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وزارة التعليــم العالــي

قـرار وزاري

 رقـم 2013/20 

باإ�صـدار النظـام الأكادميـي 

لدرجة املاج�صتري بكليات العلوم التطبيقية

ا�صتنـــادا اإلــى املر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 2002/6 بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التعليـــم العالـــي 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/62 بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ،

واإىل الالئحة التنفيذية للمر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/62 بتنظيم كليات العلوم التطبيقية 

ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/13 ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �صاأن درجة املاج�صتري بكليات العلوم التطبيقية باأحكام النظام املرفق .

املــادة الثانيــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�صـدر فـي :   9  من جمادى الثانية 1434هـ

املـوافــــق :  20 من ابريــــــــــــــــــــل 2013م

د . راوية بنت �صعود البو�صعيدية

وزيـــــــــــــرة التعليــــــــــــــــــــم العالــــــــــــــــــي
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النظـــام الأكادميــــي

 لدرجة املاج�صتري بكليات العلوم التطبيقية

الف�صل الأول

 تعريفات واأحكام عامة

املـــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها 

ما مل يقت�ص �صياق الن�ص معنى اآخر :

الـــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة التعليم العايل .

الوزيـــــــــــــــــــــــــــر : وزير التعليم العايل .

الوكيــــــــــــــــــــــــــل : وكيل التعليم العايل .

املديريــــــــــــــــــــــة : املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية .

الكليـــــــــــــــــــــــــــة : كلية العلوم التطبيقية .

جملـــــ�س الأمنـــاء : جمل�ص اأمناء كليات العلوم التطبيقية .

املجل�س الأكادميي : املجل�ص الأكادميي لكليات العلوم التطبيقية .

جملـــــ�س الكليـــــة : جمل�ص كلية العلوم التطبيقية .

العميــــــــــــــــــــــــــد : عميد الكلية .

الق�صـــــــــــــــــــــــــــم : الق�صم الأكادميي املخت�ص بالكلية .

جملــــ�س الق�صــــــم : جمل�ص الق�صم الأكادميي املخت�ص بالكلية .

النظــــــــــــــــــــــــــام : النظام الأكادميي لدرجة املاج�صتري بكليات العلوم التطبيقية .

الر�صالـــــــــــــــــــــــة : ر�صالة املاج�صتري .

اللجنـــــــــــــــــــــــــة : جلنة الدرا�صات العليا بالكلية .

الطالـــــــــــــــــــــــــب : الطالب املقيد بدرجة املاج�صتري .

الربنامــــــــــــــــــــــج : التخ�ص�صات املطروحة بدرجة املاج�صتري .

من�صــــق الربنامـــج : ع�صو هيئة التدري�ص امل�صرف على اأحد برامج درجة املاج�صتري .

امل�صـــــــــــــــــــــــــرف : ع�صو هيئة التدري�ص الذي يتوىل الإ�صراف على الطالب امللتحق 

بالربنامج خالل فرتة اإعداده للر�صالة .



اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

املـــادة ) 2 ( 

 ت�صري اأحكام هذا النظام على طالب درجة املاج�صتري فـي الكلية .

الف�صل الثاين

 تنظيم درجة املاج�صتري 

املـــادة ) 3 ( 

ي�صدر الوزير قرارا بتحديد ر�صوم الدرا�صة وال�صروط الإ�صافية للقبول والت�صجيل بدرجة 

املاج�صتري ، بناء على اقرتاح املجل�ص الأكادميي وموافقة جمل�ص الأمناء ، وللوزير تعديل 

اأي من ذلك بذات الإجراءات . 

املـــادة ) 4 ( 

يتم طرح الربامج بقرار ي�صدر من جمل�ص الأمناء بناء على تو�صية املجل�ص الأكادميي .  

ويجـوز طـرح برامـج م�صرتكـة لدرجــة املاج�صتيــر بني ق�صمــني اأو اأكثـــر بالكليــة اأو كليتــني 

اأو اأكرث وفقا للقواعد التي ي�صعها املجل�ص الأكادميي بناء على اقرتاح جمال�ص الأق�صام 

وتو�صية جمال�ص الكليات .

املـــادة ) 5 (  

يكون لكل برنامج خطة درا�صية تت�صمن املقررات املطروحة ، موزعة على الف�صول الدرا�صية ، 

على اأن تكون معتمدة من اللجنة .

ويجوز تعديل مقررات اأو متطلبات الربنامج ، بناء على اقرتاح جمال�ص الأق�صام وموافقة 

اللجنة . 

املـــادة ) 6 ( 

ت�صكل اللجنة بقرار من العميد بعد موافقة جمل�ص الكلية ، برئا�صة م�صاعد العميد لل�صوؤون 

الأكادميية والبحث العلمي وع�صوية كل من : 

روؤ�صاء الأق�صام الأكادميية ذات العالقة بالربنامج املطروح .  - 1

اثنني من اأع�صاء هيئة التدري�ص بالربنامج املطروح ، على األ تقل درجة اأي منهم   - 2

عن اأ�صتاذ م�صاعد على الأقل . 
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3 - مدير ال�صوؤون الإدارية واملالية .

4 - رئي�ص مركز القبول والت�صجيل .

5 - رئي�ص مركز م�صادر التعلم .

6 - من�صقي الربامج املطروحة . 

وجتتمع اللجنة ثالث مرات على الأقل فـي كل ف�صل درا�صي ، اأو كلما اقت�صت احلاجة ذلك ، 

بناء على دعوة رئي�ص اللجنة ، ويجوز للجنة ال�صتعانة مبن تراه منا�صبا من ذوي اخلربة 

والخت�صا�ص حل�صور اجتماعاتها ، دون اأن يكون لهم حق الت�صويت .

وتكون اجتماعات اللجنة �صحيحة بح�صور ثلثي اأع�صائها وتتخذ قراراتها باأغلبية اأ�صوات 

الأع�صاء احلا�صرين ، فاإذا ت�صاوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�ص الجتماع .

وفـي حال غياب رئي�ص اللجنة اأو وجود مانع يحول دون رئا�صته لها يحل حمله اأقدم روؤ�صاء 

الأق�صام الأكادميية ذات العالقة بالربنامج املطروح .

املـــادة ) 7 ( 

تتوىل اللجنة القيام باملهام الآتية :

اقرتاح اللوائح الداخلية - فيما يتعلق بدرجة املاج�صتري - بالتن�صيق مع الأق�صام   - 1

العلمية بالكلية .

اقرتاح اأ�ص�ص القبول بدرجة املاج�صتري ، والإ�صراف على تنفيذها .  - 2

اقرتاح ر�صوم درجة املاج�صتري ، ورفع التو�صية ب�صاأنها اإىل جمل�ص الكلية ، ومن ثم   - 3

املجل�ص الأكادميي وجمل�ص الأمناء .

التو�صية باإجازة الربامج امل�صتحدثة والتن�صيق بينها وبني الربامج القائمة .  - 4

املوافقة على برامج ومقررات درجة املاج�صتري ، وما يطراأ عليها من تعديل وتبديل .  - 5

التو�صية مب�صمى ال�صهادة باللغتني العربية والأجنبية ، بناء على اقرتاح جمل�ص   - 6

الق�صم .

التو�صية مبنح الدرجات العلمية بالتفاق مع الأق�صام املعنية .  - 7

البت فـي �صوؤون الطالب ذات العالقة بدرجة املاج�صتري .  - 8

املوافقة على ت�صكيل جلان الإ�صراف واحلكم على الر�صائل .  - 9
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اقرتاح الإطار العام خلطط البحوث بدرجة املاج�صتري والقواعد املنظمة لكتابة   - 10

الر�صائل وطباعتها واإخراجها وتقدميها ، ومناذج تقارير جلنة احلكم على الر�صائل .

تقييم الربامج ب�صفة دورية من خالل تقدمي التقارير ال�صنوية .  - 11

درا�صة التقارير الدورية التي تقدمها الأق�صام العلمية بالكلية .  - 12

النظر فيما يحال اإليها من مو�صوعات من العميد اأو من جمل�ص الكلية .    - 13

املـــادة ) 8 ( 

يكون احلد الأدنى ملدة نيل درجة املاج�صتري �صنة ون�صف ، واحلد الأق�صى )3( ثالث �صنوات ، 

ول حت�صب فرتة التاأجيل وفقا لأحكام هذا النظام �صمن هذه املدة .

املـــادة ) 9(

تكـون درا�صـة درجــة املاج�صتيـر باأ�صلـوب املقـررات والر�صالـة ، وتكـون عـدد ال�صاعـات املعتمـدة 

التي يدر�صها الطالب لنيل درجة املاج�صتري )30( ثالثني �صاعة معتمدة ، منها )6( �صت 

�صاعات معتمدة للر�صالة . 

املـــادة ) 10 ( 

يجــب األ يقــل احلــد الأدنــى للنجــاح فـي اأي مقرر درا�صي بدرجة املاج�صتيــر عن )2.7( ، 

ومبعـــدل تراكمـــي ل يقـــل عـــن )3.00( ، ويجـــب علــى الطالـــب اإعــادة املقـرر اإذا قــل معدلـــه 

عن  )2.7( .  

الف�صل الثالث

 القبول والت�صجيل

اأول : القبول

املـــادة ) 11(  

يحدد املجل�ص الأكادميـي اأعـداد الطالب الذين يتـم قبولهــم �صنويــا بدرجــة املاج�صتيـر بنــاء 

على اقرتاح جمل�ص الق�صم وموافقة جمل�ص الكلية .
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املـــادة ) 12 ( 

 ي�صرتط  لقبول الطالب فـي الربنامج ما ياأتي : 

اأن يكـــون حا�صـــال علـــى الدرجـــة اجلامعيــة الأولـــى )البكالوريـــو�ص( اأو مـــا يعادلهـــا   - 1

من اإحـدى اجلامعـات اأو املوؤ�ص�صـات الأكادمييــة املعتـرف بهــا مبعــدل تراكمــي ل يقــل 

عن )2.75( اأو ما يعادله ، ويجوز قبول الطالب الذي يرتاوح معدله الرتاكمي بني 

)2.50( اأو ما يعادله واأقل من )2.75( اأو ما يعادله ، وفقا لل�صروط التي ت�صعها 

اللجنة بناء على اقرتاح جمل�ص الق�صم .

 )IETLS ( فــــي اختبــــار الآيلتــــ�ص )اأن يكـــون حا�صــــــال علـــى معــــدل ل يقــــل عــــــن )5  - 2

اأو )500( فـي اختبار التوفل )TOEFL( اأو ما يعادلهما .

اأن تكون �صهادته اجلامعية فـي مو�صوع يوؤهله للدرا�صة التي تقدم لاللتحاق بها .  - 3

موافقة جهة عمله على اللتحاق بالدرا�صة اإذا كان موظفا .  - 4

األ يكون قد �صبق ف�صله من ذات الربنامج .  - 5

املـــادة ) 13 ( 

يجـــوز ملجلـــ�ص الق�صــم اأن ي�صرتط لقبــول الطالــب اجتيـــاز عـــدد من املقـــررات ال�صتدراكيـــة 

اأو التكميلية فـي مدة ل تزيد على ف�صلني درا�صيني مع مراعاة ما ياأتي :

األ يقل معدله الرتاكمي فـي املقررات التكميلية عن )2.50( .  - 1

ل حتت�صب املدة الزمنية لجتياز املقررات التكميلية �صمن املدة املحددة للح�صول   - 2

على درجة املاج�صتري .

ل تدخل املقررات التكميلية فـي احت�صاب املعدل الرتاكمي لدرجة املاج�صتري .  - 3

املـــادة ) 14 ( 

تقدم طلبات اللتحاق بدرجة املاج�صتري اإىل الق�صم على النموذج املعد لهذا الغر�ص ، ويتم 

اإحالة الطلبات اإىل جمل�ص الق�صم لتخاذ التو�صيات املنا�صبة فـي �صوء �صروط القبول .

املـــادة ) 15 ( 

بناء على تو�صية جمل�ص   ، فـي غري جمال تخ�ص�صه  الطالب  الكلية قبول  يجوز ملجل�ص 

الق�صم وموافقة اللجنة .
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املـــادة ) 16 ( 

 ل يجوز قبول الطالب فـي برناجمني بدرجة املاج�صتري فـي وقت واحد .

ثانيا: الت�صجيل 

املـــادة ) 17 ( 

النظام  هذا  فـي  عليها  املن�صو�ص  القبول  �صروط  فيه  توافرت  الذي  الطالب  على  يجب 

اأن ي�صجل املقررات املطروحة وفقا لتوجيهات من�صق الربنامج ، خالل مواعيد الت�صجيل 

املعلنة ، ووفقا للقواعد املقررة ، وفـي حال تاأخر الطالب عن الت�صجيل خالل هذه املواعيد 

يجوز ت�صجيله اإذا قدم عذرا يقبله العميد .

املـــادة ) 18 ( 

ل يجوز ت�صجيل الطالب فـي الربنامج اإل بعد اجتيازه املقررات التكميلية اإن وجدت .

املـــادة ) 19 ( 

يجوز للطالب اإعادة الت�صجيل فـي اأي مقرر لتح�صني الدرجة ، وحتت�صب له الدرجة الأعلى 

احلا�صل عليها .

وفـي حال اإعادة الطالب املقرر الذي ر�صب فيه ، ت�صجل له الدرجة الأعلى ، على اأن يحذف 

من املعدل الرتاكمي باأثر رجعي درجة املقرر الذي ر�صب فيه .

املـــادة ) 20 ( 

يجوز للطالب الت�صجيل فــي بع�ص املقـررات م�صتمعــا ، وفـي حــال ح�صــوره اأكثــر من )%80( 

من �صاعات املقرر ي�صجل له التقدير الرمزي ) ع ( .

املـــادة ) 21 ( 

حتت�صب للطالب املقررات املعادلة التي در�صها فـي اإحدى املوؤ�ص�صات اجلامعية املعرتف بها 

�صريطة ما ياأتي :  

1 - موافقة جمل�ص الق�صم .

2 - األ تزيد عدد �صاعاتها املعتمدة على )6( �صت �صاعات .
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الف�صل الرابع

التاأجيل واحلذف والإ�صافة والن�صحاب  

واإلغاء واإعادة القيد والفر�س الإ�صافية والتحويل

اأول: التاأجيل  

املـــادة ) 22(

يجوز للعميد بعد موافقة جمل�ص الق�صم تاأجيل درا�صة الطالب وفق ما ياأتي :

اأن يتقدم الطالب بطلب التاأجيل قبل بداية الف�صل الدرا�صي بـ )15( خم�صة ع�صر   - 1

يوما على الأقل .

اأن يكــون الطالــب قــد اجتــاز ف�صال درا�صيا اأو اأكرث فـي الربنامـج الـذي التحق بـه ،   - 2

اأو اأجنز قدرا منا�صبا من الر�صالة . 

األ يتجاوز جمموع مدة التاأجيل ف�صلني درا�صيني ، �صواء كانت مت�صلة اأومنف�صلة .  - 3

ل حتت�صب مدة التاأجيل �صمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على درجة املاج�صتري .  - 4

ثانيا: احلذف والإ�صافة 

املـــادة ) 23 ( 

يجوز للطالب حذف اأو اإ�صافة مقرر اأو اأكرث من مقررات الف�صل الدرا�صي وفق ما ياأتي : 

الق�صم خالل )15( خم�صة ع�صر  رئي�ص  اإىل  الإ�صافة  اأو  يتقدم بطلب احلذف  اأن   - 1

يوما من تاريخ بدء الدرا�صة .

األ يكون هذا الف�صل الدرا�صي �صمن الفر�ص الإ�صافية .  - 2

فـي حال قيام الطالب بحذف جميع املقررات الدرا�صية يحت�صب هذا الف�صل الدرا�صي   - 3

�صمن مدة التاأجيل املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .

األ يتجاوز احلد الأق�صى للمقررات الدرا�صية التي يجوز ت�صجيلها - بعد الإ�صافة -   - 4

فـي كل ف�صل درا�صي ، اإل مبقرر واحد فقط فـي الف�صل الدرا�صي . 

اأن يوافق جمل�ص الق�صم والعميد .   - 5
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ثالثا : الن�صحاب

املـــادة ) 24(   

يجوز للطالب الن�صحاب من مقرر اأو اأكرث من مقررات الف�صل الدرا�صي وفق ما ياأتي :

اأن يتقدم الطالب بطلب الن�صحاب اإىل العميد قبل تاريخ بدء المتحانات النهائية   - 1

مبدة ل تقل عن )15( خم�صة ع�صر يوما .

يخطر العميد كال من ق�صم القبول والت�صجيل والق�صم املخت�ص بذلك خالل )15(   - 2

خم�صة ع�صر يوما من تاريخ اإكمال اإجراءات الن�صحاب .

فـي حال قيام الطالب بالن�صحاب من جميع املقررات الدرا�صية يعترب موؤجال لهذا   - 3

الف�صل الدرا�صي . 

وفـي حال تغيب الطالب اأكرث من )15%( من اإجمايل عدد ال�صاعات الدرا�صية - بدون 

عذر مقبول - يعترب من�صحبا من املقرر ، وي�صجل له تقدير )هـ( .

املـــادة ) 25(   

اإذا ان�صحب الطالب من درجة املاج�صتري بناء على رغبته ثم اأراد اللتحاق بها مرة اأخرى ، 

تطبق عليه �صروط اللتحاق ابتداء فـي تاريخ القبول اجلديد .

رابعا : اإلغاء واإعادة القيد

املـــادة ) 26 ( 

تو�صية جمل�ص  بناء على  الكلية  بقرار من جمل�ص  املاج�صتري  بدرجة  الطالب  قيد  يلغى 

الق�صم فـي اأي من احلالت الآتية :

اإذا مت قبوله ومل ي�صتكمل اإجراءات ت�صجيله خالل الفرتة املحددة لذلك دون عذر   - 1

مقبول .

اإذا انقطع عن الدرا�صة ملدة ف�صل درا�صي واحد دون عذر مقبول .   - 2

اإذا مل يجتز املقررات التكميلية وفقا لأحكام هذا النظام .  - 3

اإذا انخف�ص معدله الرتاكمي عن )2.70( فـي ف�صلني درا�صيني متتاليني .  - 4

اإذا مت ف�صله من الكلية وفقا لأحكام لئحة كليات العلوم التطبيقية .  - 5

اإذا جتاوز فر�ص التاأجيل املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .  - 6
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اإذا ثبت عدم جديته فـي الدرا�صة اأو اإخالله باأي من واجباته الدرا�صية بناء على   - 7

تقرير من رئي�ص الق�صم ، بعد اإنذاره من رئي�ص جمل�ص الق�صم مرتني ، ومل يتالف 

اأ�صباب الإنذار .

اإعداده  اأو  للمقررات  درا�صته  مرحلة  فـي  �صواء  العلمية  بالأمانة  اإخالله  ثبت  اإذا   - 8

للر�صالة ، اأو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد بالكلية ، وفقا لأحكام هذا النظام 

ولئحة كليات العلوم التطبيقية .

اإذا مل يح�صل على درجة املاج�صتري خالل احلد الأق�صى للمدة املحددة لها وفقا   - 9

لأحكام هذا النظام .

اإذا قررت جلنة احلكم على الر�صالة رف�ص الر�صالة .  - 10

املـــادة ) 27 ( 

 يجوز ملجل�ص الكلية بناء على تو�صية جمل�ص الق�صم وموافقة اللجنة اإعادة قيد الطالب 

، واإذا كان قد  اإىل ظروف قهرية  اإذا كان عدم موا�صلته الدرا�صة يرجع  األغي قيده  الذي 

فاإنه  درا�صية  ف�صول  �صتة   )6( من  اأكرث  قيده  اأعيد  الذي  الطالب  قيد  اإلغاء  على  م�صى 

يعامل معاملة الطالب امل�صتجد .

املـــادة ) 28 ( 

املاج�صتري  اإلغاء قيده بدرجة  ، ومل يكن قد م�صى على  اأعيد قيده  الذي  يجوز للطالب 

مدة ل تزيد على )6( �صتة ف�صول درا�صية ، اأن يعيد درا�صة بع�ص املقررات الدرا�صية التي 

يحددها له جمل�ص الق�صم وموافقة اللجنة ، وحت�صب املقررات الدرا�صية التي جنح فيها 

�صمن معدله الرتاكمي بعد ا�صتئنافه الدرا�صة ، كما حتت�صب املدة التي ق�صاها فـي الدرا�صة 

قبل اإلغاء قيده �صمن احلد الأق�صى للح�صول على درجة املاج�صتري .

خام�صا : الفر�س الإ�صافية 

املـــادة ) 29 (   

يجوز ملجل�ص الكلية - ا�صتثناء من الفقرة )5( من املادة )26( من هذا النظام - منح الطالب 

فر�صة اإ�صافية واحدة لف�صل درا�صي واحد اأو ف�صلني درا�صيني بحد اأق�صى بناء على تو�صية 

جمل�ص الق�صم واللجنة .
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املـــادة ) 30 (  

منح   - النظام  هذا  من   )26( )10( من املادة  - ا�صتثناء من الفقرة  الكلية  يجوز ملجل�ص 

الطالب فر�صة اإ�صافية ل تزيد على ف�صلني درا�صيني بناء على تقرير من امل�صرف وتو�صية 

جمل�ص الق�صم واللجنة .

�صاد�صا: التحويل

املـــادة ) 31 ( 

يجــوز ملجلــ�ص الكليــة قبــول حتويــل الطالــب مــن موؤ�ص�صـــة تعليــم عــال اأخــرى معتـــرف بهــا 

اإىل الكلية ، وذلك بناء على تو�صية جمل�ص الق�صم واللجنة ، مع مراعاة ما ياأتي :

اأخرى  �صروط  واأي   ، بالكلية  القبول  ل�صروط  م�صتوفيا  املحول  الطالب  يكون  اأن   - 1

يراها جمل�ص الق�صم �صرورية .

األ يكون الطالـب املحول مف�صول مــن املوؤ�ص�صــة التعليميــة املحــول منهــا لأي �صبــب   - 2

من الأ�صباب .

األ يكون الطالب املحول فـي الف�صل الدرا�صي الأخري .  - 3

املـــادة ) 32 ( 

يجوز للطالب املحول احت�صاب عدد ال�صاعات الدرا�صية املعتمدة التي در�صها وفقا لل�صروط 

الآتية : 

1 - األ يكون قد م�صى على درا�صته للمقررات الدرا�صية املعادلة اأكرث من اأربعة ف�صول 

درا�صية .

2 - اأن تتفق من حيث املو�صوع مع متطلبات الربنامج املحول اإليه .

3 - األ يزيد جمموعها على )6( �صت �صاعات معتمدة .

4 - األ يقل تقدير الطالب فـي املقررات الدرا�صية املعادلة عن )2٫70( اأو ما يعادلها .

تو�صية جمل�ص  على  الدرا�صية املعادلة �صمن املعدل الرتاكمي بناء  املقررات  وحتت�صب 

الق�صم الذي يتبعه املقرر الدرا�صي وموافقة اللجنة وجمل�ص الكلية .
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املـــادة )33( 

يجوز للطالب التحويل من برنامج اإىل اآخر فـي ذات الكلية اأو كلية اأخرى بناء على تو�صية 

اإذا كان التحويل داخل الكلية وبناء على تو�صية جمل�صي الق�صم  اللجنة وجمل�ص الق�صم 

بالكليــة املحــول منهـــا واإليهــا ، وموافقــة جمل�صـي الكليتـني اإذا كــان التحويــل بـني كليتني ، 

مع مراعاة ما ياأتي :

1 - توافر �صروط القبول فـي الطالب ، واأي �صروط اأخرى يراها جمل�ص الق�صم املحول 

اإليه �صرورية .

اإذا راأى جمل�ص  2 - جواز احت�صاب املقررات الدرا�صية التي �صبق اأن در�صها الطالب ، 

الق�صم املحول اإليه اأنها مطابقة للربنامج الذي مت حتويل الطالب اإليه ، وتدخل 

�صمن معدله الرتاكمي .

3 - األ يكون الطالب قد األغي قيده لأي �صبب من الأ�صباب الواردة فـي هذا النظام .

4 - حتت�صب املدة التي ق�صاها الطالب فـي الربنامج املحول منه �صمن احلد الأق�صى 

املحدد للح�صول على درجة املاج�صتري .

5 - يكــون التحويــل مــن برنامــج اإلــى اآخــر ملــرة واحــدة خـالل احلــد الأق�صــى املحـــدد 

للح�صول على درجة املاج�صتري .

الف�صل اخلام�س

الإ�صراف على الر�صالة 

املـــادة ) 34 ( 

يعني بقرار من جمل�ص الكلية م�صرفا على اإعداد  الر�صالة - بناء على اقرتاح جمل�ص الق�صم 

وتو�صية اللجنة - ل تقل درجته عن اأ�صتاذ م�صارك من اأع�صاء هيئة التدري�ص بالكلية .

وفـي حال عدم وجود اأ�صتاذ اأو اأ�صتاذ م�صارك من اأع�صاء هيئة التدري�ص بالكلية اأو وجود 

مانـــع لـــدى اأي منهـــم يحـــول دون قيامــه بالإ�صــراف علـى الر�صالــة ، يجــوز تعيني م�صــرف 

على الر�صالة من :



اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

فـي هذه  اأن يكون قد م�صى على تعيينه  ، �صريطة  بالكلية  امل�صاعدين  الأ�صاتذة   -  1

الدرجة �صنتان على الأقل ، واأن يكون لديه بحث على الأقل - فـي جمال تخ�ص�صه - 

من الأبحاث املن�صورة فـي جملة علمية حمكمة .

2 - اأع�صاء هيئة التدري�ص من خارج الكلية اأو اأي من ذوي اخلربة والكفاية العلمية 

فـي جمال البحث العلمي . 

املـــادة ) 35 (

 ، الر�صالة  اآخر ح�صب طبيعة  اأي ق�صم  اأن يعني م�صرفا م�صاعدا من  الكلية  يجوز ملجل�ص 

بناء على تو�صية من امل�صرف على الر�صالة وموافقة جمل�ص الق�صم ، على اأن يكون امل�صرف 

من الق�صم الذي يدر�ص فيه الطالب ، ويحدد للم�صرف امل�صاعد �صاعة اإ�صراف لكل طالب 

حتت�صب �صمن �صاعاته التدري�صية . 

املـــادة ) 36 (

فـي حال قيام الطالب بتنفيذ بحثه خارج الكلية ، يجوز مبوافقة جمل�ص الكلية اأن ي�صرتك 

فـي الإ�صراف م�صرف واحد ممن تنطبق عليهم �صروط الإ�صراف املن�صو�ص عليها فـي هذا 

النظام من اجلهة التي يجري فيها البحث .

املـــادة ) 37 (

ل يجوز اأن يزيد عدد الطالب امل�صجلني لدرجة املاج�صتري مع كل م�صرف وفقا لهذا النظام 

على )5( خم�صة طالب ، ويجوز زيادة هذا العدد اإىل )7( �صبعة طالب فـي حالة ال�صرورة 

بناء على تو�صية جمل�ص الق�صم وموافقة جمل�ص الكلية . 

املـــادة ) 38 (

يقدم امل�صرف - فـي نهاية كل ف�صل درا�صي - تقريرا مف�صال اإىل رئي�ص الق�صم عن مدى 

تقدم الطالب فـي درا�صته ، وتر�صل �صورة من التقرير اإىل العميد .

املـــادة ) 39 (

يجـب علـى امل�صـرف فـي حـال انتهـاء خدمتـه مـن الكليـة لأي �صبـب مـن الأ�صبـاب ، اأن يقـدم 
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تقريـــرا عـــن املـدى الــذي و�صـل اإليـه الطالـب ، ويعـني جملـ�ص الكليـة مـن يحـل حملـه بنـاء 

على اقرتاح جمل�ص الق�صم وتو�صية اللجنة . 

وفـي حال انتهاء خدمة امل�صرف بعد انق�صاء ن�صف مدة الإ�صراف اأو اأكرث ، يحفظ ا�صمه 

وحقوقه العلمية واملادية كاملة فـي جلنة الإ�صراف على الر�صالة .

الف�صل ال�صاد�س

موا�صفات الر�صالة 

املـــادة ) 40 (

تعد الر�صالة باللغة العربية ، ويرفق بها ملخ�ص وا�صح بلغة اأجنبية ل يزيد على )600( 

�صتمائة كلمة ، اأما الأق�صام التي تقرر ا�صتعمال لغة اأخرى للتدري�ص بها فتعد الر�صالة بتلك 

اللغة ، على اأن يرفق بها ملخ�ص وا�صح باللغة العربية ل يزيد على )600( �صتمائة كلمة .

املـــادة ) 41 (

1 - حتتوي �صفحة الغالف الداخلية الأوىل من الر�صالة على ما ياأتي :

اأ -  عنوان الر�صالة .

ب - ا�صم الطالب وفقا ملا هو م�صجل ر�صميا فـي الكلية .

ج  - تاريخ مناق�صة الر�صالة .

د  - العبارة الآتية :

قدمت هذه الر�صالة ا�صتكمال ملتطلبات احل�صول على درجة : ...............

التاريخ : ................ ق�صم : ..................... كلية :..............................

حتتوي �صفحة الغالف الداخلية الثانية على ما جاء بالبنود )اأ ، ب ، ج( من الفقرة )1(   - 2

من هذه املادة ، واأ�صماء جلنة احلكم على الر�صالة وتوقيعاتهم .

تطبع الر�صالة وامللخ�ص على ورق اأبي�ص جيد حجم )A4( ، ويراعى اأن تكون الطباعة   - 3

وا�صحة ، وخالية من الأخطاء املطبعية ، وعلى وجه واحد فقط من الورقة .
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يكون نوع اخلط الذي تكتب به الر�صالة )Simplified Arabic( ، على اأن يكون حجم   - 4

اخلط الذي يكتب به منت الر�صالة )14( والعناوين )16( . 

 Times New( باختيار اخلط يف�صل طباعتها  اأجنبية  بلغة  الطباعة  فـي حال متت   - 5

Roman( مقا�ص )14( ملنت الر�صالة و)16( للعناوين .

بلغة  اأو  العربية  باللغة  الر�صالة  كانت  �صواء  الغامق  باللون  العناوين  تكون  اأن  يف�صل   - 6

اأجنبية .

باللغة  الن�صخ  فـي  الورقة  الأي�صر من  اجلانب  اأعلى  ال�صفحات  ترقيم جميع  يكون   - 7

العربية ، واأعلى اجلانب الأمين من الورقة فـي الن�صخ باللغة الأجنبية .

ترتك م�صافة �صطر ون�صف بني كل �صطر واآخر فـي الن�صخ باللغة العربية ، وم�صافة   - 8

�صطرين فـي الن�صخ باللغة الأجنبية .

يتـــرك هامـــ�ص مقــداره )3.5( �صــم فـــي ميــني ال�صفحــة فـي الن�صخ باللغة العربية ،   - 9

وفـــي ي�صارهـــا فـي الن�صـــخ باللغــــة الأجنبيـــة ، بينمـــا تكـــون كـــل الهوامــــ�ص الأخــــرى 

)2.5( �سم .

فـي حال وجود خرائط اأو �صور اأو اأي مو�صحات بالر�صالة ينبغي ا�صتعمال ورق ومواد   - 10

مــن نوعيــة تكفــل لهــا البقــاء بحالــة جيــدة ووا�صحــة ، وتكـــون مـــن امل�صتـــوى نف�صــه 

فـي جميع ن�صخ الر�صالة املقدمة .

، مع و�صع قائمة م�صتقلة لكل  املراجع وامل�صادر وفق متطلبات كل تخ�ص�ص  11 - ترتب 

من املراجع العربية والأجنبية ، وتكتب املراجع وفقا لآخر اإ�صدارات نظام اجلمعية 

. )APA ( الأمريكية لعلم النف�ص

         وللمجل�ص الأكادميي تعديل موا�صفات الر�صالة كلما اقت�صى الأمر ذلك .

الف�صل ال�صابع

احلكم على الر�صالة 

املـــادة ) 42 (

اقرتاح من جمل�ص  بناء على  الكلية  بقرار من جمل�ص  الر�صالة  ت�صكل جلنة احلكم على 

الق�صم وتو�صية اللجنة ، ويحدد بالقرار رئي�ص اللجنة .
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اأنهى جميع املتطلبات  وي�صرتط لت�صكيل جلنة احلكم على الر�صالة اأن يكون الطالب قد 

الأخرى لدرجة املاج�صتري .

املـــادة ) 43 (

ي�صرتط فـي جلنة احلكم على الر�صالة ما ياأتي :

1 - األ يقل عدد اأع�صائها عن اأربعة ممن تتوافر فيهم �صروط الإ�صراف على الر�صالة ، 

على اأن يكون امل�صرف اأحد اأع�صائها ، واآخر من خارج الكلية .

2 - األ يكون اأي من اأع�صائها من اأقارب الطالب حتى الدرجة الرابعة .

وتتخذ جلنة احلكم على الر�صالة قراراتها باأغلبية الأع�صاء ، وفـي حال ت�صاوي الأ�صوات 

يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ص .

املـــادة ) 44 (

 ، متنح جلنة احلكم على الر�صالة فرتة ل تزيد على )30( ثالثني يوما لقراءة الر�صالة 

وتكون مناق�صة الر�صالة علنية ، وتكون مداولت هذه اللجنة �صرية . 

املـــادة ) 45 (

تكون مناق�صة الر�صالة على النحو الآتي :

يعر�ص الطالب ملخ�صا لر�صالته . اأ  - 

يتوىل رئي�ص جلنة احلكم على الر�صالة اإدارة املناق�صة ، وبعد النتهاء من املناق�صة  ب - 

التقرير  اأن يت�صمن  ، على  الأع�صاء  واإعداد تقرير يوقع من جميع  التداول  يتم 

اإحدى التو�صيات التالية ، ويبلغ الطالب بها :

قبول الر�صالة والتو�صية مبنح الدرجة .  - 1

قبــول الر�صالــة والتو�صيــة مبنــح الدرجــة بعـد الأخــذ مبالحظــات املناق�صني ،   - 2

وفـي هذه احلالة مينح الطالب مدة لتقل عن )30( ثالثني يوما ، ول تزيد 
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يقدم   ، التعديالت  هذه  لإجراء  املناق�صة  تاريخ  من  يوما  ت�صعني   )90( على 

توؤيد  الر�صالة  على  احلكم  جلنة  رئي�ص  اإىل  فرديا  تقريرا  بعدها  املناق�صون 

اأخذ الطالب باملالحظات ، ويتوىل رئي�ص جلنة احلكم على الر�صالة نقل هذا 

التقرير مع تقرير جلنة احلكم على الر�صالة اإىل اللجنة . 

هذه  وفـي   ، فيها  اجلوهرية  التعديالت  اإجراء  بعد  الر�صالة  مناق�صة  اإعادة   - 3

احلالة مينح الطالب مدة لتزيد على )180( مائة وثمانني يوما من تاريخ 

املناق�صة لإجراء هذه التعديالت . 

رفـــ�ص الر�صالـــة وت�صمــني الأ�صبــاب فـي تقريــر جلنــة احلكــم علــى الر�صالــــة ،   - 4

وفـي هذه احلالة مينح الطالب �صهادة دبلوم الدرا�صات العليا .

املادة ومل يقدم الطالب الر�صالة  2و3 ( من هذه  اإذا م�صت املدة املحددة فـي الفقرتني ) 

ويطبق  مرفو�صة  الر�صالة  تعد   ، املناق�صني  لتاأييد  وفقا  باملالحظات  ياأخذ  مل  اأو  معدلة 

بحقه ما ورد فـي الفقرة )4( من هذه املادة .

الف�صل الثامن

 منح درجة املاج�صتري

املـــادة ) 46 (

ي�صرتط ملنح درجة املاج�صتري ماياأتي :

1 - اجتياز جميع املقررات الدرا�صية ذات العالقة مبو�صوع الدرا�صة مبا يعادل )24( 

اأربعة وع�صرين �صاعـة معتمدة من املقررات الدرا�صية وفقا لأحكام اللوائح الداخلية 

بالكليـة ،  وح�صب طبيعة كل تخ�ص�ص .

امتحان  ، واجتياز  �صاعات معتمدة  �صت  يعادل )6(  املاج�صتري مبا  ر�صالة  2 - تقدمي 

مناق�صة الر�صالة فـي مدة ل تقل عن )6( �صتة اأ�صهر من تاريخ ت�صجيل الر�صالة ، 

ول تتجاوز احلد الأق�صى للح�صول على درجة املاج�صتري وفقا لأحكام هذا النظام .
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املـــادة ) 47 (

حتت�صب تقديرات املقررات الدرا�صية والر�صالة على النحو الآتي :

التقديرات 

الرمزيــة

القيمـــــة العدديـــــة

)3.70( حتى )4.00(اأ

)3.30(  حتى اأقل من )3.70(اأ -

)3.00( حتى اأقل من )3.30(ب +

)2.70( حتى اأقل من )3.00(ب

)2.30( حتى اأقل من )2.70(ب -

)2.00( حتى اأقل من )2.30(ج +

املـــادة ) 48 (

اأو نتيجة احلكم  للطالب التظلم اإىل العميد من تقديره النهائي فـي املقررات الدرا�صية 

على الر�صالة خالل مدة اأق�صاها )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ اإعالن النتيجة النهائية ، 

ويتم الرد عليه خالل )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ تقدمي التظلم ، ويعترب عدم الرد 

خالل هذا امليعاد رف�صا للتظلم .


