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الباب األول
"أهداف الدراسات العليا"
المادة األولى
تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق األغراض اآلتية :

 -1العناية بالدراسات اإلسالمية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها.

 -2اإلس هههاي في إثرال المعرفة اإلني ههانية ب افة فروعها ،عن طريق الد ارس ههات المتة ه ههة وال ح

الجاد؛

للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة ،والكشف عن حقائق جديدة.

 -3تم ين الطالب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا محلياً.
 -4إعداد الكفايات العلمية والمهنية المتة

ة ،وتأهيلهم تأهيالً عالياً في مجاالت المعرفة المةتلفة.

 -5تش ه ه ه ه ههجيع الكفايات العلمية على مي ه ه ه ه ههايرة التقدي اليه ه ه ه ه هريع للعلم والتقنية ،ودفعهم إلى اإلبداع واالبتكار
وتطوير ال ح

العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع اليعودي.

 -6اإلسهاي في تحيين ميتوى برامج المرحلة الجامعية؛ لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا .
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الباب الثاني
"الدرجات العلمية"
المادة الثانية
يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية اآلتية ،بنال على توصية مجلس القيم  ،وتأييد كل من عميد الكلية
المعنية  ،وعميد الدراسات العليا-:

 -1الدبلوي العالي .

 -2الماجيتير ( العالمية).
 -3الدكتوراه ( العالمية ) .

المادة الثالثة
تكون متطل ات الد ارسه ه ه ه ههة للدرجات العلمية المن ه ه ه ه ههوث عليها في المادة ال انية ،وفق أح اي هذه الالئحة،
وييت نى من ذلك :

 -1الدبلومات الطبية.
 -2الزماالت الطبية.

فيطبَّق عليها القواعد واللوائح ال ادرة من مجلس الجامعة.
ُ
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الباب الثالث
"تنظيم الدراسات العليا"
المادة الرابعة
ُينش ه ههأ في كل جامعة عمادة للد ارس ه ههات العليا ،ترت ج بوكيل الجامعة للد ارس ه ههات العليا وال ح

العلمي ،وتتولى

اإلش هراف على جميع برامج الد ارسههات العليا بالجامعة والتنيههيق فيما بينها ،والتوصههية بالموافقة عليها وتقويمها
والمراجعة الدائمة لها.

المادة الخامسة
ي ون لعمادة الد ارس ه ههات العليا مجلس يةتن بالن ر في جميع األمور المتعلقة بالد ارس ه ههات العليا بالجامعة ،واتةاذ
الق اررات الالزمة بشأنها في حدود اخت اصه ،وفق ما تقضي به هذه الالئحة ،وله على األخن ما يأتي -:

 -1اقتراح اليياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها ،وتنييقها في جميع كليات ومعاهد الجامعة ومتابعة تنفيذها
بعد إقرارها.

 -2اقتراح اللوائح الداخلية ،بالتنييق مع األقياي العلمية ،فيما يتعلق بتن يم الدراسات العليا.
 -3اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها واإلشراف عليها.

 -4التوصية بإجازة البرامج الميتحدثة بعد دراستها والتنييق بينها وبين البرامج القائمة.

 -5التوصية بالموافقة على مقررات الدراسات العليا ،وما يط أر عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل.
 -6التوصية بميميات الشهادات العليا باللغتين العربية واإلنجليزية بنال على توصية مجالس الكليات.
 -7التوصية بمنح الدرجات العلمية.

 -8البت في جميع الشؤون الطالبية المتعلقة بطالب الدراسات العليا في الجامعة.
 -9الموافقة على تش يل لجان اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية.

 -10وضع اإلطار العاي لةطة ال ح  ،والقواعد المن مة لكيفية كتابة الرسالة العلمية ،وط اعتها ،وإخراجها،
وتقديمها ،ونماذج تقارير لجنة المناقشة والح م على الرسائل.

 -11تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة ب فة دورية ،بواسطة لجان أو هيئات متة
خارج الجامعة.

 -12دراسة التقارير الدورية التي تقدمها األقياي العلمية في الجامعة.

ة من داخل أو من

 -13الن ر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة ،أو رئييه ،أو مدير الجامعة للدراسة وإبدال الرأي.

5

المادة السادسة
ي َّ
ؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا على النحو التالي:
ُ
 -1عميد الدراسات العليا وله رئاسة المجلس.
 -2عميد ال ح

العلمي.

 -3وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمانة المجلس.
 -4عضو هيئة تدريس واحد عن كل كلية بها دراسات عليا بدرجة أستاذ مشارك على األقل ،يتم تعيينهم
بقرار من مجلس الجامعة بنال على توصية مجالس الكليات وموافقة مدير الجامعة .وي ون تعيينهم مدة
سنتين قابلة للتجديد.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئييه مرة واحدة كل شهر على األقل وال ي ح االجتماع إال بحضور ثل ي
أعضائه ،وت در ق ارراته باألغلبية ألصوات األعضال الحاضرين ،وعند التياوي يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس .وتعتبر ق اررات المجلس نافذة ،ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خالل خمية عشر يوما
من تاريخ وصولها إليه.
ولمجلس العمادة تش يل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ،أو من غيرهم لدراسة ما ي لفهم به.
القاعدة التنفيذية للمادة السادسة:
 -1يضاف جميع وكالء عمادة الدراسات العليا لعضوية مجلس عمادة الدراسات العليا.
 -2يحق لرئيس المجلس اختيار أحد الوكالء ليكون أمينا ً للمجلس.
 -3يحق للمجلس دعوة من يرى لحضور مجلس عمادة الدراسات العليا في حال الحاجة إلى ذلك.
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الباب الرابع
"البرامج المستحدثة"
المادة السابعة
بنال على توصه ه ه ههية مجلس عمادة
يضه ه ه ههع مجلس الجامعة المعايير التف ه ه ه ههيلية إلقرار برامج الد ارسه ه ه ههات العليا ً
الدراسات مع مراعاة ما يأتي:
 – 1أن ي ون قد توافر لدى القيه م ،العدد الكافي من أعضههال هيئة التدريس من األسههاتذة واألسههاتذة المشههاركين
المتة ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههين في مجهال البرنهامج ،بهاإلضه ه ه ه ه ه ههافهة إلى توفير اإلم ها هنات ال ح يهة من معهامهل ومةتبرات
وتيهيالت الحاسوب وغيرها ،وذلك لضمان نجاح البرنامج من حي

التدريس واإلشراف وال ح .

 – 2أن ي ون القيه ه ه ه ه ههم قد اكتيه ه ه ه ه ههب خبرة مناس ه ه ه ه ه ه ة على ميه ه ه ه ه ههتوى المرحلة الجامعية إن كان البرنامج لدرجة
الماجيتير ،أو مرحلة الماجيتير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه.
 – 3أن ي ون عدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج مناس اً لضمان استم ارريته.
القواعد التنفيذية للمادة السابعة:
على القسمم تقديم إحصماءات بعدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج ،والجهات التي يمكن أن تسمتفيد من
البرنامج.

المادة الثامنة
مع مراعاة ما ورد في المادة ( )7يتقدي القيم إلى مجلس الكلية بمشروع تف يلي عن البرنامج يوضح فيه ما
يلي:
 – 1أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع اليعودي له.
 – 2طبيعة البرنامج من حي

تركيزه األكاديمي والمهني ومنهجه العلمي.

 – 3أهمية البرنامج وميوغات تقديمه ،بعد االطالع على ما تقدمه األقياي األخرى داخل الجامعة أو
الجامعات األخرى في المملكة في مجال التة ن.
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 – 4اإلم انات المتوافرة ،أو المطلوب توافرها بالقيم لتقديم البرنامج على ميتوى تعليمي ومهني رفيع،
وب فة خاصة تحديد المجاالت ال ح ية الرئيية بالقيم.
ُ – 5م َّ
عدل استقرار هيئة التدريس بالقيم على مدى الينوات الةمس الماضية.
 -6اليير الذاتية والعلمية ألعضال هيئة التدريس بالقيم ،ولمن لهم صلة بمجال البرنامج في الجامعة.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة:
يقوم القسمم العلمي بالكلية المعنية بإعداد مشمرو البرنامج المقتر وفق اححكام السمتة التي نصمت
عليها المادة ( )8مع مراعاة اآلتي:
 -1تحديد مسارات وشعب البرنامج والتخصصات الدقيقة وأسلوب الدراسة الذي يوصي به القسم.
 -2تحديد مقررات البرنامج ،وعدد الوحدات الدراسمممممية المعتمدة لكل مقرر وتوليع المقررات اإلجبارية
واالختيارية.
 -3تحمديمد رمل ورقم لجميع مقررات البرنمامج ،بمالل تين العربيمة واإلنجليليمة ،ووفق الطرق المعتممدة
لترقيم مقررات الدراسات العليا.
 -4إجراء دراسمة مقارنة بين البرنامج والبرامج المناظرة من برامج الدراسمات العليا الحديثة في جامعات
المملكة والجامعات اإلقليمية والعالمية لالسمترشماد بها في وضمع المعايير احكاديمية وخطة البرنامج،
واالسممتفادة من إيجابيات هذه البرامج وتالفي سمملبياتها ،وتوضمميى مدى تميل البرنامج عن يره من
البرامج المماثلة.
 -5وضممع خطط دراسممية لبرامج الدراسمم ات العليا المقترحة تشممتمل على توصمميف البرامج والمقررات
بالل ة التي يدرس بها البرنامج،ويُعرض على الجهة المختصة العتماد الخطط في الجامعة بعد موافقة
مجلسي القسم والكلية على البرنامج .
مداث ة على جهمات أو خبراء
 -6على القسمممممم العلمي عرض الخطط المدراسممم ميمة للبرمنامج المقتر اسمممممتح م
خارجيين مسممتقلين متخصممصممين لهما خبرة أكاديمية واسممعة ومتميلة من داخل المملكة أو خارجها
وذلك لدراسمتها وتقييمها والتوصمية بإقرارها ،وذلك قبل عرضمها على مجلس عمادة الدراسمات العليا
على أن يتم تقديم تقارير الجهة الخارجية مع طلب إقرار البرنامج.
 -7يتم إعداد مشرو البرنامج المقتر وفق الضوابط والنماذج المعدة لهذا ال رض من عمادة الدراسات
العليا.
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 -8يرفع القسممممم العلمي بالكلية المعنية مشممممرو البرنامج ،بعد اعتماده من مجلس القسممممم إلى مجلس
الكليمة ،وبعمد موافقمة مجلس الكليمة على البرنمامج المقتر يتم رفع المقترحمات إلى عممادة المدراسمممممات
العليا للتقييم حسب شمول المقتر وخطة الجامعة.

المادة التاسعة
يدرس مجلس عمادة الد ارس ه ه ه ه ههات العليا مش ه ه ه ه ههروع البرنامج ،ويتولى التني ه ه ه ه ههيق بين متطل اته ومتطل ات

البرامج األخرى القائمة إن ُوجدت لتفادي االزدواجية فيما بينها ،وفي حال اقتناعه يوص ه ه ه ه ههي به إلى مجلس
الجامعة العتماده.

المادة العاشرة
هال
ي ون التعهديهل في المقررات ،أو متطل هات البرنهامج ،أو شه ه ه ه ه ه ههرو القبول ،بقرار من مجلس الجهامعهة؛ بن ً
على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بالتنييق مع القيم المةتن.
القواعد التنفيذية للمادة العاشرة:
-1

يتولَّى كمل قسمممممم علمي بكمل كليمة إعمداد التقمارير الاللممة لتقويم برامجمه بشممم مكمل دوري بعمد تخريج
دفعتين على احقل

-2

يتولى كل قسمم اقترا شمروط القبول الخاصمة به بما ال يتعارض مع الشمروط المنصموه عليها في
الالئحة  ،وما جاء في القواعد التنفيذية للجامعة.

-3

يقوم كل قسم علمي بكل كلية بتحديد المتطلبات التي يحتاجها كل برنامج دراسي مقتر .

-4

يكون التعديل في المقررات ،أو متطلبات البرنامج أو شمممروط القبول بناء على توصمممية مجلسمممي
القسم والكلية ومجلس عماد الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة.
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المادة الحادية عشرة
يجوز أن تُنشههأ في الجامعة برامج مشههتركة للد ارسههات العليا بين قيههمين أو أك ر أو كليتين ،وفق قواعد
بنال على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا ،بعد التنييق مع األقياي المعنية.
يضعها مجلس الجامعة ً
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الباب الخامس
"القبول والتسجيل"
شروط القبول

المادة الثانية عشرة
ِّ
يحدد مجلس الجامعة أعداد الطالب الذين سيتم قبولهم سنوياً في الدراسات العليا ،بنال على توصية

مجلس عمادة الدراسات العليا ،واقتراح مجالس األقياي والكليات.

المادة الثالثة عشرة
يشتر للقبول في الدراسات العليا ب فة عامة ما يأتي:
ِّ
 -1أن ي ون
المتقدي سعودياً  ،أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير اليعوديين .
ِّ
 -2أن ي ون
المتقدي حاصالً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية ،أو من جامعة أخرى معترف
بها.

 -3أن ي ون حين الييرة واليلوك ،والئًقا طبياً .
 -4أن ِّ
يقدي تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدرييه .
 -5موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً .

 -6األصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التاي ويجوز لمجلس الجامعة اإلست نال من ذلك متى دعت الحاجة
لذلك .

ولمجلس كل جامعة أن ُيضيف إلى هذه الشرو العامة ما يراه ضرورياً .

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة:
 -1يجول تأجيل إحضار الطالب موافقة مرجعه على الدراسة إلى حين بدء تسجيله المقررات
 -2يجول لمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلسي القسم والكلية استثناء القبول في
برنامج مرحلة الدكتوراة من شرط التفرغ كليا ً أو جلئيا ً والرفع بذلك لمجلس الجامعة.
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المادة الرابعة عشرة
ُيشتر للقبول بمرحلة الدبلوي ح ول الطالب على تقدير ( جيد ) على األقل في المرحلة الجامعية.

المادة الخامسة عشرة
يشتر للقبول بمرحلة ) الماجيتير( ح ول الطالب على تقدير) جيد جد ا ( على األقل في المرحلة
الجامعية  ،ويجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصلين على تقدير )جيد مرتفع ( .
بنال على توصية مجلس القيم وتأييد مجلس الكلية قبول الحاصلين
كما يجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا ً

على تقدير) جيد ( في بعض البرامج التي يحددها مجلس الجامعة  ،على أال يقل معدل الطالب في كل
األحوال عن) جيد جداً ( في مقررات التة ن لمرحلة ال الوريوس .

ولمجلس عمادة الدراسات العليا بنا ل على توصية مجلس القيم وتأييد مجلس الكلية إضافة شرو أخرى
يراها ضرورية للقبول.

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم )  )1420 /16/8وتاريخ  1420 /6/ 23هـ المتوج
بالموافقة السامية رقم (/7ب )11987/وتاريخ 1420/7/30هـ.

المادة السادسة عشرة
ُيشتر للقبول بمرحلة ( الدكتوراه ) ،الح ول على تقدير ( جيد جداً ) على األقل في مرحلة الماجيتير إذا
بنال على توصية مجلس القيم ،وتأييد
كانت من جامعة تمنحها بتقدير  .ولمجلس عمادة الدراسات العليا ً

مجلس الكلية ،إضافة شرو أخرى يراها ضرورية للقبول.

المادة السابعة عشرة
يجوز قبول الطالب لدراسة الماجيتير أو الدكتوراه في غير مجال تة
القيم والكلية المةت ين ،وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
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بنال على توصية مجليي
هً ،

المادة الثامنة عشرة
يجوز لمجلس القيم المةتن أن يشتر لقبول الطالب في مرحلتي الماجيتير أو الدكتوراه ،اجتياز عدد
من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة ،في مدة ال تزيد على ثالثة ف ول دراسية مع مراعاة ما يأتي:
- 1اجتياز المقرر التكميلي في المرة األولى بتقدير ال يقل عن (جيد).
 – 2أالَّ يقل َّ
معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن (جيد جداً).

 – 3ال يتم التيجيل في برنامج الدراسات العليها إالَّ بعهد اجتيهاز المقهررات التكميلية ،ويجوز لمجلس القيم
المةتن اإلذن بالتيجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من
المقررات التكميلية.

 – 4ال تُحتيب المدة الزمنية الجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للح ول على الدرجة.
 – 5ال تدخل المقررات التكميلية في احتياب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.

المادة التاسعة عشرة
َّ
تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الطالب وتيجيلهم بالتنييق مع عمادة القبول والتيجيل.

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة:
 -1تحديد احعداد الموصى بها للقبول يكون مبنيا ً على اقترا مجلسي القسم والكلية
وتوصية مجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة .
 -2في حالة تأخر الكلية بالرفع باحسماء المقترحة في الوقت المحدد من قبل عمادة
الدراسات العليا يتولى مجلس عمادة الدراسات العليا التوصية باحعداد المقترحة في
البرامج.
 -3تتولى عمادة الدراسات العليا اإلعالن عن البرامج المتاحة ومواعيد القبول فيها واعتماد
أسماء المرشحين للقبول .

المادة العشرون
ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.
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التأجيل والحذف

المادة الحادية والعشرون
يجوز بموافقة مجلس القيم المةتن وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب ،علهى َّ
أال تتجاوز
مهدة التهأجيل ف هليهن دراسيين ،وال تحتيب مدة التأجيل ضمن الحد األق ى لمدة الح ول على الدرجة.
القواعد التنفيذية للمادة الحادية والعشرين :
 -1يُعد قبول التأجيل نافذا ً بعد موافقة عميد الدراسات العليا،بما ال يتجاول أسبوعين من بدء الفصل
الدراسي احول للطالب حتى لو صدر له رقم جامعي.
 -2في حالة تعليق البرنامج من قبل القسم؛ ًيمدد تأجيل الطالب لحين استئناف البرنامج وال يُحتسب
ضمن الحد احقصى للحصول على الدرجة.

المادة الثانية والعشرون
يجوز بموافقة مجلس القيم المةتن وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي:
-1أن ي ون الطالب قد اجتاز ف الً دراسياً أو أك ر ،أو أنجز قد اًر مناس اً من الرسالة.
-2أالَّ يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة ف ول دراسية ( سنتين دراسيتين).
-3أن َّ
يتقدي بطلب التأجيل قبل بداية الف ل الدراسي بما ال يقل عن أسبوعين.
-4ال تُحتيب مدة التأجيل ضمن الحد األق ى لمدة الح ول على الدرجة.

المادة الثالثة والعشرون
يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الف ل الدراسي وفق ما يأتي:
 -1أن َّ
يتقدي بطلب الحذف إلى رئيس القيم قبل االخت ار النهائي بةمية أسابيع على األقل .
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 -2موافقة مجلس القيم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
الفرث اإلضافية.
 -3أالَّ ي ون هذا الف ل الدراسي ضمن ُ
ُ -4يحتيب هذا الف ل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة (.)22

ا النسحاب ( ) 

المادة الرابعة والعشرون
إذا انيحب الطالب من الدراسات العليا بنال على رغبته ،ثم أراد العودة إليها ط قت عليه شرو االلتحاق
وقت القبول الجديد.
القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والعشرون:
 .1يتقدم الطالب بطلب االنسحاب إلى عمادة الدراسات العليا.
 .2تخطر عمادة الدراسات العليا عمادة القبول والتسجيل والكلية المعنية بذلك بعد إكمال إجراءات
االنسحاب .

االنقطاع

المادة الخامسة والعشرون
ويطوى قيده في الحاالت اآلتية:
ُيعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسةُ ،
 -1إذا كان مقبوالً للدراسة ولم ييجل في الوقت المحدد.

 -2في حال التيجيل في أحد الف ول ،وعدي م اشرته للدراسة لهذا الف ل.

القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والعشرين:
تتولى الكلية المختصة الرفع بأسماء الطالب المنقطعين عن الدراسة إلى عمادة الدراسات العليا بناء على
توصية مجلسي القسم والكلية.
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إلغاء القيد وإعادته

المادة السادسة والعشرون
ُيلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحاالت اآلتية:

 -1إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم ي ِّ
يجل في الفترة المحددة للتيجيل.
ُ

 -2إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشرو الواردة في المادة (.)18

 -3إذا انيحب أو انقطع عن الد ارسة ،لمدة ف ل دراسي دون عذر مقبول.

 -4إذا ثبت عدي جديته في الدراسة أو أخل ٍّ
بأي من واج اته الدراسية وفقا ألح اي المادة ( )52من هذه
الالئحة.

 -5إذا انةفض َّ
معدله التراكمي عن تقدير (جيد جداً) في ف لين دراسيين متتالين.
 -6إذا تجاوز فرث التأجيل المحددة في المادة(.)22

 -7إذا أخل باألمانة العلمية ،سوال في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة ،أو قاي بعمل يةل
باألن مة والتقاليد الجامعية.

 -8إذا لم يجتز االخت ار الشامل – إن وجد – بعد اليماح له بإعادته مرة واحدة.
-9

قررت لجنة الح م على الرسالة عدي صالحيتها للمناقشة ،أو عدي قبولها بعد المناقشة.
إذا َّ

 -10إذا لم يح ل على الدرجة خالل الحد األق ى لمدتها وفقا للمادة (.)36

المادة السابعة والعشرون
يجوز في حاالت الضرورة الق وى ،إعادة قيد الطالب الذي أُلغي قيده ،إذا كان الحائل دون مواصلة
دراسته ظروف قهرية يقبلها مجليا القيم والكلية ،وتكون إعادة القيد بنال على توصية من مجلس عمادة
الدراسات العليا ،وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما يلي:
 -1الطالب الذي مضى على إلغال قيده أك ر من ستة ف ول دراسية ،يعامل معاملة الطالب الميتجد،
ب رف الن ر عما قطع سابقاً من مرحلة الدراسة.
 -2الطالب الذي مضى على إلغال قيده ستة ف ول دراسية أو أقل ،يعيد دراسة بعض المقررات التي

16

يحددها له مجليا القيم والكلية ،ويوافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا ،وتُحتيب الوحدات التي

درسها ضمن َّ
معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة ،كما تُحتيب المدة التي قضاها الطالب في
الدراسة قبل إلغال قيده ،ضمن المدة الق وى للح ول على الدرجة.

ال ُفَرص اإلضافية

المادة الثامنة والعشرون
نال من الفقرة ( )5من المادة ( ،)26منح الطالب فرصة إضافية واحدة لف ل دراسي واحد أو
يجوز است ً
ف لين دراسيين حداً أعلى ،بنال على توصية مجليي القيم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات
العليا.

المادة التاسعة والعشرون
نال من الفقرة()10من المادة( )26منح الطالب فرصة إضافية ال تزيد عن ف لين دراسيين،
يجوز است ً
بنال على تقرير من المشرف ،وتوصية مجلس القيم والكلية ،ومجلس عمادة الدراسات العليا ،وموافقة
مجلس الجامعة.

التحويل

المادة الثالثون
يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها ،بنال على توصية مجليي
القيم والكلية ،وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
ِّ
المحول ،وأي شرو أخرى يراها القيم ضرورية .
 -1توافر شرو القبول في الطالب
المحول منها ألي سبب من األس اب .
 -2أالَّ ي ون الطالب مف والً من الجامعة
َّ
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 -3يجوز احتياب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقاً ط قاً لآلتي:
أ -أال ي ون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أك ر من ستة ف ول دراسية.
ب -أن تتفق من حي

المحول إليه.
الموضوع مع متطل ات البرنامج
َّ

ج -أالَّ تتعدى ني ة هذه الوحدات ثالثين في المائة من وحدات البرنامج المحول إليه.
د -أال يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن (جيد جداً).
َّ
المعدل التراكمي.
هه -ال تدخل الوحدات المعادلة ضمن حياب
و -تكون المعادلة بتوصية من مجلس القيم الذي يت عه المقرر وموافقة مجليي الكلية وعمادة
الدراسات العليا.

المادة الحادية والثالثون
يجوز تحويل الطالب من تة ن إلى تة ن آخر داخل الجامعة ،بنال على توصية مجليي القيم
المحول إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا ،مع مراعاة ما يأتي:
َّ
ِّ
المحول ،وأي شرو أخرى يراها القيم ضرورية.
 -1توافر شرو القبول في الطالب
 -2يجوز احتياب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة ،إذا رأى القيم المةتن َّأنها مطابقة
للبرنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن َّ
معدله التراكمي .
 -3أال ي ون الطالب قد أُلغي قيده ،ألي من األس اب الواردة في المادة ( )26من هذه الالئحة .
المحول منه ،ضمن المدة الق وى المحددة للح ول
 -4تُحتيب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج
َّ
على الدرجة.
 -5ي ون التحويل من برنامج إلى برنامج آخر ،لمرة واحدة خالل المدة المحددة للح ول على الدرجة.
القواعد التنفيذية للمادة الحادية والثالثين :
 -1أن يكون قد أمضى ما ال يقل عن فصل دراسي في تخصصه احول ،وال يشمل ذلك فصول التأجيل أو
الحذف.
 -2أن تكون المدة المتبقية للطالب ،كافية للحصول على الدرجة العلمية في البرنامج المحول إليه.
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الباب السادس
"نظام الدراسة"
المادة الثانية والثالثون
تكون الدراسة للدبلوي بالمقررات الدراسية واألعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية وفق ما يلي:
 -1ال تقل مدة الدراسة عن ف لين ،وال تزيد عن أربعة ف ول دراسية .
 -2ال يقل عدد الوحدات الدراسية عن ()24وحدة ،وال تزيد عن ( )36وحدة.
ِّ
ويحدد مجلس الجامعة بنال على اقتراح مجليي القيم والكلية المةت ين ،وتوصية مجلس عمادة
الدراسات العليا ،المقررات المطلوبة للح ول على الدبلوي وميمى الشهادة.

المادة الثالثة والثالثون
تكون الدراسة للماجيتير بأحد األسلوبين اآلتيين:
 -1بالمقررات الدراسية والرسالة ،على أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن أربع وعشرين وحدة ،مضافاً
إليها الرسالة.
 -2بالمقررات الدراسية في بعض التة

ات ذات الطبيعة المهنية ،على أالَّ يقل عدد الوحدات الدراسية

عن ( )42وحدة من مقررات الدراسات العليا ،وعلى أن ي ون من بينها مشروع بح ي ب الث وحدات
على األقل.
ويراعى أن تتضمن الةطة الدراسية للماجيتير على مقررات دراسات عليا ذات عالقة بالتة ن
ُ

من أقياي أخرى ،كلما أم ن ذلك .
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المادة الرابعة والثالثون
تكون الدراسة للدكتوراه بأحد األسلوبين اآلتيين:
 -1بالمقررات الدراسية والرسالة ،على أال يقل عدد الوحدات المقررة عن ثالثين وحدة من مقررات
الدراسات العليا بعد الماجيتير ،مضافاً إليها الرسالة.
 -2بالرسالة وبعض المقررات ،على أالَّ يقل عدد الوحدات المقررة عن اثنتي عشرة وحدة من مقررات
الدراسات العليا  ،تُة ن للدراسات الموجهة ،أو الندوات ،أو حلقات ال ح  ،حيب التكوين العلمي
للطالب وتة

ه الدقيق.

المادة الخامسة والثالثون
تنقيم الينة الدراسية إلى ف لين رئيييين ال تقل مدة كل منهما عن خمية عشر أسبوعاً ،وال تدخل
ضمنهما فترتا التيجيل واالخت ارات ،وف ل دراسي صيفي ،ال تقل مدته عن ثمانية أسابيع ،تُضاعف
خاللها المدة المة

ة لكل مقرر.

ويجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس الينة الدراسية الكاملة ،وفقاً للقواعد واإلجرالات
يقرها مجلس الجامعة ،بما ال يتعارض مع أح اي هذه الالئحة.
التي ُّ

المادة السادسة والثالثون
 -1المدة المقررة للح ول على درجة الماجيتير ،ال تقل عن أربعة ف ول دراسية ،وال تزيد عن ثمانية
ف ول دراسية ،وال تُحيب الف ول ال يفية ضمن هذه المدة.
 -2المدة المقررة للح ول على درجة الدكتوراه ،ال تقل عن ستة ف ول دراسية ،وال تزيد عن عشرة
ف ول دراسية ،وال تُحيب الف ول ال يفية ضمن هذه المدة.
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المادة السابعة والثالثون
تُحيب المدة الق وى للح ول على الدرجة العلمية ،من بداية التيجيل في مقررات الدراسات العليا،
وحتى تاريخ تقديم المشرف على الطالب تقري اًر إلى رئيس القيم مرفقاً به نيةة من الرسالة ،أو أي
متطل ات أخرى لبرنامجه.
القواعد التنفيذية للمادة السابعة والثالثين:
للطالب أن يستفيد من اإلجالة التي تلي الفصل الذي تنتهي بنهايته المدة القصوى لحصوله على
الدرجة،على أن يسلم رسالته مع بدء دراسة الفصل التالي.

المادة الثامنة والثالثون
ال تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه الدرجة
العلمية ،عن س عين في المائة من عدد الوحدات المطلوبة ،كما يجب أن يقوي باإلعداد الكامل لرسالته
تحت إشرافها.

المادة التاسعة والثالثون
ال يتةهرج الطهالب إ الَّ بهعهد إنههال متطهل ات الهدرجهة العهلمهية ،وبمعدل تراكمي ال يقل عن (جيد جداً).
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الباب السابع
"نظام االختبارات"
المادة األربعون
يتم إجرال االخت ارات في مقررات الدراسات العليا لنيل درجة الدبلوي ،أو الماجيتير ،أو الدكتوراه ،ورصد
التقديرات ،وفقاً لالئحة الدراسة واالخت ارات للمرحلة الجامعية ال ادرة من مجلس التعليم العالي في جليته
ال انية المعقودة بتاريخ 1416/6/11هه ،فيما عدا ما يأتي:
 -1ال يعتبر الطالب ناجحًا في المقرر إال إذا ح ل فيه على تقدير (جيد) على األقل.
 -2فيما يتعلق باالخت ارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستها أك ر من ف ل دراسي يتةذ
مجليعمادة الدراسات العليا ما يراه حيالها بنال على توصية مجلس القيم وموافقة مجلس الكلية
المةت ة.
 -3أن يجتاز طالب الماجيتير – إذا اقتضى برنامج دراسته ذلك – وطالب الدكتوراه بعد إنهائهما جميع
المقررات المطلوبة اخت ا اًر تحريرياً وشفوياً شامالً تعقده لجنة متة

ة وفق قواعد يقرها مجلس

الجامعة بنال على توصية مجلس القيم وموافقة مجلس الكلية المةت ة ومجلس عمادة الدراسات
العليا .وي ون هذا االخت ار في التة ن الرئيس للطالب والتة

ات الفرعية إن وجدت .ويعد

الطالب مرشحاً لنيل الدرجة إذا اجتاز االخت ار من المرة األولى ،أما إن أخفق فيه أو في جزل منه
فيعطى فرصة واحدة خالل ف لين دراسيين ،فإن أخفق يلغى قيده.
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الباب الثامن
"الرسائل العلمية"
إعداد الرسائل واإلشراف عليها

المادة الحادية واألربعون
ي ون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج؛ لتوجيهه في دراسته ،ومياعدته
في اختيار موضوع الرسالة ،وإعداد خطة ال ح

بنال على
وفق القواعد المعتمدة من مجلس الجامعةً ،

توصية مجلس عمادة الدراسات العليا.

المادة الثانية واألربعون
على طالب الدراسات العليا بعد إنهال جميع متطل ات القبول ،واجتيازه خميين في المائة على األقل من
المقررات الدراسية ،وبمعدل تراكمي ال يقل عن (جيد جداً) ،التقدي بمشروع الرسالة – إن وجدت – إلى
القيم  ،وفي حالة التوصية بالموافقة عليه ،يقترح مجلس القيم اسم المشرف على الرسالة ،والمشرف
المياعد  -إن وجد – أو أسمال أعضال لجنة اإلشراف مع تحديد رئييها ،ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية،
بنال على تأييد مجلس الكلية.
ومجلس عمادة الدراسات العليا؛ للموافقة عليه ً

المادة الثالثة واألربعون
يجب أن تتميز موضوعات رسائل الماجيتير بالجدة واألصالة ،كما يجب أن تتميز موضوعات رسائل
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الدكتوراه باألصالة واالبتكار ،واإلسهاي الفاعل في إنمال المعرفة في تة ن الطالب.

المادة الرابعة واألربعون
تُكتب رسائل الماجيتير والدكتوراه باللغة العربية ،ويجوز أن تُكتب بلغة أخرى في بعض التة

ات

بنال على توصية مجليي القيم والكلية ،ومجلس عمادة الدراسات العليا .على
بقرار من مجلس الجامعةً ،
أن تحتوي على ملةن و ٍّ
اف لها باللغة العربية.

المادة الخامسة واألربعون
ُيشرف على الرسالة العلمية األساتذة ،واألساتذة المشاركون من أعضال هيئة التدريس بالجامعة ،ويجوز
أن يشرف األستاذ المياعد على رسائل الماجيتير إذا مضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان ،وكان
لدية بح ان على األقل – في مجال تة

ه – من األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر .

المادة السادسة واألربعون
يجوز أن يقوي باإلشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الةبرة المتميزة والكفاية العلمية في مجال
ال ح

بنال ،على توصية
من غير أعضال هيئة التدريس بالجامعة ،وذلك بقرار من مجلس الجامعة ً

مجلس القيم المةتن ،ومجلس الكلية المعنية ،ومجلس عمادة الدراسات العليا.

المادة السابعة واألربعون
يجوز أن يقوي بالمياعدة في اإلشراف على الرسالة أحد أعضال هيئة التدريس من أقياي أخرى ،حيب
طبيعة الرسالة ،على أن ي ون المشرف الرئيس من القيم الذي يدرس به الطالب.
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المادة الثامنة واألربعون
للمشرف ،سوال كان منفردا أو مشتركاً مع غيره ،أن يشرف بحد أق ى على أربع رسائل في وقت واحد.
ويجوز في حاالت الضرورة الق وى بتوصية من مجلس القيم ،وموافقة مجليي الكلية المعنية ،وعمادة
ويحتيب اإلشراف على كل رسالة بياعة واحدة من
الدراسات العليا زيادة عدد الرسائل إلى خمسُ ،
ن اب عضو هيئة التدريس ،إذا كان مشرفا منفردا أو مشرفا رئيياً.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة واحربعين:
يُحتسب اإلشراف للمشرف المساعد إن ُوجد على كل رسالة بساعة واحدة من نصاب عضو هيئة
التدريس

المادة التاسعة واألربعون
في حال عدي تم َّ ن المشرف من االستمرار في اإلشراف على الرسالة ،أو انتهال خدمته بالجامعة ،يقترح
القيم مشرفا بديالً يقوي مقامه ،ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقره مجلس عمادة الدراسات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة التاسعة واحربعين:
يجوز استمرار المشرف في اإلشراف على الرسالة بعد انتهاء خدمته بالجامعة على أن يصدر بذلك قرار
مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلسي القسم والكلية.

المادة الخمسون
يقدي المشرف  -في نهاية كل ف ل دراسي  -تقري اًر مف الً إلى رئيس القيم ،عن مدى ُّ
تقدي الطالب في
وترسل صورة من التقرير إلى عميد الدراسات العليا.
دراستهَ ،
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المادة الحادية والخمسون
ِّ
يقدي المشرف على الرسالة ،بعد انتهال الطالب من إعدادها ،تقري اًر عن اكتمالها وصالحيتها للمناقشة إلى
رئيس القيم ،تمهيداً الستكمال اإلجرالات التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة الحادية والخمسين :
 -1يشترط لتكوين لجنة المناقشة اجتيال طالب الماجستير و الدكتوراة لكافة المقررات وكذلك اجتيال
االختبار الشامل ‘ إذا اقتضى برنامج دراسته ذلك .
 -2عند تشكيل لجنة مناقشة لطالب الماجستير أوالدكتوراه يشترط مشاركة عضو خارجي ,واحد على
احقل  ،ولمجلس عمادة الدراسات العليا حق االستثناء من هذا الشرط.
 -3ترفع أسماء أعضاء لجنة المناقشة المقترحة من مجلسي القسم والكلية إلى مجلس عمادة الدراسات
العليا التخاذ قرار بشأنها ,
 -4يجب أال تليد المدة بين موافقة مجلس عمادة الدراسات العليا على تشكيل لجنة المناقشة وموعد
المناقشة على أربعة شهور.
 -5في حال اعتذار أو ياب أحد أعضاء لجنة المناقشة يعوض بالعضو البديل.

المادة الثانية والخمسون
إذا ثبت عدي جديَّة الطالب في الدراسة ،أو أخل ٍّ
بنال على تقرير من المشرف
بأي من واج اته الدراسيةً ،
على دراسته ،يتم إنذار الطالب بةطاب من القيم المةتن ،وإذا أُنذر الطالب مرتين ولم يتالف أس اب
بنال على توصية مجلس القيم إلغال قيده.
اإلنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا ً
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مناقشة الرسائل

المادة الثالثة والخمسون
بنال على توصية مجليي القيم والكلية
تُ َك َّون لجنة المناقشة بقرار من مجلس عمادة الدراسات العلياً ،
المةت ين.

المادة الرابعة والخمسون
يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما يأتي:
 - 1أن يكون عدد أعضائها فرديا ً ويكون المشرف مقررا ً لها.
 - 2أالَّ يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من بين أعضاء هيئة التدريس ،وال يمثل المشرف والمشرف
المساعد (إن ُوجد) أغلبية فيها.
 - 3أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة.
 - 4أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة ،أو األساتذة المشاركين ،على األقل.
 - 5أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي األعضاء على األقل.
القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والخمسين:
عند مناقشة الرسالة ،يكون للمشرف والمشرف المساعد أو المشرفين المساعدين – إن وجدوا -صوت
واحد فقط.

المادة الخامسة والخمسون
ُيشتر في لجنة المناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:
 - 1أن ي ون عدد أعضائها فردياً ،و اليقل عن ثالثة ،وي ون المشرف مقر اًر لها.
 - 2تقت ر عضوية لجنة المناقشة على األساتذة ،واألساتذة المشاركين ،وال ُيم ل المشرف ،والمشرف
المياعد (إن وجد) أغلبية بينهم.

 - 3أن ي ون بين أعضال اللجنة ،أحد األساتذة على األقل.
 - 4أن ي ون أحد أعضال اللجنة من خارج الجامعة.
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قرراتها بموافقة ثل ي األعضال على األقل.
 - 5أن تتةذ ا
القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والخمسين:
عند مناقشة الرسالة ،يكون للمشرف والمشرف المساعد أو المشرفين المساعدين – إن وجدوا -صوت
واحد فقط.

المادة السادسة والخمسون
في حال عدي تم ُّ ن المشرف على الرسالة من المشاركة في لجنة المناقشة ،لوفاته أو انتهال خدمته ،أو
لتواجده في مهمة خارج البالد لفترة طويلة ،يقترح القيم بديالً عنه ،ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية
قره مجلس عمادة الدراسات العليا.
وي ُّ
ُ

المادة السابعة والخمسون
تُ ِّعد لجنة المناقشة تقري اًر َّ
يوقع من جميع أعضائهاَّ ،
يقدي إلى رئيس القيم خالل أسبوع من تاريخ المناقشة،
متضمنا إحدى التوصيات اآلتية-:
 - 1قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.
ويفوض أحد أعضال لجنة
 - 2قبول الرسالة مع إجرال بعض التعديالت ،دون مناقشتها مرة أخرى َّ
المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة ،بعد التأكد من األخذ بهذه التعديالت في مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر
بنال على توصية مجلس عمادة الدراسات
من تاريخ المناقشة ،ولمجلس الجامعة االست نال من ذلك ً
العليا المبنية على تقرير لجنة الح م.

 - 3استكمال أوجه النقن في الرسالة ،وإعادة مناقشتها خالل الفترة التي ِّ
يحددها مجلس عمادة الدراسات
بنال على توصية مجلس القيم المةتن ،على أالَّ تزيد عن سنة واحدة من تاريخ المناقشة.
العلياً ،
 - 4عدي قبول الرسالة.
ولكل عضو من لجنة المناقشة على الرسالة ،الحق في أن يقدي ما له من مرئيات مغايرة أو تحف ات في
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تقرير مف َّ ل ،إلى كل من رئيس القيم ،وعميد الدراسات العليا ،في مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ
المناقشة.

المادة الثامنة والخمسون
يرفع رئيس القيم المةتن ،تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الدراسات العليا في مدة ال تتجاوز ثالثة

أسابيع من تاريخ المناقشة.

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والخمسين:
يرفع رئيس القسم تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الدراسات العليا من خالل عميد الكلية.

المادة التاسعة والخمسون
يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الجامعة التةاذ القرار.

المادة الستون
ُ -1ي رف للمشرف على رسالة الماجيتير من خارج الجامعة ،م افأة مقطوعة مقدارها ( )5000خمية
آالف ريال ،كما ي رف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة ،م افأة مقطوعة مقدارها
( )7000س عة آالف ريال.

 -2يجوز عند الضرورة إذا استدعى األمر مقابلة األستاذ المشرف الةارجي للطل ة المشرف عليهم

بنال على طلب من
وبموافقة مجلس الدراسات العليا للجامعة التي يت ع لها عضو هيئة التدريس ً ،
الجامعة التي يت ع لها الطالب أو الطال ة انتداب المشرف الةارجي على رسائل الماجيتير والدكتوراه

وفق الترتيب التالي:
أ -مرة واحدة كل ف ل دراسي لكل جامعة خارجية يشرف على رسائل طل ة فيها.
ب -أال يتجاوز عدد الجامعات التي ينتدب لها جامعتين كل ف ل دراسي.
ج -أال تتجاوز مدة االنتداب في كل مرة ( )3أياي.
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د -أال يتجاوز مجموع أياي االنتداب عشرة أياي في العاي الدراسي الكامل لجميع الجامعات.
ه -تتحمل الجامعة الميتفيدة نفقات عضو هيئة التدريس المنتدب لإلشراف على رسائل
طلبتها وفق ما هو مقرر ن اما له حيب رتبته.
(*) تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )1431/62/15وتاريخ 1431/12/29هم المتوج
بالموافقة السامية رقم (/446م  .ب) وتاريخ 1432/1/21هم .

المادة الحادية والستون
ُي رف لمن يشترك في مناقشة رسالة ماجيتير أو دكتوراه ،م افأة مقطوعة مقدارها ( )1000ألف ريال،
إذا كان المناقش عضواً في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تُ َّ
قدي لها الرسالة .أما إذا كان المناقش من
غير أعضال هيئة التدريس في الجامعة التي تناقش فيها الرسالة ،سوال كان من موظفي تلك الجامعة ،أو
ممن ْيدعى من خارجها ،فت رف له م افأة مقطوعة مقدارها ( )1500ريال لمناقشة رسالة الدكتوراه ،و

( )1000ريال لمناقشة رسالة الماجيتير ،وت ازد الم افأة لت

ح ( )2500ريال إذا كان المناقش من خارج

المملكة.
وإذا كان المناقش من خارج المدينة التي بها مقر الجامعة التي تُناقش فيها الرسالة ،سوال كان من
داخل المملكة أو من خارجهاَ ،ف ُي رف له باإلضافة إلى الم افأة المشار إليها أعاله تذكرة إركاب من مقر

إقامته وإليه ،وأجرة الي ن المناسب واإلعاشة ،وبحد أق ى ال يتجاوز ليلتين .كما تُ رف تذكرة إركاب،

لم ارفق المناقش إذا كان المناقش كفيفاً ولمحري المناقشة ،باإلضافة إلى أجرة الي ن المناسب بحد أق ى
ال يتجاوز ليلتين.
"ويجوز لمجلس الدراسات العليا إضافة ليلة أو ليلتين في حاالت الضرورة ،وإذا ما اقتضت ذلك
طبيعة الدراسة ،وذلك بنال على توصية من مجليي القيم والكلية المةت ين مع إيضاح المبررات لل قال
مدة تزيد عن ليلتين" (*).
(*)

تمت إضافة الجلء احخير من المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )1421/18/9وتاريخ 1421/2/10هم المتوج
بالموافقة السامية رقم ( )8/225وتاريخ 1421/3/17هم .
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الباب التاسع
"أحكام عامة"
المادة الثانية والستون
ِّ
بنال على اقتراح مجلس عمادة
يضع مجلس الجامعة القواعد المن مة لتقويم برامج الدراسات العليا ً
الدراسات العليا ،على أن ترفع نتائج التقويم لمجلس الجامعة.

المادة الثالثة والستون
ي ِّ
قدي رئيس القيم إلى كل من عميد الكلية المعنية ،وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عاي دراسي ،تقري اًر
ُ
عن سير الدراسات العليا فيه.

المادة الرابعة والستون
ما لم يرد فيه نن خاث في هذه الالئحة ،يطبَّق بشأنه ن اي مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه
التنفيذية ،واألن مة واللوائح والق اررات المعمول بها في المملكة.

المادة الخامسة والستون
ُت ِّ
لغي هذه الالئحة ما س قها من لوائح الدراسات العليا في الجامعات ،وييري العمل بها اعت ا اًر من أول
سنة دراسية تالية لتاريخ إقرارها ،ولمجلس الجامعة ،معالجة حاالت الطالب الملتحقين في ظل اللوائح
اليابقة لنفاذ هذه الالئحة.
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المادة السادسة والستون
لمجالس الجامعات ،وضع القواعد واإلجرالات التن يمية والتنفيذية ليير الدراسات العليا بها ،بما ال
يتعارض مع أح اي هذه الالئحة.

المادة السابعة والستون
لمجلس التعليم العالي ،حق تفيير هذه الالئحة.
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