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 خطوات تسجيل خطة املاجستيرأوال: 

  

على األقل من املقررات الدراسية  %50و جميع متطلبات القبول  الذي اجتاز )او انهت( الطالب/الطالبة يقوم .1

(ال ه/اومعدل
ً
يتميز بالجدة  في رسالة املاجستير للبحث مناسب موضوعباختيار  تراكمي ال يقل عن )جيد جدا

 ديمي واعضاء هيئة التدريس بالقسم.للمرشد االكاالرجوع  بعدوذلك والصالة 

 طيلة فترة اعداده للرسالة احترام ظوابط واخالقيات كتابة الرسائل العلميةاقرارا ب ة/يكتب الطالب .2

 .ويسلمه ملرشده االكاديمي

  يرفع املرشد االكاديمي للطالب خطابا لرئيس القسم بتعيين مشرف على خطة رسالة الطالب/ة .3

أو أسماء أعضاء لجنة –إن وجد  -الرسالة، واملشرف املساعد خطة على  امشرفاقتراح القسم بقوم رئيس ي .4

 ويعرض املوضوع على مجلس القسم للموافقة  اإلشراف مع تحديد رئيسها

الى وكيل الكلية  -ان وجدت–يقوم رئيس القسم باحالة موافقة مجلس القسم على املشرف او لجنة االشراف  .5

 للدراسات العليا والبحث العلمي الذي بدوره يعرض املوضوع على مجلس الكلية 

نموذج طلب بتعبئة  -ان وجد  –او املشرف الرئيس ي يقوم املشرف القسم والكلية  يموافقة مجلس بناء على  .6

 لالعتماد عمادة الدراسات العليامجلس ويحال الى  االشراف

 البحث رفبمتابعة مش في كتابة الخطةالطالب يشرع في حالة موافقة مجلس الدراسات العليا  .7

عليها يتم تصوير الخطة على عدد أعضاء هيئة التدريس ويتم  املشرفوموافقة  عند االنتهاء من كتابة الخطة .8

 توزيعها قبل املناقشة بوقت كاف للقراءة واملناقشة

 .بالحضور  يئة التدريس ومن رغب من الطالب والطالباتيعرض الطالب خطته أمام أعضاء ه .9

 – ان وجدت –القسماعضاء هيئة التدريس بيتم تحديد التعديالت املطلوبة من  .10

إلى الخطة املعدلة ثم ترفع  بمتابعة املشرف – ان وجدت –يقوم الطالب/ الطالبة بعمل التعديالت املطلوبة  .11

 مجلس القسم للموافقة عليها

إلى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي لعرضها على الخطة التي وافق عليها مجلس القسم ترفع  .12

 مجلس الكلية

مجلس الكلية إلى عمادة الدراسات العليا موافقة بعد  نموذج تسجيل رسالةمصحوبة بحال الخطة ت .13

 ( 2لعرضها على مجلس العمادة )عدد النسخ بعدد اعضاء املجلس+

 ن الخطة املعتمدة.تين ميزود القسم بنسخاملجلس على الخطة موافقة عند  .14
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 مناقشة رسالة املاجستير خطواتثانيا: 

  
م الطالب في نموذج بتعبئة  (قبل موعد انتهاء االختبارات النهائيةفي نهاية كل فصل دراس ي ) املشرف وميق .1 تقدُّ

 .إلى عميد الدراسات العليا هوترَسل صورة منيصادق عليه رئيس القسم،  رسالته

 .)في طور االنجاز( عداد الرسالة وفق دليل إعداد الرسائل العلمية بعمادة الدراسات العليايقوم الطالب با .2

طالب املاجستير قد اجتاز جميع أن يكون  بشرطللمناقشة  صالحية الرسالةنموذج يقوم املشرف بتعبئة  .3

 املقررات بنجاح.

 مشرفه وأعضاء هيئة التدريس بالقسم ومن رغب من الطالب والطالبات يعرض الطالب رسالته أمام .4

 .بالحضور 

 الرسالة لرئيس القسم مع خطاب صالحية الرسالة للمناقشةيقوم املشرف بتقديم نسخة من  .5

 لرسالةة امناقشلجنة نموذج ترشيح تنسيق مع رئيس القسم بتعبئة ليقوم املشرف با .6

)نموذج موافقة + نموذج للسيرة  موافقتهم على عضوية اللجنةيتم التواصل مع اعضاء اللجنة البداء  .7

 الذاتية( 

ملجلس ) على مجلس القسمأعضاء لجنة املناقشة عرض موضوع صالحية الرسالة للمناقشة وترشيح  يتم .8

)
ً
 أو عضوين احتياطا

ً
اللجنة تنطبق عليه شروط كل عضو من أعضاء . القسم الحق في أن يقترح عضوا

ويكون أحد أعضاء  اإلشراف على الرسائل وتضم اللجنة على األقل أساتذا أو أساتذا مشاركا على األقل

 )ال يقل عن ثالثة من بين أعضاء هيئة  اللجنة من خارج القسم العلمي
ً
ويكون عدد أعضاء اللجنة فرديا

 لها )ال يمثل املشرف
ً
 واملشرف املساعد )إن ُوجد( أغلبية في اللجنة( التدريس( ويكون املشرف مقررا

موضوع صالحية الرسالة للمناقشة وترشيح رفع مذكرة لعميد الكلية لعرض  يتمبعد موافقة مجلس القسم  .9

 الكليةعلى مجلس لجنة املناقشة 

للجنة تغيير أعضاء ااو  اللجنة في ضوء ما َيِرُده من القسماملوافقة على تشكيل يوص ي مجلس الكلية بقد  .10

 ُيعاد املوضوع إلى مجلس القسم.وفي هذه الحالة  كلهم أو بعضهم

 .الي مدير الجامعةالكلية الى معي القسم و يرفع محضر مجلس  .11

+ نسخة من محضر مجلس  لجنة املناقشة )الرسالة + نموذج صالحية الرسالة + نموذج ترشيح يرفع الطلب .12

+ السجل االكاديمي القسم + نسخة محضر مجلس الكلية + موافقة معالي مدير على محضر مجلس الكلية 

إذا رأى مجلس عمادة الدراسات  للعرض على مجلس عمادة الدراسات العليا العتماد لجنة املناقشة (للطالب

 التنسيق مع القسم املعني.العليا تغيير أعضاء اللجنة كلهم أو بعضهم، فيتم 

 قرار تشكيل لجنة املناقشةيتم اصدار  مجلس عمادة الدراسات العليا على  أعضاء اللجنةفي حال موافقة  .13

 الكلية( مجلس قرار تاريخ من شهرا التتجاوز  مدة في)

 بذلك.يبلغ الكلية املعنية  مدير الجامعة على قرار مجلس عمادة الدراسات العليامعالي بعد مصادقة  .14

 طالب بطباعة الرسالة بعدد كاف العضاء اللجنةيقوم ال .15
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 يهم.توزيع النسخ علابالغ أعضاء لجنة املناقشة و بوكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي يقوم  .16

وكيل ومستقل يرسل الى  مفصل ويرفقه بتقريًر  نموذج املوافقة على املناقشةيقوم كل عضو لجنة بتعبئة  .17

 على الرسالة املقدمة تؤهل للحصول  إذا كانت رأيه فيما يتضمنالكلية للدراسات العليا والبحث العلمي 

 ،)دكتوراه– ماجستير(الدرجة العلمية املطلوبة 

يقوم رئيس القسم  )موافقة ثلثي أعضاء اللجنة على األقل( تماما للمناقشة الرسالة صالحية عدم حالة في .18

  الطالب قيد إللغاء , العليا الدراسات عمادة راخطبا

ا خطابرئيس القسم رفع ي، الرسالةمناقشة ب للطالب السماح )أعضائها بأغلبيةاملناقشة ) لجنة قررت اذا .19

 دارة العالقات العامة التخاذ الالزمثم إل  لتحديد موعد املناقشةلعمادة الدراسات العليا ثم لعميد الكلية 

 وموعداملناقشة  لجنة تشكيل على العليا الدراسات عمادة مجلس موافقة بين املدة تزيد ال .واعالن املوعد

 جلسة عن اإلعالن يجوز  والاملدة  هذه ضمن الرسمية اإلجازات وال تحسب , شهور  أربعة على، املناقشة

اإلعالن عن املناقشة في القسم والكلية واملوقع االلكتروني للجامعة في موعد ال يقل عن أسبوع  يتم .ناقشةامل

من املناقشة، ويتم تسليم نسخة من اإلعالن الى وكيل عمادة الدراسات العليا قبل أسبوع من املناقشة على 

 األقل. 

  .الطالب نتيجة لتقدير انفراد على املناقشة لجنة وتجتمعتم املناقشة ت .20

 في عضو كل يضع حيثدرجة الطالب وضع  نموذج مناقشة الرسالةاستعمال ب اللجنة تقوم املداولة بعد .21

 :التالية النقاط االعتباردرجته أخذا بعين  اللجنة

 

 الدرجة من عناصر تقييم الرسالة:

 10 .شخصية الباحث واثره في البحث 1

 10 البحث.اتباع املنهج العلمي املناسب لطبيعة  2

 10 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها. 3

 10 التنظيم والترابط بين أجزاء الرسالة. 4

 10 ارتباط األهداف بنتائج البحث. 5

 10 .اهمية املوضوع )الجدة واالصالة( 6

 10 املصادر واملراجع.اصالة وجدة  7

 10 مستوى التوثيق العلمي 8

 10 االفكارقدرة الطالب/ة على توضيح  9

 5 الطالب/ة العرض املقدم من  جودة 10

 5 قدرة الطالب/ة على املناقشة. 11
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املناقشة  بعد مباشرة اللجنة حكم يصدرو  متوسط الدرجة العالمات وتحديد بجمع الجلسة رئيس يقوم

للمشرف أو لجنة يكون ) بموافقة ثلثي األعضاء على األقلو بناء على القرار املتخذ من لجنة املناقشة 

ضرورة توقيع أعضاء اللجنة على كل صفحة من صفحات مع  صوت واحد( -إن وجدت  –االشراف 

 ى التوصيات االتية:ديكون الحكم على الرسالة متضمنا احو  التقرير.

 قبول الرسالة ومنح الدرجة 

  دون مناقشتها مرة اخرى  إجراء التعديالتمع قبول الرسالة.  

  خالل فتـرة ال تزيد عن سنة واحدة مرة أخرى  وإعادة مناقشتهااستكمال أوجه النقص في الرسالة

 من تاريخ املناقشة 

 .عدم قبول الرسالة 

عَرض على مجلس القسم، خالل 
ُ
ها ت إذا قدم أحد أعضاء اللجنة مرئيات مغايرة أو تحفظات، فإنَّ

عَرُض على مجلس الكلية، 
ُ
ّم ت

َ
أسبوعين من تاريخ تسلم رئيس القسم لها، التخاذ التوصية املناسبة، وِمن ث

 الدراسات العليا التخاذ القرار املناسب.عمادة ثم على مجلس 

عميد الدراسات العليا في مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع  املختص، تقرير لجنة املناقشة إلى يرفع رئيس القسم .22

ى عمادة الدراسات العليا تنفيذ اإلجراءات الالزمة واملناسبة للتوصية التي يتضمنها 
َّ
من تاريخ املناقشة وتتول

 تقرير لجنة املناقشة، وفق ما جاء في هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية.

عميد  إلى ذا تضمن تقرير لجنة املناقشة التوصية بقبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة يرفع رئيس القسمإ .23

لرسالة النسخة النهائية لفي مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسليم  التوصية بمنح الدرجة الدراسات العليا

 .النماذج املطلوبةجميع مصحوبة ب

 ،دون مناقشتها مرة اخرى  إجراء التعديالتمع قبول الرسالة بإذا تضمن تقرير لجنة املناقشة التوصية  .24

ض أحد أعضاء لجنة املناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من األخذ بهذه التعديالت في مدة ال  يفوَّ

 التوصية بمنح الدرجةعميد الدراسات العليا  إلى يرفع رئيس القسمو . تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ املناقشة

 .النماذج املطلوبةجميع معدلة مصحوبة ب في مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسليم الرسالة

 مرة أخرى  وإعادة مناقشتهااستكمال أوجه النقص في الرسالة بإذا تضمن تقرير لجنة املناقشة التوصية  .25

خالل فتـرة ال تزيد عن سنة مرة أخرى  عادة مناقشتهال عمادة الدراسات العليا تنفيذ اإلجراءات الالزمة تتولى 

 .واحدة من تاريخ املناقشة

عمادة الدراسات العليا تنفيذ اإلجراءات عدم قبول الرسالة تتولى بإذا تضمن تقرير لجنة املناقشة التوصية  .26

 .الالزمة واملناسبة للتوصية

 تسليم الطالب وثيقة التخرج اال بعد التاكد مما يلي:ال يتم  .27

  يفيد بانهاء التعديالت  املطلوبة جراء التعديالتمتابعة ابعضو اللجنة املكلف خطاب من تسليم

 املطلوبة
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 ( نسخ معتمدة من الرسالة4تعبئة نموذج إيداع اربعة ) لى النحو التالي: ع 

 نسخة للقسم -أ

 لكليةكتبة انسخة مل -ب

لخص ال امل) الدراسات العليا مع ملخص مطبوع باللغتين العربية واإلنجليزية نسخة لعمادة -ج

 .(يزيد عن صفحة واحدة

 نسخة لعمادة املكتبات. -د

  رسالةنسخة من البداخل كل يكون ،CD يحتوي على: 

 من الغالف إلى الغالف، والثاني يحوي PDF)ملفات ثالث   -أ
ً
(، األول يحوي الرسالة كامال

 باللغة 
ً
 باللغة اإلنجليزية.ملخصا

ً
 العربية، والثالث ملخصا

 يكون غالف الرسالة هو الصفحة األولى من كل ملف. -ب

كتابة اسم الطالب/ الطالبة والكلية والقسم وعنوان الرسالة مباشرة على سطح القرص  -ج

 املدمج.

  صورة جواز السفرو  العائلة أو الهويةدفتـر من  ةصور تسليم  

  املطلوبة جراء التعديالتامتابعة بعضو اللجنة املكلف خطاب من 

 من الجامعة، وتسليم بطاقة الدراسات العليا. نموذج إخالء الطرفإنهاء  .28

 تسليمالطالب صورة من اخالء الطرف .29

 


