
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية الدراسات العليا

 انريان خامعةنظاو اندراسات انعهيا في 
 (ترامح انماخستير)

 

 

 



 

 

 

 نظاو اندراسة
 :مدة الدراسة

 ػٍٝ إٌسٛ ا٢رٟ: (اٌّبخغز١ش)رسذد اٌفزشح اٌض١ِٕخ إلرّبَ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 اٌسذ األػٍٝ ٌّذح اٌّبخغز١ش عزخ فظٛي دساع١خ. (أ 

 .عبػخ ِؼزّذح( 33اٌّبخغز١ش أسثؼخ فظٛي دساع١خ )اٌسذ األدٔٝ ٌّذح  (ب 

 ِؼزّذح.عبػبد ( 6) بخغز١ش ٠ؼذ٘ب اٌطبٌت ٠ٚسغت ٌٙبسعبٌخ ِ (ج 

ٚفٟ خ١ّغ األزٛاي ٠سغت رمذ٠ش اٌطبٌت اٌؼبَ ػٍٝ أعبط رشاوّٟ فٟ وً ِٓ  (د 

 ِدزّؼخ. ٚاٌشعبٌخاٌّمشساد 
 

 :شروط القبول

 ِح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِب ٠أرٟ:ا٠شزشط ٌٍمجٛي فٟ ثش  (أ 

فٟ رخظض ِٕغدُ ِغ ثشٔبِح  ٝأْ ٠ىْٛ اٌّزمّذَ زبطالً ػٍٝ اٌذسخخ اٌدبِؼ١خ األٌٚ (1

ِؼزشف ثٙب ثّؼذي ػبَ ال ٠مً ػٓ اٌدبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ أٚ خبِؼخ اٌّبخغز١ش فٟ إزذٜ 

 .()خ١ذ

 رؼجئخ اعزّبسح طٍت االٌزسبق ثبٌذساعخ ِغ رمذ٠ُ اٌٛثبئك اٌثجٛر١خ اٌّطٍٛثخ. (2

 .اٌمغُ ِدٍظاِزسبٔبْ اٌّفبضٍخ اٌزٟ ٠سذد٘ب أْ ٠دزبص اٌّزمذَ  (3

لجً ٌدٕخ ِىٛٔخ ِٓ أْ ٠دزبص اٌّزمذَ اٌّمبثٍخ اٌشخظ١خ ٌٍجشاِح اٌزٟ رشزشط رٌه ِٓ  (4

 ثالثخ أػضبء ِٓ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٠ظذس ثُٙ لشاس ِٓ ػ١ّذ اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ رٛط١ٗ اٌمغُ.

اٌغشع ٚاٌسظٛي ػٍٝ  زاب ٌٙأْ ٠دزبص اٌّزمذَ اِزسبْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّؼذ خظ١ظً  (5

 ( دسخخ فٟ اٌزٛفً ٌٍغخ االٔد١ٍض٠خ ٚاخز١بص اِزسبْ ِٙبساد اعزخذاَ اٌىّج١ٛرش.483)

أٞ ششٚط خبطخ ِٓ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ٠ٚمش٘ب اٌّدٍظ شش٠طخ ػذَ رؼبسضٙب ِغ  اعز١فبء (6

 ٘زا إٌظبَ. أزىبَ

 رأد٠ج١خ. ألعجبة أخشٜال ٠ىْٛ اٌّزمذَ  لذ فظً ِٓ أٞ خبِؼخ أ (7

 أْ ٠غذد اٌشعَٛ اٌذساع١خ اٌّمشسح. (8

اعزىّبي اٌّٛاد االعزذساو١خ فٟ زبي اشزشاطٙب ِٓ لجً اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثّٛخت رؼ١ٍّبد  (9

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌدبِؼخ.

ٍْ ٚازذ . (ب  ِٓ فٟ آ ِٓ دساع١َْ١  ال ٠دٛص اٌمجٛي فٟ ثشٔبَِد١ْ

فٟ اٌذساعخ إال ثؼذ رغذ٠ذ لغظ ِٓ اٌشعَٛ اٌذساع١خ وسذ أدٔٝ  ءال ٠ُغّر ٌٍطبٌت اٌجذ (ج 

 رسذدٖ اٌدبِؼخ.
 



 

 
 

 

 

 

    انرسانة: تسديم شروط

٠شزشط )ششٚط اٌمجٛي( اٌّزوٛسح آٔفًب، ِغ ِشاػبح اٌششٚط إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌفمشح )أ( ِٓ 

 ِب ٠أرٟ:١ً سعبٌخ اٌّبخغز١ش ٌزغد

اخز١بص اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌّسذدح فٟ اٌجشٔبِح ثٕدبذ ٚثّؼذي ػبَ ال ٠مً ػٓ خ١ذ  (1

ْٚ %( ِٓ اٌؼالِبد، ٚفٟ زبٌخ زظٛي اٌطبٌت ػٍٝ الً ِٓ ٘زٖ اٌذسخخ )د75)

 %( ف١ّٕر اٌطبٌت دسخخ اٌذثٍَٛ دساعبد ػ١ٍب ٠ٕٚزٟٙ ل١ذٖ فٟ ثشٔبِح اٌّبخغز١ش.75

 إٔٙبء اٌّمشساد االعزذساو١خ )رى١ٍ١ّخ( ثٕدبذ. (2

ِٛضٛع سعبٌخ اٌّبخغز١ش ٌذٜ اٌمغُ اٌؼٍّٟ خالي اٌّذح ِٓ ٠دت ػٍٝ اٌطبٌت رغد١ً  (3

فئٔٗ ٠زسًّ أ٠ٗ شٙش عجزّجش إٌٝ شٙش د٠غّجش ِٓ وً ػبَ خبِؼٟ ِٚٓ ٠زأخش ػٓ رٌه 

 سعَٛ رمشس٘ب اٌدبِؼخ ػٓ ٘زا اٌزأخ١ش.

 االنتقال:

    ٠دٛص ٌٍطبٌت االٔزمبي ِٓ ثشٔبِح إٌٝ آخش فٟ ٔفظ اٌدبِؼخ ثؼذ أزظبِٗ ثبٌذساعخ  (1

 أٚ اٌجذا٠خ ثبٌجسث.

فٟ خ إٌٝ ثشٔبِح ِّبثً ٌٍجشٔبِح ٠دٛص أزمبي اٌطبٌت ِٓ ثشٔبِح خبسج اٌدبِؼ (2

 ٛي ٚاٌزغد١ً فٟ اٌجشٔبِح إٌّزمً إ١ٌٗ.دبِؼخ ثؼذ اعز١فبئٗ ششٚط اٌمجاٌ

ٜ اٌدبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ أٚ خبِؼخ ٠شاػٝ فٟ اززغبة اٌّمشساد ٌٍطبٌت إٌّزمً ِٓ إزذ (3

 ِؼزشف ثٙب ِب ٠ٍٟ: ٜأخش

فٟ ثشاِح اٌذثٍَٛ ال ٠سغت ٌٍطبٌت إٌّزمً أٞ ِٓ اٌّمشساد اٌزٟ دسعٙب عبثمبً أ  (أ 

 ثّٛخجٙب ػٍٝ شٙبدح.ٚزظً ثؼذ اٌجىبٌٛس٠ٛط  أٚ دسخخ ػ١ٍّخ أخشٜاٌؼبٌٟ 

اٌخطخ  أْ رىْٛ اٌّمشساد اٌزٟ عجك ٔدبزٗ ف١ٙب ِؼبدٌخ ٌٍّمشساد  اٌّمشح فٟ (ب 

% ِٓ ػذد اٌّمشساد 33ال ٠ض٠ذ ِب ٠سغت ٌٗ ػٓ أاٌذساع١خ اٌّمشسح ٚػٍٝ 

 اٌذساع١خ فٟ ٔفظ اٌجشٔبِح.

ال ٠مً رمذ٠ش اٌطبٌت فٟ وً ِمشس ػٓ اٌسذ األدٔٝ ٌٍٕدبذ إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ ٘زا أ (ج 

 إٌظبَ.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 االنسحاب وتوقٌف القٌد:

٠سك ٌٍطبٌت اٌٍّزسك ثأٞ ِٓ ثشاِح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب االٔغسبة ثٕبًء ػٍٝ سغجزٗ ثؼذ  (1

ٚفك إٌظُ اٌّزجؼخ فٟ  ردبٖ اٌدبِؼخغ١ش٘ب  ٚأِب١ٌخ  رغذ٠ذ ِب ػ١ٍٗ ِٓ اٌزضاِبد

 .اٌدبِؼخ

اٌذساع١خ ثسغت  اٌشعَٛإرا أغست اٌطبٌت ثؼذ اٌزغد١ً ٚثذء اٌذساعخ ٠ٍضِٗ دفغ  (2

اٌفزشح اٌزٟ ٠ٕغست ف١ٙب ٚفك اٌزم٠ُٛ اٌدبِؼٟ ٌٚفظً دساعٟ ٚازذ ٚفمب ٌٍمٛاػذ 

   ٚإٌظُ اٌّزجؼخ فٟ اٌدبِؼخ.

 ٠سك ٌٍطبٌت أْ ٠زمذَ ثطٍت رٛل١ف ل١ذٖ ٌّذح فظً أٚ فظ١ٍٓ ٌّٚشح ٚازذح فمظ. (3

   اإلنذار:
 الحاالت اآلتٌة: نٌنذر الطالب فً أي حالة م

 % ِٓ إخّبٌٟ ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّمشس اٌذساعٟ اٌٛازذ.23غ١بثٗ إرا ردبٚص  (1

إرا وبٔذ اٌزمبس٠ش اٌفظ١ٍخ ٌٍّششف اٌؼٍّٟ ػ١ٍٗ رش١ش إٌٝ رمبػغٗ ٚإّ٘بٌٗ فٟ إٔدبص  (2

 اٌشعبٌخ.

%( ٠ٕٚزس إرا لً ِؼذٌٗ 75فٟ اٌفظً اٌذساعٟ األٚي ػٓ ) ٗإرا لً ِؼذ٠ٌُٕجٗ اٌطبٌت   (3

 %(.75ػٓ )اٌزشاوّٟ 

 اِزسبْ اٌفظً اٌذساعٟ األٚي. ثذءاٌشعَٛ اٌّغزسمخ لجً  ٠غذد إرا ٌُ  (4
 

  :من البرنامج الفصل
 ٌفصل  الطالب فً أي حالة من الحاالت اآلتٌة: ( أ

 إرا رُ لجٌٛٗ ٌُٚ ٠غدً فٟ اٌفزشح اٌّسذدح ٌٍزغد١ً. (1

 عخ ٌّذح فظً دساعٟ دْٚ ػزس ِمجٛي.اسإرا أمطغ اٌطبٌت ػٓ اٌذ (2

 ٌٍذساعخ )اٌسذ األػٍٝ( ٌُٚ ٠سظً ػٍٟ اٌذسخخ اٌؼ١ٍّخ.إرا اعزٕفز اٌّذح اٌّسذدح  (3

 إرا لشسد ٌدٕخ إٌّبلشخ اٌسىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ ثؼذَ طالز١زٙب ٌٍّٕبلشخ ٌٍّشح اٌثب١ٔخ. (4

 إرا اسرىت ِخبٌفخ رٛخت إٌغبء اٌم١ذ ثسغت ٌٛائر اٌدبِؼخ ٚرؼ١ٍّبرٙب. (5

 إرا سعت فٟ أوثش ِٓ ِمشس٠ٓ فٟ اٌفظً اٌذساعٟ اٌٛازذ. (6

 اإلٔزاس األٚياٌزٕج١ٗ ٚ % ثؼذ75ٓ اٌطبٌت ِؼذٌٗ اٌزشاوّٟ ١ٌظً إٌٝ إرا ٌُ ٠سغ (7

  .(3اٌجٕذ )(، اإلنذارفٟ ثبة )آٔفًب  ٠ٓاٌّزوٛس

ٌلزم الطالب الذي ٌفصل من الدراسة ألي سبب من األسباب بتسدٌد رسوم الفصل الدراسً   ( ب
 الذي فصل فٌه.  

 

 



 

 

 

 

 

  :العالمات

 للنجاح والرسوب كما ٌأتً:تكون العالمات التً ٌتم احتسابها 
 

 العالمة التقدٌر 

 %099% ـــــــ 09من  ازـــممت

 %09% ـــــــ إلى أقل من 09من  جٌد جدا  

 %09% ـــــــ إلى أقل من 57من  دــــــجٌ

 %57% ـــــــ إلى أقل من 57من  ولــمقب

 %57أقل من  راسب

 :االمتحانات
فٟ اٌزٛاس٠خ اٌّسذدح فٟ اٌزم٠ُٛ اٌدبِؼٟ اٌخبص ٠ؤدٞ اٌطبٌت االِزسبٔبد اٌّطٍٛثخ  (1

 ثبٌذساعبد اٌؼ١ٍب.

ظٝ ٠غّر ٌٗ ثذخٛي ألوسذ فٟ اٌؼبَ اٌدبِؼٟ  سعت اٌطبٌت فٟ ِمشس أٚ ِمشس٠ٓإرا  (2

 اٌزى١ٍّٟ ٚفك اٌزم٠ُٛ اٌدبِؼٟ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب. ْاالِزسب

اٌفظ١ٍخ  فٟ اٌغٕخ  االِزسبٔبد٠سشَ اٌطبٌت اٌّزأخش ػٓ رغذ٠ذ اٌشعَٛ اٌذساع١خ ِٓ دخٛي  (3

 . اٌز١ّٙذ٠خ

 ثذٚس٠ٓ فمظ فٟ اٌغٕخ ٚثسغت اٌّٛاػ١ذ اٌّسذدح فٟ اٌزم٠ُٛ اٌدبِؼٟ. رسذد أدٚاس اٌزخشج  (4

 انثانث انفصم

 تسديم انرسانة واإلشراف عهيها ومناقشتها

٠سشَ اٌطبٌت اٌّزأخش ػٓ رغذ٠ذ اٌشعَٛ اٌذساع١خ ِٓ رغد١ً ِٛضٛع اٌشعبٌخ، أٚ رؼ١١ٓ  (1

 .اٌز١ّٙذ٠خاٌغٕخ اٌّششف، أٚ إٌّبلشخ فٟ اٌغٕٛاد ِب ثؼذ 

اٌشعَٛ اٌزٟ اٌغٕخ اٌثب١ٔخ ٠ٍزضَ اٌطبٌت ثذفغ أمضبء فٟ زبٌخ ػذَ إٔدبص اٌشعبٌخ ثؼذ  (2

 عٕخ إضبف١خ. وًذٚالس ع٠َٕٛب ػٓ ثبٌ رمشس٘ب اٌدبِؼخ

 موضوع الرسالة والتسجٌل والمتابعة وفق الخطوات اآلتٌة: ٠زُ رسذ٠ذ (3
٠خزبس اٌطبٌت ثؼذ اٌزشبٚس ِغ اٌّششف األٚي ِٛضٛع اٌشعبٌخ ٠ٚمذَ ِششٚع خطخ  .أ 

 اٌجسث.

٠زُ اٌؼشع  ٌدٕخ اإلششاف ٚثؼذ اٌّٛافمخ ػ٠ٗ١ٍٕبلش اٌطبٌت ِششٚع اٌخطخ ِغ  .ة 

 ػٍٝ ِدٍظ اٌمغُ.

 



 

 
 

 

 

 

ِششٚع اٌجسث فٟ خٍغخ ِٕبلشخ ِفزٛزخ ٠ؼمذ٘ب اٌمغُ ػٍٝ أْ ٠مَٛ ٠مذَ اٌطبٌت  .ج 

 اٌطبٌت ثؼذ رٌه ثئخشاء اٌزؼذ٠الد اٌالصِخ ٚرمذ٠ّٙب ٌّدٍظ اٌمغُ.

اٌمغُ  ٟق اٌّدٍظ ػٍٝ ِششٚع اٌجسث ٚخطزٗ ثٕبء ػٍٝ رٛط١بد ِدٍغ٠ظذّ  .د 

 ٚاٌى١ٍخ.

 رسغت ِذح إػذاد اٌشعبٌخ ثذًءا ِٓ ربس٠خ ِٛافمخ ِدٍظ اٌمغُ.٘ـ.   

 .اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ٍغٟثٕبًء ػٍٝ رٛط١بد ِداٌدبِؼخ رؼزّذ خطخ اٌشعبٌخ ِٓ سئ١ظ  (4

أٞ رؼذ٠ً فٟ ػٕٛاْ اٌشعبٌخ ٌإلخشاءاد اٌزٟ رُ إلشاس اٌشعبٌخ ثٙب ٠ٚدٛص إخشاء  ٠خضغ (5

 اٌزؼذ٠الد إٌّبعجخ ػٍٝ خطخ اٌجسث ثّب ال ٠زؼبسع ِغ ػٕٛاْ اٌشعبٌخ.
 

 تعٌٌن المشرف على الرسالة:

ثٕبًء اٌدبِؼخ ٠ظذس لشاس رؼ١١ٓ اٌّششف األٚي ٚاٌثبٟٔ ػٍٝ اٌشعبٌخ ِٓ سئ١ظ  .1

 اٌّدٍظ.ِظبدلخ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ٚ ٟغٍػٍٝ رٛط١خ ِد

 خش إرا رطٍت ِٛضٛع اٌشعبٌخ رٌه.آاٌثبٟٔ ِٓ لغُ ٠دٛص أْ ٠ىْٛ اٌّششف  .2

٠ىْٛ اٌسذ األػٍٝ ٌٍشعبئً اٌزٟ ٠سث ٌألعزبر ٚاألعزبر اٌّشبسن اإلششاف ػ١ٍٙب  .3

وّششف أٚي خّظ سعبئً فمظ ٠ٚدٛص أْ ٠ؼ١ٓ األعزبر اٌّغبػذ وّششف ثبْ 

 ثؼذ أْ ٠ىْٛ لذ لضٝ أسثغ عٕٛاد فٟ دسخزٗ.

اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ أْ  ِدٍغٟثٕبًء ػٍٝ رٛط١ٗ ِٓ اٌدبِؼخ سئ١ظ  ٠دٛص ثمشاس ِٓ  .4

٠غزّش ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّدبص أٚ اٌّؼبس أٚ إٌّزذة فٟ اإلششاف ػٍٝ 

سعبٌخ اٌطبٌت أٚ اٌّشبسوخ ف١ٙب شش٠طخ أْ ٠ىْٛ لبدساً ػٍٝ ِٛاطٍخ اٌم١بَ ثّٙبَ 

 اإلششاف.

 للمناقشة بعد استٌفاء الشروط اآلتٌة: الرسالة تقدٌم ٌتم

ارها جاهزة للمناقشة ورفع تقرٌر كتابً منه إجازة المشرف الرئٌسً للرسالة واعتب (أ 

 .(وفق النموذج المعدل لذلك)بذلك للقسم 

اقتراح المشرف األول عددا  من األسماء ٌساوي ضعف عدد أعضاء لجنة المناقشة  (ب 

 ورفعها إلى مجلس القسم الختٌار لجنة المناقشة من بٌنهم.

باستٌفاء الطالب ٌا إلى القسم لتقدٌم إفادة من إدارة القبول والتسجٌل بالدراسات الع (ج 

 .(وفق النموذج المعد لذلكمناقشة الرسالة )



 

 

 

 

 
 

ثٕبء ػٍٝ رٛط١خ اٌدبِؼخ سئ١ظ إٌّبلشخ ٚرسذ٠ذ ِٛػذ٘ب لشاس  ثزشى١ً ٌدٕخ ٌصدر (د 

 اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ٟغٍِد

 رزىْٛ ٌدٕخ إٌّبلشخ ػٍٝ إٌسٛ اٌزبٌٟ: هـ(

 اٌّششف األٚي. (1

 ششٚط اإلششاف ثبٌمغُ.ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِّٓ رٕطجك ػ١ٍُٙ  (2

ػضٛ ِٓ خبسج اٌدبِؼخ ٠ىْٛ رخظظٗ را ػاللخ ثّٛضٛع اٌشعبٌخ ٚرٕطجك  (3

 ػ١ٍٗ ششٚط اإلششاف ٠ٚشأط اٌٍدٕخ ألذُِٙ فٟ اٌذسخخ اٌؼ١ٍّخ.

  مناقشة الرسالة:

 تتم مناقشة الرسالة على النحو اآلتً:     

 ٠ؼشع اٌطبٌت ٍِخظبً ٌشعبٌزٗ ػٍٝ ٌدٕخ إٌّبلشخ.  (1

 ٌدٕخ إٌّبلشخ إداسح إٌّبلشخ ٚال ٠شزشن ف١ٙب إرا وبْ ٘ٛ اٌّششف.٠زٌٛٝ سئ١ظ   (2

ثؼذ أزٙبء إٌّبلشخ رزذاٚي ٌدٕخ إٌّبلشخ ٚرمشس ثأغٍج١خ أػضبئٙب إزذٜ إٌزبئح   (3

 ا٢ر١خ:

 إخبصح اٌشعبٌخ. (أ 

 إخبصح اٌشعبٌخ ِغ إخشاء اٌزؼذ٠الد اٌالصِخ ثّؼشفخ اٌّششف. (ب 

اٌالصِخ ثّؼشفخ اٌّششف ِٚٛافمخ ٌدٕخ إخبصح اٌشعبٌخ ِغ إخشاء اٌزؼذ٠الد  (ج 

 إٌّبلشخ.

 ػذَ إخبصح اٌشعبٌخ. (د 

 

 فً الجامعة قرار لجنة المناقشة بعد اعتماده من مجلسً القسم والكلٌة إلى مجلس  ٌرسل

عدٌل موعد أقصاه أسبوعٌن من تارٌخ انتهاء المناقشة وال ٌمنح الطالب الدرجة إال بعد ت

 .الرسالة إذا كانت تتطلب ذلك

 النحو التالي: عهىر انماخستيطانة انمعدل انتراكمي ن يحسة

 59نتٌجة المساقات الدراسٌة % 

 09.نتٌجة تقوٌم ومناقشة رسالة الماجستٌر كحد أقصى % 

 



 

 
 

 

 

 

 انراتعانفصم 

 أحكاو ختامية
 

  ًٌفوض الطالب خطٌا  الجامعة حق تصوٌر الرسالة كلٌا  أو جزئٌا  وذلك لغاٌة البحث العلم

 المؤسسات التعلٌمٌة والجامعٌة ذات العالقة.وللتبادل مع 

 .ًٌصدر المجلس التعلٌمات الخاصة بشكل ومظهر الرسالة العلمٌة الداخلً والخارج 

  كحد أدنً  %57ٌمنح الطالب الذي ٌجتاز المقررات الدراسٌة ولم ٌتمكن من الحصول على

 فً المعدل التراكمً دبلوم دراسات علٌا كدرجة نهائٌة.

 وٌنظر فً كل ما ٌصدر من قرارات  النظام االطالب متابعة ومراقبة تنفٌذ هذتولى شؤون ت

 بشأن قضاٌا الطالب.لسً القسم والكلٌة وتوصٌات من مج

  رئٌس الجامعة وعمداء الكلٌات ورؤساء األقسام وكل المختصٌن بالجامعة مكلفون بتنفٌذ

 ، كل فٌما ٌخصه. النظام اأحكام هذ

  طالب بالتنسٌق مع إدارة القبول والتسجٌل متابعة السٌر األكادٌمً فٌه ال المقٌدٌتولى القسم

 للطالب، وعمل سجل أكادٌمً عام لكل طالب، والتحقق من استٌفائه لشروط التخرج.

  على عرض األقسام من مجلس الكلٌة بناء  من برامج الماجستٌر تقر نتائج المتخرجٌن

وعد المحدد فً التقوٌم الجامعً وتسلم المختصة وتقر بشكل نهائً من مجلس الجامعة بالم

 نسخة طبق األصل منها للوزارة.

  ٌجوز لمجلس الجامعة البت فً الحاالت التً لم ٌرد بشأنها نص فً هذا النظام وبما       

 ال ٌتعارض مع أحكامه.

 


