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 ة ـام العامـكـالاح

 نظام الدراسات العليا بجامعة سبها 
 

 ا :ـــــة سبهـــات جامعـن كليــات العلمية االتية مــح الدرجـالالئحة من هذهأحكام  تنظم

 (رجة االجازة العالية )الماجستيرد. 

 (درجة االجازة الدقيقة )الدكتوراه. 

 اوال: التعريفات واألهداف

 (1المــادة )

 -:منها  المدلوالت المبينة قرين كل ىة علالالئح هرات التالية أينما وردت في هذالعبا تدل 

 سبها  جامعة  :الجامعة  -

 .كليات جامعة سبها  ى: إحد الكلية -

 : اللجنة العامة للدراسات العليا.اللجنة  -

 : لجنة الدراسات العليا بالجامعة.اللجنة الجامعية للدراسات العليا -

 كلية .ال: لجنة الدراسات العليا بلجنة الدراسات العليا -

 .بفتح برنامج الدراسات العليا القسم العلمي المختص والمأذون له:  القسم العلمي  -

  .: طالب الدراسات العليا الطالب  -

 ساتذةوين األتك ىلإالجامعية التي تهدف مجموع البرامج البحثية والعلمية فوق الدراسات العليا :  -

 .والباحثين

 درجة "ة و االجازة الدقيق "الماجستير درجة "جازة العالية ويقصد بها اإل: لميةالع جازةاإل -

 "الدكتوراه

 .(الماجستير:الدراسة التي يجريها الطالب لنيل درجة االجازة العالية ) الرسالة -

 ( الدكتوراه)  جازة الدقيقةريها الطالب لنيل درجة اإلـة التي يجـ: الدراس طروحةاأل -
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 الدراسة.التي يجريها الطالب ضمن متطلبات الدراسة  :البحث -

 أو دراسيصل الأسبوعيا طيلة الف عمليتان انزمنيت : ساعة تدريسية نظرية أو ساعتان الوحدة الدراسية -

  العام الدراسي.

 . ةاألطروح الرسالة أو ىالمكلف باإلشراف عل : األستاذ المشرف -

 . ةطروحاألأو  رسالةالستاذ المكلف ضمن لجنة مناقشة : األ الممتحن -

 المختص.دريس بالقسم تعضاء هيئة الأ :مجلس القسم  -

 .: طالب دراسات عليا موفد للدراسة بالداخل  الموفد -

 مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية . :مركز ضمان الجودة  -

 (2المـــادة )

 قافيبالمستوي الث واالرتقاءالمعرفة و إنتاج وتعميق العلم ىلإالدراسات العليا بالجامعة  تهدف 

 -: ما يأتيلك عن طريق ذو ازدهاره سهام في تقدمه و، واإلييوالحضاري للمجتمع الليب

 .ختراع المناخ المناسب لإلبداع واإلتفعيل حركة البحث العلمي وتهيئة  -1

 وتطور المجتمع.تنمية قاعدة العلم والمعرفة بما يخدم تطوير وترسيخ  -2

 .ات العلمية والتقنية العالمية مواكبة التطور -3

 .الليبيللمجتمع والحضارية العربية تأكيد القيم اإلسالمية  -4

ا  الا ين وتأهيلهم تأهيثساتذة والباحمن األ إعداد كوادر -5 عالي تعليم الض بالللمساهمة في النهو عاليا

 والبحث العلمي .

 ىلعمل علمع واه المجتالتي تواجنية والمشاكل العملية قالمساهمة في دراسة القضايا العلمية والت -6

 .إيجاد الحلول لها

 ارجيا .ؤسسات العلمية والبحثية داخليا وختوثيق التعاون والتواصل مع الم  -7

 تانيا: معايير البدء بالدراسة

 (3) ادةــالم

لقسم مركز ضمان الجودة ، ويمنح لسات العليا إال بإذن مكتوب من االبدء ببرامج الدر ال يجوز  

جودة البرامج وفقا لمعايير الجودة الواردة بدليل ضمان ال هلذي يستوفي شروط هذالعلمي ا

 واالعتماد.

ورة وقف بصولها أن تء بالدراسات العليا وضع شروط البداللجنة العامة للدراسات العليا تولي وت

 الطالب عأوضااس بلك دون المس, وذهذه الشروطي قسم يفقد أحد أالدراسات العليا ب أو نهائية مؤقته

 لك . المسجلين قبل ذ
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 (4المــادة)

السنة الجامعية للدراسات العليا خالل الفترة من بداية فصل الخريف وحتي نهاية فصل  تحدد 

 معتمدة.اسبوعا لكل فصل دراسي وتتبع نظام الوحدات الدراسية ال 16الربيع من كل عام بواقع 

 (5المــادة )

تدريس جزء أو كل مفردات  يجوزالبحث بالدراسات العليا ، والعربية هي لغة الدراسة واللغة   

 ، بهدفياالعل ات الحية لطالب الدراساتاستعمال إحدى اللغأي مقرر باللغة االنجليزية ، كما يجوز 

ات دراسطالب الى لما ينشر من اإلنتاج العلمي، وع ىربطهم بتسارع البحث العلمي واطالعهم عل

لعربية اللغة االطالب غير العرب دراسة  ىوعلاالخرى  دى اللغات الحيةالعليا اإللمام بأساسيات اح

 .في الدراسات العلياوإتقانها قبل انخراطهم 

 (6المــادة )

ئحة بقرار من رئيس الال همن هذ "1"اإلجازات العلمية المنصوص عليها في المادة  تمنح  

 كافة متطلبات الحصول عليها . ستيفاءالجامعة بعد ا

 لجان الدراسات العليا بالجامعة: ثالثا

 (7المــادة )

جامعة لجنة تسمى )لجنة الدراسات العُليا بالجامعة( يصدر بتشكيلها قرار من مجلس بال تنشأ 

ا لتي بها كلياتالالدراسات العليا برؤساء لجان الجامعة برئاسة وكيل الشؤون العلمية وعضوية 

اللجنة  جتمع، وتا بالجامعة عضوا فيها ومقررا لهاليسات عليا ويكون مدير إدارة الدراسات العادر

قبل  قدمة منمى الاوشكال والنظر فيالدراسة لية آكافة الموضوعات المتعلقة ب كل شهر لمناقشة ةمر

لجهات تها لمقترحا ةوأحال ر لجان الدراسات العليا بالكلياتمحاض ىالتصديق علام العلمية وقساال

ة الجامعبعلي الدراسات العليا  باإلشراف كما تختص اللجنة،فيذالمختصة بإصدار القرارات للتن

 ها.مالية لال رصد المواردو ،تطويرها ىالعمل علوبرامج الخطط والع ضوومتابعتها والتنسيق لها و

 (8المــادة)

ي )لجنة الدراسات العليا بكل كلية من كليات الجامعة التي بها دراسات عليا لجنة تسم تشكل 

 وعضوية بالكليةوالتدريب برئاسة مدير مكتب الدراسات جب قرار من مجلس الجامعة بمو بالكلية(

معة ئيس الجارمن  دير بقرارميكلف ال ،بها دراسات عليا منسقي الدراسات العليا باالقسام العلمية التي

ن ح مإقترا ىويكلف منسق القسم بقرار من مجلس الكلية بناء عل، من مجلس الكلية اقتراح ىبناء عل

شراف إلامهمتها :  ساعدن ال تقل درجاتهم العلمية عن درجة أستاذ مأ ىعل، مجلس القسم المختص

 :االخص ىات العليا بالكلية ولها علعلي الدراس

 واالنتقال.القبول والتسجيل  كافة إجراءات تنظيم  -1

 .تنظيم الدراسة واالمتحانات  -2

 قسام المختصة .وتحديد التقديرات بالتنسيق مع األإجراء المعادالت   -3
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دراسات قتراح لجنة الا ىلطروحات بناء عالرسائل واأل ىتكليف األساتذة المشرفين عل   -4

 المختص. العليا بالقسم

 (9المــادة)

يتم إقتراحها  ( سات العليا بالقسمالجنة الدرسات عليا لجنة تسمي )االتي بها در باألقسام تنشأ 

بل قرح من من السيد / رئيس الجامعة بعد أحالة المقتمن قبل مجلس القسم ويصدر بتشكيلها قرار 

س ة التدريء هيئثنين من أعضاسات العليا بالقسم وعضوية ااق الدربرئاسة منس السيد /  عميد الكلية ،

 همتهام وتكون د،عن درجة أستاذ مساعن ال تقل درجاتهم العلمية علي أ الخبرة بالقسم من ذوي 

 ىلم ولها عيا بالقسالدراسات العل ىتنظيم واالشراف علالفي  ليا بالكليةمع لجنة الدراسات العالتنسيق 

 :ما يلي الخصوص  وجه

المواد  تحديدالقبول و امتحان ىشراف علدمين للدراسات العليا بالقسم واإلة طلبات المتقسدرا -1

 .سمالق لسلمج م المقترحات بشأنهاللمتقدمين وتقدياالستدراكية ، وإجراء المقابالت الشخصية 

 المطلوبة. االنتقال للقسم وإجراء المعادالتدراسة طلبات  -2

 االمتحانات بالقسم . ىشراف علالعليا واإل الدراساتمتابعة سير  -3

 للقسم . هالقدرة االستيعابي تحديد  -4

 إقتراح البرامج وتطويرها ووضع البرامج المنفذة لها بالقسم . -5

القسم قبل ترحها أعضاء هيئة التدريس بالتي يقالمقررات الدراسية مفردات  دراسة مقترحات -6

 إعتمادها من مجلس القسم .

مجلس ل لتهاالمشرف والطالب وإحا ستاذالبحثية المقدمة من قبل األوالرسائل  استالم الخطط -7

 .القسم إلعتمادها 

 ن.المشرفي يق معمتابعة تنفيذ الخطط البحثية وتقديم تقارير دورية بشأنها لمجلس القسم بالتنس -8

 لقسم العليا بالكلية ورئيس ا الدراساتلجنة رئيس  بالتنسيق مع المقيم السريتكليف  -9

 طروحات .قتراح لجان المناقشة للرسائل واألإ -10

دراسات شأن المن تعليمات ب هيصدر عن التنسيق مع مكتب الدراسات العليا بالكلية وتنفيذ ما -11

 العليا بالقسم .

 : نظام القبول والتسجيل واالنتقالرابعا

 (10ـادة)المـ

التي نصت عليها باإلضافة إلى الشروط  للقبول بمرحلة اإلجازة العالية )الماجستير( يشترط 

 ما يلي:اللوائح العامة 

 من داتمتحصال على الدرجة الجامعية األولى أو ما يعادلها من الشها المتقدمأن يكون  -1

وز ر ذلك يجي غيوف ،ط ان ال يقل تقديره العام عن جيدبشر ,مؤسسة علمية معترف بها

 تي :آلالقبول وفق ا
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ة وحد12ن تزيد ع حدات الدد وعن من االقسام المناظرة بعد دراسة يالجامعي قبول الطالب  -أ

 .استدراكية دراسية

 20 عدد وحدات ال تزيد عنقسام غير المناظرة بعد دراسة ين من األيقبول الطالب الجامع  -ب

  .اد استدراكيةوكم وحدة دراسية

ان ط بشر مية العامةيمن احدى المؤسسات التعل ب من حملة الدبلوم العالي يجوز قبول طال -2

 تحميلهم بمواد استدراكية أو مكملة . بعداليقل تقديرهم العام عن جيد جدا 

 دة الجيد وفي م الستدراكية بتقدير عام ال يقل عنن يجتاز الطالب مقررات المواد اأ -3

 تتجاوز ثالثة فصول دارسية متتالية .

 .لياو كع للدراسة جزئيا أللتفر وافقة جهة العملعلى م المتقدم من العاملينحصل أن ي -4

  .إجتياز الطالب للمقابلة الشخصية وإمتحان القبول -5

 المرشحين من مؤسسات الدولة .ثم دين تعطى أولوية القبول للمعي -6

الطالب  ثناءستباالمرحلة الجامعية األولى, وذلك يتم قبول الطالب وفق أولوية تقديراتهم في  -7

ن الدول مغيرها بين ليبيا و تفاقيات المبرمةلإل راسية تنفيذاا داألجانب المتحصلين على منح 

 والمنظمات االقليمية .

 (11المــادة)

 باإلضافة إلى الشروط العامة المنصوص للقبول بمرحلة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه( يشترط 

 يلي: العامة ما في اللوائحعليها 

الشهادات  ن الطالب متحصالا على اإلجازة العالية )الماجستير( أو ما يعادلها منأن يكو  -1

 من اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهالت العلمية . الُمعترف بها

يتم  في غير ذلك من األحوالالجامعي و أن تعطى األولوية في القبول ألعضاء هيئة التدريس   -2

ذلك و ية.لتي الدراسة الجامعية واإلجازة العالقبول الطالب وفق أولوية تقديراتهم في مرح

 اتفاقيات مبرمة .باستثناء الطالب األجانب الممنوحين للدراسة وفق 

 .مواصلة الدارسة ىمن مقدرة الطلبة عل للتأكدالشامل  المتحانا المقابلة الشخصية و اجتياز  -3

ا أو ج تفرع للدراسةال ىللعاملين علموافقة جهة العمل بالنسبة  -4  زئيا.كليا

 (12المــادة)

 ،لجامعيلعام ااألقل من تاريخ بدء ثالثة أشهر على ا باب القبول بالكليات قبلعن افتتاح  يعلن

بولهم قرر لمقاأعداد الطلبة  ىويجب ان يشمل إعالن فتح باب القبول عل ،ويقفل بعد شهر من افتتاحه

 وفق القدرة االستيعابية بكل قسم بالكليات .

ن مالتحقق  قسامبالكلية بالتنسيق مع لجان الدراسات العليا باأل اسات العُلياالدر لجنة ولىتتو

قوائم  تعلنن أ وغير ذلك من اإلجراءات, وعليهاشروط القبول وإجراء االمتحانات وتنظيم المقابالت 

 المقبولين قبل أسبوعين على األقل من تاريخ بدء الدراسة. الطلبة
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متتالين، مالم يقدم عذرا مقبوال بالتسجيل لفصلين دراسيين  ل الطالب في حال لم يقميلغي قبو 

 كلية عن طريق القسم المختص .المكتب الدراسات العليا ب ىلإ

 (13المــادة)

العليا دراسته  إلتمامجامعة سبها  ىلإبها الجامعات المعترف  ىإحد منالطالب  انتقال يجوز -

ص في فس التخصتوفر نإذا  (الدكتوراه) الدقيقة أو (الماجستيردرجة االجازة العالية )  ىللحصول عل

 .معة لجاا تكليا أقسام إحدى

لب الطا ىعليشترط  الالئحة هذهمن  (10،11المواد )للشروط المنصوص عليها ب ضافةالبإ  -

ن ال أوقل األ ىدراسة نصف المقررات الدراسية المتبقية لنيل الدرجة المراد الحصول عليها عل

  ل طلبهتحسب من تاريخ قبولدراسة بالجهة المنتقل منها ألكثر من سنة يكون قد انقطع عن ا

 -: ما يلي عاة امع مرالنقل بموجب قرار من مجلس الجامعة   ويتم -

طباق نا مدى لجنة الدراسات العليا بالقسم للتأكد من ىللعرض علالنقل للقسم المختص  بيقدم طل  -1

التي والكلية بلجنة الدراسات العليا  إلىيحال ما شروط النقل وإلجراء المعادالت المطلوبة ومن ث

 .جامعةلس المج جتماعإبتمهيدا للعرض  لجنة الدراسات العليا بالجامعةلاحالته  ىبدورها تشرف عل

 -ن يرفق بالطلب المستندات االتية :أ -2

من الجهات  هقمعتمدة ومصد ما يعادلهاأو " نسخة أصلية" ىولهادة الجامعية األشال -أ 

 ة المختص

، ومدة هافيالطالب ومفرداتها ونتائجه  كشف درجات أصلي بالمقررات التي درسها -ب 

 نها .لمنتقل ممية اة التعليالمتبع بالمؤسس الدرجاتفي الكلية المنتقل منها ونظام  الدراسة التي قضاها

 (14المــادة)

 نتائجالتقييم  ،ا بالقسممع لجنة الدراسات العلي بالكلية بالتنسيق لجنة الدراسات العليا تتولي 

لوحدات انصف عدد  هاوحداتها أو مقرراتال تتجاوز ن أ ىعل ومعادلتها السابقة للطالب المنتقل

إلنهاء  لمتبقيةاللمدة  األدنىأن يكون الحد ، والمراد الحصول عليهاالمطلوبة لنيل الدرجة العلمية 

لمطلوبة الدرجة ا نصف المدة المقررة لنيل النيلهى الطالب المنتقل التي يسعالعلمية  الدرجةمتطلبات 

 علي األقل .

 (15المــادة)

 ،استهترة درن ولمرة واحدة خالل فلين الدارسييلمدة التتجاوز الفص قيدهللطالب إيقاف  يجوز

ة ب الموجبسبااأل يذكر فيه ،الدراسيقبل بداية الفصل للقسم المختص  بعد تقديم طلب كتابيوذلك 

 . سم بعد موافقة الق كليةالمن قبل لجنة الدراسات العليا ب في الطلب لإليقاف ويتم البث

 : نظام الدراسة و االمتحاناتخامسا 

 (16المــادة)
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قل يبحيث ال  إجتياز الطالب المقررات الدراسية، بعد (الماجستيردرجة اإلجازة العالية ) تمنح 

 قشة,ا لجنة المناوتجيزه, الكليةتقبلها ة رسال نجازإضافة الي البإ ( وحدة دراسية24عن )عدد وحداتها 

 .وحدة دراسية بنجاح (40)أو دراسة عدد وحدات دراسية  6ويحدد لها عدد 

 (17المــادة)

زيد تبحيث ال  ،إجتياز الطالب المقررات الدراسية درجة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه( بعد تمنح 

ا متحلإل معتمدة واجتيازه ( وحده 24) عدد وحداتها عن ا وشفويا وحة أطرم إنجاز ، ثان الشامل تحريريا

ة ريات السريمع استيفاء المتطلب، وتجيزها لجنة المناقشةالكلية بحثية في موضوع التخصص تقبلها 

 .لطلبة الطب البشري وطب األسنان

 (18المــادة)

 (18)( يرستالماجمتطلبات اإلجازة العالية ) الستكمالللمدة التي يقضيها الطالب  األدنى الحد -

 را .هش (36لذلك هو ) األعلىوالحد تحسب منذ التحاقه وتسجيله بها والتخرج منها ، شهرا

 ( شهرا36)( هو الدكتوراهدرجة االجازة الدقيقة )االني للمدة التي يقضيها الطالب إلستكمال  الحد -

 .( شهرا60لذلك هو ) األعلىوالحد تحسب منذ التحاقه وتسجيله بها والتخرج منها ،

مرة واحدة ستة أشهر بقرار من السيد / رئيس الجامعة ول (6لمدة )تمديد الحد األعلى  ويجوز  -

 .فقط

 (19المــادة)

 ختصاصالتدريس بالدراسات العُليا, أعضاء هيئة تدريس أكفاء من ذوي الخبرة واال يتولى

 على النحو التالي: 

ملة من ح أعضاء هيئة التدريس يتولى تدريس مقررات الدراسات العُليا في مرحلة الماجستير -أ

 درجة أستاذ مساعد على األقل. عنالعلمية الدكتوراه ال تقل درجتهم 

يتولى تدريس مقررات الدراسات العُليا في مرحلة الدكتوراه أعضاء هيئة التدريس من حملة    -ب

 على األقل. مشاركعن درجة أستاذ العلمية الدكتوراه ال تقل درجتهم 

راه دريس في الدراسات العُليا أعضاء هيئة التدريس. من حملة الدكتوويجوز أن يتولى الت

ك سية وذلدراال مقرراتالدة من دوفي أجزاء مح المعارون لجهات أخرى لمدة مؤقتة المتقاعدون أو

  بمراعاة الفقرتين )أ,ب( من هذه المادة.

 (20المــادة)

ة أكفاء من ذوي الخبر , أعضاء هيئة تدريساإلشراف على الرسائل واألطروحات يتولى

 واالختصاص على النحو التالي: 

ملة ( أعضاء هيئة التدريس من حالماجستيريتولى اإلشراف على رسائل اإلجازة العالية ) .أ

 .أستاذ مساعد عن درجةالدكتوراه ال تقل درجة كل منهم 

حملة أعضاء هيئة التدريس من  (الدكتوراهيتولى اإلشراف على أطروحات اإلجازة الدقيقة ) .ب

 اذ مشارك.تال تقل درجة كل منهم عن درجة أس الدكتوراه الذين
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و ويجوز أن يتولى اإلشراف على الرسائل واألطروحات أعضاء هيئة التدريس المتقاعدون أ

 ( من هذه المادة.ب , )أ المعارون لجهات أخرى لمدة مؤقتة وذلك بمراعاة الفقرتين

 (21المــادة)

ن ايجوز ، وتحريريا في المقررات التي يدرسهاصل دراسي الطالب في نهاية كل ف يمتحن

اذ ن أستم، حيث يكلف القسم المختص لجنة لإلمتحانات الشفهية مكونة يمتحن الطالب شفهيا ايضا

 عضاء هيئة التدريس بنفس التخصص.المادة وعضو أخر علي األقل من أ

 

 (22المــادة)

 -الي:الدراسية وفق الجدول الت  يحسب تقدير المقررات

 رـــالتقدي ةـــالدرج ر.ت

 ممتاز %100%إلى85من   .1

 جيد جداا  %85اقل من  %إلى75من  .2

 جيد %75% إلى أقل 65من   .3

 ضعيف %65أقل من   .4

 

رب ضويحسب المعدل العام للطالب عن طريق التقريب العشري عند حساب النسب,  ويعتمد نظام

 م أخد المتوسط العام .ث الدرجة التي تحصل عليها في عدد الوحدات لكل مقرر

 (23المــادة)

 . دراسي( في كل مقرر%65تقدير جيد ) ىتحصل عل االطالب ناجحا اذ يعتبر

 (24المــادة)

 ميقسم العلبعد موافقة ال، لجنة الدراسات العُليا بالكلية لدىطروحة ألالرسالة أو ا تسجل

 ألستاذدقة وخطة البحث واسم اب األطروحةعنوان الرسالة أو  المختص, على أن يتضمن التسجيل

ل أي إدخا , وتاريخ التسجيل وال يجوزالعلمية هودرجت , ومساعده إن وجدالعلمية المشرف ودرجته

م التعديل ويت كليةو الأبالقسم  , إال بموافقة لجنة الدراسات العُلياأو الخطة تغيير أو تعديل على العنوان

لة أو ها للرساأهميتواألوجه العلمية التي استدعته للتعديل  بناء على كتاب من األستاذ المشرف يبين فيه

 منصوص عليها.األطروحة, وال يؤثر التعديل في حساب مدة الحد األعلى لنيل الدرجة ال

اجتياز المقررات والنجاح في المرحلة  تسجيل الرسالة أو األطروحة إال بعد وال يجوز

وال يعد تسجيل الرسائل أو األطروحات  األحوال, التمهيدية أو النجاح في االمتحان الشامل بحسب
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باإلشراف على شؤون التعليم العالي عن طريق إدارة ي الجهة المختصة فتسجيلها  نهائيا إال بعد

  الدرسات العليا بالجامعة . 

 

 

 

 : مناقشة الرسائل واالطروحاتاسادس

 (25المــادة)

 لمختصل أحد أعضاء هيئة التدريس اتقييمها من قب مناقشة الرسائل واألطروحات بعد تتم

طروحة حية الرسالة أو األمن حيث صال هبصورة سرية ويقدم تقرير " "المقيم السري بالموضوع

ة أو ة الرسالإحال كلية خالل شهر منالالقسم تقديم تقريره الي لجنة الدراسات العليا ب ى، وعلمن عدمه

م ير المقيتقر ىلعسالة أو األطروحة للمناقشة بناء ، وإذا أفاد القسم بعدم صالحية الرهليإاألطروحة 

هما الطلب منييم ووالطالب بنتيجة التق ستاذ المشرفكلية إبالغ األالوجب علي لجنة الدراسات العليا ب

، إلعادةاتاريخ  قبل ثالثة أشهر من، وال يجوز أن تجرى المناقشة أو األطروحةإعادة النظر بالرسالة 

نة ن قبل لجمالمشرف  هإلي ىنتها ما اعتمادمرة أخرى ويتم  للقسم للتقييم واليجوز إعادة اإلحالة

 بالخصوص .  ىإجراءات أخر يةأ ذة  في شأن الرسالة دون أتخاكليالالدراسات العليا ب

 (26المــادة)

 ير ذلكغ ليةبالك مالم تقرر لجنة الدراسات العليا األطروحات بصورة علنية,الرسائل و  تناقش

سات ة للدراالسنة الجامعي لك خاللوذ بعد اإلعالن عنها بوقت كاف في مقر الكلية هة،ألسباب وجي

لسة الي تحول الجت ومن ثماالطالب ماتم عملة مستعينا بالوسائل التوضيحية الالزمة يقدم حيث  ,العليا

 اذ كافةتخا قشةولجنة المنا وعلي الكلية ،والطالب فقط المناقشة جلسة مغلقة تقتصر علي أعضاء لجنة

ة داخل مناقشال يحضر االحتفال بنتيجةو ,المناخ العلمي المناسب للمناقشة اإلجراءات لضمان تهيئة

 .الكلية 

 (27المــادة)

لمشرف ستاذ االماجستير من ثالثة أعضاء من بينهم األ المناقشة لإلجازة العاليةلجنة  تتكون

 قلاأل ىعل أُستاذ مساعدراه و بدرجة األقل من خارج الجامعة من حملة الدكتو ىيكون أحدهم عل

 إعتمادو، بناء علي إقتراح من القسم المختصالمناقشة بقرار من رئيس الجامعة  لجنة لتشك

، ابتشكيله توجيهال مناقشة خالل شهر منلجنة ال، ويتم تشكيل معةلجنة الدراسات العليا بالكلية والجا

ذر ند تع، وعتاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة منوتكون المناقشة في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر 

  لمختصبديل له من قبل القسم ا عن طريق ترشيح إشتراك أحد أعضاء اللجنة يتوجب تعيين غيره

 (28)المــادة
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 ىف علالمشراالستاذ  بينهم هيئة تدريس منلجنة مناقشة األطروحة من خمسة أعضاء  تتكون

ألقل من ا ىعل ن يكون اثنان منهمى األقل وأتاذ مشارك علمن حملة الدكتوراه و بدرجة أس يكونواأن 

 خارج الجامعة .

 لعلمياقتراح القسم ا ىعلبناء أو من يفوضه  لجامعةامن رئيس  روتشكل لجنة المناقشة بقرا

 راا ريقشرف تذ المُ و ذلك بعد أن يقدم األستا الجامعةبالكلية و وإعتماد لجنة الدراسات العلياالمختص 

توصية ر من الويتم تشكيل لجنة المناقشة خالل شه ,للمناقشةاستعداده وحته ولطالب ألطرباستكمال ا

د تعذر جنة وعنتشكيل اللتتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ صدور قرار  أما المناقشة فيجب إال ,يلهابتشك

 أعضاء.  جاز مناقشتها بأربعة ,لجنةعضاء الأحد أاشتراك 

 (29المــادة)

كتوراه من لديجوز االستعانة بحملة االالئحة  هذمن ه 26 - 25لمادتين من أحكام ا إستثناء

ت طروحالغرض التدريس بالدراسات العليا واإلشراف علي الرسائل واأل ,غير العاملين بالتدريس

 ,لدقيقةجازة اى اإلعشر سنوات بعد الحصول عل (10مناقشتها شريطة التمتع بخبرة ال تقل عن )و

 ميزة.مت علمية  ثنشر أبحاو

 (30المــادة)

لنموذج اا على قرارهبين أعضائها وعلى اللجنة أن تدون بالتوافق  لجنة المناقشة قراراتها تتخذ

 .سبوع من تاريخ المناقشة أخالل مجلس القسم تقدمه لالمعد لذلك و

 (31المــادة)

رط تها بشزأو إجا أو عدم إجازتهااألطروحة  أولجنة المناقشة قرارها بإجازة الرسالة  تتخذ

تابعة رف مستاذ المشفي هذه الحالة يتولى األُ و ,النواقص أو إجراء بعض التعديالت استكمال بعض

د ة إال بعألطروحو ال يجوز اعتماد الرسالة أو ا ,لب منه من تعديالت أو تغييراتالطالب لما ط تنفيذ

تاذ قوم األسلك يالطالب من ذ عند انتهاءو ,طلوبةالم أو التغيرات انتهاء الطالب من إجراء التعديالت

روحة و األطأمرفقا بالرسالة  العلمي لعرضه على لجنة المناقشة القسم ىالمشرف بتقديم تقريره إل

لي بإعتماد ، ويجوز تكليف المناقش الداخقشةناأشهر من تاريخ الم 3في مدة ال تتجاوز المعدلة ,

بعد  ورة نهائيةالب بصيجاز الطو ،تمكن المناقش الخارجي من الحضور التعديالت في حال عدم

 .خيرهذا التاريخ األجازة من تحسب اإلو مناقشة جديدة, ىحاجة إلالدون  اعتماد التعديالت

 (32المــادة)

 .امعةحساب الج ىللجنة المناقشة أن توصي بنشر الرسائل و األطروحات المتميزة عل يجوز

 (33المــادة)

تقديم  بعدة رة واحدفرصة اخري للطالب م وز للكلية منحيج ,طروحةالرسالة أو األجز لم تُ  إذا

ا  إلجازة للية و سنة العاأشهر لإلجازة  دة ال تتجاوز ستةفي مُ المختص القسم لمجلس  كتابيا الطالب طلبا

ا يإذا رفضت الرسالة للمرة الثانية و الدقيقة  .عد رفضها نهائيا
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 الرسائل و األطروحات ىومحتو مواصفات: ا  سابع

 (34دة)المــا

 ،قدمالم ثحلخص بلغة البيرفق بها مُ القواعد  سليمة وصحيحةطروحة بلغة الرسالة أو األ تعد

 ة .اللغة العربيفيرفق بها ملخص ب أجنبيةأما إذا كانت بلغة  ,سبعمائة كلمة" 700" علىحيث ال يزيد 

 (35المــادة)

 -التالية:البيانات  األولى علىن تحتوي صفحة الغالف أ يجب 

 الُمختص.و القسم العلمي الكلية  و الجامعة اسم .أ

 :التالية ات العبار .ب

   ............ازة  ..ـــــاإلج ـــــباتتطلمل استكـــماالروحة, ــاألط الـــرسالة أوذه ــدمت هـــــــق

 األطروحة.عنوان الرسالة أو  .ج

 ن.ز السفر لغير الليبييني أو جوااسمه بالرقم الوطتطابقا مع اسم الطالب م .د

 .العلمية إن وجد والمشرف المساعد ودرجته اسم األستاذ المشرف ودرجته العلمية .ه

 العام الجامعي. .و

 سم الطالب والسنة وعنوان الرسالة "أن يدرج بكعب الرسالة "أ ىعل

 (36المــادة)

 -البيانات التالية : تحتوي صفحة الغالف الداخلية على أن يجب 

 ص .إسم الجامعة والكلية والقسم المخت .1

 .ةطروحاألعنوان الرسالة أو  .2

 أو جواز السفر لغير الليبيين . الرقم الوطنيب اسمهمتطابقا مع أسم الطالب  .3

 .ن وجد( إالعلمية )  اعد ودرجتهشرف المسم، والالعلمية ودرجتهالمشرف  األستاذأسم  .4

 و توقيعاتهم. أسماء أعضاء لجنة المناقشة .5

 كلية .اعتماد مدير مكتب الدراسة والتدريب بال .6

 صالحياته.من له  الكلية أوعميد  اعتماد .7

 

 

 (37المــادة)

وجه  ىخالية من األخطاء اللغوية والمطبعية وعللرسالة أو األطروحة طباعة واضحة ا طبعت  

سطر كما يجب أن يكون الورق نوع ويترك فراغ مضاعف من األواحد من ورق أبيض 
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22x24cm) (A4))سم من  3، األعلىسم من  4ورقة كما يلي: أطراف ال غات عندا، كما تترك فر

 .ىسم من الناحية اليمن 3، اليسرىسم من الناحية 3سفل، األ

 (38المــادة)

 .زيةنجليرقام اإلاألأو  الالتينيةالتي تسبق المقدمة بالحروف  ىلترقيم الصفحات األو يتم

 (39المــادة)

فقات مر ةوجود خرائط أو أي، وفي حال سفلع الصفحات في منتصف الورقة من األجمي ترقم

 أخري ينبغي أستعمال ورق ومواد خاصة تكفل لها البقاء بحالة جيدة .

 (40المــادة)

ن اللوبالتغليف )التجليد( النهائي للرسالة أو االطروحة بغالف سميك علي أن يكون  يتم

 . هاللدكتورسود زرق الغامق للماجستير واللون األاال

 (41المــادة)

تشمل ، وضحة علي أن تكون وسط أعلي الصفحةة بحروف كبيرة وواين الرئيسالعناو تطبع 

 -:المحتويات االتية 

 -حث المواد وطرق الب - بحاث السابقةاأل -المقدمة  - المحتويات -الملخص  - والتقديرالشكر 

 .وحسب المتبع ( ن وجدتإق )المالح -المراجع  -اإلستنتاجات والتوصيات  - النتائج والمناقشة

 (42المــادة)

والصور ة والفرعية وعرض النتائج والجداول والرسوم البيانية كتابة العناوين الرئيس تكون 

 :كاآلتي

من  ليمنيافرعية من الجهة ، وتكتب العناوين الان الرئيسي بخط واضح وكبير نسبيايكتب العنو .1

سري من هة اليرعية من الجفتطبع العناوين الفغة االنجليزية لإذا كانت الكتابة بال، أما الورقة

 ول .بحروف صغيرة بإستتناء الحرف األالورقة 

 ههذ ترقم، ول جزء عنوان فرعيلك ىيمكن تجزئة النتائج إلي عدة أقسام في حالة الضرورة ويعط .2

اللغة كانت الكتابة ب إذاول ع بحروف صغيرة باستثناء الحرف األتطب األجزاء بالتسلسل و

 ان الصفحة مع وضع خط تحته .، ويتوسط العنواالنجليزية

 هم هذترقي لمكان المناسب مع وجوبتوضع الجداول في جزء النتائج في صفحة منفصلة أو في ا .3

 منه. ىالعنوان أعل ويوضعالجداول 

ع ويطب يطية والصور الفوتوغرافية وترقم: الصور والرسومات التخطشكال وتشملتوضع األ .4

 العنوان التوضيحي لها أسفل منها .

 .  الدليل الخاص والمعتمد من قبل الجامعة حسب متجانسة موحدة ب المراجع بطريقةترتي .5

 (43المــادة)
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ن م( CD) قرص ىعل خمس نسخ إلكترونيةو مجلده سخ مطبوعةالطالب تسليم خمس نُ  على

 الجهات ىلإلتها ، علي أن تقوم الكلية بإحابالكليةوالتدريب  اساتمكتب الدر ىإل تهأو أطروح رسالته

 -لتالية :ا

 للقسم العلمي المختص . نسخة .أ

 نسخة لمكتبة الكلية . .ب

 . لمكتبة الجامعة  نسخة .ج

 إلدارة الدراسات العليا بالجامعة . نسخة .د

 بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .المختصة  نسخة للجهة .ه

 : الرسوم الدراسيةمنا ثا  

 (44المــادة)

عليم مة للتعليه في اللوائح المنظا هو منصوص بشأن الرسوم الدراسية وطريقة دفعها كم تطبق

 د االدنىن الحعالنزول  اسة، وال يجوز للكليةفي االعتبار تكاليف الدر أخذا، العالي والبحث العلمي

 .همن الرسوم المقرر

 (45المــادة)

ا االرسوم الدر تدفع بوله أو قب أو ال يتم تسجيل الطالو ,ى خزينة الكليةإل سية المقررة سنويا

ا دعت إذ اطأقس ىتجزئة المبلغ إلكلية ليجوز ل, ود قيده قبل إتمام إجراءات دفع هذه الرسوميجدت

ال تعذر وفي ح انتهاء العام الدراسي األول قبل على أن يتم سداد المبلغ كامالا  ,ظروف الطالب ذلك

 لة أوذلك يجب دفع نصفها وفي جميع األحوال يجب أن تُدفع الرسوم كاملة قبل مناقشة الرسا

  األطروحة.

 (46المــادة)

ا عنشالرسوم الدراسية للطالب كاملة إذا كان عدم التحاقه بالدراسة نا ت عاد لى اب ترجع إأسب ئا

سة خالل من قيمة الرسوم إذا انسحب من الدرا (%80نسبة )المسجل بها, وتُعاد للطالب الكلية 

ية م الدراسلرسواالتاريخ, وال يجوز إرجاع  أسبوعين من بدئها, وال تُعاد الرسوم إذا انسحب بعد هذا

 إذا فصل الطالب من الدراسة.

 : المكافآت الماليةتاسعا

 (47المــادة)

 نظام المكافآت المالية على الفئات التالية: يسري

 األساتذة الُمكلفين بتدريس المقررات الدراسية. .أ

 المشرفين على الرسائل واألطروحاتاألساتذة  .ب

 للرسائل أو األطروحات.األساتذة المقيمين  .ج
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 رؤساء وأعضاء لجان مناقشة الرسائل و األطروحات.هـ 

 (48المــادة)

اعة تدريس عن كل سد.ل  50بقيمة  مكافأة مالية عضو هيئة التدريس بالدراسات العُليا ي منح

 ( ست ساعات أسبوعيا.6واحدة على أال تزيد الساعات التدريسية على )

 (49المــادة)

 شروطةذة الُمشرفون على الرسائل واألطروحات مكافأة مالية مقطوعة غير مألساتي منح ا

 ك على النحو التالي:بنجاح الطالب وذل

 .( ثالثة آالف دينار نظير اإلشراف على أطروحة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه(3000) .أ

 (.الماجستير( ألفا دينار نظير اإلشراف على رسالة اإلجازة العالية )2000) .ب

لم تناقش الرسالة أو األطروحة التي يُشرف عليها عضو هيئة التدريس بسبب عدم انتظام وإذا  

ا من المكافأة بنسبة اليمُ الطالب أو انقطاعه أو في حالة إخفاقه,  في  تي قضاهامدة النح المشرف مبلغا

 .اإلشراف محسوبة على أساس الحد األدنى للمدة الالزمة لنيل الدرجة وفق هذه الالئحة

 المُشرف.تستقطع من مكافأة  مكافأة ال( من %40وجود مشرف ثان يمنح نسبة ) عند .ج

سمائة ( خم500المقيم مبلغ صاف قدره ) س وأعضاء لجنة المناقشة واألستاذيُمنح لكل من رئي .د

 دكتوراه.الرسالة  ( مقابل مناقشة1000دينار مقابل مناقشة رسالة الماجستير ومبلغ قدره )

 

 (50المــادة)

ي آن ( رسائل أو أطروحات ف7للمشرف الواحد أن يتولى اإلشراف على أكثر من ) زال يجو

 واحد في جميع مؤسسات التعليم العالي.

 ها.ذن منإال بإى الرسائل خارج الجامعة كما ال يجوز لعضو هيئة التدريس تولي اإلشراف عل

شة بالمناق لفينعضاء المكعاشة للجان المناقشة ولألإلوا قامة والتنقلإلنفقات ا وتتكفل الجامعة

 من خارجها.

 (51المــادة)

ة الدقيق اإلجازةألعضاء هيئة التدريس الموفدين للدراسة بالداخل لنيل درجة  تصرف

 )الدكتوراه( مرتباتهم كاملة و مقابل ساعات التدريس .

 هاتن الجيمنح المعيد الموفد للدراسة بالداخل مرتبه مضاعفا .أما غيرهم من الموفدين مو

إذا كانت و ,اريفبع لها الموفد بدفع هذه المصتتكفل الجهة التاو ,لةالعامة فتصرف لهم مرتباتهم كام

لموفد إليها تصرف كم عن الجامعة ا 100إقامة المعيد أو الموفد من الجهة العامة تبعد مسافة تزيد عن 

 من مرتبه األساسي.% 115له عالوة سكن قدرها 

 (52المــادة)
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أو  ةميلعلامقابل مصاريف التجارب مية وللدراسة بالداخل بدل كتب و أدوات علالموفد  منحي  

ثالثة  (3000الف دينار لطالب العلوم التطبيقية و مبلغ )آخمسة  (5000ية بقيمة )لالدراسات الحق

دفع بالموفد  بع لهاتتكفل الجهة التاو ,قسم على سنوات الدراسةتُ  ,ف دينار لطالب العلوم اإلنسانيةالآ

 هذه المصاريف .

 :اإلشراف المشترك عاشرا

 (53المــادة)

 بية األجن ميةيالتعلأو مع المؤسسات خرى أأن تعقد اتفاقات مع جامعات امعة للج يجوز

ف ر اإلشراي إطاالعليا ف برامج الدراسات ذوغيرها من المؤسسات ذات العالقة لتنفيوالمراكز البحثية 

عليم تلوزارة ااعتمادها من الجهات المختصة بالمفعول إال بعد ال تعد االتفاقات سارية و ,المشترك

 .العالي

 (54المــادة)

 يةلليبة اميشراف المشترك بتسجيل موضوع الرسالة أو األطروحة في المؤسسة العلإلا يكون

يها فل سجت من المؤسسة العلمية التي ييكون اإلشراف الرئيسو ,أو في المؤسسة العلمية األجنبية

 خالف ذلك . علىاألطروحة ما لم ينص االتفاق أو  الرسالة

 

 (55المــادة)

سة الشهادة الممنوحة للطالب المسجل ضمن برنامج اإلشراف المشترك باسم المؤس تصدر

 ألخرى.المية تعاون المؤسسة الع ىيشار في الشهادة إلو العلمية المسجل بها الرسالة أو األطروحة

 (56المــادة)

دراسة دين للالعليا الموف العلمي إيفاد طالب الدراسات ثالبحم العالي وعليتلوزارة ال يجوز

 كما يجوز لها ,األكثربالداخل لنيل درجة الماجستير الستكمال الدراسة بالخارج لمدة ستة أشهر على 

 ,األكثرلى عحدة إيفاد الطالب الموفدين للدراسة بالداخل لنيل درجة الدكتوراه بالخارج لمدة سنة وا

إجراء وى المصادر والمراجع تمكينهم من الحصول علوالعلمية واللغوية لتنمية معارفهم  ذلكو

 الالزمة . األبحاثالتحاليل و 

قررات يجوز اإليفاد للخارج إال بعد نجاح الطالب في اجتياز الم في جميع األحوال الو

 حة.لالئحكام هذه االدراسية المؤهلة للرسالة أو األطروحة أو اجتياز االمتحان الشامل وفق أ

كفل و تت ن الموفدين في هذه الحالة أحكام الئحة اإليفاد للدراسة في الخارجأتسري في شو

 الجهة التابع لها الموفد بدفع المصاريف كافة .

 من الدراسة والتأديب والفصلاإلنذار : احدى عشر

 (57المــادة)



16 

 

 لتجاربللمحاضرات النظرية وايجوز للكليات أن تفرض في لوائحها الداخلية حضور الطالب 

 ولها عند اإلخالل بنسبة الحضور المطلوبة حرمان الطالب من أداء االمتحان  العملية

 (58المــادة)

 -بالفصل في الحاالت التالية: للطالب إنذار يوجه -

 مرة.إذا رسب في مقررين دراسيين أو تكرر رسوبه في مادة واحدة أكثر من  .أ

 .يه عن الحد األدنى المنصوص عل إذا تحصل على معدل عام يقل .ب

 الطبية.إذا أخفق في اجتياز امتحان الجزء األول في التخصصات  .ج

 لمية.إذا الحظ األُستاذ المشرف إهمال الطالب أو تقصيره أو عدم التزامه بتوجيهاته الع .د

 إذا رسب في االمتحان الشامل إن وجد.هـ .

 الت التالية:في الدارسة في الحا هوينتهي حق كما يُفصل الطالب -

 النظام السنوي. الكلية اعتمادفي حال  إذا رسب سنتين متتاليتين -أ

 القسم المختص. يقبلهإذا انقطع عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين متتالين دون عذر  -ب

 إذا تحصل على ثالثة إنذارات متتالية . -ج

 إذا أخفق في الدفاع عن رسالته أو أطروحته للمرة الثانية. -د

 .الشامل إن وجد للمرة الثانية  سب في االمتحانر إذا -هـ

صور  مية, ويعد منإذا قررت لجنة المناقشة رفض الرسالة أو األطروحة بسبب عدم األمانة العل -و

 -انعدام األمانة العلمية ما يلي :

 الدعاءاها أو أعمال الغير أو أفكارهم دون اإلشارة إلى مصادر قتباساالنسخ الجزئي أو الكلي أو  -

 بأنها أعماله أو أفكاره .

 لطالب فياليها التزوير أو التحريف الجزئي أو الكلي في النتائج النظرية أو العملية التي توصل إ -

 دراسته.

من  يها غيرهصل إلنقل النتائج النظرية أو العملية التي تو حريف الجزئي أو الكلي فيالتزوير أو الت -

 الباحثين .

ال مارسة أية أفعم وأأو أحد أعضائها  لجنة المناقشةعتداء على إثارة الفوضى والتحريض واال -ز

 .مشينة أخرى

 

 (58المــادة)
معات الجا طلبة ىالمقررة عل وإجراءاتهاالتأديب  شأن طالب الدراسات العليا أحكام في تسري

ر موجب قرابلصادرة اتنظيم التعليم العالي  الئحةمن  الثانيالليبية الواردة في الفصل االول من الباب 

 م . 2010لسنة  501اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 

 

 أحكام ختامية
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 (59المادة )
مة للتعليم العالي في الجامعات هذه الالئحة أحكام اللوائح المنظفيما لم يرد بشأنه نص في   طبقي 

 .الليبية

 (60المــادة)
ا تي بهيات جامعة سبها الجميع طلبة الدراسات العليا بكل ىأحكام هذه الالئحة عل تسري

 عتمادها من قبل الجهات المختصة .دراسات عليا اعتبارا من تاريخ ا

                                                  

                                                  

                                                                                                                   
 
 

 

 


