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 مقدمة:
العليا/ جامعة القدس المفتوحة لترسععيع عالقتها مع المجتمع الفلسععطيني   الدراسععاتفي إطار المسعععى الذي تقوم به كلية 

ومن خالل تلمسعععععها الحتياجاته في هذه المرحلة التي يسععععععى فيها إلى بناء دولته المسعععععتقلة  وبخاصعععععة في قطاع التربية 
الر ومحتوى بهدف يرها شععععكوالتعليم  فقد اتضععععح أن هناج توجهار لترسععععيع فكرة اإلرشععععاد النفسععععي والتربوي  وتعميمها وتطو 

مسعععععاعدة الطلبة على اختالف مسعععععتوياتهم على مواجهة المشعععععكالت السعععععلوكية واالجتماعية واؤثمات النفسعععععية التي ت  ر 
 سلبار على تحصيلهم الدراسي والتغلب عليها  أو التعايش والتكيف معها اجتماعيار وصحيار.

سعواءر للطلبة في المدارس والجامعات وؤفراد المجتمع عامة  وبخاصة ومن الم كد أن تقديم الخدمات النفسعية واإلرشعادية 
في مجاالت اإلرشعععععاد النفسعععععي واإلرشعععععاد التربوي واإلرشعععععاد المهني  يسعععععتدعي تأهيل مرشعععععدين مثودين بالعلوم والمعارف 

م سعععععععععسعععععععععات ت  و النظرية والمهارات التطبيقية  وتهيئتهم للتدريس والبحث  والعمل االسعععععععععتشعععععععععاري في المدارس والجامعا
 الصحة النفسية  وم سسات التأهيل والرعاية االجتماعية وغيرها.

من هنا تكمن أهمية تأسعععيس برنامج في الدراسعععات العليا مهمته رفد المجتمع بالخريجين الم هلين نظريار وعمليار لممارسعععة 
دارة برامج الخدمات اإلرشادية وجلسات تطبيق االختبارات الت  ربوية والنفسية.التخطيط والتوجيه  وا 

ولعل من أبرث الحوافث التي دفعتنا إلى تأسعععيس م ل هذا البرنامج الحاجة الماسعععة في م سعععسعععاتنا التعليمية والجامعية إلى 
صععععصععععين من المتخ مرشععععدين تربويين م هلين علميار وعمليار لممارسععععة هذه المهنة في المجال التعليمي  ووجود عدد كاف  

وعلم النفس من رتبة أسععتاذ مسععاعد فأعلى  وتوافر العديد من اإلمكانات التي تسععهل عملية  في مجاالت التربية واإلرشععاد
جراء التطبيقات والبرامج اإلرشادية المختلفة.  التدريب الميداني وا 

 
 المسوغات الداخلية المجتمعية والعلمية لتأسيس تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي لدرجة الماجستير: 

 هذا التخصص في الجامعة في اآلتي:  تتلخص المسوغات لفتح
الحاجة الماسعععععة في المدارس والمعاهد والم سعععععسعععععات التعليمية الخاصعععععة والعامة لمرشعععععدين تربويين م هلين علميار  .1

 وعمليار لممارسة هذه المهنة في المجال التعليمي.

 .  التطور العلميوجود قطاع مهني كبير للتربية والتعليم العالي في فلسطين الذي يحتاج إلى النمو و  .2

تلبية رغبات ك ير من الخريجين  ال سععععععيما العاملين منهم في الم سععععععسععععععات التعليمية واالجتماعية الذين يطمحون  .3
كمال دراساتهم العليا في حقول تخصصاتهم.  لتطوير أنفسهم أكاديميار وا 

م النفس والتربية وعل وجود عدد كاف من الكادر التدريسعععي المتخصعععصعععين في مجاالت اإلرشعععاد النفسعععي والتربوي  .4
 التربوي  والصحة النفسية من رتبة أستاذ مساعد فما فوق.

 توافر اإلمكانات المادية والتقنية ومصادر المعرفة الكفيلة بنجاح البرنامج في تحقيق أهدافه وتجسيد رسالته. .5

ع البرامج حعاجععة المجتمع الفلسعععععععععععععطيني إلى كوادر م هلععة وقعادرة على التخطيط في المجععال اإلرشعععععععععععععادي ووضععععععععععععع .6
 اإلرشادية  والعمل على تنفيذها.
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م هلين من ناحية مهنية يقدموا خدمات  ؤفرادمن ذوي االحتياجات الخاصعععععععععععة  اؤفراد وتأهيلمراكث رعاية حاجة  .7
 في مجاالت تعديل السلوج والتدريب على المهارات االجتماعية ومهارات الحياة. لهذه الفئاترشاد اإل

ووحدات حماية اؤسععرة في الشععرطة الفلسععطينية ووحدات اإلرشععاد في المحاكم  ؤسععرةرعاية وتمكين  حاجة جمعيات .8
خاصععععة وأن البرنامج يركث على اإلرشععععاد  الشععععرعية ؤخصععععائيين مهنيين وكوادر م هلة للعمل في هذه القطاعات 

 .النفسي اإلرشادهم مجاالت أ اؤسري كأحد
 

 ي: أهداف تخصص اإلرشاد النفسي والتربو 
إعداد كوادر أكاديمية مهنية متخصعصعة في اإلرشعاد النفسعي والتربوي للعمل في م سعسات التربية والتعليم العالي  .1

وفي الم سععسعععات االجتماعية التي تقدم خدمة اإلرشعععاد النفسعععي أو التربوي  وتقديم االسععتشعععارات الفنية لم سعععسعععات 
 القطاعين العام والخاص. ومراكث اإلرشاد النفسي  والرعاية  والتأهيل الشامل  في

بشكل  التربويالنفسي و تقديم برنامج تدريبي مهني يضعمن للمشعاركين القدرة على التدخل  وتقديم خدمات اإلرشاد  .2
   رشادية من طلبة وأطفال وأسر.فاعل لجميع الفئات اإل

 اإلسهام في تطوير واقع اإلرشاد النفسي والتربوي على الصعيد المدرسي والجامعي.  .3

 مواكبة التجديدات التربوية في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي. .4

دارة برامج الخدمات اإلرشادية وتطويرها.  .5  تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على التخطيط وا 

جراءات المقابلة والمالحظة  .6 تدريب الطلبة على كيفية دراسععععععععععة الحاالت الفردية  وعقد الجلسععععععععععات اإلرشععععععععععادية  وا 
 ختبارات التربوية والنفسية  ووضع خطط لرإرشاد النفسي والتربوي لتلج الحاالت وتنفيذها.وجلسات تطبيق اال

مارسععععة العلمية بإطار الم وربطها عمليار   اواسععععتراتيجياتهتثويد الطالب بفهم شععععامل للنظريات اإلرشععععادية المختلفة  .7
 اإلرشادية.

ل أبعاد  قافية واجتماعية واقتصعععععععععععادية وتربوية تثويد الطالب بالمهارات والمعلومات المهنية اإلرشعععععععععععادية من خال .8
 مختلفة.

إكسعععععاب الطالب المعلومات المرتبطة بطبيعة المشعععععكالت النفسعععععية واالجتماعية والصعععععحية واالقتصعععععادية المختلفة  .9
ي إطار ف التكيف المختلفة مع هذه المشعععععععععععكالت وكيفية التعامل معها مسعععععععععععتقبالر  تاسعععععععععععتراتيجياالمحلية  بجانب 

 العمل.
تنمية مهارة الطالب على إجراء بحوث نفسعية مختلفة ننوعية  وكمية  لتلمس واقع المشكالت النفسية المجتمعية   .11

 وكيفية رصدها وتحليلها.
قارير وكيفية تدوين الت  تدريب الطالب على إعداد وسععععععععائل جمع البيانات التشععععععععخيصععععععععية نوفق المحيط المهني   .11

 النفسية وترميثها بطريقة سرية.
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 ة المستهدفة من البرنامج:الفئ

 على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الموضحة في شروط القبول. الحاصلينخريجو الجامعات  .1

 المرشدون والمشرفون التربويون والنفسيون في المدارس والجامعات. .2

الشععععععععرطة العاملون في الم سععععععععسععععععععات االجتماعية والصععععععععحية ودور الرعاية والتأهيل ووحدات حماية اؤسععععععععرة في  .3
 الفلسطينية ووحدات اإلرشاد في المحاكم الشرعية.

 
 المصطلحات:

 الجامعة: جامعة القدس المفتوحة.
 الكلية: كلية الدراسات العليا في الجامعة.

 المجلس: مجلس الدراسات العليا.
 الدراسات العليا في الجامعة.كلية العميد: عميد 

 الماجستير في تخصص معين.البرنامج: البرنامج اؤكاديمي لنيل درجة 
  لجنة البرنامج: هي لجنة الدراسات العليا المتخصصة المكونة من أعضاء الهيئة التدريسية في البرنامج اؤكاديمي

 والمكلفة باإلشراف على تنفيذ البرنامج الذي ي دي لنيل الدرجات العلمية.
   .في البرنامجاؤستاذية  ممن يحملون درجةرئيس القسم نمنسق البرنامج : عضو هيئة تدريس 

 الطالب: طالب الدراسات العليا في الجامعة.
 المساق االستدراكي: المساق الذي يطلب ؤغراض اإليفاء بالقاعدة المعرفية المطلوبة لبرنامج الماجستير.

 

 :اإلرشاد النفسي والتربويفي  الخطة الدراسية لدرجة الماجستير
 شروط القبول:

 :اآلتية حد الم هالتأعلى  كان حاصالر  إذايقبل الطالب للدراسة لدرجة الماجستير في هذا التخصص  .1
I.   ون بحيععث يكالمعترف بهععا  اؤخرىالجععامعععات  أودرجععة البكععالوريوس في التربيععة من جععامعععة القععدس المفتوحععة

 .أدنىكحد   %71معدله التراكمي ن
II.  :اإلرشععاد النفسععي والتربوي  والصععحة النفسععية  والتربية الخاصععةدرجة البكالوريوس في أحد التخصععصععات اآلتية  

  كحد %71وعلم النفس  والعلوم التربويعة  والخعدمعة االجتمعاعية  وعلم االجتماع  والفلسعععععععععععععفة  وبمعدل تراكمي ن
ويمكن قبول الطلبة من التخصعععصعععات اؤخرى شعععريطة دراسعععتهم للمقررات االسعععتدراكية التي تحددها لجنة  .أدنى

 الدراسات العليا في البرنامج.

III.  .يكون القبول على أساس تنافسي حسب معايير الجامعة 

IV.  .أن يجتاث الطالب المقابلة الشخصية بنجاح طبقار لمعايير تحددها لجنة البرنامج 
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V. كليةبتعليمات منح درجة الماجستير في ال يلتثم الطالب.    

 مسارا البرنامج:
  ساعة معتمدة حسب 36يتكون برنامج الماجستير من مسارين  وتكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير ن

 الخطة توثع على النحو اآلتي:
 مسار الرسالة: .أ

  فما فوق وحسب الخطة المعتمدة 600المستوى ن  ساعة معتمدة بنجاح من المساقات اإلجبارية ذات 21دراسة ن .1
 في البرنامج.

   ساعات معتمدة من قائمة المساقات االختيارية التي تنص عليها خطة الدراسة.9دراسة ن .2

ضافة للمعرفة في حقل التخصص والنجاح في مناقشتها  ويخصص  .3 إعداد رسالة جامعية تتضمن إسهامار أصيالر وا 
   ساعات معتمدة.6لها ن

ذا أخفق الطالب باجتياثه مرتين يكلف بدراسة اجت .4 ياث امتحان مستوى اللغة اإلنجليثية الذي يحدده المجلس  وا 
 مساق أو مساقين في اللغة اإلنجليثية حسب درجة تحصيله في اختبار المستوى  والنجاح فيه/ فيهما.

ج على شهادة أو درجة ال يحسب للطالب أي مساق سبق له أن درسه أو درس ما يعادله  وحصل بموجب ذل .5
   .1علمية أخرى في مرحلة البكالوريوس  وبعد تقديمه طلب احتساب ننموذج ن

 مسار االمتحان الشامل: .ب
   ساعة معتمدة بنجاح من المساقات اإلجبارية التي تتضمنها الخطة الدراسية.21دراسة ن .1

   ساعات معتمدة على أن يجتاثهما الطالب/ة بنجاح.6حلقتا بحث بواقع ن .2
   ساعات معتمدة بنجاح من قائمة المساقات االختيارية في الخطة الدراسية.9دراسة ن .3

 النجاح في االمتحان الشامل بعد إنهاء المواد اإلجبارية واالختيارية واالستدراكية. .4

ذا أخفق الطالب باجتياثه مرتين يكلف بدراسة  .5 اجتياث امتحان مستوى اللغة اإلنجليثية الذي يحدده المجلس  وا 
 مساق أو مساقين في اللغة اإلنجليثية حسب درجة تحصيله في اختبار المستوى  والنجاح فيه/ فيهما.

ال يحسب للطالب أي مساق سبق له أن درسه أو درس ما يعادله  وحصل بموجب ذلج على شهادة أو درجة  .6
                                                                                                          1علمية أخرى في مرحلة البكالوريوس  وبعد تقديمه طلب احتساب ننموذج ن

 

  المساقات االستدراكية:
  ساعات معتمدة تحددها 9يجوث أن تشتمل الخطة الدراسية للطالب على مساقات استدراكية ال تثيد عن ن .أ

وت بت هذه   درَّس على مستوى البكالوريوس في البرنامج المطلوبلجنة البرنامج من ضمن المساقات التي ت
 المساقات على طلب القبول.
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على الطالب أن ينهي المساقات االستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية العام الجامعي اؤول من التحاقه  .ب
ال بة لنيل الدرجة  و ال تحسب ساعات المساقات االستدراكية ضمن الساعات المعتمدة والمطلو و  بالبرنامج.

 تدخل عالماتها ضمن المعدل التراكمي للطالب.

    العبء الدراسي:
  ساعة بما فيه 12يكون الحد اؤدنى للعبء الدراسي في الفصل الواحد ست ساعات معتمدة  والحد اؤعلى ن .أ

ي عن ست لدراسالمساقات االستدراكية  ويجوث في حاالت است نائية مسوغة يقبلها المجلس أن يقل العبء ا
 ساعات معتمدة.

  ساعات معتمدة  ويجوث في حاالت 6الحد اؤقصى لعدد الساعات التي يدرسها الطالب في الفصل الصيفي ن .ب
   ساعات معتمدة.9است نائية مسوغة يقبلها المجلس أن تثيد إلى ن

 
 الخطة الدراسية: 

ى كان قد درسعععها في مسعععتو  إذايعفى الطالب من دراسعععة مقررات في خطته الدراسعععية لدرجة الماجسعععتير  أنيمكن  .1
 .  ساعات معتمدة  9نبحيث ال يتجاوث وثن هذه المقررات   عال أي بعد حصوله على درجة البكالوريوس

 :  اآلتيساعة معتمدة موثعة على النحو   36نيدرس الطالب  .2

 ساعة معتمدة المتطلب الرقم
 70 مقررات إجبارية 0

 9 مقررات اختيارية 7

 6 / حلقتي البحثالرسالة 3

 36 المجموع

 

 :ساعة معتمدة( 70اإلجبارية ) المقررات-أوالا 
رمز المساق  الرقم

 ورقمه
الفصل الذي  المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المساق

 اؤول _ _ 3 3 تصميم البحث وأساليبه 6162 1 يطرح فيه
 اؤول 6162 _ 3 3 حلقة بحث في رسائل الماجستير 6163 2
 اؤول  _ 3 3 اإلرشاد المدرسي 6157 3
 ال اني  _ 3 3 وتطبيقاتها اإلرشادنظريات  6151 4
 ال اني   3 3 اإلرشاد الجمعي 6151 5
 ال الث   3 3 القياس النفسي في اإلرشاد 6156 6
 ال الث 6151، 6157 3  3 تدريب ميداني في اإلرشاد 6158 7
 ساعة (200) لمدة اإلشراف تحت تدريب -
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 :ساعات معتمدة( 9االختيارية ) المقررات-ثانياا 
رمز المساق  الرقم

 ورقمه
المتطلب  عملي نظري س.م اسم المساق

 السابق
الفصل الذي 
 أول _  3 3 العملية اإلرشادية 6155 1 يطرح فيه

  اني _  3 3 نظريات الشخصية 6161 2
  الث _  3 3 إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم 6153 3
  اني _  3 3 رشاد المهنياإل 6161 4
 أول _  3 3 واؤسري ألثواجياإلرشاد  6154 5
  الث 6162 2 1 3 استخدامات الحاسوب في تحليل البيانات 6164 6
  اني _  3 3 قضايا معاصرة في اإلرشاد 6152 7
 أول   3 3 في اإلرشاداإلشراف  6159 8
 :معتمدة ( ساعات6) / حلقة البحثجامعية رسالة-ثالثاا 

 متطلب سابق س عملي س نظري المسار اسم المساق رقم المساق
  1رسالة ن 6196

 مسار الرسالة
3 1  

  1 3  2رسالة ن 6197

  1حلقة بحث ن 6198
 مسار الشامل

3   

 6198  3  2حلقة بحث ن 6199

 

    :الدراسةمدة 
الحد اؤدنى لمدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير أربعة فصول دراسية  والحد اؤعلى  مانية فصول دراسية  .أ

 منذ بداية انتظام الطالب بالدراسة  وال يدخل ضمن هذه المدة التأجيل والفصول الصيفية.
ب من ن بقرار من العميد  وبناءر على تنسييجوث في حاالت است نائية مسوغة تمديد الحد اؤعلى فصلين دراسيي .ب

 لجنة البرنامج.

   أسابيع.8  أسبوعار وفصل صيفي ال تقل مدَّته عن ن16تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين مدة كل منهما ن .ج

 
 :الحضور والغياب

المقررة لكل   من الساعات %25ُيشترط حضور الطالب جميع المساقات  وال يسمح له بالتغيب عن أك ر من ن .أ
 مساق.
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  من مجموع الساعات المقررة ؤي مساق يحرم %25إذا تجاوث غياب الطالب دون عذر يقبله العميد أك ر من ن .ب
   وعليه إعادة دراسة %51من التقدم لالمتحان النهائي  ويعد راسبار  ويعطى عالمة الحد اؤدنى لذلج المساق ن

 المساق إن كان إجباريار.

  من الساعات المقررة لمساق ما بعذر مرضي أو قهري  فال يجوث أن يتجاوث %25أك ر من نإذا تغيب الطالب  .ج
 ذلج المساق. في  من الساعات  وفي حال تجاوث هذه النسبة  يعد منسحبار بدون رسوب %35مجموع الغياب ن

إلى  يقدم ما ي بت ذلجيشترط في العذر المقبول أن يكون ضمن اؤعذار المعتمدة في الجامعة  وعلى الطالب أن  .د
 العميد خالل أسبوع من تاريع ثوال أسباب العذر.

 

   :السحب واإلضافة
ضافة مساقات جديدة خالل اؤسبوعين اؤولين من الفصلين  .أ يسمح للطالب باالنسحاب من مساقات سجل لها  وا 

ون أن ت بت راسي في الكلية دالدراسيين اؤول وال اني  وخالل اؤسبوع اؤول من الفصل الصيفي حسب التقويم الد
  .4ي انسحب منها في سجّله اؤكاديمي  وبعد تعبئته للنموذج نالمساقات الت

 ني عشر اؤولى من بداية الفصل اؤول أو ال اني  يسمح للطالب باالنسحاب من مساق أو أك ر خالل اؤسابيع اإل .ب
عالم مدرس المساق وعميدوخالل اؤسابيع الستة اؤولى من بداية الفصل الصيفي  وذلج ب  موافقة مرشد الطالب  وا 

 القبول والتسجيل واالمتحانات  وت بت في سجله مالحظة منسحب.

ال يجوث نتيجة السحب واإلضافة أن يقل عدد الساعات المسجلة للطالب عن الحد اؤدنى للعبء الدراسي الذي  .ج
 ساعات معتمدة.  6نتسمح به التعليمات إلى 

لمساق بتعبئة نموذج خاص من طرف الطالب تعده عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات  يتم االنسحاب من ا .د
 ويتضمن النموذج تنسيب مدرس المساق وعميد القبول والتسجيل واالمتحانات وموافقة العميد.

منسحبار   من الساعات المقررة لمساقات الفصل %35يعد الطالب الذي تجاوث مجموع غيابه بعذر يقبله العميد ن .ه
نمنسحب   وتعد دراسته لذلج الفصل م جلة  وال ت بت  من ذلج الفصل  وي بت في سجله اؤكاديمي مالحظة

 المساقات التي انسحب منها في سجله اؤكاديمي.                             
 

 :التأجيل

رنامج الذي ار على اؤقل في البيشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضى فصالر دراسيار واحد .أ
 التحق به.

الصادر عن عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات في الجامعة في مدة   7يقدم طلب التأجيل على النموذج ن .ب
أقصاها نهاية اؤسبوع اؤول من الفصل اؤول أو الفصل ال اني في العام الدراسي  ويعد الطالب م جالر بقرار من 

 توصية من لجنة البرنامج. العميد  وبناء على
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ال يجوث أن تثيد مدة التأجيل واالنسحاب واالنقطاع بعذر عن فصلين دراسيين سواءر أكانا متصلين أم منفصلين   .ج
 وال تحسب مدة تأجيل الدراسة من الحد اؤعلى لسنوات التخرج.

ته وفق لى موافقة بتأجيل دراسإذا انتهت المدة القانونية  ولم يسجل الطالب لفصل دراسي أو أك ر  ولم يحصل ع .د
 هذه المادة  فإن تسجيله ُيلغى في الجامعة.

 يحق للطالب المنسحب خالل اؤسبوع اؤول من بداية الفصل الدراسي استرجاع نصف الرسوم المدفوعة.  .ه

 لترصد الرسوم كاملة للفصل الذي يليه للطالب الذي تقدم بطلب تأجيل الدراسة خالل اؤسبوع اؤول من الفص .و
 الدراسي  وتمت الموافقة على تأجيل دراسته لذلج الفصل.

 

  :االنقطاع وفقدان الحق في الدراسة
   يعد الطالب منقطعار أو فاقدار الحق في الدراسة في الحاالت اآلتية:

 إذا ابتدأ التدريس ولم يكن الطالب مسجالر لذلج الفصل أو م جالر له. .أ
 المساقات التي سجل فيها في الفصل اؤول من دراسته.إذا انسحب أو عدَّ منسحبار من جميع  .ب

 إذا الغي تسجيله لعدم استكماله إجراءات التسجيل. .ج

إذا تجاوث انقطاعه أو تأجيله للدراسة فصلين متصلين أو منفصلين  إال إذا كان انقطاعه بعذر قهري يقبله  .د
 المجلس.

 

 :اإلنذار والفصل من البرنامج

 تية:ينذر الطالب في الحاالت اآل
إذا لم يحصل في نهاية الفصل على الحد اؤدنى للمعدل التراكمي في المواد التي درسها حتى نهاية ذلج الفصل  .أ

  .%75وهو ن
إذا رأى المجلس بناء على تقرير من المشرف  وتوصية من لجنة البرنامج أن الطالب قد أهمل في العمل على  .ب

 رسالته.

 الدراسات العليا في الحاالت اآلتية:يعد الطالب مفصوالر من برنامج و 
 إذا رسب في أي من المساقات بما فيها المساقات االستدراكية  الث مرات باست ناء مستويات اللغة اإلنجليثية. .أ

 إذا لم يحصل على الحد اؤدنى في المعدل التراكمي للمساقات في نهاية الفصلين التاليين لرإنذار. .ب

 ن الحد اؤعلى للمدة المسموح بها.إذا لم يحقق متطلبات التخرج ضم .ج

 إذا رسب في االمتحان الشامل مرتين. .د

 إذا ارتكب مخالفة مخلة بالنظام  وأساء لسمعة الجامعة وأخالقيات الدراسة..  هع

 :هأن مع اؤخذ باالعتبار
 تصدر قرارات اإلنذار والفصل من المجلس بناء على تنسيب من لجنة البرنامج. -أ
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 فصل من برنامج ماجستير في الجامعة العودة إلى البرنامج نفسه.ال يحق للطالب الذي  -ب

مسارا الرسالة واالمتحان الشامل في التخصص نفسه برنامجار واحدار  وال يجوث للطالب الذي فصل في  يعد  -ج
 أحد المسارين أن ُيقبل في المسار اآلخر.

 

     :إعادة االلتحاق
ذا قبل في نفس تخصصه السابق  يجوث للطالب الذي ألغي تسجيله في الكلية .أ أن يتقدم بطلب جديد للقبول  وا 

يحتفظ بسجله اؤكاديمي كامالر  إذا كانت فترة انقطاعه عن الدراسة ال تثيد عن أربعة فصول دراسية نعامين 
 أكاديميين 

 يستكمل الطالب الذي أعيد التحاقه متطلبات التخرج وفق الخطة الجديدة المعمول بها عند عودته. .ب

 حسب مدة الدراسة السابقة ضمن الحدين اؤعلى واؤدنى لسنوات التخرج.ت .ج

 

 

   :االمتحانات والعالمات
   وأدنى عالمة تسجل للطالب هي صفر جامعي لطلبة الدراسات 71الحد اؤدنى لعالمة النجاح في المساق ن .أ

  .%51العليا أي ن
  .%75رنامج الماجستير نالحد اؤدنى للمعدل التراكمي لطالب الدراسات العليا في ب .ب

  .%61الحد اؤدنى لعالمة النجاح في المساقات االستدراكية ن .ج

لغرض رفع معدله   %75   وأقل من ن%71ن يجوث للطالب إعادة المساق الذي حصل فيه على عالمة أك ر من .د
 الدراسات العليا.   مساقات طوال مدة دراسته في برنامج3على أن ال يتجاوث عدد المساقات المعادة نالتراكمي  

 يجوث للطالب إعادة دراسة أي مساق إجباري رسب فيه  بما ال يثيد عن  الث مرات. .ه

إذا أعاد الطالب مساقار بسبب رسوبه أو رفع معدله التراكمي  فتحسب له العالمة اؤعلى للمساق في المعدل  .و
 التراكمي  وتبقى اؤخرى في سجله اؤكاديمي.

تياريار بسبب رسوبه في مساق اختياري آخر  أو لرفع معدله التراكمي  فتحسب عالمة إذا درس الطالب مساقار اخ .ث
 المساق اؤعلى في المعدل التراكمي.

يعامل المساق أو المساقات التي يدرسها الطالب خارج الجامعة بعد معادلتها حسب اؤصول  وتدون عالمتها  .ح
ذا سبق له دراستها داخل الكلية  فإنها تعا  مل معاملة المساق أو المساقات المعادة.نناجح   وا 

 من: تتكون عالمة الطالب النهائية في المساق الواحد علماا أن
   %21  من العالمة النهائية  وتشمل اختبارار واحدار على اؤقل تخصص له ن%61عالمته في أعمال الفصل ن .1

 . %41نوتقارير أو بحو ار أو عرض موضوع أو ما شابه ويخصص لها 
  .%41االمتحان النهائي  ويخصص لها ن عالمة .2
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يست نى مما ورد في البند نأ  السابق مساقات الندوات  والمختبرات  والتصاميم  والرسومات  واالختبارات العملية  .3
والتدريب العملي التي تخصص لها ساعات معتمدة  وتقرر لجنة البرنامج متطلبات النجاح  وطرق تقويم مستوى 

 منها. تحصيل الطالب في كل

 يحدد نوع االمتحان النهائي للمساق من مدرس المساق  وبموافقة لجنة البرنامج. .4

تقر  لجنة البرنامج نتائج الطلبة  وُترفع إلى المجلس الذي يصادق عليها قبل إرسالها إلى عمادة القبول والتسجيل  .5
 واالمتحانات التي تتولى مهمة اإلعالن عنها.

 التقديرات المبينة على النحو اآلتي:لعالمة المساقات يخصص  .6
 التقدير المعدل

 ممتاث 111 -91
 جيدار جدار  81-89.9
 جيد 79.9–75
 مقبول 71-74.9

 راسب 71أقل من 
 

 يخصص للمعدل الفصلي والتراكمي التقديرات المبينة على النحو اآلتي: .7

 التقدير المعدل
 ممتاث 111 -91
 جيدار جدار  81-89.9
 جيد 79.9–75

تنشأ لوحة شرف لخريجي طلبة الدراسات العليا على أن تضم جميع الطلبة الحاصلين على معدل تراكمي بتقدير  .8
 ممتاث في كل تخصص.

 
   :الغياب بعذر

إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي للمساق  أو لم يستوف التقرير والبحث  أو اؤعمال التطبيقية المطلوبة لعذر 
تقبله لجنة البرنامج  فتسجل له نتيجة نغير مكتمل   وعليه تغيير هذه النتيجة في مدة أقصاها شهر طبي أو قهري 

ذا لم يتمكن الطالب من ذلج فترصد له  من بداية الفصل التالي الذي ينتظم فيه بالدراسة باست ناء الفصل الصيفي  وا 
 العالمة التي يستحقها.

 
    :مراجعة العالمة النهائية

لذلج بعد استيفاء الرسوم المقررة في مدة   8نيسمح للطالب بمراجعة عالمته في االمتحان النهائي بتعبئة النموذج  .أ
 أقصاها أسبوع بعد إعالن النتائج  على أن يكون الطلب مسوغار ومقبوالر من لجنة البرنامج.
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ن من ت بقرار المجلس خالل أسبوعييقر التعديل في المجلس  ويبلغ العميد عميد القبول والتسجيل واالمتحانا .ب
 صدور النتائج.

 
   تحويل التخصص:االنتقال و 

يجوث انتقال الطالب من برنامج إلى آخر في الجامعة إذا توافر مقعد شاغر في البرنامج المراد االنتقال إليه   .أ
  6ل عن نما ال يق وبقرار من العميد  وتنسيب من لجنة البرنامج المنتقل إليه  شريطة أن يكون قد درس بنجاح

 أو ما يعادلها.  %75نساعات معتمدة في البرنامج المنتقل منه  وحصل على معدل تراكمي ال يقل عن 
يجوث انتقال الطالب من برنامج في جامعة أخرى إلى برنامج مما ل في الجامعة حال استيفائه شروط القبول   .ب

االنتقال إليه  وأن ال يقل تقديره عن جيد جدار أو ما يعادلها  وتوافر مقعد شاغر له في البرنامج الذي يرغب في 
 وأن يكون قد درس بنجاح ما ال يقل عن ست ساعات معتمدة في البرنامج المنتقل منه.

  3ن تقدم طلبات االنتقال من برنامج إلى آخر إلى عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات في الجامعة على النموذج .ج
 .المقرر لهذا الغرض

 عند انتقال الطالب من برنامج إلى آخر تحسب له: .د

  ساعات معتمدة من مجموع الساعات المعتمدة 9بعض المساقات التي درسها في البرنامج السابق  بما ال تتجاوث ن .1
  أو ما يعادلها  %75المطلوبة للتخرج في البرنامج الجديد  على أن ال تقل عالمته في أي من هذه المساقات عن ن

عالمات هذه المساقات في معدله التراكمي إذا كان االنتقال من داخل الكلية وال تدخل إذا كان االنتقال  وتدخل
 من خارج الجامعة.

الحتساب المساقات التي درسها الطالب في جامعة أخرى معترف بها ُيشترط أن تكون مناظرة من حيث المستوى  .2
   أو ما يعادلها.%75ى أن ال تقل عالمته فيها عن نوالمحتوى العلمي في البرنامج الذي انتقل إليه عل

بعد ة من لجنة البرنامج المنتقل إليه  و ُيوافق على احتساب المساقات المعادلة بقرار من العميد بناء على توصي .3
  .2صدور القرار بحسب النموذج ن

لماجستير مقابل كل مع مراعاة ما ورد أعاله يحسم فصل دراسي واحد من الحد اؤعلى للحصول على درجة ا .4
   ساعات معتمدة تم احتسابها.9ن

يجوث تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى المسار الشامل وبالعكس لمرة واحدة شريطة توافر الشاغر  وبقرار  .5
  وتحسب له حال تحويله جميع المساقات  5وبحسب النموذج ن من المجلس بناء على توصية من لجنة البرنامج

 الخطة الدراسية المقررة له  وتدخل العالمات التي حصل عليها في معدله التراكمي.التي درسها ضمن 

يشترط لتحويل الطالب من مسار االمتحان الشامل إلى مسار الرسالة أن يكون قد أنهى بنجاح ما ال يقل عن  .6
أو ما يعادلها  ويكون التحويل   %81ن  ساعة معتمدة على مستوى الماجستير  وبمعدل تراكمي ال يقل عن 18ن
  .6نافسيار بحسب المعدالت التراكمية  وبعد تعبئة النموذج نت

    :االمتحان الشامل
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يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية  ويهدف إلى قياس قدرة الطالب على استيعاب المفاهيم المختلفة  -
ن والربط بينها وتوظيفها في حل المشكالت العلمية والتطبيقية في ميدااؤساسية التي اكتسبها من مختلف المعارف  

 تتولى لجنة البرنامج:و  تخصصه  وهو ليس امتحانار آخر في المساقات التي درسها الطالب.
تحديد المجاالت التي يشملها االمتحان الشامل واقتراح المراجع والمقررات الالثمة لذلج  وتوثيع العالمات  .أ

 ل محور بالنسبة للتخصص الدقيق.حسب أهمية ك
تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين بموضوع االمتحان لوضع اؤسئلة  وتصحيح  .ب

اإلجابات مع مراعاة إعطاء الطلبة أرقامار سرية  وقيام عضوين من أعضاء الهيئة التدريسية بتصحيح كل 
 س ال من أسئلة االمتحان.

االمتحان الشامل من طرف رئيس اللجنة للعميد وعميد القبول والتسجيل واالمتحانات إبالغ نتائج الطلبة في  .ج
 إلقرارها واإلعالن عنها.

يتكون االمتحان الشامل من ورقة واحدة  وتكون مدته  الث ساعات  وعلى الطالب أن يتقدم بطلب لدخول هذا  –
 االمتحان حسب النموذج المعد لهذا الغرض.

الشامل بعد إنهائه بنجاح جميع المساقات المقررة في خطته الدراسية  شريطة أن ال يقل  يتقدم الطالب لالمتحان –
  .%75معدله التراكمي عن ن

 يعقد االمتحان الشامل مرة واحدة في العام في بداية الفصل اؤول من العام الدراسي. –

لجنة  ية فقط في موعد يحدده رئيسإذا رسب الطالب في االمتحان الشامل للمرة اؤولى فيمكنه التقدم له مرة  ان –
البرنامج  شريطة أن ال يتجاوث نهاية الفصل الالحق الذي أعطي فيه االمتحان اؤول  وال يدخل هذا الفصل 

 ضمن الحد اؤعلى للدراسة.

ذا رسب الطالب في المرة ال انية فإنه:%75تكون عالمة النجاح في االمتحان الشامل ن –    على اؤقل  وا 

 نامج الماجستير.يفصل من بر  .1
 يمنح شهادة دبلوم عال في حقل تخصصه.   .2

تسجل نتيجة الطالب في االمتحان الشامل في كشف عالماته بعبارة نناجح  أو نراسب  في كل مرة يتقدم فيها  –
 لالمتحان.

 
  :مشروع الرسالة

  18نبمشروع رسالته بعد إنهائه دراسة ما ال يقل عن  نمنسق البرنامج  يتقدم طالب الماجستير إلى رئيس القسم .أ
  .%81ساعة معتمدة بنجاح من مساقات خطته الدراسية  على أن ال يقل معدله التراكمي عن ن

 يتضمن مشروع الرسالة الواردة في الفقرة نأ  السابقة ما يأتي: .ب

 

 عنوان الدراسة. .1
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 مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها. .2

 السابقة.الدراسات  .3

 منهجية البحث. .4

 قائمة المصادر والمراجع. .5

 من يرغب في أن يشرف عليه من أعضاء هيئة التدريس.  .6

يجوث أن يقترح كل برنامج قائمة بعناوين الموضوعات التي لم يسبق دراستها والتي تخدم أهداف المعرفة اإلنسانية  .ج
 هم.وأهداف التنمية في فلسطين ليختار منها الطلبة مشروعات رسائل

قرار عنوانها وخطتها  ويقوم مقرر المجلس  .د توصي لجنة البرنامج إلى المجلس بتعيين مشرف على رسالة الطالب وا 
قرار عنوان الرسالة وخطتها.  برفع التوصية إلى العميد الذي يصدر قرارار يتضمن بتعيين المشرف وا 

تمت  ويتم التعديل بالطريقة نفسها التيهع. يجوث تعديل عنوان الرسالة وخطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلج  
 بها الموافقة عليها 

 ث. يجوث للطالب المسجل على الفصل الصيفي اقتراح تعيين المشرف وتسجيل الرسالة أو مناقشتها.

 
  :المشرف على الرسالة

لى عيشترط في المشرف أن يكون عضو هيئة تدريس من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارج متفرغ قد أمضى سنتين  .أ
 اؤقل في العمل الجامعي.

يجوث لألستاذ المساعد اإلشراف على رسائل الماجستير فقط على أن يكون قد أمضى سنتين في العمل الجامعي  .ب
ولديه  ال ة أبحاث منشورة أو مقبولة للنشر في مجال تخصصه في مجالَّت علمية محكمة ومعترف بها  وغير 

 دكتوراه.ال ةأطروحمستلة من رسالة الماجستير أو 

يجوث عند عدم توافر مشرف من ذوي التخصص من داخل الجامعة تعيين مشرف من الجامعات المحلية أو  .ج
العربية ممن تتوافر فيه شروط اإلشراف المنصوص عليها في تعليمات الكلية  ويتم ذلج بتنسيب من لجنة البرنامج  

 وموافقة المجلس.

البرنامج الموافقة على أن يستمر عضو هيئة التدريس الحاصل على يجوث للمجلس بناء على تنسيب من لجنة  .د
إجاثة تفرغ علمي أو انتداب أو إجاثة بدون راتب في اإلشراف على رسالة الطالب  أو المشاركة في اإلشراف على 

 أن تراعى مصلحة الطالب  وعلى أن تكون إجاثة التفرغ أو االنتداب داخل فلسطين.

 أن يقع موضوع الرسالة في حقل تخصصه العلمي  ومجال اهتمامه البح ي. يشترط في اختيار المشرف .ه

 يجوث تعيين مشرف مشارج تنطبق عليه شروط اإلشراف على الرسائل بتنسيب من لجنة البرنامج وموافقة المجلس. .و

 يجوث تغيير المشرف لظروف خاصة است نائية  وباؤسلوب نفسه الذي عين فيه. .ث
 لرسائل التي يحق للمشرف اإلشراف عليها في وقت واحد كما يأتي:يكون الحد اؤعلى لعدد او 

 ست رسائل إذا كان برتبة أستاذ. .1
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 أربع رسائل إذا كان برتبة أستاذ مشارج. .2

 رسالتان إذا كان برتبة أستاذ مساعد. .3

 
 :العلمية الرسائل على اإلشرافآليات 

 وعلى والتوجيه  المشورة لطالبه المشرف فيها يقّدم أخالقية  مهنية أكاديمية مس ولية رسالة ماجستير على اإلشراف يعدّ 
 ضرورة الدراسات العليا كلية وت كد .والباح ين العلماء بين الشائعة اؤكاديمية باؤعراف االلتثام والمشرف الطالب
 الدراسات طالب يجد أن ونرجو الماجستير  رسائل على اإلشراف آلليات دليالر  لذلج وتقّدم والتقاليد  اؤعراف بهذه االلتثام
 علمي عمل إنجاث في منهما كلّ  أدوار حول وافية تفاصيل معايير من يتضمنه وما الدليل هذا في والمشرف العليا 
 .متمّيث

 أخرى ساعة ويخصص أسبوعيار  ساعة رسالة على مشرفرا تعيينه صدور تاريع من الطالب يمنح أن المشرف علىو 
جراءات سابقة دراسات أو نظري  وأدب ومسودات  ومقاييس اختبارات من إنجاثه يجري ما لقراءة أسبوعيار   بح ية  وا 
 مالءمتها  ومدى المستخدمة  المراجع على والوقوف اإلحصائي  التحليل ونتائج والمذّكرات البرامج تقييم عن فضالر 

 عبر معه التواصل على يحرص وأن ونصائحه  المشرف  بتوجيهات االلتثام الطالب وعلى. تو يقها ودّقة واستخدامها 
رشادات توجيهات  من له يقّدم ما وتدوين عليها  المتفق القنوات ا بذلج خاص سجل في وا   لتسهيل والتاريع باليوم مشفوعر
 عرض يلي وفيما. الماجستير لرسالة ساعات تسع تخصص أن على التعليمات نّصت وقد والتواصل  االتصال عمليات
 :ذلج في المشرف ؤدوار

 
 :وتحديدها الدراسة مشكلة بلورة في المشرف دور
 يقوم سوف التي العلمية رسالته على اإلشراف على مبدئيا وافق الذي الطالب توجيه مس ولية المشرف عاتق على يقع

 التخصص مجال في وبح ية وعملية أكاديمية  خبرات من لديه بما الدراسة مشكلة تحديد في ومساعدته بإنجاثها 
 :اآلتية اإلجراءات من بعدد القيام في دوره ويتم ل للطالب  الدقيق

 بالقضايا وعيه تعميق بقصد فيه  البحث يرغب الذي الدراسة موضوع مجال في للقراءة الطالب المشرف يوجه -
 .الدراسة تستحق مشكلة اختيار في الطالب يساعد وبذلج المشكلة تحديد قبل القائمة  والمشكالت

 مجال في السابقة المحلية للدراسات مسح بإجراء تحديدها أو /و المشكلة اختيار بعد الطالب المقترح المشرف يكلف -
 إلى وترقى البحث  تستحق وأنها قبل  من تناولها يجر لم دراستها المنوي المشكلة أن من للتأكد المستهدف البحث
 .المستهدفة العلمية الدرجة مستوى

 بما وااللتثام المشكلة تناول كيفية حول واضح بتصّور معه يعمل الذي العليا الدراسات لباط المقترح المشرف يثود -
 .الشأن هذا في الدليل في قّدم

قرار التعديالت  إلجراء الطالب وتوجيه المشروع  لعناصر وناقدة واعية بقراءة المقترح المشرف يقوم -  المشرف وا 
 .القسم في العليا الدراسات للجنة تقديمه قبل للمناقشة  صالح المقترح المشروع بأن خطيًّا
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 أعضاء غير من اؤساتذة من وعدد الطالب بحضور العليا الدراسات لجنة أعضاء من للمشروع علنية مناقشة تجري -
 في العليا الدراسات طلبة من عدد حضور من بأس وال الخبرات  وتبادل االستماع ؤغراض العليا الدراسات لجنة

 من أسبوعين على تثيد ال مدة في اللجنة من المقّدمة المقترحات بكافة اؤخذ الطالب وعلى الطالب  تخصص
 .المناقشة تاريع

 ابهذ الدليل في جاء ما وفق للمشروع  اؤساسية العناصر يتضمن ال المقّدم المقترح المشروع أنّ  اللجنة وجدت إذا -
 بآخر أو بشكل ترتبط ال أنها أو المستهدفة  العلمية الدرجة مستوى إلى ترقى ال المشكلة أنّ  أو الخصوص
 أو ومالءمة  ارتباطار  أك ر آخر موضوع عن جديد من البحث الطالب من تطلب فإنها للطالب  الدقيق بالتخصص

 لمناقشة القسم في العليا الدراسات للجنة جديد من دراسته مخطط لتقديم الطالب يعود  م المشروع لتطوير أفكاررا تقّدم
قراره البديل  أو المعّدل المشروع  .وا 

وا تنسب أو الدراسة مشروع تطوير في الطالب مع عمل الذي المقترح المشرف بتعيين اللجنة تنسب -  من آخر عضر
 .بذلج الخاصة التعليمات وفق الطالب لمشروع رئيسرا مشرفرا الخارج من أو القسم

 في العليا الدراسات لجنة أعضاء بتوقيع مشفوعة المشرف تعيين استمارة مع المعّدلة صورته في المشروع يرفع -
 أعضاء من دراسته إلى ليصار الطالب  فيها يدرس التي الكلية في العليا الدراسات لجنة إلى الرئيس والمشرف القسم
قراره اللجنة  إجراءات الستكمال الجامعة في العليا الدراساتكلية  إلى التربوية العلوم كلية عميد بوساطة رفعه  م وا 

 .البحث مدار الموضوع حيث من واعتماده إقراره  م الجامعة في العليا الدراسات مجلس أعضاء من مناقشته
 الدراسات لجنة تنسيب ضوء في وجد إن المشارج والمشرف الرئيس المشرف الجامعة في العليا الدراسات عميد يعّين -

ا الكلية  في العليا  .الطالب رسالة على اإلشراف بدء بتاريع مشفوعر
 

 :الرسالة على الفعلي اإلشراف في المشرف دور
 وعلى الجامعة  في العليا الدراسات مجلس من الدراسة مشروع إقرار بعد الرسالة على الفعلية اإلشراف عملية تبدأ

 عناصر  من عليه تشتمل وما  الرسالة فصول لبناء بها يهتدي واضحة  طريق خارطة للطالب يرسم أن المشرف
 فصل كل في المشرف دور يتبلور وهكذا عليها  المتفق الخريطة وفق ينجثه ما ويتابع .صحيحة بلغة منّظمة وكتابتها

 :اآلتية في أدواره وتتم ل فصول من
 الواردة والمعايير التعليمات ضوء في يجري فصل لكل وكتابة وتنظيم هيكلة من الطالب به يقوم ما أن من التأكد -

 الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة. كلية في المعتمد عليها واإلشراف العلمية الرسائل كتابة دليل في
 تعلق ما أو الكتابة بعمليات منها تعلق ما سواء الطالب تواجه قد التي الصعوبات وتذليل الالثم الفني العون تقديم -

جراءاته العملي بالتطبيق  .بذلج الخاص الدليل في المعتمدة المعايير وفق اإلنجاث صيرورة يضمن بما وا 
حالته دراسته  بموضوع المتعلقة وال انوية اؤصلية المراجع أحدث إلى الوصول في ومساعدته الطالب توجيه -  إلى وا 

 لدراسته  والفلسفية النظرية الخلفية لبناء الالثمة والمعارف المعلومات على للحصول المتخصصة اإللكترونية المواقع
 .بدقة دراسته وعناصر متغيرات يتناول بحيث جيدرا حبكرا محبوج نظري أدب بلورة في توظيفها وكيفية
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 واستخدام  للرسالة الخمسة الفصول من فصل كلّ  في شخصيته إلظهار المناسبة المواقف إلى الطالب توجيه -
 .لذلج المناسبة اللغوية اؤساليب

 مشكلة أنّ  على يدلل ما وتقديم النظرية  الخلفية بناء في السابقة الدراسات نتائج توظيف كيفية إلى الطالب توجيه -
 التربوي اؤدب وبين بينها والربط ال اني  الفصلي ف السابقة الدراسات تنظيم وكيفية والتناول  البحث تستحق الدراسة

 الخامس الفصل في النتائج مناقشة في الدراسات هذه نتائج توظيف للطالب يمكن وكيف للدراسة النظري اإلطار في
 .الرسالة فصول من

 الفصل في اإلطار من النظري اؤدب تحت تناولها يجري التي للموضوعات مخطط وضع في الطالب مساعدة -
 الخاصة والمعايير والتعليمات ينسجم وبما والكيف  الكم حيث من ذلج في اعتمادها يجب التي واؤسس ال اني 
 .المعتمد الدليل في بذلج

 الحدا ة عوامل حيث من مالءمتها مدى من والتأكد جمعها  التي السابقة الدراسات مجموعة في الطالب مناقشة -
 وااللتثام لها  عالقة ال التي الدراسات جميع استبعاد إلى الطالب وتوجيه المستهدف  بالمحور المباشر واالرتباط
 .عليها والتعقيب نقدها وكيفية تنظيمها  بمعايير

لى المتخصصين  إلى وتوجيهه المحكمين فئات تحديد في الطالب مع التعاون - ا أك رهم وا   مراعاة مع ودقة  اهتمامر
 .العالقة ذات العملية والخبرات النظرية المعارف بين التواثن يحقق بما التحكيم هيئة في التنويع

 البرامج وبناء الدراسة  أدوات من أداة كلّ  بناء في يتبعها أن ينبغي التي اإلجرائية الخطوات إلى الطالب توجيه -
 أغراض ضوء في التعليمية المحتويات تنظيم وكيفية وغيرها  المصاحبة واؤدلة العالجية أو التدريبية أو التعليمية
 تحسين في المحكمين السادة لمالحظات الطالب توظيف وكيفية الالثمة  وال بات الصدق إجراءات ومتابعة الدراسة 
 .اإلعداد تحت التعليمية والبرامج اؤدوات

 والتأكد للدراسة العملي التطبيق مرحلة في الطالب تواجه قد التي الصعوبات تذليل المهمة المشرف أدوار من ولعلّ  -
 هذا في العلمية اؤساليب بإتباع وذلج بذلج  المتعلقة والضوابط وبالكيفية المحدد الوقت ضمن بالتطبيق القيام من

 على الحصول أو الطلبة وأعمال التطبيق  من عينات تصوير طلب أو التجريب  لمواقع المشرف كثيارة الشأن
  الخاص بطلب 9  والحصول على نموذج نالتطبيق فيها جرى التي والم سسات المدارس من رسمية وكتب تقارير

 تسهيل مهمة جمع البيانات.
 هذا في الفني العون أشكال وتقديم فرضية /س ال بكل الخاصة اإلحصائية المعالجات إجراء على الطالب تشجيع -

ذا أمكن  ما الشأن  وتثويد اإلحصاء  في المتخصصين أفضل إلى الطالب توجيه المشرف فعلى ذلج تعذر وا 
 على االختبار فقرات وبتوثيع وبإجاباتهم  الدراسة أفراد /وبالعينة فرضياتها  /وأسئلتها  الرسالة بعنوان اإلحصائي
 المناسبة  اإلحصائية التحليالت إجراء من ليتمكن للدراسة  التابعة المتغيرات من متغير لكلّ  الفرعية اؤبعاد /المهارات
 ؤغراض اإلجراءات هذه م ل من النوعية الدراسات تست نى وقد. التجريبية وشبه المسحية الدراسات على هذا ويصدق
 .الكمية البيانات تحليل
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 عن واإلجابة حدة  على س ال بكلّ  المتعلقة البيانات تحليل في الطالب يناقش أن للمشرف المهمة اؤدوار ومن -
 المصاحب أو ال نائي أو اؤحادي التباين المستخدمة  تحليل اإلحصائية للطريقة فهمه من والتأكد الطالب  أسئلة
 س ال  بكل المتعلقة المجدولة النتائج عرض في الصحيحة المنهجية اتبع الطالب أنّ  من والت بت  ) ذلج شابه وما

 .فاهمة قراءة قراءتها في يسهم بما عليها والتعليق
 أو بالس ال المتعلقة النتائج أو النتيجة بتحديد ويكلفه ومناقشتها  النتائج تفسير كيفية إلى الطالب المشرف يوجه -

 مدار النتائج أو النتيجة  ظهور في م  رة تكون ربما عوامل  من المستقل المتغّير في ما تحديد  م الفرضية 
ا الطالب إعطاء للمشرف ويمكن المناقشة   بآراء تأييدها وكيفية  منطقيار  تفسيررا النتائج إحدى لتفسير نموذجر

 أو العربية الدراسات نتائج بعض مع اتفاقها عدم أو اتفاقها مدى إلى باإلشارة مناقشتها  م .ال قات المتخصصين
 في الدراسة نتائج تناول في المحوري دوره تأكيد من والبد. ذلج بمحاكاة الطالب يقوم ثيح الصلة  ذات اؤجنبية
 .تخصصه في باح را شخصيته يعكس بما الخامس الفصل

 بالمالحظات مصحوبرا الطالب  ينجثه فصل لكل ناقدة قراءة المشرف قراءة في اإلشراف في اؤهم الدور ويتم ل -
 به اؤخذ يرغب ال أو منها  يفهم ال فيما الطالب ومناقشة بها  اؤخذ وجوب على وحّ ه اإل رائية  أو /و التقويمية

 من المستهدف النتاج وهي الطالب لدى البحث مهارات تشكيل في الح ي ة المتابعة من اآلليات هذه تسهم إذ منها 
 .الرسالة إعداد

 لغة عن واالبتعاد الكتابة  في الفصيحة اللغة واستخدام متواثنة  فقرات في الكتابة أهمية للطالب المشرف ي كد -
 .واحد بموضوع تتعلق التي اؤفكار تناول في المنطقي التسلسل ومراعاة والحشو  والمجاث  المديح

 أو التوضيح ؤغراض كتابة في توظيفه وكيفية والقائمة  المتن في التو يق متابعة في المشرف بدور يتعلق وفيما -
 الدليل أوضح فقد واإلجراءات النتائج بعض من الت بت أو النظر ووجهات اآلراء تدعيم أو المعارضة  أو التأييد

 .االجتهاد يقبل ال بما ذلج المتضمنة والمعايير
 أ ناء وتوجيهات إرشادات من للطالب قّدمه بما المتعلقة الملحوظات أبرث فيه يدون خاص بسجل المشرف يحتفظ -

  ويقدم تقارير دورية للمتابعة دراسي فصل كلّ  نهاية في الطالب حققه الذي اإلنجاث ومدى اإلشراف  عملية سير
  .19بحسب النموذج ن

 الرسالة عنوان على المبررة التعديالت بعض إدخال إلى أحيانار  المشرف مع والتنسيق بالتعاون الطالب يلجأ قد -
قرار المقنعة  بالمبررات امشفوعر  اؤكاديمي القسم رئيس إلى التعديل بطلب التقّدم ذلج ويستدعي المسّجلة   المشرف وا 
 .ذلج على وموافقته

 وقد معينة ومبررات ؤسباب اؤطروحة أو الرسالة على اإلشراف في الستمرارا – أحيانار – المشرف على يتعذر قد -
 بدءرا الرسمية القنوات إتباع من البد الحالتين كلتا وفي المشرف  تغيير طلب إلى خاصة حاالت في الطالب يلجأ

 .الخاصة النماذج وتعبئة العليا الدراسات عمادة  م الكلية فعمادة اؤكاديمي بالقسم
قراره ومراحل مناقشته الدراسة مشروع أو مخططإعداد   :وا 
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 النقاط في المراحل هذه وتتم ل المختّصة  العلمية اللجان من فيها مناقشته يجري مراحل بعدة الدراسة مخطط يمر
 :اآلتية

 ذات المعرفة مصادر إلى بالرجوع الدقيق تخصصه مجال في البحث تستحق مشكلة العليا الدراسات طالب يحدد .1
 بصدد التي بالمشكلة واهتمام عالقة لهم ممن والخبراء الجامعات أساتذة من بالمتخصصين االستعانة ويمكن الصلة 
 يمكن وما وأهميتها المشكلة هذه ؤبعاد صفحتين في مكتوبار  تصّورار  له يتبع الذيلمنسق التخصص  ويقّدم تناولها 

 يمأل  م المشكلة  هذه لدراسة بها سيقوم التي اإلجراءات ويوّضح للطالب  الدقيق التخصص مجال إلى تضيفه أن
 العلمية الدراسات على اإلشراف شروط فراتتو  أن ريطةواسم المشرف المقترح  ش المقترح بالعنوان خاصة استمارة

 فيه ترى ممن غيره من أو الطالب اقترحه ما التعيين حق القسم في العليا الدراسات وللجنة  التخصص مراعاة مع
 في حال وجود ما يبرر ذلج. التناول مدار الموضوع مجال في الدقيق التخصص من والقرب القدرة

 المستويين على المقترح بالعنوان الصلة ذات السابقة للدراسات لكترونيإ أولي مسح بإجراء الطالب المشرف يكلف .2
 .الغاية لهذه أعدّ  خاص   إقرار أنموذج ويمأل  سابقار  حمطرو  غير الموضوع أنّ  من للتأكد والعربي المحلي

قراره المقترح العنوان بمناقشة القسم في العليا الدراسات لجنة تقوم .3  مشرف تعيين يجري  م تعديله أو رفضه أو وا 
 .محددة معايير ضوء في المشرف تعيين يجري حيث اللجنة  من المعتمد للعنوان مناسب مخطط لتطوير للطالب

 في المعتمد الدليل في هو ما وفق البحث مخطط لمشروع مناسب تصّور بوضع المشرف مع بالتعاون الطالب يبدأ .4
 مناقشة فيه يطلب منسق تخصصه نرئيس القسم  إلى الطالب يتقّدم المخطط هذا إعداد من االنتهاء وبعد. الكلية

 ويسّلم. للمناقشة المخطط بصالحية المشرف بإقرار المخطط وبشفع القسم  في العليا الدراسات لجنة من المخطط
 قراءته  من اللجنة أعضاء ليتمكن اللجنة اجتماع تاريع من أسبوع قبل المخطط من نسخة اللجنة في عضو كلّ 

 .المقترحة والتعديالت المالحظات وتقديم
 الطالب ويأخذ اؤكاديمي  القسم في المتخصصين اؤساتذة من وعدد المشرف  بحضور علنيًّا الطالب مناقشة تجري .5

. التعديالت تلج ضوء في المخطط عناصر صياغة ويعيد اللجنة  أعضاء عليها يتوافق التي بالتعديالت والمشرف
 القسم رئيس إلى المعّدل المخطط تقديم الطالب صياغة عناصر المخطط في ضوء تلج التعديالت. ويعيد ويعيد

 أنموذج تعبئة  م المخطط  على العليا الدراسات لجنة أعضاء باقتراحات الطالب أخذ مدى من والتحقق لمراجعته
 العربية باللغتين وترجمته نهائية بصورة الرسالة عنوان وتحديد الطالب  ى رسالةعل المشرف بتعيين التنسيب

 .المخطط مناقشة لجنة أعضاء بتواقيع مشفوعار  واإلنجليثية 
 بالنظر اللجنة تقوم إذ الكلية  في العليا الدراسات لجنة إلى المعّدل المشروع أو المخطط المنسق نرئيس القسم  يرفع .6

 ليصار المعني القسم إلى المخطط ويعاد المخطط  ببناء الخاصة بالمعايير الطالب التثام مدى وتقييم عناصره  في
 النقص  لجوانب استكمال صورة في تكون قد والتي .وجدت إن المطلوبة بالتعديالت والمشرف الطالب إعالم إلى
قرارها  بالتعديالت اؤخذ من التأكد وبعد. بالمخطط صلة له ليس ما حذف أو تعديله  يلثم ما تعديل أو  يرفع وا 

 .الجامعة في العليا الدراسات عمادة إلى الكلية عمادة طريق عن رسميًّا المخطط



21 

 التوصية أو إقراره  م الجامعة  في العليا الدراسات مجلس أعضاء من البحث مشروع أو المخطط مناقشة تجري .7
عادته التعديالت  إلجراء المعني القسم إلى  م الكلية إلى البحث مخطط إعادة يتطلب مما التعديالت بعض بإجراء  وا 
 من الرسالة على العمل بداية تاريع تحديد يجري إذ نهائية بصورة واعتماده إلقراره العليا الدراسات عمادة إلى  انية

 .المختص المشرف من عليها اإلشراف وبداية الطالب
 

   :تهامناقشو الرسالة إعداد 
سهامار أ.   يعد الطالب رسالته بلغة سليمة ومنهجية علمية على أن تتوافر فيها اؤصالة  وأن تحوي إنجاثار علميار جديدار وا 

 في تعميق المعرفة في ميدان تخصصه وأن ال تكون مخالفة لألمانة العلمية.
عند انتهاء الطالب من إعداد رسالته وطباعتها حسب المواصفات المنصوص عليها في دليل كتابة الرسائل  .ب

قّدم ت    الخاص بطلب تحكيم ومناقشة الرسائل01يعبئ الطالب النموذج ن لجنة البرنامجالجامعية الصادر عن 
لى منسق البرنامج للتأكد من مطابقتها لألسس والمعايير إ لتمريرهاؤغراض   ية الدراسات العليالكمنها ل ةنسخ

لجنة البرنامج  بإبالغ رئيس بعدها عميد كلية الدراسات العليايقوم   لدليل كتابة الرسائل الجامعيةالمحددة في العامة 
 خطيار للسير في إجراءات تشكيل لجنة المناقشة.

 تشكل لجنة المناقشة بعد أن ينهي الطالب دراسة جميع المساقات المطلوبة في خطته بنجاح  وبمعدل تراكمي  .ج
   على اؤقل  واستيفاء متطلبات اللغة االنجليثية.%81ن

ير تتكون لجنة لمناقشة رسالة الماجستكتابيار يعين العميد   ة من المشرفبناءر على تنسيب لجنة البرنامج  وتوصي .د
من مشرف الطالب رئيسار  والمشرف المشارج نإن وجد  عضوار  وعضوين آخرين يقع موضوع الرسالة في مجال 

ا دهمأن يكون أح علىتخصصهما  أو في مجال اهتمامهما البح ي  وتنطبق عليهما شروط اإلشراف في الجامعة  
 من خارج الجامعة.

نسخار من الرسالة بعدد أعضاء لجنة المناقشة  إلرسالها لهم قبل موعد  إلى كلية الدراسات العليايسلم الطالب   .ه
 المناقشة بشهر على اؤقل.

  الخاص بتقرير عضو لجنة المناقشة معبأر وموقعار إلى عميد كلية الدراسات 11يعيد أعضاء لجنة المناقشة نموذج ن .و
ال تعاد للمشرف والطالعليا  فإذا كان التنسيب بصالحية الرسالة للمناقشة  تستكمل إجراءات المناقشة الب   وا 

 لتصويب الوضع بحسب مالحظات أعضاء لجنة المناقشة.

على  برنامجومنسق ال يحدد العميد موعدار لمناقشة الرسالة بناءر على تنسيب من لجنة البرنامج وتوصية من المشرف .ث
لج عن أسبوعين  وأن ال تثيد عن شهر  وذ  تقل المدة بين تعيين أعضاء لجنة المناقشة  وبين موعد المناقشةأن ال

  .12بحسب النموذج ن
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 تناقش الرسالة على النحو اآلتي:  .ح
 يعرض الطالب ملخصار لرسالته. (1
يتولى رئيس اللجنة إدارة المناقشة  وال يشترج فيها  وبعد انتهائها تتداول اللجنة وتقرر بأغلبية أعضائها نتيجة  (2

  .13بعد إجراء التعديالت   أو نراسب   وبحسب النموذج نالمناقشة بإحدى الصيغ اآلتية: نناجح   أو نناجح 

لطالب أن يجريها في مدة أدناها أسبوعان  وأقصاها أربعة إذا كانت النتيجة نناجح بعد إجراء التعديالت   فعلى ا (3
ال  أشهر من تاريع المناقشة  ويعد الطالب ناجحار إذا وافقت اللجنة باؤغلبية على الرسالة بعد إجراء التعديالت  وا 

لتخرج  ل للحد اؤعلى المسموح به فيعد راسبار وال تحتسب هذه المدة ضمن الحد اؤعلى للدراسة  وال تعد تجاوثار 
  .14ويو ق قرار لجنة المناقشة بإجراء التعديالت بحسب النموذج ن

يرسل قرار لجنة المناقشة بعد اعتماده من لجنتْي البرنامج والمجلس إلى عميد القبول والتسجيل واالمتحانات في  (4
ه على إجرائه يد مشرف  وتأكموعد أقصاه أسبوعان من تاريع المناقشة  ويسلم الطالب رسالته بعد إجراء التعديالت

 .لها

 إجراءات المناقشة ونجاح الطالب  يجري اآلتي: ءح  بعد انتها
يودع الطالب خمس نسع من الرسالة لدى العميد موقعة من أعضاء لجنة المناقشة بعد إجراء التعديالت التي  .1

حسب  الجامعةالجامعة  ويوقع تفويض حرية التصرف لملكية طلبتها  وتكون مجلدة وفق مواصفات مكتبة 
  .15النموذج ن

ترسل إحدى النسع إلى البرنامج  ونسختان إلى المكتبة  ونسخة إلى مركث إيداع الرسائل في الجامعة  وتحفظ  .2
 نسخة واحدة لدى المجلس.

تودع لدى المجلس نسخة من الرسالة على قرص حاسوب بالمواصفات التي تطلبها  ويو ق اإليداع حسب  .3
 اؤصول.

   الستكمال متطلبات التخرج.16نموذج نيعبئ الطالب  .4

الماجستير التي أتمها بنجاح  وبناءر على التوصية بمنح الدرجة نمسار  يمنح الطالب مصدقة بعنوان رسالة .5
   لمسار االمتحان الشامل.18   أو من خالل النموذج ن17الرسالة  بحسب النموذج ن

 
 منح الدرجة:

العالي بقرار من مجلس الجامعة  بناء على تنسيب من المجلس  وتوصية من تمنح شهادة الماجستير وشهادة الدبلوم 
لجنة البرنامج  وذلج بعد إتمام إجراءات التخرج العامة في الجامعة. علمار أن درجة الماجستير تمنح للطالب المنتظم 

مي ال حصول على معدل تراكبعد إتمامه جميع المتطلبات الواردة في اؤنظمة والتعليمات المعمول بها في الكلية  وال
  لمسار االمتحان الشامل  وقضاء الحد اؤدنى للمدة المطلوبة للتخرج  وعدم %75  لمسار الرسالة و ن%81يقل عن ن

  24ن نع لتجاوث الحد اؤعلى. ويجوث أن تمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا لطالب الماجستير بعد إنهائه ما ال يق
   في إحدى الحاالت اآلتية:%75خطته الدراسية وبمعدل تراكمي ال يقل عن نساعة معتمدة بنجاح في 
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  شهرار متصالر على انتظامه في الدراسة  ولم 48إذا انقضى الحد اؤعلى على تسجيل الطالب في البرنامج وهو ن .1
 يستطع انجاث رسالته.

 إذا رسب طالب الماجستير في االمتحان الشامل مرتين. .2

 رسالة الماجستير.إذا رسب في مناقشة  .3

 إذا أبدى خطيار عدم رغبته في مواصلة دراسة الماجستير  واالكتفاء بالحصول على شهادة الدبلوم. .4

 
 :الرسالةشة مناق نتائج
 :اآلتي النحو على العليا الدراسات طالب رسالة لمناقشة المحتملة اؤربع النتائج من نتيجة كلّ  محددات حصر يمكن

ا الطالب نتيجة تكون عندما. 0  :اآلتية النتيجة هذه تتطلب ،تعديالت بدون ناجحا
 .دراسات العلياال كلية في المعتمد الدليل في هي كما إعدادها معايير الرسالة في فرايتو  أن.  أ

 .المناقشة موقف في والمنطقي العلمي الدفاع في قدرة الطالب يظهر أن. ب
 .ومحدودة شكلية والتو يق والتنسيق والطباعة الكتابة في أخطا ه تكون أن. ج
 

ا الطالب نتيجة تكون عندما. 7  :اآلتية من أك ر أو واحد جةيالنت هذه يبرر ،طفيفة تعديالت إجراء مع ناجحا
 لغوي  حشو ووجود الفرعية  العناوين تنظيم في وخلل الفتة  بصورة متكررة تو يق وأخطاء لغوية  أخطاء وجود .أ

 بعض في نقص وأ اؤفكار بعض عرض في وتأخير تقديم ووجود التوصيات  اشتقاق في وخلل طباعية  وأخطاء
 اقتباسات عدة لنفسه الطالب ينسب أن أو المقدمة  تتضمنها أن يجب التي اؤفكار في ونقص السابقة  الدراسات

 .مو ّقة غير
 .المناقشة تاريع من شهر على تثيد وال أسبوعين عن تقل ال مدة في التعديالت هذه إلجراء فرصة الطالب يمنح  .ب

ى عل يثيد ما الرسالة تتضمن أن النتيجة هذه تتطلب ،جوهرية تعديالت إجراء مع ناجحاا  الطالب يكون عندما. 3
 :اآلتية النقاط من  %51ن
 بناء في جوهري خلل وجود الدراسة  مشروع في عليها المتفق الدراسة أسئلة من أك ر أو س ال عن اإلجابة عدم أ.

 بّين وقصور. اإلحصائي التحليل في جوهرية أخطاء وارتكاب الدراسة  وأهداف يتفق ال بما الدراسة أدوات إحدى
 ذلج وقع سواءر  التابعة أو المستقلة الدراسة متغيرات من أك ر أو متغّير تناول وعدم. ومناقشتها النتائج تفسير في

 .عمدار  مأ سهورا
 التالي الدراسي الفصل نهاية أقصاها مدة في المناقشة لجنة تحددها مدة التعديالت إلجراء فرصة الطالب يمنحب. 

 لجنة أعضاء على تعديلها بعد الرسالة وتعرض .الغاية لهذه فصالر  الصيفي الفصل يحسب وال المناقشة فصل بعد
 الرسالة على اللجنة وافقت إذا ناجحار  الطالب ويعدّ  العليا  الدراسات عميد موعده يحدد اجتماع في جميعهم المناقشة

ال المعّدلة  صورتها في  .راسبار  الطالب يعد وا 
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 :اآلتية الحاالت من أك ر أو واحدة عليه انطبقت إذا ،راسباا  الطالب مناقشة نتيجة تكون. 4
 من أكانت سواءر  أخرى رسائل من أك ر أو لفصل) سرقة  حرفية هناج أنّ  أعضائها أحد أو اللجنة اكتشفت ذاأ. إ

 .اؤجنبية مأ العربية البيئة
 .المعتمد العنوان في الواردة المتغيرات غير أخرى متغيرات لمعالجة دراسته في اتجه الطالب أنّ  تبين إذا. ب
 .إصالحه يصعب الرسالة فصول بناء في جوهريار  خلالر  هناج أن اللجنة أعضاء اكتشف إذا. ج
 

 :الرسالة تقويم منطلقات
 هي التقويم إجراءات إن: القول إلى بعضهم ويذهب واإلنجاث  العمل نوعية تحسين مداخل من مهما مدخالر  التقويم يعدّ 

نّ  والباح ين  العليا  الدراسات طلبة لدى البح ي اؤداء بمستويات االرتقاء تستهدف تدريسية  إجراءات  طلبة وعي وا 
 أخطاء من الحدّ  أو /و التقليل في بأخرى أو بصورة يسهم سوف واستخدامها وأبعاده  التقويم بمنطلقات العليا الدراسات
 :اآلتية في العلمي البحث تقويم منطلقات تحديد ويمكن العلمي  البحث

 من يطرق ولم الدقيق التخصص مجال في جديد الدراسة موضوع أنّ  يعني وهذا :الدراسة موضوع أصالة مدى .1
 .ذلج على تدل وم شرات جوانب فيه يتوفر أن والبد اؤصالة  أو بالجّدة عليه يطلق ما وهو قبل 

 ما وتقديم أبعادها  وشرح بالمشكلة  اإلحساس بمدى ذلج ويتعلق :البحث مدار الدراسة مشكلة وضوح مستوى .2
 .عالقة ذات سابقة دراسات بنتائج وتدعيمها دراستها وأهمية وجودها  على يدلل

 المعتمدة والمنهجية يتفق بما وفرضياتها الدراسة أسئلة تحديد في ذلج ويتم ل :ووضوحها المشكلة عناصر تحديد .3
 .البحث مدار المختلفة ومتغيراتها المشكلة  تناول في

 حقل في معرفة من تضيفه ما بمدى الدراسة أهمية تقاس حيث :الدقيق التخصص مجال في الدراسة أهمية .4
 بهذه المتأ رة الجهات ومواقف أدوار تفعيل في ودورها الدراسة  عنها تسفر التي النتائج في اؤهمية وتتحدد التخصص 

 .النتائج
 لمعالجة المناسب المنهج باعتماد ذلج ويتعلق :الدراسة مشكلة تناول في العلمي بالمنهج الباحث التزام مدى .5

 على التحليلي الوصفي المنهج اعتماد يناسبه ال حين في التجريبي شبه المنهج الموضوع يناسب فقد البحث  موضوع
 .الم ال سبيل

 العربية  الكتابة قواعد الباحث الطالب مراعاة مدى في ذلج ويتبدى :العرض أسلوب وجودة المستخدمة اللغة سالمة .6
 واختيار المعاني  عن التعبير في والداللية اللفظية السياق قرائن واستخدام والمعلومات  اؤفكار تسلسل حيث من

 بكل الخاصة والمنهجيات بالمعايير العرض في وااللتثام التناول  مدار بالمتغيرات ترتبط ثيبح بعناية الفرعية العناوين
 .المختلفة البحث عناصر من عنصر

 اؤمانة لقيمة الباحث توظيف على التو يق في الدقة ت شر حيث :الدولي التوثيق بنظام وااللتزام التوثيق صحة .7
 علي العليا الدراسات طالب قدرة في ذلج ويتضح. التربوي العلمي البحث معايير أحد تم ل التي ومتطلباتها العلمية
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 صحيحة بصورة والتعامل والقائمة  المتن في(APA)  اؤمريكية النفس علم جمعية عن الصادر التو يق نظام استخدام
 .اإلرشادي الدليل هذا في ورد مما الدراسة ظروف تفرضها التي التو يق أنواع جميع مع
 تحديد في تتم ل محددة منهجية وفق الرسالة فصول من الفصل هذا إعداد يجري :وتفسيرها النتائج مناقشة سالمة .8

 أو /و المباشرة العوامل عن المستقلة المتغيرات /المتغير في البحث  م وفهمها  فرضية  أو س ال بّكل المتعلقة النتائج
 البحث يتبع أن والبد التفسير  صور من صورة وهو العالقة ذات النتائج أو النتيجة بظهور الصلة ذات المباشرة غير
 لقدرات حقيقي انعكاس هو الفصل هذا في يقّدم وما المتفقة  أو المضادة النتائج ذات واؤجنبية العربية الدراسات في

 .والبح ية اؤكاديمية وشخصيته الطالب
 

 توصيف مقررات ماجستير اإلرشاد النفسي والتربوي:
 ساعات معتمدةResearch Designs and Methods                                    (3 ) البحث وأساليبه تصميم   6067

يهدف هذا المقرر إلى تثويد الطالب باؤسس البح ية المنهجية لتصاميم البحوث  واؤساليب واإلستراتيجيات المنهجية إلجراء 
 وية.يب اإلحصائية لتحليل البيانات  واستخدامها في البحوث والدراسات التربالبحوث في التربية وعلم النفس  وتعريفه باؤسال

 ساعات معتمدةSeminar in Master Thesis                         (3 ) حلقة بحث في رسائل الماجستير  6063
 (6067متطلب سابق )

لى دها  وتدريبه على مهارات البحث واإلطالع عيهدف هذا المقرر إلى تثويد الطالب بمصعادر تقصعي المشععكالت البح ية وتحدي
اؤدبيات المتاحة ومصعععععععادرها باللغتين العربية واإلنجليثية وفي مجال تخصعععععععصعععععععه  كما يهدف المقرر إلى مسعععععععاعدة الطالب في 

 تصميم خطة بح ية مالئمة منهجيار وعلميار لموضوعات بح يه في مجال تخصصه.
 ساعات معتمدةSchool Counseling                                      (3 )  اإلرشاد المدرسي  6012
وتسهيل  رشادية المدرسية هميته ووظائفه وتحديد المشكلة اإلأرشاد النفسي المدرسي ومبادئه و هذا المساق طبيعة اإل يتناول

ولياء أمدرسية و ال واإلدارةمدرسي والمعلمين المدرسي  وطبيعة العالقة بين المرشد ال لرإرشادالعمليات التعليمية المدرسية كهدف 
تاجين   ومقابالت المرشد النفسي للطلبة المحوتربوية مور  وعالقة المرشد المدرسي بالطلبة الذين يعانون من مشكالت نفسيةاؤ

وأدوار المرشد النفسي المدرسي والخدمات التي يقدمها والفنيات التي يستخدمها  وتشخيص   رشادي  وطبيعة التدخل اإللرإرشاد
الطالبية  ويتضمن الجانب التطبيقي في هذا المساق مساعدة الطلبة على بناء وتطوير البرامج  والتربوية المشكالت النفسية

 بالتشريعات الخاصة باإلرشاد المدرسي في فلسطين.  إضافة إلى اإللمام رشادية المناسبة لمشكالت الطلبة المختلفةاإل
 ساعات معتمدةCounseling Theories and their Applications            (3 )نظريات اإلرشاد وتطبيقاتها  6011

  واإلنسانية الوجودية   و التحليلية للنظريات عرضار  وتتضمنة  رشادياإل العملية في النظرية ودور النظرية مفهوم يتناول هذا المساق
 ة  والتطبيقات واإلستراتيجيات اإلرشادية المنب قة عن كل منها.الواقعيو  الجشطالت و   السلوكية-ةالمعرفيو  والمعرفية   والسلوكية

 ساعات معتمدةGroup Counseling                                               (3 )  الجمعي اإلرشاد  6010
واؤسس  وكيف يتعامل المرشد مع كل مرحلة  وتنظيمها والمراحل التي تمر بها اإلرشاديةهذا المساق كيفية تكوين الجماعة يتناول 

ماذج ون  رشاد الجماعي وديناميات الجماعةالجماعي  والقواعد العامة الختيار المسترشدين في اإل اإلرشادالتي يقوم عليها 
والجشطالتية   نسانية واإل  والمعرفية  والسلوكية  كالتحليلية  سس النظرية المعروفةنب قة عن اؤرشاد الجماعي المواستراتيجيات اإل
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ههم ن يواجأشكال مختلفة من المسترشدين يمكن أوالتعامل مع بعض مشكالت المجموعة  و   ساليب إدارة الجلسة الجماعيةأو 
التي   رشادية الجمعيةمساعدة الطلبة على بناء البرامج اإل المرشد داخل المجموعة. ويتضمن الجانب العملي في هذا المساق

 تستهدف الفئات اإلرشادية المختلفة وتطويرها.
 ساعات معتمدةPsychological Measurement                             (3 ) القياس النفسي في اإلرشاد 6016

االختبارات والمقاييس من خالل بناء العالقة اإلرشادية. كما تتضمن يتناول هذا المساق مفهوم ومنطق القياس النفسي  واستخدام 
استخدام االختبارات  والخصائص السيكومترية لالختبارات  ومعايير انتقاء االختبار  وتنفيذ االختبارات  وتفسير نتائج االختبار  

اس تدريبات على استخدام اختبارات محددة لقيوتقديم النتائج للمعنيين  واستخدامها في إطار عملية اإلرشاد. وتتضمن المادة 
 القدرات  والميول  واالتجاهات  واختبارات الذكاء المتعددة  واالختبارات ذات العالقة بذوي االحتياجات الخاصة.

 ساعات معتمدةPracticum in Counseling            (3 ) ساعة(  711تدريب ميداني في اإلرشاد )مع إقامة  6016
 (6012، 6011السابق ) المتطلب 

شاد التي تقدم خدمة اإلر في إحدى الم سسات االجتماعية أو إلى تدريب الطالب تدريبار عمليرا في المدارس  المساقيهدف هذا 
  ساعة تدريب  ولفصل دراسي واحد  211في القطاع العام أو القطاع الخاص بواقع يوم واحد من كل أسبوع بما بعادل نالنفسي 

اب وخاصة إقامة العالقة اإلرشادية الفردية  واكتس  التربوي والنفسي اإلرشادويهدف إلى إكساب الطلبة المهارات اؤساسية في 
التي  تمهارات التقييم النفسي والتشخيص اإلرشادي ومهارات تصميم وتطبيق برامج اإلرشاد باإلضافة لتنمية مهارات حل المشكال

ظرية كيفية تطبيق المعرفة الن إلىالتعرف  –ومهارات وضع حلول لتلج المشكالت   يواجهها الطلبة والمعلمين في المدرسة
تاحة الفرصة لالنخراط في  اإلرشادلمجاالت ووسائل وطرق  المختلفة. والتدرب على اتخاذ القرارات وكيفية تحمل المسئولية وا 
 م واكتسابه مهارات التفاعل مع البيانات وكتابة التقارير اإلرشادية والتدرب على تصميمها.الحياة العملية بالوعي الالث 

 ساعات معتمدةCounseling Process                               (3 ) العملية اإلرشادية  6011
وسائل جمع و   مهارات المرشد النفسي إلىوالتعرف   مراحلها  ونماذجهاو : طبيعتها  من حيث العملية اإلرشادية يتناول هذا المساق

تطبيقات ل  إضافة إلى بعض اتصميم البرنامج اإلرشادي وتنفيذهة  و وصياغة اؤهداف اإلرشادي  المعلومات في العملية اإلرشادية
   واإلطالع على اؤخالقيات للعمل اإلرشادي.العملية اإلرشادية ويمتق  م  نماذج لبرامج إرشاديةالو 

 ساعات معتمدةThe Personality Theories                                    (3 )  ات الشخصيةنظري  1616
ن النظرية الشخصية ومفهومها  والعوامل الم  رة في تكوي ويتناول  مفهوم الشخصية ونظرياتها إلى يهدف هذا المساق التعرف

الشخصية  وأهمية النظرية في علم النفس والشخصية  واستعراض نظريات الشخصية: نظريات اؤنماط  ونظريات السمات  
  وفروم وسوليفان   ونظرية يونغ التحليلية  والنظريات النفسية االجتماعية عند كل من: هورني نظرية التحليل النفسي الفرويدي 

ريكسون    والنظرية السلوكية لسكنر  ونظرية الذات لكارل روجرث  ونظرية المجال لكيرت  والنظرية اإلنسانية لماسلو  دلر أو وا 
 . رد وميلروالداالستجابة ل –الم يرنظرية و  ليفين 

 
 

   Counseling Individuals with Special Needs and theirإرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم  6013

Families                                                                                                                    (3 )ساعات معتمدة 



27 

الدين واؤخوة واؤخوات وردود الفعل تجاه اإلعاقة وتقييم حاجات يتناول هذا المساق تأ ير اإلعاقة على اؤطفال ونظام اؤسرة والو 
رشاد اؤفراد ذوي االحتياجات  الوالدين واستراتيجيات مساعدة الوالدين: التواصل الفعال مع الوالدين  واالجتماعات والمقابالت  وا 

ل من ذوي لمختلفة لمشاركة الوالدين في تعليم الطفالخاصة وأسرهم  اختيار وتنفيذ برامج التدخل مع اؤطفال والوالدين  والبرامج ا
اإلعاقة  ومستويات مشاركة الوالدين  ودور الوالدين وأفراد اؤسرة كمدافعين عن حقوق اؤبناء ذوي االحتياجات الخاصة  

 والجمعيات المهنية التي تعنى بحاجات الوالدين وأبنائهم من ذوي اإلعاقة.
 ساعات معتمدةProfessional  Counseling                                        (3 ) رشاد المهنياإل  6061

لفة. لى نظريات النمو واالختيار المهني المختإ باإلضافةرشاد المهني  إلساسية في اؤالمفاهيم ا إلىالتعرف  يهدف هذا المساق
التكيف المهني  كالبطالة  واالحتراق النفسي  وضعف رشاد المهني وفي مواجهة مشكالت إلويتناول المساق دور المرشد في ا

ليار وعالميار  المهني مح اإلرشادلى واقع إ باإلضافةرشاد المهني إلفي ا ويموالملل  ويتناول المساق استراتيجيات التق  الدافعية
  مهنية المختلفةال التجاهاتواويتضمن الجانب التطبيقي في هذا المساق تدريب الطلبة على استخدام وتطبيق اختبارات الميول 

  ومساعدة المسترشدين على حسن اختيار الوظائف التي تناسب قدراتهم واستعداداتهم وتصميم برامج التدخل المهنية المختلفة
 وميولهم  إضافة إلى احتياجات سوق العمل ومتطلباته.

 ساعات معتمدةFamily Counseling & Marital                         (3 ) واألسري  ألزواجياإلرشاد  6014
ول المساق هدافه ومبرراته. ويتناأوخلفيته التاريخية و  ألثواجي واؤسريرشاد إلبماهية ا الطلبةلى تعريف إيهدف هذا المساق 
ظهور االضطرابات ل سرة في التكيف النفسي واالجتماعي للفرد  والنظريات المختلفة المفسرةؤودور ا  سريةؤسيكولوجيه العالقات ا

  ودور المرشد لثواجيةأ  وبعض المشكالت ألثواجي واؤسريرشاد إلسرة  ويتناول االتجاهات الحدي ة في أساليب اؤالنفسية في ا
شخيص أدوات الت إلىالتعرف  باإلضافة   وأبرث المشكالت اؤسرية ألثواجي واؤسريرشاد إلاؤسري في إدارة جلسات وبرامج ا

 . يرشاد اؤسر إلفرة في مجال اامتو والقياس ال
 ساعات معتمدةUsing Computer in Data Analysis          (3 )   استخدامات الحاسوب في تحليل البيانات 6064

 (6063 ،6067متطلب سابق ) 
 SAS  SPSS AMOSيتناول هذا المساق استخدام البرمجيات اإلحصائية المعروفة في تحليل البيانات التربوية م ل برمجيات 

وتركث هذه المادة على إدخال البيانات وتنظمها واستخدام البرمجيات لفحص البيانات وتحليلها باستخدام اؤساليب اإلحصائية   
تائج التحليل لكل كما تتضمن تفسير ن  الوصفية واالستنتاجية واالرتباطية باإلضافة إلى اؤساليب اإلحصائية الالمعلمية والمتقدمة

 إحصائي وكتابة التقرير.أسلوب 
 ساعات معتمدةContemporary Issues in Counseling                        (3 )  قضايا معاصرة في اإلرشاد 6017

لى أهم القضايا والمشكالت المعاصرة ذات العالقة بميدان علم النفس واإلرشاد النفسي والتربوي مع التركيث إيهدف المقرر التعرف 
ات الفكرية والمنطلقكافة   ه االنتقائي في التدخل اإلرشادي. كما يهدف إلى اإللمام بالجوانب والتوجهات الفلسفيةعلى االتجا

لج القضايا إلى تناول ت تكوين تصور واضح لمختلف جوانبها. كما يهدف المقرر أيضار   يهدف المصاحبة لكل قضية أو مشكلة
 .ومناقشة أهم اإلستراتيجيات والحلول والمقترحات المالئمة للمجتمع المحلي  والمشكالت بالتحليل والنقد

 
 ساعات معتمدةSupervise in Counseling                                      (3 )اإلشراف في اإلرشاد    6019
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من حيث نماذجه  كنموذج النمو الشخصي  ونموذج تطوير المهارة  والنموذج المشترج  اإلرشادفي  اإلشرافيتناول هذا المساق 
وأدوار المشرف المختلفة  م ل دوره كمستشار  ومقيم  ومدرب  ومرشد  وكداعم  اإلشرافيةفي اإلشراف  كما يتناول المساق العالقة 

الجشطالتية  والمعرفية  و   ةلسلوكيكا :رشاد النفسيإليات اوفقار لنظر  اإلشراف  ويتناول المساق اإلرشاديةللمرشدين وللعملية 
شراف إل  واالجمعي واإلشرافالفردي   كاإلشرافرشاد  إلشراف في اإل  ويتعرض المساق لبعض أساليب االسلوكية -والمعرفية
 المهني.
 ساعات معتمدةMaster Thesis                                               (3 )( 0رسالة الماجستير ) 6096

ما تم  لىإللتعرف لجنة البرنامج مام ح بح ي ويقوم بتقديمه أبإعداد مقتر  الطالب ين  يقومأجث  أصلاؤول من  هذا هو الجثء
 دي. ببرنامج يحدد ما بين الطالب والمشرف بشكل فر  همع مشرف البيلتقي الطو  من اللجنة على تغذية راجعة ويحصل   كتابته

 ساعات معتمدةMaster Thesis                                                (3 )( 7رسالة الماجستير ) 6092
يقوم الطالب بإعداد رسالة الماجستير في إحدى الموضوعات المرتبطة بالتخصص  تحت إشراف أحد اؤساتذة المتخصصين  

 .ويتم مناقشتها بعد االنتهاء من إعدادها بصورة علنية
 ساعات معتمدة( 3( )مسار الشامل(                                                                )0حلقة بحث ) 6198

كير العلمي والناقد  رات التفيهدف المقرر إلى ربط النظرية بالتطبيق من خالل كتابة التقارير العلمية بطريقة منهجية  وتنمية مها
 كمي" ي "ميداني تطبيق ومهارات المناقشعععة والحوار والتعبير العلمي لدى الطالب  كما يهدف إلى تدريب الطالب على إعداد بحث

لمشععكلة بح ية في مجال اإلرشععاد النفسععي والتربوي حسععب قواعد وأصععول البحث العلمي   م يقوم الطالب بعرض ومناقشععة البحث 
 قام بإعداده في المحاضرة أمام عضو هيئة التدريس المشرف وثمالئه الطلبة.التي 

 ساعات معتمدة( 3)                               6096( )مسار الشامل(             م. س. 7مقرر حلقة بحث ) 6099

لعلمي والناقد  منهجية  وتنمية مهارات التفكير ايهدف المقرر إلى ربط النظرية بالتطبيق من خالل كتابة التقارير العلمية بطريقة  
يهدف إلى قيام الطالب بإجراء بحث كيفي ننوعي  حسب قواعد وأصول  ومهارات المناقشة والحوار والتعبير العلمي لديه  كما

غي قيام الطالب   وينبوقواعد المنهج الكيفي نالنوعي   أو باستخدام منهج دراسة الحالة في إحدى مجاالت اإلرشاد التربوي والنفسي
 بعرض بح ه ومناقشته أمام عضو هيئة التدريس المشرف وثمالئه الطلبة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة بالمراجع والدوريات الورقية المتخصصة في مجال البرنامج واالشتراكات اإللكترونية 
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 تية:كل من المكتبات اآليتوافر ك ير من الكتب والمراجع الحدي ة باللغة العربية واإلنجليثية المتخّصصة في 
 : تشترج الجامعة بقواعد البيانات اإللكترونية اآلتية:اإلنترنت والدوريات .1
 E-marifah.netقاعدة بيانات معرفة  -
 EduSearchقاعدة المعلومات التربوية  -
-  Human Indexوالنفسية  والعلوم االجتماعية اإلنسانيةيغطي مجال العلوم ن 
- EBSCOhost مجاالت العلوم و المعرفة البشريةجميع ن.  
- SPRINGER LINK  نجميع التخصصات 
- ( Scientific & Academic Publishing (SAP 
-  Royal Society Journals Collection نبحوث ودوريات في جميع التخصصات 
-  Oxford Reference Online 
 فهرس الكتب الرقمية  -
-  IMF Elibrary 

- CREDO Online Reference 

      Education Index abstracts/ Full Text cover the latest concepts, trends, opinions, theories and 

methods from both applied and theoretical aspects of education.  

- Eric Online Full Text is a database of journal and non-journal education literature. 

 -تشتمل على  عدة المقاييس النفسية والفهرس التربويقا :القاعدة العربية للمقاييس النفسية والفهرس النفسي التربوي -
 أسماء وعناوين الباح ين العربية  -فهرس بالمراجع النفسية والتربوية -موجث للمقاييس النفسية

 http://arabpsynet.com/INDEX.Ar.ASPشبكة العلوم النفسية العربية  -
 

 الدوريات والمجالت العلمية المحكمة:
 مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات  -
 المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسيةمجلة جامعة القدس  -
 مصر –جامعة عين شمس -مجلة اإلرشاد النفسي -
 القاهرة –مركث اإلرشاد النفسي -مجلة اإلرشاد النفسي -
 جامعة المنيا –كلية التربية  –مجلة اإلرشاد النفسي -
 لجامعة.ا فرة في مكتباتالعربية المتو على المقاالت المنشورة في الدوريات ا يحتوي كشاف الدوريات العربية: -
ي قاعدة فنمتضمنة  الجثائر –م سسة كنوث الحكمة للنشر والتوثيع -مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية  -

EduSearch . التي تشترج فيها الجامعة  
التي تشترج فيها   EduSearchمتضمنة في قاعدة ) السودان -الجمعية السودانية النفسية -مجلة دراسات نفسية -

 الجامعة .
 فلسطين –لقاسميامركث اؤبحاث التربوية بأكاديمية  -مجلة جامعة -
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التي تشترج  EduSearchمتضمنة في قاعدة ن قطر -علم النفس. مركث البحوث التربوية جامعة قطر فيدراسات    
 .فيها الجامعة 

 /http://psychiatryonline.orgنمجانية   الطب النفسياإلرشاد و خدمات  -
 
الخدمة ميعها جتقدم   إذ المكتبة المركثية أم المكتبات الفرعية في فروع الجامعة مكتبة جامعة القدس المفتوحة سواءر  .2

 الكاملة للمشاركين في هذا البرنامج من مراجع وكتب.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس النماذج

http://psychiatryonline.org/
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 رقم النموذج اسم النموذج الصفحة
  1نموذج ن طلب احتساب مساقات درسها الطالب في جامعة أخرى 32
  2نموذج ن احتساب مواد بديلة 33
  3نموذج ن تغيير تخصص 34
  4نموذج ن طلب انسحاب من دراسة مساق 35
  5نموذج ن طلب تحويل إلى مسار الرسالة 36
  6نموذج ن تحويل إلى مسار الشاملطلب  37
  7نموذج ن طلب تأجيل دراسة 38
  8نموذج ن مراجعة عالمة االمتحان النهائي 39
  9نموذج ن طلب تسهيل مهمة 41
  01نموذج ن تحكيم ومناقشة الرسائل 41
  00نموذج ن تقرير عضو لجنة المناقشة الداخلي/ الخارجي للرسائل الجامعية 42
  00نموذج ن لجنة وتحديد موعد مناقشة رسالة ماجستيرتشكيل  44
  03نموذج ن قرار لجنة مناقشة رسالة الماجستير 45
  04نموذج ن قرار لجنة مناقشة رسالة الماجستير بعد إجراء التعديالت 46
  05نموذج ن تفويض 47
  06نموذج ن استكمال متطلبات التخرج 48
  07نموذج ن مسار الرسالة التوصية بمنح درجة الماجستير/ 49
  08نموذج ن التوصية بمنح درجة الماجستير/ مسار االمتحان الشامل 51
  09نموذج ن متابعة تقرير 52
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(: طلب احتساب مساقات درسها الطالب في جامعة أخرى1نموذج )  

  : الرقم الجامعي  : الطالب اسم
  : صالتخصعع  : ةالكليعععععع

  : امجالبرنععع  : الدقيقالتخصص 
   : معة المطلوب تحويل المساقات منهاالجا اسم

 باالنتساب  باالنتظام  نظام الدراسة في الجامعة المطلوب تحويل المساقات منها: 
 غير معترف بها  معترف بها     :في الجامعة من قبل وثارة التربية والتعليم العالي االعتراف

 ال يوجد معادلة  يوجد معادلة    : وثارة التربية والتعليم العاليبل معادلة الشهادة من ق
    رقم الهعععاتف: 

 تاريع تقديم الطلب:     : لطالععب على صحة المعلومات أعالهتوقيع ا
 

 عمادة الكلية
 المعادلة المساقات  المساقات التي درسها الطالب في جامعة أخرى

 المساق اسم
 )من الجامعة األخرى(

 عالمة المساق
 

توقيع عميد  المساق اسم رقم المساق
 الكلية

     
     
     
     
     

   معتمدة ساعات 9** الحد اؤقصى للمعادلة هو 
 ** مرفق نسخة من كشف عالمات الطالب من الجامعة المطلوب تحويل المساقات منها

 : واالمتحانات القبول والتسجيل عمادة مالحظات
  الموظف المس ول: التدقيق على صحة المعلومات أعاله 

  التاريع:  اإلدخال الحاسوبي  
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  التاريع:  واالمتحاناتالقبول والتسجيل  عميدتوقيع 
  التاريع: توصية منسق البرنامج:

 التاريخ:                                                          كلية الدراسات العليا  توقيع عميد
 احتساب مواد بديلة (:7نموذج )

  : الرقم الجامعي  : الطالب اسم
  : صالتخصعع  : ةالكليعععععع

  : امجالبرنععع  : التخصص الدقيق
    : اتفرقم الهععع

 تاريع تقديم الطلب:   توقيع الطالععب: 
 
 

 المساقات البديلة المساقات التي درسها الطالب 
 المساق اسم

  
عالمة 
 المساق

مستوى 
 المساق  

 توقيع عميد الكلية المساق اسم رقم المساق

      
      
      
      
      

 

 :توصيات منسق البرنامج
 التاريع: ......................                             توقيع: .....................                    ال

 

 المختصةعمادة الكلية 
 غير موافق                                  موافق               

 التاريع: ......................                             توقيع عميد الكلية: .....................                    
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 : واالمتحاناتعمادة القبول والتسجيل مالحظات 
  الموظف المسؤول: التدقيق على صحة المعلومات أعاله 

  التاريخ:  اإلدخال الحاسوبي  
  التاريخ:  واالمتحاناتعميد القبول والتسجيل توقيع 

 

 العليا كلية الدراساتموافقة 
 :التاريخ                                       العليا                                  كلية الدراساتتوقيع عميد 

 تغيير تخصص(: 3نموذج )
  ......................................./ عميد كلية  إلى

  :إلى تخصص   :أرجو التكرم بقبول تحويلي من تخصص
 الرقم الجامعي: سم الطالب :ا

 :التخصص الحالي                                         الكلية الحالية المسجل فيها الطالب:  

 رقم الهاتف  البرنامج: 

   التاريخ:  : توقيع الطالــب
 واالمتحاناتالقبول والتسجيل عمادة الستخدام 

 التقدير الفرع/ التخصص 
   شهادة الثانوية العامة  .0
   شهادة البكالوريوس    .7
   شهادة الدبلوم  .3
   شهادة الماجستير .4
   المعدل التراكمي الحالي:  .1

 التاريخ:      : واالمتحانات القبول والتسجيل عمادة توقيع موظف
 التاريخ:        واالمتحانات: القبول والتسجيلعمادة  عميدتوقيع 

 

 المواد المعادلة )إن وجدت( المواد التي درسها الطالب في التخصص المطلوب التحويل منه
 المساقإسم  رقم المساق العالمة المساق اسم رقم المساق
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 واالمتحاناتالقبول والتسجيل  عميد
 التاريخ:                 واالمتحاناتالقبول والتسجيل  عميد

 التاريخ:      اإلدخال الحاسوبي 
 

 تحويل التخصص واحتساب المواد في التخصص الجديد )إن وجدت(:  توصية منسق البرنامج على
 التوقيع: 

 التاريع: 
 

 العليا  عميد كلية الدراساتموافقة 
 التوقيع:                                                                              التاريخ:

(: طلب انسحاب من دراسة مساق4نموذج )  
 

 الرقم الجامعي:  اســـم الطالب: 
 التخصــص:  الكليــــــة: 
 رقم الهــاتف:  البرنامـــــج:

 العام الجامعـي:     الفصل الدراسـي: 
 التي أنوي االنسحاب منها لن ترد إلي: في المساقاتتسجيل الاآلتية: هذا مع العلم أن رسوم  المساقاتالنظر في أمر انسحابي من  أرجو   

 توقيع منسق البرنامج مدرس المساق توقيع اسم المساق  رقم الشعبة رقم المساق
0      
2      
3      
4      

 /      /     تاريخ تقديم الطلب:   توقيع الطالــب: 
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 القبول والتسجيل بعمادة ** خاص
 : الفصل. عدد الساعات المعتمدة المسجلة لهذا 0
 : الساعات التي يطلب االنسحاب منها. إجمالي 7
 : . عدد الساعات المعتمدة المتبقية3

 التاريخ:     /    /   المسؤولتوقيع الموظف 
 التاريخ:     /    /   واالمتحاناتالقبول والتسجيل  عميدتوقيع 

 

   منسق البرنامج:

 في ضوء المعلومات أعاله: 

 أوصي بالموافقة  لألسباب التالية: ال أوصي بالموافقة ، 

 
 التاريخ: توقيع منسق البرنامج:                                                                                

 التاريخ:      : توقيع عميد كلية الدراسات العليا
 التاريخ:            :                                                       الدائرة المالية

 :(واالمتحاناتلحاسوبي عمادة القبول والتسجيل اإلدخال ا
 : التاريخ           : الموظفاسم وتوقيع 

  واالمتحانات القبول والتسجيل عمادةتسلم نسخة إلى. 
 منها. /المساقاتحذف المساقو القبول والتسجيل والحصول على نسخة جديدة من الجدول  لعمادةإال بعد تسليمه  جال يعتمد هذا النموذ 

 (: طلب تحويل إلى مسار الرسالة1نموذج )
 .................................كلية عميد  /إلى 

  : الرقم الجامعي  اسم الطالب: 
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  : التخصععص  الكليععععععة: 
  : رقم الهاتف  البرنامعععععج:

      التعليماتحسب مسار الرسالة  إلىأرجو التفضل بالموافقة على تحويل مسار دراساتي 
   

 ...........................................التاريخ:  توقيع الطالــب: 
 

 القبول والتسجيل بعمادة ** خاص
 نب   ساعة معتمدة بنجاح من خطته الدراسية بمعدل تراكمي ال يقل عن 15بعد اجتياثه نمسار الرسالة  إلىمن مسار الشامل تحويل ليكون الطالب م هال ل

  الطالب:    أنهاها. عدد الساعات المعتمدة التي 1
  . عدد ساعات المساقات االستدراكية التي نجح بها الطالب: 2
  . عدد الساعات التي عودلت للطالب من جامعات أخرى: 3
  . المعدل التراكمي:      4
   :. عدد الفصول التي درسها الطالب5

 واالمتحاناتالقبول والتسجيل  عميدتوقيع  توقيع الموظف المسؤول 
 .................................................. :التاريخ (:واالمتحانات والتسجيل لالقبو عمادةالموظف: اإلدخال الحاسوبي )

  :  منسق البرنامج
 في ضوء المعلومات أعاله: 

 أوصي بالموافقة  لألسباب التالية:ال أوصي بالموافقة ، 

................................................................................... 
 ............................................التاريخ:  :  منسق البرنامجتوقيع    

 مالحظات الدائرة المالية: 
 
 
 

        العليا الدراسات  كلية 
 في ضوء المعلومات أعاله:

 

 

  موافق: لألسباب المرفقة                             غير                                                            موافق                                      

 

                                                     ............................................. التاريخ:                  العليا                                      كلية الدراساتتوقيع عميد          

.............................................. 
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 (: طلب تحويل إلى مسار الشامل6نموذج )

 .................................كلية / عميد إلى               
  : الرقم الجامعي  اسم الطالب: 

  التخصععص:   الكليععععععة: 
   رقم الهاتف:  البرنامعععععج:

      حسب التعليماتمسار الشامل  إلىأرجو التفضل بالموافقة على تحويل مسار دراساتي 
  

 التاريخ:  توقيع الطالــب: 
 

 واالمتحانات القبول والتسجيل بعمادة ** خاص
 شريطة عدم تجاوث المدة المسموح بها للحصول على درجة الماجستير مسار الشامل إلىالرسالة  مسار منتحويل ليكون الطالب م هال ل

  :  عات المعتمدة التي أنهاها الطالب. عدد السا1
  . عدد ساعات المساقات االستدراكية التي نجح بها الطالب: 2
  : لتي عودلت للطالب من جامعات أخرى. عدد الساعات ا3
  . المعدل التراكمي:     4
   :. عدد الفصول التي درسها الطالب5

 :واالمتحاناتالقبول والتسجيل  عميدتوقيع  توقيع الموظف المسؤول 
 التاريخ: :)عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات(الموظف: اإلدخال الحاسوبي 

  عمادة الكلية المختصة: 
 في ضوء المعلومات أعاله: 

 موافــق  موافـق، لألسباب التالية: غير 
 التاريخ:  : منسق البرنامجتوقيع    

 : مالحظات الدائرة المالية
 
 
 

        العليا كلية الدراسات
 في ضوء المعلومات أعاله:           
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  غبر موافق: لألسباب المرفقة                                                                                        موافق                                      

 

 

                                                    ...............................  التاريخ:                 العليا                                               الدراساتعميد كلية توقيع             

...................................................... 

 (: طلب تأجيل دراسة2نموذج )

  : الرقم الجامعي  اســـم الطالب: 
  : التخصــص  : الكليــــــة

  : الهاتفرقم   البرنامـــــج:
    : الفصل المطلوب تأجيله

  : التاريخ  : توقيع الطالــب
 : واالمتحانات القبول والتسجيل عمادةمالحظات 

 :. عدد الساعات المسجلة2  :. فصل االلتحاق للطالب1
 :. المعدل التراكمي4  )الحد األعلى للتأجيل فصلين(:د الفصول المؤجلة سابقاا للطالب: . عد3

 التاريخ:  :الموظف المسؤول توقيع
 التاريخ:  :واالمتحاناتالقبول والتسجيل  عميدتوقيع 

   :مالحظات الدائرة المالية

 التاريخ:  
 

 الدراسات العلياكلية                          :                                      منسق البرنامج
                    :توصية منسق البرنامج

 موافقة عدم            موافقة                                  
 

 مجلس الدراسات العليا:قرار 
 موافقة عدم                موافقة                                         

 ................................... العليا: كلية الدراساتتوقيع عميد  ........................................ :منسق البرنامجتوقيع 
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 ذا كان التأجيل لفصلين متتالين(إ) :عميد الكليةقرار 

 موافقة عدم                            موافقة                                         
 رقم الجلسة:تاريخ الجلسة:                             

 ........................................ :عميد كلية الدراسات العلياتوقيع  

 .يسلم إلى عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات 

  .ال يجوز تقديم طلب التأجيل بعد انقضاء فترة التسجيل المحددة للفصل المراد تأجيله ** 
  الطلب لعمادة القبول والتسجيل واالمتحانات بعد استكمال كافة اإلجراءات التي يتضمنها هذا ** يعتبر طلب التأجيل الغياا إذا لم يسلم

 الطلب.

 
 مراجعة عالمة االمتحان النهائي(: 8نموذج )

 
 ،حضرة عميد كلية الدراسات العليا المحترم

 أرجو الموافقة على مراجعة أوراق االمتحان النهائي من جل التحقق من عدم وجود خطأ
  الرقم الجامعي  الطالب اسم

  الفصل الدراسي  العام الجامعي  التخصص
  رقم الشعبة  رقم المساق  اسم المساق

  مدرس المساق
  المستوى  عدد الساعات المجتازة

 عميد القبول والتسجيل واالمتحانات          توقيع الطالب                  
            ..............................                                        .................................. 

 
 الستخدام الدائرة المالية 
 
 الدائرة المالية                           لقد تم دفع عشرة دنانير رسم المراجعة 

         .................................. 
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 األكاديميالستخدام القسم 

 الـدرجـة الـسـابـقـة

 

 الـدرجـة الـجـديـدة

 
 رقماا:....................................................
 كتابة:....................................................

 
 .......................................................رقماا: 

 كتابة: .......................................................

 ....................أسباب التعديل:...............................................................................................................
              .................................................................................................................................... 

 ...................................توقيعه:....   مدرس المساق:.................................................................
 توقيعه:.......................................     رئيس القسم )منسق البرنامج(: ..............................................
 ....................................توقيعه:...     عـمـيـد الكلية: .............................................................. 

 الستخدام عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات

   اسم الموظف المسؤول عن تعديل العالمة: ........................................ التوقيع: .......................  
 التاريخ:.......................

 

 

 تسهيل مهمة(: طلب 9نموذج )

  األستاذ الدكتور عميد كلية الدراسات العلياإلى: 

 اسم الطالب: .............................................    الرقم الجامعي: ................................

 ..........الكلية: ...................................................     التخصص: ..........................

 البرنامج: .....................................

 .........................................................................................................: ...عنوان الرسالة

................................................................................................................................ 
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 أرجو التكرم بإعطائي كتابار لتسهيل مهمتي لعمل دراسة ميدانية في: 

: والعينة المستهدفة مكان الدراسة الميدانية
...................................................................................... 

 .وذلج استكماالر لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

 اسم المشرف وتوقيعه: ......................................  

 ...................................................... التاريع:  

 توقيع الطالب             

..................................... 

 (: تحكيم ومناقشة الرسائل10نموذج )

 / عميد كلية ..........................إلى 
( في               )            :...............................................     ورقمي الجامعي:أنا الطالب/ الطالبة

 كلية:.......................                 
 .قد أكملت الرسالة حسب األصول ألغراض التحكيم والمناقشة ،........................ :............................ مستوى البرنامج :تخصص

 تنسيب المشرف:
 وقد تحققت من أن الرسالة سليمة من حيث: 

 والصياغة اللغوية العربية واالنجليزية        التوثيق في المتن وقائمة المراجع       توافر الشروط المدرجة في دليل الجامعة إلعداد اللغة
 الرسالة

 التاريخ:               التوقيع:      اسم المشرف: 
  واالمتحانات:القبول والتسجيل عمادة 
  الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل الدرجة: إنهاء
  تسجيل ساعات الرسالة حسب األصول:  إنهاء
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  عدد الساعات االستدراكية المحددة للطالب وعدد الساعات المجتازة منها:
  تاريخ اعتماد الرسالة من القسم العلمي للكلية:

  عنوان الرسالة المعتمد باللغتين العربية واالنجليزية "يرفق بالنموذج" 

  المعدل التراكمي: 
  : االنتظام في الفصل

  عدد الفصول الدراسية )المدة القانونية للدراسة(: 
 التاريخ والتوقيع:                                                                          دقق الملف بواسطة:     

 واالمتحاناتعميد القبول والتسجيل  سيبتن
.... ……تحكيم الرسالة والسير بإجراءات المناقشة وتحديد الموعد ليكون خالل الفصل الدراسي ىحسب سجالتنا وبعد التدقيق، أنسب بالموافقة عل

 .....                          للعام الجامعي  ........................... الذي يبدأ بتاريخ ........................  وينتهي بتاريخ:  .......................

 التاريخ:     توقيع عميد القبول والتسجيل واالمتحانات  
 

 تنسيب منسق البرنامج: 
 التاريخ:   التوقيع:   أوافق على بدء إجراءات التحكيم والمناقشة:  

 

 قرار عميد كلية الدراسات العليا 

 ال أوافق لألسباب المرفقةأوافق على بدء إجراءات التحكيم والمناقشة                                                   
 التوقيع:                           التاريخ:                                                         

 مالحظات الدائرة المالية:

 (.fgs@qou.eduنسخة إلكترونية من الرسالة لكلية الدراسات العليا مع هذا النموذج ) إرفاقعلى الطالب 

 (: تقرير عضو لجنة المناقشة الداخلي/ الخارجي للرسائل الجامعية11نموذج )

 

 ................................................................................عنوان الرسالة: 
................................................................................................ 

 اسم الطالب: ........................................................................    
 ................................:التخصص ...............................................الكلية: 

mailto:fgs@qou.edu
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 الرجاء التكرم باإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما مدى االلتزام بمخطط البحث من حيث األسئلة والمنهجية؟ .0
 
 

 المقدمة والتهيئة للمشكلة البحثية؟ما مدى أهمية  .7

 
 هل محددات البحث والتعريفات اإلجرائية واضحة؟ .3

 
 
 

   األكاديمية من حيث التنظيم والتبويب والتنسيق؟هل هيكلية البحث موافقة للمعايير  .4

 
 ما مدى سالمة عرض النتائج ومناقشتها؟ .1

 
 ما مدى توثيق مراجع البحث من حيث الدقة واألمانة والنمطية؟ .6

 
 

 ما مدى جودة الكتابة وسالمة اللغة؟ .2
 
 

 هل التزم الباحث بالخلق العلمي والنزاهة واألمانة العلمية؟ .6

 

 البحث؟ما مدى أصالة  .9

 



45 

 للمعرفة العلمية؟ إضافةهل هنالك  .11

 
 ....مالحظات أخرى: ...............................................................................................................

................................................................................................................... 
 

 يرجى بيان صالحية الرسالة للمناقشة )بالتأشير في المربع المناسب( 
 ال تصلح للمناقشة                                      تصلح للمناقشة                  

 إذا كانت اإلجابة بعدم الصالحية للمناقشة، الرجاء بيان األسباب: 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 
3. .................................................................................... 
4. .................................................................................... 

 معلومات المحكم:
 .........................…االسم: ..................................                 الجامعة: 

 خصص: ..........................الت الكلية: ..................................                
 التاريخ: ..............................   ................              ...التوقيع: ..............

 
 مالحظة:

 :fgs@qou.edu  e-mail:لكتروني لعميد الدراسات العليا علىيمكن إرسال التقرير عن طريق البريد اإل 

 
 

 

 تشكيل لجنة وتحديد موعد مناقشة رسالة ماجستير (:12) نموذج
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 ...................................... اسم الطالب:
 ...................................... البرنامج:.............................            الرقم الجامعي:

 ..................................... التخصص:...................................            الكلية:
 عنوان الرسالة:

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
........................................................................................................ 

 

 .............................. اريخ المناقشة:ت...........................      موعد المناقشة:

 ............................... زمن المناقشة:............................      مكان المناقشة:

 أعضاء لجنة المناقشة:

 عضوية اللجنة الرتبة العلمية االسم

 رئيسار/ مشرفار   
 عضوار   
 عضوار خارجيار   

 نسخة:

    كلية العميد  -

                    منسق البرنامج -

 دائرة الخدمات  -

 العليا الدراساتكلية عميد                                                                         دائرة القبول والتسجيل  -

   .................................                                                                          أعضاء لجنة المناقشة -
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  (: قرار لجنة مناقشة رسالة الماجستير13نموذج )
 

 
 اسم الطالب )حسب البطاقة الشخصية(: 

  
 الرقم الوطني: 

 

  الكليـة:  الرقم الجامعي:
  البرنامج:  التخصص:

  الهاتف:  العنوان:
  عنوان الرسالة )باللغة التي كتبت بها(

 
 
 

 

 

                   :قاعة رقم                                       :تاريخ                        :يومال                        موعد المناقشة: 
 قرار لجنة المناقشة 

  تعديالت او تعديالت طفيفة والتسليم خالل شهر من المناقشة(ناجح )بدون  

تقوم لجنة المناقشة بإرفاق تقرير مفصل  شهور من تاريخ المناقشة( أربعةناجح )تعديالت جوهرية والتسليم في مدة ال تقل عن شهرين وال تتجاوز  
 بكافة التعديالت المطلوبة

 راسب  

 أعضاء لجنة المناقشة 
 التوقيع                  العلميةالرتبة   الثالثي االسم

    / مشرفاا رئيساا   .1

    عضواا   .2

    عضواا   .3

    ومشرفاا مشاركاا  عضواا   .4

 
 التوقيع:                                    التاريخ:                              :منسق البرنامجمصادقة 

  التاريخ:                          التوقيع:                 المختص:مصادقة عميد الكلية 
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  التاريخ:                          التوقيع                           عميد كلية الدراسات العليا:مصادقة 
 (: قرار لجنة مناقشة رسالة الماجستير14نموذج )

 بعد إجراء التعديالت
  الرقم الوطني:   اسم الطالب: 

  البرنامج:  الرقم الجامعي: 
  التخصص:   الكلية: 
  الهاتف:  العنوان:

 عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات
  : قرار لجنة المناقشة

   نهاية فترة التعديالت:
  :ختم الدائرة  :توقيع الموظف المسؤول

 

 أعضاء لجنة المناقشة 
 التوقيع والتاريخ  االسم الثالثي 

 مشرفار  رئيسار   جميع التعديالت المطلوبة  أجريت /   

 عضوار   جميع التعديالت المطلوبة  أجريت   

 عضوار   جميع التعديالت المطلوبة  أجريت   

 ومشرفار مشاركار / عضوا   جميع التعديالت المطلوبة  أجريت 
 إن وجد

  

  باللغة التي كتبت بها الرسالةعنوان 
 

  :باللغة األخرى أقركما  الرسالةعنوان 

 
   

 التاريخ:  : منسق البرنامجمصادقة 
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 لغوياا  الرسالة إجازةمركز اللغات / ألغراض 
 

 التاريخ: 

   

 المكتبة /
 لتعليمات:ألغراض استالم نسخ الرسالة حسب ا 

 التاريخ: 

 التاريخ:                          عميد كلية الدراسات العليا: توقيع 

 
 (: تفويض15نموذج )

 
نحن الموقعون أدناه  نتعهد بمنح جامعة القدس المفتوحة حرية التصععرف في نشععر محتوى الرسععالة الجامعية  بحيث تعود حقوق 

 الملكية الفكرية لرسالة الماجستير إلى الجامعة وفق القوانين واؤنظمة والتعليمات المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءة االختراع.
 

 المشرف الرئيس
 )ثالثة مقاطع(

 المشرف المشارك )إن وجد(
 )ثالثة مقاطع(

 الطالب
 )ثالثة مقاطع(

 
.............................. 

 
................................ 

 
......................... 

 
 التوقيع:  ....................  

 التاريخ: ....................

 
 التوقيع:  ....................  

 التاريخ: ....................

 
 التوقيع:  ....................  

 التاريخ: ....................
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 (: استكمال متطلبات التخرج16نموذج )
   الرقم الجامعي:       اسم الطالب:

 الشهادات:نجليزية لغايات إصدار اإل اسم الطالب باللغة 
  : التخصص   :الكليــــــة

 شامل  رسالة  ماجستير :البرنـــامج                                  رقم الهـــاتف:
  تاريخ تقديم الطلب:   توقيع الطالــب: 

 التاريخ  مالحظات المتطلبات إلدارة المعنيةا العمادة/ الرقم
   إعادة جميع الكتب والمواد المستعارة  المكتبة  -0

  CDعلى الكترونية   نسع 2نو من الرسالة ورقية    نسع 2تسليم المكتبة ن
 دنانير رسوم تجليد. وعلى الطالب تسليم نسخة من الرسالة للمشرف 10

  

  نلطلبة الماجستير مسار الرسالة  إجاثة الرسالة لغويا مركز اللغات -7
  الروب الجامعي إعادة اللوازم والمشترياتدائرة  -3
  ؤغراض الكتاب السنوي نبالروب الجامعي  تثويد العمادة بصورتين شخصيتين لطلبةاعمادة شؤون  -4

  تسليم الهوية الجامعية
 

 القبول والتسجيلعمادة  -1
 واالمتحانات

 :ة للتخرجالساعات المطلوب اجتياث
    :المحددة للطالباعات االستدراكية الس اجتياث

   المدة القانونية للتخرج :
    المقرر أو ما يعادله: الوطني باللغة االنجليثيةمتحان الاجتياث ا  
   متحان الشامل: نتيجة اال  
   :اريع مناقشة الرسالةقرار وت  
   تاريع التعديالت:   
6-  كشف عالمات تراكمي باللغة العربية     
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 التوصية بمنح درجة الماجستير/ مسار الرسالة (:02) نموذج

 :معلومات شخصية 
 اسم الطالب: ......................................................... الرقم الجامعي: ................................

 ....................... التخصص: ....................................الكلية: ................................ القسم: 

 :توصية لجنة الدراسات العليا في قسم التخصص 
 توصي اللجنة بمنح الطالب: .........................................................................................

شهادة الماجستير في تخصص: ..........................................  وذلك في ضوء اعتماد نتيجة مناقشة الرسالة 
 الجامعية التي تمت يوم ..................... بتاريخ:    /      /             

 .............................................وعنوانها )باللغة التي كتبت بها(: .....................................
........................................................................................................................ 

 /      /          توقيع رئيس اللجنة: ..............  رقم الجلسة: .............................   تاريخها: 

 لجنة الدراسات العليا في كلية التخصص: سيبنت 

     كشف عالمات تراكمي باللغة االنجليثية  الدائرة المالية
  مصدقة تخرج باللغة العربية     
  مصدقة تخرج باللغة االنجليثية     
 التدقيق اللغوي     

 مستحقة على الطالب إضافة إلى رسوم وثائق التخرج المطلوبة:كافة الالرسوم  سدِّدت
 التاريخ:                                                                              توقيع وختم الدائرة المالية

  

توقيع عميد كلية الدراسات العليا -2   التاريخ:                                                    
 التاريخ: :الجامعةفي ضوء استيفاء المتطلبات أعاله تقرر  قرار رئاسة الجامعة   -6
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 تنسب اللجنة بمنح الطالب المذكور اسمه أعاله درجة الماجستير 
 ...../      /            توقيع رئيس اللجنة: .........  رقم الجلسة: ............................ تاريخها:  

 :قرار مجلس الكلية 
 يوصي المجلس بمنح الطالب المذكور اسمه أعاله درجة الماجستير

 /      /            توقيع رئيس المجلس: .............   رقم الجلسة: ............................. تاريخها: 

 :قرار مجلس الدراسات العليا 
 أعاله درجة الماجستيريوصي المجلس بمنح الطالب المذكور اسمه 

 /      /          توقيع رئيس المجلس: ............     رقم الجلسة: ............................. تاريخها: 
 --------------------القبول والتسجيل واالمتحانات عمادةنسخة/ 

 في كلية/ ...................................... البرنامج نسخة/ منسق

 التوصية بمنح درجة الماجستير/ مسار االمتحان الشامل(: 06)نموذج 

 الكلية: ...................................... القسم: ..................... التخصص:.................

 توصية لجنة الدراسات العليا في قسم التخصص: 
 

 الماجستير في تخصص:..........................توصي اللجنة بمنح الطلبة التالية أسماؤهم درجة 
 وذلك في ضوء اعتماد نتائج االمتحان الشامل الذي عقد يوم .............. بتاريخ:     /       /

 رقم الجلسة: ........................ تاريخها:     /       /      توقيع رئيس اللجنة: ...............
 

الرقم 
 المتسلسل

 الرقم الجامعي الطالباسم 

1.   
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2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

11.   

 

 (1/2صفحة )

 

 

 

 

 

 :تنسيب لجنة الدراسات العليا في كلية التخصص 
 

 أعاله أسماؤهمتنسب اللجنة بمنح درجة الماجستير للطلبة المذكورة 
 توقيع رئيس اللجنة:................      رقم الجلسة: ........................ تاريخها:    /    /      

 
 :قرار مجلس الكلية 

 
 أعاله  أسماؤهميوصي المجلس بمنح درجة الماجستير للطلبة المذكورة 

 توقيع رئيس المجلس:............     رقم الجلسة: ......................... تاريخها:   /    /       
 
  :قرار مجلس الدراسات العليا 

 
 أعاله أسماؤهميوصي المجلس بمنح درجة الماجستير للطلبة المذكورة 

 توقيع رئيس المجلس:.............         تاريخها:    /    /    ..رقم الجلسة: ......................
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 القبول والتسجيل واالمتحانات عمادةنسخة/ 

 نسخة/ رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية/...........................
 
 
 

  2/2صفحة ن

 
 
 
 

 
 
 
 

  متابعةتقرير (: 09نموذج )
 

  ----------------------------اسم الطالب:  -----------------------اسم المشرف: 

 ------------------الرقم الجامعي:         -----------------------تاريع بداية اإلشراف: 

      ---------------------البرنامج:    ------------------------------السنة الدراسية: 

 ---------------------الفصل الدراسي:                                                  تاريع االلتحاق: 
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--------------------------------------------------------------عنوان الرسالة: 
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 

ذا كان الطالب مقصرار  أو غير جاد  يبين أوتتضمن مراجعات الطالب له وما  :ملحوظات المشرف نجث من الرسالة  وا 
بعد التأكد من أن موضوع الرسالة هو أصيل في معالجته للمشكلة قيد المشرف اإلجراءات التي اتبعها معه. 

  ر دوريار.ضرورة أن يكون هذا التقري الدراسة وغير مكرر أو منسوخ عن دراسات سابقة  ومع
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________ 

التاريخ: ............................                                     توقيع المشرف  

            ---------------------------  


