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 لن والمعد ،2019" لسنة  فة  جامعة  امةاأل ايةلية  الماجسةيي تعليمات منح درجة  "تسمى هذه التعليمات  (:1المادة )

من   ا اعتبنارا  ويعمن  ب ن، 31/03/2019 تاريخ (2019-02/06/2018)رقم  األمةاءبموجب قرار مجلس 

 .إقرارهاتاريخ 
 

حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصص  ل ا أدناه ما لم تدل  اآلتي يكون للكلمات والعبارات  (:2المادة )

 القرية  على غير ذلك:
 

 جامع  عمان األهلي  : الجامع 

 رئيس الجامع  :         ال ئيس

 مجلس الدراسات العليـا في الجامع  : المجلس

 الدراسات العليـا كلي  عميد  : العميد

 رالتي تمةح درج  الماجستي جامع م  كليات الكلي  أي  : الكلي 

 المعةي  أي قسم أكاديمي فـي الكليــ  : القسم

  لجة  الدراسات العليا في الكليــ  : لجن  الكليــــ 

 لجة  الدراسات العليا في القســم : لجن  القســـم

 عضو هيئ  التدريس الذي يشرف على رسال  الطالب : المشــــــــ ف

 رنامج دراسات عليا في الجامع أي ب : الب نامج
 

  ـط  الدراسيـالخالفصل ايول: 
 

وتوزع هذه المتطلبات  األق على  ( ساع  معتمدة33تكون متطلبات الحصول على درج  الماجستير ) (:3المادة )

 :اآلتيعلى الةحو 

 مسار ال سال  أوالً:

، تتضم  )700(معتمدة م  مستوى  ( ساع 21-15المواد اإلجباري  ويخصص ل ا ) أ.

 ( ساعات معتمدة كحد أدنى تتعلق بمة جي  البحث العلمي.3)

 .(700) معتمدة م  مستوى ات( ساع9-3المواد االختياري  ويخصص ل ا ) ب.

 .(799) ( ساعات معتمدة، ويخصص ل ا الرقم9الرسال  الجامعي  ويخصص ل ا ) ج.

 

 مسار الشامل ثانياً:

( 3، تتضم  )(700) معتمدة م  مستوى ( ساع 24المواد اإلجباري  ويخصص ل ا ) أ.

لةوعي ساعات معتمدة كحد أدنى تتعلق بمة جي  البحث العلمي وطرق التحلي  الكمي وا

 والحاالت الدراسي  حسب التخصص.

 .(700) معتمدة م  مستوى ساعات( 9المواد االختياري  ويخصص ل ا ) ب.

ء جمين  المنواد بةجناو، ويخصنص لن  النرقم الشام  ويتقدم لن  الطالنب بعند إن نا االمتحان ج.

(798.) 
 

بقرار م  المجلس بةاء على  أو العكس يجوز تحوي  الطالب م  مسار الرسال  إلى مسار الشام  أ.      (:4المادة )

 تةسيب م  لجةتي القسم والكلي .

برنامج الواحد ضم  ال أو العكسيجوز تحوي  الطالب م  مسار الشام  إلى مسار الرسال   .1        ب.

( ساع  معتمدة م  خطت  الدراسي ، وأن يكون معدل  15شريط  أن يكون قد أن ى )

 ف  جامع  اماأل ايةلي ماجسيي  تعليمات منح درج  ال
 2018( لسن  18اسيناداً لقانوأل الجامعات ايردني  رقم )
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 اختياريتوافر مشرف على رسالت ، ويكون  على األق ، وأن (3.2) (%80) التراكمي

 الطلب  م  بي  المتقدمي  للتحوي  تةافسيا  حسب معدالت م التراكمي .

ي  م  مسار الشام  إلى مسار الرسال  في نفس البرنامج، يجوز للطلب  الراغبي  في التحو .2

حققوا  الذي  التقدم للقسم المعةي، على أن يتم تزويد كلي  الدراسات العليا بأسماء الطلب 

ي طلب أشروط التحوي  في مدة أقصاها األسبوع األول م  بدء الفص  الدراسي، وال يقب  

 تحوي  بعد هذه الفترة.

ب م  مسار إلى آخر تحسب ل  جمي  المواد التي درس ا ضم  الخط  الدراسي  عةد تحوي  الطال ج.

 المقرة ل  وتدخ  عالمات تلك المواد في المعدل التراكمي للطالب.
 

يجوز في حاالت خاص  تقدرها لجةتا القسم والكلي  وبتةسيب م  المرشد األكاديمي وبقرار م  المجلس  (:5المادة )

  ض ، شريطم  الخط  تكون بديل  ع  مادة إجباري  غير مطروح  أو متعاردة واحدراس  مادة اختياري  

ذلك  أن يؤدي طبيقي للتخصص، وعلىم  ضم  المواد األساسي  ذات الجانب التالبديل  أن ال تكون المادة 

 لى استكمال الطالب دراس  كاف  المواد اإلجباري  في ن اي  ذلك الفص .إ
 

مواضي  خاص ( أو ما شاب  ضم  الخطن  الدراسني  تحتسنب المنادة للطالنب منرة واحندة عةد طرو مواد ) (:6المادة )

 فق  حتى وإن اختلف المحتوى.
 

لقسننم التخصننص أن يحنندد عةنند قبننول الطالننب المننواد االسننتدراكي  الالزمنن  لنن  منن  مننواد مسننتوى  أ.     (:7المادة )

( 9)  ، علننى أن ال تزينند عننالتنني يراهننا ضننروري  لرفنن  المسننتوى العلمنني للطالننب البكننالوريو 

ى ساعات معتمدة، وتحدد هذه المواد في طلب القبول، وال يحتسب هذا الفص  ضنم  الحند األعلن

 لمدة الدراس .
ال تطلب أي مواد استدراكي  م  الطالب الذي يكون تخصص  في درج  البكالوريو  هو ذات  ب.

 التخصص في برنامج الماجستير الذي قب  في .

، الماجسيي  درج  عات المواد االستدراكي  ضم  الساعات المعتمدة المطلوب  لةي ال تحسب سا ج.

 وتظ ر هذه المواد في الكشف دون احتساب عالمات ا في المعدل التراكمي.

صاه ن اي  العام الجامعي األول على الطالب أن ية ي المواد االستدراكي  بةجاو في موعد أق د.

ر م  حاالت خاص  السماو للطالب بتجاوز هذه المدة بقرابالبرنامج، ويجوز في  اللتحاق 

 المجلس وتوصي  م  لجةتي القسم والكلي .
 

دون  فصول دراسي ، ثماني ( 8يكون الحد األعلى لمدة الحصول على درج  الماجستير ) أ.        (:8المادة )

على أواحد كحد   للتمديد لفص  دراسي قابل ، وتكون المدةاحتساب الفص  الصيفي م  ضمة م

لبات لى إن اء متطإمجلس العمداء شريط  أن يؤدي ذلك وذلك بتوصي  م  المجلس وقرار م  

 التخرج بةجاو في ذلك الفص . 

فصلي  دراسيي  وال تحسب هنذه ى ال يجوز أن تزيد مدة التأجي  واالنسحاب بعذر بمجموع ا عل ج.

ي حنال تخلنف الطالنب عن  التسنجي  فن، والمدة ضم  الحند األعلنى لمندة الحصنول علنى الدرجن 

 لفصلي  دراسيي  متتالي  يلغى قبول  في البرنامج.

 ( أربع  فصول دراسي .4يكون الحد األدنى لمدة الحصول على درج  الماجستير )       د.
 

 الدراسيم  مراعاة الحد األعلى لمدة الحصول على درج  الماجستير يكون الحد األدنى للعبء  أ.        (:9المادة )

ة، ( ساع  معتمد12( ساعات معتمدة، والحد األعلى )6) في الفص  األول والثاني للطالب

 وتحسب ساعات الرسال  م  ضم  هذا العبء الدراسي.

 .( ساعات معتمدة9يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الفص  الصيفي ) ب.

( ساعات معتمدة 3للطالب بتسجي  ) يجوز في حاالت خاص  تقدرها لجةتا القسم والكلي  السماو ج.

 .فترة دراست  ، على أن يكون ذلك لمرة واحدة فق  خاللأي م  الفصول الدراسي خالل 

( سناعات   3يجوز للطالب تسنجي  رسنالت  مجنزأة علنى ثالثن  فصنول علنى األكثنر، وبحند أدننى ) .د

 معتمدة في الفص  الواحد.
 

 لقبـــولاالفصل الثان : 
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مجلس العمداء مطل  ك  عام جامعي عدد الطلب  الذي  سيقبلون في برامج الماجستير، وذلك بتوصي   يحدد (:10المادة )

 م  المجلس بةاء على تةسيب م  لجان الدراسات العليا في األقسام والكليات المختص .
 

 شروط القبول في البرنامج: (:11المادة )

 الش وط العام :  :أوالً 

لى درج  البكالوريو  بتقدير ال يق  ع  "جيد" أو ما يعادل  أن يكون المتقدم حاصال  ع أ.

 وذلك م  جامع  معترف ب ا.

كالوريو  في حق  التخصص أو أحد الحقول ذات العالق  وذلك وفقا  بأن تكون درج  ال ب.

 للخط  الدراسي  للبرنامج.

 .باالنتظامأن يثبت المتقدم أن  حص  على درج  البكالوريو   ج.
 

ل الطلب  الحاصلي  على درج  البكالوريو  بتقدير مقبول وذلك وفقا  للتعليمات يجوز قبو د.

 ة التعليم العالي والبحث العلمي ب ذا الشأن.الصادرة ع  وزار

 المتحنان اجتينازهامج الماجستير إرفاق ش ادة تبني  على الطالب المتقدم بطلب التحاق لبر ه.

ي بخننالف ذلننك يلننزم الطالننب باجتينناز مسنناقأو االمتحننان الننوطةي، و  التوفنن  أو مننا يعادلنن

يث تطبق الكفاءة المطلوب  باللغ  اإلنجليزي  خالل السة  األولى والتي تطرح ا الجامع  ح

 .ب ذا الخصوص والبحث العلمي زارة التعليم العاليع  والةافذة والصادرة التعليمات 
 

 الش وط الخاص :  ثانياً:

امج الذي يطرح  ذلك إضافي  لاللتحاق بالبرنيجوز لقسم التخصص وض  شروط خاص   أ.

ه أو هذ ال تتعارض هذه الشروط م  اإلطار العام لبرامج الدراسات العلياالقسم على أ

 التعليمات.
، وتعتبر لالعتماديجب أن تظ ر هذه الشروط بوضوو في الخط  الدراسي  المقدم   ب.

 مة ا.  جزءا  

 ت معدة م  القسم المعةي بموافق  المجلس.يجوز أن تتضم  الشروط الخاص  امتحانا ج.
 

 كلي  الدراساتتقدم طلبات االلتحاق ببرامج الماجستير على الةموذج المعد ل ذا الغرض إلى  أ.       (:12المادة )

 لالزم . وتي  االعليا خالل الفترة التي يحددها المجلس، وترفق بتلك الطلبات جمي  األوراق الثب
قائم  )األصالء والبدالء( المقترو قبول م م  طلبات م إلى  بإرسال العليا ساتكلي  الدراتقوم  ب.

 .الدراسات العلياكلي  الكلي  المختص  لتدقيق ا والتةسيب بما تراه إلى 

 يصدر المجلس قوائم بأسماء المقبولي  في البرامج بةاء  على تةسيب م  لجةتي القسم والكلي . .ج
 

 

 في أي مرحل  م  مراح  دراست .  يجوز أن يُقب  الطالب في برنامجي  دراسيي  في آن واحدال أ.       (:13المادة )

 .في نفس البرنامج إذا فص  الطالب ن ائيا  م  برنامج ماجستير فال يجوز أن يقب  مرة أخرى ب.
 

 لجاأل الدراسات العليا ومهامهاالفصل الثالث: 
 

م  عميد كلي  التخصص وبعد االستئةا  برأي رئيس القسم وتفوض  تشك  لجة  القسم بقرار .أ     (:14المادة )

 :ياآلتيا، ويكون تشكي  اللجة  كإلي ا صالحيات مجلس القسم المتعلق  بالدراسات العل

 .رئيس القسم/ رئيسا   .1

على األق  م  األساتذة واألساتذة المشاركي ، ويجوز عةد الضرورة أن تضم  اثةان .2

تدريس دريس برتب  أستاذ مساعد شريط  أن تةطبق علي م شروط الاللجة  أعضاء هيئ  ت

 واإلشراف في برامج الماجستير.
 

تتولى لجة  القسم اإلشراف على أمور الدراسات العليا في القسم وضمان االلتزام بسياسات  ب.

 ا يلي:ماللجة  على  اتوتعليمات الدراسات العليا وأخالقيات البحث العلمي، وتشتم  صالحي

مم   عيي  مرشد أكاديمي في بداي  العام الجامعي لطلب  التخصص الواحد في القسمت .1

  تةطبق علي  شروط التدريس واإلشراف في برامج الدراسات العليا.
 تقديم التةسيبات المتعلق  بما يلي ورفع ا إلى لجة  الكلي : .2

  .استحداث برامج جديدة 

  يقدم ا القسم.برامج التي لمتابع  وتحديث الخط  الدراسي  ل 

    أعداد الطلب  المقترو قبول م سةويا. 
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  برامج في القسم.لإقرار نتائج امتحانات المواد الدراسي  ل 

  . تعيي  المشرفي  والمشرفي  المشاركي 

   .اإلعالن ع  الموضوعات البحثي  المقترح  م  قب  أعضاء هيئ  التدريس 

  مشاري  الرسائ  الجامعي .التةسيب ب 

  ن المةاقش .تشكي  لجا 

  . تحديد مواعيد المةاقش 

    رف  قوائم بأسماء الطلب  المرشحي  للمةح الدراسي  ومتابع  أعمال م وتأمي

 احتياجات م داخ  القسم للعم .

  .تةسيق الةدوات العلمي  الخاص  بطلب  القسم 

  .إعالم الطلب  بالخط  الدراسي  المطبق  علي م 

   العليا لبحث قضاياهم.عقد اجتماعات م  طلب  الدراسات 

  .إعداد قائم  بأسماء الطلب  المتوق  تخرج م في أي فص  دراسي 
 

 لي ا صالحيات مجلس الكلي إقرار م  مجلس كلي  التخصص وتفوض تشك  لجة  الكلي  ب أ.       (:15المادة )

 المتعلق  بالدراسات العليا، ويكون تشكي  اللجة  على الةحو اآلتي:

  .يسا  رئ عميد الكلي / .1

 .التي تطرو برنامج ماجستير رؤساء األقسام .2

 هيئ  تدريس مم  تةطبق علي م شروط التدريس واإلشراف. عضوي .3

الدراسنات العلينا فني الكلين  وضنمان االلتنزام بسياسنات  شنؤونتتولى لجة  الكلي  اإلشراف علنى  ب.

 أتي:يجةــ  على ما وتعليمات الدراسات العليا وأخالقيات البحث العلمي، وتشتم  صالحيات الل

 لمادةا( م  2دراس  اقتراحات وتوصيات لجان األقسام الواردة في الفقرة )ب( البةد ) .1

 ( م  هذه التعليمات، والتةسيب ب ا للمجلس.14)
اء م  أسمرسال قائم  تتضإلى تةسيبات األقسام األكاديمي  بع ء  تقوم لجة  الكلي  بةا .2

 كلي م  خارج الجامع  لك  برنامج إلى وعةاوي  المةاقشي  وتخصصات م الدقيق  

 الدراسات العليا.

تعندي   برامج دراسات عليا جديدة في الكلين  أو باستحداث الدراسات العليا كلي ل التوصي  .3

 البرامج القائم  أو المواد الدراسي  التي تشمل ا.
 في الكلي  لمتابع  قضاياهم. الماجستيرتةظيم لقاءات دوري  عام  م  طلب   .4
 د تقرير سةوي ع  برامج الدراسات العليا في الكلي .إعدا .5
 لبرامج.لإقرار نتائج امتحانات المواد الدراسي   .6

 عدم وجودها. حالتتولى لجة  الكلي  م ام لجة  القسم في  ج.
 

  :اآلتييتولى المرشد األكاديمي الم ام  أ.     (:16المادة )

 ت الدراسات العليا في الجامع .تعريف الطالب بفلسف  وسياسات وتقاليد وتعليما .1

 مساعدة الطالب في التكيف واكتساب الم ارات الالزم  للةجاو في الدراسات العليا. .2

 متابع  سير الطالب األكاديمي وفق خط  استرشادي . .3

  :اآلتييتولى المشرف الم ام  ب.

 اإلشراف على تقدم الطالب في موضوع رسالت . .1

 التواص  مع  بشك  مةتظم.توجي  الطالب وضمان  .2
 تقديم تقرير فصلي إلى لجة  القسم ع  مستوى تقدم الطالب في موضوع رسالت . .3

 

 

 لـال واليحويـيقناالالفصل ال ابع: 
 

يجوز تحوي  الطالب م  برنامج إلى برنامج آخر في الجامع ، أو انتقال  من  برننامج ماجسنتير مماثن  من   (:17المادة )

ينن  ل اسننتيفائ  شننروط القبننول فنني البرنننامج الننذي يرغننب فنني التحوينن  أو االنتقننال إلجامعنن  أخننرى فنني حننا

 أو ما يعادل ا. (3)ال يق  معدلـ  التراكمي ع  ريط  توافر مقعد شاغر ل ، على أش
 

 
 

 .الدراسات العليا على الةموذج المقرر ل ذا الغرض كلي تقدم طلبات التحوي  واالنتقال إلى  أ.     (:18المادة )
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تتم الموافق  على التحوي  م  برنامج ماجستير إلى برنامج آخر في الجامع ، أو االنتقال م   ب.

 عميد كلي وبرنامج ماجستير مماث  م  جامع  أخرى بقرار م  لجة  مكون  م  العميد، 

 .وفقا  لةموذج معد ل ذه الغاي  ورئيس قسم التخصص، التخصص
 

 

وسبق ل  دراس  مواد في جامع   عادل للطالب المةتق  إلى الجامع  أو المقبول في اال يجوز أن ي أ.      (:19المادة )

 ( تس  ساعات معتمدة م  هذه المواد.9أخرى ما يزيد على )

عمان  دراس  خاص  في جامع  إذا قب  الطالب في برنامج الماجستير، وسبق ل  أن در  مواد ب.

 لمواد.اثةتي عشرة ساع  معتمدة م  هذه ا (12على ) األهلي  يجوز أن يحسب ل  ما ال يزيد

( ساعات 9يحسم فص  دراسي واحد م  الحد األعلى لمدة الحصول على الدرج  للطالب لك  ) ج.

 معتمدة تم معادلت ا.

 يشترط في المواد التي درس ا الطالب في جامع  أخرى ويرغب في معادلت ا ما يلي: د.

توى وعدد الساعات لمادة أو مواد في الخط  أن تكون مةاظرة م  حيث المستوى والمح .1

 الدراسي  المقررة.

ال يكون قد مضى على أو ما يعادل ا وأنقاط ( 3ال يق  تقدير الطالب في ك  مة ا ع  )أ .2

 دراست ا أكثر م  خمس سةوات.

 تحسب للطالب عةد تحويل  أو قبول  في برنامج آخر: هـ.

درس ا في البرنامج السابق، وتدخ  عالمات هذه المواد التي يختارها م  المواد التي  .1

 .المواد في معدل  التراكمي إذا كان التحوي  داخ  الجامع 

ال تدخ  في معدلـ  التي درس ا في البرنامج السابق، المواد التي يختارها م  المواد  .2

 .التراكمي إذا كان االنتقال م  خارج الجامعـ 

 ج الخط  الدراسي  التي التحق الطالب على أساس ا.ال يجوز احتساب أي مواد م  خار و.

وحص  بموجب ذلك على  ا  قد درس ا أو در  ما يعادل ا سابقال تحسب للطالب أي مادة كان  ز.

 ش ادة أو درج  علمي  أخرى.

تتم الموافق  على احتساب المواد بقرار م  المجلس بةاء على توصي  م  لجةتي القسم والكلي   و.

 المختصتي .
 

يجوز للطالب الملتحق ببرنامج الماجستير في الجامع  وبقرار م  مجلس العمداء أن يدر  ما  .أ     (:20المادة )

ل ( ثالث ساعات معتمدة في برنامج مماث  في جامع  أخرى شريط  الحصو3ال يزيد على )

لي  بةاء على توصي  م  لجةتي القسم والك كلي  الدراسات العلياعلى موافق  مسبق  م  

 ساعات. (9ال يتجاوز عدد الساعات المعادل  الكلي ع  )ختصتي ، وفي جمي  الحاالت يجب أالم

 ( أعاله ضم  المعدل التراكمي.)أال تحسب عالمات الساعات في  ب.
 

 المواد والعالمات واالميحاناتالفصل الخامس: 
 

 إلى )ج(.تسج  العالم  التي يحص  علي ا الطالب م  )أ(  .أ     (:21المادة )

 يخصص لعالم  المواد بالحروف الةقاط المبية  إزاء ك  مة ا:              .ب

 النقاط العالم 

 4 أ

 3.75 -أ

 3.5 ب+

 3 ب

 2.75 -ب

 2.5 ج+

 2 ج
   

 ( نقاط. 3.00الحد األدنى للةجاو في المعدل التراكمي للمواد في برنامج الماجستير )         .أ   (:22المادة )

الدراسي  لى األكثر م  خطت  عدراس  مادتي  ( نقاط إعادة 3.00يجوز للطالب إذا ق  معدل  التراكمي ع  )      ب.                    

 طيل  مدة دراست ، شرط أن تكون عالمت  في ك  مادة أق  م  )ب(.
  

المواد االستدراكي  ما هي )ج+(، أر الحد األدنى لعالم  الةجاو في ك  مادة م  مواد برامج الماجستي (:23المادة )

  ن يجتازها الطالب بةجاو وذلك حسب مستوى المادة.فيشترط أ
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إذا أعاد الطالب دراس  مادة ما بسبب رسوب  أو لغايات رف  معدل  التراكمي تحسب ل  العالم   أ.    (:24المادة )

 يمي.األعلى في المعدل الفصلي والتراكمي وتبقى األخرى في سجل  األكاد

إذا كانت المادة المعادة اختياري  فيجوز للطالب دراس  مادة اختياري  أخرى غيرها، وتحسب  .ب

 العالم  األعلى في المعدل التراكمي وتبقى في سجل  األكاديمي.
 

 يكون توزي  عالمات المادة الواحدة على الةحو اآلتي: (:25المادة )

اختبارا  تحريريا  واحدا  نصف فصلي على األق  عالم  ألعمال الفص ، وتشم  هذه األعمال  .1

انيا  (، وأعماال  أخرى قد تتضم  اختبارا  ث%30ويرصد ل  نصف عالم  أعمال الفص  وهي )

 (%60) %( م  العالم ، وبذلك يكون مجموع أعمال الفصــ 30وبحوثا  يرصد ل ا ) وتقارير

 م  العالم  الة ائي .

 (.%40ص ل  )عالم  لالمتحان الة ائي ويخص .2

(، مننواد الةنندوات، والمشنناري ، والمختبننرات، والتصنناميم، 2و 1يسننتثةى ممننا ورد فنني البةنندي  ) .3

والرسننومات، واالختبننارات العملينن ، والتنندريب العملنني والتنندريب السننريري التنني ل ننا سنناعات 

 داء.عممعتمدة، إذ تكون ل ا معايير تحددها األقسام المعةي  بعد الحصول على موافق  مجلس ال
 

 يخصص للمعدل الفصلي والتراكمي التقديرات اآلتي : (:26المادة )
 

 اليقدي  العالم 

 ممتاز 4 - 3.65

 جيد جدا   3.64  -  3.00

 
 

 المواظبـــــ الفصل السادس: 
 

( م  مجموع الساعات %20إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر يقبل  عميد كلي  التخصص ) أ.      (:27المادة )

  ادة، وعليلك الملمقررة ألي مادة، يحرم م  التقدم لالمتحان الة ائي للمادة ويعتبر راسبا  في تا

 سوب فيإعادة دراس  تلك المادة إن كانت إجباري . وفي جمي  األحوال تدخ  نتيج  ذلك الر

 حساب معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار والفص .

( م  مجموع الساعات المقررة %20لطالب بعذر يقبل  عميد كلي  التخصص )إذا تجاوز غياب ا ب.

 لمادة أو أكثر فإن  يعتبر مةسحبا  م  المادة أو المواد.

يتم احتساب الغياب اعتبارا  م  المحاضرة األولى لبدء التدريس ويحتسب الغياب للطلب  الجدد  ج.

 خ قبول م.الذي  تم قبول م بعد بدء التدريس اعتبارا  م  تاري
 

في ذلك االمتحان )غ( في خان  العالم  الة ائي   ك  م  يتغيب ع  االمتحان الة ائي يسج  غائبا   أ.       (:28المادة )

 م  نموذج رصد العالمات.

في  ك  طالب يتغيب ع  االمتحان الة ائي المعل  عة  دون عذر يقبل  عميد الكلي  يعتبر راسبا   ب.

 في ذلك االمتحان. صفر( الم  )االمتحان وترصد ل  ع

يقدم ما يثبت عذره لرئيس  أنك  م  يتغيب ع  اختبار معل  عة  بعذر مرضي أو ق ري، علي   ج.

دة   الماالقسم خالل ثالث  أيام م  تاريخ زوال العذر، وفي حال قبول هذا العذر، يبلغ مدر

ل   بقبووع م  تاريخ تبليغبذلك، وعلى مدر  المادة إجراء اختبار تعويضي للطالب خالل اسب

 عذر الطالب.

يقدم ما يثبت  أنك  م  يتغيب ع  االمتحان الة ائي المعل  عة  بعذر مرضي أو ق ري، علي   د.

ن عذر فإعذره لعميد كلي  التخصص خالل ثالث  أيام م  تاريخ زوال العذر، وفي حال قبول ال

 الب فيلي للطتكمي المادة إلجراء امتحان العميد يبلغ قراره لرئيس القسم الذي يبلغ بدوره مدر 

لفص  مدة أقصاها ن اي  األسبوع الثاني م  الفص  الدراسي الذي يلي، وال يحتسب مة ا ا

 أن يعلم مدير القبول والتسجي  رسميا  بذلك. الصيفي، على

ن ا حاتسج  مالحظ  )غائب( على نموذج رصد العالمات للمادة التي تغيب في ا الطالب ع  امت هـ.

( م  هذه د) فقرةوفي حال  عدم زوال العذر خالل المدة المحددة في ال ،الة ائي بعذر يقبل  العميد

 ير القبوللغ مديب المادة يعتبر الطالب مةسحبا م  تلك المادة بقرار م  العميد وفي جمي  الحاالت

 الطالب. بةتيج  والتسجي  خطيا  
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 ابــاالنسحالفصل السابع: 
 

بوع ـــنـدة أقصناها ن اين  األســيسمح للطالب باالنسحاب المتأخر م  دراس  مادة أو أكثر خالل م أ.       (:29المادة )

ت فني وتثبن ي،ــنـدء الفصن  الصيفـــــــنـاب  من  بـــنـبوع السالراب  عشر م  بندء الفصن ، واألسن

سنجل  عن  ال يقن  عندد السناعات المعتمندة الم)مةسحب(. وفي ك  األحوال يجنب أ سجل  مالحظ 

وفقنا  ال  يتم االنسحاب في هذه الحو ب  وفق هذه التعليماتالحد األدنى للعبء التدريسي المسموو 

 .للةموذج المعد ل ذه الغاي 

( م  %20يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غياب  بعــذر يقبلــ  عميد كلي  التخصص ) ب.

ى األعل الساعات المقررة لمواد الفص  مةسحبا  م  ذلك الفص  وال تحسب هذه المدة م  الحد

 لمدة التأجي  ولمرة واحدة فق .

يجوز لعميد كلي  التخصص الموافق  على انسحاب الطالب م  جمي  المواد التي سجل ا في  ج.

  على ات الة ائي  بأسبوعيالفص ، شريط  أن يتم تقديم طلب االنسحاب قب  موعد االمتحان

 األق  وتثبت في سجل  مالحظ  )مةسحب(، وتعتبر دراست  لذلك الفص  مؤجل .

يجوز للمجلس أن يوافق على انسحاب الطالب بشك  ن ائي م  البرنامج الذي قب  في   .1       .د

  يأسبوعشريط  أن يتم تقديم طلب االنسحاب الة ائي قب  موعد االمتحانات الة ائي  ب

 .على األق 

ال يجوز للطالب المةسحب م  برنامج الماجستير أن يعود للدراس  في البرنامج نفس   .2

 .(3مرة أخرى إذا كان معدل  التراكمي وقت االنسحاب أق  م  )
 

 اعـل واالنقطـاليأجيـالفصل الثامن: 
 

ال  دراسيا  واحدا  على األق  في يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجي  أن يكون قد أمضى فص (:30المادة )

 ب .البرنامج الذي التحق 
 

يقدم طلب التأجي  على الةموذج المعد ل ذه الغاي  وذلك قب  مضي أربع  أسابي  على بدء الفص  المراد  (:31المادة )

 يي .  دراستأجيل ، وتصدر الموافق  ع  العميد إن كان التأجي  لفص  واحد وع  المجلس إن كان لفصلي
 

إذا انت ى الفص  الدراسي ولم يك  الطالب مسجال  أو مؤجـال  لذلك الفص ، يعتبر الطالب مةقطعا  ع   أ.    (:32المادة )

يعتبر داء، وإال إذا تقدم بعذر ق ري يقبل  مجلس العم ملغيا  الدراس  ويعتبر تسجيل  في الجامع  

  .األعلى المسموو ب  للتأجي حسب ضم  الحدياالنقطاع في هذه الحال  تأجيال  للدراس  و

 أعاله ألكثر م  فصلي  دراسيي . ال يجوز أن يةقط  الطالب ع  الدراس  بعذر مقبول حسب ما ورد ب.
 

  ـاإلنذار والفصــل من الدراسالفصل الياسع: 
 

  :اآلتييةذر الطالب في الحاالت  (:33المادة )

 معدل التراكمي.إذا لم يحص  في ن اي  أي فص  على الحد األدنى لل أ.

وفي هذه  البكالوريو يستثةى م  )أ( أعاله الطلب  المقبولون وكان تقديرهم مقبول في درج   ب.

 (.11م البةد )د( م  المادة رقم )الحال  تطبق أحكا

إذا رأى مجلس كلي  التخصص )بةاء  على تقرير م  المشرف وتوصي  م  لجةتي القسم والكلي (  ج.

 العم  على رسالت . أن الطالب قد أهم  في
 

ال يق  هذا أ على (3) يعتبر الطالب مفصوال  فصال  مؤقتا  م  الدراس  بسبب تدني معدل  التراكمي ع  (:34المادة )

اس  ليمات الدرلإلنذار، وفي هذه الحال  تطبق على الطالب تع التاليفي ن اي  الفص   (2.75) المعدل ع 

 االستدراكي .
 

  :اآلتيال  ن ائيا  في الحاالت عتبر الطالب مفصوال  فصي أ.     (:35المادة )

( في ن اي  الفص  االستدراكي 3إذا لم يحص  على الحد األدنى في المعدل التراكمي ) .1

 الممةوو للطالب وفقا  ل ذه التعليمات.

 إذا رسب في مةاقش  الرسال  )مسار الرسال (. .2

 .م  لدرج  الماجستير )مسار الشام (إذا رسب للمرة الثاني  في االمتحان الشا .3

 وفقا  ل ذه التعليمات. إذا لم يحقق متطلبات التخرج ضم  الحد األعلى للمدة المسموو ب ا .4
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يصدر مدير القبول والتسجي  قرارات اإلنذار األكاديمي  والفص  المؤقت إلى الدراس   ب.

يب لى تةسا مجلس العمداء بةاء عاالستدراكي ، أما قرارات الفص  الة ائي م  الجامع  فيصدره

 مدير القبول والتسجي .

قرارات اإلنذار والفص  المؤقت إلى الدراس  االستدراكي  والفص  الة ائي م  الجامع  وأي  تعل  ج.

 بليغا  ت وتعد أمور أكاديمي  أخرى تخص الطلب  على لوح  اإلعالنات في كلي  الطالب المعةي

 بالمعةى القانوني.
 

 الدراس  االسيدراكي ش : الفصل العا
 

وفي هذه ، يجوز أن يقب  في الدراس  االستدراكي  الطالب المفصول فصال  مؤقتا  م  الدراس  المةتظم  (:36المادة )

فإذا أخفق في  ثر،فأك (3) الحال  يمةح الطالب فصال  دراسيا  استدراكيا  واحدا  لرف  معدل  التراكمي إلى

 م  البرنامج الملتحق ب . رف  معدل  يتم فصل  ن ائيا  
 

، في فص  الدراس  االستدراكي  يحول حكما  إلى الدراس  فأكثر (3) إذا تمك  الطالب م  رف  معدل  إلى (:37المادة )

 المةتظم .
 

ةي  ه الحد األعلى م  المدة الزمديجوز لمجلس العمداء مةح الطالب فصال  دراسيا  إضافيا  ون ائيا  بعد استةفا (:38المادة )

إن  فبذلك  الالزم  للحصول على درج  الماجستير لغايات استكمال متطلبات التخرج، فإذا أخفق الطالب

 يفص  م  التخصص فصال  ن ائيا .
 

تطبق على المسجلي  في الدراس  االستدراكي  شروط المواظب  واالمتحانات والعالمات الواردة في  (:39المادة )

 تعليمات مةح درج  الماجستير.
 

يستفيد طالب الدراس  االستدراكي  م  جمي  الخدمات والتس يالت الجامعي  المتوافرة ويمةح هوي   (:40المادة )

 جامعي .
 

 تحتسب فترة الدراس  االستدراكي  ضم  الحد األعلى لسةوات الدراس  في الجامع . (:41المادة )
 

 اإلش اف الى ال سائلالفصل الحادي اش : 
 

تعل  األقسام األكاديمي  في الكليات بداي  ك  فص  دراسي الموضوعات البحثي  المقترح  م   .أ    (:42المادة )

حديد ا في تأعضاء ال يئ  التدريسي  في القسم ليتمك  طلب  الدراسات العليا م  االستفادة مة 

  .مواضي  رسائل م، على أن  يحق للطالب التقدم بفكرة بحث م  خارج الموضوعات المعلة
جوز للطالب تقديم مشروع خط  رسالت  وتسجيل ا في الفص  الثاني اللتحاق  بالبرنامج شريط  ي ب.

وال  ،(3)ال يق  معدل  التراكمي ع  ( ساع  معتمدة على األق  وأ12أن يكون قد أن ى دراس  )

 يجوز أن يتجاوز تسجيل  للرسال  ن اي  الفص  الراب  م  التحاق  بالبرنامج.
 ومة جيت شروع خط  رسالت  بحيث يتضم  قضي  البحث وأهداف  وأهميت  يقدم الطالب م ج.

 .ومراجع 
بالقسم ال تق  ع  ثالث  أعضاء هيئ  تدريس مم  تةطبق علي م شروط  المختصي لجة  م   تشك  د.

 اإلشراف والتدريس في برنامج الماجستير لمةاقش  مشروع الطالب.

الل ندوة يعقدها القسم وبحضور أعضاء لجة  م  خالرسال  يةاقش الطالب مشروع خط   هـ.

 .ي القسمفوأعضاء هيئ  التدريس الم تمي  وطلب  الدراسات العليا الدراسات العليا في القسم 
يصدر المجلس بةاء على توصي  م  لجةتي القسم والكلي  قرارا  يتضم  تعيي  المشرف وإقرار  و.

 .كلي  الدراسات العلياج المحدد م  عةوان الرسال  ومشروع خطت ا وذلك وفقا  للةموذ
تكون المدة الفاصل  ما بي  تعيي  مشرف وإقرار الخط  م  ج   وتحديد موعد المةاقش  م  ج    .ز

 على األق . أربع  أش رأخرى 
 

 يتولى التدريس في برامج الماجستير أعضاء هيئ  تدريس مم  تةطبق علي م شروط اإلشراف أ. (:43المادة )

ستمر س قد ا، شريط  أن يكون عضو هيئ  التدريج الدراسات العليا ومعايير االعتمادالعام لبرام

 في اإلنتاج العلمي.

يجوز لعضو هيئ  التدريس برتب  أستاذ مساعد التدريس في برامج الماجستير واإلشراف على  ب.

 :طلبت ا شريط  أن
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على  مي  محكم  ومعتمدةأو قب  ل  للةشر( بحثي  على األق  في مجالت عل) يكون قد نََشر .1

الث ثفي آخر  وال  للةشر في مجل  علمي  عالمي أن يكون أحد البحثي  مةشورا  أو مقب

 سةوات.

 لدكتوراه.يكون باحثا  مةفردا  أو رئيسا  في أحدهما على األق  بعد حصول  على درج  ا     .2
 دكتوراه.ال يكون بحث  مستال  م  رسالت  في الماجستير أو أطروحت  في ال     .3

 يكون الحد األعلى لعبء اإلشراف على الرسائ  الجامعي م  مراعاة ما ورد في الفقرتي  )أ، ب(  ج.

 كاآلتي:عضو هيئ  التدريس في آن واحد  علي ا التي يشرف

في   رسالتي( 2)  جامعي  ععلى أال يزيد عدد الرسائ  اللألستاذ المساعد  ناتمعتمد نات( ساع2) -       

 .واحدالفص  ال

 أرب  رسائ  (4)  ائ  الجامعي  ععلى أال يزيد عدد الرسألستاذ المشارك لساعات معتمدة  (4) -       

 .في الفص  الواحد

في الفص   رسالتي  (6)  ال يزيد عدد الرسائ  الجامعي  ععلى أساعات معتمدة لألستاذ  (6) -       

 .الواحد

ش فاً كاأل م ت العليا بناًء الى تنسيب العميد المعن  إذاويجوز زيادة العبء بق ار من اميد الدراسا

  .منف داً وف  حال وجود مش ف مشارك يمكن مضااف  ادد الطلب 

م  مراعاة الفقرة )ج( م  هذه المادة يجوز بتوصي  م  لجةتي القسم والكلي  وبموافق  المجلس  د.

ي   للتعييكون معيةا  أو مؤهال  تعيي  مشرف مشارك م  داخ  الجامع  أو م  خارج ا، شريط  أن 

 برتب  أستاذ مساعد على األق  وتةطبق علي  شروط اإلشراف.

يجوز في حاالت خاص  تعيي  مشرف م  خارج القسم أو الكلي  أو الجامع ، على أن تتوافر في   هـ.

 شروط اإلشراف وذلك بتوصي  م  لجةتي القسم والكلي ، وبقرار م  المجلس.
 

ر المجلس بتوصي  م  لجة  القسم وتةسيب م  لجة  الكلي  وبموافق  المشرف تعيي  مشرف مشارك يقر (:44المادة )

 على رسال  الطالب، مم  تةطبق علي م شروط اإلشراف الواردة في هذه التعليمات. 
 

 يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرة، وذلك بالطريق  نفس ا التي تم تعيية  ب ا. (:45المادة )
 

الكلي  أن يشرف عضو  يجوز بقرار م  المجلس بةاء على تةسيب م  لجة  القسم وتوصي  م  لجة  أ.       :(46المادة )

 يشارك هيئ  التدريس الحاص  على إجازة على رسال  الطالب، أو أن يستمر في اإلشراف أو أن

 في  شريط  أن يقضي هذه اإلجازة داخ  األردن.

ب م  لجة  القسم وتوصي  م  لجة  الكلي  الموافق  للمشرف يجوز في حاالت خاص  للمجلس بتةسي ب.

 الذي يقضي إجازت  خارج األردن، االستمرار باإلشراف على الطالب كمشرف مشارك.
 

علي ا ساع  معتمدة في الفص  الدراسي الواحد،  يشرفيحسب للمشرف ع  ك  رسال  ماجستير  أ.       (:47المادة )

  .راسي ثالث  فصول د  الذي عي  في  مشرفا  وبما ال يزيد على وذلك اعتبارا  م  بدء الفص

تحتسب لعضو هيئ  التدريس ع  ك  ساع  إشراف والمةصوص علي ا في الفقرة )أ( م  هذه  ب.

 .المادة ما يعادل ساع  معتمدة واحدة

 .ج.    تحتسب ساعات العبء لإلشراف بمعدل ساع  معتمدة لك  طالب إذا كان مشرفا  مةفردا  

 رك.المشا د.    في حال  اإلشراف المشترك يتم احتساب العبء اإلشرافي مةاصف  بي  المشرف والمشرف
 

يجوز تعدي  موضوع الرسال  وخطت ا إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويتم التعدي  بالطريق  نفس ا التي  (:48المادة )

 لمجلس.اي  م  المشرف وقرار م  تمت ب ا الموافق  علي ما، وأما تعدي  عةوان الرسال  فيتم بتوص
 

 لجنــ  المناقشــ الفصل الثان  اش : 
 

 تتكون لجة  المةاقش  م : (:49المادة )

 .رئيسا  المشرف/ .1

 .المشرف المشارك )إن وجد( .2

 شروط اإلشراف. علي تدريس على األق  م  الجامع  مم  تةطبق  عضو هيئ  .3

الطالب وتةطبق علي  شروط عالق  بموضوع رسال  عضو م  خارج الجامع  يكون تخصص  ذا  .4

 ، ويفض  أن يكون م  رتب  أستاذ.اإلشراف
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يس   وعضو هيئ  تدرعضو هيئ  تدريس م  الجامع بأسماءالدراسات العليا في القسم لجة   تةسب   أ.          (:50المادة )

 وفقا   ات العلياالدراسم  خارج ا مم  تةطبق علي م شروط االشراف والتدريس في برامج 

  :ياآلتات وفق الترتيب اللجة  م  قب  المجلس. أعضاءللةموذج المعّد ل ذه الغاي  ويتم تحديد 

 ذه لج معد يقوم المشرف بإعداد تقرير بجاهزي  الرسال  علميا  ولغويا  للمةاقش  وفق نموذ .1

 الغاي .
ا م  خارج  م عضووأسهيئ  تدريس م  داخ  الجامع   عضوييقدم المشرف قائم  بأسماء  .2

ه د ل ذمم  تةطبق علي م شروط اإلشراف والتدريس في برامج الماجستير وفق الةموذج المع

 الغاي ، ويتم تحديد أعضاء اللجة  م  قب  المجلس.

اشرة ل ا مبيسلم الطالب نسخا  م  الرسال  بشكل ا الة ائي ألعضاء اللجة  بعد صدور قرار تشكي .ب

لتزام  اموعد المةاقش ، ويرفق الطالب إقرارا  خطيا  يةص على على األق  م   أسبوعي قب  و

 بالمعايير األخالقي  واألمان  العلمي  كاف  في إعداد رسالت . 

ال  في مدةتقوم لجة  الدراسات العليا في كلي  التخصص بإرسال ما يلي إلى الممتح  الخارجي و .ج

 قب  المةاقش : أسبوعي تق  ع  

 نسخ  م  الرسال .  .1
 لرسال  المعتمدة.خط  ا .2
 . المتعلق بالتقييم األولي للرسال كلي  الدراسات العليام  قب   المعّدالةموذج  .3

 

 مناقش  ال سال الفصل الثالث اش : 
 

 :اآلتيتتم مةاقش  الرسال  على الةحو  (:51المادة )
 

اقش  م  ( خمس عشرة دقيق  يتبع ا مة15ال تتجاوز ) مدة خالليعرض الطالب ملخصا  لرسالت   أ.

 قب  أعضاء لجة  المةاقش .

 يقتصر حضور المةاقش  على طلب  الدراسات العليا وأعضاء هيئ  التدريس في القسم.  ب.

 ارك المشرف المشارك في المةاقش .يتولى رئيس اللجة  إدارة المةاقش  وال يشارك في ا، كما ال يش ج.

لمشارك المشرف ضائ ا وباستثةاء المشرف واوبعد انت اء المةاقش  تتداول اللجة  وتقرر بأغلبي  أع

  :اآلتي)إن وجد( إحدى الةتائج 

 )ناجح(، وفي هذه الحال  على الطالب تسليم رسالت  خالل أسبوع م  تاريخ المةاقش . .1

م لوب  وتسلي)ناجح م  تعديالت طفيف (، وفي هذه الحال  على الطالب إجراء التعديالت المط    .2

 د قيامي  م  تاريخ المةاقش ، م  إرفاق تقرير م  المشرف يفيرسالت  خالل ثالث  أساب

 الطالب بإجراء التعديالت المطلوب .

رسالت  في مدة ال تق   )تعدي  جوهري في الرسال (، وفي هذه الحال  على الطالب تعدي  .3

ديد ع  ش ري  وال تزيـد على أربع  أش ر م  تاريخ المةاقش ، وتعاد المةاقش  م  ج

حسب  عضاء اللجة  كاف  وفق األسس المعتمدة للمةاقش  السابق  في موعد يحددبحضور أ

ل   إذا لم تةفد المدة القانوني  اآلتياألصول، ويسج  الطالب صفر ساع  في الفص  

 .اسبا  رللدراس ، ويعتبر الطالب ناجحا  إذا وافقت اللجة  على الرسال ، وإال فيعتبر 

 )راسب(. .4

تسليم الرسال  بصورت ا الة ائي  والمحددة في الفقرة )ج( م  هذه المادة في يمك  تمديد فترة  د.

 حاالت اضطراري  يقب  ب ا المجلس.

يتم اعتماد قرار لجة  المةاقش  م  المجلس بةاء على تةسيب م  لجة  القسم وتوصي  م  لجة   هـ.

 الكلي ، حسب الةموذج المعد ل ذه الغاي .

للمكتب   م  رسالت  المعتمدة تي لكترونيإ نسختي  (2)و نسخ ورقي   ثالث( 3الطالب بتسليم ) يقوم و.

 كشرط لتسلم ش ادت .
 

 املشــاأل الــاالميحالفصل ال ابع اش : 
 

ي دف إلى قيا  قدرة الطالب على الرب  بي  المفاهيم  ؛يكون االمتحان الشام  ذا طبيع  شامل  تكاملي  (:52المادة )

الت   المشكح، وتوظيف ا في المجاالت المعرفي قدم  التي اكتسب ا م  مختلف المختلف  األساسي  والمت

 العلمي  والتطبيقي  في ميدان تخصص .
 

 تتولى لجة  القسم: (:53المادة )
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ال يق  ا على أن تشم  مجاالت التخصص وأتةظيم شؤون االمتحان وتحديد المجاالت التي يشمل  أ.

عل  ذلك، وتل، واقتراو المراج  والقراءات الالزم  متحاناتا ع  خمس  عددها ع  ثالث  وال يزيد

 ق .المجاالت والمراج  والقراءات للطلب  قب  موعد االمتحان بفص  دراسي واحد على األ

التوصي  إلى لجة  الكلي  بتشكي  لجة  االمتحان الشام  بحيث تتكون م  ثالث  إلى خمس  أعضاء  ب.

م ن للقيام  أعضاء هيئ  التدريس المختصي  بموضوع االمتحابم  في م رئيس ا، ويتم اختيارهم 

 بوض  األسئل  وتصحيح اإلجابات، ويصدر القرار بتشكي  اللجة  م  المجلس. 

 تةسيب نتائج االمتحان الشام  للجة  الكلي  لدراست ا والتوصي  بشأن ا إلى المجلس إلقرارها. ج.
 

الطالب أن يتقدم  ساعات، وعلى (3)ستي  بما التزيد مدة ك  مة ما ع  بواق  جل االمتحان الشام  يعقد (:54المادة )

 بطلب لدخول هذا االمتحان حسب الةموذج المعد ل ذا الغرض.
 

ال يق  ت الخط  الدراسي  بةجاو شريط  أيتقدم الطالب لالمتحان الشام  بعد إن ائ  جمي  متطلبا أ.       (:55المادة )

 .(3)معدل  التراكمي ع  

إذا رسب الطالب في االمتحان الشام  للمرة األولى يمكة  التقدم ل ذا االمتحان مرة ثاني  ضم   ب.

 المدة القصوى للحصول على درج  الماجستير.

على األق ، وإذا رسب الطالب في المرة الثاني  فإن   (3)تكون عالم  الةجاو في االمتحان الشام   ج.

 يفص  م  برنامج الماجستير.

في ك  مرة  تيج  الطالب في االمتحان الشام  في كشف عالمات  بعبارة ناجح أو راسبتسج  ن د.

 يتقدم في ا لالمتحان.
 

 اتـمنح الدرجالفصل الخامس اش : 
 

 على توصي  م  المجلس. ء  ستير بقرار م  مجلس العمداء، بةاتمةح درج  الماج أ.      (:56المادة )

 المقررة. تمةح الش ادات والدرجات في المواعيد .ب
 

  اتــالج ايالفصل السادس اش : 
 

 

يخصص مجلس الجامع  في الموازن  مبلغا  سةويا  للجرايات للمتفوقي  م  طلب  الدراسات العليا  أ.      (:57المادة )

 .لجةتي القسم والكلي ، في ضوء تةسيب م  المجلسفي ا، بةاء  على تةسيب 
 

 

 جرايات مما يأتي: تتألف ميزاني  ال      (:58المادة )

 المبالغ التي يخصص ا مجلس الجامع  بةاء  على تةسيب مجلس الدراسات العليا.      .أ

 التي تقبل ا الجامع  ل ذه الغاي . والوقفياتال بات والتبرعات       .ب
 

 تقدم طلبات الحصول على الجرايات إلى كلي  الدراسات العليا. أ.      (:58المادة )

   حتاج إلي ايالتي  البحثي  الجراياتاديمي  التي في ا برامج الدارسات العليا بعدد األقسام األك تزود .ب

 إقرارهالقسم قب  بدء الفص  الدراسي، ويعرض العدد على مجلس الدراسات العليا لمةاقشت  و

 اإلمكانات المادي  المتوافرة للجرايات في ذلك الفص .          حسب 
 

 تمةح الجراي  بقرار م  المجلس بةاء  على تةسيب م  مجلس القسم لسد الحاجات البحثي  لألقسام.     أ.       (:59المادة )

 يراعى في إعطاء الجراي  مدى تفوق الطالب وأهليت  للبحث العلمي. .ب

قند  تمةح الجراي  على أسا  تةافسي وفق المعدل التراكمي للطلب  في ك  تخصص، على أن يكون الطالب .ج

جنوز ساعات م  خطتن ، وال تحسنب للمسناقات االسنتدراكي  ل نذه الغاين  وي (6) يق  ع  أن ى ما ال

للمجلس وض  أسس أخرى للمفاضنل  تتعلنق بعندد السناعات التني درسن ا الطلنب من  خطتن  بةجناو 

 وعدد الجرايات التي حص  علي ا سابقا .
 

ال يزيند العنبء ، شنريط  أنقطن  (3.2) عن جراي  بحثي : تمةح للطلب  الحاصلي  على معندل تراكمني ال يقن   (:60المادة )

 (75)سنناعات معتمنندة، وتشننم  مبلغننا  قنندره  (6)سنناعات معتمنندة، وال يقنن  عنن   (9)الدراسنني للطالننب علننى 

تمندة ورسوم السناعات المع ،خمس  وسبعون ديةارا  ش ريا  وإعفاء الطالب م  نصف ك  م : رسوم التسجي 

       على جراي .التي اجتازها بةجاو للفص  الذي يحص  في  
 

      فصلي، ويمك  تجديدها بالطريق  السابق  نفس ا. أسا الجراي  على  تعطى    (:61المادة )
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 يشترط في الطالب الذي يتقدم للجراي  ما يأتي:    (:62المادة )
 أن يكون متفرغا  تفرغا  تاما  للدراس  في الجامع .  .أ
لفص  ادة، بما في ا المساقات االستدراكي  في ساعات معتم (6)ع   الدراسي عبؤه أن اليق  .ب

 الدراسي الواحد باستثةاء الفص  الصيفي.

 
 لغى الجراي  في الحاالت اآلتي : ت
 (9)ى ساعات، أو زادت عل (6)إذا نقص عدد الساعات المعتمدة المسج  ل ا م  خطت  الدراسي  ع   .أ

 ساعات. 

 لقسم.ا في او بقرار م  لجة  الدراسات العليإذا انقط  الطالب ع  العم  بالجراي  بطلب مة ، أ .ب
 م  احكام مواد هذه التعليمات. أيا  إذا خالف الطالب  .ج

 

  ــام اامـأحكالفصل السابع اش : 
 

  .نص في هذه التعليمات اعلى الحاالت التي لم يرد علي  تيرسماجتطبق تعليمات مةح درج  ال (:63المادة )
 

العلمي  أو الشك في ا إلى لجان تحقيق متخصص  للبت في ا سواء قب  المةاقش  أو تحال حاالت السرقات  (:64المادة )

 الصادرة ع  الجامع  ب ذا الشأن. بعدها وتةفذ القرارات
 

يتخذ مجلس العمداء قرارا  بسحب الدرج  العلمي  إذا تبي  في أي وقت م  األوقات أن هذه الدرج  قد تم  (:65المادة )

ن ا ي مضموقانوني  أو أن الرسال  المقدم  لةي  الدرج  العلمي  ال تتفق ف الحصول علي ا بطرق غير

 المجلس. بقرار ومعايير األمان  العلمي ، على أن يتم إبالغ الج ات ذات العالق  داخ  الجامع  وخارج ا
 

ك لغايات ختلف  وذلحق تصوير الرسال  كليا  أو جزئيا  وبأشكال ميفوض طالب الماجستير الجامع  خطيا   (:66المادة )

 لكتروني والتبادل م  المؤسسات التعليمي  والبحثي  والجامعات.البحث العلمي والةشر اإل
 

 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد علي ا نص في هذه التعليمات. (:67المادة )
 

ن عنن  تةفيننذ هننذه والتسننجي  مسننؤولالقبننول و دائننرةومنندير وعمننداء الكليننات كلينن  الدراسننات العليننا ينند عم (:68المادة )

 .التعليمات

 


