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 (: تسمية 1مادة )
 

 ."الئحة متطلبات الحصول على درجة املاجستير في الجامعة العربية املفتوحةتسمى هذه الالئحة "

 

 تعريفات(: 2)مادة 
 

ك:إال إذا دلت القرينة على خالف ذل حيثما ترد في هذه الالئحة املعاني الواردة أدناهيكون للكلمات واملصطلحات اآلتية   

 الجامعة العربية املفتوحة الجامعة

 رئيس الجامعة الرئيس

 والبحث العلمي نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية ون األكاديميةؤ للش نائب الرئيس

 عميد البرنامج األكاديمي املعني العميد

 قدم برنامج املاجستيرت التيعمادة البرنامج األكاديمي  العمادة

 التخصص األكاديمي املعتمد للحصول على درجة املاجستير البرنامج

 املقر الرئيس للجامعة املقر

 الجامعة في بلد الفرع الفرع

 مدير الجامعة العربية املفتوحة في أحد دول الفروع املدير

 ستاذ املساعد، أو املحاضر املعينأو األستاذ املشارك، أو األ  األستاذ، عضو هيئة التدريس

  املنسق العام للمقرر 
 عضو هيئة التدريس املسؤول عن تنسيق متطلبات املقرر في كافة الفروع 

General Course Coordinator  )GCC) 

  منسق البرنامج في الفرع
 البرنامج في الفرععضو هيئة التدريس املسؤول عن متابعة سير 

Branch Programme Coordinator (PC) 

  منسق املقرر في الفرع
 عضو هيئة التدريس املسؤول عن تنسيق متطلبات املقرر في الفرع

Branch Course Coordinator (BCC) 

 إحدى اللجان الدائمة املنبثقة عن مجلس الجامعة  اللجنة األكاديمية

 لجنة االمتحانات املركزية
 لجنة االمتحانات املركزية في الجامعة

Central Examination Committee (CEC) 

 لجنة امتحانات العمادة
 العمادةلجنة االمتحانات في 

 Faculty Examination Committee (FEC) 

 لجنة امتحانات الفرع
 لجنة االمتحانات في الفرع

    Branch Examination Committee (BEC) 
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 القبول  (:3مادة )
 

 :يلي دم للقبول في برامج املاجستير مايشترط في املتق

  .أ
ً
 املحلي. متطلبات االعتماد جامعة معترف بها وبما يتوافق مع على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من أن يكون حاصال

 تحددها العمادات املعنية، وهيئات االعتماد في بلدان الفروع.التي شروط الاستيفاء  .ب

 يكون قد فصل  .ج
ا

 أال
ً
 أكاديميفي وقٍت سابق فصال

ً
 من البرنامج الذي يتقدم للقبول فيه. ا

 

 واملسارات (: الخطط الدراسية4مادة )
 

التي تؤدي إلى الحصول على درجة املاجستير في البرامج األكاديمية التي تقدمها  ،يقر مجلس الجامعة الخطط الدراسية

 الجامعة، وذلك بناء
ً
 .على اقتراح مجالس العمادات املختصة وتوصية اللجنة األكاديمية ا

حدد الخطط الدراسية  .أ
ُ
 للحصول على الدرجة العلمية.  الخاصة بالبرنامج األكاديمي املعنياملقررات واملتطلبات العلمية ت

  .ب
ُ
 وضع الخطط الدراسية على أساس نظام الساعات املعتمدة.ت

  اعة معتمدة( س33)اجستير هو الحد األدنى للحصول على درجة امل .ج
ً
 تماشيا

ً
 . يحق للجامعة رفع الحد األدنى بما تراه مناسبا

 مع شروط االعتماد املحلي.

 

 يتم إعداد الخطط الدراسية للبرنامج وفق مسارين، هما:
 المسار األول: األطروحة 

( ساعات 6يخصص لها ما ال يقل عن ) التي طروحةتتخللها األ قررات دراسية م ةالدراسية من عدتتشكل الخطة 

 معتمدة، كما هو محدد في الخطة الدراسية املعتمدة للبرنامج.

 
 المسار الثاني: االمتحان الشامل 

تتشكل الخطة الدراسية من مقررات دراسية، يعقبها امتحان شامل إثر اجتياز تلك املقررات بنجاح، والحصول على 

 والتعليمات. املعدل التراكمي املطلوب وفق األسس

 

 مدة الدراسة والعبء الدراس يالعام الجامعي، (: 5مادة )
 

 للتقويم الجامعي الذي يقره مجلس الجامعة. .أ
ً
 تحدد بداية العام الجامعي والفصول الدراسية ومواعيد االمتحانات وفقا

 للخطة الدراسية ( ساعات معتمدة، بينما يكون الحد 3يكون الحد األدنى للعبء الدراس ي للطالب ثالث ) .ب
ً
األعلى وفقا

 للبرنامج املعني.

دخل ال ي ( فصول دراسية8يكون الحد األعلى ثمانية )( فصول دراسية، على أن 3يكون الحد األدنى ملدة الدراسة ثالثة ) .ج

 سنوات(. 4) ضمنها الفصل الصيفي
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 من املقررات  (: االنسحاب6مادة )
 

أسبوع من موعد بدء االمتحانات النهائية  ولغايةيجوز للطالب التقدم بطلب انسحاب من املقرر خالل الفصل الدراس ي،  .أ

 للتقويم الجامعي، ويرصد له عالمة
ً
 لإلجراءات املعتمدة لالنسحاب. منسحب(،  (W وفقا

ً
  وفقا

 

 للجدول أدناه و  .ب
ً
 مع حاالت السحب واإلضافة وفقا

ً
بما ال يتعارض مع الخطط املالية التي يقرها مدير يتم التعامل ماليا

 الجامعة: 

 نسبة الرسوم املستردة للطالب االنسحاب  #
الدرجة التي تظهر في 

 السجل األكاديمي

وخالل فترة  قبل بداية الدراسة 1

 السحب واإلضافة 
100%   

 )كامل رسوم املقرر(
 
ً
 ال تظهر كليا

%70 األسبوع الثاني 2  W -منسحب  

%50 األسبوع الثالث 3  W -منسحب  

% 0  األسبوع الثالثبعد انقضاء  4  
 )ال يسترد الطالب أي جزء من رسوم املقرر(

 W -منسحب 

 

 (: تأجيل الدراسة7مادة )
 

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته خالل مدة ال تتعدى األسبوعين من بداية الفصل الدراس ي، وال يجوز أن  .أ

 التأجيل عن فصلين دراسيين متصلين أو منقطعين.تزيد مدة 

حتسب مدة التأجيل  .ب
ُ
 من الحد األعلى للمدة املسموح بها للحصول على درجة املاجستير.من ضال ت

 

 (: االنقطاع عن الدراسة8مادة )
 

الدراسة ضمن املهل الزمنية املعلنة من قبل  لتأجيليتقدم بطلب رسمي لإذا لم يسجل الطالب في فصل دراس ي ما ولم  .أ

 عن الدراسة الجامعة،
ً
 .يعتبر منقطعا

. في حال بت االنقطاع ، في مدة ال تتجاوز نهاية فصلدير الجامعة عن االنقطاع إلى متقدم بعذرٍ يجوز للطالب املنقطع بال .ب

 عنها على أن تحسب 
ً
 من منقطعا

ً
 للدراسة بدال

ً
ضمن مدة من املدة هذه املدير باملوافقة على الطلب، يعد الطالب مؤجال

 من تلك الالئحة. (5)أي بما ال يتعارض مع املادة  بهاالتأجيل املسموح 

 بطلب قبول جديد، فإذا ي .ج
ً
بل طلبه احتسبت له الساعات التي درسها جوز للطالب املنقطع عن الدراسة أن يتقدم الحقا

ُ
ق

 للخطة الدراسيةجامعي سابقبرقٍم  بنجاح في الجامعة
ً
 .للبرنامج الذي قبل فيه الحالية ، وفقا
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 االنسحاب من الجامعة(: 9مادة )
 

 من الجامعة عند .أ
ً
 بطلب لالنسحاب من الدراسة في الجامعة. ُيعتبر الطالب منسحب كليا

ً
 تقدمه شخصيا

، فإنه ال يحق للطالب استرداد أي من في الفصول االعتيادية وكذلك الفصل الصيفيعند االنسحاب الكلي من الجامعة،  .ب

، وذلك يشمل رسوم الساعات 
ً
قبل بدء ية وأي رسوم أخرى. ويسري ذلك الدراسية والحقائب التعليماملبالغ املدفوعة سابقا

 الدراسة أو حتى بعده.

 

 (: معادلة املقررات10مادة )
 

يجوز للطالب التقدم بطلب معادلة ملقررات  ضمن خطة برنامجه على أن يكون قد درسها ضمن برنامج دراسات عليا قبل 

 للشروط التاليبالتحاقه 
ً
 :ةالجامعة العربية املفتوحة في مؤسسات تعليمية معترف بها لدى بلد الفرع ووفقا

 يقل تقدير  .أ
ا

 ( من سلم النقاط األربع أو ما يعادله.3.00الطالب في كل من هذه املقررات عن ثالث نقاط )أال

 يكون قد مض ى على اجتيازها عند معادلتها أكثر من خمس سنوات. .ب
ا

 أال

نجزت ضمن( ساعات معتمدة من مقررات 9تجوز معادلة ما ال يزيد عن ِتسع ) .ج
ُ
على أن تكون ، أخرى  درجة ماجستير أ

 .خطة البرنامج محتواها ومستواها ملقررات مكافئة في

 أمام املقررات التي تمت املوافقة على معادلتها في بداية كشف درجات الطالب.( Tتظهر كلمة "معادلة"  ) .د

ب، إال ساب املعدل الفصلي أو التراكمي للطالتحاضمن دخل تال ال يتم احتساب أي نقاط للمقررات املعادلة وبالتالي  .ه

 يحتسب ضمن عدد الساعات املنجزة للبرنامج.  أن عدد ساعاتها

 

 اللقاءات الدراسية (:11مادة )
 

ما تقتضيه متطلبات اعتماد بالتوافق مع و  ،يجري ترتيب اللقاءات الدراسية وفق الترتيبات التي تعتمدها الجامعة لهذا الغرض

 
ً
  البرنامج األكاديمي املعني اعتمادا

ً
  عامليا

ً
 .أو محليا

 

 التقييم  في املقررات (: 12مادة )
 

 :ينقسم التقييم في املقررات إلى جزئين هما .أ

 ختبارات نصف الفصليةاال التقويم املستمر والذي يتكون من الواجبات الدراسية و   .1

 االمتحان النهائي.  .2

  .ب
ُ
االمتحان % لكل من العالمة النهائية ألعمال التقويم املستمر وعالمة 70% وال تزيد عن 30خصص نسبة بما ال تقل عن ت

 إلى طبيعة التخصصات في البرامج املختلفة؛ بحيث يكون املجموع الكلي 
ً
 %.100النهائي وفق ما تحدده العمادات، استنادا
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يحق للعمادة املعنية وبحسب متطلبات هيئات االعتماد في الجامعة تحديد عدد أجزاء التقييم وتوزيع الدرجات الخاص  .ج

 للبند "ب" من هذه  بكل جزء
ً
. كما بإمكانها تعديل أجزاء التقويم املستمر بما تقتضيه املتطلبات العلمية املادةوفقا

 والعملية للمقرر.

 

 التقويم املستمر: .1

 كافة ال واالختبارات الفصلية ،البرنامج مسؤولية إعداد الواجبات الدراسيةالعمادة املعنية بتتولى  .أ
ً
 ملقررات وفقا

 .الجامعةمجلس  لألسس واإلجراءات التي يقرها

ناط بكل عمادة مسؤولية تزويد الفروع بجميع الواجبات الدراسية املطلوبة في كل مقرراتها، مع بداية الفصل يُ  .ب

 الدراس ي الذي ُيطرح فيه املقرر وذلك في األسبوع الثاني كحد أقص ى.

 .تصحيح األعمال الفصلية الجامعة يتولى أعضاء هيئة التدريس املعينون في  .ج

 .(Course Calendar)للمقرر في موعده املحدد في التقويم املعتمد  تقديم الواجب الدراس ييلتزم الطالب ب .د

  .ه
 
 على الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة الذين ت

ً
قيامهم بحل الواجبات  على حول أو تؤثر حالتهم الصحية سلبا

الذي  ،البرنامج في الفرعالدراسية ومتطلبات التقييم املستمر األخرى، أن يتقدموا بما يثبت ذلك إلى منسق 

  .التخاذ القرار املناسب إلى املديرالحاالت يحول هذه 

 بعذر مقبول  الطالب يتقدم ما لم ،في موعده املحدد قدم)صفر( في كل واجب دراس ي ال يُ  يرصد للطالب عالمة .و

لى حين إأو  املوعد وفي هذه الحالة يجوز إعطاؤه مهلة ال تزيد على سبعة أيام من ذلك، يقدره مدير الجامعة

 ، السفر، ...الخ(.الظروف املبررة )املرض انتهاءزوال/

ِ يُ  .ز
 
ت عالمته في نظام وتثبا  ع الطالب على املالحظات املدونة من قبل األستاذ،صحح كل واجب دراس ي ويطل

 املوعد املحدد لتسليم الواجب الدراس ي.  (، خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين منSISمعلومات الطالب )

كل مجموعة دراسية ل مراجعة عينات عشوائية من الواجبات املصححة (BCC)ع يتولى منسق املقرر في الفر  .ح

 ىراععلى أن يُ ة، للطلباملدونة رشادات العمادة، ونوعية املالحظات إل للتأكد من مدى مطابقة عملية التصحيح 

من الواجبات الدراسية واالمتحانات بإرسال عينات منسق املقرر في الفرع كما يقوم ، توثيق ذلك لدى الفرع

 للمنسق العام للمقرر للتدقيق واملتابعة.

 

 االمتحان  النهائي: .2

 لتحديد كل ما يتعلق باالمتحان النهائي.الالئحة ( من هذه 13املادة )ص تم تخصي

 

 االمتحانات (:13)ادة م
 

 ن بدء االمتحانات النهائية.م -كحٍد أدنى–أسبوع  يتم إعداد االمتحانات النهائية في املقر الرئيس وتزود بها الفروع قبل .أ

بحسب جدول االختبارات تعقد االمتحانات النهائية في الفروع في نفس الوقت كما هو محدد في التقويم الجامعي، وذلك  .ب

 التسجيل واالمتحانات في املقر بالتنسيق مع أقسام االمتحانات في الفروع. الذي تعده إدارة



 

متطلبات الحصول على درجة املاجستير في الجامعة العربية املفتوحة الئحة  2021 نوفمبر   13 / 8 

 

الجهات التي تحددها إدارة جات الخاصة عرض أوضاعهم على لجنة امتحانات الفرع من خالل تياحاال ذوي من على الطلبة  .ج

يراعى تقديم الطلب قبل موعد االختبار بأسبوع على األقل للحاالت املرضية املزمنة  وتقييمها. وذلك لدراستهاالجامعة  

كي يتسنى  قد االمتحان أو تقديم البحث/ املشروعمن موعد عويجوز قبول الحاالت الطارئة قبل ثالث أيام كحد أقص ى 

 .سواء كان ذلك بتقديم األجهزة واملعدات الالزمة أو تمديد الزمن املخصص لالمتحانللمسؤولين معالجة الحالة 

 س وتحت إشراف منسق البرنامج.أعضاء هيئة التدرييتم تصحيح أوراق إجابات االمتحانات في الفروع من قبل  .د

رصد الدرجة  .ه
ُ
من انعقاد  عقاهر خالل أسبو  بعذر ما لم يتقدمعن الحضور  للطالب الذي يتغيب صفر في االختبار النهائيت

 Iرصد في سجله األكاديمي الرمز )يُ دير املره من قبل وفي حال قبول عذ .االمتحان
ً
 في أعمال ( )غير مكتمل( ما لم يكن راسبا

 .التقويم املستمر

)العمادة، الفرع، وإدارة ي أول انعقاٍد تاٍل له ذلك بالنسيق ما بين الجهات املختصة يتقدم الطالب لالختبار املؤجل ف .و

 التسجيل واالمتحانات(.

 

 (: االعتراض على النتائج14مادة )
 

: تشكيل لجان التظلمات وإعادة التظلم )االستئناف(:
ً
 أوال

 لجنة التظلمات: .أ

شكل لجنة للبت بحاالت التظلم في كل فرع وتكون 
ُ
برئاسة وعضوية كل من:ت  

 ( منسق البرنامجPC.)( بالفرع )رئيس اللجنة 

 في منسق املقرر  امن أعضاء هيئة التدريس بنفس االختصاص على أن يكون أحدهم اثنين( الفرعBCC( أو )GCC )

 الفرع.في  إن ُوجد 

 

 :(االستئناف)لجنة إعادة التظلم  .ب

شكل لجنة للبت  بحاالت إعادة التظلم 
ُ
وتكون برئاسة وعضوية كل من:للطلبة املتظلمين على قرارت لجنة التظلم  ت  

 .)مساعد املدير للشؤون األكاديمية )رئيس اللجنة 

 يكونا  اثنين 
 

من ضمن أعضاء لجنة التظلمات التي نظرت من أعضاء هيئة التدريس بنفس االختصاص )على أال

 
ً
 (.في الحالة سابقا

 

: مهام 
ً
 لتظلمات وإعادة التظلم )االستئناف(:جراءات لجان اوإثانيا

من تاريخ إعالن النتائج األسبوع األول ته النهائية في أي مقرر، خالل ايجوز للطالب التظلم وطلب مراجعة عالم .أ

استكمال االجراءات الالزمة التي تحددها إدارة  املعتمدة للمقرر، وذلك من خالل نظام التظلمات االلكتروني بعد

 الجامعة.
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الدرجات التأكد من عدم وجود خطأ مادي في جمع بالفرع بدراسة اعتراض الطالب، و في تقوم لجنة التظلمات  .ب

على أن يبلغ الطالب بتوصية  إجابته، قاور أ، أو في رصدها، أو عدم وجود أسئلة غير مصححة في التفصيلية والكلية

 .نتائجاألسبوع الثاني من تاريخ إعالن الخالل  -تمادهاالتي سيتم رفعها إلى لجنة االمتحانات املركزية العو  -اللجنة 

االعتراض واالستئناف )إعادة التظلم( على قرار لجنة قرار لجنة التظلمات، يحق له رضا الطالب عن في حال عدم  .ج

  األسبوع الثالث من تاريخ إعالن النتائج. التظلمات لدى لجنة إعادة التظلم املختصة خالل

بإعادة النظر في أداء الطالب واملحتوى  لقرار لجنة التظلمات التظلم بدراسة استئناف الطالبتقوم لجنة إعادة  .د

يتم ء املتظلم عليه. يتم إبالغ الطالب بتوصية اللجنة خالل األسبوع الرابع من تاريخ إعالن النتائج والتي سالعلمي للجز

 إلى لجنة االمتحانات املركزية العتمادها.
ً
 رفعها الحقا

( أو العمادة املعنية عند GCC( طلب رأي املنسق العام للمقرر )مللجنتين )لجنة التظلمات أو لجنة اعادة التظليجوز  .ه

 الحاجة لذلك. 

تلك  يرفع املدير بتعديل درجة الطالب،  )لجنة التظلمات أو لجنة إعادة التظلم(في حال توصية أي من اللجنتين  .و

خالل األسبوع الخامس من إعالن  والبحث العلمي للشؤون األكاديميةالتوصيات إلى مكتب نائب رئيس الجامعة 

 على لجنة االمتحانات املركزية.
ً
 النتائج ذلك لعرضها الحقا

على لجنة بعرض الحاالت املرسلة من قبل كافة الفروع والبحث العلمي يقوم نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية  .ز

 ماد. للموافقة واالعت االمتحانات املركزية

عند صدور قرارا ت لجنة االمتحانات املركزية، يتم تعديل درجات الطالب من قبل املخولين حسب املقتض ى على أن  .ح

 توضع تلك التعديالت في ملف طالب. 

يسقط حق الطالب في رفع أي شكوى أو تظلم يخص نتيجته ما لم يلتزم باملهل الزمنية املذكورة أعاله في البندين "أ"  .ط

 ه املادة. و"ج" من هذ

. .ي
ً
 تعتبر نتيجة الطالب في أي مقرر نهائية بعد ُمض ي فصل دراس ي واحد، وال يجوز تعديلها قطعيا

 

 في االمتحانات والواجبات الدراسية والشغب (: الغش15مادة )
 

تعريف حاالت الغش النافذة في الجامعة  من جهة  الطلبة واإلجراءات التأديبيةااللتزام بما تنص عليه الئحة سلوك يتم 

 لها من خالل االجراءات املتبعة واللجان املختصة.والشغب وكيفية التعامل معها وتوصيفها وإيقاع العقوبات املناسبة 
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 والتقديرات املعدل التراكميو (: العالمات 16)مادة 
 

: العالمات
ً
 أوال

 ية.فحر الالتقديرات ب في كشف درجات الطالب للمقرراتالدرجات الكلية   تسجيليتم  .أ

ذي يقره واألسلوب ال -املدرج أدناه – وفقا لنظام سلم الدرجات الثابت االسترشادي لكل مقرر  تحدد الدرجات الحرفية .ب

 مجلس الجامعة:

 التقدير الحرفي الدرجة

100 – 86 A 

85 – 80 B+ 

79 – 75 B 

74 – 70 C+ 

69 – 60 C 

59 – 50 D 

 رسوب 50ما دون ال 

 

، مناسب تراه بما أعاله الجدول  في املذكورة الدرجات حدود تعديل للعمادة املعنية يحق .ج
ً
 املقرر  نتائج مع يتوافق وبماا

 ه.وطبيعت

 :الجدول أدناه وفقلكل حرف املناظرة  يتم تحويل الدرجات الحرفية إلى نقاط، وتناط األوزان .د

 A +B B C+ C D F الحرفي التقدير 

 0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 األوزان
 

شريطة أال يقل تحصيله في كل من أعمال التقويم ، الحد األدنى للنجاح في املقرر  (C)+حصول الطالب على تقدير  يكون  .ه

  %.70 واجمالي عالمة املقرر ال يقل عن %60املستمر واالمتحان النهائي عن 

 

 ثانيا: املعدل التراكمي

 النقاط الكلية لكل مقرر حاصل عملية ضرب عدد ساعات املقرر بأوزان التقدير الحرفي املناسب.  تكون  .أ

 النقاط على عدد الساعات.جمع حاصل قسمة هو املعدل التراكمي  .ب

 

: التقديرات
ً
 ثالثا

  منح التقدير املناسب وفقا للمعدل التراكمي املناظرحسب الجدول أدناه: يتم

 2.50أقل من  (2.50-2.99) (3.00-3.66) (3.67-4.00) التراكمياملعدل 

  ممتاز التقدير
ً
 راسب جيد جيد جدا
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 (: إعادة دراسة املقررات17مادة )
 

إذا كانت عالمته فيه أقل  املطلوب يجوز للطالب إعادة دراسة أي مقرر في الخطة الدراسية لرفع معدله التراكمي إلى الحد .أ

حسب(Bمن )
ُ
 له العالمة الجديدة. وترصد ةدساعات املقرر على أنها منجزة مرة واح ، وت

ُيشترط على الطالب الذي رسب في مقرر إجباري إعادة دراسة املقرر نفسه في فصول الحقة، بحيث ُيرصد في سجله  .ب

من حساب معدله  التقدير الذي حصل عليه عند إعادة دراسة املقرر. أما في حال رسوبه فيه، فُيلغى عدد ساعات املقرر 

 التراكمي، على أال يتم تعديل املعدل الفصلي للفصل الذي رسب فيه.

يجوز للطالب الذي رسب في مقرر اختياري إعادة دراسة املقرر نفسه، أو أي مقرر اختياري آخر، وذلك الستكمال  .ج

ير الجديد الذي حصل عليه بعد متطلبات الخطة الدراسية املعتمدة للبرنامج وُيحسب في معدله الفصلي والتراكمي التقد

اإلعادة. أما في حال رسوبه فيه فُيلغى عدد ساعات املقرر من حساب معدله التراكمي، على أال يتم تعديل املعدل الفصلي 

 ه.للفصل الذي كان قد رسب في
 

 (: اإلنذار والفصل18مادة )
 

 من الفصول الدراسية باستثناء الفصل الصيفي.( في نهاية أي فصل 2.67ُينذر الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن ) .أ

 ُيفصل الطالب من الجامعة إذا حصل على ثالثة إنذارات خالل ثالثة فصول دراسية متتالية.  .ب

  يجوز للطالب املفصول  .ج
ً
صل  أكاديميا

ُ
من الجامعة إعادة طلب االلتحاق في أي من برامج الجامعة، ماعدا البرنامج الذي ف

 منه.

 

 األطروحة (: مسار 19مادة )
 

أنهى خمس عشرة ساعة يتم تقديم الطلب للموافقة على إعداد األطروحة من العمادة املعنية، بعد أن يكون الطالب قد  .أ

من الساعات املعتمدة للمقررات املطلوبة بنجاح، شريطة أال يقل معدله التراكمي عن  (16( أو ست عشرة ساعة )15)

 (.3.00ثالث نقاط )

 .املختص توصية بتعيين املشرفين وإقرار عنوان األطروحة وخطتهاُيصدر مجلس العمادة  .ب

ُيشترط في املشرف على األطروحة أن يكون برتبة أستاذ، أو أستاذ مشارك، ويجوز في حاالت خاصة تقررها العمادة أن  .ج

 مع شروط االعتماد املحلي في بلد الفرع.ال يتعارض يكون برتبة أستاذ مساعد بما 

شكل للطالب ل .د
ُ
جنة املناقشة إال إذا أنهى جميع املتطلبات األخرى للبرنامج ولم يقل معدله التراكمي عن ثالث نقاط ال ت

(3.00). 

 كون لجنة مناقشة األطروحة إثر اكتمال إعدادها من كل من:تت .ه

 املشرف. .1

 عضو هيئة تدريس من العمادة. .2
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ارتباط وثيق بموضوع الرسالة، أو  وتخصصه ذيكون الجامعة في بلد الفرع؛ بحيث عضو بدرجة الدكتوراه من خارج  .3

 بما يتناسب مع شروط االعتماد املحلي في بلد الفرع.

د نتيجة املناقشة بإحدى النتائج اآلتية: .و حدا
ُ
 ت

 ناجح/ قبول األطروحة. .1

 راسب/ رفض األطروحة. .2

( أشهر من 4دة أربعة )على الطالب إجراء التعديالت املطلوبة في فترة ال تتجاوز م حيث يتوجب /تعديل األطروحة .3

 إذا وافقت اللجنة على األطروحة بعد التعديل. 
ً
 تاريخ املناقشة، ويعتبر الطالب ناجحا

 إذا رسب الطالب في نتيجة مناقشة األطروحة يعطى فرصة أخيرة إلعادة تقديمها، فإذا رسب ثانية يتم فصله من .4

 .البرنامج

سجل نتيجة الطالب في اال  .ز
ُ
 .بعبارة )ناجح( أو )راسب( عالماتهفي كشف طروحة ت

 "ج".( البند 18في املادة )يحق للطالب  املفصول من البرنامج التقدم بطلب إلتحاق جديد مع مراعاة ما ورد  .ح

 

 (: مسار االمتحان الشامل20مادة )
 

 طبيعة شاملة، ويرمي إلى قياس قدرة الطالب على الربط بين املفاهيم املختلفة األساسية واملتقدمة، ذو أن يكون االمتحان .أ

 التي اكتسبها من دراسة املقررات املختلفة، وبما ُيظهر توظيف املعرفة املكتسبة في حل املشكالت العلمية والتطبيقية.

تعليمات خاصة يصدرها مجلس الجامعة من ثالثة أعضاء  تتولى العمادة املختصة تأليف لجنة لالمتحان الشامل، وفق .ب

 وتسليم نتائجه. وتصحيحه على األقل من البرنامج، وتقوم اللجنة بإعداد االمتحان الشامل وتحديد موعده

 يقل معدله التراكمي عن ثالث نقاطي .ج
ا

 تقدم الطالب لالمتحان الشامل بعد إنهائه كل املقررات املطلوبة بنجاح، شريطة أال

(3.00.) 

إذا رسب الطالب في االمتحان الشامل فيمكنه التقدم لهذا االمتحان مرة أخرى واحدة فقط، وذلك في املوعد الذي يليه  .د

للحصول على درجة الحد األقص ى املسموح به مباشرة وفق التقويم الجامعي املعتمد، على أن يقع هذا املوعد ضمن 

 . وإذا رسب فيه يفصل من البرنامج،  ( البند "ج"5) بحسب املادة املاجستير

سجل نتيجة الطالب في االمتحان الشامل في كشف عالماته بعبارة )ناجح( أو )راسب(. .ه
ُ
 ت

 ".( البند "ج18في املادة )يحق للطالب  املفصول من البرنامج التقدم بطلب إلتحاق جديد مع مراعاة ما ورد  .و
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 (: االنتقال 21)مادة 
 

 إلى جزئين:ينقسم االنتقال 

 االنتقال بين البرامج: .أ

يجوز انتقال الطالب من برنامج دراس ي مسجل فيه إلى برنامج دراس ي آخر، إذا استوفى شروط القبول في البرنامج الذي يود 

. في هذه وبحسب الفترات التي تحددها إدارة الجامعة االنتقال إليه، ويكون ذلك في بداية الفصل الدراس ي التالي لقبوله

حسب للطالب املواد
ُ
 ، على أن تتفق مع متطلبات البرنامج الجديد.املشتركة بين الخطتين و  الحالة ت

ً
 التي درسها سابقا

 

 :االنتقال بين الفروع .ب

مع مراعاة متطلبات االعتماد املحلي، يجوز انتقال الطالب من فرع إلى فرع آخر في الجامعة، على أن يكون ذلك في بداية 

برقٍم سابق في  تحتسب له املواد التي اجتازها بحسب الفترات واالجراءات التي تحددها إدارة الجامعة.و  الفصل الدراس ي

 الفرع القديم.

 

طبق "الئحة أسس انتقال الطلبة" فيما يخص االجراءات 
ُ
 التفاصيل التي لم تذكر أعاله. و ت

 

 منح درجة املاجستير(: 22مادة )
 

 
ُ
 منح درجة املاجستير بعد إتمام متطلبات التخرج، وهي: ت

1.  
ً
املاجستير في البرنامج الدراس ي  للخطة الدراسية املعتمدة لدرجة النجاح في جميع املقررات املطلوبة للتخرج، وفقا

 .املعني

 نقاط من سلم النقاط األربع. ( 3.00ثالث نقاط ) الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن .2

 .من هذه الالئحة "البند "ج (5) املادةعدم تجاوز الحد األعلى للمدة املسموح بها، واملنصوص عليها في  .3

 ى.مناقشة األطروحة حسب املقتض    فيالنجاح في االمتحان الشامل، أو  .4

 ص عليها في الخطة الدراسية للبرنامج.نا أي متطلبات أخرى يُ  .5

 

 (: أحكام عامة23)مادة 
 

لغي هذه  .أ
ُ
 الالئحة ما سبقها من لوائح تخص "متطلبات الحصول على درجة املاجستير في الجامعة العربية املفتوحة".ت

 مسؤولون عن تنفيذ األحكام الصادرة بموجب هذه الالئحة. وكافة الجهات املعنية مدراء الجامعة .ب

 .يبتُّ مجلس الجامعة في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه  .ج


