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  الئحة الدراسات العليا

 ام اـــــا  ا ـــــادة  
ح
  يصـــــدر مأللـــــ  ا ســـــا  ة 1991لجامعــــة كردفـــــان ل ـــــاة  ي( مـــــظ الاألـــــا  ا سا ـــــ 2-25عمــــأ

 ئحة اآل ية نصها:الأ 

 مقدمة:

، ا اج ــــــلدك والــــــدكل را  يتشــــــمج اــــــرامل الدراســــــات العليــــــا األامعــــــة كردفــــــان درجــــــات الــــــدال   فــــــ   الجــــــام 

اـرامل ا س ـا  والاليـات وا راكـب البح يـة  يهـ   الأئحـة وا لصـلة  ـ ياالشـرو  والوـ ااا ا اصـ ل عل فـا  ـ

 .يامل عمادة الدراسات العليا والبحث العلموا عاهد املخلللة االجامعة وتشرف على  لك البك 

 الفصل األول: أحكام تمهيدية

 اسم الالئحة والعمل بها

م ــــــل    يت ــــــما هــــــ   الأئحــــــة يئحــــــة الدراســــــات العليــــــا، و ــــــاأل  العأســــــة اــــــدن الجامعــــــة و أ فــــــا  ــــــ .1

 الدراسات العليا.

 عليا لإل ا  ام اامها.على كليات ومعاهد ومراكب الجامعة نشر ه   الأئحة لطأب الدراسات ال .2

هــــ   الأئحــــة يرفــــج ا مــــر عبــــك مأللــــ  عمــــادة الدراســــات العليــــا ملجلــــ   يااــــد  ــــ يللعليــــ  عو تعــــديج ع .3

 ا سا  ة ي خاذ القرار النفائى، على عن تعلظ اللعديأت اص رة رسمية.

 ملجل .ع اا  ه   الأئحة بعد إجازتفا مظ مألل  ا سا  ة والل سيج عل فا مظ سبج رئي  ا ت ري  .4

 يالفصل الثان

 تفاسير

 ا  ضحة عمامها: ر  ا ن للالمات والعبارات ا عاني ى ه   الأئحة وما ل  يقلض ال يا  معنا آخ      

 الجامعة: ويقصد  فا جامعة كردفان. -

 .يالعمادة: يقصد  فا عمادة الدراسات العليا والبحث العلم -

مركـــبمل س ـــ  االجامعـــة يق  مل قـــ    ملمعهـــد ملكليـــة يالاليـــةمل ا عهـــدمل ا ركـــبمل الق ـــ : يقصـــد  فـــامل اـــ  ع -

 امها  دراسات عليا مظ  دري  عو احث.

 .يالعميد: ويقصد ا  عميد عمادة الدراسات العليا والبحث العلم -

 مألل  ا سا  ة: ويقصد ا  مألل  عسا  ة جامعة كردفان. -
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 مألل  العمادة: ويقصد ا  مألل  عمادة الدراسات العليا والبحث العلما -

ا ركـــــب  ملا عهـــــد ملعاحـــــال الاليـــــةمل ا عهـــــدمل ا ركـــــب: ويقصـــــد اـــــ  مأللـــــ   شـــــال  مأللـــــ  الاليـــــةمأللـــــ   -

 لإلشراف على الدراسات العليا والبحث العلما.

مأللــــ  الق ــــ : ويقصــــد اــــ  مأللــــ  ارئاســــة رئـــــي  الق ــــ  وعوــــ ية جميــــج ععوــــا  هي ــــة اللـــــدري   -

 االق  .

 ا سجج: ويقصد ا  مسجج العمادة. -

يل  اخليـار  ا اسـطة مأللـ  عاحـال الاليـةمل ا عهـد مل ا ركـب للعمـج  يص ال ا ن  : ويقصد ا  الشخ -

 .يعلى  الي  ارامل الدراسات العليا والبحث العلم

 مظ ارامل الدراسات العليا االجامعة. يع يالطالب: يقصد ا  الطالب ا سجج   -

 الفصل الثالث

 مهام العمادة

راســات اللاامليــة و ن ــيقها االلعــاون مــج و ــدات تشــجيج الدراســات العليــا والبحــ ل القائمــة علــى الد .1

 البحث وا راكب وا عاهد ا خر  داخج الجامعة.

 وضج الخطا وال ياسات الخاصة اتاألي  الدراسات العليا. .2

  اجة البأد مظ الا ادر ا دربة. ياللخصصات املخلللة اما يلب ي مهيج الدارسدن   .3

االيــــــات ومعاهــــــد ومراكــــــب  يات العليــــــا والبحــــــث العلمــــــاللن ــــــي  واوشــــــراف وا لابعــــــة لبــــــكامل الدراســــــ .4

 الجامعة.

 االجامعة. يرعاية وتشجيج البحث العلم .5

 خارج الجامعة. ي امية اللعاون مج مؤس ات ومراكب ومعاهد البحث العلم .6

 مظ عجهبة ومعدات ومصادر معل مات. يدع  خدمات ومعياات البحث العلم .7

 على عسما  ا شرفدن وعااوينف . ي راسات العليا  حل  إصدار كليبات سا ية املخصات البح ل والد .8

 الفصل الرابع

 التنظيم اإلدارى للعمادة

 ن للبكامل ا لخصصة.للعمادة مألل  وعميد ومسجج ومن ق   يا ن  .1

 تشرف العمادة على املجال  اآل ية: .2

 مألل  عاحال كلية ا  ارد الطبيعية والدراسات البي ة. -ع

 لصحية.مألل  عاحال كلية الطب والعل   ا -ب

 مألل  عاحال كلية التكاية -ج

 مألل  عاحال كلية الدراسات اللألارية. -د
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 مألل  عاحال كلية العل  . -ه

 كلية اآلداب.مألل  عاحال  -و

 .واو صا  الحاس ب دراساتمألل  عاحال كلية  -ز

 مألل  عاحال مركب عاحال الصمغ العربى. -ح

 مألل  عاحال مركب دراسات ال أ  واللامية. - 

 مألل  عاحال كلية الهادسة. -ي

 الفصل الخامس

ومدووووووالس ألحووووووال الدراسووووووات العليووووووا  يتكووووووهام ومهووووووام مدلووووووس لمووووووادة الدراسووووووات العليووووووا وال حووووووث العل وووووو 

 لالكليات:

 مدلس العمادة: /1

:  ا يظ مألل  العمادة:
ح
 عوي

 يا ن للعمادة مألل   شاج على الاح  اآلتى:

.      عميد العمادة  -ع
ح
 رئي ا

.     نائب مدير الجامعة  -ب
ح
 عو ا

.      ن العلمية عمدن الش  -ج
ح
 عو ا

 ععوا                   عمدا  الاليات وا عاهد وا راكب االجامعة  -د

.      عميد ا كلبات -ه
ح
 عو ا

                    مسجج العمادة  -و
ح
 .مقررا

ييـة،  عيـنف  مأللـ  ا سـا  ة ن مؤس ـات البحـث واللـدريب اال  ثأثة ععوا  مظ خارج الجامعة يم ل   -ز

 ة مظ مألل  العمادة.على   صي ااا ح 

 :
ح
 مها  مألل  العمادة واخلصاصا  :ثانيا

 خلصاصات اآل ية: ا ن ملجل  العمادة ا ها  واو  

 العامة للعمادة وا  افقة على خططها وبرامألها ووضج ا  ازنة. وضج ال ياسات -ع

 اليـــــات قـــــدي  الل صـــــية ملجلـــــ  ا ســـــا  ة اةجـــــازة البـــــكامل العلميـــــة ا قدمـــــة مـــــظ مألـــــال  ا احـــــال اال -ب

 وا راكب االجامعة. وا عاهد

 .ي حك  الدراسات العليا والبحث العلم ي قدي  الل صية ملجل  ا سا  ة اةجازة الل ائح الت -ج

 لل ائح ا األمة ل لك االاليات يسب ل الطأب للدراسات العليا   -د
ح
 وا راكب. وا عاهد الجامعة وفقا

 ا راكب.و  وا عاهد ألال  ا احال االاليات على   صية ماعلماد ا شرفدن وا ملحادن ااا ح  -ه

 الل صية ملجل  ا سا  ة اماح الدرجات العلمية. -و

 وضج ال ياسة العامة لخدمة  أب الدراسات العليا. -ز
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 عمر يلعل  امدا  مهام . يع يللعميد  وا ش رة الاصح  إسدا  -ح

 ملجل  ا سا  ة. ي  قرير سا   إجازة - 

 :
ً
 اجتمالات مدلس العمادة: ثالثا

 العا . يمرات على ا سج   أللمج مألل  العمادة عربجي

 واملراكز: واملعاهد الكليات مدالس ألحال /2

: إنشا  مألال  ا احال:
ح
 عوي

 لةاحـــال مـــظ خم ـــة ععوـــا  علـــى  ا عهـــد مل ا ركـــب ملينشـــ ج مأللـــ  الاليـــة
ح
ا عنـــا االدراســـات العليـــا مألل ـــا

 ا ركب عو مظ يا ب عا . ملا عهد  ملليةا سج مظ ادن ععوا  هي ة اللدري  ارئاسة عميد الا

 :
ح
 مها  مألل  ا احال:   ثانيا

 ا راكب. ملا عاهد ملالل صية اةجازة ارامل الدراسات العليا االاليات -ع

 .االالياتمل ا عاهدمل ا راكبلابعة  الي  ارامل الدراسات العليا م -ب

 الل صية اقب ل تسجيج الطأب. -ج

  ألميد الدراسة للطالب. إنفا  وع ألميد عو  الل صية المديد  -د

 تسجيج عو إعادة سب ل الطالب. الل صية اةلغا   -ه

 الل صية اةنفا  الدراسة للطالب. -و

 ا شرفدن على الطأب.عسما  الل صية اةجازة   -ز

 الل صية اةجازة عااويظ ا  رو ات والرسائج الجامعية.  -ح

 الل صية اةجازة لجان اوملحانات.  - 

 وضج الل ائح ا األمة لعملها.  -ي

 ن.دخليار ا ن قا -ك

 الفصل السادس

 التنسيق لين العمادة والكليات واملعاهد واملراكز

: تعيدن ا ن قدن:
ح
 عوي

 مظ ادن ععوا  مألل  ا احال عو معهد تعدن كج كلية 
ح
 .عو مركب معنا االدراسات العليا من قا

: مها  ا ن  :
ح
 ثانيا

 رفج   صيات مألل  ا احال للعمادة. -ع

 ا احال مج مسجج العمادة. ملابعة ععمال مألل  -ب

 ملا عهــد ملاســلأ  ا اا بــات الــ اردة مــظ العمــادة للاليــ ها عو عرضــها علــى مأللــ  ا احــال االاليــة -ج

 ا ركب.
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متـــا مـــا  ا عهـــدمل ا ركـــب مل بويـــد العمـــادة اا عل مـــات والبيانـــات الخاصـــة االدراســـات العليـــا االاليـــة -د

  لبت.

 بد  الدراسة عو البحث للطأب.نتفا  التسجيج و إإخطار العمادة ال اريخ  -ه

 دراسات الطأب وبيان عسباا . ي مخدك   يإاأغ العمادة ام -و

 الفصل السابع

 لرامج الدراسات العليا

ومعاهــد عس ــا  وكليــات  يتشــرف العمــادة علــى اــرامل الــدال   فــ   الجــام ى وا اج ــلدك والــدكل را   ــ .1

 ومراكب الجامعة.

ا س ــا   يالبــكامل  حــددها اللــ ائح ا األمــة لهــ   البــكامل  ــ شــرو  القبــ ل وءجــرا ات التســجيج لهــ   .2

 وا راكب ا عاية االجامعة. وا عاهد والاليات

 الفصل الثامم

 مدة الدراسة واإلشراف

  ماحها الجامعة على الاح  اللالى: ي ا ن مدة الدراسة للدرجات الت .1

 .الدراسة عا  وا د، وعامان كحد عسص االدال   ف   الجام ى: مدة  -ع

ملصــــلة وتشــــمج  د كحــــد عدنــــى وعربعــــة ععــــ ا  كحــــد عسصــــ اا اج ــــلدك: مــــدة الدراســــة عــــا  وا ــــ -ب

 .اللمديد واللألميد

 للمديد واللألميد.، ملصلة تشمج الة عع ا  كحد عسص اسكل را : ثأثة عع ا  كحد عدنى و الد -ج

 اوشراف: يا ن نألا  اوشراف على  أب الدراسات العليا االجامعة على الاح  اللالى: .2

 الدللهم: -أ

I.  شـرف علـى كـج  الـب مشـرف وا ـد مـظ ععوـا  هي ـة اللـدري  االجامعـة يـل   رشـيح  مــظ 

 ا ركب. ملا عهد  ملالق   ملجل  ا احال االاليةمألل  سبج 

II.   درجة عسلاذ م اعد كحد عدنى. يعن يا ن ا شرف 

III. .كطالب دراسات عليا 
ح
 عي يا ن ا شرف مسجأ

 املاجستير: -ب

I. ن عاد الورورة.فدن على  الب ا اج لدك مشرفد شر ي يلألاوز عدد ا 

II. الية عو ا عهد عو ا ركبيل   رشيح ا شرف مظ سبج مألل  الق   ملجل  ا احال اال. 

III.    على الدكل را . ي شتك 
ح
 ا شرف عن يا ن  اصأ

IV.   ارامل الدراسات العليا اوشراف عو  دري   أب  يي يح     عو  هي ة  دري  مسجج

 ي امبكرات يقبلها مألل  العمادة.ا اج لدك إ

V. للعميد على ا شرف  قدي   قارير دورية كج ثأثة عشهر عظ سدك دراسة الطالب. 
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 الدكتهراه: -ج

I.   وا ـد 
 

عو عكثــك   ـب مــا يقلوـي  الحــال علـى عن ياــ ن   شـرف علـى  الــب الـدكل را  مشــرف

 ع دهما على ا سج مظ ععوا  هي ة اللدري  االجامعة.

II.  عو ا ركــــب  عو ا عهــــد شــــرفدن مــــظ سبــــج مأللــــ  الق ــــ  ملجلــــ  عاحــــال الاليــــةيــــل   رشــــيح ا

 للل صية بشمنف  ملجل  العمادة.

III. على ا سج على ع 
ح
 مظ ا ؤهأت اللالية: يعن يا ن ا شرف  اصأ

 درجة ا سلاذية. -1

 درجة عسلاذ مشارك. يالدكل را  و  -2

 صـ ل  عل فـا خمـ   كل را  و ـى درجـة عسـلاذ م ـاعد شـريطة عن ياـ ن سـد م ـ ا علـىدال -3

  أب ا اج لدك.عدد مقدر مظ ف خألها على عشر  سا ات على ا سج

 على ا شرف  قدي   قارير دورية كج ثأثة عشهر عظ سدك دراسة الطالب للعميد. -4

 الفصل التاسع

 األطروحة ونظم اإلمتحان ومنح الدرجات

  رو ـــة كاملـــة ومطب عـــة   ـــب نفايـــة دراســـل   قـــدي  ا يا  رو ـــة  الرســـالة(: يألـــب علـــى الطالـــب  ـــ .1

 م اصلات الرسائج ا عم ل  فا  ى الجامعة وا لحقة  ف   الأئحة.

 يمألال ا  رو ة عو الرسـالة التـ يي  عدا  الطالب   ااسشة و قي لجاة ا ملحدن:  ا ن لجاة مملحادن .2

  قد   فا لايج الدرجة العلمية ا عاية وف  الو ااا اللالية:

I. وا شرف يوالداخل يخارجال ه  ا ملحظعلى ا سج ادن مظ ثأثة ععوا  ا ملح  لا ن لجاة. 

II.  عو ا عهــد عو  عاحــال الاليــة يخليــار ا ملحاــدن يرجــح مأللــ  الق ــ  ثأثــة مــظ ا ملحاــدن ملجلــ

يقــ   ارفــج   صــيل  بشــمنف  ملجلــ  العمــادة مشــل عة اال ــدكة ال ا يــة لاــج مــنف  ل يا عنــ ا ركــب

 .يوالداخل يلحادن الخارجا م مظ اينف  ليخلار

III.  قـــد  فيــــ  الطالــــب  ي شـــتك   ــــى ا مـــلحظ الــــداخلى عن ياــــ ن مـــظ نلــــ  مألـــال اللخصــــص الــــ 

 ام رو ل .

IV. مظ ا شرفدن على الطالب. يعي يا ن ا ملحظ الداخل 

V. إذا كـان ااوجمـا  و ـ 
ح
 الــة  يياـ ن سـرار لجاـة ا ملحاـدن اخصـ ل نألـاح عو رسـ ب الطالـب نفائيـا

ا ركـــــب ومـــــظ ثـــــ  ملجلـــــ   ملا عهـــــد ملائفا يرفـــــج ا مـــــر ملجلـــــ  ا احـــــال االاليـــــةاخـــــلأف آرا  ععوـــــ

 الدراسات العليا االعمادة للبت في .

VI.    الـب دراسـات عليـا داخـج الجامعـة، ويألـ ز عقـد اوملحـان خـارج الجامعـة  ي عقد اوملحان 

 االجامعة. ي سباب يقدرها مألل  الدراسات العليا والبحث العلم
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علميـــــة: يمـــــاح مأللـــــ  ا ســـــا  ة الـــــدرجات العلميـــــة للدراســـــات العليـــــا بعـــــد اســـــتيلا  مـــــاح الـــــدرجات ال .3

 الشرو  على الاح  اللالى:

 :يالدال   ف   الجام  -ع

I. ا طل ب. يكمال الطالب لدراسل  ااألاح وبا عدل التكاكمإ 

II.   البحث اللكميلى يالاألاح. 

III. .صية مألل  العمادة   

 .و البحث فقاع يا اج لدك اا قررات والبحث اللكميل -ب

i. يا طلـــــ ب مـــــج الاألـــــاح  ـــــ يكـــــج ا قـــــررات اا عـــــدل التكاكمـــــ يإكمـــــال الطالـــــب لدراســـــل  ااألـــــاح  ـــــ 

رسـالة البحـث  يع رو ة البحث   ى  الة ا اج لدك اا قررات والبحث اللكميلـى( عو الاألـاح  ـ

  الة ا اج لدك االبحث فقا(. ي  

ii. .صية مألل  العمادة   

iii. يعلــــى ا عــــدل التكاكمـــــ ي ــــلدك اــــا قررات والبحـــــث اللكميلــــ الــــة عــــد   صـــــ ل  الــــب ا اج ي ــــ 

البحـــــث اللكميلـــــى يألـــــ ز الل صـــــية اماحـــــ  شـــــهادة  يا قـــــررات عو عـــــد  نألا ـــــ   ـــــ يا طلـــــ ب  ـــــ

 الدال   ف   الجام ى.

 الدكل را :  -ج

I.   ع رو ة البحث ينألاح الطالب. 

II. .صية مألل  العمادة   

 اشرعالفصل ال

 املاجستير والدكتهراه املناقشة الشفهية لرسالةإجراءات 

 نسخ مظ الرسالة  سجج العمادة.   ل  الطالب خم  .1

 I-2 الباــد  حاــدن ا شــار إل فــا  ــى اللصــج اللاســجيقــد  كــج عوــ  مــظ ععوــا  لجاــة ا مل .2
ح
 ملصــأ

ح
 (  قريــرا

 سلمارة ا عدة ل لك.سبج ا ااسشة وف  او  عظ الرسالة للعميد

 .ااسشة الشلهية للرسالةم عد ا  -ا ملحادن بعد التشاور مج ععوا  لجاة– يحدد العميد .3

  ا ن ا ااسشة مغلقة. .4

5. .
ح
 يأل ز للجاة ا ااسشة عن تعلظ   صيتفا بعد ا ااسشة مباشرة

  قد    صية لجاة ا ملحادن مظ ثأل ص ر لعميد الدراسات العليا وف  الام ذج املحدد ل لك. .6

 شرالفصل الحادى ل

 معالجة النقص فى الرسالة

  يعمادة عن ي ص ملجل  ال .1
ح
 اماح الدرجة ا  ص ا  فا مظ سبج لجاة ا ملحادن إذا ل  تشـتك   ـمجيأ

ح
ف را

.
ح
 عو تعديأ
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الرســـــالة  حـــــدد فتـــــكة زمايـــــة مااســـــبة  يإذا ظهـــــر للجاـــــة ا ملحاـــــدن وجـــــ د نقـــــص عو مشـــــكأت علميـــــة  ـــــ .2

 يسلكمالها عو معالجتفا.

  عالجة نقص الرسالة  تبج اوجرا ات اللالية: .3

فتـــــكة ي  لألـــــاوز شـــــهر مـــــظ  ـــــاريخ  يت اللعـــــديأت  ليلـــــة يطلـــــب مـــــظ الطالـــــب إنألازهـــــا  ـــــإذا كانـــــ .ع

 اوملحان.

 ى  الة اللعديأت الرئي ية يماح الطالب فتكة  مديد ي  بيد عظ سلة عشهر مج التسجيج ودفج  .ب

 الرس   ا طل بة.

 يقرر مألل  العمادة كيلية اوملحان عو ماح الدرجة بعد استيلا  ا طل ب. .4

  على   صية لجاة ا ملحادن عو  ح يلها إلى درجة علمية عسج.ل  العمادة رفض الرسالة ااا ح ملج .5

 .اصيج للماج لدك االبحث وا قرراتيماح الطالب شهادة  ل .6

 ص رتفا النفائية مج سرل مدمل  سجج العمادة. ي  ل  الطالب ت ج نسخ مظ الرسالة   .7

 لشر الفصل الثانى

 مصاراف الدراسة

 يف الدراسة ا اسطة مألل  العمادة ال صية مظ مألل  عاحال الاليةمل ا عهدمل ا ركب. حدد مصار  .1

 يحدد مألل  العمادة ماافآت اللدري  واوشراف واوملحان وغدكها وف  الل ائح ا األمة ل لك. .2

  لطلبفا الدراسة عو البحث. ي على اللاللة الحقيقية الت   الدراسية ااا ح  حدد الرس .3

 ية ن ـــبة مـــظ صـــا ى عائـــدات الدراســـات العليـــا للاليـــاتمل ا عاهـــدمل ا راكـــب التـــيخصـــص مأللـــ  العمـــاد .4

  ال  ف فا ارامل للدراسات العليا.

 الثالث لشرالفصل 

 أحكام لامة

اللمكيد على جـ دة  ـأب الدراسـات العليـا مـظ خـأل ايهلمـا  اا لطلبـات القبليـة واجليـاز إملحـان  .1

 للقدرات إذا لب  ذلك.

البـكامل الدراسـية عو ادايـة البحــث سبـج إكمـال إجـرا ات التســجيج  ياينخـرا   ــ ي   ـمح     الـب .2

 وت ديد الرس  .

 نل  ال ست. يعي يلألاوز عدد الطأب للمشرف ال ا د ثمانية  أب   .3

 مراعاة اللخصص الدسي  والدرجة العلمية وال ظيلية عاد اخليار ا شرف. .4

  عن يــل  التســجيج للماج ــلدك االبحــث والــدكل را  .5
ح
مــر دن  ــى ال ــاة  ــى شــهر  ياــاير وي ليــ   ت ــهيأ

 للملابعة(.

مـــظ اـــرامل ا اج ـــلدك عو  يســـجج اـــما لجامعـــة عخـــر  سبـــ ل  ح يـــج الطالـــب ملجلـــ  العمـــادة يألـــ ز  .6

 .الدكل را  بعد   صية مظ مألل  عاحال الاليةمل ا عهدمل ا ركب
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 الدراسة عو البحث. يالطالب  د انخرا  التسجيج عو الرس   الدراسية بع استكداد رس   أل ز ي ي .7

 اال دكة ال ا ية لاج مشرف عو مملحظ. على العمادة اي للاظ .8

ا ركب الل صية ملجل  العمادة اتكفيج ع  احث للدرجـة ا علـى  ملا عهد مليأل ز ملجل  عاحال الالية .9

 لل ائح ا األمة لاج ارنامل.
ح
 إذا   فر في  اللمدز الرفيج وفقا

مدة  ياخلار  لايج الدرجة ا عياة إلى مألال آخر   يمألال اللخصص ال يأل ز للطالب اللح ل مظ  .10

 على عن يلتز  ادفج الرس   ا قررة للبكنامل الجديد.مظ التسجيج ي  لألاوز سلة عشهر 

يأل ز إرسال ا  رو ة  الرسالة(  ملحظ خارجى غدك مقي  اال ـ دان علـى عن  علمـد  قريـر  ا رسـج  .11

 
ح
 للمااسشة.دون اشتكا   و ر  جخصيا


