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� الكر��    ، والّص�ة والّس�م ع� الّن	� � ا. ا�مد � رب العا��� ً ًما كث"�   ، وع� آ- و,به وسّ) تسلى�
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اح � ناسبة �0 � وأطيب ا67منيات، �2 ا;� صدق ال=>ّ 6 �@ Aأن أتقّدم إلي � امعّية، إّنه ليسعد;� � ا�رحH> ا�� �I A
 �Jبداع. موا7ن M7وا �   إU الّدراسات العليا، حيث إّن اختيارP يعكس اختيارP للّتم"�ّ

M7جراءات إّن جامع حات @� ـــــة، وعرض مق"> وضاع القا62 � مراجعة ا67 �I ًدا ة م[اتة لن تّدخر ]�
تاج <0 � وانب ال	> امعة، بعض ا�� �� ن eلنا كعضو هيئة تدريس @� رت لنا إ@�ّ �f الّتنظيمّية، وقد Uإ  �iتنظ   

� الّلوا6m الّتنظيمّية للعملّية الّتعليمّية؛ لتتناسب مع التّ  �I �nوتطو � س�� داري؛ لذلك قّرر@� أو 0> M7وا �tطور الع
 ) <vوجب قرار@� ر نة �2 � 2018) لسنة  72تشكيل �� ًجا طموًحا، يقوم ع� الّتطو�n والّتحس�� م؛ لتتب	�ّ م=�

ا�� الّدراسات  �n تنّظم � ا�� والّتخّصصات الع�ّية، وإعداد الّلوا6m الّداخلّية ال	> ا�ستمّر وإدخال أحدث ال"�
 � ّ يث تل	� � للع) وا�عرفــة، وتقد�� ا�ناهــج الع�ّية ا�ديثة، ا�عّز العليا؛ �0 امــج تطبيقّية طموح الّتّواق�� زة ب"�

� من خ��ا  ا7ت.ُتسوeلّية، ال	> تلف ا�� �� � �I تمع � بنــاء ا�� �I ــهم  
 � امعة، وأعضاء هيئة الّتدريس وا�وّظف�� لس ا�� � الّسادة أعضاء �� ّ �	 ذه ا�ناسبة يّ�@� أن �0 و��
� بس"� العملّية التعليمية  <Iسبيل الّر � �I هودات امعة، ع� ما بذلوه ويبذلونه من �� دارات وّ�يات ا�� M �@

  والع�ّية.
قيق  <0 � �I ت�م � رشادات، ال	> M7ت وا لّتعل�� ام @� � ونتوّقع من أبنائنا طّ�ب الّدراسات العليا ا7ل">

ا ع� وجه العموم � اختاروا ا7لتحاق �� امعة ال	> قيق أهداف الدراسات العليا ع� وجه أهداف ا�� ، و0>
م للغاية ا67ساسّية من ا��صوص،  قي£> ا، أ7 و¥� الع) وا�عرفة. ¤مان�J و0>   إل=�

  

�
��  �   ����   ��   ���   ��    �!� "#$ 
%��   �&��#   '(   $�)   �   *+   ,��-�  

./�  �   0	1�  .2    �3
4�&   
�5$   .2�   ��!    ��6/�  �,-7(  
  

  د. فرج علي بالقاسم أبوشعالةد. فرج علي بالقاسم أبوشعالةد. فرج علي بالقاسم أبوشعالةد. فرج علي بالقاسم أبوشعالة    أ.أ.أ.أ.
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� ي�حظ حدوث    امعة م[اتة ع� مستوى الدراسات العليا وا�عيد§� � ة التعليمية �0 من خ�ل تتبع ا�س"�

ا �n حيتطور ع� وضع ، � � وا�وفد§� ختلف �يات  ث�� الدراسات العليا وا�عيد§� �> افتتاح العديد من التخصصات �2
� عدد  �I دة ا�� الدراسات العليا، وز@� �n � �I � � عدد أعضاء هيئة التدريس ا�شارك�� �I دة امعة، وحدوث ز@� ا��

ارج. لداخل وا�� � للدراسات العليا @� ، وأعداد ا�وفد§� �   ا�عيد§�
عتبار جامعة ، وانط�قً  إحدىم[اتة  و@� � ب�د@� �I منارات الع) وا�عرفة �Uا�الوضع ا �iا من أ©ية تقي

فضل؛ ح	>  و ا67حسن وا67 حات من أجل تطو�n هذا الوضع �0 ، ووضع مق"> � � وا�وفد§� للدراسات العليا وا�عيد§�
امعات ا67خرى، فقد أصدر الس � ا�� �ظهر الذي تستحقه ما ب�� امعة @� ار ا�� �fكن إ يد أ. د. فرج ع�� أبوشعا-> �2

 <vم2018لسنة  72رئيس جامعة م[اتة القرار ر � ، بشأن إجراء دراسة تتناول وضع الدراسات العليا وا�عيد§�
وضاع متضمنً  حات بشأن آلية تنظ�i هذه ا67 ، وتقد�� مق"> � � ذلك مراجعة اللوا6m الداخلية، وتوحيد وا�وفد§� �I ا

د امعة، و0> ذج ع� مستوى ا�� امعة، وال¬يات، ال�� ان الدراسات العليا ع� مستوى ا�� يد اختصاصات ��
ل¬يات، وإدارة الدراسات  قسام الع�ية @� ، وا67 � يب وا�عيد§� قسام الع�ية، ومتب الدراسات العليا والتدر وا67

جر  M7هذه الدراسة هو وضع دليل ا � 6mأ® نتا � امعة. وقد ¯ن من ب�� �� �@ � يب وا�عيد§� اءات التنظيمية العليا والتدر
؛ ليكون متاحً  � � وا�وفد§� � للدراسات العليا وا�عيد§� ية وط�ب الدراسات العليا وا�عيد§� ¯د�2 ا لفة ا�ؤسسات ا67

احات من  ن ع� أ�>  ا7ستعداد لتقبل أي تعليقات أو اق"> � ل�ط�ع عليه وا7ستفادة منه. و�0 � وا�هتم�� وا�وفد§�
� أجل تطو�n هذا الدليل الذي يش ال الدراسات العليا وا�عيد§� �� � �I جراءات التنظيمية Mشادية ل� ± خارطة اس">

. �   وا�وفد§�
لشكر إU السيد � أن أتقدم @� ذه ا�ناسبة ي�;� امعة، والسيد ا67ستاذ الدكتور و�� وكيل  الدكتور رئيس ا��

امعة، والسيد �� امعة، والسيد التب العام @� �� دارة العامة ل�كتبات مد�n  الدكتور الشؤون الع�ية @� M7ا
امعة، والسيد �� امعة، ع� الد´ والتشجيع وا�رص  ا67ستاذ الدكتور وا�طبوعات والن�² @� �� ودة @� مد�n مكتب ا��

وجب قرار  يدًا من التقدم وا7زدهار. الشكر أيًضا إU أعضاء اللجنة ا�ش¬ه> �2 و مز امعة م[اتة �0 � ع� ا7نتقال �0
� م�وسة  م2018لسنة  72تة رv> السيد رئيس جامعة م[ا 6mنتا Uبذلوها من أجل الوصول إ � هودات ال	> ع� ا��

وضاع. لية تنظ�i هذه ا67 µ حات @� � وتقد�� مق"> � وا�وفد§� صوص تقي�i وضع الدراسات العليا وا�عيد§� �   وeلية �0
��    �� 89  
◌ ���;�<���  

  

        أ. د. حممد سامل كعيبةأ. د. حممد سامل كعيبةأ. د. حممد سامل كعيبةأ. د. حممد سامل كعيبة                    
  م2018لسنة  72 وجب قرار السيد رئيس جامعة مصراتة رقم رئيس اللجنة املشكلة مب   
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  التعريف جبامعة مصراتة

  
   � �I �¶ام سيس التعل�i ا�� 6 <@ � �mر � مدينة إن بداية @> �I م[اتة مرتبط بتأسيس �ية العلوم ا67ساسية

ام¶�  � جامعة م[اتة 1984/1985العام ا�� وU لتكو§� ّ فيه زراعة البذرة ا67 � الذي �> �mو التار وتعت"�     ،،،،¼�
 � ها الع�t والبح	² � ود �ا بتم"� امعات ا�رموقة وا��² امعات الليبية، و¥� من ا�� ك"� ا�� امعة من أ ا��

. وللجامعة العديد من اتفاقيات التعاون م � �Iامعات  ع جامعات �لية ودولية. و¥� عضٌو والثقا اد ا�� � ا0> �I
يقية والدولي فر بية وا67 ً مع  ة،العر يبية ¾ أن للجامعة تعاو@� ا�� البحثية والتدر � بعض ال"� �I � ورو;� اد ا67 ا07>

. �Uالعا �iيع بناء قدرات التعل   ومشار
ا امعات الليبية ¿يعة النمو؛ حيث تطور عدد ال¬يات �� من �ية  ،إن جامعة م[اتة من ا��

ة �ية حاليًا؛ لتشمل التخصصات ¯فة؛  عددها واحدة ليصل � و إU سبع ع�² ا متطلبات سوق العم لتل	� ل �2
. <Hية مؤه تاجه من كوادر ب�² �0  

: العلوم    موعة من ال¬يات، ¥� امعة ��   -ا7قتصاد والعلوم السياسية  –اµ7داب  –ا�ندسة  - ت�Á ا��
ى  –القانون  بية   –الطب الب�²  –تقنية ا�علومات  –الصيد->  -الزراعة   -التمريض والعلوم الصحية  –ال">

 M7بية الب –ع�م الفنون وا س�مية  –دنية ال"> M7ة  –الدراسات ا �Ä طب وجراحة الفم وا67سنان  –اللغات وال">
ذه ال¬يات  – قسام الع�ية �� امعة العديد من  ،قÇً ع�ياً  126الطب البيطري. ويبلغ عدد ا67 ¾ ت�Á ا��

ا: مركز البحوث وا7ستشارات، ومركز اللغات، ومركز الطاقات ا� دمية، م=� كز البحثية وا�� ، تجددةا�را
eال دة ا67 إضافة و ،، ومركز ا67طراف الصناعية ملحق ب¬ية التمريض والعلوم الصحيةومركز ا7بتر ور@�

ية ملحقة ب¬ية طب وجراحة الفم وا67سنان. امعة عيادة استشار   إU ذلك ت�Á ا��
زة وا   حدث ا�عامل وا67]� 6 امعة وا�رافق ا67خرى التابعة للجامعة @� � ُزّودْت �يات ا�� �عدات ال	>

يب العم�� للط�ب.  ا7ت البحثية والتدر � ا�� �I امعية والعليا كن استخدا¤ا ع� مستوى الدراسات ا�� �2  
ام¶�  ت العام ا�� امعة قرابة  م2017/2018ووفقا لبيا@� � ا�� �I وقامت طالبًا وطالبة 16532يدرس ،

� ما 7 يقل عن  �mامعة بتخر ة منذ العام 20.000ا�� � ا وخّر�0 ً � ام¶�  خّر�0 ع� مستوى  م1988/1989ا��
امعية � بلغ  719، وع� مستوى الدراسات العليا يبلغ عدد الطلبة الدراسات ا�� �� � ّر�0 طالًبا وطالبة، وعدد ا��

ة  619 � ا وخر�0 ً � ا�� ومنا�Ì خّر�0 �n الدارسون تعليمهم من خ�ل <Íتلف التخصصات الع�ية، ويتل �� � �I
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� ش	> فروع الع) وا �I ّودة امعة عدد  ،�عرفةتعليمية �� � �يات ا�� �I لتدريس عضو هيئة  1390ويقوم @�
م  ، و عضو 240تدريس من HÄ> ا�اجست"� والدكتوراه من بي=� �Îامعة @� هيئة تدريس غ"� أسا معيدًا  655��

  وموظفة . موظٍف  1500و ،ومعيدة
: "جامعة وطن ا ¥� ة إن شعار جامعة م[اتة هو: "تعل�i أفضل �ستقبل أفضل"، ورؤي=> � ية متم"�

 � ا ال	> قيق التنمية ا�ستدامة"، ورسال=> تمع و0> دمة ا�� �� �tوالبحث الع �iالتعل � �I ودة عاي"� ا�� م �2 � ورائدة تل">
تلف  �� � �I ة ذات جودة � ثية متم"� ا�� تعليمية و�0 �n أن "جامعة م[اتة توفر : � �I ا تتمثل قي£> <0 Uتس¶ إ

 �nتمع وتطو � أسواق فروع ا�عرفة، تعمل ع� تنمية ا�� �I م القدرة ع� ا�نافسة� � �� � عداد خر�0 M ه وتقوم @�
� ع� متابعة التعل�i ا�ستمر من خ�ل توظيف أعضاء هيئة تدريس ذوي  العمل ا�لية والعا�ية، قادر§�
كة مع  ا منيات والتقنيات ا�ديثة، وال�² Mا7ستخدام ا67مثل ل� Uضافة إ M7 �@ <Hية مؤه كفاءة وكوادر إدار

لق�i التالية : ا�ؤسسات  م @� � "، وعليه فإن جامعة م[اتة تل"> <Hقليمية والدولية الفاع M7وا�يئات ا�لية وا
 � ودة والتم"� بداع  -ا�� M7تمع  –ا7بتر وا اه ا�� � يق  –ا�سؤولية ا0> وح الفر �n ا7نفتاح والتعاون–العمل- 

افية و ا�هنية.   ا7ح">
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  : مقدم��������ة � الًأو

� و ا�عيدالدراسات العليا و ن تنظ�i أوضاع إ   � يعت"� §� ديد ا�وفد§� ة ا67ساسية لتطو�n و0> � الرك"�
ها من حيث إعداد ا�� �n  ذج ومنظومات تلال�� ت وا�علومات شؤون الدراسة وا7متحا@�  والبيا@�

ا�� الدراسات العليا وإعداد �n تنظم � � من حيث القبول  ،اللوا6m الداخلية ال	> وتنظ�i أوضاع ا�عيد§�
ي M7ا، وهذا 7 يتأ;> إ7 وا Ôم ع�ي ارج ومتابع=> لداخل وا�� ت ومعلومات  وجودبفاد للدراسة @� قاعدة بيا@�

ا بصورة مستمرة. دي=²   و0>
6 وشعوًر    � و و تنظ�i أوضاع الدراسات العليا  ©يةا من إدارة جامعة م[اتة @� � ا�عيد§�  ا�وفد§�
لداخل للدراسة ارجو  @� ،السيد ا67ستاذ الدكتور: فر  صدرأ ا�� امعة ج ع�� أبوشعا->         قرارال رئيس ا��

 <vنة م72/2018ر � و  بشأن تشكيل �� � وتقد�� لدراسة أوضاع الدراسات العليا وا�عيد§� ا�وفد§�
وضاع. صوص تنظ�i هذه ا67 � حات �0   مق">

امعة لتنفيذ قرار و  دفت اللجنة اµ7   م72/2018رv>  رئيس ا�� � اس=> <;:   
اذج التسجيل ا�عمول  - 1 ح بتنظيمها، دراسة �2 امعة، وإعداد مق"> لدراسات العليا ب¬يات ا�� ا @� ��

امعة.   وتوحيدها ع� مستوى ا��
امعة وا�نظومات مراجعة اللوا6m الداخلية للدراسات العليا - 2    .ب¬يات ا��
لية تنظ�i أوضاÕم.  - 3 µ ح @� � وإعداد مق">   دراسة أوضاع ا�عيد§�
لداخل و   - 4 �@ � ادراسة أوضاع ا�وفد§� لية تنظ�i أوضاÕم.ا�� µ ح @�   رج ووضع مق">
امعة - 5 �� ان الدراسات العليا @� ديد اختصاصات �� قسام الع�ية ،0> 67 ل¬يات و@�  واختصاصات ،و@�

�  متب الدراسات العليا يب وا�عيد§� قسام الع�يةو  والتدر ل¬يات ا67 ارة اختصاصات إدو  ،@�
يب و و الدراسات العليا  امعةالتدر �� �@ �   .ا�عيد§�

ية رضع - 6 دار M7جراءات ا M7صوص منح ا دليل ا � �0 M7الدراسات العليا وإجراءات  نذ � �I للبدء
لداخل يفاد @� M7طط البحثية وا��يفاد القص"� ا67جل ،تسجيل ا M7الدراسات العليا وا <Hواص�، 

لداخل بد7ً  يفاد @� M7ارج. واستبدال قرارات ا   من ا��
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  Uشارة إ M7در ا � ��صو أن اللجنة ا�ش¬×  و0> عاتص قد ه> @� لعت واطّ  ،عقدت العديد من ا7ج�>
� تنظم أوضاع الدراسات العليا اللوا6m والقرارات و Ø  ع� � و و ا�ستندات ال	> � ا�عيد§�  ،ا�وفد§�

رة  �@ � �n امعةلوقامت � جل معرفة أو أمن  ؛± �يات ا�� � وا�وفد§�  ،ضاع الدراسات العليا وا�عيد§�
ة ا�شاØو    ذات الع�قة. القا62

� و ت لدراسةن هذه اإ   امعة م[اتةشّخص أوضاع الدراسات العليا وا�عيد§� � �0 � عرض ، وتا�وفد§�
حً    تنظيمها. آليات بشأن امق">

ا : � اثاني النماذج املعمول  

لتا�U تنظم    ية، و¥� @� ¯د�2 ية وا67 دار M7ت وا�علومات ا ذج مصدًرا من مصادر البيا@� تعت"� ال��
 ، � �Úد¯ داري وا67 M7ا  بصورة جيدة سواء آليات العمل ا ب ا�رص ع� إعدادها وإخرا]� � وعليه �0

 Ô�@ن ذلك يدو¯ ت  ،ا أم آليÔ أ ذج ي�ل بناء قاعدة للبيا@� أضف إU ذلك أن وجود نظام جيد لل��
اذ  القرارات الصائبة. � � eلية ا0> �I وا�علومات، ويساعد  

� جامعة م[اتة ع�  مس   �I ا ذج ا�عمول �� � إطار دراسة ال�� �Iو � توى الدراسات العليا وا�عيد§�
� فقد  جية التالية:�> وا�وفد§�   اتباع ا�=�

1 -  � يب وا�عيد§� ا ع� مستوى ال¬يات وإدارة الدراسات العليا والتدر ذج ا�عمول �� ميع ال�� � <0
امعة. �� �@  

امعات ا67خرى ا7ط�ع ع� - 2 � ا�� �I ا ذج ا�عمول ��   .ال��
ع م× ذج ا�� عومن خ�ل دراسة ال�� م× ذج ا�� عومن خ�ل دراسة ال�� م× ذج ا�� عومن خ�ل دراسة ال�� م× ذج ا�� � ة ع� مة ع� مة ع� مة ع� مومن خ�ل دراسة ال�� <; µ7ا � امعة تب��× � ستوى �يات ا�� <; µ7ا � امعة تب��× � ستوى �يات ا�� <; µ7ا � امعة تب��× � ستوى �يات ا�� <; µ7ا � امعة تب��×         ::::ستوى �يات ا��

امعة متباينة، وغ"� موحدة، وغ"� مرمزة، ¾ أن هناك  - 1 ذج  ا�ستخدمة ع� مستوى �يات ا�� ال��
eال. ا بعض ا67 � تتطل=� ذج ال	> � بعض ال�� �I نقًصا  

2 -  �n � �I وع � اعتبارها الرؤية ا�ستقبلية للجامعة؛ لغرض ال�² �I خذ 6 <@ Ü ذج جازة الدقيقة  ا�� ال�� M7ا
  .(الدكتوراه)

امعة فقد �>  � ا�� �I ا ذج ا�عمول �� � إطار  تنظ�i ال�� �Iو � <; µ7د ا   :اع�>
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يث  - 1 ذج �0 � ال�� م"� <nا. ُأعطيت   أرقاًما متسلسH> ح	> ي�ل الرجوع إل=�
امعة، وإدارة الدراسات العليا والتدريب  - 2 ذج ا�ستخدمة ع� مستوى �يات ا�� توحيد ال��

امعة.وا�عي �� �@ �   د§�
� بشبكة ا�علومات الدولية؛  - 3 يب وا�عيد§� ذج ع� موقع إدارة الدراسات العليا والتدر عرض ال��

ا ا ا7ط�ع عل=� � ا7ستفادة م=� �I غب �n ل± من �	> يتس	ح.  
ت ع� مستوى الدراسات العليا ب¬يات  - 4 � منظومة الدراسة وا7متحا@� �I ذج � بعض ال�� تضم��

امعة.   ا��
د دا�� دا�� دا�� ذج ا�وحدة ع� مستوى الدراسات العليا:ا�� � ال�� ذج ا�وحدة ع� مستوى الدراسات العليا:ول التا�U يعرض عناو§� � ال�� ذج ا�وحدة ع� مستوى الدراسات العليا:ول التا�U يعرض عناو§� � ال�� ذج ا�وحدة ع� مستوى الدراسات العليا:ول التا�U يعرض عناو§� � ال��         ول التا�U يعرض عناو§�

        رv> النموذجرv> النموذجرv> النموذجرv> النموذج        عنوان النموذجعنوان النموذجعنوان النموذجعنوان النموذج        تتتت
لدراسات العليا  1   1-11  طلب التحاق @�
  2-11  بطاقة معلومات طالب دراسات عليا  2
  3-11  إفادة بدفع الرسوم الدراسية  3
لدراسات العليا لطالب وافد  4   4-11  طلب التحاق @�
5  Ý5-11  دت  
يل مقررات طالب جديد  6 �   6-11  بطاقة ت"�
ديد القيد (نظام السنة الدراسية)  7 �   1- 7-11  بطاقة 0>
8  ( �Îديد القيد (نظام الفصل الدرا �   2- 7-11  بطاقة 0>
9  ( �Î8-11  بطاقة حذف وإضافة مقررات دراسية (نظام الفصل الدرا  
  9-11  طلب انسحاب من مقررات دراسية  10
  10-11  تحان غ"� مßّلطلب إجراء ام  11
  11-11  طلب إيقاف قيد  12
  12-11  بطاقة تقد�n درجات  13
  13-11  طلب نقل من �ية إU �ية  14
  1- 14-11  طلب استخراج بطاقة تعريف  15
  2- 14-11  إفادة  16
17   � ا;6   15-11  كشف رصد درجات أeال أو الفصل الدرا�Î وا7متحان ال=�
18   �Îصوص الوضع الدرا �   16-11  لطالب دراسات عليا إنذار �0
  17-11  البطاقة الدراسية لطالب الدراسات العليا  19
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اف  20 ²¿ M7 ث والت¬يف @� رة تسجيل �0   18-11  اس�>
د خطة البحث  21 رة اع�>   19-11  اس�>
22   �iت ا�طلوبة من وزارة التعل   20-11  البيا@�
� ا�رحH> البحثية  23 �I متابعة عن طالب دراسات عليا �n21-11  تقر  
67مانة الع�ية  24 ام @� �   22-11  إقرار ا7ل">
25  A�نة ا�ناقشة وا   23-11  طلب تشكيل ��
وذج تقي�i مق�iّ ّ¿ي  26 �2  11-24  
ف)  27 وذج تقي�i رسا-> (ا��² �2  11-25 -1  
28  ( � �àار وذج تقي�i رسا-> (ا�متحن ا�� �2  11-25 -2  
29  ( وذج تقي�i رسا-> (ا�متحن الداخ�� �2  11-25 -3  
30  ( جازة العالية (ا�اجست"� M7رسا-> ا �iميع تقي � وذج 0> �2  11-25 -4  
جازة الدقيقة (الدكتوراه)  31 M7رسا-> ا �iميع تقي � وذج 0> �2  11-25 -5  
) ل�Mجراء   32 جازة العالية (ا�اجست"� M7ع� رسا-> ا A�نة ا�ناقشة وا قرار ��

ل¬ية   6- 25-11  الداخ�� @�
نة ا�ناقشة وا�  33 جازة الدقيقة (الدكتوراه) ل�Mجراء قرار �� M7ع� رسا-> ا A

ل¬ية   7- 25-11  الداخ�� @�
34   ( جازة العالية (ا�اجست"� M7ع� رسا-> ا A�نة ا�ناقشة وا   8- 25-11  قرار ��
جازة الدقيقة (الدكتوراه)   35 M7ع� رسا-> ا A�نة ا�ناقشة وا   9- 25-11  قرار ��
رج  36 �   26-11  / كشف درجات طلب ا�صول ع� إفادة 0>
جازة الدقيقة   37 M7وا ( وذج تسل�i واست�م رسائل اM7جازة العالية (ا�اجست"� �2

  27-11  (الدكتوراه) ا�طبوعة
وذج إخ�ء طرف معيد أو طالب دراسات عليا  38 �2  11-28  
39   �á � ²â ب ملفâ  11-29  
وذج راحة طبية  40 �2  11-30  
جازة العالية (ا�  41 M7رج ا � ادة 0> ²ã(   1/2- 31-11  اجست"�
جازة الدقيقة (الدكتوراه)  42 M7رج ا � ادة 0> ²ã  11-32  
43   � عضاء هيئة التدريس ا67ساسي�� كشف بعدد الساعات التدريسية 67

 �   33-11  وا�تعاون��
  34-11  إقرار بكفا-> طالب موفد للدراسة  44
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وذج تقي�i معيد  45 �2  11-35 -1/2/3/4/5  
يغ لنتيجة امتحان شف  46 وذج تفر   6- 35-11  وي لتقي�i معيد�2
ائية لتقي�i معيد  47 وذج عام النتيجة ال=� �2  11-35 -7  
  36-11  عقد eل معيد  48
ة eل معيد  49 وذج مبا¿² �2  11-37  
�  الدوامكشف   50   38-11  الر�ä للسادة ا�عيد§�

ذج ا�وحدة ع� مستوى ال¬يات وإدارة الدراسات العليو    ذه الدراسة ال�� � ا�لحق �� يب ا  والتيب�� در
امعة �� �@ � ، وهذه وا�عيد§� � يب وا�عيد§� � ستكون متاحة ع� موقع إدارة الدراسات العليا والتدر ، وال	>

امعة م[اتة. � �0 � � وا�وفد§� جراءات التنظيمية للدراسات العليا وا�عيد§� Mذج تعت"� دليً� ل�   ال��
  :املنظوماتو وائح الداخل����يةلال �اثالثً

  اللوائح الداخلية: •

ض قبل ال�²  ا�� يف"> �n � �I جازة العالية  ىمستو  عليا سواء ع�الدراسات الوع M7ا�ا(ا(    ،جست"�
جازة الدقيقة  أو ع� مستوى M7ا��  ،الدكتوراه)(ا وأن  ،أن تكون هناك لوا6m داخلية تنظم هذه ال"�

يعات النافذة امعةو  ،تكون هذه اللوا6m متوافقة مع الت�² لس ا��   .معتمدة من قبل ��
ا�� الدراسات العليا ن خ�لم امعة ب¬يات مراجعة اللوا6m الداخلية ا�نظمة ل"� �  ا�� ن أ تب��

اٍن  امعة مستوى ال¬يات ع� الوضع يتطلب تشكيل �� �� ة� @� ¿عة استåل و  ،راجعة اللوا6m القا62
امعة �� �@ � ا م�حظات من قبل ا�كتب القانو;� � عل=� �  وتلك ،اللوا6m ال	> عدا ال	> M7دقيد ا،  � وينب¶�

ائية أن هذه اللوا6m إU التنويه  ب أنعند إعدادها بصورة �� � خ �0 6 �  ذ@> �Iما ي�� : ا7عتبار  
امعات الليبية. - 1 �� � تنظم أوضاع الدراسات العليا @� يعات النافذة ال	> � الت�² �I ما ورد  
وجب قرار  توصيات الواردة بدراسةال - 2 امعة رv> اللجنة ا�ش¬ه> �2   .2018  ةلسن  72  رئيس ا��
ا�� الدراسات العليا  - 3 �n � �I ك لية التعاون ا�ش"> امعات اح�> � �ا اتفاقيات و مع ا�� يات ال	> ¯د�2 ا67

كة مع جامعة م[اتة.   مش">
� ما  - 4 ا�� الدراسات العليا ع�تضم�� جازة الدقيقة (الدكتوراه)  ا ىمستو  يتعلق ب"� M7هذ � �I. 6mه اللوا  
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  :ماتاملنظو •

ورة تنصيب      �æ ح ونييق"> امعة ¬ياتة بمنظومات إلك"> ا�� دراسات عليا  ا�� �n ا �� � ل�ç ال	>
ب تنصيب  نتجنب � ذج ا�عتمدة، ¾ �0 � ا67خطاء، وت�يل إجراءات العمل وفق ال�� �I الوقوع

ت ثابة قاعدة بيا@� � تكون �2 يب وا�عيد§� � إدارة الدراسات العليا والتدر �I ونية  منظومات إلك">
ارج.عن الدراسات ال ومعلومات لداخل و ا�� � للدراسة @� � وا�وفد§�   عليا وا�عيد§�

  

الدراسات العلياوضع برامج  � ارابع:    

 � امعة ينب¶� �� اذ لتنظ�i وضع الدراسات العليا @� � H> من ا0> �Ä ا M7ا�واضيع التالية جراءات بشأن:   
  :مج الدراسات العليامتابعة سري براتنظيم آلية التقدمي والقبول للدراسات العليا و •

اراسات العليا و القبول للديi> تنظ�i آلية التقد�� و  �n �"الدراسات العليا ب¬يات متابعة س ��
امعة    وفق ا��طوات التالية: ا��

ع�ن  - 1 M7 �@ � يب وا�عيد§� اتقوم إدارة الدراسات العليا والتدر �n � �I الدراسات عن بدء التقد�� ��
امعةبالعليا  ا�� درا ¬يات ا�� �n ا � توجد �� ر من بدء الدراسة سات علياال	> ²ãو  ،قبل ث�ثة  أ <iتقد��  ي

 Uيب و  العليا إدارة الدراساتا�لفات إ � و التدر ة  ا�عيد§� امعة خ�ل الف"> �� ا@� أن  ع� ،ا�علن ع=�
ذج ا�عدة �ذا الغرض. يتضمن ملف أي متقدم للدراسات العليا ا�ستندات ا�طلوبة   مع تعبئة  ال��

ذج أرقام د   .)4-11و 2-11و 1- 11ع  ( ال��
2 -  �� Uامعة ع� أن تتو ال ا�لفات إU �يات ا�� ل¬يات التحقق من  ان0> الدراسات العليا @�

وط القبول ت ،¿² نة الدراسات العليا  ويi> القبول ،وتنظ�i ا�قاب�ت ،وإجراء ا7متحا@� من قبل ��
êلق ده ،@� تص واع�> ام ،من قبل القê الع�t ا�� م الط�ب قبول راءاتإج وبعد إ2> <�  ،وتوثيق بيا@�

دارة الدراسات العليا M7 ال نسخة من ا�لفات يب و  0> � و التدر امعة ا�عيد§� ��  .القبولللتصديق ع�  ؛@�
� بناءً العليا و تقوم إدارة الدراسات  - 3 يب وا�عيد§� نة الدراسات العليا  ع� التدر توصية من ��

ع�ن عن M7 امعة @� �� اية الدرا بداية @� لنسبة أ سواء  ،الدراسات العليا ىمستو  سة ع�و�� ¯ن ذلك @�
امعة ،النظام الفص��  أم ،السنة الدراسية لنظام قسام الع�ية ب¬يات ا�� يع ا67 �Ä � �I.   
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4 - Uل¬ية  تتو نة الدراسات العليا @� اف �� ²¿ M7ائيةا زئية وال=� ت ا�� لنسبة لل¬يات  ع� ا7متحا@� �@
� تتبع نظام السنة الدراسي الدرجات بعد است�¤ا من أستاذ صد �n  وتقوم ،أو النظام الفص��  ،ةال	>

   .ا�ادة وإع�ن النتيجة
جازة العالية ع� مستوى - 5 M7ا ( يكون أمامه بعد استåل الطالب ل�رحH> التمهيدية  (ا�اجست"�

  خياران :
ول يار ا67 ولا�� يار ا67 ولا�� يار ا67 ولا�� يار ا67 جازة الع تباع مسار دراسة مقررات دراسية للحصول ع�ا :ا�� M7اليةدرجة ا (   .(ا�اجست"�
 � يار الثا;� � ا�� يار الثا;� � ا�� يار الثا;� � ا�� يار الثا;� ث للحصول ع� إU تباع مسار دراسة مقررات دراسية إضافةا: ا�� از �0 � جازة  إ�0 M7درجة ا

) العالية   .(ا�اجست"�
لنسبة  جازة الدقيقةأما @� M7نح بعد ،(الدكتوراه) لدرجة ا ا 2> اجتياز الطالب �قررات  فإ��

@�Ô دراسية و  �nر از �² شفو@�Ô  و اجتيازه ل�متحان الشامل 0> � � موضوع التخصص. إ�0 �I ث �0  
    � �Iث للحصول ع�تباع مسحا-> او از �0 � درجة  ار دراسة مقررات دراسية إضافة إU إ�0

جازة العالية M7ا ( � حا-> وأيًض  ،(ا�اجست"� �I جازة الدقيقةا M7ل الطالب (الدكتوراه) فإنه  اåبعد است
ر  ث�ثةفرصة  - تعë ل�رحH> التمهيدية  ²ãا عتباًر اأ <Hاء ا�رح ت ان=> � إع�ن نتيجة امتحا@� �mر من @>

ثل التمهيدية ح �0 ت  ،غرض إعداد مق"> ح 0> اإويكون إعداد ا�ق"> ²¿ êلق ف أحد ا67ساتذة  @�
 �tاف من قبل أستاذ متقاعدإذا و ،الع ²¿ M7بعدها  ،أو متعاون ،تطلب ا67مر من ا�مكن أن يكون ا

êيعقد الق �tحاتجلسة �ناقشة   الع M  طالبةا� أو ،لقبو�ا ما إ ا�ق">         ،بعض التعدي�ت جراء@�
ا �ìأو رف.   

  
حا->  - 6 M �@ �tالع êاف ع� هؤ7ء الط�ب  يقوم الق ²¿ M7 د® @� � �> اع�> حات وأíء ا67ساتذة الذ§� ا�ق">

صìم الدقيق حسب ال��  � م الع�ية و0> ذج لذلك ةذج ا�عدودرجا�>  19 - 11و 18-11ع  دأرقام  ( ال��
ل¬ية إU )20 -11و نة الدراسات العليا @� �� ،Uحا-> إ M7 � بدورها تقوم @� ا لدراسات العليإدارة ا ال	>
يب و  � و التدر د ا�عيد§� ائية ل�ع�> جراءات ال=� M7اذ ا � امعة 07> �� ات ا7ختصاص.@�             من قبل ]�

د مو  � اع�> �mاطب الطالب بتار � �0 � ا;6 د ال=� ّ ت¬يفه ،ضوعهوبعد ا7ع�> ف الذي �>  واî ا67ستاذ ا��²
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ثه اف ع� الطالب وعنوان �0 ²¿ M7 �  ،رïيًا @� ف كتابة ع� وينب¶� ية متابعة تقار�n  ا��² بعة Ø دور  أر
ر ²ãالنموذج عن حا-> الطالب الع�ية حسب النموذج ا�عد لذلك أ)  <v21-11ع  د ر(.    

ام الطالب  - 7 M لبعد إ2> ف @�  البحثمن  ةعداد تقر�n مفصل مرفق معه نسخبحثه يقوم ا67ستاذ ا��²
اء الطالب لبحثه وص�حيته ل�ناقشة يفيد ،لقê الع�t ا رئيس إU ويقدمه  �� M اذ وا ،فيه @� � <0

جراءات ال�زمة M7صوص ا�� �@، êلق نة الدراسات العليا @� لتنسيق مع �� بعدها  ،الع�t  ويكون ذلك @�
Uإ �nالتقر êيل رئيس الق نة الدراسا �0 ل¬ية�� � بد ،ت العليا @� يل البحث إUو وال	> إدارة  رها 0>

امعة لت¬يف من يُ  �� سة أíء من أعضاء  ا ع� البحث ¿Ô ق�iِّ الدراسات العليا @� �Ä ال عدد أن �0
تصالتدريس هيئة  يق القê الع�t ا�� م عن طر ت ا7تصال �� يع بيا@� �Ä مع،  ّ�iاختيار مق <iي ¿ وي 

ة ا�ا->  امعة ومد�n  ويكون اختيار ا�ق�i ال�ي ،واحد من القا62 � رئيس ا�� لتنسيق ما ب�� إدارة  @�
� يب و التدر الدراسات العليا و  ا@�ً إويعاد التقر�n ال�ي  ،ا�عيد§� � لعرضه  ؛القê الع�t  ا إU أو سلبً �0

ف و  ع� ل ،الطالبا��² � البحثالطالب و  سلب وجب ع�فإذا ¯ن @� �I ف إعادة النظر  ،      ا��²
ر من الردو7 ²ãث�ثة أ � �áوز مناقشة البحث إ7 بعد م �             .ىو7 يi> التقي�i مرة أخر  ، �0

   .)24-11ع  د رv>  (النموذج
8 -  <iنةل يتشك ي جازة العالية رسا-> ا�A لا�ناقشة و  �� M7م  )ا�اجست"� ( ا من ث�ثة أعضاء من بي=�

ف �  وأن يكون ،ا��² � اµ7خر§� امعة©ا من داخل أحدالعضو§� امعةو  ،ا�� ن أو  ،اµ7خر من خارج ا��
قل. ع� وبدرجة أستاذ مساعد ،HÄ> الدكتوراه يكون أعضاء اللجنة من نةو  ا67  يi> تشكيل ��

  A�جازة طروحة67 ا�ناقشة وا M7فالدقيقة (الدكتوراه)  ا م ا��² سة أعضاء من بي=� �Ä أن يكون و  ،من
 � بعة أعضاء اµ7خر§� ر م من داخل ا�� ثنان ماا67 � و  ،امعة=� <Iامع البا وأن يكون أعضاء  ،ةمن خارج ا��

قل. اللجنة من HÄ> الدكتوراه وبدرجة أستاذ مشارك ع�    ا67
 <iو وي A�نة ا اح �� � تقر�n اق"> �I ف ال إU ا�ناقشة من قبل ا��² �0  �tالع êأن  ع�الق

اح  بعيتضمن ا7ق"> ) عدد أر جازة العالية (ا�اجست"� M7حا-> ا � �Iء  ةíن أعضاء هيئة التدريسمأ 
امعة م من داخل ا�� امعة.و  ،اثنان م=� � من خارج ا�� <Iجازة الدقيقة البا M7حا-> ا � �I(الدكتوراه)  و
اح عدد ب أن يتضمن ا7ق"> � م  ث�ثةأíء من أعضاء هيئة التدريس  ستة �0 امعةم=�  ،من داخل ا��

امعةو  � من خارج ا�� <Iالتصديق ع� ،البا <iح وي لتنسيق قê الع�t المن قبل  ا�ق"> نة  @� مع ��
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êلق ح إU ال�0 �²  ،الدراسات العليا @� يب و  مكتب الدراسات العليا ا�ق"> � و التدر ل¬يةا�عيد§� �@، 
Uإ Hي يب و إدارة الدراسات العليا  الذي بدوره �0 امعةو التدر �� �@ � جراءات  ؛ا�عيد§� M7اذ ا � <07

صدار  ��صوص@� ال�زمة  M7 �� و نة قرار تشكيل A�امعةا �ْ  ،ا�ناقشة من قبل رئيس ا�� ب أن 0>ُ �  ىرَ و�0
� صدور قرار تشكيل اللجنة ا�ناقشة خ�ل مدة  �mر ر من @> ²ãالبحث   .7 تتجاوز ث�ثة أ �iاذج تقي �2)

  .)9 - 25-11 إU 1-23-11ع  د رv>  من
� مرحH> ل ا�د ا67د;�  نإ �I ا الطالب � يقض=�            ) ¥� ا�اجست"�  ( جازة العاليةاM7  �دة ال	>

ًر  18 ²ãيد عن  ا � <n 7ًر  36و ²ãد ا67د;� ل�دة ، أّماا�ا  M7ا <Hمرح � �I ا الطالب � يقض=�  الدقيقة  جازةال	>
ًر   36 ) ¥� الدكتوراه( ²ãيد عن  ا � <n 7ًر  60و ²ãا.  
  البحوث : ىشراف علاإلالدراسية و قرراتاملمتابعة موضوع تدريس  •

افواM7  يتوU التدريس لدراسات العليا أ ¿² ة عضاء هيئة ال@� �" كفاء من ذوي ا�� تدريس ا67
قل ،وا7ختصاص � مرحH>  وبدرجة أستاذ مساعد ع� ا67 �I جازة M7العالية  ا ( وبدرجة  ،(ا�اجست"�

قل  ع� أستاذ مشارك � مرحH> ا67 �I جازةM767ساتذة  .(الدكتوراه) ةالدقيق  ا وز ا7ستعانة @� � و�0
ة وا7ختصاص �" � من ذوي ا�� �  ا�تقاعد§� م الع�ية 7 الذ§� � مرحH> عن  تقل درج=> �I أستاذ مساعد 

جازة العالية M7ا�اجست"� ( ا(،  <Hمرح � �I جازة وأستاذ مشارك M7(الدكتوراه). ةالدقيق ا  
� الدراسات العل �I اف ²¿ M7التدريس وا  � �I ولوية ب إعطاء ا67 � عضاء هيئة التدريس و�0 يا  67

ع�  � التخصص اا67 �I ملون درجة أستاذ � حا-> ا7عتذار يi> ا7 ،لدقيقدرجة ع�ية òن �0 �Iنتقال و
� حا-> تساوي الدرجات الع�ية تكون  ،درجة ا67ستاذ ا�ساعد �² إU ،إU درجة ا67ستاذ ا�شارك �Iو

. �tالع êلق قدم درجة ع�ية @� ولوية 67   ا67
وطال من أ®و       ²�  � � عضو هيئة التدريس ال	> �I ب توفرها � �0  M7لتدريس وا اف الذي يقوم @� ²¿ 

 � �I ا �nما ي��  �� الدراسات العليا:  
جازة العالية ع� أن يكون حاص�ً  - 1 M7درجة ا ( �  ،(ا�اجست"� �I (الدكتوراه) جازة الدقيقة M7ودرجة ا
  .ت التخصصذا
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ام¶�  - 2 � التدريس ا�� �I ة �" � صصه ،أن يتمتع �0 � ال 0> �� � �I تدخل � � ا�قررات ال	> �I لتدريس  ،ويقوم @�
� نطاوتلك ا�قرر  �I تدخل � ماته ات ال	> اث.ق اه�> ا أ�0  ولديه ف=�

3 -  �tتطلبات وطرق وأساليب البحث الع �ام �2 M7رًس و  ،اó بصورة مستمرةأن يكون �tا للبحث الع ،
اف ع�اM7  وأن يكون لديه القدرة ع� وث الدراسات العليا. ¿² �0 

منية  - 4 M � التمتع @� كبةو  ،التطو�n والتحديث الذا;> ال ةالتطورات الع�ي موا �� � �I صصه � ولديه  ،0>
� أداء رسالته الع�ية القدرة ع� �I ا � يعتمد عل=�  .تنويع ا�صادر ال	>

لش± الصحيح  - 5 ي� الطرق.ا�قدرة ع� توصيل ا�علومات للطالب @� 6  و@�
�  مع وجود مرونة عند النقاش مع الط�ب ،ا�قدرة ع� التحاور - 6  .وقبول رأي اµ7خر§�
يد التعامل مع ا�اسوب - 7 � تلك ا�د ا67د;� من القدرة اللغوية ،�0 ك"² من  ،و�2 يد أ � ويفضل أن �0

 .لغة
رات - 8 � ا�ؤ2> �I ية  وحلقات النقاش ا�لية والدولية. ،والندوات الع�ية ،ا�شاركة بصورة دور
9 - . �tالع êلق �@ �Ìديث ا�نا ان تطو�n و0> � اللجان الع�ية و�� �I <Hا�شاركة الفاع  

   M7ديث عن ا�إطار ا � �Iاف ع�و ²¿ Uشارة إ M7ا � ة عدد أنه  البحوث فإنه ينب¶� نظًرا لك"²
وث  اف ع� �0 ²¿ Mل� � ا�� الدراسات العليا مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس ا�ؤهل�� �n � �I الطلبة

جازة الدقيقة (الدكتورا M7أو درجة ا ،( جازة العالية (ا�اجست"� M7اف درجة ا ²¿ M7ا <iح أن ي ه) فإنه يق">
ث  ع�   من قبل عضو هيئة تدريس واحد فقط.أي �0

متابعة األساسيات األخرى اليت تتطلبها استمرارية برامج الدراسات العليا بصورة  •

 جيدة :

Uشارة إ M7ب ا � � هذا ا��صوص �0 �I : النقاط التالية  
امعة إلزام  - 1 قسام الع�ية ب¬يات ا�� ا �n ا67 �� �  ،البحث طرقتدريس مادة ب�� الدراسات العليا اال	>
� ا�رحH> التمهيدية.الرئيسا�قررات  تكون أحدل �I ة 
ها بصورة مستمرة ،اجعمر و  ،ومفردات ،± ا�قررات أهدافلأن يكون  - 2 �nتطو <iو ،وي �tبش± ع

. �iسل 
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قسام  - 3 وط فتح مرحH>  الع�يةا67 ا ¿² � تتوفر ف=� امعة ال	> جازةب¬يات ا�� M7ا (  ،العالية (ا�اجست"�
 <Hجازةومرح M7ا ،(الدكتوراه) ةالدقيق ا ب عل=� � ح حسب ما نصت عليه اللوا6m ا�نظمة  �0 إعداد مق">

دارة وإحالته  ،لذلك M7امعةا �� �@ � يب وا�عيد§� جراءات  ؛لدراسات العليا والتدر M7اذ ا �  ال�زمة  07>
 ��صوص.@� 
ة وا7ختصاص ل�س - 4 �" 67ساتذة الزوار من ذوي ا�� قسام الع�ية ل�ستعانة @� 67 ال @� تفادة فتح ا��

� التدريس  �I م وث الدراسات العلياو م=�  .مناقشة �0
� ل�قرر ومفردات ا�قرر من حيثا67ساتذة متابعة  - 5 لوعاء الزم	� ام @� � ب ،ا7ل"> � اõ و�0 �n هذا  أن � �I

�  -مرا67 إذا تطلب - ا��صوص  67ساتذة ا�تعاون�� ولوية ل وأن تعë ،ا7ستعانة @� ة ا67 �" ذوي ا��
ود  لكفاءة الع�ية.وا7ختصاص وخاصة ا��²  �م @�

امعة - 6 لدراسات العليا ا إدارة ودليل عام تصدره ،إعداد دليل للدراسات العليا ل± �يات ا��
 � يب وا�عيد§� امعة والتدر �� �@. 

دارة  ،�ية ل± للدراسات العليا شبكة ا�علومات الدولية قع ع�فتح مو  - 7 M7 لدراسات العليااوموقع 
يب  � و  والتدر ��  ا�عيد§�  .امعة@�

دارة ومنظومة  ،ت العليا ل± �يةإعداد منظومة للدراسا - 8 M7يب و  لدراسات العلياا � و التدر ا�عيد§�
امعة �� �@.  

ويد مكتبات �يات  - 9 � <n �@ امعة ونيةا�� لك"> M7طوطاتوالورقية متضمنة ا ،�كتبة ا ئق ،��  ،والو@²
بية وا67جنبية ،وا�صادر �  ،وا�راجع العر ك"� توال"> بية وا67جنبية ع� الدور@� ما هو جديد  Øو  ،العر

. �tلبحث الع   يتعلق @�
ويد  -10  � <n امعة�يات تاجه  ا�� ا 0>  ىمستو  ت�ل eلية البحث الع�t ع� من معامل حديثة�2

 الدراسات العليا.
11-  � �Iثقا îر دوري عقد مو ²ã Ø ة �æبواقع �ا � واستضافة  ،لط�ب الدراسات العليا وا�عيد§�

ال ارو× أساتذة ُز  � هذا ا�� �I ة والتخصصات العليا �" ت  ؛من ذوي ا�� <0 îهذا ا�و � �I ل�شاركة
اف  يب و و  العليا الدراسات دارةإإ¿² � التدر  .ا�عيد§�

ية �تابعة  -12 ة دور ا��  و  إعداد ن�² �n امعة الدراسات العلياأنشطة   .ب¬يات ا��
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  عليا.الدراسات ال ع مستحقات أعضاء هيئة التدريس ع� مستوىدف -13
صصات الدراسات العليا -14 امعة أن تكون �� انية ا�� � � م"� �I ول ن الباب ا67 �ö،  بد7ً من الباب

لدراسات العليا.   الثالث لتغ�ë مستحقات أعضاء هيئة التدريس ا�تعلقة @�
 املوفدين للدراسة بالداخل واخلارج:متابعة  •

يفاد M7ب أن �2  لغرض الدراسات العليا ا � ارج �0 لداخل أو ا�� ��طوات التالية:@�   ر @�
��صوص من قبل إدارة  - 1 ارج وفق اM7جراءات ا�تبعة @� لداخل أو ا�� ا�صول ع� قرار إيفاد @�

. � يب وا�عيد§�   الدراسات العليا والتدر
ارج بشأن توف"� قبول  - 2 � ا�� �I الداخل، أو � �I امعات لتنسيق مع ا�� �@ �iامعة ووزارة التعل قيام ا��

، وأعضاء هيئة  � )ل�عيد§� جازة العالية (ا�اجست"� M7ا � جازة الدقيقة  ،التدريس؛ لتحض"� درج	> M7وا
امعة  ،(الدكتوراه) ا ا�� م=> �nسبق أن أ � � هذا ا��صوص ا7ستفادة من اتفاقيات التعاون ال	> �I كن و�2

امعات ا67خر    .ىمع ا��
3 -   � �àار يفاد الداخ�� وا�� M7 ذج ذات الع�قة @� � بتعبئة ¯فة ال��   .قيام Ø ا�وفد§�

: � <; µ7ح ا ارج فإنه ُيق"> لداخل و ا�� � للدراسة @� � إطار تنظ�i متابعة ا�وفد§� �Iو  
ت  قيام - 1 لعمل ع� إعداد قاعدة ل�علومات والبيا@� �@ � يب وا�عيد§� إدارة الدراسات العليا والتدر

 � امعة من ا�عيد§� ارج ،عن موفدي ا�� لداخل وا�� ديث ا�نظومة  ،وأعضاء هيئة التدريس @� و0>
 M7ية مستجدات.ا 6 ونية بصورة مستمرة @�   لك">
� بوزارة التعل�i بشأن  - 2 امعة وإدارة ا�لحقيات وشؤون ا�وفد§� � ا�� العمل ع� وجود تنسيق ما ب��

ارج. �� � للدراسة @�   متابعة ا�وفد§�
� للدراسة  - 3 تابعة ا�وفد§� امعة �2 �� �@ � يب وا�عيد§� ورة قيام إدارة الدراسات العليا والتدر �æ

لداخل �@.  
يعات النافذة،  - 4 جراءات ال�زمة وفق ما تنص عليه الت�² M7اذ ا � <0 امعة @� ورة قيام إدارة ا�� �æ

م وÜ يلتحقوا بسابق أeا�م. � است÷لوا دراس=> � الذ§� صوص ا�وفد§� � �0  
قسام الع�ية. - 5 � �ا من قبل ا67 تار§� م ا�� صصا�> � � بعدم تغي"� 0>   إلزام ا�عيد§�
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6 -  � � ا�وفد§� جازة إلزام ا�عيد§� M7ن يكون حصو�م ع� درجة ا 6 ارج @� لداخل وا��  للدراسة العليا @�
ث. يق دراسة مقررات وإجراء �0 ) عن طر   العالية (ا�اجست"�

7 -  �iالتعل � امعة ا�وقوفة من قبل وزار;> �� � وأعضاء هيئة التدريس @� يفاد ل�عيد§� M7تفعيل قرارات ا
  وا�الية.

: عند استåل ا�وفد للدرجة ا�وف - 8   د من أجلها يi> إرجاعه إU سابق He ¾ ي��
•  � لنسبة ل�وفد§� لداخل@� ) أو درجة  @� جازة العالية (ا�اجست"� M7ل ا�وفد درجة اåعند است

حضار ما يفيد حصو- ع� الدرجة ا�وفد من أجلها M جازة الدقيقة (الدكتوراه) يقوم ا�وفد @� M7وتقوم  ،ا
امعة بشأن  إدارة الدراسات العليا والتدريب �� راسH> إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس @� �2 � وا�عيد§�

نة شؤون أعضاء هيئة التدريس ��صوص ؛عرض ا�وضوع ع� �� جراءات ال�زمة @� M7اذ ا � <07، 
ا ا�وفد � يستح£> � ع� الدرجة الع�ية ال	> لتعي�� امعة @� لتا�U إدارة  ،وإصدار قرار من رئيس ا�� وتقوم @�

� من العمل.شؤون أعضاء هيئة  � ا�ع	� ك�� صوص 2> � راسH> ال¬ية �0   التدريس �2
•  � لنسبة ل�وفد§� ارج@� �� جازة  @� M7أو درجة ا ( جازة العالية (ا�اجست"� M7ل درجة اåعند است

حضار M  :الدقيقة (الدكتوراه) يقوم ا�وفد @�
امع  - � إU ا�� � إدارة ا�لحقيات وشؤون ا�وفد§� �I ام إجراءات قفل ملفه   .ةما يفيد إ2>
د. - ودة وا7ع�> ن ا�� �ø ا من مركز ادة ا�تحصل عل=�   معاد-> ال�²
راسH> إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس؛   �2 � يب وا�عيد§� وتقوم إدارة الدراسات العليا والتدر

��صوص  جراءات ال�زمة @� M7اذ ا � نة شؤون أعضاء هيئة التدريس؛ 07> لعرض ا�وضوع ع� ��
ا ا ا�وفدوإصدار قرار من رئيس ا�� � يستح£> � ع� الدرجة الع�ية ال	> لتعي�� لتا�U  ،معة @� وتقوم @�

� من العمل. � ا�ع	� ك�� راسH> ال¬ية لغرض 2>   إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس �2
� من  - 9 ارج بعد حصو�م ع� الدرجة ا�وفد§� لداخل أو ا�� � للدراسة العليا @� � ا�وفد§� إلزام ا�عيد§�

ورة اجتياز دور  �æ بوي.أجلها � التأهيل ال"> �I ة  
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وضع املعيدين: � اخامس  

� فإن ا67مر يتطلب مراعاة ©ية تنظ�i أوضاع ا�عيد§� 67 :   ما ي��
ب ع�  - 1 � يب و إدارة الدراسات العليا �0 � @� و التدر امعةا�عيد§� تطبيق  ،الع�t  والقê ،وال¬ية ،��

يعات النافذة. الضوابط � حسب الت�² وضاع ا�عيد§�   ا�نظمة 67
� 7 يi> إ7قب - 2 � إطار ا7حتياجات ا�ددة من  ول ا�عيد§� �I �tالع êوحسب إمنيات  ،قبل الق

امعة لتنسيق ،ا�� �@ � ديد ا7حتياجات السنوية من ا�عيد§� <0 <iإد وي � ارة الدراسات العليا ما ب��
� و  يب وا�عيد§� � من ال¬يات.والتدر اذج تقي�i ا�عيد§� �2)  <v1- 35-11ع  د ر  U7- 35-11 إ( 

3 -  � �  عدم ت¬يف ا�عيد§� � الدراسات العلياالذ§� �I ال  ،يدرسونeية أ 6 قسا¤م@� 6 لنسبة ، الع�ية @� أما @�
 � eال ل�عيد§� 6 م @� وز ت¬ي£� � � الدراسات العليا �0 �I ينخرطوا Ü � � أقسا¤م الع�ية ع�يةالذ§� �I.  

ية  - 4 ¯د�2 ا�� أ �n قسام الع�ية بوضع � إلزام ا67 اف أع ،ل�عيد§� ت إ¿² لقê ضاء هيئة التد0> ريس @�
يب العم��  التدريب ع�و  ،الع�t �ل ا�سائل ات والتدر �æيقت[ هذا ع�و  ،إلقاء ا�ا  � ا�عيد§�
� Ü يلتحقوا ب"�   ا�� الدراسات العليا.الذ§�

يب و إلزام إدارة الدراسات العليا  - 5 � و التدر امعة ا�عيد§� �� � لعقود®  عدب @� ا�� ضع �n بو توقيع ا�عيد§�
يب  ،ن تع) اللغة ا67جنبيةتتضم  .ا�اسوب ع�والتدر

� ع� - 6 � نشاطات القê ا�شاركة  تشجيع ا�عيد§� �I �tالثقافية والع�ية.الع 
صìم  - 7 � <0 � �I امعة لدراسة لعدم وجود دراسات عليا ب¬ّيات ا�� � Ü يلتحقوا @� يi>  ،ا�عيدون الذ§�

م جراءات التالية بشأ�� M7> تتاح �م فرصة است ا	ل دراسحåم العليا <=: 
امعة عقد  • � ا�� حة اتفاقيات تعاون ما ب�� امعات وا�ؤسسات التعليمية ا67خرى بشأن إ@> وا��

م العليا. � 7ستåل دراس=>  الفرصة ل�عيد§�
� ع� • امعا تشجيع ا�عيد§� حدى ا�� M ا التخصصات ا7لتحاق @� غ"� ت ا67خرى ا�تاحة ��

امعة م[اتة. ا� �  توفرة �0
� سبق تفعيل بعض ا7 • بية و تفاقيات ال	> امعات ا67خرى العر امعة مع بعض ا�� ا ا�� أن وقع=>

 وا67جنبية.
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8 -  � لدراسة ح[ ا�عيد§� � Ü يلتحقوا @� ارج العليا الذ§� �� لداخل و7 @�  استثنائية فرصة منحهمو  ،7 @�
 .ة أوضاÕملتسوي

�  ح[ - 9 � يدرسونا�عيد§� � الدراسات العليا واست÷لوا  الذ§� �I  <Hالتمهيديةا�رح،  <iح أن ي ويق">
: م ما ي��  بشأ��

� Üا�عيدو  • � اختيار موضوع  ن الذ§� �I عوا فالبحث ي�² � يi> ت¬يف م�²  تشجيÝم ع��م و ��
� ا�دة ا�ددة. �I ل البحثåاست 

� عيدو ا� • � مرحH> الكتابة و  ® ن الذ§� �Iف م م�² و  ونلد�� نح �م فرصة استثنائية 2>  ،نومتع"²
 7ستåل البحث.

�  ح[ -10 � أخلو ا�عيد§� م ا الذ§� اوز ،طر¼� � � من  7ستåل ،ا ا�دة ا�ددةو و0>  ،أجلهاا�دة ا�وفد§�
ا->  م إU ،ودراسة وضÝم حا-> �0 امعة. وتقد�� تقر�n بشأ��    رئيس ا��

11 �tال الع � ا�� �I مìص � � بتغي"� 0> م. عدم الÇح ل�عيد§� � به عند مواصH> دراس=> وع�  ،ا�قبول��
قسام ا ل¬يات متابعة أوضاÕم.ا67 �@ � يب وا�عيد§�   لع�ية ومتب الدراسات العليا والتدر

ية.12 هام إدار �2 �  . عدم ت¬يف ا�عيد§�
  :صاتاالختصا �دساسا

 اجلامعة:بجلنة الدراسات العليا اختصاصات  •

نة الدراسات العليا  تص �� � امعة @�  0> ا ي�� �� �2:  
امعة - 1 �� ا�� ا�نظمة �ا ،متابعة شؤون الدراسات العليا @� لتنسيق مع  ،ووضع ا��طط وال"� ها @� �nوتطو

  ال¬يات.
2 -  �tت البحث الع ديد أولو@� لتنسيق مع مركز البحوث  ،0> ورî التوجه العام للدراسات العليا @�

امعة. ��   وا7ستشارات @�
3 -  �iامعةتقي �� ت وا�عوقات ا ،أداء الدراسات العليا @� ها والتعرف ع� الصعو@� ا�� �nهاو � توا]�  ،ل	>

ليات ا�ناسبة �لها. µ7اد ا �  والعمل ع� إ�0
امعة. - 4 �� تلفة لتطو�n الدراسات العليا @� ا�� ا�� اح ال"�  اق">
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قليمية  - 5 M7بية وا امعية والبحثية العر �ؤسسات ا�� امعة @� �� بط الدراسات العليا @� � ر �I ا�سا©ة
 والدولية.

ان الدراس - 6 ا�� �� �n حات ��طط الدراسية ا�صادقة ع� مق"> ل¬يات ف�� يتعلق @� ات العليا @�
ت.يداول الدراسا�� و    ة وا7متحا@�
  

  :الكليةبجلنة الدراسات العليا اختصاصات  •

نة الدراسات العليا  تص �� � ل¬ية0> ا ي��  @� �2  : 
� للدراسات العليا - 1 وط القبول للطلبة ا�تقدم�� ت ،التحقق من ¿²  تنظ�i و  ،وإجراء ا7متحا@�

� إUو ،تا�قاب�  لقê الع�t  إحا-> ملفات ا�تقدم�� نة الدراسات العليا @� �  ؛�� ة ا�قبول�� لتحديد قا62
 �tالع êلتنسيق مع الق �@.  

لط - 2 ة @� � إحا-> قا62 � و  ،لبة ا�قبول�� يب  إU ،غ"� ا�قبول�� � و إدارة الدراسات العليا والتدر  ا�عيد§�
امعة  �� يق مكتب الدراسات العليا و @� ل¬ية.و  التدريبعن طر �@ �   ا�عيد§�

� طلبات - 3 �I من و ا7نتقال البثUلتنسيق مع  إ لقê الع�t نة الدراسات العليا @� �� ال¬ية @�
تص.  ا��

ام إجراءات  - 4  معاد-> ا�قررات الدراسية.إ2>
ائية، ورصد الدرجات وإع�ن النتيجة.  - 5 زئية وال=� ت ا�� اف ع� ا7متحا@� ²¿ M7ا  
ل¬ية تقي�i أداء الدراسات - 6 ت والتعرف ع� ،العليا @� ها ،الصعو@� � توا]� اح  ،وا�عوقات ال	> واق">

تلفة �لها. ليات ا�� µ7ا 
اف التصديق ع� - 7 ²¿ M7ان ا صوص �� � قسام الع�ية �0 67 ان الدراسات العليا @� حات ��  ،مق">

جازةلبحوث  وا�ناقشة M7جازةو  ،)ا�اجست"� ( العالية ا M7الدكتوراه( الدقيقة ا(. 
طة الدراسيةاع - 8 د ا�� حة من قبل مكتب الدراسات العليا ،�> ات ا�ق"> �æيب و  وجداول ا�ا التدر
� و  ل¬ية ا�عيد§� تصة. ،@� قسام الع�ية ا�� لتنسيق مع ا67 �@ 
ائية. - 8 ت ال=� د جداول ا7متحا@�  اع�>
  إعداد دليل للدراسات العليا. - 9
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  :يالقسم العلمبجلنة الدراسات العليا اختصاصات  •

ت � نة الدراسات العليا 0>  : ا ي�� لقê الع�t �2 @� ص ��
� تدرس ع� - 1 ديد ا�قررات الدراسية ال	> جازة مرحH>  ىمستو  0> M7جازةو  ) ا�اجست"� العالية ( ا M7ا 

 .)الدكتوراه ( الدقيقة
� و  ،عداد مفردات ا�قررات الدراسيةإ - 2 لتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس ا�¬ف�� ها @� �nتطو

لتدريس ع�  الدراسات العليا. ىمستو  @�
اح إضافة مقررات جديدة - 3   .اق">
ات - 4 �æيع ا�ا . ،توز � �� زم	� �@ �n ومفردات ا�قررات الدراسية وفق  
ديد - 5 � ستعرض  الدراسية  ا�قررات 0> يÝ ،أو عام جام¶�  ،بداية Ø فصل درا�Î  عندال	>  ا وتوز

لتنسيق مع مكتب الدراسات ال ،أعضاء هيئة التدريس ع� ل¬ية.@�   عليا @�
اح ا�ق�i ال�ي للبحث - 6 تص اق"> لتنسيق مع رئيس القê الع�t ا�� � هذا ا��صوص ،@� �I <iوي 

س �Ä اح عدد لتنسيق مع قوميو  ،أعضاء هيئة تدريس أíء من ةاق"> امعة @� إدارة  مد�n  رئيس ا��
يب �  الدراسات  والتدر ختيار  وا�عيد§�  حد®.أ@�

اح  - 7 ان اM7 اق"> اتشكيل �� وث  ع� ف¿² جازة�0 M7جازةو  ،)ا�اجست"� ( العالية ا M7الدقيقة ا                
ل¬ية. )الدكتوراه  ( نة الدراسات العليا @� لتنسيق مع �� �@ �tالع êلق �@ 
ان التصديق ع� - 8 اح تشكيل �� جازةبحوث لناقشة وا�ا�A  اق"> M7جازةو  ،)ا�اجست"� (  ليةالعا ا M7ا 

ل¬ية) الدكتوراه( الدقيقة نة الدراسات العليا @� لتنسيق مع �� ح ا�قدم  ع� بناءً ويكون ذلك  ،@� ا�ق">
ف ع�من قبل  �  ،البحث ا��² � داخلي�� � òتحن�� اح عدد اثن�� �  ،ويi> اق"> � وعدد اثن��  òتحن��

لنسبة لبحوث  �@ � جازةخارجي�� M7العالية ا ( جازةأما ف�� يتعلق ببحوث  ،(ا�اجست"� M7الدقيقة  ا
� اه) (الدكتور  � داخلي�� اح عدد ث�ثة òتحن�� �  ،فيi> اق"> � خارجي�� يقوم رئيس و  ،وعدد ث�ثة òتحن��

 �nلتنسيق مع مد امعة @� يب و إدارة الدراسات العليا  ا�� ان ا�ناقشة حسب و التدر ختيار �� �@ � ا�عيد§�
يعات النافذة. � الت�² �I العدد ا�دد 

�� الدراسات العلي - 9 �@ �n � �I قبول الط�ب � �I ا.البث  
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 واملعيدين بالكلية: التدريب ومكتب الدراسات العليا اختصاصات  •

تص مكتب الدراسات العليا و  � �  التدريب�0 ل¬ية وا�عيد§� �@   � <; µ7 �@ : 
�لفات الشخصية و  - 1  الدراسات العليا.الع�ية لطلبة ا7حتفاظ @�
2 -  � �I ط�ب Uم إÕلدراسات العليا وتصنيف أوضا �@ � مرحH> ا�واد متابعة الطلبة ا�سجل��

� وط�ب  ،الدراسية �Iالبحث <Hحا-> إيقاف قيد ،مرح � �I عن ال ،وط�ب � دراسة، وط�ب منقطع��
امعة. �� �@ � يب وا�عيد§� م إU إدارة الدراسات العليا والتدر  وإحا-> نسخة م=�

.ا - 3 �  ستخراج البطاقات الدراسية للط�ب، وبطاقات تعريف ل�عيد§�
يعات واللوا6m  تطبيق - 4 � تنظم أوضاع الدراسات العليا. الت�²  ال	>
فادات وكشوفإ - 5 M7الدرجات. صدار ا 
ع�ن عن مناقشة - 6 M7حات ا وث  مق"> جازة�0 M7جازةو  )ا�اجست"� ( العالية ا M7الدكتوراهالدقيقة ( ا( 

. �tالع êح من الق  بعد أن يi> إحا-> ا�ق">
ع�ن عن مناقشة - 7 M7وث  ا جازة�0 M7جازةو  ،)ا�اجست"� العالية ( ا M7الدكتوراه( الدقيقة ا(  <iبعد أن ي

. البحثإحا->  �tالع êمن قبل الق 
اف ع� إ - 8 ²¿ Mل� �tالع êحة من قبل الق للجان ا�ق"> وث ب�غ إدارة ال¬ية @� جازة�0 M7العالية ا 
جازةو  ،)ا�اجست"� ( M7جراءات ال�زمة  ؛)الدكتوراه( الدقيقة ا M7اذ ا � ا إUلحاإ��صوص و@� 07> رة إدا =>

امعة.  ا��
وث بلجان مناقشة إب�غ إدارة ال¬ية  - 9 جازة�0 M7جازةو  ،)ا�اجست"� ( العالية ا M7الدكتوراه( الدقيقة ا(، 

حة ا�ا-> من القê الع�t وفقً  اذ  ؛ا للجان ا�ق"> � جراءات07> M7صوص @� ال�زمة  ا��ا  إU وإحال=>
امعة.  إدارة ا��

حتياجات ال¬ية من إ -10 امعة @� � وفقً خطار ا�� ددها ال¬ية.ا�عيد§� <0 � وط والضوابط ال	>  ا لل�²
اإ -11 � �> قبو�مب�غ ا�� � الذ§� �عيد§� � Ü يi> قبو�مو  ،معة @� قسام الع�ية. ،الذ§� يق ا67  عن طر
12-  � �عيد§� اصة @� حصائيات ا�� M7ت وا ل¬ية وإب�غ ،إعداد البيا@�    وط�ب الدراسات العليا @�

ا. امعة ��  ا��
اح ا -13 �� الدراسات العليا عند بداية Ø فصل درا�Î اق"> �@ طة الدراسية ل"� �� ،.  أو عام جام¶�
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اح  -14 ان اق"> لتنسيق مع �� ات عند بداية Ø فصل درا�Î أو عام جام¶� @� �æجداول ا�ا
قسام الع�ية. 67  الدراسات العليا @�

اح جد -15 ائية.ااق"> ت ال=�  ول ا7متحا@�
اف ع� -16 ²¿ M7ت و  منظومة الدراا ا. ا�افظة ع�سة وا7متحا@�  ¿ية ا�علومات ��
عات  -17 حا�æ اج�> ل¬يةا7حتفاظ �2 نة الدراسات العليا @� ان الدو ،�� قسام �� 67 راسات العليا @�

فة ا�راس�ت الصادرة و  لدراسات العليا.الع�ية ̄و  الواردة ا�تعلقة @�
18-  �Îائية ل± فصل درا � ال=� 6mونسخة  ،وا7حتفاظ بنسخة ورقية ،م¶� أو عام جا ،حفظ النتا

� من آمن �I ا ونية م=� ت.إو ،إلك"> � ا7متحا@� 6mتصة بنتا هات ا��  ب�غ ا��
 شبكة ا�علومات الدولية. متابعة موقع الدراسات العليا  لل¬ية ع� -19
ل¬ية. -20 ية عن الدراسات العليا @�   إعداد تقار�n ا�تابعة الدور
  :املعيدين باجلامعةالعليا والتدريب و ارة الدراساتاختصاصات إد •

تص إدارة الدراسات العليا و  � يب و 0> � ا�التدر <; µ7 امعة @� �� �@ �   :عيد§�
ا�� الدراسات العليا و  - 1 �n أوضاع ا�عيدمتابعة � لداخل و  ،§� � للدراسة @� ارج.وا�وفد§�   ا��
حصائيات إعداد - 2 M7يةو  ،ا يب وا� ،التقار�n الدور � عن الدراسات العليا والتدر �  ،عيد§� وا�وفد§�

ارج.   للداخل و ا��
3 -  � <Íشيح تل كز التابعة للجامعةدارات و اM7 و  ،ات من ال¬ياتال"> غر  ؛ا�را يب 67 اض التدر

لداخل و  ارج.والدراسات العليا @�   ا��
امعة ومتابعة إجراءات قبو�م. - 4 � ب¬يات ا�� ع�ن عن قبول معيد§� M7ا  
ع�ن عن قبول طلب - 5 M7امعة.للدراسات العليا ب¬ ةا   يات ا��
امعة. - 6 ت الدراسات العليا ب¬يات ا�� � امتحا@� 6mا7حتفاظ بنسخ من نتا  
� ب¬يات  ا7حتفاظ - 7 امعة.بنسخ من ملفات ا�عيد§�   ا��
امعة. - 8   ا7حتفاظ بنسخ من ملفات طلبة الدراسات العليا ب¬يات  ا��
جازة ثاختيار ا�ق�i ال�ي لبح - 9 M7العالية ا ( ويكون  ،(الدكتوراه) الدقيقة جازةاM7 و  ،(ا�اجست"�

امعة. لتنسيق مع رئيس ا��   ذلك @�
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ث  -10 نة مناقشة �0 ) العالية اM7جازةاختيار �� جازة الدقيقة ،(ا�اجست"� M7ة  ،(الدكتوراه) وا من القا62
حة من قبل ال¬ية ع� امعة. ا�ق"> لتنسيق مع رئيس ا��   أن يi> ا7ختيار @�

امعة. ىمستو  ليا ع�عالدراسات الإعداد دليل  -11   ا��
ة  إصدار -12 يةإن�² ونية دور يب و تعرض نشاط إ ،لك"> � ع�دارة الدراسات العليا والتدر  ا�عيد§�

امعة.   مستوى ا��
نة الدراسات العليا ع� -13 عات �� حا�æ اج�> امعة. ىمستو  ا7حتفاظ �2   ا��
رشيف لفة ا� -14 6 امعة.إ إUالواردة من وراس�ت الصادرة و ا7حتفاظ @� ��   دارة الدراسات العليا @�
يب و متابعة موقع إد -15 � ع�ارة الدراسات العليا والتدر   شبكة ا�علومات الدولية. ا�عيد§�
يعات و  -16 � تنظم أوضاع الدراسات العليا متابعة تطبيق الت�² � و اللوا6m ال	> � و  ،ا�عيد§� ا�وفد§�

لداخل ارج.و  للدراسة @�   ا��
  : ةإلداريدليل اإلجراءات ا � سابعا

ا��  �n � �I ذن للبدء M7صوص منح ا � ية �0 دار M7جراءات ا M7زء من الدراسة بيان ا � هذا ا�� �I <iسي
لداخل �واصH> الدراسات العليا ،وتسجيل ا��طط البحثية، الدراسات العليا يفاد @� M7وإجراءات ا، 

يفاد القص"� ا67جل M7لداخل بد7ً  ،وا يفاد @� M7ارج. واستبدال قرارات ا   من ا��
  إجراءات منح اإلذن للبدء يف برامج اإلجازة العالية (املاجستري):. 1

� تنظم منح  ذنالقرارات ال	> M7ا  
  .2006لسنة   3 و 2 و 1 أرقام اللجنة الوطنية للدراسات العليا اتقرار  •
•   <v2008لسنة   4قرار اللجنة الوطنية للدراسات العليا ر.  
•  <vة  م 2010لسنة  501القرار ر   .�i التعل�i العا�U تنظ بشأن 607

 <Hات ا�راس �[  
ة • ال قا62 امعة 0> ذن للبدء  من إدارة ا�� M7قسام الع�ية الطالبة منح ا 67 �@ �� الدراسات العليا �@ �n � �I ةeستندات ا�طلوبة والدا� إU  مرفقة @�

ع� للجامعات لس ا67    .ا��
لسمن يصدر قرار  • ع� للجامعات ا�� ذن من عدمه. ا67 M7نح ا �2  

  
  
  

ذن    �طلوبة�طلوبة�طلوبة�طلوبةا�سوغات اا�سوغات اا�سوغات اا�سوغات ا • M7ذن�نح ا M7ذن�نح ا M7ذن�نح ا M7نح ا�:  
1. êع الق ذن بشأن منح الع�t  نسخة عن �[� اج�> M7ا -  � �I للبدء  �� �@ �n

لس ال¬ية. لقê، ويكون معتمًدا من ��   الدراسات العليا @�
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وط   ا�طلوبة ا�سوغات وال�²
ذن  M7نح ا�  

  
  
  
  
  
  
  
  

امعة بش2 �� نة الدراسات العليا @� ع �� د أن. نسخة عن �[� اج�>  اع�>
ح. �� ا�ق"> �@   ال"�

امعة بشأن 3 لس ا�� ع �� د . نسخة من �[� اج�> ح.اع�> �� ا�ق"> �@   ال"�
وط الالالال • وط �² وط �² وط �² ذنا�طلوبة �ا�طلوبة �ا�طلوبة �ا�طلوبة �    �² M7ذننح ا M7ذننح ا M7ذننح ا M7نح ا:  

1) êلق � من HÄ> 3. أن يتوفر @� � قاّر§� ) أعضاء هيئة تدريس ليبي��
صصات فرعية  � <0 � �Iقل، و (الدكتوراه)، وبدرجة أستاذ مساعد ع� ا67

تلفة. ��  
� اµ7 اµ7 اµ7 اµ7     إرفاقإرفاقإرفاقإرفاق    طلوبطلوبطلوبطلوبا�ا�ا�ا� <; � <; � <; � <;::::        
- êلق íء أعضاء هيئة التدريس @� 6 ة @� ا التخصص الع�t  قا62 مبّيًنا ��

  الدقيق.
ة ذاتية  - �  عضاء هيئة التدريس67 س"� لتدريس واM7  الذ§� افسيقومون @� ²¿.   
قية ا��اصة  - 6 صورة ضوئية من آخر قرارات ال">   عضاء هيئة التدريس.@�
قل ع� منح) سنوات 10. أن يكون قد مضت مدة (2   الع�t  قêال ع� ا67

وU ا�تخصصة. امعية ا67 � للدرجة ا��   ا�ع	�
� اµ7 اµ7 اµ7 اµ7     إرفاقإرفاقإرفاقإرفاق    ا�طلوبا�طلوبا�طلوبا�طلوب <; � <; � <; � <;:  

ل¬ية. - �@ êقرار إنشاء الق  
ا  - ادة جامعية منحها القê م�á عل=� صورة ضوئية معتمدة من ال¬ية ل�²
� تقد�� 10( �mر   .الطلب) سنوات من @>
وط القبول حس3 � الطلبة ¿² �I ية . أن يتوفر دده اللوا6m السار ب ما 0>

��صوص. �@  
� اµ7 اµ7 اµ7 اµ7     إرفاقإرفاقإرفاقإرفاق    ا�طلوبا�طلوبا�طلوبا�طلوب <; � <; � <; � <;:  

ةال -  2010لسنة  501رv>  ل¬ية وفقا للقرار @� لدراسات العليا ل الداخلية �60
. �Uالعا �iالتعل �iة تنظ   بشأن 607

�� و . 4 �@    .الدراسية ا�قرراتوصف لل"�
� اµ7 اµ7 اµ7 اµ7     إرفاقإرفاقإرفاقإرفاق    ا�طلوبا�طلوبا�طلوبا�طلوب <; � <; � <; � <; :  

�� الدرا - �@ كية قررات�Î مع بيان ا�وصف لل"� لزامية و  ا7ستدرا M7ا
ية والعبء الدرا�Î �او    .ا7ختيار
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- . �� �@ ل"�   توصيف ل�قررات الدراسية @�
لكتب وا�راجع ل± مقررات  - ة @� . (ل± مقرر عدد (قا62 �� �@ � ) اثن2ال"� �� 

.(   مراجع حديثة كحد أد;�
  

  الدقيقة(الدكتوراه): اإلجازة جإجراءات منح اإلذن للبدء يف برام. 2

ذن M7تنظم منح ا �   القرارات ال	>
  .م2016 لسنة 3 و 2 و 1 أرقام قرارات اللجنة الوطنية للدراسات العليا •
•  <vم2008لسنة  4قرار اللجنة الوطنية للدراسات العليا ر.  
•  <vم2010 لسنة 501 القرار ر   �Uالعا �iالتعل �iة تنظ   .بشأن 607

 <Hات ا�راس �[  
ة • ال قا62 <0  67 امعة @� ذن للبدء  قساممن إدارة ا�� M7الع�ية الطالبة منح ا

�ستندات ا�طلوبة والداeة  �� الدراسات العليا مرفقة @� �@ �n � �I Uإ
ع� لس ا67   .للجامعات ا��

لس منيصدر قرار  • ع� للجامعات ا�� ذن من عدمه. ا67 M7نح ا �2  

وط    ا�طلوبة ا�سوغات وال�²
ذن M7نح ا�  

ذن    ا�طلوبةا�طلوبةا�طلوبةا�طلوبةا�سوغات ا�سوغات ا�سوغات ا�سوغات  • M7ذن�نح ا M7ذن�نح ا M7ذن�نح ا M7نح ا�::::            
1 -  êع الق �  بشأن منحالع�t  نسخة عن �[� اج�> �I ذن للبدء M7ا  �� �@ �n لقê ويكون معتمد لس ال¬ية. اً الدراسات العليا @�   من ��
امعة بشان - 2 �� نة الدراسات العليا @� ع �� د نسخة عن �[� اج�>  اع�>

ح. �� ا�ق"> �@   ال"�
امعة بشأن - 3 لس ا�� ع �� د نسخة من �[� اج�> �� ا� اع�> �@ ح.ال"�   ق">
وطالالالال • وط�² وط�² وط�² ذن����    ا�طلوبةا�طلوبةا�طلوبةا�طلوبة    �² M7ذننح ا M7ذننح ا M7ذننح ا M7نح ا::::            
1 -  êلق � قاّر 5(أن يتوفر @� � من HÄ> ) أعضاء هيئة تدريس ليبي�� �§

تلفة. صصات فرعية �� � <0 � �Iقل و   "الدكتوراه" وبدرجة أستاذ مشارك ع� ا67
� اµ7 اµ7 اµ7 اµ7     إرفاقإرفاقإرفاقإرفاق    ا�طلوبا�طلوبا�طلوبا�طلوب <; � <; � <; � <;:  

لقê مبّين - íء أعضاء هيئة التدريس @� 6 ة @� ا التخصص الدقيق. اقا62 ��  
لتدريس واM7  عضاء هيئة التدريس67 ة ذاتية س"�  - � سيقومون @� افالذ§� ²¿   
قية ا��اصة  - 6 صورة ضوئية من آخر قرارات ال">   عضاء هيئة التدريس.@�
قل ع� منح 10أن يكون قد مضت مدة ( - 2  الع�t  قêال) سنوات ع� ا67

.(   أول درجة إجازة عالية (�اجست"�
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� اµ7 اµ7 اµ7 اµ7     إرفاقإرفاقإرفاقإرفاق    ا�طلوبا�طلوبا�طلوبا�طلوب  <; � <; � <; � <;:  
ا�� الدراسات العليا لدرجة صورة ضوئية  - � ال"� �I ذن للبدء M7من قرار منح ا

جازة العالية  M7ا ."   "ماجست"�
ادة إجازة عاليةمعتمدة من ال¬ية ل صورة ضوئية - ) منحها  �² (ماجست"�

ا � عل=� �áم êتقد�� الطلب ) سنوات10ع� ( الق � �mر   .من @>
3 - êأن يكون الق  �tع� ) درجة إجازة عالية 50قد منح ( الع " "ماجست"�

قل.   ا67
� اµ7 اµ7 اµ7 اµ7     إرفاقإرفاقإرفاقإرفاق    ا�طلوب ا�طلوب ا�طلوب ا�طلوب  <; � <; � <; � <;:  

ادات  - ²ã عن <Hت مفص توي ع� بيا@� ة معتمدة من قبل ال¬ية 0> قا62
)الدرجة العالية � منحها القê (ا�اجست"�  امبّينً  ا) طالبً 50لعدد ( الع�t  ال	>

 Ôعي ا اî الطالب ر@� ف ،وعنوان الرسا->  ا،�� وسنة  ،واî ا67ستاذ ا��²
  التخرج.

� الط - 4 �I ية  لبةأن يتوفر دده اللوا6m السار وط القبول حسب ما 0> ²¿
��صوص. �@  
� اµ7 اµ7 اµ7 اµ7     إرفاقإرفاقإرفاقإرفاق    ا�طلوب ا�طلوب ا�طلوب ا�طلوب  <; � <; � <; � <;:  

ةال - لسنة    501  ل¬ية وفًقا للقرار رv> @� العليا  الداخلية للدراسات �60
. م 2010 �Uالعا �iالتعل �iة تنظ   بشأن 607

�� و  - 5 �@   .الدراسية ا�قرراتوصف لل"�
� اµ7 اµ7 اµ7 اµ7     إرفاقإرفاقإرفاقإرفاق    ا�طلوبا�طلوبا�طلوبا�طلوب <; � <; � <; � <;::::        

�� الدرا�Î مع بيان ا�قررات وصف لل"�  - ية والعبء @� لزامية وا7ختيار M7ا
. �Îالدرا  

-. �� �@   توصيف ل�قررات الدراسية لل"�
لكتب وا�راجع ل± مقررات - ة @� �� (ل± مقرر عدد ( قا62 �@ � ) اثن2ال"� �� 

.(   مراجع حديثة كحد أد;�
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Uضافة إ M7 ذن للبدء ه من إجراءات إما �> ذكره أع�  @� M7صوص منح  ا � ية �0 ا�� دار �n � �I
) مستوى الدراسات العليا ع� جازة العالية (ا�اجست"� M7ا،  M7ب  ،جازة الدقيقة (الدكتوراه)وا � فإنه �0

�  ع� أيضا ذن بعد ا�صول ع� القê الع�t ا�ع	� M7يق إدارة ال¬ية و  التقدم بطلب ،ا امعةعن طر  ا��
Uإ  �iودة بوزارة التعل د إدارة ا�� صوص ا7ع�> � �0  � �üا . ال"� �ýوا�ؤس  

� �ؤسسات  �üا د ا�ؤس�ý وال"� كن الرجوع إU معاي"� ا7ع�> � هذا ا��صوص �2 �Iو �iالتعل 
. �iيبية بوزارة التعل د ا�ؤسسات التعليمية والتدر ن جودة واع�> �Jل �   العا�U الصادر عن ا�ركز الوط	�

ت العليا بالداخل إجراءات تسجيل اخلطط البحثية لطلبة الدراسا�3

  :الدراسات العليا بوزارة التعليم إدارة مبنظومة

� تنظم  جراء:القرارات ال	> M7ا  •  <vة  بشأن م  2010لسنة  501القرار ر 607 �Uالعا �iالتعل �iتنظ.  
•  �Uالعا �i(سابًقا) قرار اللجنة الشعبية العامة للتعل  <vم2006 لسنة 20ر.  

  ا�رفقات ا�طلوبة:
ثية �ا-> منمراسH> بشأن  - 1 امعة إU تسجيل خطة �0 إدارة الدراسات  ا��

 �iالعليا بوزارة التعل   
ية.- 2 � ل"� � �0 M7بية وا � العر للغت��   عنوان البحث ع� أن يكون @�
ذج أرقام دع  - 3  . 20-11و 19-11و 18-11تعبئة ال��
ف. - 4 قية ل��² <n صورة ضوئية عن آخر قرار  

داتالتوقيعات  ال�زمة  وا7ع�>
از � �0 M7 :جراء M7ا  

د مد�n إدارة الدراسات العليا بوزارة •   .التعل�i  اع�>
•  <iطة البحثية من إدارة الدراسات العليا ت ام مرحH> تسجيل ا�� بعد إ2>

ا إU إدارة الثقافة الع�ية والتعاون وا7بتر للتصديق ع� عنوان  إحال=>
� العنوان من عدمه. البحث �I كد من وجود تشابه   للتأ

د مد�n إ • اث اع�> �0 يئة ا67 دارة الثقافة الع�ية والتعاون وا7بتر ��
  للعلوم الطبيعية والتكنولوجيا.
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لنيل اإلجازة العالية (املاجستري) واإلجازة  بالداخل إجراءات اإليفاد  � 4

  الدقيقة (الدكتوراه) :

�  القرارات جراء:تنظم  ال	> M7  •  <vة بشأن م 2010لسنة  501القرار ر .تنظ�i التعل�i ال 607 �Uعا  
•  <vلداخل م 2006 لسنة  119  القرار ر ة الدراسات العليا @�   بشأن 607

  ا�رفقات ا�طلوبة:
شيح صاد - 1 <n <-امعة أو من يفوضهرسا   .رة عن رئيس ا��
/ تعريف طالب. - 2 � �Úد¯   قبول أ
.صورة  - 3 �tمن ا�ؤهل الع  

دات ال�زمة  التوقيعات وا7ع�>
جراء: M7از ا � �0 M7  

وع ال لوزارة إحا-> م�² قرار بتوقيع السيد/ مد�n إدارة الدراسات العليا @�
. �iوزارة التعل î   ويصدر القرار @�

  

 :طالب الدراسات العليال اإليفاد القصري األجل  إجراءات �5

   

جراء: M7وصف ا  
م  و�² لداخل 7ستåل متطلبات �0 � للدراسة العليا @� يi> إيفاد الط�ب ا�وفد§�

ارج بناء ع�  �� ف توصية من@� ك"²  �6دة  ع�� البحث ا��² ر ع� ا67 ²ãأ
ك"² لطلبة الدكتوراه.و لطلبة ا�اجست"�    �دة سنة واحدة ع� ا67

جراء: نظمي ذيال القرار  M7ا  •  <vة بشأن م 2010 لسنة  501 القرار ر 607 . �Uالعا �iالتعل �iتنظ  

  ا�رفقات ا�طلوبة:
شيح صادرة عن رئي - 1 <n <-امعة أو من يفو رسا   .ضهس ا��
امعات  - 2   قبول من إحدى ا��
لداخل. من صورة - 3 يفاد @� M7قرار ا  
ف من  توصية - 4   .البحث ع� ا��²

دات ال�زمة  التوقيعات وا7ع�>
جراء: M7از ا � �0 M7  

لوزارة  وع القرار بتوقيع السيد/ مد�n إدارة الدراسات العليا @� إحا-> م�²
. منويصدر القرار  �iوزارة التعل  
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ل قرار إيفاد بالداخل بدال من اخلارج  لنيل اإلجازة إجراءات استبدا �6
 اإلجازة الدقيقة(الدكتوراه):والعالية(املاجستري) 

  

�  القرارات جراء: تنظم ال	> M7ا  •  <vة بشأن م 2010لسنة  501 القرار ر 607 . �Uالعا �iالتعل �iتنظ  
•  <vلداخل.بشأن  م 2006لسنة  119القرار ر ة الدراسات العليا @� 607  

  قات ا�طلوبة:ا�رف
امعة أو من يفوضه - 1 شيح صادرة عن رئيس ا�� <n <-رسا  
/ تعريف طالب. - 2 � �Úد¯   قبول أ
3 - . �tصورة من ا�ؤهل الع  
ارج. - 4 �� يفاد @� M7صورة من قرار ا  
5 - . � لتنفيذ من عدمه من إدارة ا�لحقيات وشؤون ا�وفد§�   رسا-> استفسار @�

دات ال�زمة  التوقيعات وا7ع�>
ا � �0 M7:جراء M7ز ا  

لوزارة  وع القرار بتوقيع السيد/ مد�n إدارة الدراسات العليا @� إحا-> م�²
. �iويصدر القرار عن وزارة التعل  
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								ملحق	ملحق	ملحق	ملحق	

والمعيدين	والمعيدين	والمعيدين	والمعيدين					الدراسات	العلياالدراسات	العلياالدراسات	العلياالدراسات	العليا				ىىىىمستومستومستومستو				ىىىىج	الموحدة	علج	الموحدة	علج	الموحدة	علج	الموحدة	علاذاذاذاذالنمالنمالنمالنم

بجامعة	مصراتةبجامعة	مصراتةبجامعة	مصراتةبجامعة	مصراتة				والموفدينوالموفدينوالموفدينوالموفدين

  


