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 وحدة الدراسات العليا في الكلية التقشية اإلدارية / السهصل إعداد:

 الفرل االول
 السهصل معلهمات عامة عن الدراسات العليا في الكلية التقشية االدارية /

 
 سقدمة:ال

مغ لحطة التقجيع  ء  ابتجامحرػل عمى الذيادة العميا للية التقجيع آ ىحا الجليليػضح      
 .ولغاية التخخج

السعسػل بيا وآليات التقجيع والتشافذ، فزال  عغ إيجاز جخاءات والقػانيغ اإل كسا يػضح    
، شامل لكل متعمقات الدشة التحزيخية والدشة البحثية مغ أجل تدييل السيسة لصمبتشا األعداء

العميا مشح االنصالقة األولى وحتى وليكػن دليال  مخشجا  لسعالع الصخيق العمسي لمجراسات 
 السشافدة.
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 وحدة الدراسات العليا في الكلية التقشية اإلدارية / السهصل إعداد:

لى بعس السعمػمات األساسية التي تخز الجراسات العميا إبجاية سيتع التصخق في ال     
 بذكل عام والجراسات العميا في الكمية التقشية اإلدارية/ السػصل بذكل خاص.

 اإلدارية/السهصل:الدراسات العليا الستاحة في الكلية التقشية  -1
ىي عسال خ في قدع تقشيات إدارة األكميتشا في الػقت الحاضلالجراسات العميا الستػفخة    

عسال, والتي تع استحجاثيا في العام الجراسي الساجدتيخ بتخرز تقشيات إدارة األدراسة 
عالي بشفذ التخرز. دراسة الجبمػم ال ستحجاثإل, كسا ان العسل جاري 2019-2020

 .ةإلدارة االلكترونيقدم تقشيات افي ستحجاث دراسة الساجدتيخ وأيزا مداعي إل
 عسال:دارة األإالساجدتير بتخرص تقشيات السدخالت لدراسة  -2  
لصالب الحاصل عمى الذيادات السجرجة أدناه ومغ الجامعات السعتخف بيا في ا بإمكان  

وخارجو مغ التقجيع لجراسة الساجدتيخ  وزارة التعميع العالي والبحث العمسي لجاخل العخاق
   التقشي اإلداري في قدع تقشيات إدارة األعسال بتخرز تقشيات إدارة األعسال.

  عسال.دارة األإبكالػريػس تقشيات 
 دارة االلكتخونية.بكالػريػس تقشيات اإل 
  دارة العسمياتإبكالػريػس. 
  دارة صشاعيةإبكالػريػس. 
  عسالدارة األإدبمػم عالي. 
  دارة صشاعية.إعالي دبمػم 

 
سكغ ان تكػن مقاربة مغ بالشدبة لخخيجي التخررات األخخى والتي ي   مالحظة:

عاله, يجب عمى الستقجم جمب وثيقة بالجرجات مغ الكمية التي تخخج مشيا أ التخررات 
، الستخررة في القدعلتي درسيا ليتدشى لمجشة العمسية محكػر فييا درجات ووحجات السػاد ا

تحجيج مجى تصابق الخمؽية العمسية لمستقجم مع الجراسة السصمػبة. وعميو يجب  إجخاء ثع ومغ
% وحدب تعميسات وزارة التعميع 60درجة السقاصة العمسية عغ  ال تقلعمى أن  التأكيج

 العالي والبحث العمسي.  
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 وحدة الدراسات العليا في الكلية التقشية اإلدارية / السهصل إعداد:

 :الستاحةقشهات التقديم  -3
ان قشػات التقجيع لمجراسات العميا التي حجدتيا وزارة التعميع العالي والبحث العمسي, والتي            

إعادة تػضع مغ قبل القدع, اذ يتع  خصة التيالمغ خالليا يتع تحجيج أعجاد السقبػليغ حدب 
تكػن خارج الخصة  وىشالظ قشػات أخخى  ،حدب الستغيخات الحاصمة الخصة سشػيا   يحه  ل الشطخ

 :  يمي كساو 
  )قشاة القبػل العام )ضسغ الخصة 
 )قانػن الشفقة الخاصة )ضسغ الخصة 
 )قانػن ذوي االمتيازات )خارج الخصة 
  )قانػن الصالب االول )خارج الخصة 

 سيتع تػضيح بعس التفاصيل الستعمقة بيحه القشػات في الفقخات الالحقة .
 :مهاد االمتحان التشافدي -4

مجى  تحجيج مغ خالليا الخاصة بأسئمة االمتحان التشافدي والتي يتعتع تحجيج بعس السػاد 
 أىمية الستقجم لمجراسة :

 نتاج والعسميات.دارة اإلإ 
 دارة التدػيق.إ 
 دارة السشطسة .إ 
 دارة السالية.اإل 
 دارة االستخاتيجية .اإل 

  



 الإداريةاللكية التقنية  /جلامعة التقنية الشامليةا

 املوصل/ ادلراسات العليا/ دليل طالب ادلراسات العليا

4 
 وحدة الدراسات العليا في الكلية التقشية اإلدارية / السهصل إعداد:

 :ألساسية للتقديم للدراسات العلياالستطلبات ا-5
الستصمبات الزخورية قبل البجء في التقجيع لمجراسات العميا والتي ج مغ تػفخ بعس الب     

 سكغ إيجازىا بالفقخات اآلتية: إذ ي   ،ال يدتصيع الستقجم مغ دونيا التقجيع
 :ج(التخر  وثيقة التخرج أو تأييد)  :الستطلب االول  

ومغ  ،لمتقجيعساسية والزخورية التخخج مغ الستصمبات األ تأييجو أوثيقة التخخج  جعت      
  :التخخج ما يمي تأييجو ألػاجب مخاعاتيا في وثيقة التخخج مػر السيسة ااأل
 .أن تكػن حجيثة وتاريخيا في نفذ تاريخ سشة التقجيع 
  ,يجرج فييا اسع القدع الحي تخخج مشو, سشة التخخج, السعجل, التدمدل, مجسػع الجفعة

 ومعجل الصالب األول عمى الجفعة. 
  بحلظ مغ الكمية  تأييجفي حالة عجم تػفخ معجل الصالب األول عمى الجفعة, يتع جمب

 التي تخخج مشيا الستقجم. 
 :(الحرهل على اإلجازة الدراسية داخل العراق) :الستطلب الثاني

لسػضف السشتدب إلى إحجى دوائخ الجولة قبل التقجيع لمجراسات العميا الحرػل عمى ا عمى    
. فاذا كان الستقجم إجازة دراسية لغخض إكسال دراستو   ت سشح بسػجبيا مغ دائختو   (عدم مسانعة)

ومغ الػزيخ  الحرػل عمى إجازة دراسية  مغ قبل دائختو   في إحجى دوائخ الجولة فعميو   مػضفا  
, ومغ رئيذ الجامعة بالشدبة لسػضفي وزارة التعميع العالي حرخا   السختز أو مغ يخػلو  

 التقجيع عمى اإلجازات الجراسية ضسغ السػقع ولكي يقػم بحلظ عميو ي.والبحث العمس
  .(ejaza.com) الخاص والسدسىااللكتخوني 

)شيخيغ( وعمى  التي يبجأ فييا التقجيع لمجراسات العميا بحػالي فتخةالفتح ىحا السػقع قبل وي      
مغ  (عدم مسانعة)فتح ؼيو ىحا السػقع لكي يحرل عمى السػضف استغالل الػقت الحي ي  

 في الجراسات العميا.   اجازة دراسية في حالة قبػلو   لسشحو   وزارتو  
 الستقجم ان يقػم بسأل( يتصمب مغ ejaza.comاالستسارة االلكتخونية ضسغ مػقع )    

 وبيغ باقي زمالئو   سبعة صفحات كل صفحة تتزسغ بعس األمػر الخاصة بالسشافدة بيشو  
مثل الذيادة, سشػات الخجمة, العسخ, االنجازات, الجامعة, الكمية, التي يخغب  ضسغ دائختو  

 التقجيع ليا.....الخ.
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 وحدة الدراسات العليا في الكلية التقشية اإلدارية / السهصل إعداد:

ومغ خالل ما يحرل عميو  ةؿيع مغ خالل نقاط معيشكل فقخة مغ فقخات االستسارة ت       
وبيغ باقي الستقجميغ ضسغ نفذ الجائخة وحدب  الستقجم مغ نقاط يتع إجخاء السشافدة بيشو  

عجم مسانعة  حتياجاتيا مغ الذيادات العميا الختيار مغ يحرل عمى أعمى الشقاط لسشحو  ا
 لمتقجيع لمجراسات العميا.

في حالة عجم استغالل السػضف لفتخة فتح مػقع مشح االجازات الجراسية, فمغ يدتصيع     
وتاريخ عجم دخال رقع إالستسارة الخاصة بالتقجيع تتصمب التقجيع لمجراسات العميا كػن ا

 .السسانعة لتقجيسو لمجراسات العميا مغ دائختو  
 :(شهادات كفاءة اللغات والحاسهب) الستطلب الثالث:

عج بالشدبة لجسيع الستقجميغ, فأن شيادة كفاءة المغة العخبية والمغة االنكميدية والحاسػب ت     
وليحا  ،قبل التقجيع ذياداتلحلظ عمى الستقجم جمب ىحه المغ الستصمبات الزخورية لمتقجيع 

 الغخض فان ىحه الجورات تفتح في مقخ الجامعة وبعس تذكيالتيا.
قام ىحه الجورات بػاقع أسبػع واحج لكفاءة المغة االنكميدية وأسبػع واحج لكفاءة الحاسػب ت     

 جخاء فقط امتحان مغ دون دورة.إأما لذيادة المغة العخبية فيتع  يتبعيا امتحان,
أن ىحه الذيادات تكػن ساريو السفعػل لسجة عاميغ لحلظ يتػجب عمى الستقجم االنتباه كسا    

 مغ أول مخة ألي سبب كان.  لعجة سشػات بدبب عجم قبػلو   لرالحية الذيادات عشج تقجيسو  
برػرة عامة تكػن ىحه الذيادات كأحج متصمبات التقجيع مغ غيخ ان يكػن لمجرجة  :مالحظة

لستقجم في ىحه الذيادات أي وزن في التشافذ, ولكغ في بعس الدشػات التي يحرل عمييا ا
ترجر وزارة التعميع العالي والبحث العمسي تعميسات تشز عمى احتداب وزن معيغ ليحه 

 الجرجات ضسغ درجة التشافذ. 
 :(االستسارات السهثقة لذوي االمتيازات) الستطلب الرابع:

)الذيجاء, الدجشاء الدياسييغ, ضحايا  كافة فئاتيااالمتيازات بلتقجيع عمى قشاة في حالة ا    
االرىاب, شيجاء الحذج الذعبي(. عمى الستقجم جمب استسارة مػثقة ومرجقة مغ الجية 

 السعشية سػاء مؤسدة الذيجاء أو مؤسدة الدجشاء الدياسييغ.
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 وحدة الدراسات العليا في الكلية التقشية اإلدارية / السهصل إعداد:

 الفرل الثاني
 التقشية اإلدارية/السهصلمراحل التقديم للساجدتير التقشي اإلداري في الكلية 

م بيا لغخض التقجيع والحرػل عمى شيادة ىشالظ عجة خصػات يجب عمى الصالب الؿيا     
بتخرز )تقشيات إدارة األعسال( في كميتشا لقدع )تقشيات إدارة  التقشي اإلداري  ساجدتيخال

 سكغ تقديع مخحمة الساجدتيخ إلى ثالثة مخاحل أساسية وىي:ذ ي  إ .األعسال(
 حلة التقديم والقبهل.مر  .1
 السرحلة التحزيرية )الكهرسات(.  .2
 مرحلة البحث والسشاقذة. .3

 مرحلة التقديم والقبهلالسرحلة األولى: 
في دراسة  ساسية التي يسخ بيا الصالب قبل أن يتع قبػلو  سشتصخق لمفقخات والسخاحل األ    

 الساجدتيخ:
 الساجدتيرأوال: الذروط العامة للتقديم والقبهل في دراسة 

دتثشى مغ ذلظ الخبع األول %( وي  65يقل معجل الستقجم لجراسة الساجدتيخ عغ ) أن ال .1
 لالختراصات الصبية واليشجسية.

 .واليػم ولغاية تاريخ بجء التقجيعساس الدشة والذيخ أعمى  ةسش 45يديج عسخه عغ  أن ال .2
عمى  شتيغ بعج حرػلو  يذتخط في الستقجم مغ السػضفيغ ان تكػن لجيو خجمة فعمية لسجة س .3

 آخخ شيادة وتحتدب الخجمة الفعمية لغاية تاريخ السباشخة بالجراسة والتفخغ التام لمجراسة.
والعقمية  البجنية مغ سالمتو   لمتأكجلمقبػل بالجراسات العميا  تجخى مقابمة لتحجيج أىميتو   .4

عالن نتائج القبػل وفق االستسارة رقع إ لجشة مخترة, وتتع السقابمة قبل  والشفدية مغ قبل
 .( السػضحة في السمحق506)

ومغ خالل السػقع االلكتخوني  (On line)الكتخونيا  التقجيع يكػن  .5
(adm.edd.edu.iq) . 
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 وحدة الدراسات العليا في الكلية التقشية اإلدارية / السهصل إعداد:

عمى الستقجم تييئة جسيع السدتمدمات الخاصة بالتقجيع السحكػرة أعاله والتي سيتع  مالحظة :
ومأل االستسارة الخاصة بالتقجيع, وذلظ  ،لمسػقع االلكتخوني بالجخػل قبل الذخوع ذكخىا الحقا  

 سكغ إغالقيا إال بعج استكسال جسيع فقخاتيا. لكػن االستسارة االلكتخونية ال ي  
و خارجو وتع تخقيغ أل بالجراسات العميا داخل العخاق بمستقجم مسغ سبق ان ق  ليكػن التقجيع  .6

 (.الغر والتدويخ( عمى قشاة الشفقة الخاصة )حرخا  ألسباب مختمفة )عجا حالتي  قيجه  
 اجتياز االمتحان التشافدي الحي يجخي بذكل الكتخوني.  .7

تشز  في بعس الدشػات ترجر تعميسات مغ وزارة التعميع العالي والبحث العمسي مالحظة :
 عمى مذاركة الستقجم في االمتحان التشافدي وال تذتخط الشجاح ؼيو.

الحرػل عمى شيادة مذاركة في دورات تجريبية تصػر ميارات يذتخط في الستقجم  .8
 الستقجميغ في المغة االنكميدية والحاسػب مغ احجى الجامعات الحكػمية العخاؾية.

 يذتخط في الستقجم الحرػل عمى شيادة اجتياز اختبار كفاءة المغة العخبية. .9
 ثانيًا: معايير السفاضلة بين الستقدمين 

 مغسة الساجدتيخ لمجفعات السختمفة في معجالت تخخج الستقجميغ لجرا(  لتقميل التبايغ 1
ساس السفاضمة باالعتساد عمى معجل تخخج أمغ جامعات مختمفة, يكػن احتداب  الخخيجيغ

 لمسعادلة اآلتية:    الستقجم لمجراسات العميا ومعجل تخخج الصالب األول عمى نفذ الجفعة وفقا  
%( درجة االمتحان 30%( السعجل الشدبي لمستقجم+ )70ان معجل أساس السفاضمة )    

 التشافدي حيث يتع احتداب السعجل الشدبي لمستقجم مغ خالل السعادلة االتية:

   

معجل الستقجم
  

     
معجل الستقجم

معجل الصالب  األول
 السعجل الشدبي لمستقجم    

 
تخرز البكالػريػس ؼيكػن ( في حالة كػن الستقجم مغ حسمة شيادة الجبمػم العالي بحات 2

     بشدبة مجسػع حداب معجل تخخج الستقجم في معادلة احتداب السعجل الشدبي أنفا  
 % معجل الجبمػم العالي(.40% معجل البكالػريػس + 60)
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 وحدة الدراسات العليا في الكلية التقشية اإلدارية / السهصل إعداد:

 ثالثا: قشهات التقديم   
 ( قشاة القبػل العام )ضسغ الخصة(.1
 (  قشاة الشفقة الخاصة )ضسغ الخصة(.2
 % لكل فئة(.10االمتيازات )خارج الخصة( : )تخرز ندبة ( قشاة 3
 ( 2003فئة ذوي الذيجاء قبل عام.) 
 .فئة ذوي شيجاء الحذج الذعبي 
 والعسميات  سميات الحخبية واألخصاء العدكخيةفئة قانػن تعػيس الستزخريغ جخاء الع

 اإلرىابية.
  .فئة الدجشاء الدياسييغ 

 .)العسخ, السعجل, الخجمة الػضيؽية( عاله تدتثشى مغ شخطأ الفئات  مالحظة:
 

 قشاة الصالب األول )خارج الخصة(. (4
يتع تخشيح الصالب األول عمى القدع لمعام الجراسي الحي يدبق عام التقجيع وعمى   مالحظة:

أو وثيقة  تأييجالجوريغ األول والثاني ولمجراسة الرباحية حرخا  ليتدشى لمستقجم الحرػل عمى 
التخخج وتشصبق عميو شخوط الحرػل عمى شيادات الكفاءة لمغات والحاسػب واجتياز 

 .االمتحان التشافدي
 السطلهبة للستقدمين لدراسة الساجدتير أثشاء فترة التقديم االلكتروني  السدتسدكات رابعًا:

مجية السصمػب التقجيع لمجراسات العميا معشػن ل ألغخاض تأييج( وثيقة التخخج أو كتاب 1
فييا معجل وتدمدل التخخج ومعجل الصالب األول عمى الجفعة و)لمجوريغ  التقجيع ليا مثبتا  

 األول والثاني ولمجراستيغ الرباحية والسدائية(. 
تية )عجم مسانعة الجائخة سػضفيغ يتزسغ العبارة بالريغة اآل( كتاب عجم مسانعة بالشدبة لم2

االجازة الجراسية  ( ومشحو  2022-2021العميا لمعام الجراسي )لمسػضف مغ التقجيع لمجراسات 
حدب الرالحية واالختراص لجى الػزارة التي يشتدب الييا السػضف  في حالة قبػلو  

( ماعجا مشتدبي وزارة التعميع العالي والبحث العمسي في الجامعات فأن كتاب عجم )حرخا  
 .مغ يخػلو  مغ قبل رئيذ الجامعة أو  يكػن مػقعا   السسانعة
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 وحدة الدراسات العليا في الكلية التقشية اإلدارية / السهصل إعداد:

( مغ تاريخ اصجار يػما   60( عمى السػضفيغ مغ السقبػليغ جمب االجازة الجراسية خالل )3
 مغى قبػليع.ي   األوامخ الجامعية لقبػليع وبخالفو  

(. عجم 2011( لدشة )165يجب مخاعاة تعميسات مشح االجازة الجراسية رقع ) مالحظة:
وكتاب االستثشاء  استالم ممفات الستقجميغ مغ السػضفيغ بجون كتاب عجم مسانعة مغ دائختو  

 مغ شخط السعجل.
 ( شيادتي مذاركة في دورتي الكفاءة المغة االنكميدية والحاسػب .4
 العخبية .( شيادة اجتياز كفاءة المغة 5
 الستقجم. أساتحةمغ قبل  ( شيادتي تػصية6
 ( يتع شمب وتجقيق التراريح األمشية لمستقجميغ بعج قبػليع.7
 (.501( وصحيفة االعسال )نسػذج رقع 500( ملء استسارتي التقجيع )نسػذج رقع 8
 ( ملء االستسارات الخاصة بالسخشحيغ مغ ذوي االمتيازات وترجيقيا وكالتالي:9
 (.502ذيجاء )نسػذج رقع ذوي ال 
  (.503ذوي الدجشاء الدياسييغ )نسػذج رقع 
  (.700السذسػليغ بقانػن تعػيس الستزخريغ )نسػذج رقع 

 (.504( ملء االستسارة الخاصة بالتعيج الخصي وتػؾيعيا )نسػذج رقع 10
الثالثة )ىػية االحػال السجنية, شيادة الجشدية, بصاقة  السدتسدكات( ندخة ممػنة مغ 11

 .2عجد وصػر ممػنة صاقة السػحجة ان وججتالدكغ( أو ندخة مغ الب تأييجالدكغ أو 
 خامدَا: أحكام عامة للستقدمين لدراسة الساجدتير

( يدتثشى الستقجميغ لمجراسات العميا عمى الشفقة الخاصة مغ شخشي العسخ والسعجل 1
( 165ة لغيخ السػضفيغ( أما السػضفيغ فتشصبق عمييع تعميسات االجازة الجراسية رقع ))بالشدب
 (.2011لدشة )

 الجراسية لمستقجميغ عمى الشفقة الخاصة. باألجػرتعميسات خاصة  ( ترجر الػزارة سشػيا  2
بالجراسة خالل مجة أسبػع مغ تاريخ السباشخة  مغى قبػل الصالب في حالة عجم مباشختو  ( ي  3

 عتبخ االندحاب بعج مجة األسبػع )تخقيغ قيج(.االحتياط األول محل األصيل وي   ويحل
  

 لفتخة التقجيع إلتسام اإلجخاءات التالية: ( يتع تحجيج مػاعيج معيشة4
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  .تحجيج فتخة التقجيع االلكتخوني وتدميع الفايالت لمقدع السعشي 
  فتخة إجخاء تجقيق الفايالت مع االستسارات االلكتخونية.تحجيج 
 .تحجيج مػعج االمتحان التشافدي 
 .تحجيج مػعج إعالن أسساء السقبػليغ 
 .تحجيج فتخة االعتخاضات 
 .تحجيج مػعج إصجار األوامخ الجامعية لمسقبػليغ 
  .تحجيج مػعج السباشخة بالجراسة 

عشج ضيػر اختالف ما بيغ السعمػمات في االستسارة االلكتخونية ومعمػمات الفايل  مالحظة:
ال يتع اعتبار  بترحيح السعمػمات وبخالفو   الػرقي السقجم مغ قبل الستقجم يتع ابالغو  

ثبت تجقيق تصابق دناه ي  ح أالكتخوني كسا مػضجققة, حيث تختع االستسارة بختع االستسارة م
 االلكتخونية مع معمػمات الفايل الػرقي.  معمػمات االستسارة

 
 

 
 عمى الستقجم جمب االستسارة تحتػي عمى ختع الكتخوني يػم االمتحان التشافدي وبخالفو      

 .سشع الستقجم مغ السذاركة باالمتحان التشافديي  
خ مػضفيغ ويتبيغ )بانيع غي مغى قبػل الحيغ يجلػن بسعمػمات خاشئة تخز وضيفتيع( ي  5

 بعج ذلظ(. العكذ
 سادسًا: تعليسات االمتحان التشافدي 

عج االمتحان التشافدي مغ األمػر األساسية لتحجيج أىمية الستقجم لمقبػل في الجراسات العميا ي    
 ويخزع االمتحان التشافدي لبعس األمػر, مشيا:

خة أمام ( يتع إجخاء االمتحان التشافدي الكتخونيا باستخجام الحاسػب وتطيخ الشتيجة مباش1
 الستقجم بعج انتياء االمتحان.

( يتع تحجيج السػاد السذسػلة باالمتحان التشافدي مغ قبل لجشة عمسية متخررة في القدع 2
حيث يتع اختيار مػاد أساسية ليا ارتباط مباشخ مع تخرز الجراسة السفتػحة. وحاليا السػاد 

 السذسػلة باالمتحان التشافدي ىي:
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 اتدارة االنتاج والعسميإ. 
 دارة التدػيق.إ 
 مشطسة.دارة إ 
 دارة السالية.اإل 
 دارة االستخاتيجية.اإل 

سكغ ان يكػن ىشالظ اختالف في السخحمة التي تجرس فييا السػاد أعاله حدب ي   مالحظة:
الجامعة والكمية التي تخخج مشيا الستقجم. برػرة عامة يذتخط السذاركة والشجاح في االمتحان 
التشافدي, ولكغ في بعس الدشػات تقػم وزارة التعميع العالي والبحث العمسي بإلغاء شخط 

 خط السذاركة ؼيو. الشجاح واإلبقاء عمى ش
 ( عمى الستقجم جمب ندخة مجققة مغ االستسارة االلكتخونية واثبات ىػية يػم االمتحان.3

 مرحلة الدراسة السرحلة الثانية: 
 سخحمة التحزخيةالىسا الساجدتيخ إلى مخحمتيغ أساسيتيغ تقدع مخحمة دراسة     

يسخ بيا السقبػل في دراسة ىع األمػر التي كػرسات( ومخحمة البحث. وسشتصخق أل)ال
 الساجدتيخ في كميتشا لمسخحمتيغ.

 )مهاد السقاصة(  :مالحظة
يتحسل الصمبة الستقجميغ الى دراسة الساجدتيخ مغ األقدام السشاضخة )االدارة الرشاعية بسادة  

 واحجة )إدارة السشطسة((.
بسادتيغ )إدارة السشطسة و في حيغ يتحسل الصمبة الخخيجيغ مغ قدع )تقشيات إدارة العسميات 

 االدارة االستخاتيجية((.
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 وحدة الدراسات العليا في الكلية التقشية اإلدارية / السهصل إعداد:

   الكػرسات(: : السخحمة التحزيخيةأوال( 
تقدع السخحمة التحزيخية لمسقبػليغ في دراسة الساجدتيخ في كميتشا الى فرميغ )كػرسيغ( 

مغ ناحية السػاد وعجد الػحجات وشخوط  فرل أول وفرل ثاني لكل فرل خرػصيتو  
 االجتياز.

 األول: كهرسال
 دراسة السػاد االتية وىي: كػرسيتع في ىحا ال (1

 السادة ت
 عدد الداعات

 عدد الهحدات
 الشظري   العسلي 

 3   دارة السػارد البذخيةإ 1
 2   دارة االنتاج والعسمياتإ 2
 ____   المغة االنكميدية 3
 3   نطخية السشطسة 4
 2   دارة السعخفةإ 5

 10   السجسػع
 *المغة االنكميدية___ مادة بجون وحجات فقط شخط الشجاح فييا. :مالحظة

 غيخ قابمة لالخترار.   ( يتكػن ىحا الفرل مغ خسدة عذخا أسبػعا  2
%( أي عشج غياب الصالب 10( تكػن ندبة الػياب السدسػح بيا في ىحا الفرل )3

االلتدام بالجراسة وفي عمى تعيج ب وتػؾيعو   محاضخة واحجة بجون عحر فيتع انحار نيائي بحقو  
حالة تكخار الػياب يفرل الصالب ويخقغ قيجه, اما اذا كان الػياب بعحر فيتع رفع ندبة 

 %(. 15الػياب الى )
%( ودرجة االمتحان 30درجة الدعي الدشػي ) غجدئي( تقدع درجات ىحا الفرل الى 4

 %(.70الشيائي )
 %( تحتدب لمفرميغ.70بالسعجل )%( ودرجة الشجاح 60( درجة الشجاح في كل مادة )5
 ( عشج نجاح الصالب بجسيع السػاد يشتقل الى الفرل الثاني.6
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 وحدة الدراسات العليا في الكلية التقشية اإلدارية / السهصل إعداد:

( في حالة اخفاق الصالب بالشجاح باقل مغ نرف السػاد, يشتقل الى الفرل الثاني ولكشو 7
 االمتحان في الجور الثاني لمسػاد التي أخفق فييا. بإعادةيكػن مصالب 

 بالشجاح بأكثخ مغ نرف السػاد يعتبخ راسبا ويخقغ قيجه.( في حالة اخفاق الصالب 8
 
 الثاني: كهرسال
 دراسة السػاد االتية:  كػرس( يتع في ىحا ال1

 السادة ت
 عدد الداعات

 عدد الهحدات
 الشظري   العسلي 

 2   دارة ماليةإ 1
 2   نطع السعمػمات 2
 2   تحميل احرائي 3
 2   دارة استخاتيجيةإ 4
 2   دارة التدػيقإ 5
  ____   المغة االنكميدية 6

 10   السجسػع
 *المغة االنكميدية___ مادة بجون وحجات فقط شخط الشجاح فييا. :مالحظة

 ( يتكػن ىحا الفرل مغ خسدة عذخ أسبػعا غيخ قابمة لالخترار.2
%( أي عشج غياب الصالب 10( تكػن ندبة الػياب السدسػح بيا في ىحا الفرل )3

محاضخة واحجة وبجون عحر, فيتع اصجار انحار نيائي بحقو وتػؾيعو عمى تعيج بااللتدام 
بالجراسة وفي حالة تكخار الػياب يفرل الصالب ويخقغ قيجه, أما اذ كان الػياب بعحر فيتع 

 %(.15رفع ندبة الػياب الى )
متحان ( ودرجة اال%30( تقدع درجات ىحا الفرل الى جدئيغ درجة الدعي الدشػي )4

 %(.70الشيائي )
%( تحتدب 70%( ودرجة الشجاح في السعجل )60( درجة الشجاح الصالب في كل مادة )5

 لمفرميغ.  
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 وحدة الدراسات العليا في الكلية التقشية اإلدارية / السهصل إعداد:

بسػاد مغ  ( عشج نجاح الصالب بجسيع السػاد يشتقل الى مخحمة البحث ما لع يكغ مكسال  6
 بالسعجل.  ول أو راسبا  الفرل األ

مغ نرف السػاد يشتقل الى امتحان الجور الثاني. ( في حالة اخفاق الصالب بالشجاح باقل 7
 وفي حالة نجاحو يشتقل الى مخحمة البحث.

في الجور األول أو  سػآء  ( في حالة رسػب الصالب بالسعجل حتى مع نجاحو بكل السػاد 8
ثخ مغ التي نجح االمتحان بسادة أو أك عادةإل الثاني, في ىحه الحالة يسشح الفخصة اختياريا  

عمى وتحديغ أ يدتصيع الحرػل عمى درجة  نو  أول أو الثاني ويعتقج بالفرل األفييا في 
 معجلو.

 .ويخقغ قيجه   مغ نرف السػاد يعتبخ راسبا   بأكثخ( في حالة اخفاق الصالب بالشجاح 9
 ( في حالة اخفاق الصالب في امتحان الجور الثاني يخقغ قيجه.10

عاله ترجر الػزارة تعميسات أ السحكػرة  لألسبابخقغ قيجىع بالشدبة لمصمبة الحيغ ي   مالحظة:
ولبعس  ةإجخاء امتحان تكسيمي بذخوط معيش خاصة بذأن عػدتيع لسقاعج الجراسة او

الحاالت الخاصة مثل ) الخسػب بالسعجل, الخسػب بسادة, والسعجل, الخسػب بسادتيغ 
 والسعجل(. يتع اإلعالن عشيا في حيشيا.

 البحث والسشاقذةمرحلة السرحلة الثالثة: 
تكػن ىحه السخحمة لسجة سشة واحجة قابمة لمتسجيج وحدب التعميسات, وىشا سػف نقػم بحكخ     

 تدمدل:الالسخاحل التي يسخ بيا الصالب في مخحمة البحث وحدب 
( يقػم االساتحة الحيغ يحق ليع االشخاف بتقجيع مقتخحات لبحػث الساجدتيخ ورفعيا لمجامعة 1

 عمييا.  لغخض السرادقة
عخض السقتخح عمى المجشة لبحث الساجدتيخ حيث ي   ( يحق لمصمبة ان يقتخحػا مػضػعا  2

بعج  مجراسة وتحجيج مجى مشاسبة مقتخح البحث لمجراسة لكي يتع اعتساده  لالعمسية في القدع 
 مرادقة الجامعة عميو.

الحيغ اجتازوا  ( يتع عخض مقتخحات البحػث السرادق عمييا مغ قبل الجامعة عمى الصمبة3
السخحمة التحزيخية, ويقػم كل تجريدي بتقجيع عخض مخترخ عغ مػضػع البحث السقتخح 

 ة لسػضػع البحث السقتخح. صالب عمى دراية بالتفاصيل الخئيدلكي يكػن ال
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 وحدة الدراسات العليا في الكلية التقشية اإلدارية / السهصل إعداد:

( يتع تػزيع استسارات خاصة عمى الصمبة الحيغ اجتازوا السخحمة التحزيخية لكي يختاروا 4
 بتيع.حدب رغ ثالثة بحػث

, لو   ه  ( في حالة عجم وجػد مشافذ لصالب عمى مقتخحو االول مغ باقي الصمبة فيتع اعتساد5
أما في حالة وجػد أكثخ مغ شالب قج أختار نفذ االختيار االول فيتع السفاضمة بيشيع 

 اعتسادا عمى معجل السخحمة التحزيخية.
داري ببجء مخحمة البحث محكػر ؼيو اسع الصالب واسع السذخف أو إ( يتع اصجار أمخ 6

السذخفيغ وعشػان البحث األولي والفتخة الدمشية التي يجب ان تحجد لسجة سشة واحجة وتحجد 
 مغ تاريخ البجء إلى تاريخ االنتياء. 

ب ( يقػم السذخف العمسي بتقجيع خصة عسل الى القدع العمسي يتع اعتسادىا مغ قبل الصال7
محكػرا ؼيو التفاصيل الخئيدية لخصػات انجاز البحث ويتع متابعتيا مغ قبل لجشة الجراسات 

 العميا في القدع.
( تتع متابعة الصالب اثشاء فتخة البحث مغ قبل السذخف ولجشة الجراسات العميا في القدع, 8

الػقػف عمى حيث يجب ان يتػاجج الصالب في القدع والسختبخات اثشاء فتخة البحث لكي يتع 
مقجار انجازه مغ العسل وحدب الخصة السقجمة, وكحلظ الػقػف عمى السعػقات التي قج 

 ترادفو اثشاء العسل.
عمى الصالب نذخ بحث مدتل مغ رسالتو اثشاء مجة دراستو والتي تعج احجى متصمبات  (9

 . العمسيرة التعميع العالي والبحث الحرػل عمى شيادة الساجدتيخ التي حجدتيا وزا
كسال البحث خالل فتخة الدشة السحجدة, ؼيقػم إ( في حالة عجم تسكغ الصالب مغ 10

كسال البحث ضسغ الفتخة إسباب عجم أبتقجيع شمب تسجيج يتع ؼيو ذكخ  وبالتشديق مع مذخفو  
 القانػنية لكي يتع تجارس الصمب والسرادقة عميو.

أولي ويكػن مغ صالحية الجامعة ( مغ حق الصالب الحرػل عمى تسجديغ, تسجيج 11
 وتسجيج ثاني مغ صالحية الػزارة.

تتجاوز ستة اشيخ ويسكغ ان تكػن أقل مغ ذلظ  ( تكػن الفتخة الدمشية لكل تسجيج ال12
 وحدب حاجة الصالب.

( يتع تدويج دائخة الصالب السػضف بكتاب التسجيج لغخض استحرال السػافقة عمى تسجيج 13
 سشػحة لو.  اإلجازة الجراسية الس
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مغ  بتأييج( عشج االنتياء فتخة البحث يقػم الصالب بتقجيع ندخة أولية مغ رسالتو معدزة 14
 ومتصمباتيا. نتياء مغ رسالتو  قج تع اإل نو  أب قبل مذخفو  

 30تتجاوز فتخة التقػيع المغػي فتخة ) ( يتع ارسال الخسالة الى السقػم المغػي ويجب ان ال15
استالميا مغ قبل السقػم المغػي, وعمى السقػم المغػي التػؾيع عمى تعيج مغ تاريخ  يػما(

 .بكػنو قج قام بتجقيق الخسالة لغػيا  
( يتع تجقيق الخسالة باستخجام بخنامج االستالل لمػقػف عمى ندبة االستالل لمخسالة والتي 16

 %(.20تتجاوز )  يجب ان ال
اصحاب االختراص مغ قبل لجشة  األساتحة( يتع اختيار مقػم عمسي ولجشة السشاقذة مغ 17

 الجراسات العميا في القدع, ويتع رفع االسساء الى الجامعة لغخض السرادقة عمييا.
رسال الخسالة الى السقػم العمسي الحي تع السرادقة عميو مغ قبل الجامعة لكي يتع إ( يتع 18

يػما( مغ تاريخ وصػليا الى  30تتجاوز فتخة التقػيع العمسي ) ويجب ان ال, تقػيسيا عمسيا  
خسل مع السقػم العمسي, حيث يقػم السقػم العمسي بسلء االستسارة الخاص بالتقػيع والتي ت  

ندخة الخسالة وبذكل سخي مع ندخة مغ استسارة االستالل وىشا عمى الصالب جمب ندخة 
 او اسع السذخف. تحتػي عمى اسسو  مغ الخسالة ال

داري إمخ أيتع تحجيج مػعج السشاقذة واصجار ( عشج رجػع الخسالة مغ السقػم العمسي 19
ؼيو اسساء السشاقذيغ الحيغ تست السرادقة عمى اسسائيع مغ قبل  بسػعج السشاقذة محكػرا  

الجامعة ولكغ يجب ان يكػن مػعج السشاقذة ضسغ مجة زمشية مشاسبة, حيث يذتخط الػزارة 
يػما( مغ مػعج  35تقل عغ ) ان ترل الييا ندخة مغ الخسالة مع االوليات ضسغ مجة ال

 لة مع اولياتيا مغ قبل الػزارة.السشاقذة وعمى الصالب جمب وصل استالم الخسا
السشاقذة لكل عزػ  داري لمجشةمخ اإلل ندخة مغ الخسالة مع ندخة مغ األ( يتع ايرا20

يػما( مغ مػعج السشاقذة وذلظ ليتدشى  30عزاء لجشة السشاقذة قبل مجة ال تقل عغ )أ مغ 
 لمسشاقذيغ دراسة تفاصيل الخسالة.

السشاقذة, وتختيب القاعة الخاصة بالسشاقذة قبل يػم  ( يقػم الصالب بتييئة جسيع متصمبات21
 أو يػميغ مغ السػعج.

عمى مدالة حزػر الزيػف  التأكيجعج امتحان لمصالب لحلظ يجب السشاقذة ت   نو  أ( بسا 22
 وشمبة الجراسات العميا يكػن مخحبا بو. األساتحةلمسشاقذة, حيث ان حزػر 
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فان حزػرىع في بجاية السشاقذة عشجما يقجم أما بالشدبة لمزيػف الخاصيغ بالصالب    
الصالب مقجمة عغ مجسل عسمو. ومغ ثع يصمب مغ الزيػف مغادرة القاعة, وفي نياية 

 السشاقذة يدسح ليع بالعػدة لمقاعة عشج اعالن الشتيجة مغ قبل لجشة السشاقذة.
جخاء إتتجاوز الذيخ لغخض  مجة ال عالن الشتيجة وعشجما يشجح الصالب يتع مشحو  إ ( بعج 23

الترحيحات والتغيخات السؤشخة مغ قبل لجشة السشاقذة والسقػم العمسي ويتع تكميف احج 
 اعزاء لجشة السشاقذة بستابعة ىحه االمػر.  

(  يتع تػؾيع استسارات االقخارات لمسذخف ولجشة السشاقذة ورئيذ القدع والعسادة, وتكػن 24
 الشيائية. عجة ندخ حدب عجد ندخ الخسالة

 ( عمى الصالب جمب ندخ مجمجة نيائية بعجد ندخ وكسا يمي:25
تخسل احجىسا لمجامعة لغخض استحرال السػافقة عمى اصجار  CDندختيغ مع قخص  ●

 االمخ الجامعي بسشحة الذيادة وندخة لمسكتبة السخكدية في الجامعة.
 تدمع الى مقخرية الجراسات العميا. CDندخة واحجة مع قخص  ●
 لكل عزػ مغ اعزاء لجشة السشاقذة. ندخة ●
 ندخة لمسذخف. ●
 ندخة لسكتبة الكمية. ●

( بعج مرادقة ومػافقة الجامعة عمى إصجار األمخ الجامعي الخاص بسشح الصالب 26
 الذيادة تقػم الكمية بإرسال بخاءة ذمة الصالب الى الجامعة مع شمب إصجار األمخ الجامعي.

 اكسالو متصمبات السشاقذة الى دائختو لغخض السباشخة. بتأييج( يتع تدويج الصالب السػضف 27
مباشخة الصالب  بإمكانيوتعميسات تقزي  بإصجارفي بعس الدشػات تقػم الػزارة  :مالحظة

السػضف في دائختو بسجخد تدميسو لمشدخة األولية وقبل إرساليا لمسقػميغ المغػي والعمسي, 
 سل الجراسة وسمع الخسالة وىػ بانتطار السشاقذة.بكػنو قج أك تأييجوتدويج دائختو بكتاب 

 


