تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة فلسطين التقنية-خضوري
لسنة 2015

المادة (:)1
تس م ه همملت ليتات مملي اتات مملي ممما ستيممف لي ليسممت ت نممل يل اممف نتس م

ليت م ممف-خضمميت و ي ا مما اعممل لًتاممل ليت م تمملت

لًت لسهل.
المادة (:)2
كي يتاالتلي ليتلي ف ح ث ل يتسي نل هلت ليتات لي لي المل لي خصصف يعل ل يم تسا لي ت مف ًته غ ت ليك:
الجامعـة :
المجـلس :
العميــد :

يل اف نتس

ليت م ف-خضيت .

يتس لياحث ليات ل يليستلسلي ليات ل .
ً س لياحث ليات ل يليستلسلي ليات ل نل لييل اف.

الكليــة :

أ كت ف

القســم :

أ قسم أكلس ل نل لييل اف.

لجنة الكلية :

ييمف ليستلسلي ليات ل نل ليكت ف.

لجنة القسم :

ييمف ليستلسلي ليات ل نل لي سم.

المشــــــــــــــــــرف:

كت لي لييل اف.

ًضي ه ئف ليتست س ليل

شتف ًته تسليف لي ليب

المادة ( :)3ت ت ا لت ج ليستلسلي ليات ل نل ليتخصصلي لي ختتفف ا تلت
املء ًته تيص ف يتس ً سلء لييل اف اتمس ب
ي

يتس لييل اف  -ااس صلسقف ي لزتة ليتتا ف يليتات م

يتس ليكت ف يلي سم لي ختص.

الخطة الدراسية:
المادة (:)4
ليحس لالسمل يم ا ستيف لي ليست ت ا36و سي يثالثي سلًف ات سة ض
 -1سلت اتمل ج لال تيحف ،ي ش ا:
أ -سلقلي ليالت ف ايلقع 18سلًف ات سة.
ب -سلقلي لخت لت ف ايلقع  12سلًف ات سة
يم -لال تيحف ي تصس يعل  6سلًلي ات سة.

لحس لي سلت ليتلي

:

 -2سلت اتمل ج للال تحل ليشل ا ايلقع سي يثالثي ا36و سلًف ات سة:
أ  -سلقلي ليالت ف ايلقع  24سلًف ات سة  -حسلي أسمه  -معل  3سلًلي ات سة ي سلق شتيع احث.
ب -سلقلي لخت لت ف ايلقع  12سلًف ات سة
يم -ليت لز لال تحل ليشل ا اميلح.
المادة (:)5
أ -يميز يت سمم لي خممتص أ

حمسس يت ليممب س لتسمف ممل ال ز مس ًتممه ثالثمف سمملقلي ا 9سملًلي ات ممسةو سملقلي للسممتستلك ف

يال تحسب هلت لي سلقلي ض

ليسلًلي لي ات سة لي تياف يم ا ستيف لي ليسمت ت ك مل ال تمسخا ًال لتعمل ضم

لي امسا

ليفصتل أي ليتتلك ل يت ليب.
بً -ته لي ليب أ

معل ستلسف لي سلقلي لالستستلك ف اميلح قاا ليتسي ا يال تيحف لي نمل يًمس أقصملت معل مف ليفصما

ليص فل يتالم ليل ليتحق ن ه الياتمل ج ،إلل تم قاييه نل اسل ف ليفصا لأليا ،لي معل ف ليفصا لأليا

ليالم ليتليل إلل

تم قاييه نل اسل ف ليفصا ليثلمل.
ّ
القبــول:
المادة (:)6
حسس يتس ليا سلء ًسس لي تاف لي ايي
تمس ب

نل ا لت ج لي ليست ت لي ختتفف ،ض

لياسس لي س يح امه حسمب لالًت ملس يامملء ًتمه

يتس ليستلسلي ليات ل يتيص ف ييمتل ليكت ف يلي سم لي ختص .

المادة (:)7
اا لي ليب نل اتمل ج لي ليست ت حسب ليشتي ليتلي ف:
أ -أ

كي حلصال ًته ستيمف لياكملييت يس أي مل السيعمل م يل امف تاتمتف اعمل يل امف نتسم

ليت م مف يات مس ت ال ما

ً اي سو.
ب -أ تكي ستيف لياكلييت يس ض
ج -ك قايا لي تاف

لي يضيع ليل

تغب لي ليب لاليتحلق اه،

تخصصلي لختى نل حلالي ت تتهل ييمف ليستلسلي ليات ل.

المادة (:)8
ييز يت سم ل

ضع شتي لي خلصف ياليتحلق ااتمل ج لي ليست ت ليل

تحه حسب لي سلت ليستلسل يتاتمل ج.

المادة (:)9
ت ممسم تامملي لاليتحمملق اام لت ج لي ليسممت ت ًتممه ليم مميلج لي ات ممس إيممه ً مملسة لي امميا يليتسممي ا خممالا ليفتمتة ليتممل حممسسهل يتممس
ليستلسلي ليات ل ،يتكي

تن ف اي ع لأليتلق ليثايت ف ليالز ف.

المادة (:)10
مميم يتممس ليس لتسمملي ليات ممل الصممسلت أس م لء لي امميي

أ-

يتيص ف ييمف لي سم لي ختص

تملنس م لي ن مل ا م لت ج ليس لتسمملي ليات ممل ،اممملء ًتممه تمس م ب ييمممف ليكت ممف

يليك ينق أسس لي فلضتف لي ات سة

لي يتس.

ب -يقرر المجلس بناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية لجنة القسم المختصين أي المسارين (شامل أو اطروحة) سيلتحق به الطالب وذلك
وفق األسس والمعايير التي تعتمدها لجنة الكلية.

المادة (:)11
أ -ال ييز ل

اا لي ليب نل اتمل ي

ب -للل نصا لي ليب لكلس ل

ستلس

يت ليست ت نل آ يلحس  ،نل أ

اتمل ج لي ليست ت نأمه ال ييز يه ل

تحتف

تلحا ستلسته.

اا نل لياتمل ج مفسه تة لختى.

العبء الدراسي ومدة الدراسة:
المادة (:)12
أ-

كي ليحس لألسمه يتحصيا ًته ستيف لي ليست ت لتااف نصيا ستلس ف يليحس لألًته ستف نصيا ستلس ف.

ب -ال اس ليفصا ليص فل نصالي ستلس لي يغل لي حسلب سة ليستلسف يليفصا يلإلمللت.
ج -يمميز يت يتممس ،نممل حمملالي خلصممف يلسممتثملئ ف ،ت س ممس ممسة ليس لتسممف نصممت
يتيص ف ييمف لي سم اتمس ب

س لتس م

اممملء ًتممه تمس م ب ييمممف ليكت ممف

لي شتف ًته لي ليب.

المادة (:)13
أ-

ع تلًلة مل يتس نمل أحكملم ليف متة اأو م لي ملسة ا12و كمي ليحمس لألسممه يتامبء ليس لتسمل نمل ليفصما ليس لتسمل ا6و

سي سلًلي ات سة يليحس لألًته ا12و لثمتل ًشتة سلًف ات سة .
ب -كممي ليحممس لالًتممه يتاممبء ليس لتسممل نممل ليفصمما ليس لتسممل ليصم فل ا6و سممي سمملًلي ات ممسة ،ي يمميز يت ليممب لي تيقممع

تختيه ليتسي ا اابء ا3و سلًلي ات سة حسلي لًته نل حلا يم ك يس ه ل
التسجـيل:

سلقلي لختى يستلستعل نل ليك ليفصا.

المادة (:)14
ال اتات لي ليب سيال نل أ نصا إلل يم م اتسس س ليتسيم لي تتة نل لي يلً س لي حسسة نل ليك ليفصا.
المادة (:)15
ييز يت ليب ت س م مشروع خطة اطروحته يتسي تعل نل ليفصا ليثلمل اليتحلقه ااتمل ج لي ليست ت شت ف أ

أ-

قممس أمعممه س لتسممف ا9و سمملًلي ات ممسة ًتممه لألقمما يأ ال مما اسيممه ليتتلك ممل ً م ا%75و يااممس ل

ممتم تا م

كي

شممتف يممه

يلًت لس شتيع خ ف لال تيحف.
ب -ال ييز أ

تيليز تسي ا لال تيحف معل ف ليفصا ليستلسل ليثليث

ليتحلق لي ليب الياتمل ج.

المواظبة واالنتظام في الدراسة:
المادة (:)16
شتت نل اتمل ج لي ليست ت تفتغ لي ليب يتستلسف يًسم غ لاه أكثت
أ -إلل غمملب لي ليممب أكثممت م ا%12.5و م
لياحث ليات ل يليستلسلي ليات ل نلمه حتم

ا%12.5و

ليسلًلي لي تتة يكا سلق:

ي مميع ليسمملًلي لي ممتتة يت سمملق سي ًمملت تضممل أي قعممت

اتممه ً ممس

ليت سم يال تحل ليمعلئل ،ي اس تلسالي نل ليمك لي سملق ي ميم لي مستس اتصمس

ًال ف ليحت ل يت ليب.
ب -إلل تيممليز غ مملب لي ليممب اامملت تضممل أي قعممت

اتممه ً ممس ليكت ممف ا%12.5و م

ي مميع ليسمملًلي لي ممتتة ال

سلق ،نإمه اس مسحالي مه.
ج -تم لاالغ ً س ليستلسلي ليات ل ييً س لي ايا يليتسي ا الي تلت نل ليحليت
س-

شتت نل ليالت لي تضل أ

كي ات ت ت ال صلست ً

ا ب ات س

ليسلا ت .
ي لزتة ليصحف ،يأ

سم هلل ليت ت ت إيه

ً س ليستلسلي ليات ل حلا زيلا أالسالب.
االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي ومن الجامعة:
المادة (:)17
أ:.
 .1س ا يت ليب الالمسحلب
ليثلمل ،يخ سف أسلا ع

ستلسف سلق أي أكثت خالا مسة أقصملهل ًشمتة ا10و لسملا ع م امسء ليفصما لأليا أي
اسء ليفصا ليص فل ،يتثاي قل سيته لألكلس ل الحظف ا مسحبو إزلء لي سلق.

 .2ممتم لالمسممحلب م أ ممف سمملق ينممق لي ت ممف ليتممل تات ممسهل لييل اممف يال يمميز مت يممف يالمسممحلب أ

مما ًممسس ليسمملًلي

لي ات سة لي سيتف ً ليحس لألسمه يتابء ليستلسل لي س يح اه ينق هلت ليتات لي.
ب -اس لي ليب ليل

تيليز ي يع غ لاه االت تضل أي قعت ا%12.5و

نل أ نصا مسحالي مه ،يليك ا تلت

ليسلًلي لي تتة يت سلقلي ليتمل سميتعل

املء ًته تمس ب ً س ليكت ف ليتل ت تح لي يلس يتيص ف
ليا س ي

لي سمملقلي ،ي ثاممي نممل سمميته لألكمملس ل الحظممف ا مسممحبو إزلء تتممك لي سمملقلي يتاممس س لتسممته نممل ليممك ليفصمما

ستسمل
يتممف،

ينل هلت ليحليف اتغ ليا س ً س لي ايا يليتسي ا ق لتتت اليك.
املء ًته تمس ب ً س ليكت ف لي ام ف لي يلن ف ًته لمسحلب لي ليب م ي مع لي سملقلي ليتمل سميتعل نمل
ج -ييز يتا س ي
أ نصا ،ينل هلت ليحليف تاس ستلسف لي ليب نل ليك ليفصا

س -تحسب لي سة نل كا

ليف متت

ابو ياجو م هملت لي ملسة ضم

يتف.

مسة ليتأي ما لي سم يح اعمل ينمق أحكملم لي ملسة ا23و

هلت ليتات لي.
المادة (:)18
أ -إلل تغب لي ليب نل لالمسحلب م لييل امف نات مه أ

ت مسم ا تمب ًتمه ليم ميلج لي ات مس إيمه ً ملسة لي اميا يليتسمي ا،

ينل هلت ليحليف تثاي يمه نل سيته لألكلس ل الحظف ا مسحبو ي تغه تسي ته نل لييل اف.
ب -يمميز يت ليممب لي مسممحب م لييل اممف أ

ملء ًتممه تمسم ب م
ت ممسم يت يتممس يتمظممت نممل إًمملسة تسممي ته نممل لييل اممف امم ي

ييمف ليستلسلي ليات ل نمل ليكت مفف نمإلل أدً مس تسمي ته حمتفظ اسميته لألكملس ل كمل الي ًتمه أ

ك ما ت تاملي ليتخمتج ينمق

ليخ ف ليستلس ف لي ا يا اعل ًمس إًلسة تسي تهً ،ته أ ال كي قس ضه ًته لمسحلاه

لييل امف أكثمت م نصمت

س لتسم

 ،ينممل همملت ليحليممف تحسممب يممه ممسة ليس لتسممف ليسمملا ف ضم

ليحممس لألًتممه يت ممسة لي سم يح اعممل يتحصمميا ًتممه ستيممف

لي ليست ت.
ج -إلل أيغل تسي ا لي ليب

لييل اف ي تة ثلم ف ال ييز يه أ

ايس يتستلسف ن عل تة لختى امفس لياتمل ج.

تأجيل الدراسة:
المادة (:)19
ًمس تأي ا ليستلسف يب أ
حلا

لألحيلا ل

كي لي ليب قس لمعه ستلسف نصالي يلحسلي ًته لألقما نمل لياتممل ج ليمل ليتحمق امه ،يال يميز امأ

يم لي ليب اتأي ا ستلسف ليفصا لأليا

قاييه نل لييل اف أي لمت ليه

اتمل ج إيه آخت ن عل.

المادة (:)20
ً س ليكت مف يخمالا مسة أقصملهل معل مف نتمتة لالمسمحلب يلإلضملنف متم تأي ما ليس لتسمفًته ليم ميلج

ا يلن ف لي يتس ياتمس ب
لي ات س يعلت ليغل ممف.
المادة (:)21
تاس ستلسف لي ليب
أ-

يتف نل حليف:

لي يلن ف ًته تب ليتأي ا.

ب-

لي يلن ف ًته لمسحلاه

ليستلسف نل ليفصا ينق أحكلم هلت ليتات لي.

ج -لي يلن ف ًته لًتالت لم لًه االت ِينق أحكلم لي لسة ا24و

هلت ليتات لي.

المادة (:)22
ال تز س سة ليتأي ا ا ي يًعمل ًتمه نصمت
ك ل يتس نل ليف تة اأو

س لتسم

 ،يال تحسمب هملت لي مسة م ليحمس لألًتمه يتحصميا ًتمه ستيمف لي ليسمت ت

لي لسة ا12و.

االنقطاع عن الدراسة:
المادة (:)23
اس لي ليب م الي ً ليستلسف نل ليحلالي ليتلي ف:
أ -إلل لمتعي نتتة لالمسحلب يلإلضلنف ييم ك لي ليب سيالي يليك ليفصا.
ب -إلل أيغل تسي ته اساب ًسم سنع ليتسيم لييل ا ف.
المادة (:)24
أ -إلل لًتات لي ليب م الي ً ليستلسف أل ساب

لألسالب كي تسي ته نل لييل اف تغه

ب -حق ي يتس ليستلسلي ليات ل ليمظت اأسالب لم لع لي ليب يلًتالتت تأي الي نل حلا تم قايا ًلت لي ليب ينل سة ال
تتيليز نصت

ستلس

تلت لم لًه ً لييل اف

ج -يم يتس ليا سلء التخلل لي تلت لي ملسب نل حلا زلسي نتتة لي ليب لي م ع ً نصت
س -ج -تحتسب نصيا لالم لع إلل ت ي لي يلن ف ًت عل
هلت ليتات لي.

ض

ه -س -دس ا يت ليب ليالئس إيه ليستلسف ااس لالم لع اليتسي ا

ستلس

نصيا ليتأي ا لي مصيص ًت عل نل لي لسة ا22و
اسل ف ليفصا ليل

تل ليفصا ليل لم ع ن ه.

االنتقال والتحويل:
المادة (:)25
أ-

ييز أ

مت ا لي ليب

ليات ل

بً -ته لي ليب لي مت ا

اتمل ج ليست ت نمل لييل امف إيمه اتممل ج ليسمت ت آخمت ن عمل ا متلت م

يتمس ليس لتسملي

اتمل ج ليست ت نل لييل اف إيه اتمل ج ليست ت آخت ن عل ،ليت سم ا تمب السيمف لي سملقلي

ليتل ستسعل نمل تخصصمه ليسملاق  -ي تغمب نمل لحتسملاعل نمل تخصصمه لييس مس ً -تمه ليم ميلج لي امس يعملل ليغمت
ً لسة لي ايا يليتسي ا يتتم لي يلن ف ًته لحتسلب لي سلقلي املء ًته تمس ب م ييممف ليس لتسملي ليات مل يتيصم ف
ييمف لي سم لي ختص.
ج -تحتسب لي سلقلي ليتل ستسعل ا ل السيعل
لي سلقلي نل اسيه ليتتلك ل.

سلقلي اتمل ج لي ليست ت ليل قداما ن مهً ،تمه أ تمسخا ًال ملي هملت

س -ب .إلل قداا لي ليب نل اتمل ج لي ليست ت يكل قمس ستس سملقلي نمل اتممل ج ليسمت ت نمل يل امف أخمتى تاتمتف اعمل
حسلي أًته شت ف أ ال تكي قس دحسماي يمه نمل ستيمف أي
ليت م ف حتسب يه ا6و سي سلًلي ات سة ّ

يل اف نتس

شعلسة ًت ف أختى يأ ال كي قس ضه ًته ستلسته يعلت لي سلقلي أكثت

ا3و ثالث سميلي.

المادة (:)26
أ -شتت نل لي سلقلي ليتل ستسعل لي ليب نل يل اف لختى ي تغب نل لحتسلاعل ل تل:
 -1أ تكي

السيف ي سلق أي سلقلي نل ليخ ف ليستلس ف لي تتة.

 -2أ ال ا ت س ت لي ليب نل كا معل ً ت س ت ي س لي %70
 -3تتصس ًال ف افه يت سلقلي لي السيف ي ال تسخا ض

اسيه ليتتلك ل.

المادة (:)27
يميز ليتحي ما م

سملت لال تحمل ليشمل ا إيمه سملت لال تيحمف أي لياكمس ا تمب م ليمسلتس يا متلت م لي يتمس امملء ًتمه

تمس ب ييمف ليكت ف يتيص ف ييمف لي سم ،يي تة يلحسة ن

يليك خالا ليفصيا ليثالثف لألييه

ليتحلق لي ليب الياتمل ج.

المادة (:)28
حسم نصا ستلسل يلحس
المادة (:)29

ليحس لألًته يفصيا ليتختج لاا كا ا6و سلًلي ات سة تحتسب أيتالسا يت ليب.

يمميز يت ليممب لي تتحممق ااتمممل ج ليسممت ت نممل لييل اممف أ

ممستس ممل ال ز ممس ًتممه ا6و سمملًلي ات ممسة نممل سممتيى ليسممت ت

لثمما نممل يل اممف أخممتى يليممك ا يلن ممف لي يتممس اممملء ًتممه تمس م ب ييمممف ليكت ممف يتيص م ف ييمممف لي سممم شممت ف أ ال كممي قممس
لحتسب يه ل سلًف ات سة

اتمل ج ليست ت

لثا ًمس قاييه ،يتحتسب ًال لي هلت لي سلقلي ين لي ألحكلم لي ملسة ا26و

ليتات لي.
التقويـم:
المادة (:)30
ليحس لألسمه ياال ف ليميلح نل سلقلي لي ليست ت ا%70و ،أ ل لي سلقلي لالستستلك ف ا%60و يتتصس لياال ف ن عل امِ اممليا
أي تلسبو.
المادة (:)31
أ -ليحس لألسمه يتميلح نل لي اسا ليتتلك ل يت سلقلي نل اتمل ج لي ليست ت هي .%75
ب -يغل لي تنع لي اسا ليت لتك ل ييز يت ليب إًلسة ستلسف أ

سلق

ميا ن عل ي تة يلحسة ن م يليمك

تمف مسة س لتسمته

يت ليست ت.
ي -تحسب لياال ف لييس سة يت ليب نل حلا لًلسة ل

سلق.

المادة (:)32
أ-

ع تلًلة ل يتس نل ليف تت

ابو ي اجو

لي لسة ا31و تحسب ًال ملي ي مع لي سملقلي ليتمل ستسمعل لي ليمب نمل

لييل اف ينق خ ته ليستلس ف ميلحلي أي تسيالي نل اسيه ليتتلك ل.

ب -يمميز يت ليممب س لتسممف سمملقلي إضمملن ف ًتممه خ تممه ليس لتس م ف شممت ف يلن ممف يتممس ليس لتسمملي ليات ممل يتمس م ب ييمتممل
ليستلسلي نل ليكت ف يلي سم لي امل يال تحسب هلت لي سلقلي ض

لي اسا ليتتلك ل.

المادة (:)33
كي تيز ع لياال لي ي سلقلي لي ليست ت ًته ليمحي ليتليل:
أ -ا%60و يألً لا ليفصا.
ب -ا%40و يال تحل ليمعلئل.
ي ستثمه

ل يتس نل هلت

ليف تت  :سلقلي ليمسيلي ،يلياحيث يلي ختامتلي ،يليتصمل م يلالختاملتلي ليا ت مف ،يليتمست ب ليا تمل

ليتل يعل سلًلي ات سةف إل تكي يعل ًال ف يلحسة تشكا كل ا ًال ف لي لسة.

اإلنذار األكاديمي والفصل من الجامعة:
المادة (:)34
ملت لي ليب نل ليحلالي ليتلي ف:
أ -إلل يمم حصما ًتممه ليحمس لألسممه يتميمملح ا%70و نمل سمملق

ًتمه لألكثمت نممل أ نصما س لتسمل أي نممل ي ميع ليفصمميا

ليستلس ف.
إذا لم يحصل في نهاية أي فصل دراسي على الحد األدنى للمعدل التراكمي ( )%75في المساقات التي درسها حتى نهاية ذلك

ب-

الفصل.

المادة (:)35
فصا لي ليب

اتمل ج لي ليست ت ا تلت

لي يتس املء ًته تمس ب

أ -إلل يم حصا ًته ليحس لألسمه يتميلح نل أكثت

سلق

ييمف ليكت ف لي ختصف نل ليحلالي ليتلي ف:

نل أ نصا ستلسل أي نل ي يع ليفصيا ليستلس ف.

ب -إلل يم حصا ًته ليحس لألسمه يت اسا ليتتلك ل نل لي سلقلي ليتل ستسعل نل نهاية الفصل التالي لإلنذار.
ج -إلل يممم ت ممسم يال تحممل ليشممل ا ق أي ملقشممف لال تيحفلال تيحممف ااممس لم ضمملء ا6و سممتف نصمميا س لتس م ف ًتممه تسممي ته
يتستلسف.
د -إلل تسب نل سلق إيالت

تت .

ه -إذا خالف األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة

اإلشراف والعبء التدريسي::
المادة (:)36
حسممب يكمما ًضممي ه ئممه تممست س ًممب تست سممل ا ممل امملسا سمملًف يمصممف يكمما سمملًف ات ممسة ًم كمما سمملق تست سممل ياتمممل ج
لي ليست ت.
المادة (:)37
أ-

ممسم لي ليممب اليتامملي

ممع لحممس لًضمملء ه ئممه ليتممست س تتحممل اممسئ ل يال تيحممه يضممحل ن ممه لالهممسلف يلي معي ممه

ليات ه يليمتلئج لي تيقاه ع سا لييل يالسا لي ليسلا ه ي ات
ب -صست يتس ليستلسلي ليات مل قم لت ليت تضم  :تا م

ًته يتس لياحث ليات ل الق لتتت.

لي شمتف ،يلقمتلت ًمميل لال تيحمف ي شمتيع خ تعمل ،نمل يًمس ال

تيليز معل ف ليفصا ليثليث اليتحلق لي ليب الياتمل ج  ،يليك املء ًته تمس ب ييمف ليكت ف يتيص ف ييمف لي سم.

يب أ ال ت ا لي سة ليز م ف ليفلصتف ا

ت-

قايا شتيع خ ف ل تيحف لي ليب ي ملقشف لال تيحف ًم نصما س لتسمل

يلحس.
المادة (:)38
أ-

م

مميم لًضمملء ه ئممف ليتممست س

ح تممي تتاممف لسممتلل سمملًس نممأًته اتممست س سمملقلي لي ليسممت ت ًتممه ل ال م ثت ليممك ًتممه

لالمتلج ليات ل ياضي ه ئف ليتست س

ب -شتت نل لي شتف أ
ج-

ييز ًمس ليحليف أ

كي أستلللي أي أستلللي شلتكل .
تييه لألستلل لي سلًس ،لالشتلف ًته لال تيحمف ،شمت ف أ

ًته لألقا  -نل يالي ًت ف حك ف ي ات سة
تسليته لي ليست ت أي ليسكتيتلة يل

س-

قاا لييل اف ااس حصييه ًته ستيف ليسكتيتلة يأ ال كي أ

ًته ل

معل ستالي

كي الحثل تئ س ل الياو نل يتقف ًت ف ًته لالقا.

ع تلًلة ل يتس نل نل لحكلم هلت لي لسة ،ييز تا
كي لي شتف ليتئ سل

كمي قمس مشمت أي قداِما يمه يتمشمت احثم

-

سلخا يل اف نتس

شتف سلًس م خملتج لييل امف

م تم امق ًتم عم شمتي لالشمتلف

ليت م ف.

المادة (:)39
كي ليحس لألًته ياسس لي تاف ليل

حق يت شتف لإلشتلف ًت عم نل يقي يلحس ًته ليمحي ليتليل:

أ 6 -الب إلل كل أستلللي

ب 4 -الب للل كل أستلللي شلتكلي.

ج 2 -الب إلل كل أستلللي سلًسلي.

المادة (:)40
ييز أ

تت لي يتس القتتلح

لي شتف يتيص ف

ييمف لي سمم يتمسم ب م ييممف ليكت مف تسم ف ًضمي ه ئمف تمست س لخمت

ي شلتكته نل لإلشتلف ًته ل تيحف لي ليب.
المادة (:)41
ع تلًلة ل يتس نل لي لسة ا 37ي 38و

هملت ليتات ملي يميز تغ مت لي شمتف يظمتيف امتتة يليمك الي ت مف مفسمعل ليتمل

تم اعل تا مه.
المادة (: )42
ييز ا تلت

لي يتس ،املء ًته تيص ف ييمف لي سم يتمس ب ييمف ليكت ف ل تل:

ًضي ه ئف ليتست س ليحلصا ًته إيملزة تفمتغ ًت مل أي إيملزة امسي لتتمب ،لإلشمتلف ًتمه ل تيحمف لي ليمب أي

أ -تا

لالست تلت أي لي شلتكف الإلشتلفً ،ته أال ز س ً ثالث ل تيحلي ليست ت ،شت ف تيليست سلخا نتس
شلتك نل لإلشتلف:

ب -أ

ساق يه أ شغا تتاف يل ا ف اتتف اعل ًته أ تتيلنت ن ه ليشتي مفسعل لي تياف

-1

تتيلنت ن ه شتي ًضي ف ليع ئف ليتست س ف نل يل اف نتس

-2

لي شتف.

ليت م ف ييم ساق يه ليا ا نل أ يل اف.

المادة (:)43
"تحسب يت شتف ً كا ل تيحف شتف ًت عمل سملًف يمصمف ا1.5و ات مسة يلحمسة نمل ليفصما ليس لتسمل لييلحمس يليمك لًتامل ليت
تلت إقتلت لال تيحف يا ل ال ز س ًته نصت
ا مع ل ،شت ف أ

ستلس

 ،ينل ِ
حلا يييس شتف شلتك ت سمم ليسملًلي لي ات مسة ملصمفف

كي لي ليب قس سيا لال تيحف خالا لألسلا ع ليسمتف لألييمه م اسل مف ليفصما لإلياملت يلألسملا ع ليثالثمف

لألييمه م اسل ممف ليفصما ليصم فل ،ياخمالف ليمك سمميا لي ليمب يال حسممب ًمبء تست سمل يت شممتف ًتمه لال تيحممف نمل مفممس
ليفصا.
المادة (:)44
ع تلًلة ل يتس نل ليف تة اأو

لي لسة ا37و

هلت ليتات لي ييز تاس ا ًميل لال تيحف يخ تعل ،إلل لقتضي ظتيف

لياحث ليك ،ي تم ليتاس ا الي ت ف مفسعل ليتل ت ي اعل لي يلن ف ًت عل.

المادة (:)45
تشكا ييمف لي ملقشف ا تلت

يتس ليستلسلي ليات ل ياتمس ب

أ-

لي شتف الي مفتس أي ليتئ سلو ق تئ سلي.

ب-

ًضممي ه ئممف تممست س ًتممه لألقمما م سلخمما لييل اممف

ييمتل ليستلسلي ليات ل نل ليكت ف يلي سم اح ث تتكي

:

م تت ميلنت ن م عم شممتي لإلش متلف ممتم تتش م حع ل الالتفمملق ممع

لي شتف يتئ س لي سم لي امل ًته أ ال تم لحتسلب لي شتف لي شلتك مع ل إ ييس.
ج-
س-

تح خلتيل يلحس ًته لألقا

املء ًته لقتتلح
خلتج لييل اف تتيلنت ن ه شتي لإلشتلف ي

صتف يت تح ليخلتيل اتغ ئف س ملت ا100و ًمس لي ملقشف

لي شتف ليتئ سل.

االطروحة
المادة (:)46
ات س لي يتس يلصفلي لال تيحف.

أ-

كتممف ليا ممس لحممس أًضمملء ه ئممف ليتممست س نممل لييل اممف ًتممه أ

ب-

يضمميع لال تيحممف

كممي تخصصممه ليات ممل قت ممب م

اس يليك.
يحضيت لي ملقشف ي يم اكتلاف ت ت ت تفص تل ً لي ملقشف يًتضه ًته يتس ليستلسلي ليات ل ينق ليم يلج لي ّ
ج -تكي ملقشف لال تيحف اصيتة ًتم ف يتتم إيتلءلتعل ًته ليييه ليتليل:
 -1ات

لي ليب تخصلي ال تيحته نل سة ال تز س ً  20سق ف.

 -2تم ملقشف لي ليب ي تييه لي شتف ليتئ سل تتت ب تلحا لي ملقشف
 -3غلست لألها يليزيلت قلًف لي ملقشف.
 -4تتسليا ليتيمف يضيع لي ملقشف ،يت تت اأغتا ف أًضلئعل إحسى ليمتلئج ليتلي ف:
أ -مليا.
ب -مليا ع إيتلء تاس اليف ينل هلت ليحليف ًته لي ليب تاس ا تسليته نل سة ال تتيليز شع ليت

تلت لي ملقشف.

ج -تاس ا ل تيحفف ينل هلت ليحليف ًته لي ليب تاس ا ل تيحته نل سة ال تتيليز أتااف أشعت

تلت لي ملقشف.

س-

ممع لتًمملة ممل يتس نممل اب ي جو م ليامممس ا3و م ليف متة اجو م همملت لي مملسة ف ًتممه لي ليممب ًممت

لال تيحممف ااممس

إيتلء ليتاس الي ًته ييمف لي ملقشف ي اس لي ليب مليحلي إلل يلن ي ليتيمف ًته لال تيحف يلال اس تلسالي.
ه -ممسم لي ممتح ليخمملتيل ت ت ممت تفصم تل ًم لي ملقشممف إيمه ً ممس لياحممث ليات ممل يليس لتسمملي ليات ممل ينممق ليم مميلج لي ات ممس
يليك.
ي -اتات لي ليب تلسال نل حلا تا

يتيمف ل لال تيحف يليا ا ليل تم ي س الي ستيى لي تيب

االمتحان الشامل لبرنامج الماجستير دون اطروحة:
المادة (:)47
أ -ا س لال تحل ليشل ا تة يلحسة نل كا نصا ستلسل ا ل ن عل ليفصا ليص فل.
ب -تتييه ييمف لي سم لي علم ليتلي ف:
 .1تمظ م لال تحل ليشل ا يلسلتة ش يمه ينق ليخ ف ليستلس ف.
 .2تحس س لي يلالي ليتل ش تعل لال تحل يلقتتلح لي تليع يلي تلءلي ليالز ف يليك.
 .3لخت لت أًضملء ه ئمف ليتمست س م لي ختصم
ًته أ

تم لخت لت لياسس لي ملسب

لألسئتف

ا يضميع لال تحمل يت ملم ايضمع قلئ مف م لألسمئتف ي فملت ا لإليمملاف
ييمف ليستلسلي ليات ل نل لي سم يتصح ا لإليلالي.

 . 4تمس ب متلئج لال تحل ليشل ا يتيمف ليكت ف يستلستعل يليتيص ف اشأمعل إيه لي يتس إلقتلتهل.
المادة (:)48
أ  " -ت م سم لي لي ممب يال تح ممل ليش ممل ا اا ممس إمعلئ ممه لي م ميلس لي ممتتة شممت ف ل ال مما اسي ممه ليتتلك ممل ن ممل ه مملت لي م ميلس ًم م
ا%75و.
ب -إلل تسب لي ليب نل لال تحل ليشمل ا يت متة لألييمه كممه ليت مسم يعملل لال تحمل ي متة ثلم مف ن م نمل لي يًمس ليمل
ن ه لال تحل  ،يللل تسب ن ه يت تة ليثلم ف فصا

ا مس

اتمل ج لي ليست ت.

ج -تسيا مت يف لي ليب املياو أياتلسبو نل لال تحل ليشل ا نل كشف ًال لته.
منح درجة الماجستير:
المادة (:)49
أ -ت ما ستيف لي ليست ت ا تلت

يتس ليا سلء املء ًته تمس ب لي يتس يتيص ف ييمتل ليكت ف يلي سم لي ختص .

ب -ت ما ليشعلسلي يليستيلي نل لي يلً س لي تتة ينق ليت ي م لييل ال.
المادة (:)50
تصمف ليت لس ت يت اسالي ليتتلك ف ًته ليمحي ليتليل:
ليت س ت

ليتقم

ليفئف

1

 %90نأًته

2

89.9 – 80

ي س يسل

3

79.9 – 75

يس

تلز

احكام عامة:
المادة (:)51
أً -ته لي ليب إ سلع مسخت
إيه كا

ل تيحتمه نمل كتامف لييل امف  -مسمخف يتق مف يمسمخف ليكتتيم مف  -يتسمت م أتامع مسم يتق مف

 ً :لسة لياحث ليات ل يليستلسلي ليات لق ليكت ف لي ام مفق لي سممق لي شمتف ًتمه لال تيحمف الإلضملنف إيمه مسمخف

ليكتتيم ممف إيممه ً مملسة لياحممث ليات ممل يليس لتسمملي ليات ممل ينممق ليم ميلج لي ات ممس يلي ام ّمس يعمملت ليغل ممف م ً مملسة لياحممث ليات ممل
يليستلسلي ليات ل.
ب -في

لي ليب لييل اف اخ ليو حق تصي ت لال تيحف كت لي أي يزئ لي يليك يغل لي لياحث ليات مل يليتاملسا مع لييل املي

يلي سسلي ليتات ف لألختى.

المادة (:)52
اي يتس ليا سلء نل ليحلالي ليتل يم تس معل مص نل هلت ليتات لي ينل لإلشكلالي ليتل تمشأ ً ت ا عل.
المادة (: )53
ليا س يً سلء ليكت لي ،يً س لي ايا يليتسي ا س ييي ً تمف ل أحكلم هلت ليتات لي كا ن ل خصه.

