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 درجة الماجستير في جامعة البلقاء التطبيقية تعليمات منح

البلقاء  من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة( 4)صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى المادة 

 .2003 عامل 112التطبيقية رقم 

 عمل بهاوي" تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة البلقاء التطبيقية"تسمى هذه التعليمات  (:1)المادة 

 .قرارهاإمن تاريخ  عتبارا  إ

 :ها، ما لم تدل القرينة على خالف ذلكءزاإيكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة  (:2)المادة 

 .جامعة البلقاء التطبيقية :الجامعة

 .كلية الدراسات العليا :الكلية

 .مجلس كلية الدراسات العليا :المجلس

 .لدراسات العلياعميد كلية ا :العميد

 .أي برنامج من برامج الماجستير في الجامعة :    البرنامج

 .الماجستير طالب به الملتحق لموطن فيها البرنامجالكلية ا :المعنية الكلية

 .الكلية المعنية عميد :العميد المعني

  .والموطن فيه البرنامج الكلية المعنية كاديمي فيالقسم األ :القسم

 .المعنية لجنة الدراسات العليا في الكلية :المعنية يةلجنة الكل

 .لجنة الدراسات العليا في القسم :لجنة القسم

 .عضو هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة الماجستير :المشرف

 .من يشارك في اإلشراف على رسالة الماجستير :المشرف المشارك

 

 شروط القبول والتسجيل

 كل من مساري اإلمتحان الشامل والرسالة عدد الطلبة الذين سيقبلون في س العمداءيحدد مجل (:3) المادة

اس برأي عمداء الكليات ستئنبعد اإل مجلسير وذلك بتوصية من البرامج الماجستلكل من 

 .المعنية

 :للقبول شروط عامة: أولا  (:4) المادة

ألرسالة أو )شكل منفصل في كل مسار من مساري البرنامج ب يكون قبول الطلبة تنافسيا  

 :، وضمن الشروط التالية(اإلمتحان الشامل

بتقوودير ي يقوول عوون ( بكووالوريوس)ولووى علووى الدرجووة الجامعيووة األ حاصووال   الطالووب ن يكووونأ. أ

حود أكاديمي تعترف به الجامعة في حقل التخصص أو أأو ما يعادله من جامعة أو معهد " جيد"

 .نتظامون الدراسة باين تكأويشترط  ،الحقول ذات العالقة
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في حال عدم اكتمال تعبئة المقاعد المخصصة حسب الطاقوة اإلسوتيعابية للبرنوامج مون قبول . ب

وبموا ي يتعوارم مور قورارات مجلوس  يجووز ،"جيود"الحاصلين على تقدير ي يقول عون الطلبة 

 :التعليم العالي

علووى أن تكووون  يعادلهووا، مووا أو العليووا الدراسووات دبلوووم شووهادة موون يحموول قبووول .1

 .جدا   جيد عن يقل ي بتقديرو الدراسة باإلنتظام

سوس القبوول أو موا يعادلوه وفوق أمن حصل على البكالوريوس بتقدير مقبول  قبول. 2

ثوال  موواد مون ( 3) حزموة مون شوريطة دراسوة، المعمول بها في بورامج الماجسوتير

ويجوب  ،القسوم يحوددها تسور سواعات معتمودة( 9)وبواقور  (088) الماجستير مستوى

( 088)مواد من مستوى  فيه دراسة له يجوزفصل  أول خالل على الطالب دراستها

موحودة لجميور  الموواد الوثال  حزمة تكون .حسب الشروط الواردة في هذه التعليمات

يجوب و ،في ذلوك الفصول لتحقين بذلك البرنامجالم الحاصلين على تقدير مقبول الطلبة

 او مووا يعادلهووأ+( ج)قوول عوون جوويم زائوود تي  عالمووةب فووي كوول مووادة أن يوونجح الطالووب

 ،نظاميووا   ليصووبح طالبووا   ،او مووا يعادلهووأ ثووال  نقوواط (3)وبمعوودل تراكمووي ي يقوول عوون 

 ،نهاهووا فووي خطتووهألمووواد التووي ضوومن ا بهووا وتحسووب هووذه المووواد لووه فووي حووال نجاحووه

 .من البرنامج الطالب وبخالف ذلك يفصل

علووى بكووالوريوس  الحاصوول الووبيجوووز قبووول الط، "أ" الفقوورةعلووى الوورمم ممووا ورد فووي . ج

 :وبما ي يتعارم مر قرارات مجلس التعليم العالي التالية،ساب وفق الشروط نتباإل

 وبرسووم( ساعة معتمودة 30)دراسة برنامج تأهيلي ي تقل عدد الساعات فيه عن . 1

 .البرنامج الموازي

لتأهيلي حسب تخصص الطالب وفي تكون المواد الدراسية المقررة في البرنامج ا. 2

ويشترط النجوا   ،مواد التخصص البحتة للبكالوريوس المماثل في الجامعات الرسمية

تقوووم الجامعووة  .(%70و أ) 2.60 فيووه بكافووة المووواد وبمعوودل تراكمووي ي يقوول عوون

 .عالنها للطلبةإو بتحديد تلك المواد مسبقا  

ن فوي يوالنواجح ،فوي البكوالوريوس "مقبوول" تقوديرن علوى يالحاصل طلبةال يستثنى. 3

الموواد  حزموة في شرط النجا  من من هذه الفقرة،( 2)حسب البند  التأهيليالبرنامج 

 .(2)بند  (ب) فقرةال المنصوص عليها في الثال 

 في حال عدم اكتمال تعبئة المقاعود المخصصوة ضومن الطاقوة اإلسوتيعابية المقوررة للبرنوامج. د

 علووى مقاعوود الدراسووةتزيوود نسووبة الطلبووة  يجوووز أن ي ،"أ" لفقوورةا حسووب الشووروط الووواردة فووي

 .برنامججمالي المقاعد لكل إمن %( 18)عن معا   "ج"و " ب" حسب الفقرتينالمقبولين 

 .التي يقررها مجلس التعليم العالي والشروط يراعى في قبول الطلبة الوافدين النسبة. ه

ة فووي الل ووة العربيووة تعقووده الجامعووة، يووحووان كفاأن يوونجح فووي امت: أوي   طالووبال علووىيشووترط . و

 تقديم ما يثبت نجاحه فوي: ثانيا  . ويعفى من هذا اإلمتحان الطلبة الوافدين مير الناطقين بالعربية

أو  (الل ووة الفرنسووية، الل ووة األلمانيووة، IELTSالتوفوول، )لل ووة أجنبيووة ات القوودرات امتحانوو أحوود

 .تعقده الجامعةالعالمية  متحاناتإمتحان ل ة إنجليزية مكافىء لإل

وحسب  يحدد مجلس العمداء عالمة النجا  المطلوبة لكل من اإلمتحانات المعتمدة .1

مور  يتفوقبناء على توصوية المجلوس وبموا  ،البرنامج الذي يرمب الطالب اإللتحاق به
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  .مجلس التعليم العاليقرارات 

 الوذي تعقوده الجامعوة، أوالل وة العربيوة  كفايوة امتحوان خفاق الطالوب فويإفي حال  .2

القدرات لل ة أجنبية أو إمتحان الل ة اإلنجليزية المكافىء لإلمتحانات العالمية  امتحان

 ،الوذي يرموب بدراسوته برنوامجدم تحقيق العالمة المطلوبوة للوعالذي تعقده الجامعة، 

امعوة فوي الج أو كليهموا نجليزيوةلل وة اإلا لل وة العربيوة أو عليه دراسة برنامج توأهيلي

لعالمة ل الحد األدنى والحصول على ،لكل من الل تين ساعات معتمدةست ( 6)بواقر 

 ة لل ووة العربيووة أويووامتحووان الكفا للنجووا  والتووي تكووافىء عالمووة النجووا  فووي المطلوبووة

 حسوبإمتحان الل ة اإلنجليزية المكافىء لإلمتحانات العالمية والذي تعقوده الجامعوة، و

 .استهالذي يرمب بدر البرنامج

ضوومن الخطووة  (088) دراسووة أيووة مووادة موون مسووتوى الماجسووتيري يحووق للطالووب . 3

المووواد الووثال  المقووررة للحاصوولين علووى تقوودير  حزمووة ، بمووا فيهوواالدراسووية للبرنووامج

لل وة ا أو/لل ة العربية و إي بعد النجا  في البرنامج التأهيلي مقبول في البكالوريوس،

، ويجووز أن تتوزامن منوه ذلوك حسوب نصووص هوذه الموادةإذا كان مطلوبا   اإلنجليزية

لبرنوامج التوأهيلي وبموا ي دراسة بعم المواد اإلسوتدراكية، إن وجودت، مور دراسوة ا

 .ساعة في الفصل الدراسي ةعشر خمس 11يتجاوز 

 ،عوادة دراسوته مورة أخورىإييجوز للطالب فوي حوال رسووبه بالبرنوامج التوأهيلي . 4

 .امجمن البرن مفصوي  ويعتبر 

بحي   لل تين العربية واإلنجليزية،مفردات البرنامج التأهيلي يحدد مجلس العمداء . 1

تطووير قودرات الطالوب علوى صويامة علميوة ول ويوة  المفردات ما يساعد فيتضمن ت

الماجسووتير، وأي بحوو  يطلووب منووه القيووام بووه أثنوواء  وبنيويووة سووليمة لمضوومون رسووالة

 .دراسته لمواد الماجستير

 :شروط خاصة :ثانياا 

كلية خوالل الفتورة التوي اللتحاق ببرامج الماجستير على النموذج الصادر عن تقدم طلبات اإل. ز

 .وراق الثبوتية الالزمةطلبات جمير األوترفق بتلك ال المجلس، حددهاي

 ه إضافة إلى ترتيوب أولويوةيحدد الطالب في طلب القبول البرنامج الذي يرمب أن يلتحق ب.  

فوي البورامج  (أو اإلمتحوان الشوامل ثوم الرسوالة اإلمتحوان الشوامل ثومالرسالة ) لوبالمط المسار

 .التي لها مساران

قوووائم بأسووماء ويصوودر  األسووس التووي يووتم بنوواء عليهووا قبووول الطلبووة تنافسوويا ، يصوودر المجلووس. ط

بنواء علوى تنسوب مون  (الرسوالة أو اإلمتحوان الشوامل)مور تحديود المسوار  فوي البورامج المقبولين

 . الوسائل المتاحةوتنشر ب اإللكتروني وتعلن على موقر الكلية ،لجنتي القسم والكلية

 ةيأواحد في آن في  أو في مسارين لذات البرنامج الطالب في برنامجين يسجلي يجوز أن . ي

 .مرحلة من مراحل دراسته

 .خرىأمرة صل الطالب من برنامج ماجستير فال يجوز أن يقبل في البرنامج نفسه إذا ف  . ك

 ،ي فصل إذا لوم يقوم بودفر الرسووم المقوررة فوي المواعيود المحوددةأيل ى تسجيل الطالب في . ل

 .ويعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة
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 تخصووصالفووي ( الماجسووتير بامتحووان شووامل)و( الماجسووتير برسووالة)يعتبوور كوول موون مسوواري . م

المسوارين أن يقبوول فووي المسووار د حووأوي يجووز للطالووب الووذي فصول موون  ،واحوودا   نفسوه برنامجووا  

 .خراآل

 الدراسات العليا ولجانه كلية مجلس

 :عميد كالتاليمجلس بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الاليشكل  .أ (:5)المادة 

 رئيسا الدراسات العليا كلية عميد

 أعضاء عميد كلية الدراسات العليا نواب

 عضوا   نائب عميد البح  العلمي

و دراسات عليا، أميد كل كلية تطر  برنامج نائب ع

 فيها الدراسات العليا مساعد العميد لشؤون

 أعضاء

 أعضاء عضوين من خارج الجامعة

 :مهام المجلس .ب

 اتخواذ القوورار بالتوصوويات المرفوعوة إليووه موون لجووان الدراسوات العليووا فووي الكليووات. 1

 .المعنية

العلميوة والشوهادات لطلبوة الدراسوات  لى مجلس العمداء بمونح الودرجاتإالتوصية . 2

 .العليا الذين أنهوا متطلبات الحصول على الدرجات التي يستحقونها

و دموج بعضوها ألى مجلس العمداء باقترا  إنشاء بورامج دراسوات عليوا إالتوصية . 3

 .و تجميد القبول فيهاأل ائها إو أببعم 

 .ا وفقا للتعليمات الخاصة بهااتخاذ القرار بتقديم المنح لطلبة الدراسات العلي .4

اتخوواذ القوورار بشووأن معادلووة المووواد لطلبووة الدراسووات العليووا المنتقلووين موون داخوول . 5

 .وخارج الجامعة

فقة علوى تشوكيل متحان الشامل وبالموارار بالموافقة على تحديد موعد اإلاتخاذ الق. 6

 .اللجان الخاصة به

متحوان ولجوان الدراسوات وصية لجوان اإلت على متحان الشامل بناءقرار نتائج اإلإ. 7

 .العليا في ايقسام والكليات المعنية

المشواركين بنواء علوى تنسوب لجنتوي الدراسوات العليوا  والمشرفين تعيين المشرفين .8

 .المعنية في القسم والكلية

بنواء علوى تنسويب  الجامعيوةالرسوائل  خطوط اتخاذ القورار بالموافقوة علوى مشوارير. 9

 .المعنية الدراسات العليا في القسم والكلية المشرف ولجنتي

القسوم  تنسويب بنواء علوىالرسوائل الجامعيوة،  تشوكيل لجوان مناقشوةاتخاذ القرار ب. 10
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 .المعنية والكلية

 .اتخاذ القرار بفصل الطلبة من برامج الدراسات العليا في الجامعة .11

 .النظر في المسائل التي ي حيلها العميد الى المجلس .12

أعضوواءه لمتابعووة أيووة أمووور  بوين موون يشووكلها لجووان تفووويم بعووم صووالحياته إلوى للمجلوس .ج

يراها مناسبة، وله اإلستعانة بأعضاء هيئة تدريس أو من هم من أصحاب الخبرة في موضوو  

 .عمل اللجنة

، اقتضوت الضورورة ذلوك إذا لمدة عوام دراسوي واحود عميداللى إللمجلس تفويم صالحياته  .د

 .في العام الدراسي الذي يليه التفويم إلى حين أول اجتما  للمجلس وتستمر فترة

 دراسي، عام كل مطلر في" الجامعية الرسائل أخالقيات لجنة" تسمى لجنة يشكل المجلس .أ (:6)المادة 

 علىو من أعضاء المجلس أو من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، اللجنة تشكيل ويكون

 :التالي النحو

 .مقررا  /  العميد .1

 .أستاذ برتبة نسانيةاإل التخصصات من تدريس هيئة عضوا. 2

 .أستاذ برتبة العلمية التخصصات من تدريس هيئة عضوا. 3

 .تقدرها خاصة تيحا في مناسبا   تراه بمن اإلستعانة للجنة يجوز .ب

 بح  العلميالو الرسائل الجامعية المتعلقة بأخالقيات القضايا في النظر اللجنة مهمة تكون .ج

 ،معا بشكلوالمجتمر  الدراسة المشاركين في لحقوق حماية يحقق بما المجلس، منتكليف ب

 .كريةفال الملكية حماية قوانين وبما يراعي

 لجان الدراسات العليا ومهامها وصالحياتها

 المعنية، د الكليةبقرار من عميو والكلية المعنية، القسم يبتنسيب من مجلستشكل لجنة القسم  .أ (:7)المادة 

 :تييكون تشكيل اللجنة كاآل .مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العليا وتفوم إليها صالحيات

 .مقررا   /رئيس القسم . 1

موووون ذوي  ركاسوووتاذ مشوووأسوووتاذ أو أعضووواء هيئوووة تووودريس موووون رتبوووة أ ربعوووةأ. 2

 ستاذ مساعد مضوىأعضاء هيئة تدريس برتبة أن تضم اللجنة أويجوز  ،ختصاصاإل

ونشوور كوول موونهم بحثووين فووي مجووال  ،علووى تعييوونهم فووي الجامعووة سوونتان علووى ايقوول

و مؤتمرات علمية محكمة تعتمودها أتخصصه في مجالت علمية متخصصة ومحكمة 

 .ويجب مراعاة التخصصات المختلفة في القسم ،الجامعة

 :يلي تشمل صالحيات لجنة القسم ما .ب

 .القسم الدراسات العليا في شؤونشراف على اإل. 1

 .كاديمي لطلبة الدراسات العليااألرشاد اإل. 2
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 :المعنية لى لجنة الكليةإبما يأتي  التنسيب. 3

 .برامج دراسات عليا جديدة استحدا . أ

، وإعداد وصف مفصل للمواد مشروعات الخطط الدراسية وتعديالتها. ب

 .جدول زمني لتدريسها مر

 .البرنامج مساري كل من أعداد الطلبة المقتر  قبولهم في. ج

 .البرنامج في كل من مساري المرشحين للقبول الطلبةأسماء . د

 .المواد اإلستدراكية عند القبول إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك. ه

المواد الثال  المطلوب دراستها كحزمة للطلبة الحاصلين على تقدير . و

 .في البكالوريوس" مقبول"

 .على الرسائل كينتعيين المشرفين والمشرفين المشار. ز

 .الرسائل خطط مشروعات قرارإ.  

 .إلرسالها إلى التحكيم جاهزية الرسائل بشكل عام. ط

 .تهامواعيد مناقشو لجان مناقشة الرسائلل مقترحين أعضاء. ي

 .متحان الشامل وتنظيم شؤونهاإل محاور. ك

 .متحان الشاملاإل عضاء لجنةأتسمية . ل

على طلبة الدراسات العليا من خالل فكار لمشروعات أبحا  عرم أ. م

 .ندوات دورية

جايت تش يل ، ومتابعة معداد قوائم بالطلبة المرشحين للمنح الدراسيةإ. ن

في األبحا   الطلبة الحاصلين على المنح من داخل وخارج الجامعة،

 .الناظمة لذلكتعليمات البناء على  والمساعدة في التدريس،

وتفوم اليها صالحيات مجلس  المعنية بقرار من مجلس الكلية المعنية الكليةتشكل لجنة  .أ (:8) المادة

 :بالدراسات العليا، ويكون تشكيلها على النحو التالي المتعلقةالمعنية الكلية 

 .مقررا   / الدراسات العليا أو مساعد العميد لشؤون المعنية نائب عميد الكلية. 1

ن ي تقل رتبة أعلى  برامج دراسات عليا التي تطر  كاديميةقسام األرؤساء األ. 2

 .ستاذ مساعدأي منهم عن أ

ن أويجوز في حايت خاصة  ،ستاذ مشاركأو أستاذ أعضوا هيئة تدريس برتبة . 3

ممن مضى على تعيينه سنتان وله بحثان منشوران في  مساعدا   ا  ستاذأ العضو يكون

ليها المعايير المعتمدة و في مؤتمرات علمية محكمة تنطبق عأمحكمة  مجالت علمية

 .من الجامعة

 :ما يلي المعنية تشمل صالحيات لجنة الكلية. ب
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 .شراف على برامج الدراسات العليا في الكليةاإل. 1

 .قساميبات لجان الدراسات العليا في األدراسة اقتراحات وتنس. 2

 .المجلس لىإ قرار التوصيات والتنسيب بهاإ. 3

الكلية المعنية، بتنسيق مر  في العليا الدراسات طلبة مر عامة دورية لقاءات تنظيم. 4

 .العميد

 .الكلية إلى المجلس في البرامج عن سنوي تقرير رفر. 1

 متطلبات الحصول على الدرجة

حسب الخطة  ساعة معتمدة،( 33-36)تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير  (:9)المادة 

 الذي قبل به الطالب لمسارل وتوز  هذه المتطلبات وفقا   الدراسية التي يقرها مجلس العمداء،

 :التالي على النحوو (الرسالة وأالشامل اإلمتحان )

 :متحان الشاملإلمسار االطالب المقبول على  .أ

ربر ألى إحدى وعشرين إ( 21-24)جبارية بنجا  وهي دراسة المواد اإل. 1

 .088وعشرين ساعة معتمدة من مستوى 

تسر الى اثنتي عشرة ساعة ( 9-12)بنجا  وهي  ختياريةاإلاد دراسة المو. 2

 .088 معتمدة من مستوى

وبمعدل تراكمي  نهاء جمير المواد المطلوبة بنجا إمتحان الشامل بعد اجتياز اإل .3

 .ثال  نقاط( 3)ي يقل عن 

 :مسار الرسالةالطالب المقبول على  .ب

لى ثماني عشرة إخمس عشرة ( 15-18)جبارية بنجا  وهي دراسة المواد اإل. 1

 .088ساعة معتمدة من مستوى 

لى اثنتي عشرة إتسر ساعات ( 9-12) بنجا  وهي ختياريةالمواد اإلدراسة . 2

 .088 ساعة من مستوى

ساعات معتمدة والنجا  في تسر ( 9)عداد رسالة جامعية يخصص لها إ. 3

 .مناقشتها

 ةعشر اثنتي( 12)هاء دراسة رسالته بعد إن خطة مشرو  تقديميحق للطالب . 4

بعد ، أو نقطة (3.1)ي يقل عن  تراكمي وبمعدل ،بنجا  على األقل ساعة معتمدة

ي وبمعدل تراكمي  ،بنجا  على األقل ساعة معتمدة ةعشر ثماني( 10)إنهاء دراسة 

إنهاء دراسة بعد يستثنى الطلبة الوافدين من شرط المعدل . نقطة (3.21)يقل عن 

، بشرط الحصول على موافقة مجلس ساعة معتمدة بنجا  ةعشر ثماني( 10)

 .العمداء

يحول إلى مسار  ،رسالته خطة مشرو  تحقيق شروط تقديم إذا أخفق الطالب في. 1

 .اإلمتحان الشامل
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 ،نهاء جمير مواده الدراسية بنجا إي بعد إي يحق للطالب مناقشة رسالته . 6

 .اطثال  نق( 3)وبمعدل تراكمي ي يقل عن 

لى إمتحان الشامل من مسار اإل الذي قبل على مسار اإلمتحان الشامل الطالب يجوز تحويل .ج

شريطة  المعنية القسم والكليةمن لجنتي  تنسيبمجلس بناء على المسار الرسالة بقرار من 

ي يقل عن وبمعدل تراكمي  ،بنجا  على األقل ساعة معتمدة ةعشر اثنتي( 12)إنهاء دراسة 

 .عليه المجلس، وشريطة تقديم مشرو  خطة لرسالته يوافق قطةن( 3.6)

 يطلب من الطلبة الملتحقين بمسار الرسالة أنيجوز لمجلس العمداء بتوصية من المجلس  .د

أساليب كتابة )بواقر ساعة معتمدة واحدة تحت مسمى  من خارج الخطة ستدراكيةإدراسة مادة 

 مشرو  الذي يقدم فيه الطالب فصلالو بالتزامن مر ، وذلك قبل أ(الرسائل الجامعية والتوثيق

 .رسالته خطة

 مدة الدراسة

يكون الحد األدنى والحد األعلى للفترة الزمنية الالزمة للحصول على درجة الماجستير كما  (:01)المادة 

 :يلي

وي تزيود عون سوتة  ،ي تقل المدة الزمنيوة للحصوول علوى الدرجوة عون ثالثوة فصوول دراسوية. أ

 .ول دراسيةفص

علوى األويحسب من الحد  ،في حال تسجيل الطالب فيه دراسيا   يعتبر الفصل الصيفي فصال   .ب

متحوان يات مناقشوة الرسوالة او التقودم لإلذلك ل اإي إذا كان  من هذه المادة( أ) الفقرةفي  الوارد

 .الشامل

ي و ،فصولين دراسويين عونهوا عن تزيد مدة التأجيل واينسحاب واينقطا  بمجموأي يجوز . ج

علوى الحود األ ضومن مدتوهتحسوب حيو  نقطوا  باسوتثناء اإل ،علوىتحسب هذه المدة من الحود األ

 .من هذه المدة( أ) الفقرةفي  الوارد

بوأي مون المسوارين  نهاء متطلبات الحصول على درجة الماجسوتيرإذا لم يتمكن الطالب من إ. د

ن أ المعنيوة مون لجنتوي القسوم والكليوة تنسيبى يجوز للعميد بناء عل ،خالل ستة فصول دراسية

ويشوترط موافقوة المشورف فوي حوال مسوار  ،قصوىأيمدد للطالب فصلين دراسيين متتاليين كحد 

 .مقرونا  بالتبرير ، وبحي  يكون التمديدالرسالة

بووأي موون  إذا لووم يووتمكن الطالووب موون اسووتكمال متطلبووات الحصووول علووى درجووة الماجسووتير. ه

من لجنتي القسم  تنسيبيجوز للمجلس بناء على  ،ديد فصلين دراسيين متتاليينبعد تم المسارين

 يكون علوى الطالوب ن يأبشرط  ا ،واحد استثنائيا   ا  دراسي لطالب فصال  ا يمنحأن  المعنية والكلية

  .و مناقشة الرسالةأ ،متحان الشاملسوى التقدم لإل

والمادة  ،(18)الوارد في المادة  زمنية للحصول على الدرجةعلى للمدة المر مراعاة الحد األ .أ (:00)المادة 

 األول أو الثوواني لدراسووي للطالووب فووي الفصوول الدراسووييكووون العووبء ا ،(3)بنوود ( و)فقوورة ( 4)

يجووز أن يكوون العوبء  .ساعات معتمدة في الفصول الصويفي( 3-6)و ،معتمدة ةساع (6-12)

طة أن يكوووون مووون ضووومنها موووواد سووواعات معتمووودة شوووري( 9)الدراسوووي فوووي الفصووول الصووويفي 

 . استدراكية

ز للعميود فوي حوايت خاصوة السوما  يجوو ،من هذه المادة( أ  )مر مراعاة ما ورد في الفقرة  .ب

ثووال  سوواعات معتموودة ولموورة ( 3) خووالل الفصوول األول أو الثوواني ن يكووون العووبء الدراسوويأبوو
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 .تمام الرسالةإويستثنى من ذلك التسجيل ل ايات  ،واحدة فقط خالل مدة الدراسة

رسالة الماجستير، يتم تدوين إسم المشرف  خطة عند موافقة المجلس على مشرو  .أ (:01)المادة 

وعنوان الرسالة مر بيانات الطالب في سجله في دائرة القبول ( إن وجد)والمشرف المشارك 

 .والتسجيل

 .الرسالة على الفصل الصيفي خطة مشرو  قديميسمح بت .ب

بين وألول مرة  الماجستير ساعات رسالةتقل المدة الزمنية الفاصلة بين تسجيل  ن يأيجب  .ج

، وي يسمح بتسجيل ساعات الرسالة إي بعد موافقة المجلس اشهرأربعة عن  ة الرسالةمناقش

 .رسالة الماجستير خطة على مشرو 

 ستدراكيةالمواد اإل

سوووتدراكية مووون مسوووتوى البكوووالوريوس الالزموووة اإل تحووودد لجنوووة القسوووم عنووود القبوووول الموووواد .أ (:01)المادة 

 التنسويب هوذه الموواد فوي نمووذج دونوت ،تسر ساعات معتمدة( 9)ن ي تزيد عن أللطالب،على 

 .القبولب

ضوومن السوواعات المعتموودة المطلوبووة للحصووول  موون سووتدراكيةي تحتسووب سوواعات المووواد اإل .ب

 .مي للطالبعلى الدرجة، وي تدخل عالماتها ضمن المعدل التراك

مون خطوة الطالوب  ستدراكية التي تحددها لجنة القسم ويقرها المجلوس جوزءا  تعتبر المواد اإل .ج

ويتم إعالم الطالب عند قبوله في البرنامج بالمواد اإلستدراكية المطلوبه منه، ويوقور  الدراسية،

الووب موون عفوواء الطإ ،فووي حووايت خاصووة يقوودرها المجلووسإي  ،يجوووز علووى اطالعووه عليهووا، وي

المعنيوة باإلعفواء  لجنتوي القسوم والكليوة سوبنت، ويجوب أن بعضوهاو أستدراكية دراسة المواد اإل

 .مر توفير أسباب مقنعة لذلك

دراسته، بما فيها من  ولىالسنة اآل خاللستدراكية نهاء دراسة المواد اإلإيجب على الطالب  .د

 .إن وجد اإلنجليزية أو الل ة/و العربية الفصل الذي يدرس فيه البرنامج التأهيلي لل ة

 نسحاباإل

 .أ (:04)المادة 

قصوواها ثمانيووة أكثوور خووالل موودة أو أنسووحاب موون دراسووة مووادة طالووب باإليسوومح لل .1

سابير مون بودء الفصول أربعة أو الثاني، وأول سابير من بدء الفصل الدراسي األأ

 (.منسحب)الصيفي، وتثبت في سجله مالحظة 

ويتضمن النموذج رأي مدرس المادة ومدير  ،ج خاصنسحاب حسب نموذيتم اإل .2

، وتنسوويب عميوود الكليووة (مسووجل الدراسووات العليوواأو )وحوودة القبووول والتسووجيل 

 .عميدالالمعني وموافقة 

يسوجل الطالوب لدراسوتها ن يقول عودد السواعات التوي أنسوحاب إلاي يجوز نتيجوة  .3

( 11)ص المادة مر مراعاة نصو ،دنى للعبء الدراسي المسمو  بهعن الحد األ

 . من هذه التعليمات

 .ب
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الطالووب الووذي يتجوواوز مجمووو  ميابووه بعووذر مرضووي يقبلووه العميوود عوون يعتبوور  .1

من ذلك الفصل، وتثبت في  من الساعات المقررة لمواد الفصل منسحبا  ( %15)

ويحسوب موون  ،، وتعتبور دراسوته لوذلك الفصول مؤجلوة(منسوحب)سوجله مالحظوة 

 .جيلعلى المسمو  به للتأالحد األ

( 15%)يعتبر الطالب الذي يتجواوز مجموو  ميابوه بعوذر قهوري يقبلوه المجلوس  .2

وتثبوت فوي سوجله  من الساعات المقررة لمواد الفصل منسوحبا مون ذلوك الفصول،

 .على لمدة التأجيلمن الحد األ تحتسبو، (منسحب)مالحظة 

علوى  ،فوي الفصول يجوز للعميد الموافقة على انسحاب الطالب من جمير المواد التي سوجلها .ج

نسوحاب ن يوتم تقوديم طلوب اإلأ، شوريطة ول مون تسوجيل الطالوبأن ي يكون ذلك في الفصل األ

، (منسوحب)سوجله مالحظوة  وتثبوت فوي ،قولتحانوات النهائيوة بأسوبوعين علوى األمقبل موعود اإل

 .على لمدة التأجيلويحسب من الحد األ ،وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة

ن يوافق على انسحاب الطالب بشكل نهائي من البرنامج الذي قبل فيه بتنسيب أيجوز للعميد  .د

نسوحاب اإل عندالذي يقل معدله التراكمي  وي يجوز للطالب المنسحب ،من لجنتي القسم والكلية

 . قبل في البرنامج نفسه مرة اخرىن يأثال  نقاط ( 3)عن 

 المواظبة

 .الدراسية ةفي الخط ةساعات المقررة لكل مادحسب ال ةتشترط  المواظب. أ (:01)المادة 

 .مادةية من مجمو  الساعات المقررة أل%( 15)كثر من أي يسمح للطالب بالت يب عن . ب

يقبله  من الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي%( 15)ذا ماب الطالب أكثر من إ. ج

 ةفي تلك الماد تهوتعتبر نتيج ،ئيمتحان النهالإل ميحرم من التقد ،يقبله المجلسأو قهري  العميد

حوال تحتسب نتيجة الرسوب في جمير األوفي  ،جباريةإذا كانت إعادة دراستها إوعليه  ا ،راسب

 .نذار والفصلالب الفصلي والتراكمي آلمرام اإلمعدل الط

من الساعات المقررة للمادة وكان ال ياب بسبب عذر %( 15)ذا ماب الطالب أكثر من إ. د

وتطبق  ،يعتبر الطالب منسحبآ من تلك المادة ،يقبله المجلس أو قهري  له العميديقب مرضي

 .كاديمي للطالبفي السجل األ منسحب ةوتثبت مالحظ ،نسحابحكام اإلأعليه 

من االمحاضرات المقررة للمواد %( 15) هالطالب المستجد ما مجموع تجاوز ميابذا إ. ه

في  المستجد فيعتبر الطالب ،يقبله المجلس قهري  أو يقبله العميد بعذر مرضي ،له المسجلة

  .ةفي الجامع هيعتبر فاقدآ لمقعدوي  ،حكما   منسحبا   ةهذه الحال

الت يب   ةفي النشاطات  الرسمي  ةأو الجامع ةيمثلون  المملكالذين  ةيجوز السما  للطلب. و

 .من الساعات المقررة لكل مادة%( 21)نسبة ي تزيد عن ب

 ةعيادة  الجامعة أو الكليفي العذر المرضي أن يكون صادرآ بشهادة عن طبيب  يشترط في. ز

 ة،المستشفى المعتمد من قبل الجامعبشهادة عن  أو صادرا   ةمعتمدة من الجامعأو عيادة  ةالمعني

نقطا  عن اإلسبوعين من تاريخ أعميد خالل مدة ي تزيد عن اللى إن تقدم هذه الشهادة أعلى 

سبو  من أخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل الحايت القاهرة األ وفي ،ةالمواظب

 .لى المجلسإ سبابتاريخ زوال األ
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متحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله العميد بناء على توصية من لجنتي كل من ت يب عن اإل (:          06)الماده 

ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس  ،(لمير مكتم)تسجل له مالحظة  ة،المعني ةالقسم والكلي

الفصل التالي  مدة أقصاها نهاية األسبو  الثاني منجراء امتحان تكميلي للطالب في إل ةالماد

أو كان الطالب  ا  لفصل التالي مؤجال  رسميذا كان اإي إ لالمتحان، للفصل الذي لم يتقدم فيه

 مدة أقصاها نهاية األسبو  الثاني مني فمتحان يعقد اإل ةوفي تلك الحال ،عنه بعذر ا  منقطع

 .الفصل التالي للفصل المؤجل

 التأجيل

 على  ا  ن يكون قد أمضى فصآل دراسيآ واحدأيشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل  .أ (:07)المادة 

 .برنامج الذي التحق بهالقل في األ

بدء  قبل سباب الموجبةاألفيه  موضحا  كلية الجيل على النموذج الصادر عن أيقدم طلب الت .ب

 إنوعن المجلس  ،ذا كان التأجيل لفصل واحد منفردإن العميد عوتصدر الموافقة  ،الدراسة

 .كان لفصلين متتاليين

 :عتبر دراسة الطالب مؤجلة في حالةت .ج

 .الموافقة على طلب التأجيل .1

 .من الفصل اإلنسحابعلى  ةالموافق .2

 .د للفصل الذي يلي فصل التأجيلكالمعتا ةيسجل الطالب للدراس .د

 نقطاعاإل

 :تاليةعن الدراسة في الحايت ال ا  يعتبر الطالب منقطع. أ (:08)المادة 

 .ةذا أ ل ي تسجيله بسبب عدم دفر الرسوم الجامعيإ .1

 .لذلك الفصل ذا بدأ التدريس ولم يكن مسجال  إ .2

تقدم الطالب بنموذج انقطا  خالل  ذاإبعذر  ا  يعتبر انقطا  الطالب عن الدراسة انقطاع. ب

 .الفصل الذي أنقطر فيه وحصل على موافقه العميد

يجوز بموافقة الرئيس وبتنسيب من العميد أن يسمح للطالب بدفر رسوم الفصل الدراسي  .ج

 .نهاية األسبو  الثال  عشر من ذلك الفصلفي مدة ي تتجاوز 

وفي حال حدو  ذلك   ،دراسيين متتاليين نقطا  الطالب عن فصلينإن يتجاوز أي يجوز . د

  .ا  من البرنامج كلي التجاوز يعتبر مفصوي  

 . يحسب فصل اإلنقطا  من الحد األعلى المسمو  به لمدة الدراسة. هـ

بعذر لذلك الفصل  ا  منقطع أو أو مؤجال   ذا انتهى الفصل الدراسي ولم يكن الطالب مسجال  إ. أ (:09)المادة 

وفي حال قبول عذر  ،ذا تقدم بعذر قهري يقبله المجلسإي إ ا ،مل ي ةي الجامعفيعتبر تسجيله 

 .على المسمو  به للتأجيلمن الحد األلذلك الفصل ويحسب  يعتبر مؤجال   الطالب

في  ةعلى المواد أو الرسالة الجامعييسمح للطالب العائد للدراسة بعد أنقطا  بالتسجيل . ب

 .فيه عن الدراسةلذي انقطر بداية الفصل الذي يلي الفصل ا
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 نتقال والتحويل ومعادلة المواداإل

 .أ (:11)المادة 

ذا كان محققآ إ ةخر في الجامعآلى إيجوز انتقال الطالب من برنامج ماجستير  .1

 .نتقال إليهرنامج الذي يرمب اإللتحاق بالبلشروط اإل

 ترف بها الجامعةتعأخرى  ةلطالب من برنامج ماجستير في جامعيجوز انتقال ا. 2

وتوافر مقعد شامر  ،شروط القبوللفي حال استيفائه  ةلى برنامج مماثل في الجامعإ

( 3) عن وأن ي يقل معدله التراكميه، ليإنتقال الذي يرمب في اإلله في البرنامج 

 .يعادلهما أو ما "ا  جيد جد"ثال  نقاط أو تقدير 

أو من جامعة أخرى  ،خر في الجامعةآلى إنتقال من برنامج على اإل ةتتم الموافق .3

خر بقرار من آلى إأو من مسار  في الجامعة لى برنامج مماثلتعترف بها الجامعة إ

 .تي القسم والكليةمن لجن نسيبوبتالمجلس 

نموذج المعتمد لهذا اللى وحدة القبول والتسجيل على إنتقال تقدم طلبات اإل .4

  .ال رم

خر أو آلى برنامج إعند انتقال الطالب من برنامج  ،المادةه من هذ" أ" الفقرة مر مراعاة .ب

 : خرآقبوله في برنامج 

 منه تحتسب له المواد التي يختارها من المواد التي درسها في البرنامج المنتقل. 1

، وبما يتفق مر الخطة تقال داخل الجامعةنوتدخل في معدله التراكمي إذا كان اإل

 .إليهالدراسية  للبرنامج المنتقل 

تحتسب له المواد التي يختارها من المواد التي درسها في البرنامج المنتقل منه . 2

 .نتقال من خارج الجامعةدله التراكمي وذلك إذا كان اإلوي تدخل في مع

تسر ( 9)سب للطالب المنتقل من خارج الجامعة ما ي يزيد عن تحين أيجوز  .3

 .ساعات معتمدة

على لمدة الدراسة للحصول على الدرجة من الحد األيحسم فصل دراسي واحد . 4

 .م احتسابهاتساعات معتمدة ( 9-6)مقابل كل 

 . ج

خرى ويرمب في احتسابها ما أ ةيشترط في المواد التي درسها الطالب في جامع. 1

 :يلي

 ةوالمحتوى لمادة أو مواد في الخط ن تكون مناظرة من حي  المستوىأ: وي  أ    

 .ةالمقرر ةالدراسي

 نقاط أو( 3) أو باء أو" ا  جيد جد"أن ي يقل تقدير الطالب في كل منها عن : ثانيا      

  .ادلهاما يع

 .خمس سنوات( 5)من  أن ي يكون قد مضى على نجاحه في المادة أكثر :ثالثا      
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قل من مستوى أمادة قد درسها الطالب من مستوى برنامج  ةيأي يجوز احتساب  .2

 .البرنامج

 نتيمن لج نسيبد بقرار من المجلس بناء على تعلى احتساب الموا ةتتم الموافق. 3

 .قسم والكلية المعنيةال

 المواد والعالمات والمتحانات

ست ( 6)عن  ي يزيددرس ما يفي الجامعة أن  ماجستيريجوز للطالب الملتحق ببرنامج ال. أ (:10)المادة 

شريطة الحصول على موافقة  بهاأخرى معترف  ساعات معتمدة في برنامج مماثل في جامعة

هذه  ن ي تكونالمعنية، على أ بناء على توصية من لجنتي القسم والكلية المجلسمسبقة من 

أن و ا  صيفي ن ي يكون الفصل فصال  أفي ذلك الفصل الدراسي و في الجامعة مطروحة المواد

 .خرىأمن جامعة  ي يكون الطالب منتقال  

ضمن المعدل التراكمي  المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرىمات حتسب عالت ي .ب

 .للطالب

 .(811)من مستوى  ا  رقامأالدراسية وتحمل  ةالمواد في الخط تحدد .أ (:11)المادة 

الدراسية بالل تين العربية  ةالخطتضمنها تيوضر وصف واضح لمفردات المواد التي . ب

وي  زمنيا  لتدريس مفردات المادة موزعا  على أسابير ، كما يتضمن الوصف جدواينجليزية

 .الفصل

 .متحان الشامللإل( 896)خصص الرقم ي .ج

  .لرسالة الماجستير( 897)يخصص الرقم  .د

وفي  ةجيم زائد+( ج)واد الماجستير دنى لعالمة النجا  في كل مادة من مالحد األيكون . أ (:11)المادة 

 .ل فقطاد( د) منهادنى لعالمة النجا  في كل حد األيكون الراكية دستالمواد اإل

( 3)ي فصل من الفصول الدراسية عن أيجب أن ي يقل المعدل التراكمي للطالب في  .ب

 .ثال  نقاط

ذا كانت إالدراسية  هثال  مواد من خطت( 3) ما ي يزيد عن عادة دراسةإيجوز للطالب . ج

لبرنامج  هطوال مدة دراست ةباء ناقص (-ب)أو  ةجيم زائد+( ج)في كل منها  هعالمت

وفي هذه الحالة تحذف . ثال  نقاط( 3)ذا كان أقل من إالتراكمي  هلرفر معدل وذلك الماجستير

حتساب المعدل اعادة ألمرام بعد اإلالعالمة السابقة من المعدل التراكمي وتحتسب العالمة 

 .التراكمي

( -ب)أو  ةجيم زائد +(ج)الطالب على عالمة  التي حصل فيها المادةإعادة دراسة  ي يجوز. د

 .من مرة واحدة ألكثر ل ايات رفر المعدل ةباء ناقص

  .البرنامجفي حال رسوب الطالب في المادة مرتين يفصل من . هـ 

 هالدراسية في معدل هدرسها الطالب في الجامعة وفق خطتتحسب عالمات المواد التي . أ (:14)المادة 

 .ستدراكيةى من ذلك المواد اإلويستثن ،التراكمي

، دنىأكحد  فقط جيم( ج)لى إ فقط لفأ( أ)تسجل العالمات التي يحصل عليها الطالب من . ب
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 .هي عالمة الرسوب فقط جيم( ج)وتكون العالمة 

 حساب من ةتحذف العالمة السابق المادة،ة عاد دراسأثم  المواد ىحدإإذا رسب الطالب في  .ج

مرام احتساب المعدل ة ألعادهذه الحالة تحتسب العالمة بعد اإلي وف ،المعدل التراكمي

 .التراكمي

قصاها أمادة خالل مدة  ةيألمتحان النهائي الب أن يطلب مراجعة عالمته في اإليجوز للط. أ (:11)المادة 

قوم ين أعميد المعني في هذه الحالة لول ،عالن النتائجإمن تاريخ  ا  يوم خمسة عشر (15)

عدم وجود أسئلة مير  أوو نقلها أالعالمات  من عدم وجود خطأ مادي في جمربالتحقق 

من العميد المعني أو من ينوب عنه ورئيس القسم  تشكل وذلك عن طريق لجنة ،مصححة

 .عميد يعتمادهااللى إمر المعززات  نسيباتالتترفر  نأ حد مدرسيها علىأومدرس المادة أو 

لمراجعة أية عالمة من  هب تقدميواحد عن كل طلب  اردين قدره رسما  يدفر الطالب . ب 

 .هعالمات

 توزيع العالمات

 :يالتعلى النحو التوز   عالمة( 111)لمادة الماجستير  يكون (:16)المادة 

  (41)قل يرصد له على األ ا  واحد عمال امتحانا  األوتشمل هذه  ،عمال الفصلعالمة أل (61. )أ

 .عالمة (21) هاعداد تقارير وبحو  يرصد لإأخرى تتضمن  وأعماي   ،عالمة

 .عالمة (41)متحان النهائي صص لإليخ. ب

مواد الندوات والمشارير والمختبرات والتصاميم ( ب و أ) الفقرتينيستثنى مما ورد في . ج

خصص لها ساعات يالتي  وما شابه ذلك، ختبارات العملية والتدريب العمليواإل اتموالرسو

 .توزيعا  مختلفا  وكما تقتضيه طبيعة المادةعتمد لها أن ييجوز حي  ، معتمدة

 :تكون عالمات مادة الماجستير بالحروف، وما يقابلها من نقاط، كما يلي. أ (:17)المادة 

 ألنقاط أل المة كتابة حرفا    ألعالمة

 4.00 ألف فقط A أ

 3.75 ألف ناقصة -A -أ

 3.50 باء زائدة +B +ب

 3.00 باء فقط B ب

 2.75 باء ناقصة -B -ب

 2.50 جيم زائدة +C +ج

 2.00 جيم فقط C ج
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 :زاء كل منهاإالتقديرات المبينة  بالنقاط والتراكمي الفصلي العالمات معدل قابلي. ب

 ألتقدير ألمعدل بألنقاط

 ممتاز 4611 – 3665

 جيد جدا   3664 – 3611

 .نقاط ثال  (3)التراكمي عن  هينذر الطالب إذا قل معدل .ج

 األول في كل برنامج تضم الماجستير لخريجي في نهاية كل عام دراسي شرف لوحة تنشأ. د

  .لذلك العام

 متحان الشاملاإل

قياس قدرة الطالب على الربط بين  إلى يهدف تكامليةطبيعة شاملة  ومتحان الشامل ذيكون اإل (:18)المادة 

فها في حل المشكالت التطبيقية في ميدان وتوظي، ساسية والمتقدمةالمفاهيم المختلفة األ

 .تخصصه

كحد أقصى تحددها لجنة القسم ويطلر العميد  مجايت أربعة 4 متحان الشامل فييكون اإل. أ

قصى  أثال  مواد كحد ( 3)بحي  يشمل المجال الواحد  المعني أو من ينوب عنه عليها،

 .وحسب الخطة الدراسية لكل برنامج

متحان قبل موعد عقد اإل الشامل متحانمراجر والقراءات الالزمة لإلتعلن المجايت وال .ب

 . وبعد موافقة المجلس ،قلبشهرين على األ

 المعنيةالقسم والكلية  تيمن لجن تنسيبمتحان بقرار من المجلس بناء على تشكل لجنة اإل .ج

ن المقرر ، ويكوبحي  ي تقل عن ثالثة أعضاء وي تزيد عن خمسة أعضاء بمن فيهم مقررها

متحان عضاء هيئة التدريس المختصين بموضو  اإلأمن  همويتم اختيار ،هو رئيس القسم

وييجوز أن حسب هذه التعليمات،  شراف على رسائل الماجستيرالذين تنطبق عليهم شروط اإل

إجازة بدون  إعارة أو عضو هيئة التدريس المتمتر بإجازة تفرغ علمي أو ةتتضمن اللجن

 .راتب

 .العالمات رصدجابات ووتصحيح اإلسئلة متحان بوضر األم لجنة اإلتقو .د

بشأنها ورفعها  نسيبلى لجنة الكلية لدراستها والتإمتحان الشامل ترفر لجنة القسم نتائج اإل .هـ

 .متحانسبوعين من انتهاء اإلأقرارها خالل لى المجلس إلإ

 .كليةاللى إي م لف مختوم مفاتيح الحل ف مرمتحان لكل مادة ترفر جمير أوراق اإل .و

 إلى لجمير البرامج متحان الشاملإلل اإلجابة تسلم الم لفات المختومة التي تحتوي أوراق. ز

من في آوراق في مكان األتقوم هذه اللجنة بحفظ . من قبل العميد ا  تشكل فصليكلية اللجنة في 

اإلحتفاظ بأوراق األسئلة  تمريس، بينما صولا حسب األتالفهإيتم بعدها  ،عام واحد لمدةكلية ال

 .مر اإلجابات النموذجية في مكان آمن في الكلية

ربر أ 4 وبما ي يزيد عن ،يعقد في جلستين بحي  متحان الشامل من ورقتينيتكون اإل. أ (:19) المادة

 .الجلستين من ساعات لكل
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 :على النحو التاليو ،ثال  مرات في العام 3 متحان الشامليعقد اإل. ب

 .مارس/  ذارآسبو  الثاني من شهر خالل األ .1

 .يوليو/  سبو  الثاني من شهر تموزخالل األ .2

 . نوفمبر/  سبو  الثاني من شهر تشرين الثانيخالل األ .3

 ،ختياريةجبارية وايالمواد اإل كافة دراسة متحان الشامل بعد إنهائه بنجا يتقدم الطالب لإل. أ (:11)المادة 

  .ثال  نقاط( 3)التراكمي عن  هقل معدلن ي يأشريطة 

متحان مرة يمكنه التقدم لهذا اإل ،ولىلمرة األا في متحان الشاملذا رسب الطالب في اإلإ .ب

للحصول على  للمدة الزمنية المسموحة له علىالحد األ ضمن على أن تكون وأخيرة ثانية

 .الدرجة

  .أو ما يعادله% 61يقل عن  معدل يمتحان الشامل بتكون عالمة النجا  في اإل .ج

ويمنح شهادة الدبلوم العالي في  ،برنامجالمن  مفصوي  ذا رسب الطالب للمرة الثانية يعتبر إ. د

 .في مسمى البرنامج الدراسات العليا

 "راسب"أو  "ناجح"بعبارة  همتحان الشامل في كشف عالماتنتيجة الطالب في اإل تسجل .هـ

 .حانمتلإل فيهافي كل مرة يتقدم 

 .الماجستيرمتحان الشامل لطلبة ي يسمح بمراجعة نتائج اإل .و

نص في هذه التعليمات  فيهاتطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على الحايت التي لم يرد  (:10)المادة 

من  بتوصية أو تعرم على مجلس العمداء ،متحانات والعالمات والمعديتفيما يتعلق باإل

 .بشأنهارار المناسب يتخاذ الق المجلس

 نذار والفصلاإل

 :تاليةينذر الطالب في الحالت ال (:11)المادة 

ثال  ( 3) وهو لتراكميادنى للمعدل ذا لم يحصل في نهاية أي فصل دراسي على الحد األإ. أ

 .نقاط في المواد التي درسها حتى نهاية ذلك الفصل بما في ذلك الفصل الصيفي

ن أ المعنية لقسم والكليةامن لجنتي  تنسيبعلى تقرير من المشرف و ذا رأى المجلس بناءإ. ب

 .همل في العمل على رسالتهأالطالب قد 

في السجل األكاديمي للطالب في تلك الحالة وحتى " الطالب تحت المراقبة"تثبت مالحظة . ج

 .زوال األسباب

 :يت التاليةفي الحا امج الماجستيرنمن بر يعتبر الطالب مفصوي   (:11) المادة

ي فصلين دراسيين أفي  ،ثال  نقاط( 3) جدا ، أيعن تقدير جيد إذا تدنى معدله التراكمي . أ

 .ول من التحاقه بالبرنامجمتتاليين بإستثناء الفصل الدراسي األ

 .يمنح درجة الدبلوم العاليو ،ن الشامل مرتينامتحذا رسب في اإلإ .ب

ا لم تجتز رسالته شروط إرسالها إلى لجنة المناقشة ، أو إذذا رسب في مناقشة الرسالةإ .ج
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نهى أقد  كونيأن  طةيشر ويمنح درجة الدبلوم العالي المنصوص عليها في هذه التعليمات،

ثال   (3) عن التراكمي همعدل قلين ي أو على مسار الرسالة، بنجا  ةالمواد المطلوب ريجم

 .نقاط

حسب نصوص  المسمو  بها الزمنية على للمدةاألتطلبات التخرج ضمن الحد ذا لم يحقق مإ .د

 .هذه التعليمات

ساعات معتمدة ضمن تسر ( 9) التراكمي بدراسة هيسمح للطالب الذي يفصل بسبب معدل (:14)المادة 

المطلوب  ىدنلى الحد األإ التراكمي مرام رفر معدلهعلى ألأتعليمات الدراسة الخاصة كحد 

( 3)لى إعند رفر معدله التراكمي  ذاته تسجيله في البرنامج ادويع ،بعد فصل الدراسة الخاصة

 : نقاط وفق الشروط التالية ثال 

 .نقطة( 267)عن  هالتراكمي عند فصل هأن ي يقل معدل. أ

 ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في فصل الدراسة الخاصة أن تكون المواد التي يدرسها .ب

 .لذلك البرنامج

ويحسب  من البرنامج، لمواد خالل الفصل الذي يلي تاريخ فصلهأن ينهي دراسة تلك ا .ج

 .حسب نصوص هذه التعليمات على المسمو  بهضمن الحد األ الدراسة الخاصة فصل

 اإلشراف

إن )وتعيين مشرف ومشرف مشارك  يتقدم الطالب إلى رئيس القسم بمشرو  خطة رسالته. أ (:11) المادة

  .من هذه التعليمات( 12)و ( 9)تين مر مراعاة ما جاء في الماد (وجد

معلومات عن  كليةالعن  الصادر وتعيين مشرف مشرو  خطة الرسالة نموذج يتضمن .ب

 :ما يلي إضافة إلى( إن وجد)الطالب وعن المشرف والمشرف المشارك 

بكل من الل تين العربية واإلنجليزية، ويكون الترتيب بحي  تعطى  عنوان الرسالة .1

 . ة التي ستكتب بها الرسالةاألولوية لل

بكل من الل تين العربية واإلنجليزية، ويكون الترتيب بحي   Abstract الملخص. 2

 .تعطى األولوية لل ة التي ستكتب بها الرسالة

 .هميتهاألدراسة ومشكلة اتتضمن  Introductionمقدمة . 3

 .Objectives الدراسةأهداف  .4

 .Literature Reviewة الدراسات السابق .5

 .Research Methodology and Toolsوأدواته  منهجية البح  .6

 .Work Plan and Procedureإجراءات البح  وبرنامج العمل  .7

 .Expected Outcomesالنواتج المتوقعة  .8

 .List of References المراجرقائمة  .9
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 .التوثيق السليمالل ة السليمة والتنسيق والرسالة  خطة يراعى في كتابة مشرو  .ج

والمشرف المشارك  المشرف الطالب إعداد وإلقاء ندوة عن مشرو  البح  يحضرها على .د

ألجل  وطلبة الدراسات العليا، والكلية المعنية عضاء هيئة التدريس في القسمأو (إن وجد)

 .ذلكإن رأت  بها لألخذلى لجنة الدراسات العليا في القسم إبيان مالحظاتهم و مناقشة الطالب

أو  يتضمن الموافقة ا  قرار المعنية من لجنتي القسم والكلية تنسيبيصدر المجلس وبناء على . ه

 .على مشرو  خطة الرسالة عدمها

مشرو   ي بعد  صدور الموافقة علىإتسجيل ساعات الرسالة  الماجستيري يجوز لطالب  .و

 .خطة الرسالة وتعيين مشرف

 تخصصهن يقر موضو  الرسالة في مجال أ شاركوالمشرف الم يشترط في المشرف .ز

 .البحثي هواهتمام

و أهيئة تدريس من رتبة أستاذ  ن يكون عضوأ والمشرف المشارك يشترط في المشرف . 

شراف على ستاذ المساعد اإليجوز لألو ،شريطة استمراره في اإلنتاج العلمي ستاذ مشاركأ

ة جعلى حصوله على در لى األقلع كون مضى عامانين أالماجستير على  طلبة رسائل

ه وفي مجال موضو  ن للنشر في مجال تخصصن أو مقبويابحثان منشور هولدي ،راهالدكتو

 في مجالت، وأن يكون النشر أو قبول النشر ا  باحثا  رئيسبحي  يكون في أحدهما  الرسالة،

  .عالمية محكمة ومصنفةعلمية 

تعيين  ،بالتنسيق مر المشرفو والكلية المعنية نتي القسميجوز للمجلس بناء على تنسيب لج .ط

 ،ة التدريسية العاملين في الجامعات التي تعترف بها الجامعةئعضاء الهيأمشرف مشارك من 

جامعة  العضاء الهيئة التدريسية العاملين في أشراف المطلوبة من عليه شروط اإل وتطبق

 .هفي رتبت ممن هم

من داخل أو خارج  متفرغالمحاضر ال ى أن يقوم يجوز لمجلس العمداء الموافقة عل. ي

من حملة الدكتوراة باإلشراف المشارك على رسالة الماجستير، شريطة أن يكون  الجامعة

على  على األقل كون مضى عامانين أعلى والمشرف الرئيس أستاذا  أو أستاذا  مشاركا ، 

ن للنشر في مجال أو مقبوين امنشور على األقل بحثان هولدي راه،ة الدكتوجحصوله على در

 علمية في مجالتوأن يكون النشر أو قبول النشر  ه وفي مجال موضو  الرسالة،تخصص

 . عالمية محكمة ومصنفة

يقبلها لظروف  أو المشرف المشارك، أو إضافة مشرف مشارك، ير المشرفييجوز ت  .ك

شروط الواردة في بحي  تطبق على المشرف أو المشرف المشارك الجديد كافة الالمجلس، 

 .هذه التعليمات، وشريطة تنازل المشرف األصيل عن موضو  الرسالة

جازة إعضو هيئة التدريس الحاصل على  اف المنفرد أو الرئيسشرن يتولى اإلأي يجوز  .ل

 . يقضيها خارج المملكة جازة بدون راتبإتفرغ علمي أو 

هيئة التدريس الذي يقضي سنة  عضو الرئيس شراف المنفرد أويتولى اإلن أ يجوز ي .م

 .التفرغ العلمي في الجامعة

 المملكةداخل  أو إجازة دون راتب يمجازة تفرغ علإيجوز للمشرف الحاصل على  .ن

 .المعنية بتنسيب من لجنة القسم والكليةومجلس الشريطة موافقة  شراف ستمرار في اإلاإل
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يعتمد . في مشرو  رسالته على المشرف إعداد تقرير فصلي عن سير عمل الطالب. س

التقرير من قبل لجنتي القسم والكلية المعنية، ويوثق في سجل الطالب في الكلية، وللعميد 

 . عرم التقرير على المجلس يتخاذ القرار المناسب

شراف عليهم داخل الذين يحق للمشرف اإل الدراسات العليا على لعدد طالبيكون الحد األ. أ (:16) المادة

 :في وقت واحد كما يلي (مشاركا   وأ ا  شراف منفردسواء كان اإل) ةالجامعوخارج 

 .ا  ستاذأذا كان إستة طالب  (6). 1

 .ا  مشارك ا  ستاذأذا كان إربعة طالب أ (4. )2

 .(35)مر مراعاة ما ورد في المادة  ا  مساعد ا  ستاذأذا كان إطالب  ةثالث( 3. )3

 .(35)ه مر مراعاة ما ورد في المادة طالبان إذا كان من حملة الدكتورا (2. )4

على المشرف المشارك من خارج الجامعة أن يزود الكلية بسيرته الذاتية وقائمة أبحاثه . ب

المنشورة، وبكشف رسمي يبين عدد وأسماء الطلبة الذين يشرف عليهم كمشرف منفرد أو 

 .رئيس أو مشارك

  في كلساعة واحدة  علىأثال  ساعات، وكسقف  يحسب للمشرف عن كل رسالة ماجستير. أ (:17)المادة 

 وفي حالة وجودألول مرة،  الطالب ساعات الرسالة ء بالفصل الذي يسجل فيهبتداإ ،فصل

على نصف ساعة عن كل أبسقف )يحسب لكل منهما ساعة ونصف معتمدة  ،مشرف مشارك

 (.فصل

 .ضافيريس اإلعلى للتداأل ضمن الحد شراف على رسائل الماجستيريحتسب اإل ي. ب

كحد  المشرف المشارك فقط ثال  رسائل/ يحسب للمشرف  ،فأةل ايات احتساب المكا. ج

 .مو  بهضافي المسواإل األساسي التدريسيالعبء  يضاف على أقصى

 .في كل فصل ل ساعات الرسالةيخر موعد لتسجيحدد المجلس آ. أ (:18)المادة 

التعديل  يتم .البح  ذلك ظروفاقتضت ذا ، إوخطتها الرسالة عنوان يجوز تعديل .ب

 .سالةخطة الر على مشرو التي تمت بها الموافقة  ذاتهابالطريق 

إذا وجد المجلس أن الطالب قدم رسالة تخالف الخطة المقرة من المجلس، فيطلب من . ج

وفي هذه الحالة ي يتم استالم الرسالة إي  جديد، رسالة خطة المشرف والطالب تقديم مشرو 

  .الرسالة الجديد خطة أشهر من تاريخ إقرار مشرو أربعة د مرور بع

لتقديم طلبات تشكيل لجان المناقشة وذلك للطلبة الذين  خر موعدآ لكل فصل يحدد المجلس. د

 .صلالف ذلكسيناقشون رسائلهم في 

 فحص اإلستالل والتحكيم ومناقشة الرسائل

من الرسالة كاملة %( 25)ن ي تزيد نسبة اإلستالل فيها عن يشترط في رسائل الماجستير أ. أ (:19)المادة 

حرفيا  من مصادر أخرى، على أن تكون النصوص  المقتبسةمر استثناء المراجر والنصوص 

ومبرر استخدامها وموثقة، وعلى أن ي تزيد "  " موضوعة بين شارتي اإلقتباس  المقتبسة

ثناء المراجر فقط، وفي جمير األحوال أن من الرسالة كاملة باست%( 41)نسبة اإلستالل عن 

ومقرونا  بتقرير من المجلس ي يكون اإلستالل على شكل فقرات متواصلة أو شبه متواصلة، 
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 %(.25)إذا تجاوزت النسبة 

 .إي إذا كانت مكتوبة بطريقة توثيق سليمة( أ) الفقرةي يمكن استثناء المراجر كما ورد في . ب

( 6)المشكلة حسب نص المادة  إلى لجنة أخالقيات الرسائل الجامعيةيحيل المجلس الرسالة . ج

في الحايت  ، ويكون ذلكمن هذه التعليمات، وترفر اللجنة توصياتها إلى المجلس للبت فيها

 :التالية

من الرسالة كاملة باستثناء %( 61)إذا تجاوزت نسبة اإلستالل في الرسالة . 1

 .المراجر فقط

أو خرق لحقوق الملكية  في نتائج الرسالة، بوجود سرقة علميةكان هناك شك إذا . 2

حتى لو كانت نسبة اإلستالل في الرسالة كاملة ضمن الحدود المسمو  بها  الفكرية،

 .في هذه المادة

يحق للمجلس أن يرفم الرسالة بناء على تنسيب اللجنة، وفي هذه الحالة ي يحق للطالب . د

 .أشهر على قرار المجلسأربعة ي بعد مرور أن يعيد تقديم رسالته للقسم إ

المجلس التأديبي أن يحيل الطالب إلى  وقرار المجلس بناء على تنسيب اللجنة للعميد يحق. ه

 .حسب نصوص نظام تأديب الطلبة المعمول به في الجامعة الذي يشكله مجلس العمداء

 واحد بمحكم العميديستعين ، (39)لمادة في حال اجتياز الرسالة لفحص اإلستالل حسب ا. أ (:41)المادة 

يكون التحكيم سريا  بحي  ي يطلر  .مناقشة الطالب هوي يشترط حضور ،من خارج الجامعة

 .المحكم على هوية الطالب والمشرف، وي تكون هوية المحكم معروفة لدى الطالب والمشرف

 .يحدد مقدارها مجلس العمداء تصرف مكافأة مالية مقابل التحكيم

لمحكمين، وتكون  القسم والكلية المعنية أسماء مقترحة يجوز أن يطلب العميد من لجنتي. ب

  .تلك األسماء مير ملزمة

شراف على نطبق عليه شروط اإلوتيشترط في المحكم أن يكون أستاذا  أو أستاذا  مشاركا ،  .ج

ة قبل ة الجامعيالرسال ترسل له .عالقة برسالة الطالب وويكون تخصصه ذ ،طلبة الماجستير

 ،لى العميد حول جاهزية الرسالة للمناقشةإ قل ويبدي رأيه خطيا  موعد المناقشة بشهر على األ

 .سبوعينأوذلك خالل  ،خرى تتعلق بالرسالةأية مالحظات أو

 :تصنيف الرسالة ضمن إحدى الفئات التالية يطلب من المحكم. د

 .لرسالة جاهزة إجماي  للمناقشةا. 1

 .جاهزة للمناقشة مر وجود تعديالت طفيفة لرسالةا. 2

 .لرسالة مير جاهزة للمناقشةا. 3

يعرم العميد عليه نتائج  يتخذ المجلس القرار بتشكيل لجنة المناقشة من عدمه بعد أن. ه

 .التحكيم

تعاد الرسالة إلى الطالب في حالة القرار بأنها مير جاهزة للمناقشة، وي تقدم إلى القسم مرة . و

دون  ويعاد عرضها على المحكممن تاريخ اتخاذ القرار،  على األقل إي بعد مرور شهر أخرى
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 .كلفة تحكيم إضافية على الجامعة

صالحية النظر بإجراء التعديالت الطفيفة إلى لجنة المناقشة، أو إعادة يحق للمجلس ترك . ز

 .عرضها على التحكيم

يقوم ، (41)للمناقشة الذي يتخذه المجلس حسب المادة  بناء على قرار جاهزية الرسالة. أ (:40)المادة 

 .عضاء لجنة المناقشةأن يالمجلس بتعي

أقسام الكلية  ختصاص فيمن ذوي اإل أو داخل القسميكون أعضاء لجنة المناقشة من . ب

من خارج  واحد لى عضوإضافة إ ،س عملهمأهم على ر ممن الجامعةكليات  المعنية أو

 .ةالجامع

 لجنة بيوبناء على تنس المعنية لجنة الكلية تنسب ،المادة همن هذ( ب) فقرةة المر مراعا .ج

مجموعة من المختصين أو المهتمين بموضو  ل مقترحة لعضوية لجنة المناقشة سماءبأالقسم 

المشرف  باستثناءعلى رسائل الماجستير،  شرافوالذين تنطبق عليهم شروط اإل ،الرسالة

من داخل  سبعةعن  المقترحةسماء ي يقل عدد األ أن على ،(ن وجدإ)والمشرف المشارك 

تكون األسماء المقترحة من خارج الجامعة معززة بالسير . ةمن خارج الجامع ثالثةو ،ةالجامع

 .الذاتية لهم

ين لجنة ييقوم بتعمن هذه المادة، ( ج) سب الفقرةإذا قرر المجلس قبول األسماء المقترحة ح. د

على  ،(ن وجدإ)لمشرف والمشرف المشارك ا إلى سماء المقترحة إضافةمن بين األالمناقشة 

اللجنة قبل  عضاءأل بعد التحكيم رسالة بشكلها النهائيالأن يقوم الطالب بتسليم نسخ من 

 .قل من موعد المناقشةسبوعين على األأ

 . ناقشةيحق للمجلس أن يطلب من لجنتي القسم والكلية تعديل األسماء المقترحة للجنة الم. ه

ي يزيد عن ، وأن ربعةأعن  الماجستير عضاء لجنة مناقشة رسالةأن ي يقل عدد أيجب  .و

 :، وكما يليخمسة

 ا ،مقرر/ المشرف . 1

 ا ،عضو/  (إن وجد) المشرف المشارك. 2

المختصين أو المهتمين ة ومن هيئة تدريس من الجامع ن أو ثالثة أعضاءعضوي. 3

 ،شرافطبق عليهم شروط اإلوالذين تن ،بموضو  الرسالة

 هوافر فيتوت ،عالقة برسالة الطالب وذ هعضو من خارج  الجامعة يكون تخصص .4

  .شرافاإلشروط ة التدريس وئشروط عضوية هي

من لجنتي القسم والكلية بالتنسيق مر  نسيبجلس موعد المناقشة بناء على تيحدد الم .ز

 .ية الرسالة للمناقشةحول جاهز اتخاذ القراربعد  ، وذلك فقطالمشرف

، مجلسالمدة من قبل تالمعويلتزم الطالب بالمواصفات المحددة لكتابة الرسالة الجامعية  (:41)المادة 

 .رونيوالمنشورة على موقعها اإللكت
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 ماجستيرمناقشة رسالة ال

 :تتم مناقشة الرسالة على النحو التالي (:41)المادة 

 .ه أمام لجنة المناقشة لمدة عشرين إلى ثالثين دقيقةالتلرس ملخصا   عرضا   الطالب يقدم. أ

تفاصيلها، ويقدم عرضا  عن مالحظات  وي يشترك في ،دارة المناقشةإيتولى مقرر اللجنة  .ب

  .والتعديالت التي جرت على الرسالة بناء عليها المحكم

ى تقييم إلمام الطالب تتم المناقشة بالتناوب بين أعضاء اللجنة، ويتم التركيز بشكل أساس عل. ج

بمضمون رسالته، واإلطار العام لموضوعها، وتمكنه من تفاصيل العمل واألدوات 

واإلجراءات المستخدمة، وأنه قادر فعال  على القيام بها، ومن نتائج الدراسة وكيفية الوصول 

قوة إليها، واآلفاق المتاحة لتطوير العمل، والتطبيقات المستقبلية، إضافة إلى عناصر ال

 .والضعف في الرسالة ذاتها

 :تاليةحدى النتائج الإ األعضاءتتداول اللجنة وتقرر بأملبية بعد انتهاء المناقشة،  .د

 .ناجح. 1

يكون الطالب متمكنا  من  الحالة هوفي هذ .جراء التعديالتإناحج شريطة . 2

ي ، والمفصلة فجريها الطالبين أتكون التعديالت التي يجب و موضو  رسالته،

 تاريخ سبوعين منأخالل  هان يجريأو ،طفيفة ومير جوهرية تقرير اللجنة،

 .المناقشة

 مدة في هعلى الطالب تعديل رسالتالحالة  هوفي هذ .الرسالة على يرئيس تعديل. 3

من المناقشة  وتعاد ،شهر من تاريخ المناقشةأ أربعةعن  تزيدي و ي تقل عن شهرين

شة السابقة في موعد س المعتمدة للمناقوفق األس بحضور أعضاء اللجنة كافةجديد 

إذا اقتضى  طالب صفر ساعة في الفصل التاليويسجل ال ،وليحدد حسب األص

يعتبر مر مراعاة السقف الزمني لمدة الدراسة حسب هذه التعليمات، و األمر ذلك

ن إذا وافقت اللجنة على الرسالة المعدلة وتيقنت من تمكن الطالب مالطالب ناجحا  

 .ي فيعتبر راسبا  موضو  الرسالة، وإ

 .راسب. 4

  .ذا ارتأت ذلكإللجنة المناقشة في قرارها صالحية تعديل عنوان الرسالة  .ه

كلية في موعد اللى إ المعنية بعد اعتماده من لجنتي القسم والكلية يرسل قرار لجنة المناقشة .و

 .سبوعان من تاريخ المناقشةأقصاء أ

عن موعد ومكان المناقشة، وإسم  تقليديا  و إلكترونيا  يتم اإلعالن في الكلية وفي الكلية المعنية . أ (:44)مادة ال

وأعضووواء لجنوووة ( إن وجووود)الطالوووب وعنووووان الرسوووالة واسوووم المشووورف والمشووورف المشوووارك 

جنة إي ي يجوز أن يحضر المناقشة بعد انتهاء تقديم عرم الطالب لرسالته أمام اللالمناقشة، و

، ويطلووب المقوورر موون بوواقي الحضووور م ووادرة ة التوودريس وطلبووة الدراسووات العليوواأعضوواء هيئوو

 .القاعة

، أو ب يور أعضواء لجنوة المناقشوة إذا جورت المناقشوة فوي ميور مكانهوا أو زمانهوا المقوررين. ب

 .يمية المناقشة تعتبر هذه التعليمات،أو ألية مخالفة أخرى ل من قبل المجلس، المقررين
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رئويس لجنووة القسوم مسووؤول عون إعووداد تقريور عوون مجريوات المناقشووة، ولوه أن ينيووب ميووره . ج

 .يرسل التقرير إلى المجلس بعد اعتماده من قبل لجنتي القسم والكلية المعنية .خطيا  للقيام بذلك

  .للكلية أن ترسل مندوبا  عنها لحضور المناقشة وإعداد تقرير إلى العميد عن مجرياتها. د

ى حدإ ،PDFعلى شكل  إلكترونيتينيقوم الطالب بتسليم نسختين ورقيتين ونسختين . أ (:41)مادة ال

كلية والثانية تسلم الى مكتبة الجامعة المركزية بموجب نموذج خاص يتم اللى إتسلم  النسختين

 .سمن قبل المجل ةمواصفات الرسالة المعتمدب التزام الطالب كلية بعد التأكد منال مناستالمه 

للجامعة بحق  ا  يخط ضا  يوتفو ،ا  يشخصه ن الرسالة من إنتاجأب ا  خطي ا  تعهدكذلك يقدم الطالب 

 وفق النموذج ، وتداولها مر المؤسسات التعليمية والبحثية،ا  يأو جزئ ا  يالرسالة كل ريتصو

 .لذلك المخصص

بالل تين  هوثائق تخرجيدون عنوان رسالة الطالب الذي يتخرج على مسار الرسالة على . ب

 . العربية واإلنجليزية

 أحكام عامة

ل ايات البح  العلمي والتبادل مر المؤسسات  ا  أو جزئي ا  للجامعة حق تصوير الرسالة كلي (:46)المادة 

 .والبحثية والجامعات ةالتعليمي

ألخرى في لرسوم اا تضاف إلى رسوم حجز المقعد التي يقررها مجلس األمناء،يدفر الطالب  (:47)المادة 

 واينسحاب كل فصل دراسي بعد الفصل الثامن من التحاقه بالدراسة، وتحسب فصول التأجيل

تطبق أحكام هذا البند . لهذا ال رم ضمن تلك الفصول والتمديد والفصل اإلستثنائي نقطا واي

 .   على الطلبة الملتحقين بالدراسة بعد تاريخ إقرار هذه التعليمات

المنصوص عليها في هذه التعليمات على من  واإلشراف المشارك رافتنطبق شروط اإلش (:48)المادة 

، إضافة إلى أية شروط أخرى يقررها (811)يقوم بتدريس مواد الماجستير من مستوى 

 .وبما يناسب طبيعة التخصص والمادة المراد تدريسها المجلس

م العالي الممنوحة بموجب هذه الماجستير أو الدبلويتخذ مجلس العمداء قرارا  بسحب درجة  (:49)المادة 

ير مأن هذه الدرجة قد تم الحصول عليها بطرق  األوقاتمن  تإذا تبين في أي وق التعليمات

 ،العلمية األمانةفي مضمونها ومعايير  ي تتفققانونية، أو أن الرسالة المقدمة لنيل الدرجة 

 .قرارقة داخل الجامعة وخارجها بهذا الالعلى أن تبلغ الجهات ذات الع

 .مجلس جديد شكيلمجلس مهامه لحين تاليمارس  (:11)المادة 

 .المجلس الجديد قبل عميد صالحياته المفوم بها من ِقبل المجلس لحين تفويضه مناليمارس  (:10)المادة 

 التعليمات كل هذهالعميد وعمداء الكليات المعنية ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ  (:11)المادة 

 .وفق اختصاصه

 .التعليمات هنص في هذ بها يبت مجلس العمداء في الحايت التي لم يرد (:11)المادة 

 .تل ي هذه التعليمات جمير التعليمات السابقة لمنح درجة الماجستير (:14)المادة 

 

 


