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وصف الدليل:
يحدد هذا الدليل املهام واإلجراءات التي تنطبق عىل طالب وطالبات الجامعة
املسجلني لنيل الدرجة العلمية (دبلوم عايل ،ماجستري ،دكتوراه) ومن له عالقة بربامج
الدراسات العليا ذات الرسوم يف الجامعة استنادا إىل املادة ( )66من الالئحة املوحدة
للدراسات العليا يف الجامعات الواردة يف نظام مجلس التعليم العايل والجامعات ولوائحه،
واستنادا إىل مجموع املواد :رقم ( )2و ( )4و ( )7و( )18و ( )32و ( )33و ( )34وغريها من
الالئحة نفسها.
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التعريفات
املادة األوىل:
ينظم هذه الدليل اإلجراءات اإلدارية واملالية لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم.
املادة الثانية:
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية –أينام وردت يف الدليل – املعاين املبينة أمامها.
▪ الجامعة :جامعة بيشة.
▪ مجلس الجامعة :مجلس جامعة بيشة.
▪ رئيس الجامعة :رئيس جامعة بيشة.
▪ وكيل الجامعة :وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
▪ الكلية :كل كلية تقدم برامج دراسات عليا ذات رسوم.
▪ القسم :القسم الذي يقدم برامج دراسات عليا ذات رسوم.
▪ الربامج ذات الرسوم :كل برنامج تعليمي يف مرحلة الدراسات العليا برسوم دراسية
يدفعها الطالب أو الطالبة أو الجهة املستفيدة.
▪ الطالب :كل طالب أو طالبة مقيد يف برامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة
بيشة.
▪ الوحدة التدريسية :املحارضة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسني دقيقة
أو الدرس العميل أو التدريبي الذي ال تقل مدته عن مئة دقيقة.
▪ الرسوم الدراسية :هي املبالغ التي يتم تحصيلها من الطالب أو الطالبة أو الجهة
املستفيدة فصلياً.
▪ املنحة الدراسية :ما يخصص مالياً للمقعد الدرايس الذي مينح للطالب كلياً أو جزئياً.
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(اإلجراءات اإلدارية)
املادة الثالثة:
أوالً :تشكل يف الجامعة لجنة تسمى (اللجنة التنفيذية لربامج الدراسات العليا ذات
الرسوم الدراسية) ،وفق ما يأيت:
 -وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

رئيساً

 -عميد الدراسات العليا

عضوا ً

 -عميد الكلية التي تقدم برامج دراسات عليا ذات رسوم

عضوا ً

 -عميد القبول والتسجيل

عضوا ً

 -مدير إدارة املوارد الذاتية

عضوا ً
عضوا ً ومقررا ً

 -وكيلـ /لة عامدة الدراسات العليا

ثانياً :يجتمع أعضاء اللجنة بنا ًء عىل دعوة رئيسها مرة كل شهر عىل األقل ،وللرئيس أن
يدعو أعضاء اللجنة إىل االجتامع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا تقدم ثلث األعضاء
بطلب االجتامع ،وال تكون اجتامعاتها صحيحة إال بحضور ثلثي أعضائها عىل األقل.
ثالثاً :يعامل أعضاء اللجنة التنفيذية لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم مالياً وفق
لوائح الرصف املعمول بها واملعتمدة يف اللجان الدامئة.
رابعاً :يحق للجنة أن تستعني مبن تراه إذا دعت الحاجة لذلك.
خامساً :تقوم اللجنة مبا ال يتعارض مع ما جاء بالالئحة املوحدة للدراسات العليا يف
الجامعات السعودية والقواعد التنفيذية لها بجامعة بيشة باملهام اآلتية:
 .1متابعة أداء الربامج ذات الرسوم والتحقق من سريها حسب املخطط لها.
 .2اعتامد املبالغ املخصصة لتشغيل كل برنامج فيام مل ينص عليه
النظام.
 .3دراسة التقارير التي ترفع عن كل برنامج وسري أدائه والتوصية حيالها.
 .4دراسة ما يحال إىل اللجنة من رئيس اللجنة.
سادساً :ترفع محارض اللجنة لرئيس الجامعة العتامدها.
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القبول والتسجيل
يف برامج الدراسات العليا ذات الرسوم
املادة الرابعة:
تتوىل عامدة الدراسات العليا قبول الطالب والطالبات وتسجيلهم بالتنسيق مع
عامدة القبول والتسجيل والكليات املعنية حسب الئحة الدراسات العليا يف الجامعات
السعودية وقواعدها التنفيذية يف جامعة بيشة.
املادة الخامسة:
يجوز قبول الطالب والطالبات غري السعوديني يف برامج الدراسات العليا ذات الرسوم
وفق القواعد والضوابط املنظمة لذلك ،وتطبق عليهم أحكام هذا الدليل.

(التدريس يف برامج الدراسات العليا ذات الرسوم)
املادة السادسة:
يحسب لعضو هيئة التدريس مقابل مادي وفقاً للضوابط اآلتية:
 .1استيفاء النصاب التدرييس وفقاً للوائح املنظمة لذلك بالجامعة ،ويستثنى من ذلك
من يشغل منصباً إدارياً.
 .2يكون الحد األعىل للعبء التدرييس ألعضاء هيئة التدريس يف جميع برامج الدراسات
العليا ذات الرسوم ( )6وحدات تدريسية ،ويجوز ملجلس الجامعة االستثناء فيام زاد عن
ذلك ،بعد موافقة مجليس القسم والكلية التي ينتمي إليها عضو هيئة التدريس،
وموافقة مجلس عامدة الدراسات العليا.
 .3يرشح مجلس القسم املختص أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف تدريس مقررات
برامج الدراسات العليا ذات الرسوم ،وفق ما تنظمه الالئحة املوحدة للدراسات العليا
يف الجامعات السعودية ،ونظام مجلس التعليم العايل والجامعات ولوائحه ،وتكون
معايري املفاضلة بينهم عىل النحو التايل:
أ -التخصص العلمي.
ب -الدرجة العلمية.
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ج -اإلنتاج العلمي.
د -إسهامات عضو هيئة التدريس ،وفعاليته يف لجان الجامعة والكلية
والقسم.
 .4تراعى عملية التدوير بني أعضاء هيئة التدريس بالقسم يف التدريس يف حالة تساوي
معايري املفاضلة بينهم.
املادة السابعة:
تكون مهام أعضاء هيئة التدريس وواجباتهم يف برامج الدراسات العليا ذات الرسوم
وفقاً ملا يحقق أهداف تلك الربامج وال يتعارض مع اللوائح واألنظمة املعمول بها
واملعتمدة يف الجامعة ،وعىل األخص ما جاء يف املواد ( )61- 45من الالئحة املوحدة
للدراسات العليا يف الجامعات السعودية والقواعد التنفيذية لها بجامعة بيشة ،باإلضافة إىل
ما ورد يف الالئحة املنظمة لشؤون منسويب الجامعات السعوديني من أعضاء هيئة
التدريس ومن يف حكمهم يف املواد (.)41-38

إجراءات التحصيل والرصف
أ-

(التحصيل)

املادة الثامنة:
أوالً :تكون الرسوم الدراسية عىل النحو اآليت:
 )100( -1مئة ريال رسوم تقديم غري مسرتدة لكل برنامج من برامج الدراسات العليا ذات
الرسوم ،عند تقديم طلب القبول.
 )400( -2أربعامئة ريال للوحدة الدراسية يف برامج الدبلومات العليا والتأهيلية
للتخصصات النظرية.
 )600( -3ستامئة ريال للوحدة الدراسية يف برامج الدبلومات العليا والتأهيلية
للتخصصات العلمية والصحية.
 )1000( -4ألف ريال للوحدة الدراسية يف برامج املاجستري للتخصصات النظرية.
 )1300( -5ألف وثالمثائة ريال للوحدة الدراسية يف برامج املاجستري للتخصصات
العلمية والصحية.
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 )1500( -6ألف وخمسامئة ريال للوحدة الدراسية يف برامج الدكتوراه للتخصصات
النظرية.
 )1700( -7ألف وسبعامئة ريال للوحدة الدراسية يف برامج الدكتوراه للتخصصات
العلمية والصحية.
 -8يضاف إىل ما تم ذكره يف الفقرات من ( 1إىل  )7رضيبة القيمة املضافة.
ثانياً :يكون دفع الرسوم الدراسية كاملة لكل فصل درايس قبل بدايته حسب التقويم
األكادميي املعتمد ،وفق الخطة الدراسية التي يدرسها الطالب لذلك الفصل
الدرايس.
ثالثاً :تعاد الرسوم الدراسية للمتقدمني يف حال االنسحاب وفق التنظيم اآليت:
أ -تعاد للطالبـ /ـة كامل الرسوم الدراسية يف حال عدم فتح الربنامج.
ب -يخصم ( )%25من الرسوم الدراسية يف حال االنسحاب أو االعتذار خالل األسبوعني
األول والثاين من بداية الفصل الدرايس وفقاً للتقويم األكادميي.
ج -يخصم ( )%50من الرسوم الدراسية يف حال االنسحاب أو االعتذار خالل األسبوعني
الثالث والرابع من بداية الفصل الدرايس وفقاً للتقويم األكادميي املعتمد.
د -ال تعاد الرسوم الدراسية يف حال االنسحاب أو االعتذار بعد ميض األسبوع الرابع من
بداية الفصل الدرايس وفقاً للتقويم األكادميي املعتمد.
ه -إذا أجل الطالب القبول فيجوز له االحتفاظ بالرسوم الدراسية للفصل التايل.
املادة التاسعة:
أ -تودع الرسوم الدراسية كاملة لكل فصل درايس يف حساب مستقل تحت مسمى
برامج الدراسات العليا ذات الرسوم يخضع ملا جاء يف الالئحة املنظمة للشؤون
املالية بالجامعات املعدلة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم 1442/4/1هـ
وتاريخ 1442/9/14هـ ،وتتوىل عامدة الدراسات العليا بالتعاون مع الجهات ذات
العالقة بالجامعة التحصيل والرصف وإعداد البيانات والتقارير الخاصة باإليرادات،
واملرصوفات ،وفق اللوائح األنظمة.
ب -يخصص ما ال يقل عن ( )%20من دخل برامج الدراسات العليا ذات الرسوم
لحساب الجامعة.
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ب( -الرصف)
املادة العارشة:
 -1يرصف ألعضاء هيئة التدريس املشاركني يف الربنامج مكافأة عن كل وحدة تدريسية
اسرتشادا باملادة ( )101من الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس
السعوديني بالجامعات ،مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (ب) من املادة التاسعة وفق
اآليت:
أ-

( )400أربعامئة رياالً لألستاذ.

ب-

( )350ثالمثائة وخمسون رياالً لألستاذ املشارك.

ج-

( )300ثالمثائة رياالً لألستاذ املساعد.

د-

( )250مئتان وخمسون رياالً للمحارض.

 -2ترصف مكافأة أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف تدريس برامج الدراسات العليا
ذات الرسوم ،عىل أن يتم الرفع من رئيس القسم املختص وعميد الكلية املنفذة بعد
انتهاء كل فصل درايس.
 -3يكون الرصف بعدد الوحدات الدراسية ،وفق األسابيع الدراسية الفعلية لكل فصل
درايس ،عىل أال يتجاوز موعد الرفع بطلب رصف املستحقات املالية لألعضاء
املنفذين من الكلية املقدمة للربنامج أسبوعني من نهاية الفصل الدرايس الذي
استحق فيه الرصف.
 -4ترصف مكافأة قدرها ( )500خمسامئة ريال لكل مناقش للمرشوع البحثي يف برامج
الدراسات العليا ذات الرسوم بالجامعة بحيث ال يزيد عدد املناقشني عن اثنني.
 -5يتم احتساب ساعات اإلرشاف العلمي للمرشوع البحثي يف برامج الدراسات العليا
ذات الرسوم بنظام املقررات بوحدة تدريسية واحدة ،وبحد أقىص ( )6ست وحدات
تدريسية لكل عضو هيئة تدريس تنطبق عليه رشوط اإلرشاف العلمي.
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املادة الحادية عرش:

املنح الدراسية
وهي منح دراسية يحصل عليها الطالبـ /ـة املتقدم عىل أحد برامج الدراسات العليا
ذات الرسوم الدراسية بجامعة بيشة ،حسب اآليت:
أ) رشوط عامة:
 -1أن تتوفر يف املتقدم رشوط القبول العامة ،باإلضافة إىل ما يضيفه القسم
العلمي بالكلية من رشوط خاصة للربنامج املراد القبول فيه.
 -2أال يتجاوز مقدار املنحة ( )%50من الرسوم الدراسية للربنامج ،ما عدا املنح الواردة
يف (رابعاً).
 -3أال تتجاوز نسبة عدد املمنوحني ( )%5من عدد املقاعد الدراسية لكل برنامج.
 -4أن يكون تقديم طلب املنحة الدراسية ،وإحضار املستندات النظامية إلثبات
الحاالت الواردة يف املادة ( )11قبل بداية الفصل الدرايس املتقدم فيه عىل
املنحة.
 -5أال يكون املتقدم قد حصل عىل منحة دراسية سابقة من جامعة بيشة.
ب) أنواع املنح الدراسية:
أوالً :منح التم ّيز:
وهي منح دراسي ًة ملساعدة الطالب السعوديني املتميزين علمياً وفقاً
للرشوط الواردة يف فقرة (أ) من املادة الحادية عرش ،باإلضافة إىل حصول املتقدم
عند قبوله عىل نسبة موزونة يف "درجة املعدل الرتاكمي ،ودرجة القدرات الجامعيني"
( )%90بالتخصصات العلمية والصحية ،و( )%95بالتخصصات النظرية باملرحلة
الدراسية التي تسبق املرحلة التي تقدم إليها بطلب املنحة.
ثانياً :منح املستفيدين من الضامن االجتامعي ومن يف حكمهم:
هي منح دراسية ملساعدة الطالب السعوديني؛ ملواصلة دراستهم العليا يف
الربامج ذات الرسوم الدراسية ،وفقاً للرشوط الواردة يف فقرة (أ) من املادة الحادية
عرش.
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ثالثاً :املنح الخاصة مبوظفي الجامعة:
وهي منح دراسية متنح ملوظفي الجامعة الرسميني ،لتطوير قدراتهم العلمية
ومهارتهم العملية مبا ال يتجاوز ( )%50من مجموع الرسوم الدراسية يف برامج
الدراسات العليا ،وفقاً للرشوط الواردة يف فقرة (أ) من املادة الحادية عرش ،باإلضافة
إىل الرشوط اآلتية:
 -1أن يحصل املوظف عىل موافقة عامدة املوارد البرشية قبل البدء يف
الدراسة ،ومبا ال يتجاوز ( )%5من موظفي الجهة املرشح منها.
 -2أال يقل تقدير األداء الوظيفي عن ممتاز يف آخر سنتني ،عىل أن يكون سجله
الوظيفي خالياً من املخالفات.
 -3تكون مدة التخفيض للموظفني أربعة فصول دراسية فقط.
رابعاً :منح خاصة:
وهي منح خاصة مبن حصل عىل براءة اخرتاع مسجلة ،أو وسام امللك عبد
العزيز من الدرجة األوىل ،أو أحد أبناء شهداء الواجب أو املصابني يف أداء الواجب
الوطني ،بعد تحقق الرشوط الواردة يف الفقرة (أ) من املادة الحادية عرش ،ويتم
إعطاؤهم منحة دراسية بنسبة (.)%100
ج) ال يحتسب عدد الحاصلني عىل منح دراسية ضمن الطاقة االستيعابية للقبول يف أي
برنامج.

أحكام عامة
املادة الثانية عرش:
أ -تقدم كل كلية أو معهد لديه برنامج دراسات عليا ذات رسوم دراسية تقريرا ً فصلياً
لعامدة الدراسات العليا عن الربامج التي تنفذها ،ويتم عرضه عىل اللجنة التنفيذية
لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم الدراسية ملناقشته.
ب -تقدم إدارة املوارد الذاتية تقريرا ً مالياً فصلياً عن الربامج ،ويعرض عىل اللجنة
التنفيذية ملناقشته ودراسته.
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املادة الثالثة عرش:
كل ما مل يرد به نص يف هذا الدليل يرجع فيه إىل الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف
الجامعات وقواعدها التنفيذية يف جامعة بيشة ،ونظام مجلس التعليم العايل والجامعات
ولوائحه والقواعد التنفيذية املعمول بها يف جامعة بيشة.
املادة الرابعة عرش:
يعمل بهذا الدليل اعتبارا ً من تاريخ إقراره من مجلس الجامعة ،ويلغى ما يتعارض معه
من تنظيامت خاصة بالجامعة.
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