إجراءات الدراسات العليا
أوللً:ا القبول )دبلوم عالي ،ماجستير ،دكتوراه(
إجراءات القبول ببرنامج الدبلوم العالي
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 .تقدم طلبات اللتحاق ببرنامممج الممدبلوم العممالي علممى النممموذج الصممادر مممن عمممادة
الدراسات العليا إلكترونيا والتسجيل خلل الفترة التي يحددها المجلس ،وترفق بتلممك
الطلبات جميع الوراق الثبوتية اللزامة.
التوجه للدائرة المالية لدفع الرسوم المستحقة )رسم طلب التحاق(.
تقمموم عمممادة الدراسممات العليمما بإرسممال الطلبممات إلممى القأسممام والكليممات لدراسممتها
واعتمادها والتنسيب بأسماء الطلبة المقترح قأبولهم في البرامج المتعممددة إلممى عمممادة
الدراسات العليا.
يصدر المجلس قأوائم بأسماء المقبولين في برنامج الدبلوم العممالي بنممااء علممى تنسمميب
من مجلسي القسم والكلية.
يتم إرسال رسالة نصية للمتقدم على رقأم الهاتف المرفق في الطلب اللكتروني.
يستكمل الطالب إجراءات قأبوله في دائرة القبول والتسجيل.

إجراءات القبول ببرنامج الماجستير:
تقدم طلبات اللتحاق ببرنامج الماجستير على النموذج الصادر من عمادة الدراسات
العليا إلكترونيا والتسجيل خلل الفترة التي يحددها المجل س ،وترف ق بتل ك الطلب ات
جميع الوراق الثبوتية اللزامة.
التوجه للدائرة المالية لدفع الرسوم المستحقة )رسم طلب التحاق(.
تقمموم عمممادة الدراسممات العليمما بإرسممال الطلبممات إلممى القأسممام والكليممات لدراسممتها
واعتمادها والتنسيب بأسماء الطلبة المقترح قأبولهم في البرامج المتعممددة إلممى عمممادة
الدراسات العليا.
يصدر المجلس قأوائم بأسماء المقبولين في برنامج الماجستير بنااء علممى تنسمميب مممن
مجلسي القسم والكلية.
يتم إرسال رسالة نصية للمتقدم على رقأم الهاتف المرفق في الطلب اللكتروني.
يستكمل الطالب إجراءات قأبوله في دائرة القبول والتسجيل.

إجراءات القبول ببرنامج الدكتوراه:
تقدم طلبات اللتح اق بالبرام ج عل ى النم وذج المع د له ذا الغ رض الكتروني ا خلل
الفترة التي تح ددها عم ادة الدراس ات العلي ا ،وترف ق بتل ك الطلب ات جمي ع الوراق
الثبوتية اللزامة.
التوجه للدائرة المالية لدفع الرسوم المستحقة )رسم طلب التحاق(.
تقمموم عمممادة الدراسممات العليمما بإرسممال الطلبممات إلممى القأسممام والكليممات لدراسممتها
واعتمادها وإجراء المقابلت إن وجدت والتنسيب بأسماء الطلبة المقترح قأبولهم فممي
البرامج المتعددة إلى عمادة الدراسات العليا.
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يصدر المجلس قأوائم بأسماء المقبولين ف ي البرام ج ،بن ااء عل ى توص ية م ن لجن تي
القسم والكلية.
يتم إرسال رسالة نصية للمتقدم على رقأم الهاتف المرفق في الطلب اللكتروني.
يستكمل الطالب إجراءات قأبوله في دائرة القبول والتسجيل.

ثانالياً:ا الناتقال

يجوزا انتقال الطالب من برنامج في جامعة أخرى إلى برنامج مماثل في الجامعة في
حال استيفائه الشروط التية:
 استيفائه شروط القبول.
 توافر مقعد له شاغر في البرنامج الذي يرغب في النتقال إليه.
 أل يقل معدله التراكمي عن جيد جدا أو ما يعادلها.

ثاللثاً:ا التحويل

يمكن للطالب الذي يرغب بالتحويل من الدبلوم العالي )الع ادي( إل ى ال دبلوم الع الي
)خارج أوقأات الدوام الرسمي( أو من تخصص إلمى آخممر او مممن مسممار الشمامل إلممى مسممار
الرسالة إذا توفر مقعد شاغر لمه فمي البرناممج الممراد التحويمل إليمه .ويبمدأ إجمراء التحويمل
بتعبئة النموذج الخاص به ،ويمكنه الحصول عليه من كليته أو من خلل زايارة موقأع عمممادة
الدراسات العليا /النماذج /نموذج التحويل.

رابلعاً:ا الناسحاب


يبدأ الطمالب ال ذي يرغمب بالنسمحاب بتق ديم طلمب إلك تروني م ن خلل ب وابته ث م
الرجوع إلى مدرس المساق ورئيس القسم لتأكيد النسحاب.

خاملساً:ا التأجيل

يبدأ الطالب الذي يرغب بتأجيل الفصل الدراس ي بتعبئ ة النم وذج الخ اص بالتأجي ل
ويمكنه الحصول عليه من كليته أو من خلل زايارة موقأع عمادة الدراسممات العليمما /النممماذج/
نموذج النتقال والتحويل ويتم تقديمه إلى القسم الخاص به.

سادلساً:ا الشإراف




يبدأ الطالب الذي يرغب بتعيين مشرف للشراف على رسالته بالخطوات التية:
تقديم مشروع الرسالة )مخطط( للقسم الخاص به .
يتم العتماد من قأبل القسم والكلية الخاصة به .
يتم العتماد من عمادة الدراسات العليا.

سابلعاً:ا المناقشة




يتم تشكيل لجنة مناقأشة خاصة بالطالب باتباع الخطوات التية:
الحصول على عدم ممانعة من دائرة القبول والتسجيل.
تحديد أسماء لجنة المناقأشة من قأبل المشرف.
اعتماد أسماء لجنة المناقأشة من قأبل رئيس القسم ومن ثم العميمد وممن ثمم الدراسمات
العليا.
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تحديد موعد المناقأشة من قأبل المشرف وبالتنسيق مع رئيس القسم والدراسات العليا.



ثاملناً:ا ناتائج قرارات لجنة المناقشة
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قرار ات لجنة المناقشة لطالب الماجستيرً:ا
ناجح .وفي هذه الحالة على الطالب تسممليم رسممالته خلل أسممبوع مممن تاريممخ
المناقأشة.
ناجح مع تعممديلت طفيفممة :شممريطة إجممراء تعمديلت طفيفممة ،علمى أن يقموم
الطالب بإجراء هذه التعديلت في المضمون ،في مدة ل تقل عن أسممبوعين،
ول تتجاوزا الشهر من تاريخ المناقأشة.
تعديلت جوهرية :إجراء تعممديل جموهري ،وفممي همذه الحالمة علممى الطمالب
تعديل رسالته في مدة ل تتجاوزا ستة أشهر ،ول تقل عن شهرين مممن تاريممخ
المناقأشة ،وديععدد الطالب ناجحا إذا وافقت اللجنة بعد اجتماعها بالغلبي ة عل ى
الرسالة بعد إجراء التعديلت ،وإل فديععدد راسباا.
راسبا وتضع اللجنة مبررات الرسوب في القرار.
يرسل قأرار لجنة المناقأشة بعد اعتماده من لجنتي القسممم والكليممة إلممى عمممادة
الدراسات العليا في موعد أقأصاه أسبوعين من تاريخ المناقأشة.
يسلم الطالب رسالته بعد إجراء التعديلت.
قرار ات لجنة المناقشة لطالب الدكتوراهً:ا
ناجح ،وفي هذه الحالة على الطالب تسليم أطروحته خلل أسبوع من تاريممخ
المناقأشة.
ناجح مع تعديلت طفيفة ،وفي همذه الحالمة علمى الطمالب إجممراء التعمديلت
المطلوبة وتسممليم أطروحتممه خلل أربعممة أسممابيع مممن تاريممخ المناقأشممة ،مممع
إرفاق تقرير من المشرف يفيد بإجراء التعديلت المطلوبة.
ناجح مع تعديل جوهري ،وفي هذه الحالة على الطالب تعديل أطروحته فممي
مممدة ل تقممل عممن اربعممة أشممهر ول تزيمممد علممى سممتة أشممهر مممن تاريممخ
المناقأشة ،ويسجل الطالب )صفر( ساعة في الفصل التالي إذا ل م تنف ذ الم دة
القانونية له للدراسة ،ويعد الط الب ناجح ا إذا وافق ت اللجن ة بالغلبي ة عل ى
الطروحة ،وإل فيعد راسباا.
راسب وتقدم اللجنة مبررات الرسوب.

تاسلعاً:ا الناذار

 .1يينذر طالب الدبلوم العاليً:ا
 إذا لم يحصل في نهاية أي فصل على الحد الدنى للمع دل ال تراكمي ف ي المس اقأات
التي درسها حتى نهاية ذلك الفصل.
 .2يينذر طالب الماجستير في الحالت التيةً:ا
 إذا لم يحصل في نهاية أي فصل على الحد الدنممى للمعممدل الممتراكمي فممي المسمماقأات
التي درسها حتى نهاية ذلك الفصل.
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 إذا رأى المجلس – بنااء على تقرير من المشرف وتوصية من لجنممتي القسممم والكليممة
أن الطالب قأد أهمل في العمل على رسالته.
 .3ينذر طالب الدكتوراه في الحالت التيةً:ا
 إذا لم يحصل في نهاية أي فص ل عل ى الحمد الدنمى للمعمدل المتراكمي ف ي
المساقأات التي درسها حتى نهاية ذلك الفصل.
 إذا رأى المجلس ،بنااء على تقرير من المشرف وتوصية مممن لجنممتي القسممم
والكلية ،أن الطالب قأد أهمل في إعداد أطروحته.

عاشإلراً:ا الفصل

 .1يععيد طالب الدبلوم مفصولل في الحالت التيةً:ا
 إذا لم يحصل علممى الحمد الدنمى فمي المعممدل المتراكمي للمسمماقأات فممي نهايمة
الفصلين التاليين للنذار.
 إذا لم يحقق متطلبات التخرج ضمن الحد العلى للمدة المسموح بها.
 إذا ظهر في سجل الطالب ثلثا حالت رسوب.
 .2يععيد الطالب مفصولل من برناامج الماجستير في الحالت التيةً:ا
 إذا لممم يحصممل علممى الحممد الدنممى فممي المعممدل الممتراكمي للمسمماقأات فممي نهايممة
الفصلين التاليين للنذار.
 إذا رسب في المتحان الشامل مرتين.
 إذا رسب في مناقأشة الرسالة.
 إذا لم يحقق متطلبات التخرج ضمن الحد العلى للمدة المسموح بها.
 إذا لم يقدم مشروع الرسالة حسبما ورد في المادة ) (43من هذه التعليمات.
 إذا ظهر في سجل الطالب ثلثا حالت رسوب باستثناء مستويات اللغة
النجليزية.
 إذا تغيب عن المتحان الشامل أو المناقأشة مرتين.
 إذا لم يقم طالب الماجستير بمناقأشة رسالته قأبل نهاية الفصلين التاليين للنذار
الموجه له بموجب البند )ب( من المادة ).(40
 .3يععيد الطالب مفصولل من برناامج الدكتوراه في الحالت التيةً:ا
 إذا لم يحصل على الحد الدنى للمع دل ال تراكمي فمي المسماقأات فمي نهاي ة
الفصلين التاليين للنذار.
 إذا كانت نتيجته في مناقأشة الطروحة )راسب(.
 إذا رسب في امتحان الكفاءة المعرفية مرتين.
 إذا لم يحقق متطلبات التخرج ضمن الحد العلى للمدة المسموح بها.
 إذا ظهر في سجل الطالب ثلثا حممالت رسمموب باسممتثناء مسممتويات اللغممة
النجليزية.
 إذا لم يقم طالب الدكتوراه بمناقأشمة أطروحتمه قأبمل نهايمة الفصملين التماليين
للنذار المووجه له بموجب البند )ب( من المادة ).(38
 إذا تغيب عن امتحان الكفاءة المعرفية أو المناقأشة مرتين.
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إذا لممم يقممدم مشممروع أطروحتممه حسممبما ورد فممي المممادة ) (41مممن هممذه
التعليمات.

الحادي عشرً:ا مدة نايل الدرجة العلمية
.1

تكون الحدود العليا والدنايا لمدة نايل درجة الماجستير كما يليً:ا
 الحد العلى لنيل درجة الماجستير ستة فصول دراسية.
 ل يجوزا أن تزيد مدة التأجيل والنسمحاب بمجموعهمما علمى فصمملين دراسمميين،
ول تحسب هذه المدة من الحد العلى لنيل الدرجة ،باستثناء النقطمماع فتحسممب
هذه المدة من الحد العلى للحصول على الدرجة وعلى أن ل تزيد عن فصلين
دراسيين.
 يجمموزا للمجلممس وبتنسمميب مممن لجنممة الكليممة وتوصممية مممن لجنممة القسممم التمديممد
لفصلين دراسيين للحد العلى لنيل درجة الماجستير.
 يجممب أن ل تقممل المممدة الزمنيممة الفاصمملة بيممن قأبممول مشممروع رسممالة الطممالب
ومناقأشتها عن أربعة أشهر.

.2

تكون الحدود العليا والدنايا لمدة نايل درجة الدكتوراه كما يليً:ا







يكون الحد العلى لمدة الحصول على درجة الدكتوراه ثمانية فصول دراسية .ويعممد
الفصل الصيفي لهذه الغاية امتدادا للفصل الدراسي الثاني .كما ل يجوزا أن يقل الحد
الدنى لمدة الحصول على درجة الدكتوراه عن ستة فصول دراسية.
يجوزا للمجلس وبتنسيب من لجنة الكلي ة وتوص ية م ن لجن ة القسمم التمدي د لفص لين
دراسيين للحد العلى لنيل درجة الدكتوراه.
يعد الفصل الصيفي فص ا
ل دراسيا لغايات السير في إعممداد الطروحممة ،ويجمموزا فممي
حالت خاصة تقدرها لجنتي القسم والكلية ،طرح مساقأات دراسية.
ل يجوزا أن تزيد مدة التأجيل والنسحاب بعذر بمجموعها علممى فصمملين دراسمميين،
ول تحتسب هذه المدة ضمن الحد العلى لمدة الحصول على الدرجة.
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توكل لمجلس الدراسات العليا )الماجستير( الصلحيات التيةً:ا-
إقأرار التوصيات المرفوعة إليه من لجان الدراسات العليا في الكليات/المعاهد.
المصادقأة على قأرار لجنة انتقال طلبة الماجستير في الجامعة.
التنسيب إلى مجلس العمداء بأعداد الطلبة المراد قأبولهم في برنامج الماجستير
في الجامعة.
التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات لطلبة
الماجستير الذين أنهوا متطلبات الحصول على الدرجات التي يستحقونها.
التنسيب إلى مجلس العمداء باقأتراح إنشاء برامج الماجستير ،أو دمج بعضها
ببعض ،أو إلغاء ،أو تجميد القبول فيها.
ا
اتخاذ القرار بتقديم المنح لطلبة الماجستير وفق للتعليمات الخاصة بها.
اتخاذ القرار بالموافقة على تحديد موعد المتحان الشامل وامتحان الكفاءة،
وبالموافقة على تشكيل اللجان الخاصة بهما.
التنسيب إلى مجلس العمداء برصد المبالغ المخصصة لمنح الماجستير في
الموازانة في بداية كل عام دراسي.
تشكيل اللجان المختلفة المتعلقة بعمل العمادة.
النظر في المسائل التي يحيلها العميد للمجلس.
للمجلس تفويض بعض صلحياته إلى عميد الدراسات العليا إذا اقأتضت
الضرورة ذلك.
توكل لمجلس الدراسات العليا )الدكتوراه( الصلحيات التيةً:ا-
إقأرار التوصيات المرفوعة إليه من لجان الدراسات العليا في الكليات/المعاهد.
المصادقأة على قأرار لجنة انتقال طلبة الدكتوراه في الجامعة.
التنسيب إلى مجلس العمداء بأعداد الطلبمة الممراد قأبمولهم فمي براممج ال دكتوراه ف ي
الجامعة.
التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات لطلبة الدكتوراه الذين
أنهوا متطلبات الحصول على الدرجات التي يستحقونها.
التنسيب إلى مجلس العمداء باقأتراح إنشاء برامج الدكتوراه ،أو دمج بعضها ببعض،
أو إلغاء ،أو تجميد القبول فيها.
ا
اتخاذ القرار بتقديم المنح لطلبة الدكتوراه وفق للتعليمات الخاصة بها.
اتخاذ القرار بالموافقة على تحديممد موعممد امتحممان الكفمماءة ،وبالموافقممة علممى تشممكيل
اللجان الخاصة بهما.
التنسيب إلى مجلس العمداء برصد المبالغ المخصصة لمنح الدكتوراه في الموازانممة
في بداية كل عام دراسي.
تشكيل اللجان المختلفة المتعلقة بعمل العمادة.
النظر في المسائل التي يحيلها العميد للمجلس.
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النظر في القضايا الخلفية للجوانب الخلقأية بتوصية من لجنتي القسم والكليممة بممما
في ذلك مدى استيفاء الطروحة لمواصفات وشروط البحث العلمي بما يحقق حماية
لحقوق أفراد الدراسة والمجتمع بشكل عام ومراعاة قأوانين حمايممة الملكيممة الفكريممة،
وترفع تقاريرها إلى رئيس الجامعة في هذا المجال.
للمجلس تفويض بعض صلحياته إلى عميد الدراسات العليمما إذا اقأتضممت الضممرورة
ذلك.
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