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وزارة التعليــم العالــي
قـرار وزاري
رقـم 2013/20
ب�إ�صـدار النظـام الأكادميـي
لدرجة املاج�ستري بكليات العلوم التطبيقية
ا�ستن ــادا �إلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2002/6بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التعلي ــم العال ــي
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ،
و�إىل الالئحة التنفيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/13
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن درجة املاج�ستري بكليات العلوم التطبيقية ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :من جمادى الثانية 1434هـ
املـوافــــق  20 :من ابريــــــــــــــــــــل 2013م
د  .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
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النظـــام الأكادميــــي
لدرجة املاج�ستري بكليات العلوم التطبيقية
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
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�س �أمناء كليات العلوم التطبيقية .
املجل�س الأكادميي  :املجل�س الأكادميي لكليات العلوم التطبيقية .
جملـــــ�س الكليـــــة  :جمل�س كلية العلوم التطبيقية .
العميــــــــــــــــــــــــــد  :عميد الكلية .
الق�ســـــــــــــــــــــــــــم  :الق�سم الأكادميي املخت�ص بالكلية .
جملــــ�س الق�ســــــم  :جمل�س الق�سم الأكادميي املخت�ص بالكلية .
النظــــــــــــــــــــــــــام  :النظام الأكادميي لدرجة املاج�ستري بكليات العلوم التطبيقية .
الر�سالـــــــــــــــــــــــة  :ر�سالة املاج�ستري .
اللجنـــــــــــــــــــــــــة  :جلنة الدرا�سات العليا بالكلية .
الطالـــــــــــــــــــــــــب  :الطالب املقيد بدرجة املاج�ستري .
الربنامــــــــــــــــــــــج  :التخ�ص�صات املطروحة بدرجة املاج�ستري .
من�ســــق الربنامـــج  :ع�ضو هيئة التدري�س امل�شرف على �أحد برامج درجة املاج�ستري .
امل�شـــــــــــــــــــــــــرف  :ع�ضو هيئة التدري�س الذي يتوىل الإ�شراف على الطالب امللتحق
بالربنامج خالل فرتة �إعداده للر�سالة .
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املـــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا النظام على طالب درجة املاج�ستري فـي الكلية .
الف�صل الثاين
تنظيم درجة املاج�ستري
املـــادة ( ) 3
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد ر�سوم الدرا�سة وال�شروط الإ�ضافية للقبول والت�سجيل بدرجة
املاج�ستري  ،بناء على اقرتاح املجل�س الأكادميي وموافقة جمل�س الأمناء  ،وللوزير تعديل
�أي من ذلك بذات الإجراءات .
املـــادة ( ) 4
يتم طرح الربامج بقرار ي�صدر من جمل�س الأمناء بناء على تو�صية املجل�س الأكادميي .
ويجـوز طـرح برامـج م�شرتكـة لدرجــة املاج�ستيــر بني ق�سمــني �أو �أكث ــر بالكليــة �أو كليتــني
�أو �أكرث وفقا للقواعد التي ي�ضعها املجل�س الأكادميي بناء على اقرتاح جمال�س الأق�سام
وتو�صية جمال�س الكليات .
املـــادة ( ) 5
يكون لكل برنامج خطة درا�سية تت�ضمن املقررات املطروحة  ،موزعة على الف�صول الدرا�سية ،
على �أن تكون معتمدة من اللجنة .
ويجوز تعديل مقررات �أو متطلبات الربنامج  ،بناء على اقرتاح جمال�س الأق�سام وموافقة
اللجنة .
املـــادة ( ) 6
ت�شكل اللجنة بقرار من العميد بعد موافقة جمل�س الكلية  ،برئا�سة م�ساعد العميد لل�ش�ؤون
الأكادميية والبحث العلمي وع�ضوية كل من :
 - 1ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية ذات العالقة بالربنامج املطروح .
 - 2اثنني من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالربنامج املطروح  ،على �أال تقل درجة �أي منهم
عن �أ�ستاذ م�ساعد على الأقل .
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 - 3مدير ال�ش�ؤون الإدارية واملالية .
 - 4رئي�س مركز القبول والت�سجيل .
 - 5رئي�س مركز م�صادر التعلم .
 - 6من�سقي الربامج املطروحة .
وجتتمع اللجنة ثالث مرات على الأقل فـي كل ف�صل درا�سي � ،أو كلما اقت�ضت احلاجة ذلك ،
بناء على دعوة رئي�س اللجنة  ،ويجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص حل�ضور اجتماعاتها  ،دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
وتكون اجتماعات اللجنة �صحيحة بح�ضور ثلثي �أع�ضائها وتتخذ قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات
الأع�ضاء احلا�ضرين  ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وفـي حال غياب رئي�س اللجنة �أو وجود مانع يحول دون رئا�سته لها يحل حمله �أقدم ر�ؤ�ساء
الأق�سام الأكادميية ذات العالقة بالربنامج املطروح .
املـــادة ( ) 7
تتوىل اللجنة القيام باملهام الآتية :
 - 1اقرتاح اللوائح الداخلية  -فيما يتعلق بدرجة املاج�ستري  -بالتن�سيق مع الأق�سام
العلمية بالكلية .
 - 2اقرتاح �أ�س�س القبول بدرجة املاج�ستري  ،والإ�شراف على تنفيذها .
 - 3اقرتاح ر�سوم درجة املاج�ستري  ،ورفع التو�صية ب�ش�أنها �إىل جمل�س الكلية  ،ومن ثم
املجل�س الأكادميي وجمل�س الأمناء .
 - 4التو�صية ب�إجازة الربامج امل�ستحدثة والتن�سيق بينها وبني الربامج القائمة .
 - 5املوافقة على برامج ومقررات درجة املاج�ستري  ،وما يطر�أ عليها من تعديل وتبديل .
 - 6التو�صية مب�سمى ال�شهادة باللغتني العربية والأجنبية  ،بناء على اقرتاح جمل�س
الق�سم .
 - 7التو�صية مبنح الدرجات العلمية باالتفاق مع الأق�سام املعنية .
 - 8البت فـي �ش�ؤون الطالب ذات العالقة بدرجة املاج�ستري .
 - 9املوافقة على ت�شكيل جلان الإ�شراف واحلكم على الر�سائل .
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 - 10اقرتاح الإطار العام خلطط البحوث بدرجة املاج�ستري والقواعد املنظمة لكتابة
الر�سائل وطباعتها و�إخراجها وتقدميها  ،ومناذج تقارير جلنة احلكم على الر�سائل .
 - 11تقييم الربامج ب�صفة دورية من خالل تقدمي التقارير ال�سنوية .
 - 12درا�سة التقارير الدورية التي تقدمها الأق�سام العلمية بالكلية .
 - 13النظر فيما يحال �إليها من مو�ضوعات من العميد �أو من جمل�س الكلية .
املـــادة ( ) 8
يكون احلد الأدنى ملدة نيل درجة املاج�ستري �سنة ون�صف  ،واحلد الأق�صى ( )3ثالث �سنوات ،
وال حت�سب فرتة الت�أجيل وفقا لأحكام هذا النظام �ضمن هذه املدة .
املـــادة ( )9
تكـون درا�سـة درجــة املاج�ستيـر ب�أ�سلـوب املقـررات والر�سالـة  ،وتكـون عـدد ال�ساعـات املعتمـدة
التي يدر�سها الطالب لنيل درجة املاج�ستري ( )30ثالثني �ساعة معتمدة  ،منها (� )6ست
�ساعات معتمدة للر�سالة .
املـــادة ( ) 10
يجــب �أال يقــل احلــد الأدنــى للنجــاح فـي �أي مقرر درا�سي بدرجة املاج�ستيــر عن (، )2.7
ومبع ــدل تراكم ــي ال يق ــل ع ــن ( ، )3٫00ويج ــب علــى الطال ــب �إعــادة املقـرر �إذا قــل معدل ــه
عن (. )2.7
الف�صل الثالث
القبول والت�سجيل
�أوال  :القبول
املـــادة ( )11
يحدد املجل�س الأكادميـي �أعـداد الطالب الذين يتـم قبولهــم �سنويــا بدرجــة املاج�ستيـر بنــاء
على اقرتاح جمل�س الق�سم وموافقة جمل�س الكلية .
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املـــادة ( ) 12
ي�شرتط لقبول الطالب فـي الربنامج ما ي�أتي :
�	- 1أن يك ــون حا�ص ــال عل ــى الدرج ــة اجلامعيــة الأول ــى (البكالوري ــو�س) �أو م ــا يعادله ــا
من �إحـدى اجلامعـات �أو امل�ؤ�س�سـات الأكادمييــة املعتـرف بهــا مبعــدل تراكمــي ال يقــل
عن (� )2.75أو ما يعادله  ،ويجوز قبول الطالب الذي يرتاوح معدله الرتاكمي بني
(� )2.50أو ما يعادله و�أقل من (� )2.75أو ما يعادله  ،وفقا لل�شروط التي ت�ضعها
اللجنة بناء على اقرتاح جمل�س الق�سم .
�	- 2أن يك ــون حا�صـ ـ ــال عل ــى معـ ــدل ال يقـ ــل عـ ـ ــن ( )5فـ ــي اختبـ ــار الآيلتـ ــ�س ( )IETLS
�أو ( )500فـي اختبار التوفل (� )TOEFLأو ما يعادلهما .
�	- 3أن تكون �شهادته اجلامعية فـي مو�ضوع ي�ؤهله للدرا�سة التي تقدم لاللتحاق بها .
 - 4موافقة جهة عمله على االلتحاق بالدرا�سة �إذا كان موظفا .
�	- 5أال يكون قد �سبق ف�صله من ذات الربنامج .
املـــادة ( ) 13
يج ــوز ملجل ــ�س الق�ســم �أن ي�شرتط لقبــول الطالــب اجتي ــاز ع ــدد من املق ــررات اال�ستدراكي ــة
�أو التكميلية فـي مدة ال تزيد على ف�صلني درا�سيني مع مراعاة ما ي�أتي :
�	- 1أال يقل معدله الرتاكمي فـي املقررات التكميلية عن (. )2.50
	- 2ال حتت�سب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية �ضمن املدة املحددة للح�صول
على درجة املاج�ستري .
	- 3ال تدخل املقررات التكميلية فـي احت�ساب املعدل الرتاكمي لدرجة املاج�ستري .
املـــادة ( ) 14
تقدم طلبات االلتحاق بدرجة املاج�ستري �إىل الق�سم على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،ويتم
�إحالة الطلبات �إىل جمل�س الق�سم التخاذ التو�صيات املنا�سبة فـي �ضوء �شروط القبول .
املـــادة ( ) 15
يجوز ملجل�س الكلية قبول الطالب فـي غري جمال تخ�ص�صه  ،بناء على تو�صية جمل�س
الق�سم وموافقة اللجنة .
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املـــادة ( ) 16
ال يجوز قبول الطالب فـي برناجمني بدرجة املاج�ستري فـي وقت واحد .
ثانيا :الت�سجيل
املـــادة ( ) 17
يجب على الطالب الذي توافرت فيه �شروط القبول املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام
�أن ي�سجل املقررات املطروحة وفقا لتوجيهات من�سق الربنامج  ،خالل مواعيد الت�سجيل
املعلنة  ،ووفقا للقواعد املقررة  ،وفـي حال ت�أخر الطالب عن الت�سجيل خالل هذه املواعيد
يجوز ت�سجيله �إذا قدم عذرا يقبله العميد .
املـــادة ( ) 18
ال يجوز ت�سجيل الطالب فـي الربنامج �إال بعد اجتيازه املقررات التكميلية �إن وجدت .
املـــادة ( ) 19
يجوز للطالب �إعادة الت�سجيل فـي �أي مقرر لتح�سني الدرجة  ،وحتت�سب له الدرجة الأعلى
احلا�صل عليها .
وفـي حال �إعادة الطالب املقرر الذي ر�سب فيه  ،ت�سجل له الدرجة الأعلى  ،على �أن يحذف
من املعدل الرتاكمي ب�أثر رجعي درجة املقرر الذي ر�سب فيه .
املـــادة ( ) 20
يجوز للطالب الت�سجيل فــي بع�ض املقـررات م�ستمعــا  ،وفـي حــال ح�ضــوره �أكثــر من ()%80
من �ساعات املقرر ي�سجل له التقدير الرمزي ( ع ) .
املـــادة ( ) 21
حتت�سب للطالب املقررات املعادلة التي در�سها فـي �إحدى امل�ؤ�س�سات اجلامعية املعرتف بها
�شريطة ما ي�أتي :
 - 1موافقة جمل�س الق�سم .
� - 2أال تزيد عدد �ساعاتها املعتمدة على (� )6ست �ساعات .
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الف�صل الرابع
الت�أجيل واحلذف والإ�ضافة واالن�سحاب
و�إلغاء و�إعادة القيد والفر�ص الإ�ضافية والتحويل
�أوال :الت�أجيل
املـــادة ( )22
يجوز للعميد بعد موافقة جمل�س الق�سم ت�أجيل درا�سة الطالب وفق ما ي�أتي :
�	- 1أن يتقدم الطالب بطلب الت�أجيل قبل بداية الف�صل الدرا�سي بـ ( )15خم�سة ع�شر
يوما على الأقل .
�	- 2أن يكــون الطالــب قــد اجتــاز ف�صال درا�سيا �أو �أكرث فـي الربنامـج الـذي التحق بـه ،
�أو �أجنز قدرا منا�سبا من الر�سالة .
� - 3أال يتجاوز جمموع مدة الت�أجيل ف�صلني درا�سيني � ،سواء كانت مت�صلة �أومنف�صلة .
	- 4ال حتت�سب مدة الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على درجة املاج�ستري .
ثانيا :احلذف والإ�ضافة
املـــادة ( ) 23
يجوز للطالب حذف �أو �إ�ضافة مقرر �أو �أكرث من مقررات الف�صل الدرا�سي وفق ما ي�أتي :
�	- 1أن يتقدم بطلب احلذف �أو الإ�ضافة �إىل رئي�س الق�سم خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ بدء الدرا�سة .
�	- 2أال يكون هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن الفر�ص الإ�ضافية .
 - 3فـي حال قيام الطالب بحذف جميع املقررات الدرا�سية يحت�سب هذا الف�صل الدرا�سي
�ضمن مدة الت�أجيل املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
� - 4أال يتجاوز احلد الأق�صى للمقررات الدرا�سية التي يجوز ت�سجيلها  -بعد الإ�ضافة -
فـي كل ف�صل درا�سي � ،إال مبقرر واحد فقط فـي الف�صل الدرا�سي .
�	- 5أن يوافق جمل�س الق�سم والعميد .
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ثالثا  :االن�سحاب
املـــادة ( )24
يجوز للطالب االن�سحاب من مقرر �أو �أكرث من مقررات الف�صل الدرا�سي وفق ما ي�أتي :
�	- 1أن يتقدم الطالب بطلب االن�سحاب �إىل العميد قبل تاريخ بدء االمتحانات النهائية
مبدة ال تقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوما .
 - 2يخطر العميد كال من ق�سم القبول والت�سجيل والق�سم املخت�ص بذلك خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إكمال �إجراءات االن�سحاب .
 - 3فـي حال قيام الطالب باالن�سحاب من جميع املقررات الدرا�سية يعترب م�ؤجال لهذا
الف�صل الدرا�سي .
وفـي حال تغيب الطالب �أكرث من ( )%15من �إجمايل عدد ال�ساعات الدرا�سية  -بدون
عذر مقبول  -يعترب من�سحبا من املقرر  ،وي�سجل له تقدير (هـ) .
املـــادة ( )25
�إذا ان�سحب الطالب من درجة املاج�ستري بناء على رغبته ثم �أراد االلتحاق بها مرة �أخرى ،
تطبق عليه �شروط االلتحاق ابتداء فـي تاريخ القبول اجلديد .
رابعا � :إلغاء و�إعادة القيد
املـــادة ( ) 26
يلغى قيد الطالب بدرجة املاج�ستري بقرار من جمل�س الكلية بناء على تو�صية جمل�س
الق�سم فـي �أي من احلاالت الآتية :
�	- 1إذا مت قبوله ومل ي�ستكمل �إجراءات ت�سجيله خالل الفرتة املحددة لذلك دون عذر
مقبول .
�	- 2إذا انقطع عن الدرا�سة ملدة ف�صل درا�سي واحد دون عذر مقبول .
�	- 3إذا مل يجتز املقررات التكميلية وفقا لأحكام هذا النظام .
�	- 4إذا انخف�ض معدله الرتاكمي عن ( )2.70فـي ف�صلني درا�سيني متتاليني .
�	- 5إذا مت ف�صله من الكلية وفقا لأحكام الئحة كليات العلوم التطبيقية .
�	- 6إذا جتاوز فر�ص الت�أجيل املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
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�	- 7إذا ثبت عدم جديته فـي الدرا�سة �أو �إخالله ب�أي من واجباته الدرا�سية بناء على
تقرير من رئي�س الق�سم  ،بعد �إنذاره من رئي�س جمل�س الق�سم مرتني  ،ومل يتالف
�أ�سباب الإنذار .
�	- 8إذا ثبت �إخالله بالأمانة العلمية �سواء فـي مرحلة درا�سته للمقررات �أو �إعداده
للر�سالة � ،أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد بالكلية  ،وفقا لأحكام هذا النظام
والئحة كليات العلوم التطبيقية .
�	- 9إذا مل يح�صل على درجة املاج�ستري خالل احلد الأق�صى للمدة املحددة لها وفقا
لأحكام هذا النظام .
�	- 10إذا قررت جلنة احلكم على الر�سالة رف�ض الر�سالة .
املـــادة ( ) 27
يجوز ملجل�س الكلية بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وموافقة اللجنة �إعادة قيد الطالب
الذي �ألغي قيده �إذا كان عدم موا�صلته الدرا�سة يرجع �إىل ظروف قهرية  ،و�إذا كان قد
م�ضى على �إلغاء قيد الطالب الذي �أعيد قيده �أكرث من (� )6ستة ف�صول درا�سية ف�إنه
يعامل معاملة الطالب امل�ستجد .
املـــادة ( ) 28
يجوز للطالب الذي �أعيد قيده  ،ومل يكن قد م�ضى على �إلغاء قيده بدرجة املاج�ستري
مدة ال تزيد على (� )6ستة ف�صول درا�سية � ،أن يعيد درا�سة بع�ض املقررات الدرا�سية التي
يحددها له جمل�س الق�سم وموافقة اللجنة  ،وحت�سب املقررات الدرا�سية التي جنح فيها
�ضمن معدله الرتاكمي بعد ا�ستئنافه الدرا�سة  ،كما حتت�سب املدة التي ق�ضاها فـي الدرا�سة
قبل �إلغاء قيده �ضمن احلد الأق�صى للح�صول على درجة املاج�ستري .
خام�سا  :الفر�ص الإ�ضافية
املـــادة ( ) 29
يجوز ملجل�س الكلية  -ا�ستثناء من الفقرة ( )5من املادة ( )26من هذا النظام  -منح الطالب
فر�صة �إ�ضافية واحدة لف�صل درا�سي واحد �أو ف�صلني درا�سيني بحد �أق�صى بناء على تو�صية
جمل�س الق�سم واللجنة .
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املـــادة ( ) 30
يجوز ملجل�س الكلية  -ا�ستثناء من الفقرة ( )10من املادة ( )26من هذا النظام  -منح
الطالب فر�صة �إ�ضافية ال تزيد على ف�صلني درا�سيني بناء على تقرير من امل�شرف وتو�صية
جمل�س الق�سم واللجنة .
�ساد�سا :التحويل
املـــادة ( ) 31
يجــوز ملجلــ�س الكليــة قبــول حتويــل الطالــب مــن م�ؤ�س�س ــة تعليــم عــال �أخــرى معت ــرف بهــا
�إىل الكلية  ،وذلك بناء على تو�صية جمل�س الق�سم واللجنة  ،مع مراعاة ما ي�أتي :
�	- 1أن يكون الطالب املحول م�ستوفيا ل�شروط القبول بالكلية  ،و�أي �شروط �أخرى
يراها جمل�س الق�سم �ضرورية .
�	- 2أال يكون الطالـب املحول مف�صوال مــن امل�ؤ�س�ســة التعليميــة املحــول منهــا لأي �سبــب
من الأ�سباب .
�	- 3أال يكون الطالب املحول فـي الف�صل الدرا�سي الأخري .
املـــادة ( ) 32
يجوز للطالب املحول احت�ساب عدد ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة التي در�سها وفقا لل�شروط
الآتية :
� - 1أال يكون قد م�ضى على درا�سته للمقررات الدرا�سية املعادلة �أكرث من �أربعة ف�صول
درا�سية .
� - 2أن تتفق من حيث املو�ضوع مع متطلبات الربنامج املحول �إليه .
� - 3أال يزيد جمموعها على (� )6ست �ساعات معتمدة .
� - 4أال يقل تقدير الطالب فـي املقررات الدرا�سية املعادلة عن (� )2٫70أو ما يعادلها .
وحتت�سب املقررات الدرا�سية املعادلة �ضمن املعدل الرتاكمي بناء على تو�صية جمل�س
الق�سم الذي يتبعه املقرر الدرا�سي وموافقة اللجنة وجمل�س الكلية .
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املـــادة ()33
يجوز للطالب التحويل من برنامج �إىل �آخر فـي ذات الكلية �أو كلية �أخرى بناء على تو�صية
اللجنة وجمل�س الق�سم �إذا كان التحويل داخل الكلية وبناء على تو�صية جمل�سي الق�سم
بالكليــة املحــول منه ــا و�إليهــا  ،وموافقــة جمل�سـي الكليتـني �إذا كــان التحويــل بـني كليتني ،
مع مراعاة ما ي�أتي :
 - 1توافر �شروط القبول فـي الطالب  ،و�أي �شروط �أخرى يراها جمل�س الق�سم املحول
�إليه �ضرورية .
 - 2جواز احت�ساب املقررات الدرا�سية التي �سبق �أن در�سها الطالب � ،إذا ر�أى جمل�س
الق�سم املحول �إليه �أنها مطابقة للربنامج الذي مت حتويل الطالب �إليه  ،وتدخل
�ضمن معدله الرتاكمي .
� - 3أال يكون الطالب قد �ألغي قيده لأي �سبب من الأ�سباب الواردة فـي هذا النظام .
 - 4حتت�سب املدة التي ق�ضاها الطالب فـي الربنامج املحول منه �ضمن احلد الأق�صى
املحدد للح�صول على درجة املاج�ستري .
 - 5يكــون التحويــل مــن برنامــج �إلــى �آخــر ملــرة واحــدة خـالل احلــد الأق�صــى املح ــدد
للح�صول على درجة املاج�ستري .
الف�صل اخلام�س
الإ�شراف على الر�سالة
املـــادة ( ) 34
يعني بقرار من جمل�س الكلية م�شرفا على �إعداد الر�سالة  -بناء على اقرتاح جمل�س الق�سم
وتو�صية اللجنة  -ال تقل درجته عن �أ�ستاذ م�شارك من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية .
وفـي حال عدم وجود �أ�ستاذ �أو �أ�ستاذ م�شارك من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية �أو وجود
مان ــع ل ــدى �أي منه ــم يح ــول دون قيامــه بالإ�شــراف علـى الر�سالــة  ،يجــوز تعيني م�شــرف
على الر�سالة من :
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 - 1الأ�ساتذة امل�ساعدين بالكلية � ،شريطة �أن يكون قد م�ضى على تعيينه فـي هذه
الدرجة �سنتان على الأقل  ،و�أن يكون لديه بحث على الأقل  -فـي جمال تخ�ص�صه -
من الأبحاث املن�شورة فـي جملة علمية حمكمة .
� - 2أع�ضاء هيئة التدري�س من خارج الكلية �أو �أي من ذوي اخلربة والكفاية العلمية
فـي جمال البحث العلمي .
املـــادة ( ) 35
يجوز ملجل�س الكلية �أن يعني م�شرفا م�ساعدا من �أي ق�سم �آخر ح�سب طبيعة الر�سالة ،
بناء على تو�صية من امل�شرف على الر�سالة وموافقة جمل�س الق�سم  ،على �أن يكون امل�شرف
من الق�سم الذي يدر�س فيه الطالب  ،ويحدد للم�شرف امل�ساعد �ساعة �إ�شراف لكل طالب
حتت�سب �ضمن �ساعاته التدري�سية .
املـــادة ( ) 36
فـي حال قيام الطالب بتنفيذ بحثه خارج الكلية  ،يجوز مبوافقة جمل�س الكلية �أن ي�شرتك
فـي الإ�شراف م�شرف واحد ممن تنطبق عليهم �شروط الإ�شراف املن�صو�ص عليها فـي هذا
النظام من اجلهة التي يجري فيها البحث .
املـــادة ( ) 37
ال يجوز �أن يزيد عدد الطالب امل�سجلني لدرجة املاج�ستري مع كل م�شرف وفقا لهذا النظام
على ( )5خم�سة طالب  ،ويجوز زيادة هذا العدد �إىل (� )7سبعة طالب فـي حالة ال�ضرورة
بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وموافقة جمل�س الكلية .
املـــادة ( ) 38
يقدم امل�شرف  -فـي نهاية كل ف�صل درا�سي  -تقريرا مف�صال �إىل رئي�س الق�سم عن مدى
تقدم الطالب فـي درا�سته  ،وتر�سل �صورة من التقرير �إىل العميد .
املـــادة ( ) 39
يجـب علـى امل�شـرف فـي حـال انتهـاء خدمتـه مـن الكليـة لأي �سبـب مـن الأ�سبـاب � ،أن يقـدم
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تقري ــرا ع ــن املـدى الــذي و�صـل �إليـه الطالـب  ،ويعـني جملـ�س الكليـة مـن يحـل حملـه بنـاء
على اقرتاح جمل�س الق�سم وتو�صية اللجنة .
وفـي حال انتهاء خدمة امل�شرف بعد انق�ضاء ن�صف مدة الإ�شراف �أو �أكرث  ،يحفظ ا�سمه
وحقوقه العلمية واملادية كاملة فـي جلنة الإ�شراف على الر�سالة .
الف�صل ال�ساد�س
موا�صفات الر�سالة
املـــادة ( ) 40
تعد الر�سالة باللغة العربية  ،ويرفق بها ملخ�ص وا�ضح بلغة �أجنبية ال يزيد على ()600
�ستمائة كلمة � ،أما الأق�سام التي تقرر ا�ستعمال لغة �أخرى للتدري�س بها فتعد الر�سالة بتلك
اللغة  ،على �أن يرفق بها ملخ�ص وا�ضح باللغة العربية ال يزيد على (� )600ستمائة كلمة .
املـــادة ( ) 41
 - 1حتتوي �صفحة الغالف الداخلية الأوىل من الر�سالة على ما ي�أتي :
�أ  -عنوان الر�سالة .
ب  -ا�سم الطالب وفقا ملا هو م�سجل ر�سميا فـي الكلية .
ج  -تاريخ مناق�شة الر�سالة .
د  -العبارة الآتية :
قدمت هذه الر�سالة ا�ستكماال ملتطلبات احل�صول على درجة ............... :
التاريخ  ................ :ق�سم  ..................... :كلية ..............................:
 - 2حتتوي �صفحة الغالف الداخلية الثانية على ما جاء بالبنود (�أ  ،ب  ،ج) من الفقرة ()1
من هذه املادة  ،و�أ�سماء جلنة احلكم على الر�سالة وتوقيعاتهم .
 - 3تطبع الر�سالة وامللخ�ص على ورق �أبي�ض جيد حجم ( ، )A4ويراعى �أن تكون الطباعة
وا�ضحة  ،وخالية من الأخطاء املطبعية  ،وعلى وجه واحد فقط من الورقة .
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 - 4يكون نوع اخلط الذي تكتب به الر�سالة ( ، )Simplified Arabicعلى �أن يكون حجم
اخلط الذي يكتب به منت الر�سالة ( )14والعناوين (. )16
 - 5فـي حال متت الطباعة بلغة �أجنبية يف�ضل طباعتها باختيار اخلط (Times New
 )Romanمقا�س ( )14ملنت الر�سالة و( )16للعناوين .
 - 6يف�ضل �أن تكون العناوين باللون الغامق �سواء كانت الر�سالة باللغة العربية �أو بلغة
�أجنبية .
 - 7يكون ترقيم جميع ال�صفحات �أعلى اجلانب الأي�سر من الورقة فـي الن�سخ باللغة
العربية  ،و�أعلى اجلانب الأمين من الورقة فـي الن�سخ باللغة الأجنبية .
 - 8ترتك م�سافة �سطر ون�صف بني كل �سطر و�آخر فـي الن�سخ باللغة العربية  ،وم�سافة
�سطرين فـي الن�سخ باللغة الأجنبية .
 - 9يت ــرك هام ــ�ش مقــداره (� )3.5ســم ف ــي ميــني ال�صفحــة فـي الن�سخ باللغة العربية ،
وف ــي ي�ساره ــا فـي الن�س ــخ باللغـ ــة الأجنبي ــة  ،بينم ــا تك ــون ك ــل الهوامـ ــ�ش الأخـ ــرى
(� )2.5سم .
 - 10فـي حال وجود خرائط �أو �صور �أو �أي مو�ضحات بالر�سالة ينبغي ا�ستعمال ورق ومواد
مــن نوعيــة تكفــل لهــا البقــاء بحالــة جيــدة ووا�ضحــة  ،وتك ــون م ــن امل�ست ــوى نف�ســه
فـي جميع ن�سخ الر�سالة املقدمة .
 - 11ترتب املراجع وامل�صادر وفق متطلبات كل تخ�ص�ص  ،مع و�ضع قائمة م�ستقلة لكل
من املراجع العربية والأجنبية  ،وتكتب املراجع وفقا لآخر �إ�صدارات نظام اجلمعية
الأمريكية لعلم النف�س ( . (APA
وللمجل�س الأكادميي تعديل موا�صفات الر�سالة كلما اقت�ضى الأمر ذلك .
الف�صل ال�سابع
احلكم على الر�سالة
املـــادة ( ) 42
ت�شكل جلنة احلكم على الر�سالة بقرار من جمل�س الكلية بناء على اقرتاح من جمل�س
الق�سم وتو�صية اللجنة  ،ويحدد بالقرار رئي�س اللجنة .
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وي�شرتط لت�شكيل جلنة احلكم على الر�سالة �أن يكون الطالب قد �أنهى جميع املتطلبات
الأخرى لدرجة املاج�ستري .
املـــادة ( ) 43
ي�شرتط فـي جلنة احلكم على الر�سالة ما ي�أتي :
� - 1أال يقل عدد �أع�ضائها عن �أربعة ممن تتوافر فيهم �شروط الإ�شراف على الر�سالة ،
على �أن يكون امل�شرف �أحد �أع�ضائها  ،و�آخر من خارج الكلية .
� - 2أال يكون �أي من �أع�ضائها من �أقارب الطالب حتى الدرجة الرابعة .
وتتخذ جلنة احلكم على الر�سالة قراراتها ب�أغلبية الأع�ضاء  ،وفـي حال ت�ساوي الأ�صوات
يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .
املـــادة ( ) 44
متنح جلنة احلكم على الر�سالة فرتة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما لقراءة الر�سالة ،
وتكون مناق�شة الر�سالة علنية  ،وتكون مداوالت هذه اللجنة �سرية .
املـــادة ( ) 45
تكون مناق�شة الر�سالة على النحو الآتي :
�أ  -يعر�ض الطالب ملخ�صا لر�سالته .
ب  -يتوىل رئي�س جلنة احلكم على الر�سالة �إدارة املناق�شة  ،وبعد االنتهاء من املناق�شة
يتم التداول و�إعداد تقرير يوقع من جميع الأع�ضاء  ،على �أن يت�ضمن التقرير
�إحدى التو�صيات التالية  ،ويبلغ الطالب بها :
 - 1قبول الر�سالة والتو�صية مبنح الدرجة .
 - 2قبــول الر�سالــة والتو�صيــة مبنــح الدرجــة بعـد الأخــذ مبالحظــات املناق�شني ،
وفـي هذه احلالة مينح الطالب مدة التقل عن ( )30ثالثني يوما  ،وال تزيد
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على ( )90ت�سعني يوما من تاريخ املناق�شة لإجراء هذه التعديالت  ،يقدم
املناق�شون بعدها تقريرا فرديا �إىل رئي�س جلنة احلكم على الر�سالة ت�ؤيد
�أخذ الطالب باملالحظات  ،ويتوىل رئي�س جلنة احلكم على الر�سالة نقل هذا
التقرير مع تقرير جلنة احلكم على الر�سالة �إىل اللجنة .
�	- 3إعادة مناق�شة الر�سالة بعد �إجراء التعديالت اجلوهرية فيها  ،وفـي هذه
احلالة مينح الطالب مدة التزيد على ( )180مائة وثمانني يوما من تاريخ
املناق�شة لإجراء هذه التعديالت .
 - 4رف ــ�ض الر�سال ــة وت�ضمــني الأ�سبــاب فـي تقريــر جلنــة احلكــم علــى الر�سالـ ــة ،
وفـي هذه احلالة مينح الطالب �شهادة دبلوم الدرا�سات العليا .
�إذا م�ضت املدة املحددة فـي الفقرتني ( 2و ) 3من هذه املادة ومل يقدم الطالب الر�سالة
معدلة �أو مل ي�أخذ باملالحظات وفقا لت�أييد املناق�شني  ،تعد الر�سالة مرفو�ضة ويطبق
بحقه ما ورد فـي الفقرة ( )4من هذه املادة .
الف�صل الثامن
منح درجة املاج�ستري
املـــادة ( ) 46
ي�شرتط ملنح درجة املاج�ستري ماي�أتي :
 - 1اجتياز جميع املقررات الدرا�سية ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة مبا يعادل ()24
�أربعة وع�شرين �ساعـة معتمدة من املقررات الدرا�سية وفقا لأحكام اللوائح الداخلية
بالكليـة  ،وح�سب طبيعة كل تخ�ص�ص .
 - 2تقدمي ر�سالة املاج�ستري مبا يعادل (� )6ست �ساعات معتمدة  ،واجتياز امتحان
مناق�شة الر�سالة فـي مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ت�سجيل الر�سالة ،
وال تتجاوز احلد الأق�صى للح�صول على درجة املاج�ستري وفقا لأحكام هذا النظام .
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املـــادة ( ) 47
حتت�سب تقديرات املقررات الدرا�سية والر�سالة على النحو الآتي :
التقديرات
الرمزيــة

القيمـــــة العدديـــــة

�أ

( )3.70حتى ()4.00

�أ -

( )3.30حتى �أقل من ()3.70

ب+

( )3.00حتى �أقل من ()3.30

ب

( )2.70حتى �أقل من ()3.00

ب-

( )2.30حتى �أقل من ()2.70

ج+

( )2.00حتى �أقل من ()2.30

املـــادة ( ) 48
للطالب التظلم �إىل العميد من تقديره النهائي فـي املقررات الدرا�سية �أو نتيجة احلكم
على الر�سالة خالل مدة �أق�صاها ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إعالن النتيجة النهائية ،
ويتم الرد عليه خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدمي التظلم  ،ويعترب عدم الرد
خالل هذا امليعاد رف�ضا للتظلم .

