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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 الجامعة الوظوية

 كلية الدراسات العليا والبحث العلني

 2020-الدراسات العليالإئحة 

 إجراءات التقديم  والتسجيل .1

 علهُاللليةُالنعويةُأكُالنعهذُالنعويُعهُشركطُكفترةُالتقذيمتُي  .أ       

 زتنارةُالداشةُبالبرنامحُالنعويُكفقُالزمهُالنخذدُلرلكالؤُيلنلُالؼالبُُ.ب

أشلُالصهاداتُالنؼلوبةُموثقةُمهُكزارةُالتعليمُالعاليُكالبخثُُيرفقُالؼالبُ .ُج

 العلني

شورةُكثيقةُثبوتيةُمعتنذةُ)رقمُكػويُللسودانييه,ُجوازُالسفرُلػيرُُيرفقُالؼالبُد.ُُُ

 السودانييه(

 كشوربازبورتُملونةُخذيجةُُُُُ

علىُالرقمُالحامعيُمهُالؤدارةُالعامةُللقبوؿُكتقويمُكتوثيقُُخطوؿُالؼالبُُ.ىـ

ُالصهادات

 العاليُكالبخثُالعلنيُبوزارةُالتعليمُُُُُ

ُالرزوـُالذرازيةُفيُالنوعذُالنخذديسذدُالؼالبُ .ُك

 نتظام في الدراسة للدرجات بالنقررات أو بالنقررات والأظروحةلؤا.2   

لُلذرجةُتصنلُمقرراتُالؤنتظاـُفيُالذرازةُبوسبةُلإُتقل1ُُُ.ُُُُُُُُُُُُُُُ ييصترطُعلىُالؼالبُالنسحَّ

ُالوصاطُالأكادينيُفيُالفترةُكالنلافُالنخذَّديهُُمهُُ%88عهُ

يحوزُفيُبعظُبرامحُالناجستيرُالتوشيةُبنودُالؼالبُدرجةُالذبلوـُالعاليُإذاُلم2ُُُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

لصركطُالبرنامحُأكُالذرجةُالنعويةيوفَّقُفيُإخرازُال فقاُن ُخذُالأدنىُلويلُالناجستيرُكى

فيُخالةُالذرجاتُبالنقرَّراتُكالبخثُالتلنيليُعلىُالؼالبُتقذيمُميقترحُبخجًهُلنحلز3ُُ.ُُُُُُُُُُُ

لنواقصتهُذلإؿُفترةُلإُتتحاكزُسهرانُمهُإعلإفُنتيحةُالنقرراتُكتعييهُميصرؼُُالقسم

مَُّ ُثى ُكمه ُالبخث، ُباللليةُُعلى ُالعليا ُالذرازات ُبرامح ُللحوة ُالبخث ُمقترح ييرفىع

ُالؼالبُُعلىُأفُعتنادقلؤالنعويةُأكُالنعهذُالنعويُ ُمهُالنيقترحُبنلٌفً ودىعُنسدةه تي

ُالنعويةُأكُالنعهذُالنعويُبالللية

ُتختفؽُاللليةُبوسدةُمهُالنقترحُالنحاز4ُُ.ُُُُُُُُُُُُ

ذ5ُُُ.ُُُُُُُُُُُُ ُمتخاناتُالنقرراتإجتيازُإمتخافُالأػركخةُُبعذُإييعقى

 إلغاء التسجيل. 3

ُنتظاـُالؼالبُفيُالذرازةُبواءُعليُتقريرُمهُالنوسقُأكُالنصرؼُكتأييذُلحوةإعذـُُُأ.

 البرنامحُالنعويُ

 نسخابُمهُالبرنامحُالنعويلؤلُانُتقذيمُالؼالبُػلبب.ُ

أكُفيُأٌمُجامعةُأكُكليةُأيذرلُػواؿُُتسحيلُالؼالبُفيُبرنامحُدراسيُأذرُفيُالحامعةج.ُُ

ُفترةُالذرازة

ُفطلُالؼالبُمهُالحامعةُلأزبابُأكادينيةُأكُزلوكيةُُد.ُ

 إعادة تسجيل العالب .4

النذةُالنخذدةُللذرازةُأكُالبخثُالنوطوصُعليهاُفيُلإئخةُالبرنامحُُالؼالبُإذاُتحاكزُُأ.

 النعويُُ

ُ ُتعرضب. ُُالؼالبُإذا ُالخالة ُىرق ُكفي ُالذرازة ُأثواء ُتقذيمُيحبُلظركؼُقسرية عليه

النستوذاتُالنؤيذةُمصفوعةُبنوافقةُالنصرؼُك/أكُالنوسقُكالقسمُالندتضُكلحوةُ

للذرازةُالبرنامحُالنعويُكتعتبرُفترةُالػياب  فيُىرقُالخالةُتعليقاُن

 تلوفُفترةُإعادةُالتسحيلُزوةُللناجستيرُكزوتيهُللذكتوراق .ُج

ُزتنارةُإعادةُالتسحيلُإدُالؼالبُرزوـُُإعادةُالتسحيلُكالذرازةُعهُكلُزوةُكفقُيسذُُد.
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 تعليق الدراسة .5

 يحوزُتعليقُدرازةُالؼالبُفيُبعظُالخالإتُلفترةُلإُتتحاكزُزوتيهُُأ.ُ

مهُبذايةُالذرازة30ُتقذيمُػلبُتعليقُالذرازةُذلإؿُ .ُب ُُيوماُن

زتنارةُالندططةُمعُزذادُلؤعليُالؼالبُتقذيمُػلبُمواشلةُالذرازةُخسبُا .ُج

 كقتهاُرزوـُالسوةُالذرازيةُالسارية

خسبُفترةُتعليقُالذرازةُضنهُالنذةُالنخذدةُللخطوؿُعلىُالذرجةُد.ُُ ُلإُتي

 . الرسائل والُأظروحات6ُُ

ـُعلىُسهادةُأذلإقياتُالبخثُ أ.           تقٌذً مهُلحوةُأذلإقياتُُ(Ethical Clearance)يحبُخطوؿُالني

ُكموافقةُالحهةُالتيُزوؼُيحرمُفيهاُبخجهُمتىُكافُذلكُمؼلوبانُالبخثُبالحامعةُ

في حالة الدرجات بالبحث يجب على العالب تقديم رسالة في نهاية دراسته يتوافر فيها ُُ.بُُُُُُُُُ

ُالآتي:

1ُُ.بُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُالؤنحليزية، ُأك ُالعربية ُاللػتيه، ُبإخذل ُتلوف ُأفُأف ُفيُخالإتُذاشَّة، كيحوز،

ُتىسندُالللية،ُعوذُبذايةُتسحيلُالؼالبُللذرجة،ُبلتابةُالرزالةُبلػةُأذرل

ُبعذ2ُُ.بُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُالعنلُالداصُبالرزالةُقذُتمَّ فيُخالةُدرجةُالناجستيرُيحبُأفُيلوفُكلُّ

 تسحيلُالؼالبُللذرجةُ

3ُ.بُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ ُُرُ ُمدرجات ُتلوف ُأف ـُيحبي ُكالتقذُّ ُللنعرفة ُإضافةن ُالناجستير ُدرجة زالة

ظهرُقذرةُالؼالبُ ُُُُُُُُُُُُُالعلنيُالتخليلُعلىالعلني،ُكتي

يحبُأفُتعلزُرزالةُالذكتوراقُكضوحُرؤيةُالؼالبُفيُنتائحُبخجهُكإزهامه4ُُ.بُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُعنارُالنعرفةُكالتقذُّـُالعلنيُفيُالنحاؿُالنعويمفيُ

بالنقرراتُكالأػركخةُيحبُعلىُالؼالبُتقذيمُأػركخةُفيُةُالناجستيرُ.ُفيُخالةُدرججُُُُُ  ُُُُُُُُ

نتائحُالذرازةُُربغببنواىحُالبخثُالعلنيُالؼالبُتبرزُإلناـُ نهايةُدرازته

ُبأىذافها

 ظروحةلأُ . موجهات وإجراءات تقديم الرسالة أو ا7           

هاتُتقذيمُالرزائلُكالأػركخاتُالنيعتنذةُمهُاللليةُأ.ُُُُُُُُُُُ ُالؼالبُبنوٌجً ُيلتـز

 للتركنيةُمهُرزالتهُأكُأػركختهإنسرُكرقيةُكنسدة6ُُتقذيمُب.ُُُُُُُُُُ

إلىُأنهاُقذُأيعذَّتُبػرضُُج.ُُُُُُُُُُُُُُ أكُكيليَّاُن يصيرُالؼالبُفيُخالةُالرزالةُالتيُيتمُُّنصريىاُجزئياُن

الذرجةالنعويةُمهُالحامعةُفيُالنلافُالنخذَّدُلرلك.ُكفيُخالةُعذـُ الخطوؿُعلى

هاُتداذُأمإلتزاـُبرلكُيىخقُُّللحامعةُلؤا ُخقوقى  إجراءاتُتخفؽي

للتأكذُمهُذلوُالرزالةُأكُالأػركخةُمهُُالنعهذُالنعويأكاللليةُالنعويةمُحًرُتُيد.ُُُُُُُُُُُُُُُ فخطاُن

رزلُثلإثُنسرُأكُالأػركخةُجتيازُالرزالةُإنتخاؿُالعلني.ُكفيُخالةُلؤا الفخض،ُتي

نتخاؿُفتؼبَّقُاللإئخةُلؤكرقيةُللننتخويهُللتابةُتقاريرُعوها،ُأماُفيُخالةُثبوتُا

 الداشةُبالؤنتخاؿُالعلني

بوسدةُكرقيةُكأذرلُإللتركنيةُمهُالرزالةُأكُُالنعهذُالنعويأكُاللليةُالنعوية.ُتختفؽُػىُُُُُُُُُ

رجأُالأػركخةُالتيُ رفظُأكُتلكُالتيُتي إعادةُباقيُالوسرُكُزتلناؿُنواقضُبهالؤتي

 للؼالب

 

 الإمتحانات

 إمتحانات مواقشة أظروحات ورسائل الناجستير والدكتوراه .8

 عتنادُالننتخويهلؤمتخافُالنواقصةُإزتنارةُإجراءُإيقذـُالنصرؼُُأ.ُُُُُُُُُ

منتخويهُاثويهُداذلييهُكمنتخوانُ النعهد النعويبرامج بالللية النعوية أو اللجوة ب.ُتعتنذُُُُُُُُ

مهُ ُىيئةُالتذريزُبالحامعةُغيرُذارجياُن

ُفيُالتدطُّضُالرمُُُُُُُُُ ُمصارؾ، ُأزتاذ ُأك ُأزتاذ ُالدارجيُبذرجة ُالننتخه ُيلوف ُيحبُأف ج.

ُفيهُالبخثُكيرأس جرلى
ُلحوةُالنواقصةُأي

ؼبقُذاتُشركطُالؤشراؼُعلىُأععاءُلحوةُُُُُُُُُ  النواقصةد.ُتي
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داذليان،ُكلإُيحوزُإ.ُيحوزُىػُُُُُُُ عتنادىناُمعانُإعتناديُالنيصرًؼُأكُالنيصرؼُالنيعاًكفُمنتخواُن

 منتخويهُداذلييه

ُ،زتنارةُالداشةُبرلكالؤكفقُُ،إلىُالللية.ُيقذـُكلُمنتخهُعهُالرزالةُأكُالأػركخةُكُُُُُُُُُ

ميفطَّلإنُ سريَّاُن لتوضيدُمذلُُأزابيعُمهُتاريرُإزتلإـُالرزالة4ُبلػةُالرزالةُذلإؿُُتقريراُن

ُشلإخيتهاُللنواقصة

فقُتوجيهُُلعقذ.ُعلىُالؼالبُالخعورُفيُالزمافُكالنلافُالنخذَّديهُزُُُُُُُُُُُُُ إمتخافُالنواقصةُكى

لحوةُالؤمتخافُالنيعتنىذةُفيُالللية،ُكعذـُتقذيمُأيَّةُمصركباتُأكُأػعنةُأكُأمُمظاىرُ

 الؤمتخافُالصفومُكأثواءُكبعذُُإختفائيةُقبلُبذاية

.ُعلىُالؼالبُعذـُالتواشلُبؼريقةُمباشرةُأكُغيرُمباشرة،ُبصأًفُالرزالةُأكُالؤمتخاف،ُحُُُُُُُُُُُُ

ُعتنادىناُمهُاللليةُلتقويمُالرزالةُأكُالأػركخةإأكُالدارجيُبعػذُُنتخهُالذاذليُبالن

ُطُُُُُُُُُُُُُ ُييعقذ ُبخعورإ. ُالنواقصة ُالننتخهُُجنيعُمتخاف ُمع ُالتواشل ُكيحوز الننتخويه.

كتفاءُلؤالدارجي،ُفيُخالةُاذتيارقُمهُذارجُالسوداف،ُعبرُكزائلُالؤتطاؿُالنتاخةُأكُا

 تعرُّرُخعورًقُللؤمتخافُبتقريرقُفيُخاؿ

ُإعتنادُمُُُُُُُُُُُُ ُتارير ُمه ُسهريه ُعه ُتزيذ ُكلإ ُسهر، ُعه ُتقلُّ ُلإ ُفترة ُفي ُالنواقصة ُتحرل .

 الننتخويهُبوازؼةُاللليةُ

حرلُالنواقصةُبعذُالتأكُّذُمهُؾُُُُُُُُُُُُ تقاريرُالننتخويهُذلإؿُالفترةُالنوطوصُُجنيعزتلإـُإ.ُتي

ُُك-24عليهاُفيُالبوذُ

ُ ُتقذيم ُعذـ ُخالة ُفي ُآذر ُمنتخه ُتلليف ُللللية ُكيخق ُالنذةُُقتقريُرمنتخه ذلإؿ

 النصارُإليهاُ

ُفيُؿُُُُُُُُُُُ ُالحامعةُكيحوز ُإمتخافُالنواقصةُفيُالنلافُكالزمافُالنخذَّديهُداذلُخـر ذ ُييعقى .

 ذارجُالحامعةُبعذُموافقةُاللليةُخالإتُإزتجوائيةُعقذقُ

.ُتتدرُلحوةُالنواقصةُقرراتهاُبنوافقةُثلجيُأععائهاُعلىُأفُيلوفُمهُبيوهمُالننتخهُُـُُُُُُ

ُالدارجيُ

ُجنيعُجنعياً وفقاً للؤستنارة الخاصة بذلك لجوة النواقشة تقريراً  تقدم. فُُُُُُ ُعليه ييوٌقًع

ُ ُكتقذمه ُالنعويُإلىُاللليةُأععائها ُالنعهذ ُأك ُالؤمتخافُالنعوية ُإنتهاء ُمتعنوانُُفور

 إخذلُالتوشياتُالآتية:

 كالتوشيةُبنودُالذرجةأكُالأػركخةُقبوؿُالرزالة1ُُُ.فُُُُُُُُُُُُُُُ

معُإجراءُبعظُالتطويباتُكالتعذيلإتُدكفُأكُالأػركخةُقبوؿُالرزالة2ُُُ.فُُُُُُُُُُُُُُُ

للتأكذُمهُإجراءُالتطويباتُُئهاأخذُأععااللحوةُفوضُتمواقصتهاُمرةُأيذرلُك

 كالتعذيلإت

 كمودُالذرجةُالأقلُإفُكجذتأكُالأػركخةُقبوؿُالرزالة3ُُُ.فُُُُُُُُُُُُُُُ

معُإجراءُالتعذيلإتُالنؼلوبةُكإعادةُمواقصةُأكُالأػركخةُعذـُقبوؿُالرزالة4ُُُ.فُُُُُُُُُُُُُُُ

ُمرةُأيذرلالأػركخةُُأكُالرزالةُ

ُكالخرمافُمهُالذرجةُرفظُالرزالة5ُ.ُفُُُُُُُُُُُُُُُ

ذلإؿُالفترةُ.ُعلىُالؼالبُإجراءُالتطويباتُك/أكُالتعذيلإتُالتىُخذدتهاُلحوةُالنواقصةُسُُُُُُ

ُالنخذدة

علىُالؼالبُإعذادُالرزالةُأكُالأيػركخةُُكتقذينهاُذلإؿُالفترةُالنخذدةُكفىُخالةُعذـُ.ُعُُُُُُُ

ُمهُالذرجةإلتزامهُييعتبرُرازباُن ُكيخـر

ُُُُُُُ ُُُ ُ

 العامة للؤمتحانات التحريرية والعنليةالؤجراءات والضوابط  .9

حرلُالؤمتخاناتُالتلنيليةُكإمتخاناتُالنقرراتُلويلُدرجةُالذبلوـُالعاليُكالناجستيرُأ.  تي

رشذُنتائحهاُكفقُاللإئخةُالنوظنةُالحامعةكالذكتوراق،ُداذلُ ُكتي

لنتؼلَّباتُالبرنامحُالنعويب.ُ فقاُن ذُالؤمتخافُالتخريرمُأكُالعنليُكى ُييعقى

ُإعادةُُ%20الؼالبُالرمُيتػيبُُُز. ُعليه ُبذكفُعرر ُأك ُبعررو ُأمُمقرر ُمهُدرازة ُأكجر أك

ُدرازةُذلكُالنقرر
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متخافُبعرروُمقبوؿُييسندُلهُلؤالؼالبُالرمُأكنلُدرازةُالنقررُكلمُيتنلَّهُمهُالحلوسُلح.ُ

ُمتخافُبذيللؤبالحلوسُ

ُ ُالدذماتُط. ُإدارة ُمه ُميعتنىذة ُكانت ُإذا ُإلإ ُالنرضية ُبالؤجازة ُالؼبية ُالصَّهادات قبلي ُتي لإ

أياـُمهُتاريرُإنعقاد7ُُالؼبيَّةُكالطخيَّةُبالحامعةُعلىُأفُيتمَُّتقذيمُالصهادةُللنوسقُذلإؿُ

ُسهادةُػبيَّةُبعذُأداءُالؼالبُللإمتخاف قبلُأمُّ ُالؤمتخاف.ُكناُلإُتي

ُ ُييسندُللؼُؾ. ُجلزُلألإ ُبالحلوسُللإمتخافُكإذا إمتخافُُمالبُالرمُتقذَّـُبصهادةُػبيَّة

لػىُنتيحةُذلكُالؤمتخاف يافُالصَّهادةُالؼبيَّةُتي ُذلإؿُفترةُسىرى

ُمهُملونىُالنَّقرَّرُُ%60درجةُالوحاحُلأمُمقررُ .ُس كيحبُعلىُالؼالبُالوحاحُفيُكلو

 التخريرمُكالعنليُُ

ُالؼالبُالرمُيىتػيَّبُعهُ .ُع فيعُفالؤمتخافُدكييعذُّ ُالنعويُالنقررُإمتخافُررُمقبوؿُرازباُن

 يَحقُّ للعالب:  .ُؼ

 متخافُالذكرُالجانيُفيناُلإُيزيذُعهُثلثُعذدُالنقرراتُلؤالحلوس1ُُؼ.ُُُُُُُُ

ُفيُأكجرُمهُثلثُإلىُنطفلؤإعادةُالحلوسُل2ؼ.ُُُُُُُُ ُالنقرراتُإذاُرزبى ُمتخافُفيُكٌلً

ُعذدُالنقررات

 مهُعذدُالنقرراتُيفطلُمهُالبرنامحُ%50 الرمُيرزبُفيُأكجرُمهالؼالبُص.ُُُُُُُُ

 يفطلُمهُالبرنامحمتخافُالنلخقُإالؼالبُالرمُيرزبُفيُؽ.ُُُُُُُُ

حرلُإمتخاناتُالنلإخقُبعذُالؤمتخافُالوهائيُلللُفطلُدراسيُر.ُُُُُُُُ ُتي

هات للعلإب. 18  موّجِ

 الننتحويه وإتباع الؤرشادات ومراعاة الآتي:لتزام بتوجيهات لؤعلى العلإب ا              

 ييسندُبالذذوؿُإلىُقاعةُالؤمتخافُقبلُذنزُدقائقُمهُبذايةُالؤمتخاف .ُأ

 الهذكءُالتاـ،ُإلإُفيُخالةُزؤاؿُالننتخهُأكُالنراقبُالؼالبُلتزاـإ .ُب

ُيينودُ .ُج ُكلإ ُالؤمتخاف، ُالؤمتخافُبعذُنطفُزاعةُمهُبذاية ُييسندُللؼالبُبذذوؿُقاعة لإ

بعذُإنقعاءُالزمهُالنيخذَّدالؼالبُ إضافياُن رُكقتاُن  للؤمتخافُالنتأٌذً

 لإُييسندُلأٌمًُػالبُمػادرةُقاعةُالؤمتخافُقبلُنطفُزاعةُمهُبذايةُالؤمتخافُُد.ُ

ُ ُالؤمتخافُإلإُىػ. ُقاعة ُييسندُبعودةُالؼالبُالرمُيػادر بإذفُمسبقُلضركرةُكأفُيلوفُُلإ

 تختُمراقبةُمباشرةُ

دقُلهُعلىُالؼالبُُك.ُُ الحلوسُفيُالنلافُالنيدطَّضُالرمُيخنلُرقنىهُأكُالرمُييخٌذً

 النراقب

رةُأكُأجهزةُلؤاُُز.ُ متواعُعهُإدذاؿُأٌمًُكتبُأكُميركًٌراتُأكُرزوماتُأكُخازباتُآليةُمتؼٌوً

الهاتفُالسيٌارُأكُأٌمًُأداةُإلىُداذلُقاعةُالؤمتخانات،ُماُعذاُالتيُُزنعيةُبناُفيُذلكُ

ُبهاُالأ  زاترةُالننتخووفيأذفي

ُاُ ُأٌمًُلؤح. ُقبوؿ ُكعذـ ُآذر، ُلؼالب ُميباشرة ُغير ُأك باشرة ُمي ُمساعذة ُأٌمً ُتقذيم ُعه متواع

 بأيًٌةُكزيلةُكانتُمساعذةُمهُػالبُآذرُ

 نعقادُالؤمتخافإإتباعُتوجيهاتُالأزاترةُالننتخويهُكالنراقبيهُػيلةُفترةُُط.ُُُ

 داذلُقاعةُالؤمتخافُهالأكلُك/أكُالصربُأكُالتذذيعهُمتواعُلؤاُم.ُُ

ُمعيواتُمهُالؼلإبُالآذريهُأكُترؾُملانهُدكفُإذفُمهُلؤاُؾ.ُُُ متواعُعهُإزتعارةُألى

ُالنراقب

ُإعادةُالنيعيواتُالتيُتيعؼىُللؼالبُإلىُملانهاُبعذُالفراغُمهُالؤمتخافُؿ.ُُُ

مهُـ.ُُُ ُمدالفةُأٌمُو عذُّ مهُالػشُخسبُىرقُحُ-26، ز-26ُالبوذيهُتي ُاللإئخةضرباُن

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 ضوابط إعادة التصحيخ. 11

ُلأٌمًُػالبُلذيهُادَّعاءُيتعلقُبوتيحةُأمُمقررُجلزُُُُُ متخانهُأفُيتقذـُبؼلبُلؤعادةُلؤيىخقُّ

كذلكُكفقُالؤزتنارةُالداشةُبرلك،ُبعذُزذادُالرزوـُالنقرَّرةُُُالتطخيدُلعنيذُالللية،ُ

 معُمراعاةُالعوابغُالآتية:

ُتتعذَّلُُُُُُُُ ُلإ ُتقذيمُػلبُإعادةُالتطخيدُذلإؿُفترة ُكلإ3ُُأ. أياـُمهُتاريرُإعلإفُالوتيحة.

ُػلبُبعذ ُذلكُُييقبىلُأمُّ

 إجراءات مترتبة على مخالفة اللوائخ. 12

مهُأخلاـُالنوادُُُُ ُالؤذلإؿُبأٌمُو ُمدالفةُتستوجبُالآتي:  24ُ،25ُ،26ييعذُّ

/ُُأ.علىُالنيصرؼُأكُالننتخهُأكُالنراقبُكتابةُتقريرُبالندالفةُلعنيذُاللليةُالنعويةُُُ

،ُالرمُيقوـُبتصليلُلحوةُتخقيقُمهُثلإثةُأععاءُمهُىيئةُالتذريزُالنعهذُالنعوي

ُأخذىمُقانوني

لُأماـُلحوةُالتخقيق،ُعلىُ ُمهُالنصرؼ،ُالأزتاذُالننتخه،ُالنراقبُإب.ُيىنجي نفراد،ُكلٌّ

ُسهود ـُالصلول،ُالؼالبُكأمٌّ ُمقٌذً

توشياتهاُلعنيذُاللليةُالنعويةُأكُُُُ ج.ُعلىُلحوةُالتخقيقُتقذيمُتقريرُملتوبُساملإُن

هُإلىُاللليةثمُالنعهذُالنعويُللوظرُفيهُكمهُ ُإخالتي

ُللتخقيقُمهُُُد-23البود د.ُإذاُكانتُالندالفةُتوذرجُتختُػائلةُُُُ ييصلًٌلُالعنيذُلحوةن

أععاءُىيئةُالتذريزُبالحامعةُللوظرُفيُالندالفةُلتقذيمُتقريرُملتوبُبيهُ

توشياتًهاُلنحلزُالللية ُبصأنهاُساملإُن

ُد-22 ،أ-22 يهلبودافق ويوظرُمحلزُاللليةُفيُتقاريرُلحافُالتخقيقُالنلونةُ.ُىػُُ

 كيقذـُتوشياتُبصأنهاُلرئيزُالحامعة

 العقوبات. 13

ُ ُفيُخالة ُرئيزُالحامعة، ُمهُييوقع ُأكجر ُأك ُكاخذة إرتلابُالؼالبُلأمُمهُالندالفاتُالنعوية،

ُالعقوباتُالآتية:

ُأ.ُإنرارُالؼالبُكخفؽُالؤنرارُفيًُزحًلهُالأكادينيُ

فيُالؤمتخافُالنعويُُُ ُب.ُإعتبارُالؼالبُرازبانُكيعؼىُشفراُن

ُج.ُإيقاؼُعهُالذرازةُلفترةُمخذدةُُ

ُمهُالذرازةُد.ُفطلُنهائيُُ

ُالؼالبُبذفعُتعويظُماليُعهُأٌمًُضررُمادمُيوتحُعهُالندالفةىػ.ُإلزاـُُُ

لُلهاُالؼالبُك.ُخرمافُُ ُمهُإجازةُالذرجةُالعلنيةُالنسحَّ

ُالنعويةُأكُالنعهذُالنعويُز.ُإعلإفُالندالفةُكالعقوبةُبلوخةُإعلإناتُاللليةُُ

ُح.ُزخبُالذرجةُُُ

 الوَُّسخ الوهائية للرسالة أو الأظروحة .14

ُنسدتيهُكُزرؽُلوفُالإبال تقذيمُزتُنسرُمحلَّذة,ؼالبُبعذُموخهُالذرجةُيحبُعلىُال .ُأ

ُ.خسبُالنواشفاتُالنوطوصُعليهاُُ(CDتيهُ)للتركنيإ

ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


