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  تعلیمـات منح درجة الماجستیر في جامعة البلقاء التطبیقیة
والشھادات في جامعة  العلمیة من نظام منح الدرجات) 4(صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى المادة

  .2003لسنة ) 112(البلقاء التطبیقیة رقم 
  

ویعمل بھا " جامعة البلقاء التطبیقیةتعلیمات منح درجة الماجستیر في "تسمى ھذه التعلیمات ): 1( المادة
   .تاریخ اقرارھااعتبارًا من 

  
  :یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني الواردة إزاءھا، ما لم تدل القرینة على خالف ذلك ): 2( المادة

جامعة البلقاء التطبیقیة:الجامعــة
مجلس كلیة الدراسات العلیا:المجلــس
  :العمیـــد

:              المعني العمید
  عمید كلیة الدراسات العلیا

عمید الكلیة التي یدرس فیھا الطالب
أي كلیة من كلیات الجامعة  :الكلیـــة
كلیة من كلیات الجامعة أيفي  األكادیميالقسم   :القســـم

لجنة الدراسات العلیا في الكلیة  :لجنة الكلیة
القسم لجنة الدراسات العلیا في  :لجنة القسم

  برنامج من برامج الماجستیر في الجامعةأي   :البرنامج
  

  القبول
 الماجستیر برنامجیحدد مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي عدد الطلبة الذین یقبلون في ): 3( المادة

  .بعد االستئناس برأي عمداء الكلیات المعنیة من العمیدبتوصیة  وذلك

  شروط القبول والتسجیل
   ):4( المادة

:شروط عامة.أ 
والشروط الواجب توافرھا , الطلبة الذین یحق لھم االلتحاق ببرامج الماجستیر: أوال
  :فیھم

  
یشترط في الطالب المتقدم لاللتحاق بالبرنامج أن یكون حاصًال على الدرجة .1

أو ما یعادلھ من جامعة " جید"بتقدیر ال یقل عن ) بكالوریوس(  األولىالجامعیة 
مي تعترف بھما الجامعة في حقل التخصص أو أحد الحقول ذات أو معھد أكادی

.باالنتظامتكون الدراسة  أنالعالقة ویشترط 
وفق كل من حصل على البكالوریوس بتقدیر مقبول أو ما یعادلھ یجوز قبول .2

مواد ثالث ) 3(في برامج الماجستیر شریطة دراسة  أسس القبول المعمول بھا
یحددھا القسم المراد ) فصل األول لاللتحاقخالل ال(من مواد الماجستیر 

االلتحاق بھ وتكون موحدة لجمیع الطلبة المتقدمین لذلك التخصص ونجاحھ في 
أو ما یعادلھ وبمعدل تراكمي ال یقل ) +ج(زائد  جیم كل مادة بمعدل ال یقل عن

لھ في  ھذه المواد یعادلھ لیصبح طالبًا نظامیا وتحسبما أو ) ب(فقط باء عن 
وبخالف ذلك یفصل من نجاحھ ضمن المواد التي أنھاھا في خطتھ حال 

.الجامعة
:شریطة تحقیق االتي یجوز قبول الطلبة الحاصلین على بكالوریوس باالنتساب.3

على ) ساعة معتمدة 30(قل عدد الساعات فیھ عن دراسة برنامج تأھیلي ال ت.أ
.البرنامج الموازي
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في البرنامج التأھیلي حسب تخصص الطالب تكون المواد الدراسیة المقررة .ب
. وفي مواد التخصص البحتھ للبكالوریوس المماثل في الجامعات الرسمیة

على ان % 70ویشترط النجاح فیھ بكافة المواد وبمعدل تراكمي ال یقل عن 
  .تقوم الجامعة بتحدید تلك المواد مسبقا واعالنھا للطلبة

في البكالوریوس ) لمقبو(معدل  على یستثنى طلبة االنتساب الحاصلون.ج
طلبة الالمطلوبة من  المواد الثالثةن في البرنامج التأھیلي من دراسة والناجحو

.أعاله) 2(في البند  "مقبول"الحاصلین على تقدیر
  

.كل من حصل على درجة الدبلوم العالي بتقدیر ال یقل عن جید جدا.4

یشترط ) 1(لواردة في في حال عدم تعبئة المقاعد المخصصة حسب الشروط ا.5
من اجمالي  %)20(أعاله عن ) 2،3(ان ال تزید نسبة الطلبة المقبولین في 

  .  المقاعد لكل تخصص

  
  :الشروط الواجب توافرھا لاللتحاق ببرامج الدراسات العلیا: ثانیا

  
االلتحاق بالدراسات العلیا تقدیم ما یثبت نجاحھ في یشترط في كل طالب یرغب 

  :على النحو التاليو) IELTSالتوفل، (رة اللغة اإلنجلیزیة في امتحان مقد
  
أو ما یعادلھا ) 500(تقل عن  بعالمة ال (ITP)اجتیاز امتحان التوفل .1

للتخصصات اإلنسانیة من مراكز اللغات ) 400(للتخصصات العلمیة و
والتي یشرف على تطبیقھا مؤسسة  من قبل وزارة التعلیم العاليالمعتمدة 
(ETS) ردن أو مركز في األ(AMIDEAST) في المملكة.  

بعالمة في األردن  (ETS)التي یشرف على تطبیقھا مؤسسة  (IBT)التوفل .2
أو ما یعادلھا ) 32( أو ما یعادلھا للتخصصات العلمیة و) 61(ال تقل عن 

.فقط AMIDEASTمن مركز  للتخصصات اإلنسانیة
3.IELTS  5(بعالمة ال تقل عن.(
  

:شروط خاصة.ب 
  

سم التخصص وضع شروط خاصة إضافیة لاللتحاق بالبرنامج الذي یجوز لق.1
یطرحھ ذلك القسم على أن ال تتعارض ھذه الشروط مع اإلطار العام لبرامج 

  .الدراسات العلیا
یجب أن تظھر ھذه الشروط بوضوح في الخطة الدراسیة المقدمة لالعتماد .2

.وتعتبر جزءا منھا
كلیة  عن ر على النموذج الصادرتقدم طلبات االلتحاق ببرامج الماجستی.3

خالل الفترة التي تحددھا كلیة الدراسات العلیا وترفق بتلك  العلیا الدراسات
.الطلبات جمیع األوراق الثبوتیة الالزمة

یصدر المجلس قوائم بأسماء المقبولین في البرامج بناء على تنسیب من لجنتي .4
.لصحف الیومیةأو تنشر با وتعلن على موقع الكلیة القسم والكلیة

ال یجوز أن یقبل الطالب في برنامجین دراسیین في آن واحد في أي مرحلة .5
.من مراحل دراستھ

فصل الطالب من برنامج ماجستیر فال یجوز أن یقبل في البرنامج نفسھ  إذا.6
.أخرى ةمر

یلغى تسجیل الطالب في أي فصل إذا لم یقم بدفع الرسوم المقررة في المواعید .7
  .تبر الطالب منقطعًا عن الدراسةالمحددة ویع
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في ) الماجستیر بامتحان شامل(و) الماجستیر برسالة( يمسارمن  یعتبر كل.8
التخصص نفسھ برنامجا واحدًا وال یجوز للطالب الذي فصل من احد 

.المسارین أن یقبل في المسار األخر
ت االلتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس التعلیم العالي والخاصة بالدراسا.9

).برنامج الماجستیر(العلیا 

   
  مجلس الدراسات العلیا ولجانھ

  
داء  في الجامعة یشكل مجلس الدراسات العلیا  -أ  ):5(المادة س العم یب     بقرار من مجل ى تنس اء عل بن

  -:كالتاليالعمید 
 رئیسًا                                                         عمید الدراسات العلیا
عضوًا                                                        الدراسات العلیا كلیة ید نائب عم
 أعضاء  التي تطرح برامج دراسات علیا                           عمداء الكلیاتنواب      

  
  -:مھام المجلس -ب                     

  .دراسات العلیا في الكلیاتالتوصیات المرفوعة إلیھ من لجان الب اتخاذ القرار.1
ة الدراسات    .2 التوصیة إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمیة والشھادات لطلب

.العلیا الذین أنھوا متطلبات الحصول على الدرجات التي یستحقونھا
ج بعضھا     التوصیة إلى مجلس العمداء باقتراح إنشاء برامج دراسات.3 ا أو دم علی

.قبول فیھاأو تجمید ال ئھاببعض أو إلغا
.اتخاذ القرار بتقدیم المنح لطلبة الدراسات العلیا وفقًا للتعلیمات الخاصة بھا.4
ات  ..5 ة الدراس واد لطلب ة الم أن معادل رار بش اذ الق ل   اتخ ن داخ ین م ا المنتقل العلی

.وخارج الجامعة
وبالموافقة على تشكیل المتحان الشامل اتخاذ القرار بالموافقة على تحدید موعد ا.6

.الخاصة بھما اللجان
 اقرار نتائج االمتحان الشامل بناء على توصیة لجان االمتحان ولجان الدراسات..7

.العلیا في االقسام والكلیات المعنیة
ات      .8 ي الدراس یب لجنت ى تنس اء عل اركین بن رفین المش رفین والمش ین المش تعی

  .العلیا في القسم والكلیة
ائ  اتخاذ القرار بالموافقة على .9 یب     مشاریع الرس ى تنس اء عل ل أو األطروحات بن

  .المشرف ولجنتي الدراسات العلیا في القسم والكلیة
ي          .10 ا ف ي الدراسات العلی رف ولجنت ى تنسیب المش اء عل تشكیل لجان المناقشة بن

  .القسم والكلیة
ي       .11 ا ف ي الدراسات العلی تحدید مواعید المناقشة بناء على تنسیب المشرف ولجنت

.القسم والكلیة
.لقرار بقبول الطلبة في برامج الدراسات العلیا في الجامعةاتخاذ ا .12
.إتخاذ القرار بفصل الطلبة من برامج الدراسات العلیا في الجامعة .13
.النظر في المسائل التي یحیلھا العمید للمجلس.14

  
  .     صالحیاتھ إلى عمید الدراسات العلیا إذا اقتضت الضرورة ذلكللمجلس تفویض . ج              
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  لجان الدراسات العلیا ومھامھا وصالحیاتھا
  ):6( المادة

وتفوض إلیھا صالحیات كلیة التخصص /المعنیةتشكل لجنة القسم بقرار من عمید الكلیة .أ 
  :كاألتيمجلس القسم المتعلقة بالدراسات العلیا ویكون تشكیل اللجنة 

  .مقررًا/ رئیس القسم .1
ویجوز أن تضم اللجنة  من ذوي االختصاص كیناألساتذة المشار أربعة من األساتذة أو.2

على  انفي الجامعة سنت مأعضاء ھیئة تدریس برتبة أستاذ مساعد مضى على تعیینھ
صھ في مجالت علمیة متخصصة ومحكمة صختبحثین في مجال كل منھم ونشر  األقل

ویجب مراعاة التخصصات المختلفة في  أو مؤتمرات علمیة محكمة تعتمدھا الجامعة
.مالقس

  :تشمل صالحیات لجنة القسم ما یأتي.ب 
  .اإلشراف على أمور الدراسات العلیا في القسم.1
  .الدراسات العلیااإلرشاد األكادیمي لطلبة .2
  :تقدیم المقترحات المتعلقة بما یأتي ورفعھا الى لجنة الكلیة.3

  .إنشاء برامج دراسات علیا جدیدةالتنسیب ب.أ 
  .تھاوتعدیال مشروعات الخطط الدراسیةالتنسیب ب.ب 
.الطلبة المقبولین بالبرنامج بأعداد التنسیب.ج 
.المشاركینالتنسیب بتعیین المشرفین والمشرفین .د 
  .التنسیب بإقرار مشروعات الرسائل.ه 
.لجان مناقشة الرسائل بأعضاءالتنسیب .و 
.اقتراح مواعید المناقشة.ز 
.وتنظیم شؤونھ اقتراح برنامج االمتحان الشامل.ح 
.ان الشامللجنة االمتح بأعضاءالتنسیب .ط 
.إعداد قوائم بالطلبة المرشحین للمنح الدراسیة.ي 
  .التنسیب بقبول الطلبة بالبرنامج.ك 

  ): 7( المادة
تشكل لجنة الكلیة بقرار من مجلس الكلیة وتفوض إلیھا صالحیات مجلس الكلیة المتعلقة .أ 

:بالدراسات العلیا، ویكون تشكلیھا على النحو التالي
.مقررًا / عمید الكلیةنائب  .1
.مساعدأن ال تقل رتبة أي منھم عن أستاذ على  األكادیمیة رؤساء األقسام .2
یكون  أنمشارك ویجوز في حاالت خاصة  أستاذ أوعضوا ھیئة تدریس برتبة أستاذ .3

علمیة  التممن مضى على تعیینھ سنتان ولھ بحثان منشوران في مج امساعد اأستاذ
  .ا المعاییر المعتمدة من الجامعةمحكمة أو في مؤتمرات علمیة محكمة تنطبق علیھ

  :یليتشمل صالحیات لجنة الكلیة ما .ب 
  .على برامج الدراسات العلیا في الكلیة اإلشراف.1
  .األقساملجان الدراسات العلیا في  وتنسیبات دراسة اقتراحات.2
.المجلس إلى والتنسیب بھا التوصیات إقرار.3
  

  
  متطلبات الحصول على الدرجة

  
  ):8(المادة 

ساعة معتمدة، حسب الخطة ) 36-33(طلبات الحصول على درجة الماجستیر تكون مت
الدراسیة التي یقرھا مجلس العمداء، وتوزع ھذه المتطلبات وفقًا لمساري برنامج 

  :على النحو التالي )الشامل والرسالة( الماجستیر
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  :امتحان الشاملمسار  برنامج الماجستیر: أوال
إحدى وعشرین إلى أربع وعشرین ) 24-21(وھي دراسة المواد اإلجباریة بنجاح .أ 

  .700ساعة معتمدة من مستوى 
عشرة ساعة معتمدة بنجاح من المواد االختیاریة من  يتاثنتسع إلى ) 12-9(دراسة .ب 

.700مستوى 
  .اجتیاز االمتحان الشامل بعد إنھاء جمیع المواد المطلوبة بنجاح.ج 
العلیا والخاصة بالدراسات  لعاليعن مجلس التعلیم ا ةدراصبالقرارات الااللتزام .د 

  ).برنامج الماجستیر(
  
  

  :رسالةمسار ال برنامج الماجستیر: ثانیًا
خمس عشرة الى ثماني عشرة ساعة ) 18-15(دراسة المواد اإلجباریة بنجاح وھي .أ 

  .700معتمدة من مستوى 
اثنتي عشرة ساعة معتمدة بنجاح من المواد  إلىتسع ساعات ) 12-9(دراسة .ب 

.700ریة من مستوى االختیا
  .ساعات معتمدة والنجاح في مناقشتھا) 9(إعداد رسالة جامعیة یخصص لھا .ج 
العلیا والخاصة بالدراسات عن مجلس التعلیم العالي بالقرارات الصادرة االلتزام .د 

  ).برنامج الماجستیر(
 عشرة ساعةثماني ) 18(دراسة  إنھائھیحق للطالب تسجیل مشروع رسالتھ بعد .ه 

ویستثنى الطلبة الوافدین من شرط  .نقطة) 3.25(وبمعدل ال یقل عن  جاحمعتمدة بن
.المعدل شریطة موافقة مجلس العمداء

وبمعدل  ال یحق للطالب مناقشة رسالتھ اال بعد انھاء جمیع مواده الدراسیة بنجاح.و 
.ثالث نقاط) 3(تراكمي ال یقل عن 

  

  مـدة الـدراسـة
  

كما  الماجستیر درجة على للحصولللفترة الزمنیة الالزمة  األعلىحد وال األدنىیكون الحد  ):9( المادة
  :یلي

 ستةتزید عن  عن ثالثة فصول دراسیة وال للحصول على الدرجةأن التقل المدة الزمنیة .أ 
.فصول دراسیة

یعتبر الفصل الصیفي فصال دراسیا في حال تسجیل الطالب فیھ ویحتسب من الحد األعلى .ب 
  .من ھذه المادة) أ(واردة في الفقرة الدرجة العلى للحصول 

یین وال   تزید مدة التأجیل واالنسحاب واالنقطاع  ال یجوز أن.ج  بمجموعھا على فصلین دراس
تثناء االنقطاع    تحسب ھذه المدة من الحد األعلى لنی  ن     ل الدرجة، باس دة م ذه الم ب ھ فتحس

.مادةمن ھذه ال) أ(الحد األعلى للحصول على الدرجة الواردة في الفقرة 
 أوشامل ال(متطلبات الحصول على درجة الماجستیر  إنھاءلم یتمكن الطالب من  إذا.د 

توصیة من لجنتي القسم والكلیة للعمید بناء على فصول دراسیة یجوز  ستةخالل  )رسالةال
موافقة المشرف في حال یشترط و ن دراسیین متتالیین كحد أقصىیمدد للطالب فصلی أن

.مسار الرسالة
  

  ): 10( المادة
الدراسي للطالب لعبء یكون ا على الدرجة للحصولللمدة الزمنیة  األعلىمع مراعاة الحد .أ 

  .معتمدة في الفصل الصیفي اتساع) 6-3(معتمدة و ساعة) 12-6( الدراسيفي الفصل 
للعبء الدراسي للفصل  األدنىمن ھذه المادة یكون الحد  )أ(الفقرة مع مراعاة ما ورد في .ب 

حاالت خاصة السماح بان یكون العبء  للعمید في ت ساعات معتمدة ویجوزس) 6( الدراسي
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خالل مدة الدراسة ویستثنى من ذلك فقط ثالث ساعات معتمدة ولمرة واحدة ) 3(الدراسي 
.الرسالة إتمامالتسجیل لغایات 

  
   ):11( المادة

ب الماجس  رسا تسجیل ساعاتیجب أن ال تقل المدة الزمنیة الفاصلة بین -  أ تھا  لة طال تیر ومناقش
.أشھر ستةعن 

  .یسمح بتسجیل مشروع الرسالة على الفصل الصیفي- ب
  
  

كیةراالمـواد االستد
  ): 12( المادة

القسم عند القبول المواد االستدراكیة من مستوى البكالوریوس الالزمة للطالب، لجنة حدد ت-  أ
  .القبولتسع ساعات معتمدة وتحدد ھذه المواد في نموذج ) 9(على أن ال تزید عن 

 على للحصولال تحتسب ساعات المواد االستدراكیة ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة - ب
  .الدرجة، وال تدخل عالماتھا ضمن المعدل التراكمي للطالب

ال تطلب أي مواد استدراكیة من الطالب الذي یكون تخصصھ ھو نفس التخصص المقبول - ت
  .فیھ في برنامج الماجستیر

جزءًا ال یتجزأ من خطة  ویقرھا المجلسالقسم  لجنة حددھااكیة التي تتعتبر المواد االستدر- ث
الطالب الدراسیة، ویجوز في حاالت خاصة یقدرھا المجلس إعفاء الطالب من دراسة المواد 

  .االستدراكیة أو جزء منھا بناًء على توصیة من لجنتي القسم والكلیة
.األولىالسنة  دراسة المواد االستدراكیة في إنھاءیجب على الطالب - ج

  
  
  

  االنسـحاب
  ):13( المادة

  )أ
أسابیع من  ثمانیةیسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر خالل مـدة أقصاھـا   .1

، وتثبت في الفصل الصیفيأسابیع من بدء  وأربعة، األول والثاني بدء الفصل الدراسي
  ).منسحب( سجلھ مالحظة

ویتضمن ھذا النموذج  كلیة الدراسات العلیامن ُطلب ییتم االنسحاب حسب نموذج خاص .2
وتنسیب عمید  ،)مسجل الدراسات العلیا( مدرس المادة ومدیر وحدة القبول والتسجیل رأي

  .الدراسات العلیا عمیدوموافقة  الكلیة المعني
عن الحد  الطالب لدراستھاال یجوز نتیجة لالنسحاب أن یقل عدد الساعات التي یسجل .3

ساعات في  عن ثالثلدراسي المسموح بھ وفق ھذه التعلیمات وبما ال یقل األدنى للعبء ا
.حاالت خاصة یوافق علیھا العمید

  )ب
یقبلھ العمید عن  مرضي أو قھري یعتبر الطالب الذي یتجاوز مجموع غیابھ بعذر . 1
 في سجلھمن الساعات المقررة لمواد الفصل منسحبًا من ذلك الفصل، وتثبت %) 15(

المسموح  األعلى، وتعتبر دراستھ لذلك الفصل مؤجلة ویحسب من الحد )نسحبم(مالحظة 
.بھ للتأجیل

المجلس  قھري یقبلھیعتبـر الطالب الذي یتجاوز مجموع غیابھ بعذر مرضي أو .2
من الساعات المقررة لمواد الفصل منسحبًا من ذلك الفصل، وتثبت في سجلھ %) 15(

  .ألعلى لمدة التأجیل، وال تحتسب من الحد ا)منسحب(مالحظة 
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یجوز للعمید الموافقة على انسحاب الطالب من جمیع المواد التي سجلھا في الفصل، شریطة ) ج
على األقل وتثبت في  أن یتم تقدیم طلب االنسحاب قبل موعد االمتحانات النھائیة بأسبوعین

  .، وتعتبر دراستھ لذلك الفصل مؤجلة)منسحب(سجلھ مالحظة 
بتنسیب  أن یوافق على انسحاب الطالب بشكل نھائي من البرنامج الذي قبل فیھ یجوز للعمید )  د

وال یجوز للطالب المنسحب الذي یقل معدلھ التراكمي وقت  من لجنتي القسم والكلیة
  .ثالث نقاط أن یقبل في البرنامج نفسھ مرة أخرى) 3(االنسحاب عن 

  
  المـواظبـة

  ): 14( المادة
  .الخطة الدراسیةلكل مادة في  ةلطلبة حسب الساعات المقررتشترط المواظبة لجمیع ا.1
  .من مجموع الساعات المقررة ألي مادة%) 15(من  أكثرللطالب بالتغیب عن  ال یسمح.2
عذر مرضي أو قھري  دون من الساعات المقررة للمادة %)15(من  أكثرإذا غاب الطالب .3

 بر نتیجتھ في تلك المادة راسبًا، وعلیھیقبلھما العمید یحرم من التقدم لالمتحان النھائي وتعت
تحتسب نتیجة الرسوب في معدل  األحوال، وفي جمیع إعادة دراستھا إذا كانت إجباریة

  .والفصل اإلنذارالطالب الفصلي والتراكمي إلغراض 
من الساعات المقررة للمادة وكان الغیاب بسبب المرض %) 15(إذا غاب الطالب أكثر من.4

 أحكاممنسحبًا من تلك المادة وتطبق علیھ  یعتبر الطالبالعمید قھري یقبلھ  عذر أو
.للطالب األكادیمياالنسحاب وتثبت مالحظة منسحب في السجل 

من المحاضرات المقررة للمواد المسجلة لھ %) 15(أذا غاب الطالب المستجد ما مجموعھ .5
منسحبا حكما وال بعذر قھري أو مرضي یقبلھ عمید الكلیة فیعتبر الطالب في ھذه الحالة 

  . یعتبر فاقدا لمقعده في الجامعة
الجامعة في النشاطات الرسمیة التغیب لنسبة  المملكة أویجوز السماح للطلبة الذین یمثلون .6

  .الساعات المقررة لكل مادة من%) 20(ال تزید عن 
أو الكلیة  یكون صادرًا بشھادة عن طبیب بعیادة الجامعة أنیشترط في العذر المرضي .7

عن المستشفى المعتمد من قبل الجامعة،  ًاعیادة معتمدة من الجامعة أو صادر أو لمعنیةا
من تاریخ  أسبوعینتزید عن  عمید الكلیة خالل مدة ال إلىعلى أن تقدم ھذه الشھادة 

یقدم الطالب ما یثبت عذره القھري  األخرىانقطاعھ عن المواظبة وفي الحاالت القاھرة 
.األسبابزوال من تاریخ  أسبوعخالل 

على توصیة من  العمید بناءكل من یتغیب عن االمتحان النھائي المعلن عنھ بعذر یقبلھ ): 15( المادة
، ویبلغ القرار بقبول العذر )غیر مكتمل(تسجل لھ مالحظة لجنتي القسم والكلیة المعنیة 

لتالي للفصل لمدرس المادة إلجراء امتحان تكمیلي للطالب في مدة أقصاھا نھایة الفصل ا
الذي لم یتقدم فیھ إال إذا كان الفصل التالي مؤجًال رسمیًا أو كان الطالب منقطعًا عنھ بعذر 

  .وفي تلك الحالة یعقد االمتحان في الفصل التالي للفصل المؤجل
  

  التأجـیل
): 16( المادة

على  یشترط في الطالب الذي یتقدم بطلب تأجیل أن یكون قد أمضى فصًال دراسیًا واحدًا.أ 
  .األقل في البرنامج الذي التحق بھ

موضحا الطالب  یقدم طلب التأجیل على النموذج الصادر عن عمادة كلیة الدراسات العلیا.ب 
وذلك قبل بدء الدراسة، وتصدر الموافقة من العمید إذا كان التأجیل  األسباب الموجبة لذلك

.لفصل واحد منفرد وعن المجلس إن كان لفصلین متتالیین
  :بر دراسة الطالب مؤجلة في حالةتعت.ج 

  .الموافقة على طلب التأجیل.1
.الموافقة على انسحابھ من الفصل.2

  .یسجل الطالب للدراسة كالمعتاد للفصل الذي یلي فصل التأجیل. د
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  االنقطاع

): 17( المادة
:یعتبر الطالب منقطعًا عن الدراسة في الحاالت اآلتیة.أ 

.وم الجامعیةإذا ألغي تسجیلھ بسبب عدم دفع الرس   .1
.إذا ابتدأ التدریس ولم یكن مسجًال لذلك الفصل.2

یعتبر انقطاع الطالب عن الدراسة انقطاعا بعذر اذا تقدم الطالب بنموذج انقطاع خالل .ب 
.ل على موافقة العمیدالفصل الذي انقطع فیھ وحص

ي في العمید أن یسمح للطالب بدفع رسوم الفصل الدراس من تنسیبالرئیس ب یجوز بموافقة.ج 
.مدة ال تتجاوز نھایة الفصل المذكور

وفي حال حدوث ذلك  متتالیین انقطاع الطالب عن فصلین دراسیین زال یجوز ان یتجاو.د 
.من البرنامج كلیًا مفصوًال یعتبرالتجاوز 

  
  ):18( المادة

إذا انتھى الفصل الدراسي ولم یكن الطالب مسجال او مؤجال أو منقطعا بعذر لذلك . أ
تسجیلھ في الجامعة ملغیا إال إذا تقدم بعذر قھري یقبلھ المجلس وفي حال  الفصل یعتبر

قبول عذر الطالب یعتبر مؤجال لذلك الفصل ویحسب من الحد االعلى المسموح بھ 
  .للتأجیل

یسمح للطالب العائد للدراسة بعد انقطاعھ بالتسجیل على المواد أو الرسالة الجامعیة في . ب
  .ل الذي انقطع عنھبدایة الفصل الذي یلي الفص

  
  االنتقال والتحویل

  ): 19( المادة
  .أ           

  محققًا إلى آخر في الجامعة إذا كان  ماجستیر یجوز انتقال الطالب من برنامج.1
  .االلتحاق بالبرنامج الذي یرغب االنتقال إلیھ لشروط     

مماثل برنامج  في جامعة أخرى معترف بھا إلى ماجستیر یجوز انتقال الطالب من برنامج.2
استیفائھ شروط القبول وتوافر مقعد شاغر لھ في البرنامج الذي یرغب  الجامعة في حال في

أو ما " جید جدًا "ثالث نقاط أو تقدیر ) 3(في االنتقال إلیھ، وأن ال یقل معدلھ التراكمي عن 
  .یعادلھما

معة أخرى معترف بھا تتم الموافقة على االنتقال من برنامج إلى آخر في الجامعة أو من جا.3
إلى برنامج مماثل أو من مسار إلى آخر بقرار من المجلس وبتوصیة من لجنة الكلیة 

. وبتنسیب من لجنة القسم المختص
.القبول والتسجیل على النموذج المعتمد لھذا الغرضوحدة أو قسم تقدم طلبات االنتقال إلى .4

من برنامج إلى برنامج آخر  انتقال الطالبمن ھذه التعلیمات عند ) أ/19(مع مراعاة المادة . ب
  .أو قبولھ في برنامج آخر

تحتسب لھ المواد التي یختارھا من المواد التي درسھا في البرنامج المنتقل منھ وتدخل في .1
.معدلھ التراكمي إذا كان االنتقال داخل الجامعة

تي درسھا في البرنامج المنتقل منھ وال تدخل تحتسب لھ المواد التي یختارھا من المواد ال.2
  .في معدلھ التراكمي وذلك إذا كان االنتقال من خارج الجامعة

تسع ساعات ) 9(یجوز أن تحسب للطالب المنتقل من خارج الجامعة ما ال یزید عن .3
  .معتمدة

 كلالدرجة مقابل  على للحصولیحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لمدة الدراسة .4
.تم احتسابھا  ساعات معتمدة) 6-9(
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ن المجلس بناًء مسار الرسالة بقرار م إلىیجوز تحویل الطالب من مسار االمتحان الشامل ): 20( المادة
  :الكلیة شریطة ما یليعلى توصیة من لجنتي القسم و

.ثماني عشرة ساعة معتمدة من خطتھ الدراسیة) 18(أن یكون الطالب قد أنھى .أ 
ویستثنى من ذلك  .یعادلھ أو ما األقلنقطة على ) 3.25(ھ التراكمي عن یقل معدل أن ال.ب 

.الطلبة الوافدین شریطة موافقة مجلس العمداء
.مسار الرسالة إلىفر المشرف في حقل التخصص إذا كان االنتقال اتو.ج 

  
): 21( المادة

:یلي احتسابھا ماا الطالب في جامعة أخرى ویرغب في یشترط في المواد التي درسھ.1
أن تكون مناظرة من حیث المستوى والمحتوى لمادة أو مواد في الخطة الدراسیة .أ 

  .المقررة
.ما یعادلھ أو باء أو" جدًاجید "ال یقل تقدیر الطالب في كل منھا عن  أن.ب 
  .خمس سنوات) 5(ال یكون قد مضى على نجاحھ في المادة أكثر من  أن.ج 

  .مستوى برنامج أقل من مستوى البرنامج مادة قد درسھا الطالب من إيال یجوز احتساب .2
 األقسامبناًء على توصیة من لجان  المجلستتم الموافقة على احتساب المواد بقرار من .3

.والكلیات المختصة
  

  المواد والعالمات واالمتحانات
  ):22( المادة

) 6(یجوز للطالب الملتحق ببرنامج الدراسات العلیا في الجامعة أن یدرس ما ال یزید عن .أ 
ست ساعات معتمدة في برنامج مماثل في جامعة أخرى معترف بھا شریطة الحصول على 

ن لجنتي القسم والكلیة موافقة مسبقة من كلیة الدراسات العلیا بناء على توصیة م
، وان ال یكون الفصل فصال وان ال تكون مطروحة في ذلك الفصل الدراسيالمختصتین 

  .نتقًال من جامعة أخرىشریطة أن ال یكون الطالب مو صیفیا
.ال تحسب عالمات ھذه المواد ضمن المعدل التراكمي للطالب.ب 

  ):23( المادة
  ).700(تحدد المواد في الخطة الدراسیة وتحمل أرقامًا من مستوى .أ 
یوضع وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنھا الخطة الدراسیة باللغتین العربیة .ب 

  .واإلنجلیزیة
  .متحان الشامللال) 796(یخصص الرقم .ج 
  .لرسالة الماجستیر) 797(یخصص الرقم .د 

  
  

  ):24( المادة
زائد وفي المواد  جیم+) ج( ھي الحد األدنى لعالمة النجاح في كل مادة من مواد الماجستیر.أ 

.دال فقط )د(االستدراكیة یكون الحد األدنى لعالمة النجاح في كل منھا 
ثالث ) 3(ي فصل من الفصول الدراسیة عن یجب أن ال یقل المعدل التراكمي للطالب في أ.ب 

.نقاط
ثالث مواد من خطتھ الدراسیة إذا كانت عالمتھ في كل ) 3(یجوز للطالب إعادة دراسة .ج 

جیم زائد طوال مدة دراستھ لبرنامج الماجستیر لرفع معدلھ التراكمي إذ كان أقل +) ج(منھا 
تحتسب و ة من المعدل التراكمي تحذف العالمة السابقوفي ھذه الحالھ  .ثالث نقاط) 3(من 

 .العالمة بعد االعادة الغراض احتساب المعدل التراكمي
 من مرة واحدة ألكثردراسة المادة  إعادةال یجوز .د 
.مرتین یفصل من التخصصفي حال رسوب الطالب في المادة .ه 
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): 25(المادة
الدراسیة في معدلھ تحسب عالمات جمیع المواد التي یدرسھا الطالب في الجامعة وفق خطتھ .أ 

  .التراكمي ویستثنى من ذلك المواد االستدراكیة
.جیم كحد أدنى) ج(ألف إلى ) أ(تسجل العالمة التي یحصل علیھا الطالب من .ب 
تحذف العالمة السابقة من المعدل اذا رسب الطالب في أحد المساقات ثم أعاد دراسة المساق .ج 

   .االعادة الغراض احتساب المعدل التراكمي تحتسب العالمة بعدفي ھذه الحالة و التراكمي 
  

): 26(المادة
  

یجوز للطالب أن یطلب مراجعة عالمتة في االمتحان النھائي في أیة مادة خالل مدة أقصاھا .أ 
یوما من تاریخ إعالن النتائج وللعمید المعني في ھذه الحالة أن یقوم بالتحقق من عدم ) 15(

نقلھا ومن عدم وجود أسئلة غیر مصححة وذلك عن وجود خطأ مادي في جمع العالمات أو 
ورئیس القسم ومدرس المادة أو أحد مدرسیھا على  أو من ینیبھ طریق لجنة من العمید المعني

  .أن ترفع التوصیات مع المعززات إلى عمید الدراسات العلیا العتمادھا
.عالمة من عالماتھدینار واحد عن كل طلب یتقدم بھ لمراجعة أیة  هدفع الطالب رسمًا قدری.ب 

  
  تـوزیع العالمـات

  
  :یكون توزیع العالمات المتحانات الماجستیر على النحو األتي): 27(المادة

 20یرصد لھ  واحدًا على األقل امتحاناوتشمل ھذه األعمال عالمة ألعمال الفصل  50.أ 
ویكون مجموع عالمة  30یرصد لھ  تقاریر وبحوث إعداد وأعماًال أخرى تتضمن عالمة

  .من العالمة النھائیة% 50أعمال الفصل 
عالمة  50یخصص لالمتحان النھائي .ب 
مواد الندوات، والمشاریع، والمختبرات، والتصامیم، ): بأ و (یستثنى مما ورد في البندین .ج 

والرسومات، واالختبارات العملیة، والتدریب العملي التي تخصص لھا ساعات معتمدة، 
.كل عالمة المادة كاملةحیث تعتمد لھا عالمة واحدة تش

  
  ):28(المادة

:یخصص لعالمة المواد بالحروف النقاط المبینة إزاء كل منھا.أ 

العالمة النقاط
أ 4

  3.5  +ب
  3  ب
  2.5  +ج
  2  ج

  

ألغراض تقدیر المعدل الفصلي  لعالمات بالنقاط التقدیرات المبینة إزاء كل منھاتقابل ا.ب 
:كما یلي والتراكمي

التقدیر     نقاطال
ممتاز 3.65- 4

  3.64 -3.00  جید جدًا

.نقاط في الفصل الدراسي) 3(قل معدلھ التراكمي عن  إذاینذر الطالب .ج 
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تنشأ لوحة شرف لخریجي طلبة الدراسات العلیا على أن تضم أوائل األقسام في كل .د 
.تخصص

  االمتحان الشامل
  

املیة یھدف إلى قیاس قدرة الطالب على الربط بین یكون االمتحان الشامل ذا طبیعة شاملة تك  ): 29( المادة
المفاھیم المختلفة األساسیة والمتقدمة التي اكتسبھا من مختلف المعارف، وتوظیفھا في حل 

  .المشكالت العلمیة والتطبیقیة في میدان تخصصھ
ویطلع العمید المعني  المعرفة التي تحددھا لجنة القسم یكون االمتحان الشامل في مجاالت.أ 

ثالث مواد ) 3(تزید عن أربعة مجاالت بحیث یشمل المجال الواحد  ال أن، ویجب لیھاع
  .وحسب الخطة الدراسیة لكل برنامج أقصىكحد 

المراجع والقراءات الالزمة لالمتحان قبل موعد عقد االمتحان بشھرین و المجاالت تعلن .ب 
  .وبعد موافقة المجلس األقلعلى 

لمجلس بناًء على توصیة من لجنة القسم والكلیة المختصة تشكل لجنة االمتحان بقرار من ا.ج 
بمن فیھم مقررھا ویتم اختیارھم  أعضاءوال تزید عن خمسة  أعضاءبحیث التقل عن ثالثة 

من أعضاء ھیئة التدریس المختصین بموضوع االمتحان الذین تنطبق علیھم شروط 
ضو ھیئة التدریس المتمتع وال یجوز أن تتضمن اللجنھ ع. اإلشراف على رسائل الماجستیر

  .بإجازة تفرغ علمي أو إجازة بدون راتب
.وتقدیر العالمات اإلجاباتوتصحیح  األسئلةتقوم لجنة االمتحان بوضع .د 
لجنة الكلیة لدراستھا والتوصیة بشأنھا ورفعھا  إلىترفع لجنة القسم نتائج االمتحان الشامل .ه 

.المتحانمن انتھاء ا ینخالل اسبوع المجلس إلقرارھا إلى
ترفع جمیع أوراق االمتحان لكل مادة مع مفتاح الحل في مغلف مختوم الى كلیة الدراسات .و 

.العلیا
 كلیةن الشامل من اللجنة المختصة في تستلم المغلفات المختومة التي تحتوي أوراق االمتحا.ز 

ق في وتقوم ھذه اللجنة بحفظ االورا. والتي تشكل فصلیا من قبل العمید الدراسات العلیا
یتم بعدھا اتالفھا حسب عام واحد  )1(ولمدة  الدراسات العلیا كلیةفي وأمین مكان مغلق 

.  االصول
  

  ): 30( المادة
 وبما ال األقلجلستین على ویعقد في  األقلیتكون االمتحان الشامل من ورقتین على -  أ

  .الجلستین لكلتا أربع ساعات یزید عن
:العام على النحو التالي یعقد االمتحان الشامل ثالث مرات في - ب

.خالل األسبوع الثاني من شھر آذار.1
.خالل األسبوع الثاني من شھر تموز.2
.خالل األسبوع الثاني من شھر تشرین الثاني.3
  

  ): 31( المادة
یتقدم الطالب لالمتحان الشامل بعد إنھائھ بنجاح المواد اإلجباریة واالختیاریة شریطة أن ال .أ 

  .ثالث نقاط) 3(یقل معدلھ التراكمي عن 
إذا رسب الطالب في االمتحان الشامل للمرة األولى یمكنھ التقدم لھذا االمتحان مرة ثانیة  .ب 

  .للحصول على الدرجة األعلىضمن الحد 
باء على األقل وإذا رسب الطالب للمرة ) ب(تكون عالمة النجاح في االمتحان الشامل .ج 

ستیر ویمنح شھادة الدبلوم العالي في الثانیة یعتبر الطالب مفصوًال من برنامج الماج
.الدراسات العلیا

تسجل نتیجة الطالب في االمتحان الشامل في كشف عالماتھ بعبارة ناجح أو راسب في كل .د 
  .مرة یتقدم فیھا لالمتحان

.ال یسمح بمراجعة نتائج االمتحان الشامل لطلبة الدراسات العلیا.ه 
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لوریوس على الحاالت التي لم یرد علیھا نص في ھذه تطبق تعلیمات منح درجة البكا): 32(المادة

باالمتحانات والعالمات والمعدالت أو تعرض على مجلس العمداء التعلیمات فیما یتعلق 
  .رار المناسب فیھاقالتخاذ ال

  
  والفصل اإلنذار

  ): 33( المادة
  :ینذر الطالب في الحاالت اآلتیة

ثالث نقاط ) 3(حد األدنى للمعدل التراكمي إذا لم یحصل في نھایة أي فصل دراسي على ال.أ 
.في المواد التي درسھا حتى نھایة ذلك الفصل بما في ذلك الفصل الصیفي

الطالب  القسم والكلیة أنإذا رأى المجلس بناًء على تقریر من المشرف وتوصیة من لجنتي  .ب 
  .قد أھمل في العمل على رسالتھ

.للفصل الذي انذر فیھ الطالب األكادیميسجل في ال) الطالب تحت المراقبة(تثبت مالحظة .ج 
  

  :یعتبر الطالب مفصوًال من برنامج الماجستیر في الحاالت اآلتیة ):34( المادة
ثالث نقاط ) 3(جدًا  تدنى معدل الطالب التراكمي في برنامج الماجستیر عن تقدیر جید إذا.أ 

.من التحاقھ بالبرنامج الفصل الدراسي األول باستثناءفصلین دراسیین متتالیین  أيفي 
  .إذا رسب في االمتحان الشامل مرتین ویمنح درجة الدبلوم العالي.ب 
  .إذا رسب في مناقشة الرسالة ویمنح درجة الدبلوم العالي.ج 
.إذا لم یحقق متطلبات التخرج بنجاح ضمن الحد األعلى للمدة المسموح بھا.د 
) رسالةالشامل أو ال(ة الماجستیر إذا لم یتمكن الطالب من استكمال متطلبات الحصول على درج.ه 

بعد تمدید فصلین دراسیین متتالیین یعتبر الطالب مفصوًال من البرنامج ویمنح درجة الدبلوم العالي 
وان ال یقل معدلھ التراكمي  بنجاح في التخصص شریطة أن یكون قد انھى جمیع المواد المطلوبھ

.ثالث نقاط) 3(عن 

  
ساعات معتمدة ضمن ) 9-3(ذي یفصل بسبب معدلة التراكمي بدراسة یسمح للطالب ال): 35(المادة 

 تعلیمات الدراسة الخاصة كحد أعلى ألغراض رفع معدلة التراكمي للحد األدنى المطلوب
ویفصل نھائیا من البرنامج ان لم یتمكن من رفع معدلھ الى الحد االدنى المطلوب بعد ) نقاط 3(

في البرنامج الملتحق بھ عند رفع معدلھ التراكمي إلى ویعاد تسجیلھ  .فصل الدراسة الخاصة
  :نقاط وفق الشروط التالیة) 3.00(

.نقطة) 2.7(عن ھ التراكمي عند فصل ھأن ال یقل معدل.أ 
.أن تكون المواد التي یدرسھا الطالب ضمن الخطة الدراسیة المعتمدة.ب 
ضمن ھذا الفصل أن ینھي دراسة تلك المواد خالل الفصل الذي یلي تاریخ فصلھ ویحسب .ج 

.الحد األعلى المسموح بھ
  

  اإلشراف
  ):36( المادة
ین مشرف وذلك وفق النموذج بطلب تحدید عنوان رسالة وتعی یتقدم الطالب إلى رئیس القسم-  أ

لثماني عشرة ساعة معتمدة ) 18(بعد استكمال دراستھ الصادر عن كلیة الدراسات العلیا، 
ویستثنى من شرط المعدل الطلبة الوافدین شریطة  .نقطة)3.25(وبمعدل تراكمي ال یقل عن 

.موافقة مجلس العمداء
یصدر المجلس وبناء على توصیة من لجنتي القسم والكلیة قرارًا یتضمن تعیین المشرف وإقرار - ب

.عنوان الرسالة وفق النموذج المعد لھذه الغایة
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ثالثة اسابیع من تاریخ  في فترة اقصاھایتقدم الطالب إلى رئیس القسم بمشروع خطة رسالتھ - ت
 .موافقة المجلس على تحدید عنوان الرسالة وتعیین المشرف

  :ما یلي وفق النموذج الصادر عن كلیة الدراسات العلیا یتضمن مشروع خطة الرسالة  - ث
  . عنوان الرسالة .1
.مشكلة الدراسة وأھمیتھا.2
الدراسة ومبرراتھا أھداف.3
.الدراسات السابقة.4
.البحثمنھجیة .5
.المراجعالمصادر و قائمة.6

على المشرف وأعضاء ھیئة التدریس في القسم المختص وطلبة الدراسات العلیا فیھ حضور -  ج
ندوة الطالب إلقرار مشروع البحث مع بیان مالحظاتھم إلى لجنة الدراسات العلیا في القسم لیتم 

.مناقشتھا والتنسیب بھا
مشروع الموافقة على  لیة قرارًا یتضمن یصدر المجلس وبناء على توصیة من لجنتي القسم والك- ح

.وفق النموذج المعد لھذه الغایة خطة الرسالة
تعیین المشرف  على صدور الموافقةال یجوز لطالب الدراسات العلیا تسجیل ساعات الرسالة إّال بعد - خ

.من مجلس الدراسات العلیا وإقرار عنوان الرسالة 
.من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك یشترط في المشرف أن یكون عضو ھیئة تدریس - د
ن على ایجوز لألستاذ المساعد اإلشراف على رسائل الماجستیر على ان یكون مضى عام- ذ

حصولھ على درجة الدكتوراه ولدیھ بحثان منشوران في مجال تخصصھ، بحیث یكون في 
محكمة عالمیة  أحدھما باحثًا منفردًا أو رئیسًا، وأن یكونا منشورین أو مقبولین للنشر في مجالت

 .، وغیر مستلین من أطروحتي رسالة الماجستیر أو الدكتوراهومصنفة
 التنسیق مع المشرف، تعیین مشرفلجان الدراسات العلیا ببناء على تنسیب للمجلس یجوز - ر

من أعضاء الھیئة التدریسیة العاملین في الجامعات التي تعترف بھا الجامعة، وتطبق  مشارك
لمطلوبة من أعضاء الھیئة التدریسیة العاملین في جامعة البلقاء ممن ھم علیھ شروط اإلشراف ا

.في رتبتھ
.اھتمامھ البحثيوتخصصھ مجال یشترط في اختیار المشرف أن یقع موضوع الرسالة في - ز
.یجوز تغییر المشرف لظروف قاھرة، وذلك بالطریقة نفسھا التي تم تعیینھ بھا- س
عضو ھیئة التدریس الحاصل على إجازة تفرغ و الرئیسي یتولى االشراف المنفرد أجوز أن یال- ش

 .علمي أو اجازة بدون راتب
ال یجوز أن یتولى اإلشراف المنفرد أو الرئیسي عضو ھیئة التدریس الذي یقضي سنة التفرغ - ص

.العلمي في الجامعة
الب أو یجوز للمشرف الحاصل على اجازة تفرغ علمي داخل االردن االستمرار في االشراف  على الط- ض

  .المشاركة في االشراف شریطة موافقة  مجلس الدراسات العلیا بتنسیب من لجنة القسم والكلیة

  
داخل وخارج الجامعة یكون الحد األعلى لعدد الطالب الذین یحق للمشرف اإلشراف علیھم  ):37( المادة

  :في وقت واحد على النحو اآلتي) سواء كان اإلشراف منفردًا أم مشتركًا(
.ستة طالب إذا كان المشرف أستاذًا )6(.أ 
  .مشاركًا أستاذاكان المشرف  إذاأربعة طالب  )4(.ب 
  ).36(المادة  ورد فيثالثة طالب إذا كان المشرف أستاذًا مساعدًا مع مراعاة ما ) 3(.ج 
).36( في المادة ما وردطالبان إذا كان المشرف من حملة الدكتوراه وحقق ) 2(.د 

  
  ):38( المادة

  
ى ساعة   ف عن كل رسالة ماجستیر أشرف علیھا یحسب للمشر.أ  ثالث ساعات، وكسقف أعل

اء بفصل     الة وانتھ واحدة عن كل فصل ابتداء بالفصل الذي یسجل فیھ الطالب ساعات الرس
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ا ساعة     تخرج الطالب، ل منھم دة  ونصف  وفي حالة وجود مشرف مشارك یحسب لك  معتم
.)نصف ساعة عن كل فصلبسقف أعلى (
  

اب  .ب  ات احتس تیر    لغای ائل الماجس ى رس رفین عل أة للمش رف  المكاف ب للمش رف /یحس المش
ط  ارك فق ائلالمش الث رس مو   ث افي المس ي واإلض بء التدریس وق الع ھ ف اعات  6(ح ب س

:بحد أقصى) معتمدة 

  الرسائل  اإلضافي  العبء  الرتبة
أستاذ 
  مساعد

  رسائل 3  6  12

أستاذ 
  مشارك

  رسائل 3  6  12

  رسائل 3  6  9  أستاذ

سب اإلشراف اإلضافي على رسائل الماجستیر ضمن الحد األعلى للتدریس اإلضافي ال یحت.ج 
.المعمول بھ

  
  

  ):39( المادة
من بدایة كل فصل دراسي  ین مشرفتحدید عنوان رسالة وتعی طلباتیكون آخر موعد لقبول .أ 

النموذج  فقو )نھایة االسبوع الثالث للفصل الصیفي(من الفصل المعني  إلى نھایة األسبوع السادس
.للطلبة الذین یرغبون بتسجیل ساعات الرسالة لنفس الفصل، المعتمد لھذه الغایة

االول والثاني واالسبوع  یكون اخر موعد لتسجیل ساعات الرسالة االسبوع الثامن من الفصل.ب 
.الرابع من الفصل الصیفي

  
دیل  .ج  ا موضوع الرسالة   یجوز تع ا  وخطتھ تم   ذ البحث ، إذا اقتضت ظروف   أو عنوانھ ك وی ل

  .التعدیل بالطریقة نفسھا التي تمت بھا الموافقة علیھ
  

  
   ):40( المادة

، وال یشترط حضوره مناقشة العمیدقبل من  تسمیتھیتم . محكم من خارج الجامعةیستعین المجلس ب- أ
تخصصھ ذا عالقة یكون وبرتبة ال تقل عن أستاذ مشارك  عضو ھیئة تدریس یكون .الطالب

على االقل ویبدي رأیھ خطیا شھر ب موعد المناقشة قبلالجامعیة الرسالة  لھل ترس. برسالة الطالب
خالل وذلك  حول جاھزیة الرسالة للمناقشة وأي مالحظات اخرى تتعلق بالرسالة العمیدالى 

. اسبوعین
یقوم المجلس بتعیین أعضاء لجنة المناقشة بناء على تنسیب من لجنتي القسم والكلیة بالتنسیق مع -  ب

المختصین والذین تنطبق علیھم شروط  أعضاء ھیئة التدریسالطالب على أن یكونوا من مشرف 
ممن ھم على رأس عملھم،  ن ذوي االختصاص في كلیات الجامعةاإلشراف من داخل القسم أو م

.إضافة الى عضو من خارج الجامعة
وبناًء على تنسیب من  من ھذه المادة توصي لجنة الدراسات العلیا في الكلیة) ب(مع مراعاة البند -  ت

لجنة الدراسات العلیا في القسم أسماء مجموعة من المختصین أو المھتمین بموضوع الرسالة 
والذین تنطبق علیھم شروط االشراف من داخل القسم أو خارجھ باستثناء المشرف والمشرف 

ئمة األسماء على أن ال یقل عدد األسماء المقترحة عن خمسة، بحیث تحتوي قا )إن وجد(المشارك 
.المقترحة على ثالثة أعضاء من داخل الجامعة، واثنین من خارج الجامعة

من ھذه المادة، إضافة ) ت(یقوم المجلس بتعیین لجنة المناقشة من بین األسماء المقترحة في الفقرة -  ث
بشكلھا  تسلیم نسخ من الرسالة ، على أن یقوم الطالب ب)إن وجد(للمشرف والمشرف المشارك 

.على األقل من موعد المناقشةأسبوعین  ائي ألعضاء اللجنة قبلالنھ
.یجب أن ال یقل عدد أعضاء لجنة مناقشة الرسالة عن أربعة أعضاء وال یزید عن خمسة-  ج



  التعلیمات

  
16

بعد  یحدد المجلس موعد المناقشة بناًء على توصیة من لجنتي القسم والكلیة بالتنسیق مع المشرف-  ح
.سالة للمناقشةرال زیةتقریر المحكم الخارجي حول جاھورود 

  
 كلیةالجامعیة والمعتمدة من قبل  یلتزم الطالب بالمواصفات المحددة لكتابة الرسالة ):41(المادة 

.الدراسات العلیا

  مناقشة الرسالة الجامعیة
  

  ):42( المادة
  :تتكون لجنة المناقشة من             

.مقررًا/ المشرف .أ 
  ).وجد آن(عضوًا / المشرف المشارك.ب 
.عضوي ھیئة تدریس على األقل ممن تنطبق علیھم شروط اإلشراف من الجامعة.ج 
عضو من خارج الجامعة یكون تخصصھ ذا عالقة برسالة الطالب وتتوافر فیھ شروط .د 

.مساعد أستاذوبرتبة ال تقل عن  واالشراف عضویة ھیئة التدریس

  
  :تتم مناقشة الرسالة على النحو اآلتي): 43( المادة

.لطالب ملخصًا لرسالتھیعرض ا.1
یتولى مقرر اللجنة إدارة المناقشة وال یشترك فیھا، وبعد انتھائھا تتداول اللجنة، وتقرر .2

  :اآلتیةبأغلبیة أعضائھا إحدى النتائج 
.ناجح-  أ

تكون التعدیالت التي یجب ان یجریھا  وفي ھذه الحالة:ناجح شریطة اجراء التعدیالت- ب
في  ان یجري الطالب التعدیالت التي تحددھا اللجنھ یجبو.  الطالب طفیفة وغیر جوھریة

.خالل اسبوعین من المناقشةتقریرھا 
في  تعدیل الرسالة، وفي ھذه الحالة على الطالب تعدیل رسالتھ في مدة ال تتجاوز- ت

حیث یتم تحدید موعد العادة المناقشة . أشھر من تاریخ المناقشة ستة حدھا االعلى
بموافقة المجلس وتنسیب لجنتي القسم والكلیة ، )ھرأش الستة(قبل انتھاء فترة 

ء لجنة بحضور كامل أعضاوتعرض الرسالة بعد تعدیلھا بالتنسیق مع المشرف 
وخالفا ویعتبر الطالب ناجحًا إذا وافقت اللجنة على الرسالة،  المناقشة االصلیة

.فیعتبر راسبًا لذلك
.راسب- ث

إذا ارتأت ذلك دون السیر في  عنوان الرسالة تعدیل للجنة المناقشة في قرارھا صالحیة. 3
.نفس إجراءات اعتماد العنوان سابقًا

 العلیا فيیرسل قرار لجنة المناقشة بعد اعتماده من لجنتي القسم والكلیة إلى كلیة الدراسات . 4
.من تاریخ المناقشة انموعد أقصاه أسبوع
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  عامة أحكام
  

عمادة كلیة الدراسات  إلىست نسخ من الرسالة بشكلھا النھائي ) 6( یقوم الطالب بتسلیم ):44( المادة
وتعھد خطي بان الرسالة من إنتاجھ  pdfالعلیا ونسختین على قرص مدمج على شكل ملف 

وفق النموذج  شخصیا وتفویضًا خطیًا للجامعة بحق تصویر الرسالة كلیًا أو جزئیًا
  .المخصص لذلك

  
جزئیًا وذلك لغایات البحث العلمي والتبادل مع  الرسالة كلیًا أو للجامعة حق تصویر ):45( المادة

.والجامعات والبحثیة المؤسسات التعلیمیة
  

  :التالیتین الطالب فصال استثنائیا في احدى الحالتینیمنح كلیة ان الیجوز لمجلس   )46(المادة 
ولمرة واحدة  الةمناقشة الرسلاذا كان الطالب قد أنھى متطلبات التخرج ویحتاج الى فصل -  أ

.فقط
المتحان الشامل ولمرة لاذا كان الطالب انھى متطلبات التخرج ویحتاج الى فصل للتقدم - ب

.واحدة فقط

  )47(المادة 
یعتبر األسبوع الثاني عشر من كل فصل دراسي أخر موعد لتقدیم طلبات تشكیل لجان المناقشة    

  .رسائلھم في نفس الفصل الدراسي المعنيلمجلس الدراسات العلیا وذلك للطلبة الذین سیناقشون 
  

على جمیع طلبة  وتطبق منح درجة الماجستیرل سابقةال تتعلیماال جمیعتلغي ھذه التعلیمات ): 48( المادة
  .الدراسات العلیا

  
  .یبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم یرد بھا نص في ھذه التعلیمات): 49( المادة

  
 الكلیات المعنیة ومدیر القبول والتسجیل مسؤولون عن تنفیذ ھذه التعلیمات العمید وعمداء): 50( المادة

  .كل وفق اختصاصھ


