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 جامعة اليمه

 عمادة الدراسات العليا

 الئحة الدراسات الُعليا

 الٌمنالئحة الدراسات العلٌا بجامعة بإصدار 
 رئٌس الجامعة :

 م .59( لسنة 03م وتعدٌالته بالقانون رقم)59( لسنة 81بعد االطالع على قانون الجامعات الٌمنٌة رقم)

 م وتعدٌالته.59( لسنة 80م بتعدٌل بعض مواد قانون الجامعات الٌمنٌة رقم)2333 ( لسنة00وعلى القانون رقم )

الدراسات مشروع تعدٌل الئحة على  م 25/83/2382م وتارٌخ 2382( لسنة 8203رقم ) امعة بجلستــه المنعقــدة وعلى موافقــة مجلس الج

 .الٌمنالعلٌا والبحث العلمً بجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 المصلحة العامة : تقتضًولما 

 : قــــــــــرر

 

 



 

 

 جامعة اليمه 

 0 عمادة الدراسات العليا

 الئحة الدراسات العُليا

 البـاب األول

 التسمٌة والتعرٌفات

 (.الٌمنبجامعة ) الئحة الدراسات العلٌا تسمى هذه الالئحة    ( :8مــادة )

 ما لم ٌدل سٌاق النص على خالؾ ذلك:  أٌنما وردت فً هذه الالئحة ٌكون للكلمات والعبارات اآلتٌة المعانً المبٌنة إزاءها ( :2مــادة )

 .الٌمنجامعة  : الجــــــــامعة -أ

 .اليمنجامعة مجلس  :مجــلس الجــامعة -ب

از ــالجه –مجلس الدراسات العلٌا والبحث العلمً  –تشمل )نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحث العلمً  :نٌابة الدراسات العـلٌا -ج

 الدراسات العلٌا والبحث العلمً( كل حسب اختصاصه وبحسب الالئحة بالجامعة .اإلداري بنٌابة 

 مجلس الدراسات العلٌا والبحث العلمً . :مجلس الدراسات العلٌا -د

 مجلس الكلٌة المعنٌة . :مجــلس الكلٌـــة -ه

 مجلس القسم المعنً . :مجــلس القــسم -و

 الكلٌة المعنٌة . :ـــةــ الكلٌـــ -ز

 القسم المعنً . :لقــــــــسما -ح

 المركز المتخصص المعنً . : المـــــــركز -ط

 الئحة الدراسات العلٌا بالكلٌة أو المركز المتخصص . : الالئحـة الداخـلٌة -ي

 هً البرامج الدراسٌة المتاحة للدراسات العلٌا . : برامج الدراساتالعلٌا -ك

 طالبالروع الماجستٌر أو أطروحة الدكتوراه التً ٌقدمها هً رسالة أو مش : الرســالة العـلمٌة -ل
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 جامعة اليمه

 عمادة الدراسات العليا

 الئحة الدراسات الُعليا

 هو المشرؾ الذي ٌعٌن لإلشراؾ علً الرسالة . : رؾ ـالمــــش -م

 هً اللجنة المشكلة لمناقشة الطالب فً رسالته العلمٌة والحكم علٌها . :لجنة المناقشة والحكم -ن

 أو الدكتوراه .هً درجة الدبلوم أو الماجستٌر  : الدرجـة العـلمٌة -س

 من الكادر األكادٌمً والكادر اإلداري .الٌمن هم المعٌنون فً جامعة  :و الجامعةــمنتسب -ع

 والجامعات األخرى . الٌمنهو نظام اإلشراؾ على الرسائل العلمٌة بٌن جامعة  :  اإلشراؾ المشترك -ؾ

 

 

 البــاب الثانـــــً

 األهداؾ واالختصاصات

 :الفصل األول : األهداؾ 

جامعة وصوالً إلى ث العلمي في الــات العليا والبحــتهدف هذه الالئحة إلى وضع األسس والقواعد والضوابط المنظمة للدراس: (0مــادة )

 :تحقيق ما يلي 

 المجتمع.إعداد متخصصٌن على مستوى عاٍل من الكفاءة لتلبٌة حاجات  -أ 

 المعرفة فً مختلؾ المجاالت .اإلسهام فً إنتاج وتطوٌر  -ب 

 ترسٌخ قواعد البحث العلمً فً الجامعة . -ج 

 تنمٌة القدرات العلمٌة لطلبة الدراسات العلٌا فً مناهج البحث العلمً وأسالٌبه فً الحقول المختلفة . -د 

 لها . توجٌه العناٌة إلى القضاٌا الٌمنٌة والعربٌة والدولٌة ودراستها واإلسهام فً تقدٌم الحلول المناسبة -ه 
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 9 عمادة الدراسات العليا

 الئحة الدراسات العُليا

 اإلسهام فً تحسٌن مستوى المرحلة الجامعٌة األولى لتتفاعل مع برامج الدراسات العلٌا . -و 

 توثٌق أواصر التعاون بٌن الجامعة والجامعات األخرى . -ز 

 
 

 :(  االختصاصاتالثانً )الفصل 

 مجلس الدراسات العلٌا بما ٌأتً :ٌختص ( :2مــادة )

 فً الداخل والخارج واتخاذ القرارات والتوصٌات الالزمة لذلك وفقاً ألحكام هذه الالئحة .تنظٌم كل ما ٌخص الدراسات العلٌا  -أ

 إقرار األنظمة والشروط الخاصة بالتسجٌل والقبول لبرامج الدراسات العلٌا والدرجات العلمٌة فً مختلؾ كلٌات الجامعة ومراكزها . -ب

 التوصٌة باعتماد منح الدرجات العلمٌة . -ج

 فً اللوائح الداخلٌة المنظمة للدراسات العلٌا وتعدٌالتها لمختلؾ الكلٌات والمراكز العلمٌة وإقرارها . النظر -د

 تقوٌم برامج الدراسات العلٌا بهدؾ تطوٌرها ودراسة البرامج الجدٌدة وطرٌقة تموٌلها واعتمادها والرفع بالتوصٌات إلى مجلس الجامعة . -هـ 

 ئل العلمٌة .اعتماد عناوٌن وخطط الرسا -و

 اعتماد نتائج امتحانات طالب الدارسات العلٌا المرفوعة من الكلٌات والمراكز العلمٌة . -ز

 اعتماد أسماء الطالب المقبولٌن فً برامج الدراسات العلٌا . -ح

ورفع قائمة المرشحٌن إلى مجلس  اعتماد الترشٌح لإلٌفاد الخارجً وفقاً لخطة التأهٌل والدرجات المحددة للجامعة فً الموازنة السنوٌة، -ط

 الجامعة.

 اعتماد أسماء المشرفٌن على الرسائل العلمٌة ولجان المناقشة والحكم . -ي 

 اعتماد مشارٌع األبحاث العلمٌة المقدمة من مختلؾ الكلٌات  وتعدٌالتها واإلشراؾ على تموٌلها .-ك 

 الدراسات العلٌا فٌما ٌتعلق بـ: وضع خطط برامج -ل 

 احتٌاجات الجامعة من الباحثٌن والمدرسٌن بالتنسٌق مع األقسام العلمٌة . تحدٌد .8

 ربط برامج الدراسات العلٌا باحتٌاجات المجتمع وسوق العمل . .2

 اإلشراؾ على الوحدات اإلدارٌة والمالٌة التابعة للدراسات العلٌا والبحث العلمً . -م 

 وٌم برامج الدراسات العلٌا بصورة دورٌة بواسطة لجان متخصصة حث الكلٌات واألقسام والمراكز العلمٌة على تق -ن 
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 جامعة اليمه

 عمادة الدراسات العليا

 الئحة الدراسات الُعليا

 :بما يأتي  يختص نائب رئيس الجامعةبالدراسات العليا والبحث العلمي( :9مــادة )

 رئاسة مجلس الدراسات العلٌا وتحدٌد جدول أعماله وتوجٌه الدعوات إلى أعضائه . -أ

 إدارة نٌابة الدراسات العلٌا بالجامعة واإلشراؾ على وحداتها اإلدارٌة والمالٌة وتوجٌهها والتنسٌق فٌما بٌنها  -ب

 اإلشراؾ على وضع الخطط والبرامج ذات الصلة بالدراسات العلٌا والبحث العلمً .-ج 

ة المبعوثٌن والتأكد من االلتزام باألحكام القانونٌة والالئحة األشراؾ على خطط وبرامج  بعثات الجامعة للدراسات العلٌا فً الخارج ومتابع-د 

 والقرارات المنظمة لهذا المجال وتقدٌم التقارٌر السنوٌة بهذا الشأن إلى رئٌس الجامعة 

 اقتراح إقامة المؤتمرات والندوات العلمٌة فً الجامعة واإلشراؾ على تنظٌمها وتنفٌذها .-هـ 

 الدراسات العلٌا فً كلٌات ومراكز الجامعة  . اإلشراؾ على تنفٌذ برامج-و 

 اإلشراؾ على أعمال شؤون طالب الدراسات العلٌا فً كلٌات ومراكز الجامعة  .-ز 

 المشاركة فً وضع مٌزانٌة الجامعة المتعلقة بالدراسات العلٌا والبحث العلمً بالجامعة واإلشراؾ على تنفٌذها . -ح 

 . المناقشة والحكم وقرارات هذه اللجان لمن اجتاز الدرجة بنجاحاعتماد قرارات تشكٌل لجان  -ط 

 متابعة تنفٌذ قرارات مجلس الدراسات العلٌا .-ي 

 أٌة اختصاصات أخرى ترد وفقا لقانون الجامعات الٌمنٌة والئحته التنفٌذٌة أو ما ٌكلفه به رئٌس الجامعة مما لم ٌرد فً هذه الالئحة . -ك 

 

 

 

 الثــالــثالبـــــــــــاب 

 برامج الدراسات العلٌا  وشروط التسجٌل والقبول فٌها
 الجامعة :الفصل األول : برامج الدراسات العلٌا فً 

 : تتضمن الدراسات العليا في الجامعة البرامج اآلتية: (6مادة )

 دبلوم الدراسات العلٌا . -أ 

 ماجستٌر. -ب 
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 9 عمادة الدراسات العليا

 الئحة الدراسات العُليا

 

الرسمٌة وتقدم طلبات االلتحاق  البرامج أول شهر مارس من كل عام بعد اإلعالن عنها فً وسائل اإلعالمٌبدأ التسجٌل والقبول فً هذه ( :9مادة )

 ماٌو من كل سنة . شهر إلىنٌابةالدراسات العلٌا بالجامعة علً أن ٌتم استكمال إجراءات قبول الطالب فً موعد ال ٌتجاوز نهاٌة

 الماجستٌر:وتمهٌدي الفصل الثانً: شروط التسجٌل والقبول للدبلومات 

 

 : تياآليشترط للتسجيل في هذه البرامج : (1مادة )

 . بتقدٌر عام ال ٌقل عن جٌدمعترؾ بهاوأو من جامعة أخرى الٌمن الحصول على درجة البكالورٌوس أو اللٌسانس من جامعة  -أ 

وزارة التعلٌم إحضار وثائق التخرج األصلٌة وفً حالة الحصول علٌها من خارج البالد ٌشترط المصادقة علٌها من الجهات المختصة ومعادلتها فً  -ب 

 .العالً والبحث العلمً 

 تسدٌد الرسوم الدراسٌة المحددة فً الالئحة المالٌة بداٌة العام الدراسً . -جـ 

 :( شروط التسجٌل لرسالة الماجستٌر )الفصل الثالث

 ٌشترط لتسجٌل الرسالة ما ٌأتً :: (5مادة )

 بتقدٌر عام ال ٌقل عن جٌد .    الٌمن أن ٌكون المتقدم قد اجتاز مقررات تمهٌدي الماجستٌر أو الدبلومات التخصصٌة من جامعة  .8

 ٌتم التسجٌل بموجب الوثائق والشهادات األصلٌة.  .2

عتمادها من مجلسً القسم البحث فً مدة أقصاها ستة أشهر من تارٌخ إعالن النتٌجة، واجتٌاز حلقة نقاش فً القسم ثم اتقدٌم عنوان وخطة  .0

 .والكلٌة

 موافقة مجلس الدراسات العلٌا واعتماده لعنوان وخطة الرسالة والمشرؾ على البحث . .2

 ل عام دراسً وإال اعتبر تسجٌله الؼٌاً . أو حسب شروط القبول فً الكلٌة .تسدٌد الطالب الرسوم الدراسٌة المحددة فً الالئحة المالٌة بداٌة ك .9
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 الباب الرابــع

 تنفٌذ برامـــج الدراسات العلٌا
 : (برنامج الدبلوم  )الفصل األول 

 ٌتكون هذا البرنامج من مقررات دراسٌة  تدرس فً مدة ال تقل عن عام دراسً واحد .( :82مادة )

 

 ٌتم القبول فً هذا البرنامج مرة واحدة فً العام وذلك قبل بداٌة العام الدراسً و تبدأ الدراسةوتنتهً وفقاً للتقوٌم الجامعً .( :80مادة )

 

 % فً المقرر الدراسً الواحد فً البرنامجوإال حرم من دخول امتحان المقرر .99:ٌجب أن ال تقل نسبة حضور الطالب عن  (82مادة )

 

 إجراءات االنسحاب ووقؾ القٌد :: (89مادة )

 ٌسمح للطالب المسجل فً هذا البرنامج االنسحاب منه بعد تسدٌده كافة الرسوم المقررة . -أ

قررات ٌسمح للطالب المسجل فً هذا البرنامج وقؾ قٌده للدراسة لمدة ال تزٌد على عام إذا قدم عذراً ٌقبله مجلسا القسم والكلٌة بعد اجتٌاز م -ب 

 دراسً بنجاح فً النظام الفصلً وبعد مرور نصؾ عام فً النظام السنوي لمن استوفى نسبة الحضور .فصل 

 .لمقدم إلى عمادة الدراسات العلٌا ا طلب تكون إجراءات وقؾ القٌد واالنسحاب بحسب ال -ج 

 

 البرنامج . ةفصل دراسً بحسب ما ٌتطلبكل نهاٌة فٌ :ٌخضع الطالب الدارسون فً هذا البرنامج المتحانات المقررات الدراسٌة (86مادة )
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 5 عمادة الدراسات العليا
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 ت هذا البرنامج وفقاً لما ٌأتً :تحسب التقدٌرات لمقررا: (89مادة )

 

 الرمز باإلنجلٌزي الرمز بالعربً التقدٌر ةالنسبة المئوٌ

 A م ممتاز 833 – 53

 B ج ج جٌد جداً  53أقل من  – 13

 C ج جٌد 13أقل من  – 93

 D ل مقبول 93أقل من  – 63

 F ر راسب 63أقل من 

 

 ها .:تقوم الكلٌة المعنٌة برفع كشوؾ شاملة بنتائج الطالب بعد إقرارها من مجالس األقسام ومجلس الكلٌة إلى مجلس الدراسات العلٌا العتماد (81مادة )

 

 

 

 

 :  (85مادة )

 واختبارها فً العام الالحق وتحسب له درجة النجاح من مائة درجة .فً حالة رسوب الطالب فً مقرر أو مقررٌن ٌسمح له بإعادة دراستها  -أ

فً حالة رسوبه فً أكثر من مقررٌن من مقررات البرنامج ٌسمح له بإعادة التسجٌل فً عام دراسً الحق لنفس الدبلوم وتحسب له درجة  -ب 

 النجاح من مائة درجة .



 

 

 

83 
 جامعة اليمه
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 .وٌراعى ظروؾ الطالب معززة بوثائق رسمٌة اسً اآلخر ٌفصل من البرنامج إذا تكرر رسوبه ولو فً مقرر واحد فً العام الدر -ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :( برنامج الماجستٌر  )ل الثانً الفص

 نامج الماجستٌر من مرحلتٌن هما :ٌتكون بر: (23مادة )

دراسة مقررات تمهٌدي الماجستٌر أو مقررات دبلوم الدراسات العلٌا فً مدة ال تقل عن عام دراسً وال تزٌد على عامٌن  المرحلة األولى :

 دراسٌٌن.

إعداد رسالة أو مشروع خالل مدة ال تقل عن عام تقوٌمً وال تزٌد على عامٌن، وٌجوز التمدٌد استثناًء لمدة عام واحد فقط  المرحلة الثانٌة  :

 رورة بموافقة المشرؾ والمجالس المختصة   . عند الض

 

 وفقاً لما ٌأتً :تحسب التقدٌرات لمقررات هذا البرنامج  -أ:(28مادة )
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 الرمز باإلنجلٌزي الرمز بالعربً التقدٌر ةالنسبة المئوٌ

 A م ممتاز 833 – 53

 B ج ج جٌد جداً  53أقل من  13

 C ج جٌد 13أقل من  93

 D ل مقبول 93أقل من  69

 F ر راسب 69أقل من 

 

 الماجستٌر.%( ٌسمح له التسجٌل لرسالة 93فً حالة حصول الطالب على تقدٌر عام لكل مقررات التمهٌدي أو الدبلوم بنسبة )-ب

 %( ٌمنح شهادة الدبلوم . 93فً حالة حصول الطالب على نسبة أقل من )-ج

 

 ( من هذه الالئحة .23:فً حالة رسوب الطالب فً مقرر أو أكثر ٌطبق حكم البنود )أ ، ب ، ج( من المادة ) (22مادة )

 

 -:بعد نجاح الطالب فً مقررات تمهٌدي الماجستٌر واعتماد النتائج فً المجالس المختصة: (29مادة )

 . ٌختار الطالب موضوعاً أولٌاً وٌتقدم بطلب تعٌٌن مشرفاً له 

 لس القسم مشرفاً على رسالة الطالب .ٌقترح مج 

 . ٌتوصل الطالب بتوجٌه من المشرؾ إلى عنوان الرسالة ومشروع الخطة 

 .  ٌعقد مجلس القسم حلقة نقاش فً موضوع رسالته 

  ٌرفع عنوان الرسالة مع الخطة مع اسم المشرؾ إلى مجلس القسم والكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا العتماده 
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 جاهزة للتسجٌل ٌجب اعتمادها من مجلس الدراسات مع ذكر التخصص العام والدقٌق خالل شهرٌن من تارٌخ  حتى تصبح الرسالة

 مجلس القسم .

 

 

 

 

 : (26مادة )

ٌشترط أن ٌكون المشرؾ الرئٌس بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد بشرط أن ٌكون مر على تعٌٌنه ثالث سنوات بعد حصوله على  -أ 

 ه وأنجز بحثٌن منشورٌن أو مقبولٌن للنشر فً مجلة علمٌة محكمة فً مجال التخصص .الدكتورا

ال ٌجوز أن ٌتولى المشرؾ اإلشراؾ على أكثر من خمس رسائل علمٌة فً وقت واحد وفً حالة الضرورة ٌمكن تجاوز هذا العدد بتوصٌة من   -ب

 لٌا بما ال ٌتجاوز سبع رسائل .مجلس القسم وموافقة مجلس الكلٌة واعتماد مجلس الدراسات الع

 ٌتم تعٌٌن المشرؾ بقرار من مجلس الدراسات العلٌا بناًء على توصٌة مجلسً القسم والكلٌة وٌبلػ المشرؾ والطالب بذلك . -ج 

المشارك باألسلوب الذي ٌجوز لمجلس القسم وفقاً لطبٌعة موضوع الرسالة أن ٌعٌن مشرفاً مشاركاً وفً هذه الحالة ٌصدر قرار بتعٌٌن المشرؾ  -د 

 تم به تعٌٌن المشرؾ الرئٌس .

 

 : (29مادة )

إجازة علمٌة فً حصوله على تفرغ علمً أو  -المرض  -إذا تعذر استمرار المشرؾ فً اإلشراؾ على رسالة الطالب ألحد األسباب كـ)الوفاة  -أ

 انتهاء عقد عمله بالجامعة( ٌعٌن مشرؾ آخر على الرسالة بنفس إجراءات تعٌٌن المشرؾ السابق . -اإلعارة  -الخارج

فً حالة تمتع المشرؾ بالتفرغ العلمً أو اإلجازة داخل الٌمن أو شؽل وظٌفة عامة ٌجوز له االستمرار فً اإلشراؾ ومتابعة اإلشراؾ على  -ب

 طالبه.

 الرسالة.ه المشرؾ السابق إذا ما تم إنجاز نصؾ اعتماد ما أقر جدٌدعلى المشرؾ ال -ج
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 : (21مادة )

ٌجب على المشرؾ أن ٌقدم تقرٌراً كل ثالثة أشهر إلى مجلس القسم عن وضع الطالب العلمً ومدى تقدمه فً إنجاز رسالته وٌرفع القسم عن  -أ

 طرٌق الكلٌة نسخة من التقرٌر إلى نٌابة الدراسات العلٌا .

إفادة التقارٌر األولٌة بانقطاع الطالب عن التواصل مع المشرؾ أو اإلهمال فً العمل على إنجاز رسالته ٌنذره القسم خطٌاً وٌمهله مدة فً حالة  -ب

 إهمالهثالثة أشهر وإذا تكرر ذلك ٌنذر خطٌاً لنفس المدة وتبلػ عمادة الكلٌة والدراسات العلٌا بصورة من اإلنذار فإذا استمر فً انقطاعه أو 

 فلمجلس الدراسات العلٌا بناًء على توصٌة مجلسً القسم والكلٌة إلؽاء تسجٌل الرسالة .

 

 :ٌجوز للقسم تؽٌٌر المشرؾ إذا ثبت عدم قٌامه بمهامه اإلشرافٌة . (25مادة )

 

وموافقة مجلسً القسم والكلٌة مع ذكر :ال ٌجوز تؽٌٌر موضوع الرسالة إال بموافقة مجلس الدراسات العلٌا وذلك بناًء على توصٌة المشرؾ  (03مادة )

 األسباب خالل الستة األشهر األولى بعد تسجٌل الرسالة .

 

 شة .:ٌتعٌن على المشرؾ أن ٌقدم تقرٌراً مفصالً عن الرسالة بعد انتهاء الطالب من إعداد رسالته إلى مجلس القسم ٌحدد فٌه صالحٌتها للمناق (08مادة )

 

ًء :عند انتهاء الطالب من إعداد رسالته وإقرار المشرؾ بذلك ٌعتمد مجلس الدراسات العلٌا تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الطالب بنا (02مادة )

 على اقتراح مجلسً القسم والكلٌة .       

 

 : (00مادة )

 الة الماجستٌر على النحو األتً :تتكون لجنة المناقشة والحكم على رس -أ

 ذ المشرؾ على الرسالة .األستا -8

 مناقش من خارج الجامعة ال تقل درجته عن أستاذ مشارك . -2
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مناقش من داخل القسم أو من قسم آخر فً الكلٌة أو الجامعة فً نفس التخصص وٌجوز أن تكون درجته أستاذاً مساعداً مضى على تعٌٌنه  -0

 مقبوالن للنشر .سنتان على األقل بعد حصوله على الدكتوراه وله بحثان منشوران أو 

 ٌرأس لجنة المناقشة والحكم أعلى أعضائها فً المرتبة العلمٌة . -ب 

 

:ترسل نٌابة الدراسات العلٌا بصورة سرٌة إلى كل من رئٌس وأعضاء لجنة المناقشة والحكم خطاب تكلٌؾ مع نسخة من رسالة الطالب على  (02مادة )

 تارٌخ استالم أعضاء اللجنة للرسالة .أن تتم المناقشة خالل مدة ال تتجاوز شهرٌن من 

 

 : (09مادة )

{ الفقرة }أ{( ٌعٌن القسم المختص بدٌالً عنه )تتوافر فٌه 29إذا تعذر حضور المشرؾ لمناقشة الرسالة ألسباب قاهرة كـ)كما جاء فً المادة } -أ

 {( على أن ٌعتمد ذلك من مجلس الكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا .26شروط المادة }

{ الفقرة }أ{( أو اعتذر ٌعٌن القسم المختص بدٌالً 29}إذا تعذر حضور أحد أعضاء لجنة المناقشة والحكم ألسباب قاهرة كـ)كما جاء فً المادة   -ب 

 على أن ٌعتمد ذلك من مجلس الكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا . {(00عنه)تتوافر فٌه شروط المادة }

 

 : (06مادة )

نٌة وٌعلن قرار الحكم بإجماع أعضاء لجنة المناقشة والحكم أو األؼلبٌة بعد انتهاء المناقشة  وٌرفع القرار إلى نٌابة الدراسات تكون المناقشة عل -أ

 . العلٌا موقعاً علٌه من جمٌع أعضاء اللجنة

 العامة.لمجلس الجامعة أن ٌقر مناقشة الرسالة فً جلسة مؽلقة عند اقتضاء المصلحة  -ب 

 

  -كون قرار لجنة المناقشة والحكم بعد المداولة في صورة من الصور اآلتية :ي: (09مادة )

 الدرجة.قبول الرسالة كما هً ومنح  -8

 قبول الرسالة ومنح الدرجة مع إجراء التعدٌالت المطلوبة فً مدة ال تتجاوز شهرٌن. -2

 ال تتجاوز ستة أشهر .قبول الرسالة بعد استكمال أوجه النقص أو التعدٌل الجوهري على الرسالة فً مدة  -0

 رفض قبول الرسالة مع بٌان األسباب . -2
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 الباب الخامس

 الدرجات العلمٌة والشهادات
:ٌمنح مجلس الجامعة درجة الدبلوم للطالب الذٌن اجتازوا جمٌع المقررات الدراسٌة بنجاح بناء على توصٌة مجلسً القسم والكلٌة واعتماد  (92مادة )

 مجلس الدراسات العلٌا .

 

 والتقدٌرات للمقررات الدراسٌة .الدراسات العلٌا للطالب الحاصلٌن على دبلوم شهادة الدبلوم مع كشؾ بٌان بالدرجات عمادة :تصدر  (90مادة )

 

جة الدبلوم الدراسات العلٌا للطالب الذٌن اجتازوا المرحلة األولى لدرجة الماجستٌر )مقررات التمهٌدي( بنجاح شهادة معادلة لدرعمادة :تصدر  (92مادة )

 فً الحاالت اآلتٌة  :

 الثانٌة.لة إذا حصل الطالب على تقدٌر عام )مقبول( ال ٌسمح له بالتسجٌل للمرح .8

 االختصاص.إذا انتهت الفترة المحددة إلعداد الرسالة ولم ٌستطع الطالب إنجاز رسالته ولم ٌوافق له على تمدٌد الفترة من جهة  .2

 إذا أكدت تقارٌر المشرؾ عدم تواصل الطالب معه واستمرار انقطاعه وفصل من البرنامج . .0

 . لثانٌة لعدم قدرته على مواصلة الدراسةإذا تقدم الطالب بطلب خطً باالنسحاب من المرحلة ا .2
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 ً:ٌمنح مجلس الجامعة درجة الماجستٌر للطالب الذٌن اجتازوامناقشة رسائلهم بنجاح بناء على قرار لجان المناقشة والحكم وتوصٌة مجلس (99مادة )

 القسم والكلٌة واعتماد مجلس الدراسات العلٌا .

ة :تصدر نٌابة الدراسات العلٌا للطالب الحاصلٌن على درجة الماجستٌر شهادة الدرجة بعد إٌداع الطالب عشر نسخ من رسالته ونسخة الكترونٌ (96مادة )

 ( .60،  62،  68لدٌها مصوبة وموقعة من لجنة المناقشة والحكم ومطابقة لمواصفات الرسائل المحددة فً المادة )

الدكتوراه( التً توصً لجان المناقشة والحكم فً قرارها بطباعتها على نفقة  –امعة بطباعة الرسائل العلمٌة )الماجستٌر:تقوم إدارة الج (99مادة )

 الجامعة وتبادلها مع الجامعات األخرى .

 ال جمٌع اإلجراءات الالزمة .:جمٌع الوثائق المتعلقة بطالب الدراسات العلٌا تصدر من نٌابة الدراسات العلٌا والبحث العلمً بعد استكم (91مادة )
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 89 عمادة الدراسات العليا
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 البــاب الســادس

 الرسـائل العلمٌـــة
 أوالً : الهيكل العام للرسائل :

 الب الدراسات العليا  من األتي :يتكون الهيكل العام للرسائل العلمية المقدمة من ط: (95مادة )

 الؽالؾ الخارجً . -أ

 وأخرى قبل الؽالؾ الخلفً.صفحة بٌضاء بعد الؽالؾ األمامً  -ب 

 صفحة العنوان . -ج 

 إقرار المشرؾ . -د 

 صفحة قرار لجنة المناقشة والحكم . -هـ 

 صفحة اإلهداء )إن وجد( . -و 

 صفحة الشكر والتقدٌر ) إن وجد (  -ز 

 قائمة بالرموز إن وجدت . -ح 

 ملخص الرسالة . -ط 

 المقدمة . -ي 

 ل )الرسالة أو األطروحة( .مكونات أقسام أو أبواب وفصو -ك 

 المصادر . -ل 

 المالحق . -م 

 قائمة بالمصطلحات العلمٌة . -ن 

 قائمة الجداول واألشكال . -س 

 . الفهارس العامة -ع 

 قائمة محتوٌات الرسالة . -ؾ 

 ملخص للرسالة بلؽة أخرى بشرط أن ٌكون أحد الملخصٌن باللؽة العربٌة . -ص 

 -شكلية للرسائل واألطروحات العلمية هي  :المواصفات ال: (63مادة )
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ٌكون الؽالؾ الخارجً للرسائل واألطروحات من النوع الصلب والمجلد وباللون األخضر الؽامق ألطروحات الدكتوراه وباللون األزرق الؽامق  -أ

 )الكحلً( لرسائل الماجستٌر .

 -العنوان والتً تتضمن األتً :ٌحفر على الؽالؾ بخط واضح بالحروؾ الذهبٌة محتوٌات صفحة  -ب 

 الجامعة  + الدراسات العلٌا والبحث العلمً + الكلٌة + القسم . .8

 عنوان الرسالة فً منتصؾ الؽالؾ . .2

 . ...................أطروحة الدكتوراه /رسالة ماجستٌرالمقدمة من الطالب /...) اسم الطالب  .0

 اسم المشرؾ أو لجنة اإلشراؾ على الرسالة . .2

 بالهجري والمٌالدي  .العام  .9

على كما ٌكتب على كعب الؽالؾ فً أعاله أفقٌا الدرجة العلمٌة وعمودٌاً فً الوسط اسم الطالب وأفقٌا فً األسفل العام بالهجري والمٌالدي و .6

 سنتٌمتر من حرؾ كعب الؽالؾ . 0أن تكون الكتابة من األعلى واألسفل على بعد 

 م ورق )الرسالة/األطروحة( بنصؾ سنتٌمتر من جمٌع االتجاهات .ٌشترط أن ٌكون الؽالؾ زائداً على حج .9

 محتوٌات صفحة العنوان كما كتب فً الؽالؾ .  .1

 :الرسالة العلمية مراعاة األتييجب عند طباعة : (68مادة )

 ( للمتن وخالٌة من األخطاء المطبعٌة .82( للهامش ورقم )82أن تكون الطباعة بخط واضح رقم ) .8

 . A4جرام نوع  13أن ٌكون الورق المستخدم لطباعة الرسالة باللون األبٌض مجم  .2

 أن تكون الطباعة على وجه واحد من الورقة . .0

 أن ترقم الصفحات بأرقام متسلسلة فً وسط الصفحة من أسفل . .2

 ( مسافتان .2األسطر على أن ٌكون الفرق بٌن األسطر ) متناسقة بٌنأن تكون المسافات  .9

هامش )فراغ( من الجهة الٌمنى للرسالة التً تطبع باللؽة العربٌة ومن الجهة الٌسرى للرسالة التً تطبع باللؽة األجنبٌة وذلك بمقدار أن ٌترك  .6

 ثالثة ونصؾ سنتٌمتر لكل ورقة .

 أن ٌترك هامش بمقدار سنتٌمترٌن ونصؾ من بقٌة الجهات . .9

أو أشكال أخرى ٌجب أن تكون المواد المستعملة لها من النوع ؼٌر القابل للتلؾ  الرسالة تحتوي على صور فوتوؼرافٌة أو خرائط إذا كانت .1

 وملصقة بشكل جٌد ومتناسقة مع حجم صفحات الرسالة .
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 85 عمادة الدراسات العليا

 الئحة الدراسات العُليا

 البــاب الســابع

 نظام اإلشراؾ المشترك
 -يهدف نظام اإلشراف المشترك إلى األتي :( :62مادة )

 تأهٌل منتسبً الجامعة للحصول على درجة الماجستٌر أودرجة الدكتوراه فً مختلؾ التخصصات لخدمة التنمٌة فً الٌمن  -أ

 توثٌق التعاون العلمً بٌن الجامعة والجامعات العربٌة واإلسالمٌة واألجنبٌة.-ب 

 تنشٌط البحث العلمً وتنوع مصادره وتبادل المعلومات والخبرات. -ج 

 

 ٌتم التسجٌل فً هذا النظام وفقاً لبنود االتفاقٌات الموقعة بٌن الجامعة والجامعات األخرى وبما ال ٌخالؾ هذه الالئحة . :( 60مادة )

 

 واألخر من الجامعة المشاركة وبحسب بنود االتفاقٌات . الٌمنٌعٌن مشرفان أحدهما من جامعة ( :62مادة )

 

 اإلشراؾ المشترك أسوة بزمالئهم طلبة الدراسات العلٌا بالجامعة .ٌعامل الطلبة المسجلون على نظام ( :69مادة )

 

 

 

 

 -:  تتحمل الجامعة تكاليف اإلشراف المشترك في الحاالت اآلتية( :66مادة )

ه  سفر الطالب )من منتسبً الجامعة( للقاء المشرؾ وتحدد بزٌارتٌن كحد أقصى لطالب الماجستٌر وثالث زٌارات كحد أقصى لطالب الدكتورا .8

 وبمدة ال تزٌد عن شهر لكل زٌارة  بعد موافقة مجلسً القسم والكلٌة واعتماد مجلس الدراسات العلٌا بعد موافقة المشرؾ .

عندما ٌتطلب حضور المشرؾ الرئٌسً الخارجً لألشراؾ على رسالة الطالب تحدد بزٌارتٌن كحد أقصى لطالب الماجستٌر وثالثة زٌارات  .2

 ه  وبمدة ال تزٌد عن شهر لكل زٌارة بناًء على توصٌة مجلسً القسم والكلٌة واعتماد مجلس الدراسات العلٌا .كحد أقصى لطالب الدكتورا

 المعتمدة.أي تكالٌؾ أخرى تنص علٌها االتفاقٌات  .0
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 عمادة الدراسات العليا
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 الباب الثـامن

 أحكام عامـة
 :ال ٌجوز فتح برامج دراسات علٌا فً كلٌات ومراكز الجامعة إال بعد موافقة مجلس الدراسات العلٌا وإقرارها من مجلس الجامعة .   (69مادة )

 

وأهدافها :تقوم كلٌات ومراكز الجامعة برفع مشارٌع برامج الدراسات العلٌا الجدٌدة إلى مجلس الدراسات العلٌا بما ال ٌتعارض مع رسالة الكلٌة  (61مادة )

الطاقة االستٌعابٌة لكل برنامج  –عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر  –موضحاً بها )أهداؾ البرنامج وما ٌشمله من مقررات وعددها ومفرداتها 

 نامج( إضافة إلى موافقة مجلسً القسم والكلٌة على فتح البر -جهة التموٌل للبرنامج  –الهٌئة التدرٌسٌة المتاحة فً القسم للبرنامج  –

 

 :ٌلؽى قبول الطالب الذٌن ٌتم تسجٌلهم فً برامج الدراسات العلٌا فً الكلٌات مباشرة . (65مادة )

 

:ال ٌجوز للكلٌات قبول عدد ٌقل عن عشرة طالب فً برنامج الدراسات العلٌا فً القسم الواحد أو ٌقل عن خمسة طالب فً التخصص الفرعً  (93مادة )

 بالقسم .

 

هة :ال ٌجوز لكلٌات ومراكز الجامعة إبرام اتفاقٌات خاصة بدعم برامج الدراسات العلٌا أو تموٌلها أو اتفاقٌات إشراؾ مشترك بٌنها وبٌن ج (98مادة )

 أخرى إال بعد موافقة رئٌس الجامعة .

 

 :ال ٌحق للطا لب التسجٌل فً برنامجٌن من برامج الدراسات العلٌا فً آن واحد. (92مادة )

:للكلٌات والمراكز المتخصصة التً تنشا بالجامعة وضع لوائح دراسات علٌا خاصة بها وطبقاً لنظامها، شرٌطة عدم تعارضها مع نصوص هذه  (90مادة )

 الالئحة وال تصبح هذه اللوائح نافذة إال بعد اعتمادها من مجلس الدراسات العلٌا وإقرار مجلس الجامعة .

 

على منح التبادل الثقافً إحضار مذكرة من وزارة التعلٌم العالً  الٌمنهذه الالئحة ٌتعٌن لقبول الموفد إلى جامعة  :مع عدم اإلخالل بأحكام (92مادة )

 بالترشٌح على هذه المقاعد وفقاً لإلجراءات المتبعة لهذا الخصوص .



 

 

 جامعة اليمه 

 28 عمادة الدراسات العليا

 الئحة الدراسات العُليا

 

 سات العلٌا فً الحاالت اآلتٌة  :ٌفصل الطالب من برامج الدرا: (99مادة )

 قبوله ال ٌتفق مع قواعد شروط القبول .إذا اتضح أن  -أ

 تقوٌمٌة .إذا تجاوز مدة االنقطاع عن المشرؾ سنه  -ب

 .(23ادة )إذا تم الفصل وفقاً للفقرة )ج( من الم -ج 

 إذا ارتكب أي مخالفه توجب فصله بموجب القوانٌن واألنظمة واللوائح المعمول بها فً الجامعة . -د 

 

 فً الحاالت اآلتٌة : ٌلؽى قٌد الطالب: (96مادة )

 إذا قبل الطالب فً البرنامج ولم ٌستكمل إجراءات التسجٌل خالل الفترة المحددة فً هذه الالئحة . .8

 إذا انسحب الطالب من الدراسة أو طلب تحوٌله إلى جامعة أخرى . .2

 إذا أوقؾ قٌده ولم ٌعده رسمٌاً بعد انتهاء الفترة . .0

 ( من هذه الالئحة فقرة )ب( 21وانقطع عن الدراسة والبحث بحسب المادة )إذا أهمل الطالب فً إنجاز رسالته  .2

 إذا نص قرار لجنة المناقشة والحكم على رفض الرسالة لعدم صالحٌتها . .9

 إذا لم ٌسدد الطالب الرسوم الدراسٌة وٌحصل على البطاقة الجامعٌة بداٌة كل عام دراسً بحسب المدة المحددة فً هذه الالئحة . .6

 اتضح أن الطالب مسجل فً برنامجٌن من برامج الدراسات العلٌا فً آن واحد ٌلؽى قٌده فً أحدهما .إذا  .9

 

ال ٌسمح للطالب الذٌن تم نجاحهم فً بعض مقررات الدبلومات أو التمهٌدي ماجستٌر أو الدكتوراه الحصول على أي وثٌقة تفٌد نجاحهم فً ( :99مادة )

 هذه المقررات حصراً .

 

 :ال ٌجوز قبول أي موضوع أو عنوان رسالة فً تخصص دقٌق سبق مناقشته من طالب آخر فً الجامعة . (91مادة )

 

 :ٌمكن االستعانة بمشرؾ رئٌس أو مشارك من كلٌة أخرى بالجامعة عند االحتٌاج للتخصص الدقٌق (95مادة )
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 جامعة اليمه

 عمادة الدراسات العليا

 الئحة الدراسات الُعليا

 

 تقدٌر .تمنح درجة الماجستٌر أو درجة الدكتوراه فً جمٌع الكلٌات بدون ( :13مادة )

 

 . :ال ٌجوز للجنة المناقشة إجراء أي تعدٌل أو تؽٌٌر فً عنوان )الرسالة/األطروحة( أو تؽٌٌر التخصص الرئٌسً أو الفرعً (18مادة )

 

 ٌجوز للكلٌات والمراكز فتح برامج دبلومات متخصصة أو مهنٌة بعد موافقة مجلس الدراسات العلٌا .( :12مادة )

 ٌرد بها نص فً هذه الالئحة ٌتم الرجوع بشأنها إلى اللوائح واألنظمة المعمول بها فً الجامعة :كل مسألة لم  (10مادة )

 

:تعد كل كلٌة ومركز تقرٌراً سنوٌاً مفصالً عن سٌر الدراسة فً برامج الدراسات العلٌا ٌعرض على مجلس الدراسات العلٌا نهاٌة كل عام  (12مادة )

 دراسً .

 

 . الئحة داخلٌة فً أي كلٌة من الكلٌات ٌتعارض مع نصوص هذه الالئحة ٌعتبر الؼٌاً أي نص فً ( :19مادة )

 

 . معة:تلؽى الئحة الدراسات العلٌا السابقة وملحقاتها اعتباراً من تارٌخ إقرار هذه الالئحة من مجلس الجامعة وإصدارها بقرار من رئٌس الجا (16مادة )

 

ه الالئحة ٌعمل بالقواعد العامة لوقؾ القٌد وعدم أداء االمتحانات بعذر الواردة فً الالئحة المنظمة لشئون الطالب  :بما ال ٌتعارض مع أحكام هذ (19مادة )

 . الٌمنللمرحلة الجامعٌة األولى بجامعة 

 

 

 



 

 

 جامعة اليمه 

 20 عمادة الدراسات العليا

 الئحة الدراسات العُليا

 

 

 . موافقة مجلس الجامعةمن تارٌخ  الالئحةٌعمل بهذا ( :11مادة )

 هـ8206/        / :        بتارٌخ الٌمنبجامعة  تصدر

 م2389 /         /  : الموافق

 

 رئٌس الجامعة

 إبراهٌم بن عبودأ.د/                             

 صورة مع التحٌة لــــ :

   رئٌس الجامعة

 النائب األكادٌمً 

 األمٌن العام +األمٌن العام المساعد 

 + الكلٌات والمراكز الشئون األكادٌمٌة

 + الشئون اإلدارٌة +االستحقاقاتالشئون المالٌة 

 الدراسات العلٌا + الرقابة + نٌابة شئون الطالب 
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 للتواصل معنا

 عمادة الدراسات العليا –جامعة اليمه 

 الحــي السيــاسي –حــــدة  –صنعاء 

 جـوار شركة راحــة

 51 445 015ون: تلف

www.dlpedu.com 


