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رقم املاجست برنامج رقمعليمات املاجست برنامج   20112011لسنةلسنة) ) 33((عليمات

املادة بمقت املادةصادرة بمقت رقم) ) 1010((صادرة موك ال جامعة العليا الدراسات نظام رقممن موك ال جامعة العليا الدراسات نظام   مم20032003لسنةلسنة) ) 9494((من

  ):1(املادة

التعليمـــات ـــذه مـــوك(ســـ ال جامعـــة ـــ املاجســـت برنـــامج ي)عليمـــات الثـــا ـــ الدرا الفصـــل بدايـــة مـــن ـــا عمـــل و ،

2010/2011  

   ):2(املادة

ذلك خالف ع نة القر تدل لم ما أدناه ا ل املخصصة ي املعا التعليمات، وردت حيثما تية، لمات لل ون   :ي

امعة موك:ا ال   .جامعة

س امعة:الرئ ا س   رئ

العليا:العميد والدراسات العل البحث   .عميد

العليا:العمادة والدراسات العل البحث   عمادة

لية ليات:ال ال معاملة عليا، دراسات ا ف ال د املعا عامل و امعة، ا ليات   .إحدى

العليا:املجلس الدراسات   .مجلس

ادي:القسم   .القسم

نامج املاجستبرنا:ال   مج

املاجست/ طالب:الطالب   طالبة

ي ســـــــتدرا مـــــــن:املســــــاق أقـــــــل مســـــــتوى مـــــــن مســـــــاق ـــــــة) 600(أي املطلو املعرفيـــــــة بالقاعـــــــدة يفـــــــاء ألغـــــــراض يطلـــــــب

املاجست نامج ل ة جبار   .للمساقات

  )3(املادة

مســاران املاجســت نــامج ل ــون الشــامل: ي متحــان ومســار الرســالة رســـالة(مســـار ـــ)دون ع صــول ا متطلبــات ــون وت ،

املاجست معتمدة) 33(درجة ساعة ن وثالث يعثالثاً يأ كما موزعة   :قل

شمل  -أ  و الرسالة، مسار املاجست   :برنامج

عـــن .1 يقــل ال مـــا ســاعة) 24(دراســة ن وعشـــر ــع مســـتوىأر مــن املســـاقات مــن وفـــق600معتمـــدة فـــوق فمــا

ا والنجاح القسم، املعتمدة الدراسية طة املادة ا ام أح عـن، ) 24(بموجب يقـل ال ـ تراك معدل و

التا% ) 75(  النحو ع   :موزعة

  )15 (مساقات معتمدة ةإساعة  .جبار

  )9 (ةساعات اختيار مساقات   . معتمدة
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رســالة .2 ــاتقــديم ل تخصــص املعرفــة عــالم ــ أصــيالً اماً إســ ــ) 9(تحــوي والنجــاح ، معتمــدة ســاعات ســع

ا مناقش   .امتحان

شمل  -ب  و الشامل، متحان مسار املاجست   :برنامج

عــــن .1 يقــــل ال مــــا مســــتوى) 33(دراســــة مــــن املســــاقات مــــن معتمــــدة ســــاعة ن وثالثــــ وفــــق600ثــــالث فــــوق فمــــا

ا املعتمدة الدراسية طة املـادةا ـام أح بموجـب ا والنجاح عـن، )24(لقسم، يقـل ال ـ تراك معـدل ( و

التا% ) 75 النحو ع   :موزعة

  )24 (مساقات معتمدة ةإساعة  .جبار

  )9 (ةساعات اختيار مساقات   . معتمدة

املواد .2 عليھ منصوص و كما شامل امتحان التعليمات30 -27اجتياز ذه  .من

  )4(املادة

العا التعليم مجلس قرارات وفق نامج بال لاللتحاق املطلوب اللغة متطلب     .اجتياز

  )5(املادة

مــــن ب ســــ بت املوائمــــة وس ــــالور الب وتخصصــــات برنــــامج، ــــل ــــ ســــيقبلون الــــذين الطلبــــة عــــدد العمــــداء مجلــــس يحــــدد

لية وال القسم العليا الدراسات ن توصية ع بناء  .املجلس

  )1( )6(املادة

وس  -أ  ـــــالور الب درجـــــة ـــــ ع حصـــــل الـــــذي الطالـــــب عفـــــى منفـــــرد(ُ املســـــاقات) تخصـــــص مـــــن مـــــوك ال جامعـــــة مـــــن

نفسھ التخصص ماجست برنامج بل قُ إذا   .ستدراكية

ــد  -ب  تز ال اســتدراكية، مســاقات دراســة للطالــب الدراســية طــة ا شــمل أن بقــرارســاعات) 9( عــنيجــوز معتمــدة

القسم العليا الدراسات نة من وتوصية لية ال العليا الدراسات نة من ب س ت ع بناءً العميد   .من

وال  -ج  نـامج، بال التحاقـھ مـن ـ و السـنة خـالل ـا م ـاء ن و ستدراكية املساقات بدراسة يبدأ أن الطالب ع

ا خطتـــــــھ مـــــــن مســـــــاقات يل ـــــــ ب للطالـــــــب املســـــــاقاتســـــــمح دراســـــــة ينـــــــھ لـــــــم إذا ـــــــ و الســـــــنة عـــــــد لدراســـــــية

بنجاح   .ستدراكية

ـــ  -د  املحـــددة املاجســـت درجـــة ـــ ع صـــول ل ـــا املســـموح املـــدة مـــن ـــ ع ـــد ا ـــ إ واحـــد ـــ درا فصـــل يضـــاف

ل) 7(املادة ل التعليمات ا) 9(ذه بدراس الطالب لف ي استدراكية   .ساعات

در   -ه  مســاق أي عــد اســتدراكياً ُال مســاقاً وس ــالور الب مرحلــة ــ بنجــاح الطالــب الطالــب. ســھ لــف ي أن يجــوز وال

امعــــة ا ـــ وس ــــالور الب مرحلـــة ــــ فيـــھ ــــ ن قـــد ــــان إذا ي اســـتدرا مســــاق عفــــي.بدراســـة أن للعميــــد يجـــوز

الع الدراســــات نـــــة مــــن ب ســــ بت يـــــة نجل اللغــــة ومســــاقات ســـــتدراكية املســــاقات مــــن ليـــــةالطالــــب بال ليــــا

نـــــام بال قبولـــــھ مـــــن ول الفصـــــل خـــــالل القســـــم ـــــ العليـــــا الدراســـــات نـــــة مـــــن ـــــتوتوصـــــية ث إذا درسج أنـــــھ

ا لف امل للمساقات افئة م   .مساقات

                                                
  )24/2014(المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم تم تعدیل )  1(
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ية  -و  نجل اللغة مساق اً نا الطالب للمساقإذاعد ل م و و بنجاح اللغة متطلب   .اجتاز

ســ  -ز  املســاق ب ــ للطالــب الدراســيةيجــوز الرســوم وترصــيد قبولــھ مــن ول الفصــل خــالل منــھ املعفــى ي تدرا

املساق   .لذلك

 )1( )7(املادة

الفقــــرة  -أ  ــــ ورد مـــــا مراعــــاة املــــادة) د(مــــع فصـــــول) 6(مـــــن ســــتة املاجســـــت درجــــة ــــ ع صـــــول ل ــــ ع ــــد ا ـــــون ي

الدراسة الطالب انتظام بداية من   .دراسية،

حاالت  -ب  للعميد الدراسـاتيجوز نـة ب سـ ت ـ ع بنـاءً ن دراسـي ن فصـل ـ ع ـد ا تمديد ومسوغة، نائية است

الطالب من وطلب القسم العليا الدراسات نة من وتوصية لية ال   .العليا

فصل  -ج  يدخل درجة/ال ع صول ل ع د ا ضمن الصيفي والفصل التأجيل   .املاجست فصول

الدرا   العبء

   ) 8(املادة 

الواحــــد  -أ  الفصــــل ــــ ــــ الدرا للعــــبء ــــى د ــــد ــــ) 6(ا ع ــــد وا معتمــــدة، ســــاعة) 12(ســــاعات عشــــرة تــــا اث

يقـــــل أن ، ــــ املع القســــم س رئــــ بموافقـــــة مســــوغة حــــاالت ــــ جــــوز و ســـــتدراكية، املســــاقات فيــــھ بمــــا معتمــــدة،

عن الدرا معتمدة) 6(العبء   .ساعات

السا  -ب  لعدد ق د الصيفيا الفصل الطالب ا يدرس ال معتمدة) 6( عات   .ساعات

يل  -ج  ــ بال للطالــب ســمح أوملســاقاتال الدراســية، طــة ا خــارج وفــقللمســاقاتمــن حــددت ــ ال ســتدراكية

التعليمات/6املادة ذه من   . ب

الطلبة  قبول

  )9(املادة

البحث  - أ عمادة إ العليا بالدراسات لتحاق طلبات خاصتقدم نموذج ع العليا والدراسات  .العل

العالقة  - ب ذات العا التعليم مجلس قرارات وفق القبول لشروط مستوفياً ون ي أن املتقدم ط   .ش

 )2( )10(املادة

ن  -أ  املتقــــــدم الطلبـــــــة ن بــــــ املفاضـــــــلة درجـــــــةلتــــــتم ـــــــ اكميــــــة ال م معـــــــدال سلســــــل وفـــــــق تنافســــــياً ـــــت املاجســ نـــــــامج

ا عادل ما أو وس الور   .الب

الدراســـات  -ب  مجلــس مــن ب ســـ وت ليــة، ال ــ العليـــا الدراســات نــة مـــن وتوصــية القســم، مجلـــس مــن اح بــاق يجــوز

ن، املتقــــدم للطلبــــة ــــ تناف امتحــــان كــــإجراء للمفاضــــلة، أخــــرى أســــس إضــــافة العمــــداء، مجلــــس مــــن وقــــرار العليــــا

املفاضلة ا سب د تز ال   %).20( عنبحيث

                                                
  )24/2014(تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )  1(
  )24/2014(تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم  ) 2(
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مــــن  -ج  وقــــرار العليــــا، الدراســــات مجلــــس مــــن ب ســــ وت ليــــة ال مجلــــس مــــن وتوصــــية القســــم مجلــــس مــــن اح بــــاق يجــــوز

بلغــة امتحــان اجتيــاز ، املاجســت نــامج ب لاللتحــاق خاصــة شــروطاً الدراســية طــة ا ضــمن تت أن العمــداء، مجلـس

معينة مساقات دراسة أو   .معينة،

من  -د  تقدير ع حاصالً الطالب ان تحسبإذا ، رقماً معدلھ ر وظ أخرى، معيـار جامعة وفـق ـ اك ال معدلـھ سبة

ــ تقــديره عالمــة متوســط لــھ يحســب رقمــاً ــر يظ لــم وإذا مــوك، ال جامعــة ــ ينــاظره بمــا معدلــھ عــادل و جامعتــھ،

موك ال   .جامعة

 )1( )11(املادة

نـــــة  - أ مـــــن وتوصـــــية ليـــــة ال ـــــ العليـــــا الدراســـــات نـــــة مــــن ب ســـــ ت ـــــ ع بنـــــاءً العميـــــد، مـــــن بقـــــرار املتقـــــدمون قبــــل يُ

القسم، العليا غالدراسات لِّ ليـة،ُوبَ ال وعميـد القسم س ورئ يل وال القبول ومدير الطالب إ القرار العميد

تحديـــد القبـــول قـــرار شـــمل الدراســـةاً و أو(ملســـار الطالـــب)رســـالةشـــامل ـــ ع يتوجـــب ـــ ال ســـتدراكية واملســـاقات ،

املادة وفق ، بنجاح ا التعليمات) 6(دراس ذه  . من

ية-ب تأدي ألسباب فصلھ ان إذا أخرى، جامعة أو موك ال جامعة برنامج من املفصول املتقدم يقبل   . ال

الطلبة  انتقال

  )2( )12(املادة

ـــ  -أ  ع بنـــاء العميـــد، مـــن بقـــرار امعـــة، ا ـــ آخـــر ماجســـت برنـــامج ـــ إ ماجســـت برنـــامج مـــن الطالـــب تقـــل ي أن يجـــوز

شــروط اســتو إذا ، القســم ــ العليــا الدراســات نــة مــن توصــية و ليــة ال ــ العليــا الدراســات نــة مــن ب ســ ت

املعــ حيــث مــن إليــھ نتقــال ــ يرغــب الــذي نــامج ال ــ نتقــال،القبــول فصــل ــ الشــواغر وتــوافر والتخصــص دل

ال مــا ســاب اح القسـم ــ العليـا الدراســات نــة مـن وتوصــية ليـة ال ــ العليــا الدراسـات نــة مـن ب ســ بت جـوز و

ــد املنتقـــل) 15( عـــنيز نـــامج ال ــ الدراســـية خطتــھ ضـــمن ا درســ ـــ ال املســـاقات مــن معتمـــدة ســاعة عشـــرة خمــس

تدخلإليھ أن ُو ،ع ديـد، ا ـ اك ال معدلـھ ـ السـابق نـامج ال مـن سبة املح املساقات ـبَ جميع ّ سِل رئـ العميـد غ

املنتقـل نـامج لل الدراسـية طـة ا عليـھ وتطبـق بـذلك، خطيـاً يل ـ وال القبـول ومـدير الطالـب ليـھ إ املنتقل القسم

انتقالھ سنة   .إليھ

مــن  -ب  واحــد ــ درا فصــل يحســم أعــاله ورد مــا مراعــاة ــلمـع مقابــل املاجســت درجــة ــ ع صــول ل ــ ع ــد ) 9(ا

فوق  فما معتمدة ساعات امعة سع ا ماجست برنامج أي إ املنتقل للطالب   .تحسب

 )3( )13(املادة

ادة  -أ  شــ ـ ع ذلـك بموجــب وحصـل ـا عادل مـا درس أو ا درســ قـد ـان مـادة أي العليــا الدراسـات لطالـب تحسـب ال

أخرى  علمية درجة   . أو

                                                
  )24/2014(بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) 11(تم تعدیل المادة  1
  )24/2014(ر مجلس العمداء رقم بموجب قرا) 11(تم تعدیل المادة  2
  11/9/2017بتاریخ ) 294/2017بموجب قرار مجلس العمداء  رقم ) 13(للمادة ) أ(تمت إضافة البند  3
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وموافقــــة  -ب  القســــم، ــــ العليـــا الدراســــات نــــة مـــن وتوصــــية ليــــة ال ـــ العليــــا الدراســــات نـــة مــــن ب ســــ بت يجـــوز

ــد يز ال مــا ســاب اح ســا) 12( عــنالعميـد عشــرة ــ ــاثن الــواردة ــة ختيار أو ــة جبار املســاقات مــن معتمــدة عة

ـــا يناظر بمــــا الدراســـية الطالـــب واملحتـــوى (خطـــة املعتمـــدة الســـاعات عــــدد حيـــث ا) مـــن درســــ ـــ ال املســـاقات مــــن

أدناه الواردة الشروط وفق امعة با التحاقھ قبل موك، ال جامعة ا عتمد أخرى جامعة   : الطالب

عال  .1 تقل ال عنأن املساق ماBأو% 80متھ عادل ما   .أو

أعقبت)1( .2 ال الزمنية املدة د تز ال للمساقأن سنواتعن دراستھ ع   .أر

للطالب .3 اك ال املعدل ديد ا املاجست نامج ل سبة املح املساقات عالمات تدخل ال   .أن

درجــة .4 ــ ع صــول ل ـــ ع ــد ا مــن واحـــد ــ درا فصــل يحســم ــلأن ل معتمـــدة) 9(املاجســـت ســاعات

ديد ا املاجست برنامج للطالب   .تحسب

وموافقــــة  -ج  القســــم ــــ العليــــا الدراســــات نــــة مــــن وتوصــــية ليــــة ال ــــ العليــــا الدراســــات نــــة مــــن ب ســــ بت يجــــوز

ــد يز ال مــا ســاب اح أو) 12( عـــنالعميــد ــة جبار املســاقات مـــن معتمــدة، ســاعة عشــرة ــ للطالـــباثن ــة ختيار

خطتــــھ ضــــمن املســــاقات ــــذه ــــون ت أن طة شــــر امعــــة، ا ــــ آخــــر برنــــامج ــــ قبــــل ثــــم برنــــامج، مــــن فصــــل الــــذي

الفقرة الواردة الشروط وفق ديدة ا املادة) 4,2,1)(ب(الدراسية ذه   .من

 )2( )14(املادة

مـن  -أ  بقـرار الشـامل مسـار إ الرسالة مسار من يحول أن للطالب الدراسـاتيجوز نـة مـن ب سـ ت ـ ع بنـاء العميـد،

القسم العليا الدراسات نة من وتوصية لية ال   .العليا

للطالــب)3(  -ب  ــليجــوز الرســالةالتحو مســار ــ إ الشــامل مســار الدراســاتمــن نــة ب ســ ت ــ ع بنــاءً العميــد، مــن بقــرار

العليــا الدراســـات نــة توصـــية ــ إ ند املســـ ليــة ال ـــ خطتـــھالعليــا ــ للطالبـــة ــ اك ال املعـــدل ضــوء ـــ القســم، ـــ

الشامل(الدراسية التالية) مسار الشروط تحقيق عد  :وذلك

الدراســية) 18(اجتيــاز .1 خطتــھ ــ بنجــاح معتمــدة الشــامل(ســاعة ــذا) مســار ل ســتدراكية املــواد تحســب وال

 .الغرض

الدراسية .2 خطتھ اك ال معدلھ يقل ال الشا(أن  %).80(عن) ملمسار

مشرف .3 توف مع القسم العليا الدراسات نة من موافقة  .وجود

الغاية .4 ذه ل العليا الدراسات مجلس ا يضع أسس حسب ن املتقدم ب ترت   .يتم

فقط)4(  -ج  واحدة مره الرسالة إ الشامل مسار من يحول أن للطالب  . يجوز

ضـــمن  -د  انـــت إذا آخـــر ـــ إ مســـار مـــن املحـــول الطالـــب ا درســـ ـــ ال املســـاقات جميـــع طـــةتحســـب للمســـارا الدراســـية

إليھ   .املحول

الشامل)5(  -ه  مسار من ل التحو للطالب يجوز الرسالةإال الشاملإذامسار لالمتحان  .تقدم

                                                
  )45/2018(تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم   1
  )10/2015(تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم  2
  )45/2018(قرار مجلس العمداء رقم تم تعدیل المادة بموجب  3
  26/3/2015بتاریخ ) 10/2015(بقرار مجلس رقم ) 14(من المادة ) ج(تم تعدیل الفقرة  4
  26/3/2015بتاریخ ) 10/2015(بقرار مجلس رقم ) 14(من المادة ) ج(تم تعدیل الفقرة  5
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البند)1(  -و  الشروط من ث الرسالة) ب(س مسار الدراسة م دول ط ش الذين ن ردني غ  .الطلبة

  

اب و والتأجيل  املواظبة

  ) 15(املادة

من  -أ  أك عن بالتغيب لھ سمح وال املساقات، جميع الطالب مواظبة ط املقررة%) 12.5(ش الساعات من

مساق ل   .ل

غاب  -ب  منإذا أك عن يقبلھ%) 12.5(الطالب ري ق أو معتمد مر عذر دون ما ملساق املقررة الساعات من

ى د د ا عالمة عطى و املساق، ذلك راسباً عد املساق   %).50(مدرس

من  -ج  أك عن الطالب غاب ري%) 12.5(إذا ق أو مر عذر الغياب ان و ما، ملساق املقررة الساعات من

ا تھيقبلھ س ما بمجموعھ الغياب يتجاوز أن يجوز وال املساق، باالستمرار للطالب سمح %) 25(ملدرس

الساعات املساق. من ذلك من باً م الطالب عد سبة ال ذه تجاوز حالة   . و

وع  -د  امعة، ا لدى املعتمد الط املرجع عن صادرة ادة ش ون ي أن املقبول املر العذر ط ش

العذر زوال خ تار من أسبوع خالل املساق مدرس إ املطلوب الط ر التقر يقدم أن   . الطالب

الفقرة  -ه  بمقت ما، فصل ا ل ل ال املساقات جميع من باً م الطالب دَّ عُ املادة،) ج(إذا ذه من

ا ذا دخل و ، ادي لھ ذلك ّثت و مؤجلة، الفصل لذلك دراستھ ون التأجيلت مدة ضمن لتأجيل

املادة ا عل التعليمات) أ/16(املنصوص ذه   .من

الطالب  -و  ل ت تث املوافقة حالة و العميد، إ امعة ا من اب ا بطلب يتقدم أن للطالب يجوز

ب"مالحظة بذلك"م يل وال القبول ومدير القسم س رئ بلغ و ،.  

ورد  -ز  ما تطبيق عن مسؤول املساق يل)ج(و) ب(و) أ( الفقراتمدرس وال القبول ومدير العميد بلغ و ،

بذلك   .خطياً

 )16(املادة

ـا،  -أ  مجموع ــ ــد، تز ال ملــدة دراسـتھ يؤجــل أن للطالــب مــدةعــنيجـوز طــوال ن منفصــل أو ن متصـل ن دراســي ن فصــل

ـ العليـا الدراسـات نـة ب س وت الطالب من طلب ع بناءً العميد، من بقرار فيھ، قبل الذي نامج ال دراستھ

يرغـب الـذي الفصـل مـن و الثمانية سابيع خالل ذلك يتم أن ع القـرارـالقسم بلـغ و فيـھ، دراسـتھ تأجيـل

مـــ ـــ الـــإ ا ـــذه ـــ التأجيـــل، مـــدة تحســـب وال القســـم، س ورئـــ يل ـــ وال القبـــول لســـنواتةدير ـــ ع ـــد ا مـــن ،

  .الدراسة

الطالــب  -ب  ــ ع ذلــك نطبــق و امعــة، ا ــ دراســتھ ــ ع واحــد ــ درا فصــل ــ م عــد إال للطالــب الدراســة تؤجــل ال

آخر إ برنامج من تقل ي  .الذي

                                                
  4/2/2019تاریخ ) 4/219(وفق قرار مجلس العمداء رقم ) و(تمت إضافة البند   1
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يـدفع   -ج  لـم اذا الطالـب يل ـ ـ ييل والثــا ول ن الفصـل مـن السـادس سـبوع ايـة ـ املقــررة امعيـة ا الرسـوم

الفصــــ مـــن الثالــــث ســـبوع ـــو ع حكمــــاً مـــؤجالً عــــد و الصـــيفي ــــأل ع ـــد ا مــــن ـــذا التأجيــــل فصـــل يحســــب ن

  .للتأجيل

ال  -د  ة ف اء ان قبل فصل ألي الطالب دراسة تأجيل إلغاء الطالب من بطلب للعميد لذلكيجوز ضافة و ب

  . الفصل

تأجيل  -ه  إلغاء القسم، العليا الدراسات نة من ب س ت و الطالب، من بطلب مسوغة، حاالت للعميد، يجوز

الرسالة من لساعات يل بال لھ والسماح الطالب، عشردراسة ث خالل الفصل ذلك منأ، سبوعاً

و  أسابيع مسة وا ي والثا ول الصيفيالفصل الفصل   .من

املادة  - و ورد ما ناء باست التأجيل، ة ف خالل الطالب درسھ مساق أي ساب اح يجوز   ).6و3)  ب( 49(  ال

  

 )17(املادة

خــــالل  -أ  ا ل ــــ مســــاقات مــــن اب ــــ أو مســــاقات، إضــــافة للطالــــب ةيجــــوز ــــ ــــلف ــــ ضــــافة و اب ــــ

ادي لھ ا م ب ا ال املساقات ت تث وال ، ام ا م التقو حسب وذلك ، درا   .فصل

املـــادة  -ب  ـــ ورد مـــا مراعـــاة ائيـــة) أ/8(مـــع ال متحانـــات بـــدء قبـــل ـــ أك أو مســـاق مـــن اب ـــ باال للطالـــب ســـمح

الذي ادي القسم س رئ بموافقة بـذلك،للفصل يل ـ وال القبول ومدير العميد ُوبلغ الطالب، إليھ بع ي

مالحظة لھ ت ب"وتث   ".م

الفقــــــرة)1(   -ج  ــــــ ورد ممــــــا الــــــرغم ــــــ بــــــدء" ب"ع عــــــد الشــــــامل متحــــــان مــــــن اب ــــــ للطالــــــب يجــــــوز ال  أعــــــاله

ائية ال   .متحانات

يجتھُ  )2(  -د  ون متحان نعد تقدمملزم حال متحانأليللطالب جلسات من   .جلسة

لالمتحــــإذا)3(  -ه  الطالــــب يتقــــدم نتــــلــــم تقبلــــھ ــــري ق لعــــذر ائيــــاً خــــاللاان ليــــة وال القســــم ــــ العليــــا الدراســــات

الــدورات ــ التقــدم وعليــھ متحــان مــن باً ــ م الطالــب عــد العميــد،ُ قــره و متحــان عقــد خ تــار مــن أســبوع

  .القادمة

الدراسة عن والفصل: نقطاع الدراسة مقعد  فقدان

  )18(املادة

  تية االت ا فيھ ل الذي املاجست برنامج الدرا مقعده الطالب   :يفقد

دراستھ  -أ  من ول الفصل ا ف ل ال املساقات جميع من باً م دَّ عُ أو ب، ا   . إذا

املادة  -ب  وفق الفصل ذلك يؤجل ولم ما لفصل ل لم   ).أ/16(اذا

                                                
  16/3/2015بتاریخ ) 10/2015(بقرار مجلس العمداء رقم ) 16(من المادة ) ج(تم تعدیل الفقرة  1
  16/3/2015بتاریخ ) 10/2015(بقرار مجلس العمداء رقم ) 16(من المادة ) د(تم تعدیل الفقرة  2
  16/3/2015خ بتاری) 10/2015(بقرار مجلس العمداء رقم ) 16(من المادة ) هـ(تم تعدیل الفقرة  3
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امل  -ج  املســـاقات جميــع مــن ب ــ ا أو مـــا، لفصــل ل ــ لــم نفاإذا اســ عــد الفصــل ذلـــك ــ ــا ل ل ملـــدةدــ ه

املادة ا عل املنصوص  ).أ/16(التأجيل

الفصــــل)1(  -د  فيـــھ بمـــا يليـــھ الـــذي والفصـــل قبولـــھ مـــن ول الفصـــل ـــ ي التـــأ نـــامج ال ـــ الطالـــب رســـب إذا

  .الصيفي

  )19(املادة

املادة  - أ بموجب امعة ا من ب ا إذا للطالب بطلب)و/ 15(يجوز يتقدم أن الدراسة، مقعده فقد أو ،

مدة د تز أال شرط امالً ادي لھ يحتفظ نفسھ السابق تخصصھ قبل وإذا للقبول، للعميد جديد

الدراسة عن مت) 4( عنانقطاعھ الطالب ستكمل قبولھ حالة و درجةسنوات، ع حصولھ طلبات

ضمن والتأجيل السابقة الدراسة مدة وتحسب الدراسة إ عودتھ عند ا املعمول طة ا وفق املاجست

التخرج لسنوات ع د  .ا

سبيجوز   - ب يح مقعدهان فقد او امعة ا من ب ا اذا برنامجللطالب وقبل دخر آالدراسة يز ماال

م) 15(عن النساعة ا درس ال الساباملساقات ديدةنامج ا الدراسية خطتھ من ون ت ان ع الق وان

ا دراس ع م قد ون منأي حسمأك و اك ال معدلھ سبة املح املساقات جميع وتدخل سنوات ع ر

درا لفصل مقابل د فأك ساعات) 9(واحد ا للدراسةمن   ع

 )2()20(ملادةا

  تية االت ا املاجست برنامج من الطالب   :يفصل

ستدراكية  -أ  املساقات ناء باست ن مرت املساقات من أي رسب عن،إذا اك ال معدلھ   .%)75(وقّل

نــــامجإ  -ب  بال التحاقــــھ ة ــــ ف طيلــــة الدراســــية خطتــــھ مــــن مســــاقات ثالثــــة ــــ رســــب عــــن،ذا ــــ اك ال معدلــــھ وقــــّل

)75(%.  

رسب  -ج  نإذا مرت الشامل    .متحان

املادة  -د  بمقت املراقبة تحت الوضع إزالة من يتمكن لم   ).ج/24(إذا

الرسالة  -ه  مناقشة رسب   . إذا

املادة  -و  املحدد ع د ا ضمن املاجست ع صول ا متطلبات بنجاح يتم لم   ).7(إذا

  )21(املادة

ماجست برنامج من فصل الذي للطالب يحق نفسھال نامج ال إ العودة امعة   .ا

  

 متحانات

 )22(املادة

من  -أ  الواحد املساق ائية ال الطالب عالمة ون   :تت

                                                
  11/9/2017بتاریخ ) 294/2017(بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) 18(من المادة ) د(تمت إضافة البند  1
  )45/2018(تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم  2
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ا .1 ل خصص و الفصل أعمال واحداً%) 60(عالمتھ راً تحر امتحاناً عمال ذه شمل و العالمة، عمن

لھ خصص و العالمة%) 30(قل منعمن ذلك شابھ ما أو موضوع، عرض أو ، بحوثاً أو ر وتقار قل

ا ل خصص و كحد%) 30(شاط، العالمة   .أعمن

طذاإ .2 لعذر فص امتحان عن الطالب يتقدمأو غيب ان الطالب ع املساق، مدرس يقبلھ ري ق عذر

ثالثة خالل عقأيامبالعذر املساق مدرس وع العذر اء ان خ تار المن مدة للطالب عو امتحان د

العذر قبول خ تار من ن أسبوع   .تتجاوز

لھ .3 يخصص ي ا امتحان العالمة%) 40(عالمتھ   .من

جميــــع .4 أمــــا تــــرد ــــا، عالما يل ــــ و ا يح ــــ ت عــــد الطالــــب ــــ إ الفصــــلية عمــــال وجميــــع والبحــــوث، ر، التقــــار

الطلبـــةأوراق اطـــالع او ـــا رد فيـــتم متحـــمتحانـــات ناء باســـت ـــا بجميـــععل املـــدرس حـــتفظ و ي ـــا ال وراقأان

واحد درا فصل عن تقل ال ملدة للطلبة ترد لم ال   . متحانات

البنـد  -ب  ورد مما ث ختبـارات) أ(س و ندسـية ال والتصـاميم ات ـ واملخت والبحـوث لقـات وا النـدوات مسـاقات

ساعات ا ل تخصص ال الدراسـاتالعملية نـة مـن توصـية و ليـة ال ـ العليـا الدراسـات نة وتقرر معتمدة،

ا م ل الطالب تحصيل مستوى م تقو وطرق النجاح متطلبات القسم   .العليا

  

  )23(املادة

عنإ)1(  -أ  الطالب غيب لھمتحانذا يوضع ي ا ائية) صفر(ال ال العالمة لھ حسب و متحان  .ذلك

عد)2(  -ب  لية ال العليا الدراسات نة تقبلھ ي ا ال متحان عن لتغيبھ عذر الطالب تقدم برأيخذإذا

متحان عقد خ تار من أسبوع خالل وذلك املساق غ،مدرس لِّ بَ العذريُ بقبول قراره لية ال دائرةإعميد

عالمة للطالب ل ل املساق ومدرس يل وال   ".مكتملغ"القبول

عالمة)3(  -ج  ع الطالب حصل مكتمل"إذا ور" غ املذ املساق ي ا ال لالمتحان يتقدم أن فعليھ ما، مساق

ا أقصا عالمةأسابيع ستةمدة ع فيھ حصل الذي للفصل التا الفصل بداية م"من ،"كتملغ

ن الصيفي،: الفصل الفصل أسابيع عة وأر ي، والثا عدّ ول الغرضو ذا ل دراسياً فصالً الصيفي الفصل

الطالبدرسإذا   .فيھ

يجة  -د  ن إزالة من الطالب يتمكن لم مكتمـل"إذا ـ الفقـرة" غ ـ ورد مـا العالمـة) أ(وفـق لـھ ترصـد املـادة، ـذه مـن

ا ستحق   .ال

ورد  -ه  مما ث مساقاتس غأعاله يجة الن تبقى حيث الرسالة الرسالة النجاح ن  .مكتمل
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  )24(املادة 

املاجســـت  -أ  مســـاقات مـــن مســاق أي ـــ للنجـــاح ـــى د ــد ســـتدراكية(ا املســـاقات ذلـــك ــ وترصـــد%) 70) (بمـــا

نــا يجـة ســتدراكية/ ن املســاقات ــ للطالــب عالمــة. راســب ــى أد ـون ــاديوت لھ ــ ــ للطالــب ل ــ

)50.(%  

عن  -ب  اك ال معدلھ نقص إذا املراقبة تحت الطالب   %).75(يوضع

الفصـــل  -ج  عــد دراســيان فصــالن ا أقصــا مــدة ــ ذلــك مفعـــول ــل يز أن املراقبــة، تحــت وضــع الــذي الطالــب، ــ ع

الغرض ذا ل فصال الصيفي الفصل عد وال املراقبة، تحت فيھ وضع   .الذي

  )25(املادة

ـ ع بنـاء مـا، مسـاق ـ طالـب ألي القسـم العليا الدراسات نة قبل من ائية ال العالمة ب تصو النظر يجوز

مــدة ــ العميــد ــ إ التوصــية يرفــع والــذي القســم، س رئــ ــ إ املســاق مــدرس مــن خطيــة بمبــادرة أو منــھ، خطــي طلــب

مــر لعــرض النتـائج، إعــالن عــد أســبوع ا املجلـس،أقصـا ــ ــغع لِّ املجلــسُوبَ بقــرار يل ــ وال القبـول مــدير العميــد

صدوره من ن أسبوع   .خالل

 )26(املادة

من  -أ  أقل عالمة ع فيھ يحصل مساق أي دراسة إعادة للطالب   %). 80(يجوز

املعدل  -ب  فقط ع العالمة وتحسب واحدة، مرة من أك الواحد املساق دراسة إعادة يجوز اك ال   .ال

ــذه  -ج  ـ و ــ اك ال معدلـھ رفــع لغايـة أو آخـر اختيــاري مسـاق ــ ھ رسـو ب سـ اختيــاري مسـاق دراســة للطالـب يجـوز

ع العالمة للطالب تحسب الة   .ا

الشامل  متحان

  )27(املادة

ـــــ  - أ ال واملتقدمـــــة ساســـــية يم املفـــــا يعاب اســـــ ـــــ ع الطالـــــب قـــــدرة قيـــــاس ـــــ إ الشـــــامل متحـــــان ــــــــــدف ا ســـــ اك

تخصصـــھ مجـــال ـــ والتطبيقيـــة التعليميـــة املشـــكالت حـــل ـــ ـــا وتوظيف ـــا، بي ط والـــر ملـــام. دراســـتھ، ذلـــك شـــمل و

والعل املنطقي والتحليل تخصصھ موضوع املعرفية باملنظومة   . العام

الطالب  - ب ا درس ال املساقات آخر امتحاناً س ل الشامل   .متحان

  

   )28(املادة

وفــق  -أ  املاجســت درجــة ــ ع صــول ا متطلبــات جميــع ــ أن قــد ــون ي أن عــد إال الشــامل لالمتحــان الطالــب ل ــ ال

ـــام ـــ) 4، 3(املـــوادأح وال املعـــدل، رفـــع لغايـــة للمســـاقات لون ـــ امل الطلبـــة ذلـــك مـــن ث ســـ و التعليمـــات، ـــذه مـــن

سابقاً  ا ف وا ن قد   .انوا
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خـــاللعقـــد )1(  -ب  واحـــدة مـــرة الشـــامل ي ســـبوعمتحـــان والثـــا ول ن الفصـــل مـــن عشـــر ــــادي مــــرةا عقـــده جـــوز و

الصيفيامنالسادس سبوعواحدة   .لفصل

فيـــھ  -ج  النجــاح عالمــة ـــون وت متحــان، ــ إ ـــا ف يتقــدم مــرة ــل ـــ الشــامل متحــان ـــ الطالــب يجــة ن ل %) 70(ــ

لھ ت   ".راسب"أو" نا"اديوتث

 )29(املادة

ذلك شمل بحيث الشامل متحان تنظيم عن مسؤولة القسم العليا الدراسات نة ون   :ت

الدقيق  -أ  للتخصص سبة بال محور ل مية أ حسب العالمات ع وتوز الشامل، متحان ا شمل ال املحاور   .تحديد

درجـــات)2(  -ب  يحملـــون ممـــن س التـــدر يئـــة أعضـــاء ـــ ع ا يح ـــ وت الشـــامل متحـــان اختبـــارات إعـــداد عمليـــة تقتصـــر

مشــارك أســتاذ رتبــة عــن تقــل ال اديميــة سأ تــدر يئــة عضــو مــن ــ أك وقيــام ة، ســر أرقامــاً الطلبــة إعطــاء مراعــاة مــع

متحان أسئلة من سؤال ل يح بت   .مختص

الشامل  -ج  متحان ون نيت ورقت نعمن ساعت عن تقل ال جلسة ورقة ل ل خصص و   .قل،

ـ متحان د الطالب يجة بن يل وال القبول ومدير لية ال وعميد العميد القسم س رئ   .يبلغ

  )30(املادة

املــــادة ـــــ ورد مــــا مراعــــاة مــــع فقـــــط ثانيــــة مــــرة لـــــھ التقــــدم يمكنــــھ الشــــامل متحـــــان ــــ الطالــــب رســــب ـــــذه) 7(إذا مــــن

  .التعليمات

 ) 31(املادة

ي -أ دول ا وفق املاجست لدرجة املساق عالمات   :تصنف

  التقدير                           العالمة

من-70   جيد                80أقل

من-80 جداً                 90أقل   جيد

  ممتاز                   90-100

الطالــــب-ب تقـــدير خطتــــھيحـــدد ـــ ــــة املطلو للمســـاقات ـــ اك ال املعــــدل ســـاب اح عــــد تخرجـــھ عنـــد املاجســــت لدرجـــة

ي دول ا فق و   :الدراسية

اك ال   التقدير                 املعدل

من-75   جيد                 80أقل

من-80 جداً                  88أقل   جيد

  ممتاز                            88-100
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للرسالة يل   ال

 )1( )32(املادة

عـــن  -أ  يقـــل ال مـــا دراســـة ـــ نجاحـــھ عـــد إال للرســـالة الطالـــب ل ـــ ضـــمن) 15(ال معتمـــدة ســـاعة عشـــرة خمـــس

عن اك ال معدلھ يقل أال ع الدراسية،   %). 75(خطتھ

مشـــارك  -ب  ومشـــرف رســـالتھ ـــ ع مشـــرف للطالـــب ن اجـــة(عـــ ا اقتضــــت أعضـــاء) إن ن بـــ ــــمـــن س التـــدر يئـــة

ن املـــادت ــام أح وفـــق خـــذ) 33،34(القســم، و كة، املشـــ أو املتداخلــة امج ـــ ال مراعــاة مـــع التعليمــات، ـــذه مــن

وتوصـية ليـة ال ـ العليا الدراسات نة من ب س ت ع بناءً العميد، من بقرار وذلك أمكن، ما الطالب ة برغب

القسم العليا الدراسات نة   .من

تية  -ج  طوات ا وفق للرسالة الطالب   : ل

مـن .1 ح ـ املق املشـرف واسـم ـا وخط رسـالتھ عنـوان يتضـمن القسـم س رئـ ـ إ بطلـب الطالب يتقدم

س التدر يئة أعضاء ن   .ب

اً .2 مشــار مشــرفاً و مشــرفاً تحــدد و ، مبــدئياً ــا وخط الرســالة عنــوان العليــا الدراســات ـة نـ إن(تقــر

اجـة ا أ) اقتضـت نوفــق املـادت ـام مــا) 33،34(ح الطالـب برغبــة خـذ مـع التعليمــات، ـذه مــن

  .أمكن

رسـالتھ .3 مشـروع الطالـب ايقـدم يحضـر مفتوحـة علنيــة مناقشـة الدراســاتأعضـاءحـدأـ نـة

املشــارك، واملشــرف واملشــرف القســم، ــ وجــد(العليــا مــن)إن س التــدر يئــة أعضــاء مــن واثنــان ،

مــ عي ختصــاص، سذوي التــدر يئــة أعضــاء مــن م ــ وغ القســم، ــ العليــا الدراســات نــة ا

باملوضوع ن تم   .امل

ليـة .4 ال ـ العليـا الدراسـات نـة مـن ب سـ ت ع بناء ائية، بصورة الرسالة مشروع العميد يقر

التعـــــديالت أجـــــرى قـــــد الطالـــــب ـــــون ي أن عـــــد القســـــم، ـــــ العليـــــا الدراســـــات نـــــة مـــــن وتوصـــــية

ائية   .ال

  

 )2( )33(املادة

كة،  -أ  املشـ أو املتداخلـة امج ـ ال ـ وخصوصـاً مسـوغة، حـاالت ـ رسـالتھ ـ ع للطالب مشارك مشرف ن عي يجوز

القسم العليا الدراسات نة من وتوصية لية ال العليا الدراسات نة من ب س وت العميد من   .بقرار

املشـــارك،  -ب  واملشـــرف املشـــرف مـــن ـــل ـــ ط وجـــد(شــ القســـم،)إن ـــ س التـــدر يئـــة أعضـــاء ن بـــ مـــن ـــون ي أن ،

ن ت الرت ن ات بإحدى متفرغ محاضر أو مشارك، أستاذ أو أستاذ، رتبة   . و
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ك  -ج  امعـة، ا ـ القسـم خـارج مـن املشـارك املشـرف أو املشـرف، ن عيـ العميـد مـن بقـرار مسـوغة حاالت مـايجوز

نـة مـن وتوصـية ليـة ال ـ العليـا الدراسـات نـة مـن ب سـ بت امعـة ا خـارج من املشارك املشرف ن عي يجوز

القسم العليا   .الدراسات

القسـم، )1(  -د  ـ العليـا الدراسـات نـة مـن وتوصـية ليـة ال ـ العليـا الدراسـات نـة من ب س ت ع ءً بنا للمجلس

شـ يتو أن ع برتبـةاملوافقة متفـرغ محاضـر أو مسـاعد أسـتاذ رتبـة مـن س تـدر يئـة عضـو أسـتاذ/ راف براتـب

علميــــةمســـاعد، مجــــالت ــــ تخصصــــھ مجــــال ــــ قــــل ــــ ع بحثـــان شــــر لل بــــل قُ أو لــــھ شــــر قــــُد ــــون ي أن طة شــــر

شـــور  م الــدكتوراه درجـــة ــ ع حصـــولھ عــد ومصـــنفة عامحكمــة مصـــنفة مجلــة ـــ شــر لل مقبـــول أو ما مليـــا،أحــد

البحثان ون ي ال نوأن سمستل التدر يئة عضو اصة ا الدكتوراه أو املاجست رسالة  . من

الطالب  -ه  رسالة موضوع ، العل إنتاجھ أو الدقيق تخصصھ املشرف اختيار   .يرا

أخرى   -و  جامعات مع كة املش امج ال امعة ا خارج من املشرف ن عي مسوغة حاالت   .يجوز

العميقـدم )2(  -ز  ــ ا ــراً تقر ــ درا فصــل ــل ايـة ــ الطالــب رســالة ــ ع الطالــباملشــرف تقــدم مــدى فيــھ شــرح يـد

الطإ علم و الرسالة مشروع موقعـھنجاز خـالل مـن بـذلك أقصـاهالـب موعـد ـ ـي و بدايـةأسـبوعانلك مـن

سلبياً  ر التقر ان اذا التا   .الفصل

   )34(املادة

نائ  -أ  اســــت لظـــروف داخــــليجـــوز ، إجـــازة ــــ ع ن اصـــل ا القســــم ـــ س التــــدر يئـــة أعضــــاء مـــن مشــــرف ن عيـــ ية

املادة ام أح وفق   ). 33(ردن

،  -ب  القسـم ـ العليـا الدراسـات نـة من وتوصية لية ال العليا الدراسات نة من ب س ت ع بناءً للمجلس،

إجــــازة ـــ ع اصـــل ا س التــــدر يئـــة عضـــو ســــتمر أن ـــ ع بــــدون(املوافقـــة إجـــازة انتـــداب، إعــــارة، ، ـــ عل تفـــرغ

ا) راتب السـن لبلوغ امعة ا خدمتھ ت ان الذي أو ردن، يداخل أو، لقـانو الطالـب رسـالة ـ ع شـراف ـ

واحـــد ـــ درا فصـــل ـــ م قـــد ـــون ي أن ـــ ع ـــا، عل شـــراف ـــ ـــاملشـــاركة وأنع ، مشـــرفاً نـــھ عي ـــ ع قـــل

الة ا ذه الطالب ة مص   .ترا

ـــــ  -ج  ع اصـــــل ا س التــــدر يئـــــة لعضـــــو يجــــوز الـــــبالدإجــــازةال ،(خـــــارج ـــــ عل ر إعـــــارةتفــــرغ بـــــدون انتــــداب، ) اتـــــب،

سـتمرار) باإلشــرافاملشـاركة( شـراف باملشـاركة( باإلشــرافأو قــوم) باإلشــرافسـتمرار و الطالـب رســالة ـ ع

املشرف بتغي للعميد ب س بالت القسم س املشارك(رئ بھباألسلوب) املشرف ن ع   .الذي

  )35(املادة

املشارك املشرف أو املشرف غي وجد(يجوز مـن) إن طلـب ـ ع بنـاءً بـھ ن عـ الـذي باألسـلوب نائية، اسـت خاصة لظروف

الطالب أو   . املشرف
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  )36(املادة

تمـت ـ ال ا نفسـ قـة بالطر التعـديل ـتم و ذلـك، البحـث ظروف اقتضت إذا ا وخط الرسالة مشروع عنوان عديل يجوز

املوافقة  .ا

 )1()37(املادة

خ تـــار مـــن ابتـــداءً طالـــب ـــل ـــ ع إشـــرافھ عـــن لـــھ ـــ التدر العـــبء ضـــمن واحـــدة معتمـــدة ســـاعة للمشـــرف تحســـب

مشــــرف وجـــود حالـــة ـــ و ن، دراســــي ن فصـــل عـــن للمشـــرف تحســــب ـــ ال الفصـــول عـــدد ــــد تز أال ـــ ع مشـــرفاً نـــھ عي

فصل نصف الصيفي الفصل حسب و ما، م ل ل ساعة نصف تحسب الغرضمشارك ذا ل   .درا

 ) 38(املادة

ي  -أ  يأ كما واحد وقت ا عل شراف للمشرف يحق ال الرسائل لعدد ع د ا ون   : ي

أستاذاً  .1 ان إذا رسائل   .ست

اً أ .2 مشار أستاذاً ان إذا رسائل ع   .ر

نرسال )2( .3 مساعداً ت أستاذاً ان    .إذا

ــق -ب  -ب  بَّ طَ أويُ ، املاجســـت رســائل ــ ع واحــد وقــت ــ ــا عل شــراف للمشــرف يحــق ــ ال الرســائل لعــدد ــ ع ــد ا

املشارك ستاذ و لألستاذ سبة بال ما بي مع ا أو   .الدكتوراه،

  

الرسالة   مناقشة

  )3( )39(املادة

ــا  -أ  ف تتــوافر أن ــ ع علميــة، يــة ومن ســليمة بلغــة رســالتھ الطالــب عــد جديــداًُ علميــاً إنجــازاً تحــوي وأن صــالة،

العلمية لألمانة مخالفة ون ت ال وأن تخصصھ، ميدان املعرفة عميق اماً   .وإس

دليــل  -ب  ـ و التعليمـات، ـذه ـ ــا عل املنصـوص املواصـفات حسـب ـا وطباع رســالتھ إعـداد مـن الطالـب ـاء ان عنـد

ائيــة ة ــ يقــدم امعيــة، ا الرســائل املشــارككتابــة واملشــرف للمشــرف ــا وجــد(م بــإبالغ)إن املشــرف قــوم و ،

املناقشـــة نـــة تـــأليف إجـــراءات ـــ للســـ بـــذلك خطيـــاً القســـم س ـــ. رئـــ ين ان عـــد إال املناقشـــة نـــة تؤلـــف وال

املــواد ــام اح وفــق املاجســت درجــة ــ ع صــول ا متطلبــات جميــع ث)  4، 3( الطالــب ســ و التعليمــات، ــذه مــن

سابقاً  ا وا ن قد انوا وال املعدل، رفع لغاية للمساقات لون امل الطلبة ذلك   .من

القسـم )4(  -ج  ـ العليـا الدراسـات نـة مـن وتوصـية ليـة ال ـ العليـا الدراسـات نـة ب سـ ت ع بناءً العميد، ن ع

وا ســـــاً رئ الطالــــب مشـــــرف مـــــن مؤلفـــــة الرســـــالة ملناقشــــة نـــــة املشـــــرف مـــــن اح ــــ املشـــــاركواق وجـــــد(ملشـــــرف ،)إن

م أحـد ــون ي أن ـ ع الرسـالة، موضــوع ـ ختصــاص ذوي مـن ن ــوعضـو امعـة،قـلع ا خــارج رتبــةمـن و
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مشـــــارك، أســـــتاذ أو نأســـــتاذ املـــــادت وفـــــق للمشـــــرف ـــــة املطلو الشـــــروط م فـــــ تتـــــوافر أن ـــــ ـــــذه) 33،34(وع مـــــن

عضاء. التعليمات ن ب وتنظيمھ النقاش إدارة نة ال س رئ تو  و

ميـــداني  -د  ـــ ة ـــ املم ة ـــ ا ذوي مـــن ســـية التدر يئـــة ال خـــارج مـــن عضـــاء أحـــد ـــون ي أن مســـوغة حـــاالت ـــ جـــوز

  .التخصص

مســـ  -ه  حــاالت ـــ مـــنيجــوز وتوصــية ليـــة ال ــ العليـــا الدراســات نـــة مــن ب ســـ ت ــ ع بنـــاءً العميــد ـن مــ قــرار و وغھ

عضو غي القسم العليا الدراسات املناقشة/نة نة   .أعضاء

  )1( )40(املادة

مــن  -أ  اح ـ واق القســم، ـ العليــا الدراسـات نــة ب سـ ت ـ ع بنــاءً للرسـالة العلنيــة للمناقشـة موعــداً العميـد يحـدد

ال مـا للرسـالة يلھ ـ ـ ع ـ وم ، للماجسـت خـرى املتطلبـات جميـع ـ أن قـد الطالـب ـون ي أن عد املشرف،

عن عةيقل مشروعأر إقرار ع املوافقة صدور خ تار من ر املادةأش ام اح وفق   ).4/ج32(الرسالة

ســــليم  -ب  ن بـــ املـــدة تقــــل ال وأن ن، أســـبوع عـــن املناقشــــة وموعـــد املناقشـــة نــــة ن عيـــ ن بـــ املــــدة تقـــل ال أن يجـــب

ن أسبوع عن املناقشة وموعد نة ال ألعضاء   .الرسالة

مدة )2(  -ج  ضمن من الصيفي الفصل يحسب عةال الفقرةر ا عل املنصوص ور إذا) أ( ش إال املادة ذه من

الفصل ذلك الً م الطالب   .ان

 )41(املادة

املــــادة  -أ  ـــ ورد مـــا مراعيــــة عضـــاء ن بـــ والتــــداول املناقشـــة ـــاء ان عــــد باألغلبيـــة ـــا قرار املناقشــــة نـــة تتخـــذ

للطالب)أ/39( يجة الن نة ال س رئ علن ثم ،  .  

بصيغة  -ب  القرار ون أو"نا"ي التعديالت"، إجراء عد أو"نا يجة". راسب"، الن ون حالة عـد"و نا

التعــديالت التعــديالت"إجــراء يجــري أن الطالــب ــ وع القــرار، ــ ع ــة املطلو التعــديالت ــت ب بت نــة ال تقــوم ،

الــذ للفصـل التــا الفصـل ايــة ا وأقصـا أســبوعان، ـا أدنا مــدة راســباً ـ عــدُ ّ و الرسـالة، فيــھ نوقشـت . ي

إتمـــــام لغــــرض فصــــالً الصــــيفي الفصـــــل ســــب يح وال للدراســــة، ــــ ع ـــــد ا ـمن ضـــ الفصــــل ــــذا ســــب يح وال

  . التعديالت

ــ  -ج  إ بــذلك ــراً تقر املشــرف يرســل باألغلبيــة نــة ال مــن ــا إجاز عــد و ــة، املطلو تعــديالت ال إجــراء املشــرف ع يتــا

ي الذي القسم، س املناقشةرئ إجراءات باستكمال العميد بدوره   . بلغ

موق  -د  القـــرار نـــة ال س رئـــ بيبعــث يقـــوم والـــذي القســـم س رئـــ ـــ إ ليـــةإعـــاً ال وعميـــد العميـــد مـــن ـــل ـــ ا رســـالھ

يل وال القبول ومدير القسم س   .ورئ

الرسالة  مواصفات

  )42(املادة
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يـة العر باللغـة املاجسـت رسـالة بحيـث. تكتـب يـة، نجل باللغـة خـر و يـة العر باللغـة ما أحـد صـان م ـا رفـق و

ن ص امل من أي د يز لمة) 350( عنال ن وخمس س،. ثالثمائة للتـدر أخـرى لغـة ـا ف سـتعمل ـ ال ليـات ال أما

ــد يز ال ــا ل ــص وم الرســالة، ـــثال) 350( عــنفتكتــب وا ــص م ــا مع رفــق و اللغــة، بتلــك لمــة ن وخمســ ثمائــة

د يز ال ية العر ـد) 350( عنباللغة يز ال مـا صان امل شمل أن را و لمة، ن وخمس لمـات) 10-5( عـنثالثمائة

الرسالةKey Wordsمفتاحية رسة ف   .ألغراض

  )43(املادة

الع البحث عمادة عده نموذج وفق العنوان صفحة ون يت يأ ما شمل و العليا، والدراسات   : ل

امعة .1 ا رسمياً ل م و كما ا مقدم واسم الرسالة   .عنوان

وجد .2 إن املشارك، واملشرف املشرف   .اسم

اسـتكماال"تيـةالعبـارة .3 الرسـالة ـذه تخصــص قـدمت مـوك ال جامعـة ـ املاجسـت درجـة أو......" ملتطلبـات

ا ة مكتو الرسالة انت إذا أخرى، لغة أو ية، نجل اللغة ا يقابل   . ما

“Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in … at Yarmouk 

University”.  

املناقشةأسماء .4   .نة

املناقشة .5 خ   .تار

 )44(املادة

قياس .1 ورق ع مطبوعة الرسالة   .(A4)تقدم

باللغـــــة .2 انـــــت إذا ومســـــافتان يـــــة العر باللغـــــة ـــــة مكتو الرســـــالة انـــــت إذا ونصـــــف، مســـــافة ن الســـــطر ن بـــــ ك ـــــ ي

ية   .نجل

ــامش .3 ك ـ ــ) 3.5(ي ا ســار ـ وع يــة، العر ـ ال ــ الصــفحة ن يمـ ــ ع مــنسـم ــل ـون و يــة، جن ـ ال

خرى وامش   . سم) 2.5(ال

املراجــع .4 ـت وث ـ وا ا ووضــع ـ العل البحـث أســاليب وفـق الرسـالة، أجــزاء لتنظـيم موحـداً اً و أســل القسـم بـع ي

و  ا عد نماذج حسب ارس، اوالف فيھل عل العليا الدراسات   .طلبة

  )45(املادة

خـــ  الرســـالة الطالـــب ن تضـــم حالـــة املــــوادـــ ـــون ت أن ـــ ب ي أخـــرى، رســـومات أو بيانـــات أيـــة أو جـــداول أو صـــوراً أو رائط

الرسالة جميع متماثلة ون ت وأن جيدة، بحالة البقاء ا ل يكفل نوٍع من   .املستعملة

 )46(املادة

مـدمج قـرص ـ ع ونيـة إلك وأخـرى ورقيـة ة ـ امعـة ا مكتبـة ـ ـودع و القسـم، ـ الرسالة من ة الطالب يودع

ملف الورقيةpdfبصيغة ة ال أصل ون ت مدمج. ، قرص ع ونية إلك ة ب العمادة د   . وتزوَّ
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الدرجة  منح

  )47(املادة

مجلــس مـن بقــرار املاجسـت درجــة القســمتمـنح ــ مجل مـن وتوصــية العليـا، الدراســات مجلــس ب سـ ت ــ ع بنـاءً العمــداء

تية الشروط يفاء اس عد لية،   :وال

امعة  -أ  ا ا املعمول والتعليمات نظمة ورة املذ املتطلبات جميع   . إتمام

امعة  -ب  ا العامة التخرج إجراءات   إتمام

ا وصالحيا ان  ال

  )48(املادة

الفقرة ترا بموجب والقسم لية ال من ل العليا الدراسات نة تأليف املادة) أ(عند املادة) أ(والفقرة) 7(من من

مـــــوك) 8( ال جامعـــــة ـــــ العليـــــا الدراســـــات نظـــــام ن2003لســـــنة) 94(رقـــــم-مـــــن ـــــات أعضـــــاء اختيـــــار ـــــ ـــــ ع الرتبـــــة م،

ذا بالرتبة م من ن ب الفرص افؤ وت ن، نت   .اال

 )1( )49(املادة

تية الصالحيات القسم العليا الدراسات نة   :تتو

ـــ  -أ  للطلبـــة ســـتدراكية املســـاقات وتحديـــد القســـم، ـــ العليـــا بالدراســـات لاللتحـــاق ن املتقـــدم طلبـــات ـــ النظـــر

املادةوالتوصيةالقسم، وفق الطالب بقبول لية بال العليا الدراسات نة التعليمات) 11(ل ذه   .من

يجة  -ب  الن وإقرار إجرائھ، ع شراف و الشامل متحان   .تنظيم

ي  -ج  يا بما لية ال العليا الدراسات نة ا   :التوصية

وجد - 1 إن املشارك واملشرف املشرف ن   عي

كما - 2 املناقشة ان أعضاء ن باملادةعي  )ج39(ورد

املادة - 3 وفق الطلبة التعليمات) 12(انتقال ذه  .من

املادة - 4 وفق للطلبة مساقات ساب التعليمات) 13(اح ذه  من

الرسالة - 5 مشروع  .إقرار

للط - 6 ستدراكية املساقات ساب  .بةلاح

ب  -د  س بماإالت يالعميد   :يأ

                                                
  )24/2014(بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) 49(تم تعدیل المادة رقم  1
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املســــــاقات - 1 بدراســـــــة نائية اســــــت حــــــاالت ــــــ للطلبــــــة خـــــــارجالســــــماح ــــــم، خطط ــــــ املقــــــررة ســــــتدراكية

امعة  .ا

ــــد - 2 يز ال مـــــا بدراســــة نائية، اســــت حــــاالت ــــ للطالــــب، املســـــاقات) 3( عــــنالســــماح مــــن معتمــــدة ســــاعات

العميد من ا عل املسبقة املوافقة أخذ عد امعة ا خارج ة  .ختيار

ا - 3 إل القسم مجلس ا يفوض العليا بالدراسات تتصل أخرى أمور   .أية

 )1( )50(املادة

تية الصالحيات لية ال العليا الدراسات نة   :تتو

العليا  -أ  الدراسات شأن لية ال املختلفة قسام ن ب سيق   .الت

برنامج  -ب  ل م قبول ح املق الطلبة عدد للمجلس ب س   الت

للمادة  -ج  ناداً اس للقبول إضافية مفاضلة أسس بوضع للمجلس ب س التعليمات) 10(الت ذه   . من

بما  -د  للعميد ب س يالت   :يأ

الرسالةإقرار  -1  .مشروع

املشاركيع -2 واملشرف املشرف  .وجدإنن

املناقشةأعضاءنيع -3  .ان

املادة -4 وفق الطلبة التعليمات) 12(انتقال ذه  .من

مساقات -5 ساب املادةاح وفق التعليمات) 13(للطلبة ذه  .من

املادة -6 وفق الطالب بقبول للعميد ب س التعليمات) 11(الت ذه  .من

للعميدإ -7 ا ب س والت للطلبة ستدراكية املساقات  .قرار

ا -8 إل لية ال مجلس ا يفوض العليا بالدراسات تتعلق أخرى أمور  .أية

  

ادة ش املاجست طلبة  "العاالدبلوم"منح

  )51(املادة

املاجست  -أ  برامج أحد ل امل للطالب العا الدبلوم ادة ش تية/ تمنح االت ا إحدى الرسالة   : مسار

ســتطع .1 ولــم الدراســة، ــ انتظامــھ بــدء مــن دراســية فصــول ثمانيــة نــامج ال ــ يلھ ــ ــ ع ــ انق إذا

ــ ورد مــا مراعــاة مــع ا ومناقشــ الرســالة الصــيفي) 7(املــادةإنجــاز الفصــل عــد وال التعليمــات، ــذه مــن

الغرض ذا ل   .فصالً

                                                
  )24/2014(بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) 50(تم تعدیل المادة رقم  1
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معـــدل .2 و خطتــھ ــ ــة املطلو املســاقات جميــع دراســة بنجــاح ــ أن أن عــد الرســالة مناقشــة ــ رســب إذا

  .قلع% 75تراك

الطا .3 مشـرف مـن ـر تقر ـ ع بنـاء خطيـا ـر تقر القسـم ـ العليا الدراسات نة قدمت عـدمإذا يفيـد لـب

يقـل ال بمـا ـة ختيار و ـة جبار املسـاقات بقيـة دراسـة عليـھ الـة ا ـذه ـ و رسـالتھ، كتابـة ع قدرتھ

تراك) 33(عن معدل ع صول وا معتمدة   .قلع% 75ساعة

ع .4 صــــول با كتفــــاء و املاجســـت دراســــة مواصــــلة ـــ رغبتــــھ عــــدم مبــــدياً ســـمھ ق ــــ إ خطيــــاً تقـــدم ــــإذا

بمــا الرســالة مسـار ــ ـة ختيار و ــة جبار املســاقات بقيـة دراســة عليـھ الــة ا ــذه ـ و ، العــا الـدبلوم

عن يقل تراك) 33(ال معدل ع صول وا معتمدة   .قلع% 75ساعة

ادة  -ب  شــــ العــــا"تمــــنح املاجســــت" الــــدبلوم بــــرامج أحــــد ــــ ل ــــ امل إحــــدى/ للطالــــب ــــ الشــــامل ــــاالتاملســــار ا

  :تية

ن .1 مرت الشامل متحان رسب   .إذا

دراسـة .2 أكمـل قـد ـان و دراسـية، فصـول ثمانيـة املاجسـت برنـامج ـ يلھ ع انق سـاعة) 33(إذا

عـــــن يقـــــل ال بمعـــــدل الدراســـــية خطتـــــھ مـــــن الشـــــامل%75معتمــــدة لالمتحـــــان التقـــــدم مـــــن يـــــتمكن ولـــــم ،

املــ ـ ورد مــا مراعــاة مـع فيــھ، ــذا) 7(ادةوالنجـاح ل فصــالً الصـيفي الفصــل عـد وال التعليمــات، ــذه مـن

  .الغرض

ــــ .3 ع صــــول با كتفــــاء و املاجســـت دراســــة مواصــــلة ـــ رغبتــــھ عــــدم مبــــدياً قســـمھ ــــ إ خطيــــاً تقـــدم إذا

معـدل ع صول وا ة، ختيار و ة جبار املساقات بقية دراسة عليھ الة ا ذه و ، العا الدبلوم

  .قلع% 75تراك

ادة  -ج  شــ مــنح العـــا"تُ ــ" الــدبلوم ع بنــاء العمـــداء، مجلــس مــن وتوصـــية بقــرار العليــا، الدراســات مجلـــس ب ســ ت

لية ال مجلس من ب س وت القسم، مجلس  . من

رايات  ا

  )1( )52(املادة

ب س ت ع بناء ا، ف العليا الدراسات طلبة من ن للمتفوق رايات ل اً سنو مبلغاً املوازنة امعة ا لس مج يخصص

لية ال مجلس من توصية ضوء العليا، الدراسات احمجلس القسم،واق مجلس للعمادةمن مكن تمنحأنو

العل البحث مجلس ا يقر آلية وفق ن املتفوق للطلبة بحثية   .جرايات

 )2( )53(املادة

ي يأ مما رايات ا انية م   :تتألف

العليا. 1 الدراسات مجلس ب س ت ع بناء امعة ا مجلس ا يخصص ال   .املبالغ

الغاية. 2 ذه ل امعة ا ا تقبل ال والوقفيات عات والت بات   .ال

                                                
  6/3/2015تاریخ ب) 10/2015(عدیل المادة بقرار مجلس العمداء رقم تم ت 1
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 )1( )54(املادة

العليا  -أ  والدراسات العل البحث عمادة إ رايات ا ع صول ا طلبات   . تقدم

ـــــا  -ب  تحتاج ـــــ ال والبحثيـــــة ســـــية التدر رايـــــات ا عـــــدد العليـــــا والدراســـــات ـــــ العل البحـــــث عمـــــادة ليـــــات ال  تــــزود

العليــاقســام الدراســات مجلــس ــ ع العــدد عــرض و ، ــ الدرا الفصــل بــدء قبــل عليــا دراســات بــرامج ــا ــ ال

الفصل ذلك رايات ل املتوافرة املادية انات م حسب وإقراره   .ملناقشتھ

  )2( )55(املادة

اجـات  -أ  ا لسـد القسـم مجلـس مـن وتوصـية ليـة ال مجلـس مـن ب سـ ت ـ ع بنـاءً املجلـس مـن بقـرار راية ا تمنح

لألقسام والبحثية سية   . التدر

العل  -ب  للبحث ليتھ وأ الطالب تفوق مدى راية ا إعطاء   .يرا

أ  -ج  ـ ع تخصـص، ـل ـ للطلبـة ـ اك ال املعدل وفق تناف أساس ع راية ا ـتمنح أن قـد الطالـب ـون ي ن

عــــن يقــــل ال وضــــع6مــــا للمجلــــس جــــوز و الغايــــة ــــذه ل ســــتدراكية املســــاقات تحســــب وال خطتــــھ، مــــن ســــاعات

وعـددللمفاضلة أخرى  أسس بنجاح خطتھ من الطالب ا درس ال الساعات عدد رايـاتتتعلق حصـلا ـ ال

سابقا ا   .عل

  )4( )3( )56(املادة

نوعــــان  -أ  رايات   :ا

نصـــفية .1 ســـية تدر عـــن: جرايـــة يقـــل ال ـــ تراك معـــدل ـــ ع ن اصـــل ا للطلبـــة ـــد%. 84تمـــنح يز ال أن طة شـــر

ع للطالب الدرا عـن) 9(العبء يقـل ال وأن معتمدة، قـدره سـاعات،) 6(ساعات مبلغـاً شـمل ) 100(و

مـــن ــل نصــف مــن الطالــب وإعفــاء ، اً ر شــ املع: دينــار الســاعات ورســوم يل ــ ال ـــارســوم اجتاز ــ ال تمــدة

جراية ع فيھ يحصل الذي للفصل   .بنجاح

عيــــة .2 ر ســــية تدر عــــن: جرايــــة يقــــل ال ــــ تراك معــــدل ــــ ع ن اصــــل ا للطلبــــة ــــد%80تمــــنح يز ال أن طة شــــر ،

للطالـــب ـــ الدرا عـــن) 9( عـــنالعــبء يقـــل وال معتمـــدة، قـــدره) 6(ســـاعات مبلغـــاً شـــمل و معتمـــدة، ســـاعات

دينـار ) 75( وســبعون مــنخمسـة ـل نصــف مــن الطالـب وإعفــاء ، اً ر شــ الســاعات:  اً ورســوم يل ـ ال رســوم

جراية ع فيھ يحصل الذي للفصل بنجاح ا اجتاز ال   .املعتمدة

ــد  -ب  وا اكميـة ال م معــدال تقـل لطلبــة جرايـات مــنح القسـم، حاجـة ضــوء ـ و نائية، اســت حـاالت ــ للمجلـس يجـوز

ل ل ـــ امل املعتمـــدة للســـاعات ـــى البنـــدد ـــ ورد عمـــا أو) أ(ــــا ــــأعـــاله ورد عمـــا املقطوعـــة الســـاعات عـــدد تقــــل

املادة) ج(الفقرة القسم)55(من مجلس من وتوصية لية ال مجلس من ب س بت التعليمات، ذه   .من
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املـــادة  -ج  ـــ ورد ممــــا الـــرغم ـــ ــــي) ب/أ/56(واملــــادة) 55(ع رد الطالـــب يمـــنح التعليمــــات ـــذه دول مـــن ـــ فعتــــھع

وصـــــــيفيأول فصـــــــل( ي للفصـــــــل) وثـــــــا نصـــــــفية ســـــــية تدر جرايـــــــة وس ـــــــالور الب نـــــــامجول لدرجـــــــة ب التحاقـــــــھ مـــــــن

الفصــل وخـالل التخصــص نفــس ـ املاجســت نــامج ب التحاقـھ طة شــر نــافسول املاجسـت و ــ الدرا العـام مــن

نالطلبة التاليةخر الفصول التعليمات وفق رايات ا   ع

عـنإذا  -د  للطالب الدرا العبء يـدفع) 6(نقص فُ رايـة، ا منحـھ عـد لھ ـ مـن مـا مـادة إلسـقاطھ يجـة ن سـاعات

قدره مبلغ ا) 75(لھ قام ال سية التدر عباء بدل اً ر ش ديناراً وسبعون   .خمسة

عــن  -ه  للطالــب ــ الدرا العــبء نقــص الفصــل) 6(إذا ايــة مــا مــادة ــ ھ رســو يجــة ن رايــة،ســاعات ا بــھ مــنح الــذي

قدره مبلغ لھ دفع ا) 75(فيُ قام ال ة ر الش عباء بدل ا ر ش دينارا وسبعون  .خمسة

الطالــبإ  -و  ل ــ أخـــرى،) 9(ذا دراســية مــادة ــ ورســب واحــدة دراســية مــادة ـــ ــ ون ــ الدرا لھ ــ مــن ســاعات

الســـاعات رســــوم نصـــف لـــھ ـــدفع فيُ املتبقيـــة، الدراســـية املـــادة مبلــــغوأســـقط لـــھ ـــدفع و ـــا، ـــ ن ـــ ال ) 75(للمـــادة

ا قام ال ة ر الش عباء بدل ا ر ش دينارا وسبعون  .خمسة

مبلــــغ  -ز  لـــھ ــــدفع فيُ رايــــة، ا فيـــھ ــــنح مُ الــــذي الفصـــل ــــ ا ل ــــ ـــ ال املــــواد جميــــع ـــ الطالــــب رســـب خمســــة) 75(إذا

ا قام ال ة ر الش عباء بدل ا ر ش دينارا  .وسبعون

رايةإذا  -ح  ا امتيازات منھ سقط ف راية ا فيھ نح مُ الذي الفصل ا ل ال املواد جميع الطالب  .أسقط

الطالــب  -ط  ل ــ أضــاف) 9(إذا ثــم دراســية، لــھ) 3(ســاعات صــرف فيُ رايــة ا فيــھ ــنح مُ الــذي الفصــل خــالل ســاعات

فقط) 9(عن دراسية  .ساعات

  )57(املادة

م و ، فص أساس ع راية ا املـدةعطى د تز ال أن ع ا نفس السابقة قة بالطر ا تجديد فصـولعـن كن عـة أر

 . دراسية

 )58(املادة

ي يأ ما راية ل يتقدم الذي الطالب ط   :ش

امعة  -أ  ا للدراسة تاماً تفرغاً متفرغاً ون ي   .أن

عـــن  -ب  ـــ الدرا عبـــؤه يقـــل ال املســـاقات) 6(أن ـــا ف بمـــا معتمـــدة، ـــســـاعات الدرا الفصـــل ـــ ســـتدراكية

الصيفي الفصل ناء باست   .الواحد

ة  -ج  ج أية من دراسية عثة أو منحة ع حاصالً أو موظفاً ون ي ال   .أن

   )59(املادة

بالعمـــل  -أ  نصــفية ســـية تدر جرايــة ـــ يتقا الــذي الطالـــب م ــ ال) 15(يل مـــا ـــا م ســبوع، ـــ ســاعة عشـــرة خمــس

د ات) 9( عنيز املخت ع إشراف أو سية تدر   .ساعات

بالعمــل  -ب  عيــة ر ســية تدر جرايــة ــ يتقا الــذي الطالــب م ــ ــد) 10(يل يز ال مــا ــا م ســبوع، ــ ســاعات  عــنعشــر

شراف) 6( أو س التدر ساعات ات ست املخت   .ع
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االت )1(  -ج  ا راية ا   : تيةتل

الدراســـية .1 خطتـــھ مـــن ـــا ل ل ـــ امل املعتمـــدة الســـاعات عـــدد زاد ـــ) 9( عـــنإذا ورد مـــا مراعـــاة مـــع ســـاعات

التعليمات/56املادة ذه من   ب

القسم .2 العليا الدراسات نة من بقرار أو منھ، بطلب راية با العمل عن الطالب انقطع   .إذا

التعليماتإذا .3 ذه مواد ام أح من أي الطالب   .خالف

  

  )60(املادة

درا فصل ل وتمنح ا، استحقاق خ تار املاجست درجة   .تحمل

  )61(املادة

املواقـــــع  ـــــ والعمـــــادات قســـــام و ليـــــات ال ـــــ عالنـــــات ولوحـــــات امعـــــة ا موقـــــع ـــــ ع ـــــاص ا الطالـــــب حســـــاب ـــــ عت

تخصـــھ قـــرارات بـــأي الطالـــب لتبليـــغ املقعـــد( املعتمـــدة املراقبـــةالوضـــع، الفصـــل، فقـــدان ـــ........تحـــت أن، )ا لـــھ يجـــوز وال

ذلك ع إطالعھ عدم   .يحتج

   )62(املادة

امعة ا عن الصادرة شرات ال ع اطالعھ عدم أو التعليمات، ذه علمھ عدم يحتج أن طالب ألي يجوز   .ال

  )2( )63(املادة

عــراف و العلميــة باألمانــة الطالــب ام ــ ال عــدم ن تبــ ــإذا التحقيــق نــة ــ ا الطالــب يحــال طلبــة اديميــة، مخالفــات

العليا والدراسات العل البحث عمادة العليا   .الدراسات

  )64(املادة

التعليمات ذه تطبيق عن شأ ت ال االت ش العمداء مجلس ت   ي

  )65(املادة

رقم عليمات التعليمات ذه موكعليمات2008لسنة) 1(تل ال جامعة املاجست   .برنامج

  )66(املادة

التعليماتا ذه ام أح تنفيذ عن مسؤولون يل وال القبول ومدير والعميد س   .لرئ
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