تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة إربد األهلية
"صادرة استنادا إلى قانون الجامعات األردنية رقم ( )02لسنة 0229م

المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة إربد األهلية ،و يعمل بها من بدايةة
الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 0210/0211م.
المادة ( :)2يكون للكلمات اآلتية ،حيثما وردت في التعليمات ،المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لةم تةدل القرينةة
على خالف ذلك:
الجامعة  :جامعة إربد األهلية.

الرئيس  :رئيس جامعة إربد األهلية.
العميد  :عميد البحث العلمي والدراسات العليا .
الكلية  :إحدى كليات الجامعة.

المجلس :مجلس الدراسات العليا.
القسم  :القسم األكاديمي المختص .

الطالب  :طالب الدراسات العليا.

المةةادة االسةةتدراكية :أي مةةادة مةةن مسةةتوى أقةةل مةةن ( )622تطلةةب ألا ةراي اءيفةةاا بالقاعةةدة المعرفيةةة المطلوبةةة

لبرنامج الماجستير.

الخطط الدراسية

المااادة ( :)3يكةةون برنةةامج الماجسةةتير فةةي مسةةارين  :أحةةدهما برسةةالة  ،والثةةاني بامتحةةان مةةامل دون رسةةالة ،
وتكةةون متطلبةةات الحصةةول علةةى درجةةة الماجسةةتير ( )33ثالثةةا وثالثةةين سةةاعة معتمةةدة فةةي األقةةل
موزعة كما يلي:

أ -برنامج الماجستير برسالة ،ويممل:
( )1دراسة مااليقل عن ( )02أربع و عمرين ساعة معتمدة من المةواد مةن مسةتوى ( )622فمةا فةو ، ،وفة،
الخطة الدراسية المعتمدة في القسم  ،و النجاح بها بموجب أحكام المادة ( )29من هذه التعليمات .

( )0تقديم رسالة تحوي إسهاما أصيال في عالم المعرفة  ،تخصص لها ( )9تسع ساعات معتمدة ،والنجةاح
في امتحان مناقمتها

.ب -برنامج الماجستير بامتحان شامل دون رسالة  ،و يممل :
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( )1دراسة ماال يقل عن (ٍ )33
ثالث و ثالثين ساعة معتمدة من المواد مةن مسةتوى ( )622فمةا فةو ،،وفة،
الخطة الدراسية المعتمدة في القسم  ،و النجاح بها بموجب أحكام المادة ( )29من هذه التعليمات .

( )0اجتياز امتحان مامل كما هو منصوص عليه في المواد ( )32-02من هذه التعليمات
متطلبات اللغة

المادة ( :)4على الطالب الذي يراب االلتحا ،بالجامعة:
أ -اجتيةةاز امتحةةان الل ةةة اءنجليزيةةة " توفةةل " ( )TOEFLبعالمةةة ال تقةةل عةةن ( )222أو مةةا يعادله ةا مةةن
امتحانةةات مقننةةة أخةةرى  ،مثةةل امتحةةان ( K )IELTSأو ( ، )Michigan Testأو امتحةةان الل ةةة

الفرنس ةةي ال ةةدولي ( )TCFلطلب ةةة العل ةةوم اءنس ةةانية واالجتماعي ةةة  ,و( )022أوم ةةا يعادله ةةا للتخصص ةةات

العلمية  ،و ( )002للطلبة المقبولين في تخصصات الل ة اءنجليزية وما يتفرع عنها مرطا للقبةول .أمةا
الطلبةةة ايةةر األردنيةةين فعلةةيهم التقةةدم لم ةرة واحةةدة للتوفةةل أو أحةةد بدائلةةه ،وفةةي حةةال عةةدم النجةةاح يتعهةةد

الطالةب بد ارسةةة مةادتين بةةديال للتوفةل يجتازهمةةا  ،األولةى فةةي الجامعةة  ،واألخةةرى فةي أحةةد م اركةز الل ةةات
الجامعية المعتمدة لتأدية االمتحان ،وبحد أقصى سنة من تاريخ التحاقه بالجامعة .

القبول والتسجيل

المادة ( :)5يحدد مجلس العمداا عدد الطلبة الذين يقبلون في كةل برنةامج  ،و تخصصةات البكةالوريوس التةي
تؤهل الطالب للقبول فيه.
المااادة ( :)6أ -يجةةوز أن تمةةمل الخطةةة الد ارسةةية للطالةةب التقةةدم المتحةةان أساسةةي ،ود ارسةةة م ةواد اسةةتدراكية ،أو
إضافية يحددها القسم ،على أال تزيد على ( )9تسع ساعات معتمدة(*).

ب -على الطالب أن يبدأ بدراسة المواد االستدراكية و  /أو اءضةافية ،و االنتهةاا منهةا خةالل ثالثةة فصةول
دراسية من التحاقه بالبرنامج  ،و في حاالت االستثناا تؤخذ موافقة عميد الكلية .

ج -يحسةةب فصةةل د ارسةةي واحةةد لكةةل ( )9سةةاعات اسةةتدراكية أو إضةةافية  ،أو متطلبةةات ل ةةة يكل ةف الطالةةب
بدراستها  ،إضافة إلى الحد األعلى من المدة المسموح بها للحصول على درجة الماجستير المحةددة فةي

المادة ( )2من هذه التعليمات .

د -ال تعتبر أي مادة درسها الطالب بنجاح في مرحلة البكالوريوس في الجامعة مادة استدراكية.

هة -ال تطلةب أي مةواد اسةتدراكية مةن الطالةب الةذي يكةون تخصصةه فةي درجةة البكةالوريوس هةو التخصةص
نفسه في برنامج الماجستير الذي قبل فيه.

و -ال يجوز أن يقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحةد فةي أي مةن م ارحةل د ارسةته داخةل الجامعةة
.
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مدة الدراسة و العبء الدراسي

الماااادة( :)7أ -م ةةع م ارع ةةاة م ةةا ورد ف ةةي الفقة ةرة (ج) م ةةن الم ةةادة ( )6يك ةةون الح ةةد األعل ةةى للحص ةةول عل ةةى درج ةةة

الماجسةةتير سااتة فصةةول د ارسةةية بةةداا مةةن انتلةةام الطالةةب فةةي الد ارسةةة ،و الحةةد األدنةةى ال يقةةل عةةن
ثالثة فصول.

ب -يجةةوز فةةي حةةاالت اسةةتثنائية و مسةةواة  ،تمديةةد الحةةد األعلةةى فصةةلين د ارسةةيين بقةرار مةةن العميةةد
بناا" على تنسيب لجنتي الدراسات العليا في القسم و الكلية .

ج -ال يدخل التأجيل و الفصل الصيفي ضمن الحد األعلى للحصول على درجة الماجستير.

المادة ( :)8أ -الحد األدنى للعبا الدراسي في الفصل الواحد ( )6ست ساعات معتمدة ،و الحد األعلةى ()10
اثنتا عمرة ساعة معتمدة ،بما فيها المواد االستدراكية ،و يجوز في حاالت مسواة وبموافقةة مرمةد

الطالب و رئيس القسم المعني ،أن يقل العبا الدراسي عن ( )6ست ساعات معتمدة.
ب -يجوز للجامعة أن تطرح مواد دراسية في الفصةل الصةيفي ألاةراي البحةث العلمةي
و التخريج ،على أال يتجاوز العبا الدراسي للطالب ( )6ست ساعات معتمدة.

والتةدريب،

قبول الطلبة

المااادة ( :)9تقةةدم طلبةةات االلتحةةا ،بالد ارسةةات العليةةا إلةةى دائةرة القبةةول و التسةةجيل علةةى نمةةوذج خةةاص بةةذلك،
وت ةةتم الموافق ةةة عل ةةى قب ةةول الطلب ةةة م ةةن قبة ةل العمي ةةد  ،عل ةةى أن يك ةةون الطال ةةب حاص ةةال عل ةةى درج ةةة

البكالوريوس أو ما يعادلهةا مةن جامعةة ،أو كليةة ،أو معهةد علمةي معتةرف بهةا  ،بتقةدير ال يقةل عةن

"جيةةد" أو مةةا يعادلةةه ،وأن تكةةون الد ارسةةة باالنتلةةام  ،ويجةةوز قبةةول طلبةةة ممةةن حصةةلوا علةةى درجةةة
البكالوريوس بتقدير يقل عن جيد على أن ال تزيد نسبتهم على  %02من مجموع الطلبة المسةجلين

فةةي التخصةةص م ةريطة د ارسةةة ثااال م ةواد مةةن الخطةةة الد ارسةةية يحةةددها القسةةم األكةةاديمي فةةي أول
فصةةل يلتحةة ،بةةه الطالةةب ،ويجةةب عليةةه الحصةةول علةةى عالمةةة ال تقةةل عةةن ( %)77فةةي كةةل منهةةا،
ومعدل تراكمي ال يقةل عةن (، %)75وبخةالف ذلةك يةتم فصةل الطالةب مةن الجامعةة فةي نهايةة ذلةك

الفصل وال اا قبوله.

الماااادة ( :)17أ -تةةتم المفاضةةلة بةةين الطلبةةة المتقةةدمين فةةي برنةةامج الماجسةةتير تنافسةةيا وفةة ،تسلسةةل معةةدالتهم
التراكمية في درجة البكالوريوس .
ب -يجةةوز بةةاقتارح مةةن مجلةةس القسةةم ،و تنسةةيب مةةن مجلةةس الد ارسةةات العليةةا ،وق ةرار م ةن مجلةةس

العمداا ،إضافة أسس أخرى للمفاضلة كإجراا امتح ٍ
ةان تنافسةي للطلبةة المتقةدمين  ،بحيةث ال تزيةد
نسبتها في المفاضلة على (. )%02
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ج -يجوز باقتراح من مجلس القسم ومجلس الكلية ،و تنسيب من مجلس الدراسات العليا ،وقرار مةن

مجلس العمداا  ،أن تتضمن الخطة الدراسية مروطا خاصة لاللتحةا ،ببرنةامج الماجسةتير كاجتيةاز

امتحان بل ة معينة  ،أو دراسة مواد معينة .

د -إذا كان الطالب حاصال على تقدير من جامعة أخرى  ،و لهر معدله رقما  ،تحسب نسبة معدله
بما ينالره في جامعة إربد األهلية  ،و إذا لةم يلهةر معدلةه رقمةا يحسةب لةه متوسةط عالمةة تقةديره فةي

جامعة إربد األهلية .

المادة ( :)11أ -يقبل الطلبة في برامج الدراسات العليا مع تحديد المسار (رسالة أو مامل)
بق ةرار مةةن العميةةد ،بنةةاا علةةى تنسةةيب لجنةةة الد ارسةةات العليةةا فةةي القسةةم  ،ويبلةةب الق ةرار إلةةى الطالةةب و مةةدير
القبول والتسجيل و القسم و الكلية .

ب -ال يقبل الطالب المفصول من برنامج في جامعة أخرى إذا كان فصله ألسباب سلوكية

انتقال الطلبة

الماادة ( :)12أ -يجةةوز أن ينتقةل الطالةب مةةن برنةامج ماجسةةتير إلةى برنةامج ماجسةةتير آخةر فةةي الجامعةة بقةرار
من العميد ،بناا على توصةية مةن لجنةة الد ارسةات العليةا فةي القسةم المنتقةل إليةه  ،وتنسةيب لجنةة
الدراسات العليا في الكلية المنتقل منها  ،إذا اسةتوفى مةروط القبةول فةي البرنةامج الةذي يراةب فةي

االنتقةةال إليةةه ،مةةن حيةةث المعةةدل ،والتخصةةص و تةةوافر المةواار ،و يجةةوز للجنةةة الد ارسةةات العليةةا
في القسم أن تنسب باحتساب ما ال يزيد علةى ( )15خمةس عمةرة سةاعة معتمةدة مةن المةواد التةي
درسها ضمن خطته الدراسية في البرنةامج المنتقةل إليةه مةريطة أن تكةون مةن المةواد المطلوبةة فةي

خطةةة التخصةةص الةةذي يراةةب الطالةةب االنتقةةال إليةةه ،وان تتمةةابه بأرقامهةةا ومحتواهةةا  ،علةةى أن

تاادخل جميةةع الم ةواد المحتسةةبة مةةن البرنةةامج السةةاب ،فةةي معدلةةه التراكمةةي الجديةةد  ،و يبلةةب رئةةيس
القسةةم المنتقةةل منةةه الطالةةب ،و مةةدير دائةرة القبةول والتسةةجيل خطيةةا بةةذلك  ،و تطبة ،عليةةه الخطةةة

الدراسية للبرنامج المنتقل إليه سنة انتقاله.

ب -يجةوز أن ينتقةةل الطالةةب مةةن برنةةامج ماجسةتير فةةي جامعةةة أخةةرى إلةةى برنةامج ماجسةةتير فةةي الجامعةةة ،بقةرار
من العميد ،بناا على توصية من لجنة الدراسات العليا فةي القسةم الةذي يراةب فةي االنتقةال إليةه  ،و تنسةيب مةن
لجنةةة الد ارسةةات العليةةا فةةي الكليةةة  ،مةريطة أن تتةوافر فيةةه مةةروط القبةةول فةةي برنةةامج الماجسةةتير الةةذي يراةةب فةةي

االنتقةةال إليةةه  ،مةةن حيةةث المعةةدل و التخصةةص و ت ةوافر المةةاار .و فةةي هةةذه الحالةةة للجنةةة الد ارسةةات العليةةا فةةي

القسم أن تعادل له بعي المواد التي درسةها بمةا ينالرهةا مةن مسةتوى مةواد برنةامج الماجسةتير المسةجل فيةه  ،أو
تعفيةةه مةةن د ارسةةتها  ،علةةى أال يتجةةاوز اءعفةةاا ( )9تسةةع سةةاعات معتمةةدة  ،وال تةةدخل عالمتةةه فةةي هةةذه الم ةواد

ضمن المعدل التراكمي .
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ج – يجوز معادلة مواد درسها الطالةب فةي بةرامج دبلةوم الد ارسةات العليةا بمةا ال يزيةد علةى ( )9سةاعات معتمةدة،

مةريطة أن تكةةون الم ةواد المعادلةةة مةةن مسةةتوى الماجسةةتير ،وأن ال تكةةون مةةن دبلةةوم مهن ةي أو تةةأهيلي ،وأن يكةةون

صادر عن إحدى الجامعات األردنية .
ا

المادة (:)13أ -ال تحتسب لطالب الدراسات العليا أيةة مةادة كةان قةد درسةها ،أو درس مةا يعادلهةا ،و حصةل
بموجب ذلك على مهادة أو درجة علمية أخرى ممابهة.

ب -مع مراعاة ما ورد أعاله ،يحسم فصل دراسي واحد من الحةد األعلةى للحصةول علةى درجةة الماجسةتير،
مقابل كل ( )9تسع ساعات معتمدة فما فو ،،تحسب للطالب المنتقل إلى برنامج ماجستير في الجامعة

المادة ( :)14أ -يجوز للطالب أن يحةول مةن مسةار االمتحةان المةامل إلةى مسةار الرسةالة ،وعلةى العكةس مةرة

واحدة فقط  ،مةريطة تةوافر المةاار  ،وبقةرار مةن العميةد ،بنةاا علةى توصةية لجنةة الد ارسةات العليةا

في القسم  ،و بتنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية.
ب -يدخل في المعدل التراكمي للطالب المواد التي تدخل في تصنيف خطته الدراسية ،و ال يجوز احتساب

المواد الزائدة على التصنيف المطلوب .

الماااادة ( :)15أ -تم ةةترط موالب ةةة الطال ةةب ف ةةي جمي ةةع المة ةواد  ،وال يس ةةمح ل ةةه بالت ي ةةب أكث ةةر م ةةن( )%27م ةةن

الساعات المقررة لكل مادة .

ب -إذا ت يةةب الطالةةب أكثةةر مةةن( )%27مةةن السةةاعات المقةةررة لمةةادة مةةا دون عةةذر مرضةةي معتمةةد أو قهةةري

يعد راسبا في ذلك المادة ،و يعطى عالمة الحد األدنى(. )%57
يقبله مدرس المادة ُ
ج -إذا ت يب الطالب أكثر من( )%27من الساعات المقررة لمادة مةا بعةذر مرضةي أو قهةري يقبلةه عميةد كليةة
التخصص ،فإنه يعتبر منسحبا من المادة أو المواد التي ت يب عنها.

د -يمةةترط فةةي العةةذر المرضةةي المقبةةول أن يكةةون بمةةهادة صةةادرة عةةن المرجةةع الطبةةي المعتمةةد لةةدى الجامعةةة،

وعلى الطالب أن يقدم التقرير الطبي المطلوب إلى مدرس المادة خالل أسبوع من تاريخ زوال العذر.

هة -إذا عد الطالب منسحبا من جميع المواد التي سجل لها في فصل ما ،بمقتضى الفقرة(ج) مةن هةذه المةادة،

تكةةون د ارسةةته لةةذلك الفصةةل مؤجلةةة ،ويثبةةت ذلةةك فةةي سةةجله األكةةاديمي ،ويةةدخل هةةذا التأجيةةل ضةةمن مةةدة التأجيةةل
المنصوص عليها في المادة(-16أ) من هذه التعليمات.

و -يجةةوز للطالةةب أن يتقةةدم بطلةةب انسةةحاب مةةن الجامعةةة إلةةى العميةةد ،و فةةي حالةةة الموافقةةة تثبةةت فةةي سةةجل

الطالب مالحلة "منسحب" ،ويبلب رئيس القسم ومدرسو المواد ومدير القبول والتسجيل بذلك.

ز -مدرس المادة مسؤول عن تطبي ،ما ورد في الفقرات(أ) و(ب) و(ج) ،ويبلب العميد ومدير القبول والتسجيل

خطيا بذلك.

المادة( :)16أ -يجوز للطالب أن يؤجل دراسته مةدة ال تزيةد فةي مجموعهةا علةى فصالين د ارسةيين متصةلين أو
منفصةةلين ط ةوال مةةدة د ارسةةته ،بق ةرار مةةن عميةةد الكليةةة إذا كةةان التأجيةةل لفصةةل واحةةد منفةةرد ،وبق ةرار مةةن مجلةةس
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العمداا إذا كان التأجيل لفصلين متتاليين ،بناا علةى تنسةيب لجنةة الد ارسةات العليةا فةي القسةم ،علةى أن يةتم ذلةك

خالل األسابيع الثمانية األولى من الفصل الذي يراب تأجيل دراسته فيةه ،و يبلةب القةرار إلةى مةدير دائةرة القبةول
والتسجيل ،ورئيس القسم األكاديمي ،وال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات التخرج.
ب -ال تؤجل الدراسة للطالب إال بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته في الجامعة ،وينطب ،ذلك علةى

الطالب الذي ينتقل من برنامج إلى آخر.

ج -يل ى تسجيل الطالب في أي فصل إذا لم يدفع الرسوم المقررة في المواعيد المحددة ،ويعد مةؤجال حكمةا،

على أن يحسب فصل التأجيل هذا من الحد األعلى للتأجيل.

د -يجةةوز لمجلةةس العمةةداا الموافقةةة علةةى تأجيةةل د ارسةةة الطالةةب لفصةةلين د ارسةةيين إضةةافيين إذا تقةةدم الطالةةب

بأسباب يقتنع بها مجلس العمداا لهذا التأجيل.

المادة (( :)17أ) -يسمح للطالب باالنسةحاب مةن المةواد سةجل فيهةا ،واضةافة مةواد جديةدة خةالل األسةبوع األول
من الفصلين الدراسيين األول والثاني ،وذلك حسب التقويم الجامعي ،دون أن تثبت المواد التي انسحب منها فةي
سجله األكاديمي.

(ب) -يسةةمح للطالةةب باالنسةةحاب مةةن مةةادة أو أكثةةر قباال باادء االمتحانااات النباسيااة ب ساابو ين ،علةةى األقةةل

بموافقة مرمده ،ويبلب العميد و مدير القبول والتسجيل ومدرس المادة بذلك ،وتثبت في سجله مالحلة " منسحب

".

االنقطاع ن الدراسة :فقدان مقعد الدراسة والفصل

المادة ( :)18يفقد الطالب مقعده في الدراسة في برنامج الماجستير الملح ،به في الحاالت اآلتية:
(أ) إذا انسحب أو عد منسحبا من جميع المواد التي سجل فيها في الفصل األول من دراسته.
(ب) إذا لم يسجل لفصل ما ،ولم يؤجل ذلك الفصل وف ،المادة(-16أ).

(ج) إذا لم يسجل لفصل ما بعد استنفاده مدة التأجيل المنصوص عليها في المادة(-16أ).
المااادة ( :)19يجةةوز للطالةب إذا انسةةحب مةةن الجامعةةة بموجةةب المةادة( -10و) ،أو فقةةد مقعةةده فةةي الد ارسةةة ،أن
يتقةةدم بطلةةبٍ جديةةد للقبةةول ،واذا قبةةل فةةي تخصصةةه السةةاب ،نفسةةه ،يحةةتفل بسةةجله األكةةاديمي كةةامال ،ويسةةتكمل
متطلبةةات التخ ةرج وفةة ،الخطةةة الجديةةدة المعمةةول بهةةا عنةةد عودتةةه .وتحسةةب مةةدة الد ارسةةة السةةابقة ضةةمن الحةةد

األعل ةةى لس ةةنوات التخ ةةرج .ويم ةةترط الحتس ةةاب الس ةةجل األك ةةاديمي للطال ةةب أال تزي ةةد م ةةدة انقطاع ةةه ع ةةن الد ارس ةةة
على( )5خمس سنوات.

الفصل من الماجستير

المادة( :)27يفصل الطالب من برنامج الماجستير في الحاالت التالية:

أ -إذا رسب في أي من المواد ثال مرات باستثناا المواد االستدراكية أو اءضافية ،أو متطلبات الل ة
اءنجليزية.
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ب -إذا رسب في ثال مواد مختلفة من خطته الدراسية طيلة فترة التحاقه بالبرنامج باستثناا أول فصل
اللتحاقه بالجامعة.

ج -إذا رسب في االمتحان المامل مرتين.
د -إذا لم يتمكن من إزالة الوضع تحت المراقبة بمقتضى المادة(-02ج)
هة -إذا رسب في مناقمة الرسالة.

و -إذا لم يتم بنجاح متطلبات الحصول على الماجستير ضمن الحد األعلى المحدد في المادة(.)2

المادة( :)21ال يح ،للطالب الذي فصل من برنامج ماجستير في الجامعة العودة إلى البرنامج نفسه.
المادة( :)22أ -تتكون عالمة الطالب في المادة الواحدة من:

 -1عالمتةةه فةةي أعمةةال الفصةةل ،وتمةةمل اختبةا ار واحةةدا علةةى األقةةل ،وتقةةارير أو بحوثةةا ،أو عرض ةا

لموضوع ،أو ما مابه ذلك من نماط .ويخصص ألعمال الفصل ( )%67من العالمة النهائية.
 -0عالمته في االمتحان النهائي و يخصص له ( )%47من العالمة.

ب -يستثنى مما ورد في البند (أ) الساب ،المواد والندوات والحلقات والبحوث والمختبرات والتصةاميم الهندسةية
واالختبةةارات العمليةةة التةةي تخصةةص لهةةا سةةاعات معتمةةدةس وتقةةرر لجنةةة الد ارسةةات العليةةا فةةي القسةةم متطلبةةات

النجاح ،وطر ،تقويم مستوى تحصيل الطالب في كل منها .

المادة( :)23أ -إذا ااب الطالب عن االمتحان النهةائي ,أو لةم يسةتوف التقةارير والبحةوث أو األعمةال التطبيقيةة
المطلوبة منه لعذر صحي كما ورد في الفقرة (د)" من المادة ( ،)10أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية ،تسجل لةه

نتيجةة " غياار ممتماال" فةةي تلةك المةةادة .و عليةةه إ ازلةةة هةذه النتيجةةة فةةي مةةدة أقصةاها ( )4أربعااة أسااابي مةةن بدايةةة
الفصل التالي الذي ينتلم فيه.
ب -إذا لم يةتمكن الطالةب مةن إ ازلةة نتيجةة "ايةر مكتمةل" وفة ،مةا ورد فةي الفقةرة (أ) مةن هةذه المةادة ترصةد لةه
العالمة التي يستحقها .

المادة ( :)24أ -الحد األدنى للنجاح في المواد االستدراكية ( ،)%65وترصد النتيجة (ناجح) أو (راسب)
والحد األدنى للنجاح في مواد برنامج الماجستير ( ،)%77وأدنى عالمة تسجل للطالب (.)%57
ب -يوضع الطالب تحت المراقبة إذا نقص معدله التراكمي عن (. )%75

ج -على الطالب الذي وضع تحت المراقبة أن يزيل مفعول ذلك في مدة أقصاها فصالن دراسيان بعد الفصل
الذي وضع بسبب نتائجه فيه تحت المراقبة.

المادة( :)25يجوز النلر في تصويب العالمة النهائية ألي طالب في مادة ما بناا على طلب خطي منةه ،أو

بمبادرة خطية من مدرس المادة إلى العميد فةي مةدة أقصةاها أسابو ان بعةد إعةالن النتةائج ،ويعةري األمةر علةى

المجلس ،ويبلب العميد مدير دائرة القبول والتسجيل بقرار المجلس خالل أسبو ين من صدوره .
إ ادة دراسة المواد

المادة( :)26أ -يجوز للطالب إعادة دراسة المادة التي حصل فيها على عالمة أقل من (.)%75
2

ب -ال يجةةوز إعةةادة د ارسةةة المةةادة الواحةةدة أكثةةر مةةن ماارة واحاادة ،وتحسةةب العالمةةة األعلةةى فقةةط فةةي
المعدل التراكمي .

ج -إذا درس الطال ة ةةب م ة ةةادة اختياري ة ةةة بس ة ةةبب رس ة ةةوبه ف ة ةةي م ة ةةادة اختياري ة ةةة أخ ة ةةرى ،أو لرف ة ةةع معدل ة ةةه
التراكمي ،تحسب العالمة العليا للمادة في المعدل التراكمي.

االمتحان الشامل

المادة( :)27أ -يهدف االمتحان المامل إلى قياس قدرة الطالةب علةى اسةتيعاب المفةاهيم األساسةية والمعتمةدة،

التي اكتسةبها فةي د ارسةته ،والةربط بينهةا وتوليفهةا فةي حةل الممةكالت التعليميةة والتطبيقيةة فةي مجةال تخصصةه.
ويممل ذلك اءلمام العام بالمنلومة المعرفية في موضوع تخصصه.

ب -االمتحان المامل ليس امتحانا آخر في المواد التي درسها الطالب.

المادة( :)28أ -ال يسجل الطالب لالمتحان المامل إال بعد أن يكون قد أنهى بنجاح جميع المةواد المقةررة فةي
خطته الدراسية ،وبمعدل تراكمي ال يقل عن ()%75

ب -يعقد االمتحان المامل مرة واحدة في كةل فصةل د ارسةي ،بقةرار مةن العميةد ،واقتةراح مةن لجنةة

الدراسات العليا في القسم .

ج -تسةةجل نتيجةةة الطالةةب فةةي االمتحةةان المةةامل فةةي كةةل م ةرة يتقةةدم فيهةةا إلةةى االمتحةةان ،وتكةةون

عالمة النجاح فيه ( )%77وتثبت في سجله األكاديمي "ناجح" أو "راسب".
المادة ( :)29لجنة الدراسات العليا في القسم مسؤولة عن تنليم االمتحان المامل  ،بحيث يممل ذلك:
أ -تحديد المحاور التي يمملها االمتحان المامل ،وتوزيع العالمات حسةب أهميةة كةل محةور بالنسةبة
للتخصص الدقي.،

ب -اختيةةار أعضةةاا هيئةةة التةةدريس مةةن المتخصصةةين بموضةةوع االمتحةةان لوضةةع األسةةئلة وتصةةحيح

اءجابات ،مع مراعاة إعطاا الطلبة أرقاما سرية ،وقيةام أكثةر مةن عضةو هيئةة تةدريس متخصةص
بتصحيح كل سؤال من أسئلة االمتحان.

ج -يتك ةةون االمتح ةةان الم ةةامل م ةةن ورقتاااين عل ةةى األق ةةل ،ويخص ةةص لك ةةل ورق ةةة جلس ةةة ال تق ةةل ع ةةن
ساعتين.

د -يبلب رئيس القسم العميد وعميد الكليةة ومةدير دائةرة القبةول والتسةجيل بنتيجةة الطالةب فةي االمتحةان
وف ،النماذج المخصصة لذلك.

المااادة( :)37إذا رسةةب الطالةةب فةةي االمتحةةان المةةامل يمكنةةه التقةةدم لةةه مةرة ثانيااة فقةةط ،فةةي موعةةد يحةةدده القسةةم،
مريطة أال يتجاوز نهاية الفصل الالح ،للفصل الذي أعطي فيةه االمتحةان األول ،وال يةدخل هةذا الفصةل ضةمن
الحد األعلى للدراسة.

المادة ( :)31أ -تصنف عالمات المادة لدرجة الماجستير وف ،الجدول اآلتي:
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العالمة

التقدير

-22أقل من %20

جيد

 -20أقل من %92

جيد جدا

%122 -92

ممتاز

ب -يحدد تقدير الطالب لدرجة الماجستير عند تخرجه بعد احتساب المعدل التراكمي بالمواد المطلوبة في
خطته الدراسية وف ،الجدول اآلتي:
المعدل التراممي

التقدير

 -20أقل من %92

جيد جدا

%122 -92

ممتاز

المادة( :)32تعين لجنة الد ارسةات العليةا فةي القسةم مرمةدا أو أكثةر مةن أعضةاا هيئةة التةدريس لطلبةة الماجسةتير
فةي القسةم  ،ويبلةةب رئةيس القسةةم قةرار التعيةين إلةةى العميةد ورئةةيس لجنةة الد ارسةات العليةةا فةي الكليةةة ،ومةدير القبةةول

والتسجيل .

المادة( :)33يعد المرمد ،باالمتراك مع الطالب  ،البرنامج الدراسي له على نمةوذج خةاص ،بحيةث يمةمل المةواد
اءجباري ةةة واالختياري ةةة واالس ةةتدراكية واءض ةةافية ،وفق ةةا للخط ةةة الد ارس ةةية المق ةةررة ف ةةي القس ةةم ،ويقدم ةةه إل ةةى لجن ةةة

الد ارسةات العليةا فةةي القسةم ءقة ارره .ويبلةب رئةيس القسةةم القةرار إلةةى العميةد ورئةيس لجنةةة الد ارسةات العليةةا فةي الكليةةة
ومدير القبول والتسجيل  .ويجوز تعديل هذا البرنامج وف ،الحاجة بالطريقة السابقة نفسها.

المااادة( :)34أ .ال يسةةجل الطالةةب للرسةةالة إال بعةةد نجاحةةه فةةي د ارسةةة مةةا ال يقةةل عةةن ( )18ثمةةاني عمةرة سةةاعة
معتمدة ضمن خطته الدراسية ،على أال يقل معدله التراكمي فيها عن ( ،)%75وان يكون قد اجتاز دراسة جميع

المواد االستدراكية المطلوبة منه بنجاح.

ب .يعةةين للطالةةب ممةةرف علةةى رسةةالته ،وممةةرف ممةةارك ( إذا اقتضةةت الضةةرورة ذلةةك ) مةةن بةةين

أعضةةاا هيئةةة التةةدريس فةةي القسةةم ،وفةة ،أحكةةام المةةادتين (30و )36مةةن هةةذه التعليمةةات ،ومةةع م ارعةةاة الب ةرامج
المتداخلةةة أو المم ةتركة ،واألخةةذ برابةةة الطالةةب مةةا أمكةةن ،وذلةةك بق ةرار مةةن العميةةد بنةةاا علةةى توصةةية مةةن لجنةةة
الدراسات العليا في القسم ،وبتنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية .
ج .يسجل الطالب للرسالة وف ،الخطوات اآلتية:

( )1يتقدم الطالب بطلب إلى رئةيس القسةم يتضةمن عنةوان رسةالته وخطتهةا ،ومةن يراةب فةي اءمةراف
عليه من أعضاا هيئة التدريس ،وف ،النماذج المعدة لذلك.
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( )0تقر لجنة الد ارسةات العليةا فةي القسةم عنةوان الرسةالة و خطتهةا مبةدئيا ،وتحديةد الممةرف والممةرف
الممارك (إن وجد ) وف ،أحكام المادتين ( )30،36من هذه التعليمات ،مع األخةذ برابةة الطالةب
ما أمكن .

( )3يقدم الطالب ممروع رسالته في مناقمة علنية مفتوحةة تحضةرها لجنةة الد ارسةات العليةا فةي القسةم،
والممة ةةرف والمم ة ةةرف الممة ةةارك (إن وج ة ةةد ) ،وعضة ة ةوان مة ةةن أعض ة ةةاا هيئة ةةة الت ة ةةدريس م ة ةةن ذوي

االختص ةةاص ،تعينهم ةةا لجن ةةة الد ارس ةةات العلي ةةا ف ةةي القس ةةم ،واي ةةرهم م ةةن أعض ةةاا هيئ ةةة الت ةةدريس

المهتمين بالموضوع.

( )2يقر العميد ممروع الرسالة بصورة نهائية ،بناا على توصية من لجنة الدراسات العليةا فةي القسةم،
وبتنس ةيب لجنةةة الد ارسةةات العليةةا فةةي الكليةةة ،بعةةد أن يكةةون الطالةةب قةةد أجةةرى التعةةديالت النهائيةةة

عليه.

المادة( :)35أ -يجوز تعيين ممرف ممةارك للطالةب علةى رسةالته فةي حةاالت مسةواة ،وخصوصةا فةي البةرامج
المتداخلة أو الممتركة ،بقرار من العميد ،وتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم ،وتنسيب
لجنة الدراسات العليا في الكلية.

ب -يمةةترط فةةي كةةل مةةن الممةةرف ،والممةةرف الممةةارك (إن وجةةد ) أن يكةةون مةةن بةةين أعضةةاا هيئةةة

التدريس في القسم ،وبرتبة أستاذ ،أو أستاذ ممارك ،أو محاضر متفرغ بإحدى هاتين الرتبتين.

ج -يجوز في حاالت مسواة بقرار من العميد تعيين أي من الممرف ،أو الممرف الممارك من

خةةارج القسةةم فةةي الجامعةةة ،وتعيةةين الممةةرف او الممةةرف الممةةارك مةةن خةةارج الجامعةةة بتنسةةيب مةةن لجنةةة

الدراسات العليا في القسم ،ومصادقة لجنة الدراسات العليا في الكلية.

د -يراعى في اختيار الممرف تخصصه الدقي ،أو إنتاجه العلمي ،في موضوع رسالة الطالب .

هة -للمجلس ،بناا على تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكليةة ،واقتةراح مةن لجنةة الد ارسةات العليةا
في القسم ،الموافقة على أن يتولى اءمةراف عضةو هيئةة تةدريس مةن رتبةة أسةتاذ مسةاعد مةريطة أن
يكون قد أنجز في السنوات الثالث األخيرة أيا مما يلي:

( )1بحثين منمورين أو مقبولين للنمر في مجلة علمية محكمة.
( )0بحثا منمو ار أو مقبوال للنمر في مجلة علمية محكمة ،وكتابا علميا محكما.
.

( )3بحثا علميا في مؤتمر علمي محكم ،وكتابا علميا محكما .

( )2بحثا علميا منمو ار أو مقبوال للنمر في مجلة علمية محكمة ،وسب ،لةه أن أمةرف علةى
رسالتي ماجستير على األقل)*(.
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المادة( :)36للمجلس ،بناا على تنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية ،وتوصية من لجنةة الد ارسةات العليةا
في القسم ،الموافقة على أن يستمر عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي أو انتداب أو

إجازة بدون ارتةب داخةل األردن  ،فةي اءمةراف علةى رسةالة الطالةب أوالممةاركة فةي اءمةراف ،علةى أن يكةون قةد

مضى فصل دراسي واحد على األقل على تعيينه ممرفا ،وأن تراعى مصلحة الطالب في هذه الحالة.

المادة( :)37يجوز ت يير الممرف للروف خاصة استثنائية باألسلوب الذي عيِن به.

المادة( :)38أ -تحسب للممرف سةاعة معتمةدة واحةدة ضةمن العةبا التدريسةي لةه عةن إمةرافه علةى كةل طالةب،
ابتداا من تاريخ تعيينه ممةرفا ،علةى أال يزيةد عةدد الفصةول التةي تحسةب للممةرف علةى ثالثةة ،وفةي حالةة وجةود
ممرف ممارك ،تحسب نصف ساعة لكل منهما.

ب -تصرف للممرف عن كل رسالة بعد اكتمال نصةابه التدريسةي مكافةأة ماليةة مقةدارها ( 022مائتةا
دينةةار) عةةن كةةل فصةةل د ارسةةي ،وبحةةد أقصةةى ثالثةةة فصةةول ،وفةةي حالةةة وجةةود ممةةرف مم ةارك ،تةةوزع
المكافأة مناصفة بينهما.

المادة( :)39يجوز تعديل عنوان الرسالة وخطتها إذا اقتضت لروف البحث ذلك ،ويةتم التعةديل بالطريقةة نفسةها
التي تمت بها الموافقة عليها.
نصاب االشراف

المادة( :)47يكون الحد األعلى لعدد الرسائل التي يح ،للممرف اءمراف عليها في وقت واحد كما يأتي:
 -1ست رسائل إذا كان أستاذا أو أستاذا مماركا.
 -0ثال رسائل إذا كان أستاذا مساعدا.

مناقشة الرسالة

المااادة( :)41أ -يعة ُةد الطالةةب رس ةالته بل ةةة سةةليمة ومنهجيةةة علميةةة ،علةةى أن تحتةةوي إنجةةا از علميةةا واسةةهاما فةةي
تعمي ،المعرفة في ميدان تخصصه ،وأن ال تكون مخالفة لألمانة العلمية.
ب -عنةةد انتهةةاا الطال ةةب مةةن إعةةداد رس ةةالته وطباعتهةةا ،حس ةةب المواصةةفات المنصةةوص عليه ةةا فةةي ه ةةذه

التعليمات ،وفي دليل كتابةة الرسةائل الجامعيةة المعتمةد فةي الجامعةة يقةدم نسةخة منهةا لكةل مةن العميةد والممةرف،

والممةةرف الممةةارك(إن وجةد) ،ويقةةوم الممةرف بةةإبالغ رئةةيس القسةةم خطيةةا بةةذلك للسةةير فةةي إجةرااات تعيةةين لجنةةة
المناقمةةة .وال تؤلةةف لجنةةة المناقمةةة إال بعةةد أن ينهةةي الطالةةب د ارسةةة جميةةع الم ةواد المطلوبةةة فةةي خطتةةه الد ارسةةية
بنجاح ،و بمعدل تراكمي  %75األقل ،واستيفاا متطلبات الل ة.

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

(*) حسب تعليمات ومروط االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا /هيئة االعتماد ،قرار رقم (.)0212/6/21

ج -يعةةين العميةةد لجنةةة المناقمةةة بنةةاا علةةى تنسةةيب لجنةةة الد ارسةةات العليةةا فةةي الكليةةة ،وتوصةةية مةةن لجنةةة
الد ارسةةات العلي ةةا فةةي القس ةةم ،واقت ةراح م ةةن المم ةةرف الممةةارك(إن وج ةةد) ،وتتةةألف اللجن ةةة مةةن المم ةةرف والمم ةةرف
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الممةةارك (إن وجةةد) وعضةةوين ،علةةى أن يكةةون أحةةدهما مةةن خةةارج القسةةم أو الجامعةةة ،وعلةةى أن تت ةوافر فيهمةةا

المةةروط المطلوبةةة للممةةرف وفةة ،المةةادتين( )36/30مةةن هةةذه التعليمةةات ،ويتةةولى الممةةرف رئاسةةة اللجنةةة وادارة
النقاش و تنليمه بين األعضاا.

د -يجوز في حاالت مسواة أن يكون أحد األعضاا من خةارج الهيئةة التدريسةية مةن ذوي الخبةرة المميةزة فةي

ميدان التخصص.

ه -تصرف الجامعة( 62ستين دينا ار) مكافأة لكل من أعضاا لجنة المناقمة .

المادة( :)42أ -يحدد العميد موعدا للمناقمة العلنية للرسةالة بنةاا علةى تنسةيب لجنةة الد ارسةات العليةا فةي الكليةة،
وتوصةةية مةةن لجنةةة الد ارسةةات العليةةا فةةي القسةةم ،واقت ةراح مةةن الممةةرف ،بعةةد أن يكةةون الطالةةب قةةد أنهةةى  ،جميةةع
المتطلبات األخرى للماجستير ،ومضى على نجاحه في مواد خطته الدراسية مدة ال تقل عن ستة أمهر.

ب -يجوز مناقمة رسالة الطالب بعد مضي أربعة أشبر من تاريخ نجاحه في آخر مادة في خطته

الد ارسةةية إذا كةةان قةةد سةةجل رسةةالته قبةةل انتهةةاا المةةهر األول مةةن الفصةةل الد ارسةةي الةةذي أنهةةى فيةةه د ارسةةته م ةواد
خطته الدراسية.

ج -يجب أال تقل المدة بين تسليم الرسالة ألعضاا لجنة المناقمة وموعد المناقمة عن أسبو ين

قرار لجنة المناقشة

المادة( :)43أ -تتخذ لجنة الم ناقمة قرارها باألالبية بعد انتهاا المناقمة والتداول بين األعضاا ،مراعية ما ورد
في المادة(-21أ) ،ثم يعلن رئيس اللجنة قرارها للطالب.

ب -يك ةةون القة ةرار بص ةةي ة "ن ةةاجح" أو "ن ةةاجح بع ةةد إجة ةراا تع ةةديالت طفيف ةةة " أو ن ةةاجح بع ةةد إجة ةراا

تعةةديالت جذريةةة " علةةى الرسةةالة " أو " ارسةةب" .وفةةي حالةةة " نةةاجح بعةةد إجةراا تعةةديالت طفيفةةة " علةةى الطالةةب أن
يجةةري التعةةديالت فةةي مةةدة أدناهةةا أسةةبوعان ،وفةةي حالةةة " نةةاجح بعةةد إجةراا تعةةديالت جذريةةة" يعطةةي الطالةةب مةةدة

أقصةةاها نهايةةة الفصةةل التةةالي للفصةةل الةةذي نوقمةةت فيةةه الرسةةالة ،علةةى أن تعةةاد المناقمةةة ويحةةدد العميةةد أعضةةاا
لجنة المناقمة الجدد ويجوز اءبقاا على اللجنة السابقة  ,وفي حال عدم الرابة بإعادة المناقمة من قبل الطالب

يعد راسبا .وال يحتسب هذا الفصل ضمن الحد األعلى للدارسة ،وال يحتسب الفصل الصيفي فصال ل ري إتمام
التعديالت.

ج -يتةةابع الممةةرف إج ةراا التعةةديالت المطلوبةةة ،وبعةةد إجازتهةةا مةةن اللجنةةة باألالبيةةة يرسةةل الممةةرف

تقري ار بذلك إلى رئيس القسم ،الذي يبلب بدوره العميد الستكمال إجرااات التخريج.

د -يبعث رئيس اللجنة القرار موقعا من أعضاا اللجنة إلى كةل مةن العميةد وعميةد الكليةة ورئةيس القسةم

ومدير القبول والتسجيل الستكمال إجرااات التخريج.

مواصفات الرسالة
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المادة( :)44تكتب رسالة الماجستير بالل ة العربية ،ويرف ،بها ملخصان ،أحدهما بالل ةة العربيةة ،واآلخةر بالل ةة
اءنجليزية ،بحيث ال يزيد أي من الملخصين عن( )357ثالثمائة وخمسين كلمة .أمةا فةي الكليةات التةي تسةتعمل

فيهةةا ل ةةة أخةةرى للتةةدريس ،فتكتةةب الرسةةالة بتلةةك الل ةةة وملخةةص لهةةا ال يزيةةد علةةى( )357ثالثمائةةة وخمسةةين كلمةةة
بتلك الل ة ،ويرف ،معها ملخص واضةح بالل ةة العربيةة ال يزيةد علةى( )357ثالثمائةة وخمسةين كلمةة ،وي ارعةى أن

يممل الملخصان ما ال يزيد على( )12-0كلمات مفتاحيه ) )key wordsألاراي فهرسة الرسالة.

المادة( :)45تكون صفحة العنوان وف ،نموذج تعده عمادة البحث العلمي ،ويممل:

 عنوان الرسالة واسم مقدمها كما هو مسجل رسميا في الجامعة.
 اسم الممرف والممرف الممارك(إن وجد)
 العبارة اآلتية:

" قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في جامعة إربد األهلية .تخصص

 --------أو ما يقابلها في اءنجليزية"Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
of Masters of Science / Arts in ------------- at Irbid University
 أسماا لجنة المناقمة .
 تاريخ المناقمة.

المادة( :)46تقدم الرسالة مطبوعة على ور ،قياس()A4
 يترك بين السطرين مسافة و نصف ،إذا كانت الرسالة مكتوبة بالل ة العربية ،ومسافتان إذا
كانت بالل ة اءنجليزية

 يتةةرك هةةامش( )3.0سةةم علةةى يمةةين الصةةفحة فةةي النسةةخ العربيةةة ،وعلةةى يسةةارها فةةي النسةةخ
األجنبية ،و تكون كل من الهوامش األخرى ( )0.0سم.

 يتبةةع ك ةةل قس ةةم أس ةةلوبا موح ةةدا لتنل ةةيم أج ةزاا الرس ةةالة وف ةة ،أس ةةاليب البح ةةث العلم ةةي ووض ةةع
الحوامةةي وثبةةت الم ارجةةع و الفهةةارس ،حسةةب نمةةاذج يعةةدها ويوزعهةةا علةةى طلبةةة الد ارسةةات

العليا فيه.

 المادة( :)47في حالة تضمين الطالب الرسالة خرائط أو صو ار أو جداول أو أية بيانات أو
رسومات أخرى ،ينب ي أن تكون المواد المستعملة من نوع يكفل لها البقاا بحالة جيدة ،وأن
تكون متماثلة في جميع نسخ الرسالة.

المادة( :)48أ -يودع الطالب خمس نسخ من الرسةالة فةي عمةادة البحةث العلمةي و الد ارسةات العليةا ،موقعةة مةن
أعضاا لجنة المناقمة بعد إجراا التعديالت التي طلبتها ،وتكون مجلدة وف ،مواصفات مكتبة الجامعة.

ب -ترسةل نسااخة إلةى القسةةم ،ونساختان إلةةى المكتبةة ،ونسااخة إلةةى مركةز إيةةداع الرسةائل الجامعيةةة

في الجامعة األردنية وتحفل نسخة واحدة في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا .
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ج -تودع في عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا نسخة من الرسةالة علةى قةرص حاسةوب مةدمج

قابل للقرااة والكتابة بالمواصفات التي تطلبها ،وبما يوفر الحماية لهذا القرص ،ويوث ،اءيداع حسب األصول.
د -يتم االلتزام بالمواصفات الفنية ءعداد الرسائل كما ورد في دليل إعداد الرسائل الجامعية.

منح الدرجة

المادة( :)49تمنح درجة الماجستير بقةرار مةن مجلةس العمةداا بنةاا علةى تنسةيب مجلةس الد ارسةات العليةا واقتةراح
من مجلس الكلية ،بعد استيفاا المروط اآلتية:
( )1إتمام جميةع المتطلبةات المةذكورة فةي األنلمةة والتعليمةات المعمةول بهةا فةي الجامعةة و الحصةول علةى معةدل
تراكمي ال يقل عن(.)%75

( )2عدم تجاوز الحد األعلى للمدة المسموح بها للتخرج .

اللجان وصالحياتبا

المادة( :)57تراعى عند تأليف لجنةة الد ارسةات العليةا فةي القسةم الرتبةة األعلةى فةي اختيةار أعضةائها ،و تكةافؤ
الفرص بين من هم في الرتبة نفسها  ،و يكون تمكيل اللجنة على النحو التالي:
( )1رئيس القسم رئيسا.

( )0ثالث ةةة أعض ةةاا م ةةن األس ةةاتذة و األس ةةاتذة المم ةةاركين .و يج ةةوز عن ةةد الض ةةرورة أن تض ةةم اللجن ةةة
أعضاا هيئة تدريس برتبة أستاذ مساعد ممن تنطب ،عليهم مروط اءمراف.

المادة( :)51تتولى لجنة الدراسات العليا في القسم الصالحيات اآلتية:

أ -النلةةر فةةي طلبةةات المتقةةدمين لاللتحةةا ،بالد ارسةةات العليةةا فةةي القسةةم ،وتحديةةد الم ةواد االسةةتدراكية و
اءضافية لهم عند الحاجةة و التوصةية إلةى لجنةة الد ارسةات العليةا فةي الكليةة التةي تنسةب للعميةد بقبةول

الطالب ضمن األعداد المقررة وف ،المادة()11من هذه التعليمات .

ب -تنليم االمتحان المامل ،واءمراف على إجرائه ،واقرار النتيجة.
ج -التوصية إلى عميد الكلية بتعيين ممرف للطالب .

د -التوصية بتسمية أعضاا لجنة مناقمة رسالة الطالب إلى لجنة الدراسات العليا في الكليةة كمةا ورد
في المادة(/21ج) .

هة -التوصية إلى العميد بما يأتي:

( )1تمديد الحد األعلى لمدة دراسة الطالب .
( )0تأجيل دراسة الطالب ضمن المدة المنصوص عليها في التعليمات.

( )3انتقةةةال الطالةةةب مةةةن برنة ةةامج إلة ةةى آخة ةةر فة ةةي الجامع ة ةة ،وم ةةن برنةةةامج فة ةةي جامعةةةة أخة ةةرى إلةةةى
التخصص نفسه في الجامعةة ،ومعادلةة المةواد واحتسةابها لةه وفة ،المةادة ( )10والمةادة()13مةن

هذه التعليمات.
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( )2السماح للطالب ،فةي حةاالت اسةتثنائية ،بد ارسةة مةا ال يزيةد علةى( )3ثةالث سةاعات معتمةدة فةي
جامعة أخرى بعد أخذ الموافقة المسبقة عليها .

( )0أية أمور أخرى تتصل بالدراسات العليا في القسم.
المادة( :)52أ -تتألف لجنة الدراسات العليا في الكلية بقرار من مجلس كلية التخصص ،ويراعى عند تأليفها
المرتبة األعلى في اختيار أعضائها ،وتكافؤ الفرص بين من هم في الرتبة نفسها ،ويكون تأليفها على النحو

اآلتي:عميد الكلية رئيسا.

( )1رؤساا األقسام التي تمنح درجة الماجستير .
( )0عضو هيئة تدريس من المرتبة األعلى.

ب -تتولى لجنة الدراسات العليا في الكلية الصالحيات اآلتية:

( )1التنسي ،بين األقسام المختلفة في الكلية بمأن الدراسات العليا
( )0التنسيب بتعيين الممرف .

( )3التنسيب إلى العميد بتعيين لجان المناقمة بناا على توصية من لجان الدراسات العليا في األقسام .
أية أمور أخرى تتعل ،بالدراسات العليا مما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات.
منح طلبة الماجستير شبادة " الدبلوم العالي"

المادة ( :)53أ -تمنح مهادة الدبلوم العالي للطالب المسجل في أحد برامج الماجستير  /مسار الرسالة في
إحدى الحاالت اآلتية:

( )1إذا انقضى على تسجيله في البرنامج ستة فصول دراسية من بدا انتلامه في الدراسة ،ولم
يستطع إنجاز الرسالة ومناقمتها ،مع مراعاة ما ورد في المادة( )2من هذه التعليمات ،وال يعد

الفصل الصيفي فصال لهذا ال ري.

( )2إذا رسةةب فةةي مناقمةةة الرسةةالة بعةةد أن أنهةةى بنجةةاح د ارسةةة جميةةع الم ةواد المطلوبةةة فةةي خطتةةه،
وبمعدل تراكمي  %75على األقل.

( )3إذا قدمت لجنة الدراسات العليا فةي القسةم تقرية ار خطيةا بنةاا علةى تقريةر مةن ممةرف الطالةب يفيةد
بعدم قدرته على كتابة رسالةس وفي هذه الحالة عليه دراسة بقية المةواد اءجباريةة و االختياريةة بمةا

ال يقل عن( )33ساعة معتمدة ،و الحصول على معدل تراكمي  %75على األقل ،واذا رسب في

االمتحان المامل لمرتين متتاليتين.

( )4إذا تقةدم خطيةا إلةى قسةمه مبةديا عةدم رابتةةه فةي مواصةلة د ارسةة الماجسةتير ،واالكتفةاا بالحصةةول
علةى الةدبلوم العةاليس وفةةي هةذه الحالةة عليةةه د ارسةة بقيةة المةواد اءجباريةةة و االختياريةة بمةا ال يقةةل

عن( )33ساعة معتمدة ،و الحصول على معدل تراكمي  %75على األقل.
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ب -تمنح مهادة " الدبلوم العالي" للطالب المسجل فةي أحةد بةرامج الماجسةتير /مسةار االمتحةان المةامل فةي
إحدى الحاالت التالية:

()1
()0

إذا رسب في االمتحان المامل مرتين

إذا انقضةةى علةةى تسةةجيله فةةي برنةةامج الماجسةةتير سةةتة فصةةول د ارسةةية ،ولةةم يةةتمكن مةةن التقةةدم

لالمتحةةان المةةامل والنجةةاح فيةةه ،مةةع م ارعةةاة مةةا ورد فةةي المةةادة( )2مةةن هةةذه التعليمةةات ،وال يعةةد الفصةةل

الصيفي فصال لهذا ال ري.

ج -تمنح مهادة " الدبلوم العالي " بقرار من مجلس العمداا ،بنةاا علةى تنسةيب مجلةس الد ارسةات العليةا ،واقتةراح
من مجلس الكلية.

المادة( :)54يتولى مدير دائرة القبةول والتسةجيل فةي الجامعةة إبةالغ و ازرة التعلةيم العةالي بأسةماا الطلبةة الةذين تةم
منحهم درجة الماجستير ،أو مهادة الدبلوم العالي ،بعد إقرار منحهم الدرجة أو المهادة التي استحقوها.

أحمام امة

المادة( :)55يبت مجلس العمداا في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات ،أو اءمةكاالت التةي
تنمأ عن تطبيقها .

المادة( :)56تل ي هذه التعليمات تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة أو أية تعليمات أو ق اررات سابقة
تتعاري مع ورد ما فيها.
المادة( :)57الرئيس ،والعميد ،وعمداا الكليات ،ومدير دائرة القبول والتسجيل ،مسؤولون عن تنفيذ أحكةام هةذه
التعليمات .
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