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 الباب األول
ةـــــــــعامام ـــأحك  
  (1ـادة )ـمــــ 

 

 -منها: تدل العبارات التالية أينما وردت في هذه الالئحة على املدلوالت املبينة قرين كل 

 مصراتة. جامعة الجامعة:

 مصراتة.جامعة  /الطب البشري كلية  الكلية:

 مصراتة.جامعة  / الطب البشري كلية العلمي لجلس امل مجلس الكلية:

 القسم املأذون له بفتح برنامج الدراسات العليا. العلمي:القسم 

 جامعة مصراتة. الطب البشري كلية بلجنة الدراسات العليا  لجنة الدراسات العليا:

 العالية.ة مجموع البرامج العلمية والبحثية فوق الجامعية لإلجاز  العليا:الدراسات 

 جامعة مصراتة. الطب البشري  مكتب الدراسات العليا والتدريب في كلية العليا:مكتب الدراسات 

 إدارة الدراسات العليا والتدريب بجامعة مصراتة. إدارة الدراسات العليا:

 الجامعة.املعتمد من مجلس )النماذج( النموذج  املعتمد:النموذج 

 درجة املاجستير. :الشهادة املمنوحة

 البحث الذي يعده الطالب لنيل درجة اإلجازة العالية. الرسالة:

 طالب الدراسات العليا. الطالب:

 الطالب غير املتمتع بالجنسية الليبية. الطالب األجنبي:

 الدراسة التي يجريها الطالب ضمن متطلبات الدراسة. البحث:

ف مفصل ملفرداته يوصتمقرر اسم ورمز و ويكون لكل  علمية متخصصة يدرسها الطالب.دراسية مادة  الدراس ي:املقرر 

 .يميزه من حيث املحتوى عما سواه من مقررات

 : مدة زمنية دراسية ال تقل عن أربعة عشر أسبوعاالفصل الدراس ي

  ربيع( –مدة زمنية تتكون من فصلين دراسيين )خريف  الدراسية:السنة 

 أسبوعيا طيلة الفصل الدراس ي. انعمليت انساعة تدريسية نظرية أو ساعت الدراسية:الوحدة 

 .ةلياالع ةلإلجاز  قرراتملمرحلة الدراسة  التمهيدية:املرحلة 

  .العالية ةلإلجاز الرسالة ومناقشتها  إعداداملرحلة التي تلي املرحلة التمهيدية ويقضيها الطالب في  :مرحلة الرسالة

 األستاذ املكلف باإلشراف على الرسالة. ول:األ املشرف 

 .ول ستاذ املكلف املساعد للمشرف األ األ  الثاني:املشرف 

 قبل مناقشتها.ستاذ املكلف بتقييم الرسالة األ  السري:املقيم  

 الرسالة. ةالجامعة ملناقشبقرار من رئيس اللجنة املشكلة  املناقشة: لجنة
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 .لكليةاملنظمة لشؤون الدراسات العليا با الالئحة الداخلية:الالئحة 

  (2ـادة )ـمــــ 

تسري على جميع الطالب  اكم .جازة العاليةاإل  ةتسري أحكام هذه الالئحة على طلبة الدراسات العليا في الكلية بمرحل    

 .مهاألحكااملسجلين وفقا 
 

  (3ـادة )ـمــــ 
 

ــــيورسالتها تهــــــــــــــــدف الدراســـــــــــــات العلـــــــــــــــــيا إلى تحقيــــــــــــــــق رؤية الكلية  ـــ ـــ ـــلــــ    -: من خالل ما يـ

 املرض.في مجال التعليم الطبي للمساهمة اإليجابية في محاربة  املعترف به عداد الطبيب األخصائيإ .1

 العاملية.تحقيق الخدمة الطبية التي ترقى إلى أعلى املستويات  .2

 والدراسات املتخصصة.بمستوى األبحاث  قيالر .3

من العاملين بالخارج وذلك للمساهمة في تطوير املستوى العملي والرفع  نالليبييالعلماء والباحثين  استقطاب .4

 .مستوى الخدمات
  (4ـادة )ـمــــ 

 

 الحصول  للدراسة،الب املتقدم الطهي لغة الدراسة والبحث في الدراسات العليا في الكلية وعلى  نجليزيةتكون اللغة اإل     

ويجوز لألقسام العلمية  ،اما يعادلهأو  اللغاتمن مركز  (preintermediate) املتوسطة لما قبمرحلة لل اجتيازهم دعلى ما يفي

  .لتقديم األفضلاألخرى ات لغالاستخدام 
 

  (5ـادة )ـمــــ 
 

 للشروط العلمية واألحكام املنصوص عليها في هذه الالئحة درج
ً
التخصص  ةتمنح الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية ووفقا

 للبرامج الدراسية في األقسام العلمية املأذون لها بفتح برامج دراسات عليا.
ً
 اإلجازة العالية وفقا

  (6ـادة )ـمــــ 
 

 -العالية من مرحلتين: ة في األقسام العلمية لإلجاز  تتكون الدراسة العليا

 مرحلة تمهيدية. .1

 مرحلة إعداد الرسالة أو األطروحة ومناقشتها. .2

 

  (7)ـادة ـمــــ 

ة من وحدات دراسية ال تقل عن يلدرجة اإلجازة العالية في األقسام العلم البرنامج الدراس يتتكون املقررات الدراسية لطالب  

 التالي:وحدة دراسية معتمدة وموزعة على النحو  (30)
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 اإللزامية وحدة دراسية من املواد  (24)ما ال يقل عن  -أ
ً
امللحقة ة لجداول املقررات املعتمد واالختيارية وفقا

 .بهذه الالئحة

 وحدات دراسية في موضوع التخصص تجيزها لجنة املناقشة. (06)بحثية بما ال يقل عن  إنجاز رسالة -ب

  (8)ـادة ـمــــ 

من املقررات  نقل مقرر كما ال يجوز  مفرداتها،أو تغيير ال يجوز تغيـيـر املقررات الدراسية بالحذف أو التعديل أو اإلضافة     

افقة  سالعك ال و اإللزامية إلى املقررات االختيارية  واعتماد مجلس والجامعة  العليا بالكليةلجنتي الدراسات إال بمو

  الجامعة
ً
 .ةذللتشريعات النافوفقا

  (9ـادة )ـمــــ 
 

 الكلية،الجامعة لجنة للدراسات العليا في الكلية برئاسة مدير مكتب الدراسات العليا في مجلس تشكل بقرار من        

 -التالية: القيام باملهام  ولها على األخص بالكلية،شراف على شؤون الدراسات العليا إل تتولى ا

وتنظيم املقابالت وإحالة  االمتحانات،التحقق من شروط القبول للطلبة املتقدمين للدراسات العليا وإجراء  .1

 .لى القسم العلمي لتحديد قائمة املقبولينإملفات املتقدمين 

اسات لى إدارة الدر ملفاتهم األصلية( إ )معإحالة قائمة بالطلبة املقبولين )مع نسخة من ملفاتهم( وغير املقبولين  .2

 .العليا والتدريب عن طريق مكتب الدراسات العليا والتدريب بالكلية

 لى الكلية بالتنسيق مع القسم العلمي وفق النموذج املعتمد.إفي طلبات االنتقال من و  تالب .3

  جراءات تقييم ومعادلة املقررات الدراسية.إ إتمام .4

والبت في مبررات غياب الطالب عن  وإعالن النتائجشراف على االمتحانات الجزئية والنهائية ورصد الدرجات إل ا .5

 .واالمتحاناتاملحاضرات 

  .املختصي ـالقسم العلم بناًء على اقتراحساتذة املشرفين على الرسائل تكليف األ  .6

اعتماد الخطة الدراسية وجداول املحاضرات واالمتحانات املقترحة من قبل مكتب الدراسات العليا والتدريب  .7

 بالتنسيق مع األقسام العلمية.بالكلية 

 إعداد دليل للدراسات العليا بالكلية. .8

 شراف عليها.إل تقويم أداء برامج الدراسات العليا بالكلية واتقييم و  .9

اقتراح حلول لها واعتمادها من  .10 النظر في القضايا واملسائل الطارئة التي لم يرد بشأنها نص في هذه الالئحة و

  مجلس الجامعة.

 

الثانيالباب   
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  واالنتقال قبول والتسجيللنظام ا

  (10ـادة )ـمــــ 

 يلي:الكلية ما بأي قسم علمي  العالية فياإلجازة يشترط لقبول الطالب للحصول على درجة  .1

 على درجة .أ
ً
من إحدى الجامعات الطب والجراحة  في )البكالوريوس( جامعيةاإلجازة ال أن يكون املتقدم حاصال

 معادلة لها من كلية مماثلة معترف بها من الجهات املختصة. الليبية أو على درجة

افقة جهة العمل بالنسبة للعاملين للتفرغ للدراسة جزئيا أو كليا .ب  .أن يتحصل الطالب على مو

  .ج
ً
الذي يحدده القسم  للقبول املستهدف  وحسب العدد، ولىاملرحلة الجامعية األ لتقديراتهم في  يتم قبول الطالب وفقا

 .العلمي

 العامة.من الجهات  واملرشحين املقبولين(،% من 20)بنسبة ال تزيد عن  بالجامعةن للمعيديأولوية القبول ى تعط .د

  (11)ـادة ـمــــ 

  اتدراسيجوز قبول طالب بال       
ً
 كملة إذا رأى القسم املختصاملستدراكية أو املقررات اال  باجتياز بعض العليا مشروطا

افق واملقررات   التالية:مع مراعاة الضوابط  للقسم،الدراسية ضرورة ذلك بما يتو

  .% في كل مقرر 65يجتاز املقررات الدراسية االستدراكية التي يقررها القسم العلمي بمعدل ال يقل عن أن  .1

 للطالب.تدرج املقررات االستدراكية في كشف الدرجات، وال تحسب نتائجها ضمن املعدل التراكمي  .2

 الطالب. املتقدم لهاال تحسب املدة الزمنية الجتياز املقررات االستدراكية ضمن املدة املخصصة لنيل الدرجة العلمية  .3

 ال ي .4
ً
  السابقة.ازه للمقررات االستدراكية وفق الشروط إال بعد اجتي عد قبول الطالب نهائيا

 .املقررات االستدراكية مرتين متتاليتينفي حالة رسوبه في إحدى نهى قبول الطالب املشروط ي   .5

 (12)ـادة ـمــــ

في املواعيد  ةدتماملع النماذج حسب والتدريبالدراسات العليا  دارةإات االلتحاق بالدراسة العليا إلى تقدم طلب

 - التالية:املعلنة، وترفق بطلب االلتحاق املستندات 

  اإلجازة .1
ً
  الجامعية األولي مرفقا

ً
  بها كشف الدرجات موثقا

ً
 من الجهات املختصة. ومعتمدا

افقة جهة العمل بالنسبة للعاملين للتفرغ .2  و كليا.للدراسة جزئيا أ مو

 شهادة امليالد. .3

 الرقم الوطني بالنسبة لليبيين. .4

 اإلقامة بالنسبة لغير الليبيين.بشهادة أو سند  .5

 شهادة الخلو من السوابق الجنائية. .6

 .6×4مقاس  ( صور شمسية4عدد ) .7

 صحية.شهادة  .8



 جامعة مصراتة\كلية الطب البشري
 
 
 

6 
 

  (13)ـادة ـمــــ 

قل من بدء لدراسات العليا قبل ثالثة أشهر على األلعن افتتاح باب القبول  تقوم إدارة الدراسات العليا والتدريب باإلعالن

تزيد عن  في مدة ال  لجنة الدراسات العليا بالكلية إلىوتحال ملفات املتقدمين  من افتتاحه شهر السنة الدراسية ويقفل بعد 

 قفل باب القبول.أسبوعين من تاريخ 

  (14ـادة )ـمــــ 

فحص طلبات االلتحاق وامللفات املستوفية للمستندات بالكلية بعد قفل باب القبول تتولي لجنة الدراسات العليا                   

  ،(12)املشار إليها في املادة 
ً
افرت فيهم الشروط إلى القسم  القبول، وإحالةلشروط  واستبعاد ما لم يكن مطابقا ملفات من تو

  .خالل أسبوع من تاريخ استالم امللفات من إدارة الدراسات العليا والتدريب العلمي

  (15ـادة )ـمــــ   

( من هذه 10املادة ) نص القبول وفقإجراءات  تمامإ دراسات العليا بالكلية،بالتنسيق مع لجنة ال العلمي،القسم  يتولى            

في مدة ال تزيد عن أسبوعين من تاريخ استالم امللفات من وتعلن نتائج القبول من قبل مكتب الدراسات العليا بالكلية  الالئحة

 لجنة الدراسات العليا بالكلية.

  (16ـادة )ـمــــ   

ووفق  واملفاضلة من إعالن نتائج القبول  سبوعأ اأقصاه مدةيعلن مكتب الدراسات العليا عن موعد بدء الدراسة في                

 .الخطة الزمنية املعتمدة للدراسة من مجلس الجامعة

  (17ـادة )ـمــــ   

بدء  قبلواإلعالن عنها  املقررات الدراسية جدولة العلمي، بالتنسيق مع القسم بالكلية، الدراسات العليا يتولى مكتب             

 .على األقل الدراسة بأسبوع

  (18ـادة )ـمــــ   

افقة على انتقال  لجنة الدراسات اقتراحوبناًء على  الجامعةيجوز بقرار من مجلس       أقسام من  طالبالعليا بالكلية املو

أخرى معترف بها إلى أحد األقسام العلمية بالكلية إذا استوفى شروط القبول في البرنامج  اتأو جامع اتكليمناظرة بعلمية 

 للضوابط التالية:مكانيات القسمإو  توفر الشاغر حسب الذي يرغب في االنتقال إليه، 
ً
 ، وفقا

 ه نفسأن يكون في التخصص   .1
َ

 %.65يقل معدله التراكمي عن نسبة  وأال

 ألسباب علمية أو تأديبية.تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة املنتقل منها بعدم صدور قرار فصل في حقه  .2

 .بالكلية مكتب الدراسات العليا إلى النموذج املعد لهذا الغرض حسب طلب النقلتقديم  .3

الجهة املنتقل  ومعتمدة منمفرداتها ب مرفقةيحتوي على جميع املقررات التي درسها معتمد تقديم كشف درجات أصلي  .4

 منها.
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لتقييم ومعادلة املقررات التي درسها الطالب الراغب في  ل لجنةيتشك وكيل الشؤون العلمية بالجامعةيصدر بقرار من  .5

افر فيهم  هنفسمن ثالثة أعضاء هيئة تدريس في التخصص  تتكون  قررات الدراسية بالقسماالنتقال بغيرها من امل ممن تتو

افقة لجنة الدراسات العليا بالكلية. بالدراسات العليا شروط التدريس   بناًء على اقتراح القسم العلمي ومو

 إال بعد استيفائه اأو تحريري اشفهي اله امتحان ي يجوز للجنة أن تطلب مقابلة الطالب أو أن تجر  .6
ً
، وال يكون قبوله نافذا

 بقبوله ملا توصلت إليه 
ً
إقراره كتابيا  نتائج. واملعادلة منلجنة التقييم املستندات املطلوبة و

 تشي .7
َ

عدد وحداتها نصف عدد املقررات أو الوحدات املطلوبة لنيل االجازة  أو  )التي يتم معادلتها(املقررات   يتجاوز عددرط أال

 على نسبة ن يأاالنتقال و طالب  هايلإاملتقدم 
ً
 .ومعادلتهكحد أدنى في املقرر املراد تقييمه % 65كون الطالب حاصال

وبعدد  %(75)تقل عن  وبنسبة ال يشترط ملعادلة أي مقرر دراس ي مطابقة مفرداته مع مفردات نظيره بالقسم العلمي  .8

 .نفسها الوحدات الدراسية

لنيل الدرجة املطلوبة، على األقل لكلية نصف املدة املقررة ى الإيكون الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب املنتقل أن  .9

 بناءً  وكيل الشؤون العلمية بالجامعةب الذين تستدعي حاالتهم ذلك بقرار من املدة بالنسبة للطال ويجوز تخفيض هذه 

افقة القسم ولجنة الدراسات العليا بالكلية.  على مو

 يتم رصد درجات الطالب في املقررات التي تمت معادلتها في كشف درجاته مقرونة بالجهة املنتقل منها. .10

  (19)ـادة ـمــــ   

 للنماذج يكون التسجيل وتجديد القيد            
ً
يسمح للطالب الذي ال يتقيد بهذه املواعيد  وال  املحددة،في املواعيد  املعتمدةوفقا

وبما ال يتجاوز بأي حال من األحوال أسبوعين من تاريخ  بالتسجيل إال في الحاالت الطارئة التي تعتمدها لجنة الدراسات العليا

 منقطعالطالب نهاية مواعيد التسجيل بالكلية ويعتبر 
ً
من ضمن املدة املسموح  ويحسب انقطاعهعن الدراسة في ذلك الفصل  ا

 . بها للدراسة

الثالث الباب  

القيد وإيقاف واالمتحانات الدراسة نظام  
 

  (20)ـادة ـمــــ   

 للنظام الفصلي املغلق، تبدأ وتنتهي بمراعاة املواعيد العامة  تكون      
ً
الدراسة في املرحلة التمهيدية للدراسات العليا وفقا

 لإلعالنات الصادرة عن مكتب الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم العلمي 
ً
للدراسة واالمتحانات في جامعة مصراتة وفقا

 .ولجنة الدراسات العليا بالكلية

  (21ـادة )ـمــــ   

 لإلجازة 18هو )فيها التحاقه وتسجيله بها والتخرج  منذلكلية باالحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب في الدراسة         
ً
( شهرا

 لإلجازة العالية )املاجستير(36) عنالعالية )املاجستير(، وال تزيد املدة 
ً
أشهر  ستة ملدة تمديدها لرئيس الجامعةويجوز  .( شهرا
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افقة لجنة الدراسات العلياالقسم العلمي و  اقتراح على بناءً  وملرة واحدة فقط ،أخرى  ن يكون شريطة أ الكلية،ومجلس  مو

لى مكتب الدراسات العليا بالكلية في مدة ال تتجاوز إطلب التمديد بيتقدم الطالب  وأن الطالب قد أنهي املرحلة التمهيدية

 بتقرير من األ أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة 
ً
ستاذ املشرف موضحا فيه رأيه في إمكانية استفادة الطالب الدراسة للطالب مرفقا

 .  من التمديد

 (22ـادة )ـمــــ
 يقل عدد الوحدات التي يسجل بها الطالب في كل فصل دراس ي عن )            

ً
 يزيد على )6يجب أال

َ
 .( وحدة12( وحدات دراسية وأال

  (23ـادة )ـمــــ   

ن باملائة من %( خمس وعشري 25) علىغيابه  إذا زادفي أي مقرر دراس ي  النهائي حرم الطالب من أداء االمتحاني   -1

  درجة )صفر( في ذلك املقرر.ترصد له و  املعتمدةالساعات 

بدء من على األقل  سبوعأقبل  مكتب الدراسات العليا إلىحالة وجود عذر على الطالب تقديم طلب تبرير الغياب  في -2

 .االمتحانات النهائية

  (24ـادة )ـمــــ   

 تقبله     
ً
 مشروعا

ً
يجوز للطالب إيقاف قيده بعد تجديده لفصلين دراسيين فقط طيلة فترة دراسته، وذلك بعد تقديمه عذرا

 بالنموذج املعتمد لهذا الغرض، في موعد أقصاه نهاية األسبوع 
ً
الرابع من بدء الدراسة. وال لجنة الدراسات العليا، مرفقا

 تحسب مدة االيقاف ضمن املدة املحددة للحصول على الدرجة املسجل عليها.

  (25ـادة )ـمــــ    

يجوز للطالب دراسة بعض املقررات خارج الجامعة، على سبيل االستضافة، في إحدى الكليات املناظرة في مؤسسة        

 تعليمية أخرى وفق الشروط التالية:  

 يزيد عدد املقررات التي يرغب في دراستها خارج الجامعة عن ثالث مقررات دراسية .1
َ

 .أال

افقة القسم العلمي ولجنة الدراسات العليا بالكلية بعد تقديم طلب كتابي وفق النموذج املعد لذلك لغرض. .2  مو

افقة رسمية من الجامعة املضيفة. .3  مو

 ملا هو معمول به في جامعة مصراتة. أن يكون نظام إجراء االمتحانات وتقدير الدرجات .4
ً
 بالجامعة املضيفة مطابقا

 احضار كشف درجات رسمي معتمد باملقررات التي درسها في الجامعة املضيفة.  .5

         (26ـادة )ـمــــ
 وال يحسب من مدة الدراسة، وفق الشروط التالية:   ةدراسيمرحلة  في أيقيد الطالب  إيقافيجوز          

 الفصل.  املطلوبة في ذلكقررات فرص اختيار امل توفر عدم  .1
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 لجنة الدراسات العليا. هاب ألسباب تقبل( و 25حسب نص املادة ) خرى أتعذر استضافة الطالب في مؤسسة تعليمية  .2

افقة القسم العلمي ولجنة الدراسات العليا بالكلية بعد  .3 تقديم طلب تجميد القيد حسب النموذج املعد لذلك مو

 .من تاريخ بدء الدراسة الرابعسبوع األ  نهاية وفي مدة ال تتجاوز الغرض 

      (27ـادة )ـمــــ   

  في املقررات التي درسها في وشفهية تحريريةامتحانات املرحلة التمهيدية  الفصل األول منيؤدي الطالب في نهاية 

 .الفصل ذلك

  يؤدي الطالب في نهاية كل فصل دراس ي من املواد التخصصية امتحانات تحريرية في املقررات التي درسها في ذلك

 الفصل، على أن تكون درجات الطالب النهائية في املقرر الواحد على النحو التالي: 

 على  الفصل:درجات أعمال  .أ
ً
 تحريريا واحدا

ً
أخرى كورقات العمل، باإلضافة إلى أعمال  األقل،وتشمل امتحانا

في ذلك املقررات ذات الطبيعة الخاصة التي ال  وغير ذلك، ويراعىوالتقارير وحلقات النقاش والتطبيقات العملية 

%( من إجمالي 20تستوجب اجراء امتحان تحريري حسب توصيف املقرر ويخصص ألعمال الفصل نسبة )

 درجات املقرر.

على امتحان تحريري وشفهي وسريري يحتوي على مجموعة األسئلة النظرية  ويشتمل النهائي:درجات االمتحان  .ب

  %( من إجمالي درجات املقرر.80املقرر ويخصص له نسبة ) توصيف والعملية حسب

 (28ـادة )ـمــــ

 في أي مقرر  لدرجة النجاح األدنىعلى أن يكون الحد  حسب الجدول التالي، في املقررات الدراسية حدد تقدير الطالبي        

 على األقل. %(65تقدير جيد وبنسبة )الحصول على 

 

 

 

 

 

 

 (29)ـادة ـمــــ

مجموع حاصل ضرب عدد الوحدات الدراسية في الدرجة النهائية لكل على أساس  يحسب املعدل الفصلي للطالب            

مجموع  ويحسب املعدل التراكمي للطالب على أساس الفصل.ذلك لالوحدات الدراسية على مجموع  مقرر مقسوما

  %للدرجةالنسبة املئوية 

 إلى من التقدير

  ممتاز  100 85

  85أقل من  75
ً
 جيد جدا

 جيد 75أقل من  65

 ضعيف 65أقل من 
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ة لجميع املقررات املنجزة مقسوما على مجموع الوحدات حاصل ضرب عدد الوحدات الدراسية في الدرجة النهائي

  .الدراسيةسية املنجزة لجميع الفصول الدرا

 (30)ـادة ـمــــ

 .على الرسالة املعدل التراكمي مشتمال على أساس يحسب التقدير العام النهائي للطالب       

     (31)ـادة ـمــــ

ملرة في كشف درجاته،  م(، ترصد" )غ  "غير مكملالحصول على نتيجة  املتغيب عن االمتحان النهائي يجوز للطالب           

 وفق الشروط التالية:فقط في ذلك املقرر واحدة 

من تاريخ انتهاء  افي مدة ال تتجاوز أسبوع كتب الدراسات العلياإلى ممل ديم طلب الحصول على نتيجة غير مكتق .1

 .تمدحسب النموذج املع النهائي ناالمتحا

 ر قهري تقبله لجنة الدراسات العلياذمرض ي أو لعر ذعأن يكون تغيب الطالب عن االمتحان النهائي بسبب  .2

  .املقرر ذلك ن يحتفظ الطالب بأعمال السنة في على أ .بالكلية

افهالفصل الدراس ي التالي امل خالل جرى االمتحان غير املكي   .3  في موعد تحدده لجنة الدراسات العليا وتحت إشر

حالة غيابه عن أداء االمتحان في  االمتحان النهائي فياملحتفظ بها ودرجة صفر ترصد للطالب درجة أعمال السنة  .4

 غير املكتمل. 

     (32) ـادةـمــــ 

 دراس ي وملرة واحدة فقط وفق الشروط التالية: فصلاالنسحاب من أي يجوز للطالب       

النموذج وفق موعد أقصاه نهاية األسبوع العاشر من بدء الدراسة  التقدم بطلب لالنسحاب في ذلك املقرر في .1

 املعتمد،

 إعادة ذلك املقرر في أول فصل دراس ي يعرض فيه املقرر للتسجيل. .2

 ال يجوز إعفاء الطالب من ذلك املقرر أو استبداله بمقرر آخر. .3

 .، لذلك املقرر في كشف درجات الطالب(س" )منسحب" أن ترصد نتيجة .4

  (33) ـادةـمــــ   

%( على األقل في أول فصل دراس ي يعرض فيه 65)النجاح على الطالب إعادة املقرر الذي لم يتحصل فيه على نسبة        

 ذلك املقرر.
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 (34) ـادةـمــــ
بدرجات أعمال  همإبالغو إعالن نتائج االمتحانات الجزئية ومراجعة أوراق اإلجابة مع الطالب  املقرر يتولى أستاذ           

قبل االمتحان إلى لجنة الدراسات العليا غياب الطالب عن املحاضرات  الفصل ونسبةالفصل وتقديم كشف بأعمال 

 على األقل. ينالنهائي بأسبوع

 (35)ـادة ـمــــ   

 لها على األخص:تتولى لجنة الدراسات العليا اإلشراف على االمتحانات النهائية و        

 االمتحانات النهائية. تماد جداول اع .1

 .المتحانات النهائيةاوأسئلة  ةجاباإل كراسات تسليم تسلم و  .2

اقب عداد قاعات االمتحاناتإشراف على إل ا .3  . تهاومر

 رصد الدرجات وإعالن النتائجشراف على اإل  .4

 (36ـادة )ـمــــ   
يحدد بوضوح توصيف برنامج الدراسات العليا وتوصيف املقررات الدراسية بما ال يخالف هذه على القسم العلمي أن             

افقةالالئحة،   الجامعة.واعتماد مجلس  مجلس الكليةو  لجنة الدراسات العليا بالكلية وبمو

الرابعالباب   

  وشؤون الدراسات العليا قشةملناالقائمون على التدريس واإلشراف وا
 

  (37ـادة )ـمــــ   

 والكفاءة والتخصص يتولى برنامج الدراسات العليا أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة               
ً
 -: ةلتاليللشروط ا، وفقا

الذين الدقيقة يتولى شؤون الدراسات العليا داخل القسم العلمي أعضاء هيئة تدريس بالقسم من حملة اإلجازة  .1

 مساعد. ال تقل درجتهم العلمية عن درجة أستاذ

يتولى التدريس واإلشراف على رسائل املاجستير ومناقشتها أعضاء هيئة تدريس من حملة اإلجازة الدقيقة ال تقل  .2

 درجتهم العلمية عن درجة أستاذ مساعد.

سواء كان مشرفا أوال أو مشرفا العالية  ةلإلجاز  رسائل،( 7على أكثر من )اإلشراف تدريس اللعضو هيئة ال يجوز  .3

 جميع مؤسسات التعليم العالي. شمل هذا النصابيو  ثانيا،

عارون لجهات أخرى ملدة متقاعدون أو ميجوز أن يتولى التدريس واإلشراف على الرسائل أعضاء هيئة تدريس  .4

 ( من هذه املادة.2،1مؤقتة، وذلك بمراعاة الفقرتين )
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ى وجود مشرف إلبعد تقديم تقرير من القسم العلمي يوضح الحاجة  إال على الرسالة  ال يجوز تكليف مشرف ثان .5

 النموذج املعتمد.بمصحوبا ثان 

  (38ـادة )ـمــــ     

يجوز االستعانة بحملة اإلجازة الدقيقة من غير أعضاء هيئة التدريس  الالئحة،( من هذه 37استثناًء من أحكام املادة )         

 10بالجامعات لغرض التدريس بالدراسات العليا واإلشراف على الرسائل ومناقشتها، بشرط أن تكون لديهم خبرة ال تقل عن 

 .سنوات بعد الحصول على اإلجازة الدقيقة ونشر أبحاث علمية مميزة

  (39ـادة )ـمــــ     

 ، املقررات الدراسيةأعضاء هيئة تدريس لتدريس  العلمي تكليف القسميتولى         
َ

 عن تزيد الساعات التدريسية على أال

 لكل عض06)
ً
 و هيئة تدريس.( ساعات أسبوعيا

امساخلالباب   

 تسجيل الرسائل واألطروحات ومناقشتها
 

  (40ـادة )ـمــــ   

  65على  للطالب االنتقال الى الفصل الثاني من املرحلة التمهيدية إال بعد اجتيازها بنسبة ال تق ز ال يجو.% 

 املرحلة  وإنهاء بعد اجتياز املقررات الدراسية املقررة للدرجة العلمية املسجل عليها ب تسجيل الرسالة إال ال يجوز للطال

 %.65بمعدل تراكمي ال يقل عن بنجاح و  التمهيدية

 (41ـادة )ـمــــ
إعالن نتائج االمتحانات النهائية للفصل الدراس ي شهر من تاريخ أخالل ثالثة تقديم مقترح للرسالة  الطالب  يجب على          

الذي يجتاز فيه الطالب املرحلة التمهيدية بنجاح ، ويجوز تمديد هذه الفترة ملدة ثالثة أشهر إضافية بناًء على اقتراح القسم 

افقة لجنة الدراسات العليا واعتماد مجلس الكليةالعلمي  واملشكلة البحثية الرسالة  عنوانيتضمن املقترح تحديد  ن على أ ومو

واملنهج املتبع وفرضية البحث والدراسات السابقة له إن وجدت  موضوع البحث وأهداف الدراسة وأهمية دراسة املراد دراستها 

  .هم املصادر واملراجعللدراسة وخطة مبدئية وقائمة أولية بأ

  (42) ـادةـمــــ     

 :على النحو التاليوتسجيله تكون إجراءات تقييم وتسجيل مقترح الرسالة           

 العلمي.القسم  إلىشراف أحد أعضاء هيئة التدريس بمقترح الرسالة تحت إيتقدم الطالب  .1
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يخطر  علميةحلقة نقاش تحديد موعد واألستاذ املشرف يتولى مكتب الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم العلمي  .2

واملهتمين من ذوي قتصر الحضور فيها على أعضاء هيئة التدريس واملعيدين وطالب الدراسات العليا يو  الطالب،بها 

 .االختصاص

العليا مكتب الدراسات  إلىيقوم القسم العلمي خالل عشرة أيام من تاريخ عقد حلقة النقاش بتقديم تقرير مكتوب  .3

اقتراح تكليف األ الواردة بحلقة النقاش  املقترح والتوصيات باعتماد ج وذوفق النماف على الرسالة ستاذ باإلشر و

  املعتمد.

 هاعتمادوالتكليف باإلشراف و  مقترح الرسالةلتسجيل يتولى مكتب الدراسات العليا اتخاذ اإلجراءات االدارية الالزمة  .4

وال يعد تسجيل  املختصة،الجهة لتسجيله لدى إدارة الدراسات العليا والتدريب  إلىوفق النماذج املعتمدة وإحالته 

 على شؤون التعليم العالي. باإلشرافبعد تسجيلها في الجهة املختصة  إال  الرسالة نهائيا

  (43) ـادةـمــــ   

يتولى مكتب الدراسات العليا إحالة األمر  ،بالتوثيق من الجهات املختصةموضوع مقترح الرسالة رفض تسجيل  في حالة          

، فعلى صحة ما ورد من جهات التوثيق نفإذا تبيً  بالخصوص،تقرير عداد وإأسباب الرفض لدراسة  املختص القسم العلمي إلى

 عليها فيواختيار موضوع آخر لتسجيله، ويتم ذلك باتخاذ جميع الخطوات املنصوص و العدول عنه تعديل املوضوع أالطالب 

 .( من هذه الالئحة41املادة )

  (44) ـادةـمــــ   

 :تيةاآل الخطواتعلى األستاذ املشرف أثناء عملية اإلشراف على الرسالة اتباع            

ويقوم بتقديم تقرير دوري  الرسالة موضوعوتسجيل ه يتولى األستاذ املشرف متابعة الطالب في بحثه وتوجيهه بعد اعتماد .1

حسب جازه إنونسبة  فيه سير دراسة الطالب ومدى تقدمه في بحثه ينالعلمي كل أربعة أشهر، يبعن نشاط الطالب 

 .د لهذا الغرضتمالنموذج املع

مدى تقدم الطالب  في الشهر، ةواحد جلسةدورية ال يقل عددها عن  جلساتفي  ،( مع الطالبيناقش املشرف )أو املشرفين .2

 رسالته. نجاز إوالصعوبات التي قد تواجهه في  والتزامه بأسس البحث العلمي واملعايير األخالقية للعمل والبحث العلمي

  وتودع نسخة منه في مكتب الدراسات العليا. ،د لذلكتمشراف وفق النموذج املعاإل  جلساتتوثيق يتم  .3

   (45)ـادة ـمــــ 

 في عنوان الرسالة أو إجراء تعديالت  إجراء أي تعديل ال يجوز              
ً

إذا اقتضت  جوهرية على محتويات خطة البحث إال

افقة لجنة الدراسات العليا  ذلك، وبعدالضرورة  ن فيه األوجه العلمية التي بناًء على تقرير من األستاذ املشرف يبي  بالكلية مو

افقة لجنة  العلميإال ألسباب يقبلها القسم الرسالة وز تغيير مشرف كما ال يج للرسالة،استدعت التعديالت وأهميتها  ومو

  الدراسات العليا، على أن يتم التغيير بالكيفية التي تم بها االختيار األول.
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   (46ـادة )ـمــــ 

 :يتم اتخاذ اإلجراءات التاليةبعد انتهاء الطالب من إنجاز رسالته             

 .حسب النموذج املعتمدللقسم العلمي عداد الرسالة إبتقديم تقرير االنتهاء من األستاذ املشرف يقوم  .1

مكتب الدراسات العليا بالكلية وفق النموذج املعتمد  إلىيقوم القسم العلمي بإحالة نموذج اقتراح مقيم سري معتمد  .2

 الرسالة.عداد إمصحوبا بتقرير االنتهاء من 

 مكتب الدراسات العليا بالكلية وفق النموذج املعتمد. إلىألمانة العلمية يقوم الطالب بتقديم إقرار االلتزام با .3

إدارة الدراسات  إلى( الواردة في هذه املادة 3،  2، 1يقوم مكتب الدراسات العليا بإحالة النماذج املذكورة في الفقرات ) .4

 العليا والتدريب وذلك إلتمام إجراءات التقييم الســـــــــــــري. 

ة الدراسات العليا بالتنسيق مع رئيس الجامعة بتكليف مقيم سري للرسالة من بين األسماء املقترحة تقوم إدار  .5

 الكلية.واملحالة من 

يقدم عضو هيئة التدريس املكلف بالتقييم السري تقريره إلى إدارة الدراسات العليا وفق النموذج املعتمد، من حيث  .6

 الرسالة.صالحية الرسالة للمناقشة من عدمها، خالل شهر من تسلمه 

 إلىبدوره يحيله  يالذ بالكلية،مكتب الدراسات العليا  إلىتقوم إدارة الدراسات العليا بإحالة تقرير املقيم السري  .7

 القسم العلمي خالل أسبوع من تاريخ استالم التقرير.

 إلى  أن يقدمعلى القسم العلمي  .8
ً
 مكتوبا

ً
الدراسات العليا بالكلية حول نتيجة التقييم السري خالل أسبوع  لجنةتقريرا

  وعلى لجنة الدراسات العليا إبالغتقرير املقيم السري  تسلممن تاريخ 
ً
 األستاذ املشرف والطالب بنتيجة التقييم كتابيا

( 46ردة باملادة )االو جراءات إل تتخذ ا إذا أفاد القسم العلمي بصالحية الرسالة للمناقشة بناء على تقرير املقيم السري  .9

 من هذه الالئحة

السري وجب على لجنة الدراسات قشة بناء على تقرير املقيم اإذا أفاد القسم العلمي بعدم صالحية الرسالة أو للمن .10

وال يجوز أن  إعادة النظر في الرسالة أو الرد عليها،بنتيجة التقييم والطلب اليهما األستاذ املشرف والطالب  إبالغالعليا 

ويتم اعتماد ما  أخرى،حالة للقسم للتقييم مرة اإل وال يجوز إعادة  اإلعادة تجرى املناقشة قبل ثالثة أشهر من تاريخ

 .دون اتخاذ أي إجراءات أخرى بالخصوصفي شأن الرسالة ينتهي إليه املشرف من قبل لجنة الدراسات العليا بالكلية 

   (47ـادة )ـمــــ 

  يتم اتخاذ اإلجراءات التالية:، عدادها للمناقشةإاالنتهاء من عملية تقييم الرسالة و بعد 

  وفق النموذج املعتمد القسم العلمي بجاهزية الرسالة للمناقشة ىإل كتابيبتقديم تقرير يقوم األستاذ املشرف. 

  أسماء من  أربع اقتراحو  مكتب الدراسات العليا بمخاطبة لتسلمتاريخ امن  خالل أسبوع واحدالقسم العلمي يقوم

لجنة مناقشة رسائل  بالنسبة لتشكيل املشرفاألستاذ باإلضافة إلى من أهل االختصاص أعضاء هيئة التدريس 

 .النموذج املعتمد وفقاملاجستير 
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  إدارة الدراسات العليا والتدريب بعد املصادقة عليها إحالة لجنة املناقشة املقترحة الى يتولى مكتب الدراسات العليا

 إلتمام إجراءات تشكيل لجنة املناقشة. القسم وذلكاقتراح  أسبوع منخالل  من لجنة الدراسات العليا بالكلية

  للمواصفات املحددة في هذه الالئحة 03عدد ثالث ) تسلمايتولى مكتب الدراسات العليا 
ً
( نسخ من الرسالة وفقا

  لتسليمها ألعضاء لجنة املناقشة.

   (84ـادة )ـمــــ 
حضر يشترط إلصدار قرار لجنة املناقشة              معتمد من مركز اللغات بالجامعة في لغة شهادة اجتياز مستوى الطالب  أن ي 

 املركز.ها عتمديخرى و ما يعادلها من شهادات أأحية عدا اللغة العربية 

   (49)ـادة ـمــــ 

 للتالي:   
ً
 -تشكل لجان املناقشة وفقا

 من بينهم األستاذ املشرفمن أهل االختصاص تشكل لجنة املناقشة لإلجازة العالية من ثالثة أعضاء هيئة التدريس  .1

 قل.توراه وبدرجة أستاذ مساعد على األويكون أحدهم على األقل من خارج الجامعة من حملة الدك

ومصادقة لجنة ، اقتراح القسم على يصدر بتشكيل لجنة املناقشة قرار من رئيس الجامعة أو من يفوضه في ذلك بناءً  .2

، ويتم تشكيلها في مدة أقصاها شهر من تاريخ اقتراحها، ويجب أن تتم املناقشة في أجل ال الدراسات العليا بالكلية

وفق باألمانة العلمية قبل املناقشة يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكليها، ويلتزم الطالب بتعبئة اقرار االلتزام 

  النموذج املعتمد.

يتولى القسم العلمي تكليف من ينوب عنه في الحضور سباب سبب من األ  أليفي حالة تعذر حضور املشرف بشكل نهائي  .3

افقة لجنة الدراسات العليا ما إذا تعذر حضور أحد أعضاء لجنة املناقشة بشكل نهائي فيتم أ بالكلية. بعد مو

 . بها استبداله بالطريقة نفسها التي تم اختياره

   (50ـادة )ـمــــ 

، ويتولى األستاذ املشرف متابعة ذلك وتحديد إلى أعضاء لجنة املناقشةيتولى مكتب الدراسات العليا إحالة نسخ الرسالة            

 .موعد املناقشة بالتنسيق مع القسم العلمي ومكتب الدراسات العليا

   (51ـادة )ـمــــ 

والدعوة  في لوحة اإلعالنات بالكلية وفي وسائل اإلعالميتولى مكتب الدراسات العليا اإلعالن عن موعد املناقشة              

خالل العام الجامعي للدراسات العليا، وعلى لجنة املناقشة اتخاذ الترتيبات  وتجرى املناقشة في املوعد املحدد، للحضور 

  .الكليةاالحتفال بنتيجة املناقشة داخل أي مظهر من مظاهر جميعها بما يكفل مناخا علميا مناسبا للمناقشة، ويحظر 

 (52ـادة )ـمــــ 
 -التالي:  على النحو  وإدارتها املناقشة وجلسةاملشرف افتتاح ستاذ األ يتولى         
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 والطالب واملوضوع. املناقشة لجنة أعضاءالتعريف ب .1

 عليها واملالحظات والتعليقات.  واإلجابةبيان طريقة املناقشة وطرح األسئلة  .2

وفروضه  إشكالية البحثيبين فيه  املوضوععن موجز لتقديم عرض دقيقة  (30) علىمدة ال تزيد لطالب اإعطاء  .3

 .ليهاإوالتوصيات التي توصل نتائج الو  جيتهومنهوأهدافه وأهميته 

حول فصول  ومالحظاتهطرح األسئلة و ( دقيقة ملناقشة الطالب 60) لكل ممتحن بما ال يزيد عنفرصة ال إتاحة .4

 ي بحيث ال  الرسالة،
ً

  .بعد االنتهاء من الفصل السابق له تم االنتقال إلى الفصل التالي إال

 .اللجنة واتخاذ القرار أعضاءبين  رفع الجلسة للمداولة .5

 تعود اللجنة لالنعقاد ويتولى رئيس اللجنة إعالن القرار. .6

 (53ـادة )ـمــــ 
 على لجنة املناقشة قرار كون ي       

ً
افق بناءا  : يةالالت األسسبالتو

حالة وجود  في)املشرف % منها لألستاذ 40(، تخصص 100من مائة )رسالة املاجستير تكون الدرجة النهائية لتقييم  .1

وتكون طريقة  ممتحنلكل % 30و % للمشرف الثاني(15ول و% للمشرف األ 25مشرف ثان تقسم الدرجة على أساس 

 .املعتمدذج و التقييم حسب النم

بالنسبة  املعتمدحسب النموذج  ينستاذ املشرف واملمتحناأل تحسب درجة الطالب النهائية بحاصل جمع درجات  .2

 لرسالة املاجستير.

 املناقشة.% فما فوق من مجموع درجات لجنة 65تجاز رسالة الطالب إذا تحصل على  .3

  أحد الخيارات التالية:مبنيا على وفق النموذج املعتمد الرسالة اللجنة بشأن يكون قرار  .4

 

 النتيجة ت

 إجازة الرسالة بدون تعديالت.  1

 و النواقص كتابةبيان التعديالت أ نواقص، معاستكمال تعديالت أو بإجراء إجازة الرسالة أو  2

 سباب الرفض كتابةبيان أ مع الرسالة،رفض  3

 من تاريخ املناقشة  أسبوعخالل تسلم نتائج أعمال اللجنة ملكتب الدراسات العليا 

  (54)ـادة ـمــــ   

اقص، أو  .1 ، وجب على الطالب بعض التعديالت إجراءإذا قررت اللجنة إجازة الرسالة بشرط استكمال بعض النو

، جاوز ستة أشهر من تاريخ املناقشةفي مدة ال تت واستكمال النواقص التعديالت تلكبإشراف األستاذ املشرف إجراء 

 اعتماد النتيجة إلى حين إتمام التعديالت،  يعلقو 
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بإنهاء التعديالت يقوم األستاذ املشرف بتقديم تقرير إلى القسم العلمي  إتمام التعديالت،عند انتهاء الطالب من  .2

املعدلة دون الحاجة إلى مناقشة جديدة، ويجاز الطالب بصورة نهائية بعد اعتماد لجنة مرفقا بالرسالة املطلوبة 

 هذا االعتماد.من تاريخ عتبر الرسالة مجازة وتشة، املناق

 .( من هذه الالئحة27التقديرات املنصوص عليها في املادة )بناًء على الرسالة يحسب تقدير  .3

يجوز للجنة املناقشة التوصية بطباعة الرسالة ونشرها على حساب الجامعة، وذلك في حالة إجازتها بنسبة تزيد عن  .4

(90.)% 

افقة  احعلى اقتر  يجوز بناءً مبررة ال تتعلق باألمانة العلمية، ف الرسالة ألسبابإذا لم تجز  .5 لجنة القسم العلمي ومو

مدة ال تتجاوز سته أشهر لإلجازة العالية )املاجستير( وتعاد لتعديلها في للطالب  يرةالدراسات العليا منح فرصة أخ

في هذه الحالة د رفضها فإذا رفضت للمرة الثانية ع   الالئحة( من هذه 46وفق نص املادة ) مناقشتها للمرة الثانية

 
ً
 .نهائيا

  (55ـادة )ـمــــ   

 إذا قررت لجنة املناقشة رفض الرسالة بسبب عدم األمانة ي            
ً
ويعد من صور انعدام األمانة  العلمية،فصل الطالب نهائيا

 -يلي: العلمية ما 

 أو ادعاؤه بأنها من أعماله أو أفكاره. مصادرها،النسخ الجزئي أو الكلي أو االقتباس ألعمال أو أفكار غيره دون اإلشارة إلى  .1

 لية التي توصل إليها الطالب في دراسته.مالتزوير أو التحريف الجزئي أو الكلي في نقل النتائج النظرية أو الع .2

 من الباحثين. إليها غيرهلية التي توصل مفي نقل النتائج النظرية أو العالتزوير أو التحريف الجزئي أو الكلي  .3

 وممارسة أية أفعال مشينة أخرى. أعضائها،إثارة الفوض ى أو التحريض واالعتداء على اللجنة أو أحد  .4

   (56)ـادة ـمــــ 

وال تسلم نتيجة  إلكترونية،يلتزم الطالب بعد إجازة رسالته بتسليم عدد خمس نسخ مطبوعة من رسالته وخمس نسخ            

 تمد.الطالب النهائية إال بعد تسليم هذا العدد من النسخ إلى الجهات املحددة في النموذج املع

   (57ـادة )ـمــــ 

منح الطالب شهادة بإجازته العلمية                فيها نوعها والتخصص العام والتخصص الدقيق والتقدير العامي 
ً
وفق  مبينا

 النموذج املعتمد.

 

 السادسالباب 
 

 مواصفات الرسائل
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  (58)ـادة ـمــــ   

( 700يزيد على ) ال  االنجليزية بحيثوآخر باللغة  العربية ملخص باللغةبلغة سليمة وواضحة يرفق بها الرسالة  عدت        

 كلمة.

   (59)ـادة ـمــــ 

  التالية: يجب أن تحتوي صفحة الغالف الخارجية على البيانات- 

 اسم الجامعة واسم الكلية واسم القسم املختص. .1

 عنوان الرسالة. .2

 مع إثبات الشخصية. .3
ً
 اسم الطالب متطابقا

 اسم األستاذ املشرف ودرجته العلمية. .4

 تاريخ املناقشة. .5

 الرسالة:إثبات العبارات التالية بعد عنوان  .6

بقسم ................ كلية  السنة،اليوم / الشهر /  بتاريخ:قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات اإلجازة ............. 

 جامعة مصراتة. ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

  قرار لجنة باإلضافة الى  (1في الفقرة ) د( ج، ب. أ،جاء في البنود ) صفحة الغالف الداخلية على مايجب أن تحتوي

 .---ج املعتمدامعة أو من له صالحياته وفق النموذواعتماد رئيس الج أعضائها وتوقيعاتهمأسماء املناقشة والحكم و 

  (60)ـادة ـمــــ   

خالية من األخطاء اللغوية واملطبعية، على وجه واحد، من ورق أبيض من املقاس املعتاد، طبع الرسالة طباعة واضحة ت         

وترقم جميع الصفحات في منتصف أسفل الصفحة، وينبغي استعمال األوراق واملواد الخاصة بالبيانات والخرائط واملرفقات 

العلمية مواصفات الخطوط واملسافات وآلية توثيق املصادر واملراجع بما  األقسامبما يكفل لها البقاء بحالة جيدة، وتضع 

 يتفق وطبيعة كل قسم، على أن يرصد كل ذلك بشكل واضح في دليل القسم للدراسات العليا.

السابعالباب   

 الرسوم الدراسية
 

  (61)ـادة ـمــــ   

وتدفع الرسوم الدراسية املقررة كل فصل إلى خزينة الكلية،  النافذة،التشريعات  تقتضيهايلتزم الطالب بدفع الرسوم التي     

وال يتم تسجيل الطالب أو قبوله أو تجديد قيده قبل إجراء دفع هذه الرسوم، ويجوز إذا دعت ظروف الطالب تجزئة املبلغ إلى 
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وفي جميع  نصفها،الثاني، وفي حال تعذر ذلكــ يجب دفع على أن يتم سداد املبلغ كامال قبل انتهاء الفصل الدراس ي  أقساط،

 .األحوال يجب أن تدفع الرسوم كاملة قبل مناقشة الرسالة

  (62)ـادة ـمــــ   

 عن أسباب ترجع إلى الكلية، وتعاد نسبة       
ً
% 80تعاد الرسوم الدراسية للطالب كاملة إذا كان عدم التحاقه بالدراسة ناشئا

بعد هذا الطالب  إذا انسحب الطالب من الدراسة خالل أسبوعين من بدئها، وال تعاد الرسوم إذا انسحبمن قيمة الرسوم 

  أو  التاريخ
 
 .من الدراسةالطالب صل ف

الثامن الباب  

الدراسة من والفصل اإلنذار  
  (63)ـادة ـمــــ   

 التالية:في الحاالت وفق النموذج املعتمد من قبل مكتب الدراسات العليا بالفصل يتم إنذار الطالب          

 إذا رسب الطالب في مقررين دراسيين أو أكثر.  .1

 إذا رسب الطالب في مقرر دراس ي واحد أكثر من مرة. .2

 %( في أي فصل دراس ي.65معدله التراكمي عن نسبة ) قلإذا  .3

 بتوجيهاته العلمية. إهمال الطالب أو تقصيره أو عدم التزامهعلى الرسالة  إذا الحظ األستاذ املشرف .4

  (64)ـادة ـمــــ 

افقة لجنة الدراسات العليا بالكلية ومصادقة يفصل الطالب بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية            القسم العلمي ومو

 التالية:وذلك في الحاالت  الكلية، مجلسمن 

  إنذارات، ثالثإذا تحصل على  .1

منه اإلجازة العلمية إذا كانت قد منحت له،  وتسحبعدم أمانته العلمية في البحث الخاص بالرسالة  ثبتإذا  .2

 ويكون ذلك بعد قيام القسم بتقديم تقرير ملجلس الكلية.

 للمرة الثانية. عن رسالتهأخفق في الدفاع إذا  .3

التاسعالباب   

 التأديب
  (65)ـادة ـمــــ   

العليا ألحكام وإجراءات التأديب املقررة على طلبة الجامعات واملنصوص عليها في الفصل األول يخضع طالب الدراسات         

 م والتشريعات النافذة وما قد يحل محلها.2010لسنة  501من الباب الثاني من الئحة تنظيم التعليم العالي 

العاشرالباب   
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 أحكام ختامية
 

  (66)ـادة ـمــــ   

( املنظمة لشؤون الدراسات العليا فيما لم يرد بشأنه نص في هذه 2010( لسنة )501تنظيم التعليم العالي )الئحة أحكام  تسري  

 وال يسري أي حكم يخالفها. الالئحة،

  (67)ـادة ـمــــ   

 منها.ال يتجزأ  اامللحقة بهذه الالئحة جزءً  العلمية باألقسام والتخصصاتالجداول املتضمنة للمقررات الدراسية تعتبر  

  (68)ـادة ـمــــ   

  الجامعة.مجلس يعمل بأحكام هذه الالئحة من تاريخ اعتمادها من  

 عميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الكلية

.................................................... 

 

 رئيس الجامعة                                                                        اعتماد/ مجلس الجامعة           

.........................                                                       .......................................................................................... 
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 املقررات الدراسية باملرحلة التمهيدية لنيل درجة اإلجازة العالية

 (( بكلية الطب البشريطب األطفال اجستريم))

 

 

 الشفرة   املقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 

الدراس ي األول الفصل   

 PED.M. A علم وظائف األعضاء والكيمياء الحيوية

 PED.M. B الصحة العامة والتغذية

 PED.M.C علم األدوية

 PED.M. D النمو الجنيني

 PED.M. E علم األحياء الدقيقة والطفيليات واملناعة الطبية

 PED.M. F علم األمراض

 PED.M. G اإلحصاء وطرق البحث العلمي

(4+3+2الفصل الدراس ي )  

واملبسترينحديثي الوالدة   PED.M.1 

 PED.M.2 أمراض األطفال والوبائيات

 PED.M.3 طب الطوارئ والعناية املركزة
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 املقررات الدراسية باملرحلة التمهيدية لنيل درجة اإلجازة العالية

 (( بكلية الطب البشريأمراض النساء والتوليد ))ماجستري

 

 

 الشفرة   املقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 

 الفصل الدراس ي األول 

 OAG.M. A التشريح التطبيقي والنمو الجنيني

 OAG.M. B فسيولوجيا التناسل والتكاثر والغدد الصماء

املناعةاألدوية علم األحياء الدقيقة الطبية و   OAG.M.C 

التناسلي للمرأةعلم أمراض الجهاز   OAG.M. D 

 OAG.M. E األمراض الباطنة املتعلقة بالحمل والوالدة

 OAG.M. F أساسيات الجراحة العامة

 OAG.M. G اإلحصاء وطرق البحث العلمي

(4+3+2الفصل الدراس ي )  

التشخيص الحديث ووسائلالتوليد   OAG.M. 1 

التشخيص الحديث وسائلو النساءأمراض   OAG.M. 2 

 OAG.M. 3 تنظيم األسرة وصحة املرأة

 OAG.M. 4 أمراض الباطنة فيما يختص باألمومة

 OAG.M. 5 الجراحة العامة املتعلقة بتجويف البطن والحوض
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 املقررات الدراسية باملرحلة التمهيدية لنيل درجة اإلجازة العالية

 (( بكلية الطب البشرياجلراحة العامة))ماجستري 

 

 

 الشفرة   املقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 

 الفصل الدراس ي األول 

 SGR.M. A التشريح الجراحي

األنسجة وعلمعلم األدوية السريرية   SGR.M. B 

 SGR.M.C الكيمياء الحيوية

 SGR.M. D علم األحياء الدقيقة

 SGR.M. E علم األمراض الجراحية العامة

 SGR.M. F علم وظائف األعضاء

 SGR.M. G اإلحصاء وطرق البحث العلمي

(4+3+2الفصل الدراس ي )  

  SGR.M.1 إصابات الحوادث

 SGR.M. 2 الجراحة العامة

 SGR.M. 3 فروع الجراحة العامة
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 املقررات الدراسية باملرحلة التمهيدية لنيل درجة اإلجازة العالية

 (( بكلية الطب البشريالعيونأمراض  ))ماجستري

 

 

 الشفرة   املقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 

 الفصل الدراس ي األول 

 Ophth.M. A التشريح والنمو الجنيني للعين

واالنكسار مبادئ البصريات  Ophth.M. B 

 Ophth.M.C فسيولوجيا العين وفسيولوجيا اإلبصار

الباطنة املتعلقة بالعيون  مبادئ أمراض  Ophth.M. D 

 Ophth.M. E األمراض العصبية املتعلقة بالعيون 

األمراض و  املناعةو الدقيقة، علم واألحياء   Ophth.M. F 

 Ophth.M. G مبادئ الجراحة العامة املتعلقة بالعيون 

 Ophth.M.H اإلحصاء وطرق البحث العلمي

(4+3+2الفصل الدراس ي )  

 Ophth.M. I طب العين

 Ophth.M. J جراحة العين

 Ophth.M. K أمراض العين

 Ophth.M. L الوسائل املساعدة في تشخيص أمراض الشبكية

 Ophth.M.M الوسائل املساعدة في تشخيص أمراض الحجاج

 Ophth.M. N الوسائل املساعدة في تشخيص أمراض القرنية

 

 

 

 


