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 للكلمات والعبارات اآلتیة المعاني الواردة إزاءھا، ما لم تدل القرینة على خالف ذلك: یكون :1المادة 

 میتشجان للدراسات العلیا.  أكادیمیة  :األكــــــادیــــــمـــیــــة

 الدراسات العلیــــــا.  مجلس: المجـــــــــــــــــــــلـس

 الدراسات العلیــــــــا.  عمید: العمیـــــــــــــــــــــــــد

 .ادیمیةكفـي األ علمي  قسم أي: القســــــــــــــــــــــــــم

 الدراسات العلیــــــا.  لجنة:  الـلـــــــــــجنـــــــــــــة

 الدراسات العلیا أكادیمیًا.عضو ھیئة التدریس الذي یرشد طلبة   :األكادیمـــــــي المرشد

 األكادیمیة أو أي مؤسسة تعلیمیة أخرى.عضو ھیئة التدریس أو من شغل رتبة عضو ھیئة تدریس في  : المشـــــــــــــــــــــرف

 أي برنامج من برامج الماجستیر. : البرنـــــــــــــــــــــامج

  تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستیر ):2المادة (
I.  األعمال إدارة  مجلس  45(  في  یقرھا  التي  الدراسیة  الخطة  حسب  معتمدة،  ساعة  العلیا  )  ھذه الدراسات  توزع 

 المتطلبات على النحو اآلتي: 
 معتمدة.  ) ساعة 36دراسة المواد اإلجباریة بنجاح، وھي ( .1
 االختیاریة.مواد التخصص  ) ساعات معتمدة بنجاح من 9دراسة ( .2
 . بنجاح ، ومناقشتھمصغـرمشروع بحث إعداد  .3

 
II. ) توزع ھذه  الدراسات العلیا  ساعة معتمدة، حسب الخطة الدراسیة التي یقرھا مجلس  )  39في الدراسات اإلسالمیة

 المتطلبات على النحو اآلتي: 
 معتمدة.  ) ساعة 30دراسة المواد اإلجباریة بنجاح، وھي ( .1
 .بنجاح اومناقشتھ، ) ساعات معتمد ة9( رسالة ماجستیرمشروع إعداد  .2

 
، بقرار من المجلس، دراسة مادة اختیاریة من الخطة تكون  ة الدراسات العلیا یجوز في حاالت خاصة تقدرھا لجن  ):3المادة (

 بدیلة عن مادة إجباریة غیر مطروحة شرط: 
 ، أو أنھ على وشك االنتھاء.مقرر مشروع البحثأن یكون الطالب قد أنھى  .1
 یبقى للطالب سوى دراسة مادة واحدة من قائمة المواد اإلجباریة.  أال .2

) مستوى   ):4المادة  مواد  من  لھ  الالزمة  االستدراكیة  المواد  الطالب  قبول  عند  یحدد  أن  التخصص  لقسم  یجوز 
دة، ) ساعات معتم9تزید على (  أالالتي یراھا ضروریة لرفع المستوى العلمي للطالب، على  والدبلوم البكالوریوس

وقرار من المجلس، إعفاء الطالب   والدراساتوتحدد ھذه المواد في طلب القبول. كما یجوز، بتوصیة من لجنتي القسم  
 لطالب في المرحلة السابقة. العلمي ل المستوىمن دراستھا إذا توافرت لھا بیانات توضیحیة عن 

وتظھر ھذه المواد في الكشف   تمدة المطلوبة لنیل الدرجة، ال تحتسب ساعات المواد االستدراكیة ضمن الساعات المع  ):5المادة (
 من دون عالمات. 

 للدراسات العلیا  میتشجانمنح درجة الماجستیر في أكادیمیة  الئحة
 التأسیسي لألكادیمیة مجلس الصادرة عن 
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الطالب أن ینھي المواد االستدراكیة بنجاح في موعد أقصاه نھایة العام الجامعي األول اللتحاقھ بالبرنامج،   على  ):6المادة (
 القسم. ة ویجوز في حاالت خاصة السماح للطالب بتجاوز ھذه المدة، بقرار من المجلس وتوصیة من لجن

قابلة للتمدید فصلین دراسیین ویعد   ستة فصول دراسیة الماجستیریكون الحد األعلى لمدة الحصول على درجة  أن   ):7المادة (
 الفصل الصیفي لھذه الغایة امتداداً للفصل الدراسي الثاني وال یحتاج إلى تمدید.

على الطالب أن ینھي المواد االستدراكیة بنجاح في موعد أقصاه نھایة العام الجامعي األول اللتحاقھ بالبرنامج،  ):8المادة (
 القسم. ة في حاالت خاصة السماح للطالب بتجاوز ھذه المدة، بقرار من المجلس وتوصیة من لجن ویجوز

دراسیین، وال تحتسب ھذه المدة ضمن الحد    على فصلینال یجوز أن تزید مدة التأجیل واالنسحاب بعذر بمجموعھا   ):9المادة (
 األعلى لمدة الحصول على الدرجة. 

الدراسي    األدنى للعبء، یكون الحد  بنظام المقررات  األعلى لمدة الحصول على درجة الماجستیرمع مراعاة الحد    ):10المادة (
  18الى    اویجوز رفعھ  ) ساعة معتمدة12) ساعات معتمدة، والحد األعلى (9( األول والثاني  في كل من الفصل

 ساعة إذا كانت ستؤدي إلى تخرجھ. 

الدراسي    األدنى للعبء، یكون الحد  بنظام الرسالة  الحصول على درجة الماجستیرمع مراعاة الحد األعلى لمدة    ):11المادة (
  21الى    اویجوز رفعھ  ) ساعة معتمدة15) ساعات معتمدة، والحد األعلى (12( األول والثاني في كل من الفصل

 ساعة إذا كانت ستؤدي إلى تخرجھ. 

الدراسي في   ):12المادة ( للعبء  الحد األعلى  إلى ( ) ساعات معتمدة،9الفصل الصیفي (یكون  ) ساعات  12ویجوز رفعھ 
 . معتمدة إذا تضمن العبء الدراسي مواد استدراكیة

 القبـــول

 یشترط فیمن یتقدم بطلب التحاق ألحد البرامج ما یأتي: ):13المادة (

یعادلھ، وذلك من جامعة  .1 البكالوریوس بتقدیر ال یقل عن "جید" أو ما  المتقدم حاصالً على درجة  أن یكون 
 .معترف بھا

معترف بھا مع شھادة خبرة وذلك من جامعة    " مقبولأن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس بتقدیر "  .2
 . سنوات في مجال عملھ ثالث

 دراستھ.  من مراحلفي أي مرحلة  ال یجوز أن یُقبل الطالب في برنامجین دراسیین في الوقت نفسھ، ):14مادة (
  

 لــویــحـال والتــقـتـاالن

، أو من برنامج مماثل من جامعة أخرى، في حال  األكادیمیةیجوز انتقال الطالب من برنامج إلى برنامج آخر في    ):15المادة (
من    3.00القبول في البرنامج الذي یرغب في االنتقال إلیھ، على أال یقل معدلـھ التراكمي عن (استیفائھ شروط  

 ) نقاط أو ما یعادلھا.4.00

 .الكترونیاً عبر البوابة االلكترونیة تقدم طلبات االنتقال ):16المادة (

وسبق لھ دراسة مواد في جامعة أخرى ما   ھاأو المقبول فی األكادیمیةیجوز أن یحتسب للطالب المنتقل من خارج  ):17المادة (
 ) ساعات معتمدة من ھذه المواد. 9ال یزید على (

 ) ساعات معتمدة تحتسب للطالب. 9یخفض الحد األعلى لمدة الحصول على الدرجة فصالً دراسیاً واحداً عن كل (  ):18المادة (

 یشترط في المواد التي درسھا الطالب في جامعة أخرى ویرغب في احتسابھا ما یأتي: ):19المادة (

 ة المقررة. أن تكون مناظرة من حیث المستوى والمحتوى لمادة أو مواد في الخطة الدراسی -1
یكون قد مضى على    وأال) نقاط أو ما یعادلھا،  4.00من    3,00یقل تقدیر الطالب في كل منھا عن (  أال -2

 .سنوات عشر ندراستھا أكثر م
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 للطالب عند انتقالھ أو قبولھ في برنامج آخر: تحتسب ):20ادة (الم

 تدخل في معدلھ التراكمي.و في األكادیمیة المواد التي یختارھا من المواد التي درسھا في البرنامج السابق -1
ال تدخل في معدلـھ  و  كادیمیةمن خارج األ  المواد التي یختارھا من المواد التي درسھا في البرنامج السابق -2

 التراكمي.

ال تحتسب للطالب أي مادة كان قد درسھا أو درس ما یعادلھا سابقاً وحصل بموجب ذلك على شھادة أو درجة    ):21المادة (
 علمیة أخرى. 

عند تحویل الطالب من مسار إلى آخر في البرنامج نفسھ تحتسب لھ جمیع المواد التي درسھا ضمن الخطة الدراسیة   ):22المادة (
 المقرة لھ وتدخل عالمات تلك المواد في معدلھ التراكمي.

 المواد والعالمات واالمتحانات

   ):23المادة (

 ). عأ) إلى (+الطالب من (تسجل العالمة التي یحصل علیھا   .1
 یحق للطالب الترفع بدرجة إذا كانت حدیة تنقلھ من تقدیر إلى آخر.  .2
 تؤدي إلى نجاحة في المقرر.س یحق للطالب الترفع بدرجتین، إذا كانت  .3
 ، إذا كانت ستؤدي إلى تخرجھ.  فقط یحق للطالب الترفع بخمس درجات في مقررین .4
 :واإلنجلیزيباللغتین العربي  النقاط المبینة إزاء كل منھایخصص لعالمة المواد بالحروف  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
البرامج    الحد  ):24المادة ( ). أما المواد االستدراكیة، فیشترط أن یجتازھا د(ھي  األدنى لعالمة النجاح في كل مادة من مواد 
 وال تدخل في المعدل التراكمي  بنجاح، وذلك حسب مستوى المادة الطالب

 +...)  * عدد ساعات المادة الثانیة المادة الثانیةدرجة لمادة األولى*عدد ساعات المادة األولى+ ادرجة (  = الفصليالمعدل  ):25المادة (

 )+ عدد ساعات المادة الثالثة +... الثانیةعدد ساعات المادة  (عدد ساعات المادة األولى+

Course Grade         التقدیر للمقرر Grade الدرجة       النقاط   الرمز   
Exceptional   ممتاز مرتفع +A 004. +أ  100 - 95 
Excellent  ممتاز A 95الى أقل من  90  3.75 أ 
Superior  جید جداً مرتفع +B 90الى أقل من  85  3.50 +ب 
Very Good  ًجید جدا B 85إلى أقل من  80  3.00 ب 
Above Average  جید مرتفع C+ 80إلى أقل من  75  2.50 +ج 
Good جید C 75إلى أقل من  70  2.00 ج 
High Pass  مقول مرتفع D+ 70إلى أقل من  65  1.50 +د 
Pass  مقبول D 65إلى أقل من  60  1.00 د 
Fail راسب F 60أقل من  0.00 ھـ 
In-Progress  مستمر IP م     
In-Complete غیر مكتمل IC ل     

Denied  محروم من دخول
     ح DN االختبار النھائي 

No-Grade-Pass  ناجح دون درجة NP ند     
No-Grade--Fail  راسب دون درجة NF دض     
Withdrawn  منسحب بعذر W ع     
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 الفصلي: مثال على المعدل 
%،  80، وكانت عالمة المادة األولى الدراسي األولثالث مواد في الفصل  عشر ساعات أكادیمیة بما یساوي درس طالب

% 85درجتھا  أربع ساعات والمادة الثالثة% وعدد ساعاتھا 91وساعاتھا المحتسبة ھي ثالث ساعات، أما المادة الثانیة فعالمتھا  
 % بعدد ساعتین 70والمادة الرابعة درجتھا  ساعات 3بعدد 

(80 ∗ 3) + (91 ∗ 4) + (85 ∗ 3) + (70 ∗ 2)
3 + 4 + 3 + 2

 

  (B)جید جداً  بتقدیر وھذا ھو معدل الفصل 3.0بالنقاط  وتساوي بحسب الجدول أعاله 83.25%=  ھيالنتیجة 

 
 + (...)الثاني)  * عدد ساعات الفصل    + (معدل الفصل الثاني  *عدد ساعات الفصل األول)  (معدل الفصل األول  المعدل التراكمي =

 .عدد الساعات الكلیة لجمیع الفصول المحسوبة                                                    

 :مثال على المعدل التراكمي

 في المثال السابق كما معلومات الفصل األول  بافتراض 
 83.25%%معدل الفصل الدراسي األول =  

 12= الفصل الدراسي األول عدد ساعات
 

 95%=  ثانيالدراسي المعدل الفصل 
 18الثاني =الدراسي  الفصل عدد ساعات 

 
 وعلیھ یكون المعدل التراكمي ھو:

(83.25 ∗ 12) + (95 ∗ 18)
12 + 18

 

 (A)ممتاز بتقدیر  التراكمي للفصلینمعدل  الوھذا ھو  3.75وتساوي بحسب الجدول أعاله بالنقاط  90.3%=  ھيالنتیجة 
 

 ) نقاط. 2.00المعدل التراكمي للمواد في البرنامج (الحد األدنى للنجاح في ): 26المادة (

) ساعات على األكثر من خطتھ الدراسیة 6) نقاط إعادة دراسة (2.00یجوز للطالب إذا قل معدلـھ التراكمي عن ():  27المادة (
 ).(بطوال مدة دراستھ للماجستیر، شرط أن تكون عالمتھ في كل مادة اقل من 

لب دراسة مادة ما بسبب رسوبھ أو لرفع معدلھ التراكمي، تحتسب لھ العالمة األعلى في المعدل الفصلي  أعاد الطا  إذا  ):28المادة (
 والتراكمي وتبقى األخرى في سجلھ األكادیمي.

منھما  إذا كانت المادة المراد إعادتھا اختیاریة، یجوز للطالب دراسة مادة اختیاریة غیرھا، وتحتسب العالمة األعلى  ):29المادة (
 في المعدل الفصلي والتراكمي وتبقى األخرى في سجلھ األكادیمي.

 یكون توزیع عالمة كل مادة على النحو اآلتي: -أ ):30المادة (

وأعماالً أخرى    ٪،)  30-20٪)، وتشمل امتحاناً تحریریاً واحداً على األقل ویرصد لھ عالمة (60أعمال الفصل ( .1
 من العالمة. ٪) 40-30یرصد لھا (

 ٪).40النھائي ویرصد لھ ( االمتحان .2
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 المواظبـــــة 

تسجل لھ مالحظة (غیر مكتمل)، ویبلغ القرار بقبول العذر    العمیدكل من یتغیب عن االمتحان النھائي بعذر یقبلھ   ):31المادة (
إال إذا   لمدرس المادة إلجراء امتحان معوض للطالب في مدة أقصاھا نھایة الفصل التالي للفصل الذي لم یتقدم فیھ؛

التالي  فصل  كان الفصل التالي مؤجالً رسمیاً أو كان الطالب منقطعاً عنھ بعذر؛ وفي تلك الحالة یعقد االمتحان في ال
 المؤجل.   للفصل

 االنسحاب

أسبوعاً من بدء الفصل، وتثبت في سجلھ   )11یسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر خالل مدة أقصاھا ( ):32المادة (
 االنسحاب الكترونیاً أو وفق نموذج خاص تعده وحدة القبول والتسجیل. م). ویت(منسحب  مالحظة

عمید الموافقة على انسحاب الطالب من جمیع المواد التي سجلھا في الفصل، شرط أن یقدم طلب االنسحاب لیجوز ل ):33المادة (
وتعد دراستھ لذلك الفصل    قبل موعد االمتحانات النھائیة بأسبوعین على األقل، وتثبت في سجلھ مالحظة (منسحب)،

 مؤجلة.

یجوز للعمید أن یوافق على انسحاب الطالب انسحاباً نھائیاً من البرنامج الذي قبل فیھ شرط أن یقدم طلب االنسحاب   ):34المادة (
  النھائي قبل موعد االمتحانات النھائیة بأسبوعین على األقل. 

) البرن  ال  ):35المادة  یقبل في  أن  البرنامج  المنسحب من  للطالب  التراكمي وقتامج  یجوز  كان معدلھ  إذا  أخرى   نفسھ مرة 
 ) نقاط.2.00االنسحاب أقل من (

 التأجیـــــل

في الطالب الذي یتقدم بطلب تأجیل أن یكون قد أمضى فصالً دراسیاً واحداً على األقل في البرنامج الذي    یشترط  ):36المادة (
التحق بھ، ویجوز في حاالت خاصة یقدرھا المجلس أن یوافق للطالب على تأجیل دراستھ للفصل الذي قبل فیھ،  

حق للطالب تأجیل دراستھ في الفصل الذي  وفي ھذه الحالة ال ی وذلك خالل أسبوعین من بدء التدریس في الفصل،
  یلیھ.

ملغى، إال    األكادیمیةانتھى الفصل الدراسي، ولم یكن الطالب مسجالً أو مؤجـالً لذلك الفصل، یعد تسجیلھ في    إذا  ):37مادة (ال
 إذا تقدم بعذر قھري تقبلھ الجھة المختصة، وذلك وفقاً لما یأتي: 

إذا لم یتجاوز االنقطاع عن الدراسة فصالً دراسیاً واحداً، یعد ھذا االنقطاع تأجیالً، ویحتسب ضمن الحد األعلى   .1
 .المسموح بھ للتأجیل

 اإلنذار والفصــل

 : الحالة التالیةینذر الطالب في  ):38المادة (

 یعد الطالب مفصوالً من البرنامج في الحاالت اآلتیة:  ):39المادة (
 إذا لم یحصل على الحد األدنى للمعدل التراكمي في المواد في نھایة الفصلین التالیین لإلنذار  .1
ي درسھا حتى نھایة ذلك في نھایة أي فصل على الحد األدنى للمعدل التراكمي في المواد الت  لم یحصلإذا   .2

 . الفصل
 إذا لم یحقق متطلبات التخرج ضمن الحد األعلى للمدة المسموح بھا. .3

تعلن األقسام األكادیمیة بدایة كل فصل دراسي الموضوعات البحثیة المقترحة من أعضاء الھیئة التدریسیة في القسم    ):40المادة (
، على أنھ یحق للطالب التقدم مشروع البحثلیتمكن طلبة الدراسات العلیا من االستفادة منھا في تحدید موضوعات  

 بفكرة بحث من خارج الموضوعات المعلنة.
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للطالب تقدیم مشروع خطة وتسجیلھا في الفصل الثاني اللتحاقھ بالبرنامج شرط أن یكون قد أنھى دراسة    یجوز ):41المادة (
 للبحثنقاط. وال یجوز أن یتجاوز تسجیلھ   )2.00یقل معدلھ التراكمي عن (  وأالمعتمدة على األقل    ة) ساع12(

 من التحاقھ بالبرنامج. الرابع الفصل

 منح الدرجات 

 .قرار لجنة الدراسات، بناء على المجلسأ. تمنح درجة الماجستیر أو شھادة دبلوم الدراسات العلیا بقرار من  :)42المادة (

 أحكام عامة

 لجنة المناقشة في حاالت السرقات العلمیة أو الشك فیھا.  تبت ):43المادة (

مجلس قراراً بسحب الدرجة العلمیة إذا تبین في أي وقت من األوقات أن ھذه الدرجة قد تم الحصول علیھا  ال یتخذ ):44المادة (
أن   أو  قانونیة،  األمانة  من    كجزء  المقدم  البحثبطرق غیر  تتفق في مضمونھا ومعاییر  العلمیة ال  الدرجة  نیل 

 ا بھذا القرار.وخارجھ كادیمیةالعلمیة؛ على أن تبلغ الجھات ذات العالقة داخل األ

وبموافقة المجلس منح شھادة دبلوم الدراسات العلیا لطالب الماجستیر   والدراساتبتوصیة من لجنتي القسم    یجوز  ):45المادة (
وبمعدل تراكمي ال یقل عن   األكادیمیة) ساعة معتمدة بنجاح من خطتھ الدراسیة في  24بعد إنھائھ ما ال یقل عن (

 اآلتیة: الحاالت  إحدى) نقاط في 3(
 .التخرجإذا انقضى الحد األعلى على تسجیل الطالب في البرنامج ولم یستطع  .1
 إذا تقدم الطالب خطیاً إلى القسم مبدیاً رغبتھ في الحصول على شھادة الدبلوم.  .2

 
 یبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم یرد علیھا نص في ھذه التعلیمات. ):46المادة (

 
 المنح طالب

 
%  100منحة كاملة  على    3.6یزید معدلھم التراكمي عن    نقین الذیوالمتفولكتاب هللا    ینالحافظ  الطالبیحصل   ):47المادة (

 أو رسوم استخراج وتصدیق وثائق الطالب.دمات االلكترونیة أو رسوم الخغیر شاملة رسوم التسجیل 
   ویبلغ الفائزین بسرعة التسجیل. %  90على خصومات تصل الى  المنح االجتماعیة    لین علىالمقبویحصل الطالب    ):48المادة (

 فأعلى   3.0على الطالب أن یحافظ على معدلھ التراكمي  ):49( المادة
 اسیة خالل البرنامج. بثالث مقررات درمادة التي یرسب فیھا، وال یجوز أن یرسب وم الیتحمل الطالب رس  :)50( دةالما
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