
]31[                            العلیا تالدراساالئحة كلیة  المكتب الفني   -جامعة الكویت    
 

                                                                                                                               



]31[                            العلیا تالدراساالئحة كلیة  المكتب الفني   -جامعة الكویت    
 

 
 
1 

 األول ابـــــــلبا
وأھداف ومھام كلیة الدراسات العلیا رسالة  

--------------------- 

)1( مادة  

 رسالة كلیة الدراسات العلیا
 

المخطط الھادف إلى المساھمة في تنمیة إمكانات جامعة الكویت لتكون  العمل

علمیة تعلیمیة متمیزة بالمستوى الرفیع لبرامج البحث العلمي، ومركز إشعاع  مؤسسة

 في تنمیة المجتمع. یساھموحضاري   فكري

 
)2( مادة  

 أھداف كلیة الدراسات العلیا

مع الكلیات والوحدات  تتكاملأھداف الكلیة على أساس أنھا جزء من كل،  تقوم

لتحقق في مجموعھا  ونشاطاتھااألخرى بجامعة الكویت وتسھم في تطویر برامجھا 

 العلیا إلى ما یأتي: الدراساترسالة وأھداف الجامعة. ومن ھذا المنطلق، تھدف كلیة 

 . فرص التعلیم ما بعد الجامعي ألبناء الدولة الفائقین فضلأ إتاحة -1

 تنفیذا.كبر من التطویر المستمر لبرامج التعلیم الجامعي تخطیطا أ مساحة توفیر -2

والترقي المعرفي  التعلیمالرغبة لدى أفراد المجتمع ف مواصلة  إشباع -3

 . في مجاالت البحث والتطبیق يوالفكري والمھار

، ومشكالتھ  المتشابكة وقضایاهبثقافتھ العالمیة،  التطور العالمي مواكبة -4

 . ميی الق ونسقھاافة العربیة اإلسالمیة الثق، في إطار خصوصیات  المشتركة

إلنجازات المعرفة وفتوحات التقنیة المتقدمة في تطویر مكاننا  المبدع االستخدام -5

 . المتطور العالميفي األفق 
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العصري المبدع الواعي المتقن القادر على إنتاج المعرفة  المثقف صنع -6

 . وتوظیفھا

، وطرح الحلول لمشكالتھ  ، وخدمة احتیاجاتھ المجتمع الكویتي قضایا تناول -7

 . تنمیتھوالمساھمة في 

)3( مادة  

: مھام كلیة الدراسات العلیا (أ)  

العلیا في جامعة  الدراساتالدراسات العلیا ھي المؤسسة المسئولة عن  كلیة

 : الكویت تخطیطا وتنفیذا وتطویرا، وتشمل مھامھا

 . برامج الدراسات العلیا على الموافقة -1

 . العلیا الدراساتاألنظمة واإلجراءات المتعلقة بتسییر وتطویر  وضع -2

 علیھا. تنفیذھا واإلشراف  ومتابعةأسس وسیاسات القبول للدراسات العلیا  تحدید -3

 . الدوري للبرامج القائمة التقویم -4

طبیعــة خاصة/مشــتركة،  ذاتبــین المجــاالت القائمــة واســتحداث بــرامج  التنسیق -5

 . تتوافق مع تحقیق أھداف الكلیة

مــع أھــداف  اتســاقا –مستوى الدراســات العلیــا  على –برامج اختصاصیة  طرح -6

 في الدولة. التنمویةالكلیة والجامعة، تحقیقا للسیاسات 

 الضروریة لدعم الدراسات العلیا وتطویرھا. السیاسات اقتراح -7

المؤھالت األكادیمیة المتطلبة لمنح خریجیھا درجات الدراســات  باعتماد التوصیة -8

 العلیا.
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والكلیات األخرى   العلیاالعالقة بین كلیة الدراسات  (ب):  

داخل الجامعة ومراكز البحث العلمي  

فیھ مع الكلیات والوحدات  تتكاملكلیة الدراسات العلیا جزءا من كل،  باعتبار

 : تسیر في اإلطار اآلتي المؤسساتاألخرى بجامعة الكویت، فإن عالقتھا مع تلك 

العلمیــة داخــل كلیــات الجامعــة  واألقســامالعالقة بین برامج الدراسات العلیــا  تعد -1

فــي إطــار اســتقاللیة  األكادیمي،عالقة عضویة تخضع لمعاییر التعاون والتنسیق 

 . الدراسات العلیا كلیةسس التعامل داخل البرامج إلى الئحة تخضع أ إداریة

العلیــا والمراكــز ذات  الدراسات، فإن العالقة بین كلیة  وحدة الھدف والمنھج مع -2

، مــن خــالل  كل منھــا أھدافالمرامي والمھام المشتركة تحددھا متطلبات تحقیق 

 . ، وتعتمدھا اإلدارة الجامعیة وثائق تعاون یقرھا الطرفان

يـــــــالثان ابـــــالب  
العلیاكلیة الدراسات  تنظیم  

)4( مادة  
ةــــــــــمجلس الكلی  

شؤون الكلیة ووضع سیاساتھا  لبحثكلیة الدراسات العلیا ھو الھیئة العلیا  مجلس -1

علــى بــرامج  شــرافإلاضمن إطار السیاسة العامة للجامعة. وھو المســئول عــن 

بینھــا  فیمــاالتابعــة للكلیــة، وعــن تقــویم ھــذه البــرامج والتنســیق  الدراســة العلیــا

 .  والمراجعة الدائمة لھا

 : مجلس كلیة الدراسات العلیا من یتكون  -2

 . الدراسات العلیا (رئیسا) كلیة عمید -أ

 . للكلیة بحكم وظائفھم المساعدون العمداء -ب

 . المجال لجان رؤساء -ج
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مجال، یسمیھم عمیــد  لجانھیئة تدریس من الكلیات التي لم تشكل لھا  أعضاء -د

 . الكلیة بعد استشارة الكلیات المعنیة

الجامعة من غیر أعضاء  فيال یزید على ثالثة من أعضاء ھیئة التدریس  ما  -ھـ

 كلیــةلجــان المجــال، یســمیھم مــدیر الجامعــة بنــاء علــى ترشــیح مــن عمیــد 

 الدراسات العلیا.

مــدیر الجامعــة  یســمیھمأعضــاء مــن خــارج الجامعــة،  ثالثــة ما ال یزید على -و 

 .الجامعةم مجلس باالتفاق مع عمید كلیة الدراسات العلیا، ویعتمدھ

 من مدیر الجامعة بتشكیل مجلس كلیة الدراسات العلیا. قرار یصدر -3

)5( مادة  
ةـــــــــد الكلیــــــعمی  

وإداریــا عــن تنفیــذ الخطــط  أكادیمیــاكلیــة الدراســات العلیــا ھــو المســئول  عمیــد -1

 ومتابعة نوعیة برامجھا. الكویتوالسیاسات التي تحكم الدراسات العلیا بجامعة 

 مساعد أو أكثر. عمیدعمید كلیة الدراسات العلیا في أعمالھ  یساعد  -2

 مھامھ. إنجازیستعین بالكفاءات التي تسھم في  أن الكلیة لعمید -3

)6( مادة  
الــــة المجــــلجن  

 
كلیــة مــن الكلیــات التــي تقــدم برنــامجین أو أكثــر  لكــلمجــال"  لجنــة" تشــكیل یتم -1

 العلیا. للدراسات

باإلضــافة إلــى عــدد مــن  المعنیــةلجنة المجال من مــدراء البــرامج بالكلیــة  تتألف -2

لجنــة المجــال عــن  أعضاءعدد  أعضاء ھیئة التدریس بذات الكلیة، بحیث ال یقل

 أستاذ مساعد. خمسة أعضاء وال تقل درجة أي منھم عن
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بتشــكیل  -استشارة عمداء الكلیات المعنیة  بعد –عمید كلیة الدراسات العلیا  یقوم -3

للجنــة المجــال فــي مجلــس كلیــة  ممــثالھــذه اللجنــة، ویختــار رئیســا لھــا یكــون 

 الدراسات العلیا.

. وعنــد إعــادة تشــكیل اللجنــة للتجدیــدالعضویة في لجنة المجال ســنتان قابلــة  مدة -4

التشــكیل الجدیــد لضــمان  فــيى ثلث األعضاء القدامى (على األقــل) یجوز أن یبق

 استمراریة أعمالھا.

 المجال بما یلي: لجنة تختص -5

بــرامج الدراســات العلیــا فــي الكلیــة والتنســیق فیمــا بــین ھــذه  علــى اإلشراف -أ

 البرامج.

وحضــور االمتحانــات  الدراســةالقواعد التنظیمیة الالزمة لتیسیر نظــام  وضع -ب

الكلیــة مــن  تقــرهوذلك بما ال یتعارض مع الئحة كلیة الدراســات العلیــا ومــا 

 .ةأسس تنظیمی 

المقترحات المقدمة إلیھا من لجان البرامج ووضع التوصیات  في النظر -ج

 المتعلقة بھا.

ورفعھا إلى عمید كلیة  للمجالتابعة المقترحات المتعلقة بالبرامج ال وضع -د

 علما بھا. المعنیةكلیة الوإحاطة عمید  االدراسات العلی 

بالكلیــة المعنیــة ممــن  التــدریسإبداء األســباب الخاصــة بقیــام أعضــاء ھیئــة  -ھـ

علــى  واإلشــرافیشغلون درجــة مــدرس، لتــدریس مقــررات دراســات علیــا 

 األطروحات.

عرض علیھا من قبل عمید كلیة الدراسات في الموضوعات التي ت الرأي إبداء -و 

 العلیا.
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)7( مادة  
جـــــة البرنامــــلجن  

 الخاص بھا. البرنامجلجنة البرنامج في كل كلیة إدارة  تتولى -1

البرنامج من ثالثة على األقل من األساتذة واألساتذة المساعدین  لجنة تشكل -2

أن تضم أحد أعضاء ھیئة التدریس بدرجة مدرس  ویجوزبالقسم المختص، 

 . العلیابموافقة عمید كلیة الدراسات 

استشارة عمداء الكلیات ورؤساء األقسام   بعد –كلیة الدراسات العلیا  عمید یشكل -3

 البرنامج". مدیرویختار رئیسا لھا یسمى " اللجنة، ھذه – المعنیة

 للتجدید. قابلة ھ واحدةالعضویة في لجنة البرنامج سن  مدة -4

 لجنة البرنامج بما یلي: تختص -5

 القبول اإلضافیة الخاصة ببرنامج الدراسات العلیا.  شروط اقتراح -أ

صیات بالبرنامج وتقدیم التو االلتحاقالطلبات المقدمة من الراغبین في  دراسة -ب

نصوص ھذه الالئحة والقواعد المفسرة  مع، وذلك بما ال یتعارض   الالزمة

 لھا.

 التوصیات الخاصة بالمنح الدراسیة ومكافآت المعاونة العلمیة. تقدیم -ج

على سیر الدراسة واالمتحانات والنظر في التظلمات التي تعرض  اإلشراف -د

 وإبداء الرأي فیھا ورفعھا إلى لجنة المجال. علیھا

 العلیا.  الدراساتتسمیة المشرفین األكادیمیین على طلبة  اقتراح -ھـ

وتحدیثھ بما یتالءم مع  البرنامجاألوجھ والوسائل الالزمة لتطویر  اقتراح -و 

 األسالیب العلمیة الحدیثة واحتیاجات المجتمع.

العلیا ورفعھا إلى   الدراساتأعضاء ھیئة التدریس في برنامج كلیة  ترشیح -ز

 عمید كلیة الدراسات العلیا من خالل رئیس لجنة المجال.

لمقررات  التدریسالجدول الدراسي وتحدید أسماء أعضاء ھیئة  إعداد -ح

 لجنةالدراسات العلیا بعد موافقة رئیس القسم العلمي ورفعھ من قبل رئیس 

 المجال إلى عمید كلیة الدراسات العلیا لالعتماد.
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من أمور وإبداء الرأي  العلیایعرضھ علیھا عمید كلیة الدراسات ما  دراسة -ط

 فیھا عن طریق لجنة المجال.

، مــن خــالل  تقریرا سنویا عن سیر برنامج الدراسات العلیــا " البرنامج مدیر " یقدم  -6

) إلــى عمیــد كلیــة  علمــابعــد إحاطــة عمیــد الكلیــة المعنیــة  المجــال ( لجنــةرئــیس   

 بل نھایة شھر یولیو من كل عام.الدراسات العلیا وذلك ق

 )1مادة (8) (
 اإلشراف والتدریس

في أنشطة الدراسات   االشتراكألعضاء ھیئة التدریس بالقسم العلمي  یجوز

 العلیا طبقا للمعاییر التالیة:

 :  رسائلالطروحات واألعلى  اإلشراف -1

على أطروحات   بالقسم العلمي اإلشراف المشاركینیجوز لألساتذة واألساتذة 

ولعمید كلیة الدراسات العلیا بناء على ترشیح لجنة ورسائل طلبة الدراسات العلیا ، 

 الھیئة األكادیمیة أساتذة مساعدینالبرنامج العلمي أن یعتمد من بین أعضاء 

عدم توافر التخصص بین األساتذة  على أطروحات الماجستیر في حال لإلشراف

خبرة تدریسیة ال تقل  لألساتذة المساعدینن تكون ویشترط أ المشاركینواألساتذة 

عن ثالث سنوات وأن یكون على ارتباط مستمر بالبحث العلمي من واقع أعمالھ 

، ولعمید كلیة  المنشورة أو المقبولة للنشر بحیث یكون لدیھ ثالثة أبحاث على األقل

ویجوز بموافقة عمید كلیة ،  الدراسات العلیا استثناء بعض الحاالت عند الضرورة

المتقاعدین من جامعة  األكادیمیةھیئة الالدراسات العلیا اإلشراف من قبل أعضاء 

الكویت ممن ھم بدرجة ( أستاذ أو أستاذ مشارك ) شریطة عدم ارتباطھم بعقد عمل 

 األكادیمیةھیئة المع جامعة أخرى ، كما یجوز أن یستمر في اإلشراف أعضاء 

انتھت فترة عملھم في جامعة الكویت فقط على الطالب الذین تحت المشرفون الذین 

 . إشرافھم آنذاك
 
 

 
 . 2021) لسنة 456رقم ( مدیر الجامعةقرار  )(1
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 :  اإلشرافالمشاركة في  -2

على  یجوز لجمیع أعضاء الھیئة األكادیمیة بالجامعة المشاركة في اإلشراف

لعمید كلیة الدراسات العلیا بناء على ترشیح من لجنة و  األطروحات والرسائل ،

أو علماء مؤھلون من خارج باحثون  الموافقة على أن یشارك في اإلشرافالبرنامج 

، على أن تتضمن خطة البحث ) 1( دون اإلخالل بما جاء في الفقرة الجامعة

رك وسبل التنسیق فیما والمشرف المشا وضیحا لمھام كل من المشرف الرئیست 

 . بینھما

 : التدریس  -3

الدراسات   تالمشاركون بالقسم العلمي تدریس مقررایتولى األساتذة واألساتذة 

على ترشیح من لجنة البرنامج الموافقة على  لعمید كلیة الدراسات العلیا بناءالعلیا ، و 

أن یتولى أي من األساتذة المساعدین في القسم العلمي تدریس مقررات دراسات علیا 

لى مستوى المرحلة بشرط أن تكون لدیھ خبرة تدریسیة ال تقل عن ثالث سنوات ع

الجامعیة األولى ، وأن یكون على ارتباط مستمر بالبحث العلمي من واقع أعمالھ  

أو المقبولة للنشر بحیث یكون لھ بحثان على األقل ولعمید كلیة الدراسات   /المنشورة 

على ترشیح البرنامج  حاالت عند االقتضاء ، ویجوز بناءالعلیا استثناء بعض ال

عمید كلیة الدراسات العلیا إسناد مقررات دراسات علیا ألعضاء المعني وموافقة 

الھیئة األكادیمیة المتقاعدین من جامعة الكویت ممن ھم برتبة أستاذ أو أستاذ  

 مشارك.
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ثــــــالثال الباب  
الماجستیر درجة  

 )1مادة (9) (
ولــــــروط القبــــش  

 : الدراسة العلیا ما یلي برامجلقبول المتقدم قبوال نظامیا في أحد  یشترط

، وأن تكون  أو ما یعادلھا األولىیكون حاصال على درجة اإلجازة الجامعیة  أن -1

 معتمدة .أخرى  أكادیمیةاإلجازة صادرة من جامعة الكویت أو من مؤسسة 

نقطة مــن ســلم ) 2,67( عن الجامعیةیقل المعدل المتوسط في درجة اإلجازة  أال -2

عن ثــالث نقــاط  التخصصالنقاط األربع، وأال یقل المعدل المتوسط في مقررات 

 المســتوىمــن شــرط  ىمن سلم النقاط األربــع، أو مــا یعادلھــا. ویجــوز أن یســتثن 

 : األكادیمي المذكور في ھذه الفقرة

، أو طــب  والجراحــةعلى درجــة اإلجــازة الجامعیــة فــي الطــب  الحاصلون   -أ

 أو ما یعادلھا بالنسبة للقبول ببرامج كلیة الطب  من جامعة الكویتاألسنان 

الصــیدلة أو العلــوم الطبیــة المســاعدة أو الصــحة  وأ أو طــب األســنان
 )2(.العامة

العلــوم الطبیــة  للحاصلین على درجة اإلجــازة الجامعیــة فــي أما بالنسبة

 )3(یتم استثناؤھم من معدل التخصص فقط .فاألساسیة والصیدلة 

في جامعــة الكویــت  علیاممن سبق لھم دراسة مقررات دراسات  المتقدمون -ب

ة التي تــم اجتیازھــا ی وحدات الدراسالأال تقل  بشرط في نظام غیر المقیدین 

عشــرة وحــدة، وأال یقــل متوســط التقــدیرات فــي جمیــع مقــررات  اثنتيعن 

في البرنامج المــراد القبــول فیــھ كمقیــد الطالب  درسھاالدراسات العلیا التي 

 وأال تتجــاوز الفتــرة الزمنیــة التــي عن ثالث نقــاط مــن ســلم النقــاط األربــع

 
 .   4200) لسنة 31قرار وزاري رقم (  )1( 

(2.  2120) لسنة 159رقم ( مدیر الجامعةقرار )   
 .   2016) لسنة 181قرار وزاري رقم () 3(
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أمضاھا في النظام عن أربعة فصول دراسیة، ویجــوز بموافقــة عمیــد كلیــة 

 )1الدراسات العلیا إعطاء استثناء فصل دراسي إضافي .(

فــي البرنــامج الــذي یــود  التــدریسیكــون متمكنــا مــن اللغــة التــي یجــري بھــا  أن -3
العربیــة فــي التــدریس  اللغــة، وأن یكون المتقدم إلــى برنــامج یعتمــد  االلتحاق بھ

العلیــا  الدراســاتمتقنا للغة أخرى یحددھا القسم العلمــي المخــتص. وتقــرر كلیــة 
 الحد األدنى لمستوى اإلتقان اللغوي.

 .إشعارا بالعلم موقع من جھة العمل لاللتحاق بالبرنامج إن كان موظفا  یقدم أن -4

كلیة الدراسات العلیا  تعتمدھاتتوافر في المتقدم الشروط اإلضافیة التي  أن -5

اجتیاز اختبارات أولیة  ذلكالبرنامج الذي یرغب االلتحاق بھ، بما في  ویتطلبھا

 . أو أي مقررات إضافیة یستلزمھا البرنامج و/

 قد سبق فصل المتقدم أكادیمیا من البرنامج الذي یتقدم للقبول فیھ. یكون أال -6

 البرنامج نفسھ. منقد سبق حصول المتقدم على دبلوم الدراسات العلیا  یكون أال -7

 . ةقد صدر بحقھ قرار تأدیبي من أي مؤسسة علمی  یكون أال -8

)10( مادة  

ولــــــاالت القبـــــح  

 : النحو التالي علىالقبول للدراسة العلیا نظامیا أو مشروطا  یكون

 : النظامي القبول -1

 . المادة التاسعة المطلوبة في  الشروطالمتقدم قبوال نظامیا إذا استوفى كافة  یقبل

 : المشروط القبول -2

 : التالیتینالمتقدم قبوال مشروطا في الحالتین  یقبل

وأوصت لجنــة البرنــامج  النظامياستوفى جمیع الشروط المطلوبة للقبول  إذا  -أ

        . دراســیةوحــدة  15بقبولھ بشــرط اجتیــاز مقــررات إضــافیة، وبحــد أقصــى 

 
 .  2005 ) لسنة  4 قرار وزاري رقم ( )(1
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ــامج  ــات برن ــمن متطلب ــافیة ض ــررات اإلض ــذه المق ــدات ھ ــب وح وال تحس

تقدیراتھا ضــمن المعــدل المتوســط للتقــدیرات ویجــب أن  تدخلالدراسة، وال 

فــي جمیــع المقــررات اإلضــافیة  الشــرطیســجل الطالــب المقبــول تحــت ھــذا 

اعتیــادي كمــا ھــو  دراســيالفصل األول لقبولــھ وبعــبء  اللالمطلوبة منھ خ 

وبموافقــة لجنــة  ، اســتثنائیةفي ھــذه الالئحــة. وفــي حــاالت  منصوص علیھ 

العلیــا، یجــوز تأجیــل بعــض المقــررات المطلوبــة  الدراســاتالبرنامج وكلیة 

ا حصــل الطالــب المقبــول قبــوال مشــروط وإذا. لقبولھ للفصل الدراسي الثاني

) نقاط 3ثالث ( اجتیازھالتقدیرات المقررات المشروط   متوسط  على معدل

 النقـــــاط األربـــــع یحـــــول قبولـــــھ إلـــــى قبـــــول نظـــــامي،  مـــــن ســـــلم

 . من برنامج الدراسة أكادیمیاوإال فصل 

وكــان )  2 (البنــد رقــم  فــياستوفى شروط المادة التاسعة عدا المــذكورة  إذا  -ب

ــل  ــدیرات ال یق ــط للتق ــدل متوس ــھ مع ــاقین ولدی ــة المع ــن فئ ــدم م ــنالمتق             ع

نقطة مــن ســلم النقــاط  ) 2.5 ( نقطة ومعدل تخصص ال یقل عن)  2.33 (

الجامعیــة األولــى. ویجــب أن یحصــل الطالــب  المرحلــةاألربع من مقررات 

لفصــل أو أعلــى فــي نھایــة ا نقــاط) 3المقبــول علــى معــدل متوســط ثــالث (

 . البرنامجالدراسي األول لكي یستمر في الدراسة وإال تم فصلھ من 

)11( مادة  

دراسة مقررات لغیر المقیدین ببرامج الدراسات العلیا   

لجنة البرنامج وكلیة الدراســات العلیــا تســجیل دارســین مــن غیــر  بموافقة یجوز  -1

بالشــروط التــي العلیــا فــي مقــررات الدراســات العلیــا  الدراساتالمقیدین ببرامج 

 . تحددھا الكلیة

الجامعة بناء على توصــیة مجلــس كلیــة الدراســات العلیــا مــا یســدده  مجلس یحدد -2

فــي بــرامج الدراســات العلیــا مــن مبــالغ نقدیــة لھــذا  المقیــدینالدارسون من غیر 

 . الغرض
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انسحاب الــدارس مــن بعــض أو كــل المقــررات المســجلة فــي المواعیــد  حالة في -3

 . % من بعض أو كل ما سبق سداده50المقررة یرد إلیھ 

المقررات التي درســھا  فيكلیة الدراسات العلیا كشف درجات بالتقدیرات  تصدر -4

 . الطالب

 لھ بالتسجیل في مقــررات الدراســات العلیــا طبقــا لھــذه الطالب المسموح یعتبر ال -5

 . العلمیة الخاصة بالبرنامج للحصول على الدرجة مقیداالمادة 

)12( ادةــــــم  
ةـــــج الدراســــبرام  

 : بأطروحة الماجستیر برنامج -1

األدنى لوحدات المقررات التــي یجــب أن یجتازھــا الطالــب للحصــول علــى  الحد

 ) وحدة دراسیة باإلضافة لألطروحــة.21ھو إحدى وعشرون ( الماجستیردرجة 

مقــدرة الطالــب علــى إنجــاز بحــث علمــي  الماجســتیرویجــب أن تثبــت أطروحــة 

 . وعرض نتائج بحثھ بأسلوب واضح ومنھجي

 : بدون أطروحة الماجستیر برنامج -2

األدنى لوحدات المقررات التي بجب أن یجتازھا الطالب في ھذه الحالة ھــو  الحد

 . ) وحدة دراسیة33وثالثون ( ثالث

 : العلیا الدراسات دبلوم -3

الــذي ال یحقــق جمیــع متطلبــات درجــة  بلكلیة الدراسات العلیا منح الطالــ  یجوز

 اجتیــاز مــا ال یقــل عــن إحــدى وعشــرین  بشرطدراسات علیا"  دبلوم" الماجستیر

 .  فــأعلى) 500) وحــدة دراســیة مــن مقــررات الدراســات العلیــا ( مســتوى 21(

أطروحــة،  إعــداداالمتحان الشــامل أو  اجتیازالدبلوم   علىوال یشترط للحصول 

 ) نقطة على األقل.2.67ولكن یشترط أن یحصل الطالب على معدل متوسط (

 : لخاصدبلوم الدراسات العلیا ا -4

یجوز لكلیة الدراسات العلیا طــرح بــرامج علــى مســتوى دبلــوم الدراســات العلیــا 

ذات طبیعة اختصاصیة ، وذلــك باالتفــاق مــع الكلیــة المعنیــة، وبنــاء علــى طلــب 
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وفقــا  البرنــامجة ، واعتمــاد مجلــس الجامعــة ، ویــتم التســجیل فــي الطالـبـ الجھــة 

 )1للشروط التي تحددھا كلیة الدراسات العلیا . (

 
 )2مــادة (13) (

يــــالعبء الدراس  

 وحداتالعبء الدراسي االعتیادي للطالب بدوام كامل بین ثماني  یتراوح

) في كل فصل دراسي. ویتراوح العبء الدراسي 15-8وخمس عشرة وحدة (

) في كل 9-5بدوام جزئي بین خمس وحدات وتسع وحدات ( للطالباالعتیادي 

استثنائیة وبموافقة مدیر البرنامج وكلیة الدراسات   حاالتفصل دراسي. ویجوز في 

الجزئي في اقل من العبء الدراسي االعتیادي. ویعتبر  الدوامالعلیا أن یسجل طالب 

باقتراح من مدیر  . ویجوزاعتیاديبعبء دراسي  للتسجیلالتسجیل لألطروحة مكافئا 

استثناء الطالب المتوقع تخرجھ خالل فصل  العلیاالبرنامج وموافقة كلیة الدراسات 

 .الدراسيدراسي واحد من الحد األقصى للعبء 

    یتراوح العبء الدراسي لطالب الدوام الكامل في النظام السنوي ما بین 

لدوام الجزئي في ) وحدة دراسیة ، ویتراوح العبء الدراسي لطالب ا18 – 12(

لطلبة الدوام  بالنسبة. ویجوز ) وحدة دراسیة 15 – 9النظام السنوي ما بین ( 

من الحد  االستثناءالجزئي بموافقة مدیر البرنامج واعتماد كلیة الدراسات العلیا 

 ) وحدات دراسیة.6دنى حتى (ألا

 
 .   2003) لسنة 42قرار وزاري رقم ( ) 1(
 .   4200) لسنة 31قرار وزاري رقم (  )2(
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)14( مادة  
 الحدود الزمنیة للدراسة

 األدنى: الزمني الحد -1

 متطلبات درجة الماجستیر ھو اثنا عشر شھرا. الستكمالالزمني األدنى  الحد

 القصوى: الزمنیة الحدود -2

 الكامل: الدوام طلبة -أ

الماجستیر خــالل ســنتین مــن تــاریخ القیــد.  برنامجعلى الطالب إنھاء 

 الطالــب فرصــة الســتمرار قیــده  إعطــاءبموافقة كلیة الدراسات العلیا  ویجوز

 .عامین دراسیین إضافیین زال تتجاو  لمدةالبرنامج  في

 الجزئي: الدوام طلبة -ب

 إنھاء برنــامج الماجســتیر الدوام الجزئي نظاموفق على الطالب المقید 

كلیــة الدراســات العلیــا  بموافقــةخالل ثالث سنوات من تــاریخ القیــد. ویجــوز 

عــامین  زال تتجــاو إعطاء الطالب فرصة الســتمرار قیــده فــي البرنــامج لمــدة 

 .دراسیین إضافیین

دراسات علیا  مقرراتللطلبة الذین تم قبولھم بعد دراسة  بالنسبة

بجامعة الكویت، أو اعتمد لھم مقررات درسوھا بمؤسسات علمیة أخرى 

تیادیة إلكمال برنامج الماجستیر بواقع  زمن اعتباري من الفترة االع یخفض

، وإسقاط كسور األزمنة  ) وحدات معتمدة6ست ( لكلفصل دراسي 

 االعتباریة.
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)15( مادة  

 المقررات المعتمدة

فــأعلى ممــا تقدمــھ )  500 ( الدراسات العلیا المقررات ذات مســتوى كلیة تعتمد -1

 جامعة الكویت.

ضــمن برامجھــا بحــد  اجتیازھــاكلیة الدراســات العلیــا المقــررات التــي تــم  تعتمد -2

 ثمانیة عشر وحدة وفقا للشروط التالیة:  أقصى

ثــالث نقــاط مــن ســلم النقــاط  " 3" عــن  تقــدیر الطالــب فــي المقــرر یقــل أال -أ

 أو ما یعادلھا. األربعة 

 سنتین. علىتزید المدة بین اجتیاز المقرر واعتماده  أال -ب

المقــرر المعتمــد ضــمن متطلبــات البرنــامج الدراســي المقبــول بــھ  یكــون أن -ج

 الطالب.

المعتمــدة ضــمن بــرامج الدراســات  المقرراتوحدات ھذه  وتحسب

المتوســط لتقــدیرات  المعــدلالعلیا فــي جامعــة الكویــت. وتــدخل فــي حســاب 

 الطالب.

ضمن  400من لجنة البرنامج اعتماد مقررات ذات مستوى  بتوصیة یجوز -3

 : التالیة بالشروطبرامج الدراسات العلیا 

 تدرس المقررات في جامعة الكویت. أن -أ

 بحثھ. بموضوعات صلة بتخصص الطالب أو تكون ھذه المقررات ذ أن -ب

 .المقرراتیكون قبول الطالب مشروطا باجتیاز ھذه  أال -ج

           عن  األولى الجامعیةتزید وحدات المقررات المعتمدة من المرحلة  أال -د

 ) وحدات دراسیة.6ست (

ھذه المقررات المعتمدة ضمن برامج الدراسات العلیا  وحدات وتحسب

 المعدل المتوسط لتقدیرات الطالب. حسابفي جامعة الكویت. وتدخل في 



]31[                            العلیا تالدراساالئحة كلیة  المكتب الفني   -جامعة الكویت    
 

 
 

16 

برامج الدراسات العلیا  ضمنبتوصیة من لجنة البرنامج اعتماد مقررات  یجوز -4

 درسھا الطالب في مؤسسات علمیة أخرى بالشروط التالیة:

 المؤسسة العلمیة معترفا بھا من جامعة الكویت. تكون أن -أ

 المقررات ذات صلة بالبرنامج وعلى مستوى الدراسات العلیا.  تكون أن -ب

تقدیر الطالب في كل من ھذه المقررات عن ثالث نقاط من سلم  یقل أال -ج

 .یعادلھااط األربع أو ما النق

للحصول على  المحددةتكون المقررات قد درست خالل الفترة الزمنیة  أن -د

 .سنتینكثر من أالدرجة، ولم یمض بین اجتیازھا وتاریخ القبول بالبرنامج 

وحدات من % 30الوحدات المعتمدة لھذه المقررات عن  تزید أال -ھـ

 المقررات المطلوبة بالبرنامج.

ھذه المقررات المعتمدة ضمن متطلبات برنامج  وحدات وتحسب

تدخل ھذه الوحدات في حساب  والالدراسات العلیا في جامعة الكویت، 

 المعدل المتوسط للتقدیرات.

اعتماد مقرر سبق اعتماده للحصول على درجة المرحلة الجامعیة  یجوز ال -5

 أخرى. علمیةاألولى أو أي درجة 

) وحدة دراسیة مما ذكر في البندین 18وعھ عن (اعتماد ما یزید مجم یجوز ال -6

 ) أعاله.4(و ) 2(

)16( مادة  

واالنسحابالتسجیل واإلضافة   

 : التسجیل -1
المواعیــد التــي تحــددھا كلیــة الدراســات العلیــا  فيالطالب بالتسجیل  یلتزم

المنصــوص علیھــا فــي ھــذه  الدراســيیراعي القواعد الخاصــة بالعــبء  أنعلى 

أال تتعدى فتــرة  علىالالئحة. ویجوز للطالب أن یوقف قیده في أي فصل دراسي 

 .قیده ىفصلین دراسیین خالل مدة دراستھ وإال یلغ ھاإلیقاف ما مجموع
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 : اإلضافة -2

خــالل المواعیــد التــي تحــددھا كلیــة  أكثــر أو للطالب إضــافة مقــرر  یجوز

           ومــدیر البرنــامج. ویشــترط  المقــررالدراســات العلیــا وذلــك بعــد موافقــة أســتاذ 

 ھذه الالئحة. فين الحد األعلى المسموح بھ عأال یزید العبء الدراسي 

 : االنسحاب -3
 أنالتــي تحــددھا كلیــة الدراســات العلیــا  المواعیــدللطالــب خــالل  یجــوز

 : یليكثر مع مراعاة ما أن مقرر أو ینسحب م

الدراســات العلیــا متــى  كلیــةیكون االنسحاب خالل المواعید التي تحــددھا  أن -أ

المقــرر  أســتاذكان مسجال في الفصل الدراسي ما لم یكــن ھنــاك عــذر یقبلــھ 

 الفصــلومدیر البرنامج وكلیة الدراسات العلیا. أمــا إذا لــم یكــن مســجال فــي 

 لھ االنسحاب من البرنامج في أي وقت. الدراسي جاز

من بعض المقررات عن الحــد  االنسحابیقل العبء الدراسي للطالب بعد  أال -ب

 األدنى المسموح بھ في ھذه الالئحة.

و مــن مقــرر ســجل فیــھ الطالــب توقفــا من جمیع المقررات أ االنسحاب یعتبر -ج

 .الدراسيعن التسجیل في الفصل 

)17( مادة  
ةــــــوم الدراســـرس  

بكلیــة الدراســات العلیــا رســوما تحــدد قیمتھــا بقــرار مــن مجلــس  المقیدون یؤدي -1

 مجلس كلیة الدراسات العلیا على النحو التالي: توصیةعلى  الجامعة بناء

 فصل دراسي.: تحدد قیمتھ لكل  تسجیل رسم -أ

 : تحدد قیمتھ لكل وحدة دراسیة مسجلة. دراسة رسم -ب

 ل ـــالرسالة في كل فص / األطروحة: تحدد قیمتھ للتسجیل في  بحث رسم -ج

 . دراسي  

بموافقــة كلیــة الدراســات  المسجلةحالة االنسحاب من بعض أو كل المقررات  في -2

 تسجیل.الرسم رد  یجوز% من رسوم الدراسة والبحث فقط. وال 50العلیا ترد 
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رســوم المقــررة أو اإلعفــاء المجلس كلیة الدراسات العلیا تخفــیض  بموافقة یجوز -3

 تستدعي ذلك. التيمنھا في الحاالت 

)18( مادة  

 )1سلــــم التقدیــــــرات وإعادة دراسة المقررات (
 الطالب في كل من المقررات المعتمدة وفي حساب المعدل المتوســط لتقییم یعتمد -1

 :التاليسلم التقدیرات 

 نقاط  4 = أ

 نقطة 3.67 = -أ

 نقطة 3.33 = +ب

 نقاط  3 = ب

   نقطة 2.67 = - ب

 نقطة 2.33 = + ج

  نقطة  2 = ج

 صفر = ھـ

في تقیــیم طالبھــا، یكــون  السابقحالة المقررات التي ال تأخذ بسلم التقدیرات  في -2

یحسب لھا وحدات  وال NP)  غ ن( "غیر ناجح" أو ) P(ن  "ناجح"التقدیر فیھا 

 )2(دراسیة كما ال تدخل في حساب معدل متوسط التقدیرات.

كافــة متطلبــات المقــرر  اســتیفاءحالــة تأجیــل التقــدیر النھــائي للطالــب لعــدم  فــي -3

 غیــرالطالب تقــدیر " یعطيالمقرر ویعتمدھا مدیر البرنامج،  أستاذألسباب یقبلھا 

قبــل انقضــاء  الناقصــةمســتكمل" (غ م ا) علــى أن یســتكمل الطالــب المتطلبــات 

           فــي المقــرر  تقــدیرهیعتبــر  المواعیــد التــي تحــددھا كلیــة الدراســات العلیــا ، وإال

 ). F (ھـ

 
 .  2005 ) لسنة  4  قرار وزاري رقم ( ) 1(

2.  2021) لسنة 160ر مدیر الجامعة رقم (قرا )    ) 
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للمقررات التــي تســتمر ألكثــر  ) CC" ( م م  مستمر مقرر "یجوز رصد تقدیر  -4

، وتنحصــر ھــذه المقــررات بمشــاریع  من فصل دراســي واحــد بالنظــام الفصــلي

التخــرج والدراســات المیدانیــة ومــا شــابھھا ، علــى أال یزیــد رصــد ھــذا التقــدیر 

، وعنــد الحصــول فقــط للطالب في التسجیل الواحد لمقرر معین عن مرة واحــدة 

على ھذا التقدیر یستمر تسجیل الطالب في ذات المقرر في فصل تسجیلھ التالي ، 

وتحتسب وحدات المقــرر  )Fإلى راسب (ھـ  ) CC( م م جة وأال یتم تحویل در

إن وجدت في تحدید العبء الدراسي والرسوم الدراســیة مــرة واحــدة فقــط وذلــك 

 )1(في الفصل األول لتسجیل المقرر.

 مرضــي"  غیــر") أو S" (مرضــيحالة التســجیل لألطروحــة یعطــي تقــدیر " في -5

)U (طالما ) استمر البحث تحت اإلعداد. ویعطي التقدیر النھائيF/P (أداء بعــد 

 األطروحة.   نامتحا

) نقــاط أو اكثــر 3( ثــالثأن یحصل الطالب على معدل متوسط للتقــدیرات  یجب -6

 معــدلیحصــل الطالــب علــى  أنكشرط للحصول على درجة الماجستیر. ویجــب 

ــدیرات ( ــط للتقــ ــة أو 2.67متوســ ــر) نقطــ ــول  أكثــ ــرط للحصــ ــى كشــ  علــ

 ". علیادراسات  دبلوم "

وذلــك خــالل  الــدرجات،في رصــد  أالمقرر إجراء تصحیح أي خط ألستاذ یجوز -7

لجنة  بموافقةأسبوع واحد من تاریخ رصد الدرجة وال یجوز التعدیل بعد ذلك إال 

 الفصــلالبرنامج ولجنة الشئون الطالبیة وبحد أقصي خالل أســبوعین مــن بدایــة 

 وال یجوز التعدیل بعد ذلك في أي حال من األحوال. الدراسي التالي 

النظــر  إعــادة –المادیة في حساب درجــات الطالــب  األخطاءباستثناء   -یجوز ال -8

   المصحح. الممتحن هجراأفي تقییم ورقة االمتحان كما 

 تظلم الطالب بشأن تقدیر الدرجة  -9

یجوز للطالب في حالة شعوره بوقوع خطأ في تقدیر درجتھ النھائیة في أخر 

الفصل الدراسي مراجعة أستاذ المادة في األمر خالل یومي عمل من تاریخ 

 
 (   ) قرار مدیر الجامعة رقم (169) لسنة 2021 . 1
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ن الطالب من اإلطالع إعالن الدرجة ، وفي ھذه الحالة یقوم أستاذ المادة بتمكی 

ذ المادة ، كان لھ أن یتقدم على ورقة إجابتھ . فإذا لم یقتنع الطالب بتوضیح أستا

بتظلم خطي إلى عمید كلیة الدراسات العلیا خالل أسبوع من تاریخ رصد 

لجنة التظلم للنظر والبت واتخاذ ما   -بحسب الحاجة   -الدرجة . یشكل العمید 

تراه مناسبا في التظلم بقرار نھائي في موعد أقصاه األسبوع الثاني من بدء 

سي التالي . واستثناء من ذلك ، تضع كلیة الحقوق الدراسة في الفصل الدرا

ومركز العلوم الطبیة نظاما خاصا بمراجعة الطالب ألستاذ المادة وتقدیم التظلم 

 )1( والبت فیھ .

) وذلك  Bال یتجاوز تقدیره فیھ عن ( الذي مقرر الیجوز للطالب إعادة دراسة  -10

یمحو التقدیر الجدید الذي  بواقع مقررین دراسیین فقط ، والو لمرة واحدة فقط ، 

یحصل علیھ الطالب بعد اإلعادة التقدیر القدیم ، بل یدخالن معاً في حساب 

سابقة  بما حصل علیھ الطالب من تقدیرات المعدل كل على حده دون إخالل

).2( 

)19( مادة  

ذارـــــــة اإلنــــقائم  

 التالیتین: الحالتیناسم الطالب في قائمة اإلنذار في إحدى  یدرج

 ) نقطة.2.67معدلھ المتوسط للتقدیرات عن ( انخفض إذا -1
 األطروحة. في) Uمرضي" ( غیرعلى تقدیر " حصل إذا -2

على قائمة اإلنذار مــرتین  استمرالطالب أكادیمیا من برنامج الدراسة إذا  یفصل

فیھا الطالب مقررات لــیس  یسجلمتتالیتین لنفس السبب، ال تدخل في ذلك الفترة التي 

 من طبیعتھا رفع اإلنذار عنھ.

 
 .   2004) لسنة 31قرار وزاري رقم ( ) 1(
 .  2005) لسنة  4قرار وزاري رقم (  )2(
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 )1( )20( مادة

والحضور والغیاب الغش واإلخالل بنظام االمتحان  

شروع فیھ، بإثبات ذلك  أو المشرف على االمتحان عند ضبط أیة حالة غش  یقوم -1

وتاریخــھ  وســاعتھ،في محضر یذكر فیھ اسم الطالب، ورقمھ، ومــادة االمتحــان، 

التوصــیة  واتخاذمع وصف الواقعة، ثم یحیلھ إلى لجنة البرنامج إلجراء التحقیق 

 المجــال،طریق رئیس لجنة المناسبة ورفعھا إلى عمید كلیة الدراسات العلیا، عن 

 التخاذ القرار النھائي.

واقعة الغش أو الشروع فیھ یصدر عمید كلیة الدراســات العلیــا قــرارا  ثبوت عند -2

 :یليیتضمن ما 

راسبا في جمیع المقررات المسجل فیھــا فــي الفصــل الدراســي  الطالب اعتبار -أ

 .الغشالذي ضبطت فیھ حالة 

لھ في  البرنامج ورئیس لجنة المجال المعني والقائمین بالتدریس مدیر خطارإ  -ب

 ذلك الفصل.

 في سجلھ. ویثبت ذلك كلیةالعود إلى الغش یفصل الطالب أكادیمیا من ال حالة في -3

 ضــبطھ فــي حالــة الغــش  یــتمأحكام البنود المذكورة أعــاله علــى كــل مــن  تسري -4

 ذلك.أو الشروع فیھ أو من یساعد أو یتفق مع غیره على 

نھ اإلخــالل بنظــام ألــب الدراســات العلیــا القیــام بكــل مــا مــن ـشـ اط علــى یحظــر -5

یحرر المشرف على االمتحان محضرا بذلك یقدمــھ  المخالفةاالمتحان، وفي حالة 

رئــیس لجنــة  عن طریق كلیة الدراسات العلیا عمیدإلى مدیر البرنامج لرفعھ إلى 

عمید كلیــة الدراســات العلیــا  یصدر االمتحانالمجال، وعند ثبوت اإلخالل بنظام 

 فیھ حالة اإلخالل. تمت الذيقرارا باعتبار الطالب راسبا في المقرر 

 
 .   2004) لسنة 31قرار وزاري رقم (  )1(
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 الحضور والغیاب : -6

الطالب الذي یتغیب ثالث ساعات عن الحضور في أي مقرر یوجھ لھ أستاذ   -أ

ساعات )  6وإذا تغیب ثالث ساعات أخرى ( مجموع  المقرر إنذارا أولیا ،

 نفسھ یوجھ لھ األستاذ إنذارا ثانیا .في المقرر 

عذر یعتبر موعھ تسع ساعات في المقرر من دون إذا تغیب الطالب ما مج  -ب

 راسبا في ھذا المقرر ویتم إخطاره بذلك من قبل مدیر البرنامج .

ما بالنسبة لطلبة طلبة النظام الفصلي أالساعات المذكورة أعاله تنطبق على  -ج

 ضاعف عدد ھذه الساعات . النظام السنوي ی 

یلتزم طالب الدراسات العلیا بأحكام الئحة النظام الجامعي الطالبي فیما لم یرد  -7

 في شأنھ نص خاص في ھذه الالئحة.

یا  یعتبر المتقدم راسباً في اختبار القبول للبرامج المقدمة من كلیة الدراسات العل -8

إذا ضبط متلبساً بالغش أو الشروع فیھ ویحرم نھائیاً من التقدم إلى أي من 

 )1(البرامج التي تقدمھا كلیة الدراسات العلیا بجامعة الكویت .

)21( مادة  

يـــراف األكادیمـــاإلش  

علیھ إعداد أطروحة  یتعینتسمیة مشرف أكادیمي لكل طالب ماجستیر  تتم

لقبولھ. وترفع  التاليولكل طالب دكتوراه في وقت ال یتعدى نھایة الفصل الدراسي 

الدراسات  كلیةلجنة البرنامج توصیة بتسمیة المشرف والمشرفین المشاركین إلى 

 العلیا لالعتماد.

 
 .  2016) لسنة 181 قرار وزاري رقم () 1(
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)22( مادة  

 االمتحان الشامل

 )1( الشامل االمتحان طبیعة -1

 الــذي یتبــع مســار الدراســة مــن دون أطروحــة العلیــاطالــب الدراســات  على

اجتیاز امتحان تحریري وشفھي لھ صفة الشــمولیة مــن حیــث قیاســھ لمــدى اســتعداده 

الدراسات العلیا فــي میــدان تخصصــھ ومــا ینطــوي علیــھ ھــذا االســتعداد مــن  لمتابعة

  الجمع والتحلیل والتفسیر والتطبیق والمناقشة. علىقدرات 

 الشامل االمتحان جنةل -2

مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل مــن البرنــامج  الشــامللجنــة االمتحــان  تتكون

بناء على توصیة من لجنة البرنامج، وتقوم  العلیاالعلمي، یعینھم عمید كلیة الدراسات 

فــي االســتمارة المعــدة لھــذا الغــرض إلــى  النتــائجاللجنة بمھمة امتحان الطلبة وتسلیم 

 العلیا. الدراساتلجنة البرنامج لرفعھا إلى كلیة 

 الشامل االمتحان تقدیر -3

 الشامل (ناجح) أو (راسب). االمتحانتقدیر الطالب في  یكون

 حان الشاملاالمت  في الرسوب -4

تجــب إعادتــھ فــي الفصــل الدراســي التــالي. فــإذا  االمتحانحالة الرسوب في  في

 یفصل أكادیمیا من برنامج الماجستیر. الثانیةرسب الطالب في االمتحان للمرة 

 االمتحان الشامل  تقدیم فترة -5

  وحدة دراسیة. 18قبل اجتیاز  الشاملمتحان لالالطالب  یتقدم

 لالشام االمتحان ضوابط -6

الشــامل  المتحــانلواضحة ومكتوبة وسیاسة محــددة  ضوابطلجنة البرنامج  تضع

 فیما یخص التالي:  تخطر بھا الطلبة المعنیینو 
 

 .  2007) لسنة 3) قرار وزاري رقم ( 1( 



]31[                            العلیا تالدراساالئحة كلیة  المكتب الفني   -جامعة الكویت    
 

 
 

24 

 وزمان ومكان انعقاد االمتحان الشامل. موعد تحدید -أ

 ومكتوب للمادة العلمیة التي یتم امتحان الطلبة فیھا. واضح تحدید -ب

النظام السنوي، یجوز أن یكون االمتحان الشامل من  تتبعللبرامج التي  وبالنسبة

التي تعقد لكل مقرر على حــدة، علــى أن تحــدد لجنــة  الشفھیةخالل لجان االمتحانات 

انات وان یراعــي فیھــا بھا عقد وحضور ھذه االمتح  سیتمالمجال القواعد والنظم التي 

 الشمولیة في میدان التخصص.

  )23( مادة

 تسجیل األطروحة

بشرط موافقة  لألطروحةللطالب بعد فصل دراسي واحد أن یسجل  یمكن

 یلي: لماوفقا  وذلكالمشرف األكادیمي ومدیر البرنامج وكلیة الدراسات العلیا، 

األقــل فــي مقــررات  علــى) وحــدة 12یكون الطالب قد اجتــاز اثنتــي عشــرة ( أن -1

           عـــندراســـیة معتمـــدة للدرجـــة العلمیـــة وبمعـــدل متوســـط للتقـــدیرات ال یقـــل 

 ) نقطة.2.67(

المسجل لألطروحة مســتوفیا لشــرط العــبء الدراســي المنصــوص  الطالب یعتبر -2

 علیھ في ھذه الالئحة.

واحــد. وتعطــي  دراســيألطروحــة ألكثــر مــن فصــل أن یستمر التســجیل ل یجوز -3

 ".مرضي غیر" أو " مرضيتقدیرات لألطروحة تحت اإلعداد "

 )24( مادة
 ةـــــان األطروحـــامتح

علیھا اقتراحــا بتشــكیل  المشرفوناكتمال إعداد األطروحة، یقدم المشرف أو  بعد -1

 لجنة امتحان األطروحة إلى لجنة البرنامج.

البرنــامج علــى كلیــة الدراســات العلیــا أســماء أعضــاء لجنــة امتحــان  لجنة تقترح -2

 األطروحة.
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أو اكثــر بدرجــة أســتاذ  محكمــاكلیــة الدراســات العلیــا مــن خــارج الجامعــة  تعین -3

محكمــون) الخــارجي تقریــرا مساعد على األقل أو مــا یعادلھــا. ویقــدم المحكــم (ال

امتحــان  مســتنداتیرفع إلى لجنة امتحان األطروحة ألخــذه فــي االعتبــار ضــمن 

 األطروحة.

 كلیة الدراسات العلیا لجنة امتحان األطروحة على النحو التالي: عمید یشكل -4

 المشرف المشارك على األطروحة .و  المشرف -أ

طالــب أحــدھما لل الرئیســيمــن أعضــاء ھیئــة التــدریس فــي التخصــص  اثنــان -ب

 .العلمیةبدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد وتكون الرئاسة لألقدم في الدرجة 

 الخارجي أو تقریر منھ. المحكم -ج

 منھ. تقریرالخارجي الثاني إذا تم اللجوء إلیھ أو  المحكم -د

ــز  -ه ــة التمیی ــاري محكم ــن إشــراك أحــد مستش ــوق یمك ــة الحق ــق بكلی ــا یتعل  فیم

أو االستئناف من حملــة الــدكتوراه فــي مناقشــة األطروحــات التــي تنــاقش فــي 

 )1(الكلیة .

تكون مناقشة األطروحات علنیة إال إذا طلبت لجنة االمتحان سـریة المناقشـة وتمـت الموافقـة  -5

 )2(. ة الدراسات العلیاعلى الطلب من قبل لجنة المجال وكلی

أنھــى جمیــع متطلبــات البرنــامج  قــدیعقد للطالب امتحان األطروحة إال إذا كــان  ال -6

 األقل. على) نقاط 3األخرى وكان معدلھ المتوسط للتقدیرات ثالث (

ــة امتحــان  بنــاء -7 ــى التقریــر النھــائي للجن ــدیر  األطروحــةعل           تعطــي األطروحــة تق

للبرنــامج العلمــي بعــد موافقــة كلیــة  ویجــوز)  F( )ـراسب (ھ أو ) Pناجح (ن)  (

، ممتاز )  العلیا تبني سیاسة إعطاء تقدیر لفظي ( مقبول، جید، جید جدا الدراسات

یسجل في التقریر النھائي وفــي شــھادة الطالــب وال یــدخل فــي حســاب  لألطروحة

 .  المتوسطمعدلھ 

 
 .   2016) لسنة 181قرار وزاري رقم () 1(
 .   2016) لسنة 181قرار وزاري رقم () 2(
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یكــون الطالــب مســجال فــي الفصــل الدراســي الــذي ســیمنح فیــھ الدرجــة  أن یجــب -8

 العلمیة.

أخیرة لتقدیم امتحــان  فرصة ىرسوب الطالب في امتحان األطروحة یعط ةحال في -9

 الماجستیر. برنامجفیھا. وفي حالة رسوبھ للمرة الثانیة یفصل أكادیمیا من 

 )25( مادة

 الماجستیر لطلبةالمنح الدراسیة 

بكلیــة الدراســات العلیــا،  الماجســتیرالطلبة الكویتیین المقبولین ببرامج منح  یجوز -1

 العلیا. الدراساتمنح دراسیة بناء على طلبھم وموافقة عمید كلیة 

یكــون الطالــب مســجال  أن" الدراســیة المنحــةللموافقــة علــى تخصــیص " یشترط -2

ن لــھ الماجســتیر، وأال یكــو  بــرامجومستمرا كطالب نظامي وبدوام كامل في أحد 

یدخل في مفھوم  والمصدر مالي آخر من عمل أو منحة داخل أو خارج الجامعة 

لــدعم طلبــة  بالجامعــةالمصدر المالي اآلخر المكافأة التي تقــدمھا إدارة األبحــاث 

 الدراسات العلیا.

 الدراسیة أربعة وعشرون شھرا على األكثر. المنحة مدة -3

 د.ك.). 400( شھریاكویتي  دینارئة  االدراسیة أربعم المنحة قیمة -4

 المتعلقــةرئیس القسم العلمــي بطالــب المنحــة فــي المعاونــة فــي األمــور  یستعین  -5

 ) ساعات أسبوعیا.6بالتدریس للمرحلة الجامعیة األولى بواقع ست (

في الفقرة الثانیة من ھــذه  الواردةالمنحة في حالة اإلخالل بأي من الشروط  ىتلغ -6

عــن أي فتــرة تلــي اإلخــالل  دفعــتقیمة المنحــة التــي  المادة. ویلتزم الطالب برد

 بالشروط.

على تقریر مســبب مــن  بناءفي أي وقت إلغاء المنحة المخصصة للطالب،  یجوز -7

 العلیا. الدراساتالمشرف األكادیمي واعتماد لجنة البرنامج وموافقة عمید كلیة 
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برد كل ما صرف لھ مــن  یلتزمحالة انسحاب الطالب من برنامج الماجستیر،  في -8

ولجنــة  األكــادیميالمنحة المدفوعة مــا لــم تكــن ھنــاك مبــررات یقبلھــا المشــرف 

 البرنامج ویعتمدھا عمید كلیة الدراسات العلیا.

 )26( مادة

 لطلبة الماجستیر العلمیة مكافآت المعاونة

المتعلقــة بمســتلزمات التــدریس ولــیس  المعاونة العلمیة القیــام بــاألمور من یقصد -1

 .ذاتھالتدریس في 

ورئــیس القســم  البرنــامجبناء على طلب مقــدم مــن الطالــب وموافقــة لجنــة  یجوز -2

ــة  ــھ فــي المعاون ــا، االســتعانة ب ــة الدراســات العلی ــةالعلمــي وكلی ــة  العلمی للمرحل

 الجامعیة األولى.

أن یكــون مســجال ومســتمرا  العلمیــةقیام الطالب بالمعاونــة للموافقة على  یشترط -3

یكون لھ مصدر مــالي  وأالكطالب نظامي بدوام كامل في أحد برامج الماجستیر، 

المصــدر  مفھــومآخر من عمل أو منحة داخل أو خــارج الجامعــة وال یــدخل فــي 

 دراســاتالالمالي اآلخر المكافأة التي تقدمھا إدارة األبحاث بالجامعة لــدعم طلبــة 

 العلیا.

 المعاونة العلمیة أربعة وعشرون شھرا على األكثر. مكافأة مدة -4

) ســاعات 6الطالب بأعباء المعاونة العلمیة للقسم العلمي بواقــع ســت ( قیام یكون -5

 أسبوعیا.

 ).د.ك 200المعاونة العلمیة مائتا دینار كویتي شھریا ( مكافأة قیمة -6

 )27( مادة

 دـــــــادة القیــــــــإع

العلیا بسبب االنقطاع عن  الدراساتلغي قیده بكلیة أإعادة قید الطالب الذي  یجوز -1

البرنــامج وكلیــة  لجنــةالدراســة ألكثــر مــن فصــلین دراســیین وذلــك بعــد موافقــة 
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یكــون قــد  وأالالدراسات العلیا بشرط أال تتجاوز فتــرة اإللغــاء فصــلین دراســیین 

 فصل أكادیمیا من البرنامج.

ــة انقضــاء الحــدود الزمنیــة للدراســة  قیــد یلغــي  -2 الطالــب مــن البرنــامج فــي حال

والبنود السابقة ویجوز إعادة قید الطالــب الــذي بقــي  الموادالمنصوص علیھا في 

فقــط وذلــك بعــد تســلیم األطروحــة خــالل  األطروحةعلى تخرجھ اجتیاز امتحان 

حبا مــن إلغــاء قیــده ویعتبــر منـسـ  علــىفتــرة ال تتعــدى فصــلین دراســیین تــالیین 

 المسموح بھا إلعادة القید. الفترةالبرنامج إذا لم ینتھ من إعداد األطروحة خالل 

مرة واحدة فقــط باســتثناء إعــادة  إالیجوز إعادة قید الطالب في البرنامج نفسھ  ال -3

 ) أعاله.2القید المنصوص علیھا في البند (

راسات العلیــا أو إعادة قید الطالب الذي سبق لھ الحصول على دبلوم الد یجوز ال -4

 نفسھ. البرنامجانسحب من 

 )28( مادة

 ولـــــــل القبــــــــتأجی

دراســیة لمــدة ال تتجــاوز  مقــرراتتأجیل قبول الطالب الذي لم یسجل فــي  یجوز -1

الدراســات   وكلیــة  البرنامجعاما دراسیا واحدا ولمرة واحدة وذلك بموافقة لجنة 

 العلیا.

نفس الفصل الذي قبل فیھ  فيمنسحبا من البرنامج الطالب الذي لم یسجل  یعتبر -2

یؤجل قبولھ من  الذي. كما یعتبر منسحبا من البرنامج الطالب قبولھ یؤجلم ول

 یسجل في الفصل الدراسي التالي لفترة ھذا التأجیل. أندون 
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 عـــــالراب ابــــالب
 وراهــــــــــالدكت ةـــــــــدرج

 )29( ادةـــــم
 شـروط القبــول

 :یلي مالقبول المتقدم في برنامج الدكتوراه  یشترط

 مــن جامعــة الكویــت  یعادلھــا،یكــون حاصــال علــى درجــة الماجســتیر أو مــا  أن -1

 أو من مؤسسة أكادیمیة أخرى معترف بھا من جامعة الكویت.

یــدل علــى مســتوى إعــداده  العلمي،كثر یحدده البرنامج أیقدم نتیجة اختبار أو  أن -2

أكادیمیــة غیــر  مؤسســة علــى درجــة الماجســتیر مــن األكادیمي إذا كــان حاصــال

 جامعة الكویت.

أكادیمیــة غیــر  مؤسســةیكون الطالــب الحاصــل علــى درجــة الماجســتیر مــن  أن -3

الــذي یــود  البرنــامججامعة الكویت متمكنا من اللغة التي یجري بھا التدریس فــي 

التدریس متقنــا  فيااللتحاق بھ، وأن یكون المتقدم إلى برنامج یعتمد اللغة العربیة 

الحــد  العلیــاللغة أخرى یحددھا القسم العلمــي المخــتص. وتقــرر كلیــة الدراســات 

 األدنى لمستوى اإلتقان اللغوي.

 موافقة كتابیة من جھة العمل اللتحاقھ بالبرنامج إذا كان غیر متفرغ. یقدم أن -4

 البرنامج الذي یود االلتحاق بھ. في المتقدم أیة شروط إضافیة یتطلبھا تتوفر أن -5

 )30( مادة

 وراهــــــج الدكتــــبرنام

. ویجوز العلیابرنامج الدكتوراه الحدود الدنیا لمتطلبات كلیة الدراسات  یمثل

للقسم العلمي (ممثال بلجنة البرنامج) أن یحدد متطلبات إضافیة عامة (ضمن برنامج 

. ویجب العلیا) بموافقة كلیة الدراسات الدكتوراه)، أو خاصة (ضمن برنامج الطالب

عن خمس  یقلأن تشمل متطلبات برنامج الدكتوراه إضافة إلى الرسالة اجتیاز ما ال 
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یكون من  أن) وحدة من مقررات الدراسات العلیا المعتمدة، ویجوز 15عشرة (

 ) وحدات من غیر التخصص.6أقصى ست ( بحدبینھما 

فأعلى) التي یدرسھا الطالب   500مستوى مقررات الدراسات العلیا ( وتعتمد 

جازة إلدرجة ا أو  یكون قد سبق اعتمادھا ضمن متطلبات درجة الماجستیر الأبشرط 

. ویجوز اعتماد مقررات دراسات علیا من خارج جامعة الكویت األولىالجامعیة 

، وأال یقل  بة للبرنامجالمطلو  حدات) من الو%30( ةبالمئ  ثالثینال تتعدى أبشرط 

         ن تكون ھذه المقررات أو  یعادلھا، نقاط أو ما )3( ي منھا عن ثالثأ تقدیر

لم یمر منذ  أو  الدرجة،قد درست خالل الفترة الزمنیة المحددة للحصول على 

 كثر من سنتین.أاجتیازھا وحتى تاریخ القبول بالبرنامج 

 )31( ادةـــــم
 الدراسي للطالبالبرنامج 

الخلفیة العلمیة للطالب.  معالمشرف األكادیمي برنامجا دراسیا یتفق  یحدد

للطالب من كلیة  الثانيویجب اعتماد برنامج مبدئي قبل بدایة الفصل الدراسي 

 الدراسات العلیا.  

للطالب من كلیة الدراسات العلیا  النھائيوكذلك یجب اعتماد البرنامج الدراسي 

بالبرنامج. ویجوز تعدیل البرنامج  التحاقھقبل نھایة الفصل الدراسي الثالث من 

المشرف األكادیمي مشفوعة  منالدراسي للطالب بعد الفصل الثالث بتوصیة 

 العلیا.    الدراساتبالمبررات األكادیمیة لھذا التعدیل توافق علیھا كلیة 

برنامج الدراسي للطالب (المبدئي والنھائي) جمیع المقررات أن یشمل ال ویجب

دعم الخلفیة العلمیة  یتطلبھاالتي یلتزم بدراستھا مضافا إلیھا أي مقررات أخرى 

المعتمدة التي  المقرراتللطالب أو طبیعة البحث المزمع إجراؤه. وتدخل جمیع 

 یدرسھا الطالب في حساب معدلھ المتوسط.
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 )32( مادة

 الزمنیة للدراسةالحدود 
 الزمني األدنى: الحد -1

متطلبــات درجــة الــدكتوراه ھــو ســنتان، ال یــدخل  الســتكمالالزمني األدنى  الحد

 .الدراسةضمنھما فترات االنقطاع عن 

 الزمنیة القصوى: الحدود -2

 الدوام الكامل: طلبة -أ

برنامج الدكتوراه ھي أربع سنوات. ویجوز بموافقــة  إلكمالاالعتیادیة  الفترة

بحــد كلیة الدراسات العلیا إعطاء الطالب فرصة الستمرار قیده في البرنــامج 

 .أقصى عامین دراسیین إضافیین

 الدوام الجزئي: طلبة -ب

برنامج الدكتوراه لطلبة الــدوام الجزئــي ھــي خمــس  إلكمالاالعتیادیة  الفترة

ــنوات.  ــة كل ویجــوزس ــب فرصــة بموافق ــا إعطــاء الطال ــات العلی ــة الدراس ی

 .بحد أقصى عامین دراسیین إضافیین في البرنامج قیدهالستمرار 

              علمیة  بمؤسساتللطلبة الذین تعتمد لھم مقررات درسوھا  بالنسبة

بواقع  الدكتوراه، ینتقص زمن اعتباري من الفترة االعتیادیة إلكمال برنامج  أخرى

 .االعتباریة، وإسقاط كسور األزمنة  ) وحدات معتمدة6( ست لفصل دراسي لك

 )33( مادة

 االمتحان التأھیلي للدكتوراه 

كلیة الدراســات العلیــا  إلى)  األكادیمي مشرفھمن خالل  أن یتقدم الطالب ( یجب -1

مــن اجتیــاز جمیــع  االنتھاءقرب  أو بطلب أداء االمتحان التأھیلي للدكتوراه عقب 
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ثالث  عن المتوسط معدلھ یقل أالالمقررات المحددة في برنامجھ الدراسي بشرط 

 . نقاط

لجنــة االمتحــان " البرنــامجكلیة الدراســات العلیــا بنــاء علــى توصــیة لجنــة  تشكل -2

اثنــین آخــرین  وعضــویةالمشرف األكادیمي للطالــب  برئاسةالتأھیلي للدكتوراه" 

عضــوین مــن  أو من أعضاء ھیئة التدریس بالتخصص الرئیسي للطالب وعضــو 

 ھیئة التدریس ببرامج الدراسات العلیا. أعضاء

، وللطالــب محــاولتین فقــط  شــفھیاو لتــأھیلي للــدكتوراه تحریریــا االمتحان ا یكون -3

ــادیمیین ) ــازه خــالل أربعــة فصــول دراســیة ( عــامین أك ــي  الجتی ــھ ف مــن قبول

البرنامج، فإن لم یجتز االمتحان خالل تلك الفترة أو رســب فــي االمتحــان للمــرة 

 )1الثانیة یفصل أكادیمیاً من البرنامج .(

 )34( مادة
 اهرسالة الدكتور

ــالة -1 ــھ  رس ــب بتوجی ــدھا الطال ــة یع ــة بحثی ــي دراس ــدكتوراه ھ ــنال ــرف  م المش

 .المبتكرةتثبت قدرتھ على االستقاللیة في إجراء البحوث  أن. ویجب األكادیمي

 ، األكــادیمي مشــرفھالطالــب االمتحــان التــأھیلي یتقــدم عــن طریــق  اجتیاز بعد -2

بمشــروع تفصــیلي لبحــث الــدكتوراه شــامال طبیعــة المشــكلة ومنھجیــة البحــث 

واإلمكانات الالزمة لتنفیذه وتجب موافقة كــل مــن المشــرف  ةالرئیسی  والمراجع

لجنــة البرنــامج العتمــاد مشــروع بحــث الــدكتوراه. ویجــوز لكلیــة  و  األكــادیمي

دارة األبحــاث بحــث الــدكتوراه المعتمــد إلــى إ مشــروعالدراسات العلیــا تحویــل 

 بالجامعة لدعم تمویلھ.

جمیــع الفصــول  فــي" الــدكتوراه رســالةأن یســجل الطالــب فــي مقــرر " یجــب -3

التسجیل لرسالة الــدكتوراه  ویستمرالدراسیة التالیة الجتیازه االمتحان التأھیلي، 

 للرســالةتقــدیرات  األكــادیميمن فصل دراسي واحد، ویعطــي المشــرف  كثرأل
 

  1.  2021) لسنة 355رقم ( مدیر الجامعةقرار ) 
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ویعتبر الطالب المسجل للرســالة   . مرضي" غیر" أو   "مرضيتحت اإلعداد "

 .ةالالئح المنصوص علیھ في ھذه  الدراسيمستوفیا لشرط العبء 

اقتراحــا  الرســالةالمشــرفون علــى  و أاكتمال إعداد الرسالة، یقدم المشــرف  بعد -4

 . لجنة البرنامج إلى"  امتحان الرسالة لجنة بتشكیل "

بعــد إقــراره إلــى كلیــة  الرســالةلجنة البرنامج اقتراح تشكیل لجنة امتحان  ترفع -5

 الدراسات العلیا. 

كثــر بدرجــة أســتاذ أ أو كلیة الدراسات العلیــا مــن خــارج الجامعــة ممتحنــا  تعین -6

 قــدمالرســالة فــإذا تعــذر حضــوره  امتحــانویشترط حضور الممتحن الخارجي 

ســالة ألخــذه فــي الحســبان عنــد الحكــم تقریرا مكتوبا یرفع إلى لجنة امتحــان الر

 . الرسالةعلى 

 

 :اآلتي النحو  علىمتحان الرسالة اعمید كلیة الدراسات العلیا لجنة  یشكل -7

 المشرف المشارك.و على الرسالة  المشرف -أ

من أعضاء ھیئــة التــدریس فــي التخصــص الرئیســي للطالــب بدرجــة  اثنان -ب

 یكون أحدھما بدرجة أستاذ مساعد. أنأستاذ، ویجوز 

(رئــیس لجنــة  أســتاذمن ھیئة التدریس ببرامج الدراسات العلیا بدرجــة  عضو  -ج

 امتحان الرسالة).

 الخارجي أو تقریر منھ. الممتحن -د

 .منھلیھ أو تقریر الخارجي الثاني إذا تم اللجوء إ الممتحن -ھـ

متطلبات البرنــامج  جمیعلعقد امتحان الرسالة أن یكون الطالب قد أنھى  یشترط -8

 ) نقاط.3ال یقل معدلھ المتوسط عن ثالث (أاألخرى و 

الدراســات العلیــا أن  كلیــةبناء على اقتراح لجنة امتحان الرسالة وموافقة  یجوز -9

 الم.عاإلن یعلن عنھ في وسائل أعلنیا و  االمتحانیكون 
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ــاجح ( تعطــي -10 ــدیر ن ــب Fراســب ( أو ) Pالرســالة تق ). ویجــب أن یكــون الطال

الدرجة العلمیة. و في حالھ رســوب الطالــب  فیھمسجال في الفصل الذي سیمنح 

امتحــان الرســالة. وفــي حالــة  إلعــادةفي امتحان الرســالة یمــنح فرصــة أخــرى 

 رسوبھ فیھ یفصل أكادیمیا من برنامج الدكتوراه.

 )35( مادة

 منح الدراسیة لطلبة الدكتوراه ال

على طلبھم وموافقة عمید  بناءمنح طالب الدكتوراه الكویتیین منح دراسیة  یجوز -1

 كلیة الدراسات العلیا وذلك تشجیعا لھم.

یكــون الطالــب مســجال  أن" الدراســیة المنحــةللموافقــة علــى تخصــیص " یشترط -2

مــن عمــل  لھ مصدر مــالي آخــر یكونبدوام كامل في أحد برامج الدكتوراه، وأال 

اآلخــر  يالمصــدر المــالأو خارج الجامعة وال یــدخل فــي مفھــوم  داخل  ةأو منح 

 العلیا. الدراساتالمكافأة التي تقدمھا إدارة األبحاث بالجامعة لدعم طلبة 

 ون شھرا على األكثر.الدراسیة ستة وثالث  المنحة مدة -3

 د.ك.). 500الدراسیة خمسمائة دینار كویتي شھریا ( المنحة قیمة -4

ــي األمــور یســتعین -5 ــب المنحــة ف ــیس القســم العلمــي بطال ــة  رئ ــدریسالمتعلق  بالت

 ) ساعات أسبوعیا.6بالمرحلة الجامعیة األولى بواقع ست (

مســبب مــن  على تقریر بناءفي أي وقت إلغاء المنحة المخصصة للطالب،  یجوز -6

 العلیا. الدراساتالمشرف األكادیمي واعتماد لجنة البرنامج وموافقة عمید كلیة 

ھ لــ      برد كل ما صــرف یلتزمحالة انسحاب الطالب من برنامج الدكتوراه،  في -7

ولجنــة  األكادیميتكن ھناك مبررات یقبلھا المشرف  مما ل،  من المنحة المدفوعة

 البرنامج ویعتمدھا عمید كلیة الدراسات العلیا.
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 )36( مادة
 لطلبة الدكتوراه العلمیةمكافآت المعاونة 

القســم العلمــي وكلیــة  ورئــیسبطلب من الطالــب وموافقــة لجنــة البرنــامج  یجوز -1

للمرحلة الجامعیة  العلمیةالدراسات العلیا، االستعانة بطلبة الدكتوراه في المعاونة 

 . )األول(البند  26 المشار إلى تعریفھا في المادة األولى

أن یكون مسجال بدوام كامل  العلمیةقیام الطالب بالمعاونة  للموافقة على یشترط -2

         من عمل  آخري ـــون لھ مصدر مالــــــ، وأال یك في أحد برامج الدكتوراه

أو منحة داخل أو خارج الجامعة، وال یدخل في مفھوم المصدر المالي اآلخر 

 الدراسات العلیا.  التي تقدمھا إدارة األبحاث بالجامعة لدعم طلبة   المكافأة

 . مكافأة المعاونة العلمیة ستة وثالثون شھرا على األكثر مدة -3

) ســاعات 6قیام الطالب بأعباء المعاونة العلمیة للقسم العلمي بواقــع ســت ( یكون -4

 . أسبوعیا

ــة -5 ــھریا  قیمـ ــا شـ ــارا كویتیـ ــون دینـ ــان وخمسـ ــة مائتـ ــة العلمیـ ــأة المعاونـ  مكافـ

 .ك.).د 250(

عدم استیفاء أي من الشــروط  تليالمعاونة العلمیة عن أي فترة  مكافأةتصرف  ال -6

ــن  ــة مـ ــرة الثانیـ ــي الفقـ ــواردة فـ ــزم الـ ــادة. ویلتـ ــذه المـ ــبھـ ــل  الطالـ ــرد كـ  بـ

 ما صرف لھ من المكافأة المدفوعة عن أي فترة تلي ذلك.

 )37( مادة
  رىــــــــــد أخــــــــــقواع

الثالث من ھذه الالئحة على طلبة الدكتوراه فیما  بالبابالقواعد الواردة  تنطبق

 )1(.لم یرد بشأنھ نص في الباب الرابع

 
 .  2021) لسنة 159رقم ( مدیر الجامعةقرار ) 1(
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 س ـــــالخام ابــــــلبا

 ختامیة أحكام
 )38( مادة

 العلیاإسكان طلبة الدراسات 

أسرھم  مال تقی العلیا المسجلین بدوام كامل ممن  الدراساتإسكان طلبة  یجوز 

دون مقابل. كذلك یجوز إسكان طلبة الدراسات   الداخلیةفي الكویت في المساكن 

في الكویت في ضوء دراسة حالتھم  أسرھمتقیم الذین العلیا المسجلین بدوام كامل 

 الئحة اإلسكان الطالبي. أحكاماالجتماعیة. ویسري على ما تقدم 

 )39( مادة

 ةـــــات العلمیــــالمھم

دة خالل مدة دراستھ الدراسات العلیا حضور مھمة علمیة واح  لطالب یجوز

 :التالیةللدرجة بالشروط 

أحــد بــرامج الدراســات  فيمسجال ومستمرا كطالب نظامي بدوام كامل  یكون أن -1

 العلیا.

 النقاط األربع. سلم من)  3.5یقل المعدل المتوسط لتقدیراتھ عن ( أال -2

 ) وحدة دراسیة.15ماال یقل عن ( جتازایكون قد  أن -3

وتوافــق كلیــة الدراســات  العلمیــةحضور المھمــة ب  األكادیميیوصي المشرف  أن -4

 العلیا على ھذه التوصیة.

وتذاكر السفر بالدرجة  االشتراكللطالب خالل رحلتھ العلمیة نفقات  ویصرف

 .كویتیا) دینارا 30السیاحیة وبدل سفر یومي قدره ثالثون (
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 )40( مادة

 سریان أحكام الالئحة

للعام الجامعي التالي   األولمن الفصل  اعتباراأحكام ھذه الالئحة  تسري

 العتمادھا من مجلس الجامعة.

 )41( مادة

 تعدیل أحكام الالئحة

التي یراھا على ھذه الالئحة  التعدیالتكلیة الدراسات العلیا أن یقترح  لمجلس

 .إلقرارھا الجامعةمجلس  إلىبأغلبیة ثلثي الحاضرین، ویرفعھا 



]31[                            العلیا تالدراساالئحة كلیة  المكتب الفني   -جامعة الكویت    
 

 
 

38 

 )1( مكرر )41( مادة
 مكافآت اإلشراف والمناقشة للمشاریع واألطروحات 

 والرسائل واالختبارات الشفھیة بكلیة الحقوق واالمتحان الشامل

تمنح مكافأة بالدینار الكویتي لإلشراف والمناقشة والتحكیم لمشاریع وأطروحات  -1
 ورسائل الدراسات العلیا وفقاً للتالي :

 ) أعضاء فقط :3المشروع وتتكون اللجنة من (
 اإلجمالي  المناقشة اإلشراف  

 200 100 100 المشرف الرئیس  
 100 100  رئیس اللجنة 

 100 100  المناقش 
 األطروحة :

 اإلجمالي  التحكیم  المناقشة اإلشراف  
 500  100 400 المشرف الرئیس  
 300  100 200 المشرف المشارك 

 100  100  رئیس اللجنة 
 100  100  المناقش 
  200   المحكم 
 الرسالة :

 اإلجمالي  التحكیم  المناقشة اإلشراف  
 600  100 500 المشرف الرئیس  

 300  100 200 المشارك المشرف 
 100  100  رئیس اللجنة 

 100  100  المناقش 
  200   المحكم 

 1000    محكم وممتحن خارجي إكلینیكي 
 500    محكم وممتحن خارجي غیر إكلینیكي

الخارجي لمناقشة رسالة الدكتوراه من خارج في حالة إذا كان الممتحن  
باإلضافة إلى اإلقامة في ضیافة الجامعة وتذاكر السفر الكویت تصرف لھ المكافأة 

 بدرجة الواحة.

تمنح مكافأة بالدینار الكویتي للجنة االختبار الشامل ولجنة االمتحان التأھیلي  -2
) دینار كویتي لكل عضو من أعضاء اللجنة على أن تتكون اللجنة 100بواقع (

 ) أعضاء فقط.3من (

تمنح مكافأة بالدینار الكویتي للجنة االختبار الشفھي لكل مقرر من مقررات  -3
اللجنة ) دینار كویتي لكل عضو من أعضاء 100برامج كلیة الحقوق بواقع (
 ) أعضاء فقط.3على أن تتكون اللجنة من (

 
 (   )  قرار مدیر الجامعة رقم (160) لسنة 2021. 1
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 )42( مادة

 التفسیریةالمذكرات 

       األمر جعیرحالة وجود غموض في تفسیر بند من بنود ھذه الالئحة  في

 من مجلس الكلیة. ةالمعتمد ةإلى كلیة الدراسات العلیا والمذكرات التفسیری 

 )1( الباب السادس

 العام دبلوم الدراسات العلیا

 )43مادة (
 طرح برامج ومنح دبلوم الدراسات العلیا العام

العلیا  یجوز لكلیة الدراسات العلیا طرح برامج على مستوى دبلوم الدراسات 

بناء على طلب الكلیة المعنیة ترتكز على الجوانب النظریة والتطبیقیة وذلك بعد 

اعتمادھا من قبل مجلس الجامعة. وتقوم كلیة الدراسات العلیا باإلشراف على تلك 

البرامج وتقییمھا. ویتم منح دبلوم الدراسات العلیا العام للطلبة المقیدین في ھذه 

 واردة في ھذا الباب. البرامج وفقا للضوابط ال

 )44مادة (
 ولـــــروط القبـــش 

 ما یلي: العام دبلوم الدراسات العلیا برامجلقبول المتقدم في أحد  یشترط

أو ما یعادلھا، وأن تكون  األولىیكون حاصال على درجة اإلجازة الجامعیة  أن -1

أخرى معترف بھا  أكادیمیةاإلجازة صادرة من جامعة الكویت أو من مؤسسة 

 من جامعة الكویت.

نقطة من  2.33عن  الجامعیةیقل متوسط المعدل العام في درجة اإلجازة  أال -2

 أو ما یعادلھا. سلم النقاط األربع،

 
 .  2003) لسنة 10قرار وزاري رقم ( )1(
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تعتمدھا كلیة الدراسات العلیا تتوافر في المتقدم الشروط اإلضافیة التي  أن -3

 . )بما في ذلك متطلب اللغة( البرنامج الذي یرغب في االلتحاق بھ یتطلبھاو 

  العام  قد سبق فصل المتقدم أكادیمیا من برنامج دبلوم الدراسات العلیا یكون أال -4

 . الذي یتقدم للقبول فیھ

 
 )45مادة (

 قبول ونوعیة الدوامحالة ال
القبول في برنامج دبلوم الدراسات العلیا نظامیا فقط وذلك باستیفاء كافة  یكون

المطلوبة والمذكورة أعاله. یمكن للبرنامج أن یقبل طلبة الدوام الكامل  الشروط

 والدوام الجزئي على حد سواء.

 )46مادة (

 البرنامج الدراسي للطالب
األدنى لوحدات المقررات التي یجب أن یجتازھا الطالب للحصول على  الحد

) وحدة دراسیة. ویجب أال یقل 21دبلوم الدراسات العلیا ھو إحدى وعشرون (

 .2.67متوسط المعدل العام للطالب  عند التخرج عن 

 )47مادة (

 الحدود الزمنیة للدراسة
 األدنى: الزمني الحد -4

 متطلبات دبلوم الدراسات العلیا ھو سنة دراسیة. الستكمالالزمني األدنى  الحد 

 القصوى: الزمنیة الحدود -5

 الكامل: الدوام طلبة -أ

دبلوم الدراســات العلیــا خــالل ســنتین  برنامجعلى الطالب إنھاء متطلبات  

كلیــة الدراســات العلیــا إعطــاء الطالــب فرصــة  بموافقةویجوز  من تاریخ القید.

 فصال دراسیا واحدا. زال تتجاو قیده في البرنامج لمدة الستمرار 
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 الجزئي: الدوام طلبة -ب

دبلــوم  برنــامجإنھاء متطلبات  الدوام الجزئي نظاموفق على الطالب المقید 

كلیــة الدراســات العلیــا  بموافقــةت. ویجــوز واســن ثــالث الدراسات العلیــا خــالل 

 فصــال  زال تتجــاو إعطــاء الطالــب فرصــة الســتمرار قیــده فــي البرنــامج لمــدة 

 دراسیا واحدا.

دراسات علیا بجامعة  مقرراتللطلبة الذین تم قبولھم بعد دراسة  بالنسبة

زمن  یخفض، أو اعتمد لھم مقررات درسوھا بمؤسسات علمیة أخرى  الكویت

ادیة إلكمال برنامج دبلوم الدراسات العلیا بواقع فصل اعتباري من الفترة االعتی 

 ) وحدات معتمدة، وإسقاط كسور األزمنة االعتباریة.6ست ( لكلدراسي 

 )48مادة (

 المقررات المعتمدة

ضــمن برنــامج دبلــوم  اجتیازھــاكلیة الدراســات العلیــا المقــررات التــي تــم  تعتمد -1

فأعلى مما  500من مستوى  تا) وحد9( تسع بحد أقصى العام  الدراسات العلیا

 وفقا للشروط التالیة: جامعة الكویت تقدمھ

          ) نقطــة مــن ســلم النقــاط األربــع2.67عن ( تقدیر الطالب في المقرر یقل أال -أ

 ما یعادلھا. أو 

 سنتین. علىتزید المدة بین اجتیاز المقرر واعتماده  أال -ب

 العــام المقرر المعتمد ضمن متطلبات برنامج دبلوم الدراسات العلیــا یكون أن -ج

 المقبول بھ الطالب.

المعتمدة ضمن برنامج دبلوم الدراسات   المقرراتوحدات ھذه  وتحسب

        المتوسط  المعدلفي جامعة الكویت وتدخل في حساب  العامالعلیا 

 لتقدیرات الطالب.

الدراسات   دبلومبرامج  تماد مقررات ضمنلجنة البرنامج اعیجوز بتوصیة من  -2

 التالیة: درسھا الطالب في مؤسسات علمیة أخرى بالشروط العام العلیا
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 أن تكون المؤسسة العلمیة معترفاً بھا من جامعة الكویت.   -أ

 أن تكون المقررات ذات صلة بالبرنامج وعلى مستوى الدراسات العلیا. -ب

 ) نقطة من سلم2.67المقررات عن (أال یقل تقدیر الطالب في كل من ھذه  -ج

 النقاط األربع أو ما یعادلھا.

یكون قد مضى على اجتیاز ھذه المقررات عنــد القبــول بالبرنــامج أكثــر  أال   -د

 من سنتین.

% من وحدات المقررات 30أال تزید الوحدات المعتمدة لھذه المقررات عن  -ھـ

 المطلوبة بالبرنامج.

تمدة ضمن متطلبات برنامج دبلوم ھذه المقررات المع وحدات وتحسب

تدخل ھذه الوحدات في حساب  والفي جامعة الكویت،  العام الدراسات العلیا

 المعدل المتوسط للتقدیرات.

اعتمــاد مقــرر ســبق اعتمــاده للحصــول علــى درجــة المرحلــة الجامعیــة  یجوز ال -3

 .أخرى علمیةأو أي درجة  األولى

دراسیة مما ذكــر فــي البنــدین  ات) وحد9اعتماد ما یزید مجموعھ عن ( یجوز ال -4

 ) أعاله.2( و ) 1(

 )49مادة (

 ذارـــــــة اإلنــــقائم

معدلھ المتوسط للتقدیرات عن  انخفض إذااسم الطالب في قائمة اإلنذار  یدرج

 ) نقطة.2.33(

      على قائمة اإلنذار  استمرالطالب أكادیمیا من برنامج الدراسة إذا  یفصل

 مرتین متتالیتین.
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 )1( ) 50مادة (

 رىـــــد أخـــــقواع
الثالث من الئحة كلیة الدراسات العلیا على طلبة  بالبابالقواعد الواردة  تنطبق

 واإلضافة والتسجیلفیما یتعلق بالعبء الدراسي،  العام دبلوم الدراسات العلیا

ان، ، والغش واإلخالل بنظام االمتح  واالنسحاب، ورسوم الدراسة، وسلم التقدیرات

ویتم تطبیق القواعد الواردة  وإعادة دراسة المقررات،  وإعادة القید، وتأجیل القبول

في الباب الخامس فیما یتعلق بسریان أحكام الالئحة وتعدیل أحكام الالئحة، 

  والمذكرات التفسیریة.

 

 
 .  2005) لسنة  4وزاري رقم ( )  قرار1(
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 )1( الباب السابع

 منحة التمیز في الدراسات العلیا

 ) 51مادة (

 التعریف والغرض
منحة التمیز في الدراسات العلیا لجامعة الكویت ، منحة دراسیة بمرتب مــالي 

ومزایا متعددة تقدمھا كلیة الدراسات العلیا بجامعة الكویت الجتــذاب فئــة ممیــزة مــن 

الدارسین البــاحثین الــذین یتمتعــون بقــدرات أكادیمیــة ممتــازة تــؤھلھم للمشــاركة فــي 

امعة الكویت ودعم أنشطة البحث في أقسامھا تطویر جودة برامج الدراسات العلیا بج 

العلمیة ، وتعزیز جھــود وأنشــطة التــدریس ، إلــى جانــب إذكــاء روح المنافســة بــین 

 الطلبة .

 ) 52( مادة
 األھداف 

ــات  -1 ــل درج ــؤھلین لنی ــة للم ــة مجزی ــات مالی ــیة بمخصص ــنح دراس ــدیم م تق

 الماجستیر والدكتوراه في جامعة الكویت .

اجتذاب طلبة متفوقین لاللتحاق ببرامج الدراسات العلیا بجامعة الكویــت علــى  -2

 أساس الدراسة بالدوام الكامل .

قــدرة استقطاب طلبة مــن خــارج الكویــت لتحفیــز اإلبــداع والتنــوع وتعزیــز ال -3

 التنافسیة لجامعة الكویت كمركز تمیز إقلیمي وعالمي .

تحفیز خریجي مستوى المرحلة الجامعیة األولى المتمیزین لمتابعة الدراســات  -4

 العلیا .

تعزیز وبناء كفاءات لضمان تدفق مستمر لعناصر تتمتع بالمقــدرة األكادیمیــة  -5

 ومخرجات متمیزة .

 ات العلیا في جامعة الكویت .بناء التمیز األكادیمي لبرامج الدراس -6

 
12017) لسنة  75) قرار وزاري رقم (   ) 
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دعم عملیة بناء وتعزیز المزید من أواصر التعاون والتنسیق في مجال البحــث  -7

العلمي مع الجامعات  ومؤسسات البحث األجنبیة وخاصة فــي المجــاالت ذات 

 االھتمام المشترك .

 ) 53مادة (
 شروط القبول 

 یشترط لقبول المتقدم قبوال نظامیا ما یلي :

أن یكون المتقدم حاصال على درجة اإلجازة الجامعیة األولى أو ما یعادلھــا ،  -1

أو درجة الماجستیر أو ما یعادلھــا ، وأن تكــون اإلجــازة صــادرة مــن جامعــة 

 الكویت أو من مؤسسة أكادیمیة أخرى معتمدة .

ات القبول كطالــب دوام كامــل فــي أحــد أن یكون المتقدم مستوفیا لجمیع متطلب  -2

 برامج الماجستیر أو الدكتوراه .

) نقــاط مــن ســلم النقــاط 3.00یقل معدلــھ العــام ومعــدل التخصــص عــن (أال  -3

أال تقل درجة التوفل لدیــھ و األربع في درجة البكالوریوس ودرجة الماجستیر 

 درجة . )550عن (

أن یكون المتقدم متمكنا من اللغة اإلنجلیزیة محادثة وكتابة بالقدر الذي یســمح  -4

ي مصــادر المعرفــة ، وتقــدیم لھ بمتابعة الدراسة والبحــث علــى نحــو ســھل فــ 

، وأال یقل معدلھ في التوفــل Toefl) نتائج اختبار لغة تثبت ذلك مثل التوفل (

 ) درجة .550عن (

أن یكون المتقدم قــد اجتــاز بنجــاح اختبــارات القبــول ذات العالقــة المتعــارف  -5

أو ما یماثلــھ ، وتقــرر كلیــة   (GRE)علیھا دولیا والمطلوبة لكل برنامج مثل

 ات العلیا الحد األدنى لمستوى التمیز في ھذه االختبارات .الدراس

أال یكون قد سبق حصول المتقدم على قبول سابق في منحــة التمیــز فــي نفــس  -6

 .الدرجة العلمیة 
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  )54مادة (
 معاییر المفاضلة بین المتقدمین للمنحة 

الدراسات العلیــا المــراد تقدیم ما یثبت التمتع بخبرة عملیة في مجال برنامج  أوال : 

 االلتحاق بھ (ان وجد) .

تقدیم ما یثبت انجاز أبحاث منشورة (أو مقبولة للنشر) في المجالت العلمیــة  ثانیا : 

 المعتمدة أو أوراق محكمة نتیجة مشاركة في مؤتمر (ان وجد) .

 نماذج التوصیة األكادیمیة . ثالثا : 

 
 ) 55مادة (

 مدة المنحة الدراسیة 
مدة المنحة الدراسیة لبرامج الماجستیر سنتان یجوز تمدیدھا لفتــرة إضــافیة  أوال : 

بموافقــة كلیــة الدراســات العلیــا ، وأربــع ســنوات لبــرامج الــدكتوراه یجــوز 

 تمدیدھا لفترة إضافیة بموافقة كلیة الدراسات العلیا .

في البرامج المنصــوص علیھــا فــي الئحــة  االلتزام بالحدود الزمنیة للدراسة ثانیا : 

 ) .32و  14كلیة الدراسات العلیا لطلبة الماجستیر (المادتین 

 )56مادة (
 من شروط استمراریة التمتع بالمنحة الدراسیة 

) نقــاط فــي أثنــاء فتــرة 3.00االستمرار في تحقیق معدل عام ال یقــل عــن ( أوال : 

 سریان المنحة الدراسیة .

مرار فــي التســجیل فــي فصــول دراســیة متوالیــة علــى أســاس الــدوام االســت  ثانیا : 

 الكامل .

عدم تغییر مجال وخطوة البحث إال عند الضــرورة القصــوى التــي یحــددھا  ثالثا : 

المشــرف ولجنــة البرنــامج واعتمــاد كلیــة الدراســات العلیــا ضــمن اإلطــار 

 الزمني للمنحة .
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ة إلیھ من قبــل لجنــة البرنــامج باالتفــاق یعین (یساھم) الطالب بالمھام الموكل رابعا : 

مع المشرف بما في ذلك المشاركة ، في أنشــطة التــدریس وأنشــطة البحــث 

القسم العلمي والكلیة التي یلتحق بھا الطالب ، بواقــع  العلمي التي تجري في

) ساعات اسبوعیا ، وذلــك وفقــا لضــوابط یقترحھــا البرنــامج ویقرھــا 6-8(

 الدراسات العلیا .مجلس كلیة 

  )57مادة (
 قیمة وامتیازات منحة التمیز 

یحصل طلبة منحة التمیز الملتحقین ببرامج الماجســتیر علــى راتــب شــھري  أوال : 

ــدره  ــویتي ، و  1000ق ــار ك ــین  1400دین ــھریا للملتحق ــویتي ش ــار ك دین

 ببرامج الدكتوراه .

 تصرف المنحة قبل شھر من بدء الدراسة .ــــا : ثانی 

 ال یجوز للطالب أن یتقاضى أكثر من منحة واحدة في آن واحد .ــــا : الث ث 

 یتم تأمین سكن للطلبة المقبولین من خارج دولة الكویت .ا : ــرابع

تصرف تذاكر السفر بالدرجة الســیاحیة للطلبــة المقبــولین مــن خــارج دولــة  خامسا : 

 بعد تخرجھم .الكویت وذلك عند قدومھم إلى دولة الكویت وعند العودة 

  )58مادة (
 تأجیل ، وتعلیق ، واالنسحاب ، وإلغاء المنحة 

 أوال تأجیل المنحة :

ویتعین على طالب المنحة التسجیل فــي  ال یجوز تأجیل المنحة لوقت الحق ،

برامج الدراسات العلیا بجامعة الكویت وفقا للموعد المحدد في رسالة إشــعار القبــول 

 ببرنامج المنحة الموجھة للطالب حیث أن عدم االلتزام بھذا االجراء یلغي المنحة .

 ثانیا : تعلیق المنحة :

، لظــروف شخصــیة  یجوز تعلیق المنحة بعــد تخصیصــھا وســریان مفعولھــا

غیر متوقعھ مثل المرض أو األمومة أو حاالت عائلیة طارئة وذلك بناء على موافقة 

المشرف ، ومــدیر  البرنــامج ، وكلیــة الدراســات العلیــا ، وال تتجــاوز فتــرة التعلیــق 
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) أشھر بواقع مرتین خالل فترة سریان المنحة ، وفي حال اعتمــاد تعلیــق 6الواحدة (

جھات المختصة یترتب على ذلك وقف صرف المبــالغ ذات العالقــة المنحة من قبل ال

خالل فترة تعلیق المنحة ، كما یتم تعدیل فترة انتھاء المنحة الدراســیة األصــلیة وفقــا 

 لذلك .

 ثالثا : إلغاء المنحة الدراسیة :

یتم إلغاء المنحــة الدراســیة فــي حــال إخــالل الحاصــل علیھــا بــأي شــرط مــن  -1

 ) أعاله .54شروط استمرارھا والواردة في المادة (

یجــوز فــي أي وقــت إلغــاء المنحــة الدراســیة بنــاء علــى تقریــر مســبب مــن  -2

المشرف األكــادیمي معتمــد مــن لجنــة البرنــامج ولجنــة المجــال بموافقــة كلیــة 

 الدراسات العلیا .

م إلغاء المنحة في حال تحول الطالب إلى مؤسسة أكادیمیة أخرى غیر جامعة یت  -3

 الكویت .

 یتم إلغاء المنحة في حال انسحاب الطالب من البرنامج من تلقاء نفسھ. -4

یتم إلغاء المنحة الدراسیة إن وجد الطالــب مخالفــا للــوائح الجامعــة ، والئحــة  -5

یاســات المتعلقــة بــالمتمتع النظــام الطالبــي ، وقواعــد الســلوك الســوي ، والس

 بالمنحة .

یتم إلغاء المنحة في حال غیاب الطالب عن الدراسة بدون تصریح بعد تخلفــھ  -6

عن الحضور في ثالثــة مواعیــد متتالیــة متفــق علیھــا مــع مشــرفھ أو مشــرفھ 

المشارك وذلك بعلم الكلیــة مــن خــالل مــدیر البرنــامج ورئــیس لجنــة المجــال 

 المعنیین .

انــات زائفــة عنــد تقــدیم یتم إلغاء المنحة إن تم اكتشــاف أن الطالــب قــد قــدم بی  -7

 الطلب للحصول على المنحة ، وفقا لالئحة النظام الطالبي الجامعي .

في حال إلغاء المنحة ألي سبب كان ، یلتــزم الطالــب بــرد كافــة المبــالغ التــي  -8

صرفت لھ ، ما لم تكن ھناك مبررات یقبلھا المشرف العلمي ولجنة البرنــامج 

 وتعتمدھا كلیة الدراسات العلیا .
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  )59ادة (م

 قواعد أخرى  
تنطبق علــى طلبــة منحــة التمیــز القواعــد (إال فیمــا نصــت علیــھ ھــذه الالئحــة 

صراحة) الواردة بالباب الثالث من ھذه الالئحة فیما یتعلق بالعــبء الدراســي ، وســلم 

التقدیرات ، والغش واإلخالل بنظام االمتحان ، والحضور والغیاب ، وقائمة اإلنذار ، 

كــادیمي ، وإعــادة دراســة المقــررات ، وتســجیل المقــررات ، وإضــافة واإلشــراف األ

) لطلبــة 14المقررات ، واالنسحاب من المقــررات والحــدود الزمنیــة للدراســة (مــادة 

) لطلبــة الــدكتوراه ، ویــتم تطبیــق القواعــد الــواردة فــي البــاب 36الماجستیر و(مــادة 

، وال یستثنى طالب منحة التمیز الخامس فیما یتعلق بسریان أحكام الالئحة وتعدیالتھا 

 من أي من المواد األخرى الواردة في ھذه الالئحة .
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