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 . برامج املاجستري2

 نظرة عامة

 .وحتى تخرجهم الماجستير مسار طلبة برامجاإلطار الذي يحكم واإلجراءات الخاصة بها  السياسةهذه  تحدد

 مجال التطبيق

 .الجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع برامج الماجستير التي تطرحها 

 الهدف

واإلجراءات  ةسياسوتوضح هذه ال بتحقيق أفضل المعايير األكاديمية واإلداريّة في إدارة برامج الدراسات العليا. الجامعةتلتزم 

الماجستير  برامج منالعمليات المطلوبة للتعامل مع طلبات المتقّدمين وقبولهم ومسيرتهم حتّى تخرجهم و القواعدبها  المرتبطة

 .الجامعةالتي تطرحها 

 السياسة

 باتفي تقديم الطل واإلجراءاتبرامج الماجستير وذلك لضمان تطبيق المعايير  إلدارةإطاراً عاّماً موّحداً  الجامعةتتبني  (1

 حتّى تخّرجهم من أي من برامج الماجستير فيها. الطلبةوالقبول ومسيرة 

مداء الكليات ع مسئولية مشتركة بينالتي تعتبر وبرامج الماجستير عمليات  إطاربهذه السياسة اإلجراءات الخاّصة توضح  (2

 .راسات العلياكلية الد ميدعمجلس الدراسات العليا وو

السياسات  عم الجامعة المختلفة كلياتوالتي تضعها  امج الماجستيرواللوائح ذات الصلة ببر لقواعدجوز أن تتعارض اال ي  (3

لية كفي  هذه القواعد واللوائحنسخة من وتُحفظ  ،أي جزء منها أو تبطل المعتمدة والخاصة بالدراسات العلياواإلجراءات 

 .الدراسات العليا

علم التجريبي ضمان لتنفيذ الت كليات الجامعةقواعد واللوائح ذات الصلة ببرامج الماجستير المهنية المعمول بها في التُعتبر  (4

 .األكاديمي ، باإلضافة إلى دراسة المساقات المتقدمة في التخصصالمناسب وتنمية المهارات المهنية

  .ة وغيرهم ببرامج الماجستيرتدعم الجامعة التحاق الطلبة المستوفين للشروط من أبناء الدول (5
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 برامج املاجستري - (2السياسة رقم ) إجراءات

 برامج الماجستيرولجان إدارة  (1
 برامج الدراسات العليا في كلّيته.كافة اإلشراف على  بكل كلية مساعد العميديتولى  -أ

 وفقا   ،على هذا البرنامجلكل برنامج ماجستير من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لإلشراف  منسقيتم تعيين  -ب

البينية فيتم اإلشراف عليها عن طريق لجنة تنفيذية تمثل األقسام المشاركة في أما البرامج  .لصالحيات التوقيع

. ويقدم المنسق تقاريره لرئيس القسم العلمي الذي يطرح البرنامج، أما منسقي البرامج البينية فيقدموا البرنامج

 .تقاريرهم لمساعد العميد في الكلية المسئولة عن البرنامج

ينظم منسق برنامج الماجستير جميع أنشطة البرنامج بما في ذلك جدول المساقات المطروحة، وكذلك تقديم المشورة  -ج

 المسجلين. الطلبةاألكاديمية لجميع 

ألطروحة، بعد التشاور مع واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس ايختار خيار الطالب الذي يجب أن يقدم  -د

اإلشراف جامعة ليقوم بالترشيح عضو هيئة تدريس ببلمنسق برنامج الماجستير  مقترحا  المتخصصين في مجاله، 

 إجراء هفي يتم الذي التخصص في الدرجة العلمية النهائية المشرف لدى يكون أن يجبو ،الماجستير أطروحةعلى 

 مشروع على اإلشراف تشمل قد والتي المسبقة، اإلشرافية والخبرة العلمي، والنشاط لألبحاث قوي ا وسجال   البحث،

لومات بعض المع أن يطلب لبرنامجيجوز لكما  .ةمكتمل ماجستيرالمشاركة في اإلشراف على أطروحة  أو مكتمل فني

بناء  على موافقة . وبحثالاألخرى مثل الخطة الدراسية للطالب، وملخص لموضوع البحث، وأي طلب لميزانية 

 أطروحة الماجستير هو أيضا المرشد األكاديمي للطالب. مشرفيصبح مساعد العميد، 

امعة جال، تعيين عضو هيئة تدريس ثان من مع المشرف على أطروحة الماجستير للطالب أن يطلب، بعد التشاور -ه

. في هذه الحالة، )أو مشرفين مساعدين( ذو خبرة في نفس التخصص كمشرف مساعد سوق العملأو شخص من و/

مع ضرورة موافقة منسق البرنامج  ،لجنة إشراف على الطالب يشكالنفإن المشرف األكاديمي والمشرف المساعد 

 مساعد العميد فورا  في حالة تغيير المشرفكما يتم إخطارعلى لجنة اإلشراف ويخطر بذلك مساعد العميد في الكلية. 

 األكاديمي لألطروحة.

 

 برامج الماجستيرالمشرفين على طلبة  المنتظرة من توقعاتال. 2

 رفين والمرشدينالمشيتوقع من و. الماجستير لطلبةمسؤولة عن تشجيع وضمان تقديم المشورة الفعالة  األقسام العلمية والكليات

 القيام بما يلي:

 بما يتفق مع سياسات الجامعة. ومتحضرةالتفاعل بطريقة مهنية  -أ

 لم بشكل خالق ومستقل.على التعتشجيع الطلبة  -ب

تطوير تفاهمات واضحة حول توقعات ومسؤوليات بحثية محددة، بما في ذلك الجداول الزمنية الستكمال الرسائل  -ج

 واألطروحات.

 في الوقت المناسب. العلمية درجةال في سبيل الحصول على الذي أحرزه عمل الطالب والتقدمعلى تعليق ال -د

 .مشتركةالدراسات العليا قبل الدخول في مشاريع  طلبةمناقشة سياسة التأليف مع  -ه

في البحوث المقدمة في المؤتمرات والمنشورات وفي طلبات الحصول على حق المؤلف  الطلبةاإلقرار بإسهامات  -و

 وبراءات االختراع.

 

 اللتحاق ببرنامج الماجستير التقدم ل (3
 برنامج ألي ويجوز .كليّة الدراسات العليا هتحددوالذي  برامج الماجستيرفيما يلي الحد األدنى لمتطلبات القبول في  -أ

 أو متطلّبات أعلى للقبول:و/ أخرىمعايير  إضافة ماجستير

 .التربية والتعليممن جامعة معترف بها من قبل وزارة  أو ما يعادلها درجة البكالوريوس -1

 في مرحلة البكالوريوس.أو ما يعادلها،  4من  3 معّدل تراكمي ال يقّل عن -2
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ات وذلك لجميع التخصص ا في االختبارات األخرىاآليلتس األكاديمي أو ما يعادله اختبارفي  6 درجة ال تقل عن -3

 .يهاعلتاريخ الحصول  منأكثر  عامين أو ال يكون قد مضىأبشرط و، التي تُطرح أساسا  باللغة اإلنجليزية

 :ويستثني من اختبار اآليلتس

التدريس بجامعة تقوم  منشهادتهم  حصلوا علىوالذين اإلنجليزية اللغة لغتهم األم هي الطلبة الذين تُعتبر  −

 هي اإلنجليزية. الرسميةباللغة اإلنجليزية في بلد لغته 

على  درجات 5لى الطلبة الحاصلين على شهاداتهم من جامعة تدرس باللغة اإلنجليزية مع حصولهم ع −

 .يعادلها، وذلك عند التحاقهم ببرامج البكالوريوسأو ما  اآليلتساألقل في امتحان 

ال  قبو التربية والتعليميجوز منح الطالب الحاصل على شهادة بكالوريوس من جامعة معترف بها من وزارة  -4

 واحدة فقط من الحاالت التالية:إذا تحققت حالة مشروطا  في برنامج الماجستير 

أو ما يعادلها. كما يجب على الطالب تحقيق المتطلبات التالية  في اختبار آيلتس 5.5الحصول على درجة  −

 :خالل فترة القبول المشروط أو يُفصل من الجامعة

في اختبار آيلتس أو ما يعادلها، في نهاية الفصل الدراسي على األقل  6يجب الحصول على درجة  (أ)

 األول من الدراسة للطالب.

الدراسي األول، وال يشمل ذلك دورات اللغة ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل  6دراسة  (ب)

 .اإلنجليزية المكثفة

ها سفي التسع ساعات المعتمدة األولى من المساقات التي در 4من  3الحصول على معدل تراكمي  (ج)

ساعات معتمدة في فصل أو فصلين كحد أقصى، وفي حال  9في برنامج الماجستير، وإنجاز أول 

مدة بنهاية الفصل األول أو الثاني، يتم احتساب المساقات ذات ساعات معت 9أنجز الطالب أكثر من 

 الدرجات األفضل.

تير في فصل واحد )مثل برنامج ماجسة يابعتتتسجيل في برنامج يطرح مساقات قام الطالب بالفي حال  (د)

إدارة األعمال(، يمكن للطالب التسجيل في ساعات معتمدة إضافية عند استكماله المتطلبات كما ذكر 

 .عالهأ

أو ما يعادلها  2.5ولكن ال يقل عن  3الطالب الحاصل على معدل تراكمي في دراسة البكالوريوس يقل عن  −

 يجب أن يحقق الشروط التالية خالل فترة القبول المشروط أو يُفصل من الجامعة:

 ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل الدراسي األول له. 9دراسة  (أ)

التي يدرسها ساعات المعتمدة األولى من المساقات  تسعالـفي  4 من 3الحصول على معدل تراكمي  (ب)

 ساعات معتمدة في فصل واحد أو فصلين كحد أقصى. 9في برنامج الماجستير على أن ينجز أول 

يجوز  3حصول الطالب على معدل تراكمي أقل من  في حالفيما يخص برامج الماجستير المهنية فقط،  −

الخبرة في العمل ذات الصلة بعين االعتبار في احتساب المعدل التراكمي لتصبح مساوية أو أعلى  وضع

 يُفصل منالمتطلبات التالية خالل فترة القبول المشروط أو  أن يحقق. ومثل هذا الطالب يجب 2.5من 

 الجامعة:

 ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل الدراسي األول له. 9دراسة  (أ)

ساعات المعتمدة األولى من المساقات التي يدرسها  تسعفي الـ 4من  3معدل تراكمي الحصول على  (ب)

 ساعات معتمدة في فصل واحد أو فصلين كحد أقصى. 9على أن ينجز أول  في برنامج الماجستير

 المساقاتتؤخذ  الثاني، أو األول الدراسي الفصل نهاية في معتمدة ساعات 9 من أكثر الطالب أكمل إذا

 .بعين االعتبار الدرجات أفضل على حصل فيها الطالب التي

في اختبار اآليلتس األكاديمي أو ما يعادلها للقبول في برامج الماجستير  4يجب الحصول على درجة ال تقل عن  -5

 التي تُطرح باللغة العربية.

 يةوالشهادات المهن العمليةحتساب الخبرة ال محددة أحكاما   ذات الطبيعة المهنية ماجستيرالبرامج ضمن تتيجوز أن  -ب

 .األكاديميةالمطلوب للقبول، على أن يوافق عليها مجلس الشؤون  في تقدير المعدل التراكميذات الصلة 

 ما يلي: االلتحاق على يشتمل ملف طلبيجب أن  -ج

 .مكتمل البيانات تحاقلطلب االنموذج  -1

البرنامج، ويتم إيداعها في الحساب المصرفي طبقا  لمتطلبات غير القابلة لالسترداد قسيمة إيداع الرسوم  -2

 للجامعة.



 م2018( لسنة   76تابع: قرار مدير الجامعة رقم ) 
 المرتبطةرقم السياسة  02-د.ع

 تاريخ بدء العمل باإلجراءات 12/08/2018  دليل إجراءات الدراسات العليا

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 15/04/2018
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2021 برامج الماجستير

 عميد الدراسات العلياالمكتب المسئول:  رقم الصفحة 6من   3
 

نسخة من جواز السفر وخالصة القيد( والطلبة ) ةاإلماراتيذوي الجنسية تقديم المستندات المطلوبة من الطلبة  -3

 )نسخة من جواز السفر(. اإلماراتيةذوي الجنسية  غيرمن 

 الطالب. درس بهاالسجل الدراسي من كل جامعة الشهادات الرسمية ونسخة مصدقة من  -4

 .أو ما يعادلها لتسياآل اختبارنسخة أصلية من نتيجة  -5

 و المطلوب من قبل البرامج.على النح خطابات توصية -6

على موقع  ويعلن عنهاسنويا  مواعيد تقديم طلبات االلتحاق ببرامج الماجستير  حديدتيقوم مجلس الدراسات العليا ب -د

قد يتم النظر في طلبات االلتحاق غير المكتملة وقت تقديم الطلب، ولكن قرار القبول يتم اتخاذه و. لكترونياإلالجامعة 

 عند اكتمال ملف الطلب.

 القبول بإخطار المتقدمين بقرارات القبول كتابة. يقوم قسم -ه

 

 المتطلبات األكاديميّة العاّمة لبرامج الماجستير  (4
التي يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل  بإعداد الخطة الدراسية - ه األكاديميرفمشتحت إشراف  - الطالبيقوم  -أ

. برنامجالللطالب في الخطّة خالل الفصل الدراسي األول وتقديم  يجب االنتهاء من إعدادو. الماجستير برنامج منسق

  مكتب مساعد العميد. عتمدة إلىموتقدم نسخة عن الخطة ال

 :ي الخطّة الدراسيّةف الشروط التالية يجب أن تتوافر -ب

يقرره المشرف األكاديمي أو ما ا  لوفق همتطلبات إعدادبلتخصص الذي يختاره الطالب وبا ذات صلةأن تكون  -1

 .إن وجدت فراشاإللجنة 

 .فيه البحث الرئيسيبإجراء سيقوم الذي دراسة الطالب مجال أن تحّدد  -2

الطالب واللغة أو اللغات المطلوب إجادتها والطرق التي ينبغي أن تستخدم أن تحدد المساقات المالئمة لدراسة  -3

 لتحقيق ذلك.

 والبرنامج والكليّة. العلمي متطلبات القسم حقيقت يةضح كيفوّ أن ت -4

، برنامجمن تاريخ التحاقه بال ثمانية فصول دراسيةخالل  الماجستير متطلبات درجة استكمال جميع طالبال على يجب -ج

 .فترات وقف التسجيل المعتمدةمع استبعاد 

 وىبمست مساقاتأن يقوموا بالتسجيل في درجة الماجستير  طلبةيجب على ، (4) باستثناء ما يتم ذكره في البند التالي -د

 .الدراسات العليا

بأنفسهم من خالل الخدمة اإللكترونية على  على الطلبة المستمرون في الدراسة أن يقوموا بتسجيل المساقاتيجب  -ه

 موقع الجامعة.

م يتقدموا بطلب ل ماالفصل الدراسي الذي تم قبولهم فيه يجب على الطلبة الجدد أن يقوموا بتسجيل المساقات في بداية  -و

 تأجيل قبولهم حتى دورة القبول التالية وإال فإن قبولهم يعد ملغيا .

 

 البكالوريوسمساقات مرحلة في  التسجيل (5

سية تكمال متطلبات الخطة الدراالس مرحلة البكالوريوس اتقسام في التسجيل لماجستيرلطلبة في مرحلة ال يجوز -أ

 .برنامج الماجستير ومنسقاألكاديمي للطالب  رفالمش مسبقة من موافقة الحصول على بعد، وذلك المعتمدة

 معتمدة ةساع عشر اثنيبما ال يتجاوز ومساقات  أربعأكثر من التسجيل في هذا النوع من يقوم بال يجوز للطالب ان  -ب

لدراسي ا السجلفي  المساقات هذه سجلوت بالدراسات العليا. ةمع تطبيق الرسوم الدراسية الخاصخالل مدة دراسته، 

للمرحلة الجامعية والتي يتم تخصيصها لكل من درجة  العاليذات المستوى  لمساقاتا اعتمادللطالب، وقد يتم 

ساعات معتمدة  6 حساب العبء الدراسي للطالب، كما قد يتم قبولالدراسات العليا على حد سواء في و البكالوريوس

  .لطالبل الدراسية الخطة)عادة كمساقات اختيارية( في  فقطكحد أقصى 
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 متطلبات الحصول على درجة الماجستير (6

 المسار األول نهج األطروحة العلميّة :للحصول على درجة الماجستيررئيسيين كلية الدراسات العليا مسارين تتبنى 

وقد يتم تصميم برنامج الماجستير بحيث يشمل المسارين أو . )مساقات فقط( والمسار الثاني نهج الدراسة بغير أطروحة

 توافرهما بما يناسب ظروفه واحتياجاته. ومن حّق الطالب أن يختار بينهما حالأحدهما فقط، 

نة مساقات الدراسات العليا ضممت، أكاديمي جيد بوضعساعة معتمدة كحد أدنى،  30يتطلب المسار األول إنجاز  -أ

 تسعة 9إلى  ست 6بين  تكافئل أو أعمال إبداعية يطروحة تتضمن نتائج بحث أصالناجح ألتقديم الالمناسبة، مع 

 ساعات معتمدة.

البحث رغم أن . ومناسبةمن مساقات على األقل ساعة معتمدة  30- بوضع أكاديمي جيد- يتطلب إنجاز الثاني المسار -ب

 طرقبيلّم  كي ،أو ورقة بحثيةقيمة إنجاز مشروع ذو  من المسار الثاني، فإنه يتوقّع من الطالب العلمي ليس جزءا  

عض بكجزء من العبء الدراسي ل ريراتقالالمشكالت وأن يكون قادرا  على توظيف ما يتعلّم في كتابة  وحل تحديد

 .لمساقاتا

اور مع مبكرا  وذلك بالتشأحدهما لماجستير ينبغي على الطالب أن يبادر باختيار اعند توافر المسارين في برنامج  -ج

موافقة  الحصول على يهفيجب علختياره رغبة في تغيير اوفي حالة ال. ين(ي)أو مشرفيه األكاديم األكاديمي فهرشم

 .منسق برنامج الماجستير
 

 للبرنامج متطلبات إضافيّة (7

يّة متطلبات إضاف مساقات أو ما يلزم من منسق برنامج الماجستير، يحدد للطالب األكاديمي رفالمشبالتشاور مع  -أ

 .العلمية الستكمال شروط الحصول على الدرجةتصبح هذه المتطلبات ضرورية ووفق احتياجاته.  طالبالمن 

 نامج.الدراسة في البرخالل على فترات  اأن يجتازه يجب عليهو، نظام امتحانات على الطالب يطبقيجوز للبرنامج أن  -ب

  للطالب.أن يتم تضمين المتطلبات اإلضافية في الخطة الدراسية المعتمدة  يجب -ج
 

 طلب الحصول على الدرجة (8
تخرج موعد الأن يعلن عن نيته استكمال متطلبات البرنامج للحصول على الدرجة في مرشح للماجستير على كل  -أ

بعد تعبئته. وألّن هذا الطلب أو االستمارة تستخدم في  "طلب الحصول على الدرجة العلمية"من خالل تقديم التالي 

ديمها فالبد من تق ،لب في برنامج التخّرجالتحقق من استكمال متطلبات الحصول على الدرجة وشهادتها ودخول الطا

أربعة أسابيع قبل نهاية الفصل الدراسي المتوقّع تخّرج الطالب  (4) ال يقل عنفي موعد  مكتب المسجل العامإلى 

 فيه. 

 الفصل الدراسي الذي يخطط للتخرج في نهايته. سجال  خاللملطالب اكون أن ييجب  -ب

 

 ة الماجستيرأطروح (9

. تحت إشراف مشرفه لطالبلعلميا  أو إبداعيّا  عمال  تحتوي األطروحة في المسار األول للحصول على الماجستير  .أ

علميا  ال إبداعيّا فالبد أن تظهر قدرة الطالب  بالدراسات السابقة في مجاله وإذا كانت عمال   هن يظهر فيها إلمامأوالبد 

لى ع األطروحةاستندت أما إذا . على اختيار موضوعه بطريقة واعية وعلى إجراء البحث واتّباع المنهجية العلمية

طروحة بنفس ألويجب أن تتم كتابة ادراسة تجريبية فالبد أن تظهر فيها قدرة الطالب على تحليل البيانات وتفسيرها. 

مبينة بالقواعد ال األطروحةشكل  أن يلتزم الطالب في إخراجيجب مة في برنامج الطالب. كما لغة التدريس المستخد

  .كلية الدراسات العليا بالجامعةوالذي تنشره  دليل إعداد األطروحاتفي 

ول اإلنسان أو الحيوان الحص تتضمن يرغبون في إجراء بحث أطروحتهم في مواضيعالذين  الجامعة يجب على طلبة .ب

 .والمشاريع الممولة البحوثعلى الموافقة األخالقية المسبقة من الجامعة من خالل مكتب 
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 الماجستير أطروحةالنهائي ومناقشة  متحاناال (10
 ويتم تحديد موعد ذلك عن طريق .ومناقشتها لألطروحة عرضعبارة عن  يكون االمتحان النهائي ،األول المسارفي  -أ

امعي، حرم الجاإلعالن عن المناقشة بالتتولى كلية الدراسات العليا و. مساعد العميد بالتشاور مع منسق البرنامج

انتهاء  على األقل من موعد عمل يوم 15قبل المناقشة تتم كما يجب أن ، المعنيين جميعالدعوة عاّمة لعلى أن تكون 

الفصل الذي تتم فيه المناقشة  هذا في ال  سجميجب أن يكون الذي والفصل الدراسي المتوقع تخرج الطالب فيه، 

  والعرض.

، وعضوي هيئة تدريس والذي يترأس اللجنة للطالب األكاديمي رفالعلميّة من المش األطروحةلجنة مناقشة  تتألف -ب

ذات الصلة بموضوع  الخارجية المؤسساتمن  رابعيجوز إضافة عضو و .الجامعة على أن يكون أحدهما من خارج

منسق وموافقة  األطروحةالمشرف على على توصية من  بناء   األعضاءيتم اختيار و إلى هذه اللجنة. األطروحة

أن يكونوا حاصلين على درجة الدكتوراه في تخصص  متحنينجميع الم ويجب على .وعميد الكلية برنامج الماجستير

روحة الخارجي ألط تحنمرشادات اختيار المإالخارجي بما يتوافق مع  متحنالم. ويتم اختيار متعلق بأبحاث الطالب

 كلية الدراسات العليا. التي تنشرهاالماجستير 

 ظير التحكيمن مالية اإلقامة ومكافأةوكذلك (، درجة سياحيةتذكرة سفر عادة تكاليف السفر ) القسم العلمي/الكليةحمل يت -ج

 يمبالتقي تقريرا  خطيا  هذا العضو  يجب أن يرسلفي حالة عدم قدرته على الحضور، و ،للعضو من خارج الجامعة

 رضعويقوم رئيس اللجنة ب. المؤتمر المرئيمن خالل  المشاركةمناقشة األطروحة، ويستطيع قبل  إلى رئيس اللجنة

ة التي طروحاأليجب أن تتم مناقشة األطروحة بما يتوافق مع إرشادات مناقشة و التقرير على أعضاء لجنة التحكيم.

 تنشرها كلية الدراسات العليا.

على  ،ثم تقدم تقريرا  وأداؤه العام أطروحة الطالب ناقشة مجلسة مغلقة للجنة بعد انتهاء المناقشة مباشرة، تعقد ال -د

. الماجستير منسق برنامجإلى النموذج المعد من كلية الدراسات العليا، تلخص فيه نتيجة المناقشة فضال  عن توصياتها 

بناء و .عليالدراسات العميد كلية او مساعد العميدبتقديم نسخة من التقرير إلى كّل من  منسق برنامج الماجستيريقوم و

 التي حصل عليها الطالب للمسجل العام.الدرجة يقدم منسق البرنامج ، يررالتقعلى 

 التالية: مدعومة بواحدة من التوصياتتكون التوصية بمنح الدرجة بأغلبية أصوات اللجنة وتكون  -ه

 .بالموافقة على األطروحةالتوصية  -1

 .طروحةاألن جانب المشرف على التحقق منها مبعد إجراء تعديالت طفيفة وبالموافقة على األطروحة التوصية  -2

 .توصيةأيام عمل من ال ةوتسلم تعديالت األطروحة للمشرف خالل خمس

 .وفق ما توصي به اللجنة ثم إعادة تقديمها للمناقشة مّرة أخرى بعد فترة ال تقّل عن ثالثة أشهر األطروحةمراجعة  -3

وفي هذه الحالة يحق للطالب أن  .الطالب من برنامج الماجستير وفصلوعدم منح الدرجة  األطروحةرفض  -4

 .أيام عمل من التوصية ةخمس غضونإلى عميد كلية الدراسات العليا في  بتظلميتقدم 

الطالب كتابة بتوصيات اللجنة وذلك في خالل ثالثة أيام عمل من مناقشة  بإبالغ األطروحةيقوم رئيس لجنة مناقشة  -و

مرة  ةاألطروح، كما يقوم بإبالغه بأسباب الرفض في الحاالت التي تستلزم ذلك. وفي حالة إعادة تقديم األطروحة

 المعدلة وتوصي بأغلبية األطروحةبمراجعة على األقل األولى المناقشة أخرى، فيجب أن يقوم ثلثي أعضاء لجنة 

 صله من الجامعة.ومنح الدرجة أو برسوب الطالب وف األطروحةثلثي األصوات إما بقبول 

ن أعد ب .النسخة النهائية لألطروحة تفي بالمعايير المطلوبة أن كلية الدراسات العليا هي المسؤولة عن التأكد من -ز

خالية من أي غير مجلدة و نسخة سلم لكلية الدراسات العليايبنجاح، االمتحان النهائي لألطروحة  الطالب يؤدي

تصل  ىحت األطروحة. ويتم فحص هذه النسخة بعناية، ولكلية الدراسات العليا الحق في إجراء تغييرات في اءخطأ

 إلى المعايير المنصوص عليها في إرشادات إعداد األطروحة.

مستندات مع ال الكترونية نسخا   لية الدراسات العلياإلى كيقدم الطالب  األطروحةعلى إجراء التعديالت النهائية فور  -ح

األخرى كما هو منصوص عليه في خطوات تخرج طلبة الماجستير )مع األطروحة( التي تنشرها كلية الدراسات 

 شرةعهذه النسخ في موعد أقصاه تسلم و .العدد المطلوب من نسخ األطروحة التي تم الموافقة عليهاالعليا إضافة إلى 

  الذي يحدده مكتب المسجل العام. الدراسيتسليم درجات الفصل تاريخ قبل  عمل أيام



 م2018( لسنة   76تابع: قرار مدير الجامعة رقم ) 
 المرتبطةرقم السياسة  02-د.ع

 تاريخ بدء العمل باإلجراءات 12/08/2018  دليل إجراءات الدراسات العليا

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 15/04/2018
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2021 برامج الماجستير

 عميد الدراسات العلياالمكتب المسئول:  رقم الصفحة 6من   6
 

  لتالي:كا يتم توزيع النسخ المجلدة من األطروحة -ط

 نسخة للطالب. -1

 نسخة للمشرف على الطالب. -2

 نسخة للقسم العلمي أو كلية الطالب. -3

 نسخة لمكتب المسجل العام. -4

 .لعمادة المكتبات نسختين -5

 نسخ إضافية حسب طلب كلية الطالب. -6

خ من تاري واحد دراسيتسليم نسخة نهائية ومجلدة من أطروحتهم خالل مدة ال تتجاوز فصل  ةبلالط يتوجب على -ي

 .المناقشة

شة من ي تمت فيه المناقذيجوز للطلبة طلب تأجيل نشر أطروحتهم لمدة تصل إلى سنتين كحد أقصى من الفصل ال -ك

نشر األطروحة وذلك عند تقديم األطروحة المجلدة لكلية الدراسات العليا.  لتأجيل لعمادة المكتباتخالل تقديم طلب 

  .الطلباتهذه يتوجب الحصول على موافقة عميد كلية الدراسات العليا على و

 

  التوصية بمنح الدرجة العلميّة (11
عمادة  إلى معنيةالكلية البواسطة عميد  تقديم التوصيات بمنح درجة الماجستير بناء  على توصية مجلس الكلية المعنية يتم

ي لمكتب درجات الفصل الدراس تسليم الدراسات العليا في موعد أقصاه تاريخكلية نسخة إلى مع إرسال القبول والتسجيل 

 مع عدم وجود للتخرجله في وضع أكاديمي جيد يؤه(. ويجب أن يكون المرشح العام )وفقا  للتقويم الجامعيالمسجل 

د من بالتأك عمادة القبول والتسجيل وتقومالدراسية.  السجالتللمساقات المطلوبة في  ( " I"  أو " N" ) ةدرجات مؤقت

 للطالب. العلمية استيفاء الطالب لجميع متطلبات التخرج، ويتخذ ما يلزم من إجراءات لمنح الدرجة
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