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تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة الزيتونة االردنية الخاصة
) من نظام منح3صادرة عن مجلس العمداء بموجب الفقرة (أ) من المادة  (
الزيتونة االردنية الخاصةالدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة 

):1المادة  (
خالف ذلك:يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين الواردة إزاء كل منها ما مل تدل القرينة على ):2المادة  (

جامعة الزيتونة األردنية اخلاصة.:الجامعة   
جملس عمداء اجلامعة.لعمداء :امجلس 

جملس الدراسات العليا.المجلس        :
عمادة البحث العلمي والدراسات العلياالعمادة          :

الدراسات العليا.البحث العلمي و عميد :العميد     
الكلية املعنية.:الكلية    

عميد الكلية املعنية.:عميد الكلية 
جلنة الدراسات العليا يف الكلية املعنية.:لجنة الكلية 
القسم املعين يف الكلية الذي مينح برامج دراسات عليا.:القسم      
املعين.جلنة الدراسات العليا يف القسم:لجنة القسم

يشكل جملس العمداء جملسًا للدراسات العليا برئاسة العميد ويضم يف عضويته عمداء الكليات اليت تطرح برامج .أ):3المادة (
.اجلامعةخارجخيتارمها جملس العمداء من 

ت.ب
التوصية إىل جملس العمداء بفتح أي برنامج من برامج الدراسات العليا يف اجلامعة أو جتميده أو إلغائه..1
إعداد مشاريع التعليمات اخلاصة بشؤون الدراسات العليا..2
عداد النماذج املطلوبة للدراسات العليا .إ.3
التوصية اىل جملس العمداء يف قضايا طلبة الدراسات العليا ..4
اىل جملس العمداء باعتماد اخلطط الدراسية لربامج الدراسات العليا .التوصية .5
التوصية للجنة اخلطة الدراسية يف اجلامعة باخلطط الدراسية اجلديدة أو املعدلة..6
التحقق من استيفاء الشروط املطلوبة لتخرج طلبة الدراسات العليا والتنسيب إىل جملس العمداء بتخرجيهم..7
ريسية يف الدراسات العليا ورفع نتائج التقومي إىل رئيس اجلامعة.تقومي العملية التد.8
.التوصية اىل جملس العمداء بتعديل التعليمات اخلاصة بالدراسات العليا.9

إىل جملس العمداء بأعداد الطلبة الذين سيقبلون سنوياً .التوصية.10
عمادة.لإعداد مشروع املوازنة السنوية ل.11
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إليه العميد أو رئيس اجلامعة .النظر يف األمور اليت حييلها.12
عتماد خطط الرسائل العلمية املقدمة من طلبة الدراسات العليا يف   كليات اجلامعًة.ا.13
عتماد املشرفني على الرسائل العلمية .ا.14
عتماد تشكيل جلان املناقشة ومواعيد مناقشة الرسائل.ا.15
التوصية إىل جملس العمداء مبنح الدرجة العلمية ..16

والجامعةلجان الدراسات العليا في القسم والكلية):4(المادة 
اهليئةمنأعضاءثالثةمن" القسميفالعلياالدراساتجلنة" املاجستريدرجةمينحالذيالقسمجملسيشكل.1.أ

الرتباختيارهميفوتراعىالعليا،بالدراساتاملتعلقةالقسمجملسصالحياتإليهاويفوضعامملدةفيهالتدريسية
.القسمرئيسرئاستهاويتوىلاألكادميية

تشمل صالحيات جلنة القسم ما يلي :.2
اإلشراف على كافة األمور ذات العالقة بالدراسات العليا في القسم ..أ

.اخلطة االسرتشادية املعتمدةتهم وفق متابعو اإلرشاد األكادميي للطلبة يف القسم.ب
الكلية يف األمور التالية:تقدمي التوصيات إىل جلنة .ج

.تطويرهاأوا،ؤهإلغاأو،تجميدهاأو،القسمفيجديدةعليادراساتبرامجإنشاءُ .1
إقرار الخطط الدراسية الجديدة أو المعدلة..2
تحديد أعداد الطلبة المقترح قبولهم سنويا..3
قبول الطلبة الجدد..4
تحديد المواد االستدراكية..5
وعنوان الرسالة.(إن وجد)المشاركتسمية المشرف والمشرف .6
إقرار مشاريع خطط الرسائل الجامعية..7
انتقال الطلبة وتحويلهم من تخصص إلى تخصص آخر..8
معادلة المواد الدراسية..9

تشكيل جلان املناقشة وحتديد مواعيدها..10
اعتماد نتائج امتحانات املواد الدراسية لربامج الدراسات العليا..11

ويكونالعليابالدراساتاملتعلقةالكليةجملسصالحياتإليهاوتفوضعامملدة"الكليةجلنة"الكليةجملسيشكل.1.ب
:يتاآلالنحوعلىاللجنةتشكيل

أو من ينيبه /رئيساً.الكلية عميد .أ
رؤساء جلان الدراسات العليا يف األقسام أعضاء..ب
.احلاجةعنداملشاركنياألساتذةمنيكوناأنْ وجيوزالكليةيفاألساتذةمنيستدر ئةهيعضوا.ج
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:ما يأيتتشمل صالحيات جلنة الكلية.د
اإلشراف على أمور الدراسات العليا يف الكلية..1
.املناسبالقرارالختاذإىلوالتنسيباملادةهذهمن/أ)2/ج(البنديفالواردةالقسمجلنةتوصياتدراسة.2
مشرتكة بني قسمني أو أكثر تشكل هذه اللجنة  برئاسة عميد الكلية يف الكليات اليت لديها برامج دراسات عليا.3

وعضوية رؤساء األقسام فيها .
برئاسة هذهأحد العميدين رئيس يكلف اليف الكليات اليت لديها برامج دراسات عليا مشرتكة بني كليتني أو أكثر .4

هما.اللجنة وعضوية رؤساء األقسام في
القسم يف حالة عدم وجودها.تقوم جلنة الكلية مبهمات جلنة .5

يف مطلع كل عام جامعي ، ويكون تشكيل اللجنة على اجلامعية"أخالقيات الرسائلتسمى "جلنة ي.1.ج
-النحو اآليت:

عميد / رئيساً.أ. ال
. أدىنحداً أستاذبرتبةالتدريسيةاهليئةمنأعضاءأربعة. ب

بتوصية من جلنيت القسم والكلية مبا يف ذلك للرسائل اجلامعيةيف اجلوانب األخالقيةتكون مهمة هذه اللجنة النظر .2

ومراعاة قوانني محاية امللكية الفكرية.
الماجستيردرجةعلىالحصولمتطــلبات):5المادة (

حسب اخلطة الدراسية اليت يقرها جملس أدىنحداً ) ساعة معتمدة 33تكون متطلبات احلصول على درجة املاجستري (
الشامل والرسالة على النحو اآليت:توزع هذه املتطلبات وفقاً ملساريالعمداء،و 

:  برنامج املاجستري (مسار الشامل):أوالً 
مبنهجيةختتصمادةبينهامن) 700(مستوىمنأدىنحداً معتمدةساعة) 24(وهيبنجاح،اإلجباريةاملواددراسة.أ

. منهمالكلمعتمدةساعات) 3(بواقعمشروع حبثومادةالعلمي،البحث
).700(مستوىمناالختياريةاملوادمنأعلىحداً بنجاحمعتمدةساعات) 9(دراسة.ب
%).     75.ج

:  برنامج املاجستري (مسار الرسالة):ثانياً 
معتمدة،ساعاتثالثتتضمن)700(مستوىمنأدىنحداً معتمدةساعة)15(وهيبنجاح،اإلجباريةاملواددراسة.أ

.مبنهجية البحث العلميختتص
.)700(مستوىمناالختياريةاملوادمنبنجاحأعلىحداً معتمدةساعات) 9(دراسة.ب
9إعداد رسالة جامعية خيصص هلا (.ج

%).     75ومبعدل تراكمي ال يقل عن (
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:ثالثاً 
ساعات) 3(علىيزيدالمادراسةلسمنوقرارالكليةجلنةمنوتوصيةالقسم،جلنةمنبتنسيبللطالبجيوز.أ

منلهحتتسبحبيثبالتخصص،عالقةذاتتكونشريطة أن)700(مستوىمنالدراسيةخطتهخارجمنمعتمدة
.االختياريةاملوادضمن

.ب
دراسة مادة اختيارية من اخلطة تكون بديلة عن مادة إجبارية غري مطروحة شريطة: 

أن يكون الطالب متوقعا خترجه خالل الفصل الدراسي نفسه. .1
إعداد رسالته اجلامعية أو أنه على وشك االنتهاء منها، وقارب من استنفاد املدة .2

القانونية.
.اإلجباريةاملوادقائمةمنواحدةمادةدراسةسوىللطالبيبقملأنه .3
أال تكون املادة  املستبدلة من ضمن املواد األساسية ذات اجلانب التطبيقي للتخصص..4

ج. عند طرح مواد (موضوعات خاصة) ضمن اخلطط الدراسية حتتسب املادة  للطالب مرة واحدة فقط حىت إذا اختلفت 
املوضوعات. 

المواد االستدراكية:)6المادة (
االستدراكيةاملوادالقسمحيددالبكالوريوس،مرحلةيفلتخصصهمغايرختصصيفماجستريبرنامجيفالطالبقبولعند.أ

) 9(علىتزيدالأنعلىللطالب،العلمياملستوىلرفعضروريةيراهااليتالبكالوريوسمستوىموادمنلهالالزمة
إعفاءمنوقراروالكليةالقسمجلنيتمنبتنسيبوجيوزالقبول،طلبيفاملوادهذهوحتددمعتمدة،ساعات
.السابقةاملرحلةيفالطالبكفايةعنتوضيحيةبياناتتوافرإذاجزئياً دراستهامنالطالب

برنامجيفذاتهالتخصصهوالبكالوريوسدرجةيفختصصهيكونالذيالطالبمناستدراكيةموادأيتطلبال.ب
.فيهقبلالذياملاجستري

ال تحسب ساعات المواد االستدراكية ضمن الساعات %) و 50عالمة النجاح في المواد االستدراكية هي (.ج
، وتظهر هذه المواد في الكشف دون عالمات (ناجح، راسب).الماجستيرالمعتمدة المطلوبة لنيل درجة

.د
القبــــــــــــول):7المادة (

حيدد جملس العمداء مطلع كل 
.ضمن الطاقة االستيعابية العامة اخلاصة للربامجعلى تنسيب من جلان الدراسات العليا يف األقسام والكليات املختصة

تقديم الطلبات وإجراءاتها):8(المادة
الذي يرغب املاجستري على النموذج الصادر عن دائرة القبول والتسجيل حمددًا املسارتقدم طلبات االلتحاق لربنامج.أ

عمادة وترفق بتلك الطلبات مجيع األوراق الثبوتيه الالزمة.الااللتحاق به (الشامل أو الرسالة) خالل الفرتة اليت حتددها 
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وتدقيقها، وإعداد قائمة بأمساء الطلبة املقرتح قبوهلم عمادة بالتنسيق مع دائرة القبول والتسجيل بفرز هذه الطلباتالتقوم .ب
يف الربامج املختلفة، وفقًا ألسس املفاضلة الواردة يف التعليمات، وإرسال قائمة (األصالء والبدالء) املقرتح قبوهلم مع 

.عمادةال
يصدر .ج

):9المادة (
عـامةشروط

يشرتط لقبول الطالب يف برنامج املاجستري أن يكون حاصًال على درجة البكالوريوس أو ما يعادهلا من جامعة أو معهد - أ
بتقدير ال يقل عن جيد ، وأن يكون الطالب منتظماً يف دراسته.

يف حال عدم اكتمال املقاعد املخصصة ألي برنامج ماجستري حسبما ورد يف البند (أ) جيوز قبول ما ال يزيد على ب.
%) من إمجايل املقاعد للحاصلني على:20(

درجة الدبلوم العايل بتقدير ال يقل عن جيد جداً. .1
الفصليفاملاجستريبرنامجخطةمنمواد) 3(الطالبيدرسأنشريطةيعادلهماأومقبولبتقديرالبكالوريوسدرجة.2

ذلكيفاملقبولنيالطلبةجلميعموحدةتكونحبيثاإلجبارية،املوادمنبهااللتحاقاملرادالقسمحيددهاللقبولاألول
عنيقلالتراكميومبعدلمنهالكلأدىنحداً %) 70(وبعالمةبنجاحالثالثاملوادالطالبجيتازوأن. الربنامج

هذاحيققملفإنخطته،يفاملقررةاملوادضمناملوادهذهلهوحتسبنظامياً طالباً الطالبيصبح) وعندها75%(
.اجلامعةيفقبولهيلغىكامالالشرط

برامج املاجستري إرفاق شهادة تبني اجتيازه المتحان إحدىللقبول يف. يشرتط على الطالب املتقدم بطلب التحاق 1ج. 
التوفل أو ما يعادله على النحو اآليت:

) للتخصصات IBT) يف امتحان (61)/ أو عالمة ال  تقل عن (ITP) يف امتحان التوفل (500عالمة ال تقل عن (.أ
العلمية.

) للتخصصات IBT) يف امتحان (32مة ال تقل عن ()/أو عالITP) يف امتحان التوفل (400عالمة ال تقل عن (.ب
اإلنسانية. 

) لتخصصات اللغة IBT) يف امتحان (79)/ أو عالمة ال تقل عن (ITP) يف امتحان التوفل (550عالمة ال تقل عن (.ج
جنليزي والتخصصات اليت تندرج حتت مظلة اللغة اإلجنليزية مثل: األدب اإلجنليزي، والرتمجة، واإلمجيعهااإلجنليزية 

التطبيقي، واللغويات، وأساليب تدريس اللغة اإلجنليزية، بغض النظر عن الكلية اليت ينتمي إليها التخصص.
التقدم الجتياز االمتحان الوطين الذي تعده وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بديال عن امتحان أو، ميكن للطالب . 2

التوفل وذلك حسب العالمات التالية:
لطلبة ختصصات الطب وطب األسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة والطب البيطري واهلندسة وكافة ختصصات % 75.أ

اللغة االجنليزية.
باقي التخصات العلمية وختصص املاجستري يف ادارة األعمال.طلبة % ل65.ب
مال وختصصات اللغة % لطلبة التخصصات االنسانية واالقتصادية واالدارية باستثناء املاجستري يف ادارة األع50.ج
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.مجيعهااالجنليزية 
3.

العربية إذا كانوا سيلتحقون بربنامج املاجستري يف اللغة العربية شريطة اللغة ) أعاله الطلبة غري املتحدثني ب3يستثىن من (.4
يف لغة أخرى غريها.تقدمي إثبات كفايتهم يف لغتهم أو 

ال يقبل الطالب يف برناجمني دراسيني يف آن واحد يف أي مرحلة من مراحل دراسته.-د
جيوز للقسم أن يضع أية شروط خاصة لاللتحاق بالربنامج الذي يطرحه، على أن تظهر هذه الشروط يف اخلطة الدراسية، -هـ

لتعليمات.وتقر مع إقرار اخلطة الدراسية ، وال تتعارض مع هذه ا
ال يقبل يف الربنامج من كان قد فصل منه أو من صدرت حبقه عقوبة الفصل التأدييب يف مرحلة البكالوريوس.-و
جيوز قبول طلبة يف برنامج  املاجسيرت على الفصل الصيفي.-ز 
بتقدير ال يقل عن جيد جداً يف جيوز قبول من حصل على درجة الدبلوم العايل  مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه املادة، - ح

برنامج املاجستري شريطة حتقيق الشروط التالية:
) ساعات معتمدة.9(لىيزيد عدد الساعات احملتسبه من برنامج الدبلوم العايل عّال أ.1
أن يكون برنامج الدبلوم العايل الذي حصل عليه الطالب صادراً عن إحدى اجلامعات األردنية أو ما يعادهلا..2
.أو التدرييببرامج الدبلوم التأهيلي أو املهينأي من حتتسب ساعات من ّال أ.3
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والعبء الدراسيمدة الـدراسة):10املادة (
الفصلباستثناء(دراسية فصولثالثةهواملاجستريدرجةعلىللحصولمسجالً الطالبيقضيهااليتللمدةاألدىناحلد.أ

.)الصيفي
باستثناء(دراسيةفصولستةهواملاجستريدرجةعلىللحصولمسجالً الطالبيقضيهااليتللمدةاألعلىاحلد.ب

.لسمبوافقةوذلكواحد،دراسيفصلملدةللتمديدقابلةالدراسةيفانتظامهبدءمناعتباراً ) الصيفيةالفصول
حتسب مدة االنقطاع عن الدراسة من احلد األعلى لنيل درجة املاجستري..ج
ال حتسب مدة التأجيل واالنسحاب من احلد األعلى املنصوص عليه يف الفقرة "ب" من هذه املادة ..د
الدراسة.ال تزيد مدة التأجيل واالنسحاب مبجموعها على فصلني دراسيني طوال مدة .ه
ال تؤجل الدراسة للطالب إال بعد مضي فصل دراسي واحد على األقل على انتظامه يف الدراسة يف اجلامعة  ..و
يعد الفصل الصيفي فصالً دراسياً لغايات دراسة مواد البحث العلمي والسري يف إعداد الرسائل اجلامعية، وجيوز طرح مواد .ز

ىن أو األعلى للمدة.من طبيعة أخرى وال حيسب من ضمن احلد األد
) 6. مراعاة احلد األعلى للحصول على درجة املاجستري ، يكون احلد األدىن للعبء الدراسي يف الفصل األول والثاين (1ح .

وال حتسب ساعات الرسالة من ضمن العبء الدراسي .، ة معتمدة) ساع12ساعات معتمدة واحلد األعلى (
) ساعات معتمدة ويسمح للطالب التسجيل للفصل الصيفي 6يف الفصل الصيفي (. يكون احلد األعلى للعبء الدراسي 2

شريطة أْن يكون قد انتظم بالدراسة يف الفصل األول او الثاين .
) ساعات معتمدة من احلد األدىن 3. جيوز يف حاالت خاصة يقرها عميد الكلية أْن يقل العبء الدراسي للطالب مبقدار (3

املسموح به .
االنتقال والتحويل:)11(المادة 

منبقرارالجامعةفيهنفسالبرنامجإلىأخرىجامعةفيالعلياالدراساتبرنامجمنالطالبينتقلانيجوز- أ
،إليهالمنتقلالبرنامجفيالقبولشروطتحقيقبعد،الكليةلجنةوتنسيبالقسملجنةتوصيةعلىوبناءً ، العميد
رنامجبببااللتحاقرغبتهحالفييعادلهاماأو%) 75(عنالتراكميمعدلهيقلّال وأ،لهشاغرمقعدوتوافر

.منهالمنتقلنفسه التخصص
للعميد، بناًء على توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة الكلية، أن يعادل للطالب املنتقل بعض املواد اليت درسها مبا يعادهلا -ب

) ساعات معتمدة، وال تدخل عالمات هذه املواد يف 9تتجاوز املواد املعادلة (ّال د برنامج الدراسات العليا،على أمن موا
املعدل الرتاكمي، ويتم رصد هذه العالمات بـ (ناجح).

) ساعات معتمدة.9يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج للطالب الذي يحسب له (- ج
علىبناءالعميدمنبقرارالجامعةداخلآخربرنامجإلىالعلياالدراساتبرنامجمنالطالبدراسةتحويليجوز. أ:)12المادة (

يرغبالذيالبرنامجفيالقبولشروطاستيفائهشريطةإليها،المنتقلالكليةلجنةوتنسيبالقسملجنةتوصية
%).75(عنالتراكميمعدلهيقلّال وألهشاغرمقعدوتوافرإليهالتحويل
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المعادلةالموادتتجاوزّال أعلى،التراكميمعدلهفيوتدخل،بعالماتهامعادلتهاتتمالتيالموادللطالبتحسب. ب
للحصولبهالمسموحاألعلىالحدمنواحددراسيفصلويحسممعتمدةساعة) 12(الحالةهذهفيالساعات

.الماجستيردرجةعلى
إذا ُنّص على ذلك حسب ما من خارج اخلطة الدراسية اليت التحق الطالب على أساسها إّال أ.  ال جيوز احتساب أي مواد:)13المادة (

) من هذه التعليمات.5ورد يف الفقرة ثالثاً/أ من املادة  (
درسها أو درس ما   يعادهلا سابقاً وحصل مبوجب ذلك املاجستري أو الدكتوراهب.   ال حتسب للطالب أي مادة من مستوى 

على درجة ع
القسم والكلية املعنيني.

) سـاعات 9مـدة احلصـول علـى الدرجـة للطالـب مقابـل كـل (ح بـه مـن املسمو ج.   حيسم فصل دراسي واحد من احلد األعلى 

.والفصلواإلنذارالتأجيللغاياتاملستجدالطالبمعاملةاملنتقلالطالبيعامل:)14المادة (
يزيدالمايدرساناجلامعةيفاملاجستريبرنامجيفامللتحقللطالبجيوز) 11(املادةمن) ب(الفقرةيفوردمامراعاةمع):15(المادة

:يليماشريطةأخرىجامعةيفمعتمدةساعات) 6(على
احلصول على موافقة العميد بناء على توصية من جلنيت الدراسات العليا يف القسم والكلية.- أ

) ساعات 9أال يزيد جمموع هذه الساعات والساعات اليت حتتسب للطالب عند انتقاله للجامعة من جامعة أخرى (-ب
معتمدة.

الرسالة إىل مسار الشامل، أوبالعكس، جيوز حتويل الطالب من مسار .أ):16المادة (
)12(من جلنيت الدراسات العليا يف القسم والكلية، شريطة توفر شاغر له وأن اليكون الطالب قد اجتاز بنجاح أكثر من 

%).75(ساعة معتمدة من اخلطة الدراسية مبعدل تراكمي ال يقل عن 
له وتدخل ةحتسب له مجيع املواد اليت درسها ضمن اخلطة الدراسية املقرّ ،ىل املسار اآلخرإمن مسار عند حتويل الطالب .ب

عالمات تلك املواد يف املعدل الرتاكمي للطالب.
العالمات واالمتحانات):17(المادة

للطالبسجلتعالمةأدىنوتكون%) 70(العلياالدراساتبرامجموادمنمادةكليفالنجاحلعالمةاألدىناحلد- أ
)50.(%

%).75احلد األدىن للنجاح هو احلصول على معدل تراكمي ال يقل عن (-ب
%) مرة واحدة ، وحتسب العالمة األخرية يف 75جيوز للطالب إعادة دراسة املادة  اليت حصل فيها على عالمة أقل من (- ج

املعدل الرتاكمي وتبقى األخرى يف 
ألوىل يف املعدل اإذا كانت املادة  املعادة اختيارية فيجوز للطالب دراسة مادة اختيارية أخرى غريها، وال حتسب املادة د.

الفصلي والرتاكمي لكنها تبقى يف سجله األكادميي.
يكون توزيع العالمات المتحانات مواد الدراسات العليا على النحو اآليت:):18المادة (
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أيأو،ملوضوعأوعرضاً وحبوثاً وتقارير،،اختبارينأواختباراً وتشملالفصل،ألعمالختصصالعالمةمن%) 60(.أ
.الطالببهُيكلفعلمينشاط

.النهائيلالمتحانختصصالعالمةمن% ) 40(.ب
.املوادمنالنسحابلموعدآخرقبلاالمتحاناتأوراقلهوتعادبعالماتهالطالبيبلغ.ج
:التايلالنحوعلىاملبينةالتقديراتوالرتاكميالفصلياملعدلوعالماتاملادةلعالماتخيصص.د

ممتاز100- 85
جيد جدا84.9- 75
جيد74.9- 70
مقبولفما دون70

، ب) من هذه املادة مواد الندوات والبحوث واملختربات وميستثىن مما ورد يف الفقرتني (أ -هـ
حتديد كيفية إجراء االمتحانات وتوزيع العالمات فيها.

ما يتعلق باالمتحانات فيتطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على احلاالت اليت مل يرد عليها نص يف هذه التعليمات -و
واملعدالت.والعالمات 

تثبت مجيع عالمات املواد اليت درسها الطالب يف سجل عالماته .):19المادة (

تكون إجراءات االمتحان الشامل لنيل درجة املاجستري على النحو اآليت:):20المادة (
املفاهيم املختلفة يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية، يهدف إىل قياس قدرة الطالب على الربط بني .أ

األساسية واملتقدمة، اليت اكتسبها من خمتلف املعارف، وتوظيفها يف حل املشكالت العلمية والتطبيقية يف ميدان ختصصه.
تتوىل جلنة القسم:.ب

ثالثة،عنعددهايقلّال وأالتخصص،جماالتتشمل،أنعلىالشاملاالمتحانيشملهااليتحتديد.1
بفصلاالمتحانموعدقبلللطلبةوالقراءاتواملراجعوتعلنلذلك،الالزمةوالقراءاتاملراجعواقرتاح
.األقلعلىواحددراسي

أعضاء مبن فيهم رئيسها، يتم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس ثالثةالتوصية إىل جلنة الكلية بتشكيل جلنة من .2
املختصني مبوضوع االمتحان، للقيام بو 

للتدريسنياملؤهلالتدريسهيئةأعضاءعلىاوتصحيحهالشاملاالمتحاناختباراتإعدادعمليةتقتصر.3
.واإلشراف

التنسيب بنتائج االمتحان الشامل إىل جلنة الدراسات العليا يف الكلية، لدراستها، والتوصية .4
إلقرارها.
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) ساعات، ويعقد ثالث 3يتكون االمتحان الشامل من ورقتني تقدمان يف يوم واحد يف جلستني مدة كل جلسة منها (.ج

هلذا الغرض.االمتحان حسب النموذج املعد 
عنالرتاكميمعدلهيقلّال أشريطةالدراسيةاخلطةمتطلباتموادمجيعبنجاحإبعدالشامللالمتحانالطالبيتقدم.د

)75.(%
مطروحةأوالفصليفمطروحةغريواحدةجباريةإمادةيفالنجاحعلىالشامللالمتحانالطالبتقدميتوقفإذا.ه

املوادمنبديلةمادةدراسةالكليةجلنةمنتوصيةعلىبناءمنبقرارميكنأخرى،إجباريةمادةمعومتعارضة
.للربنامجختياريةاال

حلد األعلى املسموح به إذا رسب الطالب يف االمتحان الشامل للمرة األوىل، ميكنه التقدم هلذا االمتحان مره ثانية ضمن ا.و
حصول على درجة املاجستري.لل

%) على األقل، وإذا رسب الطالب للمرة الثانية، يفصل من برنامج 75النجاح يف االمتحان الشامل (تكون عالمة.ز
املاجستري ومينح شهادة دبلوم الدراسات العليا.

تسجل نتيجة الطالب يف االمتحان الشامل يف كشف عالماته بعبارة ناجح أو راسب يف كل مره يتقدم فيها لالمتحان..ح
المواظبة):21المادة (

تشرتط املواظبة على مجيع الطلبة حسب الساعات املقرره لكل مادة يف اخلطة الدراسية .أ
%) من الساعات املقررة للمادة20اليسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من (.ب
الكلية،عميديقبلهماقهريأومرضيعذردونللمادةاملقررهالساعاتجمموعمن%) 20(مناكثرالطالبغابإذا.ج

مجيعويفجبارية،إكانتإذادراستهاإعادةوعليهرصفاملادةتلكيفنتيجتهوتكون،النهائيلإلمتحانالتقدممنحيرم
.والفصلاالنذارألغراضوالرتاكميالفصليالطالبعالماتمعدلحسابيفالرسوبذلكنتيجةتدخلاالحوال

يقبلهقهريلعذرأواملرضبسببالغيابهذاوكانماملادةاملقررهالساعاتمن%) 20(منأكثرالطالبغابإذا.د
مبااالنسحابأحكامعليهوتطبق،)منسحب(مالحظةسجلهيفوتثبت، املادةتلكمنمنسحباً يعدليةالكعميد
.بذلكوالتسجيلالقبولمديرالكليةعميدويبلغ.التعليماتهذهمن) 24(املادةمن) أ(البندمعيتفق

يف العذر املرضي أن يكون بشهادة صادرة  عن طبيب عيادة الطلبة يف اجلامعة أو عيادة معتمدة منه أوصادرة عن يشرتط.ه
مستشفى معتمد من قبل اجلامعة، وأن تقدم هذه الشهادة إىل عميد الكلية خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ 

رى  يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبوع من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة، ويف احلاالت  القاهرة األخ
زوال أسباب الغياب.

استمراريةيثبتأنعليهللمناقشةيتقدموملللرسالةاملعتمدةالساعاتواستوىفبنجاحاملوادمجيعدراسةالطالبأمتإذا):22(المادة
احلدضمنوذلكعنها؛املعلنالتسجيلفرتةخاللالتخرج،حنيإىلفصلكليفالتسجيلرسومبدفعوذلكتسجيله
.التعليماتهذهمن) 10(املادةيفعليهااملنصوصالتخرجملدةاألعلى

التأجيل
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) من هذه التعليمات، جيوز أن يؤجل الطالب دراسته مدة أقصاها فصالن دراسيان 10مع مراعاة الفقرة (و) من املادة  ():23المادة (
وذلك بقرار من عميد الكلية إذا كان التأجيل لفصل بعد دفع الرسوم املقررة حسب النموذج املعتمد متصالن أو منقطعان، 

ملعين، وال حتسب مدة التأجيل من احلد دراسي ، أما اذا كان التأجيل لفصل دراسي واحد
تأجيل دراسته إىل دائرة القبول والتسجيل بطلب قبل بداية الفصل الدراسي  لالطالباألعلى لسنوات الدراسة، على أن يتقدم

كما هو معلن عنه يف التقومي اجلامعي املعتمد.

):24(املادة
تحانات النهائيـة للجامعـة، شـريطة قبل أسبوعني من بدء االميسمح للطالب باالنسحاب من  مادة أو أكثر يف أي وقت .أ

:حسب اآليت) ساعات معتمدة 3أ
%) مـن قيمـة الرسـوم 25، ويفقـد الطالـب يف هـذه احلالـة (بدايـة دوام الطلبـة حسـب التقـومي اجلـامعيخالل أسبوع مـن .1

اليت ينسحب منها.عن املواد 
%) مـن قيمةالرسـوم عـن املـواد الـيت ينسـحب 50ويفقـد الطالـب يف هـذه احلالـة (وعني مـن بـدء دوام الطلبـة  خالل أسب.2

منها.
%) من قيمة الرسوم عن املواد اليت انسحب 75ويفقد الطالب يف هذه احلالة (من بدء دوام الطلبة أسابيع ثالثة خالل .3

منها.
%) مــن قيمــة الرســوم عــن املــواد الــيت 100ويفقــد الطالــب يف هــذه احلالــة (مخســة  أســابيع مــن بــدء دوام الطلبــة خــالل .4

ينسحب منها.
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تثبت يف ســجل الطـالب مالحـظة (منسحب) إذا انسحب كما ورد يف الفقرات (أ ، ب ، ج ، د) بأعاله..5
جيوز للطالب أن يتقدم بطلب انسحاب من الفصل إىل عميد الكليـة املعـين، وتثبـت يف سـجله مالحظـة منسـحب، وتبلـغ .ب

مـــن هـــذه )24(مـــن املـــادة (أ)ة يطبـــق عليـــه مـــاورد يف البنـــد شـــريطة أن يســـبق بـــدء االمتحانـــات النهائيـــة، ويف هـــذه احلالـــ
التعليمات.

يتم االنسحاب يف احلاالت الواردة أعاله حسب منوذج االنسحاب املعتمـد، ويتضـمن هـذا النمـوذج تنسـيب مـدرس املـادة  .ج
وموافقة عميد الكلية، ويرسل إىل مدير القبول والتسجيل.

فقد المقعد الجامعي):25(المادة
ســبوعني مــن بــدء الدراســة يف الفصــل الدراســي حســب التقــومي اجلــامعي ألــب املتخلــف عــن التســجيل بعــد مــرور الطايُعــدّ .أ

.املعتمد فاقدأ ملقعده يف اجلامعة
كادميي سجله األيلغىوخالف ذلك ملدة فصلني دراسيني حداً أقصىحيتفظ الطالب الذي فقد مقعده بسجله االكادميي .ب

يف اجلامعة.
، وينظر جملس العمداء يف إعادة قبوله، واالحتفاظ إلعادة قبوله يف اجلامعةجيوز للطالب الذي فقد مقعده أن يتقدم بطلب .ج

ووفقـا للتعليمــات 
ويف حالـة اخـتالف اخلطـة املعمـول .حلـدين األعلـى واألدىن لسـنوات التخـرجوحتسب مدة الدراسـة السـابقة ضـمن االنافذة، 

) ساعات معتمدة من املواد اليت حتتسب للطالب.9(
تأجيًال.ة التخلف عن اجلامعة فرت سب حتالطالباذا قبل جملس العمداء عذر .د
.كثر من فصليني دراسينيألبعذر مقبول يف اجلامعة الطالب عن الدراسة يتخلفال جيوز ان .ه
و قام بتأجيل دراسته ان يتقدم ألمتحان غري املكتمل للمواد اليت ختلف عن أعيد قبوله يف اجلامعة أجيوز للطالب الذي .و

تزيد مدة النقطاع او التأجيل عن فصليني دراسيني الّ أفقد املقعد او التأجيل شريطة مدة 
ة.كليالمتتاليني وأن يقوم بتأدية االمتحان حسب املواعيد املعلن عنها يف 

الـذي بتسـجيل املـواد أو الرسـالة اجلامعيـة، اعتبـاراً مـن بدايـة الفصـل ختلفـه عـن اجلامعـة يسمح للطالب العائد للدراسـة بعـد .ز
.ختلف فيه عن اجلامعةيلي الفصل الذي 

يعد تسجيل الطالب ملغى يف احلاالت التالية: ):26المادة(
إذا مل يداوم يف الفصل األول اللتحاقه بالربنامج..أ

) من هذه التعليمات.10إذا جتاوز فرتات التأجيل املنصوص عليها يف املادة  (.ب
. وإذا قبل العميد عذر الطالب الكليةالدراسة فصالً دراسياً دون عذر يقبله عميدعن ختلف عن التسجيل يف اجلامعة و إذا .ج

) مـــن هـــذه 10قبـــل بـــدء الفصـــل التـــايل لالنقطـــاع حتســـب مـــدة االنقطـــاع مـــن مـــدة التأجيـــل املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة  (
التعليمات.
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إذا مل يقم بتسديد الرسوم املقررة يف املواعيد احملددة من رئيس اجلامعة..د
األكاديمياإلنذار):27(المادة

:اآلتيةاحلاالتيفأولياً إنذاراً الطالبينذر- أ
باستثناء الفصل الدراسي االول 75إذا مل حيصل على احلد األدىن للمعدل الرتاكمي(- 1

.بالدراسة يف اجلامعةاللتحاق الطالب
يفأمهلقدالطالبأنالكليةجلنةمنوتنسيبالقسمجلنةمنوتوصيةاملشرفمنتقريرعلىبناءً العميدرأىإذا-2

.اجلامعيةرسالتهعلىالعمل
فصالً الصيفيالفصليعتربواللإلنذار،التايلالدراسيالفصلخاللاإلنذاريزلملإذاإنذاراً الطالبينذر-ب

.الغرضهلذادراسياً 
لغايات، وذلك استدراكيةمواداملسجلةاملوادمجيعكانتإذا؛دراسياً فصالً الطالبيدرسهالذيالدراسيالفصليعدال- ج

.األكادمييالفصلأواإلنذار

الفصل):28(المادة
يف الدراسات العليا يف احلاالت اآلتية:املاجسترييفصل الطالب من برنامج.أ

إذا مل يتمكن من إزالة اإلنذار .1
إذا رسب يف مناقشة الرسالة..2
إذا رسب يف االمتحان الشامل مرتني..3
) من هذه 4.10

التعليمات.
إذا ارتك.5
، ومل تقبل اجلهة املختصة عذر الطالب.فقد الطالب ملقعده فصلني دراسينيإذا جتاوزت مدة .6
بذلك، أما قرارات الكليةعميدالعميد و يصدر مدير دائرة القبول والتسجيل  قرارات اإلنذارات األكادميية، وعليه إعالم ب.

الفصل النهائي من اجلامعة فيصدرها جملس العمداء بناًء على تنسيب العميد.
حباالت االنقطاع واالنسحاب والتأجيل وقرارات الفصل من الكليةعميد العميد و يقوم مدير دائرة القبول والتسجيل بإعالم ج.

اجلامعة.
أمور أخرى ختص الطلبة على لوحة اإلعالنات يف كلية الطالب ةاجلامعة وأيعّد إعالن قرارات اإلنذار والفصل النهائي مند.يُ 

أو باستخدام الربيد اإللكرتوين للطالب أو الربيد املسجل "تبليغاً" باملعىن القانوين.
من أحد برامج الدراسات العليا؛ فإنّه ال جيوز أن يقبل يف الربنامج نفسه مرة ثانية.الطالب إذا فصل ه.

برناجمهمنمعتمدةساعات) 6(بدراسةرسالتهعلىويعمل،الرتاكميمعدلهتدىنبسببفصلالذيللطالبيسمح):29(المادة
.مفصواليعدادتنياملدراسةبعدالرتاكميمعدلهرفعمنيتمكنملوإذا،الرتاكميمعدلهرفعالدراسي
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القيدإلغاء):30المادة (
يلغى.أ

.إذا فصل من الربنامج.1
إ.2

أدىنحــداً %) 75.ب
تتجاوز مدة االنسحاب عن احلد األعلى املسموح به.ّال على أوقرار من جملس العمداء

اإلشراف:)31(المادة
) ســاعة معتمــدة مــن خطتــه الدراســية ومبعــدل  تراكمــي ال يقــل عــن 1.15.أ

%) البدء يف تسجيل ساعات الرسالة.75(
الرســـالة، وخطتهـــا، ومناقشـــتها، الـــواردة يف دليـــل الدراســـات العليـــا الصـــادر عـــن علـــى الطالـــب االلتـــزام بـــإجراءات إعـــداد . 2

العمادة.
وإقـرار )(أو املشـرفني.ب

عمادة.العنوان الرسالة وخطتها، وذلك وفقاً للنموذج احملدد من 
، وإن مل ينجز الطالب اخلطة حداً تكون املدة الفاصلة بني بدء تسجيل ساعات الرسالة وإقرار خطتها فصالً دراسياً وا.1ج. 

خالله، حيول إىل مسار الشامل حكماً.
أدىن وفصلني دراسينيحداً تكون املدة الفاصلة بني إقرار خطة الرسالة وتاريخ مناقشتها أربعة أشهر (فصال دراسيا) .2

أعلى ضمن املدة القانونية للحصول على الدرجة.حداً 
، ينذر )(أو املشرفنيد. إذا مل حيقق الطالب يف الفصل الدراسي التايل إلقرار خطة الرسالة إجنازاً ملموساً حسب تقرير املشرف

بشأنه أو بتحويله من مسار مناسباً على توصية من جملسي القسم والكلية اختاذ قراراً 
الرسالة إىل مسار الشامل.

احلد األدىن لإلشراف على طلبة املاجستري فصالن دراسيان، ويستثىن من ذلك الفصل الصيفي.-هـ
أ. لغايات اإلشراف على الرسائل اجلامعية يشرتط يف عضو هيئة التدريس ما يلي: :)32المادة(

التدريس من رتبة أسـتاذ يف آخـر مخـس سـنوات مـا ال يقـل عـن حبثـني منشـورين أو مقبـولني أن يتوافر لدى عضو هيئة .1
للنشر يف جمالت علمية حمكمة.

أن يتوافر لدى عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مشارك يف أخر مخس سنوات ما ال يقـل عـن ثالثـة حبـوث منشـورة .2
أو مقبولة للنشر يف جمالت علمية حمكمة. 

عضو هيئة التدريس من رتبة أسـتاذ مسـاعد يف آخـر ثـالث سـنوات مـا ال يقـل عـن حبثـني منشـورين أو أن يتوافر لدى.3
قـل بعـد حصـوله مقبولني للنشر يف جمالت علمية حمكمة، شريطة أن يكون باحثاً منفـرداً أو رئيسـاً يف أحـدها علـى األ

حته يف الدكتوراه. يكون مستًال من رسالته يف املاجستري أو من أطرو ّال أعلى الدكتوراه، و 
املشارك. واألستاذ لكل من األستاذ ب) طال6) طالب لألستاذ املساعد وعلى (3ب. أالّ يزيد عبء اإلشراف على (
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الـواردة يف نفسـها الشـروط اجلامعـة، وجيـوز بالة عضـو هيئـة تـدريس متفرغـاً يفج.  يشرتط أن يكون املشرف الرئيس على الرس
بأعضاء هيئة تدريسية من خارج القسم أو اجلامعة.(أ) أعاله االستعانة 

د.   جيوز يف حاالت خاصة تعيني مشرف مـن خـارج القسـم أو الكليـة أو اجلامعـة، تتـوافر فيـه شـروط اإلشـراف بتوصـية مـن 

هـ.    
يف اجلامعة والذي سبق أن ُعّني مشرفاً االستمرار باإلشراف على الرسائل اليت كانت قد أوكلت إليه.

شتها.ال جيوز لألقارب من الدرجة األوىل أو الثانية أو الثالثة اإلشراف على الرسالة أو مناقو. 
يتقدم الطالب إىل رئيس جلنة القسم مبشروع خطة رسالته، وفق النموذج املعتمد هلذه الغاية ..أ):33(المادة

يصدر العميد بناًء على توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة الكلية قراراً يتضمن تعيني املشرف وإقرارالعنوان وخطة الرسالة..ب
جيوز تعديل موضوع الرسالة :)34(المادة

عليها ، وجيوز تعديل عنوان الرسالة بتنسيب من املشرف وتوصية من جلنة القسم أو جلنة املناقشة وقرار من العميد.
ساعاتثالثأعلىوحبددراسيفصلكليفاملاجستريرسالةعلىاإلشرافبدلواحدةساعةللمشرفحتسب- أ):35(المادة

ويف حالة دراسية،فصولوذلك اعتباراً من بدء الفصل الذي ُعّني فيه مشرفاً ومبا ال يزيد على ثالثةرسالةلكلمعتمدة
وجود مشرف مشارك حيسب لكل منهما نصف ساعة معتمدة.

ويف حــال اكتمــال العــبء التدريســي متــنح .التــدريسهيئــةلعضــوالتدريســيعــبءالضــمنالرســائلعلــىشــرافاإليكــون-ب
مبوجب تعليمات يصـدرها جملـس األمنـاء هلـذه الغايـة ،من خارجهامباإلشراف سواء من داخل اجلامعة أاملكافآت اخلاصة 

بتنسيب من جملس العمداء.
.فيهمسجالً الطالبكانإذاالغايةهلذهدراسياً فصالً الصيفيالفصليعد- ج

):36المادة(
عمادة.ال

التدريس):37(المادة
. بالتدريساملساعدلألستاذاحلاجةعندويسمح،مشاركاً أستاذاً أوأستاذاً يكونأنالعلياالدراساتمواديّدرسفيمنيشرتط

.هايشرتط يف عضو هيئة التدريس الذي يدرس مواد الدراسات العليا شروط اإلشراف نفس.أ
.املختصةجمالسهامنإقرارهبعداجلامعةيفاملادةوصفيُعتمد.ب
العدديقلنأجيوزمربرةحاالتيفو،طالبمخسةعنالواحدةالشعبةيفالطلبةلعدداألدىناحلديقلأنجيوزال.ج

.الكليةوعميدالعميدمبوافقةذلكعن
المناقشة):38(المادة

يتقدم الطالب اىل رئيس القسم بنموذج عدم املمانعه من املناقشة، والذي يتضمن موافقة املشرف على أهلية الطالب .أ
وشروحات دائرة القبول والتسجيل على النموذج املعتمد باستيفائه متطلبات الدراسة ،وجاهزية الرسالة للمناقشة،للمناقشة

وشروحات الدائرة املالية بإبراء الذمة املالية للطالب.،بنجاح
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أواملختصنيالتدريسهيئةأعضاءمنجمموعةأمساء) املشرفمعبالتشاور(حتقرت اليتالقسمجلنةإىلالطلبحيول.ب
املقرتحةاألمساءعدديقلّال أعلىاملناقشة،جلنةيفأعضاءليكونواخارجهأو،القسمداخلمنالرسالةمبوضوعاملهتمني

.الكليةجلنةإىلوترفعأمساء، أربعةعن
ذوي تضم جلنة املناقشة عضوًا من خارج اجلامعة من املختصني أنضرورةمعمجيعهااإلجراءاتمنالكليةجلنةتتأكد.ج

هذه التعليمات.يف) 32املادة (من بند (أ) اليف ةشراف الواردليهم شروط اإلالعالقة برسالة الطالب، وممن تنطبق ع
يقوم العميد باختيار جلنة املناقشة من بني األمساء املقرتحة يف الفقرات (أ،ب،ج) من هذه املادة..د
تتكون جلنة املناقشة من:.ه

.رئيساً /املشرف-1
.عضواً / ) وجدإن(املشاركاملشرف-2
.اجلامعةداخلمناإلشرافشروطعليهمتنطبقممنتدريسهيئةعضو-3
.اجلامعةخارجمناإلشرافشروطعليهمتنطبقممنتدريسهيئةعضو-4

. الدراسيللفصلالنهائيةاالمتحاناتبدايةمنأسبوعقبلتنتهيحبيثالدراسيةالفصولمنأييفاملناقشاتجتري.و
.الكليةجلنةتوصيةعلىبناءالعميدمنبقراراملناقشةموعدحيدد.ز
موعدمناألقلعلىأسابيعثالثةقبلاملناقشةجلنةألعضاءالنهائيبشكلهاالرسالةمننسخبتسليمالطالبيقوم.ح

.املناقشة
إجراءات المناقشة):39(المادة

.املناقشةجلنةأعضاءمنعضوكلإىلللمناقشةصالحيتهابنموذجمرفقةالطالبرسالةمننسخةالعميديرسل. 1.أ
جلنةجتتمعاحلالة،هذهويف.املناقشةجلنةأعضاءمنعضوينمنرفضتإذاللمناقشةصاحلةغريالرسالةتعد.2

.وقرارهاللعميدتقريراوترفعالرسالةموضوعوتناقشاملناقشة
. بهوحماملساألقصىاحلدجتاوزوعدمالزمنيةاملدةكفايةشريطةللمناقشةآخرموعدحتديدويتمالرسالةترد.3

إذا أجيزت الرسالة بصالحيتها للمناقشة من عضوين من أعضاء املناقشة يتبع ما يلي:.ب
مسؤولية التأكد من إجراءات املناقشة كاملة ويقدم رئيس اللجنة تقريراً عنها للعميد وفق املناقشة جلنة يس يتوىل رئ.1

عمادة.الالنموذج املعتمد الصادر عن 
.املناقشةجلنةأماملرسالتهملخصاً الطالبيعرض.2
.أوالً املناقشةاألعلىالرتبةصاحبيبدأحبيثاألكادمييةالرتبةوفقاملناقشةأعضاءاملشرفيقدم.3
منهمكلمناقشةيفماملناقشنيمالحظاتعلىيعقبأنللمشرفجيوز.4

.فيهيشرتكالهلكنّ ،النقاشويدير
.املالحظاتأواملداخالتأواملناقشةيفاحلضورتدخلعدماللجنةرئيسيضمن.5
:اآلتيةالنتائجإحدىأعضائهاأصواتبأغلبيةاملناقشةجلنةتقرر.6

.جناح الطالب- أ
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.طفيفةتعديالتإجراءبعدالطالبجناح-ب
.جوهريةتعديالتإجراءبعدالطالبجناح- ج
.رسوب الطالب-د

إجراء"أمنوذجوخاصةاألصولوفقالنماذجمجيعتوقيعاستكمالحلنيالطالبنتيجةاعتماديفالسرييعلق.7
" .للرسالةالفينواإلخراجالتعديالت

اعتماد نتيجة المناقشة:)40(المادة
.تعديلهااملطلوبمجيعهم املناقشةجلنةأعضاءمالحظاتواملتضمنالتعديالتبأمنوذجاملناقشةجلنةرئيسحيتفظ.أ

متضمناً ،بالنتيجةتقريرااللجنةرئيسويقدمإمتامها،منللتأكدإجرائهابعدالتعديالتيفللنظراملناقشةجلنةجتتمع.ب
.باألغلبيةالرسالةإجازةقرارويكوناألعضاءمجيعمنموقعاً التعديالت،منطلبهفيماعضوكلقرار

إذا كانت نتيجة املناقشة (ناجح) مع تعديالت طفيفة، على الطالب أن جيري تلك التعديالت الالزمة يف مدة أقصاها .ج
أن جيري التعديالت الطالبمن تاريخ املناقشة، أما إذا كانت النتيجة (ناجح) مع تعديالت جوهرية فعلىأسبوعان

الالزمة يف مدة أقلها شهران وأقصاها أربعة أشهر من تاريخ املناقشة، وتعرض الرسالة بعد تعديلها يف اجتماع حيدد 
ل أعضائها، ويعّد الطالب ناجحًا إذا وافقت اللجنة على 

الرسالة، وإال فيعد راسباً. 
.املناقشةيفراسباً يعد،يقبلهقهريعذردونالرسالةمناقشةموعدعنالطالبتغيبإذا.د
.ه

عمادة املعّد هلذا الغرض.الالذي يتضمنه النموذج الصادر عن 
يؤجل خترجه إىل الفصل بأعاله،ويف مجيع األحوال، إذا مل يقدم الطالب التعديالت املطلوبة خالل املدة املشار إليها .و

. ويعترب راسبا يف املناقشة إذا كانت التعديالت جوهرية،إذا كانت التعديالت طفيفةالذي يليه
يثبت عنوان رسالة املاجستري يف كشف عالمات الطالب باللغتني العربية واإلجنليزية..ز
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مواصفات الرسالة الجامعية:)41(المادة
الرسالةتكتبأنللتدريسأخرىلغةفيهاتستعملاليتواألقسامالكلياتيفوجيوزالعربية،باللغةاجلامعيةالرسالةتكتب.أ

.اللغةبتلك
يأيت:كماعمادةالمناملعتمداجلامعيةالرسائلكتابةدليلوفقالرسالةكتابةتنظيميتم.ب

. حتتوي صفحة العنوان األوىل على ما يلي:1
شعار اجلامعة..أ
.ب
العنوان مرتمجاً إىل اللغة األخرى..ج
اسم الطالب (كما هو مسجل يف اجلامعة).د
اسم املشرف واملشرف املشارك (إن وجد).ه
العبارة التالية: قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف ختصص الطالب من جامعة .و

األردنية اخلاصة.أو ما يعادهلا يف االجنليزية:الزيتونة 
Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of Master of ……… from

AL-Zaytoonah Private University of Jordan
تاريخ تقدمي الرسالة.ز
حتتوي صفحة العنوان الثانية على أمساء أعضاء جلنة املناقشة .ح
من وضمن املواصفات الواردة يف دليل الدراسات العليا الصادر ،تقدم الرسالة مطبوعة حسب األسلوب املعتمد.2

عمادة. ال
التوثيقطرقوتراعى،لديهااملعتمدالفيناإلخراجشروطوفقفنياً الرسالةمنالنهائيةالنسخةمبراجعةعمادةالتقوم.أ):42(المادة

.العميدمبوافقةالتخصصاتبعضيفاخلاصة
منإلكرتونيةنسخمخسو ،العمادةمناعتمادهابعدجملدةورقيةنسخمسخبعمادةالبتزويدالطالبيقوم.ب

.العمداءجملسمنالنتائجإقرارموعدمنشهرعلىتزيدالمدةيف.الرسالة
.املكتبةإىلونسختان،املعينالقسمإىلالنسخإحدىترسل.ج
.عمادةاللدىاملناقشةمنمرنقرصيودع.د

إجراءات منح الدرجة العلمية:)43(المادة
جملسمنوتوصية،العلياالدراساتجملستنسيبعلىبناءالعمداءجملسمنبقرارالعلميةالدرجاتمتنح.أ

:اآلتيةالشروطاستيفاءبعدالكليةوجملسالقسم
متنح شهادة دبلوم الدراسات العليا للطالب عوضاً عن درجة املاجستري بقرار من جملس العمداء بناًء على تنسيب من .ب

يكون الطالب قد استنفد احلد ّال من احلالتني التاليتني شريطة أ
:من هذه التعليمات) 10(ة على ملدة احلصول على درجة املاجستري املنصوص عليه يف املاداأل
إذا كان الطالب مسجالً يف مسار الرسالة ورسب يف مناقشة الرسالة..1



page 19/20

إذا كان الطالب مسجالً يف مسار الشامل ورسب للمرة الثانية يف االمتحان الشامل.  .2
) ساعة معتمدة بنجاح من املواد 24إذا تقدم الطالب بطلب خطي . 3

%). 75املقررة للربنامج ومبعدل تراكمي ال يقل عن (
متنح الشهادات والدرجات العلمية يف املواعيد املقررة..ج

الدراسيةالخطط:)44(المادة
:التاليةاخلطواتوفقالعلياالدراساتلربامجالدراسيةاخلطةتعتمد

ويقرهاواإلجنليزية،العربيةباللغتنياخلطةموادوصفمتضمنةالربنامجخطةبإعدادالقسميفالدراسيةاخلطةجلنةتقوم.أ
.القسمجملس

إىلبالتوصية،الدراسةبعدالكليةجلنةوتقوم،للربنامجالدراسيةاخلطةباعتمادالكليةجملسإىلتنسيباالقسميرفع.ب
.الكليةعميدإىلردهاأوالعميد

.اجلامعةيفالدراسيةاخلطةجلنةإىلوالتوصيةلبحثهاعلىالدراسيةاخلطةتعرض.ج
القرارالختاذالعمداءجملسإىلالتوصيةورفعبدراستهاتقوماليتاجلامعةيفالدراسيةاخلطةجلنةإىلتوصيةترفع-د

.خبصوصهااملناسب
عامةأحكام):45المادة (

أ.  على طالب املاجستري أن يُفّوض اجلامعة (خطياً) حق تصوير الرسالة كلياً أو جزئياً وبأشكال خمتلفة (ورقياً أو على شريط 
أو إلكرتونياً) وذلك لغايات البحث العلمي والنشر اإللكرتوين والتبادل مع املؤسسات التعليمية والبحثية واجلامعات.

مبسؤوليته الكاملة األخالقية والقانونية واملهنية عن رسالة املاجستري وما حتويه، وعن أي ادعاء . على طالب املاجستري أن يقرّ أ):46المادة (
يف هذا الشأن من أي جهة أو أفراد سواء يف احلاضر أو املستقبل، ودون أي مسئولية للجامعة.

عليهااحلصولمتقدالدرجةهذهأناألوقاتمنوقتأييفتبنيإذاالعلميةالدرجةبسحبقراراً العمداءجملسيتخذ. ب
يتمأنعلىالعلمية،األمانةومعايرييفتتفقالالعلميةالدرجةلنيلاملقدمةالرسالةأنّ أو،قانونيةغريبطرق
.بقراروخارجهااجلامعةداخلالعالقةذاتاجلهاتإبالغ

.منإقرارهابعدلعملهاالالزمةالنماذجعمادةالتعتمد):47(المادة
.القسمذلكيفالعلياالدراساتلطلبةأكادميياً مرشداً القسميعني):48(المادة
.املفعولالسارياجلامعةيفالطلبةلتأديبالداخليالنظامأحكامتطبقالتعليمات،هذهمن) 24(املادةأحكاممراعاةمع):49(المادة

ة حتـال قضــايا االنتحــاالت العلميـة أو الشــك فيهــا إىل جلـان حتقيــق متخصصــ) 46) واملــادة (4(املــادة ) مـن جالفقــرة (مـع مراعــاة ):50المادة(
،بعدهامللبت فيها سواء قبل املناقشة أ

.يف هذا املوضوعهذه التعليمات أي تعليمات كانت قد صدرت سابقاً عن جملس العمداءتلغي ):51(المادة
):52(المادة
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نماذج الدراسات العليا
طلب إعفاء من مواد استدراكية)1نموذج رقم (
تأجيل دراسة في الجامعة)2نموذج رقم (
طلب معادلة مواد في برنامج الماجستير)أ3نموذج رقم (
احتساب/معادلة مواد في حالة (االنتقال/التحويل) إلى التخصص نفسه)ب3نموذج رقم (

تحويل إلى مسار الرسالة/ الشامل)4نموذج رقم (
إقرار خطة الرسالة)أ5نموذج رقم (
مشرف وإقرار خطة الرسالةتعيين )ب5نموذج رقم (

تغيير مشرف أو تعديل عنوان رسالة)6نموذج رقم (
امتحان الشاملعدم ممانعة إلجراء )7نموذج رقم (
وصرف مكافأة لجنة االمتحاننتيجة امتحان الشاملاعتماد  )8نموذج رقم (
عدم ممانعة إلجراء مناقشة رسالة ماجستير)9نموذج رقم (
إقرار التزام بالمعايير األخالقية واألمانة العلمية)10نموذج رقم (
تعيين لجنة وتحديد موعد مناقشة رسالة ماجستير)11نموذج رقم (
تقرير أولي من المحكم الخارجي بصالحية الرسالة للمناقشة)12نموذج رقم (
لجنة مناقشة رسالة ماجستير  وصرف مكافأة لجنة االمتحانقراراعتماد )13نموذج رقم (
إقرار إجراء تعديالت على رسالة ماجستير)14نموذج رقم (
تسليم رسالة ماجستير للمكتبة)15نموذج رقم (
مسار الشامل–توصية بمنح درجة الماجستير )16نموذج رقم (
مسار الرسالة–توصية بمنح درجة الماجستير )17نموذج رقم (
الماجستيرالتوصية بمنح شهادة الدبلوم للطلبة الملتحقين ببرامج )18نموذج رقم (


