جج

الجامعة الهاشمية

تعليمات رقم ( )9لسنة 6102

تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة الهاشمية
صادرة بموجب قرار مجلس العمداء

ذي الرقم ( )6102/26/0101المؤرخ في 6102/1/62

************************************

المادة ( :)0تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة الهاشمية لسننة  .)0261ويعمن ههنا
اعتها اًر من تاريخ إصدارها.
المادة ( :)6يكون للكلمات والعهارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمنات المعناني المصصصنة لهنا ادنناه منا لن تند
الجامعنة :

القرينة على غير ذلك:

الجامعة الهاشمية.

المجنلس :

مجلس الدراسات العليا.

العمينند :

عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة.

القس ن :

اي قس اكاديمي في الجامعة.

اي كلية من كليات الجامعة او اكاديمية او معهد فيها.

الكليننة :

لجنة الكلية :

لجنة الدراسات العليا في الكلية.

الطالب :

طالب الماجستير.

المشرف:

عضو هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة الطالب.

لجنة القس :
الهرنامج:

لجنة الدراسات العليا في القس .
هرنامج الماجستير.

المادة ( :)2يجوز ان ينشأ في القس او المعهد فني الجامعنة هنرامج اكاديمينة تنلدي الد ارسنة فيهنا إلنى حصنو الطالنب
على درجة الماجستير.
الخطة الدراسيـة:
المادة ( :)4تكون متطلهات ني درجة الماجستير ( )33ثالثاً وثالثين ساعة معتمدة حداً ادنى وفن الصطنة الد ارسنية التني
يقرها مجلس العمداء  ،هناء على تنسيب المجلس  ،وتوصية مجلس الكلينة واقتنرام مجلنس القسن المصتصنين

للهرنامجين التاليين :

هرنامج الماجستير هرسالة  ،ويشم :

ا -مواد هواقع ( )02ساعة معتمدة – حدًا ادنى – من مستوى (.)022
ب -رسالة هواقع ( )9ساعات معتمدة .
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هرنامج الماجستير هدون رسالة ويشم :

ا  -مواد هواقع ( )33ساعة معتمدة – حدًا ادنى – من مستوى ( )022منها ( )3ساعات معتمدة لمادة مشروع هحث .
ب -اجتياز امتحان شام .

المادة (: )1
ا) توزع مواد هرنامج الماجستير هرسالة على النحو اآلتي:
 )61( -6ساعة معتمدة مواد إجهارية حداً ادنى.

 )9( -0ساعات معتمدة مواد إصتيارية حدًا اقصى.
 )9( -3ساعات معتمدة لرسالة الماجستير.

ب) توزع مواد هرنامج الماجستير هدون رسالة على النحو اآلتي:
 )02( -6ساعة معتمدة مواد إجهارية حدًا ادنى.

 )9( -0ساعات معتمدة مواد إصتيارية حداً اقصى.

تم تعديل أحكام المادة ( )1بموجب قرار مجلس العمداء رقـم ( )6100/7/272فـي اجتماهـر رقـم ()6100/7

تاريخ 6107/00/61

المادة (: )2

ا) يجوز ان يحندد للطالنب د ارسنة منا ي يزيند علنى ( )9سناعات معتمندة منن المنواد ايسنتدراكية عنند قهولنب هتوصنية منن
لجنة القس وتنسيب من لجنة الكلية وهقرار من المجلس.

ب) ي يسمح للطالنب هتسنجي منواد منن صطتنب إذا لن ينهني المنواد ايسنتدراكية وعلينب ان ينهني د ارسنة المنواد ايسنتدراكية
هنجام في موعد اقصاه عا دراسي كام من تاريخ قهولب.

ج) يضاف فص دراسي واحد إلى الحد األعلى من المدة المسموم هها للحصو على درجة الماجستير المحددة في هذه
التعليمات ،إذا حدد للطالب عند قهولب مواد استدراكية.

المــادة ( :)7يجننوز للطالننب فنني حننايت صاصننة تقنندرها لجنننة القس ن والكليننة وهقنرار مننن المجلننس د ارسننة مننادة اصتياريننة مننن
الصطة عوضاً عن مادة إجهارية غير مطروحة إذا ل يتهقى لب سوى دراسة مادة إجهارية واحدة.
(تم إلغاء هذه المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )6107/41/0272

القبــول :
المــادة ( : )0يقننر مجلننس العمننداء فنني ك ن فص ن د ارسنني اعننداد الطلهننة الننذين س نيقهلون فنني ك ن هرنننامج  ،هننناء علننى
تنسيب من المجلس وتوصية من لجنتي الكلية والقس .
المادة (: )9يشترط لقهو الطالب في الهرنامج ما يلي :
ا -ان يكنون حاصنالً علنى درجنة الهكننالوريوس او منا يعادلهنا منن جامعنة تعتننرف ههنا الجامعنة ،وان تكنون د ارسنتب فنني
مرحلة الهكالوريوس وف اسلوب اينتظا .

ب-ان تكون درجة الهكالوريوس في موضوع يله الطالب للدراسة في الهرنامج الذي يرغب في ايلتحا هب.
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ج-يشترط للمتقد ان يكون محققاً لشروط القهو وفقاً لقرارات مجلس التعلي العالي.
المادة ( :)01للقسن ان يضننع شننروطاً صاصننة لاللتحننا هالهرنننامج الننذي يطرحننب ،شنريطة عنند تعارضننها مننع تعليمننات
منح درجة الماجستير ،وتقر هذه الشروط مع الصطة الدراسية للهرنامج.

المادة ( :)00تقد طلهات ايلتحا للهرامج على النموذج المعتمد إلى كلية الدراسات العليا.
المادة (: )06
ا -يصندر المجلننس اسنماء المقهننولين فني هنرامج الد ارسنات العليننا ،هننناء علنى تنسننيب لجننة الكليننة وتوصنية لجنننة القسن
وذلك وف اسس المفاضلة المعتمدة من المجلس.

ب -يقرر المجلس هناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية لجنة القس في اي المسارين (شام او رسالة) سيلتح هب
الطالب وذلك وف األسس التي تعتمدها لجنة القس .

ج -يهلغ العميد قرار القهو للطالب ومدير وحدة القهو والتسجي ويشم القرار تحديد المواد ايستدراكية إن وجدت.
المادة (:)02
ا) ي يقه ن الطالننب المفصننو ألسننهاب تأديهيننة مننن احنند ه نرامج الجامعننة او جامعننة اصننرى فنني اي مننن ه نرامج كليننة

الدراسات العليا.

ب) إذا فص الطالب اكاديمياً من هرنامج الماجستير فإنب ي يجوز ان يقه في الهرنامج نفسب مرة اصرى .
المادة (:)04
ا -تطهي ق اررات مجلس التعلي العالي على الطلهة المقهولين في هرنامج الماجستير فيما يصص شرط اللغة.

ب -إذا تقنند الطالننب امتحننان اللغننة صننال فتنرة السننحب وااضننافة واجتنناز اامتحننان هنجننام يمكنننب ان يسننج منواد
صطتب الدراسية.

ج -إذا اجتنناز الطالننب امتحننان اللغننة هعنند انقضنناء فت نرة السننحب وااضننافة يعفننى مننن حضننور محاض نرات الهرنننامج
التأهيلي وتقدي ايمتحانات وترصد لب عالمة ايمتحان الوطني هنديً منن عالمنة الهرننامج التنأهيلي وي يحسنب
هذا الفص من ضمن الحد األعلى للحصو على الدرجة.

مدة الدراسة والعبء الدراسي :

المادة (: )01

ا -يكون الحد األعلى للحصو على درجة الماجستير ثمانية فصو دراسية.

ب -ي يعد اي فص صيفي فصالً دراسياً لغايات احتساب مدة الدراسة والفص واانذار.

ج-يجوز لمجلس العمنداء ،فني حنايت مهنررة  ،تمديند مندة الد ارسنة للطالنب فصنالً د ارسنياً واحنداً هنناء علنى تنسنيب منن
المجلس.
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المادة (:)02
ا -يكننون الحنند النندنى للعننبء الد ارسنني فنني الفصن الواحنند ( )1سننت سنناعات معتمنندة والحنند األعلننى ( )60اثنتننا عشنرة
ساعة معتمدة.

ب -يجننوز فنني حننايت مهننررة هموافقننة رئننيس القس ن  ،وقنرار مننن المجلننس ان يكننون العننبء الد ارسنني ( )3ثننالث سنناعات
معتمدة.

ج -يجننوز للطالننب التسننجي فنني الفص ن الصننيفي األو او الثنناني همننا ي يزينند عننن ( )3سنناعات معتمنندة ش نريطة ان
يكون قد سج في الفص الثاني من العا الدراسي نفسب.

د -يجوز للطالب المتوقع تصرجب التسجي هعبء ( )1ساعات معتمدة حداً اعلى في الفص الصيفي.

التسجـيل
المادة (ُ :)07يلغى تسجي الطالب في اي فص إذا ل يسدد الرسو المقررة في المواعيد المحددة في ذلك الفص .
المادة ( :)00ي يجوز تسجي ساعات الرسنالة قهن ان ينهنى الطالنب د ارسنة ( )60اثنتني عشنر سناعة معتمندة هنجنام
على ان يكون قد ت تعيين مشرف لب  ،وت ّ اعتماد مشروع صطة رسالتب.

المواظبة

المادة (:)09
ا -يشننترط فنني هرنننامج الماجسننتير مواظهننة الطالننب فنني جميننع الم نواد وعنند غياهننب اكثننر مننن ( )%61مننن السنناعات
المقررة لك مادة.

ب -إذا غاب الطالب عن اكثر من (  ) %61من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عنذر مرضني معتمند او قهنري
يقهلب مدرس المادة يحر من التقد لالمتحان النهائي ،ويعد راسهاً في تلك المادة ويعطى عالمة الحد األدنى.

ج -إذا تجاوز غياب الطالب هغذر مرضي معتمد من طهيب الجامعة او قهري يقهلب عميد الكلينة هتوصنية منن مندرس
المادة ( )%02من مجموع الساعات المقررة ألي مادة ،فإنب يعد منسحهاً منها.

د -يشننترط قهننو العننذر المرضنني او القهننري ان يقنند إلننى منندرس المننادة او عمينند الكليننة صننال اسننهوع مننن تنناريخ زوا
األسهاب.

ه -عمينند الكليننة ومنندرس المننادة مسننلوين عننن تطهين مننا ورد فنني الفقنرة( ،ب) (ج) (د) مننن هننذه المننادة ويهلننغ العمينند
مدير القهو والتسجي صطياً هذلك.

االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي ومن الجامعة

المادة (: )61

4

ا -يسمح للطالب هاينسحاب من دراسة منادة او اكثنر صنال مندة اقصناها ثالثنة عشنر اسنهوعاً منن هندء الفصن األو

او الثاني ،وصمسة اساهيع من هدء اي فص صيفي ،وتثهت قي سجلب األكاديمي مالحظة (منسحب) إزاء المادة.
ب -ي ننت اينس ننحاب م ننن اي ننة م ننادة وفن ن الطريق ننة الت نني تعتم نندها الجامع ننة وي يج ننوز نتيج ننة لالنس ننحاب ان يقن ن
عدد الساعات المعتمدة المسجلة عن الحد األدنى للعبء الدراسي المسموم هب وف هذه التعليمات .

ج -إذا ُعد الطالب منسحهاًمن جميع المواد التي سجلها في الفص همقتضى المادة ( )69فقرة (ج) تكون د ارسنتب
لننذلك الفص ن ملجلننة وي تحسننب هننذه المنندة مننن الحنند األعلننى لمنندة الحصننو علننى الدرجننة وي مننن التأجي ن
المسموم هها وذلك لمرة واحدة فقط.

د -ي يجننوز للطالننب اينسننحاب مننن جميننع الم نواد فنني اي حننا مننن األح نوا صننال الفص ن األو مننن قهولننب فنني
الجامعة.

ه -يعنند الطالننب الننذي ل ن يسنندد الرسننو الجامعيننة ضننمن الموعنند المحنندد مننن الجامعننة منسننحهاً مننن جميننع الم نواد
وترصنند عليننب الرسننو الجامعيننة لننذلك الفص ن كمننا يحسننب ذلننك الفص ن مننن الحنند األعلننى للسنننوات المسننموم

دراستها في الجامعة.
المادة (: )60
ا -إذا رغ ننب الطال ننب ف نني اينس ننحاب م ننن الجامع ننة فعلي ننب ان يتق نند هطل ننب عل ننى النم ننوذج المعتم نند إل ننى وح نندة القه ننو
والتسننجي  ،وفنني هننذه الحالننة تثهننت ل ننب فنني سننجلب األكنناديمي مالحظننة (منسننحب مننن الجامعننة) ويعنند تسننجيلب فنني

الجامعة ملغى.

ب-يجننوز للطالننب المنسننحب مننن الجامعنة ان يتقنند للمجلننس للنظننر فنني إعننادة تسننجيلب فنني الجامعننة وذلننك قهن مضنني
هناء على تنسنيب منن لجننة الكلينة وتوصنية منن
( )1ستة فصو إذا كان معدلب التراكمي اكثر من ( )3022نقطة ً
لجنننة القس ن ؛ فننإذا اُعينند تسننجيلب يحننتفظ هسننجلب األكنناديمي كننامالً علننى ان يكم ن متطلهننات التصننرج وف ن الصطننة
الدراسية المعمو هها عند إعادة تسجيلب.

جن -إذا الغي تسجي الطالب من الجامعة لمرة ثانية ي يجوز لب ان يعود للدراسة فيها.

تأجيل الدراسة
المادة (:)66
ا -يجوز للطالب ان يلج دراستب لمدة ي تزيد في مجموعها على فصلين دراسيين متصنلين او منفصنلين طنوا مندة
دراستب في الهرنامج.

ب -يشترط فيمن يطلب تأجي دراستب ان يكون قد درس فصالً واحداً على األق في الهرنامج الذي التح هب.

هناء على طلب من الطالب توصية من لجنة القس وتنسيب من لجنة الكلية
ج -تلج دراسة الطالب هقرار من العميد ً
على ان يت ذلك صال فترة اانسحاب في الفص الذي يرغب تأجي الدراسة فيب.

د -يعد الطالب مفصويً من الدراسة إذا انتهت فترة اانسحاب ول يكن مسجالً او ملجالً.
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اإلنتقال والتحويل:
المادة (:)62
ناء
ا -يجوز ان ينتق الطالب من هرنامج ماجستير في الجامعة إلى هرنامج ماجستير آصنر فيهنا هقنرار منن المجلنس هن ً
علننى توصننية مشننتركة هالموافقننة مننن لجنتنني الكليتننين المعنيتننين وتوصننية مننن لجنتنني القسننمين المعنيننين ،وتحتسننب
المواد التي درسها هما يعادلها من مواد هرنامج الماجستير الذي انتق إليب ،على ان تدص عالمات هذه المواد في

معدلب التراكمي.

ب -إذا قه ن الطالننب فنني هرنننامج الماجسننتير وكننان قنند درس م نواد فنني هرنننامج ماجسننتير فنني جامعننة اصننرى تعتننرف ههننا

الجامعة الهاشمية يحتسب لب ( )1ست ساعات معتمدة حداً اعلى شريطة ان ي تكون قد حسنهت لنب فني درجنة او
شهادة علمية اصرى وان ي يكون قد مضى على دراستب لهذه المواد اكثر من ( )1صمس سنوات.

المادة (: )64
ا -يشترط في المواد التي درسها الطالب في جامعة اصرى ويرغب في احتساهها ما يلي-:
 -6ان تكون معادلة لمادة او مواد في الصطة الدراسية المقررة.
 -0ان ي تق عالمة الطالب في ك منها عن جيد جداً.

 -3ترصد عالمة معفى للمواد المعادلة وهالتالي ي تدص هذه المواد ضمن معدلب التراكمي.

ب -علننى الطالننب المنتق ن مننن هرنننامج ماجسننتير فنني الجامعننة إلننى هرنننامج ماجسننتير آصننر فيهننا ،التقنند هطلننب معادلننة
المواد التي درسها في تصصصب الساه – ويرغب في احتساهها فني تصصصنب الجديند -علنى النمنوذج المعند لهنذا

ناء علننى تنسننيب مننن
الغننرم مننن وحنندة القهننو والتسننجي وتننت الموافقننة علننى احتسنناب المنواد هقن ارر مننن المجلننس هنن ً
لجنة الدراسات العليا في الكلية وتوصية من لجنة القس المصتص.
ج -يحس فص دراسي واحد من الحد األعلى من المدة المسموم هها للحصو على درجة الماجستير مقاه كن ()1
ساعات معتمدة تحتسب او تعاد للطالب.

ا)

المادة (: )61

يجوز التحوي من مسار ايمتحان الشام إلى مسار الرسالة او العكس هقرار من المجلس هناء على تنسيب لجنة

الكلية وتوصية لجنة القس  ،ولمرة واحدة فقط وذلك صال الفصو األرهع األولى من التحا الطالب هالهرنامج.

ب) عند تحوي الطالب من مسار الرسالة او الشام إلى آصر في الهرنامج نفسب تحسب لب كافة المواد المشتركة في
المسارين والتي درسها وحسب الصطة الدراسية التي انتق إليها.
المادة ( :)62يجوز للطالب الملتحن ههرننامج ماجسنتير فني الجامعنة ان يندرس منا ي يزيند علنى ( )1سناعات معتمندة
فنني هرنننامج ماجسننتير مماث ن فنني جامعننة اصننرى وذلننك هموافقننة المجلننس هننناء علننى تنسننيب لجنننة الكليننة
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وتوصننية لجنننة القسن شنريطة ان ي يكننون قنند عننود لننب إي سنناعة معتمنندة مننن هرنننامج ماجسننتير مماثن
عند قهولب ،وتحتسب هذه المواد وفقاً ألحكا هذه التعليمات.
التقويـم:

المادة ( :)67الحد األدنى لعالمة النجام في ك مادة من مواد هرننامج الماجسنتير هنو (ج( )+جني ازئند) ،وامنا المنواد
ايستدراكية فعالمة النجام في ك منها هي (ج( )-جي ناقص) وترصد هنِ (ناجح او راسب).
المادة (:)60
ا ) الحد األدنى للنجام في المعد التراكمي للمواد التي درسها الطالب في هرنامج الماجستير هو ( )3ثالث نقاط.

ب) يجوز للطالب إعادة دراسة اي مادة نجح فيها وحص هها على عالمة (ب) او اقن وي يجنوز إعنادة د ارسنة المنادة
الواحدة اكثر من مرة.

ج) إذا اعاد الطالب دراسة مادة سواء لرسوهب فيها او لرفع معدلب تحسب لب العالمة األعلى في المعد التراكمي.
د) منع م ارعناة مننا ورد فني الفقنرة (ج) منن هنذه المننادة يحسنب فنني المعند التراكمني عالمننات جمينع المنواد التني درسننها
الطالب في الجامعة وف صطتب الدراسية نجاحاً او رسوهاً.

المادة ( :)69يجوز للطالب دراسة مواد إضافية على صطتب الدراسية شريطة تنسيب من لجنتي القس والكلية وموافقة
المجلس وي تحتسب عالمات هذه المواد ضمن المعد التراكمي.
المادة ( :)21يكون توزيع العالمات لمواد الماجستير على النحو التالي:
ا) ( )%12ألعما الفص .

ب) ( )%22لالمتحان النهائي.
ويستثنى مما ورد في هاتين الفقرتين  :مواد الندوات  ،الهحوث والمصتهنرات  ،التصنامي وايصتهنارات العملينة ،والتندريب

العملي التي لها ساعات معتمدة؛ إذ تكون لها عالمة واحدة تشك كام عالمة المادة.
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المادة (:)20
ا) ألغرام احتساب المعد الفصلي والتراكمي يصصص لعالمة المواد هالرموز النقاط المهينة إزاء ك منها:
الرمز

النقاط

ا+

2،22

ا

3،01

ا-

3،12

ب+

3،01

ب

3،22

ب-

0،01

ج+

0،12

ج

0،01

ب) تصصص النقاط والتقديرات التالية لك من المعد الفصلي والمعد التراكمي للطالب:
النقاط

التقدير

2،22 – 3،1

ممتاز

3،29 – 3،22

جيد جداً

اق من 3

راسب

اإلنذار األكاديمي والفصل من الجامعة:

المادة ( :)26ينذر الطالب إذا ل يحص في نهاية اي فص دراسي على الحد األدنى للمعد التراكمي ( )3نقاط في
المواد التي درسها حتى نهاية ذلك الفص .
المــادة (:)22يفصن الطالننب مننن الهرنننامج هق نرار مننن المجلننس هننناء علننى تنسننيب مننن لجنننة الكليننة وتوصننية مننن لجنننة
القس في الحايت التالية:

ا) إذا لن يحص ن علننى الحنند األدنننى للمعنند التراكمنني فنني الم نواد التنني درسننها هعنند مننرور فصننلين د ارسننيين مننن تنناريخ
اانذار.

ب) إذا ل يحق شروط التصرج ضمن المدة المسموم هها في هذه التعليمات.

ج) إذا ارتكب مصالفة توجب فصلب حسب األنظمة والتعليمات المعمو هها في الجامعة.

د) إذا انسحب او عد منسحها من جميع المواد التي سجلها في الفص األو من دراستب.
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هن) إذا ل يسج لفص ما ،او انسحب من جميع المواد المسج فيها في ذلك الفص هعد استنفاذه لمدة التأجي
المسموم هها.

و) إذا رسب في مادتين إجهاريتين من صطتب الدراسية او مرتين في نفس المادة.

ز) إذا رسب في ايمتحان الشام مرتين وفي هذه الحالة يمنح شهادة دهلو الدراسات العليا.

ِ
يجر التعديالت المطلوهة ضمن المدة المحددة في هذه التعليمات ويجوز ان
م) إذا رسب في مناقشة الرسالة او ل
يتقد الطالب هطلب للحصو على دهلو الدراسات العليا وفقاً للمادة ( )32من هذه التعليمات.

المادة ()24
يح للطالب المفصو اكاديميا من الهرنامج ان يتقد هطلب للحصو على دهلو الدراسات العليا شريطة ان:

 -6يكون قد درس على األق ( )61ساعة معتمدة في هرنامج الماجستير وهمعد تراكمي ي يق عن ( )001نقطة
وتحسب كافة المواد التي درسها من ضمن عدد الساعات الالزمة لمنح شهادة دهلو الدراسات العليا.

 -0يدرس على األق ( )3ساعات من مستوى ( )122فما فو هعد قهولب في هرنامج دهلو الدراسات العليا.
 -3ينندرس علننى األكثننر ( )9سنناعات مننن مسننتوى ( )222فمننا فننو مننن منواد لن يسننه ان درسننها فنني الهكننالوريوس

هعد قهولب في هرنامج دهلو الدراسات العليا.

 -2تطه تعليمات منح شهادة دهلو الدراسات العليا على الطلهة المقهولين وف احكا هذه المادة.

اإلشراف:

المادة (:)21
ا) يصنندر المجلننس ق ن ار اًر يتضننمن  :تعيننين المشننرف  ،وتحدينند عن نوان الرسننالة ومشننروع صطتهننا  ،فنني موعنند ي يتجنناوز
نهاية الفص الراهع يلتحا الطالب هالهرنامج  ،وذلك هناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية لجنة القس .

ب) يجب ان ي تق المدة الزمنية الفاصلة هين قهنو مشنروع صطنة رسنالة الطالنب ومناقشنة الرسنالة عنن فصن د ارسني
واحد.

المادة (:)22
ا ) يشترط في المشرف ان يكون استاذاً او استاذاً مشاركاً ،او محاض اًر متفرغاً ملهالً للتعيين في رتهة استاذ مشنارك
على األق .

ب) يجننوز عننند الحاجننة ان يتننولى األس ننتاذ المسنناعد او المحاضننر المتفننر المله ن للتعي ننين فنني رتهننة اسننتاذ مس نناعد،

ااش نراف علننى الرسننالة  ،ش نريطة ان يكننون قنند نشننر هحثننين او قُهِ ن لننب للنشننر هحثننان  -علننى األق ن  -فنني مجننالت
علمية محكمة ومعتمدة من قه الجامعة هعد حصولب على درجنة الندكتوراة وان ي يكنون اي منن الهحثنين مسنتالً منن
رسالتب للماجستير او الدكتوراة.
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المادة (:)27
ا) يكون الحد األعلى لعدد الرسائ التي يح للمشرف ااشراف عليها في وقت واحد على النحو اآلتي:
 )1( -6رسائ إذا كان استاذاً.

 )2( -0رسائ إذا كان استاذاً مشاركاً.
 )0( -3رسائ إذا كان استاذ مساعداً.

تم تعديل أحكام الفقرة (أ) من المادة ( )27بموجب قـرار مجلـس العمـداء رقـم ( )6100/7/272فـي اجتماهـر رقـم

( )6100/7تاريخ 6107/00/61

ب) يطهن الحنند األعلننى لعنندد الرسننائ التنني يحن للمشننرف ااشنراف عليهننا فنني وقننت واحنند علننى رسننائ الماجسننتير و
الدكتوراه معاً.

المادة (:)20
يجننوز ان يقننرر المجلننس هنناقترام مننن المشننرف وتوصننية مننن لجنننة القسن وتنسننيب مننن لجنننة الكليننة تسننمية عضننو هيئننة
تدريس اصر لمشاركتب في ااشراف على رسالة الطالب شريطة تحقيقب شروط المشرف.
المادة (:)29
ا) يجوز تغيير المشرف او المشرف المشارك لظروف مهررة وذلك هالطريقة نفسها التي ت هها تعيينب.
ب) يجوز تعدي عنوان الرسالة وصطتها ،إذا اقتضت ظنروف الهحنث ذلنك ،وينت التعندي هالطريقنة نفسنها التني تمنت ههنا
الموافقة عليها.

هناء على تقرير علمني عنن المشنروع السناه يتضنمن اينجنازات
ج) يجوز تغيير مشروع صطة الرسالة الجامعية للطالب ً
والمعوقات اتما المشروع ويت التغيير هالطريقة نفسها التي تمت هها الموافقة عليب.
المادة (: )41
يجننوز هق نرار مننن المجلننس ،هننناء علننى توصننية لجنننة القس ن وتنسننيب لجنننة الكليننة ان يشننرف عضننو هيئننة التنندريس

الحاص ن علننى إجننازة علننى رسننالة الطالننب او ايسننتمرار او المشنناركة هااش نراف ،علننى ان ي يزينند عننن ثننالث رسننائ
ماجستير او دكتوراه ،شريطة تواجده داص المملكة
المادة (:)40
يصرف للمشرف عن ك رسالة يشرف عليها وحتى تصرج الطالب مهلغ ( )122دينار تدفع في نهاية الفتنرة وفني حنا
وجود مشرف مشارك يقس المهلغ مناصفة هينهما.
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المادة (:)46
تشك لجنة المناقشة هقرار من المجلس وهتنسيب من لجنة الكلية وتوصية من لجنة القس هحيث تتكون من:
ا) المشرف (المنفرد او الرئيسي)  /رئيساً.

ب) المشرف المشارك  /عضواً.

ج) عضوي هيئة تدريس على األق من داص الجامعة ممن تتوافر فيه شروط ااشراف يصتاره المجلس من ارهعة يت
ترشيحه من المشرف ورئيس القس وتوصية من لجنة القس وتنسيب لجنة الكلية.

ناء
د) ممتحن صارجي واحد على األق من صارج الجامعة هرتهنة ي تقن عنن اسنتاذ مشنارك تتنوافر فينب شنروط ااشنراف هن ً
على اقترام من المشرف ،وتنسيب من لجنة الكلية وتوصية من لجنة القس .
هن) يقد طلب تشكي اللجنة للقس قه موعد المناقشة المقترم هثالث اساهيع على ايق .

و) يسل الطالب نسصاً من الرسالة ألعضاء اللجنة قه اسهوعين على األق من موعد المناقشة.
المادة (:)42
ا) يعتمد المجلس مواصفات الرسالة.
ب) تكون مناقشة الرسالة هصورة علنية وتت إجراءاتها على الوجب التالي:
 -6يعرم الطالب ملصصاً لرسالتب .

 -0يغادر األه والزوار قاعة المناقشة.
 -3يتننولى رئننيس اللجنننة إدارة المناقشننة ،وهعنند انتهائهننا تتننداو اللجنننة  ،وتقننرر هأغلهيننة اعضننائها إحنندى النتننائج

التالية:

ا) ناجح ،وعلى الطالب تسلي رسالتب صال اسهوع من تاريخ المناقشة.

ب) ننناجح هعنند إج نراء تعننديالت طفيفننة ؛ وفنني هننذه الحالننة علننى الطالننب تعنندي رسننالتب واق نرار التعننديالت مننن
اعضاء اللجنة وتسليمها في مدة ي تتجاوز شه اًر من تاريخ المناقشة واي اعتهر راسهاً.

ج) تعدي رسنالة ؛ وفني هنذه الحالنة علنى الطالنب تعندي رسنالتب واقنرار التعنديالت منن اعضناء اللجننة وتسنلي
رسالتب في مدة ي تتجاوز ارهعة اشهر من تاريخ المناقشة واي اعتهر راسهاً.

د) راسب.

ج) ِّ
يقد الممتحن الصارجي تقرير تفصيلي عن المناقشة إلى عميد كلية الدراسات العليا وف النموذج المعتمد لذلك.

هناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية لجنة القس وحسب النموذج المعد لذلك.
د) يعتمد المجلس قرار لجنة المناقشة ً
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االمتحان الشامل لبرنامج الماجستير دون رسالة:

المادة (:)44

ا ) يعقد ايمتحان الشام مرة واحدة في ك فص دراسي هما فيها اي فص صيفي.

ب) تتولى لجنة القس المها التالية:

 .6تنظي ايمتحان الشام وادارة شلونب وف الصطة الدراسية.
 .0تحدينند المجننايت التنني يشننملها ايمتحننان همننا ي يزينند عننن سننتة مجننايت قه ن موعنند ايمتحننان هفص ن د ارسنني علننى
األق .

 .3اصتيار اعضاء هيئة التدريس من المصتصين هموضوع ايمتحان للقيا هوضنع قائمنة منن األسنئلة ومفناتيح ااجنناهة
على ان يت اصتيار العدد المناسب من األسئلة من لجنة الدراسات العليا في القس وتصحيح ااجاهات.

 .2تنسيب نتائج ايمتحان الشام للجنة الكلية لدراستها والتوصية هشأنها إلى المجلس اقرارها.
المادة (:)41

ا ) "يتقد الطالب لالمتحان الشام هعد إنهائب المواد المقررة شريطة ان ي يق معدلب التراكمي في هنذه المنواد عنن
( )3ثالث نقاط.

ب) إذا رسب الطالب في ايمتحان الشام للمرة األولى يمكنب التقد لهذا ايمتحان لمرة ثانية فقط.
ج) تسج نتيجة الطالب (ناجح) او(راسب) في ايمتحان الشام في كشف عالماتب.

منح درجة الماجستير:

المادة (:)42

ا ) تمنننح درجننة الماجسننتير هقن نرار مننن مجلننس العمننداء هن نناء علننى تنسننيب المجلننس وتوص ننية لجنتنني الكليننة والقسن ن
المصتصين.

ب) تمنح الشهادات والدرجات في المواعيد المقررة وف التقوي الجامعي.
أحكام هامة:

المادة (:)47

ا) على الطالب إيداع نسصتين من رسالتب في مكتهنة الجامعنة  -نسنصة ورقينة ونسنصة الكترونينة  -وتسنلي ارهنع نسنخ
ورقية إلى ك من :كلية الدراسات العليا /الكلية المعنية /القس  /المشرف علنى الرسنالة هااضنافة إلنى نسنصة الكترونينة

المعد لهذه الغاية من كلية الدراسات العليا.
إلى كلية الدراسات العليا وف النموذج المعتمد و ّ
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ب) يفننوم الطالننب الجامعننة (صطي ناً) ح ن تصننوير الرسننالة كلي ناً او جزئي ناً وذلننك لغايننات الهحننث العلمنني والتهنناد مننع
الجامعات والملسسات التعليمية األصرى.
المادة (:)40
تطه تعليمات منح درجة الهكالوريوس المعمو هها في الجامعة ،حيثما ينطه ذلك على الحايت التي ل يرد فيها

نص في هذه التعليمات.
المادة (:)49

يهت مجلس العمداء في الحايت التي ل يرد هها نص في هذه التعليمات وفي ااشكايت التي تنشأ عن تطهيقها.
المادة (: )11
العميد وعمداء الكليات ،ومدير وحدة القهو والتسجي مسلولون عن تنفيذ احكا هذه التعليمات ك فيما يصصب.
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