تعلاميت منح درجة املاجس تري يف جامعة الطفيةل التقنية
صادرة عن جملس العمداء مبقتىض الفقرة (أ) من املادة ( )4من نظام منح ادلرجات والشهادات يف جامعة احلسني
بن طالل واملعمول به يف جامعة الطفيةل التقنية رمق ( )43لس نة (2003م)
املـادة ))١
تسمى هذه التعلاميت (تعلاميت مننح درجنة املاجسن تري يف اجلامعنة) وععمن هبنا اعتبنارا منن بداعنة العنام اجلنامع
.2014/2013
املـادة ()2
يكون لللكامت والعبارات الآتية املعاين الواردة ازاء ل
ك مهنا ،ما مل تدل القرعنة عىل خالف ذكل:
اجلامعة :جامعة الطفيةل التقنية.
الرئيس :رئيس اجلامعة.
جملس العمداء :جملس العمداء يف اجلامعة.
اجملـلس :جملس ادلراسات العليا.
العامدة :عامدة البحث العلم وادلراسات العليا.
العميد :معيد البحث العلم وادلراسات العليا.
اللكية :اللكية املعنية
معيد اللكية :معيد ل
اللكية املعنية
اللكية :جلنة ادلراسات العليا يف ل
جلنة ل
اللكية املعنية
القسـم :القسم املعين
جلنة القسـم :جلنة ادلراسات العليا يف القسم املعين.
جلنة الامتحان :جلنة الامتحان الشام يف القسم املعين.
املرشد الاكدمي  :عضو هيئة التدريس اذلي يرشد طلبة ادلراسات العليا يف القسم.
املرشف :عضو هيئة التدريس اذلي يرشف عىل رساةل الطالب.
الربانمج :أي برانمج من برامج املاجس تري.
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املــادة) )3
أ -ل
يشك جملس العمداء جملسا لدلراسات العليا يف مطلع ل
ك عام جنامع برئاسنة العميند وعضنوعة رؤسناء جلنان
ادلراسات العليا يف ل
اللكيات وثالثة من الساتذة خيتارمه جملس العمداء من داخ اجلامعة أو من خارهجا.
ب -تناط ابجمللس الصالحيات واملسؤوليات التالية:
 -1التوصية اىل جملس العمداء بفتح أي برانمج من برامج ادلراسات العليا يف اجلامعة أو جتميده أو الغائه.
 -2التوصية اىل جملس العمداء ابقرار نتاجئ اخلرجيني.
 -3التوصية اىل جملس العمداء مبنح الشهادات العلمية.
 -4التوصية اىل جلنة اخلطة ادلراس ية يف اجلامعة ابخلطط ادلراس ية املقرتحة أو تعدعلها.
 -5التوصية اىل رئيس اجلامعة مبنح املساعدات والقروض لطلبة ادلراسات العليا.
 -6تقيمي العملية التدريس ية لدلراسات العليا ورفع نتاجئ التقيمي اىل رئيس اجلامعة.
 -7التوصية اىل جملس العمداء بأعداد الطلبة املقرتح قبوهلم س نوي يف برامج ادلراسات العليا.
 -8التوصية اىل جملس العمداء ابلتعلاميت اخلاصة بربامج ادلراسات العليا أو تعدعلها.
 -9اقرار كشوفات الطلبة املقبولني يف برامج ادلراسات العليا يف ل
ك مسار بناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب
جلنة ل
اللكية.
جلان ادلراسات العليا يف القسم و ل
اللكية
املـادة ()4
أ -ل
يشك جملس القسم اذلي عوجد فيه برامج دراسات عليا " جلنة ادلراسات العليا يف القسم " من أعضاء الهيئة
التدريس ية يف القسم ملدة عام ،وعفوض الهيا صالحيات جملس القسم املتعلقة ابدلراسنات العلينا ويكنون تشنكي
اللجنة عىل النحو التايل:
 -١رئيس القسم /رئيسا.
 -٢أربعة أعضاء خيتارمه جملس القسم ممن تنطبق علهيم رشوط الرشاف.
اللكيات اليت عوجد فهيا برامج دراسات عليا مشرتكة من معيد ل
تشك هذه اللجنة يف ل
ب -ل
اللكية رئيسنا ورؤسناء
القسام فهيا أعضاء.
ج -تشم صالحيات جلنة القسم ما عيل:
أول :الرشاد الاكدمي للطلبة يف القسم.
اثنيا :الرشاف عىل اكفة المور ذات العالقة ابدلراسات العليا يف القسم.
اثلثا :تقدمي توصيات اىل جلنة ل
اللكية يف المور التالية:
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 .1اقرتاح فتح برامج دراسات عليا يف القسم أو جتميدها أو الغاهئا.
 .2اعداد اخلطط ادلراس ية اجلدعدة أو تعدعلها.
 .3اقرتاح أعداد الطلبة املنوي قبوهلم.
 .4تشكي جلان الامتحان الشام وحتدعد موعده.
 .5تسمية املرشف واملرشف املشارك عند احلاجة واقرار عنوان الرساةل.
 .6اقرار مشارعع الرسائ اجلامعية.
 .7حتدعد املواد الاس تدراكية.
 .8انتقال الطلبة وحتوعلهم من ختصص اىل أآخر.
 .9معادةل املواد ادلل راس لية.
 .10حتدعد حاجة الربامج من مواد علمية ومس تلزمات رضورعة.
 .11تشكي جلان املناقشة وحتدعد مواعيد املناقشات.
اللكية " جلنة ادلراسات العليا يف ا لللكية " ملدة عام وتفوض الهيا صالحيات جملس ل
يشك جملس ل
د -ل
اللكية املتعلقة
ابدلراسات العليا ويكون تشكي اللجنة عىل النحو التايل:
 .1معيد ل
اللكية (أو من عنيبه) رئيسا.
 .2رؤساء جلان ادلراسات العليا يف القسام أعضاء.
 .3عضوي هيئة تدريس من الساتذة يف ا لللكية وجيوز أن يكوان من الساتذة املشاركني عند احلاجة.
هن  -تشم صالحيات جلنة ل
اللكية:
 -١الرشاف عىل أمور ادلراسات العليا يف ل
اللكية.
 -٢دراسة توصنيات جلنان القسنام النواردة يف الفقنرة (ج) منن هنذه املنادة والتنسنيب اىل العميند ابختناذ القنرار
املناسب بشأهنا.
متطلبـات الربانمج
املـادة ()5
أ -تكون متطلبات ني درجة املاجس تري ( )٣٣ساعة معمتدة ،وتوزع هذه املتطلبات وفقا للمسارين الآتيني:
 -1برانمج املاجس تري مبسار الرساةل ويشم :
أ -دراسة املواد الجبارعة بنجاح بواقع ( )15ساعة معمتدة.
ب -دراسة ( )9ساعات معمتدة بنجاح من املواد الاختيارعة.
ج -رساةل جامعية خيصص لها )( ٩ساعات معمتدة وتعطى الرمق .799
-2مسار الامتحان الشام ويشم :
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 دراسة املواد الجبارعة بنجاح بواقع ) )24ساعة معمتدة. دراسة ( )9ساعات معمتدة بنجاح من املواد الاختيارعة. النجاح يف الامتحان الشام ( 0ساعة معمتدة) وععطى الرمق .798ب– ل
ك عنام درايس جلننة أو أكنر ل
تشك جلنة القسم يف بداعة ل
لنك بنرانمج منن بنرامج املاجسن تري يكنون عندد
خصنص املعنين ،وتنناط
أعضاهئا ثالثة أعضاء يرأسها أعالمه رتبة أاكدميية ،وتسمى جلنة الامتحنان الشنام يف التل ل
هبذه اللجنة املهام الآتية ابلتنس يق مع املدرسني املعنيني:
 .1حتدعد حماور الامتحان الشام وفق اجملالت املعرفية ل
لك ختصص.
 .2حتدعد القراءات املطلوبة ل
لك حمور من حماور الامتحان الشام .
تخصص اذلي عدرسه الطالب.
 .3اختيار أس ئةل الامتحان الشام يف ال ل ل
 .4الرشاف عىل وضع الجاابت المنوذجية لس ئةل الامتحان الشام .
 .5الرشاف عىل تصحيح الجاابت من أعضاء اللجنة ووضع العالمات ورفع النتيجة اىل جلنة القسم.
ج -ععقد الامتحان الشام مرة واحدة يف ل
ك فص درايس وفق املوعد املعلن يف التقومي اجلامع  ،وجينوز عقنده
يف الفص الصيف بناء عىل قرار من العميد.
د -حتسب عالمة الامتحان الشام الهنائية مبتوسط عالمات حماور املواد ،حبيث تكنون عالمنة النجناح ()%76
من العالمة ل
اللكية ،عىل أن ل تق عالمة أي حمور من حماور الامتحان عن (.)%70
ل
بشك مكتوم اىل جلنة القسم لقرارها ،والتوصنية هبنا اىل جلننة اللكينة لرفعهنا اىل
هن -تُرفع نتاجئ الامتحان الشام
العميد يف مدة ل تتجاوز أس بوع من اترخي عقند الامتحنان ،ويرسنلها العميند اىل دا نرة القبنول والتسنجي خنالل
أس بوع.
املـادة ()6
يكون قرار النتيجة الهنائية من جلنة الامتحان الشام عىل النحو التايل:
أ -انحج :اذا جنح الطالب يف مجيع حماور الامتحان بعالمة ل تق عن ( )%70يف ك حمور ومبعدل ( )%76يف
مجيع احملاور.
ب -راسب :اذا اكن معدل الطالب يف مجيع احملاور اق من (.)%76
ج -غري مكمت  :اذا تقدم الطالب لالمتحان الشام وغاب عن أحند حمناور الامتحنان بعنذر مقبنول ،فعلينه تقندمي
العذر اىل العميد ،خالل أس بوع من اترخي عقد الامتحان ،واذا غاب عنن مجينع احملناور بعنذر عقنبم العميند ،فاننه
ععترب مؤجال حكام ،وعليه تقدمي الامتحان الشام .
4

د -ممك  :اذا حص الطالب عىل معدلل عالمات ( )%76من العالمة ،وعىل عالمة اق من ( )%70يف أحند
حماور الامتحان فعليه اعادة الامتحان يف احملور اذلي تق فيه عالمته عن ( )%70وملرة واحدة فقط.
املـادة ()7
أ -تثبت هذه النتيجة يف جس الطالب الاكدمي يف ك مرة عتقدم فهيا لالمتحان.
ب-

حتفظ أوراق الس ئةل ودفاتر الجاابت والجاابت عند معيد اللكية ملدة عامني.

ج-

عبلغ العميد نتيجة الامتحان الشام خطيا اىل الطالب.

د -للطالب اذلي رسب يف الامتحان الشام للمرة الوىل التقدم لهذا الامتحان مرة اثنية ،فاذا مل عننجح يف املنرة
الثانية عطنو جسنم الاكدمين  ،وجينوز للمجلنس أن عنوس جمللنس العمنداء مبننح الطالنب شنهادة دبلنوم يف
ادلراسات العليا يف التخصص ،بناء عىل توصية من جلنة القسم وتنسيب من جلنة اللكية.
املواد الاس تدراكية
املـادة ()8
 .1للعميد بناء عىل توصيه جملس القسم وتنسيب جلنة اللكية اعطاء طالب املاجس تري مواد اس تدراكية مبا ل
عتجاوز ( )9ساعات معمتدة ،وعثبت ذكل يف كتاب القبول وعىل الطالب دراس هتا يف الس نة الوىل.
 .2عالمة النجاح يف املواد الاس تدراكية يف برانمج املاجس تري يه (.)%50
 .3ترصد عالمات املواد الاس تدراكية يف كشف عالمات الطالب بن (انحج  /راسب).
 .4ل جيوز حتدعد مادة اس تدراكية س بق أن درسها أو درس ما ععادلها يف مرحةل سابقة.
 .5ل حتسب املواد الاس تدراكية مضن الساعات املعمتدة املطلوبة لني درجة املاجس تري.
تقدمي الطلبات واجراءاهتا
املـادة ()9
أ-تقدم طلبات الالتحاق اىل العامدة عىل المنوذج املعد لهنذه الغاعنة خنالل الفنرتة النيت ععلنن عهننا منن العنامدة ،ول
ععطى الطالب املقبول قرار القبول ال بعد تقدمي مجيع الواثئق املطلوبة مصدقة وفق الصول.
ب-ترس الطلبات اىل جلنة القسم للنظر فهيا حسب الصول.
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ج-توس جلنة القسم اىل جلنة اللكية بأسامء الطلبة املنوي قبنوهلم يف بداعنة ك فصن درايس وفقنا للشنوا ر لين
اقراراها من اجمللس.
د -ل عنظر يف أي طلب غري مس توف للرشوط.
القبننننننننننننول
املـادة ()10
أ -عُقب الطالب يف برانمج ادلراسات العليا يف اللكيات العلمية اذا اثبت حصوهل عىل عالمة  500عنىل القن يف
امتحان التوف أو ما ععادهل ،أما يف اللكيات النسانية فيشرتط حصوهل عىل عالمة  400يف امتحان التوف أو منا
ععادهل (وفقا لقرارات جملس التعلمي العايل هبذا اخلصوص).
ب -يشرتط لقبول الطالب يف برانمج املاجس تري أن يكنون حاصنال عنىل درجنة البيلورعنوس ابدلراسنة املنتظمنة
بتقدير ل عق عن جيد من جامعة أو معهد علم أو لكيه علمية تعرتف هبا اجلامعة.
ج -يف حال عدم اكامتل املقاعد اخملصصة لي برانمج ماجس تري حسن ورد يف البنند (ب) منن هنذه املنادة جينوز
قبول ما ل يزعد عن ( )%20من اجاميل املقاعد للحاصلني عىل:
 -1درجة البيلورعوس بتقدير مقبول ابلضافة اىل درجة ادلبلوم العام بتقدير ل عق عن جيد جدا.
 -2درجة البيلورعوس بتقدير مقبول أو ما ععادهل رشعطنة أن عندرس الطالنب ( )3منواد منن خطنة بنرانمج
املاجس تري يف الس نة الوىل ،حيددها معيد اللكية ،حبيث تكون موحندة يينع الطلبنة املقبنولني يف ذكل
الربانمج وأن جيتاز الطالب املواد الثالث بنجاح وبعالمة ( )%70كحد أدىن لك مهنا ومبعدل ترامك ل
عق عن ( )%76وحينئذ عصبح الطالب طالبنا نظامينا وحتسنب هل هنذه املنواد مضنن املنواد املقنررة يف
خطته ،وان مل حيقق هذا الرشط اكمال عُفص من اجلامعة.
د -مع مراعاة ما س بق ،تراعى يف القبول بربامج ادلراسات العليا الرشوط الصادرة عن جملس التعلمي العايل.
املـادة ()11
ععام املعدل الرتامك للطالب املتخرج من جامعة ل تس تعم التقدير املعمتد يف اجلامعة واملتقدم للقبول عىل النحو
التايل:
-1ععادل املعدل ( 2.5من  )4تقدير جيد يف اجلامعة.
-2ععادل املعدل ( )%68تقدير جيد يف اجلامعة.
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-3اذا اكنت اجلامعة اليت خترج مهنا الطالب تعمتد التقدير دون أرقام في احتساب معدهل الرتامك من خالل دا نرة
القبول والتسنجي ابلتنسن يق منع العنامدة بعند الاطنالع عنىل كشنف العالمنات ،ويف هنذه احلناةل ععامن معنامةل
احلالت الواردة يف الفقرتني ( )2 ،1من هذه املادة.
املـادة ()12
ل عقب الطالب يف برانجمني دراس يني يف أآن واحد يف أعة مرحةل من مراحـ دراس ته يف اجلامعــة.
مـدة ادلراسـة
املـادة ()13
احلد الدىن للمدة اليت عقضهيا الطالنب يف اجلامعنة لسن تكامل متطلبنات نين درجنة املاجسن تري هنو ثالثنة فصنول
دراس ية ،واحلد العىل مثانية فصول دراس ية ما عدا الفص الصيف ابتداء من بندء انتظامنه يف ادلراسنة ،وللعميند
متدعد احلد العىل مبا ل يزعد عن فصلني دراس يني أآخرين بناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكلية.

املـادة ()14
احلد الدىن للعبء ادلرايس للطالب يف الفص الواحد هو ( )6ساعات معمتدة واحلد العىل ( )9ساعة معمتدة ،ما
عدا الفص الصيف فال جيوز فيه أن يزعد احلد العىل عن ( )6ساعات معمتدة.
الانتـقـال
املـادة ()15
أ -جيوز أن عنتق الطالب من برانمج ادلراسات العليا يف اجلامعات الردنية الرمسية اىل برانمج ادلراسات العلينا
يف اجلامعة بقرار من العميد وبناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكينة ،رشط حتقينق رشوط القبنول
املنصوص علهيا يف هذه التعلاميت.
ب -للعميد بناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية أن ععادل للطالب املنتق بعض املواد اليت درسها مبنا
ععادلها من مواد أي برانمج لدلراسات العليا يف اجلامعة ،عنىل أن ل تتجناوز املنواد املعنادةل ( )9سناعات معمتندة،
وأن ل تق عالمته يف أي مهنا عن ( ،)%76وعثبت يف جسم الاكدمي نتيجة انحج ،ول تدخ يف حساب معدهل
الرتامك .
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املـادة ()16
جيوز أن عنتق الطالب من برانمج ادلراسات العليا اىل برانمج أآخر داخن اجلامعنة ،بقنرار منن العميند بنناء عنىل
توصية جلنة القسم ،وتنسيب جلنة اللكية املنتق الهيا ،وحتسب هل املواد النيت متنت معادلهتنا بعالماهتنا وتندخ يف
حساب معدهل الرتامك .
املـادة ()17
تطبق أحيم الفقرة (ب) من املادة ( )4من هذه التعلاميت خبصوص الانتقال يف الربامج املشرتكة.
املـادة ()18
ععام الطالب املنتق معامةل الطالب املس تجد لغايت التأجي والنذار والفص من التخصص ،ومدة ادلراسة.
املـادة ()19
اذا قب طالب يف برانمج املاجس تري يف اجلامعة واكن قد درس مواد يف جامعنة أردنينة أخنر مل تنؤد اىل حصنوهل
عىل درجة املاجس تري واكنت تكل املواد مضن اخلطنة ادلراسن ية للتخصنص اذلي قبن فينه ،فيجنوز لعميند اللكينة
املعين بناء عىل تنسيب جلنة القسم وجلنة اللكية أن ععادل هل منا ل عتجناوز ( )9سناعات معمتندة ،رشط أل تقن
عالمته يف أي مهنا عن ( ،)%76وتثبت يف جسم الاكدمي نتيجة انحج ،ول تدخ يف حساب معدهل الرتامك .
التحنوعـ
املـادة ()20
أ -مع مراعاة أحيم الفقرة (ب) من املادة ( )4للعميد بناء عىل توصية جلننة القسنم وتنسنيب جلننة اللكينة حتوعن
الطالب من مسار الامتحان الشام اىل مسار الرساةل مضن الربانمج الواحد رشعطة أن يكون الطالب قند أهنن ى
دراسة ( )18ساعة معمتدة بنجاح من خطته ادلراس ية يف التخصنص اذلي قبن فينه ومبعندل ترامكن ل عقن عنن
( ،)%80وأن عتوافر مرشف خمتص عىل رسالته.
ب -ع اختيار الطلبة من بني املتقدمني تنافس يا حسنب معندلهتم الرتامكينة بنناء عنىل كشنف مفاضنةل ععندل لهنذه
الغاعة من قب جلنة القسم.
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ج -يرفع كشف املفاضةل اىل العامدة متضمنا أسامء الطلبة اذلين حققنوا رشوط التحوعن يف فنرتة زمنينة ل تتجناوز
شهرا من بداعة الفص الول أو الثاين ،ول عقب حتوع أي طالب بعد هذه الفرتة.
خصصنات النيت
د -للمجلس عدم التقليد برشط املعدل الرتامك املنصوص عليه يف الفقرة (أ) من هنذه املنادة يف التل ل
عتوافر فهيا مرشفون ،أو يف حاةل الطلبة الوافدين وحسب ما عتوافق مع مصلحة اجلامعة.
العـالمـات
املـادة ()21
أ -تكون عالمة النجاح يف ك مادة من مواد برامج ادلراسات العليا ( ،)%70واحلد الدىن للعالمة الهنائينة –
الصفر اجلامع – هو (.)%50
ب-

احلد الدىن للمعدل للرتامك (.)%76

ج -جيوز للطالب اعادة دراسة املادة اليت حص فهيا عىل عالمة ( )%75مفنا دون منرة واحندة فقنط ،وحتسنب
العالمة الخرية يف املعدل الرتامك همام اكنت وتلغى العالمة القدمية من جس عالمات الطالنب بوضنع مالحظنة
معادة ازاهئا.
د -تثبت مجيع عالمات املواد اليت درسها الطالب يف جس عالماته رمسيا ،ابس تثناء عالمة املادة املعادة مبوجنب
الفقرة (ج) من هذه املادة.
املـادة()22
أ -يكون توزعع العالمات لمتحاانت مواد برامج املاجس تري عىل النحو الآيت:
 )%60(.1لعامل الفص وتشم اختبارا (عالمته  )%30وتقارير وحبواث أو عرضا ملوضوع أو أي نشناط
علم يلكف به الطالب.
 )%40( .2لالمتحان الهنايئ.
ب -عبلغ الطالب بعالماته وتعاد هل أوراق الامتحاانت الفصلية قب أآخر موعد لالنسحاب من املواد.
ج -يس تثىن ممنا ورد يف البنندين (أ ،ب) منن هنذه املنادة منواد النندوات والبحنوث واخملتنربات واملنواد التيملينة
وحلقات البحث وما شاهبها ،اذ جيوز أن تكون عالماهتنا موزعنة عنىل تقنارير وحبنوث وواجبنات عقررهنا مندرس
املادة يف خطة املادة ،وذكل بقرار من العميد بناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية.
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املـادة()23
لغايت النذار والفص والتلخرج من اجلامعة ،جينري احتسناب املعندل الفصنيل والرتامكن للطالنب ،دون اعتبنار
املادة أو املواد اليت حتم مالحظة (غري مكمت ) ،وحتسب عالمة هذه املواد عنند اكامتلهنا وتعتنرب املعندلت ذات
أثر رجع من اترخي حصول الطالب عىل نتيجة غري مكمت .
املنواظبـة
املـادة()24
اذا أمت الطالب دراسة مجيع املنواد بنجناح واسن تول السناعات املعمتندة للرسناةل ومل عتقندم للمناقشنة أو الامتحنان
الشام  ،فعليه أن عثبت اس مترارعة تسجيم وذكل بدفع رسوم التسجي يف ل
ك فص اىل حني التخرج خالل فرتة
التسجي املعلن عهنا.
التأجي والانسحاب والانقطاع
املـادة()25
أ -يشرتط يف الطالب اذلي عتقدم بطلب تأجي أن يكون قد أمىض فصال دراس يا واحدا عىل الق يف الربانمج
اذلي التحق به ،وجيوز يف حالت خاصة عقدرها العميد أن عوافق للطالب عىل تأجي دراس ته للفص اذلي قُبن
فيه ،عىل أن علزم الطالب ابلتسجي يف الفص اذلي عليه.
ب-مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة جيوز للطالب أن عؤج دراس ته مدة أقصاها فصنالن دراسن يان
متصالن أو منقطعان وذكل بقرار من العميد عىل المنوذج املعدل ذلكل ،ول حتسب مدة التأجي يف هذه احلاةل من
احلد العىل لس نوات ادلراسة ،ول جيوز التأجي أثناء مدة متدعد ادلراسة.
ج -تعدل دراسة الطالب مؤجةل يف أي من احلالتني التاليتني:
-1موافقة العميد عىل طلب التأجي .
-2املوافقة عىل انسحاب الطالب من الفص مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة.
د -يسمح للطالب ابلنسحاب من مادة أو أكر يف أي وقت قب بدء الامتحاانت الهنائية للجامعة.
املـادة()26
ععد الطالب منقطعا عن ادلراسة اذا تأخلر عن التسجي ملدة أس بوعني من بداعة الفص .
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املـادة()27
اذا جتاوز انقطاع الطالب فصلني دراس يني ،ععد فاقدا ملقعده يف اجلامعة ،ول ععد الفص الصيف فصن ُال دراسن يا
لهذا الغرض.
املـادة()28
أ -اذا اعترب الطالب منقطعا عن ادلراسة لي سبب من الس باب ،فيعترب فاقندا ملقعنده يف اجلامعنة ال اذا تقندم
بعذر عقبم العميد خالل الفصن ادلرايس اذلي انقطنع فينه ،أو اجمللنس اذا تقندم ابلعنذر يف الفصن اذلي عنيل
فص الانقطاع.
ب -عطو قيد الطالب بناء عىل ر بته أو اذا انقطع عن ادلراسة أكر من فصلني.
ج -جيوز للطالب اذلي طوي قيده التقدم من جدعد لي برانمج أآخر ير نب يف الالتحناق بنه ،حسنب رشوط
القبول املعمول هبا يف اجلامعة كطالب جدعد.
د -حتسب مدة الانقطاع من احلد العىل لدلراسة.
املـادة()29
اذا انقطع الطالب عن التسجي يف أي برانمج من برامج املاجس تري ملدة فص أو أكر دون تأجي وقبن عنذره
عن مدة الانقطاع ،فعليه دفع رسوم اس مترارعة التسجي عن الفصول اليت انقطع فهيا عن ادلراسة عند اعادتنه اىل
مقعده اجلامع .
النـذار
املـادة()30
عنذر الطالب انذارا أوليا يف احلالت الآتية:
-1اذا مل حيص عىل احلد الدىن للنجاح يف مادتني يف هناعة أي فص درايس مبا يف ذكل الفص ادلرايس الصيف ،
ابس تثناء الفص الول لقبول الطالب.
-2اذا مل حيص عىل احلد الدىن للمعدل الرتامك ( )%76يف هناعة أي فص درايس ابس تثناء الفص الول لقبنول
الطالب.
-3اذا رأ العميد بناء عىل تقرير من املرشف وتوصية من جلنة القسم وتنسنيب منن جلننة اللكينة أن الطالنب قند
أمه يف اجناز رسالته اجلامعية.
املـادة ()31
أ -اذا مل عُلغ الطالب النذار خالل الفص ادلرايس التايل لالنذار الول ععطى انذارا هنائيا.
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ب-ل ععد الفص اذلي عدرسه الطالب فصال دراس يا لغايت النذار أو الفص اذا اكنت مجيع املواد املسنجةل فينه
مواد اس تدراكية.
الفص من الربانمج
املـادة ()32
أ -عفص الطالب من الربانمج يف احلالت الآتية:
 -1اذا رسب يف مادة اجبارعة مرتني.
 -2اذا مل حيص عىل احلد الدىن للمعندل الرتامكن للمنواد يف هناعنة الفصن اذلي عنيل الفصن اذلي حصن فينه
الطالب عىل النذار الهنايئ.
 -3اذا رسب يف الامتحان الشام مرتني.
 -4اذا رسب يف مناقشة الرساةل.
 -5اذا مل يمك بنجاح متطلبات احلصول عىل درجة املاجس تري املطلوبة مضن املدة الزمنية املسموح هبنا يف هنذه
التعلاميت.
 -6اذا تغيب عن الامتحان الشام مرتني دون عذر بعد استيفاء رشوط التقدم هل.
 -7اذا تبني انه فاقد لي رشط من رشوط القبول يف اي مرحةل من مراح دراس ته.
ب -اذا فص الطالب من برانمج ادلراسات العليا ل جيوز أن عقب يف التخصص نفسه مرة اثنية.
ج -ل عفص الطالب أاكدمييا خالل الفص الول من دراس ته.
د -اذا فص الطالب لس باب تأدعبية من الربانمنج فال جيوز قبوهل يف أي برانمج أآخر يف اجلامعة.
ه -جيوز للطالب املفصول من أحد برامج ادلراسات العليا التقدم من جدعد اىل برانمج أآخر وفق الصنول،
خصص اذلي قُب فيه برشط أن تكنون هنذه
وجيوز احتساب ما ل يزعد عىل ( )9ساعات معمتدة من التل ل
املواد من مضن اخلطة ادلراس ية املنتق الهيا وبعالمة ل تقن عنن ( )%70وذكل مبوافقنة العميند وتوصنية
جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية.
و -يسمح للطالب املفصول بسبب تدين معدهل الرتامك بدراسة ( )12ساعة معمتدة حدا أقىص مضن تعلاميت
ادلراسة اخلاصة لرفع معدهل للحد الدىن ( )%76وفق الرشوط التالية:
 -1أل عق معدهل الرتامك عند فصم عن .%72
 -2أن تكون املواد اليت عدرسها مضن اخلطة ادلراس ية املعمتدة.
 -3أن يهن دراسة تكل املواد خالل الفصليني التاليني لتارخي فصم ،وحيسب هذان الفصالن مضن احلند
العىل لدلراسة.
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املـادة()33
يسمح للطالب اذلي فص بسبب تدين معدهل الرتامك وأهن ى دراسنة مجينع املنواد يف خطتنه ادلراسن ية ،بدراسنة
( )6ساعات معمتدة حدا أعىل من خطة التخصص يف النربانمج هبندف رفنع معندهل الرتامكن  ،واذا مل يسن تطع رفنع
معدهل الرتامك بعد دراسة هذه الساعات ععد مفصول من الربانمج.
الشنراف
املـادة ()34
أ -ي ُشرتط يف املرشف أن يكنون أسن تاذا أو أسن تاذا مشناراك أو حمنارضا متفرغنا برتبنة أسن تاذ أو أسن تاذ مشنارك،
وجيوز للعميد وبناء عىل توصية من جلنة القسم وتنسيب من جلنة اللكية تعيني مرشف من أعضاء هيئة التندريس
من رتبة أس تاذ مساعد ممن نرش هل أو قب للنرش حبثان يف دورعة علمية حممكة تعرتف هبا اجلامعة.
ب -احلـد العىل لرشاف عضو هيئة التدريس عىل طلبنة املاجسن تري ثالثنة فصنول دراسن ية ويسن تثىن منن ذكل
الفص الصيف .
ج -حيدد املرشف وتبدأ معلية الرشاف مع بداعة الفص ادلرايس.
د -جيوز يف حالت عقبلها العميد بناء عىل توصية جلنة القسنم وتنسنيب جلننة اللكينة تعينني مرشنف مشنارك منن
داخ أو خارج اجلامعة ،اذا اكن موضوع الرساةل عتعلق بتخصصه.
املـادة()35
أ -عتقدم الطالب ومبوافقة املرشف اىل رئيس جلنة القسنم مبرشنوع خطنة رسنالته ملناقشن هتا واقرارهنا عنىل أن
عتضمن ذكل ما عيل( :مع الخنذ بعنني الاعتبنار الاختالفنات الناجتنة عنن طبيعنة التخصصنات يف بنرامج
املاجس تري)
-1عنوان الرساةل
-2مشلكة ادلراسة وأمهيهتا
-3ادلراسات السابقة
-4مهنجية ادلراسة
ب -ععمتد العميد خطة رساةل الطالب بناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية.
ج -عصدر العميد بناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية قرارا عتضمن تعيني املرشنف بعند أن يهنن
الطالب دراسة ما ل عق عن  18ساعة معمتدة بنجاح واقرار عنوان الرساةل وخطهتا.
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املـادة ()36
جيوز (ويف حالت عوافق علهيا العميد) وبتوصية من جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية وبقرار من اجمللس أن يكون
صصات ذات العالقة برساةل الطالب.
املرشف من خارج القسم املعين أو من خارج اجلامعة من ذوي التخ ل
املـادة ()37
للعميد وبناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكلية املوافقة عنىل أن يسن متر عضنو هيئنة التندريس اجملناز أو
املعننار داخن الردن يف الرشاف عننىل رسننائ طلبننة ادلراسننات العليننا ،عننىل أن يكننون اترخي بنندء الرشاف يف
الفص اذلي يس بق الفص اذلي عتقدم فيه عضو هيئة التدريس بطلب الجنازة أو العنارة أو خالفنه ،ول جينوز
أن يزعد عدد الطلبة اذلين يس متر يف الرشاف عىل رسائلهم عن ثالثة طالب ،ول يلكلنف عضنو هيئنة التندريس
ابلرشاف عىل أي رسائ جدعدة أثناء الجازة.
املادة ()38
جيوز تعدع موضوع الرساةل وخطهتا اذا اقتضت ظروف البحث ذكل ،وع التعدع ابلطرعقة نفسها اليت متت هبنا
املوافقة علهيا ،وجيوز تعدع عنوان الرساةل بتنسيب من املرشف ،وتوصية من جلنة القسم أو جلنة املناقشة وقنرار
من العميد.
املـادة ()39
أ -احلد العىل لعدد الطالب اذلين جيوز الرشاف علهيم يف وقت واحد هو:
 ( )4أربعة طالب اذا اكن املرشف برتبة أس تاذ. ( )3ثالثة طالب اذا اكن املرشف برتبة أس تاذ مشارك. ( )2طالبني اذا اكن املرشف برتبة أس تاذ مساعد.ب -للعميد بناء عىل تنسيب من جلنة ادلراسات العليا يف القسم واللكية اضافة طالب واحد لك مرشف عىل ان
ل عرتتب عىل اجلامعة أي عبء مايل.
املـادة()40
أ -حتسب رساةل املاجس تري للمرشف بواقع ساعة معمتدة واحدة لك فص لك طالب يرشف عليه.
بُ -حيتسب الرشاف عىل الرسائ من مضن النصاب التدرييس لعضو هيئة التدريس.
ج -ععد الفص الصيف فصال دراس يا لغايت املناقشة فقط ،اذا اكن الطالنب مسنجال فينه سناعات الرسنـاةل،
ول عرتتب يف الفصـ الصيف أي الزتامات ماليـة للمرشف ابس تثناء ميفأة املناقشة.
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د-

يف حاةل وجنود مرشنف مشنارك حيسنب هل وللمرشنف الرئييسن نصنف سناعة معمتندة يف الفصن ادلرايس
الواحد.

املـادة ()41
أ -جيوز بقرار من العميد أن ععام املرشف احلاص عىل اجنازة بندون راتنب معنامةل املرشنف ادلاخنيل فنامي
عتعلق مبيفأة الرشاف واملناقشة.
ب -جيوز وبقرار منن العميند املوافقنة عنىل تغينري املرشنف وجلننة املناقشنة ،وذكل ابلطرعقنة نفسنها النيت مت هبنا
اقرارمه.
ج -ل جيوز الرشاف أو مناقشة رساةل لحد أقارب املرشف أو املنناق اذا اكننت درجنة القرابنة منن ادلرجنة
الوىل.
التـدرعـس
املـادة ()42
أ -شرتط فمين عدرس مواد ادلراسات العليا أن يكون برتبة أس تاذ أو أس تاذ مشارك ،ويسمح عند احلاجة ملن
هو برتبة أس تاذ مساعد ابلتدريس ،رشعطة أن يكون قد مىض عىل تعيينه يف اجلامعنة عامنان عنىل القن ،
ودلعه حبثان منشوران أو مقبولن للنرش يف جمةل حممكة تعرتف هبا اجلامعة ،وذكل بقنننرار منن العميند بنناء
عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية.
ب -عُعمتد وصف املادة املعمتد رمسيا يف اجلامعة.
املنـاقشـة
املـادة ()43
أ -توس جلنة القسم بأسامء ثالثة من أعضاء هيئة التدريس اخملتصني مبوضوع الرساةل من داخ القسم أو خارجنه
ليكونوا أعضاء يف جلنة املناقشة ،وترفعها للعميد لقرارها.
ب -عقوم الطالب بتسلمي نسخ الرساةل بشلكها الهنايئ اىل أعضاء اللجنة قب ثالثنة أسنابيع عنىل القن منن موعند
املناقشة.
ج -حينندد موعنند املناقشننة بقنرار مننن العمينند بننناء عننىل تنسننيب مننن جلنننة اللكيننة وتوصننية مننن جلنننة القسننم بعنند
الاس تئناس برأي املرشف.
د -تتكون جلنة املناقشة من:
 املرشف – رئيسا15

 املرشف املشارك (ان وجد) – عضوا عضوي هيئة تدريس ممن تنطبق علهيم رشوط الرشاف من اجلامعة وعىل صةل وثيقة بتخصص الطالب. عضو من خارج اجلامعة.هن -حيدد أآخر موعد للمناقشات يف أي من الفصول ادلراس ية حبيث يكون قب أس بوعني من الامتحاانت الهنائينة
يف ك فص .
اجراءات املناقشة
املـادة ()44
أ -يرفع املرشف منوذج جاهزعة الرساةل للمناقشة اىل جلننة القسنم ،بعند تعبئتنه منن املسنج يف دا نرة القبنول
والتسجي .
ب -تطلع جلنتا القسم واللكية عىل الرساةل وترفع توصيهتا خبصوص جاهزعة املناقشة اىل العميد.
ج -يرس منوذج جاهزعة الرساةل للمناقشة اىل ك عضو من أعضاء جلنة املناقشة.
د -عقدم املرشف أعضاء املناقشة وفق الرتبة الاكدميية والقدمية حبيث عبدأ صاحب الرتبنة العنىل والقدمينة
املناقشة أول ،وعلزتم أعضاء جلنة املناقشة ابرتداء الزي الرمس (الروب اجلامع ) أثناء املناقشة.
ه -ععرض الطالب ملخصا لرسالته أمام جلنة املناقشة.
و -جيوز للمرشف أن عُعقب عىل مالحظات املناقشني واس تفساراهتم يف هناعة مناقشة ك مهنم.
ز -ل يسمح بتدخ احلضور يف املناقشة أو املداخالت أو املالحظات.
ح -عقوم العميد بتحدعد مندوب من العامدة حلضور املناقشة ،وتقدمي تقرير مبجريهتا للعميد.
املـادة ()45
أ -تقرر جلنة املناقشة بأغلبية أصوات أعضاهئا احد النتاجئ الآتية:
 -1انحج ( اجازة الرساةل بعد اجراء التعدعالت الطفيفة) خالل مدة ل تزعد عن شهر من اترخي املناقشة.
 -2تعدع الرساةل ،ويف هذه احلاةل عىل الطالب تعندع رسنالته يف مندة ل تزعند عنن ( )4شنهور منن اترخي
املناقشة ،وتعرض الرساةل بعد تعدعلها يف اجامتع حتدد موعده جلنة املناقشة لهذا الغرض حبضور اكم أعضاهئا،
وععترب الطالب انحجا اذا وافقت اللجنة ابلغلبية عىل تعدعالت الرساةل وال فيعترب راس با.
 -3راسب (رفض الرساةل).
ب -عقوم مندوب ادلراسات العليا جبمع الامنذج بعد توقيعها وفق الصول ابس تثناء أمنوذج التعدعالت.
ج -ععلق السري يف اعامتد نتيجة الطالب حلني اس تكامل توقيع مجيع الامنذج وفق الصنول وخاصنة أمننوذج اجنراء
التعدعالت والخراج الفين للرساةل.
16

اعامتد نتيجة املناقشة
املـادة()46
أ -حيتفظ رئيس جلنة املناقشة (املرشف) بأمنوذج التعدعالت واملتضمن مالحظات مجيع أعضاء املناقشة املطلنوب
تعدعلها.
ب -اذا اكنت النتيجة تعدع الرساةل وفق البند (/4أ) من املادة ( )45جتمتنع جلننة املناقشنة للنظنر يف التعندعالت
بعد اجراهئا للتأكد من امتاهما ،وعقـدم رئيس اللجنة (املرشف) تقريرا ابلنتيجة (متضمنا قرار ك عضو فامي طلبه من
التعدعالت) موقعا من مجيع العضاء ،ويكون قرار اجازة الرساةل ابلغلبية.
ج -جيب عىل الطالب اذلي انق رسالته واكن عليه اجراء التعدعالت ومل يس تطع اجراءهنا يف فصن املناقشنة،
دفع الرسوم اجلامعية املطلوبة يف الفص اذلي عليه حسب الصول.
د -اذا مل يمتكن الطالب من اجراء التعدعالت املطلوبة مضن املدة املسموح هبا ،أو رسب يف املناقشة عطو قيده،
وجيوز للمجلس يف هذه احلاةل أن عوس جمللس العمداء مبنح الطالب شهادة دبلوم يف التخصص بناء عنىل توصنية
من جلنة القسم وتنسيب من جلنة اللك لية.
املـادة ()47
اذا تغيب الطالب عن موعد مناقشة الرساةل ،دون عذر قهري عقبم جملسا القسنم واللكينة يرفنع المنر اىل العميند
لختاذ القرار املناسب ،بناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية.
مواصفات الرساةل اجلامعية
املـادة ()48
أ -تكتب الرساةل اجلامعية ابللغة العربية ،ويف اللكيات والقسام اليت تس تعم فهيا اللغة الجنليزعة للتدريس
تكتب الرساةل بتكل اللغة.
ب -يكتب الطالب عىل الصفحة الوىل من رسنالته :الآراء النواردة يف الرسناةل اجلامعينة ل تعنرب عنن وهجنة
نظر اجلامعة .
ج -عوقع الطالب عىل منوذج التعهد اخلاص ابللنزتام ابلنظمنة والتعلناميت اخلاصنة بكتابنة الرسنائ اجلامعينة،
ويرفع مع منوذج حتدعد عنوان الرساةل.
املـادة ()49
تكتب الرساةل وفق دلي كتابة الرسائ اجلامعية املعمتد من العامدة.
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املـادة ()50
تقوم العامدة مبراجعة النسخة الهنائية من الرساةل فنيا وفق رشوط الخراج الفين املعمتد دلهيا وتراعى طرق التوثينق
اخلاصة يف بعض التخصصات مبوافقة العميد.
املـادة ()51
أ  -عقوم الطالب بزتوعد العامدة خبمس نسخ جمدلة هنائية ومعمتدة ونسخة الكرتونية منن الرسناةل ،يف مندة ل تزعند
عىل شهر من موعد اقرار النتاجئ من جملس العمداء.
ب  -ترس احد النسخ اجملدلة اىل القسم املعين ،ونسختان اىل املكتبة.
ج -عودع رشعط مصور للمناقشة دل العامدة.
اجراءات منح ادلرجة العلمية
املـادة ))52
متنح ادلرجات العلمية بقرار من جملس العمنداء بنناء عنىل تنسنيب جملنس ادلراسنات العلينا ،وتوصنية منن جلننة
ادلراسات العليا يف ل
اللكية والقسم بعد استيفاء الرشوط الآتية:
أ  -امتام مجيع املتطلبات املذكورة يف تعلاميت منح ادلرجة العلمية املعمول هبا يف اجلامعة ،واحلصول عىل معدل
ترامك ل عق عن ) .)%76
ب -امتام اجراءات التخرج العامة يف اجلامعة.
ج -قضاء احلد الدىن للمدة املطلوبة للتخرج ،وعدم جتاوز احلد العىل لها.
اخلطط لادلراس لية

املـادة ()53
تعمتد اخلطة ادلراس ية لربامج املاجس تري وفق اخلطوات التالية:
أ  -تقوم جلنة القسم بـاعداد وحتدعد مواد اخلطط لك برانمج وصف املواد ابللغتني العربية والجنليزعنة والتوصنية
اىل جلنة ل
اللكية اليت تقوم بدورها بدراس هتا والتنسيب هبا اىل العميد.
ب -تعرض اخلطة عىل اجمللس لبحهثا ،والتوصية هبا اىل جلنة اخلطة ادلراس ية.
ج -ترفع توصية جلنة اخلطة ادلراس ية يف اجلامعة اىل جملس العمداء لختاذ القرار املناسب خبصوصها.
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صالحيات العميد وواجباته
املـادة )(54
أ -العميد مسؤول عن ادارة شؤون برامج املاجس تري يف اجلامعة.
ب  -رفع تقرير س نوي لرئيس اجلامعة حول وضع برامج املاجس تري يف اجلامعة.
ج -املوافقة عىل القبول والتحوع والانتقال والتأجي واملواد الاس تدراكية وتشغي طلبة ادلراسات العليا.
د -تعيني املرشف وجلان املناقشة وحتدعد مواعيد املناقشة.
هن -اعقاع عقوبة النذار والفص الاكدمي عىل طلبة املاجس تري.
اللكيات املعنية ابلتنس يق مع معيد ل
و  -تشكي اللجان الفنية اليت تتعلق بعم برامج املاجس تري من ل
اللكية.
أحيم عامة
املـادة ()55
جينوز للطالنب مراجعنة أوراق الامتحنان الهننايئ يف بنرامج املاجسن تري وفنق تعلناميت مننح درجنة البيلورعنوس،
وللرئيس يف حالت خاصة تشكي جلنة خاصة ملراجعة الوراق والتحقق من العالمات ودقهتا ،والتوصية مبا تراه
مناس با هبذا الشأن لختاذ الجراءات الالزمة حسب الصول.
املـادة ((56
للجامعة احلق يف تصوير الرسناةل للكينا أو جزئينا ،وذكل لغنايت البحنث العلمن والتبنادل الثقنايف منع املؤسسنات
التعلميية واجلامعات.
املـادة ()57
جيوز للجامعة امتالك حق نرش الرساةل بناء عىل موافقة الطالب.
املـادة ))58
تعمتد العامدة الامنذج الالزمة لعملها بعد اقرارها من اجمللس.
املـادة ()59
جيوز اعطاء الطالب مادة بدعةل واحدة يف حاةل عدم طنرح املادة الصنلية يف الفصن اذلي عتوقنع ختنرج الطالنب
فيه ،وبتنسيب من جلنيت القسم و ل
اللكية وموافقة العميد ،وذكل وفنننق السس الآتية:
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 -١أن تكون املادة البدعةل ميفئة من حيث احملتو للامدة الصلية ومنن نفنس النربانمج ،وعفضن أن تكنون منن
القسم نفسه اذا اكن القسم عطرح أكر من برانمج أو من ل
اللكية اليت عتبع لها ذكل القسنم ،واذا تعنذر ذكل ميكنن
أن تكون املادة من ختصص أآخر هل ارتباط مبارش مبوضوع املادة الصلية.
 -٢اذا تعذر وجود مادة ميفئة من حيث احملتو " خصوصا يف منواد اللتخصنص ادلقينق" عُعطنى الطالنب منادة
حمتواها قرعب من حمتو املادة الصلية ،رشعطة أن عقدم الطالب حبثا متخصصا يف موضوع املادة الصلية.
 -٣ميكن للطالب دراسة املادة الصلية وغري املطروحة يف الفص اذلي يهن فيه الطالب اجلاهزعلنة للمناقشنة أو
الامتحان الشام يف اجلامعات الردنية الرمسية ،رشعطة تقدمي وثيقة مبحتنو املنادة املطروحنة يف اجلامعنة املنراد
دراسة املادة فهيا وبتنسيب من جلنيت القسم و ل
اللكية وموافقة العميد املس بقة ،عىل أن يس تول من الطالب رسوم
اس مترارعة التسجي حسب الصول.
املـادة ()60
اذا ضبط الطالب املتقدم لالمتحنان الشنام متلبسنا ابلغن أو شنارعا يف عطبنق علينه نظنام تأدعنب الطلبنة يف
اجلامعة.
املـادة ))61
ععني القسم مرشدا أاكدمييا لطلبة املاجس تري يف ذكل القسم.
املـادة ()62
تطبق تعلاميت منح درجة البيلورعوس يف احلالت اليت مل يرد فهيا نص يف هذه التعلاميتِ .
املـادة ()63
عبت اجمللس يف الشيليات اليت تنشأ عن تطبيق هذه التعلاميت.
املـادة ()64
اللكية ورؤساء جلان برامج املاجس تري يف القسم و ل
العميد ومعيد ل
اللكية ومدير وحدة القبول والتسجي مسنؤولون
عن تنفيذ هذه التعلاميت.
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