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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الفصل األلل

أحكام متهيدية
5 52
5992
5

تسمي هذه الالئحة الئحة كلي ة الدراسات العليا والبحث العلمي جبامعة القرآن
الكريم والعلوم اإلسالمية للعام 5252هـ 5002 /م .

5

تلغي هذه الالئحة الئحة الدراسات العليا املعدلة للعام 5259هـ 5991/م .

 : 3يبدأ العمل بهذه الالئحة من تاريخ اجازتها فى جملس األساتذة وتوقيعها من مدير
اجلامعة .
2
[ اجمللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس] يقصد به جملس كلية الدراسات العليا والبحث العلمي .
[ الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة] يقصد بها كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.
[ العميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد] يقصد به عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي .
[ املســـــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ل ] يقصد به مس ل كلية الدراسات العليا والبحث العلمي .
[ الطالـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ] يقصد به الطال املس ل بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي .
[ الــــــــــدبلوم العــــــــــالي ] يقصد ب ه الشهادة التى متنح للطال بعد دراسـة فـود درجـة اإلجـازة
العالية (البكالريوس) وذلك وفق املادة ( )9البند (. )2
[ درجة التخصص االولي

يقصـــــــــــــــد بهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــهادة التـــــــــــــــى متـــــــــــــــنح للطالـــــــــــــ ـ

( املاجســـــــــــــــــــــــــــــتر)]

وفق املادة ( )9البند (. )2

[ درجة التخصـص العليـا

يقصــــــــــــد بهـــــــــــــا الشـــــــــــــهادة التــــــــــــى متـــــــــــــنح للطالــــــــــــ

( الـــــــــــــــــــــــدكتوراه) ] وفق املادة ( )9البند (. )6
[ الـــــــــدائرة العلميـــــــــة ] يقصد بها الدائرة التخصصية التى هلا برامج للدراسات العليا .
[ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبة ] يقصد بها التخصص العلمي داخل الدائرة العلمية .
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الفصل الثتن
أهداف كلية الدراست اللليت
2
 /5وضع خطط الدراسات العليا باجلامعة وتطويرها واالرتقاء بالبحـث العلمـي فـى
اطار اخلطط والسياسات القومية .
 /5التأهيل فود اجلامعي للمتخصصني فى اجملاالت العلمية والتقنية .
 /3تأصيل العلوم واملعارف املعاصرة وفق الرؤية اإلسالمية ومنه يتها .
 /2اإلسهام فى ترقية برامج التنمية وتطويرها والعمل على إجياد احللول للمشكالت
القائمة بتوجيه البحوث العلمية وتش يعها وتلبية حاجات البالد فى ذلك .
 /2العمل على تنمية التعاون بني مؤسسات البحث العلمي وتوثيق الصالت بينها .

الفصل الثتلل
اجمللس لاختصتصت الل يد
6
 /5مدير اجلامعة

رئيساً .

 /5نائ املدير

رئيساً مناوباً .

 /3وكيل اجلامعة

عضواً .

 /2عميد الكلية

مقرراً .

 /2أمني الشؤون العلمية

عضواً .

 /6عميد شؤون املكتبات

عضواً .

 /7عمداء الكليات

أعضاء

 /1عميد شؤون الطالب

عضواً

 /9مدير مركز الطلبات

عضواً

 /50مدير مركز حبوث القرآن الكريم والسنة النبوية

عضواً

 /55ثالثة أعضاء من خارج اجلامعة .
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7
 /5وضع السياسات العامة للكلية وإجازة براجمها وخططها الدراسية .
 /5تش يع البحث العلمي وترقيته .
 /3رفع التوصية جمللس األساتذة فيما خيتص باآلتي :
أ -

منح الدرجات العلمية .

ب  -تعديل اللوائح .
ج-

إنشاء الدوائر العلمية

 /2تكوين الل ان التى تعني اجمللس على أداء واجباته واختصاصاته . .
 /2جيوز للم لس تفوي ض أي من سلطاته ألي جهة يراها ألداء مهمة حمددة .
 /6جيوز للم لس دعـوة أي مـن رؤسـاء األقسـام أو أعضـاء هيتـة التـدريس حلضـور
اجتماعه .
1
 /5تنفيذ سياسات الكلية وبراجمها العلمية .
 /5اإلشراف على نظم قبول الطالب وتس يلهم وامتحاناتهم ومنحهم اإلجازة العلمية
.
 /3متابعة تقارير املشرفني عن اداء الطالب فى مراحل دراستهم املختلفة .
 /2تقديم تقرير دوري عن اداء الكلية للم لس .
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الفصل الرابع
الدرجت اللل ية التى متن هت الكلية
9

 /5درجة الدبلوم العالي .
 /5درجة التخصص األولي (املاجستر) .
 /3درجة التخصص العليا (الدكتوراه) .

الفصل اخلتمس
شرلط لإجراء القثول
50
 /5أن يكون حاصالً على درجة اإلجـازة العليـا (البكـالريوس) مـن جامعـة القـرآن
الكريم والعلوم اإلسالمية أو ما يعادهلا من جامعة معرتف بها .
 /5أ ن جيتــاز الطال ـ املتقــدم االختبــارات أو املقــابالت الشخصــية وفــق مــا

ــدده

الكلية .
55
 /5أن يكون حاصالً على درجة اإلجازة العليا (البكـالوريوس) مـن جامعـة القـرآن
الكريم والعلوم اإلسالمية أو ما يعادهلا من جامعة معرتف بها بتقدير ال يقل عن
ال علـى درجـة الـدبلوم العـالي فـى مـدة ال تقـل عـن سـنة
(جيد) أو أن يكون حاص ً
دراسية بتقدير ال يقل عن (جيد) وذلك فى حالة حصوله على تقدير أقل من (جيد)
فى درجة اإلجازة العليا (البكالوريوس) .
 /5أن جيتــاز الطال ـ املتقــدم االختبــارات أو املقــابالت الشخصــية وفــق مــا
الكلية .
5

ــدده

كلية الدراسات اللليات لالث ال اللل ا

55
 /5أن يكون حاصالً على درجة اإلجازة العليا (البكـالوريوس) مـن جامعـة القـرآن
الكريم والعلوم اإلسالمية أو ما يعادهلا من جامعة معرتف بها بتقدير ال يقل عن
ال علـى درجـة الـدبلوم العـالي فـى مـدة ال تقـل عـن سـنة
(جيد) أو أن يكون حاص ً
دراسية بتقدير ال يقل عن (جيد) وذلك فى حالة حصوله على تقدير أقل من (جيد)
فى درجة اإلجازة العليا (البكالوريوس) .
 /5أن يكون حاصالً على درجـة التخصـص األولـي (املاجسـتر) مـن جامعـة القـرآن
الكريم والعلوم اإلسالمية أو ما يعادهلا من جامعة معرتف بها فى التخصص املعني.
 /3جيوز أن ينظر جملس الكلية فى ترفيع البحث املس ل لدرجة التخصص األولي
(املاجستر) إىل درجة التخصـص العليـا (الـدكتوراه) وذلـك وفـق الضـوابط التـى
يعدهلا اجمللس وجييزها جملس األساتذة .
 /2جيوز جمللس الكلية أن ينظر فى طلبات الطالب احلاصلني على درجة التخصص
العليا (الدكتوراه) فى ختصصات معينة ويرغبون فى التس يل لدرجة التخصص
العليا (الدكتوراه) فى ختصص من التخصصات املوجودة  ،وذلك وفقاً للضوابط
التى يعدها اجمللس وجييزها جملس األساتذة .
53
طالب اجلامعات غر السودانية املتقدمون لربامج الدراسات العليـا علـيهم اعتمـاد
اصول شهاداتهم من اجلهة املختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
52
جيلس طال درجة التخصص العليا (الدكتوراه) لالمتحان الشامل بعد مضي ستة
أشهر على األقل من تاريخ تس يله  ،ويهدف االمتحان ملساعدة الطال فى اآلتي :
أ /توسيع مداركه فى جمال ختصصه من حيث تارخيه وتطوره .
ب /إكسابه املقدرة فى اإلفادة من التقنيات املعاصرة فى البحث العلمي .
ج /إعداد خطة البحث على ضوء الدراسات السابقة ببصرة وعلم .
د /تعميق معرفته باملنه ية اإلسالمية فى دراسة وتأصيل املعارف العامة .
6
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الفصل الستدس
التسجيل للدرجت اللل ية
52
5
أ /تقديم املستندات املطلوبة .
ب /دفع الرسوم املقررة وفقاً لنظم اجلامعة .
ج /التزام إجراءات التس يل وفق ما تعلن عنه الكلية .
56

 /5إكمال السنة التمهيدية بتقدير ال يقل عن (جيد) .
 /5احلصول على الدبلوم العالي بعد دراسة ال تقل عن عام دراسي واحد بتقدير ال يقل
عن (جيد) فى ختصصه  ،على أن تعادل تفاصيل الـدبلوم العـالي تفاصـيل السـنة
التمهيدية .
 /3احلصول على مرتبة الشرف األولي أو الثانيـة مـن جامعـة القـرآن الكـريم والعلـوم
اإلسالمية أو ما يعادهلا من جامعة معرتف بها مع خربة ال تقل عـن سسـة سـنوات
بعد خترجه فى التخصص .
 /2أن يكون قد أمضي بعد حصوله على الدرجة اجلامعية مدة ال تقل عن سبع سنوات
مع خربة عملية فى ختصصه أو له إنتاج علمي مقدر .
ب /البحث التكميلي لدرجة التخصص األولي (املاجستر) باملقررات :
إض افة ملا ورد فى املادة األولي من هـذا الفصـل يسـ ل للبحـث التكميلـي لنيـل درجـة
التخصص األولي (املاجستر) من أكمل سنتني دراسيتني فى مقررات الدرجة .
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57
5
أ /إذا مل يتصل الطال بالكلية أو املشرف خالل ستة أشهر ومل يبـد عـذراً
مقبوالً .
ب /إذا قرر اجمللس الغاء تس يله بناءً على توصية من الكليـة أو تقريـر مـن
املشرف .
5

51
5
أ /البحث التكميلي لدرجة التخصص األولي (املاجسـتر) بـاملقررات  :سـتة
أشهر فى حدها االدني وسنة فى حدها األقصي .
ب /حبث درجة التخصص األولي (املاجستر) بالبحث  :سنة واحدة فى حدها
األدني وسنتان فى حدها االقصي .
ج /حبث درجة التخصص العليا (الدكتوراه) سنتان فى حدها األدني وثالث
سنوات فى حدها األقصي .
5

59
على الوافد أن يقيم جبمهورية السودان
أ /ثالثة أشهر – جمتمعة أو متفرقة -من تاريخ تسـ يله لدرجـة التخصـص
األولي (املاجستر) .
ب /أربعة أشهر  0جمتمعة أو متفرقة – من تاريخ تس يله لدرجة التخصـص
العليا (الدكتوراه) .
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الفصل الستبع
الربامج لاخلطط الدراسية
50
تقوم الكلية عن طريق الل ان املختصة بإعداد الربامج واخلطط الدراسية التى تنفذ
فى املراحل املختلفة للدراسات العليا .
55
دد الك لية مقرراً للقرآن الكريم خظفاً وتالوة جمودة ويكون الطال ملزماً بأداء
امتحان فيه قبل تكوين جلنة احلكم على البحث .
55
جيوز جمللس الكلية أن يطل من الطال –أياً كانت الدرجة العلمية التى قبل فيها –
ان يدرس بعض املقررات أو مقرر اً يوصي به املشرف ويري اجمللس ضرورة دراسته ويكون من
مطلوبات الدرجة .
53
جيـ أن تشــتمل املقــررات الدراســية علــى التــدري علــى وســائل البحــث وطــرد إعــداد
البحوث العلمية

52
تصبح الربا مج واخلطط الدراسية سارية بعد موافقة جملس األساتذة عليها .

الفصل الثتمن
اإلشراف على الث وث
52
5
تقوم الكليـة بتعـيني مشـرف علـى حبـث الطالـ مـن املتخصصـني فـى درجـة األسـتاذ أو
االس تاذ املشارك أو االستاذ املساعد الذى أمضي ثالث سـنوات فـى عضـوية هيتـة التـدريس
جبامعة القرآن الكريم أو أي جامعة أخري معرتف بها .
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5
تقوم الكليـة بتعـيني مشـرف علـى حبـث الطالـ مـن املتخصصـني فـى درجـة األسـتاذ أو
اال ستاذ املشارك أو االستاذ املساعد الذى أمضـي أربـع سـنوات فـى عضـوية هيتـة التـدريس
جبامعة القرآن الكريم أو أي جامعة أخري معرتف بها .
3
أ  -جيوز للكلية تعيني مشرف ثان إذا اقتضت ذلك طبيعة البحث .
ب  -جيوز للكلية تعيني مشرف بديل ميت ما رأت ذلك .
56
يكون احلد األقصي فى إشراف عضو هيتة التدريس عشرة حبوث ما مل يقرر جملس
الكلية غر ذلك
57
 /5يقوم املشرف بتوجيه الطال وإرشاده  ،ويقدم له املساعدة التى تعينه علي اعداد
البحث واخراجه بالص ورة العلمية املطلوبة خالل الفرتة احملددة إلكمال البحث .
 /5يقدم املشرف تقريراً مكتوباً للكلية عن أداء الطال فى حبثـه مـرة كـل سـتة
أشهر .
 /3حيوز أن يوصي املشرف بتمديد فرتة البحث ملسوغات معتربة .
 /2يقوم املشرف بإفادة الكلية بإكمال الطال لبحثه وفق اخلطة اجملازة ويوصي
مبنح الطال اذناً للطباعة .
 /2يقوم املشرف مبتابعة تنفيذ الطال للتعديالت واإلصالحات التى تضمنها تقرير
جلنة احلكم على البحث ويقدم تقريراً بذلك .
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الفصل التتسع
تقويم الث وث
51
5
أ /يكون جملس الكلية بناء على توصية العميد جلنة من ثالثة أعضاء لتقويم
حبوث درجة التخصص االولي (املاجستر) ويكون املشرف أحد اعضائها .
ب /جيوز للكلية ان ختتار احد أعضاء الل نة من خارج اجلامعة .
5
يكون جملس الكلية بناء على توصية العميد جلنة من ثالثة أعضاء لتقويم
حبوث درجة التخصص العليا (الدكتوراه) ويكون املشرف أحد اعضائها  ،على
أن يكون أحدهم من خارج اجلامعة .
3
أ /يشرتط فى أعضـاء الل نـة أن يكونـوا ممـن تتـوافر فـى كـل مـنهم شـروط
اإلشراف على البحوث .
ب /يكون املشرف على حبث الطال رئيساً لل نة وجيوز أن يكون رئيسها من
هو فى درجة علمية أعلي .
ج /جيوز للكلية ان ختتار عضواً رابعاً فى جلنة احلكم إذا اقتضت ذلك طبيعة
البحث .
59
تعد ا لكلية دليالً باملواصفات املطلوبة للبحـوث يكـون متاحـاً للطـالب لالطـاله عليـه
وااللتزام مبا جاء فيه  ،وعلي الطال أن يعـر

الرسـالة علـى الكليـة قبـل

ديـد موعـد

املناقشة للتأكد من مطابقتها للمواصفات املطلوبة .
30
 /5يقــدم كــل عضــو مــن اعضــاء جلنــة احلكــم تقريــراً ســرياً للكليــة عــن صــالحية
الرسالة للمناقشة .
 /5لل نة احلكم أن توصي مبنح الطال الدرجة أو تأجيلها ملربرات تذكرها .
11

كلية الدراسات اللليات لالث ال اللل ا

35
يتم تقويم الرسالة ومناقشة حبث الطال فى جلسة مفتوحة لل مهور ما مل تقرر جلنة
احلكم غر ذلك
35
تقــدم جلنــة احلكــم بعــد املناقشــة تقريــراً متكــامالً يتضــمن توصــيتها بالنتي ــة إلــيت
يستحقها الطال

الفصل اللتشر
لغة الدراسة لالث ل
33
لغة الدراسة فى الكلية هي اللغة العربية ما مل يقرر جملس األساتذة فى احوال خاصة
استعمال لغة أخري .
32
تعــد البح ـو ث باللغــة العربيــة مــا مل يقــرر جملــس الكليــة –بنــاء علــى توصــية القســم
املختصة -فى أحوال خاصة استخدام لغة أخري  ،ويف هذه احلالة جي ان تكون الرسالة
مشفوعة مبلخص باللغة العربية .
32
على الطال ان يضيف إىل حبثه ملخصاً باللغة العربية وجيوز ان يرتجم إىل لغة أخـري
إذا اقتضي األمر ذلك .

الفصل احلتدي عشر
االمت تنت
36

تطبق الكلية فى امتحاناتها الئحة االمتحانات السارية باجلامعة .
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الفصل الثتن عشر
أحكتم عتمة
37
تقوم الكلية بوضع التفصيل الالزم ألي من امل واد اجململة فى هذه الالئحة عند التطبيق
بعد موافقة اجمللس .
31
يرجع فى تفسر أيًًّ من مواد هذه الالئحة إىل جملس الكلية .
صدرت هـذه الالئحـة بقـرار جملـس االسـاتذة رقـم ( )22فـى جلسـته رقـم ()5002/7
بتاريخ  55رمضان 5252هـ املوافق له  56اكتوبر 5002م .
واهلل املوفق ،،،

أ.د .سليمان عثمان محمد

مدير اجلامعة ورئيس جملس األساتذة
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