
 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 أهم الضوابط اليت جيب أن يعرفها الطالب ملرحلة املاجستي 
أربعة فصول   -1 املرحلة  تقّدم الدروس يف  وحدات دراسية    32يف    )كورسات(دراسية تشتمل هذه  منها  ثالثة  و يف 

 وحدات دراسية.  
منهج البحث يف القضااي    - ) الصرف و حنو مواّد دراسية    فيها مثاين وحدات دراسية يف أربعول: تقدم  الفصل األ -

 . إيل هناية العصر األموي( حتليل الشعر و النثر من اجلاهلي  -حتليل النثر يف العصر العباسي  -األدبية 
دراسية - فيها عشر وحدات  تقدم  الثاين:  مواّد دراسّية    الفصل  البالغة يف مخس  العصر    -)علم  الشعر يف  حتليل 

 حتليل النثر يف العصر املعاصر(  -األدب القصصي - د و املذاهب األدبيةالنق  - العباسي
التفاسي االدبية للقرآن    -) االدب املقارن يف أربع مواّد دراسية    الفصل الثالث: تقدم فيها مثاين وحدات دراسية -

 روائع االدب العاملي(  -حتليل الشعر يف العصر احلديث   -الكري 
)    ائل اجلامعية. علي الطالب كتابة الرسالة حيت هناية الفصل الرابع والنقاش عنها.الفصل الرابع: تكتب فيها الرس -

 سّت وحدات دراسية( ( 6مادة الرسالة )
و تكون الدرجة الكربي لكل   درجة حدا أدين  عشر أربعة ( 14يتحدد نصاب الدرجة إلجتياز الوحدات الدراسية ) -2

مرسوبني. و درجة النجاح يف اجتياز  أكثر منها يصبحوا  .و إن مل حيصل الطالب  ( عشرين درجة 20مادة دراسية )
 درجة. أن ال يقل درجتهم من أربعة عشر  ( فعلي الطالب 14الرسالة )

 ( إثنيت عشرة درجة. 12أن ال يقل معدل الدرجات يف أّي فصل دراسّي عن )  -
و    ...  ( يبدأ الفصل األول يوم1400-1399)   2021  -2020للسنة الدراسيةساس التقوي اجلامعي  علي أ -3

اسبوع بضمنها    16و املدة احملددة للفصل األول    (  1399/ 3/10)  2020/  12/ 23األربعاء املوافق  ينتهي يوم  
تهي يوم اخلميس  ( و تن10/1399/ 6)  2020/ 12/ 26. اإلمتحاانت تبدأ من يوم السبت املوافق  اإلمتحاانت 

املوافق  (.  10/1399/ 18)  2021/ 1/ 7املوافق   السبت  يوم  الثاين  الفصل    30/1/2021يبدأ 
(11 /11/1399  .) 

 وفق الضوابط اآلتية:  للقسم  )األطروحة(  علي الطالب يف برامج الدراسات العليا تقدي مقرتح مشروع البحث -4



معلومات أساسية عن البحث و استعراض املصادر    -ما أييت: أ ) األطروحة(  أواًل: جيب أن يتضمن مقرتح البحث   -
 أسئلة البحث و الفرضيات.  - . هـخطة البحث  - منهجية البحث. د  -األهداف. ج  - واملراجع. ب

املشرف قبل انتهاء الفصل الثاين  ستاذ  األاثنيا: يتم اإللتزام ابملواعيد احملددة للتقدي و هي: تقدي مقرتح البحث إيل   -
  ملساعد يستطيع الطالب أن يناقش املشرف اأستاذ  املشرف و  األستاذ  و بعد احلصول علي موافقة    للعرض يف القسم 

 رسالته قبل إنتهاء الفصل الرابع. 
 الطالب و طردها من الدراسة.  إخراج إذا مل تلب الرسالة املعايي املطلوبة للنقاش يؤدي إيل   -5
 مرة واحدة فحسب قبل ثالثة أشهر من نقاشه.   يسمح للطالب ابلتقدي لتغيي مشروع البحث)األطروحة( -6
إجراءات   -7 البحثي( من حيث  أو مشروعه  أطروحة  أو  ) رسالة  املتعلقة إبعداد  يلتزم ابلضوابط  أن  الطالب  علي 

األولية التمهيدية، و الرتقيم، و    التقدي، و الصياغة، و ترتيب الفصول، و اهليكلة، و شكل الغالف، و الصفحات
 حجم اخلط و نوعه و غيها من األمور ذات الصلة حبسب ما يف الدليل إعداد أطروحة الدراسات العليا. 

    م تغيي وضعه الدراسي إيل الكامل و يؤّدي إيل خترجه.ها يتيم الطالب لرسالته ومناقشتتسلفور  -8
األستاذ املشرف و األستاذ املساعد للطالب علي أساس ختصص  تقدي مقرتح مشروع البحث إيل القسم و تعيني   -9

 أساتذة القسم ) أعضاء هيئة التدريس(.  
العمل الذي يقوم به يف رسالته أو   -10 أّن  الفكرية و أن يتحقق من  الطالب حبقوق امللكية  يلتزم  جيب أن 

 أو مؤهل.  إبداع له و منجز منه حتديدا و غي مقّدم إيل مكان آخر لنيل أية درجة أطروحته  
جيب علي الطالب االعرتاف مبنجزات اآلخرين و اسهاماهتم البحثية و أن يلتزم ابلشروط الواردة يف قوانني   -11

 حقوق النشر خالل دراسته من حيث التقيد ابجتناب أي عمل غي مسموح به ميس حبقوق النشر و امللكية الفكرية.  
ام  لآلخرين، فإّن الطالب يتحمل كامل املسؤولية عن ذلك أميف حالة تعدي الطالب علي احلقوق الفكرية   -12

من الطالب    غشّ    أي    تبنّي الغشّ  يف أيّة مرحلة من الدراسة )التعليم و البحث(  اجلامعة و اجلهات ذات العالقة و  
 فإّن اجلامعة تتخذ موقفا حامسا و تعاقب الطالب و عقوبته الطرد و اإلخراج من اجلامعة.  




