
عليمات التفصيلية الموجودة على الصفحة االلكترونية لعمادة النقاط الواردة هي ملخص لبعض تعليمات الدراسات العليا التي يمكن للطالب االستئناس بها، و ال تغني عن الرجوع للت* 
 الدراسات العليا. 

 

 :هامة مالحظات

 *(6)المادة  دراسية.الحد األدنى للمدة المطلوبة إلنهاء متطلبات درجة الماجستير ثالثة فصول دراسية، والحد األعلى ستة فصول  .1

  على الطالب أن يقدم طلباً الكترونياً إلى منسق البرنامج المختص لتحديد المسار الذي سيلتحق به )أطروحة أو شامل(، .2

 *(4)المادة  س.م بنجاح وفي موعد ال يتجاوز نهاية الفصل الرابع. 12بعد أن ينهي دراسة  

 *(27)المادة  الفصل الرابع.نهاية وان أطروحته وتعيين مشرف عليها في موعد اليتجاوز يتقدم الطالب إلى منسق البرنامج بطلب تحديد عن .3

 صلين أو متصلين وذلك في الفصول دون الفصل السادس، يسمح للطالب أن يؤجل دراسته فصلين دراسيين منف .4

 *(15)المادة  وال يجوز للطالب الجديد أن يؤجل دراسته في أول فصل دراسي.

 *(15)المادة  .العليايسمح للطالب أن يتقدم بطلب للتأجيل القسري )في حالة الظروف القسرية( للجنة اإلرشاد  .5

 .الفصل السادس ومادون)بهدف مناقشة األطروحة أو التقدم لإلمتحان الشامل( في )الكتروني( يسمح للطالب أن يتقدم بطلب مستمر  .6

)المادة  (.كلية الدراسات العليافصول دراسية )بحاجة إلى موافقة مجلس  6فصل واحد في حال أنهى ني( ل)الكترويسمح للطالب أن يتقدم بطلب تمديد  .7

6)* 

 *(6)المادة  فصول دراسية )بحاجة إلى موافقة مجلس العمداء(. 7يسمح للطالب أن يتقدم بطلب تمديد فصل دراسي أخير في حال أنهى  .8

 وضعه األكاديمي بشكل مستمر سواءمع منسق البرنامج أو مع دائرة القبول والتسجيل. يجب على الطالب متابعة .9
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فصول()الحد األقصى لعدد ال كلية الدراسات العليا -في برامج الماجستير  مخطط توضيحي لمسار الطالب  


