
 ات القبول إجراءول: الفصل ال 

 

  (15) في املاجستير  لقبول لإضافة شروط 

 النموذج جراءال  التسلسل

  مجلس القسم )توصية( 1

  مجلس الكلية )تأييد( 2

  مجلس عمادة الدراسات العليا )قرار( 3

 

 الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقةمواد 

( على األقل في  املرحلية (: 15)املادة 
ً
يشترط للقبول بمرحلة ) املاجستير ( حصول الطالب على تقدير )جيد جدا

 الجامعية، ويجوز ملجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصلين على تقيديير ) جيد مرتفع (.

كميييييا يجيييييوز ملجليييييس عميييييادة الدراسيييييات العلييييييا بنييييياءا عليييييى توصيييييية مجليييييس القسيييييم وتأيييييييد مجليييييس الكليييييية قبيييييول 

  يقييل معيييدل الطيييالب فيي  
 
دـا مجلييس الجامعيية، عيييلى ي  الحاصييلين علييى تقييدير )جيييد( فيي  جعييت الحييرام  السييل يمييد 

( فييي  مقيييررات الت.صييي  ملرحلييية البكيييالوريو . 
ً
عمسسسادة الداا سسسات العليسسسا  وملجلسسس كيييل األحيييوال عيييا )جييييد جيييدا

 .بناَء على توصية مجل  القسم وتأييد مجل  الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرواية للقبول 

 

  



 (16) قبول في الدكتوااهللإضافة شروط 

 النموذج جراءال  التسلسل

  مجلس القسم )توصية( 1

  مجلس الكلية )تأييد( 2

  مجلس عمادة الدراسات العليا )قرار( 3

 

 مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة

 ( علييييى األقييييل فيييي  مرحليييية  (:16)املسسسسادة 
ً
ُيشييييترط للقبييييول بمرحليييية ) الييييدكتوراق ( الحصييييول علييييى تقييييدير ) جيييييد جييييدا

وملجلسس  عمسسادة الداا سسات العليسسسا بنسساء علسسى توصسسية مجلسسس  املاجسييتير اذا كا يي  مييا جامعيية تمنمريييا بتقييدير، 

 الكلية، إضافة شروط أخرى يراها ضرواية للقبول .القسم وتأييد مجل  

 

فييي  مقيييررات  %80ُيشيييترط للقبيييول بمرحلييية اليييدكتوراق، الحصيييول عليييى  سيييبة   تقيييل عيييا : (16) القاعسسسدة التنفيذيسسسة

 مرحلة املاجستير، اذا كان املتقدم ما جامعة   تمنح املاجستير بتقديٍر ، ويشتمل بر امجرا على مقررات دراسية.

 

  



 (17)تخصصه غير قبول طالب لداا ة املاجستير أو الدكتوااه في غير مجال 

 النموذج جراءال  التسلسل

  مجلس القسم )توصية( 1

  مجلس الكلية )تأييد( 2

  مجلس عمادة الدراسات العليا )قرار( 3

 

 مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة

لدراسيية املاجسييتير يو الييدكتوراق فيي   ييير مجييال ت.صصييي بنيياء علييى توصييية مجل يي ل يجييوز قبييول الطالييب (: 17) املسسادة

 القسم والكلية املختصين وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.

 

  



 + ق.ت.( 19)قبول الطالب وتسجيلهم 

 النموذج جراءال  التسلسل

 1 موذج #  عمادة الدراسات العليا طالب )تعبئة  موذج رقم ....(    1

  وكالة عمادة الدراسات العليا بقسم الطالبات طالبة )تعبئة  موذج رقم ....(    2

  عمادة الدراسات العليا )التأكد ما استيفاء امللفات لكامل املستندات املطلوبة( 3

  القسم )ا ختبار التمريري + املقابالت الشخصية ان وجدت( 4

 2 موذج #  مجلس القسم )اعتماد النتيجة( 5

  مجلس الكلية )اعتماد النتيجة( 

  عميد الدراسات العليا )توصية الى مدير الجامعة باعتماد  تائ  املقبولين( 

  مدير الجامعة )قرار( 

  عميد الدراسات العليا 

  ات تسجيل الطالب املقبولين(اجراءعمادة القبول والتسجيل )التنسيق لكمال  

 

 التنفيذية ذات العالقةمواد الالئحة والقواعد 

ى عمادة الدراسات العليا قبول الطالب وتسجيلرم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.(: 19) املادة
 
 تتول

 

 (19)القواعد التنفيذية 

م الطييالب بطلبييات القبييول الييى عمييادة الدراسييات العليييا )للطييالب( والييى وكاليية عمييادة الدراسييات العليييا بقسييم  -1 يتقييد 

)للطالبيييات(، وتقيييوم العميييادة بالتأكيييد ميييا اسيييتيفاء امللفيييات لكاميييل املسيييتندات املطلوبييية، وتوافقريييا ميييع الطالبيييات 

املواد )الثالثة عشيرة والراجعية عشيرة والخامسية عشيرة والسادسية عشيرة( ميا الالئمية املوحيدة للدراسيات العلييا 

 الشمالية. ف  الجامعات، وقواعدـا التنفيذية الخاصة بهذق املواد ف  جامعة الحدود

لرم التراكليل العيام والخياج، و تيجية  ختبيار القبيول ) التمرييري( و تيجية املقابلية  -2 يتم قبيول الطيالب حسيب معيد 

 الشخصية.

يرفع عميد الدراسات العليا توصية الى مدير الجامعة باعتماد  تائ  املقبولين بناًء على املفاضلة بييههم في  املعيدل  -3

 اجتياز اختبار القبول ) التمريري( و املقابلة الشخصية بنجاح. التراكلل العام والخاج، جعد

 ات تسجيل الطالب املقبولين.اجراءيتم التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل لكمال  -4

 

 

  



تحديسسسسد املقسسسسراات الاسسسسا بعيسسسسدها الطالسسسسب السسسسذة مصسسسس   علسسسسى إل سسسساء قيسسسسده  سسسستة فصسسسسول 

 داا ية أو أقل

 النموذج جراءال  التسلسل

  القسم )تمديد املقررات(مجلس  1

  مجلس الكلية )توصية( 2

  مجلس عمادة الدراسات العليا )قرار( 3

 

 مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة

لليي  قيييدق، اذا كييان الحائييل دون مواصييلة (: 27) املسسادة
ُ
يجييوز فيي  حييا ت الاييرورة القصييوي، اعييادة قيييد الطالييب الييذي ي

يقبلرا مجلسا القسم والكلية، وتكون اعادة القيد بناء على توصية ميا مجليس عميادة الدراسيات دراستي ظروفا قررية 

 العليا، وبقرار ما مجلس الجامعة مع مراعاة ما يل :

الطالب الذي مض ى عليى الاياء قييدق يكمير ميا سيتة فصيول دراسيية، يعاميل معاملية الطاليب املسيتجد، بصير   -1

 ما مرحلة 
ً
 الدراسة.النظر عما قطع سابقا

الطالب الذي مض ى على الااء قيدق ستة فصول دراسية يو يقل، يعيد دراسة جعت املقررات السل يمددـا ليي  -2

لييي  متسييب الوحييدات السييل درسييرا ضييما معد 
ُ
مجلسييا القسييم والكلييية، ويوافييق عل هييا مجلييس عمييادة الدراسييات العليييا، وت

متسييب املييدة ا
ُ
لسييل قاييياـا الطالييب فيي  الدراسيية قبيييل الايياء قيييدق، ضييما امليييدة التراكلييل جعييد اسييتانافي الدراسيية، كميييا ت

 القصوي للحصول على الدرجة. 

 (: 27)القواعد التنفيذية 

 بييي قييرار الايياء القيييد، ومييا  -1
ً
لليي  قيييدق الييى رئيي،س القسييم املخييت ، بطلييب اعييادة قيييدق، مرفقييا

ُ
م الطالييب الييذي ي يتقييد 

 يثب  ين  ذلك كان جسبب ظرو  قررية.

سييتلمل ال  -2
ُ
ات النظامييية وفييق مييا جيياء فيي  يصييل املييادة، مييا لييم يت.ليي  ملييرط مييا ملييروط القبييول املنصييوج جييراءت

 ( وقواعدـما التنفيذية.    16و 15عل ها ف  املادتين )

 

 

 

  



 (32املقراات املطلوبة للحصول على الدبلوم ومسم  الشهادة )

 النموذج جراءال  التسلسل

  مجلس القسم )توصية( 1

  )توصية( مجلس الكلية 2

  مجلس عمادة الدراسات العليا )توصية( 3

  مجلس الجامعة )قرار( 4

 

 مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة

 تكون الدراسة للدبلوم باملقررات الدراسية واألعمال امليدا ية والتطبيقية واملعملية وفق ما يل : (:32) املادة

 و  تزيد عا يربعة فصول دراسية .  تقل مدة الدراسة عا فصلين،  -1

 ( وحدة.36(وحدة، و  تزيد عا )24  يقل عدد الوحدات الدراسية عا ) -2

د مجلييس الجامعيية بنيياء علييى اقتييراح مجل يي ل القسييم والكلييية املختصييين، وتوصييية مجلييس عمييادة الدراسييات   
ويمييد 

 العليا، املقررات املطلوبة للحصول على الدبلوم ومسلى الشرادة.

 :(32)واعد التنفيذية الق

 تقيل وحيدات الفصيل الواحيد عيا تسيع وحيدات، و  تزييد عيا   -1
 
د مدة الدبلوم ضما الحر ام  عند اقرارق، مع مراعاة ي  تمد 

 ثما ي عشرة وحدة.

د ضما الحر ام  اسم الدبلوم، ووصفي، واسم الشرادة املمنوحة.  -2  يمد 

 

 

  



 بالجامعة اإللكترونية على النظم دااس ا فصل مقراات إنشاء

 .العالقة ذات الكليات طريق عا الطالب مقررات يتم ا شاء

 

  



 )اإلضافة /الحذف(الدااس ا  الجدول  تسجيل

 .العالقة ذات الكليات طريق ضافة( عا ال الحذ /( الجداول الدراسية  تسجيل يكون 

 

  



 

 ات التقييم والتقويمإجراءالفصل الرابع : 

 

 في 
ً
 مفصال

ً
م الطالب في داا تهتقريرا  نهاية كل فصل دااس ا عن مدى تقدُّ

 النموذج جراءال  التسلسل

 5 موذج #  رملد العلللامل 1

 يعاد النظر

  رئ،س القسم )املصادقة( 2

  عميد الدراسات العليا )صورة ما التقرير( 3

 

 مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة

دراسات عليا مرمليد علليل ميع بدايية التماقيي بالحر يام ي لتوج هيي في  دراسيتي، ومسياعدتي يكون لكل طالب (: 41)املادة 

فييي  اختيييييار موضييييوو الرسيييالة، واعييييداد خطيييية البميييم وفييييق القواعييييد املعتميييدة مييييا مجلييييس الجامعييية، بنيييياًء علييييى توصييييية 

 مجلس عمادة الدراسات العليا.

 

و مجييييالس األقسيييييام مرمييييية الرمليييياد العلليييييل للطيييييالب املسييييتجديا عليييييى يعاييييياء ـيئييييية  (: 41)القواعسسسسد التنفيذيسسسسسة   
تيييييوز 

د عمادة الدراسات العليا بصورة مني.   التدريس، خالل مدة   تتجاوز يربعة يسابيع ما بدء الدراسة، وتزو 

ى املرملد العللل توجيي الطالب ف  اعداد جدولي الدراس ل ومتاجعة خطوات تسيجيل موضيوو 
 
الرسيالة، يو املشيروو  يتول

 البمثل.

يفال ين يكون املرملد العللل، ـو املشر  على رسالة الطالب جعد تسجيلرا ما لم يتعارض ذلك مع ت.صصيي، وميع   

 ( ما ـذق الالئمة. 48، 45ما جاء ف  املادتين )

 

 

 

 

  



 (50الطالب في ا الته ) مفي نهاية كل فصل دااس ا عن مدى تقد  مفصلتقريرً تقديم 

 النموذج جراءال  التسلسل

 12 موذج #  املشر  1

  رئ،س القسم )املصادقة( 2

  عميد الدراسات العليا )صورة ما التقرير( 3

 

 مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة

م  -فيي  اهاييية كييل فصييل دراسيي ل-يقييدم املشيير  (: 50) املسسادة  الييى رئيي،س القسييم، عييا مييدي تقييد 
ً
 مفصييال

ً
الطالييب فيي  تقريييرا

ل صورة ما التقرير الى عميد الدراسات العليا.  دراستي، وترسا

يجييب تعبئيية التقرييير وفقييا للنمييوذج الييذي يعدتييي عمييادة الدراسييات العليييا، ويصيياد  عليييي ( : 50)القاعسسدة التنفيذيسسة 

للتقييويم ا كيياديلل مييا قبييل رئيي،س القسييم، ويرسييل قبييل موعييد ا  هيياء ا ختبييارات الههائييية للفصييل الدراسيي ل، وذلييك وفقييا 

 للعمادة.

 

  



 (63)عن  ير الداا ات العليا  نوة  تقرير 

 النموذج جراءال  التسلسل

 4 موذج #  رئ،س القسم 1

  عميد الكلية 2

  عميد الدراسات العليا 3

 

 مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة

املعنييية، وعميييد الدراسييات العليييا فيي  اهاييية كييل عييام دراسيي ل، رئيي،س القسييم الييى كييل مييا عميييد الكلييية يقييدم (: 23) املسسادة

 عا سير الدراسات العليا فيي.
ً
 تقريرا

 

  



مة لتقويم برامج الداا ات العليا ) ِّ
 
 (62تحديد القواعد املنظ

 النموذج جراءال  التسلسل

  مجلس عمادة الدراسات العليا 1

  مجلس الجامعة 2

 

 ذات العالقة مواد الالئحة والقواعد التنفيذية

 

 


