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برنامج برنامجعليمات رقمدكتوراهدكتوراهعليمات رقمفلسفة  20112011  لسنةلسنة) ) 44((  فلسفة

املادة بموجب رقم) 10(صادر نظام   2003لسنة) 94(من

موك ال جامعة العليا الدراسات   نظام

  )1(املادة

التعليمات ذه فلسفة"س دكتوراه برنامج الفصلPh.D.عليمات بداية من ا عمل و موك، ال جامعة ،

يالثالدرا   2010/2011 ا

  )2(املادة

ذلك خالف ع نة القر تدل لم ما أدناه، ا ل املخصصة ي املعا التعليمات، وردت حيثما التالية، لمات لل ون  .ي

امعة موك:ا ال   .جامعة

س امعة:الرئ ا س   .رئ

العليا:العميد والدراسات العل البحث   .عميد

والدراس:العمادة العل البحث العلياعمادة   .ات

لية امعة:ال ا ليات   . إحدى

العليا:املجلس الدراسات   .مجلس

ادي:القسم   .القسم

نامج الدكتوراه:ال   .برنامج

الدكتوراه/ طالب:الطالب   .طالبة

ي ستدرا من:املساق مساق منأي أقل ألغراض 700مستوى ةيطلب املطلو املعرفية بالقاعدة يفاء

الدكتوراهاقاتللمس نامج ل ة   .جبار

  

 القبول 

  )3(املادة

خاص، - نموذج ع نامج، بال لتحاق طلبات الـذينإتقدم الطلبـة عـدد العمـداء مجلـس حدد و العمادة،

مجلـس مـن ب سـ وت ليـة ال مجلـس من ومصادقة القسم مجلس من اح اق ع بناءً برنامج، ل سيقبلون

العليا  .الدراسات
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 )4(املادة

ي  -أ  ما نامج ال الطالب لقبول ط   :ش

العا .1 التعليم مجلس شروط يحقق   . أن

الذي .2 القسم املتخصصة للدراسة لھ يؤ موضوع واملاجست وس الور الب درجتا ون ت يرغب أن

القسم ا يقرر ال سس وفق بھ   .لتحاق

با  -ب  لاللتحاق املطلوب اللغة متطلب نامجاجتياز العال التعليم مجلس قرارات    .وفق

 )5(املادة

ـــ  -أ  درج ـــ اكميــة ال م معـــدال سلســل وفـــق تنافســياً الـــدكتوراه نـــامج ل ن املتقــدم الطلبـــة ن بــ املفاضـــلة تــتم

وس ـــالور الب درجـــة ـــ ــ اك ال للمعـــدل خصـــص و ـــا عادل مـــا أو واملاجســـت وس ــالور العالمـــة% 50الب مـــن

ال املاجســـتوللمعـــدل درجـــة ـــ ـــ العالمـــة% 30اك امـــن يضـــع أســـس وفـــق امعـــات ا ن بـــ املفاضـــلة وتـــتم ،

العليا الدراسات   .)1( مجلس

ـــ  -ب  ــري تحر امتحــان إجـــراء املجلــس مــن قـــرار و ليــة ال مجلــس مـــن ب ســ وت القســم مجلـــس مــن بتوصــية يجــوز

ســــت و والتعليــــل التحليــــل ــــ ع العلميــــة قدرتــــھ عــــن يكشــــف التخصــــص، لــــھحقــــل خصــــص و مــــن% 20تاج،

القبـــول  وس. عالمـــة ـــالور الب درجـــة ـــ ـــ اك ال للمعـــدل خصـــص ـــ% 50و ـــ اك ال وللمعـــدل العالمـــة، مـــن

املاجست العالمة% 30درجة   .من

العمداء،  -ج  مجلس من وقرار املجلس، من ب س وت لية ال مجلس من وتوصية القسم مجلس من اح باق يجوز

الدراس طة ا تتضمن الدكتوراهأن نامج ب لاللتحاق خاصة شروطاً   .ية

تحسب )2(  -د  ، رقماً معدلھ ر وظ أخرى جامعة من تقدير ع حاصالً الطالب ان اك إذا ال معدلھ سبة

متوسط لھ يحسب رقماً ر يظ لم وإذا موك، ال جامعة يناظره بما معدلھ عادل و جامعتھ، معيار وفق

ال جامعة تقديره   .موكعالمة

  )3( )6(املادة

القسم،  -أ  العليا الدراسات نة من ب س ت ع بناءً العميد، من بقرار املتقدمون قبل غيُ لِّ القـرارُوبَ العميد

ليةإ ال وعميد القسم س ورئ يل وال القبول ومدير مسـاقات. الطالب أليـة تحديـداً القبـول قـرار شـمل و

ا يدرســ أن الطالــب ــ ع عــناســتدراكية ــد تز ال أن ــ ع مســاق) 9(بنجــاح، أي يحســب وال معتمــدة، ســاعات

استدراكياً  مساقاً سابقة مرحلة الطالب   .درسھ

يُ )4(  -ب  يةقبَ ال تأدي ألسباب فصلھ ان إذا أخرى جامعة أو موك ال جامعة برنامج من املفصول املتقدم  .ل

                                                
  4/2/2019تاریخ ) 4/2019(بناًء على قرار مجلس العمداء رقم ) أ/5(تم تعدیل المادة   1
رقم  2 العمداء مجلس قرار ع بناءً املادة عديل   ).24/2014(تم
  26/5/2014تاریخ ب) 132/2014(بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) هـ+د(إضافة البنود  تتم  3
  13/6/2016تاریخ ب) 172/2016(م بموجب قرار مجلس العمداء رق) ب/6(تم تعدیل البند   4
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ســــتدراكية  -ج  املســــاقات مــــن الطالــــب عفــــي أن للعميــــد نــــةيجــــوز مــــن ب ســــ بت يــــة نجل اللغــــة ومســــاقات

الفصـــــــل  خــــــالل بالقســـــــم العليـــــــا ـــــــتالدراســــــات ث إذا نـــــــامج بال قبولــــــھ مـــــــن افئـــــــةول م مســـــــاقات درس أنــــــھ

ا لف امل   .للمساقات

عد  -د  اللغة  ُ مساق اً نا يةالطالب للمساقا إذانجل ل م و و بنجاح اللغة متطلب  .جتاز

ا  -ه  ب للطالب الدراسـيةيجوز الرسـوم وترصـيد قبولـھ مـن ول الفصل خالل منھ املعفى ي ستدرا ملساق

  .املساقلذلك

 )1()7(املادة

نامج  -أ  ال بل قُ الذي للطالب عادل أنُ العميد وموافقة القسم العليا الدراسات نة من ب س بت يجوز

د يز ال اسع) 9( عنما برنامج مستوى من معتمدة فساعـات مع جامعة ا درس قد ان ال لدكتوراه،

أن طة شر برنامجھ مساقات من ا يناظر بما   :ا

عن .1 املساق عالمتھ تقل ماBأو% 80ال عادل ما   .أو

ع .2 للمساقات دراستھ أعقبت ال الزمنية املدة د تز عال  .سنواتأر

سابقة .3 علمية درجة متطلبات ضمن دخلت قد ون ت   ال

تدخل .4 للطالبال اك ال املعدل سبة املح املساقات  .عالمات

الساعات .5 عدد د يز ةال سبةجبار  .ساعاتست) 6( عناملح

وموافقة  -ب  القسم العليا الدراسات نة وتوصية لية ال العليا الدراسات نة من ب س بت يجوز

د يز ال ما ساب اح معتمدة،) 12( عنالعميد ساعة عشرة ةاثن ختيار أو ة جبار املساقات من

فُ  الذي ضمنِص للطالب املساقات ذه ون ت أن طة شر امعة، ا آخر برنامج بل قُ ثم برنامج، من ل

أدناه الواردة الشروط وفق ديدة ا الدراسية    -:خطتھ

عن .1 املساق عالمتھ تقل ال ماBأو% 80أن عادل ما   .أو

الز  .2 املدة د تز ال للمساقاتأن دراستھ ع سنواتعنمنية ع   .أر

للطالب .3 اك ال املعدل سبة املح املساقات عالمات  .تدخل

سبة .4 املح ة جبار الساعات عدد د يز معتمدة) 9( عنال ساعات  .سع

 نتقال

 )8(املادة

دكتوراه برنامج من الطالب تقل ي أن بإيجوز امعة، ا آخر دكتوراه بناءبرنامج العميد، من قرار

الذي نامج ال القبول شروط استو إذا إليھ، املنتقل القسم العليا الدراسات نة من ب س ت ع

                                                
بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) ب(إضافة البند  ت، وتم6/4/2015تاریخ ب) 12/2015(تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم   1

  11/9/2017تاریخ ب) 294/2017(
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نتقال فصل الشواغر وتوافر والتخصص املعدل حيث من إليھ نتقال نة. يرغب ل جوز و

يز ال ما ساب باح سب ت أن القسم العليا من) 12( عندالدراسات معتمدة ساعة عشرة اثن

املساقات جميع تدخل أن ع اليھ، املنتقل نامج ال الدراسية خطتھ ضمن ا درس ال املساقات

ُو  ديد، ا نامج ال اك ال معدلھ السابق نامج ال من سبة ّ بَ املح سِل ورئ لية ال عميدَ العميدُ غ

ال اليھ املنتقل خطياطالبالقسم يل وال القبول نامجومدير لل الدراسية طة ا عليھ وتطبق بذلك،

انتقالھ سنة إليھ   .املنتقل

الدكتوراه درجة ع صول ا  متطلبات

 )1( )9(املادة

ي .1 يأ بما الدكتوراه درجة ع صول ا متطلبات   :تحدد

عـن  -أ  يقـل ال مـا عـ) 36(دراسة يقـل ال ـ تراك معـدل و بنجـاح معتمـدة مسـاقات%80نسـاعة مـن ،

ي) 700(مستوى يأ كما موزعة املعتمدة الدراسية طة ا   :وفق

  )21 (مساقات معتمدة ةساعة   .إجبار

   )15 (ة اختيار مساقات معتمدة   .ساعة

بـــل  -ب  واحـــدُ أو قُ بحـــث لـــھ ـــشـــر موضـــوعع ـــ وفـــقطروحـــةقـــل ذلـــك ـــون و محكمـــة مجلـــة ـــ

التالية   -:لية

الطالب .1 بحثً  أنع شورً يقدم م ألغـراضمقبوالً أو  اا ومعتمـدة محكمـة علمية مجلة شر لل

جب و موك، ال جامعة قية ـأنال ع املوافقـة خ تـار عـد شـر لل البحـث إرسـال خ تار ون ي

يجـــــــب كمـــــــا الرســـــــالة، للبحـــــــثأنمخطـــــــط والقبـــــــول رســـــــال خ تـــــــار الطالـــــــب ـــــــيرفـــــــق نـــــــةإ

القسم العليا الصلةالدراسات ذات املراسالت افة   .مع

مستخلًص أنيجب .2 البحث موضوع ون الطالباي رسالة   .من

شـــــور .3 امل البحـــــث مــــــن ة ـــــ إرفـــــاق الطالـــــب ـــــ قبولـــــھأو ع ورســـــالة شــــــر لل ـــــاملقبـــــول نــــــةإ

املناقشـــة نـــة شـــكيل ـــون و املناقشـــة نـــة شــكيل نمـــوذج مـــع القســـم ـــ العليـــا الدراســات

ا تحقيقمتوقفً الشرطع   .ذا

املشــاركأنيجـوز .4 واملشـرف املشـرف، مــع التـأليف ك مشـ البحــث ـون ـي ع وجـد ــونأإن ي ن

الطالــــــب جــــــوزأوالً اســــــم و املشــــــرف،أن، مــــــن خطيــــــة بموافقــــــة التــــــأليف منفــــــرد البحــــــث ــــــون ي

وجد إن املشارك   .واملشرف

الطالب .5 البحثأنع وا ل ش امأ إش ا رسالتھ من مستل   عيةنھ

امً أتقـديم  -ج  إسـ تحــوي أصــيالً طروحــھ ـا ا ل يخصــص املعرفــة عـالم والنجــاح) 18(ــ ، معتمــدة ســاعة

ا مناقش  .  امتحان

                                                
  )12/2015(تم تعدیل المادة بناًء على قرار مجلس العمداء رقم   1
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أ،ببـــــ .2 ن الفقـــــرت ـــــ ورد ممـــــا ـــــدأعـــــالهالرغم يز ال مـــــا دراســـــة يجـــــوز مســـــــتوى) 6( عـــــن، مـــــن معتمـــــدة ســـــاعات

ب)600( ســـــ وت القســـــم ـــــ العليـــــا الدراســـــات نـــــة مـــــن بتوصـــــية ليـــــة، ال ـــــ العليـــــا الدراســـــات نـــــة مـــــن

ضـمن دخلـت قـد ـون ت أال طة شـر ، ـ اك ال الطالـب معـدل ـ املسـاقات عالمـات وتدخل العميد، وموافقة

سابقة علمية درجة   .متطلبات

نــامج .3 بال التحاقــھ مــن ــ و الســنة خــالل ـا م ــاء ن و ســتدراكية املســاقات بدراســة يبــدأ أن الطالــب ـ ع

ت دراسـةوال ينـھ لـم إذا الدراسية خطتھ من مساقات يل ب للطالب سمح وال ، اك ال معدلھ حسب

بنجاح ستدراكية   . املساقات

أخـــرى .4 إضــافية متطلبـــات أيـــة طروحـــة(اســتكمال ـــا تكتــب ـــ ال اللغـــة ذلـــك ــ حـــاالت)بمـــا ـــ ـــا ــ تو ،

ا سب وت القسم العليا الدراسات نة املجلسخاصة ا قر و لية ال العليا الدراسات   .نة

  

اب و والتأجيل الدراسة ومدة الدرا  العبء

  )10(املادة

الواحـــــد  -أ  الفصــل ــ ــــي الدراسـ للعــبء ــى د ــد ــ) 6(ا ع ـــد وا معتمــدة، ســاعات عشـــرة) 12(ســت تــا اث

العليــا. سـاعة الدراســات نــة موافقـة و مســوغة حــاالت ــ جــوز عــنو ــ الدرا العــبء يقــل أن القسـم ــ

ستدراكية) 6( املساقات ا ف بما معتمدة   . ساعات

الطالب  -ب  ا يدرس ال الساعات لعدد ع د الصيفيا معتمدةست) 6( الفصل  .ساعات

وفـ  -ج  حـددت ـ ال سـتدراكية املسـاقات أو الدراسـية، طـة ا خـارج من ملساقات يل بال للطلبة سمح قال

التعليمات/6املادة ذه من   .أ

 )11(املادة

الــــدكتوراه  -أ  درجــــة ــــ ع صــــول ل امعــــة ا ــــ الطالــــب ا يقضــــ ــــ ال للمــــدة ــــ ع ــــد فصــــول) 10(ا عشــــرة

الغرض ذا ل الصيفي الفصل يحسب وال   .دراسية،

ن  -ب  فصـل ـ ع ـد ا تمديـد ومسـوغة، نائية است حاالت نيجوز، العميـد،دراسـي مـن ـبقـرار ع طلـببنـاءً

الطالب   .من

واحــد  -ج  ـــ درا فصــل ـــيضــاف ــدإ ـــا درجـــةع ــ ع صـــول ل ــا املســـموح املــدة ـــلالــدكتوراهمــن ) 9(ل

ا بدراس الطالب لف ي استدراكية   .ساعات

ــل  -د  مقابــل الــدكتوراه درجــة ــ ع صــول ل ــ ع ــد ا مــن واحــد ــ درا فصــل معتمــدة) 9(يحســم ســاعات

م عفى فوق، نفما املادت ام أح وفق الطالب   ).7،8(ا

  

 )1( )12(املادة
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  19من  6فحة ص

منفصلة  -أ-  .1 أو متصلة دراسية فصول ثالثة ا أقصا مدة دراستھ يؤجل أن للطالب الفصل(يجوز ناء باست

بناءً )الصيفي العميد، من بقرار وذلك القسم، العليا الدراسات نة ب س وت الطالب من طلب ع

ذلك يتم أن فيھع دراستھ تأجيل يرغب الذي الفصل من و الثمانية سابيع القرار.خالل بلغ إو

املع والقسم يل وال القبول الدراسة. مدير لسنوات ع د ا من التأجيل مدة تحسب   .وال

نامج  -ب ال فيھ قبل الذي ول الدرا الفصل للطالب الدراسة تؤجل   .ال

ــــ  -ج ايـــــةيل ــــ املقـــــررة امعيــــة ا الرســـــوم يــــدفع لـــــم اذا الطالــــب يل مــــنـــــ الســـــادس ولســــبوع ن الفصـــــل

الفص من الثالث سبوع و ي عوالثا حكماً مؤجالً عد و الصيفي ـأل ع ـد ا مـن ـذا التأجيـل فصـل يحسـب ن

  .للتأجيل

الطالب،  -د من بطلب للعميد، دراسةيجوز تأجيل ضافةالطإلغاء و ب ال ة ف اء ان قبل فصل ألي الب

الفصل    .لذلك

من -ـ لساعات يل بال لھ والسماح الطالب، تأجيل إلغاء الطالب، من بطلب مسوغة، حاالت للعميد، يجوز

عشر،طروحة  ث الفصل أسبوعاخالل مسةو من وا ي والثا الصيفيو  أسابيعل الفصل  .من

املادةال-و ورد ما ناء باست التأجيل، ة ف خالل الطالب درسھ مساق أي   .))7,4/(ج/40(يحسب

  

ن-أ -2 الفصل من ول سبوع خالل جديدة مساقات وإضافة ا ل ل مساقات من اب باال للطالب سمح

التقو حسب وذلك الصيفي، الفصل من و الثالثة يام وخالل ي، والثا تول تث أن دون ام ا م

ادي لھ ا م ب ا ال   .املساقات

ُو  -ب امعة، ا ائية ال متحانات بدء قبل وقت أي أك أو مساق من اب باال للطالب العميدلَّ بَ سمح غ

ل ت وتث بذلك، املساق ومدرس يل وال القبول ب"لمةھومدير   ".م

الــــرغم -ج ــــ الفقــــرةع ــــ ورد بــــدءأعــــاله" ب"ممــــا عــــد املعرفيــــة الكفــــاءة امتحــــان مــــن اب ــــ للطالــــب يجــــوز ال

ائية ال   .متحانات

يجتھ -د ون متحان عد نُ تقدمملزم حال متحانأليللطالب جلسات من   .جلسة

نتإذا -ـ تقبلھ ري ق لعذر ائياً لالمتحان الطالب يتقدم خاللالدراسالم لية وال القسم العليا أسبوعات

القادمة الدورات التقدم وعليھ متحان من باً م الطالب عد العميدُ قره و متحان عقد خ تار   .من

امعة )1( -و ا من اب ا بطلب يتقدم أن للطالب الطالبإيجوز ل ت تث املوافقة حالة و العميد

ب"مالحظة بذلكُو " م يل وال القبول ومدير القسم س رئ   .بلغ

 املواظبة

 )13(املادة
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  19من  7فحة ص

من  -أ  أك بالتغيب لھ سمح وال املساقات، جميع الطالب مواظبة ط املقررة%) 12.5(ش الساعات من

مساق ل   .ل

من  -ب  أك عن الطالب غاب ري%) 12.5(إذا ق أو معتمد مر عذر دون ما ملساق املقررة الساعات من

ى د د ا عالمة عطى و املساق، ذلك راسباً عد املساق مدرس   %).50(يقبلھ

من  -ج  أك عن الطالب غاب ري%) 12.5(إذا ق أو مر عذر الغياب ان و ما ملساق املقررة الساعات من

تھ س ما بمجموعھ الغياب يتجاوز أن يجوز وال املساق، باالستمرار للطالب سمح املدرس %) 25( يقبلھ

الساعات املساق. من ذلك من باً م الطالب عد سبة ال ذه تجاوز حالة   . و

وع  -د  امعة، ا لدى املعتمد الط املرجع عن صادرة ادة ش ون ي أن املقبول املر العذر ط ش

املطلوب الط ر التقر يقدم أن العذرإالطالب زوال خ تار من أسبوع خالل املساق   . مدرس

الفقرة  -ه  بمقت ما، فصل ا ل ل ال املساقات جميع من باً م الطالب دَّ عُ ذه) ج(إذا من

ضمن التأجيل ذا دخل و ، ادي لھ ذلك ّثت و مؤجلة، الفصل لذلك دراستھ ون ت املادة،

املادة ا عل املنصوص التأجيل التعليمات) أ12/1(مدة ذه   .من

املسا  -و  الفقراتمدرس ورد ما تطبـيق عن مسؤول ج(ق ب، ومدير)أ، القسم س ورئ العميد تبليغ وعليھ ،

بذلك خطياً يل وال   القبول

  متحانات

 )1( )14(املادة

من  -أ  الواحد املساق الطالب عالمة ون   : تت

ا .1 ل خصص و الفصل أعمال امتحاناً%) 60(عالمتھ عمال ذه شمل و العالمة، اًمن ر تحر

لھعواحداً خصص و العالمة%) 30(قل أوعمن موضوع، عرض أو ، بحوثاً أو ر وتقار قل

شاط، من ذلك شابھ اما ل خصص كحد%) 30(و العالمة   . عأمن

ا .2 ل خصص و ي، ا ال متحان العالمة%) 40(عالمتھ   .من

ر .3 التقار جميع ال ترد عمال وجميع ا،إفصليةوالبحوث، عالما يل و ا يح ت عد الطالب

اأو أما رد فيتم متحانات املدرسأو راق حتفظ و ي ا ال متحان ناء باست ا عل الطلبة اطالع

واحدأو بجميع درا فصل عن تقل ال مدةً للطلبة َردّ تُ لم ال متحانات   .راق

طإذا  -ب  لعذر فص امتحان عن الطالب املساق،و أغيب مدرس يقبلھ ري ق الطالبفعذر يتقدمأنع

ثالثة خالل مدةأيامبالعذر للطالب عو امتحان عقد املساق مدرس وع العذر اء ان خ تار من

العذر قبول خ تار من ن أسبوع تتجاوز   .ال

عنإ  -ج  الطالب غيب لھمتحانذا يوضع ي ا حس) صفر(ال و متحان ائيةذلك ال العالمة لھ  .ب
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  19من  8فحة ص

عد  -د  لية ال العليا الدراسات نة تقبلھ ي ا ال متحان عن لتغيبھ عذر الطالب تقدم برأيخذإذا

متحاناملدرس عقد خ تار من أسبوع خالل العذروذلك بقبول قراره لية ال عميد بلغ يُ القبولإ، دائرة

لل ل ل املساق ومدرس يل عالمةوال مكتمل"طالب   ".غ

عالمة  -ه  ع الطالب حصل مكتمل"إذا املساق" غ ي ا ال لالمتحان يتقدم أن فعليھ ما، مساق

ا أقصا مدة ور عالمةأسابيع ستةاملذ ع فيھ حصل الذي للفصل التا الفصل بداية غ"من

ال" مكتمل أسابيع عة وأر ي والثا ول ن الصيفيالفصل دراسياًُوعدّ فصل فصالً الصيفي الفصل

الطالب فيھ ل إذا الغرض ذا   .ل

  

البند  -و  ورد مما ث ال) أ(س ندسية ال والتصاميم ات واملخت والبحوث لقات وا الندوات مساقات

من توصية و لية ال العليا الدراسات نة تقرر الة ا ذه و معتمدة، ساعات ا ل نةتخصص

ا م ل الطالب تحصيل مستوى م تقو وطرق النجاح متطلبات القسم العليا   .الدراسات

باألطروحة  -ز  النجاح ن مكتمل غ يجة الن تبقى حيث طروحة مساقات أعاله ورد مما ث   س

 )15(املادة

ستد  -أ  واملساقات نامـج ال مساقات مــن مسـاق ل للنجـاح ى د د ل%). 70(راكيةا عالمة ى وأد

  %.50للطالب

الدرا  -ب  لھ ستدراكية املساقات الطالب يجة ن ل راسب(ُ أو معدلھ)نا تدخل وال ،

اك   .ال

  )16(املادة

  العليا الدراسات نة قبل من مساق أي للطالب للمساق ائية ال العالمة ب تصو النظر يجوز

املساقالقسم، مدرس من خطية بمبادرة أو منھ، خطي طلب ع يرفعإبناء والذي القسم، س رئ

مديرإالتوصية العميد بلغ و املجلس، ع مر لعرض النتائج، إعالن عد أسبوع ا أقصا مدة العميد

صدوره من ن أسبوع خالل املجلس بقرار يل وال   .القبول

 )17(املادة

إعادة  -أ  دللطالب يز ال ما اكعندراسة ال معدلھ رفع ألغراض نامج ال من مساقات لھ. ثالثة يجوز وال

عالمة ع فيھ حصل مساق أي دراسة   .فأك% 80إعادة

ألغراض  -ب  ع العالمة لھ وتحسب واحدة، مرة من أك الواحد املساق دراسة إعادة للطالب يجوز ال

اك ال املعدل ساب   .اح

،حالة  -ج  اك ال معدلھ لرفع أو آخر، اختياري مساق ھ رسو ب س اختياري ملساق الطالب دراسة

ألغراض ع العالمة اك  تحسب ال املعدل ساب   .اح

التخصص حقل املعرفية الكفاءة    امتحان

  )18(املادة
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وُال   -أ  بھ، املتصلة واملعارف التخصص حقل املعرفية الكفاءة امتحان أوعقد متحان ذا ل الطالب ل

عن يقل ال تراك معدل و ة، جبار املواد جميع دراسة اء إ عد إال لھ متحان%80يتقدم دف و إ،

ي ما   :قياس

  تخصصھ ألساسيات الطالب م   .ف

  بالتخصص املتعلقة للقضايا والتحلي النقدي التفك ع   .القدرة

  بد و ار بت ع بالتخصصالقدرة املتعلقة والعملية ة النظر املشكالت حل   .اع

ما  -ب  م ل مدة ن يوم ن ورقت من املعرفية الكفاءة امتحان ون   .قلعساعات) 3(يت

من )1(  -ج  مشارك أستاذ أو أستاذ رتبة من ع ا يح وت املعرفية الكفاءة امتحانات إعداد عملية تقتصر

امعة ا   . مالك

 )19(املادة

املــرة  -أ  ـ يـن لـم وإذا ثانيـة، مــرة متحـان ـذا ل التقـدم يمكنـھ املعرفيــة الكفـاءة امتحـان ـ الطالـب رسـب إذا

نامج ال من يفصل   .الثانية

املعرفية  -ب  الكفاءة امتحان الطالب يجة ن ت ـا) راسب(أو) نا(تث ف يتقـدم مـرة ـل ـ ـادي لھ ـ

  .لالمتحان

ا  -ج  امتحــــان املعرفيــــةعقـــد واحـــدةلكفـــاءة ســـبوعمـــرة اخـــالل مـــن عشـــر ـــادي جـــوزا و ي والثـــا ول ن لفصـــل

واحدة مرة الصيفيامنالسادس سبوععقده   .لفصل

والفصل املقعد وفقد  نذار

 )20(املادة

تية االت ا الطالب   :ينذر

نذار  -أ  رفع و دراستھ، مدة خالل واحد مساق رسب بنجاحإذا املساق ذلك دراسة إعادة حالة.عد و

عنھ بديالً آخر اختياري مساق أو املساق، ذلك النجاح عد نذار يرفع اختياري مساق   .الرسوب

عن  -ب  اك ال معدلھ نقص فصالن%80إذا ا أقصا مدة نذار مفعول ل يز أن الة ا ذه وعليھ ،

الذي الفصل عد عندراسيان اك ال معدلھ فيھ   %.80نقص

 )21(املادة

تية  -أ  االت ا نامج ال مقعده الطالب   :يفقد

دراستھ .1 من ول الفصل ا ف ل ال املساقات جميع من باً م دَّ عُ أو ب ا   . إذا

املادة .2 وفق الفصل ذلك يؤجل ولم ما لفصل ل لم   ).أ/12(اذا

ما، .3 لفصل ل لم نفادهإذا اس عد الفصل ذلك ا ل ل امل املساقات جميع من ب ا أو

املادة ا عل املنصوص التأجيل  ).أ12/1(ملدة
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  19من  10فحة ص

الفصل)1( .4 فيھ بما يليھ الذي والفصل قبولھ من ول الفصل ي التأ نامج ال الطالب رسب إذا

  .الصيفي

للفقرة  -ب  وفقاً مقعده فقد الذي للطالب للفقرةأ) أ(يجوز وفقاً امعة ا من ب ا الذي أو من) و/2(عاله،

للقبول ) 12(املادة جديد بطلب يتقدم قبولھ. أن حالة نامج  و الدرا نفسھال لھ يحتفظ ،

د ا ضمن والتأجيل السابقة الدراسة مدة وتحسب عودتھ، عند ا املعمول الدراسية طة ا وفق

و التخرج، لسنوات اديع ل ال ساب الح ط انقطاعھأال للطالبش مدة د الدراسة عنتز

سنواتعن ع   .أر

للطالب)2(  -ج  سب يح أن الالذييجوز مـا آخـر برنـامج ـ وقبـل الدراسـة ـ مقعـده فقـد أو امعة ا من ب ا

عـــــن ــــد خ) 9(يز مــــن ـــــون ت أن ــــ ع الســـــابق؛ نــــامج ال ـــــ ا درســــ ـــــ ال املســــاقات مـــــن الدراســـــيةســــاعات طتـــــھ

ــــ ســــبة املح املســـاقات جميــــع وتـــدخل ســــنوات ـــع أر مــــن ـــ أك ا دراســــ ـــ ع ــــ م قـــد ــــون ي ال وأن ديـــدة، ا

ل مقابل واحد درا فصل حسم و ، اك ال للدراسة) 9(معدلھ ع د ا من فأك   .ساعات

 )3()22(املادة

  العودة لھ يحق وال نامج ال من الطالب نإيفصل تيةال االت ا نفسھ   :امج

عنقّل إذا .1 اك ال ا%) 80(معدلھ م الصيفي الفصل يحسب وال متتالية، فصول  .ثالثة

دراستھ .2 مدة طيلة نامج لل الدراسية طة ا من ن مساق أي رسب عن،إذا اك ال معدلھ وقّل

)80.(%  

املساقات  .3 ناء باست ن مرت الواحد املساق رسب عن،ستدراكيةإذا اك ال معدلھ   .%)80(وقّل

ن .4 مرت املعرفية الكفاءة امتحان رسب   .إذا

طروحة .5 مناقشة رسب   .إذا

املادة .6 املحددة للمدة ع د ا ضمن الدكتوراه ع صول ا متطلبات بنجاح تم يُ لم إذا

  ).أ/11(

والتعل .7 نظمة بمقت فصلھ وجب تُ مخالفة ارتكب امعةإذا ا ا املعمول   .يمات

  شراف

  )23(املادة

  والنجــاح املعرفيــة، الكفــاءة امتحــان ــ نجاحــھ عــد الــدكتوراه أطروحــة ل ــ بــأن للطالــب ســمح

منھ تطلب استدراكية مساقات   .أية

 )4( )24(املادة
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بطلب  -أ  الطالب الـذيإيتقدم س التـدر يئـة عضـو واسـم ا ومشروع أطروحتھ عنوان يتضمن القسم س رئ

طروحة مشروع ع ح املق املشرف وموافقة عليھ، شراف   .يرغب

القســـــم،  -ب  ـــــ العليـــــا الدراســـــات نـــــة ـــــا تنظم مفتوحـــــة علنيـــــة مناقشـــــة ـــــ أطروحتـــــھ مشـــــروع الطالـــــب يقـــــدم

املشـــــا واملشـــــرف ح ـــــ املق املشـــــرف ا حضـــــر وجـــــد(ركو مـــــن)إن والراغبـــــون العليـــــا، الدراســـــات نـــــة وأعضـــــاء ،

العليا الدراسات وطلبة س التدر يئة   .أعضاء

مــــع  -ج  ســــيق الت و العلنيــــة املناقشــــة ضــــوء ــــ أطروحتــــھ مشــــروع ــــ ع الالزمــــة التعــــديالت بــــإجراء الطالــــب يقــــوم

ائيــة بصــورة يقدمــھ ثــم ح، ــ املق ــاملشــرف اإ ــ العليــا الدراســات مــننـــة للتأكــد التعـــديالتإلقســم نجــاز

القـــرار التخـــاذ العميـــد مخاطبـــة ثـــم ومـــن عليـــھ للمصـــادقة ليـــة ال ـــ العليـــا الدراســـات نـــة ل رفعـــھ ذلـــك عــد و

  .املناسب

العلمية  -د  باألمانة وتقيده املشروع بأصالة إقراراً أطروحتھ مشروع مع الطالب   .يرفق

 )1( )25(املادة

س  -أ  ت ع بناءً العميد، العليايصدر الدراسات نة من وتوصية لية ال العليا الدراسات نة من ب

بلغ و ا، ومشروع طروحة عنوان وإقرار وجد، إن املشارك واملشرف املشرف، ن عي يتضمن قراراً القسم،

القرار يلإالعميد وال القبول ومدير املع لية ال وعميد القسم س ورئ   .املشرف

ا  -ب  ط أستاذش برتبة م ممن س التدر يئة أعضاء من ون ي أن امعةأستاذ أوملشرف ا مشارك

طروحة موضوع العل إنتاجھ أو الدقيق التخصص اختياره را   .و

م  -ج  توصية و لية ال العليا الدراسات نة من ب س بت الضرورة، عند العليايجوز الدراسات نة ن

يالقسم أن رتبة، و ممن املتفرغ املحاضر شراف مشارك/ تو أستاذ أو أستاذ   .راتب

موك  -د  ال جامعة عل تفرغ إجازة يق الذي س التدر يئة عضو أو الزائر، ستاذ ن عي يجوز ال

ا   . مشرفً

ذلك  -ه  البحث ظروف اقتضت إذا ا، ومشروع طروحة عنوان ع التعديالت عض إدخال تمو. يجوز

واملشروع العنوان ا أقر ال قة بالطر   .التعديل

توصية  -و  و لية ال العليا الدراسات نة من ب س بت اح يجوز اق و القسم العليا الدراسات نة من

املشرف شروط عليھ تنطبق ممن اً مشار مشرفاً آخر س تدر يئة عضو ن عي املشرف   .من

املش  -ز  ن عي مسوغة، حاالت شرافيجوز شروط فيھ تتوافر ممن امعة ا خارج من املشارك   .رف

لظروف  -ح  نائيةيجوز التداست يئة أعضاء من مشرف ن إجازةعي ع ن اصل ا القسم س داخلر ،

شراف شروط فيھ تتوافر ممن   ردن

جام  -ط  مع كة املش امج ال امعة ا خارج من املشرف ن عي مسوغة حاالت أخرى يجوز   .عات

سن)2(  -ي  لبلوغھ امعة ا خدمتھ ت ان الذي س التدر يئة عضو ليف ت صول، وحسب س، للرئ يجوز

و املاجست رسائل ع شراف و مساقات، س تدر ن، ليف/السبع الت د يز ال أن طة شر الدكتوراه،  عنأو
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س،) 6( الرئ ا يحدد مالية افأة م مقابل وذلك معتمدة، ساعات دست تز أجور% 150 عنال من

ن املتفرغ غ ن   .املحاضر

املادة  -ك  لف ي من ط التالية) ي/25(ش الشروط فيھ تتوافر أن    :أعاله

  خطي بطلب يتقدم   .أن

  ــــ ال الطبيــــة نــــة ال مــــن ــــر تقر ــــ ع بنــــاء وذلــــك ــــا لــــف ي ــــ ال ــــام بامل للقيــــام ياً ــــ الئقــــاً ــــون ي أن

امعة ا ا  عتمد

  ون ي سنةأن ن عشر عن تقل ال مدة امعة ا نھ عي ع م  .قد

خمس  -ل  آخر لديھ يتوافر وأن أستاذ برتبة ون ي أن ن السبع سن بلغ الذي س التدر يئة عضو ط ش

ي مما أي  :سنوات

  ـون ي أن ـ ع محكمـة علميـھ مجـالت تخصصھ شر لل ن مقبول أو ن شور م ن بحث عن يقل ال ما

ا عاملياً أحد مصنفة مجلة شر لل مقبوالً أو شوراً م ن  .لبحث

  التخصص مجال محكمان  .كتابان

   مقبول أو شور م حث و التخصص مجال محكم عاملياً كتاب مصنفة مجلة شر  .لل

سية  - م  التدر يئة ال ة عضو ا قضا سنوات عشر آخر خالل ة عقو أية عليھ أوقعت قد ون ت ال   .أن

املشر   -ن  راًيقدم تقر درا فصل ل اية الطالب رسالة ع رفعإف و القسم العليا الدراسات نة

موقعھ خالل من بذلك الطالب ُوعلم أطروحتھ، مشروع إنجاز الطالب تقدم مدى فيھ شرح للعميد،

أقصاه موعد ي و التاأسبوعانلك الفصل بداية سلبياً إذامن ر التقر   .ان

  )26(املادة

املشرف غي املشاركيجوز املشرف وجد(أو طلب)إن ع بناءً بھ ن ع الذي باألسلوب نائية است خاصة لظروف

املشرف أو الطالب   .من

  )1()27(املادة

خ تــــار مـــن ابتـــداءً طالـــب ـــل ـــ ع إشـــرافھ عـــن لــــھ ـــ التدر العـــبء ضـــمن واحـــدة معتمـــدة ســـاعة للمشـــرف تحســـب

مشرفاً  نھ مشـاركعي مشـرف وجـود حالـة ـ و فصـول، ثالثـة عـن للمشـرف تحسـب ـ ال الفصول عدد د تز أال ع ،

الغرض ذا ل درا فصل نصف الصيفي الفصل حسب و ما، م ل ل ساعة نصف   .تحسب

  )2( )28(املادة

العليــــ  -أ  الدراســــات نــــة مــــن وتوصــــية ليــــة ال ــــ العليـــــا الدراســــات نــــة مــــن ب ســــ ت ــــ ع بنــــاءً ـــــللمجلــــس، ا

إجـازة ـ ع اصـل ا س التـدر يئـة عضـو ستمر أن ع املوافقة إجـازة(القسم، انتـداب، إعـارة، ، ـ عل تفـرغ

راتب ي) بدون القـانو السـن لبلـوغ امعـة ا ـ خدمتـھ ت ان الذي أو ردن، ـ، داخل ع شـراف أطروحـةـ
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ف ــــ م قــــد ــــون ي أن ــــ ع ــــا، عل شــــراف ــــ املشــــاركة أو نــــھالطالــــب عي ــــ ع قــــل ــــ واحــــد ــــ درا صــــل

الة ا ذه الطالب ة مص ترا وأن ،  .مشرفاً

ــــ  -ب  ع اصـــل ا س التــــدر يئـــة لعضــــو يجـــوز الـــبالدإجـــازةال ،(خــــارج ـــ عل راتــــبإعــــارةتفــــرغ بــــدون انتـــداب، ، (

ســـتمرار) باإلشـــرافاملشـــاركة( شـــراف باملشـــاركة( باإلشـــرافأو ـــ) باإلشـــرافســـتمرار الطالــــبأطروحـــةع

للعميـــد ب ســـ بالت القســـم ـــ العليـــا الدراســـات نـــة مـــن توصـــية و ليـــة ال ـــ العليـــا الدراســـات نـــة وتقـــوم

املشرف املشارك(بتغي بھباألسلوب) املشرف ن ع  .الذي

  

  

 )29(املادة

يأ  -أ  كما واحد وقت ا عل شراف للمشرف يحق ال الرسائل لعدد ع د ا ون   :يي

أستاذاً ست .1 ان إذا   .أطروحات

عأ .2 اً ر مشار أستاذاً ان إذا   .أطروحات

املاجست  -ب  رسائل ع واحد وقت ا عل شراف للمشرف يحق ال طروحات لعدد ع د ا ينطبق

ما بي مع ا أو الدكتوراه أطروحات   .أو

طروحة  مناقشة

  )1( )30(املادة

بُ   -أ  أطروحتھ الطالب علميةعد ية ومن سليمة و لغة صالة، ا ف تتوافر أن ع علمياًأ، إنجازاً تحوي ن

العلمية لألمانة مخالفة ون ت ال وأن تخصصھ، ميدان املعرفة عميق اماً   وإس

ع  -ب  بناءً العميد، ن القسم ع العليا الدراسات نة وتوصية لية ال العليا الدراسات نة ب س ت

املشاركواق واملشرف ساً رئ الطالب مشرف من ون تت الدكتوراه أطروحة ملناقشة نة الطالب مشرف اح

وجد( أعضاء)إن عة وأر خارج؛، من ع الرا والعضو شراف، شروط م عل تنطبق ممن امعة ا من ثالثة

النقاش إدارة نة ال س رئ تو و طروحة، موضوع العالقة ذوي من امعة  . ا

العل  -ج  البحث عمادة من املعتمد الدليل حسب ا، وطباع أطروحتھ إعداد من الطالب اء ان عد

ا م اً و للعميد ا م ة يرفع التعليمات، ذه ا عل املنصوص واملواصفات العليا، والدراسات

املناقشة نة أعضاء اإعدد بإرسال يقوم الذي نة،إاملشرف ال رأعضاء ش قبل قلوذلك ع

املناقشة موعد   .من

من  -د  التخصص ميدان ة املم ة ا ذوي من املناقشة نة أعضاء أحد ون ي أن مسوغة حاالت يجوز

امعة ا العلميةأو داخل والرتبة الدرجة عن النظر غض ا  .خارج

  )3()2( )31(املادة
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لألط  -أ  العلنية للمناقشة موعداً العميد القسميحدد العليا الدراسات نة من ب س ت ع بناءً روحة،

يلھ ع وم للدكتوراه، خرى املتطلبات جميع أن قد الطالب ون ي أن عد املشرف، اح واق

عن يقل ال ما املادةثمانية) 8(لألطروحة وفق طروحة عنوان إقرار من ر   ). أ/25(أش

ن  -ب  ب ما املدة تقل ال أن شكيليجب و قرار ر، ش عن املناقشة وموعد نة سليمأال ن ب املدة تقل ال ن

نطروحة أسبوع عن املناقشة وموعد نة ال   .ألعضاء

غي  -ج  القسم، العليا الدراسات نة من ب س ت ع ناء و العميد، من بقرار مسوغة حاالت يجوز

املناقشة/عضو نة  .أعضاء

  

ال  -د  الفصل يحسب مدةال ضمن من الفقرةالثمانيةصيفي ا عل املنصوص ور إال) أ( ش املادة ذه من

الفصل ذلك الً م الطالب ان  .إذا

 )32(املادة

ي - يأ كما املناقشة إجراءات ون   :ت

ذلك  -أ  عد املناقشة بإدارة نة ال س رئ قوم و نة، ال أمام لألطروحة صاً م الطالب   .عرض

املن  -ب  نة ن تتخذ ب والتداول املناقشة اء ان عد باألغلبية ا قرار املادةاقشة ورد ما مراعية عضاء

  ).أ/30(

والطالب  -ج  نة ال أعضاء بحضور املناقشة قاعة ا قرار نة ال س رئ   . علن

تية  -د  النتائج إحدى املناقشة نة قرار   :يتضمن

  .نا .1

  .راسب .2

التعديالت .3 إجراء عد ذه. نا ةو ضرور نة ال ا ترا عديالت أية إجراء الطالب ع الة ا

وإال املناقشة، خ تار عد التا الدرا الفصل اية ا وأقصا ر، ش ا أدنا مدة طروحة، ع

راسباً  ا. عد املسموح للمدة ع د ا ضمن من طروحة لتعديل املمنوح الفصل يحسب وال

ي وال الدرجة، الغايةلنيل ذه ل الصيفي الفصل   .حسب

ا  -ه  أعضا من موقعاً القرار نة ال س رئ القبولإيرفع ومدير لية، ال وعميد للعميد، لرفعھ القسم س رئ

يل   .وال

ع   -و  عديالت إجراء نة ال قررت اإذا م للتأكد ا إجرا عد تجتمع راً. طروحة، تقر نة ال س رئ قدم و

باإ القسم س باألغلبيةرئ القرار اتخاذ مراعاة مع عضاء جميع من موقعاً يجة   .لن

طروحة   مواصفات

    )33(املادة

بحيـث يـة، أجن بلغـة خـر و يـة، العر باللغـة ما أحـد صـان، م ـا رفـق و يـة، العر باللغـة الـدكتوراه أطروحـة تكتب

ن صـــــ امل مـــــن أي ــــد يز لمـــــةعـــــنال عمائــــة ا. أر قســــام ـــــ فتكتـــــبأمـــــا س، للتـــــدر يـــــة أجن لغــــة ـــــا ف ســـــتعمل ـــــ ل
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ـ ع ـد يز ال ــا ل ـص وم ـدأطروحـة يز ال يــة العر باللغـة ـ وا ــص م ـا رفـق و ، اللغــة بتلـك لمـة عمائــة عــنر

لمة عمائة   .أر

 )34(املادة

ي  -أ  يأ ما شمل بحيث ية العر باللغة العمادة عده نموذُج وفق العنوان صفحة ون   :ت

  .طروحةعنوان  .1

امعة .2 ا رسمياً ل م و كما الطالب   .اسم

املشرف .3 ن/ اسم   .املشرف

استكماالً  .4 طروحة ذه تخصصقدمت فلسفة دكتوراه درجة موك........ملتطلبات ال   .جامعة

اديمية .5 م ورت املناقشة نة أعضاء   .أسماء

املناقشة .6 خ   .تار

الفقر   -ب  ورد ملا مماثلة صفحة عد تية) أ(ةُ العبارة ا ف تذكر ية نجل باللغة   :أعاله

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of 

Philosophy انت إذا أخرى ية أجن لغة بأي ا يقابل ما أو اطروحة، ة   . مكتو

 )35(املادة

م  -أ  طروحة وارتوتقدم ورق ع   ).A4(طبوعة

انت  -ب  إذا ومسافتان ية، العر باللغة ة مكتو طروحة انت إذا ونصف، مسافة ن السطر ن ب ك ي

ية نجل باللغة   .طروحة

مقداره  -ج  امش ك بلغة) 3.5(ي ة املكتو ال ا سار وع ية، العر ال الصفحة ن يم ع سم

م ل ون وت ية، خرىأجن وامش ال   .سم2.5ن

طروحة،و   -د  أجزاء لتنظيم سبة بال موحداً اً أسلو القسم بع وفقعممي فيھ العليا الدراسات طلبة ع

الغرض ذا ل العمادة عده   .دليل

  )36(املادة

يكفـل - نـوع مـن أخـرى، موضـوعات أيـة أو صـوراً أو خـرائط طروحـة ن تضـم حالـة ـ املسـتعملة، املواد ون ت

ال جميع متماثلة ون ت وأن جيدة، بحالة البقاء ا   .ل

 )37(املادة

من  - ة الطالب ـطروحةيودع ع ونيـة إلك وأخـرى ورقيـة ة ـ امعة ا مكتبة ودع و القسم،

ملـــف بصـــيغة مـــدمج الورقيـــةpdfقـــرص ة ـــ ال أصـــل ـــ ـــون ت ـــ. ، ع ونيـــة إلك ة ـــ ب العمـــادة د وتـــزوَّ

مدمج  .قرص

الدرجة   منح

  )38(املادة



  19من  16فحة ص

وتوصية - العليا، الدراسات مجلس ب س ت ع بناءً العمداء مجلس من بقرار فلسفة دكتوراه درجة تمنح

تية الشروط يفاء اس عد القسم مجلس اح واق لية، ال   :مجلس

امعة  -أ  ا ا املعمول والتعليمات نظمة ورة املذ املتطلبات جميع   . إتمام

امعةتماإ  -ب  ا العامة التخرج إجراءات  .م

  

  

  

  

  )39(املادة

الفقرة - بموجب والقسم لية ال من ل العليا، الدراسات نــة تأليف عند ، املادة) أ(ترا من) 8(من

رقم أعضاء– 2003لسنة) 94(نظام اختيار ع الرتبة موك، ال جامعة العليا الدراسات نظام

ن ال ن أستاذات برتبة م من ن ب الفرص افؤ وت ن   .ت

ا وصالحيا العليا الدراسات  ان

  )1( )40(املادة

تية الصالحيات القسم، العليا الدراسات نة   :تتو

للطلبة  -أ  ستدراكية املساقات وتحديد القسم، العليا بالدراسات لاللتحاق ن املتقدم طلبات النظر

والتوصية املادةالقسم وفق الطالب بقبول لية ال العليا الدراسات نة التعليمات) 4،5(ل ذه   .من

ا  -ب  وإبالغ يجة، الن وإقرار إجرائھ، ع شراف و املعرفية الكفاءة امتحان العلياإتنظيم الدراسات نة

والعميد لية يل ال وال القبول   .ومدير

العلياإالتوصية  -ج  الدراسات ينة يأ بما لية   :ال

مشروع إ .1   .طروحةقرار

املشرف .2 ن وجد املشرفو عي إن   .املشارك

املناقشة .3 ان أعضاء ن   .عي

للطلبة .4 ستدراكية املساقات ساب   .اح

ب  -د  س يإالت يأ بما   -:العميد

املقررة .1 ستدراكية املساقات بدراسة نائية است حاالت للطلبة خارجالسماح م خطط

امعة   .ا

املادة .2 ام اح وفق التعلميات) 8(نتقال ذه   .من

اأأية .3 القسم مجلس ا يفوض العليا بالدراسات تتصل اخرى   .مور
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دا .4 يز ال ما بدراسة نائية است حاالت للطالب ع) 3( عنلسماح امعة، ا خارج معتمدة ساعات

املساقات  ضمن من ون ت ال الدراأن خطتھ ة   .  سيةجبار

 )1( )41(املادة

تية الصالحيات لية ال العليا الدراسات نة   :تتو

العليا  -أ  الدراسات شأن لية ال املختلفة قسام ن ب سيق   .الت

م  -ب  قبول ح املق الطلبة عدد للمجلس ب س   .الت

بوضع  -ج  للمجلس ب س للمادةإسسأالت ناداً اس للقبول التعليمات) 5(ضافية ذه   .من

ي  -د  يأ بما للعميد ب س   -:الت

مشروع إ .1   .طروحةقرار

وجد .2 إن املشارك املشرف و املشرف ن   .عي

املناقشة .3 ان أعضاء ن   .عي

املادة .4 وفق الطالب بقبول للعميد ب س التعليمات) 4،5(الت ذه   .من

للعميدإ .5 ا ب س والت للطلبة ستدراكية املساقات   .قرار

با  -ه  تتعلق أخرى أمور اأية إل لية ال مجلس ا يفوض العليا   .لدراسات

رايات  ا

  )42(املادة

ـــ العليـــا الدراســـات طلبـــة مـــن ن للمتفـــوق تمـــنح ــ ال رايـــات، ل العمـــادة موازنـــة ـــ مبلغـــاً امعـــة ا مجلـــس يخصــص

قسام مجالس توصيات ضوء املجلس ب س ت ع ناءً و امعة، لياتا   .وال

 )43(املادة

موازن ون يتت يأ مما رايات ا   :ة

العليا .1 الدراسات مجلس ب س ت ع بناءً امعة ا مجلس ا يخصص ال   .املبالغ

امعة .2 ا ا تقبل ال والوقفيات عات والت بات   .ال

   ) 44(املادة

رايات  -أ  ا ع صول ا طلبات الغرضإتقدم ذا ل معد نموذج وفق   .العمادة

ا  -ب  ف ال اديمية قسام راياتتزود ا عدد العليا والدراسات العل البحث عمادة عليا دراسات برامج

ملناقشـــتھ العليـــا الدراســـات مجلـــس ـــ ع العـــدد عـــرض و ، ـــ الدرا الفصـــل بـــدء قبـــل القســـم ـــا إل يحتـــاج ـــ ال

الفصل ذلك رايات ل املتوافرة املادية انات م حسب   .وإقراره

 )45(املادة
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م  -أ  بقرار راية ا والبحثيةتمنح سية التدر اجات ا لسد القسم مجلس ب س ت ع بناءً املجلس ن

  .لألقسام

العل  -ب  للبحث ليتھ وأ الطالب تفوق مدى راية ا منح   .يرا

  )1( )46(املادة

ورسـوم .1 يل، ـ ال رسـوم نصـف مـن الطالـب وإعفـاء ، اً ر شـ دينـاراً وخمسـون مائـة قـدره مبلغـاً رايـة ا شـمل

امل املادةالساعات مراعاة مع راية ا فصل بنجاح الطالب ا يجتاز ال التعليمات) 48(عتمدة ذه  .من

عــن إذا .2 للطالــب ــ الدرا العــبء رايــة،) 6(نقــص ا منحــھ عــد لھ ــ مــن مــا مــادة إلســقاطھ يجــة ن  ســاعات

مبلغ لھ يدفع ال)  150(قدرهفُ سية التدر عباء بدل اً ر ش ديناراً وخمسون  .ا قاممائة

عـــن .3 للطالــــب ــــ الدرا العــــبء نقـــص بــــھ) 6(إذا مــــنح الــــذي الفصـــل ايــــة مــــا مــــادة ـــ ھ رســــو يجــــة ن ســــاعات

مبلغ لھ دفع فيُ راية، ا) 150(قدره ا قام ال ة ر الش عباء بدل ا ر ش دينارا وخمسون  .مائة

الطالـــب .4 ل ـــ دراســـية) 9(إذا مــــادة ـــ ـــ ون ــــ الدرا لھ ـــ مـــن دراســــيةســــاعات مـــادة ـــ ورســــب واحـــدة

لــھ ــدفع و ــا، ــ ن ــ ال للمــادة الســاعات رســوم نصــف لــھ ــدفع فيُ املتبقيــة، الدراســية املــادة وأســقط أخــرى،

ا) 150(مبلغ قام ال ة ر الش عباء بدل ا ر ش دينارا وخمسون  .مائة

ا .5 فيـھ ـنح مُ الــذي الفصـل ــ ا ل ـ ـ ال املــواد جميـع ــ الطالـب رسـب مبلـغإذا لــھ ـدفع فيُ مائــة) 150(رايــة،

ا قام ال ة ر الش عباء بدل ا ر ش دينارا  .وخمسون

راية .6 ا امتيازات منھ سقط ف راية ا فيھ نح مُ الذي الفصل ا ل ال املواد جميع الطالب أسقط  .إذا

الطالب .7 ل أضاف) 9(إذا ثم دراسية، ـن) 3(ساعات مُ الـذي الفصـل خـالل فيُ سـاعات رايـة ا فيـھ صـرفح

عن فقط) 9(لھ دراسية   .ساعات

  )47(املادة

املـدة ـد تز ال أن ـ ع ا، نفس السابقة قة بالطر ا تجديد مكن و ، فصلياً راية ا دراسـية،عـنتمنح فصـول والسـتة

الغاية ذه ل فصالً الصيفي الفصل   .عد

 )48(املادة

ع صول ا بطلب يتقدم الذي الطالب ط يش يأ ما   :جراية

عن  -أ  الدرا عبؤه يقل ال ع) 6(أن د يز وال معتمدة، ساعات   .  ساعات) 9(ست

عن  -ب  اك ال معدلھ يقل ال   %).88(أن

انت  -ج  إذا إال ا، خارج أو امعة ا داخل من سواء أخرى دراسية عثة أو منحة ع حاصالً ون ي ال أن

ا مخصصات من أقل البعثة أو املنحة مبلغاً. رايةمخصصات الطالب يمنح أن يجوز الة ا ذه و

يتقاضاه الذي املبلغ عادل الساعات من عدداً القسم عمل أن ع ما، بي الفرق   .عادل
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قد  -د  الطالب ون ي أن ع تخصص، ل للطلبة اك ال املعدل وفق تناف أساس ع راية ا تمنح

عن يقل ال ما خط) 6(أن من ستدراكيساعات املساقات تحسب وال بنجاح، الغايةتھ ذه ل جوز.ة و

وضع خطتھأسسأللمجلس من بنجاح الطالب ا درس ال الساعات عدد تتعلق للمفاضلة خرى

سابقا ا عل حصل ال رايات ا وعدد   . الدراسية

تقل  -ه  لطلبة جرايات منح القسم، حاجة ضوء و نائية، است حاالت للمجلس اكميةيجوز ال م معدال

ورد عما ا ل ل امل املعتمدة للساعات ى د د أو) ب(و)أ(وا املقطوعةأعاله الساعات عدد تقل

الفقرة ورد القسم)د(عما مجلس من ب س بت ،.  

  )1( )49(املادة

القسـم  -أ  ـ بالعمل جراية يتقا الذي الطالب م اسـاعة) 15(يل سأسـبوعيً التـدر يخصـصـ أن مكـن و ،

دللطالب يز ال ات) 9( عنما مخت ع إشراف أو س تدر  .ساعات

  

ن  -ب  ت ت ن الت ا راية ا   : تل

ـزادإذا .1 ع الدراسـية خطتـھ مـن ـا ل ل ـ امل املعتمـدة الساعات ـ، سـاعات) 9(عدد ورد مـا مراعـاة مـع

التعليمات) ـ/48(املادة   .من

الع .2 عن الطالب انقطع بالقسمإذا العليا الدراسات نة من بقرار أو منھ، بطلب راية با   .مل

  )50(املادة

املواقـــع ـــ والعمـــادات قســـام و ليـــات ال ـــ عالنـــات ولوحـــات امعـــة ا موقـــع ـــ ع ـــاص ا الطالـــب حســـاب ـــ عت

تخصـھ قرارات بأي الطالب لتبليغ املقعـد( املعتمدة املراقبـة، الفصـل، فقـدان تحـت ـ........الوضـع أن، )ا لـھ يجـوز وال

ذلك ع إطالعھ عدم   .يحتج

   )51(املادة

الطالـــب يحـــال اديميـــة، عـــراف و العلميـــة باألمانـــة الطالـــب ام ـــ ال عـــدم ن تبـــ ـــإذا مخالفـــاتإ ـــ التحقيـــق نـــة

العليا والدراسات العل البحث عمادة العليا الدراسات   .طلبة

  )52(املادة

الع مجلس ت التعليماتي ذه تطبيق عن شأ ت ال االت ش   .مداء

  )53(املادة

رقم موك ال جامعة الدكتوراه برنامج عليمات التعليمات ذه ا2008لسنة) 2(تل عديال   .و

  )54(املادة

عن مسؤولون يل وال القبول ومدير والعميد س التعليماتتطبيقالرئ  .ذه
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