
 

 الخطة الزمنية اإلسترشادية إلنهاء برنامج دراسات عليا

 (الخطة الزمنية إلتمام طالب الدراسات العليا برنامجه )لألقسام العلمية لتبّني مقترح 

دة لقد حددت الخطط الدراسية المعتمدة لبرامج الماجستير مدة الدراسة بها بسنتين ولبرامج الدكتوراه ثالث سنوات ولذا فإن أية زيادة في م

وانطالقًا من حرص عمادة الدراسات العليا وسعيها نحو تقليص . أسباب قوية تبررها الدراسة عن ذلك تعتبر استثناء ويجب أن تكون لها 

هو إحدى العوامل الرئيسة الهامة لنجاح  واالهتماملكون التخطيط المسبق  نظرًاوالفترة الزمنية التي تزيد عن مدة الخطة الدراسية المعتمدة 

إلنهاء طالب الدراسات العليا برنامجه في المدة المحددة تساعد  االسترشاديةزمنية األعمال وجودتها ، فإنه يسعدها تقديم مقترح الخطة ال

 . دقيق ترشيدًا للوقت والجهد والمالالقسم العلمي على تبّنيها واإلتمام بتطبيقها بشكل 
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 مالحظات األداء الفترة الزمنية م

1 

الفصل الثاني من العام الذي يسبق 

 فتح البرنامج 

وإعداد  برامجأي عند تحديد ) 

 (مقاعد قبول العام التالي

كاديميون من حيث مناسبة التخصص وعدد مقاعد حدد المرشدون األُي

 . لمختصاالقبول من قبل القسم 
 

2 

ول من العام الذي يبدأ األسبوع األ

 فيه البرنامج

 (السنة األولى من الدراسة ) 

 . نيكاديميالطلبة على المرشدين األيوزع -1

  لمقررات خاللعلى مساعدة الطالب على تسجيل ايعمل كل مرشد -2

 . التسجيل سبوع أ   

تم وضع ارشادات للطالب 

ومرشده األكاديمي على موقع 

 عمادة الدراسات العليا

3 
الفصل األول من السنة األولى من 

 الدراسة

 . دراسة مقررات الفصل األول-1  

 دور وفي هذه الفترة يكون عمل المرشد كبير كما هو موضح في -2  

 :على موقع العمادة وعلى األخص  المرشدمهام      

 .ية التي ينبغي على الطالب اتباعها معرفرسم الخارطة ال  -

 .في حال انخفاض مستواه رصد التقدم العلمي للطالب ومتابعته وتنبيهه  -

من الضروري جدًا أن يقوم 

اإلطالع على فقرة  المرشد

دور ومهام المرشد األكاديمي 

 .على موقع العمادة 

4 
الفصل الثاني من السنة األولى  

 من الدراسة

 .دراسة مقررات الفصل الثاني  - 1 

 حصوله على ) بناء على نتائج الطالب في مقررات الفصل األول - 2

 يحدد عضو هيئة التدريس الذي سيتولى (تقدير ال يقل عن  جيد جدًا      

 اإلشراف على الطالب حيث يعمل المشرف والطالب على بلورة  فكرة     

 رسالةلعلمية وإعداد مقترح خطة البحث للمشروع الرسالة ا    

- 

5 

من السنة  لثانيفي نهاية الفصل ا

وبعد ظهور نتيجة ) األولى 

 (الطالب 

القسم بعد التأكد من معدل العام يسجل موضع الرسالة واإلشراف من 

 .للطالب 

قد يؤجل إلى بداية الفصل 

الثانية إذا لم من السنة األول 

يكون هناك وقت أما الدكتوراه 

فيؤجل التسجيل إلى ما بعد 

 .اجتياز االمتحان الشامل 

6 
الفصل األول من السنة الثانية من 

 الدراسة

  تسجيل رسالة  الماجستير وقرارات مجلس القسم  حول مسوغاتُت-1

 .والكلية لعمادة الدراسات العليا العتمادها   

 الشامل لطلبة الدكتوراه أما طلبة الماجستير فيعتمد على  االمتحان يجرى-2

 .الخطة المعتمدة   

 حالة اجتياز الطالب في  اصدار قرار القسم والكلية بشان تسجيل رسالة-3

 .الشامل  االمتحان   

 جزء العملي من البحث أو اجراء الدراسات المقابلة في إجراء القيام ب-4

 .وتحليل وخالفه  النظرية من بحثالتخصصات   

من فترة  االستفادةيستحسن 

اإلجازة الصيفية في انجاز 

 .متطلبات الدراسة 

7 

 

الفصل الثاني من السنة الثانية من  

 الدراسة

 بحيث تسلم الرسالة للقسم في نهاية لدرجة الماجستير كتابة الرسالة العلمية-

الفصل ويراعى في رسائل الماجستير عدم المبالغة في حجم الرسالة  هذا

الهدف من رسالة الماجستير تدريب الطالب ختالفها عن رسالة الدكتوراه فال

 . واكسابه مهارات البحث والتحليل العلمي

 فه لدرجة الدكتوراه الجزء العلمي من البحث وخال استكمال-

 المدة النظاميةنظرًا ألن 

بعام كامل قد  أطول للدكتوراه 

عام الثالث في اليلزم استغالل 

 . كتابة الرسالة 

8 
الفصل الدراسي األول من السنة 

 الدراسةالثالثة من 

 الجزء العملي للدكتوراه من االنتهاء-

 .البدء في كتابة الرسالة العلمية -

من اإلجازة  االستفادةيستحسن 

الصيفية في انجاز متطلبات 

 .الدراسة 

9 
الفصل الدراسي الثاني من السنة 

 الثالثة
  ل كتابة الرسالة وتسليمها للقسم واقتراح لجنة المناقشة والحكم اماستك

 دور الطالب اتجاه اإلرشاد األكاديمي -           (اإلسترشاديه) انظر دور المرشد األكاديمي  -
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