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 نظام الدراسة 
 العليا  تلطلبة الدراسا الدراسية الخطط

وتنتهي بحصوله على    تبدأ من بداية دخول الطالب للكليةالعلمية    باألقساملطلبة الدراسات العليا  هي خطة اكاديمية متكاملة  

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

 ية. الكل

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

 

  10ومرحلة الدكتوراه    9اما املاجستير يكون    املرحلة الجامعيةحسب الفصول لطلبة    8الي    1ب من  يكون ترقيم مستوى الطال

 ويحتفظ بخصوصية بعض الكليات التي تستخدم نظام السنة. 

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

 التالية: 

 (، وفق أحد البرامج التالية: )املاجستير ة اإلجازة العاليةاوال: تمنح درج



 :  البرنامج األول 

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

 ( وحدة دراسية معتمدة كمقررات إجبارية واختيارية 24) •

 املناقشة. راسية لتقديم رسالة في موضوع التخصص تقبلها الكلية وتجيزها لجنة ( وحدات د6) •

 البرنامج الثاني: 

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

 اجتياز امتحان شامل .    •

 وفق أحد البرامج التالية:   ( بالكليات ، تمنح درجة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراهثانيا: 

   البرنامج األول:

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

 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 . 

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

 الشامل االمتحان  
 للبرنامج الثاني لنيل درجة اإلجازة العالية أو البرنامج األول لنيل درجة اإلجازة  ال يجوز أن يتقدم   •

ً
الطالب املسجل وفقا

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



يقة، لالمتحان الشامل قبل تقديم األطروحة للمناقشة  درجة اإلجازة الدق أما الطالب املسجلين وفقا للبرنامج األول لنيل  •

 حيث:

يقوم القسم العلمي بتشكيل لجنة لكل طالب يتقدم لالمتحان الشامل لنيل الدرجة العالية من عضوين، من أعضاء   •

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

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

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

 األقل بدرجة أستاذ .  

إجراء   • لجنة  بالتداو   الشاملاالمتحان  تتخذ  على  قراراتها  تدون قرارها  أن  راسب، على  أو  ناجح  أعضائها بصيغة  بين  ل 

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

الطالب في   • ها ستة  في مدة أقصامتحان  اال الشامل في املرة األولى، يمنح فرصة ثانية وأخيرة لتقديم  االمتحان  إذا رسب 

 . أشهر

 مدة الدراسة لمرحلة الدراسات العليا 

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

   :اإلجازة العالية )املاجستير( •

شرط  التخرج منها  الي  اجستير(  اإلجازة العالية )املببرنامج  شهرا تحسب منذ التحاقه    18الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب  

 . شهرا 36اال يتجاوز 

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

 شهرا.  60ألعلى هو التخرج منها والحد ا 

رئيس الجامعة  رار من السيد بقتصدر ( ستة أشهر 6مدة )املدة بعد انتهائها بيجوز تمديد  في جميع األحوال  •

 وملرة واحدة فقط.



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

ألدنى للمدة التي يقضيها الطالب الستكمال متطلبات درجة اإلجازة  الحد اوالدكتوراه في العلوم وذلك حسب البرامج املتاحة.  

لين  العـالية )املاجستير( هو أربع فصول دراسية، والحد األعلى لذلك هو ست فصول دراسية، ويجوز تمديد الحد األعلى لفص 

 من رئيس الجامعة باقتراح من القسم العلمي وموافقة مجلس الكلي
ً
 ة.دراسيين، ويصدر بذلك قرارا

، والحد  ( هو ست فصول دراسية الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب الستكمال متطلبات درجة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه

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

 مجلس الكلية. باقتراح من القسم العلمي وموافقة 

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

 فصل دراس ي.  

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

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

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

 هي في منتصف شهر يونيو.يبدأ فصل الربيع في بداية شهر فبراير، وينت •

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

 راس ي د

 


