جامعة عمان األهلية

Al-Ahliyya Amman University

تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة عمان األهلية
استنادا ً لقانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة 2018

المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة الماجستتي فت جامعتة امتاأل ايهليتة" ،ويعمت ه تا ااتبتارا مت
تاريخ إق ارها.

المادة (:)2

يكوأل للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت ف هذه التعليمات المعان المخصصة ل ا أدناه ما لم تدل
الق ينة الى غي ذلك:
:
الجامعة
:
الرئيس
:
المجلس
:
العميد
:
الكلية
:
القسم
لجنة الكليــــة :
لجنة القســـم :
المشــــــــرف :
:
البرنامج

جامعة اماأل ايهلية
رئيس الجامعة
مجلس الدراسات العليـا ف الجامعة
اميد كلية الدراسات العليـا
أي كلية م كليات الجامعة الت تمنح درجة الماجستي
أي قسم أكاديم فـ الكليــة المعنية
لجنة الدراسات العليا ف الكليــة
لجنة الدراسات العليا ف القســم
اضو هيئة التدريس الذي يش ف الى رسالة الطالب
أي ه نامج دراسات اليا ف الجامعة

الفصل األول :الخـطة الدراسيـة
المادة (:)3

تكوأل متطلبات الحصول الى درجة الماجستي ( )33سااة معتمدة الى ايق وتوزع هذه المتطلبات
الى النحو اآلت :
مسار الرسالة
أوالً:
دراسة المواد اإلجبارية هنجاح ،ويخصص ل ا ( )21-15سااة معتمدة م مستوى
أ.
) ،(700تتضم ( )3سااات معتمدة كحد أدنى تتعلق همن جية البحث العلم .
دراسة المواد االختيارية هنجاح ،ويخصص ل ا ( )9-3سااات معتمدة م مستوى
ب.
(.)700
إاداد رسالة جامعية يخصص ل ا ( )9سااات معتمدة ،ومناقشت ا هنجاح ،وتأخذ ال قم
ج.
(.)799
ثانياً :مسار الشامل
دراسة المواد اإلجبارية هنجاح ،ويخصص ل ا ( )24سااة معتمدة م مستوى (،)700
أ.
تتضم ( ) 3سااات معتمدة كحد أدنى تتعلق همن جية البحث العلم وط ق التحلي
الكم والنوا والحاالت الدراسية حسب التخصص.
ب .دراسة المواد االختيارية هنجاح ،ويخصص ل ا ( )9سااات معتمدة م مستوى (.)700
النجاح ف االمتحاأل الشام ويتقدم له الطالب هعد إن اء جميع المواد هنجاح ،ويخصص
ج.
له ال قم (.)798

المادة (:)4

يجوز تحوي الطالب م مسار ال سالة إلى مسار الشام أو العكس هق ار م المجلس هناء الى
تنسيب م لجنت القسم والكلية.
 .1يجوز تحوي الطالب م مسار الشام إلى مسار ال سالة أو العكس ضم الب نامج الواحد
ش يطة أأل يكوأل قد أن ى ( )15سااة معتمدة م خطته الدراسية ،وأأل يكوأل معدله

أ.
ب.
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الت اكم ( )3.2( )%80الى ايق  ،وأأل يتواف مش ف الى رسالته ،ويكوأل اختيار
الطلبة م هي المتقدمي للتحوي تنافسيا حسب معدالت م الت اكمية.
يجوز للطلبة ال اغبي ف التحوي م مسار الشام إلى مسار ال سالة ف نفس الب نامج،
.2
التقدم للقسم المعن  ،الى أأل يتم تزويد كلية الدراسات العليا هأسماء الطلبة الذي حققوا
ش وط التحوي ف مدة أقصاها ايسبوع ايول م هدء الفص الدراس  ،وال يقب أي طلب
تحوي هعد هذه الفت ة.
اند تحوي الطالب م مسار إلى آخ تحسب له جميع المواد الت درس ا ضم الخطة الدراسية
المق ة له وتدخ االمات تلك المواد ف المعدل الت اكم للطالب.

ج.
المادة (:)5

يجوز ف حاالت خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية وهتنسيب م الم شد ايكاديم وهق ار م المجلس
دراسة مادة اختيارية واحدة م الخطة تكوأل هديلة ا مادة إجبارية غي مط وحة أو متعارضة ،ش يطة
أأل ال تكوأل المادة البديلة م ضم المواد ايساسية ذات الجانب التطبيق للتخصص ،والى أأل يؤدي ذلك
إلى استكمال الطالب دراسة كافة المواد اإلجبارية ف ن اية ذلك الفص .

المادة (:)6

اند ط ح مواد (مواضيع خاصة) أو ما شاهه ضم الخطت الدراستية تحتستب المتادة للطالتب مت ة واحتدة
فق حتى وإأل اختلف المحتوى.

المادة (:)7

أ.

ب.
ج.
د.

المادة (:)8

أ.

ب.

المادة (:)9

أ.
ب.
ج.
د.

لقستتم التخصتتص أأل يحتتدد انتتد قبتتول الطالتتب المتتواد االستتتدراكية الالزمتتة لتته مت متتواد مستتتوى
البكتتالوريو التت ي اهتتا ضت ورية ل فتتع المستتتوى العلمت للطالتتب ،التتى أأل ال تزيتتد ا ت ()9
سااات معتمدة ،وتحدد هذه المواد ف طلب القبول ،وال يحتسب هذا الفص ضتم الحتد ايالتى
لمدة الدراسة.
ال تطلب أي مواد استدراكية م الطالب الذي يكوأل تخصصه ف درجة البكالوريو هو ذات
التخصص ف ه نامج الماجستي الذي قب فيه.
ال تحسب سااات المواد االستدراكية ضم السااات المعتمدة المطلوهة لني درجة الماجستير،
وتظ هذه المواد ف الكشف دوأل احتساب االمات ا ف المعدل الت اكم .
الى الطالب أأل ين المواد االستدراكية هنجاح ف مواد أقصاه ن اية العام الجامع ايول
اللتحاقه هالب نامج ،ويجوز ف حاالت خاصة السماح للطالب هتجاوز هذه المدة هق ار م
المجلس وتوصية م لجنت القسم والكلية.
يكوأل الحد ايالى لمدة الحصول الى درجة الماجستي ( )8ثمانية فصول دراسية ،دوأل
احتساب الفص الصيف م ضمن م ،وتكوأل المدة قاهلة للتمديد لفص دراس واحد كحد أالى
وذلك هتوصية م المجلس وق ار م مجلس العمداء ش يطة أأل يؤدي ذلك إلى إن اء متطلبات
التخ ج هنجاح ف ذلك الفص .
ال يجوز أأل تزيد مدة التأجي واالنسحاب هعذر همجموا ا الى فصلي دراسيي وال تحسب هتذه
المدة ضم الحتد ايالتى لمتدة الحصتول التى الدرجتة ،وفت حتال تخلتف الطالتب ات التستجي
لفصلي دراسيي متتالي يلغى قبوله ف الب نامج.
مع م اااة الحد ايالى لمدة الحصول الى درجة الماجستي يكوأل الحد ايدنى للعبء الدراس
للطالب ف الفص ايول والثان ( )6سااات معتمدة ،والحد ايالى ( )12سااة معتمدة،
وتحسب سااات ال سالة م ضم هذا العبء الدراس .
يكوأل الحد ايالى للعبء الدراس ف الفص الصيف ( )9سااات معتمدة.
يجوز ف حاالت خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية السماح للطالب هتسجي ( )3سااات معتمدة
خالل أي م الفصول الدراسية ،الى أأل يكوأل ذلك لم ة واحدة فق خالل فت ة دراسته.
يجوز للطالب تستجي رستالته مجتزأة التى ثالثتة فصتول التى ايكثت  ،وهحتد أدنتى ( )3ستااات
معتمدة ف الفص الواحد.

الفصل الثاني :القبـــول
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المادة (:)10

يحدد مجلس العمداء مطلع ك اام جامع ادد الطلبة الذي سيقبلوأل ف ه امج الماجستي  ،وذلك هتوصية
م المجلس هناء الى تنسيب م لجاأل الدراسات العليا ف ايقسام والكليات المختصة.

المادة (:)11

ش وط القبول ف الب نامج:
الشروط العامة:
أوالً:
أأل يكوأل المتقدم حاصال الى درجة البكالوريو هتقدي ال يق ا "جيد" أو ما يعادله
أ.
وذلك م جامعة معت ف ه ا.
ب .أأل تكوأل درجة البكالوريو ف حق التخصص أو أحد الحقول ذات العالقة وذلك وفقا
للخطة الدراسية للب نامج.
ج .أأل يثبت المتقدم أنه حص الى درجة البكالوريو هاالنتظام.
يجوز قبول الطلبة الحاصلي الى درجة البكالوريو هتقدي مقبول وذلك وفقا للتعليمات
د.
الصادرة ا وزارة التعليم العال والبحث العلم ه ذا الشأأل.
الى الطالب المتقدم هطلب التحاق لب امج الماجستي إرفاق ش ادة تبتي اجتيتازه المتحتاأل
ه.
التوف ت أو متتا يعادل ته أو االمتحتتاأل التتوطن  ،وهختتالف ذلتتك يلتتزم الطالتتب هاجتيتتاز مستتاق
الكفاءة المطلوهة هاللغة اإلنجليزية خالل السنة ايولى والت تط ح ا الجامعة حيث تطبق
التعليمات النافذة والصادرة ا وزارة التعليم العال والبحث العلم ه ذا الخصوص.
ثانياً :الشروط الخاصة:
يجوز لقسم التخصص وضع ش وط خاصة إضافية لاللتحاق هالب نامج الذي يط حه ذلك
أ.
القسم الى أال تتعارض هذه الش وط مع اإلطار العام لب امج الدراسات العليا أو هذه
التعليمات.
ب .يجب أأل تظ هذه الش وط هوضوح ف الخطة الدراسية المقدمة لالاتماد ،وتعتب
جزءا من ا.
ج .يجوز أأل تتضم الش وط الخاصة امتحانات معدة م القسم المعن هموافقة المجلس.

المادة (:)12

ب.

تقدم طلبات االلتحاق هب امج الماجستي الى النموذج المعد ل ذا الغ ض إلى كلية الدراسات
العليا خالل الفت ة الت يحددها المجلس ،وت فق هتلك الطلبات جميع ايوراق الثبوتية الالزمة.
تقوم كلية الدراسات العليا هإرسال قائمة (ايصالء والبدالء) المقت ح قبول م مع طلبات م إلى
الكلية المختصة لتدقيق ا والتنسيب هما ت اه إلى كلية الدراسات العليا.
يصدر المجلس قوائم هأسماء المقبولي ف الب امج هناء الى تنسيب م لجنت القسم والكلية.

أ.
ب.

ال يجوز أأل يقب الطالب ف ه نامجي دراسيي ف آأل واحد ف أي م حلة م م اح دراسته.
إذا فص الطالب ن ائيا م ه نامج ماجستي فال يجوز أأل يقب م ة أخ ى ف نفس الب نامج.

أ.

ج.
المادة (:)13

الفصل الثالث :لجان الدراسات العليا ومهامها
المادة (:)14

أ.

ب.

تشك لجنة القسم هق ار م اميد كلية التخصص وهعد االستئنا ه أي رئيس القسم وتفوض
إلي ا صالحيات مجلس القسم المتعلقة هالدراسات العليا ،ويكوأل تشكي اللجنة كاآلت :
رئيس القسم /رئيسا.
.1
اثناأل الى ايق م ايساتذة وايساتذة المشاركي  ،ويجوز اند الض ورة أأل تضم
.2
اللجنة أاضاء هيئة تدريس ه تبة أستاذ مسااد ش يطة أأل تنطبق الي م ش وط التدريس
واإلش اف ف ه امج الماجستي .
تتولى لجنة القسم اإلش اف الى أمور الدراسات العليا ف القسم وضماأل االلتزام هسياسات
وتعليمات الدراسات العليا وأخالقيات البحث العلم  ،وتشتم صالحيات اللجنة الى ما يل :
تعيي م شد أكاديم ف هداية العام الجامع لطلبة التخصص الواحد ف القسم مم
.1
تنطبق اليه ش وط التدريس واإلش اف ف ه امج الدراسات العليا.
تقديم التنسيبات المتعلقة هما يل ورفع ا إلى لجنة الكلية:
.2
 استحداث ه امج جديدة.
 متاهعة وتحديث الخط الدراسية للب امج الت يقدم ا القسم.
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المادة (:)15

أ.

ب.

ج.
المادة (:)16

أ.

ب.

أاداد الطلبة المقت ح قبول م سنويا.
إق ار نتائج امتحانات المواد الدراسية للب امج ف القسم.
تعيي المش في والمش في المشاركي .
اإلاالأل ا الموضواات البحثية المقت حة م قب أاضاء هيئة التدريس.
التنسيب همشاريع ال سائ الجامعية.
تشكي لجاأل المناقشة.
تحديد مواايد المناقشة.
رفع قوائم هأسماء الطلبة الم شحي للمنح الدراسية ومتاهعة أامال م وتأمي
احتياجات م داخ القسم للعم .
تنسيق الندوات العلمية الخاصة هطلبة القسم.
إاالم الطلبة هالخطة الدراسية المطبقة الي م.
اقد اجتمااات مع طلبة الدراسات العليا لبحث قضاياهم.
إاداد قائمة هأسماء الطلبة المتوقع تخ ج م ف أي فص دراس .
تشكي لجاأل االمتحاأل الشام .

تشك لجنة الكلية هق ار م مجلس كلية التخصص وتفوض إلي ا صالحيات مجلس الكلية
المتعلقة هالدراسات العليا ،ويكوأل تشكي اللجنة الى النحو اآلت :
 .1اميد الكلية /رئيسا.
 .2رؤساء ايقسام الت تط ح ه نامج ماجستي .
 .3اضوي هيئة تدريس مم تنطبق الي م ش وط التدريس واإلش اف.
تتولى لجنة الكلية اإلش اف التى شتؤوأل الدراستات العليتا فت الكليتة وضتماأل االلتتزام هسياستات
وتعليمات الدراسات العليا وأخالقيات البحث العلم  ،وتشتم صالحيات اللجنــة الى ما يأت :
دراسة اقت احات وتوصيات لجاأل ايقسام الواردة ف الفق ة (ب) البند ( )2م المادة
.1
( )14م هذه التعليمات ،والتنسيب ه ا للمجلس.
 .2تقوم لجنة الكلية هناء الى تنسيبات ايقسام ايكاديمية هإرسال قائمة تتضم أسماء
واناوي المناقشي وتخصصات م الدقيقة م خارج الجامعة لك ه نامج إلى كلية
الدراسات العليا.
 .3التوصية لكلية الدراسات العليا هاستحداث ه امج دراسات اليا جديدة ف الكليتة أو تعتدي
الب امج القائمة أو المواد الدراسية الت تشمل ا.
 .4تنظيم لقاءات دورية اامة مع طلبة الماجستي ف الكلية لمتاهعة قضاياهم.
إاداد تق ي سنوي ا ه امج الدراسات العليا ف الكلية.
.5
 .6إق ار نتائج امتحانات المواد الدراسية للب امج.
تتولى لجنة الكلية م ام لجنة القسم ف حال ادم وجودها.
يتولى الم شد ايكاديم الم ام اآلتية:
تع يف الطالب هفلسفة وسياسات وتقاليد وتعليمات الدراسات العليا ف الجامعة.
.1
مساادة الطالب ف التكيف واكتساب الم ارات الالزمة للنجاح ف الدراسات العليا.
.2
متاهعة سي الطالب ايكاديم وفق خطة است شادية.
.3
يتولى المش ف الم ام اآلتية:
اإلش اف الى تقدم الطالب ف موضوع رسالته.
.1
توجيه الطالب وضماأل التواص معه هشك منتظم.
.2
تقديم تق ي فصل إلى لجنة القسم ا مستوى تقدم الطالب ف موضوع رسالته.
.3

الفصل الرابع :االنتقـال والتحويـل
المادة (:)17

يجوز تحوي الطالب م ه نامج إلى ه نامج آخ ف الجامعة ،أو انتقاله مت ه نتامج ماجستتي مماثت مت
جامعتتة أخ ت ى ف ت حتتال استتتيفائه ش ت وط القبتتول ف ت الب نتتامج التتذي ي غتتب ف ت التحوي ت أو االنتقتتال إليتته
ش يطة تواف مقعد شاغ له ،الى أال يق معدلـه الت اكم ا ( )3أو ما يعادل ا.
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المادة (:)18

أ.
ب.

تقدم طلبات التحوي واالنتقال إلى كلية الدراسات العليا الى النموذج المق ر ل ذا الغ ض.
تتم الموافقة الى التحوي م ه نامج ماجستي إلى ه نامج آخ ف الجامعة ،أو االنتقال م
ه نامج ماجستي مماث م جامعة أخ ى هق ار م لجنة مكونة م العميد ،واميد كلية
التخصص ،ورئيس قسم التخصص وفقا لنموذج معد ل ذه الغاية.

المادة (:)19

أ.

ال يجوز أأل يعادل للطالب المنتق إلى الجامعة أو المقبول في ا وسبق له دراسة مواد ف جامعة
أخ ى ما يزيد الى ( )9تسع سااات معتمدة م هذه المواد.
إذا قب الطالب ف ه نامج الماجستي  ،وسبق له أأل در مواد دراسة خاصة ف الجامعة يجوز
أأل يحسب له ما ال يزيد الى ( )12اثنت اش ة سااة معتمدة م هذه المواد.
يحسم فص دراس واحد م الحد ايالى لمدة الحصول الى الدرجة للطالب لك ( )9سااات
معتمدة تم معادلت ا.
يشت ط ف المواد الت درس ا الطالب ف جامعة أخ ى وي غب ف معادلت ا ما يل :
أأل تكوأل مناظ ة م حيث المستوى والمحتوى وادد السااات لمادة أو مواد ف الخطة
.1
الدراسية المق رة.
أال يق تقدي الطالب ف ك من ا ا ( )3نقاط أو ما يعادل ا وأال يكوأل قد مضى الى
.2
دراست ا أكث م خمس سنوات.
تحسب للطالب اند تحويله أو قبوله ف ه نامج آخ :
المواد الت يختارها م المواد الت درس ا ف الب نامج الساهق ،وتدخ االمات هذه
.1
المواد ف معدله الت اكم إذا كاأل التحوي داخ الجامعة.
المواد الت يختارها م المواد الت درس ا ف الب نامج الساهق ،ال تدخ ف معدلـه
.2
الت اكم إذا كاأل االنتقال م خارج الجامعـة.
ال يجوز احتساب أي مواد م خارج الخطة الدراسية الت التحق الطالب الى أساس ا.
ال تحسب للطالب أي مادة كاأل قد درس ا أو در ما يعادل ا ساهقا وحص هموجب ذلك الى
ش ادة أو درجة المية أخ ى.
تتم الموافقة الى احتساب المواد هق ار م المجلس هناء الى توصية م لجنت القسم والكلية
المختصتي .

ب.
ج.
د.

هـ.

و.
ز.
ح.
المادة (:)20

أ.

ب.

يجوز للطالب الملتحق هب نامج الماجستي ف الجامعة وهق ار م مجلس العمداء أأل يدر ما
ال يزيد الى ( )3ثالث سااات معتمدة ف ه نامج مماث ف جامعة رسمية أخ ى ش يطة
الحصول الى موافقة مسبقة م كلية الدراسات العليا هناء الى توصية م لجنت القسم والكلية
المختصتي  ،وف جميع الحاالت يجب أال يتجاوز ادد السااات المعادلة الكل ا ( )9سااات.
ال تحسب االمات السااات ف (أ) أااله ضم المعدل الت اكم .

الفصل الخامس :المواد والعالمات واالمتحانات
المادة (:)21

أ.
ب.

تسج العالمة الت يحص الي ا الطالب م (أ) إلى (ج).
يخصص لعالمة المواد هالح وف النقاط المبينة إزاء ك من ا:
النقاط

العالمة
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4
3.75
3.5
3
2.75
2.5
2

أ
أ-
ب+
ب
ب-
ج+
ج

الحد ايدنى للنجاح ف المعدل الت اكم للمواد ف ه نامج الماجستي ( )3.00نقاط.
المادة ( :)22أ.
يجوز للطالب إذا ق معدلة الت اكم ا ( )3.00نقاط إاادة دراسة مادتي الى ايكث م خطته الدراسية
ب.
طيلة مدة دراسته ،ش ط أأل تكوأل االمته ف ك مادة أق م (ب).
المادة (:)23
المادة (:)24

الحد ايدنى لعالمة النجاح ف ك مادة م مواد ه امج الماجستي ه (ج ،)+أما المواد االستدراكية
فيشت ط أأل يجتازها الطالب هنجاح وذلك حسب مستوى المادة.
أ.
ب.

إذا أااد الطالب دراسة مادة ما هسبب رسوهه أو لغايات رفع معدله الت اكم تحسب له العالمة
ايالى ف المعدل الفصل والت اكم وتبقى ايخ ى ف سجله ايكاديم .
إذا كانت المادة المعادة اختيارية فيجوز للطالب دراسة مادة اختيارية أخ ى غي ها ،وتحسب
العالمة ايالى ف المعدل الت اكم وتبقى ف سجله ايكاديم .

المادة (:)25

يكوأل توزيع االمات المادة الواحدة الى النحو اآلت :
االمة يامال الفص  ،وتشم هذه ايامال اختبارا تح ي يا واحدا نصف فصل الى ايق
.1
وي صد له نصف االمة أامال الفص وه ( ،)%30وأاماال أخ ى قد تتضم اختبارا ثانيا
وتقاري وهحوثا ي صد ل ا ( )%30م العالمة ،وهذلك يكوأل مجموع أامال الفصــ ()%60
م العالمة الن ائية.
االمة لالمتحاأل الن ائ ويخصص له (.)%40
.2
يستتتثنى ممتتا ورد ف ت البنتتدي ( 1و ،)2م تواد النتتدوات ،والمشتتاريع ،والمختب ت ات ،والتصتتاميم،
.3
وال ستتومات ،واالختبتتارات العمليتتة ،والتتتدريب العمل ت والتتتدريب الس ت ي ي الت ت ل تتا ستتااات
معتمدة ،إذ تكوأل ل ا معايي تحددها ايقسام المعنية هعد الحصول الى موافقة مجلس العمداء.

المادة (:)26

يخصص للمعدل الفصل والت اكم التقدي ات اآلتية:
التقدير
ممتاز
جيد جدا

العالمة
4 - 3.65
3.64 - 3.00

الفصل السادس :المواظبـــــة
المادة (:)27

أ.

ب.
ج.
المادة (:)28

أ.

إذا تجاوز غياب الطالب دوأل اذر يقبله اميد كلية التخصص ( )%20م مجموع السااات
المق رة يي مادة ،يح م م التقدم لالمتحاأل الن ائ للمادة ويعتب راسبا ف تلك المادة ،واليه
إاادة دراسة تلك المادة إأل كانت إجبارية .وف جميع ايحوال تدخ نتيجة ذلك ال سوب ف
حساب معدل االمات الطالب الفصل والت اكم يغ اض اإلنذار والفص .
إذا تجاوز غياب الطالب هعذر يقبله اميد كلية التخصص ( )%20م مجموع السااات المق رة
لمادة أو أكث فإنه يعتب منسحبا م المادة أو المواد.
يتم احتساب الغياب ااتبارا م المحاض ة ايولى لبدء التدريس ويحتسب الغياب للطلبة الجدد
الذي تم قبول م هعد هدء التدريس ااتبارا م تاريخ قبول م.
ك م يتغيب ا االمتحاأل الن ائ يسج غائبا ف ذلك االمتحاأل (غ) ف خانة العالمة الن ائية
م نموذج رصد العالمات.

)Ref.: Trustees Council Session (02/2019 - 2020) Decision No. (06), Rev. (f
Date: 26/11/2019
6-13

جامعة عمان األهلية
ب.
ج.

د.

هـ.

Al-Ahliyya Amman University

ك طالب يتغيب ا االمتحاأل الن ائ المعل انه دوأل اذر يقبله اميد الكلية يعتب راسبا ف
االمتحاأل وت صد له االمة (صف ) ف ذلك االمتحاأل.
ك م يتغيب ا اختبار معل انه هعذر م ض أو ق ي ،اليه أأل يقدم ما يثبت اذره ل ئيس
القسم خالل ثالثة أيام م تاريخ زوال العذر ،وف حال قبول هذا العذر ،يبلغ مدر المادة
هذلك ،والى مدر المادة إج اء اختبار تعويض للطالب خالل اسبوع م تاريخ تبليغه هقبول
اذر الطالب.
ك م يتغيب ا االمتحاأل الن ائ المعل انه هعذر م ض أو ق ي ،اليه أأل يقدم ما يثبت
اذره لعميد كلية التخصص خالل ثالثة أيام م تاريخ زوال العذر ،وف حال قبول العذر فإأل
العميد يبلغ ق اره ل ئيس القسم الذي يبلغ هدوره مدر المادة إلج اء امتحاأل تكميل للطالب ف
مدة أقصاها ن اية ايسبوع الثان م الفص الدراس الذي يليه ،وال يحتسب من ا الفص
الصيف  ،الى أأل يعلم مدي القبول والتسجي رسميا هذلك.
تسج مالحظة (غائب) الى نموذج رصد العالمات للمادة الت تغيب في ا الطالب ا امتحان ا
الن ائ هعذر يقبله العميد ،وف حالة ادم زوال العذر خالل المدة المحددة ف الفق ة (د) م هذه
المادة يعتب الطالب منسحبا م تلك المادة هق ار م العميد وف جميع الحاالت يبلغ مدي القبول
والتسجي خطيا هنتيجة الطالب.

الفصل السابع :االنسحــاب
أ.

المادة (:)29

ب.
ج.
د.

يسمح للطالب هاالنسحاب المتأخ م دراسة مادة أو أكث خالل مــدة أقصتاها ن ايتة ايســـتـبوع
ال اهع اش م هتدء الفصت  ،وايستبوع الســـتـاهع مت هـــــــتـدء الفصت الصيفــتـ  ،وتثبتت فت
سجله مالحظة (منسحب) .وف ك ايحوال يجتب أال يقت اتدد الستااات المعتمتدة المستجلة ات
الحد ايدنى للعبء التدريس المسموح هه وفق هذه التعليمات ويتم االنسحاب ف هذه الحالة وفقتا
للنموذج المعد ل ذه الغاية.
يعتب الطالب الذي يتجاوز مجموع غياهه هعــذر يقبلــه اميد كلية التخصص ( )%20م
السااات المق رة لمواد الفص منسحبا م ذلك الفص وال تحسب هذه المدة م الحد ايالى
لمدة التأجي ولم ة واحدة فق .
يجوز لعميد كلية التخصص الموافقة الى انسحاب الطالب م جميع المواد الت سجل ا ف
الفص  ،ش يطة أأل يتم تقديم طلب االنسحاب قب مواد االمتحانات الن ائية هأسبواي الى
ايق وتثبت ف سجله مالحظة (منسحب) ،وتعتب دراسته لذلك الفص مؤجلة.
يجوز للمجلس أأل يوافق الى انسحاب الطالب هشك ن ائ م الب نامج الذي قب فيه
.1
ش يطة أأل يتم تقديم طلب االنسحاب الن ائ قب مواد االمتحانات الن ائية هأسبواي
الى ايق .
ال يجوز للطالب المنسحب م ه نامج الماجستي أأل يعود للدراسة ف الب نامج نفسه
.2
م ة أخ ى إذا كاأل معدله الت اكم وقت االنسحاب أق م (.)3

الفصل الثامن :التأجيــل واالنقطـاع
المادة (:)30

يشت ط ف الطالب الذي يتقدم هطلب تأجي أأل يكوأل قد أمضى فصال دراسيا واحدا الى ايق ف
الب نامج الذي التحق هه.

المادة (:)31

يقدم طلب التأجي الى النموذج المعد ل ذه الغاية وذلك قب مض أرهعة أساهيع الى هدء الفص الم اد
تأجيله ،وتصدر الموافقة ا العميد إأل كاأل التأجي لفص واحد وا المجلس إأل كاأل لفصلي دراسيي .

المادة (:)32

أ.
ب.

إذا انت ى الفص الدراس ولم يك الطالب مسجال أو مؤجـال لذلك الفص  ،يعتب الطالب منقطعا ا
الدراسة ويعتب تسجيله ف الجامعة ملغيا إال إذا تقدم هعذر ق ي يقبله مجلس العمداء ،ويعتب
االنقطاع ف هذه الحالة تأجيال للدراسة ويحسب ضم الحد ايالى المسموح هه للتأجي .
ال يجوز أأل ينقطع الطالب ا الدراسة هعذر مقبول حسب ما ورد أااله يكث م فصلي دراسيي .

الفصل التاسع :اإلنذار والفصــل من الدراسـة
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المادة (:)33

ينذر الطالب ف الحاالت اآلتية:
إذا لم يحص ف ن اية أي فص الى الحد ايدنى للمعدل الت اكم .
أ.
يستثنى م (أ) أااله الطلبة المقبولوأل وكاأل تقدي هم مقبول ف درجة البكالوريو وف هذه
ب.
الحالة تطبق أحكام البند (د) م المادة رقم (.)11
إذا رأى مجلس كلية التخصص (هناء الى تق ي م المش ف وتوصية م لجنت القسم والكلية)
ج.
أأل الطالب قد أهم ف العم الى رسالته.

المادة (:)34

يعتب الطالب مفصوال فصال مؤقتا م الدراسة هسبب تدن معدله الت اكم ا ( )3الى أال يق هذا
المعدل ا ( )2.75ف ن اية الفص التال لإلنذار ،وف هذه الحالة تطبق الى الطالب تعليمات الدراسة
االستدراكية.

المادة (:)35

يعتب الطالب مفصوال فصال ن ائيا ف الحاالت اآلتية:
إذا لم يحص الى الحد ايدنى ف المعدل الت اكم ( )3ف ن اية الفص االستدراك
.1
الممنوح للطالب وفقا ل ذه التعليمات.
إذا رسب ف مناقشة ال سالة (مسار ال سالة).
.2
إذا رسب للم ة الثانية ف االمتحاأل الشام لدرجة الماجستي (مسار الشام ).
.3
إذا لم يحقق متطلبات التخ ج ضم الحد ايالى للمدة المسموح ه ا وفقا ل ذه التعليمات.
.4
يصدر مدي القبول والتسجي ق ارات اإلنذار ايكاديمية والفص المؤقت إلى الدراسة
االستدراكية ،أما ق ارات الفص الن ائ م الجامعة فيصدرها مجلس العمداء هناء الى تنسيب
مدي القبول والتسجي .
تعل ق ارات اإل نذار والفص المؤقت إلى الدراسة االستدراكية والفص الن ائ م الجامعة وأي
أمور أكاديمية أخ ى تخص الطلبة الى لوحة اإلاالنات ف كلية الطالب المعن وتعد تبليغا
هالمعنى القانون .

أ.

ب.
ج.

الفصل العاشر :الدراسة االستدراكية
المادة (:)36

يجوز أأل يقب ف الدراسة االستدراكية الطالب المفصول فصال مؤقتا م الدراسة المنتظمة ،وف هذه
الحالة يمنح الطالب فصال دراسيا استدراكيا واحدا ل فع معدله الت اكم إلى ( )3فأكث  ،فإذا أخفق ف
رفع معدله يتم فصله ن ائيا م الب نامج الملتحق هه.

المادة (:)37

إذا تمك الطالب م رفع معدله إلى ( )3فأكث  ،ف فص الدراسة االستدراكية يحول حكما إلى الدراسة
المنتظمة.

المادة (:)38

يجوز لمجلس العمداء منح الطالب فصال دراسيا إضافيا ون ائيا هعد استنفاده الحد ايالى م المدة الزمنية
الالزمة للحصول الى درجة الماجستي لغايات استكمال متطلبات التخ ج ،فإذا أخفق الطالب هذلك فإنه
يفص م التخصص فصال ن ائيا.

المادة (:)39

تطبق الى المسجلي ف الدراسة االستدراكية ش وط المواظبة واالمتحانات والعالمات الواردة ف
تعليمات منح درجة الماجستي .
جميع الخدمات والتس يالت الجامعية المتواف ة ويمنح هوية

المادة (:)40

يستفيد طالب الدراسة االستدراكية م
جامعية.

المادة (:)41

تحتسب فت ة الدراسة االستدراكية ضم الحد ايالى لسنوات الدراسة ف الجامعة.

الفصل الحادي عشر :اإلشراف على الرسائل
المادة (:)42

أ.

تعل ايقسام ايكاديمية ف الكليات هداية ك فص دراس الموضواات البحثية المقت حة م
أاضاء ال يئة التدريسية ف القسم ليتمك طلبة الدراسات العليا م االستفادة من ا ف تحديد
مواضيع رسائل م ،الى أنه يحق للطالب التقدم هفك ة هحث م خارج الموضواات المعلنة.
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د.
هـ.
و.
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يجوز للطالب تقديم مش وع خطة رسالته وتسجيل ا ف الفص الثان اللتحاقه هالب نامج ش يطة
أأل يكوأل قد أن ى دراسة ( )12سااة معتمدة الى ايق وأال يق معدله الت اكم ا ( ،)3وال
يجوز أأل يتجاوز تسجيله لل سالة ن اية الفص ال اهع م التحاقه هالب نامج.
يقدم الطالب مش وع خطة رسالته هحيث يتضم قضية البحث وأهدافه وأهميته ومن جيته
وم اجعه.
تشك لجنة م المختصي هالقسم ال تق ا ثالثة أاضاء هيئة تدريس مم تنطبق الي م ش وط
اإلش اف والتدريس ف ه نامج الماجستي لمناقشة مش وع الطالب.
يناقش الطالب مش وع خطة ال سالة م خالل ندوة يعقدها القسم وهحضور أاضاء لجنة
الدراسات العليا ف القسم وأاضاء هيئة التدريس الم تمي وطلبة الدراسات العليا ف القسم.
يصدر المجلس هناء الى توصية م لجنت القسم والكلية ق ارا يتضم تعيي المش ف وإق ار
انواأل ال سالة ومش وع خطت ا وذلك وفقا للنموذج المحدد م كلية الدراسات العليا.
تكوأل المدة الفاصلة ما هي تعيي مش ف وإق ار الخطة م ج ة وتحديد مواد المناقشة م ج ة
أخ ى أرهعة أش الى ايق .
يتولى التدريس ف ه امج الماجستي أاضاء هيئة تدريس مم تنطبق الي م ش وط اإلش اف
العام لب امج الدراسات العليا ومعايي االاتماد ،ش يطة أأل يكوأل اضو هيئة التدريس قد استم
ف اإلنتاج العلم .
يجوز لعضو هيئة التدريس ه تبة أستاذ مسااد التدريس ف ه امج الماجستي واإلش اف الى
طلبت ا ش يطة أأل:
ش (أو قب له للنش ) هحثي الى ايق ف مجالت المية محكمة ومعتمدة الى
 .1يكوأل قد نَ َ
أأل يكوأل أحد البحثي منشورا أو مقبوال للنش ف مجلة المية االمية ف آخ ثالث
سنوات.
 .2يكوأل هاحثا منف دا أو رئيسا ف أحدهما الى ايق هعد حصوله الى درجة الدكتوراه.
 .3ال يكوأل هحثه مستال م رسالته ف الماجستي أو أط وحته ف الدكتوراه.
مع م اااة ما ورد ف الفق تي (أ ،ب) يكوأل الحد ايالى لعبء اإلش اف الى ال سائ الجامعية
الت يش ف الي ا اضو هيئة التدريس ف آأل واحد كاآلت :
 ( )2سااتاأل معتمدتاأل لألستاذ المسااد الى أال يزيد ادد ال سائ الجامعية ا ( )2رسالتي فالفص الواحد.
 ( )4سااات معتمدة لألستاذ المشارك الى أال يزيد ادد ال سائ الجامعية ا ( )4أرهع رسائف الفص الواحد.
 ( )6سااات معتمدة لألستاذ الى أال يزيد ادد ال سائ الجامعية ا ( )6ستة رسائ ف الفصالواحد.
مع م اااة الفق ة (ج) م هذه المادة يجوز هتوصية م لجنت القسم والكلية وهموافقة المجلس
تعيي مش ف مشارك م داخ الجامعة أو م خارج ا ،ش يطة أأل يكوأل معينا أو مؤهال للتعيي
ه تبة أستاذ مسااد الى ايق وتنطبق اليه ش وط اإلش اف.
يجوز ف حاالت خاصة تعيي مش ف م خارج القسم أو الكلية أو الجامعة ،الى أأل تتواف فيه
ش وط اإلش اف وذلك هتوصية م لجنت القسم والكلية ،وهق ار م المجلس.
ف حال وجود مش ف مشارك يمك مضاافة ادد ال سائ الت يحق لعضو هيئة التدريس االش اف
الي ا ،وه ذه الحالة يحتسب نصف سااة معتمدة لك من ما.

المادة (:)44

يق ر المجلس هتوصية م لجنة القسم وتنسيب م لجنة الكلية وهموافقة المش ف تعيي مش ف مشارك
الى رسالة الطالب ،مم تنطبق الي م ش وط اإلش اف الواردة ف هذه التعليمات.

المادة (:)45

يجوز تغيي المش ف لظ وف قاه ة ،وذلك هالط يقة نفس ا الت تم تعيينه ه ا.

المادة (:)46

أ.

يجوز هق ار م المجلس هناء الى تنسيب م لجنة القسم وتوصية م لجنة الكلية أأل يش ف اضو
هيئة التدريس الحاص الى إجازة الى رسالة الطالب ،أو أأل يستم ف اإلش اف أو أأل يشارك
فيه ش يطة أأل يقض هذه اإلجازة داخ ايردأل.
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يجوز ف حاالت خاصة للمجلس هتنسيب م لجنة القسم وتوصية م لجنة الكلية الموافقة للمش ف
الذي يقض إجازته خارج ايردأل ،االستم ار هاإلش اف الى الطالب كمش ف مشارك.

المادة (:)47

يحسب للمش ف ا ك رسالة ماجستي يش ف الي ا سااة معتمدة ف الفص الدراس الواحد،
أ.
وذلك ااتبارا م هدء الفص الذي اي فيه مش فا وهما ال يزيد الى ثالثة فصول دراسية.
ب .تحتسب لعضو هيئة التدريس ا ك سااة إش اف والمنصوص الي ا ف الفق ة (أ) م هذه
المادة ما يعادل سااة معتمدة واحدة.
ج .تحتسب سااات العبء لإلش اف همعدل سااة معتمدة لك طالب إذا كاأل مش فا منف دا.
د .ف حالة اإلش اف المشت ك يتم احتساب العبء اإلش اف مناصفة هي المش ف والمش ف المشارك.

المادة (:)48

يجوز تعدي موضوع ال سالة وخطت ا إذا اقتضت ظ وف البحث ذلك ،ويتم التعدي هالط يقة نفس ا الت
تمت ه ا الموافقة الي ما ،وأما تعدي انواأل ال سالة فيتم هتوصية م المش ف وق ار م المجلس.
أ .تشك لجنة تسمى "لجنة أخالقيات ال سائ وايط وحات الجامعية "هق ار م المجلس ف مطلع ك اام
جامع  ،ويكوأل تشكي اللجنة الى النحو اآلت :
 .1اميد كلية الدراسات العليا  /مق را.
 .2اضوا هيئة تدريس م الكليات اإلنسانية ه تبة أستاذ.
 .3اضوا هيئة تدريس م الكليات العلمية ه تبة أستاذ.
 .4اضوا هيئة تدريس م الكليات الصحية ه تبة أستاذ.
ب .يجوز للجنة االستعانة هم ت اه مناسبا ف حاالت خاصة تقدرها.
ج .تكوأل م مة هذه اللجنة النظ ف القضايا الخالفية للجوانب ايخالقية هتوصية م لجنت القسم
والكلية والمجلس ،هما ف ذلك مدى استيفائ ا لمواصفات البحث العلم وش وطه ،هما يحقق حماية
لحقوق أف اد الدراسة والمجتمع هشك اام ،وم اااة قواني حماية الملكية الفك ية.

المادة (:)49

الفصل الثاني عشر :لجنــة المناقشــة
المادة (:)50

تتكوأل لجنة المناقشة م :
المش ف/رئيسا.
.1
المش ف المشارك (إأل وجد).
.2
اضو هيئة تدريس الى ايق م الجامعة مم تنطبق اليه ش وط اإلش اف.
.3
اضو م خارج الجامعة يكوأل تخصصه ذا االقة هموضوع رسالة الطالب وتنطبق اليه ش وط
.4
اإلش اف ،ويفض أأل يكوأل م رتبة أستاذ.

المادة (:)51

تعي لجنة المناقشة ويحدد موادها هق ار م المجلس هناء الى توصية م لجنت القسم والكلية،
وفق الت تيب اآلت :
 .1يعد المش ف تق ي ا هجاهزية ال سالة الميا ولغويا وااللتزام هايمانة العلمية للمناقشة ،وذلك
حسب الخطة المعتمدة لل سالة ،ووفق النموذج المعد ل ذه الغاية.
 .2يقت ح المش ف قائمة هأسماء اضوي هيئة تدريس م داخ الجامعة واضوي م خارج ا
مم تنطبق الي م ش وط اإلش اف والتدريس ف الب امج ،وفق النموذج المعد ل ذه الغاية.
يسلم الطالب نسخا م ال سالة هشكل ا الن ائ ياضاء اللجنة هعد صدور ق ار تشكيل ا مباش ة
وقب أسبواي الى ايق م مواد المناقشة ،وي فق الطالب إق ارا خطيا ينص الى التزامه
هالمعايي ايخالقية وايمانة العلمية كافة ف إاداد رسالته.
تقوم لجنة الدراسات العليا ف كلية التخصص هإرسال ما يل إلى الممتح الخارج وف مدة ال
تق ا أسبواي قب المناقشة:
 .1نسخة م ال سالة.
 .2خطة ال سالة المعتمدة.
 .3النموذج المعّد م قب كلية الدراسات العليا المتعلق هالتقييم ايول لل سالة.

ب.
ج.

الفصل الثالث عشر :مناقشة الرسالة
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يتقدم الطالب هطلب لمناقشة رسالته الجامعية هعد اجتياز جميع الش وط واالمتحانات المق رة ف الخطة
الدراسية وإن ائه لجميع متطلبات الخطة الدراسية هنجاح ،وهمعدل ت اكم ال يق ا ( )3.00نقاط .و تتم
مناقشة ال سالة الى النحو اآلت :
أ.
ب.
ج.

د.
هـ.
و.

يع ض الطالب ملخصا ل سالته خالل مدة ال تتجاوز ( )15خمس اش ة دقيقة يتبع ا مناقشة م
قب أاضاء لجنة المناقشة.
يقتص حضور المناقشة الى طلبة الدراسات العليا وأاضاء هيئة التدريس ف القسم.
يتولى رئيس اللجنة إدارة المناقشة وال يشارك في ا ،كما ال يشارك المش ف المشارك ف المناقشة.
وهعد انت اء المناقشة تتداول اللجنة وتق ر هأغلبية أاضائ ا وهاستثناء المش ف والمش ف المشارك
(إأل وجد) إحدى النتائج اآلتية:
(ناجح) ،وف هذه الحالة الى الطالب تسليم رسالته خالل أسبوع م تاريخ المناقشة.
.1
( .2ناجح مع تعديالت طفيفة) ،وف هذه الحالة الى الطالب إج اء التعديالت المطلوهة وتسليم
رسالته خالل ثالثة أساهيع م تاريخ المناقشة ،مع إرفاق تق ي م المش ف يفيد قيام
الطالب هإج اء التعديالت المطلوهة.
(تعدي جوه ي ف ال سالة) ،وف هذه الحالة الى الطالب تعدي رسالته ف مدة ال تق
.3
ا ش ي وال تزيـد الى أرهعة أش م تاريخ المناقشة ،وتعاد المناقشة م جديد
هحضور أاضاء اللجنة كافة وفق ايسس المعتمدة للمناقشة الساهقة ف مواد يحدد حسب
ايصول ،ويسج الطالب صف سااة ف الفص اآلت إذا لم تنفد المدة القانونية له
للدراسة ،ويعتب الطالب ناجحا إذا وافقت اللجنة الى ال سالة ،وإال فيعتب راسبا.
(راسب).
.4
يمك تمديد فت ة تسليم ال سالة هصورت ا الن ائية والمحددة ف الفق ة (ج) م هذه المادة ف
حاالت اضط ارية يقب ه ا المجلس.
يتم ااتماد ق ار ل جنة المناقشة م المجلس هناء الى تنسيب م لجنة القسم وتوصية م لجنة
الكلية ،حسب النموذج المعد ل ذه الغاية.
يقوم الطالب هتسليم ( )3ثالث نسخ ورقية و ( )2نسختي إلكت ونيتي م رسالته المعتمدة للمكتبة
كش ط لتسلم ش ادته.

الفصل الرابع عشر :االمتحــان الشــامل
المادة (:)53

يكوأل االمتحاأل الشام ذا طبيعة شاملة تكاملية؛ ي دف إلى قيا قدرة الطالب الى ال ه هي المفاهيم
المختلفة ايساسية والمتقدمة الت اكتسب ا م مختلف المجاالت المع فية ،وتوظيف ا ف ح المشكالت
العلمية والتطبيقية ف ميداأل تخصصه.

المادة (:)54

تتولى لجنة القسم:
تنظيم شؤوأل االمتحاأل وتحديد المجاالت الت يشمل ا الى أأل تشم مجاالت التخصص وأال يق
أ.
اددها ا ثالثة وال يزيد ا خمسة امتحانات  ،واقت اح الم اجع والق اءات الالزمة لذلك ،وتعل
المجاالت والم اجع والق اءات للطلبة قب مواد االمتحاأل هفص دراس واحد الى ايق .
ب .التوصية إلى لجنة الكلية هتشكي لجنة االمتحاأل الشام هحيث تتكوأل م ثالثة إلى خمسة أاضاء
هم في م رئيس ا ،ويتم اختيارهم م أاضاء هيئة التدريس المختصي هموضوع االمتحاأل للقيام
هوضع ايسئلة وتصحيح اإلجاهات ،ويصدر الق ار هتشكي اللجنة م المجلس.
ج .تنسيب نتائج االمتحاأل الشام للجنة الكلية لدراست ا والتوصية هشأن ا إلى المجلس إلق ارها.

المادة (:)55

يتكوأل االمتحاأل الشام م ورقتي الى االق  ،ويخصص لك ورقة جلسة ال تق ا ( )3سااات،
ويعقد م تي ف العام ف المواايد المخصصة حسب التقويم الجامع  ،ويجوز اقده م ة ثالثة خالل
الفص الصيف  ،وذلك ف ضوء تواف اإلمكانات واالستعدادات الالزمة ف ايقسام المختلفة ،والى
الطالب أأل يتقدم هطلب لدخول هذا االمتحاأل ،حسب النموذج المعد ل ذا الغ ض.

المادة (:)56

أ.

يتقدم الطالب لالمتحاأل الشام هعد إن ائه جميع متطلبات الخطة الدراسية هنجاح ش يطة أال يق
معدله الت اكم ا (.)3
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إذا رسب الطالب ف االمتحاأل الشام للم ة ايولى يمكنه التقدم ل ذا االمتحاأل م ة ثانية ضم
المدة القصوى للحصول الى درجة الماجستي .
تكوأل االمة النجاح ف االمتحاأل الشام (ب) ،وإذا رسب الطالب ف الم ة الثانية فإنه يفص م
ه نامج الماجستي .
تسج نتيجة الطالب ف االمتحاأل الشام ف كشف االماته هعبارة ناجح أو راسب ف ك م ة
يتقدم في ا لالمتحاأل.

الفصل الخامس عشر :منح الدرجـات
أ.
ب.

المادة (:)57

تمنح درجة الماجستي هق ار م مجلس العمداء ،هناء الى توصية م المجلس.
تمنح الش ادات والدرجات ف المواايد المق رة.

الفصل السادس عشر :الجرايــات
المادة (:)58

يخصص مجلس ايمناء ف الموازنة مبلغا سنويا لج ايات المساادة ف البحث العلم أو اإلش اف الى
الطلبة لطلبة الماجستي المتفوقي  ،وتمنح هذه الج ايات للطلبة الى أسا فصل .

المادة (:)59

تتألف ميزانية الج ايات مما يأت :
أ .المبالغ الت يخصص ا مجلس الجامعة هناء الى تنسيب مجلس الدراسات العليا.
ب .ال بات والتب اات والوقفيات الت تقبل ا الجامعة ل ذه الغاية.

المادة (:)60

المادة (:)61

تقدم طلبات الحصول الى الج ايات إلى كلية الدراسات العليا.
أ.
تنسب لجنتا الدراسات العليا ف القسم والكلية المعنية إلى العميد هعدد الج ايات الت يحتاج إلي ا
ب.
القسم قب هدء الفص الدراس .
يع ض العدد الكل للج ايات واياداد التفصيلية ف ايقسام الى المجلس لمناقشته وإق اره حسب
ج.
اإلمكانات الماديـة المتوف ة للج ايات ف ذلك الفص .
يضع المجلس معايي المفاضلة وفق جدول معد ل ذه الغاية.
أ.
ي ااى ف املية المفاضلة متدى تفتوق الطالتب وأهليتته للمستاادة فت البحتث العلمت  ،هحيتث تمتنح
ب.
الج ايات الى أسا تنافسـ وفق المعدل الت اكم لطلبة الب نامج الواحد.
ج .تمنح الج اية الى أسا تنافس وفق المعدل الت اكم للطلبة ف ك تخصص ،الى أأل يكوأل الطالب قتد
أن ى ما ال يق ا ( )6سااات م خطتته ،وال تحستب للمستاقات االستتدراكية ل تذه الغايتة ويجتوز
للمجلس وضع أسس أخ ى للمفاضتلة تتعلتق هعتدد الستااات التت درست ا الطلتب مت خطتته هنجتاح
وادد الج ايات الت حص الي ا ساهقا.
تق الج ايات هق ار م مجلس العمداء هناء الى توصية المجلس.
د.

أ .تمنح ج اية المساادة ف البحث العلم وتشم مبلغا قدره ( )75خمسة وسبعوأل دينارا ش يا لمدة
المادة (:)62
أرهعة أش ف الفص  ،وإافاء الطالب م نصف رسوم التسجي و نصف رسوم السااات
المعتمدة للفص الذي يحص فيه الى الج اية ،الى أأل ال يزيد إجمال مدة الحصول الى الج اية
ا ثالثة فصول دراسية.
يلتزم الطالب الحاص الى ج اية المساادة ف البحث العلم هالعم ف البحث العلم ضم خطة
ب.
ام تفصيلية يق ها المجلس هتنسيب م لجنت القسم والكلية المعنية.
المادة (:)63

أ.

يشت ط ف الطالب الذي يتقدم للج اية ما يأت :
 .1أأل يكوأل متف غا تف غا تاما للدراسة ف
الجامعة.

الجامعة ،وكذلك للمساادة ف
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 .2أأل يكوأل قد أن ى ( )6سااات الى ايق م خطته )ادا المواد االستدراكية( همعدل ت اكم ال
يق ا ( )3.2نقطة.
 .3أال يزيد العبء الدراس للطالب الى ( )9سااات معتمدة ف ذلك الفص  ،وأأل ال يق ا ()6
سااات معتمدة هاستثناء السااات االستدراكية.
 .4أأل ال يكوأل قد أوقع هحقه اقوهة تأديبية تزيد ا اقوهة التنبيه.
ب.

تلغى الج اية ف الحاالت اآلتية:
 .1إذا نقص ادد السااات المعتمدة المسج ل ا م خطته الدراسية ا ( )6سااات ،أو زادت
الى ( )9سااات.
 .2إذا انقطع الطالب ا العم هالج اية هطلب منه ،أو هتوصية م لجنت القسم والكلية المعنية.
 .3إذا تع ض إلى اقوهة تأديبية.
 .4إذا ثبت أأل الطالب ال يلتزم هايصول الم نية للعم ف البحث العلم أو التعام مع اآلخ ي .
 .5إذا خالف الطالب أيا م أحكام مواد هذه التعليمات.

الفصل السابع عشر :أحكـام عامــة
المادة (:)64
المادة (:)65
المادة (:)66
المادة (:)67
المادة (:)68
المادة (:)69
المادة (:)70

تطبق تعليمات منح درجة البكالوريو الى الحاالت الت لم ي د الي ا نص ف هذه التعليمات.
تحال حاالت الس قات العلمية أو الشك في ا إلى لجاأل تحقيق متخصصة للبت في ا سواء قب المناقشة أو
هعدها وتنفذ الق ارات الصادرة ا الجامعة ه ذا الشأأل.
يتخذ مجلس العمداء ق ارا هسحب الدرجة العلمية إذا تبي ف أي وقت م ايوقات أأل هذه الدرجة قد تم
الحصول الي ا هط ق غي قانونية أو أأل ال سالة المقدمة لني الدرجة العلمية ال تتفق ف مضمون ا
ومعايي ايمانة العلمية ،الى أأل يتم إهالغ الج ات ذات العالقة داخ الجامعة وخارج ا هق ار المجلس.
يفوض طالب الماجستي الجامعة خطيا حق تصوي ال سالة كليا أو جزئيا وهأشكال مختلفة وذلك لغايات
البحث العلم والنش اإللكت ون والتبادل مع المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات.
يستثنى م هذه التعليمات ه امج الماجستي المشت كة مع جامعة أخ ى أو مع د الم ت هطه أي من ما مع
الجامعة اتفاقيات خاصة ،وذلك وفق أسس خاصة توضع لك ه نامج ف ضوء االتفاقية الموقعة.
يبت مجلس العمداء ف الحاالت الت لم ي د الي ا نص ف هذه التعليمات.
اميتتد كليتتة الدراستتات العليتتا وامتتداء الكليتتات ومتتدي دائ ت ة القبتتول والتستتجي مستتؤولوأل ا ت تنفيتتذ هتتذه
التعليمات.

)Ref.: Trustees Council Session (02/2019 - 2020) Decision No. (06), Rev. (f
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