الجامعة الهاشمية
تعليمات رقم ( )9لسنة 2016

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

ذي الرقم ( )2016/32/ 1085المؤرخ في 2016/5/23
************************************
المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات "تعليماات ما د جة ال الما ساتية ياا ال امعال الماةاميل لسا ل  "2016ويعما هماا
اعتها اًة من تاةيخ إصجاةها.

الماجة ( :)2يكون للكلمات والعهاةات التاليل حيثما وةجت يا هذه التعليمات المعا ا المخصصل لما أج اه ما لم تج
القةي ل على غية ذلك:
ال امعل الماةميل.

الجامعــة :

م لس الجةاسات العليا.

المجــلس :

عميج كليل الجةاسات العليا يا ال امعل.

العميـــد :

أي كليل من كليات ال امعل أو أكاجيميل أو معمج ييما.

الكليـــة :

أي قسم أكاجيما يا ال امعل.

القســـم :

ل ل الجةاسات العليا يا الكليل.

لجنة الكلية :

لجنة القسم :

ل ل الجةاسات العليا يا القسم.

الطـــالب:

طالب الما ستية.
هة امج الما ستية.

البرنـامج:

عضو هيئل التجةيس الذي يةةف على ةسالل الطالب.

المشــرف:

المــادة ( : )3ي ااوأ أن ي ة ا يااا القساام أو المعمااج يااا ال امعاال ه اةامج أكاجيمياال تاااجي الج اةساال ييمااا إلااى حصااو
الطالب على جة ل الما ستية.

الخطة الدراسية:
المـــادة ( :)4تكااون متطلهااات ي ا جة اال الما سااتية ( )33ثالث ااً وثالثااين ساااعل معتمااجة حااجاً أج ااى وي ا الخطاال
الج اةساايل التااا يقةهااا م لااس العمااجان ي ه ااان علااى ت ساايب الم لااسي وتوصاايل م لااس الكلياال واقت ا اة

م لس القسم المختصين للهة ام ين التاليين:
* برنامج الماجستير برسالة  ،ويشمل:

أ -مواج هواقع ( )24ساعل معتمجة  -حجاً أج ى  -من مستوى (.)700

ب -ةسالل هواقع ( )9ساعات معتمجة.

* برنامج الماجستير بدون رسالة ويشمل:

أ -ماواج هواقاع ( )33سااعل معتماجة  -حاجاً أج ااى  -مان مساتوى ( )700م ماا ( )3سااعات معتمااجة
لماجة مةةوع هحث.

ب -ا تياأ امتحان ةام .
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المادة ( :)5أ -تتوأع مواج هة امج الما ستية هةسالل على ال حو االتا:
 )15( -1ساعل معتمجة مواج إ هاةيل حجاً أج ى.

 )9( -2ساعات معتمجة مواج إختياةيل حجاً أقصى.
 )9( -3ساعات معتمجة لةسالل الما ستية.

ب -توأع مواج هة امج الما ستية هجون ةسالل على ال حو االتا:
 )24( -1ساعل معتمجة مواج إ هاةيل حجاَ أج ى.

 )9( -2ساعات معتمجة مواج إختياةيل حجاً أقصى.

تم تعجي أحكام الماجة ( )5همو ب قةاة م لس العمجان ةقم ( )2018/7/376يا ا تماعه ةقم

( )2018/7تاةيخ . 2017/11/20
المادة ( :)6أ -ي وأ أن يحجج للطالب جةاسل ما ال يأيج على ( )9ساعات معتمجة من المواج االستجةاكيل ع ج
قهوله هتوصيل من ل ل القسم وت سيب من ل ل الكليل وهقةاة من الم لس.

ب -ال يسمد للطالب هتس ي مواج من خطته إذا لم ي ما المواج االستجةاكيل وعليه أن ي ما جةاسل
المواج االستجةاكيل ه ا يا موعج أقصاه عام جةاسا كام من تاةيخ قهوله.

ج -يضاف يص جةاسا واحج إلى الحج األعلى من المجة المسمو هما للحصو على جة ل الما ستية
المحججة يا هذه التعليماتي إذا حجج للطالب ع ج قهوله مواج استجةاكيل.
المادة ( :)7ي وأ للطالب يا حاالت خاصل تقجةها ل ل القسم والكليل وهقةاة من الم لس ج اةسل ماجة اختياةيل
من الخطل عوضاً عن ماجة إ هاةيل غية مطةوحل إذا لم يتهقى له سوى جةاسل ماجة إ هاةيل واحجة.

(تم الغاء هذه المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )2017/40/1376
القبــــــــــــول:

المادة ( :)8يقة م لس العمجان يا ك يص جةاسا أعجاج الطلهل الذين سيقهلون يا ك هة امج ي ه ان على
ت سيب من الم لس وتوصيل من ل تا الكليل والقسم .

المادة ( :)9يةتةط لقهو الطالب يا الهة امج ما يلا:

أ -أن يكون حاصالً على جة ل الهكالوةيوس أو ما يعاجلما من امعل تعتةف هما ال امعل ي وأن تكون
جةاسته يا مةحلل الهكالوةيوس وي أسلوب اال تظام .

ب -أن تكون جة ل الهكالوةيوس يا موضوع ياه

الطالب للجةاسل يا الهة امج الذي يةغب يا

االلتحا هه.
ج -يةتةط للمتقجم أن يكون محققاً لةةوط القهو ويقاً لق اةةات م لس التعليم العالا.
المادة ( :)10للقسم أن يضع ةةوطاً خاصل لاللتحا هالهة امج الذي يطةحه ةةيطل عجم تعاةضما مع تعليمات
م د جة ل الما ستيةي وتقة هذه الةةوط مع الخطل الجةاسيل للهة امج.
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المادة ( :)11تقجم طلهات االلتحا للهةامج على ال موذج المعتمج إلى كليل الجةاسات العليا.

المادة ( :)12أ -يصجة الم لس أسمان المقهولين يا هةامج الجةاسات العليا ي ه ان على ت سيب ل ل الكليل وتوصيل
ل ل القسم وذلك وي أسس المفاضلل المعتمجة من الم لس.

ب -يقةة الم لس ه ان على ت سيب ل ل الكليل وتوصيل ل ل القسم يا أي المساةين (ةام أو
ج-

ةسالل) سيلتح هه الطالب وذلك وي األسس التا تعتمجها ل ل القسم.
يهلغ العميج قةاة القهو

للطالب ومجية وحجة القهو والتس ي

ويةم

القةاة تحجيج المواج

االستجةاكيل ان و جت.
المادة ( :)13أ -ال يقه الطالب المفصو ألسهاب ت جيهيل من احج هةامج ال امعل أو امعل أخةى يا أي من
هةامج كليل الجةاسات العليا.

ب -إذا يص الطالب أكاجيمياً من هة امج الما ستية يإ ه ال ي وأ أن يقه يا الهة امج فسه مةة
أخةى.

المادة ( :)14أ -تطه ق اةةات م لس التعليم العالا على الطلهل المقهولين يا هة امج الما ستية ييما يخص ةةط
اللغل.

ب -إذا تقجم الطالب إلمتحان اللغل خال يتةة السحب واإلضايل وا تاأ االمتحان ه ا
يس

يمك ه أن

مواج من خطته الجةاسيل.

ج -إذا ا تاأ الطالب امتحان اللغل هعج ا قضان يتةة السحب واإلضايل يعفى من حضوة محاضةات
الهة امج الت هيلا وتقجيم االمتحا ات وتةصج له عالمل االمتحان الوط ا هجالً عن عالمل الهة امج
الت هيلا وال يحسب هذا الفص من ضمن الحج األعلى للحصو على الجة ل.

مدة الدراسة والعبء الدراسي:

المادة ( :)15أ -يكون الحج األعلى للحصو على جة ل الما ستية ثما يل يصو جةاسيل.

ب -ال يعج الفص الصيفا يصالً جةاسياً لغايات احتساب مجة الجةاسل والفص واإل ذاة.

ج -ي وأ لم لس العمجان ي يا حاالت مهةةةي تمجيج مجة الجةاسل للطالب يصالً جةاسياً واحجاً ه ان على
ت سيب من الم لس.

تم تعجي

أحكام الماجة (/15ب) همو ب قةاة م لس العمجان ةقم ()2021/20/681

هتاةيخ

تم تعجي

أحكام الماجة (/15ج) همو ب قةاة م لس العمجان ةقم ()2017/40/1376

هتاةيخ

2021/5/24

2017/8/14
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المادة ( :)16أ -يكون الحج األج ى للعبن الجةاسا يا الفص الواحج ( )6ست ساعات معتمجة والحج األعلى ()12
اث تا عةةة ساعل معتمجةي

ب -ي وأ يا حاالت مهةةة هموايقل ةئيس القسمي وقةاة من الم لس أن يكون العبن الجةاسا ()3
ثالث ساعات معتمجة.
ج -ي وأ للطالب التس ي يا الفص الصيفا هما ال يأيج عن ( )6ساعات معتمجة ةةيطل ان يكون
قج س

يا احج الفصلين الجةاسيين االو او الثا ا من العام الجةاسا فسه.

ج-ي وأ للطالب المتوقع تخة ه التس ي هعبن ( )6ساعات معتمجة حجا أعلى يا الفص الصيفا.
تم تعجي

أحكام الماجة (/16ج) همو ب قةاة م لس العمجان ةقم ()2020/39-2019

بتاريخ

2020/7/20
تم الغان أحكام الماجة (/16د) همو ب قةاة م لس العمجان ةقم ()2020/39-2019

بتاريخ

2020/7/20

التسجـيل:

المادة (ُ :)17يلغى تس ي الطالب يا أي يص إذا لم يسجج الةسوم المقةةة يا المواعيج المحججة يا ذلك
الفص .
المادة ( :)18ال ي وأ تس ي ساعات الةسالل قه أن ي ما الطالب جةاسل ( )12اث تا عةة ساعل معتمجة
ه ا على أن يكون قج تم تعيين مةةف لهي وتم اعتماج مةةوع خطل ةسالته.

المواظبة:

المادة ( :)19أ -يةتةط يا هة امج الما ستية مواظهل الطالب يا ميع المواج وعجم غياهه أكثة من ()15%
من الساعات المقةةة لك ماجة.

ب -إذا غاب الطالب عن أكثة من ( )15%من م موع الساعات المقةةة للماجة جون عذة مةضا
معتمج أو قمةي يقهله مجةس الماجة يحةم من التقجم لالمتحان ال مائاي ويعج ةاسهاً يا تلك
الماجة ويعطى عالمل الحج األج ى.

ج -إذا ت اوأ غياب الطالب هعذة مةضا معتمج من طهيب ال امعل أو قمةي يقهله عميج الكليل
هتوصيل من مجةس الماجة ( )20%من م موع الساعات المقةةة ألي ماجةي يإ ه يعج م سحه ًا

م ما.
ج-

يةتةط قهو العذة المةضا أو القمةي أن يقجم إلى مجةس الماجة أو عميج الكليل خال أسهوع
من تاةيخ أوا األسهاب.

ها -عميج الكليل ومجةس الماجة مساوالن عن تطهي ما وةج يا الفقةة ي (ب) (ج) و (ج) من هذه
الماجة ويهلغ العميج مجية القهو والتس ي خطياً هذلك.

االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي ومن الجامعة:
4
تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة الهاشمية رقم ( )9لسنة 2016

المادة ( :)20أ -يسمد للطالب هاال سحاب من جةاسل ماجة أو أكثة خال مجة أقصاها ثالثل عةة أسهوعاً من
هجن الفص

األو أو الثا اي وخمسل أساهيع من هجن الفص

األكاجيما مالحظل (م سحب) إأان الماجة.

الصيفا ي وتثهت قا س له

ب -يتم اال سحاب من أيل ماجة وي الطةيقل التا تعتمجها ال امعل وال ي وأ تي ل لال سحاب أن
يق عجج الساعات المعتمجة المس لل عن الحج األج ى للعبن الجةاسا المسمو هه وي

هذه

التعليمات.

ج -إذا ُعج الطالب م سحهاً من ميع المواج التا س لما يا الفص همقتضى الماجة ( )19يقةة (ج)
تكون جةاسته لذلك الفص ما لل وال تحسب هذه المجة من الحج األعلى لمجة الحصو على
الجة ل وال من الت ي المسمو هما وذلك لمةة واحجة يقط.
ج -ال ي وأ للطالب اال سحاب من ميع المواج يا أي حا من األحوا خال الفص األو من
قهوله يا ال امعل.

ه -يعج الطالب الذي لم يسجج الةسوم ال امعيل ضمن الموعج المحجج من ال امعل م سحهاً من ميع
المواج و تةصج عليه الةسوم ال امعيل لذلك الفص كما يحسب ذلك الفص من الحج األعلى

للس وات المسمو جةاستما يا ال امعل.
تم اضايل أحكام الماجة (/20ه) همو ب ق اةة م لس العمجان ةقم ( )2017/3/69بتاريخ 2016/10/3
تم تعجي

أحكام الماجة (/20أ) همو ب قةاة م لس العمجان ةقم ()2021/20/681

هتاةيخ

2021/5/24

المادة ( :)21أ -إذا ةغب الطالب يا اال سحاب من ال امعل يعليه أن يتقجم هطلب على ال موذج المعتمج إلى وحجة
القهو وا لتس ي ي ويا هذه الحالل تثهت لاه يا س له األكاجيما مالحظل (م سحب من ال امعل)

ويعج تس يله يا ال امعل ملغى.
ب -ي وأ للطالب الم سحب من ال امعل أن يتقجم للم لس لل ظة يا إعاجة تس يله يا ال امعل وذلك
ان على ت سيب من
قه مضا ( )6ستل يصو إذا كان معجله التةاكما أكثة من ( )3.00قطل ه ً
ل ل الكليل وتوصيل من ل ل القسم؛ يإذا أُعيج تس يله يحتفظ هس له األكاجيما كامالً على أن يكم

متطلهات التخةج وي الخطل الجةاسيل المعمو هما ع ج إعاجة تس يله.

ا -إذا ألغا تس ي الطالب من ال امعل لمةة ثا يل ال ي وأ له أن يعوج للجةاسل ييما.
تأجيل الدراسة:

المادة ( :)22أ -ي وأ للطالب أن يا

جةاسته لمجة ال تأيج يا م موعما على يصلين جةاسيين متصلين أو م فصلين

طوا مجة جةاسته يا الهة امج.

ب -يةتةط ييمن يطلب ت ي جةاسته أن يكون قج جةس يصالً واحجاً على األق يا الهة امج الذي التح
هه.

ان على طلب من الطالب وتوصيل من ل ل القسم وت سيب
ج -تا جةاسل الطالب هقةاة من العميج ه ً
من ل ل الكليل على أن يتم ذلك خال يتةة اال سحاب يا الفص الذي يةغب ت ي الجةاسل ييه.
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ج -يعج الطالب مفصوالً من الجةاسل إذا ا تمت يتةة اال سحاب ولم يكن مس الً أو ما الً.
اال نتقال والتحويل:
المادة ( :)23أ -ي وأ أن ي تق الطالب من هة امج ما ستية يا ال امعل إلى هة امج ما ستية آخة ييما هقةاة من

الم لس ه ان على توصيل مةتةكل هالموايقل من ل تا الكليتين المع يتين وتوصيل من ل تا

القسمين المع ييني وتحتسب المواج التا جةسما هما يعاجلما من مواج هة امج الما ستية الذي ا تق

إليهي على أن تجخ عالمات هذه المواج يا معجله التةاكما.

ب -إذا قُه الطالب يا هة امج الما ستية وكان قج جةس مواج يا هة امج ما ستية يا امعل أخةى
حجاً أعلى ةةيطل أن ال تكون قج
تعتةف هما ال امعل الماةميل يحتسب له ( )6ست ساعات معتمجة ّ
ُحسهت له يا جة ل أو ةماجة علميل أخةى وأن ال يكون قج مضى على جةاسته لمذه المواج أكثة من
( )5خمس س وات.

المادة ( :)24أ -يةتةط يا المواج التا جةسما الطالب يا امعل اخةى ويةغب يا احتساهما ما يلا:
 -1أن تكون معاجلل لماجة أو مواج يا الخطل الج اةسيل المقةةة.
 -2أن ال تق عالمل الطالب يا ك م ما عن يج جاً.

 -3تةصج عالمل معفى للمواج المعاجلل وهالتالا ال تجخ هذه المواج ضمن معجله التةاكما.
ب -على الطالب الم تق من هة امج ما ستية يا ال امعل إلى هة امج ما ستية آخة ييما ي التقجم هطلب
معاجلل المواج التا جةسما يا تخصصه الساه  -ويةغب يا احتساهما يا تخصصه ال جيج  -على
ال موذج المعج لمذا الغةض من وحجة القهو والتس ي وتتم الموايقل على احتساب المواج هقةاة من
الم لس ه ان على ت سيب من ل ل الجةاسات العليا يا الكليل وتوصيل من ل ل القسم المختص.

ج -يحسم يص جةاسا واحج من الحج األعلى من المجة المسمو هما للحصو على جة ل الما ستية
مقاه ك ( )6ساعات معتمجة تحتسب أو تعاج للطالب.

المادة ( :)25أ -ي وأ التحوي من مساة االمتحان الةام إلى مساة الةسالل أو العكس هقةاة من الم لس ه ان على

ت سيب ل ل الكليل وتوصيل ل ل القسم ي ولمةة واحجة يقط وذلك خال الفصو األةهع األولى من
التحا الطالب هالهة امج.

ب -ع ج تحوي الطالب من مساة الةسالل أو الةام إلى آخة يا الهة امج فسه تحسب له كايل المواج
المةتةكل يا المساةين والتا جةسما وحسب الخطل الجةاسيل التا ا تق إليما.
المادة ( :)26ي وأ للطالب الملتح ههة امج ما ستية يا ال امعل أن يجةس ما ال يأيج على ( )6ساعات معتمجة
يا هة امج ما ستية مماث يا امعل أخةى وذلك هموايقل الم لس ه ان على ت سيب ل ل الكليل

وتوصيل ل ل القسم ةةيطل أن ال يكون قج عوج له إي ساعل معتمجة من هة امج ما ستية مماث

ع ج قهولهي وتحتسب هذه المواج ويقاً ألحكام هذه التعليمات.
التقويـم:

المادة ( :)27الحج األج ى لعالمل ال ا يا ك ماجة من مواج هة امج الما ستية هو (ج ( )+يم أائج)ي وأما
المواج االستجةاكيل يعالمل ال ا يا ك م ما ها (ج ( )-يم اقص) وتةصج هاِ ( ا د أو ةاسب).
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المادة ( :)28أ -الحج األج ى لل ا يا المعج التةاكما للمواج التا جةسما الطالب يا هة امج الما ستية هو
( )3ثالث قاط.

د ييما وحص هما على عالمل (ب) أو اق وال ي وأ

ب -ي وأ للطالب إعاجة جةاسل أي ماجة

إعاجة جةاسل الماجة الواحجة أكثة من مةة.

ج -إذا أعاج الطالب جةاسل ماجة سوان لةسوهه ييما أو لةيع معجله تحسب له العالمل األعلى يا
المعج التةاكما.
ج -مع مةاعاة ما وةج يا الفقةة (ج) من هذه الماجة يحسب يا المعج التةاكما عالمات ميع
المواج التا جةسما الطالب يا ال امعل وي خطته الجةاسيل

احاً أو ةسوهاً.

المادة ( :)29ي وأ للطالب جةاسل مواج إضاييل على خطته الجةاسيل ةةيطل ت سيب من ل تا القسم والكليل

وموايقل الم لس وال تحتسب عالمات هذه المواج ضمن المعج التةاكما.
المادة ( :)30يكون توأيع العالمات لمواج الما ستية على ال حو التالا:
أ )60%( -ألعما الفص .

ب )40%( -لالمتحان ال مائا.
ويستث ى مما وةج يا هاتين الفقةتين  :مواج ال جوات ي الهحوث والمختهةات ي التصاميم واالختهاةات
العمليل ي والتجةيب العملا التا لما ساعات معتمجة؛ إذ تكون لما عالمل واحجة تةك كام عالمل
الماجة.

المادة ( :)31أ -ألغةاض احتساب المعج الفصلا والتةاكما يخصص لعالمل المواج هالةموأ ال قاط المهي ل إأان
ك م ما:

الرمز

النقاط

أ+

00ي4

أ

75ي3

أ-

50ي3

ب+

25ي3

ب

00ي3

ب-

75ي2

ج+

50ي2

ج

25ي2

ب -تخصص ال قاط والتقجيةات التاليل لك من المعج الفصلا والمعج التةاكما للطالب:
النقاط

التقدير

5ي00 – 3ي4

ممتاأ

00ي49 – 3ي3

يج جاً
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ةاسب

أق من 3
اإلنذار األكاديمي والفصل من الجامعة:

المادة ( :)32ي ذة الطالب إذا لم يحص يا مايل أي يص جةاسا على الحج األج ى للمعج التةاكما ( )3قاط
يا المواج التا جةسما حتى مايل ذلك الفص .

المادة ( :)33يفص الطالب من الهة امج هقةاة من الم لس ه ان على ت سيب من ل ل الكليل وتوصيل من ل ل
القسم يا الحاالت التاليل:

أ -إذا لم يحص على الحج األج ى للمعج التةاكما يا المواج التا جةسما هعج مةوة يصلين
جةاسيين من تاةيخ اإل ذاة.

ب -إذا لم يحق ةةوط التخةج ضمن المجة المسمو هما يا هذه التعليمات.
ج -إذا اةتكب مخالفل تو ب يصله وي األ ظمل والتعليمات المعمو هما يا ال امعل.
ج -إذا ا سحب أو عج م سحها من ميع المواج التا س لما يا الفص األو من جةاسته.
ها -إذا لم يس

لفص ماي أو ا سحب من ميع المواج المس

لمجة الت ي المسمو هما.

ييما يا ذلك الفص هعج است فاذه

و -إذا ةسب يا ماجتين إ هاةيتين من خطته الجةاسيل أو مةتين يا فس الماجة.
أ -إذا ةسب يا االمتحان الةام مةتين ويا هذه الحالل يم د ةماجة جهلوم الجةاسات العليا.

 إذا ةسب يا م اقةل الةسالل أو لم ي ِة التعجيالت المطلوهل ضمن المجة المحججة يا هذهالتعليمات وي وأ أن يتقجم الطالب هطلب للحصو على جهلوم الجةاسات العليا ويقاً للماجة ()34

من هذه التعليمات.

المادة ( :)34يح للطالب المفصو أكاجيميا من الهة امج أن يتقجم هطلب للحصو على دبلوم الدراسات العليا
ةةيطل أن:

 -1يكون قج جةس على األق ( )18ساعل معتمجة يا هة امج الما ستية وهمعج تةاكما ال يق
عن ( )2.5قطل وتحسب كايل المواج التا جةسما من ضمن عجج الساعات الالأمل لم د ةماجة
جهلوم الجةاسات العليا.
 -2يجةس على األق ( )3ساعات من مستوى ( )500يما يو هعج قهوله يا هة امج جهلوم
الجةاسات العليا.

 -3يجةس على األكثة ( )9ساعات من مستوى ( )400يما يو من مواج لم يسه أن جةسما يا
الهكالوةيوس هعج قهوله يا هة امج جهلوم الجةاسات العليا.
 -4تطه تعليمات م د ةماجة جهلوم الجةاسات العليا على الطلهل المقهولين وي أحكام هذه الماجة.
اإلشراف:
المادة ( :)35أ -يصجة الم لس ق اة اًة يتضمن  :تعيين المةةف ي وتحجيج ع وان الةسالل ومةةوع خطتما ي يا

ان على ت سيب ل ل
موعج ال يت اوأ مايل الفص الةاهع اللتحا الطالب هالهة امج ي وذلك ه ً
الكليل وتوصيل ل ل القسم.
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ب -ي ب أن ال تق المجة الأم يل الفاصلل هين قهو مةةوع خطل ةسالل الطالب وم اقةل الةسالل
عن يص جةاسا واحج.
ج-يتقجم الطالب لم اقةل ةسالته ال امعيل هعج ا مان كايل المواج المقةةة على ان ال يق معجله
التةاكما يا هذه المواج عن ( )3ثالث قاط.

تم اضايل أحكام الماجة (/35ج) همو ب قةاة م لس العمجان ةقم ()2016/40/1526

بتاريخ

2016/8/8

المادة (:)36أ -يةتةط يا المةةف أن يكون أستاذاً أو أستاذاً مةاةكاًي أو محاض اًة متفةغاً ماهالً للتعيين يا ةتهل
أستاذ مةاةك على األق .

ب -ي وأ ع ج الحا ل أن يتولى األستاذ المساعج أو المحاضة المتفةغ الماه للتعيين يا ةتهل أستاذ
مساعجي اإلةةاف على الةسالل ي ةةيطل أن يكون قج ةة هحثين أو قُهِ له لل ةة هحثان  -على
األق  -يا م الت علميل محكمل ومعتمجة من قه ال امعل هعج حصوله على جة ل الجكتوةاة
وأن ال يكون أي من الهحثين مستالً من ةسالته للما ستية أو الجكتوةاة.
المادة ( :)37أ -يكون الحج األعلى لعجج الةسائ التا يح للمةةف اإلةةاف عليما يا وقت واحج على ال حو
االتا:

 )6( -1ةسائ إذا كان أستاذاً.

 )4( -2ةسائ إذا كان أستاذاً مةاةكاً.
 )2( -3ةسائ إذا كان أستاذ مساعجاً.

تم تعجي أحكام الفقةة (أ) من الماجة  37همو ب قةاة م لس العمجان ةقم ( )2018/7/376يا

ا تماعه ةقم ( )2018/7تاةيخ 2017/11/20
ب -يطه الحج األعلى لعجج الةسائ التا يح للمةةف اإلةةاف عليما يا وقت واحج على ةسائ
الما ستية و الجكتوةاه معاً.

المادة ( :)38ي وأ أن يقةة الم لس هاقت اة من المةةف وتوصيل من ل ل القسم وت سيب من ل ل الكليل تسميل
عضو هيئل تجةيس اخة لمةاةكته يا اإلةةاف على ةسالل الطالب ةةيطل تحقيقه ةةوط المةةف.

المادة ( :)39أ -ي وأ تغيية المةةف أو المةةف المةاةك لظةوف مهةةة وذلك هالطةيقل فسما التا تم هما تعيي ه.

ب -ي وأ تعجي ع وان الةسالل وخطتماي إذا اقتضت ظةوف الهحث ذلكي ويتم التعجي هالطةيقل فسما
التا تمت هما الموايقل عليما.
ان على تقةية علما عن المةةوع الساه
ج -ي وأ تغيية مةةوع خطل الةسالل ال امعيل للطالب ه ً
يتضمن اال اأات والمعوقات إلتمام المةةوع ويتم التغيية هالطةيقل فسما التا تمت هما الموايقل
عليه.
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المادة ( :)40ي وأ هقةاة من الم لسي ه ان على توصيل ل ل القسم وت سيب ل ل الكليل أن يةةف عضو هيئل
التجةيس الحاص على إ اأة على ةسالل الطالب أو االستمةاة أو المةاةكل هاإلةةافي على أن ال يأيج

عن ثالث ةسائ ما ستية أو جكتوةاهي ةةيطل توا جه جاخ المملكل

المادة ( :)41يصةف للمةةف عن ك ةسالل يةةف عليما و حتى تخةج الطالب مهلغ ( )600جي اة تجيع يا مايل
الفتةة و يا حا و وج مةةف مةاةك يقسم المهلغ م اصفل هي مما.
تم تعجي

أحكام الماجة ( )41همو ب قةاة م لس العمجان ةقم ( )2017/16/500هتاةيخ

2017/1/30

المادة ( :)42تةك ل ل الم اقةل هقةاة من الم لس وهت سيب من ل ل الكليل وتوصيل من ل ل القسم هحيث
تتكون من:

أ -المةةف (الم فةج أو الةئيسا)  /ةئيساً.

ب -المةةف المةاةك  /عضواً.

ج -عضوي هيئل تجةيس على األق من جاخ ال امعل ممن تتواية ييمم ةةوط اإلةةاف يختاةهم
الم لس من أةهعل يتم تةةيحمم من المةةف وةئيس القسم وتوصيل من ل ل القسم وت سيب ل ل
الكليل.
ج -ممتحن خاة ا واحج على األق من خاةج ال امعل هةتهل ال تق عن استاذ مةاةك تتواية ييه
ان على اقت اة من المةةفي وت سيب من ل ل الكليل وتوصيل من ل ل القسم.
ةةوط اإلةةاف ه ً
ها -يقجم طلب تةكي الل ل للقسم قه موعج الم اقةل المقتة هثالث أساهيع على االق .
و -يسلم الطالب سخاً من الةسالل ألعضان الل ل قه أسهوعين على األق من موعج الم اقةل.
المادة ( :)43أ -يعتمج الم لس مواصفات الةسالل.

ب -تكون م اقةل الةسالل هصوةة عل يل وتتم إ ةاناتما على الو ه التالا:
 -1يعةض الطالب ملخصاً لةسالته .

 -2يغاجة األه والأواة قاعل الم اقةل.
 -3يتولى ةئيس الل ل إجاةة الم اقةلي وهعج ا تمائما تتجاو الل ل ي وتقةة ه غلهيل أعضائما
إحجى ال تائج التاليل:

أ .ا دي وعلى الطالب تسليم ةسالته خال أسهوع من تاةيخ الم اقةل.
ب .ا د هعج إ ةان تعجيالت طفيفل ؛ ويا هذه الحالل على الطالب تعجي ةسالته واقةاة
التعجيالت من أعضان الل ل وتسليمما يا مجة ال تت اوأ ةم اًة من تاةيخ الم اقةل واال

اعتهة ةاسهاً.

ج .تعجي ةسالل ؛ ويا هذه الحالل على الطالب تعجي ةسالته واقةاة التعجيالت من أعضان
الل ل وتسليم ةسالته يا مجة ال تت اوأ أةهعل أةمة من تاةيخ الم اقةل واال اعتهة ةاسهاً.

ج .ةاسب.
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جِّ -
يقجم الممتحن الخاة ا تقةية تفصيلا عن الم اقةل إلى عميج كليل الجةاسات العليا وي ال موذج
المعتمج لذلك.
ان على ت سيب ل ل الكليل وتوصيل ل ل القسم وي
ج -يعتمج الم لس قةاة ل ل الم اقةل ه ً
ال موذج المعج لذلك.
االمتحان الشامل لبرنامج الماجستير دون رسالة:
المادة ( :)44أ -يعقج االمتحان الةام مةة واحجة يا ك يص جةاسا هما ييما الفص الصيفا.
ب -تتولى ل ل القسم الممام التاليل:

 .1ت ظيم االمتحان الةام واجاةة ةاو ه وي الخطل الجةاسيل.
 .2تحجيج الم االت التا يةملما االمتحان هما ال يأيج عن ستل م االت قه موعج االمتحان
هفص جةاسا على األق .
 .3اختياة أعضان هيئل التجةيس من المختصين هموضوع االمتحان للقيام هوضع قائمل من
األسئلل ومفاتيد اإل ااهل على أن يتم اختياة العجج الم اسب من األسئلل من ل ل الجةاسات
العليا يا القسم وتصحيد اإل اهات.
 .4ت سيب تائج االمتحان الةام لل ل الكليل لجةاستما والتوصيل هة ما إلى الم لس إلقةاةها.
تم تعجي

أحكام الماجة (/44أ) همو ب قةاة م لس العمجان ةقم ()2021/20/681

هتاةيخ

2021/5/24

المادة ( :)45أ" -يتقجم الطالب لالمتحان الةام هعج إ مائه المواج المقةةة ةةيطل أن ال يق معجله التةاكما
يا هذه المواج عن ( )3ثالث قاط.

ب -إذا ةسب الطالب يا االمتحان الةام للمةة األولى يمك ه التقجم لمذا االمتحان لمةة ثا يل
يقط.

ج -تس

تي ل الطالب ( ا د) أو(ةاسب) يا االمتحان الةام يا كةف عالماته.
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منح درجة الماجستير:
المادة ( :)46أ -تم د جة ل الما ستية هقةاة من م لس العمجان ه ان على ت سيب الم لس وتوصيل ل تا
الكليل والقسم المختصين.

ب -تم د الةماجات والجة ات يا المواعيج المقةةة وي التقويم ال امعا.
أحكـــــــــــام عامـــــــــــــة:
المادة ( :)47أ -على الطالب إيجاع سختين من ةسالته يا مكتهل ال امعل  -سخل وةقيل و سخل الكتةو يل -
وتسليم أةهع سخ وةقيل إلى ك من :كليل الجةاسات العليا /الكليل المع يل /القسم /المةةف على

المعج لمذه
الةسالل هاإلضايل إلى سخل الكتةو يل إلى كليل الجةاسات العليا وي ال موذج المعتمج و ّ
الغايل من كليل الجةاسات العليا.

ب -يفوض الطالب ال امعل (خطياً) ح تصوية الةسالل كلياً أو أئياً وذلك لغايات الهحث العلما
والتهاج مع ال امعات والماسسات التعليميل األخةى.

المادة ( :)48تطه تعليمات م د جة ل الهكالوةيوس المعمو هما يا ال امعلي حيثما ي طه ذلك على الحاالت
التا لم يةج ييما ص يا هذه التعليمات.

المادة ( :)49يهت م لس العمجان يا الحاالت التا لم يةج هما ص يا هذه التعليمات ويا اإلةكاالت التا ت ة
عن تطهيقما.

المادة ( : )50العميج وعمجان الكلياتي ومجية وحجة القهو والتس ي مساولون عن ت فيذ أحكام هذه التعليمات ك
ييما يخصه.
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