
م  7102رقم )      ( لسنة  رئيس الجامعةقرار   
  لائحة المالية للدراسات العليا والبحث العلميال بشأن

 

 رئيس الجامعة :      
       

م بشأن الجامعات والمعاهد العليا 5002( لسنة 31بعد االطالع على القانون رقم ) -

 والكليات األهلية.

 .بشأن الالئحة التنفيذية 5007سنة ل( 340وعلى القرار الجمهوري رقم ) -

بشأن  5034( لسنة000170وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) -

 إنشاء الجامعة.

 م5037وبناء على موافقة مجلس الجامعة برقم )    ( وتاريخ     /   / -

 .م5037مصادقة مجلس االمناء رقم )  ( وبتاريخ    /   /وبعد  -

 //  اـقررن//  

 واالهدافتسمية والتعاريف الاوال: 
 

 

 الدراسات العليا والبحث العلميتسمى هذه الالئحة الئحة  :(1مادة)

 

ادناه حيثما وردت في هذه الالئحة المعاني تكون للكلمات والعبارات الواردة  (:2مادة )

 المبنية امام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى اخر.

 

 البحث العلميبرنامج الدراسات العليا و البرنامج

 الالئحة المالية للدراسات العليا والبحث العلمي الالئحة 

 ي يقدمها طالب الدراسات العليا والبحث العلميتال الرسالة الرسالة 

التحاقه بالبرنامج  ةطالب الدراسات العليا خالل مد درسهي  مقرر  أي المقرر

 االشارات النحوية الدراسي

 األطروحةاو  الرسالةعلى  باألشرافالمكلف عضو هيئة التدريس  المشرف 

 العلمية

 المكلف ضمن لجنه الحكم والمناقشة  المناقش

 طالب الدراسات العليا الباحث

عضو هيئة التدريس من ذوي االختصاص من المكلف بالحكم على  المحكم

 صالحية البحث للنشر مدى 

ي للحصول على فرد او جهة او مؤسسة ترغب في االشتراك الدور المشترك

 من المجلة التي تصدرها الجامعة  نسخ

دورية محكمة متخصصة تصدر عن مركز الدراسات العليا والبحث  المجلة

 العلمي

 

 

 



 تهدف هذه الالئحة الى االتي: (:3مادة )

 ذات العالقة  لألطراف الماليةتحديد الحقوق  -1

 ةتنظيم الجوانب المالية للدراسات العليا والمجاالت العلمي -2

 
 

 والنشر ايرادات البرامج والوثائق واالشرافثانياً:  
   

 تدفع الرسوم على النحو التالي : (:4مادة) 
 

 التخرج:ورسوم وثائق  واالشراف والمناقشة رسوم التسجيل والرسوم الدراسية -3
 

 رسوم المقررات رسوم التسجيل التخصص م
رسوم االشراف 

 والمناقشة

رسوم 

 التخرج

 111$ 2111$ 2111$ 211$ (MBA) ادارة اعمال  -1

 $211 $2111 $2511 $111 محاسبة  -2

 $211 $2111 $2511 $111 علوم مالية مصرفية  -3

$111 عامه وبائيات  -4  4111$ 2111$ 211$ 

$111 تمريض حاالت حرجة  -5  4111$ 2111$ 211$ 

$111 صحه عامة  -6  3511$ 2111$ 211$ 
 

 الوثائق: ضوابط رسوم التسجيل والرسوم الدراسية ورسوم

عن  $05عدد الوثائق التي تمنح للطالب ثالث وثائق اصل وما زاد عن ذلك يسدد الطالب  -

 كل وثيقة اضافية 

 بالبرنامج وتعتبر من ضمن الشروط قرسوم التسجيل تدفع مره واحده عند االلتحا -

 الرسوم المذكورة ال تتضمن المواد المعملية التي يتطلبها بحث الطالب -

بحسب قرار اللجنة  من رسوم المقرر الدراسي االساسي %45ستدراكية رسوم المواد اال -

 عن كل مادة. $255المالية بأن تكون 

 رسوم التسجيل ال ترد باي حال من االحوال -

تكاليف حفل المناقشة والدعاية واالعالن وطباعة الرسالة وتسليمها لجميع  باحثيتحمل ال -

 الجهات المعنية.
 

 رى على النحو التالي :تحديد رسوم الوثائق االخ -2
 

 

 الضــوابط البيــان الرسوم م

1-  21$ 
بيان درجات لفصل دراسي 

 واحد

على االقل للفصل  %51ان يكون الطالب مستوفي لرسوم الفصول السابقة 

 الحالي

2-  11$  على االقل من رسوم الفصل %51بعد استيفاء كافة لوثائق وسداد  شهادة قيد  

3-  11$  من رسوم الفصل  %51ه بعد سداد رسوم البطاقة  

4-  11$  بعد توقيع تعهد من الطالب بدل فاقد للبطاقة او االفادة  

5-  13$  سداد رسوم المقاصة قبل المقاصة رسوم المقاصة من داخل اليمن  

6-  12$  بحسب اجراءات التظلم في الالئحة رسوم التظلم للمقرر 

7-  11$  ماليةبعد التحقيق من حالته االكاديمية وال رسوم االفادة  

8-  51$  ال يحق للطالب دخول امتحان اإلعادة اال بعد سداد رسوم اإلعادة االكمال رسوم اعادة المقرر 



تحدد رسوم الدراسية للبرامج المشتركة مع الجامعات االخرى بحسب االتفاقات  (:5مادة) 

 الموقعة مع تلك الجامعات

 

 رسوم االنقطاع ووقف القيدثالثاً: 

 

 رسوم االنقطاع ووقف القيد على النحو التالي:تكون  - (:6مادة )

 عن كل فصل دراسي انقطع فيه $05يسدد الطالب رسوم االنقطاع مبلغ  -1

 .عن كل فصل دراسي اوقف القيد فيه $05يسدد الطالب رسوم وقف القيد مبلغ  -2

من رسوم االشراف عن  %05يسدد رسوم تأخير تسليم الرسالة بموعدها المحدد  -3

 كل سنة تأخير

 

 رابعاً: رسوم االنسحاب
 

 

 االنسحاب حسب الجدول االتي: الرسوميدفع الطالب  - (:7مادة )
 

 الضوابط رسوم االنسحاب البيان م

 تاريخ بدء الدراسة حسب التقويم الجامعي -1 من الرسوم يعفى في االسبوع االول من بدء الدراسة   -1

التاريخ المعتمد لالنسحاب هو التاريخ  -2

لب االنسحاب على ان المدون في استمارة ط

ينتهي من اجراءات االنسحاب خالل اسبوع 

الطلب مالم يعتمد تاريخ  خواحد من تاري

 اجراءات االنسحاب.االنتهاء من 

 من الرسوم %25 بعد االسبوع االول والثاني من بدء الدراسة  -3

 من الرسوم %51 بعد االسبوع الثالث من بدء الدراسة  -4

 من الرسوم %75 بدء الدراسةبعد االسبوع الرابع من   -5

 
 

 والتحكيم خامساً: رسوم االشتراك والنشر
  

 تكون رسوم االشتراك في المجاالت العلمية الصادرة عن الجامعة كاالتي:  (:8مادة )
 سنويا   لألفراد 25$ -
 سنويا . للمؤسسات 155$ -

 لالتي:تقوم الجامعة بسداد رسوم نشر بحوث اعضاء هيئة التدريس وفقا  (:9مادة )
وفق الئحة مركز الدراسات والبحث العلمي  $055ال يتجاوز الدعم مبلغ  -1

  .بالجامعة
مركز البحوث ب الخاصة ةعلى البحث الشروط الموضحة بالالئحان ينطبق  -2

 .بالجامعة

 بمجلة جامعة الرازي على النحو التالي: والتحكيم رسوم نشر البحث (:11مادة )
 لاير يمني 20.555البحث المقدم من داخل اليمن  -
 . $155البحث المقدم من خارج اليمن  -
لاير يمني لكل محكم على ان ال يتجاوز المحكمين  0.555 رسوم التحكيم -

 عن اثنين بحسب الالئحة.
 البحث المقدم من باحثي جامعة الرازي مجانا   -

 

 



 سادساً: اجور ساعات التدريس

 

شة في برنامج الجامعة على تصرف ساعات التدريب واالشراف والمناق -1 (:11مادة )

 :النحو التالي

 للمتفرغين وغير المتفرغين كاالتي: الساعة الواحدة للتدريساجور   -

  

 غير المتفرغين المتفرغين اللقب العلمي م

 12111 6111 استاذ   -1

 8111 4111 استاذ مشارك  -2

 6111 3111 استاذ مساعد  -3
 

 

النصاب في الدراسات  يصرف المبلغ اعاله للمتفرغين في حال اكتمال - 

تحقيق ذلك فان كل ساعة تدريس تعادل ساعتين  االولية وفي حالة عدم

استكمال النصاب ومازاد عن ذلك من  في الدراسات االولية ألغراض

 التدريس في الدراسات العليا يصرف وفق الجدول السابقساعات 

 

 تصرف اجور االشرف على رسائل الماجستير على النحو التالي: -2 
 

 مالحظة المبلغ المشــرف م

 المشرف الرئيسي  -1
 شامل مكافئة االشتراك في لجنة المناقشة والحكم - 711$

 

 سعر الصرف المعتمد في الجامعة -

 
 المشرف المشارك )ان وجد(  -2

411$ 

 

 

 سابعاً: مصاريف االمتحانات
  

 تصرف اجور اللجان االمتحانية على النحو التالي:   (:14مادة )

لاير يمني عن كل فترة اختيارية شريطة ان  1055يصرف مبلغ  :للجنةرئيس ا (أ)

اما  بموجب تكليف رسمي تكون االمتحانات خارج اوقات الدوام الرسمي بالجامعة

 .اذا كانت اثناء العمل الرسمي فتعتبر من ضمن دوامة الرسمي

رية شريطة ان تكون لاير عن كل فترة اختبا 1555يصرف  اللجنة:اعضاء   (ب)

 تحانات خارج اوقات الدوام الرسمي بالجامعة وبموجب تكليف رسمي بذلك.االم

 المراقبون:  (ت)

 لاير لكل مراقب عن كل فترة اختبارية 1555من خارج الجامعة  -

شريطة ان تكون  لاير لكل مراقب عن كل فترة اختبارية 055من داخل الجامعة  -

 الفترة االختبارية خارج اوقات الدوام الرسمي.

 

 

 



 التحكيم: مصاريف ثامناً 
 

 

لاير مقابل كل  85.555 من اي محافظة اخرىلرسالة الماجستير  يصرف للمحكم (:15مادة )

 .يقوم بتحكيمه رسالة علمية

يقوم  رسالة علميةلاير مقابل كل  45.555  لرسالة الماجستير يصرف للمحكم الداخلي

 بتحكيمه.

 ني.لاير يم 0555يصرف للمحكم  الداخلي بنفس المحافظة 

 .لاير مقابل المراجعة اللغوية لكل بحث من البحوث المعدة للنشر 0555يصرف مبلغ  (:16مادة )

من النسخ  %35ال تزيد نسبة النسخ من المجالت المخصصة للهدايا والتبادل عن  (:17مادة )

 .المطبوعة

الواردة في هذه يحق لمجلس الجامعة او اللجنة المالية العليا منح تخفيض للرسوم  (:18مادة )

 .الالئحة

في حال تعديل احد بنود هذه الالئحة يجب ان ترفع من قبل مجلس الدراسات العليا وتقر  (:19مادة )

 بمجلس الجامعة ويصادق عليها مجلس االمناء.

يعمل بهذه الالئحة من تاريخ صدورها, وتعمم على الجهات المعنية للتنفيذ كال فيما  (:21مادة )

 يخصه.

 
 بصنعاء - الجامعةبرئاسة  صدر

 م7/11/2117بتاريخ 
 

 

 قيس احمد المحمديد /     

 الجامعةرئيس       


