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بعض بنود الالئحة املوحدة للدراسات العليا

المادة العشرون:
ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.

المادة الحادية والعشرون ( تأجيل القبول):
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل
قبول الطالب على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين ،وال تحتسب مدة التأجيل
ضمن الحد األقصى لمدة الحصول على الدرجة.

المادة الثانية والعشرون  (:تأجيل الدراسة)
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل
دراسة الطالب وفق ما يأتي :
لا د راسيًا ا أو أكثر أو أنجز قد رًا ا مناسبًا ا من
- 1أن يكون الطالب قد اجتاز فص ً
الرسالة.
- 2أال يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتين دراستين)
- 3أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما ال يقل عن أسبوعين.
- 4ال تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األقصى لمدة الحصول على الدرجة.

المادة الثالثة والعشرون( حذف جميع المقررات المسجلة في
الفصل الدراسي)
يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي :
-1أن يتقدم بطلب الحذف قبل االختبار النهائي.
-2موفقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
-3أال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص االضافية
-4يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل

المادة الرابعة والعشرون (االنسحاب)
إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بنا اًء على رغبته ثم أ ارد العودة إليها
طبقت عليه شروط االلتحاق وقت التسجيل الجديد.

المادة الخامسة والعشرون (االنقطاع)
يعتبر الطالب منقطعًا ا عن للدراسة ويطوي قيده في الحاالت اآلتية :
مقبوال للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.
اً
- 1إذا كان
- 2في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل.

المادة السادسة والعشرون (إلغاء القيد وإعادته)*
يلغي قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحاالت اآلتية :
- 1إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل.
-2إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (. )18
- 3إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل در اسي دون عذر مقبول.
- 4إذا ثبت عدم جديته في الد راسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقًا ا ألحكام
المادة () 52من هذه اللئحة.
 -5إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير جيد جدا في فصلين د راسيين متتاليين.
- 6إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة ()22
-7إذا أ خل باألمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة ،أو
قام بعمل يخل باألنظمة والتقاليد الجامعية.
- 8إذا لم يجتز االختبار الشامل  -إن وجد  -بعد السماح له بإعادته مرة واحدة- 9 .
إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد
المناقشة.
-10إذا لم يحصل على الدرجة خلل الحد األقصى لمدتها وفقًا ا للمادة (.)36

المادة السابعة والعشرون ( :إعادة القيد)
يجوز في حاالت الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغى قيده إذا كان
الحائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية وتكون
إعادة القيد بنا اًء على توصية من مجلس عمادة الدراسات العليا وبقرار من
مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي :
- 1الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل
معاملة الطالب المستجد بصرف النظر عما قطع سابقا من مرحلة الدراسية.
- 2الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة
بعض المقررات التي يحددها له مجلسا القسم والكلية ويوافق عليها مجلس
عمادة الدراسات العليا وتحسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد
استئنافه الدراسة كما تحتسب المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء
قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة.

الفرصًاإلضافية
المادة الثامنة والعشرون
يجوز استثناء من الفقرة () 5من المادة () 26منح الطالب فرصة إضافية واحدة
لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حدًا ا أعلى بناء على توصية مجلسي
القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.

المادة التاسعة والعشرون
يجوز استثناء من الفقرة ()10من المادة ( )26منح الطالب فرصة إضافية ال
تزيد عن فصلين دراسيين بنا اًء تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم
والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة.

نظامًالدراسة
المادة الثالثة والثلثون :
تكون الدراسة للماجستير بأحد األسلوبين اآلتيين :
- 1بالمقررات الدراسية والرسالة على أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن
أربع وعشرين وحدة مضافا إليها الرسالة.
- 2بالمقررات الدراسية في بعض التخصصات ذات الطبيعة المهنية ،على
أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتين وأربعين وحدة من مقررات
الدراسية العليا ،على أن يكون من بينها مشروع بحثي يحسب بثلث
وحدات على األقل .ويراعي أن تتضمن الخطة الدراسية للماجستير على
مقررات دراسات عليا ذات علقة بالتخصص من أقسام أخرى كلما أمكن
ذلك.

المادة السادسة والثلثون

:

 -1المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير ال تقل عن أربعة
فصول دراسية وال تزيد عن ثمانية فصول دراسية ،وال تحسب
الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.
 -2المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه ال تقل عن ستته
فصول دراسية ،وال تزيد عن عشرة فصول دراسية ،وال تحسب
الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.

المادة التاسعة والثلثون :
ال يتخرج الطالب إال بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية ،وبمعدل
تراكمي ال يقل عن جيد جدا

المادة الثانية واألربعون :
على طالب الدارسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه
خمسين في المائة على األقل من المقررات الدراسية
وبمعدل تراكمي ال يقل عن( جيد جدا )التقدم بمشروع الرسالة -إن وجدت
 إلى القسم ،وفي حال التوصيةًا بالموافقة عليه يقترح مجلس القسم اسمالمشرف على الرسالة والمشرف المساعد  -إن وجد  -أو أسماء أعضاء
لجنة اإلشراف مع تحديد رئيسها ،ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية ،ومجلس
عمادة الدارسات العليا للموافقة عليه بنا اًء على تأييد مجلس الكلية .

المادة الثالثة واألربعون :

يجب أن تتميز موضوعات رسائل الماجستير بالجدة واألصالة ،كما يجب أن
تتميز موضوعات رسائل الدكتوراه باألصالة واالبتكار واإلسهام الفاعل في
إنماء المعرفة في تخصص الطالب.

المادةًالثانيةًوالخمسون

ًً:

إذا ثبت عدم جدية الطالب في الدارسة أو أخل بأي من بأي من واجباته
الدراسية بنا اًء على تقرير من المشرف على دارسته يتم إنذار الطالب بخطاب
من القسم المختص ،وإذا أنذر الطالب مرتين ولم يتلف أسباب اإلنذار فلمجلس
عمادة الدراسات العليا بنا اًء على توصية مجلس القسم إلغاء قيده.

