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 تعليمات الدراسات العليا 
 في 

  جامعة النجاح الوطنية

 
تسمى هذه التعليمات "تعليمات الدراسات العليا" في جامعة النجاح الوطنية، ويعمل بها بدءًا من  : (1المادة )

 2003/2004مطلع العام الدراسي 
   

 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك : :  (2المادة )
 : جامعة النجاح الوطنية الجامعة   
 : مجلس كلية الدراسات العليا مجلس الكلية   
 : عميد كلية الدراسات العليا العميد  
 العليا: رئيس قسم الدراسات  رئيس القسم   
 : مجلس القسم المسجل به الطالب مجلس القسم المختص  
 : رئيس قسم التخصص المسجل  به الطالب أو منسق البرنامج  رئيس القسم المختص  
 : الدراسة بنجاح الدراسة   
 : الفصل الدراسي األول أو الثاني الفصل الدراسي  
   

التخصصات المختلفة لدرجة الماجستير أو الدكتوراه بقرار من مجلس تنشأ الدراسات العليا في  : (3المادة )
األمناء بناء على توصية من مجلس العمداء وتنسيب من مجلس الكلية والقسم معتمدين على 

 توصية مجلس القسم المختص.
   

التي يقرها ( ساعة معتمدة على األقل، حسب الخطة 33تكون متطلبات نيل درجة الماجستير ) :  ( 4المادة )
 مجلس العمداء، وتوزع هذه المتطلبات حسب البرنامجين التاليين : 

   
 ساعة معتمدة على األقل( 33برنامج األطروحة : )  -أ 
 ( ساعة معتمدة على األقل.27دراسة ) -1ويشتمل على :   
 ( ساعات معتمدة، والنجاح في مناقشتها.6تقديم أطروحة يحسب لها ) -2                  
 ساعة معتمدة على االقل( 36برنامج االمتحان الشامل : ) -ب 

 ( ساعة معتمدة على األقل.36دراسة ) -1ويشتمل على : 
 اجتياز االمتحان الشامل بنجاح. -2                

   
أن يقدم طلب خطيًا إلى مجلس القسم المختص لتحديد البرنامج الذي سيلتحق به بعد على الطالب  -ج 

( ساعات معتمدة، ومن ثم يتم البت في طلبه من عمادة كلية الدراسات العليا بعد 9أن ينهي دراسة )
 تنسيب من رئيس القسم، وتعلم بذلك عمادة القبول والتسجيل.

   
في برنامج األطروحة أو االمتحان الشامل بناًء على توصية من القسم  تحدد أعداد الطلبة المقبولين -د 

 المختص وحسب اإلمكانات المتوفرة لديه.
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 تكون متطلبات نيل درجة الدكتوراه حسب الخطة التي يقرها مجلس العمداء وتشمل ما يلي : : ( 5المادة )
 ( ساعة معتمدة . 24إتمام دراسة ) -1 
 االمتحان الشامل بنجاح.اجتياز   -2 
إعداد مشروع األطروحة ومناقشته أمام لجنة من القسم المختص، ومن ثم يبدأ العمل في األطروحة  -3 

. 
 ( ساعة معتمدة والنجاح في مناقشتها.24تقديم األطروحة بواقع ) -4 
   

دراسة مساقات استدراكية يرى مجلس يجوز أن تتضمن خطة طالب الماجستير أو طالب الدكتوراه  -: أ (6المادة )
الكلية بناء على توصية من مجلس القسم المختص أنها ضرورية الستكمال دراسته، بحيث ال تزيد 

( ساعات معتمدة. وال تحتسب هذه المساقات ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول 9عن )
 ل الطالب التراكمي.على درجة الماجستير أو الدكتوراه. وال تدخل عالماتها ضمن معد

ساعات معتمدة مساقات  9إذا رأى مجلس القسم المختص، أن الطالب بحاجة إلى أكثر من  -ب  
 استدراكية، يرفع األمر إلى مجلس العمداء بوساطة عميد الكلية التخاذ الالزم بهذا الشأن.

ل الثاني من التحاقه على الطالب أن ينهي المساقات االستدراكية في موعد أقصاه نهاية الفص -ج  
 بالبرنامج .

   
الحد األدنى للمدة المطلوبة إلنهاء متطلبات درجة الماجستير ثالثة فصول دراسية، والحد األعلى  -: أ ( 7المادة )

ستة فصول دراسية من بدء انتظام الطالب في البرنامج. ويجوز بقرار من مجلس الكلية، وعند 
 الفترة فصاًل دراسيًا واحدًا للطلبة الذين تستدعي حالتهم ذلك.الضرورة القصوى، أن تمدد هذه 

الحد األدنى للمدة المطلوبة إلنهاء متطلبات درجة الدكتوراه ستة فصول دراسية، والحد األعلى اثنا  -ب  
عشر فصاًل دراسيًا من بدء التحاقه بالبرنامج. ويجوز بقرار من مجلس الكلية، وعند الضرورة 

 دد هذه الفترة فصلين دراسيين للطلبة الذين تستدعي حالتهم ذلك .القصوى، أن تم
   

( ساعة معتمدة في الفصل الواحد، والحد األدنى 12يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب ) -: أ ( 8المادة )
 ( ساعات معتمدة. 6)

 . ( ساعات معتمدة3يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي ) -ب  
   

%، أما المساقات االستدراكية فيكون الحد األدنى للنجاح فيها 70الحد األدنى للنجاح في كل مساق  -: أ ( 9المادة )
60. % 

 % .75الحد األدنى للمعدل التراكمي للمساقات التي يدرسها طالب الماجستير أو الدكتوراه هو  -ب 
   

( ساعات معتمدة طوال مدة دراسته المسموح بها في 9دراسة ما ال يتجاوز )يسمح للطالب بإعادة  -: أ (10المادة )
 برنامج الماجستير أو الدكتوراه، وذلك من أجل رفع معدله التراكمي.

إذا أعاد الطالب مساقًا رسب فيه احتسبت له العالمة الجديدة فقط ضمن معدله التراكمي، لكن  -ب  
 ا في سجله األكاديمي.تظهر عالمات جميع المساقات التي درسه

 
 
 



 3 

 القبول والتسجيل

يوصي مجلس العمداء إلى مجلس األمناء، في كل عام دراسي، بعدد الطلبة الذين سيقبلون في  : (11المادة )
برامج الدراسات العليا، وذلك بتوصية من مجلس الكلية بناًء على اقتراح من مجلس القسم 

 المختص، وبتنسيب من رئيس القسم. 
   

تقدم طلبات االلتحاق أو االنتقال إلى برامج الدراسات العليا على النموذج الصادر عن عمادة القبول  :  ( 12المادة )
والتسجيل في بداية كل عام دراسي، وال يبت في أي طلب إال بعد استيفاء جميع األوراق الثبوتية 

 المطلوبة.
   

 الماجستير ما يلي :يشترط لقبول الطالب في برنامج  : ( 13المادة )
أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس من جامعة النجاح الوطنية أو ما يعادل هذه الدرجة من  -1 

 جامعة أو كلية تعترف بها جامعة النجاح الوطنية.
أن تكون دراسة الطالب في مرحلة البكالوريوس في موضوع يؤهله للدراسة في التخصص المطلوب  -2 

 الدراسية لذلك التخصص.وفق الخطة 
 أاّل يقل تقدير الطالب في درجة البكالوريوس عن جيد أو ما يعادله. -3 
 أن يتقدم إلى امتحان القدرات في التخصص الذي ينوي االلتحاق به. -4 
 إجراء مقابلة شخصية مع اللجنة المشرفة إذا قرر مجلس القسم المختص ذلك. -5 
% لتقدير 70يحدده مجلس القسم المختص، حيث يخصص  الحصول على معدل تنافسي -6 

 % المتحان القدرات والمقابلة الشخصية.30البكالوريوس و 
 أن يقدم األوراق الثبوتية التالية مع طلب االلتحاق :  -7 
 صورة مصدقة عن كشف العالمات وشهادة البكالوريوس. -أ  
 توصيتين أكاديميتين . -ب  
 يحددها طلب االلتحاق. أية وثائق أخرى -ج  
   

 يشترط في قبول الطالب في برنامج الدكتوراه ما يلي :  : (14المادة )
أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير من جامعة النجاح الوطنية أو من أي جامعة تعترف بها  -1 

 جامعة النجاح الوطنية، وذلك في البرنامج الذي يرغب في االلتحاق به.
 أو ما يعادله. جيدجدا  أاّل يقل تقديره في درجة الماجستير عن  -2 
أن يثبت أنه كان طالبًا منتظمًا في مرحلة دراسته لدرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس، وأن نسبة  -3 

 %( من ساعات الدوام المطلوبة للتخرج.75مواظبته التقل عن )
 أن يقدم األوراق الثبوتية التالية :  -4 

مصدقة عن كل من كشف العالمات والشهادات العلمية لدرجتي الماجستير  صورة - أ
 والبكالوريوس

توصيتين أكاديميتين من أعضاء هيئة تدريس يعرفونه خالل دراسته في مرحلة  - ب
 الماجستير.

 إجراء مقابلة شخصية مع اللجنة المشرفة إذا اقتضى األمر. -5 
   

يصدر مجلس األمناء قرارًا  بقبول طلبة الدراسات العليا، قبل أسبوعين على األقل من بدء الدراسة،  : ( 15المادة )
 وذلك بناًء على توصية مجلس الكلية وتنسيب مجلس القسم المختص. 
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 المواظبة

 
 -: أ (16المادة )

 
 -ب
 
 

 -ج
 
 
 
 
 

 -د
 
 
 
 -هـ
 
 
 
 

 
 -و

تشترط المواظبة لجميع الطلبة في كل المحاضرات والمناقشات والساعات العملية للمساقات التي 
 سجلها الطالب وفق نظام المواظبة المعتمد في الجامعة 

%( من مجموع الساعات المقررة لكل مساق بدون عذر 12.5ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )
 يقبله مدرس المساق.

%( من مجموع الساعات المقررة ألي مساق بدون عذر يقبله 12.5أكثر من ) إذا تغيب الطالب عن
%( 35مدرس المساق يحرم من التقدم لالمتحان النهائي لذلك المساق، ويعطى صفر الجامعة )

وهو الحد األدنى للعالمة، وتدخل هذه النتيجة في حساب معدل عالمات الطالب الفصلي، ومعدله 
 عليه أن يعيد دراسة المساق إن كان إجباريًا . التراكمي، وفي هذه الحالة

%( من مجموع الساعات المقررة لمساق ما، وكان هذا 12.5إذا تغيب الطالب عن أكثر من ) 
%( من ساعات الدوام 25الغياب بعذر يقبله مدرس المساق، فال يجوز أن يتجاوز مجموع الغياب )

 لذلك الفصل.

%( من مجموع الساعات المقررة لمساق ما، يعتبر 25إذا تجاوز غياب الطالب بعذر مقبول )
منسحبًا من ذلك المساق، ويبلغ مدرس المساق ذلك خطيًا إلى عمادة القبول والتسجيل من خالل 

ذا اعتبر الطالب منسحبًا من جميع منسحبرئيس القسم وتثبت في سجل الطالب كلمة " ". وا 
 المساقات، فإنه يعتبر مؤجاًل ذلك الفصل.

تغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه ألي مساق بعذر يقبله مدرس المساق وعميد كل من ي
، ويطلب العميد من مدرس المساق إجراء امتحان بديل للطالب غير مكتملالكلية تسجل له عبارة 

في مدة أقصاها أسبوعان من بداية الفصل التالي للفصل الذي لم يتقدم فيه لالمتحان، إال إذا كان 
لتالي مؤجاًل رسميًا، وفي تلك الحالة يعقد االمتحان في مدة أقصاها شهر واحد من بداية الفصل ا

 الفصل التالي للفصل المؤجل. 
   

  -: أ ( 17المادة )
 
 
 
 -ب
 
 

 
 
 
 
 
 -ج
 
 

ضافة مساقات جديدة على النموذج الخاص  يسمح للطالب باالنسحاب من مساقات سجل لها، وا 
والتسجيل خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي األول أو الثاني، الصادر عن عمادة القبول 

وخالل ثالثة أيام من بداية الفصل الصيفي، وال تثبت المساقات التي انسحب منها في سجله 
 األكاديمي.

 

مع مراعاة ما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مساق ما 
خالل األسابيع األربعة األولى من بدء الفصل الدراسي األول أو الثاني، وخالل األسبوعين األولين 
 من بدء الفصل الصيفي، وذلك على النموذج الخاص الصادر عن عمادة القبول والتسجيل. وفي

، وال يدخل هذا المساق في منسحبهذه الحالة يثبت المساق في سجل الطالب، وتثبت إزاءه كلمة 
 عداد المساقات التي درسها من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج.

ذا لم ينسحب الطالب خالل المدة المذكورة أعاله يعتبر ملتزمًا بالمساق، وفي هذه الحالة عليه أن  وا 
ال أثبت في سجله األكاديمي الصفر الجامعي.يتم متطلباته   وا 

 

يجوز لرئيس القسم الموافقة على انسحاب الطالب من الفصل الدراسي في المدة المحددة لالنسحاب 
بناًء على تنسيب رئيس القسم المختص، وفي هذه الحالة تعتبر دراسة الطالب في ذلك الفصل 

 مؤجلة ويثبت ذلك في سجله األكاديمي.
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ال يسمح للطالب بتسجيل ساعات معتمدة أقل من الحد األدنى، أو باالستمرار في دراسة  -د
عدد من الساعات يقل عن الحد األدنى نتيجة النسحابه من بعض المساقات، إال في 
حاالت مبررة فقط، ووفق تقرير مرشد الطالب، وبتنسيب من مجلس القسم المختص، 

على أن يلتزم الطالب بالمدة القانونية المسموح بها وبموافقة رئيس القسم وعميد الكلية، 
األكاديمي او للدراسة في البرنامج، واليحتسب ذلك الفصل ألغراض اإلنذار أو الفصل 

 احتساب عدد الفصول الدراسية.
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 التأجيل 

 
 -: أ ( 18المادة )

 
 
 -ب
 -ج
 
 
 
 
 
 
 -د
 
 -هـ
 
 

 دراسته فصلين دراسيين متصلين أو منفصلين.يسمح للطالب في برامج الدراسات العليا أن يؤجل 
 التحتسب مدة التأجيل من الحد األعلى للدراسة المسموح به في برامج الدراسات العليا.

يتقدم الطالب الذي يريد تأجيل دراسته بطلب خطي على النموذج الخاص بالتأجيل إلى قسمه 
، وقبل إغالق باب التسجيل من بدء الفصل الدراسي أقصاها األسبوع األولالمختص في مدة 

للفصل المعني، وتصدر الموافقة عن عميد الكلية بناًء على تنسيب رئيس القسم إذا كان التأجيل 
لفصل واحد، وعن مجلس الكلية إذا كان التأجيل لفصلين متصلين، وتخبر عمادة القبول والتسجيل 

 بالموافقة على التأجيل.

ح بها في بند "أ"، باستثناء التأجيالت القسرية التي يوافق إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل المسمو 
 عليها مجلس العمداء، فإنه يعتبر مفصواًل من الجامعة.

إذا لم يسجل الطالب الجديد المرشح للقبول في أحد برامج الدراسات العليا ضمن الفترة الزمنية 
طالب االحتياط وفق ترتبيه في المحددة للتسجيل فإنه يفقد مقعده في البرنامج، ويؤخذ بداًل منه 

 القائمة.

ال يجوز للطالب الجديد في أول فصل دراسي له في الجامعة أن يؤجل دراسته للفصل الذي التحق 
فيه بالبرنامج إال إذا كان التأجيل قسريًا يوافق عليه مجلس العمداء، وفي هذه الحالة ال يحل محله 

 طالب جديد من قائمة االحتياط.
 

 االنقطاع 
 

 يعد الطالب منقطعًا عن الدراسة في الحاالت التالية :  : ( 19المادة )
إذا بدأ التدريس في أي فصل من الفصول الدراسية ولم يكن الطالب مسجاًل أو مؤجاًل لذلك  -أ 

 الفصل.
 إذا ألغي تسجيل الطالب بسبب عدم دفعه للرسوم الجامعية . -ب 

   
بدون عذر قسري، فصلين دراسيين متصلين أو منقطعين يعّد إذا تجاوز انقطاع الطالب،  -أ  :  (20المادة )

 مفصواًل من البرنامج الذي يدرس فيه.
إذا كان انقطاع الطالب عن الدراسة ناتجًا عن عذر قسري يقبله مجلس العمداء بشرط أال  -ب 

يتجاوز االنقطاع فصلين دراسيين، تعد فترة االنقطاع المّسوغة ضمن فترة التأجيل المنصوص 
 أ(.18في المادة )عليها 
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 اإلنذار والفصل

 
ينذر الطالب من قبل عمادة القبول والتسجيل، ويعلم بذلك خطيًا وفي لوحات التسجيل، في   -أ : (21المادة )

 الحاالت التالية:
إذا لم يحصل على الحد األدنى للنجاح في مساق ما خالل دراسته للماجستير أو  -1

 الدكتوراه.
 األدنى في المعدل التراكمي للمساقات في أي فصل دراسي.إذا لم يحصل على الحد  -2
 إذا رأى المشرف أن الطالب مقصر في إعداد األطروحة. -3
إذا لم يحدد عنوان أطروحة الماجستير وتعيين مشرف عليها ولم يسجل األطروحة بعد  -4

 دراسية من تاريخ التحاقه بالبرنامج مع مراعاة ما ورد في المادة  انقضاء أربعة فصول 
 ب(.18رقم )

إذا لم يحدد عنوان أطروحة الدكتوراه وتعيين مشرف عليها ولم يسجل األطروحة أو لم  -5
يتقدم لالمتحان الشامل بعد انقضاء خمسة فصول دراسية من تاريخ التحاقه ببرنامج 

  ب(.18الدكتوراه مع مراعاة ما ورد في المادة رقم )
عمادة القبول والتسجيل، وُيعلم بذلك خطيًا وفي لوحات ينذر الطالب إنذارًا نهائيًا من قبل     - ب

التسجيل، إذا لم يحصل على موافقة مجلس الكلية على تحديد عنوان أطروحته و تعيين مشرف 
 عليها مع نهاية الفصل الخامس لطالب الماجستير، ومع نهاية الفصل السابع لطالب الدكتوراه.

 
في عمادة القبول والتسجيل برنامج الماجستير أو الدكتوراه من قبل يفصل الطالب من         -1 :  (22المادة )

 الحاالت التالية:

 إذا لم يحصل على الحد األدنى للنجاح في مساق إجباري لمرتين.  -1

إذا لم يرفع الحد األدنى للمعدل التراكمي للمساقات في الفصلين الدراسيين التاليين  -2
 لإلنذار.

المسموح بها إلنهاء متطلبات الحصول على الماجستير أو إذا انقضت المدة الزمنية  -3
 ب(.18ب( مع مراعاة ما جاء في المادة )7الدكتوراه وفق ما نصت عليه المادة )

 إذا رسب في مناقشة األطروحة لمرتين. -4

 إذا رسب في االمتحان الشامل لمرتين. -5

راسيين إذا تجاوز انقطاع الطالب ) بدون عذر قسري تقبله الجامعة ( فصلين د -6
 متصلين أو منقطعين.

 إذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب األنظمة المعمول بها في الجامعة. -7

إذا لم يحصل على موافقة مجلس الكلية على تحديد عنوان اطروحته وتعيين مشرف  -8
عليها مع نهاية الفصل السادس لطالب الماجستير ومع نهاية الفصل الثامن لطالب 

لماجستير التقدم لنيل درجة الدبلوم العالي شريطة أن يكون الدكتوراه، ويحق لطالب ا
 ( كحّد أدنى.2.0% )70ساعة معتمدة بنجاح وبمعدل تراكمي  24قد أنهى 
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 االنتقال والتحويل
 

يجوز للطالب أن ينتقل من برنامج ماجستير أو دكتوراة في جامعة أخرى تعترف بها جامعة النجاح  : (23المادة )
 برنامج مماثل في جامعة النجاح الوطنية، بشرط : الوطنية إلى

 % فأعلى أو ما يعادلها.75أن يكون معدله التراكمي في برنامج الماجستير المنتقل منه  -أ 
 (.14(، و )13أن يكون مستوفيًا لشروط القبول المنصوص عليها في المادتين ) -ب 

   

 :  (24المادة )

1- 
2- 
3- 

 الطالب في الجامعة المنتقل منها ويرغب في احتسابها ما يلي :يشترط في المساقات التي درسها 
 أن تكون مناظرة من حيث المستوى والمحتوى للمساقات المعتمدة في الخطة الدراسية المقررة.

 (.B% أو جيد جدًا أو )75أال يقل تقدير الطالب في المساق عن 
خل أية عالمة أحرزها الطالب ( ساعات معتمدة بحد أقصى، وال تد9يعفى الطالب المنتقل من )

 خارج جامعة النجاح الوطنية في معدله التراكمي.
   

الحد األدنى للمدة المطلوبة التي يقضيها الطالب المنتقل إلى برنامج الماجستير إلنهاء متطلبات  -: أ (25المادة )
فصول دراسية الحصول على درجة الماجستير هو فصالن دراسيان، أما الحد األعلى فهو أربعة 

 منذ انتقاله.
 
 

الحد األدنى للمدة المطلوبة التي يقضيها الطالب المنتقل إلى برنامج الدكتوراة إلنهاء متطلبات  -ب
 الحصول على درجة الدكتوراة هو أربعة فصول دراسية، أما الحد األعلى فهو ثمانية فصول دراسية.

   
بداية كل فصل دراسي، قبل بدء التسجيل بأسبوع على األقل، إلى  يتم تقديم طلبات االنتقال مع :  (26المادة )

 عمادة القبول والتسجيل، مصحوبة بجميع األوراق الثبوتية التي تطلبها جامعة النجاح الوطنية.
   

يجوز لطالب ماجستير أو دكتوراة أّجل دراسته بموافقة الكلية وحصل خالل التأجيل على سجل  : (27المادة )
من جامعة أخرى، التقدم بطلب احتساب المساقات التي درسها. ويتم االحتساب وفق أكاديمي 

 الشروط التالية :
 أن يكون الطالب قد درس هذه المساقات في جامعة تعترف بها جامعة النجاح الوطنية.  -1 
دراسته أن يحصل على موافقة خطية من العميد، بناًء على توصية من مجلس القسم المختص، قبل  -2 

 في جامعة أخرى.
الحد األعلى لعدد الساعات المسموح لطالب الماجستير أو الدكتوراة دراستها في برنامج مماثل خارج  -3 

( ساعات معتمدة، شريطة أن تكون هذه المساقات معادلة أو مساوية لمساقات في 9الجامعة هو )
 الخطة الدراسية المقررة.

%(، و ال تحتسب عالمات هذه 75ل من هذه المساقات عن )أال يقل تقدير الطالب في ك -4 
 المساقات في معدله التراكمي.

   
يجوز للطالب أن يحّول من برنامج ماجستير )األطروحة( إلى برنامج ماجستير )االمتحان الشامل(  :  (28المادة )

 أو العكس، شريطة أن يتم ذلك وفق ما يلي:
 من التحاقه بالبرنامج. الفصل الثالثأن يتقدم بطلب التحويل خالل فترة ال تتجاوز نهاية  -1 
/ القسم المختص. البرنامجموافقة مجلس الكلية بناًء على تنسيب مجلس   -2   
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 احتساب المعدل التراكمي

 
(29المادة ) -1( : أ   ( لمنح العالمات وفق الجدول التالي: ….,A,Bيستعمل نظام الحروف ) 

 
العالمة  100العالمة من  

 بالحرف 
قيمة الحرف في 
 المعدل التراكمي 

 نتيجة المساق

 100 – 90 A 4.0 ناجح 
 89 – 88 A- 3.75 ناجح 
 87 – 85 B+ 3.5 ناجح 
 84 – 80 B 3.0 ناجح 
 79 – 78 B- 2.75 ناجح 
 77 – 75 C+ 2.5 ناجح 
 74 – 70 C 2.0 ناجح 
 69 – 68 C- 1.75 راسب 
 67 – 65 D+ 1.5 راسب 
 64 – 60 D 1.0 راسب 
 59 – 50 D- 0.75 راسب 
 49 – 0.0 F 0.0 راسب 

 

 2- ( بضرب قيمة الحرف )حسب الجدول أعاله( لكل GPAيتم احتساب المعدل التراكمي للطالب ) 
مساق درسه بعدد الساعات المعتمدة لذلك المساق وجمع تلك القيمة لجميع المساقات التي درسها 
ثم قسمة الناتج على عدد الساعات المعتمدة، ويتم حساب المعدل الفصلي بأسلوب مشابه 

 لمساقات ذلك الفصل. 
 

 3-  ت التراكمية للطالب على النحو التالي:يتم اعطاء تقديرات للمعدال 
 

 التقدير باإلنجليزية التقدير بالعربية  100العالمة من  
 Excellent ممتاز 3.7 – 4 
 Very Good جيد جداً  3.2 – 3.69 
 Good جيد 2.8 – 3.19 
 Satisfactory مقبول  2.5 – 2.79 
 Fail ضعيف >2.5 

 

عالمات جميع مساقات البرنامج التي درسها الطالب نجاحًا أو رسوبًا المعدل التراكمي هو معدل  ب( 
ذا حصل الطالب على نتيجة 10حتى تاريخ احتساب ذلك المعدل مع مراعاة المادة ) "غير ب(. وا 

في بعض المساقات، يتم احتساب المعدل التراكمي عندما تكتمل عالمات هذه المساقات،  مكتمل"
مع مراعاة المادة  "غير مكتمل"ويعتبر المعدل ذا أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب على نتيجة 

 وتثبت القيمة اإلجمالية للمعدل التراكمي إلى أقرب منزلة عشرية واحدة.  و(16)
C%( فما فوق )75ب إعادة أي مساق حصل فيه على عالمة )ال يجوز للطال ج( 

 فأعلى(. +
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إذا أعاد الطالب دراسة أي مساق تحسب له فقط العالمة األعلى في المعدل التراكمي، ولكن  د( 
 يدخل في سجله األكاديمي وكشفه النهائي جميع عالمات المساقات التي درسها وأعادها.

أي مساق حصل فيه على درجة ) يستطيع الطالب إعادة دراسة هـ(  C ،C- ، D+ ،D ، D- أو   F لرفع  (
.معدله، وفي هذه الحالة ترصد له العالمة الجديدة  
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 اإلرشاد واإلشراف األكاديمي

 
يعين مجلس القسم المختص لجنتين لإلرشاد األكاديمي إحداهما لطلبة الماجستير، واألخرى لطلبة  -: أ (30المادة )

 هيئة التدريس في القسم المختص ويعلم رئيس القسم بذلك. الدكتوراة من أعضاء
رشاده من بداية دراسته إلى وقت تخرجه، أو إلى أن يختار  -ب  يتولى المرشد األكاديمي توجيه الطالب وا 

 الطالب المشرف على أطروحته، فيتولى المشرف أمور إرشاده.
   

يتقدم الطالب إلى منسق البرنامج / رئيس القسم المختص بطلب تحديد عنوان أطروحته وتعيين  -: أ (31المادة )
من التحاقه ببرنامج الماجستير، وبعد الفصل الرابع وذلك في موعد ال يتجاوز نهاية مشرف عليها، 

جاوز ( من المساقات المقررة لنيل درجة الماجستير، وال يتساعة معتمدة 12إنجازه ما ال يقل عن )
من التحاقه ببرنامج الدكتوراه. وذلك على النموذج الخاص الصادر عن عمادة كلية  الفصل السادس

الدراسات العليا، شريطة أن يرفق معه كتابة أولية لخطة األطروحة متضمنة الهدف من إجراء 
نة ، وتحديد المواز Methodology، والمنهجية المستخدمة Backgroundالبحث والخلفية العلمية 
( 2.8وأن ال يقل معّدله التراكمي عند تقديم خطة االطروحة عن جيد)الالزمة إلجراء البحث، 

، باستثناء برامج الماجستير التي ال ( لطالب الدكتوراه3.2ن جيد جدا )لطالب الماجستير، وع
 يوجد فيها سوى مسار األطروحة فقط.

منسق يصدر قرار تحديد عنوان األطروحة و تعيين مشرف عليها من مجلس الكلية بتنسيب من  -ب 
/ مجلس القسم المختص وموافقة مجلس البرنامج/ رئيس القسم المختص وبموافقة البرنامج

 المشرف، مع مراعاة رغبة الطالب ما أمكن.
  

أن يكون أستاذًا في مجل التخصص الدقيق لألطروحة يشترط في المشرف على أطروحة الدكتوراة  -: أ (32المادة )
 ما أمكن.

يشترط في المشرف على أطروحة الماجستير أن يكون استاذًا مشاركًا على األقل في مجال   -ب 
التخصص الدقيق ما أمكن، ويجوز عند الحاجة أن يتولى اإلشراف األستاذ المساعد شريطة أن 

 قل في مجال تخصصه، في مجالت علمية محكمة.يكون قد نشر بحثين أكاديميين على األ
يكون الحد األعلى لعدد األطروحات التي يحق للمشرف اإلشراف عليها في وقت واحد ثالث  -ج 

 أطروحات.
يجوز للمشرف األول أن يقترح تسمية عضو هيئة تدريس آخر من جامعة النجاح الوطنية، أو  -د 

 يعتبر العضو المساعد مشرفًا ثانيًا.خارجها لمساعدته في اإلشراف، وعندها 
   

يحسب للمشرف عن كل أطروحة أشرف عليها ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، وذلك  -: أ (33المادة )
ابتداًء من بدء الفصل الذي عين فيه مشرفًا وبما ال يزيد عن أربعة فصول لإلشراف على أطروحة 

 الدكتوراة وفصلين لإلشراف على أطروحة الماجستير. 
 معتمدة بينهما مناصفة.في حالة وجود مشرف ثاٍن تقسم الساعات ال -ب 
   

اليغير المشرف على أطروحات الماجستير أو الدكتوراة إال لضرورة تراعى فيها مصلحة الطالب،  -: أ (34المادة )
 ويتم التغيير بالطريقة نفسها التي تمت بها الموافقة.

يجوز تعديل األطروحة، إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويتم التعديل بالطريقة التي تمت بها  -ب 
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 الموافقة على موضوع األطروحة .
يثبت عنوان األطروحة واسم المشرف في سجالت كل من كلية الدراسات العليا وعمادة القبول  -ج 

 والتسجيل والقسم المختص.
وبناء على تنسيب من مجلس القسم المختص أن يستمر عضو هيئة يجوز بعد موافقة عميد الكية،  -د 

 التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي أو إجازة بال راتب في اإلشراف على أطروحة الطالب.
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 إجراءات  مناقشة األطروحة 

 
تعيين يطلب المشرف من رئيس القسم المختص تحديد أعضاء لجنة المناقشة، ويصدر قرار  :  (35المادة )

أعضائها عن مجلس الكلية استنادًا إلى توجهات المجلس وبناء على تنسيب من رئيس القسم، 
وتوصية من مجلس القسم المختص، وذلك على النموذج الخاص الصادر عن عمادة كلية الدراسات 

 العليا.
 تتكون لجنة المناقشة من :  :  (36المادة )

 مشرفين يكون األول رئيسًا، والثاني عضوًا.المشرف رئيسًا، وفي حالة وجود  -أ 
 عضو هيئة تدريس من الجامعة ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف في حقل التخصص. -ب  
عضو من خارج الجامعة )ممتحن خارجي( وفي حقل التخصص نفسه، تتوافر فيه شروط عضو  -ج 

 ب( السابق.هيئة التدريس ممن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في البند )
 الحد األدنى لعدد أعضاء لجنة المناقشة ثالثة والحد األعلى خمسة أعضاء. -د 
   

يسلم الطالب، بوساطة رئيس القسم المختص، إلى عمادة كلية الدراسات العليا، نسخًا من أطروحته  -: أ ( 37المادة )
 بصورتها قبل النهائية بعدد أعضاء لجنة المناقشة .

قراره حسب االصول.يقوم  -ب    المشرف بتعبئة النموذج الخاص بتشكيل لجنة المناقشة وا 
يقوم العميد بإرسال نسخ من األطروحة إلى أعضاء لجنة المناقشة، ويلزمهم بفترة زمنية محددة  -ج 

رسال تقرير مفّصل عنها مع توصيات محددة.  لقراءتها وا 
ايجابية، يرسل العميد إلى رئيس القسم التقارير متكاملة إذا كانت تقارير أعضاء لجنة المناقشة  -د 

ويطلب إليه التنسيق مع رئيس القسم المختص والمشرف لتحديد موعد المناقشة وفق اقتراح 
المشرف، وبالتشاور مع أعضاء لجنة المناقشة، ويتم تحديد موعد المناقشة كتابة من عمادة كلية 

 الدراسات العليا.
حن الخارجي بأن األطروحة ال تصلح للمناقشة، فإن عليه أن يقدم تقريرًا مفّصاًل يعلل إذا أكد الممت -هـ 

هذا الحكم ثم يعرض المشرف على أعضاء لجنة المناقشة اآلخرين تقرير الممتحن الخارجي 
ذا ما اتفق مع الممتحن الخارجي شخص آخر من لجنة المناقشة، فإن المناقشة ال تتم،  لمناقشته، وا 

معارضة أعضاء اللجنة لرأي الممتحن الخارجي، فإن األطروحة ترسل إلى ممتحن  وفي حالة
 خارجي آخر لترجيح كفة الرأي.

يرفع رئيس القسم الموعد المقترح لمناقشة األطروحة إلى عمادة كلية الدراسات العليا، وذلك للقيام  -و 
 باإلعداد إلجراءات المناقشة .

يشير إلى حاجة األطروحة إلى تعديالت قبل المناقشة، يرسل إلى إذا كان رد أحد المقومين  -ز 
 المشرف )رئيس لجنة المناقشة(، التخاذ اإلجراءات المناسبة بشأن التعديل.
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 تتم مناقشة األطروحة على النحو التالي : :   (38المادة )

 ( دقيقة.15يعرض الطالب ملخصًا شفويًا ألطروحته في حدود ) -أ 
 يتولى رئيس اللجنة إدارة المناقشة وتقتصر المناقشة على اللجنة والطالب فقط. -ب 
 تجتمع اللجنة للمداولة بعد انتهاء المناقشة، وتقرر بأغلبية أعضائها إحدى النتائج التالية : -ج 
 ناجح مع إجراء تعديالت . -1  

 ناجح مع إجراء تعديالت جوهرية . -2

 راسب . -3
 
 

فقط حق التصويت، في حالة وجود أكثر من مشرف في لجنة المناقشة ألخذ يكون للمشرف األول  -د
 القرار المشار إليه في بند )ج( أعاله.

يتم تعديل األطروحة في مدة التتجاوز فصاًل دراسيًا واحدًا وتعرض مرة أخرى على لجنة المناقشة،  -هـ 
إذا لم توافق اللجنة مجتمعة على التعديل وٌيَعّد الطالب ناجحًا إذا وافقت اللجنة علىالتعديل، وراسبًا 

 (.4( فقرة رقم )22بما اليتعارض مع المادة )
   

إذا رسب الطالب في مناقشة األطروحة، يجوز أن يتقدم للمناقشة مرة أخرى، وذلك بعد انقضاء  : (39المادة )
 أربعة أشهر على األقل من موعد المناقشة السابق.

   
الطالب بتسليم عمادة الكلية العدد المطلوب من أطروحته، بصورتها التي اقرتها اللجنة، مجلدة  يقوم -: أ (40المادة )

 حسب المواصفات الواردة في نهاية هذه التعليمات.
يرفع العميد توصية بتخريج الطالب بناًء على تنسيب مجلس الكلية ودائرة القبول والتسجيل إلى  -ب 

 مجلس العمداء إلقرارها.
   
 يمنح عضو لجنة المناقشة مكافأة مالية يحددها رئيس الجامعة مع كتاب شكر . :  (41مادة )ال
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 إجراءات االمتحان الشامل 

 
يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية يهدف إلى قياس قدرة الطالب على استرجاع  -: أ (42المادة )

 وتوظيفها في حل المشكالت العملية والتطبيقية.الحقائق والمفاهيم والمبادىء في مجال تخصصه، 
يعقد االمتحان الشامل للتخصصات كافة مرتين في كل عام، مرة في الفصل الدراسي األول، ومرة  -ب  

 في الفصل الدراسي الثاني.
يتقدم الطالب الذي يرغب في الجلوس لالمتحان الشامل بطلب خطي إلى رئيس قسمه المختص في  -ج 

%( مع مراعاة 75عنه عمادة الدراسات العليا، شريطة أاّل يقل معدله التراكمي عن ) موعد تعلن
 ( من هذه التعليمات.18( و )7المادتين )

يقوم رئيس القسم المختص برفع أسماء الطلبة الذين سيقدمون االمتحان الشامل إلى رئيس القسم،  -د 
 ات الالزمة لعقد االمتحان.والذي بدوره يرفعها إلى عميد الكلية التخاذ اإلجراء

   
يتكون االمتحان الشامل من عدد األوراق بما اليقل عن ورقتين، ويتفق مجلس القسم المختص وكلية  -: أ (43المادة )

 الدراسات العليا رسميًا على محتوى كل ورقة، ويعلم الطلبة رسميًا بذلك.
 ورقة واليزيد عن أربع ساعات .يجب أال يقل زمن االمتحان الشامل عن ساعتين لكل  -ب  
 %( فأعلى لكل ورقة .70يجب أن يجتاز الطالب جميع أوراق االمتحان الشامل بعالمة نجاح ) -ج 
ذا لم 75يجب أن يجتاز الطالب جميع أوراق االمتحان الشامل بمعدل تراكمي قدره ) -د  %( فأعلى، وا 

 %(.75ها على أقل من )يحقق ذلك فعليه إعادة أوراق االمتحانات التي حصل في
إذا لم ينجح طالب الماجستير أو الدكتوراة في إعادة االمتحان الشامل لورقة أو أكثر ٌيعد راسبًا مع  -هـ 

 ( من هذا النظام.22مراعاة المادة )
   

ينظم االمتحان ويدير شؤونه رئيس قسم الدراسات العليا بالتعاون مع رئيس القسم المختص عن  :  (44المادة )
 طريق القيام بما يلي : 

 تحديد المجاالت التي يشملها االمتحان الشامل واقتراح المراجع والقراءات والمقررات الالزمة لذلك. -1 
االمتحان للقيام بوضع األسئلة وتصحيح اختيار أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بموضوع  -2 

 اإلجابات.
 رفع نتائج االمتحان الشامل لمجلس الكلية لدراستها واتخاذ التوصية المناسبة بشأنها. -3 
   

 (.راسب( أو )ناجحتسجل نتيجة الطالب في االمتحان الشامل في كشف عالماته بعبارة ) -: أ (45المادة )
في االمتحان الشامل في المرة األولى يعطى فرصة ثانية للجلوس له شريطة أن إذا لم ينجح الطالب  -ب  

يتم ذلك في الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي عقد فيه االمتحان السابق، مع مراعاة ما ورد 
 من هذه التعليمات.  (43( و )18( و )7في المواد )

رئيس القسم نتائج االمتحان إلى عميد الكلية، في حالة نجاح الطالب في االمتحان الشامل، يرفع  -ج 
 مع إعالم عمادة القبول والتسجيل بذلك.

يرفع عميد الكلية توصية بتخريج الطلبة الناجحين إلى مجلس العمداء إلقرارها بناء على تنسيب  -د 
 مجلس الكلية وعمادة القبول والتسجيل.

   

يمنـح درجة الدبلوم العالي في التخصص المسجل فيه بشرط إنهاء يمكن لطالب الماجسـتير أن  -: أ (46المادة )
%( كحد أدنى في مساقات الماجستير الواردة في 70( ساعة معتمدة وبمعدل تراكمي قدره )30)
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 خطة الماجستير لتخصص الطالب.
ساعات معتمدة( ضمن الساعات المطلوبة للحصول على دبلوم بشرط  6يمكن احتساب األطروحة ) -ب 

 ميتها مساق "مشروع تخرج" وله نفس عدد الساعات.تس
 مع مراعاة البند )أ( أعاله يمنح الطالب درجة الدبلوم العالي في إحدى الحاالت التالية :  -ج 
   

 ( من هذه التعليمات .43إذا لم يجتز االمتحان الشامل مرتين كما هو مبين في المادة ) .1  
 أطروحته في امتحانين .إذا لم يتمكن الطالب من الدفاع عن  .2

إذا فصل الطالب من برنامج الماجستير المسجل به ألسباب أكاديمية شريطة أن يكون معدله  .3
 %( فأعلى.70التراكمي )

 إذا أنهى المساقات ولم يتمكن من إتمام أطروحته. .4

( من 7إذا استنفد الحد األعلى لبقائه في برنامج الماجستير حسب ما تنص عليه المادة رقم ) .5
 هذه التعليمات.

   
( 24يمكن لطالب الدكتوراة أن يمنح درجة الماجستير في التخصص المسجل فيه بشرط إتمام ) -: أ (47المادة )

%( كحد أدنى في مساقات الدكتوراة الواردة في خطة 75ساعة معتمدة، وبمعدل تراكمي قدره )
 الدكتوراة للقسم المعني.

 مع مراعاة ما ورد في )أ( يكتفى بمنح طالب الدكتوراة درجة الماجستير في إحدى الحاالت التالية :  -ب 
   

 ( من هذا النظام.43إذا لم يجتز االمتحان الشامل كما هو مبين في المادة ) .1  
 إذا لم يتمكن من الدفاع عن أطرحة الدكتوراة في امتحانين. .2

%( 75ألسباب أكاديمية شريطة أن يكون معدله التراكمي )إذا فصل من برنامج الدكتوراة  .3
 فأعلى .

( من 7إذا استنفد الحد األعلى لبقائه في برنامج الدكتوراة، حسب ما تنص عليه المادة رقم ) .4
 هذه التعليمات.
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 أحكام عـامة 

 

تعليمات كلية الدراسات العليا هذه تعدل التعليمات السابقة الصادرة في قرارات مجلس العمداء قبل   -1 : (48المادة )
    وأية تعليمات سابقة تتعلق بالدراسات العليا. 21/4/2009بتاريخ  628جلسة رقم 

حد ال يجوز أن يقل الحد االدنى لعدد الطلبة في المساق الواحد عن خمسة طالب، وأن ال يزيد ال -2 
االعلى عن ثالثين طالبًا، اال بتوصية يوافق عليها مجلس كلية الدراسات العليا، بناء على تنسيب 
من مجلس القسم المختص، وفي جميع االحوال ال يجوز أن يقل العدد في المساق الواحد عن 

 ثالثة طالب.
ا ورد ذكره في هذه ال يجوز ان يستخدم اي نموذج يتعلق بشؤون طلبة الدراسات العليا، أينم  -3 

التعليمات مالم يكن صادرًا عن عمادة كلية الدراسات العليا عدا نماذج القبول واالنتقال حيث 
 تكون صادرة عن عمادة القبول والتسجيل.

 ال يحق للطالب المفصول من برنامج أن يتقدم بطلب لاللتحاق للبرنامج نفسه مرة اخرى. -4 
على مساق واحد اجباري، وكان هذا المساق غير مطروح في  اذا توقف احتمال تخرج طالب -5 

الفصل الذي يتخرج فيه الطالب فلمجلس الكلية ان يوافق على أن يدرس الطالب مساقًا آخر بدياًل 
 يكون من قسم التخصص نفسه.

 عميد الكلية وعميد القبول والتسجيل مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات. -6 
من قبل الطالب على عالمة ما خالل أسبوع من تاريخ إعالن النتائج يدفع إذا حصل اعتراض  -7 

الطالب رسمًا قدره عشرة دنانير أردنية ويحال األمر إلى مدرس المساق لدراسة االعتراض والتأكد 
من صحة جمع العالمات وعدم وجود أسئلة أو اجزاء من اسئلة غير مصححة، وفي حالة 

طالب رسمًا قدره عشرون دينارًا أردنيًا ويحال األمر إلى عميد كلية االعتراض االستثنائي يدفع ال
الدراسات العليا التخاذ اإلجراءات المناسبة لتكليف من يراه مناسبًا إلعادة تصحيح ورقة االمتحان 

 من جديد.
يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات بناًء على توصية  -8 

 ا عميد كلية الدراسات العليا وبتنسيب من مجلس القسم المختص.يرفعه
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 أطروحة الماجستير

 

( كلمة، أما 600تكتب أطروحة الماجستير باللغة العربية ويرفق بها ملخص باللغة االنجليزية اليزيد عن ) :  أوال  
فيها، فتكتب أطروحة بتلك اللغة الكليات واألقسام التي تقرر الجامعة استعمال اللغة االنجليزية للتدريس 

( كلمة، وفي جميع الحاالت ينبغي أن تكتب 600ويرفق بها ملخص واضح باللغة العربية اليزيد عن )
 األطروحة والملخص بلغة سليمة.

   
 يكتب على صفحة العنوان ما يلي :  :  ثانيا  

 جامعة النجاح الوطنية  أ. 
 الزاوية العليا اليمنى من الصفحة(.عمادة كلية الدراسات العليا )في 

 عنوان األطروحة . ب. 
 أسم كاتبها كما هو مسجل رسميًا في الجامعة. ج. 
 اسم المشرف )والمشرف الثاني إن وجد(. د.  
 العبارة التالية :  .هـ 

قدمت هذه األطروحة استكمااًل لمتطلبات درجة الماجستير في التاريخ )مثاًل( بكلية الدراسات العليا في 
 جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين أو ما يقابلها باللغة اإلنجليزية مثل : 

 
 

 Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 

Master of Arts in History, Faculty of Graduate Studies, at An-Najah National 

University, Nablus, Palestine. 

   

 يكتب في الصفحة التي تلي صفحة العنوان مباشرة ما يلي :  : ثالثا  
 عنوان األطروحة . أ. 
 اسم كاتبها كما هو مسجل رسميًا في الجامعة . ب. 
 األطروحة . تاريخ مناقشة ج. 
 أعضاء لجنة المناقشة وتواقيعهم كما يلي :  د. 

 بالعربية كما يلي :    -1
 نوقشت هذه األطروحة بتاريخ .... واجيزت.      

 
 التوقيــــع  أعضاء اللجنة  

 1- ...........................  ........................... 

 2- ...........................  ........................... 

 3- ...........................  ........................... 

 4- ...........................  ........................... 

 5- ...........................  ........................... 

 
 باالنجليزية كما يلي :  -2  

  This Thesis was defended successfully on ……………….. and approved by 

   
 

 Signature  Committee Members 
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 ……………………..….  1. ………………………………. 

 ……………………..….  2. ………………………………. 

 ……………………..….  3. ………………………………. 

 ……………………..….  4. ………………………………. 

 ……………………..….  5. ………………………………. 

 

 يكون ترتيب محتويات األطروحة وترقيمها كما يلي :  : رابعا  
 أ. 

 ب.

 ج.

 صفحة الغالف الداخلي )اليظهر( رقم على الصفحة(
 صفحة إجازة االطروحة وتوقيع الممتحن .

 االهداء )إن وجد( ويراعى فيه البساطة واالختصار 
 الشـــكر . د. 
 صفحاتها.المحتويات وأرقام  هـ. 
 فهرس الجداول وصفحاتها. و. 
 فهرس األشكال وصفحاتها. ز. 
 فهرس المالحق وصفحاتها. ح. 
 الملخص بلغة األطروحة . ط. 
ثم يدخل الطالب الى أطروحته فصاًل فصاًل، حتى ينتهي منها، ويورد بعدها أسماء المراجع مؤثقة حسبما   

ويتبعها في النهاية بالملخص باللغة االنجليزية. وتحمل فصول هو مقرر، ثم يضيف المالحق إن وجدت 
األطروحة والمالحق والجداول واألشكال والخرائط والمراجع والملخص باللغة األخرى أرقامًا متسلسلة، 

 ( في النسخ اإلنجليزية....1,2,3) ( في النسـخ العربيـة، واألرقام العربية...1,2,3فتستعمل األرقام العربية )
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( مائتان وخمسون صفحة، وال يدخل في هذا العدد 250الحد األعلى لعدد صفحات أطروحة الماجستير ) : أ. خامسا  
 النصوص المحققة والمالحق.

( ويراعى أن تكون الطباعة واضحة وأنيقة A4تطبع األطروحة والملخص على ورق ابيض من حجم ) ب. 
نقطة 30على الكمبيوتر، وخالية من الكتابة باليد، وعلى وجه واحد فقط من الورقة، وتستعمل مسافة  

(30 pt( بين السطر واآلخر، ويترك هامش مقداره )سم في يمين الصفحة في النسخ العربية وفي 3.5 )
( سم، ويكون ترقيم الصفحات 2.5كل من الهوامش اآلخرى ) يسارها في النسخ االنجليزية، بينما تكون

 في النسخ العربية وسط الصفحة من اسفل، وفي النسخ اإلنجليزية وسط الصفحة من أعلى.
 .11يشار إلى الجهة التي تم اقتباس الجداول أو الصور منها اسفل كل جدول أو صورة بخط حجم  ج. 
   

أو صور أو أية موضحات أخرى، ينبغي استعمال ورق ومواد من نوعية تكفل في حالة تضمين خرائط  :  سادسا  
 لها البقاء بحالة جيدة وواضحة، وتكون من مستوى واحد في جميع نسخ األطروحة المودعة في المكتبة.

   

 الخـط :  :  سابعا  
 Simplified Arabic 14المتن 

 11الهوامش )الهوامش( 
 غامق14 العناوين الفرعية 
 غامق 16العناوين الرئيسة 

   

 تتبع في التوثيق التعليمات المبينة في الصفحات الالحقة المتعلقة بتوثيق المراجع.  :  ثامنا  
   

 التجليد : أ. تاسعا  
  غير المعيكون التجليد باللون األسود طاف فقط. 
 .تكون الكتابة باللون الذهبي المطبوع 
  عنوان األطروحة وأسم الطالب والمشرف.يكتب على غالف األطروحة 
  السنة. –عنوان األطروحة  –يكتب على كعب األطروحة ما يلي : أسم الطالب 
  سم من أعلى وأسفل الكعب .2تترك مسافة 

 ثم يودع منها :
 .ثالثة نسخ مجلدة في مكتبة الجامعة 
 .ثالثة مجلدة نسخة لعمادة كلية الدراسات العليا 
  األبحاث.نسخة لمركز التوثيق و 
 .نسخة لكل عضو من أعضاء لجنة المناقشة 

 .نسخة مجلدة لقسم التخصص 

 .نسخة مجلدة لعمادة الكلية المعنية 
على طالب الدراسات  العليا مقدم أطروحة الماجستير أن يفوض الجامعة خطيًا حق تصوير أطروحته  ب. 

 المؤسسات التعليمية والجامعات.كليًا أو جزئيًا وذلك لغايات البحث العلمي والتبادل مع 
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 توثيق المراجع 
 

 يتم ترتيب المصادر والمراجع في نهاية األطروحة وفق حروف المعجم، ويجب مراعاة ما يلي عند عملية الترتيب :    
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 الدراسات االنسانية :  :  أوال  
 الخ(.المصادر غير المنشورة : )المخطوطات، الوثائق، دور األرشيف ...  أ.  
 MANUSCRIPTSالمخطوطات  * 

 ويتم ترتيبها كاآلتي : 
 اسم الشهرة للمؤلف، األسماء األولى : أسم المخطوط. المكان المحفوظ فيه. رقمه .

 .62. مكتبة جامعة النجاح الوطنية، نابلس مختصر لطيف في علم المنطقالسنوسي، محمد بن يوسف:  :  مثال 
   

 المصادر المنشورة : يتم ترتيبها كما يلي :  ب. 
. ذكر عدد Boldاسم الشهرة للمؤلف، األسماء األولى للمؤلف : اسم المصدر مكتوبًا بالبنط الغامق 

 األجزاء أو المجلدات وأقسامها. ذكر اسم المحقق. رقم الطبعة. مكان النشر : الناشر. سنة النشر.
مج. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة : 10 اريخ الرسل والملوك.تالطبري، محمد بن جرير :  :  مثال 

 .1969دار المعارف 
   

 المراجع : يتم ترتيبها كما يلي :  ج. 
اسم العائلة للمؤلف، األسماء األولى للمؤلف : اسم المرجع مكتوبًا بالبنط الغامق. ذكر عدد األجزاء إن 

 الناشر. سنة النشر.وجدت. رقم الطبعة. مكان النشر : 
 London 1966 .Le. 1981مج. بيروت 2 الروم سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم.رستم،أسد :  : مثال 

strange. Guy : The Lands of the Eastern Caliphate. London 1966.             

منشور أو تحت الطبع بين الكتب غير المنشورة يطبق عليها ما ذكر سابقًا، مع إضافة عبارة غير  * 
 قوسين.

   
 PERIODICALSالدوريات :  د. 

اسم العائلة للمؤلف، األسماء األولى : اسم المقال بخط مكتوبًا بخط مائل. اسم الدورية بخط غامق. 
 العدد. شرطة مائلة، الصفحات.

 مجلة. 1874-1880ة الشرعيالمظاهر االقتصادية في مدينة القدس من خالل الوثائق صبري، بهجت:  : مثال
 .195-233، 1993/7:2/ العلوم اإلنسانية  لألبحاث النجاح

Madelung, Wilferd : The Sources of Islam
~c

ili Law. In: Journal of Near 

Eastern Studies 35/1967, 29-40. 

المقاالت المقبولة للنشر في مجلة علمية يطبق عليها ما ذكر سابقًا، وبعد اسم المقال تضاف عبارة  * 
 مقبول للنشر في )اسم المجلة(. 

   
 وقائع المؤتمرات :  هـ. 

اسم العائلة للمؤلف، األسماء األولى : اسم المقال بخط مكتوبًا بخط مائل. اسم المؤتمر بخط غامق. 
 )ين(. مكان النشر. تاريخ النشر. الصفحات. ذكر اسم المحرر

المؤتمر الدولي  القدس ومكانتها لدى المسلمين وانعكاس ذلك من كتب التراث.عبد الرحمن، عفيف :  : مثال
 .224/1-265، 1983مج، عمان  3 الثالث لتاريخ بالد الشام "فلسطين"

   
 CHAPTER IN A BOOKفصل في كتاب  * 

 بخصوص وقائع المؤتمرات.ينطبق عليه ما ذكر 
يوسف، محسن : مقدمة في تاريخ التعليم في فلسطين منذ الفتح العربي اإلسالمي حتى االحتالل  :  مثال
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 .35-40، 1997البريطاني. التعليم الفلسطيني تاريخًا، واقعًا وضرورات المستقبل. بيرزيت 

Halm, Heiz : Die Fatimiden. Geschichte der arabischen Welt.ed. by Ulrich 

Haarmann. München 1987, 166-200. 
  
 األطروحات الجامعية :  و. 

اسم العائلة لصاحب األطروحة، األسماء األولى : اسم األطروحة بخط غامق. )غير منشورة(. اسم 
 الجامعة. البلد والقطر.

. )رسالة االنتداب البريطانياألوضاع التعليمية في نابلس إبان عبده، مجد عبد الفتاح اسماعيل : 
 .1998ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين 

 
 واألمر نفسه يطبق على األطروحات باإلنجليزية.

Khaleel, Zaher Mohammed : The Effect of Intelligence on Student’s 

Academic. (Unpublished Master’s Thesis). An-Najah National University. 

Nablus. Palestine, 1995. 

   
 منشورات المؤسسات PUBLICATION INSTITUTION’S  ز. 

 اسم المؤسسة. اسم المنشور بخط غامق. المكان. تاريخ النشر.
 .1998جامعة النجاح الوطنية. الكتاب السنوي. نابلس  :  مثال 

   
 الصحف / المجالت : الخبر ح.  

 أو المجلة بخط غامق. مكان الصدور. العدد. شرطة مائلة التاريخ الصفحات.اسم الصحيفة 
 .21، 1995حزيران  20/2143القدس.  الفجر. :  مثال
   
 الصحف / المجالت : غير الخبر ط. 

اسم العائلة للمؤلف، األسماء األولى : اسم المقال بخط مكتوبًا بخط مائل. اسم الصحيفة أو المجلة بخط 
 ان الصدور. العدد. شرطة مائلة. التاريخ. الصفحات.غامق مك

 .15، 1958شباط  12/1267. القدس.  الليل والفرسانطوقان، فدوى : 
   
 المقابالت الشفوية  ي. 

 ويتم ترتيبها على النحو التالي :
 عنوان المقابلة. التاريخ.

 1995/9/5عبد اهلل الخطيب  :  مثال 
   

 الدراسات العلمية والتطبيقية :  : ثانيا   
 CBE (Council of Biology Editors)يتم في هذه الدراسات تطبيق نظام 

   
في األقسام التي ترغب في  APA (American Psychological Association)يجوز استعمال نظام  :  ثالثا  

 استعماله.
 


