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 التسجيل العامة جراءاتإمعايير و

 الشروط العامة للقبول و التسجيل :( 5( فى المادة )6102فى الئحة الدراسات العليا ) ةكما هى مذكور

 ( : قواعد التسجيل 2المادة ) و
 

  مللت يقبللل الطالللح الحالللل علللى درجللة البكللالوريوا فللل العلللود الللليدلية مللت فحللد  الجامعللات المعتللر  ب للا

 المجلا األعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا فذا استوفى شروط القبول بالبرنامج.

  يحلللل الطالللح علللى موافقللة مجلللا القسللد الماللتف فللل حالللة اسللتيلائ  لشللروط القسللد العلمللل )فت وجللدت(  للد

 موافقة مجلا الكلية.

  الدراسات العليا كشرط للقبول وهى كما يلل :يستوفى الطالح المستندات والنماذج المطلوبة فل فدارة 

  .استمارة االلتحاق 

 .ش ادة البكالوريوا والش ادات األار  التل حلل علي ا الطالح فت وجدت 

  سلللجل دراسلللل بلللالمقررات وتقلللديرات ا التلللل قلللاد الطاللللح بدراسلللت ا الللال سلللنوات دراسلللت  بمرحللللة البكلللالوريوا

 أو الدراسات العليا.

 ستارج رسمل من ا أو لورة فوتوغرافية من ا مو قة.ش ادة مياد أو م 

 أو اإلعلللللا   -أو اإلعلللللا  من للللا  -موقللللل  مللللت التجنيللللد بالنسللللبة للللللذكور ويتمللللمت شلللل ادة فن للللا  الادمللللة العسللللكرية

 المؤقت بشرط أت يكوت ساري الملعول لمدة عاد على األقل مت تاريخ بد  الدراسة.

 سللللة والتلللللرف يللللوميت فللللل األسللللبوي وتجللللدد الموافقللللة سللللنويا طللللوال موافقللللة ج للللة العمللللل بالسللللما  للطالللللح بالدرا

 سنوات التسجيل.

   فقللرار ملللت الطاللللح بمنللل  غيلللر مسلللجل فلللل أي بلللرامج للدراسللات العليلللا سلللوا  فلللل نللللا الكليلللة أو أي  كليلللة أالللر

 فل الجامعات والمعاهد العليا بجم ورية ملر العربية.

 راسللة الدرجللة الجامعيللة المتقللدد فلي للا  فللبذا كللات قللد سللبق للل  ذللل  فقللرار مللت الطالللح بمنلل  لللد يسللبق للل  االلتحللاق بد

 فيومح أسباح االنقطاي عت الدراسة قبل الحلول على الدرجة.

 (لور فوتوغرافية حدي ة للطالح.4عدد ) 

 .الحافظة الدالة على سداد الرسود الدراسية 

 :يلتزد الطالح بالنقاط التالية أ نا  التسجيل 

 ة المرشد األكاديمل على المقررات المناسبة التل ااتارها والمسجلة فل النموذج يحلل الطالح على موافق

 الااف بتسجيل المقررات  د يقود رئيا القسد العلمل باعتماد ذل .

  يجح أت يسجل الطالح المقررات ويسدد الملروفات لكل يسمح ل  بحمور المحامرات والدروا العملية

 وحساح المقررات الدراسية ل . 
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  يجح أت يسدد الطالح الرسود الدراسية اال المواعيد المعلنة ويتد فرض غرامات مالية عند التمار فل

التسجيل والسداد طبقا لجدول معلت للطلبة. وال يسمح للطالح بالتسجيل بعد ن اية األسبوي ال الث مت الللليت 

  اسل الليلل.الدراسييت الاري  والربيع أو ن اية األسبوي ال انل مت الللل الدر

  يتد فتح باح اإلعات عت الدرجات العلمية فل الكليات فل بداية ش ر يوليو وديسمبر للللل الاري  والربيع مت كل

 عاد.

  .يتد تحديد نوي البرنامج الدراسل الذي يرغح الطالح فل االلتحاق ب  وفق شروط القبول لكل برنامج 

  يقود الطاح الذيت يرغبوت فل التسجيل ألي مت برامج الدراسات العليا بسحح طلبات االلتحاق فل بداية ش ر

أغسطا لللل الاري  وبداية ش ر يناير لللل الربيع مت فدارة القبول والتسجيل للدراسات العليا واستيلائ ا 

التل تقود بلحف الطلبات المقدمة وفعداد قائمة  وتحريرها وتقديم ا فلى فدارة القبول والتسجيل للدراسات العليا

المرشحيت مرفقا ب ا سجات بيانات المتقدميت  د يتد فرسال ا فلى القسد العلمل الماتف لمراجعت ا واستيلا  أي  

 متطلبات االة بالقسد ويقود مجلا القسد بالتولية بقبول الطالح مت عدم . 

 بنا  على اقترا  مجلا القسد العلمل الماتف ويتوج  فلى القسد لمقابلة  يتد قبول الطالح بعد موافقة مجلا الكلية

 المرشد األكاديمل اال أسبوي التسجيل.

 .يتد فتح باح التسجيل للمقررات لمدة أسبوي )يعلت بالكلية( ينت ل قبل بد  الدراسة بمسبوي لكل فلل دراسل 

 ررات )مرفق(. ويتد التوقيع علي ا مت الطالح والمرشد يتد ااتيار المقررات ومل  االستمارة الاالة بتسجيل المق

 األكاديمل واعتمادها مت رئيا القسد العلمل الماتف.

  توج  الطالح فلى فدارة الدراسات العليا ويتد تسجيل االستمارة الكترونيا واستاراج أار  مت الحاسح مطابقة ل ا

 ومحدد ب ا الرسود الدراسية.

 رة المستارجة مت فدارة الدراسات العليا ويقود الطالح بتسليد االستمارة مع فيلال السداد يتد السداد بالبن  باالستما

 فلى فدارة الدراسات العليا.

  يقود السيد األستاذ الدكتور/ نائح رئيا الجامعة لشئوت الدراسات العليا والبحوث باعتماد جميع استمارات التسجيل

 للطاح.

 د الطاح المسجليت فل كل مقرر وتقود ببرسال ا فلى الكليات قبل بد  الدراسة.تلدر فدارة الدراسات العليا قوائ 

  يمكت للطالح التسجيل متمارا )فل األسبوي ال الث مت بد  الدراسة( بعد غلق باح التسجيل فل ن اية األسبوي ال انل

  بعد موافقة القسد العلمل مت بد  الدراسة وذل  بعد دفع الملاري  اإلدارية الازمة لتماير التسجيل ويكوت ذل

 الماتف.

  بعد انت ا  األسبوي ال انل تقود فدارة الدراسات العليا ببلدار القوائد الن ائية للطاح المسجليت لكل مقرر وفرسال ا

 فلى الكليات. 

 رات ريكوت طلح التسجيل للرسالة ملتوحا اال الللول الدراسية بالنسبة لطاح الماجستير الذيت انت وا مت المق

الدراسية المطلوبة  وذل  دوت التقيد بمواعيد التسجيل المعلنة للمقررات إلتاحة اللرلة للحلول على الموافقات 

 الازمة إلجرا ات التسجيل ويتد ذل  بمل  استمارة التسجيل للرسالة.
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 الرسالة العلمية و تسجيل درجة الماجستيراجراءات معايير و

 (31( مادة )1232الدراسات العليا )كما هى مذكورة بالئحة 

 +( يجح أت يكوت المتقدد حالا على درجة البكالوريوا فل العلود الليدلية بتقدير عاد جيد على األقلC أو ما يعادل )

هذا التقدير مت فحد  الجامعات المعتر  ب ا فل فري التالف مت المجلا األعلى للجامعات أو مت الجامعات األجنبية 

 المعادلة.

  فل حالة أت يكوت الطالح حالا على تقدير مقبول فل درجة البكالوريوا ويرغح فل التسجيل لدرجة الماجستير فيجح

على األقل أو اجتياز مقررات تكميلية يحددها القسد  (+C)على الطالح الحلول على درجة دبلود تاللل بتقدير

 ممت ساعات البرنامج.وال تحسح ل  هذه المقررات  (+C)الماتف بتقدير ال يقل عت  

  يتد تحديد مرشد أكاديمل مت بيت أعما  هيئة التدريا بالكلية لكل طالح دراسات عليا. ويكوت رأ  المرشد األكاديمل

استشاريا وليا فلزاميا وذل  حتى انت ا  الطالح مت المقررات المطلوبة. وعند تسجيل رسالة الماجستير يجوز للطالح 

 أمكت ذل  . حرية ااتيار المشر  كلما 

  ساعة معتمدة للمقررات  01تحدد الكلية عدد الساعات المعتمدة الازمة للحلول على درجة الماجستير على أت تكوت

 04ساعات معتمدة للرسالة بحيث ال يقل عدد الساعات اإلجمالية للحلول على الدرجة عت  8الدراسية باإلمافة فلى 

 ساعة معتمدة.

 رات الدراسية بنجا  ويجح أال يقل تقدير الطالح فل أي مقرر عت تقدير يجح أت يجتاز الطالح المقر(C)  ويجح أال يقل

و فال وجح علي  التسجيل فل مقررات فمافية أو فعادة بعض  (+C)عت تقدير CGPAاجمالى متوسط  التراكمل 

 .CGPAالمقررات لتحسيت اجمالى المتوسط التراكمل 

 رات الدراسية  يتقدد بطلح لتسجيل موموي الرسالة. ويجوز أت يتقدد الطالح بطلح عند استيلا  الطالح النجا  فل المقر

  (+B). ال يقل عت CGPAتسجيل موموي الرسالة بعد اجتيازه مقررات المستو  األول بنجا  بتقدير 

 د وموافقة سيقود الطالح بعرض اطة البحث فل سيمينار للقسد قبل التقدد بتسجيل موموي الرسالة وعرم  على مجلا الق

 مجلا القسد علي ا.

  م ل( يجح أت يجتاز الطالح مستو  معيت للغة األجنبية يحدده مجلا الكليةTOEFL قبل مناقشة الرسالة ) و تد  المع د

 . (9/06/6109و ذل  بتاريخ مجلا كلية ) 511تحديد هذا المستو  أال يقل عت 

 ة الرسالة فلى مجلا القسد ويولى مجلا القسد بتشكيل لجنة يقود السادة المشرفوت على الطالح بتقديد تقرير لاحي

 الحكد الذي يتد اعتماده مت مجلا الكلية  د مجلا الجامعة.

  بعد اجتياز الطالح مناقشة رسالت  العلمية وتولية لجنة الحكد بمنح  الدرجة يرفع مجلا الكلية قراره بنا  على تولية

ويعتمد القرار مت مجلا الجامعة ويجوز رلد التقدير أو المعدل التراكمل مجلا القسد بمنح درجة الماجستير للطالح 

 للدرجات فل ش ادة الماجستير بنا  علل تولية مت مجلا القسد.

 .الحد األدنى للترة التسجيل لدرجة الماجستير هو عامات منذ تسجيل الطالح للدراسة الاالة بالدرجة 
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 على درجة الماجستيرلجان اإلشراف توزيع اجراءات معايير و 

 (31( مادة )1232كما هى مذكورة بالئحة الدراسات العليا )

 

يقلللر مجللللا الكليلللة تشلللكيل لجنلللة اإلشلللرا  للطاللللح عللللى رسلللائل الماجسلللتير بنلللا  عللللى اقتلللرا   

باالقدميلللة و التسلللاوي تطبيقلللا لمبلللدأ فرسلللا  العداللللة و المسلللاواة بللليت اعملللا  و ا القسلللد وفقلللا لاطلللة القسلللد البح يلللةمجلللل

 هيئة التدريا 

  تتكللللوت لجنللللة اإلشللللرا  مللللت األسللللاتذة واألسللللاتذة المسللللاعديت ويجللللوز فشللللرا  المدرسلللليت بحيللللث ال يزيللللد عللللدد

 .على أت يكوت أحد المشرفيت أستاذ مت جامعة حكومية  المشرفيت عت  ا ة أعما 

   الرئيسللل مللت جامعللة فللاروا فال فللل الحللاالت التللل ال يتللوفر في للا أسللتاذ فللل التالللف بالجامعللة يكللوت المشللر

 فيكوت المشر  الرئيسل أقدد األساتذة. 

  يجللللوز للطالللللح االاتيللللار بلللليت عللللدد مللللت المومللللوعات البح يللللة المطروحللللة طبقللللا للقواعللللد المومللللوعة لكللللل

 تالف ويتد اعتماد تشكيل لجنة اإلشرا  مت مجلا الجامعة.

   فللل حالللة قيللاد الطالللح ببحللث اللارج الجامعللة فانلل  يجللوز أت يشللتر  فللل لجنللة اإلشللرا  عليلل  بعللد أاللذ موافقللة

الللللدكتوراه أو مللللت ذو  الابللللرة الطويلللللة فللللل مجللللال  مجلللللا الكليللللة أحللللد المتالللللليت مللللت حملللللة درجللللة

 التالف مت الج ة التل يجر  في ا البحث. 

 أت يكوت المشر  الرئيسل مت الجامعة. ال تزيد لجنة اإلشرا  عت  ا ة أعما  وعلى 

  لمجلللا الكليللة الحللق فللل رفللع اسللد أحللد المشللرفيت بنللا  علللى اقتللرا  مجلللا القسللد الماللتف فللل حالللة سلللره ولللد

يملللض عللللى فشلللراف  علللاد. وفلللى حاللللة رفلللع اسلللد المشلللر  المعلللار  يوللللى المجللللا بتوجيللل  الشلللكر فليللل  فلللل 

 فهدا  الرسالة.

 ى الرسللالة بعللد ممللى عللاد أو أك للر علللى التسللجيل فيقللود سلليادت  بتقللديد تقريللر فللل حالللة سلللر أحللد المشللرفيت عللل

علمللل عللت مللد  تقللدد الطالللح فللل البحللث اللال فتللرة اإلشللرا  علللى الرسللالة موقعللا عليلل  مللت بللاقل المشللرفيت 

 ويتد االحتلاظ بحق  فل االشترا  فل نشر نتائج الرسالة. 

  العلميلللة أو االشلللترا  فلللل لجنلللة الحكلللد أو امتحلللات أي ال يجلللوز فشلللرا  عملللو هيئلللة التلللدريا عللللى الرسلللائل

 طالح مت أقارب  حتى الدرجة الاامسة.
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 دبلوم صيدلة المستشفيات تسجيل  اجراءات معايير و         

 (11( مادة )1232كما هى مذكورة بالئحة الدرسات العليا )              

 

يشلللترط فلللل تسلللجيل الطاللللح لنيلللل أي ملللت دبلوملللات الدراسلللات العليلللا باإلملللافة للشلللروط العاملللة للقبلللول والتسلللجيل ملللا  

 يلل:

  أت يكلللوت حاللللا عللللى درجلللة البكلللالوريوا فلللل اللللليدلة ملللت فحلللد  الجامعلللات المعتملللدة والمعتلللر  ب لللا ملللت

 األجنبية المعادلة.المجلا األعلى للجامعات الملرية أو مت الجامعات 

  يجلللوز لمجللللا الكليلللة بنلللا  عللللى توللللية مجللللا القسلللد المالللتف قبلللول تسلللجيل الطاللللح الحاللللل عللللى درجلللة

البكلللالوريوا فلللل غيلللر التاللللف بعلللد اجتيلللازه علللددا ملللت المقلللررات الدراسلللية التكميليلللة التلللل يحلللددها مجللللا 

وأال يتجللللاوز عللللدد المقللللررات التكميليللللة القسللللد الماللللتف. ويشللللترط أال تكللللوت متطلبللللا سللللابقا للمقللللررات األساسللللية 

علللت أربعلللة مقلللررات. وفلللى حاللللة زيادت لللا علللت أربعلللة مقلللررات يقملللى الطاللللح سلللنة تمهيليلللة للنجلللا  فلللل هلللذه 

وال  C المقلللررات كشلللرط لتسلللجيل مقلللررات اللللدبلود. ويجلللح أال يقلللل تقلللدير أي ملللت هلللذه المقلللررات علللت تقلللدير

 تحسح ل  هذه المقررات ممت ساعات البرنامج.  

  سلللاعة معتملللدة تلللدريح  6سلللاعة معتملللدة من لللا  64لكلللل يحللللل الطاللللح عللللى اللللدبلود التالللللل يجلللح أت يلللدرا

 ساعة معتمدة مشروي بحث. 6بالمستشليات وحلقة نقاش و

 .يتد رلد التقدير والمعدل التراكمل للدرجات فل ش ادة الدبلود 

 طالللح دراسللات عليللا ويكللوت رأ  المرشللد  يللتد تحديللد مرشللد أكللاديمل مللت بلليت أعمللا  هيئللة التللدريا بالكليللة لكللل

 األكاديمل استشاريا وليا فلزاميا وذل  حتى انت ا  الطالح مت المقررات المطلوبة

 


