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 اللائحة الداخلية لبرنامج ماجستير 

 التأهيل والتخصص في التعليم الطبي

 
 

 منها: انب كلجبارد ، املعىن الو ا النظام: يقصد ابلتعابري اآلتية يف معرض تطبيق أحكام هذتعاريف .1 املادة
 .يلوزارة التعليم العا الوزارة: 
 .وزير التعليم العايل الوزير: 

 .رئيس اجلامعة االفرتاضية السورية رئيس اجلامعة:
 .اجلامعة االفرتاضية السورية اجلامعة:

 .جملس اجلامعة االفرتاضية السورية جملس اجلامعة:
 .ةجملس الشؤون العلمية يف اجلامعة االفرتاضية السوري جملس الشؤون العلمية: 

 النظام املايل للجامعة االفرتاضية السورية. :النظام املايل
 إحدى اجلامعات املعتمدة من قبل الوزارة. اجلامعة املعتمدة:

 .التعليم الطيببرانمج  الربانمج:
تحق ي يسكاملعارف واملهارات اليت جيب أن حيصل عليها الطالب   حمصالت التعلم:

 النجاح.
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لة، ات الصمل ذعلى حمصالت التعلم املستهدفة وأعباء العحجم التعلم املعتمد  الوحدة املعتمدة:
لى وذاً عستحوخيصص لكل مقرر عدد معني من الوحدات املعتمدة ويعد الطالب م

وحدة ال هذه الوحدات يف حال حقق شروط النجاح اخلاصة ابملقرر، وتكافئ
تزامنية ( ساعة من وقت يقضيه الطالب يف حضور اجللسات ال25املعتمدة )

ردية خالل سة الفدراعة اجللسات الالتزامنية وإجناز الوظائف والتكليفات والومتاب
 أسبوع على األقل للتدريس الفعلي. /14فصل دراسي خيصص فيه /

 الوحدة التعليمية اليت يتم فيها امتحان الطالب. املقـــرر:
 الصف االفرتاضي:

 
ة متابع همميكن جمموعة من الطالب املسجلني على أحد مقررات الربامج، حيث

ة الل األنظمخضر من ااجللسات التزامنية، والتواصل فيما بينهم، وما بينهم وبني احمل
 الربجمية املعتمدة يف اجلامعة. 

 اجللسة التزامنية:
 

رات احلوا راءلقاء عرب اإلنرتنت جيمع احملاضر مع طالب صف افرتاضي هبدف إج
رى ضمن سياق تغط   ريبية.تد ية مادة علمية أووالنقاشات اليت ميكن أن ُتج

 اجللسة الالتزامنية:
 

للمقرر،  لعلميةا من املادة اً تسجيل )صويت مرئي( جيريه أحد املختصني ويغطي جزء
 شاء.يىت وخيزن وفق أنظمة اجلامعة على حنو يتاح للطالب الرجوع إليه م

لألحكام  اً صص وفقالتخهيل و وماجستري التأهيل والتخصص ودبلوم التأ اجستريات املمتنح اجلامعة درج .2 املادة
 .ا النظاماحملددة يف هذ

 أهداف الربانمج: .3 املادة

يم الطيب يف ابلتعل النهوض كادر من االستشاريني األكفاء للمسامهة يفإعداد  إىل  التعليم الطيب مجاندف بر يه
 .الطبيةلكليات املهن  ومواكبة عصر االعتماد األكادميي اجلمهورية العربية السورية

امعيني ألساتذة اجلة ولالسوري امعاتلفريق الطيب يف اجلية لر تعليم الطيب هو واحد من أهم الربامج الضرو إن برانمج ال
وتطوير ريريني علمني سهم كمكادميي حيث يقوم بتطوير أدوار الذين ميارسون املهن الطبية إىل جانب تدرسيهم األ

وفق  ةمارسة السريرييب واملز التدر تعزياخلاصة بت والنظرايلطالهبم املناسبة  علماسرتاتيجيات الت لوضعمهاراهتم 
 .تمع السوريق احتياجات اجملمبا حيقو ة لصحييف العيادات واملشايف ومراكز الرعاية ااملعايري العاملية جلودة التعليم الطيب 

قق كرامة وسرية مبا حي آلية ترسيخ مبادئ وأخالقيات ممارسة املهنة خالل التدريب السريرييعزز برانمج التعليم الطيب 
مهارات وخصوصية املريض ويضمن تقدمي الرعاية واملعاجلة الصحية على أكمل وجه، كما أنه يطور لدى الفريق الطيب 
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واخلربة السريرية إىل املتدربني يف املشايف التعليمية السورية بطريقة منهجية وأكادميية مبا يضمن  إيصال املعلومة والتدريس 
الطبية امليدانية  الطالب، وتقدمي خدمة مثلى للمريض، وتعزيز إجراء البجوث تدريبشايف يف حتقيق رسالة هذه امل

 .من قبل املمارس واألستاذ السريري

ن فريق مة الطبية كجزء الرعاي تقدميو ويطور برانمج التعليم الطيب مهارات املمارس السريري يف اختاذ القرار السريري، 
الكفاءات على  سريرينيني ال، حيث يشمل هذا الربانمج إطالع األساتذة واملدربمتكامل لديه روح العمل اجلماعي

ة تنمي هنة، ويشملارسة املقبل مم ن الطبية املطلوبة للطالب من كليات املهواجملاالت املعرفية واملهنية  األساسية السريرية
 ت واملشايفية يف العياداة العملتدريبيال احلديثة و تصميم الربامجاملناهج الطبية مهارات الفريق الطيب على صياغة 

الربانمج  رضى، كما يطوربني واململتدر اوتطبيق وسائل تعلم وتقومي وفق االحتياجات اجملتمعية ووفق البيئة املتاحة وعدد 
ية رير واملهارات الس لكفاءاتياس امهارات املعلم السريري لتصميم وبناء وإدارة أحدث االختبارات املطبقة عامليا لق

 تخدام التقاانتعلى اس لطبيبايساهم يف تطوير مهارات األستاذ  وتقوميها يف العيادات واملشايف، إضافة إىل أنه
غرف يف املشفى وال للفريق كقائدوالتكنولوجيا احلديثة يف التعليم والتدريب السريري وعلى تطوير مهاراته كمعلم و 

 اجلراحية.
 حمصالت التعلم: .4 املادة

 :Knowledge & Understandingفهم على صعيد املعرفة وال -أ
سية خلريج اعدة أساقشكل يتطرق الربانمج إىل الكثري من املبادئ واألسس واملصطلحات احلديثة اليت ت

 ج:برانمج التعليم الطيب الذي سيكون ملّماً ابآليت عند االنتهاء من الربانم
 لم الطيب.يم والتع التعليفكادميية واملهنية والبحثية واأل املعرفية واجملاالت الطيب التعليم مبادئ -1
املرتكز على  والتعلم Outcome-based Learning املخرجاتالتعلم املرتكز على  مبادئ -2

 Metaوالكفاءات املتعددة  Competencies –based Learningالكفاءات 
Competencies  والتعلم املرتكز على اجملتمعCommunity –based Learning 

 وحتليلها. الطبيةاهج الدراسية املن طبيقت مبادئ -3
 بتكرة يف جمال التعليم الطيب.املو  احلديثةسرتاتيجيات اال -4
 ،Problem-based Learningضمن جمموعات كبرية وجمموعات صغرية  علمالت مبادئ -5

 .شفىستوامل املريض سرير /العمليات غرفة يف التعلم ومبادئ
 يئة التعلم. التعلم الطيب احلديثة وأدوات قياس ب اسرتاتيجيات -6
 لتقين.اوبيئة التعلم يف ضوء التقدم  New Learning Spaceالتعلم احلديثة  مساحات -7
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 بية.القائمة على األدلة وقواعد البياانت الط السريريةمبادئ الطب واملمارسة  -8
 .يريةالسر  ءاتوالكفا راحيةاجل املهارات لسرب احلديثة قياسأساليب الو  وأدواته احلديثة القياس مبادئ -9

 يتالذا قوميالت نتائج وتقومي االختبارات نتائج وتقومي السريرية اتفسري درجات االختبار ت مبادئ -10
 .السريري للمدرب

ليات املهن مادية كيب واعتومبادئ وأسس ضمان جودة التعليم الط الطيب،اجلودة يف التعليم  ضمانهنج  -11
 الطبية.

تماد  ملية اععات ومتطلبات خطو و  الطبية املهن تكليا  العتمادية العاملية الفيدرالية وتوجيهات مبادئ -12
 املهن الطبية الوطنية. كليات

مبا  العامليةاد عتماال تايئهمن قبل  طبيةطوات واملتطلبات الرئيسية العتماد مؤسسة تعليم املهن الاخل -13
 .والزايرات الذايت التقرير تقدمي مبادئيف ذلك 

 ليمية الطبية.التدقيق الداخلي واخلارجي للمؤسسة التع مبادئ -14
 .لتقييم الربامج السريرية األخالقية املعايري -15
 .تعليميةال املؤسسات أداء جلودة املستخدمة العاملية واألدوات الطيب التعليم يف البحوث مبادئ -16
 وتطويرحية الص سساتؤ  امليفالطيب ويف حتسني األداء  التعليملقيادة اإلدارية يف وامفاهيم اإلدارة  -17

 ية.املهن الصح تعليم
 تدريب املدربني السريرين. مفهوم -18
 اإللكرتوين املستمر. الطيبالتعلم عن بعد والتعلم  برامج -19
 .تعليمي رتوينالك حمتوى وإنشاء تلعرض البياانت واملعلوما املناسبة واألساليبدوات األ -20

 :Intellectual Abilitiesعلى صعيد املقدرات الذهنية  -ج

 التعليم الطيب سيكون اخلريج قادراً على: عند االنتهاء من برانمج             
 .املستقبلية االحتياجات وحتديد الطبية للمناهج احلايل الوضع تقييم -1
 خطط واسرتاتيجيات إلحداث تغيري يف مناهج الكليات الطبية. تطوير -2
 اسرتاتيجيات لتطوير التدريب السريري يف املشايف. تطوير -3
 حلو " خرجاتامل على رتكزامل" التعلم تطبيق يف يساهم مبا املتدرب لدى العليا التعلم مهارات تطوير -4

 .املناسب الوقت يف املناسب السريري القرار واختاذ السريرية املشكالت
 .املمارسة يفهنج قائم على األدلة  اعتماد -5
 مهارات التعلم الذايت. ممارسة -6
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 .املشكالت حل ومهارات الناقد التفكري مهارات تطبيق -7

 :Practical Skillsالعملية على صعيد املهارات  -د

 آليت: قيام ابلى العند االنتهاء من برانمج التعليم الطيب، سيكون اخلريج قادراً ع              
 .ةالطيب يف املمارسة السريري للتعليم املهنيةتطبيق املفاهيم واملعايري  -1
 يمية.ت التعلجاخر الفروق بني األهداف التعليمية والغاايت واألغراض التعليمية وامل ييزمت -2
 .اذاألست لىع املرتكز لتعلموا الطالب على املرتكز التعلم ومبادئ اجملتمع يف اخلريج مواصفات حتديد -3
 .احلديثة التعلم وبيئة اسرتاتيجيات وفق الطيب املنهاج خارطة تصميم -4
 ة التقليدية.الطبي ناهجامل وبني بينها الفروق وحتديد احلديثة الطبية املناهج صياغة -5
 .اجملتمع على املرتكزة الطيب التعليم برامج يقتطب -6
 يف ممارسة الطب املسند ابلدليل.  خالقيةاأل االعتبارات تبين -7
 .السريرية واملمارسة البحوث يف ابلدليل املسند الطب مبادئ تطبيق -8
 وتصميم املختلفة، افاتالثق ووفق الطبية املهن كليات  يف احلديثة والتعلم التدريس طرائق تطبيق -9

 حل على املرتكزتعلم )ال مقدراهتم وتنمية اجلدد األطباء لتدريب تقنية سريرية عملية اطاتنش
 ...(.املشكالت

طيب، وتصميم تصاص الاالخ وتنظيم دورة تدريبية تعليمية وتصميم املواد التعليمية يف جمال تصميم -10
 .والدالئل اإلرشادية الطبية البوسرتات

 .احلديثة التعلم وسائل ابستخدام يةتفاعل سريرية تعليمية حلقات إجراء -11
 .السريرية املشكالت حل على معتمدة عمل وورشات دروس تصميم -12
 إجراء برامج تدريب املدربني. -13
 كبريةو  صغرية موعاتجم يف السريرية واملهارات الكفاءات لقياس عملية اختبارات وبناء تصميم -14

 .خمتلفة قياس طرائق ابستخدام
لمتدرب مبا يساهم ل Feedbackي يف املشايف وتقدمي تغذية راجعة تقييم للمتدرب السرير  إجراء -15

 دائهم.أطوير يف تنمية املقدرات العملية واإلدارية لألطباء املتدربني ويساهم يف ت
 .التعلم بيئة تقييم أدوات تصميم -16
 .ستنريةامل املوافقة وأخذ العلمي البحث أخالقيات وتبين الطيب التعليم لبحوث بروتكول صياغة -17
 .وحتليلها الطيب التعليم ببحوث اخلاصة البياانت عمج -18
 .الطبية للمؤسسة الداخلي املدقق بدور القيام -19
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 إجراء تقييم شامل لربامج التعليم الطيب يف املؤسسة.  -20
 .أنالش هبذا املقدمة والتقارير السريري تدريبال لربامجإجراء تقييم شامل  -21
 .السريري العمل كانمتطبيق مهارات االدارة والقيادة االدارية يف  -22
 .الطبية املؤسسة يف التغيري إدارة -23
 ة.خطة لتحقيق االستفادة القصوى من مجيع املوارد البشرية والتحتي تطوير -24

 :General Transferable Skillsعلى صعيد املهارات العامة القابلة لالنتقال  -ه

 نها:موالقيم، أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات يتوقع من الطالب             
 تواصل فعال مع الزمالء والفريق الطيب. -1
 إظهار االحرتام لوجهات النظر املختلفة. -2
 التغذية الراجعة من اآلخرين.وتقبل  تقدميتقبل النقد البناء و  -3
 إدارة اجملموعات الكبرية والصغرية بفعالية. -4
 .التقوميو ريس والتعلم والقياس احلديثة يف جمال التد والتقاانت امتالك مهارات قيادة احلاسوب بفعالية -5
 العمل بروح الفريق وخاصة ضمن غرفة العمليات. -6
 ضمن اجملموعة. اخلالفات وحلإدارة التغيري  -7
 راءوإج واملؤسسة الطيب الفريق أداء قياس خاللشفافية( -نةأما-)عدالة األخالقية القيم تبين -8

 .البحوث
 ة التعليمية.املؤسس تقييمقية خالل التدقيق و تبين القيم واملواقف اإلجيابية واالعتبارات األخال -9

 ما أييت: ماجستري التأهيل والتخصصرشح لتحضري درجة قبول امل ُيشرتط يف .5 املادة

صيدلة ان أو الألسنب ايف اختصاصات الطب البشري أو ط امعيةاجلجازة درجة اإلأن يكون حاصاًل على  -أ
من  عادلتهامعاة أن تتم مع مرا ت الطبية، أو أي درجة علمية ابالختصاصاامعاتاجل إحدىمن أو التمريض 

 .قبل مديرية تعادل الشهادات يف وزارة التعليم العايل

ملية، رجات االختبارات املعيارية العاأو ما يعادله من د الذي ُتريه اجلامعة، أن جيتاز اختبار اللغة اإلنكليزية -ب
روطه شس الشؤون العلمية، وحتدد لأو أي اختبار عاملي يقبله جم، IELTS ، أو امتحانTOEFLمثل امتحان 

لى عالطالب  صولعلى اتريخ ح شرط أال يكون قد مضى أكثر من سنتنيمن قبل جملس الشؤون العلمية ب
 .االختبار املعياريوثيقة 

 .أن يتقدم الختبار القبول اخلاص ابلربانمج -ج
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 ئزين على شهادةة واحلالسوريات اهليئة التدريسية من الكليات الطبية يف اجلامعايعفى من الفقرة )د( أعضاء  -د
 لسوري(.ابورد )الاختصاص يف إحدى االختصاصات الطبية املاجستري من اجلامعات السورية وشهادة 

 :املفاضلة معايري .6 املادة

 عدل القبول.م وفق مالنظا رشحني احملققني للشروط الواردة يف املادة السابقة من هذااملفاضلة بني املُتري 

 عايل:رة التعليم الوزا قبل نماملعتمدة اة سية من الكليات الطبية ومحلة الدكتور تدريألعضاء اهليئة ال-أوالا 

 : التالينيملكونني اجيري حساب معدل القبول أبخذ 

من معدل  ٪50بـِ  معدل التخرج يف الدرجة العلمية املقبول على أساسها املرشح، ويثقل -1
 القبول.

وفق  القبول،من معدل  %50ــــ لتدريسية وتثقل بــــاخلربة التدريسية واألكادميية لعضو اهليئة ا -2
 اآليت:

  10سنوات وتثقل بــــــ  5اخلربة التدريسية مادون % 

  20سنوات وتثقل بــــ 10وأقل من -5اخلربة التدريسية مابني % 

  30سنة وتثقل بــــــ  15وأقل من  -10اخلربة التدريسية بني % 

  40سنوات وتثقل بــــــ نوأقل م 20-15اخلربة التدريسية بني.% 

  50وتثقل ب  وما فوق سنة 20اخلربة التدريسية.% 
 ريالسو دة البورد على شها لى شهادة ماجستري من اجلامعات السورية أو احلائزونع املرشحون احلائزون-اثنياا 

 لعايل:يم اأو ما يكافؤه بعد عرضه على جملس اجلامعة واحلصول على موافقة وزارة التعل

 : التالينيملكونني اساب معدل القبول أبخذ ري حجي

من معدل  ٪ 50ـِ بمعدل التخرج يف الدرجة العلمية املقبول على أساسها املرشح، ويثقل  -1
 .القبول

 اآليت: وفققبول المن معدل  % 50  لتدريبية وتثقل بــــــــ االطبية  اخلربة املهنية -2

 10ـ وتثقل بـــــسنوات  5مادون  لتدريبيةا اخلربة املهنية الطبية % 

  20بـ ـــسنوات وتثقل  10 من وأقل-5مابني لتدريبية ااخلربة املهنية الطبية % 

  30ــــــ بسنة وتثقل  15 من وأقل-10بني لتدريبية ااخلربة املهنية الطبية % 

 40بـ ـــــت وتثقل سنوا 20 من وأقل-15بني  لتدريبيةا اخلربة املهنية الطبية.% 

  50ب  وتثقل وما فوق سنة 20 لتدريبيةا الطبيةاخلربة املهنية.% 

 الكليات الطبية أو قيد االختصاص: خرجيو-اثلثاا 
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حان وا لالمتن خضعخلرجيي الكليات الطبية من اجلامعات السورية والذيجيري حساب معدل القبول  -أ
 ي: مكوانت وه ةأبخذ املتوسط احلسايب املثقل لثالثالوطين املوحد كشرط للتخرج 

 من  ٪50ـِ ثقل بلتخرج يف الدرجة العلمية املقبول على أساسها املرشح، ويمعدل ا
 .معدل القبول

 من  % 30ويثقل بـِ  ،/5/اختبار القبول املشار إليه يف الفقرة )د( من املادة السابقة
 .معدل القبول

 دلة والصي )كليات الطب البشري وطب األسنان عالمة االمتحان الوطين املوحد
 .من معدل القبول ٪20قل بـ والتمريض( ويث

رجوا قبل لذين خترية اجيري حساب معدل القبول ابلنسبة للمرشحني من خرجيي الكليات الطبية السو  -ب
يثقل ب ذي قبول الار التطبيق االمتحان الوطين املوحد كشرط للتخرج أبخذ املتوسط احلسايب الختب

 %50ومعدل التخرج يف الدرجة العلمية اليت تثقل ب% 50

ين متت رية الذالسو  ي حساب معدل القبول ابلنسبة للمرشحني من خرجيي الشهادات الطبية غريجير  -ت
ل الذي ر القبو ختبامعادلة شهاداهتم دون خضوعهم المتحان وطين موحد أبخذ املتوسط احلسايب ال

 %.50ومعدل التخرج يف الدرجة العلمية اليت تثقل ب% 50يثقل ب 

 

 الدراسية:طة اخل .7 املادة

 ، وهي:ويضاف هلا املشروع مقررات ةتسعوعددها  لزامية:املقررات اإل -أ

 رمز املقرر اسم املقّرر
تصنيف 

 األسبقيات املقّرر
الوحدات 
 املعتمدة

ساعات 
 تواصل

ساعات 
 تعلم إضافية

تصميم املناهج يف التعليم 
 130 45 7 - إلزامي CPME الطيب والتوجهات احلديثة

اسرتاتيجيات التدريس 
 130 45 7 - إلزامي TLME م الطيبوالتعلم يف التعلي

ضمان جودة واعتمادية 
 130 45 7 - إلزامي QAMS املهن الطبيةمؤسسات 

 CPME, TLME 7 45 130 إلزامي MCMT قياس كفاءات الفريق الطيب

 MCMT  7 45 130 إلزامي EMP تقومي الربامج الطبية

 اإلدارة والقيادة اإلدارية يف
 التعليم الطيب

LME إلزامي MCMT 7 45 130 
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تطبيق التكنولوجيا يف 
 QAMS 7 45 130 إلزامي TME التعليم الطيب

 CPME, TLME 7 45 130 إلزامي CPD املهين املستمر طويرالت

البحوث العلمية يف جمال 
 التعليم الطيب

SRME إلزامي MCMT 7 45 130 

 إلزامي MEP مشروع املاجستري

وحدة معتمدة 98دراسة 
 نجاح يفوالعلى األقل، 

وحدة منها على 84
 األقل.

22 30 520 

  ية.للغة اإلنكليز  تدرس ابمن املقررات اليت ثة منهاثال، ويدرس الطالب منها مخسة مقررات االختيارية: املقررات-ب

تصنيف  رمز املقرر اسم املقّرر
 املقّرر

الوحدات  األسبقيات
 املعتمدة

ساعات 
 تواصل

ساعات 
تعلم 
 إضافية

 MCMT 7 45 130 اختياري MES  للجراحني التعليم الطيب

 MCMT 7 45 130 اختياري MEA التعليم الطيب لألطباء املخدرين 

 MCMT 7 45 130 اختياري MEO التعليم الطيب ألطباء األورام

ن امله االجتماعية لكلياتاملسؤولية 
 130 45 7 - اختياري SRMS الطبية 

 )اللغة التعليم الطيبضمان جودة 
 QAME كليزية(اإلن

 اختياري
QAMS 7 45 130 

 TLME 7 45 130 اختياري MEE بيئة التعلم الطيب 

 PDMT تطوير حقيبة تدريبية طبية
 ,CPME اختياري

TLME, 
CPD 

7 45 130 

التعلم املرتكز على حل املشكالت 
 PBL اإلنكليزية( )اللغة

 ,CPME اختياري
TLME 

7 45 130 

ليل تطوير املمارسة املسندة ابلد
 EBP اإلنكليزية( )اللغة

 اختياري
-  7 45 130 

 QAMS اختياري MM اإلنكليزية( )اللغة التوجيه الطيب
MCMT 

7 45 130 

 MCMT 7 45 130 اختياري MCC قياس الكفاءة السريرية    
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 ة)اللغبرانمج تدرييب طيب الكرتوين 
 EMEP اإلنكليزية(

 MCMT اختياري
TME 

7 45 130 

 

 :االسرتشادية للربانمج اخلطة الدراسية .8 املادة

 

 سبقياتاأل تصنيف املقّرر الرمز اسم املقّرر الفصل

 األول

ات تصميم املناهج يف التعليم الطيب والتوجه
 احلديثة

CPME إلزامي - 

 - إلزامي TLME طيبال اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف التعليم

 املهن الطبيةمؤسسات ضمان جودة واعتمادية 
 - إلزامي QAMS كليزية()اللغة اإلن

  اماالختيار منه ميكن للطالب /7مقرران اختياراين مبينان يف املادة / 

EBP, SRMS 

 الثاين

 CPME, TLME إلزامي MCMT قياس كفاءات الفريق الطيب

 QAMS إلزامي TME تطبيق التكنولوجيا يف التعليم الطيب

 CPME, TLME إلزامي CPD املهين املستمر طويرالت

 / 7ادة / وفقاً لألسبقيات احملددة يف امل ميكن للطالب االختيار منها اختيارية  تمقررا

PBL, QAME, MEE, 

 الثالث

 MCMT إلزامي EMP تقومي الربامج الطبية

 MCMT إلزامي LME لطيباإلدارة والقيادة اإلدارية يف التعليم ا

 MCMT إلزامي SRME التعليم الطيبالبحوث العلمية يف جمال 

 / 7ادة /وفقاً لألسبقيات احملددة يف امل اختيارية ميكن للطالب االختيار منها  تمقررا
MES,MEA,MEO,PDMT,MM,MCC,EMEP 

 إلزامي MEP مشروع املاجستري الرابع

وحدة معتمدة 98دراسة 
يف النجاح على األقل، و 

وحدة معتمدة على 84
 األقل.
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 مدة للربانمج:التسجيل على الوحدات املعت .9 املادة

  وحدة. 21حد احلد األدىن لعدد الوحدات اليت حيق للطالب التسجيل عليها يف الفصل الوا -أ
  وحدة. 35  احد احلد األعلى لعدد الوحدات اليت حيق للطالب التسجيل عليها يف الفصل الو  -ب

 .22شروع وحدات امل على األقل، وعدد 35، وعدد الوحدات االختيارية 63عدد الوحدات اإللزامية  -ج

وجنح على األقل،  ةمعتمدوحدة 98سابقًا درس املاجستري أن يكون الطالب قد  مشروعيجشرتط لتسجيل  .10 املادة
 على األقل.وحدة  84 يف

 النجاح يف املقرر: .11 املادة
 ودرجة األعمال٪، 60قل عن الكتايب ال تاالمتحان درجة تتألف العالمة النهائّية للمقّرر من جزأين:  -د

مبا  ،ةن العلميجملس الشؤو  حتدد هذه النسب بقرار منو ة النهائية للمقرر، ٪ من العالم40ال تزيد على 
ع كل فصل يف مطل ةالكليبناًء على اقرتاح مدرس املقرر وجملسي القسم و  مع طبيعة كل مقّرر ينسجم
 دراسي.

 ٪، بشرط أاّل تقل درجة60 يجعد الطالب انجحًا يف املقرر إذا كانت عالمته النهائية فيه ال تقل عن -ه
 نهما.م٪ )االمتحان ودرجة األعمال( من العالمة العظمى لكل 40أي من اجلزأين عن 

 االنتقال إىل السنة األعلى: .12 املادة
 ق مع شروط احلدا يتوافمبيني يجعد الطالب مرتفعًا إىل السنة الثانية يف حال جنح يف مقررات فصلني دراس

 األدىن للتسجيل على الوحدات املعتمدة يف الربانمج.
 ملاجستري:مشروع ا .13 املادة

قريراً هذا املشروع ت عمله يف نتيجةيجِعّد الطالب مشروعاً يف موضوع يقرّه جملس الشؤون العلمّية، ويقّدم ب -أ
 ُتري مناقشته أمام جلنة حكم يشّكلها جملس الشؤون العلمية هلذا الغرض.

ن يوافق ممني ملختصاو أحد ، أو من يف حكمهم، أالتدريسيةيجنجز املشروع إبشراف أحد أعضاء اهليئة  -ب
 .من محلة شهادة الدكتوراه عليه جملس الشؤون العلمية

 شرف. حدهم املأقل تؤلف جلنة حكم من املختصني يف اجملال لكل مشروع من ثالثة أعضاء على األ -ج
حاً يعد الطالب انجلمية، و ن العتقوم جلنة احلكم بتقومي املشروع وفقاً للقواعد اليت حيددها جملس الشؤو  -د

 .100من  60عن إذا حصل على درجة ال تقل  يف املشروع
يف حال )لتعديالت ناقشة إلجراء اللجنة احلكم إعطاء مهلة ال تتجاوز الشهر من اتريخ امل جيوز-ه

 الضرورة(، وال يتم يف هذه احلالة إعادة املناقشة.
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دم أو يف حال ع على األقل 60يعد الطالب راسبًا يف املشروع يف حال عدم حصوله على عالمة  -و
الب يعيد الطو شة، موافقة اللجنة على التعديالت اليت تطلب منه خالل أقل من شهر بعد املناق

 التسجيل على املشروع من جديد وملرة واحدة.
 حيسب معدل التخرج وفقاً للمعادلة اآلتية:معدل التخرج:  .14 املادة

  × عملشرو عالمة ا عدد الوحدات املعتمدة للمقرر( + ×معدل التخرج= )جمموع )عالمة املقرر  -أ
 ربانمج.دة للعدد الوحدات املعتمدة للمشروع( مقسوماً على جمموع عدد الوحدات املعتم

 بة.ملطلو ايدخل يف حساب املتوسط مجيع املقررات اإللزامية واملقررات االختيارية  -ب

 يت:ول الطالب على درجة املاجستري اآلُيشرتط حلص .15 املادة
 واالختيارية.نجح يف مجيع املقّررات املطلوبة اإللزامية أن ي -أ

 أن ينجح يف مشروع املاجستري -ب

 .عاملياً  حمّكمة يف جملةابختصاصه  عالقةذو ينشر حبثاً أن  -ج

 يل.أن يجسّدد الرسوم واألقساط املالية املرتتّبة عليه وفقاً للنظام املا -د

 


