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 : ما اهلدف مو طزح بزامج الدراسات العلًا ؟1س

 تّدف الدزاضات العمٗا إىل حتكٗل األغساض اآلتٗٛ :

 العٍاٖٛ بالدزاضات اإلضالوٗٛ ٔالعسبٗٛ ٔالتٕضع يف حبٕثّا ٔالعىن عمٜ ٌػسِا.  .1

عَ طسٖل الدزاضات املتدصصٛ ٔعّا كاةٛ فس إثساٞ املعسةٛ اإلٌطاٌٗٛ باإلضّاً يف .2

إضاةات عمىٗٛ ٔتطبٗكٗٛ وبتكسٚ ٔالكػف عَ ٔالبخح ادتاد لمٕصٕه إىل

 حكاٟل جدٖدٚ .

متكني الطالب املتىٗصَٖ وَ محمٛ الػّادات ادتاوعٗٛ وَ وٕاصمٛ دزاضاتّي  .3

 ا.العمٗا حممًٗ

لًٗا يف جماالت إعداد الكفاٖات العمىٗٛ ٔاملٍّٗٛ املتدصصٛ ٔتأِٗمّي تأِٗاًل عا .4

 املعسةٛ املدتمفٛ.

 ً الطسٖع لمعمي ٔالتكٍٗٛ ٔدةعّي إىلكفاٖات العمىٗٛ عمٜ وطاٖسٚ التكدتػجٗع ال .5

العمى٘ ٔتٕجّْٗ ملعادتٛ قطاٖا اجملتىع  اإلبداع ٔاالبتكاز ٔتطٕٖس البخح

 الطعٕدٙ.

اإلضّاً يف حتطني وطتٕٝ بساوج املسحمٛ ادتاوعٗٛ لتتفاعن وع بساوج الدزاضات  .6

 العمٗا.

 ؟: ما نىع الربامج العلًا اليت تكدمها الكلًة2س

 .الدبمًٕ .1

 املاجطتري )العاملٗٛ(. .2

الدكتٕزآ )العاملٗٛ العالٗٛ(. .3

 

 ؟الربامج العلًا  ما الصزوط العامة للكبىل يف: 3س

 ٖػرتط لمكبٕه يف الدزاضات العمٗا بصفٛ عاوٛ وا ٖأت٘ :
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مسٗٛ لمدزاضات العمٗا إذا كاُ أُ ٖكُٕ املتكدً ضعٕدًٖا، أٔ عمٜ وٍخٛ ز .1

 وَ غري الطعٕدٖني.

عٕدٖٛ أٔ وَ ضاًل عمٜ الػّادٚ ادتاوعٗٛ وَ جاوعٛ حاصأُ ٖكُٕ املتكدً  .2

 جاوعٛ أخسٝ وعرتف بّا.

 أُ ٖكُٕ حطَ الطريٚ ٔالطمٕك ٔالٟكًا طبًٗا. .3

 أُ ٖكدً تصكٗتني عمىٗتني وَ أضاترٚ ضبل هلي تدزٖطْ. .4

 كاُ وٕظفًا.وٕاةكٛ وسجعْ عمٜ الدزاضٛ إذا  .5

، ٔجيٕش جملمظ ادتاوعٛ االضتجٍاٞ التفسغ التاًاألصن يف دزاضٛ الدكتٕزآ  .6

 وَ ذلك وتٜ دعت اذتاجٛ لرلك.

 ؟الربامج العلًا  ما اذتد األدنى للتكديز املكبىل يف: 4س

ألقن ٖػرتط لمكبٕه مبسحمٛ الدبمًٕ حصٕه الطالب عمٜ تكدٖس )جٗد( عمٜ ا .1

 يف املسحمٛ ادتاوعٗٛ

لمكبٕه مبسحمٛ )املاجطتري( حصٕه الطالب عمٜ تكدٖس )جٗد جدًا(  ٖػرتط .2

عمٜ األقن يف املسحمٛ ادتاوعٗٛ ٔجيٕش جملمظ عىادٚ الدزاضات العمٗا قبٕه 

جيٕش جملمظ عىادٚ الدزاضات كىا .اذتاصمني عمٜ تكدٖس )جٗد وستفع(

العمٗا بٍاٞ عمٜ تٕصٗٛ جممظ الكطي ٔتأٖٗد جممظ الكمٗٛ قبٕه اذتاصمني 

عمٜ تكدٖس )جٗد( يف بعض الرباوج اليت حيددِا جممظ ادتاوعٛ، عمٜ أال 

ٖكن وعده الطالب يف كن األحٕاه عَ )جٗدجدًا( يف وكسزات التدصص 

 ملسحمٛ البكالٕزٖٕع.

ٖػرتط لمكبٕه مبسحمٛ )الدكتٕزآ( اذتصٕه عمٜ تكدٖس )جٗد جدًا( عمٜ  .3

ّا بتكدٖس، ٔجملمظ األقن يف وسحمٛ املاجطتري إذا كاٌت وَ جاوعٛ متٍخ

ًٞ عمٜ تٕصٗٛ جممظ الكطي ٔتأٖٗد جممظ الكمٗٛ  عىادٚ الدزاضات العمٗا بٍا

 إضاةٛ غسٔط أخسٝ ٖساِا ضسٔزٖٛ لمكبٕه.
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 ؟العلًا الدراسات بزامج يفكبىل التأجًل هل حيل للطالب : 5س

جيٕش مبٕاةكٛ جممظ الكطي املدتص ٔعىٗدٙ الكمٗٛ ٔالدزاضات العمٗا تأجٗن 

لطالب عمٜ أال تتجأش ودٚ التأجٗن ةصمني دزاضٗني، ٔال حتتطب ودٚ التأجٗن قبٕه ا

 ضىَ اذتد األقصٜ ملدٚ اذتصٕه عمٜ الدزجٛ.

 ؟العلًا الدراسات بزامج يف الدراسةتأجًل هل حيل للطالب : 6س

جيٕش مبٕاةكٛ جممظ الكطي املدتص ٔعىٗدٙ الكمٗٛ ٔالدزاضات العمٗا تأجٗن 

 ٖأت٘ : دزاضٛ الطالب ٔةل وا

أُ ٖكُٕ الطالب قد اجتاش ةصاًل دزاضًٗا أٔ أكجس أٔ أجنص قدزًا وٍاضبًا وَ  .1

 السضالٛ.

 تني(.ٗ)ضٍتني دزاض دزاضٗٛأال ٖتجأش جمىٕع ودٚ التأجٗن أزبعٛ ةصٕه  .2

 أُ ٖتكدً بطمب التأجٗن قبن بداٖٛ الفصن الدزاض٘ مبا ال ٖكن عَ أضبٕعني. .3

 صٜ ملدٚ اذتصٕه عمٜ الدزجٛ.ال حتتطب ودٚ التأجٗن ضىَ اذتد األق .4

 هل جيىس للطالب حذف مكزرات الفصل الدراسٌ؟: 7س

 جيٕش أُ حيرف الطالب مجٗع وكسزات الفصن الدزاض٘ ٔةل وا ٖأت٘ : 

 أُ ٖتكدً بطمب اذترف قبن االختباز الٍّاٟ٘. .1

 ةكٛ جممظ الكطي ٔعىٗدٙ الكمٗٛ ٔالدزاضات العمٗا.اوٕ .2

 الفسص اإلضاةٗٛ. أال ٖكُٕ ِرا الفصن الدزاض٘ ضىَ .3

 .حيتطب ِرا الفصن الدزاض٘ ضىَ ودد التأجٗن .4

 متى يعترب الطالب مهكطعًا عو الدراسة؟: 8س

 ٖعترب الطالب وٍكطعًا عَ الدزاضٛ ٖٔطٕٙ قٗدٓ يف اذتاالت اآلتٗٛ :
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 إذا كاُ وكبٕاًل لمدزاضٛ ٔمل ٖطجن يف الٕقت احملدد. .1

 ستْ لمدزاضٛ هلرا الفصن.يف حاه التطجٗن يف أحد الفصٕه ٔعدً وباغ .2

 متى يلغى قًد الطالب ؟: 9س

 ٖمػ٘ قٗد الطالب بكساز وَ جممظ عىادٚ الدزاضات العمٗا يف اذتاالت اآلتٗٛ :

 إذا مت قبٕلْ يف الدزاضات العمٗا ٔمل ٖطجن يف الفرتٚ احملددٚ لمتطجٗن. .1

 .إذا مل جيتص املكسزات التكىٗمٗٛ .2

 دٚ ةصن دزاض٘ دُٔ عرز وكبٕه.إذا اٌطخب أٔ اٌكطع عَ الدزاضٛ مل .3

كًا إذا ثبت عدً جدٖتْ يف الدزاضٛ أٔ أخن بأٙ وَ ٔاجباتْ الدزاضٗٛ ٔة .4

 .الدزاضات العمٗا الٟخٛ( وَ 52ألحكاً املادٚ )

يف ةصمني دزاضٗني ا إذا اخنفض وعدلْ الرتاكى٘ عَ تكدٖس جٗد جًد .5

 وتتالٗني.

 .إذا جتأش ةسص التأجٗن .6

 ٛ ضٕاٞ يف وسحمٛ دزاضتْ لمىكسزات أٔ إعدادٓ لمسضالٛخن باألواٌٛ العمىٗإذا أ .7

 ، أٔ قاً بعىن خين باألٌعىٛ ٔالتكالٗد ادتاوعٗٛ.

بعد الطىاح لْ بإعادتْ وسٚ  -إُ ٔجد  -إذا مل جيتص االختباز الػاون  .8

 ٔاحدٚ.

إذا قسزت دتٍٛ اذتكي عمٜ السضالٛ عدً صالحٗتّا لمىٍاقػٛ أٔ عدً قبٕهلا  .9

 بعد املٍاقػٛ.

(.36 حيصن عمٜ الدزجٛ خاله اذتد األقصٜ ملدتّا ٔةكًا لمىادٚ )إذا مل 

 متى يعاد قًد الطالب ؟: 11س

جيٕش يف حاالت الطسٔزٚ الكصٕٝ إعادٚ قٗد الطالب الرٙ ألػٜ قٗدٓ إذا كاُ 

قّسٖٛ ٖكبمّا جممطا الكطي ٔالكمٗٛ ٔتكُٕ إعادٚ  ااذتاٟن دُٔ وٕاصمٛ دزاضتْ ظسٔة
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ًٞ عمٜ تٕصٗٛ وَ جممظ عىادٚ الدزاضات العمٗا ٔبكساز وَ جممظ ادتاوعٛ وع  الكٗد بٍا

 وساعاٚ وا ٖأت٘:

الطالب الرٙ وطٜ عمٜ إلػاٞ قٗدٓ أكجس وَ ضتٛ ةصٕه دزاضٗٛ ٖعاون  .1

 ٛ.وعاومٛ الطالب املطتجد بصسف الٍعس عىا قطع ضابكا وَ وسحمٛ الدزاض

د دزاضٛ الطالب الرٙ وطٜ عمٜ إلػاٞ قٗدٓ ضتٛ ةصٕه دزاضٗٛ أٔ أقن ٖعٗ .2

بعض املكسزات اليت حيددِا لْ جممطا الكطي ٔالكمٗٛ ٖٕٔاةل عمّٗا جممظ 

ب الٕحدات اليت دزضّا ضىَ وعدلْ تطعىادٚ الدزاضات العمٗا ٔحت

الرتاكى٘ بعد اضت٠ٍاةْ الدزاضٛ كىا حتتطب املدٚ اليت قطاِا الطالب يف 

 .الدزاضٛ قبن إلػاٞ قٗدٓ ضىَ املدٚ الكصٕٝ لمخصٕه عمٜ الدزجٛ

 متى جيىس مهح الطالب فزصة إضافًة؟: 11س

( وٍح الطالب ةسصٛ إضاةٗٛ ٔاحدٚ 26( وَ املادٚ )5جيٕش اضتجٍاٞ وَ الفكسٚ ) 

ًٞ عمٜ تٕصٗٛ جممط٘ الكطي ا لفصن دزاض٘ ٔاحد أٔ ةصمني دزاضٗني حًد أعمٜ بٍا

 يف اضٖكُٕ ةّٗا اخنف يتذتاالت الأ ٔالكمٗٛ ٔوٕاةكٛ جممظ عىادٚ الدزاضات العمٗا.

 :٘عمٜ الٍخٕ التال ِ٘، ٔ ال حتتاج أضاةٗٛ لسةع املعده إةسصٛ  إىلاملعده ٔحتتاج 

 ضاةٗٛإلالفسصٛ ا تطجٗن السضالٛ ٘املعده الرتاكى ٘الفصن الجاٌ هألٔالفصن ا

 ميٍح ةسصٛ اضاةٗٛ ال ٖطجنجٗدجٗد جٗد

ميٍح ةسصٛ اضاةٗٛال ٖطجنجٗدجٗد جدًاجٗد

ضاةٗٛإةسصٛ ال حيتاج ٖطجنجٗد جدًاجٗد جدًاجٗد

ضاةٗٛإةسصٛ ال حيتاج ٖطجنجٗدجٗدجٗد جدًا

ضاةٗٛإسصٛ ال حيتاج ةٖطجنجٗد جدًاجٗدجٗد جدًا

ًٞ عمٜ تكسٖس وَ  جيٕش وٍح الطالب ةسصٛ إضاةٗٛ ال تصٖد عَ ةصمني دزاضٗني بٍا

العمٗا ٔوٕاةكٛ جممظ  املػسف ٔتٕصٗٛ جممط٘ الكطي ٔالكمٗٛ ٔجممظ عىادٚ الدزاضات

 ادتاوعٛ.
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 هل للطالب التحىيل مو جامعة إىل جامعة أخزى؟: 12س

ًٞ عمٜ تٕصٗٛ  جيٕش قبٕه حتٕٖن الطالب إىل ادتاوعٛ وَ جاوعٛ أخسٝ وعرتف بّا بٍا

 جممط٘ الكطي ٔالكمٗٛ ٔوٕاةكٛ جممظ عىادٚ الدزاضات العمٗا وع وساعاٚ وا ٖأت٘ :

 لب احملٕه ٔأٙ غسٔط أخسٝ ٖساِا الكطي ضسٔزٖٛ. غسٔط الكبٕه يف الطا اةستٕ .1

 أال ٖكُٕ الطالب وفصٕاًل وَ ادتاوعٛ احملٕه وٍّا ألٙ ضبب وَ األضباب. .2

 جيٕش احتطاب عدد الٕحدات الدزاضٗٛ اليت دزضّا طبكا لآلت٘ : .3

أال ٖكُٕ قد وطٜ عمٜ دزاضتْ لمٕحدات املعادلٛ أكجس وَ ضتٛ ةصٕه  -أ 

 دزاضٗٛ.

 ٕضٕع وع وتطمبات الربٌاوج احملٕه إلْٗ.أُ تتفل وَ حٗح امل  -ب 

أال تتعدٝ ٌطبٛ ِرٓ الٕحدات ثالثني يف املاٟٛ وَ ٔحدات الربٌاوج احملٕه   -ج 

 إلْٗ.

 أال ٖكن تكدٖسٓ يف الٕحدات املعادلٛ عَ )جٗد جدًا(.  -د 

 ال تدخن الٕحدات املعادلٛ ضىَ حطاب املعده الرتاكى٘.  -ٓ 

رٙ ٖتبعْ املكسز ٔوٕاةكٛ جممظ تكُٕ املعادلٛ بتٕصٗٛ وَ جممظ الكطي ال  -ٔ 

 الكمٗٛ ٔعىادٚ الدزاضات العمٗا.

 هل للطالب التحىيل مو ختصص إىل ختصص داخل ادتامعة؟: 13س

ًٞ عمٜ تٕصٗٛ جممط٘ آجيٕش حتٕٖن الطالب وَ ختصص إىل  خس داخن ادتاوعٛ بٍا

ا وع إلْٗ ٔالكمٗٛ ٔوٕاةكٛ جممظ عىادٚ الدزاضات العمٗ وٍْ ٔاحملٕه الكطي احملٕه

 وساعاٚ وا ٖأت٘ :

غسٔط الكبٕه يف الطالب احملٕه ٔأٙ غسٔط أخسٝ ٖساِا الكطي  اةستٕ .1

 ضسٔزٖٛ. 
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 ٝجيٕش احتطاب الٕحدات الدزاضٗٛ اليت ضبل دزاضتّا يف ادتاوعٛ إذا زأ .2

الكطي املدتص أٌّا وطابكٛ لمربٌاوج الرٙ ٖسٖد التخٕٖن إلْٗ ٔتدخن ضىَ 

 وعدلْ الرتاكى٘.

 .قد ألػٜ قٗدٓ ألٙ وَ األضباب أال ٖكُٕ الطالب  .3

حتتطب املدٚ اليت قطاِا الطالب يف الربٌاوج احملٕه وٍْ ضىَ املدٚ  .4

 الكصٕٝ احملددٚ لمخصٕه عمٜ الدزجٛ.

ٖكُٕ التخٕٖن وَ بسٌاوج إىل آخس ملسٚ ٔاحدٚ خاله املدٚ احملددٚ لمخصٕه  .5

عمٜ الدزجٛ.

 

 لدكتىراه؟ما املدة الهظامًة للحصىل على املاجستري أو ا: 14س

املدٚ املكسزٚ لمخصٕه عمٜ دزجٛ املاجطتري ال تكن عَ أزبعٛ ةصٕه دزاضٗٛ  .1

ٔال تصٖد عَ مثاٌٗٛ ةصٕه دزاضٗٛ، ٔال حتطب الفصٕه الصٗفٗٛ ضىَ ِرٓ 

 املدٚ.

ةصٕه دزاضٗٛ،  ٛعمٜ دزجٛ الدكتٕزآ ال تكن عَ ضتاملدٚ املكسزٚ لمخصٕه  .2

لفصٕه الصٗفٗٛ ضىَ ِرٓ ٔال تصٖد عَ عػسٚ ةصٕه دزاضٗٛ، ٔال حتطب ا

املدٚ. 

املدٚ الكصٕٝ لمخصٕه عمٜ الدزجٛ العمىٗٛ وَ بداٖٛ التطجٗن يف  تطبحت .3

وكسزات الدزاضات العمٗا ٔحتٜ تازٖذ تكدٖي املػسف عمٜ الطالب تكسٖسا إىل 

 زٟٗظ الكطي وسةكا بْ ٌطدٛ وَ السضالٛ، أٔ أٙ وتطمبات أخسٝ لربٌاجمْ.

 دزجًا؟عد الطالب متمتى ُي: 15س

ال ٖتدسج الطالب إال بعد إٌّاٞ وتطمبات الدزجٛ العمىٗٛ، ٔمبعده تساكى٘ ال ٖكن  

 عَ جٗد جدًا.
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 ؟ا يف املكزر يعترب الطالب ناجًح: متى 16س

 ا يف املكسز إذا حصن ةْٗ عمٜ تكدٖس "جٗد" عمٜ األقن. ٖعترب الطالب ٌاجًخ .1

  عًني للطالب مزشد علنٌ؟: متى ُي17س

وع بداٖٛ التخاقْ بالربٌاوج لتٕجّْٗ  اعمىًٗ ًاالب دزاضات عمٗا وسغدٖكُٕ لكن ط 

از وٕضٕع السضالٛ ٔإعداد خطٛ البخح ٔةل الكٕاعد ٗيف دزاضتْ ٔوطاعدتْ يف اخت

ًٞ عمٜ تٕصٗٛ جممظ عىادٚ الدزاضات العمٗا.  املعتىدٚ وَ جممظ ادتاوعٛ بٍا

 ؟ للطالب التكدم مبصزوع الزسالة ل: متى حي18س

كسزات املإٌّاٞ مجٗع وتطمبات الكبٕه ٔاجتٗاشٓ مخطني يف املاٟٛ عمٜ األقن وَ بعد  

 .عَ )جٗد جدًا( التكدً مبػسٔع السضالٛ ال ٖكنتساكى٘ الدزاضٗٛ ٔمبعده 
 

 

 ؟ كًف حتتسب التكديزات يف املكزرات الدراسًة: 19س

 حتطب التكدٖسات اليت حيصن عمّٗا الطالب يف كن وكسز كىا ٖم٘:

 التكدٖس مل٠ٕٖٛالدزجٛ ا
زوص 

 التكدٖس

 ٔشُ التكدٖس

 (5وَ ) 

 ٔشُ التكدٖس 

 (4وَ )

 4,1 5,1 أ+ ممتاش وستفع 111 – 95

 3,75 4,75 أ ممتاش 95إىل اقن وَ  91

 3,5 4,5 ب+ جٗد جدا وستفع 91إىل اقن وَ  85

 3,1 2,5 ب جٗد جدا 85إىل اقن وَ  81

 2,5 3,5 ج+ جٗد وستفع 81إىل اقن وَ  75

 2,1 3,1 ج جٗد 75إىل اقن وَ  71

 1,5 2,5 د+ وكبٕه وستفع 71إىل اقن وَ  65

 1.1 2.1 د وكبٕه 65إىل اقن وَ  61

 1 1.1 ِـ زاضب 61أقن وَ 
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 ؟ كًف حيتسب التكديز الههائٌ للطالب: 21س

ختسج الطالب بٍاٞ عمٜ وعدلْ الرتاكى٘ دٖس العاً لمىعده الرتاكى٘ عٍد ٖكُٕ التك

 كاآلت٘:

 .4,11وَ  3,51أٔ  5,11وَ  4,51)ممتاش(: إذا كاُ املعده الرتاكى٘ ال ٖكن عَ  .1

أٔ وَ  5,11وَ  4,51إىل أقن وَ  3,75)جٗد جدا(: إذا كاُ املعده الرتاكى٘ وَ  .2

 .4,11وَ  3,51إىل أقن وَ  3,75

أٔ وَ  5,11وَ  3,75إىل أقن وَ  2,75)جٗد(: إذا كاُ املعده الرتاكى٘ وَ  .3

 4,11وَ  2,75ن وَ إىل أق 1,75

أٔ وَ  5,11وَ  2,75إىل أقن وَ  2,11)وكبٕه(: إذا كاُ املعده الرتاكى٘ وَ  .4

 .4,11وَ  1,75إىل أقن وَ  1,11

 

 ؟ متى متهح مزتبة الصزف: 21س

(  إىل 4,75متٍح وستبٛ الػسف األٔىل لمطالب اذتاصن عمٜ وعده تساكى٘ وَ )

( عٍد التدسج، ٔمتٍح وستبٛ 4,11( وَ )4,11( إىل )3,75( أٔ وَ )5,11( وَ )5,11)

( وَ 4,75( إىل أقن وَ )4,25الػسف الجاٌٗٛ لمطالب اذتاصن عمٜ وعده تساكى٘ وَ )

 ( عٍد التدسج.4,11( وَ )3,75أقن وَ ) ( إىل3,25( أٔ وَ )5,11)

 ٖٔػرتط لمخصٕه عمٜ وستبٛ الػسف األٔىل أٔ الجاٌٗٛ وا ٖم٘:

 وكسز دزضْ يف ادتاوعٛ أٔ يف جاوعٛ أخسٝ.أال ٖكُٕ الطالب قد زضب يف أٙ  .أ 

أُ ٖكُٕ الطالب قد أكىن وتطمبات التدسج يف ودٚ أقصاِا وتٕضط املدٚ بني  .ب 

 اذتد األدٌٜ ٔاذتد األقصٜ لمبكاٞ يف كمٗتْ.

%( وَ 61أُ ٖكُٕ الطالب قد دزع يف ادتاوعٛ اليت ضٗتدسج وٍّا وا ال ٖكن عَ ) .ج 

 وتطمبات التدسج.
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