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 العلياالدراسات الالئحة الموحدة لتنظيم 
 م2018لسنة  بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 

 
 

من قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي  6،24ام المواد عمال بأحك
ي م ، أصدر المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي الالئحة اآلت1990لسنة 
 :نصها

 الفصل األول
 

 أحكام تمهيدية
 

 لعمل بهاااسم الالئحة وبدء 
 

م سات التعليالموحدة لتنظيم الدراسات العليا بمؤس الالئحة تسمى هذه الالئحة .1
 .م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها2018العالي والبحث العلمي لسنة 

 
 

 ستثناءإلغاء و إ
 

 لسنة دة لتنظيم الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العاليوح  الم   الالئحة لغىت   .2
على أن تظل جميع األوامر والقرارات التي صدرت بموجبها صحيحة م 2013

 ل.عد  ت  أو  لغىت   إلى أنوسارية المفعول 
 

 تطبيق
والبحث العالي  الالئحة على جميع مؤسسات التعليم ق أحكام هذه( ت طب  1) .3

 العلمي.
يتعارض  ال يجوز لمؤسسات التعليم العالي تطبيق شروط إضافية أخرى بما( 2)

 .حكام هذه الالئحةأمع 
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 تفسير
 
 

  والعبارات مالم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات في هذه الالئحة: .4
والبحث  يالممنوحة لها في قانون تنظيم التعليم العال ذات المعانيالواردة 

 م:1990العلمى لسنة 
 االدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات. يقصد بها  دارة : اإل

يقصد به برنامج الدراسات العليا المجاز وفقا ألحكام هذه   البرنامج:
 .الالئحة

التي تمنحها المؤسسة في  ولىجامعية األيقصد به الدرجة ال عام:البكالوريوس ال
كمال الساعات المعتمدة المقررة  لهذه إو بعد أ أربع سنوات

 .الدرجة 
التي تمنحها المؤسسة في ولى الجامعية األالدرجة يقصد به  بكالوريوس الشرف:

المقررة  لهذه  كمال الساعات المعتمدةإخمس سنوات أو بعد 
 الدرجة .

 عية هي البرامج التي تقع خارج تخصص الطالب في الدرجة الجام البرامج التحويلية:
 االولى 

الذي ولى األ فوق الدرجة الجامعيةيقصد بها المؤهل العلمي  الدرجة العلمية:
 حه المؤسسة ويشمل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.منت

 فوق الدرجة   للدرجات العلميةيقصد بها البرامج المؤهلة  الدراسات العليا:
 .ولىاأل الجامعية                     

 ستيفاء شروط منح الدرجة العلمية.يقصد بها البحث المقدم إل  الرسالة:
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ي قصد به الرقم الذى تمنحه اإلدارة للطالب المقبول  الرقم الجامعي:
الدبلوم العالي  لمستوى  يمؤسسات التعليم العال بإحدى

 .الدكتوراة  وأتير الماجس وأ
ال تقل مدة كل منهما عن  دراسيينعبارة عن فصلين  السنة الدراسية:

ا بالنسبة بالبحث فتساوي اثنتي م  أ سبوعا  أخمسة عشر 
 .عشر شهر

 .ل بالكلية الطالب المسج  يقصد به     الطالب:
 .كليةاليقصد به عميد     العميد:

 بع للكلية المعنيةيقصد به القسم العلمي التا   القسم المعني:
يقصد بها كلية الدراسات العليا بإحدى مؤسسات   الكلية:

 .و مايقوم مقامها أ التعليم العالي والبحث العلمي
          يقصد به مجلس أبحاث الدراسات العليا بالكلية التي   مجلس أبحاث الكلية المعنية:

 .و مايقوم مقامهأ يتبع لها القسم المنفذ للبرنامج
-دىــــــــــبإح دراسات عليا يقصد بها أي وحدة تقدم برامج  ية المعنية :الكل

      .مؤسسات التعليم العالي ----------------
 .يقصد به المجلس العلمي بالمؤسسة  مجلس األساتذه :

  .كليةاليقصد به مسجل    المسجل:
 .المعنيةيقصد به مجلس القسم العلمي التابع للكلية   مجلس القسم المعني:

  .الدراسات العليايقصد به مجلس كلية               مجلس الكلية:
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 الفصل الثاني
 

 الدراسات العليا غراضأ
 

 -:في اآلتي أغراض الدراسات العليا تتمثل   .5
نســــــــــــانية بكافــــــــــــة فروعهــــــــــــا عــــــــــــن  ريــــــــــــق الدراســــــــــــات ثــــــــــــراء المعرفــــــــــــة اإلإ  (أ)

وتطبيقيــــــــة ضــــــــافات علميـــــــة إلـــــــى إالمتخصصـــــــة والبحـــــــث الجــــــــاد للوصـــــــول 
 مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة.

ات العلميـــــــــــة والمهنيـــــــــــة المتخصصـــــــــــة وتـــــــــــأهيلهم إلنتـــــــــــاج ءعـــــــــــداد الكفـــــــــــاإ   (ب)
 المعرفة.

ة ات العلميــــــة علـــــى مســــــايرة التقــــــدم المتســـــار  للعلــــــم والتقنيــــــءتشـــــجيع الكفــــــا   (ج)
 بتكار.واإلبدا  لى اإلإودفعهم 

 المجتمع.تطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا   (د)
  .حسين مستوى برامج المرحلة الجامعيةت  (ه)
ـــــــى  (و) ـــــــة  العمـــــــل عل ـــــــة مـــــــع الجهـــــــات البح ي ـــــــا التكاملي تنســـــــيق الدراســـــــات العلي

 .األخرى داخل وخارج البالد
 

 الفصل الثالث
 

 الدرجات العلمية
 

الدرجات العلمية  كليةال على توصية مجلس ا  بناء،  يمنح مجلس األساتذة   .6
 -: اآلتية

 الدبلوم العالي. (أ)
 ير.الماجست (ب)
 .الدكتوراه  (ج)
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 الفصل الرابع
 

 تنظيم الدراسات العليا
 

تنشأ في كل مؤسسة كلية تتولى اإلشراف على جميع برامج الدراسات العليا    .7
اجعة والتوصية بالموافقة عليها وتقويمها والمر  بينها،بالمؤسسة والتنسيق فيما 

 الدائمة لها.
 

 :كلية المجلس 
 

جميع األمور المتعلقة بالدراسات  فييختص بالنظر  مجلسة كلي لكل ن يكو  .8
 .يا بالمؤسسة واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها لالع

 

 كلية الاختصاصات مجلس 
 

 -باآلتي:الكلية مجلس  يختص   .9
جميع  فيوتنسيقها  تعديلها،و أوضع السياسة العامة للدراسات العليا  (أ)

 قراراها.إكليات ومعاهد ومراكز المؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد 
 وضع اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الكليات والمعاهد والمراكز فيما  (ب)

 يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.
بحيث ال تتعارض مع أسس القبول وضع أسس القبول للدراسات العليا  (ج)

  هذه الالئحة . منالواردة في الفصل السادس 
 .التوصية لمجلس األساتذة بإجازة البرامج المستحدثة  (د)
ليا وما لمجلس األساتذة بالموافقة على مقررات الدراسات الع  التوصية  (ه)

 تبديل.أو على البرامج من تعديل أو  طرأ عليهاي  
 تذةاألساس ليا لرفعها لمجلمتحانات الدراسات الع  إإجازة نتائج التوصية ب (و)

 النهائية. لإلجازة
 التوصية لمجلس األساتذة بمنح الدرجات العلمية.  (ز)
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المعنية، على توصية الكليات  ا  بناء، ذة التوصية لمجلس األسات (ح)
 .ةنجليزيباللغتين العربية واإلالدرجات العلمية بمسميات 

 .الموافقة على تشكيل لجان اإلشراف  (ط)
 الموافقة على تشكيل لجان مناقشة الرسائل العلمية. (ي)
 عداد الرسائل العلمية.إ وضع اإل ار العام والقواعد المنظمة لكيفية  (ك)
 سات العليا في المؤسسة بصفة دورية بواسطة لجان أوتقويم برامج الدرا (ل)

 هيئات متخصصة من داخل أو خارج الجامعة.
  .ةالمعني  ر مع الكليات تحديد الرسوم الدراسية بالتشاو   (م)
 .رأيمجلس األساتذة أو رئيسه للدراسة وإبداء ال ليهإه حيل  النظر فيما ي   (ن)

 

 كلية التشكيل مجلس 
 

  االتي:لنحو على امجلس الكلية يشكل  (1) -10
 (.رئيسا  )       العميد  (أ)
 )أعضاء(.    نواب العميد )إن وجدوا(  (ب)
 (.)عضوا       أمين الشؤون العلمية  (ج)
 (.)عضوا     عميد أو مدير إدارة البحث العلمي  (د)
 .العلمية المختلفةالتخصصات ثالثة من أعضاء مجلس األساتذة من  (ه)

 )أعضاء(.   بدرجة أستاذ مشارك على األقل 
 .)أعضاء(   كلية بها دراسات عليا  لعميد ك (و)
هتمام بالدراسات العليا والبحث الكفاءة والخبرة واإل ذوي اثنان من  (ز)

لمدة  س الكليةلالعلمي من خارج الجامعة يتم تعيينهم بقرار من مج
 )أعضاء(.     عامين قابلة للتجديد 

 (.مقررا  و  عضوا  )       المسجل  )ح(
 مدة المجلس أربع سنوات. (  2)
 ( يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات في العام على األقل.3)
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 الفصل الخامس
 إجازة برامج الدراسات العليا

تفصيلية معايير  ،  على توصية مجلس الكلية ا  بناء، يضع مجلس األساتذة  .11
 تي:اآلعلي شاملة يا لإلقرار برامج الدراسات الع

 عضاء هيئة التدريسر العدد الكافي لدى القسم المعني من أ توف (أ)
 .المعني البرنامجين في مجال صتخالم

 .مكانات الدراسية والبح يةر اإلف  و ت (ب)
 ()أ، ب ينالمذكورة في البندمكانات فر اإلاد من تو التأك  كلية ال على (ج)

 .برامج ال بإجازةقبل التوصية 
ح تتقدم الكلية المعنية الى مجلس الكلية بمشرو  تفصيلي عن البرنامج يوض   .12

 :تياآل
 أهداف البرنامج. (أ)
 .البرنامج  وغات تقديممس   (ب)
ر لسي  اة مع إرفاق وى البشري  نى التحتية والق  ب  فرة من الامكانات المتو اإل (ج)

 للهيئة التدريسية والبح ية. الذاتية
ات ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلب البرنامج،س مجلس الكلية مشرو  يدر   .13

 وفى حال بينها،زدواجية فيما فادي اإلجدت لتالبرامج األخرى القائمة إن و  
لى اللجنة العلمية إحالته إو  لى مجلس األساتذةإ إجازتهصي بقتناعه يو إ

 عليه.النهائية المختصة بالمجلس القومي للتعليم العالي للموافقة 
 الواردة بالفصلعدا  ، أو شروط القبول البرنامجيكون التعديل في متطلبات  .14

 بالتنسيقلى توصية مجلس الكلية ع ا  األساتذة بناءبقرار من مجلس  السادس ،
 مع الكلية المعنية.

 ر يجوز أن تنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أو أك .15
على توصية  ا  أو كليتين أو أك ر وفق قواعد يضعها مجلس األساتذة بناء

 المعنية. اتبعد التنسيق مع الكلي  كلية المجلس 
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 خرى أجامعات  معنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا يجوز أن ت .16
ح بموجبها درجات مشتركة عبر اإلتفاقيات من  ت  داخلية وخارجية معترف بها 

 الجامعة.دارة إالمعتمدة من  ال نائية
 

 الفصل السادس
 القبول والتسجيل

 
 شروط القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم العالي

 :الحصول على ص المعني  في التخص   الدبلوم العاليلدرجة  شترط للقبولي   .17
 . (ال انيةالدرجة ) جيد درجة البكالوريوس العام بتقدير (أ)
 على أن يدرس (ال ال ةالدرجة )مقبول  درجة البكالوريوس العام بتقدير (ب)

 هيلية للمرحلة السابقة في مدة التزيد عنأتعدد من المقررات الالطالب 
 واحد.فصل دراسي وال تقل عن  دراسيين فصلين

 
 شروط القبول والتسجيل لدرجة الماجستير

 الحصول على أحد المؤهالت ص المعني  في التخص   لدرجة الماجستير شترط للقبولي   .18
 التالية:

 أدني.كحد  (الدرجة ال انية)  جيد بكالوريوس الشرف بتقدير (أ)
 سيدر  على أن  (ةل الدرجة ال ا)مقبول  بكالوريوس الشرف بتقدير (ب)

ن هيلية للمرحلة السابقة في مدة التزيد عأعدد من المقررات الت بالطال
 .قل عن فصل دراسي واحدوال ت   دراسيين صلينف

ى لإعلى األقل باإلضافة ) الدرجة ال انية( بكالوريوس عام بتقدير جيد   (ج)
 . أدنيكحد عام تأهيلي يجتاز خالله الطالب المقررات بتقدير جيد 

لي لى دبلوم عاإباإلضافة  (الدرجة ال ال ة)مقبول بتقدير  بكالوريوس عام (د)
 أدني.كحد بتقدير جيد 
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 دكتوراهشروط القبول والتسجيل لدرجة ال 
ماجستير في التخصص درجة الالحصول على  الدكتوراه درجة للقبول ط اشتر ي   .19

  .المعني
 الدكتوراه و الماجستير إضافية لدرجتيقبول  شروط

ل الطالب في مرحلتي الماجستير أو رط لقبو شت  يجوز للقسم المعني أن ي   .20
تزيد الدكتوراة دراسة عدد من المقررات التكميلية من المرحلة السابقة في مدة ال

 :اآلتيعلى ثالثة فصول دراسية مع مراعاة 
 جتياز المقررات التكميلية بتقدير عام اليقل عن جيد.إ ) أ(
ن المدة المحددة جتياز المقررات التكميلية ضمحسب المدة الزمنية إلالت  )ب(

 للحصول على الدرجة.
يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراة في مجال ذي صلة  .21

ة المعنيين وموافقة مجلس جلسي القسم والكلي  على توصية م   ا  بتخصصه بناء
 .ة الكلي  

 وقت واحد. فيليا ك ر من برنامج للدراسات الع  ألسجل للطالب أن ي   ال يجوز .22
 .ه الدكتورا درجة لى إل لدرجة الماجستير سج  ترفيع تسجيل الطالب الم   ال يجوز .23

 البرامج التحويليةشروط القبول ب
  -شروط القبول للدبلوم العالي للبرنامج التحويلي : .24

 الحصول على درجة البكالريوس عام أو شرف بتقدير جيد كحد أدنى.  (أ)
لى ثالث إضافة إالبكالريوس )عام أو شرف( بتقدير مقبول  الحصول على   (ب)

 . جة على األقل بعد التخر  عملي  سنوات خبرة 
  -لبرنامج التحويلي :باشروط القبول للماجستير  .25

ضافة الى الدبلوم العالي في ذات مجال إدرجة البكالريوس على الحصول  )أ(
 البرنامج التحويلي.

ول الطالب المتخصص في مجال البرنامج التحويلي للتسجيل وز قب  يج  )ب( 
 د . متقدم في البرنامج على أن التتجاوز الفترة المعفاة فصل دراسي واحال



11 

 

 

 شروط تسجيل الطالب المقيم بالخارج 
 

ة على توصي ا  وز تسجيل الطالب المقيم بالخارج بموافقة مجلس الكلية بناءيج   .26
أو  أوبح يةؤسسة علمية من بح ه خارج الجامعة في م   عد جزءا  الكلية المعنية لي  

 عترف بها مع مراعاة التالي:جامعة م
 .البحثالحصول على موافقة مكتوبة من المؤسسة التي يجرى فيها  (أ)
شرف داخلي من المؤسسة كلية وم  الوافق عليه أن يكون له مشرف خارجي ت   (ب)

 .ل فيهاالمسج  
 شرف الخارجي تقارير دورية عن أداء الطالب للكلية.قدم الم  أن ي  )ج(  
ة ال تقل عن ستة أشهر د  م   ؤسسة المسجل فيهافي المأن يقضي الطالب )د(  

 .بالبحث الكامل اسةللدر  للدكتوراة  سنة دراسيةو للماجستير 
 .ال فيهالمتحانات في المؤسسة المسج  أن تجرى جميع ا)ه(  

ذة ألساتوافقة مجلس ام  ة و ة المعني  على توصية الكلي   بناءا   ةكليال لمجلسوز يج   .27
 ل.تراها ضرورية للقبو  إضافة شروط

 كلية قبول الطالب وتسجيلهم بالتنسيق مع الكلية المعنية.التتولى  .28
 

 الرقم الجامعى 
 

 منح الرقم الجامعي لطالب الدراسات العليا : .29
رشيحه يتم ت الذيللطالب  بواسطة اإلدارةليا للدراسات الع   يمنح الرقم الجامعي   (أ)

 اردةول الو قب  لشروط ال ستيفائهإبعد  العاليللدراسة بإحدى مؤسسات التعليم 
 .الالئحةبهذه 

وز تسجيل الطالب بمؤسسات التعليم العالي للدرجة العلمية ما لم اليج   (ب)
 الرقم الجامعي من اإلدارة . ىيحصل عل
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 الفصل السابع
 

 نظام الدراسة
 .مجالبرناولوائح زئي حسب شروط و ج  أ كلي غبتفر  للدرجة العلمية يتم القبول  .30

 

 
 ي نظام دراسة الدبلوم العال

 

ة بالمقررات واألعمال الميدانية والتطبيقيدراسة الدبلوم العالي ( تكون 1) .31
 والمعملية وفق مايلي:

 )فصلين دراسيين( والتزيد عن ةواحد ةدراس سنة التقل مدة الدراسة عن  (أ)
 (.)أربعة فصول دراسية دراسيتين سنتين

 (.30( واليزيد عن )20) المعتمدة عناليقل عدد الساعات  (ب)
عادل تراسة في أحد موضوعات الدة ورقة بح ي  يشمل البرنامج يجوز أن  (ج)

 ساعات معتمدة. ثالث وأ واحدا   مقررا  
 

 نظام دراسة الماجستير  
 :الطرق اآلتيةإحدى بدراسة الماجستير تكون  .32
( ساعة 36قل عدد الساعات المعتمدة عن )ت أال  على  ة،الدراسي  بالمقررات  (أ)

ويجوز أن يكون من  ، قصىأكحد دة معتم( ساعة 42و ) أدنيكحد معتمدة 
وفي حالة البحوث التكميلية ) بينها ورقة بح ية تعادل ثالث ساعات معتمدة

 .( للبحث ساعات 6 تشمل الساعات المعتمده على
 ورقتين األولى في في يري تحر  متحانإيجوز مطالبة الطالب باجتياز  بالبحث، (ب)

 الرسالة.اقشة التخصص العام وال انية في التخصص الدقيق قبل من
ة فصول دراسي   3على درجة الماجستير التقل عن ول ة المقررة للحص  د  الم   (ج)

 دراسية.والتزيد عن ستة فصول 
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 نظام دراسة الدكتوراه
 
 

 الطريقتين:تكون بأحد  .33
 
( 50) المقررة عنبالمقررات والبحث على أاليقل عدد الساعات المعتمدة  (أ)

 .البحث  مدة شاملةمعت( ساعة 60عن ) ساعة معتمدة وال تزيد
من ورقتين األولى في  تحريريا   متحانا  إعلى أن يجتاز الطالب  بالبحث،  (ب)

 التخصص العام وال انية في التخصص الدقيق قبل مناقشة الرسالة.
ة مسة كل منهما عن خد  التقل م   دراسيينتنقسم السنة الدراسية الى فصلين   (ج)

  .متحانل واإلل ضمنها فترتا التسجيوالتدخ   وعا  سب  أ ر  ش  ع  
تزيد  تين والنالتقل عن س الدكتوراه بالبحثة المقررة للحصول على درجة د  الم  ( د)   

 .سنواتعن خمسة .....
 

 التحويل
 

 خرى.ألى إمن مؤسسة يجوز تحويل الطالب ال  .34
 
ص الى آخر ؤسسات تحويل الطالب من تخص  نظم اللوائح الداخلية للم  ت    .35

 داخل المؤسسة.
 

 يد.نسحاب والتمدلغاء واإلشروط التجميد واإللكلية لئح الداخلية حدد اللوات   .36
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 الفصل الثامن
 

 شراف عليهالعلمية واإلا عداد الرسائلإ
 

ج لتحاقه بالبرنامإشرف أكاديمي مع بداية ليا م  ن لكل  الب دراسات ع  عي  ي   .37
عداد خطة البحث إ و  ختيار موضو  الرسالةإلتوجيهه في دراسته ومساعدته في 

 كليةجلسي القسم والعلى توصية م   ا  كلية بناءالعتمدة من مجلس القواعد الم   وفق
 المعنيين .

 
ن تكون أو  بتكارواإل واألصالةرسائل بالجدة اليجب أن تتميز موضوعات  .38

 حكمة .في مجالت علمية م   صالحة للنشر
 

 نز أالعربية أو االنجليزية ويجو  تينكتب رسائل الماجستير والدكتوراة باللغت   .39
على مستخلصين وافيين باللغتين العربية  تحتوي خرى على أن غة أ  تكتب بل  

 جنبية.ألوا
 

  شروط التدريس واالشراف
 

ج شراف في برامإلعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالتدريس واأ في  شترط ي   .40
 اآلتي: لياالدراسات الع  

 .ية الزماالت المهنمن و مايعادلها أ الدكتوراه ول على درجة الحص   (أ)
س هيئة التدري من أعضاءاألساتذة واألساتذة المشاركون أن يشرف على الرسائل  (ب)

 بالجامعة.
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مضى على  إذاوز أن يشرف األستاذ المساعد على رسائل الماجستير يج    (ج)
تعيينه في هذه الدرجة سنتان وكان لديه بح ان على األقل في مجال تخصصه 

 محكمة.مجالت علمية  من األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في
أو مؤسسات  شراف على الرسالة من أقسام أخرى عاون لإلوز تعيين مشرف م  يج   (د)

 علمية أو بح ية أخرى.
ة يان من ذوي الخبرة المتميزة والكفشراف على الرسائل مشرفو م باإلو قيجوز أن ي)ه( 

على أن  بالجامعة،العلمية في مجال البحث من غير أعضاء هيئة التدريس 
 على ا  بالمساعدة في اإلشراف أحد أعضاء هيئة التدريس من المؤسسة بناءيقوم 

 .ية المعنيين وموافقة مجلس الكليةتوصية مجلسي القسم والكل
سواء  الذين يدرسون بالبحث فقط  شرف عضو هيئة التدريس على الطالبي   .41

(  الب في وقت واحد 10) عشرةخارج المؤسسة بحد أقصى  من داخل أو
في و  .جتماعية واإل نسانيةاإل علوملل ابال  (15) خمسة عشرو  طبيقية،التللعلوم 

 (  البا  15شرف على خمسة عشر )ن ي  أستاذ مكن لألحالة البحوث التكميلية ي  
ى جتماعية علنسانية واإل(  الب في العلوم اإل20في العلوم التطبيقية وعشرون )

  .عادل الطالب بالبحث  البين بالبحث التكميلين ي  أ
 حدد لوائح الدراسات العليا بالجامعات مهام المشرف.ت   .42
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 الفصل التاسع
 

 وإجراءات المناقشة  نظام االمتحانات
 

 نظام االمتحانات
 

رجة ليا لنيل دمتحانات مقررات الدراسات الع  إمتحانات التكميلية و اإل ت جرى    .43
لالئحة  ورصد التقديرات وفقا  ،  الدكتوراه الدبلوم العالي أو الماجستير أو 

 اآلتي:مع مراعاة  اتمتحانات المؤسسإ
 حسب ماتنص عليه لوائح المؤسسات.في المقررات  عتبر الطالب ناجحا  ي   (أ)
عليه الجلوس إلمتحان المالحق المقررات لث في ث  ب الطالب الذي يرس   (ب)

  . ب فيها فقطفي المواد التي رس  
على  ا  ناءلى نصفها )بإالمقررات لث ث  من  في أك رب الطالب الذي يرس   (ج)

ت جازة ( يجلس إلعادة جميع المقرراو المقررات الم  أالساعات المعتمدة 
  .الحقم  ك  

 فصل من الدراسة.ك ر من نصف المقررات ي  أب في الطالب الذي يرس   (د)
سمح له باالستمرار في الي  لحق متحان الم  إب في الطالب الذي يرس   (ه)

 .الدراسة
 كل فصل دراسي .ل هائيمتحان النبعد اإلجرى امتحانات المالحق ت   (و)
شريطة أن  لحقمتحان الم  إالذي حصل عليه في تقدير المنح الطالب ي   (ز)

 . (CGPAل التراكمي )طبق المؤسسة نظام حساب النقاط لتحديد المعد  ت  
ل على تقدير عام أقل من لحق ويحص  متحان الم  إالطالب الذي يجتاز  (ح)

  .ستمرار في الدراسةسمح له باإلجيد ال ي  
متحان في كل المقررات بتقدير عام ح الطالب الذي يجتاز اإلوز منيج   (ط)

 جدت.مقبول الدرجة األقل إن و  



17 

 

 البحوث التكميلية للتقييمأو بالمقررات و ن تخضع الدرجات بالبحث فقط أيجب )ي( 
 بواسطة لجان المناقشة .

في و  لكترونية للرسالةنتحال العلمي في النسخة اإلجراء فحص اإلإ) ك( تقوم الكلية ب
 رسل للممتحنين .إجتياز الرسالة للفحص ت  حالة 

 ق على الباحث لوائح المخالفة .نتحال تطب  وت اإل) ل( في حالة ثب  
 
 

 إجراءات المناقشة 
 لجنة المناقشة 

 

 على توصية مجلسي القسم ا  بناء جلس الكليةتكون لجنة المناقشة بقرار من م .44
رجي مرشحين للممتحن الداخلي والخايقل عدد ال على اال   ينالمعنيبحاث الكلية أو 

 )أساتذة(.شخصيات  عن ثالثة
 :اآلتيشترط في لجنة المناقشة ي    .45

شرف من بينهم الم  ون وال يقل عن ثالثة ويك   فرديا  ئها عضاأ يكون عدد  (أ)
 .عاون الم   شرفأو الم  

 الرسائل.شراف على شروط اإلأعضاء لجنة المناقشة  تنطبق على  (ب)
األساتذة المشاركين في  األساتذة أو دأح ئهايكون من بين أعضا (ج)

 التخصص الدقيق من خارج الجامعة )ممتحن خارجي( ويرأس اللجنة.
الممتحن بينهم تتخذ قراراتها بموافقة ثل ي األعضاء على أن يكون من   (د)

 الخارجي.
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 تقرير الرسالة
 آلتي:حو انعلى ال الرسالة عد تقريري    .46

ى وضح مدعن الرسالة ي   فرديا   يرا  لجنة المناقشة تقر المن أعضاء  كل عدي   (أ)
 حددهاات التي ت  وجهللم   وفقا   خرى أ   مالحظاتة ناقشة وأي  صالحيتها للم  

 الة،الرسستالم إوذلك خالل فترة ال تتجاوز األربعة أسابيع من تاريخ  الكلية
حالة عدم تقديم التقرير خالل المدة  في ممتحن آخرتكليف  ةيكللويحق ل

 المشار اليها.
 عد التقرير باللغة التي كتبت بها الرسالة.ي  )ب( 

 .كلية لال بعد تسليم التقارير الفردية لإاقش الرسالة ن  ال ت  )جـ(      
 

 توصية تقرير لجنة المناقشة 
 

ور فلكلية الى إم د  ق  ي   أعضائها،ع من جميع ق  و  ي   ت ِعد لجنة المناقشة تقريرا     .47
 -اآلتية:ات حدى التوصيإ متحان متضمنا  نتهاء اإلإ
 ول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.قب    )أ( 

خرى أجراء بعض التصويبات والتعديالت دون مناقشتها مرة إول الرسالة مع قب  )ب( 
 جرائها.إد من ك  ويفوض أحد أعضاء اللجنة للتأ  

 جدت.نحه الدرجة األقل إن و  ول الرسالة وم  قب   (ج)
رة وبة وإعادة مناقشة الرسالة ميالت المطل  جراء التعدإعدم قبول الرسالة مع )د( 

 أخرى.
 رفض الرسالة. )ه(
لى مجلس إ ةجازتها من مجلس الكلي  إيرفع العميد التوصية بمنح الدرجة بعد  .48

 القرار. تخاذاألساتذة إل
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