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 . برامج الدكتوراه3

 نظرة عامة
 .وحتى تخرجهم الدكتوراه مسار طلبة برامجاإلطار الذي يحكم  واإلجراءات الخاصة بها السياسةهذه  تحدد

 مجال التطبيق
 .الجامعةعلى جميع برامج الدكتوراه في  تُطبق هذه السياسة

 الهدف
 السياسةهذه  وتوضحبتحقيق أعلى المعايير األكاديمية واإلداريّة في إدارة برامج الدراسات العليا.  الجامعةتلتزم 

المطلوبة للتعامل مع طلبات المتقّدمين وقبولهم ومسيرتهم حتّى تخرجهم في برامج  القواعد ،بها الخاصةواإلجراءات 
 .الجامعةالدكتوراه التي تطرحها 

 السياسة

الرياضيات أو علم مثل إلى منح درجة دكتوراه الفلسفة مع إضافة اسم التخصص العام (برامج تؤدي  الجامعةتطرح  )1
 .وفي الملف األكاديمي للطالب في شهادة الدكتوراهالنفس أو الهندسة الكهربائية أو غير ذلك) 

تنفيذ هذه اإلجراءات  عدّ على أساس هذه السياسة وما يتّصل بها من إجراءات. ويُ  ةامج الدكتوراه ساريصبح برت )2
 .الدراسات العلياكلية د ميعو علياالدراسات البين مجلس  مسؤولية مشتركة

 تتعارض البرامج الدكتوراه بما يالئم ظروف كل كلية وطبيعتها. ويجب أيجوز للكليات أن تضيف قواعد تكميلية إلى  )3
جلس الدراسات العليا وعميد كلية مموافقة  يجب. والخاصة بهااالجراءات أي من السياسات أو تلك القواعد  أو تبطل

 قبل تطبيقها.في أي كلية برنامج الدكتوراه ب ةصاعلى أية قواعد أو إجراءات خ الدراسات العليا

تدعم الجامعة التحاق الطلبة الموهوبين من أبناء الدولة ومن غيرهم ببرامج الدكتوراه وتشجعهم من خالل المنح  )4
 والزماالت التنافسية.
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 برامج الدكتوراه - )3السياسة رقم ( إجراءات
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 يتم إدارة برنامج الدكتوراه من خالل:

 .على تنفيذ برنامج الدكتوراه التي تشرف لجنة دراسات الدكتوراه -أ 
 في الكليّة منسق برنامج الدكتوراهو مساعد العميد -ب 

 .المعنية في الكليّة منسق برنامج الدكتوراهمنصب  ما يشغل عادة مساعد العميد -1
منسق كعضو هيئة تدريس آخر ، التوصية بتعيين مساعد العميدبالتشاور مع و المعنية لعميد الكليةيجوز  -2

 ، وفقاً لصالحيات التوقيع.برنامج الدكتوراه
منسق ، أن يقوم بتشكيل لجنة الدكتوراه بالكلية برئاسة مساعد العميدوبالتشاور مع  المعنية يجوز لعميد الكلية -3

. وتكون مهمة هذه اللجنة تقديم الدعم المعنية وعضوية أعضاء هيئة تدريس بالكلية برنامج الدكتوراه
المكونة من لجنة الدراسات العليا بالكلية  ، وقد تكون هذه اللجنة هي نفسهامنسق برنامج الدكتوراهوالمشورة ل

 أو قد تختلف عنها.مساعد العميد ومنسقي برامج الدراسات العليا 
أن يكون له إسهام علمي  المعنية في الكلية برنامج الدكتوراهل اً منسقل عميتوقّع من عضو هيئة التدريس الذي ي -4

 المهنية فّعال في تخصصه من خالل دراسات حديثة وقيّمة وتقديم مشروعات بحثيّة والمشاركة في المنظّمات
 مجالس التحرير في الدوريّات العلميّة ذات السمعة العالميّة. وأفي مجاله وعضويّة المجالس االستشارية 

 في القسم العلمي منسق برنامج الدكتوراه -ج 
 نسقمكعضو هيئة تدريس  بتعيين العلمي ومساعد العميد، ئيس القسموبالتشاور مع ر المعنية وم عميد الكليةيق -1

، وعادة يكون هو نفسه منسق برنامج الماجستير إذا كان هناك برنامج بالقسم العلمي برنامج الدكتوراهل
 ماجستير في نفس التخصص.

أن يكون له إسهام علمي  العلمي في القسم برنامج الدكتوراه منسقكل عميتوقّع من عضو هيئة التدريس الذي ي -2
وتقديم مشروعات بحثيّة والمشاركة  منشورة ومعروضةفّعال في تخصصه من خالل دراسات حديثة وقيّمة 

التحرير في الدوريّات العلميّة ذات  مجالس وأفي مجاله وعضويّة المجالس االستشارية  المهنية في المنظّمات
 العالميّة.السمعة 
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 بتعيين مشرف يقدم كل طالب تم قبوله في برنامج الدكتوراه في القسم العلمي مقترحاً لمنسق برنامج الدكتوراه -أ 

 ويجب أن يكون المشرف عضو هيئة تدريس بالقسم. في البرنامج وذلك قبل نهاية الفصل الدراسي األول للطالب
قد يطرأ ي تغيير أ، كما يتم إخطار كلية الدراسات العليا بالمشرفباسم  الدراسات العلياكلية . ويتم إخطار العلمي

ويجب أن يوافق مساعد العميد بالتشاور مع العميد على  .الدكتوراهبرنامج طلبة  المشرفين على على أسماء
 المشرف.

الدكتوراه أن يكونوا من ذوي المكانة  ةبعلى طل يقومون باإلشرافيتوقّع من أعضاء هيئة التدريس الذين  -ب 
المنشورة الحديثة المرموقة واإلسهام الواضح في تخصصاتهم من خالل بحوثهم ومشروعاتهم البحثيّة والدراسات 

في أفضل الدوريّات في تخصصاتهم ويشغلون مواقع قياديّة في منظمات مهنيّة على المستويين المحلي والدولي. 
الذي ينتمي إليه  العلمي أستاذ مشارك في القسم أو أستاذبرتبة  ن أعضاء هيئة التدريسميكون المشرف  عادة ماو

يتوافر في  يجب أن، ووجيه الطالب واإلشراف على رسالتهعلى ت ويتوقّع من كّل مشرف أن يكون قادراً  ،الطالب
هيئة التدريس للمشاركة الحد األدنى للمؤهالت على النحو المنصوص عليه في المعايير الختيار أعضاء المشرف 

 في برامج الدراسات العليا.
، وبالتشاور مع ومساعد العميد منسق برنامج الدكتوراه من خاللغيير المشرف يتقدم بطلب لتيجوز للطالب أن  -ج 

إتمام الموافقة على المقترح البحثي المقدم من الطالب يتم تغيير المشرف في حالة  كما ال .المشرف الحالي للطالب
  في أطروحة البحث. بدء الطالبالة وفي ح

 



 م2014) لسنة 39تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 دليل إجراءات الدراسات العليا رقم السياسة المرتبطة 03-د.ع

 تاريخ بدء العمل باإلجراءات 01/09/2014 
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 برامج الدكتوراه

ر الجامعة للدراسات العليا نائب مديالمكتب المسئول:  عدد صفحات اإلجراءات 7من  2
 والبحث العلمي

 

3®  WM'd�ô«·« V�UD�« vK� 
بالتشاور و منسق برنامج الدكتوراهعلى ترشيح  بناءً  الطالبالشراف على لجنة ابتشكيل  عميد الكلية المعنيةيقوم  -أ 

كلية د عمييتم إخطار و ذ هذا اإلجراء قبل نهاية أول فصل دراسي للطالب في البرنامجتخيجب أن يو مع الطالب.
اإلشراف على تقدم الطالب في دراسته وتوجيهه في المساقات التي القيام ب وتتولى اللجنة .به الدراسات العليا

 بما يؤدي إلى إكمال متطلبات الدرجة العلمية بنجاح. ةسيدرسها واالمتحان الشامل، والبحث واألطروح
بالجامعة تدريس الأعضاء هيئة المشرف الرئيسي واثنين على األقل من من اف على الطالب لجنة االشرتتشّكل  -ب 

يرتبط مباشرة بالمجال  ا، وبحيث يكون مجال خبرتهمأعلى رتبة أوأستاذ مشارك  يحمل رتبةعلى األقل  اأحدهم
 .الذي سيدرس فيه الطالب

 .افلجنة االشررئيس  هو الطالب علىالرئيسي يكون المشرف  -ج 
أو رتبة أعلى، مهام الرئيس المشارك أستاذ مشارك  يحمل رتبة ما يكون، والذي عادة اللجنةيتولى أحد أعضاء  -د 

بشكل  قادر على أداء مهامهفي األحوال التي يكون فيها رئيس اللجنة غير  اللجنةللجنه، بحيث يقوم مقام رئيس 
 دائم وذلك حتى يتم اختيار مشرف رئيسي آخر. 

كعضو  خارجي فمشرأن تضم اللجنة في عضويتها ، وبالتشاور مع الطالب، يجوز المشرفبناًء على طلب  -ه 
ويتوقع أن يقدم هذا العضو الدعم والمشورة للطالب الذي قد يمضي بعض الوقت في  .مشارك للجنة اإلشراف

 البحث أو التدريس في مؤسسة هذا العضو.
 البدوفي هذه الحالة  ،اإلشراف لجنة ويةعضفي  اً أن يطلب تغييريجوز للطالب من خالل منسق برنامج الدكتوراه  -و 

 .الدراسات العلياكلية د ميعإخطار و، عميد الكلية المعنيةمساعد  من موافقة
معايير اختيار أعضاء هيئة برنامج الدكتوراه وفقاً لاإلشراف على كون التعيينات والتعديالت في لجنة يجب أن ت -ز 

 العليا.التدريس للمشاركة في برامج الدراسات 
يجب أن تجتمع لجنة اإلشراف على الطالب مرة واحدة على األقل في الفصل الدراسي، وذلك لنصح الطالب فيما  -ح 

يدرسها، ومناقشة تقدمه في البحث وتحديد أي مشاكل يقابلها واقتراح الحل لها. ويجب أن يخص المساقات التي س
 تماع للجنة اإلشراف يقدمه إلى مساعد العميد.يقوم المشرف على الطالب بكتابة تقرير مختصر بعد كل اج
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ى المشرف علشمل هذه اللجنة تأعضاء، و أربعةعلى األقل  رسالة الدكتوراه في عضويتها امتحانلجنة تضم  -أ 

، العلميمن خارج القسم أحدهما  عضوين آخرين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ورئيس للجنةك الطالب
 .ارجيخ ممتحنباإلضافة إلى 

عميد الكلية المعنية  من بعد ترشيحو، كلية الدراسات العلياد ميرسالة الدكتوراه بواسطة ع امتحانلجنة  تُشكل -ب 
في أقرب وقت ممكن  اللجنة شكيليتم توطالب. الو الطالبوالمشرف على  منسق برنامج الدكتوراهوبالتشاور مع 

 ثالثة أشهر قبل مناقشة رسالة الدكتوراه. قل عنولكن في موعد ال ي
من وتكون لجامعة لفي مؤسسة تعليمية مناظرة عضو هيئة تدريس ذو خبرة خارجي الممتحن الالبد أن يكون  -ج 

 ه خبرة في مجال تخصص الطالب.ديل، كما البد أن تكون دولةالخارج 
العلميّة بعد انتهاء الطالب من إعدادها وأن يحضر إلى  األطروحةالممتحن الخارجي بمراجعة من المتوقع أن يقوم  -د 

 .الطالبلحضور مناقشة الدولة 
بما فيها تذاكر السفر  كلية الدراسات العليا تكاليف حضور الممتحن الخارجي الكلية المعنية بالتعاون مع تتحمل -ه 

 واإلقامة ومكافأة مالية نظير مشاركته في مناقشة رسالة الدكتوراه. (عادة درجة سياحية)
ير التي تتبع الختيار أعضاء هيئة يكون التعيينات والتغييرات في لجنة مناقشة الدكتوراه وفقاً للمعاتيجب أن  -و 

 التدريس للمشاركة في برامج الدراسات العليا.
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 هو:برنامج الدكتوراه لقبول في امتطلبات لالحد األدنى  -أ 

في مجال ذو عالقة بالمجال  رة التعليم العالي والبحث العلميوزا منبها  رفمعت درجة الماجستير من جامعة -1
 .المعني بطلب المتقدم
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وزارة  من رف بهاأو ما يعادله لمرحلة الماجستير من جامعة معت 4.00من  3.30الحصول على معدل  -2
 .التعليم العالي والبحث العلمي

وذلك لجميع  ،في اختبار اآليلتس األكاديمي أو ما يعادلها في االختبارات األخرى 6.5درجة ال تقل عن  -3
التخصصات التي تكون لغة الدراسة األساسية فيها هي اللغة اإلنجليزية أو التي يتم كتابة األطروحة فيها 

 .من تاريخ التقدم عليهاتاريخ الحصول  علىعامين أكثر من ال يكون قد مضى وبشرط أن  باللغة اإلنجليزية،
 أو ما يعادلها. 5في البرامج التي تدرس باللغة العربية، يكون الحد األدنى لدرجة اآليلتس هو  -ب 
 قد تقوم الكليات بوضع معايير إضافية أو أعلى للقبول ببرنامج الدكتوراه بها. -ج 
بمعرفة  والتوصية عليها سواء بالقبول أو عدم القبول االلتحاق ببرامج الدكتوراه مراجعة كل طلباتأن تتم  يجب -د 

 لجنة تنفيذية للبرامج البينية). عن طريق (أواألقسام العلميّة في كليّات الجامعة كّل في مجاله.
لجنة قبولها من األقسام العلمية، بواسطة بالتي تم التوصية  ،مراجعة طلبات االلتحاق ببرامج الدكتوراهأن تتم يجب  -ه 

 قبل الشروع في إجراءات القبول. للتأكيد على هذه التوصية دراسات الدكتوراه
 االلتحاق في برنامج الدكتوراه على ما يلي: طلب يشتمل ملفيجب أن  -و 

 بعد تعبئته. تحاقلطلب االنموذج  -1
(نسخ من جواز السفر، وخالصة القيد) أما بالنسبة  ةاإلماراتيذوي الجنسية مستندات الهوية المطلوبة للطلبة  -2

  (صورة من جواز السفر).من غير ذوي الجنسية اإلماراتية للطلبة 
وعلى (الجامعات التي درس بها الطالب أو الكليّات  جميع من الشهادات الرسميّة مننسخة مصدقة  )2(عدد  -3

 .)المسجل العام مكتبالمتقّدم أن يرتب أمر إرسال تلك الشهادات مباشرة إلى 
وعلى المتقّدم أن يرتب أمر إرسال تلك الشهادات (اختبار اآليلتس أو ما يعادلها من نتيجة  رسمية ةنسخ -4

 .)المسجل العام مباشرة إلى مكتب
 معرفة بالطالب. اممن لهم متخصصينتزكية من  خطابي -5

تقديم مواعيد مجلس الدراسات العليا ويحدد القبول في برنامج الدكتوراه يتم مرة واحدة خالل العام الدراسي.  -ز 
 .ويتم اإلعالن عنها في الموقع االلكتروني للجامعةالطلبات 
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ويتم وذلك بالتنسيق مع لجنة اإلشراف،  ،األكاديمي رفهمع مش يقوم بإعداد خطته الدراسيةعلى الطالب أن  -أ 

كلية  إلى الدراسية الخطّة تقدمو .المعنية والكلية العلمي بالقسم منسق برنامج الدكتوراهالموافقة عليها من قبل 
 .الدكتوراه بالجامعة برنامج للطالب في الفصل الدراسي األول انتهاءقبل الدراسات العليا 

 يجب أن تتوافر في الخطّة الدراسيّة الشروط اآلتية: -ب 
لجنة  وكما هو محدد من قبلبات إعداد الطالب الخطّة مالئمة للتخصص الذي يختاره الطالب ولمتطلأن تكون  -1

 .اف على الطالباالشر
 فيه. أن يقوم بإجراء البحث الرئيسيالطالب لطالب والذي يقترح ااهتمام  أن تحدد مجال -2
دتها والطرق التي ينبغي أن تستخدم أن تحدد المساقات المالئمة لدراسة الطالب واللغة أو اللغات المطلوب إجا -3

 .اإلجادة المرجوةلتحقيق 
أو  القسم العلمي متطلبات أخرى يحددها ةأن تتضمن قائمة بجميع المتطلبات العامة لكلية الدراسات العليا وأي -4

 .المعنية أو الكليّة البرنامج
الدراسية والمعد من قبل القسم يستند تسجيل الطالب للمساقات في الفصل الدراسي األول على نموذج الخطة  -ج 

 الجدد. ةالعلمي/ الكلية لجميع الطلب
فصول دراسية على األقل وبحد أقصى  )6ستة ( خاللمتطلبات درجة الدكتوراه  استكمال جميع على الطالب يجب -د 

 .مع استبعاد فترات وقف التسجيل البرنامجالتحاقه بمن تاريخ  فصل دراسي )12(
على طلب الطالب في حالة الظروف القاهرة التي  بناءً  فصلين إضافيينيجوز تمديد هذه الفترة لمدة ال تزيد عن  -ه 

المشرف ويجب الموافقة على طلبات التمديد من خالل تحول دون إتمام المتطلبات في الموعد المحدد المسموح به. 
 .وعميد الكلية المعنية وعميد كلية الدراسات العليا منسق برنامج الدكتوراهبموافقة وعلى الطالب 

ولكي يتم تصنيف  الدراسات العليا. بمستوى مساقاتأن يقوموا بالتسجيل في برنامج الدكتوراه يجب على طلبة  -و 
 الجامعة تقوم. وكحد أدنى تسع ساعات معتمدة في كل فصل دراسييجب أن يقوم بتسجيل  فرغالطالب على أنه مت
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لتسجيل اوكذلك تعليمات وقواعد  ،قبل أسبوعين تقريبا من بداية التسجيل للفصل التالي المحاضرات جدولبإعالن 
 من موافقات وتوقيعات. تشتمل عليهتفاصيل عن المتطلبات السابقة وتواريخ التسجيل وإجراءاته بما  وبها

المعتمدة للحصول على درجة الدكتوراه ولكن لم ينتهوا بعد من  الساعاتيتم السماح للطلبة الذين أنهوا جميع  -ز 
الوصول  يتم ولكن بدون ساعات معتمدة، وذلك حتى األطروحةالستمرار في التسجيل في باالعلمية،  األطروحة

 المشار إليه أعاله. ةحد األقصى الستكمال متطلبات الدرجالإلى 
مع أقرانهم في الحرم  وا بانتظامتواجدأن يوالبحث العلمي، و للدراسةوقتهم معظم  طلبةال يكرسأن  المتوقعمن  -ح 

 ،وذلك بعد انتهاء فترة اإلقامة فرغوفي حالة الظروف الخاصة التي تستدعي أن يكون الطالب غير مت .الجامعي
اسة (انظر أيضاً السي .منسق برنامج الدكتوراهالحصول على موافقة كتابية من المشرف األكاديمي ومن  بفيج

 الخاصة بالمنح الدراسية والزماالت والدعم المالي).
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 خالل من يتجلى هذاو. المعرفة مجاالت من مجال في علمية وكفاءة متميز إلنجاز تقديراً  الدكتوراه درجة نحمتُ  .أ 

 ونشر ةمستقلّ و يةأصل ثوحلب استناداً  علميّة أطروحة تابةكو شامل امتحان اجتيازو متقّدمة مساقات ستكمالا
  .الجامعة أسرة حضور في لألطروحة علنيّة ومناقشة بحثية أوراق

 مستقلّة رصينة بحثيّة دراسة على يشتمل كبير فني أو إبداعي مشروع التقليديّة األطروحة محلّ  يحل أن يجوز .ب 
 العليا الدراسات مجلسو الطالب يتبعها التي الكليّة مجلس من مسبّقة موافقة على الحصول بعدوذلك وموثقة 

  .العليا الدراسات كلية وعميد
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ويجب  .ساعة معتمدة على األقل من مساقات الدراسات العليا قبل الترشيح لنيل درجة الدكتوراه )24(اجتياز  -أ 

  تلك المساقات. على ومنسق برنامج الدكتوراه األطروحةعلى  اإلشرافلجنة موافقة الحصول على 
 .على األقل في البحث العلمي معتمدة ساعة )30(اجتياز  -ب 
طرح برنامج الدكتوراه ويوافق عليه مجلس تالتي  المعنية لبرنامج حسب ما تقرره الكليّةأخرى ل متطلباتأي  -ج 

 .إذا تطلب األمر ذلك ومجلس الشئون العلمية الدراسات العليا
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يتطلب الحصول على الدكتوراه اجتياز المساقات الضروريّة بنجاح واجتياز امتحان شامل وتقديم أطروحة علميّة.  -أ 

أو في برامج أخرى الستيفاء متطلبات تعليمية حتسب المساقات التي درسها الطالب في مؤسسات ومن الممكن أن تُ 
(انظر الجزء الخاص بتحويل الساعات  .منسق برنامج الدكتوراهو افرإلشلجنة ابعد موافقة  الدكتوراه وذلك

 .)الساعات المعتمدة لمزيد من المعلومات عن قواعد تحويل
، مالم يكن هناك موافقة مسبقة من ) ساعات معتمدة في كل فصل دراسي9التسجيل في تسع ( الطالبيجب على  -ب 

 .برنامج الدكتوراهمنسق المشرف على الطالب و
 يجب أن يكون الطالب مسجالً في الفصل الدراسي الذي ينوي التخرج فيه. -ج 
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. لذلك إذا كان الطالب متفرغاً متطلبات الدكتوراه هو ثالث سنوات  أن ينجز فيهالطالب بإمكان للوقت الذي  ىلحد األدنا

(فيما عدا فترات وقف التسجيل فمن المتوقع أن يكون الطالب مقيم لمدة سته فصول دراسية على األقل، مع استبعاد 
بين الطالب ولجنة اإلشراف عليه، فالبد أن يجرى  مباشراً  تفاعالً الدكتوراه دراسة طبيعة  وتتطلب لطلبة المحولين).ا

 ضو هيئة تدريس بالجامعة.ع مباشر من إشرافتحت إلى األطروحة تؤدي ي التمهام الالبحث وغيره من 
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أي متطلبات إضافية ومن ذلك القدرة على  المعنية في الكليّة منسق برنامج الدكتوراهيحدد  ،ميد الكليةعبالتشاور مع 

للتمكن واإلتقان في الدراسات  الضرورية باإلحصاء وكالهما ضروريبلغة أجنبيّة أو المعرفة العملية  والمعرفة القراءة
 ةالدكتوراه المعتمدخطة تضمنها تأن  البدو ،األكاديميّة. وتصبح هذه المتطلبات اإلضافيّة شروطاً الستكمال الدرجة

 .للطالب
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 لطالبا معرفة وعمق اتساع مدى تقييممصمم لكي يساعد على  شامالً  اً متحانا دكتوراه طالب كل يجب أن يجتاز -أ 

 .للطالب العلمية اإلمكانات عن فضال ،بتخصصه
يتم تسجيل عالمة "ناجح" أو "راسب" لكل محاولة الشامل ولكن  لالمتحان معتمدةساعات  تحتسب أيال  -ب 

 لالمتحان في السجل الدراسي للطالب.
 ولكن ،خالل المسيرة األكاديمية للطالب الوقت المناسب إلجراء االمتحان الشاملحدد أن ت معنية لكل كلية يجوز -ج 

 .للطالب الخامس الدراسي الفصل بداية يتجاوزال يجوز أن يتم عمل هذا االمتحان في موعد  األحوالفي جميع 
 االنتهاء من المساقات المطلوبة. بعد أن يكون في وضع أكاديمي جيديجب على الطالب المتقدم لالمتحان الشامل  -د 
ويجوز أن يتكّون من  .الطالب اهب المسجل المعنية في الكلية برنامج الدكتوراه مسئوليةهو  االمتحان الشاملإجراء  -ه 

وفي حال عقد امتحانين تحريري وشفهي يجب أن امتحانات منفصلة في مجاالت مختلفة أو امتحان واحد شامل. 
 .االمتحان الشفهييسبق االمتحان التحريري 

، ويقوم مساعد العميد بإرسال شاملالمتحان الا وأنظمة قواعدومجلس الكلية على  المعنية موافقة عميد الكلية يجب -و 
 نسخة منها لكلية الدراسات العليا.

بتوفير نسخة من دليل قواعد وأنظمة االمتحان الشامل، خالل العرض التقديمي الذي يتم  معنية تقوم كل كلية -ز 
 إجراءه في بداية الفصل الدراسي األول للطالب في برنامج الدكتوراه.

الدرجة  تحددوإجراءات إدارته كما  االمتحان طبيعة تحدداالمتحان الشامل التي تضعها كل كلية  وأنظمة قواعد -ح 
 .طريقة التقييم الخاصة باالمتحان ضحتو ذلك على وعالوة. الجتيازهالمطلوبة 

نهاية الفصل الدراسي الخامس فقط، وبشرط أن ال يتجاوز ذلك  ة واحدةمر إالاالمتحان الشامل  راتكريجوز  ال -ط 
 طريقعن  مساعد العميدتقديم الطلب ليتم ، وفي حالة الظروف الخاصة التي تستدعي االستثناء من ذلك .للطالب
 الدراسات العليا.وعميد كلية كلية الد ميع موافقةللحصول على والكلية القسم العلمي ب برنامج الدكتوراه منسق

، ما الدكتوراه برنامج فيلالمتحان الشامل يتم إنهاء تسجيل الطالب  ثانيةال محاولةفي حالة عدم نجاح الطالب في ال -ي 
 كان إذاأقل، مثل درجة الماجستير،  مؤهل بمنح وصيت أن لكليةيجوز لو لم يحصل على استثناء لمرة ثالثة.

 دراسات برنامج إلى الطالب تحويلتوصي ب، كما يجوز أن الصلة ذات التخرج متطلبات جميع أنهى قد الطالب
د عميعميد الكلية و موافقة يجب الحالتين، كلتا وفي. الصلة ذات القبول معاييرل مستوفٍ  الطالب كان إذا آخر عليا

 .على توصية بذلك من منسق برنامج الدكتوراه الدراسات العلياكلية 
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البحث  وضوعم يقوم فيه بتحديد وشاملإعداد مقترح بحثي موجز  الطالببعد اجتياز االمتحان الشامل، يجب على 

دليل الموضحة في  مع المبادئ عها. ويجب أن يتماشى المقترحاتبالوأهدافه ويبين منهجية البحث التي يخطط الطالب 
تقديم والموافقة على مقترحات األبحاث لطلبة الدكتوراه المسجلين آلية  حديدت معنية . وعلى كل كليةإعداد األطروحات

 بها.
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دوات األبعد اجتياز الطالب االمتحان الشامل واالنتهاء من جميع متطلبات البرنامج بشأن اللغات األجنبية وغيرها من 

منسق برنامج  ، يقترحوالموافقة عليه من قبل لجنة اإلشرافلبحث اضروريّة للبحث العلمي وبعد تقديمه مقترح ال
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أن يكون الوضع  ويجبترشيح الطالب لنيل الدكتوراه. عميد كلية الدراسات العليا لو المعنيةعميد الكليّة لالدكتوراه 
قبل استكمال كل متطلبات الدرجة لنيل الدرجة الترشيح  قبول أن يحدث ويجب قبل ترشيحه األكاديمي للطالب جيداً 

 .العلميّة بفصلين دراسيين على األقل
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لحصول على الدرجة من خالل امتطلبات جميع ستكمال يحدد الموعد المتوقع الأن مرشح لنيل الدرجة على كّل طالب 

ال يتجاوز نهاية في موعد نموذج لكلية الدراسات العليا هذا اليجب تقديم الحصول على الدرجة العلمية. ونموذج تقديم 
من ، حيث يتم التحقق من خالل هذا الطلب ب فيهالفصل الدراسي المتوقّع تخّرج الطال األسبوع الثالث للدراسة في

 .في برنامج التخّرجالخاصة بالطالب وكذلك تضمينه  ةشهادكما يتم إعداد الاستكمال متطلبات الحصول على الدرجة 
 في الفصل الدراسي الذي يخطط للتخرج في نهايته.الدراسات العليا في  ويجب أن يكون الطالب مسجالً 
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 محكمةأو منشورات  نشر في مجالتمعدة لل على األقلورقة بحثية  )2أن يكون لديه عدد اثنين ( الطالب يُنتظر من

والتي ستأخذ الجودة العلمية لهذه  األطروحةهذه األبحاث للجنة مناقشة م يتقديتم . ووذلك قبل المناقشة النهائية للرسالة
 .تقديم التوصية لعميد كلية الدراسات العليا بمنح الدرجة من عدمهعند  األبحاث في االعتبار
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للمعرفة في تخصص معين. والبد  اً يحقيق يجب أن يقّدم الطالب خالصة بحثه المستقل في أطروحة مكتوبة تمثل إسهاماً 

ان يظهر في األطروحة إلمام الطالب بالدراسات السابقة في مجاله وقدرته على اختيار موضوعه بطريقة واعية وعلى 
دليل "فالبد أن يلتزم الطالب في إخراجه بالقواعد المبينة في  األطروحة. أّما شكل إجراء البحث واتّباع المنهجية العلمية

  ."روحاتإعداد األط
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تحديد موعد عميد الكلية المعنية بمساعد يقوم . والنهائي شكل عرض البحث ومناقشته الشفوي يتّخذ االمتحان -أ 

في جزء  المعنية. ويجب أن تكون الدعوة عامة لجميع األطراف بالتشاور مع عميد كلية الدراسات العليااالمتحان 
من خالل عمادة  يجب اإلعالن عن موعد االمتحان ومكانه في الحرم الجامعي، كما المناقشة األول من العرض

على األقل. ويجب أن يكون الطالب  عمل يوم عشرينبعلى أن يتم عقده قبل تاريخ التخّرج المتّوقع  الدراسات العليا
 االمتحان.عقد فيه هذا في الفصل الدراسي الذي يُ  مسجالً 

على حضور عضو الخارجي للجنة أن يحضر مناقشة األطروحة. وفي حالة عدم قدرة هذا العضو اليتوقع من   -ب 
 موعدمل على عملية التقييم ويقدمه إلى رئيس اللجنة قبل تفيجب عليه إرسال تقرير يش مناقشة األطروحة،

ويشارك رئيس اللجنة تقرير لمشاركة من خالل الدوائر التلفزيونية المغلقة. اإمكانية كما يجب دراسة مناقشة، ال
 الممتحن الخارجي مع أعضاء اللجنة.

ومن ثم يتم لمناقشة أطروحة الطالب واألداء العام.  اً مغلق اً فور انتهاء عرض الطالب لرسالته، تعقد اللجنة اجتماع  -ج 
وكذلك توصية اللجنة  وتقرير يوضح فيه نتائج المناقشة، سات العليا،إعداد وتقديم النموذج المتبع من قبل كلية الدرا

سخة من التقرير إلى مساعد العميد وعميد كلية إلى منسق برنامج الدكتوراه بالكلية والذي يقوم بدوره بتسليم ن
 .العام أيضاً إلى المسجل تقييمإلى تلك النتائج، فإن منسق البرنامج بالكلية يقوم بتسليم ال . واستناداً الدراسات العليا

 من التالي: حيث توصي اللجنة بواحدةبأغلبية أصوات أعضاء لجنة المناقشة  األطروحةالتوصية المتعلقة ب تكون  -د 
 .بشكلها الحالي األطروحة على بالموافقة التوصية  -1
بعد إجراء تعديل طفيف والتحقق من ذلك من قبل المشرف على الطالب.  األطروحةالتوصية بالموافقة على  -2

 أيام عمل من تاريخ إعالمه بالقرار. خمسةالمعدلة إلى المشرف خالل  األطروحةويجب على الطالب تسليم 
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 دليل إجراءات الدراسات العليا رقم السياسة المرتبطة 03-د.ع

 تاريخ بدء العمل باإلجراءات 01/09/2014 
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 برامج الدكتوراه

ر الجامعة للدراسات العليا نائب مديالمكتب المسئول:  عدد صفحات اإلجراءات 7من  7
 والبحث العلمي

 

 لهات المذكورة، وإعادة تسليمها للمراجعة من قبل لجنة المناقشة خاليتوجلوفقاً ل األطروحةإعادة النظر في  -3
 فترة ال تقل عن ثالثة أشهر.

عميد وفصل أكاديمي للطالب من برنامج الدكتوراه. ويجوز للطالب تقديم تظلم كتابي إلى  األطروحةرفض  -4
 أيام عمل من تاريخ إعالمه بالقرار.كلية الدراسات العليا خالل خمسة 

اً بتوصيات اللجنة، وعند الطالب كتابيمناقشة، يقوم رئيس لجنة المناقشة بإخطار الفي خالل ثالثة أيام عمل من  -ه 
ة، يتم تحديد طروحاألرفض األطروحة. وفي الحاالت التي يلزم فيها مراجعة وإعادة تسليم بأسباب  الضرورة،

ال يقل عن ثلثي األعضاء  مماوالتي تتكون والنهائية من خالل لجنة المناقشة،  لمناقشة الشفوية للمرة الثانيةلموعد 
ما بالموافقة على إالثانية توصي اللجنة  وبعد المناقشةاألساسيين للجنة السابقة، بما في ذلك المشرف على الطالب. 

 ة أو رفضها.طروحاأل
 رسالة للمعايير المتبعة بالجامعةعتبر كلية الدراسات العليا هي الجهة المسؤولة عن مطابقة النسخة النهائية للتُ  -و 

ألخطاء إلى خالية من ا األطروحةنسخة مجلدة من  قوم بتسليمبعد نجاح الطالب في المناقشة الشفوية، ي. وونشرها
كلية الدراسات العليا الحق في إجراء التعديالت في . ويكون لويتم مراجعة هذه النسخة بعناية كلية الدراسات العليا،

 حسب المعايير المنصوص عليها في إرشادات إعداد الرسائل العلمية بالجامعة. األطروحة
، إلى كلية الدراسات العليا، (pdf)بعد إجراء التعديالت النهائية، يجب على الطالب تسليم نسخة إلكترونية  -ز 

إلى كلية  كما يجب أن تسلم هذه النسخ العلمية المعتمدة. األطروحةباإلضافة إلى العدد المطلوب من نسخ 
يحدده العلمية للفصل الدراسي حسب ما  تسليم الدرجاتأيام عمل قبل تاريخ  10الدراسات العليا في موعد أقصاه 

 المسجل العام.
دراسات العليا ليتم ال ليةنسخا مجلّدة منها إلى كنسخة الكترونية و يقدم الطالب األطروحةفور الموافقة على  -ح 

 لتالي:كاتوزيعها 
 .المناقشةمن أعضاء لجنة نسخة لكل عضو  -1
 العلمي. نسخة لمكتبة القسم -2
 .نسخة لمكتبة كلية الدراسات العليا -3
 .لعمادة المكتبات الجامعيةنسخ  ةثالث -4

دفع  ،ضون فصل دراسي واحد بعد المناقشة النهائيةكاملة في غ األطروحةفي تسليم يخفقون الذين  يتحمل الطلبة -ط 
في تسليم  فيه لكل فصل دراسي يخفقون وذلك ،المسجل العامحدد مسبقاً من قبل تُ  ، والتيرسوم إتمام الدرجة

 في إعادة تسليم األطروحة لفصلين دراسيين إلى فصل الطالب من البرنامج. ةبرسالتهم العلمية. ويؤدي فشل الطل
مع كتوراه، طلب بواسطة الطالب مقدماً من خالل منسق برنامج الدتُ  أن عدة يجبوأي استثناءات لهذه القا

 الحصول على الموافقة من مساعد العميد المعني وعميد كلية الدراسات العليا.
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وفي موعد ال  ،المعنية عميد الكليّة بواسطةالدراسات العليا كلية د ميإلى عالمرشح درجة الدكتوراه  التوصية بمنح تُقدم

. والبد أن يكون في الفصل الدراسي المقرر (كما هو موضح في التقويم الجامعي)  تسليم الدرجاتيتجاوز تاريخ 
في (غير مكتمل أو ما شابه)  في سجله الدراسي بدون درجات مؤقتةوالطالب المتوقع تخرجه في وضع أكاديمي جيد 

. ويقوم المسجل العامر مكتب يخطو عميد الدراسات العليا بالموافقة يوصيووفقاً لذلك  لمساقات المطلوبة للتخّرج.ا
المضي قدماً في مع التحقق من أن الطالب قد استوفي جميع متطلبات الدرجة، وفقاً للوائح المتبعة ب العام لمسجمكتب ال

  إجراءات الموافقة لمنح الطالب درجة الدكتوراه.
 

  




