
 

 اهلل الرمحن الرحيمبسم                                                                                                               

 

 -: كسالجامعة  –الدراسات العليا  كليةمنحها ت التي الدرجات العليا

 :المجلس يمنح مجلس األساتذة الدرجات العلمية اآلتية بناء على توصية 

 الدبلوم العالي /أ -1

 ب/ الماجستير -2

 ج/الدكتوراه  -3

  (:والتخصصات الدقيقةتحدد الكلية المعنية المسميات العلمية العامة ) : العاليالدبلوم   أوالً:

 لحصولا لمعنيا لتخصصا يف لعاليا لدبلوما درجةل لقبولل شترطيروط القبول : ش 

  :على

 )الثانية الدرجة( جيد بتقدير العام البكالوريوس درجة )أ(

 يدرس الطالب أن على  )الثالثة الدرجة(  مقبول بتقدير العام البكالوريوس درجة )ب(

 وال نيسيارد عن فصلين ال تزيد مدة في السابقة للمرحلة التأهيلية المقررات من عدد

 .واحد دارسي فصل عن تقل
 

)تحدد الكلية المعنية المسميات العلمية العامة والتخصصات  :الماجستير   ثانياً: 

 الدقيقة(:
 :تمنح جامعة كسال ممثلة في مجلس األساتذة درجة الماجستير

 .بالمقررات والبحث التكميلي  -4

 .البحث الكامل ب -5

  .المقررات فقطب -6

 شترط للقبول لدرجة الماجستير الحصول على أحد المؤهالت التالية :ي       

 .أدني كحد  )انيةثال الدرجة ( جيد بتقدير الشرف بكالوريوس )أ(

 عدد الطالب يدرس أن على )ةثالثال الدرجة( مقبول بتقدير الشرف بكالوريوس )ب(

 د فصل عن تقل وال اسيينرد فصلين عن تزيد ال مدة في السابقة للمرحلة التأهيلية  رراتالمق من

 .واحد سيار

 تأهيلي عام إلى باإلضافة األقل على) انيةثال الدرجة ( جيد بتقدير عام بكالوريوس )ج(

 . أدني كحد جيد بتقديرررات المق الطالب خالله يجتاز

 بتقدير عالي دبلوم إلى باإلضافة )  ثةالثال الدرجة( مقبول بتقدير عام بكالوريوس )د(

 .أدني كحد جيد
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تحدد الكلية المعنية المسميات العلمية العامة والتخصصات )ـ الدكتوراه        ثالثاً:

 الدقيقة(:
 :ـالدكتوراه تمنح جامعة كسال ممثلة في مجلس األساتذة درجة

 .فقطالبحث ب -1

 .بالمقررات والبحث  -2

        لدكتوراه بالبحث فقط :ا يشترط للقبول لدرجة 

 الحصول على درجة الماجستير في التخصص المعني  من الجامعة أو ما يعدلها . /أ 

ال تتعارض مع الشروط  أنخاصة بالقبول على  ضوابط/ يحق لكل كلية وضع  ب

 العامة للقبول الواردة في هذه الالئحة 

      بالمقررات و البحثلدكتوراه ا يشترط للقبول لدرجة :  
  في التخصص المعني ما يعادلها أوأ/ الحصول على درجة الماجستير من الجامعة   

 . ب/ استيفاء الشروط الخاصة بالبرنامج

 

 : زيارة موقعنا األلكتروني يرجى لمزيد من التفاصيلل

studies-https://kassalauni.edu.sd/nw/g/ 

 أو األتصال على األرقام األتية:

0411825564 – 0411826228 

  

 


