بسم هللا الرحمن الرحيم
تعليمات مهمة لطالب الدراسات العليا
من التسجيل إلى التخريج
األخ الطالب  ,األخت الطالبة  ,السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ,وبعد :
فآمل قراءة هذه التعليمات بدقة  ,واإلفادة منها في رحلتك العلمية  ,وفقك هللا وأعانك
التسجيل  :يتم تسجيل الطالب إليكرتونيا من خالل صفحة عمادة الدراسات العليا يف موقع اجلامعة وجيرى
بعد ذلك االختبار التحريري – إن وجد  -واملقابلة العلمية ملن تنطبق عليو الشروط  ،وبعد إعالن أمساء
املقبولني تسلّم امللفات لعمادة الدراسات العليا  ،وبعد ذلك تصدر العمادة قرارا بقبول الطالب يف الربنامج
الذي تقدم لاللتحاق بو( املاجستري -الدكتوراه).
تأجيل القبول  :إذا قبل الطالب  ،وبدا لو عدم متكنو من مباشرة الدراسة  ،جاز لو أن يطلب تأجيل
القبول  ،وجيب أن يكون ذلك قبل بداية الدراسة  ،وال حيتسب ىذا التأجيل ضمن املدة 0
املدة املقررة  :املدة املقررة للحصول على املاجستري مثانية فصول دراسية أي :أربع سنوات  ،والدكتوراه عشرة
فصول  ،أي :مخس سنوات ،يبدأ احتساب املدة من تاريخ التحاق الطالب بالدراسة يف الربنامج 0
حذف املقررات  :بعد بدء الدراسة إذا اعرتت الطالب ظروف متنعو من مواصلة دراستو فلو أن حيذف مجيع
مقررات الفصلني معا  ،أو أحدمها  ،وجيب أن يتقدم بطلبو قبل االختبار الفصلي خبمسة أسابيع على األقل
و حيتسب ىذا من مدة التأجيل اآلتية0
االختبارات  :اليع ّد الطالب ناجحا يف املقرر إال إذا حصل فيو على تقدير جيد على األقل  ،ويشرتط
لتسجيل رسالة الماجستير احلصول على تقدير جيدجدا على األقل املعدل الرتاكمي(.)3.75

الفرصة اإلضافية لرفع املعدل من معدلو الرتاكمي أقل من ذلك فإذا كان قد حصل يف الفصل األول
حق لو التسجيل  ،وإال أعطي فرصة إضافية لرفع املعدل  ،فإذا كان الربنامج يف أكثر من
على جيدجدا ّ

فصلني دراسيني فتكون الفرصة اإلضافية يف مقررات الفصل أو الفصلني التاليني  ،وإذا كان الطالب قد أهنى
الفصول الدراسية فيأخذ الفرصة يف مقررات الفصول السابقة0

االختبار انشامم  :على طالب الدكتوراه أن جيتاز االختبار الشامل ( التحريري و الشفوي ) ويعقد ىذا
االختبار يف الفصل التايل للفصل التمهيدي الدراسي  ،وللطالب تأجيلو مدة فصلني 0ومن أخفق فيو أو يف
جزء منو يعطى فرصة واحدة إلعادة اختباره فإذا أخفق مرة ثانية طوي قيده.
تأجيل الدرادة  :بعد االنتهاء من الدراسة املنهجية جيوز للطالب تأجيل املدة أربعة فصول دراسية حسب
حاجتو قبل تسجيل موضوع الرسالة أو بعده  ،وجيب تقدمي طلب التأجيل يف م ّدة ال تتجاوز األسبوع الثاين

من الفصل الدراسي املراد تأجيلو من الفصول النظامية  ،أو الفرصة اإلضافية  ،وىذا التأجيل ال حيتسب
ضمن املدة املقررة للرسالة وىي  :مثانية فصول للماجستري وعشرة فصول للدكتوراه كما سبق 0
الفرصة اإلضافية إلكمال الردالة  :إذا مل يستطع الطالب إكمال رسالتو يف املدة املقررة يطلب فرصة
إضافية ملدة فصلني وعلى الطالب أن يتقدم بطلبو عند بداية الفصل األخري من املدة ؛ إذ حيتاج للموافقة
على منح الفرصة اإلضافية إىل وقت ليس بالقصري ؛ لطول إجراءاهتا (موافقة جملس القسم وجملس الكلية
وجملس عمادة الدراسات العليا وجملس اجلامعة )0
يتبني أن املدة القصوى للماجستري ( أربعة عشر فصال = سبع سنوات ) وىي  :املدة النظامية املقررة
وبذلك ّ
مثانية فصول والتأجيل أربعة فصول والفرصة اإلضافية فصالن 0
والدكتوراه ( ستة عشر فصال = مثاين سنوات ) وىي املدة النظامية املقررة عشرة فصول والتأجيل أربعة فصول
والفرصة اإلضافية فصالن 0
وجيب على الطالب إذا احتاج للتأجيل أو الفرصة اإلضافية أن يتقدم بطلبو يف الوقت احملدد .
تسليم الردالة والنسخ املطلوبة  :يسلم الطالب نسختني من الرسالة إلرساهلا إىل جلنة الفحص واالطالع
على الرسائل العلمية ؛ إلجازهتا قبل تكوين جلنة املناقشة  ،وبعد ذلك يسلم أربع نسخ من الرسالة عند
تكوين جلنة املناقشة نسخة للقسم وثالث نسخ جملدة ألعضاء املناقشة  ،وبعد املناقشة أربع نسخ جملدة
باإلضافة إىل أربع عشرة نسخة حاسوبية(سي دي) وملخص بالعربية وملخص باإلجنليزية  ،يتم إيداعها
حسب األمنوذج الذي يسلم للطالب بعد املناقشة0
التقديرات ومرتبة الشرف األوىل والثانية  :حيصل الطالب على تقدير ممتاز إذا حصل على4.50فأعلى
وعلى جيدجدا (من  ) 3.75إىل أقل من .4.50
يشرتط للحصول على الشرف األوىل والثانية يف املاجستري والدكتوراه أال يكون الطالب قد رسب يف مقرر من
املقررات اليت درسها يف مرحلتو  ،وأن يكون قد أهنى املاجستري دراسة ورسالة يف مدة ال تزيد على ستة فصول
والدكتوراه يف مدة ال تزيد على مثانية فصول0
ويشرتط للحصول على الشرف األوىل ( )4.75فأعلى  ،والثانية من  4.25إىل أقل من .4.75
أخي الطالب أخيت الطالبة  :ىناك مكافأة شهرية للطالب املتفرغ ( غري املوظف ) تصرف يف أثناء املدة
النظامية املقررة وقد أشرنا إليها  ،وىناك مكافأة بدل مصادر ومراجع تصرف مرة واحدة يف السنة أيضا
خالل املدة النظامية فقط  ،ويتم إيقاف ىذه املكافآت يف أثناء التأجيل والفرصة اإلضافية  ،يكون تقدمي
صرف البدل يف هناية العام اجلامعي ويرافقو إقرار بالتفرغ.
وىناك بدل طباعة وىو  3000لاير لطالب املاجستري  ،و 4000لاير لطالب الدكتوراه بعد املناقشة ويشرتط
إرفاق صورة من الوثيقة.

* * للمعيد والمحاضر :
صرف (راتب شهر) بدل مصادر ومراجع لطالب الدراسات العليا يف مرحليت املاجستري
والدكتوراه  ،فتصرف أربعة رواتب يف املاجستري  ،ومخسة يف الدكتوراه وىي امل ّدة النظامية.
 صرف تذاكر للمعيد واحملاضر إذا دعت حاجة البحث إىل قيامو برحلة علمية داخلاململكة أو خارجها ؛ بناء على تأييد املشرف على الرسالة وموافقة جملسي القسم والكلية.
وال تزيد م ّدة الرحلة على ثالثة أشهر.
 صرف بدل طباعة وىو  3000لاير لطالب املاجستري  ،و 4000لاير لطالب الدكتوراه. تصرف ( )8000مثانية آالف ملقابل نشر رسالة املاجستري  ،و(  )15000ومخسة عشرللدكتوراه.
مع قبول فائق تحياتي وتقديري  ,ودعائي نكم بانتوفيق وانسداد واننجاح في
اندنيا واآلخرة0
وكيم عمادة اندراسات انعهيا
ناصر بن محمد كريري

