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 لجنة الدراسات العليا بجامعة سبهاكلمة 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

نه يقول هللا سبحاوالصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين، 
 وتعالى في كتابه الكريم : 

 

 (11المجادلة )سورة "َيْرَفِع َّللاهُ الهِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالهِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات  "

  

ب الرامية إلى تطوير الدراسات العليا بجامعة سبها تم إصدار دليل الطالانطالقا من الجهود المبذولة و 
تخريج للدراسات العليا، حيث تسعى الدراسات العليا بالجامعة إلى تطبيق معايير التميز والجودة العالية ل

كوادر علمية ذات مستوى عال ومتميز، ودليل الطالب هو جزء من برامج االرتقاء والتطور بالبرامج 
به  ولذلك حرصت الدراسات العليا بالجامعة على إعداد هذا الدليل لالسترشاد بحثية والعلمية للجامعة.ال

 .والتعرف على اإلجراءات المتبعة

 ويلخص الدليل اهم البرامج المتاحة، إضافة إلى اللوائح واألنظمة التي ينبغي على طالب الدراسات   
لمعرفة  العليا اإللمام بها إلكمال مسيرته العلمية، لذلك نأمل من كل طالب قراءة هذا الدليل قراءة متأنية

 االجراءات الالزمة إلكمال درجته العلمية وفق األنظمة واللوائح.

 نسأل هللا العلي القدير ان يوفق الجميع للتزود بالعلم والمعرفة لكل ما يخدم بالدنا الحبيبة.  

 (105التوبة  )سورة "قال تعالى: "َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى َّللاهُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنونَ 
 وهللا الموفق

 بجامعة سبها لجنة الدراسات العليا             
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 عليااللدراسات لمرحلة امصطلحات 
 املؤسسة العلمية: جامعة سبها.

 الجامعة: يقصد بها جامعة سبها.

 . الكلية: يقصد بها احدى كليات جامعة سبها التي بها دراسات عليا

 .س والتدريب والبحث العلمي بالكلياتالقسم: يقصد به أي وحدة علمية تقوم بمهام التدري

 الرئيس: رئيس الجامعة. 

 . عميد الكلية العميد:

يمنحها قسمه العلمي كطالب الدراسات الدراسات العليا إجازة أي شخص مسجل بالكلية بقصد الحصول على  الطالب:

 العليا.

 .العميد والوكيل ورؤساء االقسام العلمية ينظممجلس  :مجلس الكلية

 القسم العلمي: القسم العلمي املختص الحاصل على اإلذن بفتح برنامج الدراسات العليا. 

 التدريس بالقسم. هيئةرئيس القسم واعضاء  ينظممجلس  مجلس القسم العلمي:

 التدريس  هيئةعدد من اعضاء  ينظممجلس الدراسات العليا بالقسم والكلية: 

 الجامعية التي تستهدف تكوين األساتذة والباحثين. ة والبحثية بعد املرحلةوعة البرامج العلمي: مجمالدراسات العليا

 .العالية والدقيقة إحدى إجازات الدراسات العليااإلجازة العلمية: 

 األطروحة: الدراسة التي يجريها الطالب لنيل درجة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه(.

 إلجازة العالية )املاجستير(.الرسالة: الدراسة التي يجريها الطالب لنيل درجة ا

 : الدراسة التي يجريها الطالب ضمن متطلبات الدراسة.البحث

 طيلة الفصل الدراس ي.الوحدة الدراسية
ً
 : ساعة تدريسية نظرية أو ساعتين زمنيتين عمليتين اسبوعيا

 : األستاذ املكلف باإلشراف على الرسالة أو األطروحة.املشرف
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ف من منسق القسم العلمي بإشراف على عددهو عضو هياملوجه واملرشد: 
َّ
 .الطالب من معين ئة التدريس مكل

 .ة: فصالن دراسيانالسنة الدراسي

  14صل الدراس ي: مدة زمنية مدتها الف
ً
  .النهائية واالختباراتالتسجيل  من ضمنها وألتدخلأسبوعا

فترة التسجيل واالختبارات النهائية، وتضاعف الفصل الصيفي: مدة زمنية عبارة عن ثمانية أسابيع، وال تدخل ضمنها 

 .خاللها املدة املخصصة لكل مقرر 

 .للتخرج الالزمة مستويات عددها ثماني املستوى الدراس ي: هو املرحلة الدراسية للطالب

الخطة الدراسية: هي مجموعة من املقررات الدراسية تتصنف الي متطلبات جامعة وكلية وقسم وتنقسم الي اإلجبارية 

متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها  وحداتهاواملساندة ومتطلبات الكلية والتي تشكل من مجموع  واالختبارية

 بنجاح للحصول على الدرجة العلمية.

 ورمز، رقم، وتتبع مستوى محدد. ويكون له املقرر الدراس ي: مادة دراسية ضمن خطة الدراسة املعتمدة في كل تخصص

 ه.ووصف مفصل ملفردات واسم،

 يْدرسها جميع طلبة القسم. عدد من الوحدات الدراسيةمتطلبات القسم: مقررات إجبارية معينة ل

 مطلو 
ً
تار منها الطالب ما يحقق عددا

ْ
 من الوحداتاملقررات االختيارية: مجموعة من املقررات َيخ

ً
 .با

 .بالكليةآخر  من قسم الطالبدة: مقررات اجبارية يدرسها املقررات املسان

 املقررات الدراسية: وهي املقررات التي يجب على الطالب النجاح فيها للحصول على الدرجة املمنوحة.

  السابقة املتطلبات للمقررات الدراسية وتعد السابقة التراتبية: وهي املتطلبات
ً
  عنصرا

ً
 الدراسية وال الخطة بناء في هاما

  السابق بنجاح الطالب فاملتطلبيجوز في اي حال من االحوال تجاوزه اال 
ً
 الذي يليه. املقرر  لفهم يعد مفتاحا

  يعد املقرر  فيه: هو النجاح يتطلب ال متطلب
ً
 اي مقرر  لتسجيل فيه النجاح يشترط وال التالي املقرر  فهم في مساعدا

املسجل به  نفس الفصلفي  يدرسه معه يجب على الطالب ان املتزامن للمقرر  مهمة مواضيع عادة متزامن: يتضمن متطلب

 .املقرر املتزامن معه

 للمقررات الدراسية للدرجة الحالية. السابقة للدرجة املمنوحة للمقررات: وهي املتطلباتاو االستدراكية االسبقية 

 العبء الدراس ي: مجموع الوحدات الدراسية التي ُيسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراس ي
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 .ئلة التي يضعها املمتحن ألي مقرر رقة التي تحتوي على األسورقة االمتحان: يقصد بها الو 

والصادرة من الجامعة واملختومة من االمتحان الذي يجيب فيه الطالب على أسئلة  اسةالكر يقصد به  اإلجابة: كراسة

 . القسم العلمي

  .في نهاية كل دراس يطريقة لحسب متوسط معدل التقدير الفصلي الفصلي: التقدير املعدل 

 عند التخرج معدل التقدير العام: طريقة لحساب متوسط معدل التقدير الكلي في نهاية كل دراس ي 

 التراكمي معدله انخفاض بسبب للطالب يوجه الذي اإلشعار :األكاديمي إلنذارا

 وبحوث اختبارات من دراس ي فصل خالل الطالب تحصيل تبين التي لألعمال املمنوحة الدرجة :الفصلية األعمال درجة

 .%30وتكون  تعليمية وأنشطة

 .يجوز اعادته وال الدراس ي الفصل نهاية في واحدة مرة يعقد املقرر  في اختبار :النهائياالمتحان 

 .%70تكون  الدراس ي للفصل النهائي االختبار في مقرر  كل في الطالب عليها يحصل التي الدرجة :النهائياالمتحان  درجة

 
ً
 قرر من مائة.إليها درجة االختبار النهائي ملالدرجة النهائية: مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م2018/2019للعام الجامعي  لجنة اعداد الدليل
 

 وهم:م 2018/2019للعام الجامعي الدليل لجنة الدراسات العليا بالجامعة هذا  بأعدادكلفت 

 

ـــوكيل الجامعة  د. محمد إرحيم عمر ــــــــللشؤون العلميـــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــةــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  ـ

ـــــــــــــــعليا والتدريب بالجامعـــــمدير إدارة الدراسات ال د. املبروك حسين السنوس ي                 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــةـــ  ــ

 مدير مكتب الدراسات العليا بكليـــة هندسة الطاقة والتعدين محمد عبدهللا حسين

 ة العلوم الهندسية والتقنيةمدير مكتب الدراسات العليا بكلي د. محمد األمين الشريف                      

ــــــــــــــمدير مكتب الدراسات العليا بكليـــــــــــــــ د.مبروكة محمد سعيد الفاخري  ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــة اآلدابــــــــ

ـــــــــكلية الزراعــــــــــوكيل الشؤون العلمية ب علي عبدالنبي شاكيد.  ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــةــــــ  ــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الباب األول 
 احكام عامة

 المؤسسة التعليمية
 بالدولة الليبية. جامعة سبها هي احدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية

 سبهاجامعة 
كانت تبع جامعة طرابلس من سنة م حيث 187/1983رقم بقرار من اللجنة الشعبية السابقة  انشئت جامعة سبها

 رؤيتها واهدافها ورسالتهامن خالل  وتسعى، كلية منتشرة باملنطقة الجنوبية ثمانية عشر وتحتوي الجامعة على م1976

الرفع من  فيتحقيق تنمية مستدامة والي ، بصورة عامةاملتعددة  تلبية احتياجات املنطقةوالي  نحو التقدم الحضاري 

  األمام. إلى دفع بعجلة التقدم العلميوالي ال، بالجنوب الليبي للفرد التعليميمستوى 

 الدراسات العليا بجامعة سبها
  الي اعداد من خالل رؤيتها ورسالتها واهدافها جامعة سبها تحرص

ً
 عاليا

ً
طار إ فيو .الكوادر العلمية والتقنية املؤهلة تأهيال

 للدراسات ، الدولةمؤسسات والجامعة و  تنفيذ الخطط اإلنمائية باملنطقة
ً
 طموحا

ً
سعت الجامعة الي اعداد برنامجا

حتى  العلميةام ، ثم تبعتها بقية األقسم بقسم اللغة العربية 1991- 1990بدأ البرنامج في العام الجامعي  العليا حيث

  21الي م  2018 وصل بنهاية الفصل الدراس ي خريف
ً
وعدد الطالب املنخرطين في  عليا،علميا التي بها دراسات  قسما

 وطالبة.طالب  300والذين تحصلوا على درجة املاجستير من الجامعة تجاوز  وطالبة،طالب  700 البرنامج يتجاوز 

 م2017/2018دليل الطالب في مرحلة الدراسات العليا 
ل القواعد واللوائح ذات العالقة بطلبة الدراسات العليا في جامعة سبها والذي يمكن استخدامه في يلخص هذا الدلي

توجيه الطالب والتعريف بالجامعة وكلياتها وأقسامها املختلفة وطبيعة الدراسة فيها وخططها الدراسية ومتطلبات 

اعد الطالب على اتخاذ االجراءات املناسبة فيما يتعلق بالتخصصات العلمية الحصول على الدرجة املمنوحة منها، مما يس

 االمتحانية. وتطبيق اللوائح الدراسية و
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 
 

 

  الكليات المتاحة للدراسات العليا
م بدأ برنامج الدراسات العليا بالجامعة وفي كلية اآلداب تحديدا بقسم اللغة العربية ومن 1990/1991وفي العام الجامعي 

 برنامج موزع على 22اجمالي عدد البرامج التعليمية باملرحلة العليا  عتها كليات الجامعة بعدد من االقسام العلمية.ثم تب

 خمس كليات:

 -التاريخ  - علوم القرأن -اللغة العربية  تمنح الجامعة شهادة االجازة العليا في االداب باألقسام التالية: االدابكلية  .1

 غة االنجليزيةالل -لم االجتماع ع -لم النفس ع -الجغرافيا  -التفسير 

 –علم الحيوان  –النبات  –تمنح الجامعة شهادة االجازة العليا في العلوم باألقسام التالية: الكيمياء  كلية العلوم .2

 لرياضيات.ا –الحاسوب  –الفيزياء 

الية: : تمنح الجامعة شهادة االجازة العليا في العلوم الهندسية والتقنية باألقسام التالتقنيةو ة يالهندسوم كلية العل .3

 الغدية.ا وتقنيةعلوم  -ئة علوم البي -لوم املختبرات الطبية ع -لهندسة االلكترونية ا -الهندسة املدنية 

في الطاقات املتجددة في قسم هندسة الطاقات  : تمنح الجامعة شهادة االجازة العلياالطاقة والتعدينكلية  .4

 املتجددة واملعتمد مع برنامج تمبس

  القتصاد الزراعيا -شهادة االجازة العليا في األقسام التالية: التربة  : تمنح الجامعةالزراعةكلية  .5

 دراسات العليا بالجامعةرؤية ال
 الحقيقة والكفاية

 الدراسات العليا بالجامعةرسالة 

  البحث العلمي بما يلبي حاجة املجتمع من الكفاءات العلميةتعميق 

 واالبداع تنمية روح االبتكار 

 االسهام الفاعل والجاد في التنمية 

 دراسة قضايا املجتمع 



   لطلبة مرحلة الدراسات العليا جامعة سبها  الدليل الشامل   
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 للدراسات العليا الجامعةاهداف 
 إلى: جامعةتهدف الدراسات العليا بال

  واالختراع.تفعيل حركة البحث العلمي وتهيئة املناخ املناسب لإلبداع 

 .تطوير وترسيخ قاعدة العلم واملعرفة بما يخدم تنمية وتطور املجتمع 

 طورات العلمية والتقنية العامليةمواكبة الت. 

 .تأكيد القيم اإلسالمية العربية والحضارية للمجتمع الليبي 

  للمساهمة في النهو 
ً
 عاليا

ً
ليم العالي والبحث ض بالتعإعداد كوادر من األساتذة والباحثين وتأهيلهم تأهيال

 .العلمي

  املساهمة في دراسة القضايا العلمية والتقنية واملشاكل العملية التي تواجه املجتمع والعمل على إيجاد الحلول

 لها.

 توثيق التعاون والتواصل مع املؤسسات العلمية والبحثية داخليا وخارجيا . 

 معة سبهااألهداف العامة للخطة االستراتيجية للدراسات العليا بجا

 .
ً
 عاليا

ً
 تكوين كوادر وطنية متخصصة تخصصا

  التدريب العملي على أساليب البحث، وتكوين القدرات املؤهلة لسد حاجة الجامعة، ومواجهة املشاكل

 واالحتياجات التي تفرضها برامج التنمية، وتقديم الحلول املناسبة لها.

 من نقلها وحفظها. التوسع في برامج الدراسات العليا بهدف التأكيد على إ 
ً
 نجاح املعرفة وتوظيفها، بدال

  توثيق الصالت مع الجامعات، واملؤسسات، والهيئات، واملنظمات، واملراكز العلمية في الداخل والخارج، ودعم

 التعاون معها في مجال الدراسات العليا.

 .تطبيق الجودة وضمانها، والسعي العتماد األقسام العلمية في الدراسات العليا 
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 لجنة الدراسات العليا بالجامعة
جنة الدراسات الُعليا بالجامعة وهي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الجامعة برئاسة وكيل الشؤون العلمية ل

بالجامعة وعضوية رؤساء لجان الدراسات العليا بالكليات التي بها دراسات عليا ويكون مدير إدارة الدراسات العليا 

 فيها ومقررا لها. وتجتمع اللجنة مرة كل شهر ملناقشة كافة املوضوعات املتعلقة بالتالي:بالجامعة عضوا 

 الدراسة والقبول  .1

 النظر في الشكاوى املقدمة من قبل االقسام العلمية .2

مقترحاتها للجهات املختصة بإصدار القرارات  وأحالهعرض مقترحات محاضر لجان الدراسات العليا بالكليات  .3

 للتنفيذ

الدراسات العليا بالجامعة ومتابعتها والتنسيق لها ووضع الخطط والبرامج والعمل على تطويرها،  علىاف اإلشر  .4

 ورصد املوارد املالية لها.

 لجنة الدراسات العليا بالكلية
لجنة الدراسات العليا بالكلية برئاسة مدير مكتب الدراسات العليا بالكلية وعضوية منسقي الدراسات العليا  تتشكل

 ومن مهمتها: األقسام العلمية التي بها دراسات علياب

 تنظيم واإلشراف على الدراسات العليا بالكلية .1

 تنظيم التسجيل والقبول واالنتقال بالكلية. .2

 تنظيم الدراسة واالمتحانات بالكلية. .3

 إجراء املعادالت وتحديد التقديرات بالتنسيق مع األقسام العلمية املختصة. .4

 شرفين على الرسائل واألطروحات العلمية بالتنسيق مع األقسام العلمية املختصة.تكليف األساتذة امل .5

 لجنة الدراسات العليا بالقسم
تسمى لجنة الدراسات العليا بالقسم وتتكون برئاسة منسق الدراسات العليا بالقسم العلمي وعضوية أثنين من أعضاء 

 هيئة التدريس بالقسم العلمي ومن مهمتها:

 تنظيم واإلشراف على الدراسات العليا بالقسم العلمي  .1
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، واإلشراف على امتحان القبول واجراء املقابالت الشخصية املتقدمين للدراسة العليا بالقسمدراسة طلبات  .2

 للمتقدمين، وتقديم املقترحات بشأنها ملجلس بالقسم العلمي.

 دراسة طلبات االنتقال للقسم وإجراء املعادالت. .3

 ير الدراسات العليا واألشراف على االمتحانات بالقسم العلمي.متابعة س .4

 اقتراح القدرة االستيعابية للقسم العلمي. .5

 اقتراح البرامج وتطويرها ووضع البرامج املنفذة لها بالقسم العلمي. .6

دراسة مقترحات مفردات مقررات املوضوعات الخاصة التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس قبل اعتمادها من  .7

 جلس القسم العلمي.م

 دراسة وتقييم الخطط البحثية وتقديمها ملجلس القسم لالعتماد. .8

 متابعة تنفيذ الخطط البحثية وتقديم تقارير دورية بشأنها ملجلس القسم بالتنسيق مع املشرفين.  .9

 اقتراح لجان املناقشة للرسائل واألطروحات. .10

 لغة الدراسة
 ويجوز تدريس جزء أو كل مفردات أي مقرر باللغة اإلنجليزية.، يةاللغة العربية هي لغة الدراسة بالكل

 البرامج التعليمية
 للدراسات تقدم كليات جامعة سبها العديد من البرامج االكاديمية متطورة ملرحلة الدراسات العليا فكل كلية لها بر 

ً
امجا

 خاصا بها.العليا 

 الخدمة المكتبية
الخارجية وخدمات البحث  واالستعارة الداخلي االطالعفي خدماتها  ومكتبات الكليات بجامعة سبها املركزيةكتبة املتقدم 

يجوز التجديد  ويحق للطالب حق استعارة كتابين في مرة واحدة وملدة اسبوعان واللطلبة الدراسات العليا الكترونية 

 عند الحاجة. االستعارةبمدة أخرى ويجوز للمكتبة أن تسترد الكتب خالل مدة 

 الخدمات إلكترونية
بقسم الخدمات ومنها املساعدة الفورية الدراسات العليا د من الخدمات الكترونية املتاحة لطلبة ييوجد العد

يتضمن  للجامعة والكلياتكما يوجد موقع إلكتروني  .األكاديمي واملوجه للمشرفالجامعي بريد إلكتروني الو االلكترونية 

  .االستفادة منها الدراسات العليايمكن لجميع الطلبة املسجلين لدى مكتب   .كافة املعلومات واملوارد املقدمة للطلبة
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الدراسات العليا بالكلية متوفرة لجميع الطلبة والخريجين ملعرفة املستجدات عن طريق مكتب  االجتماعيخدمة التواصل 

 www.sebhau.edu.ly :ة الرابط التاليللمزيد من املعلومات، الرجاء زيار 

 البطاقات الدراسية
 مايلي: ستالمابالكليات  بمكتب الدراسات العلياالطالب الذين أكملوا إجراءات التسجيل يجب على 

 الدراسية البطاقة الذكية . 

 بالكلية ةكتبية: يتم استخراجها من إدارة املكتباملبطاقة ال . 

 بعد صدور البطاقة. او املكتبة الكلية إلىال يسمح ألي طالب بالدخول علما بان 
ّ
 أو أداء االمتحانات إال

 الباب الثاني
 التسجيل والقبول واالنتقال
 نظام التسجيل والقبول 

 الفئات التالية: يتم قبول الطالب حسب

  املتفرغين للدراسة.طالب نظاميون، وتشمل هذه الفئة جميع الطالب 

  طالب وافدون، وهم الطالب غير الليبيين الذين يتم منحهم مقاعد دراسية وكيفية قبولهم يتم بقرار من وزارة

 التعليم.

 قبول طلبة دراسات علياعن اإلعالن 
يخ بدء العام عن افتتاح باب القبول بالكليات قبل ثالثة أشهر على األقل من تار مكتب الدراسات العليا بالجامعة يعلن 

 .يتم استالم امللفات املتقدمة الي مكتب الدراسات العليا بالكلياتيقفل بعد شهر من افتتاحه على ان  الجامعي

http://www.sebhau.edu.ly/
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 لجان امتحان المفاضلة
لجنة تكون برئاسة مدير مكتب الدراسات العليا بالكلية وعضوية عامة في كل عام جامعي  لجنة امتحانيه تشكلت

بالتنسيق مع لجان لتحقق من شروط القبول وإجراء االمتحانات وتنظيم املقابالت لوذلك لية الدراسات الُعليا بالك

 تعلن قوائم الطلبة املقبولين قبل أسبوعين على األقل من تاريخ بدء الدراسة.العلمية و الدراسات العليا باألقسام 

 شروط القبول
قبولهم وفقا إلمكانيات الكلية واألقسام العلمية في بداية كل فصل دراس ي تحدد الكلية عدد الطالب الذين يتم 

باألقسام العلمية الشروط  سة لنيل درجة االجازة العليا والدقيقةواحتياجات املجتمع، ويشترط فيمن يتقدم للدرا

 التالية:

  .يجب أن يحضر الطالب بنفسه إلكمال إجراءات التسجيل وال يجوز أن ينوب عنه أحد في ذلك 

  متحصال على اإلجارة الجامعية األولى أو ما يعادلها في التخصص الذي يرغب فيه املتقدم دراستهأن يكون املتقدم ،

 من مؤسسة علمية معترف بها 

 يقل تقديره عن جيد.  أال 

 ( أو ما يعادلها في التخصص الذي لى اإلجارة العالية )املاجستيراما في حالة الدكتوراه: أن يكون املتقدم متحصال ع

 . تقدم دراسته، من جامعة معترف بهامليرغب فيه ا

  بخلفية بيضاءعلى الطالب إحضار ست صور فوتوغرافية  

  .)وثيقة إثبات الشخصية )الرقم الوطني، الجنسية، البطاقة، جواز السفر 

 .أن يكون الئقا صحيا موثقا ذلك بشهادة صحية معتمدة 

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك 

  أن يتفرغ تفرغا كامال 
ً
للدراسة وذلك أن يتحصل املتقدم من العاملين على موافقة جهة العمل بتفرغه كليا

 للدراسة.

 تقديم ثالث نسخ من امللف الي مكتب الدراسات العليا بالكلية في ملف معلق 
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 استكمال اجراءات القبول

 قرها لجنة الدراسات العليا بالقسم الع
ُ
 لمي بمعدل نجاح ال يقل عن الحدأن يجتاز املتقدم املواد االستدراكية التي ت

األدنى لدرجة النجاح في املقررات الدراسية لنيل الدرجة العالية، وال تحتسب هذه املقررات ضمن الوحدات املطلوبة 

 مدة دراستها. للحصول على الدرجة العلمية او

 ام التقييم والبرامج الدراسية ، وتقديم الوثائق األصلية ملقدم الطلب بما فيها نظاستكمال وتعبئة كافة االستمارات

 .تقدم في املرحلة الجامعية األولىواملفردات للمقررات التي درسها امل

  باللغأن 
ً
متخصصة معترف بها في  ، وعلى املتقدم تقديم ما يفيد بذلك من مؤسسةة اإلنجليزيةيكون املتقدم ملما

 .هذا املجال

  واحضار الرقم املرجعي الصادر منهاالتسجيل في موقع منظومة ادارة الطلبة الجدد 

 .يخضع ملف املتقدم للتقييم وإجراء املعادالت املطلوبة من قبل لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي 

  اجتياز امتحان القبول، واملقابلة الشخصية الذي تقرره الكلية، ويكون قرار لجنة القبول واملقابلة نهائيا بعد

 العليا بالكلية والقسم وعرضه على اجتماع الكلية.اعتماده من مجلس الدراسات 

  وبالتالي يتفعل حسابك الكترونيللطالب بصدور رقم الدراس ي  إدارة الدراسات العليابعد استكمال االجراءات من 

  اسم املستخدم عبر البريد الكتروني املسجل به املستخدم للتسجيل اول الطالب مباشرة على كلمة املرور و يتحصل

املزيا الستخدامه طيلة فترة  منح الطالب تلقائيا البريد الكتروني الخاص بالجامعة وله كل الحقوق ومرة وي

 دراسته ويجب على الطالب الحفاظ عليه في مكان امن.

 رقم الدراس ي بجامعة سبهاال

 يشر الرقم الدراس ي بجامعة سبها حسب الشكل املرفق



   لطلبة مرحلة الدراسات العليا جامعة سبها  الدليل الشامل   
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 بجامعة سبها عليالطلبة الدراسات ال شكل يوضح الرقم الدراس ي

 

 كليات جامعة سبهاللدراسة باالنتقال 
 ما يأتي:النتقال للدراسة بالكليات من إحدى الجامعات املعترف بها إلتمام دراسته العليا يشترط في طالب ا

  إذا توفر نفس التخصص في إحدى أقسام كليات الجامعة 

  دراسة نصف املقررات الدراسية املتبقية لنيل الدرجة املراد الحصول عليها على األقل 

 .ال تتجاوز وحدات املقررات املعادلة لنصف عدد الوحدات املطلوبة لنيل الدرجة العلمية املتقدم لها الطالب 

 دراسات عليا إجراءات النقل لطالب
 :جامعة سبهاللدراسة بلنقل التالية لجراءات يجب على الطالب اتباع اإل 

  في فترة القبول لبرنامج الدراسات  لي مكتب الدراسات العليا بالكليةاكامال وفق الشروط العامة يقدم ملف الطالب

 العليا بالجامعة

  طلب النقل للقسم املختص للعرض على لجنة الدراسات العليا بالقسم للتأكد من مدى ملف الطالب مع يقدم

 قل وإلجراء املعادالت املطلوبة انطباق شروط الن

  للمراجعة إلى لجنة الدراسات العليا بالكلية امللف يحال 

  مجلس الجامعة. باجتماعلجنة الدراسات العليا بالجامعة تمهيدا للعرض يحال امللف الي 

 ويتم النقل بموجب قرار من مجلس الجامعة 



   لطلبة مرحلة الدراسات العليا جامعة سبها  الدليل الشامل   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المستندات المطلوبة للنقل
 املستندات االتية: االنتقال طلبيرفق ب أنيجب على الطالب املتقدم لالنتقال 

 " بقدير ال يقل عن "أو ما يعادلها معتمدة ومصدقه من الجهات املختصة  نسخة أصليةالشهادة الجامعية األولى

 .جيد

 كشف درجات أصلي باملقررات التي درسها الطالب ومفرداتها ونتائجه فيها 

 تي قضاها في الكلية املنتقل منها مدة الدراسة ال 

 ة التعليمية املنتقل منهانظام الدرجات املتبع باملؤسس. 

 او االنقطاع من الكلية املنتقل منها ألي سبب من األسباب. افادة بعدم الفصل 

  يقدم طالب االنتقال مستنداته االصلية في موعد ال يقل عن ثمانية أسابيع قبل بدء الفصل الدراس ي املراد

 التسجيل فيه ملكتب الدراسات العليا بالجامعة.

  تتضمن مستنداته االصلية كشفا بعدد املقررات، ومفرداتها، ووحداتها، ودرجاته في املقررات التي اجتازها ونظام

 الدراسة بالكلية التي انتقال منها.

 لجنة المعادلة لطالب منتقل
معادلة املقررات  بأجراء لجنة الدراسات العليا بالقسمني الي إحالة ملف املعتتولي لجنة الدراسات العليا بالكلية 

 الدراسية وفقا للشروط املتبعة السابقة الذكر ويتم االتي:

  تقييم النتائج السابقة للطالب املنتقل ومعادلتها 

 ال تتجاوز وحداتها أو مقرراتها نصف عدد الوحدات املطلوبة لنيل الدرجة العلمية املراد الحصول عليها 

  وأن يكون الحد األدنى للمدة املتبقية إلنهاء متطلبات الدرجة العلمية التي يسعى الطالب املنتقل لنيلها نصف املدة

 األقل لنيل الدرجة املطلوبة علىاملقررة 



   لطلبة مرحلة الدراسات العليا جامعة سبها  الدليل الشامل   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تسجيل المقررات الدراسية
املعلنة من قبل يجب على الطالب تسجيل املقررات الدراسية أوال بأول، وذلك حسب التسلسل للمقررات الدراسية 

 ال يجوز التسجيل في مقررات متقدمة قبل اجتياز املقررات املترتبة لها.القسم املختص، و 

 تجديد القيدإجراءات التسجيل و 
  وتجديد القيد للطالب خالل األسبوعان الخريف تتم إجراءات تسجيل الطالب الجدد للفصل الدراس ي األول

اسات العليا بالقسم العلمي، وبعد خمسة عشر يوما من تجديد الدر منسق السابقان لبدء الدراسة بمكتب 

 .القيد تفرض غرامات تأخير بالخصوص في األسبوع الثالث

 القيام بدفع رسوم التسجيل واملصروفات الدراسية   

  .إجراء الكشف الطبي عند التسجيل كل عام 

  األقص ى أو األدنى للوحدات الدراسية يجوز للطالب إضافة أو إسقاط مقررات دراسية بما ال يتجاوز الحد

 املقررة خالل فترة ال تتجاوز خمسة عشر يوما من بداية الدراسة في كل فصل دراس ي.

 من  الثاني األسبوع ينتهي بنهايةو  بأسبوع الدراس ي الفصل بداية قبل او حذف املقررات إضافة للطالب يمكن

 .الدراس ي الفصل بداية

 أو قصور  مسؤولية أي الطالب ويتحمل األكاديمي مع مشرفه التشاور  بعد البللط املقررات تسجيل عملية تتم 

 .بالتعليمات جهله نتيجة تحدث أخطاء

 الدراسة عن اعمنقط يعتبر املعتمدة من مجلس الكيلة التسجيل فترة خالل مقرر  أي الطالب يسجل لم إذا 

 "التسجيل لعدم منقطع " عبارة نظام معلومات الطالب في يوضعو 

  ال 
ً
يتم اعتماد طلب تجديد القيد واختيار املقررات للدارسين على حسابهم الخاص ما لم يكن مصحوبا

، واملنصوص عليها باللوائح العامة املنظمة فع الرسوم املطلوبة لتجديد القيدباإليصال املالي الدال على د

 للتعليم العالي.



   لطلبة مرحلة الدراسات العليا جامعة سبها  الدليل الشامل   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ايقاف القيد
لظروف تقبلها لجنة الدراسات العليا بالكلية، بعد موافقة لجنة  ستهيقاف قيده مرتين طيلة مدة درايجوز للطالب إ

 .الدراسات العليا بالقسم العلمي. على أن تحتسب مدة إيقاف القيد من الحد األدنى للمدة املسموح بها لنيل الدرجة

 إلغاء قبول وقيد الــــطالــب
أي عذر؛ إذا انقطع عن الدراسة فصلين دراسيين خالل  إلىيلغي قيد الطالب، ويعتبر مفصوال عن الدراسة وال يلتفت 

 . حقه في الدراسة دراسته بالكلية ولم يتقدم بطلب إليقاف القيد وينتهي

 م2018/2019تقويم جامعة سبها للعام الجامعي 
 الخريفالفصل الدراسي 

 الموافق النهاية الموافق البداية الموضـــــــــــــــــــــــــــوع
 ــــــ ــــــ 01/9/2018 األحد عــــــــودة أعضــــــــــاء هيئــــــــــة التدريس

 20/12/2018 الخميس 01/9/2018 األحد بــــــدء الفصـــــــــــــــــــــل الــدراســـــــــــي
 13/09/2018 الخميس 01/9/2018 األحد إضــــــافـــــــة المــــــــــواد وإسقــــــاطهــــــا

 02/10/2018 الثالثاء 01/9/2018 األحد ـيإيقــــــــــــاف القيـــــــــــد الدراســــــــــــــــ
 02/10/2018 الثالثاء 01/9/2018 األحد التـقديـــــــــم لالنتقـــــــال بين الكليات واألقسام 

 13/12/2018 الخميس 01/9/2018 السبت ـــةالنهـــــــــــائيـــــــــــــــــــاالمتحـــــــــانات 
 20/12/2018 الخميس 16/12/2018 األحد  ـــــجإعـــــــــــــالن النتائــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13/12/2018 الخميس 01/9/2018 األحد مناقشـة البحـــــــوث العلميــــــة
ـــة  20/12/2018 الخميس 16/12/2018 األحد المراجعـــــــــــــــــــــــ

 05/01/2019 السبت 23/12/2018 األحد م إجـــــــــــــــــــــــازة نصــــــــف العــــــــــــا

 الفصل الدراسي الربيع
 الموافق النهاية الموافق البداية الموضـــــــــــــــــــــــــــوع

 ــــــ ــــــ 06/1/2019 األحد عــــــــودة أعضــــــــــاء هيئــــــــــة التدريس
 25/4/2019 الخميس 06/1/2019 األحد بــــــدء الفصـــــــــــــــــــــل الــدراســـــــــــي

 17/1/2019 الخميس 06/1/2019 األحد إضــــــافـــــــة المــــــــــواد وإسقــــــاطهــــــا
 6/2/2019 االربعاء 06/1/2019 األحد ـيإيقــــــــــــاف القيـــــــــــد الدراســــــــــــــــ

 6/2/2019 االربعاء 06/1/2019 األحد التـقديـــــــــم لالنتقـــــــال بين الكليات واألقسام 
 18/4/2019 الخميس 6/4/2019 السبت ـــةالنهـــــــــــائيـــــــــــــــــــاالمتحـــــــــانات 

 25/4/2019 الخميس 21/4/2019 االحد  ـــــجإعـــــــــــــالن النتائــــــــــــــــــــــــــــــــ
 25/4/2019 الخميس 06/1/2019 األحد مناقشـــــــــــــــــــــــة البحـــــــوث العلميــــــة

ـــة  25/4/2019 الخميس  21/4/2019 األحد المراجعـــــــــــــــــــــــ
 11/5/2019 السبت 28/4/2019 األحد إقفال العام الجامعي 
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 الثالثالباب 
 نظام الدراسة

 العليا تلطلبة الدراسا الدراسية الخطط
تبدأ من بداية دخول الطالب للكلية وتنتهي بحصوله العلمية  باألقساملطلبة الدراسات العليا هي خطة اكاديمية متكاملة 

العلمية على  باألقسام. وملزيد من املعلومات زيارة الخطط الدراسية على الدرجة ولكل قسم علمي خطة مستقلة معتمدة

 موقع الكلية.

 المقرر رمز
 :سب الشكل املرفقح أرقام ثالثة ويتكون من قسمال مقررات ضمن املقرر  تسلسل إلى يشيررمز  هوو 

 

ومرحلة الدكتوراه  9اما املاجستير يكون  املرحلة الجامعيةحسب الفصول لطلبة  8الي  1يكون ترقيم مستوى الطالب من 

 ويحتفظ بخصوصية بعض الكليات التي تستخدم نظام السنة. 10

 بجامعة سبها برامج الدراسات العليا
املاجستير والدكتوراه في التخصصات السابقة املعتمدة حسب الشروط وتمنح كليات جامعة سبها الشهادات لنيل درجة 

 العامة التالية:

 (، وفق أحد البرامج التالية: ة اإلجازة العالية )املاجستيراوال: تمنح درج
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 : البرنامج األول 

 ( وحدة دراسية معتمدة بنجاح وتنقسم الي:30اجتياز مقررات بعدد ال يقل عن )

 (24وحدة دراسية معت )مدة كمقررات إجبارية واختيارية 

 (6.وحدات دراسية لتقديم رسالة في موضوع التخصص تقبلها الكلية وتجيزها لجنة املناقشة ) 

 البرنامج الثاني: 

  ( وحدة دراسية معتمدة كمقررات إجبارية واختيارية 45اجتياز مقررات دراسية بعدد ال يقل عن ) 

   . اجتياز امتحان شامل 

 ( بالكليات ، وفق أحد البرامج التالية: درجة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراهتمنح ثانيا: 

  البرنامج األول:

 ( وحدة دراسية معتمدة كمقررات إجبارية واختيارية . 24اجتياز مقررات بعدد ال يقل عن ) 

  . اجتياز امتحان شامل 

 تقديم أطروحة في موضوع التخصص تقبلها الكليات وتجيزها لجنة املناقشة . 

 البرنامج الثاني: 

  . اجتياز امتحان شامل 

   تقديم أطروحة في موضوع التخصص تقبلها الكلية وتجيزها لجنة املناقشة ، مع نشر ورقتين علميتين في مجالت

 علمية محكمة قبل املناقشة .

  املانحة للدرجة.باإلضافة إلى ذلك انجاز جميع املقررات حسب الخطط الدراسية املعتمدة لألقسام العلمية 

 الشاملاالمتحان 
  للبرنامج الثاني لنيل درجة اإلجازة العالية أو البرنامج األول لنيل درجة 

ً
ال يجوز أن يتقدم الطالب املسجل وفقا

 اإلجازة الدقيقة، لالمتحان الشامل إال بعد إنجازه لجميع املقررات الدراسية املطلوبة لنيل الدرجة العلمية.  

  املسجلين وفقا للبرنامج األول لنيل درجة اإلجازة الدقيقة، لالمتحان الشامل قبل تقديم األطروحة أما الطالب

 للمناقشة حيث:
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  يقوم القسم العلمي بتشكيل لجنة لكل طالب يتقدم لالمتحان الشامل لنيل الدرجة العالية من عضوين، من

 بدرجة أستاذ مساعد على األقل. أعضاء هيئة التدريس األكفأ من ذوي الخبرة من حملة الدكتوراه

  يقوم القسم العلمي بتشكيل لجنة لكل طالب يتقدم لالمتحان الشامل لنيل الدرجة الدقيقة من ثالثة أعضاء ، من

أعضاء هيئة التدريس األكفأ من ذوي الخبرة من حملة الدكتوراه ال تقل درجاتهم عن أستاذ مشارك ، ويكون 

 . أحدهما على األقل بدرجة أستاذ 

  الشامل قراراتها بالتداول بين أعضائها بصيغة ناجح أو راسب، على أن تدون قرارها على االمتحان تتخذ لجنة إجراء

 النموذج املعد لذلك وتقدمه للجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي خالل اسبوع من تاريخ إجراء االمتحان.

  في مدة أقصاها ستة االمتحان يمنح فرصة ثانية وأخيرة لتقديم  الشامل في املرة األولى،االمتحان إذا رسب الطالب في

 .أشهر

 مدة الدراسة لمرحلة الدراسات العليا

 تكون مدة الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بجامعة سبها وفقا للبرنامج املسجل به الطالب وهي:

 )اإلجازة العالية )املاجستير:  

التخرج منها الي اإلجازة العالية )املاجستير( ببرنامج شهرا تحسب منذ التحاقه  18الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب 

 .شهرا 36شرط اال يتجاوز 

 ( الدكتوراهدرجة االجازة الدقيقة):  تحسب منذ  شهرا 36الحد االني للمدة التي يقضيها الطالب

 شهرا. 60التخرج منها والحد األعلى هو الي التحاقه 

  رئيس بقرار من السيد تصدر ( ستة أشهر 6مدة )املدة بعد انتهائها بيجوز تمديد في جميع األحوال

 الجامعة وملرة واحدة فقط.

 الحد األدنى واألعلى للوحدات الدراسية لمتطلبات التخرج
وفقا ملا تحدده الخطط الدراسية املعتمدة من لكل قسم علمي للوحدات الدراسية املطلوبة للحصول على درجة 

الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب الستكمال متطلبات ر والدكتوراه في العلوم وذلك حسب البرامج املتاحة. املاجستي

درجة اإلجازة العـالية )املاجستير( هو أربع فصول دراسية، والحد األعلى لذلك هو ست فصول دراسية، ويجوز تمديد 

 من 
ً
 رئيس الجامعة باقتراح من القسم العلمي وموافقة مجلس الكلية.الحد األعلى لفصلين دراسيين، ويصدر بذلك قرارا
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، ( هو ست فصول دراسيةالحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب الستكمال متطلبات درجة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه

 من رئيس والحد األعلى لذلك هو ثمان فصول دراسية ، ويجوز تمديد الحد األعلى لفصلين دراسيين ، ويصدر بذلك 
ً
قرارا

 الجامعة باقتراح من القسم العلمي وموافقة مجلس الكلية.

 نـظـــــام الـــــدراســــة
أسبوعا  16ربيع، بواقع فصل الفي العام الدراس ي فصل الخريف، و  الدراسة بالكلية نظام فصلي بواقع فصلين دراسيين

 لكل فصل دراس ي. 

 التقويم الجامعي
ستة عشر أسبوعا من الدراسة الفعلية املنتظمة بما في ذلك االمتحانات، وال يدخل في  16يتكون كل فصل دراس ي من 

دراسة فعلية عدا العطالت الرسمية وتكون مواعيد الفصل الدراس ي حساب هذه املدة أي عطالت أو أيام أخري بدون 

 كاالتي:

 ،مع منتصف شهر يناير من السنة املوالية.وينتهي  يبدأ فصل الخريف في منتصف شهر سبتمبر 

 .يبدأ فصل الربيع في بداية شهر فبراير، وينتهي في منتصف شهر يونيو 

 لربيع الذي يليه من كل عطلة نصف السنة ومدتها أسبوعان تبدأ بنهاية فصل الخريف، وتنتهي ببداية فصل ا

 عام دراس ي

 الباب الرابع
 الطالبوواجبات حقوق 

 حقوق الطالب
 ومعرفــة املرتبطــة بــاملقررات التــي يدرســها وذلــكالنظريــة والعمليـة حـق الطالــب فــي الحصــول علــى املــادة العلميــة ي  

ً
وفقــا

 .لألحكام واللوائح بالكلية

 واللوائح الداخلية بها. القسم دليل الطالب والخطط الدراسية بالكلية أولطالب في الحصول على يحق ل 

  واالمتحانات بوقت مناسب قبل بدء الدراسة االمتحانيةو لدراسية االطالع على الجداول ايحق للطالب 
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 ايقاف قيده حسب اللوائح الداخلية املنظمة لذلكلطالب حذف أي مقرر أو إضافة آخر أو ل يحق. 

 ـــاعات لطالــــب االستفســـــار واملناقشــــة العلميــــة الالئقـــــة مــــع أعضـــــاء هيئــــة التــــدريس فـــــي أثنــــاء املحاضــــرة ، أو فـــــي ل يحــــق ـــاء الســ أثنـ

 .املكتبية املعلنة

 على أجزاء اإلجابة ، وتوزيع الدرجاتوذجية ألسئلة االختبارات الفصليةلطالب في معرفة اإلجابة النميحق ل 

 للوائح املعمول بها.ل لطالب في طلب مراجعة إجابته في اإلختبار النهائي ،وفقايحق ل 

 بوقت كاف النهائياالمتحان معرفة نتائج اعمال السنة قبل دخول لطالب في يحق ل. 

 التي تقدمها الكلية والتنظيم فيهااملشاركة في األنشطة  حق الطالبي. 

 وغيرهـا بشـرط  الكلية من املكتبة والجامع والسكن الجامعي واملالعبحق الطالب في اإلستفادة من خدمات ومرافق ي

 .طلب االذن بذلك

  فـي عالقتــه مــع أعضـاء هيئــة التــدريس أو القســم أو  الشـكوى أو الــتظلم مــن أي أمـر يتضــرر منــهب التقــدمطالــب لليحـق

 للقواعد املنظمة لوحدة حماية الحقوق الطالبية 
ً
 الكلية أو أي وحدة من وحدات الجامعة وفقا

 حق الطالب من ذوى االحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمة الالئقة الحتياجاته.ي 

 واجبات الطالب
 ية وتعليماتها والقرارات الصادرة منها. التزام الطالب بلوائح الجامعة والكل 

  التــــزام الطالــــب بحمــــل البطاقــــة الجامعيــــة الصــــادرة عــــن مســــجل الكليــــة أثنــــاء وجــــود الطالــــب داخــــل الحــــرم الجــــامعي

 وتقديمها للموظفين أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها.

 .التزام الطالب بعدم التعرض ملمتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها 

  التــزام الطالــب بالتعليمــات الخاصــة للحصــول علــى إذنج مســبق مــن الجهــة املختصــة الســتعمال املرافــق أو التجهيــزات

 .بالكلية

 سبينالتزام الطالب بالزى والسلوك املنا. 
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  التزام الطالب بالهدوء داخل مرافق الكلية واالمتناع عن التدخين فيها وعدم إثارة اإلزعاج في غير األماكن املخصصة

 لذلك. 

 العملية.والدروس  لمحاضراتالتزام الطالب بالحضور املنتظم ل  

 الباب الخامس 
 الدراسة واالمتحانات

 الحضور والغياب للمحاضرات

  يجب على الطالب حضور املحاضرات، والدروس العملية، واملناقشات والتمرينات في جميع ملقررات املسجل

%من مجموع الساعات 20قرر، وإذا غاب الطالب أكثر من بها حسب الساعات الدراسية املعتمدة لكل م

تقبلها لجنة الدراسات العليا بالكلية، بعد موافقة لجنة الدراسات العليا املخصصة ملقرر ما دون عذر شرعي 

 يحرم الطالب من التقدم لالمتحان النهائي فيه؛ ويعطي درجة )صفر( في ذلك املقرر. بالقسم العلمي

  اللجنة االستشارية بالجامعة و تقبلها لجنة الدراسات العليا أما إذا كان الغياب بعذر قهري أو طبي معتمد من

فيسمح للطالب إسقاط ذلك املقرر الذي تتجاوز بالكلية، بعد موافقة لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي 

فيها فيعتبر ذلك الفصل إيقاف املسجل  ، وإذا كان يتوجب إسقاط جميع املقررات%20نسبة غيابه فيه عن 

 .قيد

 نظام االمــتحانـات
يشكل مجلس الكلية في نهاية الفصل الدراس ي لجنة لتسيير االمتحانات النهائية واإلشراف عليها تسمي )لجنة االمتحانات 

نهاية كل فصل دراس ي لجميع يجري امتحان عام في و واملراقبة( تتولي كافة األمور املتعلقة بسير االمتحانات وتنظيمها 

 :لك الفصل والتي سجلها الطالب حيثاملقررات التي أعطيت في ذ

  يعقد امتحان نهائي لكل مقرر في نهاية الفصل الذي يدرس فيه مرة واحدة لجميع الطالب املعنيين في موعد

ن نهائي في مقرر أو يحدده مجلس الكلية بالتنسيق مع األقسام املختصة، ويجوز للكلية أن تسمح بعقد امتحا

أكثر قبل نهاية الفصل إذا كانت هناك ظروف خاصة بالقسم تحول دون إرجاءه إلي ذلك الوقت كما يجوز 

لألقسام عقد االمتحانات، والندوات العلمية، وبحوث التخرج، وما في حكمها في أي وقت أثناء الفصل الدراس ي 

. 
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  15املحدد لالمتحان لفترة )ي مقرر إذا تأخر عن املوعد النهائي في أاالمتحان يفقد الطالب حقه في أداء 

دقيقة( من بداية  40قبل مض ي )االمتحان (، ويعتبر راسبا فيه كما ال يجوز له الخروج من قاعة دقيقة

 .االمتحان 

 ،وتدخل االمتحانات  تشتمل امتحانات أعمال السنة للفصل الدراس ي على امتحانات دورية ال تقل عن اثنان

، والتقارير، واالمتحانات املفاجئة غير املعلن عنها في حكم االمتحانات الدورية يترك تحديد مواعيدها الشفوية

 ألعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام.

 تعليمات للطالب الممتَحنين 
  قبل خمس دقائق ماالمتحان ال يسمح للطالب بالدخول إلى قاعة 

ّ
 .االمتحانن الزمن املعلن لبداية إال

  للجلوس  للطالب الذي يبرز بطاقة كلية سارية املفعول على أن يكون االمتحان يسمح بالدخول إلى قاعة 
ً
مسجال

 .لالمتحان

  االمتحانيجب أن يلتزم الطالب بتوجيهات املراقبين داخل قاعة . 

  ربع ساعة من بداية االمتحان.  انقضاءبعد االمتحان ال يسمح ألي طالب بالدخول إلى قاعة 

 بعد االمتحان قاعة سمح ألي طالب بمغادرة ال ي 
ّ
 .االمتحاننصف الزمن من بداية  انقضاءإال

  لالمتحانعلى الطالب أن يحضر معه املتطلبات الالزمة. 

  بالتدخيناالمتحان ال يسمح للطالب املمتحن داخل قاعة. 

  خالية أو أي جهاز إلكتروني أي كتاب أو أوراق مكتوبة أو االمتحان ال يسمح للطالب أن يحمل معه داخل قاعة

 منها داخل القاعة ما عدا املواد املسموح بها والتي يستلمها من املراق
ً
بين أو هاتف نقال أو غيرها، أو يتبادل أيا

 مباشرة. 

  .بإذن من املراقب 
ّ
 على الطالب املمتَحن عدم مغادرة مكانه إال

  بعد مغادرتها. االمتحان ال يسمح للطالب الرجوع لقاعة 

 يسمح للطالب املمتَحن تقديم أو تلقي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة من طالب آخر. ال  
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  أو أي  امتحانال يسمح للطالب املمتَحن أن يحمل أي أوراق مستعملة أو غير مستعملة أو كراسات إجابة

 بإدخالها.  للخارج فيما عدا أوراق األسئلة والوسائل التي ُسمح لهاالمتحان من داخل قاعة خري وسائل أ

 تمزيق أي ورقة من كراسة اإلجابة ال يسمح للطالب املمتَحن نزع أو . 

  ورقته يتحصل علي  تصححال يسمح للطالب املمتَحن كتابة اسمه او أي عبارة دالة داخل كراسة اإلجابة ولن

 صفر في املقرر.

 غياب الطالب خالل االمتحانات
  ما لم يتقدم املعني بعذر االمتحان إذا تغيب الطالب عن االمتحانات الدورية يعطي درجة )صفر( في ذلك

 شرعي يقبله أستاذ املقرر، ورئيس القسم املختص.

  النهائي في أي مقرر يحصل الطالب على تقدير )غ(، ويعتبر غائبا عن االمتحان إذا تغيب الطالب عن أداء

 .النهائي مهما كانت األسباباالمتحان ال يجوز إعادة ر الطالب راسبا و االمتحان وبالتالي يعتب

 توزيع درجات لمقررا ما
تكون النتيجة ملقرر ما محسوبة من واقع االمتحانات التي تجري في نهاية الفصل مضافا إليها درجات االختبارات، 

كون النهاية العظمي لدرجة كل مقرر مائة درجة والنشاطات العلمية التي يقوم بها الطالب خالل الفصل الدراس ي كله، وت

 توزع على النحو التالي:

 أوال: املقررات العلمية النظرية

 30تخصص لالمتحانات الجزئية أو أي نشاطات علمية يراها أستاذ املقرر أو القسم العلمي % 

 70.لالمتحان النهائي الذي يجرى نهاية الفصل الدراس ي % 

 لنظرية املتزامنة مع املعمليةثانيا: املقررات العلمية ا

 50تخصص لالمتحانات الجزئية أو أي نشاطات علمية يراها أستاذ املقرر أو القسم العلمي % 

 50لالمتحان النهائي الذي يجرى نهاية الفصل الدراس ي %. 
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 تقدير درجات الطالب
 :ويحسب تقديره حسب الجدول األتي تقدر درجات الطالب في كل مقرر من صفر إلي مائة درجة

 الرمز التقدير النسبة ترقيم
 A ممتاز 100إلي  90من  1
 B جيد جدا 90إلي اقل من  75من  2
 C جيد 75إلي اقل من  65من  3
 D ضعيف 65اقل من  4

 .ويعتمد نظام التقريب ألقرب رقمين عشريين عند حساب النسب  

  65ر هو الحد األدنى للنجاح في أي مقر %. 

 حساب معدل متوسط التقدير الفصلي للطالب
في نهاية كل دراس ي يحسب متوسط معدل التقدير العام للطالب بضرب الدرجة لكل مقرر نجح فيه في عدد الوحدات 

املعتمدة له، وقسمة مجموع حاصل الضرب لجميع املقررات التي درسها الطالب على العدد الكلي للوحدات مضروبا 

 .%65يقل عن  شرط اال عشرييناقرب رقمين  إلىبالنهاية العظمي، ويقرب معدل متوسط التقدير 

 حساب معدل متوسط التقدير العام للطالب
عند التخرج يحسب متوسط التقدير العام للطالب بضرب الدرجة املتحصل عليها الطالب لكل مقرر في عدد الوحدات 

بالنهاية  املعتمدة له، وقسمة مجموع حاصل الضرب لجميع املقررات التي درسها على العدد الكلي للوحدات مضروبا

 .% في كل الفصول 65يقل عن  شرط اال العظمي، ويقرب معدل متوسط التقدير إلي اقرب رقمين عشريين

 التقارير الدورية
 كل نهاية فصل دراس ي للجنة الدراسات العليا بالكلية، عن طريق 

ً
 دوريا

ً
يقدم املشرف على الرسالة أو األطروحة تقريرا

 العلمي  يتضمن مدى التزام الطالب ببرنامجه ، وما تم انجازه من الخطة البحثية.لجنة الدراسات العليا بالقسم 
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 الرسائل واألطروحات ومواصفاتهما
سجل الرسالة أو األطروحة لدى لجنة الدراسات العليا بالجامعة بعد موافقة لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي ، 

ُ
ت

 سجيل:ولجنة الدراسات العليا بالكلية ، ويتضمن الت

 عنوان الرسالة أو األطروحة بدقة 

 اسم الطالب 

  خطة البحث 

 اسم األستاذ املشرف ودرجته العلمية، ومساعده ودرجته العلمية إن وجد 

 . وتاريخ التسجيل 

  .وال يجوز تسجيل الرسائل أو األطروحات إال بعد اجتياز جميع املقررات املطلوبة لنيل الدرجة 

  .وال يعد التسجيل نهائي إال بعد تسجيلها في الجهة املختصة باإلشراف على شؤون التعليم العالي 

 التعديل بالرسائل واالطروحات
  ،ال يجوز إدخال أي تغيير أو تعديل على العنوان أو في خطة البحث إال بموافقة لجنة الدراسات العليا بالجامعة

، ولجنة الدراسات العليا بالكلية، ويستثنى من ذلك التعديالت التي تقرها لجنة ولجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي

 املناقشة.

 و يتم التعديل بناًء على كتاب من األستاذ املشرف يبين فيه األوجه العلمية التي استدعته للتعديل وأهميتها للرسالة أ

  ل الدرجة.األطروحة ، بشرط أن ال يؤثر التعديل في حساب مدة الحد األعلى لني

 شروط التقديم المبدئية للمناقشة
التدريس املختصين في موضوع البحث، وبصورة تقويمها من أحد أعضاء هيئة بعد تقدم الرسالة أو األطروحة للمناقشة 

 من، على أن يقدم املقيم إلى لجنة الدراسات العليا بالكلية تقريره عن مدى صالحية الرسالة أو األطروحة للمناقشة سرية

 عدمه

 األطروحةمناقشة لجنة 
 
ً
الطالب ألطروحته واستعداده للمناقشة، بناًء على اقتراح لجنة الدراسات  باستكمالبعد تقديم األستاذ املشرف تقريرا

شكل بقرار من رئيس الجامعة لجنة ملناقشة األطروحة 
ُ
العليا بالقسم العلمي وموافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية، ت
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رجة علمية أستاذ مشارك على أعضاء من بينهم األستاذ املشرف، على أن يكونوا من حملة الدكتوراه وبدمن خمسة 

 . منهم على األقل من خارج الجامعة ، على أن يكون اثناناألقل

 شروط قرار تشكيل اللجنة
من تاريخ صدور قرار تشكيل  يجب أن يكون خالل شهر من التوصية بتشكيلها، أما املناقشة تتم بما ال يتجاوز ثالثة أشهر

 اللجنة , وعند تعذر اشتراك أحد أعضاء اللجنة جاز مناقشتها بأربعة أعضاء .

 شروط المناقشة

 علنية تتم مناقشة الرسالة أو األطروحة في جلسة  

  يتولى مكتب الدراسات العليا بالكلية بالتنسيق مع لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي تحديد موعد ومكان

 املناقشة.

  تتخذ لجنة املناقشة قراراتها بالتداول بين أعضائها، على أن تدون قرارها على النموذج املعد لذلك وتقدمه للجنة

 .الدراسات العليا بالكلية خالل أسبوع من تاريخ املناقشة

 شروط الكتابة
شروط العامة املحددة في هذا الدليل لل التعليماتالطالب واملشرف ان يتبع  األطروحةمن املهم جدا في كتابة الرسالة او 

 املعتمد من مجلس جامعة سبها.  يجوز التعديل فيها للكتابة وال

 منح الدرجة العلمية
 باملقررات التي 

ً
 فيها نوعها والتخصص العام والتخصص الدقيق ، وكشفا

ً
يمنح الطالب شهادة بإجازته العلمية مبينا

 التي تحصل عليها في هذه املقررات .أنجزها الطالب وعدد وحداتها والدرجات 
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 الباب السادس
 من الدراسةوالمخالفات اإلنذار والفصل 

 والعقوبات التأديبية الـمـخــالفـات
واملنصوص يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعال يشكل مخالفة للقوانين، واللوائح، واألنظمة املعمول بها في الجامعة 

سواء تم الفعل داخلها أو في أي مكان من عليها بالالئحة العامة الدراسات العليا بجامعة سبها واللوائح الداخلية 

ملحقاتها، وتقع املخالفة بارتكاب فعل محظور قانونا، ويظل الطالب خاضعا ألحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة 

  اء تسجيله.وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغ

 اإلنـــــــذار
 ينذر الطالب إذا تحصل على:

 .تقدير عام ضعيف في أي فصل من الفصول الدراسية 

 في أي مقرر دراس ي للمرة الثانية إذا رسب . 

  الشامل للمرة األولى.االمتحان إذا رسب في 

  مية.  الطالب أو تقصيره أو عدم التزامه بتوجيهاته العلإذا الحظ األستاذ املشرف إهمال 

 الحرمان من االمتحان
%( من الساعات املحددة 25النهائي النظري والعملي في أي مقرر في حالة غيابه ألكثر من )االمتحان يحرم الطالب من أداء 

 لذلك املقرر، وتعطي له درجة صفر.

 الــفــــــصـل من الدراسة
 :الحاالت التالية ىالدولة في احد يفصل الطالب وينتهي حقه في االستمرار في الدراسة على حساب 

 .إذا رسب في االمتحان الشامل للمرة الثانية 
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  .إذا قررت لجنة مناقشة الرسالة أو األطروحة رسوبه للمرة الثانية 

   .إذا لم يتمكن من الحصول على الدرجة ضمن الحد األعلى لسنوات الدراسة 

  اللوائح العامة.إذا أخل بالسلوك واآلداب العامة التي تنص عليها 

 .إذا تبث عدم أمانته العلمية، وتسحب منه الدرجة إذا كانت قد منحت له 

 احكام ختامية
 الجامعة او  بلوائحعلى ما نشر  االطالع ال يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الكلية، ونظامها أو بعدم

 .الكلية

 نظام الدراسات العليا بالكليات لتطبق بشأنها أحكام الئحة الدليل  لظروف التي لم يرد بها نص في هذاالحاالت وا

ة بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامالصادرة الالئحة و  والالئحة العامة للدراسات العليا بجامعة سبها الدراسة واالمتحانات

 م.2010( السنة 501السابقة رقم )

 اصدار
ث يشمل العديد م بحي2018/2019للعام الجامعي  دراسات العلياالشامل لطلبة ال دليلتم اعداد الطبعة االولى هذا ال

 .وائح املرتبطة بذلكمية الي ابنائنا الطلبة لتبين لهم حقوقهم وواجباتهم واللمن الجوانب االكادي

 عنوان المراسلة
 جامعة سبها – إدارة الدراسات العليا

 سبها ليبيا  18758ص. ب: 

 فاكس: +    تليفون: +

 :كترونيلالالبريد ا على اتبالكليإدارة الدراسات العليا او مكاتب الدراسات العليا  مع التواصل يرجى االستفسارات من ملزيد

 البريد الكتروني الصفة
  Postgraduate@sebhau.edu.ly مدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة

  post.graduate@farts.sebhau.edu.ly الدراسات العليا بكلية االداب سبهامدير مكتب 
  post.graduate@fsc.sebhau.edu.ly مدير مكتب الدراسات العليا بكلية العلوم سبها

 post.graduate@feng.sebhau.edu.ly  مدير مكتب الدراسات العليا بكلية العلوم الهندسية والتقنية
 post.graduate@fagr.sebhau.edu.ly  مدير مكتب الدراسات العليا بكلية الزراعة

 post.graduate@fenergy.sebhau.edu.ly  مدير مكتب الدراسات العليا بكلية الطاقة والتعدين
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