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 منــا علــى ضــرورة التواصــل مــع املحيــط املحلــي والخارجــي وتقديــم أســلوب أكاديمــي يتــم مــن 
ً
حرصــا  

خاللــه خدمــة الطالــب والباحــث واملجتمــع نرحــب بكــم فــي كليــة الدراســات العليــا بجامعــة النيليــن عبــر دليــل 
الكليــة.

تعتبــر عمــادة الدراســات العليــا فــي مقدمــة العمــادات املســئولة عــن االرتقــاء باملســتوى البحثــي  	
والعلمي بالجامعـة، وتمثل قوة دافعة للوصول بها إلى أهدافها وتعزيز ريادتها املحلية واإلقليمية والعاملية 
ساَءلة 

ُ
ساَءلة والحرية األكاديمية باتباع أسلوب يتسم باالنفتاح والتواصل وامل

ُ
متبنية مبدأ الشفافية وامل

فــي كافــة القضايــا املتعلقــة بالتعليــم والبحــث العلمــي.

وتنهض العمادة بتحقيق جملة من األهداف أبرزها االسهام في إثراء املعرفة االنسانية وتشجيع  	
الكفاءات العلمية واملهنية، على مسايرة التقدم السريع للعلوم والتقنية وتطوير البحث العلمي وتوجيهه 
ملعالجــة قضايــا املجتمــع. كمــا تلتــزم العمــادة برســالتها مــن خــالل اســتحداث التخصصــات الالزمــة فــي 

الدراســات العليــا باإلضافــة لتحديــث برامجهــا بصــورة مســتمرة.
	

 مــع رؤيــة الجامعــة، قامــت عمــادة الكليــة بوضــع إســتراتيجية شــاملة لبرامــج وأبحــاث 
ً
تماشــيا 	

الدراسات العليا وفق معايير الجودة. كما  تشهد الكلية حركة ديناميكية دؤية لالنطالق بها نحو االفضل 
وتجســيد إســتراتيجية الجامعــة فــي بنــاء الشــراكة املجتمعيــة، وبنــاء منظومــة الجــودة الشــاملة، وتحقيــق 

االعتمــاد االكاديمــي وبمــا ُيبلغنــا التميــز ويصــل بنــا إلــى الريــادة العامليــة.

وفــي عالقاتهــا مــع طالبهــا تلتــزم الكليــة بقيــم النزاهــة واإلنصــاف والعدالــة مــن خــالل آليــة وأســس  	
التحكيــم التــي تعتمــد علــى لجــان مكونــة مــن أعضــاء مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا، كمــا تحــرص علــى تبنــي 

طالبهـــــا ممارســات اخالقيــة تعكــس مبــادئ األمانــة العلميــة وااللتــزام بميثــاق الجامعــة األخالقــي.

كلمة عميد الكلية
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مقدمة عن كلية الدراسات العليا  .1

نبذة تعريفية عن نشأة وتطور الكلية  1.1
 بكليــة االداب عــام 1968-1969م ثــم 

ً
بــدأت الدراســات العليــا بجامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم ســابقا  

كليــة التجــارة فــي عــام 1969-1970م ثــم كليــة الحقــوق 1971-1972م. وبعــد ســودنة جامعــة القاهــرة – فــرع 
الخرطــوم عــام 1993م أنشــأت كليــة الدراســات العليــا بجامعــة النيليــن لتعمــل فــي إطــار السياســات واألهــداف 

العامــة للجامعــة وذلــك لتحقيــق األغــراض التاليــة:
- وضع الخطط والسياسات الخاصة بالدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة.  

- تطوير وتأهيل البحث العلمي لخدمة أغراض التنمية القومية.  
- التنسيق واملتابعة واإلشراف على برامج الدراسات العليا والبحث العلمي واملعاهد واملراكز    بالجامعة.  

- تنمية التعاون مع مؤسسات ومراكز البحث العلمي خارج الجامعة.  
 

 في برامجها مما مكنها من أن تحظى 	
ً
 مضطردا

ً
ولقد شهدت كلية الدراسات العليا منذ تأسيسها تطورا  

بإقبال متزايد من الطالب من داخل وخارج السودان وقد أسهمت الجامعة في تأهيل أعداد كبيرة من 	 	
املبعوثين من الجامعات والوزارات واملؤسسات في مختلف التخصصات. 	

	
ويهــدف هــذا الدليــل إلــى إعطــاء فكــرة حــول اقســام وكليــات جامعــة النيليــن وبرامــج الدراســات العليــا 	 	
املوجــودة بهــا وإجــراءات التقديــم وشــروط القبــول وإجــراءات التســجيل والدراســة لهــذه البرامج،كمــا 	 	

 على الئحة تنظيم الدراسات العليا بجامعة النيلين.
ً
يحتوي الدليل ايضا 	

اإلستراتيجية  2.1

بــع مــن 	 نا لــم وذلــك بتوجــه أخالقــي  فــي برامــج الدراســات العليــا لاللتحــاق بركــب العا التميــز  الرؤيا: 	
هويتنا،استراتيجياتنا ،ثقافتنا ،ادياننا واحتياجات مجتمعنا. 	

الرســالة: كليــة الدراســات العليــا مســؤولة عــن تقديــم تعليــم عالــي الجــودة وتميــز فــي البحــث وتبنــي التقانــة  
لخدمــة  احتياجــات املجتمــع وإظهــاره   للعالــم املحلــي والدولــي وذلــك للحصــول علــى اإلعتمــاد األكاديمــي. الحديثــة 	

 
األهداف 

1. اإلسهام في إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات املتخصصة والبحث الجاد للوصول 	
إلى إضافات علمية وتطبيقة مبتكرة عن حقائق جديدة. 	

2. إعداد الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة وتأهليهم إلنتاج املعرفة.
3. تشجيع الكفاءات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية تحفيزهم على  اإلبداع واإلبتكار.

4. تطوير البحث العلمي وتوجيهه ملعالجة القضايا اإلجتماعية.
5. اإلسهام في تحسين مستوى برامج املرحلة الجامعية.

6. تشجيع وتنسيق الدراسات التكاملية مع الجهات البحثية األخرى داخل وخارج البالد.

كلية الدراسات العليا – جامعة النيلين

السكرتارية

قسم الطالب الوافدين

قسم اجملالس

قسم اإلشراف واملتابعة

قسم الشهادات

قسم التقدمي والتسجيل

عميد الكلية

مسجل الكلية للدراسات
مسجل الكلية للدراسات الطبيةنائب العميد اإلنسانية والرتبوية

 والصحية والعلوم األساسية

الهيكل االداري للكلية   3.1

4
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4.1   الهيكل التنظيمي للكلية  مهام أقسام كلية الدراسات العليا

جملس الكلية

جملس الدراسات الطبية
والصحية

جملس العلوم األساسية
والهندسية والزراعية

جملس الدراسات اإلنسانية 
والرتبوية

مجلــس كليــة الدراســات العليــا: هــو املجلــس األعلــى لكليــة الدراســات العليــا ويرفــع توصياتــه ملجلــس 	 اوالً:	
األساتذة وذلك بعد إجازة البرامج والدرجات العلمية املرفوعة إليه من لجان الدراسات العليا بالكليات 	 	

املختلفة عبر املجالس التخصصية بكلية الدراسات العليا. ويراس املجلس نائب مدير الجامعة. 	
ثانياً:	 املجلــس التخصصـــي للدراســات الطبيــة والصحيــة: يضــم املجلــس التخص�صــي للدراســات الطبيــة 	
والصحيــة عــدد مــن االســاتذة مــن هــم فــي درجــة البروفســير باالضافــة الــي منســقي الدراســات العليــا  مــن 	 	
الكليــات ذات الصلــة )كليــة الطــب ،كليــة علــوم التمريــض ،كليــة علــوم املختبــرات الطبيــة ،كليــة علــوم 	 	

البصريات ،كلية العالج الطبيعي ،كلية طب األسنان ،كلية الصيدلة، مركز  النيلين للخاليا الجذعية( 	 	
	  
ً
ويرأس املجلس عميد كلية الدرراســات العليا ومســجل الكلية للدراســات  الطبية والصحية عضوا 	

. 
ً
ومقررا 	

املجلس التخصصـي للعلوم األساسية والهندسية والزراعية: يرأسه عميد كلية الدرراسات العليا 	 ثالثاً:	
 بعضوية عدد من االساتذة من  	

ً
 ومقررا

ً
ومسجل الكلية للعلوم األساسية والهندسية والزراعية عضوا 	

هم في درجة البروفسير باالضافة الي منسقي الدراسات العليا من الكليات ذات الصلة ) كلية  الهندسة، 	 	
كليــة العلــوم والتقانــة ،كليــة النفــط واملعــادن ،كليــة علــوم الحاســوب وتقانــة املعلومــات،  كليــة التقانــة 	 	

	 الزراعية وعلوم األسماك وكلية  العلوم الرياضية واإلحصاء(.
رابعاً:	 املجلس التخصصـي للدراسات اإلنسانية والتربوية: يرأسه عميد كلية الدر اسات العليا ومسجل الكلية   

♣ اختصاصــات املجالــس الســابقة التوصيــة ملجلــس كليــة الدراســات العليــا بإجــازة الدرجــات  العلميــة 	  
)الدكتوراه واملاجستير والدبلوم العالي(، كما ينظر املجلس في الحاالت الطالبية املرفوعة  من الكليات  	 	
املعنيــة ويتخــذ القــرار املناســب بشــأنها ،و يناقــش املجلــس عناويــن خطــط البحــوث للطــالب  املقدميــن 	 	

للتسجيل للدكتوراه أو املاجستير بالبحث وإسناد اإلشراف عليها. 	

1/ قسم التقديم والتسجيل 
يعتبــر واجهــة الكليــة اذ تتــم فيــه معظــم معامــالت طــالب كليــة الدراســات العليــا وتشــمل: 	

2/ قسم الطالب الوافدين  
اجــراءات  بــكل  القســم  يقــوم  الوافديــن حيــث  الطــالب  اجــراءات  بمتابعــة كل  القســم خــاص  هــذا 
التــى تخــص املخاطبــات لتجديــد اإلقامــة،  والتســجيل واســتخراج االفــادات والخدمــات  التقديــم 	

التســجيل.  الــى كل مهــام قســم  إقامــة. باالضافــة  الطــالب، خــروج وعــودة، تجديــد  تســجيل 

3/  قسم المجالس
يعتبــر هــذا القســم مــن اهــم االقســام حيــث يقــوم باســتخراج خطابــات املناقشــة وارســالها إلــى لجنــة 	 	 
مناقشــة الطــالب ومــن ثــم إســتالم التقاريــر النهائيــه ونتائــج البرامــج الدراســية للماجســتير والدكتــوراة 	 	

باملقررات   ومراجعتها. 	
تنســيق ومراجعــة وطباعــة مجالــس الكليهــة املختلفــة باالضافــة للتحضيــر ملجلــس االســاتذة إلجــازة 		 	

الدرجات العلمية املختلفه.  	

4/ قسم الشهادات 
هــو نافــذة تطــل عبــر كــوادر الدراســات العليــا مــن حملــة الدبلــوم العالــى واملاجســتير والدكتــوراة فــى مختلــف 
ومراجعــة  واإلنجليزيــه  العربيــه  باللغــة  وإعدادهــا  للشــهادات  التقديــم  املكتــب  مهــام  التخصصــات. 
املســتندات املقدمــه لنيــل الشــهادة والتأكــد مــن إثبــات الشــخصيه للطالــب وإجــازة الدرجــة العلميــة فــى 
املجالــس ومراجعــة تفاصيــل الشــهادة ورســومها وارســالها المانــة الشــوؤن العلميــة إلعتمادهــا ومــن ثــم 

تســلم للطالــب. باالضافــة الــى مراجعــة وتصويــب االســم . 

 5/ قسم االشراف والمتابعة 
تــودع بهــذا القســم كل ملفــات طــالب الدكتــوراة واملاجســتير بالبحــث حيــث يتــم حصرهــم حســب الكليــات 

والتخصصــات املختلفــة ، وادخــال كل معلوماتهــم فــى قاعــدة بيانــات شــاملة لســهولة متابعــة الطــالب .

 و عدد من االساتذة من هم في درجة البروفسير   باالضافة الي 
ً
 ومقررا

ً
للدراسات اإلنسانية والتربوية عضوا

منسقي الدراسات العليا من الكليات ذات الصلة )كلية التجارة ، كلية الدراسات  اإلقتصادية  واإلجتماعية، 
كلية القانون ،كليةاآلداب   وكلية التربية و كلية ا لفنون الجميلة والتصميم (.
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اســتخراج اســتمارة التســجيل )الشاشــة( للطــالب لدفــع الرســوم الدراســية ومــن ثــم اســتالم 	 
نســخة مــن ايصــال الدفــع.

العالــي 	  الدبلــوم  لطــالب  بالنســبة  درا�صــي  جــدول  اول  بتاريــخ  للطــالب  التســجيل  تاريــخ  تنزيــل 
واملاجســتير باملقــررات امــا طــالب  الدكتــوراة واملاجســتير بالبحــث يعتمــد تاريــخ دفــع اول ايصــال 

مالــي.
اســتخراج خطابــات االشــراف للطــالب املتقدميــن لدرجــة الدكتــوراة واملاجســتير بالبحــث.	 
اســتخراج خطابــات التعليــم العالــى للطــالب املبعوثيــن مــن وزارة التعليــم العالــى والبحــث العلمــي . 	 
التقديــم واســتخراج شــهادات قيــد – قبــول مبدئــى – افــادة رســوم دراســية – افــادة اكمــال 	 

مقــررات – اســتالم الرقــم الجامعــى.
 مراجعــة الحــاالت الطالبيــة )تمديــد – تجميــد – فــك التجميد....الــخ(	 
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الئحة تنظيم الدراسات العليا   .2
الدرجات التي تمنحها الجامعة

تمنــح الجامعــة إجــازات الدرجــات العلميــة العليــا الآلتيــة:- 	
أ- الدبلــوم العالــي. 	

ب- املاجســتير باملقــررات الدراســية والبحــث التكميلــي. 	
ج- املاجســتير باملقــررات فقــط. 	

د- املاجســتير بالبحــث. 	
ه- الدكتــوراة باملقــررات الدراســية والبحــث التكميلــي. 	

و- الدكتــوراه بالبحــث. 	

 شروط القبول
أ. شروط القبول لدرجة الدبلوم العالي

يشترط للقبول لدرجة الدبلوم العالي في التخصص املعني الحصول على: 	
i . درجة البكالريوس العام بتقدير جيد )الدرجة الثانية (. 	

 من املقررات 	
ً
ii . درجة البكالريوس العام بتقدير مقبول )الدرجة الثالثة( ،على أن يدرس الطالب عددا 	

التأهيلية خالل فصل درا�صي واحد أو فصلين دراسيين. 	

ب. شروط القبول لدرجة الماجستير
يشترط القبول لدرجة املاجستير في التخصص املعني الحصول على احد املؤهالت التالية: 	

i . بكالريوس الشرف بتقدير جيد )الدرجة الثانية (. 	
  من املقررات  التأهيلية  	

ً
ii . بكالريوس الشرف بتقدير مقبول )الدرجة الثالثة( ،على أن يدرس الطالب عددا 	

خالل فصل درا�صي أو فصلين دراسيين. 	
iii . بكالريوس عام بتقدير جيد )لدرجة الثانية( في األقل باإلضافة إلى دبلوم عالي أو عام تأهيلي يجتازه 	 	

الطالب بتقدير جيد. 	
iv . بكالريوس عام بتقدير مقبول )الدرجة الثالثة( باإلضافة إلى دبلوم عالي. 	

ج. شروط القبول لدرجة الدكتوراه
يشترط القبول لدرجة الدكتوراه الحصول على درجة املاجستير في التخصص املعني. 	

د. ضوابط عامة للقبول لدرجتي الماجستير والدكتوراه
 علــى توصيــة 	

ً
i . يجــوز قبــول الطالــب لدراســة املاجســتير والدكتــوراه فــي مجــال ذي صلــة بتخصصــه بنــاءا 	

مجلس القسم ومجلس أبحاث الكلية املعنية وموافقة املجلس التخص�صي بالكلية. 	
ii . ال يجوز تسجيل الطالب ألكثر من برنامج دراسات عليا في وقت واحد. 	

iii . ال يجوز ترفيع تسجيل الطالب من درجة املاجستير إلى درجة الدكتوراه. 	
 من البرنامج 	

ً
 اكاديميا

ً
 في الحصول على الدرجة أو فصل فصال

ً
iv . ال يجوز للطالب الذي فشل اكاديميا 	

التسجيل له مرة أخرى. 	
 إذا لم يكمل النقص في بحثه في املدة التي حددتها له لجنة املناقشة  ما لم 	

ً
v . يعتبر أن الطالب فشل أكاديميا 	

 على توصية من مجلس األبحاث واملجلس 	
ً
يكن  ذلك لظروف خارجة عن إرادته يقبلها مجلس الكلية بناءا 	

التخص�صي املعني. 	
vi . ال يحق للطالب الذي ُضبط أو دين بحالة غش أن ّيسجل في أي برنامج من برامج الدراسات العليا بالجامعة 	 	

مرة أخرى. 	
 على توصية مجلس األبحاث واملجلس التخص�صي املعني إضافة أية شروط 	

ً
vii . يجوز ملجلس الكلية وبناءا 	
أخرى يراها ضرورية للقبول. 	

ه. شروط القبول بالبرامج التحويلية
أ. القبول للدبلوم العالي للبرنامج التحويلي:

i. الحصول على درجة البكالريوس )عام أو شرف( بتقدير جيد كحد أدنى. 	
ii . الحصول على درجة البكالريوس )عام أو شرف( بتقدير مقبول إضافة إلى ثالث سنوات خبرة عملية 	 	

في األقل بعد التخرج. 	
ب.  القبول للماجستير بالبرنامج التحويلي

i . الحصول على درجة البكالريوس إضافة إلى الدبلوم العالي في ذات مجال البرنامج التحويلي. 	
ii . حصــول الطالــب املتخصــص فــي مجــال البرنامــج التحويلــي علــى درجــة بكالريــوس الشــرف بدرجــة جيــد 	 	

	 في األقل.	 	
iii . الحصول على درجة بكالريوس الشرف بدرجة مقبول )الدرجة الثالثة( باإلضافة إلى دبلوم عالي في 	 	

مجال البرنامج التحويلي. 	
iv . ال يؤهل برنامج املاجستير التحويلي الطالب لدراسة الدكتوراه بالبجث بإستثناء الطالب املذكورين اعاله. 	

شروط قبول الطالب المقيم بالخارج    
 علــى توصيــة مجلــس األبحــاث 	

ً
1. يجــوز تســجيل الطالــب املقيــم بالخــارج بموافقــة مجلــس الكليــة بنــاءا 	

 مــن بحثــه خــارج الجامعــة فــي مؤسســة  علميــة أو جامعــة 	
ً
واملجلــس التخص�صــي املعنــي ليعــد جــزءا 	

معترف بها مع  مراعاة االتي: 	
 من بحثه.

ً
i . الحصول عى موافقة مكتوبة من املؤسسة التي يجرى فيها جزءا 	

 من 	
ً
 اساسيا

ً
 داخليا

ً
 )وفق شروط اإلشراف( توافق عليه الكلية ومشرفا

ً
 معاونا

ُ
 خارجيا

ً
ii . يعين له مشرفا 	

الجامعة. 	
iii . أن يقدم املشرف الخارجي للكلية تقارير دورية للكلية عن أداء الطالب 	

iv . أن يق�صي الطالب بالجامعة مدة ال تقل عن ســتة أشــهر للماجســتير  و عام للدكتوراه ال يشــترط أن	 	
تكون متصلة. 	

v . أن تجرى جميع اإلمتحانات في الجامعة. 	

منــح الرقم الجامعي   
 لكل طالب مرشح  ومستوفي لشروط 	

ً
 جامعيا

ً
          1- 	 تخصص اإلدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي رقما

القبول للدرجة العلمية 	
           2- 	 اليجــوز تســجيل أي طالــب لبرنامــج دراســات عليــا باملؤسســة إال بعــد حصولــه علــى الرقــم الجامعــي.

اإلعالن عن برامج الدراسات العليا   
 على طلب الكلية أو الوحدة املعنية ،وعلى كل كلية أو  وحدة 	

ً
تعلن الكلية عن برامج الدراسات العليا بناءا  

معنيــة أن ترســل مــع طلــب اإلعــالن شــروط اإللتحــاق بالبرنامــج ،والتواريــخ املقترحــة لتقديــم طلبــات 	 	
اإللتحاق وإجراء املعاينات والتسجيل وبدء الدراسة. 	

إجراءات اإللتحاق ببرامج الدراسات العليا   
 لإلجراءات اآلتية:

ً
يكون اإللتحاق ببرامج الدراسات العليا وفقا 	 -1          

أ- الحصول على اإلستمارة املعدة لطلب اإللتحاق من مكتب التقديم و التسجيل بكلية الدراسات العليا بعد 	 	
دفع رسوم التقديم املقررة. 	

ب-  يمــأ الطالــب اإلســتمارة الخاصــة باإللتحــاق ويرفــق معهــا الشــهادات العلميــة املوثقــة األكاديميــة 	 	
	 واألوراق الثبويتة واملستندات املطلوبة املعتمدة من الجهات املعنية ويقوم  بتسليمها ملكتب التقديم 	

و التسجيل  ملراجعتها وتحويلها للقسم املعني. 	
و الوحدة املعنية بدراسة طلبات اإللتحاق وإجراء املقابالت وإتخاذ 	 ج-  يقوم مجلس القسم بالكلية أ 	
ســبة بشــأن كل طلــب وترشــيح املشــرف )املشــرفين( ورفــع توصياتــه إلــى مجلــس األبحــاث 	 ملنا التوصيــة ا 	

ومن ثّم إرسالها إلى كلية الدراسات العليا بواسطة منسق الدراسات العليا بالكلية أو الوحدة املعنية. 	
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د-  يشكل مجلس االبحاث لجنة من خمسة اعضاء )تشمل رئيس مجلس االبحاث و منسق الدراسات العليا 	 	
و ثالثه متخصصين في موضوع البحت قيد النظر( للمراجعة و التدقيق في مقترح البحث املقدم. 	

ه- تعلن كلية الدراسات العليا قوائم  بأسماء املرشحين للقبول للدبلوم العالي واملاجستير والدكتوراه 	  
باملقررات أو املقررات والبحث التكميلي وتخطر كل من املرشحين للماجستير  بالبحث أو الدكتوراه  عبر 	 	

منسق الكلية أو الوحدة املعنية. 	
 ملا  تحدده كلية 	

ً
و- يجب على الطالب أن يدفع الرسوم واملصروفات املقررة وتكملة إجراءات التسجيل وفقا 	

الدراسات العليا. 	
 ملا تحدده 	

ً
ز- تكتمل إجراءات تسجيل الطالب املرشح  بمنح الرقم الجامعي و  دفع املصروفات الدراسية وفقا 	

كلية الدراسات العليا وتستخرج له بطاقة طالب دراسات عليا. 	
ح- ال يسمح للطالب بحضور املحاضرات قبل  دفع الرسوم الدراسية املقررة. 	

 لإلجــراءات والضوابــط 	
ً
لكليــة وفقــا  بموقــع ا

ً
لعليــا إلكترونيــا           2- 	 يجــوز أن يتــم التقديــم لبرامــج الدراســات ا

التي تحددها الكلية.  	

التجميد
 لإلجراءات االتية: -

ً
 على عذر مقبول وفقا

ً
يجوز تجميد الدراسة للطالب بناءا 	  -1            

أ       -    يقدم طلب التجميد ملجلس األبحاث عبر املنسق في مدة ال تتجاوز شهر من بداية الفصل الدرا�صي املعني.  	
ب  - يجب أن ال تزيد فترة التجميد عن نصف املدة القصوى للبرنامج. 	

ج   - ال تحسب فترات التجميد ضمن الفترة القصوى للدراسة. 	
د    - ال يتم التجميد إال بعد سداد نصف الرسوم الدراسية. 	

ه   - تحفظ نتيجة الطالب املجمد للفصول التي قام بإكمالها. 	
ترفع توصيات مجلس األبحاث بالتجميد للكلية العتمادها. 	 -2             

التمديد
   على توصية املشرف 	

ً
أ- يجوز تمديد فترة الدراسة بالبحث بقرار من املجلس التخص�صي املعني وذلك بنا ءا 	

وألسباب موضوعية يقبلها مجلس القسم  ومجلس األبحاث وذلك بعد دفع الرسوم املقررة. 	
  لطالب املاجستير وعامين لطالب الدكتوراه.

ً
ب- ال تتجاوز فترة التمديد حسب الفقرة) أ ( عاما 	

ج- يرفع مجلس األبحاث بواسطة املنسق طلبات التجميد للمجلس التخص�صي املعني  إلعتمادها. 	

البديل والملحق
أ- يسمح مجلس الكلية بتأجيل الجلوس إلمتحان مقرر أو مقررات أكمل الطالب دراساتها ولكنه لم  يتمكن 	 	

  وذلك بعد تقديم عذر مقبول يوافق عليه مجلس األبحاث 	
ً
  أو جزئيا

ً
من الجلوس لإلمتحان فيها كليا 	

خالل 21 ساعة من تاريخ اإلمتحان املعني. 	
ب- يسمح للطالب الذي يرسب فيما ال يزيد عن 30 % من املقررات الدراسية الجلوس إلعادة  اإلمتحان 	 	

فيها في املوعد الذي يحدده مجلس األبحاث. 	

إعادة التصحيح
	  يحق للطالب  تقديم طلب إعادة تصحيح ملقرر أو أكثر   وفق اإلجراءات االتية:

		 أ - يقــدم الطلــب  اســبوع مــن تاريــخ إعــالن النتيجــة إلمانــة الشــؤون العلميــة بالجامعــة وفــق   	
. ملقــررة ا لرســوم  ا دفــع  بعــد  لذلــك  ملعــدة  ا اإلســتمارة  	

ت العليا خالل 24 ساعة من تاريخ 	 سا را لد ب -  ترسل الشؤون العلمية طلبات إعادة التصحيح لكلية ا 	
تقديمها على أن تقوم كلية الدراسات العليا بإرسالها للكلية أو الوحدة املعنية خالل 24 ساعة  من  وصول 	 	

الطلبات ا  ليها. 	
ج - يشكل مجلس األبحاث لجنة من ثالثة أعضاء من هيتة التدريس من املختصين في املجال بدرجة أستاذ 	 	

مساعد على األقل. 	

ســبوع مــن تاريــخ	  لإلمتحــان املعنــي خــالل ا
ً
د - تقــوم اللجنــة بمراجعــة كراســة الطالــب و الدرجــات وفقــا 	

إستالم  الطلبات. 	
ه - ترفع اللجنة نتيجة إعادة التصحيح ملجلس األبحاث إلعتمادها ورفعها لعميد  كلية الدراسات العليا. 	
لعليا بإرسال نتائج إعادة التصحيح خالل 24 ساعة من استالمها من الكلية أو 	 و - تقوم كلية الدراسات ا 	

الوحدة املعنية إلمانة الشؤون العلمية إلخطار الطالب. 	
ز - تعاد رسوم إعادة التصحيح للطالب في حالة تعديل نتيجته لأفضل. 	

اإلستقالة
 لآلتي:

ً
يجوز للطالب تقديم  طلب ملجلس األبحاث لإلستقالة من البرنامج املسجل له وفقا

أ - خالل مدة ال تتجاوز شهرين من تاريخ التسجيل للدكتوراه واملاجستير بالبحث.  
ب - خالل اربعة اسابيع من بداية الدراسة فيما يتعلق بالدبلوم العالي والدكتوراه واملاجستير  باملقررات. 	

ســية	 را لد لة فــي الفتــرة املحــددة فــي الفقــرات)أ ( و )ب( تــرد الرســوم ا إلســتقا ا ج - فــي حالــة تقديــم طلــب  	
حسبما  تقرره  الكلية. 	

د - في حالة تقديم طلب اإلستقالة بعد املدة املحددة في )أ( و )ب( يسقط حق الطالب في املطالبة بالرسوم 	 	
الدراسية املدفوعة. 	

ه - يرفع مجلس األبحاث طلب األستقالة مشفوعة بتوصياته بشأنها للمجلس التخص�صي املعني إلتخاذ 	 	
القرار املناسب. 	

و - بعد إكمال إجراءات اإلستقالة يلغى تسجيل الطالب من البرنامج املعني الذي قدم منه إستقالته. 	

إلغاء التسجيل
لكليــة الدراســات العليــا الحــق فــي الغــاء تســجيل الطالــب دون أن يترتــب علــى الكليــة أيــة إلتزامــات ماليــة أو  	 	 -1        

إدارية،وذلك في الحاالت االتية: 	
 إلجراءات غير صحيحة.

ً
أ - إذا تم تسجيل الطالب وفقا 	

ب - فشل الطالب في سداد الرسوم الدراسية بعد مرور أربعة اسابيع من تاريخ بداية الدراسة  باملقررات. 	
ج -  إذا فشل الطالب في تقديم البحث التكميلي خالل عام من تاريخ اإلمتحانات النهائية. 	

د - إذا لم يبدأ الطالب دراسته بالبحث بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.  	
ه - يلغى تسجيل طالب املاجستير بالبحث بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تسجيله. 	

و - يلغى تسجيل طالب الدكتوراه بالبحث بعد إنقضاء سبع سنوات من تاريخ تسجيله. 	
الرسوم الدراسية 	 د ا         2- 	 يجوز إعادة تسجيل الطالب الذي الغي تسجيله وفق الفقرة )ا ،ج ، د( بعد سد

املقررة  كاملة وقت إعادة التسجيل. 	
( بعد سداد الرسوم الدراسية 	 ه ، و         3- يجوز إعادة تسجيل الطالب الذي الغي تسجيله وفق الفقرة)
 من تاريخ سداد رسوم 	

ً
املقررة  كاملة  وقت إعادة التسجيل ،على أن يبدأ سريان مدة الدراسة إعتبارا 	

 على موضوع بحث جديد توافق عليه املجالس املعنية.
ً
إعادة  التسجيل بناءا 	

نظام الدراسة
              1-    يتم القبول للدرجة العلمية بتفرغ كلي أو جزئي حسب شروط البرنامج ولوائحه.

نظام دراسة الدبلوم العالي 	

يكون نظام الدراسة لنيل درجة الدبلوم العالي باملقررات واالعمال امليدانية والتطبيقية واملعملية وفق االتي:  	 -1             
أ - على اال تقل مدة الدراسة عن سنة دراسية واحدة ) فصالن دراسيان( ،وال تزيد عن سنتين دراسيتين 	 	

)أربعة فصول  دراسية(. 	
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ب -  على اال تقل عدد الساعات املعتمدة للدراسة عن  )20 ( ساعة ،وال تزيد عن  ) 30( ساعة. 	

 
ً
 واحدا

ً
ا             2 -	 يجوز أن يشمل نظام الدراسة للدبلوم العالي بحثا  في أحد موضوعات الدراسة يعادل مقرر

من 3 ساعات معتمدة 	

نظام دراسة الماجستير
يكون نظام الدراسة لنيل درجة املاجستير وفق مايلي:

أ.باملقررات الدراسية والبحث التكميلي:  

على األ يقل عدد الساعات املعتمدة عن 24 ساعة معتمدة وال يزدي عن  30)فصلين إلى ثالث فصول 	  
 إليها البحث التكميلي الذي ال يجب أن يقل عن 6 ساعات معتمدة )فصل   درا�صي ( على 	

ً
دراسية( مضافا 	

أن ال تزيد فترة البرنامج عن  4 فصول دراسية. 	

ب. باملقررات  الدراسية:  
على أن ال يقل عدد الساعات املعتمدة عن 36 ساعة وال يزيد عن 42 )أربعة  فصول دراسية ( ويجوز أن يكون  

مــن بينهمــا ورقــة بحثيــة تعــادل ثــالث ســاعات معتمدةمنشــورة فــي مجلــة محكمــة.

ج. بالبحث فقط:  

. يجب أن ال تقل املدة املقررة للحصول على درجة املاجستير 	
ً
تتراوح مدة الدراسة بين ) 18إلى 48( شهرا  

.
ً
 وال تزيد عن ) 36  ( شهرا

ً
بالبجث عن ) 18 (شهرا 	

نظام دراسة الدكتوراه
          1- 	   يكون نظام الدراسة لنيل درجة الدكتوراه كاألتي:

أ - باملقررات الدراسية  والبحث التكميلي ،على أن ال يقل عدد الساعات املعتمدة عن  )50( ساعة معتمدة وال  	
30 شــهرا. يزيــد عــن )60 ســاعة معتمــدة شــامله البحــث وعلــى ان ال تقــل مــدة الدراســة عــن 

 من ورقتين األولى في التخصص العام  والثانية في 	
ً
 تحريريا

ً
ب - بالبحث فقط ،على أن يجتاز الطالب امتحانا 	

التخصص الدقيق وذلك قبل مناقشة الرسالة  وتتراوح مدة الدراسة بين 30 - 48  شهرا. 	
          2- 	    تنقســم الســنة   الدراســية للدراســة باملقررات والبحث إلى فصلين دراســيين ال تقل مدة كل منهما عن  	
شــاملة فترتــي التســجيل واإلمتحــان ،أمــا فــي حالــة الدراســة بالبحــث فتكــون 	 .

ً
سبوعا خمســة  عشــر ا 	

.
ً
ثنتي عشر شهرا السنة  الدراسية   ا 	

  وال تزيــد عــن 	
ً
          3- 	 يجــب أن ال تقــل املــدة املقــررة للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه بالبحــث عــن 30 شــهرا

خمس ســنوات. 	

التحويل
ال يجوز تحويل الطالب املسجل من املؤسسة إلى مؤسسة أخرى. 	 -1         

تنظم اللوائح الداخلية تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل املؤسسة. 	 -2         
تخاطب املؤسسة اإلدارة لتعديل سجل الطالب املحول من تخصص إلى آخر. 	 -3         

اإلمتحانات ولجان المناقشة
امتحانات مقررات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة:

دون املساس بالضوابط األكاديمية الخاصة بالبرنامج املعني يجب مراعاة اآلتي عند إجراء اإلمتحانات ورصد 
التقديرات:

 إذا نجح قي جميع املقررات بنسبة  %50 على األقل لكل مقرر وحصل على  معدل 	
ً
أ- يعد الطالب ناجحا 	

عام  بتقدير  )60%( على األقل في   مقررات املاجستير، وإذا  نجح  في جميع املقررات من   املواد املؤهلة 	 	
للماجستير بمعدل أقل من %60 يمنح الدبلوم العالي فقط وال يسمح له بمواصلة املاجستير. 	

ب- الطالــب الــذي يرســب فــي أكثــر مــن %30 مــن املقــررات املجــازة بحســاب الســاعات املعتمــدة يعتبــر 	 	
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 في كل اإلمتحانات وال يسمح له بمواصلة الدراسة.
ً
راسبا 	

ج- يســمح للطالــب بالجلــوس المتحــان املالحــق فــي املقــررات التــي رســب فيهــا شــريطة أالتزيــد عــن 30% 	 	
من املقررات بحساب الساعات املعتمدة. 	

د- يمنــح الطالــب درجــة النجــاح فــي مقــررات امللحــق التــي نجــح فيهــا. 	
ه- الطالب الذي يجتاز امتحانات املالحق التي جلس لها وحصل على تقدير عام )60%( فأكثر يسمح 	له 	 	

باإلستمرار في دراسة املاجستير. 	
و- الطالــب الــذي يرســب فــي أي مــن امتحانــات املالحــق اليســمح لــه باإلســتمرار فــي الدراســة. 	
ز- يســمح للطالــب بالجلــوس لإلمتحــان فــي مادتيــن لتحســين املعــدل وفقــآ للشــروظ التاليــة: 	

أن يكــون الطالــب ناجحــآ فــي كل املــواد التــي جلــس لهــا. 	-1          
أن يكــون معدلــه أكثــر مــن أو يســاوى 55%.  	-2          

االمتحان النهائي للدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة بالمقررات 
أ- يعقــد االمتحــان النهائــي للماجســتير والدبلــوم العالــي والدكتــوراة باملقــررات بعــد انتهــاء الطــالب 
مــن دراســة املقــررات فــي الزمــان واملــكان الذيــن تحددهمــا الكليــة أو الوحــدة املعنيــة بالتنســيق مــع 

العليــا. كليةالدراســات 
ب- تعــد كليــة الدراســات العليــا بالتنســيق مــع الكليــة أو الوحــدة املعنيــة قائمــة بأســماء وأرقــام جلــوس 
 علــى األقــل مــن تاريــخ بدايــة 

ً
الطــالب الذيــن يحــق لهــم الجلــوس لإلمتحــان وتعلنــه قبــل )15( يومــا

اإلمتحــان.
لهــم بالجلــوس  ج- اليســمح ألي طالــب بالجلــوس لإلمتحــان بعــد إعــالن قائمــة الطــالب املســموح 

يــرد اســمه بالقائمــة. لــم  لإلمتحــان إذا 

شروط النجاح للدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة بالمقررات 
 فــي امتحــان الدبلــوم العالــي إذا اســتوفى النجــاح فــي جميــع املقــررات وفــق الخطــة 	

ً
يعــد الطالــب ناجحــا 	 -1          
الدراسية املرسومة. 	

 فــي امتحانــات املاجســتير والدكتــوراة باملقــررات إذا اســتوفى الشــروط التاليــة:
ً
يعتبــر الطالــب ناجحــا 	-2          

أ- نجــاح الطالــب فــي جميــع املقــررات. 	 
ب- نســبة نجــاح بمعــدل 60%.  	

ت- النجاح في البحث التكميلي أو الورقة البحثية على أن تحدد الكلية أو الوحدة املعنية الشروط الالزمة لذلك.  	

شروط منح الدرجة
يمنــح مجلــس األســاتذة، درجــة الدبلــوم العالــي او املاجســتير او الدكتــوراة لــكل طالــب ينجــح فــي 	 	 -1          
التخصــص الــذي تــم تســجيله فيــه، وذلــك بعــد اســتيفاء شــروط آلئحــة الدراســات العليــا بتوصيــة مــن 	 	

مجلس الكلية، مبنية على توصية مجلس القسم، ومجلس األبحاث بالكلية أو الوحدة املعنية. 	
بالنســبة لطــالب املاجســتير والدكتــوراة باملقــررات والبحــث التكميلــي يجــب ان يكــون التقريــر النهائــي 	 	 -2          

.
ً
للبحث التكميلي إيجابيا 	

.
ً
بالنســبة لطــالب املاجســتير والدكتــوراة بالبحــث يجــب ان يكــون التقريــر النهائــي عــن البحــث إيجابيــا 	 -3          

علــى طــالب املاجســتير بالبحــث والدكتــوراة باملقــررات والبحــث التكميلــي نشــر ورقــة علميــة مســتلة مــن 	 	 -4          
بحثه في دورية محكمة، على أن يذكر اسم جامعة النيلين فيها. 	

علــى طــالب الدكتــوراة بالبحــث نشــر ورقتيــن علميتيــن مســتلتين مــن البحــث فــي دوريــات محكمــة، علــى 	 	 -5         
أن يذكر اسم جامعة النيلين فيها. 	

سلوك الطالب
          1- 	 يشمل سوء السلوك اي من اآلتي:

أ - عدم اإلنصياع لتوجيهات املراقبين داخل قاعة اإلمتحان.  	
ب - إتالف الكراسات أو أوراق اإلمتحان أو املعدات أو غيرها. 	

ج - اإلزعاج اثناء اإلمتحان. 	
د - التلفظ بالفاظ غير الئقة أو كتابتها على كراسة اإلجابة أو األوراق أو املعدات أو غيرها. 	
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ه -  اإلعتداء أو التهجم على األساتذة أو املراقبين أو الطالب  أو العاملين اثناء اإلمتحان. 	
و - تعاطي املكيفات أو املأكوالت داخل قاعة اإلمتحان.  	
ز -  أي حاالت سوء سلوك تنص عليها الئحة الجامعة.  	

          2- 	  يعاقب الطالب على سوء السلوك بواحدة أو اكثر من العقوبات التالية:
أ - إنذار الطالب.  	

ب - اإليقاف من الدراسة ملدة أقصاها عامين. 	
ج - الفصل من الدراسة.  	

          3- 	 في حالة اإلزعاج الذي يخل بسير اإلمتحانات أو استعمال العنف يجوز لعميد الكلية أو الوحدة املعنية  أو 	
مــن ينــوب عنــه تحويــل الطالــب ملواصلــة اإلمتحــان فــي مــكان آخــر  أو   أن يمنعــه مــن مواصلــة اإلمتحــان 	 	

وإحالته إلى التحقيق بموجب الئحة سلوك ومحاسبة الطالب.  	

حاالت الغش والمخالفات والتحقيق والعقوبات
      أوآل: يعاقب من يرتكب أي من حاالت الغش األتية بالترسيب في المادة:

ا-حيــازة أي مــادة أو وســيلة بهــا معلومــات تتعلــق بموضــوع اإلمتحــان. 	
ب- إخفــاء كراســة اإلجابــة أو عــدم تســليمها إلــى املراقــب عنــد نهايــة اإلمتحــان. 	

ئر ملحقــات الهواتــف املحمولــة 	 ج- دخــول قاعــة اإلمتحــان بالهاتــف املحمــول أو الســماعة وســا 	
	 واألجهــزة اإللكترونيــة إال مــا توافــق عليــه لجنــة اإلمتحانــات.

د-عــدم التوقيــع علــى كشــف الحضــور أو التوقيــع فــي مــكان طالــب آخــر. 	
ه- عــدم مــلء البيانــات بكراســة االجابــة أو كتابتهــا بطريقــة غيــر صحيحــة . 	

و- نــزع أي ورقــة مــن كراســة اإلجابــة. 	
ز-النظــر فــي إجابــات طالــب آخــر أو التحــدث مــع طالــب ممتحــن. 	

و املعــدات أو الجــدران أو ورقــة األســئلة 	 ح- كتابــة أي مــادة علميــة تتعلــق باإلمتحــان علــى األدراج أ 	
بقاعــة اإلمتحــان أو اإلســتفادة مــن أي معلومــات مكتوبــة عليهــا أو عــدم التبليــغ عنهــا. 	

ثانيآ:يعاقب من يرتكب أي من حاالت الغش االتية بالترسيب في جميع المواد :
أ- تقديم أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة لطالب آخر أو تلقيها من أي شخص أثناء أداء اإلمتحان. 	

ب-تبديــل كراســات اإلجابــة أو أجهــزة أداء اإلمتحــان مــع طالــب آخــر. 	
ج-إســتغالل شــبكة املعلومــات الدوليــة أو أي شــبكة أخــرى بغــرض اإلســتفادة منهــا فــي أداء االمتحــان، 	 	
أو اســتغالل اي مــن تلــك الشــبكات بصــورة غيــر مشــروعة لالســتفادة منهــا أو تقديــم املســاعدة أو تلقيهــا. 	

د- كل قــول أو فعــل يخــل بنظــام اإلمتحــان. 	

ثالثآ: يعاقب من يرتكب أي من حاالت الغش األتية بالفصل من البرنامج وعدم السماح له مرة أخرى 
بالتسجيل في أي من برامج الجامعة:

أ-نقــل الرســالة كاملــة أو أي جــزء منهــا يزيــد عــن 100/20 مــن عمــل آخــر أو النقــل حرفيــآ مــن مرجــع أو 	 	
وسائط أخرى كاملجالت العلمية أو اإلنترنت دون إثبات ذلك في الهامش . 	

ب-إنتحــال شــخصية طالــب أو الســماح لشــخص آخــر بإنتحــال شــخصيته ألداء اإلمتحــان. 	
إذا ضبــط طالــب فــي حالــة غــش أو أي مخالفــات أخــرى فعلــى املراقــب إثبــات املخالفــة بشــهادة أي    ♣
مــن املراقبيــن أو األســتاذ املمتحــن أو أي مــن املوجوديــن داخــل قاعــة االمتحــان مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
أو مســاعديهم _  مــا أمكــن ذلــك _ وكتابــة تقريــر بالواقعــة لرئيــس لجنــة االمتحانــات، مــع الســماح للطالــب 
املمتحــن بواصلــة االمتحــان، وفــي هــذة الحالــة يحــرر اســتدعاء للطالــب املعنــي للمثــول أمــام لجنــة تحقيــق، 

علــى أن يبيــن فــي االســتدعاء زمــان ومــكان جلســة التحقيــق ويعلــن فــي لوحــة اإلعالنــات بالكليــة أو الوحــدة 		
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املعنية، كما يجوز تسليمه للطالب ويوقع الطالب على استالمه اإلستدعاء.   	
في حالة قيام الطالب بأي فعل من شأنه التأثير على سير االمتحان بصورة مخلة يجوز لكبير املراقبين   ♣
 علــى عميــد الكليــة أو الوحــدة املعنيــة أو رئيــس 

ً
بعــد إثبــات الحالــة إخراجــه مــن قاعــة االمتحــان وعرضــه فــورا

 لآلئحــة ســلوك ومحاســبة الطــالب.
ً
 ويحاســب وفقــا

ً
لجنــة االمتحانــات مــع تقريــر بذلــك ليتخــذ مايــراه مناســبا

إذا ارتكــب الطالــب مخالفــة يشــكل مجلــس األبحــاث لجنــة تحقيــق مــن ثالثــة مــن أعضــاء هيئــة   ♣
اآلتــي:- اللجنــة  وتتولــى  التدريــس، 

التحقيــق فــي املخالفــة املنســوبة للطالــب املعنــي ويشــمل التحقيــق ســماع مــن قــام بضبــط الحالــة 	 	 -1    
والشهود وبقية البينات. 	

اســتجواب الطالــب املحقــق معــه، ومنحــه الفرصــة للدفــاع عــن نفســه. 	 -2    
إذا لــم يمثــل الطالــب أمــام لجنــة التحقيــق برغــم إعالنــه ملرتيــن يجــوز للجنــة التحقيــق النظــر فــي 	 	 -3    

املخالفة والتقرير والتوصية بشأنها في غيابه. 	
إعــالن املخالفــة و العقوبــة بلوحــات إعالنــات الكليــة أو الوحــدة املعنيــة وكليــة الدراســات العليــا. 	 -4    

 مــن 	
ً
للطالــب املعاقــب أن يتظلــم مــن الحكــم الصــادر ضــده إلــى رئيــس مجلــس األســاتذة خــالل 15 يومــا 	 -5    

 مــن تاريــخ نشــر اإلعــالن بلوحــة إعالنــات 	
ً
تاريــخ إعالنــه بالحكــم الصــادر ضــده ويعتبــر الطالــب معلنــا 	  

 بعد م�صي فترة التظلم.
ً
الكلية أو الوحدة املعنية ويعتبر الحكم نهائيا 	

    6-	 يجــوز ملجلــس الكليــة فــي حالــة ثبــوت املخالفــة رفــض الرســالة وإلغــاء تســجيل الطالــب واتخــاذ مايــراه 	
 من هذة اآلئحة.

ً
 وفق أحكام 33 ثالثا

ً
مناسبا 	

إعداد الرسائل والبحوث العلمية واإلشراف عليها

يراعى أن تكون بحوث الماجستير والدكتوراه مرتبطة بالمجاالت االتية:
- قضايا التنمية والتطور التاريخي والحضاري.  

- املواضيع التي تهتم بالقضايا الوطنية واإلقليمية والدولية. 	
-املواضيع التي ترتبط بحياة اإلنسان ومستقبله. 	

لتقني في مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية  والدراسات 	 - املواضيع التي ترتبط بالتقدم التكنولوجي وا 	
اإلنسانية. 	

- املوضوعات املرتبطة بأكثر من مجال تخص�صي. 	
- قضايا اللغات. 	

- أي موضوعات أخرى ذات صلة تو�صي بها املجالس التخصصية بالكلية. 	

خطة البحث:
-يجب على الطالب أن يحدد مجال البحث وخطته عند التقديم للدراسات العليا في حالتي الدكتوراه  	 	
جســتير باملقــررات 	 ملا واملاجســتير بالبحــث وفــور نجاحــه فــي املقــررات املطلوبــة فــي حالتــي الدكتــوراه وا 	

والبحــث التكميلــي وأن يطــور خطتــه بمســاعدة املشــرف بعــد تعيينــه مــن كليــة الدراســات العليــا 	 	
: تــي آل متضمنــة  ا 	

 يبين الجوانب العلمية التي يمكن للبحث أن يخدمها ويطورها.
ً
- شرحا  

	 
ً
ملوضوعية أو سيضيف جديدا  بأن بحثه سيجيب على بعض التساؤالت ا

ً
- األسباب التي تجعله مقنعا 	

للمعرفة أو يغير أو يحدد طرق التفكير أو املمارسة. 	
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-الجودة التي تميز بحثه عن البحوث السابقة أو املشابهة أو املوازية ،ومبررات اختياره  للبحث.  
- املنهج والطرق واألساليب التي سيتبعها في بحثه. 	

- خطة عمل زمنية إلعداد البحث. 	
- التكلفة املالية املبدئية للبحث في املجاالت التي تتطلب ذلك. 	

- مكان إجراء الدراسة في املجاالت التي تتطلب ذلك. 	
- املراجع واملصادر األساسية. 	

- املخرجات املستهدفة من البحث. 	
- إقرار من الطالب أن الخطة املتقدمة من إعداده. 	

مواصفات رسائل الماجستير والدكتوراه
بنهاية دراسة املقررات والتأهيل لإلمتحان على كل طالب أن يقدم رسالة تفي باملتطلبات التالية: 	

- أن معظم الدراسة موضوع الرسالة تم إجراؤها بعد تسجيل الطالب لنيل الدرجة العلمية.  
- أن يشكل بحث الدكتوراه إضافة متميزة بإكتشاف حقائق جديدة تثري املعرفة في املجال موضوع  البحث، 	 	

وتكشف عن قدرات الطالب واسلوب التحليل والنقد ،ويفضل ذلك في بحوث املاجستير. 	
- أن يكون مجال البحث هو املجال الذي اعتمده املجلس التخص�صي املعني عند إجازة خطة البحث  وأن 	 	

يكون العنوان النهائي قد أعتمد قبل ستة أشهر على األقل من اإلمتحان. 	
 ويمكن أن يضيف األبحاث التي أجراها 	

ً
- أن تتكون الرسالة من سرد الطالب لأبحاث التي أجراها شخصيا 	

بالتعاون  مع آخرين على أن يقر ر   بجالء نصيبه الشخ�صي في البحث املشترك وأن يعتمد املشرف  ذلك اإلقرار. 	

- ال يجوز للطالب تقديم رسالة سبق أن منح عليها درجة علمية من أي جامعة أخرى ولكن يجوز حرمانه	  
    أوسع	

ً
من تضمين عمل سبق له أن قدمه ملنح درجة علمية من هذه الجامعة أوغيرها في رسالة تعطي مجاال 	

 يوضح ذلك العمل ويرفقه مع الرسالة.
ً
في البحث والنتائج شريطة أن يقدم إقرارا 	

-يجب أن تتبع املنهجية العلمية في كتابة البحث. 	

- تسلم البحوث حسب النماذج التي تعتمدها الكلية. 	

-أن تكون نسخ الرسالة الثالثة مجلدة بجالد مقوى.  
ن تطبــع املاجســتير علــى ورق حجــم A4 علــى نمــط Roman	New	Time بحجــم )14( إذا كان مكتوبــة 	 -أ 	
ذا كان مدونــة باللغــة اإلنجليزيــة وبتباعــد بيــن األســطر مقاســه )1.1\2(  	 باللغــة العربيــة وحجــم)12(إ 	
منضبطة وبهوامش تجليد مقاســاتها )3.5( ســم لحافة التجليد و)2.5( ســم للحافة األمامية 	 ومحاذاة 	 	

و)2( سم للحافة العلوية و)1.5(  س للحافة الذيلية. 	

-أن يكون لون الغالف الخارجي للرسائل على النحو اآلتي:- 	

- اللون األسود لرسائل الدكتوراه.  
- اللون االزرق  لرسائل املاجستير. 	

- ترسل نسخة الكترونية أو اسطوانة مدمجة )CD( ِا لي املكتبة املركزية بالجامعة. 	
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4. برامج الدراسات العليا
أ. برامج الدبلوم العالي

2.000 50.000 2 مسائي Research Methodology and Ethics منهجيــة واخالقيــات البحوث 
لصحية ا الطب

Haematology علم الدم

Medical Microbiology علم األحيــاء الدقيقة الطبية

5000 50.000 2 مسائي  Medical Parasitology and
Entomology علم الطفيليات و الحشرات الطبية

علوم المختبرات الطبية
Clinical Chemistry الكيمياء السريرية )الدبلوم العالي(

Histopathology and Cytology علم األنسجة المريضة والخاليا

1.700 40.000 2 مسائي Mathematics علوم رياضية العلوم الرياضية

1.700 40.000 3 مسائي Statistics اإلحصاء واالحصاء

1.700 40.000 2 مسائي Information Technology تقانة المعلومات علوم الحاسوب

1.700 40.000 2 مسائي Information Systems نظم المعلومات وتقانة

1.700 40.000 2 مسائي Computer Science علوم الحاسوب المعلومات

1.500 40.000 3 مسائي Accounting المحاسبة

1.500 40.000 3 مسائي Business Administration إدارة األعمال التجارة

1.500 40.000 3 مسائي Insurance التأمين

1.500 40.000 2 مسائي General Administration اإلدارة العامة

1.500 40.000 2 مسائي Political Science علوم سياسية

1.500 40.000 2 مسائي International Relations عالقات دولية

1.500 40.000 2 مسائي Strategic Studies دراسات إستراتيجية الدراسات

1.500 40.000 2 مسائي Economic االقتصاد االقتصادية

1.500 40.000 2 مسائي Social Development تنمية المجتمع واالجتماعية

1.500 40.000 2 مسائي Social Work خدمة إجتماعية

1.500 40.000 2 مسائي Sociology علم االجتماع

1.500 40.000 2 مسائي Anthropology انثربيولوجي

1.500 40.000 2 مسائي Psychology علم النفس

1.500 40.000 2 مسائي Geography , GIS GIS الجغرافيا
اآلداب

1.500 40.000 2 مسائي English Language اللغة اإلنجليزية

1.500 40.000 2 مسائي Library Technology & Systems تكنولوجيا ونظم المكتبات

1.500 40.000 2 مسائي Law القانون القانون

مسائيتربية القسم العامالتربية Education240.0001.000
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ب.برامج الماجستير بالمقررات والبحث التكميلي/ االوراق العلمية:

Contact Lenses العدسات الالصقة

Binocular Vision تقويم البصر

Low Vision االبصارالمتدني

5000 90.000 2 صباح Ophthalmic Photography تصوير العين علوم

ومساء Pediatric Optometry بصريات األطفال البصريات

Primary Eye Care الرعاية األولية للعيون

Optometry and Visual Science علوم البصريات

 Opthalmic Dispensing الوسائل البصرية

Opthalmic Technology تقانة العيون

5000 90.000 2 مسائي Public Health الصحة العامة

5000 90.000 2 مسائي Medical Physiology وظائف األعضاء الطبي

5000 90.000 2 مسائي Medical Biochemistry الكيمياء الحيوية الطبية

5000 90.000 2 مسائي Molecular Medicine الطب الجزيتي الطب

6000 95000 2 مسائي Medical Education التعليم الطبي

5000  90.000 2 مسائي Anatomy التشريح

5000 90.000 2 مسائي Microbiology احياء دقيقة

5000 130.000 2 مسائي Family Medicine طب األسرة

Microbiology علم األحياء الدقيقة

5000  90.000 2 مسائي Medical Parasitology علم الطفيليات الطبية والحشرات 
الطبية

علوم

Clinical Chemistry الكيمياء السريرية المختبرات

Histopathology and Cytology علم األنسجة المريضة والخاليا الطبية

5000  80.000 3 مساء Blood Transfusion Medicine طب نقل الدم

5000 90.000  2 مساء Haematology امراض الدم

Control Engineering هندسة تحكم

5000 90.000 2 مسائي Data and communication Network شبكات البيانات واإلتصاالت الهندسة

Embedded Systems انظمة متضمنة

الكلية
مواعيداسم البرنامج

الدراسة
الفصول
الدراسية

الرسوم الدراسية

جنيه دوالربالغة اإلنجليزيةباللغة العربية
امريكي

Mobile Systemsانظمة نقالة
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Embedded Systems أالنظمة المتضمنة

Chemical Engineering هندسة كيميائية

2 مسائي Renewable Energy & Laser الطاقات المتجددة والليزر

3 Chemistry الكيمياء

4 Physics (Material science)1 الفيزياء )علم المواد(

4000 80.000 4 Physics (Laser and modern optics)1 الفيزياء)ليزر وبصريات حديثة( العلوم والتقانة

4 Medical physics الفيزياء الطبية 

3 صباحي Environmental science العلوم البيئية

4  Biochemistry and Molecular
Biology الكيمياء الحيوية واألحياء الجزيئية

4 Molecular Microbiology األحياء الدقيقة الجزيئية

4 Biology and Biotechnology األحياء والتقانات اإلحيائية

90.000 2 مسائي  Petroleum geology جيولوجيا البترول

4000 Geophysics الجيوفيزياء

80.000 2 مسائي Engineering Geology الجيولوجيا الهندسية النفط والمعادن

Hydrogeology جيولوجيا المياه

3000  70.000 2 مسائي Agricultural Engineering الهندسة الزراعية

2 مسائي Master in Mathematics ماجستير الرياضيات

4000 80.000 Master in Statistics ماجستير اإلحصاء العلوم الرياضية

3 مسائي Mathematical Sciences العلوم الرياضية واإلحصاء

Actuarial Science علم االكشواري

Computer Science علوم الحاسوب

4000  80.000 3 مسائي Information Technology تقانة المعلومات علوم الحاسوب

Information Systems نظم المعلومات وتقانة المعلومات

Software Engineeringهندسة البرمجيات

 Remote sensing & GIS in GIs
in Geology

تطبيقات اإلستشعار عن بعد ونظم 
المعلومات الجغرافية في الجيولوجيا

التقانة الزراعية 
وعلوم االسماك

GRADUATE COLLEGE, AL NEELAIN UNIVERSITY GRADUATE COLLEGE, AL NEELAIN UNIVERSITY
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Insurance تأمين

3700 80.000 2 صباح Accounting محاسبة التجارة

ومساء Business Administration M.Sc. إدارة األعمال

3000 4 MBA إدارة األعمال المهني

Economics االقتصاد

Public Administration اإلدارة العامة الدراسات

Political And Strategic Studies الدراسات السياسية واإلستراتيجية االقتصادية

3000 80.000 2 صباح  Sociology, Anthropology & Social
Wrok واالجتماعية

ومساء Political Science العلوم السياسية

Community Development تنمية المجتمع

Strategic Studies دراسات استراتيجية

International Relations عالقات دولية

English Language اللغة اإلنجليزية

Arabic Language اللغة العربية

3000 80.000  2 صباح Psychology علم النفس

ومساء Geography الجغرافيا اآلداب

History  التاريخ

Islamic Studies  الدراسات اإلسالمية

Library and Information Science المكتبات والمعلومات
  Application of Remote Sensing
& GIS in Geography

تطبيقات االستشعار عن بعد و نظم 
المعلومات الجغرافية في الجغرافيا

2 Public Law القانون العام

3000  80.000 مساء International Law القانون الدولي القانون

3 Commercial Law القانون التجاري

Law القوانين

اإلدارة والتخطيط التربوي

2000 70.000 2 مساء Educational Psychology علم النفس التربوي التربية

Curricula & Educationalالمناهج و تكنولوجيا التعليم
Technology

 Educational Administration
 and planning

اإلجتماع واألنثربولوجيا والخدمة 
اإلجتماعية

ج. برامج الماجستير والدكتوراة بالبحث )التخصصات العامة والدقيقة(:

Faculty of Medicine 1. كلية الطب 

ج. برامج الدكتوراه بالمقررات والبحث التكميلي :

20

كلية الدراسات العليا – جامعة النيلين

Pediatrics Nursing تمريض األطفال

5000 80.000  3 مساء Medical Surgical Nursing التمريض الباطني الجراحي
علوم التمريض

تمريض أمراض النساء والتوليد

Community Health Nursing   تمريض صحة المجتمع

4000 80.000 3 مساء
Physiotherapy العالج الطبيعي

العالج الطبيعي
Prosthetics األطراف الصناعية

6000  120.000 4 مساء Ph.D. in Buisiness Administration التجارة

5000 120.000 4 مساء Ph.D. in Nursing دكتوراة علوم التمريض بالمقررات التمريض

Anatomy علم الترشيح

Biochemistry الكيمياء الحيوية

Physiology وظائف االعضاء

7000 140.000 5000 90.000 Pathology علم االمراض

Microbiology االحياء الدقيقة الطب

Pharmacology علم االدوية Medicine

Community طب المجتمع

Molecular biology البيولوجيا الجزئية

الطب الجزيئي

الدكتوراه في اللغة اإلنجليزية
بالمقررات

Ph.D. in English Language

إدارة األعمال بالمقررات
DBA والبحث التكميلي

معهد األبحاث الطبية

اآلداب

Molecular Medicineمساء

مساء

3

4

90.000

120.000

5000

 Obstetrics and Gynecological
 Nursing

الكلية
مواعيداسم البرنامج

الدراسة
الفصول

الدراسية

الرسوم الدراسية

جنيه دوالربالغة اإلنجليزيةباللغة العربية
امريكي

امريكي دوالرجنيه

الدكتوراهالماجستير
التخصص العام

General SpecialtySub-Specialty                  التخصص الدقيق
الرسوم الدراسية

دوالر امريكيجنيه دوالر امريكيجنيه

الدكتوراهالماجستير

GRADUATE COLLEGE, AL NEELAIN UNIVERSITY GRADUATE COLLEGE, AL NEELAIN UNIVERSITY
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Dermatology الجلدية

Anesthesia التخدير

Forensic medicine الطب العدلي

Medical Ethics االخالقيات الطبية

Professionalism المهنية الطبية

Emergency medicine طب الطؤاري

7000 140.000 5000 90.000 Ear, nose , throat االنف واالذن والحنجرة الطب

Psychiatry الطب النفسي Medicine

Surgery الجراحة

Orthopedic surgery جراحة العظام

Neurosurgery جراحة المخ واالعصاب

Medicine الباطنية

Pediatric االطفال

Obstetric and gynecologالنساء والتوليد

امريكي دوالرجنيه

الدكتوراه

Faculty of Medical Laboratory Sciences 2. كلية المختبرات الطبية

Haematology علم الدم

Medical Microbiology علم األحياء الدقيقة الطبية
 Medical Parasitology and
Entomology علم الطفيليات والحشرات الطبية علوم المختبرات الطبية

5000 90.000 Clinical Chemistry الكيمياء السريرية  Medical Laboratory
Sciences

Histopathology and Cytology علم األنسجة المريضة والخاليا )الماجستير بالبحث(

Blood Transfusion Medicine طب نقل الدم

Immunology علم المناعة

Medical Bacteriology علم البكتريا الطبي

Medical Virology علم الفيروسات الطبي األحياء الدقيقة الطبية

7000 140.000 Medical Mycology علم الفطريات الطبي Medical Microbiology

Immune Bacteriology علم البكتريا المناعي )دكتوراة بالبحث(
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Molecular Parasitology علم الطفيليات الجزيتي

Medical Entomology علم الحشرات الطبية

Molecular Diagnostics التشخيص الجزيتي

7000 140.000
Clinical Endocrinology علم الغدد الصماء السريري

الكيمياء السريرية
Clinical Enzymology علم اإلنزيمات السريري Clinical Chemistry

Quality Control ضبط الجودة في الكيمياء 
السريرية

)دكتوراة بالبحث(

Histopathology علم األنسجة المريضة

Cytopathology علم أمراض الخاليا

Cytogenetics علم الجينات الخلوي علم األنسجة المريضة والخاليا

7000 140.000 Cancer genetics الجينات السرطانية
 Histopathology and

Cytology

Molecular pathology علم األمراض الجزيتي )دكتوراة بالبحث(

Molecular histopathology علم أمراض األنسجة الجزيتي

Quality Control ضبط الجودة

   Diagnostic Immunology
Immunology
 علم المناعة التشخيصي)دكتوراة بالبحث(

Immune Mycology علم الفطريات المناعي

Molecular Bacteriology علم البكتريا الجزيتي

7000 140.000 Molecular Virology علم الفيروسات الجزيتي

Molecular Mycology علم الفطريات الجزيتي

Quality Control ضبط الجودة

Immune Parasitology علم الطفيليات المناعي

7000 140.000 Diagnostic Parasitology علم الطفيليات التشخيصي الطفيليات و الحشرات الطبية

Experimental Parasitology علم الطفيليات التجريبي
 Medical Parasitology

and Entomology

Quality Control ضبط الجودة )دكتوراة بالبحث(

Molecular Haematology علم الدم الجزيتي

Blood Transfusion نقل الدم علم الدم

7000 140.000 Stem Cell Technology تقنيات الخاليا الجذعية Haematology

Quality Assurance ضمان الجودة )دكتوراة بالبحث(

Cytogenetics علم الجينات الخلوي

Blood Cell Disorders اختالالت خاليا الدم

7000 140.000 Clinical Immunology علم المناعة الطبي علم المناعة

التخصص العام
General SpecialtySub-Specialty                  التخصص الدقيق

الرسوم الدراسية

دوالر امريكيجنيه امريكي دوالرجنيه

الدكتوراهالماجستير

GRADUATE COLLEGE, AL NEELAIN UNIVERSITY GRADUATE COLLEGE, AL NEELAIN UNIVERSITY

Immune Virology علم الفيروسات المناعي
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Pharmaceutical Chemistry الكيمياء الصيدالنية

Pharmacology علم األدوية الصيدلة

7000 140.000 5000 90.000 Pharmaceutics الصيدالنيات Pharmacy

Pharmacognosy العقاقير الطبية

Pharmaceutical Microbiology األحياء الدقيقة الطبية

Oral and Maxillofacial Surgery جراحة الفم والوجه والفكين

Conservation العالج التحفظي

Removeable Prosthodontics التركيبات المتحركة

Community Dentistry طب األسنان المجتمعي

7000 140.000 5000 90.000 Pediatric Dentistry طب أسنان األطفال طب األسنان

Dental Anatomy and Oral Biology تشريح األسنان وبيولوجيا الفم  Dentistry

Orthodontics تقويم األسنان

Fixed Prosthodontics التركيبات الثابتة

Periodontics أمــراض وجراحة اللثة 
واألنســجة المحيطة

Dental Biomaterial مواد األسنان الحيوية

Medical Nursing التمريض الباطني

Surgical Nursing التمريض الجراحي التمريض

7000 140.000 5000 80.000 Pediatric Nursing تمريض األطفال Nursing
 Obstetrics and Gynecological
Nursing

تمريض أمراض النساء 
والتوليد

جنيه

جنيه

امريكي دوالر

امريكي دوالر

  Pharmacy Practice and   
Clinical Pharmacy 

 الممارسة الصيدالنية        
 والصيدلة السريرية

      Oral Pathology      علم أمراض الفم

Community Health Nursing تمريض صحة المجتمع

Faculty of Physiotherapy 7 .  كلية العالج الطبيعي

    Al Neelain Centre for Stem Cells)8. مركز النيلين للخاليا الجذعية )الماجستير والدكتوراه بالبحث
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Ophthalmic Photography تصوير العين

Pediatric Optometry بصريات األطفال

Primary Eye Care الرعاية األولية للعيون علوم البصريات

7000 140.000 5000 90.000 Ophthalmic Optics بصريات العين
Optometry &
Visual Science

Physiological Optics البصريات الوظيفية

Clinical Optometry بصريات اكلينيكية

Geriatric Optometry بصريات المسنين

Ophthalmic Laser Applications تطبيقيات الليزر على العين

Orthokeratology تقويم القرنية

Environmental Optometry بصريات البيتة

Community Optometry بصريات المجتمع
Optics Management and
Marketing إدارة وتسويق البصريات

Optometric Manufacturing الصناعات البصرية

Orthopedics Physiotherapy عالج طبيعي عظام

6000 140.000 4000 80.000 Neurophysiotherapy عالج طبيعي مخ واعصاب العلوم في العالج الطبيعي

Stem Cell Thearpy العالج بالخاليا الجذعية

Cancer Stem Cell الخاليا الجذعية السرطانية

Animal Embryonic Stem Cells الخاليا الجذعية الجنينية 
الحيوانية تقنيات الخاليا الجذعية

7000 140.000 5000 90.000 Reproductive Stem Cells الخاليا الجذعية اإلنجابية Stem Cell Technology

Reproductive Medicine الطب التجديدي

امريكي دوالرجنيه

Pediatrics Physiotherapy عالج طبيعي أطفال)دكتوراة & ماجستير(

Adult Stem Cells الخاليا الجذعية البالغة

Optometry & Visual Science 6 . كلية علوم البصريات

Contact Lenses العدسات الالصقة

Binocular Vision تقويم البصر

Low Vision اإلبصار المتدني

Field and Neurology of Vision مجال وأعصاب الرؤية

التخصص العام
General SpecialtySub-Specialty                  التخصص الدقيق

الرسوم الدراسية

دوالر امريكيجنيه امريكي دوالرجنيه

الدكتوراهالماجستير

التخصص العام
General SpecialtySub-Specialty                  التخصص الدقيق

الرسوم الدراسية

دوالر امريكيجنيه دوالر امريكيجنيه

الدكتوراهالماجستير
التخصص العام

General SpecialtySub-Specialty                  التخصص الدقيق
الرسوم الدراسية

دوالر امريكيجنيه دوالر امريكيجنيه

الدكتوراهالماجستير

التخصص العام
General SpecialtySub-Specialty                  التخصص الدقيق

الرسوم الدراسية

دوالر امريكيجنيه دوالر امريكيجنيه

الدكتوراهالماجستير

التخصص العام
General SpecialtySub-Specialty                  التخصص الدقيق

الرسوم الدراسية

دوالر امريكيجنيه دوالر امريكيجنيه

الدكتوراهالماجستير

التخصص العام
General SpecialtySub-Specialty                  التخصص الدقيق

الرسوم الدراسية

دوالر امريكيجنيه دوالر امريكيجنيه

الدكتوراهالماجستير

GRADUATE COLLEGE, AL NEELAIN UNIVERSITY GRADUATE COLLEGE, AL NEELAIN UNIVERSITY
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Faculty of Agricultural Technology and Fish Sciences 9. كلية التقانة الزراعة وعلوم االسماك
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Molecular Haematology علم أمراض الدم الجزيتي

Molecular Medicine الطب الجزيتي األحياء الجزيئية

Molecular Pathology علم األمراض الجزيتية
Molecular Biology

Clinical Genetics علم الوراثة السريرية

7000 140.000 5000 90.000 Molecular Genetics علم الوراثة الجزيتية علم الوراثة
Cancer Genetics علم الجينات السرطانية Genetics

Reproductive Genetics علم الوراثة اإلنجابية

Cytogenetic علم الوراثة الخلوية

Epigenetic علم الوراثة فوق الجينية

Sugar and Sweet Technology تقانة السكر والحلوى

Irrigation Engineering هندسة الري

Farm Power and Machinery القوى واآلليات الزراعية الهندسة الزراعية

4000 100.000 3000 70.000  Agricultural Processing and
Storage Engineering

هندسة التصنيع والتخزين 
الزراعي

 Agricultural
Engineering

Farm Structures المنشآت الزراعية )ماجستير+ دكتوراة(

Renewable Energy الطاقة المتجددة

Aquaculture االستزراع السمكي

Fish Technology تكنولوجيا األسماك علوم األسماك

4000 100.000 3000 70.000 Fisheries مصائد األسماك Fish Sciences

Aquatic Environment البيتة المائية )ماجستير+ دكتوراة(

Fish Diseases أمراض األسماك

3000 70.000
ماجستير تقانة األغذية

M.Sc. in Food
Technology

Vegetable and Fruits Technology تقانة الخضر والفاكهة
دكتوراة تقانة األغذية

4000 100.000 Cereal Technology تقانة الغالل Ph.D. in Food
Technology 
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Oils and Fats Technology تقانة الزيوت والدهون

Milk Technology تقانة األلبان

4000 100.000 Meat Technology تقانة اللحوم

Food Biotechnology التقانة الحيوية لألغذية

Food Quality and Safety جودة وسالمة األغذية

Food Chemistry كيمياء األغذية

Dairy Production اإلنتاج الحيواني )ألبان( 

Meat Production اإلنتاج الحيواني )لحوم(

Animal nutrition اإلنتاج الحيواني )تغذيه الحيوان(

Poultry Production اإلنتاج الحيواني )الدواجن( اإلنتاج الحيواني

4000 100.000 3000 70.000 Animal breeding اإلنتاج الحيواني ) تربيه الحيوان( Animal Production

Wild Life الحياة البرية )ماجستير+ دكتوراة(

Quantitative genetic اإلنتاج الحيواني )وراثة كميه(

Molecular genetic اإلنتاج الحيواني )وراثة جزئيه( اإلنتاج الحيواني
Economics of animal
production اإلنتاج الحيواني )اقتصاديات

إنتاج حيواني( Animal Production

Poultry Physiology فسيولوجيا الدواجن )دكتوراة فقط(

Poultry Processing اإلنتاج الحيواني )تصنيع
دواجن( 

ماجستير العلوم في الزراعة
)محاصيل(

3000 70.000 M. Sc. in Agriculture
)Agronomy(

Genetics and Plant Breeding وراثة وتربية المحاصيل

Crop Production إنتاج المحاصيل

4000 100.000 Plant – Water Relationships العالقات المائية للنبات دكتوراة في المحاصيل الحقلية

Crop Physiology فسيولوجيا المحاصيل Ph.D. in Agronomy

Seed Technology تكنولوجيا إنتاج البذور

Plant Tissue culture زراعة األنسجة النباتية

Pomology الفاكهة

OIericuIture الخضر دكتوراة في البساتين

4000 100.000 Post Harvest Physiology فسيولوجيا ما بعد الحصاد Ph.D. in Horticulture

Medicinal and Aromatic PIants النباتات الطبية والعطرية

Landscape Gardening تخطيط وتنسيق الحدائق

التخصص العام
General SpecialtySub-Specialty                  التخصص الدقيق

الرسوم الدراسية

دوالر امريكيجنيه دوالر امريكيجنيه

الدكتوراهالماجستير

التخصص العام
General SpecialtySub-Specialty                  التخصص الدقيق

الرسوم الدراسية

دوالر امريكيجنيه دوالر امريكيجنيه

الدكتوراهالماجستير

GRADUATE COLLEGE, AL NEELAIN UNIVERSITY GRADUATE COLLEGE, AL NEELAIN UNIVERSITY
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3000 70.000
ماجستير العلوم في الزراعة 

) بساتين(
 M Sc in Agriculture

)Horticulture(e

3000 70.000 ماجستير االقتصاد الزراعي
Agricultural
Economics

Production Economics اقتصاديات اإلنتاج

Agricultural Finance التمويل الزراعي دكتوراة االقتصاد الزراعي

4000 100.000 Agricultural Marketing التسويق الزراعي Agricultural
Economics

Agricultural Policies سياسات زراعية

Agribusiness إدارة اإلعمال المزرعية

3000 70.000
ماجستير اإلرشاد الزراعي

Agricultural
Extension

 Agricultural Extension and
Rural Development

اإلرشاد الزراعي والتنمية 
الريفية

 Extension Administration and
Supervision

اإلدارة واإلشراف في 
اإلرشاد الزراعي

4000 100.000 Communication and Extension االتصال والطرق اإلرشادية دكتوراة اإلرشاد الزراعي
 Planning and Evaluation of
ExtensionProgrammes تخطيط وتقيم البرامج اإلرشادية

Agricultural
Extension

Agricultural Extension
Approaches and System مناهج ونظم اإلرشاد الزراعي
 Agricultural Extension and
Rural Development اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية

Range Management أدارة المراعي

4000 100.000 3000 70.000
Range Ecology بيتة المراعي علوم المراعي

Forage Production إنتاج المراعي
Range Sciences

 Socio – economic Aspect of
Pastoralist

الجوانب االجتماعية 
واالقتصادية للرعوية

)ماجستير+دكتوراة(

Soil Physics فيزياء التربة

Soil Reclamation استصالح التربة

PedoIogy البيدولوجى علوم التربة
4000 100.000 3000 70.000 Soil Fertility خصوبة التربة Soil Sciences

Soil and water Conservation صيانة التربة والمياه )ماجستير+دكتوراة(

Soil Chemistry كيمياء التربة

Soil Microbiology اإلحياء الدقيقة التربة
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Faculty of Science and Technology 10. كلية العلوم والتقانة

Microbial Biological control المكافحة الحيوية الميكروبية

الكيمياء
4000 80.000 Chemistry

)ماجستير(

Organic Chemistry كيمياء عضوية

Inorganic Chemistry كيمياء الالعضوية
الكيمياء

6000 120.000 Physical Chemistry كيمياء فيزيائية Chemistry

Analytical Chemistry كيمياء تحليلية
)دكتوراة(

Chemistry of Natural Products كيمياء النواتج الطبيعية

Mycology علم الفطريات

Bacteriology علم البكتريا

Virology علم الفيروسات

Biotechnology التقانة الحيوية

Molecular Biology األحياء الجزيتية

Microbial Genetics الوراثة الميكروبية

Immunology علم المناعة ماجستير العلوم في

Environmental Microbiology األحياء الدقيقة البيتية األحياء الدقيقة

6000 120.000 4000 80.000 Industrial Microbiology األحياء الدقيقة الصناعية

Food Microbiology األحياء الدقيقة في الغذاء
 Master of Sceince in

Microbiology

Water Microbiology ميكوبيولوجيا المياه

Antimicrobial agents المضادات الميكروبية

Vaccines and Sera اللقاحات واألمصال

Biodegradation التحليل الميكروبي الحيوي

Waste water treatment معالجة المياه العادمة دكتوراة العلوم في

Nanobiotechnology التقانة الحيوية النانوية األحياء الدقيقة

Bioinformatics المعلوماتية اإلحيائية
 Ph.D. of Sceince in

Microbiology

Quality control ضبط الجودة

Water treatment معالجة المياه

التخصص العام
General SpecialtySub-Specialty                  التخصص الدقيق

الرسوم الدراسية

دوالر امريكيجنيه دوالر امريكيجنيه

الدكتوراهالماجستير
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ماجستير العلوم في
 الكيمياء الحيوية

6000 120.000 4000 80.000 Biochemistry

Enzymology علم االنزيمات

Endocrinology علم الهرمونات

Industrial Biochemistry الكيمياء الحيوية الصناعية الكيمياء الحيوية

6000 120.000 4000 80.000 Nutritional Biochemistry كيمياء حيوية التغذية Biochemistry

Toxicology علم السموم )دكتوراة بالبحث(

Protein chemistry كيمياء البروتين

Biotechnology التقانة الحيوية

ماجستير/ دكتوراة العلوم في
6000 120.000 4000 80.000  األحياء الجزيئية

Molecular Biology

Epigenetics الوراثة فوق الجينية

Proteomics علم البروتيو

6000 120.000 Bioinformatics المعلوماتية الحيوية
األحياء الجزيئية

Molecular entomology علم الحشرات الجزيتي Molecular Biology

Molecular Parasitology علم الطفيليات الجزيتي
)دكتوراة بالبحث(

Population genetics الوراثة العشائرية

Physiology علم وظائف االعضاء

Histology and Histopathology االنسجة الحيوانية واالنسجة 
المريضة

Parasitology علم الطفيليات

Epidemiology علم الوبائيات

Immunology علم المناعة احياء / تقنيات أحيائية

6000 120.000 4000 80.000 Plant Taxonomy تصنيف النبات Biology/Biotechnology

Plant Physiology فسيولوجيا النبات )ماجستير/ دكتوراة( بالبحث

Endocrinology علم الغدد الصماء

Plant Pathology امراض النبات

Entomology علم الحشرات

Medical Entomology علم الحشرات الطبية

Functional Anatomy التشريح الوظيفي
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Plant Tissue Culture زراعة االنسجة النباتية

Molecular Biology علم األحياء الجزيئية

Bioinformatics المعلوماتية االحيائية

Microbial Biotechnology التقانة الحيوية الميكروبية

6000 120.000 4000 80.000 Industrial Biotechnology التقانة الحيوية الصناعية

Environmental Biotechnology التقانة الحيوية البيئية

Molecular Parasitology علم الطفيليات الجزيئي

Natural Products المنتجات الطبيعية

Molecular Entomology علم الحشرات الجزيئي

Animal Tissue Culture زراعة انسجة حيوانية

Plant Ecotaxonomy بيئة وتصنيف النبات

Plant Biotechnology تقنيات احيائية نباتية
 Environmental and Climate
Changes التغيرات البيئية والمناخية

Environmental Biotechnology التقانة الحيوية البيئية
 Environmental Planning and 
Population التخطيط البيئي والسكاني

Environmental Nanotechnology علم النانوتكنولوجي البيئي
 Evolution Environmental
Biology

التطور الحيوي البيئي

Environmental Impact Assessment تقييم األثر البيئي العلوم البيئية

6000 120.000 4000 70.000 Natural Resources Management إدارة الموارد الطبيعية
 Environmental

Science
Aerobiology األحياء المجهرية الهوائية )ماجستير/ دكتوراة( بالبحث

 Sustainable Development and
Evolution Ecology التنمية المستدامة والتطورالبيئي

Environmental Plant Taxonomy تصنيف النبات البيئي

Ecophysiology وظائف االعضاء البيئي

Environmental Modeling النمذجة البيئية
 Environmental Safety and
Protection سالمة وحماية البيئة

 Environmental Risk, Relief and
Disasters Management

درء المخاطر البيئة وإدارة 
الكوارث

Materials Science علم المواد
فيزياء

6000 120.000 4000 80.000 Solid State Physics فيزياء الجوامد Physics
Theoretical Physics فيزياء نظرية )ماجستير/ دكتوراة( بالبحث
 Atomic and Spectroscopic
Physics الفيزياء الذرية والمطيافية
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Faculty of Computer Science & Information Technology 11 . كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
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Modern Optics بصريات حديثة
الليزر والبصريات الحديثة

6000 120.000 4000 80.000 Laser Applications تطبيقات ليزر  Laser and Modern
Optics

Quantum Optics ضوئيات كمية )ماجستير/ دكتوراة( بالبحث

Spectroscopy مطيافية

6000 120.000 4000 80.000
Solar Energy الطاقة الشمسية الطاقات المتجددة

Renewable Energy
Wind Energy طاقة الرياح )ماجستير/ دكتوراة( بالبحث

Computational Physics حوسبة الفيزياء الفيزياء التطبيقية
6000 120.000 4000 80.000 Electronics Physics فيزياء االلكترونيات Applied Physics

Scientific Instrumentations االجهزة العلمية )دكتوراة فقط( )ماجستير/ دكتوراة( بالبحث

Physics of Radiotherapy فيزياء العالج باالشعة

Physics of Nuclear Medicine فيزياء الطب النووي الفيزياء الطبية
6000 120.000 4000 80.000 Physics of Medical Imaging فيزياء التصوير الطبي Medical Physics 

Computational Medical Physics حوسبة الفيزياء الطبية )ماجستير/ دكتوراة( بالبحث

Radiation Protection الحماية من االشعاع

Medical Radiation Physics الفيزياء الطبية االشعاعية

Radiation Physics الفيزياء االشعاعية
الفيزياء الحيوية

6000 120.000 4000 80.000 Biomechanics ميكانيكا حيوية Biophysics

Biomedical Imaging تصوير طبي حيوي

Machine Learning تعلم اآللة

Bioinformatics المعلوماتية الحيوية

Computer Graphics الرسوم بالحاسوب

Computer Vision رؤية الحاسوب علوم الحاسوب

6000 120.000 4000 80.000 High-Performance Computing الحوسبة عالية األداء Computer Science

Human-Computer Interaction تفاعل االنسان و الحاسوب

Data Science علم البيانات

Medical Image Analysis تحليل الصور الطبية

Natural Language Processing معالجة اللغة الطبيعية

Networking شبكات

Operating Systems أنظمة التشغيل

Robotics and Artificial Intelligence الروبوتات والذكاء االصطناعي

Information Security أمن   المعلومات
Cloud Computing الحوسبة   السحابية

 Big Data البيانات الضخمة

Internet of Things (IoT( انترنت االشياء

Cybersecurity االمن السبراني

Cloud Computing الحوسبة السحابية
 Network Administration and
Management إدارة الشبكات

Multimedia Technology تقنيات الوسائط المتعددة

Network Design تصمم الشبكات

Big Data Technology تقنيات البيانات الضخمة

6000 120.000 4000 80.000 Database Administration إدارة قواعد البيانات تقانة المعلومات

Web Development تطوير الويب Information
Technology

Mobile Computing الحوسبة المتنقلة

Data Mining التنقيب عن البيانات

Blockchain Technology تقنيات سلسلة الكتل

Containers Technology تقنيات الحاويات
 Software Defined Networking
(SDN)a الشبكة المعرفة بالبرمجيات
 Network Functions Virtualization
(NFV)a وظائف الشبكة االفتراضية

Internet of Things (IoT( انترنت االشياء
Data Mining تعدين البيانات

Information Security امن المعلومات

Business intelligent ذكاء األعمال

Cloud Computing الحوسبة السحابية

Big Data Analytics تحليالت البيانات الضخمة

Database Management System نظم إدارة قواعد البيانات

6000 120.000 4000 80.000 Data Management إدارة البيانات نظم المعلومات

 Geographical Information Systems
(GIS) نظم المعلومات الجغرافية Information System

Information Retrieval نظم المعلومات الجغرافية

Decision Support Systems انظمة دعم القرار

Internet of Things (IoT) انترنت االشياء

Multimedia Systems انظمة الوسائط المتعددة

Data Science علم البيانات
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التخصص العام
General SpecialtySub-Specialty                  التخصص الدقيق

الرسوم الدراسية
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Embedded Systems األنظمة المتضمنة

Agile Methods طرق التطوير السريع

Aspect-oriented Programming البرمجة الموضوعية هندسة البرمجيات

Collaborative Development التطوير التعاوني Software Engineering

6000 120.000 4000 80.000 DevOps ديف اوبس

Design Patterns أنماط التصميم

Software  Project Management ادارة مشاريع البرمجيات
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Faculty of Mathematical Sciences and Statistics 12 كلية العلوم الرياضية واإلحصاء.

80.000 ماجستير الرياضيات
M.Sc. in Mathematics4000

Dynamical Systems النظم الدينامكية

Optimizations األمثليات

Applied Mathematics رياضيات تطبيقية

Fluid Mechanics ميكانيكا الموانع

Numerical Analysis التحليل العددي دكتوراة الرياضيات

6000 120.000 Computational Mathematics التحسيب الرياضي Ph.D in Mathematics

Mathematical Modelling النمذجة الرياضية

Bio Mathematics الرياضيات الحيوية

Financial Mathematics الرياضيات المالية

Mathematics of Finance رياضيات التمويل

Functional Analysis التحليل الدالي

Differential Geometry الهندسة التفاضلية

Pure Mathematics الرياضيات البحتة

Sampling العينات

Design& Analysis تصميم وتحليل التجارب

Non-Parametric Methods الطرق الالمعلمية

Multivariate Analysis التحليل متعدد المتغيرات دكتوراة اإلحصاء

6000 120.000 Biostatistics اإلحصاء الحيوي Ph.D in Statistics

Stochastic Processes العمليات التصادفية

Time Series السالسل الزمنية

Econometrics اإلقتصاد القياسي

Mathematical Statistics اإلحصاء الرياضي

Statistical Modeling النمذجة االحصائية

Software Metrics قياسات البرمجيات

80.000 Design Patterns ماجستير علم االحصاء 
1700االكشواري أنماط التصميم

4000 80.000 ماجستير اإلحصاء
M.Sc. in Statistics

Faculty of Petroleum and Minerals )13 كلية النفط والمعادن )لدكتوراه والماجستير بالبحث.

Applied Geochemistry الجيولوجيا الطبيقية

Basement Geology جيولوجيا معقد األساس

Engineering Geology الجيولوجيا الهندسية

Environmental Geology الجيولوجيا البيتية

6000 120.000 4000 80.000 Geochemistry الجيوكيمياء جيولوجيا

Geothermal Energy الطاقة الجيوحرارية Geology

Igneous Petrology علم الصخور النارية

Mathematical Geology الجيولوجيا الرياضية

Medical Geology الجيولوجيا الطبية

Metamorphic Petrology علم الصخور المتحولة

Paleontology علم المستحثات

Planetary Geology جيولوجيا الكواكب

Sedimentology علم الرسوبيات

Structural Geology الجيولوجيا البنائية

Tectonics التكتونية

Hydrogeology جيولوجيا المياه

Groundwater Flow Modeling نمذجة انسياب المياه الجوفية

Groundwater Hydraulics ديناميكيا المياه الجوفية

Water Chemistry and Pollution كيمياء المياه والتلوث جيولوجيا المياه

6000 120.000 4000 90.000 Solute Transport Modeling نمذجة نقل المحاليل Hydrogeology
 Management and Development
of Water Resources إدارة وتنمية موارد المياه

تطبيقات اإلستشعار عن بعد 
ونظم المعلومات الجغرافية 

في الجيولوجيا
تطبيقات اإلستشعار عن بعد
ونظم المعلومات الجغرافية 

في التخريط الجيولوجي

 Application of Remote
Sensing and Geographical In-
formation System in Geology

 Application of Remote
Sensing and Geographical In-
formation System in Geology

 Application of Remote
Sensing and Geographical In-
formation System in Geology

 Application of Remote
Sensing and Geographical In-
formation System in Geology

 Application of Remote
Sensing and Geographical In-
formation System in Geology

 Application of Remote
Sensing and Geographical In-
formation System in Geology

 Application of Remote
Sensing and Geographical In-
formation System in Geology

 Application of Remote Sensing
 and Geographical Information
System in Geology

 Application of Remote Sensing
 and Geographical Information
System in Geological Mapping
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Water Quality نوعية المياه
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 Surface Water and Groundwater
Interaction

تداخل المياه السطحية مع 
المياه الجوفية

 Applied Geophysics for
Groundwater

تطبيقات الجيوفيزياء
اإلستكشافية للمياه الجوفية

Water Harvesting حصاد المياه
 Environmental Hazard and
Ground water

جيولوجيا المياه ومخاطر البيتة

Hydrogeology Isotopes نظائر جيولوجيا المياه

Water Security Needs احتياجات األمن المائي

Exploration Geophysics جيوفيزياء استكشافية

Engineering Geophysics جيوفيزياء هندسية

Environmental Geophysics الجيوفيزياء البيتية

Pure Geophysics الجيوفيزياء البحتة الجيوفيزياء

6000 120.000 4000 80.000 Seismology السيزمية Geophysics

Potential Field Methods طرق الجهد الذاتي
)الجاذبية/المغناطيسية(

Geo-electrical Methods الطرق الجيوكهربية

Global Geophysics جيوفيزياء الكون

Well Logging جيوفيزياء آبار

Micro Paleontology مستحثات دقيقة

Petroleum Geochemistry جيوكيمياء النفط

Palynology بالينولوجي

Reservoir Evaluation تقييم المكامن النفطية جيولوجيا البترول
6000 120.000 4000 80.000

Sedimentary Basin Analysis تحليل األحواض الرسوبية Petroleum Geology

Petroleum Exploration اإلستكشاف النفطي

Petrophysics البتروفيزياء

Stratigraphy الطبقات

Metallurgy علم العدانة والسبائك المعدنية

Applied Economic Geology الجيولوجيا اإلقتصادية التطبيقية

Geochemistry of Ore Deposits جيولوجية توضعات الخامات جيولوجيا الثروات المعدنية

6000 120.000 4000 80.000 Mining Geology جيولوجية التعدين
 Geology of Mineral

Wealth
Gemology علم األحجار الكريمة

Geophysical Prospecting of Ores الطرق الجيوفيزيائية للبحث عن 
الخامات

تطبيقات اإلستشعار بعد 
ونظم المعلومات الجغرافية

لجيولوجيا المياه

 Application of Remote Sensing
and GIS in Hydrogeology

Faculty of Engineering 14 كلية الهندسة.

Faculty of Education 15. كلية التربية

 Estimation of Ore Deposit
Reserves تقييم احتياطي توضعات الخامات

Feasibility Study of Ore Deposit دراسة جدوة توضعات الخامات

Ores Microscopy مجهرية الخامات المعدنية

Geostatistics التحليل اإلحصائي الجيولوجي

Industrial Minerals and Rocks المعادان والصخور الصناعية

6000 120.000 4000 80.000 Ore Minerals Processing استخالص الخامات المعدنية

Mining Hazards مخاطر التعدين

Mining Safety and Security األمن والسالمة في التعدين

Socio-economic Impacts of Mining اآلثار اإلجتماعية 
واإلقتصادية للتعدين

Mine Development تطوير المناجم

Modeling and Simulation in Mining النمذجة والمحاكاه في التعدين

Mineral Resources الموارد المعدنية

Mining Geophysics جيوفيزياء التعدين
 Quality Control in Mining
Industry ضبط الجودة في صناعة التعدين

تطبيقات اإلستشعار عن بعد
ونظم المعلومات الجغرافية في
البحث عن تموضعات الخامات

 Application of Remote Sensing
 and GIS for Prospecting of Ore

Deposit

Control Engineering هندسة تحكم الهندسة الكهربائية 
وااللكترونية

7000 140.000 5000 90.000 Communication Engineering هندسة اإلتصاالت  Electrical &Electronic
Engineering

Computer Engineering هندسة الحاسوب )ماجستير/ دكتوراة( بالبحث

7000 140.000 5000 90.000 الهندسة الكيميائية

Curricula & Teaching Methods المناهج وطرق التدريس

3.700 100.000 2000 70.000 Instructional Technology تكنولوجيا التعليم التربية

Educational Psychology علم النفس التربوي Education

امريكي دوالرجنيه

Chemical Engineering

 Educational Aministration &
Planning اإلدارة والتخطيط التربوي
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Faculty of Commerce  16. كلية التجارة

Tourism and hotel management

Marketing management إدارة التسويق

Human Resource management إدارة الموارد البشرية الماجستير في إدارة
األعمال بالبحث

Financial management اإلدارة المالية
Master in Business

Project management إدارة المشروعات adminstration

 Production and operations
management إدارة اإلنتاج والعمليات

by research

5.500 100.000 3.700 80.000 Quantitative methods طرق كمية الدكتوراه في إدارة
Strategic managementاألعمال بالبحث اإلدارة اإلستراتيجية

Administrative organization تنظيم إداري PhD in Business
Total quality management إدارة الجودة الشاملة adminstration

Logistic management إدارة لوجستية
by research

Management of organization إدارة المنظمات

Investment management إدارة اإلستثمار

Management information System نظم المعلومات اإلدارية

Supply chain management إدارة سالسل اإلمداد

Administrative planning التخطيط اإلداري

Administrative control الرقابة اإلدارية

Managerial Economic اإلقتصاد اإلداري

Elctronic management اإلدارة اإللكترونية

Knowledge management إدارة المعرفة

Hospital management إدارة المستشفيات

إدارة السياحة والفندقة

Faculty of Social Studies and Economics - 17. كلية االقتصاد والدراسات االجتماعية

Economic Development التنمية االقتصادية

4000 100.000 3000 80.000 Human Development التنمية البشرية القتصاد

Energy Economics
Economics

اقتصاديات الطاقة

Monetary Economics االقتصاد النقدي

Development Economics اقتصاديات التنمية

Environmental Economics اقتصاديات البيتة

Macroeconomics االقتصاد الكلي

Microeconomics االقتصاد الجزئي

Economic Thought الفكر االقتصادي

International Economics االقتصاد الدولي

Managerial Economics االقتصاد االداري

Quantitative Economics االقتصاد الكمي

Labor Economics اقتصاديات العمل

Political Economics االقتصاد السياسي

Transportation Economics اقتصاديات النقل

Islamic Economics االقتصاد االسالمي

Knowledge based Economy االقتصاد المبني على المعرفة

4000 100.000 3000 80.000 Agricultural Economics االقتصاد الزراعي

Economics of Production اقتصاديات االنتاج

Health Economics اقتصاديات الصحة

Financial Economics االقتصاد المالي

Public Economics االقتصاد العام

Industrial Economics االقتصاد الصناعي

Project Economics اقتصاديات المشروع

Tourism Economics اقتصاديات السياحة

Banking and Finance البنوك  والتمويل

Human Resource Economics اقتصاديات الموارد البشرية

Behavioral Economics االقتصاد السلوكي

Banks Economics اقتصاديات المصارف

Economic planning التخطيط االقتصادي

Rural Sustainable Development تنمية ريفية  مستدامة

Econometrics االقتصاد القياسي

Poverty Economics اقتصاديات الفقر

Cooperation Economics اقتصاديات التعاون
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Social Policy السياسة االجتماعية

Social Administration إدارة المؤسسات االجتماعية

Social Planning التخطيط االجتماعي

Community Development تنمية المجتمع المحلي

Social Work With Social Defense الخدمة االجتماعية في مجال 
الدفاع االجتماعي

 Social work With Family and
Childhood

الخدمة االجتماعية في مجال 
االسرة والطفولة

4000 100.000 3000 80.000 School Social Work الخدمة االجتماعية في المجال 
المدرسي الخدمة اإلجتماعية

Medical Social Work الخدمة االجتماعية في المجال 
الطبي

Social Work With Elders الخدمة االجتماعية في مجال 
المسنين

Social Work With Youth الخدمة االجتماعية في مجال 
رعاية الشباا

Social Work With Special Needs الخدمة االجتماعية في مجال 
الفتات الخاصة

 Social work In Field Of
Childhood Protection

الخدمة االجتماعية في مجال 
حماية الطفولة

International Social work الخدمة االجتماعية الدولية

Social work and Gender issues الخدمة االجتماعية وقضايا النوع

Labor Social work الخدمة االجتماعية العمالية

Sociology of family and childhood علم اجتماع االسرة والطفولة

Social psychology علم النفس االجتماعي

Medical sociology علم االجتماع الطبي

Criminal Sociology علم االجتماع الجنائي

Educational Sociology علم االجتماع التربوي

Environmental Sociology علم االجتماع البيتي

4000 100.000 3000 80.000 Urban Sociology علم االجتماع الحضري علم اإلجتماع واالنثربولوجيا

Rural Sociology علم االجتماع الريفي

Economical Sociology علم االجتماع االقتصادي

Population Sociology علم االجتماع السكاني

Sociology of development علم اجتماع التنمية

Nomadic Sociology علم االجتماع البدوي

Sociology of Women and Gender علم اجتماع المرأة والنوع

Sociology of Literature علم االجتماع االدبي

Sociology of Religion علم االجتماع الديني

Industrial Sociology علم االجتماع الصناعي

Political Sociology علم االجتماع  السياسي

Rural development التنمية الريفية

Social Anthropology انثروبولوجيا اجتماعية

Economical Anthropology االنثروبولوجيا االقتصادية

Political Anthropology االنثروبولوجيا السياسية

Development Anthropology انثروبولوجيا التنمية

Medical Anthropology االنثروبولوجيا الطبية

4000 100.000 3000 80.000 Communication Anthropology انثروبولوجيا االتصال

Anthropology of Religion االنثروبولوجيا الدينية

Cultural Anthropology االنثروبولوجيا الثقافية

Anthropology of Sudanese Groups أثنوجرافيا الجماعات السودانية

Sociology of Media علم اجتماع االعالم

Linguistic Anthropology االنثروبولوجيا اللغوية

Anthropology and Archeology انثروبولوجيا االثار والحفريات

Political Theory النظرية  السياسية

Political Sociology االجتماع  السياسي

Political Thought الفكر السياسي

Public Administration اإلدارة  العامة

Political  Development التنمية  السياسية

Comparative Political Systems النظم   السياسية   المقارنة

International Relations العالقات الدولية

4000 100.000 3000 80.000 Strategic Studies الدراسات اإلستراتيجية            العلوم السياسية

International Organization المنظمات الدولية

International Political Economy االقتصاد السياسي الدولي

International Communication اإلعالم الدولي

Area Studies دراسات المناطق

Diplomatic Studies الدراسات الدبلوماسية

Nation Security Studies دراسات  األمن القومي

Public Policy السياسة العامة

Local Government Studies دراسات الحكم المحلي

Civil Society studies دراسات المجتمع المدني
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Political Communication اإلعالم  السياسي

Political Science Methodology منهجية علم السياسة

Peace and Conflicts Resolution السالم وفض النزاعات

Crisis Management إدارة األزمات

Human Resources الموارد البشرية

Strategic Management اإلدارة اإلستراتيجية

4000 100.000 3000 80.000 Islamic Political Thought الفكر السياسي اإلسالمي

Political Economy االقتصاد السياسي

Future Studies الدراسات المستقبلية

Regional Studies الدراسات اإلقليمية

Strategic Thought الفكر االستراتيجي

Political  Psychology علم النفس السياسي

Administrative Development التنمية اإلدارية

GRADUATE COLLEGE, AL NEELAIN UNIVERSITYكلية الدراسات العليا – جامعة النيلينGRADUATE COLLEGE, AL NEELAIN UNIVERSITYكلية الدراسات العليا – جامعة النيلين

Faculty of Arts - 18. كلية االداب

Language Studies &  Syntax Pedology

Classic Literature األدب القديم

 Modern Literature األدب الحديث

  Classic Criticism النقد القديم

  Modern Criticism النقد الحديث

Literature and Literary Criticism األدب و النقد اللغة العربية

4000 100000 3000 80000  Comparative Literature األدب المقارن Arabic Language

Prosody العروض

Rhetoric البالغة

 Rhetoric and Criticism البالغة والنقد

Narratives السرديات

Syntax and Morphology النحو والصرف

Syntax and  Prosody النحو والعروض

Linguistics علم اللغة

Applied Linguistics علم اللغة التطبيقي اللغة العربية
4000 100000 3000 80000 Social Linguistics علم اللغة االجتماعي Arabic Language

Computational Linguistics علم اللغة الحاسوبي

French Literature األدب الفرنسي

African Literature األدب األفريقي

4000 100000 3000 80000 Comparative Literature األدب المقارن اللغة الفرنسية

General Linguistic اللغويات العامة French Language

Social Linguistic علم اللغة االجتماعي

French as Foreign Language اللغة الفرنسية للناطقين بغيرها

Literature االدب

4000 120000 3000 80000 Applied Linguistics علم اللغة التطبيقي اللغة اإلنجليزية

Linguistics علم اللغة
English Language

Islamic Archaeology اآلثار اإلسالمية

Ethno-archaeology اإلثنوأركيولوجيا

Museology علم المتاحف
 Archaeology and Civilizations
of Ancient Sudan آثار وحضارات السودان القديم

 Archaeology and Civilizations
of Sudanese Middle Ages آثار وحضارات السودان الوسيط اآلثار

4000 100000 3000 80000  Archaeology and Civilizations
of Ancient Egypt آثار وحضارات مصر القديمة Archaeology

 Archaeology and Civilizations
of the Horn of Africa آثار وحضارات القرن اإلفريقي

Material Culture الثقافة المادية     
 Archaeological Fieldwork
Techniques تقنيات العمل الحقلي اآلثاري         

      Cultural Resources Management إدارة المصادر الثقافية                     

Environmental  Archaeology علم اآلثار البيئي

Geomorphology جيومورفولوجيا

Physical Geography الجغرافية الطبيعية

4000 100000 3000 80000 Climatology علم المناخ الجغرافيا الطبيعية

Environmental Studies دراسات بيئة Physical Geography

Hydrology علم  المياه

علم التربةالنحو والدراسات اللغوية

التخصص العام
General SpecialtySub-Specialty                  التخصص الدقيق

الرسوم الدراسية

دوالر امريكيجنيه دوالر امريكيجنيه

الدكتوراهالماجستير
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80.000 Cross Cultural PsychologyPhilosophy الفلسفة
Philosophy100.000 3000

Biogeography جفرافيا حيوية

4000 100000 3000 80000 Meteorology االرصاد الجوى

Applied Geomorphology جيومورفولوجيا تطبيقيه

  Applied Climatology المناخ التطبيقي

Political Geography جغرافيا سياسية
 Geography of Transportation
and Communication جفرافية النقل واال تصاالت

Economic Geography الجغرافيا االقتصادية

4000 100000 3000 80000 Urban  Geography جغرافية العمران الجغرافيا البشرية

Development  Geography جغرافية التنمية Human Geography

Medical  Geography الجغرافية  الطبية
  Population  Geography and
Demography جغرافية السكان والديموغرافيا

Geography of Tourism جغرافية السياحة

Remote Sensing االستشعار عن بعد

4000 100000 3000 80000 Geographic Information Systems نظــم المعلومات الجغرافية الجغرافيا
 Applications of Remote Sensing
and  GIS

تطبيقات األستشعار عن بعد 
ونظم المعلومات الجغرافية Geography

Cartography علم الخرائط

Ancient History التاريخ القديم

Medieval History التاريخ الوسيط التاريخ

4000 100000 3000 80000 Modern History التاريخ الحديث History

Contemporary History التاريخ المعاصر

Islamic History التاريخ االسالمي

Applied Psychology علم النفس التطبيقي

Social Psychology علم النفس االجتماعي

Cognitive Psychology علم النفس المعرفي
 Industrial & Organizational
Psychology علم النفس الصناعي والتنظيمي علم النفس

4000 120.000 3000 80.000 Criminal Psychology علم النفس الجنائي Psychology

Psychology of Personality علم نفس الشخصية علم النفس التطبيقي

Psychometrics القياس النفسي

Political Psychology علم النفس السياسي

Sports Psychology علم النفس الرياضي

Environmental Psychology علم النفس البيئي

 Disaster and Crises
Psychology علم نفس الكوارث واالزمات

Educational Psychology علم النفس التربوي

Abnormal Psychology علم نفس الشواذ

Mental Health الصحة النفسية

Community Mental Health الصحة النفسية المجتمعية

Psychology of Adjustment علم نفس التوافق علم النفس

4000 100000 3000 80000 Positive psychology علم النفس االيجابي Psychology
 Behavioral and
Neurodevelopment Disorders

االضطرابات السلوكية 
والنمائية العصبية علم النفس العالجي

Psychopathology علم النفس المرضي

Clinical Psychology علم النفس العيادي

Psychotherapy العالج النفسي

Psychological Counseling االرشاد النفسي

4000 100000 3000 80000 Vocational Counseling االرشاد المهني علم النفس

Marriage and Family Counseling االرشاد االسري والزواجي Psychology

Academic counseling االرشاد االكاديمي االرشاد النفسي

Developmental Psychology علم نفس النمو

4000 100000 3000 80000 Kindergarten Psychology علم نفس رياض االطفال علم النفس
 Childhood and Adolescence
Psychology علم نفس الطفولة والمراهقة Psychology

Adulthood Psychology علم نفس الراشدين علم نفس النمو

                                                                           Psychology of Disability علم نفس ذوي االعاقة
 Psychology of Intellectual
Disability علم نفس االعاقة الفكرية علم النفس

4000 100000 3000 80000 Psychology of Sensory Disability علم نفس االعاقة الحسية Psychology

Psychology of Physical Disability علم نفس االعاقة الحركية علم نفس الخواص

Psychology of Learning Disability علم نفس صعوبات التعلم
 Psychology of Giftedness and
Talent علم نفس الموهبة والتفوق

Biopsychology علم النفس الحيوي

Health Psychology علم النفس الصحة علم النفس

4000 100000 3000 80000 Psychophysiology علم النفس وظائف االعضاء Psychology

Neuropsychology علم النفس العصبي علم النفس الحيوي

Psychopharmacology علم النفس الصيدالني

4000 100.000 3000 80.000 Library and Information sciences المكتبات والمعلومات المكتبات والمعلومات

الفلسفةعلم النفس عبر الثقافي
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عنــد الكتابــة باللغــة العربيــة يســتخدم بنــط)Majalla	Sakkal (علــى النحــو التالــي: العنــوان: مقــاس حجــم)16( 	
متوســط فــي، الســطر و ثقيــل، اســم املؤلــف: حجــم )14( و ثقيــل متوســط فــي الســطر يليــه عنــوان املؤلــف، 
الكلمــات املفتاحيــة: حجــم)14( النــص: حجــم)14(، العناويــن الجانبيــة: يحــب أن تكــون قصيــرة و محــددة 

بوضــوح بالبنــط الثقيــل.
وعنــد الكتابــة باللغــة اإلنجليزيــة يســتخدم بنــط)Roman	New	Times ( علــى النحــو التالــي: العنــوان: مقــاس  	

حجــم)14( متوســط فــي الســطر و ثقيــل، اســم املؤلــف: حجــم)12( متوســط فــي الســطر، الكلمــات املفتاحيــة: 
حجــم)12( ، النــص: حجــم) 12( ، العناويــن الجانبيــة: يحــب أن تكــون قصيــرة و محــددة بــوض وح بالبنــط 

الثقيــل.
تكــون األشــكال و الخرائــط و الرســوم البيانيــة علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة والوضــوح مــع تجنــب التظليــل  	

الثقيــل.
ترقــم الجــداول و األشــكال ترقيمــا متسلســال مســتقال لــكل منهــم، مــع إعطــاء عنــوان قصيــر لــكل منهــا تتــم كتابتــه  	

أعلــى الجــدول و اســفل الشــكل ، و يجــب كتابــة املصــدر بوضــوح فــي حــال كــون الشــكل أو الجــدول مقتبســا.
برنامــج  	 باســتخدام   A4 الدراســة عــن)6000( كلمــة مطبوعــة علــى ورق بحجــم  يجــب ان اليزيــد حجــم 

ميكروســوفت وورد، و  بمســافة مفردة بين الســطور، مع محاذاة األســطر من اليمين و اليســار و ترك هوامش 
متســعة)العدد القيــاس ي للصفحــات 51 ورقــة(.

يتبع أسلوب هارفرد في توثيق املراجع على النحو االتي 	
		 كمــا  ســين  قو داخــل املوضوع)املتــن( : يتــم توثيــق املعلومــات أو البيانــات بكتابــة التوثيــق بيــن  	 o 

للمؤلف/  املؤلفين  عام النشر( . مثال) أحمد، 2016( أو ) أحمد و حسن،2016 ( 	 يلي)اسم 	 العائلة  	 	
أو) أحمدsوأخرون، 2016 ( 	

لحرف األول   من االسم 	 في نهاية البحث: يتم كتابة األوراق العلمية على النحو االتي، اسم العائلة للمؤلف، ا 	o
األول)عــام النشــر( . عنــوان الورقــة العلميــة. اســم املجلــة العلميــة. رقــم العــدد، رقــم  sالصفحــات. ويتــم 	 	
بــة الكتــب علــي النحــو االتــي، اســم العائلــة للمؤلــف، الحــرف األول مــن االســم األول. s)عــام  النشــر(. 	 كتا 	

عنوان الكتاب. رقم الطبعة. رقم الصفحات، عنوان دار النشر. 	
	 .

ً
ترقم جميع الصفحات تسلسليا

ترتــب الورقــة العلميــة وفــق اآلتــي: ) صفحــة العنــوان، املســتخلص، مقدمــة، أهميــة الورقــة العلميــة، أهــداف  	
الورقــة العلميــة، منهــج الورقــة العلميــة، النتائــج و املناقشــة، و املراجــع(.

تعبــر األوراق العلميــة و املقــاالت املنشــورة عــن رأي أصحابهــا ، وال تمثــل بالضــرورة وجهــة نظــر الدوريــة أو  	
املؤسسات التي تصدرها، املجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من أوراق علمية أو مراجعات كتب، وال تلتزم 

بإعادتهــا إلــى أصحابهــا.
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مجلة  الدراسات العليا هي مجلة  علمية محكمة شهرية تصدر عن كلية الدراسات العليا بجامعة النيلين و  	
تنشــر أوراقا علمية أصيلة أو مقالية أو اتصالية باللغتين العربية أو االنجليزية.

النشر مجاالت 
تقبل املجلة البحوث العلمية في جميع مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية و االساسية و التطبيقية والطبية  	

والصحيــة والهندســية و الحاســوب.
النشر خطوات 

يتم التقديم للنشر عن طريق ارسال الورقة العلمية بصورة ملف وورد على البريد االلكتروني                                                                        و  	
يتــم ارفــاق صــورة مــن االيصــال املالــي الخــاص برســوم النشــر. يجــب تســمية ملــف الــوورد و عنــوان الرســالة 
بعنــوان الورقــة   العلميــة كا يجــب ارفــاق اســتمارة اصالــة الورقــة العلميــة و ارفــاق اقــرار عــدم وجــود تضــارب 

مصالــح و اقــرار أخالقــي.
بعــد اســتالم الورقــة العلميــة، ســتقوم ســكرتارية التحريــر بالــرد علــى املؤلــف خــالل فتــرة زمنيــة التزيــد  عــن ٢٧  	

ساعة واعالم  املؤلف برقم الورقة العلمية املتسلسل. رقم الورقة العلمية املتسلسل هو رقم خاص و مميز 
للورقــة و عليــه يجــب اســتخدامه فــي كل املراســالت التاليــة. و يرجــى االمتنــاع عــن اعــادة ارســال الورقــة اال اذا 

طلبــت ســكرتارية التحريــر ذلــك.
تقــوم هيئــة تحريــر املجلــة  بارســال البحــث ملحكميــن متخصصيــن، اثنيــن علــى االقــل، للمراجعــة و التدقيــق  	

العلمــي و اللغــوي. و  يتــم اعــالم املؤلــف بنتيجــة التحكيــم فــور وصولهــا مــن املحكميــن و تســليمه صــورة مــن 
اســتمارة التقييــم موضحــا بــه قبــول أو  رفــض أو التصويبــات أو التعديــالت املطلــوب اجراءهــا.

النشر رسوم 
تبلــغ رســوم النشــر 2000  جنيــه  ســوداني و يتــم دفعهــا لحســاب كليــة الدراســات العليــا ببنــك العمــال الوطنــي  	

بعــد اســتالم اذونــات الدفــع مــن مكتــب التســجيل بكليــة الدراســات العليــا
شروط النشــر بالمجلة

يجــب ان التكــون الورقــة العلميــة املقدمــة للنشــر قــد ســبق ان نشــرت أو قبلــت للنشــر أو تــم تقديمهــا للنشــر  	
بــأي مجلــة أخ رى. و يجــب علــى املؤلــف أن يقــوم بمــلء اســتمارة أصالــة الورقــة العلميــة موضحــا أن البحــث 
خاص به وأن الورقة املودعة ليست مستلة او مشتقة أو منسوخة عن أي عمل منشور آخر خالف اطروحة 

املاجســتير أو الدكتــوراة الخاصــة باملؤلــف.
ستقوم    املجلة بالتدقيق بكل البحوث املقدمة للنشر و في حال ثبوت وجود أي انتحال أدبي أو علمي بنسبة  	

تزيــد عــن %20 ستســحب الورقــة البحثيــة فــورا و يتحمــل صاحــب الورقــة كل مــا يترتــب علــى هــذا بحســب 
قواعــد و اخالقيــات النشــر العلمــي بجامعــة النيليــن.

يجب ان يوضح املؤلف قيامه بمخاطبة جميع املؤلفين املشــاركين و انه قد تحصل على موافقتهم على نشــر  	
الورقــة بصورتهــا النهائيــة املودعــة.

يضع الباحث عنوان الدراسة باللغتين العربية و اإلنجليزية على الصفحة األولى ، و اسم املؤلف)املؤلفين(و  	
عناوينهم الكاملة و سيرة ذاتية مختصرة عنهم)االسم، املؤهل، الدرجة العلمية، جهة العمل و مقرها، البريد 

اإللكترونــي ورقــم الهاتف(.
يرفق الباحث املستخلص باللغتين العربية و اإلنجليزية لبحثه بما ال يزيد عن400 كلمة لكل منهما. 	

GC@neelain.edu.sd
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8-9 / ديسمبر/ 2018 م 97األمن والسالمة والتنمية المستدامةالعاشر

مؤتمر كلية الدراسات العليا السنوي:

جامعة النيلين الخرطوم  2009 بحث علمي متجدد األول

قاعة الصداقة الخرطوم  10-14/ اكتوبر/ 2010 م 65 بحث علمي متجدد الثاني

جامعة النيلين الخرطوم  2011 بحث علمي متجدد الثالث

قاعة الصداقة الخرطوم  14-15 / ديسمبر/ 2012 م 109 بحث علمي رائد اصيل متجدد الرابع

قزاند هوليدي فيال 18-20 / يناير/ 2014 م بحث علمي رائد اصيل متجدد الخامس

جامعة النيلين الخرطوم  21-22 / ديسمبر/ 2014 م 73 نحو حلول علمية تطبيقية لقضايا الوطن السادس

دار الشرطة بري 22-24 / سمبر/ 2015 م 86 النشر العلمي وتحديات االنتحال السابع
قاعات وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي الخرطوم  14-2016 / يناير/ 2017 م 110 بحث علمي متفرد لتنمية مستدامة الثامن

قاعات وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي الخرطوم 9-10 / ديسمبر/ 2017 م 86 الحوكمة الرشيدة التاسع

عدد األوراقالمؤتمر المكانالزمانالشعار

قاعات وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي الخرطوم
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