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

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

 م  2003( لسنة  43جامعة الحسين بن طالل رقم )

 (١ (المـادة

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

 . 20١7/ 20١6 الجامعي العام من لثانيا الدراسي الفصل بداية من اعتبارا  

 (2 (المـادة

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

 

 جامعة الحسين بن طالل.    الجامعـــــــــة:

 رئيس الجامعة.    : الـــــــــرئيس

 مجلس العمداء في الجامعة.    : مجلس العمداء

 مجلس الدراسات العليا.    :  المجـلـــــــــس

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.    :  العمــــــــــــادة

 العليا عميد البحث العلمي والدراسات     العميـــــــــــــد:

 المعنية الكلية      الكليـــــــــــــــة:

 المعنية الّكلية عميد      الكليـــــــة:عميد 

 المعنية الّكلية في العليا الدراسات  لجنة     الّكليــــــــة:لجنة 

 لّكليةا في المعني القسم      القســــــــــــــــم:

 المعني القسم في العليا الدراسات  لجنة    القســـــــــم: لجنة 

 القسم في الشامل االمتحان لجنة    االمتحـــــان: لجنة 

 عضو هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة الطالب.      الـــــمشـــــــرف:

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

 أي برنامج من برامج الماجستير.     الــبــــرنـــامـــج:

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

 (3 (المــادة

 جامعي برئاـسة العميد  عام كلّ  مطلع في العليا للدراـسات  مجلسـ ا العمداء مجلس يـشكلّ  .أ

 األســاتذة ياتارهم من الّكليات وثالثة في العليا الدراســات  لجان رؤســاء وعضــوية

 .خارجها من أو الجامعة داخل من العمداء مجلس

 التالية: والمسؤوليات  الصالحيات  بالمجلس تناط .ب

 

 في العليا الدراســـات  برامج من برنامج أي بفتح العمداء مجلس إلى التوصـــية (1

 .إلغائه أو أو تجميده الجامعة

 .الاريجين نتائج بإقرار العمداء لمجلس التوصية (2

 .العلمية الشهادات  بمنح العمداء مجلس إلى التوصية (3

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

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

 كلّ  بداية في الطلبة تشـغيل لبرنامج سـنوي مبلغ برصـد  العمداء لمجلس التوصـية (6

 .عام



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

نويا   قبولهم المقترح الطلبة بأعداد  العمداء لمجلس التوصـية (8  الدراـسات  برامج في ـس

 .العليا

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

 بناء مســار كلّ  في العليا الدراســات  برامج في المقبولين الطلبة كشــوفات  إقرار (10

 .الّكلية لجنة وتنسيب  القسم لجنة على توصية

 

 والّكلية  القسم في العليا الدراسات  لجان

 (4المـادة )

 في العليا الدراسـات  لجنة " عليا دراسـات  برامج فيه يوجد  الذي القسـم مجلس يشـكلّ  .أ

 صـالحيات  إليها ويفوض  عام، لمدة القسـم في التدريسـية الهيئة من أعضـاء " القسـم

 التالي: النحو على اللجنة تشكيل ويكون العليا المتعلقة بالدراسات  القسم مجلس

 رئيس ا./ القسم رئيس (1

اإلشــراف أو  شــروط عليهم تنطبق ممن القســم مجلس ياتارهم أعضــاء أربعة  (2

التدريس في البرنامج وفي حال عدم توفر الشــروط يتم تكليأ أي من أعضــاء هيئة  

 التدريس في القسم أو الكلية. 

كلّ  .ب ات  برامج فيها يوجد  التي في الّكليات  اللجنة هذه تـش تركة عليا دراـس  عميد  من مـش

 .أعضاء فيها األقسام رئيسا  ورؤساء الّكلية

 يلي: ما القسم لجنة صالحيات  تشمل .ج

القســم، من خالل تعيين مرشــد أكاديمي في بداية كل  في للطلبة األكاديمي اإلرشــاد  (1

عام دراســـي لطلبة البرنامج الواحد في القســـم ممن تنطبق عليهم شـــروط التدريس 

 برامجواإلشراف في ال

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

 التالية: األمور في الّكلية لجنة إلى التوصية تقديم (3

 

 .إلغائها أو تجميدها أو القسم في عليا دراسات  برامج فتح اقتراح   أوال :

 .المعدلة أو الجديدة الدراسية الاطط إعداد    ثانيا :

 .قبولهم المنوي الطلبة أعداد    ثالثا :

 .موعده وتحديد  الشامل االمتحان لجان تشكيل   رابعا :

 .الرسالة عنوان وإقرار المساعد  والمشرف المشرف تسمية  خامسا :

 .الجامعية الرسائل مشاريع إقرار  سادسا :

 .االستدراكية المواد  تحديد   سابعا :

 .آخر إلى تاصص  من وتحويلهم الطلبة انتقال   ثامنا :

 .الدّراسيّة المواد  معادلة  تاسعا :

 .ضرورية ومستلزمات  علمية مواد  من البرامج حاجة تحديد   عاشرا :

 .المناقشات  مواعيد  وتحديد  المناقشة لجان بتشكيل التوصية حادي عشر

 نتائج امتحانات المواد الدراسية. ثاني عشر: 

 رفع قوائم بأسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية ومتابعة شؤون تشغيلهم. ثالث عشر

 الااصة بطلبة القسم.تنسيق الندوات العلمية  رابع عشر: 

 عقد اجتماعات مع طلبة الدراسات العليا. خامس عشر:

التوـصية إلى لجنة الكلية بأعداد الطلبة المنوي قبولهم في البرنامج بداية كل فـصل دراـسي   سادس عشر: 

 المجلس.وفقا  للشواغر ليتم إقراراها من 



 

ــكلّ  .د ــم لجنة تش ــي عام كلّ  بداية في القس  برامج من برنامج لكلّ  أكثر أو لجنة دراس

 أكاديمية، رتبة أعالهم يرأســها أعضــاء ثالثة عن عدد أعضــائها يقل ال الماجســتير

امل االمتحان لجنة تسـمى ص المعني، الـش  اآلتية المهام اللجنة بهذه وتناط في التّاصـّ

 المعنيين: المدرسين مع بالتنسيق

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

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

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

 .الشامل االمتحان ألسئلة النموذجية اإلجابات  وضع على اإلشراف (4

 ورفع العالمات  ووضــع اللجنة أعضــاء من اإلجابات  تصــحيح على اإلشــراف (5

 .لجنة القسم إلى النتيجة

ــكلّ  .ه ــات  لجنة " الّكلية مجلس يشـ  إليها وتفوض  عام لمدة " في الّكلية العليا الدراسـ

 النحو على اللجنة تشـكيل ويكون العليا بالدراسـات  المتعلقة مجلس الّكلية صـالحيات 

 التالي:

ا    عميد  (1 ينيبه ممن تنطبق عليه ـشروط األـشراف والتدريس   من للجنة( أوالّكلية رئيـس

 .الكليةفي برامج الدراسات العليا في 

 .أعضاء األقسام في العليا الدراسات  لجان رؤساء (2

ــاتذة من تدريس هيئة عضـــوي (3 في الّكلية؛ )وإال فممن تنطبق عليهم شـــروط  األسـ

 (.التدريس واإلشراف

 :الّكلية لجنة صالحيات  تشمل .و

 .الّكلية في العليا الدراسات  أمور على اإلشراف (1

إلى   والتنســيب  المادة هذه من) ج (الفقرة في الواردة القســم لجنة توصــيات  دراســة (2

 .بشأنها المناسب  القرار باتااذ  العميد 

 

 المتطلبـات

 (5المـادة )

معتمدة، ويجوز أن تزيد عن ذلك  ســاعة) 33) الماجســتير درجة نيل متطلبات  تكون .أ

ــاعات وذلك بموافقة مجلس العمداء للتاصــصــات العلمية فقط، (  9بما ال يتجاوز ) س

 :اآلتيين وفقا  للمسارين المتطلبات  هذه وتوزع

 

 ويشمل: الرسالة بمسار الماجستير برنامج (1

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

ة ما ال يقل عن   .ب اعات وال تزيد عن )6)دراـس اعات 9( ـس  من بنجاح معتمدة ( ـس

 االختيارية. المواد 

 .معتمدة ساعات ) 9 (لها ياصص  جامعية رسالة .ج

 ويشمل  الشامل االمتحان مسار (2

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

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

 

 في المعلن الموعد  عادي وفق دراـسي فـصل كلّ  في واحدة مرة الـشامل االمتحان يعقد  .ب

العميد، على أن  من قرار على بناء   الـصيفي الفـصل في عقده التقويم الجامعي، ويجوز



يتقدم الطالب لالمتحان الشــامل بعد إنهاءه الحد األدنى من متطلبات الاطة الدراســية 

 .(%76بنجاح وشريطه أن ال يقل معدله التراكمي عن )

 

 لجنة أعـضاء يـضعها التي العالمات  بمتوـسط النهائية الـشامل االمتحان عالمة ب تحـس .ج

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

 . % 65عن  االمتحان محاور من محور

والتوصية بها إلى  إلقرارها،تُرفع نتائج االمتحان الشامل بشّكل مكتوم إلى لجنة القسم   .د

 لرفعها إلى المجلس في مدة ال تتجاوز أسبوع من تاريخ عقد االمتحان. لجنة الكلية

 (6المـادة )

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

اجح .أ ان بعالـمة ال تـقل عن )  :ـن ( في ـكل محور %65إذا نجح في جميع مـحاور االمتـح

 ( في جميع المحاور.%70وبمعدل )

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

مقبول،   االمتحان بعذرمحاور  أحد إذا تقدم لالمتحان الشــامل وغاع عن    :مكتملغير   .ج

ويجرى امتحان    االمتحان،أسـبوع من تاريخ عقد  وعليه تقديم العذر إلى العميد، خالل 

غير مكتمل له في األســــبوع األول للفصــــل الذي يليه وإذا غاع عن أكثر من محور 

 بعذر يقبله العميد، فانه يعتبر مؤجال حكما، وعليه تقديم االمتحان الشامل.

ــط عالمات ) :مكمل .د ــل الطالب على متوسـ ( من العالمة، وعلى عالمة %70إذا حصـ

مـحاور االمتـحان فعلـيه إـعادة االمتـحان في المحور اـلذي تـقل   أـحد ( في  %65ن )اـقل م

 (. ولمرة واحدة فقط.%65فيه عالمته عن )

 (7المـادة )

 تُرفع نتيجة االمتحان الشامل إلى العميد. .أ

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

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

 يبلغ العميد نتيجة االمتحان الشامل خطيا  إلى الطالب. .د

امل للمرة األولى التقدم لهذا االمتحان مرة  .ه ب في االمتحان الـش   ثانية،للطالب الذي رـس

ــجله  ــي    ويجوز  األكاديمي،فإذا لم ينجح في المرة الثانية يطوى ســ للمجلس أن يوصــ

لمجلس العمداء بمنح الطالب شـــهادة دبلوم في الدراســـات العليا في التاصـــص، بناء  

 على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية.

 المواد االستدراكية 

 (8المـادة )

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

 دراكية في كشأ عالمات الطالب بـ )ناجح / راسب(.ترصد عالمات المواد االست (2

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

ــتير   (4 ــيب لجنة الكلية إعطاء طالب الماجس ــم وتنس للعميد بناء  على توصــيه مجلس القس

 .ويثبت ذلك في كتاع القبول معتمدة،( ساعات 9مواد استدراكية بما ال يتجاوز )

ال يعطى الطالب الذي يكون تاصـصـه في برنامج البكالوريوس هو التاصـص نفسـه   (5

 استدراكية.الذي قبل فيه في الماجستير أي مواد 

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



ب عليه تســجيل ســاعات المواد االســتدراكية  اذا تم تحديد مواد اســتدراكية للطالب فيج (7

 ١.من التحاقِه بالجامعة الفصل االولفي 

 

 تقديم الطلبات وإجراءاتها

 (9المـادة )

ة خالل الفترة التي  .أ اـي ذه الـغ د لـه ادة على النموذج المـع اق إلى العـم ات االلتـح دم طلـب تـق

ا من   ادة، واليعلن عنـه ديم جميع    العـم د تـق ب المقبول قرار القبول إال بـع يعطى الطـاـل

 الوثائق المطلوبة مصدقة وفق األصول.

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

 للشروط.طلب غير مستوف ال ينظر في أي  .ج

 

 شـروط عامـة 

 

 القبــــــــــــول

 (١0المـادة )

ــات العلـيا اجتـياز االمتـحان الوطني للـغة  .أ ــترط لقبول الـطاـلب في برـنامج اـلدراســ يشــ

د األدنى المطلوع  دة وتحقيق الـح ات أخرى معتـم اـن ه من امتـح ادـل ا يـع ة أو ـم االنجليزـي

 للقبول في التاصصات كاآلتي:

 %.  65( MBAالتاصصات العلمية وتاصص إدارة األعمال ) -

 %.  50(  MBAالتاصصات اإلنسانية واالقتصادية واإلدارية باستثناء )  -

فروعها   - بكافة  والهندسة  والصيدلة  األسنان  وطب  الطب  تاصصات 

 . %75وتاصصات اللغة االنجليزية كافة 

ة   .ب دم تحقيق العالـم ان الوطني وـع ه في االمتـح اـق ال إخـف اـلب في ـح ــترط لقبول الـط يشــ

المطلوبة للتاصـص الذي يرغب بدراسـته دراسـة البرنامج التأهيلي باللغة االنجليزية  

( ســاعات معتمدة والحصــول على العالمة المطلوبة منه حســب التاصــص 6بواقع )

ــته   ــنة االولىوذلك خالل الذي يرغب بدراس على أن توزع    -من التحاقه بالجامعة  الس

عالمة البرنامج على امتحانين أحدهما نصـــأ فصـــل واآلخر نهائي يكون لكل منهما 

وفي حال عدم تحقيق العالمة المطلوبة للتاصص فأنه  -( من مجموع العالمات 50%)

 ال يسمح له بإعادة دراسة البرنامج التأهيلي ويُعتبر قبوله الغيا .

  الوطني للغة ســحاع من البرنامج التأهيلي في حال اجتيازه لالمتحان  يحق للطالب االن .ج

ــل األول من التـحاـقه ـبالـجامـعة     ويطبق علـيهاالنجليزـية أو ـما يـعادـله قـبل نـهاـية الفصــ

 ات برنامج البكالوريوس لالنسحاع.تعليم

ــال على درجـة  .د ــتير أن يكون حـاصــ ب في برنـامج المـاجســ ــترط لقبول الطـاـل يشــ

ــةالبكالوريوس بالدرا ال يقل عن جيد من جامعة أو معهد علمي أو   المنتظمة بتقدير سـ

 كليه علمية تعترف بها الجامعة.

في حال عدم اكتمال المقاعد الماصـصـة ألي برنامج ماجسـتير حسـبما ورد في البند  .ه

ــجلين فعليا  في %١0)د( من هذه المادة يجوز قبول ما ال يزيد على ) ( من الطلبة المسـ

  على:الحاصلين  كل تاصص فصليا ، من
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 جدا .درجة الدبلوم العالي بتقدير ال يقل عن جيد  (1

( 3درجة البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله ـشريطة أن يدرس الطالب ) (2

ــل األول تـحددـها لجـنة   ــتير في الفصــ  الكلـية،مواد من خـطة برـنامج الـماجســ

تـاز  بحيـث تكون موحـدة لجميع الطلبـة المقبولين في ذلـك البرنـامج وأن يج

ة ) اح وبعالـم ب المواد الثالب بنـج اـل دل %70الـط ا وبمـع ل منـه د أدنى لـك ( كـح

( وحينئذ يصـــبح الطالب طالبا  نظاميا  وتحســـب له %75تراكمي ال يقل عن )

ــرط كامال    خطته،هذه المواد ضــمن المواد المقررة في  وان لم يحقق هذا الش

 يُفصل من الجامعة.

ليا على مســار الشــامل في التاصــصــات ذات  يقبل الطالب في برنامج الدراســات الع .و

 المسارين.

ا  .ز دراســـــات العلـي ادة تراعى في القبول ببرامج اـل ذه الـم ا ورد في ـه ذ ـم ألغراض تنفـي

 الشروط الصادرة عن مجلس التعليم العالي.

 (١١المـادة )

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

 التالي: والمتقدم للقبول على النحو 

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

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

ام فيتم   (3 دير دون أرـق ب تعتمـد التـق ت الجـامعـة التي تارج فيهـا الطـاـل اـن إذا ـك

احتســــاع معدله التراكمي من خالل وحدة القبول والتســــجيل بالتنســــيق مع 

ــأ   وفي ـهذه الـحاـلة يـعاـمل مـعامـلة   العالـمات،العـمادة بـعد االطالع على كشــ

 ( من هذه المادة.2، ١الحاالت الواردة في الفقرتين )

 (١2المـادة )

 الجامعــة.ال يقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد في أية مرحلة من مراحـل دراسته في  

 مـدة الدراسـة

 (١3المـادة )

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

الفصل الصيفي   ثمانية فصول دراسية عادية ما عدا  ثالثة فصول دراسية عادية، والحد األعلى 

يه وال يُحسب فصل االلتحاق بالبرنامج التأهيلي المنصوص عل  الدراسة،انتظامه في    من بدءابتداء  

( من مدة الدراسة، وللعميد تمديد الحد األعلى بما ال يزيد على فصلين  ١0في الفقرة )ع( من المادة )

 مقبولة. دراسيين آخرين بناء على مسوغات 

 (١4المـادة )

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

 ( )  معتمدة،( ساعة  ١2األعلى  على  األعلى  الحد  يزيد  أن  يجوز  فال  الصيفي  الفصل  عدا  ( 6ما 

( بتسجيل  للطالب  السماح  العميد  يُقدّرها  خاصة  حاالت  في  ويجوز  معتمدة،  ساعات  3ساعات   )

 معتمدة فقط خالل الفصل األول أو الثاني على أن يكون ذلك لمرة واحدة فقط خالل فترة دراسته. 

 

 االنتـقـال والتحويل 



 (١5المـادة )

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

مماثل من جامعة أخرى في حال استيفائه شروط القبول في البرنامج الذي يرغب في االنتقال إليه  

 لهما.( أو جيد جدا  أو ما يعاد %76وتوافر مقعد شاغر له، على أن ال يقل معدله التراكمي عن )

 (١6المـادة )

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

ــتير إلى برنامج آخر في الـجامـعة، أو من  .ب تتم الموافـقة على االنتـقال من برنامج ماجســ

 من:برنامج مماثل من جامعة أخرى بقرار من لجنة مكونة 

 العميد. (1

 عميد كلية التاصص المنتقل إليه الطالب. (2

 رئيس قسم التاصص المنتقل إليه الطالب. (3

 (١7المـادة )

ــب للـطاـلب   .أ ــبق ـله ال يجوز أن يحســ المنتـقل من ـخارج الـجامـعة أو المقبول فيـها وســ

ــاعة(  ١2دراســة مواد في جامعة أخرى ما يزيد على ) معتمدة من هذه   اثني عشــر س

 2المواد.

ــة في  .ب ــة خاص ــبق له أن درس مواد دراس ــتير، وس إذا قبل الطالب في برنامج الماجس

معتمدة من هذه   ( اثنتي عشـر سـاعة١2الجامعة يجوز أن يحسـب له ما ال يزيد على )

 المواد.

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

ة  (1 ادة أو مواد في الاـط ــتوى والمحتوى لـم ث المســ اررة من حـي أن تكون مـن

 الدراسية المقررة.

أو مـا   (%76أن ال يقـل تقـدير الطـالـب في كـل منهـا عن )جيـد جـدا ( أو ) (2

 3.يعادلهما

 

 آخر:تحسب للطالب عند انتقاله أو قبوله في برنامج  .د

المواد التي ياتارها من المواد التي درســـها في البرنامج الســـابق وتدخل في  (1

 ( ساعة.١2معدله التراكمي إذا كان االنتقال داخل الجامعة وبحد أعلى )

المواد التي ياتارها من المواد التي درـسها في البرنامج الـسابق وال تدخل في  (2

 عدله التراكمي إذا كان االنتقال من خارج الجامعة.م

ال يجوز احتساع أي مواد من خارج الاطة الدراسية التي التحق الطالب على أساسها  .ه

 إال إذا تم النص على ذلك.

 
ال يجوز أن يحسههههههههههب  )  : حيث كان نصهههههههههه ا  ههههههههههابقا   2018/ 6/ 31تاريخ   2018/ 226تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم   - 2

( تسههههههه   هههههههاعاه معتمدة من هذه  9يزيد على ) للطالب المنتقل من خارج الجامعة أو المقبول في ا و هههههههبا ل  ورا هههههههة مواو فا جامعة أخر  ما 
 . المواو( 

 
أن ال يقل تقدير الطالب فا  ، حيث كان نص ا  ابقا  )2020/ 9/7تاريخ  2020/ 180تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم  - 3

 (.خمس  نواه  أو ما يعاول ما وأن ال يكون قد مضى على ورا ت ا أكثر من  ( %76كل من ا عن )جيد جدا ( أو ) 



ال تحسـب للطالب أي مادة من مسـتوى الماجسـتير كان قد درسـها أو درس ما يعادلها  .و

 درجة علمية أخرى.سابقا  وحصل بموجب ذلك على شهادة أو 

تتم الموافقة على احتـساع المواد بقرار من المجلس بناء  على توـصية من لجنتي القـسم   .ز

 والكلية الماتصتين. 

 (١8المـادة )

ــتير في ١7مع مراـعاة الـمادة ) .أ ( من ـهذه التعليـمات، للـطاـلب الملتحق ببرـنامج الـماجســ

في برنامج مماثل في ( تســــع ســــاعات معتمدة 9الجامعة أن يدرس ما ال يزيد على )

من ســبقة من العميد بناء  على توصــية  جامعة أخرى شــريطة الحصــول على موافقة م

لجنتي القسـم والكلية الماتصـتين، وأن ال يكون قد حسـب للطالب أية مواد من جامعة 

 أخرى.

 ال تحسب عالمات هذه المواد ضمن المعدل التراكمي. .ب

 (١9المادة )

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

 (20المـادة )

للعميد بناء  على توصــية لجنة القســم وتنســيب لجنة الكلية تحويل الطالب من مســار  .أ

ريطة أن يكون الطالب   الة ضـمن البرنامج الواحد ـش ار الرـس امل إلى مـس االمتحان الـش

( سـاعة معتمدة من خطة مسـار الرسـالة وبمعدل تراكمي ال يقل ١8قد أنهى دراسـة )

 شرف ماتص على رسالته. ( في هذه المواد، وان يتوافر م%80عن )

يا  حـسب معدالتهم التراكمية بناء على كـشأ  .ب يتم اختيار الطلبة من بين المتقدمين تنافـس

 القسم.مفاضلة يعدّ لهذه الغاية من قبل لجنة الدراسات العليا في 

يرفع كشـأ المفاضـلة إلى العمادة متضـمنا  أسـماء الطلبة الذين حققوا شـروط التحويل   .ج

ولن يقبل تحويل أي   الثاني،تتجاوز شهرا  من بداية الفصل األول أو   في فترة زمنية ال

 الفترة.طالب بعد هذه 

ــوص عليه في الفقرة )أ(  .د ــرط المعدل التراكمي المنصـ  من هذهللمجلس عدم التقّيد بشـ

ـصات التي يتوافر فيها  أو في حالة الطلبة الوافدين وحـسب    مـشرفون،المادة في التّاصـّ

 الوطنية.الجامعة والمصلحة ما يتوافق مع مصلحة 

 

 العـالمـات

 (2١المـادة )

ا ) .أ دراســــات العلـي والـحد   (،%70تكون عالـمة النـجاح في ـكل ـمادة من مواد برامج اـل

 (.%50هو ) -الصفر الجامعي  –األدنى للعالمة النهائية 

 (.%76الحد األدنى للمعدل للتراكمي ) .ب

ــل فيها على عالمة ما بين ) .ج ــة المادة التي حصـ ( % 75-70يجوز للطالب إعادة دراسـ

وتحســـب العالمة األخيرة في المعدل التراكمي مهما كانت وتلغى العالمة القديمة من 

 إزائها.سجل عالمات الطالب بوضع مالحظة ملغاة 

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

 (22)  المـادة



 اآلتي: يكون توزيع العالمات المتحانات مواد الدراسات العليا على النحو 

ــا  عالمـته )%60) .أ ـــمل اختـبارا  رئيســ ــل وتشــ وبحوثا     ( وتـقارير%30( ألعـمال الفصــ

واختبارات فرعية أو عرضــا  لموضــوع أو أي نشــاط علمي يكلأ به الطالب عالمته  

(30%.) 

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

يبلغ الطالب بعالماته وتعاد له أوراق االمتحانات الفصــلية قبل آخر موعد لالنســحاع  .ج

 من المواد.

في البندين )أ،ع( من هذه المادة مواد الندوات والبحوب والماتبرات  يستثنى مما ورد  .د

ارير   ة على تـق ا موزـع اتـه ا، إذ يجوز أن تكون عالـم ا شـــــابهـه ة وـم املـي والمواد التـك

وبحوب وواجـبات يقررـها ـمدرس الـمادة في خـطة الـمادة، وذـلك بقرار من العمـيد بـناء   

 . على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية

 (23)  ادةالمـ

لغايات اإلنذار والفصل والتّارج من الجامعة يجرى احتساع المعدل الفصلي والتراكمي للطالب،  

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

 مكتمل.رجعي من تاريخ حصول الطالب على نتيجة غير  أثراكتمالها وتعتبر المعدالت ذات 

 

 المـواربـة 

 (24)  المـادة

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

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

 متحان الشامل.للمناقشة أو اال

 

 التأجيل واالنسحاع واالنقطاع 

 (25)  المـادة

 

يشـترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضـى فصـال  دراسـيا  واحدا   .أ

ــة يـقدرها العمـيد أن  على األقل في البرنامج الذي التحق به، ويجوز في حاالت خاصــ

ه، ل فـي ذي قـُب ه للفصــــل اـل ـــت أجـيل دراســ على أن يلزم الـطاـلب   يوافق للـطاـلب على ـت

 يليه.بالتسجيل في الفصل العادي الذي 

ــته مدة  .ب مع مراعاة ما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة يجوز للطالب أن يؤجل دراســ

منقطعان وذلك بقرار من العميد على النموذج   متصـالن أوأقصـاها فصـالن دراسـيان  

ة،    لذلك،المعدّ   نوات الدراـس وال تحـسب مدة التأجيل في هذه الحالة من الحد األعلى لـس

 الدراسة.وال يجوز التأجيل أثناء مدة تمديد 

 حالة:تعدّ الدراسة مؤجلة في  .ج

ــابيع من موافـقة العمـيد على طـلب الـتأجـيل الُمـقدم من الـطاـلب خالل أربـعة   (1 أســ

 بداية الفصل.

ـــحاع الـطاـلب من الف (2 د على انســ ة العمـي صــــل مع مراـعاة ـما ورد في موافـق

 ( من هذه التعليمات.١3د( من هذه المادة والمادة ) أ،) الفقرتين



يســمح للطالب باالنســحاع من مادة أو أكثر حتى نهاية األســبوع الرابع عشــر حســب  .د

 ب رسوم هذه المواد.النموذج المعد لهذه الغاية وال ترصد للطال

 (26)  المـادة

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

 (27)  المـادة

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

 .ما جاء في هذه المادة

 (28)  المـادة

يعد فاقدا  لمقعده في الجامعة إال إذا    األســــباع،إذا عدّ الطالب منقطعا  ألي ســــبب من  .أ

 يقبله:تقدم بعذر 

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

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

ــة  .ب ــلينليطوى قـيد الـطالب بـناء  على رغبته أو إذا انقطع عن الدراســ ــيين    فصــ دراســ

 متتاليين.

ده التـقدم من ـجدـيد ألي برـنامج آخر يرـغب في االلتـحاق   .ج يجوز للـطاـلب اـلذي طوي قـي

 حسب شروط القبول المعمول بها في الجامعة كطالب جديد. به،

ــج .د ــة بعد انقطاعه بتس ــمح للطالب العائد إلى الدراس ــالة الجامعيّة يس يل المواد أو الرس

 اعتبارا  من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي انقطع عنه.

 للدراسة.تحسب مدة االنقطاع من الحد األعلى  .ه

 (29)  المـادة

  فصـليين دراسـيينإذا انقطع الطالب عن التسـجيل في أي برنامج من برامج الدراسـات العليا لمدة فصـل أو 

فعليه دفع رسـوم اسـتمرارية التسـجيل عن الفصـول التي انقطع    االنقطاع،دون تأجيل وقبل عذره عن مدة  

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

 

 اإلنـذار

 (30)  المـادة

   اآلتية:ينذر الطالب إنذارا  أوليا  في الحاالت 

( في نهاية أي فصــل %76ألدنى للمعدل التراكمي )إذا لم يحصــل على الحد ا (1

 الطالب.دراسي باستثناء الفصل األول لقبول 

إذا رأى العميد بناء  على تقرير من المشرف وتوصية من لجنة القسم وتنسيب   (2

 الجامعية.من لجنة الكلية أن الطالب قد أهمل في انجاز رسالته 

 (3١المـادة )

ــي التالي لانذار األول يعطى إنذارا    .أ ــل الدراسـ إذا لم يزل الطالب اإلنذار خالل الفصـ

 نهائيا .

الب فصـال  دراسـيا  لغايات اإلنذار أو الفصـل إذا كانت ال يعد الفصـل الذي يدرسـه الط .ب

 استدراكية.جميع المواد المسجلة فيه مواد 



 وحدة القبول والتسجيل مسؤولة عن تطبيق هذه المادة. .ج

 

 الفصل من البرنامج 

 (32المـادة )

 

 اآلتية:يفصل الطالب من البرنامج في الحاالت  .أ

كمي للمواد في نهاية الفصـــلين  إذا لم يحصـــل على الحد األدنى للمعدل الترا (1

 األولي.التاليين لانذار 

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

 إذا رسب في مناقشة الرسالة. (3

ــمن الـمدة  (4 ــول على اـلدرـجة العلمـية ضــ إذا لم يكـمل بنـجاح متطلـبات الحصــ

 هذه التعليمات. بها فيالزمنية المسموح 

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

ــروط القبول في أي مرحـلة من مراـحل  (6 ــرط من شــ إذا تبين اـنه ـفاـقد ألي شــ

 األول لقبول الطالب.دراسته بما في ذلك الفصل 

 إذا رسب الطالب في إحدى المواد اإلجبارية مرتين.  (7

إذا فصــل الطالب من برنامج الدراســات العليا ال يجوز أن يقبل في التاصــص نفســه   .ب

 مرة ثانية. 

يعتبر الفصــل الدراســي الصــيفي فصــال دراســيا   ال  جاء في هذه التعليمات  بالرغم بما .ج

 معة.لغايات اإلنذار والفصل من الجا

إذا فصل الطالب ألسباع تأديبية من البرنامــج فال يجوز قبوله في أي برنامج آخر في  .د

 الجامعة.

برامج الدراســـات العليا التقدم من جديد إلى برنامج   أحد يجوز للطالب المفصـــول من   .ه

ــول،آخر وفق   ( ســــاـعات معتـمدة من 9ويجوز احتســــاع ـما ال يزـيد على )  األصــ

رط أن تكون هذه المواد من ضمن الاطة الدراسية المنتقل  التّاّصص الذي قُبل فيه بش

( وذلك بموافقة العميد وتوصــية لجنة القســم وتنســيب  %76إليها وبعالمة ال تقل عن )

 الكلية.لجنة 

( ـساعة معتمدة حدا ١2يـسمح للطالب المفصـول بـسبب تدني معدله التراكمي دراـسة ) .و

وفق الشروط   (%76)لحد األدنى  أقـصى ضمن تعليمات الدراسة الااصة لرفع معدله ل

 التالية:

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

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

ويحســب    فصــله،أن ينهي دراســة تلك المواد خالل الفصــليين التاليين لتاريخ   (3

 للدراسة.هذان الفصالن ضمن الحد األعلى 

 (33)  المـادة

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

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

معدله   الساعات   التراكمي،بهدف رفع  هذه  دراسة  بعد  التراكمي  يستطع رفع معدله  لم  يعد    وإذا 

 مفصوال ، بغض النظر عن عدد اإلنذارات.

 



 اإلشـراف

 (34المـادة )

يُشــترط في المشــرف أن يكون أســتاذا  أو أســتاذا  مشــاركا  أو محاضــرا  متفرغا  برتبة   .أ

 أستاذ أو أستاذ مشارك.

للعميد وبناء  على توصــية من لجنة القســم وتنســيب من لجنة الكلية تعيين مشــرف من  .ب

التدريس من رتبة أســتاذ مســاعد ممن نشــر له أو قبل للنشــر بحثان في أعضــاء هيئة  

 دورية علمية محكمة تعترف بها الجامعة.

ــراف على طلبة الماجـستير فـصالن دراـسيان ويـستثنى من ذلك   .ج ــد األدنى لاـشـــ الحـــ

 الفصل الصيفي.

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

ــتير الذي يقترحه الطالب موضــوعا دقيقا في ميدان  .ه ــالة الماجس إذا كان موضــوع رس

 فيجب أن يتناسب مع تاصص الطالب في الدرجة الجامعية األولى. معين،معرفي 

يـُشترط في المـشرف على رـسالة الماجـستير، ان يكون تاـصـصه متوافقا  مع موـضوع   .و

ــتير او على االقل مع واحد من المتغي ــالة الـماجســ ــوع  رســ رات التي يتـناولـها موضــ

 4.الرسالة

 (35)  المـادة

يتقدم الطالب إلى رئيس لجنة القســم بمشــروع خطة رســالته على أن يتضــمن ذلك ما  .أ

ــات في   )مع  -يلي:  ــصــ األـخذ بعين االعتـبار االختالـفات الـناتـجة عن طبيـعة التاصــ

  العلمية(الكليات 

 عنوان الرسالة  (1

 مشكلة الدراسة وأهميتها  (2

 الدراسات السابقة  (3

 منهجية الدراسة (4

يصـدر العميد بناء  على توصـية لجنة القسـم وتنسـيب لجنة الكلية قرارا  يتضـمن تعيين   .ب

 وخطتها.المشرف وإقرار عنوان الرسالة 

 (36المـادة )

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

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

 (37المـادة )

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

على أن    العليا،اإلشراف على رسائل طلبة الدراسات    األردن في التدريس المجاز أو المعار داخل  

ب يكون تاريخ بدء اإلشراف في الفصل الذي يسبق الفصل الذي يتقدم فيه عضو هيئة التدريس بطل

وال يجوز أن يزيد عدد الطلبة الذين يستمر في اإلشراف على رسائلهم    خالفه، اإلجازة أو اإلعارة أو  

وال يكلّأ عضو هيئة التدريس باإلشراف على أي رسائل جديدة أثناء اإلجازة،    طلبة،على ثالثة  

 مادي. إال إذا كان اإلشراف دون مقابل 
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 (38المادة )

ويتم التعديل بالطريقة نفسها    ذلك،يجوز تعديل موضوع الرسالة وخطتها إذا اقتضت رروف البحث  

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

 القسم أو لجنة المناقشة وقرار من العميد.

 (39المـادة )

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

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

 أستاذ مساعد.ثالب رسائل إذا كان المشرف برتبة  (3) -

للعميد بناء على تنـسيب من لجنة الدراـسات العليا في القـسم والكلية إـضافة طالب واحد  .ب

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

 (40)  المـادة

يحســب للمشــرف عن كل رســالة أشــرف عليها ســاعة معتمدة في الفصــل الدراســي  .أ

ا  من بدء الفصــل الذي ُعين فيه مشــرفا  وبما ال يزيد على الواحد، وذلك اعتبارالعادي 

 ثالثة فصول.

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

ــل   فقط، واليعد الفصـل الصـيفي فصـال  دراسـيا  لغايات المناقشـة  .ج يترتب في الفصـــــ

 الصيفي أي التزامات ماليـة للمشرف باستثناء مكافأة المناقشة.

في حالة وجود مشــرف مســاعد ومشــرف رئيســي يحســب لكل منهما نصــأ ســاعة   .د

 معتمدة في الفصل الدراسي الواحد.

 (4١المـادة )

معاملة يجوز بقرار من العميد أن يعامل المشـــرف الحاصـــل على إجازة بدون راتب  .أ

 المشرف الداخلي فيما يتعلق بمكافأة اإلشراف والمناقشة.

وذلك بالطريقة   المناقشة،يجوز وبقرار من العميد الموافقة على تغيير المشرف ولجنة   .ب

 بها إقرارهم. التي تمنفسها 

ال يجوز اإلـشراف أو مناقـشة رـسالة ألحد أقارع المـشرف أو المناقا إذا كانت درجة  .ج

 ة األولى.القرابة من الدرج

 التـدريـس

 (42المـادة )

 مشـارك،يشـترط في من يدرس مواد الدراسـات العليا أن يكون برتبة أسـتاذ أو أسـتاذ  .أ

ـشريطة أن يكون قد مـضى   بالتدريس،ويـسمح عند الحاجة لمن هو برتبة أـستاذ مـساعد 

ــر  الجامعة،على تعيينه عامان على األقل في  ــوران أو مقبوالن للنش ولديه بحثان منش

ــرار من العميد بناء على توصية لجنة  الجامعة،في مجلة محكمة تعترف بها   ــ وذلك بق

 القسم وتنسيب لجنة الكلية.

 يُعتمد وصأ المادة المعتمد رسميا  في الجامعة. .ب

ــرة  .ج ــعبة الواحدة عش وفي حاالت مبررة يجوز   طالع،الحد األدنى لعدد الطلبة في الش

 الكلية.أن يقل عن ذلك بموافقة العميد وعميد 

 



 المنـاقشـة 

 (43المـادة )

تقترح لجنة القســم أســماء مجموعة من أعضــاء هيئة التدريس الماتصــين بموضــوع   .أ

م أو خارجه ليكونوا أعضـاء في لجنة  الة من داخل القـس على أن ال يقل  المناقـشة،الرـس

 عدد األسماء المقترحة عن ستة.

ــماء المقترحة في الفقرة )أ( من هذه  .ب ــة من بين األسـ يقوم العميد باختيار لجنة المناقشـ

 ادة.الم

ابيع   .ج كلها النهائي إلى أعضـاء اللجنة قبل ثالثة أـس الة بـش خ الرـس ليم نـس يقوم الطالب بتـس

ــة، ويرفق الـطاـلب إقرارا  خطـيا  ينص على التزاـمه في  على األـقل من موـعد المـناقشــ

ــالـته، وأية نـماذج أخرى تقرها   المـعايير األخالقـية واألمانة العلمـية كافة في إعداد رســ

 الجامعة.

د المناقشــة بقرار من العميد بناء  على توصــية من لجنة الكلية وتوصــية من يحدد موع .د

 المشرف.لجنة القسم بعد االستئناس برأي 

 من:تتكون لجنة المناقشة  .ه

 رئيسا   –المشرف  •

 عضوا   –المشرف المساعد )إن وجد(  •

عـضوي هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم ـشروط اإلـشراف من الجامعة وعلى   •

 الطالب.صلة وثيقة بتاصص 

ــه،  • ــص نفسـ ــو من خارج الجامعة )ممتحن خارجي( وفي حقل التاصـ عضـ

عضو هيئة التدريس ممن تنطبق عليه الشروط المنصوص  تتوافر فيه شروط  

 5التعليمات.( البند )أ( و )ع( من هذه 34المادة )عليها في 

يحدد آخر موعد للمناقشـات في أي من الفصـول الدراسـية بحيث تنتهي قبل أسـبوعين   .و

 فصل.من االمتحانات النهائية في كل 

من   اعتبارامع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات يسـمح للطالب التقدم بطلب المناقشـة  .ز

 يستوفي فيه تسجيل ساعات الرسالة. الفصل الثاني العادي الذي

 إجراءات المناقشة 

 (44المـادة )

ــة إلى لجنة   .أ ــالة للمناقشـ ــرف نموذج جاهزية الرسـ ــم،يرفع المشـ بعد تعبئته من  القسـ

 المسجل في وحدة القبول والتسجيل.

تطلع لجنتا القسـم والكلية على الرسـالة وترفع توصـيتها باصـوص جاهزية المناقشـة  .ب

 العميد.إلى 

 المناقشة.يعرض الطالب ملاصا  لرسالته أمام لجنة  .ج

ــاحب الرتبة  .د ــة وفق الرتبة األكاديمية بحيث يبدأ صـ ــاء المناقشـ ــرف أعضـ يقدم المشـ

ــة   ــمي  أوال ،األعلى المناقشـ ــة ارتداء الزي الرسـ ــاء لجنة المناقشـ ويجب على أعضـ

 (.)الروع الجامعي

يجوز للمشـرف أن يُعقب على مالحظات المناقشـين واسـتفسـاراتهم في نهاية مناقشـة  .ه

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

 (45)  المـادة

 ائها إحدى النتائج اآلتية:تقرر لجنة المناقشة بأغلبية أصوات أعض .أ

 الرسالة كما هي( )إجازةناجح  (1

الرســـالة بعد إجراء التعديالت الطفيفة، على أن ال يتجاوز ذلك    )إجازةناجح   (2

 (.الفصل الذي يلي فصل المناقشة بما في ذلك الفصل الصيفي

تتجاوز  تعديل الرـسالة، وفي هذه الحالة على الطالب تعديل رـسالته في مدة ال  (3

ــالة بعد تعديلها في اجتماع    المناقشـــة،( شـــهور من تاريخ  6) وتعرض الرسـ

تحدد موعده لجنة المناقشــة لهذا الغرض بحضــور كامل أعضــائها، ويعتبر  

ــالة    وإال فيعتبرالطالب ناجحا إذا وافقت اللجنة باألغلبية على تعديالت الرســ

 راسبا .

 .(راسب )رفض الرسالة (4

ع النماذج بعد توقيعها وفق األـصول باـستثناء نموذج  يقوم مندوع الدراـسات العليا بجم .ب

 التعديالت.

يعلق السير في اعتماد نتيجة الطالب لحين استكمال توقيع جميع النماذج وفق األصول   .ج

 " إجراء التعديالت" واإلخراج الفني للرسالة. وخاصة نموذج

 

 اعتماد نتيجة المناقشة 

 (46)  المـادة

ــمن مالحظات  .أ ــرف( بنموذج التعديالت والمتضـ ــة )المشـ يحتفظ رئيس لجنة المناقشـ

 تعديلها.جميع أعضاء المناقشة المطلوع 

( تجتمع لجنة المناقـشة 45/أ( من المادة )3إذا كانت النتيجة تعديل الرـسالة وفق البند ) .ب

ــدم رئيس اللجنة   إتمامها،للنظر في التعديالت بعد إجرائها للتأكد من   )المشرف( ويقـــ

موقعا  من جميع   التعديالت(قرار كل عضــو فيما طلبه من   )متضــمنا  تقريرا  بالنتيجة  

 باألغلبية.ويكون قرار إجازة الرسالة  األعضاء،

ــتطع   .ج اقا رســــالـته وـكان علـيه إجراء التـعديالت ولم يســ يـجب على الـطاـلب اـلذي ـن

الفصــل الذي يليه  دفع الرســوم الجامعية المطلوبة في  المناقشــة،إجراءها في فصــل 

 األصول.حسب 

إذا لم يتمكن الطالب من إجراء التعديالت المطلوبة ضمن المدة المسموح بها أو رسب  .د

ويجوز للمجلس في هذه الحالة أن يوصـــي لمجلس العمداء   قيده،  المناقشـــة يطوىفي 

بمنح الطالب شــهادة دبلوم في الدراســات العليا في التاصــص بناء  على توصــية من 

 الكليّة.سم وتنسيب من لجنة لجة الق

 (47المـادة )

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

 إلى العميد التااذ القرار المناسب.

 

 مواصفات الرسالة الجامعية

 (48المـادة )



ويجوز في الكليات واألقـسام التي تـستعمل فيها   العربية،تكتب الرـسالة الجامعية باللغة  .أ

 اللغة.لغة أخرى للتدريس أن تكتب الرسالة بتلك 

" اآلراء الواردة في الرـسالة الجامعية   رـسالته:يكتب الطالب على الـصفحة األولى من   .ب

 ".ال تعبر عن وجهة نظر الجامعة 

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

 الرسالة.ويرفع مع نموذج تحديد عنوان  الجامعية،الرسائل 

 (49المـادة )

 العمادة.تكتب الرسالة وفق دليل كتابة الرسائل الجامعية المعتمد من 

 (50المـادة )

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

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

 (5١) المـادة

 من  إلكترونية ونسـاة ومعتمدة نهائية مجلدة بعشـر نسـخ العمادة بتزويد  الطالب  يقوم .أ

 الرسالة، بموعد أقصاه أسبوع قبل موعد إقرار النتائج من مجلس العمداء.

المكتبة باإلضـافة إلى  إلى ونسـاتان المعني، القسـم إلى المجلدة النسـخ إحدى ترسـل .ب

 إلكترونية.نساة 

 

 العلمية الدرجة منح إجراءات 

 (52 (المـادة

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

 اآلتية:  الشروط استيفاء بعد  والقسم الّكلية في العليا الدراسات  لجنة من

 في بها المعمول العلمية الدرجة منح تعليمات  في المذكورة المتطلبات  جميع إتمام .أ

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

 .الجامعة في العامة التارج إجراءات  إتمام .ب

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

 

 الّدراسيّة الاطط

 (53المـادة )

 التالية:  الاطوات  وفق العليا الدراسات  لبرنامج الدراسية الاطة تعتمد 

 إلى والتوـصية واإلنجليزية العربية باللغتين المواد  وـصأ بـــــإعداد  القـسم لجنة تقوم .أ

 .العميد  إلى بها والتوصية بدراستها بدورها تقوم التي لجنة الّكلية

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

القرار   التااذ  العمداء مجلس إلى الجامعة في الدراســـية الاطة لجنة توصـــية ترفع .ج

 .المناسب باصوصها

 عامة  أحكام



 

 وواجباته  العميد  صالحيات 

  54 (المـادة

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

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

ــتدراكية والمواد  والتأجيل واالنتقال والتحويل القبول على الموافقة- .ج  والجدول االسـ

 العليا. الدراسات  طلبة الدراسي وتشغيل

 .المناقشة مواعيد  وتحديد  المناقشة ولجان المشرف تعيين .د

 .العليا الدراسات  لطلبة األكاديمي والفصل اإلنذار عقوبة إيقاع .ه

 بالتنسـيق المعنية الّكليات  من العليا الدراسـات  بعمل تتعلق التي الفنية اللجان تشـكيل .و

 .عميد الّكلية مع

 (55المـادة )

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

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

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

 ) 56) المـادة

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

 .والجامعات  التعليمية المؤسسات 

 (57) المـادة

 .الطالب  موافقة  على بناء   الرسالة نشر حق امتالك للجامعة يجوز

 (58 (المـادة

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

 (59) المـادة

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

 : التالية  األسس وفـــق وذلك العميد، وموافقة والّكلية القسم لجنتي من  وبتوصية ،6فصل التارج

األصـــلية ومن نفس   للمادة المحتوى حيث  من مكافئة البديلة المادة تكون أن (1

 من أكثر يطرح القسـم كان إذا نفسـه من القسـم تكون أن ويفضـل البرنامج،

 المادة تكون أن ذلك تعذر القـسم، وإذا ذلك لها يتبع التي الّكلية من أو برنامج

 .األصلية المادة بموضوع مباشر ارتباط له تاصص  من

ا" المحتوى حـيث  من مـكافـئة ـمادة وجود  تـعذر إذا (2 ــ  ــوصــ  مواد  في خصــ

ــص   المادة محتوى من قريب  محتواها مادة الطالب  يُعطى "الدقيق الّتاصـ

 
 ماوة الطالب إعطاء يجوز)   : حيث كان نصهههههه ا  ههههههابقا   9201/ 2/ 6تاريخ   9201/ 23بموجب قرار مجلس العمداء رقم    الماوةتم تعديل هذه    - 6

 . ( في  الطالب تخرج  يتوق   الذي  الفصل فا األصلية الماوة رحهط عدم حالة فا واحدة بديلة
 



ــلية، ــريطة األص ا الطالب بحث ا يقدم أن ش ــ   المادة موضــوع في متاصــص

 .األصلية

 ينهي الذي الفـصل في المطروحة وغير األـصلية المادة دراـسة للطالب  يمكن (3

 األردنية الجامعات  في الشــامل االمتحان أو للمناقشــة الطالب الجاهزيّة فيه

 المراد  الجامعة في المطروحة المادة وثيقة بمحتوى تقديم شـريطة الرسـمية،

 المسبقة، العميد  وموافقة القسم والّكلية لجنتي من وبتوصية المادة فيها دراسة

 .األصول التسجيل حسب  استمرارية رسوم الطالب  من يستوفى أن على

 (60المـادة )

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

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

 (6١(المـادة  

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

 (62المـادة )

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

 لكلّ  المعتمدة عدد الساعات  مع يتناسب  وبما والمواربة، والمعدالت  والعالمات  باالمتحانات  يتعلق

 .مادة

 (63)ة  المـاد 

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

 هذه التعليمات أو أي إشكاالت قد تنشأ عن تطبيقها. 

 (64)المـادة  

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

 .التعليمات  هذه تنفيذ  عن مسؤولون

  



 قرارات مجلس التعليم العالي 

الموافقة على عدم احتساع الفصل الدراسي األول من    ١8/0١/202١قرر مجلس التعليم العالي بجلسته بتاريخ   •

ضمن    2020/202١العام   األردنية  الجامعات  في  العليا  الدراسات  برامج  في  الملتحقين  الوافدين  المدة للطلبة 

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

 ساعات( وعلى ان يستكمل المطلوع منهم في الفصل الذي يليه. 6)

•  


