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 الالزمة لمنح األذن للبدء في برامج الدراسات العليا: : المسوغاتأولا 

نسخة عن محضر اجتماع السادة هيئة التدريس بالقسم بشأن منح برنامج الدراسات العليا  .1

 .الكليةبالقسم ويكون معتمد من مجلس 

 املقترح.نسخة عن محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا بالجامعة بشأن البرنامج  .2

 نسخة من محضر اجتماع مجلس الجامعة بشأن البرنامج املقترح. .3

ا:   (: )الدكتوراهالالزمة لمنح اإلذن للبدء في برامج الدراسات العليا للدرجة الدقيقة  الشروطثانيا

أعضاء هيئة تدريس ليبين قارين من حملة )الدكتوراه( وبدرجة أستاذ  (5)أن يتوفر بالقسم  .1

 .مشارك على األقل وفي تخصصات فرعية مختلفة

 إرفاق: عليه يطلب  •
 قائمة بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم مبين بها التخصص الدقيق. -

 بالقائمة املشار إليها.سيرة ذاتية لكل من السادة أعضاء هيئة التدريس املدرجين  -

صورة ضوئية من أخر قرارات الترقية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس املدرجين بالقائمة  -

 املشار إليها.

 سنوات على األقل على منح قسم أول درجة عالية )املاجستير(. (10)أن يكون قد مضت مدة  .2

 عليه يطلب إرفاق: •
صورة ضوئية من قرار منح األذن للبدء في البرامج الدراسات العليا لدرجة اإلجازة العالية  -

 . ()ماجستير

 .(10)صورة ضوئية من شهادة إجازة عالية مض ى على منحها من القسم  -

 درجة إجازة عالية " ماجستير" على األقل.( 50)أن يكون القسم قد منح  .3

 إرفاق:عليه يطلب  •
ات الدرجة العالية دعلى بيانات مفصلة عن شها تحتوي قائمة معتمدة من قبل القسم والكلية  -

طالب مبين بها اسم الطالب رباعي وعنوان الرسالة واسم األستاذ  (50)التي منحها القسم لعدد 

 املشرف وسنة التخرج.

 .اللوائح لسارية بالخصوص ما تحددهالطالبة شروط القبول حسب  يتوفر فيان  .4

 عليه يطلب إرفاق  •
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 /تقال / نظام الدراسة واالمتحاناتالئحة الدراسات العليا للكلية متضمنة شروط القبول واالن -

 للقرار )
ً
 .بشأن الئحة تنظيم التعليم العالي(  م2010لسنة  501إعادة التنسيب والفصل / وفقا

  .املقررات .5

 عليه يطلب إرفاق  •
 مذكرة توصيف للمقررات الدراسة بالبرنامج.  -

جدول املقررات الدراسية بالبرنامج أساسية )إلزامية( / اختيارية متضمنة ترميز متسلسل  -

  معتمد.

مراجع حديثة كحد  اثنان (2)قائمة بالكتب واملراجع لكل مقررات البرنامج )لكل مقرر عدد  -

 أدنى(. 

 

 


