
 

  العليا الدراسات ىظاو

 الينيية اجلامعات يف



 و<844 لسية( 4:) رقه الوسراء جملس رئيس قزار

 الينيية اجلامعات يف العليا الدراسات ىظاو بصأن

 
 :الوزراء مجلس رئيس

 .الٌمنٌة الجمهورٌة دستور على االطالع بعد
 الٌمنٌة الجامعات بشأن م;??7 لسنة( =7) رلم بالمانون الجمهوري المرار وعلى

 .وتعدٌالته
 لمانون التنفٌذٌة الالئحة بشأن م=844 لسنة( 98) رلم الجمهوري المرار وعلى

 .الٌمنٌة الجامعات
 .أعضائها وتسمٌة الحكومة بتشكٌل م=844 لسنة( 4;) رلم الجمهوري المرار وعلى

 .العلمً والبحث العالً التعلٌم وزٌر عرض على وبناء  
 .للجامعات األعلى المجلس موافمة وبعد

 //قــــــــــزار//

 األول الفصل

 واألهداف والتعاريف التسنية

 (.الٌمنٌة الجامعات فً العلٌا الدراسات نظام) بـ النظام هذا ٌسمى(: 1) مادة
 منهما كل إزاء ةنالمبٌ المعانً اآلتٌة والعبارات للكلمات تكون النظام هذا ألغراض(: 2) مادة

 .ذلن خالف على المرٌنة أو السٌاق ٌدل مالم
 الٌمنٌة الجامعات بشأن م;??7 لسنة( =7) رلم المانون  :المانون

 .وتعدٌالته
 .المانون ألحكام تخضع حكومٌة جامعة كل  :الجامعة
 .الجامعة رئٌس  :المجلس
 .العلمً والبحث العلٌا الدراسات لشئون الجامعة رئٌس نائب :الرئٌس نائب
 .الجامعة تتبع كلٌة كل  :الكلٌة

 .العلٌا الدراسات طالب  :الطالب
 من سبوعا  أ عشر ستة منهما واحد كل مدة دراسٌان فصالن :الدراسٌة السنة

 .االمتحانات فترة ضمنها
 ساعتان أو نظرٌة دراسٌة ساعة مدتها أسبوعٌة علمٌة وحدة :المعتمدة الساعة

 عن الٌمل الذي الواحد الدراسً الفصل امتداد على عملٌتان
 .أسبوعا   عشر ستة

 خالل دراستها للطالب ٌجوز التً المعتمدة الساعات عدد :الدراسً العبء
 ممرر ألي العبء ٌمل ان ٌجوز وال الواحد، الدراسً الفصل
 .معتمدتٌن ساعتٌن عن دراسً



 لشئون المنظمة واإلجراءات والمواعد األسس توحٌد إلى النظام هذا ٌهدف(: 3) مادة

 :اآلتً تحمٌك إلى ٌؤدي بما الٌمنٌة الجامعات فً العلمً والبحث العلٌا الدراسات
 واالهتمام اإلنسانٌة المعرفة وإثراء العلمً البحث حركة فً اإلسهام (7

 مستوى ورفع الجدٌد كتشافاو واإلبداع والتطبٌمٌة العلمٌة باإلضافات
 .بالجامعة التدرٌس

 النظرٌة المعرفة مجاالت فً المتخصصة العلمٌة الكفاءات إعداد (8
 .والتطبٌمٌة

 وااللتصادٌة االجتماعٌة التنمٌة لمضاٌا العلمٌة المعالجات التراح (9
 .والثمافٌة

 تأسٌس على والعمل األولى الجامعٌة للمرحلة الدراسٌة البرامج تطوٌر (:
 التمنً والتمدم المعرفً التراكم ومواكبة متطورة علٌا دراسات برامج

 .المتسارعٌن

 فً ٌسهم وحضاري علمً إشعاع مركز باعتبارها الجامعة مكانه تعزٌز (;
 والحضاري والثمافً التارٌخً تراثه وإحٌاء الٌمنً المجتمع وتطوٌر بناء

 .الخاص والمطاع الدولة لمؤسسات خبرة بٌت لتكون
 متناول فً لتكون وتٌسٌرها العلٌا للدراسات المحلً العلمً اإلنتاج أتاحة (>

 .العالمً األنتاج على واالنفتاح الباحثٌن

 .وخارجٌا   داخلٌا   العلمٌة األنشطة فً للباحثٌن المشاركة فرص توفٌر (=

 الثاىي الفصل

 إقزارها ليةآو العليا الدراسات بزامج إىصاء معايري

 (:4) مادة

 بعد إال فٌها العلٌا للدارسات برنامج/ برنامج تطرح أو تنشئ أن للجامعة ٌجوز ال -7
 :مجتمعة اآلتٌة العامة( المعاٌٌر) للمتطلبات استٌفائها

 من أدنً كحد%( 4=) فٌها الثابتٌن التدرٌس هٌئة أعضاء عدد ٌبلغ أن .أ
 .الجامعة مستوى على المطلوبة لإلعداد اإلجمالً

 حٌث من المائمة للتخصصات المطلوبة التحتٌة البنٌة من األدنى الحد توفٌر .ب
 والمسم الجامعة مستوى على األخرى والمرافك والمعامل والمكتبات المبانً
 .الممرة األكادٌمً االعتماد معاٌٌر وفك ،المعنً

 األولً الجامعٌة الشهادة حملة من الجامعً المستوى فً دفع ثالث تخرج .ت
 .المعنً المسم فً األلل على

 ،المادة هذه من( 7) الفمرة فً علٌها المنصوص العامة بالمعاٌٌر اإلخالل عدم مع -8

 :ٌلى ما العلٌا الدراسات لبرامج ٌشترط
 :العالً والدبلوم الماجستٌر برنامج أوال   .أ

 المسم فً خمسة عن التدرٌس هٌئة أعضاء عدد ٌمل ال أن .7
 على مشارن وأستاذ أستاذ بٌنهم من ٌكون أن شرٌطة المعنً



 هٌئة أعضاء درجات االعتبار فً ٌؤخذ أن وٌمكن ،األلل
 .بالتخصص الصلة ذات األخرى األلسام فً التدرٌس

 الطالة عن ٌزٌد وال طالب خمسة عن الممبولٌن عدد ٌمل ال أن .8
 .للمسم االستٌعابٌة

 :الدكتوراه برنامج ثانٌا   .ب

 .الماجستٌر حملة من دفعات ثالث تخرٌج تم لد ٌكون أن .7

 واأللسام المعنً المسم فً التدرٌس هٌئة أعضاء عدد ٌمل ال أن .8
 برتبة اثنان منهم أعضاء خمسة عن بالتخصص الصلة ذات
 .أستاذ

 ألعضاء لإلشراف بها المسموح االستٌعابٌة الطالة تكون أن .9
 حدود فً الصلة ذات ىاألخر واأللسام المسم فً التدرٌس هٌئة
 .السابمة( ب) الفمرة فً إلٌه المشار التدرٌس هٌئة أعضاء عدد

 :اآلتٌة اإلجراءات وفً علٌا دراسات برنامج إنشاء بممترح التمدم للمسم ٌجوز (:5) مادة

 .النظام بهذا والملحك علٌا دراسات برنامج بإنشاء الخاص النموذج تعبئة -7

 الجامعة ومجلس العلمً والبحث العلٌا الدراسات ومجلس الكلٌة مجلس موافمة -8
 .البرنامج إنشاء على

 الثالث الفصل

 باجلامعة العلني والبحث العليا الدراسات جملس

 (: 6) مادة
 :اآلتً من المانون من( ?:) المادة لنص طبما   المجلس ٌشكل (أ

 رئٌسا          الرئٌس نائب (7

 أعضاء  العلمً والبحث العلٌا الدراسات لشئون الكلٌات عمداء نواب (8

 ممررا      ممامة ٌموم من أو العلٌا الدراسات مسجل (9

 األكثر على األساتذة من بثالثة االستعانة رئٌسه التراح على بناء للمجلس ٌجوز (ب
 .التصوٌت حك لهم ٌكون أن دون جلساته لحضور

 الرئٌس نائب من بدعوة شهر كل من الثالث األسبوع بداٌة فً المجلس ٌجتمع(: =)  مادة

 باألغلبٌة لراراته وتصدر أعضائه عدد أغلبٌة بحضور إال صحٌحا   انعماده ٌكون وال
 رئٌس معه ٌصوت الذي الجانب ٌرجح األصوات تساوى وعند للحاضرٌن المطلمة
 .الجلسة
 المادة فً علٌها المنصوص واالختصاصات المهام ممارسة المجلس ٌتولى(: <)مادة
 .المانون من( 4;)



 الزابع الفصل

 العلنية الدرجات وميح الربامج فتح آلية

 من بمرار لها التابعة الوحدات ومهام االختصاصات بكافة الدراسٌة البرامج تفتح(: 9) مادة
 الكلٌة ومجلسً المجلس لتوصٌات وفما   الرئٌس نائب عرض على بناء الرئٌس
 .والمسم

 المجلس لتوصٌات وفما   الرئٌس نائب من عرض على بناء   الجامعة مجلس ٌمنح(: 11) مادة
 :اآلتٌة العلمٌة الدرجات والمسم الكلٌة ومجلسً

 .النظام هذا من( 79) المادة من( 7) الفمرة ألحكام وفما  : العلٌا الدراسات دبلوم (7

 (.ورسالة دراسٌة بممررات) الماجستٌر (8

 (.ورسالة دراسٌة بممررات) الدكتوراه (9

 اخلامس الفصل

 الدراسة ىظاو

 ولاأل الفزع

 الدراسة مدة

 :اآلتً النحو على العلٌا الدراسات إلتمام الزمنٌة الفترة تحدد (:11) مادة

 :الماجستٌر (7

 .دراسٌة فصول ستة الماجستٌر لمدة األعلى الحد -أ
 (.معتمدة ساعة 94) دراسٌة فصول أربعة الماجستٌر لمدة األدنى الحد -ب

 .معتمدة ساعات > لها وٌحسب الطالب ٌعدها ماجستٌر رسالة -ت

 من كل فً تراكمً أساس على العام الطالب تمدٌر ٌحسب األحوال جمٌع وفً -ث
 .مجتمعة والرسالة الممررات

 :الدكتوراه (8
 .دراسٌة فصول( <) الماجستٌر بعد الدكتوراه لمدة األعلى الحد -أ

 ساعة 94) دراسٌة فصول( >) الماجستٌر بعد الدكتوراه لمدة األدنى الحد -ب

 (.معتمدة
 78 لها وتحسب الشامل االمتحان اجتٌازه بعد الطالب ٌعدها دكتوراه رسالة -ت

 .معتمدة ساعة



 الثاىي الفزع

 والتسجيل الكبول

 القبول شروط أولا 
 (: 12)مادة

 :ٌأتً ما العلٌا الدراسات برنامج فً للمبول ٌشترط (أ

 من األولً الجامعٌة الدرجة على حاصال   الماجستٌر لدرجة المتمدم ٌكون أن (7
 .جٌد عن الٌمل عام وبمعدل بها معترف جامعة أو الٌمنٌة الجامعات إحدى

 الجامعات إحدى من الماجستٌر درجة على حاصال   للدكتوراه المتمدم ٌكون أن (8
 .جدا   جٌد عن ٌمل ال عام وبمعدل بها معترف جامعة او الٌمنٌة

 .المجلس ٌحددها التً المفاضلة امتحانان المتمدم ٌجتاز أن (9

 لجنة لبل من ذلن تشترط التً للبرامج الشخصٌة الممابلة المتمدم ٌجتاز أن (:
 الكلٌة عمٌد من لرار بهم ٌصدر التدرٌس هٌئة من أعضاء ثالثة من مكونة
 .المسم توصٌه على بناء

 والحصول الغرض لهاذ خصٌصا   المعد العربٌة اللغة امتحان المتمدم ٌجتاز أن (;
 مهارات امتحان واجتٌاز االنجلٌزٌة للغة التوفل فً درجة( 4<:) على

 .الكمبٌوتر استخدام
 عدم شرٌطة المجلس وٌمرها والكلٌة المسم من خاصة شروط أي استٌفاء (>

 .النظام هذا احكام مع تعارضها

 .تأدٌبٌة السباب اخري جامعة أي من فصل لد  المتمدم ٌكون ال أن (=

 .الممررة الدراسٌة الرسوم ٌسدد أن (<
 .واحد آن فً دراسٌٌن برنامجٌن فً المبول ٌجوز ال (ب

ا   :التسجيل شروط:  ثانيا
 هذا من( 78) المادة من( أ) الفمرة فً علٌها المنصوص الشروط مراعاة مع(: 13) مادة

 :ٌأتً ما الدكتوراه أو الماجستٌر رسالة لتسجٌل ٌشترط النظام
 عن ٌمل ال عام وبمعدل بنجاح البرنامج فً المحددة الدراسٌة الممررات اجتٌاز (7

 الدرجة هذه من الل على الطالب حصول حالة وفً ،العالمات من%( ;=) جٌد
 برنامج فً لٌده وٌنتهً علٌا دراسات الدبلوم درجة الطالب فٌمنح%( ;= دون)

 .الماجستٌر

 فصل خالل فرصة ٌعطً اإلخفاق حال وفً للدكتوراه الشامل االمتحان اجتٌاز (8
 .لٌده ٌلغً الثانٌة المرة فً إخفاله وعند جدٌد من للتمدم واحد دراسً

 .بنجاح( تكمٌلٌة) االستدراكٌة الممررات إنهاء (9



 الثالث الفزع

 الكيد وتوقيف واالىسحاب االىتكال

 النتقال أولا 
 (:14) مادة

 بالدراسة انتظامه بعد الجامعة نفس فً آخر إلى برنامج من االنتمال للطالب ٌجوز (7
 .بالبحث البداٌة أو

 للبرنامج مماثل برنامج إلى الجامعة خارج برنامج من الطالب انتمال ٌجوز (8
 البرنامج فً الشواغر وتوافر والتسجٌل المبول شروط استٌفائه بعد بالمجامعة
 .إلٌه المنتمل

 أو الٌمنٌة الجامعات إحدى من المنتمل للطالب الممررات احتساب فً ٌراعى (9
 :ٌلً ما بها معترف أخري جامعة

 وحصل سابما   درسها التً الممررات من أي المنتمل للطالب ٌحسب ال أن .أ
 .أخرى علمٌة درجة أو شهادة على بموجبها

 الخطة فً الممرة  للممررات معادلة فٌها نجاحه سبك تًلا الممررات تكون أن .ب
 عدد من% 94 عن له ٌحسب ما ٌزٌد ال أن وعلى الممررة الدراسٌة

 .البرنامج نفس فً الدراسٌة الممررات
 المنصوص للنجاح األدنى الحد عن ممرر كل فً الطالب تمدٌر ٌمل ال أن .ت

 .النظام هذا فً علٌه
ا   :القيد وتوقيف النسحاب:  ثانيا
 (:15) مادة
 رغبته على بناء   االنسحاب العلٌا الدراسات برامج من بأي الملتحك للطالب ٌحك (7

 .التزامات من علٌه ما تسدٌد بعد

 .فمط واحدة ولمرة فصلٌن أو فصل لمدة لٌده تولٌف بطلب ٌتمدم أن للطالب ٌحك (8

 الزابع الفزع

 والفصل ىذاراإل

 :اإلنذار:  أولا 
 :اآلتٌة الحاالت م حالة أي فً الطالب ٌنذر (:16) مادة
 الدراسً للممرر المعتمدة الساعات عدد إجمالً من% 84 غٌابه تجاوز إذا (7

 .الواحد
 فً وإهماله تماعسه إلى تشٌر علٌه العلمً للمشرف الفصلٌة التمارٌر كانت إذا (8

 .الرسالة إنجاز
 %(.;=) عن التراكمً الطالب معدل لل إذا (9

 .األول الدراسً الفصل امتحان نهاٌة لبل المستحمة الرسوم ٌسدد لم إذا (:



ا   :الفصل ثانيا
 :اآلتٌة الحاالت من حالة أي فً الطالب  ٌفصل (:17) مادة

 .للتسجٌل المحددة الفترة فً ٌسجل ولم لبوله تم إذا (7
 .ممبول عذر دون دراسً فصل لمدة الدارسة عن الطالب انمطع إذا (8

 له ٌحك وال للدكتوراه الشامل لالمتحان الثانٌة المحاولة فً الطالب فشل إذا (9
 .ذاته البرنامج فً مجددا االلتحاق

 .العلمٌة الدرجة علً ٌحصل ولم( ىاألعل الحد) للدراسة المحددة المدة استنفذ إذا (:
 للمرة للمنالشة صالحٌتها بعدم الرسالة على الحكم المنالشة لجنة لررت إذا (;

 .الثانٌة

 .وتعلٌماتها الجامعة لوائح بحسب المٌد إلغاء توجب مخالفة ارتكب إذا (>

 .الواحد الدراسً الفصل فً ممررٌن من أكثر فً رسب إذا (=
 .األول اإلنذار بعد% ;= إلى لٌصل التراكمً معدله الطالب ٌحسن لم إذا (<

 اخلامس الفزع

 العالمات

 :ٌأتً كما والرسوب للنجاح احتسابها ٌتم التً العالمات تكون (:18) مادة

 العالمة  التمدٌر
 %744 ـــــــ% 4? من ممتاز

 من ألل إلى ـــــــ% 4< من جدا   جٌد
?4% 

 من ألل إلى ـــــــ% ;= من جٌد
>4% 

 من ألل إلى ـــــــ% ;> من ممبول
=;% 

 %;> من ألل راسب

 



 السادس الفزع

 االمتحاىات

 (:19) مادة
 الجامعً التموٌم فً المحددة التوارٌخ فً المطلوبة االمتحانات الطالب ٌؤدي (7

 .العلٌا بالدراسات الخاص

 االمتحات بدخول له ٌسمح افصى كحد ممررٌن أو ممرر فً الطالب رسب إذا (8
 .العلٌا للدراسات الجامعً التموٌم وفك المادم العام فً التكمٌلً

 زمنً موعد وفك( شفهً+  تحرٌري) الشامل االمتحان الدكتوراه طالب ٌؤدي (9
 خالل الثانٌة للمرة االمتحان بإعادة له ٌسمح رسوبه حالة وفً المشرف ٌحدده
 .البرنامج من ٌفصل الثانٌة للمرة رسوبه وعند ،دراسً فصل

 :ٌلى ما الدكتوراه أو الماجستٌر لبرنامج الشامل االمتحان فً ٌشترط (:21) مادة

 الطالب لٌاس الرئٌس غرضه والتكامل بالشمول الشامل االمتحان ٌتمٌز أن (7
 كافة فً والمتمدمة األساسٌة العلمٌة والحمائك المفاهٌم ربط من وتمكنه العلمٌة
 العلمً ببعدٌها المشكالت حل فً توظٌفها على والعمل ،المعرفة مجاالت
 .والدلٌك العام تخصصه مٌدان فً والنظري

 الدراسات لجنة أو المتخصصٌن من لجنة لبل من الشامل االمتحان تنظٌم ٌتم أن (8
 اللجنة مهام وتحدٌد ،التخصص مراعاة شرٌطة ،المعنً العلٌم بالمسم العلٌا

 :اآلتٌة المهام خاص وبوجه اللجنة هذه تتولى أن على الممتحنة

 .الشامل االمتحان ٌشملها التً المعارف أو المجاالت تحدٌد .أ 

 .االمتحان من الهدف لتحمٌك الالزمة المراءات التراح .ب 
 للمٌام االمتحان بموضوع المتخصصٌن من التدرٌس هٌئة أعضاء اختٌار .ج 

 .اإلجاباتحٌح  صت األسئلة بوضع

 إلى بشأنها والتوصٌة لدراستها الكلٌة للجنة كاملة االمتحان نتائج تمدٌم .د 
 .إللرارها المجلس

 وفما   ساعات 9 مجال كل مدة تكون مجالٌن من الشامل االمتحان ٌتكون أن (9

 .الطالب لتخصص

 كل فً النهائٌة لالمتحانات التالٌٌن األسبوعٌن خالل الشامل االمتحان ٌعمد أن (:
 :اآلتٌة الشروط وفك ،دراسً فصل

 الممررات دراسة أكمل لد ٌكون أن بعد الشامل االمتحان بطلب الطالب ٌتمدم -أ 
 معدله ٌمل ال أن شرٌطة ،العلمٌة بدرجته الخاص للبرنامج وفما   الدراسٌة
 .%;= نسبة عن ٌمل ال بتمدٌر أي  جٌد عن الممررات هذه فً التراكمً

 الفصل فً ثانٌة مرة التمدم ٌمكنه الشامل االمتحان فً الطالب رسب إذا -ب 
 كان  وإذا ،البرنامج من ٌفصل فٌه رسب وإذا ،األول امتحانه ٌلً الذي
 علٌا دراسات دبلوم ٌمنح أن ٌمكن الماجستٌر برنامج فً مسجل طالب
 .منمطع



 الدرجة من% 4< عن المجالٌن فً الشامل االمتحان درجة تمل ال أن ٌجب -ج 

 .الكلٌة

 ناجح ةربعبا التمدٌرات كشف فً الشامل االمتحان فً الطالب درجة  تسجل -د 
 .فمط راسب أو

 السادس الفصل

 ومياقصتوا وتسجيلوا الزسالة على واإلشزاف التدريس ىظاو

 األول الفزع

 التدريس ىظاو

 (: 21) مادة

 حملة من المشاركٌن واألساتذة األساتذة الدكتوراه برنامج فً التدرٌس مهام ٌتولى (7
 .الدكتوراه شهادة

 المشاركٌن واألساتذة األساتذة الماجستٌر برنامج فً التدرٌس مهام ٌتولى (8
 .الدكتوراه شهادة حملة من المساعدٌن واألساتذة

 الثاىي الفزع

 ومياقصتوا وتسجيلوا الزسالة على اإلشزاف

 (:22) مادة
 بناء   الرئٌس نائب من الرسالة على والثانً األول المشرف تعٌٌن لرار ٌصدر (7

 .والمجلس والكلٌة المسم مجالس توصٌة على

 .ذلن الرسالة موضوع تطلب إذا أخر لسم من الثانً المشرف ٌكون أن ٌجوز (8

 والكلٌة المسم مجالس توصٌات على بناء   الرئٌس نائب من الرسالة خطة تعتمد (9
 بالنسبة الشامل االمتحان الطالب اجتٌاز وبعد ،للماجستٌر بالنسبة العلٌا والدراسات
 .للدكتوراه

 بها الرسالة إلرار تم التً لإلجراءات الرسالة عنوان فً تعدٌل أي ٌخضع(: 23) مادة

 عنوان مع ٌتعارض ال بما البحث خطة على المناسبة التعدٌالت إجراء وٌجوز
 .الرسالة

 علٌها اإلشراف المشارن واألستاذ لألستاذ ٌحث التً للرسائل األعلى الحد ٌكون (:24) مادة

 بعد ثان كمشرف المساعد األستاذ ٌعٌن أن وٌجوز فمط رسائل خمس أول كمشرف
 .درجته فً سنوات أربع لضى لد ٌكون أن

 والكلٌة المسم مجالس من توصٌه على بناء   الرئٌس نائب من بمرار ٌجوز (:25) مادة

 فً المنتدب أو المعار أو المجاز التدرٌس هٌئة عضو ٌستمر أن العلٌا والدراسات
 على لادرا   ٌكون أن شرٌطة فٌها المشاركة أو الطالب رسالة على اإلشراف
 .اإلشراف بمهام المٌام مواصلة

 :اآلتٌة الخطوات وفك والمتابعة والتسجٌل الرسالة موضوع تحدٌد ٌتم (:26) مادة



 مشروع وٌمدم الرسالة موضوع األول المشرف مع التشاور بعد الطالب ٌختار .أ 
 .البحث خطة

 ٌتم علٌها الموافمة وبعد اإلشراف لجنة مع الخطة مشروع الطالب ٌنالش .ب 
 .المسم مجلس على العرض

 أن على المسم ٌعمدها مفتوحة منالشة جلسة فً البحث مشروع الطالب ٌمدم .ج 
 .المسم لمجلس وتمدٌمها الالزمة التعدٌالت بإجراء ذلن بعد الطالب ٌموم

 المسم مجلس توصٌات على بناء وخطته البحث مشروع على المجلس ٌصادق .د 
 .والكلٌة

 تمرٌرا    البحث بدء تارٌخ من دراسً فصل كل نهاٌة الرئٌسً المشرف ٌمدم .ه 
 واألخرى للمسم إحداهما نسختٌن من فٌبحثه الطالب تمدم مدى عن مفصال  
 .للطالب

 .المسم مجلس موافمة تارٌخ من بدءا الرسالة إعداد فترة تحسب .و 
 :اآلتٌة الشروط استٌفاء بعد للمنالشة الرسالة تمدٌم ٌتم (:27) مادة

 تمرٌر ورفع للمنالشة جاهزة واعتبارها للرسالة الرئٌسً المشرف إجازة (أ
 .المسم بذلن منه كتابً

 لجنة أعضاء عدد ضعف ٌساوي األسماء من عددا   األول المشرف التراح (ب
 .بٌنهم من المنالشة لجنة الختٌار المسم مجلس إلى ورفعها النالشة

 باستٌفاء المسم إلى العلٌا بالدارسات والتسجٌل المبول إدارة من إفادة تمدٌم (ج
 .الرسالة منالشة متطلبات الطالب

 (:28) مادة

 على بناء الرئٌس نائب من لرار موعدها وتحدٌد المنالشة لجنة بتشكٌل ٌصدر (أ
 .العلٌا والدراسات والكلٌة المسم مجالس توصٌة

 :التالً النحو على المنالشة لجنة تتكون (ب
 .األول المشرف (7

 .بالمسم اإلشراف شروط علٌهم تنطبك ممن تدرٌس هٌئة عضو (8

 الرسالة بموضوع عاللة ذا تخصصه ٌكون الجامعة خارج من عضو (9
 .العلمٌة الدرجة فً ألدمهم اللجنة وٌرأس اإلشراف شروط علٌه وتنطبك

 :اآلتً النحو على الرسالة منالشة تتم (:29) مادة

 .المنالشة لجنة على لرسالته ملخصا   الطالب ٌعرض (7

 هو كان إذا فٌها ٌشترن وال المنالشة إدارة المنالشة لجنة رئٌس ٌتولى (8
 .المشرف

 النتائج إحدى أعضائها بأغلبٌة وتمرر المنالشة لجنة تتداول المنالشة انتهاء بعد (9
 :اآلتٌة

 .الرسالة إجازة (أ

 .المشرف بمعرفة الالزمة التعدٌالت إجراء مع الرسالة إجازة (ب

 وموافمة المشرف بمعرفة الالزمة التعدٌالت إجراء مع الرسالة إجازة (ج
 .المنالشة لجنة



 .الرسالة إجازة عدم (د
 مجلس إلى والكلٌة المسم مجلسً من اعتماده بعد المنالشة لجنة لرار ٌرسل(: 31) مادة

 ٌمنح وال المنالشة انتهاء تارٌخ من أسبوعٌن ألصاه موعد فً العلٌا الدراسات
 .السابمة للمادة وفما   ذلن تتطلب كانت إذا الرسالة تعدٌل بعد إال الدرجة الطالب

 :التالً النحو على للطالب التراكمً المعدل ٌحسب (:31) مادة

 الماجستٌر طالب (7
 الدراسٌة المسالات نتٌجة% 4>

 .ألصى كحد الماجستٌر رسالة ومنالشة تموٌم نتٌجة% 4:

 :الدكتوراه طالب (8
 .الدراسٌة والمسالات الشامل االمتحان نتٌجة% 4;

 .الشهادة منح الدكتوراه رسالة ومنالشة تموٌم نتٌجة% 4;



 السابع الفصل

 ختامية أحكاو

 لغاٌة وذلن جزئٌا   أو كلٌا   الرسالة تصوٌر حك الجامعة خطٌا   الطالب ٌفوض(: 32) مادة
 .العاللة ذات والجامعٌة التعلٌمٌة المؤسسات مع وللتبادل العلمً البحث

 الداخلً العلمٌة الرسالة ومظهر بشكل الخاصة التعلٌمات المجلس ٌصدر (:33) مادة

 .والخارجً
 على الحصول من ٌتمكن ولم الدراسٌة الممررات ٌجتاز الذي الطالب ٌمنح (:34) مادة

 .نهائٌة كدرجة علٌا دراسات دبلوم التراكمً المعدل فً أدنً كحد%;=
 لمدة األولى الجامعٌة الدراسات بعد مهنٌة دبلومات برامج إنشاء للجامعة ٌجوز (:35) مادة

 بعد مهنٌة دبلومات برامج إلنشاء الموحدة الالئحة منه بمرار الوزٌر وٌصدر عام
 .الٌمنٌة الجامعات فً األولى الجامعة الشهادة

 (:36) مادة

 حملة من المشاركٌن واألساتذة األساتذة الدكتوراه برنامج فً التدرٌب مهام ٌتولى (7
 .الدكتوراه شهادة

 واألساتذة المشاركٌن األساتذة الماجستٌر برنامج فً التدرٌب مهام ٌتولى (8
 .الدكتوراه شهادة حملة من المساعدٌن

 النظام هذا فً نص بشأنها ٌرد لم التً الحاالت فً البت الجامعة لمجلس ٌجوز(: 37) مادة
 .أحكامه مع ٌتعارض ال وبما

 .الرسمٌة الجرٌدة فً وٌنشر صدوره تارٌخ من المرار بهذا ٌعمل(: <9) مادة

 الوزراء مجلس برئاسة صدر
 هـ8?:7/صفر/? بتارٌخ
 م<844/فبراٌر/>7 الموافك
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