
 االكاديمية الحركاتالفصل الثاني : 

 

 (31) تحويل الطالب من تخصص إلى تخصص آخر داخل الجامعة

 النموذج االجراء التسلسل

  الطالب 1

  )إحالة الطلب الى الكلية املعنية( عمادة الدراسات العليا 2

  وصية(ت) إليهول املح مجلس القسم 3

  وصية(ت) اإليهول املحمجلس الكلية  4

  ()قرار مجلس عمادة الدراسات العليا 5

 

 مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة

يجوووت تيو وول الطالووب موول تتخوو  إلووى تتخوو  عةوور داةوول اوصامعووةس ينوواء ع ووى توصووية مجل وو    (:31)املاااد  

ل   إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العلياس مع مراعاة ما يأتي:القسم املحوَّ

ِّلس وأي شروط أةرى يراها القسم ضرور ة. -1
 توافر شروط القبول في الطالب املحو 

هوووا مطايقوووة  -2 يجووووت احتسووواد الوحووودات الدراسوووية الهووو  سوووبع دراسوووأها فوووي اوصامعوووةس إذا رأى القسوووم امل ووو   أ َّ

له التراكم  .للبرنامج الذي ير   د ال يو ل إليه وتدةل ضمل معدَّ

لغي قيدهس ألي مل األسباد الواردة في املادة ) -3
ُ
 ( مل هذه الالئية .26أال يكون الطالب قد أ

ل منوووهس ضووومل املووودة القخووووى املحوووددة ل حخوووول ع وووى  -4 يتسوووب املووودة الهووو  قلووواها الطالوووب فوووي البرنوووامج املحووووَّ
ُ
ت

 الدرجة.

 يرنامج إلى يرنامج عةرس ملرة واحدة ةالل املدة املحددة ل حخول ع ى الدرجة.يكون ال يو ل مل  -5

 :(31) القواعد التنفيذية

 
ا
 إضافة إلى ما في أصل املاد  ما يلي: –شروط التحويل داخل الجامعة  –أوال

أو قد أمض ى ما ال يقل عل فخل دراس   فوي تتخخوه األولس وال ملومل ذلوو فخوول ال أجيول الطالب أن يكون  

 اوحذف.

 أن تكون املدة امل بقية للطالبس كافية ل حخول ع ى الدرجة العلمية في البرنامج املحول إليه. 

 
ا
 إجراءات التحويل: –ثانيا

 يقوم الطالب ي عبئة النموذج او اص يال يو ل لدى عمادة الدراسات العليا . 

 يوووه  
 
درجوووات( للوحووودات الهووو  درسووو ا فوووي القسوووم خووودك )كلووو  املبيوووان الُييوووال الطلوووب إلوووى الكليوووة املعنيوووة مرفقوووا

ل منهس للعرض ع ى مجل    القسم والكلية.  املحوَّ



رفع توصية مجلس الكلية إلى مجلس عمادة الدراسات العلياس التتاذ القرار املناسب. 
ُ
 ت

 في حال املوافقة ع ى ال يو لس تس كمل عمادة الدراسات العليا اإلجراءات الالتمة لل يو ل. 

 
ا
ل إليووووهس الوحوووودات الدراسووووية الهوووو  يمكوووول احتسووووا ها ممووووا درسووووه الطالووووب فووووي القسووووم ييوووو –ثالثااااا د القسووووم املحوووووَّ ِّ

د 

لوووه التراكمووو س وموووا ال ييتسوووب منهوووا يبقووو  فوووي  وووصله وال يووودةل ضووومل  ل منوووهس وتووودةل تقوووديرالها ضووومل معدَّ املحووووَّ

له.  معدَّ

 

 

  



 (35) الدراسة في الفصل الصيفي

 النموذج االجراء التسلسل

  وصية(ت) القسم مجلس 1

  وصية(ت)مجلس الكلية  2

  (توصية) دة الدراسات العليامجلس عما 3

  )قرار( مجلس اوصامعة 4

 

س وال  (:35)املاااد  
 
تنقسووم السوونة الدراسووية إلووى فخوولالن رئ سووالن ال تقوول موودة كوول منهمووا عوول ةمسووة علوور أسووبوعا

لوواع   فترتووا التيوصيل واالة بوواراتس وفخول دراسوو   صوي يس تودةل ضومنهما
ُ
ال تقول مدتووه عول يمانيووة أسواييعس ت

 ةالل ا املدة امل خخة لكل مقرر.

 للقواعد واإلجوراءات الهو  
 
و جوت أن تكون الدراسة في بعض الكليات ع ى أساس السنة الدراسية الكاملةس وفقا

ها مجلس اوصامعةس يما ال ي عارض مع أحكام هذه الالئية.  يقرُّ

 

 :(35) القواعد التنفيذية

الدراسة في ال خل الخي ي إذا دعت اوحاجة إلى ذلووس ينواء ع وى اقتوراح مجل و   القسوم والكليوةس  ت اح .1

 وتأييد مجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس اوصامعة.

يقتووووورح مجلوووووس عموووووادة الدراسوووووات العليوووووا القواعووووود ال ن يذيوووووة للدراسوووووة ع وووووى أسووووواس السووووونة الدراسوووووية  .2

 ذلوس و وافع عليها مجلس اوصامعة.     ق ض   ه  تالكاملة عند وجود البرامج ال

 

  



 (40) تتطلب دراستها أكثر من فصل دراس ياالختبارات البديلة واملقررات التي 

 النموذج االجراء التسلسل

  وصية(ت) مجلس القسم 1

  وصية(ت)مجلس الكلية  2

  (القرار) دة الدراسات العليامجلس عما 3

 

االة بووووووارات فووووووي مقوووووووررات الدراسووووووات العليووووووا لنيووووووول درجووووووة الووووووديلومس أو املاجسووووووو الرس أو يوووووو م إجوووووووراء (: 40)املاااااااد  

 لالئيووووة الدراسووووة واالة بووووارات للمرحلووووة اوصامعيووووة الخووووادرة موووول مجلووووس 
 
الوووودك وراهس ورصوووود ال قووووديراتس وفقووووا

 هوس فيما عدا ما يأتي:11/6/1416ال عليم العالي في جلس ه الثانية املعقودة ي ار خ 

 في املقرر إال إذا حخل فيه ع ى تقدير )جيد( ع ى األقل. ال مع بر -1
 
 الطالب ناجحا

فيمووا ي علووع ياالة بووارات البديلووة واملقووررات الهوو  ت طلووب دراسووأها أك وور موول فخوول دراسوو   ي تووذ مجلووس عمووادة  -2

 الدراسات العليا ما يراه حيال ا يناء ع ى توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية امل  خة.

وطالب الودك وراه بعود إ هامهموا جميوع املقوررات  –إذا اق ض ى يرنامج دراس ه ذلو  –يج ات طالب املاجس الر أن 

 تعقووده وصنووة م تخخووة وفووع قواعوود يقرهووا مجلووس اوصامعووة ينوواء ع ووى 
 
 شووامال

 
 وشوو و ا

 
 تير ر ووا

 
املطلوبووة اة بووارا

سوات العليوا. و كوون هوذا االة بوار توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكليوة امل  خوة ومجلوس عموادة الدرا

 لنيول الدرجوة إذا اج وات 
 
وحا في ال تخ  الرئ س للطالب وال تخخات ال رعية إن وجودت. وععود الطالوب مًر

االة بووار موول املوورة األولووىس أمووا إن أة ووع فيووه أو فووي جوووء منووه فيعطوو  فرصووة واحوودة ةووالل فخوولالن دراسوويالنس فوو ن 

 .أة ع يلغى قيده

 

 

 

  



 املا الش شفوي الو أ تحريري ال ختبار قواعد اال 

 النموذج االجراء التسلسل

  وصية(ت) مجلس القسم 1

  وصية(ت)مجلس الكلية  2

  (توصية) دة الدراسات العليامجلس عما 3

  )قرار( مجلس اوصامعة 4

 

أو  يوووووو م إجوووووووراء االة بووووووارات فووووووي مقوووووووررات الدراسووووووات العليووووووا لنيووووووول درجووووووة الووووووديلومس أو املاجسووووووو الرس(: 40)املاااااااد  

 لالئيووووة الدراسووووة واالة بووووارات للمرحلووووة اوصامعيووووة الخووووادرة موووول مجلووووس 
 
الوووودك وراهس ورصوووود ال قووووديراتس وفقووووا

 هوس فيما عدا ما يأتي:11/6/1416ال عليم العالي في جلس ه الثانية املعقودة ي ار خ 

 في املقرر إال إذا حخل فيه ع ى تقدير )جيد( ع ى األقل. -1
 
 ال مع بر الطالب ناجحا

فيمووا ي علووع ياالة بووارات البديلووة واملقووررات الهوو  ت طلووب دراسووأها أك وور موول فخوول دراسوو   ي تووذ مجلووس عمووادة  -2

 الدراسات العليا ما يراه حيال ا يناء ع ى توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية امل  خة.

د إ هامهموا جميوع املقوررات وطالب الودك وراه بعو –إذا اق ض ى يرنامج دراس ه ذلو  –أن يج ات طالب املاجس الر 

 تعقووده وصنووة م تخخووة وفووع قواعوود يقرهووا مجلووس اوصامعووة ينوواء ع ووى 
 
 شووامال

 
 وشوو و ا

 
 تير ر ووا

 
املطلوبووة اة بووارا

توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكليوة امل  خوة ومجلوس عموادة الدراسوات العليوا. و كوون هوذا االة بوار 

 لنيول الدرجوة إذا اج وات في ال تخ  الرئ س للطالب وال تخخات ال رعي
 
وحا ة إن وجودت. وععود الطالوب مًر

االة بووار موول املوورة األولووىس أمووا إن أة ووع فيووه أو فووي جوووء منووه فيعطوو  فرصووة واحوودة ةووالل فخوولالن دراسوويالنس فوو ن 

 .أة ع يلغى قيده

 

 ما يتعلق بها ِمن الئحة الدراسة الجامعية:(  و 40) القواعد التنفيذية

 والتقديرات:أوالً: االختبارات 

ي ووووولى مجلووووس القسووووم املعاوووو  وضووووع جوووودول االة بووووار النهووووا ي بعوووود اسوووو طال  رأي الطووووالد يووووم مع موووود موووول  .1

مجلس الكلية ومجلوس الدراسوات العليوا قبول إعالنوه النهوا ي للطوالد قبول اسوبوعالن مول موعود االة بوار 

 ع ى األقل. 

د درجوووة األعمووال ال خووولية لطووالد الدراسوووات العليووواس يمووا ال  .2 ( %50( وال يو ووود ع وووى )%30يقووول عوول )تيوودَّ

( مول الئيووة الدراسوة واالة بووارات للمرحلووة 26مول الدرجووة النهائيوة للمقووررس موع مراعوواة مووا ورد فوي املووادة )

 اوصامعية.

ُييوووورم الطالووووب موووول االسوووو مرار فووووي دراسووووة املقوووورر ودةووووول االة بووووار النهووووا يس إذا تادت  سووووبة  يايووووه ع ووووى  .3



دروس العمليةس وامليدانيةس وُععدُّ الطالب املحوروم مول االسو مرار فوي ( مل مجمو  املحاضرات وال25%)

 فيوووهس وُ رصووود لوووه ال قووودير )ح( فوووي ةانوووة الدرجوووة فوووي كلووو  النتيجوووةس و جووووت ملصلوووس 
 
دراسووة مقووورر راسوووبا

الكليوووة الهووو  يل مووو  إليهوووا املقوووررس أو مووول ي وضوووه ينووواء  ع وووى تقر ووور مقووودم مووول رئووو س القسوووم )الوووذي يقووودم 

 املقوورر( رفووع ا
َّ
م لوورئ س القسووم بعووذر ق ووري يقبلووه مجلووس الكليووةس ع ووى أال وحرمووان عوول الطالووبس إذا تقوودَّ

( مووووول مجموووووو  املحاضوووووراتس والووووودروس العمليوووووةس وامليدانيوووووةس املحوووووددة %40) لتو ووووود  سوووووبة ال يووووواد عووووو

 للمقرر.

 لوورئ س القسووم الووذي يل موو  إ .4
 
ِّس املقوورر الطالووب ياوحرمووان فووي حينووهس و رفووع تقر وورا

ر موودر  ووعِّ
ْ
ليووه املقووررس ُمل

يوضوووي فيوووه حرموووان الطالوووب مووول االسووو مرار فوووي دراسوووة املقوووررس وتووووار خ املحاضوووراتس والووودروس العمليوووة 

 اله  ت يب فيها الطالب.

توصية أسو اذ املقورر ييرموان الطالوب  عمادة الدراسات العلياتبعه املقرر إلى رئ س القسم الذي ييرفع  .5

 .مل االس مرار في دراسة املقرر 

6.  
َّ
ل الطالوووب مووول حلوووور االة بوووار النهوووا ي فوووي أي مووول موووواد ال خووول لعوووذر ق وووريس جوووات ملصلوووس إذا لوووم يووو مك

 ةووووالل موووودة ال –الكليووووة 
 
 يووووديال

 
فووووي حوووواالت اللوووورورة القخوووووىس قبووووول عووووذرهس والسووووماح ي عطائووووه اة بووووارا

سبوعالن مل يداية ال خل الدراس   الذي يليهس وععطو  ال قودير الوذي ييخول عليوه بعود أدائوه أت جاوت 

 ة بار البديل.اال 

عمال ال خلية للمقرر يالطر قة األولى ) أ ( فقطس واملنخوص عليهوا فوي املوادة يك    ياحتساد درجة األ  .7

 مل املادة االربعالن. 4/25

 

 

 

 ثانياً: االختبار النهائي:

 إذا غش الطالب في االختبار، أو شرع في الغش، أو خالف التعليمات وقواعد إجراء االختبار، يتخذ بحقه ما يلي:   -1

يقوم مدرس المقرر، أو عضو لجنة المراقبة بمنع الطالب من االستمرار فيي االختبيار، واتابية محضير يبيين  -أ

 لمقرر. فيه ما حدث بدقة، ثم يحيله إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه ا

حالة الغش أو المخالفة ثم يحال الموضوع إليى لجنية قحقييش ق ي   محضر يرفع رئيس القسم إلى عميد اليته  -ب

 من قب  مجلس ال لية، يرأسها واي  عمادة الدراسات العليا.  

 (. Qقوقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدور قرار اللجنة ويرصد له الرمز )ق( أو ) -ج

 جهات المعنية بقرار اللجنة لتنفيذه.يتم إبالغ ال -د

 

ق ون إعادة قصيحي  أوراق اججابية الميذاورة فيي الميادة )التاسيعة وال الثيون( مين ميواد الئحية الدراسية واالختبيارات  -2

للمرحلة الجامعية، بناء على قوصية من مجلس القسم وذلك فيي حالية وجيود قسياخ  مخي ، أو إجحياق فيي حيش  اليب 



 القسم، ويحال إلى اللجنة المذاورة في )ب( من الفقرة السابقة إذا ثبت عدم مصداقية دعواه.أبدى قظلمه إلى رئيس 

 ثالثاً: االختبار الشامل: 

 إلزامية االختبار الشامل:-1

ا مرحلة الماجستير فبناًء على قوصية مجلسي القسم               االختبار ال ام  إلزامي لمرحلة الداتوراه، أمَّ

 ال لية، وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.و            

 الهدف من االختبار:-2

 يهدف االختبار الشامل إلى قياس قدرة الطالب في جانبين رئيسين : 

 الجانب التحصيلي :  .أ

ويهييدق إلييى قييياس قييدرة الطالييب عمقيياً وشييموالً، فييي اسييتيعاب موضييوعات التخصييف الييرئيس، والتخصصييات الفرعييية 

 .-ُوجدتإن -المساندة 

 الجانب التحليلي:  .ب

ويهدق إلى قياس قدرة الطالب المنهجية على التأم ، والتحلي  واالستنتاج، واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه مين  

 أسئلة.                    

 مكونات االختبار الشامل:-3

 يت ون االختبار ال ام  من شقين: أحدخما قحريري واآلخر شفهي. -أ

فييي التخصييف أو  خييرختبييار التحريييري، واييذلك ال ييفهي ميين جييزأين : أولهييا فييي التخصييف الييرئيس واآليت ييون اال -ب

 التخصصات الفرعية 

 

 

 لجنة االختبار:-4

 

ر  مين اقسياقذة واقسياقذة الم ياراين مين أعضاء يُ   ِّ  مجلس القسم المختف لجنة من ثالثة  -أ عليى اققي ، أحيدخم ُمقِّير ِّ

يي  أن ال  -إن ُوجييدت -ب الييرئيس، والتخصييف أو التخصصييات الفرعييية ذوي االختصيياف فييي قخصييف الطاليي ويُفضَّ

 ي ون الم رق من بينهم.

 للَّجنة االستعانة بمن قرى من أعضاء خيئة التدريس المتخصصين. -ب

 ق ون اللجنة مسؤولة عن قحديد مجاالت إعداد االختبار وقحديد نتيجته. -ج

 صلة قرابة مباشرة )أب، أخ، زوج(، أو نحو ذلك.يجب أن ال ي ون أحدُ أعضاء اللجنة يمت للطالب ب -د

عنييد احتييواء متطلبييات البرنييامص علييى قخصييف أو قخصصييات فرعييية ميين خييارج القسييم، فالبييد ميين اشييترا  أحييد  -ه

 المتخصصين من القسم، أو اققسام ذات العالقة في لجنة االختبار.

 ق ون لجنة االختبار التحريري خي لجنة االختبار ال فهي. -و

قحدد ا  لجنة مجال وأخداق وإجيراءات اي  نيوع مين مراحي  االختبيار التيي يختبير فيهيا الطاليب اختبيارا شيامال، ميع  -ز

 الحرف على السرية في اام  خطواقها، ويضع مجلس القسم اج ار العام لإلجراءات المطلوبة من اللجنة. 

ل بتوصيية مين لجنية االختبيار ال يام ، قحدد مراجيع ومصيادر البحيا والقيراءات المطلوبية والضيرورية فيي اي  مجيا -ح

 .ومصادقة مجلس القسم، وق ون خي المحور اقساس لالختبار

 االختبار التحريري:-5

 

يتقدَّم الطالب لالختبار خالل الفص  التالي جنهائه المقررات الدراسية، وله أن يؤج  االختبار مدة فص  دراسيي واحيد  -أ



 بعد موافقة مجلس القسم .

ي  -إن ُوجيد-بار في التخصف الرئيس ثالث ساعات احد أدنى، وساعتين ل   قخصف فرعي ق ون مدة االخت -ب . ويُفضَّ

 أن ي ون على فترقين على اقق  .

في حال عدم اجتياز الطالب لالختبار أو جزء منه، يجيوز منحيه فرصية أخيرى فيي ميدة ال قتجياوز فصيلين دراسييين ،  -ج

 وفي حال ف له للمرة ال انية يطوى قيده.

 

 الختبار الشفهي :ا-6

 بعد اجتياز الطالب لالختبار التحريري ب امله، يتقدم لالختبار ال فهي في موعد قحدده لجنة االختبار. -أ

 ساعة على اقق .-إن ُوجدت -ق ون مدة االختبار في التخصف الرئيس، والتخصف أو التخصصات الفرعية  -ب

ى خيالل الفصي  التيالي، وفيي حيال ف يله للميرة ال انيية في حال عدم اجتياز الطالب لالختبار، يجوز منحه فرصية أخير -ج

 يطوى قيده.

 موعد االختبار :-7

 

يعقد االختبار ال ام  ب قيه، مرة واحدة خالل الفترة من اقسبوع الرابع وحتى اقسبوع ال اني ع ر من ا  فص  دراسي، 

 على أن ي ون بينهما فترة زمنية ال قق  عن أسبوع.

 أحكام عامة:-8

 

 الطالب بعد اجتيازه لالختبار ال ام  ب قيه مرشحاً للداتوراه.يُعدُّ  .أ

في موعد ال يتجاوز شهرا مين قياريع عقيد  خير ومجلس ال لية  قعلن نتائص االختبار ال ام  بعد اعتمادخا من مجلس القسم   .ب

 ا(.مرحلة منه، وقسلم صورة من النتيجة إلى عمادة الدراسات العليا فور صدورخا )باالجتياز أو عدمه

   

 

 الحرمان من دخول االختبار النهائي

 النموذج االجراء التسلسل

   مجلس القسم 1

  مجلس الكلية  2

  دة الدراسات العليامجلس عما 3

 

 

 

 

 

 القواعد التنفيذية للمادة األربعين وما يتعلق بها ِمن الئحة الدراسة الجامعية:

 

 أوالً: االختبارات والتقديرات:



 

يتولى مجلس القسم المعني وضع جدول االختبار النهائي بعد استطالع رأي الطالب ثم يعتمد من مجلس ال لية  .1

 ومجلس الدراسات العليا قب  إعالنه النهائي للطالب قب  اسبوعين من موعد االختبار على اقق . 

( من الدرجة %50وال يزيد على ) (%30قحدَّد درجة اقعمال الفصلية لطالب الدراسات العليا، بما ال يق  عن ) .2

 ( من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية.26النهائية للمقرر، مع مراعاة ما ورد في المادة )

( من %25يُحرم الطالب من االستمرار في دراسة المقرر ودخول االختبار النهائي، إذا زادت نسبة غيابه على ) .3

، والميدانية، ويُعدُّ الطالب المحروم من االستمرار في دراسة مقرر راسباً فيه، مجموع المحاضرات والدروس العملية

ويُرصد له التقدير )ح( في خانة الدرجة في ا ف النتيجة، ويجوز لمجلس ال لية التي ينتمي إليها المقرر، أو من 

طالب، إذا ققدَّم لرئيس القسم يفوضه بناًء على ققرير مقدم من رئيس القسم )الذي يقدم المقرر( رفع الحرمان عن ال

( من مجموع المحاضرات، والدروس العملية، %40) نبعذر قهري يقبله مجلس ال لية، على أالَّ قزيد نسبة الغياب ع

 والميدانية، المحددة للمقرر.

س المقرر الطالب بالحرمان في حينه، ويرفع ققريراً لرئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر،  .4 ر مدر ِّ يوض  فيه يُْ عِّ

 حرمان الطالب من االستمرار في دراسة المقرر، وقواريع المحاضرات، والدروس العملية التي قغيب فيها الطالب.

قوصية أستاذ المقرر بحرمان الطالب من االستمرار  عمادة الدراسات العلياتبعه المقرر إلى رئيس القسم الذي ييرفع  .5

 .في دراسة المقرر

في حاالت –ن حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفص  لعذر قهري، جاز لمجلس ال لية إذا لم يتم َّن الطالب م .6

سبوعين من بداية الفص  أالضرورة القصوى، قبول عذره، والسماح بإعطائه اختباراً بديالً خالل مدة ال قتجاوز 

 .الدراسي الذي يليه، ويعطى التقدير الذي يحص  عليه بعد أدائه االختبار البدي 

من  4/25عمال الفصلية للمقرر بالطريقة اقولى ) أ ( فقط، والمنصوف عليها في المادة ي تفى باحتساب درجة اق .7

 المادة االربعين.

 

 

 حرمان الطالب من االختبار النهائي

 النموذج االجراء التسلسل

ِّس املقرر  1
  (رفع تقر ر)مدر 

  رئ س القسم 2

  عمادة الدراسات العليا 3

 

 

 

 

 

 القواعد التنفيذية للمادة األربعين وما يتعلق بها ِمن الئحة الدراسة الجامعية:

 



 أوالً: االختبارات والتقديرات:

 

يتولى مجلس القسم المعني وضع جدول االختبار النهائي بعد استطالع رأي الطالب ثم يعتمد من مجلس ال لية  .1

 ومجلس الدراسات العليا قب  إعالنه النهائي للطالب قب  اسبوعين من موعد االختبار على اقق . 

( من الدرجة %50وال يزيد على ) (%30قحدَّد درجة اقعمال الفصلية لطالب الدراسات العليا، بما ال يق  عن ) .2

 ( من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية.26النهائية للمقرر، مع مراعاة ما ورد في المادة )

( من %25يُحرم الطالب من االستمرار في دراسة المقرر ودخول االختبار النهائي، إذا زادت نسبة غيابه على ) .3

، والميدانية، ويُعدُّ الطالب المحروم من االستمرار في دراسة مقرر راسباً فيه، مجموع المحاضرات والدروس العملية

ويُرصد له التقدير )ح( في خانة الدرجة في ا ف النتيجة، ويجوز لمجلس ال لية التي ينتمي إليها المقرر، أو من 

طالب، إذا ققدَّم لرئيس القسم يفوضه بناًء على ققرير مقدم من رئيس القسم )الذي يقدم المقرر( رفع الحرمان عن ال

( من مجموع المحاضرات، والدروس العملية، %40) نبعذر قهري يقبله مجلس ال لية، على أالَّ قزيد نسبة الغياب ع

 والميدانية، المحددة للمقرر.

س المقرر الطالب بالحرمان في حينه، ويرفع ققريراً لرئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر،  .4 ر مدر ِّ يوض  فيه يُْ عِّ

 حرمان الطالب من االستمرار في دراسة المقرر، وقواريع المحاضرات، والدروس العملية التي قغيب فيها الطالب.

قوصية أستاذ المقرر بحرمان الطالب من االستمرار  عمادة الدراسات العلياتبعه المقرر إلى رئيس القسم الذي ييرفع  .5

 .في دراسة المقرر

في حاالت –ن حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفص  لعذر قهري، جاز لمجلس ال لية إذا لم يتم َّن الطالب م .6

سبوعين من بداية الفص  أالضرورة القصوى، قبول عذره، والسماح بإعطائه اختباراً بديالً خالل مدة ال قتجاوز 

 .الدراسي الذي يليه، ويعطى التقدير الذي يحص  عليه بعد أدائه االختبار البدي 

من  4/25عمال الفصلية للمقرر بالطريقة اقولى ) أ ( فقط، والمنصوف عليها في المادة ي تفى باحتساب درجة اق .7

 المادة االربعين.

 

 النهائي ي االختبار فغش حالة 

 النموذج االجراء التسلسل

  مدرس املقرر أو علو وصنة املراقبة 1

  رئ س القسم 2

  كليهالعميد  3

  (ياوصنة تيقيع يرأس ا وكيل عمادة الدراسات العل)تلكيل  مجلس الكلية 4

 

 

 القواعد التنفيذية للمادة األربعين وما يتعلق بها ِمن الئحة الدراسة الجامعية:

 

 أوالً: االختبارات والتقديرات:

 



يتولى مجلس القسم المعني وضع جدول االختبار النهائي بعد استطالع رأي الطالب ثم يعتمد من مجلس ال لية  .1

 ومجلس الدراسات العليا قب  إعالنه النهائي للطالب قب  اسبوعين من موعد االختبار على اقق . 

( من الدرجة %50وال يزيد على ) (%30قحدَّد درجة اقعمال الفصلية لطالب الدراسات العليا، بما ال يق  عن ) .2

 ( من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية.26النهائية للمقرر، مع مراعاة ما ورد في المادة )

( من %25يُحرم الطالب من االستمرار في دراسة المقرر ودخول االختبار النهائي، إذا زادت نسبة غيابه على ) .3

العملية، والميدانية، ويُعدُّ الطالب المحروم من االستمرار في دراسة مقرر راسباً فيه، مجموع المحاضرات والدروس 

ويُرصد له التقدير )ح( في خانة الدرجة في ا ف النتيجة، ويجوز لمجلس ال لية التي ينتمي إليها المقرر، أو من 

ن عن الطالب، إذا ققدَّم لرئيس القسم يفوضه بناًء على ققرير مقدم من رئيس القسم )الذي يقدم المقرر( رفع الحرما

( من مجموع المحاضرات، والدروس العملية، %40) نبعذر قهري يقبله مجلس ال لية، على أالَّ قزيد نسبة الغياب ع

 والميدانية، المحددة للمقرر.

س المقرر الطالب بالحرمان في حينه، ويرفع ققريراً لرئيس القسم الذي ينتمي إليه ا .4 ر مدر ِّ لمقرر، يوض  فيه يُْ عِّ

 حرمان الطالب من االستمرار في دراسة المقرر، وقواريع المحاضرات، والدروس العملية التي قغيب فيها الطالب.

قوصية أستاذ المقرر بحرمان الطالب من االستمرار  عمادة الدراسات العلياتبعه المقرر إلى رئيس القسم الذي ييرفع  .5

 .في دراسة المقرر

في حاالت –لطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفص  لعذر قهري، جاز لمجلس ال لية إذا لم يتم َّن ا .6

سبوعين من بداية الفص  أالضرورة القصوى، قبول عذره، والسماح بإعطائه اختباراً بديالً خالل مدة ال قتجاوز 

 البدي . الدراسي الذي يليه، ويعطى التقدير الذي يحص  عليه بعد أدائه االختبار

من  4/25عمال الفصلية للمقرر بالطريقة اقولى ) أ ( فقط، والمنصوف عليها في المادة ي تفى باحتساب درجة اق .7

 المادة االربعين.

 

 

 

 ثانياً: االختبار النهائي:

 ي:  إذا غش الطالب في االختبار، أو شرع في الغش، أو خالف التعليمات وقواعد إجراء االختبار، يتخذ بحقه ما يل -3

يقوم مدرس المقرر، أو عضو لجنة المراقبة بمنع الطالب من االستمرار فيي االختبيار، واتابية محضير يبيين  -ه

 فيه ما حدث بدقة، ثم يحيله إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر. 

   حالة الغش أو المخالفة ثم يحال الموضوع إليى لجنية قحقييش ق يمحضر يرفع رئيس القسم إلى عميد اليته  -و

 من قب  مجلس ال لية، يرأسها واي  عمادة الدراسات العليا.  

 (. Qقوقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدور قرار اللجنة ويرصد له الرمز )ق( أو ) -ز

 يتم إبالغ الجهات المعنية بقرار اللجنة لتنفيذه. -ح

 

وال الثيون( مين ميواد الئحية الدراسية واالختبيارات ق ون إعادة قصيحي  أوراق اججابية الميذاورة فيي الميادة )التاسيعة  -4

للمرحلة الجامعية، بناء على قوصية من مجلس القسم وذلك فيي حالية وجيود قسياخ  مخي ، أو إجحياق فيي حيش  اليب 

 أبدى قظلمه إلى رئيس القسم، ويحال إلى اللجنة المذاورة في )ب( من الفقرة السابقة إذا ثبت عدم مصداقية دعواه.



 

 

 

 لماجستيرالشامل لاالختبار قتراح ا

 النموذج االجراء التسلسل

  وصية(ت) مجلس القسم 1

  وصية(ت)مجلس الكلية  2

  (القرار) دة الدراسات العليامجلس عما 3

 القواعد التنفيذية للمادة األربعين وما يتعلق بها ِمن الئحة الدراسة الجامعية:

 

 أوالً: االختبارات والتقديرات:

 

يتولى مجلس القسم المعني وضع جدول االختبار النهائي بعد استطالع رأي الطالب ثم يعتمد من مجلس ال لية  .8

 ومجلس الدراسات العليا قب  إعالنه النهائي للطالب قب  اسبوعين من موعد االختبار على اقق . 

( من الدرجة %50وال يزيد على ) (%30قحدَّد درجة اقعمال الفصلية لطالب الدراسات العليا، بما ال يق  عن ) .9

 ( من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية.26النهائية للمقرر، مع مراعاة ما ورد في المادة )

( من %25يُحرم الطالب من االستمرار في دراسة المقرر ودخول االختبار النهائي، إذا زادت نسبة غيابه على ) .10

، والميدانية، ويُعدُّ الطالب المحروم من االستمرار في دراسة مقرر راسباً فيه، مجموع المحاضرات والدروس العملية

ويُرصد له التقدير )ح( في خانة الدرجة في ا ف النتيجة، ويجوز لمجلس ال لية التي ينتمي إليها المقرر، أو من 

طالب، إذا ققدَّم لرئيس القسم يفوضه بناًء على ققرير مقدم من رئيس القسم )الذي يقدم المقرر( رفع الحرمان عن ال

( من مجموع المحاضرات، والدروس العملية، %40) نبعذر قهري يقبله مجلس ال لية، على أالَّ قزيد نسبة الغياب ع

 والميدانية، المحددة للمقرر.

س المقرر الطالب بالحرمان في حينه، ويرفع ققريراً لرئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر،  .11 ر مدر ِّ يوض  فيه يُْ عِّ

 حرمان الطالب من االستمرار في دراسة المقرر، وقواريع المحاضرات، والدروس العملية التي قغيب فيها الطالب.

قوصية أستاذ المقرر بحرمان الطالب من االستمرار  عمادة الدراسات العلياتبعه المقرر إلى رئيس القسم الذي ييرفع  .12

 .في دراسة المقرر

في حاالت –ن حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفص  لعذر قهري، جاز لمجلس ال لية إذا لم يتم َّن الطالب م .13

سبوعين من بداية الفص  أالضرورة القصوى، قبول عذره، والسماح بإعطائه اختباراً بديالً خالل مدة ال قتجاوز 

 .الدراسي الذي يليه، ويعطى التقدير الذي يحص  عليه بعد أدائه االختبار البدي 

من  4/25عمال الفصلية للمقرر بالطريقة اقولى ) أ ( فقط، والمنصوف عليها في المادة ي تفى باحتساب درجة اق .14

 المادة االربعين.

 

 



 

 ثانياً: االختبار النهائي:

 إذا غش الطالب في االختبار، أو شرع في الغش، أو خالف التعليمات وقواعد إجراء االختبار، يتخذ بحقه ما يلي:   -5

يقوم مدرس المقرر، أو عضو لجنة المراقبة بمنع الطالب من االستمرار فيي االختبيار، واتابية محضير يبيين  - 

 فيه ما حدث بدقة، ثم يحيله إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر. 

حالة الغش أو المخالفة ثم يحال الموضوع إليى لجنية قحقييش ق ي   محضر يرفع رئيس القسم إلى عميد اليته  -ي

 قب  مجلس ال لية، يرأسها واي  عمادة الدراسات العليا.   من

 (. Qقوقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدور قرار اللجنة ويرصد له الرمز )ق( أو ) - 

 يتم إبالغ الجهات المعنية بقرار اللجنة لتنفيذه. -ل

 

وال الثيون( مين ميواد الئحية الدراسية واالختبيارات ق ون إعادة قصيحي  أوراق اججابية الميذاورة فيي الميادة )التاسيعة  -6

للمرحلة الجامعية، بناء على قوصية من مجلس القسم وذلك فيي حالية وجيود قسياخ  مخي ، أو إجحياق فيي حيش  اليب 

 أبدى قظلمه إلى رئيس القسم، ويحال إلى اللجنة المذاورة في )ب( من الفقرة السابقة إذا ثبت عدم مصداقية دعواه.

 ختبار الشامل: ثالثاً: اال

 إلزامية االختبار الشامل:-1

ا مرحلة الماجستير فبناًء على قوصية مجلسي القسم               االختبار ال ام  إلزامي لمرحلة الداتوراه، أمَّ

 وال لية، وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.            

 الهدف من االختبار:-2

 قدرة الطالب في جانبين رئيسين : يهدف االختبار الشامل إلى قياس 

 الجانب التحصيلي :  .ت

ويهييدق إلييى قييياس قييدرة الطالييب عمقيياً وشييموالً، فييي اسييتيعاب موضييوعات التخصييف الييرئيس، والتخصصييات الفرعييية 

 .-إن ُوجدت-المساندة 

 الجانب التحليلي:  .ث

ويهدق إلى قياس قدرة الطالب المنهجية على التأم ، والتحلي  واالستنتاج، واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه مين  

 أسئلة.                    

 مكونات االختبار الشامل:-3

 يت ون االختبار ال ام  من شقين: أحدخما قحريري واآلخر شفهي. -ج

فييي التخصييف أو  خييرفهي ميين جييزأين : أولهييا فييي التخصييف الييرئيس واآليت ييون االختبييار التحريييري، واييذلك ال يي -د

 التخصصات الفرعية 

 

 

 لجنة االختبار:-4

 

ر  مين اقسياقذة واقسياقذة الم ياراين مين أعضاء يُ   ِّ  مجلس القسم المختف لجنة من ثالثة  -  عليى اققي ، أحيدخم ُمقِّير ِّ

يي  أن ال  -إن ُوجييدت -التخصصييات الفرعييية ذوي االختصيياف فييي قخصييف الطالييب الييرئيس، والتخصييف أو  ويُفضَّ

 ي ون الم رق من بينهم.



 للَّجنة االستعانة بمن قرى من أعضاء خيئة التدريس المتخصصين. -ي

 ق ون اللجنة مسؤولة عن قحديد مجاالت إعداد االختبار وقحديد نتيجته. - 

 أخ، زوج(، أو نحو ذلك. يجب أن ال ي ون أحدُ أعضاء اللجنة يمت للطالب بصلة قرابة مباشرة )أب، -ل

عنييد احتييواء متطلبييات البرنييامص علييى قخصييف أو قخصصييات فرعييية ميين خييارج القسييم، فالبييد ميين اشييترا  أحييد  -م

 المتخصصين من القسم، أو اققسام ذات العالقة في لجنة االختبار.

 ق ون لجنة االختبار التحريري خي لجنة االختبار ال فهي. -ن

قحدد ا  لجنة مجال وأخداق وإجيراءات اي  نيوع مين مراحي  االختبيار التيي يختبير فيهيا الطاليب اختبيارا شيامال، ميع  -س

 الحرف على السرية في اام  خطواقها، ويضع مجلس القسم اج ار العام لإلجراءات المطلوبة من اللجنة. 

ل بتوصيية مين لجنية االختبيار ال يام ، قحدد مراجيع ومصيادر البحيا والقيراءات المطلوبية والضيرورية فيي اي  مجيا -ع

 .ومصادقة مجلس القسم، وق ون خي المحور اقساس لالختبار

 االختبار التحريري:-5

 

يتقدَّم الطالب لالختبار خالل الفص  التالي جنهائه المقررات الدراسية، وله أن يؤج  االختبار مدة فص  دراسيي واحيد  -د

 بعد موافقة مجلس القسم .

ي  -إن ُوجيد-بار في التخصف الرئيس ثالث ساعات احد أدنى، وساعتين ل   قخصف فرعي ق ون مدة االخت -ه . ويُفضَّ

 أن ي ون على فترقين على اقق  .

في حال عدم اجتياز الطالب لالختبار أو جزء منه، يجيوز منحيه فرصية أخيرى فيي ميدة ال قتجياوز فصيلين دراسييين ،  -و

 وفي حال ف له للمرة ال انية يطوى قيده.

 

 الختبار الشفهي :ا-6

 بعد اجتياز الطالب لالختبار التحريري ب امله، يتقدم لالختبار ال فهي في موعد قحدده لجنة االختبار. -د

 ساعة على اقق .-إن ُوجدت -ق ون مدة االختبار في التخصف الرئيس، والتخصف أو التخصصات الفرعية  -ه

ى خيالل الفصي  التيالي، وفيي حيال ف يله للميرة ال انيية في حال عدم اجتياز الطالب لالختبار، يجوز منحه فرصية أخير -و

 يطوى قيده.

 موعد االختبار :-7

 

يعقد االختبار ال ام  ب قيه، مرة واحدة خالل الفترة من اقسبوع الرابع وحتى اقسبوع ال اني ع ر من ا  فص  دراسي، 

 على أن ي ون بينهما فترة زمنية ال قق  عن أسبوع.

 أحكام عامة:-8

 

 الطالب بعد اجتيازه لالختبار ال ام  ب قيه مرشحاً للداتوراه.يُعدُّ  .ت

في موعد ال يتجاوز شهرا مين قياريع عقيد  خير ومجلس ال لية  قعلن نتائص االختبار ال ام  بعد اعتمادخا من مجلس القسم   .ث

 ا(.مرحلة منه، وقسلم صورة من النتيجة إلى عمادة الدراسات العليا فور صدورخا )باالجتياز أو عدمه

   

 

 



 

 نتائج االختبار الشاملاعالن 

 النموذج االجراء التسلسل

  النتيجة( اع ماد) مجلس القسم 1

  النتيجة( اع ماد)مجلس الكلية  2

  (صورة مل النتيجة) دة الدراسات العلياعما 3

 

 القواعد التنفيذية للمادة األربعين وما يتعلق بها ِمن الئحة الدراسة الجامعية:

 

 االختبارات والتقديرات: أوالً:

 

يتولى مجلس القسم المعني وضع جدول االختبار النهائي بعد استطالع رأي الطالب ثم يعتمد من مجلس ال لية  .15

 ومجلس الدراسات العليا قب  إعالنه النهائي للطالب قب  اسبوعين من موعد االختبار على اقق . 

( من الدرجة %50( وال يزيد على )%30عليا، بما ال يق  عن )قحدَّد درجة اقعمال الفصلية لطالب الدراسات ال .16

 ( من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية.26النهائية للمقرر، مع مراعاة ما ورد في المادة )

( من %25يُحرم الطالب من االستمرار في دراسة المقرر ودخول االختبار النهائي، إذا زادت نسبة غيابه على ) .17

المحاضرات والدروس العملية، والميدانية، ويُعدُّ الطالب المحروم من االستمرار في دراسة مقرر راسباً فيه، مجموع 

ويُرصد له التقدير )ح( في خانة الدرجة في ا ف النتيجة، ويجوز لمجلس ال لية التي ينتمي إليها المقرر، أو من 

المقرر( رفع الحرمان عن الطالب، إذا ققدَّم لرئيس القسم يفوضه بناًء على ققرير مقدم من رئيس القسم )الذي يقدم 

( من مجموع المحاضرات، والدروس العملية، %40) نبعذر قهري يقبله مجلس ال لية، على أالَّ قزيد نسبة الغياب ع

 والميدانية، المحددة للمقرر.

س المقرر الطالب بالحرمان في حينه، ويرفع ققريراً لرئيس القسم .18 ر مدر ِّ الذي ينتمي إليه المقرر، يوض  فيه  يُْ عِّ

 حرمان الطالب من االستمرار في دراسة المقرر، وقواريع المحاضرات، والدروس العملية التي قغيب فيها الطالب.

قوصية أستاذ المقرر بحرمان الطالب من االستمرار  عمادة الدراسات العلياتبعه المقرر إلى رئيس القسم الذي ييرفع  .19

 .في دراسة المقرر

في حاالت –إذا لم يتم َّن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفص  لعذر قهري، جاز لمجلس ال لية  .20

سبوعين من بداية الفص  أالضرورة القصوى، قبول عذره، والسماح بإعطائه اختباراً بديالً خالل مدة ال قتجاوز 

 بعد أدائه االختبار البدي .الدراسي الذي يليه، ويعطى التقدير الذي يحص  عليه 

من  4/25عمال الفصلية للمقرر بالطريقة اقولى ) أ ( فقط، والمنصوف عليها في المادة ي تفى باحتساب درجة اق .21

 المادة االربعين.

 

 

 



 ثانياً: االختبار النهائي:

 إذا غش الطالب في االختبار، أو شرع في الغش، أو خالف التعليمات وقواعد إجراء االختبار، يتخذ بحقه ما يلي:   -7

يقوم مدرس المقرر، أو عضو لجنة المراقبة بمنع الطالب من االستمرار فيي االختبيار، واتابية محضير يبيين  -م

 لمقرر. فيه ما حدث بدقة، ثم يحيله إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه ا

حالة الغش أو المخالفة ثم يحال الموضوع إليى لجنية قحقييش ق ي   محضر يرفع رئيس القسم إلى عميد اليته  -ن

 من قب  مجلس ال لية، يرأسها واي  عمادة الدراسات العليا.  

 (. Qقوقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدور قرار اللجنة ويرصد له الرمز )ق( أو ) -س

 الجهات المعنية بقرار اللجنة لتنفيذه.يتم إبالغ  -ع

 

ق ون إعادة قصيحي  أوراق اججابية الميذاورة فيي الميادة )التاسيعة وال الثيون( مين ميواد الئحية الدراسية واالختبيارات  -8

للمرحلة الجامعية، بناء على قوصية من مجلس القسم وذلك فيي حالية وجيود قسياخ  مخي ، أو إجحياق فيي حيش  اليب 

 س القسم، ويحال إلى اللجنة المذاورة في )ب( من الفقرة السابقة إذا ثبت عدم مصداقية دعواه.أبدى قظلمه إلى رئي

 ثالثاً: االختبار الشامل: 

 إلزامية االختبار الشامل:-1

ا مرحلة الماجستير فبناًء على قوصية مجلسي القسم               االختبار ال ام  إلزامي لمرحلة الداتوراه، أمَّ

 وال لية، وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.            

 الهدف من االختبار:-2

 يهدف االختبار الشامل إلى قياس قدرة الطالب في جانبين رئيسين : 

 الجانب التحصيلي :  .ج

ويهييدق إلييى قييياس قييدرة الطالييب عمقيياً وشييموالً، فييي اسييتيعاب موضييوعات التخصييف الييرئيس، والتخصصييات الفرعييية 

 .-ُوجدتإن -المساندة 

 الجانب التحليلي:  .ح

ويهدق إلى قياس قدرة الطالب المنهجية على التأم ، والتحلي  واالستنتاج، واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه مين  

 أسئلة.                    

 مكونات االختبار الشامل:-3

 يت ون االختبار ال ام  من شقين: أحدخما قحريري واآلخر شفهي. -ه

فييي التخصييف أو  خييرختبييار التحريييري، واييذلك ال ييفهي ميين جييزأين : أولهييا فييي التخصييف الييرئيس واآليت ييون اال -و

 التخصصات الفرعية 

 

 

 لجنة االختبار:-4

 

ر  مين اقسياقذة واقسياقذة الم ياراين مين أعضاء يُ   ِّ  مجلس القسم المختف لجنة من ثالثة  -ق عليى اققي ، أحيدخم ُمقِّير ِّ

يي  أن ال  -إن ُوجييدت -الطالييب الييرئيس، والتخصييف أو التخصصييات الفرعييية ذوي االختصيياف فييي قخصييف  ويُفضَّ

 ي ون الم رق من بينهم.

 للَّجنة االستعانة بمن قرى من أعضاء خيئة التدريس المتخصصين. -ف



 ق ون اللجنة مسؤولة عن قحديد مجاالت إعداد االختبار وقحديد نتيجته. -ق

 الب بصلة قرابة مباشرة )أب، أخ، زوج(، أو نحو ذلك.يجب أن ال ي ون أحدُ أعضاء اللجنة يمت للط -ر

عنييد احتييواء متطلبييات البرنييامص علييى قخصييف أو قخصصييات فرعييية ميين خييارج القسييم، فالبييد ميين اشييترا  أحييد  -ش

 المتخصصين من القسم، أو اققسام ذات العالقة في لجنة االختبار.

 ق ون لجنة االختبار التحريري خي لجنة االختبار ال فهي. -ت

قحدد ا  لجنة مجال وأخداق وإجيراءات اي  نيوع مين مراحي  االختبيار التيي يختبير فيهيا الطاليب اختبيارا شيامال، ميع  -ث

 الحرف على السرية في اام  خطواقها، ويضع مجلس القسم اج ار العام لإلجراءات المطلوبة من اللجنة. 

ل بتوصيية مين لجنية االختبيار ال يام ، قحدد مراجيع ومصيادر البحيا والقيراءات المطلوبية والضيرورية فيي اي  مجيا -خ

 .ومصادقة مجلس القسم، وق ون خي المحور اقساس لالختبار

 االختبار التحريري:-5

 

يتقدَّم الطالب لالختبار خالل الفص  التالي جنهائه المقررات الدراسية، وله أن يؤج  االختبار مدة فص  دراسيي واحيد  -ز

 بعد موافقة مجلس القسم .

ي  -إن ُوجيد-بار في التخصف الرئيس ثالث ساعات احد أدنى، وساعتين ل   قخصف فرعي ق ون مدة االخت -ح . ويُفضَّ

 أن ي ون على فترقين على اقق  .

في حال عدم اجتياز الطالب لالختبار أو جزء منه، يجيوز منحيه فرصية أخيرى فيي ميدة ال قتجياوز فصيلين دراسييين ،  - 

 وفي حال ف له للمرة ال انية يطوى قيده.

 

 الختبار الشفهي :ا-6

 بعد اجتياز الطالب لالختبار التحريري ب امله، يتقدم لالختبار ال فهي في موعد قحدده لجنة االختبار. -ز

 ساعة على اقق .-إن ُوجدت -ق ون مدة االختبار في التخصف الرئيس، والتخصف أو التخصصات الفرعية  -ح

ى خيالل الفصي  التيالي، وفيي حيال ف يله للميرة ال انيية في حال عدم اجتياز الطالب لالختبار، يجوز منحه فرصية أخير - 

 يطوى قيده.

 موعد االختبار :-7

 

يعقد االختبار ال ام  ب قيه، مرة واحدة خالل الفترة من اقسبوع الرابع وحتى اقسبوع ال اني ع ر من ا  فص  دراسي، 

 على أن ي ون بينهما فترة زمنية ال قق  عن أسبوع.

 أحكام عامة:-8

 

 الطالب بعد اجتيازه لالختبار ال ام  ب قيه مرشحاً للداتوراه.يُعدُّ  .ج

في موعد ال يتجاوز شهرا مين قياريع عقيد  خير ومجلس ال لية  قعلن نتائص االختبار ال ام  بعد اعتمادخا من مجلس القسم   .ح

 ا(.مرحلة منه، وقسلم صورة من النتيجة إلى عمادة الدراسات العليا فور صدورخا )باالجتياز أو عدمه

   

  

 

 



  

 (41) للطالب املستجدين ينلميع يندرشتعيين م

 النموذج االجراء التسلسل

  ()توتعع الطالد علىاملرشديل مجلس القسم 

  (ال وتععصورة مل ) دة الدراسات العلياعما 

 

 املاد  الحادية واألربعون 

 

لتوجيهدب فدي دراسدتبم ومسداعديب فدي اختيدار يكون لكل طالب دراسات عليا مرشدد علمدي مدد بدايدة التحاقدب بالبرندام   

موضوع الرسالةم وإعداد خطة البحث وفق القواعد المعتمدة من مجلس الجامعةم بناًء على يوصدية مجلدس عمدادة الدراسدات 

 العليا.

 

 القواعد التنفيذية للمادة الحادية واقربعين:

ع مجالس اققسام مهمة اجرشاد العلمي للطالب المستجدين   -1 على أعضاء خيئة التيدريس، خيالل ميدة ال قتجياوز أربعية قوز ِّ

د عمادة الدراسات العليا بصورة منه.   أسابيع من بدء الدراسة، وقزو 

يتولَّى المرشد العلمي قوجيه الطالب في إعداد جدوله الدراسيي ومتابعية خطيوات قسيجي  موضيوع الرسيالة، أو الم يروع   -2

 البح ي.

خو الم رق على رسالة الطالب بعد قسجيلها ما لم يتعارض ذلك مع قخصصه، ومع ميا يفض  أن ي ون المرشد العلمي،    -3

 ( من خذه الالئحة. 48، 45جاء في المادقين )

 

 

 (59+2)منح الدرجات العلمية 

 النموذج االجراء التسلسل

  (أسماء الطالد امل وقع)رفع  مجلس القسم 1

  ة )ال وصية(الكلي 2

  (اليصالت ال عليمية للطالد)ارسال  عمادة الدراسات العليا 3

  (اليصالت ال عليمية للطالدة )مراجعة الكلي 4

  (ال قار ر النهائية ملنح الدرجة العلمية) عمادة الدراسات العليا 5
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 الثانية املاد  

 

المعنيددةم كددل مدن عميدد الكليدة علدى يوصددية مجلدس القسدأم وي ييدد  يمدن  مجلدس الجامعدة الددرجات العلميددة ابييدةم بنداء  

 -الدراسات العليا: يدعمو

 الدبلوم. -1

 الماجستير ) العالمية(. -2

      الدكتوراه ) العالمية العالية(. -3

 

 املاد  التاسعة والخمسون 

 يرفد عميد الدراسات العليا التوصية بمن  الدرجة إلى مجلس الجامعة اليخاذ القرار.

 :تاسعة والخمسونالقواعد التنفيذية للمادة ال

د ال ليات عمادة الدراسات العليا، بأسماء الطالب المتوقع قخرجهم، وأعدادخم مع ا  فص  دراسي.  -1 ِّ  قُزو 

د عمادة الدراسات العليا، ال ليات بالسجالت التعليمية للطالب في مدة ال قتجياوز اقسيبوع السيادس مين بيدء الدراسية،   -2 ِّ قُزو 

 لمراجعتها قب  اقسبوع العاشر من الفص  الدراسي.

د عمادة الدراسات العليا، التقارير النهائية لمن  الدرجة العلمية  -3 بعد ااتمال متطلبات التخرج في ا  مرحلة، بما في ذليك  قُعِّ

 قحديد مرقبة ال رق، وقعيدخا إلى ال ليات المعنية.

عميادة الدراسيات يتم عرض التقارير على مجيالس اققسيام وال لييات المختصية، القخياذ التوصييات الالزمية، ورفعهيا إليى  -4

 العليا.

 قُمنِّ  الدرجة العلمية بقرار من مجلس الجامعة، بناًء على قوصية مجلس عمادة الدراسات العليا، ومصادقة مدير الجامعة. -5

 قتولَّى عمادة الدراسات العليا، إعداد وإصدار الوثائش وال هادات الرسمية للخريجين والخريجات، وحفظ صورة منها.       -6

 

 


