
 جامعة الحسين بن طالل في ()الماجستيرالدرجة الجامعية الثانية  منح تعليمات

( من نظام منح الدرجات والشهادات في  4صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى الفقرة )أ( من المادة )

 م  2003( لسنة 43جامعة الحسين بن طالل رقم )

 (١ (المـادة

 اعتبارا   بها ويعمل) الجامعة في ()الماجستيرالدرجة الجامعية الثانية   منح تعليمات  (التعليمات  هذه تسمى

 . 2017/ 2016 الجامعي العام من لثانيا الدراسي الفصل بداية من

 (2 (المـادة

 ذلك:خالف  القرينة على تدل لم ما منها، كلّ  إزاء الواردة المعاني التالية والعبارات  للّكلمات  يكون

 جامعة الحسين بن طالل.    :الجامعـــــــــة

 رئيس الجامعة.    : الـــــــــرئيس

 مجلس العمداء في الجامعة.     :مجلس العمداء

 مجلس الدراسات العليا.      :المجـلـــــــــس

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.      :العمــــــــــــادة

 العليا عميد البحث العلمي والدراسات     العميـــــــــــــد:

 المعنية الكلية      الكليـــــــــــــــة:

 المعنية الّكلية عميد      الكليـــــــة:عميد 

 المعنية الّكلية في العليا الدراسات  لجنة      الّكليــــــــة:لجنة 

 الّكلية في المعني القسم      :القســــــــــــــــم

 المعني القسم في العليا الدراسات  لجنة      القســـــــــم:لجنة 

 القسم في الشامل االمتحان لجنة     االمتحـــــان:لجنة 

 عضو هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة الطالب.     :لـــــمشـــــــرفا

 العليا.الدراسات  عضو هيئة التدريس الذي يرشد طلبة     األكاديمي:المرشد 

 أي برنامج من برامج الماجستير.      الــبــــرنـــامـــج:

 الفصل الدراسي األول أو الثاني من كل عام جامعي.     الفصل الدراسي العادي:

 (3 (المــادة

ا العمداء مجلس يشككلّ  .أ  وعضكوية جامعي برئاسكة العميد  عام كلّ  مطلع في العليا للدراسكات  مجلسك 

 داخل من العمداء مجلس األسككاتذة ياتارهم من الّكليات وثالثة في العليا الدراسككات  لجان رؤسككاء

 .خارجها من أو الجامعة

 التالية: والمسؤوليات  الصالحيات  بالمجلس تناط .ب

 أو تجميده الجامعة في العليا الدراسكات  برامج من برنامج أي بفتح العمداء مجلس إلى التوصكية (1

 .إلغائه أو

 .الاريجين نتائج بإقرار العمداء لمجلس التوصية (2

 .العلمية الشهادات  بمنح العمداء مجلس إلى التوصية (3

 .تعديلها أو الدراسية بالاطط الجامعة في الدراسية الاطة للجنة التوصية (4

 .العليا الدراسات  لطلبة والقروض  المساعدات  بمنح الجامعة لرئيس التوصية (5

 .عام كلّ  بداية في الطلبة تشغيل لبرنامج سنوي مبلغ برصد  العمداء لمجلس التوصية (6

 .الجامعة رئيس إلى التقييم نتائج ورفع العليا للدراسات  التدريسية العملية تقييم (7

 .العليا الدراسات  برامج في سنويا   قبولهم المقترح الطلبة بأعداد  العمداء لمجلس التوصية (8

 .تعديلها العليا أو الااصة ببرامج الدراسات  بالتعليمات  العمداء لمجلس التوصية (9



على   بناء مسكككار كلّ  في العليا الدراسكككات  برامج في المقبولين الطلبة كشكككوفات  إقرار (10

 .الّكلية لجنة وتنسيب  القسم لجنة توصية

 والّكلية القسم في العليا الدراسات لجان

 (4المـادة )

 من " القسكم في العليا الدراسكات  لجنة " عليا دراسكات  برامج فيه يوجد  الذي القسكم مجلس يشككلّ  .أ

المتعلقة  القسككم مجلس صككالحيات  إليها ويفوض  عام، لمدة القسككم في التدريسككية الهيئة أعضككاء

 التالي: النحو على اللجنة تشكيل ويكون العليا بالدراسات 

 رئيس ا./ القسم رئيس (1

اإلشككراف أو التدريس في  شككروط عليهم تنطبق ممن القسككم مجلس ياتارهم أعضككاء أربعة  (2

البرنامج وفي حال عدم توفر الشكككروط يتم تكليي أي من أعضكككاء هيئة التدريس في القسكككم أو 

 الكلية. 

رئيسكا    الّكلية عميد  من مشكتركة عليا دراسكات  برامج فيها يوجد  التي في الّكليات  اللجنة هذه تشككلّ  .ب

 .أعضاء فيها األقسام ورؤساء

 يلي: ما القسم لجنة صالحيات  تشمل .ج

القسكم، من خالل تعيين مرشكد أكاديمي في بداية كل عام دراسكي   في للطلبة األكاديمي اإلرشكاد  (1

 برامجلطلبة البرنامج الواحد في القسم ممن تنطبق عليهم شروط التدريس واإلشراف في ال

 .القسم في العليا بالدراسات  العالقة ذات  األمور كافة على اإلشراف (2

 التالية: األمور في الّكلية لجنة إلى التوصية تقديم (3

 .إلغائها أو تجميدها أو القسم في عليا دراسات  برامج فتح اقتراح •

 .المعدلة أو الجديدة الدراسية الاطط إعداد  •

 .قبولهم المنوي الطلبة أعداد  •

 .موعده وتحديد  الشامل االمتحان لجان تشكيل •

 .الرسالة عنوان وإقرار المشارك والمشرف المشرف تسمية •

 .الجامعية الرسائل مشاريع إقرار •

 .االستدراكية المواد  تحديد  •

 .آخر إلى تاصص  من وتحويلهم الطلبة انتقال •

 .الدّراسيّة المواد  معادلة •

 .ضرورية ومستلزمات  علمية مواد  من البرامج حاجة تحديد  •

 .المناقشات  مواعيد  وتحديد  المناقشة لجان بتشكيل التوصية •

 امتحانات المواد الدراسية.نتائج  •

 رفع قوائم بأسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية ومتابعة شؤون تشغيلهم. •

 تنسيق الندوات العلمية الااصة بطلبة القسم. •

 عقد اجتماعات مع طلبة الدراسات العليا. •

سي التوصية إلى لجنة الكلية بأعداد الطلبة المنوي قبولهم في البرنامج بداية كل فصل درا •

 المجلس.وفقا  للشواغر ليتم إقراراها من 

 ثالثة من الماجستير برامج من برنامج لكلّ  أكثر أو لجنة دراسي عام كلّ  بداية في القسم لجنة تشكلّ  .د

 وتناط في التّاّصص المعني، الشامل االمتحان لجنة تسمى أكاديمية، رتبة  أعالهم يرأسها أعضاء

 المعنيين:  المدرسين مع بالتنسيق اآلتية المهام اللجنة بهذه



 .تاصص  لكلّ  المعرفية المجاالت  وفق الشامل االمتحان محاور تحديد  (1

 .الشامل االمتحان محاور من محور لكلّ  المطلوبة القراءات  تحديد  (2

 .الطالب  يدرسه الذي الّتاّصص  في الشامل االمتحان أسئلة اختيار (3

 .الشامل االمتحان ألسئلة النموذجية اإلجابات  وضع على اإلشراف (4

لجنة  إلى النتيجة ورفع العالمات  ووضكع اللجنة أعضكاء من اإلجابات  تصكحيح على اإلشكراف (5

 .القسم

مجلس  صكالحيات  إليها وتفوض  عام لمدة " في الّكلية العليا الدراسكات  لجنة " الّكلية مجلس يشككلّ  .ه

 التالي: النحو على اللجنة تشكيل ويكون العليا بالدراسات  المتعلقة الّكلية

ينيبه ممن تنطبق عليه شكروط األشكراف والتدريس في برامج   من للجنة( أوالّكلية رئيسكا    عميد  (1

 .الكليةالدراسات العليا في 

 .أعضاء األقسام في العليا الدراسات  لجان رؤساء (2

س في الّكلية؛ )وإال فممن تنطبق عليهم شككككروط التدري األسككككاتذة من تدريس هيئة عضككككوي (3

 (.واإلشراف

 :الّكلية لجنة صالحيات  تشمل .و

 .الّكلية في العليا الدراسات  أمور على اإلشراف (1

 باتااذ  إلى العميد  والتنسكيب  المادة هذه من) ج (الفقرة في الواردة القسكم لجنة توصكيات  دراسكة (2

 .بشأنها المناسب  القرار

 المتطلبـات

 (5المـادة )

معتمدة، ويجوز أن تزيد عن ذلك بما ال يتجاوز   سكاعة) 33) الماجسكتير درجة نيل متطلبات  تكون .أ

وفقا   المتطلبات  هذه ( سككاعات وذلك بموافقة مجلس العمداء للتاصككصككات العلمية فقط، وتوز 9)

 :اآلتيين للمسارين

 ويشمل: الرسالة مسار (1

  معتمدة. ( ساعة15-24) بواقع بنجاح اإلجبارية المواد  دراسة •

 المواد  من بنجاح معتمدة ( سكككاعات 9( سكككاعات وال تزيد عن )6)ل عن  دراسكككة ما ال يق •

 االختيارية.

 .معتمدة ساعات ) ٩ (لها ياصص  جامعية رسالة •

 ويشمل  الشامل االمتحان مسار (2

 معتمدة كحد أدنى. ( ساعة24 (بواقع بنجاح اإلجبارية المواد  دراسة •

 االختيارية كحد أعلى. المواد  من بنجاح معتمدة ( ساعات 9) دراسة •

التقويم   في المعلن الموعد  عادي وفق دراسككي فصككل كلّ  في واحدة مرة الشككامل االمتحان يعقد  .ب

العميد، على أن يتقدم الطالب   من قرار على بناء   الصككككيفي الفصككككل في عقده الجامعي، ويجوز

الحد األدنى من متطلبات الاطة الدراسككية بنجاح وشككريطه أن ال يقل   إنهائهلالمتحان الشككامل بعد 

 .%(76معدله التراكمي عن )

  االمتحان، لجنة أعضكاء يضكعها التي العالمات  بمتوسكط النهائية الشكامل االمتحان عالمة تحسكب  .ج

 االمتحان محاور من محور أي عالمة تقل ال أن على ،الّكلية العالمة ( من %70وعالمة النجاح )

 .% 65عن 



 لجنة الكليةوالتوصكية بها إلى  إلقرارها،تُرفع نتائج االمتحان الشكامل بشكّكل مكتوم إلى لجنة القسكم   .د

 لرفعها إلى المجلس في مدة ال تتجاوز أسبو  من تاريخ عقد االمتحان.

 (6المـادة )

 يكون قرار النتيجة النهائية من لجنة االمتحان الشامل على النحو التالي: 

%( في ككل محور وبمعكدل 65إذا نجح في جميع محكاور االمتحكان بعالمكة ال تقكل عن )  نكاجح .أ

 %( في جميع المحاور.70)

 

 %(.70كان معدله في جميع المحاور اقل من ) إذا  راسب  .ب

إذا تقكدم لالمتحكان الشككككامكل وغكا  عن أحكد محكاور االمتحكان بعكذر مقبول، وعليكه تقكديم    مكتمكلغير   .ج

العميكد، خالل أسككككبو  من تكاريخ عقكد االمتحكان، ويجر  امتحكان غير مكتمكل لكه في العكذر إلى  

األسبو  األول للفصل الذي يليه وإذا غا  عن أكثر من محور بعذر يقبله العميد، فانه يعتبر مؤجال 

 حكما، وعليه تقديم االمتحان الشامل.

%(  65عالمة اقل من )  %( من العالمة، وعلى70إذا حصكل الطالب على متوسكط عالمات ) مكمل .د

%(.  65في أحكد محكاور االمتحكان فعليكه إعكادة االمتحكان في المحور الكذي تقكل فيكه عالمتكه عن )

 ولمرة واحدة فقط.

 (7المـادة )

 تُرفع نتيجة االمتحان الشامل إلى العميد. .أ

 تثبت هذه النتيجة في سجل الطالب األكاديمي في كل مرة يتقدم فيها لالمتحان. .ب

 ألسئلة ودفاتر اإلجابات واإلجابات النموذجية عند عميد الكلية المعني.تحفظ أوراق ا .ج

 يبلغ العميد نتيجة االمتحان الشامل خطيا  إلى الطالب. .د

فإذا لم ينجح    ثانية،للطالب الذي رسكب في االمتحان الشكامل للمرة األولى التقدم لهذا االمتحان مرة  .ه

للمجلس أن يوصككي لمجلس العمداء بمنح الطالب  ويجوز    األكاديمي،في المرة الثانية يطو  سككجله 

شكهادة دبلوم في الدراسكات العليا في التاصكص، بناء على توصكية من لجنة القسكم وتنسكيب من لجنة 

 الكلية.

 المواد االستدراكية 

 (8المـادة )

 %(.50عالمة النجاح في المواد االستدراكية في برنامج الماجستير هي ) (1

 االستدراكية في كشي عالمات الطالب بك )ناجح / راسب(.ترصد عالمات المواد  (2

 درس ما يعادلها في مرحلة سابقة. درسها أوال يجوز تحديد مادة استدراكية سبق أن  (3

للعميد بناء  على توصككككيه مجلس القسككككم وتنسككككيب لجنة الكلية إعطاء طالب الماجسككككتير مواد  (4

 .ك في كتا  القبولويثبت ذل معتمدة،( ساعات 9استدراكية بما ال يتجاوز )

ال يعطى الطالب الذي يكون تاصكصكه في برنامج البكالوريوس هو التاصكص نفسكه الذي قبل  (5

 استدراكية.فيه في الماجستير أي مواد 

 ة المطلوبة لنيل درجة الماجستير.ال تحسب المواد االستدراكية ضمن الساعات المعتمد  (6

الفصكل تم تحديد مواد اسكتدراكية للطالب فيجب عليه تسكجيل سكاعات المواد االسكتدراكية في   إذا (7

 .من التحاقِه بالجامعة االول

 تقديم الطلبات وإجراءاتها



 (9المـادة )

تقكدم طلبكات االلتحكاق إلى العمكادة على النموذج المعكد لهكذه الغكايكة خالل الفترة التي يعلن عنهكا من  .أ

الطالب المقبول قرار القبول إال بعد تقديم جميع الوثائق المطلوبة مصكككدقة وفق   يعطى  العمادة، وال

 األصول.

 ترسل الطلبات إلى لجنة القسم للنظر فيها حسب األصول. .ب

 للشروط.ال ينظر في أي طلب غير مستوف  .ج

 شـروط عامـة 

 

 القبــــــــــــول

 االمتحان الوطني للغة االنجليزية (10المـادة )

لقبول الطالب في برنامج الدراسكككات العليا اجتياز االمتحان الوطني للغة االنجليزية أو ما يشكككترط   .أ

 يعادله من امتحانات أخر  معتمدة وتحقيق الحد األدنى المطلو  للقبول في التاصصات كاآلتي:

 التخصصات اإلنسانية واالقتصادية واإلدارية.  %  50 •

 (. MBAاألعمال ) التخصصات العلمية وتخصص إدارة   %  65 •

تخصصات الطب وطب األسنان والصيدلة والهندسة بكافة فروعها وتخصصات اللغة   %  75 •

 االنجليزية كافة. 

  .ب

يشككككترط لقبول الطكالكب في حكال إخفكاقكه في االمتحكان الوطني وعكدم تحقيق العالمكة المطلوبكة  (1

( سكاعات 6اقع )للتاصكص الذي يرغب بدراسكته دراسكة البرنامج التأهيلي باللغة االنجليزية بو

وذلك معتمدة والحصككول على العالمة المطلوبة منه حسككب التاصككص الذي يرغب بدراسككته 

على أن توز  عالمة البرنامج على امتحانين أحدهما   -بالجامعة من التحاقه  السككنة االولىخالل 

وفي حال عدم  -%( من مجمو  العالمات 50نصككككي فصككككل واآلخر نهائي يكون لكل منهما )

المة المطلوبة للتاصكككص فأنه ال يسكككمح له بإعادة دراسكككة البرنامج التأهيلي ويُعتبر  تحقيق الع

 قبوله الغيا .

يجوز اعتمكاد نتيجكة الطكالكب في البرنكامج التكأهيلي للغكة اإلنجليزيكة كبكديكل عن امتحكان اللغكة  (2

كمال  اإلنجليزية المككاف  لالمتحكانات العكالمية للطالب الراغب باالنتقال الى جامعة أخر  السككككت

التأهيلي محققة    جمتطلبات الحصكول على درجة الماجسكتير شكريطة ان تكون عالمته في البرنام

 للحد األدنى لعالمة التاصص المراد االنتقال اليه.

االنجليزية أو  الوطني للغةيحق للطالب االنسكحا  من البرنامج التأهيلي في حال اجتيازه لالمتحان   .ج

ات برنامج البكالوريوس  تعليم  ويطبق عليهما يعادله قبل نهاية الفصكككل األول من التحاقه بالجامعة  

 لالنسحا .

 البكالوريوس بتقدير جيد

 البكالوريوس بالدراسككةيكون حاصككال على درجة يشككترط لقبول الطالب في برنامج الماجسككتير أن   .د

 ال يقل عن جيد من جامعة أو معهد علمي أو كليه علمية تعترف بها الجامعة. المنتظمة بتقدير

 البكالوريوس بتقدير مقبول



في حال عدم اكتمال المقاعد الماصككصككة ألي برنامج ماجسككتير حسككبما ورد في البند )د( من هذه  .ه

%( من الطلبة المسكجلين فعليا  في كل تاصكص فصكليا ، من 10يزيد على )  المادة يجوز قبول ما ال

  على:الحاصلين 

 جدا .درجة الدبلوم العالي بتقدير ال يقل عن جيد  (1

( مواد من خطكة 3درجكة البككالوريوس بتقكدير مقبول أو مكا يعكادلكه شككككريطكة أن يكدرس الطكالكب ) (2

بحيث تكون موحدة  الكلية،دها لجنة تحد   من االلتحاق الســــنة األولىخالل برنامج الماجسكككتير  

لجميع الطلبكة المقبولين في ذلكك البرنكامج وأن يجتكاز الطكالكب المواد الثالح بنجكاح وبعالمكة  

%( وحينئذ يصككككبح الطالب طالبا   75%( كحد أدنى لكل منها وبمعدل تراكمي ال يقل عن )70)

لم يحقق هذا الشكرط كامال    وان  خطته،نظاميا  وتحسكب له هذه المواد ضكمن المواد المقررة في 

 .يعد قبوله الغيا  

 يقبل الطالب في برنامج الدراسات العليا على مسار الشامل في التاصصات ذات المسارين. .و

ألغراض تنفيذ ما ورد في هذه المادة تراعى في القبول ببرامج الدراسكات العليا الشكروط الصكادرة  .ز

 عن مجلس التعليم العالي.

 (11المـادة )

يعامل المتوسط العام لعالمات الطالب المتارج من جامعة ال تستعمل التقدير المعتمد في الجامعة 

 التالي: والمتقدم للقبول على النحو 

 ( بتقدير جيد في الجامعة.4من  2.5يعادل معدل ) (1

 ( بتقدير جيد في الجامعة.68يعادل معدل ) (2

دير دون أرقام فيتم احتسا  معدله التراكمي إذا كانت الجامعة التي تارج فيها الطالب تعتمد التق (3

وفي  العالمات،من خالل وحدة القبول والتسكجيل بالتنسكيق مع العمادة بعد االطال  على كشكي 

 ( من هذه المادة.2، 1هذه الحالة يعامل معاملة الحاالت الواردة في الفقرتين )

 (12المـادة )

 الجامعككة.في أية مرحلة من مراحكل دراسته في  ال يقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد 

 مـدة الدراسـة

 (13المـادة )

الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب في الجامعة الستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير هو ثالثة  

 من بدءفصول دراسية عادية، والحد األعلى ثمانية فصول دراسية عادية ما عدا الفصل الصيفي ابتداء 

وال يُحسب فصل االلتحاق بالبرنامج التأهيلي المنصوص عليه في الفقرة ) ( من    الدراسة،انتظامه في  

( من مدة الدراسة، وللعميد تمديد الحد األعلى بما ال يزيد على فصلين دراسيين آخرين بناء 10المادة )

 مقبولة. على مسوغات 

 (14المـادة )

( ساعات معتمدة والحد األعلى  6الفصل الدراسي العادي هو )الحد األدنى للنصا  الدراسي للطالب في  

( ساعات معتمدة، 6ما عدا الفصل الصيفي فال يجوز أن يزيد الحد األعلى على )  معتمدة،( ساعة  12)

( ساعات معتمدة فقط خالل الفصل  3ويجوز في حاالت خاصة يُقدّرها العميد السماح للطالب بتسجيل )

 كون ذلك لمرة واحدة فقط خالل فترة دراسته.األول أو الثاني على أن ي

 االنتـقـال والتحويل 



 (15المـادة )

يجوز انتقال الطالب من برنامج ماجستير إلى برنامج آخر في الجامعة، أو من برنامج ماجستير مماثل 

وتوافر مقعد من جامعة أخر  في حال استيفائه شروط القبول في البرنامج الذي يرغب في االنتقال إليه  

 %( أو جيد جدا  أو ما يعادلهما. 76شاغر له، على أن ال يقل معدله التراكمي عن ) 

 (16المـادة )

 تقدم طلبات االنتقال إلى العمادة على النموذج المقرر لهذا الغرض. .أ

تتم الموافقة على االنتقال من برنامج ماجسكككتير إلى برنامج آخر في الجامعة، أو من برنامج مماثل  .ب

 من:من جامعة أخر  بقرار من لجنة مكونة 

 العميد. (1

 عميد كلية التاصص المنتقل إليه الطالب. (2

 رئيس قسم التاصص المنتقل إليه الطالب. (3

 (17المـادة )

ن خارج الجامعة أو المقبول فيها وسككبق له دراسككة مواد في ال يجوز أن يحسككب للطالب المنتقل م .أ

 معتمدة من هذه المواد. اثني عشر ساعة( 12جامعة أخر  ما يزيد على )

إذا قبل الطالب في برنامج الماجستير، وسبق له أن درس مواد دراسة خاصة في الجامعة يجوز أن  .ب

 هذه المواد.( اثنتي عشر ساعة معتمدة من 12يحسب له ما ال يزيد على )

 يشترط في المواد التي درسها الطالب في جامعة أخر  ويرغب في حسابها ما يلي: .ج

 أن تكون مناظرة من حيث المستو  والمحتو  لمادة أو مواد في الاطة الدراسية المقررة. (1

 أو ما يعادلهما. %(76أن ال يقل تقدير الطالب في كل منها عن )جيد جدا ( أو ) (2

 آخر:قاله أو قبوله في برنامج تحسب للطالب عند انت .د

المواد التي ياتارها من المواد التي درسككها في البرنامج السككابق وتدخل في معدله التراكمي إذا  (1

 ( ساعة.12كان االنتقال داخل الجامعة وبحد أعلى )

المواد التي ياتارها من المواد التي درسككها في البرنامج السككابق وال تدخل في معدله التراكمي  (2

 ان االنتقال من خارج الجامعة.إذا ك

ال يجوز احتسككا  أي مواد من خارج الاطة الدراسككية التي التحق الطالب على أسككاسككها إال إذا تم   .ه

 النص على ذلك.

ال تحسكب للطالب أي مادة من مسكتو  الماجسكتير كان قد درسكها أو درس ما يعادلها سكابقا  وحصكل  .و

 بموجب ذلك على شهادة أو درجة علمية أخر .

م الموافقة على احتسكككا  المواد بقرار من المجلس بناء  على توصكككية من لجنتي القسكككم والكلية تت .ز

 الماتصتين. 

 (18المـادة )

( من هكذه التعليمكات، للطكالكب الملتحق ببرنكامج المكاجسككككتير في الجكامعكة أن 17مع مراعكاة المكادة ) .أ

مماثل في جامعة أخر  شككككريطة ( تسككككع سككككاعات معتمدة في برنامج  9يدرس ما ال يزيد على )

من لجنتي القسكم والكلية الماتصكتين، وأن  سكبقة من العميد بناء  على توصكية  الحصكول على موافقة م

 ال يكون قد حسب للطالب أية مواد من جامعة أخر .

 ال تحسب عالمات هذه المواد ضمن المعدل التراكمي. .ب

 (19المادة )



 الطالب المستجد لغايات التأجيل واإلنذار والفصل من التاصص. يعامل الطالب المنتقل معاملة 

 (20المـادة )

للعميد بناء  على توصكية لجنة القسكم وتنسكيب لجنة الكلية تحويل الطالب من مسكار االمتحان الشكامل   .أ

( سككاعة  18إلى مسككار الرسككالة ضككمن البرنامج الواحد شككريطة أن يكون الطالب قد أنهى دراسككة )

%( في هذه المواد، وان يتوافر  80مسكككار الرسكككالة وبمعدل تراكمي ال يقل عن )معتمدة من خطة 

 مشرف ماتص على رسالته. 

يتم اختيار الطلبة من بين المتقدمين تنافسكيا  حسكب معدالتهم التراكمية بناء على كشكي مفاضكلة يعدّ  .ب

 القسم.لهذه الغاية من قبل لجنة الدراسات العليا في 

العمادة متضكمنا  أسكماء الطلبة الذين حققوا شكروط التحويل في فترة زمنية  يرفع كشكي المفاضكلة إلى  .ج

 الفترة.ولن يقبل تحويل أي طالب بعد هذه  الثاني،ال تتجاوز شهرا  من بداية الفصل األول أو 

المكادة في   من هكذهللمجلس عكدم التقّيكد بشككككرط المعكدل التراكمي المنصككككوص عليكه في الفقرة )أ(   .د

أو في حالة الطلبة الوافدين وحسكب ما يتوافق مع مصكلحة  مشكرفون،توافر فيها  التّاصّكصكات التي ي

 الوطنية.الجامعة والمصلحة 

 العـالمـات 

 (21المـادة )

والحكد األدنى للعالمة   %(،70تكون عالمة النجكاح في كل مادة من مواد برامج الدراسككككات العليكا ) .أ

 %(.50هو ) -الصفر الجامعي  –النهائية 

 %(.76األدنى للمعدل للتراكمي )الحد   .ب

%( وتحسككككب  75-70يجوز للطكالب إعادة دراسككككة المكادة التي حصككككل فيها على عالمة ما بين ) .ج

العالمة األخيرة في المعدل التراكمي مهما كانت وتلغى العالمة القديمة من سكككجل عالمات الطالب 

 إزائها.بوضع مالحظة ملغاة 

 رسميا .الطالب في سجل عالماته تثبت جميع عالمات المواد التي درسها  .د

 (22)  المـادة

 اآلتي: يكون توزيع العالمات المتحانات مواد الدراسات العليا على النحو 

وبحوثا  واختبارات فرعية    %( وتقارير30%( ألعمال الفصكل وتشكمل اختبارا  رئيسكا  عالمته )60) .أ

 %(.30أو عرضا  لموضو  أو أي نشاط علمي يكلي به الطالب عالمته )

 ( ساعات.4-2%( لالمتحان النهائي ويعقد في القاعة الصفية لمدة من )40) .ب

 يبلغ الطالب بعالماته وتعاد له أوراق االمتحانات الفصلية قبل آخر موعد لالنسحا  من المواد. .ج

في البنكدين )أ، ( من هكذه المكادة مواد النكدوات والبحوح والماتبرات والمواد يسككككتثنى ممكا ورد   .د

التككامليكة وما شككككابههكا، إذ يجوز أن تكون عالماتهكا موزعة على تقكارير وبحوح وواجبكات يقررها  

مدرس المادة في خطة المادة، وذلك بقرار من العميد بناء  على توصككية لجنة القسككم وتنسككيب لجنة 

 الكلية .

 (23)  ادةالمـ

لغايات اإلنذار والفصل والتّارج من الجامعة يجر  احتسا  المعدل الفصلي والتراكمي للطالب، دون  

اكتمالها  عند  المواد  هذه  وتحسب عالمة  مكتمل(،  )غير  تحمل مالحظة  التي  المواد  أو  المادة  اعتبار 

 تمل. مكرجعي من تاريخ حصول الطالب على نتيجة غير  أثروتعتبر المعدالت ذات 

 المـواظبـة 



 (24)  المـادة

على الطالب أن يثبت استمرارية تسجيله وذلك بدفع رسوم التسجيل في كل فصل الحق آلخر فصل أنهى 

فيه دراسة المواد أو ساعات الرسالة ويُستثنى من ذلك الفصل الصيفي إذا لم يكن فصال  للمناقشة أو 

 االمتحان الشامل. 

 واالنقطاعالتأجيل واالنسحاب 

 (25)  المـادة

يشكترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضكى فصكال  دراسكيا  واحدا  على األقل في  .أ

البرنكامج الكذي التحق بكه، ويجوز في حكاالت خكاصككككة يقكدرهكا العميكد أن يوافق للطكالكب على تكأجيكل  

 يليه.فصل العادي الذي دراسته للفصل الذي قُبل فيه، على أن يلزم الطالب بالتسجيل في ال

مع مراعكاة مكا ورد في الفقرة )أ( من هكذه المكادة يجوز للطكالكب أن يؤجكل دراسككككتكه مكدة أقصككككاهكا  .ب

وال    لذلك،منقطعان وذلك بقرار من العميد على النموذج المعدّ   متصككككالن أوفصككككالن دراسككككيان  

ز التأجيل أثناء مدة تحسككب مدة التأجيل في هذه الحالة من الحد األعلى لسككنوات الدراسككة، وال يجو

 الدراسة.تمديد 

 حالة:تعدّ الدراسة مؤجلة في  .ج

 موافقة العميد على طلب التأجيل الُمقدم من الطالب خالل أربعة أسابيع من بداية الفصل. (1

د( من هذه  أ،)  صككل مع مراعاة ما ورد في الفقرتينموافقة العميد على انسككحا  الطالب من الف (2

 ( من هذه التعليمات.13المادة والمادة )

يسكمح للطالب باالنسكحا  من مادة أو أكثر حتى نهاية األسكبو  الرابع عشكر حسكب النموذج المعد  .د

 لهذه الغاية وال ترصد للطالب رسوم هذه المواد.

 (26)  المـادة

 الفصل.يعد الطالب منقطعا  عن الدراسة إذا تأّخر عن التسجيل لمدة أربعة أسابيع من بداية 

 (27)  المـادة

تطبيق ما  يعد الفصل الصيفي فصالُ دراسيا  لغايات    قيده، والالطالب فصلين دراسيين، يطو   انقطع  إذا  

 .جاء في هذه المادة

 (28)  المـادة

 يقبله:يعد فاقدا  لمقعده في الجامعة إال إذا تقدم بعذر  األسبا ،ن إذا عدّ الطالب منقطعا  ألي سبب م .أ

 العميد إذا قدم العذر خالل الفصل الدراسي الذي انقطع فيه. (1

 المجلس إذا تقدم بالعذر في الفصل الذي يلي فصل االنقطا . (2

 دراسيين متتاليين. فصلينليطو  قيد الطالب بناء  على رغبته أو إذا انقطع عن الدراسة  .ب

حسككككب   بكه،يجوز للطكالكب الكذي طوي قيكده التقكدم من جكديكد ألي برنكامج آخر يرغكب في االلتحكاق   .ج

 شروط القبول المعمول بها في الجامعة كطالب جديد.

يسكمح للطالب العائد إلى الدراسكة بعد انقطاعه بتسكجيل المواد أو الرسكالة الجامعيّة اعتبارا  من بداية  .د

 عنه. الفصل الذي يلي الفصل الذي انقطع

 للدراسة.تحسب مدة االنقطا  من الحد األعلى  .ه

 (29)  المـادة



 فصليين دراسيين إذا انقطع الطالب عن التسجيل في أي برنامج من برامج الدراسات العليا لمدة فصل أو  

فعليه دفع رسوم استمرارية التسجيل عن الفصول التي انقطع    االنقطا ،دون تأجيل وقبل عذره عن مدة  

 فيها عن الدراسة عند إعادته إلى مقعده الجامعي بقرار العميد أو من المجلس. 

 اإلنـذار

 (30)  المـادة

   اآلتية:ينذر الطالب إنذارا  أوليا  في الحاالت 

%( في نهاية أي فصككل دراسككي باسككتثناء  76إذا لم يحصككل على الحد األدنى للمعدل التراكمي ) (1

 الطالب.الفصل األول لقبول 

إذا رأ  العميد بناء  على تقرير من المشككرف وتوصككية من لجنة القسككم وتنسككيب من لجنة الكلية  (2

 الجامعية.أن الطالب قد أهمل في انجاز رسالته 

 (31المـادة )

 يزل الطالب اإلنذار خالل الفصل الدراسي التالي لإلنذار األول يعطى إنذارا  نهائيا .إذا لم  .أ

ال يعد الفصكل الذي يدرسكه الطالب فصكال  دراسكيا  لغايات اإلنذار أو الفصكل إذا كانت جميع المواد  .ب

 استدراكية.المسجلة فيه مواد 

 وحدة القبول والتسجيل مسؤولة عن تطبيق هذه المادة. .ج

 البرنامج  الفصل من

 (32المـادة )

 اآلتية:يفصل الطالب من البرنامج في الحاالت  .أ

إذا لم يحصككككل على الحكد األدنى للمعكدل التراكمي للمواد في نهكايكة الفصككككلين التكاليين لإلنكذار   (1

 األولي.

  الماجستير.إذا رسب في االمتحان الشامل مرتين في درجة  (2

 إذا رسب في مناقشة الرسالة. (3

 بها فيإذا لم يكمل بنجاح متطلبات الحصكول على الدرجة العلمية ضكمن المدة الزمنية المسكموح   (4

 هذه التعليمات.

 إذا تغيب عن االمتحان الشامل مرتين دون عذر بعد استيفاء شروط التقدم له. (5

إذا تبين انه فاقد ألي شكككرط من شكككروط القبول في أي مرحلة من مراحل دراسكككته بما في ذلك  (6

 األول لقبول الطالب.الفصل 

 إذا رسب الطالب في إحد  المواد اإلجبارية مرتين. (7

 إذا فصل الطالب من برنامج الدراسات العليا ال يجوز أن يقبل في التاصص نفسه مرة ثانية.  .ب

يعتبر الفصكل الدراسكي الصكيفي فصكال دراسكيا  لغايات اإلنذار  ال  جاء في هذه التعليمات  بالرغم بما .ج

 عة.والفصل من الجام

 الجامعة.إذا فصل الطالب ألسبا  تأديبية من البرنامكج فال يجوز قبوله في أي برنامج آخر في  .د

برامج الكدراسككككات العليكا التقكدم من جكديكد إلى برنكامج آخر وفق   أحكد يجوز للطكالكب المفصككككول من  .ه

ط ( سكاعات معتمدة من التّاصّكص الذي قُبل فيه بشكر9ويجوز احتسكا  ما ال يزيد على ) األصكول،

%( وذلك  76أن تكون هذه المواد من ضككككمن الاطة الدراسككككية المنتقل إليها وبعالمة ال تقل عن )

 الكلية.بموافقة العميد وتوصية لجنة القسم وتنسيب لجنة 



( سكاعة معتمدة حدا أقصكى ضكمن  12يسكمح للطالب المفصكول بسكبب تدني معدله التراكمي دراسكة ) .و

 التالية:وفق الشروط  %(76)حد األدنى تعليمات الدراسة الااصة لرفع معدله لل

 %.72عن إال يقل معدله التراكمي عند فصله  (1

 المعتمدة.أن تكون المواد التي يدرسها ضمن الاطة الدراسية  (2

ويحسككب هذان الفصككالن   فصككله،أن ينهي دراسككة تلك المواد خالل الفصككليين التاليين لتاريخ   (3

 للدراسة.ضمن الحد األعلى 

 (33)  المـادة

يسمح للطالب الذي أُنذر بسبب تدني معدله التراكمي ويعمل على رسالته أو يستعد المتحانه الشامل بعد 

( ساعات معتمدة حدا  أعلى من خطة التاصص في البرنامج بهدف 6استيفاء شروط التقدم له بدراسة )

وإذا لم يستطع رفع معدله التراكمي بعد دراسة هذه الساعات يعد مفصوال ، بغض   مي،التراكرفع معدله  

 النظر عن عدد اإلنذارات.

 اإلشـراف 

 (34المـادة )

يُشكترط في المشكرف أن يكون أسكتاذا  أو أسكتاذا  مشكاركا  أو محاضكرا  متفرغا  برتبة أسكتاذ أو أسكتاذ  .أ

 مشارك.

القسكم وتنسكيب من لجنة الكلية تعيين مشكرف من أعضكاء هيئة  للعميد وبناء  على توصكية من لجنة  .ب

التدريس من رتبة أسكتاذ مسكاعد ممن نشكر له أو قبل للنشكر بحثان في دورية علمية محكمة تعترف  

 بها الجامعة.

 الحكد األدنى لإلشكراف على طلبة الماجستير فصالن دراسيان ويستثنى من ذلك الفصل الصيفي. .ج

 وتبدأ عملية اإلشراف مع بداية الفصل الدراسي العادي.يحدد المشرف   .د

  معين،إذا كان موضكو  رسكالة الماجسكتير الذي يقترحه الطالب موضكوعا دقيقا في ميدان معرفي  .ه

 فيجب أن يتناسب مع تاصص الطالب في الدرجة الجامعية األولى.

وضككو  رسككالة  يُشككترط في المشككرف على رسككالة الماجسككتير، ان يكون تاصككصككه متوافقا  مع م .و

 .الماجستير او على االقل مع واحد من المتغيرات التي يتناولها موضو  الرسالة

 (35)  المـادة

  .أ

يعلن القسكم في بداية كل عام دراسكي االهتمامات البحثية ألعضكاء هيئة التدريس في القسكم ياتار   (1

معلنة من قبل منها الطالب موضكوعا  لرسكالته وللطالب ان ياتار موضكوعا  من غير المواضكيع ال

 القسم شريطة موافقة القسم عليه.

 يحدد القسم مشرفا  على رسالة الطالب خالل الفصل األول من التحاقه بالبرنامج. (2

يقدم الطالب للقسكم المعني مشكرو  البحث موضكو  رسكالته للماجسكتير قبل نهاية الفصكل الثاني   (3

خكذ بعين االعتبكار االختالفكات على أن يتضككككمن ذلكك مكا يلي: )مع األ  من التحكاقكه في البرنكامج،

  :الناتجة عن طبيعة التاصصات في الكليات العلمية(

 عنوان الرسالة  •

 مشكلة الدراسة وأهميتها  •

 الدراسات السابقة  •

 منهجية الدراسة •



على لجة الدراسككات العليا ويسكمح    Proposalيقوم الطالب بمناقشككة وعرض مشككرو  بحثه   (4

مناقشككة، ويرفع بعد الموافقة عليه واعتماده بصككيغته النهائية  لطلبة الدراسككات العليا بحضككور ال

 .الى العمادة

يتابع القسكككم المعني أداء الطلبة بشككككل دوري من خالل قيام كل من الطالب والمشكككرف بتقديم   (5

 تقرير فصلي حول عملية االشراف ويرفع التقريران الى العمادة بعد دراستهما في القسم.

رئيس لجنة القسككم بمشككرو  خطة رسككالته يصككدر العميد بناء  على توصككية لجنة يتقدم الطالب إلى  .ب

 القسم وتنسيب لجنة الكلية قرارا  يتضمن تعيين المشرف وإقرار عنوان الرسالة وخطتها.

 (36المـادة )

يجوز وبتوصية من لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية وبقرار من المجلس أن يكون المشرف من خارج  

 المعني أو من خارج الجامعة من ذوي التاصّصات ذات العالقة برسالة الطالب.القسم 

 (37المـادة )

للعميد وبناء  على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلّية الموافقة على أن يستمر عضو هيئة التدريس  

يكون تاريخ  على أن    العليا،اإلشراف على رسائل طلبة الدراسات    األردن فيالمجاز أو المعار داخل  

بدء اإلشراف في الفصل الذي يسبق الفصل الذي يتقدم فيه عضو هيئة التدريس بطلب اإلجازة أو اإلعارة  

وال   طلبة،وال يجوز أن يزيد عدد الطلبة الذين يستمر في اإلشراف على رسائلهم على ثالثة    خالفه،أو  

جازة، إال إذا كان اإلشراف دون  يكلّي عضو هيئة التدريس باإلشراف على أي رسائل جديدة أثناء اإل

 مادي. مقابل 

 (38المادة )

ويتم التعديل بالطريقة نفسها    ذلك،يجوز تعديل موضو  الرسالة وخطتها إذا اقتضت ظروف البحث  

وتوصية من لجنة    المشرف،ويجوز تعديل عنوان الرسالة بتنسيب من    عليها،التي تمت بها الموافقة  

 ر من العميد.القسم أو لجنة المناقشة وقرا 

 (39المـادة )

 هو:الحد األعلى لعدد الرسائل التي يجوز اإلشراف عليها في وقت واحد  .أ

 ست رسائل إذا كان المشرف برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك. (6) •

 ثالح رسائل إذا كان المشرف برتبة أستاذ مساعد. (3) •

للعميد بناء على تنسكيب من لجنة الدراسكات العليا في القسكم والكلية إضكافة طالب واحد لكل مشكرف  .ب

 على أن ال يترتب على الجامعة أي عبء مالي نتيجة لذلك.

 (40)  المـادة

الواحد،  العادي يحسكب للمشكرف عن كل رسكالة أشكرف عليها سكاعة معتمدة في الفصكل الدراسكي  .أ

 صل الذي ُعين فيه مشرفا  وبما ال يزيد على ثالثة فصول.وذلك اعتبارا  من بدء الف

 يكون اإلشراف على الرسائل ضمن النصا  التدريسي لعضو هيئة التدريس. .ب

يترتب في الفصككككككككل الصككيفي أي   فقط، واليعد الفصككل الصككيفي فصككال  دراسككيا  لغايات المناقشككة  .ج

 التزامات ماليكة للمشرف باستثناء مكافأة المناقشة.

ومشكرف رئيس يحسكب لكل منهما نصكي سكاعة معتمدة في الفصكل  مشكاركوجود مشكرف في حالة  .د

 الدراسي الواحد.



 (41المـادة )

يجوز بقرار من العميد أن يعامل المشككككرف الحاصككككل على إجازة بدون راتب معاملة المشككككرف  .أ

 الداخلي فيما يتعلق بمكافأة اإلشراف والمناقشة.

التي وذلك بالطريقة نفسكها   المناقشكة،يجوز وبقرار من العميد الموافقة على تغيير المشكرف ولجنة   .ب

 بها إقرارهم. تم

ال يجوز اإلشكراف أو مناقشكة رسكالة ألحد أقار  المشكرف أو المناقا إذا كانت درجة القرابة من  .ج

 الدرجة األولى.

 التـدريـس

 (42المـادة )

ويسكمح عند  مشكارك،يدرس مواد الدراسكات العليا أن يكون برتبة أسكتاذ أو أسكتاذ  يشكترط في من .أ

شكريطة أن يكون قد مضكى على تعيينه عامان على   بالتدريس،الحاجة لمن هو برتبة أسكتاذ مسكاعد 

 الجامعة،ولديه بحثان منشكوران أو مقبوالن للنشكر في مجلة محكمة تعترف بها  الجامعة،األقل في 

 ر من العميد بناء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية.وذلك بقككرا

 يُعتمد وصي المادة المعتمد رسميا  في الجامعة. .ب

وفي حاالت مبررة يجوز أن يقل عن   طال ،الحد األدنى لعدد الطلبة في الشكككعبة الواحدة عشكككرة  .ج

 ذلك بموافقة العميد وعميد الكلية.

 المنـاقشـة 

 (43المـادة )

لقسككم أسككماء مجموعة من أعضككاء هيئة التدريس الماتصككين بموضككو  الرسككالة من تقترح لجنة ا .أ

على أن ال يقل عدد األسككماء المقترحة   المناقشككة،داخل القسككم أو خارجه ليكونوا أعضككاء في لجنة  

 عن ستة.

أعضكاء هيئة التدريس ممن تنطبق عليهم شكروط االشكراف لجنة المناقشكة من   بتشككيليقوم العميد  .ب

 خارج الجامعة برتبة أستاذ من المتاصصين في موضو  الرسالة.وممتحن من 

يقوم الطالب بتسكليم نسكخ الرسكالة بشككلها النهائي إلى أعضكاء اللجنة قبل ثالثة أسكابيع على األقل من  .ج

موعكد المنكاقشككككة، ويرفق الطكالكب إقرارا  خطيكا  ينص على التزامكه في المعكايير األخالقيكة واألمكانكة  

 داد رسالته، وأية نماذج أخر  تقرها الجامعة.العلمية كافة في إع

يحدد موعد المناقشكة بقرار من العميد بناء  على توصكية من لجنة الكلية وتوصكية من لجنة القسكم بعد  .د

 المشرف.االستئناس برأي 

  .ه

 من:تتكون لجنة المناقشة  (1

 رئيسا   الرئيس المشرف  •

 عضوا   )إن وجد( المشاركالمشرف   •

 عضوا   ممن تنطبق عليه شروط اإلشرافمن الجامعة عضو هيئة تدريس   •

 عضوا   ممن تنطبق عليه شروط اإلشرافمن الجامعة عضو هيئة تدريس   •

 عضوا   . ممتحن /من خارج الجامعة برتبة أستاذ عضو هيئة تدريس   •

 مراقبا   من داخل الجامعة برتبة أستاذ ياتاره العميد.عضو هيئة تدريس   •



تتم المناقشككة بحضككور المراقب ورئيس القسككم الذي اعدت فيه الرسككالة ويعد كل منهما تقريرا    (2

 حول سير المناقشة يرفعانه للعميد.

يحدد آخر موعد للمناقشات في أي من الفصول الدراسية بحيث تنتهي قبل أسبوعين من االمتحانات   .و

 فصل.النهائية في كل 

من الفصكل الثاني    اعتبارايسكمح للطالب التقدم بطلب المناقشكة مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات   .ز

 العادي الذي يستوفي فيه تسجيل ساعات الرسالة.

 إجراءات المناقشة 

 (44المـادة )

علميا  ولغويا  وااللتزام باألمانة العلمية ونسكككبة  جاهزية الرسكككالة يعد المشكككرف تقريرا  خطيا حول   .أ

إلى لجنة القسكككم، بعد تعبئته من جاهزية الرسكككالة للمناقشكككة   نموذجيرفع المشكككرف   االقتباس فيها.

 المسجل في وحدة القبول والتسجيل.

 تطلع لجنتا القسم والكلية على الرسالة وترفع توصيتها باصوص جاهزية المناقشة إلى العميد. .ب

 المناقشة.يعرض الطالب ملاصا  لرسالته أمام لجنة  .ج

لرتبة األكاديمية بحيث يبدأ صككاحب الرتبة األعلى المناقشككة يقدم المشككرف أعضككاء المناقشككة وفق ا .د

 (.ويجب على أعضاء لجنة المناقشة ارتداء الزي الرسمي )الرو  الجامعي أوال ،

 يجوز للمشرف أن يُعقب على مالحظات المناقشين واستفساراتهم في نهاية مناقشة كل منهم. .ه

 المالحظات. ال يسمح بتدخل الحضور في المناقشة أو المداخالت أو .و

 (45)  المـادة

 تقرر لجنة المناقشة بأغلبية أصوات أعضائها إحد  النتائج اآلتية: .أ

 الرسالة كما هي( )إجازةناجح  (1

الرسكككالة بعد إجراء التعديالت الطفيفة، على أن ال يتجاوز ذلك الفصكككل الذي يلي   )إجازةناجح   (2

 (.فصل المناقشة بما في ذلك الفصل الصيفي

( شككهور من 6تتجاوز )ي هذه الحالة على الطالب تعديل رسككالته في مدة ال تعديل الرسككالة، وف (3

وتعرض الرسككككالة بعد تعديلها في اجتما  تحدد موعده لجنة المناقشككككة لهذا  المناقشككككة،تاريخ  

الغرض بحضككككور ككامكل أعضككككائهكا، ويعتبر الطكالكب نكاجحكا إذا وافقكت اللجنكة بكاألغلبيكة على 

 با .راس وإال فيعتبرتعديالت الرسالة 

 .(راسب )رفض الرسالة (4

 التعديالت.يقوم مندو  الدراسات العليا بجمع النماذج بعد توقيعها وفق األصول باستثناء نموذج  .ب

وخاصككة  يعلق السككير في اعتماد نتيجة الطالب لحين اسككتكمال توقيع جميع النماذج وفق األصككول   .ج

   إجراء التعديالت  واإلخراج الفني للرسالة. نموذج

 اعتماد نتيجة المناقشة 

 (46)  المـادة

يحتفظ رئيس لجنة المناقشككة )المشككرف( بنموذج التعديالت والمتضككمن مالحظات جميع أعضككاء  .أ

 تعديلها.المناقشة المطلو  

( تجتمع لجنة المناقشكككة للنظر في 45/أ( من المادة )3إذا كانت النتيجة تعديل الرسكككالة وفق البند ) .ب

  )متضمنا  )المشرف( تقريرا  بالنتيجة  ويقككدم رئيس اللجنة  إتمامها،التعديالت بعد إجرائها للتأكد من  



ويكون قرار إجازة الرسككالة   األعضككاء،موقعا  من جميع   التعديالت(قرار كل عضككو فيما طلبه من  

 باألغلبية.

يجب على الطالب الذي ناقا رسككالته وكان عليه إجراء التعديالت ولم يسككتطع إجراءها في فصككل  .ج

 األصول.الفصل الذي يليه حسب دفع الرسوم الجامعية المطلوبة في  المناقشة،

المناقشكة إذا لم يتمكن الطالب من إجراء التعديالت المطلوبة ضكمن المدة المسكموح بها أو رسكب في  .د

ويجوز للمجلس في هذه الحالة أن يوصكككي لمجلس العمداء بمنح الطالب شكككهادة دبلوم    قيده،  يطو 

 الكليّة.سم وتنسيب من لجنة في الدراسات العليا في التاصص بناء  على توصية من لجة الق

 (47المـادة )

إذا تغيب الطالب عن موعد مناقشة الرسالة، دون عذر قهري يقبله مجلسا القسم والكلية يرفع األمر إلى  

 العميد التااذ القرار المناسب.

 مواصفات الرسالة الجامعية

 (48المـادة )

ويجوز في الكليات واألقسككام التي تسككتعمل فيها لغة أخر    العربية،تكتب الرسككالة الجامعية باللغة  .أ

 اللغة.للتدريس أن تكتب الرسالة بتلك 

  اآلراء الواردة في الرسكالة الجامعية ال تعبر عن    رسكالته:يكتب الطالب على الصكفحة األولى من   .ب

  .وجهة نظر الجامعة 

التعهد الااص بااللتزام باألنظمة والتعليمات الااصككككة بكتابة الرسككككائل   يوقع الطالب على نموذج .ج

 الرسالة.ويرفع مع نموذج تحديد عنوان  الجامعية،

 (49المـادة )

 العمادة.تكتب الرسالة وفق دليل كتابة الرسائل الجامعية المعتمد من 

 (50المـادة )

تقوم العمادة بمراجعة النساة النهائية من الرسالة فنيا  وفق شروط اإلخراج الفني المعتمد لديها وتراعى  

  العميد. والتاريخ( بموافقةاللغة العربية  )مثلطرق التوثيق الااصة في بعض التاصصات 

 (51) المـادة

الرسككالة،  من  إلكترونية ونسككاة ومعتمدة نهائية مجلدة بعشككر نسككخ العمادة بتزويد  الطالب  يقوم .أ

 بموعد أقصاه أسبو  قبل موعد إقرار النتائج من مجلس العمداء.

 إلكترونية.المكتبة باإلضافة إلى نساة  إلى ونساتان المعني، القسم إلى المجلدة النسخ إحد  ترسل .ب

 العلمية  الدرجة منح إجراءات

 (52 (المـادة

 من  العليا، وتوصية الدراسات  مجلس تنسيب  على  بناء العمداء مجلس من بقرار  العلمية الدرجات  تمنح

 اآلتية:  الشروط استيفاء بعد  والقسم الّكلية في العليا الدراسات  لجنة

الجكامعكة،  في بهكا المعمول العلميكة الكدرجكة منح تعليمكات  في المكذكورة المتطلبكات  جميع إتمكام .أ

 %(. 76 (عن يقل ال تراكمي معدل على والحصول

 .الجامعة في العامة التارج إجراءات  إتمام .ب



 .لها األعلى الحد  تجاوز وعدم للتارج، المطلوبة للمدة األدنى الحد  قضاء .ج

 الّدراسيّة الخطط

 (53المـادة )

 التالية:  الاطوات  وفق العليا الدراسات  لبرنامج الدراسية الاطة تعتمد 

 التي لجنة الّكلية إلى والتوصية واإلنجليزية العربية باللغتين المواد  وصي بككإعداد  القسم لجنة تقوم .أ

 .العميد  إلى بها والتوصية بدراستها بدورها تقوم

 .الدراسية الاطة لجنة إلى بها والتوصية لبحثها، المجلس على تعرض  .ب

القرار المناسكككب  التااذ  العمداء مجلس إلى الجامعة في الدراسكككية الاطة لجنة توصكككية ترفع .ج

 .باصوصها

 عامة أحكام

 

 وواجباته  العميد صالحيات

 ) 54 (المـادة

 .الجامعة في العليا الدراسات  شؤون إدارة عن مسؤول العميد  .أ

 .الجامعة في العليا الدراسات  وضع حول الجامعة لرئيس سنوي تقرير رفع .ب

الكدراسككككي  والجكدول االسككككتكدراكيكة والمواد  والتكأجيكل واالنتقكال والتحويكل القبول على الموافقكة- .ج

 العليا. الدراسات  طلبة وتشغيل

 .المناقشة مواعيد  وتحديد  المناقشة ولجان المشرف تعيين .د

 .العليا الدراسات  لطلبة األكاديمي والفصل اإلنذار عقوبة إيقا  .ه

 .عميد الّكلية مع بالتنسيق المعنية الّكليات  من العليا الدراسات  بعمل تتعلق التي الفنية اللجان تشكيل .و

 (55)المـادة  

 منح درجة تعليمات  وفق العليا الدراسات  برامج في النهائي االمتحان  أوراق مراجعة للطالب  يجوز 

 من العالمات  والتحقق األوراق لمراجعة خاصة لجنة تشكيل خاصة حاالت  في وللرئيس  البكالوريوس،

 .األصول حسب  الالزمة اإلجراءات  التااذ  الشأن بهذا مناسب ا تراه بما والتوصية ودقتها،

 ) 56) المـادة

مع والتبادل العلمي البحث  لغايات  وذلك جزئي ا، أو ّكلي ا الرسالة تصوير في الحق للجامعة  الثقافي 

 .والجامعات  التعليمية المؤسسات 

 (57) المـادة

 .الطالب  موافقة على بناء   الرسالة نشر حق امتالك للجامعة يجوز .أ

للنشكر باسكم الطالب والمشكرف الرئيس والمشكرف المشكارك )ان  يقدم البحث المسكتل من الرسكالة .ب

 وجد(.

 (58 (المـادة

 .العليا مجلس الدراسات  من إقرارها بعد  لعملها الالزمة النماذج العمادة تعتمد 



 (59) المـادة

يسبق فصل   الذي الفصل في األصلية المادة طكرح عدم حالة في واحدة بديلة مادة الطالب  إعطاء يجوز

 : التالية األسس وفكككق وذلك العميد، وموافقة والّكلية القسم لجنتي من وبتوصية ،التارج

 ويفضكل البرنامج،األصكلية ومن نفس  للمادة المحتو  حيث  من مكافئة البديلة المادة تكون أن (1

 ذلك لها يتبع التي الّكلية من أو برنامج من أكثر يطرح القسكم كان إذا نفسكه من القسكم تكون أن

 .األصلية المادة بموضو  مباشر ارتباط له تاصص  من المادة تكون أن ذلك تعذر القسم، وإذا

ا" المحتو  حيث  من مكافئة مادة وجود  تعذر إذا (2  يُعطى "الدقيق الّتاصكص  مواد  في خصكوصك 

 الطكالكب بحثك ا يقكدم أن شككككريطكة األصككككليكة، المكادة محتو  من قريكب  محتواهكا مكادة الطكالكب 

ا  .األصلية المادة موضو  في متاصص 

الطالب  فيه ينهي الذي الفصكككل في المطروحة وغير األصكككلية المادة دراسكككة للطالب  يمكن (3

وثيقة   تقديم شككريطة الرسككمية، األردنية الجامعات  في الشككامل االمتحان أو للمناقشككة الجاهزيّة

القسككم  لجنتي من وبتوصككية فيهاالمادة  دراسككة المراد  الجامعة في المطروحة المادة بمحتو 

 التسكجيل حسكب  اسكتمرارية رسكوم الطالب  من يسكتوفى أن على المسكبقة، العميد  وموافقة والّكلية

 .األصول

 (60المـادة )

ا يعطى فيه شارع ا أو الغا في متلبس ا الشامل لالمتحان المتقدم الطالب  ضبط إذا  االمتحان في مادة صفر 

 .الجامعة في الطلبة تأديب  نظام عليه ويطبق فيها، ضبط التي

 (61(المـادة  

 .القسم ذلك في العليا الدراسات  لطلبة أكاديمي ا مرشد ا القسم يعين

 (62المـادة )

 يتعلق فيما هذه التعليمات  في نص  عليها يرد  لم التي الحاالت  في البكالوريوس درجة منح تعليمات  تطبق

 .مادة لكلّ  المعتمدة عدد الساعات  مع يتناسب  وبما والمواظبة، والمعدالت  والعالمات  باالمتحانات 

 (63ة )المـاد

العمداء بناء على تنسيب من المجلس في أي من الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه   مجلس يبت 

 التعليمات أو أي إشكاالت قد تنشأ عن تطبيقها. 

 (64)المـادة  

والتسجيل وحدة  ومدير والّكلية القسم في  العليا الدراسات  لجان ورؤساء الّكلية وعميد  العميد   القبول 

 .التعليمات  هذه تنفيذ  عن مسؤولون

 

 2021/ 10/ 10آخر تحديث 

  



 قرارات مجلس التعليم العالي 

العالي بجلسته بتاريخ   • التعليم  الموافقة على عدم احتسا  الفصل الدراسي األول من   2021/ 18/01قرر مجلس 

للطلبة الوافدين الملتحقين في برامج الدراسات العليا في الجامعات األردنية ضمن المدة المطلوبة   2020/2021العام  

( تأهيلي  برنامج  دراسة  او  اإلنجليزية  للغة  الوطني  االمتحان  اجتياز  او  األجنبية  اللغة  امتحان  اجتياز    6لغايات 

 لذي يليه. ساعات( وعلى ان يستكمل المطلو  منهم في الفصل ا

•  


