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 املقدمة

والسالم على احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، أمحده محد الشاكرين، وأثين عليه مبا هو أهله، والصالة 

فأرحب بك أخي الكريم طالب  ، وبعد..معلم الناس اخلري، وعلى آله وصحبه، وكل من دعا بدعوته واقتفى أثره إىل يوم الدين

، وأسال اهلل تعاىل أن يوفقك يف مسريتك العلمية، وأضع بني اجلامعية باجلمومكلية اليف  االحياء الدراسات العليا يف قسم 

يف  خالل سنوات دراستك ليكون معيننا لك بعد اهلل على فهم العديد من األنظمة واإلجراءات رشادي يديك هذا الدليل اإل

برنامج الدراسات العليا بالقسم، مشريا اىل اننا يف قسم االحياء بالكلية اجلامعية باجلموم نسعى سويا للرقي بالعملية 

عد املستقبل، وذلك من خالل حرصنا على تطبيق مفاهيم وأدوات التعليمة يف سبيل اتقان احملصلة واليت هي ثروة الوطن وسوا

اجلودة يف التعليم والعمل على تبين املمارسات الرتبوية التعليمية الصحيحة. لذلك فقد قمنا بتصميم العديد من برامج 

اص خلرجيي برامج الدراسات الدراسات العليا النوعية للرقي باحلصيلة العلمية واملهارية ومبا خيدم احتياج القطاع العام واخل

 العليا. سائلني املوىل جلت قدرته العون والتوفيق وان يسدد خطانا واياكم ملا حيب ويرضى.

 رئيس قسم االحياء باجلموم

 د. مسري بن حسن حممد قاري
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 حملة عن قسم االحياء باجلموم 

كما  املعرفة يف اجملاالت املختلفة لعلوم النبات واحليوان. ونشربها تطوير  وحبثية منوطيعترب قسم األحياء مؤسسة تعليمية 

يوفر القسم فرص ممتازة للتعليم العالي وفقا ملعايري أكادميية عالية يف كل جماالت املعرفة اخلاصة بعلوم النبات واحليوان 

ة من خالل مواقعهم املختلفة كالتعليم العام الدقيقة للمساهمة يف تأهيل خرجييها للمشاركة يف التنمية الشامل واألحياء

ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة املياه والكهرباء ووزارة  وغريها واجلامعات السعوديةيف وزارة الرتبية والتعليم العالي 

سة العامة لألرصاد التجارة والصناعة وهيئة املواصفات واملقاييس واهليئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية وإمنائها واملؤس

 ومحاية البيئة واملؤسسات اخلاصة.

 اىل حماضرين سعودينيويضم قسم األحياء خنبة من أعضاء هيئة التدريس يف ختصصات علوم األحياء املختلفة. باإلضافة 

ف شري فين مؤهل وكادر اداري ومراسلدراستهم العليا كمبتعثني إلكمال الدراسات العليا. كما يضم القسم  يكمالن

 ومعمل مركزي لألحباث والدراسات العليا.خمتربات  اربعيضم القسم  كماالعلمية.  وتشغيل املخترباتعلى جتهيز 

 رؤية قسم األحياء:

 وعامليا.ان نكون قسما اكادمييا متميزا على املستوى األكادميي والبحثي حمليا 

 رسالة قسم األحياء:

وحبثيا ملواجهة متطلبات بيئة العمل وتنمية اجملتمع وفق برامج أكادميية ختريج كوادر وطنية متميزة علميا، عمليا 

 وبيئة تعليمية جاذبة يف جمال علم األحياء.
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 أهداف قسم األحياء:

 ختريج كوادر علمية وطنية قادرة على مواجهة حتديات بيئة العمل. .1

الذاتي باستخدام التقنيات احلديثة يف جمال  والتعلم البحث عمليةيف  اإلبداع لدى الطالب وروحتنمية مهارات التواصل  .2

 علم االحياء

 .العلميترسيخ مبادئ وأخالقيات املهنة يف جماالت البحث  .3

والدراسات االحيائية  الدراسات على كافة الكائنات احلية ونتائجمن التعرف على املفاهيم العلمية  متكني الطالب .4

 يف مناطق اململكة.

 بتكوين جمموعات حبثية تضم أعضاء هيئة التدريس والطالب.تشجيع البحث العلمي  .5

 حتفيز ونشر ثقافة اقتصاد املعرفة وتبين األعمال الريادية الطالبية يف علوم األحياء. .6

 االسهام الفاعل يف خدمة وثقيف اجملتمع بأعمال تطوعية جمتمعية يف جمال التخصص. .7

 .حياءتقديم املساعدة واملشورة واالرشاد يف فنون علم اال .8

 األهداف االسرتاتيجية لقسم األحياء )وفقًا للخطة االسرتاتيجية(:

 .ختريج كوادر علمية وطنية قادرة على مواجهة حتديات بيئة العمل.1

 . استحداث برامج دراسات عليا، والتوسع يف برامج البكالوريوس ضمن جمال علوم احلياة2

  . التميز يف إجراء البحوث العلمية.3

 حتسني دور القسم يف خدمة اجملتمع.. 4
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 القسم ومنسوبيه:هيئة التدريس بأعضاء 

 (1440/1441قائمة بأعضاء هيئة التدريس بقسم األحياء )شطر الطالب لعام 

 التخصص الدقيق اسم العضو م

 علم الوراثة )رئيس القسم(قاري مسري بن حسن  . د 1

 احليوانوظائف اعضاء  كمال على عطية. د 2

 علم الكائنات الدقيقة عبد اهلل ناصر الشهري د. 3

 بيئةعلم ال يبدوامحد أشرف . د 4

 بيولوجيا اخللية اجلزيئية وعلم االعصاب عبد اجمليد فهد الرفاعي .د 5

 فسيولوجي حشرات د. امين على حممد متولي 6

 طالب دكتوراه محدان عتيق الزهراني أ. 7

 فسيولوجيا بيئية فلفالنوسام منصور  .د 8

 اجنة حيوان د. حممد عزت البيه 9
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 برامج الدراسات العليا بالقسم

 برنامج املاجستري يف علم الوراثة:

الربنامج مثالي للطالب والدراسني الذين يرغبون يف حتسني آفاق حياتهم املهنية وزيادة اخلربة البحثية العملية يف اململكة 

السعودية لتغطية االحتياج يف بعض املهن ذات الصلة بالعلوم الوراثية يف اجملاالت الصحية والصناعية والبيئية العربية 

 واألكادميية.

حيث سيقوم برنامج ماجستري الوراثة بتطوير مهارات الطالب البحثية واملهارات العملية ، وكذلك تعزيز املعرفة األكادميية 

الوراثة وحتسني قابلية توظيف اخلرجيني وفرص العمل هلم، كما سيحصل الطالب على درجة  للطالب بآخر التطورات يف علم

املاجستري يف علم الوراثة من خالل مقررات مكثفة تتناول آخر التطورات واملستجدات يف علم الوراثة، وسيتمتع الطالب بالقدرة 

البيئية حسب ما سيتم اقراره من مقررات اختيارية لتقوية على تطبيق املعرفة يف اجملاالت األكادميية والصحية والصناعية و

 اجلوانب العلمية النظرية والعملية يف جمال حمدد.

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 أهداف وغايات برنامج املاجستري يف علم الوراثة:

 االستراتيجيات الرئيسة مؤشرات األداء القابلة للقياس األهداف القابلة للقياس الغايات

إظهار مستوى من 
التميز المهني وحل 

المشكلة بطريقة 
مهنية واالستفادة 

 من تجارب االخرين

الريادة واالبداع كطالب دراسات  .1
 عليا

 انتهاج أسلوب التفكير العلمي .2
 القدرة على حل المشكالت .3

جودة المنتج الذي يمثله طالب  •
 الدراسات العليا

 كتابة المقترحات البحثية •
التقارير عن موضوعات مختارة في  •

 مجال علم الوراثة

الحفاظ على درجة عالية من  •
األداء في تقديم الكورسات 

 والتدريبات العملية
 العروض التقديمية •

إظهار المعرفة 
الشاملة بأساسيات 

علم الوراثة 
وعالقته بالتفرعات 

 األساسية بالعلم

عمق المعرفة بالموضوعات ذات  .1
 الصلة 

القدرة على القراءة والفهم  .2
 بالطريقة الصحيحة

العروض التقديمية التي يقدمها  •
 الطالب

 السمنارات وطريقة الطرح •

 االختبارات القصيرة •
 التقارير المعملية  •
 الواجبات المنزلية  •
 االختبارات المقالية  •
 الحوار والنقاش  •

االهتمام بالبحث 
 والتعليم المستمر

التوسع في قراءة الدراسات  .1
 السابقة

محركات البحث وقواعد استخدام  .2
 البيانات بحرفية

 اقتراح المشكالت العلمية .3
 االطالع على اعمال االخرين  .4

 مدي التقدم في فهم المقاالت العلمية •
اظهار مقدرة عالية على مناقشة  •

 النقاط العلمية
تقديم المقترحات العلمية لحل بعض  •

 المشكالت العلمية
 مشاركة االخرين في الفهم والبحث  •

كتابة تقرير حول المشاكل  •
الرئيسية في المجال 

 الوراثي 
 اقتراح حلول علمية •
 كتابة مقترحات لنقطة البحث  •

إظهار الكفاءة في 
مهارات الحياة 

المهنية في مجال 
 علم الوراثة.

القدرة على تميز إيجابيات  .1
وسلبيات استخدام التقنيات 

 الوراثية
تقديم مقترحات علمية لتحسين  .2

وتطوير واستكشاف نقاط علمية 
 في مجال الوراثة

التعامل بمهارة مع التجهيزات  •
 المعملية الوراثية

القدرة على استخدام التفكير الناقد  •
لمناقشة المشكالت الوراثية 

 التطبيقية

 زيارات علمية لمراكز •
 البحوث الوراثية

 ندوات  •
الكتابية قياس المهارات  •

 والعملية

 

 

 



 

12 
 

 

 

 اجلهات املستفيدة من خمرجات الربنامج

 املختربات اليت تستخدم التكنولوجيا احليوية يف حل املشاكالت الصناعية ▪

 خمتربات الطب الشرعي ▪

 اجلامعات واملعاهد ومراكز البحوث اليت تتضمن جمال الوراثة ▪

 خمتربات علوم األغذية ▪

 خمتربات الصحة العامة ▪

 خمتربات علوم بيئية الوراثية ▪

 املصانع اخلاصة والعامة  )اليت تعتمد تطبيقات علم الوراثة يف تطوير املنتجات( ▪

 خمتربات وزارة البيئة والزراعة واملياه ▪

 خمتربات اهليئة العامة للغذاء والدواء ▪

 مراكز البحوث الوراثية ومشاريع اجلينوم  ▪

 مدينة نيوم ▪

 فين خمترب وراثي بوزارة الصحة ▪
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 خطة الربنامج الدراسية

 الساعات )املعتمدة( املتطلب السابق نوع املقرر اســـــم املــــــقـــــرر املقرر رقم املستوى

1 

 3 ال يوجد اجباري Biostatistics اإلحصاء احليوي 2307610-3

 3 ال يوجد اجباري Advanced Cytogenetics وراثة خلوية متقدمة 2307612-3

 3 بدون اختياري Bio-labs Techniques معملية بيولوجيةتقنيات  2307613-3

 3 بدون اختياري Bioinformatics املعلوماتية احليوية 2307614-3

 3 بدون اختياري Human Genetics البشريةوراثة ال 2307615-3

 3 بدون اختياري Genome and Food اجلينوم والغذاء 2307616-3

 3 بدون اختياري Conservation Genetics علم الوراثة احلفظي 2307617-3

 3 بدون اختياري Immunogenetics الوراثة املناعية 2307618-3

 12 إمجالي عدد الساعات يف املستوى األول

2 

 3 ال يوجد اجباري Advanced Molecular Genetics وراثة جزيئية متقدمة 2307620-3

 3 ال يوجد اجباري Scientific Research Skills مهارات البحث العلمي 2307621-3

 1 ال يوجد اجباري Seminar حلقة نقاش 2307629-1

2307622-3 

اجلينوم الوظيفي 

 والربوتيومات

Functional Genomic and 
Proteomics 

 3 بدون اختياري

 3 بدون اختياري Microbial Genetics وراثة الكائنات الدقيقة 2307625-3

 3 بدون اختياري Biosafety األمان احليوي 2307626-3

 3 بدون اختياري Special Topics in Genetics موضوعات خاصة يف الوراثة 2307627-3

 13 إمجالي عدد الساعات يف املستوى الثاني

   اجباري Thesis االطروحة 2307688-10 3

   اجباري Thesis االطروحة 2307688-10 4

 10 الــــرســــــــــــالــــــــــــــــــــــــة

 35 جمموع ساعات الربنامج
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 شروط القبول بالربنامج

 تطبق املتطلبات وفًقا اللوائح يف نظام الدراسات العليا باجلامعة مع مراعاة االشرتاطات التالية:

درجة البكالوريوس يف علم األحياء او التخصصات ذات العالقة )مثال: التقنية ان يكون الطالب حاصل على  .1

 الكيمياء احليوية ..... اخل( –االحياء اجلزيئية  –احليوية 

 يقل تقدير املتقدم عن )جيد مرتفع( يف درجة البكالوريوس. أال .2

 سنوات( 5)صالحيته 65اجتياز اختبار القدرات العامة خلرجيي اجلامعات مبا ال يقل عن  .3

 IELTSأو ما يعادهلا من اختبارات  400بدرجة ال تقل عن   (TOEFLاجتياز اختبار اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية ) .4

 مقبول. غري ITPاملعتمدة )صالحيتها ملدة عامني( علمًا ان اختبار 

واعتمادها من جملس الكلية جيوز إضافة املتطلبات األخرى الالزمة للقبول بناًء على توصية جملس القسم  .5

 واعتمادها من قبل عمادة جملس الدراسات العليا.
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 األنظمة واإلجراءات

 تعريفات:

 فصالن دراسيان رئيسان وفصل صيفي إن وجد. السنة الدراسية:

تدخل من ضمنها فرتتا مدة زمنية ال تقل عن مخسة عشر أسبوعًا تدرس على مداها املقررات الدراسية، وال  الفصل الدراسي:

 التسجيل واالختبارات النهائية.

مدة زمنية ال تزيد عن مثانية أسابيع، وال تدخل من ضمنها فرتتا التسجيل واالختبارات النهائية، وتضاعف  الفصل الصيفي:

 خالهلا املدة املخصصة لكل مقرر.

 ة.هي الفرتة املتاحة إلنهاء متطلبات املرحلة الدراسي املدة النظامية:

مادة دراسية تتبع مستوى حمددًا ضمن خطة الدراسة املعتمدة يف كل ختصص )برنامج( خالل فصل دراسي  املقرر الدراسي:

أو سنة دراسية، ويكون لكل مقرر رقم و رمز واسم ووصف مفصل ملفرداته، مييزه من حيث احملتوى واملستوى عما سواه من 

ملتابعة والتقييم والتطوير، وجيوز أن يكون لبعض املقررات متطلب أو املقررات، وملف خاص حيتفظ به القسم لغرض ا

 متطلبات سابقة أو متزامنة معه.

رمز الكلية، واخلانتان الثالثة والرابعة رمز  –من اليسار  –يتكون من أربع خانات متثل اخلانتان األوىل والثانية  رمز املقرر: 

 القسم.

من اليسار مستوى املقرر، وهو من أربعة فأقل للمقررات املساعدة  –ثالث خانات، متثل األوىل يتكون رقم املقرر من  رقم املقرر:

أو املتطلبات التكميلية إىل مثانية للمستويات األخرية، ومتثل اخلانة الثانية احملور العلمي للمقرر ضمن التخصص، ومتثل 

رابعة متثل اختالف املقرر الواحد من حيث عدد  لضرورة تضاف خانةاخلانة الثالثة تسلسل املقرر ضمن احملور العلمي، ويف حالة ا

 الوحدات أو االسم أو احملتوى.
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احملاضرة النظرية األسبوعية اليت ال تقل مدتها عن مخسني دقيقة، أو الدرس العلمي أو امليداني الذي ال تقل  الوحدة الدراسية:

 مدته عن مائة دقيقة.

 ذي يوجه للطالب بسبب اخنفاض معدله الرتاكمي عن احلد األدنى املوضح يف هذه الالئحة.اإلشعار ال اإلنذار األكادميي:

هي ما خيصص من الدرجة النهائية للمقرر ملا يقدمه الطالب من اختبارات وحبوث وأنشطة  درجة األعمال الفصلية أو السنوية:

 تعليمية تتصل باملقرر الدراسي خالل فرتة زمنية حمددة.

 اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف نهاية الفصل الدراسي. هائي:االختبار الن

 هي الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر يف االختبار النهائي للفصل الدراسي. درجة االختبار النهائي:

 سب الدرجة من مائة.جمموع درجات األعمال الفصلية مضافًا إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر، وحت الدرجة النهائية:

قياس عاٍل للقدرات ينبئ عن مستوى من التفكري والتحليل واالستنباط يؤهل حلمل الدرجة اليت متنح  االختبار الشامل:

 للشخص يف مستوى معني.

 وصف للنسبة املئوية، أو الرمز األجبدي للدرجة النهائية اليت حصل عليها الطالب يف أي مقرر. التقدير:

تقدير يرصد مؤقتًا لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته يف املوعد احملدد، ويرمز له يف  تمل:تقدير غري مك

               (.icالسجل األكادميي باحلرف )ل( أو )

له بالرمز  ويرمزتقدير يرصد مؤقتًا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله،  تقدير مستمر:

 (.ip)م( أو )

تقدير يرصد لكل مقرر حيرم الطالب من االستمرار يف دراسته ودخول االختبار النهائي له، بسبب جتاوز النسبة  تقدير حمروم:

 (.dnاحملددة للغياب، ويرمز له يف السجل األكادميي باحلرف )ح( أو )

ي يقبل فيه اعتذار الطالب عن االستمرار يف الدراسة أو حذفها، تقدير يرصد جلميع مقررات الفصل الدراسي الذ تأجيل أو حذف:

 (.wويرمز له يف السجل األكادميي باحلرف )ع( أو )
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رمز يرصد يف السجل األكادميي للمقرر الذي يتم ضبط الطالب فيه يف حالة غش يف اختباره النهائي أو  (:Qالرمز )ق( أو )

 ء اختبار، و ليس له وزن من النقاط.شروع فيه، أو خمالفة لتعليمات وقواعد إجرا

حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب على جمموع وحدات املقررات اليت درسها يف  املعدل الفصلي أو السنوي:

أي فصل دراسي أو سنه دراسية، وحتسب النقاط بضرب الوحدة املقررة يف فصل دراسي وضعفها يف سنة دراسية يف وزن 

 ي حصل عليه الطالب يف كل مقرر درسه.التقدير الذ

حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب يف مجيع املقررات اليت درسها منذ التحاقه بالربنامج  املعدل الرتاكمي:

 مبا يف ذلك املقررات اليت تكرر رسوبه فيها أو اليت أعاد دراستها على جمموع الوحدات املقررة لتلك املقررات.

 قياس مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل فرتة دراسته ملتطلبات برنامج الدرجة العلمية. ر العام:التقدي

 اسرتداد الطالب ملفه من اجلامعة بشكل نهائي. االنسحاب:

عدم التسجيل يف الوقت احملدد أو عدم مباشرة الدراسة بعد التسجيل مدة ال تقل عن ثالثة أسابيع يف الدراسة  االنقطاع:

 فصلية أو ستة أسابيع يف الدراسة السنوية ملن أمضى ما ال يقل عن فصل دراسي.ال

عدم متكني الطالب الذي أمضى ما ال يقل عن فصل دراسي من التسجيل أو الدراسة بسبب انقطاعه دون مربر  طي القيد: 

 نظامي.

 رار يف الدراسة.إنهاء عالقة الطالب بالدراسات العليا، وعدم السماح له باالستم إلغاء القيد:

مدة ال تتجاوز فصلني متنح للطالب بعد قبوله، يباشر بعدها الدراسة وال حتتسب ضمن مدة احلصول على  تأجيل القبول: 

 الدرجة، كما ال حتتسب ضمن تأجيل الدراسة.

مدته ضمن مدد التأجيل هو طلب إلغاء دراسة مقررات فصل دراسي أو سنة دراسية قبل االختبار النهائي، وحتتسب  احلذف:

 الدراسي.
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 تأجيل القبول:
جيوز مبوافقة جملس القسم املختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على أال تتجاوز مدة التأجيل 

وال حتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة؛ وذلك بأن يقوم الطالب املقبول يف  دراسيني،فصليني 

ملعد لذلك وتقدميه إىل رئيس القسم املختص قبل بدء الدراسة لعرضه على جملس حالة رغبته تأجيل قبوله بتعبئة النموذج ا

 القسم.

 تأجيل الدراسة:

 جيوز مبوافقة القسم املختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب، وفق ما ياتي:

 أن يكون الطالب قد اجتاز فصاًل دراسيًا أو أكثر أو أجنز قدرًا مناسبًا من الرسالة. .1

 أال يتجاوز جمموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية )سنتني دراسيتني(. .2

 قبل بداية الفصل الدراسي مبا ال يقل عن أسبوعني. أن يتقدم بطلب التأجيل .3

 ال حتتسب مدة التأجيل ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة. .4

 ويكون التأجيل حسب اآلتي:

يقوم من يرغب بتأجيل الدراسة تعبئة النموذج املعد لذلك وتقدميه إىل رئيس القسم املختص، وذلك خالل املدة الزمنية  .1

 شار غليها يف التقويم األكادميي اخلاص بعمادة الدراسات العليا.األكادميية امل

 جيوز لعميد الدراسات العليا استثناء املتأخرين عن التقويم الزمين احملدد بعد تقديم املربرات الكافية. .2

 ال يعترب التأجيل نافذًا إال بعد موافقة عميدي الكلية والدراسات العليا. .3

 جهة العمل إذا كان الطالب متفرغًا.تبلغ عمادة الدراسات العليا  .4
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 ال يعترب املؤجل خالل فرتة التأجيل طالبًا منتظمًا، وال يتمتع حبقوق الطالب، وليس عليه واجبات. .5

يتقدم الطالب بعد انتهاء مدة التأجيل أو قطعها بطلب ترشيح مشرف إذا كانت قد متت املوافقة على موضوع رسالته  .6

 قبل التأجيل.

للطالب التأجيل إذا تبقى له فصل دراسي على األقل خالل املدة النظامية املشار إليها يف املادة السادسة والثالثني حيق  .7

 من الئحة الدراسات العليا، على أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الدراسي )األخري( مبا ال يقل عن أسبوعني.

 حذف املقررات:

 الفصل الدراسي وفق ما يأتي:جيوز أن حيذف الطالب مجيع مقررات 

 أن يتقدم بطلب احلذف قبل االختبار النهائي. .1

 موافقة جملس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا. .2

 أال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية. .3

 (.22حيتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل املشار إليها يف املادة ) .4

 ي:ويكون احلذف حسب التال

يقوم من يرغب حذف املقررات بتعبئة النموذج املعد لذلك وتقدميه إىل رئيس القسم املختص قبل بدء االختبارات النهائية  .1

 مبا ال يقل عن مخسة أسابيع لعرضه على جملس القسم.

 تبلغ عمادة الدراسات العليا جهة العمل باحلذف إذا كان الطالب مفرغًا. .2

 د التأجيل.أال يكون الطالب قد استنفذ مد .3

 ال يتمتع الطالب الذي حذف مقرراته حبقوق الطالب اجلامعي. .4

 االنسحاب:

 إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناًء على رغبته ثم أراد العودة إليها تطبق عليه شروط االلتحاق وقت التسجيل اجلديد.
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 االنقطاع:

 احلاالت اآلتية:يعترب الطالب منقطعًا عن الدراسة ويطوى قيده يف 

 إذا كان مقبواًل للدراسة ومل يسجل يف الوقت احملدد. .1

 يف حال التسجيل يف أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة هلذا الفصل. .2

 

 إلغاء القيد:

 يلغى قيد الطالب بقرار من جملس عمادة الدراسات العليا يف احلاالت اآلتية:

 الفرتة احملددة للتسجيل. إذا مت قبوله يف الدراسات العليا ومل يسجل يف .1

 ( من الئحة الدراسات العليا.18إذا مل جيتز املقررات التكميلية وفق الشروط الواردة يف املادة ) .2

 إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل دراسي دون عذر مقبول. .3

 ( من الئحة الدراسات العليا.52)إذا ثبت عدم جديته يف الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقًا ألحكام املادة  .4

 إذا اخنفض معدله الرتاكمي عن تقدير )جيد جدًا( يف فصلني دراسيني متتاليني. .5

 ( من الئحة الدراسات العليا.22إذا جتاوز فرص التأجيل احملددة يف املادة ) .6

عمل خيل باألنظمة والتقاليد إذا أخل باألمانة العلمية سواء يف مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة، أو قام ب .7

 اجلامعية.

 إذا مل جيتز االختبار الشامل ـ إن وجد ـ بعد السماح له بإعادته مرة واحدة. .8

 إذا قررت جلنة احلكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة، أو عدم قبوهلا بعد املناقشة. .9

 من الئحة الدراسات العليا. (36إذا مل حيصل على الدرجة خالل احلد األقصى ملدتها وفقًا للمادة ) .10

 الطالب املنقطع عن دراسته ملدة فصل دراسي يطوى قيده إن مل يتقدم بعذر مقبول .11
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يلغى قيد من اخنفض معدله الرتاكمي عن )جيد جدًا( يف فصلني دراسيني متتاليني، بعد مراعاة ما ورد يف املادة  .12

 ( وقواعدها التنفيذية من الئحة الدراسات العليا.28)

يلغى قيد من أخل باألنظمة والتقاليد اجلامعية؛ ومن ذلك اإلخالل بشيء من شروط القبول املنصوص عليها يف  .13

 أو أي شروط وضعها القسم أثناء إعالن قبول الطالب. ( من الئحة الدراسات العليا،13القواعد التنفيذية للمادة )

صالحيتها للمناقشة أو عدم قبوهلا بعد املناقشة الشرط يراعى يف إلغاء قيد من قررت جلنة احلكم على الرسالة عدم  .14

 ( من الئحة الدراسات العليا.58(، وما ورد يف القواعد التنفيذية للمادة )55، 56اخلامس يف كل من املادتني )

 للرسالة.يلغى قيد الطالب إذا ورد يف تقرير أحد أعضاء جلنة املناقشة أنه أخل باألمانة العلمية يف إعداده  .15

 إعادة القيد:

جيوز يف حاالت الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان احلائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها 

جملسا القسم والكلية، وتكون إعادة القيد بناًء على توصية من جملس عمادة الدراسات العليا، وبقرار من جملس اجلامعة 

 يأتي:مع مراعاة ما 

الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل معاملة الطالب املستجد بصرف النظر عما قطع  .1

 سابقًا من مرحلة الدراسة.

الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو اقل يعيد دراسة بعض املقررات اليت حيددها له جملسا القسم  .2

ها جملس عمادة الدراسات العليا، وحتتسب الوحدات اليت درسها ضمن معدله الرتاكمي بعد والكلية ويوافق علي

استئنافه الدراسة، كما حتتسب املدة اليت قضاها الطالب يف الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن املدة القصوى للحصول على 

 الدرجة.
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 وتكون إعادة القيد حسب التالي:

 رئيس القسم املختص بطلب إعادة قيده مرفقًا به قرار إلغاء القيد، وما يثبت أن ذلك يتقدم الطالب الذي ألغي قيده إىل .1

 كان بسبب ظروف قهرية.

تستكمل اإلجراءات النظامية وفق ما جاء يف أصل املادة ما مل يتخلف شرط من شروط القبول املنصوص عليها يف املادتني  .2

 اءاتهما التنظيمية والتنفيذية.الدراسات العليا وقواعدهما وإجر الئحة من( 16،15)

 الفرصة اإلضافية لرفع املعدل عند اخنفاضه عن جيد جدًا:

( من الئحة الدراسات العليا منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو 26( من املادة )5جيوز استثناًء من الفقرة )

ة وموافقة عمادة الدراسات العليا؛ لرفع معدل الطالب، فصلني دراسيني كحد أعلى بناًء على توصية جملسي القسم والكلي

 مع مراعاة التالي:

 يوقف تسجيل الطالب إذا اخنفض معدله عن جيد جدًا خالل فصلني دراسيني متتاليني، أو سنة دراسية. .1

 يقدم املرشد العلمي لرئيس القسم املختص تقريرًا مفصاًل عن الطالب املوقف تسجيله. .2

 يوصي مبنح الطالب فرصة ال تزيد على فصلني دراسيني لرفع معدله الرتاكمي إىل جيد جدًا.جمللس القسم أن  .3

 جيوز إعادة مقرر أو أكثر مما حصل فيه الطالب على تقدير )جيد( لرفع معدله الرتاكمي إىل )جيد جدًا(. .4

 واختاذ التوصية املناسبة.ترفع التوصية مرفقة بتقرير املرشد والسجل األكادميي للطالب إىل جملس الكلية للنظر  .5

 ترفع توصية جملس الكلية إىل عمادة الدراسات العليا الختاذ القرار املناسب. .6

 الفرصة اإلضافية إلكمال إعداد الرسالة:

منح الطالب فرصة إضافية ال تزيد عن فصلني دراسيني  ( من الئحة الدراسات العليا26( من املادة )10جيوز استثناًء من الفقرة )

 على تقرير من املشرف وتوصية جملسي القسم والكلية وجملس عمادة الدراسات العليا وموافقة جملس اجلامعة، بناًء

 إلكمال إعداد رسالته.
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 ويتم ذلك وفق اإلجراء التالي:

 .يتقدم الطالب إىل املشرف بطلب فرصة إضافية إلمتام متطلبات احلصول على الدرجة العلمية. 1

 القسم املختص تقريرًا مفصاًل عن سري الطالب الدراسي مقرتحًا مدة الفرصة اإلضافية. . يقدم املشرف لرئيس 2

 . جمللس القسم بناًء على اقرتاح املشرف أن يوصي مبنح الطالب فرصة إضافية ال تزيد على فصلني دراسيني. 3

 . يوصي جملس الكلية مبا يراه مناسبًا حيال املوضوع. 4

 ة مشفوعة مبربراتها على جملس عمادة الدراسات العليا الختاذ التوصية املناسبة.. تعرض توصية جملس الكلي 5

 . ترفع توصية جملس عمادة الدراسات العليا بعد مصادقة مدير اجلامعة غلى جملس اجلامعة الختاذ القرار الالزم. 6

 التحويل اخلارجي:

بناًء على توصية جملسي القسم والكلية وموافقة جملس جيوز قبول حتويل الطالب إىل اجلامعة من جامعة أخرى معرتف بها 

 عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:

 توفر شروط القبول يف الطالب احملول، وأية شروط أخرى يراها القسم ضرورية. 

 أ ال يكون الطالب مفصواًل من اجلامعة احملول منها ألي سبب من األسباب. .1

الدراسية اليت يدرسها طالب الدراسات العليا يف اجلامعة اليت ستمنحه الدرجة العلمية عن سبعني أال يقل عدد الوحدات  .2

 يف املائة من عدد الوحدات املطلوبة، كما جيب أن يقوم باإلعداد الكامل لرسالته حتت إشرافها.

 يراعى يف احتساب عدد الوحدات الدراسية اليت درسها الطالب اآلتي: .3

 ضى على دراسته للوحدات املعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.أ ـ أال يكون قد م ▪

 ب ـ أن تتفق من حيث املوضوع مع متطلبات الربنامج احملول إليه. ▪

 ج ـ أال تتعدى نسبة هذه الوحدات ثالثني يف املائة من وحدات الربنامج احملول إليه. ▪

 د ـ أال يقل تقديره يف الوحدات املعادة عن )جيد جدًا(. ▪
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 تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساب املعدل الرتاكمي.هـ ـ ال  ▪

 و ـ تكون املعادلة بتوصية من جملس القسم الذي يتبعه املقرر وموافقة جملس الكلية وعمادة الدراسات العليا. ▪

 ويكون التحويل وفق التالي:

للوحدات اليت درسها يف اجلامعة املراد يتقدم الطالب بطلب التحويل إىل عميد الدراسات العليا مرفقًا بطلبه بيان مصدق  .1

 التحويل منها، ووصف تفصيلي معتمد ملفردات املقررات اليت درسها.

 حيال الطلب ومرفقاته إىل عميد الكلية املختصة لعرضه على جملسي القسم والكلية. .2

 ترفع توصية جملس الكلية إىل عمادة الدراسات العليا الختاذ القرار املناسب. .3

رات اليت درسها الطالب سابقًا ـ إذا مت قبول حتويله ـ إىل القسم أو األقسام املختصة ملعادلتها طبقًا ملا جاء يف ُتحال املقر .4

 ( أعاله.4الفقرة )

 تكون املعادلة بتوصية من جملس القسم الذي يتبعه املقرر، ومبوافقة جملس الكلية اليت يتبعها القسم. .5

 لعليا الختاذ القرار املناسب.يعرض األمر على جملس عمادة الدراسات ا .6

 تدرج الوحدات املعادلة ضمن سجل الطالب، ويزود القسم احملول إليه بعدد الوحدات احملتسبة. .7

  التحويل الداخلي: 

جيوز حتويل الطالب من ختصص إىل آخر داخل اجلامعة بناًء على توصية جملسي القسم احملول إليه والكلية وموافقة جملس 

 الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:عمادة 

 توافر شروط القبول يف الطالب احملول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية. .1

جيوز احتساب الوحدات الدراسية اليت سبقت دراستها يف اجلامعة إذا رأى القسم املختص أنها مطابقة للربنامج الذي يريد  .2

 التحويل إليه وتدخل ضمن معدله الرتاكمي.

 ( من الئحة الدراسات العليا.26أال يكون الطالب قد ألغي قيده ألي من األسباب الواردة يف املادة )ـ 3 .3
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 حتتسب املدة اليت قضاها الطالب يف الربنامج احملول منه ضمن املدة القصوى احملددة للحصول على الدرجة. .4

  على الدرجة. ميكن التحويل من برنامج إىل آخر مرة واحدة خالل املدة احملددة للحصول .5

 أن يكون الطالب قد أمضى ما ال يقل عن فصل دراسي يف كليته، وال يشمل ذلك فصول احلذف. .6

 أن تكون املدة املتبقية للطالب كافية للحصول على الدرجة العلمية يف الربنامج احملول إليه. .7

 ويكون التحويل وفق التالي:

 ادة الدراسات العليا.يقوم الطالب بتعبئة النموذج اخلاص بالتحويل لدى عم .1

حيال الطالب إىل عميد الكلية املعنية، مرفقًا ببيان مصدق الوحدات اليت درسها يف القسم احملول منه للعرض على  .2

 جملسي القسم والكلية.

 ترفع توصية جملس الكلية إىل جملس عمادة الدراسات العليا الختاذ القرار املناسب. .3

 مل عمادة الدراسات العليا اإلجراءات الالزمة للتحويل.يف حالة املوافقة على التحويل تستك .4

 وتدلمنه حيدد القسم احملول إليه الوحدات الدراسية اليت ميكن احتسابها مما درسه الطالب يف القسم احملول  .5

 ضمن معدله الرتاكمي، وما ال حيتسب منها يبقى يف سجله وال يدخل ضمن معدله. تقديراتها

 مدة الدراسة :

املدة املقررة للحصول على درجة املاجستري ال تقل عن أربعة فصول دراسية، وال تزيد عن مثانية فصول دراسية، وال حتسب  ▪

 الفصول الصيفية ضمن هذه املدة.

املدة املقررة للحصول على درجة الدكتوراه ال تقل عن ستة فصول دراسية، وال تزيد عن عشرة فصول دراسية، وال حتسب  ▪

 الفصول الصيفية ضمن هذه املدة.
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 وبيان ذلك:

يكون متوسط املدة للحصول على درجة املاجستري ستة فصول أو ثالث سنوات دراسية، واليت يف ضوئها يتم حساب حصول  -1

واالختبارات للمرحلة الطالب على مراتب الشرف، وهو ما يشار إليه بـ )متوسط املدة( يف املادة الثالثني من مواد الئحة الدراسة 

 اجلامعية، الفقرة ) ب (.

يكون متوسط املدة للحصول على درجة الدكتوراه مثانية فصول أو أربع سنوات دراسية، واليت يف ضوئها يتم حساب  -2

ختبارات حصول الطالب على مراتب الشرف، وهو ما يشار إليه بـ )متوسط املدة( يف املادة الثالثني من مواد الئحة الدراسة واال

 للمرحلة اجلامعية الفقرة ) ب (.

حتسب املدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل يف مقررات الدراسات العليا وحتى تاريخ تقديم املشرف 

 على الطالب تقريرًا إىل رئيس القسم مرفقًا به نسخة من الرسالة، أو أي متطلبات أخرى لربناجمه.

صوى للحصول على الدرجة من بداية الفصل الدراسي الذي يسجل يف الطالب وحتى تاريخ املوافقة على إذن ُتحسب املدة الق 

 الطباعة الصادر من عمادة الدراسات العليا.

 التخرج:

 ال يتخرج الطالب إال بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية، ومبعدل تراكمي ال يقل عن )جيد جدًا(.

و الدكتوراه ( وثيقة خترج باللغتني ) العربية واإلجنليزية (، حتمل امسه الرباعي، وتقديره العام ُيمنح طالب ) املاجستري أ

 ومعدله الرتاكمي، والقسم والكلية والتخصص، والسنة الدراسية، وتوقيعي عميد الدراسات العليا، ومعالي مدير اجلامعة.

 الئحة الدراسة واالختبارات:

تدريس املقرر بناًء على توصية مدرس املادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر يف جيوز جمللس القسم الذي يتوىل 

(، وال حيسب ضمن املعدل الفصلي أو icالفصل الدراسي التالي، ويرصد يف سجله األكادميي تقدير غري مكتمل ) ل ( أو )

املقرر، وإذا مضى فصل دراسي واحد ومل يغري الرتاكمي إال التقدير الذي حصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك 
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(، وحيسب ضمن f( يف سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسب ) هـ ( أو )icتقدير غري مكتمل ) ل ( أو )

 املعدل الفصلي والرتاكمي.

(، وبعد انتهاء الطالب ipإذا كانت دراسة مقررات األحباث تتطلب أكثر من فصل دراسي فريصد للطالب تقدير مستمر )م( )

من دراسة املقرر مينح التقدير الذي حصل عليه، وإذا مل يستكمل املقرر يف الوقت احملدد فيجوز جمللس القسم الذي يتوىل 

 ( فيسجل الطالب.icتدريسه املوافقة على رصد تقدير غري مكتمل )ل( )

 يلي:حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما 

 (4وزن التقدير من ) رمز التقدير التقدير الدرجة املئوية

 4.0 أ+ ممتاز مرتفع 100ـ95

 3.75 أ ممتاز 95إىل أقل من  90

 3.5 ب+ جيد جدًا مرتفع 90إىل أقل من  85

 3.0 ب جيد جدًا 85إىل أقل من  80

 2.5 ح+ جيد مرتفع 80إىل أقل من  75

 2.0 ج جيد 75إىل أقل من  70

 0 هـ راسب 70أقل من 

 يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند خترج الطالب بناًء على معدله الرتاكمي كاآلتي:

 (.3.5أ ـ ) ممتاز (: إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن )

 (.3.5( إىل أقل من )2.75ب ـ )جيد جدًا(: إذا كان املعدل الرتاكمي من )

 (.2.75( إىل أقل من )2املعدل الرتاكمي )ج ـ ) جيد (: إذا كان 
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( عند التخرج، ومتنح مرتبة الشرف 4.00( إىل )3.75متنح مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي من )

( عند التخرج، ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف 3.75( إىل أقل من )3.25الثانية للطالب احلاصل على معدل تراكمي من )

 ىل أو الثانية:األو

 أ ـ أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى. ▪

ب ـ أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها تتوسط املدة بني احلد األدنى واحلد األقصى يف البقاء  ▪

 يف كليته.

 تعليمات:

 الطالب يف أكثر من مقررين يف يوم واحد، وجمللس اجلامعة االستثناء من ذلك.ال جيوز اختبار 

ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما ال يسمح له باخلروج من االختبار قبل مضي 

 نصف ساعة من بدايته.

د إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق الئحة تأديب الطالب الغش يف االختبار أو الشروع فيه أو خمالفة التعليمات وقواع

 اليت يصدرها جملس اجلامعة.

 

 أواًل: االختبارات والتقديرات:

يعترب إجراء االختبار النهائي لكل املقررات حقًا من حقوق الطالب، ويشعر فيه مبوعد االختبار من بداية الفصل أو  -1

 يقل عن أسبوعني، إال إذا كانت طبيعة املقرر تقتضي إجراء دراسات أو حبوث علمية السنة الدراسية أو بوقت كاٍف ال

 أو معملية ضمن اخلطة الدراسية للربنامج املصادق واملوافق عليه من جملس اجلامعة.

ية %( من الدرجة النهائ60%( وال يزيد عن )30حتدد درجة األعمال الفصلية لطالب الدراسات العليا مبا ال يقل عن ) -2

 ( من الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية.26للمقرر، مع مراعاة ما ورد يف املادة )
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%( 25حيرم الطالب من االستمرار يف دراسة املقرر ودخول االختبار النهائي إذا زادت نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر عن ) -3

لطالب احملروم راسبًا يف ذلك املقرر، ويرصد له التقدير )ح( من جمموع احملاضرات والدروس العلمية وامليدانية، ويعترب ا

 يف خانة الدرجة يف كشف النتيجة.

يشعر مدرس املقرر الطالب باحلرمان يف حينه، ويرفع تقريرًا لرئيس القسم الذي ينتمي إليه املقرر، ويوضح فيه حرمان  -4

 روس العلمية اليت تغيب فيها الطالب.الطالب من االستمرار يف دراسة املقرر، و تواريخ احملاضرات والد

إذا كان  -يشعر رئيس القسم الذي ينتمي إليه املقرر عمادة الدراسات العليا ورئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب  -5

 ينتمي لقسم آخرـ حبرمانه من االستمرار يف دراسة املقرر.

لى تقرير مقدم من رئيس القسم )الذي يقدم املقرر( جيوز جمللس الكلية اليت ينتمي إليها املقرر أو من يفوضه بناًء ع -6

%( 40رفع احلرمان عن الطالب إذا تقدم لرئيس القسم بعذر يقبله جملس الكلية، على أال تزيد نسبة الغياب على )

 من جمموع احملاضرات والدروس العلمية وامليدانية احملددة للمقرر.

يف أي من مواد الفصل لعذر قهري، جاز جمللس الكلية ـ يف حاالت إذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي  -7

الضرورة القصوى ـ قبول عذر هو السماح بإعطائه اختبارًا بدياًل خالل مدة ال تتجاوز الفصل الدراسي التالي، ويعطى 

 التقدير الذي حيصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.

 مرة واحدة فقط، وتدخل النتيجتان يف املعدل الرتاكمي.جيوز إعادة دراسة أي مقرر رسب فيه الطالب  -8

%( من متطلبات التخرج يف 85يضاف إىل شروط احلصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية دراسة ماال يقل عن ) -9

 اجلامعة.

 ثانيًا: االختبار النهائي:

 ء االختبار يتخذ حبقه ما يلي:إذا غش الطالب يف االختبار أو شرع يف الغش أو خالف التعليمات وقواعد إجرا

أ ـ يقوم مدرس املقرر أو عضو جلنة املراقبة مبنع الطالب من االستمرار يف االختبار وكتابة حمضر يبني فيه ما حدث بدقة،  .1

 ثم حييله إىل رئيس القسم الذي ينتمي إليه املقرر.
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املخالفة، ثم حيال املوضوع إىل جلنة تشكل من قبل جملس ب ـ يرفع رئيس القسم إىل عميد كليته عن حالة الغش أو  .2

 الكلية أحد أعضائها عميد الدراسات العليا.

 (.Qج ـ توقف نتيجة الطالب يف ذلك املقرر إىل حني صدور قرار اللجنة، ويرصد هلا لرمز )ق( أو ) .3

 د ـ يتم إبالغ اجلهات املعنية بقرار اللجنة لتنفيذه. .4

( من مواد الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية بناًء على 39أوراق اإلجابة املذكورة يف املادة )تكون إعادة تصحيح 

توصية من جملس القسم وذلك يف حالة وجود تساهل خمل أو إجحاف يف حق الطالب أبدى تظلمه إىل رئيس القسم، وحيال إىل 

 دم مصداقية دعواه.اللجنة املذكورة يف )ب( من الفقرة السابقة إذا ثبت ع

 ثالثًا: االختبار الشامل:

تكون جلنة االختبار الشامل يف بداية كل عام دراسي بقرار من جملس القسم من ثالثة أعضاء على األقل ممن تتوفر  .1

 فيهم شروط اإلشراف واملناقشة، على أن يرأس اللجنة أستاذ إذا كان االختبار يف مرحلة الدكتوراه.

 ن عن موعد االختبار الشامل بوقٍت كاٍف.يقوم كل قسم باإلعال .2

 يكون االختبار الشامل من املراحل التالية: .3

 أ ـ اختبار حتريري يف التخصص الرئيس. ▪

 ب ـ اختبار حتريري يف التخصص الفرعي )إن وجد(. ▪

 ج ـ اختبار حتريري يف مهارات البحث )إن وجدت(. ▪

 د ـ اختبار شفوي. ▪

 ل املرحلة الالحقة.ويشرتط اجتياز املرحلة السابقة لدخو

حتدد كل جلنة جمال وأهداف وإجراءات كل نوع من مراحل االختبار اليت خيترب فيها الطالب اختبارًا شاماًل، مع احلرص  .4

 على السرية يف كامل خطواتها، ويضع جملس القسم اإلطار العام لإلجراءات املطلوبة من اللجنة.
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يف كل جمال بتوصية من جلنة االختبار الشامل، ومصادقة جملس  حتدد مراجع ومصادر البحث والقراءات الضرورية .5

 القسم، وتكون هي احملور األساس لالختبار.

 قبل فصل دراسي على األقل. يقدم االختبار مرة يف كل عام دراسي على األقل، على أن ُيحدد كل قسم موعد إجرائه .6

لكل  %( 70توسط الدرجات املعطاة، حبيث ال تقل عن )يكون اجتياز أي مرحلة من مراحل االختبار الشامل بناًء على م .7

 .14 مرحلة من املراحل الواردة يف الفقرة

تعلن نتائج االختبار الشامل بعد اعتمادها من جملس القسم يف موعد ال يتجاوز شهرًا من تاريخ عقد آخر مرحلة منه،  .8

 جتياز أو عدمها(.وتسلم صورة من النتيجة إىل عمادة الدراسات العليا فور صدورها )باال

يف حال عدم اجتياز الطالب أي مرحلة من مراحل االختبار الشامل يعطى فرصة واحدة إلعادتها يف مدة ال تتجاوز فصلني  .9

 دراسيني.

 اإلرشاد العلمي:

موضوع يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالربنامج، لتوجيهه يف دراسته ومساعدته يف اختيار 

 الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من جملس اجلامعة بناًء على توصية جملس عمادة الدراسات العليا.

 ويكون اإلرشاد وفق اإلجراء التالي:

توزع جمالس األقسام مهمة اإلرشاد العلمي للطالب املستجدين على أعضاء هيئة التدريس، خالل مدة ال تتجاوز أربعة  -1

 ع من بدء الدراسة، وترسل صورة من ذلك التوزيع إىل عمادة الدراسات العليا.أسابي

 يتوىل املرشد العلمي توجيه الطالب يف إعداد جدوله الدراسي، ومتابعة خطوات تسجيل موضوع الرسالة أو املشروع البحثي. -2

نهاية كل فصل دراسي، وترسل صورة منه يقدم املرشد العلمي لرئيس القسم املختص تقريرًا مفصاًل عن سري الطالب يف  -3

 إىل عميد الدراسات العليا.
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يفضل أن يكون املرشد العلمي هو املشرف على رسالة الطالب بعد تسجيلها ما مل يتعارض ذلك مع ختصصه، ومع ما جاء  -4

 ( من الئحة الدراسات العليا.48،45يف املادتني )

 تسجيل املوضوع:
نهاء مجيع متطلبات القبول واجتيازه مخسني يف املائة على األقل من املقررات الدراسية ومبعدل على طالب الدراسات العليا بعد إ

ـ إىل القسم، ويف حال التوصية باملوافقة عليه يقرتح جملس  ـ إن وجدت  تراكمي ال يقل عن )جيد جدًا( التقدم مبشروع الرسالة 

ـ أو أمساء أعضاء جلنة اإلشراف مع حتديد رئيسها، ويرفع بذلك إىل  القسم اسم املشرف على الرسالة واملشرف املساعد ـ إن وجد

 جملس الكلية وجملس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه بناًء على تأييد جملس الكلية.

 ويكون تسجيل املوضوع وفق اإلجراء التالي:

 ات التالية:لكي يقدم الطالب مشروع الرسالة )خطة البحث( جيب أن يتم ذلك وفقًا لإلجراء

ـ أن يكون الطالب قد اجتاز أكثر من ) ▪ %( من املقررات الدراسية على األقل، أو اجتاز االختبار الشامل )إن كان شرطًا 50أ 

 لتسجيل املوضوع(.

 ب ـ يقدم الطالب مشروع الرسالة مكتوبًا بلغة علمية سليمة تتضمن العناصر الرئيسة خلطة البحث. ▪

 ي للدراسات العليا للموافقة عليها متهيدًا لعرضها يف حلقة دراسية.املرشد العلم على ج ـ تقدم ▪

( ُتجرى قبل عرض موضوعه على جملس القسم، SEMINARالطالب موضوعه يف حلقة دراسية ) يقدم د ـ ُيفضل أن ▪

 أو ُتعتمد خطته من جلنة متخصصة يقررها القسم.

فقة عليه يعني أحد األعضاء مشرفًا على الرسالة، ومشرفًا هـ ـ يقدم الطالب موضوعه إىل جملس القسم، ويف حالة املوا ▪

 مساعدًا ـ إن وجد.

 هـ ـ ُيرفع بذلك إىل جملس الكلية للمصادقة على قرار القسم أو إبداء الرأي. ▪

 و ـ ُيدرج موضوع الرسالة واإلشراف يف جملس عمادة الدراسات العليا ألخذ املوافقة. ▪
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املاجستري باجلدة واألصالة، كما جيب أن تتميز موضوعات رسائل الدكتوراه باألصالة جيب أن تتميز موضوعات رسائل 

 واالبتكار واإلسهام الفاعل يف إمناء املعرفة يف ختصص الطالب.

يقبل حتقيق الكتب الرتاثية ذات القيمة العلمية يف جمال التخصص موضوعًا للرسالة مع التقديم له بدراسة جادة، على أن 

  إحدى املرحلتني )املاجستري أو الدكتوراه(.يكون ذلك يف

يقبل ترمجة الكتب ذات القيمة العلمية يف جمال التخصص موضوعاً للرسالة، مع التقديم له بدراسة جادة يف إحدى املرحلتني 

 )املاجستري أو الدكتوراه(.

 للدكتوراه، ومخسمائة صفحة للماجستري.يراعى عند إقرار املوضوعات أال يزيد حجم الرسالة بعد كتابتها عن ألف صفحة 

تكتب رسائل املاجستري والدكتوراه باللغة العربية، وجيوز أن تكتب بلغة أخرى يف بعض التخصصات بقرار من جملس 

على أن حتتوي على ملخص واف هلا باللغة  اجلامعة، بناًء على توصية جملس القسم والكلية وجملس عمادة الدراسات العليا،

 العربية.

 إنذار الطالب:

إذا ثبت عدم جدية الطالب يف الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية بناًء على تقرير من املشرف على دراسته؛ يتم إنذار الطالب 

خبطاب من القسم املختص، وإذا انذر الطالب مرتني ومل يتالف أسباب اإلنذار، فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناًء على توصية 

 القسم إلغاء قيده. جملس

 ويتبني ذلك باآلتي:

 %( من جمموع ساعات اإلشراف احملددة يف كل فصل دراسي.25إذا زادت نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر على )-أ

 إذا مل يستجب لتوجيهات املشرف العلمية.-ب

 إذا مل يتمكن من الكتابة العلمية اليت تتناسب مع املرحلة اليت يدرس بها.-ج
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 املناقشـــة:

 يشرتط لتكوين جلنة املناقشة اجتياز طالب الدكتوراه االختبار الشامل. 

 يقرتح جملس القسم املختص أعضاء جلنة املناقشة، وله أن يقرتح عضوًا أو عضوين احتياطًا. 

نة فيعاد يوصي جملس الكلية بتكوين اللجنة على ضوء ما يرده من القسم، وإذا رأى تغيري كل أو بعض أعضاء اللج

 املوضوع إىل جملس القسم.

 ترفع توصية جملس الكلية إىل جملس عمادة الدراسات العليا الختاذ القرار الالزم.

 ال يتم توزيع نسخ الرسالة على أعضاء جلنة املناقشة إال بعد مصادقة مدير اجلامعة على قرار جملس عمادة الدراسات العليا.

املختصة تقريرًا مفصاًل عن الرسالة وفق النموذج املعد لذلك، على أال تزيد املدة  يقدم كل عضو مناقش إىل عميد الكلية

من تاريخ إرسال النسخة إىل تاريخ املناقشة املقرتح عن شهرين للماجستري وثالثة أشهر للدكتوراه، اعتبارًا من تاريخ إرسال 

 النسخة من الرسالة.

حملدد لتقديم التقرير يتم عرض األمر على جملس القسم املختص الختاذ ما يراه أحد أو كل أعضاء اللجنة عن املوعد ا إذا تأخر 

 مناسبًا.

 يشرتط يف جلنة املناقشة على رسالة املاجستري ما يأتي:

 أن يكون عدد أعضائها فرديًا ويكون املشرف مقررًا هلا. -1

 ميثل املشرف واملشرف املساعد )إن وجد( أغلبية فيها.أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من بني أعضاء هيئة التدريس، وال  -2

 أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة. -3

 األقل. املشاركني علىأن يكون من بني أعضاء اللجنة أحد األساتذة، أو األساتذة  -4

 أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي األعضاء على األقل. -5
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 سائل الدكتوراه ما يأتي:يشرتط يف جلنة املناقشة على ر

 أن يكون عدد أعضائها فرديًا، وال يقل عن ثالثة، ويكون املشرف مقررًا هلا. -1

 )إن وجد( أغلبية بينهم. او مساعدهتقتصر عضوية جلنة املناقشة على األساتذة واألساتذة املشاركني، وال ميثل املشرف  -2

 أن يكون بني أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل. -3

 يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج اجلامعة.أن  -4

 أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي األعضاء على األقل. -5

 وينبغي مراعاة التالي:

 يكون العضو املناقش قد أسندت له رسالتان ومل يناقش أحدهما. أالجيب  -1

 أن يكون العضو اخلارجي مناقشًا. -2

واملوقع اإللكرتوني باجلامعة يف موعد ال يقل عن أسبوع من املناقشة، ويتم جيب اإلعالن عن املناقشة بالقسم والكلية  -3

 تسليم نسخة من اإلعالن إىل وكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون األكادميية قبل أسبوع من املناقشة على األقل.

تاريخ املناقشة، متضمنًا إحدى تعد جلنة املناقشة تقريرًا يوقع من مجيع أعضائها، يقدم إىل رئيس القسم خالل أسبوع من  -4

 التوصيات اآلتية:

 قبول الرسالة والتوصية مبنح الدرجة. -1

قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت دون مناقشتها مرة أخرى، ويفوض أحد أعضاء جلنة املناقشة بالتوصية  -2

أشهر من تاريخ املناقشة، وجمللس مبنح الدرجة بعد التأكد من األخذ بهذه التعديالت يف مدة ال تتجاوز ثالثة 

 اجلامعة االستثناء من ذلك.

استكمال أوجه النقص وإعادة مناقشتها خالل الفرتة اليت حيددها جملس الدراسات العليا بناًء على توصية  -3

 جملس القسم املختص على أال تزيد عن سنة واحدة من تاريخ املناقشة.

 عدم قبول الرسالة. -4
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 مدة املناقشة:

 املدة الزمنية التالية ملناقشة الرسائل العلمية كالتالي:حتدد  .1

i. .نصف ساعة للمشرف والطالب للتقديم 

ii. .ساعة لكل عضو من أعضاء جلنة املناقشة سواء كان عدد أعضاء اللجنة ثالثيًا أو مخاسيًا 

iii.  د.االلتزام بالوقت احملد –إن وجد  –يتوىل مقرر اللجنة واملشرف على الرسالة واملشرف املساعد 

iv. .إذا مل يستنفذ املناقش األول الساعة املخصصة له جاز ملقرر اللجنة منح الوقت املتبقي للمناقش اآلخر 

 يكون تقرير جلنة املناقشة وفق منوذج يعده جملس عمادة الدراسات العليا. .2

 ال بد من إمجاع اللجنة عند التوصية لطبع الرسالة على نفقة اجلامعة. .3

( أعاله، ويكون 2،1سالة من مائة فيحال قبوهلا وفق التوصيتني الواردتني يف الفقرتني )حتسب الدرجة النهائية للر .4

 تقدير الطالب يف الرسالة بناًء على متوسط ما يقدره أعضاء جلنة املناقشة من درجات.

 الطالب. متابعة عمل –ما أمكن  –حتدد فرتة استكمال أوجه النقص يف الرسالة مبا ال يزيد عن سنة، ويتوىل املشرف  .5

ويكتفى  ( أعاله،3درجة يف حال قبوهلا وفق التوصية الواردة يف الفقرة ) 80حتسب الدرجة النهائية للرسالة من  .6

 بإعالن إجازة الرسالة يف حالة قبوهلا بعد إعادة مناقشتها.

خ تسلم رئيس إذا قدم أحد أعضاء اللجنة مرئيات مغايرة أو حتفظات تعرض على جملس القسم خالل أسبوعني من تاري .7

 القسم هلا باختاذ التوصية املناسبة.

 يعرض على جملس عمادة الدراسات العليا ما اختذه جملس القسم حيال التقرير الختاذ القرار املناسب .8
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