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 الرسائل واألطروحات ومواصفاتهما 
سجل الرسالة أو األطروحة لدى لجنة الدرا

ُ
سات العليا بالجامعة بعد موافقة لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي ، ولجنة  ت

 ضمن التسجيل: الدراسات العليا بالكلية ، ويت

 عنوان الرسالة أو األطروحة بدقة •

 اسم الطالب  •

 خطة البحث   •

 اسم األستاذ املشرف ودرجته العلمية، ومساعده ودرجته العلمية إن وجد  •

 وتاريخ التسجيل .  •

 جوز تسجيل الرسائل أو األطروحات إال بعد اجتياز جميع املقررات املطلوبة لنيل الدرجة.  وال ي •

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

 التعديل بالرسائل واالطروحات
لبحث إال بموافقة لجنة الدراسات العليا بالجامعة، ولجنة  خطة اال يجوز إدخال أي تغيير أو تعديل على العنوان أو في   •

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

لل • التي استدعته  العلمية  التعديل بناًء على كتاب من األستاذ املشرف يبين فيه األوجه  أو    تعديليتم  وأهميتها للرسالة 

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

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

 من عدمه ى لجنة الدراسات العليا بالكلية تقريره عن مدى صالحية الرسالة أو األطروحة للمناقشة يم إلعلى أن يقدم املق 

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

شكل بقرار من رئيس الجامعة لجنة ملناقشة األطروحة من خمسة  بالقسم العلمي وموافقة لجنة الد
ُ
راسات العليا بالكلية، ت



، على أن يكون  لمية أستاذ مشارك على األقلرجة عأعضاء من بينهم األستاذ املشرف، على أن يكونوا من حملة الدكتوراه وبد

 .  منهم على األقل من خارج الجامعة  اثنان

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

 ز مناقشتها بأربعة أعضاء .اللجنة , وعند تعذر اشتراك أحد أعضاء اللجنة جا 

 شروط المناقشة 
   علنية تتم مناقشة الرسالة أو األطروحة في جلسة •

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

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

 .الدراسات العليا بالكلية خالل أسبوع من تاريخ املناقشة

 كتابة شروط ال 
شروط العامة للكتابة  التعليمات املحددة في هذا الدليل للالطالب واملشرف  ان يتبع    األطروحةمن املهم جدا في كتابة الرسالة او  

 املعتمد من مجلس جامعة سبها.   يجوز التعديل فيها وال

 منح الدرجة العلمية 
ا  فيها نوعها والتخصص 

ً
الطالب شهادة بإجازته العلمية مبينا أنجزها  يمنح   باملقررات التي 

ً
الدقيق ، وكشفا لعام والتخصص 

 الطالب وعدد وحداتها والدرجات التي تحصل عليها في هذه املقررات . 

 


