تعليمات رقم ( )18لسنة 2017
تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة البترا
املادة (:)1

 .تُسمُىُهذهُالتعليماتُ"تعليماتُمُنُحُدرجةُاملاجستريُيفُجامعةُالبرتاُلسنةُُ"2017ويعملُأبحكامهاُ
أ

ابتداءُُمنُاتريخُإقرارهاُمنُجملسُاجلامعة.
ب .يكونُللكلماتُ،والعباراتُاآلتيةُاملعاينُالواردةُإزاءهاُ،ماُملُتدلُالقرينةُعلىُخالفُذلك:
ُ:جامعةُالبرتاُ .
اجلامعة ُ
ُ:رئيسُاجلامعةُ .
الرئيس ُ
ُ:جملسُالدراساتُالعلياُيفُاجلامعةُ .
اجمللس ُ
ُ:عميدُالبحثُالعلميُوالدراساتُالعلياُيفُاجلامعةُ .
العميد ُ
ُ:أيُقسمُأكادمييُيفُإحدىُكلياتُاجلامعةُ .
القسم ُ
ُ:جلنةُالدراساتُالعلياُيفُالكليةُ .
جلنة الكلية ُ
ُ:جلنةُالدراساتُالعلياُيفُالقسمُ .
جلنة القسم
ُ:برانمجُاملاجستريُيفُاجلامعةُ ُ.
الربانمج
ُ:طالبُاملاجستريُ .
الطالب
ُ:املشرفُعلىُرسالةُالطالبُلنيلُدرجةُاملاجستريُ .
املشرف
الفصل االعتيادي ُ:الفصلُاألولُ،أوُالثاينُمنُكلُعامُجامعيُ .
برانمج املاجستري

املادة (:)2

تكون ُمتطلبات ُاحلصول ُعلى ُدرجة ُاملاجستري ُيف ُاجلامعة ُاجتياز ُ(ُ )33ساعة ُمعتمدة ُبنجاحُ ،وذلكُ
حسبُاخلطةُاليتُيقرهاُجملسُعمداءُاجلامعة ُبناء ُعلىُتنسيبُجلنةُاخلططُالدراسيةُيفُاجلامعةُ،وتُ ُوزعُ
هذهُاملتطلباتُُكماُأييتُ :
أ .برانمجُاملاجستريُ/مسارُالرسالةُ،ويشملُ ُ:
 .1دراسةُموادُجمموعُساعاهتاُيساويُ(ُ)24ساعةُمعتمدةُوالنجاحُفيهاُ .
 .2إعدادُرسالةُبواقعُ(ُ)9ساعاتُمعتمدةُوالنجاحُيفُمناقشتهاُ .
ب .برانمجُاملاجستريُُ/املسارُالشاملُويشملُ ُ:
 .1دراسةُموادُجمموعُساعاهتاُ(ُ)33ساعةُمعتمدةُ،والنجاحُفيها.
 .2النجاحُيفُاالمتحانُالشامل
ُ
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املادة (:)3

تتألفُاخلطةُالدراسيةُلكلُبرانمجُمنُموادُمستوىُ(ُ)700مماُأييتُ ُ:
أ .برانمجُاملاجستريُُ/مسارُالرسالةُ :
 .1املوادُاإلجباريةُ،وجمموعُساعاهتاُ(ُ)15ساعةُمعتمدةُحداُأدىنُ ُ.
 .2املوادُاالختياريةُ،وجمموعُساعاهتاُ(ُ)9ساعاتُمعتمدةُحداُأقصىُ.
 .3إعدادُرسالةُ،والنجاحُيفُمناقشتهاُ،ويُصُصُهلاُ(ُ)9ساعاتُمعتمدةُ ُ.
ب .برانمجُاملاجستريُُ/املسارُالشاملُ :
 .1املوادُاإلجباريةُ،وجمموعُساعاهتاُ(ُ)24ساعةُمعتمدةُحداُأدىنُ.
 .2املوادُاالختياريةُ،وجمموعُساعاهتاُ(ُ)9ساعاتُمعتمدةُحداُأقصىُ .

املادة (:)4

أ .الُجيوزُدراسةُمادةُبديلةُعنُأيُمادةُإجباريةُيفُاخلطةُ.
ب .جيوز ُللطالب ُدراسة ُمادة ُواحدة ُفقط ُمن ُمستوى ُ(ُ )700من ُبرامج ُدراسات ُعليا ُأخرى ُيفُ
اجلامعةُ ،هلاُارتباطُخبطتهُالدراسيةُ،أوُمنُمسا ٍر ُآخرُيفُالربانمج ُنفسهُ ُ،وتتمُاملوافقةُعلىُدراستهاُ
تياريةُ.
منُجلنةُالكليةُبناءُعلىُتنسيبُمنُجلنةُالقسمُ،وحتسبُضمنُاملوادُاالخ ُ
ج .عندُطُُرحُموادُابسمُ"دراسات"ُ،أوُ"موضوعاتُخاصة"ُ،أوُماُشابهُذلكُضمنُاخلططُالدراسيةُ،
الُحتُسبُللطالبُإالُمادةُواحدةُ،حىتُولوُاختلفتُالدراساتُ،أوُاملواضيعُ .

املادة (:)5

أ .لُلُجنة ُالقسم ُأن ُتطلب ُمن ُالطالب ُ(احلاصل ُعلى ُبكالوريوس ُيف ُختصص ُغري ُمُناظُر ُلتخصصُ
الربانمج)ُدراسةُموادُاستدراكيةُ ،علىُأنُالُتزيدُعلى ُ(ُ)9ساعات ُمعتمدةُ،تراهاُضروريةُ.وحتددُ
هذهُاملوادُعلىُمنوذجُااللتحاقُ ُ.
ب .ال ُحتُسب ُساعات ُاملواد ُاالستدراكية ُضمن ُالساعات ُاملعتمدة ُاملطلوبة ُللحصول ُعلى ُدرجةُ
املاجستريُ،والُتدخلُعالماهتاُضمنُاملعدلُالرتاكميُللطالبُ.
ج .علىُالطالبُأنُيُنهيُدراسةُاملوادُاالستدراكيةُبنجاحُيفُموعدُأقصاهُهناية ُالعامُاجلامعيُاألولُ
اللتحاقهُابلربانمجُ .

املادة (:)6

أ .الُجيوزُأنُتقلُاملدةُالدراسيةُاليتُيقضيهاُالطالبُمسجالُللحصولُعلىُدرجةُاملاجستريُعنُثالثةُ
فصولُدراسيةُُ،والُتزيدُعلىُمثانيةُفصولُدراسيةُُ .ويستثىنُمنُذلكُحالةُاالنتقال ُمنُجامعةُ
أخرىُ ،والطلبة ُالذي ُيلتحقون ُابجلامعة ُيف ُالفصل ُالصيفيُ ُ .ويف ُحال ُاستنفذ ُالطالب ُالفرتةُ
القانونيةُللحصولُعلىُدرجةُاملاجستريُ،وملُحيققُالشروطُالالزمةُللتخرجُ،وكانُخترجهُممكناُمبنحهُ
سنةُإضاف يةُ،فيجوزُلرئيسُاجلامعةُمنحُالطالبُسنةُدراسيةُإضافيةُ،الستكمالُالشروطُالالزمةُ
للتخرج.1
ب .الُتزيدُمدةُالتأجيلُواالنسحابُمبجموعهاُعلىُفصلنيُدراسينيُ،والُحتُسب ُهذه ُاملدة ُمنُاحلدُ
األعلىُلنيلُدرجةُاملاجستريُاملشارُإليهُيفُالبندُ(/6أ).

 1أقرُتعديلُالبندُ(أ)ُمنُاملادةُرقمُ(ُ)6يفُجلسةُجملسُاجلامعةُرقمُ(ُ)2017/2-2016قرارُرقمُ(ُ)2017/2016-13بتاريخُ2017/04/05

2

ُ
املادة (:)7

أ .يكونُاحلدُاألعلىُللعُبءُالدراسيُللطالبُيفُالفصلُالدراسيُاالعتياديُ(ُ)12ساعةُمعتمدةُ،
واحلدُاألدىنُ(ُ)6ساعاتُمعتمدةُ،وجيوزُأنُيقلُالعبءُعنُذلكُمبوافقةُعميدُالكليةُاملعينُ.
ب .تتكونُالسنةُالدراسيةُمنُفصلنيُدراسينيُ،مدةُكلُمنهماُ(ُ)16أسبوعاُ ُحدُاُ ُأدىنُ،وجيوزُاعتمادُ
فصلُصيفيُالُتقلُمدتهُعنُ(ُ)8أسابيعُحداُأدىنُ،علىُأنُالُيزيدُعددُالساعاتُاليتُيسجلهاُ
الطالبُعلىُ(ُ)6ساعاتُفيهُ .
القبول

املادة (:)8

أ .يتمُقبولُالطالبُيفُالربانمجُوفقاُملاُأييتُ ُ:
 .1أنُيكونُحاصال ُعلىُدرجةُالبكالوريوسُبتقديرُالُيقلُعنُ(جيد)ُمنُجامعة ُمعرتفُهباُ،
وأنُتكونُدراسةُالطالبُيفُمرحلةُالبكالوريوسُابالنتظامُ.
 .2ميكن ُقبول ُطلبة ُبتقدير ُمقبولُ ،شريطة ُأن ُال ُتتجاوز ُنسبتهم ُعلى ُُ %20من ُالطلبة ُيفُ
الربانمجُ.وعلىُالطلبةُاملقبولنيُيفُبرانمجُاملاجستريُبتقديرُمقب ُولُيف ُالبكالوريوسُدراسةُ(ُ)3
موادُمنُموادُاملاجستريُ(يفُالفصلُاألولُمنُااللتحاق)ُحيدُدهاُالقسمُاملرادُااللتحاقُبهُ،
وتكون ُموحدة ُجلميع ُالطلبة ُاملتقدمني ُلذلك ُالتخصصُ ،وذلك ُوفق ُقرارات ُجملس ُالتعليمُ
العايلُالنافذةُ،واملتضمنةُاألسسُوالشروطُاخلاصةُبقبولُالطلبةُيفُبرامجُالدراساتُالعلياُ.
 .3يُقبلُالطالبُاحلاصلُعلىُالدبلومُالعايلُ(دبلومُالدراساتُالعليا)ُيفُمستوىُاملاجستريُشريطةُ
حتقيقُالشروطُاآلتيةُ ُ:
 أنُالُيقلُمعدلُالطالبُيفُالدبلومُالعايلُعنُ(جيدُجداُ)ُ،أوُماُيعادلهُ ُ.
 أنُالُتزيدُعددُالساعاتُاحملتسبةُمنُبرانمجُالدبلومُالعايلُعلىُ(ُ)12ساعةُمعتمدةُ.2
 أن ُيكون ُبرانمج ُالدبلوم ُالعايل ُاحلاصل ُعليه ُالطالب ُصادرا ُعن ُإحدى ُاجلامعاتُ
األردنيةُ.
 عدمُاحتسابُساعاتُمنُبرامجُالدبلوماتُالتأهيليةُ،أوُاملهنيةُ .
ب .حيُدُد ُاجمللس ُالتخصصُ ،أو ُالتخصصات ُاملناسبة ُلاللتحاق ُابلربانمجُ ،بناء ُعلى ُتوصية ُمن ُجلنةُ
القسمُ،وتنسيبُمنُجلنةُالكلية.

املادة (:)9

الفرتةُ،
أ .تُقدُمُطلباتُااللتحاقُبربامجُاملاجستريُعلىُالنموذجُالصادرُعنُعمادةُالقبولُوالتسجيلُيفُ ُ
اليت ُحتُدُدها ُعمادة ُالبحث ُالعلمي ُوالدراسات ُالعلياُ ،وتُرفق ُبتلك ُالطلبات ُمجيع ُاألوراق ُالثبوتيةُ
الالزمةُ،وتُرسلُإىلُالكلياتُاملعنيةُللنظرُفيهاُ.
ُالدراسات ُالعلياُ ،بناء ُعلى ُتنسيبُمن ُجلنيت ُالقسمُ
ب .يُصدر ُاجمللس ُقوائمُأبمساء ُاملقبولنيُيف ُبرامج ُ
والكليةُ .

 2أقرُتعديلُالبندُ(أُ)3-منُاملادةُرقمُ(ُ)8يفُجلسةُجملسُاجلامعةُرقمُ(ُ)2017/2-2016قرارُرقمُ(ُ)2017/2016-13بتاريخُ2017/04/05
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املادة (:)10

أ .الُجيوزُأنُيسجلُالطالبُيفُبرانجمنيُدراسينيُللماجستريُيفُآنُواحدُ ،يفُأيُمرحلةُمن ُمراحلُ
دراستهُ.
ب .إذاُفُصلُالطالبُمنُبرانمجُماجستريُ،فالُجيوزُإعادةُقبولهُيفُالربانمجُنفسهُمرةُأخرىُ .
االنتقال والتحويل

املادة (:)11

الُجيوزُللطالبُاالنتقالُمنُالربانمجُالذيُانتظمُابلدراسةُفيهُ ،إىلُبرانمجُآخرُيفُاجلامعةُ ،إالُمبوافقةُ
اجمللسُ،وبتوصيةُمنُجلنةُالقسمُ،وتنسيبُمنُجلنةُالكليةُاملنتقلُإليها.

املادة (:)12

أ .جيوز ُانتقال ُالطالبُمن ُبرانمج ُماجستري ُمنُجامعة ُأخرى ُإىل ُبرانمج ُماجستري ُيف ُاجلامعة ُمماثلُ
للربانمجُاملنتقلُمنهُ،شريطةُاستيفائهُشروطُالقبولُ،وتوافرُالشواغرُيفُال ُربانمج.
ب .يُ شرتط ُيف ُاملواد ُاليت ُدرسها ُالطالب ُيف ُجامعة ُأخرىُ ،ويرغب ُيف ُاحتساهبا ُأن ُتكون ُمعادلة ُيفُ
الطالبُيفُ
ُ
املقررةُ،وأنُالُتقلُعالمة ُ
احملتوىُ،ومساويةُيفُاملستوىُملادة ُأوُموادُيفُاخلطةُالدراسية ُ ُ
كل ُمنها ُعن ُ(ُ ،)Bأو ُما ُيعادهلاُ .وال ُجيوز ُأن ُيزيد ُعدد ُالساعات ُاحملتسبة ُعلى ُ(ُ )12ساعةُ
معتمدةُ.3
ج .حيُسُمُفصلُدراسيُواحدُمنُاحلدُ ُاألعلىُلسنواتُالتخرجُللطالبُ،الذيُحتُسبُلهُ(ُ)9ساعاتُ
معتمدةُدرسهاُيفُجامعةُأخرىُ ُُ.

املادة (:)13

أ .يتمُتسجيلُالطلبةُمجيعهمُيفُمسارُالشاملُعندُالتحاقهمُابلربانمجُ،وبعدُاجتيازُالطالبُ(ُ18ساعةُ
معتمدة)ُ،مبعدلُتراكميُالُيقلُعنُ(ُ،)3.00حيقُلهُاختيارُمسارُالرسالة.
ب .جيوزُللطالبُالتحويلُ ُ -وملرةُواحدةُفقطُ -منُمسارُإىلُآخرُ،بناءُ ُعلىُتوصيةُمنُجلنيت ُالقسمُ
والكليةُاملختصتنيُ،وموافقةُاجمللسُ .

املادة (:)14

معُمُراعاةُماُوردُيفُاملادةُ(/12ب)ُ،جيوزُللطالبُأنُيدرسُماُالُيزيدُعلىُ(ُ)6ساعاتُمعتمدةُيفُ
برانمجُمماثلُيفُجامعةُأخرىُشريطةُ :
أ .احلصولُعلىُموافقةُاجمللسُ،بناءُعلىُتوصيةُمنُجلنيتُالقسمُوالكليةُاملختصتني.
ب .أنُالُيقلُاملعدلُالرتاكميُعنُ(.)3.00
ج .أنُالُتكونُيفُالفصلُالدراسيُاألخريُمنُدراستهُيفُاملاجستريُ .

املادة (:)15

الُتدخلُعالماتُاملوادُاليتُدرسهاُالطالبُخارجُاجلامعةُضمنُاملعدلُال ُرتاكمي.

 3أقرُتعديلُالبندُ(ب)ُمنُاملادةُرقمُ(ُ)12يفُجلسةُجملسُاجلامعةُرقمُ(ُ)2017/2-2016قرارُرقمُ(ُ)2017/2016-13بتاريخُ2017/04/05
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العالمات واالمتحاانت
املادة (:)16

فريصدُللطالبُ
تكونُعالمةُالنجاحُيفُكلُمادةُمنُموادُبرانمجُاملاجستريُ(ُ،)C+وأماُاملوادُاالستدراكيةُ ُ
فيهاُنتيجةُانجح/راسبُوتكونُعالمةُالنجاحُحسبُالتقديراتُيفُبرانمجُاملاجستري.

املادة (:)17

أ .احلدُاألدىنُللمعدلُالرتاكميُللنجاحُيفُبرانمجُاملاجستريُ(ُ)3نقاطُ.
ب .جيوزُللطالبُ– ُألغراضُرفعُمعدلهُالرتاكميُ -إعادةُدراسةُمادتني ُجنحُفيهماُمسبقاُ ُعلىُاألكثرُ
طوالُمدةُدراستهُ،وحتُسبُلهُأعلىُالعالمتنيُيفُكلُمادةُ ُُ.

املادة (:)18

يكونُتوزيعُالعالماتُملوادُالدراساتُالعلياُعلىُالنحوُاآليتُ ُ:
أ .ختصصُ(ُ)60%حدا ُأعلىُمنُالعالماتُلألعمالُالفصليةُ:وتشملُهذهُاألعمالُاختبارا ُواحداُ
ُأخرى ُقد ُتتضمنُ
على ُاألقلُ ،ويُرصد ُله ُنصف ُعالمة ُأعمال ُالفصلُ ،وهي ُ(ُ ،)30%وأعماال ُ
اختبارا ُاثنياُ،وتقاريرُوحبواثُ ،يُرصدُهلا ُ(ُ)30%منُالعالمةُ،وبذلك ُيكونُجمموعُأعمالُالفصلُ
(ُ)%60منُالعالمةُالنهائيةُ ُ.
ب .يصصُ(ُ)40%حداُأدىنُمنُالعالماتُلعالمةُاالمتحانُالنهائيُ.
ج .أماُموادُالندواتُ،والبحوثُ،واملخترباتُ،والتصاميمُ،واالختباراتُالعمليةُُ،والتدريب ُالعمليُاليت ُهلاُ
ساعاتُمعتمدةُ،فتكونُهلاُعالمةُواحدةُ،هيُجمموعُعالماتُاألنشطةُاملختلفةُ ُ،وتشكلُكاملُ
عالمةُاملادةُ .

املادة (:)19

أ .معُمراعاةُماُوردُيفُالفقرةُ(ب)ُمنُاملادةُ(ُ،)17حتُسبُعالماتُمجيعُاملوادُاليتُيدرسهاُالطالبُ
يفُاجلامعةُوفقُخطتهُالدراسيةُجناحاُأوُرسوابُيفُمعدلهُالرتاكمي.
ب .يُصُصُلعالمةُاملوادُابحلروفُالنقاطُاملبينةُإزاءُكلُمنهاُ :
النقاط

العالمة ُ

ُ 4
3.5
3
ُ 2.5
ُ 2

ُ A
ُ +
B
ُ B
ُ C+
ُ C

ج .حيُدُدُالتقديرُالعامُللطالبُحسبُاملعدلُال ُرتاكميُابلنقاطُكماُأييتُ :4
التقدير

النقاط

ممتاز ُ
جيدُجداُ
جيد

4.00ُ–ُ3.70
ُ 3.69ُ–3.00
ُ 2.99ُ–ُ2.50

 4أقرُتعديلُبندُ(ج)ُمنُاملادةُرقمُ(ُ)19يفُجلسةُجملسُاجلامعةُرقمُ(ُ ُ)2017/3-2016قرارُرقمُ(ُ)2017/2016-15بتاريخُ2017/08/07
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املادة (:)20

الُجيوزُالتسجيلُلساعاتُالرسالةُقبلُأنُيُنهيُالطالبُدراسةُ(ُ)18ساعةُمعتمدةُبنجاحُ(مبعدلُتراكميُ
أقرتُخطةُرسالته.
ُ3نقاط)ُعلىُاألقلُ،وأنُيكونُقدُمتُتعينيُمشرفُلهُ،و ُ

املادة (:)21

أ .إذاُجتاااوزُغيااابُالطالاابُدونُعاذرُتقبلااهُجلنااةُالقساامُأكثاارُماانُ(ُ)15%ماانُجممااوعُالساااعاتُاملقاُاررةُ
أليُم ااادةُ،حيا ارمُم اانُالتق اادمُلالمتح ااانُالنه ااائيُ،وتك ااونُعالمت ااهُيفُتل ااكُامل ااادةُ(ُ،)Cوعلي ااهُإع ااادةُ
دراستهاُإذاُكانتُإجباريةُ.
ب .إذاُجتاوزُغيابُالطالبُبعُذرُتقبلهُجلنةُالقسمُأكثرُمنُ(ُ)15%منُجمموعُالسااعاتُاملقاررةُملاادةُأوُ
أكثرُ،فإنهُيعدُُمنسحباُمنُاملادةُ،أوُاملواد.
ذرُاملرضي.
ج .تسريُتعليماتُمنحُدرجةُالبكالوريوسُيفُاجلامعةُعلىُإجراءاتُتقدميُالعُ ُ
املواظبة

املادة (:)22

كلُمنُيتغيبُعنُاالمتحانُالنهائيُاملعلُنُعنهُملادةُماُ ،بعُذرُتقبلهُجلنةُالقسمُ،تُسجُلُلهُعالمةُ(غريُ
عوضُللطالبُ،يفُمدةُأقصاهاُهنايةُ
ذرُملدرسُاملادةُإلجراءُامتحان ُمُ ُ
ُ
مكتمل)ُ،ويبلغُالقرارُبقبول ُالعُ
مؤجالُ
األسبوعُالثالثُللفصلُالالحق ُللفصلُالذيُملُيتقدمُفيهُلالمتحانُ،إال ُإذاُكانُالفصلُالالحق ُ ُ
رمسياُ،ويفُتلكُاحلالُ،يعقدُاالمتحانُيفُالفصلُالالحقُللفصلُاملؤجلُُ.وإذاُملُيتقدمُلالمتحانُيرصدُلهُ
صفرُيفُهذاُاالمتحانُ،وحيتسبُلهُجمموعُماُحصلُعليهُمنُعالماتُماُقبلُاالمتحانُالنهائيُ ُ.
االنسحاب

املادة (:)23

أ .1 ُ .يُسمحُللطالبُاالنسحابُمنُدراسةُمادةُأوُأكثرُيف ُمدةُأقصاهاُعشرةُأسابيعُمنُبدءُ
الفصل ُاالعتياديُ ،ومخسة ُأسابيع ُمن ُبدء ُالفصل ُالصيفيُ ،وتُثبت ُيف ُسجله ُمالحظةُ
(منسحب)ُ.
 .2يتمُاالنسحابُيفُهذهُاحلال ُحسبُمنوذجُخاصُ،تُعدُهُعمادةُالقبولُوالتسجيلُ،ويتضمنُ
هذاُالنموذجُموافقةُعميدُالكليةُاملختصُ .
ب ُ .يُعدُالطالبُالذيُيتجاوزُجمموعُغيابهُ(ُ)15%منُالساعاتُاملقررةُجلميعُموادُالفصلُبعُذرُيقبلهُ
عميد ُالكلية ُبتنسيب ُمن ُمدرس ُاملادة ُمنسحبا ُمن ُذلك ُالفصلُ ،ويثبت ُيف ُسجله ُمالحظةُ
(منسحب)ُ،وتُعدُدراستهُلذلكُالفصلُمؤجُلة.
ج ُ .جيوزُللطالبُأنُينسحبُمنُمجيعُاملوادُاليتُسجلهاُيفُالفصلُمبوافقةُجلنةُالقسمُ،شريطةُأنُيتمُ
تقدميُطلبُاالنسحابُقبلُموعدُاالمتحاانتُالنهائيةُأبسبوعنيُعلىُاألقلُ،ويفُهذهُاحلالُ،تعدُ
دراسةُالطالبُيفُذلكُالفصلُمؤجُلة.
د ُ .للطالب ُأن ُينسحب ُبشكل ُهنائي ُمن ُالربانمج ُالذي ُقُبُل ُفيهُ ،شريطة ُأن ُيتم ُتقدمي ُطلبُ
االنسحابُالنهائيُقبلُموعدُاالمتحاانتُالنهائيةُأبسبوعنيُعلىُاألقل.
ه ُ .إذاُانسحبُالطالبُمنُاملادةُاليتُسجلُفيهاُ(يفُأيُفصلُاعتيادي)ُيفُالفرتةُبنيُاألسبوعُاألولُ
واألسبوعُالثالثُفيخصمُ(ُ)25%منُالرسومُالدراسيةُ.أماُإذاُانسحبُيفُالفرتةُمنُبدايةُاألسبوعُ
الرابعُ،وحىت ُهنايةُاألسبوعُاخلامسُ،يصمُ(ُ)50%منُالرسومُالدراسيةُُ.وإذاُانسحبُيفُالفرتةُ
6

بنيُاألسبوعُالسادسُوحىتُبدايةُاالمتحاانتُالنهائيةُختصمُكاملُالرسومُالدراسيةُلتلكُاملادة.5
يفُالفرتةُبني ُاألسبوعُاألولُ
ُ
و ُ .إذاُانسحبُالطالبُمنُاملادةُاليتُسجلُفيهاُ(يفُالفصلُالصيفي)ُ
واألسبوع ُالثاين ُفيخصم ُ(ُ )25%من ُالرسوم ُالدراسيةُ .أما ُإذا ُانسحب ُخالل ُاألسبوع ُالثالثُ
يصمُ(ُ)50%منُالرسومُالدراسيةُ .وإذاُانسحب ُيفُالفرتةُبنيُاألسبوعُالرابعُوحىتُبدايةُفرتةُ
االمتحاانتُالنهائيةُختصمُكاملُالرسومُالدراسيةُلتلكُاملادة.
التأجيل
املادة (:)24

يُشرتطُفيمنُيؤجلُدراستهُأنُيكونُقدُأمضىُفصال ُدراسياُ ُواحدا ُعلىُاألقلُيفُالربانمج ُالذيُالتحقُ
فيهُ.والُجيوزُأنُتزيدُمدةُالتأجيلُعلىُفُصلنيُدراسينيُمُتُصُلنيُأوُمُنفُصُلني.

املادة (:)25

ياعُدُ ُطلبُالتأجيلُعلىُالنموذجُالصادرُعنُعمادةُالبحثُالعلميُوالدراسات ُالعلياُ،قبل ُبدءُالدراسةُ،
لتخرجُ ،أوُلغاايتُإُزالةُ
وتُصُدرُاملوافقةُمنُالعميدُ،والُحتُسبُمدُةُالتأجيلُمنُاحلدُاألعلىُلسنواتُا ُ
أسبابُالوضعُعلىُقائمةُاإلنذار.
االنقطاع

املادة (:)26

يُعاادُالطالاابُمُنقطعاااُإذاُباادأتُالدراسااةُ،وملُيكاانُمسااجُالُأوُمااؤجالُُلااذلكُالفصاالُ،ويُع ادُُفاقااداُمقع ادهُيفُ
اجلامعةُ،وتسجلُلهُيفُسجلهُاألكادمييُمالحظةُ"منقطعُ/فاقدُمقعدهُالدراسي"ُ .

املادة (:)27

إذاُانقطعُالطالبُلفصلينيُدراسينيُمُتصالنيُ،أوُمُنفُصالنيُ،ياُعادُُمفصاوالُمانُاجلامعاةُ،إالُإذاُكاانُانقطاعاهُ
لعذرُقُهريُيقبلهُعميدُالكليةُ،وإذاُقُبالُالعاذرُ،حتُسابُمادةُاالنقطااعُمانُضامنُفصاولُالتأجيالُاملساتحقةُ
للطالبُ،الواردةُيفُاملادةُ(ُ .)24
اإلنذار والفصل

املادة (:)28

يُوجُهُللطالبُإنذارُيفُاحلاالتُاآلتيةُ ُ:
أ .إذاُرسبُيفُمادةُواحدةُأوُمادتنيُعلىُاألكثرُيفُالفصلُالواحدُ.
ب .إذاُاخنفضُمعدلهُالرتاكميُعنُاحلدُاألدىنُ(ُ3نقاط)ُيفُأيُفصلُمنُالفصولُ .

املادة (:)29

يُفصلُالطالبُمنُبرانمجُاملاجستريُيفُاحلاالتُاآلتيةُ ُ:
أ .إذاُرسا اابُيفُأكثا اارُما اانُما ااادتنيُيفُأيُفصا االُدراس ا اايُ،ابسا ااتثناءُالفصا االُالدراس ا اايُاأل ُولُاالعتي ا ااديُ
اللتحاقهُابلربانمجُ ُُ.
ب .إذاُملُحيصلُعلىُاحلدُاألدىنُللنجاحُيفُمادةُإجباريةُأكثرُمنُمرةُواحدةُ.
ج .إذاُملُحيصلُعلىُاحلدُاألدىنُللنجاحُيفُاملعدلُالرتاكميُللموادُيفُهنايةُالفصلنيُالالحقنيُلإلنذار.
د .إذاُملُيتقاادمُلالمتحاانُالشاااملُقباالُانقضاااءُ(ُ)48شااهراُُعلااىُتسااجيلهُللدراسااةُ،مااعُمراعاااةُماااُوردُيفُ

 5أقرُتعديلُالبندُ(هُُ+و)ُمنُاملادةُرقمُ(ُ)23يفُجلسةُجملسُاجلامعةُرقمُ(ُ)2017/2-2016قرارُرقمُ(ُ)2017/2016-12بتاريخُ2017/04/05

7

املادةُ(ُ)6منُهذهُالتعليماتُ.
ه .إذاُرسبُيفُاالمتحانُالشاملُيفُاملرةُالثانية.
و .إذاُملُحيققُمتطلباتُالتخرجُضمنُاحلدُاألعلىُللمدةُاملسموحُهباُحسبُاملادةُ(.)6
ز .إذاُارتكبُخمالفةُتوجُبُفُصلهُحسبُاألنظمةُوالتعليماتُاملعمولُهباُيفُاجلامعةُ .
املادة (:)30

يُس اامحُللطال اابُال ااذيُيُفص االُبس ااببُمعدل ااهُالرتاكم اايُبدراس ااةُ(ُ)9تس ااعُس اااعاتُمعتم ادةُح ااداُُأقص ااىُ،
هبدفُرفعُمعدلهُالرتاكميُ،ويُعادُتسجيلهُللماجستريُعندُرفعُمعدلهُإىلُ(ُ)3نقاطُوفقُالشروطُاآلتيةُ ُ:
أ .أنُالُيقلُمعدلهُالرتاكميُعندُفصلهُعنُ(ُ)2.8نقطةُ ُ.
ب .أنُتكونُاملوادُاليتُيدرسهاُضمنُاخلطةُالدراسيةُاملعتمدةُلربانمجُاملاجستريُالذيُالتحقُبهُ.
ج .أنُينه ايُدراس ااةُتل ااكُامل اوادُيفُالفص االنيُالالحق اانيُلت اااريخُفص االهُ،وحيُس اابُه ااذانُالفص ااالنُم اانُامل اادةُ
املنصوصُعليهاُيفُاملادةُ(ُ .)6
اإلشراف

املادة (:)31

يُصدُرُاجمللس ُبناء ُعلىُتوصيةُمنُجلنةُالقسمُ،وتنسيبُمنُجلنةُالكلية ُقرارا ُيتضمنُ:تعينيُاملشرفُ،
وإقرارُعنوانُالرسالةُ،ومشروعُخطتهاُبعدُاجتيازُ(ُ)18ساعةُمعتمدةُمنُالربانمجُمبعدلُ(.)3.00

املادة (:)32

أ .يُشرتطُيفُاملشرفُأنُيكونُمنُأعضاءُهيئةُالتدريسُيفُاجلامعةُبرتبةُأستاذُ،أوُأستاذُمشارك.
ب .جيوزُعندُاحلاجةُأنُيتوىلُاإلشرافُاألستاذُاملساعدُ،شريطةُأنُيكونُقادُمضاىُعلاىُتعييناهُيفُجامعاةُ
الب ُرتاُعامانُ،ونُشُرُحبثنيُعلىُاألقلُيفُجمالُختصصهُخاللُآخرُُ3سنواتُ .

املادة (:)33

يكااونُاحلاادُاألعلااىُلعااددُرسااائلُاملاجسااتريُالاايتُيشاارفُعليهاااُعضااوُاهليئااةُالتدريساايةُيفُوقااتُواحاادُعلااىُ
النحوُاآليتُ ُ:
أُ6 .رسائلُإذاُكانُأستاذاُ،أوُأستاذاُمشاركاُ.
بُ3 .رسائلُإذاُكانُأستاذاُمساعداُ .

املادة (:)34

جيوزُأنُيُسمُ ىُاجمللسُ(ابقرتاحُمنُاملشرفُوتوصيةُمنُجلنةُالقسمُ،وتنسيبُمنُجلنةُالكلية)ُعضوُهيئةُ
تدريسُآخرُليكونُمشرفا ُمشاركاُ،وجيوزُأنُيكونُاملشرفُاملشاركُمنُخارجُاجلامعةُ،شريطةُأنُيكونُ
حاصالُ ُعلىُشهادةُالدكتوراهُيفُالتخصص ُللمشاركةُيفُاإلشرافُعلىُرسالةُالطالبُ ،سبقُلهُأنُشغلُ
رتبةُجامعيةُيفُجامعةُمعرتفُهباُ،إذاُكانُهذاُالشخصُمقيما ُداخلُاألردنُ،وأنُتكونُلديهُأقدميةُ
سنتنيُعلىُاألقلُيفُالرتبةُاجلامعية.

املادة (:)35

جيوزُتُغيريُاملشرفُألسبابُمُ ُربرةُ،وذلكُابلطريقةُنفسهاُاليتُمتُهباُتعيينه.

املادة (:)36

جيوزُبقرارُمنُاجمللسُ،بناءُعلىُتوصيةُمنُجلنةُالقسمُ،وتنسيبُمنُجلنةُالكليةُ،أنُيستمرُعضوُهيئةُ
التدريسُاحلاصلُعلىُإجازةُتفرغُعلميُ،أوُإجازةُدونُراتبُيفُاإلشرافُعلىُرسالةُالطالبُ،أوُاملشاركةُ
فيهُ،شريطةُأنُيقضيُهذهُاإلجازةُداخلُاألردن.
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املادة (:)37

حيُسبُللمشرفُعن ُكل ُرسالةُأشرفُعليهاُساعةُمعتمدةُواحدة ُيفُالفصلُالدراسيُالواحدُ،وذلكُ
ابتداءُُمنُبدءُالفصلُالذيُعُنيُُفيهُمشرفاُ،ومباُالُيزيدُعلىُثالثةُفصولُ،ويفُحالُُوجودُمشرفُمشاركُ
تقسمُالساعةُاملعتمدةُمناصفةُبينهما.

املادة (:)38

جيوزُتعديلُعنوانُالرسالةُوخطتهاُ،إذاُاقتضتُظروفُالبحثُذلكُ،ويتمُالتعديلُابلطريقةُنفسهاُاليتُ
تُتُهباُاملوافقةُعليها.
املناقشة

املادة (:)39

تتكونُجلنةُاملناقشةُمنُ ُ:
أ .املشرفُ/رئيساُ.
ب .املشرفُاملشاركُإنُوجدُ ُ.
ج .عُضُُويُهيئةُتدريسُعلىُاألقلُممنُتنطبقُعليهمُشروطُاإلشرافُ.
د .عضوُمنُخارجُاجلامعةُيكونُختصصهُذاُعالقةُبرسالةُالطالبُ،وتتوافرُفيهُشرُوطُاإلشرافُ .

املادة (:)40

أ.
ب .تاُعُنيُُجلناةُاملناقشاةُ،وحيادُدُموعادهاُبقارارُمانُاجمللاسُ،بنااءُعلاىُتنسايبُمانُجلناةُالكلياةُ،وت ُوصايةُمانُ

املادة (:)41

تتمُمناقشةُالرسالةُعلىُالنحوُاآليتُ ُ:
أ .يُعرضُالطالبُملخصاُلرسالتهُ ُ.
ب .يتوىلُرئيسُاللجنةُإدارةُاملناقشةُ،وبعدُانتهائهااُتتاداولُاللجناةُ،وتُق ُاررُأبغلبياةُأعضاائهاُإحادىُالنتاائجُ
7
اآلتيةُ:
 .1انجح.
اهراُُُواحااداُُ،
 .2قبااولُالرسااالةُبشاارطُإج اراءُتعااديالتُطفيفااةُماانُقباالُاللجنااةُيفُماادةُالُتتجاااُوزُشا ُ
ُويكونُالطالبُانجحاُإذاُوافقتُاللجنةُعلىُالرسالةُبعدُالتعديلُ،وإالُفياعدُُُراسباُ .
 .3قبولُالرسالةُبشرطُإجراءُتعديالتُجوهريةُ،ويفُهذهُاحلالةُعلاىُالطالابُتعاديلُرساالتهُيفُمادةُ
الُتقلُعنُشهرُوالُتتجاوزُأربعةُأشهرُمنُاتريخُاملناقشةُ،وعُُرضاهاُعلاىُجلناةُاملناقشاةُ ُ،ويكاونُ
ُ
الطالبُانجحاُإذاُوافقتُاللجنةُعلىُالرسالةُبعدُالتعديلُ،وإالُفياعدُُراسباُ.
 .4راسبُ.
ج .يُرس ا الُق ا ارارُجلن ااةُاملناقش ااةُبع اادُاط ااالعُك االُم اانُجلن اايتُالقس اامُ،والكلي ااةُإىلُعم ااادةُالبح ااثُالعلم اايُ
والدراساتُالعلياُيفُموعدُأقصاهُأسبوعانُمنُاتريخُاملناقشة.

الُجتوزُمناقشةُالرسالةُيفُحالُعدمُاجتيازُالطالبُاملساقاتُاملعتمدةُاملقررةُيفُنفسُالفصل6.

جلنةُالقسمُبعدُاالستئناسُبرأيُاملشرفُ.
ج .تُسلُمُالرسالةُإىلُأعضاءُاللجنةُقبلُأسبوعنيُعلىُاألقلُمنُاتريخُاملناقشةُ .

 6أقرُتعديلُالبندُ(أ)ُمنُاملادةُرقمُ(ُ)40يفُجلسةُجملسُاجلامعةُرقمُ(ُ)2019/2018-3قرارُرقمُ(ُ)2019/2018-5بتاريخُ2019/07/09
 7أقرُتعديلُالبندُ(ب)ُمنُاملادةُرقمُ(ُ)41يفُجلسةُجملسُاجلامعةُرقمُ(ُ)2019/2018-3قرارُرقمُ(ُ)2019/2018-5بتاريخُ2019/07/09
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د .يفُحالُعدمُاستكمالُاإلجاراءاتُاملرتتباةُعلاىُالتعاديلُالاواردُيفُالفقارةُ(ب)ُبنادُ(ُ)3مانُهاذهُاملاادةُ
مااعُبدايااةُالفصاالُالدراساايُالالحااقُللفصاالُالااذيُانقاااُفيااهُالطالاابُرسااالتهُ،فيتوجاابُعلااىُالطالاابُ
تسجيلُ(ُ)0ساعةُإلتامُمتطلباتُالتخرج.8
االمتحان الشامل
املادة (:)42

يكونُاالمتحانُالشاملُذاُطبيعةُشاملةُتكامُليُةُ،يهدفُإىلُقياسُقُدرةُالطالب ُعلىُالربطُبنيُاملفاهيمُ
املختلفة ُاألساسية ُواملتقدُمةُ ،اليت ُاكتسبها ُمن ُخمتلُف ُاملعارفُ ،وتوظيفها ُيف ُحل ُاملشكالت ُالعلميةُ
والتطبيقيةُيفُميدانُختصصه.

املادة (:)43

تتوىلُجلنةُالقسمُفيماُيتعلقُابالمتحانُالشاملُماُأييتُ ُ:
أ .تنظيمُاالمتحانُوإدارةُشؤونهُ ُ.
بُ .حتديدُاجملاالتُاليتُيشملهاُاالمتحانُالشاملُ،واقرتاحُاملراجُعُوالقراءاتُالالزمةُلذلكُ.
ج .التوصاايةُإىلُجلنااةُالكليااةُبتشااكيلُجلنااةُماانُأعضاااءُهيئااةُالتاادريسُ(برتبااةُأسااتاذُمشاااركُعلااىُاألقاال)ُ
املختصنيُمبوضوعُاالمتحانُللقيامُبوضعُاألسئلةُ،وتصحيحُاإلجاابتُ،علاىُأنُيصادرُقارارُبتشاكيلُ
اللجنةُمنُاجمللسُ.
دُ .رفعُنتائجُاالمتحانُالشاملُإىلُعميدُالكليةُاملختصُ،الذيُيرفعهاُبدورهُإىلُاجمللسُإلقرارهاُ .

املادة (:)44

يتكونُاالمتحانُالشاملُمنُورقتنيُ،وتكونُمدةُاالمتحانُيفُكلُمنهماُساعتنيُ ُ،ويعقدُاالمتحان ُمرةُواحدةُ
خاللُالفصلُالدراسيُالواحدُ .وجيوزُعقدُاالمتحانُالشاملُيفُالفصلُالدراسيُالصيفيُبناء ُعلىُتوصيةُمنُ
جلنةُالدراساتُالعلياُيفُالقسمُوجلنةُالدراساتُالعلياُيفُالكليةُ .

املادة (:)45

أ .يتقاادمُالطالاابُلالمتحااانُالشاااملُبعاادُإهنائااهُاملاوادُاملقااررةُ،ش اريطةُأنُالُيقالُمعدلااهُالرتاكماايُيفُه اذهُ
املوادُعنُ(ُ)3نقاطُ.
إذاُرسابُالطالاابُيفُاالمتحااانُالشاااملُ،ميُكُنااهُالتقاادمُهلااذاُاالمتحااانُماارةُاثنيااةُفقااطُ.وذلااكُيفُم ُوعاادُ
بُ .
االمتحانُاآليتُُ.وإذاُرسبُيفُهذاُاالمتحانُللمرةُالثانيةُ،يُفصلُمنُالربانمج.
ج .تُسجُلُنتيجةُالطالبُيفُاالمتحانُالشاملُيفُكشفُعالماتهُبعبارةُ(انجح)ُأوُ(راسب)ُ .
منح درجة املاجستري

املادة (:)46

تُنحُدرجةُاملاجستريُبقرارُمنُجملسُالعمداءُ،بناءُعلىُتنسيبُمنُاجمللسُُ.
أحكام عامة

املادة (:)47

ياُفُ ُوضُالطالبُاجلامعةُخطيا ُحقُتصوير ُالرسالةُكليا ُأوُجزئياُ،وذلكُلغاايتُالبحثُالعلميُ،والتبادلُ

 8أقرُتعديلُالبندُ(د)ُمنُاملادةُرقمُ(ُ)41يفُجلسةُجملسُاجلامعةُرقمُ(ُ)2017/2-2016قرارُرقمُ(ُ)2017/2016-12بتاريخُ2017/04/05
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معُاملؤسساتُالتعليميةُ،واجلامعاتُ ُ.
املادة (:)48

حيُدُدُالرئيسُبتنسيبُمنُعميدُالكليةُ ،وعميدُالدراساتُالعلياُاحلدُاألدىنُلعددُالطلبةُاملسجلنيُيفُكلُ
مادةُمنُاملوادُاملطروحةُيفُالربانمجُ .

املادة (:)49

يُبتُ ُ جملسُاجلامعةُبناءُعلىُتوصيةُمنُجملسُالدراساتُالعلياُيفُاحلاالتُاليتُملُيردُعليهاُنصُيفُهذهُ
التعليماتُ ُ.

املادة (:)50

الرئيسُ،والعميدُ،وعمداءُالكلياتُوعميدُالقبولُوالتسجيلُمسؤولونُعنُتنفيذُهذهُالتعليماتُ .

املادة (:)51

تُلغيُهذهُالتعليماتُ،تعليماتُمُنُحُدرجةُاملاجستريُيفُجامعةُالبرتاُرقمُ(ُ)18لعامُُ .2015
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