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املقدمة
ه النظام التعلیمي لمرحلة الماجستیر او منموعة من األنظمة
واليوانین التعلیمیة الميررة حاكا على المراكز التعلیمیة التراوية
التااعة للمصطفى

 ،واو اللي دوه ألجل األاداف اآلتیة:

ا يناد التنظیا في تنفیل البرامج التعلیمیة.
ا يناد األسلوب والطريية الموحدة في كل المراكز التعلیمیة
التراوية.
ا تيوية رو االنضباط التعلیمي.
ا االستفادة الحسنة من قدرات الطالب.
ا تعرّف الطالب على اليوانین وتهیئة أرضیة األشراف والتيییا
التعلیمي اإلينااي.
ه طريية التنفیل واالستفادة الدقیية من النظا واليوانین لها أامیة
كبیرة ودور مها للو ول لى تلك األاداف .والا المراد ال يمكن
أه ييبل من األساتلة والطالب ال االتنسیق مع المسؤولین التنفیليین
للمراكز التعلیمیة التراوية وتعاوه األقسام العلمیة ا التراوية.
والمراكز التعلیمیة التراوية ملزمة االتنفیل الدقیق والكامل للبرامج
التعلیمیة المعیّنة ،وال ينوز جراء أي تغییر في (العناوين) و(عدد
الوحدات) و(مضامین الدروس) وكللك (التغییر في الوحدات
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الضرورية) .ومسؤولیة تنفیل الا البرنامج اعهدة الرئیس األعلى
لمركز التعلیا التراوي .وكللك كل المسؤولین التنفیليین ،واألساتلة
المشرفین والمدرسین والطالب ملزموه ااحترام تنفیل الا النظام.
وكل األعمال التي تخالف الا النظام تكوه ساقطة عن االعتبار.
ه مسؤولیة تعرف الطالب على فحوى الا النظام تكوه في
عهدة المراكز التعلیمیة التراوية .وينب على اله المراكز أه تنعل
أاا اله الموارد في متناول أيدي الطالب في وقت تسنیلها في
أول فصل دراسي وكللك في اداية كل عام دراسي.
تأمل معاونیة التعلیا التااعة للمصطفى

في أه يكوه لها

النصیب المؤثر في أه يسها الا النظام في يناد التنسیق في
النشاطات التعلیمیة للمراكز التعلیمیة ،وارتياء كیفیة التعلیا فیها،
ورفع الصعواات المتعلية ايوانینها .وال شك أه رؤى وأفكار
التنفیليین والمتصدين لألمور التعلیمیة حول النتائج الحا لة من
تن فیل الا النظام؛ يمكن أه يستفاد منها في عادة النظر مرة أحرى
في الا النظام.
يعبر في الا النظام عن عنواه (جامعة المصطفى
ااالحتصار اا(المصطفى

العالمیة)

) ،وعن (المراكز التعلیمیة التراوية)

اا(المركز التعلیمي).
المعاونیة التعلیمیة
اليسا العام للدعا التعلیمي
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الفصل األول :أمور عامة
المادة  )1تعاريف:
1ـ جامعة المصطفى

العالمیة :اي مؤسسة حوزوية حرة ذات

وضع قانوني حاص  ،واستيالل داري ووظیفي ومالي مشغولة اأداء
فعالیاتها اإشراف رفیع ليائد الثورة اإلسالمیة العظیا (مدظله العالي).
واله المؤسسة تننز عملها في مستوى التعلیا العالي لتعلیا وترایت
الطالب غیر اإليرانیین مع االستيالل في التخطیط وجلب وقبول
الطالب.
2ـ المركز التعلیمی ـ التربوي :يشمل المراكز التعلیمیة ا التراوية
التااعة للمصطفى

اللي سمي في الا النظام اصورة مختصرة

اا((المركز التعلیمي)).
3ـ القسم العلمی ـ التربوي :او قسا متكوه من مدير منصّب
من قبل رئیس المصطفى

ومن منموعة من أعضاء الهیئة العلمیة

واألساتلة اللين يؤدوه نشاطها في تخصص حاص أو جملة من
التخصصات المتنانسة في طار نظام األقسام العلمیة ا الترایوية في
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المصطفى
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 .مثل :اليسا العلمي ا التراوي لعلوم اليرآه والحديث،

واليسا العلمي ا التراوي للفيه واأل ول و . ...
4ـ الفرع :او واحد من الفروع الفرعیة في التصنیف العلمي
(العلوم والمعارف اإلسالمیة ،العلوم اإلنسانیة ،العلوم األساسیة و)...
واو من حیث الموضوع والفعالیة متمیّز جداً ،ومختلف عن المواضیع
األحرى.
5ـ البرنامج الدراسی :او منموعة متكونة من الدروس
الحوزوية العامة والمشتركة والتخصصیة المتعلية اكل فرع أو
تخصص ميرر من المنلس التعلیمي التااع للمصطفى

والتي

تشتمل على قسا معین من الوحدات الدراسیة.
6ـ الدروس اإلجبارية :اي الدروس التي ال يستطیع الطالب أه
يتخرجوا من غیر نهاء وحداتها الدراسیة .واله الدروس غیر قاالة
للتبديل وال التعويض اغیراا أيضاً ،واي تيع في مياال الدروس
االحتیارية.
7ـ الدروس االختیارية :واي الدروس التي يستطیع الطالب أه
يتخرجوا من دوه أه ينهوا وحداتها الدراسیة .واحتیار اله الدروس
مشروط اهلا األمر ،واو أه ال يتناوز احتیار الطالب للوحدات
الدراسیة الحد المعین لها في كل فرع أو تخصص.
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8ـ الدروس الغیابیة :واي الدروس التي يستطیع الطالب أه
يختارواا ااعتباراا وحدات دراسیة من غیر حضور في الصف.
واؤالء مكلفوه ايراءتها وأه يؤدوا التيییا في آحر الفصل الدراسي.
وتحسب لها اله الدروس اصفة وحدات دراسیة.
9ـ الدروس العامة :من أجل زيادة حنا المعلومات والمعارف
التي يحتاجها الطالب ،األعا من دروسها التخصصیة في عر ة
الثيافة والمعارف اإلسالمیة ،تُعرض دروس في البرامج الدراسیة
تحت عنواه دروس حوزوية وعمومیة ومشتركة (أساسیة) تعرف
االدروس العمومیة.
10ـ الدروس المستقلة :اي الدروس التي ال يرتبط نهاؤاا
اإنهاء دروس أحرى ،ويمكن احتیاراا وحداا في كل وقت وفي
كل فصل دراسي من دوه االلتفات لى احتیار سائر الدروس.
11ـ الدروس الضرورية :اي الدروس التي ييدّم نهاؤاا على
اعض المواد الدراسیة األحرى ،وينب على الطالب من البداية أه
ينهي اله الدروس اصفتها ضرورية .واله الدروس ميررة ومصادق
علیها في البرامج الدراسیة لكل مرحلة .وتعرض في جدول البرنامج
الدراسي.
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12ـ الدروس التعويضیة :اي الدروس التي تضاف لى الوحدات
الدراسیة الميررة في مرحلة الماجستیر وينهیها الطالب اصفتها
در وس تعويضیة والتي من الضروري له تمییزاا .واو ملزم اأه ينهي
تلك الدروس على ضوء البرنامج الميرر ااإلضافة لى الوحدات
الدراسیة المعیّنة لمرحلة الماجستیر.
13ـ الدروس العلمیة :يطلق على الدروس التي فیها حاجة لى
كسب المهارات والتمارين اصورة عملیة مع حضور األستاذ ،ومعدلها
ضعفا ساعات الدروس النظرية.
 14ـ البحوث أثناء الدراسة :الميصود االبحوث أثناء الدراسة اي
الممارسات البحثیة التي يننزاا الطالب على مدى فترة دراسته على
أساس الشروط واليوانین الخا ة اها.
15ـ التقییم االرتقائی :ييع التيییا االرتيائي في مياال التيییا
الع ادي وييال له التيییا اللي يستطیع الطالب الواجد للشروط أه
ييدم علیه اال حضور في الصف وال احتیار للوحدات في اداية
الفصل.
16ـ نظام الوحدات :واو يطلق على النظام اللي تيدّر فیه قیمة
كل درس اعدد وحداته ،وننا أو رسوب الطالب في درسٍ ما
ينتهي اللك الدرس فيط.
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السن ة الدراسیة في النظام السنوي ا الوحداتي اي اصورة فصلین
متصلین ،وعدد أساایع وساعات نهاء الوحدات النظرية والعملیة في
الا النظام او ضعفا النظام الفصلي الوحداتي.
17ـ الوحدة الدراسیة :الميصود اها المیزاه الدراسي اللي
يعرض تحت عنواه الوحدة ،والطالب ملزم اأه ييرأ تلك الوحدة
وييیّا على ضوئها.
18ـ الفصل الدراسی :يطلق الفصل الدراسي على مدة أراعة
أشهر ونصف من الدراسة التي تننز في فترة  16أسبوعاً.
19ـ السنة الدراسیة :كل سنة دراسیة تتكوه من فصلین
دراسیین متصلین أو غیر متصلین وفي حالة الضرورة تتكوه من
دورة یفیة.
20ـ الدورة الصیفیة :اله الدورة تشتمل على  6أساایع تعلیمیة،
والحد األقصى الحتیار الوحدات فیها او  8وحدات دراسیة.
21ـ مرحلة الماجستیر :اي مرحلة أعلى من (البكالوريوس)
وأقل من (الدكتوراه) التي تنتهي آحر األمر امنح شهادة (الماجستیر)
في فرع معیّن ،ويمكن أه تننز اله المرحلة اصورة متصلة أو
منفصلة.
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22ـ الطالب :يطلق على تلك المنموعة من األفراد اللين لها
عالقة اتعلا العلوم والمفاایا اإلسالمیة اللين قبلتها المصطفى
وسنلوا طبياً لليوانین الميررة فیها ،واا منشغلوه االدراسة اصورة
حضورية في أحد المراكز التعلیمیة التااعة للمصطفى
23ـ الطالب المشروط :حینما يحصل الطالب في معدل درجات
فصل دراسي على درجة أقل من  14في مرحلة الماجستیر يسمى
مشروطاً.
24ـ التسجیل المشروط :الميصود اه تسنیل الطالب المشروط
ألجل االستمرار في الدراسة.
25ـ االنصراف عن الدراسة :في حالة حبار الطالب رسمیاً عن
عدم رغبته في االستمرار في الدراسة فهلا الفعل منه او انصراف عن
الدراسة.
26ـ ترك الدراسة :االنفصال من دوه علر ميبول ومن غیر ذه
مسبق من المركز التعلیمي يسمى تركاً للدراسة.
27ـ لجنة االنضباط :اي سلطة تحيق طبياً للموارد الميررة في
نظام لننة االنضباط في التيرير المرفوع لها في مورد الطالب
المتخلف ،وتتخل اإلجراء المطلوب.
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28ـ الحذف واإلضافة :يستطیع الطالب أه ييدم على تعیین أو
حلف البعض من الوحدات الدراسیة المختارة أو ضافة البعض
اآلحر من الوحدات الدراسیة اعد ادء الفصل الدراسي مع احترام
قوانین التعلیا في الفترة المعینة.
29ـ االنتقال :االنتيال امعنى تغییر مكاه دراسة الطالب على
أساس النظا واليوانین التعلیمیة للمصطفى

.

30ـ الطالب الضیف :او الطالب اللي غیّر المركز التعلیمي
لمكاه دراسته (مدرسته األولى) ويستمر في دراسته في مركز
تعلیمي آحر (المدرسة الميصودة) طبياً لألنظمة الميررة اصورة درس
واحد أو اصورة وقتٍ كامل االميدار والمدة المحددة.
31ـ المأمورية :يفاد الطالب داحل أو حارج البلد ألجل التبلیغ
أو التدريس طبياً لألنظمة واليوانین في زمن مؤقت (طويل األمد أو
قصیر األمد) يسمى مأمورية.
32ـ اإلجازة الضرورية :اي اإلجازة المشروطة اشرط ( حراز
الضرورة) والسلطة التي تحدد الضرورة او الرئیس األعلى للمركز
التعلیمي ،واله تنيسا لى قسمین:
ا جازة فصلیة (مرة واحدة على مدى الدورة الدراسیة للرجال
ومرتاه للنساء).
ا جازة شهر واحد (في كل فصل).
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33ـ المعادلة :الطالب اللين كانوا قد درسوا سااياً دروساً في
أحد المراكز التعلیمیة التااعة للمصطفى
المؤيدة من المصطفى

أو أحد المراكز التعلیمیة

ا داحل أو حارج البلد ا يستطیعوه أه

يوفيوا این اله الوحدات والوحدات الدراسیة الفعلیة للمصطفى
في الفرع المعین ويعادلواا .وتشخیص الا األمر يكوه من مسؤولیة
اليسا العلمي ا التراوي.
34ـ التقییم الدراسی :ييع تيییا التطور الدراسي للطالب في كل
درس اناءً على معدل الحضور والنشاطات العلمیة والبحثیة ونتائج
التيییا التحريري والشفهي حالل الفصل الدراسي وفي نهايته ،ويكوه
تيییا التطور الدراسي في الفصل الدراسي على أساس معدل درجات
الدروس والوحدات الدراسیة لللك الفصل.
35ـ الرسالة :الميصود االرسالة احث يلزم اأه ييدمه الطالب في
موضوع حاص اناءً على األنظمة واليوانین الخا ة في نهاية مرحلة
الماجستیر .الا البحث يننز اإشراف أستاذ مشرف وأستاذ مستشار،
وله قواعده وقوانینه الخا ة اه ،ويحسب امنزلة أراع وحدات
دراسیة.
36ـ التخرج :يُعد الطالب متخرجاً ذا أكمل جمیع وحدات
مرحلة الماجستیر اننا طبياً للبرنامج الميرر لللك.
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الفصل الثاني :شروط القبول والتعريف
ألف ـ شروط القبول
المادة  )2يتا قبول الطالب اعد حراز الشروط األعا من العامة
(الشروط غیر التعلیمیة) والخا ة (الشروط التعلیمیة).
مالحظة :ه عاله وتشخیص ودراسة شروط اليبول األعا من
العامة والخا ة يكوه من مسؤولیة معاونیة التعلیا.
الشروط العامة
المادة  ) 3ييبل الطالب في مرحلة الماجستیر طبياً للشروط العامة
المندرج ة في نظام اليبول مع مالحظة أالیّتة السلوكیة والتراوية.
الشروط الخاصة
المادة  ) 4الشروط الخا ة لليبول في مرحلة الماجستیر اي:
 1ا التمتع االيدرة واالستعداد الفكري والدراسي.
 2ا الحصول على األقل على شهادة السطح الثاني أو شهادة
اكالوريوس معتبرة.
مالحظة :الشهادة المعادلة غیر معتبرة.

النظام التعلیمي لمرحلة الماجستیر
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 3ا التعهد ااالشتغال االدراسة حتى نهاية الدورة التعلیمیة.
 4ا االنتهاء من مراحل التيییا واالحتبار لدحول الدورة.
 5ا التسلط على لغة التعلیا (الفارسیة أو العرایة).
مالحظة :في حالة عدم دراسة الطالب في أحد المراكز التعلیمیة
في داحل المصطفى

وكاه متسلطاً على حدى اللغتین

الملكورتین فهو ملزم اتعلا اللغة الثانیة اعد قبوله في التيییا
واالحتبار وقبل شروعه في الدورة.
ب ـ شروط التعريف
المادة  ) 5ينب على معاونیة التعلیا أه تيدم على تعريف الطالب
لى المراكز التعلیمیة من شهر لى عشرة أيام قبل ادأ كل فصل
دراسي.
المادة  ) 6يلزم الطالب االحضور في المركز التعلیمي لدراسته اعد
تعريفه من قبل معاونیة التعلیا وعلى أكثر التيادير لى أسبوع من
تاريخ تع ريفه ،وفي حالف اله الصورة يسيط اعتبار التعريف اعد
أسبوع.
المادة  ) 7لیس للطالب الحقُ في التسنیل واالستمرار في
الدراسة في أكثر من فرع وفي كل فرع أكثر من تخصص في وقتٍ
واحد في مركزٍ تعلیمي واحد أو مراكز متعددة .وفي حالة مخالفته
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من االستمرار في الدراسة أو في أحد الفروع المختارة يتفادى األمر
اناءً على حكا لننة االنضباط التااعة للهیئة المركزية ويحرم الطالب
من االستمرار في الدراسة.
مالحظة  : 1الطالب المتمیزوه (الكفاءات المشرقة) والنخب
مستثنوه من اله المادة .تيوم معاونیة التعلیا اتعیین اليوانین
التنفیلية لهؤالء الطالب وتعريف المتمیزين والنخب و عاله ذلك.
مالحظة  : 2يتا التسنیل في الدورات قصیرة األمد والتعلیا
المؤقت االتنسیق مع المراكز التعلیمیة.
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الفصل الثالث :النظام التعليمي والدراس ي
مبني على نظام

المادة  )8النظام التعلیمي للمصطفى

((الوحدة)) وييبل التنفیل اطرييتین ((وحدات فصلیة)) و((وحدات
سنوية)).
مالحظة  :1كل فصل دراسي يشتمل على  16أسبوعاً ،وكل
دورة یفیة تشتمل على  6أساایع تعلیمیة طبياً للتيويا التعلیمي
المعلن من معاونیة التعلیا التااعة للمصطفى

.

مالحظة  : 2المركز التعلیمي يمكنه في ظروف حا ة أه ينعل
الدورة الصیفیة لزامیة لنمیع الطالب أو لبعضها.
مالحظة  : 3ال تحسب من ضمن فترة الدراسة مدة التيییا النهائي
في كل فصل وال الدورة الصیفیة.
المادة  )9كل وحدة درس نظري تعرض في فترة  16ساعة وكل
وحدة درس عملي في  32ساعة.
مالحظة :في الموارد االستثنائیة والضرورية يمكن أه تننز
وحدة دراسیة في فترة أقصر من  16أسبوعاً ااقترا اليسا العلمي ا
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التراوي وموافية المركز التعلیمي أو رئیس المدرسة العلیا اشرط أه
ال ينيص منموع ساعات كل وحدة دراسیة عن الحد الميرر لها.
المادة  ) 10ينب أه ال تتناوز وحدات كل درس على الحد
األقصى أكثر من  5وحدات كل فصل.
المادة  )11ه كل درس او قسا مستيل من البرنامج التعلیمي
ويعرض في موضوع محدد مع عدد الوحدات المشخصة لكل فصل
دراسي.
المادة  )12يتألف الصف على األقل من  8نفرات وعلى األكثر
من  15نفر.
مالحظة :الا المعدل قاال للتغییر في الموارد الخا ة اتشخیص
معاونیة التعلیا والمركز التعلیمي وتأيید رئیس المركز التعلیمي.
المادة  ) 13يكوه حضور الطالب كلها في الصف لزامیاً.
مالحظة :المركز التعلیمي يمكنه في موارد حا ة أه يصدر ذناً
في احتیار الوحدات اصورة غیرة حضورية مع تشخیص اليسا
العلمي التراوي وتأيید معاونیة تعلیا المركز التعلیمي .ه الحد
األقصى لمعدل الوحدات غیر الحضورية لكل طالب في طوال دورة
الماجستیر  25االمئة من كل الوحدات الدراسیة.

النظام التعلیمي لمرحلة الماجستیر
المادة  )14دروس مرحلة الماجستیر في المصطفى

19
اصورة

فروع ،وتيسا من ناحیة المضموه لى دروس حوزوية وتخصصیة
وتعويضیة وضرورية.
المادة  ) 15رسالة الماجستیر تعرض اصورة أراع وحدات دراسیة
تعلیمیة اناءً على نظام كتااة الرسالة.
المادة  ) 16كل درس الحاظ ارتباطه ادرس أو دروس أحرى
يعرض مالزماً لصورتین (ضروري) ومستيل.
المادة  )17تيسا الوحدات الدراسیة ااعتبار احتیاراا من الطالب
لى لزامیة واحتیارية.
المادة  ) 18ينيسا الدرس الحاظ طريية عرضه لى نظري
وعملي ونظري ا عملي.
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الفصل الرابع :عدد الوحدات طول الدورة
المادة  ) 19طبياً لفصول البرامج المعلنة من معاونیة التعلیا في
المصطفى

يكوه معدل الوحدات الالزمة لمرحلة الماجستیر على

حسب الفرع.
المادة  ) 20يحسب الحد األقصى لمدة مرحلة الماجستیر على
أساس أه لكل  12وحدة تعلیمیة فصالً دراسیاً.
مالحظة  : 1تحسب مدة كتااة الرسالة على ضوء النظام المتعلق
اها.
مالحظة  : 2الحد األقصى للمدة المسمو اها للدراسة للطالب
اللين عنداا سوااق تعلیمیة وقدموا درجات ننا ميبولة سیكوه
أقل اهلا الميیاس.
مالحظة  ) 3في حالة عدم ميدرة الطالب على نهاء الوحدات
الدراسیة للمرحلة اننا في الحد الزمني األقصى المسمو اه ،ففي
حالة كونه ذا علر ميبول فإنه سیمهل فصالً دراسیاً آحر اتشخیص
الل ننة االنضباطیة التااعة للمركز التعلیمي.
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المادة  ) 21وفي حالة عدم ميدرة الطالب على تمام وحدات
المرحلة الدراسیة اننا في الحد الزمني األقصى المسمو اه ادوه
علر ميبول فإنه سیحرم من االستمرار االدراسة.
مالحظة :المركز التعلیمي او النهة المسؤولة عن تشخیص كوه
العلر ميبوالً.
المادة  ) 22ال ينوز أه يكوه عدد الوحدات الدراسیة التي
يختاراا الطالب في الظروف الطبیعیة طیلة فصل دراسي واحد أقل
من  12وحدة وأكثر من  16وحدة.
مالحظة  : 1الطالبات من األحوات المتزوجات يستطعن في
األوضاع الضرورية أه يختره وحدات أقل اوحدتین من العدد
المعین مع موافية معاونیة التعلیا التااعة للمركز التعلیمي التراوي
المتعلية اهن.
مالحظة  : 2يعفى الطالب من االلتزام اشرط احتیار الحد األقل
والحد األكثر من عدد الوحدات الميررة في آحر فصل دراسي
لمرحلة الماجستیر.
مالحظة  ) 3في الموارد التي يكوه فیها الطالب ذا علر ميبول
فإه المركز التعلیمي يستطیع أه يوافق أيضاً على الحد األدنى من
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الوحدات  12وحدة ،أما ذلك الفصل فیعد من ضمن السنوات
الدراسیة للطالب.
مالحظة  )4الطالب اللين يكوه آحر معدل فصلها على األقل
 18مشروطوه امالحظة معدل الوحدات المأحوذة في كل فصل مع
موافية الر ئیس األعلى للمركز التعلیمي لیستطیعوا أه يختاروا أكثر
من العدد المعین  4وحدات في الحد األقصى.
مالحظة  ) 5يضاف فصل واحد لى المدة المسمو اها لدراسة
األحوات المتزوجات.
المادة  )23الحد األقصى لوحدات الدورة الصیفیة  6وحدات
دراسیة.
المادة  )24ذا لا يتیسر كمال المادة المطلواة في الحاالت
االستثنائیة واالضطرارية في فصل واحد في حالة تشخیص األستاذ
وتأيید اليسا العلمي ا التراوي المعني اللك فللك الدرس يعتبر
ناقصاً ويوافق على السما اتكمیله في فصل جديد .واال شك
ينب أه تبدل درجة ذلك الدرس الناقص ادرجة قطعیة وتثبت في
ال وثیية السااية وفي أقصى مدة لى نهاية الفصل التالي.
المادة  ) 25في حالة تشخیص األقسام العلمیة ا التراوية للمركز
التعلیمي اعد التيییا العلمي ضرورة تمام الطالب عدداً من الوحدات
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الدراسیة (على األكثر  8وحدات) اهدف (التيوية والتعويض
والضرورة) فإه الطالب ملزم اأه يتا تلك الدروس اصورة ((دروس
ضافیة)).
مالحظة :في اكلا موارد في ورة تشخیص األقسام العلمیة ا
التراوية للمركز التعلیمي ضرورة تمام أكثر من  8وحدات دراسیة
لمنموعة من الطالب فإنه ينب أه يصادق على تلك الموارد
المنلس التعلیمي التااع للمركز التعلیمي.
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الفصل الخامس :الحذف واإلضافة
المادة  ) 26يستطیع الطالب في كل فصل دراسي وفي مهلة أقل
من أسبوعین فيط اعد اداية الفصل الدراسي أه يختار على األكثر
درسین أو يحلف درسین قد احتاراما أو يبدلهما ادرسین آحرين،
والا مشروط امالحظة الحد األقل واألكثر لعدد الوحدات المختارة.
المادة  )27يستطیع الطالب في الموارد الضرورية لى  5أساایع
قبل نهاية الفصل الدراسي أه يحلف درساً واحداً فيط من دروسه
اتأيید اليسا العلمي ا التراوي المعني اللك .ويشترط عالوةً على
ذلك أوالً :أه ال يكوه غیاب الطالب في ذلك الدرس أكثر من

3

16

من منموع ساعات ذلك الدرس ،وثانیاً :أه ال يكوه عدد الوحدات
الباقیة له أقل من وحدات الفصل على األقل.
المادة  ) 28حلف الدروس المختارة في فصل واحد في الصورة
المسمو اها فيط اناءً على تشخیص المركز التعلیمي اأه الطالب ال
يكوه قادراً على االستمرار في الدراسة في ذلك الفصل .وعلى
فرض الموافية على حلف الدروس ،فإذا كاه الطالب لا يستفد من
اإلجازة الفصلیة فیحسب ذلك من اإلجازة الفصلیة ،وفي غیر اله
الحالة فسیحسب الفصل الملكور من الحد األكثر لمدة دراسة الطالب.
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الفصل السادس :الحضور والغياب
المادة  )29مشاركة الطالب في كل البرامج الدراسیة والنشاطات
التعلیمیة والبحثیة لزامیة.
المادة  ) 30يكوه الحضور والغیاب قبل اداية الدرس ،ويلزم
الطالب اأه يكوه حاضراً في الصف قبل ادء الدرس لى نهايته.
مالحظة  : 1ترك الصف في الدرس وعدم الرجوع يعد غیاااً.
مالحظة  :2يحسب التأحیر أكثر من  5دقائق غیاااً.
المادة  )31تكوه مدة كل جلسة درس  50دقیية.
المادة  ) 32في حالة و ول غیااات الطالب من دوه علر في كل
الفصل لى

1
16

من الساعات الدراسیة لللك الفصل ،فإنه سینبّه من

قبل معاونیة التعلیا ،وفي حالة و ولها لى
ويدرج في ملفه ،وفي حالة و ولها لى

3

2

16

16

فإنه سیطالب اتعهد

فإه ملفه يرسل لى

لننة االنضباط للبت في شأنه.
المادة  )33ذا كاه غیاب الطالب في أي درس أكثر من

3
16

وكاه

ادوه علر نهائیاً فهلا سیوجب حلف ذلك الدرس ويعطى فیه
فراً .و ذا كاه غیااه اعلر ميبول أو ملفق این الغیاب اعلر ميبول
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واین الغیاب ادوه علر ميبول فإنه يوجب حلف ذلك الدرس من
دوه أه يعطى فیه فراً.
مالحظة  : 1يدرج قید (الحلف) مع درجة فر أو ادوه درجة
فر في وثیية درجات الطالب.
مالحظة  ) 2في الفرض الملكور آنفاً ال يكوه من الالزم أه
يالحظ على األقل  12وحدة في الفصل ،ولكن الفصل الملكور
يحسب امثااة فصل كامل ومن سنوات دراسة الطالب.
مالحظة  )3النهة التي تشخص كوه الغیاب اعلر ميبول أو ادوه
علر ميبول اي معاونیة التعلیا لللك المركز التعلیمي.
المادة  )34ه كل نوع من أنواع عدم الحضور في الصف منوط
اأحل اإلجازة سااياً من المسؤولین المعنیین اللك.
مالحظة :حینما ال يتمكن الطالب من أحل اإلجازة سااياً ،فهو
ملزم في أي فر ة ممكنة اأه يبلغ معاونیة التعلیا في المركز
التعلیمي عن سبب الغیاب اصورة مكتواة مرفياً االمستمسكات
المتعلية اه.
المادة  ) 35الغیاب من غیر علر ميبول في يوم التيییا ألي درس
امثااة الحصول ع لى فر في ذلك الدرس ،والغیاب اعلر ميبول في
التيییا ألي درس يوجب حلف ذلك الدرس.
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الفصل السابع :اإلجازة واملأمورية
ألف ـ اإلجازة
المادة  ) 36يستطیع الطالب أه يخرج من البلد في فصل الصیف
لمدة أقصااا شهراه االشروط اآلتیة:
1ا الوضع التعلیمي المطلوب.
2ا الوضع االنضباطي المطلوب.
3ا عدم وجود مشكلة دارية.
 4ا موافية الرئیس األعلى للمركز التعلیمي.
المادة  )37يمكن الطالب أه يستفید من اإلجازة االضطرارية
الفصلیة أو لشهر واحد في طوال الدورة الدراسیة.
مالحظة  : 1يمكن االستفادة من اإلجازة الفصلیة مرة واحدة فيط
في طوال الدورة ،واإلجازة لشهر واحد في كل فصل.
مالحظة  )2الشروط الملكورة في المادة  37الزمة االنسبة
لإلجازة االضطرارية ااإلضافة لى شرط ( حراز الضرورة).
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مالحظة  : 3في الموارد التي تكوه قد توافق فیها تمام الخدمة
العسكرية للطالب مع جازته الضرورية ،فهو يستطیع اعد رجوعه أه
يستمر في دراسته لمدة فصل واحد انحوٍ مشروط في مركزه
التعلیمي السااق ،وعلى معاونیة التعلیا التااعة للمصطفى

أه تعیّن

وضعه من ناحیة اليبول.
المادة  ) 38في حالة استفادة الطالب من اإلجازة االضطرارية
لشهر واحد ،فالمدة الملكورة تحسب من ضمن الحد األقصى للمدة
ال مسمو اها للدراسة ،واو ملزم االتعويض والمشاركة في تيییا
الدروس المعینة.
المادة  ) 39يمكن قبول أحل اإلجازة الفصلیة أو جازة الشهر
الواحد في الموارد اآلتیة:
 1ا لمرض الطالب أو مرض أقاراه من الدرجة األولى.
2ا إلنناز األمور اإلدارية.
3ا لوفاة األقارب من الدرجة األولى.
4ا للزواج.
5ا للحج الواجب.
مالحظة  : 1في الموارد األحرى يكوه التشخیص للرئیس األعلى
للمركز التعلیمي.
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مالحظة  : 2النهة التي تشخص حراز الضرورة او الرئیس
األعلى للمركز التعلیمي.
مالحظة  : 3يمكن قبول اإلجازة الفصلیة ألكثر من مرة االنسبة
لألحوات المتزوجات مع تشخیص الرئیس األعلى للمركز التعلیمي.
المادة  ) 40الطالب اللين عنداا تأحیر أقل من فصل دراسي
واحد وكاه علراا ميبوالً في حالة عدم استفادتها من اإلجازة
الفصلیة سااياً فإه تأحیراا يحسب من اإلجازة الفصلیة ،وفي حالة
كوه تأحیراا ادوه علر ميبول فستكوه النهة التي تبت في ذلك
اي لننة االنضباط التااعة للمركز التعلیمي.
مالحظة :الطالب اللين كاه عنداا تأحیر أقل من فصلٍ دراسي
في حالة كونها قد تمتعوا ااإلجازة الفصلیة فإه لننة االنضباط في
المركز التعلیمي اي التي تبت في شأنها من جهة االستمرار
االدراسة أو غلق ملفاتها.
المادة  )41الطالب اللين عنداا تأحیر أكثر من  3أشهر دراسیة
وكانوا قد تمتعوا ااإلجازة الفصلیة أيضاً ،فإه ملفاتها ستعلّق من قبل
المركز التعلیمي  ،واعد  3أشهر من تعلیق ملفاتها فإنها ستغلق من
قبل المركز التعلیمي في حالة عدم مراجعتها .وفي الموارد الملكورة
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آنفاً ينب على المركز التعلیمي أه يخبر معاونیة التعلیا التااعة
للمصطفى

اللك ااستمرار.

مالحظة  : 1في حالة كوه ملف الطالب معلياً أو مسدوداً فینب
على المركز التعلیمي المعني اه أه يخبر عن ذلك معاونیة التعلیا
التااعة للمصطفى

.

مالحظة  : 2في حالة رجوع الطالب في مدة أقصااا  6أشهر من
غلق ملفه فإه المركز التعلیمي يستطیع أه يبادر لى فتح ملفه اعد
التحيیق في أدلة تأحیره.
مالحظة  : 3ه النهة المسؤولة عن النظر في كوه العلر ميبوالً
أو غیر ميبول في المخالفات الناشئة من التأحیر في الرجوع من
السفر لى شهر واحد او الرئیس األعلى للمركز التعلیمي ،و ذا كاه
أكثر من ذلك فهو من مسؤولیة لننة انضباط ذلك المركز التعلیمي.
ب ـ المأمورية
المادة  ) 42يمكن الطالب في حالة حراز الضرورة وكونه حا الً
على جمیع شروط المركز التعلیمي المعني اللك أه يبادر لى اعثة
تبلیغ أو تدريس.
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المادة  ) 43ينب أه تكوه المأموريات التبلیغیة والتدريسیة من
طريق جهات اإليفاد المعتبرة والتنسیق مع اليسا المعني اللك في
المصطفى

مع موافية الرئیس األعلى للمركز التعلیمي.

المادة  )44الحد األكثر للمأمورية طويلة األمد سنة واحدة
وليصیرة األمد  40يوماً.
مالحظة  : 1يمنع اليیام امأموريتین قصیرتي األمد في فصل
دراسي واحد.
مالحظة  : 2يمكن الطالب أه يستفید من مأموريته طويلة األمد
في غضوه فصلین اصورة متتالیة أو متناواة.
المادة  ) 45ال تحسب مدة المأمورية طويلة األمد من الحد
األكث ر المسمو اه لدراسة الطالب ،ولكن مدة المأمورية قصیرة
األمد تحسب من ذلك ،والطالب ملزم االتعويض والمشاركة في
التيییا الدروس المطلواة له.
مالحظة  : 1ال يوافق على المأمورية في أثناء الفصل الدراسي
وأثناء التيییا وأيضاً في حالة اقتراه المأمورية قصیرة األمد مع أيام
التيییا وكللك ذا كانت في آحر فصل دراسي.
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مالحظة  : 2يستثنى من شمولیة اله المادة سفر الحج الواجب
والبعثات التبلیغیة في الحج ،وينرى التيییا المتعلق اللك في موعد
آحر.
المادة  ) 46ال تحسب اإلجازات االضطرارية والمأموريات
قصیرة األمد في حالة كونها في زمن كتااة الرسالة من مدة كتااتها.
المادة  ) 47الطالب المنشغلوه في دراسة مرحلة الماجستیر
يمكن أه يوفدوا في المأمورية طويلة األمد مرة واحدة فيط ،وفي
حالة الضرورة وتصديق النهات ذات الصالحیة تكوه قاالة للتمديد
لمدة سنة.
المادة  )48قوانین ونظا التأحیر عن المراجعة في المأمورية اي
نفس قوانین التأحیر عن المراجعة في اإلجازة.
المادة  ) 49تحسب مدة اإلجازة االضطرارية لشهر واحد
والمأمورية قصیرة األمد للطالب في ورة التعويض امنزلة الحضور
في الصف.
المادة  ) 50يكوه المالك في اداية ونهاية مدة مأمورية الطالب
او تاريخ موافية المركز التعلیمي ،وينب على الطالب لى زماه
حروجه أه يكوه متبعاً لنمیع النظا التعلیمیة لمركزه التعلیمي،
ولیس له الحق في أه يعطل ارامنه التعلیمیة.
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المادة  ) 51في الحالة التي يتأحر فیها الطالب عن الخروج ألي
سبب كاه أكثر من شهر فإنه يحتاج لى استعالم جديد من جهات
اإليفا د للمركز التعلیمي للحصول على منوز جديد.
المادة  )52تمديد المأمورية ألقل من سنة يكوه ميبوالً في حالة
التنسیق المسبق وموافية المركز التعلیمي فيط ،وال ينوز أه يتناوز
الحد األقصى للمدة.
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الفصل الثامن :االنصراف وترك الدراسة
المادة  ) 53ييبل انصراف الطالب عن الدراسة االشروط اآلتیة:
1ا تيديا طلب مكتوب مع ذكر األدلة.
 2ا موافية الرئیس األعلى للمركز التعلیمي.
3ا مصادقة معاونیة التعلیا للمصطفى

.

مالحظة :الحد األكثر إلعاله وجهة نظر المركز التعلیمي عشرة
أيام من حین طلب الطالب ،و عاله وجهة نظر معاونیة التعلیا
للمصطفى

أيضاً مدة عشرة أيام ،وسیكوه عدم عاله وجهة

النظر امعنى تأيید االنصراف.
المادة  ) 54اعد قطعیة االنصراف وانغالق الملف فإه رجوع
الطالب منوط اإجراء مراحل التسنیل من جديد وقبوله في
االمتحانات المتعلية اللك.
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المادة  )55ترك الدراسة (من غیر جازة وتنسیق مع المركز
التعلیمي) لمدة تزيد على شهر يعد انصرافاً من الدراسة ،ويوجب
غلق الملف من قبل المركز التعلیمي.
مالحظة :يمكن المركز التعلیمي أه يبادر في فتح ملف الطالب
في حالة رجوعه في مدة أقل من نصف فصل و ارازه األدلة
الميبولة.
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الفصل التاسع :التقييم الدراس ي
ألف ـ القییم النهائی
المادة  ) 56ينرى تيییا مرحلة الماجستیر في نهاية كل فصل
وفي نهاية كل دورة یفیة.
مالحظة :يستطیع المركز التعلیمي أه ينري التيییا في نصف
الفصل للدروس التي لها أكثر من  3وحدات.
المادة  )57عدم حضور الطالب في قاعة التيییا من غیر علر
ميبول أو عدم تسلیمه أوراق االمتحاه امنزلة حصوله على درجة
فر ،وفي كوه علره ميبوالً فللك الدرس يحلف ادوه حصوله
على فر.
مالحظة  : 1ه كل نوع من األعلار لعدم المشاركة في التيییا
ينب أه تُخبر اه سااياً معاونیة التعلیا التااعة للمركز التعلیمي اصورة
رسمیة .وفي حالة عدم اليدرة على التنسیق والحصول على اإلجازة
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ينب على الطالب أه يبادر في أول فر ة لى مراجعة معاونیة
التعلیا لتوجیه علره.
مالحظة  : 2ذا كاه عدد ساعات التدريس في مادةٍ دراسیة تحت
أي ظرف من الظروف أقل من

13
16

ساعة دراسیة فال ينرى تيییا

في ذلك الدرس ،ويعلن الدرس اأنه ناقص ،واعد تكمیله ينرى
تيییا فیه االتنسیق مع معاونیة التعلیا.
المادة  ) 58تُيیّا الدرجة النهائیة في كل مادة اصورة عددية من
فر لى عشرين.
المادة  ) 59من منموع عشرين درجة للتيییا التحريري في كل
مادة دراسیة نظرية لیس فیها احث لزا مي تحسب ثالث درجات
للنشاط الصفي وحمس درجات للتيییا في وسط الفصل واثنتا
عشرة درجة تختص االتيییا في نهاية الفصل ،ودرجة التيییا الشفهي
تحسب من عشرين.
مالحظة  : 1الدروس التي لیس لها تيییا في وسط الفصل
الدراسي تضاف حمس درجات التي تكوه للتيییا في وسط فصل
تلك الد روس لى درجة الفصل النهائیة ودرجتها تحسب من سبع
عشرة درجة.
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مالحظة  : 2تؤحل الدرجة النهائیة للدروس التي لها تيییا شفهي
ضافةً لى التيییا التحريري من معدل درجتي االمتحاه التحريري
والشفهي.
مالحظة  : 3ذا أدى الطالب مع التنسیق التيییا للدرس اللي ال
يحتوي على اح ث لزامي واجتازه اصورة غیاایة أو االترقیة فإه
درجته في نهاية الفصل تحسب على أساس اليیمة العددية من
عشرين.
مالحظة  : 4في حالة عدم مشاركة الطالب في تيییا وسط الفصل
لعلر ميبول فإه الدرجة في نهاية الفصل تحسب سبع عشرة درجة
اناءً على اليیمة العددية.
المادة  )60من منموع عشرين درجة للتيییا التحريري في كل
مادة دراسیة نظرية فیها احث لزامي تحسب ثالث درجات للنشاط
الصفي وحمس درجات للبحث اإللزامي واثنتا عشرة درجة تختص
االتيییا في نهاية الفصل ،ودرجة التيییا الشفهي تحسب من عشرين.
مالحظة  : 1في حالة موافية اليسا العلمي ا التراوي التااع للمركز
التعلیمي يمكن األستاذ أه ينعل درجات احث الطالب ادالً من
التيییا.
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مالحظة  : 2ذا أدى الطالب مع التنسیق التيییا للدرس اللي
يحتوي على احث لزامي واجتازه اصورة غیاایة أو االترقیة فإه
درجته في نهاية الفصل تحسب استناداً لى المادة ( .58وسیعلن
ارنامنه التنفیلي).
مالحظة  : 3االنسبة لى الدروس التي تحتوي على احث لزامي
واجتازاا الطالب اصورة غیاایة أو االترقیة فإنه ملزم اكتااة احث
في طبياً لنظام البحوث أثناء الدراسة.
المادة  )61ينرى تيییا دروس الفيه واأل ول اصورة تحريرية
وشفهیة ،وأما سائر الدروس فبص ورة تحريرية فيط.
مالحظة :سیكوه العمل االنسبة لى قامة التيییا الشفهي في
الدروس التخصصیة اناءً على ميتر

األقسام العلمیة ا التراوية

ومصادقة المنلس التعلیمي التااع للمركز التعلیمي.
المادة  ) 62الحد األدنى للدرجة الميبولة في مرحلة الماجستیر
في كل مادة دراسیة  12درجة والدرجة األقل من  12تحسب درجة
رسوب ،والطالب ملزم اأه يختار المادة ثانیةً في حالة رسواه.
المادة  ) 63أقل درجة ميبولة في الدروس التي لها تيییا شفهي
ااإلضافة لى التيییا التحريري في كل امتحاه منهما اي  10اشرط
أه ال يكوه معدل الدرجتین أقل من اثنتي عشرة درجة.
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مالحظة :في ورة عدم الحصول على درجة ميبولة في أحد
التيییمات الشفهیة أو التحريرية فالطالب يعد راسباً في ذلك الدرس
واناءً على رأي اليسا العلمي والتراوي المعني اللك فالطالب ملزم
اإعادة ذلك الدرس أو او مكلف اأداء التيییا التحريري أو الشفهي
(حسب المورد) في الفصل الالحق.
المادة  ) 64المركز التعلیمي ملزم اإ دار الوثیية الدراسیة لكل
الطالب في نهاية كل فصل اعد آحر تيییا على ضوء جدول التيییا
في مدة أقصااا  45يوماً.
مالحظة  : 1درجات كل الدروس ا األعا من الميبولة
والمرفوضة ا ستثبت في وثیية الطالب وتحسب من المعدل.
مالحظة  ) 2في دروس الترقیة والدروس الغیاایة فعالوةً على
تثبیت الدرجة في عموداا الخاص يكرر أيضاً في الوثیية عنواه
ارتيائي أو غیااي.
مالحظة  : 3درجات الدروس اإلضافیة تدرج أيضاً في الوثیية،
ولكنها ال تحسب من المعدل .وفي ورة حاجة الطالب لى اراز
درجات الدروس ا إلضافیة لى مراكز تعلیمیة أحرى فإه الوحدات
اإلضافیة ستدرج اصورة رسمیة في الوثیية.
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المادة  ) 65تكوه الدرجة غیر قاالة للتغییر اعد تثبیتها في الوثیية
وكشف الدرجات (كارتكس) ،وال يمكن تغییراا ال في حالة حراز
الخطأ وتأيید الرئیس األعلى للمركز التعلیمي مع موافية معاونیة
التعلیا التااعة للمصطفى

.

المادة  ) 66يثبت معدل الدرجات (األعا من درجة الننا
والرسوب) في الوثیية في نهاية كل فصل ،ويثبت معدل الدرجات
في نهاية مرحلة الماجستیر في كل فصل في كشف الدرجات
(كارتكس).
مالحظة  : 1يكوه تنظیا و دور الوثیية الدراسیة وحساب معدل
الدرجات اناءً على الخطة المرسومة لللك التي تعلنها معاونیة
التعلیا التااعة للمصطفى

.

مالحظة  : 2ال تحسب الدورة الصیفیة كفصلٍ دراسي ،وتحسب
درجات اله الدورة في المعدل العام فيط.
ب) التقییم االرتقائی
المادة  ) 67يستطیع المركز التعلیمي أه ينري تيییماً ارتيائیاً
للطالب اشرط أه يكوه الطالب ضمن أحد األقسام الثالثة اآلتیة:
 1ا الطالب المستعدوه إلتمام الحد األدنى للوحدات الميررة لها
في فصلین متتالیین امعدل أعلى من سبع عشرة درجة وأه ال
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يكونوا قد حصلوا سااياً على درجة أقل من حمس عشرة في
الموضوع اللي يتيدموه للتيیا االرتيائي فیه.
 2ا الطالب اللين في اداية تعريفها لى المراكز التعلیمیة كانوا قد
درسوا دروساً سااياً واا على أابة االستعداد للتيییا.
 3ا الطالب اللين لا يشخص اليسا العلمي ا التراوي اعد التيییا
العلمي أه مشاركتها في حضور الدروس للوحدات المختارة
ضروري.
مالحظة :في مورد الطالب اللين لديها وضع حاص يعمل اناءً
على رأي اليسا العلمي ا التراوي المعني اللك وتأيید المركز
التعلیمي.
المادة  ) 68يمكن الطالب أه يشاركوا في التيییا االرتيائي في
كل مادة من المواد مرة واحدة فيط.
المادة  ) 69التيییا االرتيائي او نظیر التيییا العادي (من حیث
التحريري والشفهي) وينريه المركز التعلیمي متزامناً مع التيییا
العادي.
مالحظة :يستطیع المركز التعلیمي في موارد حا ة أه ينري
التيییا االرتيائي في غیر الوقت الملكور آنفاً.
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المادة  ) 70يستطیع الطالب أه يشارك في التيییا االرتيائي في
حالة عدم كوه الدروس المعینة لالرتياء من ضمن الوحدات
المختارة في الفصل الدراسي المتعلق اه.
المادة  ) 71ينرى التيییا االرتيائي على ضوء البرنامج التعلیمي
والمتوه المصواة من المصطفى

 ،ولكن تيییا الدروس الغیاایة ييام

على أساس المصادر والمتوه الميترحة من اليسا العلمي التراوي
والتي اي أقوى من مصادر الدرس الحضوري.
المادة  ) 72اليوانین المتعلية االتيییا العادي تشمل التيییا
االرتيائي والغیااي أيضاً ،وعدم المشاركة في التيییا من غیر علر
ميبول يوجب درج درجة فر في الوثیية.
ج) تقییم التطور الدراسی
المادة  ) 73تيییا التطور الدراسي للطالب في كل درس ييع على
أساس معدل الحضور والنشاطات العلمیة والبحثیة ونتائج التيییا
التحريري والشفهي في أثناء الفصل الدراسي وفي نهايته ،ويكوه
تيییا التطور الدراسي في الفصل الدراسي على أساس معدل درجات
الدروس والوحدات الدراسیة لللك الفصل.
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المادة  )74ال ينبغي أه يكوه معدل درجات الطالب في كل
فصل أقل من  ، 14واخالفه سیكوه تسنیل الطالب في الفصل التالي
مشروطاً.
مالحظة :المركز التعلیمي مكلّفٌ اإطالع الطالب ومعاونیة التعلیا
التااعة للمصطفى

كتااةً اموضوع كونه مشروطاً ،وترفق نسخة من

ذلك الكتاب في ملفه التعلیمي.
المادة  ) 75ذا كاه الطالب في مرحلة الماجستیر مشروطاً حالل
فصلین دراسیین وفي أي مرحلة دراسیة كاه يمكن المركز التعلیمي
مع االلتفات لى ظروفه أه يغلق ملفه.
مالحظة :كوه الطالب مشروطاً في ثالثة فصول متتالیة أو أراعة
فصول متفرقة يوجب غلق ملفه من قبل المركز التعلیمي.
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الفصل العاشر :تغيير الفرع والتخصص
المادة  ) 76يمكن تغییر الفرع والتخصص مرة واحدة فيط في
حالة توفر الشروط اآلتیة االتنسیق مع األقسام العلمیة ا التراوية
المعنیة اللك الشأه ومع موافية المركز التعلیمي وتأيید معاونیة
التعلیا التااعة للمصطفى

.

 1ا عدم وجود مانع طبياً لليوانین التعلیمیة من استمرار المتيدم
في دراسة في الفرع والتخصص السااق.
 2ا تمام فصل دراسي على األقل في الفرع والتخصص المتعلق
اه.
 3ا أه ال يكوه معدل جمیع الوحدات التي أنهااا المتيدم أقل
من .14
 4ا يمكن المتيدم أه ينهي الوحدات الدراسیة للفرع والتخصص
النديد مع االلتفات لى الحد األقصى لمدة الدراسة المسمو اها.
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مالحظة :كما أه تغییر فرع الطالب وتخصصه موجب لنيله من
مركز تعلیمي لى مركز تعلمي آحر فإه المتيدم ينب أه يكوه
حا الً على شروط االنتيال ااإلضافة لى وجوب كونه حا الً على
شروط تغییر الفرع والتخصص.
المادة  ) 77في حالة الموافية على طلب تغییر الفرع والتخصص
فإه الطالب مكلف اأه يسنل في أول فصل في الفرع والتخصص
النديدين.
مالحظة :عدم التسنیل في الفرع والتخصص النديدين يكوه
امثااة االنصراف عن تغییر الفرع والتخصص الساايین ولن يكوه
للطالب الحق في تغییر الفرع والتخصص من جديد في كل مراحله
الدراسیة.
المادة  ) 78االنسبة للطالب اللين ينشغلوه في الدراسة في الفرع
والتخصص النديدين اعد تغییر فرعها وتخصصها وكانوا قد أتموا
وحداتها الدراسیة في الفرع والتخصص الساايین فإه اؤالء تدقق
وحداتها الدراسیة ويخضعوه ألنظمة المعادلة.
المادة  ) 79ينب على الطالب أه ييدم طلباً مكتوااً لتغییر فرعه
وتخصصه ااإلضافة لى المستمسكات الالزمة قبل شهر على أقل
التيادير من ادء الدروس ييدمه لى معاونیة التعلیا التااعة لمركزه
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التعلیمي ،والم ركز التعلیمي مكلف أيضاً اأه ينیب عن طلب الطالب
امدة أقصااا أسبوعاه اعد استالم طلبه مع االلتفات لى وجهة نظر
األقسام العلمیة ا التراوية التي كاه فیها والتي يريد االلتحاق اها،
وتخبر معاونیة التعلیا التااعة للمصطفى
فیه االنتینة حالل أسبوع.

المركز التعلیمي اللي كاه
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الفصل الحادي عشر :االنتقال
المادة  ) 80االنتيال امعنى تغییر محل دراسة الطالب ،وييبل اناءً
على الشروط اآلتیة:
 1ا تمام فصل دراسي في المركز التعلیمي المنتيل منه.
 2ا اياء فصلین دراسیین على األقل من الوحدات الدراسیة للدورة.
3ا وجود الفرع والتخصص الدراسي للطالب في المركز التعلیمي
المنتيل لیه.
 4ا عدم وجود منع من دراسته في المركز التعلیمي المنتيل منه.
 5ا موافية المركز التعلیمي المنتيل منه والمركز التعلیمي المنتيل
لیه.
المادة  ) 81يستطیع الطالب في كل دورة من الدورات الدراسیة أه
ييدم طلب االنتيال مرة واحدة فيط.
مالحظة :ينب على الطالب اعد انتهائه من مراحل االنتيال أه
يعرف نفسه لى المركز التعلیمي المنتيل لیه ،وفي حالة عدم تعريف
نفسه فإنه يحسب متخلفاً ويتعامل معه طبياً للضوااط الميررة.

النظام التعلیمي لمرحلة الماجستیر
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المادة  ) 82اعد كوه انتيال الطالب حتمیاً ينب على المركز
التعلیمي المنتيل منه أه يرسل جمیع مستمسكات الطالب لى المركز
التعلیمي المنتيل لیه.
المادة  )83مراحل االنتيال:
 1ا تيديا طلب مكتوب من قبل الطالب لى المركز التعلیمي
المنتيل منه.
مالحظة :ينب أه يسلا الطلب المكتوب للطالب لى المركز
التعلیمي في محل دراسته منل شهر ونصف على األقل قبل اداية
الدروس.
 2ا موافية المركز التعلیمي المنتيل منه.
مالحظة :يرسل المركز التعلیمي المنتيل منه في حالة موافيته
على االنتيال موافيته مرفية اطلب الطالب وسواايه التعلیمیة لى
المركز التعلیمي المنتيل لیه لمدة أقصااا أسبوع من تاريخ و ول
الطلب.
 3ا موافية المركز التعلیمي المنتيل لیه.
مالحظة :المركز التعلیا المنتيل لیه موظف اإعاله وجهة نظره
االنسبة لى اليبول وعدمه في مدة أقصااا أسبوع من تاريخ استالمه
المستمسكات.
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 4ا تأيید معاونیة التعلیا التااعة للمصطفى

.

مالحظة  :1تنبئ معاونیة التعلیا الطالب والمركز التعلیمي المنتيل
منه والمركز التعلیمي المنتيل لیه االنتینة النهائیة في مدة أقصااا
أسبوع.
مالحظة  : 2ينب أه يكوه الطالب حا الً على شروط تغییر
الفرع والتخصص في حالة كوه االنتيال مستلزماً لتغییر الفرع
والتخصص.
مالحظة  :3يمكن أه تبت معاونیة التعلیا التااعة للمصطفى
نفسها اانتيال الطالب في حالة عدم وجود دورة تعلیمیة في المدرسة
التي يريد االنتيال منها.
المادة  ) 84ينب أه يكوه انتيال الطالب من المراكز التعلیمیة
التااعة للمصطفى

من (داحل البالد) لى حارج البالد واالعكس

اموافية معاونیة التعلیا التااعة للمصطفى

.

المادة  )85تستطیع معاونیة التعلیا التااعة للمصطفى

أه تيدم

على نيل الطالب اصورة مستيلة في مورد الضرورة وشكوى الطالب
من المركز التعلیمي اللي يريد االنتيال منه.
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الفصل الثاني عشر :الطالب الضيف
المادة  )86في اعض األحیاه يكوه الطالب مضطراً لى تبديل
مكاه دراسته اصورة مؤقتة فیمكنه أه يبدله مع موافية المركزين
التعلیمیین المنتيل منه والمنتيل لیه اصفة طالب ضیف.
مالحظة  : 1ال مانع من یرورة الطالب ضیفاً في مركز تعلیمي
آحر إلكمال درس واحد أو أكثر مع موافية المركزين التعلیمیین
المنتيل منه والمنتيل لیه.
مالحظة  : 2احتیار وحدات الطالب ا سواء أكاه اصورة درس
واحد أو اصورة الوقت التام ا ينب أه يكوه االتنسیق مع اليسا
العلمي ا التراوي وموافية المركزين التعلیمیین المنتيل منه والمنتيل
لیه.
مالحظة  ) 3كوه الطالب ضیفاً في المراكز التعلیمیة في حارج
البالد ينب أه يكوه اموافية المركزين التعلیمیین المنتيل منه
والمنتيل لیه وتأيید معاونیة التعلیا التااعة للمصطفى

.
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المادة  ) 87كوه الطالب ضیفاً في أحد المراكز التعلیمیة مشروط
اإتمامه على األقل فصله الدراسي في المركز التعلیمي المنتيل منه.
المادة  )88ينب أه ال يتناوز عدد الدروس التي أكملها الطالب
اصفته ضیفاً (سواء أكانت اصورة وقت كامل أو اصورة درس واحد)
في مركز تعلیمي واحد أو مراكز متعددة ا  30االمئة من كل وحدات
الدورة.
المادة  )89تثبت الوحدات الدراسیة نفسها التي ينهیها الطالب
الضیف في أحد المراكز التعلیمیة في وثیيته في المركز التعلیمي
المنتيل منه ،وتؤحل اعین االعتبار درجاتها في حساب المعدل
الفصلي ومعدله العام .والمركز التعلیمي المنتيل لیه مكلّفٌ اإرسال
وثیية الطالب طبق البرنامج المعد لها لى المركز التعلیمي المنتيل
منه.
المادة  ) 90شهادة التخرج من الدراسة للطالب الضیف يصدراا
المركز التعلیمي المنتيل منه.
المادة  ) 91كوه الطالب ضیفاً في المراكز التعلیمیة التااعة
للمصطفى

من ((داحل البالد)) لى حارجها واالعكس ينب أه

يكوه اموافية معاونیة التعلیا التااعة للمصطفى

.
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الفصل الثالث عشر :معادلة الدروس
المادة  )92الطالب اللين أكملوا سااياً دروساً في أحد المراكز
التعلیمیة التااعة للمصطفى
المصطفى

أو أحد المراكز التعلیمیة المؤيدة من

ا في داحل أو حارج البلد ا يستطیعوه أه يعادلوا

وحداتها الدراسیة اشرط حصولها على الشروط اآلتیة:
 1ا أه تكوه عناوين الدروس التي أكملها الطالب لها اشتراك
مضموني مع دروس ارنامج المصطفى

اتشخیص اليسا العلمي

التراوي المتعلق اللك في المركز التعلیمي المنتيل لیه على األقل
 %75وأه ال تكوه أقل ااعتبار عدد الوحدات.
 2ا أه ال تكوه درجات الدروس التي أكملها الطالب أقل من .12
3ا قبول الدروس المعادلة مشروط االتيییا العلمي للطالب من قبل
اليسا العلمي ا التراوي المرتبط اللك.
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المادة  ) 93يطر من المدة المسمو اها للدراسة فصل واحد
اإزاء كل  14وحدة دراسیة معادلة.
المادة  ) 94تثبت الدروس الميبولة في وثیية الطالب وتؤحل اعین
االعتبار درجاتها في حساب المعدل العام لدرجات الطالب في نهاية
الدراسة.
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الفصل الرابع عشر :التخرج من الدراسة
المادة  )95ذا أكمل الطالب كل الوحدات الدراسیة لمرحلة
الماجستیر اننا

طبياً للبرنامج الميرر وعلى ضوء الا النظام

فیعرف اأنه حريج اله المرحلة (حسب المورد).
المادة  ) 96تمنح شهادة الماجستیر لى األفراد اللين يحرز
حصولها على الشروط اآلتیة:
 1ا كمال الدورة في المدة المسمو اها للدراسة.
2ا أه يكوه حا الً على معدل  14في الحد األدنى.
مالحظة :ال يستحق الطالب شهادة الماجستیر في الموارد التي
تمنع فیها لننة االنضباط التااعة للمصطفى

من منحه الشهادة طبياً

للنظام المتعلق اللك.
المادة  ) 97سیكوه تاريخ التخرج من الدراسة اعد عاله نتائج
آحر الدرجات لدروس مرحلة الماجستیر.
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المادة  )98المراكز التعلیمیة مكلفة اعد شهرين في أقصى حد اعد
آحر تيییا للطالب اأه تخبر معاونیة التعلیا التااعة للمصطفى
اوضعیة تخرج الطالب إل دار الشهادة.
المادة  ) 99شهادة الدراسة تكوه قطعیة اعد تصديق معاونیة
التعلیا التااعة للمصطفى

وتوقیع رئیس المصطفى

.

المادة  ) 100لكي يأحل الطالب شهادة الماجستیر في فرعه
المحدد ينب أه يكوه معدل جمیع درجاته في نهاية الدورة
الدراسیة على األقل  . 14وفي حالة كوه معدل درجات الطالب أقل
من  14ولا يكن له مانع من ناحیة مدة الدراسة فإنه يستطیع أه
يختار من جديد  20وحدة دراسیة على األكثر امعدل فصل واحد
من الدروس التي ننح فیها ادرجة أقل من  12ويعید تلك الدروس
حتى يتدارك معدله العام.
مالحظة :يمنح الطالب اللين معدلها من  12لى  14شهادة
كمال الدورة المعینة وال تتعلق اها شهادة الماجستیر.
مالحظة :يمنح الطالب اللين تخلفوا عن الدراسة واأي حنة
كاه تخلفها شهادة الدروس مع ذكر الوحدات والدرجات التي
حصلوا علیها فيط.
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المادة  )101البت ورفع اإلاهام عن الموارد المسكوت عن ذكراا
والمبهمة ا حسب الظاار ا في الا النظام من مسؤولیة معاونیة
التعلیا التااعة للمصطفى

.

الا النظام في  100مادة و 79مالحظة ،ودقق التدقیق النهائي
اتاريخ  89 /7 /20في لننة تدوين النُّظا التعلیمیة الملحية
االمنلس التعلیمي التااع للمصطفى
المحترم للمصطفى

 ،واعد تصديق الرئیس

سیكوه حتمي التنفیل.

