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  :مقدمة الطبعة األولى
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والبحــــث العلمــــي بكــــل التحيــــة والتقــــدير لطلبــــة  العليــــا تتقــــدم عمــــادة الدراســــات
غـــزة وتتمنـــى لهـــم جميعـــًا النجـــاح والتوفيـــق وتحقيـــق  –الدراســـات العليـــا بجامعـــة األزهـــر 

أمـــانيهم فـــي الرقـــي بمســـتواهم العلمـــي وحصـــولهم علـــى شـــهادات عليـــا فـــي التخصصـــات 
  .ة األزهرالمختلفة التي تقدمها جامع

تفتخـــر جامعــــة األزهــــر بطلبــــة الدراســـات العليــــا الملتحقــــين ببرامجهــــا المختلفــــة 
) 2012/2013(العليا المعدل نظام الدراسات  وتقدم لهموانتمائهم لهذه الجامعة العريقة، 

والتـــــي تراعـــــي مصـــــلحة الطالـــــب والجامعـــــة علـــــى مـــــواده المختلفـــــة  لإلطـــــالعم وتـــــدعوه
حيـث يبـدأ تطبيقـه بدايـة العـام  ج الدراسات العليا المختلفة،والتطورات الحاصلة على برام

  .م2013/2014الدراسي 
خدمــة فــي جامعــة األزهــر داعــين المــولى أن يوفقنــا معــًا أخيــرًا نرحــب بكــم فــي 

  .العلم والوطن
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ابتـداًء مـن العـام ويعمـل بـه  ،)المعـدل نظام الدراسـات العليـا(يسمى هذا النظام 
  2013/2014الجامعي 
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يترتــب عليهــا درجــة علميــة بأنهــا كــل دراســة أكاديميــة " الدراســات العليــا"ف عــر تُ 
وترسيخ قاعدة البحث  ،وتهدف إلى زيادة المعرفة اإلنسانية ،الجامعية األولى بعد الدرجة

وتمـــــد المجتمـــــع بمتخصصـــــين ذوي كفـــــاءة عاليـــــة فـــــي مختلـــــف  ،العلمـــــي فـــــي الجامعـــــة
  .علميةال التخصصات
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قرين كل  دت في هذا النظام المعاني الموضحةيكون للكلمات التالية حيثما ور 

  : ما لم تدل القرينة على خالف ذلك  ،منها
  .غزه-جامعة األزهر :لجامعةا �
   .الدراسات العليا عمادة :العمادة �
  . عميد الدراسات العليا :العميد �
  . مجلس الدراسات العليا :المجلس �
إحدى كليات الجامعة ، وتعامل المعاهد والمراكز التي فيها دراسات عليا  :الكلية �

  . معاملة الكليات 
  . اسات عليا القسم األكاديمي الذي يقدم برنامج در  :القسم �
  . برامج الدراسات العليا في الجامعة طالب ملتحق بأحد :الطالب �
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  :الصالحيات والمسؤوليات التاليةبالمهام و لدراسات العليا اعميد  يقوم
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  :المهام  •

 .اإلشراف على عمادة الدراسات العليا بأقسامها المختلفة .1

 التي تنفذ مع عمداء الكليات بالتنسيقالدراسات العليا ون شؤ  وتنظيم إدارة .2
 .برامج دراسات عليا

اث للحصـــول علـــى درجتـــي الماجســـتير أو الـــدكتوراه عـــتبتنظـــيم شـــؤون اال .3
 .مع عمداء الكلياتبالتنسيق  الجامعةفي لألكاديميين العاملين 

 :الصالحيات  •

 . تنفيذ سياسة الجامعة فيما يتعلق بدعم الدراسات العليا .1

والتعليمـات المتعلقـة بالدراسـات  والقـوانين والقـرارات متابعة تطبيق األنظمـة .2
 .العليا

 .لدراسات العليا السنوية لعمادة ا وازنةإعداد مشروع الم .3

حـول عـام دراسـي كـل نهايـة األكاديمية مـع  الشؤونتقديم تقرير سنوي إلى  •

 .أنشطة الدراسات العليا
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  : من يتشكل مجلس الدراسات العليا. أ

 رئيساً                            سات العلياعميد الدرا .1

 عضواً       امجًا للدراسات العلياعميد الكلية التي تنفذ بر  .2

 عضواً     .به برامج دراسات عليا يذالمركز ال وأالمعهد،  ريمد .3
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العليـا الـذين  طلبـة الدراسـات أعدادالكليات بشأن  السمجدراسة توصيات  .1

 دقةاللمصـ األكـاديمي مجلـسالورفعهـا إلـى  ،جـامعي سيقبلون في كل عـام
 .عليها

 .تقديم المقترحات حول السياسة العامة للدراسات العليا ووسائل تنفيذها .2
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بالتنسيق مـع للدراسات العليا  جديدة فتح برامجب دراسة المقترحات المتعلقة .3
 .وٕاقرارها من مجلس الجامعة ،األكاديميمجلس الإلى  تنسيبهاو  ،الكليات

وتأجيل الدراسة  ،دراسة توصيات الكليات بشأن االعتذار عن االمتحانات .4
 .للطلبة

 .إقرار التقويم األكاديمي للدراسة في برامج الدراسات العليا .5

تشــكيل لجــان متخصصــة مــن المجلــس لإلشــراف علــى األمــور األكاديميــة  .6
 .ومعالجة القضايا الطالبيةاإلدارية و 

 .تطوير نظام الدراسات العليا المعمول به في الجامعة  .7
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بنـاء علـى توصـية  الدراسـات العليـا فـي التخصصـات المتنوعـةبـرامج تنشأ  .1

رفعهــا إلــى ، وثــم وموافقــة مجلــس الدراســات العليــا ،مجلــس الكليــة المعنيــة
  .القرار المناسبلس الجامعة التخاذ مج

بعـــد اعتمـــاد وزارة التعلـــيم العـــالي إال طلبـــة فـــي أي برنـــامج اليـــتم قبـــول ال  .2
  .للبرنامج ةالفلسطيني
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تقـــدم طلبـــات االلتحـــاق لبـــرامج الدراســـات العليـــا بعمـــادة الدراســـات العليـــا علـــى 

بالتنســـيق مـــع عمـــادة الاألوقـــات التـــي تحـــددها  وفـــي ،بـــذلك الخـــاص االلكترونـــي النمـــوذج
 وال يتم البـت فـي أي طلـب إال إذا اسـتوفى ،جامعيعام كل مع بداية الشئون األكاديمية 

  . ة المطلوبةالثبوتي الشروط واألوراق جميع
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 .أو صورة مصدقة عنها ،شهادة الثانوية العامة .1

 .مصدقة عنهم أو صور ،وكشف الدرجات ليسانسأو ال شهادة البكالوريوس .2

 . )وجدت إن( أو صورة مصدقة عنها  ،الدبلوم العام والدبلوم الخاصشهادة  .3
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 .صورة عن شهادة الميالد .4

  .صورة عن الهوية الشخصية .5

قاموا بتـدريس الطالـب  الذين ة من عضوين من أعضاء الهيئة التدريسيةوصيت .6
   .في مجال التخصص
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إذا كـان حاصـًال علـى درجـة  )الماجسـتير(يقبل الطالب في بـرامج الدراسـات العليـا   .أ 

 اأو مــا يعــادل هــذ،غــزه  -مــن جامعــة األزهــرفمــا فــوق % 70بمعــدل البكــالوريوس 
 . جامعة أخرى معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطينية أي من  معدلال

تحسـب  دل رقمـيير من جامعة أخـرى وظهـر معـإذا كان الطالب حاصًال على تقد  .ب 
معدلــه بمــا ينــاظره  يكـونو  ،غــزة - جامعــة األزهــر نظـامنسـبة معدلــه التراكمــي وفــق 

، علـى أال يقـل معدلـه عـن من نفس المـادة) أ(حسب بند  غزة – جامعة األزهرفي 
70.% 

دها يحدالمعايير التي والمقابلة الشخصية وفق  ،التحريري أن يجتاز امتحان القبول  .ج 
 .واعتمادها من المجلس األكاديمي ،مجلس الدراسات العليا

ـــول فـــي البرنـــامج تنافســـياً   .د  ـــين الطلبـــة المتقـــدمين للقب ـــتم المفاضـــلة ب  وفـــق تسلســـل  ت
  .من نفس المادة) ج(معايير القبول الواردة في بند درجاتهم حسب مجموع 

ي أي برنــامج الطلبــة الــذين يقبلــون فــ أعــداد فــي كــل عــام كــاديمياألمجلــس اليحــدد   .ه 
مجلـس الدراسـات العليـا باالعتمـاد من برامج الدراسات العليا بناًء على توصـية مـن 

  .على توصيات الكليات المعنية
� �ì�^ÚE11�V�D�ÙçfÏÖ]�…]†Î� �

ومجلــس  ،بتوصــية مــن مجلــس القســم للبرنــامج المعنــي الجــدد يــتم قبــول الطلبــة
إلـى عمـادة الدراسـات  تائج درجـاتهممقرونة مع ن أسماء الطلبة عميد الكليةويرفع  ،الكلية

  .جامعةمجلس الو  مجلس الدراسات العليا قرار منالعليا للمصادقة عليها ب
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  .الحد األدنى للحصول على درجة الماجستير أربعة فصول دراسية  .أ 

ستة فصول دراسية منذ بدايـة انتظـام  للحصول على درجة الماجستير الحد األعلى  .ب 
 . بما في ذلك تسجيل الرسالة والمناقشة طالب بالدراسةال

مــــن أجــــل تجديــــد اإلقامــــة أو العــــالج  الســــفر(:مثــــل يجــــوز فــــي حــــاالت اســــتثنائية  .ج 
مجلـس التمديد الحد األعلى بمدة ال تزيـد عـن فصـلين دراسـيين بقـرار مـن ) بالخارج

طلـب خطـي وب ،الدراسـات العليـاعمادة و  ،عميد الكلية بناًء على تنسيب ،األكاديمى
  .من المشرف

إذا انقضــــى الحــــد األعلــــى مــــن المــــدة الزمنيــــة، ولــــم يحصــــل الطالــــب علــــى درجــــة   .د 
تمــدد لـه الدراسـة لفصــل دراسـي واحــد  ،)ج(تير ألسـباب غيــر واردة فـي بنـد الماجسـ

موافقــــة مجلــــس و ومصــــادقة مجلســــي القســــم والكليــــة،  ،المشــــرف فقــــط بعــــد موافقــــة
 .كاديميمجلس األالالدراسات العليا و 

 ،إلــى الكليــة المعنيــةخــاص ال مــوذجفــي كــل األحــوال تقــدم طلبــات التمديــد علــى الن  .ه 
 .وترفع إلى عمادة الدراسات العليا للمصادقة عليها

 .ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للحصول على درجة الماجستير  .و 

  

� �ì�^ÚE13D��VíéÒ]…‚j‰÷]�l^Î^Š¹]V� �
 )12-6(مـــن  ســاقات اســتدراكيةســية للطالــب علـــى ميجــوز أن تشــمل الخطـــة الدرا  .أ 

 . وعميد الدراسات العليا ،وتعتمد من الكلية ،القسمحددها ي معتمدة، ساعة

 الفصل األول والثانيعلى الطالب االنتهاء من دراسة المساقات االستدراكية خالل   .ب 
  .البرنامجودراسته في  من قبوله

وال  ي كل مساق،ف%) 70(بمعدل  المساقات االستدراكية يشترط نجاح الطالب في  .ج 
وال تـــدخل فـــي معدلـــه  ،لمتطلبـــات الماجســـتير ضـــمن الســـاعات المعتمـــدةتحتســـب 

 .وتثبت في سجل درجات الطالبجستير، لدرجة الما التراكمي المطلوب
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 ســاعة معتمــدة )12( فــي الفصــل الدراســي الحــد األعلــى للعــبء الدراســي للطالــب  . أ

  . ت معتمدةساعا)6(والحد األدنى 
سـاعات ) 6(أقل مـنعليه  ىتبق إذامن الحد األدنى  قليجوز للطالب أن يسجل أ  . ب

  .ساعة)30(إلتمام دراسته النظرية
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مـــــن مســـــاقات  ،%70الحـــــد األدنـــــى لدرجـــــة نجـــــاح الطالـــــب فـــــي كـــــل مســـــاق  .1

  :على النحو التاليللمساقات التقديرات  ون، وتكالماجستير
  راسب    70قل من أ       

  مقبول    75أقل من  – 70  
  د ـجي    85أقل من  – 75  
  جيد جدا    90أقل من  – 85  

  ممتاز      فأكثر 90         
% 75طالــــب هــــو الالحــــد األدنــــى للمعــــدل التراكمــــي للمســــاقات التــــي يدرســــها  .2

 .)جيد(

  دـجي    85أقل من  – 75
  جيد جداً     90أقل من  – 85
  ممتاز           فما فوق 90

ولمــرة  ،مح للطالــب بإعــادة دراســة مســاق أو مســاقين ســبق وأن رســب فيهــايســ .3
 .واحدة أثناء دراسته

خـالل دراسـته سـاعات معتمـدة  )6(يسمح للطالب إعادة دراسة ما ال يزيد عـن  .4
 .%75لتراكمي إلى من أجل رفع معدله افي البرنامج 
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ين ، ولم يقم بتحسـ%75في حالة حصول الطالب على معدل تراكمي أقل من  .5
معدلـــه التراكمـــي فـــي الفصـــل التـــالي، يـــتم تحويـــل الطالـــب مـــن تخصصـــه إلـــى 

 .وموافقة القسم والكلية ،تخصص آخر حسب رغبة الطالب

بعـد إتمـام دراسـة جميـع % 75ل تراكمـي اقـل مـن دالطالب على معـ إذا حصل .6
يفصل من  من هذه المادة،) 4(ما ورد في بند  د استنفادوبع ،بنجاحمساقات ال

بناء  /ويمكن أن يعطى شهادة دبلوم رسالةتلغى صالحية تسجيله للو  البرنامج،
 .على طلبه

ساعة معتمـدة بنجـاح ومعـدل تراكمـي أعلـى مـن ) 30(إذا انهي الطالب دراسة  .7
ما ورد في مادة رقـم  دوقد استنفساعات معتمدة  )6( الرسالةولم يسجل % 75

لـة الرغبـة فـي ، وفـي حاكشـف درجـات فقـطيمنح الطالـب ) ب ، ج(فقرة ) 12(
يقـوم الطالـب  شريطة أال تزيد مدة االنقطـاع عـن أربعـة فصـول،العودة للدراسة 

 .ويسمح له بتسجيل الرسالة ،بتسديد رسوم االنقطاع

علــى المجلــس األكــاديمي  عــرَض يُ  ،إذا زاد انقطــاع الطالــب عــن أربعــة فصــول .8
 . التخاذ القرار المناسب
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  :)مسار الرسالة(درجة الماجستير   .أ

مـن  سـاعة معتمـدة) 30(فما فـوق % 75واجتياز بنجاح وبمعدل تراكمي دراسة  .1
 . لبرنامج لب الخطة الدراسية المعتمدة برنامج الماجستير وحسمساقات 

) 6( يخصـــص لهـــا ،اإلنســـانيةالعلميـــة و  تســـهم فـــي زيـــادة المعرفـــة رســـالةتقـــديم  .2
 .  ساعات معتمدة

 .واجتياز المناقشة بنجاح ،مناقشة الرسالة أمام لجنة المناقشة والحكم .3

  ):مسار الشامل(درجة الماجستير . ب

ساعة معتمدة من المساقات حسب الخطة المعتمدة للبرنامج، وال يتم )36(دراسة .1
 .احتساب المساقات االستدراكية ضمن معدل الطالب
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ــــي المســــاقات التــــ .2 ــــاز االمتحــــان الشــــامل ف ي درســــها الطالــــب فــــي برنــــامج اجتي
 .الماجستير، وفق ما يراه القسم التابع له البرنامج

فـــي حالـــة رســـوب الطالـــب مـــرتين فـــي االمتحـــان الشـــامل، يســـمح لـــه بالتســـجيل  .3
 .دينار 300لالمتحان مرة أخرى شريطة دفع رسوم دراسية ومقدارها 

عــدل فــي حالــة رســوب الطالــب مــرتين فــي االمتحــان الشــامل أو حصــوله علــى م .4
بعـــد إتمـــام دراســـة جميـــع مســـاقات الماجســـتير بنجـــاح % 75أقـــل مـــن بتراكمـــي 

، يمــنح الطالــب كشــف )15( مــادة) 4(وٕاخفاقــه فــي رفــع معدلــه كمــا ورد فــي بنــد
 .درجات فقط
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ال يجـــوز تأجيـــل دراســـة الطالـــب الجديـــد إال بعـــد مضـــي فصـــل دراســـي واحـــد علـــى   .أ 

 . البرنامجفي  األقل على بدء دراسته

تأجيــل الدراسـة أن يتقـدم بطلــب تأجيـل دراسـته علــى فـي علـى الطالـب الــذي يرغـب   .ب 
 الفصــلبدايــة مــن  األســبوع الثــانيفــي مــدة أقصــاها نهايــة  ،النمــوذج الخــاص بــذلك

 .الدراسى

مــدة ال تزيــد عــن فصــلين دراســيين ل البرنــامجيجــوز للطالــب أن يؤجــل دراســته فــي   .ج 
مــن ) أ(عــة، علــى أن يتبــع اإلجــراء الــوارد فــي الفقــرة منقطمتصــلة أو ســواء أكانــت 

 ).12(من المادة ) و(وينطبق عليها الفقرة  ،هذه المادة

يسـجل أمـام سجلها وسدد رسومها، المساقات التي لم يتقدم الطالب المتحانات إذا    .د 
ضــمن مــدة التأجيــل المنصــوص عليهــا فــي  وتحتســب ، )منســحب(تلــك المســاقات 
  . لك الفصلذد حقه في رسوم ساعات ويفق ،هذه التعليمات

للحصـــول علـــى مـــن الحـــد األعلـــى  ،لبعـــذر مقبـــو  ،ال تحســـب مـــدة تأجيـــل الدراســـة  .ه 
 . الدرجة

@ëN  وموافقـــة  ،ومجلـــس الكليـــة المعنيـــة ،مجلـــس القســـم مـــن صـــيةو يـــتم إقـــرار التأجيـــل بت
 .الدراسات العليامجلس 
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وٕاضـافة مسـاقات جديـدة  ،هاالتـي سـجل أي من المسـاقاتسحب يسمح للطالب ب   .أ 

 ســحبهاالمســاقات التــي  تظهــروال  ،خــالل األســبوع الثــاني مــن كــل فصــل دراســي
 . في سجله األكاديمي

ال يتعــــارض مــــع مــــا أو أكثــــر بيســــمح للطالــــب باالنســــحاب مــــن دراســــة مســــاق   .ب 
مــن هــذا النظــام، وذلــك بعــد األســبوع الثــاني مــن بــدء الفصــل ) أ(فقــرة) 14(مــادة

 ، وفـــي هـــذه الحالـــةاألولــى مـــن الفصـــل الدراســي) 8(خـــالل األســـابيع و  الدراســي
و ال يـدخل هـذا " منسـحب"  رمـز أمامـهيكتـب يثبت المساق فـي سـجل الطالـب و 

المســاق فــي عــدد الســاعات التــي درســها الطالــب مــن حيــث النجــاح أو الرســوب 
 . ويفقد حقه فى رسوم المساق ،ومتطلبات التخرج
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الطالـب مـن برنـامج ماجســتير إلـى برنـامج ماجسـتير آخـر فــي يحـول يجـوز أن 

 : وفق الشروط التالية الجامعة

 مجلـسواعتمـاد  ل إليـهحـو للبرنامج الم موافقة القسم والكليهعميد بناء على موافقة ال  .أ 
 . الدراسات العليا

 .إليه تحويلالرغب في يلبرنامج الذي شروط القبول في الالطالب  استيفاء   .ب 

المحـول ساعات معتمدة في البرنـامج ) 6(أن يكون قد درس بنجاح ماال يقل عن    .ج 
 .تحت اإلنذار األكاديمي اً وال يكون واقع منه،

بعـض المسـاقات التـي درسـها فـي  هعـادل لـيأن  ،ل إليـه الطالـبحو المقسم يجوز لل  .د 
عفيـه ي، و ل إليـهلتحويـاالبرنامج الـذي يـود  البرنامج السابق بما يناظرها من مساقات

 . معتمدةساعات )9(، على أال تزيد الساعات للمساقات المعادلة عنمنها

إذا كــان التحويــل مــن برنــامج إلــى برنــامج آخــر داخــل الكليــة، يــتم اعتمــاد درجــات   .ه 
 %.75المساقات التي حصل فيها الطالب على معدل 
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فـــي  المحـــول منـــهمـــن البرنـــامج  طالـــبدرجـــات جميـــع المســـاقات المعادلـــة لل تـــدخل  .و 
 . التراكمي معدله

 ،عميــد الكليــة بتنســيب مــنالدراســات العليــا مجلــس  بعــد موافقــة التحويــليــتم إقــرار   .ز 
 .الدراسات العليا وعميد
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 اً امج الماجسـتير فيهـا معتمـدإذا كـان برنـالطالب من جامعـة أخـرى  يحوليجوز أن   .أ 

 إلــى برنــامج ماجســتير فــي الجامعــة بقــرار الفلســطينية العــاليمــن قبــل وزارة التعلــيم 
ل إليـــه، إذا لبرنـــامج المحـــو با ةالمعنيـــ موافقـــة القســـم والكليـــةمـــن العميـــد بنـــاء علـــى 

ل إليـــه، وأن رغـــب فــي التحويــيالــذي  جالبرنــاماســتوفى الطالــب شــروط القبـــول فــي 
ل ســاعات معتمــدة فــي البرنــامج المحــو  )6(س بنجــاح مــا ال يقــل عــن يكــون قــد در 

 .منه

فـي  تراكمـييجب أن يكون الطالب المحول من جامعة أخـرى حاصـًال علـى معـدل   .ب 
  .من هذا النظام) أ، ب(الفقرة ) 10(حسب المادة % 70 ولىألالشهادة الجامعية ا

ة األزهـر، إذا كــان جامعـب برنــامج التحويـل مــن جامعـة أخـرى إلـى طالـبٍ للال يجـوز   .ج 
 . في الجامعة المحول منها )فصول دراسية 4(مدة أقصاها  منقطعًا عن الدراسة

ل بعــض المســاقات التـــي عـــادل للطالــب المحــو يأن برنــامج بالقســم المعنــى يجــوز لل  .د 
بحــد و  ،علــى األقــل%) 80( معــدلوحصــل فيهــا علــى  درســها فــي البرنــامج الســابق

مـــن حيـــث عـــدد  ا مـــن مســـاقات البرنـــامجســـاعات معتمـــده بمـــا يناظرهـــ )9( قصـــىأ
أن علـى  ،درسه في الجامعة المحـول منهـاالذي  المساقمفردات الساعات وطبيعة 

 . التراكمي هضمن معدل المعادلةال تدخل عالمات المساقات 

عميـد الكليـة واعتمـاد عميـد مـن  ل من المجلـس األكـاديمي بتوصـيةالتحوييتم إقرار   .ه 
 .الدراسات العليا

اســية التــي قبــل الطالــب علــى تســاب أي مســاق مــن خــارج الخطــة الدر ال يجــوز اح  .و 
 .أساسها
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% 25وال يسمح له بالتغيب أكثـر مـن  ،تشترط مواظبة الطالب في جميع المساقات  .أ 

 . من الساعات المقررة لكل مساق

من الساعات المقررة لمسـاق مـا بعـذر مرضـي أو % 25إذا تغيب الطالب أكثر من   .ب 
وفـي حالـة تجـاوز  ،من الساعات% 40فال يجوز أن يتجاوز مجموع الغياب  ،قهري

ويفقــــد حقــــه فــــي المســــتحقات الماليــــة  ،هــــذه النســــبة يعــــد منســــحبًا مــــن ذلــــك المســــاق
  .المدفوعة عن هذا المساق

دون عـــذر بـــمـــن الســـاعات المقـــررة لمســـاق مـــا % 25إذا تغيـــب الطالـــب أكثـــر مـــن    .ج 
ويســـجل أمـــام  منســـحباً يعـــد  ،القســـمقبلـــه يقهـــري أو  مـــن المستشـــفى، مرضـــي معتمـــد

 .عن هذا المساق وعة حقه في المستحقات المالية المدف ويفقد ،)منسحب(المساق 
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  : ج الملتحق به في الحاالت التاليةيفقد الطالب حقه في الدراسة في البرنام

ها فــــي الفصــــل األول مــــن مــــن جميــــع المســــاقات التــــي ســــجل الطالــــبإذا انســــحب   .أ 
 .دراسته

 .تقدم الطالب بطلب خطي لالنسحاب من الجامعةإذا   .ب 

ولـــم يحصـــل علـــى موافقـــة بتأجيـــل  ،مـــن فصـــلين دراســـيين أكثـــرالطالـــب  انقطـــعإذا   .ج 
 ).أ(فقرة ) 17(وفق المادة  دراسته

 . )ج(فقرة  )17(إذا تجاوز مدة التأجيل كما ورد في المادة   .د 
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الـب ويظهر فـي كشـف الـدرجات وعلـى بوابـة الط ،ذار أكاديمييوجه للطالب إن

  :تينالتالي تينفي الحال خطيٌ  اإللكترونية، ويوجه له كتابٌ 
 .إذا لم يحصل على الحد األدنى للنجاح في مساقين  .أ 

اقات فـي أي فـي المسـ %)75(إذا لم يحصل علـى الحـد األدنـى للمعـدل التراكمـي  .ب 
 .الدراسة من فصول فصل
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  :في الحاالت التالية بقرار من مجلس الجامعة يفصل الطالب 

 مــرتينفــي مســاق واحــد %) 70(وهــو  إذا لــم يحصــل علــى الحــد األدنــى للنجــاح  .أ 
 .خالل فترة الدراسة

 مسـاقات وأكثـر ةثالثـفـي  %)70(وهـو  إذا لـم يحصـل علـى الحـد األدنـى للنجـاح  .ب 
 .خالل فترة الدراسة

ــه التراكمــي للحــد األدنــى المطلــوب إذا لــم يرفــع   .ج  فــي الفصــل التــالي  %)75(معدل
 .لإلنذار

) 8(وهـــي  ،إذا لـــم يتقـــدم لمناقشـــة رســـالة الماجســـتير قبـــل انقضـــاء الحـــد األعلـــى  .د 
 .مع فترة التمديد فصول دراسية

 .لم يلتزم بأنظمة الجامعة وقوانينهاإذا   .ه 

 ،كـــب مخالفــــة توجــــب فصــــله حســــب األنظمـــة المعمــــول بهــــا فــــي الجامعــــةإذا ارت  .و 
 .عتمد القرار من رئيس الجامعةالضبط واُ  مجلس منقرارًا وصدر عن ذلك 

  .)و(وفق الفقرة االمتحاناتغش أثناء تقديم بال متلبساً إذا ضبط   .ز 
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فلــه أن يتقــدم بطلــب  )22( لمــادةإذا فقــد الطالــب مقعــده فــي الجامعــة وفقــًا ألحكــام ا  .أ 

 ).24(تم فصلهم من البرامج حسب المادة جديد، وال ينطبق ذلك على الطلبة الذين

ما لم  األعلى واألدنى لسنوات التخرج تحسب مّدة الدراسة السابقة ضمن الحدينال   .ب 
 .متقدمًا لبرنامج جديد الطالبيكن 

تحاقــه أال تزيــد مــدة انقطاعــه يشــترط الحتســاب الســجل األكــاديمي للطالــب المعــاد ال  .ج 
 .فصول دراسية) 4(على عن الدراسة 
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القســـم وبموافقــة  ،االمتحــان النهـــائي للمســاق مـــن مــدرس المســـاق طبيعـــةيــتم إقــرار   .أ 

 . والكلية
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%) 70(الحد األدنى للنجاح في كل مساق من مسـاقات بـرامج الدراسـات العليـا هـو  .ب 
 %).60( لدراسات العلياوالصفر الجامعي لطلبة ا

أو لـم يسـتوف التقـارير والبحـوث  ،إذا تغيب الطالب عـن االمتحـان النهـائي للمسـاق  .ج 
تسـجل  الكليـه هقبلـت عـذر طبـي أو قهـرياألعمال التطبيقية المطلوبة منه بسبب  أو

ويســـمح لـــه باالمتحـــان فيـــه فـــي مـــدة  ،فـــي ذلـــك المســـاق" غيـــر مكتمـــل"لـــه نتيجـــة 
 .من الفصل الذي يليه) أسابيع ةأربع(أقصاها 

بــدون عــذر مقبــول خــالل الفتــرة المحــددة  ،فــي حالــة عــدم تقــديم الطالــب لالمتحــان  .د 
، وٕاذا لــم ويفقــد حقــه مــن االســتفادة مــن الرســوم الدراســية ،يعتبــر منســحباً  ،لالمتحــان

يكــن مســددًا لرســوم الســاعات يعتبــر الطالــب فــي هــذه الحالــة منقطعــًا ويــدفع رســوم 
 .)دينار 60(االنقطاع 

يــــتم اعتمــــاد النتــــائج مــــن قبــــل القســــم والكليــــة وترفــــع إلــــى عمــــادة الدراســــات العليــــا   .ه 
  .للطلبة االلكترونية ادها وترحيلها على الشبكةالعتم
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بعــد إعــالن  انمــدة أقصــاها أســبوعفــي للكليــة يقــوم الطالــب بتقــديم طلــب مراجعــة   . أ

 . ةر أردنينانيد 10رة المالية وقدرها في الدائ المراجعة طلب دفع رسوممع  النتائج

 .عالمة النهائية ألي طالب في أي مساقالنظر في تعديل الإعادة يحق   . ب

المســاق إذا اســتحق مــدرس  المراجعــة مــن قبــلاد النتيجــة النهائيــة بعــد يــتم اعتمــ   . ت
عميــــد و  عميـــد الكليـــةاعتمــــاد و  وأوراق اإلجابـــة، ذلـــك بنـــاء علـــى طلــــب المراجعـــة

 .العليا الدراسات
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% 80يجـوز للطالـب إعـادة دراسـة المسـاق الـذي حصـل فيـه علـى عالمـة أقـل مـن   .أ 

 . ألغراض رفع المعدل التراكمي

رفـع معدلـه  لغرضساعات معتمدة  )6(يسمح للطالب إعادة دراسة ما ال يزيد عن   .ب 
 .ي ولمرة واحدة فقطالتراكم
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علـى  بنـاءماجسـتير  برنـامجعـدد الطلبـة الـذين يقبلـون فـي كـل  الكليـةيحدد مجلـس   .أ 

 . األقسام المعنيةتوصية من 
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ســـاعة ) 24(مـــا ال يقـــل عـــن ببعـــد نجاحـــه  إالللرســـالة  يحـــق للطالـــب التســـجيلال   .أ 

 %).75(وال يقل معدله التراكمي عن  ،معتمدة

ويقــوم رئــيس القســم  إلــىبطلــب  مرفــق) مشــروع بحــث(بخطــة بحــث  الطالــبيتقــدم   .ب 
مــن ثــم يوافــق مجلــس القســم ويعتمــد مــن مجلــس و  ،القســم بعقــد حلقــة نقــاش للطالــب

 . ويرفع لعمادة الدراسات العليا ،الكلية

األكـــاديمي مجلـــس الوقيـــود الكليـــة بعـــد موافقـــة  ســـجالتعنـــوان الرســـالة فـــي  يعتمـــد  .ج 
 .سات العليابتنسيب من عميد الدرا

عنــوان الرســالة أو فــي صــيغة  ىعلــغيــر الجوهريــة يجــوز إدخــال بعــض التعــديالت   .د 
وبطلــب خطــي مــن  خطــة الرســالة أو فــي كليهمــا إذا اقتضــت ظــروف البحــث ذلــك

مضـمونه، ويـتم التعـديل  أو لعنـوان الرسـالة علـى أال يكـون التعـديل ملغيـاً  ،المشرف
 .قراراإلباألسلوب الذي تم به 

يجــوز ال ، فـوتعـديل خطـة البحـث عنــوان الرسـالة علـى جـوهري تعـديل اءتـم إجـر إذا   .ه 
 .منذ إقرار التعديل على األقل فصل دراسيمناقشة الرسالة إال بعد مرور  للطالب

توصـــية مـــن عميـــد ب المجلـــس األكـــاديميمـــن اعتمـــاد عنـــوان الرســـاله  يصـــدر قـــرار  .و 
  .والكليةالقسم  بناء على موافقة مجلسي ،الدراسات العليا
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أعضــــاء هيئــــة رســــالته مــــن بــــين ل ن علــــى األكثــــراأو اثنــــيعــــين للطالــــب مشــــرف   .أ 

فــي موضـــوع الـــدقيق ف التخصــص يراعــى فـــي اختيــار المشـــر ، و قســـملباالتــدريس 
 .رسالة الطالب

 .كيشترط في المشرف أن يكون عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ أو أستاذ مشار   .ب 
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ي رتبـة يجوز أن يكون المشرف برتبة أستاذ مساعد في حال عدم توفر من هـم فـ  .ج 
 علميـة ن علـى األقـل فـي مجلـةامنشـور مـان و حك مُ  ناأعلى بشرط أن يكون له بحث

 .محكمة

علــى رســائل الماجســتير إال لضــرورة تراعــى فيهــا مصــلحة اإلشــراف  يــتم تغييــر ال  .د 
بنـــاء علـــى  القســـم والكليــة يجلســـمـــن قبــل م الطالــب، ويـــتم تقـــدير هــذه المصـــلحة

 .في هذه الحالة يتم  التغيير باألسلوب الذي تم فيه التعيينو تقرير المشرف 

 الجامعــات المحليــة أو العربيــة( خــارج الجامعــة مــنثــاٍن يجــوز االســتعانة بمشــرف   .ه 
شرفين عدم توفر م وذلك في حالة ،ممن تتوافر فيه شروط اإلشراف) أو األجنبية
 .في الجامعة لدقيقلتخصص امن ذوي ا

يجــوز للمشــرف الحاصــل علــى إجــازة تفــرغ علمــي أو منحــة دوليــة بمــا ال يتجــاوز   .و 
الطالـب، وفـي حالـة غيـاب  رسـالةفقـط أن يسـتمر فـي اإلشـراف علـى  اً واحـد اً عام

عام واحد خـارج الـبالد يسـتبدل بمشـرف آخـر فـي  ألكثر منالمشرف على رسالة 
  .رفشمال لذي يتم فيه تعييناالسلوب اس ويتم ذلك بنف ،نفس التخصص

ـــذي   .ز  ـــدريس ال ـــة الت يســـمح بالتســـجيل لدرجـــة الماجســـتير تحـــت إشـــراف عضـــو هيئ
بشـكل  طلبـة خمسـةتنطبق عليه الشروط وفـق نظـام الدراسـات العليـا بحـد أقصـى 

 .اً شراف مشتركاإلمنفرد، أو عشرة طلبة إذا كان 

بتنسـيب  كـاديمياألمجلس ال منرسالة الطالب  ىيصدر قرار تعيين المشرفين عل  .ح 
 . القسم والكلية  مجلسيعلى موافقة  بناءً  الدراسات العليا من عميد
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  :شرافتغيير اإل. أ

ويجــوز للمشــرف أن يقتـــرح  ،يجــوز تغييــر المشـــرف لظــروف خاصــة اســـتثنائية •
إلضـافة فـي ويـتم التغييـر وا. تسمية عضو هيئة تدريس لمشاركته في اإلشراف

 . )31(كما ورد في المادة الحالتين 
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  :ةتغيير عنوان الرسال. ب

طلـــب خطـــي مـــن  بعـــد تقـــديم ة مـــن قبـــل القســـميجـــوز تغييـــر عنـــوان الرســـال .1
ـــوان ، ويـــتم التغييـــر أو اإلضـــافة باألســـلو المشـــرف ب الـــذي تـــم بـــه إقـــرار عن
شــريطة تقــديم مبــرر علمــي  المجلــس األكــاديميوالمشــرفين مــن قبــل  الرســالة

 .القسم والكلية يلهذا التغيير من قبل مجلس

مجلـــس البعـــد اعتمـــاده مـــن  وخطتهـــا ةفـــي عنـــوان الرســـال الجـــوهري التغييـــر .2
قبـــل تحديـــد موعـــد واحـــد علـــى األقـــل  فصـــل دراســـييحتـــاج لفتـــرة  كـــاديمياأل

 .المناقشة للطالب

خــالل  الرســالةيجــوز للجنــة المناقشــة إدخــال بعــض التعــديالت علــى عنــوان  .3
 الرســالةأن التعــديل ضــروري ويرفــع مــن مســتوى  اللجنــةا ارتــأت المناقشــة إذ

الكليــة واعتمــاد الدراســات و القســم  توصــيهعلميــًا، ويــتم ذلــك بعــد وموضــوعها 
 .العليا
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عـن إشـرافه علـى كـل طالـب  سـبوعياً أ تحسب للمشرف ساعة معتمدة واحـدة  .أ 

علــى أال يزيــد عــدد الفصــول التــي تحســب  رفاً ابتــداء مــن تــاريخ تعيينــه مشــ
تحســب لــه  ثــاني وفــي حالــة وجــود مشــرف. للمشــرف علــى فصــلين دراســيين

  .نصف ساعة عن كل طالب

اإلشــراف عليهــا فــي  دد الرســائل التــي يحــق للمشــرفيكــون الحــد األعلــى لعــ  .ب 
، وعشــر رســائل بشــكل رســائل بشــكل منفــرد خمــس وبحــد أقصــى واحــد وقــت

 .)ز(فقرة ) 31( حسب المادة مشترك،
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موافقـة مجلـس بناء علـى لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير يعين العميد   .أ 

وعضـوين آخـرين  تتكون مـن مشـرف الطالـب رئيسـاً و  ،وتوصية مجلس القسم ةالكلي
األسـتاذية، األسـتاذ المشـارك، ( وهـي ،ممن تتوافر فيهما الشروط المطلوبة للمشرف
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، ويتــولى رئــيس )مــان ومنشــورانحك ويمكــن لألســتاذ المســاعد إذا كــان لديــه بحثــان مُ 
  .اللجنة إدارة النقاش وتنظيمه بين األعضاء

مـن ذوي  )المناقش الخارجي(يجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة  .ب 
  .ى رتب األستاذيةويحمل إحدالخبرة المتميزة في ميدان التخصص 

  .تحديد لجنة المناقشةللطالب التدخل في  ال يجوز  .ج 

المشرف الرئيس العتماده من مجلسي من  والحكم لمناقشةايتم تنسيب أسماء لجنة   .د 
التخــاذ عمــادة الدراســات العليــا،  يرفــع إلــىثــم  ،لجنــة الدراســات العليــا والكليــة/القســم

 .اإلجراءات الالزمة

 دينـار أردنـي مائـة)100(مكافـأة قـدرهاالخـارجي  والحكـمة يمنح عضو لجنة المناقشـ  .ه 
وبحــد  قطــاع غــزة محافظــات تكــاليف ســفره وٕاقامتــه إذا كــان مــن خــارج إلــىإضــافة 

  .اً أردني اً دينار )70(سبعونالمناقش من داخل الجامعة و  ،أقصى لمدة ثالث أيام
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الكليـة واعتمـاد عميـد  توصـية عميـدالعلنيـة للرسـالة بنـاء علـى  ةموعد المناقشيحدد   .أ 

، بعـــــد أن يكـــــون الطالـــــب قـــــد أنهـــــى جميـــــع المتطلبـــــات األخـــــرى الدراســـــات العليـــــا
  .ومضى على تسجيله للرسالة ما ال يقل عن فصل دراسي واحد ،للماجستير

اقشــة وموعــد المنوالحكــم مناقشــة يجــب أن ال تقــل المــدة بــين تعيــين أعضــاء لجنــة ال  .ب 
 .ستة أسابيع)6(وأال تزيد على  ،أسابيع أربعة )4(عن

بإرســال نســخ مــن الرســالة إلــى  تقــوم عمــادة الدراســات العليــا بالتنســيق مــع المشــرف  .ج 
، علـى أن مع كتاب التكليـف بالمناقشـة والحكم على الرسالة أعضاء لجنة المناقشة

  .أسابيع ةأربع) 4(ال يتجاوز رد المناقشين عن 
يــد بصــالحية تف( مناســب للمناقشــة بعــد وصــول تقــارير لجنــة المناقشــةد موعــد حــد يُ   .د 

وموافقـة  بالتنسيق مع المشرف وعميد الكليـة التـابع لهـا البرنـامجو ) الرسالة للمناقشة
 .عمادة الدراسات العليا
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   .تكون مناقشة الرسالة علنية  .أ 
تهاء المناقشة والتـداول السـري بـين األعضـاء، تتخـذ لجنـة المناقشـة والحكـم قـرارًا بعد ان  .ب 

 .بنتيجة المناقشة يعلنها رئيس اللجنة

وفـي حالــة ) راســب(أو ) التعـديالت إجـراءنـاجح بعــد (أو ) نـاجح(بصــيغة  قـراركـون الي  .ج 
هاية على الطالب أن يجري التعديالت في مدة أقصاها ن) التعديالت إجراءناجح بعد (

ذا الفصـل ضـمن الحـد الفصل التالي للفصل الذي نوقشت فيه الرسـالة، وال يحتسـب هـ
  .األعلى للدراسة

رئــيس يتــابع ثــم  لــى رئــيس القســممــن أعضــاء اللجنــة إ يرفــع رئــيس اللجنــة القــرار موقعــاً   .د 
  .مناقشةمع المشرف وأعضاء لجنة ال نسيقإجراء التعديالت المطلوبة بالتالقسم 

واحـدة لمرة  للمناقشةلرسالة، يجوز له أن يتقدم لعلنية المناقشة الفي  إذا رسب الطالب  . ه
  .السابق المناقشةعلى األقل من موعد  فصل دراسي واحدفقط، بعد انقضاء 

الطلبــة الــذين أنهــوا متطلبــات التخــرج بنجــاح إلــى مجلــس الجامعــة  باســماء ترفــع قائمــة  . و
بنــاء علــى موافقــة مجلســى  مــن العميــد وصــيةعلــى مــنح الدرجــة العلميــة بت ةللمصــادق

  .القسم والكليه

 

� �ì�^ÚE37V�D�ÜÓ£]æ�í�Î^ß¹]�íß¢�…]†Î�� �
ويوقعه أعضاء  ،نسخ في ثالثوالحكم على الرسالة يدون قرار لجنة المناقشة 

 و القســم مجلسـيمــن  خـذ توصـيةأل رئـيس القســمإلــى  القـرار رئــيس اللجنـة ويرفـع ،اللجنـة
   .الكلية  بمنح درجة الماجستير
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ويرفـــق بهـــا ملخــــص واضـــح باللغــــة  ،تكتـــب رســـالة الماجســــتير باللغـــة العربيــــة

كلمـة، ويمكـن أن تكتـب الرسـالة باللغـة اإلنجليزيـة ويرفـق " 600" اإلنجليزية ال يزيد عـن 
كتــب كلمــة، وفــي الحــالتين ينبغــي أن ت"  600" بهــا ملخــص باللغــة العربيــة ال يزيــد عــن 

  .الرسالة والملخص بلغة سليمة
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 .الصادرة عن الكليةيعقد االمتحان الشامل وفق التعليمات   .أ 

لى قياس قدرة الطالب على الربط بـين المفـاهيم األساسـية إيهدف االمتحان الشامل   .ب 
ــــي اكتســــبها  ــــاءوالمتقدمــــة الت ــــي حــــل المشــــكالت العلميــــة  ،دراســــته أثن وتوظيفهــــا ف

  .لتطبيقية في مجال تخصصهوا

عــن تنظــيم االمتحــان الشــامل  ؤولالقســم األكــاديمي التــابع لــه البرنــامج بالكليــة مســ  .ج 
  :على الوجه التالي

  .تحديد المحاور التي يشملها االمتحان الشامل .1

اختيــار أعضــاء هيئــة التــدريس مــن المختصــين بموضــوع االمتحــان للقيــام  .2
 مراعــــاة إعطــــاء الطلبــــة أرقامــــاً وتصــــحيح اإلجابــــات مــــع  ،بوضــــع األســــئلة

وقيـام عضـوين مـن أعضـاء هيئـة التـدريس المختصـة بتصـحيح كـل  ،سـرية
وعليـه يـتم اشـتراك أعضـاء هيئـة التـدريس ممـن  ،سؤال من أسئلة االمتحان

  .شاركوا بتدريس مساقات البرنامج

 يمجلس لرفعها لالعتماد منيتم رصد نتيجة الطالب في االمتحان الشامل  .3
 .كليةوالالقسم 

المقــررة حســب  ســاقات نهــاء جميــع الم يتقــدم الطالــب لالمتحــان الشــامل إال بعــد إال  .د 
  .) %75(وبمعدل تراكمي ال يقل عن  ،خطته الدراسية

إذا رسب الطالـب فـي االمتحـان الشـامل يمكنـه التقـدم لـه مـرة ثانيـة فقـط، وذلـك فـي   .ه 
حـق للفصـل الـذي شريطة أال يتجاوز نهاية الفصـل الال ،الكليةيحدده مجلس موعد 

الحـد األعلـى للدراسـة،  أعطي فيه االمتحان الشامل ، وال يدخل هذا الفصـل ضـمن
  :يطبق عليه التالي في المرة الثانية متحان الشاملاالالطالب في وٕاذا رسب 

 .يفصل من برنامج الماجستير .1

لماجســتير مــا عــدا ابــين أنــه أنهــى متطلبــات ي كشــف درجــاتالطالــب يمــنح  .2
 التخصــص المــذكور ًا عاليــًا فــيمكــن أن يمــنح دبلومــوي ،ملاالمتحــان الشــا
 .بناء على طلبه
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 أو "نـاجح" تسجل نتيجة الطالب في االمتحان الشامل في كشف العالمـات بعبـارة  .و 

  "راسب"
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  : تمنح درجة الماجستير بعد استيفاء الشروط التالية  .أ 

ي األنظمــة والتعليمـــات المعمــول بهــا فـــي تمــام جميــع المتطلبــات المـــذكورة فــإ .1
 %). 75(الجامعة والحصول على معدل تراكمي ال يقل عن 

 . اجراءات التخرج العامة في الجامعة إتمام .2

o  ــــدة ورقيــــة ةنســــخ) 2(إيــــداع الطالــــب مــــن  أخــــرى رقميــــةنســــخة و  مجل
 .الرسالة في مكتبة الجامعة

o لوحـــدة  الةمــن الرســ وأخــرى رقميـــة مجلــدة ة ورقيـــةنســخالطالــب  إيــداع
 .ة الدراسات العليا، وأخرى للكلية المعنيةبعماد األرشيف

بتنسيب من عميد الدراسات  تمنح درجة الماجستير بقرار من مجلس الجامعة .3
 .الكليةو القسم  يعلى توصية من مجلس بناءً  العليا
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 .)اً أردني اً دينار  60(للفصل الدراسي الواحد االنقطاعرسوم  .1
 .)دينارًا أردنياً  60( في الفصل الدراسي رسوم تأخير التسجيل .2
 فصـول دراسـية 8 رسوم تأخير مناقشة رسالة الماجستير بعد تجاوز الحد األعلـى .3

 .)دينار أردني 300(
فصـول  8 عـد تجـاوز الحـد األعلـى لمـدة الدراسـةدراسي واحـد برسوم تمديد فصل  .4

  .)دينار أردني 300(دراسية 
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 .نقطة 500برامج الماجستير العلمية تحتاج إلى توفل  .1
 .نقطة 450برامج الماجستير األدبية تحتاج إلى توفل  .2

لين األوليـــين مـــن تـــاريخ بـــدء علـــى أن يقـــدم الطالـــب شـــهادة التوفـــل خـــالل الفصـــ
الدراسة في البرنامج، وفي حالة عدم تحقيـق الطالـب الشـرط المطلـوب أعـاله يطلـب منـه 

 .ساعات مساقات استدراكية في اللغة اإلنجليزية في جامعة األزهر 6دراسة 
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األولــى مــن كــل فصــل، ويعتبــر  يــتم تســجيل المــواد الدراســة فــي األســابيع الــثالث .1

الطالب منقطعًا فـي حالـة عـدم تسـجيله للمـواد، وعـدم تسـديده للرسـوم الدراسـة فـي 
 .الفترة المحددة

ال يستطيع الطالـب إعـادة قيـده فـي الجامعـة إذا انقطـع عـن الجامعـة مـدة تتجـاوز  .2
  .متواصلة) فصول دراسية 4(الـ 

 .صلين أو منفصلينمت يل الدراسة فصلين دراسيين فقطتأج يحق للطالب .3
، األولى من بداية كل فصل دراسيالثمانية سابيع ألخالل ا يكونل الرسالة يتسج .4

وال يســمح بتســجيل الرســالة إذا انقضــى النصــف األول مــن الفصــل، ويــتم تأجيــل 
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يترتب على الطالب دفـع غرامـات التـأخير وعندئذ تسجيله للرسالة للفصل التالي، 
 .واالنقطاع
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يحـــق للطالـــب ســـحب رســـومه الدراســـية فـــي حالـــة تقدمـــه بطلـــب انســـحاب مـــن 
 علـىحسـب تقـويم الدراسـات العليـا البرامج في بداية الفصل األول للتسجيل فـي الجامعـة 

 :النحو اآلتي
  .ية األسبوع األول من بدء الدراسةمن الرسوم حتى نها% 90تسترد   .أ 
 .ة األسبوع الثاني من بدء الدراسةمن الرسوم حتى نهاي% 70 تسترد  .ب 
 .ة األسبوع الثالث من بدء الدراسةمن الرسوم حتى نهاي% 50تسترد   .ج 
أســابيع مــن  ةأربعــال يســمح للطالــب باســترداد أي مبلــغ مــن الرســوم بعــد مضــي   .د 

 .آخر طالبتاريخ تسديده للرسوم الدراسية، وال يجوز تحويلها ألي 
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