ثــان) كحــد أقصــى بمبــررات مقنعــة ،وذلــك
(تمديــد ٍ
ً
المشــرف الخارجــي وتوصيــة مجلــس القســم العلمــي وموافقــة عميــدي
الكليــة والدراســات العليــا ،وتوصيــة اللجنــة الدائمــة.

ج .علــى الطالبــة أن تقــدم طلــب التمديــد قبــل انتهــاء المــدة الدراســية األصليــة
بوقــت كاف ال يقــل عــن أربعــة أشــهر.

القواعد المنظمة لبرنامج طالبات اإلشراف المشترك بجامعة جدة

الباب السادس :مدة الدراسة األصلية والتمديد
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الباب السابع :تغيير التخصص أو الجامعة
المادة ()25
ال يجــوز للطالبــة تغييــر تخصصهــا العــام أو الدقيــق إال بموافقــة اللجنــة

ـاء علــى توصيــة مجلــس القســم العلمــي وموافقــة عميــدي الكليــة
الدائمــة بنـ ً

والدراســات العليــا.

المادة ()26
ال يجــوز للطالبــة تغييــر جامعتهــا الخارجيــة مــن الجامعــة المســجلة بهــا إلــى

جامعــة خارجيــة أخــرى إال بموافقــة مجلــس الجامعــة بتوصيــة مــن اللجنــة

ـاء علــى توصيــة مجلــس
الدائمــة وموافقــة عميــدي الكليــة والدراســات العليــا بنـ ً

القســم العلمــي.

المادة ()27
تســتكمل الطالبــة مــدة الدراســة األصليــة المتبقيــة عنــد تغييــر تخصصهــا

أو عنــد االبتعــاث الخارجــي أثنــاء التســجيل فــي برنامــج االشــراف المشــترك

(المنصــوص عليــه فــي المــادة ( ،))23أو عنــد تغييــر جامعتهــا الخارجيــة.

المادة ()28

ِ
للمحاضــرة ليكــون ثــاث وحــدات دراســية بحــد أقصى
يخفــف العــبء التدريســي

بمــا ال يتعــارض مــع التزاماتهــا المنصــوص عليهــا بهــذه القواعــد ،ويكــون ذلــك
ـارا مــن صــدور قــرار تســجيل الطالبــة بالبرنامــج.
اعتبـ ً
المادة ()29
يجــوز للطالبــة الحصــول علــى تفــرغ كلــي بموافقــة عميــدي الكليــة والدراســات
ـاء علــى طلــب مــن مشــرفها الخارجــي والمحلــي وتوصيــة مــن مجلــس
العليــا بنـ ً

القســم العلمــي ،ويكــون التفــرغ لمــدة أربعــة فصــول دراســية متجمعــة أو
متفرقــة ،علــى أن تتقــدم الطالبــة بطلــب التفــرغ الكلــي قبــل بدايــة الفصــل
الدراســي بشــهر علــى األقــل.

المادة ()30
أ .تعفــى الطالبــة مــن القيــام بالعــبء التدريســي لمــدة ال تزيــد عــن أســبوعين
خــال الفصــل الدراســي الواحــد وذلــك فــي الحــاالت التاليــة:

 .1حضــور الطالبــة دورات تدريبيــة فــي مجــال بحثهــا بطلــب مــن المشــرف
الخارجــي أو المشــرف المحلــي.

 .2الزيارات للجامعة الخارجية والتي تنظم أحكامها المادة (.)16
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الباب الثامن :العبء التدريسي أثناء الدراسة

ب.تتقــدم الطالبــة بطلــب اإلعفــاء مــن العــبء الدراســي لألســباب أعــاه إلــى
القســم العلمــي قبــل بدايــة التفــرغ بشــهر علــى األقــل.
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الباب الثامن :العبء التدريسي أثناء الدراسة
المادة ()31
تحتســب فتــرة االبتعــاث الخارجــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )22ضمــن
فتــرات التفــرغ الكلــي المســموح بهــا للطالبــة.
المادة ()32
يتــم إيقــاف التفــرغ الكلــي أو العــبء الدراســي المخفــف للطالبــة بمجــرد

مناقشــتها للرســالة العلميــة وإتمــام التعديــات النهائيــة الالزمــة علــى الرســالة.

المادة ()33
ال تتحمــل الطالبــة أيــة أعبــاء ماليــة بالتحاقهــا بالبرنامــج ،وتقــوم الجامعــة بدفــع

كامــل الرســوم الجامعيــة المترتبــة علــى التســجيل وفــق االتفاقيــة المبرمــة مــع
الجامعــة الخارجيــة وال يشــمل ذلــك رســوم اختبــارات اللغــة اإلنجليزيــة وغيرهــا.
المادة ()34
وظيفيــا بالتحاقهــا بالبرنامــج ،ويتــم صــرف
ال تتأثــر المحاضــرة أو المعيــدة
ً

وفقــا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة.
البــدالت والمكافــآت
ً
المادة ()35

أ .يصــرف للطالبــة ومحرمهــا تذاكــر ســفر بالدرجــة الســياحية فــي الحــاالت
التاليــة:

وإيابــا فــي جميــع زياراتهــا للجامعــة الخارجيــة
ذهابــا
 .1تذاكــر ســفر بالطائــرة
ً
ً
التــي تحددهــا مــواد هــذه القواعــد.

وإيابــا لمــرة واحــدة خــال فتــرة دراســتها لحضــور مؤتمر
ذهابــا
 .2تذاكــر ســفر
ً
ً
أو نــدوة علميــة.

وإيابا لمرة واحدة للقيام بالرحلة العلمية.
ذهابا
 .3تذاكر سفر
ً
ً

ب.يصــرف للمشــرف المحلــي (أو المشــرفة المحليــة ومحرمهــا) تذاكــر ســفر
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الباب التاسع :المستحقات المالية

وإيابــا حســب النظــام المتبــع فــي الجامعــة ،وذلــك عنــد إجــراء
ذهابــا
بالطائــرة
ً
ً

الزيــارات المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )19مــن هــذه القواعــد.

وإيابــا حســب بنــود
ذهابــا
ج .يصــرف للمشــرف الخارجــي تذاكــر ســفر بالطائــرة
ً
ً
العقــد المبــرم مــع الجامعــة الخارجيــة.
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الباب التاسع :المستحقات المالية
المادة ()36
تؤمــن الجامعــة األجهــزة العلميــة الالزمــة لدراســة الطالبــة وغيــر المتوفــرة
بنــاء علــى توصيــة المشــرفين ،علــى أن يتــم اســتيفاء
بمعامــل الجامعــة
ً
اإلجــراءات المســتودعية بشــأنها.
المادة ()37
ســنويا بمــا يعــادل راتــب
يصــرف للطالبــة بــدل الكتــب والمراجــع العلميــة
ً
أساســي لشــهر واحــد ،علــى أن يقتصــر صرفــه فــي المــدة األصليــة للدراســة
دون التمديــد.

المادة ()38
يصــرف للطالبــة بــدل طباعــة وتجليــد الرســالة لمــرة واحــدة فقــط بمبلــغ وقــدره
( )4000أربعــة آالف ريــال ،وذلــك عنــد مناقشــتها الرســالة العلميــة.

المادة ()39
يتــم تســليم الرســالة العلميــة مكتملــة (عنــد االنتهــاء منهــا) للمشــرف الخارجــي،

كل مــن المشــرف المحلــي والكليــة وعمــادة الدراســات
علــى أن تحيــط الطالبــة ً
العليــا بذلــك.

المادة ()40
تقــوم الجامعــة الخارجيــة بتشــكيل لجنــة مناقشــة الرســالة العلميــة وتحيــط
الطالبــة عمــادة الدراســات العليــا ومشــرفها المحلــي بذلــك قبــل الموعــد

المحــدد للمناقشــة بفتــرة ال تقــل عــن شــهر.
المادة ()41

يمكــن أن تعقــد المناقشــة فــي رحــاب جامعــة جــدة وذلــك بطلــب مــن المشــرف
الخارجــي علــى أن يقــدم الطلــب قبــل الموعــد المحــدد للمناقشــة بفتــرة ال تقــل
عــن ( )8أســابيع ،علــى أن تســتكمل عمــادة الدراســات العليــا اإلجــراءات الالزمــة
بالتنســيق مــع القطاعــات المعنيــة بالجامعــة.

المادة ()42
يكــون قــرار لجنــة مناقشــة الرســالة العلميــة وفــق أنظمــة ولوائــح الجامعــة
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الباب العاشر :مناقشة الرسالة العلمية

الخارجيــة.

المادة ()43
يحــق للطالبــة االعتــراض علــى قــرار لجنــة المناقشــة وفــق أنظمــة ولوائــح

الجامعــة الخارجيــة ،وتــزود عمــادة الدراســات العليــا بصــورة مــن ذلــك.
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الباب الحادي عشر :إنهاء التسجيل بالبرنامج
المادة ()44
يتــم إنهــاء التســجيل (ومــا يترتــب عليــه مــن تفــرغ كلــي أو تخفيــف عــبء دراســي)

ـاء علــى إفــادة مــن الجامعــة
بحصــول الطالبــة علــى الدرجــة العلميــة ،وذلــك بنـ ً

الخارجيــة.

المادة ()45
لمجلــس الجامعــة أن ينهــي تســجيل الطالبــة بالبرنامــج قبــل حصولهــا علــى
ـاء علــى توصيــة مجلــس القســم العلمــي وموافقــة
الدرجــة العلميــة ،وذلــك بنـ ً

عميــدي الكليــة والدراســات العليــا وموافقــة اللجنــة الدائمــة فــي الحــاالت

التاليــة:

بناء على رغبة الطالبة.
.1
ً

وفقــا لتقريــر المشــرف الخارجــي
 .2عــدم قــدرة الطالبــة علــى مواصلــة الدراســة
ً
أو المشــرف المحلــي بعــد التأكــد مــن ذلــك.

 .3انقطاع الطالبة عن الدراسة بدون عذر مقبول.
 .4في حالة إخاللها باألمانة العلمية.
 .5إذا لم تحصل الطالبة على المؤهل المطلوب في المدة المحددة.
 .6إذا قــررت لجنــة الحكــم علــى الرســالة عــدم صالحيتهــا للمناقشــة أو عــدم
قبولهــا بعــد المناقشــة.

 .7في حال مخالفة أي من مواد وأحكام هذه القواعد.
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المادة ()46
تقريــرا عــن ســير
تقــدم عمــادة الدراســات العليــا فــي نهايــة كل عــام دراســي
ً

البرنامــج لوكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي.
المادة ()47

تلغــي هــذه القواعــد مــا ســبقها مــن أنظمــة أو لوائــح تخــص برنامــج اإلشــراف
ـارا مــن تاريــخ إقرارهــا مــن مجلــس الجامعة.
المشــترك ،ويســري العمــل بهــا اعتبـ ً
المادة ()48
لمجلس الجامعة حق تفسير هذه الالئحة.
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الباب الثاني عشر :قواعد عامة
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