جامعة عمان األهلية

Al-Ahliyya Amman University

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

المادة (:)1

المادة (:)2

تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة عمان األهلية" ،ويُعمل ه لا اعتبلا ار مل
تاريخ إقرارها.
يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة ل ا أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
الجامعة

:

الرئيس

:

المجلس

:

الكلية

:

:

العميد

:

القسم

لجنة الكليــــة

:

المشــــــــرف

:

:

لجنة القســـم

:

البرنامج

جامعة عمان األهلية
رئيس الجامعة
مجلس الدراسات العليلا في الجامعة
عميد كلية الدراسات العليلا
أي كلية م كليات الجامعة التي تمنح درجة الماجستير
أي قسم أكاديمي فلي الكليللة المعنية
لجنة الدراسات العليا في الكليللة
لجنة الدراسات العليا في القسللم
عضو هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة الطالب
أي هرنامج دراسات عليا في الجامعة

الفصل األول :الخـطة الدراسيـة
المادة (:)3

تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير ( )33ساعة معتمدة على األق وتوزع هذه المتطلبات
على النحو اآلتي:
أوالً:

مسار الرسالة

أ.

دراسة المواد اإلجبارية هنجاح ،ويخصص ل ا ( )21-15ساعة معتمدة م

ب.

دراسة المواد االختيارية هنجاح ،ويخصص ل ا ( )9-3ساعات معتمدة م

) ،(700تتضم ( )3ساعات معتمدة كحد أدنى تتعلق بمن جية البحث العلمي.

مستوى
مستوى

(.)700
ج.

إعداد رسالة جامعية يخصص ل ا ( )9ساعات معتمدة ،ومناقشت ا هنجاح ،وتأخذ الرقم
(.)799
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مسار الشامل

ثانياً:

أ.

دراسة المواد اإلجبارية هنجاح ،ويخصص ل ا ( )24ساعة معتمدة م مستوى (،)700

تتضم ( )3ساعات معتمدة كحد أدنى تتعلق بمن جية البحث العلمي وطرق التحلي
الكمي والنوعي والحاالت الدراسية حسب التخصص.

ب.

دراسة المواد االختيارية هنجاح ،ويخصص ل ا ( )9ساعات معتمدة م مستوى (.)700

ج.

النجاح في االمتحان الشام ويتقدم له الطالب بعد إن اء جميع المواد هنجاح ،ويخصص
له الرقم (.)798

المادة (:)4

يجوز تحوي الطالب م مسار الرسالة إلى مسار الشام أو العكس بقرار م المجلس هناء

أ.

على تنسيب م لجنتي القسم والكلية.
ب.

.1

يجوز تحوي الطالب م مسار الشام إلى مسار الرسالة أو العكس ضم البرنامج الواحد

شريطة أن يكون قد أن ى ( )15ساعة معتمدة م

خطته الدراسية ،وأن يكون معدله

التراكمي ( )3.2( )%80على األق  ،وأن يتوافر مشرف على رسالته ،ويكون اختيار الطلبة

م هي المتقدمي للتحوي تنافسيا حسب معدالت م التراكمية.
.2

يجوز للطلبة الراغبي في التحوي م مسار الشام إلى مسار الرسالة في نفس البرنامج،
التقدم للقسم المعني ،على أن يتم تزويد كلية الدراسات العليا بأسماء الطلبة الذي حققوا
شروط التحوي في مدة أقصاها األسبوع األول م هدء الفص الدراسي ،وال يقب أي طلب

تحوي بعد هذه الفترة.
ج.

عند تحوي

الطالب م

مسار إلى آخر تحسب له جميع المواد التي درس ا ضم

الخطة

الدراسية المقرة له وتدخ عالمات تلك المواد في المعدل التراكمي للطالب.
يجوز في حاالت خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية وبتنسيب م المرشد األكاديمي وبقرار م المجلس

المادة (:)5

دراسة مادة اختيارية واحدة م الخطة تكون هديلة ع مادة إجبارية غير مطروحة أو متعارضة ،شريطة

أن ال تكون المادة البديلة م ضم المواد األساسية ذات الجانب التطبيقي للتخصص ،وعلى أن يؤدي
ذلك إلى استكمال الطالب دراسة كافة المواد اإلجبارية في ن اية ذلك الفص .

المادة (:)6

المادة (:)7

عنلد طللرح ملواد (مواضلليع خاصللة) أو مللا شللابه ضلم الخطللة الد ارسللية تحتسللب المللادة للطالللب ملرة واحللدة
فقة حتى وإن اختلف المحتوى.
أ.

لقسللم التخص للص أن يحللدد عن للد قب للول الطالللب الم لواد االسللتدراكية الالزم للة ل لله م ل م لواد مس للتوى
البك للالوريو

الت للي ي اره للا ض للرورية لرف للع المس للتوى العلم للي للطال للب ،عل للى أن ال تزي للد عل ل ()9

ساعات معتمدة ،وتحدد هذه المواد في طلب القبول ،وال يحتسب هذا الفص ضم الحد األعلى
لمدة الدراسة.
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ب.

ال تطلب أي مواد استدراكية م الطالب الذي يكون تخصصه في درجة البكالوريو

ج.

ال تحسب ساعات المواد االستدراكية ضم الساعات المعتمدة المطلوبة لني درجة الماجستير،

د.

على الطالب أن ين ي المواد االستدراكية هنجاح في موعد أقصاه ن اية العام الجامعي األول

التخصص في هرنامج الماجستير الذي قب فيه.

هو ذات

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

اللتحاقه بالبرنامج ،ويجوز في حاالت خاصة السماح للطالب هتجاوز هذه المدة بقرار م
المجلس وتوصية م لجنتي القسم والكلية.
المادة (:)8

أ.

يكون الحد األعلى لمدة الحصول على درجة الماجستير ( )8ثمانية فصول دراسية ،دون

احتساب الفص الصيفي م ضمن م ،وتكون المدة قاهلة للتمديد لفص دراسي واحد كحد أعلى

وذلك هتوصية م المجلس وقرار م مجلس العمداء شريطة أن يؤدي ذلك إلى إن اء متطلبات
التخرج هنجاح في ذلك الفص .
ب.

ال يجوز أن تزيد مدة التأجي واالنسحاب بعذر بمجموع ا على فصلي د ارسليي وال تحسلب هلذه
الملدة ضللم الحللد األعللى لمللدة الحصللول علللى الدرجلة ،وفللي حللال تخللف الطالللب عل التسللجي

لفصلي دراسيي متتالي يلغى قبوله في البرنامج.
المادة (:)9

أ.

مع مراعاة الحد األعلى لمدة الحصول على درجة الماجستير يكون الحد األدنى للعبء الدراسي
للطالب في الفص األول والثاني ( )6ساعات معتمدة ،والحد األعلى ( )12ساعة معتمدة،
وتحسب ساعات الرسالة م ضم هذا العبء الدراسي.

ب.

يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الفص الصيفي ( )9ساعات معتمدة.

ج.

يجوز في حاالت خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية السماح للطالب هتسجي

د.

يجللوز للطالللب تسللجي رسللالته مج لزأة علللى ثالثللة فصللول علللى األكثللر ،وبحللد أدنللى ( )3سللاعات

( )3ساعات

معتمدة خالل أي م الفصول الدراسية ،على أن يكون ذلك لمرة واحدة فقة خالل فترة دراسته.
معتمدة في الفص الواحد.

الفصل الثاني :القبـــول
المادة (:)10
المادة (:)11

يحدد مجلس العمداء مطلع ك عام جامعي عدد الطلبة الذي سيقبلون في هرامج الماجستير ،وذلك
هتوصية م المجلس هناء على تنسيب م لجان الدراسات العليا في األقسام والكليات المختصة.
شروط القبول في البرنامج:
أوالً:

الشروط العامة:

أ.

أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريو

وذلك م جامعة معترف ه ا.

هتقدير ال يق ع "جيد" أو ما يعادله
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ب.

أن تكون درجة البكالوريو

ج.

أن يثبت المتقدم أنه حص على درجة البكالوريو

د.

يجوز قبول الطلبة الحاصلي على درجة البكالوريو

للخطة الدراسية للبرنامج.

في حق التخصص أو أحد الحقول ذات العالقة وذلك وفقا
باالنتظام.
هتقدير مقبول وذلك وفقلا للتعليملات

الصادرة ع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ه ذا الشأن.
ه.

على الطالب المتقدم بطلب التحاق لبرامج الماجستير إرفاق شل ادة تبلي اجتيلازه المتحلان
التوف ل أو مللا يعادل له أو االمتحللان الللوطني ،وبخللالف ذلللك يلللزم الطالللب باجتيللاز مسللاقي
الكف للاءة المطلوب للة باللغ للة اإلنجليزي للة خ للالل الس للنة األول للى والت للي تطرح للا الجامع للة حي للث

تطب ل للق التعليم ل للات الناف ل للذة والص ل للادرة عل ل ل و ازرة التعل ل لليم الع ل للالي والبح ل للث العلم ل للي ه ل للذا
الخصوص.
ثانياً:

الشروط الخاصة:

أ.

يجوز لقسم التخصص وضع شروط خاصة إضافية لاللتحاق بالبرنامج الذي يطرحه

ذلك القسم على أال تتعارض هذه الشروط مع اإلطار العام لبرامج الدراسات العليا أو
هذه التعليمات.

ب.
ج.
أ.

المادة (:)12

من ا.

يجوز أن تتضم الشروط الخاصة امتحانات معدة م القسم المعني بموافقة المجلس.

تقدم طلبات االلتحاق هب رامج الماجستير على النموذج المعد ل ذا الغرض إلى كلية الدراسات
العليا خالل الفترة التي يحددها المجلس ،وترفق هتلك الطلبات جميع األوراق الثبوتية الالزمة.

ب.

المادة (:)13

يجب أن تظ ر هذه الشروط هوضوح في الخطة الدراسية المقدمة لالعتماد ،وتعتبر جزءا

تقوم كلية الدراسات العليا بإرسال قائمة (األصالء والبدالء) المقترح قبول م مع طلبات م إلى
الكلية المختصة لتدقيق ا والتنسيب بما تراه إلى كلية الدراسات العليا.

ج.

يصدر المجلس قوائم بأسماء المقبولي في البرامج هناء على تنسيب م لجنتي القسم والكلية.

أ.

ال يجوز أن يقب الطالب في هرنامجي دراسيي في آن واحد في أي مرحلة م مراح دراسته.

ب.

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

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

أ.

تشك لجنة القسم بقرار م عميد كلية التخصص وبعد االستئنا

هرأي رئيس القسم وتفوض

إلي ا صالحيات مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العليا ،ويكون تشكي اللجنة كاآلتي:
.1

رئيس القسم /رئيسا.
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.2

اثنان على األق م األساتذة واألساتذة المشاركي  ،ويجوز عند الضرورة أن تضم اللجنة
أعضاء هيئة تدريس هرتبة أستاذ مساعد شريطة أن تنطبق علي م شروط التدريس

واإلشراف في هرامج الماجستير.
ب.

تتولى لجنة القسم اإلشراف على أمور الدراسات العليا في القسم وضمان االلتزام بسياسات

وتعليمات الدراسات العليا وأخالقيات البحث العلمي ،وتشتم صالحيات اللجنة على ما يلي:
.1

تعيي مرشد أكاديمي في هداية العام الجامعي لطلبة التخصص الواحد في القسم مم
تنطبق عليه شروط التدريس واإلشراف في هرامج الدراسات العليا.

.2

تقديم التنسيبات المتعلقة بما يلي ورفع ا إلى لجنة الكلية:
•

استحداث هرامج جديدة.

•

متابعة وتحديث الخطة الدراسية للبرامج التي يقدم ا القسم.

•

أعداد الطلبة المقترح قبول م سنويا.

•

إقرار نتائج امتحانات المواد الدراسية للبرامج في القسم.

•

تعيي المشرفي والمشرفي المشاركي .

•

اإلعالن ع الموضوعات البحثية المقترحة م قب أعضاء هيئة التدريس.

•

التنسيب بمشاريع الرسائ الجامعية.

•

تشكي لجان المناقشة.

•

تحديد مواعيد المناقشة.

•

رفع قوائم بأسماء الطلبة المرشحي

للمنح الدراسية ومتابعة أعمال م وتأمي

احتياجات م داخ القسم للعم .

المادة (:)15

أ.

•

إعالم الطلبة بالخطة الدراسية المطبقة علي م.

•

عقد اجتماعات مع طلبة الدراسات العليا لبحث قضاياهم.

•

إعداد قائمة بأسماء الطلبة المتوقع تخرج م في أي فص دراسي.

•

تشكي لجان االمتحان الشام .

تشك لجنة الكلية بقرار م مجلس كلية التخصص وتفوض إلي ا صالحيات مجلس الكلية
المتعلقة بالدراسات العليا ،ويكون تشكي اللجنة على النحو اآلتي:

.1
.2
.3
ب.

•

تنسيق الندوات العلمية الخاصة بطلبة القسم.

عميد الكلية /رئيسا.

رؤساء األقسام التي تطرح هرنامج ماجستير.

عضوي هيئة تدريس مم تنطبق علي م شروط التدريس واإلشراف.

تتللولى لجنللة الكليللة اإلش لراف علللى شللؤون الد ارسللات العليللا فللي الكليللة وضللمان االلت لزام بسياسللات
وتعليمات الدراسات العليا وأخالقيات البحث العلمي ،وتشتم صالحيات اللجنللة على ما يأتي:
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.1

دراسة اقتراحات وتوصيات لجان األقسام الواردة في الفقرة (ب) البند ( )2م المادة

.2

تقوم لجنة الكلية هناء على تنسيبات األقسام األكاديمية بإرسال قائمة تتضم أسماء

( )14م هذه التعليمات ،والتنسيب ه ا للمجلس.
وعناوي

وتخصصات م الدقيقة م

المناقشي

خارج الجامعة لك

هرنامج إلى كلية

الدراسات العليا.

.3

التوصية لكلية الدراسات العليا باستحداث هرامج دراسات عليلا جديلدة فلي الكليلة أو تعلدي
البرامج القائمة أو المواد الدراسية التي تشمل ا.

.4
.5
.6
ج.
المادة (:)16

أ.

تنظيم لقاءات دورية عامة مع طلبة الماجستير في الكلية لمتابعة قضاياهم.

إعداد تقرير سنوي ع هرامج الدراسات العليا في الكلية.

إقرار نتائج امتحانات المواد الدراسية للبرامج.

تتولى لجنة الكلية م ام لجنة القسم في حال عدم وجودها.
يتولى المرشد األكاديمي الم ام اآلتية:

ب.

.1

تعريف الطالب بفلسفة وسياسات وتقاليد وتعليمات الدراسات العليا في الجامعة.

.2

مساعدة الطالب في التكيف واكتساب الم ارات الالزمة للنجاح في الدراسات العليا.

.3

متابعة سير الطالب األكاديمي وفق خطة استرشادية.

يتولى المشرف الم ام اآلتية:
.1
.2
.3

اإلشراف على تقدم الطالب في موضوع رسالته.

توجيه الطالب وضمان التواص معه بشك منتظم.

تقديم تقرير فصلي إلى لجنة القسم ع مستوى تقدم الطالب في موضوع رسالته.

الفصل الرابع :اال نتقـال والتحويـل
المادة (:)17

يجوز تحوي الطالب م هرنامج إلى هرنامج آخر في الجامعة ،أو انتقاله م هرنامج ماجسلتير مماثل مل

جامعة أخرى في حال استيفائه شروط القبول في البرنامج الذي يرغب في التحوي أو االنتقال إليه شريطة
توافر مقعد شاغر له ،على أال يق معدلله التراكمي ع ( )3أو ما يعادل ا.

المادة (:)18

أ.
ب.

تقدم طلبات التحوي واالنتقال إلى كلية الدراسات العليا على النموذج المقرر ل ذا الغرض.
تتم الموافقة على التحوي م هرنامج ماجستير إلى هرنامج آخر في الجامعة ،أو االنتقال م

هرنامج ماجستير مماث

م

جامعة أخرى بقرار م

لجنة مكونة م

العميد ،وعميد كلية

التخصص ،ورئيس قسم التخصص وفقا لنموذج معد ل ذه الغاية.
المادة (:)19

أ.

ال يجوز أن يعادل للطالب المنتق إلى الجامعة أو المقبول في ا وسبق له دراسة مواد في جامعة

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

إذا قب الطالب في هرنامج الماجستير ،وسبق له أن در مواد دراسة خاصة في الجامعة يجوز

ج.

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

أن يحسب له ما ال يزيد على ( )12اثنتي عشرة ساعة معتمدة م هذه المواد.
معتمدة تم معادلت ا.

د.

يشترط في المواد التي درس ا الطالب في جامعة أخرى ويرغب في معادلت ا ما يلي:

.1

أن تكون مناظرة م حيث المستوى والمحتوى وعدد الساعات لمادة أو مواد في الخطة
الدراسية المقررة.

.2
هل.

أال يق تقدير الطالب في ك من ا ع ( )3نقاط أو ما يعادل ا وأال يكون قد مضى
على دراست ا أكثر م خمس سنوات.

تحسب للطالب عند تحويله أو قبوله في هرنامج آخر:
.1

المواد التي يختارها م المواد التي درس ا في البرنامج الساهق ،وتدخ عالمات هذه
المواد في معدله التراكمي إذا كان التحوي داخ الجامعة.

.2
و.
ز.

المواد التي يختارها م المواد التي درس ا في البرنامج الساهق ،ال تدخ في معدلله
التراكمي إذا كان االنتقال م خارج الجامعلة.

ال يجوز احتساب أي مواد م خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب على أساس ا.
ال تحسب للطالب أي مادة كان قد درس ا أو در

ما يعادل ا سابقا وحص بموجب ذلك على

ش ادة أو درجة علمية أخرى.

المادة (:)20

ح.

تتم الموافقة على احتساب المواد بقرار م المجلس هناء على توصية م لجنتي القسم والكلية

أ.

ما

المختصتي .

يجوز للطالب الملتحق هبرنامج الماجستير في الجامعة وبقرار م مجلس العمداء أن يدر

ال يزيد على ( )3ثالث ساعات معتمدة في هرنامج مماث في جامعة رسمية أخرى شريطة
الحصول على موافقة مسبقة م كلية الدراسات العليا هناء على توصية م لجنتي القسم والكلية

المختصتي  ،وفي جميع الحاالت يجب أال يتجاوز عدد الساعات المعادلة الكلي ع
ساعات.
ب.

ال تحسب عالمات الساعات في (أ) أعاله ضم المعدل التراكمي.
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الفصل الخامس :المواد والعالمات واالمتحانات
المادة (:)21

أ.

تسج العالمة التي يحص علي ا الطالب م (أ) إلى (ج).

ب.

يخصص لعالمة المواد بالحروف النقاط المبينة إزاء ك من ا:

المادة ( :)22أ.

أ

4

أ-

3.75

ب+

3.5

ب

3

ب-

2.75

ج+

2.5

ج

2

الحد األدنى للنجاح في المعدل التراكمي للمواد في هرنامج الماجستير ( )3.00نقاط.

ب.

يجوز للطالب إذا ق معدلة التراكمي ع ( )3.00نقاط إعادة دراسة مادتي على األكثر م خطته
الدراسية طيلة مدة دراسته ،شرط أن تكون عالمته في ك مادة أق م (ب).

المادة (:)23

المادة (:)24

العالمة

النقاط

الحد األدنى لعالمة النجاح في ك مادة م مواد هرامج الماجستير هي (ج ،)+أما المواد االستدراكية

فيشترط أن يجتازها الطالب هنجاح وذلك حسب مستوى المادة.

إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما بسبب رسوبه أو لغايات رفع معدله التراكمي تحسب له العالمة

أ.
ب.

األعلى في المعدل الفصلي والتراكمي وتبقى األخرى في سجله األكاديمي.

إذا كانت المادة المعادة اختيارية فيجوز للطالب دراسة مادة اختيارية أخرى غيرها ،وتحسب
العالمة األعلى في المعدل التراكمي وتبقى في سجله األكاديمي.

المادة (:)25

يكون توزيع عالمات المادة الواحدة على النحو اآلتي:
.1

عالمة ألعمال الفص  ،وتشم هذه األعمال اختبا ار تحريريا واحدا نصف فصلي على األق

ويرصد له نصف عالمة أعمال الفص وهي ( ،)%30وأعماال أخرى قد تتضم اختبا ار ثانيا

وتقارير وبحوثا يرصد ل ا ( )%30م العالمة ،وبذلك يكون مجموع أعمال الفص ل ()%60
م العالمة الن ائية.

.2

عالمة لالمتحان الن ائي ويخصص له (.)%40

.3

يسل للتثنى ممل للا ورد فل للي البنل للدي ( 1و ،)2م ل لواد النل للدوات ،والمشل للاريع ،والمختب ل لرات ،والتصل للاميم،

والرسومات ،واالختبارات العملية ،والتدريب العمللي والتلدريب السلريري التلي ل لا سلاعات معتملدة،
إذ تكون ل ا معايير تحددها األقسام المعنية بعد الحصول على موافقة مجلس العمداء.
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يخصص للمعدل الفصلي والتراكمي التقديرات اآلتية:
العالمة

التقدير

4 - 3.65

ممتاز

3.64 - 3.00

جيد جدا

الفصل السادس :المواظبـــــة
المادة (:)27

أ.

إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر يقبله عميد كلية التخصص ( )%20م مجموع الساعات
المقررة ألي مادة ،يحرم م التقدم لالمتحان الن ائي للمادة ويعتبر راسبا في تلك المادة ،وعليه
إعادة دراسة تلك المادة إن كانت إجبارية .وفي جميع األحوال تدخ نتيجة ذلك الرسوب في

حساب معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار والفص .
ب.

إذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله عميد كلية التخصص ( )%20م

مجموع الساعات

المقررة لمادة أو أكثر فإنه يعتبر منسحبا م المادة أو المواد.

المادة (:)28

ج.

يتم احتساب الغياب اعتبا ار م المحاضرة األولى لبدء التدريس ويحتسب الغياب للطلبة الجدد

أ.

ك م يتغيب ع االمتحان الن ائي يسج غائبا في ذلك االمتحان (غ) في خانة العالمة

الذي تم قبول م بعد هدء التدريس اعتبا ار م تاريخ قبول م.

الن ائية م نموذج رصد العالمات.
ب.
ج.

ك طالب يتغيب ع االمتحان الن ائي المعل عنه دون عذر يقبله عميد الكلية يعتبر راسبا في
االمتحان وترصد له عالمة (صفر) في ذلك االمتحان.

ك م يتغيب ع اختبار معل عنه بعذر مرضي أو ق ري ،عليه أن يقدم ما يثبت عذره
لرئيس القسم خالل ثالثة أيام م تاريخ زوال العذر ،وفي حال قبول هذا العذر ،يبلغ مدر
المادة هذلك ،وعلى مدر

المادة إجراء اختبار تعويضي للطالب خالل اسبوع م تاريخ تبليغه

بقبول عذر الطالب.
د.

ك م يتغيب ع االمتحان الن ائي المعل عنه بعذر مرضي أو ق ري ،عليه أن يقدم ما يثبت

عذره لعميد كلية التخصص خالل ثالثة أيام م تاريخ زوال العذر ،وفي حال قبول العذر فإن

العميد يبلغ ق ارره لرئيس القسم الذي يبلغ هدوره مدر
مدة أقصاها ن اية األسبوع الثاني م
هل.

المادة إلجراء امتحان تكميلي للطالب في

الفص الدراسي الذي يليه ،وال يحتسب من ا الفص

الصيفي ،على أن يعلم مدير القبول والتسجي رسميا هذلك.
تسج

مالحظة (غائب) على نموذج رصد العالمات للمادة التي تغيب في ا الطالب ع

امتحان ا الن ائي بعذر يقبله العميد ،وفي حالة عدم زوال العذر خالل المدة المحددة في الفقرة
(د ) م هذه المادة يعتبر الطالب منسحبا م تلك المادة بقرار م العميد وفي جميع الحاالت
يبلغ مدير القبول والتسجي خطيا هنتيجة الطالب.
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الفصل السابع :االنسحــاب
أ.

المادة (:)29

يسمح للطاللب باالنسلحاب المتلأخر مل د ارسلة ملادة أو أكثلر خلالل مل لدة أقصلاها ن ايلة األسل ل لبوع
ال اربللع عشللر مل هللدء الفصل  ،واألسلبوع السل ل لابع مل ه ل ل ل للدء الفص ل الصيفل للي ،وتثبللت فللي سللجله
مالحظة (منسحب) .وفي ك األحوال يجب أال يقل علدد السلاعات المعتملدة المسلجلة عل الحلد
األدنللى للعللبء التدريسللي المسللموح بلله وفللق هللذه التعليمللات ويللتم االنسللحاب فللي هللذه الحالللة وفقللا

ب.

للنموذج المعد ل ذه الغاية.

يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعللذر يقبللله عميد كلية التخصص ( )%20م

الساعات المقررة لمواد الفص منسحبا م ذلك الفص وال تحسب هذه المدة م الحد األعلى
لمدة التأجي ولمرة واحدة فقة.
ج.

يجوز لعميد كلية التخصص الموافقة على انسحاب الطالب م جميع المواد التي سجل ا في
الفص  ،شريطة أن يتم تقديم طلب االنسحاب قب موعد االمتحانات الن ائية بأسبوعي على

األق وتثبت في سجله مالحظة (منسحب) ،وتعتبر دراسته لذلك الفص مؤجلة.
د.

.1

يجوز للمجلس أن يوافق على انسحاب الطالب بشك ن ائي م البرنامج الذي قب فيه
شريطة أن يتم تقديم طلب االنسحاب الن ائي قب موعد االمتحانات الن ائية بأسبوعي

على األق .
.2

ال يجوز للطالب المنسحب م هرنامج الماجستير أن يعود للدراسة في البرنامج نفسه مرة

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

الفصل الثامن :التأجيــل واالنقطـاع
المادة (:)30

يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجي أن يكون قد أمضى فصال دراسيا واحدا على األق في
البرنامج الذي التحق به.

المادة (:)31
المادة (:)32

يقدم طلب التأجي على النموذج الم عد ل ذه الغاية وذلك قب مضي أربعة أساهيع على هدء الفص المراد
تأجيله ،وتصدر الموافقة ع العميد إن كان التأجي لفص واحد وع المجلس إن كان لفصلي دراسيي .
أ.

ب.

إذا انت ى الفص الدراسي ولم يك الطالب مسجال أو مؤجلال لذلك الفص  ،يعتبر الطالب منقطعا

ع الدراسة ويعتبر تسجيله في الجامعة ملغيا إال إذا تقدم بعذر ق ري يقبله مجلس العمداء ،ويعتبر

االنقطاع في هذه الحالة تأجيال للدراسة ويحسب ضم الحد األعلى المسموح به للتأجي .

ال يجوز أن ينقطع الطالب ع الدراسة بعذر مقبول حسب ما ورد أعاله ألكثر م فصلي دراسيي .

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

ينذر الطالب في الحاالت اآلتية:
أ.

إذا لم يحص في ن اية أي فص على الحد األدنى للمعدل التراكمي.
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ب.

يستثنى م (أ) أعاله الطلبة المقبولون وكان تقديرهم مقبول في درجة البكالوريو

ج.

إذا رأى مجلس كلية التخصص (هناء على تقرير م المشرف وتوصية م لجنتي القسم والكلية)

تطبق أحكام البند (د) م المادة رقم (.)11

وفي هذه الحالة

أن الطالب قد أهم في العم على رسالته.
المادة (:)34

يعتبر الطالب مفصوال فصال مؤقتا م الدراسة بسبب تدني معدله التراكمي ع ( )3على أال يق هذا
المعدل ع

( )2.75في ن اية الفص التالي لإلنذار ،وفي هذه الحالة تطبق على الطالب تعليمات

الدراسة االستدراكية.
المادة (:)35

يعتبر الطالب مفصوال فصال ن ائيا في الحاالت اآلتية:

أ.

.1

إذا لم يحص على الحد األدنى في المعدل التراكمي ( )3في ن اية الفص االستدراكي
الممنوح للطالب وفقا ل ذه التعليمات.

.2

ب.

إذا رسب في مناقشة الرسالة (مسار الرسالة).

.3

إذا رسب للمرة الثانية في االمتحان الشام لدرجة الماجستير (مسار الشام ).

.4

إذا لم يحقق متطلبات التخرج ضم الحد األعلى للمدة المسموح ه ا وفقا ل ذه التعليمات.

يصدر مدير القبول والتسجي ق اررات اإلنذار األكاديمية والفص المؤقت إلى الدراسة االستدراكية،
أما ق اررات الفص الن ائي م الجامعة فيصدرها مجلس العمداء هناء على تنسيب مدير القبول

والتسجي .
ج.

تعل ق اررات اإل نذار والفص المؤقت إلى الدراسة االستدراكية والفص الن ائي م الجامعة وأي
أمور أكاديمية أخرى تخص الطلبة على لوحة اإلعالنات في كلية الطالب المعني وتعد تبليغا

بالمعنى القانوني.

الفصل العاشر :الدراسة االستدراكية
المادة (:)36

يجوز أن يقب في الدراسة االستدراكية الطالب المفصول فصال مؤقتا م الدراسة المنتظمة ،وفي هذه
الحالة يمنح الطالب فصال دراسيا استدراكيا واحدا لرفع معدله التراكمي إلى ( )3فأكثر ،فإذا أخفق في رفع
معدله يتم فصله ن ائيا م البرنامج الملتحق به.

المادة (:)37

المادة (:)38

إذا تمك الطالب م رفع معدله إلى ( )3فأكثر ،في فص الدراسة االستدراكية يحول حكما إلى الدراسة
المنتظمة.
يجوز لمجلس العمداء منح الطالب فصال دراسيا إضافيا ون ائيا بعد استنفاده الحد األعلى م المدة
الزمنية الالزمة للحصول على درجة الماجستير لغايات استكمال متطلبات التخرج ،فإذا أخفق الطالب
هذلك فإنه يفص م التخصص فصال ن ائيا.
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تطبق على المسجلي في الدراسة االستدراكية شروط المواظبة واالمتحانات والعالمات الواردة في تعليمات
منح درجة الماجستير.

المادة (:)40

يستفيد طالب الدراسة االستدراكية م جميع الخدمات والتس يالت الجامعية المتوافرة ويمنح هوية جامعية.

المادة (:)41

تحتسب فترة الدراسة االستدراكية ضم الحد األعلى لسنوات الدراسة في الجامعة.

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

أ.

تعل األقسام األكاديمية في الكليات هداية ك فص دراسي الموضوعات البحثية المقترحة م
أعضاء ال يئة التدريسية في القسم ليتمك طلبة الدراسات العليا م

ب.

االستفادة من ا في تحديد

مواضيع رسائل م ،على أنه يحق للطالب التقدم بفكرة بحث م خارج الموضوعات المعلنة.

يجوز للطالب تقديم مشروع خطة رسالته وتسجيل ا في الفص الثاني اللتحاقه بالبرنامج شريطة أن

يكون قد أن ى دراسة ( )12ساعة معتمدة على األق وأال يق معدله التراكمي ع ( ،)3وال يجوز
أن يتجاوز تسجيله للرسالة ن اية الفص الرابع م التحاقه بالبرنامج.

ج.

يقدم الطالب مشروع خطة رسالته بحيث يتضم

د.

تشك لجنة م المختصي بالقسم ال تق ع ثالثة أعضاء هيئة تدريس مم تنطبق علي م شروط

ومراجعه.

قضية البحث وأهدافه وأهميته ومن جيته

اإلشراف والتدريس في هرنامج الماجستير لمناقشة مشروع الطالب.
هل.
و.

يناقش الطالب مشروع خطة الرسالة م خالل ندوة يعقدها القسم وبحضور أعضاء لجنة الدراسات
العليا في القسم وأعضاء هيئة التدريس الم تمي وطلبة الدراسات العليا في القسم.

يصدر المجلس هناء على توصية م لجنتي القسم والكلية ق ار ار يتضم تعيي المشرف وإقرار
عنوان الرسالة ومشروع خطت ا وذلك وفقا للنموذج المحدد م كلية الدراسات العليا.

المادة (:)43

ز.

تكون المدة الفاصلة ما هي تعيي مشرف وإقرار الخطة م ج ة وتحديد موعد المناقشة م ج ة

أ.

يتولى التدريس في هرامج الماجستير أعضاء هيئة تدريس مم تنطبق علي م شروط اإلشراف العام

أخرى أربعة أش ر على األق .

لبرامج الدراسات العليا ومعايير االعتماد ،شريطة أن يكون عضو هيئة التدريس قد استمر في

اإلنتاج العلمي.
ب.

يجوز لعضو هيئة التدريس هرتبة أستاذ مساعد التدريس في هرامج الماجستير واإلشراف على
طلبت ا شريطة أن:
.1

يكون قد َن َشر (أو قب له للنشر) بحثي على األق في مجالت علمية محكمة ومعتمدة
على أن يكون أحد البحثي منشو ار أو مقبوال للنشر في مجلة علمية عالمية في آخر ثالث
سنوات.

.2

يكون باحثا منفردا أو رئيسا في أحدهما على األق بعد حصوله على درجة الدكتوراه.
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.3
ج.

ال يكون بحثه مستال م رسالته في الماجستير أو أطروحته في الدكتوراه.

مع مراعاة ما ورد في الفقرتي (أ ،ب) يكون الحد األعلى لعبء اإلشراف على الرسائ الجامعية
التي يشرف علي ا عضو هيئة التدريس في آن واحد كاآلتي:
 ( )2ساعتان معتمدتان لألستاذ المساعد على أال يزيد عدد الرسائ الجامعية ع ( )2رسالتيفي الفص الواحد.

 ( )4ساعات معتمدة لألستاذ المشارك على أال يزيد عدد الرسائ الجامعية ع ( )4أربع رسائفي الفص الواحد.
 ( )6ساعات معتمدة لألستاذ على أال يزيد عدد الرسائ الجامعية ع ( )6ستة رسائ فيد.

الفص الواحد.

مع مراعاة الفقرة (ج) م هذه المادة يجوز هتوصية م لجنتي القسم والكلية وبموافقة المجلس

تعيي مشرف مشارك م داخ الجامعة أو م خارج ا ،شريطة أن يكون معينا أو مؤهال للتعيي
هرتبة أستاذ مساعد على األق وتنطبق عليه شروط اإلشراف.

هل.
و.

يجوز في حاالت خاصة تعيي مشرف م خارج القسم أو الكلية أو الجامعة ،على أن تتوافر فيه
شروط اإلشراف وذلك هتوصية م لجنتي القسم والكلية ،وبقرار م المجلس.
في حال وجود مشرف مشارك يمك

مضاعفة عدد الرسائ

التي يحق لعضو هيئة التدريس

االشراف علي ا ،وب ذه الحالة يحتسب نصف ساعة معتمدة لك من ما.
المادة (:)44

المادة (:)45
المادة (:)46

يقرر المجلس هتوصية م لجنة القسم وتنسيب م لجنة الكلية وبموافقة المشرف تعيي مشرف مشارك
على رسالة الطالب ،مم تنطبق علي م شروط اإلشراف الواردة في هذه التعليمات.
يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرة ،وذلك بالطريقة نفس ا التي تم تعيينه ه ا.
أ.

يجوز بقرار م المجلس هناء على تنسيب م لجنة القسم وتوصية م لجنة الكلية أن يشرف
عضو هيئة التدريس الحاص على إجازة على رسالة الطالب ،أو أن يستمر في اإلشراف أو أن
يشارك فيه شريطة أن يقضي هذه اإلجازة داخ األردن.

ب.

يجوز في حاالت خاصة للمجلس هتنسيب م

لجنة القسم وتوصية م

لجنة الكلية الموافقة

للمشرف الذي يقضي إجازته خارج األردن ،االستمرار باإلشراف على الطالب كمشرف مشارك.
المادة (:)47

أ.

يحسب للمشرف ع ك رسالة ماجستير يشرف علي ا ساعة معتمدة في الفص الدراسي الواحد،
وذلك اعتبا ار م هدء الفص الذي عي فيه مشرفا وبما ال يزيد على ثالثة فصول دراسية.

ب.

تحتسب لعضو هيئة التدريس ع ك ساعة إشراف والمنصوص علي ا في الفقرة (أ) م هذه
المادة ما يعادل ساعة معتمدة واحدة.

ج.

تحتسب ساعات العبء لإلشراف بمعدل ساعة معتمدة لك طالب إذا كان مشرفا منفردا.

د.

في حالة اإلشراف المشترك يتم احتساب العبء اإلشرافي مناصفة هي المشرف والمشرف المشارك.
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يجوز تعدي موضوع الرسالة وخطت ا إذا اقتضت ظروف البحث ذلك ،ويتم التعدي بالطريقة نفس ا التي
تمت ه ا الموافقة علي ما ،وأما تعدي عنوان الرسالة فيتم هتوصية م المشرف وقرار م المجلس.
أ .تشك لجنة تسمى "لجنة أخالقيات الرسائ واألطروحات الجامعية "بقرار م المجلس في مطلع ك
عام جامعي ،ويكون تشكي اللجنة على النحو اآلتي:

 .1عميد كلية الدراسات العليا  /مقر ار.

 .2عضوا هيئة تدريس م الكليات اإلنسانية هرتبة أستاذ.
 .3عضوا هيئة تدريس م الكليات العلمية هرتبة أستاذ.
 .4عضوا هيئة تدريس م الكليات الصحية هرتبة أستاذ.
ب .يجوز للجنة االستعانة بم تراه مناسبا في حاالت خاصة تقدرها.

ج .تكون م مة هذه اللجنة النظر في القضايا الخالفية للجوانب األخالقية هتوصية م لجنتي القسم
والكلية والمجلس ،بما في ذلك مدى استيفائ ا لمواصفات البحث العلمي وشروطه ،بما يحقق حماية
لحقوق أفراد الدراسة والمجتمع بشك عام ،ومراعاة قواني حماية الملكية الفكرية.

الفصل الثاني عشر :لجنــة المناقشــة
المادة (:)50

تتكون لجنة المناقشة م :
.1

المشرف/رئيسا.

.2

المشرف المشارك (إن وجد).

.3

عضو هيئة تدريس على األق م الجامعة مم تنطبق عليه شروط اإلشراف.

.4

عضو م خارج الجامعة يكون تخصصه ذا عالقة بموضوع رسالة الطالب وتنطبق عليه شروط

أ.

تعي لجنة المناقشة ويحدد موعدها بقرار م المجلس هناء على توصية م لجنتي القسم والكلية،

اإلشراف ،ويفض أن يكون م رتبة أستاذ.
المادة (:)51

وفق الترتيب اآلتي:
 .1يعد المشرف تقري ار بجاهزية الرسالة علميا ولغويا وااللتزام باألمانة العلمية للمناقشة ،وذلك
حسب الخطة المعتمدة للرسالة ،ووفق النموذج المعد ل ذه الغاية.
 .2يقترح المشرف قائمة بأسماء عضوي هيئة تدريس م داخ الجامعة وعضوي م خارج ا
مم تنطبق علي م شروط اإلشراف والتدريس في البرامج ،وفق النموذج المعد ل ذه الغاية.
ب.

يسلم الطالب نسخا م الرسالة بشكل ا الن ائي ألعضاء اللجنة بعد صدور قرار تشكيل ا مباشرة

وقب

أسبوعي

موعد المناقشة ،ويرفق الطالب إق ار ار خطيا ينص على التزامه

على األق م

بالمعايير األخالقية واألمانة العلمية كافة في إعداد رسالته.
ج.

تقوم لجنة الدراسات العليا في كلية التخصص بإرسال ما يلي إلى الممتح الخارجي وفي مدة ال
تق ع أسبوعي قب المناقشة:
.1

نسخة م الرسالة.
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.2
.3

خطة الرسالة المعتمدة.

المعد م قب كلية الدراسات العليا المتعلق بالتقييم األولي للرسالة.
النموذج ّ

الفصل الثالث عشر :مناقشة الرسالة
المادة (:)52

يتقدم الطالب بطلب لمناقشة رسالته الجامعية بعد اجتياز جميع الشروط واالمتحانات المقررة في الخطة
الدراسية وإن ائه لجميع متطلبات الخطة الدراسية هنجاح ،وبمعدل تراكمي ال يق ع ( )3.00نقاط .و تتم
مناقشة الرسالة على النحو اآلتي:
أ.

يعرض الطالب ملخصا لرسالته خالل مدة ال تتجاوز ( )15خمس عشرة دقيقة يتبع ا مناقشة م
قب أعضاء لجنة المناقشة.

ب.

يقتصر حضور المناقشة على طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في القسم.

ج.

يتولى رئي س اللجنة إدارة المناقشة وال يشارك في ا ،كما ال يشارك المشرف المشارك في المناقشة.
وبعد انت اء المناقشة تتداول اللجنة وتقرر بأغلبية أعضائ ا وباستثناء المشرف والمشرف المشارك
(إن وجد) إحدى النتائج اآلتية:
.1

(ناجح) ،وفي هذه الحالة على الطالب تسليم رسالته خالل أسبوع م تاريخ المناقشة.

.2

(ناجح مع تعديالت طفيفة) ،وفي هذه الحالة على الطالب إجراء التعديالت المطلوبة وتسليم
رسالته خالل ثالثة أساهيع م تاريخ المناقشة ،مع إرفاق تقرير م

المشرف يفيد قيام

الطالب بإجراء التعديالت المطلوبة.

.3

(تعدي جوهري في الرسالة) ،وفي هذه الحالة على الطالب تعدي رسالته في مدة ال تق
ع

ش ري

وال تزيلد على أربعة أش ر م

تاريخ المناقشة ،وتعاد المناقشة م

جديد

بحضور أعضاء اللجنة كافة وفق األسس المعتمدة للمناقشة السابقة في موعد يحدد حسب
األصول ،ويسج الطالب صفر ساعة في الفص اآلتي إذا لم تنفد المدة القانونية له
للدراسة ،ويعتبر الطالب ناجحا إذا وافقت اللجنة على الرسالة ،وإال فيعتبر راسبا.

.4
د.

(راسب).

يمك تمديد فترة تسليم الرسالة بصورت ا الن ائية والمحددة في الفقرة (ج) م هذه المادة في حاالت
اضط اررية يقب ه ا المجلس.

هل.
و.

يتم اعتماد قرار ل جنة المناقشة م المجلس هناء على تنسيب م لجنة القسم وتوصية م لجنة
الكلية ،حسب النموذج المعد ل ذه الغاية.

يقوم الطالب هتسليم ( )3ثالث نسخ ورقية و ( )2نسختي إلكترونيتي م رسالته المعتمدة للمكتبة
كشرط لتسلم ش ادته.
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الفصل الرابع عشر :االمتحــان الشــامل
المادة (:)53

يكون االمتحان الشام ذا طبيعة شاملة تكاملية؛ ي دف إلى قيا

قدرة الطالب على الربة هي المفاهيم

المختلفة األساسية والمتقدمة التي اكتسب ا م مختلف المجاالت المعرفية ،وتوظيف ا في ح المشكالت
العلمية والتطبيقية في ميدان تخصصه.

المادة (:)54

تتولى لجنة القسم:
أ.

تنظيم شؤون االمتحان وتحديد المجاالت التي يشمل ا على أن تشم مجاالت التخصص وأال يق
عددها ع ثالثة وال يزيد ع خمسة امتحانات ،واقتراح المراجع والقراءات الالزمة لذلك ،وتعل
المجاالت والمراجع والقراءات للطلبة قب موعد االمتحان بفص دراسي واحد على األق .

ب.

التوصية إلى لجنة الكلية هتشكي

لجنة االمتحان الشام

بحيث تتكون م

ثالثة إلى خمسة

أعضاء بم في م رئيس ا ،ويتم اختيارهم م أعضاء هيئة التدريس المختصي بموضوع االمتحان

للقيام هوضع األسئلة وتصحيح اإلجابات ،ويصدر القرار هتشكي اللجنة م المجلس.
ج.
المادة (:)55

تنسيب نتائج االمتحان الشام للجنة الكلية لدراست ا والتوصية بشأن ا إلى المجلس إلقرارها.

يتكون االمتحان الشام م ورقتي على االق  ،ويخصص لك ورقة جلسة ال تق ع ( )3ساعات،
ويعقد مرتي في العام في المواعيد المخصصة حسب التقويم الجامعي ،ويجوز عقده مرة ثالثة خالل
الفص الصيفي ،وذلك في ضوء توافر اإلمكانات واالستعدادات الالزمة في األقسام المختلفة ،وعلى
الطالب أن يتقدم بطلب لدخول هذا االمتحان ،حسب النموذج المعد ل ذا الغرض.

المادة (:)56

أ.

يتقدم الطالب لالمتحان الشام بعد إن ائه جميع متطلبات الخطة الدراسية هنجاح شريطة أال يق
معدله التراكمي ع (.)3

ب.

إذا رسب الطالب في االمتحان الشام للمرة األولى يمكنه التقدم ل ذا االمتحان مرة ثانية ضم

ج.

تكون عالمة النجاح في االمتحان الشام (ب) ،وإذا رسب الطالب في المرة الثانية فإنه يفص م

د.

تسج نتيجة الطالب في االمتحان الشام في كشف عالماته بعبارة ناجح أو راسب في ك مرة

المدة القصوى للحصول على درجة الماجستير.

هرنامج الماجستير.

يتقدم في ا لالمتحان.

الفصل الخامس عشر :منح الدرجـات
المادة (:)57

أ.

تمنح درجة الماجستير بقرار م مجلس العمداء ،هناء على توصية م المجلس.

ب.

تمنح الش ادات والدرجات في المواعيد المقررة.
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تمنح درجة الدهلوم العالي للطالب المسج في أحد هرامج الماجستير /مسار الرسالة أو مسار
الشام  ،في إحدى الحالتي اآلتيتي :

 .1مع مراعاة ما ورد في المادة رقم ( )8م هذه التعليمات ،إذا انقضى على تسجيله في البرنامج ثمانية
فصول دراسية م هدء انتظامه في الدراسة ،وأن ى هنجاح دراسة جميع المتطلبات في خطته الدراسية،

وبمعدل تراكمي ال يق ع ( )%76أو ) (Bولم يستطع إنجاز الرسالة ومناقشت ا أو لم يتمك م التقدم

لالمتحان الشام والنجاح فيه ،وال يعد الفص الصيفي فصال ل ذا الغرض.

 .2إذا رسب في مناقشة الرسالة أو رسب في االمتحان الشام مرتي .

ب.تمنح درجة "الدهلوم العالي" بقرار م مجلس العمداء ،هناء على تنسيب م مجلس الدراسات العليا واقتراح م

مجلس الكلية ،بعد أن يتقدم الطالب خطيا بطلب ،وفق نموذج خاص يعد ل ذا الغرض ،إلى عميد الكلية
التي ينتمي إلي ا ،ويتضم رغبة الطالب بالحصول على ش ادة الدهلوم.

الفصل السادس عشر :الجرايــات
المادة (:)59
المادة (:)60

يخصص مجلس األمناء في الموازنة مبلغا سنويا لجرايات المساعدة في البحث العلمي أو اإلشراف على
الطلبة لطلبة الماجستير المتفوقي  ،وتمنح هذه الجرايات للطلبة على أسا
تتألف ميزانية الجرايات مما يأتي:
أ.

ب.
المادة (:)61

فصلي.

أ.
ب.

المبالغ التي يخصص ا مجلس الجامعة هناء على تنسيب مجلس الدراسات العليا.

ال بات والتبرعات والوقفيات التي تقبل ا الجامعة ل ذه الغاية.

تقدم طلبات الحصول على الجرايات إلى كلية الدراسات العليا.
تنسب لجنتا الدراسات العليا في القسم والكلية المعنية إلى العميد بعدد الجرايات التي يحتاج إلي ا
القسم قب هدء الفص الدراسي.

ج.

يعرض العدد الكلي للجرايات واألعداد التفصيلية في األقسام على المجلس لمناقشته وإق ارره حسب
اإلمكانات الماديلة المتوفرة للجرايات في ذلك الفص .

المادة (:)62

أ.
ب.
ج.

يضع المجلس معايير المفاضلة وفق جدول معد ل ذه الغاية.

ي ارعلى فللي عمليلة المفاضلللة ملدى تفللوق الطالللب وأهليتله للمسللاعدة فلي البحللث العلملي ،بحيللث تمللنح

الجرايات على أسا

تنافسلي وفق المعدل التراكمي لطلبة البرنامج الواحد.

تملنح الج اريلة علللى أسلا

تنافسلي وفللق المعلدل التراكملي للطلبللة فلي كل تخصللص ،عللى أن يكللون

الطالللب قللد أن للى مللا ال يق ل ع ل ( )6سللاعات م ل خطتلله ،وال تحسللب للمسللاقات االسللتدراكية ل للذه

الغاية ويجوز للمجلس وضلع أسلس أخلرى للمفاضللة تتعللق بعلدد السلاعات التلي درسل ا الطللب مل

خطته هنجاح وعدد الجرايات التي حص علي ا سابقا.
د.

تقر الجرايات بقرار م مجلس العمداء هناء على توصية المجلس.
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تمنح جراية المساعدة في البحث العلمي وتشم مبلغا قدره ( )75خمسة وسبعون دينا ار ش ريا لمدة

أ.

أربعة أش ر في الفص  ،وإعفاء الطالب م

نصف رسوم التسجي

ونصف رسوم الساعات

المعتمدة للفص الذي يحص فيه على الجراية ،على أن ال يزيد إجمالي مدة الحصول على

الجراية ع ثالثة فصول دراسية.

يلتزم ال طالب الحاص على جراية المساعدة في البحث العلمي بالعم في البحث العلمي ضم

ب.

خطة عم تفصيلية يقرها المجلس هتنسيب م لجنتي القسم والكلية المعنية.
المادة (:)64

أ.

يشترط في الطالب الذي يتقدم للجراية ما يأتي:

 .1أن يكون متفرغا تفرغا تاما للدراسة في الجامعة ،وكذلك للمساعدة في البحث العلمي في
الجامعة.

 .2أن يكون قد أن ى ( )6ساعات على األق م خطته )عدا المواد االستدراكية( بمعدل تراكمي ال
يق ع ( )3.2نقطة.
 .3أال يزيد العبء الدراسي للطالب على ( )9ساعات معتمدة في ذلك الفص  ،وأن ال يق ع
( )6ساعات معتمدة باستثناء الساعات االستدراكية.

.4
ب.

أن ال يكون قد أوقع بحقه عقوبة تأديبية تزيد ع عقوبة التنبيه.

تلغى الجراية في الحاالت اآلتية:
 .1إذا نقص عدد الساعات المعتمدة المسج ل ا م خطته الدراسية ع ( )6ساعات ،أو زادت
على ( )9ساعات.

 .2إذا انقطع الطالب ع العم بالجراية بطلب منه ،أو هتوصية م لجنتي القسم والكلية المعنية.
 .3إذا تعرض إلى عقوبة تأديبية.
 .4إذا ثبت أن الطالب ال يلتزم باألصول الم نية للعم في البحث العلمي أو التعام مع اآلخري .
 .5إذا خالف الطالب أيا م أحكام مواد هذه التعليمات.

الفصل السابع عشر :أحكـام عامــة
المادة (:)65
المادة (:)66
المادة (:)67

تطبق تعليمات منح درجة البكالوريو

على الحاالت التي لم يرد علي ا نص في هذه التعليمات.

تحال حاالت السرقات العلمية أو الشك في ا إلى لجان تحقيق متخصصة للبت في ا سواء قب المناقشة أو
بعدها وتنفذ الق اررات الصادرة ع الجامعة ه ذا الشأن.
يتخذ مجلس العمداء ق ار ار بسحب الدرجة العلمية إذا تبي في أي وقت م األوقات أن هذه الدرجة قد تم
الحصول علي ا بطرق غير قانونية أو أن الرسالة المقدمة لني الدرجة العلمية ال تتفق في مضمون ا
ومعايير األمانة العلمية ،على أن يتم إهالغ الج ات ذات العالقة داخ الجامعة وخارج ا بقرار المجلس.

المادة (:)68

يفوض طالب الماجستير الجامعة خطيا حق تصوير الرسالة كليا أو جزئيا وبأشكال مختلفة وذلك لغايات
البحث العلمي والنشر اإللكتروني والتبادل مع المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات.
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المادة (:)69
المادة (:)70
المادة (:)71
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يستثنى م هذه التعليمات هرامج الماجستير المشتركة مع جامعة أخرى أو مع د علمي تربطه أي من ما مع
الجامعة اتفاقيات خاصة ،وذلك وفق أسس خاصة توضع لك هرنامج في ضوء االتفاقية الموقعة.
يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد علي ا نص في هذه التعليمات.

عمي للد كلي للة الد ارس للات العليل للا وعم للداء الكلي للات ومل للدير دائل لرة القب للول والتس للجي مسل للؤولون عل ل تنفي للذ هل للذه
التعليمات.
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