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 الجمهورية التركية

 جامعة إسطنبول آيدن

 

للتخرج في برامج الدراسات العليا ةتعليمات متطلبات النشر اإللزامي  

 

 

 الجزء االول

التعاريف واالختصارات، األساس، لنطاق، االغرض  

 

 الغرض

هو تنظيم المبادئ المتعلقة بمتطلبات النشر اإللزامية التي يجب على الطالب  ه التعليمات( الغرض من هذ1) - 1 المادة

 .من أجل التخرجيدن توفيرها آالمسجلين في برامج الدراسات العليا في جامعة اسطنبول 

 النطاق

جميع المعلومات المتعلقة بشروط النشر اإللزامية التي يجب على الطالب المسجلين في ه التعليمات ( يغطي هذ1) - 2مادة ال

 دن توفيرها من أجل التخرج.آيبرامج الماجستير والدكتوراه والفنون في جامعة إسطنبول 

 

 األساس

 التعليمات وفق: ههذ تم إعداد (1) - 3المادة 

 .2547ورقم  4/11/1981من قانون التعليم العالي تاريخ  44أ( المادة 

 29690ورقم  2016أبريل  20لمجلس التعليم العالي المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  والتأهيلب( نظام التعليم العالي 

، 

 إسطنبول آيدن.من الئحة التعليم واالمتحانات بجامعة  37و  27و  10ج( المواد 

 

 

 تعاريف واالختصاراتال

 :ما موضح أدناهالمصطلحات الواردة في هذه التعليمات مستخدمة للتعبير عما يقابلها ك (1) - 4المادة 

 قسم المعهد ، :EABD (أ

 ،آيدنب( المعهد: معهد الدراسات العليا بجامعة اسطنبول 

 مجلس إدارة المعهد، :EYK (ج

 ،آيدنجامعة اسطنبول  :IAU (د

 آيدن،هـ( رئيس الجامعة: رئيس جامعة اسطنبول 

 ، آيدنبجامعة اسطنبول  األمناء: مجلس األمناءمجلس و( 

 رئاسة مجلس الجامعة :ÜAK (ز

 مجلس التعليم العالي، :YÖK (ح
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 الجزء الثاني

 النشر في امات طلبة الدراسات العلياالتز

 أطروحةببرامج الماجستير 

 

استيفاء  IAUإسطنبول آيدن  ( يجب على الطالب المسجلين في برامج الدراسات العليا بأطروحة بجامعة1) - 5لمادة ا

لطالب الذين لم وال يمكن لواالمتحان.  الئحة الدراسات العليامتطلبات النشر المحددة في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من 

 .، حتى لو أكملوا أطروحتهمط النشرويستوفوا شر ما لم لوا مناقشة األطروحةأن يدخ ط النشر اإللزامي للتخرجويستوفوا شر

يتخرج طالب الدراسات لكي ،  IAU وفقًا للفقرة الثالثة من المادة العاشرة من الئحة التعليم واالمتحان للدراسات العليا في ( 2

 :بأطروحة يشترط عليهم أن يلتزموا باآلتي العليا 

 ولية ، أوأ( نشر مقال واحد على األقل أو قبوله للنشر في مجلة محكمة وطنية أو د  

الملخص منشورة و ةمناقشخاضعة للنقد، وال، محكمولي على األقل في اجتماع علمي وطني أو د   ةواحدورقة بحث ب( تقديم 

 مقبول للنشر ، أو الى أنهالنص الكامل في كتيب االجتماع او مقبولة ع أو

 فعالةن يكون لدى الطالب كتاب أو فصل كتاب واحد على األقل يتعلق بمجال تعليمه، تنشره دار نشر وطنية أو دولية ج( أ

 .لمدة عامين على األقل

نسخة أصلية أن يقدموا كشرط لنشر التخرج  جزء من كتابيجب على الطالب الذين يرغبون في احتساب كتابهم أو  ( 3

الطالب الذين ال يقدمون النسخة المطبوعة األصلية  بحوثال يتم قبول وب إلى المعهد. االكت اذواحدة على األقل مطبوعة من ه

 .من الكتاب إلى المعهد كشرط لنشر التخرج

 ينمشرف أطروحة الطالب أو عضو/أعضاء هيئة تدريس آخرالطالب باالشتراك مع يمكن قبول المقاالت التي أعدها  (4) 

 .كشرط لنشر التخرج

نَجزةلكي يتم اعتبار   (5)  فقط. مؤلف واحد من قبلكشرط للنشر، يجب نشرها  البحوث أو األعمال الم 

 يزيدفي برامج مختلفة. ال يمكن أن  طالبلكي يتم قبول الدراسات المشتركة كشرط للتخرج، يجب أن يتم ذلك من قبل  ( 6

وع الدراسة محتوى جميع برامج هؤالء الطالب. يمكن ثالثة. يجب أن يتضمن موض عن عدد المؤلفين لهذا النوع من الدراسة

 .قبول هذه المنشورات كشرط لنشر التخرج للطالب الذين يعدون الدراسة  بشرط أن يستوفوا الشروط الالزمة األخرى

ه بشرط أن يثبت أن العمل قد تمت مراجعت محكمة وغير محكمةيتم قبول المقاالت المنشورة في المجالت التي تتضمن   (7)

كشرط لنشر  الحكاموأنه يستوفي الشروط الضرورية األخرى. ال يتم قبول الدراسات التي لم تخضع لمراجعة  الحكاممن قبل 

 .التخرج

 Istanbul Aydın" شرًطا لنشر التخرج، من الضروري تضمين عبارة الدراسة او البحثمن أجل اعتبار  (8

Üniversitesi" بـ أو عنوان بريد إلكتروني ملحق "@ stu.aydin.edu.tr"   ال يتم قبول  ؛الطالب في النشرفي معلومات

 .كمتطلب نشر التخرج   IAUتسند إلى الجامعةلتي لم البحوث ا

أو في  IAU جامعة على الدراسات المنشورة/المقبولة للنشر في المجالت التي تنشرهاأعاله المذكورة تنطبق القواعد  ( 9

 .هااالجتماعات العلمية التي تنظم

 

 

 رامج الدكتوراهب

تلبية متطلبات النشر المحددة في الفقرة األولى من  IAU ( يجب على الطالب المسجلين في برامج الدكتوراه1) - 6المادة 

ط ولطالب الذين لم يستوفوا شروال يمكن لمن أجل التخرج.  IAU من الئحة التعليم واالمتحان للدراسات العليا 27المادة 

 .ط النشر، حتى لو أكملوا أطروحتهمويستوفوا شر ما لم أن يدخلوا مناقشة األطروحة للتخرج النشر اإللزامي
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يتخرج طالب الدكتوراه ؛ يتم لكي ، اتواالمتحان الدراسات العليابشأن  IAU من الئحة 27للفقرة األولى من المادة وفقًا   (2)

الواردة في الجدول أدناه ضمن إطار معايير المادة اإللزامية التي قبول المنشورات التي يتم إجراؤها بما يتماشى مع المقاالت 

لألستاذ المشارك في مجال الدكتوراه الخاصة بهم كشرط للتخرج. ال يتم قبول المنشورات التي  ÜAK Doçentlik تحددها

 .تتم خارج المعايير المحددة في الجدول كشرط تخرج

 UAK المتعلقة بدرجة األستاذية المساعدة نشرالكل طالب مسؤوالً عن الشرط اإللزامي األول لشروط  يكون  3)

Doçentlik  المقالة في مجال خبرته ، والتي تسري في تاريخ قبول. 

 فقط. مؤلف واحد من قبللكي يتم اعتبار الدراسات كشرط للنشر ، يجب نشرها   (4)

 يزيدفي برامج مختلفة. ال يمكن أن  طالبلكي يتم قبول الدراسات المشتركة كشرط للتخرج، يجب أن يتم ذلك من قبل ( 5

. يجب أن يتضمن موضوع الدراسة محتوى جميع برامج هؤالء الطالب. يمكن اثنين عن عدد المؤلفين لهذا النوع من الدراسة

 لذين يعدون الدراسة بشرط أن يستوفوا الشروط الالزمة األخرىقبول هذه المنشورات كشرط لنشر التخرج للطالب ا

 ينمشرف أطروحة الطالب أو عضو/أعضاء هيئة تدريس آخرالطالب باالشتراك مع يمكن قبول المقاالت التي أعدها ( 6

 .التخرجفي لنشر اكشرط 

 Istanbul Aydın" شرًطا لنشر التخرج، من الضروري تضمين عبارة الدراسة او البحثمن أجل اعتبار ( 7

Üniversitesi" بـ أو عنوان بريد إلكتروني ملحق "@ stu.aydin.edu.tr"   ال يتم قبول  ؛الطالب في النشرفي معلومات

 .كمتطلب نشر التخرج   IAUتسند إلى الجامعةلتي لم البحوث ا

أو في  IAU جامعة المجالت التي تنشرهاعلى الدراسات المنشورة/المقبولة للنشر في أعاله المذكورة تنطبق القواعد  ( 8

 .االجتماعات العلمية التي تنظمها

 

 برامج الكفاءة في الفنون

  

تلبية متطلبات النشر المحددة في الفقرة األولى  IAU كفاءة الفنون في يجب على الطالب المسجلين في برامج ( 1) - 7مادة ال

لطالب الذين لم يستوفوا وال يمكن لمن أجل التخرج.  IAU بجامعة للدراسات العليامن الئحة التعليم واالمتحان  37من المادة 

 .ط النشر، حتى لو أكملوا أطروحتهمويستوفوا شر ما لم أن يدخلوا مناقشة األطروحة ط النشر اإللزامي للتخرجوشر

 UAK المتعلقة بدرجة األستاذية المساعدة نشراليكون كل طالب مسؤوالً عن الشرط اإللزامي األول لشروط  ( 2

Doçentlik  حفلة  أداء صوتي)مقال ، كتاب ، معرض ، مشروع ،  البحث في مجال خبرته ، والتي تسري في تاريخ قبول ،

 .موسيقية ، تمثيل ، وما إلى ذلك

 ينعضو/أعضاء هيئة تدريس آخرمشرف أطروحة الطالب أو الطالب باالشتراك مع يمكن قبول المقاالت التي أعدها ( 3

 .كشرط لنشر التخرج

نَجزةلكي يتم اعتبار (  4  فقط. مؤلف واحد من قبلكشرط للنشر، يجب نشرها  البحوث أو األعمال الم 

 يزيدفي برامج مختلفة. ال يمكن أن  طالبلكي يتم قبول الدراسات المشتركة كشرط للتخرج، يجب أن يتم ذلك من قبل ( 5

. يجب أن يتضمن موضوع الدراسة محتوى جميع برامج هؤالء الطالب. يمكن اثنين عن لهذا النوع من الدراسةعدد المؤلفين 

  .قبول هذه المنشورات كشرط لنشر التخرج للطالب الذين يعدون الدراسة بشرط أن يستوفوا الشروط الالزمة األخرى

 Istanbul Aydın" ضروري تضمين عبارةشرًطا لنشر التخرج، من ال الدراسة او البحثمن أجل اعتبار ( 6

Üniversitesi" بـ أو عنوان بريد إلكتروني ملحق "@ stu.aydin.edu.tr"   ال يتم قبول  ؛الطالب في النشرفي معلومات

 .كمتطلب نشر التخرج   IAUتسند إلى الجامعةلتي لم البحوث ا

أو في  IAU جامعة المنشورة/المقبولة للنشر في المجالت التي تنشرهاعلى الدراسات المذكورة أعاله تنطبق القواعد  ( 7

 .االجتماعات العلمية التي تنظمها
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 الجزء الثالث

 توجيهات مختلفة ونهائية

 

 توجيهات أخرى

، يتم تطبيق أحكام الئحة التعليم واالمتحانات بجامعة اسطنبول اتالتوجيه ههذ التي ال تذكر في( في الحاالت 1) - 8المادة 

 .آيدن

 المفعول

 .آيدنبجامعة اسطنبول  األمناءحيز التنفيذ في التاريخ الذي يقبله مجلس  اتالتوجيه ه( تدخل أحكام هذ1) - 9المادة 

 التنفيذ

 .آيدننبول من قبل رئيس جامعة اسط اتالتوجيه ه( يتم تنفيذ أحكام هذ1) - 10المادة 

 


