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 املقدمة 

إن هذا النظام التعلیمي، وهو مجموعة من األنظمة والقوانین 

التعلیمیة المقررة، حاكم على المراكز التعلیمیة التربوية التابعة لجامعة 

ألجل كسب العالمیة في مرحلة الدكتوراه، وقد دون  المصطفى

 األهداف اآلتیة:

 ـ إيجاد التنظیم في تنفیذ البرامج التعلیمیة.

 ـ إجراء الطريقة الموحدة في جمیع المراكز التعلیمیة التربوية.

 ـ تقوية روح االنضباط التعلیمي.

 ـ االستفادة الحسنة من قدرات الطالب.

 ـ  تعرّف الطالب واألساتذة على القوانین.

 األشراف والتقییم التعلیمي اإليجابي.ـ تهیئة أرضیة 

إن طريقة التنفیذ واالستفادة الدقیقة من النظم والقوانین لها أهمیة 

كبیرة ودور مهم للوصول إلى تلك األهداف. وهذا المراد ال يمكن 

أن يقبل من األساتذة والطالب إال بالتنسیق مع المسؤولین التنفیذيین 

 ون األقسام العلمیة ـ التربوية. للمراكز التعلیمیة التربوية وتعا
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باالستعانة باهلل تعالى وتحت توجیهات ولي العصر )عج( وبأمل 

 تحقق هذا التعاون والتنسیق نذكر ببعض النكات اآلتیة: 

ـ البت بالمواضیع المسكوت عنها في هذا النظام وكذلك 1

 ((.الموارد المبهمة من مسؤولیة ))معاونیة التعلیم التابعة للمصطفى

ـ المراكز التعلیمیة التربوية ملزمة بالتنفیذ الدقیق والكامل  2

للبرامج التعلیمیة المقررة، وال يجوز إجراء أي تغییر في )العناوين( 

و)عدد الوحدات( و)مضامین الدروس( وكذلك )التغییر في الوحدات 

الضرورية(. ومسؤولیة تنفیذ هذا البرنامج بعهدة الرئیس األعلى 

 م التربوي. لمركز التعلی

ـ المسؤولون التنفیذيون وأساتذة اإلشراف التعلیمي والبحثي 3

والمدرسون والطالب مكلفون جمیعاً باحترام تنفیذ هذا النظام. وكل 

 عمل يخالف هذا النظام يكون ساقطاً عن االعتبار. 

ـ إن مسؤولیة تعرف الطالب على فحوى هذا النظام تكون في 4

لتربوية. ويجب على هذه المراكز أن تجعل عهدة المراكز التعلیمیة ا

أهم هذه الموارد في متناول أيدي الطالب في وقت تسجیلهم في 

 أول فصل دراسي وكذلك في بداية كل عام دراسي.

أن يكون لها الحظ  تأمل معاونیة التعلیم التابعة للمصطفى  

المؤثر في أن يسهم هذا النظام في إيجاد التنسیق في النشاطات 
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لیمیة للمراكز، من ارتقاء كیفیة التعلیم، ورفع الصعوبات المتعلقة التع

بالقوانین. وال شك أن رؤى وأفكار التنفیذيین والمتصدين لألمور 

التعلیمیة حول النتائج الحاصلة من تنفیذ هذا النظام؛ يمكن أن 

 يستفاد منها في إعادة النظر مرة أخرى في النظام. 

العالمیة(  ن )جامعة المصطفىيعبر في هذا النظام عن عنوا

(، وعن )المراكز التعلیمیة التربوية( باالختصار بـ)المصطفى

 بـ)المركز التعلیمي(.

 المعاونیة التعلیمیة

 القسم العام للدعم التعلیمي
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 الفصل األول: أمول عامة

 ( تعاريف: 1المادة 

هي مؤسسة حوزوية حرة ذات  العالمیة: ـ جامعة المصطفى1

وضع قانوني خاص واستقالل إداري ووظیفي ومالي مشغولة بأداء 

فعالیاتها بإشراف رفیع لقائد الثورة اإلسالمیة العظیم )مد ظله العالي(. 

وهذه المؤسسة تنجز عملها في مستوى التعلیم العالي لتعلیم وتربیت 

ط وجذب وقبول الطالب غیر اإليرانیین مع االستقالل في التخطی

 الطالب. 

يشمل المراكز التعلیمیة ـ التربوية  ـ المركز التعلیمی ـ التربوي:2

الذي سمي في هذا النظام بصورة مختصرة  التابعة للمصطفى

 بـ))المركز التعلیمي((.

هو قسم متكون من مدير منصّب ـ القسم العلمی ـ التربوي: 3

الهیئة العلمیة  ومن مجموعة من أعضاء من قبل رئیس المصطفى

واألساتذة الذين يؤدون نشاطهم في فرع خاص أو جملة من الفروع 

 المتجانسة في إطار نظام األقسام العلمیة ـ التربوية في المصطفى
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مثل: القسم العلمي ـ التربوي لعلوم القرآن والحديث، والقسم العلمي 

 ـ التربوي للفقه واألصول و ... .

روع الفرعیة في التصنیف العلمي هو واحد من الف ـ الفرع:4

)العلوم والمعارف اإلسالمیة، العلوم اإلنسانیة، العلوم األساسیة و...( 

وهو من حیث الموضوع والفعالیة متمیّز جداً، ومختلف عن المواضیع 

 األخرى.

هو مجموعة متكونة من الدروس  ـ البرنامج الدراسی:5

و تخصص مقرر من الحوزوية التخصصیة ورسالة متعلقة بكل فرع أ

التي تنطوي على قسم معین  المجلس التعلیمي التابع للمصطفى

 من الوحدات الدراسیة. 

هي الدروس التي ال يستطیع الطالب أن  ـ الدروس اإلجبارية:6

يتخرجوا من غیر إنهاء وحداتها الدراسیة. وهذه الدروس غیر قابلة 

بال الدروس للتبديل وال التعويض بغیرها أيضاً، وهي تقع في ق

 االختیارية.

وهي الدروس التي يستطیع الطالب أن  ـ الدروس االختیارية:7

يتخرجوا من دون أن ينهوا وحداتها الدراسیة. واختیار هذه الدروس 

مشروط بهذا األمر، وهو أن ال يتجاوز اختیار الطالب للوحدات 

 الدراسیة الحد المعین لهم في كل فرع أو تخصص.
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وهي الدروس التي يستطیع الطالب أن  یة:ـ الدروس الغیاب8

يختاروها باعتبارها وحدات دراسیة من غیر حضور في الصف. 

وهؤالء ملزمون بقراءتها وأن يؤدوا التقییم في آخر الفصل الدراسي. 

 وتحسب لهم هذه الدروس بصفة وحدات دراسیة.

من أجل زيادة حجم المعلومات والمعارف  ـ الدروس العامة:9

التي يحتاجها الطالب، األعم من دروسهم التخصصیة في عرصة 

الثقافة والمعارف اإلسالمیة، تُعرض دروس في البرامج الدراسیة 

تحت عنوان دروس حوزوية وعمومیة ومشتركة )أساسیة( تعرف 

 بالدروس العمومیة.

ال يرتبط إنهاؤها هي الدروس التي  ـ الدروس المستقلة:10

بإنهاء دروس أخرى، ويمكن اختیارها وحدها في كل وقت وفي 

 كل فصل دراسي من دون االلتفات إلى اختیار سائر الدروس.

هي الدروس التي يقدم إتمامها على  ـ الدروس الضرورية:11

بعض المواد الدراسیة األخرى، ويجب على الطالب من البداية أن 

ينهي هذه الدروس بصفتها ضرورية. وهذه الدروس مقررة ومصادق 

علیها في البرامج الدراسیة لكل مرحلة. وتعرض في جدول البرنامج 

 الدراسي.
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ف إلى الوحدات هي الدروس التي تضا ـ الدروس التعويضیة:12

الدراسیة المقررة في مرحلة الدكتوراه وينهیها الطالب بصفتها دروس 

تعويضیة والتي من الضروري له تمییزها. وهو ملزم بأن ينهي تلك 

الدروس على ضوء البرنامج المقرر باإلضافة إلى الوحدات الدراسیة 

 المقررة في المرحلة. 

تي فیها حاجة إلى يطلق على الدروس ال ـ الدروس العلمیة:13

كسب المهارات والتمارين بصورة عملیة مع حضور األستاذ، ومعدلها 

 ضعفا ساعات الدروس النظرية.

المقصود بالبحوث أثناء الدراسة هي  ـ البحوث أثناء الدراسة:14

النشاطات البحثیة التي ينجزها الطالب على مدى فترة دراسته على 

 ضوء الشروط والقوانین الخاصة بها.

يقع التقییم االرتقائي في مقابل التقییم  ـ التقییم االرتقائی:15

العادي ويقال له التقییم الذي يستطیع الطالب الواجد للشروط أن 

يقدم علیه بال حضور في الصف وال اختیار للوحدات في بداية 

 الفصل. 

وهو يطلق على النظام الذي تقدر فیه قیمة  ـ نظام الوحدات:16

داته، ونجاح أو رسوب الطالب في درسٍ ما كل درس بعدد وح

 ينتهي بذلك الدرس فقط. 
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السنة الدراسیة في النظام السنوي ـ الوحداتي بصورة فصلین 

متصلین، وعدد أسابیع وساعات إنهاء الوحدات النظرية والعملیة في 

 هذا النظام هو ضعفا النظام الفصلي الوحداتي.

یزان الدراسي الذي المقصود بها الم ـ الوحدة الدراسیة:17

يعرض تحت عنوان الوحدة، والطالب ملزم بأن يقرأ تلك الوحدة 

 ويقیّم على ضوئها.  

يطلق الفصل الدراسي على مدة أربعة ـ الفصل الدراسی: 18

 أسبوعاً. 16أشهر من التعلیم التي تنجز في فترة 

كل سنة دراسیة تتكون من فصلین  ـ السنة الدراسیة:19

أو غیر متصلین وفي حالة الضرورة تتكون من دراسیین متصلین 

 دورة صیفیة.

أسابیع تعلیمیة،  6هذه الدورة تشتمل على  ـ الدورة الصیفیة:20

 وحدات دراسیة. 8والحد األقصى الختیار الوحدات فیها هو 

هي مرحلة أعلى من ))الماجستیر(( التي  ـ مرحلة الدكتوراه:21

راه(( في فرع معیّن، ويمكن أن تنتهي آخر األمر بمنح شهادة ))الدكتو

 تنجز هذه المرحلة بصورة متصلة أو منفصلة.

يطلق على تلك المجموعة من األفراد الذين لهم  ـ الطالب:22

 عالقة بتعلم العلوم والمفاهیم اإلسالمیة الذين قبلتهم المصطفى
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وسجلوا طبقاً للقوانین المقررة، وهم منشغلون بالدراسة بصورة 

 .المراكز التعلیمیة التابعة للمصطفى حضورية في أحد

هو األستاذ الذي تنجز  ـ األستاذ المشرف التعلیمی والبحثی:23

تحت إشرافه ورقابته جمیع النشاطات التعلیمیة ـ البحثیة للطالب 

 من بداية الدورة إلى نهايتها.

حینما يحصل الطالب في معدل درجات  ـ الطالب المشروط:24

في مرحلة البكالوريوس  14قل من فصل دراسي على درجة أ

 يسمى مشروطاً.

المقصود به تسجیل الطالب المشروط  ـ التسجیل المشروط:25

 ألجل االستمرار في الدراسة.

في حالة إخبار الطالب رسمیاً عن  ـ االنصراف عن الدراسة:26

عدم رغبته في االستمرار في الدراسة فهذا الفعل منه هو انصراف عن 

 الدراسة.

االنفصال من دون عذر مقبول ومن غیر إذن  رك الدراسة:ـ ت27

 مسبق من المركز التعلیمي يسمى تركاً للدراسة.

هي سلطة تحقق طبقاً للموارد المقررة في  ـ لجنة االنضباط:28

نظام لجنة االنضباط في التقرير المرفوع لها في مورد الطالب 

 المتخلف، وتتخذ اإلجراء المطلوب. 
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يستطیع الطالب أن يقدم على تعیین أو  افة:ـ الحذف واإلض29

حذف البعض من الوحدات الدراسیة المختارة أو إضافة البعض 

اآلخر من الوحدات الدراسیة بعد بدأ الفصل الدراسي مع احترام 

 قوانین التعلیم في الفترة المعینة.

االنتقال بمعنى تغییر مكان دراسة الطالب على  ـ االنتقال:30

 .أساس النظم والقوانین التعلیمیة للمصطفى

هو الطالب الذي غیّر المركز التعلیمي  ـ الطالب الضیف:31

لمكان دراسته )مدرسته األولى( ويستمر في دراسته في مركز 

تعلیمي آخر )المدرسة المقصودة( طبقاً لألنظمة المقررة بصورة درس 

 احد أو بصورة وقتٍ كامل بالمقدار والمدة المحددة. و

إيفاد الطالب الطالب داخل أو خارج البلد ألجل  ـ المأمورية:32

التبلیغ أو التدريس طبقاً لألنظمة والقوانین في زمن مؤقت )طويل 

 األمد أو قصیر األمد( يسمى مأمورية.

از هي اإلجازة المشروطة بشرط ))إحر ـ اإلجازة الضرورية:33

الضرورة(( والسلطة التي تحدد الضرورة هو الرئیس األعلى للمركز 

 التعلیمي، وهذه تنقسم إلى قسمین: 

ـ إجازة فصلیة )مرة واحدة على مدى الدورة الدراسیة للرجال 

 ومرتان للنساء(.
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 ـ إجازة شهر واحد )في كل فصل(.

الطالب الذين كانوا قد درسوا سابقاً دروساً في  ـ المعادلة:34

أو أحد المراكز التعلیمیة  أحد المراكز التعلیمیة التابعة للمصطفى

ـ داخل أو خارج البلد ـ يستطیعون أن  المؤيدة من المصطفى

 يوفِّقوا بین هذه الوحدات والوحدات الدراسیة الفعلیة للمصطفى

یص هذا األمر يكون من مسؤولیة في الفرع المعین ويعادلوها. وتشخ

 القسم العلمي ـ التربوي.

يقع تقییم التطور الدراسي للطالب في كل  ـ التقییم الدراسی:35

درس بناءً على معدل الحضور والنشاطات العلمیة والبحثیة ونتائج 

التقییم التحريري والشفهي خالل الفصل الدراسي وفي نهايته، ويكون 

ي الفصل الدراسي على أساس معدل درجات تقییم التطور الدراسي ف

 الدروس والوحدات الدراسیة لذلك الفصل. 

االمتحان الشامل بمعنى تقییم المستوى  ـ االمتحان الشامل:36

العلمي والبحثي للطالب بناءً على الشروط والقوانین الخاصة بعد 

إنهاء الوحدات التعلیمیة، ويكون موعد إجرائه قبل اختیار موضوع 

 لة.  الرسا

المقصود بالرسالة بحث يلزم بأن يقدمه الطالب في  ـ الرسالة:37

موضوع خاص بناءً على الشروط والقوانین الخاصة في نهاية مرحلة 
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الدكتوراه. هذا البحث ينجز بإشراف أستاذ مشرف وأستاذ مستشار، 

وله قواعده وقوانینه الخاصة به، ويحسب بمنزلة ثماني عشرة وحدة 

 دراسیة.

يُعد الطالب متخرجاً إذا أكمل جمیع وحدات  ـ التخرج:38   

 مرحلة الدكتوراه بنجاح طبقاً للبرنامج المقرر لذلك.
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 الفصل الثاني: شروط القبول والتعريف

( يقبل الطالب في مرحلة الدكتوراه بعد إحراز جمیع 2المادة 

والخاصة )الشروط الشروط األعم من العامة )الشروط غیر التعلیمیة( 

 التعلیمیة(.

مالحظة: إن إحراز الشروط الخصاصة والعامة )المدرجة في 

 نظام القبول( من مسؤولیة معاونیة التعلیم.

( الشروط الخاصة للقبول في مرحلة الدكتوراه هي 3المادة

 كاآلتي:

 ألف( كون المتقدم طالباً حوزوياً. 

المدة المسموح ب( أن ال تكون سنوات دراسة الطالب أكثر من 

 بها للدراسة.

 ج( امتالك شهادة ماجستیر معتبرة.

د( مناقشة رسالة الماجستیر مع الحصول على درجة جید في 

 الحد األدنى.
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مالحظة: األشخاص الذين في حال إتمام المراحل النهائیة لكتابة 

رسالة الماجستیر يستطیعون أن يشاركوا في امتحان مرحلة 

ید المركز التعلیمي، وشرط قبول وتعريف الدكتوراه في حالة تأي

هؤالء هو مناقشة الرسالة مع الحصول على درجة جید في الحد 

 األدنى وتخرجهم من مرحلة الماجستیر قبل بداية دورة الدكتوراه.

في  20من  15هـ ( الحصول في معدل جمیع الدرجات على 

 الحد األقصى أو ما يعادلها في مرحلة الماجستیر.

 اء من مراحل التقییم واالختبار لدخول الدورة.و( االنته

 ز( التسلط على لغتي التعلیم الفارسیة أو العربیة.

مالحظة: في حالة عدم دراسة الطالب في أحد المراكز التعلیمیة 

وكان متسلطاً على إحدى اللغتین  في داخل المصطفى

ه في المذكورتین فهو مكلف بتعلم اللغة الثانیة بعد قبوله وقبل شروع

 الدورة.

ح( النجاح في امتحان السطوح العلیا في إحدى اللغات 

)االنجلیزية، األلمانیة، الفرنسیة، الروسیة والعربیة( بتعیین من 

 المجلس التعلیمي للمراكز التعلیمیة.

 : المقصود بالسطوح العلیا المعادل للتافل االنجلیزي. 1مالحظة 
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العمل بها يكون مع : بالنسبة إلى اللغات األخرى ف2مالحظة 

اقتراح القسم العلمي ـ التربوي وتأيید المجلس التعلیمي التابع 

 .للمصطفى

بعد التخرج من الدراسة في  ط( التعهد بالخدمة في المصطفى

 لمدة تعادل مدة دراسته مرتین. المكان الذي تعینه المصطفى

( يمكن أن تقبل المشاركة في الدورات التعلیمیة األخرى 4المادة 

في نفس وقت الدراسة في دورة الدكتوراه بناءً على نظام الدراسة 

 في نفس الوقت. 
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 الفصل الثالث: النظام التعليمي ومدة الدورة

( مرحلة الدكتوراه مرحلة تعلیمیة ـ بحثیة حیث تجرى 5المادة 

 دروسها بنحو فصلي وحداتي.جمیع 

( يتكون مجموع الوحدات الدراسیة في مرحلة الدكتوراه 6المادة 

من دروس حوزوية تخصصیة ورسالة حیث تنجز على أساس 

 البرامج المقررة. 

أسبوعاً،  16( طول الدورة كل فصل دراسي يشتمل على 7المادة 

ويم أسابیع تعلیمیة طبقاً للتق 6وكل دورة صیفیة تشتمل على 

 .التعلیمي المعلن من معاونیة التعلیم التابعة للمصطفى

: زمن التقییم نهاية كل فصل والدورة الصیفیة ال 1مالحظة 

 تحسب من ضمن فترة التعلیم.

: المركز التعلیمي يمكنه في ظروف خاصة أن يجعل 2مالحظة 

 الدورة الصیفیة إلزامیة لجمیع الطالب أو لبعضهم.
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مرحلة التعلیم مكلف بأن يختار في كل  ( الطالب في8المادة 

 وحدة دراسیة. 12وحدات إلى  8فصل دراسي من 

 16( كل وحدة درس نظري تعرض في كل فصل في 9المادة 

 ساعة. 32ساعة وكل وحدة درس عملي في 

مالحظة: في الموارد االستثنائیة والضرورية يمكن أن تنجز 

خیص القسم العلمي أسبوعاً بتش 16وحدة دراسیة في فترة أقصر من 

ـ التربوي وموافقة المركز التعلیمي بشرط أن ال ينقص مجموع 

 ساعات كل وحدة دراسیة عن الحد المقرر لها.

نفرات وعلى  4( يتألف الصف للدرس على األقل من 10المادة 

 نفرات. 8األكثر من 

مالحظة: هذا المعدل قابل للتغییر في الموارد الخاصة بتشخیص 

 ـ التربوي وتأيید رئیس المركز التعلیمي. القسم العلمي

( الحد األقصى لمدة مرحلة الدكتوراه أربع سنوات 11المادة 

وحدة  18وحدة دراسیة و 36)ثمانیة فصول دراسیة( على أساس 

للرسالة؛ إذ تختص أربع فصول منها بالمرحلة التعلیمیة. يضاف 

ة الضرورة فصالن دراسیان على األكثر إلى )األربع سنوات( في حال

باقتراح األستاذ المشرف على التعلیم والبحث وتأيید القسم العلمي ـ 

 التربوي المعني بذلك.



21  
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مالحظة: في حالة كون البرنامج التعلیمي لمرحلة الدكتوراه بناءً 

وحدة  54على حاجة الطالب والفروع المختلفة أكثر من مجموع 

احد إلى وحدات دراسیة فصل و 10المذكورة سیضاف بإزاء كل 

 المدة المسموح بها للدراسة.

( الحد األقصى للوحدات الدراسیة في الدورة الصیفیة 12المادة 

 وحدات.  4

( إذا لم يتیسر إكمال المادة المطلوبة في الحاالت 13المادة 

االستثنائیة واالضطرارية في فصل واحد في حالة تشخیص األستاذ 

ذلك فذلك الدرس يعتبر وتأيید القسم العلمي ـ التربوي المعني ب

ناقصاً ويوافق على السماح بتكمیله  في فصل جديد. وبال شك 

يجب أن تبدل درجة ذلك الدرس الناقص وفي أقصى مدة إلى نهاية 

 الفصل التالي بدرجة قطعیة وتثبت في الوثیقة السابقة.

( في حالة تشخیص األقسام العلمیة ـ التربوية للمركز 14المادة 

التقییم العلمي ضرورة إتمام الطالب عدداً من الوحدات التعلیمي بعد 

وحدات( بهدف )التقوية والتعويض  6الدراسیة )على األكثر

والضرورة( فإن الطالب مكلف بأن يتم تلك الدروس بصورة 

 )دروس إضافیة(.



22 

 

  

 لجامعة المصطفی التعلیمیةالقوانین و المقررات 

مالحظة: في هكذا موارد في صورة تشخیص األقسام العلمیة ـ 

وحدات دراسیة  6مام أكثر من التربوية للمركز التعلیمي ضرورة إت

لمجموعة من الطالب فإنه يجب أن يصادق على تلك الموارد 

 المجلس التعلیمي للمركز التعلیمي.

( تكتب رسالة الدكتوراه على ضوء ))نظام كتابة رسالة 15المادة 

 .الدكتوراه(( المقرر من المصطفى
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 التعليم والبحثالفصل الرابع: األستاذ املشرف على 

( يجب أن تنجز في دورة الدكتوراه جمیع النشاطات 16المادة 

التعلیمیة والبحثیة للطالب من بداية الدورة إلى نهايتها تحت إشراف 

 أستاذ مشرف على التعلیم والبحث. 

مالحظة: األستاذ المشرف على التعلیم والبحث سیكون مسؤوالً 

والبحثیة إلى إنهاء وحداته عن الطالب في كل نشاطاته التعلیمیة 

 النظرية وتصويب موضوع الرسالة.

( القسم العلمي ـ التربوي مكلف بأن يختار للطالب من 17المادة 

بداية الدورة مع األخذ بوجهة نظره أستاذاً مشرفاً على التعلیم 

 والبحث.

( األستاذ المشرف على التعلیم والبحث مكلف بأن يبرز 18المادة 

ية كل فصل دراسي عن الطور الدراسي للطالب إلى تقريراً في نها

 القسم العلمي ـ التربوي للمركز التعلیمي. 

( سیكون للطالب الحق في تغییر األستاذ المشرف على 19المادة 

التعلیم والبحث مرة واحدة فقط بالتنسیق مع األستاذ والقسم العلمي 

 ـ التربوي. 
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 لجامعة المصطفی التعلیمیةالقوانین و المقررات 

تعلیم والبحث بناءً ( يستطیع األستاذ المشرف على ال20المادة 

على نظام كتابة رسالة الدكتوراه أن يقبل مسؤولیة األشراف على 

 رسالة الطالب أو االستشارة أيضاً.

مالحظة: األولوية في اختیار األستاذ المشرف أو المستشار 

 .ألعضاء الهیئة العلمیة وأساتذة المصطفى

والبحث ( يجب أن يختار األستاذ المشرف على التعلیم 21المادة 

أو المؤسسات  من أوساط أعضاء الهیئة العلمیة للمصطفى

التعلیمیة ـ التحقیقیة األخرى وفضالء ومحققي الحوزات العلمیة، 

ولديه شهادة دكتوراه أو السطح الرابع في الحوزة متناسبة مع الفرع 

الدراسي للطالب وتكون لديه خلفیة تدريس ال تقل عن خمس 

التكمیلیة للمركز التعلیمي، وتكون  سنوات في مقاطع الدراسات

أهلیة هؤالء لذلك مورد تأيید مجلس الدراسات التكمیلیة للمركز 

 التعلیمي. 

( تحسب أتعاب األساتذة المشرفین في كل فصل 22المادة 

 دراسي بمعدل وحدة درس نظري. 

( األستاذ المشرف على التعلیم والبحث يستطیع أن 23المادة 

 على طالبین اثنین في نفس الوقت. يشرف في الحد األقصى
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 الفصل الخامس الحضور والغياب

( مشاركة الطالب في كل البرامج الدراسیة والنشاطات 24المادة 

التعلیمیة والبحثیة إلزامیة، وفي حالة الغیاب فإن مسؤولیة تشخیص 

 كونه بعذر مقبول وبغیر عذر مقبول بید األستاذ.

 دقیقة. 50درس  ( تكون مدة كل جلسة25المادة 

3( إذا كان غیاب الطالب في أي درس أكثر من 26المادة  
16

 

وكان بدون عذر نهائیاً فهذا سیوجب حذف ذلك الدرس ويعطى فیه 

صفراً. وإذا كان غیابه بعذر مقبول أو ملفق بین الغیاب بعذر مقبول 

وبین الغیاب بدون عذر مقبول فإنه يوجب حذف ذلك الدرس من 

 یه صفراً.دون أن يعطى ف

: يدرج قید الحذف مع درجة صفر أو بدون درجة 1مالحظة 

 صفر في وثیقة درجات الطالب.

( في فرض المادة المذكورة آنفاً الفصل المذكور 2مالحظة 

 يحسب بمثابة فصل كامل ومن سنوات دراسة الطالب.

( إن كل نوع من أنواع عدم الحضور في الصف منوط 27المادة 

 اً من األستاذ.بأخذ اإلجازة سابق
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 الفصل السادس: اإلجازة واملأمورية إلى خارج البلد

 ألف ـ اإلجازة

( يستطیع الطالب أن يتمتع باإلجازة في فصل الصیف 28المادة 

 لمدة أقصاها شهران مع موافقة الرئیس األعلى للمركز التعلیمي.

( يمكن الطالب أن يستفید من اإلجازة االضطرارية 29المادة 

 الفصلیة أو لشهر واحد في طوال الدورة الدراسیة في الموارد اآلتیة:

 ـ لمرض الطالب أو مرض أقاربه من الدرجة األولى.1

 ـ إلنجاز األمور اإلدارية.2

 ـ لوفاة األقارب من الدرجة األولى.3

 ـ للزواج. 4

 ـ للحج الواجب.5

: الجهة التي تشخص إحراز الضرورة هو الرئیس 1مالحظة 

 األعلى للمركز التعلیمي. 
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: يمكن االستفادة من اإلجازة الفصلیة مرة واحدة فقط 2مالحظة 

 في طوال الدورة، واإلجازة لشهر واحد في كل فصل.

: يمكن قبول اإلجازة الفصلیة ألكثر من مرة بالنسبة 3مالحظة 

 تشخیص الرئیس األعلى للمركز التعلیمي.  لألخوات المتزوجات مع

( الفصل المشتمل على إجازة اضطرارية لشهر واحد 30المادة 

 تحسب من مدة الدراسة المسموح بها.

( الطالب الذين عندهم تأخیر أقل من فصل دراسي 31المادة 

واحد وكان عذرهم مقبوالً في حالة عدم استفادتهم من اإلجازة 

أخیرهم يحسب من اإلجازة الفصلیة، وفي حالة الفصلیة سابقاً فإن ت

كون تأخیرهم بدون عذر مقبول فستكون الجهة التي تبت في ذلك 

 هي لجنة االنضباط التابعة للمركز التعلیمي.

مالحظة: الطالب الذين كان عندهم تأخیر أقل من فصلٍ دراسي 

في حالة كونهم قد تمتعوا باإلجازة الفصلیة فإن لجنة االنضباط في 

المركز التعلیمي هي التي تبت في شأنهم من جهة االستمرار 

 بالدراسة أو غلق ملفاتهم.

أشهر دراسیة  3( الطالب الذين عندهم تأخیر أكثر من 32المادة 

وكانوا قد تمتعوا باإلجازة الفصلیة أيضاً، فإن ملفاتهم ستعلّق من قبل 
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ستغلق من  أشهر من تعلیق ملفاتهم فإنها 3المركز التعلیمي ، وبعد 

 قبل المركز التعلیمي في حالة عدم مراجعتهم.

: في حالة كون ملف الطالب معلقاً أو مسدوداً فیجب 1مالحظة  

على المركز التعلیمي أن يخبر عن ذلك معاونیة التعلیم التابعة 

 .للمصطفى

أشهر من  6: في حالة رجوع الطالب في مدة أقصاها 2مالحظة 

لیمي يستطیع أن يبادر إلى فتح ملفه بعد غلق ملفه فإن المركز التع

 التحقیق في أدلة تأخیره.

( إن الجهة المسؤولة عن النظر في كون العذر مقبوالً أو 33المادة 

غیر مقبول في المخالفات الناشئة من التأخیر في الرجوع من السفر 

إلى شهر واحد هو الرئیس األعلى للمركز التعلیمي، وإذا كان أكثر 

 من مسؤولیة لجنة انضباط ذلك المركز التعلیمي.  من ذلك فهو

 ب( المأمورية: 

( ال تقبل المأمورية طويلة األمد التبلیغیة والتدريسیة 34المادة 

في دورة الدكتوراه إلى زمن االنتهاء من الوحدات الدراسیة 

 وتصويب موضوع الرسالة.

مالحظة: حینما يقدم الطالب على طلب المأمورية بعد تصويب 

 ضوع رسالته فإنه يجب علیه أن يكتب رسالته في مدة المأمورية.مو



29  

 

 
 

 النظام الدراسي لمرحلة الدكتوراه

 

( يمكن الطالب في دورة الدكتوراه في حالة إحراز 35المادة 

الضرورة وكونه حاصالً على جمیع شروط المركز التعلیمي المعني 

بذلك أن يستفید في كل فصل دراسي من المأمورية قصیرة األمد 

 يوماً. 30لمدة أقصاها 

يمنع القیام بمأموريتین قصیرتي األمد في فصل دراسي  مالحظة:

 واحد.

( الحد األكثر للمأمورية طويلة األمد سنتان، وفي حالة 36المادة 

الضرورة وتأيید الجهات ذات الصالحیة تمدد المأمورية إلى 

 مرحلتین أخريین لمدة أقصاها سنتان أخريان.

األمد إذا كانت ( ال يوافق على المأموريات قصیرة 37المادة 

 مقترنة بأيام التقییم.

مالحظة: يستثنى من شمولیة هذه المادة سفر الحج الواجب 

والبعثات التبلیغیة في الحج، ويجرى التقییم المتعلق بهما في موعد 

 آخر.

( مدة اإلجازة االضطرارية شهر واحد، وتحسب 38المادة 

لة الحضور المأمورية قصیرة األمد للطالب في صورة التعويض بمنز

 في الصف.



30 

 

  

 لجامعة المصطفی التعلیمیةالقوانین و المقررات 

( شروط التأخیر عن المراجعة في المأمورية هي نفس 39المادة 

 شروط التأخیر عن المراجعة في اإلجازة. 

( يكون المالك في بداية ونهاية مدة مأمورية الطالب 40المادة 

هو تاريخ موافقة المركز التعلیمي، ويجب على الطالب إلى زمان 

النظم التعلیمیة لمركزه التعلیمي، خروجه أن يكون متبعاً لجمیع 

 ولیس له الحق في أن يعطل برامجه التعلیمیة.

مالحظة: في الحالة التي يتأخر فیها الطالب عن الخروج ألي 

سبب كان أكثر من شهر فإنه يحتاج إلى استعالم جديد من جهات 

 اإليفاد للمركز التعلیمي للحصول على مجوز جديد.
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 االنصراف وترك الدراسة الفصل السابع:

 ( يقبل انصراف الطالب عن الدراسة بالشروط اآلتیة: 41المادة 

 ـ تقديم طلب مكتوب مع ذكر األدلة.1

 ـ موافقة الرئیس األعلى للمركز التعلیمي.2

 .ـ مصادقة معاونیة التعلیم التابعة للمصطفى3

 مالحظة: الحد األكثر إلعالن وجهة نظر المركز التعلیمي عشرة

أيام من حین طلب الطالب، وإعالن وجهة نظر معاونیة التعلیم التابعة 

أيضاً مدة عشرة أيام، وسیكون عدم إعالن وجهة  للمصطفى

 النظر بمعنى تأيید االنصراف. 

( بعد قطعیة االنصراف وانغالق الملف فإن رجوع 42المادة 

الطالب منوط بإجراء مراحل التسجیل من جديد وقبوله في 

 انات المتعلقة بذلك.االمتح

( ترك الدراسة بدون الحصول على إجازة مسبقة لمدة 43المادة 

تزيد على شهر يعد انصرافاً من الدراسة، ويوجب غلق الملف من 

 قبل المركز التعلیمي.

مالحظة: يمكن المركز التعلیمي أن يبادر إلى فتح ملف الطالب 

 األدلة المقبولة.في حالة رجوعه في مدة أقل من فصل وإبرازه 
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 الفصل الثامن: التقييم الدراس ي

 ألف ـ القییم النهائی

( يجرى تقییم الوحدات الدراسیة لمرحلة الدكتوراه في 44المادة 

 نهاية كل فصل.

( مشاركة الطالب في التقییمات التعلیمیة إلزامیة وعدم 45المادة 

كون حضور الطالب بمنزلة حصولهم على درجة صفر، وفي صورة 

 عذرهم مقبوالً فذلك الدرس يحذف بدون حصولهم على صفر.

: إن كل نوع من األعذار لعدم المشاركة في التقییم 1مالحظة 

يجب أن تُخبر به سابقاً معاونیة التعلیم التابعة للمركز التعلیمي بصورة 

رسمیة. وفي حالة عدم القدرة على التنسیق والحصول على اإلجازة 

يبادر في أول فرصة إلى مراجعة معاونیة  يجب على الطالب أن

 التعلیم لتوجیه عذره.

: إذا كان عدد جلسات التدريس في مادةٍ دراسیة أقل 2مالحظة 

13من  
16

ساعة دراسیة فال يجرى تقییم في ذلك الدرس، ويعلن  
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الدرس بأنه ناقص، وبعد تكمیل ساعاته يجرى تقییم فیه بالتنسیق 

 مع معاونیة التعلیم. 

( تُقیّم الدرجة النهائیة للطالب في كل مادة بصورة 46ة الماد

 عددية من صفر إلى عشرين.

( تقییم التطور الدراسي للطالب في كل درس يقع على 47المادة 

أساس معدل الحضور والنشاطات العلمیة في الصف وإنجاز البحوث 

ونتائج التقییم نهاية الفصل، وأستاذ كل مادة هو المرجع في تقییم 

 الب في تلك المادة.الط

( من مجموع عشرين درجة للتقییم في كل مادة 48المادة 

درجة  12درجات للبحوث أثناء الدراسة و 8دراسیة نظرية تحسب 

 تختص بالتقییم في نهاية الفصل.

: في حالة موافقة القسم العلمي ـ التربوي التابع للمركز 1مالحظة 

شاطات البحثیة للطالب التعلیمي يمكن األستاذ أن يجعل درجات الن

 بدالً من التقییم النهائي.

: حینما يختار الطالب بالتنسیق مع المركز التعلیمي 2مالحظة  

درساً بصورة غیابیة أو بصورة ارتقائیة وأقیم التقییم المتعلق به فإن 

. 48درجته في نهاية الفصل تحسب عند التقییم استناداً إلى المادة 

 ي(.)وسیعلن برنامجه التنفیذ
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: الطالب الذين يكملون دروس الخارج في الفقه 3مالحظة 

واألصول خارج المراكز التعلیمیة مكلفون بالمشاركة في التقییم 

الدراسي سنوياً في مركزهم الدراسي؛ حیث بعد التقییم وتأيید القسم 

 العلمي ـ التربوي ستثبت درجاتهم في الوثیقة.

توي على بحث إلزامي : بالنسبة إلى الدروس التي تح4مالحظة 

واجتازها الطالب بصورة غیابیة أو بالترقیة فإنه يجب علیه كتابة 

 بحث صفي طبقاً لنظام البحوث أثناء الدراسة.

% في الحد األقصى من 25: يستطیع الطالب أن يختار 5مالحظة 

مجموع الوحدات الدراسیة بصورة غیابیة مع تأيید القسم العلمي ـ 

 التربوي. 

( الحد األدنى للدرجة المقبولة في كل مادة دراسیة 49المادة 

، والحد 14، والحد األدنى للمعدل المقبول في كل فصل دراسي 12

األدنى للمعدل المقبول في نهاية الدورة التعلیمیة ألجل المشاركة في 

 .16االمتحان الشامل 

( المركز التعلیمي مكلف بإصدار الوثیقة الدراسیة 50المادة  

طالب في نهاية كل فصل بعد آخر تقییم في مدة أقصاها لجمیع ال

 شهران.
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مالحظة: عنوان المادة الدراسیة وعدد وحدات الدروس 

االرتقائیة عالوةً على تثبیت درجاتها في عمودها الخاص يثبت في 

 الوثیقة  أيضاً في قسم المالحظات عبارة بصورة ارتقائیة.

بیتها في الوثیقة وكشف ( ال يمكن تغییر الدرجة بعد تث51المادة 

الدرجات )كارتكس(، وال يمكن تغییرها إال في حالة ثبوت الخطأ 

بتأيید الرئیس األعلى للمركز التعلیمي وموافقة معاونیة التعلیم التابعة 

 .للمصطفى

( يثبت معدل الدرجات لجمیع الدروس )األعم من 52المادة  

درجة النجاح والرسوب( في الوثیقة في نهاية كل فصل، ويثبت في 

كشف الدرجات )كارتكس( معدل متوسط جمیع المعدالت في نهاية 

 مرحلة الدكتوراه في كل فصل.

: يكون تنظیم وصدور الوثیقة الدراسیة وحساب معدل 1مالحظة 

بناءً على الخطة المرسومة لذلك التي تعلنها معاونیة الدرجات 

 .التعلیم التابعة للمصطفى

: ال تحسب الدورة الصیفیة كفصلٍ دراسي، وتحسب 2مالحظة 

 درجات هذه الدورة في المعدل العام فقط.

 ب( التقییم االرتقائی
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( األصل هو عدم التقییم االرتقائي، وفي موارد خاصة 53المادة 

 نظر القسم العلمي ـ التربوي هي مالك العمل في ذلك.تكون وجهة 

( يمكن الطالب في كل مادة من المواد أن يشاركوا في 54المادة 

 التقییم االرتقائي مرة واحدة فقط. 

( التقییم االرتقائي هو نظیر التقییم العادي )من حیث 55المادة 

تقییم التحريري والشفهي( ويجريه المركز التعلیمي متزامناً مع ال

 العادي. 

مالحظة: يستطیع المركز التعلیمي في موارد خاصة أن يجري 

 التقییم االرتقائي في غیر الوقت المذكور آنفاً.

( يستطیع الطالب أن يشارك في التقییم االرتقائي في 56المادة 

حالة عدم كون الدروس المعینة لالرتقاء من ضمن الوحدات 

 ق به.المختارة في الفصل الدراسي المتعل

( يقام التقییم االرتقائي على ضوء البرنامج التعلیمي 57المادة 

وتقییم الدروس الغیابیة يقام على ، والمتون المصوبة من المصطفى

أساس المصادر والمتون المقترحة من القسم العلمي ـ التربوي وهذه 

 المصادر يجب أن تكون أقوى من مصادر الدرس الحضوري.
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المتعلقة بالتقییم العادي تشمل التقییم  ( القوانین58المادة 

االرتقائي أيضاً، وعدم المشاركة في التقییم من غیر عذر مقبول 

 يوجب درج درجة صفر في الوثیقة.

 ج( تقییم التطور الدراسی

( تقییم التطور الدراسي للطالب في كل درس يقع على 59المادة 

ائج التقییمات أساس معدل الحضور والنشاطات العلمیة والبحثیة ونت

األخرى في نهاية الفصل، ويكون تقییم التطور الدراسي في الفصل 

الدراسي على أساس معدل درجات الدروس والوحدات الدراسیة 

 لذلك الفصل.

( إذا كان الطالب في مرحلة الدكتوراه مشروطاً خالل 60المادة 

فصلین دراسیین ففي أي مرحلة دراسیة كان يمكن المركز التعلیمي 

 ع االلتفات إلى ظروف الطالب أن يغلق ملفه.م

مالحظة: كون الطالب مشروطاً في ثالثة فصول متتالیة أو أربعة 

 فصول متفرقة يوجب غلق ملفه من قبل المركز التعلیمي.
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 الفصل التاسع: اختيار وتغيير الفرع والتخصص

 ( تغییر الفرع في دورة الدكتوراه ممنوع.61المادة 

يمكن تغییر التخصص مرة واحدة فقط بالتنسیق مع  (62المادة 

القسم العلمي ـ التربوي المعني بذلك الشأن ومع موافقة المركز 

في حالة توفر  التعلیمي وتأيید معاونیة التعلیم التابعة للمصطفى

 الشروط اآلتیة:

ـ عدم وجود مانع طبقاً للقوانین التعلیمیة من استمرار المتقدم 1

 تخصص السابق.في دراسة في ال

ـ أن يكون المتقدم قد أنهى فصالً دراسیاً على األقل بالحد 2

 األدنى للوحدات المقررة. 

ـ أن ال يكون معدل جمیع الوحدات التي أنهاها المتقدم أقل 3

 .16من 

ـ أن يكون بإمكان المتقدم أن ينهي الوحدات الدراسیة 4

 للتخصص الجديد في المدة المسموح بها للدراسة.



39  

 

 
 

 النظام الدراسي لمرحلة الدكتوراه

 

( يجب على الطالب أن يقدم طلباً مكتوباً لتغییر 63المادة 

تخصصه باإلضافة إلى المستمسكات الالزمة قبل شهر على أقل 

التقادير من بدء الدروس يسلمه إلى معاونیة التعلیم التابعة لمكان 

دراسته، والمركز التعلیمي أيضاً مكلف بأن يجیب عن طلب الطالب 

ستالم طلبه بااللتفات إلى وجهة نظر بمدة أقصاها أسبوعان بعد ا

األقسام العلمیة ـ التربوية التي كان فیها والتي يريد االلتحاق بها 

وبااللتفات إلى الشروط المذكورة آنفاً، وتخبر معاونیة التعلیم التابعة 

 المركز التعلیمي الذي كان فیه بالنتیجة خالل أسبوع. للمصطفى

قة على طلب تغییر التخصص فإن ( بعد اإلعالن بالمواف64المادة 

الطالب مكلف بأن يسجل اسمه في أول فصل في التخصص الجديد. 

وفي حالة مخالفته وعدم دأبه في ذلك فسیكون داخالً في إطار 

 التخلف التعلیمي.

( يدقق في الوحدات الدراسیة التي أنهاها الطالب في 65المادة 

ي المتعلق التخصص السابق من قبل القسم العلمي ـ التربو

بالتخصص المطلوب، ويقرر في مورد قبولها وعدم قبولها على ضوء 

 شروط المعادلة.

: الطالب مكلف بأن يشارك في درس الوحدة 1مالحظة  

 الدراسیة التي لم تقبل درجتها.
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: الطالب مكلف بإنهاء الدروس الضرورية للتخصص 2مالحظة 

 الجديد.

دة دراسته في : يضاف للطالب فصل واحد على م3مالحظة 

 10حالة الحاجة إلى إنهاء دروس ضرورية سواء كانت بمعدل 

 وحدات أو أكثر.
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 الفصل العاشر: االنتقال

( االنتقال بمعنى تغییر مكان دراسة الطالب، ويقبل بناءً 66المادة 

 على الشروط اآلتیة:

 المنتقل منه.ـ إتمام فصل دراسي على األقل في المركز التعلیمي 1

 ـ بقاء فصلین دراسیین على األقل من الوحدات الدراسیة للدورة.2

 ـ عدم وجود منع من دراسته في المركز التعلیمي المنتقل منه.3

ـ وجود الفرع والتخصص الدراسي للطالب في المركز التعلیمي 4

 المنتقل إلیه.

 المنتقل إلیه.ـ موافقة المركز التعلیمي المنتقل منه والمركز التعلیمي 5

 ( مراحل انتقال الطالب كاآلتي:67المادة 

ـ تقديم طلب مكتوب من قبل الطالب إلى المركز التعلیمي 1

 المنتقل منه على األقل منذ شهر ونصف قبل بداية الدروس. 

ـ إظهار وجهة نظر المركز التعلیمي المنتقل منه في خصوص 2

موافقته على طلب الطالب خالل مدة أقصاها أسبوع وفي حالة 
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االنتقال يجب علیه أن يرسل السوابق التعلیمیة للطالب إلى المركز 

 التعلیمي المنتقل إلیه إلبداء رأيه فیها. 

ـ إبداء رأي المركز التعلیم المنتقل إلیه بالنسبة إلى قبول 3

الطالب وعدمه في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استالم 

 المستمسكات.

في مدة  اونیة التعلیم التابعة للمصطفىـ إبداء وجهة نظر مع4

أقصاها أسبوع بعد استالم وجهة نظر المركز التعلیمي المنتقل منه 

 والمنتقل إلیه.

( يجب أن يكون انتقال الطالب من المراكز التعلیمیة 68المادة 

من داخل البلد إلى خارجه وبالعكس بموافقة  التابعة للمصطفى

 .صطفىمعاونیة التعلیم التابعة للم

( يجب أن يكون الطالب حاصالً على شروط تغییر 69المادة 

التخصص في حالة كون االنتقال مستلزماً لتغییر التخصص، وال 

 يوافق على انتقال الطالب في حالة كون انتقاله مستلزماً لتغییر الفرع.

أن تقدم  ( تستطیع معاونیة التعلیم التابعة للمصطفى70المادة 

بصورة مستقلة في مورد الضرورة وشكوى الطالب على نقل الطالب 

 من المركز التعلیمي الذي يريد االنتقال منه.
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 الفصل الحادي عشر: الطالب الضيف

( في بعض األحیان يكون الطالب مضطراً إلى تبديل 71المادة 

مكان دراسته بصورة مؤقتة فیمكنه أن يبدله مع موافقة المركزين 

 والمنتقل إلیه بصفة طالب ضیف. التعلیمیین المنتقل منه

: ال مانع من صیرورة الطالب ضیفاً في مركز تعلیمي 1مالحظة 

آخر إلكمال درس واحد أو أكثر مع موافقة المركزين التعلیمیین 

 المنتقل منه والمنتقل إلیه.

: اختیار وحدات الطالب ـ سواء أكان بصورة درس 2مالحظة 

ن يكون بالتنسیق مع القسم واحد أو بصورة الوقت التام ـ يجب أ

العلمي ـ التربوي وموافقة المركزين التعلیمیین المنتقل منه والمنتقل 

 إلیه.

( كون الطالب ضیفاً في أحد المراكز التعلیمیة مشروط 72المادة 

 بإنهائه فصالً دراسیاً على األقل في المركز التعلیمي المنتقل منه.

وس التي أنهاها الطالب ( يجب أن ال يتجاوز عدد الدر73المادة 

بصفته ضیفاً )سواء أكانت بصورة وقت كامل أو بصورة درس واحد( 
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بالمئة من كل وحدات  30في مركز تعلیمي واحد أو مراكز متعددة ـ 

 الدورة.

( تثبت الوحدات الدراسیة نفسها التي يكملها الطالب 74المادة 

التعلیمي  الضیف في أحد المراكز التعلیمیة في وثیقته في المركز

المنتقل منه، وتؤخذ بعین االعتبار درجاتها في حساب المعدل 

الفصلي ومعدله العام. والمركز التعلیمي المنتقل إلیه مكلّفٌ بإرسال 

وثیقة الطالب إلى المركز التعلیمي المنتقل منه طبقاً لشروط وثیقة 

 الطالب.

رج من ( يصدر المركز التعلیمي المنتقل منه شهادة التخ75المادة 

 الدراسة للطالب الضیف.

( كون الطالب ضیفاً في المراكز التعلیمیة التابعة 76المادة 

من داخل البالد إلى خارجها وبالعكس يجب أن  للمصطفى

 .يكون بموافقة معاونیة التعلیم التابعة للمصطفى
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 الفصل الثاني عشر: املعادلة

دروساً في أحد المراكز ( الطالب الذين أنهوا سابقاً 77المادة 
أو أحد المراكز التعلیمیة المؤيدة من  التعلیمیة التابعة للمصطفى

ـ في داخل أو خارج البلد ـ يستطیعون أن يعادلوا  المصطفى
 وحداتهم الدراسیة بشرط حصولهم على الشروط اآلتیة: 

ـ أن تكون عناوين الدروس التي أكملها الطالب لها اشتراك 1
بتشخیص القسم العلمي  وس برنامج المصطفىمضموني مع در

التربوي المعني بذلك في المركز التعلیمي المنتقل إلیه على األقل 
 % وأن ال تكون أقل باعتبار عدد الوحدات. 75
 .16ـ أن ال تكون درجات الدروس التي أنهاها الطالب أقل من 2
قبل ـ قبول الدروس المعادلة مشروط بالتقییم العلمي للطالب من 3

 القسم العلمي ـ التربوي المرتبط بذلك. 
( يطرح من المدة المسموح بها للدراسة فصل واحد 78المادة 
 وحدات دراسیة معادلة. 10بإزاء كل 

( تثبت الدروس المقبولة في وثیقة الطالب، وتؤخذ 79المادة 
بعین االعتبار درجاتها في حساب المعدل العام لدرجات الطالب في 

 ة.نهاية الدراس
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 الفصل الثالث عشر: االمتحان الشامل

( الطالب الذي تمكن من إنهاء دروس المرحلة 80المادة 

التعلیمیة لدورة الدكتوراه بنجاح ولم يكن معدل جمیع درجاته أقل 

؛ يجب علیه أن يشارك في االمتحان الشامل الذي يجرى  16من 

 بعد إكمال الدورة بصورة تحريرية وشفهیة.

يجرى االمتحان الشامل التحريري والشفهي تحت ( 81المادة 

إشراف الرئیس األعلى للمركز التعلیمي ـ التربوي من قبل هیئة 

 نفرات بالتوضیح اآلتي:  5مؤلفة من 

 ـ مدير القسم العلمي ـ التربوي المعني بذلك.

نفرات من أعضاء الهیئة العلمیة حاصلین على األقل على  4ـ 

سنوات  3األستاذ المساعد التحقیق مع درجة األستاذ المساعد أو 

خبرة في التدريس أو البحث في دورة الماجستیر بتعیین من مجلس 

 .الدراسات التكمیلیة لمجمع ومؤسسات التعلیم العالي للمصطفى

مالحظة: تقوم الهیئة المذكورة بطرح األسئلة التحريرية وتصحیح 

 األوراق. 
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مضمون دروس الفرع  ( يكون االمتحان التحريري من82المادة 

المتعلق به وفي أربعة دروس على األقل بصورة شرح ويجرى في 

 مدة يومین متتالیین على أقصى حد.

: إقامة االمتحان الشفهي منوطة بالحصول على معدل 1مالحظة 

في االمتحان التحريري وأن ال تكون أي درجة من  15أدناه 

 .12درجات الدروس أقل من 

دم نجاح الطالب في أول امتحان تحريري : في حالة ع2مالحظة 

 12يجرى له امتحان جديد في الدروس التي تكون درجاتها من 

لمرة واحدة بعد مدة أقصاها أربعة أشهر، وال يسمح للطالب  15إلى 

 . 12بالمشاركة في امتحان آخر في حالة كون الدرجات أقل من 

ت ( يجرى االمتحان الشفهي على أساس المعلوما83المادة 

والقدرات العلمیة للطالب وفي خصوص موضوع رسالة للدكتوراه أو 

في المحیط األعم من الفرع التخصصي للطالب، هذا االمتحان بمثابة 

تقییم لالستعدادات البحثیة والتعلیمیة وقدرة الطالب على إنجاز 

 البحث.

( الدرجة المقبولة في االمتحانات التحريرية والشفهیة 84المادة 

بالمئة من الدرجة النهائیة، ويجب أن ال يقل  30و 70تیب على التر

 .15المعدل العام لدرجات الطالب في االمتحان الشامل عن 
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( تستطیع المجامع والمؤسسات التعلیمیة العلیا أن 85المادة 

( قبل 2تجري امتحان اللغة األجنبیة )موضوع الفقرة ح من المادة 

یة، وتكون درجة النجاح فیه االمتحان الشامل في المرحلة التعلیم

 مشروطة بمشاركة الطالب في االمتحان الشامل. 

( المجامع والمؤسسات التعلیمیة العلیا مكلفة بإرسال 86المادة 

بعد  نتائج االمتحان الشامل إلى معاونیة التعلیم التابعة للمصطفى

 إجرائه بمدة أقصاها شهر واحد.  
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 تخرج من الدراسةالفصل الرابع عشر: ال

( إذا أكمل الطالب كل الوحدات الدراسیة لمرحلة 87المادة 

الدكتوراه بنجاح طبقاً للبرنامج المقرر وعلى ضوء هذا النظام فإنه 

 يعرف بخريج هذه المرحلة ويستحق أن يمنح شهادة الدكتوراه.

مالحظة: ال يستحق الطالب شهادة الماجستیر في الموارد التي 

من منحه الشهادة طبقاً  لجنة االنضباط التابعة للمصطفىتمنع فیها 

 للنظام المتعلق بذلك.

( المراكز التعلیمیة مكلفة بعد ثالثة أشهر في أقصى حد 88المادة 

بعد تخرج الطالب بأن تخبر المسؤولین في معاونیة التعلیم التابعة 

بوضعیته ألجل إصدار الشهادة. وتكون شهادة الدراسة  للمصطفى

وتوقیع رئیس  عیة بعد تصديق معاونیة التعلیم التابعة للمصطفىقط

 .المصطفى

ولم  16( في حالة كون معدل درجات الطالب أقل من 89المادة 

يكن له مانع من ناحیة مدة الدراسة فإنه يستطیع أن يختار من جديد 

وحدات دراسیة على األكثر بمعدل فصل واحد من الدروس التي  8
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ويعید تلك الدروس حتى يتدارك  16أقل من  نجح فیها بدرجة

 معدله العام.

أو الذين  16إلى  14( يمنح الطالب الذين معدلهم من 90المادة 

تخلفوا عن الدراسة وبأي حجة كان تخلفهم شهادة إكمال الدورة 

 المعینة فقط.

مالحظة، ويكون  49مادة و 91( نُظّم هذا النظام في 91المادة 

ن الموارد المسكوت عن ذكرها ـ حسب الظاهر البت ورفع اإلبهام ع

 .ـ في هذا النظام من مسؤولیة معاونیة التعلیم التابعة للمصطفى

 

 

 

 

 

 

 

 


