
 الالئحة القانونیة حول تعلیم الدراسات العلیا واالمتحانات
 لجامعة اسطنبول الثقافیة 

 
 

 القسم األول
 الھدف والنطاق والمستند والتعریف

 الھدف
ھدف الالئحة القانونیة ھذه التي یتم تنفیذھا في جامعة اسطنبول الثقافیة ھو تنظیم أسس تعلیم إن ) 1( -1المادة رقم 

 اسات العلیا. وامتحانات الدر
 

 النطاق
) تشمل ھذه الالئحة القانونیة األحكام المتعلقة بتعلیم الدراسات العلیا واألبحاث والتطبیقات والنشاطات 1( -2المادة رقم 

 العلمیة التي یتم تنفیذھا في جامعة اسطنبول الثقافیة. 
 

 المستند
 4/11/1981من قانون الدراسات العلیا بتاریخ  14إلى المادة رقم ) تم تجھیز ھذه الالئحة القانونیة استنادا 1( -3المادة رقم 

 . 2547وعدد 
 

 التعریف
 ) 1( -4ة رقم الماد

 إن المصطلحات التالیة المذكورة في ھذه الالئحة القانونیة تعني: 
 : النظام األوروبي لتحویل القروض، AKTSأ) 

 لدراسة العلیا، : امتحان الدخول لتعلیم الموظفین األكادیمیین واALESب) 
 المعاھد التي تقدم خدمات تعلیم الدراسات العلیا والتابعة لجامعة اسطنبول الثقافیة، ت) المعھد: 

االنتحال: إظھار أفكار أو مناھج أو معلومات أو مؤلفات اآلخرین كأنھا عائدة لھ كلیا أو جزئیا وفقا للقواعد العلمیة دون ث) 
 اإلشارة إلى المصدر، 

 ركز القیاس واالختیار والتنسیب، : مOSYMج) 
 ح) رئاسة الجامعة: رئاسة جامعة اسطنبول الثقافیة، 

 : مجلس شیوخ جامعة اسطنبول الثقافیة،مجلس الشیوخخ) 
 ، الوطنيالقرض : نظام UKSد) 

 ذ) الجامعة: جامعة اسطنبول الثقافیة، 
  : امتحان تحدید مستوى المعلومات في مجال اللغة األجنبیة.YDSر) 

 
 القسم الثاني

 القبول إلى برامج الدراسات العلیا
 
 

 تحدید وإعالن العدد المتاح والشروط الخاصة
في نھایة كل عام برامج اللیسانس والدكتوراه تقترح في المعھد، فروع العلم األساسي / الفن األساسي إن ) 1( -5المادة رقم 

التالي وعدد الطالب الذي سوف یقبلونھم في ھذه البرامج وشروط  الفصل الدراسيوالكفاءة الفنیة التي سوف یفتحونھا في 
للمعھد المراجعة والقبول الخاصة لكل برنامج إن وجدت بما فیھا اللغة األجنبیة تحت ضوء قرارات المجلس بین الجامعات 

ني، وتكتسب القرارات الصیغة ویتم تقییم االقتراحات واتخاذ القرار حولھا من قبل مجلس المعھد المعالذي یكونوا تابعین لھ. 
 القطعیة بعد مصادقة مجلس الشیوخ علیھا. 

 
تقوم رئاسة الجامعة باإلعالن الكلي ألسماء برامج الدراسات العلیا والدكتوراه والكفاءة الفنیة التي ستقبل المعاھد ) 2(

واریخ االمتحانات والمعلومات الطالب فیھا وعدد الطالب وشروط المراجعة الخاصة إن وجدت وآخر تاریخ للمراجعة وت
 األخرى التي یرونھا ضروریة. 

 
 
 



 شروط المراجعة
 ) 1( -6المادة رقم 

 شروط المراجعة لبرامج الدراسات العلیا ھي كالتالي: 
شھادة جامعیة تشمل دراسة من أجل المراجعة إلى برنامج الدراسة العلیا؛ یجب أن یكون للمرشحین شھادة اللیسانس (أ) 

 55) حول برامج اللیسانس المحددة بشكل خاص من أجل كل برنامج، وأن یكونوا حاصلین على عالمة قیاسیة واتأربع سن
بشكل مركزي إال في الشروط الخاصة المعلنة من أجل  OSYMالذي یجرى من قبل  ALESعلى األقل من امتحان 

عند قبول الطالب لبرامج  ALESمة امتحان ال ضرورة لعالبرامج معینة بنوع عالمة البرنامج الذي یراجع من أجلھ. 
. یمكن للطالب المسجلین في برامج اللیسانس، الحصول على ثالث مواد دراسیة باألكثر في أطروحة الدراسة العلیا بدون

السنة األخیرة من تعلیم اللیسانس بالتسجیل في برنامج الدراسة العلیا بناء على اقتراح فرع العلم األساسي وقرار مجلس 
یسانس وأن ال تؤثر في الضروریة من أجل الحصول على درجة اللالدراسیة الشیوخ على أن ال تزید من حمولة المواد 

 حساب القرض، ویمكنھم أن یجعلوا ھذه المواد الدراسیة تعتبر من حمولة المواد الدراسیة للدراسة العلیا في حال نجاحھم. 
 

شھادة اللیسانس أو شھادة الدراسة العلیا مع یجب على المرشحین أن یملكوا  ه،ب) من أجل المراجعة إلى برنامج الدكتورا
رسالة التخرج المحددة لكل برنامج بشكل خاص، أو شھادة الطب أو طب األسنان أو الطب البیطري بمدة عشرة فترات 

العلیا بالنسبة لكلیة على األقل تتكون كل فترة من نصف عام ما عدا فصول التحضیر، أو درجة اللیسانس أو الدراسة 
وأن الصیدلة وكلیة العلوم، أو صالحیة االختصاص المكتسبة في مجال المختبر حسب األسس المنظمة في القوانین المعنیة، 

ما عدا الشروط الخاصة المعلنة من أجل البرامج المحددة بنوع  ALESعلى األقل من امتحان قیاسیة عالمة  55یكون لھم 
وأن  عالمة قیاسیة على األقل 80ذي یراجع لھ، وبالنسبة للمراجعین بشھادة اللیسانس یجب أن یكون لھم العالمة للبرنامج ال

یجب للمرشح أن یكون غیر ذلك وأو ما یعادلھ من العالمات األخرى.  4على األقل من  3یكون معدل التخرج من اللیسانس 
لفرنسیة ، اإلیطالیة ، اإلنجلیزیة ، األلمانیة ، ابأحد لغات  عالمة على األقل من امتحان اللغة األجنبیة المركزیة 55لھ 

غیر لغتھم األم، أو من امتحان موافق على معادلتھ من قبل  الفارسیة، ، الروسیة ، العربیة ، الصینیة ، الیابانیةاإلسبانیة
 د قبول الطالب لبرنامج الدكتوراه. عنبما یعادل ھذه العالمة  OSYMمجلس إدارة 

 
جل المراجعة إلى نشاط الكفاءة الفنیة، یجب على المرشحین أن یملكوا شھادة اللیسانس أو الدراسة العلیا حول ت) من أ

عالمة قیاسیة على األقل من القسم  55وأن یكون لھم  برامج اللیسانس أو الدراسة العلیا المحددة لكل برنامج بشكل خاص،
نة من أجل البرامج المحددة، وبالنسبة للمراجعین بشھادة اللیسانس ما عدا الشروط الخاصة المعل ALESالخاص المتحان 

أو ما یعادلھ من  4على األقل من  3عالمة قیاسیة على األقل، وأن یكون معدل التخرج من اللیسانس  80یجب أن یكون لھم 
جنبیة المركزیة بأحد عالمة على األقل من امتحان اللغة األ 55العالمات األخرى. وغیر ذلك یجب للمرشح أن یكون لھ 

غیر لغتھم  الفارسیة، ، الروسیة ، العربیة ، الصینیة ، الیابانیةلفرنسیة ، اإلیطالیة ، اإلسبانیةاإلنجلیزیة ، األلمانیة ، الغات 
بما یعادل ھذه العالمة عند قبول الطالب لبرنامج  OSYMاألم، أو من امتحان موافق على معادلتھ من قبل مجلس إدارة 

 ءة الفنیة. الكفا
من الجنسیات األجنبیة أن یملكوا شھادة المرشحین یجب على المرشحین من المواطنین األتراك المقیمین خارج البالد أو ث) 

اللیسانس و/أو الدراسة العلیا من أجل قبولھم في برامج الدراسات العلیا. وال یجب على ھؤالء المرشحین شرط امتحان 
ALES توفیر شروط الدراسات العلیا. وغیر ذلك یجب على المرشحین من الجنسیات األجنبیة  في المراجعة إلى برامج

 لتي تقدم التعلیم باللغة التركیة. مراجعة إلى البرامج االمن أجل  9كفاءة اللغة التركیة الموضحة في المادة رقم 
 

 طریقة المراجعة
ھر وضعھم التعلیمي والوثائق األخرى المطلوبة من قبل ) یجب على المرشحین إضافة الوثیقة التي تظ1( - 7 المادة رقم

مجلس إدارة المعھد المعني للعریضة التي توضح البرنامج الذي یریدون التسجیل فیھ، ومراجعة مدیریة المعھد المعني 
قدیم أصل وإذا كانت الشھادة الضروریة من أجل المراجعة تم الحصول علیھا من خارج البالد، یجب تخالل المدة المحددة. 

الوثیقة التي تثبت االعتراف بالمؤسسة التي تم الحصول على الشھادة منھا من قبل مجلس الدراسات العلیا أو الصورة 
كما یجب على الخاضعین المتحان اللغة األجنبیة توضیح اللغة التي سوف یقدمون المصدقة منھا من قبل المؤسسة أیضا. 
یُقبل أصل الوثائق على إجراء االمتحان بھا من قبل مجلس إدارة المعھد المعني. االمتحان بھا من بین اللغات الموافق 

المطلوبة من أجل المراجعة أو نموذج عنھا مصادق من قبل المعھد. ویتم إجراء المعامالت بناء على توضیحات المرشح 
 ي. بالخدمة العسكریة والسجل الجنائ فیما یتعلق

مرشحین من المواطنین األتراك المقیمین خارج البالد أو المرشحین من الجنسیات یمكن الموافقة على مراجعات ال) 2(
 شروط القبول المحددة بناء على اقتراح مجلس المعھد المعني وقرار مجلس الشیوخ.  في سیاقاألجنبیة في البیئة االلكترونیة 

 
 
 



 تقییم المراجعات
تتكون لجنة التحكیم من ثالث أعضاء على األقل تحددھم فروع . لتحكیملجنة ایتم تقییم المرشحین من قبل ) 1( -8المادة رقم 

العلم األساسي / الفن األساسي. یمكن استخدام لجان التحكیم المختلفة من أجل برامج الدراسات العلیا المختلفة التي یتم 
 تنفیذھا في فرع من فروع العلم األساسي / الفن األساسي. 

لمرشح الذي یراجع لبرنامج دراسة علیا بمجموع العالمات التي تحسب على أساس العالمة یتم تحدید حالة النجاح ل) 2(
 . 100الكاملة 

) یتم تحدید عالمة نجاح المرشح على أساس المعاییر المذكورة أدناه عند قبول الطالب في برنامج الدراسة العلیا مع 3(
 رسالة التخرج: 

 ، ALESمن عالمة امتحان  %50أ) 
العالمة التي یحصل علیھا في امتحان اللغة األجنبیة التي تنظم من قبل فروع العلم األساسي أو في امتحان  من %10ب) 

YDS  ،أو ما یعادلھ من امتحانات اللغات األخرى 
 من معدل العالمة العامة لدرجة اللیسانس،  %20ت) 
 بلة / تقییم االمتحان العلمي، في المقا 100من العالمة التي یحصل علیھا من العالمة الكاملة  %20ث) 

ج) یتم تحدید مرشحي الطالب األصلیین واالحتیاطیین بالتسلسل ابتداء من المرشح الذي لھ أعلى عالمة محسوبة كلیة من 
في المجموع. وفي حال كانت العالمات الكلیة  100على األقل من العالمة الكاملة  65بین المرشحین الذین تكون عالمتھم 

 یتم التقییم على أساس معدل العالمة العامة لدرجة اللیسانس في ھذه الحالة. متساویة، 
 ) یتم تحدید عالمة نجاح المرشح على أساس المعاییر المذكورة أدناه عند قبول الطالب في برنامج الدراسة العلیا بدون4(

 : أطروحة
تنظم من قبل فروع العلم األساسي أو في امتحان من العالمة التي یحصل علیھا في امتحان اللغة األجنبیة التي  %10أ) 

YDS  ،أو ما یعادلھ من امتحانات اللغات األخرى 
 من معدل العالمة العامة لدرجة اللیسانس،  %40ب) 
 في المقابلة / تقییم االمتحان العلمي،  100من العالمة التي یحصل علیھا من العالمة الكاملة  %50ت) 

األصلیین واالحتیاطیین بالتسلسل ابتداء من المرشح الذي لھ أعلى عالمة محسوبة كلیة من  ث) یتم تحدید مرشحي الطالب
في المجموع. وفي حال كانت العالمات الكلیة  100على األقل من العالمة الكاملة  65بین المرشحین الذین تكون عالمتھم 

 في ھذه الحالة.  متساویة، یتم التقییم على أساس معدل العالمة العامة لدرجة اللیسانس
) یتم تحدید عالمة نجاح المرشح على أساس المعاییر المذكورة أدناه عند قبول الطالب في برنامج الدكتوراه / نشاط 5(

 الكفاءة الفنیة: 
 ، ALESمن عالمة امتحان  %50أ) 

علیھا من قبل اللجنة بین أو امتحان اللغة األجنبیة الذي یوافق  YDSمن العالمة التي یحصل علیھا في امتحان  %10ب) 
 الجامعات،  

 من معدل العالمة العامة لدرجة الدراسة العلیا / اللیسانس،  %20ت) 
 في المقابلة / تقییم االمتحان العلمي،  100من العالمة التي یحصل علیھا من العالمة الكاملة  %20ث) 

اء من المرشح الذي لھ أعلى عالمة محسوبة كلیة من ج) یتم تحدید مرشحي الطالب األصلیین واالحتیاطیین بالتسلسل ابتد
في المجموع. وفي حال كانت العالمات الكلیة  100على األقل من العالمة الكاملة  75بین المرشحین الذین تكون عالمتھم 

 متساویة، یتم التقییم على أساس العالمة التي یحصل علیھا في تقییم المقابلة. 
یة المعھد مع المحضر المنظم / الفن األساسي بتسلیم التسلسل الذي ینظمھ كقائمة إلى مدیر ) یقوم فرع العلم األساسي6(

 ذا الموضوع. حول ھ
یقوم مجلس إدارة المعھد بتحدید المرشحین الذین یوفرون الشروط الضروریة كقائمة األصلیین واالحتیاطیین حسب ) 7(

 الموضوع بھذه الطریقة. العدد المتاح للبرنامج المعني ویصدر القرار في ھذا 
) یصدر مجلس إدارة المعھد القرار حول قبول المرشحین الحاصلین على درجات اللیسانس في مجاالت مختلفة لبرنامج 8(

الدراسة العلیا مباشرة أو توجیھھم إلى برنامج التحضیر العلمي مع أخذ رأي رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي 
 المعني. 

س إدارة المعھد ھو الذي یحدد عالمة اللغة األجنبیة في البرامج التي تقدم خدمة التعلیم باللغة األجنبیة بناء على ) إن مجل9(
 اقتراح رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي. 

من  جنبیة) یتم تقییم مراجعات المرشحین من المواطنین األتراك المقیمین خارج البالد أو المرشحین من الجنسیات األ10(
 قبل مجلس إدارة المعھد المعني خالل مدة خمسة عشر یوم مع أخذ رأي رئاسة فرع العلم األساسي المعني. 

 
 
 
 



 للغة األجنبیةاإلعداد امتحان اللغة األجنبیة، اإلعفاء وصف 
األجنبیة التي یجب ) إن مجلس إدارة المعھد المعني ھو الذي یحدد مستوى اللغة األجنبیة أو اللغات 1( -9المادة رقم 

معرفتھا من أجل التسجیل في برنامج الدراسة العلیا بناء على اقتراح رئاسات فروع العلم األساسي / الفن األساسي المعنیة، 
 . 5ویوضح ذلك في اإلعالن الذي یتم وفقا للمادة رقم 

المركزیة أو عالمة یعادلھا من امتحان  عالمة على األقل من امتحان اللغة األجنبیة 70یمكن إعفاء الذین حصلوا على ) 2(
والخریجین من برنامج اللیسانس أو الدراسة العلیا الذي یتم  OSYMاللغة األجنبیة الدولي الموافق على معادلتھ من قبل 

ي یتم التعلیم فیھ باللغة األجنبیة في الجامعة والمراجعین خالل مدة سنتین أكادیمیین باألكثر بعد التخرج من الجامعات الت
التعلیم فیھا باللغة األجنبیة داخل البالد أو خارج البالد من امتحان اللغة األجنبیة من قبل مجلس إدارة المعھد المعني من أجل 

 التسجیل في برامج الدراسات العلیا التي یتم التعلیم باللغة األجنبیة فیھا. 
الجنسیات األجنبیة؛ یجب التخرج من دورات تعلیم اللغة لمرشحین من شروط كفاءة اللغة التركیة كلغة أجنبیة لحول ) 3(

التركیة التي تنظمھا ممثلیات دولة الجمھوریة التركیة ومؤسساتھا ومنظماتھا الرسمیة الموجودة خارج البالد أو مراكز تعلیم 
أساس النظام المئوي أو ما  وما فوق على 70اللغة التركیة للجامعات التركیة أو وحدات تعلیم اللغة التركیة للجامعات بعالمة 

وما فوق على أساس النظام المئوي أو ما یعادلھا من العالمات  70یعادلھا من العالمات األخرى، أو الحصول على عالمة 
 األخرى من امتحان اإلعفاء باللغة التركیة. 

ن الجنسیات األجنبیة الذین لم إن المرشحین الذین لم یستطیعوا توفیر عالمة اللغة األجنبیة الكافیة والمرشحین م) 4(
یستطیعوا توفیر عالمة النجاح من امتحان اللغة التركیة كلغة أجنبیة مع توفیرھم للشروط األخرى المحددة من قبل مجلس 
إدارة المعھد المعني بناء على اقتراح رئاسة فروع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني والموافق علیھا من قبل 

للغة اإلعداد للغة األجنبیة في مركز اللغات األجنبیة للجامعات أو في صف اإلعداد لشیوخ، یمكنھم التعلم في صف مجلس ا
التركیة كلغة أجنبیة في وحدة تعلیم اللغة التركیة للجامعة بموجب أحكام الالئحة القانونیة المتعلقة باألسس التي یجب االمتثال 

ة والتعلیم باللغة األجنبیة في مؤسسات الدراسات العلیا المنشورة في الجریدة الرسمیة بتاریخ لھا في إجراء تعلیم اللغة األجنبی
للغة األجنبیة بشرط دفع حصة اإلعداد صف إعادة حق  ،یُمنح المرشحین الذین لم ینجحوا. 29662ورقم  23/03/2016

وال غة األجنبیة ھي سنة تقویمیة واحدة باألكثر. للاإلعداد إن المدة التي تمضي في صف أو أجور التعلیم.  مساھمة الطالب
للغة األجنبیة مشمولة في اإلعداد یمكن تمدید ھذه المدة ما عدى أذونات الفترة. ال یمكن أن تكون المدة التي تمضي في صف 

 مدد برنامج الدراسة العلیا المعنیة المحددة في ھذه الالئحة القانونیة. 
 

 امتحان التقییم العلمي 
) یتم تقییم مستوى المعلومات والنجاح في المواضیع العلمیة للمرشحین المراجعین لبرامج الدراسات 1( -10دة رقم الما

العلیا حسب نتیجة االمتحان الكتابي و/أو المقابلة التي تجرى من قبل فروع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني. 
 في االمتحانات من قبل رئاسة فروع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني. یتم تحدید أعضاء لجنة التحكیم الموظفین 

 
 إعالن النتائج والتسجیل

إذا كان عدد المرشحین الناجحین حسب نتیجة التقییم الذي یتم من قبل مجلس إدارة المعھد المعني أكثر ) 1( - 11المادة رقم 
التنازلي ابتداء من المرشح الذي حصل على أعلى عالمة ویعتبر المرشحین  من العدد المتاح المعلن، یتم تحدید التسلسل

ناجحین وفقا للعدد المتاح في إطار رأي فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني. یتم إعالن النتائج بعد اكتساب 
 قرار مجلس إدارة المعھد المعني الصیغة القطعیة.  

بالسجیل القطعي بمراجعة مدیریة المعھد المعني مع الوثائق برامج الدراسات العلیا في  المرشحین المقبولینیقوم ) 2(
من قبل مجلس إدارة المعھد المعني. وإن المرشح الذي ال یقوم بالتسجیل القطعي في في نطاق التواریخ المحددة المطلوبة 

القرار بإجراء التسجیل القطعي للمرشحین الذین ال یمكن لمجلس إدارة المعھد المعني اتخاذ المدة المحددة یفقد حقھ ھذا. 
یستطیعون إجراء التسجیل خالل المدة المحددة مع كونھم یملكون المبرر المناسب. یُقبل أصل الوثائق المطلوبة من أجل 

بالخدمة  لقفیما یتعویتم إجراء المعامالت بناء على توضیحات المرشح التسجیل أو نماذجھا الموافق علیھا من قبل المعھد. 
 ي. العسكریة والسجل الجنائ

مجلس إدارة المعھد لخمسة أو أقل، یمكن إذا كان عدد المرشحین المراجعین لبرنامج الدراسة العلیا أو المقبول دخولھم ) 3(
م أو العام في ھذه الحالة بعد الحصول على رأي رئیس فرع العلالفصل الدراسي المعني عدم إعالن ذلك البرنامج في ذلك 

 األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني.
ال یمكن التسجیل في أكثر برنامج واحد من برامج الدراسات العلیا وال یمكن االستمرار بھا في آن واحد ما عدا برامج ) 4(

 . أطروحة اللیسانس بدون
 

 حصص مساھمات الطالب
أجل االستمرار في برامج الدراسات العلیا في یتم تحدید حصص مساھمة الطالب التي تُدفع من ) 1( -12المادة رقم 

بشكل منفصل لكل برنامج بناء على اقتراح مجلس إدارة الجامعة. ال یمكن للطالب  مجلس أمناء الجامعةالجامعات من قبل 



الذین ال یدفعون حصص المساھمة خالل المدة المحددة من قبل رئاسة الجامعة التسجیل في تلك الفترة، وال یتم تجدید 
العلمي من أجل الطالب المقرر مشاركتھم في برنامج اإلعداد یتم تحدید حصص المساھمة لبرنامج التسجیل في ھذه الحالة. 

 من قبل مجلس األمناء في كل عام. أیضا العلمي اإلعداد 
 

 العلمي اإلعدادقبول الطالب لبرنامج 
مال نواقص المرشحین المذكورة مواصفاتھم أدناه في العلمي بھدف إكاإلعداد یمكن تطبیق برنامج ) 1( -13المادة رقم 

  برامج الدراسة العلیا والدكتوراه: 
المرشحین الذین حصلوا على درجة اللیسانس في مجاالت مختلفة عن برنامج الدراسة العلیا أو الدكتوراه التي یراجعون أ) 

 لھا. 
 مؤسسات الدراسات العلیا غیر الجامعات. لیسانس من درجة الالمرشحین لبرنامج الدراسة العلیا الذین حصلوا على ب) 
المرشحین للدكتوراه الذین حصلوا على درجات اللیسانس أو الدراسة العلیا من مؤسسات الدراسات العلیا غیر ت) 

 الجامعات. 
لذي المرشحین الذین حصلوا على درجات اللیسانس أو الدراسة العلیا في مجال مختلف عن برنامج الدكتوراه اث) 

 یراجعون لھا. 
 العلمي ولبرامج الدراسات العلیا المعنیة. اإلعداد یتم قبول الطالب حسب أسس قبول الطالب لبرنامج ) 2(
من بین مقررات البرنامج في المستوى األدنى بدرجة واحدة،  العلمي اإلعدادالمطلوبة في برنامج  المقررات) یتم اختیار 3(

لكن الطالب الذي یكون في ن ضروریة من أجل إكمال برنامج الدراسة العلیا المعني. وال تحل محل المقررات التي تكو
برنامج اإلعداد العلمي، یمكنھ دراسة مقررات برنامج الدراسة العلیا أیضا إلى جانب مقررات اإلعداد العلمي بناء على 

 إدارة المعھد.  اقتراح رئیس فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني وموافقة مجلس
یتم تطبیق أحكام الالئحة القانونیة ھذه في ما یتعلق بالدوام وامتحانات المقررات وملخصات المقررات وشروط النجاح ) 4(

إن في المقررات وتكرار المقررات واألمور األخرى حول برنامج اإلعداد العلمي. یتم حذف تسجیل الطالب غیر الناجح. 
ال یمكن تمدید ھذه مشموال بھذه المدة.  يباألكثر. وال یكون التعلیم الصیففصلین دراسیین كون بمدة یبرنامج اإلعداد العلمي 

المدة في غیر أذونات الفترة، ویتم قطع عالقة الطالب الذي ال ینجح في نھایة المدة. وإن المدة التي تمر في ھذا البرنامج ال 
 توراه. یكون مشموال بمدد برنامج الدراسة العلیا أو الدك

 
 قبول الطالب الخاص

إن الشخص الذي یكون خریجا من مؤسسة الدراسات العلیا ویرید أن یزید من معلوماتھ في موضوع ) 1( -14المادة رقم 
فصلین دراسیین معین، یمكن قبولھ كطالب خاص لثالث مقررات باألكثر في المجموع من بین مقررات الدراسة العلیا في 

علم األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني وقرار مجلس إدارة المعھد المعني. یجب على الذین بموافقة رئاسة فرع ال
بناء على  مجلس أمناء الجامعةالمادة الدراسیة المحددة من قبل  -یدرسون بصفة الطالب الخاص، إیداع أجرة القرض 

متحانات وجمیع الشروط والضروریات وتنفیذ ضروریات الدوام واالفصل دراسي اقتراح مجلس إدارة الجامعة كل 
األخرى لمواد المقررات التي یدرسونھا. إن الدراسة بصفة الطالب الخاص، لیست دراسة من أجل الحصول على الدرجة 

 . فصلین دراسیین في البرنامج المعني مباشرة، وال تتجاوز مدتھا
قروض التي یحصل علیھا من مواد المقررات التي یمكن اعتبار اللكن ) ال یستفید الطالب الخاص من حقوق الطالب. 2(

نجح بھا عندما كان طالبا خاصا المتعلقة بالبرنامج الذي یسجل فیھ صالحة من أجل البرنامج الذي یستمر بھ في حال تسجیلھ 
األساسي  كطالب لبرنامج دراسة علیا في الجامعة في الفترات التالیة بناء على اقتراح رئاسة فرع العلم األساسي / الفن

 للمعھد المعني وموافقة مجلس إدارة المعھد المعني بشرط أن ال تتجاوز ثلث مجموع قروض البرنامج الذي یستمر بھ. 
 

 االنتقال األفقيعن طریق قبول الطالب 
 اسة علیھا لمؤسسةواحد على األقل في برنامج درفصل دراسي ) بالنسبة للطالب الناجح والذي أكمل 1( -15المادة رقم 

الدراسة العلیا، یمكن قبولھ لبرنامج الدراسة العلیا المفتوح في الجامعة عن طریق االنتقال األفقي في إطار األحكام المذكورة 
 أدناه: 

 أ) یمكن تخصیص العدد في البرنامج الذي یقبل فیھ االنتقال األفقي بعدد ال یتجاوز ربع العدد المتاح لذلك البرنامج. 
مجلس إدارة المعھد المعني بناء على اقتراح رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني  یُتخذ القرار من قبل

حول البرنامج الذي یمكن االنتقال منھ والعدد الذي یتم تخصیصھ والشروط الخاصة المطلوبة، ویتم توضیح ھذه األمور في 
 . 5اإلعالن الذي یتم وفقا للمادة رقم 

ئولیة مواد المقررات الباقیة للمرشح الذي یُقبل انتقالھ األفقي والمدة المتاحة واألمور األخرى من قبل ب) یتم توضیح مس
 مجلس إدارة المعھد المعني مع أخذ أحكام ھذه الالئحة القانونیة بعین االعتبار. 

 
 



 القسم الثالث
 األحكام المشتركة 

 
 تجدید التسجیل وإذن نصف العام 

فصل یجب على جمیع الطالب المسجلین في برامج الدراسات العلیا تجدید تسجیلھم في بدایة كل  )1( -16المادة رقم 
وفقا لألصول المحددة من قبل المعھد المعني. إن الطالب المقبول من قبل مجلس إدارة المعھد المعني وفقا للفقرة دراسي 

. الفصل الدراسي ود أي مبرر، یعتبر أنھ غیر ناجح في ذلكالثانیة والذي ال یقوم بتجدید تسجیلھ خالل المدة المحددة دون وج
 تتم معاملة تجدید التسجیل بإیداع حصة مساھمة الطالب وبتحدید مواد المقررات التي سوف یدرسھا أو تجدید تسجیلھ في

 . األطروحة
ب الدكتوراه استخدام حق باألكثر ویمكن لطال فصلین دراسیینیمكن لطالب الدراسات العلیا استخدام حق اإلذن لمدة ) 2(

اإلذن لمدة أربعة فصول دراسیة باألكثر طوال مدة التعلیم بناء على اقتراح فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد 
 المعني وقرار مجلس إدارة المعھد المعني في حال وجود المبررات المحقة والصالحة الموضحة في الفقرة الثالثة. 

رر المحق والصالح تخضع لتبلیغھ إلى مدیریة المعھد المعني خالل مدة أقصاھا شھر واحد اعتبارا من إن الموافقة على المب
الذي یكون الطالب في إذن فیھ ال یكون مشموال بمدة تعلیم الطالب. یمكن لمعاملة منح الفص الدراسي ظھور ھذا المبرر. إن 

 اإلذن أن تتكرر بنفس األصول. 
 الحة ھي كالتالي: المبررات المحقة والص) 3(

 عذر متعلق بالصحة بشكل موثق بتقریر یحصل علیھ من مؤسسة طبیة. أ) أن یكون للطالب 
اضطرار الطالب إلى االبتعاد عن التعلیم لمدة معینة بسبب الكوارث الطبیعیة بشرط توثیق ذلك بوثیقة تقدم من قبل أكبر ب) 

 حاكم محلي في المنطقة. 
 العسكریة بسبب فقدانھ لحق التأجیل أو بسبب إلغاء تأجیلھ.   ةت) التحاق الطالب بالخدم

 ث) أن یذھب الطالب إلى خارج البالد من أجل إجراء البحث بشرط توثیق ذلك من قبل رئاسة فرع العلم األساسي. 
قبل مؤسسة ج) اعتقال الطالب أو الحكم بسجنھ ما عدا الطالب الذین یصدر بحقھم قرار اإلبعاد المؤقت أو اإلخراج من 

 الدراسة العلیا. 
 ح) ظھور األسباب االقتصادیة أو العائلیة وما شابھ الموافق علیھا من قبل مجلس اإلدارة المعني. 

 
 المواد الدراسیة

تُحدد ساعات وعدد المواد الدراسیة اإللزامیة أو االختیاریة التي یكون الطالب ملزما بأخذھا في كل ) 1( -17المادة رقم 
اء على اقتراح فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني وقرار مجلس إدارة المعھد المعني في إطار برنامج بن

 المبادئ المحددة في الالئحة القانونیة ھذه. 
) ھي بقیمة حمولة AKTSقیمة النظام األوروبي لتحویل القروض (لدراسیة في الدراسة العلیا وفقا المادة ال) إن قیمة 2(

في الفترة الدراسیة   AKTSاد الدراسیة األسبوعیة التي تكون لكل طالب لتلك المادة الدراسیة. وإن أدنى قیمة لمجموع المو
 الواحدة ھي ثالثین. 

) إن قیمة القرض الدولیة للمادة الدراسیة في برنامج الدراسة العلیا ھي مجموع كامل ساعات المواد الدراسیة األسبوعیة 3(
ال یمكن لقیمة القرض الدولیة للمادة تطبیق والمختبر للمادة الدراسیة التي تستمر طوال الفترة الدراسیة. و نصف ساعات ال

 الدراسیة في الفترة الدراسیة أن تكون أكثر من أربعة. 
شر ) یجب تعلیم مادة دراسیة واحدة على األقل التي تحتوي على أسالیب البحث العملیة ومواضیع أخالقیات البحث والن4(

 خالل تعلیم الدراسة العلیا. 
الطالب ھو الذي یتخذ القرار مع الطالب حول المواد الدراسیة التي سوف تتواجد في برنامج المواد الدراسیة مشرف إن ) 5(

للطالب من بین المواد الدراسیة الموافق علیھا من قبل مجلس المعھد. یقوم رئیس العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد أو 
 . مشرف األطروحةإلى أن یتم تعیین اإلشراف نسق / رئیس البرنامج بوظیفة م
یمكن لجمیع االمتحانات التي تقیس الكفاءة والمستوى والنجاح في المواد الدراسیة أن تتم على الورق لجمیع المرشحین ) 6(

ئلة الذي یتم االحتفاظ بھ بشكل آمن بشكل في آن واحد، كما یمكن إجراء االمتحانات في البیئة االلكترونیة أیضا من بنك األس
 یُسمح لتوجیھ األسئلة المختلفة في أوقات مختلفة لكل مرشح بعد التصنیف حسب المجال ودرجة الصعوبة. 

قرار ب) یتم تحدید المواد الدراسیة التي ستُفتح في الدراسة العلیا وأعضاء التعلیم الذین سوف یقدمون ھذه المواد الدراسیة 7(
 إدارة المعھد بناء على اقتراح فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني في الفترة الدراسیة الواحدة. مجلس 

 
 بالمواد الدراسیةاالستمرار 
من التطبیقات لكي  %80من المواد الدراسیة النظریة و  %70شاركوا في قد ) یجب للطالب أن یكونوا 1( -18المادة رقم 
تم متابعة ومراقبة موضوع الدوام من قبل رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي في االمتحانات. تالدخول یستطیعوا 



یقوم كل ُمحاضر بتبلیغ الطالب الذین لم یحققوا شروط الدوام إلى رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني. 
 للمعھد المعني في نھایة الفترة الدراسیة. 

تحدید ضرورة أو عدم ضرورة الدوام من جدید من قبل رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني  یتم) 2(
 في حال إعادة المواد الدراسیة والتطبیقات التي تم تحقیق شرط الدوام لھا. 

 
 االمتحانات 
 الفصللكل مادة دراسیة حسب أساس  تُعطى عالمة االمتحان منتصف الفصل بعدد واحد على األقل) 1( -19المادة رقم 

. یمكن تحدید عالمة امتحان منتصف الفصل على أساس نتیجة االمتحان الكتابي و/أو الشفھي، كما یمكن تحدیده الدراسي
 بتقییم الواجبات المنزلیة و/أو مشاركة الطالب في الدرس أیضا. 

 ددة في التقویم األكادیمي للمعھد المعني. ) یتم إجراء امتحانات نھایة الفصل الدراسي خالل المدة المح2(
 یتم إجراء االمتحان التكمیلي حول المواد الدراسیة للفصل الدراسي في نھایة كل فصل دراسي. ) 3(
 

 التقییم 
 أن تكون عالمة نجاح الفصل الدراسي یجب ل) 1( -20المادة رقم 

 ) على األقل في الدراسة العلیا -Bأ) (
 الدكتوراه أو الكفاءة الفنیة ) على األقل في Bب) (

من أجل أن یكون الطالب ناجحا في المادة الدراسیة على أساس القرض في تعلیم الدراسة العلیا. یتم تطبیق عالمة النجاح 
 الصالحة من أجل البرنامج الذي یحصلون علیھ في المواد الدراسیة لإلعداد العلمي. 

دناه كعالمة النجاح للطالب من قبل الُمحاضر المعني من أجل كل مادة دراسیة ) یُعطى أحد العالمات الحرفیة الموضحة أ2(
 یسجلون بھا: 

 
  المعامل    العالمات

A    4.0 
A-    3.7 
B+    3.3 

B    3.0 
B-    2.7 
C+    2.3  

C    2.0 
C-    1.7 

D+    1.3 
D    1.0 

D-    0.7 
F    0.0 
Gلم یدخل في امتحان متوسط الفصل : 
Eنشاطاتھ ناقصة في متوسط الفصل : 
Yكافي : 
Zغیر كافي : 
Pالمادة الدراسیة مستمرة : 
Tتحویل : 
) والطالب غیر الناجح Yیحصل على عالمة ( ،) إن الطالب الذي یكمل المواد الدراسیة التي ال تمنح القروض بنجاح3(

 ). Zیحصل على عالمة (
للمواد الدراسیة التي یوافق  )Tلعلیا األخرى، یحصلون على عالمة () إن الطالب المنتقلین من مؤسسات الدراسات ا4(

یملكون الحق في على أنھا معادلة من المواد الدراسیة التي تلقوھا من قبل وفقا لألحكام القانونیة المعنیة. إال أن الطالب 
 بدون قرض. إذا شاءوا ذلك ) منھا Tإعادة المواد الدراسیة التي یحصلون على عالمة (

 ) إن الطالب الذي ال یستطیع تحقیق ھذه الشروط یعتبر غیر ناجح من تلك المادة الدراسیة. 5(
أن یعید المواد الدراسیة التي ال ینجح فیھا، كما یمكنھ أن یأخذ نفس الدرس في الفصل الصیفي إذا تم فتح طالب یمكن لل) 6(

دة الدراسیة االختیاریة أن یأخذ مادة دراسیة أخرى في الفصل التعلیم في الفصل الصیفي. یمكن للطالب الذي ال ینجح في الما
 الطالب. مشرف الدراسي التالي بموافقة 

 



 االعتراض على نتائج االمتحان 
) یمكن للطالب االعتراض على نتائج االمتحانات الكتابیة من حیث الخطأ المادي خالل خمسة یوم عمل 1( - 21المادة رقم 

 لمعھد المعني بتقدیم العریضة إلى مدیریة المعھد المعني. وال تُقبل االعتراضات التي تقدم فیما بعد. اعتبارا من إعالنھا في ا
 ) یتم تدقیق ورقة االمتحان من قبل لجنة التحكیم المتكونة من ثالث أعضاء وأحدھم ُمحاضر المادة الدراسیة المعنیة و2(

سي للمعھد المعني خالل مدة أقصاھا خمسة یوم عمل اعتبارا من انتقال والتي یحددھا رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األسا
 الموضوع إلیھم بناء على االعتراض، ویتم تبلیغ النتیجة كتابیا ومع األسباب إلى مدیریة المعھد المعني. 

 
 قبول المستمعین في الدفاعات

والمعرض/المشروع األطروحة لدفاعات حول المشروع وافكرة / فكرة األطروحة إن الدفاعات حول  )1( -22المادة رقم 
 المخولین في توجیھ األسئلة للمرشح فقط.  ممفتوحة للمحاضرین والطالب. لكن أعضاء لجنة التحكیم ھ

 
 اإلعفاء في التسجیل من جدید

المواد  إن الطالب الذي یرید أن یعفى في البرنامج الذي یسجل فیھ حدیثا عن المادة الدراسیة أو) 1( -23المادة رقم 
الدراسیة التي نجح فیھا في أي من برامج الدراسات العلیا مسبقا، یتم تقییم طلبھ ھذا من قبل رئاسة فرع العلم األساسي / الفن 
األساسي للمعھد المعني في حال مراجعة الطالب لمدیریة المعھد المعني كتابیا خالل مدة أقصاھا خمسة عشر یوم اعتبارا 

 مجلس إدارة المعھد یقبل أو یرفض طلب اإلعفاء كلیا أو جزئیا على ضوء ھذا التقییم.  من التسجیل األول. وإن
 

 التبلیغ 
إن اإلعالنات التي تتم لدى المعاھد المعنیة والمواقع االلكترونیة في مواضیع التعلیم واالمتحانات ) 1( -24المادة رقم 

یتم تبلیغ المعامالت الشخصیة حول الطالب تم إلى الطالب شخصیا. والعقوبات التأدیبیة وما شابھ، ھي بحكم التبلیغات التي ت
بإرسالھا إلى عنوانھ الموضح كتابیا من قبل الطالب عند التسجیل األول أو الذي تم تغییره فیما بعد بالتبلیغ الكتابي بموجب 

 . 7201وعدد  11/02/1959األحكام المعنیة من قانون التبلیغات بتاریخ 
 

 القسم الرابع
 رنامج الدراسة العلیا ب

 
 برامج الدراسات العلیا 

 ) 1( -25المادة رقم 
یتم تحدید . أطروحة والدراسة العلیا بدوناألطروحة یمكن تنفیذ برنامج الدراسة العلیا بطریقتین وھي الدراسة العلیا مع 

یفیة تنفیذھا بناء على اقتراح فرع العلم فروع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني التي ستفتح فیھا ھذه البرامج وك
 األساسي / الفن األساسي للمعھد وقرار مجلس المعھد وموافقة مجلس الشیوخ. 

إلى برامج األطروحة إن مجلس إدارة المعھد المعني ھو الذي یقرر حول إذن االنتقال من برامج الدراسات العلیا مع ) 2(
قتراح فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني. إن الطالب المستمرین بناء على اأطروحة الدراسات العلیا بدون 

الحد األدنى بشرط توفیر األطروحة ، یمكنھم االنتقال إلى برنامج الدراسة العلیا مع أطروحةفي برنامج الدراسة العلیا بدون 
ھذه الحالة یمكن للمواد الدراسیة التي تم أخذھا وفي . األطروحة المحددة من أجل برنامج الدراسة العلیا مع من المتطلبات

بقرار أطروحة أن تحل محل المواد الدراسیة في برنامج الدراسة العلیا بدون أطروحة في برنامج الدراسة العلیا بدون 
 مجلس إدارة المعھد. 

في المواد الدراسیة التي تعطى یمكنھم التسجیل ، مؤسسة التعلیم العاليإن الطالب المسجلین في برنامج اللیسانس لدى ) 3(
بشرط في برنامج الدراسة العلیا واعتبار المواد الدراسیة ھذه من حمولة المواد الدراسیة في برنامج الدراسة العلیا المعنیة 

 وفیرھم للمتطلبات المذكورة أدناه. ت
 . ALESوالحد األدنى من عالمة امتحان أ) أن یحقق الشروط المطلوبة لبرنامج الدراسة العلیا المعني غیر شھادة اللیسانس 

 ب) أن یكون مسجال في الصف األخیر لبرنامج اللیسانس الذي یستمر بھ. 
 

 القسم الخامس
 برنامج الدراسة العلیا مع رسالة التخرج

 
 الھدف والنطاق 

بحث العلمي واكتسابھ ھو أن یقوم الطالب بإجراء الاألطروحة ) إن ھدف برنامج الدراسة العلیا مع 1( -26المادة رقم 
 لمھارات الوصول إلى المعلومات وجمع المعلومات وتقییمھا وتفسیرھا. 



من سبعة مواد دراسیة على األقل على أن ال یكون أقل من واحد وعشرون األطروحة یتكون برنامج الدراسة العلیا مع ) 2(
تحتوي على قروض، ویتم تقییمھا بشكل ناجح أو ال  األطروحةونشاط الندوة . إن مادة الندوة واألطروحةقرض ومن مادة 

ونشاط الندوة من ثمانیة مواد دراسیة على األقل بما فیھا مادة األطروحة یتكون برنامج الدراسة العلیا مع غیر ناجح. 
في فصل التعلیم  AKTSقرض  60على األقل في المجموع بشرط أن ال یكون أقل من  AKTSقرض  120و األطروحة 

 شرفلمافي كل فصل دراسي اعتبارا من الفترة التالیة لتعیین األطروحة ب على الطالب أن یسجل من أجل فترة یج. الواحد
  كأبعد تقدیر. 

یمكن اختیار اثنان باألكثر من المواد الدراسیة التي یأخذھا الطالب من بین المواد الدراسیة لمرحلة اللیسانس بشرط أن ) 3(
وغیر ذلك یمكن اختیار المواد الدراسیة بعدد اثنین باألكثر من المواد حلة تعلیم اللیسانس. ال یكون قد أخذھا مسبقا في مر

الدراسیة التي تعطى لدى مؤسسات الدراسات العلیا األخرى بناء على اقتراح فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد 
 المعني وموافقة مجلس إدارة المعھد المعني. 

 كبرنامج الدراسة العلیا الثاني. األطروحة مج الدراسة العلیا مع یمكن تنفیذ برنا) 4(
 

 المدة 
ھي أربعة فصول ابتداء من الفترة التي تم إعطاء المواد األطروحة ) إن مدة برنامج الدراسة العلیا مع 1( -27المادة رقم 

العلمي دون النظر إذا قام بالتسجیل في كل  الدراسیة المتعلقة بالبرنامج الذي سجل فیھ ما عدا المدة التي تمضي في اإلعداد
في مدة أقل من أطروحتھ إن الطالب الذي یحدد أنھ یمكنھ تقدیم فصل أم ال، ویتم إكمال البرنامج خالل ستة فصول باألكثر. 

رئاسة  خالل الفصل الرابع بعد انتھاء الفصل الثالث بناء على اقتراحأطروحتھ ، یمكنھ الذھاب إلى الدفاع عن مشرفھقبل 
 فرع العلم األساسي وقرار مجلس إدارة المعھد. 

المذكورة في البرنامج الدراسي بنجاح في الندوة ) بالنسبة للطالب الذي ال یستطیع إكمال المواد الدراسیة بالقروض ومادة 2(
خالل ھذه المدة، أو الذي نھایة الفصول الدراسیة األربع، أو الذي ال ینجز شروط / مقاییس النجاح المقررة من قبل الجامعة 

 ، یتم قطع عالقتھ مع المعھد. أطروحتھخالل المدة القصوى، أو الذي ال یدخل في الدفاع عن  األطروحةال ینجح في نشاط 
 

  األطروحةونشاط  األطروحة شرفتعیین م
الموجود ضمن كادر  األطروحةمشرف ) تقوم رئاسة العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد باقتراح 1( -28المادة رقم 

الذي یحددھا الطالب مع  األطروحةالجامعة حتى نھایة الفصل الدراسي األول كأبعد تقدیر من أجل كل طالب وموضوع 
وموضوع  األطروحةمشرف . یكتسب األطروحةالعلیا مع الدراسة حتى نھایة الفصل الدراسي الثاني في برنامج مشرفھ 

 موافقة مجلس إدارة المعھد. الصیغة القطعیة ب األطروحة
من بین أعضاء التعلیم الذین یملكون المواصفات التي یحددھا مجلس الشیوخ. یمكن  األطروحةمشرف ) یتم اختیار 2(

من قبل مجلس إدارة المعھد في إطار المبادئ  األطروحةكمشرف اختیار عضو التعلیم من مؤسسة الدراسة العلیا األخرى 
 مشرفالشیوخ في حال عدم وجود عضو التعلیم الذي یملك المواصفات المحددة في الجامعة. یمكن لالمحددة من قبل مجلس 

األشخاص الذین یملكون درجة الدكتوراه كحد أدنى من خارج كادر الجامعة في بین الثاني الذي یتم تعیینھ من  األطروحة
 ذلك.  األطروحةالحاالت التي یتطلب نشاط 

قرار مجلس إدارة المعھد بناء على اقتراح فرع العلم األساسي / الفن األساسي مع توضیح السبب بالمشرف یمكن تغییر ) 3(
 الحالي في الحاالت الضروریة. المشرف مع أخذ رأي 

 
 دراسة العلیا لل األطروحةنتیجة 

وم بكتابة النتائج التي قی األطروحةإن الطالب الذي یحصل على التعلیم في برنامج الدراسة العلیا مع ) 1( -29المادة رقم 
شفھیا أمام لجنة أطروحتھ یحصل علیھا بشكل متوافق مع قواعد الكتابة المحددة من قبل مجلس الشیوخ، ویقوم بالدفاع عن 

 التحكیم. 
 
قبل الدفاع  شرفھالمطلوب تعدیلھا، ویقدمھا لماألطروحة ، ویقوم بإكمالھا مع التعدیل في أطروحتھ) یقوم الطالب بإكمال 2(

إلى المعھد بواسطة رئاسة فرع العلم األساسي مع رأیھ حول  األطروحةبتسلیم  شرفیقوم المللدراسة العلیا.  األطروحةعن 
المعنیة ویرسلھ إلى  األطروحةویقوم المعھد بالحصول على تقریر برنامج االنتحال حول . األطروحةإمكانیة الدفاع عن 

إلى  األطروحةنتحال الحقیقي في البیانات المذكورة في التقریر، یتم إرسال وفي حال تحدید االولجنة التحكیم.  شرفالم
 مجلس إدارة المعھد على أن یتم إصدار القرار مع المبرر. 

ورئاسة فرع العلم األساسي / الفن  األطروحة شرفللدراسة العلیا بناء على اقتراح م األطروحةیتم تعیین لجنة تحكیم ) 3(
وبموافقة قرار مجلس إدارة المعھد. تتكون لجنة التحكیم من ثالث أو خمس أعضاء على أن یكون  األساسي للمعھد المعني

الثاني أن یكون من بین  األطروحة شرفللطالب وأحدھم شخص من خارج الجامعة. ال یمكن لم األطروحة شرفأحدھم م
 أعضاء لجنة التحكیم إذا تكونت لجنة التحكیم من ثالث أعضاء. 



 شرفیقوم الم. األطروحة شرفبالعدد المطلوب إلى م األطروحةبتسلیم نُسخ  األطروحةالب الذي أكمل نشاط یقوم الط) 4(
مع قواعد الكتابة الذي یبدیھ كتابیا إلى المعھد المعني بواسطة  األطروحةمع رأیھ حول توافق  األطروحةبإرسال نُسخ 

 / البرنامج.  رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي / العلم / الفن
 األطروحةیجتمع أعضاء لجنة التحكیم خالل مدة أدناھا سبعة أیام وأقصاھا شھر واحد اعتبارا من تاریخ تسلیم ) 5(

وقسم األسئلة  األطروحةمن تقدیم  األطروحة. یتكون امتحان األطروحةالمذكورة إلیھم، ویأخذون الطالب إلى امتحان 
في مكان مفتوح لالستماع من قبل المحاضرین وطالب الدراسات العلیا  طروحةاألواألجوبة بعد ذلك. یتحقق امتحان 

 والمختصین في المجال المعني. 
بعد إكمال امتحان  األطروحةالقرار بالموافقة أو الرفض أو التعدیل باألغلبیة المطلقة حول لجنة التحكیم تتخذ ) 6(

المحضر من قبل رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي خالل  . یتم تبلیغ ھذا القرار إلى المعھد المعني معاألطروحة
 . األطروحةمدة ثالث أیام عقب امتحان 

 بسبب عدم نجاحھا لدى لجنة التحكیم مع الجامعة. أطروحتھ یتم قطع عالقة الطالب الذي ترفض ) 7(
المعدلة أمام نفس لجنة التحكیم خالل  حةاألطرو، یقوم بالدفاع عن أطروحتھإن الطالب الذي یصدر قرار التعدیل حول ) 8(

في نھایة ھذا الدفاع أیضا وإصدار القرار بعدم نجاحھا، یتم قطع عالقة أطروحتھ وفي حال رفض مدة أقصاھا ثالثة أشھر. 
 الطالب مع الجامعة في ھذه المرة. 

ھ العلمیة إذا قدم الطلب حول ذلك بشرط إلى الطالب الذي تُرفض رسالت األطروحةیتم تقدیم شھادة الدراسة العلیا بدون ) 9(
وكتابة المشروع والمتطلبات  األطروحةأن یكون قد نفذ حمولة قرض المواد الدراسیة لبرنامج الدراسة العلیا بدون 

 المشابھة. 
 

 األطروحةشھادة الدراسة العلیا مع 
الدراسة العلیا الذي یقوم بتسلیم ثالث نُسخ  إلى طالب األطروحةشھادة الدراسة العلیا مع یتم تقدیم ) 1( -30المادة رقم 

للدراسة العلیا إلى المعھد المعني خالل مدة شھر اعتبارا من تاریخ الدخول في امتحان  األطروحةمجلدة كحد أدنى من 
وتوفیر المتطلبات األخرى  األطروحةمن حیث الشكل بشرط النجاح في امتحان أطروحتھ والذي یُوافق على  األطروحة

یمكن لمجلس إدارة المعھد تمدید مدة التسلیم لشھر واحد كحد وریة من أجل التخرج المحددة من قبل مجلس الشیوخ. الضر
وال یستطیع االستفادة وإن الطالب الذي ال یوفر ھذه المتطلبات ال یستطیع استالم شھادتھ أقصى في حال الطلب حول ذلك. 

 ویتم قطع عالقتھ في حال انقضاء المدة القصوى. لبات. إلى أن یقوم بتوفیر ھذه المتطمن حقوقھ كطالب 
) یُذكر اسم برنامج فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد الذي ُسجل الطالب بھ والموافق علیھ من قبل مؤسسة 2(

یتم بعد امتحان  . تاریخ التخرج ھو تاریخ االمتحان التطبیقي الذياألطروحةالدراسة العلیا على شھادة الدراسة العلیا مع 
والذي یكون الطالب ناجحا فیھ بالنسبة للطالب المسجلین في برامج الفن األساسي، وھو تاریخ امتحان  األطروحة
 فیھا بالنسبة للطالب المسجلین في البرامج األخرى.  األطروحةالذي تم الموافقة على  األطروحة

ل المعھد إلى رئاسة مجلس الدراسة العلیا في البیئة االلكترونیة للدراسة العلیا من قب األطروحةیتم إرسال نسخة من ) 3(
 على أن تُقدم لخدمة األبحاث والنشاطات العلمیة.  األطروحةخالل مدة ثالث أشھر اعتبارا من تسلیم 

 
 القسم السادس

 األطروحة برنامج الدراسة العلیا بدون 
 

 الھدف والنطاق
ھو من أجل أن یكتسب الطالب المعلومات في المواضیع األطروحة العلیا بدون إن برنامج الدراسة ) 1( -31المادة رقم 

 المھنیة ویعلم كیفیة استعمال المعلومات الموجودة في التطبیق. 
من عشرة مواد دراسیة ومشروع الفصل الدراسي بشرط أن ال یكون أقل األطروحة یتكون برنامج الدراسة العلیا بدون ) 2(

في المجموع. یجب على الطالب التسجیل في مادة مشروع الفصل الدراسي في الفصل  AKTS 90من ثالثین قرض و 
ال المشروع الكتابي و/أو التقریر في نھایة الفصل الدراسي.  الدراسي الذي یأخذ مادة مشروع الفصل الدراسي فیھ وتقدیم

 یر ناجحة. یوجد قرض في مادة مشروع الفصل الدراسي، ویتم تقییمھا على أنھا ناجحة أو غ
یمكن اختیار ثالثة من المواد الدراسیة التي یأخذھا الطالب باألكثر من بین المواد الدراسیة لبرنامج اللیسانس بشرط أن ) 3(

 ال یكون قد أخذھا في فترة تعلیم اللیسانس من قبل. 
 یضا. كدراسة علیا بالتعلیم الثاني أاألطروحة ) یمكن تنفیذ برنامج الدراسة العلیا بدون 4(
 

 تعیین المرشد
أو محاضر یملك  التدریستقوم رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد بتحدید عضو ھیئة ) 1( -32المادة رقم 

المواصفات المحددة من قبل مجلس الشیوخ ویملك درجة الدكتوراه الذي یقدم المشورة في اختیار المواد الدراسیة وتنفیذ 



 حتى نھایة الفصل الدراسي األول كأبعد تقدیر من أجل كل طالب في برنامج الدراسة العلیا بدون مشروع الفصل الدراسي
 . األطروحة

من قبل عضو ھیئة التدریس الذي توظفھ رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد اإلشراف ) یتم تنفیذ أعمال 2(
 الت الضروریة. في الحا شرفالمعني بشكل مؤقت إلى أن یتم تعیین الم

بقرار مجلس إدارة المعھد بناء على اقتراح فرع العلم األساسي / الفن األساسي مع توضیح السبب  شرفیمكن تغییر الم) 3(
 الحالي في الحاالت الضروریة. شرفمع أخذ رأي الم

  
 المدة 

دراسیین على األقل وثالث فصول  فصلینھي  األطروحةبدون برنامج الدراسة العلیا إكمال ) إن مدة 1( -33المادة رقم 
ابتداء من الفترة التي تم إعطاء المواد الدراسیة المتعلقة بالبرنامج الذي سجل فیھ ما عدا المدة التي تمضي دراسیة باألكثر 

ذي ال ا قام بالتسجیل في كل فصل أم ال. إن الطالب الذي ال ینجح في نھایة ھذه المدة أو الفي اإلعداد العلمي دون النظر إذ
 یستطیع إكمال البرنامج، یتم قطع عالقتھ مع الجامعة. 

إلى  شرفیقوم الطالب بتسلیم نسخة من مشروع الفصل الدراسي الذي یكملھ مع كتاب الموافقة لعضو ھیئة التدریس الم) 2(
 المعھد من خالل رئاسة فرع العلم األساسي. 

 
 األطروحةشھادة الدراسة العلیا بدون 

إلى الطالب الذي یكمل المواد الدراسیة بالقرض األطروحة شھادة الدراسة العلیا بدون ) یتم تقدیم 1( -34المادة رقم 
  ومشروع الفصل الدراسي بنجاح. 

) یُذكر اسم برنامج فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد الذي ُسجل الطالب بھ والموافق علیھ من قبل مؤسسة 2(
 .األطروحة الدراسة العلیا  بدون الدراسة العلیا على شھادة

بشرط أن  األطروحةاالنتقال إلى برنامج الدراسة العلیا مع األطروحة ) یمكن للمستمرین في برنامج الدراسة العلیا  بدون 3(
علیا من قبل مؤسسة الدراسة ال األطروحةالمحددة من أجل برنامج الدراسة العلیا مع  الحد األدنى من المتطلباتیكونوا حققوا 

أن تحل محل األطروحة وفي ھذه الحالة یمكن للمواد الدراسیة المأخوذة في برنامج الدراسة العلیا  بدون التي راجعوا لھا. 
  بقرار مجلس إدارة المعھد.  األطروحةالمواد الدراسیة الموجودة في الدراسة العلیا  مع 

 
 القسم السابع

 برنامج الدكتوراه
 

 الھدف والنطاق 
من أجل أن یكتسب الطالب مھارة البحث المستقل وتفسیر المشاكل العلمیة ھو إن برنامج الدكتوراه ) 1( -35قم المادة ر

 . تولیفات جدیدةوالمعلومات بتدقیقھا بوجھة نظر واسعة وعمیقة، والمھارات الضروریة من أجل التحلیل والوصول إلى 
 األقل على أن ال تكون أقل من واحد وعشرون قرض في المجموع  من سبعة مواد دراسیة علىبرنامج الدكتوراه یتكون ) 2(

بشرط  على األقل AKTS 240على أن یكون المجموع  األطروحةونشاط  األطروحةوفكرة وامتحان الكفاءة الندوة ومن 
كون من ویت. األطروحةدراسة العلیا مع من أجل الطالب المقبولین بدرجة الللفصل الدراسي الواحد  AKTS 60أن یكون 

300 AKTS  وامتحان الكفاءة والندوة مواد دراسیة باثنان وأربعین قرض على األقل  14على األقل في المجموع مع
 من أجل الطالب المقبولین بدرجة اللیسانس.  األطروحةونشاط  األطروحةوفكرة 

الدراسة العلیا وبعدد أربعة باألكثر من یمكن اختیار مواد دراسیة بعدد اثنان باألكثر من أجل الطالب المقبولین بدرجة ) 3(
أجل الطالب المقبولین بدرجة اللیسانس من المواد الدراسیة التي تقدم في مؤسسات الدراسات العلیا األخرى في برامج 

 الدكتوراه بناء على اقتراح رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد وموافقة مجلس إدارة المعھد. 
 ر المواد الدراسیة لدرجة اللیسانس من ضمن حمولة المواد الدراسیة وقرض الدكتوراه. ) ال تعتب4(
 ) ال یمكن فتح برامج الدكتوراه كتعلیم ثاني. 5(
) یجب للرسالة العلمیة التي تحضر في نھایة نشاط الدكتوراه أن تحقق أحد المواصفات التالیة على األقل: التجدید في 6(

 مي جدید، وتطبیق منھج معلوم في مجال جدید. العلم، وتطویر منھج عل
 

 المدة 
 رشع ينثا) إن مدة إكمال برنامج الدكتوراه ھي ثمانیة فصول دراسیة والمدة القصوى لإلكمال ھي 1( -36المادة رقم 

كمال ، وھي عشرة فصول دراسیة والمدة القصوى لإلاألطروحةفصول دراسیة من أجل المقبولین بدرجة الدراسة العلیا مع 
ھي أربعة عشر فصول دراسیة من أجل المقبولین بدرجة اللیسانس ابتداء من الفترة التي تم إعطاء المواد الدراسیة المتعلقة 

 بالبرنامج الذي سجل فیھ ما عدا المدة التي تمضي في اإلعداد العلمي دون النظر إذا قام بالتسجیل في كل فصل أم ال. 



د الدراسیة بالقرض الضروریة من أجل برنامج الدكتوراه بنجاح ھي أربعة فصول دراسیة ) المدة القصوى إلكمال الموا2(
إن ، وھي ستة فصول دراسیة من أجل المقبولین بدرجة اللیسانس. األطروحةمن أجل المقبولین بدرجة الدراسة العلیا مع 

ال یحصل على الحد األدنى من المعدل العام  أو الذيالطالب الذي ال یكمل المواد الدراسیة بالقرض بنجاح خالل ھذه المدة 
 المحدد من قبل الجامعة، یتم قطع عالقتھ مع الجامعة. 

) إن الطالب الذي یكمل المواد الدراسیة بالقرض بنجاح، وینجح في امتحان الكفاءة، ویتم الموافقة على اقتراح رسالتھ 3(
مدة االثنا عشر فصل دراسي أو األربع عشر فصل دراسي حتى نھایة  األطروحةالعلمیة، لكن ال یستطیع إكمال نشاط 

  الموضحة في الفقرة األولى، یتم قطع عالقتھ مع الجامعة. 
للذین ال یستطیعون إكمال المواد الدراسیة بالقرض و/أو نشاط األطروحة یتم إعطاء شھادة الدراسة العلیا بدون ) 4(

للدكتوراه من الطالب المراجعین لبرنامج الدكتوراه  األطروحة خالل المدة القصوى والذین ال ینجحون في األطروحة
بدرجة اللیسانس لدیھم في حال طلبھم لذلك بشرط أن یكونوا حققوا شروط حمولة القرض والمشروع والشروط األخرى 

  . األطروحة الضروریة من أجل الدراسة العلیا بدون
 

  األطروحةتعیین مرشد 
الموجود ضمن كادر  األطروحة شرفسة العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد باقتراح م) تقوم رئا1( -37المادة رقم 

 شرفإلى المعھد المعني. یكتسب م شرفھالذي یحددھا الطالب مع م األطروحةالجامعة من أجل كل طالب وموضوع 
حتى نھایة  األطروحة مشرفالصیغة القطعیة بموافقة مجلس إدارة المعھد. یجب تعیین  األطروحةوموضوع  األطروحة

 الفصل الثاني كأبعد تقدیر. 
 من بین أعضاء التعلیم الذین یملكون المواصفات التي یحددھا مجلس الشیوخ.  األطروحةمشرف ) یتم اختیار 2(

من قبل مجلس إدارة المعھد في إطار  األطروحةمشرف یمكن اختیار عضو التعلیم من مؤسسة الدراسة العلیا األخرى ك
المحددة من قبل مجلس الشیوخ في حال عدم وجود عضو التعلیم الذي یملك المواصفات المحددة في الجامعة. یجب  المبادئ

واحد على األقل بنجاح لكي یستطیعوا إدارة الرسائل بعدد رسالة علمیة للدراسة العلیا ألعضاء التعلیم أن یكونوا قد أداروا 
الثاني الذي یتم تعیینھ أن یكون من األشخاص الذین یملكون درجة  طروحةاألمشرف العلمیة في برامج الدكتوراه. یمكن ل

 واحد. مشرف أكثر من  األطروحةفي الحاالت التي تتطلب مواصفات  الدكتوراه كحد أدنى من خارج كادر الجامعة
ساسي مع توضیح بقرار مجلس إدارة المعھد بناء على اقتراح فرع العلم األساسي / الفن األالمشرف ) یمكن تغییر 3( 

  الحالي في الحاالت الضروریة. المشرف السبب مع أخذ رأي 
 

 امتحان الكفاءة
إذا كان لھ عمق البحث العلمي والندوة ھو أن یقاس الطالب الذي یكمل المواد الدراسیة ) امتحان الكفاءة 1( -38المادة رقم 

الدكتوراه. یدخل الطالب إلى امتحان الكفاءة مرتین باألكثر أم ال حول المواضیع والمفاھیم األساسیة في مجالھ وحول نشاط 
 في العام الواحد. 

وفي فترة یونیو  -مایویتم إجراء امتحانات الكفاءة مرتین في السنة في فترة ) RG-24/6/2018-30458(التغییر:  )2(
متحان الكفاءة حتى نھایة الفصل . لكن یجب على الطالب المقبول بدرجة الدراسة العلیا أن یدخل في ادیسمبر - نوفمبر

 الدراسي الخامس باألكثر، والطالب المقبول بدرجة اللیسانس حتى الفصل الدراسي السابع باألكثر. 
أشخاص المقترحین من قبل فرع  ة) یتم تنظیم وتنفیذ امتحانات الكفاءة من قبل لجنة كفاءة الدكتوراه المتكونة من خمس3(

تقوم اللجنة بتأسیس لجان سي للمعھد المعني والموافق علیھم من قبل مجلس إدارة المعھد المعني. العلم األساسي / الفن األسا
تتكون لجنة تحكیم االمتحان من خمسة تحكیم االمتحانات بھدف تنظیم وتطبیق وتقییم االمتحانات في المجاالت المختلفة. 

وإن مجلس اإلدارة المعني ھو ألقل من خارج الجامعة. على أن یكون اثنان منھم على االمشرف أعضاء التعلیم بما فیھم 
ال  شرفیملك حق التصویت أم ال. وتتكون لجنة التحكیم من ستة أعضاء التعلیم إذا كان الم شرفالذي یقرر إذا كان الم
ات العلیا تتم اجتماعات امتحان الكفاءة بشكل مفتوح للمستمعین من أعضاء ھیئة التعلیم وطالب الدراسیملك حق التصویت. 

 وخبراء المجال المعني. 
) یتم إجراء امتحان الكفاءة على قسمین كتابي وشفھي. إن الطالب الذي ینجح في االمتحان الكتابي، یدخل في االمتحان 4(

 یتخذ أعضاء االمتحان القرار باألغلبیة المطلقة إذا كان الطالب ناجح أم ال بتقییم وضع نجاح الطالب في االمتحانالشفھي. 
یتم تبلیغ ھذا القرار مع المحضر من قبل رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد إلى الكتابي واالمتحان الشفھي. 

 المعھد خالل ثالث أیام عقب امتحان الكفاءة. 
قسم / األقسام ) إن الطالب الذي ال ینجح في امتحان الكفاءة، یدخل االمتحان مرة أخرى في الفصل الدراسي التالي من ال5(

 الذي لم ینجح بھا. ویتم قطع عالقة الطالب مع برنامج الدكتوراه إذا لم ینجح في ھذا االمتحان أیضا. 
أن یأخذ مادة دراسیة / مواد الطالب الذي ینجح في امتحان الكفاءة أن تطلب من لجنة تحكیم امتحان الكفاءة یمكن ل) 6(

یجب على الطالب أن مجموع القروض حتى ولو أكمل حمولة المواد الدراسیة.  دراسیة بشكل زائد بشرط أن ال تتجاوز ثلث
 ینجح في المواد الدراسیة التي تُحدد بقرار المعھد المعني. 



) یمكن للطالب الذي دخل في برنامج الدكتوراه بدرجة اللیسانس وأكمل سبعة مواد دراسیة على األقل بنجاح االنتقال إلى 7(
 یا. برنامج الدراسة العل

 
 

  األطروحةلجنة مراقبة 
خالل شھر واحد بناء على اقتراح فرع العلم األساسي / الفن  األطروحة) یتم تكوین لجنة مراقبة 1( -39المادة رقم 

 األساسي للمعھد المعني وموافقة مجلس إدارة المعھد من أجل الطالب الذي یكون ناجحا في امتحان الكفاءة. 
من ثالث أعضاء من أعضاء الدراسة. یكون عضو من داخل فرع العلم األساسي / الفن  طروحةاأل) تتكون لجنة مراقبة 2(

الثاني المشاركة في  األطروحة شرفیمكن لم. األطروحة شرفاألساسي للمعھد وعضو من خارجھ في اللجنة غیر م
 الثاني.  األطروحة شرفاجتماعات اللجنة في حال تعیین م

بناء على اقتراح فرع العلم  األطروحةاألعضاء في الفترات التالیة بعد تأسیس لجنة مراقبة  ) یمكن إجراء التغییر بین3(
 األساسي / الفن األساسي للمعھد وموافقة مجلس إدارة المعھد. 

 
 الدفاع عن فكرة األطروحة 

ة التي تشمل ھدف وطریقة ) یقوم الطالب الذي یكمل امتحان كفاءة الدكتوراه بالدفاع عن فكرة األطروح1( -40المادة رقم 
البحث الذي سیقوم بھ وخطة العمل شفھیا أمام لجنة مراقبة األطروحة خالل مدة ستة أشھر باألكثر. یقوم الطالب بتوزیع 

 حول فكرة األطروحة إلى أعضاء اللجنة قبل خمس عشر یوم على األقل من الدفاع الشفھي.  بوتكمالتقریر 
القرار باألغلبیة المطلقة حول قبول أو تعدیل أو رفض فكرة األطروحة التي یقدمھا تتخذ لجنة مراقبة األطروحة ) 2(

یُمنح الطالب مدة شھر واحد من أجل التعدیل. یتم تبلیغ القرار الذي یصدر باألغلبیة المطلقة حول القبول أو الرفض الطالب. 
ن األساسي للمعھد خالل مدة ثالث أیام عقب انتھاء في نھایة ھذه المدة مع المحضر من قبل رئاسة فرع العلم األساسي / الف

 المعاملة إلى المعھد. 
) یملك الطالب الذي تُرفض فكرة أطروحتھ الحق في اختیار مشرف جدید و/أو موضوع جدید لألطروحة. ویمكن تعیین 3(

خالل مدة ثالثة أشھر بالنسبة یدخل الطالب للدفاع عن فكرة أطروحتھ مجددا لجنة جدیدة لمراقبة األطروحة في ھذه الحالة. 
للطالب الذي یرغب باالستمرار في البرنامج مع نفس المشرف وخالل مدة ستة أشھر بالنسبة للطالب الذي یغیر المشرف 

 وإن الطالب الذي تُرفض فكرة أطروحتھ في ھذا الدفاع أیضا، تُقطع عالقتھ مع الجامعة. وموضوع األطروحة. 
 -طروحة مرتین على األقل في العام الواحد مرة واحدة في كل فترة بین أشھر كانون الثاني تجتمع لجنة مراقبة األ) 4(

تقریر كتابي إلى أعضاء كانون األول بالنسبة للطالب الذي تُقبل فكرة أطروحتھ. یقدم الطالب  -حزیران و بین أشھر تموز 
ص ما تم فعلھ حتى تلك اللحظة وخطة النشاط الذي یتم توضیح ملخاحد على األقل من تاریخ االجتماع. قبل شھر واللجنة 

إن یتم تقییم نشاط أطروحة الطالب على أنھ ناجح أو غیر ناجح من قبل اللجنة. سیتم في الفصل التالي في ھذا التقریر. 
 جامعة. الطالب الذي ال ینجح مرتین بالتوالي أو ثالث مرات في فترات مختلفة حسب تقییم اللجنة، یتم قطع عالقتھ مع ال

إن الطالب الذي ال یدخل للدفاع عن فكرة أطروحتھ خالل المدة المحددة في الفقرة األولى دون وجود مبرر صالح، ) 5(
 یعتبر غیر ناجح وتُرفض فكرة أطروحتھ. 

 
 الحصول على نتیجة أطروحة الدكتوراه 

ي یحصل علیھا وفقا لقواعد الكتابة الموافق علیھا التالنتائج بكتابة الطالب في برنامج الدكتوراه یقوم ) 1( -41المادة رقم 
 من قبل مجلس الشیوخ ویدافع عن أطروحتھ شفھیا أمام لجنة التحكیم. 

یقدمھا إلى مشرفھ قبل الدفاع عن أطروحة الدكتوراه ومع التعدیل في األطروحة التي یُطلب و) یكمل الطالب أطروحتھ 2(
المعھد مع رأیھ حول إمكانیة الدفاع عن األطروحة. ویقوم المعھد بالحصول على  یسلم المشرف األطروحة إلىالتعدیل فیھا. 

تقریر برنامج االنتحال حول األطروحة المعنیة ویرسلھ إلى المشرف ولجنة التحكیم. وفي حال تحدید االنتحال الحقیقي في 
 ى أن یتم إصدار القرار مع المبرر. البیانات المذكورة في التقریر، یتم إرسال األطروحة إلى مجلس إدارة المعھد عل

 ) یجب تقدیم تقریر لجنة مراقبة األطروحة بعدد ثالثة على األقل من أجل تحدید نتیجة أطروحة الطالب. 3(
یتم تعیین لجنة تحكیم أطروحة الدكتوراه بناء على اقتراح المشرف ورئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد ) 4(

تتكون لجنة التحكیم من خمس أعضاء التعلیم بما فیھم المشرف على أن یكون ثالثة منھم إدارة المعھد. وموافقة مجلس 
أعضاء التعلیم الموجودین ضمن لجنة مراقبة أطروحة الطالب واثنان منھم على األقل من خارج الجامعة. وإن مجلس 

تتكون لجنة التحكیم من ستة أعضاء من بین ال.  اإلدارة المعني ھو الذي یقرر إذا كان المشرف یملك حق التصویت أم
كما أن المشرف الثاني یمكن أن یكون ضمن لجنة التحكیم دون أن أعضاء التعلیم إذا لم یكن المشرف یملك حق التصویت. 

  یملك حق التصویت. 
المعنیة إلیھم ویقبلون  یجتمع أعضاء لجنة التحكیم خالل مدة شھر واحد باألكثر اعتبارا من تاریخ تسلیم األطروحة) 5(

الطالب من أجل أن یدافع عن أطروحتھ. یتكون امتحان األطروحة من تقدیم نشاط األطروحة وقسم األسئلة واألجوبة بعد 



ذلك. تتحقق اجتماعات الدفاع عن األطروحة في مكان مفتوح لالستماع من قبل المحاضرین وطالب الدراسات العلیا 
 . والمختصین في المجال المعني

) تتخذ لجنة التحكیم القرار بالموافقة أو الرفض أو التعدیل باألغلبیة المطلقة حول األطروحة بعد إكمال امتحان 6(
األطروحة. یتم تقییم الطالب المقبولة أطروحتھم على أنھم ناجحین. یتم تبلیغ ھذا القرار إلى المعھد المعني مع المحضر من 

فن األساسي خالل مدة ثالث أیام عقب امتحان األطروحة. وإن الطالب الذي تُرفض قبل رئاسة فرع العلم األساسي / ال
إن الطالب الذي یصدر قرار التعدیل حول أطروحتھ، یقوم بالدفاع  جحة، یتم قطع عالقتھ مع الجامعة.أطروحتھ وال تكون نا

في أطروحتھ ستة أشھر. وفي حال رفض  عن أطروحتھ بعد إجراء التعدیل الالزم أمام نفس لجنة التحكیم خالل مدة أقصاھا
بالنسبة للطالب الذین لم ینجحوا في األطروحة والمقبولین للدكتوراه ھذا الدفاع أیضا، یتم قطع عالقة الطالب مع الجامعة. 

 إذا طلبوا ذلك.  34بدرجة اللیسانس، یتم منحھم شھادة الدراسة العلیا بدون أطروحة وفقا للمادة رقم 
 

 اه شھادة الدكتور
یقوم یقوم الطالب الذي یكمل نشاط أطروحتھ بتسلیم نُسخ األطروحة بالعدد المطلوب إلى المشرف. ) 1( -42المادة رقم 

المشرف بإرسال نُسخ األطروحة مع رأیھ حول توافق األطروحة مع قواعد الكتابة الذي یبدیھ كتابیا إلى المعھد المعني 
 األساسي.  بواسطة رئاسة فرع العلم األساسي / الفن

) إن الطالب الذي یقوم بتسلیم ثالث نُسخ مجلدة على األقل من أطروحة الدكتوراه إلى المعھد المعني خالل مدة شھر 2(
واحد اعتبارا من تاریخ الدخول في امتحان األطروحة والذي یُوافق على أطروحتھ من حیث الشكل یستحق الحصول على 

یمكن لمجلس إدارة المعھد تمدید في الدفاع عن األطروحة وتوفیر الشروط األخرى. شھادة الدكتوراه بشرط تحقیق النجاح 
وال یستطیع الطالب الذي ال یحقق ھذه الشروط استالم شھادتھ إلى أن یحقق مدة التسلیم لشھر واحد باألكثر بناء على الطلب. 

 في حال انقضاء المدة القصوى.  الشروط المعنیة، وال یستطیع االستفادة من حقوقھ كطالب، ویتم قطع عالقتھ
) یُذكر اسم برنامج فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد الموافق علیھ من قبل مؤسسة الدراسة العلیا على شھادة 3(

 الدكتوراه. تاریخ التخرج ھو تاریخ امتحان األطروحة الذي یتم قبول األطروحة فیھ. 
اه من قبل المعھد المعني إلى رئاسة مجلس الدراسة العلیا في البیئة االلكترونیة ) یتم إرسال نسخة من أطروحة الدكتور4(

 خالل مدة ثالث أشھر اعتبارا من تسلیم األطروحة على أن تُقدم لخدمة األبحاث والنشاطات العلمیة. 
 
 

 القسم الثامن 
 برنامج الكفاءة الفنیة 

 
 

 الھدف والنطاق 
ھو برنامج الدراسة العلیا معادل للدكتوراه الذي یھدف لوضع عمل فني أصلي ءة الفنیة نشاط الكفاإن ) 1( -43المادة رقم 

 واإلبداع والتطبیق العالي في الموسیقى وفنون المسرح. 
في الفصل الدراسي الواحد وعلى  AKTS 60على األقل على أن یكون  AKTS 240) یتكون برنامج الكفاءة الفنیة من 2(

والتطبیقات واألطروحة والمعرض والمشروع حد وعشرون قرض بأمواد دراسیة على األقل  أن ال یكون أقل من سبعة
والحفلة الموسیقیة الفردیة والحفل الموسیقي والتمثیل وما شابھ من أجل الطالب المقبولین بدرجة الدراسة العلیا مع 

وأربعین قرض على األقل والتطبیقات على األقل مع أربعة عشر مواد دراسیة باثنان  AKTS 300ویتكون من األطروحة. 
الطالب من أجل واألطروحة والمعرض والمشروع والحفلة الموسیقیة الفردیة والحفل الموسیقي والتمثیل وما شابھ 

 المقبولین بدرجة اللیسانس. 
العلیا األخرى  راسیة للدراسات العلیا من المواد الدراسیة التي تعطى في مؤسسات الدراساتد) یمكن اختیار المواد ال3(

بعدد اثنان باألكثر من أجل الطالب المقبولین بدرجة الدراسة العلیا وبعدد أربعة باألكثر من أجل الطالب المقبولین بدرجة 
 اللیسانس بناء على اقتراح فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد المعني وموافقة مجلس إدارة المعھد المعني. 

ءة الفنیة أن یأخذوا المواد الدراسیة لدرجة اللیسانس باقتراح المشرف. ال تعتبر المواد الدراسیة ) یمكن لطالب الكفا4(
 لدرجة اللیسانس ضمن حمولة المواد الدراسیة وقرض الكفاءة الفنیة. 

 
 المدة 

 ) 1( -44المادة رقم 
بالنسبة  فصل باألكثراثنا عشر نامج خالل ویتم إكمال البردراسیة، فصول ثمانیة ھي الكفاءة الفنیة برنامج إكمال إن مدة 

 فصل باألكثرأربعة عشر ویتم إكمال البرنامج خالل للطالب المقبولین بدرجة الدراسة العلیا، وھي عشرة فصول دراسیة، 
ي سجل فیھ ابتداء من الفترة التي تم إعطاء المواد الدراسیة المتعلقة بالبرنامج الذبالنسبة للطالب المقبولین بدرجة اللیسانس 

 ا قام بالتسجیل في كل فصل أم ال. ما عدا المدة التي تمضي في اإلعداد العلمي دون النظر إذ



) إن المدة القصوى إلكمال المواد الدراسیة مع القرض الضروریة من أجل برنامج الكفاءة الفنیة ھي أربعة فصول 2(
ة وھي ستة فصول دراسیة بالنسبة للطالب المقبولین بدرجة دراسیة بالنسبة للمقبولین بدرجة الدراسة العلیا مع األطروح

إن الطالب الذي ال یستطیع إكمال مواده الدراسیة مع القرض بنجاح خالل ھذه المدة أو الذي ال یحقق الحد األدنى اللیسانس. 
 العام المقرر من قبل الجامعة، یتم قطع عالقتھ مع الجامعة.  لمن المعد

ل مواده الدراسیة مع القرض وتطبیقاتھ بنجاح، لكن ال یستطیع إكمال نشاطات األطروحة ) إن الطالب الذي یكم3(
والمعرض والمشروع والحفلة الموسیقیة الفردیة والحفل الموسیقي والتمثیل وما شابھ من النشاطات األخرى حتى نھایة 

 تم قطع عالقتھ مع الجامعة. االثنا عشر فصل دراسي أو األربع عشر فصل دراسي المحدد في الفقرة األولى، ی
) یتم منح شھادة الدراسة العلیا بدون أطروحة للطالب المراجعین لبرنامج الكفاءة الفنیة بدرجة اللیسانس الذین ال ینجحون 4(

في أطروحة الكفاءة الفنیة بشرط أن یكونوا قد حققوا حمولة القرض الضروري والمشروع والشروط األخرى المشابھة إذا 
 لك. طلبوا ذ

 
 تعیین المشرف

یقوم  ) تقوم رئاسة العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد باقتراح مشرف موجود ضمن كادر الجامعة1( -45المادة رقم 
بوظیفة اإلشراف من أجل تنفیذ نشاطات تحدید المواد الدراسیة والتطبیق واألطروحة والمعرض والحفلة الموسیقیة الفردیة 

مثیل وما شابھ من أجل كل طالب وموضوع وعنوان نشاطات األطروحة والمعرض والمشروع والحفل الموسیقي والت
والحفلة الموسیقیة الفردیة والحفل الموسیقي والتمثیل وما شابھ التي یتم تحدیدھا من قبل المشرف والطالب معا إلى المعھد. 

عیین المشرف حتى الفصل الدراسي الثاني كأبعد یجب تویكتسب ھذا االقتراح الصیغة القطعیة بقرار مجلس إدارة المعھد. 
یمكن تعیین مشرف األطروحة الثاني في الحاالت التي تتطلب مواصفات نشاطات الكفاءة الفنیة أكثر من مشرف تقدیر. 
قام بوظیفة إدارة أطروحة الدراسة العلیا بنجاح بعدد واحد على األقل من أجل أن یستطیع إدارة قد یجب أن یكون واحد. 

نشاطات األطروحة والمعرض والمشروع والحفلة الموسیقیة الفردیة والحفل الموسیقي والتمثیل وغیرھا من النشاطات 
في برامج الكفاءة الفنیة. یمكن لمشرف األطروحة الثاني أن یكون من بین األشخاص الذین یملكون درجة المشابھة 

 الدكتوراه / الكفاءة الفنیة من خارج كادر الجامعة. 
یتم اختیار المشرف من بین أعضاء التعلیم المحددین من قبل مجلس الشیوخ والمحاضرین الذین یملكون درجة ) 2(

 الدكتوراه / الكفاءة الفنیة. 
یمكن تغییر المشرف بقرار مجلس إدارة المعھد بناء على اقتراح فرع العلم األساسي / الفن األساسي مع توضیح السبب ) 3(

 الحالي في الحاالت الضروریة. مع أخذ رأي المشرف 
 
 

 الحصول على نتیجة نشاط الكفاءة الفنیة
) یقوم الطالب بكتابة النتائج التي یحصل علیھا والنص الذي یوضح ویوثق نشاطات المعرض والمشروع 1( -46المادة رقم 

قا لقواعد الكتابة الموافق علیھا من والحفلة الموسیقیة الفردیة والحفل الموسیقي والتمثیل وغیرھا من النشاطات المشابھة وف
ونشاطات المعرض والمشروع والحفلة الموسیقیة الفردیة والحفل الموسیقي  أطروحتھ قبل مجلس الشیوخ، ویدافع عن

 شفھیا أمام لجنة التحكیم.  والتمثیل وما شابھ 
ومع التعدیل في األطروحة كفاءة الفنیة نشاطات الیقدمھا إلى مشرفھ قبل الدفاع عن / نشاطاتھ و ) یكمل الطالب أطروحتھ2(

التي یُطلب التعدیل فیھا. یسلم المشرف األطروحة إلى المعھد مع رأیھ حول إمكانیة الدفاع عن األطروحة. والنشاطات 
وفي   ویقوم المعھد بالحصول على تقریر برنامج االنتحال حول األطروحة المعنیة ویرسلھ إلى المشرف ولجنة التحكیم.

دید االنتحال الحقیقي في البیانات المذكورة في التقریر، یتم إرسال األطروحة إلى مجلس إدارة المعھد على أن یتم حال تح
  إصدار القرار مع المبرر. 

 الطالب الذي یكمل نشاطات الكفاءة الفنیة بتسلیم نُسخ األطروحة بالعدد المطلوب إلى المشرف.  یقوم )3(
مع قواعد الكتابة الذي یبدیھ كتابیا إلى المعھد المعني  األطروحةطروحة مع رأیھ حول توافق بإرسال نُسخ األ شرفیقوم الم

 بواسطة رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي. 
) یتم تعیین لجنة تحكیم الكفاءة الفنیة بناء على اقتراح فرع العلم األساسي / الفن األساسي للمعھد وموافقة مجلس إدارة 4(

على أن یكون اثنان منھم على األقل من  شرفتتكون لجنة تحكیم الكفاءة الفنیة من خمسة أعضاء التعلیم بما فیھم الم المعھد.
وتتكون لجنة التحكیم  یملك حق التصویت أم ال. شرفخارج الجامعة. وإن مجلس اإلدارة المعني ھو الذي یقرر إذا كان الم

كما أن المشرف الثاني یمكن أن یكون ضمن لجنة التحكیم  ملك حق التصویت.ال ی شرفمن ستة أعضاء التعلیم إذا كان الم
 دون أن یملك حق التصویت. 

) یجتمع أعضاء لجنة التحكیم خالل مدة شھر واحد باألكثر اعتبارا من تاریخ تسلیم األطروحة المعنیة أو النص إلیھم 5(
یتحقق اط الكفاءة الفنیة وقسم األسئلة واألجوبة بعد ذلك. ویأخذون الطالب إلى االمتحان. یتكون االمتحان من تقدیم نش

 في مكان مفتوح لالستماع من قبل المحاضرین وطالب الدراسات العلیا والمختصین في المجال المعني. االمتحان 



مغلق  تتخذ لجنة التحكیم القرار حول القبول أو الرفض أو التعدیل بعد إكمال االمتحان باألغلبیة المطلقة بشكل) 6(
الكفاءة الفنیة للطالب مثل األطروحة والمعرض والمشروع والحفلة الموسیقیة الفردیة والحفل  تللمستمعین حول نشاطا

یتم تقییم الطالب المقبولة أطروحتھم ونشاطاتھم حول الكفاءة الفنیة على الموسیقي والتمثیل وغیرھا من النشاطات المشابھة. 
قرار إلى المعھد المعني مع المحضر من قبل رئاسة فرع العلم األساسي / الفن األساسي خالل أنھم ناجحین. یتم تبلیغ ھذا ال

مدة ثالث أیام عقب االمتحان. وإن الطالب الذي تُرفض أطروحتھ ونشاطاتھ حول الكفاءة الفنیة وال تكون ناجحة، یتم قطع 
لكفاءة الفنیة، یقوم بالدفاع عن أطروحتھ والمعرض عالقتھ مع الجامعة. إن الطالب الذي یصدر قرار التعدیل حول نشاط ا

والمشروع والحفلة الموسیقیة الفردیة والحفل الموسیقي والتمثیل وغیرھا من النشاطات المشابھة بعد إجراء التعدیل الالزم 
ضا، یتم قطع أمام نفس لجنة التحكیم خالل مدة أقصاھا ستة أشھر. وفي حال رفض نشاط الكفاءة الفنیة في ھذا الدفاع أی

عالقة الطالب مع الجامعة. بالنسبة للطالب الذین لم ینجحوا في األطروحة والمعرض والمشروع والحفلة الموسیقیة الفردیة 
والحفل الموسیقي والتمثیل وغیرھا من النشاطات المشابھة في نشاط الكفاءة الفنیة والمقبولین لبرنامج الكفاءة الفنیة بدرجة 

 إذا طلبوا ذلك.  34ھم شھادة الدراسة العلیا بدون أطروحة وفقا للمادة رقم اللیسانس، یتم منح
 

 شھادة الكفاءة الفنیة
یتم منح شھادة تحدد المجال للطالب الذي یكون ناجحا في نشاط الكفاءة الفنیة وفقا لفرع الفن الموافق ) 1( -47المادة رقم 

تاریخ التخرج ھو تاریخ االمتحان التطبیقي الذي یتم ط األخرى أیضا. علیھ من قبل لجنة الدراسة العلیا بشرط تحقیقھ للشرو
 بعد امتحان األطروحة والذي ینجح الطالب فیھ. 

) إن الطالب الذي یقوم بتسلیم ثالث نُسخ مجلدة على األقل من أطروحة الكفاءة الفنیة إلى المعھد المعني خالل مدة شھر 2(
حان األطروحة والذي یُوافق على أطروحتھ من حیث الشكل یستحق الحصول على واحد اعتبارا من تاریخ الدخول في امت

شھادة الدكتوراه بشرط تحقیق النجاح في الدفاع عن األطروحة وتوفیر الشروط األخرى. یمكن لمجلس إدارة المعھد تمدید 
الشروط استالم شھادتھ إلى أن یحقق  مدة التسلیم لشھر واحد باألكثر بناء على الطلب. وال یستطیع الطالب الذي ال یحقق ھذه

 الشروط المعنیة، وال یستطیع االستفادة من حقوقھ كطالب، ویتم قطع عالقتھ في حال انقضاء المدة القصوى. 
) یتم إرسال نسخة من أطروحة الكفاءة الفنیة من قبل المعھد المعني إلى رئاسة مجلس الدراسة العلیا في البیئة االلكترونیة 3(

 ة ثالث أشھر اعتبارا من تسلیم أطروحة الكفاءة الفنیة على أن تُقدم لخدمة األبحاث والنشاطات العلمیة. خالل مد
 

 
 القسم التاسع

 األحكام المختلفة والختامیة 
 

 شؤون العقوبات التأدیبیة 
الدراسات العلیا المنشورة ) یتم تطبیق أحكام الالئحة القانونیة حول العقوبات التأدیبیة لطالب مؤسسات 1( -48المادة رقم 

 بحق الطالب الذین یدرسون في برنامج الدراسات العلیا.  28388ورقم  18/08/2012في الجریدة الرسمیة بتاریخ 
 

 الحاالت التي ال یكون حكم حولھا 
في الحاالت  ھدیتم تطبیق األحكام القانونیة المعنیة األخرى وقرارات مجلس الشیوخ ومجلس إدارة المع) 1( -49المادة رقم 

 التي ال یكون حكم حولھا في ھذه الالئحة القانونیة. 
 

 الالئحة القانونیة الملغاة
) تم إلغاء الالئحة القانونیة لتعلیم الدراسات العلیا واالمتحان لجامعة اسطنبول الثقافیة المنشورة في 1( -50المادة رقم 

 . 29420ورقم  20/07/2015الجریدة الرسمیة بتاریخ 
 
 صالحیة ال

 ) تدخل ھذه الالئحة القانونیة في حیز التنفیذ اعتبارا من تاریخ نشرھا. 1( -51المادة رقم 
 

 التنفیذ
 ) 1( -52المادة رقم 

 یتم تنفیذ أحكام ھذه الالئحة القانونیة من قبل رئیس جامعة اسطنبول الثقافیة. 
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