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جامعة الجزيرة

مجلس الأساتذة

اللائحة الأكاديمية للدراسات العليا
لسنة 1112م المعدلة لسنة 1112م
.1

1.1

مقدمة
مدخل:
تقدم جامعة الجزيرة ،تحقيقاً ألهدافها األصيلة ،برامج للدراسات العليا على مستوى الدبلوم

فوق الجامعي والماجستير والدكتوراه في العديد من المجاالت العلمية المتخصصة بكلياتها

ومعاهدها ،وتشرف على تلك البرامج كلية الدراسات العليا؛ وألغراض تنفيذ برامج الدراسات

العليا بجامعة الجزيرة وتنظيم العمل بها ،وضعت هذه الالئحة األكاديمية.
1.1

تعريف:
تسمى هذه الالئحة بالالئحة األكاديمية للدراسات العليا لسنة 9102م ،ويعنى بها األسس

1.1

واللوائح الدراسية التي تحكم العالقة بين الجامعة وطالبها في مستوى الدراسات العليا.

أحكام الالئحة:

0.3.0

تسري هذه الالئحة بعد إجازتها من مجلس أساتذة الجامعة ،والتوقيع عليها من قبل رئيس

9.3.0

لمجلس األساتذة فقط الحق في تعديل هذه الالئحة على أن تعلن التعديالت بصورة رسمية

3.3.0

إذا ط أر ما يستوجب تعليق العمل بأي من بنود هذه الالئحة على مستوى اإلدارات األكاديمية

مجلس األساتذة ،ونشرها بصورة رسمية.
للجهات المعنية.

ابتداء باألقسام/المراكز ،يرفع الطلب كتابة من مجلس القسم/المركز إلى لجنة
بالجامعة،
ً
الدراسات العليا بالكلية المعنية/المعهد ،ثم إلى مجلس الكلية المعنية/المعهد ،ومن ثم إلى
مجلس كلية الدراسات العليا للتوصية بشأنه قبل رفع األمر إلى مجلس األساتذة التخاذ القرار

1.1

النهائي.

على كليات الجامعة ومعاهدها نشر هذه الالئحة ألعضاء هيئة التدريس ،وطالب الدراسات

العليا لإللمام بأحكامها.
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1.1

تفاســـير:
ما لم يقتض السياق معنى آخر ،تعني الكلمات التالية التي تتضمنها هذه الالئحة ماهو موضح أمام كل
ً
منها.

1.1

الجامعة :يقصد بها جامعة الجزيرة.

1.1

الكلية :يقصد بها كلية الدراسات العليا.

2.9

الكلية المعنية :يقصد بها أية كلية بالجامعة تنفذ برامج دراسات عليا.

9.9

مجلس األساتذة :يقصد به مجلس أساتذة جامعة الجزيرة.

 1.1مجلس الكلية :يقصد به مجلس كلية الدراسات العليا.

2.1

المعهد :يقصد به أي معهد بالجامعة ينفذ برامج دراسات عليا.

2.1القسم /المركز :يقصد به أية وحدة تتبع للكلية المعنية/المعهد تقوم بمهام دراسات عليا من تدريس،أو بحث.
2.9

2.1

البرنامج :يقصد به برنامج الدبلوم فوق الجامعي أو الماجستير أو الدكتوراه المجاز من مجلس األساتذة.

الطالب :يقصد به الطالب المسجل في أي من برامج الدراسات العليا بالجامعة.

 01.9الرقم الجامعي  :يقصد به الرقم الذي يمنح من اإلدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات ،للطالب
المقبول بالجامعة لمستوى الدبلوم فوق الجامعي أو الماجستير أو الدكتوراه.

 11.1العام التقويمي :هو العام الذي يتكون من اثني عشر شه اًر ميالدياً.

 11.1الفصل الدراسي :يقصد به المدة الزمنية من بداية التسجيل إلى نهاية االمتحانات التي يحددها التقويم
الدراسي للجامعة.

 11.1المقرر :يقصد به المحتوى الدراسي المجاز من قبل مجلس األساتذة ،ويحمل اسماً ورم اًز معيناً ،ويتم
تقديمه في عدد محدد من الساعات المعتمدة خالل الفصل الدراسي.

 11.1الساعات المعتمدة :يقصد بها الوحدات القياسية للتعبير الكمي عـن الوقــت المطلوب إلكمال دراسة مقرر
معين لمدة فصل دراسي واحد.

 11.1العبء الدراسي :يقصد به مجموع الساعات المعتمدة التي يسجل لها الطالب في فصل دراسي ،وتعتمد
له من قبل الكلية.

 12.1النقاط :يقصد بها التعبير الرقمي للتقدير الحرفي الذي تحصل عليه الطالب في المقرر.

 12.1المعدل الفصلي :يقصد به ما يحصل عليه الطالب من مجموع النقاط في المقررات التي سجل لها،
واعتمدت في نتيجته لفصل دراسي واحد مقسوماً على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات.
 11.1المعدل التراكمي :يقصد به مجموع ما حصل عليه الطالب من نقاط في كل المقررات مقسوماً على
مجموع الساعات المعتمدة التي تم تسجيله لها حتى تأريخ حساب ذلك المعدل.

 12.9البرامج التحويلية :يقصد بها البرامج التي تقع خارج تخصص الطالب في الدرجة الجامعية األولى.

 11.1مشروع التخرج :يقصد به البحث المقدم من طالب الدبلوم فوق الجامعي بنهاية دراسته.
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 11.1األطروحة :يقصد بها الوثيقة المكتوبة عن البحث التكميلي لنيل درجة الماجستير /الدكتوراه بالمقررات
والبحث التكميلي حسب موجهات هذه الالئحة.

 11.1الرسالة :يقصد بها الوثيقة المكتوبة عن البحث الشامل لنيل درجة الماجستير  /الدكتوراه بالبحث فقط
حسب موجهات هذه الالئحة.

 11.1البحث :يقصد به مشروع التخرج ،أو بحث األطروحة أو بحث الرسالة.

 11.9االمتحان التحريري الشامل :يقصد به االمتحان التحريري الذي يتكون من ورقتين؛ األولى في
التخصص العام ،والثانية في التخصص الدقيق لطالب الدكتوراه بالبحث فقط ،أو الماجستير بالبحث
فقط.

 11.9االمتحان النهائي :يقصد به االمتحان الذي يعقد لمناقشة ،وتقويم أداء الطالب في مجال األطروحة/
الرسالة التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير ،أو الدكتوراه.
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1.1
0.3

9.3

3.3

4.3

2.3
6.3

7.3
2.3

2.3

 .1أحكام عامة:

تجاز برامج الدراسات العليا بالكلية من ِقبل مجلس األساتذة.

يتم القبول للدرجات العلمية العليا بالتفرغ الكلي ،أو الجزئي حسب شروط البرنامج و لوائحه.

عادة– فصلين دراسيين.
يشمل العام الدراسي بالجامعة– ً
عادة–( )02أسبوعاً ،ويشمل ذلك فترة االمتحانات النهائية.
مدة الفصل الدراسي– ً

الدرجات العلمية والتخصصات المتنوعة تحكمها لوائح بكل كلية معنية/معهد ،وتجاز من مجلس كلية

الدراسات العليا ومجلس األساتذة.

يحسب تنفيذ المقررات والبحث بنظام الساعات المعتمدة.

تمثل الساعة المعتمدة ساعة واحدة من الدراسة النظرية ،أو ساعتين إلى ثالث ساعات من الدراسة

العملية في األسبوع خالل الفصل الدراسي.

يتراوح العبء الدراسي العادي للطالب في برامج الدراسات العليا التي تتضمن مقررات من ( )01إلى

( )91ساعة معتمدة في الفصل الدراسي.

ال يجوز للطالب أن يسجل ألكثر من برنامج للدراسات العليا في وقت واحد.

 01.3يجوز ترفيع الطالب المسجل لدرجة الماجستير إلى درجة الدكتوراه.

 00.3يجوز أن تنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين/مركزين أو أكثر أو كليتين/معهدين

بناء على توصية مجلس كلية الدراسات العليا بعد التنسيق
أو أكثر وفق قواعد يضعها مجلس األساتذة ً
مع الكليات/المعاهد.

 09.3يجوز أن تنشأ في الجامعة بعد موافقة مجلس األساتذة برامج مشتركة للدراسات العليا مع جامعات أخرى
داخل السودان أو خارجه معترف بها ،تمنح بموجبها درجات مشتركة عبر االتفاقيات الثنائية المعتمدة

من إدارة الجامعة.

 03.3يشرف عضو هيئة التدريس على الطالب الذين يدرسون بالبحث فقط سواء من داخل أو خارج المؤسسة
بحد أقصى عشرة ( )01طالب في وقت واحد للعلوم التطبيقية ،وخمسة عشر ( )02طالباً للعلوم

االنسانية واالجتماعية .وفي حالة البحوث التكميلية يمكن لألستاذ أن يشرف على خمسة عشر ()02

طالباً في العلوم التطبيقية ،وعشرين ( )91طالباً في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،على أن يعادل
الطالب بالبحث طالبين بالبحث التكميلي.

 04.3يجوز للطالب الذي ألغي تسجيله أن يتقدم باسترحام مكتوب إلى رئيس مجلس األساتذة خالل ستة أشهر
من تأريخ إلغاء تسجيله ،مبيناً فيه األسباب التي يمكن أن تشفع له عند النظر في طلبه من قبل اللجان

المختصة التي أوصت بإلغاء تسجيله.

 02.3في حالة االختالف في تفسير أي من بنود هذه الالئحة ،يتم الرجوع إلى كلية الدراسات العليا.

.1

القبول والتسجيل:
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1.1

0.0.4
9.0.4

إجراءات القبول:

ألغراضالتقديم والقبول والتسجيل ألول مرة في أي من برامج الدراسات العليا يجب إتباع

اإلجراءات العامة التالية:

يمأل مقدم الطلب استمارة تقديم للدراسات العليا إلكترونياً.

يحول عميد الكلية المعنية/المعهد طلب التقديم المستوفي لشروط التقديم إلى مجلس القسم/المركز

المعني للتوصية بشأنه.

3.0.4

تعرض توصية مجلس القسم/المركز على لجنة الدراسات العليا بالكلية المعنية/المعهد.

4.0.4

في حالة قبول طلب التقديم يتم رفع خطاب القبول إلكترونياً إلى كلية الدراسات العليا ،ويكتب

عميد الكلية المعنية/المعهد خطاب قبول مبدئي للطالب يتضمن شروط القبول الخاصة بالكلية

المعنية/المعهد بصورة إلى كلية الدراسات العليا.
2.0.4

ترفع كلية الدراسات العليا مطلوبات القبول للدراسات العليا بعد إستيفائها لشروط القبول إلى اإلدارة

1.1

إجراءات التسجيل:

العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بغرض منح الرقم الجامعي لطالب الدراسات العليا.

0.9.4

تحدد تواريخ التسجيل حسب التقويم الدراسي الذي يجيزه مجلس األساتذة.

9.9.4

يتم التسجيل في كل برامج الدراسات العليا في بداية كل فصل دراسي.

3.9.4
4.9.4

0.4.9.4
9.4.9.4
3.4.9.4

4.4.9.4
2.4.9.4

ال يجوز تسجيل الطالب بكلية الدراسات العليا ما لم يحصل على الرقم الجامعي من اإلدارة العامة

للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات.

ألغراض التسجيل ألول مرة في أي من برامج الدراسات العليا يجب اتباع االجراءات التالية:

يتسلم الطالب استمارة التسجيل للدراسات العليا ،ويمأل الجزء الخاص به في استمارة التسجيل ومن

ثم يقوم بتسليمها إلى القسم/المركز.

على القسم/المركز ملء الجزء الخاص به في استمارة التسجيل ،وتسليمها إلى عميد الكلية

المعنية/المعهد.

على عميد الكلية المعنية/المعهد اعتماد التوصية بقبول تسجيل الطالب في المكان المخصص

لذلك باستمارة التسجيل ،ومن ثم إرسال كل المستندات الخاصة بتسجيل الطالب إلى كلية
الدراسات العليا.

على كلية الدراسات العليا إكمال إجراءات التسجيل لكل طلب مستوف للشروط ،وإخطار الكلية

المعنية/المعهد ،والطالب بذلك كتاب ًة.

على الطالب – خالل مرحلتي التقديم للدراسات العليا والتسجيل – االلتزام بسداد كل الرسوم
المقررة للتقديم والتسجيل والمصروفات الدراسية الخاصة بالدرجة العلمية التي تقدم لدراستها.
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6.4.9.4

على الطالب إكمال إجراءات التسجيل شخصياً خالل فترة ال تتعدى أربعة أسابيع من تأريخ
إصدار خطاب القبول المبدئي ،مع استيفاء أي مطلوبات أخرى قد تقررها الجامعة بخصوص

2.9.4

ألغراض تسجيل طالب الدراسات العليا المقيم بالخارج في أي من برامج الدراسات العليا يجب

0.2.9.4

أن يعد بحثه في مؤسسة علمية أو بحثية أو جامعة معترف بها.

3.2.9.4

أن يكون له مشرف خارجي توافق عليه كلية الدراسات العليا ،ومشرف من داخل الجامعة.

التسجيل.

9.2.9.4

اتباع اإلجراءات التالية:

الحصول على موافقة مكتوبة من المؤسسة التي يجرى فيها البحث.

4.2.9.4

أن يقضي الطالب في الجامعة مدة ال تقل عن ستة أشهر للماجستير ،وسنة تقويمية للدكتوراه.

1.1

إلغاء التسجيل:
لمجلس األساتذة الحق ،بعد توصية الجهات المعنية بالجامعة ،في إلغاء تسجيل الطالب في أي
من الحاالت التالية:

0.3.4

حسب رغبة الطالب.

3.3.4

رسوب الطالب في  %21أو أكثر من المقررات في الفصل الدراسي.

2.3.4

رسوب طالب الدكتوراه بالبحث فقط في االمتحان التحريري الشامل للمرة الثانية.

9.3.4
4.3.4
6.3.4
7.3.4
2.3.4
2.3.4
01.3.4
00.3.4

.1

إذا أخفق الطالب في الحصول على الحد األدنى من المعدل التراكمي المطلوب بنهاية الدراسة.
رسوب الطالب للمرة الثانية في أي من المقررات.

عدم النجاح في إجراء البحث ،أو عدم تسليم األطروحة/الرسالة في الوقت المحدد.

غياب الطالب عن الدراسة لفترة ستة أشهر دون عذر مقبول.

غياب الطالب عن االمتحانات دون عذر مقبول.

انتهاء الحد األقصى لمدة الدراسة.

عدم سداد الطالب المصروفات الدراسية المقررة.

سوء سلوك الطالب.

تقويم أداء الطــــالب:
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يشترط على الطالب في برامج الدراسات العليا بالمقررات والبحث التكميلي ،والمقررات فقط حضور

 %72من مجموع محاضرات المقرر ،وكل األنشطة األكاديمية المتصلة بالمقررالمعني ،ومن ثم يقوم
كما يلي:

1.5

يقوم أداء الطالب في كل مقرر باالمتحان النهائي ،إضاف ًة إلى التقويم المستمر الذي يشمل
االختبارات الدورية واألداء العملي والواجبات والتقارير والسمنارات وحلقــات النقاش ،وأية وسيلة أخرى
للتقويم.

2.5

يقوم أداء الطالب–عادةً–على أساس التقويم النسبي لكل الطالب ،ويجوز استخدام الحد األدنى
للنجاح في المقرر الواحد.

3.5

يقوم أداء الطالب في كل مقرر تبعاً للتقديرات الحرفية التالية:

4.5

تحول التقديرات الحرفية في البند( )3.5للساعة المعتمدة الواحدة إلى نقاط كما يلي:

2.5
6.5
7.2

.2

1.2

()F( ،)C( ،)C+( ،)B( ،)B+( ،)A

التقدير

النقاط

A

4.11

B+

3.21

B

3.11

C+

9.21

C

9.11

F

صفر

يحسب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي لكل طالب في الفصول الدراسية لكل برامج الدراسات
العليا.

يحق للطالب إزالة الرسوب في أي مقرر مرة واحدة فقط ،على أن يضمن ويحسب التقديران في

شهادة التفاصيل.

تطبق الئحة امتحانات الدراسات العليا لسنة 9100م ،والئحة االمتحان التحريري الشامل لسنة

9102م على كل برامج الدراسات العليا.

تمديد وتجميد ،و إنهاء تجميد الدراسة:
تمديد الدراسة:
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يتم تمديد الدراسة كاآلتي:

0.0.6

يجوز للطالب تقديم طلب لتمديد فترة دراسته لظروف اضط اررية خارجة عن إرادته.

3.1.6

تعرض استمارة تمديد الدراسة بواسطة مشرف الطالب على مجلس القسم/المركز للتوصية

4.1.6

يتم تمديد الدراسة بتوصية من لجنة الدراسات العليا بالكلية المعنية/المعهد ومجلس الكلية
المعنية /المعهد إلى مجلس كلية الدراسات العليا ،وتجاز من ِقبل مجلس األساتذة.

0.9.6

يحق للطالب تجميد الدراسة لظروف صحية أو عائلية أو أي أسباب أخرى مقنعة.

9.9.6

على الطالب ملء االستمارة المخصصة لتجميد الدراسة.

9.0.6

1.2

3.9.6
4.9.6

على الطالب ملء االستمارة المخصصة لتمديد الدراسة.

بشأنها ،ومن ثم ترفع إلى لجنة الدراسات العليا بالكلية المعنية/المعهد.

تجميد الدراسة:

تسلم استمارة تجميد الدراسة بواسطة مشرف الطالب بعد توصيته عليها ،وتوصية مجلس
القسم/المركز إلى لجنة الدراسات العليا بالكلية المعنية/المعهد.

يتم تجميد الدراسة بتوصية من لجنة الدراسات العليا بالكلية المعنية/المعهد ،فمجلس الكلية
المعنية /المعهد ،وترفع إلى مجلس كلية الدراسات العليا ،ثم تجاز من ِقبل مجلس األساتذة.

2.9.6

أقصى فترة لتجميد الدراسة عام تقويمي واحد خالل مدة دراسة الطالب ،ويمكن أن تكون فترة

6.9.6

يسمح مجلس األساتذة بتجميد الدراسة لفترة تزيد عن العام التقويمي لظروف استثنائية.

0.3.6

على الطالب الذي جمدت دراسته ،ويرغب في مواصلة الدراسة ملء االستمارة الخاصة

9.3.6

تسلم استمارة إنهاء تجميد الدراسة بواسطة مشرف الطالب بعد توصيته عليها ،وتوصية

3.3.6

يتم إنهاء تجميد الدراسة بتوصية من لجنة الدراسات العليا بالكلية المعنية/المعهد ،وترفع إلى
مجلس كلية الدراسات العليا بالجامعة ،وتجاز من ِقبل مجلس األساتذة.

1.2

التجميد مجزأة على فترتين.
إنهاء تجميد الدراسة:
بذلك.

مجلس القسم/المركز إلى لجنة الدراسات العليا بالكلية المعنية/المعهد.
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.2

برامج الدراسات العليا:
بناء على توصية مجلس كلية الدراسات العليا
تمنح جامعة الجزيرة ممثلة في مجلس األساتذةً ،
الدرجات العلمية اآلتية:

1.2الدبلوم فوق الجامعي:

 1.1.2شروط القبول:
0.0.0.7

يشترط للقبول لدرجة الدبلوم فوق الجامعي في التخصص المعني الحصول على أي من

0.0.0.0.7

بكالوريوس الشرف.

9.0.0.0.7

درجة البكالوريوس العام (الدرجة الثانية) في األقل.

3.0.0.0.7

المؤهالت األكاديمية اآلتية من جامعة الجزيرة ،أو أية جامعة معترف بها:

درجة البكالوريوس العام (الدرجة الثالثة) ،على أن يدرس الطالب مقررات تأهيلية لدرجة
البكالوريوس ال تقل عن فصل دراسي واحد.

9.0.0.7

يشترط للقبول لدرجة الدبلوم فوق الجامعي في البرنامج التحويلي الحصول على أي من

0.9.0.0.7

بكالوريوس الشرف (الدرجة الثانية القسم الثاني) ،أو البكالوريوس العام (الدرجة الثانية) في

9.9.0.0.7

بكالوريوس الشرف أو البكالوريوس العام (الدرجة الثالثة) ،إضاف ًة إلى ثالث سنوات خبرة
عملية في األقل بعد التخرج.

3.9.0.0.7

المؤهالت األكاديمية اآلتية من جامعة الجزيرة أو أية جامعة معترف بها:
األقل.

يجوز للقسم المعني أن يشترط لقبول الطالب دراسة عدد من المقررات التكميلية من المرحلة

السابقة ،حسب ما يحدده القسم.

3.0.0.7

االلتزام بشروط التفرغ حسب برامج الدبلوم فوق الجامعي المعنية.

4.0.0.7

التعهد باإليفاء بكل االلتزامات المالية.

2.0.0.7

يحق لكل كلية معنية/معهد وضع شروط خاصة للقبول على أال تتعارض مع الشروط العامة

1.1.2

إجراءات القبول والتسجيل:

للقبول الواردة في هذه الالئحة.

ألغراض التقديم والقبول والتسجيل في أي من برامج الدبلوم فوق الجامعي يتوجب اتباع

اإلجراءات العامة الواردة في البندين ( )0.4و (.)9.4

1.1.2

مدة الدراســــة:
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0.3.0.7

مدة الدراسة لنيل الدبلوم فوق الجامعي فصلين دراسيين حداً أدنى ،وأربعة فصول دراسية حداً

9.3.0.7

الفترة الزمنية القصوى إلكمال الدبلوم ف ــوق الجامعي أربعة أعوام تقويمية متصلة ،شاملة

أعلى من تأريخ التسجيل.
التجميد والتمديد.

 1.1.2نظام الدراسة:
0.4.0.7

يحدد في كل برامج الدبلوم فوق الجامعي ساعات الدراسة النظرية ،وساعات النشاط العملي

9.4.0.7

مجمل الساعات المعتمدة للمقررات في برامج الدبلوم فوق الجامعي يتراوح ما بين ()91

3.4.0.7

(إذاكان المقرر يحتوى علي جانب عملي) لكل مقرر في المنهج األكاديمي.

ساعة معتمدة حداً أدنى و( )31ساعة معتمدة حداً أقصى.
تشمل مطلوبات الدبلوم فوق الجامعي–عادة– مشروع تخرج بعبء دراسي (ثالث ساعات
معتمدة) في أي من مجاالت الدراسة بحسب طبيعة البرامج.

1.1.2

اإلشــــــراف:

0.2.0.7

يشرف على كل طالب مشرف واحد في األقل.

0.9.2.0.7

أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في الحد األدنى.
أن يكون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

3.2.0.7

على المشرف تقديم تقارير دورية عن سير دراسة كل طالب يشرف عليه.

2.1.2

تقويم أداء الطــــالب:

9.2.0.7

9.9.2.0.7
3.9.2.0.7

0.6.0.7
9.6.0.7

يشترط في المشرف مايلي:

أال يكون مسجالً طالب دراسات عليا.

يقوم أداء الطالب في برنامج الدبلوم فوق الجامعي حسب ماورد في البند (.)2

الحد األدنى لنيل الدبلوم فوق الجامعي هو النجاح في كل المقررات ،والحصول على معدل
تراكمي ال يقل عن( ،)9.21إضافة إلى النجاح في مشروع التخرج (إن وجد).

3.6.0.7

عادة– مشروع تخرج بعبء دراسي محدد في أي من
تشمل مطلوبات الدبلوم فوق الجامعي– ً
مجاالت الدراسة بحسب طبيعة البرامج.

2.1.2

تمديد وتجميد ،وإنهاء تجميد الدراسة:
يتم تمديد وتجميد وإنهاء تجميد الدراسة حسب ماورد في البند(.)6

8.1.7

إلغاء التسجيل:
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يتم إلغاء التسجيل حسب ماورد في البند(.)3.4
منح الدبلوم فوق الجامعي:

2.1.7

تمنح جامعة الجزيرة ،ممثلة في مجلس األساتذة الدبلوم فوق الجامعي بعد استيفاء الشروط

التالية:

إكمال الطالب دراسته بنجاح في كل المقررات ،والحصول على معدل تراكمي ال يقل عن

0.2.0.7

( ،)9.21إضاف ًة إلى النجاح في مشروع التخرج (إن وجد).
التوصية بمنح الدرجة من مجلس القسم/المركز ،فلجنة الدراسات العليا ،فمجلس الكلية

9.2.0.7

المعنية /المعهد ،ومن ثم توصية مجلس كلية الدراسات العليا إلى مجلس األساتذة.

 1.2الماجستير:

تمنح جامعة الجزيرة ممثلة في مجلس األساتذة درجة الماجستير بالمقررات والبحث التكميلي ،أو

بالبحث فقط ،أو بالمقررات فقط.

1.1.2شروط القبول:
0.0.9.7

يشترط للقبول لدرجة الماجستير في التخصص المعني الحصول على أي من المؤهالت

0.0.0.9.7

بكالوريوس الشرف (المرتبة الثانية القسم الثاني) ،أو (تقدير جيد) في األقل.

9.0.0.9.7

األكاديمية اآلتية من جامعة الجزيرة ،أو أية جامعة معترف بها:

بكالوريوس الشرف (المرتبة الثالثة) ،أو (تقدير مقبول) على أن يدرس الطالب مقررات

تأهيلية لدرجة البكالوريوس ال تقل عن فصل دراسي واحد ،وأن يتحصل على تقدير جيد ،أو

الحصول على الدبلوم فوق الجامعي بمعدل تراكمي ال يقل عن  9.21أو تقدير جيد في

التخصص المعني.
3.0.0.9.7
9.0.9.7
0.9.0.9.7

البكالوريوس العام إضاف ًة إلى الدبلوم فوق الجامعي في التخصص المعني بمعدل تراكمي ال
يقل عن  9.21أو بتقدير جيد في األقل.
يشترط للقبول لدرجة الماجستير في البرنامج التحويلي الحصول على أي من المؤهالت

األكاديمية اآلتية من جامعة الجزيرة ،أو أية جامعة معترف بها:

بكالوريوس الشرف أو البكالوريوس العام ،إضاف ًة إلى الدبلوم فوق الجامعي في ذات مجال
البرنامج التحويلي بمعدل تراكمي ال يقل عن  ،9.21أو تقدير جيد.

9.9.0.9.7

يجوز للقسم المعني أن يشترط لقبول الطالب دراسة عدد من المقررات التكميلية من المرحلة

3.0.9.7

االلتزام بشروط التفرغ حسب مطلوبات برامج الماجستير المعنية.

4.0.9.7

السابقة ،حسب ما يحدده القسم.

التعهد باإليفاء بكل االلتزامات المالية.

11
الالئحة األكاديمية للدراسات العليالسنة 6102م المعدلة لســـنة 6102م
المجازة في اجتماع مجلس األساتذة رقم ( )660بتأريخ  01مارس 6102م

2.0.9.7

يحق لكل كلية معنية/معهد وضع شروط قبول خاصة بها/به ،على أال تتعارض مع الشـروط

1.1.2

إجراءات القبول والتسجيل:

العامة للقبول الواردة في هذه الالئحة.

ألغراض التقديم والقبول والتسجيل في أي من برامج الماجستير يتوجب إتباع اإلجراءات

العامة الواردة في البندين ( )0.4و ( )9.4من هذه الالئحة.

1.1.2

مدة الدراسة:

0.3.9.7

مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير ثالثة فصول دراسية حداً أدنى ،وستة فصول دراسية حداً

9.3.9.7

الفترة الزمنية القصوى إلكمال درجة الماجستير ستة أعوام تقويمية متصلة شاملة التجميد

أعلى.

والتمديد.
1.1.2

نظام الدراسة:

0.4.9.7

يحدد في كل من برامج الماجستير بالمقررات والبحث التكميلي ،والمقررات فقط ساعات

9.4.9.7

الدراسة النظرية وساعات النشاط العملي (إذا كان المقرر يحتوى على جانب عملي) لكل
مقرر في المنهج األكاديمي.

يتراوح مجمل الساعات المعتمدة للمقررات في برامج الماجستير بالمقررات والبحث التكميلي

ما بين ( )36ساعة معتمدة حداً أدنى و ( )49ساعة معتمدة حداً أعلى (تشتمل على ست

ساعات للبحث) ،وبالنسبة للماجستير بالمقررات فقط أن يتراوح مجمل الساعات ما بين
3.4.9.7

( )36ساعة معتمدة حداً أدنى و ( )49ساعة معتمدة حداً أعلى.
يجوز للكلية المعنية /المعهد اشتراط امتحان تحريري شامل للطالب المسجل لدرجة

1.1.2

اإلشـــــــراف:

الماجستير بالبحث فقط.

1.1.1.2

يحدد لكل طالب مشرفان في األقل ،على أن يكون أحدهما مشرفاً أوالً ،واآلخر مشرفاً ثانياً،
ويجوز أن يكون أحد المشرفين من خارج الجامعة.

1.1.1.2

اختيار المشرفين:
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0.9.2.9.7

يتم ترشيح المشرفين من ِقبل مجلس القسم/المركز ،والتوصية بالموافقة من ِقبل لجنة

9.9.2.9.7

يشترط أن يكون المشرف في وظيفة أستاذ مساعد في األقل مضى على تعيينه في هذه

3.9.2.9.7
4.9.2.9.7

1.1.1.2

الدراسات العليا بالكلية المعنية /المعهد ،ثم مجلس كلية الدراسات العليا ،ومن ثم اإلجــازة من
ِقبل مجلس األساتذة.
الدرجة سنتان ،ولديه بحثان في األقل في مجال تخصصه من األبحاث المنشورة في مجالت

علمية محكمة.

يشترط أن يكون للمشرفين نفس التخصص العام في مجال البحث.

يشترط أال تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع الطالب ،أو أي عضو في لجنة
اإلشراف.

مهام المشرفين:

1.1.1.1.2

تشمل مهام المشرف األول ما يلي:

0.0.3.2.9.7

التأكد من إجازة خطةالبحث بواسطة لجان أخالقيات البحوث حسب ما تتطلبه طبيعة
البحث.

9.0.3.2.9.7

متابعة تنفيذ خطة البحث المجازة.

4.0.3.2.9.7

التأكد من صحة المعالجات اإلحصائية وتحليل البيانات.

3.0.3.2.9.7
2.0.3.2.9.7
6.0.3.2.9.7
7.0.3.2.9.7

1.1.1.1.2

التأكد من اتباع الطرائق القياسية في تنفيذ البحث.
التأكد من عرض النتائج ومناقشتها بصورة سليمة.
التأكد من تنفيذ الطالب للتعديالت المطلوبة من ِقبل لجنة االمتحان.

تسليم مطلوبات تخرج الطالب بعد التحقق من اكتمالها إلى القسم/المركز.

تشمل مهام المشرف (المشرفين) الثاني ما يلي:

0.9.3.2.9.7

متابعة إجراءات تنفيذ خطة البحث الميدانية.

9.9.3.2.9.7

مراجعة توثيق المراجع في متن األطروحة /الرسالة وفي قائمة المراجع.

1.1.1.1.2

تشمل المهام المشتركة بين المشرفين ما يلي:

0.3.3.2.9.7

إجازة مقترح البحث.

9.3.3.2.9.7

اإلشراف على إعداد سمنار مقترح البحث ،وتقديمه.

4.3.3.2.9.7

عقد اجتماعات دورية موثقة متفق عليها بين لجنة اإلشراف والطالب حسب الخطة الزمنية

3.9.3.2.9.7

3.3.3.2.9.7

التأكد من سالمة إخراج األطروحة /الرسالة ،وطباعتها.

إجراء التعديالت المناسبة على البحث أثناء التنفيذ.

لتنفيذ البحث.
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2.3.3.2.9.7

تقديم تقارير دورية (كل ستة أشهر) عن سير دراسة الطالب ،عبر القنوات المعنية بالجامعة،

6.3.3.2.9.7

مراجعة ملخص البحث باللغتين العربية واألجنبية.

7.3.3.2.9.7

التأكد من السالمة اللغوية لألطروحة /الرسالة.

2.3.3.2.9.7

اإلشراف على إعداد سمنار األطروحة /الرسالة ،وتقديمه.

2.1.2

تقويم أداء الطالب:

0.6.9.7

يقوم أداء الطالب في برامج الماجستير بالمقررات فقط على النحو التالي:

2.3.3.2.9.7

إلى كلية الدراسات العليا.

التأكد من استيفاء األطروحة /الرسالة للمطلوبات ،وجاهزيتها للتقديم إلى لجنة االمتحان.

0.0.6.9.7

حسب ما ورد في البند (.)2

9.0.6.9.7

الحد األدنى لنيل درجة الماجستير بالمقررات فقط ،النجاح في كل المقررات ،والحصول على

9.6.9.7
3.6.9.7

تشمل مطلوبات الحصول على درجة الماجستير بالمقررات فقط –عادةً -مشروع تخرج بعبء
دراسي (ثالث ساعات معتمدة) في أي من مجاالت الدراسة حسب طبيعة البرامج.
يقوم أداء الطالب في برامج الماجستير بالمقررات والبحث التكميلي على النحو التالي:

0.3.6.9.7

حسب ما ورد في البند (.)2

9.3.6.9.7

4.6.9.7
0.4.6.9.7

معدل تراكمي ال يقل عن(.)3.11

الحد األدنى لنيل درجة الماجستير بالمقررات والبحث التكميلي هو النجاح في كل المقررات

والحصول على معدل تراكمي ال يقل عن( ،)3.11إضاف ًة إلى النجاح في امتحان
األطروحة.
يقوم أداء الطالب في برامج الماجستير بالبحث فقط على النحو التالي:

الحد األدنى لنيل درجة الماجستير بالبحث فقط ،النجاح في االمتحان التحريري الشامل (إن

وجد) ،ثم إجراء البحث وكتابة الرسالة ونشر أو قبول نشر ورقة علمية في مجلة محكمة،
والنجاح في سمنار الرسالة ،والنجاح في امتحان الرسالة.

2.1. 2

تمديد وتجميد ،وإنهاء تجميد الدراسة:
يتم تمديد وتجميد ،وإنهاء تجميد الدراسة حسب ماورد في البند(.)6
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1.1.2

إلغاء التسجيل:

2.2 .2

إعداد األطروحة أو الرسالة:

يتم إلغـاء تسجيل طالب الماجستير وفقا للبند ( )3.4من هذه الالئحة.

1.9.2.7

األطروحة لدرجة الماجستير بالمقررات ،والبحث التكميلي:

1.1.9.2.7

على الطالب اختيار المجال العام لمشروع البحث وتقديمه إلى لجنة اإلشراف خالل فترة ستة

2.1.9.2.7

أشهر من تأريخ تسجيله لدرجة الماجستير.

يجوز للطالب تعديل أو استبدال مجال مشروع البحث خالل فترة ال تتعدى التسعة أشهر من

تأريخ تسجيله لدرجة الماجستير.

3.1.9.2.7

على الطالب تقديم مقترح عنوان األطروحة إلى المشرفين خالل فترة ال تتعدى االثني عشر

4.1.9.2.7

يجب على الطالب تقديم سمنار مقترح البحث في فترة ال تتجاوز الستة أشهر من تأريخ

5.1.9.2.7

يجب على الطالب في نهاية دراسته تقديم األطروحة كاملة ومطبوعة حسب مواصفات

1.5.1.9.2.7

أن يكون عنوان البحث موج اًز ومحدداً وواضح المعنى ،ويعكـس محتوى األطروحة.

3.5.1.9.2.7

أن تكون أهداف البحث محددة بوضوح.

شه اًر من تأريخ تسجيله لدرجة الماجستير.
انتهاء المقررات.

الرسائل الجامعية المعمول بها في الجامعة ،وحسب الموجهات التالية:

2.5.1.9.2.7

أن توفر مقدمة األطروحة خلفية وافية عن موضوع البحث.

4.5.1.9.2.7

أن تكون مواد وطرائق البحث المستخدمة سليمة ،وموائمة ألهداف البحث.

5.5.1.9.2.7
6.5.1.9.2.7
7.5.1.9.2.7
8.5.1.9.2.7
9.5.1.9.2.7

أن تكون نتائج البحث ذات أهمية علمية ومعروضة بطريقة سليمة.

أن تعطي مناقشة البحث تفسيرات علمية للنتائج التي تم الحصول عليهــا ،وتضع األساس

الستنتاجات مقبولة من البحث مع المقارنة بأدبيات المراجع.

أن تكون االستنتاجات واضحة وموائمة لنتائج البحث.

أن تكون قائمة المراجع وافية بحيث تغطي كل المراجع المذكورة في متـن األطروحة.

أن تكون األطروحة قابلة للنشر بصورتها المقدمة ،أو أجزاء منها.

 10.5.1.9.2.7يجب على الطالب تقديم سمنار األطروحة بعد كتابة األطروحة وإجازتها من لجنة اإلشراف،
قبل امتحان األطروحة.
2.9.2.7

الرسالة لدرجة الماجستير بالبحث:

1.2.9.2.7

على الطالب تقديم مقترح مجال البحث عند تقديم طلبه للتسجيل لدرجة الماجستير.
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2.2.9.2.7

على الطالب تقديم عنوان الرسالة إلى المشرفين خالل فترة ال تتعدى الستة أشهر من تأريخ

3.2.9.2.7

يجب على الطالب تقديم سمنار مقترح البحث في فترة ال تتجاوز الستة أشهر من تأريخ

4.2.9.2.7
5.2.9.2.7

1.5.2.9.2.7
2.5.2.9.2.7
3.5.2.9.2.7
4.5.2.9.2.7
5.5.2.9.2.7
6.5.2.9.2.7

تسجيله لدرجة الماجستير.
التسجيل.

يجوز للطالب تعديل أو استبدال مشروع البحث خالل فترة ال تتعدى التسعة أشهر من تأريخ

تسجيله لدرجة الماجستير.

على الطالب تقديم الرسالة كاملة ،بنهاية دراسته ،بحيث تفي بالشــروط التالية:

أن يكون كل العمل البحثي في الرسالة قد تم بعد تسجيل الطالب لدرج ــة الماجستير.
يجب أن تكون الرسالة إضافة حقيقية ف ــي موضوع البحث.

يجب أن تعكس الرسالة مقدرة الطالب على اختيار موضوع البحث ،والتخطيط له وتنفيذه.

يجب أن تبرز الرسالة إسهام الطالب في التقدم العلمي في مجال التخصص.

يجب أن تقدم الرسالة كاملة بحيث تفي بكل الموجهات الواردة في البن ــد ( )5.1.9.2.7من

هذه الالئحة.

يجب على الطالب تقديم سمنار الرسالة بعد كتابة الرسالة وإجازتها من ِقبل لجنة اإلشراف،

قبل امتحان الرسالة.
10.2.7
1.10.2.7
2.10.2.7

3.10.2.7
4.10.2.7

1.4.10.2.7
9.4.01.9.7
3.4.01.9.7
5.10.2.7

لجنة االمتحان:

تكون لجنة االمتحان لمناقشة ،وتقويم أداء الطالب في مجال األطروحة ،أو الرسالة التي تقدم

بها لنيل درجة الماجستير.

تجاز لجنة االمتحان بعد توصية مجلس القسم/المركز المعني ،ولجنة الدراسات العليا بالكلية

المعنية /المعهد ،ومجلس الكلية المعنية /المعهد ومجلس كلية الدراسات العليا ،وموافقة
مجلس األساتذة.

تتكون لجنة االمتحان لطالب الماجستير من ثالثة أعضاء ،ويكون المشرف األول رئيساً لها

أعضاء بها.
والممتحنان الخارجي والداخلي
ً
يجب أن يستوفي الممتحن الخارجي الشروط التالية:

أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه ،وله أوراق علمية محكمة في مجال تخصصه.
أن يكون له نفس التخصص العام في مجال البحث.

أال يكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع الطالب ،أو أي عضو في لجنة اإلشراف ،أو
لجنة االمتحان.

يشترط في الممتحن الداخلي ما يلي:
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1.5.10.2.7

9.2.01.9.7
3.2.01.9.7

أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه ،وله أوراق علمية محكمة في مجال تخصصه.
أن يكون له نفس التخصص العام في مجال البحث.

أال تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع الطالب ،أو أي عضو في لجنة اإلشراف ،أو
لجنة االمتحان.

4.2.01.9.7

أال يكون من المشرفين على الطالب.

6.10.2.7

يجوز تعديل لجنة االمتحان بعد توصية مجلس القسم/المركز ،ولجنــة الدراسات العليا بالكلية

المعنية /المعهد ،ومجلس الكلية المعنية /المعهد ،ومجلس كلية الدراسات العليا وموافقة

مجلس األساتذة.
7.01.9 .7

يكون قرار لجنة االمتحان بخصوص نجاح أو رسوب الطالب نهائ ــياً إذا كان باإلجماع ،أما

إذا اختلفت آراء أعضائها فيرفع األمر إلى لجنة الد ارس ــات العليا بالكلية المعنية/المعهد،
ومجلس الكلية المعنية /المعهد ،ومن ثم مجلس كلية الدراسات العليا للبت فيه.

2.01.9.7

يعقد االمتحان ألي طالب ماجستير داخل الجامعة .ويجوز عقد االمتحان خارج الجامعة

11.1.2

مطلوبات التخرج:

0.00.9.7
9.00.9.7

على الطالب تسليم األطروحة /الرسالة إلى المشرف األول بعد إجراء التعديالت التي أوصت
بها لجنة االمتحان ،وإجازة التعديالت من ِقبل عضو لجنة االمتحان الذي ٌكلف بذلك.

على الطالب تسليم مطلوبات التخرج في فترة ال تتجاوز الستة أشهر من تأريخ االمتحان.

11.1.2

منح درجة الماجستير:

0.09.9. 7

يمنح مجلس األساتذة درجة الماجستير بالمقررات فقط ،والماجستير بالمقررات ،والبحث

1.1.12.2.7

إكمال الطالب دراسته بنجاح في كل المقررات ،والحصول على معدل تراكمي ال يقل عن

2.1.12.2.7

النجاح في كل المقررات ،والحصول على معدل تراكمي ال يقل عن ( ،)3.11والنجاح في

3.1.12.2.7

النجاح في االمتحان التحريري الشامل (إن وجد) ،ونشر أو قبول نشر ورقة علمية مستخلصة

ألسباب استثنائية بعد موافقة مجلس كلية الدراسات العليا بالجامعة.

التكميلي ،ودرجة الماجستير بالبحث فقط وفقاً للشروط التالية:

( ،)3.11والنجاح في مشروع التخرج (إن وجد) للماجستير بالمقررات فقط.
امتحان األطروحة للماجستير بالمقررات والبحث التكميلي.

من البحث في مجلة علمية محكمة ،والنجاح في سمنار الرسالة ،والنجاح في امتحان الرسالة

للماجستير بالبحث فقط.
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9.09.9.7

التوصية بمنح الدرجة من مجلس القسم/المركز ،فلجنة الدراسات العليا بالكلية

المعنية/المعهد ،فمجلس الكلية المعنية/المعهد ،ومن ثم توصية مجلس كلية الدراسات العليا

بالجامعة إلى مجلس األساتذة.
3.09.9.7

في حالة حصول طالب الماجستير بالمقررات والبحــث التكميلي على معدل تراكمي من

( )9.21إلى ( ،)9.22أو عدم نجاحه في البـحث التكميلي يجوز لمجلس القسم/المركز،
فلجنة الدراسات العليا بالكلية المعنية/المعهد ،فمجلس الكلية المعنية/المعهد ،التوصية إلى

مجلس كلية الدراسات العليا بالجامعة بمنحه شهادة الدبلوم فوق الجامعي لرفعها إلى مجلس

األساتذة.

1.2

الدكتوراه

تمنح جامعة الجزيرة ،ممثلة في مجلس األساتذة ،درجة دكتوراه الفلسفة (بالمقررات والبحث

التكميلي ،أو بالبحث فقط) ،ودرجة الدكتوراه السريرية.
1.1.2

شروط القبول:

1.1.1.2

دكتوراه الفلسفة:

0.0.0.3.7

الحصول على درجة الماجستير من جامعة الجزيرة ،أو أية جامعة معترف بها في المجال

9.0.0.3.7

تقديم ما يثبت الخبرات والكفاءة للدراسة والبحث ،مدعومة بالمستندات المعتمدة ،ومضمنة في

3.0.0.3.7

المعني حسب ما يحدده القسم /المركز.
السيرة الذاتية.

يجوز للقسم المعني أن يشترط لقبول الطالب لدرجة الدكتوراه دراسة عدد من المقررات

التكميلية من المرحلة السابقة في مدة ال تزيد عن ثالثة فصول دراسية بمعدل ال يقل عن

( .)3.11وال تحسب المدة الزمنية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة.
1.1.1.2

الدكتوراه السريرية:

0.9.0.3.7

الحصول على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الجزيرة ،أو أية جامعة معترف
بها.

9.9.0.3.7

إكمال فترة االمتياز بنجاح ،والحصول على شهادة التسجيل الدائم بالمجلس الطبي السوداني.

3.0.3.7

االلتزام بشروط التفرغ حسب مطلوبات برامج الدكتوراه المعنية.

2.0.3.7

يحق لكل كلية معنية/معهد وضع شروط قبول خاصة بها ،على أال تتعارض مــع الشروط

4.0.3.7

التعهد باإليفاء بكل االلتزامات المالية.
العامة للقبول الواردة في هذه الالئحة.
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1.1.2

إجراءات القبول والتسجيل:

ألغراض التقديم والقبول والتسجيل ألي من برامج الدكتوراه ،يجب اتباع اإلجراءات العامة

الواردة في البندين ( )0.4و ( )9.4من هذه الالئحة.

1.1.2

مدة الدراسة:

0.3.3.7

مدة الدراسة لنيل درجة الدكتوراه بالمقررات والبحث التكميلي ،والدكتوراه بالبحث فقط ثالثة

9.3.3.7

مدة الدراسة لنيل درجة الدكتوراه السريرية أربعة أعوام تقويمية حداً أدني وستة أعوام تقويمية

3.3.3.7

الفترة الزمنية القصوى إلكمال درجة الدكتوراه ثمانية أعوام تقويمية متصلة ،شاملة التجميد

أعوام تقويمية حداً أدني ،وخمسة أعوام تقويمية حداً أعلى.
حداً أعلى.
والتمديد.

1.1.2

نظام الدراسة:

0.4.3.7

تحدد الساعات المعتمدة لكل مقرر في المنهج األكاديمي من برامج الدكتوراه بالمقررات
والبحث التكميلي.

9.4.3.7

يجب أ ال يقل عدد الساعات المعتمدة للمقررات في برامج الدكتوراه بالمقررات والبحث

3.4.3.7

على الطالب تقديم سمنار مقترح البحث في فترة ال تتجاوز الستة أشهر من تأريخ انتهاء

التكميلي عن ( )21ساعة معتمدة ،وال يزيد عن ( )61ساعة معتمدة شاملة البحث.

المقررات لطالب الدكتوراه بالمقررات والبحث التكميلي ،أو من تأريخ التسجيل لطالب
الدكتوراه بالبحث فقط ،وأال تتجاوز ( )94شه اًر في حالة الدكتوراه السريرية.

4.4.3.7

على الطالب المسجل لدرجة الدكتوراه بالبحث فقط النجاح في االمتحان التحريري الشامل في

0.4.4.3.7

يعد االمتحان ويعقد بواسطة القسم/المركز وفق الئحة االمتحان التحريري الشامل لسنة

9.4.4.3.7

في حالة عدم نجاح الطالب يمكنه الجلوس لالمتحان مرة أخرى في فترة ال تتجاوز ثالثة

2.4.3.7

على الطالب تقديم سمنار األطروحة/الرسالة بعد كتابة األطروحة/الرسالة ،وإجازتها من لجنة

6.4.3.7

مجال تخصصه في فترة ال تتجاوز العام من تأريخ تسجيله.
9102م.

أشهر ،ويلغى تسجيله في حالة عدم نجاحه للمرة الثانية.
اإلشراف ،قبل امتحان األطروحة/الرسالة.

على طالب الدكتوراه السريرية قضاء فترة ال تقل عن أربعة أعوام تقويمية في مستشفى أو

مؤسسة صحية معترف بها.
1.1.2

اإلشـــــــــراف:
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0.2.3.7

يشرف على كل طالب دكتوراه مشرفان في األقل ،يكون أحدهما مشرفاً أوالً ،واألخر مشرفاً
ثانياً ،على أن يكون أحدهما في األقل من الجامعة.

9.2.3.7

اختيار المشرفين:

0.9.2.3.7

يتم ترشيح المشرفين حسب البند ).(0.9.2.9.7

9.9.2.3.7

يشترط في المشرف أن يكون حاصالً -في األقل -على أي من المؤهالت األكاديمية التالية:

0.9.9.2.3.7

الدكتوراه ،وفي درجة أستاذ مشارك.

3.9.2.3.7

يشترط أال تكون للمشرف صلة قرابة من الدرجة األولى مع الطالب ،أو أي عضو في لجنة

9.9.9.2.3.7

الماجستير وفي درجة أستاذ.

اإلشراف.

4.9.2.3.7

يشترط أن يكون للمشرفين نفس التخصص العام للطالب في مجال البحث ،على أن يكون

3.2.3.7

على المشرفين تقديم تقارير دورية (كل ستة أشهر) عن سير دراسة الطالب الذي يشرفان

3.2.3.7

مهام المشرفين:

2.1.2

تقويم أداء الطالب:

0.6.3.7

يقوم أداء الطالب في برامج دكتوراه الفلسفة بالمقررات والبحث التكميلي ،ودكتوراه الفلسفة

9.6.3.7

الحد األدنى لنيل درجة دكتوراه الفلسفة بالمقررات ،والبحث التكميلي النجاح في كل المقررات

3.6.3.7

الحد األدنى لنيل درجة دكتوراه الفلسفة بالبحث ،النجاح في االمتحان التحريري الشامل،

4.6.3.7

ألحد المشرفين في األقل نفس التخصص الدقيق.

عليه ،عبر القنوات المعنية بالجامعة ،إلى لجنة الدراسات العليا.

تكون مهام المشرفين حسب ما ورد في البند( )3.2.9.7من هذه الالئحة.

بالبحث ،والدكتوراه السريرية حسب ما ورد في البند(.)2

والحصول على معدل تراكمي ال يقل عن( ،)3.11والنجاح في امتحان األطروحة.
وإجراء البحث وكتابة الرسالة ،والنجاح في السمنار ،وامتحان الرسالة.

الحد األدنى لنيل درجة الدكتوراه السريرية النجاح في مطلوبات التدريب السريري ،والنجاح في

السمنار ،وامتحان الرسالة.
2.1.2

تمديد وتجميد ،وإنهاء تجميد الدراسة:
يتم تمديد وتجميد ،وإنهاء تجميد الدراسة لطالب الدكتوراه حسب ماورد في البند(.)6

1.1.2

إلغاء التسجيل:
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يتم إلغاء تسجيل طالب الدكتوراه وفقاً للبند ( )3.4من هذه الالئحة.
2.1.2

1.2.1.2

1.1.2.1.2
1.1.2.1.2

إعداد األطروحة أو الرسالة:

درجة دكتوراه الفلسفة بالمقررات والبحث التكميلي (األطروحة):

على الطالب تقديم عنوان األطروحة إلى لجنة اإلشراف خالل فترة ال تتعدى الستة أشهر من

تأريخ بداية تسجيله للدرجة.

يجب على الطالب تقديم سمنار مقترح البحث في فترة ال تتجاوز الستة أشهر من تأريخ

انتهاء المقررات.
3.0.2.3.7

يجوز للطالب تعديل أو استبدال مشروع البحث خالل فترة ال تتعدى اثني عشر شه اًر من

4.0.2.3.7

يجب على الطالب بنهاية دراسته ،تقديم األطروحة كاملة بحيث تفي بالشـروط التالية:

بداية تسجيله للدرجة.

0.4.0.2.3.7

أن يكون كل العمل البحثي في األطروحة قد تم بعـد تسجيل الطالب لدرجـة الدكتوراه.

3.4.0.2.3.7

أن يكون البحث أصيالً من خالل كشف حقائق جديدة.

9.4.0.2.3.7
4.4.0.2.3.7
2.4.0.2.3.7
6.4.0.2.3.7

أن يمثل البحث إضافة ملموسة للمعرفة في مجال البحث.

أن تعكس األطروحة بوضوح مقدرات الطالب البحثية ،واستقالليته في التحليل والنقد.

أن تحوى األطروحة رؤى الطالب الشخصية حول بحثه وقناعاته بمساهمة بحثه في التقدم
العلمي في المجال المعني.

أن تقدم األطروحة كاملة بحيث تفي بكل الموجهات الواردة في البند ( )2.0.2.9.7من هذه

الالئحة.

7.4.0.2.3.7

على الطالب تقديم سمنار األطروحة بعد كتابتها وإجازتها من ِقبل لجنة اإلشراف ،قبل

1.2.1.2

درجة الدكتوراه بالبحث (الرسالة):

0.9.2.3.7

على الطالب تقديم اإلطار العام لمشروع البحث عند تقديم طلبه للتسجيل لدرجـة الدكتوراه.

9.9.2.3.7

امتحان األطروحة.

يجب على الطالب تقديم سمنار مقترح البحث في فترة ال تتجاوز الستة أشهر من تأريخ

التسجيل.

3.9.2.3.7

يجوز للطالب تعديل أو استبدال مشروع البحث خالل فترة ال تتعدى الثمانية عشر شه اًر من

4.9.2.3.7

على الطالب –بنهايةدراسته– تقديم الرسالة كاملة بحيث تفي بالشـروط التالية:

بداية تسجيله لدرجة الدكتوراه.

0.4.9.2.3.7

أن يكون كل العمل البحثي في الرسالة قد تم بعـد تسجيل الطالب لدرج ــة الدكتو اره.

9.4.9.2.3.7

أن يمثل البحث إضافة حقيقية للمعرفة اإلنسانية في مجال تخصصه.
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3.4.9.2.3.7

أن يسهم البحث في حل مشكلة حقيقية ،أو معالجة موضوع حيوي في المجال المهني أو

4.4.9.2.3.7

أن يؤدي البحث إلى استنباط ،أو تطوير تقانات أو نظم أو نماذج أو رؤى جديدة ،أو يؤدي

2.4.9.2.3.7
6.4.9.2.3.7
7.4.9.2.3.7

النظري من خالل طرح الحلول أو الرؤى المناسبة.

إلى إنجاز عمل مبتكر قابل للتسجيل واالعتماد وفق قوانين الملكية الفكرية ،وبراءة االختراع.

أن يثبت البحث مقدرات الطالب العالية من حيث اختيار وتميز موضوع البحث ،وتنفيذه
وتحليل نتائجه وعرضه بصورة متميزة.

أن تقدم الرسالة كاملة بحيث تفي بكل الموجهات الواردة في البند ( )1.1.2.1.2من هذه

الالئحة.

على الطالب تقديم سمنار الرسالة بعد كتابتها وإجازتها من ِقبل لجنة اإلشراف ،قبل االمتحان

النهائي.
11.1.2
0.01.3.7
0.0.01.3.7
9.0.01.3.7
9.01.3.7

0.9.01.3.7

لجنة االمتحان:

تكون لجنة االمتحان لمناقشة وتقويم أداء الطالب في مجال األطروحة ،أو الرسالة التي تقدم

بها لنيل درجة الدكتوراه وفقاً لآلتي:

تتكون لجنة االمتحان لطالب الدكتوراه من ثالثة أعضاء في األقل ،ويكون المشرف األول

أعضاء بها.
رئيساً لها ،والممتحنان الخارجي والداخلي
ً
تجاز لجنة االمتحان بعد توصية مجلس القسم/المركز ،فلجنة الدراسات العليا بالكلية
المعنية/المعهد ،ومن ثم مجلس كلية الدراسات العليا بالجامعة ،وموافقة مجلس األساتذة.
يجب أن يستوفي الممتحن الخارجي الشروط التالية:

أن يكون حاصالً على أي من المؤهالت األكاديمية التالية:

 1.1.2.10.3.7الدكتوراه وفي درجة أستاذ مشارك.
 2.1.2.10.3.7الماجستير وفي درجة أستاذ.
2.2.10.3.7
3.2.10.3.7

أن يكون له نفس التخصص الدقيق في مجال البحث.

أال تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى بالطالب ،أو أي عضو في لجنة اإلشراف ،أو في
لجنة االمتحان.

4.2.10.3.7

أال يكون قد اشترك في تدريس أي مقرر للطالب في البرنامج المعني.

3.10.3.7

يشترط في الممتحن الداخلي ما يلي:

0.3.01.3.7

أن يكون حاصالً على أي من المؤهالت األكاديمية التالية:

 0.0.3.01.3.7الدكتوراه وفي درجة أستاذ مشارك.
 9.0.3.01.3.7الماجستير وفي درجة أستاذ.
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9.3.01.3.7
3.3.01.3.7
4.3.01.3.7
4.01.3.7
2.01.3.7

6.01.3.7

أن يكون له نفس التخصص في مجال البحث.

أال تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى بالطالب ،أو بأي عضو في لجنة اإلشراف ،أو
لجنة االمتحان.

أال يكون من المشرفين على الطالب.

يجوز تعديل لجنة االمتحان للطالب بعد توصية مجلس القسم/المركز ،فلجنــة الدراسات العليا
بالكلية المعنية /المعهد ومن ثم موافقة مجلس كلية الدراسات العليا ،ومجلس األساتذة.

يكون قرار لجنة االمتحان بخصوص نجاح أو رسوب الطالب نهائ ــياً إذا كان باإلجماع ،أما

إذا اختلفت آراء أعضائها فيرفع األمر إلى لجنة الد ارس ــات العليا بالكلية المعنية /المعهد،
ومن ثم إلى مجلس كلية الدراسات العليا للبت فيه.

يعقد االمتحان ألي طالب دكتوراه داخل الجامعة .ويجوز عقد االمتحان خارج الجامعة

ألسباب استثنائية بعد موافقة مجلس كلية الدراسات العليا ،ومجلس األساتذة.
11.1.2

منح درجة الدكتوراه:
يمنح مجلس األساتذة درجة دكتوراه الفلسفة ،أو الدكتوراه السريرية بعد استيفاء الشروط التالية:

0.00.3.7

نجاح طالب دكتوراه الفلسفة في أي مما يلي:

0.0.00.3.7

كل المقررات لطالب دكتوراه الفلسفة بالمقررات والبحث التكميلي ،والحصول على معدل

9.0.00.3.7

في سمنار الرسالة ونجاحه في امتحان الرسالة (لطالب دكتوراه الفلسفة بالبحث).

9.00.3.7

تراكمي ال يقل عن ( ،)3.11ونجاحه في امتحان األطروحة.

نجاح طالب الدكتوراه السريرية في مطلوبات التدريب السريري ،ونجاحه في السمنار،

وامتحان األطروحة.

3.00.3.7

نشر أو قبول نشر ورقة علمية مستخلصة من البحث في مجلة علمية محكمة للدكتوراه

4.00.3.7

نشر أو قبول نشر ورقتين علميتين مستخلصتين من البحث في مجلة علمية محكمة للدكتوراه

2.00.3.7

التوصية بمنح الدرجة من مجلس القسم/المركز ،فلجنة الدراسات العليا بالكلية/المعهد،

بالمقررات والبحث التكميلي.
بالبحث فقط.

فمجلس الكلية المعنية/المعهد ،ومن ثم توصية مجلس كلية الدراسات العليا إلى مجلس

األساتذة.
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