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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 برافة فروعهار ع لررق الد ارس ههات المتحث هث ههة وال ح

ال ا

للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرةر والكشف ع حقائق جديدة.

 -3تمري الطالب المتميزر م حملة الشها ات ال امعية م مواصلة راساتهم العليا محلياً.

 -4إعدا الكفايات العلمية والمهنية المتحثثةر وتأهيلهم تأهيالً عالياً في م االت المعرفة المحتلفة.

 -5تشه ه ه ه ه ه يع الكفايات العلمية على مي ه ه ه ه ههايرة التقدي اليه ه ه ه ه هررع للعلم والتقنيةر و فعهم إلى اإل دا واال تكار
وتطورر ال ح

العلمي وتوجيهه لمعال ة قضايا الم تمع اليعو ي.

 -6اإلسهاي في تحيي ميتوى رامج المرحلة ال امعية لتتفاعل مع رامج الدراسات العليا .
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الباب الثاني
"الدرجات العلمية"
المادة الثانية
يمنح م لس ال امعة الدرجات العلمية اآلتيةر نال على توصية م لس القيم ر وتأييد كل م عميد الكلية
المعنية ر وعميد الدراسات العليا-:

 -1الد لوي العالي .

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

المادة الثالثة
تكون متطل ات الد ارسه ه ه ه ههة للدرجات العلمية المنثه ه ه ه ههوث عليها في الما ة ال انيةر وفق حراي ه ه الالئحةر
وريت نى م ذلك :

 -1الد لومات الطبية.
 -2الزماالت الطبية.

فيطبَّق عليها القواعد واللوائح الثا رة م م لس ال امعة.
ُ
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الباب الثالث
"تنظيم الدراسات العليا"
المادة الرابعة
ُينش ه ههأ في كل جامعة عما ة للد ارس ه ههات العليار ترت ج وكيل ال امعة للد ارس ه ههات العليا وال ح

العلمير وتتولى

اإلش هراف على جميع رامج الد ارسههات العليا بال امعة والتنيههيق فيما ينهار والتوصههية بالموافقة عليها وتقورمها
والمراجعة الدائمة لها.

المادة الخامسة
يرون لعما ة الد ارس ه ههات العليا م لس يحتن بالن ر في جميع األمور المتعلقة بالد ارس ه ههات العليا بال امعةر واتحاذ
الق اررات الالزمة بشأنها في حدو اختثاصهر وفق ما تقضي به ه ه الالئحةر وله على األخن ما يأتي -:

 -1اقتراح اليياسة العامة للدراسات العليا و تعديلهار وتنييقها في جميع كليات ومعاهد ال امعة ومتابعة تنفي ها
بعد إقرارها.

 -2اقتراح اللوائح الداخليةر بالتنييق مع األقياي العلميةر فيما يتعلق تن يم الدراسات العليا.
 -3اقتراح سس القبول للدراسات العليا وتنفي ها واإلشراف عليها.

 -4التوصية بإجازة البرامج الميتحدثة بعد راستها والتنييق ينها وبي البرامج القائمة.

 -5التوصية بالموافقة على مقررات الدراسات العليار وما يطر عليها و على البرامج م تعديل و تبديل.
 -6التوصية بميميات الشها ات العليا باللغتي العربية واإلن ليزرة نال على توصية م الس الكليات.
 -7التوصية بمنح الدرجات العلمية.

 -8البت في جميع الشؤون الطال ية المتعلقة بطالب الدراسات العليا في ال امعة.
 -9الموافقة على تشريل ل ان اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية.

 -10وضع اإللار العاي لحطة ال ح ر والقواعد المن مة لكيفية كتابة الرسالة العلميةر ول اعتهار وإخراجهار
وتقديمهار ونماذج تقاررر ل نة المناقشة والحرم على الرسائل.

 -11تقورم رامج الدراسات العليا في ال امعة بثفة وررةر واسطة ل ان و هيئات متحثثة م
خارج ال امعة.

 -12راسة التقاررر الدوررة التي تقدمها األقياي العلمية في ال امعة.

 -13الن ر فيما يحيله إليه م لس ال امعةر و رئييهر و مدير ال امعة للدراسة وإ دال الري.

5

اخل و م

المادة السادسة
ي َّ
ؤلف م لس عما ة الدراسات العليا على النحو التالي:
ُ
 -1عميد الدراسات العليا وله رئاسة الم لس.
 -2عميد ال ح

العلمي.

 -3وكيل عما ة الدراسات العليا وله مانة الم لس.
 -4عضو هيئة تدررس واحد ع كل كلية ها راسات عليا درجة ستاذ مشارك على األقلر يتم تعيينهم
بقرار م م لس ال امعة نال على توصية م الس الكليات وموافقة مدير ال امعة .وررون تعيينهم مدة
سنتي قا لة للت ديد.
ور تمع الم لس دعوة م رئييه مرة واحدة كل شهر على األقل وال يثح االجتما إال بحضور ثل ي
عضائهر وتثدر ق ارراته باألغلبية ألصوات األعضال الحاضرر ر وعند التياوي يرجح ال انب ال ي فيه
الرئيس .وتعتبر ق اررات الم لس ناف ةر ما لم ير عليها اعتراض م مدير ال امعة خالل خمية عشر يوما
م تاررخ وصولها إليه.
ي عضائهر و م غيرهم لدراسة ما يرلفهم به.

ولم لس العما ة تشريل ل ان ائمة و مؤقتة م
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
نال على توصه ه ه ههية م لس عما ة
يضه ه ه ههع م لس ال امعة المعايير التفثه ه ه ههيلية إلقرار رامج الد ارسه ه ه ههات العليا ً
الدراسات مع مراعاة ما يأتي:
 – 1ن يرون قد توافر لدى القيههمر العد الكافي م عضههال هيئة التدررس م األسههات ة واألسههات ة المشههاركي
المتحثه ه ه ه ه ه هثه ه ه ه ه ه ههي في م هال البرنهامجر بهاإلضه ه ه ه ه ه ههافهة إلى توفير اإلمرهانهات ال ح يهة م معهامهل ومحتبرات
وتيهيالت الحاسوب وغيرهار وذلك لضمان ن اح البرنامج م حي

التدررس واإلشراف وال ح .

 – 2ن يرون القيه ه ه ه ه ههم قد ااتيه ه ه ه ه ههب خبرة مناس ه ه ه ه ه ه ة على ميه ه ه ه ه ههتوى المرحلة ال امعية إن كان البرنامج لدرجة
الماجيتيرر و مرحلة الماجيتير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه.
 – 3ن يرون عد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج مناس اً لضمان استم ارررته.
القواعد التنفيذية للمادة السابعة:
على القسمم تقديم إحاماءات بعدد البالا المتو ع بول م في البرنامج ،والج ات التي يمكن أن تسمتفيد من
البرنامج.

المادة الثامنة
مع مراعاة ما ور في الما ة ( )7يتقدي القيم إلى م لس الكلية بمشرو تفثيلي ع البرنامج يوضح فيه ما
يلي:
 – 1هداف البرنامج ومدى احتياج الم تمع اليعو ي له.
 – 2لبيعة البرنامج م حي

تركيزه األاا يمي والمهني ومنه ه العلمي.

 – 3همية البرنامج وميوغات تقديمهر بعد االلال على ما تقدمه األقياي األخرى اخل ال امعة و
ال امعات األخرى في المملكة في م ال التحثن.
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 – 4اإلمرانات المتوافرةر و المطلوب توافرها بالقيم لتقديم البرنامج على ميتوى تعليمي ومهني رفيعر
وبثفة خاصة تحديد الم االت ال ح ية الرئيية بالقيم.
ُ – 5م َّ
عدل استقرار هيئة التدررس بالقيم على مدى الينوات الحمس الماضية.
 -6اليير ال اتية والعلمية ألعضال هيئة التدررس بالقيمر ولم لهم صلة بم ال البرنامج في ال امعة.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة:
يقوم القسمم العلمي بالكلية المعنية بإعداد مشمرو البرنامج المقتر وفق اححكام السمتة التي نامت
علي ا المادة ( )8مع مراعاة اآلتي:
 -1تحديد مسارات وشعا البرنامج والتخااات الد يقة وأسلوا الدراسة الذي يواي به القسم.
 -2تحديد مقررات البرنامج ،وعدد الوحدات الدراسمممممية المعتمدة لكل مقرر وتوليع المقررات اإلجبارية
واالختيارية.
 -3تحمديمد رمل ور م لجميع مقررات البرنمامج ،بمالل تين العربيمة واإلنجليليمة ،ووفق البرق المعتممدة
لتر يم مقررات الدراسات العليا.
 -4إجراء دراسمة مقارنة بين البرنامج والبرامج المناظرة من برامج الدراسمات العليا الحديثة في جامعات
المملكة والجامعات اإل ليمية والعالمية لالسمترشماد ب ا في وضمع المعايير احكاديمية وخبة البرنامج،
واالسممتفادة من إيجابيات هذه البرامج وتالفي سمملبيات ا ،وتوضمميى مدى تميل البرنامج عن يره من
البرامج المماثلة.
 -5وضممع خبب دراسممية لبرامج الدراسممات العليا المقترحة تشممتمل على توامميف البرامج والمقررات
بالل ة التي يدرس ب ا البرنامج،ويُعرض على الج ة المختاة العتماد الخبب في الجامعة بعد موافقة
مجلسي القسم والكلية على البرنامج .
 -6على القسمممممم العلمي عرض الخبب المدراسممم ميمة للبرنمامج المقتر اسمممممتحمداثمة على ج مات أو خبراء
خارجيين مسممتقلين متخامماممين ل ما خبرة أكاديمية واسممعة ومتميلة من داخل المملكة أو خارج ا
وذلك لدراسمت ا وتقييم ا والتوامية بإ رارها ،وذلك بل عرضم ا على مجلس عمادة الدراسمات العليا
على أن يتم تقديم تقارير الج ة الخارجية مع بلا إ رار البرنامج.
 -7يتم إعداد مشرو البرنامج المقتر وفق الضوابب والنماذج المعدة ل ذا 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 حسا شمول المقتر وخبة الجامعة.

المادة التاسعة
يدرس م لس عما ة الد ارس ه ه ه ه ههات العليا مش ه ه ه ه ههرو البرنامجر ورتولى التني ه ه ه ه ههيق ي متطل اته ومتطل ات

البرامج األخرى القائمة إن ُوجدت لتفا ي االز واجية فيما ينهار وفي حال اقتناعه يوص ه ه ه ه ههي به إلى م لس
ال امعة العتما ه.

المادة العاشرة
هال
يرون التعهديهل في المقرراتر و متطل هات البرنهامجر و شه ه ه ه ه ه ههرو القبولر بقرار م م لس ال هامعهة ن ً
على توصية م لس عما ة الدراسات العليا بالتنييق مع القيم المحتن.
القواعد التنفيذية للمادة العاشرة:
-1

يتولَّى كمل سمممممم علمي بكمل كليمة إعمداد التقمارير الاللممة لتقويم برامجمه بشممم مكمل دوري بعمد تخريج
دفعتين على اح ل

-2

يتولى كل سمم ا ترا شمروب القبول الخاامة به بما ال يتعارض مع الشمروب المناموه علي ا في
الالئحة  ،وما جاء في القواعد التنفيذية للجامعة.

-3

يقوم كل سم علمي بكل كلية بتحديد المتبلبات التي يحتاج ا كل برنامج دراسي مقتر .

-4

يكون التعديل في المقررات ،أو متبلبات البرنامج أو شمممروب القبول بناء على توامممية مجلسمممي
القسم والكلية ومجلس عماد الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة.

9

المادة الحادية عشرة
و ا ر و كليتي ر وفق قواعد

ي وز ن تُنشههأ في ال امعة رامج مشههتركة للد ارسههات العليا ي قيههمي
نال على توصية م لس عما ة الدراسات العليار بعد التنييق مع األقياي المعنية.
يضعها م لس ال امعة ً
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الباب الخامس
"القبول والتسجيل"
شروط القبول

المادة الثانية عشرة
ِّ
يحد م لس ال امعة عدا الطالب ال ي سيتم قبولهم سنوراً في الدراسات العليار نال على توصية

م لس عما ة الدراسات العليار واقتراح م الس األقياي والكليات.

المادة الثالثة عشرة
يشتر للقبول في الدراسات العليا بثفة عامة ما يأتي:
ِّ
 -1ن يرون
المتقدي سعو ياً ر و على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان م غير اليعو يي .
ِّ
 -2ن يرون
المتقدي حاصالً على الشها ة ال امعية م جامعة سعو يةر و م جامعة خرى معترف
ها.

 -3ن يرون حي الييرة واليلوكر والئًقا لبياً .
 -4ن ِّ
يقدي تزكيتي علميتي م سات ة سبق لهم تدرريه .
 -5موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً .

 -6األصل في راسة الدكتوراه التفرغ التاي ور وز لم لس ال امعة اإلست نال م ذلك متى عت الحاجة
ل لك .

ولم لس كل جامعة ن ُيضيف إلى ه ه الشرو العامة ما يراه ضرورراً .

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة:
 -1يجول تأجيل إحضار البالا موافقة مرجعه على الدراسة إلى حين بدء تسجيله المقررات
 -2يجول لمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على تواية مجلسي القسم والكلية استثناء القبول في
برنامج مرحلة الدكتوراة من شرب التفرغ كليا ً أو جلئيا ً والرفع بذلك لمجلس الجامعة.

11

المادة الرابعة عشرة
ُيشتر للقبول بمرحلة الد لوي حثول الطالب على تقدير ( جيد ) على األقل في المرحلة ال امعية.

المادة الخامسة عشرة
يشتر للقبول بمرحلة ) الماجيتير( حثول الطالب على تقدير) جيد جد ا ( على األقل في المرحلة
ال امعية ر ور وز لم لس عما ة الدراسات العليا قبول الحاصلي على تقدير )جيد مرتفع ( .
نال على توصية م لس القيم وتأييد م لس الكلية قبول الحاصلي
اما ي وز لم لس عما ة الدراسات العليا ً

على تقدير) جيد ( في بعض البرامج التي يحد ها م لس ال امعة ر على ال يقل معدل الطالب في ال
األحوال ع ) جيد جداً ( في مقررات التحثن لمرحلة ال رالورروس .

ولم لس عما ة الدراسات العليا نا ل على توصية م لس القيم وتأييد م لس الكلية إضافة شرو
يراها ضروررة للقبول.

خرى

(*) 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 )ر الحثول على تقدير ( جيد جداً ) على األقل في مرحلة الماجيتير إذا
نال على توصية م لس القيمر وتأييد
اانت م جامعة تمنحها تقدير  .ولم لس عما ة الدراسات العليا ً

م لس الكليةر إضافة شرو

خرى يراها ضروررة للقبول.

المادة السابعة عشرة
نال على توصية م ليي
ي وز قبول الطالب لدراسة الماجيتير و الدكتوراه في غير م ال تحثثهر ً
القيم والكلية المحتثي ر وموافقة م لس عما ة الدراسات العليا.
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المادة الثامنة عشرة
ي وز لم لس القيم المحتن ن يشتر لقبول الطالب في مرحلتي الماجيتير و الدكتوراهر اجتياز عد
م المقررات التكميلية م مرحلة سابقةر في مدة ال تزرد على ثالثة فثول راسية مع مراعاة ما يأتي:
- 1اجتياز المقرر التكميلي في المرة األولى تقدير ال يقل ع (جيد).
 – 2الَّ يقل َّ
معدله التراامي في المقررات التكميلية ع (جيد جداً).

 – 3ال يتم التي يل في رنامج الدراسات العليها إالَّ بعهد اجتيهاز المقهررات التكميليةر ور وز لم لس القيم
المحتن اإلذن بالتي يل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر و مقررر م
المقررات التكميلية.

 – 4ال تُحتيب المدة الزمنية الجتياز المقررات التكميلية ضم المدة المحد ة للحثول على الدرجة.
 – 5ال تدخل المقررات التكميلية في احتياب المعدل التراامي لمرحلة الدراسات العليا.

المادة التاسعة عشرة
َّ
تتولى عما ة الدراسات العليا قبول الطالب وتي يلهم بالتنييق مع عما ة القبول والتي يل.

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة:
 -1تحديد احعداد المواى ب ا للقبول يكون مبنيا ً على ا ترا مجلسي القسم والكلية
وتواية مجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة .
 -2في حالة تأخر الكلية بالرفع باحسماء المقترحة في الو ت المحدد من بل عمادة
الدراسات العليا يتولى مجلس عمادة الدراسات العليا التواية باحعداد المقترحة في
البرامج.
 -3تتولى عمادة الدراسات العليا اإلعالن عن البرامج المتاحة ومواعيد القبول في ا واعتماد
أسماء المرشحين للقبول .

المادة العشرون
ال ي وز للطالب ن يلتحق برنام ي للدراسات العليا في وقت واحد.
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التأجيل والحذف

المادة الحادية والعشرون
ي وز بموافقة م لس القيم المحتن وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالبر علهى َّ
ال تت اوز
مهدة التهأجيل فثهليه

راسيي ر وال تحتيب مدة التأجيل ضم الحد األقثى لمدة الحثول على الدرجة.

القواعد التنفيذية للمادة الحادية والعشرين :
 -1يُعد بول التأجيل نافذا ً بعد موافقة عميد الدراسات العليا،بما ال يتجاول أسبوعين من بدء الفال
الدراسي احول للبالا حتى لو ادر له ر م جامعي.
 -2في حالة تعليق البرنامج من بل القسم؛ ًيمدد تأجيل البالا لحين استئناف البرنامج وال يُحتسا
ضمن الحد اح اى للحاول على الدرجة.

المادة الثانية والعشرون
ي وز بموافقة م لس القيم المحتن وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل راسة الطالب وفق ما يأتي:
 -1ن يرون الطالب قد اجتاز فثالً راسياً و ا رر و ن ز قد اًر مناس اً م الرسالة.
 -2الَّ يت اوز م مو مدة التأجيل ربعة فثول راسية ( سنتي

راسيتي ).

 -3ن َّ
يتقدي بطلب التأجيل قبل داية الفثل الدراسي بما ال يقل ع

سبوعي .

-4ال تُحتيب مدة التأجيل ضم الحد األقثى لمدة الحثول على الدرجة.

المادة الثالثة والعشرون
ي وز ن يح ف الطالب جميع مقررات الفثل الدراسي وفق ما يأتي:
 -1ن َّ
يتقدي بطلب الح ف إلى رئيس القيم قبل االخت ار النهائي بحمية سا يع على األقل .
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 -2موافقة م لس القيم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
الفرث اإلضافية.
 -3الَّ يرون ه ا الفثل الدراسي ضم ُ
ُ -4يحتيب ه ا الفثل الدراسي ضم مد التأجيل المشار إليها في الما ة (.)22

االنسحاب ( ) 

المادة الرابعة والعشرون
إذا انيحب الطالب م الدراسات العليا نال على رغبتهر ثم ار العو ة إليها ل قت عليه شرو االلتحاق
وقت القبول ال ديد.
القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والعشرون:
 .1يتقدم البالا ببلا االنسحاا إلى عمادة الدراسات العليا.
 .2تخبر عمادة الدراسات العليا عمادة القبول والتسجيل والكلية المعنية بذلك بعد إكمال إجراءات
االنسحاا .

االنقطاع

المادة الخامسة والعشرون
ورطوى قيده في الحاالت اآلتية:
ُيعتبر الطالب منقطعاً ع الدراسةر ُ
 -1إذا كان مقبوالً للدراسة ولم يي ل في الوقت المحد .

 -2في حال التي يل في حد الفثولر وعدي م اشرته للدراسة له ا الفثل.

القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والعشرين:
تتولى الكلية المختاة الرفع بأسماء البالا المنقبعين عن الدراسة إلى عمادة الدراسات العليا بناء على
تواية مجلسي القسم والكلية.
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إلغاء القيد وإعادته

المادة السادسة والعشرون
ُيلغى قيد الطالب بقرار م م لس عما ة الدراسات العليا في الحاالت اآلتية:

 -1إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم ُيي ِّ ل في الفترة المحد ة للتي يل.

 -2إذا لم ي تز المقررات التكميلية وفق الشرو الوار ة في الما ة (.)18

 -3إذا انيحب و انقطع ع الدراسةر لمدة فثل راسي ون ع ر مقبول.

 -4إذا ثبت عدي جديته في الدراسة و خل ٍّ
بأي م واج اته الدراسية وفقا ألحراي الما ة ( )52م ه ه
الالئحة.

 -5إذا انحفض َّ
معدله التراامي ع تقدير (جيد جداً) في فثلي

راسيي متتالي .

 -6إذا ت اوز فرث التأجيل المحد ة في الما ة(.)22

 -7إذا خل باألمانة العلميةر سوال في مرحلة راسته للمقررات و إعدا ه للرسالةر و قاي بعمل يحل
باألن مة والتقاليد ال امعية.

 -8إذا لم ي تز االخت ار الشامل – إن وجد – بعد اليماح له بإعا ته مرة واحدة.
-9

قررت ل نة الحرم على الرسالة عدي صالحيتها للمناقشةر و عدي قبولها بعد المناقشة.
إذا َّ

 -10إذا لم يحثل على الدرجة خالل الحد األقثى لمدتها وفقا للما ة (.)36

المادة السابعة والعشرون
ي وز في حاالت الضرورة القثوىر إعا ة قيد الطالب ال ي ُلغي قيدهر إذا كان الحائل ون مواصلة
راسته ظروف قهررة يقبلها م ليا القيم والكليةر وتكون إعا ة القيد نال على توصية م م لس عما ة
الدراسات العليار وبقرار م م لس ال امعة مع مراعاة ما يلي:
 -1الطالب ال ي مضى على إلغال قيده ا ر م ستة فثول راسيةر يعامل معاملة الطالب الميت در
بثرف الن ر عما قطع سابقاً م مرحلة الدراسة.
 -2الطالب ال ي مضى على إلغال قيده ستة فثول راسية و قلر يعيد راسة بعض المقررات التي
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يحد ها له م ليا القيم والكليةر وروافق عليها م لس عما ة الدراسات العليار وتُحتيب الوحدات التي
َّ
معدله التراامي بعد استئنافه الدراسةر كما تُحتيب المدة التي قضاها الطالب في
رسها ضم

الدراسة قبل إلغال قيدهر ضم المدة القثوى للحثول على الدرجة.

ال ُفَرص اإلضافية

المادة الثامنة والعشرون
نال م الفقرة ( )5م الما ة ()26ر منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفثل راسي واحد و
ي وز است ً
فثلي راسيي حداً علىر نال على توصية م ليي القيم والكلية وموافقة م لس عما ة الدراسات
العليا.

المادة التاسعة والعشرون
راسيي ر

نال م الفقرة()10م الما ة( )26منح الطالب فرصة إضافية ال تزرد ع فثلي
ي وز است ً
نال على تقررر م المشرفر وتوصية م لس القيم والكليةر وم لس عما ة الدراسات العليار وموافقة
م لس ال امعة.

التحويل

المادة الثالثون
ي وز قبول تحورل الطالب إلى ال امعة م جامعة خرى معترف هار نال على توصية م ليي
القيم والكليةر وموافقة م لس عما ة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
ِّ
المحولر و ي شرو
 -1توافر شرو القبول في الطالب

خرى يراها القيم ضروررة .

المحول منها ألي سبب م األس اب .
 -2الَّ يرون الطالب مفثوالً م ال امعة
َّ
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 -3ي وز احتياب عد الوحدات الدراسية التي رسها سابقاً ل قاً لآلتي:
 ال يرون قد مضى على راسته للوحدات المعا لة ا ر م ستة فثول راسية.ب -ن تتفق م حي

المحول إليه.
الموضو مع متطل ات البرنامج
َّ

ج -الَّ تتعدى ني ة ه ه الوحدات ثالثي في المائة م وحدات البرنامج المحول إليه.
 ال يقل تقديره في الوحدات المعا لة ع (جيد جداً).َّ
المعدل التراامي.
هه -ال تدخل الوحدات المعا لة ضم حياب
و -تكون المعا لة توصية م م لس القيم ال ي يت عه المقرر وموافقة م ليي الكلية وعما ة
الدراسات العليا.

المادة الحادية والثالثون
ي وز تحورل الطالب م تحثن إلى تحثن آخر اخل ال امعةر نال على توصية م ليي القيم
المحول إليه والكلية وموافقة م لس عما ة الدراسات العليار مع مراعاة ما يأتي:
َّ
ِّ
المحولر و ي شرو
 -1توافر شرو القبول في الطالب

خرى يراها القيم ضروررة.

 -2ي وز احتياب الوحدات الدراسية التي سبق راستها في ال امعةر إذا رى القيم المحتن َّنها مطابقة
َّ
معدله التراامي .
للبرنامج ال ي يررد التحورل إليه وتدخل ضم
 -3ال يرون الطالب قد ُلغي قيدهر ألي م األس اب الوار ة في الما ة ( )26م ه ه الالئحة .
المحول منهر ضم المدة القثوى المحد ة للحثول
 -4تُحتيب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج
َّ
على الدرجة.
 -5يرون التحورل م

رنامج إلى رنامج آخرر لمرة واحدة خالل المدة المحد ة للحثول على الدرجة.

القواعد التنفيذية للمادة الحادية والثالثين :
 -1أن يكون د أمضى ما ال يقل عن فال دراسي في تخااه احول ،وال يشمل ذلك فاول التأجيل أو
الحذف.
 -2أن تكون المدة المتبقية للبالا ،كافية للحاول على الدرجة العلمية في البرنامج المحول إليه.
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الباب السادس
"نظام الدراسة"
المادة الثانية والثالثون
تكون الدراسة للد لوي بالمقررات الدراسية واألعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية وفق ما يلي:
 -1ال تقل مدة الدراسة ع فثلي ر وال تزرد ع

ربعة فثول راسية .

 -2ال يقل عد الوحدات الدراسية ع ()24وحدةر وال تزرد ع ( )36وحدة.
ِّ
ورحد م لس ال امعة نال على اقتراح م ليي القيم والكلية المحتثي ر وتوصية م لس عما ة
الدراسات العليار المقررات المطلوبة للحثول على الد لوي وميمى الشها ة.

المادة الثالثة والثالثون
تكون الدراسة للماجيتير بأحد األسلوبي اآلتيي :
 -1بالمقررات الدراسية والرسالةر على ال يقل عد الوحدات الدراسية ع

ربع وعشرر وحدةر مضافاً

إليها الرسالة.
 -2بالمقررات الدراسية في بعض التحثثات ذات الطبيعة المهنيةر على الَّ يقل عد الوحدات الدراسية
ع ( )42وحدة م مقررات الدراسات العليار وعلى ن يرون م

ينها مشرو بح ي الث وحدات

على األقل.
م

ورراعى ن تتضم الحطة الدراسية للماجيتير على مقررات راسات عليا ذات عالقة بالتحثن
ُ

قياي خرىر كلما مر ذلك .
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المادة الرابعة والثالثون
تكون الدراسة للدكتوراه بأحد األسلوبي اآلتيي :
 -1بالمقررات الدراسية والرسالةر على ال يقل عد الوحدات المقررة ع ثالثي وحدة م مقررات
الدراسات العليا بعد الماجيتيرر مضافاً إليها الرسالة.
 -2بالرسالة وبعض المقرراتر على الَّ يقل عد الوحدات المقررة ع اثنتي عشرة وحدة م مقررات
الدراسات العليا ر تُحثن للدراسات الموجهةر و الندواتر و حلقات ال ح ر حيب التكور العلمي
للطالب وتحثثه الدقيق.

المادة الخامسة والثالثون
تنقيم الينة الدراسية إلى فثلي رئيييي ال تقل مدة كل منهما ع خمية عشر سبوعاًر وال تدخل
ضمنهما فترتا التي يل واالخت اراتر وفثل راسي صيفير ال تقل مدته ع ثمانية سا يعر تُضاعف
خاللها المدة المحثثة لكل مقرر.
ور وز ن تكون الدراسة في بعض الكليات على ساس الينة الدراسية الكاملةر وفقاً للقواعد واإلجرالات
يقرها م لس ال امعةر بما ال يتعارض مع حراي ه ه الالئحة.
التي ُّ

المادة السادسة والثالثون
 -1المدة المقررة للحثول على رجة الماجيتيرر ال تقل ع

ربعة فثول راسيةر وال تزرد ع ثمانية

فثول راسيةر وال تُحيب الفثول الثيفية ضم ه ه المدة.
 -2المدة المقررة للحثول على رجة الدكتوراهر ال تقل ع ستة فثول راسيةر وال تزرد ع عشرة
فثول راسيةر وال تُحيب الفثول الثيفية ضم ه ه المدة.
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المادة السابعة والثالثون
تُحيب المدة القثوى للحثول على الدرجة العلميةر م

داية التي يل في مقررات الدراسات العليار

وحتى تاررخ تقديم المشرف على الطالب تقرر اًر إلى رئيس القيم مرفقاً به نيحة م الرسالةر و ي
متطل ات خرى لبرنام ه.
القواعد التنفيذية للمادة السابعة والثالثين:
للبالا أن يستفيد من اإلجالة التي تلي الفال الذي تنت ي بن ايته المدة القاوى لحاوله على
الدرجة،على أن يسلم رسالته مع بدء دراسة الفال التالي.

المادة الثامنة والثالثون
ال تقل عد الوحدات الدراسية التي يدرسها لالب الدراسات العليا في ال امعة التي ستمنحه الدرجة
العلميةر ع س عي في المائة م عد الوحدات المطلوبةر كما ي ب ن يقوي باإلعدا الكامل لرسالته
تحت إشرافها.

المادة التاسعة والثالثون
ال يتحهرج الطهالب إ الَّ هعهد إنههال متطهل ات الهدرجهة العهلمهيةر وبمعدل تراامي ال يقل ع (جيد جداً).
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الباب السابع
"نظام االختبارات"
المادة األربعون
يتم إجرال االخت ارات في مقررات الدراسات العليا لنيل رجة الد لوير و الماجيتيرر و الدكتوراهر ورصد
التقديراتر وفقاً لالئحة الدراسة واالخت ارات للمرحلة ال امعية الثا رة م م لس التعليم العالي في جليته
ال انية المعقو ة تاررخ 1416/6/11ههر فيما عدا ما يأتي:
 -1ال يعتبر الطالب ناجحًا في المقرر إال إذا حثل فيه على تقدير (جيد) على األقل.
 -2فيما يتعلق باالخت ارات البديلة والمقررات التي تتطلب راستها ا ر م فثل راسي يتح
م ليعما ة الدراسات العليا ما يراه حيالها نال على توصية م لس القيم وموافقة م لس الكلية
المحتثة.
 -3ن ي تاز لالب الماجيتير – إذا اقتضى رنامج راسته ذلك – ولالب الدكتوراه بعد إنهائهما جميع
المقررات المطلوبة اخت ا اًر تحرررراً وشفوراً شامالً تعقده ل نة متحثثة وفق قواعد يقرها م لس
ال امعة نال على توصية م لس القيم وموافقة م لس الكلية المحتثة وم لس عما ة الدراسات
العليا .وررون ه ا االخت ار في التحثن الرئيس للطالب والتحثثات الفرعية إن وجدت .ورعد
الطالب مرشحاً لنيل الدرجة إذا اجتاز االخت ار م المرة األولىر ما إن خفق فيه و في جزل منه
فيعطى فرصة واحدة خالل فثلي

راسيي ر فإن خفق يلغى قيده.
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الباب الثامن
"الرسائل العلمية"
إعداد الرسائل واإلشراف علي ا

المادة الحادية واألربعون
يرون لكل لالب راسات عليا مرشد علمي مع داية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في راستهر ومياعدته
في اختيار موضو الرسالةر وإعدا خطة ال ح

نال على
وفق القواعد المعتمدة م م لس ال امعةر ً

توصية م لس عما ة الدراسات العليا.

المادة الثانية واألربعون
على لالب الدراسات العليا بعد إنهال جميع متطل ات القبولر واجتيازه خميي في المائة على األقل م
المقررات الدراسيةر وبمعدل تراامي ال يقل ع (جيد جداً)ر التقدي بمشرو الرسالة – إن وجدت – إلى
القيم ر وفي حالة التوصية بالموافقة عليهر يقترح م لس القيم اسم المشرف على الرسالةر والمشرف
المياعد  -إن وجد – و سمال عضال ل نة اإلشراف مع تحديد رئييهار وررفع لك إلى م لس الكليةر
نال على تأييد م لس الكلية.
وم لس عما ة الدراسات العليا للموافقة عليه ً

المادة الثالثة واألربعون
ي ب ن تتميز موضوعات رسائل الماجيتير بال دة واألصالةر كما ي ب ن تتميز موضوعات رسائل
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الدكتوراه باألصالة واال تكارر واإلسهاي الفاعل في إنمال المعرفة في تحثن الطالب.

المادة الرابعة واألربعون
تُكتب رسائل الماجيتير والدكتوراه باللغة العربيةر ور وز ن تُكتب لغة خرى في بعض التحثثات
نال على توصية م ليي القيم والكليةر وم لس عما ة الدراسات العليا .على
بقرار م م لس ال امعةر ً
ن تحتوي على ملحن و ٍّ
اف لها باللغة العربية.

المادة الخامسة واألربعون
ُيشرف على الرسالة العلمية األسات ةر واألسات ة المشاركون م عضال هيئة التدررس بال امعةر ور وز
ن يشرف األستاذ المياعد على رسائل الماجيتير إذا مضى على تعيينه على ه ه الدرجة سنتانر وكان
لدية بح ان على األقل – في م ال تحثثه – م األبحاث المنشورة و المقبولة للنشر .

المادة السادسة واألربعون
ي وز ن يقوي باإلشراف على الرسائل العلمية مشرفون م ذوي الحبرة المتميزة والكفاية العلمية في م ال
ال ح

نالر على توصية
م غير عضال هيئة التدررس بال امعةر وذلك بقرار م م لس ال امعة ً

م لس القيم المحتنر وم لس الكلية المعنيةر وم لس عما ة الدراسات العليا.

المادة السابعة واألربعون
ي وز ن يقوي بالمياعدة في اإلشراف على الرسالة حد عضال هيئة التدررس م
لبيعة الرسالةر على ن يرون المشرف الرئيس م القيم ال ي يدرس به الطالب.
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قياي خرىر حيب

المادة الثامنة واألربعون
للمشرفر سوال كان منفر ا و مشتركاً مع غيرهر ن يشرف بحد قثى على ربع رسائل في وقت واحد.
ور وز في حاالت الضرورة القثوى توصية م م لس القيمر وموافقة م ليي الكلية المعنيةر وعما ة
ورحتيب اإلشراف على كل رسالة بياعة واحدة م
الدراسات العليا زرا ة عد الرسائل إلى خمسر ُ
نثاب عضو هيئة التدررسر إذا كان مشرفا منفر ا و مشرفا رئيياً.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة واحربعين:
يُحتسا اإلشراف للمشرف المساعد إن ُوجد على كل رسالة بساعة واحدة من نااا عضو هيئة
التدريس

المادة التاسعة واألربعون
في حال عدي َّ
تمر المشرف م االستمرار في اإلشراف على الرسالةر و انتهال خدمته بال امعةر يقترح
القيم مشرفا ديالً يقوي مقامهر وروافق عليه م لس الكلية المعنية ورقره م لس عما ة 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 فثل راسي  -تقرر اًر مفثالً إلى رئيس القيمر ع مدى ُّ
تقدي الطالب في
وترسل صورة م التقررر إلى عميد الدراسات العليا.
راستهر َ
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المادة الحادية والخمسون
ِّ
يقدي المشرف على الرسالةر بعد انتهال الطالب م إعدا هار تقرر اًر ع ااتمالها وصالحيتها للمناقشة إلى
رئيس القيمر تمهيداً الستكمال اإلجرالات التي يحد ها م لس عما ة الدراسات العليا.
القواعد التنفيذية للمادة الحادية والخمسين :
 -1يشترب لتكوين لجنة المنا شة اجتيال بالا الماجستير و الدكتوراة لكافة المقررات وكذلك اجتيال
االختبار الشامل ‘ إذا ا تضى برنامج دراسته ذلك .
 -2عند تشكيل لجنة منا شة لبالا الماجستير أوالدكتوراه يشترب مشاركة عضو خارجي ,واحد على
اح ل  ،ولمجلس عمادة الدراسات العليا حق االستثناء من هذا الشرب.
 -3ترفع أسماء أعضاء لجنة المنا شة المقترحة من مجلسي القسم والكلية إلى مجلس عمادة الدراسات
العليا التخاذ رار بشأن ا ,
 -4يجا أال تليد المدة بين موافقة مجلس عمادة الدراسات العليا على تشكيل لجنة المنا شة وموعد
المنا شة على أربعة ش ور.
 -5في حال اعتذار أو ياا أحد أعضاء لجنة المنا شة يعوض بالعضو البديل.

المادة الثانية والخمسون
إذا ثبت عدي جديَّة الطالب في الدراسةر و خل ٍّ
نال على تقررر م المشرف
بأي م واج اته الدراسيةر ً
على راستهر يتم إن ار الطالب بحطاب م القيم المحتنر وإذا ُن ر الطالب مرتي ولم يتالف س اب
نال على توصية م لس القيم إلغال قيده.
اإلن ار فلم لس عما ة الدراسات العليا ً
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منا شة الرسائل

المادة الثالثة والخمسون
نال على توصية م ليي القيم والكلية
تُ َك َّون ل نة المناقشة بقرار م م لس عما ة الدراسات العليار ً
المحتثي .

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 منا شة الرسالة ،يكون للمشرف والمشرف المساعد أو المشرفين المساعدين – إن وجدوا -اوت
واحد فقب.

المادة الخامسة والخمسون
ُيشتر في ل نة المناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:
 - 1ن يرون عد عضائها فر ياًر و اليقل ع ثالثةر وررون المشرف مقر اًر لها.
 - 2تقتثر عضورة ل نة المناقشة على األسات ةر واألسات ة المشاركي ر وال ُيم ل المشرفر والمشرف
المياعد (إن وجد) غلبية ينهم.

 - 3ن يرون ي عضال الل نةر حد األسات ة على األقل.
 - 4ن يرون حد عضال الل نة م خارج ال امعة.
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 - 5ن تتح ق ارراتها بموافقة ثل ي األعضال على األقل.
القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والخمسين:
عند منا شة الرسالة ،يكون للمشرف والمشرف المساعد أو المشرفين المساعدين – إن وجدوا -اوت
واحد فقب.

المادة السادسة والخمسون
في حال عدي ُّ
تمر المشرف على الرسالة م المشاركة في ل نة المناقشةر لوفاته و انتهال خدمتهر و
لتواجده في مهمة خارج البال لفترة لورلةر يقترح القيم ديالً عنهر وروافق عليه م لس الكلية المعنية
قره م لس عما ة الدراسات العليا.
ور ُّ
ُ

المادة السابعة والخمسون
تُ ِّعد ل نة المناقشة تقرر اًر َّ
يوقع م جميع عضائهار َّ
يقدي إلى رئيس القيم خالل سبو م تاررخ المناقشةر
متضمنا إحدى التوصيات اآلتية-:
 - 1قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.
ورفوض حد عضال ل نة
 - 2قبول الرسالة مع إجرال بعض التعديالتر ون مناقشتها مرة خرى َّ
المناقشة بالتوصية بمنح الدرجةر بعد التأاد م األخ ه ه التعديالت في مدة ال تت اوز ثالثة شهر
نال على توصية م لس عما ة الدراسات
م تاررخ المناقشةر ولم لس ال امعة االست نال م ذلك ً
العليا المبنية على تقررر ل نة الحرم.

 - 3استكمال وجه النقن في الرسالةر وإعا ة مناقشتها خالل الفترة التي ِّ
يحد ها م لس عما ة الدراسات
نال على توصية م لس القيم المحتنر على الَّ تزرد ع سنة واحدة م تاررخ المناقشة.
العليار ً
 - 4عدي قبول الرسالة.
ولكل عضو م ل نة المناقشة على الرسالةر الحق في ن يقدي ما له م مرئيات مغايرة و تحف ات في
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مفثلر إلى كل م رئيس القيمر وعميد الدراسات العليار في مدة ال تت اوز سبوعي م تاررخ
تقررر َّ
المناقشة.

المادة الثامنة والخمسون
يرفع رئيس القيم المحتنر تقررر ل نة المناقشة إلى عميد الدراسات العليا في مدة ال تت اوز ثالثة
سا يع م تاررخ المناقشة.

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

المادة التاسعة والخمسون
يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى م لس ال امعة التحاذ القرار.

المادة الستون
ُ -1يثرف للمشرف على رسالة الماجيتير م خارج ال امعةر مرافأة مقطوعة مقدارها ( )5000خمية
آالف ررالر كما يثرف للمشرف على رسالة الدكتوراه م خارج ال امعةر مرافأة مقطوعة مقدارها
( )7000س عة آالف ررال.

 -2ي وز عند الضرورة إذا استدعى األمر مقا لة األستاذ المشرف الحارجي للطل ة المشرف عليهم

نال على للب م
وبموافقة م لس الدراسات العليا لل امعة التي يت ع لها عضو هيئة التدررس ر ً
ال امعة التي يت ع لها الطالب و الطال ة انتداب المشرف الحارجي على رسائل الماجيتير والدكتوراه

وفق الترتيب التالي:
أ -مرة واحدة كل فثل راسي لكل جامعة خارجية يشرف على رسائل لل ة فيها.
ب -ال يت اوز عد ال امعات التي ينتدب لها جامعتي كل فثل راسي.
ج -ال تت اوز مدة االنتداب في كل مرة ( )3ياي.
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د -ال يت اوز م مو ياي االنتداب عشرة ياي في العاي الدراسي الكامل ل ميع ال امعات.
ه -تتحمل ال امعة الميتفيدة نفقات عضو هيئة التدررس المنتدب لإلشراف على رسائل
للبتها وفق ما هو مقرر ن اما له حيب رتبته.
(*) تم تعديل المادة بموجا رار مجلس التعليم العالي ر م ( )1431/62/15وتاريخ 1431/12/29هم المتوج
بالموافقة السامية ر م (/446م  .ا) وتاريخ 1432/1/21هم .

المادة الحادية والستون
ُيثرف لم يشترك في مناقشة رسالة ماجيتير و كتوراهر مرافأة مقطوعة مقدارها ( )1000لف ررالر
إذا كان المناقش عضواً في هيئة التدررس نفس ال امعة التي تُ َّ
قدي لها الرسالة .ما إذا كان المناقش م
غير عضال هيئة التدررس في ال امعة التي تناقش فيها الرسالةر سوال كان م موظفي تلك ال امعةر و
مم ْيدعى م خارجهار فتثرف له مرافأة مقطوعة مقدارها ( )1500ررال لمناقشة رسالة الدكتوراهر و

( )1000ررال لمناقشة رسالة الماجيتيرر وت از المرافأة لتث ح ( )2500ررال إذا كان المناقش م خارج
المملكة.
وإذا كان المناقش م خارج المدينة التي ها مقر ال امعة التي تُناقش فيها الرسالةر سوال كان م
اخل المملكة و م خارجهار َف ُيثرف له باإلضافة إلى المرافأة المشار إليها عاله ت كرة إركاب م مقر

إقامته وإليهر و جرة الير المناسب واإلعاشةر وبحد قثى ال يت اوز ليلتي  .كما تُثرف ت كرة إركابر

لمرافق المناقش إذا كان المناقش كفيفاً ولمحري المناقشةر باإلضافة إلى جرة الير المناسب بحد قثى
ال يت اوز ليلتي .
"ور وز لم لس الدراسات العليا إضافة ليلة و ليلتي في حاالت الضرورةر وإذا ما اقتضت ذلك
لبيعة الدراسةر وذلك نال على توصية م م ليي القيم والكلية المحتثي مع إيضاح المبررات لل قال
مدة تزرد ع ليلتي " (*).
(*) تمت إضافة الجلء احخير من المادة بموجا رار مجلس التعليم العالي ر م ( )1421/18/9وتاريخ 1421/2/10هم المتوج
بالموافقة السامية ر م ( )8/225وتاريخ 1421/3/17هم .
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الباب التاسع
"أحكام عامة"
المادة الثانية والستون
ِّ
نال على اقتراح م لس عما ة
يضع م لس ال امعة القواعد المن مة لتقورم رامج الدراسات العليا ً
الدراسات العليار على ن ترفع نتائج التقورم لم لس ال امعة.

المادة الثالثة والستون
ي ِّ
قدي رئيس القيم إلى كل م عميد الكلية المعنيةر وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عاي راسير تقرر اًر
ُ
ع سير الدراسات العليا فيه.

المادة الرابعة والستون
ما لم ير فيه نن خاث في ه ه الالئحةر يطبَّق بشأنه ن اي م لس التعليم العالي وال امعات ولوائحه
التنفي يةر واألن مة واللوائح والق اررات المعمول ها في المملكة.

المادة الخامسة والستون
ُت ِّ
لغي ه ه الالئحة ما س قها م لوائح الدراسات العليا في ال امعاتر وريري العمل ها اعت ا اًر م

ول

سنة راسية تالية لتاررخ إقرارهار ولم لس ال امعةر معال ة حاالت الطالب الملتحقي في ظل اللوائح
اليابقة لنفاذ ه ه الالئحة.
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المادة السادسة والستون
لم الس ال امعاتر وضع القواعد واإلجرالات التن يمية والتنفي ية ليير الدراسات العليا هار بما ال
يتعارض مع حراي ه ه الالئحة.

المادة السابعة والستون
لم لس التعليم العالير حق تفيير ه ه الالئحة.
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