
 

  



 

 

 القواعد واإلجراءات التنفيذية املنظمة لالختبار الشامل  
 يف برامج الدراسات العليا

 

  
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 القاعدة األوىل : 

، أما  وجيب إدراج ذلك يف اخلطة املنهجية للربانمج  االختبار الشامل إلزامي على مجيع الطلبة ملرحلة الدكتوراه  
 وفق ما أقر يف الربانمج املعتمد .  مرحلة املاجستري فيكون ذلك اختياريا 

 

 اهلدف من االختبار    القاعدة الثانية : 

 -ني : يقياس قدرة الطالب يف جانبني رئيسيهدف االختبار الشامل إىل 
 -لتحصيلي : ااجلانب  -أ

و يهدف إىل قياس قدرة الطالب عمقاا و مشوالا ، يف استيعاب موضوعات التخصص الرئيس ، و التخصصات  
 إن وجدت .  –الفرعية 

   -اجلانب التحليلي :  -ب

االستنتاج ، و اقرتاح احللول املناسبة ملا  ويهدف إىل قياس قدرة الطالب املنهجية على التأمل ، و التحليل و   
 يعرض علية من أسئلة . 

 : ( من املادة )السادسة والعشرين( من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات على التايل8ينص البند )
 الدراسات العليا يف احلاالت التالية :يلغى قيد الطالب بقرار من جملس عمادة 

 بعد السماح له إبعادته مرة واحدة. –إن وجد  –إذا مل جيتز االختبار الشامل  -8

 : ( من املادة )األربعني( من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات على التايل3ينص البند )
وطالب الددكتوراه بعدد إئائهمدا مجيدع املقدررات املطلوبدة  –إذا اقتضى برانمج دراسته ذلك   –أن جيتاز طالب املاجستري    -3

اختباراا حتريريا وشفويا شامالا تعقده جلنة متخصصة وفق قواعد يقرها جملس اجلامعدة بندا ا علدى تو دية جملدس القسدف وموافقدة 
لدراسات العليا . ويكون هداا االختبدار يف التخصدص الدرئيس للطالدب والتخصصدات جملس الكلية املختصة وجملس عمادة ا

الفرعية إن وجدت . ويعد الطالب مرشحاا لنيل الدرجة إذا اجتاز االختبار من املرة األوىل ، أما إن أخفق فيه أو يف جز  منه 
 .فيعطى فر ة واحدة خالل فصلني دراسيني . فإن أخفق يلغى قيده



 

 
   مكونات االختبار الشامل القاعدة الثالثة :

 خر شفهي . يتكون االختبار الشامل من شقني : أحدامها حتريري و اآل -أ

يف   -ب الثاين  و  الرئيس  التخصص  يف  أوهلما   : جزأين  من  الشفهي  و كالك   ، التحريري  االختبار  يتكون 
 إن وجدت .  –التخصص أو التخصصات الفرعية 

 جيب أن حتقق مكوانت االختبار االهداف املأمولة منه .  -ج

 مراعاة التغطية الشمولية يف أسئلة االختبار للتخصص الرئيس والفرعي )إن وجد(. -د

 

 جلنة االختبار :   القاعدة الرابعة : 

أعضا  هيئة تدريس من القسف وجيوز عند الضرورة زيدة يشكل جملس القسف املختص اللجنة من ثالثة   -أ
ملشاركني من ذوي االختصاص يف ختصص الطالب الرئيس ،  او األساتاة  أمن األساتاة    ذلك إىل مخسة  

 .ويكون أحدهف مقرراا  إن وجدت –و التخصصات الفرعية 

اللجنة مسؤول -ب الشامل مبا يف ذلك    ةمسؤولي  ةتكون  إعداد    حتديد جماالت االختبار واتمة عن االختبار 
 . وتقييف الطالبحتديد النتيجة  أسئلته و 

 يكون أحد أعضا  اللجنة ميت للطالب بصلة قرابة مباشرة .  أالجيب  -ج

  فيجوز للقسف إشراك ات فرعية من خارج القسف ،  عند احتوا  متطلبات الربانمج على ختصص أو ختصص -د
 . وفق املعايري احملددة يف الفقرة )أ( يف جلنة االختبار  من القسف أو األقسام ذات العالقةأحد املتخصصني 

 تكون جلنة االختبار التحريري هي جلنة االختبار الشفهي .  -ه

 

 اجراءات االمتحان وأجزائه :  القاعدة اخلامسة : 
1.   . الدراسية  املقررات  من  االنتها   مباشرة  يلي  الاي  الدراسي  الفصل  الشامل خالل  االختبار  إجرا   يتف 

 .وجيوز أتجيل ذلك حبد أقصى إىل الفصل الدراسي التايل بنا  على موافقة جملس القسف املختص 

 حيدد جملس القسف موعد االختبار الشامل قبل شهر على األقل من موعد انعقاده.  .2

 



 

رئيس القسف املختص الطالب كتابياا مبوعد االختبار قبل موعده بعشرين يوماا على األقل وجيب أن    خيطر .3
 يشمل ذلك االخطار على التايل : 

 

 مدتددددددددده: ..........  التوقيت: .......... املكان: .......... التاريددددخ : ..........
 

 والشفهي( وذلك لكال شقي االختبار )التحريري 
عن   .4 بينهما  املدة  تزيد  أال  على  اليوم(  نفس  يف  انعقادمها  )وجيوز  التحريري  بعد  الشفهي  االختبار  يعقد 

 مخسة عشر يوماا. 

 تكون مدة االختبار التحريري ثالث ساعات على األقل وال تزيد عن مخس ساعات.  .5

 تكون مدة االختبار الشفهي ساعة واحدة وال تزيد عن ساعتني .  .6

 

 أحكام عامة :  : السادسة القاعدة 

 .  للدرجةالختبار الشامل مرشحاا اتاز جي الاييعد الطالب  .1
 .   ٪ 70درجة االجتياز يف االختبار الشامل بشقيه التحريري والشفهي هي  .2

جيوز ملن مل حيصل على درجة االجتياز يف االختبار التحريري أو الشفهي أو كالمها أن مينح فر ة واحدة   .3
 الفصل الدراسي التايل فإن أخفق يلغى قيده . خالل 

 يطبق مبدأ املعدل العام لتقديرات أعضا  اللجنة للدرجة النهائية كلما أمكن. .4

جيوز جمللس القسف تشكيل جلنة اختبار أخرى للطالب الاي أخفق يف املرة األوىل غري اللجنة اليت اشرفت  .5
 على االختبار األول . 

الدر  .6 عمادة  القسف  رئيس  خالل  خيطر  والشفهي  التحريري  بشقيه  الشامل  االختبار  بنتيجة  العليا  اسات 
 اسبوعني على األكثر من اتريخ اختاذ القرار من قبل جلنة االختبار. 

تصدر اللجنة قرارها يف مدة أقصاها اسبوع من اتريخ انعقاد االختبار الشفهي ويكون قرارها ئائياا ال يقبل   .7
 االعرتاض.

 


