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 الدراسات العليا طلبة وسجالت تسجيل. 5

 نظرة عامة

 جميع برامج الدراسات العليا.بالمتعلقة بالتحاق الطلبة  اإلدارية العملياتتغطي هذه السياسة واإلجراءات الخاصة بها 

 مجال التطبيق

 . تُطبق هذه السياسة على جميع برامج الدراسات العليا في الجامعة

 الهدف

صلة واإلجراءات ذات ال ةبأعلى المعايير األكاديمية واإلدارية في تسيير برامج الدراسات العليا. هذه السياس الجامعةتلتزم 

 ضمان تلبية المعايير المتوقعة.لجميع برامج الدراسات العليا ولتوفر الهيكل اإلداري الالزم إلدارة فعالة 

 السياسة

تنظم هذه السياسة واإلجراءات ذات الصلة عملية التحاق الطلبة في جميع برامج الدراسات العليا وتضمن االتساق في  (1

 .تسجيل وإدارة المساقات

المشورة والتوصيات من جانب  بناء علىالتسجيل في المساقات واالنسحاب منها هي مسئولية الطالب وحده، وذلك  (2

 .برامج الدراسات العليا منسقيالمرشدين األكاديميين للطلبة أو المشرفين و

 .نفذه ويديره مكتب المسجل العاميلنظام  وفقا  المساقات درجات  حديديتم ت (3

ومن  بنجاح، ةدراسالمام وإتفي البرنامج  االستمرارمن أجل على األقل جيد  أداء الحفاظ على مستوى يجب على الطالب  (4

 التخرج. ثم
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 الدراسات العليا طلبة وسجالت تسجيل – (5السياسة رقم ) إجراءات

 التسجيل والسحب واإلضافة (1
الدراسات العليا التسجيل في المساقات خالل فترة التسجيل وفقاً للتقويم الجامعي واإلرشادات التوجيهية  ةيتوقع من طلب

ويجب أن يتم اختيار مساقات الطالب وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة للطالب. كما يجب الصادرة من مكتب المسجل العام. 

في الفصل  على األقل ساعات معتمدة 9 دراسةالكامل  التفرغ المطلوب منهم االلتحاق بنظام أو المتوقع الطلبةأيضاً على 

مع استبعاد أي ساعات  سي،لفصل الدراساعة معتمدة من المساقات في ا 12الدراسي الواحد. وللتسجيل في أكثر من 

 يجب على الطالب الحصول مسبقاً على موافقة منسق البرنامج وعميد الكلية.، لألطروحة

في إطار و وفقاً للتقويم المعلن عنه فترة السحب واإلضافة خالل المساقات بعد التسجيل ات علىتغيير عمل يجوزو

 :الشروط التالية

 .شرط أساسي إلجراء عملية السحب واإلضافةالمشرف الحصول على موافقة  -أ

 اترجد أي يتم احتساب نلف قبل الموعد النهائي لـ "السحب بدون رسوب" سحب مساققام الطالب بإجراء عملية إذا  -ب

 .لهذا المساق

تساب يتم اح، سحب المساق خالل الفترة المقررةولم يااللتزام بنسبة الحضور المطلوبة من  الطالب إذا لم يتمكن -ج

 في هذا المساق. (FA) سوب بسبب الغيابالدرجة ر
 

 المساقات مناالنسحاب والغياب  (2
غيّب . أّما التتؤدي إلى انسحابهم غير عادية ظروف إال إذا حدثتاستكمال المساقات التي سجلوا فيها  الطلبةيتوقّع من 

لوائح اً لقالدراسيّة. ووف الرسوماحتساب ية حنا عن المساق فال يعني بالضرورة االنسحاب ال من الناحية األكاديميّة وال من

من إجمالي زمن المحاضرات خالل الفصل  %15الغياب نسبة  إذا تجاوزما  في حالفالجامعة بشأن الحضور والغياب، 

 .(FA) درجةالويتم احتساب  بسبب الغياب، عتبر الطالب راسباً في المساق، ي  مقبول عذرالدراسي بدون 

 لدراسيا الفصلحالة  في ذلك يناظر ما أو) الدراسي الفصل بداية من الرابع األسبوع نهاية حتى باالنسحاب سمحي   -أ

 ودون ذكر المشرف موافقة على الحصول بعد وذلك (الدراسي الفصل من جزءاً  يغطي مساقإذا كان ال أو الصيفي

بع األسبوع الرا بعد المساق من باالنسحاب السماح أيضاً  يتم ذلك، على ةووعال .ذلك في السجل الدراسي للطالب

 .)انسحاب( ”W“ درجة احتساب يتمعلى أن  الدراسة من السادس األسبوع نهاية وقبل

 انسحاب) ”AW“يحصل على درجة و الغياب بسبب عذر مقبول يحذف اسم الطالب من المساق دون رسوبإذا كان  -ب

 .إداري( بعد موافقة عميد الكلية المعنية ومجلس الكلية
 

 ساعات المعتمدة من خالل االمتحانال اكتساب (3
 .فقط عات معتمدة من خالل أداء امتحاناتيكتسب الطلبة في مرحلة الدراسات العليا سا يجوز أن ال

 

 التسجيل كمستمع (4
د ساعات معتمدة وذلك بع بدون تحصيلحضور مساقات بوصفهم مستمعين  للطلبة في مرحلة الدراسات العليايجوز 

 يل في مثل هذه المساقات كمستمعلتسجباالطالب ويجب أن يقوم  المقررة. الرسومودفع والمشرف موافقة مدرس المساق 

مز الطالب من خالل الر سجالتفي هذا المساق يظهر وفي حالة تحقيق كل متطلبات المساق  خالل فترة التسجيل.وذلك 

(AU) )المعدل التراكمي للطالبفي الطالب أو  ضمن برنامجيتم احتساب المساق  الو ،)تسجيل كمستمع . 
 

 الساعات المعتمدة تحويل (5
 لجامعةاب سابقة سواءً  سنواتست خالل آخر الدراسات العليا  فيالتي درسها الطالب الساعات المعتمدة  تحويليجوز  -أ

 لم يستخدمها للحصول على درجة علمية أخرىما  ،التربية والتعليملدى وزارة  بها أو أي جامعة أخرى معترف

على أن يوضع  المسجل فيه الطالب الدراسات العلياإلى برنامج  ،أخرى( جامعةأي  )سواء في جامعة اإلمارات أو

 في الحسبان متطلبات االعتماد الخاصة بالبرنامج، إذا لزم األمر.
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ه فيها وال يقل تقدير الجامعةمستوى الدراسات العليا في مكان آخر معترف به غير  فيالساعات التي درسها الطالب  -ب

ل بشرط أال تكون الساعات المعتمدة التي حص ،( ساعات معتمدة9تحويلها، وذلك بحد أقصى تسع ) يجوز "B"عن 

 أو التدريب العملي. األطروحة عليها من خالل التدريب الداخلي أو

يجب أن يكون الطالب المحول من جامعة أخرى حاصالً على الدرجة المطلوبة في اختبار اآليلتس )أو ما يعادلها(،  -ج

 أو ما يعادله(. 4.0من  3.0عن كما يجب أن يكون وضعه األكاديمي جيد )ال يقل معدله التراكمي 

من الساعات المعتمدة من عدد أي  حويلتيجوز  الجامعاتفي البرامج التي تطرحها الجامعة بالتعاون مع غيرها من  -د

 جامعة.الهذه البرامج إلى برامج الدراسات العليا في 

تم حصوله و "Bوال يقل تقديره فيها عن " درس الطالب ساعات معتمدة في برنامج دراسات عليا في الجامعة إذا -ه

لجديد نقل الساعات إلى البرنامج ايجوز ف، وفي نفس المستوى آخر دراسات عليا تم قبوله في برنامجثم  على الدرجة

لى إ من برنامج الماجستير بما ال يزيد عن تسع ساعات معتمدة. وال يسمح بتحويل تلك الساعات الذي يلتحق به

 برنامج الدكتوراه.

 منسقوافقة مفي وقت التسجيل بالبرنامج ويتطلب هذا  الساعات المعتمدة تحويلينبغي على الطالب أن يبادر بطلب  -و

 .مساعد العميدوبالكلية المعنية  الدراسات العليا برنامج

يتم إضافتها في السجل الدراسي للطالب ولكن ال تدخل في لمساقات المحولة من جامعة أخرى ل المعتمدة ساعاتال -ز

 .الجامعةاحتساب المعدل التراكمي له ب
 

 ( القبول المتقدم6
معتمدة للقبول المتقدم في الدراسات العليا. وقد تمنح الجامعة الساعات تمنح جامعة اإلمارات العربية المتحدة ساعات  ال

 المعتمدة للتعلم السابق فقط عند التحويل، وطبقاً لسياسة الجامعة بخصوص تحويل الساعات المعتمدة للدراسات العليا.

 

  االلتحاقتأجيل  (7
 .ة للقبولللدورة التالي تحاقلاال تأجيلأن يطلب  المقبول بأي برنامج دراسات عليا في فصل دراسي معين للطالبيجوز 

ترة اإلضافة" خالل فلسحب وفي موعد ال يتجاوز اليوم األخير من "ا ا الطلب خطياً إلى منسق البرنامجويجب تسليم هذ

 لبةبة للطوبالنس .المساقات المطروحةالفصل الدراسي الذي تم فيه قبول الطلب قبل تسجيل الطالب/ الطالبة في أي من 

القبول،  الموافقة على طلب تأجيل توإذا تم. يتقدموا بطلب وقف التسجيل ، يجب أنانسحبوا منهاالمسجلين في مساقات ثم 

ن يصلواحد أو ف دراسي فصل بعد ي قد تكونتفي دورة القبول القادمة، وال سجيل مع الطلبةسمح للطالب أن يبدأ التي  

جديد  طلب سيضطر الطالب إلى تقديموإال  ،دورة القبول القادمة فقطويمكن تأجيل القبول مرة واحدة حتى  دراسيين.

دراسات عميد كلية الويتوجب الحصول على موافقة  ،عميدمساعد الويجب أن يوافق على الطلب منسق البرنامج و للقبول.

حالة ل ضمن فترة دراسة الطالب في البرنامج مث فترة التأجيلولن ت حتسب  .على الطلبات الخاصة بطلبة الدكتوراه العليا

 "وقف التسجيل". 
 

  وقف التسجيل (8
 ال تتجاوز فصلين دراسيين متعاقبين أو منفصلين. لمدة وقف التسجيل أن يطلب  لطالبليجوز  -أ

تقديم طلب وقف التسجيل، والذي يشمل تاريخ بدء الطلب ومدة الوقف المطلوبة والمبررات، وذلك قبل بدء الفصل  يجب -ب

الدراسي المطلوب إيقاف التسجيل فيه. وفي حاالت خاصة، قد يتم تقديم الطلب بعد بدء الفصل الدراسي المطلوب إيقاف 

 تطبيقب تزاماالل ويتم الدراسي الفصل من السادس األسبوع هايةنالتسجيل فيه، وهنا يجب تقديم الطلب في موعد أقصاه 

تير )للماجس الدراسات العليا برنامج ومنسقعلى موافقة المشرف  لطالبا يحصل أن ويجب. الدراسية الرسوم قواعد

دكتوراه، في حاالت طلبة ال لياالع الدراسات كلية عميد موافقة تلزم كما المعنية، الكلية في عميدال مساعدو( الدكتوراه أو

 .ليتم إدخاله في سجالت الطالب العام لمسجلا إلى عليه الموافقة تم الذي الطلب رسلوي
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 الدرجاتأرقام المساقات ونظام  (9
 :طبقاً لما يلي المساقات جميع ترقيم يتم -أ

ة بساعات معتمد ت حتسبوقد الدراسات العليا. مرحلة المتقدمة و البكالوريوس مرحلةمستويات   500-599 -1

 .ومرحلة الدراسات العليادرجة البكالوريوس لمرحلة 

 الماجستير والدكتوراه.لبرامج ساعات معتمدة  ت حتسبالدراسات العليا.  مرحلة مستوى 600-699 -2

 الدكتوراه فقط. لبرامجساعات معتمدة ت حتسب الدكتوراه.  مرحلة مستوى 700-799 -3

 .الدكتوراه فقطبرامج ساعات معتمدة لت حتسب . المتخصصة الدراسات العليا مساقاتروحات واألط 800-999 -4

 في المساقات في نهاية كل فصل دراسي باستخدام الحروف التي تشير إلى مستوى ذلك األداء ةيتم تقييم أداء الطلب -ب

 .على النحو الوارد في البند )د(

 مساق.الالمسجلين في  ةإال للطلب في السجل الدراسي ال تمنح التقديرات وال يتم تسجيلها -ج

 نظام التقديرات والدرجات -د

 .أو أعلى (B) ةدرجب الدراسات العليامرحلة  ةطلب أن يكون مستوى أداءيتوقّع  -1

ال ). تراكميال المعّدلالمعدل الفصلي و لحسابللمساقات وفيما يلي بيان التقديرات والدرجات النهائية المعتمدة  -2

 :(التراكمي عند حساب المعّدل"بدون درجة" يتم احتساب الدرجات المشار إليها 

 

 مستوى األداء العالمة الدرجة  التقدير 

 A 4.00  90-100 ممتاز 

 A- 3.70 87-89 ممتاز 

 B+  03.3  84-86  ًجيد جدا 

 B  .003  80-83 جيد  

 B- 02.7 77-79 مقبول 

 C+  02.3  74-76 مقبول 

 C  .002  70-73 ضعيف 

 F  .000  00-69 راسب 

 FA .000  00  درجة إدارية( بسبب الغيابراسب( 

 P   الشامل لحلقات البحثية واالمتحانناجح )ت ستخدم ل 100-70 بدون درجة 

استكمال لحين  العلمية األطروحةوالبحوث و

 (متطلبات الدرجة العلمية

 NP   (ساعات معتمدة ناجح )ال ت حتسبغير  69-00 بدون درجة 

 W   انسحاب  - بدون درجة 

 AW  انسحاب إداري - بدون درجة 

 AU   تسجيل كمستمع - بدون درجة 

 CC   مساقات ت ستخدم للبحث و) استمرار بالمساق - بدون درجة

دل بالدرجة النهائية عند ألطروحة، وت ستبا

 استكمال متطلبات الدرجة العلمية(

 NS مقبول وتستخدم أساساً لمساقات أداء غير  - بدون درجة

 األطروحة

 I   غير مكتمل - بدون درجة 

وم يقووفق أدائه األكاديمي في الفترة المحددة التي يشير إليها المعّدل.  (GPA) للطالبالمعدل الفصلي يتم احتساب  -ه

سي الفصل الدرامعدل التراكمي في نهاية الوكذلك المعدل الفصلي  وتسجيل وإعالن بحسابالمسجل العام مكتب 

 وذلك للفصول الدراسية المعتادة والفصل الصيفي.

 لجميع أو (فصلي معدل) معين دراسي فصل في للطالب النهائية الدرجات تمثل التي للقيمة رقمي متوسط هو المعدل -و

 المعتمدة الساعات عدد يعكس نقاط 4 من مكون مقياس على( تراكمي معدل) األخير الفصل ذلك في بما الفصول

 اباحتس يتم وال العشرية، الفاصلة جانب إلى رقمين يشمل عشري عدد عن عبارة والمعدل. مساق لكل المخصصة

 .المعدل حساب في معتمدة ساعات تحمل ال التي المساقات درجات
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 ىعل مقسوماً  له المعتمدة بالساعات مساق كل نتيجة ضرب حاصل عن الناتجة النقاط مجموع هو الفصلي المعدل -ز

 .الفصل ذلك في المعتمدة للساعات الكلي المجموع

ق التحا منذ له المعتمدة الساعاتعدد ب مساق كل درجة ضرب حاصل عن الناتجة النقاط مجموع هو التراكمي المعدل -ح

ها التي أنجز المعتمدة لساعاتعدد ال الكلي المجموع على مقسوماً  المعدل احتساب تاريخ حتى الجامعة في الطالب

 .لطالبا

 أن بويج -الجامعة سياسة حسب - المعدل حساب من المساقات بعض باستبعاد والتراكمي الفصلي المعدل يتأثر -ط

 .وشهادات الطالب الدراسي السجل في من حساب المعدل المستبعدة المساقات إلى يشار

قبل  معين من درجات "غير مقبول" يضعها المشرف على أطروحة الطالب عند تقييم أداء الطالب البحثي في فصل -ي

أداء الطالب  عن لجنة ااِلشراف على الطالب على أن تقييمه غير مقبول. وتوضع هذه الدرجة بعد إعداد تقرير

 وتوقيعه من قبل كافة أعضاء لجنة اإلشراف ورفعه إلى منسق البرنامج.

 "غير مكتمل" تقدير -ك

ستكمال اولكنه غير قادر على يكون في وضع أكاديمي جيد لطالب الذي "غير مكتمل" ل تقديرحتسب ي   يجوز أن -1

ير تحسب له درجة غو)مثل االمتحان النهائي أو المشروع أو الورقة البحثية( أحد المتطلبات األساسية للمساق 

  بناء على مراجعة ظروفه من قبل مدرس المساق. (I) مكتمل

أو عدم استكمال المتطلبات  االمتحان النهائيعن إذا كانت أسباب التغيّب  (I) غير مكتملتقدير  وضع للطالبي -2

ي قبل نهاية الفصل الدراسأو استكمال المتطلبات الناقصة ويسمح له بدخول امتحان نهائي  ،مقبولةاألساسية 

طلبات استكمال المتيتمكن الطالب من أما إذا لم غير مكتمل.  بتقديرويتم استبدال درجته في االمتحان  ،التالي

 .(F) يصبح تقديره )راسب(فالفترة المحددة لذلك خالل  في "غير مكتمل" ةإزالة درجالناقصة و

اق المس أو عدم استكمال متطلبات إذا كانت أسباب التغيّب عن االمتحان النهائي (F) راسب تقديروضع للطالب ي -3

 غير مقبولة.

 أو عدم استكمال المتطلبات األساسيةتقديم العذر عن الغياب عن االمتحان النهائي تحمل الطالب مسؤولية ي -4

ات أو استكمال المتطلب ترتيب موعد المتحان نهائي بديل، كما يتحمل مسؤولية وتقديم ما يثبت مصداقيته

 غير مكتمل. تقديرفي حال حصوله على  األساسية

 و التراكميأ في حساب المعّدل الفصلي والساعات المعتمدة الخاصة بالمساق "غير مكتمل" تقديرال يتّم احتساب  -5

 .للطالب

كن المساق في الفصل الدراسي التالي. ولااللتحاق بب غير مكتمل ملزماً  تقديريكون الطالب الذي يحصل على  ال -6

الب يقوم الطسمح له بحضور تلك المحاضرات بغض النظر عن عدد الساعات المعتمدة التي لضمان العدالة، ي  

 ذلك الفصل الدراسي.في  بتسجيلها
 

 إعادة المساقات (10
باستثناء المساقات التي رسب  (B)تقدير أقل من حصل فيهما على مختلفين إعادة ما ال يزيد عن مساقين  لطالبيجوز ل

 وذلك وفق المعايير والشروط اآلتية:فيها والمساقات التأهيلية 

لية في الك الدراسات العليابرنامج  نسقاألكاديمي ومن ممشرفه البد أن يحصل الطالب على إذن بإعادة المساق من  -أ

 .ومن مساعد العميد قبل تسجيله في المساق المراد إعادته المعنية

درجة يتم احتساب الدرجة مختلفة عن الدرجة التي حصل عليها سابقاً،  حصل الطالب في المساق بعد إعادته علىإذا  -ب

 في المعدل الفصلي.األعلى 

طالب. لالسجالت الدراسية لتبقى الدرجة األولى قبل اإلعادة في سجالت الطالب ثم ترد اإلشارة إلى استبعادها في  -ج

الدرجات النهائية في  يتم تسجيل جميع ،ال مد الدرجة من حساب معدل الطالب أوبغض النظر عما إذا تم استبعا

 .سجالته

 في خطّته الدراسيّة. مختلفين ال يجوز للطالب إعادة المساق أكثر من مّرة وال يجوز له أن يعيد أكثر من مساقين -د
 

 الموقف الدراسي للطالب (11
على الدرجات التي يحصل عليها وعلى  دراسي اعتيادي بناءً يتم تحديد موقف الطالب الدراسي في نهاية كل فصل  -أ

 .التراكميمعدله 



 م2018( لسنة   76تابع: قرار مدير الجامعة رقم ) 
 رقم السياسة المرتبطة 05-د.ع

 تاريخ بدء العمل باإلجراءات 12/08/2018  دليل إجراءات الدراسات العليا

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 15/04/2018
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2021 الدراسات العليا طلبةسجالت تسجيل و

 عميد الدراسات العلياالمكتب المسئول:  رقم الصفحة 5من   5
 

الطالب  أنجزها( أو أعلى، والتي 500في مستوى )المساقات درجات جميع يشمل معدل الطالب الفصلي أو التراكمي  -ب

 .بجامعة اإلماراتبعد االلتحاق ببرنامج الدراسات العليا بنجاح 

ة والتي تمت الموافق- الجامعةالتي درسها الطالب في مؤسسة أخرى غير  الدراسات العليا ال يتم احتساب مساقات -ج

 في معدله في مرحلة الدراسات العليا.-على تحويلها 

أو أكثر في نهاية فصل دراسي  (3.00إلى ) يصلتراكمياً  الذين يحققون معدالً  لطلبةل )جيد(كاديمي األيكون الوضع  -د

 اعتيادي.

يتم رفع وقف وال  في نهاية أي فصل دراسي( 3.00)أقل من  معدل فصليالذين يحققون  الطلبةتسجيل  قفيو -ه

 ،التسجيل للفصل التالي إال بعد أن يقوم المشرف على الطالب بمناقشة الطالب في أسباب عدم تحقيقه المعدل المطلوب

وإعادة مساقات بتقديرات منخفضة ، ساعات معتمدة 9في أكثر من ووضع خطة لرفعه تتضمن عدم السماح بالتسجيل 

 .واقتصار التسجيل على مساقات معينة

 ، كما يوقف تسجيلهم وال يمكن رفع(3.00)أقل من تراكمياً  الذين يحققون معدالً  لطلبةلأول يوجه إنذار أكاديمي  -و

 إال بعد مقابلة الطالب لمشرفه األكاديمي.وقف التسجيل 

( بنهاية أي فصل دراسي الحق، يوجه له 3.00أول من رفع معدله إلى ) اً أكاديمي اً إذا لم يتمكن الطالب المنذر إنذار -ز

 إنذاراً أكاديمياً ثانياً.

عن  الالحق الذي يقل معدله في نهاية الفصل الدراسيالثاني و األكاديمي الحاصل على اإلنذارطالب الفصل يتم  -ح

 من الجامعة. ( 3.00)

 " في مساق األطروحة أكثر من مرة.NSغير مقبول " تقديرللطالب الحاصل على يوجه إنذار أكاديمي  -ط

 أكاديمية من الجامعة. تثالثة إنذاراالحاصل على طالب فصل اليتم  -ي

 طالب الذي يرسب في مساقين أو أكثر من مساقات الدراسات العليا في فصل دراسي واحد.اليتم فصل  -ك

 على الدرجة العلمية.للتوصية بحصوله يجب أن يكون الطالب في موقف أكاديمي جيد  -ل
 

 لسلوك األكاديمي والشخصيا (12
 .فيما يتعلق بالسلوك الشخصي واألمانة العلميّة الجامعةتطبيق سياسات على لدراسات العليا تؤكد كلية ا -أ

تتوقع الجامعة من كل أعضاء أسرتها األكاديميّة أن يكون أداؤهم على أعلى المستويات العلميّة واألخالقية والمهنية.  -ب

واإلداريين أن يتخذوا كل التدابير التي تحافظ على السلوك  هيئة التدريسوأعضاء  بةومع أنه على جميع الطل

 األكاديمي والشخصي الالئق، يبقى السلوك األكاديمي والشخصي وضرورة المحافظة عليه مسؤولية كل طالب.

أن و بالسلوك الشخصي واألمانة العلميةأن يطلع على السياسات العاّمة للجامعة فيما يتّصل  الطالبيجب على  -ج

 .الطالبية الحياة كما تم تفصيلها في سياسات واجراءات عمادة يستوعبها جيدا
 

 تغيير التخصص (13
رنامج سمح للطالب أن يحول من بومع ذلك، قد ي   الدراسات العليا. فيتغيير تخصصاتهم ح الطلبة بصال ي ن، بصفة عامة

 للشروط التالية: دراسات عليا إلى آخر وفقاً 

لبات القبول جميع متط يحقق لطالبا ذا كان)الحالي والمطلوب( في نفس الكلية وإ التخصصين التغيير إذا كانبسمح ي   -أ

 .االلتحاق فيهالمراد للبرنامج 

راد لقبول في البرنامج الملطلب جديد  أخرى، عندئذ يجب على الطالب تقديمإذا كان التخصص المطلوب في كلية  -ب

 التسجيل فيه.

 .المتحان الشاملقبل ا فقط به في برنامج الدكتوراه يجوز السماح في التخصصالتغيير  -ج

ومنسقي  مج الحاليف على الطالب في البرنايجب الموافقة على جميع طلبات التغيير في التخصص من خالل المشر -د

 الدراسات العليا.الحصول على موافقة عميد كلية ويجب أيضاً . عميدمساعد ال، والبرنامجين

في البرنامج  ها الطالبيالتي حصل علجميع الساعات المعتمدة  نفإ ب تغيير التخصص،لطلبناًء على الموافقة النهائية  -ه

 .األول وتنطبق على البرنامج الثاني تحسب ضمن الساعات المعتمدة للطالب في البرنامج الثاني
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