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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 كمية الشرق األهمية

 برنامج الدراسات العميا

 الالئحة األكاديمية المنظمة لألداء األكاديمي لمطالب
 القبول والتسجيل-1

الئحػػػن قمظػػػيـ الاراسػػػ   حسػػػا يػػػقـ لبػػػكؿ الطػػػ ا لبػػػرامل الاراسػػػ   ال ميػػػ  
 ال مي  بمؤسس   الق ميـ ال  لي كالبحث ال ممي .

 كالبرمػػػ مل ي القسػػػـ سػػػمجمعمػػػي قك ػػين  ط لػػػا لاراسػػن الم جسػػػقير بمػػػ  ان يجػػكق لبػػػكؿ ال
 .الاراس   ال مي  برم ملأك  المجمس ال مميالم مييف كمكافقن 

 مف برم مل لماراس   ال مي  في كل  كاحا .كثر أاليجكق لمط لا أف يسجؿ ب

راسػػػ   الا برمػػػ ملأك  المجمػػػس ال ممػػػييجػػػكق قسػػػجيؿ الط لػػػا المقػػػيـ ب ل ػػػ ر  بمكافقػػػن 
فػي مؤسسػن  الكميػنبم  ان عمػي قك ػين الكميػن الم ميػن لي ػا جػق ان مػف بحثػ   ػ ر   ال مي 

 عممين أك ج م ن م قرؼ به  مع مراع ة الق لي :

الح ػػػكؿ عمػػػي مكافقػػػن مكقكبػػػن مػػػف المؤسسػػػن القػػػي يجػػػرم فيهػػػ  جػػػق ان مػػػف  - أ
 البحث .

 برمػػػػػ ملكميػػػػػن اك الأف يكػػػػػكف لػػػػػ  ممػػػػػرؼ  ػػػػػ رجي مؤ ػػػػػؿ قكافػػػػػؽ عميػػػػػ   - ا
 مف المؤسسن المسجؿ فيه  .اس   ال مي  كممرؼ اا مي الار 
 أف يقاـ الممرؼ ال  رجي قق رير اكرين عف أاا  الط لا ب لكمين . - 
اف يقضي الط لا ماة الققؿ عف سقن أمػهر لمم جسػقير فػي المؤسسػن  -ا

 المسجؿ فيه  .
 أف قجرم جميع اإلمقح م   في المؤسسن المسجؿ فيه  . - ػ



 2 

  بمػػ  ان عمػػي قك ػػين الكميػػن الاراسػػ   ال ميػػ   رمػػ ملبلمجمػػس كميػػن اك
الم ميػػػػػن كمكافقػػػػػن مجمػػػػػس اوسػػػػػ قرة إضػػػػػ فن مػػػػػركط ا ػػػػػرم قرا ػػػػػ  

 .ضركرين لمقبكؿ 
  الاراسػػ   ال ميػػ  لبػػكؿ الطػػ ا كقسػػجيمهـ  برمػػ ملكميػػن اك الققػػكلي

 الم مين .ب لقمسيؽ مع الكمين 

 نظام الدراسة -2

 البرم مل كلكائح  . حسا مركطيقـ القبكؿ بقفرغ كمي أك جقئي 

قككف اراسن الابمـك ال  لي ب لمقررا  الاراسين كاوعم ؿ المياامين كالقطبيقيػن كالم مميػن 
 كفؽ م يمي :

كالققيػا عػف عػ ميف )ف ميف اراسييف( الققؿ ماة الاراسن عف ع ـ اراسي كاحا  - أ
 )أرب ن ف كؿ اراسين( .

 (30يقيػػا عػػف ) ة كالامػػسػػ عن م ق( 20اليقػػؿ عػػاا السػػ ع   الم قمػػاة عػػف ) -ا
 س عن م قماة .

يجكق أف يمػمؿ البرمػ مل بحثػ ن ل ػيران فػي أحػا مكضػكع   الاراسػن ي ػ اؿ  - 
 س ع   م قماة . 6أم  أثميف يفن مقرر 

 قككف اراسن الم جسقير بأحا الطرائؽ اآلقين :

بػػ لمقررا  الاراسػػين كالبحػػث القكميمػػي عمػػي أف اليقػػؿ عػػاا السػػ ع   الم قمػػاة  - أ
البحػث القكميمػي الػرم يجػا أال يقػؿ عػف إليهػ  م قماة مض ف ن ن ( س ع24عف)

سػػ ع   م قمػػاة )ف ػػميف اراسػػييف( كأال يقيػػا عػػف عمػػر سػػ ع   م قمػػاة ( 6)
 ف كؿ اراسين( . 4)
( سػػ عن 42) يقػػؿ عػػاا السػػ ع   الم قمػػاة عػػف ,عمػػي أالا بػػ لمقررا  الاراسػػين -ا

 س ع   م قماة .  س,كيجكق اف يككف مف بيمه  كرلن بحثين ق  اؿ م قماة 
اوكلػػػي فػػػي مػػػف كرلقػػػيف , عمػػػي أف يجقػػػ ق الط لػػػا امقح مػػػ ن قحريريػػػ ن ب لبحػػػث  - 

 الق  ص ال  ـ كالث مين في الق  ص الاليؽ لبؿ مم لمن الرس لن .
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 فترة الدراسة :

الماة المقررة لمح كؿ عمي ارجػن الػابمـك ال ػ لي الققػؿ عػف ف ػميف اراسػييف كال ققيػا 
 سين .عف أرب ن ف كؿ ارا

ققيػا  الققؿ عف ث ثػن ف ػكؿ اراسػين كالالماة المقررة لمح كؿ عمي ارجن الم جسقير 
 .س  ف كؿ اراسين عف 

كمػػ ؿ اإلجػرا ا  القسػػجيؿ إب ػا  عمػػي الارجػن ال مميػػن لمح ػكؿ قحسػا المػاة الق ػػكم
فػػي الاراسػػ   ال ميػػ  كحقػػي قػػ ريم ققػػايـ الممػػرؼ ققريػػران عػػف الط لػػا لمكميػػن مرفقػػ ن م ػػ  

 ن مف الرس لن .مس 

 التحويل :

قمظـ المكائح الاا مين لممؤسس   قحكيؿ الط لا مف ق  ػص إلػي ر ػر اا ػؿ 
 المؤسسن .

 التجميد :

الاراس   ال مي  مركط القجميػا كاإللاػ    برم ملمكمين اك لقحاا المكائح الاا مين 
 كاالمسح ا كالقمايا .

 االستقالة : 
 لن الط لػػا, عمػػ  أف قكػػكف االسػػقق لن يجػػكق لمجمػػس الاراسػػ   ال ميػػ لبكؿ اسػػقق

عمػػػ  أف يسػػػاا فػػػي باايػػػن ال ػػػ ـ الاراسػػػي  ػػػ ؿ اسػػػبكعيف مػػػف باايػػػن الف ػػػؿ الاراسػػػي 
 الرسـك المقررة عم  رلؾ.

  إعداد الرسائل العممية واإلشراف عميها -3

ي ػػيف لكػػؿ ط لػػا اراسػػ   عميػػ  ممػػرؼ أكػػ ايمي مػػع باايػػن إلقح لػػ  ب لبرمػػ مل لقكجيهػػ  
سػ عاق  فػػي إ قيػ ر مكضػػكع الرسػ لن كعػػااا  طػن البحػػث  كفػؽ القكاعػػا فػي اراسػػق  كم
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الاراس   ال مي  بمػ  ان عمػي قك ػين مجمسػي القسػـ  برم ملالم قماة مف مجمس كمين أك 
 كالكمين الم مييف .

يجػػا أف ققميػػق مكضػػكع   رسػػ ئؿ الم جسػػقير ب لجػػاة كاو ػػ لن ,كمػػ  يجػػا اف ققميػػق 
حػػؿ الممػػ كؿ  لن كاإلبقكػػ ر كاإلسػػه ـ الف عػػؿ فػػي مكضػػكع   رسػػ ئؿ الػػاكقكراة ب و ػػ

 اسقهاا ان ب إلسقراقيجين القكمين لمبحث ال ممي . ب كرة عممينل امن المجقمع

اػػػن ال ربيػػػن اك الماػػػن اإلمجميقيػػػن كيجػػػكق أف قكقػػػا بماػػػن مب لقكقػػػا رسػػػ ئؿ الم جسػػػقير 
 .أ رم عمي اف قحقكم عمي مسق م يف كافييف ب لمان ال ربين كاالمجميقين 

 شروط اإلشراف :

 في برامل الاراس   ال مي  :ب إلمراؼ يمقرط في أعض    يئن القاريس الريف يقكمكف 

 الح كؿ عمي ارجن الاكقكراة . - أ
أف يمػػػرؼ عمػػػي الرسػػػ ئؿ ال مميػػػن االسػػػ قرة كاوسػػػ قرة الممػػػ رككف مػػػف  - ا

 أعض    يئن القاريس ب لج م ن .
عمي رسػ ئؿ الم جسػقير إرا مضػي عمػي يجكق أف يمرؼ اوسق ر المس عا  - 

ق ييمػػػػ  فػػػػي  ػػػػرا الارجػػػػن سػػػػمق ف ككػػػػ ف لايػػػػ  بحثػػػػ ف عمػػػػي االلػػػػؿ فػػػػي مجػػػػ ؿ 
   .كلن لمممر في مج   عممين محكمنق     مف اوبح ث المممكرة أك المقب

 مراؼ عمي الرس لن مف الس ـ أ رم .يجكق ق ييف ممرؼ م  كف لإل -ا
ئؿ ممػػرفكف مػػف ركم ال بػػرة المقميػػقة يجػػكق أف يقػػـك ب إلمػػراؼ عمػػي الرسػػ  - ػػػ

قػاريس ب لج م ػن , كالكف ين ال ممين فػي مجػ ؿ البحػث مػف أيػر أعضػ    يئػن ال
ف يقـك ب لمس عاة في اإلمراؼ أحا أعض    يئن القاريس مف المؤسسػن عمي أ

ك أ المجمػس ال ممػين الم ميػيف كمكافقػن بم  ان عمي قك ين مجمسػي القسػـ كالكميػ
 . ل مي الاراس   ا برم مل

يمػػرؼ عضػػك  يئػػن القػػاريس عمػػي الطػػ ا سػػكا  مػػف اا ػػؿ أك  ػػ ر  المؤسسػػن بحػػا 
( طػػػػ ا 8( طػػػػ ا فػػػػي كلػػػػ  كاحػػػػا لم مػػػػـك القطبيقيػػػػن , كثم ميػػػػن)4أل ػػػػي أرب ػػػػن )

لماراسػػ   اإلمسػػ مين ,كيجػػكق فػػي حػػ ال  الضػػركرة بقك ػػين مػػف مجمسػػي القسػػـ كالكميػػن 
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قيػػ اة عػػاا الطػػ ا إلػػي  لاراسػػ   ال ميػػ ا برمػػ ملأك  المجمػػس ال ممػػيكمكافقػػن الم ميػػيف 
 ( ط لب ن عمي القكالي ..12( ك)8)

 نظام اإلمتحانات -4

مقح م   مقػررا  الاراسػ   ال ميػ  لميػؿ ارجػن الػابمـك  يقـ إجرا  اإلمقح م   القكميمين كا 
 كفق ن ل ئحن إمقح م   المؤسسن مع مراع ة اآلقي :  ال  لي اك الم جسقير اك 

 جحػػ ن فػػي المقػػررا  إرا ح ػػؿ عمػػي م ػػاؿ عػػ ـ بققػػاير جيػػا عمػػي ي قبػػر الط لػػا م - أ
 االلؿ .

يجػػػكق اف يسػػػمح لمط لػػػا بػػػ لجمكس إلمقحػػػ ف الم حػػػؽ فػػػي المقػػػررا  القػػػي رسػػػا  -ا
 مريطن أال ققيا عف ربع المقررا  المج قة .فيه  

يمػػمح الط لػػا ققػػاير مقبػػكؿ فػػي مقػػررا  الممحػػؽ القػػي مجػػح فيهػػ  كيحػػقفظ بققػػاير  - 
 ا  او رم عما ر ا ققايرا ال  ـ ي المقرر ارج ق  ف

الط لػػػػا الػػػػرم يجقػػػػ ق امقحػػػػ ف الممحػػػػؽ كيح ػػػػؿ عمػػػػي ققػػػػاير عػػػػ ـ ألػػػػؿ مػػػػف جيػػػػا  -ا
 في الاراسن .اليسمح ل  ب إلسقمرار 

 _ الط لا الرم يرسا في امقح ف الممحؽ اليسمح ل  ب السقمرار في الاراسن . ق
 ـ مقبػػكؿ المقػػررا  بققػػاير عػػ يجػػكق مػػمح الط لػػا الػػرم يجقػػ ق االمقحػػ ف فػػي كػػؿ -ك

 الارجن اولؿ إف كجا  .
اليجػػػكق لمط لػػػا مم لمػػػن الرسػػػ لن)ط لا الم جسػػػقير ب لبحػػػث( إال ب ػػػا ققػػػايـ كػػػؿ  -ق

الققػػ رير المطمكبػػن ممػػ  كققػػايـ كرلػػن عمميػػن مكافػػؽ عميهػػ  ب لممر,ب إلضػػ فن إلػػي ققػػايـ 
أك  جمػػػس ال ممػػػيالمالسػػمم ر المهػػػ ئي امػػػ ـ لجمػػن ققكػػػكف مػػػف ثػػػ ث امػػ  ص يحػػػاا   

كيمكػػف اف قكػػكف المم لمػػن المه ئيػػن مامقػػن أك مفقكحػػن حسػػا  الاراسػػ   ال ميػػ . برمػػ مل
 الاراس   ال مي . برم ملأك  المجمس ال مميرؤين 

 يمقرط في لجمن المم لمن عمي رس ئؿ الم جسقير م يأقي :
أف يكػكف عػػاا أعضػػ ئه  فرايػػ ن كال يقػػؿ عػػف ث ثػػن كيكػػكف الممػػرؼ أك الممػػرؼ  - أ

 لم  كف مف بيف االعض   .ا
 اف قمطبؽ مركط اإلمراؼ عمي الرس ئؿ عمي أعض   المجمن . - ا
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أف يكػػكف مػػف بػػيف اعضػػ   المجمػػن أحػػا اوسػػ قرة أك اوسػػ قرة الممػػ ركيف فػػي  - 
 س المجمن .أكير مف   ر  الج م ن )ممقحف   رجي( الق  ص الاليؽ 

ف مػف ضػممهـ الممػقحف أف يكػك  عمػ أف قق ر لراراقه  بمكافقػن ثمثػي اوعضػ    -ا
 ال  رجي .

 ي ا ققرير الرس لن ك وقي :

ي ػػػا كػػػؿ مػػػف اعضػػػ   لجمػػػن المم لمػػػن ققريػػػران فرايػػػ ن عػػػف الرسػػػ لن يكضػػػح مػػػام  - أ
 ػ حيقه  لممم لمػن كايػن م حظػػ   عمهػ  كفقػ ن لممكجهػػ   القػي قحػاا   الكميػػن 

مػػػف  كرلػػػؾ  ػػػ ؿ فقػػػرة ال ققجػػػ كق اورب ػػػن اسػػػ بيع الاراسػػػ   ال ميػػػ  برمػػػ ملاك 
الاراسػػػػ   ال ميػػػػ  قكميػػػػؼ  برمػػػػ ملمكميػػػػن اك لقػػػػ ريم إسػػػػق ـ الرسػػػػ لن  , كيحػػػػؽ 

 ممقحف ر ر في ح لن عاـ ققايـ الققرير   ؿ الماة المم ر إليه  .
 ي ا الققرير ب لمان القي كقب  به  الرس لن . - ا

الاراسػ    برمػ ملالقم لش الرسػ لن إال ب ػا قسػميـ الققػ رير الفرايػن لكميػن أك  - 
 ي  .ال م
,يقػػاـ إلػػي الكميػػن اك ق ػػا لجمػػن المم لمػػن ققريػػران يكلػػع مػػف جميػػع أعضػػ ئه   -ا
 فكر إمقه   اإلمقح ف مقضمم ن إحام القك ي   اآلقين : برم ملال
 لبكؿ الرس لن كالقك ين بممح الارجن . -1
ق ػػاي   اكف مم لمػػقه  مػػرة لبػػكؿ الرسػػ لن مػػع إجػػرا  ب ػػض الق ػػكيب   كال -2

 . )الممقحف الاا مي(المجمن لمق كا مف إجرائه كيفكض احا أعض    لأ ر 
 لبكؿ الرس لن كممح الارجن االلؿ إف كجا  . -3
عػػ اة مم لمػػن الرسػػ لن  -4 عػػاـ لبػػكؿ الرسػػ لن مػػع إجػػرا  الق ػػاي   المطمكبػػن كا 

 مرة أ رم .
 رفض الرس لن .    -5

القك ػػين بمػػمح الارجػػن ب ػػا إج ققهػػ    الارسػػ   ال ميػػ  برمػػ ملأك  المجمػػس ال ممػػييرفػػع 
 .إلق  ر القرار )المجمس ال ممي( إلي مجمس االس قرة برم ملأك ال المجمس ال مميمف 

 لممم لمن (MBA)مرفؽ الئحن م جسقير ااارة االعم ؿ 
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